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 24   د. خالد حممود احلايك   «...عوى ابن حّبان اطالعه على السماع يف أحاديث املدلسني د» 

 «يف أحاديث املدلسني اليت خيرجها يف صحيحهدعوى ابن حّبان اطالعه على السماع »

 البحث ملخص

إّن مسألة التدليس من أهم املسائل اليت اعتنى بها علماء احلديث؛ ألن املـدلسس  
يستخدم هذا األسلوب إلخفاء من حدثه لسبب من األسباب، وأكثر تلـك األسـباب   

 هو ضعف ذلك الراوي.

يف كتابه الصحيح أن  –رمحه اهلل  –ملوضوع ما اّدعاه ابن حبان ومما يتعلق بهذا ا
األحاديث اليت خيرجها لبعض املدلسني أنه قد اطلع على السماع فيها، وهذا مـا عـّده   
بعض الباحثني ضابطًا لقبول عنعنة املدلس، فما أخرجه احلافظ ابن حبان يف صحيحه 

طالع ابن حبان على السـماع فيهـا   من أحاديث معنعنة للمدلسني، فإنها حممولة على ا
 من طرق أخرى، كما نص عليه هو يف مقدمة كتابه.

فجاء هذا البحث لدراسة هذه املسألة من أجل الوصول إىل مـدى صـحة هـذا    
 األمر.

وهذا املوضوع من األهمية مبكان؛ ألنه لو ثبت ذلك يف صحيح ابن حبان، فإن 
نة للمدلسـني يف الصـحيحني يكـون    محل ذلك على ثبوت السماع يف األحاديث املعنع

 من باب أوىل؛ ألنهما أوسع اطالعًا وأعلم من ابن حبان.

وقد أثبت البحث أن هذه دعوى من ابن حبان، وهي خمرومة بوجود أحاديـث  
معلولة مل يروها هؤالء املدلسني، وكذلك بقاء بعض األحاديـث مرويـة بالعنعنـة دون    

 .الوقوف على تصريح املدلس بالسماع فيها
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Abstract: 

The issue of (Tadlees) is one of the most important issues to 

take care of the scholars, because the (Mudalis) fraudulent use this 

method to hide the narrator that he hear from, for some reasons, the 

main one that the weakness of the narrator. 

The subject which realated of this that the claimed by (Ibn 

Hibban) in His book (Assahih) is true that the conversations that 

pay it for some fraudulent that it was not briefed on hearing it, as 

this promise, some researchers accepts (Anana Mudalis), what was 

narrated by ibn Hibban in his (sahih) from conversations 

(Mudallsin Anana), for it is mounted on the Hibban’m hearing 

frome the other meathods, as is stipulated in the introduction of his 

book. 

This research came to study such claim in order to access the 

validity of it. 

The subject is important; because if he is proven in (Sahih Ibn 

hibban), it held that the hearing is proven in the (ahadeeth 

mu’ananh for Mudalsin in Sahihain); because they are more 

informed and more knowledgeable than Ibn Hibban. 

The research proved that this action of Ibn hibban, which 

perforated the existence of ahadeeth Ma’lulah have not seen these 

fraudulent, as well as the remaining of some of ahadeeth irrigated 

with Ana’na stand without a permit by the Mudalis hearing. 



 25   د. خالد حممود احلايك   «...عوى ابن حّبان اطالعه على السماع يف أحاديث املدلسني د» 

  الرمحمحنا الرمححيمِبّسم اهلل

احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني، وعلـى  
آله وصحبه الطاهرين الطيبني، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إىل يـوم الـدِّين،   

 وبعد:

فإّن موضوع التدليس من أهم املوضوعات يف علم احلديث الشـريف، فـاعتنى   
ًا وحديثًا، وما االـت تـدور حولـه إشـكاليات لـرا إلينـا بـني الفينـة         به العلماء قدمي

 واألخرى، فيدلي كّل بدلوه من أجل ضبط ما يتعلق بهذا املوضوع الكبري.

ومما يتعلق بهذا املوضوع ما عّده بعض الباحثني يف اماننا من جعل األحاديـث  
دلس، فمـا أخرجـه   املعنعنة للمدلسني يف صحيح ابن حبان ضـابطًا لقبـول عنعنـة املـ    

احلافظ ابن حبان يف صحيحه من أحاديث معنعنة للمدلسني، فإنها حممولة على اطالع 
 ابن حبان على السماع فيها من طرق أخرى، كما نص عليه هو يف مقدمة كتابه.

وهذا ما حدا بي أن أحبث يف هذه املسألة ودراستها من أجل الوصول إىل مدى 
 صحة هذا األمر.

من األهمية مبكان؛ ألنه لو ثبت ذلك يف صحيح ابن حبان، فإن  وهذا املوضوع
محل ذلك على ثبوت السماع يف األحاديث املعنعنة للمدلسـني يف الصـحيحني يكـون    

 من باب أوىل؛ ألنهما أوسع اطالعًا وأعلم من ابن حبان.

 وقد قسمت هذا البحث إىل مقدمة، وثالثة مطالب، وخامتة.

ا ما أشار إليه البـاحثون املعاصـرون يف هـذه املسـألة     أما املقدمة فقد ذكرت فيه
 وكالم ابن حبان فيها.
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وأما املطلب األول: فيحوي القرائن اليت تدل على التزام ابن حبـان بشـرطه يف   
 اطالعه على السماع يف حديث املدلس املعنعن يف صحيحه.

 واملطلب الثاني: خصصته للرواة الذين ضعفهم ابن حبان بسبب التدليس.

واملطلب الثالث: ذكرت فيه مناذا تطبيقية لبعض املشهورين بالتـدليس ومـدى   
 انطباق ما قاله ابن حبان عن أحاديثهم املعنعنة.

 وأما اخلامتة فقد أودعت فيها أهم نتائج البحث.

 واحلمد هلل أواًل وآخرًا.



 21   د. خالد حممود احلايك   «...عوى ابن حّبان اطالعه على السماع يف أحاديث املدلسني د» 

 دقدم امل

بيان  وىل يفمن مؤصلي علم احلديث، وله اليد الط – رمحه اهلل –يعدُّ ابن حّبان 
حقائق هذا العلم الشريف، وهو ُيعّد حبق "فيلسوف اجلرح والتعديل" ملا له من مشاركة 

 طيبة يف ذلك عمومًا.

، ثم اختصر منه «التاريخ الكبري»وقد أشار ابن حبان إىل أنه قد صّنف كتابه 
كان قد خطط لتصنيف هذا  -رمحه اهلل –، ولعله «الثقات»وكتاب « كتاب اجملروحني»

الكتاب الكبري يف التاريخ على عادة العلماء يف مشاريعهم الكبرية ثم عدل عن ذلك، 
 وأخرا اجملروحني والثقات، أو أنه فعاًل قد صّنف ذلك الكتاب، فاهلل أعلم.

"وال أذكر يف هذا الكتاب األول «: الثقات»يف مقدمة كتاب  -رمحه اهلل –قال 
وأقنع بهذين الكتابني ]كتاب الثقات،  إال الثقات الذين جيوا االحتجاا خبربهم،

الذي خّرجناه لعلمنا « التاريخ الكبري»املختصرين عن كتاب  (2)[وكتاب اجملروحني
بصعوبة حفظ كّل ما فيه من األسانيد والطرق واحلكايات، وألن ما منليه يف هذين 

ه يكون من توصيف األمساء بقصد ما حيتاا إلي -إن يّسر اهلل ذلك وسّهله  -الكتابني 
أسهل على املتعلم إذا قصد احلفظ، وأنشط له يف وعيه إذا أراد العلم من التكلف 
حبفظ ما لو أغضى عنه يف البداية مل خيرا من فعله من التكلف حلفظ ذلك، فكل من 
أذكره يف هذا الكتاب األول فهو صدوق جيوا االحتجاا خبربه إذا تعّرى خربه عن 

عن واحد ممن أذكره يف كتابي هذا، فإنمح ذلك اخلرب  خصال مخس، فإذا وجد خرٌب منكٌر
 ال ينفك من إحدى مخس ِخصال:

إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت امسه يف كتابي هذا يف اإلسناد رجٌل 
 ضعيٌف ال حيتّج خبربه.
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 أو أن يكون دونه رجل واٍه ال جيوا االحتجاا بروايته.

 أو اخلرب يكون مرساًل ال يلزمنا به احلجة.

 أو يكون منقطعًا ال يقوم مبثله احلجة.

أو يكون يف اإلسناد رجل مدلس مل يبّين مساعه يف اخلرب من الذي مسعه منه، 
فإّن املدلس ما مل يبّين مساع خربه عّمن كتب عنه ال جيوا االحتجاا بذلك اخلرب؛ ألنه 

راف اخلرب ال ُيدرى لعله مسعه من إنسان ضعيف يبطل اخلرب بذكره إذا ُوقف عليه، وُع
به، فما مل يقل املدلس يف خربه ـ وإن كان ثقة ـ مسعت أو حّدثين، فال جيوا 
االحتجاا خبربه. فذكرت هذه املسألة بكماهلا بالعلل والشواهد واحلكايات يف كتابي 

 فأغنى ذلك عن تكرارها هنا يف هذا الكتاب.« شرائط األخبار»

وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه وإمنا أذكر يف هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ 
الفصل »بعضهم، فمن صّح عندي منهم أنه ثقة بالدالئل الّنرية اليت بينتها يف كتاب 

أدخلته يف هذا الكتاب، ألنه جيوا االحتجاا خبربه، ومن صّح عندي منهم « بني النمحَقَلة
 أذكره يف مل« الفصل بني النمحَقَلة»أنه ضعيف بالرباهني الواضحة اليت ذكرتها يف كتاب 

بالعلل؛ ألنه ال جيوا االحتجاا خبربه، « الضعفاء»هذا الكتاب، لكين أدخلته يف كتاب 
فكّل من ذكرته يف كتابي هذا إذا تعّرى خربه عن اخلصال اخلمس اليت ذكرتها فهو 
عدل جيوا االحتجاا خبربه، ألن العدل من مل يعرف منه اجلرح ضد التعديل، فمن مل 

إذا مل يبّين ضّده، إْذ مل يكلسف الّناس معرفة ما غاب عنهم، وإمنا  يعلم جبرح فهو عدل
 .(1)ُكلسفوا احلكم بالظاهر من األشياء غري املغيب عنهم"

قلت: ما ذكره ابن حبان كالم طيب يف اجلملة، إال أن عليه فيه مؤاخذات، 
 منها:
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عرفون، فكيف أواًل: أّن كثريًا ممن أدخلهم يف الثقات هم من اجملاهيل الذين ال ُي
 حيتج بأخبارهم.

قال ابن حجر: "قال ابن حبان: من كان منكر احلديث على قلته ال جيوا تعديله 
غال بعد السرب ولو كان ممن يروي املناكري ووافق الثقات يف األخبار لكان عداًل مقبول 
، الرواية إذ الناس يف أقواهلم على الصالح والعدالة حتى يتبني منهم ما يوجب القدح
هذا حكم املشاهري من الرواة، فأما اجملاهيل الذين مل يروا عنهم إال الضعفاء فهم 
مرتوكون على األحوال كلها. قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل 
إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إىل أن يتبني جرحه مذهٌب عجيٌب، واجلمهور 

الذي ألفه، فإنه يذكر خلقًا « الثقات»بان يف كتاب على خالفه، وهذا هو مسلك ابن ح
ممن نص عليهم أبو حامت وغريه على أنهم جمهولون وكان عند ابن حبان أن جهالة 
العني ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزمية، ولكن جهالة حاله 

ف فيه اجلرح، باقية عند غريه. وقد أفصح ابن حبان بقاعدته، فقال: العدل من مل يعر
إذ التجريح ضد التعديل، فمن مل جيرح فهو عدل حتى يتبني جرحه إذ مل يكلف الناس 
ما غاب عنهم. وقال يف ضابط احلديث الذي حيتج به إذا تعّرى راويه من أن يكون 
جمروحًا أو فوقه جمروح أو دونه جمروح أو كان سنده مرساًل أو منقطعًا أو كان املنت 

من تصنيفه « الصارم املنكي»ه احلافظ مشس الدين بن عبد اهلادي يف منكرًا، هكذا نقل
 .(4)وقد تصرف يف عبارة ابن حبان لكنه أتى مبقصده"

ثانيًا: أن عبارة ابن حبان مقيدة إذا ما أتى الراوي الذي يودعه كتاب الثقات 
ل خبرب منكر، وهذا يعين أنه إذا روى خربًا ليس مبنكر فإنه يقبل منه، وهذا تساه

عجيب! وما ذكره ابن حجر سابقًا من أن عبارة ابن عبداهلادي قد أتى مبقصود ابن 
حبان منها، فيه نظر، فإن ابن حبان مل يذكر نكارة املنت من ضمن اخلمس خصال، وإمنا 

 بنى اخلصال اخلمسة على كون احلديث منكر!
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وليس  ثالثًا: أطلق على كل من أدخلهم يف هذا الكتاب بأنهم من أهل الصدق،
 كذلك فمنهم الضعفاء وغري ذلك.

رابعًا: أن اخلرب املنكر الذي يرويه أي واحد من الذين ذكرهم يف كتابه ال خيرا 
عن إحدى اخلصال اخلمسة اليت ذكرها، وهذا ليس بسديد، نعم قد تكون يف اخلرب 
إحدى هذه اخلصال، ولكن إن وجد اخلرب املنكر من رواية أحد هؤالء ومل تتوفر هذه 
اخلصال يف اخلرب، كأن يكون الراوي من الثقات، وروى خربًا منكرًا، وال يوجد يف 
اإلسناد ضعيف ممن فوقه وممن دونه، واخلرب ليس مرساًل وليس منقطعًا، والراوي مل 
ُيعرف بالتدليس، فماذا نقول يف هذا اخلرب املنكر؟! واألمثلة على هذا كثرية، كأن 

ذاكرة، ولكنه نسي ذلك فحّد  به متوهمًا أنه مسعه يكون الراوي مسع احلديث يف امل
من الشيخ يف جملس التحديث، أو يدخل للشيخ حديث يف حديث، أو غري ذلك من 

 األمور اليت يعزوها أهل النقد لتعليل احلديث!

خامسًا: ما ذكره ابن حبان فيما يتعلق بعنعنة املدلسني إمنا هو مقيد فيما إذا كان 
 اخلرب منكرًا فقط.

وقد جعل ابن حبان من أنواع اجلرح: "املدلس عّمن مل يره كاحلجاا بن أرطأة 
 .(1)وذويه، كانوا حيدثون عمن مل يروه ويدلسون حتى ال يعلم ذلك منهم

قلت: وهذا يعّد يف باب اإلرسال لعدم اللقاء، ويبدو أن عبارة ابن حبان 
يدلس عمن رآهم وعمن مل  أنه كان« احلجاا بن أرطاة»قاصرة هنا، فإنه ذكر يف ترمجة 

 يرهم.

وقد ذكر ابن حبان يف أجناس من أحاديث الثقات اليت ال جيوا االحتجاا بها: 
"اجلنس الثالث: الثقات امُلدلِّسون الذين كانوا يدلسون يف األخبار مثل: قتادة، وحييى 
بن أبي كثري، واألعمش، وأبو إسحاق، وابن جريج، وابن إسحاق، والثوري، 
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ْن أشبههم ممن يكثر عددهم من األئمة املرضيني وأهل الورع يف الدين وهشيم، وَم
كانوا يكتبون عن الكّل، ويروون عّمن مسعوا منه، فرمبا دلسسوا عن الشيخ بعد 
مساعهم عنه عن أقوام ضعفاء ال جيوا االحتجاا بأخبارهم، فما مل يقل املدلس ـ وإن 

ا خبربه. وهذا أصل أبي عبد اهلل حممد كان ثقة ـ حّدثين أو مسعت، فال جيوا االحتجا
ومن تبعه من شيوخنا، قد ذكرت هذه املسألة  – رمحه اهلل –بن إدريس الشافعي 

فأغنى ذلك « شرائط األخبار»بكماهلا باألسئلة واألجوبة والعلل واحلكايات يف كتاب 
 (5)عن تكرارها يف هذا الكتاب."

الثقات واليت قال فيها: "وإمنا وهذا اجلنس الذي ذكره ضمن أجناس ستة هلؤالء 
ذكرنا هذه األجناس الستة من الثقات يف نفي االحتجاا بأخبارهم يف هذه املواضع، 
وإن كان غري هذا الكتاب به أشبه، وإن مل يطل الكالم فيه، لئال يغرت بعض من مل ُينِعم 

العلم النظر يف صناعة األخبار، وال تفقه يف صحيح اآلثار، فيحتج على من مل يكن 
صناعته خبرب من هذه الضروب الست، ولئال ُيخرجه يف الصحاح إال بعد أن يصّح له 

 (1)على الشرائط اليت وضعناها

قلت: كالم ابن حبان هنا واضح بأنه ال حيتج حبديث املدلس الثقة إال إذا صّرح 
، «املسند الصحيح»بالسماع، وعلى هذا بنى أصله يف لريج حديث هؤالء يف كتابه 

ال: "وأما املَدلِّسون الذين هم ثقاٌت وعدول، فإنا ال حنتج بأخبارهم غال ما بّينوا فق
السماع فيما رووا، مثل: الثوري واألعمش وأبي إسحاق، وأضرابهم من األئمة 
املتقنني، وأهل الورع يف الدِّين، ألّنا متى قبلنا خرب مدلِّس مل يبّين السماع فيه ـ وإن 

املقاطيع واملراسيل كلِّها؛ ألنه ال ُيدرى لعلمح هذا املدلس دلََّس كان ثقة ـ لزمنا قبول 
هذا اخلرَب عن ضعيٍف َيهي اخلرُب بذكره إذا ُعرف، اللهم إال أن يكون املدلِّس ُيعلم أنه 
ما دلََّس قطُّ إال عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايُته وإن مل يبّين السماع، وهذا ليس 

بن عيينة وحده، فإنه كان يدلِّس، وال يدلُِّس إال عن ثقٍة متقٍن. وال يف الدُّنيا إال سفيان 
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يكاُد يوجُد لسفياُن بن عيينة خرٌب دلَّس فيه إال ُوجَد ذلك اخلرُب بعينه قد بّين مساعه 
عن ثقٍة مثلا نفسه، واحلكُم يف قبول روايته هلذه العلة ـ وإن مل يبّين السماَع فيه ـ 

ما مل يسمع منه...فإذا صّح عندي  باس إذا روى عن النيّب كاحلكم يف رواية ابنا ع
خرٌب من رواية مدلسس أنه بّين السماع فيه، ال أبالي أن أذكره من غري بيان السماع يف 

 .(1)خربه بعد صحته عندي من طريق آخر"

قلت: هذا الذي دفع بعض املعاصرين إىل عّد ما رواه ابن حبان يف صحيحه 
املعنعنة أنها حممولة على السماع لثبوتها عند ابن حبان من طريق  من روايات املدلسني

 أخرى قد ُصرِّح فيها بالسماع.

"رواية ابن «: اعتبارات قبول عنعنة املدلس»قال الدكتور عواد اخللف يف مبحث 
حبان خرب املدلس يف صحيحه وإن كان معنعنًا، ألنه رمحه اهلل ذكر يف مقدمة كتابه أن 

ابه الصحيح عدم قبول خبـر املدلسس إذا مل يبّين السماع فيه، وإن من شروطه يف كت
 .(8)كان ثقة"

وقد ذكر هذا أيضًا الدكتور عبدالرااق الشاجيي وعّده كضابط من ضوابط 
 .(1)قبول عنعنة املدلس

وقد وجدت الدكتور محزة املليباري يستشهد بكالم ابن حبان هذا يف جوابه 
ل احلديث حمتجًا به على التسليم للعلماء يف بيانهم هأعلى بعض األسئلة يف ملتقى 

 تدليس الرواة وعدمه!!

 :اشرتاط ابن حبان الصحة لألحاديث اليت خيرجها يف صحيحه

نرى أنه ال حيتج خبرب املدلس  -رمحه اهلل –من خالل ما نقلناه عن ابن حبان 
كأن تكون الرواية  إال إذا صّرح بالسماع دون النظر إىل القرائن اليت حتيط باألخبار،

اليت فيها عنعنة رواها شعبة أو غريه ممن يتتبعون املدلسني يف حتديثهم، أو غري ذلك من 
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أنه على مذهب اإلمام الشافعي بأن من دلس مرة  -رمحه اهلل –القرائن، وقد صّرح 
 واحدة فقد أبان لنا عورته، وإن مل يطبق الشافعي نفسه ذلك!

كون كّل األحاديث اليت أودعها ابن حبان كتابه وعليه فإنه من املفرتض أن ت
صحيحة، وقد نص هو على ذلك يف غري ما موضع من كتبه، فقال يف كتاب 

بعد أن ساق خربًا مرفوعًا عن ابن عباس: "هذا خرٌب باطٌل رفعه وإمنا هو « اجملروحني»
ن قول ابن عباس، فرفعه حفص بن عمر هذا، ولسنا نستجيز أن حنتج خبرب ال يصح م

جهة النقل يف شيء من كتبنا؛ وألن فيما يصّح من األخبار حبمد اهلل ومّنه يغين عّنا 
 .(22)عن االحتجاا يف الدِّين مبا ال يصّح منها"
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 املطلب األول

 قرائن تدعم ما ذهب إليه ابن حبان من اطالعه على السماع يف روايات املدلسني املعنعن 

 ت املدلسني:إّن مما يّدعم تتبع ابن حبان لروايا

، قال: "ولقد دخلت محص «َبقية بن الوليد احلمصّي»أواًل: ما ذكره يف ترمجة 
وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما مل أجد 
بعلسو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونًا، ولكنه كان مدلسًا، مسع من ُعبيداهلل 

لك أحاديَث يسرية مستقيمة، ثم مسع عن أقوام كّذابني ضعفاء بن عمر، وشعبة، وما
مرتوكني عن عبيد اهلل بن عمر وشعبة ومالك مثل اجملاشع بن عمرو، والّسري بن 
عبداحلميد وعمر بن موسى امليثمي وأشباههم، وأقواٌم ال يعرفون إال بالكنى، فروى 

الضعفاء، وكان يقول: عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما مسع من هؤالء 
قال عبيداهلل بن عمر عن نافع، وقال مالك عن نافع، فحملوا عن بقية عن عبيد اهلل، 
وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فالتزق املوضوع ببقية وللسص الواضع من 
الوسط، وإمنا امتحن بقية بتالميذ له كانوا ُيسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه 

 .(22)لسه به"فالتزق ذلك ك

، مما يّدل على دقة ابن (21)قلت: وهلذا مل خيرِّا ابن حبان لبقية يف صحيحه شيئًا
 حبان يف لريج أحاديث املدلسني يف صحيحه.

، قال: "قد سربُت «عبداهلل بن َلهيعة»ثانيًا: وكذلك ما قاله ابن حبان يف ترمجة 
فرأيت التخليط يف رواية املتأخرين أخبار ابن هليعة من رواية املتقدمني واملتأخرين عنه 

عنه موجودًا، وما ال أصل له من رواية املتقدمني كثريًا، فرجعت إىل االعتبار فرأيته 
كان ُيدلِّس عن أقواٍم رآهم ابن هليعة ثقات فالتزقت تلك املوضوعات به. قال 

ن هليعة كتابًا عبدالرمحن بن مهدي: ال أمحل عن ابن هليعة قلياًل وال كثريًا، كتب إليمح اب



 15   د. خالد حممود احلايك   «...عوى ابن حّبان اطالعه على السماع يف أحاديث املدلسني د» 

فيه: حدمحثنا عمرو بن شعيب! قال عبد الّرمحن: فقرأته على ابن املبارك فأخرجه إليمح 
ابن املبارك من كتابه عن ابن هليعة، قال: حّدثين إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن 

 شعيب".

ة ثّم قال ابن حّبان: "وأما رواية املتأخرين عنه بعد احرتاق كتبه ففيها مناكري كثري
وذاك أنه كان ُيبالي ما ُدفع إليه قراءًة سواًء كان ذلك من حديثه أو غري حديثه، 
فوجب الّتنكب عن رواية املتقدمني عنه قبل احرتاق كتبه ملا فيها من األخبار املدلسسة 
عن الضعفاء واملرتوكني ووجب ترك االحتجاا برواية املتأخرين عنه بعد احرتاق كتبه 

 .(24)حديثه"ملا فيه مما ليس من 

ثالثًا: ومن القرائن أيضًا أن ابن حّبان خّرا حديث أبا هريرة يف سؤال امللكني 
منكر ونكري. ثم قال: "َخرُب األعمش عن املنهال بن عمرو، عن َااذان، عن الرباء، 
مسعه األعمش عن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو، وااذان مل يسمعه من 

 .(21)"الرباء، فلذلك مل أخرِّجه

قلت: األعمش مدلس وقد دلسه عن احلسن بن عمارة، ولذلك مل خيرجه هلذه 
 العلة.

حديث منصور بن أبي ُمزاحم، قال: « صحيحه»رابعًا: روى ابن حبان يف 
حّدثنا إمساعيل، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن احلار ، عن جابر بن عبداهلل، 

 «.إىل جانبه ماء...رجاًل من األنصار و دعا رسول اهلل »قال: 

إمساعيل: هناك ُفليح اذهب فامسعه منه فلقيت ُفليحًا فينبغي  (25)ثم قال لي
 عنه فحدثين به كما حدثين إمساعيل.

قال أبو حامت ابن حّبان: "إمساعيل هذا هو إمساعيل بن عياش مل نذكره يف 
على منصور بن أبي كتابنا هذا يف هذا املوضع احتجاجًا منا به، واعتمادنا يف هذا اخلرب 
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مزاحم ألنه مسعه من فليح، وإمساعيل قد ذكرنا السبب يف تركه يف كتاب 
 .(21)اجملروحني"

"كان إمساعيل بن عياش من «: اجملروحني»قلت: قال ابن حبان يف ترمجته يف 
احلفاظ املتقنني يف حداثته فلما كرب تغري حفظه، فما حفظ يف صباه وحداثته أتى به 

حفظ على الكرب من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل اإلسناد يف  على جهته، وما
اإلسناد، وألزق املنت باملنت وهو ال يعلم، ومن كان هذا نعته، حتى صار اخلطأ يف 

 .(21)حديثه يكثر، خرا عن االحتجاا به فيما مل خيلط فيه"

نه "روى ع«: حممد بن عبدالرمحن بن ِعرق اليحصيّب»يف ترمجة « الثقات»وقال يف 
أهل الشام ال حيتج حبديثه ما كان من رواية إمساعيل بن عياش  وبقية بن الوليد 

 .(28)وحييى بن سعيد العطار وذويهم بل يعترب من حديثه ما رواه الثقات عنه"

قلت: وقد ذكر الشيخ محاد األنصاري أن ابن حبان أشار يف الثقات إىل أن 
  ذلك، واهلل أعلم!ومل أهتد إىل (21)إمساعيل بن عياش كان يدلس!

"وكل ما وقع يف «: ياسني الزّيات»يف ترمجة « الثقات»خامسًا: قال ابن حبان يف 
نسخة ابن جريج عن أبي الزبري من املناكري، كان ذلك مما مسعه ابن جريج عن ياسني 

 .(12)الزيات عن أبي الزبري فدلَّس عنه"

طالعه على السماع يف فهذه قرائن من كالم ابن حبان تدعم ما ذهب إليه من ا
 روايات املدلسني املعنعنة.

 وهذا من الناحية النظرية، فهل طّبق ذلك من الناحية العملية؟!
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 املطلب الثاني

 الرواة الذين ضعفهم ابن حبان بسبب التدليس فدقط

بعض الرواة الذين مل يذكر « اجملروحني»يف كتابه  –رمحه اهلل–أودع ابن حبان 
 ليس، وهم:فيهم جرحًا إال التد

 ُجنيد بن العالء بن أبي َوهرة:  -2

قال ابن حّبان: "كان يدلس عن حممد بن أبي قيس املصلوب، ويروي ما مسع  
منه عن شيوخه فاستحق جمانبة حديثه على األحوال كلسها؛ ألن ابن أبي القيس كان 

 .(12)يضع احلديث

 احلّجاا بن أرطأة: -1

عّمن رآه وعّمن مل يره، وكان يقول: إذا قال ابن حّبان: "كان احلجاا مدلسًا 
حّدثتين أنت بشيء عن شيخ مل أبال أن أروَيه عن ذلك الشيخ، وكان يروي عن أقوام 
مل يرهم كما حّدثنا حممد بن إسحاق الثقفي، قال: مسعت عبدوس بن مالك يقول: 
مسعت أبا حييى سهل بن أبي حثمة قال: مسعت ابن أبي اائدة يقول: مسعت 

بن أرطأة يقول: ُمر أن تغلق األبواب، وقال: مل أمسع من الزهري شيئًا، ومل احلجاا 
 .(11)أمسع من الشعيب إال حديثًا واحدًا، ومل أمسع من فالن، حتى عّد سبعة عشر"

 احلسُن بن ُعمارة بن ُمَضر: -4

قال ابن حبان: "كانت بلية احلسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع 
فاء، كان يسمع من موسى بن مطري وأبي العطوف وأبان بن أبي عّياش عليهم الضع

وأضرابهم، ثم ُيسقط أمساءهم ويرويها عن مشاخيهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك 
األحاديث املوضوعة اليت يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه اجلرح ومل 
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بن عمارة هو اجلاني على نفسه  يعلم أن بينه وبينهم هؤالء الكذابني، فكان احلسن
بتدليسهم عن هؤالء وإسقاطهم من األخبار حتى التزق املوضوعات به، وأرجو أن 
اهلل عّز وجّل يرفع لشعبة يف اجلنان درجات ال يبلغها غريه إال من عمل عمله بذّبه 

 ."(14)نطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىالكذب عمن أخرب اهلل عز وجل أنه ال ي

 ارجة بن مصعب:خ -1

قال ابن حّبان: "كان يدلس عن غيا  بن إبراهيم وغريه، ويروي ما مسع منهم 
مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم فمن هنا وقع يف حديثه املوضوعات 

 .(11)عن األثبات، ال حيّل االحتجاا خبربه"

 عثمان بن عبدالرمحمحن الطرائفّي القرشّي: -5

يروي عن أقوام ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات حتى إذا قال ابن حّبان: "
مسعها املستمع مل يشك يف وضعها، فلما كُثَر ذلك يف أخباره ألزقت به تلك 

 .(15)املوضوعات، وَحَمَل عليه الناس يف اجلرح"

 علّي بن غالب الفهري القرشّي: -1

يف روايته وبطل  قال ابن حبان: "كان كثري التدليس فيما حيدِّ  حتى وقع املناكري
االحتجاا بها؛ ألنه ال ُيدرى مساعه ملا يروي عّمن يروي يف كلِّ ما يروي، ومن كان 

 .(11)هذا نعُته كان ساقط االحتجاا مبا يروي ملا عليه الغالب من التدليس"

 عيسى بن َطهمان الكويّف: -1

أنه كان قال ابن حّبان: "ينفرد باملناكري عن أنس ويأتي مبا ال يشبه حديثه، ك
 .(11)يدلس عن أبان بن أبي عّياش ويزيد الّرقاشي عنه"

 عّباد بن منصور النمحاجي: -8
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قال ابن حبان: "وكّل ما روى عن عكرمة مسعه من إبراهيم بن أبي حييى عن 
 .(18)داود بن احلصني فدلسسها عن عكرمة"

 حييى بن أبي حّية أبو َجناب الكليّب: -1

لس على الثقات ما مسع من الضعفاء فالتزق به قال ابن حبان: "كان ممن يد
املناكري اليت يرويها عن املشاهري فوهاه حييى بن سعيد القطان، ومحل عليه أمحد بن 

 .(11)حنبل محاًل شديدًا"

قلت: وهؤالء التسعة وبقية بن الوليد وعبداهلل بن هليعة مل خيرِّا عنهم ابن 
 «.صحيحه»حبان حرفًا واحدًا يف 
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 ثالثاملطلب ال

 مناذج ألحاديث املدلسني يف صحيح ابن حّبان

« صحيحه»نعرض اآلن لنماذا من أحاديث املدلسني اليت خّرجها ابن حبان يف 
لنعرف مدى تقّيده بأنه اطلع على السماع يف عنعنة هؤالء الذين صحح أحاديثهم يف 

 كتابه.

 حمّمُد بن إسحاق بن َيسار: -2
"مل يكن أحد باملدينة ُيقارب ابن إسحاق «: اتالثق»قال ابن حبان يف ترمجته يف 

يف علمه وال يواايه يف مجعه، وكان شعبة وسفيان يقوالن: حممد بن إسحاق أمري 
املؤمنني يف احلديث، ومن أحسن الناس سياقًا لألخبار وأحسنهم حفظًا ملتونها، وإمنا 

من قبل أولئك، فأما أتي ما أتي، ألنه كان يدلس على الضعفاء فوقع املناكري يف روايته 
إذا بّين السماع فيما يرويه فهو ثبت حيتج بروايته. مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية، 
يقول: مسعت حممد بن حييى الذهلي، وسأله كرخويه عن حممد بن إسحاق؟ فقال: 
مسعت علّي بن املديين، يقول: حممد بن إسحاق صدوق، والدليل على صدقه: أنه ما 

لة إال وروى عن رجل عنه، فهذا يدل على صدقه. مسعت روى عن أحد من اجل
حممد بن أمحد املسندي، يقول: مسعت حممد بن نصر الفّراء، يقول: قلت لعلي بن 
املديين: ما تقول يف حممد بن إسحاق؟ فقال: ثقة، قد أدرك نافعًا، وروى عنه، وروى 

 عن رجل عنه، وعن رجل عن رجل عنه، هل يدل هذا إال على الصدق."
قال ابن حبان: "كان حممد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته يف 
العلم وحرصه عليه، ورمبا يروي عن رجل عن رجل قد رآه، ويروي عن آخر عنه يف 
موضع آخر، ويروي عن رجل عن رجل عنه، فلو كان ممن يستحل الكذب مل َيحَتْج 

، فهذا يدل على صدقه وشهرة إىل اإلنزال، بل كان حيدِّ  عمن رآه ويقتصر عليه
 .(42)عدالته يف الروايات"
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( حديثًا، صّرح 11البن إسحاق )« صحيحه»قلت: أخرا ابن حّبان يف 
، 111، 111، 1/21، 481، 481، 4/415( حديثًا منها، وهي: ]25بالسماع يف )

1/412 ،22/14 ،15 ،422 ،21/411 ،521 ،21/111 ،25/421 ،141.] 

( حديثًا فإنه صّرح بالسماع يف مواضع 22قية وهي )وأما األحاديث املتب
 أخرى، أو يف كتب أخرى، وهي:

 .(42)«املسند»[ صّرح بالتحديث عند أمحد يف 1/41* ]
عن عبداهلل بن أبي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم...  ،[ ابن إسحاق8/14* ]
 «.أقرض اهلل شّر مالي... »

ابن إسحاق: قلت لعبداهلل بن صّرح بالتحديث يف نهاية احلديث، حيث قال 
 أبي بكر...

رجل مبثل »عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان...  ،[ ابن إسحاق8/215* ]
 «.البيضة من ذهب... 

 [.22/15صّرح بالسماع من عاصم يف حديث ]

عن سامل موىل  ،عن يزيد بن خصيفة ،عن ابن إسحاق ،[ حممد بن فضيل22/281* ]
 «.غالمًا...  أهدى رفاعة لرسول اهلل »ة: عن أبي هرير ،ابن مطيع

مل أجد التصريح بالسماع، وهو كذلك بالعنعنة عند ابن أبي شيبة يف 
عن جرير بن  (44)«مسنده»عن ابن فضيل. ورواه إسحاق بن راهوية يف  (41)«مصنفه»

 عن سامل، به. ،عن ثور بن ايد ،عن حممد بن إسحاق ،عبداحلميد
ال »عن حممد بن إبراهيم التيمي...  ،د بن إسحاقعن حمم ،[ شعبة22/428* ]

 «.حيتكر إال خاطئ
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[، ثم إن الراوي عنه شعبة 21/411صّرح بالسماع من التيمي يف حديث ]
 وهو ممن ال يروي عن املدلسني إال ما صرحوا به بالسماع.

عن  ،عن حممد بن عبدالرمحن أبي الرجال ،عن ابن إسحاق ،[ جرير22/442* ]
 «.ع نقع البئر...مين»أمه... 

بإعالله بابن إسحاق،  (45). وقد وهم البوصريي(41)صّرح بالسماع عند أمحد
 قال: "وهو مدلس."

عن حممد بن إبراهيم التيمي... قد صرح بالسماع يف  ،[ ابن إسحاق24/24* ]
 [.21/411حديث ]

عن جهم بن أبي جهم... قد صرح بالسماع منه يف  ،[ ابن إسحاق21/111* ]
 [.21/111حديث ]

من آذى »عن الفضل بن معقل...  ،عن ابن إسحاق ،[ مسعود بن سعد25/415* ]
 «.عليًا فقد آذاني...

عن  (41)«الثقات»وقع هنا سقط يف املطبوع، واحلديث أخرجه ابن حبان يف 
عن الفضل بن معقل، وهو  ،عن أبان بن صاحل ،عن ابن إسحاق ،مسعود بن سعد

مسعود بن  :، وتابع إبراهيم بن سعد(41)«يخ الكبريالتار»كذلك عند البخاري يف 
، ووقع تصريح ابن إسحاق بالسماع (41)، واحلاكم(48)عن ابن إسحاق عند أمحد ،سعد

ألنه من املستبعد أن  ؛، وقد يكون ذلك خطًأ(12)«اإلصابة»من أبان عند ابن حجر يف 
 فيها! يقع السماع يف كتاب متأخر يعتمد على الكتب املتقدمة، وال يقع

عن حصني بن عبدالرمحن...  ،عن ابن إسحاق ،[ ابن أبي اائدة21/118* ]
 «.فقطعت له عرق الّنسا...»
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، والطرباني يف «مسنده»مل أجد تصرحيه بالسماع، واحلديث أخرجه أبو يعلى يف 
عن حصني. وذكره  ،عن ابن إسحاق ،كالهما عن ابن أبي اائدة (12)«املعجم الكبري»

 وقال: "ورجاله ثقات إال أن ابن إسحاق مدلس، وهو ثقة." (11)«معاجمل»اهليثمي يف 

اللهم حاسبين »عن عبدالواحد بن محزة...  ،عن ابن إسحاق ،[ جرير21/411* ]
 «. حسابًا يسريًا...

 .(14)«املستدرك»، واحلاكم يف «صحيحه»صّرح بالسماع عند ابن خزمية يف 

ان حملمد بن إسحاق بالعنعنة قد واخلالصة أن األحاديث اليت أخرجها ابن حب
 ثبت فيها السماع خال حديثني، واهلل أعلم.

 َحبيُب بُن أبي ثابٍت: -1

قال ابن حبان: "يروي عن ابن عمر وابن عّباس، روى عنه األعمش والثوري، 
 .(11)مات يف شهر رمضان سنة تسع عشرة ومئة، وكان مدلسًا"

( منها بالسماع، وهي: 1) ( أحاديث، صّرح يف1قلت: روى له ابن حبان )
[2/111[ ،]1/12[ ،]1/411[ ،]21/228.] 

 وأما األحاديث اليت رواها بالعنعنة، فهي:
إن الرجل »عن أبي صاحل...  ،عن حبيب ،[ سعيد بن سنان أبو سنان1/11* ]

 «.يعمل العمل وُيِسرُُّه...

مل يصّرح حبيب بالسماع، وهلذا قال الشيخ شعيب: "حبيب بن أبي ثابت 
 مدلس، ومل يصرح بالتحديث".

عن أبي  ،عن حبيب ،قلت: واحلديث معروف من رواية األعمش والثوري
صاحل مرساًل، ثم وجدت أن حبيبًا رمبا يكون قد دلسه! فقد روى ابن أبي شيبة يف 
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أّن ناسًا من » :عن حبيب بن أبي ثابت ،عن إمساعيل ،عن هشيم (15)«مصنفه»
 احلديث.« ل اهلل: إّنا نعمل أعمااًل...قالوا: يا رسو أصحاب النيّب 

 [.1/12[ صّرح بالسماع يف حديث ]1/211* ]

 ،عن عطاء بن يسار ،وقد أشار ابن حبان بعد أن روى حديث ايد بن أسلم
عن  ،(، قال ابن حبان: "خرُب حبيب بن أبي ثابت1/11عن ابن عباس يف الكسوف )

شمس مثاني ركعات وأربع صلى يف كسف ال أن النيّب  :عن ابن عباس ،طاوس
سجدات ليس بصحيح؛ ألن حبيبًا مل يسمع من طاوس هذا اخلرب. وكذلك خرب علّي 
رضوان اهلل عليه أنه صلى يف صالة الكسوف هذا النحو، ألنا ال حنتج حبنٍش وأمثاله 

 .(11)من أهل العلم، وكذلك أغضينا عن إمالئه"
ب روايات املدلسني قلت: وهذه قرينة تدل على أن ابن حبان كان يتجن

املعنعنة، وإذا ثبت له أن فيها تدليس فإنه ال خيرجها، ويبدو أنه فاته تدليس حبيب يف 
 [ إن كان دلسسه!1/11احلديث ]

 ُحَميد الطويل: -4

قال ابن حبان: "يروى عن أنس بن مالك روى عنه الناس وكان يدلس مسع 
 .(11)ثابت فدلس عنه"ومسع الباقي من  من أنس بن مالك مثانية عشر حديثًا

وقال ابن حبان: "كان مولده سنة مثان وستني ومات سنة ثال  وأربعني ومائة، 
 .(18)وكان يدلس"

قلت: تدليس محيد ال يضر كما هو مقرر عند أهل العلم؛ ألن الذي دلس عنه 
 ثقة وهو معروف.

( حديثًا، ويف بعضها التصريح 11« )صحيحه»وقد أخرا ابن حبان حلميد يف 
 لسماع وبعضها عن غري أنس وثابت وبعضها مقرون بغريه، وهي:با
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[ *2/428.] 
[ *1/12 ،54 ،141 ،111.] 

[ *4/22 ،21 ،121 ،112 ،152 ،112 ،112.] 

[ *1/1 ،8 ،11 ،552.] 

، 115، 482)مقرون مع سعيد كالهما عن قتادة عن أنس(،  222، 5/55* ]
111 ،111 ،511.] 

 [.111)مكرر(،  411، 411، 151، 112، 1/112* ]

[ *1/11 ،52 ،221 ،141 ،411.] 

 [.145، 114، 112، 418، 115، 111)عن احلسن عن عمران(،  8/221* ]

[ *1/18 ،111 ،411 ،411.] 

[ *22/22 ،224 ،118 ،411 ،451 ،114.] 

)محيد عن احلسن عن مطرف عن أبيه(،  111، 148، 52، 11، 44، 22/1* ]
 يد عن احلسن عن عمران بن حصني([.)مح 511، 511، 512، 411، 415

 )محيد وثابت عن أنس([. 285، 21/281* ]

[ *24/225 ،242 ،125.] 
[ *21/211 ،121 ،111 ،412 ،412 ،121 ،158 ،184 ،541.] 

 [.422، 218، 254)محيد عن أبي هريرة(،  25/225* ]

، 211، 215، 211، 254، 211، 221)محيد عن احلسن عن أنس(،  21/12* ]
118 ،154 ،151 ،151 ،114 ،111 ،415 ،124 ،122 ،121.] 
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 حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري املكّي: -1

قال ابن حبان: "يروي عن جابر وكان من احلفاظ، وكان عطاء يقدمه إىل جابر 
ليحفظ له، روى عنه مالك والثوري وعبيد اهلل بن عمر والناس، مات قبل عمرو بن 

ت وعشرين ومئة، ومل ينصف من قدح فيه؛ ألن من دينار ومات عمرو سنة س
 .(11)اسرتجح يف الوان لنفسه مل يستحق الرتك من أجله"

أخرا ابن حبان ألبي الزبري أحاديث كثرية، وسأذكر األحاديث املوجودة يف 
( حديثًا، ومناقشتها ألن أبا 15األجزاء اخلمسة األوىل من صحيح ابن حبان، وهي )

اليت فيها غموض فيما يتعلق بتدليسه، ولنرى كيف أخرا له الزبري من الشخصيات 
 ابن حبان:

عن  ،عن أبي الزبري ،عن ابن جريج ،عن حييى بن أيوب ،حديث ابن أبي مريم -2
 .(52)«ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء...: »جابر، قال: قال رسول اهلل 

عنعنة ابن جريج  قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن فيه
 وأبي الزبري".

، وكذلك عند (52)قلت: احلديث عند ابن ماجه بنفس اإلسناد بالعنعنة أيضًا
عن أبي حييى بن  ،. وروى ابن حبان شاهدًا له من حديث ابن وهب(51)احلاكم

عن أبي  ،عن سعيد بن يسار ،عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن معمر ،سليمان اخلزاعي
به. وكذلك  ،عن أبي حييى فليح (54)وه. وأخرجه أمحد، وأبو داودهريرة مرفوعًا بنح

أخرجه احلاكم من هذه الطريق ثم قال: "هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على 
شرط الشيخني ومل خيرجاه، وقد أسنده ووصله عن فليح مجاعة غري ابن وهب. ثم 

ل: "وقد روي هذا عن فليح به، ثم قا ،روى احلديث من طريق سعيد بن منصور املكي
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احلديث بإسنادين صحيحني عن جابر بن عبداهلل وكعب بن مالك رضي اهلل عنهم"، 
 ثم ساق احلديثني.

قلت: وقد ذكر الشيخ شعيب شواهد هلذا احلديث وأشار إىل ضعفها، ويف 
 النهاية صحح احلديث بها!

و قلت: هذه الشواهد ال تقوي احلديث، فحديث أبي هريرة تفرد به فليح، وه
وإن كان روى له اجلماعة إال أن بعض النقاد طعنوا فيه، ولذلك ال يقبل تفرده، وقد 

 هذا احلديث، وكأنه يستنكره لتفرد فليح به! (51)«امليزان»أورد الذهيب يف ترمجته يف 

من « املستدرك»وحديث جابر إمنا الصواب فيه اإلرسال، فقد أخرا احلاكم يف 
ال تعلموا »قال:  جريج حيد  أن رسول اهلل حديث ابن وهب قال: ومسعت ابن 

 «.العلم...

فيكون أحد الرواة قد سلك اجلادة فرواه عن ابن جريج عن أبي الزبري عن 
قد أورد هذا احلديث يف ترمجة  -رمحه اهلل  -جابر فأخطأ. ثم وجدت أن الذهيب 

 .(55)، وقال بأن هذا احلديث من مناكري حييى«حييى بن أيوب املصري»

يه فيكون ابن حبان هنا مل يِف بشرطه بأنه اطلع على السماع يف هذا وعل
احلديث، وال مساع فيه ألن احلديث عن ابن جريج مرسل! وال يتجه قول الشيخ 

 شعيب بأن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبري!

عن أبي  ،عن اهري بن معاوية ،حديث حييى بن أبي رجاء بن أبي عبيدة احلراني -1
إذا مّيز أهل اجلنة وأهل النار، يدخل أهل »قال:  جابر عن النيّب  عن ،الزبري

اجلنة اجلنة وأهل النار النار، قامت الرسل فشفعوا، فيقال: اذهبوا فمن عرفتم يف 
قلبه مثقال قرياط من إميان فأخرجوه، فيخرجون بشرًا كثريًا، ثم يقال: اذهبوا 

جوه، فيخرجون بشرًا كثريًا، ثم فمن عرفتم يف قلبه مثقال خردلة من إميان فأخر
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يقول جل وعال: أنا اآلن أخرا بنعميت وبرمحيت. فيخرا أضعاف ما أخرجوا 
وأضعافهم قد امتحشوا وصاروا فحمًا، فيلقون يف نهر، أو يف نهر من أنهار اجلنة، 
فتسقط حماشهم على حافة ذلك النهر، فيعودون بيضًا مثل الثمحعارير فيكتب يف 

 .(51)«اهلل، ويسمون فيها اجَلهنمينيرقابهم: عتقاء 

 قال الشيخ شعيب: "...وباقي رجاله ثقات إال أن أبا الزبري مدلس وقد عنعن."

احلديث خمتصرًا من طريق َاْيِد بن اْلُحَباِب، قال: حدثنا  (51)قلت: أخرا أمحد
ل: مسعت رسول اهلل اْلُحَسْيُن بن َواِقٍد الليثي، قال: حدثنا أبو الزَُّبْيرا: حدثين َجاِبٌر قا

  :إانمح َأْقَوامًا َيْخُرُجوَن ِمَن النمحارا َبْعَد ما ُمِحُشوا فيها َفُيْنَطَلُق ِبهاْم إىل َنَهٍر يف »يقول
 «.اْلَجنمحِة ُيَقاُل له َنَهُر اْلَحَياِة َفَيْغَتِسُلوَن فيه َفَيْخُرُجوَن منه َأْمَثاَل الثمحَعارايرا

وح بن ُعبادة: حدثنا ابن جريج قال: أخربني من حديث َر (58)وأخرا مسلم
أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبداهلل يسأل عن الورود، فقال: جنيء حنن يوم 
القيامة...بنحوه وذكر فيه سبعون ألفا ال حياسبون ويشفعون حتى خيرا من النار من 

 قال: ال إله إال اهلل، وليس فيه تسميتهم باجلهنميني.

 عمرو بن دينار مسع جابرًا يقول: مسعه من النيّب  ثم أخرا مسلم حديث
، وأخرجه كذلك عن يزيد «إن اهلل خيرا ناسًا من النار فيدخلهم اجلنة»بأذنه يقول: 

 الفقري عن جابر بنحوه.

، وفيه احملاورة (51)وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد اخلدري، رواه مسلم
 إلخوانهم، وليس فيه تسميتهم باجلهنميني!بني املؤمنني وبني اهلل عز وجل يف الشفاعة 

من طريق ابن جريج قال أخربني أبو  (12)«مستخرجه»وأخرا أبو عوانة يف 
الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهلل يسأل عن الورود...احلديث، ثم أخرا من حديث 
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روح قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبداهلل يسأل عن 
 لورود...فذكره، وفيه إخراا من قال ال إله إال اهلل من النار.ا

قلت: فاحلديث الذي أخرجه ابن حبان ثبت فيه تصريح ابن جريج وأبي الزبري 
بالسماع، ولكن يف ألفاظ احلديث اختالف! وقد يكون من حييى بن أبي رجاء، وذكره 

 وقال: "حدثنا عنه أبو عروبة." (12)«الثقات»ابن حبان يف 

صحيح »مل يثبت أن اجلهنميني هم من يشفع هلم غريهم، وإمنا الذي ثبت يف و
خيرا أقوام من النار »، قال: من حديث عمران بن حصني، عن النيب  (11)«البخاري

من  (14)وكذلك جاء عند مسلم«. فيدخلون اجلنة ويسمون اجلهنميني بشفاعة حممد 
، وهذا خالف حديث أبي ا حممد حديث جابر أنهم خيرجون من النار بشفاعة نبين

 الزبري عن جابر، وهلذا ال يصحح بعنعنة أبي الزبري، واهلل أعلم.

أخربني أبو  :عن ابن جريج ،عن أبي عاصم ،حديث عبدان عن حممد بن معمر -4
أسلم املسلمني إسالمًا من سلم املسلمون »الزبري أنه مسع جابر بن عبداهلل يقول: 

 .(11)«من لسانه ويده

عن حسن احللواني وعبد بن  (15)ذا فيه التصريح بالسماع. ورواه مسلموه
املسلم من سلم املسلمون من لسانه »كالهما عن أبي عاصم النبيل بلفظ:  ،محيد
 ، وهذا اللفظ أحسن من لفظ حديث ابن حبان.«ويده

عن جابر أنه  ،عن أبي الزبري ،حديث ابن وهب، قال: أخربني عمرو بن احلار  -1
ألمر قد »قلت: يا رسول اهلل، أنعمل ألمر قد فرغ منه، أم ألمر نأتنفه؟ قال: قال: 

كلُّ عامل ميّسٌر : »، قال: ففيم العمل إذًا؟ فقال رسول اهلل «فرغ منه
 .(11)«لعمله
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أن  :عن جابر ،عن أبي الزبري ،حديث ابن علية، قال: حدثنا روح بن القاسم -5
خربنا عن أمرنا كأنا ننظر إليه، أمبا جرت به سراقة بن جعشم قال: يا رسول اهلل أ

ال، بل مبا جرت به األقالم »األقالم وثبتت به املقادير أو مبا يستأنف؟ قال: 
قال سراقة: «. اعملوا فكّل ميسر»قال: ففيم العمل إذًا؟ قال: «. وثبتت به املقادير

 .(11)فال أكون أبدًا أشّد اجتهادًا يف العمل مين اآلن
املتفق على صحته أصاًل  (18)-رضي اهلل عنه -مسلم حديث علي قلت: أخرا 

عن أبي  ،يف الباب، ثم أخرا حديث سراقة من طريق أبي خيثمة اهري بن حرب
عن جابر، بالعنعنة أيضًا، ويف آخره، قال اهرٌي: "ُثممح َتَكلََّم أبو الزَُّبْيرا ِبَشْيٍء مل  ،الزبري

 ،ل: اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسمحٌر". ثم أخرا مسلم حديث ابن وهبَأْفَهْمُه، َفَسَأْلُت ما قال؟ فقا
عن جابر، وساق اإلسناد فقط، وقال، قال  ،عن أبي الزبري ،عن عمرو بن احلار 

 ،عن يزيد الضبعي ،، ثم ساق حديث محاد بن ايد«كل عامل ميسر لعمله: »النيب 
 .(11)العمل...احلديث..ففيم .عن عمران بن حصني، قيل: يا رسول اهلل: ،عن مطرف

احتج بإسناد أبي الزبري الذي ساقه لتدعيم  -رمحه اهلل  -واملالحظ أن مسلمًا 
عن  (12)«التفسري»أصل احلديث، وحديث أبي الزبري هذا رواه أيضًا ابن جرير يف 

 يونس عن ابن وهب، به.
د عن أمحد بن راشدين، قال: حدثنا أمح« املعجم الكبري»وقد روى الطرباني يف 

بن صاحل، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثين عمرو بن احلار ، عن أبي الزبري عن 
أّن سراقة بن مالك قال: يا رسول اهلل... وساق منت احلديث اآلخر بهذا  :جابر

 وهذا عجيب جدًا! (12)اإلسناد!

قلت: مدار احلديثني على ابن وهب، فهل ابن وهب حد  بهما؟ فحرملة 
ألول، وأمحد بن صاحل روى احلديث الثاني، فأيهما الصواب؟ ويونس رويا احلديث ا

 أو هل كان ابن وهب حيدِّ  عن عمرو بن احلار  مرة بهذا املنت، ومرة بهذا املنت؟
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أمحد بن صاحل احتج به البخاري، وحرملة احتج به مسلم، ولكن يبدو أن 
ن معروف عن هارون ب (11)«املسند»اخللط من ابن وهب نفسه، وقد روى أمحد يف 

حدثنا ابن وهب أخربني عمرو عن أبي الزبري عن جابر أنه قال: يا رسول اهلل: أنعمل 
ألمر قد فرغ منه أم ألمر نأتنفه؟ قال: ألمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيم العمل 

 «.كّل عامل ميسر لعمله: »إذن؟ فقال رسول اهلل 
ناد هكذا: قال ، ولكن اإلس(14)البن وهب« القدر»وهو كذلك يف كتاب 

 عبداهلل حدثنا اهلمداني قال أخربني عمرو به. فال أدري من هو اهلمداني هذا؟

وبهذا يتبني لنا أن ابن وهب كان حيد  باملنت األول مرة وبالثاني أخرى 
وأحيانًا يدمج القصتني، والوارد يف معظم الروايات أن السائل هو سراقة، ومل يأت أن 

رواية، وهي منكرة! ومن هنا يتبني لنا وهم ابن حبان فيها، جابرًا سأل إال يف هذه ال
، واهلل «كل عامل ميسر لعمله»وكذلك احتجاا مسلم باإلسناد، فإنه مل يصح ملنت 

 أعلم.
أما الرواية الثانية واليت فيها سؤال سراقة، فأخرجها ابن حبان أيضًا يف 

عن جابر يف حديث  ،عن أبي الزبري ،من طريق أبي خيثمة اهري بن حرب« صحيحه»
من طريق أبي خيثمة أيضًا، ومل يذكر فيه قصة  (15)، ورواه مسلم(11)احلج الطويل

 وساق حديث احلج الطويل. (11)احلج، ورواه أمحد

بلفظ خمتلف! رواه من طريق  (11)«املعجم الكبري»وروى الطرباني احلديث يف 
و بن َعِلّي َقاال: حدثنا اْلُحَسْيُن بن حممد بن أبي َبْكٍر اْلُمَقدمحِمّي وأبي َحْفٍص َعْمُر

عن ُسَراَقَة بن  ،عن َجاِبٍر ،عن أبي الزَُّبْيرا ،َحِبيِب بن ُنْدَبَة: حدثنا َرْوُح بن اْلَقاِسما
يا َرُسوَل اللَِّه َأْخِبْرَنا عن ُعْمَرِتَنا هذه ِلَعاِمَنا هذا َأْم ِلأَلَبِد؟ قال: ال َبْل »َماِلٍك قال: 
َخَلِت اْلُعْمَرُة يف اْلَحجِّ إىل َيْوما اْلِقَياَمِة. قلت: يا َرُسوَل اللَِّه َأْخِبْرَنا عن ِديِنَنا ِلأَلَبِد َد

 َكَأنمحَما َنْنُظُر إليه ِبَما َجَرْت ِبِه اأَلْقالُم َوَثَبَتْت ِبِه اْلَمَقاِديُر َأْم أَلْمٍر َنْسَتْأِنُفُه؟ قال: َبْل ما
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َثَبَتْت ِبِه اْلَمَقاِديُر. قال: َفِفيَم اْلَعَمُل يا َرُسوَل اللَِّه؟ قال: اْعَمُلوا َجَرْت ِبِه اأَلْقالُم َو
 «.َفُكلٌّ ُمَيسمحٌر ِلَما ُخِلَق له

قلت: ورواية احلسن بن ندبة هذه هي املوافقة ملا جاء يف الروايات األخرى من 
ال يضره أن حديث جابر الطويل، واحلسن هذا ثقة أخرا له النسائي وابن ماجه، و

 ابن علية أوثق منه، فالوهم يقع للثقات أيضًا.
مجيع روايات جابر حلديث « املعجم الكبري»وقد استوعب اإلمام الطرباني يف 

، فذكر يف بعضها قصة سراقة، ومل يذكرها يف البعض اآلخر حبسب ما وقع (18)احلج
 له، وكان ينبه على ذلك، بقوله: "ومل يذكر قصة سراقة بن مالك".
(، وأبي حنيفة 1514فروى احلديث وفيه القصة عن أبي الوليد الطيالسي )

(، كلهم عن أبي الزبري 1511(، وايد بن ُأنيسة )1511(، وابن أبي ليلى )1515)
 عن جابر.

( عن أبي 1511وروى احلديث ومل يذكر فيه القصة عن أشعث بن سوار )
 الزبري عن جابر.

فيه قصة سراقة، فرواه َمعقل بن ُعبيداهلل وروى احلديث عن غري أبي الزبري، و
(، 1511(، وخصيف )1511(، ويعقوب بن عطاء )1514(، وابن جريج )1511)

(، وحممد بن عبداهلل بن عبيد بن عمري 1582(، واملثنى بن الصباح )1582واحلجاا )
(، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن 1585(، ورباح بن أبي معروف )1581الليثي )
 جابر.

واه عن غري أبي الزبري ومل يذكر فيه القصة، فرواه الربيع بن صبيح ور
(، والليث 1511(، وقيس بن سعد )1512(، وأبو شهاب موسى بن نافع )1512)

(، وأبو 1515(، وابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج )1511عن ابن جريج )
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لم (، وإمساعيل بن مس1518وحممد بن سلمة عن خصيف ) (،1511بشر )
 (، كلهم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر.1581(، واألوااعي )1584)

واخلالصة أن احملفوظ يف هذا كله ما ورد يف حديث جابر الطويل كما رواه 
عن عثمان بن أبي شيبة عن حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد  (11)اإلمام مسلم

الك بن جعشم، فقال: قام سراقة بن م»عن أبي عن جابر، وفيه من قصة سراقة فقط: 
أصابعه واحدة على األخرى  عمرتنا لعامنا هذا أم ألبد أبد؟ فشبك رسول اهلل 

، وكذا أخرجه الطرباني يف «وقال: دخلت العمرة يف احلج ـ مرتني ـ ال، بل ألبد أبد
 .(82)«الكبري»

 وعليه فال تصح عنعنة أبي الزبري يف حديثنا هذا، واهلل أعلم!
بن أمحد بن موسى عبدان، قال: حدثنا حممد بن معمر، قال: حدثنا حديث عبداهلل  -1

أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخربني أبو الزبري، عن جابر، قال: قال رسول 
ليسلِّم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد، واملاشيان أيهما بدأ : »اهلل 

 .(82)«فهو أفضل
سناد وكأنها نسخة عنده، وهي نسخة قلت: خيرِّا ابن حبان أحاديث بهذا اإل

صحيحة إذا سلمت من عنعنة ابن جريج وأبي الزبري، وهذا هو حمل البحث. أما ابن 
 جريج فقد صّرح بالسماع.

قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال مسلم، إال أن أبا الزبري قد عنعن وهو 
 مدلس."

روح بن عبادة، عن  (81)«مسنده»واحلديث أخرجه احلار  بن أبي أسامة يف 
قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخربني أبو الزبري، أنه مسع جابر بن عبداهلل يقول: 

األدب »، احلديث. وكذلك رواه البخاري يف «يسلم الراكب على املاشي...»
 .(84)«املفرد
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وهذا فيه تصريح أبي الزبري بالسماع من جابر، إال أنه موقوٌف عليه، وال يصّح 
 اد، وبهذا اللفظ.رفعه بهذا اإلسن

يسلم الراكب على املاشي، واملاشي على القاعد، والقليل »واملشهور بلفظ: 
من طرق عن ابن جريج، قال:  (85)ومسلم (81)هكذا أخرجه البخاري« على الكثري

 أخربني اياد أن ثابتًا موىل عبدالرمحن بن ايد أخربه عن أبي هريرة مرفوعًا.
أ يف حكمه على احلديث، وهو قد ذكر وعليه فيكون الشيخ شعيب قد أخط

 فوهم! لريج البخاري له يف األدب املفرد ولكنه ظن أنه مرفوع إىل النيّب 

حديث أبي عاصم عن ابن جريج، قال: أخربني أبو الزبري، أنه مسع جابر بن  -1
، فقال رجل: لدغت رجاًل مّنا عقرب، وحنن مع رسول اهلل »عبد اهلل يقول: 
 .(81)«: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلأرقيه؟ فقال  يا رسول اهلل،

. (81)قلت: قد صرح ابن جريج وأبو الزبري بالتحديث، وكذلك هو عند مسلم
عن ابن هليعة  (81)عن أبي الزبري به، ورواه أيضًا ،عن الليث بن سعد (88)ورواه أمحد

 قال: حدثنا أبو الزبري، به.

عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخربني أبو  حديث عمرو بن علي بن حبر، -8
إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند »، يقول: الزبري، عن جابر، أنه مسع النيّب 

دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا دخل فلم يذكر 
عامه، قال: اهلل عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم املبيت، وإذا مل يذكر اهلل عند ط

 .(12)«أدركتم املبيت والعشاء
 .(11)، وعند أمحد(12)قلت: قد صّرح أبو الزبري بسماعه من جابر عند مسلم

حديث روح بن عبادة، قال: حدثنا حجاا الصواف، عن أبي الزبري عن جابر،  -1
 .(14)«من قال: سبحان اهلل وحبمده، غرست له به خنلٌة يف اجلنة»قال: ، عن النيّب 
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حديث املؤمل بن إمساعيل، عن محاد بن سلمة، عن أبي الزبري عن جابر، أّن  -22
 .(11)«من قال: سبحان اهلل العظيم، غرس له شجرة يف اجلنة»، قال: النيّب 

 قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات إال أن أبا الزبري قد عنعن."

أخرجه قلت: احلديث يف كل املصادر اليت خرجته فيه عنعنة أبي الزبري، ف
من طريق روح عن حجاا به، ثم قال: "هذا حديث حسن صحيح غريب  (15)الرتمذي

ال نعرفه إال من حديث أبي الزبري عن جابر." ثم أخرا رواية املؤمل بن إمساعيل عن 
 محاد بن سلمة عن أبي الزبري، وقال: "هذا حديث حسن غريب."

