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 حبث يف
 طرق عرض أحرف القرآن الكريم 

 وأثرها على املتلقي

 البحث خصمل

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا  ،احلمد هلل رب العاملني
 :وبعد ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

فهذا حبث يف طرق عرض أحرف القرآن الكريم وأثرها على املتلقي، ابتداء من 
احلـديث،  ومروًرا بعهد اخللفاء الراشدين وتابعيهم إىل العصر  ،العهد النبوي الشريف

يف كـ    ،حبثُت فيه كيفية تيسري عرض أحرف القرآن الكـريم، وكيفيـة تعليمـه وتلهقيـه     
ومـا هـي العقبـات الـ       ،عصٍر، ومنهج السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم يف ذلـ  

وكيـف تصـدى حللـها     ،واجهتها األمة يف عرض القرآن الكريم خالل تل  العصـور 
وحكمـة بالةـة، دل ـت علـى      ،حملن ببصرية نّيـرة العلماء والقراء، وكيف واجهوا تل  ا

 .قدرة اهلل تبارك وتعاىل وحفظه لكتابه الكريم يف ك  زماٍن ويف ك  مكان
 .وكان الةرض من هذا البحث إفادة طالب العلم بطرق أداء القرآن عرًضا ومساًعا

 .تعددةاالستفادة من جهود العلماء السابقني يف خدمة القرآن الكريم وأحرفه امل :ثانًيا
 .كيفية الدفاع عن القرآن الكريم وقراءاته يف ك  زمان ومكان :ثالًثا

 .كيفية استفادة العلماء املتقدمني من جهود من سبقهم من سلفهم الصاحل :رابًعا
تنبيه طالب علـم القـراءات خاصـة، وطـالب العلـم عامـة يف هـذا العصـر          :خامًسا

وتيسـري تعليمـه    ،دمـة القـرآن وأهلـه   احلديث إىل االستفادة من جهـود العلمـاء يف خ  
 .أو شكا يف تيسري اهلل تعاىل لكتابه الكريم ،مبا ال يدع حجة لطالب علٍم ،وتعُلم ه 
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ودعمُت ك  ذل  بأمثلة ومناذج من نهج السلف الصاحل رضـوان اهلل علـيهم   
 .أمجعني

 كما ذكرت مناذج وأمثلة على جهود العلماء والقراء يف العصر احلاضر يف تيسري
روايـات وقـراءات، وأشـرُت إىل عـأوف أكثـر القـراء        ،حفظ أحرف القرآن الكـريم 

علـى الـر م مـن تذليلـها للصـعب دون       ،وطالب العلم عنها وعدم االستفادة منهـا 
سائاًل املوىل عـأ وجـ  أن ينفـه بهـذا العمـ  طـالب        ،إخالٍل أو نقصان من األص 

اية انطالقة على نهج جديـد يف  وبد ،العلم، وأن يكون عونا على حفظ القرآن الكريم

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ٹ چاهلل  تيســري أحــرف القــرآن الكــريم، مصــداقا لقــول 

وأن يرزقنا التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمـ  إنـه    ،9احلجر:  چڱ
 .جواد كريم، وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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 املقدمة:

الذي أنأل على عبده الكتاب ومل جيع   ،حد الفرد الصمداحلمد هلل الواحد األ
فيقـودهم ذلـ  إىل تـدبر     ،ليتلوه املؤمنون حـق تالوتـه   ،يسر القرآن للذكر ،له عوجا

 ،والعم  مبـا فيـه طلبـاه لرضـوانه سـبحانه وتعـاىل والفـوز  ناتـه         ،القرآن وفهم آياته
صدع بالقرآن ورتله وقرأه أفض  من  ،والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمي

صلى  ،ولقنه كما مسعه من أمني الوحي جربي  عليه السالم ،على الناس على مكث
  :اهلل عليه وعلى آله الطيبني وصحابته الةر امليامني  وسلم تسليما كثريا وبارك أما بعد

هو من تيسري اهلل  ،فإن ك  تيسري لقراءة القرآن الكريم وتسهي  لعرض أحرفه
وحفظه لكتابه املبني الذي ال يأتيه الباط  من بني يديه وال من  ،تعاىل وتوفيقهتبارك و

قب  أي مجه بشري  –ومجعه  ،فلقد تكف  سبحانه وتعاىل حبفظ القرآن الكريم ،خلفه
  .وتثبيته يف صدور من اصطفاهم واختارهم من عباده املؤمنني العاملني  -

ومحالت شنيعة على  ،من أزمات والناظر يف تاريخ أمة األسالم وما مرت به
وما حص  من الفرقة والشتات بني  ،القرآن الكريم والتشكي  يف قراءاته ال  أنأل بها

 ،وكيف استطاعوا عن طريق علمائهم أن يتصدوا ألعداء الدين ،املسلمني بسبب ذل 
حتى أوصلوا إلينا القرآن  ،وأن يضعوا احللول لك  معضلة ومشكلة حلت وأملت بهم

  ،أو حتريف وتةيري ،نقصان ريم  ضا سليما كما أنأله اهلل تعاىل من  ري زيادة أوالك
 ،أنه من توفيق اهلل تعاىل وحفظه لكتابه العأيأ ،من نظر يف ذل  كله علم علم اليقني

 ،تعلما وتعليما ،الذين تفانوا يف خدمة القرآن الكريم ،ثم  هود العلماء العاملني
  .تيسريا لقراءة القرآن الكريم ،ني منظوم ومنثوروتأليفا ب،ومجعا وتدوينا

وإني ملا رأيت من طلبة علم القراءات يف عصرنا احلاضر إعراضا عَما خل فه له 
ويف فن  ،القرآن الكريم بصفة عامة يف تسهي  قراءة ،سلفهم من املؤلفات اجلليلة
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قصور همة يف  أو ،أو  فلة ،إما جله  ،وعأوفا عنه ،القراءات القرآنية بصفة خاصة
وأوضح فيه  ،وأشحذ عأائمهم ،أحببت يف هذا البحث أن أحفأ هممهم ،طلب العلم

ب  ألمٍر واجه األمة  ،مل يكن عبثا ،أن ذل  التيسري للقرآن الكريم يف أي زمان
 .اإلسالمية تفاداه العلماء بذل  العرض والتسهي  للقرآن الكريم وأحرفه

من عصر  ،ن الكريم يف العرض والتلقيفبدأت ببيان ك  مرحلة مر بها القرآ
ومن بعدهم حتى عصرنا  ،ومرورا بعهد اخللفاء الراشدين ،النيب صلى اهلل عليه وسلم

وعلى  -وكيف تدارك العلماء  ،وما واجهته األمة يف ذل  من عقبات ،احلاضر
   .ذل  بعأم وحكمة وبصرية من عند اهلل تبارك وتعاىل  -رأسهم الصحابة الكرام 

 وخامتة  ،وستة فصول ،متهيد :مت البحث إىلوقس 

 ووجوب احملافظة على هذا الفن ،أما التمهيد فذكرت فيه أهمية علم القراءات

 :وهو من مبحثني ،طرق عرض القرآن الكريم وأحرف القراءات :الفص  األول
 .يف العهد النبوي الشريف :املبحث األول
  .يف حياة الصحابة والتابعني :املبحث الثاني

  :وهو من مبحثني ،عرض القرآن الكريم يف حياة اخللفاء الراشدين :الفص  الثاني
  .مجعه يف حياة اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي اهلل  عنه :املبحث األول
  .مجعه يف حياة اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه :املبحث الثاني

  وهو من ثالثة مباحث ، عرض أحرف القرآنالنقط والشك  وأثرهما يف :الفص  الثالث
 الشك    :الثالث ،نقط اإلعجام :املبحث الثاني ،نقط اإلعراب :املبحث األول

 وفيه مبحثان  ،مجه القراءات وضبطها وتدوينها وأثره على املتلقي :الفص  الرابه
   .تدوين القراءات :املبحث الثاني  .مجه القراءات وضبطها :املبحث األول
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 .النظم وأثره يف عرض أحرف القرآن الكريم :فص  اخلامسال

  :وهو من مبحثني،طرق عرض أحرف القرآن الكريم يف العصر احلديث :الفص  السادس
  .إفراد الروايات والقراءات بالتأليف :املبحث األول
 .نظم الأوائد يف علم القراءات :املبحث الثاني

 :خامتة البحث

وأن جيعله خالصا  ،وأن ينفه بهذا العم  ،والسدادوأسأل اهلل تعاىل التوفيق 
الذي ال يأتيه الباط  من بني  ،وخدمة لكتابه املبني ،وابتةاء مرضاته ،لوجهه الكريم

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد  ،تنأي  من حكيم محيد ،يديه وال من خلفه
  .واحلمد هلل رب العاملني ،وآله وصحبه أمجعني
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 لقراءات القرآنية علم ا :متهيد

  .أهمية علم القراءات القرآنية -أ 

وذل  لتعلقه  ،من العلوم اجلليلة العظيمة ،مما الش  فيه أن علم القراءات 
ولكونه من تيسري اهلل ورمحته  ،بكتاب اهلل اجمليد يف مجيه علومه أصوال وفروعا

وكرامة لنبيها حممد  ،وتتنوع هلجاتها ،ال  ختتلف لةاتها ،تبارك وتعاىل بهذه األمة
والتصال  ،صلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء املرسلني أفض  اخللق وحبيب احلق

ومنه إىل ربنا  ،ومنه إىل جربي  عليه السالم ،السند به عليه الصالة والسالم
 وأشراف األمة. ،ولكون محلة القرآن هم أه  اهلل وخاصته ،سبحانه وتعاىل

أه   ،ملة القرآن القائمون حبقوقه نطقاه وعماله وعلماَ " فح :قال اإلمام الصفاقسي
وتأودوا من دار  ،مّهدوا ألنفسهم ،وأشراف هذه األمة وخيارهم ،اهلل وخاصته

 ،بواسطة روح القدس ،فأكرم بعلم يتص  سنده برب العاملني ،الفناء قب  ارحتاهلم
 (1)شريفة  "انتهىفياهلا من نعمة عظيمة ومنقبة  ،وسيدنا حممد صفوة اخللق أمجعني

وعلم  ،تراجم القراء :كعلم ،كما تتعلق بهذا العلم اجللي  علوم أخرى مباشرة
وعلم  ،وعلم الفواص  ،وعلم الضبط ،وعلم رسم املصحف ،توجيه القراءات

ومن هنا تأتي أهمية هذا العلم وتنكشف جليا  و ريها من العلوم، ،التجويد
 .(2)مكانته

حبيث ال يستةين عنه أحد  ،تعضيده لفن التفسري ومن خصائص هذا العلم  أيضاه
ب  هو كاألساطني ملا يبتين عليه علم التفسري يف ك  عصر هلذا  ،من املفسرين

 .العلم

ومن خصائصه أن له تعلقًا تاما يف استنباط املسائ  الفقهية وما يتفرع منها من 
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قاص كقراءة سعد بن أبي و ،ومن خصائصه تبيني حكم جممه عليه ،اخلالف
فيتضح من هذه القراءة أن اإلخوة من األم هم  (وله أخ أو أخت من أم)و ريه: 

  .(3)وهذا أمر جممه عليه ،املرادون هنا

أن يف اختالف القراءات من دقيق اإلشارات وكمني  ،ومن خصائصه الكربى
فما من قراءة  ،ويقف دونه البيان ،ولطيف احلكم ما يك  عنه الوصف ،األسرار

وتيسري  ،وسهولة احلفظ ،وكمال اإلعجاز ،دل على نهاية البال ةإال وهي ت
وعلماء  ،(4)فال يتأتى معنى قراءة  يف قراءة أخرى  كما بينه املفسرون ،النق 

على ما يف ذل  العلم من الربكة واألجر العظيم من املوىل  ،توجيه القراءات
 .سبحانه وتعاىل شأنه

 .وجوب احملافظة على علم القراءات -ب 

ولذل  ينبةي على رواده وطالبه  ،مما سبق يظهر لنا جليا أهمية هذا العلم اجللي 
 ويتطلب ذل  عدة أمور منها: ،حتى جيدوا مثرته يف الدنيا واآلخرة ،احملافظة عليه

دون النظر إىل حظ و رض من أ راض الدنيا  ،إخالص العم  هلل تعاىل -أواًل 
 تعاىل وما أعده اهلل أله  القرآن الذين هم وأن يستحضر يف ذل  عظمة اهلل ،الفانية

  .الذين اصطفاهم واختارهم حلم  كتابه املبني ،أه  اهلل وخاصته

حتى يعرفه وحييط به  ،أن يكون همه هو نشر هذا العلم اجللي  بني الناس –ثانيا 
وأن يلم به حتى عوام الناس ولو إملاما خفيفا ينفي  ،املتخصصون و ريهم

  .اجله 

 ،أن ُيهتم بك  ما يتعلق بهذا العلم اجللي  من العلوم األخرى كعلم الرسم – ثالثا
  .وتراجم القراء وأسانيدهم ،وتوجيه القراءات القرآنية ،والضبط، والفواص 
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وبك  ما ،أن حياول املنتهي يف هذا العلم تيسريه وتسهيله لطالبه قدر املستطاع –رابعًا 
وأن ،يق النظم والنثر واالختصار واجلمهعن طر ،آتاه اهلل من فصاحة وبال ة

 .واالستفادة من خربة من تقدمه يف هذا الفن ،يبادر املبتدئ إىل األخذ بذل 

دراسة الشبه ال  أوردها الكائدون لإلسالم على هذا العلم من املستشرقني   –خامسًا 
 .ودحضها قوي بالعلم للتصدي هلا وإبطاهلاوإعداد جي   ،والرد عليها ،و ريهم

وك  من وفقه  ،فك  ما يسره اهلل تعاىل من توصي  هذا العلم لناسوأخريا 
فإنه من حفظ اهلل تبارك وتعاىل   ،اهلل ج  ذكره لتسهي  هذا العلم تعلما وتعليما

ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  :لكتابه املبني مصداقا لقوله سبحانه وهو أصدق القائلني

 چڱ
أن مل يك  حفظ القرآن  ،أوال وآخرا فله احلمد سبحانه وتعاىل والشكر (5)
وأْلَهم به من اصطفاهم  حلم  كتابه  ،مبا يسره  ،يف ذل  وإمنا جعلنا سببا ،الكريم إلينا

 .الكريم

وهو عرض أساليب   ،وأدخ  بعد ذل  إىل املراد واملقصود من هذا البحث
  ،ل وما واجهته األمة من أزمات وحتديات يف ذ ،الكريم وحروفه القرآن تعليم

لينهج من وراءهم  ،وكيف تصدت هلا عرب تارخيها اجمليد برجاهلا وعلمائها العظماء
سائال املوىل سبحانه وتعاىل أن يوفقين يف استقصاء ماتعم  ،ويسلكوا سبيلهم ،نهجهم

   .إنه نعم املوىل ونعم النصري  ،وأن حيفظنا من الأل  واخلطأ ،به الفائدة



 12         عبد اهلل حامد السليماني د.      طرق عرض أحرف القرآن الكريم  حبث يف 

 الكريم وأحرف القراءات طرق عرض القرآن: الفصل األول

 املبحث الثاني: يف حياة الصحابة والتابعني، املبحث األول: يف العهد النبوي الشريف وفيه مبحثان:

 

 املبحث األول

 عرض القرآن الكريم وأحرف القراءات يف العهد نبوي الشريف

وعـرض أحـرف    ،ال ش  أن يف طريقـة عـرض القـرآن الكـريم بصـفة عامـة      
وعلـى املتلقـي مـن ناحيـة      ،أثرًا بالةًا على املقرئ من ناحيـة  ،صةالقراءات بصفة خا

 ،وأخـذ مبجـامه القلـوب    ،وذل  ملا يف القرآن الكريم من تأثري على النفـوس  ،أخرى
إذا متَيـأ  ـريه بطريقـة عرضـه      ،حتى إن املاهر بالقرآن ليشتاق إىل مساعـه مـن  ـريه   

 .وحسن صوته وأدائه

عندما طلب  ،وسلم القدوة احلسنة يف ذل  ولنا يف رسول اهلل صلى هلل عليه
وهو الذي أنأل عليه  –من عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن يقرأ عليه القرآن 

فعن عبد  .معلًّاًل ذل  بأنه صلى اهلل عليه وسلم حيب أن يسمعه من  ريه –القرآن 
 (،اقرأ علي) :قال لي النيب صلى اهلل عليه وسلم :قال ،اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

 .(6)(إني أحب أن أمسعه من  ريي) :قال ،يا رسول اهلل، أقرأ علي  وعلي  أنأل :قلت

" وذل  أن السامه قد يكون أهْحَضَر م ن  :رمحه اهلل تعاىل (7)قال اإلمام القرطيب
 .(8)الشتةال القارئ بالقراءة وكيفيتها " انتهى ،القارئ

ضه القرآن على أبي بن كعٍب وعر ،ومن ذل  قراءته صلى اهلل عليه وسلم
رضي اهلل  –أُلَبيِّ  قال النيب  ،رضي اهلل عنه، فعن أنس بن مال  رضي اهلل عنه

  :عنه
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 :قال (،" مل يكن الذين كفروا من أه  الكتاب " :إن اهلل أمرني أن أقرأ علي )
  .(9)فبكى (،نعم) :قال ؟ومّساني

أحب أن يسمه  القراءة  ،لمنالحظ أنه صلى اهلل عليه وس ،ففي احلديث األول
عرض القراءة على أبي  ،ويف احلديث الثاني ،من عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

وإشارة تربوية يف قراءة  ،ويف كال العرضني توجيه نبويٌّ ،بن كعب رضي اهلل عنه
" حيتم  أن يكون  :رمحه اهلل تعاىل (10)قال احلافظ ابن حجر ،وعرض ه  وتعليم ه ،القرآن

وحيتم  أن يكون لكي يتدبره  ،ليكون عرُض القرآن سّنة ،ب أن يسمعه من  ريهأح
ونفسه أخلى وأنشط لذل  من  ،وذل  أن املستمه أقوى على التدبر ،ويتفهّهمه
وهذا خبالف قراءته صلى اهلل عليه وسلم على  ،النشةاله بالقراءة وأحكامها ،القارئ

 . (11)" انتهىء القراءة وخمارج احلروف وحنو ذل كيفية أدافإنه أراد أن يعلمه  ،أبي بن كعب

إن اهلل ) :" قوله صلى اهلل عليه وسلم أُلبي بن كعب :وقال اإلمام القرطيب
 ،إمنا كان لُيلهق ن عنه كعب كيفية القراءة مشافهة وصفاتها (القرآن أمرني أن أقرأ علي 

 .(12)ول ُيَبّين كيفية حتمي  الشيخ للراوي بقراءته عليه " انتهى 

على قراءة أبي موسى األشعري عندما مسه قراءته وحسن  وأثنى رسول اهلل 
 :قراءة أبي موسى فقال مسه رسول اهلل  :فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت ،صوته

أن أبا موسى قال للنيب   :، ويف رواية(13) (لقد أوتي هذا مأمارًا من مأامري آل داود)
: (ته ل  حتبريالو علمت أن  تسمه قراءتي حلرب) (14). 

 ،" وهذا حممول على أنه كان يأيد يف رفه صوته :قال اإلمام القرطيب رمحه اهلل
حتى َيْسَمه النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم وُيَعّرفه أنه قب  عنه كيفية  ،وحتسني ترتيله

فتحص  له  ،ويدعو له ،فيحمده النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأنه متمكن منها ،القراءة
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 .(15)ة ومنقبة " انتهى فضيل

وأمر به فقال  ،ب  استحب النيب صلى اهلل عليه وسلم حتسني الصوت بالقرآن
ما ) :وقال صلى اهلل عليه وسلم ،(16) (زينوا القرآن بأصواتكم) :عليه الصالة والسالم

 :، ويف رواية(17) (أذن اهلل لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتةنى بالقرآن جيهر به
 .(18) (م بالقرآنحسن الّترنُّ)

" والرتمن ال يكون إال بالصوت إذا حّسنه  :رمحه اهلل (19)قال اإلمام الطربي
"وال ش  أن النفوس متي  إىل مساع  :وقال ابن حجر رمحه اهلل ،القارئ وطّرب به "

ألن للتطريب تأثريًا يف رقة القلب وإجراء  ،القراءة بالرتمن أكثر من ميلها ملن ال يرتمن
 .(20)نتهى الدمه " ا

 ،وهكذا نرى من خالل اآلثار السابقة أن عرض القرآن الكريم بالصوت احلسن
السيما  ،له أثر بالغ على النفوس –على قدر استطاعة القارئ  –وتأيني الصوت به 

ولذل  أثنى  ،إذا اقرتن ذل  حبسن األداء والرتتي  وإخراج احلروف من خمارجها
 ،من هذه الناحية أيضًا قراءة ابن مسعود  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على

  ،(21) (قراءة ابن أم عبد لقرآن  ضًا كما أنأل فليقرأه علىمن أحب أن يقرأ ا) :فقال
  .يعنى ابن مسعود 

كان يرت  القرآن إذا  ،أن ابن مسعود :" قي  معنى ذل  :(22)قال اإلمام السخاوي
 (23)ا قول احلسني بن علي اجلعفي " وهذ ،ترتي  القراءة ال  ري فأراد النيب  ،قرأ

بعد أن سرد مجلة أحاديث يف تأيني  – (24)وقال أبو عبيد القاسم بن سالم
" وعلى هذا املعنى حتم  األحاديث ال  ذكرناها يف حسن  :-القرآن بالصوت واألداء 

يبني ذل  حديث أبي موسى  ،وإمنا هو طريق احلأن والتخويف والتشويق ،الصوت
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فأخرب بذل   ،ه أن أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم مل ا استمعن لقراءتهرضي اهلل عن
ال األحلان املطربة  ،هكذا وّجَهُه (،علمت لشوقت تشويقا وحّبرت حتبريًا لو) :فقال

 .(25)امللهية "  انتهى 

 املبحث الثاني

 عرض القرآن الكريم وأحرف القراءات يف عهد الصحابة والتابعني

رآن الكريم بهذه الصفة األثر البالغ يف تدبر القرآن وفهمه، إذا كان لعرض الق
وحتري  النفوس به، وحتبيب قراءة القرآن للناس عرضا ومساعًا، فإننا جند من جهة 

وتعلُّمه، وتسهيله، والرت يب يف قراءته األثر  أخرى، أن يف طرق تعليم القرآن الكريم،
اضحا جليًا يف نهج السلف البالغ يف حفظه ووعيه عن ظهر قلب، وجند ذل  و

 الصاحل، وطرق تعليمهم للقرآن الكريم. 

فقد كان القراء يف األمر األول يلقنون طالبهم القرآن تلقينا، فيقرأ املعلِّم على 
فإنه كان يتلو كتاب اهلل عأ وج    -املتعلم، اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وكذل  كان جربي  عليه السالم يعرضه على  –على الناس كما أمره اهلل تعاىل بذل  
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعاىل: )فإذا قرأناه فاتبه 

، وكانوا يلقنون من يتعلمه مخسا مخسا، ويقولون: إن جربي  عليه السالم (11)قرآنه(
إىل  بسنده (11)كذل  كان يلقنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ورى أمحد بن جعفر

أنه قال: تعلموا القرآن مخس آيات، فإنه أحفظ لكم، فإن جربي  عليه  (11)أبي العالية
 . (19)السالم، كان ينأل به مخس آيات مخس آيات  

قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن مخس آيات  (12)وعن أبي رجاء العطاردي

إحدى  رمحه اهلل قال: ملا أتت لي (11)، وعن أبي بكر بن عياش (12)مخس آيات
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، قال وأخربني أنه (14)فأخذت عنه القرآن مخسا مخسا  (11)وعشرون سنة، أتيت عاصما
 أخذه على زر:  ثالثا ثالثا، قال فأخربني أنه أخذه على ابن مسعود: آية آية، قال

فكنت إذا فر ت منها يقول لي: خذها إلي ، فهي خري مما طلعت عليه الشمس، 

  .(15)وهلي خري من الدنيا وما فيها 

أقول: وهنا نرى منهجا من مناهج السلف الصاحل يف تيسري عرض القرآن 
وتلقينه، حتى يثبت ويسه  حفظه وتدبره، فكلما ق  احملفوظ كان ذل  أدعى إىل 
حفظه ووعيه وتدبره وفهمه، وتل  هي الةاية األوىل من قراءة القرآن، وتعلمه 

 ومساعه. 

 يف عرض القرآن الكريم كما نرى صورا أخرى من صور التسهي  والتيسري
، (11)، وابن كثري املكي(11)وتلقينه، وردت عن أئمة القراءة، كاإلمام نافه بن أبي نعيم

، و ريهم ممن تصدروا للقراءة واإلقراء، وكانوا أئمة عصرهم (11)وأبي عمرو البصري
 وانتهت إليهم رياسة اإلقراء.

يسريها ملن أخذ عنه فمن ذل  ما ورد عن اإلمام نافه من تسهي  القراءة، وت
عرضا وأداء، قال األعشى: " كان نافه يسه  القراءة مل قرأ عليه، إال أن يقول له 

 .  (19)إنسان: أريد قراءت ، فيأخذ بالنرب يف مواضعه، وإمتام امليمات " انتهى 

، (42)ووصفت قراءة ابن كثري بأنها: خأ القراءة، للينها وحسنها وسهولتها 
و البصري يف قراءته التخفيف والتسهي ، ما وجد إىل ذل  وكان اختيار أبي عمر

 .(42)سبيال، ولذل  أطبق الناس على قراءته، وكان بعضهم يوصي بعضًا بقراءته 

وكان عاصم بن أبي النجود يأمر بتعلم القراءة حرفا حرفا، وآية آية حتى يسه  
 حفظها.
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ه القرآن حرفا قال أبو بكر بن عياش:" ما أقرأني أحد  ري عاصم، تعلمت من
حرفا، وكان يقول لي: تعلم القرآن آية آية، قلت: ال أطيق ذل ، يطول علي، فأخذت 

 القرآن منه مخسا مخسا.

فانظر رمح  اهلل تعاىل إىل منهج السلف الصاحل يف تعليم القرآن  للناس، 
وعرضه ومساعه، من  ري تشديد أو تنفري حتى المي  القرآن الكريم وال يعرتي 

شعور باليأس من القدرة على حفظه، ب  يأداد شوقا إىل تعلمه وحفظه يوما  اإلنسان
 املنهج األمث  يف تعليم القرآن الكريم. بعد يوم،  وهذا هو

وأدخ  من خالل الفص  القادم إىل منهج وأسلوب آخر من مناهج الصحابة 
حفظه الكرام يف عرض القرآن الكريم، وتسهي  املقروء وجعله يف متناول من يروم 

وتالوته من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ حتى يقرأ القرآن الكريم آناء اللي  
أو  وأطراف النهار، وحتى ال ينسى القرآن الكريم، وحتى ال يهجر  إذا ما مات قراؤه،

قتلوا يف املعارك والفتوحات اإلسالمية، ال  انشة  بها املسلمون، سواًء لنشر دين اهلل 
من ارتد عن دينه بعد موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وذل  تعاىل أو حماربة 

 مه القرآن الكريم يف عهد اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه وأرضاه، 
يف  واحلفاظ على كتاب ربهم درأ الفنت وإمخادها، وكيف كان نهج الصحابة الكرام يف

 م.أكم  صورة وأحسن ترتيب وتدبري من لدن حكيم علي
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 الفصل الثاني 

 تيسري عرض أحرف  القرآن الكريم يف حياة اخللفاء الراشدين 

 .املبحث األول: مجع القرآن يف عهد اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه وفيه مبحثان:

 املبحث الثاني: مجع القرآن يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه.

 املبحث األول

 القرآن الكريم  يف عهد اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهمجع 

مما ال ش  فيه، أن مجه القرآن الكريم يف عهد اخلليفة الراشد أبي بكر الصديق 
رضي اهلل عنه، كان نتيجة ملا واجه األمة اإلسالمية من أحـدا  وفـنت عظيمـة، بعـد     

املرتدين، ومنها موقعة اليمامة الـ   موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، منها قتال 
فقد استشهد فيهـا كـثري مـن قـراء الصـحابة       استحّر فيها القت  بقراء القرآن وحفظته،

الكرام، ومن حفظة القرآن، يربوا عددهم على السبعني، وأوصلهم ابن كثري و ريه إىل 
 ، وقـد كانـت  (41)مخسمائة صحابي، وأوصلهم احلافظ ابن حجر إىل سبعمائة صحابي

هذه فاجعة عظيمة على املسلمني أفأعت أولي النهى واأللباب، فالقرآن الكريم يؤخذ 
بالتلقي واملشافهة من أفواه الرجال، وحيفظ يف الصدور ويسـتظهر مـن ذاكـرة املتلقـي     

، (44)، واللخـاف (41)وحفظه، واملكتـوب يف العهـد النبـوي كـان مفرقـًا بـني الُعُسـب       
ممـا   ا كان يكتبه بعض الصحابة الكرام ألنفسـهم، ، وعظام األكتاف، إال م(45)والرقاع

تيسر هلم احلصول عليه من آي القرآن الكريم، وجيمعونه يف قرطاس خاص بـه، وقـد   
جاءت مصاحفهم متخالفة الرتتيب، والأيادة والنقصان، نتيجة أنهم كانوا خيرجون يف 

يفوتهم حفظه، الةأوات، جهادا يف سبي  اهلل، فكان ينأل يف  يابهم شيئ من القرآن ف
ومن ناحية أخرى، كان بعضـهم يرتـب مصـحفه علـى ترتيـب النـأول، مم ـا أدى إىل        



 هـ2415 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )      11

اختالف مصاحفهم، فكان البد من طريقة مثلى جديدة يف عرض القرآن الكريم حتفظ 
للمسلمني كتاب ربهم، وتيسر هلم تالوة القرآن وتدارسه، حتى ملن مل حيفظه كامال يف 

العظيم ملهم هذه األمة، عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنـه،   صدره، وقد تنبه هلذا األمر
عندما أشار على أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه  مه القرآن لكريم، وتردد يف بدايـة  
األمر، ظنا منه أنه ابتداع يف دين اهلل تعاىل إىل أن شرح اهلل صدره هلذا األمـر العظـيم،   

األنصـاري رضـي اهلل عنـه، الـذي      وكلف بهذه املهمة الصحابي اجللي  زيد بن ثابت
كان ممن يكتبون الوحي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمره بتتبه القرآن ومجعـه،  

 (41)وقد روى البخاري ذل  يف صحيحه عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه 

بأحرفه ال   –وقد كان هلذا اجلمه املبارك األثر البالغ يف حفظ كتاب اهلل تعاىل 
حتى إّن الصحف ال  مجه فيها القرآن  ،من الّتحريف والّتةيري والضياع –أنأل بها 

كانت هي املستند األول يف مجه القرآن الكريم على حرٍف واحد يف عهد  ،الكريم
نوردها فيما  ،ملا امتازت به من مميأات ،اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

  :يلي

وعلى ما مل  ،املنهج واالقتصار على حرف قريشوإحكام  ،دقة البحث والتحري :أوال
  .وأمجعت األمة عليه  ،وتواتر ما فيه ،تنسخ تالوته

وثناء كبار  ،امتازت هذه الطريقة يف مجه القرآن الكريم برضا األمة وإمجاعها :ثانيا
" أعظم الناس يف املصاحف  :قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،الصحابة

 (47)هو أول من مجه كتاب اهلل "  ،اهلل على أبي بكر رمحة ،أجرْا أبو بكر

باألخذ عما كتب  ،تعترب هذه الطريقة يف مجه القرآن الكريم مبثابة السند الكتابي :ثالثا
كاتصال السند املتواتر يف الرواية والتلقي  ،بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم

  .عن الشيوخ
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ولتكون  ،صاحلة لالحتفاظ بها دائما يعترب هذا اجلمه أول مجه يف صحف :رابعا
  .مرجعا ميسورا يرجعون إليه عند احلاجة

والذي  ،فانظر رمح  اهلل تعاىل إىل هذا املنهج السديد يف مجه القرآن الكريم
وهي وإن مل تكن طريقة  ،يسر على الناس عرضه  وتعلمه وتعليمه وحفظه وقراءته

لكنها  –كانا موجودين قب  ذل   فاجلمه والكتابة –وأصلها  ،جديدة يف جوهرها
لكنه من توفيق اهلل  ،متيأت مبا حوت من دقة ومتحيص وترتيب بأسلوب منقطه النظري

  .تعاىل وحفظه لكتابه العأيأ

 املبحث الثاني

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يف عهد اخلليفة الراشدمجع القرآن الكريم 

ابة الكرام رضي اهلل عنهم، عندما اتسعت الفتوحات اإلسالمية على يد الصح
تفرق املسلمون يف شتى أقطار املعمورة، وأخذ أه  ك  إقليم من هذه األقاليم 
اإلسالمية يقرءون بقراءة من اشتهر بينهم بالقراءة من الصحابة األجالء، حيث كان 
أه  الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب رضي اهلل عنه، وأه  الكوفة يقرءون بقراءة 

بن مسعود رضي اهلل عنه، و ريهم بقراءة أبي موسى األشعري رضي اهلل  عبد اهلل
عنه، وكان بني قراءتهم اختالف، يف حروف األداء ووجوه القراءة، مم ا أدى إىل فتح 

، (41)باب النأاع يف ذل ، حتى خط أ بعضهم بعضًا، وكادت أن تقوم فتنة عظيمة 
 ء من هذا االختالف يف املدينة.وكان سيدنا عثمان رضي اهلل عنه قد وقه عنده شي

من طريق أبي قالبة أنه قال: " ملا كانت خالفة عثمان،  (49)أخرج ابن أبي داود
جع  املعلم يعلم قراءة الرج ، فجع  الةلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفه ذل  
إىل املعلمني، حتى كفر بعضهم بعضًا، فبلغ ذل  عثمان رضي اهلل عنه، فخطب فقال:" 
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وصدق يف ذل  رضي اهلل (52)عندي ختتلفون، فمن نأى عين كان أشدُّ اختالفا "أنتم 
عنه، فقد كانت األمصار اإلسالمية أشد اختالفا ونأاعا من املدينة، وقد روى 
البخاري بسنده عن أنس بن مال  رضي اهلل عنه قصة حذيفة بن اليمان، عندما حضر 

القراءة، وأفأعه ذل ، فرفه األمر  فتح أرمينية وأذربيجان، ورأى اختالف الناس يف
إىل عثمان، وقال: يا أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة قب  أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف 

، فأرس  رضي اهلل عنه إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف (52)اليهود والنصارى
 ننسخها ثم نردها إلي ، فأرسلت بها حفصة رضي اهلل عنها إىل عثمان، وشرع رضي

وعهد يف نسخها إىل  –وهو نسخ املصاحف –اهلل عنه يف تنفيذ هذا القرار احلكيم 
أربعة من خرية الصحابة، وثقات احلفاظ، وهم: زيد بن ثابت، وعبد اهلل بن الأبري، 
وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلار  بن هشام، وقال رضي اهلل عنه للرهط 

وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن، فاكتبوه بلةة القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم 
ففعلوا ذل  حتى إذا نسخوها يف املصاحف أرس  رضي  (51)قريش، فإنه نأل بلسانهم

اهلل عنه إىل ك  مصر مبصحف مما نسخوا، وأمر مبا سوى ذل  يف ك  صحيفة أو 
 مصحف أن حيرق.  

عنه هذه وبهذا الرأي السديد، وأسلوب العرض اجلديد، أوقف رضي اهلل 
الفتنة العظيمة ال  حدثت يف األمة من الفرقة واالختالف على كتاب اهلل تعاىل، حيث 
كتبت هذه املصاحف بإمجاع الصحابة الكرام الذين استشارهم رضي اهلل عنه وفق 

 (51)منهج دقيق، ودستور فريد من نوعه، يتلخص يف النقاط التالية: 

 ما كانت روايته آحادًا. االقتصار على ما ثبت بالتواتر دون  – 2

 إهمال ما نسخت تالوته ومل يستقر يف العرضة األخرية.  – 1

 ترتيب السور واآليات على الوجه املعروف اآلن.  – 1
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كتابة املصحف بطريقة كانت جتمه وجوه القراءات املختلفة واألحرف ال  نأل  – 4
قراءات على عليها القرآن، وذل  بعدم إعجامها وشكلها، وتوزيه أحرف ال

 املصاحف إذا مل حيتملها الرسم الواحد. 

جتريد املصاحف من ك  ما ليس قرآنا، كالذي كان يكتبه بعض الصحابة الكرام  – 5
 يف مصاحفهم اخلاصة، شرحا ملعنى أو بيانا لناسخ أو منسوخ، وحنو ذل .

وقد استجاب الصحابة رضي اهلل عنهم لعثمان رضي اهلل عنه، وحرقوا 
واجتمعوا مجيعا على املصاحف العثمانية حتى عبد اهلل بن مسعود رضي  مصاحفهم،

اهلل عنه، الذي نق  عنه أنه أنكر يف بداية األمر مصاحف عثمان، وأنه أبى أن حيرق 
مصحفه، رجه وعاد إىل اجلماعة حني ظهر له مأايا تل  املصاحف العثمانية، 

  بها على األمة قراءة وتعليما. واجتماع األمة عليها، وتوحيد الكلمة بها، والتيسري

فرضي اهلل تعاىل عن هذا الصحابي اجللي  يف هذا العرض املميأ الفريد 
 للقرآن، والذي درأ به الفتنة ومجه به كلمة األمة، وأرضى به رّبه عأ وج . 

ولننتق  اآلن إىل عرض جديد للقرآن الكريم، بعد توزيه املصاحف على 
ن األمة احتاجت إىل شكلها ونقطها مرة أخرى، بعد أن األمصار اإلسالمية، وكيف أ

جردت وأخليت من النقط والشك  يف كتابتها يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 
وعدم اختالفهم يف كتاب  رضي اهلل عنه، ومدى تأثري ذل  على مجه كلمة املسلمني،

 اهلل. 
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 الفصل الثالث

 ف القرآن الكريمعرض أحر النقط والشكل وأثرهما يف تيسري

 وفيه: ثالثة مباحث:

 املبحث الثالث: الشكل، نقط اإلعجام املبحث الثاني:، نقط اإلعراب املبحث األول:

 

 نقط اإلعراب: املبحث األول

أن املصاحف العثمانية عندما كتبت أخليت مـن الـنقط    ،من املعلوم املسل ِم به
  أكرب عدد من القراءات لتحتم –على القول بنقطها قب  ذل   –والشك  وجردت 

وثبت تالوتها عن النيب  ،ال  صح نقلها ،القرآنية
، وملا بعث بهـا عثمـان رضـي    (54)

من تتوافـق قراءتـه    ،اهلل تعاىل عنه إىل األمصار اإلسالمية كان يرس  مه ك  مصحٍف
وتلقوا مـا فيـه عـن     ،وقرأ أه  ك  مصر مبا يف مصحفهم ،وما كتب يف هذا املصحف

وكان أه  األمصـار يقـرءون بقـراءات كـثرية خمتلفـة قبـ  وصـول         ،كرامالصحابة ال
فرمبا قرءوا بقراءة خالفت قراءة الصحابي املوفد إليهم مه موافقتهـا   ،املصاحف إليهم
إثـم  ) :مثـ   ،وخاصة يف الكلمات ال  ال ختتلف فيها صـورة اخلـط   ،للرسم العثماني

 (56)(و)يقـصُّ احلـقّ   )يقـِض احلـّق(،   مثـ : و ،بالباء والثاء املثلثـة (55)(إثم كثري) (،كبري
وكفيـ  بنشـوب االخـتالف بـني      ،، وهذا النوع من القراءات كثري(57)بالصاد والضاد

أضف إىل ذل  أنه قـد دخـ  يف اإلسـالم     ،حتى مه وجود املصاحف العثمانية ،األمة
فرمبـا كثـرت علـيهم أوجـه      ،مـنهم العجـم الـذين ال يعرفـون العربيـة      ،أمم جديـدة 

 ،وإن وافقـت الرسـم   ،ورمبا حلنوا يف القرآن بقراءة مل ترد وليس هلـا أصـ    ،اتالقراء
ولـذا كـان ال بـد     ،الذي تتحد فيه صورة الكلمة ،وخاصة يف هذا النوع من القراءات
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من استدراك ذل  األمر، قب  حدو  االختالف والتنازع يف األمـة مـرة أخـرى، إمـا     
أو على قراءة أه  ذل  املصـر، والـذي    على قراءة الصحابي املرس  إىل ذل  املصر،

أراه والعلم عند اهلل أنها نقطت بقراءة الصحابي، الن قراءة أه  األمصار كانت كثرية 
ومتنوعة فبدأ نقـط املصـاحف يف بدايـة األمـر نقطـاه إعرابيـا علـى يـد أبـي األسـود           

بـي سـفيان   ، والي البصرة يف خالفة معاوية بـن أ (59)، بأمٍر من زياد بن أبيه(51)الدؤلي
 رضي اهلل عنهما.

وذل  أن معاوية كتب إىل زياد، يطلب منه عبيد اهلل ابنه،فلما قدم فلما قدم 

فسارع  ،(12)عليه وجده يلحن، فرده إىل زياد، وكتب إليه كتابا يلومه فيه على ذل 
زياد إىل أبي األسود الدؤلي قائاًل: لو وضعت شيئًا يصلح الناس به كالمهم ويعربون 

واختار  (12)اهلل تعاىل، فامتنه أبو األسود يف بداية األمر،ثم أجابه إىل طلبه به كالم
رجاًل من عبد القيس من قبائ  البصرة،وأمره أن يأخذ مدادًا خيالف مداد 
املصحف،ويستمه إىل قراءة أبي األسود، فإن وجده فتح شفتيه نقط نقطة فوق 

، وهكذا إىل نهاية (11)وإن ضمهما نقط أمامه وإن خفضهما نقط حتته، احلرف،
املصحف، مّت عرض القرآن الكريم بشك  جديد تسهيال على األمة وتيسريًا عليها يف 

 قراءة القرآن الكريم، وحفاظًا على كتاب اهلل أن متتّد إليه يد التحريف والتةيري.

ولننتق  بعد ذل  إىل عرض جديد للقرآن الكريم إثر مشكلة واجهت األمة 

 (11)ا احلجاج بن يوسف الثقفياإلسالمية، تصدى هل

، على يد إمامني جليلني من أئمة املسلمني، (14)يف خالفة عبد املل  بن مروان
 رمحهما اهلل. (11)، ونصربن عاصم العدواني(15)هما: حيي بن يعمر الليثي
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 نقط اإلعجام: املبحث الثاني

ن الكريم، كان نقط أبي األسود الدؤلي كفياًل حلماية الناس من اللحن يف القرآ 
من ناحية اإلعراب، فلم تعد هناك مشكلة يف اختالف أحرف القرآن إعرابيا، وإمنا 
ظهرت مشكلة أخرى، عندما اتسعت رقعة اإلسالم، وكثر اختالط العرب بالعجم 

وخاصة يف (11)بصورة أمش ، األمر الذي انتشر معه اخللط بني احلروف بعضها ببعض
تاء، والعني والةني، وخيف وقوع اخلطأ يف القرآن احلروف املتحدة صورها، كالباء وال

الكريم بصفة عامة، ويف القراءات بصفة خاصة، وخاصة يف القراءات ال  تتحد فيها 
بالثاء والباء، ومث : (11)صورة الكلمة مه اختالفها يف النقط مث : )إثم كبري(

بن مروان، الذي  بالباء، )فتثبتوا( بالثاء، وكان ذل  يف عهد عبد املل (19))فتبينوا(
فطن إىل ذل  األمر ورأى بنظره الثاقب إنقاذ األمة قب  أن تقه يف االختالف كما 
حد  من قب ، فأوك  ذل  األمر إىل احلجاج بن يوسف الثقفي، الذي انتدب حل  

كان معهما  (12)هذه املشكلة حيي بن يعمر، ونصر بن عاصم، وقي  إن احلسن البصري
 –اإلعجام متييأا للحروف عن بعضها إذا احتدت صورها  ، فقاموا بنقط(12)يف ذل 

وكان نقطهم مدورًا كنقط أبي األسود، إال أنه يوافق مداد املصحف،  –كما سبق 
ومعلوم أن نقط أبي األسود كان خيالف مداد املصحف، فحص  الفرق بينهما، 

حن واخلطأ وبذل  تفادت األمة اإلسالمية بهذا النقط للقرآن الكريم، الوقوع يف الل
يف كتاب اهلل تعاىل، فكان هلذا العرض أكرب األثر يف دفه الفتنة عن املسلمني بعد فض  

 اهلل تبارك وتعاىل. 

ثم بعد ذل  تطور نقط أبي األسود الدؤلي بعد أن حص  اخللط بينه وبني نقط 

، وعرف بعد ذل  بالشك ، (11)اإلعجام، وذل  على يد اخللي  بن أمحد الفراهيدي
 ما سنراه يف املبحث التالي إن شاء اهلل تعاىل. وهذا 



 15         عبد اهلل حامد السليماني د.      طرق عرض أحرف القرآن الكريم  حبث يف 

 الشكل: املبحث الثالث

ولكن  رضنا  ،لسنا يف هذا البحث بصدد التَوسُِّه يف موضوع النقط والشك 
 ،عن طريق تعليمه وقراءته وكتابته ،األول هو أهمية التجديد يف عرض القرآن الكريم

 ،أثري ذل  يف دفه اخلالف عن األمةومدى ت ،وفائدة ذل  على املتلقي للقرآن الكريم
فمن خالل ما سبق  قد رأينا كيف تصدى تنويه األساليب يف عرض  ،وعدم تفرقها

وخاصة يف أحرف القرآن  ،القرآن الكريم لكثري من الفرقة واالختالف بني املسلمني
 :وكيف تصدى لذل  احلكام والعلماء حتقيقا لقول املوىل ج  ذكره ،وقراءاته املتعددة

 ،ولذل  كانت اإلشارة إىل ك  عرض جديد ،چڱ ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ ڳچ
حتى نتمكن من حصرها وتطورها خالل العصور، ونرى ما فعله  ،إشارة خفيفة

 .العلماء واألئمة لتسهي  كتاب اهلل تعاىل يف قراءته وكتابته وتعلمه وتعليمه

لي  على يد اخل  -نقط أبي األسود  –ولنرجه اآلن إىل تطوير نقط اإلعراب 
نقط نصربن عاصم وحيي بن  –خوفا من اخللط بينه وبني نقط اإلعجام  ،بن أمحد

 .-يعمر

 :نقط اخللي  بن أمحد

 ،كان الدافه له إىل ذل  هو تشابه نقط اإلعراب ونقط اإلعجام يف الصورة
ثم  ،عليه نقطا فلو أبقى العالمات األوىل على ما هي ،فكالهما كان نقطا مدورا

مم ا يفتُح باب التحريف والتةيري يف  ،نقطا حلص  بينهما َتَشاُبٌه جاءت هذه األخرى
وال  ،وخاصة بعد دخول كثري من األعاجم ممن ال يعرفون العربية ،كتاب اهلل تعاىل

هو ما  ،فهنا اضطّر إىل أن يستبدل بالنقط شكاًل جديدا ،يتقنون احلروف يف اإلسالم
مة والسكون، ونعم ما فع  رمحه اهلل نعرفه اليوم من عالمات الفتحة والكسرة الض

 .(11)تعاىل 
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: " ثم إن اخللي  اخرتع نقطا آخر يسمى املطول، وهو (14)قال اإلمام التنسي
األشكال الثالثة املأخوذة من صور حروف املد، وجع  مه ذل  عالمة الشد شينا، 

خاء، أخذها من أول خفيف،  –السكون  –أخذها من أول )شديد(، وعالمة اخلفة 

 (15)وضه اهلمأ واإلمشام والروم فاتبعه الناس على ذل  "و

وبذل  تظهر لنا قيمة هذا العم  اجللي  الذي قام به اخللي  بن أمحد رمحه 
اهلل، من متييأ نقط اإلعراب عن نقط اإلعجام، خوفا من تداخ  النقطني، فيحص  من 

توفيق اهلل تعاىل،  ذل  اللحن واخلطأ والتحريف يف كالم اهلل تعاىل، وما ذل  إال من
 وحفظه لكتابه الكريم، تيسريا على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم. 

وكيف  ،وْلنرى بعد ذل  ما حد  من افرتاق إثر نقط املصاحف وشكلها
وقاموا  مه القراءات باألسانيد الصحيحة املوصولة  ،القراء والعلماء ذل  أدرك

  األمني عن اللوح احملفوظ عن رب العأة ومنه إىل جربي ،بالنيب صلى اهلل عليه وسلم
   .ج  يف عاله
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 مجع القراءات وضبطها وتدوينها وأثره على املتلقي: الفصل الرابع

 املبحث الثاني: تدوين القراءات، وفيه مبحثان: املبحث األول: مجع القراءات وضبطها

 مجع القراءات وضبطها: املبحث األول

ضبطها على خمتلفًا، فمنهم من رخص كان تقب  الناس لنقط املصاحف و
يف ذل  باقتناع من نفسه، وإميان بفكرته، وإحساس بأهميته، ومنهم من منعه 

، وإثر هذا (11)خمافة أن يتسبب النقط يف زيادة بعض احلروف، أو ينقص منها
اخلالف يف نقط املصاحف، تعددت أوجه القراءات واختلفت حتى يف املصر 

قط ينقطون مصاحفهم بقراءتهم، فرمبا وافقت املصحف الواحد، فكان من رأى الن
وذل  يف الكلمات ال  ال  –أعين مه احتاد الرسم يف ك ٍّ  –اإلمام، ورمبا خالفته 

ختتلف فيها صورة الكلمة، ولذل  نرى اختالف القراء حتى يف املصر الواحد، 
الكوفة  ، بالباء والثاء، قرأت يف(11)مث  قراءة: )إثٌم كبري(، و)إثٌم كثري(

، حبذف اهلاء (19)، وقرئ فيها أيضًا: )وما عملته أيديهم( بسورة يس(11)بالقراءتني
، (12)، وقرئ يف املدينة: )ينشركم(، و)يسريكم((12)وإثباتها، ر م رمسها بدون هاء

بالياء (11)، وقـرئ بالكوفة:)كاد يأيغ((11)ر م رمسها )ينشركم( يف الشامي فقط

، و)تـوفته ُرُسُلنا(، (14)احلّق(، و)يقـِض احلّق( والتاء، وقرئ بها أيضاه:)يقصُّ
بالرفه والنصب إىل  (11)والتاء، وقرئ يف البصرة: )آزُر( باأللف ،(15))تـوفاه رسلنا(

، والسبب يف ذل  أن (11) ري ذل  من اختالف القراءات وتعددها يف املصر الواحد
من أوجه القراءات  أه  األمصار، قب  ورود املصاحف إليهم، كان هلم الشيء الكثري

املتعددة الصحيحة، وكانوا يقرءون بها باعتبار موافقتها ألحد املصاحف العثمانية، 
فقط، فرمبا قرءوا بقراءة التوافق  –املرس  إليهم  –وليس باعتبار مصحفهم 
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 لكنها وافقت أحد املصاحف األخرى، وعليه فال حرج يف قراءتهم بها. مصحفهم،

وكثرة األوجه  ،الناس يف القراءات مرة أخرى وقد أدى ذل  إىل اختالف
وقد تكون  ري موافقة للرسم يف بعض  ،من طرق  ري صحيحة السند ،والروايات

وال  خرجت عن  ،وظهر كثري من القراءات املنسوخة بالعرضة األخرية ،األحيان
مه وكثري من القراءات الشاذة الضعيفة السند  ،إمجاع الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم

يف  ،و ريهما(89)وأبي السَّّمال(88)كقراءة ابن الّسَميفه ،موافقتها للرسم العثماني
بفتح سكون  (،لتكون ملن خلهف ه آية)و  ،باحلاء املهملة بدل اجليم(90)ننجي  ببدن ()

على وجه السهو واخلطأ وعدم  ،كما ظهرت قراءات كثرية الوجه هلا يف العربية ،الالم
وإن )يف  (93)(وإن أدرى أقريٌب) :(92)بسنده عن ابن عامر (91)ركرواية ابن بكا ،الضبط

 (96)(ساحران تظ اهرا) :(95)عن أبي عمرو (94)وما رواه أبو علي العطار (،أدري أقريب
حتى قيض اهلل تعاىل (98)إىل  ري ذل  من القراءات ال  ال أص  هلا ،(97)بتشديد الظاء

ها الصحيحة وحصرها وتسهيلها من تصدى لضبط القراءة وحتقيقها وروايتها بأسانيد
وذل  أن قراء األمصار الذين كان لديهم الشيء الكثري من أحرف القرآن  ،للناس

وينتهجون قراءة سهلة يسرية  ،بدأوا خيتارون ألنفسهم حرفا منها ،بأسانيد صحيحة
حتى عرف بها ونسبت  ،ك ٌّ بقراءته ،وتصدر كثري منهم لإلقراء ،ويقرءون بها الناس

  .ثرة إقرائه الناس بهاإليه لك

واعتنوا بضبط القراءة  ،" ثم جترد قوم للقراءة واألخذ:قال اإلمام ابن اجلأري
امجه أه   ،حتى صاروا يف ذل  أئمة يقتدى بهم ويرح  إليهم ويؤخذ عنهم ،أمت عناية

ومل خيتلف عليهم فيها اثنان،ولتصديهم للقراءة ،بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول
 . (99)م"نسبت إليه

ومنهم األئمة العشرة  ،ثم سرد بعد ذل  أمساء القراء يف األمصار اإلسالمية
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وصحت إسناداه إىل الرسول عليه الصالة  ،الذين نقلت إلينا قراءتهم نقاله متواترا
  .والسالم

وإمنا  ،وينبةي اإلشارة هنا إىل أن اختيار القراء مل يكن ترجيحا بني القراءات
وداوم  ،وآثره على  ريه ،رئ اختار القراءة بذل  الوجه الذي قرأ بهاملراد أن ذل  القا

فلذل  أضيف إليه دون  ،وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه ،عليه ولأمه حتى اشتهر به
ال إضافة اخرتاع ورأي  ،فهذه اإلضافة إضافة اختيار ودواِم ولأوم ، ريه من القراء

فمن طلب  ،ا يقرءون  ميه القراءاتوقد أشرنا من قب  إىل أن القراء كانو ،واجتهاد
وذكرنا صورا للقراء يف ذل  عن اإلمامني   ،منهم حرفهم الذي اختاروه أقرءوه به

  .و ريهما من قراء األمصار اإلسالمية ،نافه وابن كثري

 ،وتسهي  القراءة من هؤالء األئمة الكبار ،وبهذا العرض وهذا االختيار
وال   ،التةيري واخللط يف الروايات والطرقحفظت أوجه القراءات من التحريف و

  .تؤدي إىل اختالف األمة يف كتاب اهلل الذي اليأتيه الباط  من بني يديه وال من خلفه

عندما كثر القراء يف  ،ولنرى بعد ذل  عرضاه جديدا ألحرف القرآن الكريم
تدارك العلماء وكيف  ،و ري املتقن هلا ،وكان منهم املتقن للرواية ،األمصار اإلسالمية

  .وذل  يف املبحث التالي ،ذل  بفض  اهلل وتوفيقه وحفظه لكتابه العأيأ
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 تدوين القراءات: املبحث الثاني

ال ش  أن اختيار القراء لقراءة وحرف  معني، ولأومه واإلقراء به، سه  كثريا 
 على الناس يف تلقي القرآن الكريم وتعلمه وحفظه، السيما على الناشئة ومن رام

حفظ كتاب اهلل تعاىل، فحينما يكون احلفظ والتلقي على قراءة واحدة، يكون أدعى 
إىل ضبط ذل  احلرف وإتقانه، وحفظه بقراءة ذل  القارئ، ومن ثم اإلكثار 
واالستأادة من أحرف القرآن، كٌ  حسب استطاعته، ولكن ماذا إذا خرج اختيار 

واالجتهاد يف القراءة، وعدم الضبط  القراءات بعد ذل  إىل اللحن والتحريف والتةيري
 واإلتقان هلا؟ وهذا ما حد  عند كثرة القراء يف األمصار اإلسالمية وتفرقهم فيها. 

يقول اإلمام ابن اجلأري: " ثم إن القراء بعد هؤالء املذكورين، كثروا وتفرقوا 
فكان يف البالد وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، 

منهم املتقن للتالوة، املشهور بالرواية والدراية، ومنهم املقتصر على وصف من هذه 
األوصاف، فكثر لذل  بينهم االختالف، وق  الضبط، واتسه اخلرق، وكاد الباط  أن 
يلتبس باحلق، فقام جهابذة علماء األمة، وصناديد األئمة، فبالةوا يف االجتهاد، وبينوا 

ا احلروف والقراءات، وعأوا الوجوه والروايات، وميأوا بني احلق املراد، ومجعو
ويقول يف موضه آخر: " فلما كانت املائة ( 222)املشهور والشاذ والصحيح والفاذ "

الثالثة، واتسه اخلرق، وق  الضبط، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان يف ذل  
ن أول إمام معترب مجه العصر، تصدى بعض األئمة لضبط مـا رواه من القراءات، فكا

وجعلهم فيما أحسب  (222)القراءات يف كتاب واحد، هو: أبو عبيد القاسم بن سالم
، مجه (221)مخسة وعشرين قارئا مه هؤالء السبعة، وكان بعده أمحد بن جبري الكويف

، (221)كتابا يف قراءات اخلمسة، وكان بعده القاضي إمساعي  ابن إسحاق املالكي
ا يف القراءات، مجه فيه قراءة عشرين إماما، منهم هؤالء صاحب قالون، ألف كتاب
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، مجه كتابا حافال، مساه (224)السبعة، وكان بعده اإلمام حممد بن جرير الطربي
اجلامه، مجه فيه نيفا وعشرين قراءة، وكان بعيده اإلمام: أبو بكر حممد ابن أمحد بن 

جعفر، أحد القراء مجه كتابا يف القراءات، وأدخ  معهم أبا (225)عمر الداجوني

، أول من اقتصر على (221)العشرة، وكان يف إثره: أبو بكر أمحد بن موسى بن جماهد
 . (221)قراءة هؤالء السبعة 

بفض   –قلت: وبهذه احلركة والنهضة يف مجه القراءات حفظ هؤالء األئمة  
، لألمة أحرف القرآن، ومن ُرِوَي عنهم أوجه القراءات من السابقني –اهلل ومعونته 

حتى إنه يف حدود األربعني وأربعمائة، كما يقول اإلمام ابن اجلأري: " رح  إىل 
إىل املشرق، وطاف بالبالد، (221)املةرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة اهلذلي 

و ريها، وألف (229)وروى عن أئمة القراءة، حتى انتهى إىل ما وراء النهر، وقرأ بةأنة 
 قراءة عن األئمة، وألفا وأربعمائة وتسعة ومخسني رواية كتابه الكام ، مجه فيه مخسني

وطريقا، قال فيه: " فجملة من لقيت يف هذا العلم: ثالمثائة ومخسة وستون شيخا، من 
 . (222)، ميينا ومشاال،  " (222)آخر املةرب إىل آخر فر انة

 أقول: فال ش  بعد ذل  أنه مل يبق قراءة ملقرئ أو إلمام من األئمة إال ومجعت
يف كتاب، وضبطت عمن وردت عنه، يقول اإلمام ابن اجلأري رمحه اهلل تعاىل: "وال 
زال الناس يؤلفون يف كثري القراءات وقليلها، ويروون شاّذها وصحيحها، حبسب ما 
وص  إليهم، وال ينكر أحد عليهم، ب  هم يف ذل  متبعون سبي  السلف، حيث 

 . (221)ن األول " انتهى كالمه قالوا: القراءة سنة متبعة، يأخذها اآلخر ع

ولقد سهلت حركة التأليف واجلمه للقراءات على الناس كثريا يف ضبط 
أحرف القرآن، من جهة حصرها يف كتاب معني، يتضمن جمموعة من القراء، وخاصة 
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إذا كان عدد القراءات فيه حمدودا، كسبعة أو عشرة، وحنو ذل ، ككتاب التيسري ألبي 
، وكتاب التذكرة البن (224)اب اإلرشاد ألبي العأ القالنسي، وكت(221)عمرو الداني

، (221)، والتبصرة ملكي ابن أبي طالب(221)، والتلخيص ألبي معشر الطربي(225) لبون
و ريها من الكتب ال  سهلت على الناس القراءة مبضمون كتاب معني، وضبط ما 

معينة  فيه من أحرف القرآن، خاصة إذا كانت هذه الكتب وفق معايري ومقاييس
ومنهج معني يف قبول القراءة وردها، فلقد وضه العلماء لذل  ضوابط، ومرت هذه 

 .(221)ومالبساته متطلبات علم القراءاتالضوابط مبراح  خمتلفة، تطورت فيها وفق 

ويبقى بعد ذل  القراءة والضبط ملا ورد يف تل  املؤلفات من القراءات، ومدى 
ها يف األمصار اإلسالمية، نظرا لدقة الضوابط قبول األمة هلا، وما الذي اشتهر من

واملقاييس عنده يف قبول القراءة وردها، فتلقي األمة بالقبول لقراءة أو كتاب معّين أمر 
ال خيتلف عليه اثنان يف فن القراءات، واختيار األيسر منها واألسه  مطلب البد منه، 

 .(229)  من مّدكر(مصداقا لقول اهلل تعاىل: )ولقد يسرنا القرآن للذكر فه

ولذل  اشتهر بعض هذه املؤلفات يف األمصار اإلسالمية، وقرأ مبضمونها 
الناس وشاعت وذاعت وانتشرت بينهم، إما لسهولتها وضبطها، أو اختصارها 

 وقدمها، فهي مل تكن على مرتبة واحدة يف ذل  ويف تلقي األمة هلا بالقبول. 

 –التبصرة: " وهذه الكتب  يقول الدكتور حممد  و  الندوي حمقق كتاب
مل تكن سواسية األقدام يف الفن واملوضوع، وكذل  مل يفأ ك   –مؤلفات القراءات 

كتاب منها بالتداول والشهرة، فهذه الكتب مثاله: التذكرة، والعنوان، والتيسري، وحرز 
تب األماني، والكام ، واملرشد الوجيأ، واهلداية، واإلرشاد، والكايف، و ريها، كلها ك

القراءة، ولكن تداوهلا خمتلف بنسبة بعضها إىل بعض، والش  أن تداول كتاب هو 
 . (212)فضيلة إضافية له"
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أقول: واملقصد من ذل  أن حركة التأليف يف علم القراءات، ومجعها يف كتاب 
واحد، مه كثرتها ووفرتها، فتح لألمة جمااًل واسعًا يف اختيار القراءة األسه  

املختصر املفيد يف هذا الفن، وما ميكن القراءة به ومجه طرقه  واألقرب، واختيار
 ورواياته، ولذل  كانت على درجات من حيث التداول والشهرة. 

، لسهولته، وإمكانية ضبط مافيه (212)فاشتهر كتاب التيسري، ألبي عمرو الداني
ادكم أن من القراءات، حتى إنه قال يف مقدمة كتابه: " فإنكم سألتموني أحسن اهلل إرش

أصنف لكم كتابا خمتصرا يف مذاهب القراء السبعة باألمصار، رمحهم اهلل، يقرب 
عليكم تناوله، ويسه  عليكم حفظه، وخيف عليكم درسه، ويتضمن من الروايات 

، واشتهركتاب (211)والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالني، وصح وثبت عند املتصدرين"
 ه من أقدم الكتب ال  ألفت يف هذا الفن.، لكون(211)التبصرة ملكي بن أبي طالب

يقول الدكتور حممد  و  الندوي: " فإن التبصرة، هي من أقدم الكتب، ومل 
يؤلف قب  صاحب التبصرة إال رجال معدودون، مث  أبي عبيد القاسم بن سالم، 
وابن جرير الطربي، وعبد املنعم بن  لبون، فنظرا إىل هذا ثبتت لكتاب التبصرة أهمية 

 . (214)ى من حيث األقدمية "كرب

فهو  ،ألبي العأ القالنسي ،ومما اشتهر أيضا كتاب اإلرشاد يف القراءات العشر
 –رمحه اهلل تعاىل  –ألن مؤلفه  ،وأمجعوا عليها ،من الكتب ال  تلقتها األمة بالقبول

   .حيفظون سواه حتى كان أه  العراق ال ،اشرتط األشهر واختار ما قطه به عنده

اإلمام ابن اجلأري رمحه اهلل " وكان أه  العراق ال حيفظون سوى اإلرشاد  يقول
 .(125)وهلذا نظمه كثري من الواسطيني والبةداديني " انتهى ،ألبي العأ القالنسي

ونظم  ريها من  ،ونظم اإلمام الشاطيب كتاب التيسري ألبي عمرو الداني :قلت
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ضعفت اهلمم عن مجه ما يف هذه وذل  حني  ،الكتب تسهيال جلمه القراءات وحفظها
  .الكتب من القراءات وحفظه

أال  ،ومن هنا أريد أن أدخ  إىل أسلوب عرض جديد ألحرف القرآن الكريم
وكيف استطاع العلماء أن يسهلوا هذا العلم  ،النظم ودوره يف تثبيت القراءات :وهو

  .ويضعوه يف قوالب الشعر وحبوره املتنوعة
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 النظم وأثره يف عرض أحرف القرآن الكريم: الفصل اخلامس

 متهيد: صور من جهود العلماء يف تيسري القراءات نثرًا.

كانت خمتلفة  ،عندما ألفت الكتب ال  أشرنا إليها سابقا جلمه القراءات القرآنية
أو أن  ،من ك  كتابفلم يكن مبقدور ك  إنسان أن يقرأ مبض ،يف طرقها وأسانيدها

  .فضال عن ضبط مجيه ما فيه ،حيفظ ما فيه نثرًا

  :منها ،فبدأ العلماء يف تسهي  هذه املؤلفات بأساليب شتى

 أواًل: إفراد القراءات 

كنوع من أنواع التسهي  يف  ،فقد أفرد العلماء القراءات والروايات بالتأليف
البن  ،مفردة يعقوب :فمن ذل  ،ةوهلم يف ذل  مؤلفاٍت عديد ،ضبط القراءة وحفظها

ووصول الةمر يف  ،(127)ومفردة يعقوب ألبي عمرو الداني ،(126)الفحام اإلسكندري
 ،املتوفى سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة للهجرة (128)لقاسم البطارحيي ،قراءة أبي عمرو

 ،،املتوفى سنة مخس ومثانني ومثامنائة(129)وقراءة أبي عمرو لشهاب الدين بن وهبان
  .و ريها من الكتب يف مفردات القراء(130)ردات القراء ألبي شامة املقدسيومف

 ثانيا: اجلمع بني عدة كتب معتمدة يف كتاب واحد.

لإلمام أبي حممد عبد اهلل  ،وذل  ككتاب الكنأ يف القراءات العشر
والذي مجه فيه بني اإلرشاد ألبي العأ القالنسي،والتيسري ألبي عمرو  ،(131)الواسطي

 . (132)وزاد فوائد  ،الداني

 ثالثا: اختصار الكتب املطولة وتقريبها. 

 ،ألبي عبد اهلل حممد بن إبراهيم احلضرمي ،مث  كتاب املفيد يف القراءات الثمان
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وزاده  ،اختصر فيه كتاب التلخيص ألبي معشر الطربي ،512املتوفى يف حدود سنة 
 . (133)فوائد

ءة نافه وأبي عمرو يف كتاب االكتفاء البن كاجلمه بني قرا رابعا: اجلمع بني قراءتني،
، إىل  ري ذل  من املؤلفات ال  حاول فيها العلماء تقريب (134)عبد الرب القرطيب

  .القراءات وتسهي  ما يف الكتب املطوالت

مل تكن كفيلة إال بضبط اليسري من  ،إال أن هذه األساليب املتنوعة يف التأليف
ألن إفراد القراءات أو اجلمه بني قراءتني أو  ؛الشأنأحرف القرآن، وقراءات أئمة هذا 

لضعف اهلمم  ،إال أنه يضيه بقية القراءات ،ثالثة وإن كان أضبط للمتلقي وأسه 
خاصة مه  –أو حفظ منظومة يف قراءة معينة  ،وقصرها عن حفظ ك  قراءة على حدة

 ،ن القراءاتفقد يضيه العمر ومل حيفظ إال القلي  م ،كثرة العلوم وتأخر الأمان
ولذل  عمد كثري من األئمة إىل أسلوب آخر من أساليب التيسري هلذا العلم وإيصاله 

وكان ذل  من أبدع  ،وتسهيلها بالشعر ،وهو النظم يف علم القراءات ،للناس
أو اخلائضني يف  ،سواًء على املبتدئني يف هذا العلم ،األساليب يف تقريب القراءات

وذللت كثري من الكتب  ،د  حفظ  كثري من القراءات بالنظمفلق ،حبوره أصوال وفروعا
 ،الذين اختارهم اهلل تعاىل حلفظ كتابه الكريم ،على يد أئمة هذا الشأن ،املطوالت

   .وهذا ما سنتحد  عن يف الفص  القادم إن شاء اهلل

 النظم وأثره يف عرض أحرف القرآن الكريم

مم وحضارتها وتطورها سياسيا من املعلوم أن للشعر دور كبري يف نهضة األ
إمنا متدها ثورة فكرية تظهر أوال  ،فك  ثورة سياسية أو نهضة اجتماعية ،واجتماعيا

ثم ينتق   ،وصفاء النفس منهم ،لقوة احلس فيهم ،وأقالم العلماء ،على ألسنة الشعراء
  .تأثريهم وتطورهم إىل سائر الناس بالكتابة واخلطابة فتكون النهضة
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 ،فلقد ساهم الشعر يف حفظ كثري من العلوم واملعارف ،ناحية العلميةأما من ال
 ،وعلى رأسها ما يتعلق بكالم اهلل تبارك وتعاىل ،وخاصة األدبية منها والشرعية

 .وباألخص ما يتعلق بعلم أحرف القرآن  من القراءات والضبط والرسم و ريها

إىل خالصة ما احتوته  حلاجة طالب العلم ،فنظم العلماء يف ذل  الشيء الكثري
حتى أثروا بذل  املكتبة القرآنية يف ك  فرع من  ،الكتب املطوالت يف علوم القراءات

  .فلم تعد هناك أي صعوبة يف حفظ هذا العلم وإتقانه وضبطه ،فروع هذا العلم

 صحيحا وشاذا. ،وما نظم فيه إفرادا ومجعا ،ولنأخذ هنا علم القراءات  خاصة

، حيـث أفـرد   (215)اءات: اإلمام علي بن عبد الةين احلصريفممن نظم يف القر
 ،(211)، وألف شهاب الدين بن وهبـان (211)قراءة نافه نظما يف قصيدة مساها احلصرية

، وألف اإلمام عبد اهلل بن علـي البةـدادي، املعـروف بسـبط     (211)قصيدة يف القراءات

بـن اجلـأري عنـد    ، أشار إليهـا  ا (242)القصيدة املنجدة يف القراءات العشر (219)اخلياط
قصيدة تائيـة يف الفـرق بـني     (242)ذكر أسانيده، ونظم الشيخ املفسر عأ الدين الرسعين

الضاد والظاء، مساها درة القارئ، إىل  ري ذل  من املنظومات املفيـدة يف هـذا العلـم    
 اجللي .

إىل إمام جلي  كان له األثر األكرب يف  –يف نظم القراءات  –وجتدر اإلشارة هنا 
الذي تصدر لإلقراء يف األندلس، واملةرب  (241)لقراءات، وهو اإلمام الشاطيبنظم ا

اإلسالمي ومصر يف القرن السادس اهلجري، والذي كان أهم آثاره العلمية ال  
تركها، منظومته الكبرية املسماة: حرز األماني ووجه التهاني يف القراءات السبه، وال  

هجرية(، يف قافية المية، عدد  444داني )ت: نظم فيها كتاب التيسري ألبي عمرو ال
بيتا، من البحر الطوي ، ولقد أبدع فيها وأجاد، والقت قبوال واسعا من  2211أبياتها 
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 األمة، حتى أصبحت أساسًا يف فن القراءات، ال يستةنى عنه. 

أو تأليف  ،من زيادة عليها أو اختصار هلا ،ثم توالت بعدها منظومات القراءات
 .أو اجلمه بني أكثر من كتاب يف القراءات ،إما بنظم كتاب ،اعلى منطه

وهنا جند نوعا آخر من أساليب عرض القراءات نظما، وهو اجلمه بني كتابني 
وهي (241)أو أكثر، انتهجه بعض العلماء، فمن ذل : التكملة املفيدة حلافظ القصيدة

تاب التبصرة ملكي بن منظومة يف وزن الشاطبية، مجه فيها ما زاد على الشاطبية من ك
، وكتاب الوجيأ ألبي علي (244)أبي طالب القيسي، والكايف البن شريح

كتابه الكنأ،   (241)، ونظم أبو حممد عبد اهلل بن عبد املؤمن الواسطي(245)األهوازي
والذي مجه فيه بني اإلرشاد والتيسري، يف قصيدة على وزن الشاطبية، ونظم اإلمام 

قصيدته الرائية  (241)بن أمحد املوصلي، املعروف بشعلة العالمة أبو عبد اهلل حممد

، ونظم اإلمام (241)املسماة بالشفعة، وهي خمتصرة جدا، أحسن يف نظمها واختصارها
منظومته مجه األصول يف مشهور  (249)املقرئ أبو احلسن علي بن أبي حممد الديواني
 .(252)املنقول، وهي قصيدة المية على وزن الشاطبية

ملنظومات قد توالت وتتابعت بعد قصيدة اإلمام الشاطيب، من وهكذا نرى أن ا
مؤلف على منطها باختصار، ومن زائٍد عليها كما سبقت اإلشارة إىل ذل ، والش  

وإن مل يكتب هلا انتشار واشتهار القصيدة الشاطبية، كان هلا أكرب  –أن هذه املنظومات 
يما أن بعضها جتمه كتبا األثر يف عرض القراءات وتسهيلها يف ذل  العصر، الس

عديدة من كتب القراءات، وهي خمتصرة يف نصف الشاطبية كما سبق، فرمبا حفظها 
 البعض استأادة يف الطرق والروايات على الشاطبية. 

النشر يف  :وألف كتابه ،إىل أن جاء عصر اإلمام ابن اجلأري إمام هذا الفن
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 :ثم صا ه واختصره يف منظومته ،الذي مجه فيه أكثر كتب  املتقدمني ،القراءات العشر
الدّرة يف  :كما ألف نظم ،فأحسن وأجاد وأبدع وأفاد ،طيبة النشر يف القراءات العشر

وكان لذل  أكرب األثر يف تسهي  القراءات وعرضها  ،تتمة للشاطبية ،القراءات الثال 
  :من حيث

  .أحرف القرآن الكريم استيعاب ج  ما ورد يف علم – 2

  .كثرة الطرق وتعدد الروايات عن القراء العشرة – 1

يكون قد  ،أن من قرأ بالشاطبية وحفظها وقرأ منظومة الدرة املضية وحفظها – 1
وكانت تسمى بالقراءات  ،استوعب القراءات العشر من كتاب حتبري التيسري

  .العشر الصةرى لقلة طرقها

يكون قد استوعب القراءات العشر من مجيه الكتب  ،نشرأن من حفظ طيبة ال – 4
وكانت  ،مبا فيها الشاطبية ،ال  اعتمدها اإلمام ابن اجلأري يف كتاب النشر

  .تسمى بالعشر الكربى

لكثرة ما مجعه  ؛وهكذا نرى أن اإلمام ابن اجلأري هو العمدة يف فن القراءات
 ،األسانيد يف القراءة واإلقراء ولذل  أصبح عليه مدار ،منها واستوعبه يف كتابه

مه منظومة  ،وباتت عمدة هذا العلم اجللي  ،واشتة  طلبة العلم حبفظ منظومة الطيبة
  .اإلمام الشاطيب رمحهما اهلل تعاىل

يف تلقي القراءات العشر  ،ولذل  تفاوتت مدارك الناس وقدراتهم وهممهم
  :ى أحواٍل يف ذل وكانوا عل ،وحفظها من مجيه الطرق ال  أشرنا إليها

 ،فمنهم من أسند القراءات من طريق الشاطبية باعتبارها األم يف هذا الفن
ومنهم من أضاف إليها القراءات الثال  من طريق الدرة  ،واكتفى بالسبه من طرقها
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وهذا الذي درج عليه كثري ممن  ،باعتبارها والشاطبية من طرق كتاٍب واحد ؛املضية
  .اإلمام احملقق ابن اجلأري رمحه اهلل تعاىل أسند القراءات بعد عصر

حبفظ طيبة النشر يف القراءات العشر  ،استةنى عن الشاطبية والدرة ،وفريق آخر
 .باعتبارها حوت الشاطبية والدرة وزيادة عليهما

فجمه القراءات  ،من اهلل عليه  مه القراءات العشر من الطريقني ،وفريق آخر
أو على األق  يف اآلونة  ، أن هذا األمر يف هذا العصر ري ،العشر الصةرى والكربى

فليس  ،بات من الصعوبة مبكان –واملشا   قد كثرت واهلمم قد ضعفت  – األخرية
وليس  ،من السه  على هذا اجلي  املتأخر أن يضيف طيبة النشر على الشاطبية والدرة

أو  ،بية وينه  منهامن السه  ملن شق طريقه يف هذا العلم أال يرد على معني الشاط
لذل  اكتفى كثري من الناس  مه القراءات العشر الصةرى  ،يستةين عنها بطيبة النشر

وأصبح اإلقراء من طرقها هو املعروف املتداول يف شتى  ،من طريق الشاطبية والدرة
ر م وجود من  –واإلقراء من طريق الطيبة نادُر وقلي  جدًا  ،األقطار اإلسالمية

إما لكثرة طرقها وما ينتج عن ذل  حال اإلقراء من كثرة األوجه  –ُيقرئ بها 
حفظها كاملة عن ظهر  ،وإما الشرتاط من يقرئ بها على املتلقي ،واختالفها وتركيبها

فاشتة  جلهم بالقراءة من طريق الشاطبية  ،وذل  ال يتسنى لكثري من الناس ،قلٍب
 والدرة،واكتفى بذل  عن االستأادة من الطيبة.