بن عمرو وفيه وقد صحح الشيخ شعيب احلديث حبديث موقوف على عبداهلل 
انقطاع، وحديث مرفوع ضعيف، وقال عن حديث املؤمل: "مؤمل سيء احلفظ وباقي 

 رجاله ثقات."

قلت: حديث محاد بن سلمة يرجع إىل احلديث األول، فقد روى ابن أبي 
عن أبي  ،عن حجاا الصواف ،عن محاد بن سلمة ،عن احلسن بن موسى (11)شيبة
عن مسلم بن إبراهيم  (11)«عمل اليوم والليلة» عن جابر. ورواه النسائي يف ،الزبري

 عن حجاا به. ،عن محاد بن سلمة
والعجب أن الشيخ شعيب ذكر رواية النسائي هذه ومل يلتفت إليها! فمن ينظر 
يف احلديث عند الرتمذي وابن حبان يظن أن محاد بن سلمة تابع حجاجًا برواية 

ث عن أبي الزبري، وليس كذلك؛ ألن محاد رواه عن حجاا، فال يعرف احلديث احلدي
قال: "مل  (18)«املعجم الصغري»إال من روايته، ولذلك عندما خّرا الطرباني احلديث يف 

 يروه عن أبي الزبري إال احلجاا."

 أّن رسول اهلل  :عن ابن عباس ،عن طاوس ،حديث مالك عن أبي الزبري -22
اللهم إني أعوذ بك »هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن:  كان يعلمهم
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من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة احمليا 
 .(11)«واملمات، وأعوذ بك من شر املسيح الدجال

. (222)، وعند أمحد(222)قلت: هذا احلديث مروي بعنعنة أبي الزبري يف مسلم
واه طاوس عن ثالثة من الصحابة: ابن عباس وأبو هريرة واحلديث معروف مشهور ر
 وعائشة، وهو حديث صحيح.

عن عاصم بن  ،حديث الليث بن سعد عن أبي الزبري عن سفيان بن عبدالرمحن -21
أنهم غزوا غزوة السالسل، ففاتهم العدو فرابطوا ثم رجعوا إىل »سفيان الثقفي: 

ل عاصم: يا أبا أيوب فاتنا العدو معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقا
العام وقد ُأخربنا أنه من صلى يف املساجد األربعة غفر له ذنبه! فقال يا ابن 

يقول: من  أخي: أدلك على ما هو أيسر من ذلك! إني مسعت رسول اهلل 
توضأ كما ُأمر، وصلسى كما ُأمر، ُغفر له ما تقدم من ذنبه. أكذلك يا عقبة! قال: 

 «.نعم
ن حبان: "املساجد األربعة: مسجد احلرام، ومسجد املدينة، ومسجد قال اب

األقصى، ومسجد قباء. وغزاة السالسل كانت أيام معاوية، وغزاة السالسل كانت يف 
 .".(221)أيام النيب 

، وكلها فيها (224)قلت: خّرا احلديث أمحد، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي
اية الليث وهو متقن يف أبي الزبري، فاحلديث عنعنة أبي الزبري، ولكن هو من رو

 صحيح.
، وقال: "سفيان (221)«التاريخ الكبري»وسفيان بن عبدالرمحن ذكره البخاري يف 

بن عبدالرمحن الثقفي عن داود بن أبي عاصم. روى عنه عبداهلل بن الحق وأبو 
 .(225)«الثقات»الزبري، ويروي عن عاصم بن سفيان."، وذكره ابن حبان يف 
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حديث سعيد بن حفص خال النفيلّي، عن موسى بن أعني، عن عمرو بن  -24
احلار ، عن أبي الزبري، عن جابر أنهم كانوا يأكلون مترًا على ترس، فمر بنا 

 ، فقلنا: هلسَم، فتقّدم فأكل معنا من التمحمر، ومل ميسمح ماًء.رسول اهلل 
ثقات ووثقه مسلمة قال الشيخ شعيب: "سعيد بن حفص...ذكره املؤلف يف ال

بن قاسم، ونقل احلافظ يف التهذيب عن أبي عروبة احلراني أنه كان قد كرب ولزم 
 البيت، وتغري يف آخر عمره. وقد توبع عليه وباقي رجاله على شرط الشيخني".

من طريق سعيد، به. ثم قال: "تفرد  (221)«األوسط»قلت: أخرجه الطرباني يف 
 به موسى."

 ،عن أبي الزبري ،ن موسى بن داود، قال: حدثنا ابن هليعةع (221)وأخرا أمحد
من الغائط فدعوناه إىل عجوة بني أيدينا على  مّر بنا رسول اهلل »عن جابر، قال: 

 «.ترس، فأكل منها، ومل يكن توضأ قبل أن يأكل منها
يعين سعيد  -عن أمحد بن أبي مريم، قال: حدثنا عّمي  (228)وأخرا أبو داود

حدثنا الليث بن سعد، أخربني خالد بن يزيد، عن أبي الزبري، عن جابر  -بن احلكم 
من شعب من اجلبل وقد قضى حاجته، وبني  أقبل رسول اهلل »بن عبداهلل أنه قال: 

 «.أيدينا متر على ترس أو َحجفة، فدعوناه فأكل معنا، وما مسمح ماء
 قال الشيخ شعيب: "وهذا إسناد رجاله ثقات."

باب تفرد به موسى بن أعني كما قال الطرباني، وهو جزري قلت: حديث ال
ثقة، ولكن هل حيتمل تفرده عن عمرو بن احلار  املشهور بالرواية؟! وحديث أمحد 

، وابن هليعة (221)ال حيتج به، ألن موسى بن داود مضطرب احلديث كما قال أبو حامت
 ال ُيحتج به.

ن يزيد هو اجلمحي املصري أما حديث أبي داود فرجاله نعم ثقات، وخالد ب
 الثقة، أخرا له اجلماعة، ولكن تبقى اإلشكالية يف عنعنة أبي الزبري!
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عن أبي  ،عن داود بن أبي هند ،عن ابن أبي عدي ،حديث عقبة بن مكرم -21
على كّل مسلم يف كل سبعة أيام : »عن جابر، قال: قال رسول اهلل  ،الزبري

 [1/12. ](222)«غسل، وهو يوم اجلمعة

 قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات، إال ان أبا الزبري مدلس وقد عنعنه".
عن بشر بن املفضل. وابن أبي  (221)، وأمحد(222)قلت: أخرجه النسائي

عن أبي خالد األمحر وخالد بن  (221)عن حممد بن فضيل. والطحاوي (224)شيبة
 بي الزبري!عبداهلل، أربعتهم عن داود بن أبي هند به. وكلها فيها عنعنة أ

أنه نهى : »عن رسول اهلل  ،عن جابر ،عن أبي الزبري ،حديث الليث بن سعد -25
 .(225)«عن أن ُيبال يف املاء الراكد
عن الليث كذلك، وال تضر عنعنة أبي الزبري؛ ألن  (221)قلت: أخرجه مسلم

 الليث روى عنه ما مسعه من جابر.

عن أبي محيد  ،عن جابر ،عن أبي الزبري ،حديث حجاا عن ابن جريج -21
أال »بلنب ـ وهو بالّنقيع ـ غريا خمّمر، فقال:  قال: أتيت رسول اهلل  ،الساعدي

 .(221)«مخرته ولو تعرض عليه عودًا
 .(228)صّرح ابن جريج وأبو الزبري بالسماع عند مسلم وأمحد

واب أغلقوا األب»قال:  أن رسول اهلل  :عن جابر ،حديث مالك عن أبي الزبري -21
وأوكوا السِّقاء، ومخروا اإلناء، وأطفئوا املصباح، فإن الشيطان ال يفتح غلقًا وال 

 .(221)«حيّل وكاء، وال يكشف إناًء، وإّن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم
عن جابر، ثم أخرجه من طريق  ،عن الليث عن أبي الزبري (212)أخرجه مسلم

 نه من رواية الليث عن أبي الزبري.مالك عن أبي الزبري، فال تضر العنعنة؛ أل
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أمرنا رسول »عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبري ،حديث أبي عاصم عن ابن جريج -28
. (212)«بأربع ونهانا عن مخس: إذا رقدت فأغلق بابك...احلديث اهلل 
 [2114، رقم 1/81]

، (211)قلت: رواه مالك عن أبي الزبري، ومن طريق مالك أخرجه مسلم
 سلم أيضًا عن الليث عن أبي الزبري به، فال تضر العنعنة هنا.وأخرجه م

عن جابر، قال: قال لنا  ،عن أبي الزبري ،عن فطر بن خليفة ،حديث جرير -21
 .(214)«غلقوا أبوابكم، وأوكوا أسقيتكم... احلديث: »رسول اهلل 

عن أبي  ،عن أبي خيثمة اهري بن حرب (211)قلت: خّرا بعضه مسلم وأمحد
 ري. واحلديث معروف عن أبي الزبري عن جابر فال تضر عنعنته!الزب
 ،عن أبي الزبري ،عن سفيان ،عن مصعب بن املقدام ،حديث حممد بن إشكاب -12

 .(215)«أن ميسمح َذكره بيمينه نهى رسول اهلل »عن جابر، قال: 
 وقد عنعن." ،قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات إال أن أبا الزبري مدلس

د ابن حبان برواية هذا احلديث، ومل أجده يف مصدر آخر، فتبقى فيه قلت: تفر
عنعنة أبي الزبري إن كان حمفوظًا عنه! وال أظنه حمفوظًا، فال يقبل تفرد حممد بن 
إشكاب، وال تفرد مصعب عن سفيان الثوري، فالتفرد يف هذه الطبقات مردود! 

العلماء ضعفه وبعضهم ومصعب وإن روى له مسلم فإن تفرده ال يقبل؛ ألن بعض 
 قال عنه: صاحل احلديث.

 .(211)وروى األئمة الستة يف هذا الباب حديث أبي قتادة مرفوعًا
 ،عن عبداهلل بن باباه ،عن أبي الزبري ،عن سفيان ،حديث عبد اجلبار بن العالء -12

يا بين عبد املطلب، إن كان إليكم »أنه قال:  عن النيّب  ،عن جبري بن مطعم
مر شيء فال أعرفّن أحدًا منهم أن مينع من يصلسي عند البيت أي ساعة من األ

 «.شاء من ليل أو نهار
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أنه  :حدثه عن ابن باباه :أن أبا الزبري :عن عمرو بن احلار  ،حديث ابن وهب -11
يا بين عبد مناف ال »يقول:  مسع جبري بن مطعم يقول: مسعت رسول اهلل 

 «.لى أي ساعة شاء من ليل أو نهارمتنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وص

عن عبداهلل  ،عن أبي الزبري ،عن سفيان ،حديث هارون بن معروف وأبي خيثمة -14
يا بين عبد مناف ال »قال:  عن النيّب  ،عن جبري بن مطعم يذكر ،بن باباه

 .(211)«متنعّن أحدًا طاف بهذا البيت وصلسى أي ساعة من ليل ونهار
واحد، رواه عن أبي الزبري اثنان: سفيان بن عيينة  قلت: هذه الثالثة حديث

 وعمرو بن احلار .
 عن سفيان بن عيينة وصّرح فيه بالسماع. (218)أخرجه احلميدي

أنه مسع  :عن ابن جريج، قال: أخربني أبو الزبري (211)وأخرجه ابن خزمية
 .عن النيّب  ،عن جبري بن مطعم :عبداهلل بن باباه خيرب
عن عبداجلبار بن العالء وعلي بن خشرم وأمحد بن منيع،  (242)وأخرجه أيضًا

قالوا: حدثنا سفيان، قال: مسعته من أبي الزبري، قال: مسعت عبداهلل بن باباه، خيرب 
يا بين عبد مناف ال مينعن أحد طاف : »عن جبري بن مطعم، يقول: قال رسول اهلل 

 «.بهذا البيت وصلسى أي ساعة كان من ليل أو نهار
ابن خزمية: "ولفظ منت احلديث لفظ علّي بن خشرم. وقال علّي وأمحد: عن  قال

 أبي الزبري عن عبداهلل بن باباه."

أن العنعنة تكون أحيانًا من تصرف الرواة،  -رمحه اهلل –قلت: ينّبه ابن خزمية 
من عنعنة أبي  –رمحه اهلل  –وقد قدم إسناد عبداجلبار؛ ألن فيه السماع، وكأنه خيشى 

 بري!الز
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أّن »عن جابر:  ،عن أبي الزبري ،عن قرة بن خالد ،حديث مسلم بن إبراهيم -11
 .(242)«مجع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء يف السفر النيّب 

قال الشيخ شعيب: "رجاله ثقات رجال الشيخني إال أن أبا الزبري مدلس وقد 
 عنعن."

ور معروف، ولكن مل يأت عن بني الصلوات يف السفر مشه قلت: مجع النيّب 
جابر بهذا اللفظ إال يف حديث أبي الزبري هذا، وقد ذكر الشيخ شعيب األرنؤوط أن 

مبكة فجمع  غابت الشمس ورسول اهلل »مالكًا رواه عن أبي الزبري عن جابر، قال: 
وقال الشيخ: "أخرجه أبو داود...والطحاوي... والبيهقي...من «. بني الصالتني بسرف

 مالك عن أبي الزبري عن جابر."طريق 
قلت: رواية مالك هذه رواها عنه عبدالعزيز بن حممد وهو الدمحَراَوْرِديُّ وال 

 ُيقبل تفرده وخاصة عن اإلمام مالك!
وهذا احلديث من طريق قرة بن خالد وقد روى قرة أيضًا حديث أبي الزبري 

قرة وهم يف هذا احلديث  يف غزوة تبوك، فيحتمل أن عن أبي الطفيل يف مجع النيّب 
فرواه باملعنى وأخطأ يف اإلسناد؛ ألن حديث أبي الزبري عن جابر جادة فيقع اخلطأ يف 

عن قّرة عن أبي الزبري  (241)«املعجم الكبري»ذلك، ومما يؤكد هذا أن الطرباني روى يف 
بني الظهر والعصر  مجع رسول اهلل »عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، قال: 

، فحديث قرة املعروف عن أبي الزبري «رب والعشاء يف سفرة أو يف غزوة تبوكواملغ
عن أبي الطفيل، وأبي الزبري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، ومل يروه عن أبي 

 الزبري عن جابر إال قرة، واهلل أعلم.

حديث قرة بن خالد السدوسي، قال: حدثنا أبو الزبري، قال: حدثنا أبو الطفيل،  -15
مجع يف سفرة سافرها، وذلك يف  أّن رسول اهلل »: حدثنا معاذ بن جبل: قال
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غزوة بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء، فقلت له: فما محله على ذلك؟ 
 .(244)«قال: أراد أن ال حيرا أمته

 كذلك، وفيه التصريح بالسماع. (241)قلت: ورواه مسلم
أن معاذ  :عن أبي الطفيل ،الزبريعن أبي  ،عن مالك ،حديث أبي بكر احلنفّي -11

 عام تبوك، فكان رسول اهلل  أنهم خرجوا مع رسول اهلل »بن جبل أخربه: 
جيمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، قال: فأخّر الصالة يومًا ثم خرا 
فصلى الظهر والعصر مجيعًا... يوشك بك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى 

 .(245)«انًاما ها هنا قد ملئ جن
من  (241)بطوله. وأخرجه ابن خزمية (241)قلت: أخرجه من طريق مالك مسلم

من طريق املفضل بن فضالة  (248)طريق ابن وهب عن مالك به. ورواه البيهقي
 به. ،عن أبي الزبري ،كالهما عن هشام بن سعد ،والليث بن سعد

أّن ابن  :عيد بن جبريعن س ،عن أبي الزبري ،عن مالك ،حديث أبي بكر احلنفي -11
الظهر والعصر مجيعًا واملغرب والعشاء مجيعًا.  صلسى رسول اهلل »عباس قال: 

 .(241)«يف غري خوٍف وال سفر
عن أبي  ،عن حييى بن حييى، قال: قرأت على مالك (212)قلت: أخرجه مسلم

 به. ،عن سعيد بن جبري ،الزبري
عن سعيد بن  ،أبو الزبريثّم أخرجه من طريق اهري بن حرب، قال: حدثنا 

يف غري « الظهر والعصر مجيعًا باملدينة صلى رسول اهلل »عن ابن عباس، قال:  ،جبري
خوف وال سفر. قال أبو الزبري: فسألت سعيدًا: مَل فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس 

 «.أراد أن ال حيرا أحدًا من أمته»كما سألتين، فقال: 
بو الزبري، قال: حدثنا سعيد بن جبري، قال: ثم أخرا عن قرة، قال: حدثنا أ

مجع بني الصالة يف سفرة سافرها يف غزوة تبوك.  أن رسول اهلل »حدثنا ابن عباس: 
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فجمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء.  قال سعيد: فقلت البن عباس: ما محله 
 «.على ذلك؟ قال: أراد أن ال حيرا أمته

 :ينة( مجع عن أبي الزبري عن سعيد منهموقد روى حديث )اجلمع يف املد
 ،ومحاد بن سلمة. ورواه الليث بن سعد ،وقرة بن خالد ،وداود بن أبي هند ،الثوري

عن سعيد. وروى حديث )اجلمع يف السفر( أيضًا  ،عن أبي الزبري ،عن هشام بن سعد
 .(212)عن سعيد ،مجاعة عن أبي الزبري

، و الزبري، عن جابر، عن رسول اهلل حديث الليث بن سعد، قال: حدثين أب -18
 .(211)«إّن خري ما ُركبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق»قال: 

وهو مما مسعه منه كما  ،عن جابر ،عن أبي الزبري ،قلت: هذا مما رواه الليث
تقرر عند الكثري من املشتغلني بهذا العلم! وقد رواه مجاعة عن الليث منهم: قتيبة بن 

، وُحَجني (211)، والعالء بن موسى بن عطية أبو اجَلهم الباهلي(214)دسعي
، وعبداهلل بن صاحل كاتب (211)، وأمحد بن يونس(211)، وكامل بن طلحة(215)وُيونس
 .(218)الليث

من طريق ابن هليعة، قال: حدثنا أبو الزبري، عن جابر،  (211)ورواه أمحد أيضًا
ْيُر ما ُرِكَب إَلْيِه الرمحَواِحُل َمْسِجُد إْبَراِهيَم عليه َخ»، يقول: قال: مسعت رسول اهلل 

 «.السالم ومسجدي
ورواه الطحاوي من طريق ُموَسى بن ُعْقَبَة، عن أبي الزَُّبْيرا، عن َجاِبٍر، 

 .(252)مثله
ال تشد الرحال إال »ومل يذكر يف َحِديِثِه غري هذا! واحلديث املعروف املشهور: 

، وهو مروي عن «املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصىإىل ثالثة مساجد: 
عدد من الصحابة يف الكتب الستة، منهم: أبو هريرة وأبو سعيد وغريهما، ومل أجده 

 من حديث جابر إال بهذا اإلسناد، وراويه الليث، وهو حديث حسن.
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نهى »قال:  ،عن جابر ،عن أبي الزبري ،عن ابن جريج ،حديث املفضل بن فضالة -11
عن أكل الكّرا  فلم ينتهوا، ثم مل جيدوا بّدًا من أكلها، فوجد  رسول اهلل 

رحيها، فقال: أمل أنهكم عن هذه البقلة اخلبيثة، أو املنتنة؟ من أكلها فال يغشنا يف 
 .(252)«مساجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان

ومل يشر إليها احملقق  قلت: روى ابن حبان هذا احلديث يف مواضع أخرى
 الشيخ شعيب األرنؤوط، وأنا أوردها هنا مع هذا احلديث لدراستها.

عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبري ،عن هشام الدستوائي ،حديث وهب بن جرير -42
: من كنا ال نأكل البصل والكرا  فغلبتنا احلاجة، فأكلنا، فقال رسول اهلل »

قربن مسجدنا، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى به أكل من هذه الشجرة املنتنة فال ي
 .(251)«الناس

أن »عن جابر:  ،عن أبي الزبري ،عن داود بن أبي هند ،حديث يزيد بن هارون -42
 .(254)«كان ينهى عن أكل الكّرا  والبصل النيّب 

عن جابر، قال:  ،عن أبي الزبري ،حديث وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي -41
من أكل من هذه الشجرة املنتنة فال يقربن مسجدنا، فإن : »اهلل قال رسول 

 .(251)«املالئكة تتأذى مما يتأذى منه الناس
 ،( حديث واحد، رواه ابن جريج وهشام الدستوائي42( و)11قلت: حديث )

( فالكالم يكون على 42( هو جزء من حديث )41عن أبي الزبري. وحديث )
 أحدهما.

بن حبان نفسه قال عند روايته: أخربنا أمحد بن حممد ( فإن ا42وأما حديث )
بن سعيد املرواي بالبصرة خبرٍب غريب، قال: حدثنا حممد بن إمساعيل احلّساني، قال: 

 حدثنا يزيد بن هارون...
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 فابن حبان استغرب احلديث، وهو حديث ال يصّح.
يادة: من طريق أمحد بن حممد املرواي به، وفيه ا (255)وقد أخرجه الطرباني

قال الطرباني: "مل يروه عن داود إىل يزيد، تفرد به حممد بن «. عند دخول املسجد»
 إمساعيل األمحسي."

ال يصح كالم الشيخ شعيب  – رمحه اهلل –قلت: وبهذا التحقيق من الطرباني 
على احلديث، بقوله: "أمحد بن حممد بن سعيد املرواي شيخ ابن حبان مل أتبينه، وباقي 

 ت رجال الصحيح غري حممد بن إمساعيل احلساني، وهو ثقة."رجاله ثقا

 والعجب من الشيخ شعيب ينقل كالم الطرباني هذا ثم يقول هو هذا الكالم!
وحديث نهي من أكل من الثوم أن يأتي املسجد حديث مشهور، رواه 

عن ابن عمر يف أصل الباب، ثم أخرا حديث أنس، ثم حديث أبي  (251)مسلم
 نهى رسول اهلل »را حديث هشام عن أبي الزبري عن جابر، قال: هريرة، ثّم أخ

 «.عن أكل البصل والكّرا . فغلبتنا احلاجة...
وهذا اللفظ موافق للفظ حديث ابن جريج، وخمالف للفظ حديث هشام الذي 
أخرجه ابن حبان! والظاهر أن الصواب ما فيه نهي ألنه جاء يف معظم الروايات كما 

 .(258)عن هشام الدستوائي، وكذلك النسائي (251)هو عند أمحد
عن  ،احلديث من طريق خملد بن يزيد« مسنده»وأخرا أبو العباس السراا يف 

 .(251) مسع جابرًا يقول... :عن أبي الزبري ،ابن جريج

 ففي هذا احلديث تصريح أبي الزبري بالسماع من جابر.
ا أبو الزبري، قال: عن سفيان، قال: حدثن (212)«مسنده»وأخرا احلميدي يف 

مسعت جابر بن عبداهلل، وسئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، وإمنا 
 الذي نهي عنه البصل والكّرا .
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عن جابر،  ،عن أبي الزبري ،عن الربيع بن صبيح (212)«املسند»وأخرا أمحد يف 
 نهانا عن أكل الكّرا  والبصل. قال: إّن رسول اهلل 

أن رسول  :سألت عطاًء عن ذلك؟ فقال: حدثين جابر بن عبداهللقال الربيع: ف
 نهى عنه. اهلل 

عن اخلزاعي، قال:  (211)«املسند»وجاء النهي امن خيرب كما أخرجه أمحد يف 
نهى امن خيرب  أخربنا محاد بن سلمة، قال: أخربنا أبو الزبري، عن جابر، أّن النيّب 

أمل أنه عن : »ؤوا إىل املسجد. فقال النيّب عن البصل والكرا . فأكلهما قوم ثم جا
هاتني الشجرتني املنتنتني؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، ولكن أجهدنا اجلوع. فقال رسول 

 «.: من أكلهما فال حيضر مسجدنا، فإّن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدماهلل 

إن الذي نهي عنه ف -رمحه اهلل –قلت: ذكر خيرب هنا من أوهام محاد بن سلمة 
امن خيرب هو أكل الثوم كما جاء عند مسلم من حديث ابن عمر ونافع وغريهما. 

بالتثنية هو الصواب؛ ألنه « من أكلهما...: »وما جاء يف حديث محاد من قوله 
يتحد  عن شجرتني: الكرا  والبصل، وبذلك يكون النهي عنهما كان قدميًا كما 

اك يف املدينة، وامن خيرب وجدوا هناك الثوم فنهي عن صرح جابر بأنه مل يكن ثوم آنذ
 إتيان املسجد ملن أكله.

« من أكل من هذه الشجرة...»وما جاء يف حديث هشام وابن جريج من قوله: 
 باإلفراد إمنا هو يف احلديث عن شجرة الثوم، فخلسط الرواة يف ذلك!

ن حديث ( الذي أخرجه ابن حبان والذي هو جزء م41وهلذا فإن حديث )
( ال يصح فصله عن أصله، ألن الكالم يف اإلفراد هو على الثوم، وجابر مل 42)

 يتعرض للثوم ألبتة يف حديثه!
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عن ابن  (214)«شرح معاني اآلثار»وحديث ابن جريج أخرجه الطحاوي يف 
من أكل من »قال:  أن رسول اهلل  :عن جابر ،عن أبي الزبري ،عن ابن جريج ،وهب

نا يف مساجدنا حتى يذهب رحيها، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه الكرا  فال يغش
 «.اإلنسان

فمرة ذكر  – رمحه اهلل –فيكون االختالف يف منت احلديث من ابن جريج 
الكرا  وحده، ومرة ذكر البصل والكرا ، ولذلك ملا روى حديث البصل والكرا  

 ذكر الشجرة على اإلفراد كما هو عند ابن وهب!

 ،عن عبدالعزيز، عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع (211)را احلميديوقد أخ
إذا أكلتم هذه اخلضرة فال »، قال: أّن النيّب  :عن جابر بن عبد اهلل ،عن أبي الزبري

 «.جتالسونا يف اجمللس، فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه الناس

ث الصحيحة واألحادي« اجمللس»قلت: هذا حديث منكر ال يصح، وذكر هنا 
، وعبدالعزيز هو الدراوردي، وهو ضعيف، وشيخه إبراهيم بن «املسجد»تذكر 

 إمساعيل ضعيف أيضًا، وهذا من لليطاته.

من طريق حييى بن راشد، عن هشام بن  (215)«الصغري»وأخرا الطرباني يف 
من أكل من هذه اخلضراوات: »حسان الُقردوسي، عن أبي الزبري عن جابر مرفوعًا: 

وم والبصل والكرا  والفجل، فال يقربن مسجدنا، فإّن املالئكة تتأذى مما يتأذى به الث
 «.بنو آدم

"هو «: اجملمع»وهذا أيضًا منكر ال يصح، ونقل الشيخ شعيب كالم اهليثمي يف 
يف الصحيح خال قوله "والفجل" وحييى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: 

 ت."خيطئ وخيالف، وبقية رجاله ثقا
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قلت: كان ينبغي على الشيخ شعيب تعقب اهليثمي على كالمه هذا، ألن 
حديث جابر مل يأت فيه الثوم أيضًا كما بينته سابقًا. وحييى بن راشد ليس بشيء كما 

، وال أظن أن هشام بن حسان حد  بهذا احلديث عن أبي الزبري، (211)قال ابن معني
 صاًل!وال أعلم أن هشامًا روى عن أبي الزبري أ

عن أبي  ،عن أيوب ،عن محاد بن ايد (211)«مسنده»وأخرا عبد بن محيد يف 
إن »نهى عن أكل الكرا  والبصل والثوم، وقال:  أن رسول اهلل  :عن جابر ،الزبري

 «.املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم

 قلت: ولفظ الثوم هنا منكٌر.

عن أبي  ،عن ابن وهب ،يىعن حرملة بن حي (218)«سننه»وأخرا ابن ماجه يف 
أن »عن جابر:  ،عن أبي الزبري ،عن عبدالرمحن بن ِنمران احلجرّي ،شريح املعافري
فوجد منهم ريح الكرا . فقال: أمل أكن نهيتكم عن أكل هذه  نفرًا أتوا النيّب 

 «.الشجرة، إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه اإلنسان

"هكذا وقع عند ابن ماجة يف مجيع  :(211)«تهذيب الكمال»قال املزي يف 
الروايات عنه، وهو وهم منه، إمنا هو عبداهلل بن منران ذكره أبو سعيد بن يونس يف 
تاريخ مصر وروى له احلديث الذي روى له ابن ماجة وقال: "مل يرو عن عبداهلل بن 
منران غري هذا احلديث." وقد وقع لنا حديثه عاليا على الصواب." ثم ساق املزي 

 احلديث بإسناده.

عن  ،عن جابر ،عن أبي الزبري ،عن الليث بن سعد ،حديث يزيد بن موهب -44
أنه أمر رجاًل كان يتصدق بالنمحبل يف املسجد أن ال ميرمح بها إال : »رسول اهلل 

 .(212)«وهو آخٌذ بنصوهلا
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 (211)من طريق قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح، وأمحد (212)قلت: رواه مسلم
عن ابن وهب وشعيب بن الليث، وابن  (214)جني ويونس، والطحاويعن ُح
 عن شعيب، كلهم عن الليث به، وعنعنة أبي الزبري يف كل الروايات. (211)خزمية

عن أبي  ،عن عمرو بن احلار  ،عن ابن وهب (215)ورواه الطحاوي أيضًا
 به.              ،الزبري

عن  ،عن أبي الزبري ،ن عيينةعن سفيان ب ،حديث نصر بن علي اجلهضمي -41

ڳ  چ چٱ  ٻچ  أمر معاذًا أن يقرأ يف صالة العشاء أّن النيّب »جابر: 

 .(211)«وحنوها من السور چڄچ چڳ     ڳ

عن إبراهيم بن بشار الّرمادي، عن سفيان،  ،حديث الفضل بن احلباب اجلمحي -45
يد أحدهما على يز -عن عمرو بن دينار وأبي الزبري، مسعا جابر بن عبداهلل 

، ثم يرجع إىل قومه فيصلي كان معاٌذ يصلي مع رسول اهلل »، قال: -صاحبه

 چڳ ڳ  ڳچ: يا معاذ، أفتاٌن أنت؟ اقرأ بهم سورة بهم... فقال النيّب 

 .(211)«چٱ  ٻ  ٻ  چ  چں  ڻ  ڻ  ڻچو

(، ومل أجده هكذا خمتصرًا إال عند 45( خمتصر من حديث )41قلت: حديث )
 ابن حبان.

عن  ،سفيان ، عنعن إبراهيم بن بشار (218)وأخرجه ابن حبان أيضًا مطواًل
وأمره بسور قصار ال أحفظها. »مسع جابر بن عبداهلل، ويف آخره: قال عمرو:  :عمرو

 «.قال له: اقرأ... قال سفيان: فقلنا لعمرو بن دينار: إن أبا الزبري قال هلم: إن النيب 
عن َعمرو،  ،عن سفيان ،عن حممد بن عباد (211)واحلديث بطوله أخرجه مسلم

قال سفيان: فقلت لعمرو: إّن أبا «. يا معاذ! أفتاٌن أنت؟ اقرأ بكذا وكذا»به. وفيه: 



 هـ2141 ذي القعدة (58جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )      12

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  چٱ  ٻچ  اقرأ»الزبري حدثنا عن جابر أنه قال: 

 «.فقال عمرو: حنو هذا چں  ڻ  ڻ  ڻچو

كالهما عن الليث بن  ،محثم أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وحممد بن ر
 عن جابر به. ،عن أبي الزبري ،سعد

من طريق قتيبة وابن رمح وأمحد بن يونس،  (282)وأخرجه أبو ُنعيم األصبهاني
 ثالثتهم عن الليث به.

عن  ،عن سفيان ،عن إبراهيم بن بشار ،عن أبي بكرة (282)وأخرجه الطحاوي
رو بن دينار: إن أبا الزبري عن جابر به، وفيه: قال سفيان: فقلنا لعم ،عمرو

 قال...احلديث.
ومن هنا يتبني لنا أن إبراهيم بن بشمحار كان حيد  به مرة باجلمع بني عمرو 
وأبي الزبري، وأحيانًا بإفراد عمرو، وذكر أبا الزبري يف نهاية احلديث، واحلديث صحيح 

شعيب عنه:  عنهما، وهذا مما أصاب فيه إبراهيم بن بشار، وهو ليس كما قال الشيخ
ألن احلديث  ؛"ثقة حافظ"، ولكنه خيطأ على سفيان، ولكن مل خيطئ يف هذا احلديث

 روي من غري وجه عن سفيان.
ثم وجدت الشيخ شعيب قال عن إبراهيم يف لرجيه للحديث: "إبراهيم بن بشار 

 .(281)الرمادي من احلفاظ إال أن له أوهامًا وقد توبع"

عن سعيد بن جبري  ،عن أبي الزبري ،الليث بن سعدعن  ،حديث كامل بن طلحة -41
يعلمنا التشهد كما يعلمنا  كان رسول اهلل »عن ابن عباس، قال:  ،وطاوس

السورة من القرآن: التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك 
ال  أيها النيّب ورمحة اهلل وبركاته، سالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني، أشهد أن

 .(284)«إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا رسول اهلل
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عن سعيد بن جبري  ،عن أبي الزبري ،عن الليث ،حديث يزيد بن موهب -41
يعلمنا التشهد كما يعلمنا  كان رسول اهلل »عن ابن عباس، قال:  ،وطاوس

 «. السورة من القرآن، كان يقول: التحيات املباركات... احلديث

 .(281)تفرد به أبو الزبري"قال ابن حبان: "

 ،عن سعيد بن جبري وطاوس ،عن أبي الزبري ،عن الليث ،حديث قتيبة بن سعيد -48
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من  كان رسول اهلل »عن ابن عباس، قال: 

 .(285)«القرآن، فكان يقول: التحيات املباركات... احلديث

واحد باللفظ نفسه، وقد حكم ابن قلت: هذه األحاديث الثالثة هي حديث 
حبان عليه بتفرد أبي الزبري به. وقد رواه عنه: كامل بن طلحة ويزيد بن موهب وقتيبة 

 بن سعيد.

 ،كالهما عن الليث ،عن قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح (281)وقد أخرجه مسلم
 عباس. عن ابن ،عن طاوس ،عن أبي الزبري ،من طريق عبد الرمحن بن محيدبه. وأخرجه 

 ،عن يونس بن حممد واملقري وشعيب بن الليث (281)وأخرجه أبو عوانة
 عن ابن عباس. ،عن سعيد وطاوس ،عن أبي الزبري ،ثالثتهم عن الليث

 به. ،عن الليث ،من طريق عيسى بن محاد (288)وأخرجه الدارقطين
 قال الدارقطين: "هذا إسناد صحيح."

ن احلجاا بن رشدين بن سعد، قال: ثم أخرجه الدارقطين عن أمحد بن حممد ب
عن عطاء  ،عن أبي الزبري ،حدثين أبي، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن احلار 

 به. ،عن ابن عباس ،وطاوس وسعيد بن جبري

 به. ،عن الليث ،عن حييى بن حسان (281)وأخرجه الشافعي
 به. ،عن الليث ،عن يونس وُحجني (212)وأخرجه أمحد
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 :أنه حّدثه :عن أبي الزبري املكّي ،عن هشام بن عروة ،يمانحديث عبدة بن سل -41
ال إله إال اهلل وحده ال »أّن عبداهلل بن الزبري كان يقول يف دبر كلِّ صالة: 

شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كّل شيء قدير، ال حول وال قوة إال 
والثناء احلسن ال إله إال باهلل، ال نعبد إال إياه، له املّن وله النعمة، وله الفضل 

يقول  اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون. ويقول: كان رسول اهلل 
 .(212)«هؤالء الكلمات دبر كّل صالة

 :أنه حدثه :عن أبي الزبري املكي ،عن هشام بن عروة ،حديث املنذر بن عبد اهلل -12
ه إال اهلل وحده ال ال إل»أّن عبداهلل بن الزبري كان يقول يف دبر كل صالة: 

 .(211)«شريك له...

حديث حجاا بن أبي عثمان، قال: أخربنا أبو الزبري، قال: مسعت عبداهلل بن  -12
إذا سلسم يف دبر  كان رسول اهلل »الزبري خيطب على هذا املنرب، وهو يقول: 

الصالة يقول: ال إله إال اهلل، ال نعبد إال إياه، أهل النعمة والفضل، والثناء 
 .(214)«احلسن، ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون

قلت: هذه الثالثة حديث واحد، مطول وخمتصر، رواه هشام بن عروة مطواًل، 
 .وحجاا بن أبي عثمان خمتصرًا، عن أبي الزبري عن عبداهلل بن الزبري عن النيّب 

جه عن حجاا بن عن عبداهلل بن منري عن هشام، ثم أخر (211)أخرجه مسلم
 عن أبي الزبري، به. ،أبي عثمان، ثم أخرجه عن موسى بن عقبة

 وقد صّرح أبو الزبري بسماعه من عبداهلل بن الزبري.

عن جابر،  ،عن أبي الزبري ،عن اهري بن معاوية ،حديث أبي الوليد الطيالسي -11
م يف يف سفر، فمطرنا، فقال: ليصلِّ من شاء منك كنا مع رسول اهلل »قال: 
 .(215)«َرحله
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قال الشيخ شعيب: "رجاله رجال الصحيح إال أن أبا الزبري مل يصرِّح 
 بالتحديث".

 عن أبي الزبري، به. ،من طريق اهري أبي خيثمة (211)قلت: أخرجه مسلم

 اشتكى رسول اهلل »عن جابر قال:  ،عن أبي الزبري ،حديث الليث بن سعد -14
ر يكبِّر يسمع الناس تكبريه. قال: فالتفت إلينا، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بك

فرآنا قيامًا، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصالته قعودًا، فلما سلسم، قال: كدمت أن 
تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فال تفعلوا، ائتموا 

 .(211)«صلسوا قعودًابإمامكم، إن صلسى قائمًا، فصلسوا قيامًا، وإن صلسى قاعدًا ف

عن أبي  ،عن أبيه ،حديث ُحميد بن عبدالرمحن بن محيد أبي عوف الرؤاسي -11
صلسى بنا رسول اهلل صالة الظهر وهو جالس، وأبو بكر »عن جابر، قال:  ،الزبري

كّبر أبو بكر يسمعنا، قال: فنظرنا قيامًا، فقال:  خلفه، فإذا كرب رسول اهلل 
يهم ـ قال: فجلسنا، فلما قضى الصالة، قال: كدمت اجلسوا ـ أومأ بذلك إل

تفعلوا ِفْعَل َفاراَس َوالرُّوما بعظمائهم، اْئَتمُّوا ِبَأِئممحِتُكْم، فإن صلسوا جلوسًا، 
 .(218)«فصلسوا جلوسًا، وإن صلسوا قيامًا، فصلسوا قيامًا

كالهما عن  ،عن قتيبة بن سعيد وحممد بن رمح (211)قلت: أخرجه مسلم
به، ثم أخرجه من طريق محيد بن عبدالرمحن الرؤاسي، به. ومل  ،عن أبي الزبري ،الليث

 يذكر مساعًا!
 عن ُيوُنس وُحَجْين عن َلْيث، به.  (122)وأمحد

عن  ،عن شعيب بن الليث ،من طريق الربيع بن سليمان (122)وابن خزمية
 الليث، به.

 عن الليث، به. ،عن قتيبة بن سعيد (121)والنسائي
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عن أبي  ،عن اللَّْيث بن َسْعٍد ،عن حممد بن ُرْمٍح اْلِمْصراّي (124)ماجهوابن 
 عن َجاِبٍر. ،الزَُّبْيرا

 وكلها بالعنعنة.

ألبي الزبري عن « صحيحه»وأما بقية األحاديث اليت أخرجها ابن حبان يف 
( حديثًا، وبعضها ذكر فيها 14جابر يف بقية أجزاء كتابه، فقد تتبعتها، وهي حوالي )

السماع، وبعضها وجدت السماع عن غريه كمسلم أو أمحد أو غريهما، وبعضها 
 رويت بالعنعنة يف كل طرقها.
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  ـاخلامت

 لقد توصلت يف هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:
أن الرواة الذين ذكروا بالتدليس أوردهم ابن حبان يف الثقات، وعليه فإنه ال  أواًل: 

 يف.يرى أن التدليس سبب يف التضع
جعل ابن حبان من وصفوا بالتدليس يف مرتبة واحدة كما هو يف كتابه  ثانيًا: 

اجملروحني، كقتادة، وحييى بن أبي كثري، واألعمش، وابن جريج، وابن 
 إسحاق، والثوري، وهشيم، وغريهم.

أن كالم ابن حبان أنه اطلع على السماع يف حديث املدلس املعنعن دعوى ال  ثالثًا: 
 يل على ذلك:تصح، والدل

أن العنعنة باقية يف كثري من األحاديث اليت أخرجها للمدلسني يف  
 صحيحه!

أن بعض األحاديث اليت أخرجها لبعض املدلسني معلولة، فكيف اطلع  
على السماع يف األحاديث املعنعنة، وهي مل تصل إىل الراوي املوصوف 

 (!41)( ألبي الزبري! وحديث رقم 2بالتدليس، كما يف حديث رقم )

أن بعض األحاديث يف أصلها حديث واحد، وهو أخرجها على أنها  
 ( ألبي الزبري!5( و )1أحاديث منفصلة، كما يف حديث )

 أن هناك أحاديث ما االت حتمل إشكالية عنعنة أبي الزبري عن جابر! 

وهي كذلك يف بعض األحاديث األخرى اليت مل نذكرها هنا، وقد تتبعتها كما 
قيت العنعنة يف بعضها، ومل أقف على تصريح بالسماع فيها، وبعض ذكرت آنفًا، فب
 متونها فيها نظر.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني
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 :اتـوالتعليدق شـاهلوام

 

 م.كتاب اجملروحني حممود اايد، صفحةما بني املعقوفتني ليس يف مقدمة الثقات، وقد أثبته حمقق  (2)

 (.5/515يف الكتاب ) . وأعاد رمحه اهلل هذه اخلصال اخلمسة مرة ثانية22كتاب الثقات، ص (1)

 (.2/21لسان امليزان: ) (4)

 ( النوع الثامن عشر.2/82اجملروحني: ) (1)

 (.2/11اجملروحني: ) (5)

 (.2/11اجملروحني: )  (1)

 (.211-2/212اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: ) (1)

 (.28، )نقطة رقم 12روايات املدلسني يف صحيح مسلم، ص (8)

 .115املدلس، ص ضوابط قبول عنعنة (1)

 (.2/15كتاب اجملروحني: ) (22)

 (.122-2/122كتاب اجملروحني: ) (22)

كان األوىل بابن حبان استصالح روايات بقية، فريوي الصحيح منها، ال أن يرتك كّل حديثه،  (21)
فبقية له مئات األحاديث الصحيحة كما أن له مئات األحاديث العجيبة املنكرة، وقد تفرد بقية 

واة شاميني وهو متقن فيهم كَبحري بن سعد وغريه، فمن أين نأتي بروايات هؤالء إن مل عن ر
نأخذها عن بقية؟! أما أن نرتك حديثه كلسه فهذا ال ينبغي، فاإلمام البخاري واإلمام مسلم مل 
حيتجا ببقية، ولكنهم أخرجا له حديثًا أو حديثني يف املتابعات والشواهد، ليقوال: حنن نعلم أن 

ناك راويًا امسه بقية، ولكن حديثه فيه إشكال كبري! وباملقابل فإّن أمحد وأبا داود رويا لبقية ه
 ما يظنان أنه أصاب فيه، وهذه حماولة الستصالح حديثه، ألنه مكثر، واهلل أعلم.

(. قلت: وما قاله ابن حبان يف ابن هليعة إمنا هي دعوى 24-1/21كتاب اجملروحني: ) (24)
ها احلكاية اليت نقلها عن عبدالرمحن بن مهدي، فابن املبارك قد ضبط ما مسعه عريضة، تنقض



 11   د. خالد حممود احلايك   «...عوى ابن حّبان اطالعه على السماع يف أحاديث املدلسني د» 

من ابن هليعة كما بّين ابن مهدي، وهذا يدل على أن البن هليعة أحاديث تعترب من رواية 
 علم.أالقدماء عنه، كعبداهلل بن املبارك، وعبداهلل بن وهب، واهلل 

 (.481-1/481صحيح ابن حبان: ) (21)

 قائل هو منصور بن أبي مزاحم.ال (25)

 (.21/122صحيح ابن حبان: ) (21)

 (.2/215كتاب اجملروحني: ) (21)

 (.5/411الثقات: ) (28)

 .28إحتاف ذوي الرسوخ، ص (21)

 (.4/211كتاب اجملروحني: ) (12)

(. قال فيه أبو حامت: "صاحل احلديث." قال الذهيب: "له حديث يف 2/122كتاب اجملروحني: ) (12)
 [.2/115سل امليت طويل منكر." ]امليزان: غ

محد: "كان حجاا يدلس، إذا قيل له: من حدثك؟ يقول: أ(. قال 2/111كتاب اجملروحني: ) (11)
ال تقولوا هذا! قولوا من ذكرت." وذكره النسائي يف املدلسني. قال الذهيب: "وقد طّول ابن 

تدليس، وفيه تيٌه ال يليق بأهل العلم." حبان وابن عدي ترمجته وأفادا، وأكثر ما ُنقم عليه ال
 [.2/112]امليزان: 

 (.2/111كتاب اجملروحني: ) (14)

(. قال ابن معني: "ليس بثقة." وقال البخاري: "تركه ابن املبارك 2/181كتاب اجملروحني: ) (11)
 [.2/115ووكيع." ]امليزان: 

بان: "وأما ابن حبان فإنه يقعقع (. قال الذهيب راّدًا على ابن ح1/11كتاب اجملروحني: ) (15)
كعادته، فقال فيه: يروي عن قوم... قلت: مل يرو ابن حبان يف ترمجته شيئًا، ولو كان عنده له 
شيء موضوع ألسرع بإحضاره، وما علمت أّن أحدًا قال يف عثمان بن عبد الرمحن هذا: إنه 

الرِّجال ال جيوا إال لتاّم املعرفة  يدلسس عن اهللكى، إمنا قالوا: يأتي عنهم مبناكري، والكالم يف
 [.11-4/15تاّم الورع؛ وكذا أسرف فيه حممد بن عبد اهلل بن منري، فقال: كّذاب." ]امليزان: 
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(. نقل الذهيب كالم ابن حبان فيه، وقال: "وتوقف فيه أمحد." 1/221كتاب اجملروحني: ) (11)
 [.4/211]امليزان: 

قه أبو داود. وقال النسائي وابن معني وأبو حامت: ال بأس به. (. وث1/221كتاب اجملروحني: ) (11)
 [.4/421]امليزان: 

(. قال البخاري: "رمبا دلس عباد عن عكرمة." وقال أمحد: "كان 1/211كتاب اجملروحني: ) (18)
 [.411-1/411يدلس." ]امليزان: 

الدورقي عن حييى: (. قال أبو ارعة: "صدوق يدلس." وقال ابن 4/222كتاب اجملروحني: ) (11)
 [.1/412"أبو جناب ليس به بأس إال أنه كان يدلس." ]امليزان: 

 (.481-1/484الثقات: ) (42)

 (.41، 1/11مسند أمحد: ) (42)

 (.1/511املصنف: ) (41)

 (.2/158مسند إسحاق بن راهوية: ) (44)

 .1/1181مسند أمحد: ) (41)

 (.4/81مصباح الزجاجة: ) (45)

 (.4/114الثقات: ) (41)

 (.1/421التاريخ الكبري: ) (41)

 (.4/184مسند أمحد: ) (48)

 (.4/242املستدرك: ) (41)

 (.1/111اإلصابة: ) (12)

 (.2/128(، واملعجم الكبري: )1/114مسند أبي يعلى: ) (12)

 (.22/44جممع الزوائد: ) (11)

 (.2/485(، واملستدرك: )1/42صحيح ابن خزمية: ) (14)
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 (.1/241الثقات: ) (11)

 (.1/114املصنف: ) (15)

(. وحديث حبيب رواه مسلم وغريه، وذكر ابن حبان حنش 11-1/18صحيح ابن حبان: ) (11)
 (.2/111« )اجملروحني»بن املعتمر يف 

 (.1/218الثقات: ) (11)

 (.2/14مشاهري علماء األمصار: ) (18)

 (.451-5/452الثقات: ) (11)

 (.11( رقم )2/118صحيح ابن حبان: ) (52)

 (.151سنن ابن ماجة، رقم ) (52)

 (.2/81املستدرك: ) (51)

 (.4111(، وسنن ابي داود، رقم )1/448مسند أمحد: ) (54)

 (.4/411ميزان االعتدال: ) (51)

 (.1/411ميزان االعتدال: ) (55)

 (.2/121صحيح ابن حبان: ) (51)

 (.4/411مسند أمحد: ) (51)

 (.2/211صحيح مسلم: ) (58)

 (.2/211ح مسلم: )صحي (51)

 (.2/241مستخرا ابي عوانة: ) (12)

 (.1/111الثقات: ) (12)

 (.1218صحيح البخاري، رقم ) (11)

 (.212صحيح مسلم، رقم ) (14)
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 (.2/115صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.12صحيح مسلم، رقم ) (15)

 (.1/18صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.1/11صحيح ابن حبان: ) (11)

( عن سفيان عن األعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبدالرمحن 1115ري )أخرجه البخا (18)
يف بقيع الغرقد يف جنااة، فقال:  كّنا مع رسول اهلل »السلمي عن علّي رضي اهلل عنه، قال: 
( من طريق شعبة ووكيع 1115احلديث. ورواه أيضًا )« ما تكلم وقد كتب مقعده من اجلنة...

( عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن 1118عن األعمش بنحوه. ورواه )
(، والرتمذي 1511سعيد به بسياق أطول وأمت. وقد أخرجه بقية اجلماعة: أبو داود )

(، من طرق عن سعيد بن عبيدة 18(، وابن ماجه )22118(، والنسائي يف الكربى )1241)
األخرى ومل يلتفت إليها به. وقد خّرا البخاري هذه الرواية واعتمد عليها وطرح الروايات 

 ملا فيها من االختالفات، وهذا ينمُّ عن عمق نظر هذا اإلمام الناقد البصري رضي اهلل عنه.

 (.1118(، ورقم )1111صحيح مسلم، رقم ) (11)

 (.42/111تفسري ابن جرير: ) (12)

 (.1/211املعجم الكبري: ) (12)

 (.4/445مسند أمحد: ) (11)

 (.225كتاب القدر: )ص (14)

 (.1/118صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.1118صحيح مسلم، رقم ) (15)

 (.4/111مسند أمحد: ) (11)

 (.1/221املعجم الكبري: ) (11)

 (.1581)-(1514(، رقم )218-1/212املعجم الكبري: ) (18)
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 (.2128صحيح مسلم، رقم ) (11)

 (.1581( رقم )1/218املعجم الكبري: ) (82)

 (.118( رقم )1/152صحيح ابن حبان: ) (82)

 (.1/111كما يف اوائد اهليثمي: ) (81)

 (.111( و)184األدب املفرد، رقم ) (84)

 (.5818صحيح البخاري، رقم ) (81)

 (.1212صحيح مسلم، رقم ) (85)

 (.1/112صحيح ابن حبان: ) (81)

 (.1211صحيح مسلم، رقم ) (81)

 (.4/441مسند أمحد: ) (88)

 (.4/414مسند أمحد: ) (81)

 (.821( رقم )222-4/222صحيح ابن حبان: ) (12)

 (.1228صحيح مسلم، رقم ) (12)

 (.4/484مسند أمحد: ) (11)

 (.811( رقم )4/221صحيح ابن حبان: ) (14)

 (.811( رقم )222-4/221صحيح ابن حبان: ) (11)

 (.4111جامع الرتمذي، رقم ) (15)

 (.11121( رقم )1/51املصنف: ) (11)

 (.2/111والليلة: ) عمل اليوم (11)

 (.2/282املعجم الصغري: ) (18)

 (.111( رقم )182-4/182صحيح ابن حبان: ) (11)
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 (.512صحيح مسلم، رقم ) (222)

 (.422، و118، و158، و2/111مسند أمحد: ) (222)

 (.2211( رقم )428-4/421صحيح ابن حبان: ) (221)

(، 2411، وسنن ابن ماجه رقم )(212(، وسنن النسائي رقم )5/114مسند أمحد: ) (224)
 (.2/281وسنن الدارمي: )

 (.1/14التاريخ الكبري: ) (221)

 (.1/122الثقات: ) (225)

 (.2111( رقم )1/211املعجم األوسط: ) (221)

 (.4/411مسند أمحد: ) (221)

 (.4111سنن أبي داود، رقم ) (228)

 (.1/121انظر: ميزان االعتدال ) (221)

 (.1/12ان: )صحيح ابن حب (222)

 (.2418(، وسنن النسائي الصغرى، رقم )2111سنن النسائي الكربى، رقم ) (222)

 (.4/421مسند امحد: ) (221)

 (.2/15املصنف: ) (224)

 (.2/221شرح معاني اآلثار: ) (221)

 (.1/12صحيح ابن حبان: ) (225)

 (.182صحيح مسلم، رقم ) (221)

 (.2112( رقم )1/85صحيح ابن حبان: ) (221)

 (.5/115(، ومسند أمحد: )1222صحيح مسلم، رقم ) (228)

 (.2112( رقم )1/81صحيح ابن حبان: ) (221)
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 (.1221صحيح مسلم، رقم ) (212)

 (.2115( رقم )1/12صحيح ابن حبان: ) (212)

 (.1211صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.2115( رقم )1/12صحيح ابن حبان: ) (214)

 (.4/415(، ومسند أمحد: )1224صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.2144( رقم )1/181صحيح ابن حبان: ) (215)

(، وجامع الرتمذي، 111(، وصحيح مسلم، رقم )254، 251صحيح البخاري، رقم ) (211)
(، وسنن ابن ماجة، 42(، وسنن أبي داود، رقم )11، 18(، وسنن النسائي، رقم )25رقم )
 (.422رقم )

 (.2551( ورقم )2554( رقم )1/112(، و)2551( رقم )1/112صحيح ابن حبان: ) (211)

 (.512رقم ) :مسند احلميدي (218)

 (.2182( رقم )1/114صحيح ابن خزمية: ) (211)

 (.1111( رقم )111-1/115صحيح ابن خزمية: ) (242)

 (.2512( رقم )1/112صحيح ابن حبان: ) (242)

 (.21/15املعجم الكبري: ) (241)

 (.2512( رقم )1/111ان: )صحيح ابن حب (244)

 (.121صحيح مسلم، رقم ) (241)

 (.112-1/111صحيح ابن حبان: ) (245)

 (.1/2181صحيح مسلم: ) (241)

 (.118( رقم )1/81صحيح ابن خزمية: ) (241)

 (.2/451السنن الصغرى: ) (248)
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 (.2511( رقم )1/112صحيح ابن حبان: ) (241)

 (.125صحيح مسلم، رقم ) (212)

 (.15-21/11املعجم الكبري: ) (212)

 (.2121( رقم )1/115صحيح ابن حبان: ) (211)

 (.22411( رقم )1/122سنن النسائي الكربى: ) (214)

 (.1142( رقم )1/451املعجم األوسط للطرباني: ) (211)

 (.4/452مسند أمحد: ) (215)

 (.1111( رقم )1/281مسند أبي يعلى: ) (211)

 (.2211(، رقم )2/412: )مسند عبد بن ُحميد (211)

 (.4/215التدوين يف اخبار قزوين: ) (218)

 (.4/441مسند أمحد: ) (211)

 (.1/51شرح مشكل اآلثار: ) (252)

 (.2111( رقم )515-1/511صحيح ابن حبان: ) (252)

 (.1281( رقم )112-5/112صحيح ابن حبان: ) (251)

 (.1281( رقم )111-5/112صحيح ابن حبان: ) (254)

 (.1212( رقم )5/114صحيح ابن حبان: ) (251)

 (.218(، واملعجم الصغري، رقم )1142( رقم )1/412املعجم األوسط: ) (255)

 (.512صحيح مسلم، رقم ) (251)

 (.4/411مسند امحد: ) (251)

 (.1181( رقم )1/251سنن النسائي الكربى: ) (258)

 (.1/412انظر: تغليق التعليق ) (251)
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 (.2118( رقم )1/541ميدي: )مسند احل (212)

 (.4/411مسند أمحد: ) (212)

 (.4/481مسند أمحد: ) (211)

 (.1/112شرح معاني اآلثار: ) (214)

 (.1/511مسند احلميدي: ) (211)

 (.41املعجم الصغري، رقم ) (215)

 (.1/414امليزان: ) (211)

 (.2/411مسند عبد بن محيد: ) (211)

 (.4415رقم ) (1/2221سنن ابن ماجة: ) (218)

 (.21/114تهذيب الكمال: ) (211)

 (.2118( رقم )1/511صحيح ابن حبان: ) (212)

 (.1121صحيح مسلم، رقم ) (212)

 (.4/452مسند أمحد: ) (211)

 (.1/182شرح معاني اآلثار: ) (214)

 (.2421صحيح ابن خزمية، رقم ) (211)

 (.1/182شرح معاني اآلثار: ) (215)

 (.2841( رقم )218-5/211ان: )صحيح ابن حب (211)

 (.2812( رقم )211-5/218صحيح ابن حبان: ) (211)

 (.1/251صحيح ابن حبان: ) (218)

 (.115صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.2211( رقم )1/81مستخرا أبي نعيم: ) (282)
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 (.2/124شرح معاني اآلثار: ) (282)

 (.1/212صحيح ابن حبان: ) (281)

 (.2151( رقم )5/181) صحيح ابن حبان: (284)

 (.2154( رقم )5/184صحيح ابن حبان: ) (281)

 (.2151( رقم )5/181صحيح ابن حبان: ) (285)

 (.124صحيح مسلم، رقم ) (281)

 (.2/512مستخرا أبي عوانة: ) (281)

 (.2/452سنن الدارقطين: ) (288)

 (.2/11مسند الشافعي: ) (281)

 (.2/111مسند أمحد: ) (212)

 (.1228( رقم )5/452يح ابن حبان: )صح (212)

 (.1221( رقم )5/452صحيح ابن حبان: ) (211)

 (.1222( رقم )5/451صحيح ابن حبان: ) (214)

 (.511صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.1281( رقم )5/141صحيح ابن حبان: ) (215)

 (.118صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.1211( رقم )111-5/112صحيح ابن حبان: ) (211)

 (.1214( رقم )5/514صحيح ابن حبان: ) (218)

 (.124صحيح مسلم، رقم ) (211)

 (.21142( رقم )2/414مسند أمحد: ) (122)

 (.181( رقم )2/115صحيح ابن خزمية: ) (122)

 (.545( رقم )2/214سنن النسائي الكربى: ) (121)

 (.2112( رقم )2/414سنن ابن ماجة: ) (124)
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 ادرـع واملصـاملراج

 التاريخ الكبري، الطبعة اهلندية بعناية الشيخ املعلمي اليماني رمحه خاري، حممد بن إمساعيل، الب
 اهلل.

 دار ابن كثريهـ، 2121صحيح، حتقيق: مصطفى ديب البغا، البخاري، حممد بن إمساعيل، ال ،
 .الطبعة الثالثةبريوت، 

  ،علمية، بريوت، الطبعة هـ، دار الكتب ال2111السنن الكربى، البيهقي، أمحد بن احلسني
 .الثالثة

 مؤسسة نادرهـ، 2122سند، حتقيق: عامر أمحد حيدر، ابن اجلعد، علي بن اجلعد اجلوهري، امل ،
 .الطبعة األوىلبريوت، 

  ،م، طبعة حيدر 2182-هـ2122ابن حبان، حممد بن حبان أبو حامت التميمي البسيت، الثقات
 آباد الدكن، الطبعة األوىل.

 صحيح، حتقيق: شعيب األرنؤوط، د بن حبان أبو حامت التميمي البسيت، الابن حبان، حمم
 الطبعة األوىل.بريوت، ، مؤسسة الرسالةهـ، 2128

 دار هـ، 2121، حتقيق: حممود إبراهيم اايد، ابن حبان، حممد بن حبان أبو حامت التميمي البسيت
 الطبعة الثانية.حلب، ي، الوع

 دار هـ، 2122اإلصابة يف متييز الصحابة، العسقالني،  ابن حجر، أمحد بن علي، أبو الفضل
 بريوت.، الكتب العلمية

  ابن حجر، أمحد بن علي، أبو الفضل العسقالني، تهذيب التهذيب، الطبعة اهلندية، حيدر آباد
 الدكن، الطبعة األوىل.

  ،بريوت.، لسان امليزان، دار الفكرابن حجر، أمحد بن علي، أبو الفضل العسقالني 

 بريوت.، سند، طبعة دار الفكرحنبل، أمحد، امل ابن 

 مصر.، دار املعارفهـ، 2411سند، حتقيق الشيخ أمحد شاكر، ابن حنبل، أمحد، امل 
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 بريوت، ، مؤسسة الرسالةهـ، 2121سند، حتقيق: شعيب األرنؤوط ورفاقه، ابن حنبل، أمحد، امل
 الطبعة األوىل.

  ،هـ، 2124اب السامع، حتقيق: حممود الطحان، اجلامع ألخالق الراوي وآداخلطيب البغدادي
 .الرياض، مكتبة املعارف

  ،بريوت، ، دار البشائر اإلسالميةهـ، 2112روايات املدلسني يف صحيح مسلم، اخللف، عواد
 الطبعة األوىل.

  ،مؤسسة هـ، 2121حتقيق: شعيب األرنؤوط، ، سري أعالم النبالءالذهيب، مشس الدين حممد
 بعة الرابعة.طالبريوت، ، الرسالة

  ،دار الفكرهـ، 2481ميزان االعتدال، حتقيق: علي البجاوي، الذهيب، مشس الدين حممد ،
 ، الطبعة األوىل.بريوت

  ،الطبعة الثانية.بريوت، ، ، دار املعرفةهـ2414األم، الشافعي، حممد بن إدريس 

  ،الكويتت، ، نشر جامعة الكويم1221ضوابط قبول عنعنة املدلس، الشاجيي، عبدالرااق. 

  ،مكتبة ابن تيمية، القاهرة، املعجم الكبري، حتقيق: محدي السلفيالطرباني، سليمان بن أمحد ،
 الطبعة الثانية.

  ،املعجم األوسط، حتقيق: طارق عوض اهلل وعبد احملسن احلسيين، الطرباني، سليمان بن أمحد
 .الطبعة األوىلالقاهرة، ، دار احلرمنيهـ، 2125

 هـ، 2112املختارة، حتقيق: عبدامللك دهيش، ، أبو عبداهلل حممد بن عبدالواحد، الضياء املقدسي
 .الطبعة الثالثةبريوت، ، دار خضر

  ،هـ، 2122حتقيق: الشيخ األلباني، أمحد بن عمرو الشيباني، كتاب السّنة، ابن أبي عاصم
 .الطبعة األوىلبريوت، ، املكتب اإلسالمي

  ،بريوت،، دار الفكرهـ، 2125 يف ضعفاء الرجال، املالكابن عدي، أبو أمحد اجلرجاني 
 .الطبعة الثانية
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  ،هـ، 2121الضعفاء الكبري، حتقيق: عبد املعطي قلعجي، العقيلي، أبو جعفر حممد بن عمرو
 .الطبعة األوىلبريوت، ، دار الكتب العلمية

  ،شعيب تهذيب الكمال، حتقيق: بشار معروف، واملزي، يوسف بن عبدالرمحن أبو احلجاا
 الطبعة األوىل.بريوت، ، مؤسسة الرسالةهـ، 2124األرناؤوط، 

 دار إحياء م، 2111حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، يح، صحمسلم، أبو احلسني ابن احلجاا، ال
 .الطبعة الثانيةبريوت، ، الرتا  العربي
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 الفصل والوصل يف متشابه النظم القرآني

 دراسة بالغية تفسريية

 إعــداد
 منصور أبو زينة. د  حممد رضا احلوري. د

 

 :ملخص

األسرار  يتناول هذا البحث مظهرا من مظاهر اإلعجاز البياني املتمثل يف الكشف عن
ضَع الفصل والوصل يف متشابه البالغية، واللطائف القرآنية اليت أودعها اهلل كتابه الكريم موا

النظم القرآني، معتمدا على ما سطره املفسرون وأساطني البالغة وعلماء املتشابه اللفظي يف 
 .مصنفاتهم

وقد تتبََّع البحُث اآلياِت القرآنيَة املتشابهَة اليت ورَد فيها الفصُل والوصُل، من خالل 
تعليالت وحتليالت، وَشْفِع ذلك مبا ذكَره استقراء كتب املتشابه اللفظي، ودراسة ما فيها من 

 .أهُل التفسري يف تفاسريهم

األساسية يف الكشف  الركيزُةهو  السياَقوَخَلَص هذا البحُث إىل عدة نتائج، منها أنَّ 
يف  ًاملوضوع الفصل والوصل أثر، ومنها أنَّ عن أسرار الفصل والوصل يف اآليات املتشابهة

الفصل والوصل يف متشابه  َلَلِع نَّ، ومنها أاألحكام الفقهية اختالف العلماء يف استنباط
 .من مظاهر اإلعجاز القرآني وال تتعارض؛ وهذا مظهٌر ُمالنظم القرآني تتزاَح

 .الفصل، النظم، القرآن: الكلمات املفتاحية
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Abstract 

This search talked about one type of  linguistic Koran 

wonders that  discovers the Secrets rhetoric and al lataef of  

koranic  that our allah put in his holy book(Koran)in the place 

of  separation and hyphenation in the similar Koran text.we 

depended  on what was written by explainers,great scientists of  

rhetoric, and scientists of identical linguistic in their 

classifications or their bookmakers. 