وما بذلوه يف مجه  ،ذا األمر باإلضافة إىل أنه إضاعة جلهود العلماء السابقنيوه
فهو حرمان لطلبة هذا العلم الذين ال يتسنى هلم حفظ الطيبة من  ،القراءات القرآنية

السيما وأن مشايخ اإلقراء بالقراءات العشر من طريق  ،القراءة بأيادتها على الشاطبية
أبد الدهر، ب  يف ك  يوم نسمه عن عامل مقرئ لقي رمحة طيبة النشر ليسوا بدائمني 

ولذل  تصدى العلماء  ،إمنا مبوت العلماء ،واهلل تعاىل ال يقبض العلم انتأاعا ،ربه
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 ويسروا بتيسري اهلل تعاىل وحفظه لكتابه املبني. ،وذللوا الصعب،هلذه املشقة على الناس

وكيف استطاع العلماء  ،ثوهذا ما سنراه يف هذا الفص  األخري من هذا البح
وكيف ذللوا ما استصعبه كثري  ،أن يهيئوا لطلبة العلم مجه القراءات كلها  هٍد يسري

مصداقا لقوله  ،الذين مل يّدكروا ومل يستبصروا ما يسره اهلل تعاىل هلم ،من الناس

  .چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ چ  :سبحانه
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 الفصل السادس

 لكريم يف العصر احلديثطرق عرض أحرف القرآن ا

 املبحث الثاني: نظم الزوائد يف القراءات، املبحث األول: إفراد القراءات والروايات وفيه مبحثان:

 

 طرق تيسري القراءات يف العصر احلديث وأثرها على املتلقي

 مدخل: 

وكيف مجه به العلماء ما دّون  ،سبق أن أشرنا إىل أهمية النظم يف فن القراءات
حتى استطاع  ،وذللوا به ما يف بطون أمهات الكتب ،وسهلوه للناس ،ب نثرايف الكت

  .ووعوا ما فيها ،الطلبة حفظ هذه املنظومات

وأنه ليس لك  أحد أن  ،ولكننا كما أشرنا سابقا عن تفاوت القدرات بني الناس
لذل  انكب الناس على حفظ  ،يستوعب مجيه ما نظم يف القراءات وأن حيفظه

ومن أراد أن حيفظ  ،لكونها أمًا يف هذا الباب ؛مام الشاطيب رمحه اهلل تعاىلمنظومة اإل
 .أضاف إليها منظومة الدرة املضية لإلمام ابن اجلأري عليه رمحة اهلل ،القراءات العشر

طيبة  :ولكن ماذا عن منظومة اإلمام ابن اجلأري ،واكتفى بذل  أكثر الناس
ه  يرتك هذا  ؟طرقا كثرية زيادة على  ريهاوال  حوت  ،النشر يف القراءات العشر

  .وهم حمصورون جدا يف هذا العصر ،أم حيفظ من فئة يسرية من الناس ؟العلم

فه  يشرتط حفظ  ،واجهت هذه املشكلة كثريا من مشايخ اإلقراء وطلبة العلم
 وإما النشةاله حبفظ علوم ،إما لكرب سنه ،ومن ال يتسنى له حفظها ؟الطيبة يف اإلقراء

أو ألي سبب  ،وإما لعدم قدرته وتوفيقه بني أكثر من منظومة يف القراءات ،أخرى
  ؟ه  حيرم من هذا العلم ،آخر
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أو أحض  ،وال أنقص من هّمة طالب العلم ،وال أبرر يف هذا املقام أي موقف
أن من تو   يف هذا الفن ال بد له من حفظ  ،ب  يف رأيي ،على عدم حفظ الطيبة

 –ال أكثر  –ولكنين أحببت أن أوضح  ،ما فيها على أق  تقديرأو وعي  ،الطيبة
ال  واجهت كثريا من طلبة العلم يف عصرنا  ،جهود العلماء وتصديهم هلذه املشكلة

وعرضوا أحرف القرآن  ،كما تصدى أسالفهم ملشكالت أكثر منها تعقيدًا ،احلاضر
ن إىل صلب ولندخ  اآل .كاملة من  ري نقص ويف أحسن صورة، وأسه  أسلوب

حبيث يلم  ،ونرى كيف عرضت أوجه الطيبة من علمائنا األفاض  وسهلت ،املوضوع
 بها املتخصص و ريه يف هذا العلم العظيم.                        

 املبحث األول

 إفراد القراءات والروايات من طريق طيبة النشر

ر يف تسهيلها على كان إلفراد القراءات والروايات يف عصرنا احلاضر أكرب األث
املتلقي، وخاصة إذا كانت القراءة أو الرواية من طريق الطيبة؛ ألنه اليتسنى للجميه 
حفظها، فبدأ العلماء بالروايات املشهورة كرواية حفص عن عاصم، باعتبارها املقروء 
بها يف أكثر اآلفاق اإلسالمية، واملعروفة بني الناس، وحرروا مجيه أوجه حفص من 

يبة، وكذل  يف رواية ورش عن نافه باعتبارها املعتمدة واملقروء بها عند طريق الط
 عامة أه  املةرب، وألفوا يف ذل  املؤلفات الكثرية. 

كتاب: بلوغ األماني يف رواية ورش من  (252)فألف اإلمام ابن بدر الدين الطّييب
هي  كتابـه: تسـ   (251)وألف العالمة: كمـال الـدين بـن املوقـه     ،(251)طريق األصبهاني

رمحـه اهلل تعـاىل    (255)وألف الشيخ علي الضـباع (254)الفحص عن رواية اإلمام حفص

، وقال يف مقدمته: " ملا (251)كتاب: صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص
كان أوىل ما تصرف إليه اهلمم واألفكار، كالم اهلل سبحانه وتعاىل العأيأ الةفـار، عـّن   
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عن حفص، يف الكلمات املختلـف فيهـا عنـه، مـن     لي أن أكتب ملخصًا يبني ما صح 
طرق طيبة النشر؛ ألن روايته هي املعتادة بني الناس يف هـذا العصـر، وقـد كثـر فيهـا      
التلفيق وااللتباس، جلهلهم مبآخذ تل  الطرق، ومذاهب ذويها، وعدم اعتمادهم عند 

ئ الشيخ عبد ، ونظم هذا الكتاب، العالمة الفقيه املقر(251)األخذ على متني األساس "
، رمحه اهلل تعاىل يف منظومة أمساها: تلخيص صريح النص يف (251)العأيأ عيون السود

أعـين الشـيخ    –، كمـا ألـف رمحـه اهلل تعـاىل     (259)الكلمات املختلف فيها عن حفص
، (212)أيضا كتابه:املطلوب يف بيان الكلمات املختلف فيها عـن أبـي يعقـوب   –الضباغ 

 .(212)ا خالف فيه األصبهاني األزرقوألف أيضا: القول األصدق فيم

كما ألف العالمة الشيخ سعيد بن يوسف السمنودي كتابه: اإليقاظ شرح 
 .(211)، للشيخ:  إبراهيم السمنودي (211)بهجة اللحاظ مبا حلفص من روضة احلفاظ

 وألفت كتب كثرية على هذا النمط يف رواية حفص و ريها، فمن ذل :

ية حفص بن سليمان، إعداد: توفيق أحسن البيان شرح طرق الطيبة بروا
وله كتاب: أحسن صحبة يف رواية شعبة من طريق الشاطبية  (214)إبراهيم ضمرة

والطيبة، وله كذل  كتاب: زاد السائر إىل قراءة بن عامر من طريق الشاطبية والطيبة، 
 وله كذل  كتاب: الطريق املنري إىل قراءة بن كثري من طريقي الشاطبية والطيبة.

وال  أفرد فيها املؤلفون  ،ري ذل  من املؤلفات ال  اليتسه اجملال لذكرهاإىل  
ملن أراد أن  ،روايات القراء وقراءاتهم من طريق طيبة النشر تسهيال على الناس

  .يتخصص أو يلم  ميه الطرق لرواية أو قراءة معينة
جلميه ب  ألفوا فيما زادته الطيبة على الشاطبية  ،ومل يكتف العلماء بذل 

دون اشرتاط  ،القراء العشرة، ليتسنى مجعها لطالب العلم الذي حيفظ الشاطبية والدرة
  .وهذا ما سنذكره يف املبحث التالي بإذن اهلل تعاىل وتوفيه ،حلفظ الطيبة



 55         عبد اهلل حامد السليماني د.      طرق عرض أحرف القرآن الكريم  حبث يف 

 املبحث الثاني

 تأليف الزيادات على الشاطبية والدرة

بالنسبة للقراء لقد كان لتأليف زيادات طيبة النشر على الشاطبية والدرة 
العشرة أكرب األثر يف تسهي  القراءة من طريق طيبة النشر، وذل  ألن تل  الأيادات 
حمصورة وخمتصرة، وميكن مجعها وحفظها دون حفظ أبيات الطيبة،وال ش  أن جلوء 
العلماء إىل هذا النوع من التأليف ليس عبثا وال إضاعة ألوقاتهم،وإمنا للتيسري على 

ى من ر ب أن يل ّم بطرق مجيه القراءات دون مشقة وعناء، ب  بأبيات طلبة العلم وعل
معدودة، أو كتاب حمدود، ليصبح طالب هذا العلم جامعًا للقراءات العشر الصةرى 

 والكربى،على حد اصطالح أه  هذا الفن.

وكان كتاب النشر يف القراءات العشر، هو أوسه كتاب يف هذا اجملال، فلذل  
ون بالتحرير واستخراج الأيادات منه على الشاطبية والدرة، وذكر عكف عليه املؤلف

 زيادات عليه قد سكت عنها اإلمام بن اجلأري ومل ينبه عليها يف النشر. 

كتاب إحتاف الربرة مبا سكت عنه نشر  (215)فـألف الشيخ مصطفى اإلزمريي
النشر  ، فذكر يف هذا الكتاب زيادات على(211)العشرة، وهو املسمى: حترير النشر

سكت عنها اإلمام ابن اجلأري، وهي مفيدة ومهمة ملن قرأ من كتاب النشر وطيبته 
 وأراد الدقة والتحقيق وحترير أوجه الرواة يف القراءة. 

 

وألف يف الأيادات أيضًا على الشاطبية والتيسري، اإلمام: شهاب الدين أمحد 
، وألف بعد (211)والتيسري كتاب: التنوير فيما زاده النشر على الشاطبية (211)الطييب

منظومته الشهرية يف الأيادات، وهي: منحة  (219)ذل  الشيخ: حممد بن حممد األبياري
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موىل الرب فيما زاده كتاب النشر للقراء العشرة على الشاطبية والدرة، وهي أهم 
منظومة يف وقتنا احلاضر بالنسبة لأيادة النشر على الشاطبية والدرة، حققها وضبطها 

رمحهما  (212)، وشرحها الشيخ: عبد الفتاح القاضي(212)حممود خلي  احلصري الشيخ:
أبو عابد حممد العارف بن عثمان بن موسى اهلروي  :وشرحها أيضا الشيخ ،اهلل تعاىل
إرشاد أولي الذكر إىل شرح منحة موىل الرب فيما زاده  :يف كتاب أمساه ،األرومي

و ريها من الشروح  ،قراءات العشركتاب النشر على الشاطبية والدرة من أوجه ال
  .املفيدة من األئمة األعالم املتقنني هلذا العلم اجللي 

ألدخ  إىل  ،وأكتفي بذكر هذه الكتب يف الأيادة على الشاطبية والدرة
  :وهو -وهو ما أردت أن أص  إليه من خالل حبثي هذا  -موضوع يف  اية األهمية 

وها حنن قد رأينا املراح  ال  مر  ،يف فن القراءاتإهمال كثريمن الطلبة لكتب الأيادة 
وما واجهت األمة من مصاعب  ،بها علم أحرف القرآن عرب العصور واألزمان

فقد هيأ  ،لوال حفظ اهلل تعاىل هلا ولكتابه املبني ،وعقبات كادت تفرتق وختتلف بسببها
وذللوا  ،هلا احللولالذين تصدوا هلذه املشكالت وأوجدوا  ،اهلل له العلماء العاملني

ڳ  ڳ  ٹ چ مصداقا لقوله ،بتوفيق اهلل تعاىل وحفظه لكالمه ،ك  صعٍب وعسري

  . چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     

وال يشعر بها طالب فن  ،وحنن نواجه يف هذا لعصر مشكلة ال نشعر بها
فما أن ينتهي الطالب من القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة حتى  ،القراءات

وينسى أو يتناسى أن ما فاته من الطرق  ،ظن أنه قد أحاط بهذا العلم أصواًل وفروعاي
وهذا يواجهه كثري من طلبة العلم  ،والروايات يف القراءات أضعاف ما حص  عليه

فعندما يرى الطالب  ،إما جلهلهم وإما لقصر هممهم يف االستأادة وطلب العلم ،اليوم
وأنه بعد حفظه للشاطبية والدرة  ،ما حص  عليهأن ما فاته من هذا العلم أضعاف 
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 –وهو ما يلأم به كثري من مشايخ اإلقراء اليوم  –مطلوٌب منه حفظ طيبة النشر كاملة 
مما يؤدي إىل قصر همته وضعفه عن طلب  ،ال ش  أن شيئا من اليأس يُدبُّ إىل قلبه

 .وما عسى أن يلقى اإلنسان من العلم لو أنفق ك  العمر ،العلم

فوضعوا كتب الأيادات على الطيبة منثورة  ،قد تصدى العلماء هلذا األمرو
وما بقي هو جهد بسيط من  ،وال يتعدى حفظها أياما معدودة ،ومنظومة على ما رأينا

باإلضافة إىل تنازل من مشايخ اإلقراء من طريق الطيبة عن اشرتاط  ،طالب العلم
وإال فما  –تطيه أن حيفظ طيبة النشر يس ملن ال –واالكتفاء بتل  الأيادات  ،حفظها

 ؟أم هو إهداٌر للعمر فيما ال ينفه ؟ه  هو إضاعة ألوقاتهم ؟فائدة وضه العلماء هلا
ألنهم مل  ؛فال بد من أن نأخذ مبا وضعه أسالفنا ،ب  هو تيسرٌي لطلبة العلم ،كال واهلل

نا من األخذ وما مينع ،ب  وضعوه لشيء واجههم يف حفظ أحرف القرآن ،يضعوه عبثا
فال يضر  ،وإذا كان الكمُّ واحٌد ،حفظ القراءات :وهي ،به إذا كانت الةاية واحدة

وليس العلم حكرًا على أحد حتى مينه  ،تعدد الوسائ  واختالفها يف احلصول عليه
  .وفض  اهلل تعاىل واسه يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفض  العظيم ،منه طالبه

هو ليس  ،ن أنبه وأذك ر إىل أن ما دعوت إليهأود أ ،ويف ختام هذا البحث
أو تثبيطا لطلبة  ،ال  وضعها إمام هذا الفن احملقق ابن اجلأري ،انتقاصا لطيبة النشر

ب  أحث من كانت له القدرة واهلّمة على حفظها أن يبادر إىل  ،العلم عن حفظ الطيبة
إمنا ادعوا  ،تةنى عنهاألنها األص  يف هذا العلم فال يس ،وهو األوىل واألفض  ،ذل 

 ،وعدم إهماهلا ممن ليس له قدرة على حفظ طيبة النشر ،إىل األخذ بتل  الأيادات
 ،مل توضه إال لتعني طالب العلم على االنتفاع بها  -أعين تل  الأيادات  –وأنها 

أن حيثوا طالب العلم على ذل    ،وعلماء اإلقراء  ،كما أدعوا مشاخينا من أه  األداء
وحيفظ هذا العلم  ،حتى تعم الفائدة ،ا هلم وأخذا بأيديهم يف هذا العلم اجللي تيسري

 حبفظ اهلل سبحانه ج  يف عاله. ،اجللي 



 هـ2415 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )      51

وما كان يف هذا  ،واهلل أسأل أن أكون قد وفقت يف تقديم ما يستحق النظر فيه
 وما كان فيه من خطأ أو زل  ،البحث من حسن فمن توفيق ربي تبارك وتعاىل وعنايته

واحلمد هلل رب  ،وعلى اهلل فليتوك  املتوكلون ،فمن نفسي  -وال خيلو من ذل   -
  .وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم إىل يوم الدين ،العاملني
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 خامتة البحث

 ،والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمني ،احلمد هلل رب العاملني
  .صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ،رمحة للعاملنيالذي أرسله اهلل تعاىل 

وددُت أن أختمه خبامتٍة  ،بعد أن مّن اهلل تعاىل علي بإمتام هذا البحث وإخراجه
عسى أن أص  باملقصود إىل  ،أرجتي بها تلخيص البحث والةاية منه ،يف نقاط عديدة

إنه  ،التوفيق من اهلل تبارك وتعاىلراجيًا يف ذل   ،كّ  من يقرأ هذا البحث ويص ُ  إليه
  :فأقول ،نعم املوىل ونعم النصري

هو األص  لكّ  من كان سببًا يف حفظ أحرف  ،إن حفظ اهلل تعاىل لكتابه املبني –أوال 
  .إىل  ري ذل  مما سبق ،القرآن لفظًا ورواية وقراءة وتدوينا وتأليفا

وإمنا كان  ،مل يكن عبثا ، العصورإن جتديد العرض ألحرف القرآن الكريم عرب –ثانيا 
 ،كادْت أن تفرتق بسببها ،ألسباٍب كبرية ومعضالٍت واجهت األمة اإلسالمية

  .فتالشت وتفادتها األمُة بسبب ذل  التجديد يف عرض القرآن الكريم

مل يكن  ،إن إقدام السلف الصاحل على تةيري أساليب العرض يف القرآن الكريم –ثالثا 
ب  كان عن  ،أو عن شيء حمد  ليس له أص  يرجه إليه ،عن هوًى متبه

كما مّر يف مجه املصحف  ،اتباع واستخارة واستشارة ومتحيٍص يف ذل 
 ونقطه.

مه احتاد  –إن مم ا يعني على جناِح ك  عمٍ  فيه تةيري وجتديٌد يف األسلوب  –رابعا 
 ،القبولهو تلقي األمة هلذا العم  ب ،لصاحل اإلسالم واملسلمني –الةاية 

وعرضه على كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  ،ووعيها ألهمية ما يلقى عليها
 .الكريم
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خاصة إذا  -وترددها يف عمٍ  ما  ،إن خالف األمة يف مستجدات األمور –خامسا 
 ،ال يعين إلةاء هذا العم  ،بني القبول والرد –كان متعلقا بكتاب اهلل تعاىل 

وكان السواد األعظم على  ،صاحف وعدمهفقد اختلف الناس مثال يف نقط امل
  .قبوله

ال بد من عدم إ فال أي شيء يتعلق بتيسري عرض القرآن الكريم وأحرفه  –سادسا 
ألن األمر يف ذل  خرج عن  ؛وخاصة من العلماء ومشايخ اإلقراء ،وقراءته

تتعبد بكتاب ربها تبارك  ،وتعلق مبصيري أمٍة كاملة ،إطار الشخصية الفردية
  .ىلوتعا

 ،ال يعين إلةاء األص  ،إن األخذ بالتسهي  يف عرض أحرف القرآن الكريم –سابعا 
فلواله ما استطعنا أن خنطو خطوة واحدة يف أي  ،ب  البد من الرجوع إليه

 .علم

  ،ورزقنا علما نافعا وعمال صاحلا متقبال،وفقنا اهلل مجيعا خلدمة كتابه املبني
  .وصحبه أمجعنيوصلى اهلل على نبينا حممد وآله 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

                                      

 .1ه يف القراءات السبه:  يث النف  (2)

 .19صفحات يف علوم القراءات ص   (1)

 .14 – 42انظر مقدمة كتاب التبصرة يف القراءات السبه، للدكتور حممد  و  الندوي ص  (1)

 انظر: املرجه السابق. (4)

(5     ) 

رواه البخاري يف: كتاب فضائ  القرآن، باب: من أحب أن يسمه القرآن من  ريه، حديث  (1)
 .4111قم ر

هو أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري األندلسي القرطيب، أبو العباس املالكي، الفقيه احملد ،  (1)
، 2/451، ودفن باإلسكندرية. انظر: حسن احملاضرة:151، وتويف سنة 511ولد بقرطبة سنة 
 .1/411شذرات الذهب: 

 .1/411املفهم ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم:  (1)

البخاري يف: كتاب فضائ  الصحابة، باب: مناقب أبي رضي اهلل عنه، حديث رقم: رواه  (9)
1591. 

هو شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن علي بن حجر العسقالني، نسبة إىل عسقالن  (22)
. انظر: الضوء 151، وتويف بها سنة 111)بفلسطني( الشافعي، ولد يف مدينة القاهرة، سنة 

 .211/  2م: ، األعال1/11الالمه: 

 .94 – 9/91فتح الباري شرح صحيح البخاري:  (22)

 .1/411املفهم ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم:  (21)

أخرجه البخاري من حديث أبي موسى يف كتاب فضائ  القرآن، باب: حسن الصوت  (21)
، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين، باب: حتسني الصوت 4112بالقراءة للقرآن، حديث رقم: 
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، والنسائي من حديث أبي هريرة وعائشة رضي اهلل عنهما يف باب: 111بالقرآن، حديث رقم: 
 .212-1/212تأيني الصوت بالقرآن: 

قال ابن حجر: رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة، وابن سعد من حديث أنس  (24)
محد. انظر فتح بإسناد على شرط مسلم، والروياني من طريق مال  بن مةول، وأصلها عند أ

 .9/91الباري شرح صحيح البخاري: 

 .414 – 411/ 1املفهم ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم:  (25)

. وقال 2225رواه النسائي من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه، حديث رقم:  (21)
 العجلوني: رواه عبد الرزاق واحلاكم عن الرباء مرفوعا، ورواه الطرباني بسند حسن عن ابن

عباس رفعه بهذا اللفظ، واتفقت الطرق عن الرباء على لفظ: )زينوا القرآن بأصواتكم(، 
وعلقه البخاري بلفظ الرتمجة جازما به يف أواخر صحيحه، وأخرجه يف أفعال العباد، وقال ابن 

 . 411/  2الةرس بعد ذكره بلفظ الرتمجة: قال شيخنا: صحيح. انظر كشف اخلفا: 

اب صالة املسافرين، باب: استحباب حتسني الصوت بالقرآن، حديث رقم: رواه مسلم يف كت (21)
111. 

، والطحاوي وابن أبي داود من رواية عمرو 411/  1أخرجه  اإلمام احلافظ عبد الرزاق: (21)
، 9/12بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي اهلل عنه كما ذكره  ابن حجر يف الفتح: 

 .1/912مه: وصححه األلباني. صحيح اجلا

هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يأيد الطربي، إمام املفسرين وأحد أعالم اإلسالم  (29)
هجرية ببلدة آم  عاصمة طربستان، برع يف علوم كثرية، وشهد له  114األجالء، ولد سنة 

 اية  هجرية، رمحه اهلل تعاىل. انظر: 122اجلميه بسعة العلم ودقة التفكري، تويف ببةداد سنة 
 .5/222، لسان امليأان: 1/221النهاية يف طبقات القراء: 

 .9/11فتح الباري شرح صحيح البخاري:  (12)

أخرجه ابن ماجة من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود  (12)
عن علقمة  عن  1/111، وأخرجه احلاكم يف مستدركه:211رضي اهلل عنه، حديث رقم: 
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ي اهلل عنه، وقال: حديث علقمة عن عمر صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل عمر رض
 .1/2214خيرجاه، وصححه الباني رمحه اهلل. صحيح اجلامه: 

هو اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي، ولد مبصر سنة  (11)
. انظر: طبقات 141لةة، تويف سنة للهجرة، كان إماما يف القراءات والتفسري والنحو وال 551

 .1/141، العرب:1/119الشافعية:

، واحلسني اجلعفي، هو أبو عبد اهلل اجلعفي موالهم 411/  1مجال القراء وكمال اإلقراء:  (11)
الكويف الأاهد، أحد األعالم، قرأ على محأة، وهو أحد الذين خلفوه يف القيام بالقراءة، روى 

اش، وأبي عمرو بن العالء، قرأ عليه أيوب ابن املتوك ، وروى عنه القراءة عن أبي بكر بن عي
القراءة خالد بن خملد، وأبو هشام الرفاعي، و ريهم، تويف يف ذي القعدة سنة ثال  ومائتني 

 .141/  2للهجرة، عن أربه ومثانني سنة.  اية النهاية يف طبقات القراء: 

اري البةدادي، أحد األعالم اجملتهدين، وصاحب القاسم بن سالم أبو عبيد اخلراساني األنص (14)
التصانيف يف القراءات واحلديث والفقه، قال عنه الداني: )صاحب سنة ثقة مأمون(، تويف سنة 

 .21/  1أربه وعشرين ومائتني، مبكة املكرمة.  اية النهاية: 

 .41فضائ  القرآن:  (15)

 21سورة القيامة:  (11)

، مسه من حممد بن يوسف 141مال  القطيعي، ولد سنة أمحد بن جعفر بن محدان بن  (11)
للهجرة،  111قطين وابن شاهني واحلاكم، و ريهم، تويف سنة  الكدميي، وحّد  عنه الدار
 .41/  2رمحه اهلل. انظر  اية النهاية: 

هو رفيه بن مهران اإلمام احلافظ املقرئ املفسر أبو العالية الرياحي، أدرك زمن النيب صلى  (11)
 عليه وسلم، وأسلم يف خالفة أبي بكر الصديق ودخ  عليه، ومسه من عمر وعلي وأبي اهلل

وابن مسعود وعائشة رضي اهلل عنهم، تويف سنة تسعني، وقال البخاري و ريه سنة ثال  
 .2/11وتسعني، رمحه اهلل تعاىل. انظر طبقات القراء للذهيب: 

 .441/ 1مجال القراء:  (19)
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التميمي البصري، من كبار املخضرمني، أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد  هو عمران بن ملحان (12)
فتح مكة، ومل ير النيب صلى اهلل عليه وسلم، مات سنة مخس ومائة وقي  سنة سبه، رمحه اهلل. 

 .   121/  1انظر حلية األولياء: 

 .441/  1مجال القراء:  (12)

: شعبة على أصح األقوال، ولد سنة بكر بن عياش ابن سامل األسدي الكويف، وامسه هو أبو (11)
مخس وتسعني، قرأ القرآن على عاصم بن أبي النجود، وكان سيداه إماما حجة كثري العلم  

 .2/222منقطه القرين، تويف سنة ثال  وتسعني ومائة. معرفة القراء: 

ة، هو عاصم بن بهدلة، أبي النجود، أبو بكر األسدي الكويف احلناط، شيخ القراء بالكوف (11)
أخذ القراءة عرضا على أبي عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش، وروى عنه أبان بن تةلب، 
وحفص بن سليمان، واألعمش،  ريهم، تويف سنة سبه وعشرين ومائة، رمحه اهلل. انظر:  اية 

 . 142/ 1، اجلرح والتعدي : 2/141النهاية: 

 .19السبعة:  (14)

 .441/  1مجال القراء:  ( 15)

فه بن عبد الرمحن بن أبي نعيم الليثي موالهم أبو رويم املدني، أحد القراء السبعة، ثقة هو نا (11)
صاحل، أصله من أصبهان، قرأ على سبعني من التابعني، قال عنه اإلمام مال : نافه إمام 

، 2/19الناس يف القراءة، تويف سنة تسه وستني ومائة للهجرة، رمحه اهلل. انظر: معرفة القراء: 
 .22/111التهذيب:  تهذيب

هو عبد اهلل بن كثري أبو معبد املكي الداري، تابعي جلي ، إمام أه  مكة يف القراءة، أصله  (11)
للهجرة، كان فصيحا بليةا  45ولد سنة  –والداري هو العطار  –فارسي، وكان داريا مبكة 

 2 اية النهاية: مفوها، تويف سنة عشرين ومائة للهجرة مبكة، وعاش مخسا وسبعني سنة. انظر: 
 .12/  2، معرفة القراء: 411/ 
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، قرأ على جماهد وسعيد 11هو زبان بن العالء بن عّمار التميمي املازني البصري، ولد سنة  (11)
بن جبري، قرأ عليه حيي اليأيدي وخلق كثري، وكان أعلم الناس بالعربية والقرآن، تويف سنة 

 .2/11أربه ومخسني ومائة. معرفة القراء: 

 .441/  1مجال القراء:  (19)

 .441/  1املصدر السابق:  (42)

 .452/  1املصدر السابق:  (42)

 .21/  9انظر فتح الباري:  (41)

وهو جريد النخ ، كانوا يكشفون اخلوص  –مجه عسيب  –العسب بضم العني والسني  (41)
  141/  2،  مناه  العرفان: 122ويكتبون يف الطرف العريض. انظر: املعجم الوسيط: 

مجه خلفة، بفتح الالم وسكون اخلاء، هي احلجارة الرقيقة. وقال  –بكسر الالم  –اللخاف  (44)
 141/  2، وانظر مناه  العرفان: 112اخلطابي: صفائح احلجارة. املعجم الوسيط: 

 141/  2الرقاع: مجه رقعة، وقد تكون من جلد، أو ورق كا د. انظر مناه  العرفان:  (45)

 .2112/  4، 4421حديث رقم:  –كتاب التفسري  –البخاري  (      صحيح41)

، من طريق وكيه، وأبي أمحد 5أخرجه ابن أبي داود بسند حسن يف كتاب املصاحف: ص (41)
الأبريي، وعبدة بن سليمان، وقبيصة بن عقبة، وخالد بن حيي، كلهم من طريق الثوري، عن 

عن   544/  22وأخرجه ابن أبي شيبة: السدي الكبري، عن عبد خرٍي عن علي رضي اهلل عنيه.
 وكيه وحده.

 .155/  2انظر مناه  العرفان:  (41)

هو عبد اهلل بن سليمان بن األشعث السجستاني أبو بكر األزدي بن اإلمام أبي داود، ولد  (49)
للهجرة. رمحه اهلل تعاىل. انظر طبقات الشافعية:  121، وتويف سنة 112بسجستان، سنة 

1/121 – 129   

 .19 – 11أخرجه ابن أبي داود  يف كتاب املصاحف:  (52)
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، كتاب فضائ  القرآن، باب: مجه القرآن، حديث رقم: 2921/ 4أخرجه البخاري:  (52)
4121. 

 .151/ 2انظر: مناه  العرفان:  (51)

 .14، وانظر: القراءات الواردة يف السنة: 112/  2مناه  العرفان:  (51)

 .1/ 2انظر النشر:  (54)

 .129رة البقرة: سو (55)

 .51سورة األنعام:  (51)

 .121 -122رسم املصحف ونقطه:  (51)

امسه ظامل بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، من سادات التابعني وأعيانهم وفقهائهم،  (51)
ولد قب  بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وآمن به لكنه مل يره، ولي قضاء البصرة زمن خالفة 

ي بن أبي طالب، تويف يف طاعون اجلارف سنة تسه وستني للهجرة، رمحه اهلل أمري املؤمنني عل
 .145/ 2تعاىل. انظر:  اية النهاية: 

 .1احملكم ألبي عمرو الداني: ص (59)

هو زياد بن عبيد الثقفي، واسم أمه مسية، قائد عسكري يف اخلالفة الراشدة،، ولد يف السنة  (12)
ن الصديق وهو مراهق، وكان كاتبا ألبي موسى األشعري اهلجرية األوىل بالطائف، وأسلم زم

عندما تبني أنه أخوه من أبيه،  تويف سنة   44زمن إمرته على البصرة، أحلقه معاوية بنسبه سنة 
 .491/  1ثال  ومخسني للهجرة.  لسان امليأان: 

 .1احملكم ألبي عمرو الداني: ص (12)

 .1احملكم  ألبي عمرو الداني: ص (11)

وقائد عسكري، ولد يف الطائف  أمويسياسي   هـ 95 - هـ 42اج بن يوسف الثقفي )احلج (11)
 القرآن، وتعلم الطائفللهجرة،، وكان امسه كليب ثم أبدله باحلجاج. نشأ يف  42باحلجاز سنة 

، واحلديث القرآن م  يف مطله شبابه معلم صبيان مه أبيه، يعلم الفتية، ثم عواحلديث
 .9/211، البداية والنهاية  11/ 4. تاريخ دمشق:الدينويفقههم يف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/41_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/95_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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خامس خلفاء بين أمية، ولد سنة هو عبد املل  بن مروان بن احلكم بن أبي العاص القرشي،  ( 14)
للهجرة، وتربي يف املدينة املنورة، حيث كان أبوه واليا عليها يف عهد معاوية بن أبي سفيان،  11

توسعت الدولة األموية يف عهده وازدهرت،  تويف سنة ست ومثانني للهجرة، وكانت مدة 
 2/251خالفته إحدى وعشرين سنة. األعالم: 

من أه  البصرة، وكان حنويا صاحب علم بالعربية والقرآن ثم أتى  من بين كنانة وكان (15)
خراسان فنأل مرو، وولي القضاء بها فكان يقضي باليمني مه الشاهد، وكان ثقة، عرض على 
ابن عمر وابن عباس، وأبي األسود الدؤلي، عرض عليه أبو عمرو بن العالء وعبد اهلل بن أبي 

 .112/ 1النهاية: إسحاق، تويف قب  سنة تسعني.  اية 

 من أول: " الأبيدي بكر أبو قال، النحو علم واضعي أوائ  من الليثي عاصم بن نصر هو (11)
 وعبد عاصم ابن ونصر، الدؤلي األسود أبو فيه فكره وأعم  العربية علم أي  ذل  أص 

 فقهاء من، ةبالعربي عاملًا، فقيها كان..أصواًل له أضلوا، أبوابًا للنحو فوضعوا، هرمأ بن الرمحن
. هـ( 19) سنة بالبصرة مات، املصاحف نقط من أول وهو، العربية يف كتاب له، التابعني
 .14/  1، األعالم

 .122انظر رسم املصاحف ونقطها:  (11)

 .129سورة البقرة:  (11)

 .94سورة النساء:  (19)

نصاري، ولد هو احلسن بن أبي احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت األ (12)
قب  سنتني من نهاية خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه سنة إحدى وعشرين من اهلجرة، 

يف العاشرة من عمره، كان ثقة حجة مأمونا ناسكا كثري العلم فصيحا، تويف عشية  حفظ القرآن
 .222يوم اخلميس يف أول رجب سنة 

 .122انظر رسم املصاحف ونقطها:  (12)

، نشأ يف البصرة هـ 222رة ول هذا ُسم يَّ بالبصري يف أوئ   خ الفة الرشيد عام ول د يف البص (11)
، وعيسى بن عمر الثقفي و ريهم، أبي عمرو بن العالءوتلقى العلم على يد علمائها مث  

http://ar.wikipedia.org/wiki/100_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
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وُعِرف اخللي  بالتعبد والورع والأهد والتواضه، وكان إذا أفاد إنساًنا شيًئا مل يْشع ره بأنه أفاده، 
انظر:  .هـ212له الشكر، وأشعره بأنه استفاد منه،ومات سنة  وإن استفاد من أحد شيًئا أجأل

 .2/211،  وفيات األعيان: 412/  1سري أعالم النبالء: 

 .429-421/  2مناه  العرفان:  (11)

نسبة إىل  –هو اإلمام املقرئ احملد  احلافظ الفقيه أبو عبد اهلل حممد بن عبد اجللي  الّتَنس يُّ  (14)
التلمساني، ومل تذكر كتب الرتاجم وقت والدته،  –األوسط للجأائر  مدينة تنس على الساح 

للهجرة، تلقى العلم على والده عبد  114وسنة  111وأرجح ما قي  يف ذل  أنه ولد بني سنة 
اجللي ، ثم انتق  إىل تلمسان فأخذ عن شيوخها أنواع العلوم، خترج على يده الكثري من طلبة 

 . 212/  1رمحه اهلل تعاىل. انظر الضوء الالمه: هجرية،  199العلم، تويف سنة 

 .24الطراز يف شرح ضبط اخلراز:  (15)

 .421/ 2انظر مناه  العرفان:  (11)

 .129سورة البقرة:  (11)

، البدور 419قرأ محأة والكسائي بالثاء، وعاصم بالباء وكلهم كوفيون. انظر: التبصرة: ص  (11)
 .49الأاهرة: 

 .15اآلية رقم:  (19)

قال الصفاقسي: " )عملته(، قرأ شعبة واألخوان بةري هاء، وهي يف مصاحف أه  الكوفة  (12)
كذل ، وقرأ الباقون باهلاء، وهي كذل  يف مصاحفهم ".  انظر:  يث النفه يف القراءات السبه: 

 .111ص

 .11سورة يونس:  (12)

ي ينشركم( " كتاب قال اإلمام السجستاني: " ويف سورة يونس، يف إمام أه  الشام: )هوالذ (11)
 .41املصاحف: 

إرشارد املبتدي وتذكرة  ، قرأ محأة وحفص بالياء، والباقون بالتاء. انظر221سورة التوبة: (11)
 .151املنتهي:.ص
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، قرأ بالصاد: عاصم، ونافه وابن كثري، والباقون بالضاد. القراءات العشر 51سورة األنعام:  (14)
 .119للحصري: 

 .119قرأ محأة باأللف املمالة، والباقون بالتاء. املصدر السابق: ، 12سورة األنعام:  (15)

 .112، قرأ يعقوب بالرفه، والباقون بالنصب. املصدر السابق: 14سورة األنعام:  (11)

 .41-41انظر: كتاب املصاحف، لسجستاني:  (11)

، له اختيار يف أبو عبد اهلل اليماني –بفتح السني  –هو حممد بن عبد الرمحن بن السََّميف ه  (11)
القراءة شذ فيه، وله قراءة منقطعة السند، قاله الداني، تويف سنة تسعني من اهلجرة. انظر  اية 

 . 5/291، لسان امليأان: 1/212النهاية: 

العدوي البصري،  –بفتح السني وتشديد امليم وبالالم   -هو قعنب بن أبي قعنب أبو السمال  (19)
العامة،قال الذهيب: لعله مات يف دولة املنصور. انظر: طبقات  له اختيار يف القراءة شاذ عن

 .1/11،  اية النهاية: 2/259القراء: 

 .91سورة يونس:  (92)

هو أمحد بن عبد الرمحن بن بكار أبو الوليد الدمشقي، روى عن عراك بن خالد والوليد بن  (92)
. 141و ريهم تويف سنة  مسلم وعبد الرزاق و ريهم، روى عنه الرتمذي والنسائي وابن ماجة

 .1/59انظر اجلرح والتعدي : 

إمام أه  الشام يف   –نسبة إىل حيُصب بن دهمان بن محري  –عبد اهلل بن عامر اليحُصيب  (91)
القراءة، قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وله سنتان، كان قاضي اجلند يف دمشق، تويف 

 . 411/  2سنة مثان عشرة ومائة.  اية النهاية: 

 .229سورة األنبياء:  (91)

للهجرة. الوايف  441هو احلسن بن علي بن عبد اهلل أبو علي العطار،  البةدادي، تويف سنة  (94)
 .11/ 21بالوفيات: 
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هو زبان بن العالء بن عمار التميمي املازني البصري، ولد سنة مثان وستني، وكان أعلم  (95)
/  2ومخسني ومائة، رمحه اهلل. انظر:  اية النهاية:  الناس بالقراءة والعربية، تويف سنة أربه

 . 11 2، معرفة القراء الكبار: 111

 .41سورة القصص:  (91)

 .512/  1انظر معجم القراءات القرآنية:  (91)

 .21/  2انظر النشر:  (91)

 .9 – 1/  2انظر النشر:  (99)

 .9/ 2النشر:  (222)

 .21تقدمت ترمجته ص (222)

بو جعفر الكويف، نأي  أنطاكية كان من كبار القراء، وحذاقهم، وقرأ على هو أمحد بن جبري أ (221)
والده، قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة عرضًا ومساعًا عن الكسائي وعن سليم، ومسه 
بعض قراءة عاصم، قال أبو عمرو الداني: إمام جلي  ثقة ضابط أقرأ الناس بأنطاكية إىل أن 

 .2/121ومائتني.وانظر:  معرفة القراء الكبار،مات. تويف سنة مثان ومخسني 

هو أبو إسحاق: إمساعي  بن إسحاق بن إمساعي  بن محاد بن زيد بن درهم بن باب   (221)
اجلهضمي األزدي: موىل آل جرير بن حازم أصله من البصرة بها نشأ، واستوطن بةداد، كان  

ويف سنة ثنتني ومثانني ومائتني  وهو ابن فاضاًل عاملًا متفننًا فقيهًا على مذهب مال  رمحه اهلل. ت
 .211/  2اثنتني ومثانني سنة رمحه اهلل تعاىل. انظر:  اية النهاية: 

 .22تقدمت ترمجته ص (224)
 .212/  1، طبقات الشافعية الكربى: 211/  1انظر: تاريخ بةداد: 

 من قرية وداجون، الكبري الداجوني، الضرير سليمان بن أمحد بن عمر بن أمحد بن حممد هو (225)
 عرضًا القراءة أخذ، اهلجرة من وسبعني وثال  مائتني سنة ولد، بفلسطني"  الرملة"  قرى

: عليه وقرأ، جرير بن وموسى الصوري موسى بن وحممد، هارون بن األخفش عن ومساعًا
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:  انظر.  هـ( 114) سنة تويف، و ريهما األصبهاني القباب حممد بن اهلل وعبد جماهد بن بكر أبو
 .119/  2 الكبار القراء معرفة، 11/  1  النهاية  اية

شيخ املقرئني أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس  ابن جماهد اإلمام املقرئ احملد  النحوي، (221)

وفاق سائر نظائره  ولد سنة مخس وأربعني ومائتني، ."السبعة" بن جماهد البةدادي، مصنف كتاب
صدق هلجته، وظهور نسكه. تويف يف شعبان سنة أربه و مه اتساع علمه، وبراعة فهمه،،

 .219/  2وعشرين وثال  مائة. انظر:  اية النهاية  

 15 -14/ 2النشر:  (221)

 بسكرةنسبة إىل  -هو يوسف بن علي بن جبارة بن حممد بن عقي  اهلذلي املةربي البسكري (221)
متكلم، أديب، سافر إىل  مقرئهجرية،،،  421)أبو القاسم(، الضرير، ولد سنة   -باجلأائر

وف البالد يف طلب القراءات، وقدم ، وطبأصبهان، وقرأ على املشايخ نيسابوراملشرق، وسكن 
 هجرية. 415، وورد نيسابور، وتويف بها. سنة بةداد

 .115/  1، لسان امليأان: 4 -191/ 1انظر:  اية النهاية 

. يناهأ عدد سكانها اخلمسني ألف كابولتقه جنوب  ربي العاصمة  أفةانية أنة مدينة  (229)
كما كانت من أهم مراكأ الثقافة واآلداب يف العامل اإلسالمي.  الةأنويني نسمة، كانت عاصمة
 .424/  1انظر معجم البلدان: 

، مدينة وكورة واسعة، مبا مدينة فر انة، بالفتح ثم السكون و ني معجمة وبعد األلف نون (222)
وراء النهر، متامخة لبالد تركستان، كثرية اخلريات، واسعة الرستاق، يقال كان بها أربعون منربا، 

، 121عام  قتيبة بن مسلموبينها وبني مسرقند مخسون فرسخا، وهي ال  فتحها العرب بقيادة 
 .2219/  1عاصمة بعد ذل . انظر مراصد االطالع:  السامانيون واختذها

 .15/ 2، وانظر النشر: 121الكام :  (222)

 .15/  2النشر:  (221)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.wakra.net/qutaibamus.htm
http://www.wakra.net/samanion.htm
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هو احلافظ العالمة عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمر الداني القرطيب، املعروف  (221)
ابن الصرييف، ولد سنة إحدى وسبعني وثالمثائة، وتويف بدانية سنة أبه وأربعني يف زمانه ب

 .521/  2وأربعمائة للهجرة.  اية النهاية: 

هو حممد بن احلسني بن بندار أبو العأ الواسطي القالنسي، شيخ العراق ومقرئ القراء  (224)
عشرين ومخسمائة، رمحه بواسط، ولد سنة مخس وثالثني وأربعمائة بواسط، وتويف سنة إحدى و

 .114/  2اهلل. معرفة القراء الكبار: 

هو اإلمام أبو احلسن، طاهر بن عبد املنعم، عبيد اهلل بن  لبون بن املارك املقرئ احلليب ثم  (225)
املصري، ولد على وجه التقريب،  سنة سبه وأربعني وثالمثائة، إذ مل تذكر املصادر بالتحديد 

للهجرة. انظر:  199لقراءة ضابطا، ذا عفاف ونس ، تويف سنة وقت والدته، كان حافظا ل
 .2/412،  ية النهاية: 111/ 2طبقات الشافعية للسبكي:

  -نسبة إىل طربستان  –هو الشيخ عبد الكريم بن عبد الصمد بن حممد أبو معشر الطربي  (221)
راءات، تويف مبكة ومل تذكر املصادر شيئا عن والدته ونشأته، كان فقيها فاضال إماما يف الق

 .4/49هجرية. لسان امليأان:  411املكرمة سنة 

، مبدينة القريوان، 154هو مكي بن أبي طالب محوش بن حممد أبو حممد القيسي، ولد سنة  (221)
ونشأ بها، وكان مولعا بالقرآن وعلومه منذ صباه، كان  أير العلم رأسا يف القراءات وعلومها، 

 .1/129: .  اية النهاية411تويف سنة 

 .229انظر تاريخ القراءات القرآنية:  (221)

 .21سورة القمر:  (229)

 .254انظر مقدمة كتاب التبصرة:  (212)

 .42تقدمت ترمجته ص (212)

 .1التيسري: (211)

 .42ص ترمجته تقدمت (211)

 .255التبصرة:  (214)
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 .11-11اإلرشاد:  (215)

أبي بكر عتيق بن خلف القرشي  القاسم عبد الرمحن بن ابن الفحام اإلمام شيخ القراء أبو (211)

. ولد " نأي  اإلسكندرية، ومؤلف " التجريد يف القراءات الصقلي املقرئ النحوي ابن الفحام،
ومخس مائة بالثةر، وله  سنة  مخس وعشرين وأربه مائة، وتويف يف ذي القعدة سنة ست عشرة

 .114/  2نيف وتسعون سنة.  انظر  اية النهاية: 

 .42ص  تقدمت ترمجته: (211)

هكذا ورد يف مؤلفات علماء السلف يف التجويد والقراءات، مبحضرة سوس العاملة، وذكره  (211)
اإلمام الذهيب بنفس سنة الوفاة املذكورة باسم: علي بن عساكر بن املرحب البطائحي. طبقات 

 .551/  2، وانظر  اية النهاية: 111/  1القراء: 

. 515، اإلمام شهاب الدين، مقرئ، تويف  سنة أمحد بن وهبان، املعروف بابن أفض  (219)
  1/121سرياعالم النبالء: 

االهص ،  عبد الرمحن بن إمساعي  بن إبراهيم بن عثمان، شهاب الدين أبو القاسم املقدسي (212)

كان فقيهًا،  .الدمشقي، الشافعي، املعروف بأبي شامة، لشامة كبرية كانت فوق حاجبه االهيسر

وتويف سنة مخس وستني  ومخسمائة بدمشق ولد سنة تسه وتسعني.حنويًامَورِّخًا، مقرئًا، 
 .115/  1وستمائة. انظر  اية النهاية: 

هو عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه هبة اهلل جنم الدين أبو حممد الواسطي ااحملقق الثقة  (212)
الكنأ الذي مجه  املشهور، ولد سنة إحدى وسبعني وستمائة. قرأ بالكثري على الشيوخ، وكتابه

فيه بني الشاطبية واإلرشاد مساه الكفاية، وهو على طريق الشاطبية، وكان قد نظم قب  ذل  
كتاب اإلرشاد، ومساه: روضة األزهار، وله  ري ذل  من املؤلفات املفيدة القيمة يف فن 

. انظر  اية القراءات، تويف ببةداد يف العشرين من شوال، سنة أربعني وسبعمائة رمحه اهلل تعاىل
 .419/  2النهاية: 

 .94/  2انظر النشر:  (211)

 .91/  2انظر النشر  (211)
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فى  هو أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمرى القرطبى إمام عصره (214)
ا احلديث واألثر وما يتعلق بهما. ولد سنه مثان وستني وثالمثائة، كان موفقـًا فى التأليف ُمَعانـً

األندلس سنة ثال   عليه، ونفه اهلل به املسلمني نفعا كبريا ومفيدا وتوفى مبدينة شاطبة من شرق
 .251/ 21هـ. سري أعالم النبالء: 411وستني وأربعمائة )

من أه  القريوان، ُيكهّنى أبا احلسن، وُيعرف باْلُحْصري نسبة إىل "اْلُحْصر: قرية صةرية كانت  (215)
هـ مبدينة القريوان، ونشأ 425ولد ـ رمحه اهلل ـ يف حدود  ْصنه بها احلصر.َحْذَو القريوان، ُي

انظر: وفيات األعيان:  للهجرة.411تويف بطنجة سنة  بها، وقرأ القرآن بالروايات يف مسجدها،
 .552-552/ 2،  اية النهاية: 1/112-111

 .91/  2انظر النشر:  (211)

 .45تقدمت ترمجته ص (211)

القصيدة،وذكرها حاجي خليفة  يف مصنفات القراءات، باسم:قصيدة بن  مل أقف على اسم (211)
 .2112/  1وهبان. كشف الطنون 

عبداهلل بن علي بن أمحد بن عبداهلل أبو حممد البةدادي املعروف بسبط أبي منصور اخلياط.  (219)
للةة شيخ القراء ببةداد يف عصره، أخذ القراءات من جده أبي منصور.كان عاملا بالقراءات وا

 .414/  2للهجرة. انظر  اية النهاية:  542والنحو، تويف سنة 

 .2112/  1، كشف الظنون: 11/  2انظر النشر:  (242)

احملد   عبد الرزاق بن رزق اهلل بن أبي بكر بن خلف بن أبي اهليجاء الرسعين، الفقيه (242)
بسنجار ليلة اجلمعة املفسر، عأ الدين، أبو حممد، ولد سنة تسه ومثانني ومخسمائة،  وتويف 

 ثاني عشر ربيه األول سنة إحدى وستني وستمائة للهجرة.
 .141/ 2، كشف الظنون: 114/  2انظر:  اية النهاية: 

هو أبو حممد القاسم بن فرية بن أمحد الشاطيب الرعيين )نسبة إىل ذي رعني أحد أقيال  (241)
سورة مهملة وبعدها باء موحدة، اليمن(. والشاطيب: بفتح الشني املعجمة وبعد األلف طاء مك

هذه النسبة إىل شاطبة، وهي مدينة كبرية ذات قلعة حصينة بشرق األندلس، خرج منها مجاعة 
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من العلماء، استوىل عليها الفرنج يف العشر األخري من شهر رمضان، سنة مخس وأربعني 
 وستمائة.
نيت به أسرته، فحفظ هـ يف مدينة شاطبة باألندلس، كف بصره صةرًيا، وع 511ولد عام 

القرآن الكريم، وتعلم طرًفا من احلديث والفقه، واجته إىل حلقات العلم ال  كانت تعقد يف 
مساجد شاطبة، ومالت نفسه إىل علم القراءات، فتلقاها على أبي عبد اهلل حممد بن أبي العاص 

ن كناه أبا القاسم النفأي، ثم شد رحاله إىل بلنسية وكانت من حواضر العلم يف األندلس. ومم
 كالسخاوي و ريه، مل جيع  له امسًا سواها. واألكثرون على أنه أبو حممد القاسم.

كان إماًما عاملا، ذكًيا كثري الفنون، منقطه القرين، رأًسا يف القراءات، حافًظا للحديث، تويف 
 للهجرة. 592سنة: 

 .141/ 22، طبقات الشافعية: 12/ 1نظر:  اية النهاية: 
 

/  1، وحاجي خليفة يف كشف الظنون: 91/  2ذكرها احلافظ بن اجلأري يف النشر:  (241)
2129. 

، رمحه اهلل.  اية 411، وتويف سنة 111حممد بن شريح بن أمحد الرعيين اإلشبيلي، ولد سنة  (244)
 .1/251النهاية: 

إلقليم نسبة إىل األهواز، ا –أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم بن يأداد األهوازي  (245)
، 441، وتويف بدمشق، سنة 111ولد سنة  –املشهور، الواقه إىل اجلنوب الشرقي من البصرة 

 . 112/  2رمحه اهلل تعاىل.  اية النهاية: 

عبد اهلل بن عبد املؤمن بن الوجيه، أبو حممد الواسطي، ولد سنة إحدى وسبعني وستمائة،  (241)
للهجرة،  142علمائها الكثري، تويف سنة وترعرع يف واسط، ثم هاجر إىل دمشق، وأخذ من 

 .2/419رمحه اهلل تعاىل. انظر  اية النهاية 

للهجرة. انظر  151ويقال له ابن املوقه، فاض  له علم بالقراءات و ريها، تويف سنة  (241)
 .5/112شذرات الذهب: 

 .95 – 94/  2انظر النشر:  (241)
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أبو احلسن الديواني، استاذ ماهر، شيخ  هو علي بن أبي حممد بن أبي سعد  بن عبد اهلل  (249)
القراء بواسط، ولد سنة ثال  وستني وستمائة، وتويف سنة ثال  وأربعني وسبعمائة.  اية 

 .1/224، وانظر الدرر الكامنة: 512/  2النهاية: 

 .2129/ 1، كشف الظنون: 95/  2انظر النشر:  (252)

ين الطييب، ولد يف دمشق، سنة عشر هو اإلمام شهاب الدين أمحد بن أمحد بن بدر الد (252)
وسبعمائة، ونشأ بها، وقرأ القرآن والقراءات على والده امحد بن بدر الدين، تويف سنة تسه 

  2/92وسبعني وتسعمائة. انظر األعالم: 

 .241/  2( معجم املؤلفني: 251)

ائة. معجم ( هو حممد بن أبي الوفاء، املعروف بابن املوقه احلليب، تويف سنة سبعني وتسعم251)
 .21/95املؤلفني: 

 هجرية. 2411( طبه بتحقيق: مجال بن السيد بن رفاعي، الطبعة األوىل: 254)

( هو الشيخ علي بن حممد بن حسن إبراهيم بن عبد اهلل، نور الدين، امللقب بالضّباع، ولد يف 255)
م القرآن، هـ، وكان إماما يف التجويد والقراءات والرسم و ريها من علو 2121القاهرة، سنة 

 .12/  5هـ. األعالم: 2112تويف سنة 

 ( طبه الكتاب بتحقيق: مجا السيد رفاعي، نشر املكتبة األزهرية.251)

 .21( صريح النص: 251)

( هو الشيخ عبد العأيأ بن حممد علي  الشيباني، امللقب )عيون السود( شيخ القراء يف محص، 251)
هـ. شرح 2199عامال بالسنة، تويف سنة  هـ، كان  أير العلم يف شتى الفنون،2115ولد سنة 

 .1-1تلخيص صريح النص: ص

 شرحها الشيخ الدكتور: أمين رشدي سويد. (259)

 طبه الكتاب بتحقيق: محد اهلل حافظ الصف ، نشر مكتبة أوالد الشيخ للرتا . (212)

 ، والكتاب2121( هي شرح ملنظومة الشيخ اإلمام: حممد بن أمحد املتولي، املتوفى سنة: 212)
 مطبوع.
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 هـ، نشر مكتبة السنة.2411( طبه الكتاب الطبعة األوىل سنة: 211)

( هو الشيخ إبراهيم بن علي بن علي بن شحاته السمنودي، شيخ القراءة واإلقراء بالديار 211)
هـ، وكان علما من أعالم التجويد والقراءات ومن احملققني 2111املصرية يف عصره،  ولد سنة 

ات، وقد أفنى عمره يف خدمة هذا العلم اجللي   حتى تويف سنة احملررين يف علم القراء
 .22هـ، رمحه اهلل،. انظر اإليقاظ شرح بهجة اللحاظ: ص2419

 اململكة األردنية اهلامشية. –هجرية، نشر دار عمار  2411( طبه الكتاب الطبعة األوىل سنة: 214)

سنة  أي  مصر.املتوفى مبصر( مصطفى بن عبد الرمحن بن حممد األزمريي الرومي احلنفي ن215)
علماء  من امليالد.من أشهر2141مخس ومخسني ومائة وألف من اهلجرة، املوافق  2255

بتحرير أوجه  القراءات والتجويد بعد ابن اجلأري، برع وتفنن يف علوم القراءات، وقام
ها وإىل منذ تأليف القراءات من مجيه الطرق ويعتد بكتبه يف التحريرات، وهي املرجه واملصدر

 .111/  2يومنا هذا مه حتريرات املتولي. هداية العارفني: 

هجرية 2411الطبعة األوىل:  –مصر  –( طبه الكتاب مجال السيد رفاعي، نشر مكتبة اإلميان 211)
 م.  1221 –

 . 51( تقدمت ترمجته ص211)

 2411-2411( أخرج الكتاب رسالة ماجستري بتحقيق: عبد العأيأ بن سليمان املأيين، سنة: 211)
 هجرية.

علم  –نسبة إىل إبيار من أعمال مصر  –( هو حممد بن حممد بن حممد بن هاللي اإلبياري 219)
حنرير يف التجويد والقراءات، ومل تذكر املصادر سنة والدته وال وفاته، ولكن من خالل شرحه 

عد من أعيان هـ، أنه كان حيا يف هذه السنة، في2114على منحة موىل الرب، والذي فرغ منه سنة 
 .1/112القرن الرابه عشر، رمحه اهلل. هداية القاري: 

( هو الشيخ حممود خلي  احلصري، خادم القرآن، وأول من سج  املصحف املرت  لإلذاعة، 212)
م، يف قرية شربا النملة، وكان رئيس جلنة تصحيح املصاحف ومراجعتها 2921ولد سنة 

 م، رمحه اهلل. 2912باألزهر، تويف سنة 
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( هو الشيخ عبد الفتاح بن عبد الةين بن حممد القاضي، ولد يف مدينة دمنهور مبحافظة 212)
هـ، وتلقى علم القراءات والتجويد على أعالم القراء يف عصره 2115البحرية، سنة 

باإلسكندرية والقاهرة، وخترج به آالف الطلبة حيث درس سنني عديدة يف األزهر ويف اجلامعة 
 هـ. رمحه اهلل تعاىل. 2421املنورة، تويف سنة اإلسالمية باملدينة 
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 فهرس املصادر واملراجع

املصحف املضبوط على رواية حفص عن عاصم، طبه جممه املل  فهد لطباعة املصحف  -
 الشريف يف املدينة املنورة.

، مكتبة اإلبانة عن معاني القراءة، ملكي بن أبي طالب القيسي، حتقيق د. عبد الفتاح شليب -
  2425الفيصلية، مكة املكرمة. الطبعة الثالثة: 

 اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، نشر دار الفكر، بريوت. -

اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، لألمري: عالء الدين بن بلبان، حتقيق: د. كمال يوسف  -
 .2421احلوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: 

ملنتهي يف القراءات العشر، ألبي العأ القالنسي،حتقيق: عمر محدان إرشاد املبتدي وتذكرة ا -
 .2424مكة املكرمة:  الكبيسي،املكتبة الفيصلية 

 م. 2919األعالم،للأركلي، دار العلم للماليني، الطبعة الثامنة:  -

 اإليقاظ شرح بهجة اللحاظ مبا حلفص من روضة احلفاظ، للعالمة السمنودي، مكتبة السنة  -
 هجرية.  2411الطبعة األوىل:  ة القاهر

البدور الأاهرة يف القراءات العشر املتواترة، للشيخ: عبد الفتاح القاضي، مكتبة الدار، املدينة  -
 هجرية.  2424املنورة، الطبعة األوىل: 

 تاريخ القراءات القرآنية، عبد اهلادي الفضلي، دار القلم. بريوت.  -

 الفكر. بريوت.  تاريخ بةداد، للخطيب البةدادي، دار -

التبصرة يف القراءات السبه، مكي ابن أبي طالب القيسي، حتقيق د. حممد  و  الندوي، الدار  -
 هجرية.  2421الطبعة الثانية:  اهلند  السلفية 

 التفسري الكبري، لإلمام الفخر الرازي، دار إحياء الرتا  العربي. -

للشيخ عبد العأيأ عيون السود،  تلخيص صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص، -
 شرح الدكتور: أمين رشدي سويد. 

التمهيد يف علم التجويد، لإلمام حممد بن حممد بن اجلأري، حتقيق:  امن قدوري محد، مؤسسة  -
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 هجرية. 2421الرسالة، الطبعة األوىل: 

عية التيسري يف القراءات السبه، لإلمام أبي عمرو الداني، عين بتصحيحه: أوتوبرتأل، مج -
 م.2912املستشرقني األملانية: 

 اجلامه الصحيح لإلمام الرتمذي، حتقيق: أمحد شاكر، دار الكتب العلمية.  -

مجال القراء وكمال اإلقراء، لإلمام علم الدين السخاوي، حتقيق: د. علي حسني البواب، مكتبة  -
 .2421الطبعة األوىل:  مكة املكرمة  الرتا  

يف القراءات السبه، لإلمام الشاطيب، تصحيح: حممد متيم الأعيب،  حرز األماني ووجه التهاني -
 هـ 2429دار املطبوعات احلديثة، الطبعة األوىل:  

القاهرة  السبعة يف القراءات، لإلمام أبي بكر بن جماهد، حتقيق: د. شوقي ضيف، دار املعارف  -
 الطبعة الثانية.  

 ميد، نشر دار الباز.سنن أبي داود، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احل -

 القاهرة. سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث  -

الطبعة الثانية:  بريوت  سنن النسائي، حتقيق: عبد الفتاح أبو  دة، دار البشائر اإلسالمية  -
 م.2911 هـ  2421

مؤسسة الرسالة، الطبعة سري أعالم النبالء، لإلمام الذهيب، حتقيق: جمموعة من األساتذة، نشر  -
 م. 2911 -هـ  2421الثانية: 

الطبعة  دمشق  صحيح البخاري، تصحيح وضبط: د. مصطفى ديب البةا، دار ابن كثري  -
 م.2992 -هـ 2422الرابعة: 

 م2911هـ 2421صحيح مسلم، تعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر:  -
لشيخ: علي الضباع، حتقيق: مجال السيد صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص، ل -

 القاهرة. رفاعي، دار الطباعة احملمدية 

طبقات الشافعية الكربى، لإلمام السبكي، حتقيق: د. حممود الطناحي، وعبد الفتاح احللو، طبعة  -
 فيص  البابي احلليب، نشر دار إحياء الرتا . 

د شرشال، جممه املل  فهد لطباعة الطراز شرح ضبط اخلراز، لإلمام الّتنسي، حتقيق: د. أمح -
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 هـ.2412املصحف الشريف، الطبعة األوىل: 

  اية املريد يف علم التجويد، للشيخ: عطية قاب  نصر، الطبعة الرابعة. -

 اية النهاية يف طبقات القراء، لإلمام ابن اجلأري، حتقيق ج براجسرتاسر،دار الكتب العلمية،  -
 م.2911 -هـ 2421الطبعة الثالثة: 

 م 2911 -هـ2422يث النفه يف القراءات السبه، للصفاقسي، دار الفكر:   -

 هـ.2411فضائ  القرآن، ألبي عبيد القاسم بن سالم، املكتبة العصرية:  -

 هـ 2411القراءات العشر، للشيخ حممود خلي  احلصري، الطبعة األوىل:  -

باع، مطبعة املشهد القول األصدق يف بيان ماخالف فيه األصبهاني األزرق، للشيخ:علي الض -
 .-القاهرة  احلسيين 

 هـ ز 2155كتاب املصاحف، ألبي داود السجستاني، الطبعة األوىل:  -

: بريوت  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة، نشر دار الفكر  -
 م. 2992 -هـ 2422

السيد عثمان، د. لطائف اإلشارات لفنون القراءات، لإلمام القسطالني، حتقيق الشيخ: عامر  -
 هـ.2191عبد الصبور شاهني، طبعة اجمللس األعلى: 

 بريوت.   لسان امليأان، للحافظ ابن حجر، مؤسسة األعلى  -

 مباحث يف علوم القرآن، للشيخ: مناع القطان، نشر مؤسسة الرسالة.  -

 احملكم يف رسم املصاحف وضبطها، لإلمام أبي عمرو الداني  -

 فظ املنذري، حتقيق: حممد حامد الفقي. خمتصر سنن أبي داود، للحا -

مراصد اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع، لصفي الدين البةدادي، حتقيق: علي حممد  -
 م 2954 -هـ 2111البجاوي، دار املعرفة، الطبعة األوىل: 

املطلوب يف بيان الكلمات املختلف فيها عن أبي يعقوب، للشيخ: علي الضباع، مكتبة أوالد  -
 القاهرة. للرتا  الشيخ 

 بريوت.  معجم البلدان، لياقوت احلموي، نشر دار صادر  -

 بريوت. معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتا  العربي  -
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 معرفة القراء الكبار، للحافظ الذهيب، حتقيق: حممد سيد جاد احلق. -

ثري، الطبعة الثانية: املفهم ملا أشك  من تلخيص كتاب مسلم، لإلمام القرطيب، دار ابن ك -
 م. 2999 -هـ 2412

املقنه يف معرفة مرسوم مصاحف األمصار، لإلمام أبي عمرو الداني، حتقيق: حممد أمحد وهمان،  -
 هـ.2159دار الفكر، الطبعة األوىل 

 بريوت. مناه  العرفان يف علوم القرآن، للأرقاني، طبعة دار الفكر  -

 على الشاطبية والدرة، لإلبياري.منحة موىل الرب فيما زاده كتاب النشر  -

 النشر يف القراءات العشر، لإلمام ابن اجلأري، دار الفكر.  -

بريوت  –هدية العارفني أمساء الكتب وآثار املصنفني، إمساعي  باشا البةدادي، نشر دار الفكر  -
 م.2992 -هـ 2422: -



 

 

 
 
 
 

  ثانيًا: الدعوة
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 خرب حبريا الراهب يف ميزان النقد احلديثي 

 البحث ملخص

 ،يف طفولتـه  ،هامًا من حياة نبينا عليه الصالة والسالم يعاجل هذا البحث جزءًا
ذلكـم هـو خـرب حبـريا الراهـب الـذي لقيـه يف          ،إذ  كان من املبشرات لبعثته للعاملني

وقد لقـي   ،وهو ابن اثنيت عشرة سنة ،مع عّمه أبي طالب ،بصرى عند سفره إىل الشام
أو  ،بـني مصـرب بقبولـه    ،تبهمفأوردوه يف ك ،هذا اخلرب عناية كربى عند علماء السرية

فكان هذا  ،وراّدًا لصحته ،منكرًا له ؛ويف مقابل هؤالء من أورده ،مقرٍّ به دون تصريح
ثـم مرّجحـًا مـا     ،و مناقشا ألقواهلم فيه ،وناقاًل أحكام العلماء عليه ،البحث خمّرجًا له

قـد العلمـاء   علمًا أن هذا البحث مثال حـي لن  ،يراه الباحث صوابًا من أقوال العلماء
 .كما سيظهر إن شاء اهلل تعاىل ؛متون األحاديث
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Abstract 

This essay deals with important phase of the childhood of the 

Prophet PBUH. It was one of the signs of his prophethood. That is 

the narration of Bahira the Monk with whom he met in Busra 

during the Prophet’s journey to Sham (Syria and surrounding 

countries) accompanying his uncle Abu Talib at the age of Twelve.  

This account was subject of interest by the scholars and 

biographers of the Prophet. They mentioned it in their books. Some 

of them however,accepted the narration directly and some accepted 

it indirectly. While others denied its authenticity and refused to use 

as an evidence.  

This research, tries therefore to investigate the narration to 

find out its authenticity and to discuss the scholars view on 

understanding the narration. Then the researcher tries to find the 

stronger and weightier opinion according to hadith measures.  

This research represents one of the good examples of the 

textual criticism of the Hadith.    
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 املقدمة:

وعلــر هلــه  ،هلل رب العــاملني والصــالة والســالم علــر ســيد املرســلنياحلمــد 
 .ومن سار علر دربه إىل يوم الدين ،وصحبه أمجعني

 ،ودين احلق ليظهـره علـر الـدين كلـه     ،فإن اهلل أرسل رسوله باهلدى :أما بعد
ومن ذلك سريته العطـرة الـيت تعـّد     ،ومهبط األنوار ،فكانت  حياته كلها حمّط األنظار

 ،فقد اعتنر بها العلمـاء  ؛وإذ كانت سريته كذلك ،هاج القويم لكل مسلم يف حياتهاملن
فكـم مـن حادثـة أو     ،ومن مجلة ذلك أيضًا اهتمامهم ببيان الصحيح منها من السـقيم 

. أو اختلفـت فيهـا   .أو كانت بسـند فيهـا فـع     ،قصة وردت يف السرية ال أصل هلا
 .واإلنكار والثبوت ،أنظار العلماء بني القبول والرد

ومـع   ،ويف هذا البحث يقوم الباحث بالنظر يف حادثة مشهورة يف كتب السـرية 
 ،حيـث نقـدها بعـل العلمـاء املعتـربين      ؛فقد اختلفت فيها أنظـار ادـدثني   ؛شهرتها

كـان هـذا    ،ويظهر احلق يف أّيهما ،وكي ينجلي الصواب ،وصححها كذلك عدد منهم
 .البحـث

الراهـب الـذي التقـر بـالني عليـه       3ي قصـة حبـريا  واحلادثة اليت نبحثها هنا ه
  .الصالة والسالم يف طفولته حينما سافر مع عمه أبي طالب إىل الشام

  :الدراسات السابقة

مل أجد حبثًا  ،وبيان درجته ،من خالل اطالعي فيما كتب عن خرب حبريا الراهب
ومن ذلـك   ،دكمةولكن كان هناك كتابات يف بعل اجملالت غري ا ،يف أي جملة حمكمة

يف شوال سـنة   ،حبث كتبه الشيخ حممد ناصر الدين األلباني يف جملة التمدن اإلسالمي
 .حادثة الراهـب املسـمر حبـريا حقيقـة ال خرافـة      :وعنوانها ،88 -84هـ، ج 3184
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وذكر أشياء كثرية ما جاء ذكرها عند الشيخ األلباني  ،والباحث توسع يف كالم العلماء
 .رمحه اهلل

مـن   ،مـن ناصـحني ومبيضـني    ،اك كتابات علر بعل املواقع اإللكرتونيةوهن
أولياء وأعداء.. غالبها يتكلم عن حبريا كسـرية وخـرب للـل ويـبني بعـل الشـبهات       

 .وغاياته وأهدافه ،واإلشكاالت فيثبت وينكر، وكل حبسب فهمه وإدراكه

ومل  ،نـاً سـندًا ومت  ،والباحث تطرق إىل حديث حبريا من حيـث النقـد احلـديثي   
وغريهم ممن استدل باحلديث كي يطعن برسالة اإلسالم من  ،يتناول كالم املستشرقني

  .وذلك ألن ذلك لتاج إىل حبوث بل رسالة جامعية .جذورها

 :مشكلة البحث

  :من خالل األسئلة التالية ،جييب البحث عن بعل اإلشكاالت

 ؟هل يصح حديث حبريا مع ما فيه من نكارة يف بعل متنه
 ؟وما أدلتهم ،ما وجهة النظر لكال الفريقني

.. ،.واملنصرين ،كي  جنيب عن الشُّبه اليت أثارها أعداء اإلسالم من املستشرقني
 .وعالقة ذلك بشبههم ،من خالل نقد املنت ؟علر خرب حبريا الراهب

كـردة فعـل لـتلكم الشُّـبه الـيت أثارهـا        ،من وص  حديث حبـريا بأنـه خرافـة   
  ؟وحكمهم هذا ،غ فعلهمهل يسو ،األعداء

   :منهج البحث

 :قام البحث علر جمموعة من املناهج
حيث بذل الباحث جهـده يف مجـع املـادة املـادة      ،علر رأسها املنهج االستقرائي

 .العلمية من مظانها



 93                 زياد سليم العبادي د.         خرب حبريا الراهب يف ميزان النقد احلديثي  

  ،يف بيان املنت وبعل مشكالته :املنهج التحليلي
 .من خالل نقد اآلراء إجيابا أو سلبًا :املنهج النقدي

  :يتكون البحث من املباحث اآلتية :سام البحثأق

وبيـان أحـوال    ،وختريج احلـديث  ،سياق احلديث عند اإلمام الرتمذي :املبحث األول
  .وشواهده ،رواته

  ،ونقـدهم لـبعل متنـه    ،العلماء الذين حكموا علر احلديث بـالقبول  :املبحث الثاني
  .إلقرار بصحتهوالعلماء الذين أوردوا احلديث مبا يفهم من صنيعهم ا

 ،ومناقشـتهم يف حكمهـم   ،العلمـاء الـذين أنكـروا صـحة احلـديث      :املبحث الثالـث 
 .والرأي املختار ،والرتجيح

 



 هـ3815 حمرم ( 59لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى     99

 .وبيان أحوال رواته، وشواهده ،وختريج احلديث ،سياق احلديث عند اإلمام الرتمذي :املبحث األول

 :وحتته مطلبان

 :ذيسياق احلديث عند اإلمام الرتم :املطلب األول

 :حدثنا الفضل بن سهل أبـو العبـاا األعـرج البيـدادي     :قال اإلمام الرتمذي
عن أبي بكر بـن   ،أخربنا يونس بن أبي إسحق :حدثنا عبد الرمحن بن غزوان أبو نوب

وخرج معه الني صلر اهلل عليه  ،خرج أبو طالب إىل الشام :عن أبيه قال ،أبي موسر
فخرج  ،فحّلوا رحاهلم ،علر الراهب هبطوا فلما أشرفوا ،يف أشياخ من قريش ،وسلم

فهم لّلون  :قال ،وكانوا قبل ذلك ميّرون به فال خيرج إليهم وال يلتفت ،إليهم الراهب
 ،رحاهلم فجعل يتخللهم الراهب حتر جاء فأخذ بيد رسول اهلل صلر اهلل عليه وسلم

فقـال لـه    ،لعـاملني يبعثـه اهلل رمحـة ل   ،هذا رسول رب العـاملني  ،هذا سيد العاملني :قال
وال  ،فقال: إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبـق شـجر   ؟ما علمك :أشياخ من قريش

وإنـي أعرفـه متـال النبـوة أسـفل مـن        ،وال يسـجدان إال لـنيّ   ،حجر إال خّر ساجدًا
وكـان هـو يف    ؛فلما أتاهم بـه  ،ثم رجع فصنع هلم طعامًا ،غضروف كتفه مثل التفاحة

فلما دنا من القـوم وجـدهم    ،فأقبل وعليه غمامة تظّله .رسلوا إليهأ :قال ؛ِرعية اإلبل
فلما جلس مال يفء الشـجرة عليـه فقـال: انظـروا إىل يفء      ،قد سبقوه إىل يفء الشجرة

 ،فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن ال يذهبوا إىل الـروم  :قال ،الشجرة مال عليه
فالتفت فإذا بسبعة قـد أقبلـوا مـن الـروم      ،فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه

جئنا أن هذا الني خارج يف هذا الشهر فلم يبق  :قالوا ؟ما جاء بكم :فقال ،فاستقبلهم
هـل   :فقـال  ،وإنا قد أخربنا خربه بعثنـا إىل طريقـك هـذا    ،طريق إال بعث إليه بأناا

أفـرأيتم   :قال .لطريقك هذا ؛إمنا اخرتنا خرية لك :قالوا ؟خلفكم أحد هو خري منكم
 ،فبـايعوه  :قـال  .ال :قالــوا  ؟أمرًا أراد اهلل أن يقضيه هل يستطيع أحد من النـاا رده 
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فلم يزل يناشـده حتـر    ،أبو طالب :قالـوا ؟أنشدكم اهلل أّيكم وليه :قال .وأقاموا معه
 .وزوده الراهب من الكعك والزيت ،وبعث معه أبو بكر بالاًل ،رّده أبو طالب

  :وشواهده ،وبيان أحوال رواته ،ختريج احلديث :املطلب الثاني

 1"ي شيبة يف" املصن وابن أب ،1894ب (5/594) 9أخرجه الرتمذي يف " اجلامع "
وابن حبان  ،1498ب  (98/  4) 8والبزار يف " البحر الزخار " ،13811ب  (8/138)

 8" املستدرك " واحلاكم يف  (،3/539)  8والطربي يف " التاريخ " (،3/89)  5يف " الثقات "
والبيهقي يف " دالئـل   (،34/959) 4واخلطيب البيدادي يف " تاريخ بيداد " (،9/889)

 – 85ص ) 34وأبو نعيم األصـبهاني يف " دالئـل النبـوة "    (،149 – 3/144) 9النبوة "
 (،99ب ) 39واخلرائطي يف " هوات  اجلّنان "  (،3959)  33ويف " معرفة الصحابة " (،88

من طرق كلـهم عـن عبـد الـرمحن بـن       (5-8/ 1) 31" تاريخ دمشق " وابن عساكر يف
بن أبي موسـر عـن   اعن يونس بن أبي إسحق عن أبي بكر  (:ُقراد)غزوان امللقب بـ 

 .أبيه أبي موسر األشعري مرفوعًا إىل الني صلر اهلل عليه وسلم

 :أحوال رواتـه

 ؛أو كليهمـا  رواية الرتمذي رجال إسنادها مجيُعهم علر شرط أحد الصحيحني
علـر   ؛ويـونس  ،علر شـرط البخـاري   ؛فأبو نوب عبد الرمحن بن غزوان امللقب بقراد

 38.من اخلامسة " ،" صدوق يهم قليال :وهو كما قال احلافظ يف " التقريب " ،شرط مسلم
" قـال   :قال اخلطيب البيدادي ؛وقد تفّرد به ُقراد أبو نوب ،وبقية الرواة علر شرطيهما

 ،ليس يف الدنيا خملوق لدث به غري قـراد أبـي نـوب    :لعباا يقولمسعت ا  :األصم
  35.ولير بن معني من قراد " ،ومسع هذا أمحد

 ،" هكذا رواه الرتمذي عن أبي العباا الفضل بن سهل األعرج :وقال ابن كثري
وابن عساكر من طريق أبـي العبـاا حممـد     ،والبيهقي ،واحلاكم ،عن قراد أبي نوب به
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وهكـذا رواه غـري واحـد مـن      ،عن عباا بن حممـد الـدوري بـه    ،صمبن يعقوب األ
 ،الضي :احلفاظ من حديث أبي نوب عبدالرمحن بن غزوان اخلزاعي موالهم ويقال له

ووثقه مجاعـة   ،وهو من الثقات الذين أخرج هلم البخاري ،سكن بيداد ،ويعرف بُقراد
قـال   ،يثـه هـذا غرابـة   ومـع هـذا ففـي حد    ؛ومل أَر أحـدا جّرحـه   ،من األئمة واحلفاظ

لـيس يف   :وقال عباا الـدوري  .ال نعرفه إال من هذا الوجه ،حسن غريب :الرتمذي
 ،رمحـه اهلل  ،وقد مسعه منـه أمحـد بـن حنبـل     ،الدنيا أحد لدث به غري قراد أبي نوب

  38..".وابن عساكر ،حكاه البيهقي ؛ليرابته وانفراده ؛ولير بن معني

"  حـّدث   :ام الذهي يف " ميزان االعتـدال " فقــال  لكن تكّلم يف قراد اإلم :قلت
  38.وله مناكري " ،وكان لفظ ،عنه الكبار

.وما أرى ذلك إال بسبب حديث حبريا الذي انتقده الذهي يف موافـع أخـرى  
 كان ال بّد من التوسع يف ترمجته  ؛وملا كانت األنظار متجهة إلي قراد هذا 

اد هو احلافظ اإلمام أبو نوب عبد الـرمحن بـن   " قـر :ففي " تذكرة احلفاظ " للذهي
 34.غزوان اخلزاعي "

"  عبـد الـرمحن بـن غـزوان      :ويف " تهذيب التهذيب " يقـول احلـافظ ابـن حجـر    
روى عـن جريـر بـن     ،الضي أبو نوب املعـروف بقـراد سـكن بيـداد     :اخلزاعي ويقال

وأبـو   ،غـزوان و ،وعنه أبناه حممد .وغريهم ،.. ويونس بن أبي إسحاق.وشعبة ،حازم
وحممـد بـن عبـد اهلل بـن      ،وأمحـد بـن حنبـل    ،ولير بن معني ،وهو أكرب منه ؛معاوية

وإبـراهيم   ،وعبـاا الـدوري   ،وحممد بن رافـع  ،وحجاج بن الشاعر ،املبارك املخّرمي
 .. وغريهم .والفضل ابن سهل األعرج ،اجُلوزجاني

صـا    :ال ابن معنيوق .كان عاقال من الرجال :قال عبد اهلل بن أمحد عن أبيه
 :ويعقوب بن شيبة ،وابن منري ،وقال ابن املديين .صا  :وقال أبو حـال .ليس به بأا
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 .وكان شعبة ينـزل عليـه   ،وروى عن شعبة رواية كثرية .كان ثقة :ثقة. وقال ابن سعد
قــال ابـن    .كان كّيسًا ما كتبت عن شيخ كان أحّر رأسـا منـه   :بن موسراوقال جماهد 

يتخـاجل يف   ،كان خيطرء :وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ،هـ348سنة  مات :جرير
لروايته عن الليث عن مالك عن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة قصـة        ؛القلب منه

كذا هو يف عدة نسخ مـن   39صوابه قصة املماليك (:احلافظ ابن حجر)املكاكيك قلت 
  94... ".كتاب ابن حبان

 93.من التاسعة " ،ه أفرادل ،" ثقة :ويف " تقريب التهذيب "

   :شواهد احلـديث

 ،وهلذا لن أتوسع يف ذكرها ،99مجيعها معضلة أو مرسلة ،للحديث شواهد كثرية
علمًا أن بعل األسـانيد   ،فال حاجة إلطالة البحث بذكرها ،91وقد كفاني املؤنة غريي

  .املرسلة صحيحة إىل من أرسلها فهي تصلح شاهدة يف مثل حديث حبريا هذا

والعلماء   ،ونقدهم لبعض متنه ،العلماء الذين حكموا على احلديث بالقبول :حث الثانياملب

 .الذين أوردوا احلديث مبا يفهم من صنيعهم اإلقرار بصحته

 :وحتته مطلبان

  :ونقدهم لبعض متنه ،العلماء الذين حكموا على احلديث بالقبول :املطلب األول

 ،علر حادثة حبريا الراهب بـالقبول  ؛قدماء ومعاصرين ؛حكم كثري من العلماء
 :وممن وصلت يد الباحث إليهم ،حتسينًا تصحيحًا أو

ال نعرفـه   ،" هذا حديث حسن غريب :فقد قال عقب احلديث ؛. أبو عيسر الرتمذي3
 .إال من هذا الوجه "
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" هذا حديث صـحيح علـر    :فقد قال عقب إخراجه للحديث ،. احلاكم النيسابوري9
 .خيرجاه " ومل ،شرط الشيخني

" ليس يف إسناد هذا احلديث إال من  :يقول يف حكمه علر احلديث :. ابن سيد الناا1
انفـرد بـه    ،وعبد الرمحن بـن غـزوان أبـو نـوب لقبـه قـراد       ،خرج له يف الصحيح

 98انفرد به مسلم ". ،بن أبي إسحاقاويونس  ،البخاري
" قال اجلـزري:   :وذي " فقالوقد أشار إىل ذلك املباركفوري يف " حتفة األح :. اجلزري8

ومل يتمّيز لـي مـن هـذا      95.ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما " ،إسناده صحيح
مع أنين مل أر هذا النقل فيما اطلعـت عليـه مـن     ،إال أن يكون ابن األثري ،اجلزري

 .كتبه
ألنـه مـن    ؛" وإمنـا مسعنـاه مـن قـراد     :يقول يف " تاريخ دمشق " ؛. احلافظ ابن عساكر5

واألفراد اليت تفّرد بروايتها عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكـر بـن    ،ائبالير
  98.أبي موسر عن أبيه "

" وذكر الرتمذّي وغرُيه مـن   :فقد قال قبل ذكره لرواية الرتمذي ؛ابن القّيم اجلوزية .8
 98...".وهو ثقة ،حديث عبد الرمحن بن غزوان

وهو ابـن ثـنيت عشـرة     ، الشام يف اجارة" وخرج به عّمه إىل :يقول :. احلافظ ابن كثري8
فـرأى هـو وأصـحابه     ،لعدم من يقوم إذا تركه مبكة ،وذلك من متام لطفه به ،سنة

ممن خرج معه إىل الشام من اآليات فيه صـلر اهلل عليـه و سـلم مـا زاد عّمـه يف      
واحلرص عليه؛ كما رواه الرتمذي يف جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات  ،الوصاة به

وأمـره   ،وتبشري حبريا الراهب به ،وميل الشجرة بظلها عليه ،ليل اليمامة لهمن تظ
وفيـه   ،واحلديث له أصل حمفـوظ  ،لعمه بالرجوع به لئال يراه اليهود فريمونه سوءًا

 94زيادات ُأَخُر ".
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 :" قدم الشام مرتني  :ويقول يف موفع هخر

ثـنيت عشـرة    وكـان عمـره إذ ذاك   ،مع عمه أبي طالب يف اجارة له  :األوىل
 ،وكان من قصة حبريا وتبشريه به ما كان من اآليات اليت رهها مما بهر العقول ،سنة

وامسـه   ،وذلك مبسوط يف احلديث الذي رواه الرتمذي مما تفرد به قراد أبو نـوب 
ولكن يف متنه غرابة قد بسـط الكـالم    ،عبد الرمحن بن غزوان وهو إسناد صحيح

ليمامة، ومل أر هلا ذكـرًا يف حـديث ثابـت أعلمـه     وفيه ذكر ا ،عليه يف موفع هخر
 99..".سواه

" وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حـديث   :يقول ؛. احلافظ ابن حجر8
 14.. ".وغريه ،أخرجها الرتمذي ،أبي موسر األشعري

" وهو إخبار عما رهه من دالئل نبوته مـن غـري أن    :ويقول يف " فتح الباري "
وهـو عنـد    ،وهو أول ذلك مطلقًا ما مسعه مـن حبـريا الراهـب    يوحر بذلك إليه

 13.الرتمذي بإسناد قوي عن أبي موسر "
وهلا شـواهد عـدة    :" قلت :فقال ؛صححه يف كتابه " اخلصائص الكربى " ،. السيوطي4

 19سأوردها تقضي بصحتها " 
  :. حممد ناصر الدين األلباني9

ورّد علـر مـن    ،بالصـحة حكم األلباني يف أكثر من موفع علر احلـديث  
  :كالبوطي يف " فقه السرية " فقال ؛فّعفه

" واحلقيقة أن علماء احلديث متتابعون علر تصحيح هذا احلـديث وتوثيـق   
 ،وبعث معه أبو بكـر بـالالً   :يعين بها)ابن غزوان مع بيان أكثرهم لنكارة اجلملة  

ر يف جملــة كمــا حققتــه يف املقــال املنشــو (وزوده الراهــب مــن الكعــك والزيــت
 :مـنهم  ،فإليـك أمسـاء املصـححني لـه     ،وقـد سـبقت اإلشـارة إليـه     (املسلمون)
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ــذي3 ــاكم9 ..الرتم ــاا 1 .. احل ــيد الن ــن س ــزري8 .. اب ــثري5 .. اجل ــن ك  .. اب
 11." .. السيوطي8 ..العسقالني8

 :منهم ؛ووافق من سبق من العلماء علر ذلك غري واحد من املؤلفني املعاصرين

فقد أورد احلديث يف كتابه " السرية النبوية " والـذي   :مد الصاّلبي. الدكتور علي حم34
 18.اشرتط فيه أن ال يورد فيه إال الصحيح منها

 15.فقد أورده يف كتابه " السرية النبوية " وصّححه ،. الدكتور حممد حممد أبو شهبة33
 18.. إبراهيم العلي يف كتابه " صحيح السرية النبوية "39

 18.جون يف كتابه " حممد رسول اهلل منهج ورسالة ". حممد الصادق عر31
 14.أ.د. مهدي رزق اهلل أمحد يف كتابه " السرية النبوية " .38
وقـد أطـال يف مناقشـة     .يف كتابه " صحيح السـرية النبويـة "   :حممد رزق طرهوني .35

  19.املنكرين للحديث

   :نقد بعض هؤالء العلماء أللفاٍظ يف احلديث

فقـد انتقـد بعضـهم ألفـاظ      ؛علمـاء وحتسـينهم للحـديث   مع تصحيح هؤالء ال
من ذلك أنها مدرجة يف احلديث أو أنها وهـم    ،وقد وجهوا ذلك توجيهات ،احلديث

 .واجلزري ،و ابن حجر ،وابن كثري ،فمنهم: ابن سيد الناا ،من أحد رواته
" ومع ذلـك ففـي متنـه نكـارة      :-بعد تصحيحه للحديث  –. يقول ابن سيد الناا 3

وكيـ  وأبـو بكـر     ،ي إرسال أبي بكر مع الني صلر اهلل عليـه و سـلم بـالالً   وه
حينئذ مل يبلغ العشر سنني فإن الني صلر اهلل عليه وسلم أسّن من أبي بكر بأزيـد  

علـر مـا قالـه أبـو      ؛وكانت للني صلر اهلل عليه وسلم تسـعة أعـوام   ،من عامني
وأيضًا فإن  ،علر ما قاله هخرونأو اثنا عشر  ،جعفر حممد بن جرير الطربي وغريه
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بالاًل مل ينتقل ألبي بكر إال بعد ذلك بأكثر من ثالثني عامًا فإنه كـان لـبين خلـ     
 ،رفـي اهلل عنـه   ،وعندما ُعّذب يف اهلل علر اإلسالم اشرتاه أبـو بكـر   ،اجلمحيني

وخربه بذلك مشهور، و قوله: فبايعوه إن كـان   ،واستنقاذًا له من أيديهم ،رمحًة له
 ؛وإن كان غـري ذلـك   ،فقريب ؛املراد حبريا علر مساملة الني صلر اهلل عليه وسلم

  84." ؟فال أدري ما هو
" وهكذا رواه غري واحد من احلفاظ من حديث أبي نوب عبد   :. قال احلافظ ابن كثري9

سـكن   ،بقـراد  :ويعـرف  ،الضـي  :ويقال لـه  ،الرمحن بن غزوان اخلزاعي موالهم
ووثقـه مجاعـة مـن األئمـة      ،قات الذين أخـرج هلـم البخـاري   وهو من الث ،بيداد

 ...ومع هذا يف حديثه هذا غرابة ،ومل أَر أحدًا جّرحه ،واحلفاظ

فيه من اليرائب أنه من مرسالت الصحابة فإن أبا موسر األشعري إمنـا   :قلت
و ال يلتفت إىل قول ابن إسحاق يف جعلـه لـه    ،قدم يف سنة خيرب سنة سبع من اهلجرة

فإن هذه القصـة   ؛وعلر كل تقدير فهو مرسل ،املهاجرة إىل أرض احلبشة من مكةمن 
كانت و لرسول اهلل صلر اهلل عليه و سلم من العمر فيما ذكـره بعضـهم ثنتـا عشـرة     

أو من بعـل   ،ولعل أبا موسر تلقاه من الني صلر اهلل عليه وسلم فيكون أبلغ ،سنة
مشـهورًا مـذكورًا أخـذه مـن طريـق       أو كـان هـذا   ،كبار الصـحابة رفـي اهلل عـنهم   

 االستفافة

 .أن اليمامة مل تذكر يف حديث أصّح من هذا :الثاني

وبعث مع أبي بكر بالاًل إن كان عمره عليه الصالة والسـالم   :أن قوله :الثالث
وُعمـر   ،أو عشـرة  ،فقد كان عمر أبي بكر إذ ذلك تسع سنني ،إذ ذاك ثنتر عشرة سنة

كالهمـا غريـب    ؟ثـم أيـن كـان بـالل     ؟كان أبو بكر إذ ذاكبالل أقل من ذلك، فأين 
إن هذا كان ورسول اهلل صلر اهلل عليه وسلم كبريًا إما بأن يكـون   :اللهم إال أن يقال
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 ،أو إن كان القول بأن ُعمره كان إذ ذاك ثنتر عشرة سنة غـري حمفـوظ   ،سفره بعد هذا
بعضهم أنه كـان عمـره عليـه     وحكر السهيلي عن ،فإنه إمنا ذكره مقيدًا بهذا الواقدي

  83.واهلل أعلم " ،الصالة والسالم إذ ذاك تسع سنني

وأما ِذْكر أبـي   .فجماهري العلماء علر قبوله ؛أما مرسل الصحابة :قال الباحث
وأما قضـية   ،ومل مينعهم ذلك من قبول احلديث ،فالكل متفق علر نكارته ؛بكر وبالل

  .بينا حممد صلر اهلل عليه وسلم أعظم من هذافقد أوتي ن ؛اليمامة فال تؤثر يف صحته
   :.  يقول احلافظ ابن حجر1

" وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي موسر األشـعري  
 :ومل يسمَّ فيها الراهب وزاد فيها لفظـة منكـرة وهـي قولـه     ،وغريه ،أخرجها الرتمذي

وال اشـرتى   ،حينئـذ مل يكـن متـأهالً    وسبب نكارتها أن أبا بكر ،وأتبعه أبو بكر بالاًل
يومئذ بالاًل إال أن لمل علر أن هذه اجلملة األخرية مقتطعة من حديث هخر أدرجت 

 89.ويف اجلملة، هي وْهم من أحد رواته " ،يف هذا احلديث
وهـو   ،وعـده أئمتنـا وْهمـاً    ،" وِذْكر أبي بكر وبالل فيه غري حمفـوظ  :. يقول اجلزري1

وأبـو بكـر    ،ي صلر اهلل عليه وسـلم إذ ذاك اثنـا عشـرة سـنة    فإن ِسن الن ؛كذلك
 81.أصير منه بسنتني وبالل لعله مل يكن ولد يف ذلك الوقت "

 .املطلب الثاني: العلماء الذين أوردوا احلديث مبا يفهم من صنيعهم اإلقرار بصحته

 ،أورد الكثري من العلماء قصة حبريا يف كتبهم دون أن يصّرحوا حبكمهم عليهـا 
 :منها ،واألمثلة علر ذلك كثرية ،ولكنه يفهم من طريقة عرفهم هلا اإلقرار بصحتها

فتكفلـه عمـه أبـو     ،" ومات عبد املطلب بعد مثاني سنني من مولده :. قال املاوردي3
فنزل حتت صومعة  ،88وهو ابن تسع سنني ،وخرج به إىل الشام يف اجارة له ،طالب

  85.. "..ومعة راهب يقال لهوكان يف الص ،بالشام، وكان عند بصرى
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" وخرج الني صلر اهلل عليـه وسـلم مـع عمـه يف اجـارة إىل         :. يقول ابن عبد الرب9
احتفظـوا بـه فإنـه     :الشام سنة ثالث عشرة من عام الفيل فرهه حبريا الراهب فقال

 88ني ".

  :. قال الفخر الرازي1

 88.اهب وغريه مشهورة "الر ا" واعلم أن العجائب املروية يف حقه من حديث حبري
" واملعروف عن الني صلر اهلل عليه وسلم خالفه  :قال اإلمام القرطي يف " تفسريه " .8

" ُبيِّضـت إلـيَّ األصـنام " وقولـه يف " قصـة حبـريا حـني         :عند أهل العلم من قولـه 
إذ لقيه بالشام يف سفرته مع  ،استحل  الني صلر اهلل عليه وسلم بالالت والعزى

  84.." "..بي طالب وهو صي، ورأى فيه عالمات النبوةعمه أ

 :وقال يف " اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام "

.. فخـرج بـه معـه فلمـا نـزل      ." ثم إن أبا طالب خرج يف ركب تاجرًا إىل الشام
 89.حبريا يف صومعة له " :وبها راهب يقال له ،الركب بصرى من أرض الشام

" فلما بلغ اثنيت عشرة سنة خرج مع عمه أبر طالب إىل الشـام   :النووي . قال اإلمام8
فرهه حبريا الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده، وقـال: هـذا    ،حتر بلغ بصرى

 54.سيد العاملني، هذا رسول رب العاملني..."
 خرج مع عمه أبي طالـب إىل الشـام   ،" فلما بلغ اثنيت عشرة سنة :. قال اإلمام امِلّزي8

هـذا   :وقـال  ،فجاء وأخذ بيده ،فرهه حبريا الراهب فعرفه بصفته ،حتر بلغ بصرى
 53.هذا يبعثه اهلل رمحة للعاملني " ،هذا رسول رب العاملني ،سيد العاملني

" وملا بلغ اثنيت عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام خـرج   :. قال صالب الدين الصفدي4
 59.ى رهه حبريا الراهب فعرفه بصفته "فلما بلغ ُبصر ،مع عّمه أبي طالب إىل الشام
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وخرج به إىل الشـام وسـنُّه    ،" وأوصر به إىل عمه أبي طالب فكفله :. قال ابن مجاعة9
 51تسع ". :وقيل ،اثنتا عشرة سنة

 :" فلما بلغ ثنيت عشرة سنة خرج به عمه إىل الشـام وقيـل    :. قال اإلمام ابن القيم34
وأمر عمه أال يقدم به  ،رهه حبريى الراهب ويف هذه اخلرجة ،كانت سّنه تسع سنني

ووقـع يف   ،فبعثه عمه مع بعل غلمانـه إىل مكـة   ،إىل الشام خوفا عليه من اليهود
فإن بالاًل إذ  ؛وهو من اليلط الوافح ،أنه بعث معه بالاًل :وغريه ،كتاب الرتمذي

وذكـر   ،وال مـع أبـي بكـر    ،وإن كان فلم يكن مع عمه ،ذاك لعله مل يكن موجودًا
رجال  :ولكن قال ،وأرسل معه عمه بالاًل :البزار يف " مسنده " هذا احلديث ومل يقل

."58 
وقيل:  ،وهو ابن ثالث عشرة ،" ومحله عمه أبو طالب إىل الشام :. قال ابن خلدون33

والشـجر   ،ابن سبع عشرة فمروا ببحريا الراهب عند بصرى فعاين اليمامة تظلله
  55.يف قصة مشهورة " ،وبكثري من شأنه ،ربهم بنبوتهوأخ ،تسجد له فدعا القوم

  .. قال علي بن حممد البيدادي صاحب " تفسري اخلازن "39

" ويؤكد هذا ما روي يف قصة حبري الّراهب حني استحل  الني صلر اهلل عليـه  
فـرأى حبـريا    ،وذلك حني سافر مع عمه أبي طالب إىل الشام ،والعزى ،وسلم بالاّلت

 58.فاختربه بذلك " ،وهو صي ،وة فيهعالمة الّنب

  :. قال الزرقاني يف معرض رده علر أحد املستشرقني31

مـرة يف   ،أن التاريخ ال يعرف أكثر من أنه سافر إىل الشام يف اجارة مرتني :" ثانيا
 ،ومل جياوز سـوق بصـرى فيهمـا    ،ومل يسافر غري هاتني املرتني ،ومرة يف شبابه ،طفولته

ومل يك أمره سرًا هناك بل كان معه  ،وال من غريه شيئًا من الدين ،اومل يسمع من حبري
وهو ميسرة غالم خدجية  ،وشاهد يف الثانية ،وهو عّمه أبو طالب ،شاهد يف املرة األوىل
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وكـل مـا هنالـك أن حبـريا الراهـب رأى سـحابة        ،اليت خرج الرسول بتجارتها أيامئذ
 58... ".تظلله

ومل  .ولقـي حبـريا الراهـب    .رقة بن نوفل غري مرة مبكة" ولقي و :. قال ابن عاشور38
 54.وبقي علر الفطرة إىل أن جاءته الرسالة " ،يقتِد بأحد من أولئك

 .املختار والرأي ،والرتجيح ،ومناقشتهم يف حكمهم ،العلماء الذين أنكروا صحة احلديث :املبحث الثالث

 :وحتته مطلبان

 :ومناقشتهم يف حكمهم ،ة احلديثالعلماء الذين أنكروا صح :املطلب األول

فقـد   ،وعلـر رأا هـؤالء اإلمـام الـذهي     ،تكلم بعـل العلمـاء يف احلـديث   
فإليـك   ،وخمالفتـه ملسـّلمات تارخييـة    ،وكان موجَّها إىل متنه ،استفاض يف نقد احلديث

 :كالمه

فإنـه أصـير    ،كان ابن عشر سنني ؟وأين كان أبو بكر ؛" وهو حديث منكر جدًا
 ؟وأين كان بالل يف هذا الوقت ؟ صلر اهلل عليه وسلم بسنتني ونص من رسول اهلل

وأيضًا فإذا كـان عليـه غمامـة     ؛ومل يكن ولد بعد ،فإن أبا بكر مل يشرته إال بعد املبعث
ألن ظل اليمامة يعدم يفء الشجرة الـيت نـزل    ؛تظله كي  يتصور أن مييل يفء الشجرة

وال تذاكرته  ،ذكر أبا طالب قط بقول الراهب ومل نر الني صلر اهلل عليه وسلم ،حتتها
 ،وال حكته أولئك األشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم علر حكاية مثل ذلك ،قريش

 ؛فلو وقع الشتهر بينهم أميا اشتهار، ولبقي عنده صلر اهلل عليه وسلم حّس من النبوة
وملا ذهـب   ،ر عقلهوأتر خدجية خائفًا عل ،ومَلا أنكر جميء الوحي إليه أواًل بيار حراء

وأيضًا فلو أّثر هذا اخلوف يف  .صلر اهلل عليه وسلم   إىل شواهق اجلبال لريمي نفسه 
 ؟أبي طالب ورّده كي  كانت تطيب نفسه أن ميكنه من السفر إىل الشام تاجرًا خلدجيـة 
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ويف احلديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقيـة، مـع أن ابـن عائـذ  قـد روى معنـاه يف       
 59وبعث معه أبو بكر بالاًل إىل هخـره ". :دون قولهميازيه 

و  ،" هذا حديث صحيح علر شرط الشـيخني  :وعّلق الذهي علر قول احلاكم 
  .فبعضه باطل " ،" أظنه موفوعًا :فقال .مل خيّرجاه "

 84:مناقشة اإلمام الذهي يف حكمه علر احلديث

ألن  ؛"  ال يضـر بصـحة احلـديث   " وبعث أبو بكر معه بـالاًل    :. إنكار الذهي لقوله3
وهذا مل مينـع   ،وقد عّدوه وهمًا أو إدراجًا ،اجلميع متفقون علر نكارة هذه اللفظة

 .من تصحيح القصة بتمامها

" فإذا كان عليه غمامة تظله كيـ  يتصـور أن مييـل يفء الشـجرة... "      :. قول الذهي9
األقرب أنها تظله أحيانـًا  وإمنا  ،ليس هناك ما يدل علر مالزمة اليمامة له :فيقال

إن اليمامة مل تـذكر يف   :والدليل علر هذا أن احلافظ ابن كثري قال ،وتفارقه أحيانًا
  .حديث أصح من هذا

" ومل نَر الني صلر اهلل عليه وسلم ذّكر أبا طالب قّط بقـول الراهـب    :. قول الذهي1
 .وال تذاكرته قريش... "

خرب من راهب مـن أكثـر مـن ثالثـني      :أواًل فإن ذلك ؛هذا ال غرابة فيه :يقال
باإلفافة إىل أن تنبـؤات الكهـان    ،ونسي من نسي ،أو حنوها مات فيها من مات ،سنة

ورمبا اعتربت تفاؤالت للصي فلم يعريوهـا االهتمـام    ،والرهبان وحنوهم كانت كثرية
وهل  ،له إنسانهذا ما مل يق ؟فهل كل ما قيل نقل لنا ،ثم من قال: إنه مل يذكره ،الالزم

وهو يعلم أنه عليه السالم صـادق فيمـا    ،كان أبو طالب يف حاجة إىل تذكريه مبثل هذا
فلـم   ،واملعجـزات البـاهرات   ،وهل يتناقـل ذلـك أشـياخ رأوا احلـق بـأعينهم      ؟يقول
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ومع ذلك ظلوا يف طييـانهم    ؟واإلسراء ،وهل هناك أعظم من انشقاق القمر ؟يؤمنوا
 .يعمهون

وأتر خدجية خائفًا علر  ،" ومَلا أنكر جميء الوحي إليه أواًل بيار حراء :. قول الذهي8
 .وملا ذهب إىل شواهق اجلبال لريمي نفسه صلر اهلل عليه وسلم " ،عقله

ومـن   ؟َأخرب من راهب مسعه طفل من ثالثني سـنة أو حنوهـا كاملعاينـة    :يقال
..؟ فهل ترد .كة تكّلمهومساع املالئ ،وما نصنع بشق صدره ؟يدريه أنه صدق يف خربه

  .ملثل هذه الشبه وهي ثابتة بسند صحيح

" وأيضـا فلـو أثـر هـذا اخلـوف يف أبـي طالـب ورّده كيـ  كانــت           :. قول الذهي5
 .تطيب..."

وهل رّده بنـاء  علـر    ؟هل الطفل الصيري كالرجل الكبري يف اخلوف عليه :يقال
لـه السـلطة يف رّده بعـد أن    وهـل كانـت    ؟كالم الراهب جيعله يعتقدها قضية مسّلمة

.. إىل غري ذلك من االحتماالت الـيت ال  ؟.وهل تذّكر حتر لاول منعه ؟أصبح رجاًل
 .ُيرّد احلديث مع وجودها

 ..."." ويف احلديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية :. قول الذهي8

هل يرّد ف .وما تراه أنت من كالمهم ال أراه أنا ؟ما الضابط لكالم الطرقية :يقال
 ؛ثم لو فرض أنـه يشـبه كـالم الطرقيـة     ؟أو حسن ألجل هذا ،حديث إسناده صحيح

وإمنـا هـو إخبـار عـن      ،فهذا احلديث ليس فيه شيء من كالمه عليه الصالة والسـالم 
 أه  .حادثة وقعـت
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" وادققون علر أن هـذه   :فهو يقول يف " فقه السرية " ؛ومن هؤالء حممد اليزالي
مضاهاة ملـا يـذكره اإلجنيليـون مـن أن ناسـًا طلبـوا املسـيح عقـب          ،الرواية موفوعة
 83.والدته لقتله... "

ومـن   ؟" من هم هـؤالء ادققـون   :قال األلباني معلقًا علر كالم اليزالي :قلت
وقد علمت  ،أين جاء الوفع املذكور؟ وهذه الرواية هي يف حديث أبي موسر املتقدم

أفال نرى أن ما يذكره اإلجنيليون يضاهي ما  ؟وتوماذا تضّر املضاهاة بعد الثب .صحته
أفـرتّد هـذه    ؟هو ثابت يف القرهن الكريم مـن طلـب فرعـون ملوسـر يف قتلـه األنبيـاء      

 89ال". ،اللهم .للمشابهة املذكـورة

 :فقال ،وممن شّكك يف صحة احلديث الدكتور البوطي

الروايات بعـل   ويوجد بني هذه ،وأبو نعيم يف احللية ،" ورواه البيهقي يف سننه
ولعـّل يف سـنده    ،وانفرد الرتمذي بروايته مطواًل علر حنـو هخـر   ،اخلالف يف التفصيل

" هذا حديث حسن غريـب ال نعرفـه إال    :فقد قال هو نفسه بعد أن رواه ؛بعل اللني
ثـم   ،له مناكري :ويف سنده عبد الرمحن بن غزوان قال عنه يف " امليزان " .من هذا الوجه "

ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق يف سفر الني صلر اهلل عليه وسلم  أنكر :قـال
 81..".يف متنه نكارة :وقال عنه ابن سيد الناا ،وهو مراهق مع أبي طالب إىل الشام

 :مناقشة الدكتور البوطي يف حكمه

  :يف كالم د. البوطي إشكاالت ينبيي التنبيه عليها

وإمنا أخرجاه يف  ،ليس صحيحًا ،بو نعيم يف احللية "وأ ،"ورواه البيهقي يف سننه :. قوله3
 ؟" دالئل النبوة "
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" هـذا حـديث    :فقد قال هو نفسـه بعـد أن رواه   ؛"ولعّل يف سنده بعل اللني :. قوله9
 .ال نعرفه إال من هذا الوجه " " ،حسن غريب

ثم مـن قـال مـن     ،كان عليه أن جيتنب كلمة " لعل " يف مثل هذا املوطن :قلت  
." يعـّد غمـزًا يف   ."  حـديث حسـن غريـب    :لماء املعتمـدين إن قـول الرتمـذي   الع

 :" حسـن " فـاأُلوىل   :" حسن غريب " أعلر من قولـه  :بل إن قول الرتمذي .احلديث
 88 .حسن ليريه :واأُلخرى ،حسن لذاته

 .قال عنه يف " امليزان ": له مناكري" ،. قوله: " ويف سنده عبد الرمحن بن غزوان1

 85كالم الدكتور البوطي ملحوظتان: علر :قلت

 ؛ال يعّد تضعيفًا مطلقـًا للـراوي   ،ُحْكم العلماء علر راٍو بأّن له مناكري :األوىل
وقال  88." وما كّل َمن روى املناكري يضّع  " :فالذهي نفسه يقول يف  " ميزان االعتدال "

ه تـرك روايتـه حتـر    " روى مناكري "  ال يقتضي مبجـرد  :" قوهلم :اإلمام ابن دقيق العيد
ألن منكـر احلـديث    ؛منكـر احلـديث   :تكثر املناكري يف روايته وينتهي إىل أن يقـال فيـه  

 وص  يف الرجل يستحق به الرتك حلديثه ".

ويعقـوب   ،وابن منري ،كابن املديين ؛أكثر العلماء علر توثيق ابن غزوان :الثانية
فكـان مـن    ،نـد ترمجتـه  وقـد سـبق بيـان ذلـك ع     ،والـدارقطين  ،وابن سـعد  ،بن شيبة

   .اإلنصاف اإلشارة إىل ذلك حتر تتضح الصورة لدى القارئ

 .. ".يف متنه نكارة :" وقال عنه ابن سيد الناا :. قوله8

 ؛كان عليه أن يذكر كالم ابن سيد الناا كّله حتر يتضـح املقصـود منـه    :قلت
 ،يف الصـحيح  " ليس يف إسناد هذا احلـديث إال مـن خـّرج لـه     :فابن سيد الناا يقول

 ،ويـونس بـن أبـي إسـحاق     ،وعبد الرمحن بن غزوان أبو نوب لقبه انفرد به البخـاري 
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وهي إرسال أبي بكـر   ،" ومع ذلك ففي متنه نكارة :انفرد به مسلم ". ثم بعد ذلك قال
.. ؟.وأبو بكر حينئذ مل يبلغ العشر سنني ،وكي  ،مع الني صلر اهلل عليه و سلم بالاًل

 ؛سيد الناا هنا ال خيتل  عن كالم مـن صـحح احلـديث أو حّسـنه     وكالم ابن ،88."
 ..وابن حجر ،كاحلافظني ابن كثري

" حـديث منكـر    :فيقـول  ؛وممن تكلم يف احلديث الدكتور بشار عـواد معـروف  
"  :.." وعّلـق علـر عبـارة الرتمـذي    .كما بيناه يف تعليقنا املفّصـل علـر الرتمـذي    ؛جدًا

كمـا   ؛لعبارة تدل علر فع  احلديث عند الرتمذي" وهذه ا :حديث حسن غريب.. "
 84هو وافح للدارا لعبارة الرتمذي ".

وهو يف رأيه هذا مل خيـرج عمـا قالـه     .سبق التعليق علر هذه املسألة هنفا :قلت
مل أجـد سـوى سـرد  لكـالم      ،الذهي، وحني رجعت إىل تعليقه املفصل علر الرتمذي

وقد سـبقت مناقشـة اإلمـام     ؟" دوى أدنر تعليقالذهي الذي قاله يف " تاريخ اإلسالم 
  89.الذهي يف حكمه علر احلديث

 .والرأي املختار ،الرتجيح :املطلب الثاني

والذي استقرأت من خالله عشرات الكتـب للوصـول    ،من خالل هذا البحث
  :فإنين أنبه علر ما يأتي ،حلالة حديث حبريا يف ميزان القبول والرد ،إىل إجابة شافية

وإن كـان مّثـة نقـدب لـبعل األلفـاظ       ،ما تطمئن له نفس الباحث ثبوت قصة حبريا. 3
 ،فالعبارة املنكرة اليت ختم بها احلديث ؛ولكنها ال تطيح باحلديث كله ،الواردة فيه

وزوده الراهـب مـن الكعـك والزيـت " مل متنـع       ،" وبعث معه أبو بكر بالاًل :وهي
 .بق بيان ذلككما س ؛العلماء تصحيح الرواية باجلملة
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أو استشهدوا به يف كتبهم مقّرين له دون  ،. مجاهري العلماء أثبتوا صحة احلديث نصًا9
ألنـين مل أجـد    ؛وقد يقبل ذلـك منـه   ،بل أشار ابن األثري لإلمجاع علر قبوله .نقد

ووفاة اإلمام الذهي ما يقرب من مائـة   ،وما بني وفاته ،أحدًا سبقه إىل رّد احلديث
 .ًاوأربعني عام

وكّل مـن   ،وقد انصّب نقده علر املنت ،. اإلمام الذهي أول من اشتهر بنقد احلديث1
 .فإمنا كان صدى لكالمه دون إفافة هامة ؛جاء بعده ناقدًا للحديث

 ،. مجيع الشبهات اليت أثريت حول القصـة أمكـن اإلجابـة عنهـا مبـا يثبـت أصـلها       8
  .الني صلر اهلل عليه وسلمويف ذلك إثبات جزء هام من سرية  ،وصحة وقوعها

بيـّل   ،. هذا احلديث وما دار حوله من نقاش مثال خصب لنقد املنت عند العلمـاء 5
خالفـًا ملـن زعـم أن ادـدثني مل يتوجـه نقـدهم إال        .النظر أصابوا يف ذلـك أم ال 

 .لإلسناد فحسب
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 :ثــراجـ  البـحملا

هـب  هكذا فبطه الذهي، وشّراب " املوا –ممدودًا  –. قال العالمة الزبيدي: " وحبريا الراهب، كأمري 3
". ويف رواية: باألل  املقصورة. ويف أخرى: كأمري. وأمـا تصـيريه: فيلـط؛ كمـا صـرحوا بـه. ".       

، حتقيق: إبراهيم الرتزي، 314 – 399، ص 34انظر: حممد بن حممد الزبيدي، تاج العروا، ج 
 وزارة اإلعالم يف الكويت.

ر، بـريوت،  دار إحيـاء   هـ(، سنن الرتمذي، ت: أمحد حممـد شـاك  998. حممد بن عيسر الرتمذي )9
 الرتاث العربي.

هـ(، املصن ، ت: حممد عّوامة، الريـاض،   915. أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أبي شيبة  الكويف )1
 دار القبلة، دمشق، مؤسسة علوم القرهن.

هـ(، البحر الزخار املعروف مبسند البزار، ت: د. حمفوظ الرمحن زين  999. أمحد بن عمرو البزار )8
 ، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم. اهلل

 .3هـ(، كتاب الثقات، حيدر هباد، دائرة املعارف العثمانية، ط  158. حممد بن حبان البسيت )5

هـ( تـاريخ األمـم وامللـوك، ت: حممـد أبـو الفضـل        134. أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت 8
 إبراهيم، بريوت، دار سويدان.

هــ(، املسـتدرك علـر الصـحيحني، بـريوت، دار       845 احلاكم النيسابوري )ت .حممد بن عبد اهلل8
 الكتاب العربي. 

 هـ(، تاريخ بيداد، بريوت، دار الفكر. 881. أمحـد بن علي اخلطيب البيدادي )4

هـ(، دالئل النبوة، ت: عبد الرمحن حممد الكـتي، القـاهرة، دار    854. أمحـد بن احلسني البيهقي، )9
 م. 3989طباعة، النصر لل

هـ(، دالئـل النبـوة، بـريوت، ت: د. حممـد رواا      814. أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاني )34
 م.  3999، 8قلعجي و عبد الرب عباا،  دار النفائس، ط 

 ، 3959هـ(، معرفة الصحابة، ب  814. أبو نعيم )33
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هواتـ  اجلّنـان "، ت: إبـراهيم     هـ(، نوادر الرسائل  " 198. حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي )39
 م. 3948 -هـ  3848، 9صا ، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 

هـ(، تاريخ مدينـة دمشـق،    583. أبو العاسم علي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )31
 ت: حمب الدين عمر بن غرامة العمروي، بريوت، دار الفكر. 

، ت: حممـد  8499هــ(، تقريـب التهـذيب، ترمجـة      459. أمحد بن علي بن حجـر العسـقالني )  38
 م. 3999، 8عوامة، دمشق، دار القلم، ط 

، بريوت،  دار الكتـب  959ص  34. أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البيدادي، تاريخ بيداد، ج 35
 العلمية.  

، 985، ص 9هــ(، البدايـة والنهايـة، ج     888. إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفـداء ) 38
 ريوت، دار الكتب العلمية.ب

، 543، ص9هـ(، ميزان االعتدال يف نقد الرجال،ج  884. حممد بن أمحد بن عثمان الذهي )ت 38
 ت: علي حممد البجاوي، بريوت، دار الفكر.

 ، 119،ص 3هـ(، تذكرة احلفاظ    ج 884. الذهي )34

ب األرنـاؤوط، بـريوت،   ، ت: شـعي 98843هـ(، املسند ب  983. انظر: اإلمام أمحد بن حنبل )39
، ت: أمحـد  1385هـ(، سـنن الرتمـذي، ب   998مؤسسة الرسالة. و حممد بن عيسر الرتمذي )

حممد شاكر، بريوت،  دار إحياء الرتاث العربي. وانظر علته: عبد الرمحن بن أبي حـال الـرازي   
 ، ت: حممد بن صا  الدباشي، بـريوت، دار ابـن حـزم، ط   9189هـ(، علل احلديث،  198)
 م. 9441، 3

 ، بريوت، دار الفكر.998 – 991، ص 8. ابن حجر، تهذيب التهذيب ج 94

 م   3999، ت: حممد عوامة، دمشق، دار القلم، ط، 1988. ابن حجر، تقريب التهذيب، ترمجة 93

. املعضل: هو ااحلديث الذي سقط من رجال إسناده اثنان متتابعان فأكثر، واملرسل: هو احلـديث  99
تابعي إىل رسول اهلل صلر اهلل عليه وسلم. انظر: حممد بن عبد الرمحن السخاوي الذي يرفعه ال
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، ت 358، ص 3، و ج 345، ص 3هـ(، فتح املييث بشرب ألفية احلديث للعراقي، ج  949)
 م. 9441، 3علي حسني علي، القاهرة، مكتبة السنة، ط 

 351، ص 3لطبقـات الكـربى ج   . انظر: حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البصري الزهري، ا91
علي بن احلسن بن هبة اهلل بـن عبـد اهلل الشـافعي ابـن عسـاكر      ، بريوت، دار صادر. و355 -
. ، حتقيق: علي شريي، بريوت، دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع   35 - 5/ 1هـ(،  583)

ت، ، ت: د. بشـار عـواد، بـريو   548 – 541، ص 3(، تاريخ اإلسـالم، ج  888والذهي )ت 
دار اليرب اإلسالمي. وحممد بن رزق بن طرهـوني، صـحيح السـرية النبويـة املسـماة السـرية       

 هـ. 3834، 3، القاهرة، دار ابن تيمية، ط 348، هامش 384، ص 3الذهبية ج 

هـ(، عيون األثر يف فنون امليازي والشـمائل والسـري،    818. حممد بن عبد اهلل  ابن سيد الناا )98
 م. 3948ؤسسة عز الدين، ، بريوت، م88، ص3ج

، 34هـ(، حتفة األحوذي بشرب جـامع الرتمـذي، ج   3151. حممد بن عبد الرمحن املباركفوري )95
 م. 3995، ت: صدقي حممد العطار، بريوت، دار الفكر، 88ص 

 ، حتقيق: علي شريي.1/5هـ(،  583ابن عساكر ). 98

هــ(، هدايـة احليـارى يف أجوبـة      853. حممد بن أبي بكر الدمشقي املعروف بابن قيم اجلوزيـة ) 98
 .43، ص 3اليهود والنصارى، ج 

، ت: حممد علر 38هـ(، الفصول يف سرية الرسول صلر اهلل عليه وسلم، ص  888. ابن كثري )94
 احللي، دبي، مجعية دار الرب.

 .388. املصدر السابق، ص 99

،  حتقيـق: علـي   151، ص 3هـ(، اإلصابة يف متييـز الصـحابة، ج    459. ابن حجر العسقالني )14
 ". 3839حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل، الطبعة األوىل، "

، 438، ص 4هــ(، فـتح البــاري شـرب صـحيح البخــاري ج      459. ابـن حجـر العســقالني  )  13
 هـ.3189 بريوت، دار املعرفة،
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/  3هــ(، اخلصـائص الكـربى )    933. جالل الدين عبد الـرمحن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت      19
 (، ت: د. حممد خليل هراا، القاهرة، دار الكتب احلديث.948

، دمشق، مؤسسـة ومكتبـة   83م(، دفاع عن احلديث النبوي والسرية، ص  3999. األلباني )ت 11
 هـ.  3198اخلافقني، 

 –، الشـارقة، مكتبـة الصــحابة   88، ص 3. د. علـي حممـد حممـد الصـاّلبي، الســرية النبويـة ج      18
 م. 9443، 3، طالقاهرة، مكتبة التابعني

، دمشـق، دار  939 – 933ص  3. د. حممد حممد أبو شهبة، السرية يف فـوء القـرهن والسـنة ج    15
 م. 3999، 9القلم، ط 

 ، عمان، دار النفائس.58. إبراهيم العلي، صحيح السرية النبوية، ص 18

، 384 – 384، ص 3. حممد الصـادق إبـراهيم عرجـون، حممـد رسـول اهلل مـنهج ورسـالة ج        18
 م.   3945، 3شق، دار القلم، ط دم

، الريـاض،  394، ص 3.أ.د. مهدي رزق اهلل أمحد، السرية النبوية يف فوء املصادر األصلية، ج 14
 هـ. 3898، 9دار إمام الدعوة، ط 

 . 348، هامش 384، ص 3. طرهوني، صحيح السرية النبوية املسماة السرية الذهبية ج 19

 .88، ص3ألثر يف فنون امليازي والشمائل والسري، جهـ(، عيون ا 818. ابن سيد الناا )84

 .985، ص 9هـ(، البداية والنهاية، ج  888. ابن كثري )83

،  حتقيـق: علـي   151، ص 3هـ(، اإلصابة يف متييـز الصـحابة، ج    459. ابن حجر العسقالني )89
 ".3839حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل، الطبعة األوىل، "

 .88، ص 34هـ(، حتفة األحوذي بشرب جامع الرتمذي، ج 3151. املباركفوري )81

. الذي مال إليه مجهور العلماء أن عمره عليه الصالة والسالم كان اثنيت عشرة سنة؛ كما سبق 88
 بيانه.
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، ت: خالـد عبـد الـرمحن العـك،     984هـ(، أعـالم النبـوة، ص    854. علي بن حممد املاوردي )85
 م. 3998 -هـ  3838، 3بريوت، دار النفائس، ط 

هـ(، االستيعاب يف معرفة األصـحاب،   881. يوس  بن عبد اهلل بن عبد الرب القرطي النمري )88
 م   9449، 3، ت: عادل مرشد، عمان، دار األعالم، ط14ص 

 .88، ص 38هـ(، التفسري الكبري، ج  848.حممد بن عمر بن حسني الرازي )ت 88

هــ(، اجلـامع ألحكـام القـرهن     883ي القـرطي ) حممد بن أمحد بن أبي بكر األنصاري اخلزرجـ  .84
 ،   89، ص 38ج الكريم 

، ت: د. أمحد حجازي السقا، 945، ص3. القرطي، اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد، ج 89
 بريوت، دار الرتاث العربي.  

، حتقيـق  99، ص 3هـ(، تهـذيب األمسـاء والليـات، ج     888. حمير الدين بن شرف النووى )54
 ر عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية.مصطف

، 3هـ(، تهذيب الكمال يف أمسـاء الرجـال، ج    889.مجال الدين يوس  املزي أبو احلجاج )ت 53
 ، ت: د. بشار عواد معروف،  بريوت، مؤسسة الرسالة.349ص 

: ، ت85، ص 3هـ(، الـوايف يف الوفيـات، ج    888. صالب الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت 59
 م. 3989هلموت ريرت، أملانيا، مجعية املستشرقني األملان، 

(، املختصـر الصـيري يف سـرية    888. عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم املعروف بـابن مجاعـة )ت   51
، 3، ت: د. حممد كمـال الـدين عـز الـدين، بـريوت، عـامل الكتـب، ط        14البشري النذير، ص 

 م. 3944

، ت: 88، ص 3هـ(، زاد املعاد يف هـدي خـري العبـاد، ج     853. حممد بن أبي بكر الزرعي )ت 58
 م. 3998، 98شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األرناؤوط، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 

، تـاريخ ابـن خلـدون،  ت: أبـو     899هــ(، ص   444. عبد الرمحن بن حممد ابـن خلـدون )ت   55
 صهيب الكرمي، األردن، بيت األفكار الدولية. 
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  ثالثًا: فقه وأصوله
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 الّصالة الرّبانيِّة يف حكم من أدرك ركعة 

 من الثالثية أو الرباعية
 تأليف

 هـ0101ت.  نوح بن مصطفى القونوي املفيت احلنفي

 

 
 حتقيق 

 كبري احملاضرين
 كلية الشريعة والقانون

 مية ااماليييةجامعة العلوم اإلسال

 أستاذ مساعد
 جامعة احلدود الشمالية 

 اامملكة العربية السعودية ،عرعر
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 الّصالة الرّبانيِّة يف حكم من أدرك ركعة 

 من الثالثية أو الرباعية
 تأليف

 هـ0101ت.  نوح بن مصطفى القونوي املفيت احلنفي

 البحث ملخص

للمسبوق جمموعة أحكام خاصة يف الفقه اإلسالمي، والرسالة اليت حنن بصـدد  
حتقيقها انفردت بتناول بعـ  أحكـام ابسـبوق يف الصـالة يف  اـار ابـنهي ا نفـي        

، هدف من نوح بن مصطفى القونوي ابفيت ا نفيبشكل خاص، والرسالة من تأليف 
ية لسؤال مت توجيهه  ليه؛ فأفرد اجلواب برسـالة خاصـة، و ـد    خالهلا  ىل اإلجابة الواف

األوىل ابسـبوق  اا أدرك ركعـة مـن اليال يـة أو     تكونت هنه الرسـالة مـن مسـألت ؛    
الرباعية، فكيف يكمل ما سبق به؟ و د أكير القونوي من النقول مـن كتـي ابـنهي    

في ودح  الردود اليت ا نفي،  م عرض القونوي األدلة اليت تؤيد رأي ابنهي ا ن
 .وجهت  ىل تلك األدلة

رسم ابفيت، ومنهجية الفتوى يف الفقه ا نفي، أما ابسألة اليانية فقد تناول فيها 
ال سّيما  اا اختلفت اآلراء يف ابسألة الواحدة ب  اإلمام أبـي حنفيـة وصـاحبيه،  ـم     

الفقهية، ومنهجية  حكم الفتوى من الكتي، وا ديث عن شروط صريورة ابرء جمتهدًا
 ـم تطـرق  ىل ا ـديث    ، تيـار دو  مـرجح  خالرتجيح ب  األ وال والتحـنير مـن اال  

اول مسـألة  تنـ ب ىالتلفيق ب  ابناهي الفقهية، وأحكام التقليد بالنسبة للعامي، وانتهـ 
  غالق باب االجتهاد  اا ما استقر اخلالف على رأي .
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ُيعنـى بدراسـة    :األول سـم ؛   بتقسـيم هـنه الدراسـة  ىل    ا و د  ـام الباحيـ  
خمتصرة عن ابؤلف؛ تضمنت: ترمجة ابؤلـف،  ـم االنتقـال  ىل ا ـديث عـن شـيو        
ابؤلف وتالمينه، ومكانته العلمية، و ناء العلماء عليه،  م مؤلفاته، وانتهـى ا ـديث   
عن ابؤلف بوفاته.  م جاء القسم الياني و د تضمن دراسة خمتصرة عن ابخطوط  ـم  

 للنص ابخطوط. يقًاحتق

 ابسبوق، اجملتهد، ابنهي ا نفي. الكلمات ابفتاحية:
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As-Salah al-rabbaniya fi hukum man adraka raq'ah 

min ath-thulathiyah awil-ruba'iyah 

"Divine Prayer in the shri'a ruling of who catches up with 

a rak'ah "one kneeling prayer" of the three or four 

rak'ahs prayers" 

Noah bin Mustafa Alqonoei al-Mufti al-Hanafi "d. 1070 H" 

Verified by 
 

Dr. Hamza Abed AL-Karim Hammad 

Dr. Sheaf Ali Alfaqieh 

 

Summary 

Al-Masbouq's Prayer (The late follower / the one who arrive 

late for the congregational prayer) has special provisions in Islamic 

fiqh (jurisprudence), thus the treatise that we are going to have 

tahqiq (verification) is the only one that discusses the late follower 

prayer provisions in the Hanafi school, in particular . 

The treatise was written by Noah Bin Mustapha Alqonoei al-

mufti al-Hanafi; he aims at giving a satisfying answer of the 

question that directed to him. He answers it in a separate treatise; 

the treatise includes two issues. First, if a late follower catches up 

with one rak'ah of the three or four rak'ah prayers, how is he to 

complete what he missed in the prayer? The Alqonoei quotes a lot 

from the books of the Hanafi School, and then he discusses proofs 

that support Hanafi school view and refutes the responses that 

directed to these proofs. The second issue deals with Mufti (means 

an Islamic scholar who is an interpreter or expounder of Islamic 

law (Sharia) traits and the methodology of the fatwa in the Hanafi 

school of fiqh, especially if there are different views on the same 

matter between Imam Abu Hanifa and his two companions. 
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 After that, he discusses the conditions of becoming mujtahid 

(an Islamic scholar who is competent to interpret sharia), the shari'a 

ruling of fatwa (juristic ruling concerning Islamic law issued by an 

Islamic scholar) in fiqh books, methodology of weighting between 

opinions, and warning from accepting opinions without having 

murajih (preferred distinction). 

Next, he discusses the fabrication among schools of fiqh, and 

the provisions of imitation for the common people. He ends with 

the issue of closing the door of ijtihad if disagreement settled on 

two opinions. 

The researchers divide the study into two parts; the first is a 

brief about the author; includes: the author biography, then moves 

on to talk about his sheikhs (scholars who taught him), his students, 

his position, and other scholars praise for him, his works, and ends 

talking about the author by his dead. The second part includes a 

brief study of the manuscript, and a verification of the manuscript 

text. 

Key words: Al-Masbouq's Prayer "The late follower", 

Mujtahid "an Islamic scholar", AL-madhab AL-hanafi "One of the 

schools of jurisprudence". 
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 املقدمة:

ا مد هلل رب العاب ، والصالة والسالم على رسوله خامت النبـي  وابرسـل ،   
 وعلى آله وصحبه الطيب  الطاهرين، وبعد،

الصالة أساس من أسس الدين، من أ امها أ ام الدين ومن هدمها هدمه، و ـد  
امهـا  اعتنى بها الفقهاء أّيمـا عنايـة، فشـرعوا يف مصـنفاتهم الفقهيـة يوأـحو  أحك      

ومسائلها، ومن مجلة تلك ابسائل صالة ابسبوق، وابخطوط الني حنن بصـدده تفـرد   
بتناول بع  مسائل أحكام ابسبوق بالبحث والدرس أـمن  اـار ابـنهي ا نفـي     

من خالل هنه الرسالة  ىل اإلجابة الوافية لسـؤال   القونويبشكل خاص، و د هدف 
صة. و د اشتملت هنه الرسالة على مسألت ؛ مت توجيهه  ليه فأفرد اجلواب برسالة خا

األوىل ابسبوق  اا أدرك ركعة من اليال ية أو الرباعيـة، فكيـف يكمـل مـا سـبق بـه؟       
القونوي من النقول من كتي ابنهي ا نفي،  م عـرض  ونلحظ يف هنه ابسألة  كيار 

 تلـك  القونوي األدلة اليت تؤيد رأي ابنهي ا نفي ودح  الردود الـيت وجهـت  ىل  
رسـم ابفـيت، ومنهجيـة الفتـوى يف     . أما ابسألة اليانية فقد تناول فيها القونـوي  األدلة

الفقه ا نفي، ال سّيما  اا اختلفت اآلراء يف ابسألة الواحدة بـ  اإلمـام أبـي حنفيـة     
حكم الفتـوى مـن الكتـي    ، ووصاحبيه،  م ا ديث عن شروط صريورة ابرء جمتهدًا

 م تطرق ، تيار دو  مرجحخلرتجيح ب  األ وال والتحنير من االالفقهية، ومنهجية ا
ى  ىل ا ديث التلفيق ب  ابناهي الفقهية، وأحكـام التقليـد بالنسـبة للعـامي، وانتهـ     

 ول مسألة  غالق باب االجتهاد  اا ما استقر اخلالف على رأي .تناببعرض 

دراسـة خمتصـرة عـن    ُيعنـى ب مدخل بتقسيم هنه الدراسة  ىل  ا و د  ام الباحي
ابؤلف؛ تضمنت: ترمجة ابؤلف،  م االنتقال  ىل ا ديث عن شيو  ابؤلف وتالمينه، 
ومكانته العلمية، و ناء العلماء عليه،  م مؤلفاته، وانتهى ا ديث عن ابؤلف بوفاتـه.  
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، حيث  ام الباحيا  بتحقيـق اسـم   دراسة خمتصرة عن ابخطوط م انتقل الباحيا   ىل 
ونسبته للقونوي من خالل تتبع كتي الرتاجم وفهارس الكتي وابخطواات، الكتاب 

فضاًل عن التحليل الداخلي لنصوص ابخطوط حيث   َّ النقوالت اليت اعتمد عليهـا  
القونوي يف ابخطوط كانت لعلماء  د سبقوه، فتواريخ وفيـاتهم متقـدم علـى تـاريخ     

ميته،  م تناوال وصف النسخ اليت وفاته.  م عرض الباحيا  سبي كتابة ابخطوط وأه
و فا عليها وعرأا بع  الصور من النسخ ابخطواـة،  ـم بّينـا اريقـة عملـهما يف      

  ىل حتقيق النص.  م انتقالالتحقيق، 

 نه مسيع أ  جيعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم،  سأل اهلل العلي القديرنختامًا: 
 جميي الدعاء.
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 دراسة خمتصرة عن املؤلف: مدخل

 (2)وتعلم فيها، ولد يف أماسية ابفيت ا نفّي (1)نوح بن مصطفى القونوي وه
 (4)وكا  مفيت  ونية، سكن القاهرة وتويف بها.

امة عبد الكريم السوسي تلمين شيخ اإلسالم علي بن غامن أخن الفقه عن العّل
و رأ علوم ا ديث رواية ودراية على حمدث مصر حممد حجازي  (3)ابقدسي،
ومن  (1).عن العارف باهلل حسن بن علي اخللوتيالتصوف وأخن علوم  (5)الواعظ،

 (1)مصطفى بن محزة الرومي ا نفي الشهري باآلاه وي.تالمينه: 

 ، ال عنه احمليب يف خالصة األ ر: "نوح بن مصطفى الرومي ا نفي نزيل مصر
عديدة من  وهو يف علوم ،اإلمام العالمة سابق حلبة العلوم سار اكره واشتهر علمه

وكا  حسن األخالق وافر ا شمة  ،والكالم لما التفسري والفقه واألصوالفائق  سّي
 (1)جم الفضائل."

 (11)،بلغة ابرتجم يف اللغةو (11)،أشرف ابسالك يف ابناسك (9)ومن مصنفاته:
الدر ابنظم يف و (14)،ترمجة ابلل والنحل للشهرستانيو (12)،تاريخ مصر والنيلو

رسالة يف بيا  الفرق ب  ا ديث القدسي والقرآ  و (13)،ام األعظممنا ي اإلم
رفع و (11)،رسالة يف حكم صالة اجلمعة والركعات األربعو (15)،وا ديث النبوي

، زبدة الكالم فيما حيتاج  ليه اخلاص والعام يف العقائد، والظنو  عن حقيقة الطاعو 
سرية النيب عليه السالم واكر و ،السيف اجملرم يف  تال من هتك حرم ا رم احملرمو

عمدة الراغب  يف ، وشرح دعاء القنوتو (11)،العشرة الكرام ومنا ي األئمة األربعة
القول األظهر يف بيا  ، والفوائد السنية يف ابسائل الدينية، ومعرفة أحكام عماد الدين

 (11)،الكلمات الشريفة يف تنزيه أبي حنيفة عن الرتهات السخيفة، وا د األكرب
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نتائج النظر ، ومطلع البدر يف فضل ليلة القدرو (19)،اللمعة يف آخر ظهر اجلمعةو
  (21)حواشي النظر يف الدرر والغرر.

اي القعدة سنة سبع  بعد األلف ودفن الياني والعشرين من  تويف بالقاهرة يف
 (21).بالقرافة الكربى

 دراسة خمتصرة عن املخطوط وحتقيقه

 ه:حتقيق اسم الكتاب ونسبت

اتفقت مجيع النسخ اليت و ف عليها الباحيا  علـى اسـم الكتـاب، و ـد نـص      
"فيقـول العبـد   القونوي يف بداية ابخطوط على أنه صاحي هنا ابخطوط حيث يقول:

نسـي  ، و ـد  ..."ابنني النليل، الراجي عفو مواله اجلليل، نوح بن مصطفى ا نفـيّ 
وأ بــت احملــيب أ   ىل القونــوي،  ابخطــوط بــالنص (22)بغـدادي يف هديــة العــارف ، ال

 (23)واكـر الزركلـي   (24)،للقونوي رسائل كيرية دو  أ  حيصر عناوين تلـك الرسـائل  
حنو الك، وميكن االستئناس بكو  النقوالت اليت اعتمد عليهـا القونـوي    (25)وكحالة

 يف ابخطوط كانت لعلماء  د سبقوه، فتواريخ وفياتهم متقدمة على تاريخ وفاته.

 ة ابخطوط:سبي كتاب

 نـي ُسـئلت    ..."نص القونوي يف مقدمة ابخطوط على سبي كتابتـه  ا يقـول:  
 سابقًا عن رجل أدرك ركعة من الظهر أو العصر أو العشاء، كيف ُيصلي ما ُسبق بـه؟ 

رأى هنا اجلواب من ال خربة له بابعقول وابنقول وال مبا صدر يف هنا  فلمَّا...فأجبته:
ول؛ استغرب اجلواب األول غاية االستغراب، وأخن يقول: ما الباب من العلماء الفح

مسعنا بهنا من مشاخينا وال رأيناه يف كتاب، أوما علم هـنا الَعُنـود أ  فـوق كـل اي     
فأردت أ  أاكـر   علم عليم، والفضل من اهلل يؤتيه من يشاء واهلل او الفضل العظيم.
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كل عنود وجهول، وهـا أنـا يف   ما يف هنا الباب من ابنقول؛ لريجع عن عناده وجهله 
"  ا  فـابخطوط هـو منا شـة إلنكـار     ابقصود أسعى بعونه و درته وهو ابع  ابقدر.

السائل جلواب سؤاله الني وجهه  ىل القونوي، والك مـن خـالل حشـد النصـوص     
والنقوالت يف ابنهي ا نفي بشكل رئيس اليت تؤيد رأي القونـوي، هـنا وصـوص    

وهو الني تناول فيه القونوي بعـ  مـا   –طوط، أما الشق الياني الشق األول من ابخ
فلعل القونوي أراد أ  يربط  جابته للسائل بابنحى األصـولي، فكأنـه    -يتعلق باجملتهد

 أراد أ  يقول للسائل:    من أراد االجتهاد يف ابسائل فهنه شروط اجملتهد وصفاته.

 أهمية الكتاب:
فرَّد ببحث صالة ابسبوق بالبحث والدرس، يعّد هنا الكتاب من أوائل من ت

حيث مل يقف الباحيا  على من انفرد ببحث مسألة ابسبوق أمن الفقه ا نفي  بل 
القونوي ا نفي، ومل نقف أيضًا على من أفرد هنه ابسألة بالبحث يف بقية ابناهي 

 يف الفتاح الكريم هـ( يف رسالته مواهي911سوى السمهودي الشافعي )ت. 
 اإلمام مع يدرك مل من  م جاءت رسالة يف ابسبوق (21)باالستفتاح، وابشتغل سبوقاب

 ابسبوق  م رسالة (21) هـ(،1223األوىل، ألمحد بن حممد اهلرباوي )ت.  الركعة من
ابنهج، ألمحد بن عبد الكريم الرتمانيين )ت.  على اجلمل حاشية من خمتصرة وابوافق
الجتاه الدراسات الفقهية اليت تأخن البعد الرأسي وهنا يشكل بنرة  (21)هـ(،1294

يف البحث والدرس، فإفراد ميل هنه ابوأوعات يف كتي مستقلة يبّين مدى النضج 
ابعريف عند السابق  يف ختصيص كتي  ائمة بناتها للتنقيي يف موأوع حمدد، حبيث 

  يشكل هنا ابوأوع كيانًا مستقاًل  ائمًا بناته.

إ  أهمية الكتاب تظهر يف كونه غين بأمساء مراجع يف الفقه ومن جهة أخرى، ف
 ا نفي بعضها مفقود وبعضها ما زال خمطواًا؛ منها:
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  ،ابنتقى يف فروع ا نفية، للحاكم الشهيد أبي الفضل حممد بن حممد بن أمحد
هـ، و د مجع يف ابنتقى خالصة ما مجعه من  المثائة جزء 443ابقتول شهيدًا سنة 

 مالي والنوادر.ميل األ

  هـ(515لإلمام حممد بن  براهيم بن أنوش ا صريي ا نفي، )ت. ا اوي. 

  الوجيز شرح اجلامع الكبري ألبي احملامد، حممود بن أمحد بن عبد السيد البخاري
مل يقف الباحث على نسخة مطبوعة من هـ(، و141)ت.  ا صريي ا نفي،

الباحث و ف على عنوا  أاروحة الوجيز، فالكتاب ما زال خمطواًا، بيد أ  
دكتوراه موسومة بـ: حتقيق" خمطوط الوجيز" لإلمام حممود ا صريي وهو شرح 
اجلامع الكبري لإلمام حممد بن ا سن الشيباني، للباحث محيد بن  ائد سيف أمحد، 

 هـ.1319أاروحة دكتوراه يف ابعهد العالي للقضاء يف السعودية، سنة 

 بي الربكات، عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين الكايف شرح الوايف أل
  أجزاء منه  د مت حتقيقها أوما زال الكايف خمطواًا بيد هـ(، 111النسفي، )ت. 

 .يف بع  الرسائل اجلامعية

 هـ(، 111بي الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي )ت. ابصفى لإلمام أ
عمر بن حممد ، خلالف ألبي حفصة او د  ام أبو الربكات النسفي بشرح منظوم

هـ(، يف كتاب مّساه ابستصفى،  م اختصره يف 541)ت.  بن أمحد النسفي ا نفي
 ابصفى، وما زال ابصفى خمطواًا.

 " بن علي بن  "أبو بكرالسراج الوهاج لكل االي حمتاج، شرح بختصر القدوري لـ
( وما زال الكتاب خمطواًا هـ111)ت.  الزبيدي اليمين، أو ا دادي ادحممد ا دَّ

 ومّثة دراسات جامعية تناولت أجزاًء من الكتاب دراسة وحتقيقًا.
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  .الفتاوى الظهريية، لظهري الدين، أبي بكر، حممد بن أمحد بن عمر البخاري، ت
اجلامعية  ة بع  الدراسات، بيد أ  مّثةخمطواالفتاوى  تما زالهـ.و119

 .بالتحقيق اتناولت أجزاء منه

 شرح الوايف ألبي الربكات، عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين  الكايف
  أجزاء منه  د مت حتقيقها أهـ(، وما زال الكايف خمطواًا بيد 111النسفي، )ت. 

 .يف بع  الرسائل اجلامعية

 و فات مع عمل القونوي يف ابخطوط:

قونوي يف من خالل التحقيق؛ ظهرت للباحيا  بع  النقاط ابتعلقة مبنهجية ال
 ابخطوط؛ منها:

تب  من خالل ابخطوط سعة ااالع القونوي وحرصه على استيعاب اآلراء  -
الفقهية يف ابسألة الواحدة، و د ظهر هنا من خالل ابخطوط، وحماولة استيعابه 
لآلراء ابختلفة يف ابسألة الواحدة، فقد كا  يب  آراء أصحاب ابنهي ا نفي 

 اهي األخرى.وغريهم من فقهاء ابن

امتاز أسلوبه با رص على التو يق يف النقل، والعزو  ىل ابصادر اليت كا  ينقل  -
 منها، مع الد ة يف حتديد موأع النقل من ابصدر يف بع  ابواأع، كما يف  وله:

"و ال  اأي خا ، يف  "و ال ا دادي يف السراج يف باب  ضاء الفوائت..."، و وله:
 ه: "و ال يف الكتاب ابنكور يف باب سجود السهو".رسم ابفيت..."، و ول

بيا  األدلة اليت استند  ليها أصحاب اآلراء الفقهية، وتعليل أسباب االختالف،  -
و د ظهر هنا يف ابخطوط من خالل بيانه لألدلة اليت استند هلا أصحاب كل  ول 

 يف مسألة ابسبوق يف الصالة. ومن  ّم منا شتها.
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بخطوط حرصه على توجيه اآلراء ومنا شة األدلة بصورة كما ظهر من خالل ا -
تسهم يف ترجيح آراء ابنهي ا نفي، من خالل عرض القونوي األدلة اليت تؤيد 

 .رأي ابنهي ا نفي ودح  الردود اليت وجهت  ىل تلك األدلة

يتصرف القونوي أحيانًا يف بع  النقوالت  ما بتغيري األلفاظ يف النص:  التصرف -
د ختصار اما ال يؤ ر يف ابعنى أو اال تصار على اكر موان الشاهد، و باال أو

أ بت الباحث الك حال وروده يف اهلامش، والك من خالل ابقارنة ب  النص 
 ومن هنه ابسائل:، الني اكره القونوي والنص األصلي ابطبوع أو ابخطوط

ريورة ابرء جمتهدًا ينقل القونوي عن العمادية فيقول: "ويف العمادية: شرط ص   -
أ  يعلم من الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق باألحكام دو  ابواعظ، و يل: 
 اا كا  صوابه أكير من خطئه؛ حل له االجتهاد، واألول أصح،  م أمجع 
العلماء...." ومن خالل ابقارنة ب  نص القونوي والنص األصلي ابخطوط 

خطوط وميبتة يف العمادية واجلملة للعمادية وجد الباحث مجلة سا طة من اب
وكونه عابًا أو جمتهدًا ليس بشرط حتى    اجلاهل  اا هي: "واألول أصح، 
  م أمجع العلماء." استقضى يصري  اأيًا

ينقل القونوي عن لسا  ا كام: "القاأي  اا  اس مسألة على مسألة وحكم،    -
قيامة مع القاأي؛  م ظهرت رواية والفه؛ فاخلصومة للمدَعى عليه يوم ال

. لكن يف "ألنه آ م باالجتهاد؛ أل  أحدًا ليس من أهل االجتهاد يف زماننا
"القاأي  اا  اس مسئلة تي: النص ابطبوع الني و فنا عليه؛ وجدنا النص اآل

على مسئلة وحكم  م ظهرت رواية والفه فاخلصومة للمدعي عليه يوم 
ي؛ فألنه آ م باخن ابال، وأما مع وابدعي، أما مع ابدعالقيامة مع القاأي 

 آ م باالجتهاد، أل  أحدا ليس من أهل االجتهاد يف زماننا". القاأي فألنه
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: "شهدت مصنفات العلماء بن  طلوبغا ينقل القونوي عن الشيخ  اسم   -
برتجيح أبي حنيفة....." لكن يف النسخة ابطبوعة من التصحيح والرتجيح: 

وا حتى نظروا يف ابختلف ورّجحوا وصححوا، "على أ  اجملتهدين مل يفقد
 فشهدت مصنفاتهم برتجيح..."

 ال ظهري الدين ابرغيناني: ليس للعامي أ  يتحول "ينقل عن القنية فيقول:    -
ا نفي والشافعي، و ال: وللرجل  من منهي  ىل منهي، ويستوي فيه

برغيناني: ليس  ال ظهري الدين ا"وابرأة،....." لكن يف النص ابخطوط للقنية 
ا نفي والشافعي،  للعامي أ  يتحول من منهي  ىل منهي، ويستوي فيه

و يل بن انتقل  ىل منهي الشافعي لُيزوََّج له أخاف أ  ميوت مسلوب االميا  
الهانته بالدين جبيفة  نرة.  ال القاأي عبد اجلبار: استفتى الشافعي  فوافقه 

 "رأة،...وللرجل واب جوابهم يسعه أ  خيتاره
شرح منية ابصلي للعالمة ا ليّب:  ّ  ابسبوق يقضي أول ينقل القونوي عن "   -

صالته يف حق القراءة وآخرها يف حق القعدة حتى لو أدرك مع اإلمام ركعة 
من ابغرب فإنه يقرأ يف الركعت  الفاحتة والسورة، ويقعد يف أوالهما؛ ألنها 

ال  ياسًا، ومل يلزمه سجود السهو، ولو   انيته، ولو مل يقعد؛ جاز استحسانًا
ويف األصل ابخطوط الني و ف عليه الباحث  ."سهوًا؛ لكونها أوىل من وجه

للغنية،  ال ا ليب: "و   أدرك مع اإلمام ركعة من ابغرب، يقرأ يف الركعت  
اللت  ُسبق بهما السورة مع الفاحتة، ويقعد يف أوليهما؛ ألنه يقضي أول 

ق القراءة وآخرها يف حق القعدة، ولكن لو مل يقعد فيها سهوًا؛ مل صالته يف ح
 يلزمه سجود السهو؛ لكونها أوىل من وجه."