Also in this search we followed up the similar  Koran 

texts which include the separation and hyphenation through 

the induction and counting all printed books of identical 

pronunciation and studying of all explanations and analyses in 

addition to what mentioned by explainer in their explanation 

books. 

Finally, we concluded many results from this search these 

were: 

 The context was the main thing in discovering the secrets 

of separation and hyphenationin the similar Koran texts. 

 The subject of separation and hyphenation had the main 

effect that lead to the differences in the scientists methods 

in extracting the jurisprudential rules. 

 The reasons of separation and hyphenation in the similar 

Koran texts can be added but can't be in contradictory with 

each others so this one type of Koranic wonders. 

Note: key words are:separation, Koran, alnathem(text). 
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 ةــــاملقدم

احلمد هلل الذي أعزَّ العرب باإلسالم، وشـرفف لتـتهم بـالقرآن، وأيفـد رسـوله      
جة ورفيع البيان، والصفالة والسفالم على من فت  وجوامع كلمه قلوبا غلفـا،  بناصع احل

وأمسع بسحر بيانه آذانا صمفا، وهدى حبكمته من كـان يف ضـالل مـبني، وعلـى آلـه      
 أما بعد؛    .وصحبه الترف احملجلني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

انـ   كإعجـازه البالغـي، و  تب السماوية بكريم عن سائر الكفقد متيفز القرآن ال
امنـه والتـويف يف حبـوره وبيـان     كشف مكبالغته من الوسائل املهمة إلبراز إعجازه و
من هنا كان  قضية اإلعجاز البياني مـن  . درره اخلفية اليت يعجز البشر أن يأتوا مبثلها

 .أكثر القضايا اليت استفرغ  جهد العلماء وأوقاتهم

لماء من حمـاوالت جـادفة صلصـة يف دراسـة     وعلى الرغم من كثرة ما قام به الع
لتة القرآن الكريم من جوانب متعـددة كشـفا ألسـرارها، ومسـات تراكيبهـا وطـرق       

مها ومواعظها اليت طويـ   كارها ومعانيها وحكأدائها، إال أن لتة القرآن لتة  غنية بأف
 .يبهاكيف ثنايا ألفاظها وترا

مبقدار إقبالـه وقربـه، فكلمـا زاد     وال يزال القرآن الكريم يعطي كلَّ مقبل عليه
وهذا أمـٌر ال ُيتصـوَّر إال يف   . القرب زاد العطاء حتى ولو كان ذلك يف املوضوع نفسه

 .القرآن؛ فهو سرف من أسراره

ومن هنا جاء هـذا البحـث يف حماولـة منـا للوقـوف علـى مظهـر مـن مظـاهر          
يف القرآن الكـريم يف   اإلعجاز البياني يف موضوع الفصل والوصل يف اآليات املتشابهة

وإبراز دقائقـه وأسـراره، وتنـوع معانيـه      حماولة للكشف عن مجاليات التعبري القرآني،
 .وثراء أفكاره



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد        28

 

 :أهمية البحث

 :تنبع أهمية البحث من
أن موضوع الفصل والوصل من أدقٍّ موضوعات علم البالغة وأهمِّهما؛ وذلـك   

.وطبع سليم يف إدراك أسراره ملا حيتاجه دارسه إىل ذوق حسن، وبصرية نافذة،
أن اختالف طرائق التعبري يف متشابه الـنظم القرآنـي أمـر حـريف بالدراسـة؛ نفيـا        

.للتكرار من جهة، وإبرازا لتنوع املعاني وثرائها من جهة أخرى
أن هذا اللون من الدراسة مجع بني علمني من العلوم املتصلة بالقرآن الكريم هما  

.البالغة والتفسري
.روف العطف عامة، والواو خاصة دورا كبريا يف تنوع املعاني واختالفهاأن حل 
أن الدراســات التطبيقيــة أــا  أهميــة كــبرية يف تقريــب مســائل العلــوم وفهمهــا   

.وإدراكها

 مشكلة البحث

 :حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 هل يستوي ذكر الواو وحذفها يف اآليات املتشابهة؟ 
ل بزيادة احلروف عموما والواو خصوصا نصيب من احلق؟هل للقو 
ما سرُّ االختالف بني املواضع اليت دخلتها الواو وبني املواضع اليت خل  منها؟ 
؟هل لقضية التكرار وجود يف القرآن 

 :منهجية البحث

 :قام  الدراسة على منهجني
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آليات املتشابهة من وذلك بتتبع أمثلة الفصل والوصل يف ا املنهج االستقرائي،: األول
خالل كتب املتشابه اللفظي املطبوعة، ثـم قمـ  بيتيبهـا حسـب ورودهـا يف      

 .القرآن الكريم

وذلك يف حماولة للوصول إىل الفرق بني املواضع ،املنهج التحليلي االستنباطي: الثاني
السـياق،   باالسـتعانة بداللـة  من الواو،  ْ َلضع اليت َخااملوواليت دخلتها الواو 

 .ا سّطرته أقالم علماء البالغة والتفسري واملتشابه يف كتبهموم

 :خطة البحث

 :اقتض  طبيعة الدراسة أن تكون يف مقدمة ومبحثني وخامتة على النحو اآلتي

 وفيه بيان ألهمية الدراسة ومشكلتها ومنهجيتها: املقدفمة

وفيه  ،اتعريف الفصل والوصل، وبيان أهميتهما، وحتديد قواعدهم: املبحث األول
 .ثالثة مطالب

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطالحا :املطلب األول
 أهمية الفصل والوصل: املطلب الثاني

 قواعد  الفصل والوصل: املطلب الثالث

 األمثلة التطبيقية على الفصل والوصل يف متشابه النظم الكريم :املبحث الثاني

 .وفيها عرض ألهم نتائج البحث: اخلامتة

املبحث على دراسة مخسة و عشرين موضعا مـن اآليـات امللتلفـة بـني      واشتمل هذا
 .الوصل والفصل يف القرآن الكريم
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 .وفيه ثالثة مطالب ،وبياُن أهميتهما، وحتديُد قواعدهماتعريف الفصل والوصل، : املبحث األول

 تعريف الفصل والوصل لتة واصطالحا :املطلب األول

 : الفصل والوصل لتة: أوال

من . الفاء والصاء والالم كلمٌة صحيحٌة تدلُّ على متييز الشَّيء :ن فارسقال اب
ولُد : والَفِصيل. احلاكم: والَفْيصل. َفَصْلُ  الشَّيَء َفْصاًل: يقال. الشَّيء وإبانته عنه

: واملفاصل. اللِّسان، ألنَّ به ُتفَصل األمور ومتيَّز: وامِلْفَصل. النَّاقِة إذا افُتِصَل عن ُأمِّه
  .(3) .ما بني اجلبَلْين، واجلمع َمفاصل: وامَلْفِصل. َمفاصل الِعظام

تدور على االنقطاع والتميز والتباين بني الشيئني ( فصل)ويلحظ أن هذه املادة 
 .حبيث ال ميكن اجلمع بينهما

أصٌل واحد : لواو والصاد والالما: ، فقد قال فيها ابُن فارس(َوَصَل)وأما مادُة 
. ِضدف اِأْجران: والَوصل. وَوَصْلُته به َوْصاًل. شيٍء إىل شيٍء َحتَّى َيْعَلَقه يدلُّ على ضمِّ
اليت َتِصُل َشْعَرها بشعٍر : والواِصَلة يف احلديث. ما بني َعُجِزه وَفلذه: وَمْوِصُل البعري

َوِمَن . ويقول وَصْلُ  الشفيء وصاًل، واملوصول به ِوْصٌل بكسر الواو. آَخَر ُزورًا
 .(8) ِلَأنََّها َتِصُل النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض. اْلِعَماَرُة َواْلِلْصُب: اِب اْلَوِصيَلُةاْلَب

على اجلمع والضم واليابط بني شيئني بينهما نوع التقاء ( وصل)وتدور مادة 
 .وتقارب

 :الفصل والوصل اصطالحا: ثانيا

لتهدفي إىل كيفيـة  هو العلم مبواضع العطف أو االستئناف، وا: الفصل والوصل
 .(1)إيقاع العطف يف مواقعه، أو تركه عند عدم احلاجة إليه
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 هـو : والوصـل  .بالغـي  لترض بأداة معنى عن معنى قطع هو: لفصلا: وقيل
 .(4)بالغي لترض بأداة مبعنى معنى ربط

إن الوصل هو عطف مجلة فأكثر على مجلة أخرى بـالواو خاصـة   :وميكن القول
 .واملعنى أو دفعا للبس ميكن أن حيصل لصلة بينهما يف املبنى

إمـا ألن اجلملـتني متحـدتان مبنـى ومعنـى، أو مبنزلـة        والفصل ترك العطـف؛ 
 .(5)املتحدتني، وإما ألنه ال صلة بينهما يف املبنى أو يف املعنى

إمنا ؛ وذلك ألنه (8)وإمنا كان موضوع الفصل والوصل منحصرا يف الواو خاصة
حـروف العطـف   دوَن غرِيها ِمْن حـروِف العطـِف، أَلن    (لِواوا)َيْعِرُض اإِلشكاُل يف 

توجـب اليتيـب مـن غـري تـرا ،       (ءالفـا )تفيُد مع اإِلشراِك معاَني، مثَل أنَّ  األخرى
تردُِّد الفعَل بنَي شيئني وجتعُلُه أّلِحدهما ال ِبَعْيِنه، فـِإذا   (أْو)ه َمع تراٍ ، و ُبتوج (ثم)و

 .لى اجلملَة، ظهرِت الفائدُةعطفَ  بواحدة منها اجلملَة ع

معنى سوى اإلشراِك يف احلكِم الـذي َيْقَتضـيِه اإلعـراُب الـذي      (وللوا)وليس 
د بـالواو شـيئًا أكثـر مـن     فمل ت" جاءني زيد وعمرو: "فإذا قل . أتبعَ  فيه الثانَي األوَل

ُر إشـراٌك بـنَي   إشراك عمرو يف اجمليء الذي أثبتَّه لزيٍد، واجلْمِع بيُنه وبيَنـه، وال ُيَتصـوَّ  
وإذا كاَن ذلك كذلَك، ومل يكن . شيئني حتَّى يكوَن هناك معنى يقُع ذلك اإِلشراُك فيه

أشركْ  َبنَي هاتني اجلملتني " الواو"معنى تزعُم أن " زيد قائم وعمرو قاعٌد: "َمَعنا يف قولنا
 .(8)لةأفيه، ثب  إشكال املس

 أهمية الفصل والوصل: املطلب الثاني

 يـربط  أن احتـا   الـذي  العربي، الناطق وجدان يف والوصل الفصل فنُّ عاش 
 ووصـله  فصـله  يف وهـو  بقـاطع،  معنـى  عـن  معنى يقطع أو برابط، ومعنى معنى بني
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 ال وضـو   يف فكرتـه  أداء علـى  حيريف ألنه ؛إليها يسمو مجالية غاية حتقيق إىل يهدف
 .وجالء مجال يف امللاطب إىل لتصل فيه لبس

 جيـد  ال حـني  الوصـل  يتوقـع  كـان  املصفى العربي احلس نأ تشهد والنصويف
 يسـتقيم  حتى ورابط رابط بني يفاضل وكان يفتقده، حني الفصل عن ويبحث وصال،
" اهلل عافـاك  ال" قولـه  األعرابـي  مـن  رفض الذي بكر أبي وقصة املضمون، مع الشكل
 .(2)ذلك على تدل" اهلل وعافاك ال" يقول بأن وطالبه

شف عن أهمية هذا املبحث أفضل من عبـارة شـيا البالغـة    وال أجد عبارة تك
اعلْم أنَّ العلَم مبا ينبتي أن ُيْصَنَع يف اجلمِل مـن عطـِف بعضـها    ) :اجلرجاني إذ يقول

على بعٍض أو ترِك العطِف فيها واجمليَء بها منثورًة ُتْسَتْأَنُف واحدٌة منهـا بعـد أخـرى    
الصَّـواِب فيـه إالا األعـراُب اخُللاـص واإلَّ َقـْوٌم       من أسراِر البالغة ومما ال يتأتَّى لتماِم

ََ مـن    .ُطِبُعوا على البالغة وأوتوا فنًَّا ِمَن املعرفة يف ذوِق الكالِم هم بها أفراٌد وقد بلـ
 :قوة األمر يف ذلك أنَّهم جعلوُه َحدفًا للبالغة فقد جاء َعْن بعضهم أنه ُسِئل عنها فقال

صِل ذاك لتموِضه ودِقة َمْسلِكه وّأنَّه ال َيْكُمُل إِلحـراِز الفضـيلة   َمْعِرَفُة الَفصِل مَن الو
 (8) (فيه أحٌد إالا َكَمَل لساِئر معاني البالغة

َخفـي   إنـه  وأعلْم أنَّه ما من ِعْلٍم من علوِم البالغِة أنَ  تقوُل فيه : )وقال أيضا
 (39) (دقُّ وأصعُبغامٌض ودقيُق َصْعٌب إاّل وِعْلُم هذا الباِب أغمُض وأخفى وأ

  : ويقول املراغي يف بيان أهميته

لفصل والوصل هو العلم مبواضع العطف أو االستئناف والتهـدي إىل كيفيـة   ا)
إيقاع حروف العطف يف مواقعها، أو تركها عند احلاجة إليها، وذلك صـعب املسـلك   

ا مـن  لطيف املتزى كثري الفائدة غامض السر ال يوفق للصواب فيه إال من أوتي حظـ 



 83 منصور أبو زينة    . حممد رضا احلوري  و د. الفصل والوصل يف متشابه النظم القرآني     د 

 

ولصعوبة ذلك ، ق بصرية نقادة يف إدراك حماسنهاِزع على البالغة وُرِبحسن الذوق وُط
هي معرفـة  : "أال ترى إىل بعض البلتاء وقد سئل عن البالغة فقال، جعل حدا للبالغة

وليس باخلفي أنه مل يرد بذلك إال ، ، فجعل ما سواه تبعا ومفتقرا إليه"الفصل والوصل
وجليل خطره وأن أحًدا ال يكمـل يف معرفتـه إال كمـل يف سـائر     التنبيه على غموضه 

فنونها، فإن سبك الكالم وقوة أسـره وشـدة تالحـم أجزائـه حتتـا  إىل صـانع صـنع        
فريى الفرق واضحا بني ، وحاذق ماهر يبني بني أقسام اجلمل اليت تفصل واليت توصل

ا؛ ني ال تناسب بينهمـ حتى كأن إحداهما األخرى ومجلت، مجلتني متتزجان حد االمتزا 
قة، ومجلتني هما وسط بني األمرين فـيحكم بوجـوب   ِرْعواألخرى ُم ةمِئْشفإحداهما ُم

 .(33) (الفصل يف النوعني األولني والوصل يف النوع الثالث

ويعد موضوع الفصل والوصل من أكثر موضوعات علم البالغة املرتكزة على 
فكم من متكلم أفسد معناه بالوصل، ومل . رادملا أا من صلة باملعنى امل)الذوق البياني؛ 

لـذلك مل تكـن قضـية الفصـل     ! أو بالفصل واملوضع موضع وصل. يكن حقه كذلك
والوصل وأمرهما أمر حرف ترك تارة ووجد أخرى، بل هو أمر يتعلق باملعنى الـذي  

(38)(وبالفصل حينا آخر ،ال يصل  إال بالوصل حينا

أخرى، َولفـظ ذي معنـى إىل لفـظ آخـر ذي معنـى      فكرٍة إىل ِفكرٍة  َضمَّ)إذ إنف 
موافق أو صالف، يتطّلب إْدراكًا عاليًا جدفًا، قادرًا على متييز درجات ُحسـن الـتال،م،   
ودركات قب  عدم التال،م الذي ُيَولِّد يف النفوس الصَّـدَّ أو النفـرَة أو االسـتقباَ ، أو    

 .(31) (ِر اجلمال الفنفيعْن ُأُط احلكم على الكالم بالركاكة، وسوء اليكيب، وخروِجِه

 مـن  غـريه  مـع  اجلمـال  إبـراز  وسـائل  مـن  وسـيلة  والوصـل  الفصلكما يعدُّ 
 القرآن يفصل فقد وظيفته، ألداء وطرق وصال، وإن فصال إن أدوات، وله األساليب،

 فيعرضه املعنى مجال إلبراز وسيلة اإليضا  متلذا بينهما، يربط أو معنيني بني الكريم
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 أو التدبر، حق ليتدبره امللاطب أمام بذاته خالصا ليكون لبس، وال فيه شركة ال جليا
 تثبيته حياول أو املعنى، استيعاب يف الذهن يتشت  كيال عرضه يف وسيلة اإلجياز يتلذ

 أجزاء إىل املوضوع يقطع أو مثري، ملف  نسق يف يعرضه أو وخطره، ألهميته وتقريره
 املتصـلة  اأيئـة  أو املنفصـلة  اأيئـة  أمـام  يقـف  أو متعددة بأشكال يعرضه أو موصولة

 أو الـداللي  واإليقـاع  الصـوتي  اإليقاع بني يناسب أو أبعادها ويصور حركتها لريصد
 مبلتلـف  امللـاطبني  عقول إثارة دائما يراعي هذا كل يف والوصل والفصل.ذلك غري

ــارة اســتيعابهم درجــات  انهموجــد وكــذا وميوأــا، نزعاتهــا مبلتلــف أنفســهم وإث
 . (34)وأذواقهم

وتسهم دراسة موضوع الفصل والوصل  يف إبراز التال،م والتجانس يف أجـزاء  
التال،َم وعَدَم التال،م بني املعاني قضيٌَّة مجالية فكريفة، والبحـث فيهـا مـائٌج    )الكالم فـ

َرْجراٌ  ال حصر لصوره، والبحث فيه كالبحث يف ُصَوِر أموا  البحر، وكالبحـث يف  
كـات السُّـُحب وتشـكيالتها املتنوعـات الناجتـات عـن تقاربهـا وتباعـدها،         ُصوِر حر

الطــول : "واجتماعهــا وافياقهــا، مــع اخــتالف ألوانهــا وكثافاتهــا يف األبعــاد الثالثــة
 .(35) (والعرض واْلُعْمق

علـى بصـرية    ن أْن يكـو كـل مـن يتصـدفى للـدعوة إىل اهلل     على ومن هنا كان 
مـل يف الكـالم، حتفـى يكـون كالمهـم أرفـع أدبـًا،        مبحاسن الفصل والوصل بْين اجل

وأعظم معلِّم حملاسن الفصل والوصل بْين اجلمل ِكتـاب اهلل ثـم أقـوال    .وأعظم تأثريًا
 .الرسول صلى اهلل عليه وسلم
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 قواعد  الفصل والوصل:  املطلب الثالث

 :الفصلقواعد : أوال

 :مخسا قواعد للفصلعلماء البالغة  حدد
 نفسها، منزلة األوىل من الثانية تنزل حبيث تامًّا احتاًدا اجلملتان تتحد أن: األوىل

 أو ،38: الطـارق  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں چ : تعـاىل  قوله مثل أا مؤكدة تكون بأن

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعـاىل  قولـه  مثل أا ومبينة موضحة

: تعاىل هقول مثل كل، بدل منها، بدال أو ،389: طه چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ : تعـاىل  قوله مثل بعض، بدل أو 28 – 23: املؤمنون

 اشــتمال، بــدل أو ،314 - 318: الشــعراء چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ   ی  ی

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ : تعـاىل  قولـه  مثل

 (االتصال كمال) ذلك واومسف 83 – 89: يس چھ  ے  ےہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
 خـاا  اجلملـتني،  بـاختالف  وذلـك  تـام،  تباين اجلملتني بني يكون أن: والثانية

 أو ،8: احلجرات چڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ : تعاىل كقوله ومعنى، لفظا وإنشاء
 الفصـل  يـوهم  أال بشرط مناسبة، بينهما تكون وأال ،(اهلل قهوّف خالد جن (فقط معًنى

 :الشاعر قول حنو املقصود خالف

 كمـال : "ذلـك  واومسفـ . وخافـا  رجـا  اهلل اتقـى  من.. .الكفافا جاوز فيما الفقر
 ".االنقطاع
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 فتفصـل  األوىل، مـن  يفهـم  سـؤال  عـن  جوابا الثانية اجلملة تكون أن: والثالثة
 ولـه ق مثـل  االتصـال  مـن  بينهما ملا السؤال، عن اجلواب يفصل كما األوىل عن الثانية

 شـبه ) ذلـك  واومسفـ 48: هـود  چپ  ڀ  ڀ ٻ  ٻ  پپ  پ ٱ  ٻ  ٻ چ : تعاىل
 (.االتصال كمال

 عطفهـا  يص  وال إحداهما على عطفها يص  وجملتني مجلة تسبق أن :والرابعة
 علـى  معطوفة اجلملة تكون أن لتوهم دفعا العطف فييك املعنى، لفساد األخرى على

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :تعـاىل  قوله مثل عليها، العطف يص  ال اليت

 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ې  ى   ى  ائ ۉ  ې  ې  ې

 (َقاُلوا) مجلة على إما (ەئ  ەئ  وئ) لعطف عطف، لو ألنه 35 - 34: البقرة چۆئ
 .(االنقطاع كمال شبه) ذلك ومسوا .يص  ال وكالهما (َمَعُكْم ِإنَّا) مجلة على وإما

 قويـة،  رابطـة  وبينهمـا  إنشـاء،  أو خـاا  متفقتني اناجلملت تكون أن :واخلامسة
 إعطـا،ه  يقصـد  مل حكم األوىل للجملة يكون بأن وذلك مانع، العطف من مينع ولكن

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : تعـاىل  قولـه  حنو للثانية،

 مجيــع يف مفســدون فــإنهم38 - 33: البقــرة چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 املانع قيام مع (الكمالني بني التوسط) ذلك ومسوا.ال أو تفسدوا ال مأ قيل األحوال

 .الوصل من



 85 منصور أبو زينة    . حممد رضا احلوري  و د. الفصل والوصل يف متشابه النظم القرآني     د 

 

 قواعد الوصل: ثانيا

 :ثالثا قواعد للوصل حددواو

 هـذا  الثانية إعطاء وأريد اإلعراب من موقع أا األوىل اجلملة تكون أن :أوالها

وئ چ : عـاىل ت قولـه  مثـل  الوصـل  من مانع وال مناسبة هناك وكان اإلعرابي، احلكم

 845: البقرة چۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئۈئ

 مـع  فقـط،  معنـى  أو ومعنـى  لفظـا  إنشـاء،  أو خاا اجلملتان تتفق أن :والثانية

ژ  چ : تعاىل قوله اخلايتني ومثال الوصل، من مانع هناك وليس بينهما، املناسبة وجود

 قوله اإلنشائيتني ومثال ،34 - 31: االنفطار چژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک   گ  گ  

: تعـاىل  قولـه  معنـى  اإلنشـائية  ومثال ،13: األعرافچ پ  ڀ   ڀ    ڀچ  تعاىل

 ومسـوا  21: البقـرة  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ
 (.الكمالني بني التوسط) ذلك

 خـالف  الفصـل  إيهـام  مـع  االنقطـاع  كمـال  اجلملـتني  بـني  يكون أن :والثالثة
 .(38)(اهلل وعافاك ال): مثل املقصود

األمثلة التطبيقيـة علـى الفصـل والوصـل يف متشـابه الـنظم        :لثانياملبحث ا
 الكريم

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ   :املثــال األول 

8: البقرة
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 چھ  ھے  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھٹ ٹ چ و

ولبيـان   بـالواو ( يـس )يف البقرة من غري واو، وجاءت يف  پٻ)جاءت كلمة 

؛ (38)يف البقرة هي خا إنف پٻ  ٻ)إن مجلة : بني املوضعني نقول وجه االختالف
. ولذا امتنع عطفها؛ إذ ال يعطف اخلا على املبتدأ؛ ألن اخلا هو اجلزء املتمِّم للجملة

 .إن الكافرين مستٍو عندهم اإلنذار وعدمه: فيكون التقدير

ى معطوفة على مجلة قبلـها؛ فاقتضـ   (ہ   ہ)فإن مجلة ( يس)وأما يف 
فاحلديث فيها متفِجٌه إىل فئة الكافرين امللا عنها وجملة من األخبار . ذلك دخول الواو

هو ابتداء  پٱ     ٻ  ٻ: )وأما يف البقرة فإن قوله. (ہ   ہ: )ومنها قوله
فليسـ  يف مقـام ذكـر    . حديث عن فئة الكافرين عقب احلديث عن املتقني وصفاتهم

 (.يس)احلال يف أخبار الكافرين وتعداِدها كما هو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ٹ ٹ چ : املثال الثاني

  چڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ و

ڀٺٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿٿ  ٹٹ  

 8: إبراهيم چٹ ٹ  ڤ ڤ

رة بـدون الـواو، وجميئـه يف سـو    ( يـذحبون )يلحظ يف سورة البقرة جميء الفعـل  
 فما سر االختالف والقصة واحدة؟( ويذحبون)إبراهيم بالواو 
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ــه (32)يف البقــرة بــدل ( يــذحبون)ذهــب اخلطيــب اإلســكايف إىل أن  : مــن قول
والبدل من التوابع اليت تؤّكد مضمون ما قبلها؛ فال متايرة بـني البـدل    .(يسومونكم)

ولعـل  .ل بـني اجلملـتني  واملبدل منه، وعليه؛ فإن بني اجلملتني كمال اتصال مينع الوص

. اآليـة  پٱ  ٻ) :السر يف اختصايف سورة البقرة مبا جـاء فيهـا أن قولـه   
إخبار من اهلل تعاىل بإجناء بين إسـرائيل؛ فلـم ُيـرد تعـداَد احملـن الـيت أصـابتهم فوقـع         

فهي من كـالم  . وإمنا مقصود اآلية الكرمية التذكري وجنس النعمة دون تعدادها. الفصل
 (38)اىلاهلل سبحانه وتع

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ :وأما اليت يف سورة إبراهيم فقد تقدفمها قوله تعاىل

ٱ  ٻٻٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ثمف   چ ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ ۆ

  چپ  پ  پ
( سوم العذاب)على ( ويذحبون)فلمفا تقدفم ذلك ناسب العطف بالواو؛ فعطف 

من نعم اهلل ويف هذا تعداد للمحن، وتذكري أم بأنواع . لبيان أنه لوٌن أخُر من العذاب
مـذكرا بـه قومـه بعـد أن أمـره اهلل       – عليـه السـالم   –فهذا من كالم موسى . عليهم
  .(89)بذلك

وذهب ابن الزبري الترناطي إىل أن سورة إبراهيم مّلا كان  مبنيفة علـى غرضـني   

مشـريا   چٺ  ٺ  ٺ چ  : قولـه كان  ،اإلمجال واإلجياز، وتتليظ الوعيد: هما
من فرعون وآله بكل أشكال العـذاب، ثـمف جـرفد منهـا أشـدَّها      مجلة ما امتحنوا به  إىل

ٺ  ٿ  چ :كما أنه متاير ملا تقدفمه فقيـل وأعظمها امتحانا فجيء به معطوفا 

فعيفن من اجلملة هذا، وخصفه بالذكر تعريفا مبكانته وشـدفة   چٿ  ٿٿ 
 .(83)األمر فيه وهو مّما أمجل أوال
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هـو مـن بـاب    ( سوم العذاب)بعد (  الذب)أن ذكر  ويفهم من كالم ابن الزبري

 چڱں  ں  ڻ  ڻ ڻچ : عطف اخلايف على العام كما يف قوله تعاىل

قال أبو . فلصفهما بالذكر لبيان علوف مكانتهما چڻ   ۀچ :ثم قال  
 .(88) (وإمنا عطفه على يسومونكم إخراجا له عن مرتبة العذاب املعتاد) :السعود

وقـد رجفحـه ابـن    على البدل أو االسـتئناف البيـاني    وأما يف البقرة فإنها حتمل

أن  چ پ  ڀ چ :وأما إعـراب آيـة البقـرة فـيمكن يف قولـه تعـاىل      ): الزبري فقال
: ومـا ذاك؟ فقيـل   :وهو األوىل؛ وكأنه قـد قيـل  . وعلى االستئناف ،حيمل على البدل

 .(81) (يذحبون أبناءكم

اإلمام الطاي الذي وضـع  ومحله على االستئناف البياني هو ما يفهم من كالم 
فـبتري الـواو    ،وكذلك العمُل يف كل مجلـة أريـد تفصـيُلها   ): قاعدة يف مثل هذا فيقول

 .(84) (وإذا أريد العطف عليها بتريها وغري تفصيلها فبالواو ،تفصيلها

أي : وذهب الزصشري إىل جعل الذب  يف سورة البقرة تفسريا للعذاب وبيانا له
 .(85)تفسريا لصفات العذاب

بدون واو علـى البدليـة أو االسـتئناف البيـاني أو     ( يذحبون)وسواء محلنا قوله 
 .التفسري فإن العطف ممتنع ملا بني اجلملتني من كمال االتصال أو شبهه

يف إبـراهيم قياسـا أـا علـى مـا يف سـورة البقـرة قـول         ( الواو)والقول بزيادة 
دة بقياس آية على آية من اخلطأ وذلك ألن القول بالزيا.(88)كما قال أبو حيان. ضعيف

الظاهر الذي وقع فيه بعض مدعي القول بالزيادة غري ملتفتني إىل خصائص السـياق،  
 .(88) .وطبيعة كلف سورة
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وذكر ابن عاشور أن السرَّ يف اختالف النظمني يف املوضعني هو من باب التفنن 
عنى احملكي، وهـو  يف إعادة القصة حبصول اختالف يف صورة النظم مع احلفاظ على امل

 .(82)ذكر سوء العذاب جممال، وذكر أفظع أنواعه مبينا

فهل يص ُّ أن أن نذكر الواو  -رمحه اهلل–ولو كان األمر كما ذكر ابن عاشور 
فإن . أجزم بأن اجلواب سيكون بالنفي. يف سورة البقرة، وحنذفها من سورة إبراهيم

حكما  وأسرارا ُتدرك من السياق وراء ذكر الواو يف موضعها، وحذفها  يف موضعها 
 .تفننا وتلوينا يف اخلطاب مع تلك احِلَكِم واألسراروهي تفيد . وخصويف املقام

إن العطف يف سورة إبراهيم فيه تكـثري للمصـائب الـيت    :وبعد هذا ميكن القول
وقع  عليهم، واليت مينت اهلل عليهم بتفرجيها عليه؛ فاقتضى أن جيعل كلَّ بليفة مسـتقلة  

ومّلا مل يكن املقـام يف البقـرة يسـتدعي ذلـك مل     . ارا للمنة ودفعا إىل وجوب الشكرإظه
 . يأت بالعطف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ  :املثـــال الثالـــث 

  چٿ ٿ  ٹ   ٿٿ  ٺ  ٺ    ٺڀ ڀٺ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑک  چ   ٹ ٹو

  چگڳڳڳکککگگگ

 ،البقـرة  چٿ  ٿچ : ل أن يسأل عن سرف دخول الواو يف قولهللسائ
 :وللجواب عن ذلك نقول. چڳ  ڳچ  :وتركها يف قوله

هـو أن   چٿ  ٿچ  :ذهب الكرماني إىل أن سبب ذكر الواو يف قوله
ٱ  ٻ  ٻ  چ  االتصال بني اجلملتني أشدُّ وأقوى؛ حيث أسند فيه القول إىل اهلل تعـاىل 

 .سنزيد: وقلنا: أي(. ادخلوا)على مجلة ( وسنزيد)لة فعطف مج  چٻ  ٻ
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إذ بني اجلملنت يف . فجاءت مستأنفة چڳ  ڳچ   أما آية األعراف
البقرة عالقة حسفن  الوصل، ومّلا كان بـني اجلملـتني يف األعـراف اخـتالف حـذف       

 (88)االستئناف الواو ومحل  اجلملة على 

البقرة  هو أن هذه الواو عطف  نعمة  ورأى ابن الزبري أن سر جميء الواو يف آية
 :جديدة على جمموعة من النعم واآلالء املذكورة قبلها يف السورة بدءا من قولـه تعـاىل  

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

ومّلا .نعمة جديدة مضافة إىل مجلة النعم قبلها  چٿ  ٿچ  :، فقوله
وهذا ما ذهب إليـه  . (19)د للنعم قبلها مل يعطفها على ما سبقمل يكن يف األعراف تعدا

 .(13)البقاعي يف نظم الدرر

بـأن آيـة   : وعّلل الرازي ذكر الـواو يف آيـة البقـرة، وحـذفها يف آيـة األعـراف      
 :وثانيهـا  .ة وهو إشـارة إىل التوبـة  ّطقول احِل :أحدهما)األعراف جاء فيها ذكُر أمرين 

 :أحـدهما قولـه تعـاىل    :يناءثم ذكـر جـز   .إىل العبادة دخول الباب سجدًا وهو إشارة

ڳ  چ         :واآلخــر قولــه .ةّطــوهــو واقــع يف مقابلــة قــول احِل چٺ    ٺ    ٿچ

 فيك الواو يفيد توزع كـل  .وهو واقع يف مقابلة دخول الباب سجدًا چڳ
وأمـا يف سـورة البقـرة فيفيـد كـون       .ين على كل واحد من الشرطنياءواحد من اجلز

موع املتفـرة والزيـادة جـزاء واحـدًا جملمـوع الفعلـني أعـين دخـول البـاب وقـول           جم
  .(14)وأبي السعود .(11)وهو رأي الزصشري.(18).(ةّطاحِل

وأضاف القمفي النيسابوري إىل ما نقله عـن الـرازي يف تعليـل االخـتالف بـني      
وإذ : )هاالتصال اللفظي حاصل يف هذه السورة بـني قولـ  وأيضا  : )...املوضعني قائال
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 ،ألن الالئـق بـه يف الظـاهر سـيزاد    ( األعـراف )خبـالف   (وسـنزيد ) :وبني قولـه  (قلنا
 (15)فحذف الواو ليكون استئنافًا للكالم

ڳ  چ ومجلـة  ) :قـال ابـن عاشـور   . واالستئناف املذكور هو اسئناف بيـاني 

{ْر َلُكـمْ تَُْتَف}: ن قولهمستأنفة استئنافا بيانيا أل چڳ
 يف مقـام االمتنـان   (18)

؟ وهـل التفـران هـو قصـارى جـزائهم     : بإعطاء نعم كثرية مما يثري سؤال سائل يقـول 
 .(18)فأجيب بأن بعده زيادة األجر على اإلحسان، أي على االمتثال

من تعليـل واضـ  لسـرف الفصـل      -رمحه اهلل–وعلى الرغم مما يف كالم الرازي 
ضـع مبـا جـاء عليـه،     والوصل يف املوضعني إال أنه ال يظهر منه سرف اختصايف كلِّ مو

إن ذكر الواو يف آية البقـرة جـاء متناسـبا مـع مـا      : وهو ما كشف عنه ابن مجاعة فقال
افتتح  به السورة من ذكـر لـنعم اهلل علـيهم؛ فجـاء بـالواو لبيـان أنهـا نعـم كـثرية          

وأما حذف الواو يف آية األعراف فهو متناسب مع ما افتتح  به السورة من .ومتعددة

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹچ : له تعاىلتوبيلهم وهو قو

(12). 

وألبي حيفان تعليل آخر لالختالف بني املوضعني مفاده أن علة دخول الواو يف 
آية البقرة كون السورة مبنية على اإلسهاب والتفصـيل، وأن علـة تـرك الـواو يف آيـة      

 :َوَسـَنِزيدُ ): وهذا نـصُّ كالمـه  . إلمجالاألعراف كون السورة مبنية على االختصار وا
أال تـرى إىل سـقوط   . والـيت يف األعـراف صتصـرة    ،ويف األعراف َسـَنِزيدُ  ،هنا بالواو

َفَأْنَزْلنـا َعَلـى الاـِذيَن    )بـدل،   (َفَأْرَسْلنا َعَلـْيِهمُ ) :، وقوله(َوَسَنِزيُد) :رغدا؟ والواو من
 (18) (هنا واالختصار هناك وناسب اإلسهاب ،، وإثبات ذلك هنا(َظَلُموا
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وما ذكره أبو حيان عّلة عامفة؛ يصل  أن ُيَعلل بها أيُّ اختالٍف بني موضعني يف 
وحنن إمنا نبحث عن العلـل اخلاصفـة وراء اخـتالف صـورة الـنظم يف      . القرآن الكريم

ال يوقفنـا علـى سـرف ذكـر      -رمحه اهلل - اآليات املتشابهة؛ ولذا فإن ما ذكره أبو حيان
 .او وحذفها يف اآليتني الكرميتنيالو

من أن ذكـر الـواو    -رمحه اهلل–كما أننا ال نتفق مع ما ذهب إليه صاحب املنار 
َسـَنِزيُد اْلُمْحِسـِننَي ِبـُدوِن َواٍو َعَلـى      :َهاُهَنـا قـال  : )قال. وحذَفها يف املوضعني سواء

َأْي َسـَنِزيُد   ؟َوَمـاَذا َبْعـُد اْلَمْتِفـَرةِ    :ُه ِقيـلَ َوُهَو َجَواُب ُسـَؤاٍل َكَأنَّـ   ،اِلاْسِتْئَناِف اْلَبَياِنيِّ
َوَسـَنِزيُد   :َوِفـي ُسـوَرِة اْلَبَقـَرةِ    ،ِإْحَسـاِنِهمْ  اْلُمْحِسِننَي ِفي َعَمِلِهـْم َجـَزاًء َحَسـًنا َعَلـى    

 :ثم جعل وجود اختالف بني النظمني أمرا حمـتمال؛ فقـال   (.َواْلَمْعَنى َواِحٌد .ِباْلَعْطِف
َلـْيَس ُمَشـاِرًكا    اَمْحضـ  َعَلـى َكـْوِن َهـِذِه الزَِّيـاَدِة َتَفضُّـال      َيُكوُن َطْرُ  اْلَواِو َأَدلََّوَقْد )

ِلْلَمْتِفَرِة ِفيَما َجَعَل َسـَبًبا َلَهـا ِمـَن اْلُلُضـوِع َوالسُّـُجوِد َواِلاْسـِتْتَفاِر َوالـدَُّعاِء ِبَحـطِّ         
 (49) (.اْلَأْوَزاِر

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  چ  :قوله تعـاىل  :املثال الرابع

  338: البقرة چۓ  ڭ  ڭ  

ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :وقولــه تعــاىل

 82 :يونس چۅۉۉ ېېېېىى    ائ  ائ ۈٴۇ ۋۋ   ۅ

: عطفـًا علـى قولـه تعـاىل    ( بـالواو ) (43)جاء موضع البقرة يف قـراءة اجلمهـور   
من عطف مجلة خاية على مجلة مثلها كما قال  وهو آكد وأحسن فهو( وقال  اليهود)

 .(48)أبو حيان
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: بدون واو، وهي حتتمل وجهني چھ  ے  ے  ۓۓچ (41)وقرأ ابن عامر
–حـذف حـرف العطـف    : والثاني. (44)االستئناف وهو الذي قدفمه أبو حيان: األول

 .استتناء عنه بربط الضمري مبا قبل هذه اجلملة-وهو مراد

. قوة الصلة ومتانة اليابط بني اجلمـل املتتاليـة   نه ُيظهروالوجه األول أقوى؛ أل
يعين قراءة -قالوا اختذ اهلل ولدا آية البقرة يف مصاحف الشام بتري واو ): قال الزركشي

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :ألن هذه اآلية مالبسة ملا قبلها مـن قولـه   -ابن عامر

فيسـتتنى عـن ذكـر     ؛لة املتقدم ذكرهماختذ اهلل ولدا من مج :ألن القائلني ١١١: البقرة

ٹ   ٿ  ٿچ  :كمـا اسـتتنى عنهـا يف حنـو قولـه      ،الواو اللتباس اجلملة مبا قبلها

كان حسنا إال أن  (ْمُهَو) ولو كان18: البقرة چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 (45) (التباس إحدى اجلملتني باألخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو

 يف موضع البقرة تكامال يف املعنى؛ فال تتـين إحـداهما   ويظهر أن بني القراءتني
وملا كان العطف علـى مقـاالت   ) :وهذا ما ما كشف عنه البقاعي بقوله. عن األخرى

أهل الكتاب رمبا أوهم اختصايف الذم بهم حذف  واو العطف يف قـراءة ابـن عـامر    
إشارة إىل ذم  ؟هل انقطع حبل افيائهم :على طريق االستئناف يف جواب من كأنه قال

وذلك إشارة إىل شدة التباسها مبا قبلها كما قال اإلمـام أبـو علـي     ،كل من قال بذلك
، ألن مجيع املتحزبني على أهل اإلسالم مانعون أـم مـن   (48)الفارسي يف كتاب احلجة

واحلاصل أنه إن عطـف كـان    ،إحياء املساجد بالذكر لشتلهم أم بالعداوة عن لزومها
وإذا حذف   ،ىل أهل الكتاب وأما غريهم فتبع أم للمساواة يف املقالةانصباب الكالم إ

 (48) (.الواو انصب إىل الكل انصبابًا واحدًا
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حبذف الواو يف قـراءة ابـن عـامر    ( قالوا اختذ اهلل ولدا)فيظهر مما سبق أن قوله 
علماء مستأنف استئنافا بيانيا إجابة عن سؤال مقدفر ينشأ من السياق، وهو ما يعا عنه 

 .(42)البالغة بشبه كمال االتصال

وأما دخول الواو على قراءة اجلمهور فهو من باب عطف اجلمل مجعا ملقوالت 
 .وقالواكذا وكذا. قالوا كذا وكذا: أهل الكتاب ومن تابعهم، فكأنه قال

ھ  ے  ے  چ  فـنن هـذه اجلملـة    ؛وأما علة فصل آية يونس عمـا قبلـها  

ــة چۓۓ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ      ڇ  ڇ  ڍ  چ :بيـــان جلملـ

: يونس چڑ  ک  ک  ک  کگ  گ گ گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ويف هذا البيان إدما  حبكاية فنف من فنون كفرهم متـاير الدعـاء شـركاء هلل؛ ألن     88

هذا كفر خفي من دينهم، وألن االستدالل على إبطاله متاير لالستدالل على إبطـال  
قـال  : أي. عائد إىل الذين يدعون مـن دون اهلل شـركاء   (قالوا)والضمري يف . الشركاء

 .(48)اختذ اهلل ولدا: املشركون

مستأنفة استئنافا بيانيـا إجابـة    چھ  ے  ے  ۓۓ   چ وميكن أن تكون مجلة 

 چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ :عن سـؤال مقـدر يفهـم مـن قولـه     
. قـالوا اختـذ اهلل ولـدا   : فماذا كان خرصهم واتباعهم الظن؟ قـال : فكأن سائال يسأل

 .(59)(اجلملة الواقعة بينهما معيضة)و

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  چ : قال تعاىل: املثال اخلامس

 

  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ : وقال تعاىل
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. بتـري واو  يف سورة آل عمـران  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :جاء قوله تعاىل
أو واقعـة   (53) .ذه اآلية أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، أو أن تكـون بـدال  وحتتمل ه

 .(58)موقع التعليل لنمر بالتقوى

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  چ : وحتمل على االستئناف البياني إذا جعلنا قولـه 

ويكـون   (51)تأكيـدا لييـة قبلـها لتقـدفم معناهـا ولفظهـا        چۋ  ۋ
  به من األشياء الباهرة ئبعد ما ج (آية) تلك اآلية اليت مسيتهاما  :كأنه قيل: التقدير

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ  :قال
(54). 

 تأسيسا چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ چ : وأما إذا جعلنا قوله تعاىل

فـال يصـ ُّ    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ : ال توكيدا، وكان معنى اآليـة قوَلـه تعـاىل   
: ل، وذلك القول بدل من اآليـة، علـى تقـدير   االستئناف، بل يكون على إضمار القو

ومـا يف َحيِّزهـا    (إنَّ)و(. آيـة )فقولي بـدٌل مـن    .إنَّ اهلل: وجئتكم بآية من ربكم قولي

 . (55)منه اعياضًا بني البدِل واملبدِل چٴۇ  ۋ  ۋچ :معمولٌة لقولي، ويكون قوله
 :كـون قولـه  ظاهر اللفـظ أن ي ): والقول الثاني هو الذي رجفحه أبو حيفان، قال

وتكون  ،قد جئتكم بآية من ربكم :لقوله ،َوِجْئُتُكْم ِبآَيٍة ِمْن َربُِّكْم للتأسيس ال للتوكيد
ِإنَّ اللاَه َربِّـي َوَربُُّكـْم َفاْعُبـُدوُه ألن هـذا القـول شـاهد علـى صـحة          :هذه اآلية قوله

ألنـه   ،ية وعالمةوجعل هذا القول آ ،إذ مجيع الرسل كانوا عليه مل خيتلفوا فيه ،رسالته
 . (58) (حيث هداه للنظر يف أدلة العقل واالستدالل ،رسول كسائر الرسل

ويظهر على مجيع األقوال السابقة أن بني اجلملتني كمـال اتصـال علـى القـول     
وهما أمران ال . بالبدل أو شبه كمال اتصال على القول باالستئناف البياني أو التعليل

 .يصل  معهما دخول الواو
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. بالواو  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  چ : فقد جاء قوله تعاىليف آية سورة مريم  وأما
 . (58)وفتحها( إنَّ)وللعلماء يف عطفها أقوال تبعا الختالف القرفاء يف كسر همزة 

ذلـك  : مبعنـى .إما أن تكون ردفا علـى عيسـى وعطفـا عليـه    : فعلى قراءة الفت 
وأوصاني : بتقدير. على الكتابأو عطفا .عيسى ابن مريم، وذلك أن اهلل ربي وربكم

 .(52)بالكتاب وأنف اهلل ربي وربكم

داخل حتـ   ( إني عبد اهلل): إما أن تكون عطفا على قوله :وعلى قراءة الكسر
ومـا بينهمـا   . تقريرا ملعنى العبودية – عليه السالم –فهو من متام كالم عيسى  القول؛

 .(58)أو حتمل على االستئناف.من اجلمل اعياض

ن سـرف اختصـايف كـلف موضـع مبـا جـاء عليـه فيـازه لنـا ابـن الـزبري            وأما ع
 :متلذا من السياق مستندا له يف ذلك فيقول -رمحه اهلل-الترناطي

وآية كالمه يف املهد صـاا   -عليه السالم–إن آية مريم مّلا تضمفن  مقالة عيسى 

ژ     ژ  ڑ  ڑ   ڈ چ : )عن حاله النبويفة، وما منحه اهلُل من اخلصائص العظيمة؛ فقال

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

إىل ما أعقب بـه هـذا مـن اخلصـائص اجلليلـة      چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
الثالثـة   هحوالـ كـلف أ فـى   منسوقا بعضها على بعض، فذكر حفظ اهلل له وتكرميه إياه 

تتنـزه   ممـا   وهذه أحـوال بعده  حال الوالدة وحال املوت وحال البعث :البشرية وهى
ثمف كان من متـام هـذا إخبـار عيسـى     .وتتعاىل عن جتويزها عليه سبحانه ،الربوبية عنها

وئ  وئ  ۇئ  چ  :يف كلف األمور فقـال  – سبحانه وتعاىل –عليه السالم وإقراره بالربوبية هلل 

إني عبد اهلل وصصـويف  : مبا سبق؛ فكأنه قال وكان هذا الكالم متصال چۇئ   ۆئۆئ  
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ويظهر أن . ه بكذا وكذا، ومعيف بانفراد خالقي مبلك الكلف؛ فهو خالقهم ومربيهممن
ثم جاء بعده ما يشعر أن كالم عيسى قـد  . هذا الكالم من حيث معناه متصل مبا سبق

ثمف شرع يف قضـية   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ  :متف وانقضى بقوله

ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  چ : فقال -عليه السالم-أخرى من التعريف حبقيقة أمر عيسى

 چڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ    ەئ 

واتصال ما ، فورد هنا مورد اجلمل اليت كأنفها مفصولة مما قبلها مع احلاجة إليها
ضـه مـن   بعدها مبا قبلها؛ فال بدف من حرف النسق ليحصل منه أنه كالم غري منقطع بع

 -عليـه السـالم  –بعض وال مستأنف، بل هو معطوف على ما تقدفمه من كالم عيسى 
ف من حرف النسق إلحراز هذا االلتحام؛ إذ مل يكن ليحصل دون حـرف   فكان ال بد

وهو حكاية قول عيسى متصال  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  چ  :فقيل. النسق حصوله معه

فالوجه عطفـه   چھ  ھ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ  :من حيث معناه بقوله
ومل يعرض يف آية آل عمران فصـل بـني اآليـة     .عليه مع احلاجة إىل ما توسط الكالمني

 .(89)وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتا  إىل الواو

أن علة دخول الواو يف مريم هي لرفع  – رمحه اهلل –فيفهم من كالم ابن الزبري 

ع أو منفصل عما قبله غـري داخـل   مقطو چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  چ  :التوهم بأن قوله
وإثبات كونه معطوفا على ما تقدمه من كالم بصرف النظر عما دخل الكالم من . فيه

كمـا نفهـم    –وهذا ملحظ يف احلقيقة يستحق العناية واالهتمـام   مجل توهم االنقطاع
 .(83)أيضا أن علة الفصل يف آية آل عمران كمال االتصال
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ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ : قال تعاىل: املثال السادس

88: آل عمران چېئ  ىئىئ  ىئ  ی   یی  ی

ــال ــاىل وقـ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :تعـ

 ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ

  چڭ      ڭ  ڭ

فما . يلحظ أن آية آل عمران خل  من الواو، وأن آية األعراف قد جاءت فيها
 الف بني اآليتني الكرميتني؟وجه االخت

بدون واو حال، والواو ال تزاد مـع الفعـل إذا    چ ېئ  ېئ چ :قال الكرماني

حئ  مئ  ىئ  چ  :وحنـو  چۈ  ٴۇ  ۋچ  :حنـو قولـه  . (88)وقع حـاال 

 34: سبأ چيئ

وتصـدفون  ( توعـدون ): واحلـال قولـه   ،عطف الفعل على احلال: ويف األعراف

 (81).من باب عطف اجُلَمل فهو چ ېئ  ېئ چ   وكذلكعطف عليه، 

وحتتمل أن تكـون   ،االستئناف حتتمل چ ېئ  ېئ چإىل أنف وذهب أبو حيفان 
: قولــه: ويف األعــراف. (عــن ســبيل اهلل)أو مــن ( يصــدفون)حــاال مــن الضــمري يف  

 .(84)ُموعدين، وصادفين، وباغني: أحوال، أي( توعدون وتصدون وتبتونها)

األعراف دون آية آل عمران، فهو مما يشي بـه   وأمفا عن سرف دخول الواو يف آية
السياق، ويتطلبه املقام؛ فإن هذه اآلية جاءت يف سياق احلديث عن مدين قوم شـعيب  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  :وبيان األمور اليت نهاهم عنها فقال
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چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

ڳ  ڳ    ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ

ــال   چڳ  ڳ  ڱ ــم ق ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : ث

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  

  چےۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  ڭ  

فجعل كلَّ قضية منها . فعدفد عليهم كثريا من سيئات أعماأم، وقبي  تصرفاتهم
اس قائمة بنفسـها؛ فـبلُس النـاس قضـية، واإلفسـاد يف األرض قضـية، وتوعُّـد النـ        

وهـذا األسـلوب   . بالطرقات قضية، والصفدُّ عن سبيل اهلل قضية، وابتتاء العو  قضية
 .أقبُ  يف ذمفهم وتوبيلهم، وإظهار سوء تصرفاتهم؛ إذ املقام يف األعراف مقام توبيا

وأمفا يف آل عمران فإن اخلطاب فيها ألهل الكتاب تلطفا معهم؛ ليصرفهم عـن  
مل يعدفد عليهم جرائمهم وقبي  تصرفاتهم؛ فجاءت  ضالأم، ويردعهم عن غيفهم؛ لذا

 .اجلملة بعدها غريمعطوفة

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چ  :قال تعاىل: املثال السابع

 318: آل عمران چگ  گ  گ  گ    ک   کک

ــاىل  ــال تع ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ : وق

 52: العنكبوت چگ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ک

،  چگ  گ  گچ : للسائل أن يسأل عن سرف وصل قوله تعـاىل 

؟.عمفا قبلها چگ  ڳ   ڳچ :وعن فصل  قوله تعاىل. بالواو
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: إنف آية آل عمران مبنية على تداخل األخبار؛ ألنف أوأا):قال اخلطيب اإلسكايف

خـا  ( متفـرة )و. مبتـدأ ثـانٍ  ( جـزا،هم )مبتـدأ، و ( فأولئك) چڌ  ڎ  ڎچ
أولئك : واجلزاء هو األجر، فكأنه قال. وهو مع خاه خا املبتدأ األوفل .للمبتدأ الثاني

 أجـر  كـل  على مفضلأجرهم على أعماأم حمُو ذنوبهم، وإدامة نعمهم، وهذا األجر
فنسق  األخبار بعضها على بعض للتنبيه علـى الـنعم الـيت هيفئـ       عمله عامل يعطاه

 املواهـب  فيـه  تفصـل  الـذي  املكـان  هـذا  يف خا بعد جاء اإذ واخلا. لرجاء الراجني
 ،وكـذا  كـذا  جـزاء  هـذا  :وكقولك ،بالواو قبله ما على يعطف أن فحقه ،فيها املرغب

 جـوزي  جزاء كل على وتفضيله ،اخللد جنة يف والتنعم بالذنب املؤاخذة ترك هو :أي
 (85) (.وكرامة تشريف وذلك ،عامل به

 مـن  أكثـر  قبلها مبا االتصال ألن زيدت الواو:قولهوهذا ما عا عنه الكرماني ب
(88)واخللود واجلنات املتفرة العاملني أجُر ونعم :وتقديره غريها

وأمفا آية العنكبوت فإنف ما قبلها مـبين علـى أن يـدر  الكـالم فيـه علـى مجلـة        

  فلمفا جعل  ِعـدفة األشـياء    چڎ   ڎ  ڈ  ڈچ :واحدة وهي قوله تعاىل

أن  چگ  ڳ   ڳ  چ  :وهي مجلة ابتداء وخـا، واحتمـل قولـه   -ديف در  كالم واح
اختري جميئها بدون واٍو ليشبه ما تقدفم من صفة اخلـا ال علـى    -تكون بواو وبتري واو

 .(88)من متام الكالم چگ  ڳ   ڳ  چ :سبيل عطف ونسق بها؛ فيكون قوله

املتقني حنو إذن ناسب دخول الواو يف آية آل عمران التفصيل املتقدم يف صفات 
والكاظمني التيظ، والعافني عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشـة ومل يصـروا،   ) :قوله

؛ إذ العطف مـؤذن بالتعـدد والتفلـيم، وهـو أمـر      (وخلود ،جزا،هم متفرة، وجنات
 (82) .يتطلبه املقام
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وأما يف العنكبوت فلم يأت تفصـيل يف الصـفات، ومل يقـع فيهـا عطـف؛ لـذا       
 .(88)من غري واو ليتناسب النظم جاءت مجلة املد 

 :وقولـه تعـاىل   چگ  گ  گ  چ  :وفرفق فاضل السفامرائي بـني قولـه تعـاىل   

على التكريم من  قوى وأدلف  چگ  گ  گچ  :إذ جعل قوله چگ  ڳ   ڳچ

عنـدما تكـرفم األول يف    :وضرب علـى ذلـك مـثال فقـال    . چگ  ڳ   ڳ  چ : قوله
أول فأعطي  كل واحد سيارة هذا نعـم أجـر    اجلامعة هناك أول مكرر هناك أكثر من

هـذا ونعـم أجـر العـاملني      .العاملني، لكن أول األوائل الذي هو أوأم أخذ سيارتني
 .(89)هذه أقوى من األوىل، أما فنعم أجر العاملني هذه عندما يستلمون اجلائزة

متناسبا مـع جـزاء املـؤمنني     چگ  ڳ   ڳچ : أنه جعل قوله: يفهم مما سبق

خاصفا  چگ  گ  گچ : وجعل قوله تعاىل. مني بدينهم، القائمني بواجباتهمامللتز
فهذا أجر  بفئة أرقى وأكثر دقة وحرصا من املؤمنني؛ فنال  مرتبة أعلى ومنزلة أمسى

وإذا كان األجـر متميـزا   (. نعم أجر العاملني)فإن األجر إذا وعدت به فهو . املتميزين
 (.ونعم أجر العاملني)لتميزك فهو 

بدو أنَّ تفريَق السامرائي بني اجلملتنِي هنا تفريـٌق ذوقـي  ال يظهـُر لـه وجـٌه      وي
واضٌ  من االستناد إىل ما تقرََّر يف اللتة من داللة مثل هذه اجلملة بالواو وبدون واو؛ 

وعـٌد لطبقـة مـن العـاملني، وأنَّ     ( نعَم أجُر العـاملني )فقواعُد اللتة ال ُيْؤَخُذ منها أنَّ 
ولذا فاألقرُب إىل دالالت اللتـة واألوفـُق   . .وعٌد لطبقٍة أخرى( العاملني ونعَم أجُر)

بسياق اآليتني ما ذهَب إليه أصحاُب كتب املتشـابه يف تعليـل وصـل آيـة آل عمـران،      
 .وفصل آية العنكبوت، واهلُل أعلُم بأسرار كتابه
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ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ : قال تعـاىل : املثال الثامن

 31: النساء چۉ     ې  ېې  ې  ى  ى   ۅ  ۅ  ۉ 

ــاىل  ــال تع ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  :وق

  چچ  

وخلـ  آيـة    ،چې  ى  ىچ ذكرت الواو يف آيـة سـورة النسـاء    

 :ولبيان سرف ذلك  چڃ  چ      چ چ : سورة التوبة من الواو يف قوله تعاىل

ذكر الواو يف آية النساء اقتضاه أمران مل يتوافرا يف سورة  ذهب الكرماني إىل أنف 
 :التوبة هما

ۆ  ۈ  ۈ  چ : موافقة ملا قبلها، وهي مجلة مبدوءة بالواو، وذلك قوله تعاىل :األول

 چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ېې  

 چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ : موافقة ملا بعـدها وهـو قولـه تعـاىل    : الثاني

 34: النساء

 چڃ  ڃڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ ءة ويف برا

 (83).بتري واو چڃ  چ      چ  چ 

وذهب القمفي النيسابوري إىل أن سبب االختالف بني املوضعني أنف اجلملـة إذا  
جاءت بعد مجلة من غري تراٍ  بنزول جاءت مربوطة إمفا بـواو العطـف، وإمـا بكنايـة     

ألوىل، وإما بإشارة فيها إليها، وربفما مجع بني الشيئني منها والثالثة تعود من الثانية إىل ا
 .(88)ويف خامتة النساء مجع بني هذه الثالثة لتاية التوكيد واملبالتة. للداللة على املبالتة
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إنف آية النساء جاءت عقب احلديث عن أحكام املرياث والوصـية  :وميكن القول
فاملـال  )املالي الذي له مكانة عظيمة عنـد اإلنسـان   والدفْين وهي أمور متعلقة باجلانب 

مما جيعل أمر أداء احلقوق املالية إىل أصحابها أمرا شاّقا على الـنفس إال  ( شقيق الرو 

  ېچ :من جاهد نفسه، ومحلها على طاعة ربفه حتى استقام  له فجاء قوله تعاىل

للفـوز والنجـاة؛   بالواو  ليشعر أن جمرد الطاعة ملا أمر اهلل به حمقـق   چى  ى
فهو خايف  مبن يطيع األحكام الواردة يف الكتاب والسنة من حالل وحرام؛وعليه فإن 
دخول الواو هنا إشارة إىل فوزهم  وجناتهم لقيامهم مبا طلب منهم من أداء الفـرائض  

ومـا تشـري إليـه هـذه اآليـة      . وإيصال احلقوق إىل أصحابها؛ فالفوز أنـواع ودرجـات  

 .من ألوان الفوز هو لون چې  ى  ىچ
ا كـان اختصاصـهم بـاإلرث عـن النسـاء      وملـ : )وأمل  البقـاعي إىل هـذا بقولـه   

واألطفال من الفوز عندهم، بـل مل يكـن الفـوز العظـيم عنـدهم إال االحتـواء علـى        
 (وذلـك :)قال تعاىل معظمـًا بـأداة البعـد    ؛وبلوغ ما يف البال منها من اآلمال ،األموال

ال غـريه مـن    :أي (الفـوز العظـيم  )من الطاعة املنـدوب إليهـا  األمر العالي املرتبة :أي
وهذا أنسب شيء لتقديم اليغيب لتسم  نفوسـهم  ؟ االحتواء على ما مل يأذن به اهلل

صـلى اهلل عليـه   )بيك ما كانوا فيه مع ما فيه من التلطـف بهـذه األمـة والتبشـري لـه      
 .(81) (بأنها مطيعة راشدة (وسلم

فإن الفوز فيه أعظـم وأعلـى مـن الفـوز املـذكور يف آيـة        وأمفا ما جاء يف التوبة
النساء ومما يدلف على ذلك أن الفئة اليت وعدت بهذا اجلزاء واألعمال اليت قامـ  بهـا   

 -صـلى اهلل عليـه وسـلم   –هي فئة متميزة يف إميانها وأعماأا، إنها فئة تضم الرسـول  
هاد باملـال والـنفس؛ فاسـتحق     وصحابته، هذه الفئة اليت متيزت بأفعاأا وأعظُمها اجل

 : على ذلك أعلى أنواع اجلزاء؛ واليت جاء ذكرها يف قوله تعاىل
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   چ

ليشـعر أن   چڃ  چ      چ  چ: ؛ لذا جاء قولـه  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 .هذا الفوز هو احلقيق بأن يسمى فوزا، وهو الذي تطم  النفوس إىل بلوغه

قـد جـاءت يف سـورة     چڃ  چ      چ  چ :ومما يدلف على ذلك أيضـا أن قولـه  
: التوبة يف أكثر من موضع تعقيبا علـى جـزاء الفئـة املتميـزة ومـن ذلـك قولـه تعـاىل        

کگگ   گ  گڳ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ     ڱ  چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 88 - 83: التوبة چۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى     ۈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ :  وقوله  تعـاىل 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

  399: التوبة چٹ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  :قولـه تعـاىل  : وجاءيف سورة يـونس 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ــو  84 – 88: يــــونس چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   فهــ
 .حديث عن أولياء اهلل وهم فئة متميزة بكل أعماأا وتصرفاتها

: التوبـة  چی  ی  ی  جئ   چ: وال يعّكر على ما تقدم جميء قولـه تعـاىل  

ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  : عقــب احلــديث عــن اجلهــاد يف قولــه تعــاىل 333
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ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  

 333: التوبة چىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

وذلك أن اآلية الكرمية حثُّ  على اجلهاد وترغيب فيه، فمن امتثل وبـاع نفسـه   
فكـان دخـول   .سرانا مبينـا هلل فقد حقق الفوز العظيم، ومن نكص وجنب فقد خسر خ

والسـيما  . الواو مشعرا بأن جمرد االمتثال ألمر اهلل يف باب اجلهاد حمقق للفوز والنجاة
أن هذه اآلية الكرمية فيها تعريض باملنافقني الذين قعـدوا عـن اخلـرو  إىل اجلهـاد يف     

  .زغزوة العسرة فلسروا، وأن من حلق وجيش املسلمني على قّلة ذات يده فقد جنا وفـا 
 .واهلل أعلم

 388: النساء چڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۓچ : قوله تعاىل: املثال التاسع

 388: النساء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ : وقوله تعاىل

؟ .للسائل أن يسأل عن عّلة دخول الواو يف اآلية األوىل، وتركها يف اآلية الثانية
 :وللجواب عن ذلك نقول

يف اآليـة   چۓ  چ  :بـأن قولـه   قد أوض  الكرماني سرَّ هـذا االخـتالف  

وصله مبـا قبلـه بـواو العطـف      چڭ  ڭڭ چ  :األوىل مّلا كان متصال مبا بعده وهو قوله
 .والعائِد مجيعا

منفصلة عمفا بعدها؛ اقتصر مـن االتصـال    چٱ چ  ومّلا كان  اآلية الثانية

حمـذوف حيتمـل أن     چٱ چ بــ فالذي يتصل . على العائد وهو ضمري املستفتني
 .(84)، وحيتمل أن يكون فيما بدا أم من الوقائع(يف الكاللة) يكون
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ڭ  چ : أنفه مّلـا ذكـر املتعلـق يف اآليـة األوىل وهـو قولـه      : ومعنى كالم الكرماني

موضوعا جديدا من مجلة املوضوعات اليت عاجلتها السورة الكرميـة؛  كان هذا چڭڭ 
عاشور عنـد حديثـه عـن    وهو ما عبفر عنه ابن . فعطفها على ما سبق من املوضوعات

ولعلف هذا االستفتاء حدث  .عطف تشريع على إميان وحكمة وعظة: )هذه اآلية قائال
فتعـدد املوضـوعات     .(85) (فذكر حكمـه عقبهـا معطوفـاً    .حني نزول اآليات السابقة

 .واختالفها وتنوعها موجب لدخول العطف
هـذا الكتـاب    وبيفن البقاعي منهج القرآن يف عرض املوضوعات امللتلفـة بـأن  

 ،وترغيـب وترهيـب   ،ثم يفصلها بوعد ووعيـد  ،أحكامًا من األصول والفروع)يذكر 
ثم يعود إىل بيان األحكام علـى   .وعظيم بره وكماله ،نظمها بدالئل كايائه وجاللهيو

ألن إلقاء املراد يف ذلك القالب أقرب إىل القبـول، والـنظم كـذلك أجـدر      ؛أبدع نظام
ألن التكليف باألعمال الشـاقة ال تنقـاد لـه النفـوس إال إذا كـان       ؛بالتأثري يف القلوب

وذلك ال يؤثر إال عند القطع بتاية الكمال ملن صدر عنه ذلـك   ،مقرونًا ببشارة ونذارة
وال ينتقل مع ذلك من أسلوب إىل آخر إال على غاية ما يكون من املناسبة بني  ،املقال

 هذه يف وتعاىل سبحانه لصففو. ظًا ومعنىآخر كل نوع وأول ما بعده بكمال التعلق لف
 واإلرث النكـا   مبناهـا  اليت املواصلة يف به السورة بدأ الذي العدل أحكام يف السورة

 ،كله ذلك لقبول املثمر باإلسالم هنا ختم أن إىل - بني كما - به اتصل مما ذلك وغري
 مـن  وكـان  ،جاحلجـ  وسطع  الااهني وقام  ،اإلسالم لتمام املوجبة امللك وعظمة

 وكـان  ،وغريه املرياث يف وغريهم األيتام من الضعفاء يف العدل السورة مقاصد أعظم
 بتضـه  وأشـرب   ،نفوسـهم  أبته مما - إناثًا أو كانوا ذكورًا - واألطفال النساء توريث
 قوالـب  يف فشـيئاً  شـيئاً  أجنع،وإلقـا،ه  سـبيله  هـذا  ما إثبات يف التفريق وكان ،قلوبهم

 (.88(چۓ  چ :تعال قوله بذلك وصلأنفع؛ البالغة
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 چۓ  چ  :الواو يف قولـه  -إيضاحا للمناسبة -وعليه فقد جعل البقاعي
لـه مـا ُذِكـر فـال مسـاغ      ) :واملعنى أي. للحال، وصاحبها اسم اجلاللة يف اجلملة قبلها

لالعياض عليه واحلال أنهم يسألونك طلبا ألن ُتْفِتي علـيهم بـاجلواب يف بعـض مـا     

 .(كه لبعض صلوقاتهأعطى من مل

فلما كان املتعلـق حمـذوفا، وحيتمـل أن يكـون الكاللـة، وأن      : وأما اآلية الثانية
وهو ما أشار إليه ابن . يكون غريها كما تقدم؛ مل تأت الواو معها النقطاعها عمفا قبلها

 ال مناسبة بني هذه اآلية وبني الالتي قبلـها، فوقوعهـا عقبهـا ال   ) :عاشور أيضا بقوله
يكون إال ألجل نزوأا عقب نزول ما تقـدمها مـن هـذه السـورة مـع مناسـبتها آليـة        

 (82) (الكاللة السابقة يف أثناء ذكر الفرائض

وال ُيَسلاُم البن عاشور نفُيه املناسبَة بني آية الكاللة وما قبلها؛ فإنَّ خفاَء املناسبة 
ا، بـل املقطـوُع بـه أنَّ املناسـبَة     ال يلزُم منه عدُم وجوِده -كما يف هذا املوضع–أحيانًا 

حاصلٌة على أكمل وجه وأحسنه، عرفناها أو مل نعرفهـا؛ ضـرورَة أنَّ ترتيـَب اآليـات     
 .توقيفي  من لدن حكيم خبري

الـذي   لبقـاعي وإذا كان  املناسبُة هنا قد َخِفَيْ  على ابن عاشور، فقد تَبدَّْت ل
 :فقالقبلها من كمال االتصال  ماها وبني إىل أنف ترك الواو يف هذه اآلية ملا بين ذهَب

وأتى بأحـد القسـمني    ،ا املقتضية للتقسيم ال حمالةبأمف -كما ترى  -فقد أتى ) 
ووصـفهم باالعتصـام بـاهلل يف النصـرة وقبـول مجيـع        ،املذكورين يف اآلية الـيت قبلـها  

الـذين   تعريضـًا للمنـافقني   ،وافق  أهويتهم أو خالفتها ،غريهاوأحكامه يف الفرائض 
وترك القسم اآلخر وهو . وبالكافرين الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ،ا غريهمْوواَل

ووضع موضعه حكمًا من أحكام الفرائض املفتت  بهـا   ،قسم املستنكفني واملستكاين
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فقال  ،بل بكمال االتصال ،السورة اليت هي من أعظم مقاصدها من غري حرف عطف
مبينًا أنه قد هدى يف  ،النساء واألطفال بعد شايف املقال السؤال عن زمنكرًا عليهم تركي

 (.88) ((...يستفتونك)  :ذلك كله أقوم طريق

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  چ  :قوله تعاىل :املثال العاشر

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

 8: األنعام چۇ  ۇ    ۆ

 8: الشعراء چڈ    ژ ژ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇچ  :وقوله تعاىل

للسائل أن يسأل عن سرف ثبوت الواو يف آية الشعراء، وسقوطها من آية األنعام، 
 وعن وجه اختصايف كلف واحدة منهما بذلك؟

قد جاءت يف أكثر مـن   (29) (ڱ   ڱ)باديء ذي بدء جيدر التنويه أن صيتة 

وقد كشف اخلطيب  (23) (ڇ  ڇ) عزف وجل، وكذلك صيتة -موضع يف كتاب اهلل
 :اإلسكايف عن الفرق بني الصيتتني مبا مللصه

أن األلف تدخل علـى واو العطـف يف االسـتلبار واإلنكـار والتقريـع علـى        
فكـلُّ  .تقدير أن تكون اجلملة اليت فيها الواو معطوفة على كالم مثلـها يقتضـيها ذلـك   

ا يسـهل الطريـق علـى مـا بعـد      ففيه تبكي  على م( واو)موضع فيه بعد ألف اإلنكار

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژچ  :فاالعتبار به لكثرة أمثالـه كقولـه   ،الواو

كذفبوا الرسول وغفلوا عن التفكر والتـدبر ومل ينظـروا إىل املشـاهدات    : كأن قائال قال

ڱ       ڱ    ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    چ : ومثلـها قولـه تعـاىل   .اليت تنبه الفكر فيها مـن التفلـة  
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كذبوا ومل ينظروا إىل ما يردع عن التفلة من التفكـر يف  : كأنه قال  چڱں  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :ومثلـها قولـه تعـاىل   .املشاهدات

ڇ  )وكلُّ ما فيه واو مثل )ألن ذلك مشاهد   چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   

التقدير من أمثـال منبهـة لكثرتهـا، فالتبكيـ  فيـه       فهو تنبيه على ما تقدفمه يف (ڇ
 .(أعظم؛ هذا كلُّه يف املشاهد وما يف حكمه

ألنـه مـن    ؛وأما اليت ليس فيها واو فهو مما مل يقدفر قبله ما يعطف عليه ما بعـده 
: باب ما ال يكثر مثله، وذلك فيما يؤدي إىل علمه االسـتدالالت كمـا يف قولـه تعـاىل    

ومنهـا قولـه   . فهذا مما مل يشاهدوه ولكـن علمـوه   چں  ڻ  ڻڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ
ــاىل ــق  13: يــس چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇچ : تع فطري

فمثل هذه األمور مما مل يكثـر يف معلـومهم أشـباهه،    . العلم به االستدالل ال املشاهدة
 (28).فهم ينبهون عليه ابتداء من غري إحالة إىل مثال سابق

بالواو تكون يف املقـام الـذي    (ڇ  ڇ)صيتة أنَّ من كالم اإلسكايف وُيْفَهُم
بدون واو تكـون يف املقـام    (ڱ   ڱ)وصيتة . يقتضي االعتبار باحلاضر واملشاهدة

 (21).الذي يقتضي النظر واالستدالل

كمـا ذكـر    -وهذه القاعـدة منسـحبة علـى كـلف األمثلـة املشـابهة وال ينقضـها       
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  چ: بقولـه تعـاىل  اعـياض املعـيض    -اإلسكايف

 88: النحل چی    ی  ی  ی  جئ 

: وأن هذا من القسم املشاهد؛ فكان ينبتي إدخال الواو معه كما أدخله يف قوله
واجلواب عن هذا االعـياض أن  . چڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  چ 

مبنية  چی  ی  ی  جئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  :إن قوله: يقال
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ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ : على اآلية قبلها وهي قولـه تعـاىل  

حديث عن  ففيها 82: النحل چەئ   ەئ  وئ  وئ ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   
أول أحوال اإلنسان، وأنه أخرجهم أطفاال صتارا من بطون أمهاتهم ال يعلمون شـيئا  

صفـرهم حتـى عرفـوا،    من منافعهم فيقصدونها، وال مـن مضـارهم فيجتنبونهـا، ثـم ب    
ونبههم على ما يشاهده كل حي من تصرف الطري يف اأواء وعجزه عـن مثـل ذلـك،    
وكان هذا مقرونا بأول األحوال، ومل يتقدفمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله فيكـون يف  

 .حكم ما يعطف على ما تقدفمه
تسـلري  )نحـل مـن معنـى    ال ُيسلاُم أنَّ ما ُذِكـَر يف آيـة ال  : وميكُن أن ُيقاَل أيضًا

من الِقْسِم املشاَهد، بل هو من الِقْسِم الـذي يقتضـي نظـرًا واسـتدالاًل؛ إذ إنَّ     ( الطري
كثريًا من اخَلْلِق ميرُّون على آيات اهلل وهم عـن دالالِتهـا معرضـون، وإمنـا يستحِضـُر      

إنَّ يف ): القوُم املؤمنون، ولذلك ُخِتَمْ  آيـُة النحـل بقولـه سـبحانه    ( التسلري)معنى 
صـفُّ الطـرِي أجنحَتهـا    )وأما ما ُذِكـَر يف آيـة امللـك فهـو     (. ذلك آلياٍت لقوٍم يؤمنون

 .، وهذا أمٌر حيصُل علُمه بالر،ية واملشاهدة(وقبُضها أا

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ : كما ال تنتقض القاعدة باعياض املعيض بقولـه تعـاىل  

ال يعلـم   وهـذا ممـا   18: مالرو چڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  
 .وال يشاهد؛ فكان األصل أن يكون بتري واو

أن التوسعة يف الرزق والتقتري فيه ملا كان  له أمارات ترى وتشـاهد  : واجلواب
فكانا ممـا شـوهدت أمثـال أمـا     ؛من أحوال التنى والفقر، صار أمرهما كاملشـاهدات 

 (24) .فعطف  عليها
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( أمل َيـروا )َلها اإلسكايفُّ يف التفريق بـني داللـة   وهكذا نرى أنَّ القاعدَة اليت أصَّ
 .أا حظُّها الوافُر من الدقة والرشد واإلصابة( أَومل يروا)وداللة 

 :وأما عن سر اختصايف كل سورة مبا اختصف  به؛ فيقول ابن الزبري

إن آية األنعام مل يتقدم قبلها التنبيه على ما به التـذكار واالعتبـار مفصـحا بـه     )
مع ختويف وتهديد متأكـد مكـرر يسـتدعى التقريـع والتـوبيا مبقتضـى اأمـزة         تنبيها

ن كان املتقدم فى كل واحدة من إو .الداخلة على واو العطف كما فى سورة الشعراء
مع ما فى املتقدم فـى األنعـام مـن التفصـيل      ،السورتني متضمنا ما حيصل به االعتبار

لعـدم   ؛من حيث التلويف أوض  وأنصُّواإلطناب إال أن املتقدم فى سورة الشعراء 
فلما مل يكن وضو  التنبيه فيما قبل آية  ؛االعتبار بالدالئل املنصوبة مشاهدة للمعتاين

وإمنـا   ،مبـا اجنـر معـه مـن التلويـف املتكـرر       -األنعام كوضوحه فى السورة األخرى

لـيس  إميـاء إىل االعتبـار بـأحوال القـرون السـابقة و      (ڱ   ڱ) :املتقدم قبل قولـه 
مل يرد ما بعده مما هو تنبيه صوف معطوفا عليه إذ ال يناسـبه  -كالواقع قبل آية الشعراء 

 .املتقدم من شديد التلويف املنجر فيما بعده (كفروا)

حتريـك    چٻ  ٻ  ٻ  پ چ  :أما آية الشـعراء فـإن قولـه تعـاىل قبلـها      

وإن كـان   چ(  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چ :ثم إن ما يتلوه مـن قولـه تعـاىل    ،وتنبيه
فى طيه أعظم وعيد وتهديد ملن اعتـا ثـم بعـد     -صلى اهلل عليه وسلم -تسلية لنبينا 

إىل مـا بعـده     چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹچ  :ذلك قوله تعاىل

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  :فهذا أوض  تنبيه مبا صحبه من صوف التهديد فعطف عليه قولـه 

 (25) (.اآلية وناسبه أوض  مناسبة. ..چڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    ژ



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد        388

 

ــر  ــادي عش ــال احل ــاىل :املث ــه تع ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   چ  :قول

 14: األعراف چھ

ۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  :وقولــه تعــاىل 

 48: يونس چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

وقـد جـاء يف   . يء آية يونس من غري واووجم ،يلحظ وصل آية األعراف بالواو
يقـول يف حديثـه عـن آيـة     . كالم اإلمام البقاعي ما يكشف عن سـر هـذا االخـتالف   

 :األعراف

ئه على اهلل اوتكرر ذم الضال باجي ،ضالومهتد  :وملا تقدم أن الناس فريقان) 
 ميهلون من وكان  العادة املستمرة للملوك أنهم ال ،بفعل ما منعه منه وترك ما أمره به

إنهـم   :فقيل وعظا وحتذيرا ؟فلم ال يهلك من خيالفه :كان كأنه قيل ،صالفته أم ُررفَكتت
 عندهم بقا،هم ٌءفسوا ،وال يفعلون شيئا منه إال بإرادته ،ال يضرون بذلك إال أنفسهم

وأـم أجـل ال بـد مـن      ،إمنا يستعجل من خياف الفوت أو خيشـى الضـرر   ،وهالكهم

ڤ  ڦ  چ وهو عطف على  (ں  ں  ڻڻ) ذلك خاصا بهم بل وليس ،استيفائه

   (28)( چڦ   ڦ

وقع   (ۓ   ڭ    ڭڭ): وأما عن سر ترك العطف يف اجلملة الثانية فنن قوله

 چۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےچ: موقع االستئناف البياني من قولـه تعـاىل  

لكـل   :فقيل ؟وه بأن يشاء ذلك ويقدرك عليهفما لك ال تدع :فكأنه قيل) 48: يونس
 (28) (أمة أجل
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ومن هنا يتبني أن بني اجلملتني كمال اتصال مينع مـن وصـل اجلملـتني حبـرف     
 .العطف لقوة االتصال بينهما

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ : قوله تعاىل :املثال الثاني عشر

 58: األعراف چڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 :وقولـه تعـاىل   85: هـود  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ : وقوله تعـاىل 

،  چک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ںچ

ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ: وقولــــه تعــــاىل

 34: العنكبوت چۈئ  ېئ  ېئ

يف آية األعراف، وذكرها  يف السور الثالث  للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو
 ؟(هود، املؤمنون، العنكبوت)

ولعلف السر يكمن يف أن آية األعراف مّلا مل يتقدفمها حديث عن بعثة نيب أو قصة 
رسول؛ صارت كاألجنبية عما سبقها؛ لذا مل تعطف، واستؤنف ابتداء كالم علـى أنـه   

 (22)يف حكم املنقطع عن األول

ر يف املوضوعات اليت تقدم  اآلية فسـنجد حـديثا عـن عجيـب     وإذا جئنا ننظ

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : صنع اهلل يف خلقه حيث قال

ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

والريا   ،ثم ذكر الشمس والقمر 54: األعراف چڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
وهـي  . ل مـن األرض والطيـب، واحلـزن منهـا والصفـْلد     واألمطار، والنبـات والسـه  
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موضوعات ال تتحدث عن بعثة نيب وال رسالة رسول؛ لذا كان بني املوضوعني كمال 
 .انقطاع مينع من وصل اجلملتني حبرف العطف

والقول بأن آية األعراف حبكم األجنبية عما قبلها ال يعنى هـذا أنـه ال مناسـبة    
عقـب هـذه    -عليـه السـالم  –ناسبة قائمة، وذكر قصـة نـو    فامل. بينها وبني اليت قبلها

 .األمور له حكمة يدركها املتأمل لسياق الكالم

ملـا ذكـر يف هـذه السـورة مبـدأ اخللـق       ): قال أبو حيفان مستجليا وجه املناسـبة 
واسـتطرد مـن ذلـك إىل    ،وقصف من أخبـاره مـا قصف   ،اإلنساني وهو آدم عليه السالم

وأمره تعاىل بـيك الـذين   ،وأهل الشقاوة إىل النار ،دة إىل اجلنةاملعاد ومصري أهل السعا
وكان من بعث إليهم رسول الّله صلى الّله عليه وسـلم أوال   ،اختذوا دينهم لعبا وأوا

قصف تعـاىل عليـه أحـوال الرفسـل      ؛وال مصدفقني ملا جاء به عن الّله ،غري مستجيبني له
لى سبيل التفسلية له صلى الّلـه عليـه وسـلم    الذين كانوا قبله وأحوال من بعثوا إليه ع

 (28) (والتأسي بهم، فبدأ بنو 

ومل يرجـع عـن    ،وملا طال تهديده سبحانه ملن أصر على فساده: )وقال البقاعي
ونفـوع يف هـذه اآليـات حماسـن      ،مبثل مصارع األولـني ومهالـك املاضـني    هغيفة وعناد

ت قاهرة وبراهني قاطعـة وحجـج   الدالالت على التوحيد واملعاد بوجوه ظاهرة وبينا
 (89)(والطيب على أن يف الناس اخلبيثساق سبحانه تلك القصص دلياًل حسيًا  ؛ساطعة

َهَذا ِسَياٌق َجِديٌد ِفي َقَصِص اْلَأْنِبَياِء ):كما بني صاحب املنار وجه املناسبة بقوله
َقـْد َسـَبَق    ،ِة َوالشُّـُعوِب اْلُمَجـاِوَرِة َلَهـا   اْلُمْرَسِلنَي اْلَمْشُهوِر ِذْكُرُهْم ِفـي اْلُأمَّـِة اْلَعَرِبيَّـ   

َيا َبِني آَدَم ِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ُرُسـٌل  ) :التَّْمِهيُد َلُه ِفيَما َتَقدََّم ِمْن ِنَداِء اهلِل َتَعاَلى ِلَبِني آَدَم ِبَقْوِلِه
 (83) (التََّناُسِب َواتَِّصاِل اْلَكَلاِم َوِمْنُه ُيْعَلُم َوْجُه - 18و 15ِإَلى آِخِر اْلآَيَتْيِن  -( ِمْنُكْم
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 : وأما جميء الواو يف آييت هود واملؤمنون فيقول اإلسكايف

أوأا افتت  إىل أن انتهى إىل قصة نو  مبـا هـو احتـا  علـى      سورة هود من نإ
 ،وألسـنتهم صـلوات اهلل علـيهم    ،الكفار بآيات اهلل اليت أظهرهـا علـى أيـدي أنبيائـه    

وذكر قصة من قصص من تقدمهم من األنبياء الذين جحـد   ،فرهموتوعد أم على ك
 :ففي أول السورة قوله. فعطف  هذه اآلية على ما قبلها إذ كان  مثلها ،بآياتهم أممهم

 چگگ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀہ  ہ  ہ     ہچ 

ەئ  ائ  ائ       ې  ې  ې  ې  ى  ىچ : وبعد العشر منها قوله 8 – 3: هود

 38: هود چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ

ــه ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : إىل قول

وحال  ،ورسله باهلل آمن من حال وصف ثم 31: هود چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   

ک   ک  ک  ک  چ :قولـه  يف ذكره على انطوى من حبال وشبههما ،من كفر

 تشـــابه فاقتضـــى 84: هـــود چگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  
.(88)األوىل على الثانية عطف القصتني

حمركـًا  . (81) وكان تقديم ذكـر كتـاب موسـى   : )وأّكد البقاعي هذا املعنى بقوله
مقرونًا حبرف التوقع على العامل الذي  -ف ِطُع ،ه ونبأ غريه من الرسلِئَبلتوقع ذكر َن

وهـو أحسـن    (إمنا أن  نـذير ) :أو على قوله (84) (أال تعبدوا إال اهلل) :ولهه يف قرُتقدف
 (85) (وأقرب

وقد ماَل صاحُب املنار إىل الوجِه األول الذي ذَكـَره البقـاعي، وهـو أن يكـون     
العطُف على ما ُذكَر يف أول السورة من إرسـاله عليـه وآلـه الصـالة والسـالم بشـريًا       
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َأْي ِلـَأنَّ َمْعَنـى    ،ِإنَّ اْلـَواَو ُهَنـا ِلِلاْبِتـَداءِ    :ِرُبوَن ِمَن اْلُمَفسِِّريَنَقاَل اْلُمْع): قالونذيرًا، ف
ِإنَّ َهـَذا ِسـَياٌق    :َوَأُقـولُ  .اْلُجْمَلِة َلا َيْشَتِرُك َمَع َما َقْبَلُه ِبَما َيِص ُّ َجْعُلَها َمْعُطوَفًة َعَلْيـهِ 

َلُه ِمَن الدََّلاِئِل َعَلى ُأُصوِل الدِّيِن ِمَن التَّْوِحيِد َواْلَبْعـِث  َأكاَد ِبِه َما َقْب ،َجِديٌد ِفي السُّوَرِة
َوِعْنِدي َأنَّ َهِذِه اْلِقصََّة َمْعُطوَفٌة  ،َفُهَو َيْشَتِرُك َمَعُه ِفي ُجْمَلِتِه َلا َمَع آِخِر آَيٍة ِمْنُه ،َوالنُُّبوَِّة

َصـلاى   -ِر ِبْعَثِة ُمَحمٍَّد َرُسوِل اهلِل َوَخـاَتِم النَِّبـيِّنَي   َعَلى َما ِفي َأوَِّل َهِذِه السُّوَرِة ِمْن ِذْك
َوَبْعِثـِه   ،ِبِمْثِل َما ُبِعَث ِبِه َمْن َقْبَلُه ِمَن الدَّْعَوِة ِإَلى ِعَبـاَدِة اهلِل َوْحـَدهُ   -اللاُه َعَلْيِه َوَسلاَم 

 -َصلاى اللاُه َعَلْيـِه َوَسـلاَم    -ِلَيْعَلَم َقْوُمُه َأنَُّه ؛  َواْلِإمَياِن ِباْلَبْعِث َواْلَجَزاِء ،َنِذيًرا َوَبِشرًيا
 -َعَلْيِهُم السَّـَلاُم   -َوَأنَّ َحاَلُه َمَعُهْم َكَحاِل َمْن َقْبَلُه ِمَن الرُُّسِل  ،َلْيَس ِبْدًعا ِمَن الرُُّسِل

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  :اْلِإْسَراِءَكَما َقاَل ِفي ُسوَرِة  ،َوَتْفِصيًلا َمَع َأْقَواِمِهْم ِإْجَماًلا

َلَقـْد َأْرَسـْلَناَك َيـا ُمَحمَّـُد      :َفَكَأنَُّه َقاَل88: اإلسراء چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِبِمْثـِل   ،ِإَلى َقْوِمَك َوِإَلى النَّاِس َكافاًة ِبَما َتَقدََّم َبَياُن ُأُصوِلِه

 .(88)(ْرَسْلَناَكَما َأ

ويف كالم صاحب املنار لفتة طيبة إىل ضرورة النظر إىل سياق الكالم كله؛ ذلك 
أن العطف ال ينظر فيه إىل اجملاور املباشر  بل ينبتي النظـر فيـه إىل مجلـة املوضـوعات     

فقد يكون العطف عطف قصـة علـى  قصـة، أو موضـوع علـى      . املذكورة يف السياق
كما يتجلـى تالحـم أجزائهـا،     ،للوحدة العضوية يف السورة موضوع؛ ويف هذا إظهار
 .وقوة ترابطها وإحكامها

فالعطف عطف القصة علـى القصـة   ): قال ابن عاشور يف بيان نوع العطف هنا
 .(88) (وهي اليت تسمى الواو االبتدائية
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گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ : وأما يف سورة املؤمنون فإن قبل هذه اآليـة قولـه  

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ    ۇئ  چ  :ثم قوله38: ناملؤمنو چڱ  ڱ  

ــه38: املؤمنــون چۆئ    ــم انقطعــ  اآلي إىل قول  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ : ، ث

 واو فـدخل   ،السـالم  عليـه  نـو   اختـذه  ممـا  عليهـا  حيمل اليت والفلك 88: املؤمنون
 ،آليتنيا ر،وس يف( ولقد) :وهما ،املتقدمني للفظني السالم عليه نو  قصة يف العطف

 هذا وبذر اخللق أصل جعله من عليه اهلل جنى الذي الفلك ذكر من املقتضى وللمعنى
 .(82)النسل

ے  چ : وأما آية العنكبوت فدخول الواو فيها لكونها معطوفة على قوله تعـاىل 

بــاب  مــن 1: العنكبــوت چے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
فهـذه اآليـة  كالشـر  والتوضـي      ..(88) حيانعطف اجلملة على اجلملة كما قال أبو 

 .(399) للسابقة

أن سورة العنكبوت حديث عن الدعوة، ومـا يالقيـه الـدعاة مـن     : وبيان ذلك
 ،احملن واالبتالءات والَفْتن عن الدين، وما طولب به الدعاة مـن الصـا علـى اأـوان    

ــه   ــاء قول ــدأ؛ فج ــى املب ــات عل ۇئ           ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئچ  :والثب

 34: العنكبوت چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ذكرًا ألحد الرسل الكرام ممن طال صاه، ومل يفي عزمه عن نصيحة العباد مع 
 .ما الَقْوه به من األذى، تسلية وتثبيتا لكلف داعية إىل اهلل، وتهديدا ووعيدا ألعدائهم

ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسـني  : )قال اآللوسي 
نبياء عليهم السالم بأذية أممهم إثـر بيـان افتتـان املـؤمنني     فتتان األاشروع يف بيان  عاما
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 ،ميـان بـال ابـتالء   نكار على الذين حيسبون أن ييكوا مبجـرد اإل بأذية الكفار تأكيدا لإل
م السالم حيث ابتلـوا مبـا أصـابهم مـن جهـة      نبياء عليهن األإف؛ وحثا أم على الصا

 .فـنن يصـا هـؤالء املؤمنـون أوىل وأحـرى      ؛أممهم من فنون املكاره وصاوا عليهـا 
 .(393) (وهو من عطف القصة على القصة .والظاهر أن الواو للعطف

 چىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت مب   حبچ  :قولـه تعـاىل  : املثال الثالـث عشـر  

 11: يونس

 8: غافر چھ  ھ  ے    ے     ۀ  ہ  ہ      ہ     ہ   ھ  ھ چ :وقوله تعاىل

للسائل أن يسأل عن سر دخـول الـواو يف آيـة غـافر، وتركهـا يف آيـة يـونس؟        
 :وللجواب عن ذلك نقول

 بها مرتبطة فهييف يونس هي اليت قبلها؛ ( كذلك)ذكر اإلسكايف أن القصة بعد 
 هـؤالء  ،العطـف  حـرف  عن لرابطنيا بهذين فاستتن  ،التشبيه وبكاف ،إليها بعودها

ۆ  ۈ  چ :بقولـه  خوطبـوا  الـذين  هـم  ،يؤمنـون  ال أنهم ،اهلل كلمة عليه حق  الذين

 13: يونس چۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  

 :قوله فقبلها ،قبلها املذكورين غري (كذلكو) بعد املذكورين نفإ :وأما آية غافر

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  چ 

 كانوا الذين عن خاهو  5: غافر چں  ںڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ڱ  
 الصـالة  عليـه  عصـره  يف هـو  ملـن  وعيـد  (حقـ   وكذلك) :قوله بعد وما .النيب قبل

 ملا يونس سورة يف وما ،الواو إىل احتا  قبلها عما كذلك بعد ما انقطع افلم ،والسالم
 .(398)إليها حيتج مل قبلها عما بعدها ما ينقطع مل
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عليه كلمة  ْ قاممن َح َرِكمن ُذ قاُلملا مل يتقدم يف آية يونس َم: ال ابن الزبريوق
إذ مل يتقدم ما  ؛معطوفة يف صورة االستئناف غرَي (كذلك َحقاْ : )، أتى قوُلهالعذاب

 .عليه ُفَطْعُي

فقد تقدمها ذكر ملن حق  عليـه كلمـة العـذاب وذلـك يف قولـه      :وأما آية غافر

ــم  4: غــافر چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  ڇ  چ : تعــاىل ث
أعقب بذكر قـوم نـو  واألحـزاب وهـمِّ كـلف أمفـة برسـوأا ليأخـذوه؛ فأخـذهم اهلل          
 وأهلكهم مبا حق عليهم؛فلما تقدمها ذكر َمن حق  عليه كلمة العـذاب عطـف عليـه   

 .(391) (وكذلك)

و؛ وذلـك ألن العطـف   فاحتاد املوضوع والقصة يف يونس منع من دخـول الـوا  
 .يقتضي التتاير وهو أمر يأباه السياق يف سورة يونس

ومّلا كان احلديث يف آية غـافر متنـاوال لفئـتني مـن النـاس مشـيكة يف الكفـر،        
صـلى اهلل عليـه    -األقـوام قبـل بعثـة الـنيب    : الفئـة األوىل  -متتايرة يف الذات والزمن

مّلا كان األمر كذلك  -يه الصالة والسالماملشركون يف عهده عل: والفئة الثانية. -وسلم
وقع تتاير واشياك فاقتضى األمر العطف فيما يعرف عند علماء البالغة بالتوسط بني 

 كمـا  :أي كفـروا  الـذين  علـى  ربـك  كلم  حق  وكذلك) :قال اآللوسي. الكمالني
 سبحانه حكمه وجب األنبياء على املتحزبني هؤالء على باإلهالك تعاىل حكمه وجب

 أصــحاب أنهــم قــريش كفــار وهــم أيضـا  عليــك املتحــزبني هــؤالء علــى بـاإلهالك 
 . (394)(النار
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ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  :قولــه تعــاىل: املثــال الرابــع عشــر

ۉ   ې ې ېې ى ى  ائ ائەئەئوئ  

 34 :النحل چوئ

ــاىل  ــه تعـــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         چ : وقولـــ

ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ 

 38: فاطر چڦ  ڦ  

، وعـدم دخوأـا يف آيـة فـاطر     (ولتبتتـوا )يلحظ دخـول الـواو يف آيـة النحـل     
إن الذي حسفـن العطـف يف   : ولبيان السر يف هذا االختالف يقول اإلسكايف( لتبتتوا)

 :آية النحل أمران

ذلـك عطـف بـالواو ليناسـب      أن املراد من آية النحل تعداد النعم؛ فلما قصد: األول
 :عطف بعضها على بعض؛ فقد تقدمها فعل يدل على تعدد الـنعم وهـو قولـه تعـاىل    

  چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ېچ

مما منع تعلـق الفعـل   ( لتبتتوا)والفعل ( مواخر)بني ( فيه)هو الفصل بالظرف :الثاني
 (.مواخر)بقوله 

فعـل   ايتقدمهآية فاطر هو أن هذه اآلية مل ويرى أن الداعي إىل ترك العطف يف 
جيب أن ينسق بعضها على بعض كما يف آيـة النحـل؛    ٍمَععلى تعلقه بِن عليه دال  ْ َيِنُب

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  چ  :إذ تقدمها قوله
(395). 

ية النحل مبنية على قصـد االعتبـار   آنَّإ):وقد أوض  ابن الزبري ما تقدم بقوله
جممـوع   ،اآليـة  (وهـو الـذى سـلر البحـر    ) :د النعم وقد اجتمع فى قوله تعاىلوتعدا
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لرا  استو ،بداء النعمة بتسلري البحر وأكل اللحم الطرى منهإمرين من االعتبار واأل
وفى كـل منهـا    ،نعم جليلة فهذه ،ياه للمنافع واالكتسابإوصر السفن  ،احللية للباس

اآليـة تعـداد الـنعم     فلما كان من مقصـود هـذه   ،جمال لالعتبار ومتسع للتفكر والنظر
َوِلَتْبَتُتـوا  ) :فقيـل  ،طناب وتفصـيل إنه مظنة أل ؛ناسب ذلك عطف بعضها على بعض

وجـرى   ،واستلرا  احللية ،واجملرور متعلق بفعل التسلري ،(34 :النحل) (ِمْن َفضله
 (.السفن واالبتتاء من فضل اهلل

بـداء  إ)يـ  علـى  نبفاطر أن هذه السورة  ويرى ابن الزبري أن علة ترك الواو يف

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئيئ   چ ) :القدرة وجليل احلكمة أال ترى قوله

جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت  مت  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح  محجخ  حخ      مخ  

ــاطر چجس   حس  خس  مس    ــال ،33: ف ــم ق ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :ث

والتعريف بانفراده سبحانه خبلـق   مقصود به االعتبار فهذا ،38: فاطر چپ   ڀ  ڀ
ثـم   ،ولكن مقصود اآلية وبناءها علـى مـا ذكرنـا    ،حسانإللنعم وجليل البداء إذلك 

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  چ  :نعـام واالمتنـان فقـال تعـاىل    جترد باقى الكالم للتعريف باإل

 چٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

لالبتتاء  هسلر :أي .باسم الفاعل اجملموع( لتبتتوا)فتعلق اجملرور الذى هو 38: رفاط
أال تـرى أن صـر    ،مقصـود  ُنواالمتنـا  ،الكـالم  طيِّيف  فاالبتتاء هنا منجر  ،همن فضل

فلما تعلق  الالم مبواخر من حيث حتمل اللفـظ   ،السفن كأنه ليس لشيء اال لالبتتاء
 يالئـم  ومل ،القصـدان  فافيق ،النحل يةآك يكن ومل ،الواو دخول معنى الفعل مل يص َّ

 .(398) (إال الوارد فيه املوضعني من ًاّلُك
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ليكون من مجلة النعم ( وتستلرجوا)على ( ولتبتتوا)وخالصة األمر أنه عطف 
اليت نشأت عن حكمة تسلري البحر، ومل جيعله علة مللر الفلك كمـا جعـل يف سـورة    

مل  -سورة فـاطر  -ألنها چڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چفاطر 
 .تصدفر مبنة تسلري البحر بل يف غرض آخر هو إبداء قدرة وجليل حكمته

، فبيََّن أنَّه ُتِرَك العطـُف يف آيـة فـاطر    عاشور ابُن وقد َذَكَر حنوًا من هذا التعليل
ويف آيـة  اىل يف صلوقاتـه،  إيقافًا على دقيـق صـنِع اهلل تعـ   ( مواِخر)ألنَّ االبتتاَء ُعلَِّق بـ

 {َمـَواِخرَ }بـني   َلِصـ األسـفار، ثـم فُ   داد االمتنان ألن به تيسرَييف ِع ُرَلامَل َرِكالنحل ُذ
وهـو   ًا،إدماجـ  َجِمـ ْدفصال بتـرض أُ  إليه الظرُف ُئما يوِم فصار ،{ِفيِه}ه بظرف ِتلاوِع

 ٍضَرمنه إىل َغ االنتقاُل ريَدالفلك على املاء، فلما ُأ وُِّفعلى عظيم الصنع بُط االستدالُل
يف  ُراملتــاِي َفِطــُع، لنعمــة التجـارة يف البحــر  ِرَلإىل االمتنـان بــاملَ  ُدْووهــو الَعــ ،خـر آ

 (.398)(ضَرالَت

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   چ  :املثال اخلامس عشـر 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   

 88: الكهف چگ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     گ      گ

، چڇ  ڍ  ڍڌ چ : للسائل أن يسأل عـن سـرِّ دخـول الـواو يف قولـه     

  چ ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ   چ :وخلوها من قوله

ڇ  ڍ  چ  :اختلف العلماء يف بيان حقيقـة الـواو الداخلـة يف قولـه تعـاىل     

 اخلضـري بعـد عرضـه    يقول الدكتور حممد األمـني . (392)على أقوال كثرية چڍڌ 

: ومناقشـته أـا   چڇ  ڍ  ڍڌ چ : ألقوال العلماء يف الواو الداخلـة يف قولـه  
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سادسهم، وصـفا لثالثـة ومخسـة،    -رابعهم:يتبّقى بعد ذلك القول بأنها عاطفة وقوله)
ــه يــاز ســرف العطــف، وحيــسُّ معــه وقــع الــواو يف اجلملــة    وهــو مــا أميــل إليه؛ألن

 .(398)(األخرية

ڇ  ڍ  چ  :لعلمـاء إىل أن دخـول الـواو يف قولـه تعـاىل     وذهب كثري مـن ا 

قد آذن بأنف الذين قالوا ذلك قالوه عـن ثبـات علـم وطمأنينـة نفـس، ومل       چڍڌ 
والدليل على ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل أْتبع القولني . يرمجوا بالظن كما فعل غريهم

قـال   چڈ  ژ  ژ  ڑڑ         چ:وأْتبع القول الثالث بقولـه  چ چ   ڇ     چ :األولْين بقوله
مل يبق عدة عادٍّ يلتف  إليها، وثب  : أي. حني وقع  الواو انقطع  العدة: ابن عباس

 (339)أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع الثاب 

ڃ     ڃ  ڃ             چ: ولذلك فـإن عـدم دخـول الـواو يف اجلملـتني األولَيـْين      

( سادسـهم كلـبهم  ): وقوله( رابعهم كلبهم):ألنف قوله  چ ڃ  چ  چ  چ
سـبعة  ):وأما دخـول الـواو يف قولـه تعـاىل     .وقع  صفة ملا قبلها؛ فبينها كمال اتصال

. صـدقوا وثـامنهم كلـبهم   : فننها معطوفة إما على فعل مقدر معنـاه ( وثامنهم كلبهم
أو ألنها معطوفة على مجلة امسية حمذوفة تفهـم مـن السـياق     (333)كما قال ابن مجاعة

 (338)لك ابن الزبريكما ذكر ذ

وقد كشف الدكتور اخلضري عن سرِّ وقوع اجلملتني اأُلولَيْين صفة ملا قبلـهما،  
 :وعن وقوع اجلملة الثالثة معطوفة على ما قبلها  ننقله كامال ألهميته فقال

يشري إىل أن هنـاك خالفـا يف   ( رابعهم كلبهم): إن الترض من الوصف بقوله)
ربعة، فريدُّ عليهم فريق بـأنهم ثالثـة رابعهـم الكلـب،     هم أ: الرأي بني مجاعة يقولون



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد        314

 

وإال ملا كان هناك داٍع إلدخال الكلب يف عددهم، وبالتالي يكون هناك من ادفعى أنهم 
ستة خيالفهم فريق آخر يزعم أنهم ليسوا ستة رجال بل هـم مخسـة سادسـهم كلـبهم،     

دهما أنهم أربعـة رجـال،   بني فريقني يدعي أح( ثالثة رابعهم كلبهم):فالتنازع يف قوله
بـني فـريقني   ( مخسـة سادسـهم كلـبهم   : )ويف قوله. واآلخر أنهم ثالثة رابعهم الكلب

ثـم جـاء   . يدعي أحدهما أنهم ستة رجال، واآلخر أنهم مخسة رجال سادسهم الكلب
بإثبات الواو كدليل على أنه رأي فريق يسـتند إىل  ( سبعة وثامنهم كلبهم): قوله تعاىل

اإلخبار عن أمرهم مبا علم، وليس بردف قول قائل إنهم مثانية رجال كما  علم ويقني يف
كان يف اجلملتني السابقتني؛ فأشعرت الواو بأنهم الفريـق األدنـى إىل الصـواب الـذي     
جيزم برأيه، وال جيادل به، فليس  الواو فيه مزيدة بني الصفة واملوصـوف، وإمنـا هـي    

وا بعدد الرجال جزما، ثم عطفوا عليـه خـاا   عاطفة جلملة على مجلة؛ إمياء أنهم أخا
فكأن الواو حـني فصـل  بيـنهم    ( وثامنهم كلبهم)آخر على سبيل اليقني أيضا، وهو 

وبني كلبهم دل  على التميز والوضو ، وعدم االلتباس يف عددهم، وهذا ما يـوحي  
أن ثامنهم فأخاوا أوال بسبعة رجال جزما، ثم أخاوا إخبارا ثانيا ): به قول أبي حيان

 :ولعل ما يسند زعمنا أن املذكور من عدد الفتية والذي وقع فيه اخلالف (331)(كلبهم
ثالثة، مخسة، سبعة، فلماذا كان  األعداد وترا، ومل ال يكـون اخلـالف يف شـفع هـذه     

لكن على  ما . األعداد أيضا؟ ألذلك سبب منقول أو معقول؟ مل أجد أحدا علل ذلك
سـتوعب األعـداد مـن ثالثـة إىل السـبعة، وهـو مـا يلـو          أزعمه يكون اخلالف قد ا

بالترض من كثرة االختالف يف حقيقة أمرهم، ولعل ذلك أيضا أقـرب إىل قـول ابـن    
عباس حني دخل  الواو انقطع  العدة؛ فكأنه يريد أن االخـتالف وقـع يف األعـداد    

 (334) (بدءا من الثالثة إىل آخر املذكور من األعداد
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ :قوله تعـاىل  :املثال السادس عشر

  چڈژژ  ڑ  ڑ  ک  ککک  گگ  گ   ڎڈ

چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ         ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  چ  :وقوله تعـاىل 

 88: احلج چژ  ڑ  ڑ  ک   

مل جـاءت نظـرية هـذه اآليـة      :فـإن قلـ   ): -رمحـه اهلل -قال اإلمام الزصشري
ألنف تلك وقع  مع مـا يـدانيها ويناسـبها     :قل  ؟قد نزع  من هذهمعطوفة بالواو و

وأما هذه فواقعة مـع أباعـد    .فعطف  على أخواتها ،كساِئمن اآلي الواردة يف أمر النف
 (335) (.عن معناها فلم جتد معطفًا

وتوضيحا ملا قاله الزصشري يف بيان علة الوصل والفصل يف اآليـتني الكـرميتني   

ألنها معطوفة على (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ:)لواو مع قولهذكرت ا:ميكن القول

وإمنــا صــ َّ العطــف لوجــود مناســبة . 11: احلــج چڄ  ڄ  ڄ  چ :قولــه ســبحانه
فاآلية مع اآليات قبلها .واشياك واحتاد يف املوضوع املتحدَّث عنه وهو احلجُّ ومناسكه

ألشـياء  جعل لكم سبحانه هذه ا: ومّلا كان التقدير)حديث عن مناسك احلج وشعائره 

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  مناسك عطف عليه
(338)    

 ؛فننه مل يتقـدمها مـا يناسـبها   ( چ  چ    چ  چ: )وأمفا ترك الواو يف قوله
واملناسبة بينها وبني اليت قبلـها ظـاهرة؛ لـذا فصـل      . فوقع  مستأنفة استئنافا ابتدائيا

 (338)اجلملة ومل تعطف كما قال ابن عاشور

علم أنه تعاىل ملا قـدم  ا :بني هذه اآلية وما قبلها فقالوبني الرازي وجه املناسبة 
أتبعـه   -وإن كان منهم من يكفر وال يشـكر  -وبني أنه ر،وف رحيم بعباده ،ذكر نعمه
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وإمنا حذف الواو هنا  (چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ) :بذكر نعمه مبا كلف فقال
 آخر السورة عوٌد ألن احلديث من هذه اآلية إىل.(332) ألنه ال تعلق أذا الكالم مبا قبله

 .(338)بعد ذكر املعاد إىل الوسط الذي هو حالة التكليف

 -صلى اهلل عليه و سلم-به لزجر معاصريه  يءمستأنف ج) :وقال أبو السعود
ببيـان حـال مـا     -صـلى اهلل عليـه و سـلم    -من أهل األديان السماوية عن منازعتـه  

ل أمة معينة من األمم اخلالية لك :أي .متسكوا به من الشرائع وإظهار خطئهم يف النظر
شريعة خاصة ال ألمة أخرى منهم علـى   :نا منسكا أيوضعنا وعيف :والباقية جعلنا أي

ا كل شريعة ألمة معينة من األمم حبيث ال تتلطى أمة منهم شريعتها املعينـة  نَّمعنى عيف
 .(389)(أا إىل شريعة أخرى ال استقالال وال اشياكا

أن سرَّ جميء هذه اآلية مـن غـري عـاطف ملـا      -ه اهللرمح-ورأى اإلمام البقاعي
أنه ملا تقدم ذكـر املناسـك، وكـان    : وبيان ذلك. بينها وبني اليت قبلها من متام االتصال

لكثرة الكفار قد يقع يف النفس أنف إقامة هذه املناسك أمر معجوز عنه، أو فـوق طاقـة   

ومـا   12: احلـج  چمئىئ    ی  ی   ی  جئ  حئچ : اإلنسان كشف اهلل هذا األمر بقولـه 
بعدها فعلمنا بذلك أن قدرة اهلل باهرة، وعلمه شامل يف إظهـار دينـه، وإقبـال العبـاد     

  چ) :فذكر بإظهار أول هذا اخلطاب. إليه؛ فمن شّك يف ذلك أو نازع فيه فهو كفور

بآِخر ذلك اخلطاب؛ مؤكدا ملـا أجـاب بـه عـن ذلـك       (چ    چ  چ  ڇ  ڇ
ومشول العلم أنه هو الذي مّكن لكلف قـوم مـا هـم فيـه مـن      السؤال من متام القدرة 

املناسك اليت بها انتظام احلياة، فإن وافق  أمـَر اهلل كانـ  سـببا للحيـاة األبديـة، وإن      
 .خالف  أمر اهلل كان  سببا للهالك الدائم
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وقد نصب اهلل من الشرائع لكل قوم ما يتالءم مع زمانهم ومكانهم مبا تقتضيه  
فعلـم أن منـازعتهم يف هـذا    . ؛ وذلك من كمال قدرته وعلمه سـبحانه مصلحة اخللق

   (383) (چ  چ)األمر كفر؛ فلذلك أتبع هذا قوله من غري عاطف ملا بينهما من متام االتصال

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ       چ :قولـه تعـاىل   :املثال السابع عشر

38: املؤمنون چڤ  ڤ  

 81: الزخرف چېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئ  ۈئچ : وقوله تعاىل

، وخلـ  آيـة   چڤڤ  چ  جاءت آية املؤمنون مشتملة على الواو يف قولـه 

والسرُّ وراء هذا االخـتالف هـو اخـتالف     چېئ  ىئ چ  الزخرف من الواو يف قوله
 . امُلَتَحدَِّث عنه يف املوضعني

عـم  فاحلديث يف آية املؤمنون حديث عن جنات الدنيا وما أودع اهلل فيهـا مـن ن  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :كثرية ينتفع بها الناس؛ ويدفل على ذلك قوله تعـاىل 

پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 38 – 32: املؤمنون چڤ  

فلما كان  فواكه جنات الدنيا مما يتعـدد االنتفـاع بهـا باألكـل وغريهـا؛عطف      
لكم فيها فواكه كثرية منها تدخرون : فكأنه قال .قالسيا بالواو على حمذوف يفهم من

 .(388)ومنها تأكلون، ومنها تبيعون، ومنها تعصرون وغري ذلك

وأما آية الزخرف فهي حديث عن جنة اآلخرة بدليل قوله تعاىل قبل هذه اآلية 

ــة ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ : الكرميـــــ
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خرة منحصر االنتفـاع بهـا يف األكـل فحسـب؛ إذ ال     والفاكهة يف جنة اآل چىئ  ىئ   
 .(381)؛ لذا مل يعطفها بالواو...ادفخار وال جتارة

ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ  :قولـه تعـاىل   :املثال الثامن عشـر 

 354 – 351: الشعراء چۉ   ۉ  ې       ې  ې  ې  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  :وقولـــه تعـــاىل

 328 – 325: الشعراء چٿ  ٹ  

من قومه ويلحظ ترك العطف  -عليه السالم -اآليتان األوليان خطاب لصاحل 
من  -عليه السالم-وأما اآليتان األخريان فهما خطاب لشعيب. بني اجلملتني يف قوأم

يسـأل عـن   وللسائل أن . ويلحظ أن اآلية الثانية قد عطف  على سابقتها بالواو. قومه
 الفرق بني املوضعني؟

إن قوم صاحل مل يكن موقفهم مـن نبـيفهم   :عّلل اإلسكايف هذا االختالف بقوله
؛ فقـوم صـاحل مل ُيْتلظـوا لنبـيهم القـول وال      -عيه السالم–موقف مدين من شعيب 

اقيحوا عليه آية، ومل يكثر خطابهم له ومدافعتهم إياه، فكان قوأم خاا واحدا؛ لـذا  
 .فبني اجلملتني كمال اتصال. ملة الثانية موقع البدل تأكيدا ملا قبلهاوقع  اجل

وأما قوم شعيب فقد وقع منهم غلظ على شعيب وشطط ومبالتة، واقيا  مـا  
فلما كان خطاب قوم شعيب له أكثر من احلاصل من قوم صاحل  ؛اشتَهْوه من اآليات

ف العطـف اتهمـوه   فهـم بـذكر حـر   .ناسب إكثارهم يف اجلواب وذلك بذكر العاطف

  چ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ  :وثانيـا  چ پ     پ   ڀ  ڀچ  :أوال :وجملة من األمور منهـا 

 .(384)فهي ثالثة أخبار  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ   چ  :وثالثا
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يف -رمحه اهلل-ومما يؤكد ما ذهب إليه اإلسكايف ومن وافقه، ما عا عنه البقاعي
 :ألولبيان سر اختالف املوضعني إذ يقول عن املوضع ا

فعلموا أنهم عاجزون عن الطعن يف شيء  ،وملا دعا إىل اهلل تعاىل مبا ال خلل فيه

 :أي   چ ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆچ إىل التلييل علـى عقـول الضـعفاء بـأن      عدلوا  ،منه
 ،وهـي الرئـات   ،ي سـحور والذين بولَ يف سحرهم مرة بعد مرة مع كونهم آدميني ذ

مـن املللـوقني املعللـني بالطعـام      :هـا امعن وقيـل  ؛فأثر فيك السحر حتى غلب عليك
ويؤيــده خصوصــيتك عنــا .عللــه بالطعــام والشــراب :ســحره أي :يقــال ،والشــراب

من غري عطف عليه يدل  وإتباعهم الوصف ،وهل يكون الرسول من البشر ،بالرسالة
 :الوصفان عندهم مبنزلة شـيء واحـد كمـا إذا قيـل    ف .على أنهم غري جازمني بتكذيبه

ىل اجلـزم أو  إويؤيد كونهم يف رتبة الشك مل يتجاوزهـا ِ  ،مر :أي ،حامض الزمان حلو
كونًا  :أي (إن كن )عالمة تدلنا على صدقك  :يأ (فأت بآية) :الظن بالتكذيب قوأم

العريقني يف الصـدق خبـالف مـا يـأتي قريبـًا يف       :أي( من الصادقني)هو غاية الرسو 
 (385).قصة شعيب عليه السالم

مـا مضـى اإلعـالم بالرسـالة،     مفوملـا كـان احلاصـل    ): الثانيوقال يف املوضع 
والتحذير من امللالفة، ألنها تؤدي إىل الضاللة إىل أن خـتم ذلـك باإلشـارة بـالتعبري     

أجابوه بالقد  يف  ،باجلبلة إىل أن عذابه تعاىل عظيم، ال يستعصي عليه صتري وال كبري

 َررِّالـذين ُكـ   :أي   چ ۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ۇچ  ،وباستصتار الوعيد ثانيـاً  ،الرسالة أواًل
أو مـن املعللـني    ،فصار كالمهم على غري نظام ،سحرهم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا

فأن  بعيـد مـن الصـالحية     :أي ،بالطعام والشراب كما مضى يف صاحل عليه السالم
م بعدهأإىل عدم صالحية البشر مطلقًا أا ولو كانوا أعقل الناس و أشارواثم  :للرسالة
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ر ْحعاطفني بالواو إشارة إىل عراقته فيما وصفوه به من جهـة السِّـ   -عن اآلفة بقوأم 

ــ ــنهم    ،رَحوالسَّ ــه وبي ــرق بين ــه ال ف ــه   :أي چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ: -وأن ــال وج ف
بلَ من إتباعه من غـري عطـف   أوالدليل على أن عطف ذلك  .لتلصيصك عنا بذلك

قني يالعـر  :أي  چٿ  ٿ   ٿ چإنفـا  و :أي پٿ)  :كذبه يف قوأم جزمهم بظنِّ
 (388) (.يف الكذب

إىل أن الفـرق يف الفصـل    -رمحـه اهلل  -وذهب الـدكتور فضـل حسـن عبـاس    

فاملسـحفرين يف قصـة   ( ۆ)والوصل بني املوضعني سـببه اخـتالف معنـى كلمـة     
مـا نـراك إال ذا رئـة؛    : يقولون. الذين أم رئات يأكلون ويشربون: صاحل مقصود بها

من غري ( ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ: )أذا جاء عقبه ؛وهذا وصف له بالبشرية تأكل وتشرب،
 .عاطف؛ذلك أن هذه اجلملة جاءت تأكيدا ملا قبلها

، (السِّـْحر )قي قصة شـعيب فهـم املسـحورون مـن     ( ۆ)وأما املقصود بـ
وهذا خيتلف معناه عن معنى اجلملة اليت بعدها، وهي أنـه بشـر؛ لـذا وصـل  الثانيـة      

 (388) .لكلٍّ منهما معنى باألوىل؛ ألن

فـإن  ): بقوله –رمحه اهلل -وهذا الذي ُذِكر آنفا هو ما أمل  إليه اإلمام الزصشري
إذا أدخل   :قل  ؟هل اختلف املعنى بإدخال الواو ههنا وتركها يف قصة مثود :قل 

وأن  ،التسـحري والبشـرية   :كالهمـا منـاف للرسـالة عنـدهم     :الواو فقد قصد معنيـان 
وإذا تركـ  الـواو فلـم     ،وز أن يكون مسحرًا وال جيوز أن يكـون بشـراً  الرسول ال جي

 (382) (شرًا مثلهمبثم قرر بكونه  ،قصد إال معنى واحد وهو كونه مسحرًاي



 343 منصور أبو زينة    . حممد رضا احلوري  و د. الفصل والوصل يف متشابه النظم القرآني     د 

 

ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ  :قوله تعاىل:املثال التاسع عشر

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  

 8: الروم چڻ  ڻ  ۀ     ں  ں ڻ  ڻ  ڱ  ڱ

ــه تعــاىل    گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گچ  :وقول

 چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ

 83: غافر

    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ںچ  :وقوله تعـاىل 

 28: غافر چھ           ھ   ھ   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   يبجت  حت   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئچ  :وقولـه تعــاىل 

 44: فاطر چحخ  مخ  جس    مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ     خت

للسائل أن يسأل عن سر ترك الواو يف اآليات الثالث املتقدمة، وذكرها يف اآلية 
 الرابعة؟

 (ک  ک: )أن قولـه  – رمحـه اهلل  –وللجواب عن ذلك بني اإلسكايف 

صار كأن  (ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ):ألن التقدير ملا قال؛مستأنفة استئنافا بيانيا

جميء ( ک  ک  ک  ک: )كيف كانوا ومباذا عوملوا؟ فجاء قوله: سائال سأل فقال
وإذا كـان   ؛أعمـاأم اجلواب املتضمن ألفعاأم، ثم ذكر بعده ما تضـمن اجلـزاء علـى    

تضـمُّ مـا    -فـاطر :أي-كذلك مل حيتج إىل الواو كما احتا  إليها يف سورة فاطر؛ ألنهـا 
مـنكم عـزة، وكيـف     فينظـروا كيـف ُأذّلـوا وكـانوا أعـزَّ     : بعدها إىل ما قبلها كأنه قال
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َلحقهم ذلك يف حـال متناهيـة بهـم مـن أحـوال       :أضعفوا وكانوا أشدف منكم قوة، أي
 خـاٍ  ابتـداء  يف يكـن  مل إذ الواو، هاهنا الكالم وجه فكانلوا حباأم غرَيها، الدنيا فُأبد

 (388)األوىل اآلية يف كان كما الكفار عن بها خيا أخبار عليه تنسق

( ک  ک  ک  ک)وتوضيحا ملا ذكره اإلسكايف فقد ذكر املفسرون أن مجلـة  
فهي بيـان جلملـة    قبلهم؛وقع  تفسريا للتشبيه، وبيانا لوجه الشبه بني امللاطبني ومن 

واجلملة على هذا ال حملف أا من اإلعراب، وفيه إيـذان  ( ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ)
 (319) .بأن امللاطبني أوىل وأحقُّ بأن يصيبهم ما أصابهم

ــاىل  ــه تع ــا قول ــال (خب  مب  ىب   يبجت: )وأم ــي يف موضــع احل ــالواو فه  (313)ب
ن هؤالء فيكون استئصال أي كان عاقبتهم االضمحالل مع أنهم أشد قوة م: والتقدير

 .هؤالء أقرب

وجيء بهذا احلال يف هذه اآلية ملا يفيد موقع احلال من استحضار صورة تلـك  
القوة إيثارا لإلجياز القياب ختم السورة؛ ولـذلك مل يـؤت يف نظائرهـا وجملـة احلـال      

  :ولكن أتى فيها وجملة وصف يف قوله

ژ  ژ  ڑڑ  ک  ) :ولـــــهوق ،(گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ)

 . (318)حيث أوثر فيها اإلطناب بتعداد بعض مظاهر تلك القوة (ک  ک  ک

وعليه فإنه ملا اختلف املقصد يف كلف سورة اختلف  فيها طريقة التعبري، وهذا ما 
كانوا أشد منهم قوة، استئناف إخبار مبا كانوا ): أمل  إليه أبو حيان وابن عادل بقوأما

وعبارة ابـن   (311) (وقد كانوا، فاجلملة حال، فهما مقصدان: أي ،(واوكان)عليه، وهنا 
 (314) (فاملقصدان صتلفان): عادل
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تعليـل لطيـف حلـذف الـواو وذكرهـا يف اآليـات        -رمحـه اهلل -ولإلمام الرازي

ک  ک  : )وقولـه  (خب  مب  ىب   يبجت)الكرميات، يقول متسائال عن الفـرق بـني   

أعظـم  هـو  أما رأيـ  زيـدًا كيـف أكـرمين     :نقول قول القائل ؟فما الفرق) :(ک  ک
هـو  وأمـا رأيتـه كيـف أكـرمين      :وإذا قال .يفيد أن القائل خياه بأن زيدًا أعظم ؟منك

كأنـه رآه أكرمـه ورآه    ،يفيد أنه تقرر أن كال املعنيني حاصل عند السـامع  ؟أعظم منك
هـور مثـل   وال شك أن هذه العبارة األخرية تفيد كـون األمـر الثـاني يف الظ    .أكا منه

 .األول حبيث ال حيتا  إىل إعالم من املتكلم وال إخبار
 .كونهم أشد مـنهم قـوة ال غـري   -فاطر–املذكور ههنا  :فنقول ؛إذا علم  هذا 

نظركم كما يقع على عاقبـة أمـرهم    :أي .فقال بالواو ؛ولعل ذلك كان ظاهرًا عندهم

ک  ک  ک  ) :إنه قالفاملذكور أشياء كثرية ف -الروم-وأما هناك .يقع على قوتهم

گ  گ  گ  )ويف موضـــع آخـــر   (ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

بإثــارتهم األرض أو بكثــرتهم ولكــن نفــس القــوة  ولعــل علمهــم مل حيصــل (ۀ
هم أنهـم  طائفة تعتقد فيمن تقـدم  ورجحانهم فيما عليهم كان معلومًا عندهم فإن كلَّ

 (315) (أقوى منهم وال نزاع فيه

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  :قوله تعاىل: املثال العشرون

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 83: الزمر چۀ  ہ ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ــاىل  ــه تعـ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :وقولـ

 81: الزمر چىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
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بـدون واو حـديثا عـن    ( ڑ  ک: )للسائل أن يسأل عن الفرق بني قولـه 

بالواو حديثا عن أهل اجلنة؟ وللجواب عن  (ۋ  ۅ: )أهل النار، وبني قوله
 :ذلك نقول

بدون واو هي جواب شرط ( ڑ  ک) :اتفق  كلمة العلماء على أن قوله

 قـة ال تفـت  إال إذا  ويف هذا داللـة علـى أن أبـواب جهـنم كانـ  متل      (ژ  ڑ)
جا،وها كسائر أبواب السجون؛ فإنها ال تـزال متلقـة حتـى يـأتي أصـحاب اجلـرائم       

 .(318)الذين يسجنون فيها فيفت  أم ثم يتلق عليهم

 جوابا للشرط معنى املباغتـة وتـرك املهلـة،   ( ڑ  ک)كما يلحظ يف جميء 
: -رمحه اهلل-م اجلوزيةيقول ابن قيف. ويف هذا نوع من اإلهانة والذلة واخلزي للكافرين

حتى إذا وصلوا إليها فتحـ  يف   ،وأبوابها متلقة ،فإن املالئكة تسوق أهل النار إليها)
فإن هـذا  . فيفجؤهم العذاب بتتة فحني انتهوا إليها فتح  أبوابها بال مهلة ،وجوههم

فلـم   ،والنـار دار اإلهانـة واخلـزي   . أن يكون عقيبـه  :شأن اجلزاء املرتب على الشرط
(318) (الدخول ويطلب إىل خزنتها أن ميكنوهم من ،ستأذن أم يف دخوأاي

فقد اختلف  أنظار العلماء  (ۋ  ۅ) :وهو قوله وأما املوضع الثاني 
 .اختلفوا يف حتديد جواب الشرط تبعا الختالفهم يف معنى الواويف معنى هذه الواو، كما 

 :ى النحو اآلتيوقد خّلص ابن القيم هذه األقوال وناقشها، نعرضها عل

دخل  يف أبواب اجلنة لكونها مثانية، وأبـواب  . واو الثمانية نهاإ: ألولالقول ا
وهذا قول ضعيف ال دليل عليه، وال تعرفـه العـرب،   . النار سبعة، فلم تدخلها الواو

 .وإمنا هو من استنباط بعض املتأخرين. وال أئمة العربية
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وهذا أيضا ( ڑ  ک) :ط قولهوجواب الشر .الواو زائدة إن:القول الثاني
فإن زيادة الواو غري معروف يف كالمهم، وال يليق بأسفه الكالم أن يكون فيه . ضعيف

.حرف زائد لتري معنى وال فائدة

: عطف علـى قولـه   (ۋ  ۅ): وقوله .اجلواب حمذوف :القول الثالث
حـذف  و: قـال املـاد   .وهذا اختيار أبـي عبيـدة واملـاد والزجـا  وغريهـم      (جاُ،ها)