ينحى القونوي برتجيح بع  اآلراء،  ا نلحظ من خالل نقوالت الرتجيح:  -
 :القونوي ترجيحه لبع  اآلراء داخل ابدرسة األصولية ا نفية، ميل
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مسألة سبق أ  أفتى فيها أئمة ابنهي، فيجي على  مسألة  اا استفيت ابفيت يف   -
ابفيت االلتزام بقوهلم وعدم خمالفتهم، وكأنه هنا يغلق باب االجتهاد ويلزم 
ابفيت باال تصار على ما نقل عن األئمة، ويعلل الك بأ  الظاهر بأ  ا ق مع 

  مّثة األئمة، واجملتهد اجلديد ال يبلغ اجتهاده اجتهاد األئمة، لكنا نلحظ أ
اجتاه آخر أمن ابدرسة ا نفية نفسها ترى أّ  ابفيت    كا  من أهل 
االجتهاد وأفضى رأيه  ىل شيء؛ فيجي عليه أ  يعمل برأيه، وال جيوز أ  
يتبع غريه من أهل الرأي واالجتهاد، و   اختلف رأيه مع رأي جمتهد آخر 

 (29)أفقه منه.
ما وجود األفضل، وهنا خيالف  يرى القونوي عدم جواز تقليد ابفضول مع   -

اجتاه الفقه ا نفي الني ينتسي  ليه القونوي فضاًل عن بقية استقر عليه 
ابناهي؛  ا ينهي ا نفية وابالكية والشافعية وأكير ا نابلة  ىل جواز تقليد 

 (41)ابفضول مع وجود األفضل.

اخلالف ينحى القونوي  ىل عدم جواز  حداث رأي  الث يف مسألة استقر    -
فيها على رأي ، لكننا جند أ  وجود اجتاه آخر ينهي  ىل ختصيص عدم جواز 

 (41) حداث رأي  الث بالصحابة، وجوزه بع  ا نفية دو  ختصيص.
نقاًل عن أبي –ينحى القونوي  ىل كو  االجتهاد بعد أبي حنيفة غري معتد به    -

مبقتضاه يؤدي  ىل  العمل وهنا األمر حيتاج  ىل تو ف،  ا   َّ -بكر الرازي
نفي وجود ابناهي الفقهية اليت  امت بعد ابنهي ا نفي، فضاًل عن نفي 
االجتهاد بعد القر  الياني اهلجري، وهنا غري مسلم به، هنا من جهة، ومن 

أي  –زي، حيث  نه اجهة أخرى، مسألة صحة نسبة هنا الكالم ألبي بكر الر
الم،  ا يقول يف أصوله: "َوَ ْد نص صراحة على ما خيالف هنا الك -الرازي

اْخَتَلَف َأْصَحاُبَنا ِفيَمْن َكاَ  ِمْن َأْهِل اِلاْجِتَهاِد، َهْل َيُجوُز َلُه َتْقِليُد َمْن ُهَو 
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: -َوَاَكَر َأُبو اْلَحَسِن َأنَُّه َ ْوُل َأِبي َحِنيَفَة  -َأْعَلُم ِمْنُه؟ َفَقاَل ِفي ِكَتاِب اْلُحُدوِد 
ِليَدُه، َوِ  َّ َلُه َأْ  َيْعَمَل ِبَرْأِيِه. َوَحَكى َأُبو اْلَحَسِن، َعْن َأِبي ُيوُسَف   َّ َلُه َتْق

َوُمَحمٍَّد: َأنَُّه َلْيَس َلُه  لَّا َأْ  َيْعَمَل ِبَرْأِي َنْفِسِه، َوَلا َيُجوُز َلُه َتْقِليُد َغْيِرِه  َاا َكاَ  
وُز َلُه َتْقِليُدُه  لَّا َبْعَد َأْ  َيُكوَ  ِعْنَدُه َأ َّ َرْأَيُه ...،  ْا َلا َيُج.ِمْن َأْهِل اِلاْجِتَهاِد

 (42)َأْرَجُح ِمْن َرْأِيِه، َوَنَظَرُه َأَصحُّ ِمْن َنَظِرِه".
يتجه القونوي  ىل ترجيح رأي الغزالي يف وسيطه حيث ينقل فحوى كالمه    -

 ،تهد والعدلبكو  االجتهاد والعدالة متعنرا  يف عصرنا خللو العصر عن اجمل
مل ينف  -مع اشرتااه للعدالة-ه يف ابستصفى فسيف ح  جند أ  الغزالي ن

 (44)وجود اجملتهد ابستقل.
 أافة  ىل كو  القونوي يتساهل أحيانًا يف نقل اإلمجاع، فمن الك مياًل  وله:    -

"و ال األصوليو  أمجع: ال يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل باالتفاق، 
ار يف ابنهي." لكن بالتد يق يف هنه ابسألة؛ جند أّ  امن نقل وهو ابخت

أ   بّين اإلمجاع اآلمدي، وابن ا اجي واإلسنوي، واهلندي، لكن الزركشي
 (43)ابسألة فيها خالف وليس مبتفق عليها.

عتمد يف نقله على بع  الكتي غري ابعتمدة يف وخنتم القول بأ  القونوي ي
عن "أبو بكر" بن علي بن حممد ا دَّاد أو ا دادي الزبيدي  هابنهي ا نفي؛ ميل نقل

هـ( من كتابه السراج الوهاج لكل االي حمتاج، شرح بختصر 111اليمين، )ت. 
الروايات  القدوري، وهو كتاب غري معتمد يف ابنهي ا نفي؛ نظرًا أل  مؤلفه مجع فيه

 .كا  ابصنف يف نفسه فقهيًا الضعيفة وابسائل الشااة من الكتي غري ابعتربة، و  

 واريقة العمل يف التحقيق: وصف النسخ

 نسخ خطية:مخس صور عن مخس  توفر لدى الباحث  بل الشروع يف التحقيق
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، و د حصل 3113نسخة ابكتبة الظاهرية، ور م النسخة:  النسخة األوىل: -
ت ، و د رمز1113ور م النسخة:  (45)مكتبة جامعة الكويت،الباحث عليها من 

هلا بـ )األم( واختنتها أصاًل، نظرًا لكونها أ رب النسخ ابكتوبة  ىل عصر ابؤلف، 
هـ. وتقع هنه النسخة 1111هـ، وابؤلف  د تويف سنة 1114فقد نسخت سنة 

، عدا الصفحة األوىل من ًايف سبع ور ات، ويف كل صفحة واحد وعشرو  سطر
خرية، و د كتبت وط جيد، الور ة األوىل، والصفحة األخرية من الور ة األ

وبع  الكلمات كتي باللو  األمحر، لنا ظهرت غري واأحة يف النسخة 
، إل بات الكلمات "ظاليانية اليت سريمز هلا بـ "ابصورة، واستعا  الباحث بالنسخة 

غري الواأحة، و د أ بت يف آخرها اسم ناسخها وتاريخ النسخ، وهنا نصه: "متت 
ه وحسن توفيقه على يد أفقر العباد حممد بن أمحد الرسالة حبمد اهلل وعون

القسطموني، غفر اهلل له ولوالديه، وجلميع ابسلم  أمجع ، وا مد هلل رب 
 ."1114العاب ، حتريرًا يف مصر احملروسة يف ابتداء رجي ابرجي سنة 

، و د حصل 11212: النسخة النسخة اليانية: نسخة ابكتبة الظاهرية، ور م -
، 243221ور م النسخة يف ابركز:  (41)عليها من مركز مجعة اباجد، الباحث

ورمزت هلا با رف )ظ( و د وردت أمن جمموع، وهي نسخة متقنة، و د 
  سطرًا، عدا الصفحة ووعشر ةو عت يف ست ور ات، ويف كل صفحة أربع

خ األوىل من الور ة األوىل وكنا األخرية، و د أ بت يف آخرها اسم ناسخها وتاري
النسخ، وهنا نصه: "متت النسخة ابباركة حبمد اهلل وعونه على يد الفقري عبد الغين 
بن خليل ا سيين ا نفّي، غفر اهلل له ولوالديه...وابسلم ، وكا  الك جتاه 

 هـ.1143الصخرة ابشرفة، خلمسة أيام بق  من اي ا جة سنة 

، و د 3151/ 4لنسخة: النسخة اليالية: نسخة مكتبة غازي خسرو بك، ور م ا -
، 419591حصل الباحث عليه من خالل مركز مجعة اباجد، ور مها يف ابركز 
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وهي نسخة متقنة مكتوبة وط جيد، وبع  الكلمات كتبت باألمحر، فضاًل عن 
وجود عناوين فرعية للمسائل اليت تناولتها النسخة ابخطواة، و د رمز الباحث 

وع، وو عت النسخة منه يف مثا  ور ات، يف هلا برمز )غ(، و د جاءت أمن جمم
كل صفحة واحد وعشرو  سطرًا، عدا الصفحة األوىل من الور ة األوىل وكنا 

  األخرية، بيد أنها خلت من اسم الناسخ وتاريخ النسخ.

، ورمزت هلا بـ 411412النسخة الرابعة: نسخة ابكتبة األزهرية، ور م النسخة:  -
و د جاءت أمن  لكلمات كتبت باألمحر،وبع  اأ، و د كتي وط جيد، 

وعشرو   تسعة، يف كل صفحة عشرة ور ات جمموع، وو عت النسخة منه يف
سطرًا، عدا الصفحة األوىل من الور ة األوىل وكنا األخرية، بيد أنها خلت من 

 .اسم الناسخ وتاريخ النسخ

حصل و د ، 511النسخة اخلامسة: نسخة جممع اللغة العربية، ور م النسخة:  -
و د ، 112211الباحث عليه من خالل مركز مجعة اباجد، ور مها يف ابركز 

و د جاءت أمن جمموع،  جيد، وبع  الكلمات كتبت باألمحر،كتبت وط 
وعشرو  سطرًا، عدا   ال ةور ات، يف كل صفحة  تسعوو عت النسخة منه يف 

من اسم الناسخ الصفحة األوىل من الور ة األوىل وكنا األخرية، بيد أنها خلت 
، فضاًل عن وجود بع  الطمس، وبع  اجلمل غري الواأحة؛ وتاريخ النسخ

 لنا استبعدها الباحث.

 النحو اآلتي: على متت فقد التحقيق، يف العمل اريقة عن أما

ابخطوط اعتمادًا على النسخة األم، ومت النسخ وفق الرسم اإلمالئي  نسخ -
 ا ديث.
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نسخة مكتبة سخة ابكتبة الظاهرية )ظ(، ونسخة مكتبة ابقابلة ب  النسخة األم ون -
)غ(، والنسخة األزهرية )أ(، و د أ بتنا االختالفات يف اهلامش،  غازي خسرو بك

ومت استكمال الكلمات أو اجلمل غري الواأحة يف النسخة األم من النسخ 
اوبن األخرى مع وأع الكلمة أو اجلملة ب  معكوفت  هكنا ] [، و د أ بتنا العن

الفرعية ابوجودة داخل ابنت زيادة يف التوأيح و د اعتمدنا يف الك على 
 العناوين ابيبتة على هامش النسخة )غ(.

تو يق معظم ابسائل والنقوالت الواردة يف منت ابخطوط، وما مل نو قه فلم نتمكن  -
 من الو وف عليه.

 .السورة يف اآلية ر م اكر مع سورها  ىل اآليات عزو -

 عليها. وا كم واآل ار، اسة التفصيلية لألحاديثالدر -

 .وغريها ابناهي كتي من األصلية مصادرها من الفقهية اآلراء تو يق -

 .والغريي اللغة كتي من معناها وبيا  الغريبة الكلمات توأيح -

 .ابشهورين عدا ما لألعالم الرتمجة -
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 صور النسخ:

 صورة الغالف من النسخة األم
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 التحقيق

 باعيةالّصالة الرّبانيِّة يف حكم من أدرك ركعة من الثالثية أو الر

تأليف الشيخ العامل، فريد عصره ووحيد دهره، وعمدة أمل منهبه موالنا نوح 
 /أ[ 1] (41)أفندي ا نفّي عامله اهلل بلطفه اخلفّي، آم .

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ا مد هلل رب العاب ، والصَّالة والسَّالم على سّيد ابرسل ، وعلى آله 
 (41)[أما بعد،]هم بإحسا   ىل يوم الدين. وأصحابه أمجع ، وعلى النين اتبعو

فيقول العبد ابنني النليل، الراجي عفو مواله اجلليل، نوح بن مصطفى 
ئلت سابقًا عن رجل أدرك ركعة من الظهر أو ، عامله اهلل بلطفه اخلفّي،  ني ُسا نفّي

 ؟بق بهصلي ما ُسالعصر أو العشاء، كيف ُي

ي صلِّركعة بفاحتة الكتاب وسورة،  م يقوم وُي يمبا نصه أنه ُيَصلِّ (49)[فأجبته:]
ي ركعة أخرى ركعة أخرى بفاحتة الكتاب وسورة، ويقعد ويتشهد،  م يقوم ويصلِّ

 (31)،وهنا  ول أبي حنيفة وأبي يوسف، مد ويتشهد وُيسلِّقعبفاحتة الكتاب خاصة وي
يصلي ركعة ي ركعة بفاحتة الكتاب وسورة ويقعد ويتشهد  م يقوم وصلِّو ال حممد: ُي

بل يقوم ويصلي ركعة بفاحتة الكتاب خاصة ويقعد  ،بفاحتة الكتاب وسورة وال يقعد
 م.ويتشهد وُيسلِّ

رأى هنا اجلواب من ال خربة له بابعقول وابنقول وال مبا صدر يف  (31)[فلمَّا]
هنا الباب من العلماء الفحول؛ استغرب اجلواب األول غاية االستغراب، وأخن 

ود أ  فوق ُنهنا من مشاخينا وال رأيناه يف كتاب، أوما علم هنا الَعبعنا يقول: ما مس
 (34)والفضل من اهلل يؤتيه من يشاء واهلل او الفضل العظيم. (32)كل اي علم عليم،
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أ  أاكر ما يف هنا الباب من ابنقول؛ لريجع عن عناده وجهله  (33)[فأردت]
 و درته وهو ابع  ابقدر.كل عنود وجهول، وها أنا يف ابقصود أسعى بعونه 

 ه اهلل يف كــل حالــة وْجــ مــُتمََّيَو
 

ــ   ــن أمَّ ــدًاوم ــر  ه مسرتش ــيس خيس  ل
ــ من      ــود ب ــد ا س ــن كي ــا م ــا أن  وم

 
ــ   (35)ري وال يتـــدبَِّرْزوال جاهـــل َيـ

يف باب ا دث يف الصالة: "الرتتيي يف ركعات الصالة ليس  (31)يلعْي ال الَز 
وسف ما يصلي ابسبوق أواًل مع اإلمام آخر بفرض؛ وهلنا  ال أبو حنيفة وأبو ي

 ى.انته (31)."صالته، فإاا  ام يقضي أول صالته

يف باب  ضاء الفوائت: ابسبوق  اا  (39)يف السراج الوهاج (31)و ال ا دادي
 ال يف  عندهما، و ال حممد: آخرها  ام  ىل القضاء فالني يقضيه هو أول صالته حكمًا

وعند حممد يستفتح  /أ[2]،عندهما ه يستفتح فيما يقضيحتى  نِّحق القراءة والقنوت 
يف القراءة والقنوت، حتى لو أدرك  الية اخلالف  حال دخوله مع اإلمام وال يظهر

 (51)الوتر فقنت مع اإلمام ال يقنت فيما يقضي باإلمجاع.

 ،ما أدركه ابسبوق مع اإلمام فهو آخر صالة ابسبوق (52)الوجيز: (51)[ويف]
عد فراغ اإلمام فهو أول صالته عندهما. و ال حممد ما صّلاه مع  مامه وما يقضيه ب

 (54)ما يقضيه فهو آخرها.وأول صالته،  هو

صلي ركعة يقوم فُي ؛م اإلمامبيالث ركعات، فإنه  اا سلَّ َقِب اا ُس (53)[بيانه:]
 (55)يقعدوبالفاحتة وسورة  صلي أخرى م يقوم فُي ،بالفاحتة وسورة من غري تشهد

هنا عندهما، وصلي أخرى بالفاحتة ال غري ويتشهد وُيسلِّم  م يقوم فُي ،دويتشه
حممد يقضي ركعة بالفاحتة وسورة ويقعد ويتشهد  م يقوم فيصلي ركعة  (51)عندو

بالفاحتة وسورة وال يتشهد،  م يقوم فيصلي ركعة أخرى بالفاحتة خاصة ويقعد 
 ويتشهد وُيسلِّم.
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 (51)]مطلي: حكاية حييى البنا[

من أصحاب حممد بن ا سن سأل  (11)كا و(11()59)حييى البنا أ َّ (51)[كىوحي]
القراءة  حقفقال حممد: يف  ؟حممدًا عن ابسبوق أنه يقضي أول صالته أم آخرها

هنه  -على وجه السخرية-والقنوت؛ آخرها، ويف حق القعدة؛ أوهلا. فقال حييى:
لح مجيع أصحابه ومل يفلح صالة معكوسة، فقال حممد: ال أفلحت، فكا  كما  ال، أف

 (12)حييى.

صَّل صاحي الوجيز يف يف باب سجود السهو: وَأ (14)و ال يف الكتاب ابنكور
فقال: ما يقضي ابسبوق أول صالته حكمًا عندهما، وعند حممد آخر  الك أصاًل

صالته،  ال يف حق القراءة والقنوت حتى يستفتح ابسبوق فيما يقضي عندهما، وعند 
 (13)]حتى[ ح حال دخوله مع اإلمام،  ال: وال يظهر اخلالف يف القنوتحممد يستفت

 (15)أدرك  الية الوتر فقنت مع اإلمام ال يقنت فيما يقضي باإلمجاع انتهى كالمه.لو 

ابسبوق بركعت  من الوتر يف رمضا ،  اا  نت مع اإلمام يف   َّ  (11)[يعين]
  تكرار القنوت يف موأعه غري أل ؛ مجاعًا ال يقنت فيما يقضي ؛الركعة األخرية

مشروع؛ ألنه مأمور بأ  يقنت مع اإلمام فصار الك موأعًا له، فلو أتى به  انيًا كا  
اعتمد على ما  الك تكرارًا له، وسيأتي الفرق بينه وب  القراءة، وصاحي الوجيز

هر واخلالف كما يظهر يف حق االستفتاح يظ ،هومل ينكر حكم القعدة فيما أصلَّفّصله 
والقراءة  اليناءأل  ما يصلي ابسبوق مع اإلمام يف حكم  /ب[2]يف حق القعدة أيضًا؛

وعند حممد يف  ،آخر صالته حكمًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقنوت والقعدة
 والقعدة هو أول صالته.اليناء صالته ويف حكم آخر  هو حكم القراءة والقنوت

 حيث  ال: ما يصلي (11)نها اببسوط،م ؛على هنا يف ابعتربات (11)[و د نص]
ابسبوق مع اإلمام آخر صالته حكمًا يف  ول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويف  ول حممد 
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نقله  ،أول صالته هوويف حكم القعدة  ،صالتههو آخر يف حكم القراءة والقنوت 
 (11)يف شرح اهلداية.( 19)العّلامة العيين

الرباعية فقام بعد سالم اإلمام  ىل ك ركعة من در   ابسبوق لو أ (11)[بيانه:]
بق به؛ فإنه يصلي ركعت  بالفاحتة وسورة  م يقعد ويتشهد عندهما؛ أل  ما  ضاء ما ُس

عقبها  (12)]الوا ع[ صلى مع اإلمام آخر صالته وهو ركعة من الشفع الياني والتشهد
 خرىركعة أ بوافقة اإلمام، وما سبق به أول صالته وهو الشفع األول،  م يصلي

وعند حممد يصلي ركعة بالفاحتة وسورة  .م م يقعد ويتشهد وُيسلِّ (14)بفاحتة الكتاب
 م يقعد ويتشهد؛ أل  ما صلى مع اإلمام أول صالته يف حق القعدة عنده وهو ركعة 

ة وسورة، و انيتهما حت م يصلي ركعت  أوالهما بالفا ،فيضم  ليها أخرى؛ لتصري شفعًا
 ويتشهد وُيسلِّم.بالفاحتة خاصة  م يقعد 

ي عندهما بق به فإنه يصلِّولو أدرك ركعة من ابغرب فقام  ىل  ضاء ما ُس
ركعت  بالفاحتة وسورة وال يفصل بينهما بقعدة؛ أل  ما صلى مع اإلمام آخر صالته 

ويسلِّم. وعند حممد ُيصلِّي   م يقعد ويتشهد (13)وما ُسبق به أول صالته حكمًا كمًاح
ى مع اإلمام أول صالته يف حق أل  ما صلَّ ورة ويقعد ويتشهد؛ركعة بالفاحتة وس

القعدة وهو ركعة فيضم  ليها أخرى لتصري شفعًا،  م يصلي أخرى بفاحتة وسورة 
 ألنها آخر صالته.أيضًا؛  ويقعد ويتشهد

يف ابسألة خالفًا ب  األئمة الكرام  من جمموع هنا الكالم أ َّ (15)[فتلخص]
ابسبوق  فيها مع اإلمام، وما اكر يف كيري من الكتي من أ َّ أبا يوسف متفق وأ َّ

يقضي أول صالته يف حق القراءة وآخرها يف حق التشهد  منا هو  ول اإلمام حممد 
الشيباني، ال  ول اإلمام األول وال اإلمام الياني ومن مل ينتبه على هنا؛ ظن أ  

 :قالمن  ال وأحسن ابُدر  متفق عليها وهلل /أ[4]ابسألة
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 مو اا مل تــــــر اهلــــــالل فســــــلِّ
 

ــاس   ــار ألنـــــ  (11)رأوه باألبصـــــ
نقاًل عن اببسوط:  اا أدرك الرجل مع اإلمام  ويف شرح اهلداية للعالمة العييّن 

ويقعد،  (11)ركعة ا سلَّم اإلمام  ام ليقضي ما ُسبق به؛ يصليركعة من ابغرب، فلّم
االستحسا  أ  هنه  (11)وجهو صلي ركعت   م يقعد.وهنا استحسا ، والقياس أ  ُي

انتهى  (19).بعد الركعة اليانية من ابغرب سنة الركعة  انية هنا ابسبوق، والقعدة
 كالمه. 

ابسبوق يقضي أول صالته  ّ   (11):للعالمة ا ليّب (11)ابصلي منية ويف شرح
 يف حق القراءة وآخرها يف حق القعدة حتى لو أدرك مع اإلمام ركعة من ابغرب فإنه

 جاز ؛يقرأ يف الركعت  الفاحتة والسورة، ويقعد يف أوالهما؛ ألنها  انيته، ولو مل يقعد
 (12)؛ لكونها أوىل من وجه،ومل يلزمه سجود السهو، ولو سهوًا، ال  ياسًا استحسانًا

 انتهى كالمه.

كالم الشرح خيالف كالم اببسوط؛ أل  كالم اببسوط يدل على أ   (14)[أ ول:]
و وله استحسا ، وكالم الشرح يدل على أ   وله  ياس و وهلما   وهلما  ياس،

    لنا بأ  ابسبوق يقضي أول  :لكن ميكن التوفيق بينهما بأ  يقال (13)،استحسا 
ابنكورة  ياسًا، و وله  كا   وهلما يف الصُّورة ؛ة والقعدةقراءيف حق الحكمًا صالته 

ل صالته يف حق القراءة وآخرها يف و    لنا بأنه يقضي أو .استحسانًا ووجهه تقدم
الركعة و   كانت  أ  هنه ووجهه ،حق القعدة؛ كا   وله  ياسًا، و وهلما استحسانًا

 يؤديه حال انفراده.  صّلاه مع  مامه لكنها أواله بالنسبة  ىل ما  انيته بالنسبة  ىل ما

: لو اعترب  لت ؟اعترب ا كم فيما يقضيه ومل تعترب ا قيقة فيه (15)فإ   لت: مل
إلمامه، وأ  يصح اال تداء به بعد انفراده،  فًاا قيقة فيه لزم أ  يكو  ابأموم خمال

 والالزم باال وكنا ابلزوم. 
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: استدل ا نفية (11)يف شرح ابشارق (11)فإ   لت:  ال الشيخ أكمل الدين
أ  ابسبوق على  (11)صلى اهلل عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا" قولهب

كه من الصالة مع اإلمام أول صالته؛ أل  اإلمتام يقع على ما بقي من درأو   ما  مؤٍد
شيء تقدم أوله وهو منهي عمر وعلي وأبي الدرداء، رأي اهلل تعاىل عنهم، و ليه 

واألوزاعي، واهي جماهد وابن سريين واليوري وأمحد  ىل أنه آخر  (19)يهراهي الز
ا سن منا، واستدلوا على الك مبا روى ابن  /ب[4] مد بنوهو  ول حم (91)صالته،

 ومبا روى مسلم يف بع  رواياته: (92)"،"وما فاتكم فا ضوا (91)ي:هرعيينة عن الز
 اهلل تعاىل: واجلواب: أ  القضاء يستعمل مبعنى األداء،  ال (94)َواْ ِ  َما َسَبَقَك""

وهي ال تقضى، أديت؛ أل  ابراد بها صالة اجلمعة،  أّي (93)چڤ ٹ ٹچ
 فيحمل عليه توفيقًا ب  ا ديي ، انتهى كالمه. 

يف شرح الكتاب ابنكور: استدل ا نفية بقوله صلى اهلل  (91()95)َمَلك و ال ابن
أل  اإلمتام يقع  ؛"فأمتوا" على أ  ما أدركه ابسبوق مع اإلمام أول صالته عليه وسلم:

د  ىل أنه آخرها؛ حمتج  مبا روي تقدم أوله، واهي مالك وأمح شيءعلى ما بقي من 
  َّ القضاَء  (91)[واجلواب:] أنه صلى اهلل عليه وسلم  ال: "وما فاتكم فا ضوا".

انتهى كالمه. وهنا خيالف ما  (91)يستعمل مبعنى األداء؛ فيحمل عليه توفيقًا بينهما،
ل تقدم من أ  ما أدركه ابسبوق مع  مامه آخر صالته، وما يؤديه بعد فراغه أو

 صالته.

ما أدركه ابسبوق مع اإلمام آخر  ابنكور يف كتي الفروع  اابة أ َّ (99)[ لت:]
ة األولية حقيقة ال حكمًا؛ صالته حكمًا؛ فيحمل كالمهما على أنهما أرادا باألولّي

 ليحصل التوفيق ب  كالمهما وب  كالم غريهما.
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فسد صالته، ينه فإفاته؛  ابسبوق  اا بدأ بقضاء ما : ال يف الفتاوى (111)[تنبيه:]
أل  الك منسو ؛ ألنه كا  يف ابتداء اإلسالم يقضي ابسبوق ما  (111)وهو األصح؛

 (112).فاته أواًل  م يتابع اإلمام

 (114)]مطلي:    معااًا سّن لكم سنة حسنة[

ما فاته بعد الك، فقال النيب  ؛ فتابع اإلمام  م  ضىًافكا  اات يوم سبق ُمعاا
وا جة يف الك  (113)م: "   معااًا سن لكم سنة حسنة فاتبعوها"صلى اهلل عليه وسل
 معاٍا. انتهى كالمه. لفعل  وسلم ي وله صلى اهلل عليه

يكره الك؛  (111):ابسبوق  اا بدأ بقضاء ما فاته؛  الوا (111()115)[ويف اخلانية:]
 .انتهى (111).ألنه خالف السنة، وال تفسد صالته

نه عمل بابنسو ، واختاره صاحي األصح الفساد؛ أل (119)ويف الظهريّية:
األصح عدم  (114()112):ريمعزيًا  ىل اجلامع الصغ (111)ويف ا اوي (111)البدائع،

األظهر القول بالفساد؛ بوافقة  : ال يف البحر؛ الفساد، فقد اختلف التصحيح
 انتهى. (113)القاعدة.

يكو  السراج الوهاج: ابسبوق  اا  ام  ىل  ضاءه  بل سالم اإلمام؛  (115)[ويف]
 (111)ره.الو ت أيق؛ مل يكيف ، و يل:    كا  مسيئًا

، ف ابرور ب  يديه؛ ال يكرهل   كا  خيا (111):ْهاَدَزُخَواَهْر و ال اإلمام 
بركعة أو ركعت   اا  ام  بل تشهد اإلمام  ىل القضاء     (111)[ابسبوق/أ[ ]و3أيضًا،]

ا جتوز به الصالة؛ جازت جد منه بعد تشهد اإلمام من القيام والقراءة مقدار مُو
صالته، و ال فال، و   كا  مسبو ًا بيالث ركعات، فوجد منه بعد  عود اإلمام  در 

ليانية واليالية؛ جازت صالته. و راءة يف ا ي من اإلمام يف الركعة األوىلزالتشهد ما جي
 انتهى كالمه.
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لو  اعلم أ  ابسبوق بركعة أو ركعت  القراءة عليه فيما يقضيه فرض حتى
  كا  مسبو ًا بيالث ركعات أو أربع  فسدت صالته، و تركها يف ركعة أو ركعت ؛

فالقراءة يف الركعت  فرض عليه؛ أل  ابسبوق كابنفرد  ال يف مسائل، والقراءة ليست 
مع األخريين أ   راءة ابسبوق يف  (121)نقاًل عن مشس األئمة (119)منها، اكر يف القنية

 انتهى. (121)القراءة فيما يقضي. اإلمام ال تنفعه وعليه

ويف شرح حتفة ابلوك للعيين أ  ابسبوق منفرد فيما ُسبق به؛ فيأتي بالقراءة ولو 
مع اإلمام والف ما لو  نت معه فإنه ال يقنت فيما يقضي، والفرق بينهما أ  ( 122) رأ

ىل  ضاء و اا  ام   ،القراءة مع اإلمام غري معتد بها؛ لعدم الوجوب عليه خلف اإلمام
، والف القنوت؛ فإ   راءته خلف اإلمام معتد ما ُسبق به؛ انفرد؛ فتجي عليه حينئٍن
 انتهى كالمه.  (124)الوتر"، بها فال يعيده يف  ضاء ما ُسبق به من

فُعلم أ   وهلم: اإلمام يتحمل القراءة عن ابأموم حمله فيما  اا كا  خلفه من 
أو حكمًا كالالحق، وأما  اا كا  خلفه يف أول الصالة  ىل آخرها حقيقة كابدرك 

بع  الصالة دو  البع  كابسبوق؛ فإنه ال يتحملها عنه فيما يقضيه بل ال بد من 
  القراءة فيه.
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 (124)]مطلي رسم ابفيت[

 تنبيه آخر:

إذا استفىت عن  يف زماننا من أصحابنا "املفيت (126):يف رسم املفيت (125)قال قاضي خان
 ؛سألة مروية عن أصحابنا يف الروايات الظاهرة بال خالف بينهمإن كانت امل ؛ةمسألة وُسئل عن واقع

متقنا ؛ ألن الظاهر أن يكون احلق مع  إليهم ويفيت بقوهلم، وال خيالفهم برأيه، وإن كان جمتهدا   فإنه مييل
وال  (128)وال يُنظر إىل قول من خيالفهم (127)وهم واجتهاده ال يبلغ اجتهادهم،دُ ع  أصحابنا وال ي   

وإن كانت املسألة خمتلفا   .ألهنم عرفوا األدلة وميزوا بني ما صح وثبت وبني ضدهحجته؛  (129)يقبل
الشروط  أحد صاحبيه؛ يأخذ بقوهلما؛ لوفور (130)فيها بني أصحابنا؛ فإن كان مع أيب حنيفة

م وإن خالف أبا حنيفة صاحباه يف ذلك؛ فإن كان اختالفه /ب[4]واستجماع أدلة الصواب فيها،
ويف املزارعة  ،لتغري أحوال الناس كالقضاء بظاهر العدالة؛ يأخذ بقول صاحبيه  اختالف عصر وزمان

واملعاملة وحنومها خيتار قوهلما إلمجاع املتأخرين على ذلك، وفيما سوى ذلك؛ قال بعضهم: يتخري 
  (131).نيفةاجملتهد، ويعمل مبا أفضى إليه رأيه، وقال عبد اهلل بن املبارك: يأخذ بقول أيب ح

وتكلموا يف اجملتهد، قال: من ُسئل عن عشر مسائل مثال  فيصيب يف الثمانية وخيطىء يف 
فهو جمتهد، و ال بعضهم: ال بد لالجتهاد من حفظ اببسوط، ومعرفة الناسخ البقية؛ 

لة أابس (142)بعادات الناس وعرفهم، و   كانت حكم، وابؤول والعلمْلُموابنسو ، وا
   كانت توافق أصول أصحابنا، واتفق فيها ابتأخرو  على  (144)لرواية؛غري ظاهر ا يف

و   كا  ابفيت مقلدًا  شيء ُيعمل به، و   اختلفوا؛ جيتهد ويفيت مبا هو صواب عنده.
ويضيف اجلواب  ليه، فإ  كا  أفقه عنده  غري جمتهد؛ يأخن بقول من هو أفقه الناس

كتاب، ويتيبت باجلواب، وال جيازف خوفًا يرجع  ليه بالآخر  يف مصر (143)الناس عنده
  (141)"وأده. انتهى كالمه. (145)الل[ا ]من االفرتاء على اهلل؛ بتحريم 

 اا كا  مع اإلمام  (149)ويف الفتاوى البزازية: (141)حنوه، (141)واكر يف احمليط
 اا مل يكن  (131)أحد صاحبيه؛ أخن ابفيت بقوهلما ال حمالة، ويف الفتاوى السراجية:
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الواجي عندي  (132)التجنيس:ويف  (131)جمتهدًا؛ فاألصح أنه يفيت بقول اإلمام. ابفيت
ح أنه ال يرجِّ (134)[وا اصل]أ  يفيت على  ول أبي حنيفة على كل حال، انتهى. 

أو أرورة   ول صاحبيه أو أحدهما على  ول اإلمام  ال مبوجي من أعف دليل أو
وى ا بع  كتي الفتاوى أ  الفت د و ع يف (133)[فإ   لت:] تعامل أو اختالف زما .

 ؛يف بع  ابسائل على  وهلما أو  ول أحدهما من غري أ  يوجد شيء اما اكر
 اا عارأها  الفتاوى (131)[قولنب]أنه ال عربة  (131)اكر يف أنفع الوسائل (135)[ لت:]

 نقول ابنهي، و منا يستأنس مبا يف الفتاوى  اا مل يوجد ما خيالفها من كتي ابنهي.

برتجيح أبي حنيفة،  (139)شهدت مصنفات العلماء" (131)لشيخ  اسم: ال ا
وا الفتوى فيها على  وهلما أو  ول أحدهما، ر ال يف مسائل يسرية اختا واألخن بقوله

فيما ال نص فيه لإلمام؛  (151)و   كا  اآلخر مع اإلمام، كما اختاروا  ول أحدهما
يف مقابلة  ول /أ[ 5]زفر  اختاروا  ولبل  (151)للمعاني اليت أشار  ليها القاأي

 انتهى كالمه. (154()152)"الكل،

  (153) ]مطلي: شروط صريورة ابرء جمتهدًا[

شرط صريورة ابرء جمتهدًا أ  يعلم من الكتاب والسنة " (155)ويف العمادية:
؛ حل له همقدار ما يتعلق باألحكام دو  ابواعظ، و يل:  اا كا  صوابه أكير من خطئ

أ  ابفيت جيي أ  يكو  من أهل   م أمجع العلماء (151)االجتهاد، واألول أصح،
، أال االجتهاد؛ ألنه يبّين أحكام الشرع، و منا ميكنه الك  اا علم بالدالئل الشرعية

ما روي عن أبي حنيفة أنه  ال: ال حيل ألحد أ  يفيت بقولنا حتى يعلم من يرى  ىل 
طئه؛ حل له أ  يفيت، و   مل أين  لنا. واكر يف ابلتقط: و اا كا  صوابه أكير من خ

يكن من أهل االجتهاد، ال حيل له أ  يفيت  ال بطريق ا كاية فيحكي ما حيفظ من 
  (151)انتهى كالمه. (151) "أ وال الفقهاء.
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 اا مل يكن ابفيت جمتهدًا؛ ال حيل له الفتوى  ال بطريق ا كاية  (159)]ويف ابنتقى:
  (111)فيحكي ما حيفظه من أ وال الفقهاء[

ال يفيت  ال اجملتهد، و د استقر رأي األصولي  على أ  ابفيت " فتح القدير: ويف
اا  فالواجي عليه  ،هو اجملتهد، وأما غري اجملتهد امن حيفظ  ول اجملتهد فليس مبفت

ُسئل عن مسألة أ  ينكر  ول اجملتهد كأبي حنيفة على جهة ا كاية، وما يكو  يف 
ليأخن به ابستفيت،  يس بفتوى، بل هو نقل كالم ابفيتل ينمن فتوى غري اجملتهد نازمان

 ما أ  يكو  له سند فيه  ليه، أو يأخنه من أحد أمرين؛  واريق نقله الك عن اجملتهد
كتاب معروف تداولته األيدي؛ حنو كتي حممد بن ا سن وحنوها من التصانيف 

هور هكنا اكره الرازي. ابشهورة للمجتهدين؛ ألنه مبنزلة اخلرب ابتواتر عنهم أو ابش
ال حيل عزوها  ىل حممد وال  ىل أبي  ؛فعلى هنا لو وجد بع  نسخ النوادر يف زماننا

يوسف ألنها مل تشتهر يف عصرنا وديارنا، ومل تتداول، نعم  اا وجد النقل عن النوادر 
 (111)"مياًل يف كتاب مشهور كاهلداية واببسوط؛ كا  الك تعوياًل على تلك الكتي.

 ى كالمه.انته

 (112) ]مطلي: وأصح ما  يل يف حد اجملتهد[

اجملتهد أ  يكو   د حوى علم  وأصح ما  يل يف حّد (114)ويف شرح الوايف:
  (113).وعلم السنة بطر ها ومتونها، وأ  يكو  عابًا بالقياس الكتاب ووجوه معانيه،

يف عصرنا خللو العصر عن متعنرا  االجتهاد والعدالة  ويف وسيط الغزالي:
 /ب[5] انتهى. (115)اجملتهد والعدل.

  (111)والفه[ مسألة وحكم،  م ظهرت رواية القاأي  اا  اس مسألة على]مطلي: 
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لة على مسألة وحكم،  م ظهرت أالقاأي  اا  اس مس" (111)ويف لسا  ا كام:
ة مع القاأي؛ ألنه آ م باالجتهاد؛ يامى عليه يوم القفاخلصومة للمدَع ؛رواية والفه

 انتهى كالمه. (111)"ليس من أهل االجتهاد يف زماننا. أل  أحدًا

 ني  د رأيت من عمل يف منهي " (119):شيخ  اسمللويف تصحيح القدوري 
فقلت: نعم  مَّ َحْجر؟حتى مسعت من لفظ بع  القضاة وهل َ  (111)،يبالتشه تنائمأ
ح يف مرجِّباع اهلوى حرام، وابرجوح يف مقابلة الراجح مبنزلة العدم، والرتجيح بغري اّت

 (111)"ابتقابالت امنوع.

على ابشهور من يقف من مل " (113)لليعمري: (114)يف كتاب األصول (112)[ ال]
من غري نظر يف منهما  الروايت  أو القول ، فليس له التشهي وا كم مبا يشاء

 (115)"الرتجيح.

اعلم بأ  من يكتفي " ابفيت: يف كتاب أدب (111)اإلمام أبو عمرو (111)[و ال]
ل اشاء من األ ويلة، ويعمل مبا أكو  فتواه أو عمله موافقًا لقول أو وجه يف ابسبأ  ي

 (111)"والوجوه من غري نظر يف الرتجيح؛ فقد جهل وخرق اإلمجاع.

أنه و عت له وا عة، فأفتوا فيها مبا يضره، فلّما سأهلم  (119)وَحكي الباجي
وافق  صده،  ال الباجي:  الوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية األخرى اليت ت

 (111) "به يف اإلمجاع أنه ال جيوز. عتّدهنا اما ال خالف ب  ابسلم  امن ُي"و

و ال األصوليو  أمجع: ال يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل باالتفاق، وهو 
 (111) ابختار يف ابنهي.

 ابفيت على" (113)يف كتاب الفتاوى: (114()112)طييو ال اإلمام أبو ا سن اخل
د غريه، ويفيت منهي  اا أفتى بكو  الشيء كنا على منهي  مام، ليس له أ  يقّل

 نه بالتزامه منهي  مام مكلف به ما مل يظهر " و ال أيضًا: (115) ".والف ألنه حم  تشٍه
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 (111)"ال يظهر له والف اجملتهد حيث ينتقل من أمارة  ىل أمارة، (111)دله غريه، وابقلِّ
تفاق، و الوا: ال يصح التقليد يف فيها االاليت حكي  األصولة ألبهنا مس (111)هوّجَو

شيء مركي يف اجتاه  خمتلف  باإلمجاع، وميلوا له مبا  اا توأأ ومسح بع  شعره 
ا كام على غوام    يف ال يف كتاب تو (119)كلبية.  م صلى بنجاسة

 بت اخلط أفلو  (191)ابسلم ،وا كم ابلفق باال بإمجاع "، و ال فيه: "بطلت باإلمجاع"
وكيري من جهلة  :و الااًل آخر، واكر مي (192)،كم الشافعي ال ينفنفحعند مالكي 

 (194)"ا كم ابلفق. /أ[1] القضاة يفعلو  الك

   الفتوى "و ال يف شرح اهلداية بعدما نقل اخلالف يف  ضاء اجملتهد والف رأيه: 
العمد.  م  ال: والوجه يف هنا الزما  أ  على النفاا يف الوجه ؛ يعين النسيا  أو 

وأما ال لقصد مجيل، باال هلوى يفتى بقوهلما؛ أل  التارك بنهبه عمدًا ال يفعله  ال 
هنا كله يف القاأي  ،ده  ال ليحكم مبنهبه ال مبنهي غريهد ما  لَّالناسي فأل  ابقلِّ

ة مياًل، وال ميلك ابخالفة فيكو  ليحكم مبنهي أبي حنيف ولَّاهد فإمنا أما ابقلِّواجملتهد، 
 (193)"معزوال بالنسبة  ىل الك ا كم.

  ا اكم    كا  جمتهدًا؛ فال جيوز له أ    (195) و ال أبو العباس أمحد بن  دريس:
حيكم ويفيت  ال بالراجح عنده، و   كا  مقلدًا؛ جاز له أ  يفيت بابشهور يف منهبه، 

الني  ُهمقلدًا يف رجحا  القول احملكوم به  ماَم ،وأ  حيكم به و   مل يكن راجحًا عنده
فحرام  مجاعًا، وأما  وأما اتباع اهلوى يف ا كم أو الفتوى .ده، كما يقلده يف الفتوىقلُِّي

 (191) مبا هو مرجوح فخالف اإلمجاع. انتهى ملخصًا. ا كم أو الفتوى
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 (191)خامتة

س فيه أهلية االجتهاد وفقنا اهلل و ياك أنه جيي على كل مكلف لي (191)[اعلم]
خنها أم أابطلق تقليد  مام من األئمة األربعة يف األحكام الفروعية سواء و ف على م

 ال.

جيي على العوام تقليد اجملتهدين يف األحكام كما جيي على " ال اإلمام مالك: 
 انتهى. (199)"اجملتهدين االجتهاد يف أعيا  األدلة.

يه التزام منهي مع ، بل له أ  يأخن العامي ال جيي عل :فبطل  ول من  ال
و هانة بشريعة  (211)الدينيف فيما يقع له بهنا ابنهي تارة وبغريه أخرى؛ فإنه تالعي 

سيد ابرسل ، فيجي على العامي التقليد وميتنع عليه اخلروج عنه اللتزامه  ياه. ومن 
قليد جعل  ول الغري هل عن معنى التقليد، فإ  الت ال: التزام ما ال يلزم؛ ال يلزم، َا

 الدة يف عنقه، ولو مل يلزم؛ مل يتحقق التقليد، مع أ  ابختار أ  أهل كل منهي جيي 
دوه، والك يستلزم أ  يكو  غريه مفضواًل عليهم اعتقاد أفضلية  مامهم الني  لَّ

عندهم بالنسبة  ليه حبسي اعتقادهم، فكيف جيوز لطالي العمل الراجح ابقبول أ  
 (211) /ب[1؟]فضولابنهي األفضل  ىل منهي ينتقل من م

 اا سئلنا عن منهبنا ومنهي خمالفينا يف الفروع؛ " (212)ى: ال يف آخر ابصّف
منهي خمالفينا خطأ حيتمل وبأ  منهبنا صواب حيتمل اخلطأ،  جيي علينا أ  جنيي

 .انتهى" الصواب.

ويف  مل،أ  يرتك الصواب احملقق وخيتار الصواب احملت (214)فال ينبغي لعا ل
عد الطهارة؛ ا تداء القنية:  ال ظهري الدين ابرغيناني: عامي حنفي ابنهي افتصد ومل ُي

  (213)بالشافعي يف حق هنا ا كم؛ ال يسوغ له الك.
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رجل ابتلي باجلرب  (211)والقاأي عبد اجلبار: (215)و ال أبو الفضل الكرماني،
يأخن مبنهي الشافعي، والقروح حبيث يشق عليه الوأوء لكل مكتوبة؛ ليس له أ  

و ال ظهري الدين ابرغيناني: ليس  (211)ولكن    كا  يضره اباء؛ يتيمم ويصلي.
 (211)ا نفي والشافعي، للعامي أ  يتحول من منهي  ىل منهي، ويستوي فيه

رجل وابرأة، أ  ينتقل من منهي الشافعي  ىل منهي أبي حنيفة، للو (219)و ال:
 (212)."من الك (211)منكنه أما يف مسألة واحدة فال ،بالكلية (211)لكنووعلى العكس، 

 انتهى كالم القنية.

اعلم أ  أبا حنيفة رأي اهلل تعاىل عنه اجتهد  بل استقرار ابناهي، وصادف 
وغريه من األئمة اجتهدوا بعد استقرار ابناهي فلم يصادف اجتهادهم  ،اجتهاده حمله

ة على  ول  واستقر خالفهم على فإ  األئمة  اا اختلفوا يف مسأل، حمله عند البع 
 واًل  اليًا عند عامة العلماء، وأما  بل  ال جيوز ألحد بعد الك أ  حيدثوالك؛ 

وأبو حنيفة اجتهد  بل استقرار ابناهي  (214)استقرار ابناهي فهو جائز بال خالف،
و د  ،جائزًا بال خالف، فكا  أفضل اما كا  خمتلفًا فيه، وابنازع مكابر فكا  اجتهادًا

من بعد أبي  (211)بأ  االجتهاد (215)يف شرح آ ار الطحاوي (213)صرح أبو بكر الرازي
حنيفة غري معتد به؛ فكا  تقليد األفضل؛ أفضل،    مل يكن واجبًا، فإ  بع  العلماء 

 (219()211()211)اهي  ىل أ  تقليد األفضل متع .

وفق خن هنا ودع ما  يل ويقال، فمااا بعد ا ق  ال الضالل، واهلل اب
متت الرسالة حبمد اهلل وعونه وحسن  (221)للصواب، واجملني عن اخلطأ واالأطراب،

توفيقه على يد أفقر العباد حممد بن أمحد القسطموني، غفر اهلل له ولوالديه، وجلميع 
ابسلم  أمجع ، وا مد لل رب العاب ، حتريرًا يف مصر احملروسة يف ابتداء رجي 

 .1114ابرجي سنة 
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 :اتـوالتعليق شـواماهل

"من  بأنها يا وت ا مويوصفها ، ةمدينة يف وسط غرب تركيوهي " Konyaِنية "ُ ْونسبة  ىل  (1)
العفيفي.  .315، ص3، جمعجم البلدا يا وت ا موي.  أعظم مد  اإلسالم بالروم". انظر:

 :مو ع وزارة اليقافة والسياحة الرتكية .115، ر م: 411-415، صمدينة  سالمية 1111موسوعة 
- http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2-21438/konya.html 
- http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=148

 حدى حمافظات الوسط الرتكية الوا عة يف منطقة البحر األسود يف  "Amasya"أماسية أو أماسيا،(2) 
من أبرز  ، وتسمى العاصمة أماصيا، وتعدًُّامربع ًاكيلومرت 5521، وتبلغ مساحة احملافظة ةمشال تركي

 ابد  التارخيية الرتكية، وتشتهر ابدينة يف التاريخ العيماني بكونها مركزًا للمدارس الدينية. انظر:
 :مو ع وزارة اليقافة والسياحة الرتكية

- http://www.kultur.gov.tr/EN/belge/2-20874/amasya.html 

- http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D

8%B3%D9%8A%D8%A7 

- http://www.turkey.sea7htravel.com/2011/06/amasya-province-

turkey.html

. 359-351، ص3، جخالصة األ راحمليب.  .391، ص2، جهدية العارف البغدادي،  انظر:(4)
 .11115، ترمجة ر م: 32، ص3، جمعجم ابؤلف كحالة.  .51، ص1، جاألعالمالزركلي. 

بن حممد بن علي بن غامن ابقدسي، أحد أكابر ا نفية يف عصره، أصله من  هو: نور الدين، علي(3) 
بيت ابقدس، ومولده ومنشأه ووفاته يف القاهرة، من مؤلفاته: الرمز يف شرح نظم كنز الد ائق، ونور 

، 1، جالبدر الطالعهـ. انظر ترمجته يف: الشوكاني، 1113الشمعة يف أحكام اجلمعة، تويف سنة 
. 9951، ترمجة ر م: 514-512، ص2، جمعجم ابؤلف . كحالة، 441ر م:  ، ترمجة445ص

 .359-351، ص3، جخالصة األ ر. احمليب. 12، ص5، جاألعالمالزركلي، 

 .359-351، ص3، جخالصة األ راحمليب. (5) 
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 .359-351، ص3، جخالصة األ راحمليب. (1) 

هـ، فقيه 1115اآلاه وي، كا  حيًا سنة مصطفى بن محزة بن  براهيم الرومي ا نفي، الشهري ب(1) 
ظهار يف النحو، وا ياة يف شرح شروط الصالة. انظر من مؤلفاته: نتائج االفكار يف شرح اإل حنوي،

، ترمجة 114، ص4، جمعجم ابؤلف . كحالة، 331، ص2، جهدية العارف ترمجته يف: البغدادي، 
 .242، ص1، جاألعالم. الزركلي، 11954ر م: 

 .359-351، ص3، جخالصة األ ريب. احمل(1)

 .391، ص2، جهدية العارف البغدادي. . 359-351، ص3، جخالصة األ راحمليب. انظر:  (9)
 .11115، ترمجة ر م: 32، ص3، جمعجم ابؤلف كحالة.  .51، ص1، جاألعالمالزركلي. 

منه نسخة يف ، وتوجد 241331خمطوط، توجد نسخة منه يف مركز مجعة اباجد، ور مها: (11) 
، 1، جفهرس خمطواات دار الكتي الظاهريةا افظ. . انظر: 11212بر م: ابكتبة الظاهرية 

 .11-15ص

 .1111خمطوط، توجد نسخة منه يف مكتبة جامعة الكويت، ور م النسخة: (11) 

 .2111خمطوط، توجد نسخة منه يف مكتبة جامعة الكويت، ور م النسخة: (12) 

 .500منه يف مكتبة جامعة الكويت، ور م النسخة: خمطوط، توجد نسخة (14) 

 253خمطوط، توجد نسخة منه يف مكتبة جامعة الكويت، ور م النسخة: (13) 

، ونسخة أخرى بر م: 411114خمطوط، توجد نسخة منه يف مركز مجعة اباجد، ور مها: (15) 
411391. 

 .1143: خمطوط، توجد نسخة منه يف مكتبة جامعة الكويت، ور م النسخة(11) 

 .251125خمطوط، توجد نسخة منه يف مركز مجعة اباجد، ور مها: (11) 
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جماميع. انظر:  414، وهناك نسخة أخرى بر م: 5113خمطوط يف دار الكتي ابصرية، ر م:  (11)
 .211، ص1، وج419، ص5، جفهرس الكتي العربية، دار الكتي ابصرية

، و د و عت 1313القرى، ور م ابخطواة:  خمطوط، وتوجد منه نسخة يف مكتبة جامعة أم (19)
 صفحة. 15يف: 

، 4122، 111خمطوط، توجد  ال ة نسخ منه يف مكتبة جامعة الكويت، وأر ام النسخ: (21) 
4124. 

 .391، ص2، جهدية العارف البغدادي، . 359-351، ص3، جخالصة األ رحمليب. انظر: ا(21) 
 .51، ص1، جاألعالمالزركلي.  .11115 ، ترمجة ر م:32، ص3، جمعجم ابؤلف كحالة. 

 .391، ص2، جهدية العارف البغدادي. (22) 

 .359-351، ص3، جخالصة األ راحمليب، (24)

 .51، ص1، جاألعالمالزركلي.  (23)

 .11115، ترمجة ر م: 32، ص3، جمعجم ابؤلف كحالة. (25)

 .131، ص1ج، هدية العارف اكرها البغدادي يف (21) 

 .5111نسخة يف مكتبة جامعة ابلك سعود، ور م النسخة هو:  منه توجدخمطوط (21) 

 .5593نسخة يف مكتبة جامعة ابلك سعود، ور م النسخة هو:  توجد منهخمطوط (21) 

 . 411، ص4، جالفتاوى اهلندية. 5-3، ص1، جبدائع الصنائعانظر: الكاساني.  (29)

الفواكه النفراوي،  .131-149، ص1، جتاررد احملابن عابدين.  انظر هنه ابسألة تفصياًل يف: (41)
، 1، جالبحر احمليط. الزركشي، 194، ص11، جاإلنصاف. ابرداوي، 32، ص1، جالدواني

 .311، ص1، جابستصفى. الغزالي، 291-291ص
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-591، ص1، جبيا  ابختصر. األصفهاني، 251، ص4، جتيسري التحريرانظر: أمري بادشاه.  (41)
 .1، هامش ر م: 41ص،،ترجيح ابنهي . مساعد، حتقيقه لـ:591

 .215-214، ص3، جالفصول يف األصولالرازي اجلصاص،  (42)

 .419، 414-412، ص2، جابستصفىالغزالي.  (44)

بيا  ابختصر شرح خمتصر ابن . األصفهاني. 219، ص3، جاإلحكامانظر: اآلمدي.  (43)
، نهاية السولاإلسنوي. . 4919، ص1، جنهاية الوصول. اهلندي. 411-419، ص4، جا اجي

 .423، ص1، جالبحر احمليط. الزركشي. 341، ص2، جفواتح الرمحوت. اللكنوي. 111، ص3ج

صورة ميتوجه الباحث بالشكر اجلزيل للسادة مكتبة جامعة الكويت لتلطفهم بإرسال نسخة  (45)
 من ابخطوط.

صورة من مبإرسال نسخ  لتلطفهممركز مجعة اباجد؛ يتوجه الباحث بالشكر اجلزيل للسادة (41)
  ابخطوط.

سيدنا وموالنا فريد دهره ووحيد عصره، العامل والبحر الفهَّامة، نوح أفندي بن مصطفى يف ظ:  (41)
. ويف غ: تأليف: ا نفي، أراح اهلل روحه، ونّور أرحيه، وأسكنه أعلى اجلنا ، آم  يا رب العاب 

 وموالنا نوح أفندي ا نفي، عامله اهلل بلطفه ام.فرد عصره ووحيد دهره وعمدة أهل منهبه، سيدنا 

 ميبتة يف ظ، وغ وأ، وغري ميبتة يف األم. (41)

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وأ، ويف غ: وأجبت. (49)

 يف ظ: رمحهما اهلل. (31)

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (31)

 [11]يوسف: چۇ  ۆ  ۆ    ڭ  ۇچ  ا تباس من  وله تبارك وتعاىل: (32)
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 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ چ  ا تباس من  وله تعاىل: (34)
 [21ا ديد: ]

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (33)

مل يقف الباحث على  ائل هنين البيت ، ووجد أ  ا صكفي استشهد بالبيت الياني يف مقدمة  (35)
 . )مطبوع مع رد احملتار(111، ص1، جالدر ابختاركفي. الدر ابختار. انظر: ا ص

وهي بلدة بساحل ا بشة، - هو: فخر الدين، عيما  بن علي بن حممد الَزْيلعي نسبة  ىل َزْيلع، (31)
وتطل على البحر  جيبوتي، وهي اليوم مدينة يف أ صى مشال الصومال على ا دود مع مجهورية

حنفي، ومن مؤلفاته: تبي  ا قائق، وشرح اجلامع الكبري  فقيه -األمحر  رب مضيق باب ابندب
 .111، ترمجة ر م: 213، صتاج الرتاجمنظر: ابن  طلوبغا، ا هـ.134للشيباني، تويف سنة 

العفيفي، . 113، ص4ج ،معجم البلدا ا موي،  .155ص ،5، جهدية العارف البغدادي، 
 .511، ر م 211-219، صمدينة  سالمية 1111موسوعة 

هنا األمر  اا يقول:  وجتدر اإلشارة  ىل أ  النسفي ردَّ. 152، ص1ج تبي  ا قائق،الزيلعي.  (31)
 ًاَلْيَس ُهَو َأوَُّل َصَلاِتِه ُمْطَلق ًا"َوُهَو َمْرُدوٌد َفِإ َّ َما َيْقِضيه اْلَمْسُبوُق َأوَُّل َصَلاِتِه ُحْكًما َلا َحِقيَقًة َوَأْيض

َوَلا َيِصحُّ َأْ  َيْدُخَل َتْحَت التَّْرِتيِي  ،اْلِقَراَءِة َوآِخُرَها ِفي َحقِّ التََّشهُِّد َعَلى َما َسَيْأِتي َبْل َأوَُّلَها ِفي َحقِّ
َفِلَنا اْ َتَصَر اْلُمَصنُِّف َعَلى اْلُمَتَكرِِّر  اْلَواِجِي  ْا َلا َشْيَء َعَلى اْلَمْسُبوِق َوَلا َنْقَص ِفي َصَلاِتِه َأْصاًل

ه يف البحر بأنه ال يصح أ  لِّ َرْكَعٍة" و د  ام ابن عابدين بالتوفيق ب  القول  حيث يقول: "وردَِّفي ُك
، فلنا ا تصر يف يدخل حتت الرتتيي الواجي،  ا ال شئ على ابسبوق وال نقص يف صالته أصاًل

واجي على  الكايف على ابتكرر يف كل ركعة، وكأنه فهم أ  مراد الزيلعي أ  الرتتيي ابنكور
البحر النسفي.  ابسبوق وليس كنلك، بل مراده أنه واجي على غريه بدليل مسألة ابسبوق." انظر:

 .155، ص2، جرد احملتار .ابن عابدين .511، ص1، جالرائق

ومن مؤلفاته:  الزبيدي اليمين، فقيه حنفي، أو ا دادي ادهو: أبو بكر بن علي بن حممد ا دَّ (31)
تويف سنة ، وكبري وهو السراج الوهاج، اجلوهرة النريةقدوري؛ صغري وهو: شرحا  بختصر ال
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البدر . الشوكاني. 11، ترمجة ر م: 131، صتاج الرتاجمابن  طلوبغا،  هـ. انظر ترمجته يف:111
 .11، ص2، جاألعالم. الزركلي. 119، ترمجة ر م: 114، ص1، جالطالع

صر القدوري، و د و ع كتاب السراج يف  الث السراج الوهاج لكل االي حمتاج، شرح بخت (39)
[ 214جملدات، ولعله ما زال الكتاب خمطواًا، وتوجد منه نسخة يف ابكتبة األزهرية، ور مها: ]

. وهو كتاب غري معتمد يف ابنهي ا نفي؛ نظرًا 1554[ 411، ونسخة أخرى ور مها: ]3211
ة من الكتي غري ابعتربة، و   كا  ابصنف يف أل  مؤلفه مجع فيه الروايات الضعيفة وابسائل الشاا

، 2، جفهرس ابكتبة األزهرية. 1141، ص2، جكشف الظنو نفسه فقهيًا. انظر: حاجي خليفة. 
 .321، ص ابدخل  ىل منهي اإلمام أبي حنيفة. حوى. 14، صرسم ابفيت. ابن عابدين. 112ص

 حتقيقًا؛ منها:ومّثة دراسات جامعية تناولت أجزاًء من الكتاب دراسة و
دراسة الباحية تغريد بنت اليف بن أمحد عبيد، ابوسومة بـ: السراج الوهاج ابوأح لكل االي  -

بي بكر بن علي بن حممد ا دادي العبادي؛ دراسة وحتقيق، ، ألشرح خمتصر القدوري ،حمتاج
جامعة ابلك فيصل، رسالة ماجستري، ىل نهاية باب صفة الصالة،  من كتاب الصالة 

 هـ.1341
دراسة الباحية بدرية بنت فريح بن صياح العرتي، ابوسومة بـ: السراج الوهاج ابوأح لكل  -

ألبي بكر بن علي بن حممد ا دادي العبادي، من باب صالة ، دراسة وحتقيق االي حمتاج،
، مامإلليه ومن ال جيوز، رسالة ماجستري، جامعة ا ىل نهاية باب من جيوز دفع الصد ة  اجلنائز 
 هـ.1341

، 1، جمنحة اخلالق على البحر الرائقنقله عن السراج كنلك ابن عابدين، انظر: ابن عابدين،  (51)
 .113ص

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (51)

الوجيز شرح اجلامع الكبري ألبي احملامد، حممود بن أمحد بن عبد السيد البخاري ا صريي (52) 
ومل يقف  ،وهو شرح اجلامع الكبري لإلمام حممد بن ا سن الشيباني هـ،141ا نفي، تويف سنة 
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الباحث على نسخة مطبوعة من الوجيز، فالكتاب ما زال خمطواًا، بيد أ  الباحث و ف على عنوا  
أاروحة دكتوراه موسومة بـ: حتقيق" خمطوط الوجيز" لإلمام حممود ا صريي للباحث محيد بن  ائد 

هـ. انظر ترمجة 1319دكتوراه يف ابعهد العالي للقضاء يف السعودية، سنة  سيف أمحد، أاروحة
الفوائد اللكنوي.  .211، ترمجة ر م: 211-215، صجماتاج الرتابن  طلوبغا.  ا صريي يف:

 يةهدالبغدادي.  .11521، ترمجة ر م: 191، ص4، جمعجم ابؤلف كحالة.  .215، صالبهية
 .111، ص1، جاألعالم. الزركلي .315، ص2، جالعارف 

، 1، جمنحة اخلالق على البحر الرائقنقله عن السراج كنلك ابن عابدين، انظر: ابن عابدين،  (54)
 .113ص

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (53)

 يف ظ، وغ:  م يقعد. (55)

 يف ظ، وغ:  ال حممد، ويف أ: و ال حممد. (51)

 ميبتة يف هامش غ  (51)

 ألم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ.يف ا (51)

حييى الَبنَّاء، من أصحاب حممد بن ا سن. وساق ابؤلف القصة اليت اكرها السرخسي يف  (59)
 .1121، ترمجة ر م: 111، ص4، جاجلواهر ابضيئةمبسواه. انظر: ابن أبي الوفاء القرشي. 

، 1، جمنحة اخلالق على البحر الرائقبدين، أبط يف منحة اخلالق بـ: "حييى البكاء" انظر: ابن عا (11)
 .113ص

 يف ظ: كا . (11)

، 1، جمنحة اخلالق على البحر الرائقنقله عن السراج كنلك ابن عابدين، انظر: ابن عابدين،  (12)
 .113ص
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منحة ابقصود: السراج الوهاج، كما نقله عن السراج كنلك ابن عابدين، انظر: ابن عابدين،  (14)
 .113، ص1، جحر الرائقاخلالق على الب

 غري ميبتة يف األم، وميبتة يف ظ، وغ، وأ. (13)

 .191، ص1، جاببسوط انظر: السرخسي، (15)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (11)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (11)

ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َوَأِبي ُيوُسَف  ًاآِخَر َصَلاِتِه ُحْكم َما ُيَصلِّي اْلَمْسُبوُق َمَع اْلِإَماِمجاء يف اببسوط: " (11)
ِفي اْلِقَراَءِة َواْلُقُنوِت ُهَو آِخُر َصَلاِتِه، َوِفي  -َرِحَمُه اللَُّه َتَعاَلى-َوِعْنَد ُمَحمٍَّد  -َرِحَمُهَما اللَُّه َتَعاَلى-

 .191، ص1، جاببسوطسي. ." انظر: السرخُحْكِم اْلَقْعَدِة ُهَو َأوَُّل َصَلاِتِه

هو: بدر الدين، أبو حممد، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، العيين، فقيه حنفي، ومؤر ،  (19)
رمز ا قائق يف شرح كنز و ومن كبار احملد  ، من أبرز مصنفاته: عمدة القاري يف شرح البخاري،

هـ. انظر ترمجته 155تويف سنة  ،الزما وعقد اجلما  يف تاريخ أهل  ،البناية يف شرح اهلدايةو الد ائق،
، األعالمالزركلي.  .535وما بعدها، ترمجة ر م:  141، ص11، جالضوء الالمعالسخاوي.  يف:
 ..114، ص1ج

 .311، ص2، جالبنايةالعيين.  (11)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (11)

 ميبتة يف هامش غ. (12)

 صة.يف ظ، وغ، وأ: بالفاحتة خا (14)

 ، سا طة من ظ.وما ُسبق به أول صالته حكمًا (13)
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 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (15)

 اكره ااش كربى زاده دو  أ  ينسبه. (11)
 متارى  م أبصرت حاا ًا ال فإاا كنت يف ابدارج غرًا

 للقصار لطوال الرجال ال أمـور تكن منكرًا فيّم ال
 ألناس رأوه باألبصـار  مو اا مل تر اهلالل فسلِّ

 .35، ص1، جمفتاح دار السعادةانظر: ااش كربى زاده. 

 ، ويف أ: فيصلي ركعة. ام يقضي يصلي ركعة ظ: يف (11)

 يف غ، وأ: وجه. (11)

مّثة اختالفات ب  نص اببسوط، ونص اهلداية الني يعزو  ىل اببسوط.  ال السرخسي يف  (19)
ُجُل َرْكَعًة َمَع اْلِإَماِم ِمْن اْلَمْغِرِب َفَلمَّا َسلََّم اْلِإَماُم َ اَم َيْقِضي َ اَل: ُيَصلِّي َوِ َاا َأْدَرَك الرَّاببسوط: "

َيْقِضي َكَما َرْكَعًة َوَيْقُعُد، َوَهَنا اْسِتْحَساٌ ، َواْلِقَياُس ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن ُ مَّ َيْقُعُد؛ ِلَأنَُّه َيْقِضي َما َفاَتُه َف
َوَوْجُه  "َوَما َفاَتُكْم َفاْ ُضوا"ُيَؤيَُّد َهَنا اْلِقَياَس ِبالسُّنَِّة َوُهَو َ ْوُلُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َفاَتُه، َو

". اْلَمْغِرِب ُسنٌَّة اِةاِلاْسِتْحَساِ  َأ َّ َهِنِه الرَّْكَعَة َ اِنَيُة َهَنا اْلَمْسُبوِق، َواْلَقْعَدُة َبْعَد الرَّْكَعِة اليَّاِنَيِة ِفي َصَل
ويف "اببسوط ":  اا أدرك مع اإلمام ركعة من ابغرب فلما سلم اإلمام  ام و ال العيين يف البناية: "

يقضي يصلي ركعة ويقعد وهنا استحسا ، ويف القياس يصلي ركعت   م يقعد  م يقضي ما يصلي 
يوسف، ويف  ول حممد يف حكم ابسبوق مع اإلمام آخر صالته حكما يف  ول أبي حنيفة وأبي 

مع أبي  القراءة والقنوت هو آخر صالته، ويف حكم القعدة هو أول صالته، وجعل ابرغيناني حممدًا
. 119، ص1، جاببسوط" انظر السرخسي، حنيفة وجعل  ول حممد ابنكور أوال ألبي يوسف.

 .311، ص2، جالبنايةالعيين. 

، ت. ن الرشيد بن علي الكاشغري ا نفيبمد بن حممد حم، منية ابصلي مؤلفها سديد الدين (11)
 هـ.115
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ومبصر،  م استقر  فقيه حنفي، من أهل حلي، تفقه بها،  براهيم بن حممد بن  براهيم ا ليب (11) 
خيار على الدر ابختار شرح تنوير حبر، حتفة األاأل ىملتق، من مؤلفاته: يف القسطنطينية وتويف بها

، ترمجة ر م: 55، ص1، جمعجم ابؤلف هـ. انظر ترمجته يف: كحالة. 951، تويف سنة بصاراأل
 .11-11، ص1، جاألعالم. الزركلي. 313

"و   أدرك مع اإلمام ركعة يف األصل ابخطوط الني و ف عليه الباحث للغنية،  ال ا ليب:  (12)
 أوليهما؛ ألنه يقضي من ابغرب، يقرأ يف الركعت  اللت  ُسبق بهما السورة مع الفاحتة، ويقعد يف

أول صالته يف حق القراءة وآخرها يف حق القعدة، ولكن لو مل يقعد فيها سهوًا؛ مل يلزمه سجود 
 /أ.119 ،غنية ابتمليا ليب.  من وجه." انظر: السهو؛ لكونها أوىل

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (14)

 " غري ميبتة يف ظ. وهلما استحسا وكالم الشرح يدل على أ   وله  ياس و" (13)

 يف غ: لو. (15)

البابرتي الرومي ا نفي، فقيه أصولي، نسبة  ىل بابرتا  حممد بن حممد بن حممودأكمل الدين،  (11)
شرح مشارق ، من أبرز مصنفاته: عالمة ابتأخرين وخامتة احملقق  رية من أعمال الدجيل يف بغداد، 

وشرح ابنار ابسمى  ،وشرح أصول البزدوي ابسمى بالتقرير ،بالعنايةوشرح اهلداية ابسمى  ،األنوار
تاج هـ. انظر ترمجته يف: ابن  طلوبغا، 111 سنة، تويف ليوبن ا اجي األصاوشرح خمتصر  ،باألنوار
وما بعدها.  195، صالفوائد البهية. اللكنوي، 251، ترمجة ر م: 211-211، صالرتاجم

. 15133، ترمجة ر م: 191، ص4، جمعجم ابؤلف . كحالة، 231، ص1، جاألنسابالسمعاني، 
 .32، ص1، جاألعالم الزركلي،

حسن بن ، لإلمام رأي الدين، مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار ابصطفوية بكتا (11) 
اجلمع ب  الصحيح  هـ(، والكتاب مطبوع حتت عنوا : 151أو الصَّغاني )ت.  غانياحممد الصَّ
 :ق عليهاعتنى به وعّل خبار ابصطفوية،صحاح األ ىعل ةنوار النبويومسلم: مشارق األ البخاري

. وللكتاب ص 111 م،1919، ةمؤسسه الكتي اليقافي :، بريوت1ابقصود، ط شرف بن عبدأ
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حتفة األبرار ، ومّساه حممد بن حممود البابرتي ا نفي، شرح الشيخ أكمل الدين: منها ؛شروح كيرية
، بادي الشريازيآجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز ، وشرح الشيخ رق األنواريف شرح مشا

. انظر: حاجي خليفة، : شوارق األسرار العلية يف شرح مشارق األنوار النبويةهـ(، ومّساه111)ت.
 .114، صالرسالة ابستطرفة. الكتاني، 1111، ص2، جكشف الظنو 

  ام عدد من الباحي  بتحقيق أجزاء منه؛ منها: ** أما شرح البابرتي فما زال خمطواًا و د 
 311/ب( + )من الور ة 495 ىل  431رتي )من بحتفة األبرار يف شرح مشارق األنوار للبا-

للباحية: وفاء مهدي عمار، رسالة ماجستري، جامعة أم درما ، ختصص: أصول  ،(322
 م.2111السنة،  ،الدين

 (، 311-495( + )111حتى  143رتي )من بحتفة األبرار يف شرح مشارق األنوار للبا
 م.2111للباحث: أمحد حس  عبدالكريم، رسالة ماجستري، جامعة أم درما ، 

 (، 411-211( + )من 115 ىل  111رتي )من بحتفة األبرار يف شرح مشارق األنوار للبا
 م.2111للباحث: حممد هشام ا مصي، رسالة ماجستري، جامعة أم درما ، 

 (341-322( + )244حتى  115رتي )من ب شرح مشارق األنوار للباحتفة األبرار يف، 
 م.2111، ا للباحث: جنم الدين عبداهلل العيسى، رسالة ماجستري، جامعة أم درم

 (، 431-411( + )211حتى  243رتي )من بحتفة األبرار يف شرح مشارق األنوار للبا
 م.2111ا ، للباحث: حممد خري الشعال، رسالة ماجستري، جامعة أم درم

هنا لفظ من حديث ورد عن  ال ة من الصحابة عن أبي  تادة ربعي األنصاري، وأنس بن  (11)
 مالك، وأبو هريرة رأي اهلل عنهم مجيعًا.

 ** ا ديث األول: حديث أبو  تادة ربعي األنصاري رأي اهلل عنه، أخرجه كل من:
اتتنا الصالة َوَكِرَه اْبُن  ول الرجل ف :األاا ، باب :كتابصحيح البخاري، البخاري.  -

َم، ِسرِييَن َأْ  َيُقوَل َفاَتْتَنا الصََّلاُة َوَلِكْن ِلَيُقْل َلْم ُنْدِرْك َوَ ْوُل النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
. من اريق حييى بن أبي كيري عن عبداهلل بن أبي 145 :، ر م ا ديث129، ص1ج
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النعما  األنصاري تويف  :عمرو و يل :بو  تادة ا ارث، و يلأ :هو وه تادة، عن أبيه. وأب
 .254، ص1، جفتح الباري. انظر: ابن حجر، ـه53سنة 

استحباب  تيا  الصالة  :ابساجد ومواأع الصالة، باب :، كتابصحيح مسلممسلم.  -
 (.112)-152 :، حديث ر م249صبو ار، 

 .22111، حديث ر م 291، ص41، جابسندأمحد.  -
أ  ما أدركه مع اإلمام جيعل أول  :الصلوات، بيا  :، كتابمسند أبي عوانةانة. أبو عو -

 .1534 :، حديث ر م311، ص1صالته، ج
 :، حديث ر م121، ص5فرض متابعة اإلمام، ج :، بابصحيح ابن حبا ابن حبا .  -

2131. 

بدالعزيز ** ا ديث الياني: حديث أنس بن مالك رأي اهلل عنه: من اريق  مساعيل بن جعفر وع
 بن أبي سلمة عن محيد الطويل. كما يأتي:

 ؟هل يقرأ بأكير من فاحتة الكتاب خلف اإلمام :، بابالقراءة خلف اإلمامجزء البخاري.  -
 . بلفظ:" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا". 111، و111، األحاديث: 31ص

 ** ا ديث اليالث: حديث أبي هريرة رأي اهلل عنه:

)عبدالرمحن بن  :ة رأي اهلل عنه روي عنه من اريق ستة من التابع  عنه، وهمحديث أبي هرير
يعقوب، وحممد بن سريين، وأبو رافع )نفيع الصائغ(، وهّمام بن منّبه، وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن 
عوف، وسعيد بن ابسيي مقرونا بأبي سلمة(، و د اختلف يف لفظ هنا ا ديث اختالفًا كبريًا ب  

 فأمتوا( ولفظ و)فا ضوا(. لفظ )

فأّما الرواية بلفظ: )فأمتوا( فقد رواها كل من عبد الرمحن بن يعقوب ا ر ي، و هّمام بن منّبه دو  
 أ  خيتلف عليهما يف اللفظ.

 عن أبي هريرة، فقد أخرجها كل من: ،وأّما رواية العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب عن أبيه
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استحباب  تيا  الصالة  :د ومواأع الصالة، بابابساج :، كتابصحيح مسلممسلم.  -
 (. من اريق  مساعيل بن جعفر عنه.112) -152 :، حديث ر م249صبو ار، 

، حديث 92، ص2ما جاء يف النداء للصالة، ج :النداء للصالة، باب :، كتابابواأمالك.  -
اهلل من  الرمحن بن يعقوب مقرونًا مع أبي اسحاق بن عبد . أخرجه برواية عبد221ر م 

واختلف  ،سناد حمفوظاهلل رجل جمهول. واإل  سحاق بن عبد واريق العالء عنهما. وأب
عن مالك، فرواه أصحاب ابواأ عن مالك عن العالء عن أبيه و سحاق أبي عبد اهلل عن 

 أبي هريرة.

ورواه  سحاق الطباع وابن مهدي )عن مالك( عن العالء عن أبيه عن أبي هريرة، والقوال  
 ظا .حمفو

 وسئل الدار طين عن  سحاق أبي عبد اهلل من هو؟  ال: ال يعرف  ال يف هنا ا ديث.
، 11(، و)ج1241، حديث ر م 111، ص12، يف أكير من موأع: )جابسندأمحد،  -

(. من اريق مالك 11131، حديث ر م 394، ص11( و)ج9941، حديث ر م 24ص
 و سناده صحيح. ،عنه

. من اريق  مساعيل بن 1394، حديث ر م 414، ص11، جمسند أبي يعلىأبو يعلى.  -
 جعفر عنه، و سناده صحيح.

. من اريق 115، و113، و114، األحاديث: 31، صالقراءة خلف اإلمام جزءالبخاري.  -
 واريق  مساعيل بن جعفر، وعبدالعزيز بن حممد. ،مالك

 .12، ص11، جالعلل الواردة يف األحاديث النبويةالدار طين.  -

 هّمام بن منبه، عن أبي هريرة رأي اهلل عنه، فقد أخرجها: وأّما رواية
استحباب  تيا  الصالة  :ابساجد ومواأع الصالة، باب :، كتابصحيح مسلممسلم.  -

" اا نودي بالصالة فأتوها وأنتم  (. بلفظ:112)-154 :حديث ر م، 249صبو ار، 
 متشو  وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا".

 . 4314، حديث ر م211، ص2ابشي  ىل الصالة، ج :بدالرزاق. ابصنف، بابع -
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، 1حظر السعي التيا  ابسجد، و  بات  تيانه بالسكينة، ج :، بابمسند أبي عوانةابو عوانة.  -
فما أدركتم فصلوا وما  ،. بلفظ خمتصر "وعليكم السكينة1244، حديث ر م 435ص

 سبقتم فأمتوا".
رزاق عن معمر عن همام بلفظ )فأمتوا( ما عدا رواية اإلمام أمحد مجيعهم من اريق عبدال -

 الرزاق بإسناده فقد رواها بلفظ )فا ضوا(. وهنا من باب الرواية بابعنى. عن عبد

 .1244، حديث ر م 544، ص14، جابسند انظر: أمحد،

بو رافع )نفيع أن ووأّما رواية بقية التابع  عن أبي هريرة رأي اهلل عنه، فقد روى حممد بن سريي-
الصائغ( ا ديث عن أبي هريرة بلفظ )فا ضوا( ومل خيتلف عليهما، تأتي الحقًا. وأّما رواية أبي 

 الرمحن وسعيد بن ابسيي، فقد اختلف عليهما فيها. كما سيأتي. سلمة بن عبد

 يف أ: الزاهدي. (19)

 .111ص، 3، جاجملموع . النووي،251، ص2، جابغين انظر: ابن  دامة، (91)

 يف أ: الزاهدي. (91)

عن الزهري يروى عن سعيد بن ابسيي عن أبي هريرة رأي اهلل عنه و د  ةحديث ابن عيين(92)
اختلف فيه على الزهري يف ا ديث فبع  الطرق روت ا ديث بلفظ )فأمتوا( وهي األكير، 

ا ديث بلفظ  وبعضها )فا ضوا(. وهنا ما و ع يف رواية ابن عيينة فقد روى عنه أكير أصحابه
 )فا ضوا(، بسنده عن سعيد بن ابسيي منفردًا. 

عن الزهري، عن سعيد بن ابسيي، عن أبي هريرة رأي اهلل عنه بلفظ  ةاريق ابن عيين أواًل:
 أخرجها كل من: )فا ضوا(

استحباب  تيا  الصالة بو ار وسكينة،  :ابساجد، باب :، كتابصحيح مسلممسلم.  -
من اريق  ال ة من الرواة عن سفيا  بن عيينة،  (112) -151 ، حديث ر م:249ص

ولكن دو  أ  ينكر لفظ )فا ضوا( يف الصحيح حيث روى ا ديث بلفظ )فأمتوا( ونسي 
 اللفظ  ىل حرملة بن حييى.
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، حديث 111، ص1السعي يف الصالة، ج :الصالة، باب :، كتابسنن أبي داودأبو داود.  -
 . حيث أورده معلقًا.512ر م 

، حديث 342، ص1ابشي  ىل ابسجد، ج :، أبواب الصالة، بابسنن الرتمنيي. الرتمن -
 . وأخرجه دو   يراد لفظ ا ديث.429ر م 

، حديث 113، ص2السعي  ىل الصالة، ج :اإلمامة، باب :، كتابسنن النسائيالنسائي.  -
وعليكم " اا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعو  وأتوها متشو   . أورده بلفظ:111ر م 

الرمحن  اهلل بن حممد بن عبد السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فا ضوا". من اريق عبد
 عنه.

 . من اريق اإلمام أمحد عنه.1251، حديث ر م 192، ص12، جابسندأمحد.  -
، 5من كره اإلسراع يف ابشي، ج :الصالة، باب :، كتابمصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة،  -

 .اكر لفظ ا ديث. من اريق وكيع عنه.1311، حديث ر م 142ص
 .من اريق ا ميدي عنه.945، حديث ر م 311، ص2، جابسند ا ميدي. -
. من اريق علي بن ابديين 111، حديث ر م 32، صجزء القراءة خلف اإلمامالبخاري.  -

 .ةوالفضل بن دك  عنه ابن عيين
مر بالسكينة بن أتى ابسجد، اكر األ :الصالة، باب :، كتابصحيح ابن حبا ابن حبا .  -

 . من اريق أبي خييمة عنه.2135، حديث ر م 511، ص5ج

وخالف هؤالء يف روايتهم عن ابن عيينة اإلمام الدارمي حيث روى ا ديث من اريق أبي نعيم 
 بلفظ )فأمتوا( بإسناده. 

، حديث 441، ص1كيف ميشي  ىل الصالة، ج :الصالة، باب :، كتابسنن الدارميانظر: الدارمي. 
 ، و سناده صحيح.1212ر م 

يف روايته عن الزهري بهنه اللفظة عن سعيد بن ابسيي، معمر بن راشد، و د  ةو د خالف ابن عيين
 أخرج اإلمام الرتمني روايته من اريق يزيد بن زريع، وأخرج اإلمام أمحد روايته، من اريق عبد

 الرزاق. بإسناد صحيح. 
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ود هنه ابخالفة عندما سئل عن حديث سعيد وأبي سلمة، عن أبي و د عّلق الدار طين على وج
" اا أتيتم الصالة فال تأتوها تسعو  وأتوها وعليكم السكينة،  هريرة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:

فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا". فقال: "يرويه عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وشعيي بن أبي 
اهلاد، و براهيم بن أبي عبلة، وحممد بن أبي حفصة، عن الزهري عن أبي سلمة عن  محزة، ويزيد بن

أبي هريرة واختلف عن معمر؛ فرواه موسى بن أع ، ويزيد بن زريع، عن معمر عن الزهري، عن 
 أبي سلمة عن أبي هريرة".

 انظر: 
حديث  ،341، ص1ابشي  ىل ابسجد، ج :، أبواب الصالة، بابسنن الرتمنيالرتمني.  -

 .421ر م 
 . 1112، حديث ر م 91، ص14، جابسند أمحد. -
 .429، ص9، جالعلل الواردة يف األحاديث النبويةالدار طين.  -

باإلأافة  ىل أّ  مجهور أصحاب الزهري خالفوا ابن عيينة يف روايته ا ديث بلفظ )فا ضوا( من 
يونس بن يزيد األيلي، و براهيم بن سعد، وروايتهما عند مسلم، وحممد بن حفصة ويزيد بن  أميال:

اهلاد، وعقيل األيلي، وروايتهم عند أمحد، وشعيي بن أبي محزة، وحييى بن سعيد األنصاري، 
وروايتهما عند البخاري. مجيعهم رووا ا ديث بلفظ )فأمتوا( عن الزهري عن أبي سلمة بن 

 ن عوف.عبدالرمحن ب

 انظر: 
استحباب  تيا  الصالة  :ابساجد ومواأع الصالة، باب :، كتابصحيح مسلممسلم.  -

 (.112) -151، حديث ر م 249صبو ار، 
 :، حديث ر م91، ص14(. و)ج1252 :، حديث ر م193، ص12، )جابسندأمحد.  -

 (.9145 :، حديث ر م521، ص15(. و)ج1114
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، ر م 1، ص2ابشي  ىل اجلمعة، ج :ة، باباجلمع :، كتابصحيح البخاريالبخاري.  -
. من اريق أبي اْلَيَماِ ، عن ُشَعْيٌي، َعِن الزُّْهِرىِّ، عن أبي َسَلَمَة ْبُن َعْبِد 911 :ا ديث

 الرَّْحَمِن.
 .111، حديث ر م 31، صجزء القراءة خلف اإلمامالبخاري.  -

كّنه يروي ا ديث عن سعيد بن يف ح  تابع ابن عيينة يف روايته عن الزهري ابن أبي ائي ول
ابسيي وأبي سلمة مقرون  من اريق مّحاد وآدم بن أبي أياس. مع التنويه بأّ  ابن أبي ائي اختلف 
عليه يف روايته ا ديث عن الزهري أيضًا، فقد روي عنه ا ديث بلفظ )فا ضوا( كما سبق، وبلفظ 

 )فأمتوا( من اريق ابن أبي فديك. 

 -انظر: 
. من اريق مّحاد بن خالد اخلياط 11194، حديث ر م 519، ص11، جندابسأمحد.  -

 و سناده صحيح.
.من اريق آدم بن أبي 111، حديث ر م 31، ص جزء القراءة خلف اإلمامالبخاري،  -

 ياس. بلفظ )فا ضوا( ولكّن البخاري أخرج حديث آدم بن أبي  ياس، عن ابن أبي 
اب َلا َيْسَعى ِ َلى الصََّلاِة َوْلَيْأِت ِبالسَِّكيَنِة ائي، عن الزهري، يف صحيحه كتاب األاا ، َب

 .141 :، ر م ا ديث141، ص1، ج"َما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّوا: "َواْلَوَ اِر، َوَ اَل
ما جاء يف صالة اخلوف، فما أدركتم فصلوا وما  :، بابالسنن ابأ ورة للشافعيالشافعي.  -

. من اريق حممد بن  مساعيل بن 11 :، حديث ر م114-112، ص1امتوا، جفاتكم ف
 أبي فديك، عن ابن أبي ائي بإسناده، و سناد ا ديث حسن، فابن أبي فديك صدوق. 

 .311، ترمجة ر م 311، صتقريي التهنييابن حجر.  -

 دراسة رواية ابن عيينة، وبيا  آراء العلماء فيها: 

 : من خالل ما سبق نالحظ اآلتي

جها اإلمام البخاري يف صحيحه، وأخرج ا ديث نفسه عن ا ن  من ّ  هنه الرواية مل خيرِّ  -
 أصحاب الزهري وهما ابن أبي ائي وشعيي بن أبي محزة.
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وتبع اإلمام البخاري يف عدم  خراج رواية ابن عيينة اليت أوردها بلفظ )فا ضوا( كل من  -
ناد دو  التصريح بلفظ ابن عيينة، وروى اإلمام مسلم يف صحيحه فقد اكتفى بنكر اإلس

"مسعت مسلم بن  يف روايته، ونصها: ةفيه ابن عيين ىءالبيهقي يف سننه عن مسلم  واًل خيط
ا جاج يقول: ال أعلم هنه اللفظة رواها عن الزهري غري ابن عيينة )وا ضوا ما فاتكم( 

 "أخطأ بن عيينة يف هنه اللفظة".  ال مسلم:

 ىل  امعلقة، وكأنها  شارة منهم ةرواية ابن عيين اداود والرتمني فقد أخرج وأّما اإلمام أب -
يف روايته واعتبار  ول ابن عيينة  ةترجيح رواية أصحاب الزهري امن خالفوا ابن عيين

، بخالفتها مجهور أصحاب الزهري النين  الوا فيه عنه: )فأمتوا(؛ أو خطًأ ًا)فا ضوا( شاا
 ب. وأّ  هنه اللفظة هي الصوا

"وكنا  ال الزبيدي وابن أبي ائي و براهيم بن سعد ومعمر وشعيي بن أبي محزة عن   ال أبو داود:
الزهري "وما فاتكم فأمتوا" و ال ابن عيينة عن الزهري وحده "فا ضوا" و ال حممد بن عمرو عن أبي 

د عن النيب صلى سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن األعرج عن أبي هريرة "فأمتوا" وابن مسعو
 اهلل عليه و سلم وأبو  تادة وأنس عن النيب صلى اهلل عليه و سلم كلهم  الوا "فأمتوا".

"وكأ  فيه  شارة  ىل أّ  اخلطأ لفظي  و د عّلق األلباني على ما و ع من اختالف يف هنا اللفظ بقوله:
قرآ  يف غري آية، كقوله وليس معنويًا، وهو كنلك؛ فإّ  القضاء هو األداء يف األصل، بشهادة ال

 فاالختالف يف هنه اللفظة يف هنه الرواية ليس كبري شأ ". [11اجلمعة: ]چڤ  ٹ  ٹچ تعاىل:

 انظر: 

، حديث 111، ص1السعي  ىل الصالة، ج :الصالة، باب :، كتابسنن أبي داودأبو داود.  -
 .514ر م 

 .291، ص2، جالسنن الكربىالبيهقي.  -

 .511، حديث ر م 111، ص4، جأبي داودصحيح وأعيف سنن األلباني.  -
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ا ديث بهنا اللفظ يروى َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رأي اهلل عنه َ اَل: َ اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه (94) 
َصلِّ َما َأْدَرْكَت  ،ِكيَنُة َواْلَوَ اُرِ َاا ُ وَِّب ِبالصََّلاِة َفَلا َيْسَع ِ َلْيَها َأَحُدُكْم َوَلِكْن ِلَيْمِش َوَعَلْيِه السَّ: "َوَسلََّم

 َواْ ِ  َما َسَبَقَك" وهو حديث صحيح، انظر:

، كتاب: ابساجد، باب: استحباب  تيا  الصالة بو ار وسكينة، صحيح مسلممسلم.  -
(.من اريق هشام بن حسا  عن حممد بن سريين 112) -153، حديث ر م: 249ص

 عن أبي هريرة.

، 13. بنفس اريق اإلمام مسلم. وج9513: ، حديث ر م415ص، 15، جابسندأمحد.  -
 . من اريق عوف عن حممد بن سريين.1911، حديث ر م 525ص

سراع يف الصالة، من كره اإل :الصلوات، باب :، كتابمصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة.  -
. بلفظ )وا ضوا ما سبقكم(. كلهم من اريق حممد بن 1311، حديث ر م 143، ص5ج

 .سريين

(. من ارق عدة 119-111) ، األحاديث34-32، صجزء القراءة خلف اإلمامالبخاري.  -
عن حممد بن سريين بإسناده. ومن اريق أبي رافع )نفيع الصائغ( عن أبي هريرة رأي 

وللحديث شاهد من رواية أبي ار رأي اهلل عنه، ، 191، حديث ر م 34اهلل عنه، ص
  ي عنه فا ضوا، أخرجه كل من:ولكن اختلف عنه فروي عنه فأمتوا، ورو

، حديث ر م، 211، ص2ابشي  ىل الصالة، ج :الصالة، باب :، كتابابصنفالرزاق.  عبد -
 ،بلفظ  ريي وفيه:"من أ بل يشهد يف الصالة فأ يمت وهو يف الطريق، فال يسرع .4312

يف  سناده وما مل يدرك فليتمه". و ،وىل، فما أدرك فليصل مع االماموال يزد على مشيته األ
 فا ديث يرويه أيوب، عن رجل، عن أبي نضرة، عن أبي ار رأي اهلل عنه. ،راو  جمهول

سراع يف الصالة، من كره اإل :الصلوات باب :، كتابمصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة.  -
. كالهما من اريق أيوب، عن عمرو بن دينار، عن 1311، حديث ر م: 144، ص5ج
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 يمت الصالة فامش  ليها كما كنت متشي فصل ما أدركت وا   " اا أ أبي نضرة. ولفظه:
 ما سبقك".

وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك من اريق محيد الطويل أخرجه اإلمام أمحد، وصحح  -
"أ يمت الصالة، فجاء رجل يسعى،   سناده الشيخ شعيي األرنؤوط: ولفظ ا ديث مطول وفيه:

مباركا  ايبًا كيريًا فلما انتهى  ىل الصف،  ال: ا مد هلل محدًافانتهى و د حفزه النفس أو انبهر، 
  اا جاء أحدكم  ىل الصالة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليق  ما سبقه". :..  م  ال.فيه.

 انظر:

. من اريق ابن أبي عدي وسهيل بن 12143، حديث ر م 91، ص19، جابسندأمحد.  -
هة حممد بن أبي عدي. وأخرجه أيضًا بنفس و سناده صحيح من ج يوسف األمنااي،

.بنحوه. وأخرجه أيضًا من اريق  تادة 12911، حديث ر م 214، ص21اإلسناد، ج
وأخرجه من اريق علي . بنحوه .14135، حديث ر م 245، ص21و ابت عن محيد، ج

بن عاصم عن محيد وحممد بن سريين عطف فيه رواية أنس بن مالك وأبي هريرة ورواه 
"َأ َّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َ اَل ِ َاا َجاَء َأَحُدُكْم َوَ ْد ُأِ يَمْت الصََّلاُة  تصر:بلفظ خم

 :، حديث ر م112، ص21َفْلَيْمِش َعَلى ِهيَنِتِه َفْلُيَصلِّ َما َأْدَرَك َوْلَيْقِ  َما ُسِبَقُه". ج
14551. 

 ؟هل يقرأ بأكير من فاحتة الكتاب خلف اإلمام :، بابجزء القراءة خلف اإلمامالبخاري.  -
 .بلفظ خمتصر.115: ، حديث ر م31ص

 .11سورة اجلمعة، من آية ر م:  (93)

 يف ظ: ابن ابلك، ويف أ: ابن مالك. (95)

من مؤلفاته:  فقيه حنفي،ابن َمَلك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أم  الدين الكرماني،  (91)
، تويف شرح ابنار، والساعاتي شرح جممع البحرين البن، ونوارارق األزهار يف شرح مشمبارق األ

، هداية العارف . البغدادي. 111-111، صالفوائد البهيةهـ. انظر ترمجته يف: اللكنوي. 111سنة 
 59، ص3، جاألعالم. الزركلي. 111، ص1ج
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 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (91)

 .212، ص1، جيف شرح مشارق األنوارألزهار مبارق اابن َمَلك.  (91)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (99)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (111)

األصح: يستخدم ا نفية هنا ابصطلح للداللة على أ  بقية األ وال صحيحة، لكن الفتوى  (111)
، مصطلحات ابناهي الفقهية. الظفريي. 12، صالكواشف اجلليةعلى أصحها. انظر: ابال. 

 .113ص

 .111، ص2، جرد احملتارانظر: ابن عابدين،  (112)

 ميبتة يف هامش غ. (114)

ا ديث بهنا اللفظ جزء من حديث اويل روي عن ابن أبي ليلى عن معاا بن جبل، بأكير  (113)
 من وجه، وأخرجه كل من:

 511، حديث ر م 93، ص1اآلاا ، ج كتاب الصالة، باب كيف ، سنن أبي داود.بو داودأ -
 . بلفظ اويل.511و

 (. بلفظ اويل.22123و 22124، حديث ر م )331-341، ص41، جسنداب،.أمحد  -

 ،اا  مع تينية اإل امةالرتجيع يف اآل :الصالة، باب :، كتابصحيح ابن خزمية .ابن خزمية -
 (.بلفظ خمتصر.414-411، األحاديث)199-191، ص1ج

بيا  مشكل ما روي عن رسول اهلل عليه السالم من  وله  :، باب ارمشكل اآل .الطحاوي -
 .311: ، حديث ر م311، ص1فصل ما ب  صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ج

 دو  اكر خرب معاا بن جبل.

 (. بلفظ مطول وخمتصر.211-212) :، األحاديث142، ص21، جابعجم الكبري .الطرباني -
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من أباح الدخول يف صالة اإلمام  :الصالة، باب :، كتاببيهقيلل السنن الكربى.البيهقي -
(، بنكر  صة معاا 5131، و5131، و5131، األحاديث )144، ص4بعدما افتتحها، ج

، 1ما روي يف تينية األاا  واإل امة، ج :الصالة، باب :فقط، وأخرجه أيضًا يف كتاب
 اا .( يف  صة اآل1911-1915) :، األحاديث119-111ص

، حديث 411، ص2التفسري من سورة البقرة، ج :، كتابعلى الصحيح  ابستدرك، ا اكم -
 بنكر أحوال الصيام. .4115 :ر م

 وألفاظه:الحديث  بيان طرق** 

عاا بن جبل يف مسألة صالة ابسبوق هو جزء من حديث اويل فيه ب ول الّنيب صلى اهلل عليه وسلم 
..( وفيه  صة اآلاا ، و د و ع .لصيام  ال ة أحوال)أحيلت الصالة  ال ة أحوال وأحيل ا حديث:

اختالف كيري يف روايته، وروي ا ديث من عدة ارق كلها عن عبدالرمحن ابن أبي ليلى، و د رواه 
عن عبدالرمحن بن أبي ليلى كل من )عمرو بن مرة، وحص  بن منري(، واختلف فيه على عبد 

 ومسندًا بعاا بن جبل، كاآلتي:الرمحن بن أبي ليلى، فقد روي ا ديث مرساًل 

 :األول ؛اآلاا ، بلفظ مطول من اريق  :الصالة، باب :أخرجه أبو داود يف سننه كتاب -
أخرجه مرساًل عن حممد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،  ال: مسعت ابن أبي 

ى اهلل  ال: وحدَّ نا أصحابنا أ َّ رسول اهلل صلَّ ،ليلى  ال: أحيلت الصالة  ال ة أحوال
عليه وسلَّم  ال: "لقد أعجبين أ  تكو  صالة ابسلم  أو  ال ابؤمن  واحدة حتى لقد 

..  ال وحدَّ نا أصحابنا:  ال .يف الدور ينادو  الناس حب  الصالة، أبث رجااًل هممت أ َّ
وكا  الرجل  اا جاء يسأل فيخرب مبا سبق من صالته، و نهم  اموا مع رسول اهلل صلى 

عليه وسلم من ب   ائم وراكع و اعد ومصل مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  اهلل
 ال عمرو وحد ين بها حص ، عن ابن أبي ليلى، حتى جاء معاا،  ال  -ابن ابينى- ال 
 فقال: ال أراه على حال  ىل  وله: " كنلك فافعلوا ". -و د مسعتها من حص  -شعبة
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شاروا  ليه،  ال أعمرو بن مرزوق  ال: فجاء معاا ف  م رجعت  ىل حديث : ال أبو داود
شعبة: وهنه مسعتها من حص ،  ال: فقال معاا: ال أراه على حال  ال كنت عليها،  ال: 

. 511، ر م 93، ص1فقال: "   معااا  د سنَّ لكم سنَّة كنلك فافعلوا" ا ديث مطول، ج
 وا ديث مرسل، ورواته  قات. 

يف صحيحه مرساًل، من اريق حممد بن جعفر عن شعبة، عن  وأخرجه أيضًا ابن خزمية -
(، وتابعه سفيا  اليوري، وجرير بن 414، حديث ر م 199، ص1عمرو بن مرة، )ج

ا ميد، فرووه عن حص  عن ابن أبي ليلى مرساًل. يف كتاب الصالة، باب الرتجيع  عبد
 يف األاا  مع تينية اإل امة.

، من اريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة عن عمرو بن وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى -
 .5131، حديث 144، ص4مرة مرساًل. ج

 :-رأي اهلل عنه-و داود يف سننه من نفس الكتاب والباب عن معاا بن جبلأبوأخرجه  -

  من اريق يزيد بن هارو ، عن ابسعودي، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاا
، وتابع يزيد بن نفسه  ة أحوال...". ا ديث مطواًل باللفظبن جبل  ال:"أحيلت الصالة  ال

عند أمحد يف ابسند، وعاصم نفسه النضر هاشم بن القاسم اإلسناد  يأب هارو  كل من:
 بن علي عند الطرباني، وعند البيهقي، وكلهم رووا عن ابسعودي بعد االختالط.

 و بن مرة اجلملي، عن عبد الرمحن وتابعه عند أمحد وابن خزمية زيد بن أبي أنيسة، عن عمر
بن أبي ليلى عن معاا بن جبل  ال: "كّنا نأتي الصالة فااا جاء رجل و د سبق بشيء من 

ليه الني يليه و د سبقت بكنا وكنا فيقضي  ال: فكنا ب  راكع وساجد  الصالة فأشار 
به فقلت: بالني سبقت  ليَّ و د سبقت ببع  الصالة وأشري  فجئت يومًا ،و ائم و اعد

ال كنت عليها فكنت حباهلم الني وجدتهم عليها فلما فرغ رسول اهلل  ال أجده على حال 
صلى اهلل عليه وسلم  مت فصليت واستقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس 
فقال: من القائل كنا وكنا؟  الوا: معاا بن جبل فقال:  د سن لكم معاا فا تدوا به ااا 
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مام صالته فااا فرغ االمام فليق  بق بشيء من الصالة فليصل مع اإلجاء أحدكم و د س
 ما سبقه به".

 ألّ  فيه ابسعودي: وهو عبد الرمحن بن عبد  ؛وا ديث من اريق ابسعودي  سناده أعيف
اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الكويف، صدوق، اختلط  بل موته، ويروي عنه يزيد 

وروايتهما عن ابسعودي بعد اختالاه، كنا  -شم بن القاسمها-بن هارو ، وأبو النضر
"َوَ ال حممد بن َعبد اهلل بن  اكر ابزي يف تهنيي الكمال يف ترمجته للمسعودي، حيث  ال:

اختلط، مسع منه عبد الرمحن بن مهدي، ويزيد بن هارو ،  هخر منري: كا   قة، فلمَّا كا  ب
 و مستقيم".أحاديث خمتلطة، وما روى عنه الشيو  فه

  شعيي األرنؤوط. الشيخ ، واحملققرمحه اهلل األلبانيالشيخ وهنا ما اهي  ليه 

  وأّما رواية ا ديث من اريق شعبة وزيد بن أنيسة عن عمرو بن مرة فرجال اإلسناد فيها
 قات، ولكن مل ييبت مساع عبد الرمحن بن أبي ليلى من معاا بن جبل، فإسناد ا ديث 

 تي ا ديث عنه الحقًا.فيه انقطاع، وسيأ

، بتحقيق شعيي ابسندأمحد،  .511 :، حديث ر م95، ص1، جسنن أبي داودو داود، أبانظر: 
. ابن 223، ص11، جتهنيي الكمالابزي،  .22123، حديث 331-341، ص41األرنؤوط، ج

. 411، حديث ر م 191، ص1ابن خزمية يف صحيحه، ج .511، ص1، جتقريي التهنييحجر، 
صحيح سنن أبي ، بنحوه. األلباني، 211، حديث ر م142، ص21، جابعجم الكبريي، الطربان

 .344-325، ص2، جداود

 سااد والحك  لى  الحديث:اإلدراسة **

 :؛ هيورد يف هنا ا ديث عدة  شكاالت اكرها العلماء

ويه حص  بن فا ديث ير" ال الدار طين: ، االختالف يف الرواية عن عبد الرمحن بن أبي ليلىأواًل: 
الرمحن بن أبي ليلى واختلف عنهما؛ فرواه  براهيم بن اهما  وعبد  منري وعمرو بن مرة، عن عبد

خالفهم شعبة ، والعزيز بن مسلم، وحممد بن جابر، وشريك، عن حص  عن بن أبي ليلى عن معاا
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معاا، ودو  ، دو  اكر واليوري وجرير بن عبد ا ميد فرووه عن حص  عن ابن أبي ليلى مرساًل
 اكر أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بع  ابواأع.

"فرواه ابسعودي،   ال الدار طين: االختالف على عمرو بن مرة ب  اإلرسال و سناد ا ديث: انيًا: 
عمش من عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاا، وتابعه زيد بن أبي أنيسة وتابعهما األ

 . بكر بن عياش عنه رواه عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أبي ليلى عن معاارواية أبي 

سود بن عامر،  ال  نا أبو بكر  نا األ :مالء،  ال  نا ا سن بن يونس الزيات  :حد نا بن صاعد،  ال
عمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرمحن بن أبي ليلى، عن معاا بن جبل  صة بن عياش عن األ

ن زيد يف االاا  فقط، وكنلك رواه حجاج، عن عمرو بن مرة وأرسله شعبة واليوري عن عبد اهلل ب
عمرو بن مرة". وكنلك رواه حجاج، عن عمرو بن مرة. وأرسله شعبة، واليوري، عن عمرو بن 

 مرة، وابرسل أصح".

ة "أّ  رواية األعمش رواها عنه جرير عن األعمش عن عمرو بن مر واكر ابن خزمية يف صحيحه:
فقال عن عبد الرمحن بن أبي ليلى عن رجل: بع  هنا اخلرب أعين  وله: أحيلت الصالة  ال ة 

 ".أحوال ومل ينكر عبد اهلل بن زيد وال معااًا

"هنا خرب العرا ي  النين احتجوا به عن عبد اهلل بن  ولنا فقد  ال ابن خزمية معلقًا على ا ديث:
سانيدهم من التخليط ما بينته، وعبد الرمحن بن أبي ليلى مل يسمع زيد يف تينية األاا  واإل امة، ويف أ

من معاا بن جبل وال من عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه صاحي األاا  فغري جايز أ  حيتج ورب غري 
  ابت على أخبار  ابتة".

محد، وأبو انقطاع السند ب  ابن أبي ليلى وب  معاا بن جبل، بدليل الروايات اليت أخرجها أ اليًا: 
داود، وابن خزمية، والطرباني اليت تؤكد االنقطاع يف السند، فسماع ابن أبي ليلى مل ييبت عن معاا 

 بن جبل بقوله:" حد نا أصحابنا" كنا نبه ابن خزمية والدار طين.

ا ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  ال ابن خزمية، يف صحيحه:"َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي َلْيَلى َلْم َيْسَمْع ِمْن ُمَعاٍا، َوَل
 َزْيٍدو".
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"َلْم َيْسَمْع ِمْنُهَما َوَلا ِمْن ِبَلال ، َفِإ َّ ُمَعاًاا ُتُوفَِّي ِفي َااُعوِ  َعَمَواَس َسَنَة  وَ اَل ُمَحمَُّد ْبُن  ْسَحاَق:
ِن ْبُن َأِبي َلْيَلى ُوِلَد ِلِستٍّ َبَقْيَن ِمْن ِخَلاَفِة َ َماَ  َعْشَرَة، َوِبَلاٌل ُتُوفَِّي ِبِدَمْشَق َسَنة ِعْشِريَن، َوَعْبُد الرَّْحَم

 ُعَمَر، َوَكَنِلَك َ اَلُه اْلَواِ ِديُّ. َوُمْصَعٌي الزَُّبْيِريُّ، َفَيَبَت اْنِقَطاُع َحِديِيِه". 

َنا  ْ  َأَراَد "َ ْوُل اْبِن َأِبي َلْيَلى: َحدََّ َنا َأْصَحاُب وشكك ابننري يف اتصال السند بقوله يف خمتصره:
 الصََّحاَبَة، َفُهَو َ ْد َسِمَع َجَماَعًة ِمْن الصََّحاَبِة، َفَيُكوُ  اْلَحِديُث ُمْسَنًدا، َوِ لَّا َفُهَو ُمْرَسٌل".

، العلل الواردة يف األحاديث النبويةالدار طين،  .199، ص1، جصحيح ابن خزميةابن خزمية،  انظر:
، 312، ص2، جالكاشفالنهيب،  .22121، حديث 455، ص41، جابسند أمحد، .59، ص1ج

تهنيي . ابزي، 1915، ترمجة ر م123، ص تقريي التهنييابن حجر،  .1545ترمجة ر م 
العظيم  .211، ص1، جنصي الراية يف ختريج أحاديث اهلداية. الزيلعي، 414، ص14، جالكمال
 .141، ص2، جعو  ابعبود شرح سنن أبي داودآبادي، 

 إشكاالت الحديث:مااقشة ** 

صّحح عدد من العلماء حديث ابن أبي ليلى عن معاا من اريق: شعبة عن عمرو بن مرة؛كل من 
حكام، وابن د يق العيد يف اإلمام، وابن الرتكماني يف اجلوهر النقي، والصنعاني يف ابن حزم يف اإل

ابن خزمية، و د سبل السالم، واأللباني يف صحيح سنن أبي داود، واألعظمي يف حتقيق صحيح 
أجاب عدد من العلماء عن مسألة انقطاع السند حبمله على االتصال اعتبارًا بطريق األعمش عن 
عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، اليت صرحت برواية ابن أبي ليلى عن صحابة رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.

 اختلف عليها كاآلتي:فقد وجدنا أّنه  ،وبالرجوع  ىل رواية األعمش عن عمرو بن مرة

  حيث أخرجها اإلمام أمحد يف ابسند، من اريق أبي بكر بن عياش، َعِن اْلَأْعَمِش َعْن َعْمِرو
"َ اَل َجاَء َرُجٌل ِمْن اْلَأْنَصاِر ِ َلى  ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى، َعْن ُمَعاِا ْبِن َجَبل :

.." ا ديث، .ِ نِّي َرَأْيُت ِفي النَّْوِم َكَأنِّي ُمْسَتْيِقٌظ َأَرى :للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَلالنَِّبيِّ َصلَّى ا
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"صدوق  قة رمبا  و سناد ا ديث حسن؛ ألّ  فيه أبا بكر بن أبي عياش،  ال عنه أمحد:
 ." قة عابد  ال أنَّه با كرب ساء حفظه وكتابه صحيح" غلط"، و ال فيه ابن حجر:

  وأخرجها كنلك كل من ابن أبي شيبة يف مصنَّفه، عن وكيع، عن األعمش، وكنلك
أخرجها الطحاوي يف شرح ابعاني، من اريق حييى بن حييى النيسابوري، وأخرجها 
البيهقي من اريق عبداهلل بن هاشم،  ال تهم )ابن أبي شيبة وحييى بن حييى النيسابوري 

ن وكيع عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن اهلل بن هاشم( يرو  ا ديث ع وعبد
أا  مينى وأ ام مينى  "حد نا أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم أ  بالاًل أبي ليلى  ال:

و عد  عدة..." ا ديث وفيه التصريح بأّ  ابن أبي ليلى يروي ا ديث عن أصحاب الّنيب 
 صلى اهلل عليه وسلم. 

ألعمش عن عمرو بن مرة اليت يصرح فيها برواية ابن أبي ليلى ورواية هؤالء اليال ة عن وكيع عن ا
عن صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالفتها اريق َسْلم بن ُجنادة، عن وكيع، عن 
األعمش، أوردها ابن خزمية يف صحيحه، يرويها ابن خزمية عن َسْلم بن ُجنادة  ال: نا وكيع عن 

محن بن أبي ليلى عن عبد اهلل بن زيد. واليال ة النين األعمش، عن عمرو بن مرة عن عبد الر
يروو  عن وكيع أو ق من سلم بن جنادة، فا ديث  سناده حسن، لوجود سلم بن جنادة،  قة رمبا 

 خالف.

 ولكن رواية وكيع عن األعمش خالفتها  الث ارق:

 ن رجل.عن ابن أبي ليلى، ع ،رواية جرير بن عبدا ميد، عن األعمش، عن عمرو بن مرة 

  رواية حممد بن فضيل، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي
 . ًاليلى مرساًل، ومل ينكر أحد

  رواية عبداهلل بن داود، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى مرساًل، ومل ينكر
 أحدًا.
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، 1، جابصنفأبي شيبة، ابن  .413 :، حديث ر م199، ص1، جالصحيحابن خزمية،  انظر:
الطحاوي،  .22121 ر م: ، حديث455، ص41، جابسندأمحد،  .2231 ر م: ، حديث191ص

، 1، كتاب جالسنن الكربىالبيهقي،  .131ر م:  ، حديث141، ص 1، جشرح معاني اآل ار
 .2313 :، ترمجة ر م235، صتقريي التهنييابن حجر،  .1915 :، حديث ر م119ص

 في تصحيح الحديث، وبيان اتصال ساده: أقوال العىماء** 

 الرمحن بن أبي   ال ابن الرتكماني يف اجلوهر النقي ردًا على تضعيف البيهقي  ديث عبد
 ليلى:

"الطريق األول الني اكره البيهقي رجاله على شرط الصحيح، و د صرح فيه ابن أبي 
عرف من مناهي  ليلى بأّ  أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم حّد وه فهو متصل با

سم غري أارة، و ال ابن أهل السنة يف عدالة الصحابة رأي اهلل عنهم وأّ  جهالة اال
 حزم: هنا  سناد يف غاية الصحة.

و اا صح هنا الطريق فبعد الك  ّنما يعلل باالختالف  اا كا  امن هو غري مستضعف 
  اللنا  اكرهما و ال فرواية الضعيف ال تكو  سببًا لضعف رواية ا افظ. والطريقا

البيهقي بعد الك ليب  االختالف الوا ع يف السند ال خيلوا  عن تكلم فيه،  ّم اإلسناد 
ألّ  فيه زيادة وابن أبي ليلى مسع ا ديث من الصحابة فرواه عنهم  ؛مقدم على اإلرسال

بن اهلل  ميكن مساع ابن أبي ليلى من عبد همرة وأرسله مرة أخرى، كما مر نظائره على أن
فظهر  ، نت  و ال  ، وابن أبي ليلى ولد سنة سبع عشرةاأل  عبداهلل تويف سنة  ؛زيد

 "فغري جائز أ  حيتج ورب غري  ابت على أخبار  ابتة". بنلك أعف  ول البيهقي:

  عّلق الصنعاني على مسألة االنقطاع بقوله  ّ  ابن أبي ليلى مسع ا ديث عن الصحابة و د
ديث عبد الرمحن بن أبي ليلى  ال: حّد نا أصحابنا. ا ديث. وفيه أخرجه أبو داود من ح

أّ  معااًا  ال: ال أراه على حال  ال كنت عليها. وبهنا يندفع االنقطاع؛  ا الظاهر أ  
الراوي لعبد الرمحن غري معاا بل مجاعة من الصحابة واالنقطاع  منا ادعي ب  عبد الرمحن 
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 يسمع من معاا و د مسع من غريه من الصحابة و ال ومعاا،  الوا: أل  عبد الرمحن مل
 هنا "أصحابنا" وابراد به الصحابة رأي اهلل عنهم. وهنا  ول اإلمام الصنعاني.

ولكن بالرجوع  ىل كتاب اإلحكام البن حزم وجدنا أنه صرح بتضعيف ا ديث وعدم 
رواية عمرو بن  "فقد عّلق على القول باتصاله، ونص  وله من كتاب اإلحكام هو اآلتي:

 مرة، عن حص ، عن ابن أبي ليلى  ال: حد نا أصحابنا أنهم كانوا  اا صلوا مع النيب
فدخل الرجل أشاروا  ليه فقضى ما سبق به... وهنا حديث كما صلى اهلل عليه وسلم 

ترى، مل ينكر ابن أبي ليلى من حد ه به، والضمري الني يف كانوا ال بيا  فيه أنه راجع  ىل 
د   البن أبي ليلى، بل لعله راجع  ىل الصحابة غري احملد   البن أبي ليلى، وال تؤخن احمل

 ا قائق بالشكوك.". 

وهنا ما وافق عليه احملقق أمحد شاكر يف حتقيقه لكتاب اإلحكام، عند تعليقه على كالم ابن 
 ندري حزم عند تضعيف ا ديث، حيث  ال معلقًا على كالم الرتكماني بعد  يراده، وال

اا ، فلئن كا  هنا فإّ  شأنه لعجي! أين صحح ابؤلف هنا ولعله يف احمللى يف أبواب اآل
فا ديث واحد، وار ه متعددة، وبعضهم يرويه كاماًل وغريه خيتصر، وابتتبع جلميع ار ه 

الرمحن مسعه من  وما ورد من ألفاظ ميلؤه اليق  بأنه حديث واحد صحيح، و ّ  عبد
اهلل بن يزيد، وكا  تارة يسنده  ليهما، فإ  كا  يف الظاهر  صة معاا وعبدالصحابة عن  

 هلل".  مرساًل فهو يف ا قيقة موصول، وهنا حتقيق د يق. وا مد

 لنا وبالعودة لكتاب احمللى للتيبت من االحتمال الني اكره احملقق أمحد شاكر وجدنا أّ  
ن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى، ابن حزم صحح ا ديث، وعّلق على رواية األعمش ع

"وهنا  سناد يف غاية الصحة من  سناد الكوفي ، فصح أ  تينية  ونص كالمه هو اآلتي:
مر، وعبد الرمحن بن ابى ليلى أخن عن مائة اال امة  د نسخت، وأنه هو كا  أول األ

 يق ".وعمر رأى اهلل عنهما، فالح بطال   وهلم ب وعشرين من الصحابة، وأدرك بالاًل

"هنا جزء من حديث : و د عّلق حمقق الكتاب أمحد شاكر مرة أخرى على ا ديث بقوله
وكا  تارة يقول )حد نا أصحابنا( وتارة )حد نا أصحاب حممد(  عبد الرمحن بن أبى ليلى
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وتارة بلفظ )عبد الرمحن بن أبى ليلى عن معاا( وتارة )عبد الرمحن عن عبد اهلل بن زيد( 
( فأخطأ، 11ص  1حكام )ج والقصة واحدة، و د أعفه ابؤلف يف اإلوا ديث واحد 

وصححه هنا فأصاب، وحققنا ار ه فيما علقناه على اإلحكام، ومل نكن رأينا تصحيح 
 ال فيما نقله عنه ابن حجر وابن الرتكماني، فا مد هلل على التوفيق". ابؤلف له 

 وخالصة القول: 

الرمحن بن أبي ليلى با و ع فيه من اختالف  حديث عبد لماء  د أعلَّاّما سبق وجدنا أّ  عددًا من الع
ولكن ا ديث يصح  سناده من  واأطراب يف رواياته، كاإلمام الدار طين، وابن خزمية، والبيهقي.

اريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى متصاًل، بناًء على ما سبق. وخري ما اكر يف تفسري االختالف 
 ا بّين أّ  سبي االختالف  -آنفًا–ا ديث ومتنه ما اكره احملقق أمحد حممد شاكر الني و ع يف سند 

اما أدى لو وع االختالف ب  الرواة يف  بأكير من وجه،هي رواية ابن أبي ليلى فقد روى ا ديث 
 رواية ا ديث عنه.

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (115)

ين، حسن بن منصور بن حممود اأُلْوزَجْندي الفرغاني، ابعروف نسبة  ىل مصنفها: فخر الد (111)
. ابن  طلوبغا. 15-13، صالفوائد البهيةهـ. انظر ترمجته يف: اللكنوي. 592بـ:  اأي خا ، ت. 

 . )ط. دار القلم( 11، ترمجة ر م: 152-151، صتاج الرتاجم

الكواشف مشاخيهم. انظر: ابال.  " الوا": يستخدم ا نفية هنا اللفظ يف ما فيه اختالف ب  (111)
 .11، صاجللية

 .121، ص1، جالفتاوى اخلانية اأي خا .  (111)

هـ. انظر 119نسبة  ىل مصنفها: ظهري الدين، أبو بكر، حممد بن أمحد بن عمر البخاري، ت.  (119)
، 244-242، صتاج الرتاجم. ابن  طلوبغا. 151-151، صالفوائد البهيةترمجته يف: اللكنوي. 

 . )ط. دار القلم(199ة ر م: ترمج
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بالتحقيق  اة بع  الدراسات تناولت أجزاء منه، بيد أ  مّثةخمطوا تما زال** والفتاوى الظهريية 
 لنيل درجة الدكتوراه؛ منها:

دراسة الباحية مها سلطا  ا ميدي، يف أاروحتها ابوسومة بـ: دراسة وحتقيق خمطوط "  -
 دين أبو بكر حممد بن أمحد بن عمر البخاري ابتوفى سنةالفتاوى الظهريية " لإلمام ظهري ال

 .هـ، كلية اآلداب، جامعة ابلك عبد العزيز، جدة، ابملكة العربية السعودية119

دراسة نايف بن عمار آل و يا  الدوسري يف أاروحته ابوسومة بـ: الفتاوى الظهريية لظهري  -
من أول كتاب السري حتى نهاية كتاب  هـ119الدين أبي بكر البخاري ا نفي ابتوفى سنة 

 حتقيق ودراسة، جامعة ابلك سعود، الرياض، ابملكة العربية السعودية. -ابضاربة

 .413، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني.  (111)

(، ومل يقف 115، ص1ا اوي للحصريي، كما صرح بنلك النسفي يف البحر الرائق، )ج (111)
جتدر اإلشارة  ىل أ  للحنفية أكير من كتاب وي ا صريي. والباحث على نسخة مطبوعة من ا ا

يسمي ا اوي؛ منها: ا اوي القدسي، جلمال الدين، أمحد بن حممد بن نوح القابسي الغزنوي 
هـ(، وا اوي ا صريي، لإلمام حممد بن  براهيم بن أنوش 111ا نفي )ت. يف حدود سنة 

هدي أو حاوي مسائل الوا عات وابنية وما تركه يف هـ(، وا اوي الزا515ا صريي ا نفي، )ت. 
تدوينه من مسائل القنية، لإلمام أبي الرجا، جنم الدين، خمتار بن حممود الزاهدي الغزميين ا نفي، 

 هـ(.151)ت. 

 يف ظ: األصغر. (112)

 هـ(.119اجلامع الصغري حملمد بن ا سن الشيباني )ت.  (114)

 .115، ص1، جالبحر الرائقالنسفي.  (113)

 يف األم بياض، وا رف ميبت يف ظ، وغ، وأ. (115)

 يف ظ: مل يكن مسيئًا. (111)
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، بكر خواهر زاده، أو خواهر زادهـ: د بن ا س  بن حممد، ابعروف بأبو بكر البخاري، حمم(111) 
ابعروف بـ مبسوط  اببسوط، من مصنفاته: مولده ووفاته يف وارى، حناف فيما وراء النهرشيخ األ
ابن أخت القاأي أبي  ابت حممد بن أمحد  وهو والتجنيس يف الفقه. ،وابختصراهر زاده، بكر خو

انظر ترمجته يف: ابن أبي  خواهر زاده، وتفسريه ابن أخت عامل. -ةبالعجمي-البخاري، وهلنا  يل له 
، ةالفوائد البهي. اللكنوي. 1219، ترمجة ر م: 132-131، ص4، جاجلواهر ابضيئةالوفاء ا نفي. 

 .111، ص1، جاألعالم. الزركلي. 113-114ص

 الكلمة سا طة من األم، وميبتة يف ظ، وغ. ويف أ: ابسبوق. (111)

بن حممد خمتار بن حممود ، جنم الدين ،إلمام أبي الرجاء، ل نية ابنية على منهي أبي حنيفة (119)
اها من كتاب البحر هـ، من الكتي ابشهورة بضعف الرواية، و د استصف151، ت. الزاهدي ا نفي

احمليط يف الفروع ابشهور بـ: منية الفقهاء، ألستااه فخر األئمة بديع ابن أبي منصور العرا ي ا نفي. 
، 221، ص1، جكشف الظنو . حاجي خليفة. 214-212، صالفوائد البهيةانظر: اللكنوي. 

 .1451، ص2وج

بن صاحل مسش األئمة ا لواني  مشس األئمة ا لواني، هو: عبد العزيز بن أمحد بن نصر (121)
نسبة لبيع ا لوى،  مام ا نفية يف و ته ببخارى، من مصنفاته: "اببسوط" يف الفقه، و "النوادر" يف 

 هـ. انظر ترمجته يف:339أو  331، تويف سنة"الفروع، و"الفتاوى" و"شرح أدب القاأي ألبي يوسف
 .132، ترمجة ر م: 191-119، صالرتاجمتاج ابن  طلوبغا.  .95، صالفوائد البهيةاللكنوي. 
 .14، ص3، جاألعالمالزركلي. 

* ومن اجلدير بالنكر أ  لقي مشس األئمة أالق على غري واحد من ا نفية؛ منهم مشس األئمة 
هـ(، ومشس األئمة حممد عبد 314هـ(، وتلمينه مشس األئمة السرخسي )ت. 351ا لواني )ت.

هـ(. انظر: ابن 512األئمة بكر بن حممد الزرجنري )ت.  هـ(، ومشس134الستار الكردري )ت.
 .341-341، صابدخل. حوى. 21، صرسم ابفيتعابدين. 

 .41، صالقنية ابنيةالزاهدي. (121) 
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 /أ.11يف األصل: لو كا   رأ. العيين، منحة السلوك،  (122)

 /أ.11، صمنحة السلوكالعيين،  (124)

 ميبتة يف هامش غ. (123)

ابعروف بقاأي  حسن بن منصور بن أبي القاسم حممود بن عبد العزيز فخر الدين،هو: (125) 
من كبار  -األوزجندي نسبة  ىل أوزجند من نواحي نواحي أصبها -خا  اأُلْوزَجْندي الفرغاني، 

تاج انظر ترمجته يف: ابن  طلوبغا، هـ 592ت.  فقهاء ا نفية، من مؤلفاته: الفتاوى، واألمالي،
، ترمجة ر م: 93-94، 2، جاجلواهر ابضية. ابن أبي الوفاء، 11ر م:  ، ترمجة151، صالرتاجم

 .223، ص2، جاألعالم. الزركلي، 315

 عقد  اأيخا  فصاًل يف بداية الفتاوى مّساه: فصل يف رسم ابفيت. انظر: (121)

 .3-4، ص1، جفتاوى  اأيخا  اأيخا .  -

  كا  من أهل االجتهاد وأفضى رأيه  ىل مّثة توجه آخر يف الفقه ا نفي ينهي  ىل أ  ابفيت   (121)
شيء؛ فيجي عليه أ  يعمل برأيه، وال جيوز أ  يتبع غريه من أهل الرأي واالجتهاد، و   اختلف 
رأيه مع رأي جمتهد آخر أفقه منه، فهل يعمل برأي نفسه أم يعمل برأي من هو أفقه منه؟ مّثة خالف 

ند أبي يوسف وحممد ال جيوز له  ال أ  يعمل هنا، فقد اهي اإلمام األعظم  ىل جواز الك، وع
 . 411، ص4، جالفتاوى اهلندية. 5-3، ص1، جبدائع الصنائعبرأي نفسه. انظر: الكاساني. 

 يف فتاوى  اأيخا : خالفهم. (121)

 يف فتاوى  اأيخا ، ويف ظ: تقبل. (129)

 يف فتاوى  اأيخا : رمحه اهلل. (141)

يفة لكونه من التابع  و د زامحهم يف الفتوى. انظر: يعلل ابن اببارك تقديم رأي أبي حن (141)
 .192-191، ص1الصدر الشهيد. شرح أدب القضاء، ج

 يف فتاوى  اأيخا : كا . (142)
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"ظاهر الرواية"، وتسمى أيضًا مسائل األصول، وهي الكتي اليت جتمع مسائل مروية عن أئمة  (144)
سن بن زياد،  ال أّ  الغالي يف كتي ظاهر ابنهي، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف، وحممد وزفر، وا 

الراواية هي أ وال األئمة اليال ة "أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد" واليت تضمنتها كتي حممد الستة؛ 
وهي: اببسوط والزيادات واجلامع الصغري واجلامع الكبري والسري الصغري والسري الكبري. انظر: 

، ابدخل  ىل منهي اإلمام أبي حنيفة. حوى. 115، صمصطلحات ابناهي الفقهيةالظفريي. 
 . 321ص

 . " سا طة من أ.ويضيف اجلواب  ليه، فإ  كا  أفقه الناس عنده " (143)

ظ، وغ، وأ: ا رام، ويف فتاوى  اأيخا : ا رام، و د أ بتها الباحث مراعاة  يف األم، ويف (145)
 للمعنى والسياق.

 .3-4، ص1، جفتاوى  اأيخا  اأيخا .  (141)

احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، لربها  الدين، أبي ابعالي، حممود بن أمحد بن عبد العزيز  (141)
 هـ.111بن مازة البخاري ا نفي، ت. 

 .11-11، ص1، جاحمليط الربهانيابن مازة البخاري.  (141)

: نسبة  ىل مصنفها: حممد بن حممد بن شهاب الكردري الربيقيين اخلوارزمي الشهري بـ (149)
. كحالة. 111-111، صالفوائد البهيةهـ. انظر ترمجته يف: اللكنوي. 121البزازي، ابتوفى سنة 

 .15551، ترمجة ر م: 131، ص4، جمعجم ابؤلف 

التيمي  علي بن عيما  بن حممد بن سليما نسبة  ىل مصنفها سراج الدين، أبو حممد،  (131)
، ترمجة 514، ص2، جاجلواهر ابضيئةمجته يف: هـ(، انظر تر515)ت.  الفرغاني ا نفي ّيوِشاأُل

 .411، ص3، جاألعالم. الزركلي. 915ر م: 

/ب. بتصرف، جتدر اإلشارة  ىل أ  النسخة 421، صالفتاوى السراجيةالفرغاني،  (131)
سراج الدين، حممد بن حممد بن ابخطواة اليت و ف عليها الباحث نسبت الفتاوى السراجية  ىل 
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هـ(، وهنا تصحيف، حيث    111ندي ا نفي )تويف يف حدود سنة عبد الرشيد السجاو
  السجاوندي له الفرائ  السراجية وليس الفتاوى السراجية.

 التجنيس يف الفروع، لـ: خواهر زاده. انظر: (132)

 .452، ص1، جكشف الظنو حاجي خليفة.  -

 .11، ص2، جهدية العارف البغدادي.  -

 يف ظ، وغ، وأ.يف األم: بياض، والكلمة ميبتة  (134)

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (133)

 يف األم: بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (135)

 يىل حترير ابسائل، لإلمام: جنم الدين  براهيم بن عل فع الوسائل أنالفتاوى الطرسوسية أو  (131)
 .114، ص1ج، كشف الظنو هـ. انظر: حاجي خليفة، 151ي ابتوفى سنة الطرسوس

 يف األم بقول، ويف غ: بنقول، وهي األصوب.  (131)

هو:  اسم بن  طلوبغا، زين الدين، أبو العدل السودوني )نسبة  ىل معتق أبيه سودو   (131)
هـ. انظر ترمجته 119الشيخوني(، فقيه حنفي، من مؤلفاته: تاج الرتاجم، وغريي القرآ ، تويف سنة 

، األعالم . الزركلي،145وما بعدها، ترمجة ر م:  113ص، 1، جالضوء الالمعيف: السخاوي، 
  ،111، ص5ج

على أ  اجملتهدين مل يفقدوا حتى نظروا يف يف النسخة ابطبوعة من التصحيح والرتجيح: " (139)
 ابختلف ورّجحوا وصححوا، فشهدت فشهدت مصنفاتهم برتجيح..."

 .141، صالتصحيح والرتجيحابن  طلوبغا.  -

 " سا طة من غ. خر مع اإلمام، كما اختاروا  ول أحدهماو   كا  اآل " (151)

 فصاًل يف بداية الفتاوى مّساه: يف رسم ابفيت. انظر:أي  اأي خا ، حيث جعل  (151)
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 .3-4، ص1، جفتاوى  اأيخا  اأيخا .  -

 براهيم بن حس  بن أمحد بن بريي ا نفي ابفيت مبكة نقل ابن عابدين عن شرح البريي ] (152)
[ أ  الفتوى على  ول زفر يف سبع عشرة مسألة، و د أفردها البريي يف هـ(1199)ت.  ابكرمة،

 الرسالة وتوجد نسخة من، القول األزهر فيما يفيت فيه بقول اإلمام زفررسالة مستقلة عنوانها: 
. أما ابن عابدين فقد حنف من م499/1ابخطواة يف مكتبة جامعة ابلك سعود، ور م النسخة: 

ئل وأأاف  ليها فأصبحت عشرين مسألة، و د نظمها ابن عابدين شعرًا. وللشيخ عبد هنه ابسا
، 1هـ( كتاب بعنوا : وسيلة الظفر يف ابسائل اليت يفتى فيها بقول زفر. ]ط1449اللطيف ابال )ت. 

، 5. وج112، ص1، جرد احملتارم[. انظر: ابن عابدين. 2111هـ، 1322بريوت: دار خضر، 
 .43، ص1، جهدية العارف دادي. . البغ442-441ص

- http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/604/1

 .141، صالتصحيح والرتجيحابن  طلوبغا.  (154)

 ميبتة يف هامش غ. (153)

، و يل: هو أبو الفتح: العمادية أو فصول العمادي وهو مجال الدين بن عماد الدين ا نفي(155)
هـ. انظر: حاجي 151عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد اجلليل ابرغيناني السمر ندي ابتوفى سنة 

 .1211، ص2، جكشف الظنو  ،خليفة

من خالل مقارنة النص مبا ورد يف النسخة ابخطواة من العمادية، و ف الباحث على مجلة  (151)
وكونه عابًا أو جمتهدًا ليس بشرط حتى    ية واجلملة هي: "سا طة من ابخطوط وميبتة يف العماد

  ."اجلاهل  اا استقضى يصري  اأيًا

بعد البحث يف النسخة ابطبوعة من كتاب ابلتقط؛ مل نقف على هنا اللفظ، وميكن أ  يكو  (151) 
رب نص و فنا ابرغيناني يف العمادية صاغ اللفظ بلغته اخلاصة وعزاه  ىل السمر ندي يف ابلتقط، وأ 

عليه له ارتباط بنص العمادية هو: "عن أبي حنيفة ينبغي للني يبتلى يف أمر دينه أ  يسأل  ىل أفقه من 
يقدر عليه من أهل مصر، فإ  أفتاه بشيء وابستفيت جاهل؛ أخن بقوله ومل يسعه أ  يتعدى  ىل غريه، 

http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/604/1
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ألصوب. و   كانوا  ال ة فاتفقا ا نا  ال و   كا  فيه فقيها  فاتفقا أخن بقوهلما و   اختلفا نظر  ىل ا
يتعداهما وال يسعه أ  يأخن بقول اليالث أو برأي نفسه، و   اختلفوا حترى الصواب من أ اويلهم 
وال يتعداهم"، نظرًا لقرينت ؛ األوىل: كو  سياق الكالم يتحدث عن شروط صريورة ابرء جمتهدًا 

بوأع الني وجدته يف كتاب القونوي هو ابوأع وينقل كالم ألبي حنيفة يف هنا ابوأوع، وا
الوحيد الني ينقل فيه كالما ألبي حنيفة يتعلق مبسألة اجلاهل ومن ال دراية له بالفتوى كيف يعمل؟ 
واليانية: وجود عبارة سا طة من كالم القونوي الني نقله عن العمادية وهي: "كونه عابًا أو جمتهدًا 

استقضى يصري  اأيًا" والعبارة السابقة تنطبق مبضمونها مع مضمو  ليس بشرط حتى    اجلاهل  اا 
هنه العبارة من نص القونوي وخاصة الشق الياني عندما يقول: واجلاهل  اا استقضى يصري  اأيًا، 
وهنا يؤكد صحة وجود هنه العبارة اليت أ بتها ابرغيناني يف العمادية نقاًل عن ابلتقط؛ ألّ  عبارة 

أّ  اجلاهل الني ابتلي يف أمر دينه باجلهل يأخن بفتوى من استفتى وال يتعداها  ابلتقط فيها
 ويلتزمها، وبنا يصح لو نقلها و ضى بها يف موا ف أخرى مشابهة للمسؤول عنه. انظر:

مطلي: )العقر، وحجر الفقيه الفاسق، والطبيي اجلاهل  ،، من كتاب: البيوعابلتقطالسمر ندي، 
 .222ص ومقاييس اجلمال (،

 / ب.1، حكامفصول اإلابرغيناني. (151) 

ابنتقى يف فروع ا نفية من الكتي ابفقودة، للحاكم الشهيد أبي الفضل حممد بن حممد بن (159)
هـ، و د مجع يف ابنتقى خالصة ما مجعه من  المثائة جزء ميل األمالي 443أمحد، ابقتول شهيدًا سنة 

ابن أبي الوفاء  .253وما بعدها، ترمجة ر م:  212، صلرتاجمتاج اابن  طلوبغا،  والنوادر. انظر:
كشف حاجي خليفة،  .1311وما بعدها، ترمجة ر م:  414، ص4، جاجلواهر ابضيئةا نفي، 

 .1151، ص2، جالظنو 

ما ب  ابعكوفت  ميبت يف ظ، وغري ميبت يف األم. أما يف غ، وأ: فقد وردت العبارة على  (111)
 ابنتقى: و اا مل يكن ابفيت  ال بطريق ا كاية فيحكي ما حيفظه من أ وال الفقهاء". النحو اآلتي: "ويف

 .241-241، ص1، جشرح فتح القديرابن اهلمام ا نفي،  (111)

 ميبتة يف هامش غ. (112)
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كتاب: الكايف شرح الوايف ألبي الربكات، عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي، (114)
، ترمجة 115-113، صتاج الرتاجمابن  طلوبغا.  اب الوايف له أيضًا. انظر:هـ(، وكت111)ت. 
 .313، ص1، جهدية العارف البغدادي.  .122ر م: 

   أجزاء منه  د مت حتقيقها يف بع  الرسائل اجلامعية؛ منها:أوما زال الكايف خمطواًا بيد 

، خر الكتابآ والة  ىل من أول كتاب ا-"الكايف شرح الوايف" للحافظ النسفي حتقيق كتاب -
فيصل بن عبدالعزيز صاحل اليوسف، أاروحة دكتوراه، ابعهد العالي للقضاء،  للباحث:

 هـ.1315 السعودية، سنة

 ، للباحث:من أول النكاح  ىل نهاية الكفالة-"الكايف شرح الوايف" للحافظ النسفي حتقيق كتاب -
، ابعهد العالي للقضاء، السعودية، اهلل علي الزهراني، أاروحة دكتوراه  براهيم بن عبد

 هـ.1311 سنة

 .11921، واليانية بر م: 11922وتوجد نسختا  من ابخطوط يف جامعة أم القرى، األوىل بر م: 

، اببسوطلكن السرخسي يف مبسواه أأاف  ليها العلم بأعراف الناس. انظر: السرخسي.  (113)
 . 12، ص11ج

ابسألة اليالية: يف صفات ابطبوعة من الوسيط هو: "ما و ف عليه الباحث يف النسخة  (115)
القضاة: وال بد أ  يكو  حرًا، اكرًا مفتيًا بصريًا...و ولنا: )مفيت( أردنا اجملتهد الني تقبل فتواه، 
وخيرج عنه الصيب والفاسق؛  ا ال تقبل فتواهما... م هنه الشروط أالقها أصحابنا، و د تعنَّر يف 

بيد عن هنه الصفات، و د خال العصر أيضًا عن اجملتهد ابستقل."  يات خال عصرنا؛ أل  مصدر الوال
، الوسيطالغزالي.  انظر:أ  الغزالي يف ابستصفى مع اشرتااه للعدالة مل ينف وجود اجملتهد ابستقل. 

 .419، 414-412، ص2، جابستصفىالغزالي.  .291-219، ص1ج

 ميبتة يف هامش غ. (111)

معرفة األحكام، ألبي الوليد،  براهيم بن حممد بن الشحنة ا نفي )ت. لسا  ا كام يف  (111)
 هـ(.112
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-باختالف يسري مع نص القونوي-يف النص ابطبوع الني و فنا عليه؛ وجدنا النص اآلتي (111)
القاأي  اا  اس مسئلة على مسئلة وحكم  م ظهرت رواية والفه فاخلصومة للمدعي عليه يوم :"

وابدعي، أما مع ابدعي؛ فألنه آ م باخن ابال، وأما مع القاأي فألنه آ م القيامة مع القاأي 
 .14، صلسا  ا كام". انظر: ابن الشحنة. باالجتهاد، أل  أحدا ليس من أهل االجتهاد يف زماننا

التصحيح والرتجيح على خمتصر القدوري، للشيخ  اسم بن  طلوبغا ابصري ا نفي، ت.  (119)
 هـ.119

 صل ابطبوع من تصحيح القدوري: "أئمتنا رأي اهلل عنهم بالتشهي".يف األ (111)

 .121، صالتصحيح والرتجيحابن  طلوبغا.  (111)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وغ، وأ. (112)

 .تبصرة ا كام يف أصول األ ضية ومناهج األحكام(114) 

من فقهاء  ابن فرحو ، براهيم بن علي بن حممد،ابن فرحو ، برها  الدين اليعمري،   (113)
ابنورة، من مؤلفاته: الديباج ابنهي يف أعيا  ابنهي، وتسهيل  ولد ونشأ ومات يف ابدينةابالكية، 

هـ. انظر 199ابهمات يف شرح جامع األمهات، وكشف النقاب على خمتصر ابن ا اجي، تويف سنة 
هدية . البغدادي. 123مجة ر م: ، تر31، ص1، جالدرر الكامنةترمجته يف: ابن حجر العسقالني. 

. الزركلي. 119، ترمجة ر م: 222، صشجرة النور الزكية. خملوف. 11، ص1، جالعارف 
 .52، ص1، جاألعالم

 .51، ص1، جتبصرة ا كامابن فرحو  اليعمري.  (115)

 يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف ظ، وأ. ويف غ:  ال. (111)

عبد الرمحن الشهرزوري، ابشهور بـ: بابن الصالح"، ولد  تقي الدين، أبو عمرو، عيما  بن (111)
يف شرخا   رب شهر زور، من ابقدم  يف التفسري وا ديث والفقه وأمساء الرجال، من مؤلفاته: 
معرفة أنواع علوم ا ديث ابعروف مبقدمة ابن الصالح، وابقات فقهاء الشافعية، تويف سنة 
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وما بعدها، ترمجة ر م: 421، ص1، جقات الشافعية الكربىابهـ. انظر ترمجته يف: السبكي. 134
 .211-211، ص3، جاألعالم. الزركلي. 1229

 .14، ص1، جأدب ابفيت وابستفيتابن الصالح.  (111)

هو: أبو الوليد، سليما  بن خلف بن سعد القرايب الباجي، فقيه مالكي، ولد يف باجة يف  (119)
هـ. انظر ترمجته يف: ابن 313صول األحكام، تويف سنة األندلس، من مؤلفاته: ابنتقى، وشرح ف

، شجرة النور الزكية. خملوف. 231، ترمجة ر م: 211-191، صالدِّيباج ابنهيفرحو . 
 .125، ص4، جاألعالم. الزركلي. 431، ترمجة ر م: 121-121ص

: . وانظر الوا عة مفصلة يف14، ص1نقلها ابن الصالح يف أدب ابفيت وابستفيت، ج (111)
 .92-91، ص5، جابوافقات الشاايب.

امن نقل اإلمجاع على الك اآلمدي، وابن ا اجي واإلسنوي، واهلندي، لكن بّين الزركشي  (111)
. األصفهاني. 219، ص3، جاإلحكامأ  ابسألة فيها خالف وليس مبتفق عليها. انظر: اآلمدي. 

، 1، جنهاية الوصولي. . اهلند411-419، ص4، جبيا  ابختصر شرح خمتصر ابن ا اجي
. 341، ص2، جفواتح الرمحوت. اللكنوي. 111، ص3، جنهاية السول. اإلسنوي. 4919ص

 .423، ص1، جالبحر احمليطالزركشي. 

 يف غ: الطيي. (112)

هـ. 151هو: تقي الدين، علي بن عبد الكايف السبكي، شيخ اإلسالم يف عصره، تويف سنة (114)
 انظر ترمجته يف:

 .412، ص3، جماألعالالزركلي.  -

 أي: فتاوى السبكي.  (113)

اْلُمْفِتي َعَلى َمْنَهٍي  َاا َأْفَتى ِبَكْوِ  الشَّْيِء َواِجًبا َأْو يف النسخة ابطبوعة من فتاوى السبكي: " (115)
َلْيَس َلُه َأْ  ُيَقلَِّد َغْيَرُه َوُيْفِتي ُمَباًحا َأْو َحَراًما َعَلى َمْنَهِبِه َحْيُث َيُجوُز ِلْلُمَقلِِّد ِلْلِإْفَتاِء َيْحُسُن َأْ  ُيَقلَِّد 

 .131، ص1،جفتاوى السبكي". انظر: السبكي. ِبِخَلاِفِه ِلَأنَُّه ِحيَنِئٍن َمْحُ  َتَشٍه
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 يف فتاوى السبكي: "والعامي" (111)

 .131، ص1، جفتاوى السبكيالسبكي.  (111)

 أي اإلمام السبكي.  (111)

. وابيال بّينه ابن حجر اهليتمي 131، ص1بكي، جالنص منقول بابعنى من فتاوى الس (119)
 َنا ُكلُُّه َمِقيٌس َعَلى َما َلْو َتَوأََّأ َوَمَسَح َبْعَ  َرْأِسِه ُمَقلًِّدا ِللشَّاِفِعيِّ ُ مَّ َصلَّى َوِبِه َنَجاَسٌةبقوله: "وَه

َبْل َركََّي ِفيَها  ،ِلَأنَُّه َلْم ُيَصلَِّها َعَلى َمْنَهِي ُمْجَتِهٍد ؛َكْلِبيٌَّة ُمَقلًِّدا ِلْلَماِلِكيِّ، َفَصَلاُتُه َباِاَلٌة ِباْلِإْجَماِع
 َواْلَماِلِكيِّ ِمْن َ ْوَل ُمْجَتِهٍد َمَع َ ْوِل آَخَر، َفَصاَر ُكلٌّ ِمْن اْلِإَماَمْيِن َ اِئًلا ِبُبْطَلاِنَها الشَّاِفِعيِّ ِمْن النََّجاَسِة

-421، ص4، جالفتاوى الكربى الفقهيةابن حجر اهليتمي. ". انظر: ْأِسِجَهِة َعَدِم َمْسِح ُكلِّ الرَّ
421.  

 هـ.111، تويف سنة أمحد بن عماد األ فهسي ابشهور بابن العمادلشهاب الدين،  (191)

مسألة النص على اإلمجاع حتتاج  ىل تو ف، فممن نقل األمجاع، ا صكفي وابن عابدين  (191)
،  سحاق  براهيم بن أمحد ابروزيمن الفقهاء من خالف اإلمجاع كأبي  وابن عبد الرب، بيد أننا جند أ 

هـ. و د بّين الباني يف عمدة التحقيق أ  ابعتمد عند الشافعية وا نفية وا نابلة عدم جواز 431ت. 
التلفيق، والقول جبوزاه أعيف جدًا، وهو خالف اإلمجاع أي خالف اتفاق أكير ابناهي. انظر 

، 1، ججامع بيا  العلم. ابن عبد الرب. 111-115، ص5، جرد احملتار: ابن عابدين. ابسألة تفصياًل
، 1، جالتحبري. ابرداوي. 341-329، ص2، جشرح الكوكي السااع. السيواي. 921ص
 .219، صعمدة التحقيقوما بعدها. الباني.  3191ص

تاب القاأي الكتاب،  اا وجه التلفيق أ  ابالكية جييزو  للقاأي ابكتوب  ليه أ  يقبل ك (192)
انظر:  الحتمال التزوير ومشابهة اخلطوط. ؛كا  يعرف خطه، أما الشافعية فال يعتمدو  اخلط

. 111-111، ص3، جحاشية الدسو ي. الدسو ي، 319-311، ص12، جالعزيزالرافعي، 
وم الشريعة، ، جملة جامعة أم القرى لعلحتقيقه لـ: العقد الفريد لبيا  الراجح من اخلالفالعروسي، 

 .213، هامش ر م: 131-131، ص42، ع11ج
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، والّنص منقول باختصار، 345، صتو يف ا كام على غوام  األحكامابن العماد. (194) 
"واّما ينبغي التنبيه له ا كم ابلفق، وهو باال بإمجاع ابسلم ،  ونّص الكالم يف األصل هو اآلتي:

لشهادة على اخلط، فإاا أ بت أو حكم به واتصل بشافعي وصورته أّ  القاأي ابالكي يرى ا كم با
"على ميل هنا  ألّنه خمالف للسنة الصحيحة، وهي  وله صلى اهلل عليه وسلم: ؛فالظاهر أّنه ينقضه

شهد" أي على ميل الشمس، واخلط حيتمل التزوير وجتربة القلم فال جتوز الشهادة عليه وال ا كم اف
ومل حيكم وأنهاه  ىل  اض شافعي فحكم باخلط، مل جيز له الك، ومل  فلو أ بت اخلط  اض مالكي به.

ألّ  الشافعي ال يعتقد جواز الك. وكيري من جهلة القضاة  ؛ينفن حكمه، و   حكم نق  حكمه
 ابنسوب   ىل الشافعيه يفعلو  الك، وميل هؤالء القضاة جيي عزهلم وال حتل توليتهم".

 .215ص ،1، جفتح القديرابن اهلمام،  (193)

له مصنفات جليلة شهاب الدين، أبو العباس، أمحد بن  دريس القرايف الصنهاجي ابصري،  (195)
، تويف سنة شرح تنقيح الفصول، والنخرية، وأنوار الربوق يف أنواء الفروق: منها ؛صوليف الفقه واأل

. 123م: وما بعدها، ترمجة ر  121، صالديباج ابنهيانظر ترمجته يف: ابن فرحو .  هـ.113
 .95-93، ص1، جاألعالم. الزركلي. 121، ترمجة ر م: 119-111، صشجرة النورخملوف. 

 .94-92، صاإلحكام يف متييز الفتوى عن األحكامالقرايف.  (191)

مبسألة لعل القونوي يف هنه اخلامتة أراد أ  يلّخص رأيه ويؤكد عليه، فرتاه  د صّدر اخلامتة  (191)
 اا مل يكن جمتهدًا  ّم اكر آراء العلماء يف ابسألة وأعاد أرب أميلة ما جيي على العامي اتباعه 

وعرج على بع   ن رأيه يف ابسألةتوأيحية على ما ارح من أحكام حول مسألة االجتهاد،  م بّي
 .أمور مل يتناوهلا يف مسألة اجملتهد وأراد أ  خيتم بها منا شته للمسألة

 ظ، وغ، وأ.يف األم بياض، والكلمة ميبتة يف  (191)

 .441، صشرح تنقيح الفصولالقرايف.  (199)

 يف ظ، وغ: بالدين. (211)
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يرى القونوي عدم جواز تقليد ابفضول مع وجود األفضل، وهنا خيالف اجتاه الفقه ا نفي  (211)
أكير الشافعية وا نفية وابالكية والني ينتسي  ليه القونوي فضاًل عن بقية ابناهي؛  ا ينهي 

رد ابن عابدين.  جواز تقليد ابفضول مع وجود األفضل. انظر هنه ابسألة تفصياًل يف:  ىل ا نابلة
، 11، جاإلنصاف. ابرداوي، 32، ص1، جالفواكه الدوانيالنفراوي،  .131-149، ص1، جاحملتار

 .311، ص1، جابستصفى. الغزالي، 291-291، ص1، جالبحر احمليط. الزركشي، 194ص

كما نص -هـ(، 111الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي )ت.  بيابصفى لإلمام أ (212)
حيث  ام أبو الربكات  -على الك ابن عابدين يف حاشيته. ونقل النص ابن جنيم يف األشباه والنظائر

هـ(، 541)ت. عمر بن حممد بن أمحد النسفي ا نفي، خلالف ألبي حفصالنسفي بشرح منظومة ا
 م اختصره يف ابصفى، وما زال ابصفى خمطواًا، وتوجد منه نسخة  يف كتاب مّساه ابستصفى،

 [ يف جامعة أم القرى. 3134]ر م: 

ابن أبي . 352، صاألشباه والنظائر. ابن جنيم ا نفي. 149، ص1، جرد احملتارانظر: ابن عابدين. 
ربكات . )ترمجة أبو ال192، ترمجة ر م: 295-293، ص2، جاجلواهر ابضيةالوفاء القرشي. 

ابن  طلوبغا.  . )ترمجة أبو حفص النسفي(.1112وما بعدها، ترمجة ر م:  151، ص2جوالنسفي(، 
، ترمجة 221-219. )أبو الربكات النسفي(، وص122، ترمجة ر م: 115-113، صتاج الرتاجم

الزركلي.  .1111، ص2، جكشف الظنو حاجي خليفة.  . )أبو حفص النسفي(112ر م: 
 11، ص5جو .11-11، ص3، جاألعالم

 يف أ: لعا ل.  (214)

ويف النسخة ابخطواة من القنية: " ال ع  األئمة الكرابيس: ويصفع لو فعل الك." انظر:  (213)
 /ب. )النسخة ابخطواة(94، القنيةالزاهدي. 