وأصحابنا يدفعون زيادة الواو، : وقال أبو الفت  ابن جنفي.اجلواب أبلَ عند أهل العلم
 .(312) وال جييزونه، ويرون أن اجلواب حمذوف للعلم به

 (349)من قال إن الواو هنا للحال (318)وهناك من العلماء

 -واهلل أعلـم   -اجلـواب   :قلـ   ؟فما جواب إذا :فإن قيل: )ويقول ابن الزبري
حتى إذا جا،وها وفتحـ  أبوابهـا وقـال أـم      :كأن قد قيل ،يفسره املعنى ،بعد ٌرمقدف

خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين أنسوا وأمنوا أو ما يرجع إىل هذا املعنـى  
 (343) (وحيرزه

 :وأما عن سرف دخول الواو مع أهل اجلنة، وحذف اجلواب يف السياق فيقول اآللوسي

 :أي .للحال واجلملة حالية بتقـدير قـد علـى املشـهور     وفتح  أبوابها والواو 

ــه تعــاىل ،وجا  59: يف چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  :هــا وقــد فتحــ  أبوابهــا كقول
وهـذا   ؛خزنة اجلنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين أم ويشعر ذلك بتقدم الفت  كأنف

ويف ذلـك   ،كما تفت  اخلدم باب املنزل للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة لـه 
اخل عطـف   (وقال أم خزنتها) :والظاهر أن قوله تعاىل .حيام واإلكرام ما فيهمن اال

وجواب إذا حمذوف مقدر بعد خالدين لإليذان بأن أم حينئذ من  ،على فتح  أبوابها
هـا مفتحـة أـم    وإذا جا، :كأنـه قيـل   .فنون الكرامات ما ال حييط به نطاق العبـارات 



 هـ3414ذي القعدة  ( 52)جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد        348

 

 :أي (طبـتم )من مجيـع املكـاره واآلالم    :أي (.تها سالم عليكموقال أم خزن)أبوابها 
فادخلوهـا  ) .طبتم نفسـا مبـا أتـي  لكـم مـن النعـيم املقـيم        :من دنس املعاصي وقيل

مقدرين اخللود كان ما كان مما يقصر عنه البيان أو فازوا مبا ال يعـد وال   :أي( خالدين
 (348) .حيصى من التكريم والتعظيم

لواو املذكورة أدفت رسالة ما كان أـا أن تظهـر لـو جعلـ      ومن هنا ندرك أن ا
كما أن حذف الواو يف املوضع .الواو زائدة، وهي إظهار كرامة املؤمنني وحسن ثوابهم

األول أدفى رسالة ما كان يؤديها ذكرها وهي بيان مهانة وخزي الكافرين فسبحان من 
 .أنزل كتابه معجز املباني متمكن املعاني

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ  :ي والعشـرون املثال احلـاد 

 81 – 88: ق چں  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

ــاىل  ــال تع ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  :وق

  چۅ  ۉ  ۉ  ې      ۋ    ۋ  ۅ

، وحـذفها  (ڱ ڱ ) للسائل أن يسأل عن سرف دخول الواو يف قوله تعـاىل 

 :، واجلواب أن يقال(ۆ  ۈ: )يف الثاني حيث قال

هـو خطـاب    -(341)على اخلالف يف معنى القـرين  -إن اخلطاب يف اآلية األوىل
 وأما اآلية الثانية فإن اخلطاب فيهـا لـيس لإلنسـان،   . لإلنسان من قرينه متصل بكالمه

لـيس مـا بعـدها    و (ۈ  ٴۇ  ۋ)سبحانه وتعاىل -وإمنا اخلطاب فيها من القرين هلل
 .خطاب له كذلك؛  فلما كان األمر كذلك قطعها واستؤنف 
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فلما مل يكن اإلنسان هو القائل امللاِطب وال املقـول لـه امللاَطـب صـار كأنـه      

ې  ې  ) :هذا اجملرى وهـي  -اليت هي جواب الكالم- اآليات بعده أجري مستأنف؛ و

منهمــا واو  فلمــا مل يكــن يف واحــدة ،..(وئ  وئ  ۇئ  ۇئ) :وقولــه (ې  ى
 .(344)كان  األخرى كذلك ،عاطفة

 :وفرفق اإلمام الزصشري بني املوضعني فقال

ألنها  :قل  ؟مل أخلي  هذه اجلملة عن الواو وأدخل  على األوىل :فإن قل )
استؤنف  كما تستأنف اجلمل الواقعة يف حكاية التقاول كما رأي  يف حكاية املقاولـة  

ڱ  ڱ  ں  ) :ملـا قـال قرينـه    :قل  ؟التقاول هاهنا فأين :فإن قل  .بني موسى وفرعون

 علم أنف ثـمَّ  :(ې  ې  ې  ى) :وتاله (ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ):وتبعه قوله( ں
فقـال   ،رب هـو أطتـاني  : كأنـه قـال   ،لكنها طرح  ملا يدل عليها ،مقاولة من الكافر

بـني  وأمفا اجلملة األوىل فواجـب عطفهـا للداللـة علـى اجلمـع       .ربنا ما أطتيته :قرينه
وقول قرينـه مـا    :أعين جميء كل نفس مع امللكني ،معناها ومعنى ما قبلها يف احلصول

 (345) .(قال له

ندرك مما سبق أن عدم ذكر الواو يف اجلملة الثانية ألنها واقعة مع اجلملـة الـيت   
قبلها موقع االسـتئناف البيـاني يف األسـلوب املتبـع يف حكايـة املقـاوالت يف القـرآن        

فبعـد انقضـاء    (348)أسلوب الفصل دون عطف فعل القول علـى شـيء  وهو  ،الكريم
فيكـون بـني   . قال كـذا وكـذا   :فماذا قال اآلخر؟فيقول :كالم األول كأن سائال يسأل

 .اجلملتني شبه كمال اتصال كما يقول البالغيون وهو ضرب من ضروب اإلجياز

 معناهـا  وأما جميء اجلملة األوىل موصولة بـالواو؛ ألنهـا أرادت أن جتمـع بـني    
، ِنْيَكـ َلكلف نفس مـع املَ  جميُء يف ذلك الوق  حيصُل: أي. ومعنى ما قبلها يف احلصول

 .لإلنسان كذا وكذاالقرين  قوُلحيصُل و
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 چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ے  ۓ    ۓ  چ : قوله تعاىل: املثال الثاني والعشرون

 84: الطور

 38: اإلنسان چې   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  :وقوله

 38: الواقعة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقوله تعاىل

وعن تركهـا يف   ،للمتدبر أن يسأل عن سرف دخول الواو يف آييت الطور واإلنسان
 آية الواقعة؟

أما دخول الواو يف آية الطور فلكونهـا معطوفـة   :ولإلجابة عن هذا ميكن القول

فهو من متامه وواقع موقـع   81: الطور چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻ   ڻ  ڻچ  :على قوله
أمددناهم بفاكهة : وعليه يكون املعنى.؛ فهو من عطف حال على حال(348)احلال مثله

وحلم مما يشتهون حال كونهم متجاذبني يف اجلنة كأسا، وحال كـونهم يطـوف علـيهم    
 .غلمان

فيكــون مــن بــاب  (ڱ)معطوفــا علــى  (ھ) وإذا جعلنــا
ا بتعدد العطـاءات، وتنـوع الـنعم؛ فهـو قـد أمـدفهم       عطف اجلملة على اجلملة إخبار

حـال كـونهم     بفاكهة وحلم وجعـل أـم غلمانـا يطوفـون علـيهم زيـادة يف إكـرامهم       

علـى مـا سـبق ممـا      (ڱ)والذي يقوفي هذا املعنى عطـف   .يتنازعون كأسا
 .يدخله يف باب تعدد النعم

ں  چ : فهـو معطـوف علـى قولـه     (ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ)وأما آية اإلنسان 

لبيان أن هذا طـواف آخـر غـري طـواف      35: اإلنسان چۀ    ۀ     ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں
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فهذا طواف ألداء اخلدمة فيشـمل   (ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ: )السفقاة املذكور آنفا بقوله
 .(342)طواف السقاة وغريهم

فننهـا واقعـة موقـع     ؛بدون الواو  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وأما آية الواقعة

وميتنـع دخـول الـواو مـع     38: الواقعـة  چوئەئ  ەئ  چ : احلال مـن قولـه  
وميكـن أن تكـون اجلملـة     .(348)اجلملة الواقعة حاال إذا كان فعلها مضارعا غري منفي

 .(359)متكئني عليها متقابلني يدور حوأم لللدمة ولدان صلدون: على تقدير. مستأنفة

 :وهي. ونضمُّ إىل اآليات السابقة آياٍت أخرى جاءت يف السياق نفسه

 45: الصافات چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ  :تعاىلقوله  

ــاىل  ــه تع ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  : وقول

  83:الزخرف چې  ېې  ى  ى   ائ  ائ  

 35: اإلنسان چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ   ۀ   ہ  چ : وقوله تعاىل

فقد جاءت آيتا الصـافات والزخـرف بـدون واو، بينمـا عطفـ  آيـة اإلنسـان        
 :، وال بدف من فرق بينها حناول أن نتلمفسه يف سياقاتها فنقولبالواو

أما جميء آية الصافات بدون واو فننها واقعة موقع االسـتئناف، فبعـد أن بـني    
على عـادة القـرآن   .(353)ُيطاف: اهلل صفة املأكل وامللبس ذكر بعده صفة الشراب فقال

( مكرمـون )ني صـفة لــ  وقد جعلها السم .يف تقديم األكل على الشرب حيث اجتمعا
وعلى هذا الـرأي ميتنـع العطـف ألن الصـفة ال     .(358)هم مكرمون ُمَطاف عليهم: أي

 .تعطف على املوصوف فهما كالشيء الواحد
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وعلـى  ( متقابلني)على احلال من الضمري يف  (وئ  وئ: )وميكن محل قوله
 .هذا الرأي ميتنع دخول الواو؛ ألن اجلملة احلالية فعلها مضارع غري منفي

يف الكـالم حـذف   )وأما آية الزخرف فتحمل علـى االسـتئناف وعليـه يكـون     
ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتاون، فـإذا مـا دخلوهـا    : يقال أم. يعرف من السياق

 (351) (واستقروا فيها يطاف عليهم

رمحه –فقد كشف ابن عاشور  (ں  ں  ڻ)وأما جميء آية اإلنسان بالواو 

والـذي  ( يئ  جب  حب)عطـف علـى مجلـة     (ں: )عن سرف ذلك فقـال  -اهلل

يف الفعليـة   (ں  ں)ومجلـة   (يئ)اقتضى العطف التناسـب بـني مجلـة    
 جمـالس  صـفة  إىل الكـالم  عـاد  ثـم . واملضارعية، وذلك من أحسـن أحـوال الوصـل   

  مئ   ىئ     يئ  جبچ  مجلـة  يف أمجـل  ملـا  انبي چ ں  ں چوهذه اجلملة  .شرابهم

 من عليها املعطوف اجلملة مع متايرة من فيها ملا عليها عطف وإمنا5: اإلنسان چحب
فلهذه املناسبة أعقب ذكر جمالس أهـل اجلنـة ومتكـآتهم، بـذكر مـا       الشراب آنية صفة

يستتبعه مما تعارفه أهل الدنيا من أحوال أهل البذ  واليف واللذات بشرب اخلمر إذ 
 .(354)يدير عليهم آنية اخلمر سقاة

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : عـاىل قولـه ت : املثال الثالث والعشرون

 8: احلشر چڃ  ڃ    ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ــاىل  ــه تعـ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  چ  :وقولـ

گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    

 8: راحلش چہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے 
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يلحظ أن اآلية األوىل جاءت مشتملة على الواو، بينما خل  اآلية الثانية منها، 
مل يدخل العاطف علـى  : )ولبيان سر ترك الواو يف اآلية الثانية يقول اإلمام الزصشري

صـلى اهلل  )بني لرسول اهلل  .فهي منها غري أجنبية عنها ،ألنها بيان لنوىل :هذه اجلملة
وأمـره أن يضـعه حيـث يضـع اخلمـس مـن        ،نع مبا أفاء اهلل عليـه ما يص (عليه وسلم

 .(355) (التنائم مقسومًا على األقسام اخلمسة

بيـان لـنوفل    :وقوله) :وأوض  الشهاب اخلفاجي عبارة اإلمام الزصشري قائال

ة االتصال شدفولكونه بيانا له مل يعطف عليه ل ،السابق (ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ) :أي لقوله
 ؛رفر يف املعاني فال حاجة إىل جعله معطوفا عليه بيك العاطف كمـا قيـل  بينهما كما تق

 (358) (.ال يرتكب مثله من غري ضرورة داعية له .ألنه صالف للقياس

وهذا الذي عبفر عنه الشهاب اخلفاجي بشدة االتصال بني اآليتني هو ما يعـرف  
فقـال  . (358) (بيـاني وظاهره أن اجلملـة اسـتئناف   : )قال اآللوسي. باالستئناف البياني

 .(352) يكون بعد بين النضريهل يعمُّ هذا احلكُم كلَّ يفء : مستأنفا جوابا ملن كأنه قال

بـدون واو، إمـا أن تكـون     (ڈ  ڈ: )وقد ذكر ابن عاشـور أن قولـه تعـاىل   
 :قول حكما فقهيا، قالمستأنفة استئنافا ابتدائيا، أو مستأنفة استئنافا بيانيا مرتبا على كل 

علـى االسـتئناف االبتـدائي،    :لعلماء جعلوا هذه اآلية ابتداء كـالم، أي مجهور ا
ومـن هـؤالء مالـك    . وأنها قصد منها حكم غري احلكم الذي تضمنته اآلية اليت قبلـها 

فجعلوا مضمون اآلية اليت قبلها أموال بين النضري خاصة، وجعلـوا  ؛وهو قول احلنفية
صل  عند فت  قرى أخرى بعد غزوة بـين  اآلية الثانية إخبارا عن حكم األفياء اليت ح

يف ذلـك   قَّفعينته هذه اآلية لنصـناف املـذكورة فيهـا، وال َحـ    كُقريضة وَفَدك .النضري
 .ألهل اجليش
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بيانـا   :كلمـة وبيانـا لييـة الـيت قبلـها، أي     تومن العلماء من جعل هـذه اآليـة   

 قبلـها  ألن اآليـة الـيت    (ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ): الواقـع يف قولـه تعـاىل    للإلمجا
أـم فيـه، ومل تـبني مسـتحقه وأشـعر       اقتصرت على اإلعالم بأن أهل اجليش ال حـقف 

مال هلل تعاىل يضعه حيث يشـاء علـى   أنه(چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ):قوله
فموقع . يد رسوله صلى اهلل عليه وسلم فقد بني اهلل له مستحقيه من غري أهل اجليش

وممن قال بهـذا الشـافعي   .ولذلك فصل . انهذه اآلية من اليت قبلها موقع عطف البي
 (358)وعليه جرى تفسري صاحب الكشاف

 :فننها إما أن تكون معطوفة: وأما جميء الواو مع اآلية األوىل

.فتكون امتنانا وتكملة ملصارف أموال بين النضري چٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ على مجلة  .3

رض؛ لالنتقـال  على جمموع ما تقدفم عطف القصة على القصة، والترض على الت .8
إىل التعريف بأموال بين النضري، لئال خيتلف املسـلمون يف قسـمته، ولبيـان أن مـا     

.(389)يف قسمة أموال بين النضري هو العدل-صلى اهلل عليه وسلم -فعله النيب

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  چ : قوله تعاىل:املثال الرابع والعشرون

 5: لتحريما چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  

والسؤال هنا عن سرف ترك العطف بني الصفات الس  املتقدمة، والعطـف بـني   
 الصفتني األخريتني؟

مل أخليـ  الصـفات كلـها     :فإن قل ): يقول اإلمام الزصشري جوابا عن ذلك
صفتان متنافيتان ال جيـتمعن   ألنهما :قل  ؟عن العاطف ووسط بني الثيبات واألبكار

 (383) (.من الواو د فلم يكن ُب ،ئر الصفاتفيهما اجتماعهن يف سا
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 :ما رمى إليه الزصشري بقوله -رمحه اهلل-وأوض  اآللوسي 

ألنها صفات جتتمع يف شيء واحد وبينهـا   ؛يف الصفات السابقة العطف وترك)
ط العاطف هنا للداللـة علـى تتـاير الصـفتني     ووسف .شدة اتصال يقتضي ترك العطف

 هنفليكون املعنى أزواجا بعُضـ  :قيل (أو)ـدة ومل يؤت بوعدم اجتماعهما يف ذات واح
وسط العاطف بني الصفتني ألنهمـا يف حكـم    :وقريب مما قيل .أبكار هنفثيبات وبعضٍُ

 (388) (صفة واحدة إذ املعنى مشتمالت على الثيبات واألبكار

ڱ  ڱ   گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  چ :قوله تعاىل: املثال اخلامس والعشرون

  83: نو  چں   ں 

  88: نو  چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ  :وقوله تعاىل

؛ (گ  گ)بـدون واو   -عليـه السـالم   -جاءت اآلية األوىل من سورة نـو  
 :وذلك ألن هذه اجلملة إما أن تكون

ــيان ؛ بدل اشتمال چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ بدال من مجلة  .3 ــة عصـ ألن حكايـ
ه إياه مما اشتمل  عليه حكاية أنه دعاهم يف وق  واحـد، جـاء فيـه نـو  إىل     قوم

 چڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ  :مناجاة ربه باجلواب عن أمره له بقوله

من قبيل ذكر عامل املبدل منـه يف البـدل   ( قال)وعليه تكون إعادة الفعل  3: نو 

للـربط بـني كالميـه     334: املائـدة  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : كقوله تعاىل
.لطول الفصل بينهما

وحيتمل أن تكون املقالتان يف وقتني مجعها القرآن حكاية جلوابيـه لربـه، فتكـون    
 .ملا ذكرنا مع اإلشارة إىل تباعد ما بني القولني(قال)إعادة فعل 
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إىل هنا ممـا   چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  چ : ألن ما سبقها من قوله ؛مستأنفة استئنافا بيانيا .8
ري عجبا يف حال قومه احملكي حبيث يتساءل السامع عن آخر أمرهم، فابتدئ ذكر ثي

ۓ  ڭ  چ : وتأخري هذا بعد قولـه . (َأْنَصاًرا): ذلك بهذه اجلملة وما بعدها إىل قوله

ارتقاء يف التذمر منهم ألن هذا حكايـة حصـول عصـيانهم    چ ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 
إىل  33: نـو   چٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ چ   بعد تقـديم املوعظـة إلـيهم بقولـه    

 (381).89: نو  چک  ک  چ : قوله

ألن بينهـا وبـني مـا     ؛وعلى كال القولني فإنه ميتنع دخول الواو مع هذه اجلملة
ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ   چ :قبلها كماٍل اتصال على القول بأنهـا بـدل اشـتمال مـن قولـه     

 .نيأو شبه كمال اتصال على القول بأنها استئناف بيا چۇ

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  :وأما دخول الواو مع اآلية الثانية يف قوله تعاىل

أعقبـه بالـدعاء    چگ  گ  گ  ڳ         ڳچ  :معطوفـة علـى قولـه   فننها  چۆئ   ۈئ  
دا علـى  حـ عليهم باإلهالك واالستئصال بأن ال يبقي منهم أحدا، أي ال تبـق مـنهم أ  

  چ ۋ    ۋچ  الفصل بني أقوال نو  وجملة لوقوع  (قال)وأعيد فعل .األرض

وقرنـ  بـواو العطــف   84: نـو     چۇ   ۆ   ۆ  ۈ        ۈ  چ بهـا ووجملـة    أو 
لإلشارة إىل أن دعوة نو  حصل  بعـد   {ِإنَُّهْم َعَصْوِني}لتكون مستقلة فال تتبع مجلة 

  (384) (ڳ         ڳ): شكايته بقوله

ضع ينتهي هذا املبحـُث الـذي ُخصِّـَص السـتقراُء     وبتمام احلديث عن هذا املو
مجيِع املواضع اليت جاءْت يف كتب املتشابه اللفظـي، وورَد فيهـا فصـٌل ووصـل، وقـد      

 .واحلمُد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات. َبَلَتْ  مخسًة وعشرين موضعًا
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 ةـاخلامت

رسلني، وعلـى  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف اخللق وامل
 . آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

هذه الرحلة العظيمة يف رحـاب اآليـات الكرميـة اسـتجالء      أما بعُد، ففي ختام
نورُد هنا أهمَّ النتائج اليت توصََّلْ  إليها هـذه  ألسرارها، وإبرازا ملواضع اجلمال فيها، 

 :الدراسة

؛ ملـا  وأعمِقهـا  البالغـة علم من أدقِّ موضوعات  موضوع الفصل والوصل دُفَعُي: أواًل
إدامة النظر، وإطالة الوقوف أمام النصويف للكشـف عـن    منحيتا  الناظر فيه 

 .وهو يف املواطن املتشابهة حيتا  إىل جهد أكا منه يف غريه .سر فصلها ووصلها

يف اآليات  السياق الركيزة األساسية يف الكشف عن أسرار الفصل والوصل دَُّعُي: ثانيًا
 .املتشابهة

 ،يف إثراء املعاني القرآنية ًاعظيم ًا، وأثررسالًة كبريةحلروف العطف يف القرآن إنَّ : ثالثًا
 .ومن أهمِّ هذه احلروف الواو

إن علل الفصل والوصل يف متشابه النظم القرآني تتزاحم وال تتعارض؛ وهـذا  : رابعًا
 .مظهر من مظاهر اإلعجاز القرآني

يف اخـتالف العلمـاء يف اسـتنباط األحكـام      ًاملوضوع الفصل والوصل أثرنَّ إ: خامسًا
 .الفقهية

الدراسات التطبيقية لعلوم البالغة على اآليات القرآنية من أنفع الوسائل  دَُّعُت: سادسًا
 .لفهمها وتقريبها لطلبة العلم
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واجتاهاتهم  كان للمفسرين وعلماء املتشابه اللفظي على اختالف مشاربهملقد : سابعًا
 .جهد مشكور يف الكشف عن أسرار الفصل والوصل يف اآليات املتشابهة

فقد تبيفن أن كـلف موضـع جـاء     ؛ال وجود لقضية التكرار يف كتاب اهلل عزف وجل: ثامنًا
 .وهذا أمر يتنافى مع القول بالتكرار وحتقيق غاية،مقصد، بيان ل

  واحلمد هلل رب العاملني
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 ث ــش البحــهوام
 

 ،5 ( فصـل .)م3888قيق، عبد السالم هارون، دار الفكر،ابن فارس، معجم مقاييس اللتة، حت (3)
 .598-595يف

 .335،يف8 ( وصل)املرجع السابق،  (8)
 م،8998، 4ينظر، املراغي، أمحـد مصـطفى، علـوم البالغـة، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط        (1)

 .381يف
 13، 8،طباإلسكندرية املعارف منشأة،الكريم القرآن يف والوصل الفصل ،سلطان منري (4)
العــاكوب عيســى، والشــتيوي علــي، الكــايف يف علــوم البالغــة العربيــة، منشــورات اجلامعــة    (5)

 .882م، يف3881املفتوحة،
وهذا مذهب عبد القاهر اجلرجاني وكثري من املتقدمني،وذهب السكاكي وكثري من املتأخرين إىل  (8)

، عبـد املتعـال،   الصـعيدي : ينظـر . جريان الفصل والوصل يف غري الـواو مـن حـروف العطـف    
م، 3883، 8، راجعه، عبد القادر حسني،مكتبة اآلداب، القاهرة، ط(علم املعاني)البالغة العالية

 .394يف
 املـدني  مطبعةحممود حممد شـاكر، : اجلرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز يف علم املعاني، حتقيق (8)

 .884م،يف3888، 1،طوجدة املدني دار - بالقاهرة
 . 383،يفالكريم القرآن يف والوصل الفصل ،سلطان منري (2)
 888اجلرجاني عبد القاهر، دالئل اإلعجاز يف علم املعاني،يف (8)
 .813املرجع السابق، يف (39)
 .381ينظر، املراغي، أمحد مصطفى، علوم البالغة،يف (33)
، 33،دار الفرقـان، األردن، ط (علـم املعـاني  )فضل حسـن عبـاس، البالغـة فنونهـا وأفنانهـا       (38)

 498يف م،8998
 م3888، 3طالشــامية، الــدار دمشــق، القلــم، دارامليــداني، حســن حبنكه،البالغــة العربيــة،  (31)

 .553يف ،3  ،بريوت
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 .381،يف الكريم القرآن يف والوصل الفصل ،سلطان منري (34)
 .553،يف3امليداني، حسن حبنكه،البالغة العربية،   (35)
القـزويين جـالل   : ، وينظـر 388-384،يف يمالكـر  القـرآن  يف والوصل الفصل ،سلطان منري (38)

. 389-342م، يف3882، 4الدين، اإليضا  يف علوم البالغة، دار إحياء العلوم، بريوت، ط
وفضل حسـن عبـاس، البالغـة فنونهـا     . 585،يف3وامليداني، حسن حبنكه،البالغة العربية  

 .444-489، يف(علم املعاني)وأفنانها 
عبد القـادر أمحـد عطـا، دار    : الاهان يف متشابه القرآن،حتقيق الكرماني حممود بن محزة،: ينظر (38)

، وابـن مجاعـة، بـدر الدين،كشـف املعـاني يف      81م،  يف3828، 3الكتب العلمية، بريوت،ط
، 22م، يف3889، 3عبد اجلـواد خلـف، دار الوفـاء، املنصـورة، ط    :املتشابه من املثاني، حتقيق

، املعرفـة  دار ،إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق، والزركشي بدر الدبن، الاهان يف علوم القرآن
 .838،يف1  3183، بريوت

ويف موضع البقرة ذكر أنه ميكن أن يكون بـدل  . بيفن ابن عاشور أنف البدل هنا هو بدل اشتمال (32)
 العربـي،  التـاريا  مؤسسـة ابن عاشور حممـد الطـاهر، التحريـر والتنوير،   : ينظر. بعض من كل

 .488،يف 3 : و. 884، يف38م، 8999، 3، طلبنان – بريوت

ــدة،    : ينظــر (38) ــاق اجلدي ــل، منشــورات دار اآلف ــرة التأوي ــل وغ ــكايف،درة التنزي ــب اإلس اخلطي
 34-31م،يف3823، 4بريوت،ط

 الَبيَضـاِوي  تْفسرِي َعَلى الشَِّهاِب َحاِشيُة: والشهاب اخلفاجي.34-31املرجع السابق،يف: ينظر (89)
 .352، يف8، دار صادر، بريوت،  لرَّاِضىا وِكَفايُة ىالَقاِض ِعَنايُة (اْلُمَسمَّاة)

ابن الزبري الترناطي، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلـاد والتعطيـل يف توجيـه املتشـابه     : ينظر (83)
ــالمي، ط : اللفـــظ مـــن آي التنزيـــل،حتقيق ــعيد فـــال ،دار التـــرب اإلسـ . م3821، 3سـ

 .893،يف3 
 إحيـاء  دار ،الكـريم  القرآن مزايا إىل السليم العقل رشادإ ،العمادي حممد بن السعود حممد أبو (88)

 14، يف5، بريوت – العربي الياث
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 .898،يف3ابن الزبري الترناطي، مالك التأويل،   (81)
أمحـد حممـد شـاكر، حممـود     : الطاي، حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، حتقيق (84)

 .584،يف 38م،  8999، 3حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
، التأويـل  وجـوه  يف األقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشافالزصشري، أبو القاسم،  (85)

 .592، يف8،  بريوت، العربي الياث إحياء دار ،املهدي الرزاق عبد :حتقيق
، دار الفكر، بريوت، مجيل حممد صدقي :أبو حيان حممد بن يوسف، البحر احمليط، حتقيق: ينظر (88)

 .131، يف3 هـ، 3489
فضل حسن عباس، لطائف املنان وروائع البيان يف نفي الزيادة واحلذف يف القـرآن، دار  : ينظر (88)

 .24-88م،يف8939، 3النفائس، األردن، ط
 .885، يف38ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (82)
، فـت  الـرمحن   األنصـاري، زكريـا  : وانظر. 88الكرماني، الاهان يف متشابه القرآن، يف: ينظر (88)

م 3821، 3حممد علي الصابوني،دار القرآن الكريم، بـريوت،ط : فيما يلتبس من القرآن،حتقيق
 188،يف2و . 488،يف3، وابن عاشور، التحرير والتنوير،  .88يف

 .892،يف3ابن الزبري الترناطي، : ينظر (19)
 غالـب  الـرزاق  عبـد : حتقيقالبقاعي برهان الدين، نظم الدرر يف تناسق اآليات والسور،: ينظر (13)

 .348، يف3م،  3885، 3،دار الكتب العلمية، بريوت، طاملهدي
، 3، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط   (مفـاتي  التيـب  )الرازي، فلر الدين، التفسـري الكـبري   (18)

 .28، يف1م،  8999
 389،يف8الزصشري، الكشاف،  : ينظر (11)
 .821،يف1أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  : ينظر (14)
، دار الكتـب  عمريان زكريا الشيا: حتقيق،الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمفي النيسابوري، (15)

 .888، يف3م،  3888، 3ط العلمية، بريوت،
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هذه قراءُة نافع، وهي القراءة اليت يضِبُط عليها ابُن عاشور النصَّ القرآني؛ شأُنه يف ذلك شـأُن   (18)
 .ألخرىاملتاربة، ثم يشرُي إىل القراءات ا

ــر (18) ــوير،    : ينظ ــر والتن ــور، التحري ــن عاش ــر، 188،يف 2اب ــاف،  : وينظ ــري، الكش الزصش
 389،يف8 

 .88-88ابن مجاعة،،كشف املعاني يف املتشابه من املثاني،يف :ينظر (12)
، 3، دار الفكر، بـريوت،   مجيل حممد صدقي: حتقيقأبو حيان حممد بن يوسف، البحر احمليط،  (18)

 .188يف
م، 3889،للكتـاب  العامة املصرية اأيئة، (تفسري املنار)يد رضا، تفسري القرآن احلكيم حممد رش (49)

 .134، يف8 
،  الكـاى  التجاريـة  املطبعةعلي الضباع،: ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، حتقيق: ينظر (43)

 .889،يف8 
 .523، يف3ينظر أبو حيان، البحر احمليط،   (48)
 .889،يف8لنشر يف القراءات العشر،  ابن اجلزري، ا: ينظر (41)
 ..523،يف3ينظر أبو حيان، البحر احمليط،   (44)
 838، يف1  ،الزركشي، بدر الدين، الاهان يف علوم القرآن، (45)
 .891-898،يف8الفارسي، أبوعلي، احلجة للقراء السبعة،  : ينظر (48)
 .822يف ،3نظم الدرر،   البقاعي، (48)
حممد عبد : دين، حاشية الشيا زاده على البيضاوي، ضبط وتصحي الشيا زاده حمي ال: ينظر (42)

 848، يف8م،  3888، 3دار الكتب العلمية، بريوت، ط القادر شاهني،
 .311،يف33ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (48)
 .319،يف33املرجع السابق  : ينظر (59)
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علي معـوض وآخـرون،   : كنون، حتقيقالسمني احلليب، الدرف املصون يف علوم الكتاب امل: ينظر (53)
 . 333-339، يف8م،  3884، 3دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 394،يف1ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (58)
 .339، يف8السمني احلليب، الدرف املصون يف علوم الكتاب املكنون،   (51)
 .84، يف8البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (54)
أبو حيان، البحر : وانظر.333، يف8رف املصون يف علوم الكتاب املكنون،  السمني احلليب، الد (55)

 388، 1 :احمليط
 .388، يف1أبو حيان، البحر احمليط،   (58)
: وقرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسـائي . بفت  اأمزة( وَأنَّ: )قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو (58)

 .بكسر اأمزة( وِإنَّ)
بدر الدين قهوجي، بشري حوجياتي، دار :احلجة للقراء السبعة، حتقيق الفارسي، أبو علي،: ينظر

ابن اجلزري، النشر يف القـراءات  : وينظر. 898،يف5م،  3،3888املأمون للياث، دمشق،ط
 .132، يف8العشر،  

 ،885،يف5أبو السعود، إرشاد العقل السليم، : ينظر (52)
 تفسـري  يف املعـاني  رو لدين حممود، واآللوسي شهاب ا، 885،يف5املرجع السابق،، : ينظر (58)

 .88،يف38،  بريوت – العربي الياث إحياء دار،املثاني والسبع العظيم القرآن
 .192-198، يف3ابن الزبري الترناطي، مالك التأويل، : ينظر (89)
الشثري، صاحل بـن عبـد اهلل، املتشـابه اللفظـي يف القـرآن الكـريم وأسـراره البالغيـة،          :ينظر (83)

 .481هـ، يف3485جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، منشورات
ميتنع دخول الواو مع اجلملة احلالية إذا كان فعلها فعال مضارعا غري منفـي، ومـا جـاء مقينـا      (88)

 ،(علم املعاني)فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها :ينظر.بالواو فهو شاٌذ ال يقاس عليه
 .448-442يف
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كشـف املعـاني يف   ابـن مجاعـة،    :وينظـر . 42الكرماني، الاهان يف متشابه القـرآن، يف : ينظر (81)
 .318-313يف  املتشابه من املثاني،

 388،يف8نظم الدرر،  : البقاعي: وينظر. 398يف ،5  أبو حيان، البحر احمليط، :ينظر (84)
 .81درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف (85)
 48لكرماني، الاهان يف متشابه القرآن، يفا: ينظر (88)
 .84درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (88)
ابن مجاعة، كشف املعـاني يف  : وينظر. 183، يف3مالك التأويل، : ابن الزبري الترناطي: ينظر (82)

 .314متشابه املثاني،يف
 املرجع السابق: ينظر (88)
 ، علـى 83يف( سـورة آل عمـران  )سات بيانية يف السور القرآنيـة،  السامرائي، فاضل، مل: ينظر (89)

  http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=88موقع 
 53الكرماني، الاهان يف متشابه القرآن، يف: ينظر (83)
 514،يف1،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (88)
 .885، يف8البقاعي، نظم الدرر،   (81)
 .55-54الكرماني، الاهان يف متشابه القرآن،يف: ينظر (84)
 .888،يف4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (85)
 188-185،يف8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .188، يف1أبو حيان، البحر احمليط،  : ، وينظر188،يف8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
 .149،يف 4ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (82)
 129،يف8البقاعي، نظم الدرر،   (88)
، (88)، النحــل(342)، األعــراف(8)األنعــام : وردت هــذه الصــيتة يف مخســة مواضــع هــي (29)

 (.13)، يس(28)النمل

http://www.islamiyyat.com/remository.html?func=startdown&id=92
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، (88)، اإلسـراء (42)، النحـل (43)الرعـد : وردت هذه الصيتة يف اثـين عشـر موضـعا هـي     (23)
، (35)، فصــل (83)،يــس(88)، الســجدة(18)، الــروم(88، 38)،العنكبــوت(8)الشــعراء
 (.38)، امللك(11)األحقاف

 .398درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (28)
عـاني يف املتشـابه   ، وابـن مجاعـة، كشـف امل   89الكرماني، الاهان يف متشابه القـرآن،يف : ينظر (21)

 .355يف: املثاني
 .339درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (24)
 .435-434،يف3ابن الزبري، مالك التأويل،  (25)
 .82،يف1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 459،يف1البقاعي، نظم الدرر،   (28)
 .348درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (22)
 23،يف5أبو حيان، البحر احمليط،   (28)
 .48، يف1البقاعي، نظم الدرر،   (89)
 . 418،يف 2حممد رشيد رضا، تفسري املنار،   (83)
البقـاعي، نظـم الـدرر،    : وينظر. 359درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (88)

 385-384، يف5 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ) :وذلـــك يف قولـــه تعـــاىل (81)

 ڭ  ڭ  ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہہ  ۀ ۀ

 ٧١: هود( ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ  ۆۆ ۇ ۇ
عـاماًل، وهـو   ( 8/هـود ) {أال تعبـدوا إال اهلل }قدََّر البقاعيُّ قبَل قولـه تعـاىل يف أول السـورة     (84)

، 1انظــر البقــاعي، نظــم الــدرر،  ( )أال تعبــدوا إال اهلل: قــائاًل -أي القــرآن–أرســلناك بــه )
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ميكُن ( 85/هود) {...ولقد أرسلنا نوحًا}: يف قوله تعاىل( أرسلنا)ويرى أنَّ الفعَل  ،(488يف
 (.أرسْلناك)أن يكوَن معطوفًا على ذلك العامل الذي قدََّره يف أول السورة 

 538، يف1البقاعي، نظم الدرر،   (85)
 .53، يف38حممد رشيد رضا، تفسري املنار،   (88)
 .818،يف33ير، ابن عاشور، التحرير والتنو (88)
 .359درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (82)
 .148،يف2أبو حيان، البحر احمليط،  (88)
 .548،يف5البقاعي، نظم الدرر،  (399)
 .348، يف89اآللوسي، رو  املعاني،   (393)
 .833-839درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (398)
، 8البقـاعي، نظـم الـدرر،     : ، وينظـر 832-838،يف3ري، مالك التأويـل،  ابن الزب: ينظر (391)

 .428-428يف
 44، يف84اآللوسي، رو  املعاني،   (394)
 .883-889درة التنزيل وغرة التأويل،يف: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (395)
 .818،يف8ابن الزبري، مالك التأويل، : ينظر (398)
 .318،يف88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  : ينظر (398)
من هذه األقوال ما يستحق املناقشة، ومنها املتهاف  الـذي ال يسـتحق الوقـوف عنـده مثـل       (392)

وميكـن بلـورة هـذه اآلراء وتصـنيف     ...القول بالزيادة غري املفيدة، والقول بأنها واو الثمانيـة 
 وال ختـر  اآلراء . =واو العطـف، واو احلـال، والـواو الزائـدة    : الواو معها إىل أنـواع ثالثـة  

وقـد عـرض الـدكتور    .املذكورة عن هذه األنواع وإن اختلف  يف كيفية تعليلها والفائدة منها
اخلضـري، حممـد   : ينظـر . وبـني امللتـار منهـا   =حممد األمني اخلضري جملموع اآلراء وناقشها 

، مكتبـة زهـراء   (دراسة للفصـل والوصـل بـني املفـردات    )األمني، اإلعجاز يف نسق القرآن، 
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وحنـن يف هـذه الدراسـة لـن نعـرض أـذه       . 318-388م، يف3،8998طالشرق، القـاهرة، 
 .اآلراء، وال ملناقشتها، وإمنا غايتنا كشف سر دخول الواو وحذفها يف اآلية الكرمية

 .314املرجع السابق، يف (398)
واإلســـكايف، درة التنزيـــل وغـــرة . 829،يف8ابـــن الـــزبري، مـــالك التأويـــل، : ينظـــر (339)

 .829-888يف:التأويل
 .812مجاعة، كشف املعاني يف متشابه املثاني،يفوابن  (333)
 .888،يف8ابن الزبري، مالك التأويل،  (338)
 .414،يف8أبو حيان، البحر احمليط،   (331)
 .318-318اخلضري، حممد األمني، اإلعجاز يف نسق القرآن، يف (334)
 383،يف1الزصشري، الكشاف،   (335)
 .353،يف5البقاعي، نظم الدرر،   (338)
 .818،يف 38تحرير والتنوير، ابن عاشور، ال (338)
 58،يف81 ( مفاتي  التيب)الرازي، التفسري الكبري :ينظر (332)
 .88، يف5،  الفرقان ورغائب القرآن غرائب القمي النيسابوري،: ينظر (338)
 .332،يف8أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  (389)
 .381-388،يف5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (383)

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  :رمية حديثا عن األنعام قوله تعـاىل ومثل هذا اآلية الك (388)

ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : وقولــه 5: النحــل چۋ  ۅ  ۅ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   :وقولــــه ١٧: املؤمنـــون  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ                ڎ  ڎ  

فاالنتفاع باألنعام لـيس منحصـرا باألكـل     ١٧: غافر چڃ  چ  چ  چ  چ  
، وإمنا أا منافع أخرى، بداللة أن كلف آية من اآليات املـذكورة قـد ذكـرت شـيئا ممـا      فحسب

 .ينتفع به من األنعام غري اليت ذكرته األخرى؛ مما يدل على تعدد منافعها
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غرائـب  : القمـي النيسـابوري  : وينظـر . 314يف الكرماني، الاهان يف متشابه القرآن،: ينظر (381)
 .334يف ،5  :القرآن ورغائب الفرقان

الكرماني، الاهان يف : وينظر 114يف :درو التنزيل وغرة التأويل: اخلطيب اإلسكايف: ينظر (384)
 .828، وابن مجاعة، كشف املعين يف متشابه املثاني، يف343يف متشابه القرآن،

 حبذف يسري. 128-123،يف5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (385)
 .122،يف5البقاعي، نظم الدرر،  : ينظر (388)
 .444، يف(علم املعاني)فضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها: ينظر (388)
 .112،يف1الزصشري، الكشاف،  (382)
حبـذف يسـري، وابـن مجاعـة، كشـف      . 188-188اإلسكايف، درة التنزيل وغرة التأويـل،يف  (388)

 .884يف:املعاني عن متشابه املثاني
 .314،يف39اآللوسي، رو  املعاني،  : ينظر (319)
 .898،يف88اآللوسي، رو  املعاني،  . 41، يف8أبو حيان، البحر احمليط،  : ينظر (313)
 .322،يف88ابن عاشور، التحرير والتنوير،  (318)
 . 41، يف8أبو حيان، البحر احمليط،  : ينظر (311)
 والشـيا  املوجـود  عبـد  أمحد عادل :ابن عادل احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب،حتقيق: ينظر (314)

 .358،يف38م،  3882، 3لكتب العلمية، بريوت،طدار ا معوض حممد علي
 .11-18،يف88،  (مفاتي  التيب)الرازي، التفسري الكبري  (315)
أبـو حيـان،   : وينظـر . 439-498يف:درة التنزيـل وغـرة التأويـل   : اخلطيب اإلسكايف: ينظر (318)

 .884، يف8البحر احمليط، 
حممـد حامـد الفقـي، دار    :وي، حققهحممد أويس الند: ابن قيفم اجلوزية، التفسري القيفم، مجعه (318)

 485الكتب العلمية، بريوت،يف
 .485- 484ابن قيفم اجلوزية، التفسري القيفم،يف (312)
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 ،8  ، والبقـاعي، نظـم الـدرر،   138ابن مجاعة، كشف املعاني يف املتشـابه املثـاني،يف  : ينظر (318)
 .14،يف84واآللوسي، رو  املعاني،  .488يف

تسميتنا أا واو احلـال ال خيرجهـا   )لقول بأن الواو عاطفة؛ إذ وكونها للحال ال يتعارض مع ا (349)
إن تأِتين : ونظرُيها يف هذا الفاُء يف جواِب الشرِط حنُو .عن أن تكون جمتلبة لضم مجلة إىل مجلة

فإنها وإْن مل تكن عاطفًة فإن ذلك ال ُيلرُجها ِمـْن أن تكـوَن مبنزلـة العاطفـة يف      فأنَ  ُمْكَرم
اجلرجـاني، عبـد     (َط مجلًة ليس ِمْن شـأِنها أن تـرتِبَط بنفِسـها فـاعرْف ذلـك     أنها جاءْت ليِب

 املـدني  دار - بالقـاهرة  املـدني  مطبعـة  ،شـاكر  حممـد  حممـود  :القاهر، دالئل اإلعجاز،حتقيق
 .834م، يف3888، 1،طوجدة

 .885،يف8ابن الزبري، مالك التأويل،  (343)
 .حبذف يسري.14،يف84اآللوسي، رو  املعاني،  (348)
من زبانية جهنم، أي قال هذا العذاب الـذي لـدي أـذا     {قرينه  }: ال مجاعة من املفسرينق (341)

وقـال قتـادة وابـن    . اإلنسان الكافر حاضر عتيد، ففي هذا حتريض على الكافر واستعجال به
هذا الكافر الذي جعل إىل سوقه، فهو لـدي  : امللك املوكل بسوقه، فكأنه قال {قرينه  }: زيد

ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري القـرآن   .شيطانه {قرينه  }: وقال الزهراوي وقيل. حاضر
هــ،  3488، 3، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط  حممد الشايف عبد السالم عبد :العزيز،حتقيق

ــر،     . 381،يف5  ــأثور،دار الفك ــري بامل ــور يف التفس ــدر املنث ــدين، ال ــيوطي،جالل ال والس
 .899،يف8،  3881بريوت،

، الكرماني، الاهان يف متشـابه القـرآن،   442اإلسكايف، درة التنزيل وغرة التأويل،يف: ينظر (344)
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 « أنواط ذات لنا اجعل»  حديث

 عقدية دراسة

 البحث ملخص

وعلـ  آلـو وبـ بو وسـلم                 هلل، والصالة والسالم علـ  نبينـا دمـد    احلمد
 :بعد أما

اهلـد  منهـا   « عقديـة  دراسةحديث "اجعل لنا ذات أنواط"  »حبث بعنوان  فهذا
دراسة إسناد هذا احلديث، مع بيان مسائل العقيدة ذات العالقة بهذا الـن  ودراسـة   

 أبرزها 

 مت تقسيمو إىل: وقد

 طة اليت سلكتها فيو وبينت فيها الغاية من هذا الب ث، واخل املقدمة،

فيو ن  احلديث  أوردت« ختريج احلديث ودراسة أسانيده » املب ث األول  ثم
أواًل، ثم خرجتو، وأوردت طرقو ورواياتو، ثم حكمت عل   عند اإلمام الرتمذي

 أسانيده من خالل رواتو، ورمست شجرة لطرقو 

 ديث ذلك ذكرت املتابعات والشواهد اللفظية واملعنوية هلذا احل بعد

فقد أوضـ ت  « دراسة عقدية جلملة "اجعل لنا ذات أنواط" » املب ث الثاني  أما
 فيها أن هذه الكلمة تدور معانيها اللغوية حول التعليق 

 مجلة من املسائل املستفادة من احلديث إمجااًل  وعدد
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 أبرز املسائل اليت تتعلق باجلملة دل الدراسة وهي: وتناولت
مبـا مل يـرد    كمل يرد بو الدليل، فهذا احلديث ن  يف حتريم الترب من التربك مبا املنع -

دليل عل  مشروعية التربك بو، إذ أن األمور اليت  تطلب فيها الربكة ق أبانهـا لنـا   
الشارع؛ وما مل يرد بيان مشروعيتو فهو ممنوع، فضـاًل عـن ورود أدلـة شـرعية يف     

 حتريم ومنع بعض بور التربك وأشكالو 

للشرك أو لوسائلو، عل  قولني، « اجعل لنا ذات أنواط » ضمن مجلة يف ت اخلال  -
يرج  منـو كـب     لكل منهما وجاهتو ولكن التكلف يف معرفة تضمنها اآلن قد ال

عذر القائلني لتلك املقولة جلهلهم، كما أنو ال بد من النظر إىل  فائدة؛ فإن النيب 
 اتفقوا عل  استثنا  من قام قصد القائل قبل احلكم عليو، مع أن أب اب القولني

 بو مانع اجلهل 

باجلهل، ومت بيان املعاني اليت يأتي اجلهل بها، واملقصود باجلهل الذي يعـذر   العذر -
باحبو أو ال يعذر، وأنو خيتلف باختال  األشـاا  واألزمنـة واألمكنـة، وأن    

رحية، أدلة العذر باجلهل عامة وشاملة لألبول اجملمع عليهـا، لداللـة السـنة الصـ    
 وكالم أهل العلم يف ذلك 

اخلامتة سردت بعض النتائج اليت توبلت إليها من خالل هذا الب ث؛ فقد  ويف
وحنن حـديثو عهـد   » دل الدراسة، وب ة زيادة  تبني لي ب ة حديث أبي واقد 

عل  ما سيأتي يف الب ث إن شا  اهلل، وعدم جواز التربك مبا مل بو الدليل، وأن « بكفر 
احلكم فيو عل  فاعلو باختال  قصـده،   خيتلفباألشاا  واألحجار وحنوها التربك 

 وأن اجلهل خيتلف باختال  األشاا  واألزمنة واألمكنة وغ ها من النتائج 
  ذيلت الب ث بفهرس للمراجع ثم

 التوفيق  وباهلل
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Summary: 

The issue of the environment status received an important 

place in Islam. The biography of the Prophet highlighted this 

concern through the practical behavior coupled with legislation in 

word and deed and a report. 

The natural environment of the Prophet’s Era in Madinah was 

a model for the convergence of building land and the good 

succession 

 The environment is in the heart of the legislation and the 

basis of the foundations of Islamic law, this research has to keep 

track of the basics of the environment according to the Islamic 

approach and touch the indicators applied in the campus of the 

Prophet peace be upon him. 

This research has sought to achieve the goal of devoting 

curriculum Biography of the Prophet in dealing with the 

environment, and to emphasize the leadership of Islam in the need 

to preserve the environment and architecture, and to 

spread environmental awareness among the people, and build a 

relationship of kindness the destiny of the ecosystem. 
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 املقدمة:

احلمد هلل حنمده ونسـتعينو ونسـتهديو ونسـتغفره، ونعـوذ بـاهلل مـن شـرور         إن
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فـال هـادي لـو،    

إال اهلل وحده ال شريك لو، أمر باتباع براطو املسـتقيم، ونهـ  عـن     لووأشهد أن ال إ
دمـدًا عبـده ورسـولو بـل  اهلل عليـو وعلـ  آلـو        اتباع السـبل املضـلة، وأشـهد أن    

 وأب ابو والتابعني هلم إىل يوم الدين وسلم تسليمًا كث ًا   أما بعد:

دراسـة عقديـة يهـد  إىل    « اجعل لنا ذات أنواط »  حديثحبث بعنوان:  فهذا
دراسة إسناد احلديث، مع بيـان مسـائل العقيـدة ذات العالقـة بهـذا الـن  ودراسـة        

 :اآلتي الن و عل  لو دراسيت يف سرت دوق أبرزها 

 .املقدمة

 .أسانيده ودراسة احلديث ختريج: األول املبحث

 األول: إيراد ن  احلديث كما هو عند الرتمذي  املطلب
 الثاني: ختريج احلديث مع بيان رواياتو  املطلب
 الثالث: احلكم عل  أسانيد روايات احلديث  املطلب
 رق احلديث الرابع: رسم شجرة لط املطلب
 اخلامس: املتابعات والشواهد  املطلب

 . احلديث من املستنبطة العقدية األحكام: الثاني املبحث

 أنواط( ) األول: املعن  اللغوي لكلمة املطلب
 احلديث إمجااًل  منالثاني: املسائل العقدية املستفادة  املطلب
 الثالث: املنع من التربك مبا مل يرد بو الدليل  املطلب
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 للشرك أو لوسائلو « ذات أنواطاجعل لنا »الرابع: اخلال  يف تضمن مجلة  ملطلبا
 اخلامس: العذر باجلهل  املطلب

 .الفهارس ثم اخلامتة،
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 أسانيده ودراسة احلديث ختريج: األول املبحث

 .الرتمذي عند هو كما احلديث نص إيراد: األول املطلب

 : اإلمام الرتمذي قال

يد بن عبدالرمحن املازومي حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن سع حدثنا
ملا خرج إىل حنني مرَّ بشجرة  أبي سنان عن أبي واقد الليثي: أن رسول اهلل 

للمشركني يقال هلا ذات أنواط يعلقون عليها أسل تهم فقالوا: يا رسول اهلل اجعل لنا 
ب ان اهلل! هذا كما قال قوم س: »   ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال النيب

والذي نفسي بيده لرتكنب سنة من كان  ،(4) ژ ٿ ٿ  ٺ ٺ    ٺ ٿژ موس : 
  (1) «قبلكم 

       

 .رواياته بيان مع احلديث ختريج: الثاني املطلب

 احلديث: ختريج

( يف كتاب 1/175) -تقدم كما–أخرجو اإلمام الرتمذي يف جامعو  احلديث
 ( 1481) برقم«   لرتكنب سنن من كان قبلكم ما جا» الفنت، باب 

ــام ــربى  واإلم ــنن الك ــائي يف الس ــورة  1/111) النس ــ ، س ــاب التفس ( يف كت

ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ        ڀٻ پ پ پ پ  ڀ ڀژ األعرا ، قولو تعـاىل:  

 ( 44485) برقم ،ژ ٿ ٿ

 ( 14151، 14151، 14117) ( حديث رقم5/148) أمحد يف املسند واإلمام
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 ( 4111) ( برقم1/181) يف املسند والطيالسي

 ( 818) ( برقم1/175) يف املسند واحلميدي

 ( باب سنن من كان قبلكم 44/111) يف جامعو ومعمر

 ( يف الفنت 11711) ( برقم44/111) يف املصنف وعبدالرزاق

 ( 17175) ( برقم7/171) أبي شيبة يف املصنف وابن

 ( 4114) برقم( 1/11) يعل  املوبلي يف املسند وأبو

( يف كتاب التاريخ، ذكر األخبار عن اتباع هذه األمة 8/118) حبان يف ب ي و وابن
  -حبان كما يف اإلحسان برتتيب ب يح ابن –( 1117سنن من قبلهم من األمم برقم )

 ( 1111، 1114( برقم )1/111( و )1111( برقم )1/111يف املعجم الكب  ) والطرباني

 ( 71) ( برقم4/17) أبي عابم يف السنة وابن

 ( 11) ( برقم4/47) (، و18، 17) ( برقم4/41) يف السنة واملروزي

 :ورواياته احلديث طرق

إىل شجرة اإلسناد املرفقة نرى أن احلديث دار خمرجو عل  اإلمام الزهري  بالنظر
وقد رواه عن اإلمام الزهري الرواة  ،عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقٍد الليثي 

 ذكرهم:التالي 

 : سفيان بن عيينة:أواًل

 بن عبدالرمحن املازومي: سعيد -4

ما ) ( يف كتاب الفنت، باب1/175) روايتو اإلمام الرتمذي يف جامعة أخرج
 ( 1481) جا  لرتكنب سنن من كان قبلكم( برقم
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 بن سعيد: عبيداهلل -1

 (، واحلميدي يف مسنده17) ( برقم4/41) روايتو املروزي يف السنة أخرج
« اهلل أكرب » (، مبثل رواية الرتمذي إال أن فيهما لفظ 818) ( حديث رقم1/175)

 «  سب ان اهلل » بداًل من 

 :احلميدي -1

( من طريقو مباشرة عنو 818) ( حديث رقم1/175) روايتو يف مسنده أخرج
، والطرباني «سب ان اهلل » بداًل من « اهلل أكرب » بو، مبثل لفظ الرتمذي إال أن فيو لفظ 

 ( مبثل لفظ احلميدي يف مسنده 1111) ( برقم1/111) ملعجم الكب يف ا

 بكر بن أبي شيبة: أبو -1

( من روايتو بدون 4114) ( برقم1/11) روايتو عنو أبو يعل  يف مسنده أخرج
 « كما لو ذات أنواط»مجلة 

 «   ًاحني أت  حنين» وهي شاذة واحملفوظ « حني أت  خيربًا » روايتو  ويف

 بن يزيد األيلي:: يونس ثانيًا

 ابن حبان بسنده إليو عن الزهري بن و لفظ احلميدي عن سفيان  روايتوأخرج  وقد
 –مع اإلحسان برتتيب ب يح ابن حبان  –: ب يح ابن حبان انظر

(، كتاب التاريخ، ذكر األخبار عن اتباع هذه األمة سنن من قبلهم من األمم 8/118)
 ( 1117) برقم

 أنس: : اإلمام مالك بنثالثًا

 عنو: ورواه

 بن سليمان: بن و لفظ الرتمذي، أخرج روايتو اإلمام أمحد يف املسند إس اق -4
 ( 14151) ( برقم5/148)
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 مبثل لفظ احلميدي عن سفيان، وأخرج روايتو الطرباني يف املعجم الكب  القعنيب -1
 ( 1114) ( برقم1/111)

 : دمد بن إس اق:رابعًا

( بسنده إليو 1111) ( برقم1/111) الكب  يف املعجم الطربانيروايتو  أخرج
سدرًة  فرأينا وحنن نس  مع رسول اهلل »وبزيادة « جباهلية هدوحنن حديثو ع»بزيادة 

 « كما هلم ذات أنواط » وبدون « خضرا  عظيمة فتنادينا من جنبات الطريق 

 : ُعَقيل بن خالد:خامسًا

 الليث: نعن عقيل الليث وع ورواه

 باحل:  أبو -4

( بدون مجلة 11) ( برقم4/47) إليوحديثو املروزي يف السنة بسنده  أخرج
  « اهلل أكرب»وبدون مجلة « سب ان اهلل»

 بن دمد املصِّيصي:  حجاج -1

(، بدون مجلتا التعجب 14117) ( برقم5/148) حديثو اإلمام أمحد أخرج
 « كما هلم ذات أنواط»، وبدون مجلة «اهلل أكرب»و « سب ان اهلل»

 معمر بن راشد:: سادسًا

 عن معمر: ورواه

 الصنعاني: عبدالرزاق -4

 «  اهلل أكرب « » سب ان اهلل » لفظ الرتمذي لكن فيو بدل  بن و

 عن عبدالرزاق: وراه
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، «أكرب هللا« »سب ان اهلل»بن إبراهيم بن و لفظ الرتمذي لكن فيو بدل  إس اق ( أ
 (  1111) ( برقم1/111) أخرج روايتو الطرباني يف املعجم الكب 

فقالوا يا »بدل « قلت يا رسول اهلل » بن رافع بن و لفظ الرتمذي لكن فيو  ودمد ( ب
، أخرج روايتو النسائي يف السنن «سب ان اهلل » بدل « اهلل أكرب » و « رسول اهلل

ٻ پ پ ژ ( يف كتاب التفس ، سورة األعرا ، قولو تعاىل: 1/111) الكربى

 ( 44485برقم ) ،ژڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ ٿ       ٿ ٿ ڀپ پ  ڀ ڀ

فقلت: يا »(، بن و لفظ الرتمذي، وفيو 18( برقم )4/41يف السنة ) واملروزي( ج
 وبدون مجلة التعجب « فقالوا: يا رسول اهلل»بدل « رسول اهلل

( بن و لفظ الرتمذي، وفيو 14151( برقم )5/148أمحد يف املسند ) واإلمام( د
سب ان »بدل « اهلل أكرب»و « سول اهلل فقالوا: يا ر» بدل « فقلت: يا نيب  اهلل »

 « اهلل

 : إبراهيم بن سعد:سابعًا

 رواه عن إبراهيم بن سعد: وقد

 بن محيد: يعقوب -4

وحنو »( بزيادة مجلة 71( برقم )4/17عابم يف السنة ) أبيحديثو ابن  أخرج
 « وكانوا أسلموا يوم الفتح»ومجلة « حديثو عهد بكفر

 داود الطيالسي: أبو -1

 « اهلل أكرب » لفظ « سب ان اهلل » لرتمذي إال أن فيو بدل مجلة لفظ ا مبثل

 ( 4111( برقم )1/181) الطيالسي: مسند أبي داود انظر
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 احلماني: حيي  -1

( بسنده إليو، بن و لفظ 1111( برقم )1/111أخرج حديثو الطرباني ) وقد
، أما أبو «ًا حني أت  حنين» لكن روايتو  انأبي يعل  عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفي

وحنن حديثو »وهي شاذة واحملفوظ األوىل، وبزيادة مجلة « حني أت  خيربًا»يعل  ففيها 
 «  وكانوا أسلموا يوم الفتح»ومجلة « عهد بكفر

       

 .احلديث روايات أسانيد على احلكم: الثالث املطلب

ح؛ ألن اإلمام الرتمذي يف جامعو من طريق سفيان عنو بو إسنادها ب ي رواية -4
 رواتها كلهم ثقات 

اإلمام النسائي يف السنن الكربى من طريق دمد بن رافع عن عبدالرزاق  رواية -1
 عن معمر عنو بو، إسنادها ب يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات 

اإلمام أمحد يف املسند من طريق حجاج بن دمد املصَّيصي عن الليث بن  رواية -1
  يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات سعد عن ُعقيل عن الزهري عنو، إسنادها ب

اإلمام أمحد يف املسند من طريق عبدالرزاق مباشرًة عن معمر عنو بو،  رواية -1
 إسنادها ب يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات 

اإلمام أمحد يف املسند من طريق إس اق بن سليمان عن مالك عنو بو،  رواية -5
 إسنادها ب يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات 

 إسنادها ي شيبة يف مصنفو من طريق سفيان مباشرة عنو بو، اإلمام ابن أب رواية -1
 ب يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات 

احلميدي يف مسنده من طريق سفيان مباشرة عنو بو، إسنادها ب يح؛ ألن  رواية -7
 رواتها كلهم ثقات 
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اإلمام أبي يعل  يف مسنده من طريق اإلمام أبي شيبة عن سفيان عنو بو،  رواية -8
 ألن رواتها كلهم ثقات إسنادها ب يح؛ 

اإلمام الطرباني يف املعجم الكب  من طريق إس اق بن إبراهيم عن  رواية -1
بن إبراهيم فإنو  إس اقعبدالرزاق عن معمر عنو بو، إسنادها حسن؛ حلال 

بدوق، وهو إس اق بن إبراهيم الصنعاني الدبري  قال عنو الذهيب يف الس  
 ، وبقية الرواة ثقات «لصدوق الشيخ العامل املسند ا(: » 41/141)

اإلمام الطرباني يف معجمو الكب  من طريق علي بن عبدالعزيز عن  رواية -41
 القعنيب عن مالك عنو بو، إسنادها ب يح؛ ألن رواتها كلهم ثقات 

داود عن أسد بن موس   بنالطرباني يف معجمو الكب  من طريق املقدام  رواية -44
و بو، إسنادها ضعيف؛ حلال املقدام بن عن حيي  بن زكريا عن ابن إس اق عن

داود وأسد بن موس ؛ ألن املقدام بن داود ضعيف، نقل الذهيب يف الس  
 ( عن الدارقطين تضعيفو، وعن النسائي قولو: ليس بثقة 41/115)

أسد بن موس  األموي فهو بدوق ُيْغرب  انظر: تقريب التهذيب    أما
 ( 111( ترمجة )411)

 اإلسناد بأبل احلديث وما لو من متابعات وشواهد يرتقي هذا  ورمبا

يف معجمو الكب  من طريق احلسني بن إس اق عن حيي   انيالطرب رواية -41
 احلماني عن إبراهيم بن سعد عنو بو، إسنادها ب يح؛ ألن رواتها ثقات 

بن سعيد عن سفيان عنو بو،  عبيداهللاإلمام املروزي يف السنة من طريق  رواية -41
 يح؛ ألن رجالو ثقات إسنادها ب 

ابن أبي عابم يف السنة من طريق يعقوب بن محيد عن إبراهيم بن سـعد   رواية -41
عنو بو، إسنادها حسن؛ حلال يعقوب بن محيد؛ ألنو بدوق رمبـا وهـم  انظـر:    

وتهـــذيب التهـــذيب  (،1841) ( ترمجـــة154-1/151ميـــزان االعتـــدال )
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(  7811ترمجة )( 4188(، والتقريب   )8411( ترمجة )44/111-111)
 وبقية رواتها ثقات 

أبي داود الطيالسي يف مسنده من طريق إبراهيم بن سعد مباشرة عنو بو،  رواية -45
 إسنادها ب يح؛ ألن رواتها ثقات 

حيي  عن أبي باحل عن الليث عن  ناملروزي يف السنة من طريق دمد ب رواية -41
و بدوق كث  ُعقيل بن خالد عنو بو، إسنادها ضعيف؛ حلال أبي باحل ألن
( 111-5/118الغلط ثبت يف كتابو وكانت فيو غفلة  انظر: تهذيب التهذيب )

(  وبقية رواتها 1111( ترمجة )545(، تقريب التهذيب   )1117ترمجة )
 ثقات 

اإلمام املروزي يف السنة من طريق عبدالرزاق الصنعاني عن معمر عنو  رواية -47
 بو، إسنادها ب يح؛ ألن رواتها ثقات 

اإلمام ابن حبان من طريق يونس األيلي عنو بو، إسنادها حسن لوجود  ةرواي -48
( 11/511الوهم القليل يف رواية يونس عن الزهري  انظر: تهذيب الكمال )

(  وحلال حرملة 8111( ترمجة )44/111(، وتهذيب التهذيب )8487ترمجة )
(، 4411( ترمجة )5/518بن حيي ؛ ألنو بدوق  انظر: تهذيب الكمال )

-1/141(، تهذيب التهذيب )4781) ترمجة (171-4/171)يزان االعتدال م
 ( 4111( ترمجة )141
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 – عليها وقفت اليت – احلديث لطرق شجرة رسم: الرابع املطلب
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 .والشواهد املتابعات: اخلامس املطلب