ه بن حممد بن  براهيم ْيريَوبن حممد بن أِم عبد الرمحنهو: ركن الدين، أبو الفضل،  (215)
ومن تصانيفه "اجلامع الكبري" و"التجريد" ، صحاب أبي حنيفة رأي اهلل عنه وراسا  مام أ ،الكرماني

سنة  توفى مبرو، ولد يف كرما  واه "اإليضاح"يف الفقه يف جملد وشرحه يف  الث جملدات ومّس
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، ترمجة ر م: 491-411، ص2، جاجلواهر ابضيئةهـ. انظر ترمجته يف: ابن أبي الوفاء القرشي. 534
 .421، ص4، جاألعالم. الزركلي. 91، صالفوائد البهيةكنوي. . الل111

 اض،  سد ابادي،عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار اهلمناني األأبو ا س ، القاأي  (211)
، تنزيه القرآ  عن ابطاعنمن مصنفاته:  اأي القضاة، ، ويلقي بـ:شيخ ابعتزلة يف عصره، أصولي

. الزركلي. 114-112، صابقات ابعتزلةه يف: ابن ابرتضى. وشرح األصول اخلمسة، انظر ترمجت
 .213-214، ص4، جاألعالم

اكر الرتمجاني ا نفي ]عالء الدين، عبد الرحيم بن عمر بن عبد اهلل الرتمجاني ا نفي، )ت. (211) 
هـ([ أ  أبا الفضل عبد الرحيم بن حممد الكرماني ا نفي سئل عمن ابتلي باجلرب والقروح 135
يشق عليه الوأوء لكل صالة: "هل له أ  يأخن مبنهي الشافعي؟" فقال: "ال، ولكن  اا كا   حبيث

يتيمة الدهر يف فتاوى أهل الرتمجاني.  يضره اباء يتيمم." وكا  الك بسماع ورؤية الرتمجاني. انظر:
 /أ.129، العصر

ميوت مسلوب االميا   و يل بن انتقل  ىل منهي الشافعي لُيزوََّج له أخاف أ يف القنية:  (211)
.  ال القاأي عبد اجلبار: استفتى الشافعي  فوافقه جوابهم يسعه أ  الهانته بالدين جبيفة  نرة

 /أ. )النسخة ابخطواة(93، القنية ابنيةخيتاره وللرجل أو ابرأة..." الزاهدي. 

/أ. )النسخة 93، ةالقنية ابني"و ال" غري موجودة يف األصل ابخطوط من القنية. الزاهدي.  (219)
 ابخطواة(

 يف أ: لكن.  (211)

/أ. )النسخة 93، القنية ابنيةيف األصل ابخطوط من القنية: فال ُيّمكَّن. الزاهدي.  (211)
 ابخطواة(

 /ب. )النسخة ابخطواة(93/أ، 94، القنية ابنيةالزاهدي.  (212)
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صحابة، وجوزه بع  مّثة اجتاه آخر ينهي  ىل ختصيص عدم جواز  حداث رأي  الث بال(214) 
، بيا  ابختصر. األصفهاني، 251، ص4، جتيسري التحريرا نفية دو  ختصيص. انظر: أمري بادشاه. 

 .1، هامش ر م: 41ص،،ترجيح ابنهي. مساعد، حتقيقه لـ: 591-591، ص1ج

 - ىل العمل باجلص وتبيي  اجلدرا نسبة -اجلصَّاص، ازيأمحد بن علي الرَّهو: أبو بكر،  (213)
، ومن مؤلفاته: أحكام القرآ ، وشرح خمتصر الكرخي، سكن بغداد ومات فيهاام ا نفية يف زمنه،  م

، 223-221، ص1، جاجلواهر ابضيةهـ. انظر ترمجته يف: ابن أبي الوفاء القرشي. 411تويف سنة 
، 1، جاألعالم . الزركلي.11، ترمجة ر م: 91، صتاج الرتاجم. ابن  طلوبغا. 155ترمجة ر م: 

 .111ص

نسبة  ىل -زدي الطحاوي،أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األالطحاوي هو: أبو جعفر،  (215)
مشكل ، وشرح معاني اآل ار، من مؤلفاته: سة ا نفية مبصرئاانتهت  ليه ر -احا يف صعيد مصر

نة ، وأحكام القرآ ، تويف ساآل ار وابختصر يف الفقه وشرح اجلامع الكبري وشرح اجلامع الصغري
، ترمجة ر م: 211-211، ص1، جاجلواهر ابضيةهـ. انظر ترمجته يف: ابن أبي الوفاء القرشي. 421
، 2، جاألنساب. السمعاني. 21، ترمجة ر م: 112-111، صتاج الرتاجم. ابن  طلوبغا. 213

 .211، ص1، جاألعالم. الزركلي. 14ص

 يف غ: "بأ  اجتهاده". (211)

أهل األصول، و د اهي كيري من اجملتهدين من حمل خالف ب   "تقليد األفضل أفضل"مسألة  (211)
، 3، جالكوكي ابنريا نفية وابالكية والشافيعة وا نابلة  ىل جوازه. انظر ابسألة تفصياًل يف: شرح 

 14، ص1، جاحملصول. الرازي، 251، ص3، جتيسري التحريروما بعدها. أمري بادشاه،  511ص
 .214، ص3، جالفصولوما بعدها. اجلصاص، 

" منقول بتصرف يسري من: تقليد األفضل متع  ...اعلم أ  أبا حنيفة النص من بداية  وله:" (211)
 .41-41، صالنكت الظريفةالبابرتي. 
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هنا النص حيتاج  ىل تو ف،  ا    العمل مبقتضاه يؤدي  ىل نفي وجود ابناهي الفقهية اليت (219)
االجتهاد بعد القر  الياني اهلجري، وهنا غري مسلم به،  امت بعد ابنهي ا نفي، فضاًل عن نفي 

أي  –هنا من جهة، ومن جهة أخرى، مسألة صحة نسبة هنا الكالم ألبي بكر الرزي، حيث  نه 
نص صراحة على ما خيالف هنا الكالم،  ا يقول يف أصوله: "َوَ ْد اْخَتَلَف َأْصَحاُبَنا ِفيَمْن  -الرازي

َوَاَكَر َأُبو  -ِتَهاِد، َهْل َيُجوُز َلُه َتْقِليُد َمْن ُهَو َأْعَلُم ِمْنُه؟ َفَقاَل ِفي ِكَتاِب اْلُحُدوِد َكاَ  ِمْن َأْهِل اِلاْج
:   َّ َلُه َتْقِليَدُه، َوِ  َّ َلُه َأْ  َيْعَمَل ِبَرْأِيِه. َوَحَكى َأُبو اْلَحَسِن، َعْن َأِبي -اْلَحَسِن َأنَُّه َ ْوُل َأِبي َحِنيَفَة 

 ِمْن َأْهِل وُسَف َوُمَحمٍَّد: َأنَُّه َلْيَس َلُه  لَّا َأْ  َيْعَمَل ِبَرْأِي َنْفِسِه، َوَلا َيُجوُز َلُه َتْقِليُد َغْيِرِه  َاا َكاَ ُي
ْأِيِه، َوَنَظَرُه َأَصحُّ ِمْن ...،  ْا َلا َيُجوُز َلُه َتْقِليُدُه  لَّا َبْعَد َأْ  َيُكوَ  ِعْنَدُه َأ َّ َرْأَيُه َأْرَجُح ِمْن َر.اِلاْجِتَهاِد

 .215-214، ص3، جالفصول يف األصولالرازي اجلصاص،  انظر: َنَظِرِه".

يف ظ: واالأطراب، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى أزواجه وآله تسليمًا كيريًا،  (221)
د اهلل وعونه على واألصحاب، وا مد هلل أواًل وآخرًا، وظاهرًا، وباانًا، مت. متت النسخة ابباركة حبم

يد الفقري عبد الغين بن خليل ا سيين ا نفّي، غفر اهلل له ولوالديه...وابسلم ، وكا  الك جتاه 
هـ. ويف غ: واالأطراب، متت النسخة 1143الصخرة ابشرفة، خلمسة أيام بق  من اي ا جة سنة 

 ىل أعلم.العظيمة حبمد اهلل وعونه. ويف أ: متت الرسالة واهلل سبحانة وتعا
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 ع:ــــاملراج

  .نهاية السول يف شرح منهاج هـ(، 112اإلسنوي، مجال الدين، عبد الرحيم بن ا سن. )ت
 هـ.1434، القاهرة: عامل الكتي، األصول

  .بيا  ابختصر شرح خمتصر ابن هـ(، 139األصفهاني، أبو اليناء، حممود بن عبد الرمحن. )ت
 بقا، مكة ابكرمة: جامعة أم القرى.، حتقيق: د. حممد مظهر ا اجي

  .عّلق عليه: الشيخ عبد اإلحكام يف أصول األحكامهـ(، 141اآلمدي، علي بن حممد. )ت ،
 م.2114هـ، 1323، الرياض: دار الصميعي، 1الرزاق عفيفي، ط

  .الكويت، 1، طصحيح وأعيف سنن أبي داود(، ـه1321األلباني، حممد ناصر الدين، )ت،
 م.2112، ـه1324مؤسسة غراس، 

  مطبعة : ، مصرتيسري التحريرهـ(، 912بن حممود البخاري. )ت.  أمري بادشاه، حممد أم
 هـ.1451، مصطفى البابي ا ليب

  .الفتاوى هـ(، 515اأُلوِشّي الفرغاني ا نفي، سراج الدين، أبو حممد، علي بن عيما . )ت
 .191خطوط: ، خمطوط يف مكتبة جامعة ابلك سعود، ور م ابالسراجية

 .النكت الظريفة يف ترجيح منهي أبي هـ(، 111البابرتي، أكمل الدين، حممد بن حممد. )ت
، الرياض، جامعة ابلك سعود: مركز البحوث 1، حتقيق: د. بلة ا سن مساعد، طحنيفة

 م.1991هـ، 1311الرتبوية، 
  .ق يف التقليد عمدة التحقيهـ(. 1451الباني ا سيين، حممد سعيد بن عبد الرمحن، )ت

 م.1991هـ، 1311، دمشق: دار القادري، 2، ُعين به حسن سويدا ، طوالتلفيق
  ،صحيح البخاري )اجلامع الصحيح((، ـه251بو عبداهلل حممد بن  مساعيل، )ت. أالبخاري ،

 .ـه1329، بريوت: دار اوق النجاة، 1حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، ط

 أمساء ابؤلف  وآ ار –هدية العارف  (، هـ1449أم ، )ت  البغدادي،  مساعيل باشا حممد
 م.1912-هـ1312م، بريوت: دار الفكر، 2، ط: بدو ،ابصنف  من كشف الظنو 
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  .حتقيق: السنن الكربى(، ـه315البيهقي، أبو بكر أمحد بن ا س  بن علي بن موسى، )ت ،
 م. 1993، ـه1313حممد عبدالقادر عطا، ط بدو ، مكة ابكرمة، دار الباز، 

  .يتيمة الدهر هـ(، 135الرتمجاني ا نفي، عالء الدين، عبد الرحيم بن عمر بن عبد اهلل. )ت
 عام. 21951خاص،  2119، خمطوط يف ابكتبة األزهرية، ر م: يف فتاوى أهل العصر

 .السنن الكربى للبيهقي ويف (، ـه135الرتكماني، عالء الدين علي بن عيما  ابارديين، )ت
، اهلند، حيدر آباد، جملس دائرة ابعارف النظامية، 1، طايله اجلوهر النقي يف الرد على البيهقي

 .ـه1433

  .اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمني(، ـه219الرتمني، ابو عيسى، حممد بن عيسى، )ت ،
 م.1991حتقيق: بشار عواد معروف وآخرو ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 

 بريوت: دار كشف الظنو  عن أسامي الكتي والفنو بن عبد اهلل،  حاجي خليفة، مصطفى ،
  حياء الرتاث العربي، د.ت.

 ( .1911ا افظ، حممد مطيع ،)الفقه ا نفي - فهرس خمطواات دار الكتي الظاهريةم ،
 دمشق: مطبعة ا جاز.

 .صحيح ابستدرك على ال(، ـه315ا اكم، أبو عبداهلل، حممد بن عبداهلل النيسابوري )ت ،
 م.1991، ـه1311حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، بريوت، دار الكتي العلمية، 

  .صحيح بن حبا  برتتيي ابن بلبا (، ـه453ابن حبا ، ابو حامت، حممد بن حبا  البسيت، )ت ،
 م.1994ه، 1313، بريوت، مؤسسة الرسالة، 2حتقيق: شعيي األرنؤوط، ط

 الدرر الكامنة يف أعيا  هـ(، 152د بن علي. )ت. ابن حجر العسقالني، شهاب الدين، أمح
 م.1994هـ، 1313، بريوت: دار اجليل، ابائة اليامنة

 حلي، دار الرشيد، 3، حتقيق: حممد عّوامة، طتقريي التهنيي، ــــــــــــــــــــــــــــــ ،
 م.1992، ـه1312

 ،عبد العزيز بن عبد  ، حتقيق:ريفتح الباري بشرح صحيح البخا ــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـ.1419، اهلل بن باز وحمي الدين اخلطيي، بريوت: دار الفكر
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 ( .913ابن حجر اهليتمي، شهاب الدين، أمحد بن حممد ،)الفتاوى الكربى الفقهية على هـ
، مجعها ودونها ورتبها تلمين اإلمام ابن حجر: الشيخ عبد القادر بن منهي اإلمام الشافعي

، 1هـ(، أبطه وصححه: عبد اللطيف عبد الرمحن، ط912علي الفاكهي ابكي. )ت. أمحد بن 
 م.1991بريوت: دار الكتي العلمية، 

  .اإلحكام يف أصول األحكام(، ـه351ابن حزم، أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد، )ت ،
 م.1911حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط بدو ، بريوت، دار األفاق اجلديدة، 

 حتقيق: أمحد حممد شاكر، ط بدو ، بريوت، دار الفكراحمللىــــــــ، ـــــــــــ ،. 

  .حتقيق: عادل الدر ابختار شرح تنوير األبصارهـ(، 1111ا صكفي، حممد بن علي. )ت ،
م. 2114هـ، 1324عبد ابوجود وعلي معوض، ط: خاصة، الرياض: دار عامل الكتي، 

 )مطبوع مع رد احملتار(.

  غنية ابتملي شرح منية ابصلي للكاشغري ت. (، هـ951ت. . )بن حممدا ليب،  براهيم
 1141، ور م ابخطوط: جامعة ابلك سعود، خمطوط يف هـ115

  ط: بدو ، بريوت: معجم البلدا (، هـ121ا موي، أبو عبد اهلل، يا وت بن عبد اهلل، )ت ،
 م.1919-هـ1499دار  حياء الرتاث العربي، 

 مسند اإلمام أبي بكر عبداهلل بن (، ـه219داهلل بن الزبري القرشي، )ت. ا ميدي، ابو بكر، عب
 م.1991، دمشق: دار السقا، 1، حتقيق: حس  سليم أسد، طالزبري القرشي ا ميدي

  ،حتقيق: شعيي األرنؤوط ابسند(، ـه231اهلل أمحد بن حممد الشيباني، )ت.  عبد بوأحنبل ،
 م.1999، ـه1321 ، بريوت، مؤسسة الرسالة،2وآخرو ، ط

 ( .2112حوى، أمحد سعيد ،)جدة: دار 1، طابدخل  ىل منهي اإلمام أبي حنيفة النعما م ،
 األندلس اخلضراء.

  .حتقيق: حممد صحيح ابن خزمية(، ـه411ابن خزمية، أبو بكر، حممد بن  سحاق، )ت ،
 م.1911مصطفى األعظمي، ط بدو ، بريوت، ابكتي اإلسالمي، 
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 العلل الواردة يف (، ـه415ر ابن أمحد بن مهدي، )ت. ما سن علي بن ع الدار طين، أبو
، ـه1315، الرياض: دار ايبة، 2، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، طاألحاديث النبوية

 م.1915

 اعتنى به مشهور سنن أبي داود(، ـه215داود، سليما  بن األشعث السجستاني، )ت.  وأب ،
 .ـه1323، مكتبة ابعارف للنشر، حسن آل سلما ، الرياض

 ( .1241الدسو ي، مشس الدين، حممد بن أمحد بن عرفة ،)حاشية الدسو ي على الشرح هـ
 ، مصر: مطبعة عيسى البابي ا ليب، د.ت.الكبري ألبي الربكات سيدي الدردير

  .دراسة احملصول يف علم أصول الفقههـ(، 111الرازي، فخر الدين، حممد بن عمر. )ت ،
 م.1991هـ، 1311، بريوت: مؤسسة الرسالة، 4قيق: د. اه العلواني، طوحت

  .دراسة وحتقيق: د. الفصول يف األصولهـ(، 411الرازي اجلصاص، أمحد بن علي. )ت ،
 .م1993هـ، 1313، الكويت: وزارة األو اف والشؤو  اإلسالمية، 2عجيل النشمي، ط

 ( .124الرافعي، أبو القاسم، عبد الكريم بن حممد ،)العزيز شرح الوجيز ابعروف بـ: الشرح هـ
، بريوت: دار الكتي 1، حتقيق: الشيخ علي معوض، والشيخ عادل عبد ابوجود، طالكبري

 م.1991هـ، 1311العلمية، 

  القنية ابنية هـ(، 151ا نفي، أبو الرجاء، خمتار بن حممود بن حممد. )ت. الغرميين الزاهدي
 هـ.1235كلكتا، -ابهانند ة، اهلند: مطبعلتتميم الغنية

 يف مكتبة جامعة  1412خمطوط ر م: ،  نية ابنية يف تتمة الغنية، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ابلك سعود

  .ام البحر احمليط يف أصول الفقههـ(، 193الزركشي، بدر الدين، حممد بن بهادر. )ت  ،
وزارة األو اف والشؤو  اإلسالمية، ، الكويت: 2بتحريره: الشيخ عبد القادر العاني، ط

 م. 1992هـ، 1314

  ،م.2112، 15، بريوت: دار العلم للمالي ، طاألعالم،  اموس تراجمالزركلي، خري الدين 
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  .مصر: ابطبعة 1، طتبي  ا قائق شرح كنز الد ائقهـ(، 134الزيلعي، عيما  بن علي. )ت ،
 هـ.1414األمريية الكربى ببوالق، 

 نصي الراية (، ـه112عبد اهلل بن يوسف بن حممد، )ت.  ،أبو حممد ،ال الدينالزيلعي، مج
، 1، حتقيق: حممد عوامة، طنصي الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األبعي الزيلعي

 م.1991، ـه1311بريوت، مؤسسة الريا ، 

  ،رواية يف الكتي  الكاشف يف معرفة من له(، ـه131اهلل، حممد بن أمحد، )ت.  بو عبدأالنهيب
 م.1992، ـه1314، جدة، دار القبلة لليقافة، 1، حتقيق: حممد عوامة، طالستة

  .حتقيق: ابقات الشافعية الكربىهـ(، 111السبكي، أبو نصر، عبد الوهاب بن علي. )ت ،
 عبد الفتاح ا لو، وحممود الطناحي، القاهرة: دار  حياء الكتي العربية، )د.ت(.

 بريوت: دار ابعرفة، فتاوى السبكيهـ(، 111، علي بن عبد الكايف. )ت. السبكي، أبو ا سن ،
 )د.ت(.

  ،بريوت: دار اببسوطهـ(، 314. )ت.مشس الدين أبو بكر حممد بن أبي سهلالسرخسي ،
 م.1919هـ، 1319ابعرفة، 

  .الضوء الالمع ألهل القر  هـ(، 912السخاوي، مشس الدين، حممد بن عبد الرمحن. )ت
 بريوت: دار مكتبة ا ياة، )د.ت(. ،التاسع

  .ابلتقط يف الفتاوى هـ(، 551السمر ندي، ناصر الدين أبو القاسم حممد بن يوسف، )ت
هـ، 1321، بريوت: دار الكتي العلمية، 1، حتقيق: حممود نصار، ويوسف أمحد حمقق، طا نفية
 م.2111

  .تقديم وتعليق: عبد اهلل ساباألنهـ(، 512السمعاني، أبو سعد، عبد الكريم بن حممد. )ت ،
 م.1911هـ، 1311، بريوت: دار اجلنا ، 1البارودي، ط

  .شرح الكوكي السااع نظم هـ(، 911السيواي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أبي بكر. )ت
 م.2111هـ، 1321، ابنصورة: مكتبة اإلميا ، 1، حتقيق: أ.د. حممد ا فناوي، طمجع اجلوامع
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 أبط نصه وعّلق عليه: ابوافقاتهـ(، 191،  براهيم بن موسى. )ت. الشاايب، أبو  سحاق ،
 م.1991هـ، 1311، اخُلرب: دار ابن عفا ، 1الشيخ مشهور آل سلما ، ط

  .حتقيق: د. السنن ابأ ورة للشافعيهـ(، 213الشافعي، ابو عبداهلل حممد بن  دريس، )ت ،
مية، وبريوت: مؤسسة علوم القرآ ، ، جدة: دار القبلة لليقافة اإلسال1خليل مال خاار، ط

 م.1911م. 1919هـ، 1319
  .ابصنف البن أبي شيبة(، ـه245ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد اهلل بن حممد الكويف، )ت ،

 م.2111، ـه1321، جدة، دار القبلة،1حتقيق: حممد عوامة، ط
  .كام يف معرفة لسا  اهـ(، 112ابن الشحنة ا نفي، أبو الوليد،  براهيم بن حممد. )ت 

هـ. )مطبوع بهامش كتاب: مع  ا كام فيما يرتدد من 1411، مصر: ابطبعة ابيمنية، األحكام
اخلصم  من األحكام، للشيخ اإلمام عالء الدين أبي ا سن، علي بن خليل الطرابلسي 

 ا نفي.(

  .وأع لسابعالبدر الطالع مبحاسن من بعد القر  اهـ(، 1251الشوكاني، حممد بن علي. )ت ،
 م.1991هـ، 1311، بريوت: دار الكتي العلمية، 1حواشيه: خليل ابنصور، ط

  .بريوت: دار الكتي 1، أبطه: عبد اللطيف عبد الرمحن، طالفتاوى اهلنديةالشيخ نظام ،
 م.2111هـ، 1321العلمية، 

  .ح شرهـ(، 541الصدر الشهيد، حسام الدين، عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري. )ت
، العراق: وزارة 1حتقيق: حميي هالل سرحا ، ط هـ(،211أدب القضاء للخصاف )ت. 

 م.1911هـ، 1491األو اف، 
  ،حتقيق: د. أدب ابفيت وابستفيتهـ(، 134. )ت.عيما  بن عبد الرمحنابن الصالح، أبو عمرو ،

ابن  م. )مطبوع مع فتاوى1911هـ، 1311، بريوت: دار ابعرفة، 1عبد ابعطي  لعجي، ط
 الصالح يف التفسري وا ديث واألصول والفقه(

  .حتقيق: حبيي ابصنف(، ـه211الصنعاني، أبو بكر، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، )ت ،
 م.1911الرمحن األعظمي، ط بدو ، بريوت: اجمللس العلمي، 
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  .سبل السالم شرح بلوغ هـ(، 1112الصنعاني، حممد بن  مساعيل األمري الكحالني، )ت
، ـه1231، الرياض، مكتبة ابعارف للنشر والتوزيع، 1، حتقيق: حممد ناصر األلباني، طابرام

 م.2111

  .مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موأوعات العلومااش كربى زاده، أمحد بن مصطفى ،
 م.1915هـ، 1315، بريوت: دار الكتي العلمية، 1ط

  ،حتقيق: شرح مشكل اآل ار (،ـه412)ت.  و جعفر، أمحد بن حممد بن سالمة،أبالطحاوي ،
 م.1995، ـه3151مؤسسة الرسالة،  :، بريوت1شعيي األرنؤوط، ط

  ،دار الكتي  :، بريوت1، حتقيق: حممد زهري النجار، طشرح معاني اآل ارــــــــــــــــــ
 ـ.ه1449العلمية، 

  ،حتقيق: محدي  ،جم الكبريابع ،(ـه411سليما  بن أمحد بن أيوب، )ت. أبو القاسم، الطرباني
 م.1914، ـه1313، ابوصل: مكتبة العلوم وا كم، 2اجمليد السلفي، ط بن عبد

 ( .2112الظفريي، مريم حممد صاحل ،)مصطلحات ابناهي وأسرار الفقه ابرموز يف األعالم م
 ، بريوت: دار ابن حزم.1، طوالكتي واآلراء والرتجيحات

  .أبطه: منحة اخلالق على البحر الرائقهـ(، 1252)ت. ابن عابدين، حممد أم  بن عمر ،
م. )مطبوع مع البحر 1991هـ، 1311، بريوت: دار الكتي العلمية، 1زكريا عمريات، ط

 الرائق(.

  ،أمن جمموعة رسم ابفيت، شرح ابنظومة ابسماة بعقود رسم ابفيتــــــــــــــــــــــ ،
 رسائل ابن عابدين.

 دراسة وحتقيق: الشيخ عادل عبد ابوجود، رد احملتار على الدر ابختارـــ، ـــــــــــــــــــ ،
 م.2114هـ، 1324والشيخ علي معوض، ط: خاصة، الرياض: دار عامل الكتاب، 

  .حتقيق: جامع ب  العلم وفضلههـ(، 314ابن عبد الرب، أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل، )ت ،
 م.1993هـ، 1313ابن اجلوزي،  ، الدمام: دار1أبو األشبال الزهريي، ط
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  ،العروسي، خالد بن حممد. حتقيقه لـ: العقد الفريد لبيا  الراجح من اخلالف يف جواز التقليد
جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ألبي اإلخالص حسن الشُّرنباللي ا نفي، 

 هـ.1325، او ا جة، 42، ع11، حوآدابها
  ،بريوت، دار 2، طعو  ابعبود شرح سنن أبي داودمشس ا ق، الطيي،  أبوالعظيم آبادي ،

 ـ.ه1315الكتي العلمية، 

 ( ،2111العفيفي، عبد ا كيم ،)مصر: مكتبة الدار 1، طمدينة  سالمية 1111موسوعة م ،
 العربية للكتاب.

  .يف توهـ(، 111ابن العماد، شهاب الدين أمحد بن عماد ابصري الشافعي اإلفقهيسي، )ت 
، حتقيق: نصري خضر سليما  الشافعي، بريوت: دار الكتي 1، طا كام على غوام  األحكام

 م.2115هـ، 1321العلمية، 

  .حتقيق: أمين عارف الدمشقي، مسند أبي عوانة(، هـ411أبو عوانة، يعقوب بن  سحاق، )ت ،
 م.1991، ـه1319، بريوت: دار ابعرفة، 1ط

 بريوت: دار 2، طالبناية يف شرح اهلدايةهـ(، 155د. )ت. العيين، أبو حممد، حممود بن أمح ،
 م.1991هـ، 1311الفكر، 

  ،مكتبة جامعة ابلك 1212، خمطوط ر م: منحة السلوك شرح حتفة ابلوكـــــــــــــــــــ ،
 سعود.

  .حتقيق: حممد تامر، الوسيط يف ابنهيهـ(، 515الغزالي، أبو حامد، حممد بن حممد. )ت ،
 م.1991هـ، 1311اهرة: دار السالم، ، الق1ط

  ،بريوت: 1، حتقيق: د. حممد األشقر، طابستصفى من علم األصولـــــــــــــــــــــ ،
 م. 1991هـ، 1311مؤسسة الرسالة، 

  .الديباج ابنهي يف معرفة هـ(، 199ابن فرحو  ابالكي، القاأي  براهيم بن نور الدين. )ت
هـ، 1311، بريوت: دار الكتي العلمية، 1مأمو  اجلنا ، ط ، دراسة وحتقيق:أعيا  ابنهي

 م.1991
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  .تبصرة ا كام يف هـ(، 199ابن فرحو  اليعمري ابالكي، أبو الوفاء،  براهيم بن علي. )ت
، 1، خّرج أحادييه وعلق عليه: الشيخ مجال مرعشلي، طأصول األ ضية ومناهج األحكام

 م.1995هـ، 1311بريوت: دار الكتي العلمية، 

  ، هـ(، 592. )ت. فخر الدين، حسن بن منصور بن حممود اأُلْوزَجْندي الفرغاني اأي خا
 .م1145، كلكتا، اهلند، مولوي حممد مراد صحيح:، تالفتاوى اخلانية

  .ابغين على خمتصر اخلر يهـ(، 121ابن  دامة ابقدسي، أبو حممد، عبد اهلل بن أمحد. )ت ،
 م.1993هـ، 1313، بريوت، دار الكتي العلمية، 1، طأبطه وصححه: عبد السالم شاه 

  .اإلحكام يف متييز الفتوى عن األحكام هـ(، 113القرايف، شهاب الدين، أمحد بن  دريس. )ت
، بريوت: دار البشائر 2، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، طوتصرفات القاأي واإلمام

 م.1995هـ، 1311اإلسالمية، 

 شرح تنقيح الفصول يف اختصار هـ(، 113محد بن  دريس. )ت. القرايف، شهاب الدين، أ
 م.2113هـ، 1323، بريوت: دار الفكر، احملصول يف األصول

  م، ُعين 1، 1، طتاج الرتاجم يف من صنف من ا نفية(، هـ119ابن  طلوبغا،  اسم، )ت
 م.1992-هـ1312بتحقيقه:  براهيم صاحل، دمشق وبريوت: دار ابأمو  للرتاث، 

  حتقيق: حممد 1، طتاج الرتاجم يف من صنف من ا نفية(، هـ119 طلوبغا،  اسم، )ت ابن ،
 م.1992هـ، 1314يوسف، دمشق: دار القلم، 

  .دراسة التصحيح والرتجيح على خمتصر القدوريهـ(، 119ابن  طلوبغا، الشيخ  اسم. )ت ،
 م.2112هـ، 1324، بريوت: دار الكتي العلمية، 1وحتقيق: أياء يونس، ط

  .بدائع الصنائع يف ترتيي الشرائعهـ(، 511الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود. )ت ،
 م.1911هـ، 1311، بريوت: دار الكتي العلمية، 2ط

  .الرسالة ابستطرفة لبيا  مشهور كتي السنة ابشرفةهـ(، 1435الكتاني، حممد بن جعفر. )ت ،
هـ، 1313، بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 5طكتي مقدماتها ووأع فهارسها: حممد الكتاني، 

 م.1994
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  ،بريوت: مؤسسة 1، طمعجم ابؤلف ، تراجم مصّنفي الكتي العربيةكحالة، عمر رأا ،
 م.1994هـ، 1313الرسالة، 

  .الفوائد البهية يف تراجم ا نفيةهـ(، 1413اللكنوي، أبو ا سنات، حممد عبد ا ي. )ت ،
 بريوت: دار ابعرفة، د.ت.

  .فواتح الّرمحوت بشرح مسلَّم هـ(، 1225اللكنوي، عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد. )ت
 م.2112هـ، 1324، بريوت: دار الكتي العلمية، 1، أبطه: عبد اهلل عمر، طاليبوت

 ابو ظيب، مؤسسة 1، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، طابواأ(، ـه119)ت .مالك، ابن أنس ،
 م.2113، ـه1325يا ، زايد بن سلطا  آل نه

  .خالصة األ ر يف أعيا  القر  ا ادي عشرهـ(، 111احمليب، حممد أم  بن فضل اهلل. )ت ،
 هـ.1213مصر: ابطبعة الوهبية، 

  .بريوت: دار الكتاب العربي.شجرة النور الزكية يف ابقات ابالكيةخملوف، حممد بن حممد ، 

  ،مطبعة م1935، 1413بكتبة األزهرية  ىل سنة فهرس الكتي ابوجودة باابكتبة األزهرية ،
 م.1931هـ، 1415األزهر، 

  .2، طفلزر-حتقيق: سوسنه ديفلد، ابقات ابعتزلةهـ(، 131ابن ابرتضى، أمحد بن حييى. )ت ،
 م.1911هـ، 1311بريوت، 

  .التحبري شرح التحرير يف أصول الفقههـ(، 115ابرداوي، عالء الدين، علي بن سليما . )ت ،
 م.2111هـ، 1321، الرياض: مكتبة الرشد، 1حتقيق: د. عبد الرمحن اجلربين، ط

  ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على منهي اإلمام اببجل أمحد ــــــــــــــــــــــ
 م.1951هـ، 1415، 1، صححه وحققه: حممد الفقي، طبن حنبل

  .فصول اإلحكام يف أصول هـ(، 151ابرغيناني، عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي. )ت
 .111، خمطوط يف مكتبة جامعة ابلك سعود، ور م ابخطوط هو: األحكام

  ،بشار  ، حتقيق:تهنيي الكمال(، ـه132)ت.. يوسف بن الزكي عبدالرمحنأبو ا جاج، ابزي
 م.1911 ،ـه1311، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1عواد معروف، ط
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  :جيح ابنهي ابسمى: النكت الظريفة يف ترجيح منهي أبي ترمساعد، بلة ا سن. حتقيقه لـ
، الرياض: مركز البحوث الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة ابلك حنيفة، ألكمل الدين البابرتي

 م.1991هـ، 1311، 1سعود، ط

  .اعتنى به: أبو صهيي صحيح مسلمهـ(، 211مسلم، أبو ا س ، مسلم بن ا جاج، )ت ،
 م.1991هـ، 1319بيت األفكار الدولية،  ، الرياض،1الكرمي، ط

 ( .2113ابال، عبد اإلله بن حممد ،)اإلحساء، الكواشف اجللية عن مصطلحات ا نفيةم ،
 م.2113هـ، 1325مطبعة اإلحساء ا ديية، 

  .مبارق األزهار يف شرح مشارق األنوارهـ(، 111ابن ملك، عبد اللطيف بن عبد العزيز. )ت ،
 هـ.1414ا اج حمرم أفندي البسنوي،  ، استانبول: مطبعة1ط

  .شرح الكوكي ابنري ابسمى هـ(، 912ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي ا نبلي، )ت
، الرياض: مكتبة العبيكا ، 1، حتقيق: د. حممد الزحيلي، ود. نزيه محاد، طمبختصر التحرير

 م.1994هـ، 1314

  .حتقيق: حممد األشباه والنظائرهـ(، 911ابن جنيم ا نفي، زين الدين بن  براهيم. )ت ،
 م.1914هـ، 1314، دمشق: 1ا افظ، ط

  .1، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، طاجملتبى من السنن(، ـه414النسائي، أمحد بن شعيي، )ت ،
 م.1911حلي: مكتي ابطبوعات اإلسالمي، 

  .زيد القريواني الفواكه الدواني على رسالة أبيهـ(، 1121النفرواي، أمحد بن غنيم. )ت ،
 م.1991هـ، 1311، بريوت: دار الكتي العلمية، 1أبطه: عبد الوارث علي، ط

  .حققه اجملموع شرح ابهنب للشريازيهـ(، 111النووي، حميي الدين، حييى بن شرف. )ت ،
 وعّلق عليه وأكمله بعد نقصانه: حممد ابطيعي، جدة: مكتبة اإلرشاد، د.ت.

 نهاية الوصول يف دراية األصولهـ(، 115ن عبد الرحيم. )ت.اهلندي، صفي الدين، حممد ب ،
هـ، 1311، مكة ابكرمة: ابكتبة التجارية، 1حتقيق: د. صاحل اليوسف، ود. سعد السويح، ط

 م.1991
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  .عّلق شرح فتح القديرهـ(، 111ابن اهلمام ا نفي، كمال الدين، حممد بن عبد الواحد. )ت ،
 م.2114هـ، 1323، بريوت: دار الكتي العلمية، 1ي، طعليه: الشيخ عبد الرزاق ابهد

  .اجلواهر هـ(، 115ابن أبي الوفاء ا نفي، حميي الدين، أبو حممد، عبد القادر بن حممد. )ت
، مصر: هجر للطباعة والنشر، 2، حتقيق: د. عبد الفتاح ا لو، طابضيئة يف ابقات ا نفية

 م.1994هـ، 1314

 حتقيق: مسند أبي يعلي ابوصلي(، ـه411علي بن ابينى، )ت. بو يعلى ابوصلي، أمحد بنأ ،
 م.1913ه، 1313، دمشق، دار ابأمو ، 1حس  سليم أسد، ط

 بريوت: دار الكتي العلمية، خري الكالم يف القراءة خلف اإلمام، ــــــــــــــــــــــــ ،
 م.1951
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 أبو ثعلبة اخلشين 

 وأثر رواياته يف الفقه اإلسالمي

 البحث ملخص

إىل التعريف بسرية الصحابي اجلليل أبي ثعلبة اخلشين الذي يهدف هذا البحث 
كان حريصا على التفقه يف الدين وفهمه، وهذا يظهر من خالل تساؤالته املختلفـة يف  
كثري من أبواب الفقه ومسائله، إضافة إىل إبراز جوانب عظيمة من حياة هذا الصحابي 

 منها:

من املسائل وإظهار أثرهـا يف إثـراا الفقـه    الرتكيز على استفساراته املتنوعة يف كثري  -
 وتنوعه.

إبراز جوانـب مـن صخصـيته اإليانيـة والرتبويـة واةخالليـة الـه  يـز بهـا هـذا            -
 الصحابي وال يعرفها كثري من الناس.

استيفاا الروايات الـه رواهـا ومبابقتهـا بروايـات وـريه وإظهـار أثرهـا يف تنـو           -
 وجهات نظر الفقهاا.

 لبحث إىل مجلة من النتائج منها:ولد خلص ا

أن معظم الروايات اله رواها أبو ثعلبة منسجمة ومتوافقة مع روايـات وـريه مـن     -
الصحابة، وخاصة روايات أبي هريرة الذي لاربه يف فرتة إسالمه، وهذا يظهر مدى 

 صدق هذا الصحابي ودلة روايته.
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، وأنها جاات ببـرق صـحيحة   اإلصارة إىل بعض الروايات اله انفرد بها عن وريه -
ثابتة: كسؤاله النيب صلى اهلل عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب الذين يـككلون فيهـا   
حلم اخلنزير ويشربون فيها اخلمر، وما فهمة اجلمهور منها يف ترجيح جناسـة اخلمـر   

 جناسة حقيقية، وكذلك ما انفرد بروايته عن اجلن، ووريها من الروايات.

 أخرى مت التوصل إليها وُأصري إليها يف ثنايا البحث وخا ته  ويف البحث نتائج

 



 222               د. ماجد أسعد       فقه اإلسالميأبو ثعلبة اخلشين وأثر رواياته يف ال 

The Impact of Abu Thaalaba Al Khushani’s Narration on 

Islamic ‘Fiqh’ 

 

Abstract 

This paper aims at shedding light on the autobiography of 

Abu Tha’alaba al Khushani, the great companion who has been 

meticulous about deep understanding of Islam. Such 

meticulousness is manifested throughout the various questions he 

has posed all over a plenty of Fiqh branches & issues. Further, I 

also aim at pinpointing great aspects of life for such a great 

companion. For instance,  

- I have concentrated on the variant and varying questions he has 

abundantly posed across plenty of issues, and how such 

tendency has clarified and resulted in intense enrichment of 

Fiqh. 

- I have also attempted to pinpoint religious, educational, and 

moral aspects of his character that distinguish such a 

companion, unknown to the majority of people. 

- I have further attested whatever he has narrated to others’ 

narrations and have illustrated how such narrations of his, have 

led to a variation of viewpoints among religious scholars. 

In conclusion, this paper has summed up a number of facts. 

Most important of which are: 

- Most of what Abu Tha’alaba has narrated, has coincided and 

been in agreement with those of other narrators’, of the prophet 

companions, especially the narration of Abu Hurairah, who has 

been close to Abu Tha’alaba, with regard to the period of 

converting to Islam. Such agreement in narration manifests both 

the honesty and accuracy of such a companion. 

- I have also pointed out the narrations of his, which has 

individually distinguished him among others, as they have been 

attested both accurate and consistent. Here is an example of that. 
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Abu Tha’alabahas asked the prophet Mohammad (Peace be 

upon him) about the bowl in which People of the Book eat pork 

and drink alcoholic drinks in the same bowl; the public has 

therefore understood that alcoholic drinks impurity is actually 

over emphasized. Additionally, Al Khushani has been singled 

out to narrate about the genie, and other topics. 

- Furthermore, I have arrived at other results which I have 

mentioned and stated within this paper, beside those in the 

conclusion section. 
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 املقدمة:

 هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد: احلمد

فإن الناظر يف سرية الصحابي اجلليل أبي ثعلبة اخلشين، ورواياته ليعجب أصـد  
العجب من صدة حبه هلذا الدين وحرصه على التعلم من النيب صلى اهلل عليه وسـلم  

لتفقه فيـه، اـا يـدفع الباحـث     روبة يف خدمة هذا الدين واواةخذ عنه وعن أصحابه 
والدارس إىل أهمية دراسة جوانب من سـريته العبـرة كنمـومن مـن  ـامن الصـفاا       
واإلخالص والزهد والتفاني يف صحبة النيب صلى اهلل عليـه وسـلم والـدعوة إىل مـا     

 يدعو إليه.

اتفق احملدثون على صحبته، إال أن كثريا مـن   لجلي صحابيوروم أن أبا ثعلبة 
مـدى اجتهـاده يف الـتعلم    ال عن سريته وو جيهلونه وال يعرفون صيئا عن حياتهالناس 

والتفقه والسؤال عن أمهات املسائل املهمة اله كـان حريصـا علـى معرفـة صـر  اهلل      
فيها، اا يعد هدفا مهما هلذه الدراسة وإبراز دوره يف خدمة الفقه والفقهـاا، ودراسـة   

 الفقهية يف كثري من املسائل... أثر هذه االستفسارات على الرتجيحات

 الدراسات السابقة:

الفقه، سوى إثراا  من أفرد الدراسة عن أبي ثعلبة ودوره يف -فيما أعلم -مل أر 
ما كان مبثوثا يف كتب احلديث الشريف بسـرد رواياتـه يف بعـض اةبـواب والكتـب،      

هـذه الدراسـة   لـذا فـإن    -رضوان اهلل عليهم -وعند املؤرخني الذين ترمجوا للصحابة
تسعى إىل إبراز هذا الصحابي اجلليل ودوره يف كثري من اجلوانـب،  إضـافة إىل ملـك    

 من اةهداف أصري إىل أهمها: املزيد إىل حتقيقفإن هذه الدراسة تبمح 

 إظهار هذا الصحابي اجلليل وإبراز دوره يف الدعوة وتنشيط العلم ومسائل الفقه. -3
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ة اخلشين الكثرية يف العديد من أبواب الفقه اإلسالمي النظر يف سؤاالت أبي ثعلب -2
كتـاب الصـيد،   )ودراستها، ولد مشلت استفساراته عدة أبواب مـن الفقـه منهـا   

اةحــوال وفضــائل اةعمــال، السياســة الشــرعية،  ،اللبــاس والزينــة، اةخــالق
 ووريها(الشخصية..

كـان الصـحابة رضـي    إبراز أهمية هذه االستفسارات يف روايات أبي ثعلبة، ولد  -1
فيسكل رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم عـن       السائلاهلل عنهم حيبون أن يكتي 

ة؛ ليتعلموا من خالهلا أمور دينهم وكيفية إجابة الـنيب صـلى اهلل عليـه    أصياا كثري
 .وسلم هلا

وحيرم اا  عما حيلُّولد كان يكثر السؤال  -رضي اهلل عنه-سؤاالته  الرتكيز على -2
حيـث عـايف يف بـالد الشـام معتمـدا علـى الصـيد،         تـه؛ انب مـن بيئ يعكس جو

مبصـاحبة أهـل الكتـاب وحكـم      سؤاله عن أحكام تتعلـق   ةويالحظ كذلك كثر
الروم، ووريها من املسائل املهمـة، إضـافة    ِدوعن الكتابة بكرض حتت أْي أوانيهم،

أكثر من  واية يف اةهمية إىل أن بعض سؤاالته تعزز أصوال صرعية ولواعد عامة
 كونها أسئلة يف فرو  فقهية حمددة.

واا يعزز أهمية هذه الدراسة لرواياته كونه أسلم متكخرا؛ اا يعبـي لـوة   
 لرواياته من حيث الرتجيح والتقديم على وريها من الروايات عند التعارض.

قتصر على إبراز دوره يف خدمة الفقه يهذا وإن إظهار هذه الشخصية العظيمة ال  -5
تعداه إىل إبراز اجلوانب اإليانية والرتبوية واةخاللية اله  يز بهـا  يئله، بل ومسا

وهو ساجد،  -من ظلمة الليل-هذا الصحابي اجلليل الذي مات وهو يف صالته 
رضي اهلل عنه وأرضاه ورضي اهلل عن الصحابة اةطهار، وأحلقنا بهم يف صـحبة  

 .السالمسيد املرسلني عليه الصالة وأزكى 
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 هج الباحث:من

 اعتمد الباحث يف استيفاا عناصر هذا البحث، وتتبع مسائله على ما يلي:

اعتماد أسلوب االستقراا: وملك بتتبع الروايات اله رواها أبـو ثعلبـة، ومجعهـا     -3
 وخترجيها، ثم بيان أثر هذه الروايات يف اختالف الفقهاا وتنو  آرائهم.

ل مسـائل البحـث ومقارنـة اةلـوال بعـد      املنهج التحليلي ومجع املعلومـات حـو   -2
 عرض اةدلة ومنالشتها وترجيح ما كان مدعوما بالدليل.

 ولد لسمت هذه الدراسة إىل عدة حماور ضمن املباحث اآلتية:

 املبحث اةول: التعريف بسرية أبي ثعلبة رضي اهلل عنه.

ها إىل عـدة  املبحث الثاني: روايات أبي ثعلبـة اخلشـين وأثرهـا يف الفقـه، ولـد لسـمت      
 مبالب:

 املبلب اةول: رواياته يف فضائل اةعمال

 املبلب الثاني: رواياته فيما حيل وما حيرم 

 .املبلب الثالث: رواياته يف اخلالفة وأخبار الغيب

 أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يوفقين إل امه وإتقانه. ختاما أسكل اهلل تعاىل



 هـ3215 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    212

 املبحث األول

 بي ثعلبة رضي اهلل عنه:التعريف بسرية أ

 يالحظ أن من ترجم له ألر باخلالف الكبري يف امسه واسم أبيه إىل عدة ألوال:

: ابن ناصم، وبعضهم لالفقيل امسه: جرم بن ناصب، وليل جرثوم بن ناصب، 
الصر بن محري، وليـل   وبعضهم لال:وليل عمرو بن جرثوم، وليل: الصر بن جرهم، 

 (1)بن ناصر وليل: كاصف بني جرهم. جرهم بن ناصر، وليل جرثوم

وروي عن أبي زرعة أنه لال: مسعت أبا مسهر يقول اسم أبـي ثعلبـة اخلشـين    
جرثوم، وروي عنه كذلك لال حدثين سليمان بن عبد الرمحن لال: سكلت بعض ولد 
أبي ثعلبة اخلشين عن اسم أبي ثعلبة فقال الصر بن جرثوم، ويف تاريخ دمشـق: للـت   

ولـد أيـد أمحـد بـن     ، ما اسم أبي ثعلبة اخلشين لال: جرثوم بن عمـرو  هلشام بن عمار
وروى  (3)وأيد هذا االسم هشام بن عمار، ،(2)حنبل أن يكون امسه جرثوم بن عمرو

الذهيب عن أمحد أنه لال: امسه جرهم بن ناصم، وهذا لول ابـن معـني وابـن املـديين     
 (4)وابن سعد وأبو بكر بن زجنويه.

أن كنيته اصـتهرت علـى   أي جازم يف امسه والسبب يف ملك نا ال نصل لرولعل
 اخُلَشين(6)فهو أبو َثعلبة (5)امسه فلم يعرف إال بها، لذا مل أر من ناز  يف كنيته،

: نسـبة إىل لبيلـة خشـني، وهـم     (7)واخُلَشين )ضببت بضم اخلاا وفتح الشـني( 
 (8)لضاعة.بن حلون بن عمران بن احلاف بن  تغلبخشني بن النمر بن وبرة بن 
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 إسالمه:

أنه كان ان صهد بيعة الرضـوان، وضـرب لـه     -رضي اهلل عنه-مكر يف ترمجته
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسهم يوم خيرب، وأرسله النيب صلى اهلل عليه وسـلم  

 (9)إىل لومه فكسلموا ونزل الشام.

لم وهـو  رواية أخرى: أن أبا ثعلبة لدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وس ويف
يتجهز إىل خيرب، فشهد خيرب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم لـدم بعـد ملـك    

 (10)سبعة نفر من خشني فنزلوا على أبي ثعلبة فكسلموا وبايعوا ورجعوا إىل لومهم.

والرواية اةوىل أصهر حيث مكرها معظم من ترجم له فيكون إسالمه يف السنة 
ث كانت بيعـة الرضـوان، ويؤيـد ملـك أن مـن      السادسة للهجرة يف صلح احلديبة حي

ومعلـوم أن أبـا   ، (11)أن إسالمه كان ألدم من إسـالم أبـي هريـرة.   ترجم له أصار إىل 
 .(12)عام خيرب من السنة السابعة للهجرة هريرة أسلم

 زهده وأخالقه:

من عاصر أبا ثعلبة صهد له بكمال خلقه وصفاا إيانه وصدق حديثه ونبوئتـه:  
لقمة عن عبد اهلل بن عائذ لال ناصـرة بـن مسـي: ا مـا رأينـا أصـدق       لال حمفوظ بن ع

 (31)حديثا من أبي ثعلبة اخلشين، لقد صدلنا حديثه يف الفتنة اةوىل فتنة عليا

وكان ال يكتي عليه ليلة إال خرن ينظر إىل السماا فينظر كيف هـي، ثـم يرجـع    
 (32)فيسجد.

 اهلل كما أراكم ختنقون عنـد  يقول: إني ةرجو أن ال  خينقين وروي عنه أنه كان
املوت، لال فبينما هو يصلي يف جوف الليل ُلبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها لد 
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مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي؟ لالت يف مصاله! فنادته فلم جيبها، فكنبهته 
 (35)فوجدته ساجدا، فحركته فولع جلنبه ميتا.

ودلـة فهمـه واسـتنباطه    يل زهده وورعه يالحظ من سرية هذا الصحابي اجللو
 روايات كثري تدل على ملك منها: هكذلك، ولد رويت عن

بينما أبو ثعلبة اخلشين وكعب جالسني مات يوم إم لال أبو ثعلبة يا أبا إسـحاق  
أصيا مسعتـه مـن رسـول     :ما من عبد يفرغ لعبادة اهلل إال كفاه اهلل مئونة الدنيا، لال

لم أم صيا تراه، لال بل صيا أراه لال: فإّن يف كتاب اهلل املنزل اهلل صلى اهلل عليه وس
من مجع همومه هّما واحدا  فجعله يف طاعة اهلل كفاه اهلل ما هّمه، وضـمن السـموات   
واةرض فكان رزله على اهلل وعمله لنفسه، ومن فرق همومه فجعل يف كل واد هما 

رجل خيتال بني بردين فقال أبو ثعلبـة يـا   مل يبال اهلل يف أّيها هلك، ثم حتدثا ساعة فمّر 
أبا إسحاق بئس ثوب اخليالا فقال أصيا مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لال: بل صيا أراه، لال: فإن يف كتاب اهلل املنزل من لبس ثوب خيالا مل ينظر اهلل إليه 

 (32)حتى يضعه عنه، وإن كان حيبه.

تككل إيانكم فمن كان منكم يومئذ على يقني ومن ألواله: أبشروا بدنيا عريضة 
من ربه أتته فتنة مسفرة، ومن كان منكم على صك من ربه أتته فتنة سوداا مظلمة، ثم 

 (32)مل يبال اهلل يف أي اةودية سلكا

 ىواا يذكر هلذا الصحابي سرعة استجابته وامتثاله ةمر اهلل ورسوله: فحني رأ
يد أبي ثعلبة خا ا من مهب جعل يقـر  يـده بعـود    رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب

معه، فغفل النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه فكخذ أبو ثعلبة اخلامت فرمى به، فنظر رسول 
اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم فلــم يــره يف أصــبعه فقــال:ا مــا أرانــا إال لــد أوجعنــا   

 (32)وأورمنا ا
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نصر هذه اةمة اا يدل علـى  كما أنه رضي اهلل عنه كان صديد الثقة بوعد اهلل ب
عن أبي ثعلبة لال:   قد روى أمحد يف مسندهبهذا الدين وما يصل إليه، ف  إيانه العميق

أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل اكتـب لـي يف أرض كـذا وكـذا     
 فقال الـنيب صـلى اهلل عليـه   –مل يظهر عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم حينئذ -بالشام

وسلم: أال تسمعون ما يقول هذا، فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهـرن عليهـا،   
 (39)لال فكتب له بهاا

 ارحتاله إىل بالد الشام:

ارحتل أبو ثعلبة إىل بالد الشام وعايف فيها إىل أن تويف رضـي اهلل عنـه، ونـزل    
لـال كنـا    داريا ولام بها، ودليل ملك حديث ابن جابر عن عمري بـن هـانيا العنسـي   

صـاحب رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه     (22)بداريا يف املسجد، ومعنا أبو ثعلبـة اخلشـين   
والظاهر أن مـن ولـده مـن انتقـل مـن داريـا        وسلم مع من روى عنه من أهل داريا،

 (23)فسكنوا البالط، وهي من لرى ووطة دمشق تقع صرلي املنيحة 

الها املسـلمون يف  ونقل عنه وري واحد أنه نزل حبمص، وكـان أول صـالة صـ   
 (22)كنيسة يوحنا، صلى بهم أبو ثعلبة.

 ذكر روايات أبي ثعلبة ومن روى عنه:

روى أبو ثعلبة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وروى عن معام بن جبل، وأبي 
 (21)عبيدة، من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

  عنهم منهم:رضي اهلل(22)أما من روى عن أبي ثعلبة فكثري من التابعني 

 (25)أبو إدريس اخلوالني،
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ومحيـد بـن عبـد اهلل     (22)، وأبو الزاهرية)حدير بن كريب(،(22)وجبري من نفري 
وأبـو   (12)وعمري بن هانيا، وأبـو أمسـاا الـرحيب،    (29)وسعيد بن املسيب،(22) املزني،

وأبـو أميـة    (11)ومكحـول،  (12)وعباا بن يزيد الليثي، (13)عبيد اهلل مسلم بن مشكم،
 (12)وعقبة بن يريم(15)وأبو أرطكة اليعمري(12)الشعباني،  حممد

 وفاته:

يف أول إمـرة معاويـة،    (12)تويف رضي اهلل عنه يف الشـام سـنة  ـس وسـبعني،    
 (12)وليل: يف إمرة يزيد، وليل يف إمرة عبد امللك.
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 املبحث الثاني

 روايات أبي ثعلبة اخلشين وأثرها يف الفقه اإلسالمي

هلل عنه مجلة من اةحاديث النبوية يف عـدة موضـوعات   روى أبو ثعلبة رضي  ا
 خمتلفة موزعة على كثري من اةبواب الفقهية املختلفة.

على مـا حيـل وحيـرم مـن      تركزيرى أنها  -رضي اهلل عنه -والناظر يف مروياته
املبعوم واملشروب، وخاصة يف الصيد، فقد عايف يف بالد الشام وكانت أسئلته تعكس 

 خمالبة أهل الكتاب على  ط حياتهم وبيئتهم.  ط عيشهم، وأثر

ولد روى رضـي اهلل عنـه أحاديـث مهمـة يف الفقـه، وفضـائل اةعمـال، ويف        
 اخلالفة، وما مكر من أحاديث ويبية، ويف وصف اجلن، ووريها من اةحاديث..

ولد الحظت أن ، احلديثولد حاولت استقراا هذه الروايات يف خمتلف أبواب 
بعضها فيه مقال، ولد استوفيت احلديث عنها، خترجيـا  يف ، وةصحيح أولب الروايات

، وما تبـع ملـك مـن آثـار يف اخـتالف وجهـات النظـر يف        ونقلت ألوال العلماا فيها
 :املسائل اآلتية

 املطلب األول: روايات أبي ثعلبة يف فضائل األعمال:

 روى رضي اهلل عنه يف فضائل اةعمال جمموعة من اةحاديث:

 ليلة النصف من صعبان:واه يف فضائل ما ر -3

جاات روايات كثرية يف الرتويب يف صيام صهر صعبان رواها أبو ثعلبة ووريه، 
فعن أبي ثعلبة لال:ا كان رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم يصـوم صـعبان ورمضـان      

 ، وجاا الرتويب بصيام صهر صعبان يف أكثر من رواية، فروت ملـك (19)يصلهما مجيعاا
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، وأبو أمامة كذلك بكلفاظ خمتلفة، وجاا من حديث سهل بن سعد ومن طريق أم سلمة
عائشة بلفظ: اكان رسول صلى اهلل عليه وسلم يصوم حتـى نقـول ال يفبـر، ويفبـر     
حتى نقول ال يصوم، وما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استكمل صيام صهر 

 (22ا)صعبان لط إال رمضان، وما رأيته يف صهر أكثر منه صياما يف

أما ما ورد يف فضائل ليلة النصف من صعبان خاصة فقد ورد كذلك بككثر مـن  
  رواية عن الصحابة رضوان اهلل عليهم، ومن رواية أبي ثعلبة خاصة:

عن أبي ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لال:ا إما كان ليلة النصف ف
للمؤمنني ويلي للكافرين ويد  أهل احلقـد  لع اهلل تعاىل إىل خلقه فيغفر من صعبان اطَّ

  (23)حبقدهم حتى يدعوها

وعن مكحول عن كثري بن مرة احلضرمي عن النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف    
 (22)ليلة النصف من صعبان يغفر اهلل عز وجل ةهل اةرض إال املشر  واملشاحنا

اهلل  ولد جاا يف فضائل ليلة النصف ببرق أخرى كثرية عن  الصـحابة رضـي  
عنهم: من طريق أبي هريرة، وعلي، وعثمان بـن أبـي العـاص، وعائشـة، وأبـي بـن       

 كعب، ومعام بن جبل ووريهم.

ومن اةحاديث اله جاات لريبة من رواية أبي ثعلبه ما رواها معام بـن جبـل   
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لال:ا يبَّلع اهلل إىل خلقه ليلة النصف من صعبان فيغفر 

 (21)خلقه إال ملشر  أو مشاحناجلميع 

لال ابن تيمية:ا فقد روي يف فضلها من اةحاديث املرفوعة واآلثار مـا يقتضـي   
أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان خيصها بالصالة فيها، وصوم صهر صعبان لد 
جاات فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماا من السلف من أهل املدينـة ووريهـم مـن    

فضلها وطعن يف اةحاديث الواردة فيها كحديث:ا إن اهلل يغفـر فيهـا   من أنكر  اخللف
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ةكثر من عدد صعر ونم بين كلبا ولال ال فرق بينها وبني وريهـا، لكـن الـذي عليـه     
كثري من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا ووريهم على تفضيلها وعليـه يـدل نـص    

ن اآلثـار السـلفية، ولـد روى    أمحد؛ لتعدد اةحاديث الواردة فيها، وما يصدق ملك م
بعض فضائلها يف اةسانيد والسنن، وإن كان لد وضع فيها أصياا أخر، فكما صوم يوم 

 (22)النصف مفردا فال أصل له، بل إفراده مكروها

 إما جاا من سفر بدأ باملسجد-2

عن أبي ثعلبة لال كان رسول اهلل إما لدم من سـفر بـدأ باملسـجد فصـلى فيـه      
بفاطمة ثم يكتي أزواجه؛ فقدم من سفر فصلى يف املسجد ركعـتني ثـم    ركعتني ثم يثين

أتى فاطمة فتلقته على باب البيت فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي فقال: مـا يبكيـك؟   
فقالت: أرا  صعثا نصبا لد اخلولقت ثيابك فقال هلا ال تبكي فإن اهلل لد بعـث أبـا    

حجر وال وبر وال صـعر إال أدخلـه   بكمر ال يبقى على وجه اةرض بيت وال مدر وال 
  (25)اهلل به عزا أو مال حتى يبلغ الليلا

ويف رواية أخرى عن أبي ثعلبة لال: كان النيب صلى اهلل عليـه وسـلم إما لـدم    
  (22)من سفر بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني، ثم يثنى بفاطمة ثم يكتي أزواجها

يح أيضا عـن كعـب بـن    للت: ويؤيد روايات أبي ثعلبة تلك ما جاا يف الصح
مالك بلفظ:ا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ال يقدم من سـفر إال نهـارا يف الضـحى،    

 (22)فإما لدم بدأ باملسجد فصلى فيه ركعتني ثم جلسا

وهنا  رواية رواها جابر بن عبد اهلل لال: اصـرتى مـين رسـول اهلل صـلى اهلل     
 (22ا)املسجد فكصلي فيه ركعتني عليه وسلم بعريا فلما لدم املدينة أمرني أن آتي
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ولد مكر املناوي يف التككيد على هـذه السـنة بقولـه:ا الصـالة يف املسـجد عنـد       
 (29)القدوم رواه البخاري يف الصحيح يف حنو عشرين موضعاا

ولد استدل العلماا من  جممو  هذه الرويات الصحيحة أنه يستحب للقادم أن 
أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتني ركعتني،  يبدأ باملسجد لبل بيته فيصلي فيه، كما

 ( 52)كصالة الليل، وهو كما نص عليه النووي مذهب الشافعية ومذهب اجلمهور.
كما نص النووي على أن هاتني الركعتني مقصودتان ملن لدم من سـفر خاصـة   

 ( 53)وليستا حتية املسجد.

من حيب بعد اخلـرون   ويف حديث أبي ثعلبة زيادة فوائد بكن يبدأ املسافر بزيارة
من املسجد كما بدأ بزيارة فاطمة رضي اهلل عنها، وفيه من الفوائد كذلك عدم طروق 

 اةهل وفلة بالدخول ولت الضحى كما يف رواية كعب بن مالك رضي اهلل عنه.

 :من تويف له ولدانفضل -1

 ورد يف فضل من مات له ولدان يف أكثر من رواية:
 :اةصجعيورواية أبي ثعلبة ، أبي ثعلبة اخلشين رواية من

عن أبي ثعلبة اخلشين لال : تويف لي ولدان فقلت: يا رسـول اهلل تـويف   اةوىل: 
لي ولدان؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ا مـن مـات لـه ولـدان أدخلـه اهلل      

ين أبو هريرة رضي اهلل عنه فقـال: أنـت الـذي حـدثك     يفلق ،اجلنة بفضل رمحته إياهم
  بهكون حدثين  ي صلى اهلل عليه وسلم يف الوالدين؟ للت: نعم، فقال: ةن رسول اهلل

 (52)فلسبنيا عنهعلقت  أحب إلي اا
والثانية: عن أبي ثعلبة اةصجعي لال: للت يا رسول اهلل مـات لـي ولـدان يف    
اإلسالم فقال: من مات له ولدان يف اإلسالم أدخله اهلل اجلنة بفضـل رمحتـه إياهمـا،    

كان بعد ملك لقيين أبو هريرة لال: فقال لي: أنت الذي لال له رسـول اهلل   مالال: فل
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صلى اهلل عليه وسلم يف الولدين ما لال؟ للت نعم، فقال: ةن يكون لاله لـي أحـب   
 (51)إلي اا ولقت عليه محص وفلسبنيا

ويالحظ الفارق بني الروايتني أن اةوىل كانت من طريـق أبـي ثعلبـة اخلشـين،     
من طريق أبي ثعلبة اةصجعي؛ لذا جلك علماا احلديث لتحديد الراوي، فقـال   والثانية

أبو عيسى يف كتابه السنن تعليقا على حديث أبي هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
لال:ا ال يوت ةحد من املسلمني ثالثة من الولد فتمسه النار إال حتلة القسما لال: ويف 

مالك وعتبة بن عبد وأم سـليم.. إىل أن لـال: وأبـو     الباب عن عمر ومعام وكعب بن
ثعلبة اةصجعي له عند رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم حـديث واحـد هـو هـذا         

وأكد الدارلبين أن احلديث فيه اختالف وأن أبا ثعلبة  ،(52)احلديث، وليس هو اخلشينا
 ( 55)هو اةصجعي وليس اخلشين،

قتان لروايات أخرى يف فضل من تـويف  وعلى العموم فإن هاتني الروايتني مواف
له صيا من اةوالد فاحتسبهم: فعن جابر لال: مسعت رسـول اهلل صـلى اهلل صـلى     
اهلل عليه وسلم يقول: ا من مات له ثالثة من الولد فاحتسبهم دخل اجلنة، لال: للنا يا 

دا لقـال  رسول اهلل واثنان؟ لال: واثنان، لال حممود: فقلت جلابر: أراكم لو للتم واح
(52)واحدا، لال: وأنا واهلل أظن ملكا

 

 محد اهلل يف الصالة: -2

بينـا رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم       يف ملك لـال:  ثعلبة اخلشين وأب روى
يصلي إم مسع رجال يدعو: احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجه 

ائل كذا وكذا؟ لقد رأيت اثين عشر ربنا عز وجل، فلما انصرف رسول اهلل لال من الق
يبتدرونها ثم صخص رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ببصـره حتـى تـوارت        ملكا

  (52)احلجاب، لال: هي لك خبا ها يوم القيامة ومثلهااب



 هـ3215 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    222

 ولد جاات روايات كثرية تعزز هذا احلديث ولكن يظهر أنه يف أكثر من حادثة:

الصـف ولـد حفـزه الـنفس فقـال       فعن أنس بن مالك أن رجال جاا فدخل يف
احلمد هلل محدا كثريا مباركا فيه، فلمـا لضـى رسـول اهلل صـالته لـال: أيكـم املـتكلم        
بالكلمات؟ فكرمَّ القوم فقال أيكم املتكلم بها؟ فإنه مل يقل بكسا فقال رجل جئت ولـد  

 (52)حفزني النفس فقلتها فقال: لقد رأيت اثين عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعهاا

وعن رفاعة بن رافع لال: كنا نصلي وراا النيب صلى اهلل عليه وسـلم، فلمـا    -
رفع رأسه من الركعة لال: مسع اهلل ملن محده، لال رجل ورااه: ربنا ولك احلمد محدا 
كثريا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف لال: من املتكلم؟ لـال: أنـا، لـال: رأيـت بضـعة      

 (59)ها أولاوثالثني ملكا يبتدرونها أيهم يكتب

ورواية أخرى: عن رفاعة بن رافع لال: صليت خلف رسول اهلل صـلى اهلل   -
عليه وسلم فعبست فقلت احلمـد هلل محـدا كـثريا طيبـا مباركـا فيـه كمـا حيـب ربنـا          
ويرضى، فلما صلى رسول اهلل انصرف فقال: مـن املـتكلم يف الصـالة؟ فلـم يـتكلم      

لاهلا الثالثة فقال رفاعـة: أنـا يـا رسـول اهلل،      أحد، ثم لاهلا الثانية فلم يتكلم أحد، ثم
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكـا  

 (22)أيهم يصعد بهاا

 ما رواه يف االجتما  ونبذ التفرُّق: -5

ثعلبة لال: كان الناس إما نزلوا منزال تفرلوا يف الشعاب واةودية فقال أبي عن 
 ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ا إن تفرلكم يف هذه الشعاب واةودية إ ا ملكم مـن رسو

الشيبانا فلم ينزلوا بعد ملك منزال إال انضم بعضهم إىل بعض حتى يقال: لـو بسـط   
 (23)عليهم ثوب لعمهم. 
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ڤ  چ  لوله تعاىل:ايف تفسري  ، وما رواهفضيلة اةمر باملعروف والنهي عن املنكر -2

            ڦڦڤ  ڤ  ڦ  

عن أبي أمية الشعباني لال أتيت أبا ثعلبة اخلشين فقلت له كيـف تصـنع بهـذه    

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  لال أية آية؟ للت: لوله : اآلية؟

أمـا   ا لـال:  325املائدة:  چڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ
 عليه وسـلم فقـال: بـل    واهلل لقد سكلت عنها خبريا سكلت عنها رسول اهلل صلى اهلل

ائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر حتى إما رأيت صحا مباعـا وهـوى متبعـا ودنيـا     
مؤثرة وإعجاب كل مي رأي برأيه فعليك خباصة نفسـك ود  العـوام، فـإن ورااكـم     
أياما الصرب فيهن مثل القبض علـى اجلمـر، للعامـل فـيهن مثـل أجـر  سـني رجـال         

عبد اهلل بن املبار : وزادني وري عتبـة : ليـل يـا رسـول اهلل     يعملون مثل عملكم لال 
 (22)أجر  سني منا أو منهم؟ لال: بل أجر  سني منكما 

وهذه الرواية موافقـة لروايـة  أبـي بكـر يف فهمـه هلـذه اآليـة: عنـدما خبـب          
باملسلمني فقال: ا أيها الناس إنكم تقرؤون هـذه اآليـة وتضـعونها يف وـري موضـعها،      

ت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقـول:ا إن النـاس إما رأوا املنكـر فلـم     وإني مسع
 (21ا)يكخذوا على يديه أوصك اهلل أن يعمهم اهلل بعقاب منه

 ما رواه يف حسن اخللق:  -2

عن أبي ثعلبة لـال لـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم:ا إن أحـبكم ألـي         
أبغضكم إلي وأبعدكم مين مساويكم وألربكم مين يوم القيامة أحاسنكم أخاللا، وإن 

 (22)وناقأخاللا الثرثارون املتشدلون املتفيه
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 املطلب الثاني

 رواياته فيما حيل وما حيرم:

 روى رضي اهلل عنه روايات كثرية فيما حيل وحيرم:

 الصيد: ه عنحديث -3

سؤاالت أبي ثعلبة عـن الصـيد جـاات بتفصـيل كـثري، وهـي كـثرية الفوائـد         
 منها أحكاما صرعية كثرية: واستخرن الفقهاا

أبي أدريس عائذ اهلل لال: مسعت أبا ثعلبة اخلشين رضي اهلل عنه يقول:ا أتيت  عن -3
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل إنا بكرض لوم أهل الكتاب 
نككل يف آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكليب املعلم والذي ليس 

ا الذي حيل لنا من ملك؟ فقال: أّما ما مكرت أنك بكرض لوم معلما، فكخربني م
أهل الكتاب تككل يف آنتيهم فإن وجدمت وري آنيتهم فال تككلوا فيها، وإن مل جتدوا 
فاوسلوها ثم كلوا فيها، وأما ما مكرت أنك بكرض صيد فما صدت بقوسك 

كل، وما فامكر اسم اهلل ثم كل، وما صدت بكلبك املعلم فامكر اسم اهلل ثم 
 (25)صدت بكلبك الذي ليس معلما فادركت مكاته فُكْلا

وهذه الروايات تظهر أحكاما كثرية منا: مشروعية التسمية عند إطالق الكلب 
املعلم، فإما مسى صاحبه عليه جاز أكل صيده، وإن وجده ميتا، أما إما كان الكلب 

 وري معلم، فإن أدر  مكاته جاز، وإال فال.

ة ومالك واجلمهور إىل أنها صرط على الذاكر القادر، فيجوز تركها ولد مهب أبو حنيف
، واصرتط احلنابلة مكر البسملة، فال يؤكل صيد إن تركت التسمية (22)سهوا وعجزا.

 (22)التسمية. الشافعية، فال حيرم الصيد عندهم وإن تعمد تر أما  (22)عليه عمدا أو سهوا،
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عليه وسلم فقال:ا يا رسول اهلل إن لي كالبا  وعن أبي ثعلبة أنه أتى النيب صلى اهلل -2
مكلبة، فكفتين يف صيدها؟ فقال: إن كانت لك كالب مكلبة فكل اا أمسكت 
عليك، فقال: يا رسول اهلل مكي ووري مكي، لال: مكي ووري مكي، لال: وإن أكل 
منه؟ لال: وإن أكل منه، لال: يا رسول اهلل أفتين يف لوسي، لال: كل ما أمسكت 

ك لوسك، لال: مكي ووري مكي؟ لال: مكي ووري مكي، لال: وإن تغيب علي
عين؟ لال: وإن تغيب عنك ما مل يصل)يعين يتغري( أو جتد فيه أثر وري سهمك، 
لال: يا رسول اهلل أفتنا يف آنية اجملموس إما اضبررنا إليها؟ لال: إما اضبررمت 

 (29)سلوها باملاا واطبخوا فيهااوإليها فا

يث زيادة سؤال: وإن أكل منه؟ وهو معارض حلديث عدي ونصه:ا يف هذا احلد
 (22)إما أكل الكلب فال تككل فإ ا أمسك على نفسها

ولبل النظر يف ألوال الفقهاا لدفع هذا التعارض ال بد من بيان أسباب 
 اختالف الفقهاا يف املسكلة، وهي ترجع إىل سببني أساسيني:

ثعلبة، فحديث عدي يدل على عدم : تعارض حديث عدي مع حديث أبي اةول
صحة أكل الصيد إما أكل منه الكلب املعلم أو حنوه، على خالف حديث أبي ثعلبة 

 الذي يبيح ملك.

: هل اعتبار اةكل من الصيد يقدح يف تعليم الكلب املعلم أو حنوه؟ فمن رأى الثاني
ه، ومن رأى أن أن أكل املعلم من السبا  يقدح يف تعليمه لال حبرمة صيده إن أكل من

اةكل ال يقدح يف تعليمه أجاز أكل صيده وأن أكل منه، ومنهم من فرق بني السبا  
(23)املعلمة والبيور، فاصرتطها يف اةكل يف السبا  املعلمة، وأباح يف البري وحنوه.
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 أقوال الفقهاء يف املسألة: 

 على النحو اآلتي: اختلف الفقهاا يف توجيه ألواهلم لدفع هذا التعارض بني احلديثني

 االجتاه اةول: تقديم حديث عدي على حديث أبي ثعلبه:  -3

حيث مهب مجهور العلماا إىل القول بكنه إما لتل الكلب وأكل منه فهو حرام، وبه 
 (22)وأصح لولي الشافعي (21)وهو أصح لولي أمحد،(22)لال احلنفية 

 وجه تقديم حديث عدي من عدة وجوه:

ہ  ہ  ھ    ) لظاهر اآلية الكرية يف لوله تعاىل:منها موافقه حديث عدي  -

  2املائدة:   (25) (ھ

وجه الداللة أنه إما أكل منه فقد تبني أنه أمسكه على نفسه ال على صاحبه، 
موافق لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لعدي:ا فإن أكل منه فال تككل، فإ ا  وهو

 (22)أمسك على نفسه.

ل من املعقول بوجهني: اةول: أن أخذ الصيد ويعزز احلنفية هذا االستدال
ولتله مضاف إىل املرسل، وإ ا الكلب آلة اآلخذ، والقتل إ ا يكون مضافا إليه إما 
أمسك لصاحبه ال لنفسه؛ ةن العامل لنفسه يكون عمله مضافا إليه ال إىل وريه، 

تعليم  واإلمسا  على صاحبه أن يرت  اةكل منه وهو حد التعليم، والثاني: أن
الكلب وحنوه هو تبديل طبعه وفبامه عن العادة املكلوفة، وال يتحقق ملك إال بإمسا  
الصيد لصاحبه وتر  اةكل منه؛ ةن الكلب وحنوه من السبا  من طباعهم أنهم إما 

فإ ا يكخذونه ةنفسهم وال يصربون على أن يتناولوا منه، فإما أخذ  أخذوا الصيد
 ( 22)ناول منه دل على أنه تر  عادته حيث أمسك لصاحبهاواحد منهم الصيد ومل يت
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ومنها ما أجاب احلنفية على حديث أبي ثعلبة: لوهلم إن صح، فيجاب عليه أنه كان  -
لبل نزول اآلية ثم انتسخ، أو مراده إما ولغ يف دم الصيد، وعندنا ملك القدر ال 

عن صاحبه وينعدم ملك إما  حيرِّم، ثم لد بينا أن ثبوت احلل بفعله باعتبار أنه نائب
 (22)أكل منه؛ ةنه تبني أن سعيه كان ملنفعة نفسه، فهو كما لو انعدم اإلرسال أصال.

 (29)ومنها أن حديث عدي حاظر، واحلظر يقدم على املبيح.-

 (22)ثم إن رواية عدي ثابتة يف الصحيحني، فهي أرجح من رواية ابي ثعلبة.-

 ة ثبتت ببرق صحيحة كذلك فوجب إعماهلا.لكن جياب عن هذا أن رواية أبي ثعلب

 االجتاه الثاني: تقديم حديث أبي ثعلبة على حديث عدي: -2

إىل جواز صيده وإن أكل منه، وهو لول  (23)ومن هؤالا مهب مالك وأصحابه
 ، واحتج هؤالا حبديث أبي ثعلبة السابق.(22)ثان عند الشافعي.

عدي هذا حديث أبي لال أبو عمرو يف كتاب االستذكار:ا لد عارض حديث 
 (21)ثعلبة، والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له.

لكن جياب عن ملك: أن التاريخ جمهول، واجلمع بني احلديثني أوىل مامل يعلم 
 (22)التاريخ.

االجتاه الثالث: التفريق بني ما أكل منه الكلب والفهد فيمنع، وبني ما أكل منه  -1
ة واحلنابلة، والبري عند الشافعية فيها البازي والصقر فيجاز، ومن هؤالا احلنفي

(25)الروايتان كالسبا .
 

وجه التفريق أن الكلب والفهد يكن ضربه وزجره، والبري ال يكن ملك فيه، 
وَحدُّ تعليمه أن ُيدعى فيجيب، وأن ُيشلى فينشلي، ال يكن فيه أكثر من ملك، 

 (22)والضرب يؤميه.
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يضرب على اةكل، و الكلب يضرب  ولد رد النووي على من فرق بكن البري ال
بقوله: وهذا ال يصح؛ ةنه يكن أن يعلَّم البري تر  اةكل كما يعلَّم الكلب، وإن 

 اختلفا يف الضرب.

االجتاه الرابع: اجلمع بني احلديثني: وأصحاب هذا االجتاه اختلفوا يف أوجه اجلمع  -2
 على النحو اآلتي:

على التنـزيه والور ، وحديث أبي  -وهو حديث عدي-محل بعضهم حديث النهي -
ثعلبة على اإلباحة، ولالوا: إن عديا كان موسعا عليه فكفتاه النيب صلى اهلل عليه 
وسلم بالكف ورعا، وأما أبو ثعلبة فقد كان حمتاجا فكفتاه باجلواز، لالوا: ولد دل 
على صحة هذا التكويل لوله صلى اهلل عليه وسلم يف حديث عدي:ا فإني أخاف أن 

 (22)يكون أمسك على نفسها.

ومحل املالكية النهي كذلك على الكراهة مجعا بني احلديثني ولواه ابن املواز بكن  -
حديث اةكل صحبه العمل، ولال به من الصحابة علي وابن عمر، وسعد بن أبي 

 (22)ولاص ووريهم وما صحبه العلم أوىل.

ده، وإال مل يؤكل، فإن وليل إن كان اةكل عن فرط جو  من الكلب جاز أكل صي -
 (29)ملك من سوا تعليمه.

 (92)وليل حيمل حديث أبي ثعلبة على ما أمسكه وخاله ثم عاد فككل منه. -

وليل إما أكل الكلب منه حرم حلديث عدي، وإن أكل وريه مل حيرم للحديثني  -
، يف هذا إصارة إىل حديث عدي: فقلت يا رسول اهلل أرأيت إن خالط (93)اآلخرين.

نا كالبا أخرى؟ لال عليه الصالة والسالم إن خالبت كالبك كالبا أخرى فال كالب
 ( 92)تككل، فإنك إ ا مكرت اسم اهلل على كلبك ومل تذكره على كلب وري .
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للت ولد رجح ابن عاصور جواز صيد ما أكل منه اجلارح أو الصيد، وأن ملك ال  -
ال الصيد، وإ ا هذا من يقدح يف تعليمه إما كانت أفعاله جارية على وفق أفع

 (91)الفلتة أو التهور.

 النهي عن أكل كل مي ناب من السبا .. ما رواه يف -2

عن أبي إدريس اخلوالني أنه مسع أبا ثعلبة اخلشين يقول: نهى رسول اهلل 
كل مي ناب من السبا ا لال ابن صهاب: ومل أمسع  صلى اهلل عليه وسلم عن أكل
 (92)حدثين أبو إدريس وكان من فقهاا الشام ملك من علمائنا باحلجاز حتى

ويف رواية املوطك: عن أبي ثعلبة أن رسول اهلل لال:ا أكل كل مي ناب من 
 (95ا)السبا  حرام

اب من السبا ، ن يف حرمة كل ميعامة لاعدة  هذا يؤسسوحديث أبي ثعلبة 
  وهذا رأي كثري من الفقهاا.

وهو عند  (92)كثري من الفقهاا، والسبع: يبلق على كل ما له ناب يعدو به عند
ويدخل يف مسماه النمر واةسد والضبع، وحتى  كل صيا ينهش بكنيابه، يبلقاحلنابلة 

أما  ،(99)أبو حنيفة وأصحابه،و (92)مالك،وبهذا لال  (92)ابن عرس فهو من السبا ،
الشافعية: فريون أن اةولب يف حتريم كل مي ناب من السبا  ما فيه عداا على الناس 

، (322)اةسد والنمر والذئب، وجيوز أكل ما ال يعدو عليهم كالضبع والثعلب فيباحك
 ولد استدلوا على إباحة الضبع حبديث جابر، مجعا بينه وبني حديث عدي وأبي ثعلبة،

لال: للت جلابر عن عبد الرمحن بن أبي عمارة عبيد بن عمري الليثي  ه عنحديثنص و
للت: أصيد هي؟ لال: نعم، للت أمسعت رسول  بن عبد اهلل: آكل الضبع؟ لال نعم،

 (323)هذا حديث حسن صحيح لال الرتمذي: ، لال نعم ؟اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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 وقد أجاب اجلمهور على هذا احلديث من عدة وجوه:

أن هذا احلديث تفرد به عبد الرمحن بن عمارة، وأحاديث حتريم موات اةنياب  -
أخبث احليوانات وأصرهها، وهو يككل حلوم  مستفيضة كلها ختالفة، والضبع من

الناس، وينبش لبور اةموات، ويككل اجليف ويكسر بنابه، واهلل تعاىل لد حرم 
علينا اخلبائث، وحرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موات اةنياب، والضبع ال 

 (322)خيرن عن هذا وهذا.

النيب صلى اهلل عليه ثم إن لفظ احلديث حيتمل أن يكون جابر رفع اةكل إىل  -
وسلم، وأن يكون إ ا رفع إليه كونها صيدا فقط، وال يلزم من كونها صيدا جواز 
أكلها، فظن جابر أن كونها صيدا يدل على أكلها فكفتى به من لوله ورفع إىل النيب 

 (321)صلى اهلل عليه وسلم ما مسعه من كونها صيدا.

، وعن أكل البصل والثوم ولت ثمةالنهي عن اخلبفة والنهبة واجملما رواه يف  -1
 اجلماعة:

عن أبي معدان عن جبري بن نفري عن أبي ثعلبة أنه حدثهم لال: وزوت مع 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيرب والناس جيا  فكصبنا بها محرا من محر اإلنس 
 فذحبناها لال: فكخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم فكمر عبد الرمحن بن عوف فنادى يف
الناس إن حلوم محر اإلنس ال حتل ملن صهد أني رسول اهلل لال: ووجدنا يف جناها 
بصال وثوما والناس جيا  فجهدوا فراحوا فإما ريح املسجد بصل وثوم فقال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أكل من هذه البقلة اخلبيثة فال يقربنا، ولال: ال حتل 

 (322)با  وال حتل اجملثمةاالنهبى وال حيل كل مي ناب من الس

ويف رواية أخرى عن أبي ثعلبة أنه وزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
خيرب فوجدوا يف جناها)حدائقها( بصال وثوما فككلوا منها وهم جيا ، فلما راح 
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الناس إىل املسجد إما ريح املسجد بصل وثوم، لال النيب صلى اهلل عليه وسلم: من 
 (325)جرة اخلبيثة فال يقربنااأكل من هذه الش

عن أبي إدريس اخلوالني عن أبي ثعلبة لال: نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه و
 (329)السبا اكل مي ناب من  وعن، (322)واجملثمة، (322)، والنهبة(322)وسلم عن اخلبفة

أما ما ورد يف النهي عن أكل الثوم والبصل فقد صحت من طرق كثرية من 
لصحابة الذين رووا هذا احلديث فبلغت عدتهم الصحابة كذلك، ولد أحصي ا

، وأمكر منها ما رواه جابر رضي اهلل عنه لال: امن أكل ثوما أو (332)عشرين نفسا.
 (333)بصال فليعتزلنا، أو لال فليعتزل مسجدنا، وليقعد يف بيتها

وكما هو واضح من هذه اةحاديث فإن علة النهي فيها أمى املالئكة، وأمى 
 (332)املسلمنيا

مال هذه العلة يعين إحلاق كل ما له رائحة كريهة بالنهي، لال ابن عابدين:ا وإع
وإ ا خص البصل هنا بالذكر ويف وريه أيضا بالبصل والكراث؛ لكثرة أكلهن هلا، 
وكذلك أحلق بعضهم بذلك من بفيه خبر، أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب 

  (331)والسما  واجملذوم واةبرص أوىل باإلحلاقا

 النهي عن خامت الذهب: -2

ولد جاات الرواية يف النهي عن التختم بالذهب من رواية أبي ثعلبة يف حادثتني 
منفصلتني، حادثة حصلت مع أبي ثعلبة نفسه، وحادثة أخرى رواها أبو ثعلبة أنها 

 حصلت مع وريه:

م عن عباا بن أبي يزيد عن أبي ثعلبة اخلشين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل -
وفل النيب صلى اهلل  أبصر يف يده خا ا من مهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما

 (332)عليه وسلم ألقاه لال: ما أرانا إال أوجعنا  وأورمنا ا
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ى يف أويف رواية عند أمحد: عن أبي ثعلبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ر
اهلل عليه وسلم عنه يده خا ا من مهب فجعل يقر  يده بعود معه فغفل النيب صلى 

فكخذ اخلامت فرمى به، فنظر النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يره فقال: ما أرانا إال لد 
 (335)أوجعنا  وأورمنا ا

حصلت مع وري أبي ثعلبة: فعن عباا بن أبي يزيد عن  أما الرواية اةخرى اله
خامت من  أبي ثعلبة اخلشين لال: جلس رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وعليه

مهب فقر  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقضيب كان يف يده ثم وفل عنه فرمى 
الرجل خبا ه ثم نظر إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: أين خا ك فقال: 

 (332)ألقيته لال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما أظننا إال ولد أوجعنا  و أورمنا ا

ي عن التختم بالذهب عن كثري من الصحابة ولريبا من وُعزِّزت روايات النه
 روايات أبي ثعلبة ومنها:

ما رواه عبد اهلل بن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى خا ا يف يد  -
رجل فنزعه فبرحه فقال:ا يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده؟ فقيل 

ه وسلم: خذ خا ك انتفع به، لال: ال للرجل بعدما مهب رسول اهلل صلى اهلل علي
 (332)واهلل ال أخذه أبدا ولد طرحه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلما

وما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن خامت  -
 (332)الذهبا

وبناا على تلك الروايات فقد مهب إىل حتريم التختم بالذهب كل من 
، بل نقل بعض العلماا أمجا  (322)واحلنابلة (323)والشافعية (322)الكيةوامل (339)احلنفية

، ونقل ابن حجر عن ابن دليق العيد لال:ا وظاهر النهي (321)من يعتد به على ملك.
التحريم وهو لول اةئمة واستقر اةمر عليه وما نقل عن أبي بكر بن حممد بن عمرو 
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تبلغه السنة فيه، فالناس بعده ابن حزم من ختتمه بالذهب فشذوم، واةصبه أنه مل 
 (322)جممعة على خالفها

 :معرفة الرب واإلثملاعدة مهمة يف  -5

عن أبي ثعلبة لال: للت يا رسول اهلل أخربني ما حيل لي وحيرم علي، لال: الرب 
ما سكنت إليه النفس واطمكن إليه القلب واإلثم ما مل تسكن إليه النفس ومل يبمئن 

  (325)ملفتوناإليه القلب وإن أفتا  ا

ولد جاا هذا احلديث بكلفاظ كثرية عن وري أبي ثعلبة لكنها جاات بروايات 
 (322)ضعيفة.

لكن لد يفهم بعض الناس هذا احلديث فهما خاطئا؛ حني يفهمونه مبعزل عن 
النص الشرعي، فيصبح للبه وعقله حاكما على النص، وليس هذا ما يدل عليه 

 (322)ب يسكن للحالل، وال يسكن للحرام.احلديث، وإ ا واية ما فيه أن القل

ثم إن توظيف هذا احلديث يكون عند االختالف يف املسائل الفقهية وملك 
بالرجو  إىل اةدلة، فالواجب الرجو  إىل الكتاب والسنة وألوال العلماا، حبثا عن 

تبني له اتبعه، ومن صك فعليه أن يستفه للبه، وما اطمكن إليه حتى يتبني  احلق، فإن
 له احلق فيتبعه، وملك عالمة السكون والرضا واالطمئنان.

ولد استدل بعض العلماا من احلديث أنه جيوز أن يفه املرا نفسه، كما جيوز 
أن يفه وريه، فيجوز له أن يفه نفسه مبا يفه وريه به، وال جيوز له أن يفه نفسه 

كلة لوالن: لول باجلواز ولول بالرخصة ووريه باملنع؛ وهلذا ال جيوز له إما كان يف املس
 (322)باملنع أن خيتار لنفسه لول اجلواز ولغريه لول باملنع.
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 إن اهلل فرض فرائض: حديث: -2

عن أبي ثعلبة لال: لال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اإن اهلل فرض  -
فرائض فال تضيعوها وحرم حرمات فال تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها، وسكت 

  (329)ااا فال تبحثوا عنهعن أصيا
ويعضد هذا احلديث ما رواه أبو الدرداا يرفعه:ا ما أحل اهلل يف كتابه فهو 
حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فالبلوا من اهلل عافيته، فإن اهلل 

 (312)مل يكن نسيا، ثم تال هذه اآلية: وما كان ربك نسياا

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن وما ثبت أيضا عن سلمان الفارسي أ
اجلُبن والسمن والغذاا فقال: احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف 

 (313)كتابه، وما سكت عنه فهو اا عفا عنها

ولد استنبط الفقهاا من هذه اةحاديث أن اةصل يف اةصياا اإلباحة، وبه لال 
 (312)الشافعية واحلنفية ومنهم الكرخي.

 لقبة:ما رواه يف ال -2

لال:للت: يا نيب  هعن عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة لال فلقيه وكلم
القرية العامرة، أو البريق املكتي؟ فقال: عرفها حوال، فإن جاا  دعن يؤخذاهلل الورق 
 (311)فكْحِص وكااها وعددها ثم استمتع بهااإليه، وإال  افادفعه صاحبها

ما جاا يف الصحيح عن زيد بن خالد رضي اهلل عنه لال:  ويعزز هذه الرواية
جاا رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسكله عن اللقبة فقال: اعرف عفاصها 
ووكااها ثم عرِّفها سنة فإن جاا صاحبها وإال فشكنك بها، لال فضالَّـُة الغنم؟ لال 

َك وهلا معها سقاؤها هي لك أو ةخيك أو للذئب، لال: فضالة اإلبل؟ لال ماَل
 (312)وحذاؤها ترد املاا وتككل الشجر حتى يلقاها ربهاا
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واللقبة: املال الضائع يلتقبه وريه، ولد أخذ الفقهاا بهذا احلديث وإن كان 
 (315)هنا  تفصيل يف أحكامها حملها كتب الفرو .

 يف الركاز: -2

وسلم لال: يف  عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة اخلشين أن النيب صلى اهلل عليه
 (312)الركاز اخلمسا

ويعزز رواية أبي ثعلبه ما رواه أبو هريرة يف الصـحيح بلفـظ: ا العجمـاا جبـار     
 (312)والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمسا 

ولد أخذ الفقهاا بهذا احلديث، واتفقوا على أصياا واختلفوا يف التفصيل، فمما 
جلاهلية لل أو كثر، وأنه جيب فيه اخلمس كما جاا اتفقوا عليه يف الركاز أنه من دفن ا

يف احلديث، ثم اختلفوا يف املعادن، واا اتفقوا فيه أنه إن كان فيه عالمة تدل على أنه 
 (312)مال مسلم فهو لقبة،، وحمل التفصيل يف كتب الفقهاا.

 البالق لبل الزوان:ما رواه يف  -9

 حتى أزوجك بنه فقلت: إن عن أبي ثعلبة لال: لال لي عمٌّ: اعمل لي عمال
تزوجتها فهي طالق، ثم بدا لي أن أتزوجها، فكتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فسكلته 

 (319)وسعيدا.ال طالق إال بعد نكاحا فتزوجتها فولدت لي سعدا  لي: تزوجها فإنه فقال

للت وإن ضعف هذا احلديث بعلي ين لرين فقد صح من طرق أخرى رواها 
 وري أبي ثعلبة:

فعن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده لال: لال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: ال نذر البن آدم فيما يلك، وال عتق له فيما ال يلك، وال طالق له فيما ال 

 (322)يلكا



 هـ3215 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    252

وورد عن علي بن أبي طالب بلفظ: ا حفظت لكم من رسول اهلل صلى اهلل 
وال عتاق إال من بعد ملك، وال وفاا عليه وسلم ستا: ال طالق إال من بعد نكاح، 

 (323ا)لنذر يف معصية

ولد ورد هذا احلديث:ا الطالق إال من بعد نكاحا بكلفاظ كثرية وعن كثري من 
الصحابة، وهي مبجموعها تدل على صحة هذا اخلرب عن رسول اهلل وتدعم رواية أبي 

 (322)ثعلبة السابق.

بل الزوان، فلو لال: كل وداللة هذه اةحاديث ظاهرة على ببالن البالق ل
فتاة أتزوجها فهي طالق، أو فالنه إن تزوجتها فهي طالق، أو إن تزوجتك فإنت 
طالق، فكل ملك ال يقع سواا كان منجزا أو معلقا، أو عاما أو خاصا، وهذا رأي 

 (321)الشافعية واحلنابلة.

ة ؛ بناا على صحة تعليقه من جه(322)أما احلنفية: فقالوا بصحة تعليق طالله،
وضعف حديث أبي ثعلبة والروايات اةخرى، فال تكون مستندا هلذا احلكم، أما 
مالك فرأيه فيه تفصيل: فتعليق البالق بشرط التزويج عنده ينقسم إىل لسمني: 
اةول: يلزم البالق وهو أن خيص بعض النساا دون بعض، ككن يقول: إن تزوجت 

لفالنية، أو البلد الفالني فهي طالق، فالنه فهي طالق، وإن تزوجت امرأة من القبيلة ا
وكذلك إن ضرب لذلك أجال، والقسم الثاني: ال يلزم البالق وهو أن يعم مجيع 

 (325)النساا كقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا ال يلزمه.

 : ما مل يكن إمثا الوفاا بالنذر -32

يه وسلم لال:ا عروة بن رويم عن أبي ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهلل عل عن
 (322)ال وفاا لنذر يف معصيةا
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، لال: للت يا هوعن عروة بني رويم اللخمي عن أبي ثعلبة لال ولقيه وكلم -
رسول اهلل: نذرت أن أحنر مودا على صنم من أصنام اجلاهلية؟ لال: أوف بنذر ، 

هلل، وال تكثم بربك، ثم لال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال وفاا لنذر يف معصية ا
 (322)يلكا ال وال يف لبيعة رحم، وال فيما

ولد ثبت هذا احلديث بروايات كثرية عن الصحابة: عن ثابت بن الضحا ، 
وهو يف الصحيح عن عمران بن  (322)وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد اهلل،

احلصني أن امرأة من اةنصار أسرت وأصيبت العضباا، فكانت املرأة يف الوثاق، 
يرحيون نعمهم بني يدي بيوتهم، فانفلتت مات ليلة من الوثاق فكتت اإلبل  وكان القوم

فجعلت إما دنت من البعري روا فترتكه، حتى تنتهي إىل العضباا فلم ترغ، لال: ونالٌة 
منوَّلٌة، فقعدت يف عجزها، ثم زجرتها فانبلقت، ونذروا بها فبلبوها فكعجزتهم، لال 

تنحرنها، فلما لدمت املدينة رآها الناس فقالوا العضاا ونذرت هلل إن جناها اهلل عليها ل
نالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت: إنها نذرت إن جناها اهلل عليها لتنحرنها 
فكتوا رسول اهلل فذكروا ملك له فقال: سبحان اهلل بئسما جزتها، نذرت هلل إن جناها 

 (329)فيما ال يلك العبدا اهلل عليها لتنحرنها ال وفاا لنذر يف معصية، وال

ولد أعمل الفقهاا هذا احلديث فقالوا بعدم صحة نذر املعصية، واختلفوا يف 
 (352)وجوب الكفارة عليه، وهنا  تفصيل يف ملك.

 النهي عن متعة النساا: -33

 عن أبي ثعلبة لال: نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن متعة النسااا 

ا هقوب وةبي حنيفة يف حتريم املتعة أسانيد عشر منكذا ثناه يف كتاب النكاح ليع
الزهري عن أنس، ومنها الزهري عن الربيع بن سربة، ومنها أبو حنيفة عن نافع عن 

  (353).ابن عمر
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ولد صح النهي عن املتعة يف أكثر من حديث صحيح ومن أكثر من صحابي 
صلى اهلل عليه  كذلك، فمن ملك ما رواه علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه عن النيب
 (352)وسلم أنه نهى عن متعة النساا يوم خيرب، وعن أكل حلوم احلمر اإلنسيةا

ولد تنوعت الرويات اله تبني ولت حتريم نكاح املتعة فمنها أنها حرمت يوم 
خيرب، ومنها أنها يف عمرة القضاا، ومنها عام الفتح، وليل يوم حنني، وليل يف وزوة 

 (351)لك الروايات وبيَّن رواتها.تبو ، ولد تتبع ابن حجر ت

ولد حاول الفقهاا واجملتهدون تفسري هذه الروايات املتنوعة وتعددت بذلك  
وأرجح ما مكر يف ملك ما لاله النووي رمحه اهلل: ا الصواب املختار أن  (352)ألواهلم

 التحريم واإلباحة كانا مرتني، وكانت حالال لبل خيرب ثم حرمت يوم خيرب، ثم
التصاهلما، ثم حرمت يومئذ بعد ثالثة أيام  -وهو يوم أوطاس-فتح مكة أبيحت يوم

 (355)حتريا مؤبدا إىل يوم القيامةا

ومجلة القول يف نكاح املتعة أنها حمرمة عند مجيع الفقهاا واجملتهدين، لال ابن 
عبد الرب: ااتفق أئمة علماا اةمصار من أهل الرأي واةثر منهم مالك وأصحابه من 

ينة وسفيان وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل أهل املد
احلديث والفقه والنظر، والليث بن سعد يف أهل مصر واملغرب واةوزاعي يف أهل 
الشام، وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والبربي على حتريم نكاح املتعة لصحة 

 (352)نهي رسول اهلل عندهم عنهاا

 مر اةهلية:احل كلأ النهي عن -32

عن جبري بن نفري عن أبي ثعلبة أنه حدثهم: أنهم وزوا مع رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم إىل خيرب والناس جيا ، فوجدوا من محر اإلنس فذبح الناس منها، 
فُحدث بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكمر عبد الرمحن بن عوف فكمَّن يف 
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، ويف رواية (352)اإلنس ال حتل ملن يشهد أني رسول اهللامر الناس أال إن حلوم احل
أخرى للنسائي: اأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن أكل كل مي ناب من 

 (352)السبا  وعن حلوم احلمر اةهليةا

رواها أبو ثعلبة: ا حرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حلوم  أخرىويف رواية 
 (359)احلمر اةهليةا

أخرى: اعن أبي ثعلبة لال:ا أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا ويف رواية 
رسول اهلل حدثين ما حيل لي اا حيرم، فقال: ال تككل احلمار اةهلي وال كل مي ناب 

 (322)من السبا ا

لال البحاوي تعليقا على هذه الرواية:ا فكان كالم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
ي ثعلبة إياه عما حيل له اا حيرم عليه، فدل ملك على يف هذا احلديث جوابا لسؤال أب

نهيه عن أكل حلوم احلمر اةهلية ال لعلة تكون يف بعضها دون بعض من أكل العذرة 
وما أصبهها، ولكن هلا يف أنفسها، فقد جعلها صلى اهلل عليه وسلم يف نهيه عنها كذي 

كذلك احلمر اةهلية  تانالناب من السبا ، فكما كان مو ناب منهيا عنه ال لعلة ك
منهيا عنها ال لعلة، ولد لال لوم إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إ ا نهى عنها 

 (323)...ةنها كانت نهبة

 َثاحلمر؛ ةنها املتحّد علىلال القرطيب: اظاهره أن الضمري يف إنها رجس عائد 
تفاد منه حتريم عنها املكمور بإكفائها من القدور ووسلها، وهذا حكم النجس، فيس

 (322)نارأكلها لعينها ال ملعنى خا

 (321)ولال ابن دليق العيد:ا اةمر بإكفاا القدور ظاهر أنه بسبب حتريم احلمرا
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وأما التعليل خبشية الظهر فكجاب عنه البحاوي باملعارضة باخليل؛ فإن يف 
حديث جابر النهي عن احلمر واإلمن يف اخليل مقرونان، فلو كانت العلة ةجل 

 (322)احلمولة لكانت اخليل أوىل باملنع لقلتها وعزتها وصدة حاجتهم إليها.

واستدل ابن عبد الرب باإلمن باخليل دون احلمر اةهلية على أن النهي عن أكل 
احلمر اةهلية عبادة وصريعة ال لعلة احلاجة إليها؛ ةنه معلوم أن احلاجة إىل اخليل يف 

اال وأكثر مجاال، فكيف يؤمن للضرورة يف العرف أوكد وأصد، وأن اخليل أرفع ح
 (325)أكلها وينهى عن احلمر؟ هذا من احملال الذي ال يستقيما

على حرمتها بناا على سبق من الداللة الواضحة (322)ولد نص مجهور الفقهاا 
يف أحاديث أبي ثعلبة الدالة على حرمة أكلها، ويضاف إليها ما رواه وريه من 

أن حتريم احلمر اةهلية نقل عن النيب صلى اهلل عليه الصحابة، ولد مكر ابن حزم 
وسلم من طريق تسعة من الصحابة بكسانيد كالشمس، فهو نقل ال يسع أحدا 

 من هذه اةحاديث: (322)خالفه،

علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن متعة  ما رواه -
 (322)ااإلنسيةالنساا يوم خيرب وعن حلوم احلمر 

لكن ، كما سبق وحلومها حرام عند اجلمهور من العلماا من السلف واخللف
روي عن ابن عباس أنه رخص يف أكلها، وعند مالك ثالث روايات أصهرها أنه 

 (329)مكروه كراهة تنزيه صديدة، الثانية: حرام، والثالثة مباح.

 أدلة من أباح أكلها:

رما على طاعم يبعمه إال احتج ابن عباس بقوله: الل ال أجد ما أوحي إلي حم
 (322)أن يكون ميتة..
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جياب عن هذا االستدالل: أن هذه اآلية مكية نزل بعدها لرآن كثري بتحريم 
وحتليل، ولد صح عن ابن عباس نفسه الذي حيتج بهذه اآلية أنه روى عن النيب صلى 

 (323)اهلل عليه وسلم النهي عن أكل حلوم احلمر والسبا  وكل مي خملب من البريا

احتج من أباح كذلك حبديث والب بن أجبر لال: أصابتنا سنة فلم يكن يف و
مالي صيا أطعم وري صيا من محر، ولد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حرم حلوم 
احلمر اةهلية فكتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت يا رسول اهلل: أصابتنا السنة ومل 

مر، وإنك حرمت حلوم احلمر اةهلية فقال: يكن يف مالي ما أطعم أهلي إال مسان احل
 (322).أطعم أهلك من مسني محر ، فإ ا حرمتهما من أجل جوال القريةا

 لال النووي منالشا هذا احلديث:
رواه أبو داود واتفق  احلفاظ على تضعيفه، لال اخلبابي والبيهقي ووريهما هو 

وهذا احلديث ال يعارض مضبربا، لال البيهقي ووريه  يعنونحديث خيتلف يف إسناده 
اةحاديث الصحيحة اله سنذكرها إن صاا اهلل لالوا: ولو بلغ ابن عباس أحاديث 

 (321)النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحيحة الصرحية يف حتريها مل يصر إىل وريها.

 : ما ورد يف احلمر من  زكاة -31

احلمر زكاة؟  يفعن أبي لالبة عن أبي ثعلبة أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( 322)فقال: فيها اآلية اجلامعة الفذة، أي فمن يعمل مثقال مرة خريا يرها

ويعزز هذه الرواية ما رواه أبو هريرة يف احلديث البويل:ا أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم لال: اخليل لرجل أجر ولرجل سرت، وعلى رجل وزر.. إىل  أن لال: 

وسلم عن احلمر فقال: ما أنزل علي فيها صيا إال  وسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه
هذه اآلية اجلامعة الفامة: ا فمن يعمل مثقال مرة خريا يره ومن يعمل مثقال مرة صرا 

 (325)يرها
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ولد أعمل مجهور الفقهاا هذا احلديث فلم يوجبوا الزكاة يف وري اةنعام من 
 (322)املاصية، إال إما كانت للتجارة عند بعض الفقهاا.

 االخالل بالوعد بالزوان:ما رواه يف  -32

لال: للت  هاخلشين لال: ولقيه وكلم ثعلبةعروة بن رويم اللخمي عن أبي  عن
يا رسول اهلل خرجت مع عم لي يف سفر، فكدركه احلفاا، فقال: أعرني حذاا  فقال: 
 ال أعركها، أو تزوجين ابنتك، فقال: لد زوجتك ابنه لال: فلما أتينا أهلنا بعث إىلَّ
حذائي، ولال: ال امرأة لك عندي، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم ال خري لك 

 (322).فيها

 :الذين  يككلون فيها اخلنزير ويشربون فيها اخلمر أواني أهل الكتاب جناسة -35

روى أبو ثعلبة يف ملك عدة أحاديث منها: أنه سكل النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أهل الكتاب أفنككل يف آنيتهم؟ لال: إن وجدمت وريها  فقال: يا رسول اهلل إنا بكرض

 (322)فال تككلوا فيها، وإن مل جتدوا فاوسلوها وكلوا فيهاا

ويف رواية ةبي داود عن أبي ثعلبة يسكل النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله: إنا 
جناور أهل الكتاب، وهم يببخون يف لدورهم اخلنزير ويشربون يف آنيتهم اخلمر، فقال 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: اإن وجدمت وريها فكلوا فيها واصربوا، وإن مل جتدوا ر
 (329))اوسلوها( باملاا وكلوا واصربواا وريها فارحضوها

ولد اعترب هذا احلديث مستندا لويا جلمهور العلماا من احلنفية واملالكية 
( 322)ة حقيقية مغلظة،والشافعية واحلنابلة وابن حزم الذين يقولون بنجاسة اخلمر جناس

وبالتالي جناسة آنيتهم؛ فحني سكل أبو ثعلبة:ا إنا جناور أهل الكتاب وهم يببخون يف 
 لدورهم اخلنزير ويشربون يف آنيتهم اخلمرا  ظهر لنا وجه الداللة من أمرين: 
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: من سؤال الصحابي أبي ثعلبة للنيب صلى اهلل عليه وسلم: ا إنا جناور اةول
يببخون يف لدورهم اخلنزير ويشربون يف آنيتهم اخلمرا فِذْكُر اخلمر أهل الكتاب وهم 

واخلنزير دليل على أنهم يسكلون عن حكم استعماهلا بعد طعامهم الذي يببخون فيها 
اخلمر واخلنزير، وليس السؤال حلرمة اخلمر واخلنزير كما أوَّله من لال بنجاسة اخلمر 

وجه السؤال عن حرمتها، فدل على أن السؤال جناسة جمازية؛ فلو فرضنا طهارتها ملا ت
عن النجاسة يف آنيتهم، وسؤال أبي ثعلبة كذلك ينفي احتمال السؤال عن النتانة؟ كما 
محله بعضهم: إم السؤال عن النتانة مستبعد؛ ةنه معلوم أن الشيا الننت يزال بالغسل، 

اةصل يف محل اةسئلة فال يتجه السؤال إليه ملعلوميته، مع اةخذ بعني االعتبار أن 
اله يسكل عنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يراد بها السؤال الشرعي الذي 

 يوجب احللَّ واحلرمة، وهنا سؤال يتجه حلكم النجاسة وكيفية إزالتها.

 يعرتض على أبي ثعلبة سؤاله هذا؛ بل : أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملالثاني
ألره على فهمه، وهذا وجه آخر يف االستدالل، وما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ُيِقرُّ أحدا على خبك، فحني سكلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا أنزل 

سلم: ا ثقيف ليل: يا رسول اهلل أتنـزهلم املسجد وهم أجناس؟ فقال صلى اهلل عليه و
، (323)ليس على اةرض من أجناس القوم صيا، إ ا أجناس القوم على أنفسهما
 فنالحظ هنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صوب هلم فهمهم، وألر فهم أبي ثعلبة

 فبان من سؤاله وإلرار النيب صلى اهلل عليه وسلم له أن عني اخلمر جنسة،

ٱ  چ لكتاب والسنة من لوله تعاىل:إضافة إىل استدالل اجلمهور بكدلة أخرى من ا

 چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 ، وأدلة أخرى تؤكد جناسة اخلمر،  ووجوب التنزه عنها.92املائدة: 
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 ما رواه يف الشراب الذي يصنع من العسل والذرة:  -32

حديث عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة لدم على النيب صلى 
عليه وسلم يف وفد اليمن فقال: يا رسول اهلل إنا بكرض ال يصلحنا بها إال اهلل 

الشراب، وإن بها صرابا يصنع من العسل يقال له البتع، وصرابا من الذرة يقال له املزر 
 (322)فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حرام لليله ما أسكر كثريها

أبيه عن جده لال: ملا بعثه وهذه الرواية موافقة لرواية سعيد بن بردة عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعام بن جبل لال هلما يسرا وال تعسرا وبشرا وال 
تنفروا وتباوعا، لال أبو موسى يا رسول اهلل إنا بكرض يصنع فيها صراب من العسل 
يقال له البتع وصراب من الشعري يقال له املزر؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 (321)كل مسكر حراما

 ما رواه يف الردة:-32

 هذا احلديث يرويه أبو ثعلبة عن معام بن جبل رضي اهلل عنه:

عن مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي ثعلبة عن معام بن جبل أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لال له حني بعثه إىل اليمن: أيا رجل ارتد عن 

بل منه وإن مل يتب فاضرب عنقه، وإيا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعه فإن تاب فال
 (322)اإلسالم فادعها فإن تابت فالبل منها وإن أبت فاستتبها.

وهذه الرواية موافقة لروايات وريه من الصحابة أمثال أبي هريرة وابن عباس، 
وجابر وابن مسعود، من ملك: أن عليا أتي بزنادلة فحرلهم فبلغ ملك ابن عباس 

و كنت أنا مل أحرلهم لنهي رسول اهلل: ال تعذبوا بعذاب اهلل ولقتلتهم لقوله فقال: ل
 ( 325)عليه السالم: ا من بدل دينه فالتلوها
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ولد أخذ مجهور الفقهاا بهذا احلديث ولالوا باستتابة املرتد واملرتدة، فإن رجعا 
حنيفة يف  وخالف أبو (322)وإال أليم عليهما احلد، وال فرق بني الرجل واملرأة يف ملك

املرتدة فال يباح دمها عندهم إما ارتدت، وال تقتل، ولكنها جترب على اإلسالم 
وإجبارها على اإلسالم أن حتبس وتستتاب كل يوم ويعرض عليها اإلسالم، فإن 

 (322)أسلمت وإال حبست ثانيا، هكذا إىل أن تسلم أو  وت.

 النهي عن لتل النساا والولدان: -32

 (322)نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن لتل النساا والولدانا عن أبي ثعلبة لال:ا

للت: وإن تكلم عن هذا احلديث من حيث السند فقد صح من طرق أخرى، 
وبكلفاظ متقاربة منها: مارواه نافع عن ابن عمر أخربه أن امرأة وجدت يف بعض 

عليه وسلم لتل  صلى اهلل عليه وسلم مقتولة فكنكر رسول اهلل صلى اهلل مغازي النيب
 (329)النساا والصبيانا

ولد أخذ مجهور الفقهاا بهذا احلديث فقالوا حبرمة لتل املرأة أو اةطفال الذين 
 (392)ال يشرتكون بالقتال، فإن لاتلوا لوتلوا.

وال معارضة بني اةحاديث السابقة اله تكمر بقتل املرأة إما ارتدت، والنهي 
جيوز لتل املرأة بغري مسوغ صرعي، فإن كان مثة  عن لتل النساا هنا، واجلمع أنه ال

سبب ما من ردة أو اصرتا  بقتال أو اعتداا بزنا بعد أحصان فقد أهدرت دمها، 
 (393)وأوجبت سببا صرعيا جييز لتلها.

 النهي عن وطك السبايا: -39

عن مكحول عن أبي إدريس اخلوالني عن أبي ثعلبة اخلشين أن رسول اهلل 
 (392)حتى يضعنا م نهى عام خيرب أن توطك احُلباىل من السيباهلل عليه وسل صلى
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ورواية أخرى عن أبي ثعلبة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى يوم 
 (391)خيرب عن احلمر اةهلية، وأن توطك احلباىل، وعن كل مي ناب من السبا ا

لم ويشهد هلذه الرواية ما رواه أبو الدرداا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
، فقال: لعل صاحبها ألـمَّ بها، لالوا: نعم، لال: (392)كان يف وزوة فرآى امرأة ُمِجحَّـا

لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه يف لربه، كيف يورثه وهو ال حيل له؟ وكيف 
 (395)يستخدمه وهو ال حيل لها

للت: وهذه النصوص صرحية بالتحريم، وصديدة اللفظ يف التنفري من هذا 
ا نص مجهور الفقهاا على حرمة إتيان السيب وهي حامل حتى ُتستربأ، ونقل العمل؛ لذ

 (392)ابن رصد اإلمجا  على ملك لتواتر اةخبار.

 املطلب الثالث: رواياته يف الغيب واخلالفة:

 اجلن: ما رواه أبو ثعلبة يف  -3

عن أبي ثعلبة اخلشين: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لال: ا اجلن ثالثة 
ات، وصنف حيلون ناف: صنف هلم أجنحة يبريون يف اهلواا، وصنف حيَّأص

 (392)ويظعنونا 

وحديث أبي ثعلبة أنه أحس بدابة من الليل فوثب إليه، فإما هو جان، فقال: ال 
أفارلك حتى آتي بك رسول اهلل، لال: دعين حتى أعلمك كلمات إما للتهن مل يقربك 

ك النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو تعلمين جين وال صيبان، للت: ال أدعك أو آتي ب
فقال: إما أصبحت أو أمسيت فالرأ آيات من أول البقرة، وآية الكرس وآيتني بعدها، 
وثالث آيات من خا ة البقرة، إن لرأتهن صباحا مل يقربك مثلي حتى املساا، وإن 

اهلل عليه  لرأتهن مساا مل يقربك مثلي حتى الصباح، فرتكته فبار وودا إلي النيب صلى
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وسلم فقال: ما فعل أسري ؟ فقال: علمين يا رسول اهلل، فقال: وما علمك؟ فكخربه، 
 (392)وإن كان من الكامبنيا  صدق فقال رسول اهلل:

لكنها موافقة لرواية أبي هريرة يف  -روم ما فيها من علة-وهذه الرواية 
مضان فكتاه آت الصحيح حني وكَّله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبفظ زكاة ر

فجعل حيثو من البعام لال: فكخذته وللت: ةرفعنك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 -وسلم، لال: إني حمتان ولي حاجة.. لال: فخليت عنه.... إىل أن لال يف احلديث

فلما جاا يف الثالثة: ولال له إني أعلمك كلمات تنفعك: إما  -وهو حديث طويل
الكرسي، فإنه ال يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربنك  آية أويت إىل فراصك فالرأ

 (399)صيبان حتى تصبح.....احلديثا

ويالحظ أن ما رواه أبو ثعلبة عن اجلن يثبت أنهم مسترتون، وأنهم أصناف 
كثرية، صنف هلم أجنحه يبريون يف اهلواا، وصنف حيات، أي يتشكلون بها، وصنف 

كما أخربنا القرآن عن ملك كما يف لصة حيلون ويظعنون، وأن هلم لدرات فائقة، 
 (222)سليمان مع ملكة اليمن، حني أمر سليمان اجلن أن يكتوه بعرصها.

ومكر القرطيب أثر الشيبان وأنه جيري من ابن آدم جمرى الدم، لال: وروى 
صهر بن حوصب عن أبي ثعلبة اخلشين لال: سكلت اهلل أن يريين الشيبان ومكانه من 

اه يف يديه ورجاله يف رجليه، ومشاعبه يف جسده وري أن له خبما ابن آدم فرأيته يد
كخبم الكلب، فإما مكر اهلل خنس ونكس، وإما سكت عن مكر اهلل أخذ بقلبها لال 

 (223)القرطيب: فعلى ما مكر أبو ثعلبة أن متشعب يف اجلسد، أي يف كل عضو منها

الضرر باإلنسان  واا يستفاد من الروايات السابقة أن اجلن لادر على إحلاق
 (222)وإيذائه.
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 :ما تنبك به أبو ثعلبه من نصر املسلمني على الروم، وطلبه االستقبا  -2

يا رسول  أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت له: عن أبي ثعلبة اخلشين لال:
مل يظهر عليها النيب صلى اهلل عليه  -بالشامكرض ب - بكرض كذا وكذا لياهلل اكتب 

فقال أبو ؟ هذا  ما يقولإىل تسمعون فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أال وسلم حينئذ 
 (221)فكتب له بهاا :لالثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها 

ويؤيد ما رواه أبو ثعلبة: ما جاا عن  يم الداري كذلك لال: استقبعت النيب 
عمر يف زمانه،  صلى اهلل عليه وسلم أرضا بالشام لبل أن تفتح فكعبانيها، ففتحها

فكتيته فقلت: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعباني أرضا من كذا إىل كذا، 
 (222)فجعل عمر ثلثها البن السبيل، وثلثا لعمارتها، وثلثا لناا

ولد أخذ الفقهاا بهذه الروايات وأجازوا إلبا  اإلمام لبعض الناس لكن 
؛ فمما اتفقوا فيه: أن تكون بشروط كثرية بعضها متفق عليه، وبعضها حمل خالف

اةرض املستقبعة مواتا ال يلكها أحد، واا اختلفوا فيه: هل يشمل اإللبا  املعادن 
أو املواد العامة كامللح واملاا والنفط اا ال يستغين عنه الناس عامة؟ وهل يكون 

 (225)اإللبا   ليكا أو وري  ليك على تفصيل بينهم.

 حديثه عن اخلالفة:  -1

ثه عن اخلالفة ليس مباصرا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وإ ا يرويه عن حدي
 أبي عبيدة ومعام بن جبل:

عن مكحول عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة بن اجلراح لال:ا لال رسول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورمحة ثم ملك ورمحة ثم ملك أعفر ثم ملك 

احلريرا، لال أبو حممد: سئل عن أعفر فقال يشبهه وجربوت يستحل فيها اخلمر و
 (222)بالرتاب، وليس فيه خري
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عن مكحول عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة اجلراح لال: لال رسول اهلل صلى -
 (222)اهلل عليه وسلم: ال يزال هذا اةمر لائما حتى يثلمه رجل من بين أميةا

 -رضي اهلل عنهما-لوعن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة بن اجلراح ومعام بن جب-
عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لال: إن اهلل عز وجل بدأ هذا اةمر نبوة ورمحة وكائنا 
خالفة ورمحة، وكائنا ملكا عضوضا وكائنا عنوة وجربية وفسادا يف اةرض يستحلون 

 (222)الفرون واخلمور واحلرير، وينصرون على ملك، ويرزلون أبدا حتى يلقوا اهللا

بن بشري لال: كنا لعودا يف املسجد مع رسول اهلل صلى اهلل عليه  وعن النعمان
وسلم وكان بشري رجال يكف حديثه فجاا أبو ثعلبة اخلشين فقال: يا بشري بن سعد 
أحتفظ حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اةمراا؟ فقال حذيفة أنا أحفظ 

اهلل عليه وسلم: اتكون  خببته، فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة لال رسول اهلل صلى
النبوة فيكم ما صاا اهلل أن تكون ثم يرفعها اهلل إما صاا أن يرفعها ثم تكون خالفة 
على منهان النبوة فتكون ما صاا اهلل أن تكون ثم يرفعها اهلل إما صاا أن يرفعها ثم 

ملكا تكون ملكا عاضا فيكون ما صاا اهلل، ثم يرفعها اهلل إما صاا أن يرفعها ثم يكون 
جربيا فتكون ما صاا اهلل أن تكون ثم يرفها إما صاا أن يرفعها ثم تكون خالفة على 

 (229)منهان النبوة ثم سكت.

للت: ويؤيده ما رواه ابن عباس لال: لال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أول هذا اةمر نبوة ثم يكون خالفة ورمحة ثم يكون ملكا ورمحة ثم يكون إمارة 

كادمون عليه تكادم احلمري، فعليكم باجلهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، ورمحة ثم يت
 (232)وإن أفضل رباطكم عسقالنا

 َرحديث اخلالفة يظهر فيه أبو ثعلبة أن فساد اخلالفة سبب يف استحالل احِل
لال ابن تيمية تعليقا على ما رواه أبو ثعلبة:ا يريد استحالل الفرون من  ،واحلرير



 هـ3215 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    222

واهلل -)بكسر احلاا املهملة وختفيف الراا املهملة( هو الفرن، ويشبهاحلرام، واحِلـَر
أن يكون أراد بذلك ظهور استحالل نكاح احمللل واستحالل خلع اليمني وحنو -أعلم

ملك اا يوجب استحالل الفرون احملرمة، فإن اةمة مل يستحل أحد منهم الزنا 
يزل موجودا يف الناس، ثم لفظ  الصريح ومل يرد باالستحالل جمرد الفعل، فإن هذا مل

االستحالل إ ا يستعمل فيمن اعتقد الشيا حالال والوالع كذلك؛ فإن هذا امللك 
العضوض الذي كان بعد امللك واجلربية لد كان يف آواخر عصر التابعني ويف تلك 
اةزمان صار يف أول اةمر من يفه بنكاح احمللل وحنوه، ومل يكن لبل ملك الزمان 

 (233)ذلك أصال..ايفه ب

 القسبنبينية:فتح حديثه عن  -2

عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه لال: مسعت أبا ثعلبة صاحب رسول اهلل 
وهو يف الفسباط يف خالفة معاوية وكان معاوية أوزى -صلى اهلل عليه وسلم يقول

 فقال: واهلل لن تعجز هذه اةمة من نصف يوم، إما رأيت الشام -الناس القسبنبينية
 (232)مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ملك فتح القسبنبينيةا

 (231)وحديث: لن يعجز اهلل هذه اةمة من نصف يوما -

 (232)ويف رواية: اليل لسعد: وكم نصف يوم؟ لال  سمائة سنةا

 ولد اختلف العلماا يف تفسري هذا احلديث على ألوال:

يل املعنى إني ةرجو أن لالوا هو حممول على أمر القيامة، ولال املناوي: ول -
يكون ةمه عند اهلل مكانة يهلهم من زماني هذا إىل انتهاا  س مائة سنة، حبيث ال 

 (235)يكون ألل من ملك إىل ليام الساعة.
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)بكسر اجليم( وجيوز ضمها: أي  وليل املعنى: إني ةرجو أن ال تعجز أمه -
هم نصف عام،...ثم لال: أرجو عدم عجز أمه)عند ربها( من كمال لربها أن يؤخر

واحلديث على هذا حممول  (232)وعدم العجز هنا كناية عن التمكن من القربة،... 
 على لرب ليام الساعة، وعلى هذا محله أبو داود ولذلك أورده يف باب ليام الساعة(

 نتائج الدراسة

 خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج املهمة أصري إىل أهمها:

ت أبي ثعلبة يف خمتلف اةبواب الفقهية واملسائل املتنوعة اله سكل بلغت روايا -3
النيب صلى اهلل عليه وسلم عنها ما يقرب من ثالثني حديثا، بعضها ُتكلم فيه من 
حيث السند، ووالبها صحيح متصل اإلسناد؛ وما تكلم فيه من اةحاديث لليل 

صحابة، ولد العدد من جهة، وعضد من طرق أخرى كثرية عن وريه من ال
أصرت إىل تلك الروايات املتوافقة مع روايات أبي ثعلبة يف ثنايا هذا البحث؛ 

 وهذا يثبت دلة هذا الصحابي فيما ينقل وصدق حديثه.

واا جتدر اإلصارة إليه هنا إىل ملك التوافق الكبري يف الروايات اله رواها أبو  -2
كل كل مي ناب من السبا ، ثعلبة وما رواها أبو هريرة: كرواياته عن حرمة أ

وحرمة زوان املتعة، ووجوب اخُلمس يف الركاز، وروايته عن اخلمر، وحرمة 
التختم بالذهب، والنهي عن أكل الثوم والبصل يف املسجد، والردة، ووريها من 

 ويرجع هذا التوافق إىل تعاصرهما معا، وإسالمهما يف فرتة متقاربة، الروايات،
ن الصحابيني ودلة نقلهما وحرصهما على تبليغ ما كما ُيظهر لنا صدق هذي

 يسمعونه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

للة ما انفرد به أبو ثعلبة ببعض الرويات اله جاات مغايرة لغريه، ولد الحظنا  -1
أنها جاات متصلة اإلسناد، وفيها من اةحكام الشرعية والفوائد الكثرية اله 
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 بعض املسائل: كحديثه عن حكم الصيد إما أكل منه اعتمد عليها الفقهاا يف
الكلب املعلم ورأينا ختريج العلماا هلذه الرواية ومن أخذ بها،وكذلك ما جاا يف 
رواية أبي ثعلبة يف التنصيص على حرمة آنية أواني أهل الكتاب كونهم يككلون 

ه رواها أبو اخلنزير ويشربون اخلمر، وال يتنـزهون عن النجاسة، وهذه الزيادة ال
ثعلبة يف رواية أبي داود الصحيحة تفسر ما رواه البخاري ومسلم اله مل تشر  إىل 
السبب يف عدم جواز استخدام آنيتهم، فجاات رواية البخاري ومسلم مبلقة، 
وجاات رواية أبي ثعلبة يف حديث أبي داود مفسرة وصرحية يف أنهم يككلون 

 صلى اهلل عليه وسلم على فهمه، فكانت اخلنزير ويشربون اخلمر، وألره النيب
زيادة مقبولة، وكذلك ما انفرد به أبو ثعلبة يف حديثه عن اجلن وأنهم أصناف 
ثالثة، وهي رواية صحيحة أخذ مبضمونها علماا اةمة، وهي رواية تنسجم مع 
ما ورد يف القرآن والسنة من إصارات تدل على تصرفات اجلن ولدرتهم على 

ج عن ملك من أثر يف تصرفات الناس ولدرة اجلن على إيذائهم، التشكل وما ينت
 ومن َثمَّ كيفية احلذر منهم. 

ثم إن بعض ما رواه أبو ثعلبة يكن عدُّه أصوال ولواعد عامة، يكن إرجا  كثري  -2
من املسائل الفقهية إليها، كما يف روايته عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله: الرب 

لنفس، واطمكن إليه القلب،...، ولوله صلى اهلل عليه وسلم:ا إن ما سكنت إليه ا
اهلل فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها، وسكت عن أصياا 

 فال تبحثوا عنها....

ووريها من النتائج أصرت إليها يف مكنون هذا البحث، وأسكل اهلل تعاىل أن 
ن يدخلهم بذلك جنات النعيم.. جيزي هؤالا الصحابة اةخيار على ما لدموا، وأ

 رضي اهلل عنهم وأرضاهم، وأحلقنا بهم يف صحبة سيد املرسلني.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، سري 2/239، معرفة الصحابة، أبو نعيم اةصبهاني، 2/52اإلصابة يف  ييز الصحابة، ابن حجر 3
 529، 2/522أعالم النبالا، الذهيب

 22/22تاريخ دمشق  2

 2/529سري أعالم النبالا، الذهيب  1

 2/529، الذهيبسري أعالم النبالا  2

 2/529، سري أعالم النبالا، الذهيب3/322أسد الغابة  5

 23/95 انظر العيين على صرح البخاري املشهور، احليوانبلفظ ضببه العيين بفتح ثعلبة فقال   2

 23/95املرجع السابق   2

 3/3329، أسد الغابة92/ 22، و92/ 2تاريخ دمشق  2

، تـاريخ  11/323، تهذيب الكمـال 3/322أسد الغابة ، 3/22االستيعاب يف معرفة اةصحاب  9
 2/529، سري أعالم النبالا، الذهيب22/95دمشق

 2/232،  و 3/129الببقات الكربى، ابن سعد  32

، التعـديل والرتجـيح ملـن خـرن لـه البخـاري يف اجلـامع الصـحيح،         11/321تهذيب الكمال  33
 22/92، تاريخ دمشق222/ 3سلميان بن خلف الباحي

 32/292ب التهذيب، ابن حجرتهذي  32

 11/322تهذيب الكمال، املزي  31

 11/322تهذيب الكمال، املزي  32

، حليـة اةوليـاا،   523، 522/ 2، سري أعالم النبالا، الـذهيب 11/322تهذيب الكمال، املزي  35
 2/13وطبقات اةصفياا، أبو نعيم اةصفهاني

 2/522لذهيب، سري أعالم النبالا، ا11/321تهذيب الكمال، املزي  32
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 3/15الفنت، محاد بن محاد  32

صـحيح  ) (، لال صعيب تعليقا علـى هـذه الروايـة:   32222) ، رلم2/395رواه أمحد يف املسند 32
  ( وسيكتي مزيد حبث عنه.لغريه، وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راصد

، وهـــو يف املصـــنف لعبـــد 392-2/391، واحلـــديث رواه أمحـــد22/322تـــاريخ دمشـــق 39
ــرز ــم2/223اقال ــد  ،(2521) ، رل ــع الزوائ ــي يف جمم ــال اهليثم ــال 5/222ول ــه رج ، رجال

 .الصحيح

هنا  صحابي آخر امسه أبو ثعلبه اةصجعي، وحتديد أبي ثعلبة ووصفه باخلشـين ينفـي التشـابه     22
 بينهما.  

، سري 11/322، وتهذيب الكمال، املزي22/25حاصية الكتابكتاب تاريخ دمشق، ويف  :انظر 23
 2/522يبلنبالا، الذهأعالم ا

،  والتعديل والرتجيح ملن خرن له البخاري يف اجلامع الصحيح، سـليمان  22/92تاريخ دمشق  22
 3/222الباحي

 2/522، سري أعالم النبالا، الذهيب11/322تهذيب الكمال، املزي  21

 11/322، تهذيب الكمال، املزي3/22انظر: االستيعاب  22

بار التابعني، وامسه عائذ اهلل بن عبد اهلل بن عمر، مسع عـن نفـر   ولد يف عام احلنني، يعد من ك  25
الـدرداا وعبـد    وعبادة بن الصامت وصداد بن أوس وحذيفة بن اليمان، وأب ممن الصحابة منه

نه ومسع عثعلبة، واختلف يف مساعه عن معام والصحيح أنه أدركه وروى واهلل بن مسعود، وأب
، حتقيـق أمحـد   2/225ر تاريخ ابن معني روايـة الـدوري  ، وانظ3/522انظر:  االستيعاب. منه

 حممد نور سيف.

حدث عن أبي ثعلبة وهو من أهل محص، وهو أبو عبد الرمحن احلضرمي، أسـلم يف حيـاة الـنيب     22
صلى اهلل عليه وسلم وهو باليمن ومل يره، ثم لدم املدينة فكدر  أبـا بكـر وعمـر، ثـم انتقـل إىل      

 2/525معرفة الصحابة، اةصفهاني، 92/،22خ دمشقالشام فسكن محصا. انظر تاري
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صامي محصي، مات يف إمارة عبد امللك، وليل مات سنة تسـع وعشـرين ومائـة. الثقـات، ابـن        22
 2/321حبان

يروي عن أبي كبشة اة اري وعبادة من الصامت، وروى عنه ابنه عبد اهلل بن محيد وصفوان   22
 2/329نبن عمرو، وأهل الشام، الثقات، ابن حبا

أحد العلماا اةثبات الفقهاا الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسالته أصح املراسيل، لال  29
 223ابن املديين: ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه. تقريب التهذيب، ابن حجر ص/

 2/59اإلصابة يف  ييز الصحابة، ابن حجر  12

ني، ومكره ابن حبان يف كتاب الثقات. تهذيب الكمال، لال العجلي: صامي ثقة من خيار التابع 13
 22/522يوسف املزي

تويف سنة سبع ومائة، يكنى أبا يزيد، وهو صامي ثقة كما لال النسائي. انظر: الببقات، خليفة  12
 22/322، وتهذيب الكمال، يوسف املزي222الليثي ص/

، وروى عن أبي ثعلبـة حـديث:   روى عن كثري من الصحابة ومل يسمع منهم، وإ ا أرسل عنهم  11
إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها..، ومكحول معاصر ةبي ثعلبة بالسـن والبلـد، لكنـه كـثري     

، 225اإلرسال، وهو مدلس فيحتمل أن يكون أرسله، وأنظر: جامع التحصـيل، العالئـي ص/  
 32/52، 32/259تهذيب الكمال

 2/239الصحابة، اةصبهاني ، ومعرفة22/22، وتاريخ دمشق11/322تهذيب الكمال  12

 2/239معرفة الصحابة، اةصبهاني  15

انظـر الثقـات،   يروي عن أبي ثعلبة وعداده يف أهل الشام، وروى عنه عروة بن رويم اللخمـي.   12
 5/222ابن حبان

انظـر  بو ثعلبة سنة  س وسـبعني، رواه البربانـي،   ت أعن هارون بن عبد اهلل  احلمال لال: ما  12
 2/523، وانظر: سري أعالم النبالا، الذهيب9/252جممع الزوائد

 1/21، الثقات، ابن حبان2/232، الببقات الكربى، ابن سعد3/22انظر: االستيعاب  12
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: 1/223(، لال اهليثمي يف جممع الزوائد592) ، رلم22/222رواه البرباني يف املعجم الكبري  19
 فيه اةحوص بن حكيم وفيه كالم كثري ولد وثق

(، كتاب الصوم، 3222) ، رلم2/295يه وهذا لفظ مسلم: انظر: صحيح البخاريمتفق عل 22
(، كتاب الصيام، باب صيام النيب صلى اهلل 3359) ، رلم2/229باب صوم صعبان، ومسلم
 عليه وسلم يف وري رمضان

، وانظر معجم البرباني و1/123يف صعب اإليان البيهقي  -بهذا اللفظ -احلديث رواه   23
، وتابعه ابن 2/121، ولد أعله الدارلبين الضبرابه انظر: العلل،  للدارلبين222/ 22الكبري

، وصححه اةلباني لكثرة طرله 2/522اجلوزي يف العلل املتناهية يف اةحاديث الواهية كذلك
 1/112انظر: سلسلة اةحاديث الصحيحة

مكحول عن أبي  وروي من وجه آخر عن رواه البيهقي ولال هذا مرسل جيد، لال البيهقي: 22
ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وهو أيضا بني مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد، 

، ولال يف اةلباني صحيح لغريه، انظر: صحيح الرتويب 1/123البيهقي يف صعب اإليان
 1/12والرتهيب

 ، رلم32/223(، وابن حبان يف صحيحه 235) ، رلم22/322رواه البرباني يف الكبري  21
(، لال صعيب اةرنؤوط: حديث صحيح بشواهده، وحسنه اةلباني يف صحيح 5225)

 3/222الرتويب والرتهيب

 3/122الفتاوى الكربى، ابن تيمية 22

(، ولال 3292) ، رلم3/222،  واحلاكم يف املستدر 22/225رواه البرباني يف املعجم الكبري 25
ت إال أبو فروة يزيد بن سنان، وله صاهد من احلاكم: هذا حديث رواته جممع عليه بكنهم ثقا

 حديث إبراهيم بن لعيس.

رواه البرباني يف الكبري  ولال عنه اةلباني: ضعيف، انظر: صحيح وضعيف اجلامع الصغري  22
 (9922) ، رلم991ص/
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(، كتاب التفسري؛ 2222) ، رلم2/2222متفق عليه وهذا لفظ مسلم: انظر: صحيح البخاري  22
(، كتاب صالة املسافرين ولصرها، باب استحباب 232) ، رلم3/292وصحيح مسلم 

 الركعتني ملن لدم من سفر أول لدومه.

(، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب الركعتني ملن لدم 235) ، رلم3/295صحيح مسلم   22
 من سفر أول لدومه.

اب تعليقات يسرية ، مع الكت5/355فيض القدير صرح اجلامع الصغري، عبد الرمحن املناوي  29
 ملاجد احلموي

 2/322، وانظر كذلك فتح الباري، ابن حجر33/15صرح النووي على صحيح مسلم  52

 5/222صرح النووي على صحيح مسلم  53

وفرلهما جعل اةصجعي الذي تقدم وري لال اهليثمي: ا ، 22/229رواه البرباني يف الكبري  52
  1/93جممع الزوائد هذا، واهلل أعلم ورجاله رجال الصحيح. انظر

 ، رواه أمحد والبرباني يف الكبري ورجاله ثقات1/29لال اهليثمي يف جممع الزوائد  51

، وحديث أبي هريرة رواه مجاعة كثر من الصحابة، ومكر احلافظ يف 1/122انظر: سنن الرتمذي 52
  322املقامة اةزدوية أنه متواتر. انظر نظم املتناثر ص/

 2/122يف اةحاديث النبوية، الدارلبينانظر العلل الواردة  55

، لال فيه احملقق: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات 1/122رواه أمحد يف املسند  52
، 1/29رجال الصحيح وريه حممد بن إسحق فقد روى له أهل السنن، ولال يف جممع الزوائد

 (، رواه أمحد ورجاله ثقات1923) رلم

لال: مل يرو هذا احلديث عن اةوزاعي إال يزيد بن سنان ، و2/92طرواه البرباني يف اةوس 52
وفيه حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه ابن معني  ولال فيه اهليثمي: ا تفرد به ولده عنه.

 (2225) ، رلم2/229جممع الزوائد ا انظروالبخاري والنسائي ووثقه بن حبان

ومواضع الصالة، باب ما يقال بني تكبرية (، كتاب املساجد 329) ، رلم3/239صحيح مسلم 52
  اإلحرام والقرااة
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(، كتاب صـفة الصـالة، بـاب: فضـل اللـهم ربنـا ولـك        222) ، رلم3/225صحيح البخاري  59
 احلمد

(، كتاب الصالة، باب ما جاا يف الرجل يعبس يف 222) ، رلم2/252احلديث رواه الرتمذي  22
الصالة، باب ما يستفتح به الصالة من الدعاا،  (،كتاب 222) ، رلم1/222الصالة؛ وأبو داود

(، كتاب االفتتاح، باب لول املكموم إما 913) ،رلم2/325واحلديث حسنه اةلباني؛ والنسائي
 عبس خلف اإلمام.

 ، رلـم 2/391(، ورمز له اةلباني بالصحة، ورواه أمحد يف املسند2222) ، رلم2/22أبو داود23  
الـذهيب يف   ه، وصـحح 2/222احلـديث يف ابـن حبـان   (، وصحح إسـناده صـعيب، و  32223)

  22/239، ورواه البرباني يف الكبري2/322املستدر 

(، وانظـر  1252) ، رلـم 2/255الرتمـذي  ب. انظر سننحديث حسن وري الال أبو عيسى هذ  22
، واحلـديث  22/222(، حتقيق صعيب، ومعجم البرباني الكـبري 125) ، رلم2/322ابن حبان

ورواه ، لال عنه  اةلبـاني: ضـعيف لكـن فقـرة: أيـام الصـرب ثابتـة،        2/522يف سنن أبي داود
، ولـال: هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد ومل      2/152احلاكم يف املستدر  دون لول ابـن املبـار   

 خيرجاه، ولال الذهيب صحيح.

(، ولال الرتمذي حـديث صـحيح، ورواه ابـن حبـان يف     2322) ،رلم2/222صحيح الرتمذي 21
( وصـحح إسـناده صـعيب    32) ، رلـم 3/5(، وأمحـد يف املسـند   122) ، رلم3/519صحيحه

  اةرنؤوط.

ولال عنه اهليثمـي  (، وعلق عليه صعيب بقوله: حسن لغريه، 32222) ، رلم2/392مسند أمحد 22
، وعلـق عليـه   2/213ورواه ابـن حبـان  : رجال أمحد رجال الصحيح،  2/22يف جممع الزوائد

، ومعجم البربانـي  2/252سلم، وانظر صعب اإلياناملصنف بقوله: رجاله ثقات على صرط م
 22/223الكبري
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(، كتاب الذبائح والصيد، بـاب مـا جـاا يف    5322) ، رلم5/2292صحيح البخاري وهذا لفظه25
(، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكـل حلمـه،   3912) ، رلم1/3512الصيد؛ ورواه مسلم بنحوه

    باب الصيد بالكالب املعلمة.

 33/212، املبسوط، السرخسي1/332على موطك مالك، الزرلانيصرح الزرلاني 22

  312، وخمتصر اخلرلي ص/321عمدة الفقه، ابن لدامة املقدسي ص/ 22

 9/22اجملمو ، النووي 22

(، ولال حمققـه اةلبـاني: حسـن لكـن لولـه وإن أكـل منـه        2252) ، رلم2/321أبو داود رواه 29
 يب: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن.   ، ولال صع2/322أمحد يف املسند منكر؛ وأخرجه

(، كتاب الذبائح والصيد، باب إما أكل 5322) ، رلم5/2229وهذا لفبه() صحيح البخاري 22
(، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 3929) ، رلم1/3529منه الكلب؛ وصحيح مسلم

 احليوان، باب الصيد بالكالب املعلمة.

 55، 5/52، وانظر بدائع الصنائع3/122رصد بتصرف من كتاب بداية اجملتهد، ابن 23

 2/222الدر املختار، ابن عابدين 22

  212-32/213اإلنصاف للمرداوي 21

 9/92، اجملمو ، النووي2/152اةم، الشافعي 22

 1/132أحكام القرآن، اجلصاص  25

 5/51بدائع الصنائع، الكاساني  22

 5/51بدائع الصانائع، الكاساني 22

 33/221املبسوط، السرخسي  22

 1/132أحكام القرآن، اجلصاص  29

 2/39فتح القدير  22

 1/335صرح الزرلاني على موطا مالك 23
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 9/92اجملمو ، النووي  22

 5/222االستذكار، ابن عبد الرب   21

 2/22تفسري القرطيب  22

 ،32/212، اإلنصاف، املرداوي9/322اجملمو ، النووي 25

 ، حيث مكر أمورا كثرية يف الفرق بينها55، 5/52، وانظر: بدائع الصنائع2/22تفسري القرطيب 22

 2/22تفسري القرطيب 22

 9/322، واجملمو ، للنووي1/335صرح الزرلاني على موطك مالك 22

 2/22تفسري القرطيب 29

  2/122، إعالم املولعني، ابن القيم9/322، اجملمو ، النووي2/39انظر: فتح القدير الشوكاني 92

 2/39فتح القدير، الشوكاني 93

 5/52ائع الصنائع، الكاسانيبد 92

 3/3322التحرير والتنوير  91

( لــال صــعيب: إســناده 32221) ، رلــم2/392، وأمحــد يف ا ملســند1/3511صــحيح مســلم 92
 صحيح.

 (، طبعة حممد فؤاد عبد البالي3259) ،ر لم2/292ا ملوطك  95

 2/552حاصية العدوي، علي الصعيدي  92

 33/22املغين، ابن لدامة  92

، التمهيد، ابن عبـد  1/212، التان واإلكليل، حممد العبدري1/332اني على املوطكصرح الزرل  92
 ، فما بعد.351الرب

 5/19يدائع الصنائع  99

 2/292، مغين احملتان، اخلبيب الشربيين2/192اةم، الشافعي 322 
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 ، ورمز له احملقق اةلباني بالصحة.1/222سنن الرتمذي 323

 2/315إعالم املولعني، ابن القيم 322

 2/315املرجع السابق 321

(، لال صعيب: صحيح وهذا إسناد ضعيف بقية 32222) ، رلم2/392وراه أمحد يف املسند 322
 وهو ابن الوليد مدلس

 : رواه البرباني يف الكبري وإسناده حسن2/322لال اهليثمي يف جممع الزوائد 325

 ما خيبفه الذئب من أعضاا الشاة وهي حيةاخلبفة:   322

، أو هو نهب يؤخذ ليال بال حق لهرا وظلما؛كاملال املنهوب من الغنيمة ووريهاكل ما االنهبة:   322
 31/25مال الغري بغري وجه مشرو ، انظر العيين على صرح البخاري

 3/9اجملثمة: احملبوسة لرتمى، انظر: فتح الباري  322

(، لال عنه حسني سليم أسد: إسناده حسن،  وحسن 3923) ، رلم2/332أخرجه الدارمي  329
سناده اةلباني كذلك بقوله: وإسناده حسن وهو على صرط مسلم،  وراه البرباني يف إ

، ولال بعده: مل يرو أول هذا  احلديث عن الزهري يف اخلبفة واجملثمة إال أبو 2/223اةوسط
، 9/112أويس تفرد به القعنيب وآخر احلديث عن أصحاب الزهري.، ورواه البيهقي يف سننه

عبيد: اجملثمة هي املصبورة أيضا ولكنها ال تكون إال يف البري واةرانب  ولال بعده: لال أبو
 وأصباه ملك اا جيثم باةرض ووريها إما لزمه.

 22انظر نظم املتناثر ص/  332

(، كتـاب  صـفة   232) ، رلـم 3/292احلديث رواه البخاري بهذا اللفظ: صـحيح البخـاري    333
الكــراث، ورواه مســلم بنحــوه: صــحيح الصــالة، بــاب مــا جــاا يف الثــوم الــينا والبصــل و

(، كتاب املساجد ومواضع الصـالة، بـاب نهـي مـن أكـل ثومـا أو       521) ،ر لم3/192مسلم
 بصال أو كراتا أو حنوها.

 2/322انظر: العيين على صرح البخاري  332
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، واإلنصـاف  2/221، وانظر: التمهيد، ابـن عبـد الـرب   3/22حاصية ابن عابدين، ابن عابدين 331
 3/212، مغين احملتان، اخلبيب الشربيين2/125للمرداوي

، وانظر أحاديث حتريم التختم بالذهب وكثـرة  ،  وصحح إسناده اةلباني2/323سنن النسائي 332
 321من رواها من الصحابة الكرام يف كتاب آداب الزفاف، اةلباني ص/

 (، لال صعيب عقبه: صـحيح لغـريه وهـذا إسـناد ضـعيف     32222) ، رلم2/395مسند أمحد 335
 22/232لضعف النعمان بن راصد، وانظر معجم البربني الكبري

 2/223صرح معاني اآلثار، البحاوي 332

(، كتاب اللباس والزينة، باب حتـريم خـامت الـذهب علـى     2292) ، رلم1/3255رواه مسلم  332
 الرجال ونسخ ما كان من أباحته يف أول اإلسالم

(، كتـاب اللبـاس، بـاب خـواتيم     5522) ، رلـم 5/2222متفق عليه انظر: صحيح البخـاري  332
(،كتاب اللباس والزينة، باب حتريم خامت الذهب على 2229) ، رلم1/2229الذهب؛ ومسلم

 الرجال ونسخ ما كان من أباحته يف أول  اإلسالم

 2/22اهلداية صرح البداية، املروياني  339

 ، فما بعد32/333التمهيد، ابن عبد الرب 322

 2/122اجملمو ، النووي  323

 3/91غين، ابن لدامةامل  322

 2/122فيض القدير، املناوي  321

 32/132فتح الباري، ابن حجر  322

(، وزاد فيها:ا ولال ال تقرب حلم احلمـار اةهلـي   32222) ، رلم2/392همسندرواه أمحد يف  325
وال ما ناب من السبا ا علـق عليـه صـعيب بعـده بقولـه: إسـناده صـحيح، ورواه البربانـي يف         

 2/353اةلباني يف الرتويب والرتهيب د إسناده، وجو22/239الكبري

 9/22، حلية اةولياا22/23، ومعجم البرباني الكبري32/525انظر: جممع الزوائد 322
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، حيث مكر بعض الروايات ما يدل على هذا املعنى، ولكن 32/525انظر: جممع الزوائد 322
 سندها ضعيف

 2/233إعالم املولعني، ابن القيم  322

، وســكت عنــه الــذهيب يف 2/329احلــاكم يف املســتدر و، 2/321يف ســننهرواه الــدرالبين  329
ــابيح     ــكاة املص ــاني يف مش ــناده اةلب ــيص،  وضــعف إس ــغري  ، 3/22التلخ ــامع الص ويف اجل

، ويف خترجيه 22، وحسنه لشواهده يف خترجيه ةحاديث اإليان البن تيمية ص/3/152وزيادته
وانظـر  ، 22/223البربانـي يف الكـبري   ،  ورواه112ةحاديث صرح العقيـدة البحاويـة ص/  

بلفظ:ا إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حـدودا فـال    9/32حلية اةولياا لألصفهاني
 تعتدوها، وحرم أصياا فال تقربوها، وتر  أصياا وري نسيان رمحة لكم فال تبحثوا عنها.

(، 39522) ، رلم32/32(، والبيهقي يف السنن32) ، رلم2/312رواه الدرالبين بهذا اللفظ 312
 ( وألر احملقق حتسينه.2322) ، رلم1/229ومسند الشاميني

(، كتاب اللباس، باب مـا جـاا يف لـبس الفـراا وحسـنه      3222) ، رلم2/222رواه الرتمذي  313
(، كتـاب اةطعمـة، بـاب أكـل اجلـس والسـمن؛       1122) ، رلم2/3332اةلباني؛ وابن ماجه

(، ولال احلاكم هذا حديث صحيح مفسـر يف  2335) م، رل2/329ورواه احلاكم يف املستدر 
 الباب وسيف بن هارون مل خيرجاه.

، وانظر: اةصباه والنظائر، ابـن جنـيم   32/233املوسوعة الفقهية الكويتية، جمموعة من الفقهاا 312
 22ص/

: فيه أبو فروة يزيـد بـن   2/299لال اهليثمي يف جممع الزوائد22/222رواه البرباني يف الكبري 311
 ان وثقه أبو حامت ووريه، وضعفه مجاعة.سن

(، كتاب اللقبة، باب إما مل جيد صاحب اللقبـة بعـد   2292) ، رلم2/252صحيح البخاري  312
 سنة فهي ملن وجدها.

، مغين احملتان، 2/29، والتان واإلكليل، العبدري2/325انظر: اهلداية صرح البداية، املروياني 315
 2/122، واملغين، ابن لدامة2/222الشربيين
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، وفيه يزيد بـن سـنان   2/222، لال اهليثمي يف جممع الزوائد22/222الكبري يف البرباني رواه 312
 ، رلـم 222وفيه كالم ولد وثق، وصححه اةلباني يف صحيح وضعيف اجلـامع وزيادتـه ص/  

(،  واحلديث أصله يف الصحيح عـن أبـي هريـرة بلفـطا العجمـاا جبـار والبئـر جبـار         2299)
(، كتـاب  3222) ، رلـم 2/525 الركـاز اخلمـسا انظـر: صـحيح البخـاري     واملعدن جبار ويف

 الزكاة، باب يف الزكاة اخلمس.  