 :املتابعات

ضر إال يف الرواة السبعة عل  لفظ واحٍد لل ديث مع تقديم وتأخ  ال ي اتفق
لفظة واحدة فقط ظن بعضهم أن دمد بن إس اق تفّرد بها عن سائر الرواة، ولكن مل 

 الزهري  يثبت تفرده بها بل تابعو عليها إبراهيم بن سعد عن الزهري، والقعنيب عن مالك عن

وحنن حديثو عهد » روى الطرباني يف معجمو بسنده إىل ابن إس اق، وفيو  فقد
 ( 1111( برقم )1/111الكب  ) املعجم«   جباهلية 

 ابن إس اق إبراهيم بن سعد عن الزهري   تابع

يم بن سعد: حدثنا الزهري    روى أبو داود الطيالسي بسنده إىل إبراه فقد
 ( 4111برقم ) (1/181)مسند أبي داود الطيالسي «  وحنن حديثو عهد بكفر : » وفيو

وحنن »عن الزهري     وفيو:  بن سعد راهيمروى الطرباني بسنده إىل إب وكذا
 ( 1111( برقم )1/111املعجم الكب  )«  حديثو عهد بكفر 

وحنن » ابن عابم بسنده إىل إبراهيم بن سعد عن الزهري    وفيو:  وكذا
 ( 71( برقم )4/17السنة البن أبي عابم )«  حديثو عهد بكفر 

 كذلك القعنيب عن مالك عن الزهري    وتابعهما

وحنن »اني بسنده إىل القعنيب عن مالك عن الزهري    وفيو: روى الطرب فقد
 ( 1114( برقم )1/111املعجم الكب  )«  حديثو عهد بكفر 

املتابعات من إبراهيم بن سعد عن الزهري، والقعنيب عن مالك عن  وهذه
الزهري   البن إس اق عن الزهري   يتبّين منها أن احلديث بهذه الزيادة ب يح 
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وهما  –بهذه األلفاظ وال شاذًا بها، وذلك ملوافقة إبراهيم والقعنيب  وليس منكرًا
حملمد بن إس اق فال يعد تفّرده منكرًا يرد بو احلديث أو اللفظة لوجود املتابعة  -ثقتان

  -كما سبق  –

وكذا القعنيب   اق،لو متابعة تاّمة من إبراهيم بن سعد حملمد بن إس واحلديث
وليست متابعة قابرة الحتاد خمرجو من عند الزهري عن  عن مالك حملمد بن إس اق،

 سنان عن أبي واقد 

موافقة الرواة بعضهم لبعض يف احلديث من املتابعة املوافقة لالتفاق يف  وتعترب
 السند واملنت 

       

 احلديث: شواهد

 اللفظية املعنوية لل ديث: الشواهد -4

 لفظ واملعن  بها املتوافقة مع احلديث األبل يف ال واملراد

بن عبداهلل املزني عن أبيو عن جده: رواه اإلمام الطرباني يف  ث َك حديث
وحنن حديثو » (، وليس يف هذا احلديث لفظة 17( برقم )47/14املعجم الكب  )

 « بكفر » أو « عهد جباهلية 

 عن الطرباني:  ولفظو

ملنذر ابن أبي فديك : حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا إبراهيم بن ارمحو اهلل قال
عام الفتح،  عن كث  بن عبداهلل املزني عن أبيو عن جّده، قال: غزونا مع رسول اهلل 

كان بني حنني والطائف أبصر  إذاوحنن ألف ونيف، ففتح اهلل لنا مكة وحنينًا حت  
شجرًة كان يناط بها السالح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون اهلل، فلما 
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 ياانصر  عنها يف يوم بائف إىل ظل هو أدن  منها، فقال رجل:  اهلل رآها رسول 
: إنها  رسول اهلل! اجعل لنا ذات أنواط كما هلؤال  ذات أنواط، فقال رسول اهلل 

ٺ ٺ    ٺ ژ السنن، قلتم والذي نفسي دمد بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوس  

 ژڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ژ فقال:  ژ ٿ       ٿ ٿ
 [ 411األعرا :]

بن عبداهلل بن عمرو بن عو  املزني ضعيف، حك  اإلمام الذهيب يف  وكث  -
( أقوال النقاد فيو، حيث قال: 1111( ترمجة )118-1/111ميزان االعتدال )

قال ابن معني: ليس بشي ، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، »
ما الرتمذي فروى من حديثو    وأ» ثم قال الذهيب: « وضرب أمحد عل  حديثو

 « وب  و فلهذا ال يعتمد العلما  عل  تص يح الرتمذي 

 ( 5811( ترمجة )118-8/111: تهذيب التهذيب )وانظر

تقريب التهذيب   «  ضعيف، أفرط من نسبو إىل الكذب » ابن حجر:  قال
 ( 5151( ترمجة )818)

 رمجة( ت1/117) الالعتد: ميزان اانظربن عمرو والد كث ، مقبول   وعبداهلل -
(، تقريب التهذيب   1147( ترمجة )5/111(، تهذيب التهذيب )1181)
 ( 1517( ترمجة )514)

-1/171  انظر يف ترمجتو: االستيعاب )بن عو  املزني والد عبداهلل  وعمرو -
 ( 4115( ترمجة )175

، احلديث ضعيف؛ حلال كث  بن عبداهلل، وضعفو ال يضّر حديثنا األبل وسند
وفيو كث  بن عبداهلل وقد ضّعفو اجلمهور وحسن (: » 7/11قال يف جممع الزوائد )

 « الرتمذي حديثو 
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 املعنوية لل ديث: الشواهد -1

يف  -األبل –بالشواهد املعنوية األحاديث اليت اتفقت مع احلديث  واملراد
من لرتكنب سنن » املعن  واختلفت يف اللفظ والراوي من الص ابة، وهي يف قولو: 

 املعنوية اجلزئية  هدوهي من الشوا« كان قبلكم 

( يف كتاب األنبيا ، باب ما 1/4171روى اإلمام البااري يف ب ي و ) فقد
 ( قال:1111ذكر عن بين إسرائيل برقم )

سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثين زيد بن أسلم عن عطا   حدثنا
َسَنن من كان قبلكم شربًا بشرب  لتّتبعّن» قال:  أن النيب  عن أبي سعيد  اربن يس

، قلنا: يا رسول اهلل! اليهود «ضب لسلكتموه  ُجْ روذراعًا بذراع حت  لو سلكوا 
 «  فمن؟ : » والنصارى؟ قال النيب 

( يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب 1/1111أيضًا يف ب ي و ) وروى
 ( قال:1881رقم )«  لتتبعن َسَنن من كان قبلكم: » قول النيب 

عن زيد بن  -من اليمن –دمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني  حدثنا
 قال: عن النيب  أسلم عن عطا  بن يسار عن أبي سعيد اخلدري 

شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حت  لو دخلوا ُج ر  كملتتبعّن َسَنن من كان قبل »
ومن الناس إال » فارس والروم؟ فقال: ، قلنا يا رسول اهلل! ك«ضب تبعتموهم 

  « أولئك؟

( يف كتاب العلم، باب اتباع سنن 1/1151اإلمام مسلم يف ب ي و ) وروى
 : رمحو اهلل( قال 1111اليهود والنصارى برقم )

سويد بن سعيد حدثنا حف  بن ميسرة حدثين زيد بن أسلم عن عطا   حدثين
 :سول اهلل قال: قال ر بن يسار عن أبي سعيد اخلدري 
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الذين من قبلكم، شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حت  لو دخلوا  َسَننلتتبعّن  »
 « فمن؟ » قلنا: يا رسول اهلل! اليهود والنصارى؟ قال: « ُجْ ر ضبٍّ لتبعتموهم 

( يف كتاب الفنت، باب افرتاق األمم 1/4111اإلمام ابن ماجو يف سننو ) وروى
 ( قال: 1111برقم )

بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن دمد بن عمرو عن أبي  أبو حدثنا
 : قال: قال رسول اهلل  سلمة عن أبي هريرة 

سنة من كان قبلكم باعًا بباع، وذراعًا بذراع، وشربًا بشرب، حت  لو  لتتبعّن» 
ل اهلل! اليهود والنصارى؟ قال: قالوا: يا رسو« دخلوا يف ُج ر ضبٍّ لدخلتم فيو 

 « إذًا؟  فمن»

هذا احلديث حسن؛ حلال دمد بن عمرو بن علقمة بن وقا  الليثي،  وإسناد
(، 5541( ترمجة )11/141فهو بدوق لو أوهام  انظر عنو: تهذيب الكمال )

( ترمجة 881وتقريب التهذيب   ) ،(1178) ( ترمجة1/111وتهذيب التهذيب )
 (  وبقية رجالو ثقات 1118)

انظر: ب يح ابن ماجو «  حسن » عن هذا اإلسناد:  رمحو اهللاأللباني  قال
 ( 1111( برقم )1/118)

إسناده حسن رجالو ثقات رجال الص ي ني، لكنهما مل حيتجا مب مد : » وقال
شواهد كث ة بعضها يف بن عمرو وهو حسن احلديث   وهو ب يح فإن لو 

األلباني   السنة البن أبي عابم بت قيق الشيخ دمد نابر الدين «الص ي ني 
 ( 71( برقم )4/11)
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  احلديث من املستنبطة العقدية األحكام: الثاني املبحث

 (.أنواط) لكلمة اللغوي املعنى: األول املطلب

 املعاني اللغوية لكلمة أنواط حول التعليق، يقال: تدور

  الشي  َيُنوُطو َنْوطًا: َعلَّقو  والنَّوُط: ما ُعلِّق، مسي باملصدر ناَط

 بو: َتعلَّق، وكل ما ُعلََّق من شي  فهو َنْوط  واأَلنواط: املعاليق  وانتاط

 : ما ُيَعلَّق من اهلودج ُيَزيَّن بو  ويقال: ِنيَط عليو الشي : ُعلِّق عليو والتَّْنواُط

 كل شي : ُمَعلََّقُو كنياط القوس والِقْربة  وِنياُط

 إذا ُقِطَع مات باحبو : ِعْرق علق بو القلب من الوتني، فوالنَّياط

 من اآلبار: اليت جيري ماؤها من جانب منها فيسيل إىل قعرها  والنَّيُِّط

 أي–أنواٍط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركني ينوطون بها سالحهم  وذات
أن جيعل هلم مثلها فنهاهم عن ذلك،  ويعكفون حوهلا، فسألوه  -يعلقونو بها

(1)مسي بو امَلُنوط  وأنواط: مجع َنْوط، وهو مصدر
. 

       

 .إمجااًل احلديث من املستفادة العقدية املسائل: الثاني املطلب

 من هذا احلديث مسائل عّدة منها عل  سبيل اإلمجال: يستفاد

 وقد بّوب اإلمام دمد بن  ،الترّبك باألشجار وحنوها مما ال جيوز وأنو منهي عنو إن
  (1)« باب من ترّبك بشجٍر أو حجٍر وحنوهما » يو: بابًا قال ف رمحو اهللعبدالوهاب 

 احلديث حتت هذا الباب  وأورد
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 عن مشابهة الكفار النهي: 

ويف احلديث النهي عن التشبو : »  رمحو اهللالشيخ عبدالرمحن بن حسن  قال
يفعلونو إال ما دّل الدليل عل  أنو من  نوابأهل اجلاهلية وأهل الكتاب فيما كا

 « دمد شريعة 
(5)  

 عل  خال  يف املراد بهذه املشابهة: هل  ،مشابهة الكفار ستقع يف هذه األمة أن
 هي يف املعابي أو يف الكفر أو فيهما معًا؟ واألظهر أن املراد فيهما معًا 

 : رمحو اهللالشيخ سليمان بن عبداهلل  قال

ن فيمأن الشرك ال بد أن يقع يف هذه األمة كما وقع  -أي احلديث -وفيو  »
  (1)« قبلها، ففيو رّد عل  من قال: إن الشرك ال يقع يف هذه األمة 

 االعتبار باملعاني ال باألمسا : أن 

وفيهما أن االعتبار يف األحكام : » رمحو اهللالشيخ سليمان بن عبداهلل  قال
طلبتهم كطلبة بين إسرائيل، ومل يلتفت  باملعاني ال باألمسا ، وهلذا جعل النيب 

وإن مس  شركو ما مساه، كمن يسمي  فاملشركمسوها ذات أنواط،  إىل كونهم

 .(7)«الشرك دعا  األموات، والذبح هلم، والنذر وحنو ذلك تعظيمًا ودبة فإن ذلك هو

 سّد ذرائع الشرك: وجوب 

 : رمحو اهللاحلديث وجوب سّد ذرائع الشرك، قال الشيخ دمد بن عثيمني  يف

كرب، فإذا وضعوا عليها أسل تهم وتربكوا ذات أنواط وسيلة إىل الشرك األ »
بها يتدرج  بهم الشيطان إىل عبادتها، وسؤاهلم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سّد 

 .(8« )الذرائع  النيب 
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 باجلهل: العذر 

احلديث أيضًا أن اجلهل عذر، مع أنو ليس مقبواًل من كل من اّدعاه، فهو  يف
 مكنة خيتلف باختال  األشاا  واألزمنة واأل

 :رمحو اهللاإلمام الشافعي  يقول

إن من العلم ما ال يسع بالغًا غ  مغلوب عل  عقلو جهلو مثل:  »
 .(9« )الصلوات اخلمس   ، وما كان يف معن  هذا 

 : رمحو اهللشيخ اإلسالم ابن تيمية  ويقول

فيها النبوة ال يكون حكم من خفيت عليو  إن األمكنة واألزمنة اليت تفرت »
النبوة حت  أنكر ما جا ت بو خطأ كما يكون حكمو يف األمكنة واألزمنة اليت آثار 

  (41)« ها آثار النبوة ظهرت في

       

 .الدليل به يرد مل مبا التربك من املنع: الثالث املطلب

ڎ ڈ     ژ املعلوم أن اخل  كلو يف يدي اهلل سب انو وتعاىل، قال سب انو:  من

 ڱڱ    ڱ ڳڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳڈ                ژ ژ 

 ژڱ      ں ں        ڻ  ڻ 
(44)  

أي كل ذلك بيدك وإليك، ال  ژ ڱ    ڱژ : » رمحو اهللاإلمام الطربي  قال
يقدر عل  ذلك أحد، ألنك عل  كل شي  قدير دون سائر خلقك، ودون ما اختذه 

يعبدونو من دونك، كاملسيح،  واألميني من العرب إهلًا وربًا لكتاباملشركون من أهل ا
  (41)« واألنداد اليت اختذها األميون ربًا 
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عن  يف ب ي و عن أبي سعيد اخلدري  رمحو اهللاإلمام البااري  وأخرج
اهلل تعاىل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، واخل  يف يديك،  يقول» قال:  النيب 

كل ألف تسعمائة وتسعة  نمفيقول: أخرج بعث النار  قال: وما بعث النار؟ قال: 
 احلديث  (41)« وتسعني 

أنعم بها  -تبارك وتعاىل –هي من اهلل  -وهي من أنواع اخل  –أن النعم  كما

ىئ ىئ ژ عل  خلقو، وتفضل بها عليهم، وأنها ال تعد وال حتص ، يقول اهلل تعاىل: 

  (45) ژ پ پ پ ڀ  ڀ ڀژ ويقول:  ،(41) ژ ی  ی   ی ی

لبيك اللهم : » أن تلبية رسول اهلل  ڤالص ي ني عن عبداهلل بن عمر  ويف
  (41) «كلبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والّنعمة لك وامللك ال شريك ل لبيك،

إن اهلل تعاىل بيده اخل  كلو، والنعم الوف ة والربكة كلها لو سب انو، فإنو  وحيث
 ضل والربكة قد خيت  بعض خلقو مبا يشا  من اخل  والف

األمور واألشيا  اليت تطلب منها الربكة، ويلتمس كثرة اخل  عن  اأبان لن وقد
فما عدا تلك األشيا  فال جيوز  ؛الكريم، واملسجد احلرام، وما  زمزم كالقرآن اطريقه

التربك بو، ألن ما ليس مبشروع يف الدين فهو ممنوع، وألنو قد وردت أدلة شرعية يف 
 بور التّبرك وأشكالو حتريم ومنع بعض 

مظاهر التربك املمنوع العكو  عند بعض األشجار واألحجار، أو تعليق  ومن
 اخلرق عليها أو األسل ة طلبًا للربكة منها 

ن ٌّ يف حتريم التّبرك باألشجار  - حديث أبي واقد  –احلديث  وهذا
 والعكو  عندها وتعليق األسل ة فيها 
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و  عندها للتربك بها من أعمال املشركني كما يف كان اختاذ األشجار والعك وإذا
فكذا كل ما يّتاذ، أو يعكف عنده من شجر أو حجر، أو قرب،  ،حديث أبي واقد 

 أو عني، أو جبل للتّبرك، كل ذلك من البدع املنكرة يف اإلسالم 

 : رمحو اهللشيخ اإلسالم ابن تيمية  قال

و متثال أو غ  متثال، أو فأما العكو  واجملاورة عند شجرة أو حجر، أ »
العكو  واجملاورة عند قرب نيب أو غ  نيب، أو مقام نيب أو غ  مقام نيب، فليس هذا من 

خرب اهلل عنهم مبا ذكره يف دين املسلمني، بل هو من جنس دين املشركني، الذين أ
  (47) «كتابو

بعض  وحنوها مما ينذر هلا نوأما األشجار واألحجار والعيو» أيضًا:  وقال
يعلقون بها خرقًا، أو غ  ذلك، أو يأخذون ورقها يتربكون بو، أو يصلون  أوالعامة، 

  (48)« عندها، أو حنو ذلك، فهذا كلو من البدع املنكرة، وهو من عمل أهل اجلاهلية 

 : رمحو اهللالشيخ سليمان بن عبداهلل  وقال

ك بها، والعكـو   ما يفعلو من يعتقد يف األشجار والقبور واألحجار من الترب »
وال يستبعد كون هـذا   ،(41)والذبح هلا، هو الشرك، وال يغّتر بالعوام والطَّغام  ندها،ع

ظنوا ذلك حسنًا، وطلبوه من  شركًا، ويقع يف هذه األمة، فإذا كان بعض الص ابة 

ژ  ٺ ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿژ   حت  بّين هلم أن ذلك كقول بين إسـرائيل  النيب 
(11)، 

(14)« العهد بآثار النبوة  وبعدغلبة اجلهل  فكيف بغ هم مع
. 
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 .لوسائله أو للشرك« أنواط ذات لنا اجعل» مجلة تضمن يف اخلالف: الرابع املطلب

الواردة يف احلديث، « اجعل لنا ذات أنواط » أهل العلم يف داللة مجلة  اختلف
 إىل قولني: -(11)وقفت عليو  فيما –وما تتضّمنو 

 ل: األو القول

متضمنة للشرك األكرب، وممن ذهب إىل ذلك: اإلمام ابن القيم، واإلمام  أنها
، -رمحهم اهلل –الشوكاني، والشيخ سليمان بن عبداهلل، والشيخ عبدالعزيز ابن باز 

 وعّللوا ما ذهبوا إليو بتعليالت عدة  

عند  لدعا يف سياق كالمو عل  إنكار است باب ا رمحو اهللاإلمام ابن القيم  قال
جيعل هلم شجرًة يعلقون  أنملا سألوه  عل  الص ابة  القبور، وإنكار الرسول 

 عليها أسل تهم ومتاعهم خبصوبها:

فإذا كان اختاذ هذه الشجرة لتعليق األسل ة والعكو  حوهلا اختاذ إلو مع اهلل  »
دعا  بو تعاىل مع أنهم ال يعبدونها، وال يسألونها، فما الظن بالعكو  حول القرب، وال

! فأّي نسبٍة للفتنة بشجرٍة إىل الفتنة بالقرب؟! لو كان أهل عنده؟ودعائو، والدعا  
(11) «الشرك والبدعة يعلمون 

. 

ومل يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك : »  رمحو اهللاإلمام الشوكاني  وقال
ة أنو مبنزل الشجرة، أو يطلبوا منها ما يطلبو القبوريون من أهل القبور فأخربهم 

 « غ  اهلل تعاىل ةالشرك الصريح، وأنو مبنزلة طلب آهل
(11)

. 

 : رمحو اهللالشيخ سليمان بن عبداهلل  ويقول
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 هوواألحجار من التربك بها    والقبورما يفعلو من يعتقد يف األشجار  »
وال يستبعد كون هذا شركًا، ويقع يف هذه األمة،  ،الشرك، وال يغّتر بالعوام والطَّغام

حت  بّين هلم أن  ظنوا ذلك حسنًا، وطلبوه من النيب  ن بعض الص ابة فإذا كا

فكيف بغ هم مع غلبة  ،(15) ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ذلك كقول بين إسرائيل 
(11)« العهد بآثار النبوة  وبعداجلهل 

. 

 :  رمحو اهللابن باز  دالعزيزالشيخ عب وقال

نظ  قول  علو النيب ليس ما طلبوه من الشرك األبغر، ولو كان منو ملا ج »

 ژ ٺ ٺ    ٺژ بين إسرائيل 
وأقسم عل  ذلك، بل هو من الشرك األكرب كما  ،(17)

(18)« أن ما طلبو بنو إسرائيل من الشرك األكرب 
. 

 الثاني: القول

هذا القول من باب املشابهة غ  املكّفرة، أو من باب ذرائع الشرك ووسائلو   أن
 وممن ذهب إليو:

ابن العربي، واملباركفوري، والشيخ  يب،تيمية، واإلمام الشاط اإلسالم ابن شيخ
 ، وعّللوا ما ذهبوا إليو بتعليالت عّدة -اهلل رمحهم–ابن عثيمني 

 : رمحو اهللشيخ اإلسالم  قال
فأما العكو  واجملاورة عند شجرة أو حجر   فليس هذا من دين املسلمني،  »

  (11)« بل هو من جنس دين املشركني 
 : وقال

والعيون وحنوها مما ينذر هلا بعض العامة، أو يعلقون  واألحجاروأما األشجار  »
بها خرقًا أو حنو ذلك    فهذا كلو من البدع املنكرة، وهو من عمل أهل اجلاهلية، 
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ومن أسباب الشرك باهلل تعاىل، وقد كان للمشركني شجرة يعلقون بها أسل تهم 
 يا رسول اهلل! اجعل لنا ذات أنواط، كمايسمونها )ذات أنواط( فقال بعض الناس: 

ٺ ٺٺ ٿٿ ژ هلم ذات أنواط، فقال: اهلل أكرب! قلتم كما قال قوم موس  

أن قومًا يقصدون الصالة عند الشجرة اليت  اب وقد بلغ عمر بن اخلط ،ژٿ
س حتتها، فأمر بتلك الشجرة النا كانت حتتها بيعة الرضوان، اليت بايع النيب 

  (11)« فقطعت

يف معرض كالمو عن اتباع هذه األمة األمم  رمحو اهللاإلمام الشاطيب  الوق
 السابقة خابة أهل الكتاب يف بدعهم:

يدل عل  أنها تأخذ  (14)« حت  تأخذ أميت مبا أخذ القرون من قبلها » فقولو:  »
تتبعها يف  قدمبثل ما أخذوا بو، إال أنو ال يتعني يف االتباع هلم أعيان بدعهم، بل 

لتتبعّن َسنن من كان »انها، وتتبعها يف أشباهها، فالذي يدل عل  األول قولو: أعي
 « التبعتموهم ضب خرب ج رحت  لو دخلوا يف »احلديث؛ فإنو قال فيو:  (11)«قبلكم

« لنا ذات أنواط  اجعلفقلنا: يا رسول اهلل! » يدّل عل  الثاني قولو:  والذي

احلديث؛ فإن     «  ژ ٺ ٺ    ٺژ ائيل: فقال عليو السالم: هذا كما قالت بنو إسر
اختاذ ذات أنواط يشبو اختاذ اآلهلة من دون اهلل، ال أنو هو بنفسو؛ فلذلك ال يلزم يف 

  (11)« االعتبار باملنصو  عليو أن يكون ما مل ُين َّ عليو مثلو من كل وجو واهلل أعلم

 : رمحو اهللالشيخ ابن عثيمني  ويقول

الشرك األكرب، فإذا وضعوا عليها أسل تهم، وترّبكوا ذات أنواط وسيلة إىل  »
بها، يتدرج بهم الشيطان إىل عبادتها، وسؤاهلم حوائجهم منها مباشرة، فلهذا سّد 

  (11)« الذرائع  النيب 
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القولني لو وجاهة، ولكن التكلف يف معرفة تضمن هذه اللفظة للشرك أو  وكال
قد عذرهم جلهلهم    فائدة؛ ألن النيب لذرائعو ووسائلو اآلن قد ال يرج  ورا ه كب

حيكم عليهم بشي ، كما أنو ال بّد من النظر إىل قصد القائل من قولو قبل احلكم،  ومل
 بتجديدقالوا ذلك جهاًل منهم وهلذا عذرهم ومل يأمرهم  واجملزوم بو أن السائلني لو 

    يف األمور الظاهرةاملعني حت ل إميانهم لردتهم، ألن اجلهل مانع من إيقاع الكفر ع
  -سيأتي إن شا  اهلل كما–

أن أب اب القولني اتفقوا عل  استثنا  من قام بو مانع اجلهل إما حلداثة  مع
إسالمو أو لكونو نشأ بغ  دار اإلسالم، أو بعيدًا عن األمصار من احلكم بالكفر عليو 

بق إيراد بعضها يف إذا تلبس بنوع من أنواع الكفر، ونصو  العلما  يف ذلك كث ة، س
  (15)السابق يف هذه املسألة  لعلما ثنايا كالم ا

 .باجلهل العذر: اخلامس املطلب

 وهو املشهور، ومنها: (11)معاني: منها: خلو النفس من العلم  بعدةيأتي  اجلهل

  ومنها: فعل الشي  خبال  ما حّقو أن (17)الشي  خبال  ما هو عليو  اعتقاد

 ٺ ٺ ژ: ومنو قولو تعاىل ،(18)عتقادًا ب ي ًا أو فاسدًا يفعل، سوا  اعتقد فيو ا

  (11) ژ    ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ

 باجلهل الذي يعذر باحبو أو ال يعذر: واملقصود

يقول الشا  قواًل أو يفعل فعاًل خبال  ما حّقو أن يفعل، أو يعتقد اعتقادًا  أن
  (11)احلق خبال  ما هو عليو من 

األشاا  واألزمنة واألمكنة، يقول شيخ اإلسالم  خيتلف باختال  واجلهل
 : رمحو اهللابن تيمية 
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وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها قد يكون الرجل مل تبلغو النصو  املوجبة  »
 دملعرفة احلق، وقد تكون عنده ومل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، وقد يكون ق

ملؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق وأخطأ عرضت لو شبهات يعذره اهلل بها، فمن كان من ا
 .(14)« فإن اهلل يغفر لو خطأه كائنًا ما كان 

واألزمنة اليت يندرس فيها  األمكنةوكث ًا من الناس قد ينشأ يف » أيضًا:  ويقول
كث  من علوم النبوات، حت  ال يبق  من يبلغ ما بعث اهلل بو رسولو من الكتاب 

بعث اهلل بو رسولو، وال يكون هناك من يبلغو ذلك، واحلكمة، فال يعلم كث ًا مما ي
ومثل هذا ال يكفر، وهلذا اتفق األئمة عل  أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
واإلميان، وكان حديث العهد باإلسالم، فأنكر شيئًا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة 

 .(11) «فإنو ال حيكم بكفره حت  يعر  ما جا  بو الرسول

وهلذا لو أسلم رجل ومل يعلم أن الصالة واجبة عليو، أو مل يعلم أن : » قالو
اخلمر حيرم مل يكفر بعدم اعتقاد إجياب هذا وحتريم هذا، بل ومل يعاقب حت  تبلغو 

 .(11)« احلجة النبوية 

باجلهل عامة وشاملة لألبول اجملمع عليها، للداللة الصرحية من  العذر وأدلة
، مثل حديث الرجل من بين إسرائيل الذي أمر أهلو بإحراقو نصو  السنة عل  ذلك

  (11)بعد موتو وط نو وذريو يف الريح 

 شيخ اإلسالم معلقًا عل  هذا احلديث: قال

فهذا الرجل كان قد وقع لو الشك، واجلهل يف قدرة اهلل تعاىل عل  إعادة ابن  »
بو ذلك، وهذا أبالن  آدم بعدما أحرق وذري، وعل  أنو يعيد امليت وحيشره إذا فعل

 عظيمان:
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 : متعلق باهلل تعاىل، وهو اإلميان بأنو عل  كل شي  قدير أحدهما

: متعلق باليوم اآلخر، وهو اإلميان بأن اهلل يعيد هذا امليت، وجيزيو عل  والثاني
أعمالو، ومع هذا فلما كان مؤمنًا باهلل يف اجلملة، ومؤمنًا باليوم اآلخر يف اجلملة، وهو 

وهو خوفو من اهلل أن  –بعد املوت، وقد عمل عماًل باحلًا  اقب يثيب ويعأن اهلل
غفر اهلل لو مبا كان فيو من اإلميان باهلل واليوم اآلخر والعمل  -يعاقبو عل  ذنوبو

  (15) «الصاحل 

يف معرض حديثو عن حكم من ج د فرضًا من  رمحو اهللابن القيم  وقال
جهاًل، أو تأوياًل يعذر فيو باحبو فال يكفر  لكوأما من ج د ذ» فرائض اإلسالم: 

باحبو بو، ك ديث الذي ج د قدرة اهلل عليو، وأمر أهلو أن حيرقوه ويذروه يف 
الريح، ومع هذا فقد غفر اهلل لو، ورمحو جلهلو، إذ كان ذلك الذي فعلو مبلغ علمو ومل 

  (11)« جي د قدرة اهلل عل  إعادتو عنادًا أو تكذيبًا 

 يف تعليقو عل  احلديث: رمحو اهللوزير ابن ال وقال

 جهلووإمنا أدركتو الرمحة جلهلو وإميانو باهلل واملعاد ولذلك خا  العقاب، وأما  »
فال يكون كفرًا إال لو علم أن األنبيا  جا وا بذلك  دااًلاهلل تعاىل عل  ما ظنو  بقدرة

    ەئ ائ ائ       ى ى ژوأنو ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدًا منهم لقولو تعاىل: 

  (18)« وهذا أرج  حديث ألهل اخلطأ والتأويل  ،(17) ژەئ

قيام  بعد–ما مل يتبني لنا خال  ذلك  ومن نطق بالشهادتني حكم بإسالم فكل
 وهذا احلكم بالنسبة للدنيا  -احلجة

 :رمحو اهللاإلمام ابن رجب احلنبلي  يقول
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جا ه يريد الدخول  نم كان يقبل من كل ومن املعلوم بالضرورة أن النيب  »
  (11)« يف اإلسالم بالشهادتني فقط، ويعصم دمو بذلك وجيعلو مسلمًا 

أكد العلما  عل  ضرورة بلوغ احلجة للمعني وثبوتها عنده، ومتّكنو من  وقد
 وكل ذلك ال يتم إال بوجود من حيسن إقامة احلجة  ا،معرفته

 :رمحو اهللشيخ اإلسالم ابن تيمية  يقول

قوال اليت يكفر قائلها: قد يكون الرجل مل تبلغو النصو  املوجبة وهكذا األ »
ملعرفة احلق، وقد تكون عنده ومل تثبت عنده، أو مل يتمّكن من فهمها، وقد يكون قد 
عرضت لو شبهات يعذره اهلل بها، فمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق وأخطأ 

  (51)« فإن اهلل يغفر لو خطأه كائنًا من كان 

 كالمًا مهمًا حول من يقيم احلجة: رمحو اهللالشيخ سليمان بن س مان  ويقول

الذي يظهر لي واهلل أعلم أنها ال تقوم احلجة إال مبن حيسن إقامتها، وأما من  »
يعر  أحكام دينو وال ما ذكره العلما  يف ذلك،  الال حيسن إقامتها كاجلاهل الذي 

  (54)«  احلجة وب تقومفإنو ال 

 تأويل  أوبد من قيام حجة ب ي ة تنفي عمن تقام عليو أي شبهة  فال
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 ةــاخلامت

 هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات   وبعد: احلمد

 ختام هذا الب ث أسّجل أهم النتائج اليت توّبلت إليها من خاللو: ففي

 عل  الن و اآلتي: وهي

 ب يح  –دل الدراسة  - حديث أبي واقد  أن -4

ملوافقة إبراهيم بن سعد والقعنيب وهما « وحنن حديثو عهد بكفر » يادة ز ب ة -1
 ثقتان حملمد بن إس اق عل  ما تقّدم يف موضعو من الب ث 

 أنواط( تدور حول التعليق ) املعاني اللغوية لكلمة أن -1

 جواز التّبرك مبا مل يرد بو الدليل  عدم -1

فيو عل  فاعلو باختال  التربك باألشجار واألحجار وحنوها خيتلف احلكم  أن -5
 قصده 

 األشاا  واألزمنة واألمكنة  اختال اجلهل خيتلف ب أن -1

أدلة العذر باجلهل عامة وشاملة لألبول اجملمع عليها، للداللة الصرحية من  أن -7
 نصو  السنة 

من معرفتها، وكل ذلك ال  ومتّكنوبلوغ احلجة للمعني، وثبوتها عنده،  ضرورة -8
 قامة احلجة يتم إال بوجود من حيسن إ

املسؤولية امللقاة عل  عاتق العلما  والدعاة ممن حيسن إقامة احلجة ليقيموا  ِعَظم -1
 احلجة عل  اخللق، ويزيلوا الشبو عنهم 

 اهلل وسلم عل  نبينا دمد وعل  آلو وب بو وسلم  وبل 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 ( 418: )األعرا  سورة (4) 

 كـان  مـن  سـنن  لرتكـنب »  جـا   مـا  باب الفنت، كتاب( 1/175: )جامعو يف الرتمذي أخرجو (1) 
 ( 1481) برقم«  بلكمق

: العـرب  لسان ،(4411-1/4415: )الص اح ،(5/417: )احلديث غريب يف النهاية: انظر (1) 
 ( 4/185: )الص اح خمتار ،(7/148-114)

 ( 418)  : اجمليد فتح (1) 

 ( 418)  : اجمليد فتح (5) 

 ( 415)  : احلميد العزيز تيس  (1) 

 (411)  : احلميد العزيز تيس  (7)

 ( 4/141: )املفيد القول (8)

 ( 157)  : الرسالة (1)

 ( 144)   املرتاد بغية (41) 

 ( 11: )عمران آل سورة (44) 

 ( 1/111: )البيان جامع (41) 

 الناس وترى) احلج سورة تفس  باب التفس ، كتاب( 4718-1/4717: )البااري أخرجو (41) 
 ( 1111) برقم( سكارى

 ( 51: )الن ل سورة (41) 

 ( 48: )الن ل وسورة ،(11: )إبراهيم سورة (45) 

 ومسـلم (  4171) بـرقم  التلبيـة  بـاب  احلج، كتاب( 1/514) ب ي و يف البااري أخرجو (41) 
 ( 4481) برقم ووقتها وبفتها التلبية باب احلج، كتاب( 1/814)

 مالكـري  القـرآن  مـن  آيـات  عـّدة   رمحـو اهلل  ساق وقد ،(1/817) املستقيم الصراط اقتضا  (47) 
  ذلك عل  استشهادًا
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 ( 417-17/411) الفتاوى جمموع (48) 

  سوا  فيو واجلمع الواحد وأوغادهم، الناس أراذل -وفت ها الطا  بتشديد -: الطَّغام (41) 
 ( 4/415) الص اح خمتار ،(41/118) العرب لسان: انظر 

 ( 418) األعرا  سورة (11) 

 ( 411)   احلميد العزيز تيس  (14) 

 اجلملة هذه تتضمنو ما بيان يف املفسرين كالم عل  للوقو  التفس  كتب من عدد إىل رجعت (11) 
 أجـدهم  فلـم  واقـد،  أبـي  حـديث  يف الواردة األعرا  سورة من( 418) لآلية تفس هم عند

 جـامع : انظـر   عليـو  ويـدل  يتضّمنو وما ملعناه بيان بدون احلديث يوردون وإمنا هلا، يتعرضون
 العظـيم  القـرآن  تفسـ   ،(8/11 ،7/471) للقرطيب القرآن ألحكام امعاجل ،(1/11) البيان

 تيس  بعدها، وما( 1/417) البيان أضوا  ،(111-1/114) القدير فتح ،(1/145-141)
 إال عنـو  تكلم من أجد فلم احلديث شروح وأما(  115-111)   للسعدي الرمحن الكريم

 ومل ،(1/71) األحـوذي  عارضـة  يف ربيالع وابن ،(1/111) األحوذي حتفة يف املباركفوري
 املسـانيد  كتـب  يف ورواياتـو  احلـديث  طـرق  أكثـر  أن كمـا  اجلملة، هذه تتضمنو ما إىل يتطرقا

  واملصنفات

 ( 4/111) اللهفان إغاثة (11) 

 ( 1)   النضيد الدر (11) 

 ( 418) األعرا  سورة (15) 

 ( 411)   احلميد العزيز تيس  (11) 

 ( 418) األعرا  سورة (17) 

 . رمحو اهلل باز ابن عبدالعزيز الشيخ بتعليق( 415)   اجمليد فتح (18) 

  باختصار( 1/817) املستقيم الصراط اقتضا  (11) 

  باختصار( 417-17/411) الفتاوى جمموع (11) 

 والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب( 1/1111) ب ي و يف البااري أخرجو حديث من جز  (14) 
 ( 1888) برقم«  قبلكم كان من سنن تتبعّنل»   النيب قول باب
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 االعتصـام  كتـاب ( 1/1111) بـ ي و  يف الباـاري  أخرجـو  مـا  منهـا  أحاديث عدة طر  (11) 
 ومسـلم  ،(1881) بـرقم «  قبلكم كان من سنن لتتبعن»   النيب قول باب والسنة، بالكتاب

 ( 1111) برقم والنصارى اليهود سنن اتباع باب العلم، كتاب( 1/1151) ب ي و يف

 ( 751-1/754) االعتصام (11) 

ــول (11)  ــد الق ــر ،(1/141) املفي ــالم وانظ ــن ك ــي اب ــة يف العرب ــوذي عارض  ،(1/71) األح
 ( 1/111) األحوذي حتفة يف واملباركفوري

 :انظر املسألة هذه يف العلما  كالم بيان يف لالستزادة (15) 
 الفتـاوى  جممـوع  ،(4/115) للنـووي  مسـلم  بـ يح  شـرح  ،(8/414) قدامـة  البن املغين 
 ،(1/547) النجدية الرسائل حاشية ،(45)   املعني تكف  حكم رسالة ،(7/111-141)

 ( 41/411) إبراهيم بن دمد الشيخ فتاوى
 تقـدم  وقـد «  بكفـر  عهد حديثو وحنن»  زيادة واقد أبي حديث روايات بعض يف وردت وقد
 سـعد  بـن  إبراهيم ملوافقة وذلك شاذًا، الو منكرًا وليس ب يح الزيادة بهذه احلديث أن بيان

 لوجـود  اللفظـة  أو احلديث بو يرد منكرًا تفرده يعد فال إس اق بن حملمد ثقتان وهما والقعنيب
  الب ث من( 45)  : انظر  املتابعة

 إسالمو يكون كيف إذ استشكال بدر يوم أسلم ، الليثي واقد أبا أن يرى من عند وقع وقد
 – املسـألة  هـذه  علـ   تكلـم  من وأحسن«  بكفر عهد حديثو وحنن»  لروايةا يف ويأتي متقدمًا

 عـن  ونقل املسألة، هذه يف اخلال  ذكر فقد : رمحو اهلل حجر ابن احلافظ – عليو وقفت فيما
 أن مـن  الـدؤلي  سـنان  أبـي  بـن  سـنان  إىل وأسنده الزهري عليو نّ  ما تص يح عساكر ابن

 ( 174-7/171) ةاإلباب: انظر  الفتح عام كان إسالمو
 وحنـن »  واقـد  أبـي  قـول  يـرده  هذا: » الصنعاني كالم عل  تعليقًا الفوزان باحل الشيخ قال

 اجلهـل  عـارض : انظـر  بـالكفر؟  عهد حديث يكون بدرًا شهد الذي وهل «بكفر عهد حدثا 
 مزيـداً : وانظر(  4) حاشية( 115)  : واجلماعة السنة أهل عند االعتقاد أحكام عل  وأثره
 السـابق  املرجع يف الفتح مسلمة من كان  واقد أبا أن يف العلم أهل من احملققني رجيحت من
  (115-144 ) 
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 ( 44/411) العرب ولسان ،(411)   القرآن غريب يف املفردات: انظر (11) 

 ( 411)   املفردات: انظر (17) 

 ( 411)   املفردات: انظر (18) 

 ( 1: )احلجرات سورة (11) 

 ( 4/115) االعتقادية اإلميان ضنواق: انظر (11) 

 ( 11/111) الفتاوى جمموع (14) 

 ( 44/117) الفتاوى جمموع (11) 

 أورده للاطـابي  كـالم  يف أيضـاً  املسألة هذه يف تفصياًل: وانظر ،(44/117) الفتاوى جمموع (11) 
 ( 4/471) مسلم ب يح عل  شرحو يف النووي اإلمام

ڍ ڌ  ڌ ژ  بــاب األنبيــا ، كتــاب( 4181-1/4181) بــ ي و يف الباــاري أخرجــو (11) 

 ( 1111) برقم ژڎ ڎ 

 ( 4/114) الفتاوى جمموع (15) 

 ( 4/117) السالكني مدارج (11) 

 ( 45: )اإلسرا  سورة (17) 

 ( 111)   اخللق عل  احلق إيثار (18) 

 ( 71)   واحلكم العلوم جامع (11) 

 ( 11/111) الفتاوى جمموع (51) 

 ( 18)   باعواالت احلق أهل منهاج (54) 
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 واملصادر املراجع فهرس

 البن حجر العسـقالني، دراسـة وحتقيـق: عـادل أمحـد عبـداملوجود        يف متييز الص ابة: اإلبابة
 هـ 4145دمد معّوض، دار الكتب العلمية، ب وت، لبنان، الطبعة األوىل،  ل وع

 يـد اهلاللـي، دار ابـن    ألبي إس اق إبراهيم بن موس  الشاطيب، حتقيق: سليم بـن ع  :االعتصام
 هـ 4148عفان، اخلرب، السعودية، الطبعة األوىل، 

 لإلمام ابن القيم، حتقيق: خالد عبداللطيف السبع  العلمي،  اللهفان من مصائد الشيطان: إغاثة
 هـ 4147دار الكتاب العربي، ب وت، لبنان، الطبعة الثانية، 

  شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق وتعليق: د  ل الصراط املستقيم ملاالفة أب اب اجل يم: اقتضا
 هـ 4144نابر بن عبدالكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 ألبي عبداهلل دمد بن املرتض  اليماني املعرو  بابن الوزير، دار الكتب  احلق عل  اخللق: إيثار
 هـ 4148العلمية، ب وت، 

 يمية، حتقيق ودراسة: الدكتور موسـ  بـن سـليمان الـدوي ،     لشيخ اإلسالم ابن ت املرتاد: بغية
 هـ 4145مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة الثالثة، 

 دار الكتـب العلميـة، بـ وت، لبنـان، الطبعـة األوىل،       األحوذي بشرح جـامع الرتمـذي:   حتفة
 هـ 4141

 الباكسـتاني،  ألمحد بن علي بن حجر العسقالني، حتقيق وتعليق: أبو األشبال  التهذيب: تقريب
 هـ 4141الطبعة األوىل،  رياض،دار العابمة، ال

 ألمحد بن علي بن حجر العسقالني، حّققو وعلق عليو: مصـطف  عبـدالقادر    التهذيب: تهذيب
 هـ 4145عطا، دار الكتب العلمية، ب وت، الطبعة األوىل، 

  الشـيخ، اعتنـا :    للشيخ سليمان بـن عبـداهلل آل   العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: تيس
جمدي بن منصـور ابـن سـيد الشـوري، دار الكتـب العلميـة، بـ وت، لبنـان، الطبعـة األوىل،          

 هـ 4141
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 ألبي جعفر دمد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، ب وت،  البيان يف تأويل القرآن: جامع
 هـ 4148لبنان، الطبعة الثانية، 

 حتقيـق: أمحـد شـاكر وآخـرون، دار إحيـا  الـرتا        حملمد بن عيس  الرتمـذي،   الرتمذي: جامع
 العربي، ب وت 

 اعتنا : حبيب األعظمي، منشور كمل ق بكتاب املصنف لعبـد الـرزاق    ملعمر بن راشد: اجلامع
 هـ 4111الصنعاني، اجمللد العاشر، املكتب اإلسالمي، ب وت، الطبعة الثانية، 

 وكاني )ضمن الرسائل السلفية(، دار الكتب لإلمام الش النضيد يف إخال  كلمة التوحيد: الدر
 هـ 4118العلمية، ب وت، لبنان، 

 البن أبي عابم، حتقيق: دمد نابر الدين األلباني، املكتب اإلسالمي، ب وت، الطبعـة   :السنة
 هـ 4111األوىل، 

 حملمد بن نصر املروزي، حتقيق: سامل أمحد السـلفي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بـ وت،       :السنة
 هـ 4118لطبعة األوىل، ا

 ألبي عبداهلل دمد بن يزيد القزويين، حتقيق: دمد فؤاد عبـدالباقي، دار الريـان    ابن ماجو: سنن
 للرتا ، مطبعة دار إحيا  الكتب العربية 

 ألمحد بن شعيب أبو عبدالرمحن النسائي، اعتنا : الدكتور عبدالغفار البنـداري،   الكربى: السنن
 هـ 4144األوىل،  ةالكتب العلمية، ب وت، الطبعسيد كسروي حسن، دار 

 لإلمام حيي  بن شر  النووي، املطبعة املصـرية بـاألزهر، الطبعـة األوىل،     ب يح مسلم: شرح
 هـ 4117

 إلمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبـدالغفور عطـار، دار العلـم للماليـني،      :الص اح
 هـ 4141ب وت، لبنان الطبعة الرابعة، 

  اعتنا  كمـال يوسـف   -مع اإلحسان برتتيب ب يح ابن حبان البن بلبان -ابن حبان يحب ،
 هـ 4117لبنان، الطبعة األوىل،  وت،احلوت، دار الكتب العلمية، ب 

 حملّمد بن إمساعيل البااري اجلعفي، اعتنا  الدكتور مصطف  ديب البغا، دار  البااري: ب يح
 هـ 4117لثالثة، ابن كث ، اليمامة، ب وت، الطبعة ا
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 ألبي احلسني مسلم بن احلجـاج، اعتنـا  دمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار احلـديث،        مسلم: ب يح
 هـ 4141الطبعة األوىل، 

 ألبـي العـال بـن راشـد      اجلهل وأثره عل  أحكام االعتقاد عند أهل السنة واجلماعـة:  عارض
 هـ 4111الراشد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 

 بـن حسـن آل الشـيخ، راجـع حواشـيو       عبـدالرمحن  للشـيخ يد شرح كتـاب التوحيـد:   اجمل فتح
املكتبة التجارية، مكة املكرمة، مكتبـة   ز،وب  ها وعلق عليها: مساحة الشيخ عبدالعزيز بن با

 هـ 4141دار احلديث، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 ثـيمني، دار ابـن اجلـوزي،    شرح الشيخ دمد بـن بـاحل الع   املفيد عل  كتاب التوحيد: القول
 هـ 4114الدمام، الطبعة الرابعة، 

 ألبي الفضل مجال الدين ابن منظور اإلفريقي، دار الفكـر، دار بـادر، بـ وت،     العرب: لسان
 هـ 4141لبنان، الطبعة األوىل، 

 لعلي بن أبي بكر اهليثمي، دار الريـان للـرتا ، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،       الزوائد: جممع
 هـ 4117وت، ب 

 مجع وترتيب: عبدالرمحن بن دمد بن قاسم وابنو دمد،  اإلسالم ابن تيمية: فتاوى شيخ جمموع
جممـع امللــك فهــد لطباعـة املصــ ف الشــريف يف املدينـة، توزيــع وزارة الشــؤون اإلســالمية،    

 هـ 4141

 م 4187حملمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان، ب وت،  الص اح: خمتار 

 ألبي عبداهلل دمد بـن أبـي بكـر بـن القـيم اجلوزيـة، دار الكتـاب العربـي،          السالكني: مدارج
 هـ 4111ب وت، 

 ألمحد بن علي بن املثن  أبو يعلـ  املوبـلي التميمـي، اعتنـا : حسـني سـليم        أبي يعل : مسند
 هـ 4111أسد، دار املأمون للرتا ، دمشق، الطبعة األوىل، 

 لإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر  اإلمام أمحد: مسند 

 لعبداهلل بن الـزب  احلميـدي، اعتنـا : حبيـب الـرمحن األعظمـي، دار الكتـب         احلميدي: مسند
 العلمية، مكتبة املتنيب، ب وت، لبنان 
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 لسليمان بن داود الطيالسي، دار املعرفة، ب وت  الطيالسي: مسند 

 بن دمد بن أبي شيبة الكويف، اعتنـا : كمـال يوسـف    ألبي بكر عبداهلل  ابن أبي شيبة: مصنف
 هـ 4111احلوت، مكتبة الرشد، الرياض،  الطبعة األوىل، 

 ألبي القاسم الطرباني، اعتنا : محدي السلفي، مكتبة العلوم واحلكـم، املوبـل،    الكب : املعجم
 هـ 4111الطبعة الثانية، 

 ا  دمد أمحد خلـف اهلل، مكتبـة األولـو،    للراغب األبفهاني، اعتن يف غريب القرآن: املفردات
 القاهرة 

 للشيخ سليمان بن س مان، مطبعة  أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع: منهاج
 هـ 4111املنار، القاهرة، 

 لشمس الـدين دمـد بـن أمحـد الـذهيب، حتقيـق: علـي دمـد          االعتدال يف نقد الرجال: ميزان
 البجاوي، دار الفكر 

 البن األث  اجلزري، حتقيـق: طـاهر أمحـد الـزاوي، ودمـود       يف غريب احلديث واألثر: نهايةال
 هـ 4111الطناحي، املكتبة العلمية، ب وت، 

 للدكتور دمد بن عبداهلل الوهييب، دار  اإلميان االعتقادية وضوابط التكف  عند السلف: نواقض
 هـ 4141املسلم، الرياض، الطبعة األوىل، 

       



 

 

 

 

 

 

 ثالثًا:  تاريخ:
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 812            د. حممد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

 

 

 

 

 

 عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش 

 
 
 

 أستاذ مشارك جبامعة أم القرى 
 قسم التاريخ والعمارة اإلسالمية 
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 881            د. حممد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

 عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

 يف تغيري بعض معامل البناء اإلبراهيمي رؤية حتليلية لواقع قريش االجتماعي والتجاري وأثره

 التمهيد:

ڃ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  احلمد هلل القائل يف حمكم الكتاب:

چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
. والقائل أيضًا: (1) 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٱ  ٻ  ٻ﴿
. انتهت (8) 

إبراهيم عليه السالم إىل واد غري ذي زرع، حيث ُأبتلي فيها  الرحلة اإلميانية بسيدنا
، أمر يف نهايتها برفع البناء األول، ألول بيت وضع للناس؛ فجاء (1)بأمرين عظيمني

 (4)وفق إمكانيات إبراهيم وقدرته، متواضعًا يف الشكل واملضمون، فبنى بالرضم
ة ما زاد منها عن حدود وبأحجار حملية مل يتدخل أحد يف تسوية وجوهها أو إزال

ب(. ومل يكن له سقف، وال لبابيه املالصقني لألرض 4اجلدار )الشكل رقم 
 ووجودهما آنذاك على حمور واحد يف ركين البيت املشرف مما يلي اجلنوب،. (8)مصاريع

أحدهما يف الشرق، واآلخر يف الغرب. خمالف ملا تعارف الناس عليه يف القديم 
يف منتصف اجلدار الرئيسي للمبنى، فهل هذا مما أمر به عليه  واحلديث من وضع الباب

 السالم؟ وما احلكمة من ذلك؟ وما عالقته ببداية الطواف أو نهايته؟

إن مجيع التجديدات اليت متت يف الكعبة املشرفة بعد ذلك البناء، حافظت على 
اعيل عليهما املواصفات اليت بين بها البيت املعظم يف عهد سيدنا إبراهيم وابنه إمس

، فما الدافع إىل (6)السالم. ومل يشذ عن ذلك إال بناء قريش بعد عام الفيل بعدة عقود
ذلك؟ وما الغرض منه؟ وهل له عالقة مبا أقدموا عليه من تغيري فيما تبقى لديهم من 



 هـ1414 ذي القعدة( 82جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   888

ڎ  ڈ  شعائر احلج؟ اليت سنها إبراهيم عليه السالم امتثااًل ألمر ربه الذي قال: 

ہ  وقوله تعاىل:  گ  گ ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گڈ  ژ  ژ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 (7) . 

 مشكلة البحث وأهدافه ومنهجه: 

إن عنوان البحث املتضمن رؤية حتليلية لواقع قريش االجتماعي والتجاري 
ضايا رئيسية؛ وحياول وأثر ذلك يف تغيري بعض املعامل اإلبراهيمية. تطرح ثالث ق

الباحث اإلجابة عليها مبا يتوافق مع منهج البحث التارخيي والتحليلي وهي على 
 النحو التالي:

حالة البناء القديم للكعبة املشرفة منذ قصي حتى شرعت قريش يف إعادة جتديده  -1
 وفق مواصفات مل تكن يف البناء القديم.

لذهيب الذي سبق البعثة الشريفة؛ الرقي االجتماعي واملالي لقريش يف عصرها ا -8
 وأثره يف تغيري بعض شعائر احلج. وما جنم عنه من متيز واستعالء.

 معامل البناء القرشي للكعبة املشرفة، ومربراته ودواعيه. -1

فتبحث يف حال البناء القديم الذي صمد لعوادي الزمن عدة  أما النقطة األوىل
باحلجارة اخلالية من املواد الالصقة، كاجلص  . فلم تؤثر فيه األمطار لكونه بين(2)قرون

والنورة. فإذا داهمته السيول من أحد أبوابه، وغالبًا ما يكون الباب الشرقي، وجدت 
 هلا خمرجًا من الغربي املالصق لألرض كسابقه.

وليس له سقف ميكن أن يتأثر باحلريق أو بتلف األخشاب القدمية، وهلذا فقد 
 .(2)أ للزواحف والطيورجاء ما يفيد أنه كان ملج
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فتبحث يف مكونات اجملتمع القرشي الذي ظل وفيًا لزعامة  أما النقطة الثانية
قصي بن كالب وبنيه، حتى توسعوا يف التجارة اليت اشرتك فيها معظم أفراد اجملتمع مبا 

. (11). وبرز منهم طبقة ثرية أمسكت برؤوس األموال النقدية والعينية(12)فيهم النساء
. فتجرأت على مطالبة عبد املطلب بإشراكهم يف (18) نفوذها ندًا لبين هاشمورأت يف

البحث عن زمزم، ثم ساروا يف طريق الفساد التجاري، فطففوا امليكال وامليزان، 
وتعالوا على الناس بأصوهلم وكثرة أمواهلم وجماورتهم لبيت اهلل. حتى قالوا يف 

 .(11)د قصي"األمثال، "الناس تبع لقريش، وقريش تبع لول

فتبحـث يف الوضـع الـذي اسـتقر عليـه البيـت الشـريف،         أما النقطـة الثالثـة  
واملخالف يف بعض معامله للبناء اإلبراهيمـي الـذي وصـفناه يف البدايـة باملتواضـع يف      

 الشكل اخلارجي والداخلي. وفق قدرة إبراهيم وإمكانياته املتواضعة.

لتارخيي الذي جيمع الروايات وحيللها فهو املنهج ا أما املنهج املتبع يف الدراسة
وينقدها من الظاهر والباطن، وال يستثنى منها إال ما ثبتت صحته من الكتاب والسنة، 
ولذا فإن كثري من الروايات التارخيية املتداولة قد رفضت وفق هذا املنهج، الشتماهلا 

ل مكة يف على املبالغات واألساطري اليت اختفت بظهور اإلسالم، فلم تتحرك جبا
عمارة عبداهلل بن الزبري للكعبة، ومل تتطاير األحجار من أيدي العمال عند بدء اهلدم 

هـ وعمارة الدولة 78للبناء القرشي، وكذلك احلال يف عمارة عبدامللك بن مروان سنة 
 هـ وسأعاجل املوضوع وفق العناوين التالية.1212العثمانية سنة 

 اعد وأسس جديدة.قصي وبناء اجملتمع القرشي وفق قو -1
 األوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة. -8

 قرار اهلدم وصعوبة اإلمجاع. -1

 مراحل البناء وعقباته. -4

 معامل الكعبة يف البناء القرشي. -8
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، وسط وادي (14)ظلت الكعبة املشرفة مبنية باحلجارة املرضومة املدخل:
، (16)احملكمة البناء ، فوق قواعد إبراهيم(18)أذرع 2إبراهيم منذ رفع البناء حبوالي 

 .(17)واليت كانت على شكل مستطيل غري منتظم األضالع

وبالرغم مما قيل يف تعدد املرات اليت تعرضت فيها الكعبة للتجديد قبل 
، ال منلك الدليل على إثباتها أو نفيها؛ (12)، فإن معظمها روايات ظنية(12)اإلسالم

، وما وصلنا من (82)ليه السالمإال ما نص عليه القرآن الكريم من بناء إبراهيم ع
األخبار املقطوع بصحتها عن بناء قريش للكعبة قبل البعثة الشريفة حبوالي 

، وما تلى ذلك من أعمال متت يف فرتات خمتلفة من العصر األموي (81)عامًا18
 .(88)والعثماني

ومما يثري االنتباه أن البناء القرشي للكعبة جاء يف فرتة خلت من األحداث اليت 
، وكانت على (81)صفت مبكة املكرمة، كحروب الفجار املعروفة يف التاريخ اجلاهليع

وجه اليقني بعد عام الفيل، فلماذا جاءت بعد هذه األحداث، وليس قبلها، وما حال 
 الزعامة القرشية آنذاك من حيث الثراء واملكانة االجتماعية.

 قصي وبناء اجملتمع القرشي، وفق قواعد وأسس جديدة:

؛ زعامـة  (84)املتتبع لتاريخ قريش منذ تسنم قصي بن كالب املعروف باجملمعإن 
القبيلة بعد فساد خزاعة، وتفريط املؤمتن على مفاتيح الكعبة منهم ببيعها وفـق صـفقة   

يدرك رجاحة عقل قصـي حتـى    (88)خاسرة، صارت مضرب املثل يف الغنب واخلسارة
. (87)سـاو  مـن كـان قبلـهم    . فقد جنب قومـه م (86)«أدهى من رؤي يف العرب»عد 

، وأحدث هلـم مـن   (82)فألزمهم باحرتام البيت وتعظيمه، وأوجب عليهم إطعام احلاج
التنظيمات العمرانيـة واإلداريـة مـا نقلـهم مـن حيـاة التنقـل والرتحـال إىل التمـدن          

 . مستغاًل جماورتهم هلذا البيت املقدس الذي تقدسه العرب. (82)واالستقرار



 888            د. حممد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

ول مهابة عند العرب باعتبـارهم جـريان بيـت اهلل، فلـم     وقد أكسبهم هذا التح
. وقـد عـد   (11). وسلموا بأنهم تبعـًا لقـريش  (12)يستحلوا قتاهلم، ومل يبدءوهم بعدوان

هذا التوفيق الذي صاحب أعمال قصي، إحدى مراحل االختيار اليت هيأها اهلل تعاىل، 
د اخلـامس  لظهور دين جديد يوحى به إىل رجل مـن أحفـاد قصـي بـن كـالب، اجلـ      

. فقد روى اإلمام مسلم عن واثلة بن األسقع أن (18)لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أن اهلل عز وجل اصطفى كنانة من ولـد إمساعيـل،   »النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 

واصطفى قريشًا من كنانة، واصـطفى مـن قـريش بـين هاشـم، واصـطفاني مـن بـين         
إن اهلل عـز  »ل اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم قـال:    . ويف رواية ألمحد أن رسو(11)«هاشم

وجل خلق خلقه، فجعلين مـن خـري خلقـه، ثـم فـرقهم فـرقتني، فجعلـين مـن خـري          
الفرقتني، ثم جعلهم قبائل، فجعلين من خريهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتًا، فجعلـين مـن   

 .(14)«خريهم بيتًا، وأنا خريكم بيتًا، وخريكم نفسًا

اعد اجملتمع القرشي، فإن بنيه أمتوا بناء هذا الصرح، فإذا كان قصي قد أرسى قو
، وقـد أوصـاهم قبـل موتـه بوصـية      (18)بعدا ن وزع بينهم املهام اليت ُبين عليها جمدهم

جامعة نافعة، تكشف جبالء عن رجاحة عقله ونبل مرؤته فقال: "من عظم لئيمًا شاركه 
كـرامتكم، فـداووه   يف لؤمه، ومن استحسن مسـتقبحًا شـاركه فيـه، ومـن مل تصـلحه      

 .(16)بهوانه، فالدواء حيسم الداء"

ومهما يكن من أمـر، فقـد نهـض عبـد منـاف الـذي خلـف والـده باجلوانـب          
. فـتتلف أمـر القبائـل الـيت تنتمـي إىل كنانـة، وبعـض قبائـل         (17)السياسية والتنظيمية

. وأضـفت  (12)العرب، وعقدت يف عهده معظم األحالف اليت زادت من قـوة قـريش  
هم من هيبتها وشرفها، ما مكنهم من إبراز دورهم يف اجملتمع القرشي. حتى قريش علي

أن مالـك بـن الدغنـة أحـد احللفـاء البـارزين زمـن البعثـة الشـريفة، وزعـيم القـارة            
، عاد بأبي بكر الصديق رضي اهلل عنه من اليمن، حمميًا جبـواره املعتـرب   (12)واألحابيش

 االلتحاق بركب املهاجرين يف احلبشة. عند قريش. بعد عزم الصديق رضي اهلل عنه
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ثم قام ابنه هاشم بن عبد مناف باألمر من بعده، بعد أن اصطلحت قريش على 
فأرسـى   (41). ببذل ماله يف إطعام احلاج وسقايتهم(42)توليه الرئاسة والسقاية والرفادة

خائه قواعد التجارة بالبدء يف رحلة الشتاء والصيف، حمققًا لقومه النجاح جباهـه، وسـ  
 (41)، فاشتقوا له امسًا يناسب أفعاله يف اجلـود والكـرم  (48)الذي صار مضرب األمثال

وهو شرف مل يكن ألحد من قبله. ثم تدرج يف الفضائل واملكاسب فنظم بإشرافه سري 
. (44)قوافلهم اليت خرجت ألول مـرة خـارج حـدود مكـة؛ إمـا إىل الشـام أو احلبشـة       

أراضيهم، وآتلفهم حتى وافته املنيـة بغـزة مـن أرض    وهادن القبائل اليت متر القوافل ب
 .(46). اليت عرفت حتى اليوم بغزة هاشم(48)فلسطني

وحتسبًا ملا ينجم عن وفاته من كساد التجارة، أو نقض عهودها، أرسـلت قـريش   
بعض إخوته إىل ملوك األرض اليت متر بها جتارتهم؛ لتجديد االتفاقيات، وإلزام القبائـل  

 ، ومت هلم ما أرادوا وفق عهود ومواثيق ملزمة.(47)ًا عليهمبا عاهدوا هامش

وإذا كانت الزعامة القرشية قد انتقلت بعده إىل أخيه عبداملطلب بن عبدمناف، 
بسهولة ويسر. فإن الظروف اليت صاحبت عهده مغايرة ملا كان عليه األمـر مـن قبـل،    

وافـل التجـارة؛ أوجـدت    فنمو اجملتمع القرشي، وكثرة احلجيج، باإلضافة إىل ازدياد ق
العهـد   اليت تعطل استخدامها منذفأعاد حفر البئر املقدسة )زمزم(،  (42)مشكلة شح املياه

 اجلرهمي، وفرح اجلميع بهذا التوفيق وانتفعوا به، وعدوه من لوازم القيادة ودالالتها.

وكان لنجاحه يف العثور على كنز الكعبة، واستخراج املاء املبـارك آثـر يف علـو    
انته يف اجملتمع القرشي آنذاك، ثـم ازدادت املكانـة علـوًا بعـد حادثـة الفيـل، الـيت        مك

 . واليت قوبلت باهلالك املنسوب لقدرة رب البيت وحاميه:(42)وصفت باملكيدة الضالة

 ڱ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

 .(82) ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ
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شك فيه، أن فشل املؤيدين هلذا الغزو غري املربر. قد أكد لقريش بصفة ومما ال  
خاصة، وللعرب بصفة عامة، انتماء هذا البيت املقدس إىل خالق األرض والسماء، 
والقادر دون غريه على محايته. والبد أن يكون اإلخفاق الذي أصاب اجليش املدعوم 

ال اللبس يف مشروعية تعظيم العرب هلذا ، واملعد له جيدًا. قد أز(81)كنسيًا، ورومانيًا
البناء الرمزي، واملتواضع فنيًا وعمرانيًا. والذي ليس له مثياًل عند مجيع الديانات 

 السماوية اليت بالغت يف تزيني معابدهم وكنائسهم.

وقد سارت األحداث يف مكة قبل هذا احلادث أو بعده وفق تدبري عجيب، 
ر من أوالده. مثار دهشة واعرتاض من العامة فكان نذر عبداملطلب بذبح العاش

واخلاصة يف مكة املكرمة، مما أدى يف النهاية إىل التحايل على النذر املخالف ملا أعتاد 
 .(88)عليه العرب بالطرق املألوفة آنذاك

مكانة ما كان ليحصل عليها  –عبداهلل بن عبداملطلب  –فاكتسب االبن املفتدى 
. وهلذا ازدادت مكانة الولد والوالد ومن بعد ذلك احلفيد (81)لوال هذا التدبري العظيم

عند سائر قريش. رغم املطالبة من بعض املتنفذين منهم بإشراكهم يف شرف البحث 
عن زمزم اليت حتققت برؤيا رفعت من مكانة عبداملطلب وأكسبته املودة والتقدير عند 

 مجيع العرب.

عامة القرشية، يتضح مبا ال وعلى ضوء ما سبق من معطيات وحقائق عن الز
يدع جمااًل للشك بأن الناحية الدينية، مل تربز بعد قصي إال يف عهد حفيده عبداملطلب 

. الذي ألزم العرب كما يرى حسني مؤنس يف تاريخ قريش بوضع (84)بن عبد مناف
. فازداد النشاط التجاري، وارتبطت العرب مبكة يف سابقة مل (88)أصنامهم حول الكعبة

 ها العرب من قبل.تعرف

ونتيجة للرواج االقتصادي الذي صاحب األحداث السابقة أو جاء مثرة هلا، 
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تكدست األموال يف يدي بعض األسر، اليت صار هلا نفوذ وأتباع يعارضون زعامة عبد 
؛ كما رأينا من قبل يف املطالبة بإشراكهم يف البحث عن زمزم. ثم خرجت (86)املطلب

. (87)بعد موت عبداملطلب؛ وتكاثر األشراف من القرشيني األمور عن نطاق السيطرة
صار  (82)وقد عد الفاكهي من احلكام املربزين فيهم بعد عبد املطلب تسعة أعالم

 لبعضهم دور يف أحداث البعثة النبوية الشريفة.

ومهما يكن األمر فقد جنم عن تغري تركيبه اجملتمع القرشي ظهور بعض 
. فانتشر الغنب يف البيع والشراء، وظلم الغرباء من (82)ياملمارسات اليت حذر منها قص

التجار. مما حدا ببعض العقالء منهم إىل الوقوف حبزم يف وجه املتجاوزين لألعراف 
. فتحالفوا يف دار عبداهلل بن جدعان، لنصرة املظلومني أي كان (62)والقوانني التجارية

 لم ودعا إىل العمل مبقتضاه يف اإلسالم. وهو حلف أشاد به النيب صلى اهلل عليه وس (61)جنسهم

،  بروز شخصـية الـزبري   (68)ويتضح من قائمة املشاركني يف احللف والداعني له
. كوسيط لعقد هـذا  (61)بن عبد املطلب الذي خلف أباه يف زعامة قريش لفرتة حمدودة

ش رواج . خشية االحندار به إىل مزالق تفقد قري(64)احللف املهم يف بناء اجملتمع القرشي
التجارة، وتسيء إىل مسعتهم. وال أدل علـى نفـع هـذا احللـف الـذي عـرف حبلـف        
الفضول الذي أريد به رفع الظلم عن الناس مجيعًا، من قول الرسول صـلى اهلل عليـه   

. ولقد انتقلـت الزعامـة بعـده إىل    (68)«لو دعيت إىل مثله يف اإلسالم ألجبت»وسلم: 
. رغم تواتر األخبار عن سـعيه  (66)ل وكثرة العيالأخيه أبي طالب، املوصوف بقلة املا

الدؤوب يف االجتار مع قريش إىل بالد الشام بصحبة النيب صلى اهلل عليه وسـلم قبـل   
 .(67)البعثة

ويبدو أن الظلم الذي صاحب رواج التجارة يف هذا العهد من تـاريخ قـريش،   
ر من التطفيـف يف  . اليت ركزت على التحذي(62)ضل قائمًا حتى جاءت البعثة الشريفة
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. علـى مـر التـاريخ كمـدين     (62)املكيال وامليزان، وهو داء أزلي أصاب املدن التجارية
 .(72)وغريها من املدن اليت تركزت فيها األموال يف مشال اجلزيرة العربية ووسطها

وال أدل على تضاؤل زعامة أبو طالب، الـيت مل جنـد هلـا ذكـر قبـل البعثـة، يف       
؛ من تسلم حرب بن أمية قيادة قريش يف حرب الفجار، الـيت  السيطرة على أمور مكة

 .(71)اشرتك فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم وعمره آنذاك عشرون عامًا

واختالف عشائرهم عند إعادة بناء الكعبة علـى شـرف الفـوز بإعـادة احلجـر      
األسود إىل موضعه، ومرد ذلك فيما أعتقد إىل توريـث الوظـائف الـيت مل يكـن ألبـي      

وقد حرص علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه عـام الفـتح    (78)الب منها إال السقايةط
، قبل أن يردها الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل بين طلحة (71)على اسرتجاع احلجابة

 بن شيبة مؤكدًا حقهم فيها بقوله صلى اهلل عليه وسلم: )اليوم يوم بر ووفاء(. 

رغم خسـارته لـبعض االمتيـازات    ويتقوى موقف أبو طالب من إرث أجداده 
من احلوار الذي دار بني ثالثة من زعماء قريش بعـد البعثـة الشـريفة. فقـد قـال أبـو       
جهل: تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، وأعطوا 

حي فأعطينا، حتى إذا حتاذينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: "لنا نيب يأتيه الـو 
. ويتأكد هذا الشـرف مبـا ذكـره ابـن كـثري يف      (74) من السماء فمتى ندرك مثل هذه..."

تارخيه عن معاوية رضي اهلل عنه الذي قيل له: "أيكم كان أشرف أنتم أو بنـو هاشـم؟   
. ثم فصل اخلرب فقال: "فيهم واحـد مل يكـن   (78)قال: كنا أكثر أشرافًا وكانوا هم أشرف"

م. وكان فيهم عبد املطلب ومل يكن فينا مثله. ثم جاء منهم يف بين عبد مناف مثل هاش
 نيب مل يسمع األولون واآلخرون مبثله، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف".
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 األوضاع العامة لقريش قبل بناء الكعبة املشرفة:

مل يرد يف الروايات اليت ذكرت بناء الكعبة اسم أحد من أوالد عبد املطلب، ومل 
من بين خمزوم. ومل تذكر املصادر تفاصـيل   (76)ذا اجملال إال الوليد بن املغريةيشتهر يف ه

النقاش الذي دار بني زعماء قريش قبل الشـروع يف هـدم الكعبـة، وال موضـعه، وال     
الداعي له. والبد ألمر كهذا أن يأخذ حصته من اجلدل والنقـاش، وأن يكـون يف دار   

واليت ظلت قائمة  (77)تهدد مصاحل قريش وأمنها الندوة املعدة للتشاور يف املخاطر اليت
فـأبرموا فيهـا املكـر برسـول اهلل صـلى اهلل عليـه        (72)مبهامها بعد جميء البعثة الشريفة

 وسلم.

وبالتدقيق يف األمساء اليت أوردها ابن هشام عن املشاركني يف صحيفة املقاطعة 
الندوة ضد حياة النيب صلى  واملعارضني هلا، واملشاركني يف املؤامرة اليت حيكت يف دار

اهلل عليه وسلم، يتبني للباحث تواجد معظم رؤوس العشائر املتنفـذة يف مكـة آنـذاك.    
باإلضافة إىل البارزين ممن حضر بدر وأحد واألحزاب، فإن اجلميع قد شاركوا بطبيعة 
احلال يف النقاش الذي سبق اهلدم والبناء. هذا فضاًل عن تواجـد رحيانـة قـريش منـذ     

الرجـل األول يف مكـة آنـذاك علـى حـد قـول بعـض         –الوليد بـن املغـرية    –بداية ال
. والذي قال عنه األزرقي: "إنه كان أوهلم وأجر أهم علـى مباشـرة هـدم    (72)املفسرين

. يتضح مبا يزيل االلتباس لدى الباحث، أن الدافع وراء البناء غري ما (22)البناء القديم"
. مـن تعـرض الكعبـة املشـرفة     (21)ملؤرخني احملدثنيذكره األزرقي، ومن نقل عنه من ا

. ودفع قريش إىل الـتفكري  (28)للسيول اليت جاءت يف أعقاب حريق أوهن البناء القديم
 يف إعادة البناء.

فإذا كان السبب السابق ال يكفي وحده إلقناع الباحث بشروع قـريش يف هـدم   
ى بقائـه منـذ بناهـا    الكعبة وجتديدها، وفق مواصفات ختـالف مـا تعـارف النـاس علـ     
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إبراهيم اخلليل، حتى زمن التجديد القرشي. فالبد إذن من إلقاء نظـرة فاحصـة علـى    
كل ما أحدثته قريش من تغيريات يف طقـوس احلـج الـيت تعـود يف أصـوهلا إىل زمـن       

ک   ک  گ  گ  گ   احلنيفية األوىل يف عهد إبراهيم عليه السـالم، قـال تعـاىل:   

ڻ ں  ں  ڻ  ڱڱ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ
 (21). 

، (24)فقد ميزوا أنفسهم ومـن حتـالف معهـم أو انتسـب إلـيهم بلقـب احُلمـس       
. واسـتنكفوا  (28)وأضفوا هذا الشرف على كل من ولد من أم قرشية وأب غري قرشي

. وألزموا من يطوف بالبيـت ألول مـرة، أن   (26)عن الوقوف مع سائر العرب يف عرفة
كما منعـوا احلجـاج مـن اصـطحاب الطعـام مـن        .(27)يستبدل ثيابه أو يطوف عريانًا

، كل ذلك بقصد تنشيط التجـارة القرشـية.   (22)أوطانهم؛ إال ما يباع أو ينتج يف احلرم
ويدعم هذا االستنتاج ويقويه ما قيل من أن عبداملطلب كان وراء جميء العرب بنسـخ  

لفـتح إىل  . واليت شغلت بكثرتها اليت وصلت عنـد ا (22)من أصنامهم املتحركة إىل مكة
. فهل كانت من البداية بهذه الكثـرة، أم أنهـا زادت   (22)صنمًا، حيزًا من املطاف 162

بعد تعذر احلج بدونها، خاصة وأنها دين عبداملطلب اليت مات أبو طالب متشـكك يف  
ک  ک  گ  ژ  ، وقـالوا: (28)، بعد أن عاقه الشيطان مـن النطـق بالشـهادتني   (21)نفعها

 .ژگ   گ     گ  ڳ  

أضفنا إىل ما سبق ميزة الثراء اليت كانت يف أوج ازدهارها قبل بعثـة الـنيب    وإذا
صلى اهلل عليه وسلم. حتى امنت اهلل عليهم بإيالفهم الرحلتني اللتني هما مصدر هذا 

الذي بلغ عند بعضهم حد التخمة، فقد جاء يف كثري مـن املصـادر أن ثـروة     (21)الثراء
. يقدر النقد فيها مبا يشبه (24)لقرآن الكريم باملمدودةالوليد بن املغرية اليت وصفت يف ا

. ومثلها ثروة هشام بن املغرية، أما ثروة سعيد بن العـاص فكانـت ضـعف    (28)اخليال
صفوان بن أميـة   –. وال يقل عنهم تاجر السالح املشهور يف مكة عند فتحها (26)ذلك
 .(27)سيما وهو أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف اجلاهلية –
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ــة   ــداهلل بــن جــدعان، املشــهور باملــتدب يف اجلاهلي ــاجر الرقيــق عب ، (22)أمــا ت
وباستخدامه ألواني الذهب والفضة. فلم يبلغ أحد مبلغه يف حيازة املال ونفع النـاس  

. وإىل جانب هؤالء أناس من الرجال والنساء مجعوا املال بأصوله املختلفة ومنوه (22)به
الذي كان شائعًا بني أفراد اجملتمع  (122)شهرها الرباباألساليب املتعارف عليها آنذاك وأ

ومل . (121)هـ12املكي، حتى أبطله الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع سنة 
يتورع بعضهم عن استخدامه يف نصرة معتقداتهم اليت حـاربوا مـن أجلـها اإلسـالم،     

من للمقـاطعني لـبين   ، وأبو هلب الذي كان يض(128)كأمثال عبداهلل بن ربيعة املخزومي
 .(121)هاشم، ما يفوتهم من الربح أو حيل بهم من خسارة

 ،(124)وممن حاز الثراء من غري هؤالء قبل اإلسالم وبعده، عبـدالرمحن بـن عـوف   
، وأم (127)، وخدجية بنت خويلـد (126)، والعباس بن عبداملطلب(128)وأبو بكر الصديق
ذكرهم، وال أدل على تـوفر  ، وغري هؤالء كثري ال حيتمل املقام ل(122)مصعب بن عمري

، مـن سـرعة   (122)السيولة النقدية من الذهب والفضة برموزهـا البيزنطيـة والفارسـية   
 لكل أسري. (112)تراوح بني أربعة آالف وألف درهممبادلة األسرى بعد بدر باملال الذي 

هذا عن املال الـذي تكـدس يف اجملتمـع املكـي مـن خـالل التجـارة الداخليـة         
ى ثالثة أجيال أو أكثر؛ منذ سن هاشم بن عبـد منـاف الـرحلتني    واخلارجية، على مد

وأرسى قواعدها. وقد انعكس هذا الثراء بطبيعة احلال على احليـاة العامـة واخلاصـة،    
سيما املعيشة وما يتعلق بها من مساكن ولباس وأواني، كانت والبد على مستوى مـا  

والسندس واالستربق  (111)وصف لكفار قريش يف القرآن الكريم، كالزرابي والنمارق
، (111)، باإلضافة إىل األكـواب واألبـاريق، والغـرف واملسـاكن    (118)واألرائك والسرر

، ومجيعها مـدركات حسـية، عرفوهـا يف    (118)، وخمتلف أنواع الزخارف(114)والقصور
حياتهم العامة واخلاصة، وراءوها يف أسفارهم اليت مشلت معظم البلدان املتحضرة يف 

 لشرق والغرب.الشمال واجلنوب وا
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فهل يعقل وهلم القدرة على صنع وامتالك ما ذكر، مبوجب قدرتهم املاليـة، أن  
تكون منازهلم خلت مما يستحسـن منهـا، ويتناسـب مـع مراكـزهم االجتماعيـة الـيت        
تتفاوت بتفاوت الثروة، وتقتضي سنة التطور أن تكون قريش قد جددت منازهلا وفق 

يق اهلل هلم يف هذا النجاح التجاري، الـذي يتطلـب   الثراء الذي امتلكوه بسعيهم وتوف
 إخالص العبادة لرب هذا البيت.

وال يعقل أبدًا أن تكون املنازل اليت بنوها على األرض احمليطة باملطاف منذ عهد 
قصي، بقيت على بساطتها األوىل، فإما أن تكون قد تعددت أدوارها، أو جدد بناؤهـا  

كب اجملتمع اجلاهلي، الذي كان يشهد تغريًا يف منو بأسلوب يتمشى مع التطور الذي وا
. وممـا  (116)الثروة، وطريقة التوريث اليت اقتصرت آنذاك علـى البـالغني مـن الرجـال    
إىل املزيد  ميتوافق مع سنة التطور وفق املعطيات السابقة، تكاثر أعدادهم، واحتياجاته

ورعي أغنامهم وإبلهم،  ،(112)وخدمة منازهلم (117)من اخلدم والعبيد يف تسيري قوافلهم
 .(112)وإصالح مزارعهم يف ضواحي مكة وخارجها

وألن التميز الذي فرضته قريش على من حتالف معهم من األفراد واجلماعات، 
، (182)يقتضي بأن ال يتساووا معهم يف بعض احلقوق اليت كان منها دخـول دار النـدوة  

عـة احلـال أن تكـون بيـوتهم     . اقتضـى بطبي (181)أو املساواة يف اجملالس اخلاصة والعامة
بعيدة عن منازل القرشيني، املتدرجة يف القرب أو البعـد مـن املطـاف حسـب املكانـة      
ــد     ــوت العبي ــك بي ــد، ومــن وراء ذل ــد بعي ــذ أم ــة واملكتســبة من ــة املوروث االجتماعي

، كل حسب أقدمية جميئه إىل مكة، وما حاز عليه من املال أو النفوذ الذي (188)واخللعاء
 بة وقوة التأثري.أكسبه اهلي

وبناء على ما سبق عرضه من معلومات مفيدة، يتضح مبا ال يدع جمـااًل للشـك   
وفروعهــا. أرادت بتجديــد بنــاء الكعبــة النهــوض مبظهرهــا  (181)أن قــريش بأصــوهلا

 اخلارجي، ليتألم مع مظهر منازهلم، ومستوى احلياة اليت كانوا عليها.
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رتقـاء مبسـتواها اخلـارجي السـبب     فإذا مل يكن ما ذكر من رغبـة قـريش يف اال  
الوحيد يف البناء، فإنه يف نظـر الباحـث أعظـم األسـباب وأجـدرها بـالقبول، ألمـور        
سأذكرها عند احلديث عن الوضع الذي اسـتقرت عليـه الكعبـة املشـرفة، مقارنـة مبـا       

 كانت عليه قبل عمارة قريش.

 قرار اهلدم وصعوبة اإلمجاع:

البنـاء، أن قـريش مل تصـل يف البدايـة إىل قـرار      تذكر املصادر القريبة من فـرتة  
. وحـق هلـم أن ال يصـلوا يف    (184)حاسم، بشأن هدم بناء الكعبة، فقد خافوا وترددوا

. هذا فضاًل (188)ذلك إىل إمجاع. فالبيت له قدسية ومهابة عند من نزل مكة قبل قريش
عـن جـدهم    أن البيت ليس ملكًا ألحد ممن حازوا املناصب الشـرفية، الـيت توارثوهـا   

قصي. وال خيص عبادة قريش وحدها، بل األمر يف هذا الشـأن مشـرتك بـني العـرب     
الذين آمنوا بقدسيته منذ محاه اهلل من عدوان أبرهة، ولذا فقد اصطدموا مبا للبيت من 

 ، أو العبث به.(186)املهابة والشرف الذي حال دون التساهل يف هدمه

ثرة الروايات واختالفها يف احلـدث  وال خيفى على املطلع على تاريخ قريش، ك
الواحد. وقد الحظ الباحث بعد مجع الروايات املتعلقة ببناء الكعبة، ومقارنـة بعضـها   
ببعض، أن األمر موغل يف القدم يف وقت مل يكن عند العرب تاريخ مكتوب، فتسجيل 

ن األحداث وحفظها مرهون مبا تناقله اإلخباريون آنذاك، وما تعرضت له الروايات م
 الزيادة  أو النقصان.

وأهم من هذا وذاك جميء البعثة الشريفة بأحـداثها اجلسـام، الـيت طغـت علـى      
غريها من األحداث، حتى شغلتهم عن أسواقهم وشـئون حيـاتهم العامـة واخلاصـة،     

، اختفـت  (187)ردحًا من الزمن، فلما وجد التدوين يف عهد املأمون العباسي وما بعـده 
ت، والتناقضات فيما تناقله الرواة مـن األخبـار الـيت ال سـند     احلقيقة وظهرت املبالغا

 ملعظمها إال التخمني واملبالغة.
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وال أدل على هذا اخللط يف املوضوع الذي نبحث فيه، من أن بعض الصـحابة  
، ومل يهتم (182)املعمرين، قد أدركوا بناء الكعبة يف عهد قريش وعهد عبداهلل بن الزبري

أو مالحظات، فلم يذكر شيء عن أسباب البناء أو دواعيه. أحد مبا لديهم من حقائق 
رمبا ألن ذلك غري مهم ملن اهتم بأخبار السرية وسري الفتوحات، وقـد أورد األزرقـي   
رواية مفاده سؤال معاوية لنفر من قـريش عـن بعـض حـوادث البنـاء، وصـدقهم يف       

 .(182)بعضها وخالفهم يف البعض اآلخر

قفنا يف الوقت احلاضر من األخبـار الـيت دونـت    فإذا كان األمر كذلك، فما مو
عن بناء قريش، واليت وصلت إىل حـد األسـاطري واخلرافـات، الـيت يرفضـها العقـل،       

. وللتدليل على ذلك جنـد األخبـار الـيت وردت يف كتـب     (112)ويأباها املنطق السليم؟
مراحـل   األحاديث َخلت على ِقلتها من هذه املبالغات، ومل يكن ملثلها ذكر يف أي مـن 

. بل إن هدم الالت والعزى قد أحيط قبل الشروع فيه (111)البناء اليت متت يف اإلسالم
ملن انتدب هلـدمها مـن قبـل الرسـول      (118)مبثل هذه األوهام اليت مل يتحقق شيء منها

 صلى اهلل عليه وسلم.

أما بناء الكعبة املشرفة  فقد سبقته أمور كانت موضع جدل بني زعماء قـريش،  
من بعض الروايات، ومبا يقتضيه الشروع يف مثل هـذا العمـل العـام، منهـا      كما يفهم

التكلفة اإلمجالية للهدم والبنـاء، ومجـع األمـوال الـيت ارتـأوا أن تكـون ممـا ال شـبهة         
. والبد للبناء أن يتأثر ويتـأخر مبـا صـاحب البحـث فيـه مـن نقـاش، انتهـى         (111)فيه

 جمملها.بالتوافق على معظم جزئياته، إن مل يكن على 
، فإن أوالها بالقبول ما ذكره (114)وألن الروايات يف هذا الشأن كثرية ومتناقضة

األزرقي عن رجال من قريش تناقشوا بعد اإلسالم يف بناء الكعبة، وما آل إليه أمرها، 
ملتصـقان   (116)اخلالي مـن املونـة، وبابيهـا    (118)فقالوا: "كانت مبنية قبل اهلدم بالرضم

ف، وكانت كسوتها تربط بأعلى اجلدران من داخلها، وكنوزها باألرض، وليس هلا سق
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. (117)يف جب على ميني الداخل من الباب، مما عرضها للسرقة واالعتداء أكثر من مرة"
وهلذا فلم تعد الكعبة املشرفة وفـق هـذه األوصـاف مناسـبة ألوضـاع قـريش املاليـة        

 واالجتماعية والعمرانية.

من هدمها، فمـا الـداعي إىل مغـامرة وجيـه مـن      فإذا سلمنا جداًل بأنهم تهيبوا 
؟ واحتكامهم عند الشروع يف البنـاء إىل القرعـة الـيت    (112)وجهائهم بالشروع يف اهلدم

جزأت الكعبة إىل أربعة أجزاء، تتوافق مع بطون قريش الرئيسية؟ إن التسـليم بصـحة   
أمر ال يتفق مع  هذه القرعة، يلغي فكرة املال املرصود من املكاسب الطيبة للبناء. وهو

 (112)صحة املال املرصود الذي ورد يف حديث عائشـة رضـي اهلل عنهـا باسـم النفقـة     
، وهو أمر يصعب (142)الطيبة. ويلغي دور ستة فروع من العشائر القرشية  أو يهمشها

 حتقيقه وفق التنافس يف اجملتمع املكي آنذاك.

اب احلقيقة املطلقة، إن املدقق يف الروايات اليت وصفت مراحل البناء، يلمس غي
، (141)عن هذا احلدث الذي شارك فيـه الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم قبـل البعثـة       

والذي يسري وفق عناية ربانية تظهر يف إحدى مراحلها، احتكام قريش إىل حنكة الـنيب  
صلى اهلل عليه وسلم وأمانته قبل البعثة؛ يف حسم أخطر نزاع كاد أن يفضي إىل حرب 

، وتفســد (148)ضــي علــى الوحــدة السياســية واالجتماعيــة لقــريشتعطـل البنــاء وتق 
 مصاحلها االقتصادية، بل رمبا تغري الشامتني من العرب بهم.

ومما جيب التسليم به أن األمر ال يعدو اتفاقهم على هدم البناء القديم، مبشاركة 
قـد  من املقتدرين منهم، باإلضافة إىل عبيدهم ومن شاركهم من احللفاء، و (141)املئات

، وأخرجـوا الصـنم   (148)عند كبري سـدنتها آنـذاك   (144)أودعوا كنوز الكعبة ومقتنياتها
 .(146)هبل من داخل الكعبة، ووضعوه عند املقام

وبعد القيام مبا سبق، جيدر بنا أن نفرتض حمافظتهم على أحجـار البنـاء القـديم    
ن كونها إحدى وخملفاته، تسهياًل لإلقالل من النفقة، والكتساب هذه املواد قدسيتها م
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. ويتبادر إىل الذهن بعـدما سـبق ذكـره، معرفـة مصـدر      (147)مكوناته اليت جتلها قريش
. فهل أحضرت وحنتت واجهاتها قبل عملية اهلدم؟ أم أن األمر (142)األحجار اجلديدة

كان يسري خبالف ذلك؟ خاصة إذا أدركنا صعوبة حنت األحجار الصلبة اليت بنيت بها 
(. إن قداسة املبنى وروحانيته، تقتضـي أن  4ديث )الشكل رقم الكعبة يف القديم واحل

تتهيأ األسباب، وجتلب املواد الالزمة للبناء قبـل الشـروع يف اهلـدم، الـذي يكـون يف      
العادة أسهل مراحل أي مشروع، وال أدل على صحة ذلك مـن أن احملـاجر املتعـارف    

 .(142)تفرقة من مكةعلى جلب األحجار منها كانت بعيدة عن الكعبة ويف أماكن م

إن الرواية اليت تقول بتجزئة قريش للكعبة، وإسناد كل ربـع منهـا إىل جمموعـة    
، تقتضي اختالف أحجام األحجار، (182)من العشائر، واليت دللنا من قبل على ضعفها

واختالف ألوانها باختالف مصـادرها وحناتيهـا. يف غيـاب وجـود مرجعيـة تـوجههم       
كرة التوافق على إظهار الكعبة مبظهر خيالف يف مجالياتـه  وتوحد إنتاجهم، ومما يلغي ف

 ومتانته البناء القديم.

ويف الواقع فإن حسن التنظيم الذي اكتسبته قريش على مر السـنني، يف تسـيري   
قوافلهم التجارية، صيفًا أو شتاًء. وإسناد قيادتها إىل رجل مـنهم؛ رغـم كونهـا جتـارة     

يش مل ترتك أمـر اهلـدم وحتضـري املـواد، وفـق مـا       ، يدعو إىل االعتقاد أن قر(181)عامة
، فالبد إذن من الرتتيب. إن املنطـق السـليم يفـرتض أن    (188)ذكرته الروايات السابقة

. قد أسـندت هـذا   (181)تكون قريش ممثلة يف رجاهلا املشهورين بالتأني ورجاحة العقل
بيـوت، سـيما وأن   العمل إىل أهل اخلربة بأعمال البناء؛ ممن عرفوا مهارتهم يف بنـاء ال 

كثريًا من أهل احلرف من غري العرب قد استوطنوا مكـة قبـل البعثـة الشـريفة بـزمن      
. وال يصعب على قريش إحضار من له دراية بفن البناء من خارج مكة أي (184)طويل

 كان موطنه؛ فهم بصدد بناء صرح له صلة مباضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
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ذي هـو مصـدر عـزهم وكـرامتهم إىل     فهل يعقل أن يسند بناء هـذا البيـت الـ   
، يقودهـا  أو ميلكهـا رومـي    (188)الصدفة اليت ألقت بسفينة متهالكة إىل ميناء الشـعيبة 

. فإذا سلمنا بهذا الرأي وأمثاله من األقوال اليت تنسب (186)يعرف البناء يقال له باقوم
الف مـا  الفضل يف هذا اجلانب إىل اخلربات األجنبية، فإن القرشيني كانوا يعيشـون خبـ  

تؤدي إليه الثروة اليت ميـزتهم عـن غريهـم يف اللبـاس واملعـاش، وبطبيعـة احلـال يف        
املساكن واألثاث، إنه أمر خيالف املنطـق ويتنـافى مـع الواقـع الـذي متجـده األشـعار        

 .(187)وتتغنى جبمالياته

 مراحل البناء وعقباته:

املهابة والتعظيم،  لنفرتض أن هدم البناء القديم قد مت مبهنية واحرتاف حتف بها
وأن املخلفات نقلت بعيدًا عن املطاف، برعاية ورقابة قرشـية صـارمة، وأن األحجـار    
واملؤنة الالزمـة للبنـاء اجلديـد قـد أحضـرت مـن قبـل. كمـا فعـل ابـن الـزبري سـنة             

، بإشراف املقتدرين من قريش، ومباشرتهم (182)، إىل مكان قريب من املوقع(182)هـ64
، وهـو عمـل   (162)ك فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم قبـل البعثـة  هلذا العمل الذي شار

شاق حيتاج إىل عمالة مدربة وآالت خاصة ووقت طويل، سيما وأن احملـاجر املعروفـة   
 يف أماكن متفرقة من جبال مكة، حتتاج إىل دواب لنقلها إىل موقع البناء.

اب بـين شـيبة   ومما يدعم هذا القول ما شاهده ابن جبري عند املداخل الثالثة لبـ 
هـــ، فقــد وجــد ثالثــة مــن األحجــار املنحوتــة بأحجــام كــبرية شــبهها 872يف ســنة 

باملصاطب، وضعت كأعتاب سفلية تتطأها الناس قبـل الـدخول إىل املسـجد احلـرام.     
قيل له إنها من بقايا أصنام قريش يف اجلاهلية. وهو ما نفاه ابن جبري معتمدًا علـى مـا   

فهل هذه األحجار مـن بقايـا    .(161)يع األصنام عام الفتحأكدته املصادر من تكسري مج
العمارة القرشية، أو من بقايا عمـارة ابـن الـزبري، أو عبـداهلل بـن مـروان، أو عمـارة        

 املهدي العباسي؟
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إن قريش قد وجدت يف نهاية اهلدم نوع من البناء غري املألوف، آثار الدهشة بني 
باشـرة البنـاء اجلديـد، فهـل غـريت الدقـة       احلاضرين منهم، وبني العمال املستعدين مل

مـن مفهـومهم لطبيعـة البنـاء اجلديـد؟       (168)والضخامة اليت متيزت بها قواعد إبراهيم
وهل دار خبلدهم أن إبراهيم عليه السالم مل يضع القواعد اليت أثارت إعجابهم، وإمنـا  

تثـنهم هـذه    . وملا مل(161)رفع البناء فوقها؟ كما علم فيما بعد بنص من القرآن الكريم
 الدقة يف بناء القواعد عن االنتقاص منها؟ وال يف مقدرة من بناها؟

إنين بهذا التصور الذي ال خيرج عن طبيعة التفكري السوي، أفرتض أن شيئًا من 
هذا النقاش قد دار، بعد أن ظهرت القواعد اليت مل ترها قريش من قبل، وال تسـتطيع  

ها إىل اجلهد واملال والوقت الـذي ال تقـوى قـريش    جماراتها يف البناء اجلديد؛ الحتياج
عليه، وال حيتمله املوقف، بعد أن هدم البناء القديم، وتهيـأت األسـباب لبنـاء جديـد     

 علم به القاصي والداني من العرب. 

إن القرار الذي كان له تأثري على مستقبل الكعبـة يف اإلسـالم، قـد اختـذ قبـل      
اع واملوافقـة، أم بالقلـة املتنفـذة؟ إن كتـب احلـديث،      الشروع يف البناء، فهل مت باإلمجـ 

أو ســتة  (164)وروايــات املــؤرخني، مل تفصــل كيــف مت لقــريش إنقــاص  ســة أذرع 
من قواعـد إبـراهيم ممـا يلـي الشـمال؟ وهـل مت ذلـك         (166)أو سبعة أذرع (168)أذرع

 باإلمجاع أو اإلقناع؟ وما هي حجج من عارض أو وافق؟

تطلب من قريش أن تنشـ  جـدارًا جديـدًا ميتـد مـن      إن قرارًا بهذه اخلطورة، ي
، (167)الشرق إىل الغرب، بطول مثانية أمتار وبعرض يتساوى مع عرض بقية اجلـدران 

( ولكون أحد األحباث امليدانية عن بئر زمزم، قد أثبت أن املنطقـة الـيت   1)الشكل رقم
ن البئـر  ( ولكـو 8، )الشـكل رقـم  (162)مـرتاً 88حتيط بالبئر، تتكون من الرمال بعمـق  

(. 1)شـكل رقـم    (162) مـرتًا( 81والكعبة يف بطن وادي إبراهيم وال تبعد عنها إال بـ)
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فإن بعدهما عن القاع الصخري متساو إىل حد كبري، فهل اضطرت قريش إىل مضاهاة 
؟ أم أنها اكتفت حبفر أساس غري (172)القواعد القدمية بأحكام البناء وضخامة األحجار

ة من حجم ما نراه اليوم يف بناء الكعبـة؟ )الشـكل رقـم    عميق، ثم بنته بأحجار صغري
 أ(، مما كان معدًا للبناء اجلديد آنذاك.4

إن خلو اجلدار اجلديد الذي أقيم على هذا األساس، الذي أحدثته قـريش مـن   
 ، حيتمل أمرين.(171)العيوب أكثر من مثانني عامًا فيما بعد

واعد إبراهيم، وهو أمر حمتمل : تعميق األساس، ومشابهة بنائه ملا يف قأحدهما
يف ضوء ما ورد من حرص قريش علـى إحكـام البنـاء الـذي اسـتخدمت فيـه املؤنـة        

ألول مرة يف تاريخ بناء الكعبـة، ويـرجح هـذه الفرضـية نقصـان املـال        (178)الالصقة
 .(171)املرصود للبناء

ع ، ومن(174): حفظ القواعد احمليطة باجلدار اجلديد من كل جانب لرتبتهوثانيهما
القدميـة، أو   املياه من التسرب إليها، مما محاها من اهلبوط أو التحرك خارج حدود بناء القواعد
 اإلبراهيمية. اجلزء احملدث يف الشمال. وهو املرجح لعجز قريش عن مضاهاة القواعد

ومن املعروف عند كثري من أهل العلم أن جزًء من القواعـد القدميـة مـا يـزال     
، وهـو مـا   (178)سم42جدران الكعبة من مجيع اجلهات حبوالي خارجًا حتى اليوم عن 
، ومل تكشف الروايـات التارخييـة أو احلديثيـة عـن قـول      (176)يعرف اليوم بالشاذروان

فصل يف أسباب وجوده، وأول مـن أحدثـه، فمـن األقـوال مـا ينسـبه إىل خزاعـة أو        
األصـل الفارسـي   ، ومنها ما يرجعها إىل عمارة عبداهلل بن الزبري، مستداًل ب(177)قريش
 .(172)، ولكونه رضي اهلل عنه استعان يف عمارته للكعبة بعمال من الفرس(172)ملسماه

قد أجربت البناءين  (122)ومما له وجاهة يف هذا الشأن، أن تكون أصول الصنعة
يف عهد قريش،  أو ابن الزبري رضي اهلل عنه، على الرجوع بالبنـاء الـذي سيتضـاعف    
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، (128)ليت ال يعلمون عمقها، إمعانًا يف الدقة واإلحكام، عن عرض القواعد ا(121)علوه
ملنـع   (121)ثم جاءت كسوتها باألحجار املائلة يف عهد عبداهلل بن الزبري كحـل شـرعي  

 الطائفني من السري فوقها.

، وغريهما من كتب (124)إن رجوع قريش باجلدار الشمالي ثابت يف الصحيحني
هلـذا احلـدث اهلـام. فهـل      (126)رخيية املكيـة ، باإلضافة إىل تأكيد املصادر التا(128)السنة

الرجوع باجلدار الشمالي على هذه الصفة يزيد يف نفقة البنـاء، كمـا جـاء يف احلـديث     
الذي اتفق عليه الشيخان من طريق األسود بن يزيـد، عـن عائشـة رضـي اهلل عنهـا،      

قلت سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اجلدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم. »قالت: 
 .(127)«فما هلم مل يدخلوه يف البيت؟ قال: أمل ترى قومك قصرت بهم النفقة... اخل

إن تقدير النفقة قبل شروع قريش يف اهلـدم والبنـاء، أمـر يتناسـب مـع املنطـق       
والعقل، ويقتضي بطبيعة احلال أن تكون املعامل الرئيسـية للبنـاء املقـرتح قـد حتـددت،      

إىل ضعف ما كانت عليه، وتسقيف الكعبـة، ورفـع    واتفق عليها، كاالرتفاع باجلدران
الباب الشرقي وسد الغربي. فما الذي أخل بالنفقة من بداية البناء؟ إن سالمة املنطـق  
ووقائع البناء يف القـديم واحلـديث، تؤكـد أن الـنقص يف ميزانيـة أي بنـاء، تظهـر يف        

حن أمــام عــدة الغالــب يف نهايــة العمــل ال يف بدايتــه، فــإذا كــان األمــر كــذلك، فــن
 احتماالت:

أن تكون األحجار اليت أعدت للبناء اجلديد وفق مواصفات خاصة قـد اقتطعـت    -1
الالزمــة للبنــاء أغلــى وأجــود مــن  (122)جــزءًا مــن النفقــة، ســيما وأن القصــة

 . وقد اضطر ابن الزبري إىل إحضار اجليد منها من اليمن.(122)غريها

بـة ممـا يلـي الشـمال، اقتطـع      أن يكون اجلدار الذي استحدثته قريش وسط الكع -8
جزءاًَ كبريًا من النفقة املرصودة للمشروع، خاصة إذا كانوا قـد ضـاهوا بـه متانـة     
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مل تسـتطع قـريش    -إن حصل ما توقعـت   -قواعد إبراهيم وعمقها، وهذا املال 
تعويضه، أو السماح ألحد أن يتميز عنهم بدفع املبلغ املنقوص من التكلفـة، وال  

ون أمواهلم غري املشـبوهة، قـد عجـزت عـن تكملـة الـنقص يف       يعقل أبدًا أن تك
 التكلفة الطارئة.

قد يكون قرار الزيادة يف ارتفاع الكعبة ضعف ما كانت عليه من قبل، ورفع بابها  -1
حبوالي مرتين، ودفن ما حتت ذلك باإلضافة إىل تسقيفها. مل يأت إال بعد االنتهاء 

 من عملية اهلدم.

، (122)ن البدايـة، توسـيع فـتحيت احلجـر الضـيقتني     أن تكون قريش قد قررت مـ  -4
ليتسنى هلم اختاذ احلجر مقرًا لبعض منتدياتهم، كما جرت العادة بذلك من عهـد  

وما بعدها حتى ظهر اإلسالم  (128)وكما حدث يف بداية الدعوة (121)عبد املطلب
هـ، خاصة وأن األصنام اليت أحاطوا بها الكعبـة قـد شـغلت    2وفتحت مكة سنة 

 .(121)مرتًا إال بشيء يسري81ن املطاف الذي قطره ال يزيد عن حيزًا م

( أن احلجر على شكل نصـف دائـرة يزيـد قطرهـا     1ويتضح من الشكل رقم )
مرتًا، مما جيعلها تتسـع ألكثـر    16على مثانية أمتار، ويقدر حميطها من الداخل حبوالي 

وف الـيت جتلـس   من ثالثني رجاًل يسندون ظهورهم إىل جدار احلجر، فضاًل عن الصف
 إىل جدار الكعبة أو على امتداد املسافة بني فتحيت احلجر واملقدرة بثمانية أمتار. 

وإذا كان كل مـن االحتمـاالت السـابقة، مل جيـد مـا يدعمـه مـن األحاديـث،         
والروايات التارخيية، فلعلي قد أسهمت بطرح هذا اجلانب اخلفي من تـاريخ الكعبـة،   

كثر جرأة ومقدرة مين على التوفيق بني األحاديـث الـيت   على بساط البحث، ملن كان أ
، وعنـد  (124)حتدثت عن بناء الكعبة، واليت وصلت عند البخـاري إىل أربعـة أحاديـث   

، ليس منها ما ينص على نقصان النفقة إال حديث واحد (128)مسلم إىل تسعة أحاديث
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ولـيس   ،(126)عن األسود بن يزيد مكرر يف الصحيحني مع اختالف يف بعض األلفـاظ 
وال يف  (127)لنقصان النفقة ذكر يف بعض األحاديث اليت ذكرها البخاري يف هذا الباب

، والـيت وصـلت إىل   (122)األحاديث اليت وردت يف مسند اإلمام أمحد عن بنيان الكعبة
إحــدى عشــر حــديثًا. وال يف أربعــة مــن األحاديــث الــيت وردت يف صــحيح اإلمــام 

 .(122)مسلم

 لقرشي:معامل الكعبة يف البناء ا

، باحلجر املنحوت (822)باشر البناءون العمل فوق قواعد البيت القدمية واجلديدة
واملدكوك بالقصة )اجلص(، بأشراف زعماء قريش ورعـايتهم، ومل تنقـل لنـا املصـادر     
التارخيية وجود خـالف يف هـذه املرحلـة مـن البنـاء، سـواءعند الرجـوع بالبنـاء عـن          

، وال عـن تعطيـل األسـاس    (821)خل واخلـارج األطراف اخلارجية للقواعـد مـن الـدا   
، على بعد مرتين وثالثني (828)الشمالي، واستبداله بأساس جديد بين يف داخل الكعبة

عن اجلدار القديم. كل هذا وهم ينظرون إليه ويقتنعون جبـدواه. سـيما    (821)سنتيمرتًا
ته وأن البناء ما يزال يف مستوى األرض، وباستطاعة كل واحد من القرشـيني مشـاهد  

ومناقشة البناءين يف أسبابه ودواعيه. مما جيعل من املتعـذر اتهـام البنـاءين باسـتحداثه     
 دون علم قريش أو نسبة ابتداعه إىل عشرية بعينها دون علم اجلميع به.

 البناءون وطريقة البناء:

لن أخوض يف جنسية البناءين، وال وقـت حضـورهم، وال معرفـة كفـاءاتهم،     
، فضاًل عما حيـيط بـه مـن غمـوض، ولكـنين      (824)ملؤرخنيفذلك موضع خالف بني ا

سأجلأ إىل الفرض واالستنتاج، مبا يتوافق مـع املنطـق والعقـل، فهـل يعقـل أن تسـند       
، إىل من ال حيسن البناء ويتقنـه؟ أم  (828)قريش بناء البيت الذي تعظمه وتفتخر جبواره

الدراية يف هـذا اجملـال،   أن األمر حيتاج من قريش أن خيتاروا املميزين من أهل اخلربة و
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ممن عرفوا واشتهروا يف احلجاز وغريه، حتسبًا ملا قد يـنجم يف املسـتقبل مـن وهـن  أو     
عيوب، تنال من مسعة قريش ورعايتها للبيت،  أو تضطرها إىل إعادة البناء، وتعـيش  
مع النزاع واخلالف مرة أخرى، وهو بال شك أمـر ال ترغبـه قـريش وال تتمنـاه. وال     

ن يكون جمااًل للتدريب ملن ال يتقن فن البناء وحيرتفه كمهنة رئيسية أختري من تسمح بأ
 أجلها ملباشرة هذا العمل الذي يتمناه أمثاله وحيرصون عليه. 

 اجلزء املدفون من الكعبة:

اضطرت قريش بعد رفعها للباب الشرقي عن مستوى األرض حبـوالي مرتيـن   
سفلية هلذا الباب مبخلفات البناء القديم، وما ، إىل دفن ما يقع حتت العتبة ال(826)وربع

حيتاج إليه مـن تـراب ورمـل احلـرم، ثـم دكـه بعنايـة كلمـا ارتفـع البنـاء مـدماك أو            
، وال حتظى الرواية اليت ذكرتها بعض املصادر التارخيية، بتعاقب اخلشب (827)مدماكني

ما فوقه، بالقبول و (822)يف املداميك اخلارجية مع األحجار يف اجلزء املدفون من الكعبة
 وال بالواقعية.

فقريش اليت أرجعت وهن البناء القديم إىل احلريق الذي أتلف كسوتها، القابلة 
لالحرتاق، ال يعقل أن تضع قطع اخلشـب يف صـفوف متعاقبـة مـن جـدران الكعبـة       

 اخلارجية ألمور منها:

ملنحوتـة،  إن مظهره اخلارجي ال يتناسب مع البناء الذي ُاستخدمت فيه األحجار ا -1
واملخـل   واملتساوية يف الطول والعرض واالرتفاع على غرار ما نراه اليوم يف بناء الكعبـة، 

 يف أوقات معلومات من السنة. (822)باملظهر اخلارجي عند جتريدها من الكسوة

إن األخشاب ال تكون يف العادة متساوية األحجام، مما يعوق مالصقتها ملـا حتتهـا    -8
إال إذا هذبت وهيأت ملالءمة البناء، وهو أمـر يزيـد مـن    وما فوقها من األحجار، 

 متعذرة. النفقة املرصودة للبناء. وجيعل فكرة التجانس بني األحجار اخلارجية للبناء
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وملا كـان يف   (812)هـ841إنها سريعة التلف، كما حدث لبعض األخشاب يف سنة  -1
مـة والبقـاء مـا    ، وغري مالئمة لبناء يراد له الدميو(811)هـ1417داخل الكعبة سنة 

 أمكن، وليعكس مقدرة قريش وتعظيمها لبيت أعزها اهلل جبواره.

مـرتًا  11.62إنها حتتاج إىل كميات كـبرية مـن اخلشـب، بطـول أضـالع الكعبـة        -4
، (818)مرتًا للجنوبي12.12مرتًا للشمالي، 2.22مرتًا للغربي، 18.24للشرقي، 

وهو أمر لو حدث لكان  .(811)مدماك18واليت تتكرر بارتفاع البناء حتى تصل إىل 
مدعاة للرتميم أو التجديد يف بعض جوانبه قبل بنـاء أبـي الـزبري رضـي اهلل عنـه      

 عامًا.72للكعبة حبوالي 

أما النزاع الذي ظهر فجأة بني زعماء قريش، عند الوصول بالبنـاء إىل موضـع   
احلجر األسود، فقد انتهى رغم خطورته بتوافقهم علـى حتكـيم أول طـالع مـن أحـد      

ملداخل الرئيسية للمطاف، فاقرتح الداخل وكان معروفًا عندهم بالصـادق األمـني أن   ا
يضعوا احلجر األسود يف وسط قطعة من القماش، فتأخذ بأطرافها أبـرز الشخصـيات   
املتنازعة حتى تصل بها إىل الكعبة، ثم ينقله صلى اهلل عليه وسلم إىل موضعه، وكانت 

رف لألمني حممد صـلى اهلل عليـه وسـلم. فرضـوا     القدرة اإلهلية قد ادخرت هذا الش
سـم، ثـم وضـعوا    8.82حبكمه وأكملوا البناء حتى ارتفعوا به عـن املطـاف حبـوالي    

 العتبة السفلية للباب الوحيد يف عمارة قريش.

 باب الكعبة:

إن رفع الباب عن مستوى األرض حبوالي مرتين وربع، وبعرض يقارب الباب 
أمر له خطورته يف هذا الشأن. فما الداعي إىل ذلك، وهـل   ؛(814)احلالي، املقدر مبرتين

ويف بالغرض منه؟ لقـد أضـاف بوضـعه اجلديـد عبـأ علـى قـريش يف نفقتهـا املاليـة          
، حيتاج إىل (818)واإلدارية، ففتح الكعبة املتكرر يف يوم االثنني واخلميس من كل أسبوع
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بد لفتحته من باب قيل سلم متحرك يتعهده من يقوم خبدمة الكعبة، وحيافظ عليه، وال
 ، ومغاليق حمكمة حيفظها بنو شيبة.(816)كان له مصراع واحد

وال أدل على تعالي قريش يف هذه الفرتة املضطربة من تارخيهم من اسـتحداث  
هذا الباب الذي دلت الروايات على أنهم كانوا يلقون من حاول الدخول بـدون إذن  

، أمـا التربيـر الـذي سـاقته بعـض      (817)همنهم، حتى لو أدى األمر إىل تأذيه أو هالكـ 
واللصـوص مـن اقتحـام البيـت،      (812)الروايات هلذا العمل الشأين، من منع السـيول 

فرمبا أتى يف املقام الثاني من أهداف قريش، وليس أهمها على اإلطـالق. وقـد ظهـر    
مثل العمل يف بناء القليس باليمن على يد أبرهة األشرم. فقد رفع الباب عـن األرض  

 .(812)الي عشرة أذرعحبو

إن خلو املصادر التارخيية، من ذكر حوادث سطو على كنوز الكعبة بعد عمـارة  
قريش، مرده يف الغالب، إىل حصانة البناء، وأشراف البيـوت علـى املطـاف مـن كـل      
جانب، هذا فضاًل عن تواجد الطائفني من قريش، وسـائر العـرب يف أوقـات النهـار     

شهر احلرم وفصل الصيف الذي تكـون فيـه القوافـل    ومعظم ساعات الليل، سيما األ
 يف بالد الشام.

إن يف بناء قريش جتاوز مل يعرتض عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم، يف حـديث  
، وهو ارتفاعهم بالبناء عن املستوى الذي كانـت عليـه الكعبـة يف    (882)عائشة املشهور

ذا زادوا فيهـا النصـف؟   ، فلمـا (888)، بتسعة أذرع أخرى(881)بناء إبراهيم عليه السالم
وهل كان مقدرًا من البداية؟ أم أن األمر كان يسري بدون ختطيط واتفاق على مراحـل  
البناء كلها؟. مل أجد يف كتب املؤرخني األول تربير هلذه الزيادة يف االرتفاع، وال أحـد  
من احملدثني حاول التحليل واالستنتاج مما يتيح الفرصة لبحث هذا اجلانـب الغـامض   

 ن بناء الكعبة.م
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إن أمر كهذا ينتقص من كفاءة قريش ومقدرتهم البنائية، فيمـا لـو سـلمنا بـأن     
البناء كان يسري دون ختطيط ومراقبة. فهم يعرفون وال شك مـا يف البنـاء مـن مظـاهر     
اجلمال ومساو  القبح، فقد تغنوا باجلمال ومفاتنه، وأدركوا تـأثريه وسـحره للعيـون    

ــد حــاول بعــض  ــول، وق ــن هــذا    والعق املستشــرقني الطعــن يف حضــارة العــرب م
، فما املخرج من هذا االتهام، وهل نصدق بأن األمر منطبق علـى قـريش   (881)اجلانب

وبناءها للكعبة؟ وهم رمز العروبة واإلسالم. وأقدر العرب علـى النهـوض مبسـتوى    
 البناء يف ذلك الوقت. 

قصـي بـن    –لقـريش  ال سبيل يف ذلك إال بـالرجوع إىل وصـايا اجملمـع األول    
الذي نصحهم بعد أن وزع بني زعمائهم األرض احمليطة باملطـاف فأشـرتط،    –كالب 

، وظل هذا األمر مرعيـًا حتـى تضـخمت جتـارة     (884)أال تعلو بيوتهم على بناء الكعبة
قريش، وتوسع العمران بازدياد السكان يف مكة، وارتفعت البيوت يف سـفوح اجلبـال   

ش من حل إال االرتفاع ببناء الكعبة على مـا سـبق وصـفه،    وقممها؛ ومل يعد أمام قري
ســيما وقــد ردمــت قــريش مــن الكعبــة حــوالي املرتيــن ألســباب أمنيــة واجتماعيــة 

. وصار من املتعذر استخدام هذا اجلزء املدفون إال يف ختزين (888)أوضحناها فيما سبق
 .(886)بعض كنوز الكعبة

انت عليه الكعبة يف السابق وهو فلو فرضنا أنهم اقتصروا على االرتفاع الذي ك
م(، مع إصرارهم علـى رفـع البـاب عـن مسـتوى املطـاف حبـوالي        4.8تسعة أذرع )

سم، لكانت عتبة الباب العلوية مساوية لسـقف الكعبـة، وهـو عيـب ملحـوظ      8.88
أدركته قريش، وتداركته، فكان يف نظر الباحث أحد األسباب اليت دفعتهم إىل مضاعفة 

 دو متناسقة يف مظهرها اخلارجي والداخلي.ارتفاعها. لكي تب
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 تسقيف الكعبة:

حيتاج هذا األمر الذي يكتنفه الغموض إىل توضيح يبني أسبابه ودواعيه، فلماذا 
سقفتها قريش؟ وملاذا كان سقفها مسطحًا؟ ومل يكن مقبيًا بالعقود املتجـاورة املعروفـة   

. إن تسـقيف مسـاحة   (882)مقببـاً  ؟  أو(887)يف العمائر احمليطة بـاجلزيرة العربيـة آنـذاك   
، وبارتفاع يقـارب سـبعة   (882)بطول عشرة أمتار وعرض مثانية أمتار وربع املرت تقريبًا

؛ ليس باألمر اهلني يف تكلفته وإجنازه باألتقان الضـامن حلمايـة الكعبـة مـن     (812)أمتار
ارة املطر وآثاره، ويزيد من التكلفة إذا كان السقف من طبقتني، كما كان حالـه يف عمـ  

 .(818)، وواقعه اليوم(811)هـ64ابن الزبري سنة 
وإذا سلمنا بالشخصية الوهمية الـيت الزمـت بنـاء قـريش مـن البدايـة )بـاقوم        

، فإن فكرة التسقيف بالقبو قد طرحت مـن البدايـة علـى قـريش علـى      (811)الرومي(
 ، فرفضتها قريش، واختـاروا (814)لسان باقوم عندما اقرتح بناءها على الطريقة الشامية

، إال أن (816)، الذي اعتادوا عليه يف مبـانيهم وعرفـوا مصـادره   (818)التسقيف باخلشب
وجود أخشاب بطول الضلعني القصريين من الكعبة )الشمالي واجلنوبي(، أي عشـرة  

(، نادر الوجود وغـالي الـثمن إن وجـد يف البيئـة احملليـة      1أمتار تقريبًا. )الشكل رقم 
يف املناطق الساحلية وبطون  (812)ا،  أو الدوميف الطائف وضواحيه (817)كشجر العرعر

 األودية البعيدة عن مكة املكرمة.
ولذلك فإن فكرة اللجوء إىل املدن البحرية، للبحـث عـن األخشـاب الالزمـة     

لتسقيف الكعبة، وفقًا للمواصفات السابقة، على ظهور السفن القادمة من بالد الشام  
بة، مقبولة ومناسبة يف هذه املرحلة من بنـاء  أو اهلند، خاصة السواري يف السفن املعطو

الكعبة، سيما وقد ذكرنا من قبل احتمال البحث عن املواد الالزمة للبناء قبل الشروع 
. ويـدعم هـذا التوجـه يف البحـث عـن      (812)هـ64يف اهلدم، كما فعل أبي الزبري سنة 

األخشاب املناسبة، ما ذكره األزرقي من املعاناة اليت قابلت قريش يف حل هذه املشكلة 
 . (842)فقد اضطروا إىل جلب األحجار الالزمة للبناء من عدة ضواحي
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وحتسبًا ألى خلل يصيب سـقف الكعبـة، عمـد البنـاءون إىل تـدعيم السـقف       
يسية متتـد مـن الشـرق إىل الغـرب، وفوقهـا العـوارض       املؤلف من ثالث عوارض رئ

أي بواقع  (841)الثانوية املمتدة من الشمال إىل اجلنوب، بست دعائم وضعت يف صفني
 (.8دعامتني حتت كل من الدعائم الثالث الرئيسية )الشكل رقم 

، (848)وال جمال للقول بأن للدعائم املذكورة وظيفة غري إسناد السقف وتدعيمه
الكعبـة مـن عنايـة خاصـة، متثلـت يف اختيـار املؤنـة الالزمـة للميـول           والبد لسـطح 

والتسوية، حتى ال تتسرب املياه إىل الداخل، وليسـهل تصـريفها مـن خـالل امليـزاب      
 كما هو حاله اليوم. (844)الذي وضع بأعلى اجلدار الشمالي (841) )املرزاب(

حدثوا درجـًا يف  ولتسهيل الوصول إىل سطح الكعبة، أثناء العمارة وبعدها، است
، (846)عرف بابه فيما بعد ببـاب التوبـة   (848)الركن الشمالي الشرقي من داخل الكعبة

 فيما بعد. (847)ليعني على التسقيف، ويساعد على إسدال الستارة وربطها

 ستارة الكعبة:

، وقد اضطرهم االرتفاع احملدث يف (842)كانت من لوازم الكعبة قبل بناء قريش
ة القطع اليت يتألف منها النسيج الذي تكسى بـه، فهـل أعـدوا    بناء الكعبة إىل مضاعف

الكسوة ولوازمها من احلبال واخليوط قبل أن يكتمل البناء؟. وبالتالي يتأكـد عـزمهم   
 على الزيادة يف ارتفاعها قبل مباشرة اهلدم والبناء، أم أن األمر خبالف ذلك.

ىل وقـت طويـل يف   ، حتتاج إ(842)تقريبًا 8م126إن احلصول على نسيج مبساحة 
الكسـوة الـيت    إعداده ونسجه وفق املواصفات املطلوبة، ويزداد األمر صعوبة إذا علمنا مصدر

 .(881)واألسود ، وكانت من احلربات املوشاة باألبيض(882)أحضرتها قريش من اليمن
. ومما ال جيوز الشـك فيـه، أن قـريش كانـت تعـد      (888)وتعرف بالوصايل أيضًا

ني يف البلد املصنع قبل حلول املوعـد املعتـاد لتعليـق الكسـوة     املال، وتتفق مع النساج
 بوقت كاف لصنعها وإحضارها إىل مكة، وفق وسائل النقل املتاحة آنذاك.
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وتأكيدًا على عظم التكلفة ذكر األزرقي أن قريش كانت توزع نفقاتها قبل هذا 
اء قريش مؤنة البناء أو بعده على القبائل حسب قدرة كل منها، حتى كفاهم أحد أثري

، وتعهد بكسوة الكعبة، واملداومة على ذلـك بالتنـاوب مـع قـريش، فكـان      (881)ذلك
 يكسو سنة وقريش سنة، وعرف بني قومه بالعدل.

 تزويق الكعبة:

إن إقدام قريش على تزيني الكعبـة مـن الـداخل بالصـور امللونـة واحملفـورة يف       
ود مـن بنـاء الكعبـة االرتقـاء     األعمدة اخلشبية، أمر يقطع الشك بـاليقني، بـأن املقصـ   

مبظهرها اخلـارجي والـداخلي؛ إىل املـدى الـذي وصـلت إليـه حيـاتهم االجتماعيـة،         
وعالقــتهم اخلارجيــة الــيت جلبــت إىل مكــة رقيقــًا وعمــااًل وجتــارًا مســيحيني وغــري  

، والبد أن القرشيني من خـالل رحالتهـم التجاريـة، شـاهدوا كنـائس      (884)مسيحيني
، ملريم وابنهـا  (886)، وما يزينها من الصور واأليقونات(888)حلبشةالشام ومصر وبالد ا

، واطلعوا يف رحالتهم بعد عام الفيل إىل بالد الـيمن علـى   (887)املسيح عليهما السالم
الكنيسة اليت بناهـا أبرهـة يف الـيمن، واملعروفـة بـالقليس، وأمعنـوا النظـر يف متانتهـا         

رف حتى قـال أبرهـة يف خطابـه إىل    وحسن تنظيمها، وما حفلت به من الزينة والزخا
النجاشي: "بنيت لك بصنعاء بيتًا مل تنب العرب وال العجم مثله، وقد أراد له أن يكـون  

. وقد نقل األزرقي أوصاف هذا املبنى مبا يشـبه  (882)حمجًا للعرب بدل الكعبة املشرفة:
 حال الكنائس البيزنطية املشهورة بزخارفها الداخلية واخلارجية.

الفيل املشهورة يف التاريخ اجلاهلي، واليت انتهـت جبعـل كيـد أبرهـة      إن حادثة
وجيشه يف تضليل، ضلت مثارًا للدهشة واالستغراب عند غري العرب مـن األحبـاش   
والفرس والروم. ومثار للسخرية واالستهزاء من العرب بالقليس، وما يرمز إليه مـن  

ها أو يدعو إليها. إال أن العالقـات  عبادة مل جتد هلا يف البيئة القرشية من ميارس طقوس
التجارية املتنوعة أوجدت رواسب من الطقوس يف البلدة اليت تعظمها العرب مجيعها، 
فمثلوا هلا بنماذج يف داخل الكعبة املشرفة. فقد أورد البخاري حديثني يتضمنان وجود 
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قسـم  صور وجمسمات يف الكعبة عام الفتح، أحدها إلبراهيم عليـه السـالم وهـو يست   
 .(862)، وأخرى ملريم وابنها املسيح عليهما السالم(882)باألزالم

، إال بعـد تسـوية   (861)وال ميكن تنفيذ هذه الصور اليت أكثر املؤرخون من ذكرهـا 
، ألن الوجه الداخلي من جدران الكعبة، كـان يـتم   (868)جدران الكعبة باجلص والنورة

يف الوجـه اخلـارجي، فهـي     يف عهد قريش وبعده بأحجار ال تشابه األحجـار املوجـودة  
خليط من األحجار املختلفة األحجام، تبنى بغري انتظام، وال تفسري لذلك إال باالعتقـاد  
أنها من بقايا األحجار اليت كانـت يف البنـاء الـذي هدمتـه قـريش، وتظهـر بوضـوح يف        

 ب(.4)الشكل رقم  (861)هـ1417الرتميم الذي أجري للكعبة سنة 
 (864)متى علقوا القصائد املعروفة باملعلقات السـبع  وال يعرف على وجه اليقني

يف جوف الكعبة، إال أن جودتها وشهرة أصحابها دفعت قريش إىل حفظها، ممـا يزيـد   
الـيت   (868)من تعلق العرب بهذا البيت، كما أن حرصهم على وضع صحيفة املقاطعـة 

هـذا  عادوا بها الدعوة يف بـدايتها يف هـذا املبنـى املقـدس، يكشـف عـن جانـب مـن         
االلتفاف حول رمزية الكعبة ووحدتها، وال خيـرج عـن هـذا اهلـدف إحاطـة الكعبـة       

 .(866)بأصنام العرب اليت وصل عددها عند الفتح إىل ثالمثائة وستون صمنًا
ويتأكد هذا الدعم من قريش يف تعظيم الكعبة وربط العرب بها ما انفرد بذكره 

ريش مـن عبـث املمـاطلني    من أن حلف الفضول الذي صـان جتـارة قـ    (867)الفاكهي
للغرباء املتأجرين مع قريش. مل يتم إال بعد فراغهم من بناء الكعبة املشرفة، فهل يشك 
أحد بعد ما أوردناه من األدلة املتنوعة، يف أن قريش إمنا أرادت ببناء الكعبـة االرتقـاء   

تمـع  مبظهرها اخلارجي والداخلي، ليـتالءم مـع املكانـة العاليـة الـيت وصـل إليهـا اجمل       
 القرشي املتخم باملال الذي ميزهم عن بقية العرب.

فاعتـدوا بــذلك كلــه يف خـروجهم إىل بــدر. وعــرب القـرآن الكــريم عــن هــذا    
   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ االستعالء والغرور بقوله تعاىل:

 (862) . 
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 نتائج البحث:

يف اختفت مبجيء اإلسالم املبالغات اليت صاحبت املراحل األوىل من هدم الكعبة  -1
عهد قريش، كاهتزاز اجلبال وتطاير الشرر عنـد حماولـة حتريـك بعـض القواعـد،      
ونزو بعض األحجار من يد أحد املباشرين للهدم، وعودته إىل مكانه األول. فلـم  

هــ، وال يف عمـارة   68-64يثبت مثل ذلـك يف عمـارة عبـداهلل بـن الـزبري سـنة       
 هـ. 1242العثمانية سنة  هـ، وال يف عمارة الدولة78عبدامللك بن مروان سنة 

قد  –احلجر األسود  –بل إن أقدس أحجار الكعبة وأهمها على اإلطالق 
ضرب باحلديد أكثر من مرة، كما نزع من مكانه وغيب عن الكعبة املشرفة ما بني 

هـ، ومل حيدث لذلك شيء من العجائب، كما أن تـرميم الدولـة   112-112سنة 
  من األحداث املخالفة للعقل واملنطق. هـ خال1417السعودية للكعبة يف سنة 

إن تأخر قريش يف بنائها للكعبة حتى اشتهر أمر حممد بن عبداهلل بيـنهم بالصـدق    -8
واألمانة، فَحكَّموه يف اخلالف الذي ظهـر بيـنهم عنـد إعـادة احلجـر إىل مكانـه،       
فرضوا حبكمه، كان شرف ادخره اهلل ملن يعده املـوىل إلبـالر رسـالة التوحيـد إىل     

 الثقلني قاطبة. 
إن بواعث هذا البناء غري ما ذكر يف النتيجـة السـابقة يتجلـى يف رغبـة قـريش يف       -1

االرتقاء جبمالية بناء الكعبة اليت يقدسـها العـرب مجيعـًا، لتتناسـب مـع مسـتوى       
الرخــاء الــذي بلغتــه قــريش يف هــذه املرحلــة مــن تارخيهــا الــذي ميــز مكانتهــا  

ن جاءوا بنسخ مـن أصـنامهم ليضـعوها حـول     االجتماعية بني سائر العرب الذي
 الكعبة، وقالوا: "ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى". 

 1م128إن رفعهم لباب الكعبة حبوالي مرتين وربـع، ودفـنهم ملسـاحة تقـدر بــ       -4
م(، قد أخر البناء واقتطع جزءًا من املبلغ املرصود لبناء الكعبـة،  8.88×2×11)

 م.4.8 ارتفاعها مبثل ارتفاعها األول أي حوالي هذا فضاًل عن الزيادة يف
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إن الرواية اليت تسند بناء الكعبة إىل جنار حبشي يدعى باقوم، قد بطل االحتجـاج   -8
بها؛ إال يف مرحلة متأخرة من مراحل البناء عنـدما احتـاجوا إىل تسـقيف الكعبـة     

ملـه مـن   بأخشاب طويلة، ال تتـوفر إال يف سـواري السـفينة املعطوبـة أو فيمـا حت     
 أخشاب شرق آسيا أو أفريقيا. 

إن الكسوة الالزمة لتغطية جدران الكعبة اليت تضاعفت مساحتها، توجـب علـى    -6
القائمني بأمر البناء البحث عن النسيج الالزم هلا يف وقت مبكر مـن بـدء البنـاء،    
سيما وأن مصدرها كان بالد اليمن، وتطلب وصوهلا فرتة طويلة، مما يرجح اختـاذ  

 يف رفع البناء قبل البدء يف اهلدم وطلب الكسوة اجلديدة.  القرار

إن مساحة اجلزء الذي أنقصته قريش من جانب الكعبة الشمالي مما يلـي احلجـر،    -7
م(،. وتكلفة هدمـه وإعـادة بنائـه    8.41 ×2.82؛ إال قلياًل )8م88ال يزيد عن 

ا بعني االعتبار أنهم ليست كبرية، وال تؤثر يف اإلخالل مبيزانية البناء. إال إذا أخذن
أنفقوا بعض املال على حفر وبناء األساس الذي أقيم عليه اجلدار املسـتحدث يف  

 داخل القواعد القدمية، مما جيعله يف قوة وإحكام القواعد اإلبراهيمية. 

إن رفع الباب الشرقي وسد الغربي جيعل املواد اليت دفن بها هذا جلزء املدفون من  -2
حال دخلت السـيول إىل الكعبـة، وتشـبع الـدفان باملـاء،      لكعبة، مصدر ضرر يف 

 هـ. 1212وتسبب يف زحزحة اجلدران وتشققها، كما حدث بعد سيل سنة 

إن قوة البناء الذي أجنزته قريش قبل البعثة الشريفة خبمس سنوات، مّكن الكعبـة   -2
ري املشرفة من البقاء حبالة سليمة أكثر من مثانني سنة حتى قـرر عبـداهلل بـن الـزب    

هــ  68 -64رضي اهلل عنه إضـافة اجلـزء املنقـوص مـن جانبهـا الشـمالي سـنة        
والزيادة يف ارتفاعها مبقدار الثلث. وصلى اهلل علـى سـيدنا حممـد وآلـه وصـحبه      

 وسلم تسليمًا كثريًا.
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 األشكال والصور

 

  

 ( 1شكل رقم )

 تابهعن الكردي يف ك عن مركز أحباث احلج

 )الكعبة واحلرمان الشريفان(
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 ( 8شكل رقم )

 صورة قاع زمزم عن حييى كوشك يف كتابه )زمزم طعام طعم وشفاء سقم(
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 (1شكل رقم )

 )الكعبة املشرفة واحلرمان الشريفان(  ُبعد زمزم عن الكعبة، عن الكردي

 
 أ(  4شكل رقم )

 بة واحلرمان الشريفان( عن الكردي )الكع ،البناء اخلارجي للكعبة اليوم
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 ب( 4شكل رقم )

 البناء الداخلي لواقع الكعبة اليوم، عن الكردي )الكعبة واحلرمان الشريفان( 

 
 

 ( 8شكل رقم )
 صورة جدران الكعبة وسقفها اليوم، عن الكردي )الكعبة واحلرمان الشريفان(

نها يف موضع األعمدة احلاليـة،  وكان باملبنى يف عهد قريش ستة أعمدة من اخلشب، ثالث م
وثالث يف الغرب منها موازنة جلدار الكعبة الغربي، ومتتد عوارض اخلشب عليهـا مـن الشـرق إىل    

 الغرب بواقع عارضة فوق عمودين. ومن فوقها عوارض كثرية متتد من اجلنوب إىل الشمال.  
لـه ذكـر يف املصـادر     هذا إذا كان هلا سقف واحد، أما إذا كان هلا سقفان وهـو أمـر مل أجـد   

 التارخيية فإن ترتيب اخلشب سيكون مماثاًل ملا يف السقف األول. 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .86سورة احلج: ( 1)

 .187سورة البقرة: ( 8)

جـزء، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،     18القرطيب: حممـد بـن أمحـد، اجلـامع ألحكـام القـرآن،       ( 1)
 (.1/188أجزاء، مكتبة الرشد، الرياض، )4(؛ الشوكاني: حممد بن علي، فتح القدير، 8/62)

الرضم البناء باحلجارة املختلفة األحجام، واليت مل تنحت على نسق واحد، واملعروفـة بالـدبش،   ( 4)
أو البناء الغشيم. انظر: ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العـرب، طبعـة بـريوت،    

(. غالــب، عبــدالرحيم، موســوعة العمــارة اإلســالمية، جــروس بــرس، بــريوت،  18/841)
 (.824، 124م، )ص1222/هـ1422

 (. 2/122املصراع درفة الباب، واملصراعان درفتان ملدخل واحد، ابن منظور، املصدر السابق، )( 8)

قيل قبل البعثة الشريفة خبمسـة عشـر عامـًا. انظـر: البخـاري: حممـد بـن إمساعيـل، صـحيح           (6)
؛ 1826ديث رقم هـ، كتاب احلج، باب فضل مكة، احل1417البخاري، دار السالم، الرياض، 

وقيل خبمسة أعوام. انظر: ابن هشام: حممد بن عبدامللك، السرية النبوية، حتقيق: مصطفى السقا 
(؛ الطربي: حممد بن جرير، تـاريخ  1/128هـ، )1178، البابي احلليب، القاهرة، 4وآخرون، ط

 (.8/822الرسل وامللوك، حتقيق: حممد أبو الفضل، دار املعارف، )

 .72، 18، 11، 12، 82، 82، 87 سورة احلج:( 7)

قيل أن هذا البناء تعرض للتجديد ثالث مرات. انظر: باسالمة: حسني عبداهلل، تـاريخ الكعبـة    (  2)
. 27 – 21هــ، ص 1412املعظمة، تعليق: يوسف الثقفي، دارة امللـك عبـدالعزيز، الريـاض،    

 وهي أخبار ضنينة ال متلك الدليل على صحتها.

هـ، أخبار مكة وما جـاء فيهـا مـن اآلثـار، جـزءان، حتقيـق:       881ن عبداهلل تاألزرقي، حممد ب( 2)
(؛ الطـربي،  1/182م، )1272هــ/ 1122، 1رشدي ملحس، دار الثقافـة، مكـة املكرمـة، ط   

 (.8/827املصدر السابق، )
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م، 1271، 8علي، جواد. املفصـل يف تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم. دار العلـم، بـريوت، ط       ( 12)
(7/828 ،481.) 

 .481، 828املرجع نفسه ص( 11)

 .12انظر ص( 18)

أجـزاء، دراسـة    6الفاكهي: أبو عبداهلل حممد بن إسحاق، أخبار مكة يف قديم الدهر وجديده، ( 11)
 (.8/166م، )1224هـ/1414، دار خضر، بريوت، 1وحتقيق عبدامللك بن دهيش، ط

 .1انظر ص( 14)

 (.1/64األزرقي، املصدر السابق )( 18)

سم. انظر: هنتس، فالرت: املكاييل واألوزان اإلسالمية، ترمجـة: كامـل   82حبوالي وقدر الذراع  
 .22م، ص1272العسلي، اجلامعة األردنية، 

(؛ 1826البخاري، املصدر السابق، كتاب احلج، بـاب فضـل مكـة وبنياتهـا، احلـديث رقـم )      ( 16)
ــن احلجــاج ت  ــاض 861النيســابوري، مســلم ب ــة الرشــد، الري ، هـــ، صــحيح مســلم، مكتب

(؛ األزرقي، املصـدر  428م، كتاب احلج، باب نقض الكعبة، احلديث رقم )8221هـ/1488
(؛ الكردي، عبداهلل حممد، الكعبة املعظمـة واحلرمـان الشـريفان، جمموعـة بـن      1/64السابق )

 (.188الدن السعودية، )ص

 لي:( على النحو التا1/64كانت أبعادها على ما ذكره األزرقي يف املصدر السابق )( 17)

 ذراعًا.88ذراعًا، والشمالي  82ذراعًا، واجلنوبي  11ذراعًا، والغربي 18الشرقي  

(، وقـد عـدد   27 – 48(؛ باسالمة، املرجـع السـابق، )ص  1/188األزرقي، املصدر السابق )( 12)
قة باسالمة يف كتابه السابق بعضها، فقال: بناء املالئكة + آدم + أوالده + إبراهيم اخلليل + بناء العمال

 + جرهم + قصي + قريش. 

 (.62باسالمة، املصدر السابق، )ص( 12)

 .86، سورة احلج: 187 – 188سورة البقرة: ( 82)
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(؛ 1821، 1828البخاري، املصدر السابق، كتاب احلـج، بـاب فضـل مكـة، احلـديث رقـم )      ( 81)
، دار هـ، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق: عادل أمحد وآخرون288العسقالني، ابن حجر ت
 (.7/61الكتب العلمية، بريوت، )

 (.112(؛ باسالمة، املصدر السابق، )ص828، 1/821األزرقي، املصدر السابق، )( 88)

(، مؤنس: حسني، تاريخ قريش، الدار السعودية، جـدة،  1/124املصدر السابق، ) ابن هشام،( 81)
 (.124م، )ص1222هـ/1422

هــ، شـفاء الغـرام    218سي، تقـي الـدين حممـد ت   (؛ الفا1/127األزرقي: املصدر السابق، )( 84)
م، 1228هـ/1428بأخبار البلد احلرام، حتقيق عمر عبدالسالم، دار الكتاب العربي، بريوت، 

جزء، حتقيق: أمحد أبو ملحم  18هـ، البداية والنهاية، 774(؛ ابن كثري: أبو الفداء ت8/112)
 (.1/128، )م1227هـ/1427، دار الكتب العلمية، بريوت، 1وآخرون، ط

العسكري: أبو هالل، مجهرة األمثال، حتقيـق: عبداجمليـد قطـامش، املؤسسـة العربيـة احلديثـة،       ( 88)
(؛ الزبيدي: مرتضى احلسيين، تـاج العـروس، حتقيـق:    1/714م، )1264هـ/1124القاهرة، 

(؛ الفاكهي: املصدر السـابق،  17/822م، )1277 هـ/1127مصطفى حجازي، دار اهلداية، 
(؛ مـؤنس:  8/118وما بعدها؛ الفاسي: املصدر السـابق، )  182( وانظر ص178، 8/171)

 (.648املرجع السابق، )ص

للقصة روايات أخرى ال تذهب إىل هذا املستوى املتدني من كيفية انتقـال السـلطة إىل قصـي.    
 (.8/888(؛ الطربي، املصدر السابق، )127 – 1/128انظر األزرقي: املصدر السابق، )

 (.8/178ي: املصدر السابق، )الفاكه( 86)

 (.22(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص122، 27، 22، 27، 1/26األزرقي: املصدر السابق، )( 87)

(؛ 128، 8/171(؛ الفاكهي: املصـدر السـابق، )  118 – 1/112األزرقي: املصدر السابق، )( 82)
 (.8/181الفاسي: املصدر السابق، )

، 8/178(؛ الفـاكهي: املصـدر السـابق، )   112، 122 ،1/127األزرقي: املصـدر السـابق، )  ( 82)
 (.122، 126، 121املرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/118(؛ الفاسي: املصدر السابق، )128
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 (.1/116(؛ الفاسي: املصدر السابق، )178، 8/171الفاكهي: املصدر السابق، )( 12)

 (.8/166الفاكهي: املصدر السابق، )( 11)

 (.112، 182العبقريات اإلسالمية، دار األدب، بريوت، )صالعقاد: عباس حممود، ( 18)

مسلم، املصدر السابق، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النيب صلى اهلل عليه وسلم، احلـديث  ( 11)
 (.8876رقم )

هـ، املسند، بيت األفكار الدولية، الرياض، مسند الشـاميني، احلـديث   841ابن حنبل، أمحد ت( 14)
 جال الصحيح.(، ورجاله ر176822رقم )

وميكن إخضاع الروايات اليت ترد متناقضة يف تاريخ قـريش ملضـمون هـذين احلـديثني مضـافًا      
(؛ وجممـع الزوائـد للـهيثمي    1622 – 1627إليهما ما ورد يف سنن الرتمذي، باب املناقـب ) 

(2/818 – 816.) 

 .(172، 176، 8/166املصدر السابق، )(؛ الفاكهي: 1/112انظر األزرقي: املصدر السابق، )( 18)

 (.126(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص8/112الفاسي: املصدر السابق، )( 16)

 (.8/128الفاكهي: املصدر السابق )( 17)

(؛ 8/128(؛ الفـاكهي: املصـدر السـابق، )   118، 111، 1/122األزرقي: املصدر السـابق، ) ( 12)
 .(116، 111، 118، 111املرجع السابق، )ص(؛ مؤنس: 8/147الفاسي: املصدر السابق، )

البخاري: املصدر السابق، كتاب مناقب األنصـار، بـاب هجـرة الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم        ( 12)
(. والقارة واألحـابيش بعـض قبائـل مـن العـرب،      1228وأصحابه إىل املدينة، احلديث رقم )

حتالفت مع قريش ومعظمهم من كنانة وخزاعة، انضم بعضهم إىل بعض للدفاع عن أنفسـهم.  
(، 8/188(، الفاسـي: شـفاء الغـرام، )   171، 1/888ر: ابـن هشـام، املصـدر السـابق، )    انظ

 .111ومؤنس: مرجع سبق ذكره، ص

(؛ األزرقـي:  1/117(؛ ابـن هشـام: املصـدر السـابق، )    8/888الطربي: املصـدر السـابق، )  ( 42)
 (؛ مـؤنس: املرجـع السـابق،   8/121(؛ الفاكهي: املصدر السابق، )1/111املصدر السابق، )

 (.117)ص
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 (.112، 112(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص2/142ابن كثري: املصدر السابق، )( 41)

 (.184 – 8/181(؛ الفاسي: املصدر السابق، )121، 8/122الفاكهي: املصدر السابق، )( 48)

 .(8/184امسه عمرًا فصار هامشًا لتهشيمه اخلبز لقومه. انظر: الفاسي: املصدر السابق، )كان ( 41)

 (.112(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص8/888لطربي: املصدر السابق، )ا( 44)

 (.182(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص8/884الطربي: املصدر السابق، )( 48)

هـ(، معجم ما استعجم من أمسـاء الـبالد واملواضـع،    427البكري:عبداهلل بن عبدالعزيز )ت( 46)
 (. 8/227جزاءان، حتقيق:مصطفى السقا، عامل الكتب، بريوت، )

 (.8/888الطربي: املصدر السابق، )( 47)

 (.1/114األزرقي: املصدر السابق، )( 42)

 (.62 ،1/87انظر:ابن هشام: املصدر السابق، ). 8مساها املوىل يف سورة املسد كيدًا. اآلية رقم ( 42)

 .8 – 1سورة الفيل: ( 82)

 (.1/17ابن هشام، املصدر السابق، )( 81)

 (.1/181لسابق، )ابن هشام: املصدر ا( 88)

، مطبعة السنة احملمدية، القـاهرة،  11هيكل: حممد حسني، حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم، ط( 81)
 (.128م، )ص1262

 (.26العقاد: املرجع السابق، )ص( 84)

(؛ وعـن األصـنام وأمسائهـا انظـر: العقـاد: املرجـع       161، 188مؤنس: املرجع السابق، )ص( 88)
 (.6/416جواد: املرجع السابق، )(؛ علي، 22، 42السابق، )ص

 (.8/122الفاكهي: املصدر السابق، )( 86)

 (.8/122الفاكهي: املصدر نفسه، )( 87)
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( فذكر بعد عبد املطلب الزبري وأبو طالب وحـرب  122، 8/122الفاكهي: املصدر السابق، )( 82)
وقـيس بـن عـدي    بن أمية وأبو سفيان بن حرب والعالء بن احلارثة الثقفي والوليد بن املغرية 

 (.8/172والعاص بن وائل واخلطاب بن نفيل؛ وانظر: الفاسي: املصدر السابق، )

 .7انظر أوله ص( 82)

 (.166، 164مؤنس: املرجع السابق، )ص( 62)

( ومـا  1/111(؛ ابـن هشـام: املصـدر السـابق، )    121، 8/122الفاكهي: املصدر السـابق، ) ( 61)
(؛ 172، 8/187(؛ الفاسـي: املصـدر السـابق، )   8/828بعدها؛ ابن كثري: املصدر السابق، )

 (.117هيكل: املرجع السابق، )ص

عقد احللف بعد حرب الفجار بني  سة بطون من قريش: بنو هاشم، بنو املطلب، بنـو أسـد،   ( 68)
بنو زهرة، بنو تيم، واختاروا دار ابن جدعان لكرب سنه وشرفه فيهم. انظر: الفـاكهي: املصـدر   

 (.8/121السابق، )

 (.172مؤنس: املرجع السابق، )ص( 61)

 (.8/128الفاكهي: املصدر السابق، )( 64)

 (.1/114ابن هشام: املصدر السابق، )( 68)

ابن كثري: الفصول يف سرية الرسول صلى اهلل عليـه وسـلم، حتقيـق: حممـد اخلطـراوي، حمـي       ( 66)
 (.21م، )ص1228هـ/1411، مكتبة الرتاث، املدينة، 6الدين منو، ط

 (.1/122شام: املصدر نفسه، )ابن ه( 67)

 (.1/178(؛ الفاكهي: املصدر السابق، )1/122ابن هشام: املصدر نفسه، )( 62)

 (؛ وعن املكاييل واألوزان يف اجلاهلية، انظر: جواد علـي: 78، 74العقاد:املرجع السابق، )ص( 62)
 .6 – 1(؛ انظر: سورة املطففني: 7/682املرجع السابق، )

 .28؛ األعراف: 176الشعراء:  ؛28، 24، 21هود: ( 72)

 (.1/118(؛ األزرقي: املصدر السابق، )8/122لفاكهي: املصدر السابق، )ا( 71)
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(، وكانت القيادة ألبي سفيان بن حرب بعد والده، 114، 1/118األزرقي: املصدر السابق، )( 78)
 مناف. والسدانة لبين طلحة، وكان اللواء يف يد بين عبد الدار، ودار الندوة لبين عبد

 (.8/418ابن هشام، املصدر السابق، )( 71)

 (.1/116ابن هشام: املصدر السابق، )( 74)

 (.2/142املصدر السابق، )( 78)

 (.1/182األزرقي: املصدر السابق، )( 76)

 (.112، 1/188ابن هشام، املصدر السابق )( 77)

 (.1/112(؛ األزرقي: املصدر السابق، )1/421ابن هشام، املصدر السابق، )( 72)

هـ، اجلامع ألحكـام القـرآن، دار الكتـب العلميـة،     671القرطيب: أبو عبداهلل حممد بن أمحد ت( 72)
أجـزاء،  4هــ، فـتح القـدير،    1882(؛ وانظر: الشوكاني: علي بن حممـد ت 16/86بريوت، )

(؛ وانظر: ابن هشـام: املصـدر السـابق،    4/82حتقيق: فريال علوان، مكتبة الرشد، الرياض، )
(1/161.) 

 (.1/161املصدر السابق، )( 22)

طالعت معظم الكتب املؤلفة عن الكعبة املشرفة كاملقريزي يف كتاب بناء الكعبة البيت احلـرام؛  ( 21)
وحسني عبداهلل باسالمة، يف كتابه تاريخ الكعبـة املعظمـة؛ علـي حسـين اخلربطلـي يف كتـاب       

 تـاريخ الكعبـة املشـرفة، او    تاريخ الكعبة؛ حممد بن ناصر امللحم يف حبثه املطبوع صـفحات يف 
عبدالغفور عطار يف كتابه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، أو ممن خصها بفصل مطول يف كثري 
من الكتب اليت ألفت عن مكة املكرمة، فلم أجد إال النقل والتكرار حتى ممن اشـتهر بالبحـث   

م؛ أو هيكل يف كتابـه حيـاة   املعمق كالعقاد يف مطلق النور أو عبقرية حممد صلى اهلل عليه وسل
 حممد صلى اهلل عليه وسلم.

 (.1/162األزرقي: املصدر السابق، )( 28)

 .188سورة النساء، آية ( 21)



 868            د. حممد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

وهم املتشددون يف دينهم. انظر: البخاري: املصدر السابق، كتاب التفسري، باب ثم أفيضوا من ( 24)
 (.172، 1/176ابق، )(؛ األزرقي: املصدر الس4882حيث أفاض الناس، احلديث رقم )

 (.1/172األزرقي:املصدر السابق، )( 28)

 (. 1/177؛ األزرقي، املصدر نفسه، )122سورة البقرة: آية ( 26)

، 8/848(؛ ابن هشـام، املصـدر السـابق، )   172، 178، 1/174األزرقي: املصدر السابق، )( 27)
846.) 

 (.8/821، )(؛ ابن كثري: البداية177، 1/171األزرقي: املصدر نفسه، )( 22)

 .188انظر: مؤنس: املرجع السابق، ص( 22)

البخاري: املصدر السابق، كتاب املغازي، باب أين ركز النيب صلى اهلل عليه وسلم الراية يـوم  ( 22)
(؛ مسلم: املصدر السابق، كتـاب اجلهـاد، بـاب إزالـة األصـنام،      4827الفتح، احلديث رقم )

 (.8/417ابق، )(؛ ابن هشام، املصدر الس1721احلديث رقم )

(، يف 8/188(؛ وانظـر: القـرطيب: املصـدر السـابق، )    8/412ابن هشام: املصـدر السـابق، )  ( 21)

الشوكاني:  ؛ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ:1تفسري قوله تعاىل يف سورة الزمر آية رقم 
 (.188، 112(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص1/828املصدر السابق، )

 (.1/188(؛ ابن كثري، املصدر السابق )1/412ابق، )ابن هشام، املصدر الس( 28)

(؛ جواد علي: املرجع السـابق،  121؛ وانظر: هيكل: املرجع السابق، )ص8، 1سورة قريش/ ( 21)
 ( وما بعدها.7/412)

 .(4/177(؛ الشوكاني: املصدر السابق، )12/47؛ انظر: القرطيب: املصدر السابق، )84 – 11املدثر: ( 24)

( عن رواة عدول أن الدخل السنوي هلذا الثري مـا  12/47 يف املصدر السابق، )ذكر القرطيب( 28)
 (.124بني ألف دينار، ومليون دينار؛ وانظر: مؤنس: املرجع السابق، )ص

 (.124املرجع نفسه، )ص مؤنس:( 26)

 (.181، 1/182ابن حجر: املصدر السابق، )( 27)
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(. وهي أنواع من األطعمة كان يبسـطها  8/818(؛ ابن كثري: البداية، )4/14املصدر نفسه، )( 22)
 ملن احتاجها من رواد مكة دون مقابل.  

(. وعـن املراثـي الـيت قيلـت يف موتـه انظـر: الفـاكهي:        7/412جواد علي: املرجع السابق، )( 22)
 (.8/127املصدر السابق، )

 (.7/481جواد علي: املرجع السابق، ) ( 122)

: أمحـد إبـراهيم، مكـة واملدينـة يف اجلاهليـة وعهـد       (؛ وانظر: الشـريف 8/621ابن هشام، )( 121)
 .811الرسول، دار الفكر العربي، ص

ســامل: عبــدالعزيز: دراســات يف تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم، مؤسســة شــباب اجلامعــة،   ( 128)
 (.111اإلسكندرية، )ص

 .8( احلاشية رقم1/177ابن هشام: املصدر السابق، )( 121)

 (.4/821العسقالني: املصدر السابق، )( 124)

 (.112، 1/882ابن هشام: املصدر السابق، )( 128)

 (.8/621(؛ ابن هشام، املصدر السابق )466، 8/468الطربي: املصدر السابق، )( 126)

 (.2/121(؛ العسقالني: املصدر السابق، )122 – 1/127ابن هشام: املصدر السابق، )( 127)

به يف مكة قبل البعثة، انظـر: جـواد   (. وعن املال وأصحا6/22العسقالني:املصدر السابق، )( 122)
 (.484 – 7/418علي: املرجع السابق، )

كان الدينار عملة بيزنطية عليها إشارة الصليب، والـدرهم عملـة فارسـية عليهـا شـعلة مـن       ( 122)
النار، ويف الوجه اآلخر العملتني صورة كسرى فارس، وقيصر بينزنطة. انظر: جـواد علـي:   

 .818(؛ الشريف، املرجع السابق، ص428 – 427املرجع السابق، )ص

 (.8/468الطربي: املصدر السابق، )( 112)

(: إنهـا البسـط   447، 1/161. وقال ابـن منظـور يف املصـدر السـابق )    16 – 18الغاشية: ( 111)
 والوسائد. 
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. وقال 14؛ الزخرف: 11؛ الغاشية: 18؛ الواقعة: 82؛ الطور: 44؛ الصافات: 11الكهف:  (118)
 (: إنه الرقيق من احلرير واخلشن منه. 12/8صدر السابق )ابن منظور يف امل

؛ الزمـر:  78، 12؛ الفرقـان:  18؛ الصـف:  48؛ إبـراهيم:  17، 18؛ سـبأ:  78، 84التوبة: ( 111)
 . 74؛ األعراف: 82؛ العنكبوت: 82

 .12؛ الفرقان: 74؛ األعراف: 48احلج: ( 114)

 .18الزخرف: ( 118)

 (.1الفرائض، مكتبة الوادي، جدة، )ص ابن عثيمني، حممد بن صاحل: تسهيل( 116)

 (.484، 8/112جواد علي: املرجع السابق، )( 117)

 املرجع نفسه.( 112)

(؛ جـواد  481، 8/861انظر قصة عداس وصهيب الرومي. ابن هشام: املصـدر السـابق، )  ( 112)
 .882( وما بعدها؛ الشريف، املرجع السابق، ص8/461علي: املرجع السابق، )

 (.1/188صدر السابق، )ابن هشام: امل( 182)

( يف تفسـريه لقـول اهلل تعـاىل يف    8/86؛ وانظر ما ذكره الشوكاني يف فتح القدير، )6عبس:  (181)

وقوله تعاىل يف سورة هود:  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ: 81سورة األنعام: 

 .ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې: 82، 87

 .886وانظر: الشريف، املرجع السابق، ص (؛124هيكل: املرجع السابق، )ص( 188)

(، بيوت الشرف 146ذكر فؤاد علي رضا يف كتابه أم القرى، مؤسسة املعارف، بريوت، )ص( 181)
العشرة يف قريش وهم: بنو هاشم، بنو أمية، بنو نوفل، بنو عبد الدار، بنو أسد، بنو تيم، بنـو  

 خمزوم، بنو عدي، بنو مجح، بنو سهم.

( ومـا  1/121(؛ ابن هشـام: املصـدر السـابق، )   161، 1/162در السابق، )األزرقي: املص( 184)
 ( وما بعدها.8/827بعدها؛ الطربي: املصدر السابق، )

 (.128 – 1/26األزرقي: املصدر السابق، )( 188)
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(؛ العقـاد: املصـدر   188(؛ هيكل: املرجع السـابق، )ص 1/182األزرقي: املصدر السابق، )( 186)
 (.46صالسابق )مطلع النور(، )

 (.88هيكل: املرجع السابق، )ص( 187)

(، ترمجة أبو اجلهم بن حذيفة الـذي أدرك بنـاء الكعبـة    7/61أورد العسقالني يف اإلصابة، )( 182)
 يف العهدين، وذكر انه من رواة احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

 (.171، 1/178املصدر السابق، )( 182)

حية تالزم حراسة الكعبة، واختطاف طائر عمالق هلا، وكذلك  انظر مثاًل: ما قيل عن وجود( 112)
تزعزع بعض جبال مكة، عندما حاولوا حتريـك بعـض قواعـد إبـراهيم. األزرقـي: املصـدر       

( وما بعـدها؛ وانظـر مـا    1/121(؛ ابن هشام: املصدر السابق، )168 – 1/161السابق، )
 ثل هذه األخبار.( عن سبب تدوينه مل1/2ذكره الطربي يف مقدمة تارخيه، )

هـ، عمارة السـلطان  74هـ، عمارة عبدامللك بن مروان سنة 64عمارة عبداهلل بن الزبري سنة ( 111)
 هـ.1242مراد العثماني سنة 

 (.462، 486(؛ هيكل: املرجع السابق، )ص8/12، 4/118ابن كثري: البداية والنهاية، )( 118)

 (.8/872البداية، ) (؛ ابن كثري:1/124ابن هشام: املصدر السابق، )( 111)

 .81، 82انظر: ص( 114)

 .1انظر: ص( 118)

 ذكروا بابها وصحتها بابيها املوضعان من عهد إبراهيم.( 116)

 (.1/182األزرقي: املصدر السابق، )( 117)

 (.1/168األزرقي: املصدر السابق، )( 112)

 (.1824البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضل مكة، احلديث رقم )( 112)

 .(146(؛ رضا: املرجع السابق، )ص1/161ا ملصدر السابق، ) عن العشائر القرشية، أنظر: األزرقي:( 142)

 (.1828البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضل مكة، احلديث رقم )( 141)
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 ويف ذلك يقول شاعرهم:( 148)

 تشــــاجرت األحيــــاء يف فصــــل خطــــة
ــا بــــالبغض بعــــد مــــودة   تالقــــوا بهــ

ــد    ــر قـ ــا األمـ ــا رأينـ ــده  فلمـ ــد جـ  جـ
ــدل أول طــــالع    ــينا وقلنــــا العــ  رضــ
 ففاجأنــــــا هــــــذا األمــــــني حممــــــد

 

ــالنجس مــن بعــد ســعد   ــنهم ب  جــرت بي
ــد  ــر موقــ ــنهم شــ ــارًا بيــ ــد نــ  وأوقــ
 ومل يبــــق شــــيء غــــري ســــل املهنــــد
ــد     ــري موع ــن غ ــاء م ــن البطح ــيء م  جي
ــد   ــاألمني حممـــ ــينا بـــ ــا رضـــ  فقلنـــ

 

 .1( احلاشية رقم1/127ابن هشام: املصدر السابق، ) 

املقاتلني من قريش يف معركة بدر، بعد رجوع األخنس بن شريف حليف بين زهرة، بلغ عدد ( 141)
ألف مقاتل، وكان عددهم يف أحد مع عبيدهم وحلفائهم، ومـن أعـانهم مـن أهـل تهامـة      

 (.8/66؛ 612، 1/617ثالثة آالف مقاتل. انظر: ابن هشام: املصدر السابق، )

ود قرني الكبش الذي ضحى به إبراهيم عليه (، وج1/166ذكر األزرقي: املصدر السابق، )( 144)
السالم ضمن هذه املقتنيات فهل ميكن أن يسلم هذا اجلزء العضوي يف جو مكة احلار مـن  

 التلف بعد آالف السنني.

 (.1/166األزرقي: املصدر السابق، )( 148)

 (.1/171األزرقي: املصدر نفسه، )( 146)

قدر ما يلزمه من األحجار اجلديـدة الـيت يبنـى     هـ. فقد68-64انظر ما فعله ابن الزبري سنة ( 147)
بها اجلزء املضاف للكعبـة ممـا يلـي احلجـر باإلضـافة إىل مـا زاده يف ارتفاعهـا. األزرقـي:         

 (.1/828املصدر السابق )

ذلك ألن ارتفاع الكعبة زاد إىل الضعف، هـذا فضـاًل عـن بنـاء جـدار داخـل الكعبـة بعـد         ( 142)
 عد إبراهيم.رجوعهم جبدارها الشمالي عن قوا

 .117(؛ باسالمة: املرجع السابق، ص1/888األزرقي: املصدر السابق، )( 142)

 .88انظر ص( 182)
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( ومـا بعـدها؛ جـواد    121(؛ مؤنس: املرجع السابق، )ص187العقاد: املرجع السابق، )ص( 181)
 .818( وما بعدها؛ الشريف: املرجع السابق، ص7/112علي: املرجع السابق، )

 .81انظر ص( 188)

انظر دور عقالءهم يف إنشاء األحالف اليت كان أشهرها وأنفعها حلـف الفضـول، وكـذلك    ( 181)
دور عتبة بن ربيعة العيشمي الذي قال لقريش بعد أن مسع احلق مـن الرسـول صـلى اهلل    
عليه وسلم: دعوه وسائر العرب، فإن قتل فبيد غريكم، وإن انتصر فعزه عـزكم، وكـذلك   

 (.681، 1/824ال، السرية: املصدر السابق، )موقفه يف بدر قبل نشوب القت

ــابق، ) ( 184) ــع الس ــي: املرج ــواد عل ــابق، )ص 881 – 7/828ج ــع الس ــا: املرج (، 182(؛ رض
 .812الشريف: املرجع السابق، ص

كم مـن مكـة. انظـر: الـبالدي، عـاتق بـن        172ميناء مكة قبل اإلسالم، يقع اليوم على بعد ( 188)
 .147ية، دار مكة، صغيث: معامل مكة التارخيية واألثر

 (.1/187األزرقي: املصدر السابق، )( 186)

 قال الشاعر ميتدح قصر النعمان بن املنذر: ( 187)

 شــــاده مرمـــــرًا وَخلَّل ــــه ِكلــــــ  
 

ــور    ــري يف ذراه وكـــ ــًا فللطـــ  ســـ
 

وزارة الثقافـة واإلرشـاد. دار اجلمهوريـة للنشـر، بغـداد،       –انظر: عدي بن زيـد العبـادي    
 .22هـ، ص1128

( أن عبداهلل بن الزبري سأل رجال من قريش عـن  1/888األزرقي يف املصدر السابق، ) ذكر( 182)
احملاجر اليت أحضرت قريش منها أحجار الكعبة، فدلوه علـى عـدة مقـالع، يف ثـبري، ومـن      
املطقع بني منى وعرفات، وجبل اخلندمة، وجبل الكعبة، وجبل علـى طريـق جـدة، ومـن     

 مقلع مبزدلفة يقال له املفجر.

 (.22باسالمة: املرجع السابق، )ص( 182)
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(؛ وقـد نقـل   1828البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضل مكة، احلديث رقـم ) ( 162)
( خـربًا مفـاده أن الرجـال والنسـاء مـن قـريش كـانوا        22باسالمة يف املرجع السـابق، )ص 

 يعملون يف جلب املواد الالزمة للبناء.

، دار ومكتبـة اهلـالل،   1هــ، ط 821 – 872لة ابن جبري سـنة  ابن جبري، حممد بن أمحد: رح( 161)
 م. 1226بريوت، سنة 

(؛ وانظـر:  1826البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضـل مكـة، احلـديث رقـم )    ( 168)
( حيث قال: ال يستطيع الثالثـون مـن   816، 161، 64، 1/62األزرقي: املصدر السابق، )

ر: ما أثبتته الدراسـة امليدانيـة عنـد تـرميم الكعبـة سـنة       الرجال حتريك احلجر الواحد، وانظ
 (.188هـ؛ الكردي: املرجع السابق، )ص1417

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ ، قـال تعـاىل:  187البقرة: ( 161)

ٺ  ٺ

 (.428مسلم: املصدر السابق، كتاب احلج، باب نقض الكعبة، احلديث رقم )( 164)

(؛ والبخـاري: املصـدر   422كتاب احلج، باب نقض الكعبة، احلـديث رقـم )  املصدر نفسه، ( 168)
 (.1826السابق، كتاب احلج، باب فضل مكة، احلديث رقم )

 (.421مسلم: املصدر السابق، كتاب احلج، باب نقض الكعبة، احلديث رقم )( 166)

فقـد بلـغ    (1انظر الرسم املعد من قبل مركز أحباث احلج، جامعة أم القـرى، )الشـكل رقـم   ( 167)
 م.1.28مسك اجلدار اجلديد 

ــم للطباعــة والنشــر، جــدة،    ( 162) ــزم طعــام طعــم وشــفاء ســقم، دار العل ــى: زم كوشــك، حيي
(، وهو ما توافق مع ما ذكرته املصادر املوثوقة يف تـاريخ مكـة؛   61م، )ص1221هـ/1421

 .( وما بعدها1/122(؛ الفاسي: املصدر السابق، )1/111األزرقي: املصدر السابق، )

 (.128( املنقول عن الكردي يف كتابه الكعبة واحلرمان الشريفان، )ص1انظر )الشكل رقم ( 162)

 .127انظر ما ذكره األزرقي يف احلاشية رقم ( 172)
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هــ، األزرقـي: املصـدر    64انظر ما قيل عن جتديد الكعبة يف عهـد عبـداهلل بـن الـزبري سـنة      ( 171)
 ( وما بعدها.1/822السابق، )

 (.22رجع السابق، )صباسالمة: امل( 178)

 وما بعدها.  12ص 127انظر: اهلامش ( 171)

منها األساس الشمالي املمتد من الشرق إىل الغرب والذي أبقت عليه قريش، وقـد ظهـر يف   ( 174)
 (.1/816عهد عبداهلل بن الزبري مشابهًا لبقية القواعد، انظر: األزرقي: )

(؛ البتنـوني:  1/124صـدر  السـابق، )  (؛ الفاسـي: امل 1/112األزرقي: املصـدر السـابق، )  ( 178)
(؛ الكـردي: املرجـع   128هــ، )ص 1182، مطبعة اجلماليـة، مصـر،   1الرحلة احلجازية، ط

 (.124 – 172(؛ باسالمة: املرجع السابق، )ص188السابق، )ص

(. هو بناء مائـل يبنـى بأسـفل اجلـدران حبيـث      8/14، 1/827األزرقي: املصدر السابق، )( 176)
 اجلدار الذي نقص عرضه عن عرض ما حتته من البناء، فجاء علـى شـكل   يرتكز يف ميله إىل

 ضلع املثلث املقابل للزاوية القائمة.  

 (.1/121األزرقي: املصدر نفسه، )( 177)

هـــ، املعــرب مــن الكــالم األعجمــي، حتقيــق: ف  842اجلــواليقي، موهــوب بــن أمحــد ت( 172)
 (.48عبدالرحيم، دار القلم، دمشق، )ص

 (.128مد لبيب، املرجع السابق، )صالبتنوني: حم( 172)

( 128(؛ وقد ذكر البتنوني يف املرجع السابق، )ص1/121انظر: الفاسي: املصدر السابق، )( 122)
 .وجود مثل الرجوع باجلدران عن األساس يف العمائر املصرية القدمية وبعض األسبلة املصرية

أذرع أيضـًا،  2زادهـا ابـن الـزبري     أذرع، ثـم 2أذرع فزادتها  2كان ارتفاع الكعبة قبل قريش ( 121)
 (.1/822األزرقي: )

هـ علـى أسـاس الكعبـة، صـحة الرجـوع بالبنـاء       1417ثبت يف دراسة ميدانية أجريت سنة ( 128)
 (.182احلالي مما يلي الداخل كذلك. انظر: الكردي: املرجع السابق، )ص
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 (.124، 1/121الفاسي: املصدر السابق، )( 121)

، 1828، 1824ابق، كتاب احلج، بـاب فضـل مكـة، احلـديث رقـم )     البخاري: املصدر الس( 124)
، 421(؛ مسلم: املصدر السابق، كتاب احلـج، بـاب نقـض الكعبـة، احلـديث رقـم )      1826

 .1162( كتاب أحاديث األنبياء، احلديث رقم 421، 428

ــم )     ( 128) ــابق، احلــديث رق ــدر الس ــل: املص ــن حنب ، 88816، 88181، 84222، 84221اب
(؛ وانظــر: أبــو نعــيم 86726، 86682، 86887، 88277، 88288 ،88868، 88112

(؛ الـــدارمي 1/166(؛ الرتمـــذي )18 – 8/14؛ النســـائي: )174/8يف املســـتخرج ت 
 (.8/24(؛ ابن راهويه )1/161(؛ مالك )8288(؛ ابن ماجه )ص84 – 8/81)

(؛ 8/882)(؛ الفاكهي: املصـدر السـابق،   822، 171، 1/172املصدر السابق، ) األزرقي:( 126)
 (.188، 1/184الفاسي: املصدر السابق، )

(؛ مسـلم:  1824البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضـل مكـة، احلـديث رقـم )    ( 127)
 (.428املصدر السابق، كتاب احلج، باب جدر الكعبة، احلديث رقم )

ة تلتصـق  وهي جري حمروق يكتسب بعد دقه وحتويله إىل مسحوق ناعم وخلطه باملاء، لزوجـ ( 122)
باألحجار وقوالب األجور، على غرار األمسنت يف الوقت احلاضر. انظـر: غالـب: املرجـع    

 (.118السابق، )ص

 (.814(؛ وانظر: املعرب، )ص1/828األزرقي: املصدر السابق، )( 122)

م، 8224هــ/ 1488، مكتبـة األسـدي، مكـة،    1الكردي: حممد طاهر، التـاريخ القـويم، ط  ( 122)
(1/122.) 

 (.1/118ي: املصدر السابق، )األزرق( 121)

(، ما يؤكد اجتماع كبار قريش يف احلجـر  122، 828، 1/822جاء يف السرية البن هشام، )( 128)
بعد البعثة، وسخريتهم من النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأصحابه، وإنكـار الصـديق علـيهم    

 بقوله يف إحدى املواقف: أتقتلون رجاًل يقول ربي اهلل.
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( أن بعـد زمـزم عـن جـدار     128الكردي: الكعبة واحلرمـان الشـريفان، )ص  جاء يف كتاب ( 121)
مرتًا، ولكون زمزم كانت يف الطرف الشرقي من املطاف فـإن البيـوت احمليطـة بـه     81الكعبة 

 كانت قريبة منها.

، 1821، 186البخاري: املصدر السابق، كتـاب احلـج، بـاب فضـل مكـة، احلـديث رقـم )       ( 124)
1824 ،1828 ،1826.) 

، 422، 122، 122مسلم: املصدر السابق، كتاب احلج، باب نقض الكعبة، احلـديث رقـم )  ( 128)
421 ،428 ،421 ،424 ،428 ،426.) 

نص البخاري:... عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: سألت النيب صلى اهلل عليه وسـلم عـن   ( 126)
أمل تـري قومـك    اجلدر، آمن البيت هو؟ قال: نعم، قلت: فما هلم مل يدخلوه يف البيت؟ قال:

 قصرت بهم النفقة... اخل.

ونص مسلم... عن عائشة رضي اهلل عنها، قالت: سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم،   
عن اجلدر، آمن البيت هو؟ قال: نعـم، قلـت: فلـم مل يـدخلوه يف البيـت؟ قـال: إن قومـك        

 قصرت بهم النفقة... اخل.
 .1826، 1828انظر احلديث رقم ( 127)
 .187 احلاشية رقم انظر( 122)
 .421، 122، 122انظر: كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنائها، احلديث رقم ( 122)
 أي اجلدار الذي استحدثوه داخل قواعد إبراهيم مما يلي الشمال.( 822)
 .184انظر احلاشية رقم( 821)
 .186انظر احلاشية رقم( 828)
سـم  8.12فتحة احلجر الشـرقية   (، إن سعة1/866قال إبراهيم رفعت: يف مرآة احلرمني، )( 821)

 (.1سم، وهو متوافق مع األبعاد الظاهرة يف الشكل رقم )8.81والغربية 

(، أن بناًء روميًا كان يف السفينة بنى 164، 162، 1/187ذكر األزرقي يف املصدر السابق، )( 824)
ابق، (؛ باسـالمة: املرجـع السـ   8/872لقريش الكعبة؛ وانظر ما أورد ابن كـثري يف البدايـة )  



 878            د. حممد هزاع مهدي الشهري        عمارة الكعبة املشرفة يف عهد قريش  

(؛ وقيل أن جنارًا قبطي كان مبكة أعانهم على 1/118(؛ الكردي: التاريخ القويم، )22)ص
 (.28ذلك، باسالمة: املرجع السابق، )ص

(، قول  العرب عن أهل مكة بعد حادثـة الفيـل:   1/176نقل األزرقي يف املصدر السابق، )( 828)
 أهل اهلل قاتل عنهم عدوهم.

(؛ وقــال الكــردي يف كتابــه الكعبــة واحلرمــان 164، 1/161) األزرقــي: املصــدر الســابق،( 826)
، وارتفاعــه عــن 171ســم، وعرضــه 112(، إن ارتفــاع البــاب اليــوم 62الشــريفان، )ص

 سم.888الشاذروان 

املدماك صف مـن احلجـارة املتسـاوية األحجـام  أو اللـنب  أو األجـور  أو القرميـد، انظـر:         ( 827)
(؛ وقــد ذكــر 1/164قــي: املصــدر الســابق، )(؛ األزر161غالــب: املرجــع الســابق، )ص

( أن عدد املداميك يف البناء احلالي )العثماني( 182 – 142باسالمة يف املرجع السابق، )ص
 مدماكًا، تقل مساكة يف كل مدماك عن الذي حتته. 88

 (.1/164األزرقي: املصدر السابق، )( 822)

نت تكسى يف اجلاهلية يوم عاشوراء، ( أن الكعبة كا1/888ذكر األزرقي يف املصدر نفسه، )( 822)
إذا ذهب آخر حاج حتى كانت بنو هاشم، فكانوا يعلقون عليها القمـص يـوم الرتويـة مـن     
الديباج، لكي يرى الناس بهاءها، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها األزر؛ انظر باسـالمة:  

 (.827املرجع السابق، )ص

 (.1/128األزرقي: املصدر السابق، )( 812)

 (.148الكردي: الكعبة واحلرمان الشريفان، )ص( 811)

 .1انظر الشكل رقم( 818)

 (.1/164األزرقي )( 811)

 (.112الكردي: الكعبة واحلرمان الشريفان، )ص( 814)

 (.1/171األزرقي: املصدر السابق، )( 818)

 (.1/822(؛ والفاسي: املصدر السابق )1/822األزرقي: املصدر نفسه، )( 816)
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 (.1/171نفسه، )األزرقي: املصدر ( 817)

 (.1/161األزرقي: املصدر نفسه، )( 812)

 (.1/112األزرقي: املصدر نفسه، )( 812)

أنكر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث على قريش الرجوع باجلدار الشمالي، ورفع ( 882)
الباب الشرقي، وسد الباب الغربي، انظر البخاري: املصدر السابق، كتاب احلج، باب فضل 

(؛ ومسلم: املصدر السـابق، كتـاب احلـج، بـاب جـدر الكعبـة،       1824احلديث رقم )مكة، 
 (.428احلديث رقم )

 (.1/164األزرقي: املصدر السابق، )( 881)

 (. 822، 1/164املصدر نفسه، )( 888)

 «رضـمًا تقفـزه العنـاق   »خلصت الروايات إىل أن ارتفاع الكعبـة قبـل عمـارة قـريش كـان:      
(؛ 1/68جر كمـا صـرح بـه األزرقـي يف املصـدر السـابق، )      والواقع أن ذلك كان حال احل

 ( وما بعدها.1/127وانظر: الكردي: التاريخ القويم، )

شافعي: فريد، العمـارة العربيـة يف مصـر يف عصـر الـوالة، اهليئـة املصـرية العامـة للتـأليف          ( 881)
 (.81، 82، 42والنشر، )ص

 (.62املرجع السابق، )ص(؛ انظر: هيكل: 1/111الكردي: التاريخ القويم، )( 884)

 (.1/171األزرقي: املصدر السابق، )( 888)

 (.1/167األزرقي: املصدر السابق، )( 886)

(. وهــي 117(؛ شــافعي: املرجــع الســابق، )ص111، 112غالــب: املرجــع الســابق، )ص( 887)
سطوح تبنى بالعقود املتجاورة فتكون نصف اسطوانية من الـداخل ومسـطحة مـن اخلـارج     

 جور واجلص.  بعد ملئها باأل

(؛ والقبة بناء دائري املسقط مقعر من الداخل، مقبب مـن  118شافعي: املرجع السابق، )ص( 882)
اخلارج، وتتألف القبةمن دوران قوس على حمور عمـودي، لتصـبح نصـف كرويـة؛ انظـر:      
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(؛ ومـرد ختلـيهم عـن القبـة، علمهـم أنهـا ال تصـلح إال        122غالب: املرجع السابق، )ص
 بعة الشكل.لتغطية مساحة مر

 .1انظر الشكل رقم( 882)

أمتار تقريبًا(، فإن الباقي  2ذراعًا ) 12إذا أنقصنا اجلزء املدفون من ارتفاع الكعبة الذي يبلغ ( 812)
 أمتار. 7

 (.182، 1/187(؛ الفاسي: املصدر السابق، )822، 1/822األزرقي: املصدر السابق، )( 811)

 (.182الكردي: الكعبة واحلرمان الشريفان، )ص( 818)

 (.1/162األزرقي: املصدر السابق، )( 811)

بـاملكبس أو  "(؛ وقد عرب األزرقي عن هذا الطرح من باقوم 22املرجع السابق، )ص باسالمة:( 814)
 (.1/164، انظر املصدر السابق، )"املسطح

 (.1/164املصدر السابق، ) األزرقي:( 818)

 (.88شافعي: املرجع السابق، )ص( 816)

 (.4/862لفرس السرو، ابن منظور: املصدر السابق، )شجر جبلي تسميه ا( 817)

الدوم شجر يشبه النخل، له ليف وخوص مثل ليف النخل، ابـن منظـور: املصـدر السـابق،     ( 812)
(8/812.) 

 (.1/828األزرقي: املصدرالسابق، )( 812)

 (.161، 1/182األزرقي: املصدر السابق، )( 842)

الدعامة يف العمارة عمود من اخلشب أو مـن  (. و822، 1/167األزرقي: املصدر السابق، )( 841)
 .122ص احلجر أو من مواد بنائية خمتلفة، تدعم حائطًا أو حتمل سقفًا. انظر: غالب: املرجع السابق،

 استخدمت فيما بعد لنحت صور ومتاثيل سنذكرها فيما بعد.( 848)

 (، وقال فارسي معرب.822اجلواليقي: املصدر السابق، )ص( 841)

 (.1/164ملصدر السابق، )األزرقي: ا( 844)
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 (.1/168األزرقي: املصدر السابق، )( 848)

هــ،  64وله غطاء بأعلى السطح يفتح عند احلاجة، وقد أعاده ابن الزبري على حالـه يف سـنة   ( 846)
؛ وقـد ذكـره الكـردي يف كتـاب     1(؛ وانظر موقعه يف الشكل رقـم 1/822انظر األزرقي، )

 هـ.1417ترميم الكعبة املعظمة سنة ( بعد 182الكعبة واحلرمان الشريفان، )ص

 (.1/168األزرقي: املصدر السابق، )( 847)

 (.1/842األزرقي: املصدر نفسه، )( 842)

 هي مساحة جدران الكعبة األربعة.( 842)

(؛ باســالمة: املرجــع الســابق، 1/128املصــدر الســابق، ) (؛ الفاســي:1/881األزرقــي )( 882)
 (.824)ص

(. واحلربات: نسيج ميين منمر يصـنع مـن الكتـاب أو    4/182ابن منظور: املصدر السابق، )( 881)
 القطن ويكون خبطوط طولية منها األسود واألبيض أو األبيض واألمحر. 

( أن احلربات ضروب من الربود اليمانية منمـرة،  4/182ذكر ابن منظور يف لسان العرب، )( 888)
 محر.( أن الوصايل هي برود اليمن خمططة باللون األ11/782وذكر يف )

 .824(؛ باسالمة: املصدر السابق، ص1/881األزرقي: املصدر السابق، )( 881)

، 621، 822، 6/822(؛ جـواد علـي: املرجـع السـابق، )    88العقاد: املرجع السـابق، )ص ( 884)
628 ،626 ،627.) 

(؛ وتنصر عبداهلل بن جحش، وكان زوجًا لرملة بنـت أبـي   1/881انظر: سرية ابن هشام، )( 888)
 اهلل عنها.سفيان رضي 

( أنها التماثيل والصور ويقابلـها يف العربيـة النصـمة،    81قال لويس معلوف يف املنجد، )ص( 886)
 ( أن الصنمة  أو النصمة صورة تعبد.18/872ويف لسان العرب، )

 (.6/682جواد علي: املرجع السابق، )( 887)

 (.1/41لسابق، )( وما بعدها؛ ابن هشام: املصدر ا1/112األزرقي: املصدر السابق، )( 882)
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ــي يف املصــدر الســابق، ) ( 882) ــال األزرق ــداح يف 172، 112، 1/117ق ــت أق (: أن األزالم كان
الكعبة جبوار الصنم هبل مكتوب عليها افعل، ال تفعل، أو نعـم، ال؛ وانظـر: ابـن منظـور:     

 (.  18/872املصدر السابق، )

 (.1188، 1181البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، احلديث رقم )( 862)

(، صور لبعض املالئكة واألنبياء، ومتاثيل 162 – 1/168ذكر األزرقي يف املصدر السابق، )( 861)
رشـدي   –على اجلدران وأخرى منقورة يف الدعائم اخلشبية، وقد علق حمقق كتاب الفاسـي  

 على هذه األخبار، وضعف معظمها، إال ما ورد يف صحيح البخاري. –ملحس 

 (.1/168ق، )األزرقي: املصدر الساب( 868)

 (.8/824ابن كثري: البداية )( 861)

 نفسه.( 864)

وما بعدها. والصحيفة وثيقـة قاطعـت بهـا     182ابن هشام: املصدر السابق، القسم األول/ ( 868)
قريش عشريتي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف البيع واملصاهرة، ملنعهم االعتـداء علـى الـنيب    

دعوته، فانضموا مع عمه أبي طالب يف شـعبه   صلى اهلل عليه وسلم وعدم إجباره على ترك
 ملدة ثالث سنوات ما عدا األشهر احلرم.  

 .18انظر: ص( 866)

 (.8/124املصدر السابق، )( 867)

 .2األنفال، آية ( 862)
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 قائمة املصادر املراجع

باسالمة، حسني عبداهلل. تاريخ الكعبة املعظمـة )عمارتهـا وكسـوتها وسـدانتها(. دار امللـك       -1
 هـ. 1412يز، الرياض، عبدالعز

 هـ. 1182، مطبعة اجلمالية، القاهرة، 8البتنوني، حممد لبيب. الرحلة احلجازية، ط -8

 . هـ(. صحيح البخاري. دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض882حممد بن إمساعيل )تالبخاري،  -1

واضـع.  هـ(. معجم ما استعجم من أمساء البالد وامل427البكري، عبداهلل بن عبدالعزيز )ت -4
 جزءان، حتقيق: مصطفى السقا. عامل الكتب، بريوت. 

، دار مكة للطباعـة والنشـر، مكـة    8البالدي، عاتق بن غيث. معامل مكة التارخيية واألثرية. ط -8
 هـ. 1421املكرمة، 

هـ(. أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن اآلثـار.        881األزرقي، أبو الوليد حممد بن عبداهلل )ت -6
 هـ. 1122، دار الثقافة، مكة املكرمة، 8حس. طجزءان. حتقيق: رشدي مل

 رضا، فؤاد علي. أم القرى. مؤسسة املعارف، بريوت.  -7

 هـ. 1144رفعت، ابراهيم. مرآة احلرمني. جزءان. دار الكتب املصرية، القاهرة،  -2

 هـ. 1127الزبيدي، مرتضى. تاج العروس. حتقيق: مصطفى حجازي، دار اهلداية، بريوت  -2

 .م1226، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1هـ. ط821-872ن أمحد. رحلة ابن جبري حممد بابن جبري،  -12

 هـ. 1412هـ(. املسند، بيت األفكار الدولية، الرياض 841ابن حنبل، أبو عبداهلل امحد )ت -11

 . العمارة العربية يف مصر يف عصر الوالة. اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرةشافعي، فريد.  -18

 . دراسات يف تاريخ العرب قبل اإلسالم. مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية عبدالعزيز. سامل، -11

الشريف، أمحد إبراهيم. مكة واملدينة يف اجلاهلية وعهد الرسول صـلى اهلل عليـه وسـلم. دار     -14
 . الفكر العربي

ة أجزاء، حتقيق: فريال علوان. مكتبـ  4هـ(. فتح القدير. 1882الشوكاني، حممد بن علي )ت -18
 .  الرشد، الرياض

أجـزاء،   2هـ(. تاريخ الطـربي )تـاريخ الرسـل وامللـوك(،     112الطربي، حممد بن جرير )ت -16
 هـ. 1126، دار املعارف، القاهرة، 1حتقيق: حممد أبو الفضل، ط
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 م.  1266أجزاء، دار اآلداب، بريوت،  7العقاد، عباس. العبقريات اإلسالمية.  -17

حتقيق: عبداجمليـد قطـامش، املؤسسـة العربيـة احلديثـة،       العسكري، أبو هالل. مجهرة األمثال. -12
 هـ. 1124القاهرة 

 . م1271، دار العلم، بريوت، 8أجزاء، ط 2علي، جواد. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم،  -12

 غالب، عبدالرحيم. موسوعة العمارة اإلسالمية. جروس بروس، بريوت.  -82

فاء الغرام بأخبـار البلـد احلـرام. جـزءان.     هـ(. ش218الفاسي، تقي الدين حممد بن أمحد )ت -81
 حتقيق: عمر عبدالسالم تدمري. دار الكتاب العربي، بريوت. 

الفاكهي، أبو عبداهلل حممد بن إسحاق )آخر القـرن الثالـث اهلجـري(. أخبـار مكـة يف قـديم        -88
، حتقيق: عبـدامللك بـن دهـيش. دار خضـر للنشـر والتوزيـع،       1أجزاء، ط 6الدهر وحديثه، 

 هـ. 1414 بريوت،

جـزء، دار   82هــ(. اجلـامع ألحكـام القـرآن،     671القرطيب، أبو عبداهلل حممد بـن أمحـد )ت   -81
 الكتب العلمية، بريوت. 

 هـ(. صحيح مسلم. مكتبة الرشد، الرياض.  861القشريي، مسلم بن احلجاج )ت -84

، ، دار الكتـب العلميـة  1جـزء، ط  14هـ(. البدايـة والنهايـة.   774ابن كثري، عماد الدين )ت -88
 . هـ1427بريوت 

 . الكردي، عبيداهلل حممد أمني. الكعبة املعظمة واحلرمان الشريفان. جمموعة بن الدن السعودية -86

أجزاء، مكتبة األسدي،  6، 1الكردي، حممد طاهر. التاريخ القويم ملكة وبيت اهلل الكريم، ط -87
 هـ. 1488مكة املكرمة، 

 . العلم للطباعة والنشر، جدة زمزم طعام طعم وشفاء سقم. داركوشك، حييى محزة.  -82

جـزء، دار   14هــ(. لسـان العـرب.    711ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين بـن حممـد )ت   -82
 بريوت للطباعة والنشر. 

 . هـ(. السرية النبوية. جزءان، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين812ابن هشام، أبو حممد عبدامللك )ت -12

 نشر والتوزيع، جدة. مؤنس، حسني. تاريخ قريش. الدار السعودية لل -11

 .م1272هنتس، فالرت. املكاييل واألوزان اإلسالمية. ترمجة: كامل العسلي، اجلامعة األردنية، عمان  -18



2.  Appropriate Arabic and English summaries (not 
exceeding 200 words each) should be submitted. 

3. A summary of CV to be submitted in a separate 
sheet. 

4. Drawing originals drawn on paper using black 
Chinese.  

5.   For documentation purposes, only one of the 
acceptable reference styles with a single 
continuous reference number should be used 
throughout the paper 

6. References should be registered at the end of the 
research. They should be arranged 
alphabetically with the researcher’s family name 
followed by first names or their abbreviations, 
book title in brackets or in italics or underlined. 

7. A researcher, a translator, an editor, an author 
of a discussion paper, a review, a report, or a 
university thesis summary will be provided 
with 20 copies of his work and one copy of the 
publication in which the work has appeared. 

Distribution of the Journal and   Correspondence 
a. The journal is sold for 20.00 Saudi    

Riyals or US$40.00. 
b. Annual subscription fee is 120.00 Saudi 

Riyals or US$60.0. 
 c. Requests for exchange and gifts should be 

addressed to the Deanship of Library Affairs, 
Umm A1- Qura University,  P.O. Box No. 715, 
Makkah, Saudi Arabia. 

d. All correspondence, subscription and 
purchasing applications should be 
addressed to the Chief Editor at: Umm al-
Qura University Magazine (Journal of 
Islamic Knowledge (Shari’a) and the Arabic 
Language and Literature), Umm al-Qura 
University, P. 0. Box No. 715, Makkah, 
Saudi Arabia. 

E-mail : www.uqu.edu.sa.  
Contact us at : www.sajournal@uqu.edu.sa 
 

 PPuubblliiccaattiioonn GGuuiiddeelliinneess aanndd
RReegguullaattiioonnss

 
Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 

refereed scientific periodicals that aim at 
providing scholars in different fields of 
knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 

2. The journal is published three times a year, 
each four months.  

3 The following can be published in the 
magazines: 

a. Unpublished original scientific research. 
which has not been, submitted anywhere 
else for publication. 

b. Translations of serious scientific research 
c. Study and authentication (editing) of 

manuscripts of Islamic heritage. 
d.  Reviews and introductions of books. 
e.  Reports on conferences. forums and other 

related scientific activities. 

f Final reports about the scientific research 
financed by the university or others. 

g Summaries of outstanding university theses. 
    4. Works related to items (1.2,3) should note 
exceed 50 pages and works mentioned in 
(4,5,6,7) should not be more than 10 pages. 

5.  Arrangement of the topics is subject to technical 
factors.

6.    The materials published in the university 
publications represent the views of their authors. 

Responsibilities of the researcher and his rights 
1.  A researcher should submit his research in 

4 hard copies using IBM compatible 
computer technology (MS Word 4 or later). 
It had better be in conformity with the 
following: Printing area “12.5 cm 18.7 cm”, 
point size 14 points for the text, 12 points 
for footnotes and references, and the titles 
should be 18-24 points. Double spaced lines 
should be used. 





Supervisory and Editorial

General Supervisor
Dr. Bakry bin Matuq Assas
Rector, Umm Al-Qura University

Vice-General Supervisor
Dr. Hani bin Osman Ghazi

Vice-Rector for Graduate Studies and Scientific Research

Editor in Chief
Prof. Yousef bin Ali Althagafi

Members
Dr .Saad bin Mousa Al-Mousa
Dr. Ahmed bin Qosta, Makhlouf
Dr. Mahmoud bin Hamed Osman
Dr. Alaa El Din Hussein Rahal
Dr. Lutf Allah bin Mullah Khojah
Dr. Mohamed bin Omar Bazmool
Dr. Taha Ahmed Abdeen
Dr. Ahmed bin Mohammed Al-Yamani
Dr. Mohammed bin Ibrahim Al-Namlah





In the Name of Allah
The Most Gracious The Most Beneficent





Umm Al-Qura University 
Journal of Islamic Knowledge (Shari,a) 

and Islamic Studies

Volume No. 58

Zul-Qaida.  1434Ah.  September. 2013