(، كتـــاب الزكـــاة، بـــاب يف الزكـــاة اخلمـــس، 3222) ، رلـــم2/525صـــحيح البخـــاري 312
(، كتاب احلدود، باب جرح العجماا جبارا وهو مروي كـذلك  3232) ، رلم1/3112ومسلم

، وإرواا الغليــل، 2/222انظــر نصــب الرايــة، للزيلعــيعــن ابــن عبــاس، وجــابر ووريهــم، 
 222-1/222اةلباني

ــدائع الصــنائع، الكاســاني 312 ــة،ابن جــزي ص/2/392ب ــان، 29، القــوانني الفقهي ، مغــين احملت
 122-2/122، املغين، ابن لدامة3/192الشربيين

ني ووريه، (، وفيه علي بن لرين كذبه حييى بن مع92) ، رلم2/15رواه الدارلبين يف  سننه 319
 1/232، وتلخيص احلبري1/229انظر: نصب الراية، الزيلعي

(، 1222) ، رلم2/222رواه أبو داود والرتمذي وهذا لفظ الرتمذي: انظر : سنن أبي داود 322
( كتاب 3323) ، رلم1/222كتاب اإليان و النذور، باب اليمني يف لبيعة الرحم، والرتمذي

نكاح، ولال الرتمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن البالق، باب ما جاا ال طالق لبل ال
صيا روي يف هذا الباب، وسكلت حممد بن إمساعيل: اي صيا أصح يف البالق لبل النكاح؟ 
فقال: حديث عمرو بن صعيب عن أبيه عن جدها وسكت عليه الزيلعي يف نصب 

 2/321، وحسن إسناده اةلباني يف إرواا الغليل1/229الراية

، 2/112(، ولال اهليثمي يف جممع الزوائد222) ، رلم3/329يف الصغري رواه البرباني 323
 ورجاله ثقات 

 5/21،  وإرواا الغليل، اةلباني1/229انظر هذه البرق يف نصب الراية، للزيلعي  322

 2/312، اةم،الشافعي1/291مغين احملتان، الشربيين 321
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 ، فما بعد2/92املبسوط، السرخسي  322

 352، القوانني الفقهية، ابن جزي ص/2/121رفةحاصية الدسولي، ابن ع 325

 (32352) ، رلم1/22مصنف ابن أبي صيبة 322

، وفيه أبو فروة يزيـد  2/112، ولال اهليثمي يف جممع الزوائد22/222رواه البرباني يف الكبري 322
 بن سنان وثقه أبو حامت ووريه، وضعفه مجاعة.

واستوفى الزيلعي هذه الروايات يف ، 112، 2/222انظر هذه الروايات يف جممع الزوائد  322
 2/222، وكذا اةلباني يف مشكاة املصابيح1/122نصب الراية

(، كتاب النذر، بـاب ال وفـاا لنـذر يف معصـية اهلل، وال     3223) ، رلم1/222صحيح مسلم  329
 فيما ال يلك العبد

تمهيد، ابـن  ، ال5/22، فما بعد، وبدائع الصنائع، الكاساني2/322انظر: املبسوط، السرخسي 352
  33/321، واملغين، ابن لدامة2/152، ومغين احملتان2/255، اةم2/21عبد الرب

 (229) ، رلم3/222مسند أبي  حنيفة  353

(، كتاب املغازي، باب عزوة خيرب؛ 1929) ، رلم2/3522متفق عليه: انظر صحيح البخاري  352
أنه أبـيح ثـم نسـخ ثـم     ، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة وبيان 3222) ، رلم2/3222ومسلم

 أبيح ثم نسخ واستقر حتريه إىل يوم القيامة.

 352-1/352انظر ملك يف تلخيص احلبري  351

 32/222انظر ملك يف عمدة القاري للعيين  352

 32/222عمدة القاري للعيين 355

، التـان  5/352، وانظـر تفصـيل ملك:املبسـوط، السرخسـي    5/522االستذكار، ابن عبد الرب 352
 2/523، املغين، ابن لدامة5/29، اةم، الشافعي1/222دريواإلكيل، العب

 (، لال اةلباني: صحيح لغريه.2123) ، رلم2/222رواه النسائي 352

 (، ورمز له اةلباني بالصحة.2122) ، رلم2/222رواه النسائي 352
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(، كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية؛ 5222) ، رلم5/2322صحيح البخاري 359
(، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل حلمه، باب حتريم 3912) ، رلم1/3512مصحيح مسل

 أكل حلم اإلنسية

 2/222صرح معان اآلثار 322

 2/222صرح معاني اآلثار، البحاوي 323

 32/222نيل اةوطار، للشوكاني 322

 2/322صرح عمدة اةحكام، بن دليق العيد 321

 2/222صرح معاني اآلثار، البحاوي 322

  5/532عبد الرب االستذكار، ابن 325

، واملغين، ابن 2/253، واةم، الشافعي9/2، اجملمو ، النووي5/12بدائع الصنائع، الكاساني 322
 33/22لدامة

 2/222انظر احمللى البن حزم 322

(، كتاب املغازي، باب وزوة خيرب؛ وصحيح 1929) ، رلم2/3522صحيح البخاري 322
ملتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم (، كتاب النكاح، باب نكاح ا3222) ، رلم2/3222مسلم

 أبيح ثم نسخ واستقر حتريه إىل يوم القيامة.

 1/215، التان واإلكليل، العبدري9/2احملمو ، النووي  329

 9/2اجملمو   322

 5/529االستذكار، ابن عبد الرب 323

(، كتاب اةطعمـة، بـاب يف أكـل حلـوم احلمـر اةهليـة،       1229) ، رلم2/122رواه أبو داود  322
 حمقق الكتاب اةلباني: ضعيف اإلسناد مضبرب.ولال 

: اويف إسـناده اخـتالف كـثري، ثـم لـال:      2/221، ولال الزيلعي يف نصب الرايـة 9/2اجملمو   321
واختلف يف متنه، ونقل عن البيهقي لوله: حديث والب بن أجبر إسناده مضـبرب، وإن صـح   
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نتهـى، وانظـر: عمـدة القـاري،     فإ ا رخص له عند الضرورة، حيث تباح امليتة كمـا يف لفظـها ا  
 32/222العيين

 2/22مسند الشاميني 322

(، كتـاب املسـالاة، بـاب صـراب النـاس      2222) ، رلـم 2/215صحيح البخاري واللفظ لـه   325
(، كتـاب الزكـاة، بـاب إثـم     922) ، رلـم 2/222وسقي الدواب من اةنهار؛ وصحيح مسلم

 مانع الزكاة

، وانظر املسكلة مسـتوفاة يف  2/222املغين، ابن لدامة، 2/315انظر: بدائع الصنائع، الكاساني 322
، حيث يتبنى وجوب الزكاة فيها إما كانت معـدة  3/212كتاب فقه الزكاة، يوسف القرضاوي

 للنماا والكسب.

(، ولـال فيـه اهليثمـي يف    592) ، رلم22/222هو من حديث طويل رواه البرباني يف الكبري  322
 زيد بن سنان، وثقه أبو حامت ووريه، وضعفه مجاعة.: فيه أبو فروة ي2/299جممع الزوائد

(، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد 5323) ، رلم5/2222رواه البخاري واللفظ له  322
(، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب 3912) ، رلم1/3512القوس؛ ومسلم

 الصيد بالكالب املعلمة 

تاب اةطعمة، باب اةكل يف آنية أهل الكتاب، (، ك1219) ، رلم2/193سنن ابي داود  329
 ورمز اةلباني له  بالصحة

، 3/23، وحاصية الدسولي، حممد الدسولي329/ 2انظر: اهلداية صرح البداية، املرويناني 322
، احمللى 3/22، والكايف يف فقه ابن حنبل، ابن لدامة املقدسي2/522واجملمو ، للنووي
 3/329باآلثار، ابن حزم

 3/12، وانظر السيل اجلرار، الشوكاني3/31ه البحاوي يف صرح معاني اآلثارأخرج  323

 2/133معجم البرباني اةوسط  322

(، كتاب اةدب، باب لول النيب صلى اهلل عليه 5221) ، رلم5/2229صحيح البخاري 321
 وسلم يسروا وال تعسروا.
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، وفيه راو مل يسم، لال 2/222، ولال اهليثمي يف جممع الزوائد22/51معجم البرباني الكبري  322
مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقـات، واحلـديث يف كنـز العمـال للمتقـي      

 32/2، وحسن إسناده صارح عون املعبود3/319اهلندي

(، كتاب استتابة املرتدين 2522) ، رلم2/2512احلديث رواه البخاري يف صحيحه 325
 واستتابتهمواملعاندين، باب حكم املرتد واملرتدة 

  9/359،  املغين، ابن لدامة2/311، مغين احملتان، الشربيين2/229التان واإلكليل، العبدري 322

 2/332بدائع الصنائع، الكاساني 322

معجم مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال سفيان بن عيينة، تفرد به سلم اخلواص، انظر  322
: وفيه سلم بن ميمون 5/521ئدجممع الزوا يفاهليثمي  ، ولال2/331اةوسط البرباني

 اخلواص وهو ضعيف. 

(، كتاب اجلهاد والسري، باب لتل 2253) ، رلم1/3292متفق عليه: صحيح البخاري 329
(، كتاب اجلهاد والسري، باب حتريم لتل 3222) ، رلم1/3122الصبيان يف احلرب؛ ومسلم
 النساا والصبيان يف احلرب

، 2/115، اةم، الشافعي3/222اجملتهد، ابن رصد ، بداية2/21بدائع الصنائع، الكاساني 392
  32/512املغين، ابن لدامة

 2/311انظر: مغين احملتان، الشربيين  393

 وعلق عليه صعيب بقوله: إسناده حسن(، 2222) رلم، 33/322رواه ابن حبان  392

 2/122، مسند الشاميني، للبرباني22/232معجم البرباني الكبري 391

 2/312وعد والدتها، انظر: عون املعبود صرح سنن أبي داودأي امرأة حامل لرب م  392

(، كتاب النكاح، باب يف وطك السبايا، ورمز له 2352) ،رلم3/252رواه أبو داود يف سننه 395
احملقق اةلباني بالصحة، ومعنى احلديث كما فسره النووي: أنه لد يستلحقه وجيعله ابنا له 

ليس منه، وال حيل توارثه ومزامحته لبالي الورثة، ولد  ويورثه مع أنه ال حيل له توريثه؛ لكونه
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يستخدمه استخدام العبيد وجيعله عبدا يتملكه مع أنه ال حيل له ملك لكونه منه إما وضعته ملدة 
 2/312حمتملة كونه من كل واحد. انظر عون املعبود

غين، ابن ، امل2/292، وانظر: بدائع الصنائع، الكاساني2/12بداية اجملتهد، ابن رصد 392
 9/359لدامة

، وعلق عليه صعيب بقوله: إسناده لوي، وصححه الذهيب يف تعليقه 32/22رواه ابن حبان 392
، ولال احلاكم: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ورواه البرباني يف 2/295على املستدر 

وثقوا ويف بعضهم خالف، وصححه  : ورجاله2/222، ولال يف جممع الزوائد22/232الكبري
 .2/221(، ويف مشكاة املصابيح1332) ، رلم3/521ةلباني يف اجلامع الصغري وزيادتها

محد بن عبد اجمليد السلفي(: عقيل بن ) ، ولال فيه احملقق1/322احلديث يف مسند الشاميني  392
 مدر  مع أن فيه جهالة، فهو من أتبا  التابعني، واحلديث هكذا يف املخبوطة منقبع.

(، كتاب الوكالة، باب إما وكل رجال فرت  الوكيل 2322) ، رلم2/232صحيح البخاري 399
 صيئا فكجازه املوكل فهو جائز.

، واملوسوعة الفقهية 32/92بتصرف: من فتاوى اةزهر، وزارة اةولاف املصرية 222
 32/92الكويتية

، يف تفسري سورة الناس، وحبثت عن اةثر الذي رواه عن أبي ثعلبة 22/221تفسري القرطيب  223
 فلم أجده.

 يف هديه عليه الصالة والسالم يف عالن الصر . 2/22انظر كالم ابن القيم يف زاد املعاد 222

(، ولال صعيب: صحيح دون لصة 32222) ، رلم2/391رواه أمحد يف املسند بتمامه 221
اةرض، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخيني، لكنه منقبع، ورواه البرباني يف 

 ، ورجاله رجال الصحيح.5/222ل اهليثمي يف جممع  الزوائد، ولا22/212الكبري

: 5/222(، ولال اهليثمي يف جممع الزوائد3229) ، رلم2/52رواه البرباني يف الكبري 222
 ورجاله ثقات
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، املغين، ابن 35/212،  اجملمو ، النووي5/121انظر: بدائع الصنائع، الكاساني 225
 2/322لدامة

 ( لال حمقق الكتاب حسني سليم أسد: إسناده منقبع 2323) ، رلم2/355مسند الدارمي 222

ولال عقبه: وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب صلى (، 3222) رلم ،2/329مسند البزار 222
 اهلل عليه وسلم إال من هذا الوجه بهذا.

: وفيه الليث بن 5/121لال اهليثمي يف  جممع الزوائد، 22/51انظر معجم البرباني الكبري 222
سليم وهو ثقة، ولكن مدلس، وبقية رجاله ثقات، وتعقبه اةلباني: لكن احلديث صحيح أبي 

 2/292ةن له صواهد يتقوى بها، انظر: ظالل اجلنة يف ختريج السنة، اةلباني

(، ولال اةلباني عقبه: واحلديث حسن على ألل أحواله إن 32212) ، رلم2/221رواه أمحد 229
، واحلديث لال فيه اهليثمي يف جممع 3/12ث الصحيحةصاا اهلل، انظر سلسلة اةحادي

 :  ورجاله ثقات5/123الزوائد

: 5/121(، ورلال اهليثمي يف جممع الزوائد33312) ، رلم33/22رواه البرباني يف الكبري 232
 روجاله ثقات

 2/12الفتاوى الكربى، ابن تيمية 233

إسناده على صرط مسلم، (، وعلق عليه صعيب بقوله: 32229) ، رلم2/391أمحد يف مسنده 232
، وعلق عليه الذهيب بقوله: على صرط البخاري ومسلم؛ 2/222ورواه احلاكم يف املستدر 

 : رجاله ثقات2/121ولال عنه اهليثمي يف جممع الزوائد

، واحلاكم يف ورمز له اةلباني بالصحة (2129) رلم ،2/529أخرجه أبو داود  231
، وصححه على صرط الشيخني ووفقه الذهيب ، ولال عنه احلاكم: صحيح2/222املستدر 

 2/3222العجلوني يف كشف اخلفا

 ورمز له اةلباني بالصحة (، 2152) رلم، 2/529أبو داود   232

 33/123عون املعبود صرح سنن أبي داود  235

 33/123عون املعبود صرح سنن أبي داود  232



 293               د. ماجد أسعد       فقه اإلسالميأبو ثعلبة اخلشين وأثر رواياته يف ال 

 قائمة املراجع

    (، دار الكتـب  د صـرح سـنن أبـي داود   عـون املعبـو  ) آبادي: حممد مشس احلـق العظـيم آبـادي
 هـ(3235) العلمية، بريوت، ط: الثانية، سنة

 املعروف مبصنف ابن  املصنف يف اةحاديث واآلثار) ابن أبي صيبة: أبو بكر بن أبي صيبة الكويف
 هـ(3229) (، حتقيق كمال يوسف احلوت، مكتبة الرصد، الرياض، ط: اةوىل، سنةأبي صيبة

 (، حتقيـق خليـل   العلـل املتناهيـة يف اةحاديـث الواهيـة    ) رمحن بن علي بـن ابن اجلوزي: عبد ال
 هـ(1-32) امليس، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: اةوىل، سنة

 ،حتقيـق صـعيب   زاد املعاد يف هدي خري العباد() ابن اجلوزية: حممد بن أبي بكر بن ليم اجلوزية ،
ــؤوط، مؤسســة الرســالة،    ــادر اةرن ــد الق ــؤوط وعب ــريوت،  اةرن ــار اإلســالمية، ب ــة املن مكتب

 م(3922هـ3222) الكويت،ط:  الرابع عشر، سنة

 حتقيـق د. سـعود صـال العبيشـان، مكتبـة      ، (صرح العمـدة ) ابن تيمية: أمحد بن تيمية احلراني
 هـ(3231) العبيكان، الرياض، ط: اةوىل، سنة

 ،لباني، املكتب اإلسالمي، بريوت، (، خرن أحاديثة اةاإليان) ابن تيمية: أمحد بن تيمية احلراني
 م(3991هـ3231) ط: الرابعة، سنة

 (، حتقيق حسني حممد خملـوف، دار املعرفـة، بـريوت،    الفتاوى الكربى) ابن تيمية: أمحد بن تيمية
 هـ(3122) ط: اةوىل، سنة

 (، حتقيـق صـعيب   صحيح ابن حبان برتتيب ابـن بلبـان  ) ابن حبان: حممد بن حبان أمحد التميمي
 م(3991هـ3232) نؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: الثانية، سنةاةر

 :حتقيق السيد صرف الدين أمحد، دار الفكر، الببعة (لثقاتا) التميمي حممد بن حبان ابن حبان ،
 م(3925هـ3125) اةوىل، سنة

 اق (، حتقيق جلنة إحياا الرتاث العربـي دار اآلفـ  احمللى باآلثار) ابن حزم: علي بن حزم الظاهري
 اجلديدة، بريوت
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  :مذيلـة بكحكـام صـعيب اةرنـؤوط، مؤسسـة      (مسـند اإلمـام أمحـد   ) أمحد بن حنبلابن حنبل ،
 الرسالة.

  :حتقيــق صــعيب اةرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ســنة      (،ســنن ابــن حبــان  ) ابــن حيــان 
 م(3991هـ3232)

 ت، دار الفكر، بريوبداية اجملتهد ونهاية املقتصد() ابن رصد: ابن رصد القرطيب 

     (، دار الفكـر، بـريوت، ط: الثانيـة، سـنة    الـدر املختـار  ) ابن عابدين: حممـد أمـني بـن عابـدين 
 هـ(3122)

  (، دار الفكـر، بـريوت، ط: الثانيـة، سـنة    حاصـية ابـن عابـدين   ) ابن عابدين: حممد بن عابـدين 
 هـ(3122)

 وحممـد علـي   (، حتقيق سامل حممـد عبـا،   االستذكار) ابن عبد الرب: أبو عمر يوسف بن عبد الرب
 م(2222هـ3223) معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: اةوىل، سنة

 تاريخ دمشق(، دار الفكر، بريوت، ط: اةوىل،) ابن عساكر: احلافظ أبو القاسم علي بن احلسن 
 هـ(3239-م3992)

 (، حتقيـق عبـد اهلل سـفر العبـدلي وحممـود ويليـب       عمدة الفقه) ابن لدامة: ابن لدامة املقدسي
 عتييب، مكتة البرفني، البائفال

  :حتقيـق أمحـد حممـد نـور سـيف، مركـز        (،تاريخ ابن معـني ) حييى بن معني أبو زكرياابن معني
 م(.3929هـ3199) البحث العلمي، إحياا الرتاث اإلسالمي، مكة املكرمة، ط: اةوىل، سنة

 الكتـاب تعليقـات   حتقيق حممد حميي الـدين محيـد، دار الفكـر، ويف   (، سنن أبي داود) داود: أبو 
 كمال يوسف احلوت، واةحاديث مذيلة بكحكام اةلباني عليه.

 حتقيـق عـادل يوسـف    (معرفـة الصـحابة  ) أبو نعيم أمحد بـن عبـدد اهلل بـن أمحـد     :اةصبهاني ،
 م(3992هـ3239) العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الببعة اةوىل، سنة

 دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ط:    (قـات اةصـفياا  حلية اةوليـاا وطب ) أبو نعيم :اةصفهاني ،
 هـ(3225) الرابعة، سنة
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 هـ(3229) ، املكتب اإلسالمي، بريوت، سنةآداب الزفاف() اةلباني: حممد بن ناصر الدين 

 ،املكتـب  ظالل اجلنة يف ختـريج السـنة ةبـي عاصـم(    ) اةلباني: حممد بن ناصر الدين اةلباني ،
 م(3991هـ3231) لثة، سنةاإلسالمي، بريوت، ط: الثا

 مكتبة الرياض، الرياض.(سلسلة اةحاديث الصحيحة) حممد ناصر الدين :اةلباني ، 

 مكتبـة املعـارف، الريـاض، الببعـة     (صحيح الرتويب والرتهيـب ) حممد ناصر الدين :اةلباني ،
 اخلامسة

      اث العربـي،  اإلنصاف: علي بن سليمان املرداوي، حتقيق حممـد حامـد الفقـي، دار إحيـاا الـرت
 بريوت

 التعـديل والرتجـيح ملـن خـرن لـه البخـاري يف اجلـامع        ) أبو الوليد سلميان بن خلف :الباحي
 ، حتقيق د. أبو لبابة حسني، دار اللواا للنشر والتوزيع، الرياض، الببعـة اةوىل، سـنة  (الصحيح

 م(3922هـ3222)

 دار صادر، بريوت.، (الببقات الكربى) ابن سعد :البصري 

 حتقيق حممد السعيد بسيوني زولول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: (صعب اإليان) :يالبيهق ،
 هـ(3232) الثانية، سنة

  :حتقيق حممد عبد القادر عبا، مكتبـة دار البـاز، مكـة،    (سنن البيهقي) أبو بكر البيهقيالبيهقي ،
 م(3992هـ3232) سنة

 حتقيـق حممـد ناصـر الـدين اةلبـاني،      (حمشكاة املصـابي ) حممد بن عبد اهلل اخلبيب :التربيزي ،
 م(3925هـ3225) املكتب اإلسالمي، بريوت، الببعة الثالثة، سنة

 :حتقيق أمحد حممد صاكر وآخرون، دار إحياا  الرتاث العربي، مذيلـة   (،سنن الرتمذي) الرتمذي
 بكحكام اةلباني عليها.

 حتقيق زهـري الشـاويش، املكتـب    خمتصر اخلرلي() اخلرلي: أبو القاسم عمر بن احلسني اخلرلي ،
 هـ(3221) اإلسالمي، ط: الثالثة، سنة
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 حتقيق عبد اهلل هاصـم يـاني املـدني، دار    سنن الدارلبن() الدارلبين: علي بن عمر الدارلبين ،
 م(3922هـ3122) املعرفية،بريوت، سنة

 :حسـن سـليم    حتقيق فواز أمحد، خالد السبع العلمي، مذيلة بكحكـام  (،الدارمي سنن) الدارمي
 هـ(3222) أسد عليها، ط: اةوىل، سنة

 حتقيـق صـعيب اةرنـؤوط، مؤسسـة     (سري أعالم النـبالا ) مشس الدين حممد بن أمحد: الذهيب ،
 م(3992هـ3239) الرسالة، الببعة احلادية عشرة، سنة

 ،هـ(3222) (، دار املعرفة، بريوت، سنةاملبسوط) السرخسي: حممد بن أبي سهل السرخسي 

 ( دار املعرفة،اةم) ي: حممد بن إدريس الشافعي،الشافع 

 حتقيق محـدي بـن عبـد اجمليـد  السـلفي، مؤسسـة       (مسند الشاميني) سليمان بن أمحد :البرباني ،
 م(3922هـ3295) الرسالة، بيوت، ط: اةوىل، سنة

 حتقيق عوض بن عوض اهلل بن  حممـد،   (،معجم البرباني اةوسط) سليمان بن أمحد :البرباني
 هـ(3235) احملسن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، القاهرة، سنة عبد

 (، حتقيق طارق عوض اهلل حممد، معجم البرباني اةوسط) البرباني: سليمان بن أمحد البرباني
 وعبد احملسن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني والقاهرة

 ق حممـد صـكور حممـود    (، حتقيـ معجم البربانـي الصـغري  ) البرباني: سليمان بن أمحد البرباني
 م(3925هـ3225) احلان، املكتب اإلسالمي، دار عمان، بريوت، ط: اةوىل، سنة

 حتقيق محدي عبـد اجمليـد السـلفي، مكتبـة     (معجم البرباني الكبري) سليمان بن أمحد :البرباني ،
 م(.3925هـ3222) العلوم واحلكم، املوصل، ط: الثانية، سنة

 (، خـرن أحاديثـه حممـد ناصـر الـدين اةلبـاني،       صرح العقيدة) البحاوي: ابن أبي العز احلنفي
 هـ(3232) املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: الثانية، سنة

  :حتقيـق حممـد زهـري النجـار، دار     (صـرح معـاني اآلثـار   ) أمحد بن حممد البحاويالبحاوي ،
 هـ(3199) الكتب العلمية، بريوت، ط: اةوىل، سنة
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 (، حتقيـق حممـد زهـري النجـار، دار     صـرح معـاني اآلثـار   ) البحاوي: أمحد بن حممد بن سالمة
 الكتب العلمية، بريوت

 دار املعرفة، بريوت.(مسند البيالسي) سليمان بن داود :البيالسي ، 

 ،دار الفكـر، بـريوت، ط: الثانيـة، سـنة    التان واةكليل() العبدري: حممد بن يوسف العبدري ، 
 هـ(3192)

 حتقيق علي بن حممد البجـاوي، دار اجليـل،   ة(ييز الصحاباإلصابة يف  ) ابن حجر :العسقالني ،
 هـ(3232) بريوت، الببعة اةوىل، سنة

 (، حتقيـق حممـد عوامـة، دار الرصـيد،     تقريـب التهـذيب  ) العسقالني: أمحد بن حجر العسقالني
 م(3922هـ3222) سوريا، ط: اةوىل، سنة

   (، دار املعرفـة،  ح البخـاري فـتح البـاري صـرح صـحي    ) العسقالني: أمحد بن علـي العسـقالني
 هـ(3129) بريوت، سنة

  :(، حتقيـق محـدي عبـد اجمليـد     جامع التحصـيل ) أبو سعيد العالئي بن لليل بن كيكدايالعالئي
 م(3922هـ3222) السلفي، عامل الكتب، بريوت، ط: الثانية، سنة

 ر الفكر(، داعمدة القاري صرح صحيح البخاري) العيين: بدر الدين حممد بن أمحد العيين 

 ،فقه الزكاة دراسة مقارنة ةحكامها وفلسفتها يف ضوا القـرآن  ) القرضاوي: يوسف القرضاوي
 م(3992هـ3232) (، مؤسسة الرسالة، ط: الرابعة والعشرون، سنةالكريم

 :(، دار الكتـاب العربـي، بـريوت، ط: الثانيـة،     بدائع الصنائع) عالا الدين الكاساني، الكاساني
 م(3922) سنة

  حتقيق حممد فؤائد عبد البالي، دار إحياا الرتاث، مصر.(املوطك) :بن أنسمالك ، 

 كنـز العمـال يف سـنن اةلـوال واةفعـال(     ) املتقي اهلندي: علي بن حسام الدين املتقي اهلندي ،
 م(3929) مؤسسة الرسالة، بريوت، سنة

 ،اإلسالمية، بريوت(، الكتبة اهلداية صرح البداية) املروياني: علي بن أبي بكر املروياني 
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 حتقيـق بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة،       (تهـذيب الكمـال  ) يوسف بن الزكي :املزي ،
 م(3922هـ3222) بريوت، الببعة اةوىل، سنة

 (، دار الفكر، بريوت، املغين يف فقه اةمام أمحد بن حنبل الشيباني) املقدسي: ابن لدامة املقدسي
 هـ(3225) ط: اةوىل، سنة

  :(، مع الكتـاب تعليقـات يسـرية    فيض القدير صرح اجلامع الصغري) عبد الرمحن املناوياملناوي
 هـ(3152) ملاجد احلموي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ط: اةوىل، سنة

 :حتقيق عبد الفتاح أبي ودة، مذيلـة بكحكـام اةلبـاني عليهـا، مكتـب       (،سنن النسائي) النسائي
 م(3222هـ3222) ية، سنةاملببوعات اإلسالمية، ط: الثان

 ،( حتقيق حممود مبرحـي، دار الفكـر، بـريوت،    اجملمو ) النووي: حميي الدين بن صرف النووي
 م(3992هـ3232) ط: اةوىل، سنة

 (، دار إحياا الرتاث العربي، بـريوت، ط: الثانيـة،   صرح صحيح مسلم) النووي: حميي بن صرف
 هـ(3192) سنة

  :حتقيق مصبفى عبد القادر عبـا،  (املستدر  على الصحيحني) احلاكم النيسابوريالنيسابوري ،
 وعليها حتقيقات الذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت.

 بغية الباحث -مسند احلارث، زوائد اهليثمي) احلارث بن أبي أسلمة، احلافظ نور الدين :اهليثمي
ة والسـرية  ، حتقيق حسني أمحـد صـال البـاكري، مركـز خدمـة السـن      (عن زوائد مسند احلارث

ــنة   ــورة، ط: اةوىل، س ــة املن ــة، املدين ـــ3231) النبوي ــنة  م(.3992ه ــة، س ــريوت، ط: الثاني  ب
 هـ(3191)

 الببقات(، حتقيق أكرم العمري، دار طيبة، الريـاض،  ) الليثي: خليفة بن خياط الليثي العصفري
 م(3922هـ3222) ط: الثانية، سنة



 

 

 
 
 
 

 :  التاريخ واحلضارة اإلسالميةرابعًا
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 مناذج ممن وفد على مكَّة من اليمن يف طلب العلم 

  (اهلجريني 7/8خالل القرنني )

 

 

 التاريخ اإلسالمي املساعداألستاذ 
 بقسم التاريخ بكلية اآلداب

 اليمن –جبامعة ذمار 
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 اذج ممن وفد على مكَّة من اليمن يف طلب العلم من

 (اهلجريني 7/8خالل القرنني )

 البحث ملخص

وبعد هذا الطواف يف ربوع مكَّـة ثاـاع عـن الطـالي اليمنـيني الدنياريسـني في ـا        
 نلخص أهم النتائج من ا:

كـ  العلميـة يف البلـدان    مـن أهـ ر اارا   -قيـد الدراسـة  -أن مكَّة كانت يف احلقبة  -3
 العربية واإلسالمية؛ اا توفر هلا من مقومات ومالمح علمية متمي ة. 

متي وا بنبوغ م العلمي، زد علي م العلماء برز يف مكَّة ومن أبنائ ا عدد من العلماء  -8
الوافدين إلي ا من هتى بقاع األرض، فشكلوا مجـيع م ممعـاع    احلجاج واجملاورين

يف منو احلركة العلمية وازدهارهـا، مـ    ساعد وبشكل أساسي وفعال  علمياع هائالع
 تنوع مشارب ا الفكرية والاقافية.

بينت الدراسة وجود َكمٍّ ال يست ان به من الطالي اليمنيني الَِّذين درسوا يف مكَّة،  -1
سواٌء أكان ذلك مت امناع م  مواسم احلج، أم أثناء جماورت م، فبذلوا ج وداع حاياة 

 على كبار العلماء. -آنذاك–حتصيل العلوم الشرعية واللغوية من كتب ا ااتداولة يف

كشفت الدراسة عن فوائد عظيمة عادوا ب ا الطالي اليمنيون الدنياريسون يف مكَّـة،   -4
 عملوا على نشرها بعد استقرارهم يف بلدان م اليمنية من ا: 

افت علي م مجوع الطالي اجت ادهم بعقد حلقات الدرس وجمالس العلم، فت  -أ
 من هتى البلدان اليمنية لين لوا من علوم م ومعارف م.   
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أضافوا للمكتبة اليمنية كاري من ااصنفات الشـرعية، واللغويـة، والصـوفية،     -ي
والعقائدية، والتارخيية، فأضحت تلك ااصنفات قريبـة اانـال حلملـة العلـم     

 ن من كنوزها العلمية.  وبني أيدي م ينقبون يف حمتويات ا ويستفيدو

داوم البعض من م على التنقيب والبحث عن العلوم وااعارف، فصنفوا كتب  -ج
تضمنت إضافة جديدة يف حقول ااعرفة، ولقيمـة حمتواهـا تسـارعت أيـد      

 العلماء والطالي إلي ا لالستفادة من ا وألجيال متعاقبة.
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After this  long and interesting trip in Makkah looking for 

the Yemeni students , we come to the following important 

results:   

 

1- During the period being studied, Makkah was one of the most 

educational center among Arab and Islamic countries.  

2- Because of pilgrims  who come from different countries and 

nations, the talented scientists of Makkah were able to establish 

scientific centers that helped in one way or another in the 

growth of the intellectual and  educational movement in 

Makkah.    

3- The study disclosed that there was a great number of Yemeni 

students in Makkah who had been there either because of 

neighborhood or because of pilgrimage. These students 

voraciously get their education in the field of  Sharia  (i.e. 

legislations) and languages.  

 4- The study proofs clearly  the great advantages and benefits that 

the  Yemeni students came back with to their homeland such as;  

A- They worked hard to convey their experience so that they 

held some educational seminar and make education available 

for those who came from all parts of the country.    

B- They enriched  the Yemeni library with  enough books , 

periodicals in the field of sharia (i.e. legislations), language, 

Sufism, doctrine and history. They made those books 

touchable and available for those who are thirst for learning. 

c- Some of those students devoted themselves to  work hard on 

researches to add new marks to the fields of science and  

because  of the value of their production, people hasted to 

get benefit from them and even for  the coming generation .   
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 املقدمة:

مثة طلبة علم مينيون يف العصر التـارخيي الوسـير رحلـوا يف طلـب العلـم إ       
بعض البلدان العربية واإلسالمية؛ وال يعين ذلك التقليل مـن قـدرات علمـاء الـيمن     
وإمكانيات م العلمية؛ بل اقتضـى ذلـك وجـوي الرحلـة يف طلـب العلـم، باعتبارهـا        

كون ا تتيح هلذه الفئة اإلطالع  -آنذاك -امة إحدى مظاهر حتصيل العلم األساسية واهل
على علوم الغري والت ود مـن ثقـافت م، وذلـك عـن طريـت االلتصـار بكبـار علمـاء         

، (مسـاع، وقـراءة، وإجـازة   )اإلسالم، وتلقي العلم عن م مباهرة، بشتى طرقـه مـن:   
م علـى  وبأسانيدها ااتسلسلة الرواية، فتكار بذلك مرويامت، ومسموعات م، ومقروءات 

عدد من هيوخ العلم، لينالون اإلجازة من م، بعد أن يتقنوا فـن التـدريس، واإلفتـاء،    
 طابة، وااناررة، والتصني..واخل

في ـا مكَّـة ااكرمـة؛     ومن أوائل اادن اليت هد اليمنيون رحاهلم يف طلب العلم
كـ    واليت برزت على التاريخ منُذ بعاة الرسـول )حممـد( صـلى ال عليـه وسـلم كمر     

 علمي  مش ور  ومقصوٍد من كل مكان. 

وعلى الرغم أن الباحث اختر )القـرينني السـاب  والاـامن اهلجـريني( ك طـار      
زمين، إال أن ذلك ال يعين خلو احلقبة ال منية السابقة أو الالحقة من طلبة علم مينـيني  
 قصدوا مكَّة هلذا الغرض؛ لكـن طـالي تلـك احلقبـة مت التطـرر إلـي م يف دراسـات       

، هذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر  ـد أن       (3)سابقة؛ فال داعي لتكرار ما قد كتب
احلقبة ال منية اليت حنن بصدد دراست ا غنية مبادت ا ااستمدة من ت ايد أعداد من رحـل  

 يف طلب العلم من أبناء اليمن إ  مكَّة، والِامنيار العلمية اليت جنوها. 

بو إليه من نتائج مرجوة؛ فقد مت تقسـيم ا  ومتاهياع م  مسببات الدراسة وما تص
مكانـة مكَّـة يف    -وبشـكل تتصـر   -: يتناول اابحث األولإ  ثالثة مباحث رئيسية: 
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نفوس ااسلمني، وااالمح العامة للحركة العلمية اليت طااا متتعـت ب ـا. أمـا اابحـث     
دهم الـيت  الااني: فقد تطرر إ  منـاذج ممـن رحـل يف طلـب العلـم إ  مكَّـة، وج ـو       

 كرسوها يف حتصيل العلوم، والعلماء الَِّذين درسوا على أيدي م.    

: فقد عاجل الفوائد العلمية والاقافية اليت عاد ب ا طلبة العلم اابحث الاالثأما 
 من مكَّة، لينشروها يف بلدان م اليمن بشتى الطرر والوسائل ااتاحة. 

االستنتاجات اليت خلصت إلي ـا،  وقد ذيلت الدراسة خبامتة اهتملت على أهم 
م  ملخص الدراسة باللغة اإل لي ية، وملحت بأمساء الكتب اليت تعلم ا الطـالي يف  

 مكَّة، وقائمة بأمساء ااصادر وااراج .  

وعلى ذكر قائمة ااصادر وااراج  اليت انت عت من ـا نصـوا الدراسـة، فـ ن     
 الفـت يف احلقبـة ال منيـة ذات ـا، وفقـاع      االعتماد الكلي كان على ااصادر األولية، اليت

اناهج البحث التارخيية، حيث مت إخضاع تلك النصوا للتحليـل وااقارنـة والنقـد؛    
ب دف التأكد من صحت ا ودقت ا، م  فرزها وترتيب ا، مت يداع لوضع ا يف أماكن ا، ومن 
ثــمني صــياغت ا بأســلوي وصــفي دقيــت ومركــ ، مــ  تطعيم ــا بصــي  كميــة تــذكي   

 ضوعات ا، وتع ز من مكانت ا.مو
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 املبحث األول: مكَّة املكرمة ومكانتها يف نفوس املسلمني، ومالمح احلركة العلمية فيها: 

، وأحب ا إ  ال، لذلك اختارها ال (8)ُتعد مكَّة أقدس بقعة على وجه األرض
ه األكـرمني،  لتكون ااكان الَِّذ  بنى فيه البيت العتيت، وكانت م بر أنبيـاء ال ورسـل  

 چٺ ڀ  ڀ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ      ٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱٹ ٹ چ  . و38١البقــــرة: 

 .9١ - 93آل عمران:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  

ويكفي مكَّة هرفاع أن ـا مبعـث خـامت األنبيـاء )حممنيـد( صـلى ال عليـه وسـلم         
شري. والتكريم، وفي ا  تلقَّى كالم ال تعا  من الـرو  األمـني جليـل    ااختص بالت

مجاعـة مـن القرهـيني     سعليه السالم، ليبلغ ا للناس أمجعني، كمـا أن ـا مسـقر ر     
 .(1)واا اجرين الذين جعل م ال مصابيح الدين، و وماع للم تدين

ذكرهـا يف مثنيانيـة    هلذا  د القرآن الكريم يرف  مـن قـدر مكَّـة ومنــ لت ا بـأن     
مواض ، وبأمساء تتلفة، من ا: َبكََّة، ُأمني اْلُقرى، القرية، اْلَبَلـِد، اْلَبَلـد األمـني، اْلَبْلـَدة،     

، والرسول الكريم صلى ال عليه وسلم يبني علـو من لت ـا يف قولـه: ))وال    (4)ومعاد
ــت     ــي أخرج ــوال أن ــب أرض ال إ  ال، ول ــري أرض ال وأح ــك خل ــا  إن ــك م من

 . (5)خرجت((

ومما خص ال به مكَّة أن جعل في ا الكعبة ااشرفة؛ قبلة للمسلمني أينما ولـوا  
ببقاع األرض، كما فرض ال حج البيت، وجعله الركن اخلامس من أركان اإلسـالم؛  

إال بأداء مناسكه، وهعائره، ومواقيته، ومناحره، قال  -القادر –فال يكمل إسالم اارء 

ٹ  . و9١آل عمـران:   چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ ئل: ع  من قا
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 چگ  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گٹ چ 

 .8١احلج: 

ومما ي يدها هرفاع ومكانة احتضان ا للمسجد احلرام، والَِّذ  تشد إليه الرحال 
إ   من كل َحْدٍي وصوي، لقول الرسول صلى ال عليه وسلم ))ال تشد الرحال

، وقد ضاع. (3)ثالثة مساجد: مسجد احلرام، ومسجد  هذا، وااسجد األقصى((
ال سبحانه وتعا  أجر الصالة الواحدة فيه مبأة أل. صالة، لقوله صلى ال عليه 

اَم ))َصَلاٌة ِفي َمْسِجِد  َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِ. َصَلاٍة ِفيَما ِسَواُه إيلَّا اْلَمْسِجَد اْلَحَروسلم: 
        .(١)((َوَصَلاٌة ِفي اْلَمْسِجِد اْلَحَرامي َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِ. َصَلاٍة ِفيَما ِسَواُه

من خالل هذه اإلطاللة ااوج ة عن مكَّة وأهميت ا الدينية بالنسـبة للمسـلمني،           
إلي ـا   يتبني أن ا أحب وأقدس بقاع األرض يف أنفس م؛ هلذا كانت أفئدة الناس ت و 

من األصقاع النائية، واألقطار الشاحطة، فالطريت إلي ا ملتقـى الصـادر والـوارد ممـن     
بلغته الدعوة اإلسالمية ااباركة يف مجي  أصقاع األرض، ألداء مناسك احلج والعمرة، 

 كما كانوا يصلون ا للعبادة وطلب العلم.

 مالمح احلركة العلمية يف مكَّة: 

لمي ه ري سيتم بصورة مباهرة ومقتضـبة، فـاالمح   احلديث عن مكَّة كمرك  ع
األول يتمال يف: ااقرات اليت كان يتعلم في ا الطالي علوم م؛ إيْذ بالرجوع إ  كتـاي  

هـ(، يتبني وجود عـدد مـن ااـدارس العـامرة، والبـال       218"هفاء الغرام" للفاسي )ت
أنشئت من أجله ؛ أما األساس الذ  (2)عددها إحدى عشرة مدرسة كمقرات للدراسة

، وقد ال ختلـو مـن تـدريس علـوم     (9)تلك اادارس ف و تدريس فقه ااذاهب وأصوهلا
 القرآن واحلديث، وعلوم اللغة والتاريخ والسري.  



 هـ3415 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    132

ااوجـودة يف   (33)وإ  جانب اادارس  ده )أ  الفاسي( ُيعدِّد يف زمانـه الـُربر  
من الغرباء الَّذين كـانوا يفـدون    مكَّة، واليت بلغت مخساع ومخسني رباطاع، كسكن لكاري

على مكَّة من تتل. األمصار اإلسالمية؛ فضالع عن كون ـا أمـاكن لسـماع احلـديث،     
 .(33)ودراسة الفقه، وأصول الدين؛ حتى علوم اللغة

لكن أهم وأه ر األماكن اليت كان يتلقى الطالي في ـا علـوم م هـو ااسـجد     
بل على مستوى ُدور اإلسالم قاطبـة؛  احلرام، وليس ذلك على مستوى مكَّة فحسب؛ 

هلذا كان تشد إليه رحال العلماء والطالي من كل الـبالد اإلسـالمية للتعبـد وطلـب     
))وكـان للحـرم ااكـي بـ فراد مبتـدئني       (38)العلم ونشره، ويف ذلك يقول السخاو :

للعلم، والتصني. من أهله، والواردين عليه يف سائر ااذاهب، وغالب الفنون، ثيـث  
 ان حقيقاع باالرحتال إليه لذلك؛ فضالع عن كونه حمالع للنسك((.ك

جبميـ    (31)هلذا كان ااسجد احلرام ))حمدر ثلقـات اادرسـني وأهـل العلـم((    
أهكاهلا، ف ـو عبـارة عـن جامعـة إسـالمية ُتـدرس في ـا العلـوم الشـرعية واللغويـة           

ي، لتمتلـ  سـاحاته   واالجتماعية؛ فكان يستقبل وبصورة دائمة مجوع العلماء والطال
ثلقات الدرس وجمالس العلم على مدار اليوم، وبالتناوي، وم  ذلـك كـان ال حـام    
يصل إ  أوجه، وهو ما جعل بعض العلماء يقومون بالتـدريس علـى األزقـة، وعنـد     

    .(34)أبواي ااسجد احلرام

االمح الااني: خـ ائن الكتـب الـيت زخـرت ب ـا مكَّـة، سـواءخ كانـت خاصـة          
، أم عامـة  (35)لماء(، أم بااذاهب: )هـافعية، مالكيـة، حنفيـة، حنبليـة، زيديـة(     بـ)الع

مكتبات: )ااسجد احلرام، اادارس، الُربر(، وقد هارك يف إجيادهـا عـدد مـن فـاعلي     
اخلري )علماء، وسالطني، ووالة، وأمراء، ومار(؛ حتى  أن البعض من علماء اإلسالم 

رام، قـد تصـل أحيانـاع إ  حـد خـ ائن كاملـة؛       كانوا يوقفون كتب م على ااسجد احلـ 
 .   (33) يستفيد من ا قاصد  البيت احلرام
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ومكَّة أيضاع كانـت ُتعـد سـوقاع رائجـاع لكـل مـا أنتجـه الفكـر اإلسـالمي مـن           
مصنفات، كون ا سوقاع مارياع، وجممعاع علمياع وثقافياع سنوياع مت امن مـ  موسـم احلـج؛    

م لتبادهلا، ووقف ا أو بيع ا؛ وهذا سر توجه كل من جيلب إلي ا مصنفات علماء اإلسال
هم م تمون باقتناء الكتب، السيما النادر من ا حنو مكَّة لشرائ ا؛ كون ا توجد يف مكَّـة  

 .  (3١)أكار من غريها

االمح الاالث: نظم التعليم ااتبعة يف تدريس الطالي يف مكَّة، واليت اهـتملت  
، ونظـام اجملـالس جبميـ  أهـكاهلا     (32)ؤقتة، القصـرية( على نظام احللقات )الدائمة، اا

وألوان ا، كمجالس: )التدريس، والسماع، واإلمـالء، والـِذكر، والـوعو، واانـاررة،     
، م  أساليب أخرى وطرر هتى كانت معتمـدة تنقـل علهـا    (39)واُاذاكرة، واإلفتاء(

، والقـراءة، واإلمـالء،   ااعلومات إ  أْذهان الدنياريسني، والبارز من ا طريقـة: )السـماع  
 .(83)(ةواحلفو، واإلجازة بأنواع ا، والوجاد

االمح الراب : من تواجد مبكَّة من أهل العلم، سواٌء كانوا مـن أهلـ ا، أو ممـن    
وفد علي ا حاجاع، أو جماوراع، أو م اجراع، فشكلوا بذلك اللبنة األساس يف بنـاء صـر    

 ت ا، وتنوع أنشطت ا وفعاليات ا.  احلركة العلمية في ا ومنوها، م  اتساع رقع

فصاحبة الشأن مكَّة أ بت من أبنائ ا علماء ترعرعوا وتشربوا حقـول ااعرفـة   
عن قاطني ا ونازلي ا من العلماء، يظ ر ذلك جبالء حـال الرجـوع إ  كتـب الماجـم     
والطبقات، اليت ترمجت لعدد غـري قليـل مـن علمـاء مكَّـة متيـ وا بنبـوغ م العلمـي،         

كوا من العلوم الشرعية واللغوية واالجتماعية ما مكن م من منافسة كبار علمـاء  وامتل
اإلسالم، تدريساع، ووعظاع، وإفتاءخ، وتأليفاع، واجت اداع، وحتقيقاع، ومن م على سبيل اااال 

 د ال عبـد  أمحـد بـن  حمب الـدين  ال احلصر علماء آل الطل  يف مكَّة أماال: القاضي 
لَِّذ  ُيعدُّ واحداع من كبار علماء اإلسالم يف التفسري واحلـديث  هـ(، ا394)ت الطل 



 هـ3415 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    133

، وكذلك (83)والفقه وأصوله، صن. ودرس واستفاد منه مجوع غفرية من طالي العلم
الَّـِذ  كـان بـارزاع يف علـم احلـديث،       هـ(،١33)ت أمحد الطل  بن حممنيدمجال الدين 

أمحد  الدين صفيسند مكَّة احملدث ، وم(88)والفقه، والعربية، ونظم الشعر، له مصنفات
 بـن  إبـراهيم هـ(، وإمام مقام إبراهيم احملدث رضي الـدين  ١34)ت الطل  حممنيد بن

 الطـل   حممنيـد  بـن  حممنيـد ، وهـيخ احلـرم  ـم الـدين     (81) هـ(١88)ت الطل  حممنيد
هـ(، كما مشل عدداع من النساء الطليات اآلتي برزن يف علوم عدة، وغريهم ١13)ت
          . (84)من أسرة آل الطل  ومن أسر أخرى ال يتس  ااقام عدهم كار

وينضاف إ  علماء مكَّة تلك الوفود العلمية اليت كانت تستضيف م سنوياع ألداء 
، لتماـل ثضـورها ممعـات علميـة هائلـة،      (85)فريضة احلج من كل حْدٍي وصـوي 

ت والتيارات الفكرية من تتل. وحمافل ثقافية متمي ة، تلتقي على قارعت ا كل الاقافا
 األجناس، بيد أن ا تتفت حيناع وتفمر حيناع آخر.

زمخـاع   -اليت كانت تتشرف ب ا مكَّة سنوياع-هلذا أعطت تلك التجمعات العلمية 
علمياع وفكرياع جديداع ومتجـدداع، اتسـ  نطاق ـا، وتنوعـت فعاليات ـا اا دانـة ثلقـات        

اهات وجداالت فكرية حول قضايا هرعية لغويـة  الدرس وجمالس العلم، يتخلل ا نق
أدبية، وحتى فكرية كالميـة، وسياسـية، لمسـم ر ى مشـمكة وموحـدة إزاء قضـايا       

 مطروحة وماارة، ومبا خيدم األمة اإلسالمية ويصلح هأن ا.     

جبميـ  مناسـكه وهـعائره    -وليس من قبيل اابالغـة إيْذا قلنـا إن موسـم احلـج     
يعقد سـنوياع يف مكَّـة بـدعوة إهليـة،      -إيْذا جاز التعبري -مؤمتراع علمياعكان ميال  -الدينية

يقيمه العلماء والطالي الَِّذين حضروا للحج من آفار هتى، ليدلي كل واحـد مـن م   
بدلوه فيما هو بارع فيه من علوم، ويف ااقابل كان السواد ممن حضر هذا اللقاء حيصد 

وعيـة وجديـدة؛ كـل ذلـك سـاعد علـى تالقـح        اا يد من العلوم وااعارف ك ضافة ن
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األفكار وتبادل العلوم بني تتل. األمصار اإلسالمية؛ بفضل ذلـك التجمـ  العلمـي    
 الكبري الَِّذ  كانت حتتضنه مكَّة سنوياع.   

وتأكيداع على ذلك ميكن التحليت يف أجواء تلك العبارات اليت ما برحت كتـب  
على ذكر العلماء والطالي الَِّذين كانوا ي بطون الماجم والطبقات ترددها أينما أتت 

 :حج))يف مكَّة للحج، إيْذ تقول: ))حج: ومس  من مجاعة((، ))حج: وأخذ العلم((، 
((، ))حج: وأدرك مجاعة((، ))حج: وعقد له الفق اء بالتقدم العرار مشايخ له وه د

عـه محـل   ...((، ))حج، وكتـب عـن...((، ))حـج: وكـان م    وأكار :حججملسني((، ))
))حـج: وعقـد    ((، ))حـج: وتكلـم يف احلـرم((،   جملسـاع  مبكَّة وأملى))حج:  كتب((،

 ، وهكذا دواليك.(83)جملس الوعو((
كما يدعم تلك العبارات ذلك البيان الَِّذ  دونه ااؤرخ ااعاصـر لتلـك احلقبـة    

 ربعمائـة أهـ، بأنه اجتم  يف ركب احلاج الشامي ١13ابن كاري، يف رالل أحداث سنة 
، مضـيفاع القـول إن   حـديث  ودار وخانقـاه،  ،مـدارس  وأرب ، وثالثة عشر مفتياع، فقيه

، سـوى  (8١)الركب ااصر  والعراقي من احلجاج ضـم عـدداع مـن الفق ـاء والعلمـاء     
الركب احلجاز ، واليمين، وااشرقي، وااغربي، اليت ال ختلو من علماء وفق اء وأدباء 

زمـان واحـد، وبـذلك كـان يتشـكل في ـا سـنوياع        وطالي، لتندرج كل ا يف مكَّة ويف 
   ممعات علمية هائلة تتبادل العلوم وااعارف فيما بين ا.   

ونلحت بعلماء مكَّة والعلماء احلجاج، ومن وجل علي ا جمـاورا أو م ـاجراع مـن    
العلماء، إذ أن م ام هذا النفر مل تكن مرتك ة على العبادة فقر؛ بل لنشر العلم وطلبه 

ر ذلك نوعاع من أنواع العبادات اليت تضاع. من مي ان حسـنات م، وقـد أوجـد    باعتبا
مناخـاع فكريـاع وثقافيـاع متنوعـاع      (82)من وفد على مكَّة من العلماء من جنسيات تتلفـة 

اندمج م  بعضه البعض وتالقح، فشكل رافداع أساسياع وفعاالع يف منو احلركة العلمية يف 
تمية أفرزت ا العلـوم وااعـارف الـيت اخت هلـا العلمـاء      مكَّة وازدهارها، وهي نتيجة ح
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اجملاورون من بلدان م ليصبوها يف مكَّة للتداول، وااناقشة، وبلورت ا يف قوالب جديدة 
 ومنتظمة يس ل تصديرها إ  معظم البلدان العربية واإلسالمية.

وب ـذا حتولـت مكَّــة إ  بوتقـة علميــة ممـ  في ــا خالصـة مــا أنتجـه الفكــر       
إلسالمي، السيما يف علوم الشرع واللغة، وبنك ة علمية وثقافية جذابة ودائمة؛ تاقت ا

هلا أفئدة الطالي من أقاصي البالد اإلسالمية، وصاروا يت افتون علي ا ليغمفـوا مـن   
علوم ا ومعارف ا؛ ويف ااقابـل كانـت مكَّـة تقـدم اخلـدمات ا ليلـة للعلمـاء الَّـِذين         

اها تلك الفرصة الامينة الـيت منحـت م ليظ ـروا علـوم م،     جاوروا في ا، أجل ا وأمس
على نطار واس  يف أوسـا  الطـالي الدنياريسـني يف مكَّـة، فيمـا هـم       ومن ثمني يباون ا 

  .(89)بدورهم أهاعوا األخبار عن م ونشروا علوم م يف بلدان م بعد عودت م

رافـت العلميـة   أما االمح اخلامس: فقد تناول التمويل اليت كانت تنفـت علـى اا  
بعاملي ا وطالب ا وعلمائ ا؛ السيما النازلني في ا للمرابطة، واجملاورة، وطلـب العلـم؛   
ومبا أن الربر واادارس الـيت كانـت قائمـة يف مكَّـة قـد كفلـت حـت السـكن حلملـة          

، ف ن األوقاف سواءخ أكانت تصل من تتلـ. األمصـار اإلسـالمية لصـاحل     (13)العلم
يت كان يوقف ـا فـاعلوا اخلـري واإلحسـان علـى مـن انقطـ  مـن         ااسجد احلرام، أم ال

، فضالع عن الصدقات واهلبات اليت كانت تقدم مـن قبـل احلكـام    (13)ااسلمني يف مكَّة
؛ (18)والوالة احلجاج والتجار على اختالف مراتب م وثسب مقدرة كل واحـد مـن م  

ني مـ  القـائمني   كل ذلك كفل سد احتياجات ومتطلبات العيش حلملة العلم ااـرابط 
 على تسيريها.

هلذا كانت مصادر اإلنفار من العوامل األساسـية وااشـجعة  ملـة مـن محلـة      
العلم يف هد الرحال حنو مكَّة للمجاورة من أجل التعبد، والقيام بواجبـات م يف نشـر   

 العلم، وكذا طلبه. 
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 املبحث الثاني: من خرج من اليمن إىل مكَّة يف طلب العلم:         

 من خرج يف ركب احلج:     -1 

فرض ال سبحانه وتعا  على ااسلمني حج البيـت اـن اسـتطاع إليـه سـبيال؛      
ومـن م: حممنيـد بـن    وكان يف طليعة احلجـاج اليمنـيني العلمـاء والفق ـاء والطـالي،      

، الذ  أفاد من رحلته الدينية أن مسـ   (11)هـ(3١3)تإمساعيل بن حممنيد احلضرمي 
، كمـا مسـ  "سـنن النسـائي" عـن      (13)، واخلـالل (15)عن ابن رستم (14) ""جام  التِّرمذ

، (12)، وقرأ التفسري من كتاي "الكش. والبيان" على يد ابـن أبـي الصـي.   (1١)ر احُلْص
؛ أمـا سـفيان بـن عبـد ال     (19)َسـاني ْمِلومس  كتب السنن بالروايات األربـ  عـن التِّ  

 َساني،ْمِلبالروايات األرب  عن التِّاحلضرمي، فقد مس  يف مكَّة أثناء حجه كتب السنن 
عن  هـ( العلم يف مكَّة394)تعبيد بن أمحد بن مسعود بن عليان الممخي فيما تلقى 

 ، عندما خرج إلي ا حاجاع. (43)ري  الَتْب

هـ(، كـان مـن علمـاء    393)تعبد ال بن حممنيد ااقرئ ويشري ا ند  إ  أن 
يوس. بن حممنيـد  . وأن (43)وعن رجل يف مكَّة القراءات، أتقن ا على يد علماء اليمن،

وأخذ عنه وعمن ، (48)هـ(، حج ))فأدرك ب ا ابن احلسن١33)ت بن حممنيد بن الفال 
هــ(،  ١39)ت أبو بكر بن حممنيد بن عمر اهل از اليحيـو  . أما (41)وجد مبكَّة حينئذ((

علـى   فقد حج مكَّة، وصاحب مجاعة من كبار العلماء ومشائخ الصوفية، كما عكـ. 
 . (43)، وانتسخ كاري من ا(45)البن عربي (44)حتصيل كتب التصوف

ويف القرن الاامن اهلجر  احندر إ  مكَّة مجاعة من العلماء والفق اء والطـالي  
، الذ  حممنيد بن الفضل الش يليأثناء ذلك، ومن م: للحج، واقتبُس العلوم وااعارف 

وكذلك حممنيد كَّة، وتلقف ا عن م، اختلر مبجموعة من هيوخ التصوف والقراءات يف م
، يف حـني  (4١)، حج ومس  احلديث يف مكَّة عن أبي العباس ااغربيبن رفر السمري 
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، (42)كتاي "ا م  بني الصحيحني" عن ابن أبي غنامـة عامان بن عبد ال الشرعيب قرأ 
يد  كتاي"الكش. والبيان" يف التفسري على عبد ال بن احلسن بن عطية الشغدر وقرأ 

أصول الفقه علـى يـد    زيد بن علي بن حسن الشاور ، واستقى (49)إسحار الطل 
من كتابي "اللم "، و"التلخيص"، مجيع م  أخـذوا العلـم أثنـاء ذهـاب م إ       (53)ابن مجاعة

 .     (53)مكة ألداء فريضة احلج

، إيْذ حـج وقـرأ علـى    حسن بن حممنيد بن سعيد الشطيب احلارثيويضاف إلي م 
. (58)يف احلرمني الشريفني هيئاع من كتب احلديث، أماـال: ااراغـي، وأجيـ  لـه    األئمة 

، واإلمـام  (51)واألميـوطي  أبو بكر بن علي الناهر ، تنقل بني ااراغي،وماله أيضاع: 
، للقـراءة ومسـاع احلـديث عـن م أثنـاء تواجـده يف مكَّـة ألداء فريضـة         (54)اإلبناسي

 .         (55)احلج

لماء وطلبة العلم اليمنيني ممن كـانوا يكاـرون مـن الـمدد     وهناك مجاعة من الع
على مكَّة بنية احلج، أو العمرة أو اإلقامة أو اجملاورة والتعبد، م  حتصيل العلوم، فـقد 

هــ(،  ١31)ت عبد ال بن علي بن أمحد  بن علي العرهانيخرج من اليمن إ  مكَّة 
قـيمني يف مكـة والـواردين إلي ـا،     حاجاع مراراع، ويف كل حجة كان يـتعلم علـى يـد اا   

، إيْذ كان يكاـر  هارون بن عامان بن حممنيد احلساني احلمري والشيء ذاته ينطبت على 
مـن الكتـب، ففـي     اعمن اخلروج إ  مكَّة حجاع، ويف كل مرة يسم  عـن العلمـاء هـيئ   

 .  (53)هـ، مس  كتاي"الرقائت" البن اابارك عن أحد علماء احلج١33حجته سنة 

ن خرج إ  مكَّة حاجاع وطلباع للعلم واألخذ عن كبـار علمـاء اإلسـالم مـن     ومم
، سافر إ  مكَّة يف سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي العلو أهل ا والوافدين إلي ا 

ــنة   ــجي س ــم ح ــاع ب ١23موس ــل االجتم ــن أج ـــ م ــه ــي ،(5١)راز ْيالشِّ ، (52)والعراق
والفقـه، واللغـة؛ ولتمكنـه مـن     ، فعلت علي م قسم من كتـب احلـديث،   (59)واهلياَمي
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العلوم الشرعية واللغوية أْذنوا )أجازوا( له رواية مجي  مسموعات م، ومقروءات م، كما 
 .(33)عن ابن حامت ااصر مس  مجي  مؤلفات الدار قطين 

ليأخذ عنه كتاي "هـفاء   (33)ويف أثناء ذلك عرج العلو  على عامل مكَّة النوْير 
 .(38)ة سرية سيد البشر"، وبعضاع من "صحيح البخار "القاضي عياض"، وكتاي "خالص

هؤالء هم ثلة من احلجاج اليمنيني )علماءخ وطالبـاع( الَّـِذين كـانوا يـذهبون إ      
مكَّة ألداء فريضة احلج، وعلى جنا  احلج كانوا ينقبون عن مشاهري علمـاء األمصـار   

العلوم الدينية واللغوية، م  اجملاورين واحلجاج النازلني يف مكَّة للتفقه على أيدي م يف 
خضوع م للمجادلة وااناررة لقياس مـدى قـدرات م العلميـة يف الروايـة والتـدريس      
والنقل عن م، حتى يتسنى هلم منح م إجازات م اليت تؤهل م للقيام بواجبات م يف نشر 

 العلم، واإلفتاء، والتدريس، واالجت اد، والتألي..

      من وفد على مكَّة للمجاورة:  -2

برز من اليمن مجاعة مـن طلبـة العلـم الـذين فضـلوا تـرك أسـرهم وبلـدان م         
وكـان يف طليعـت م   األصلية، والسري إ  مكَّة للمجاورة ب دف العبادة وطلب العلـم،  

هـ(، الَِّذ  جاور مبكَّة مدة تربو على 313)ت حممنيد بن أمحد بن حممنيد بن بطال الَركْبي
ا القرآن الكريم وعلومه، ومسـ  كتـب احلـديث، ودرس    أرب  عشرة سنة، ُلِقن خالهل

علوم الفقه، والنحو، واللغة، واألدي، ))فلم يمك أحداع من الواردين إلي ا، وااقيمني 
، (31)ب ا لديه فضل إال أخذ عليه، وأخذ عن ابن أبي الصي.، والزمه، وصـحبه...(( 

كتـب السـنن    َسـاني ْمِلالتِّهـ، كما عّلت علـى  333ومنحه إجازة عامة مؤرخة يف سنة 
 . (34)بالروايات األرب ، ومس  عن الغنو  كتاي "عني ااعاني" يف التفسري

اليمـاني   عبد الباقي بن عبـد اجمليـد بـن عبـد ال    وممن جاور مبكَّة طلباع للعلم 
هـ(، الَِّذ  اصطحبه والده معه إ  مكَّة، وهو صغري، فجاور في ا مدة ت يـد  328)ولد
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تلقى خالهلا مبادئ الُعلـوم، وحفـو األحاديـث وقواعـد اللغـة،      على عشر سنوات؛ 
ليتدرج بعد ذلك إ  دراسة الكتب؛ إذ قرأ التفسري من كتاي "الكشـاف" علـى يـد عـ      

، كما مس  عنه بعضاع من كتب احلديث، أما علوم اللغة فقد تناوهلا (35)الدِّين الفَاُروثي
 .(33)من كتابي "مفتا  العلوم"، و"التلخيص"

هـ(، من الـذين  ١)ر أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن بن أبي بكر العمر  وكان
جاوروا يف مكَّة، ويف غضون ذلك مس  كتاي "موطأ مالك"، و"صحيح مسـلم"، و"سـنن   

، يف حني مس  "صحيح البخـار "، عـن الرضـي الطـل ،     (3١)أبي داود"، عن التوزر 
 النسـائي"، و"صـحيح ابـن    والصفي الطل ، و"صحيح مسلم"، و"سنن أبي داود"، و"سـنن 

 .(32)" عن الرضي نفسه ))وغري ذلك كارياع علي م وعلى غريهم مبكَّة((بنيانِح

الـذ   داود بن صـاحل ااصـن.،   وممن خرج إ  مكَّة بقصد ا وار طلباع للعلم 
 علـوان  بن زيد بن عليجاور بعد حجه، والزم  بعض من مشائخ الصوفية، وكذلك 

هـ(، الذ  حج ومن ثم جاور، واسـتدام علـى   231ت) ال بيد  م د  بن صلة بن
   .(١3)علوم م ، وت ود منخطيب وابن ،(39)كاري بناو ،خليل الشيخمصاحبة اليافعي، و

وممن وفد على مكَّة جمـاوراع ، وطالـت جماورتـه حتـى جـاوزت العقـدين مـن        
 ، انتقل مـن بلـده إ  مكَّـة للمجـاورة،    حممد بن أبي بكر بن مسعود احلبيشيال من، 

عبـد  ، وعن ابن مجاعة؛ ومن هذا النفـر أيضـاع   (١3)ومس  ب ا عن فخر الدين التوزر 
هـ(، الذ  جاور يف مكَّة، وتتلمذ على يد 233)تاللطي. بن حممنيد بن علي ال بيد  

، وعلى غريه، ليق. في ا بعد ذلك مدة طويلة متولياع إمرة مدارس بين (١8)كمال احلليب
، فقد استمرت جماورته يف مكَّة ما يناه  عيد ال بيد أما علي بن س، (١1)رسول يف مكة

الاالثني سنة يتعبد، ويمدد على العلماء للـتعلم، مـ  امتاالـه إ  تـدريس مـا تعلمـه       
 .(١4)هنالك
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العالمة احلسني وممن خرج إ  مكَّة بقصد اجملاورة ثم اختذ من ا دار إقامة دائمة 
ص. بأنه كان فقي اع حلاع عاااع أقام هـ(، الذ  و١3١)ت بن حممنيد بن أسيد بن أسحم

، الذ  جاور مبكَّة ومسـ  كتـاي   العفي. بن احلسن اادحِجيمبكَّة حتى تويف، وماله 
 . (١3)تويفومن ثمني لبث ب ا ينشر العلم حتى هـ، ١54سنة  (١5)"ا ام " على ابن الشقيفي

هــ  ١32ة ، فقد غادر بلده اليمن سـن عبد ال بن أسعد بن سليمان اليافعيأما 
وأدل. صوي مكَّة للمجاورة، وصحبة العلماء، فالزم مجال الدين الطل  ليقرأ عليه 
"مسند الشافعي"، و"فضائل القرآن" ألبي عبيد، و"تاريخ مكَّة" لألزرقي، م  كتاي "احلـاو   

، ثم حتول حنو حمدث مكَّة رضي الدين الطل  ليسـم  عنـه   ويينالصغري" يف الفقه للَقْ 
ابـن   بنيـان"، و"سـرية  و"مسند الشافعي"، و"صحيح ابن ِح الستة، و"مسند الدارمي"، كتب احلديث

 .(١١)التصوف علوم احلديث" البن الصال ، م  كتاي "عوارف ااعارف" يف إسحار"، و"مقدمة

استمر اليافعي بعد ذلك ينتقل يف جمالس علماء مكَّة والنـازلني في ـا، ويعكـ.    
تب على أمل اللحار بكبار العلماء، فنجده يسم  على ااطالعة والبحث يف بطون الك

، ثم (١2)"صحيح البخار " عن التوزر ، ويعلت كتاي"األربعني" النووية" عن ابن الكرد 
استحسن استيطان مكَّة بصورة دائمة؛ ليصبح حين ا علمـاع مـن أعالم ـا البـارزين يف     

ــاريخ، و   ــة، والفلــك، واحلســاي، والت ــوم الشــرعية واللغوي األنســاي، تتلــ. العل
 .(١9)والتصوف، اجت د على نشر ها، وصن. في ا كماع هائالع من الكتب

يتبني من خالل ما طر  سابقاع أن هناك عدد من علمـاء الـيمن وطالبـه كـانوا     
يمكون أسرهم وبلدان م والذهاي إ  مكَّة بنية اجملاورة لبيت ال احلرام للتعبد وطلب 

بني قصـرية وطويلـة، والـبعض مـن م كـانوا      العلم، وكانت مدة جماورت م ختتلـ. مـا  
يستمرون يف جماورت م بقية أعمارهم. وما أوردناه من أمالة هو غيض مـن فـيض، إذ   

 يصعب حصر من طلب العلم من اليمنيني يف مكَّة يف مال هذه احلالة.
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 من ارحتل إىل مكَّة يف طلب العلم:   -3

 ـراع علميـاع مـن مظـاهر     سبت اإلهارة إ  أن الرحلة يف طلب العلم، كانـت مظ 
ذلك العصر، اا هلا من فوائد علمية معرفية تعود علـى طالـب العلـم؛ وهلـذا  ـد أن      
هناك مجاعة من طلبة العلم اليمنيني وّطنوا أنفس م على االست ادة من أجل الوصـول  
إ  مرحلة التفقه واالجت اد ورئاسة العلوم، وهذا لن يتأتى إال بعد الرحلة والطـواف  

والتتلمـذ علـى أيـدي م أينمـا كـانوا،       ءدد من البلدان لاللتقاء مبشاهري العلمـا على ع
وكانت رحلت م تتم غالباع إ  مكَّة لقداسة أرضـ ا ونقـاء مـذهب ا، ومكانت ـا كمركـ       
علمي مش ور جيتم  فيه أعالم اإلسالم، ولتمي  موقع ا القريب من البلـدان اليمنيـة؛   

 ية األخرى.   إيْذا ما قورنت بالبلدان اإلسالم

عمـران بـن   فممن وفد على مكَّة لطلب العلم مطلـ  القـرن السـاب  اهلجـر      
، فبدأ دراسته بسرية الرسول صلى ال عليه وسلم من كتابي احلسن بن ناصر الشتو 

، كمـا قـرأ كتـاي    (23)"سرية ابن إسحار"، و"ت ذيب سرية ابن هشام" على يـد الـدينار   
، ليق. أخرياع يف )ربا  ابن (23)لكريم على الشيخ حنظلة"الناسخ واانسوخ" يف القرآن ا

احلاجب( مبكَّة يتلقى أسانيد كتب احلديث عن العلماء الَِّذين كانوا يمددون على ذلك 
الربا ، فمن الكتب اليت قرأها هناك كتاي "سلسلة اإلبري  بالسند الع ي " على يد ابـن  

 . (28)هـ339أبي حرمي، كان ذلك سنة 

هـ(، الَِّذ  رحل إ  مكَّة لدراسة كتب 335)ت بن علي التباعي عمروومن م: 
احلديث والفقه على يد ابن أبي الصي.، فسم  عنـه "صـحيحي البخـار ، ومسـلم"،     
و"سنن أبي داود"، و"مسند الشافعي"، و"األمساء والصفات والسنن واآلثـار"، كمـا تلقَّـى    

 .(21)هـ332ة مؤرخة يف سنة عنه كتاي "التنبيه" للشرياز  يف الفقه، ومنحه إجاز
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، ليسـم  عنـه "صـحيح مسـلم"،     (24)انتقل التباعي بعد ذلك صوي ابـن جديـد  
ــا اجتمــ      ــاعي، كم ــاي "األربعــني اخلطــب" للرف ــه كت ــرأ علي ــي داود"، ويق و"ســنن أب

 . (25)وأخذ عنه "سنن الدارمي" َيــاطي،ْمالِدب

د الرحال من هـ(، فقد ه353)تأما علي بن مسعود بن علي السباعي الُكْايب 
اليمن إ  مكَّة ينشد اْلِعْلم، فقرأ كتاي "سرية ابن إسحار" وكتـاي "ت ـذيب سـرية ابـن     
هشام" على يد ابن جديد، ومن ُثمني انكفأ يسم  عنه "صحيحي البخار ، ومسلم"، انتقل 
بعد ذلك إ  دراسة علوم النحو واللغة واألدي على يد ابن مني  البغداد ، فحصـد  

 .(23)فات احلرير عنه مجي  مصن

أبـو بكـر بـن أمحـد     وممن ارحتل إ  مكَّة لسماع احلديث عن ابن أبي الصـي.  
ليأخذ عنه كتب  َسانيْمِلالتِّ، إيْذ علَّت عليه كتاي "األمساء"، ومن ثم مال باماه السراجي

ليسم  عنه "مسـند اإلمـام أمحـد "،     ر احُلْصالسنن بالروايات األرب ، ووق. بني يد  
 . (2١)ن ماجة"، و"مسند الدارمي"، أما اادني فقد مس  عنه "مراسيل أبي داود"و"سنن اب

أبو اخلري بن منصور ومن الطلبة ااش ود هلم بالرحلة العلمية الطويلة إ  مكَّة، 
هـ(، فكانت بداية تعلمـه للسـرية النبويـة    323)ت احلضرمي اخيالَشمني بن أبي اخلري

، من كتاي "سرية ابن هشام"، ثم حتـول إ   (22)ُ منيْي  ا على يد عامل الديار ااصرية ابن
 .(29)مساع احلديث عنه من: "سنن النسائي" و"سنن الدار قطين"

، ليتلقـ. عنـه تفسـري    (93)أقبل بعد ذلك على عامل احلجاز احلافو ابن عسـاكر 
القرآن الكريم من كتب "الوسير"، و"الـوجي "، و"الكشـاف"، و"أسـباي النــ ول"، ثـم أنـه       

عنـه، مـ  كتـاي "هـعب اإلميـان"، وكتـاي        الصِّحا على دراسة كتب احلديث  عك.
 . (93)"األربعني إرهاد السائرين"، و"سنن الدار قطين"
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مشر أبو اخلري يف تعقب العلماء النازلني إ  مكَّة ومتابعت م يف سبيل الت ود من 
ليسـم  عنـه    علوم م، فعندما مس  بوصول ع  الدين الفَاُروثي إ  مكَّة هرول حنـوه 

أماـال: "قـوت    -آنـذاك –"صحيح مسلم"، كمـا درس عليـه  كتـب التصـوف ااتداولـة      
، (98)القلوي"، و"إحياء علوم الدين"، و"عوارف ااعارف"، وكافأه بأن منحـه إجـازة عامـة   

حال وصـوله إ  مكَّـة ليأخـذ عنـه      (91)بعد ذلك الزم أبو اخلري رضي الدين الطوسي
ــراغبني يف ا ــدما حــل  كتــاي "وســيلة ال ألحاديــث األربعــني"، و"صــحيح مســلم"، وعن

ضيفاع على مكَّة قابله ومس  عنـه "صـحيح البخـار "، ثـم انعطـ. حنـو        (94)الواسطي
ليسم  عنه كتاي "وسيلة الراغبني يف األحاديث األربعني"، ليالزم بعد ذلـك   (95)اا الي

القاضـي   من اجـل أن يتنـاول عنـه "سـرية ابـن هشـام"، و"هـفاء       (93)احلافو ابن مسد 
 . (9١)عياض"، و"صحيح البخار "، و"موطأ مالك"، م  "األربعني أنوار اآلثار"

ويف تلك األثناء كان أبو اخلري ُيعرج بني الفينة واألخرى على بعض علماء مكَّة 
ليستفيد من علوم م، هلذا اتصل ب سحار الطل  ليسم  عنه كتـاي "عـني ااعـاني" يف    

جرية"، كما حرا على زيارة عالمـة مكَّـة حمـب الـدين     التفسري، وكتاي "األربعني األ
 .(92)الطل  يف من له ليأخذ عنه مصنفيه "خالصة سرية سيد البشر"، و"صفوة القراء"

ومل تمك  ج ود أبي اخلري يف طلب العلم يف مكَّة على العلـوم الشـرعية لكافـة    
حتـى    ـا؛ فروع ا؛ بل عمد إ  أن تكون علوم اللغة مـن الضـرورات الواجـب تعلم   

، هلذا  ده يبادر إ  دراسة يف العلوم الشرعية يف ف م ااعاني الوضعية يتجنب األخطاء
، وعكـ. علـى تعلـم كتـاي     (99)كتاي "كفاية ااتحفو" على يد ابن الناسخ )األرتلـي( 

، ومن ثم انتـ ع كتـابي "أنـوار العلـوم"     (333)"الصحا  وتاج اللغة" على يد اإلسكندراني
على يد " اخلواا أوهام يف الغواا درة"، وكتاي (333)ى يد الرواو و"ديوان األدي" عل

ابن مني  البغداد ، ليميل إ  دراسة األدي على يده مـن كتـب احلريـر  ااقامـات،     
 .(338)"اآلداي سخنة"و "الرسائل ديوانو"و"توهيح البيان"، 
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يف طاء أما علم الننيحو فقد نال جانباع من اهتماماته العلمية؛ لكي حيمز من األخ
، وكتاي "ملحة (331)كتاي "ا مل" على يد اخلطاي، فنجده يقرأ تطبيت الماكيب العربية

على يـد   "نظومةوأعاد كتاي"ملحة اإلعراي وهرح ا"، و"اااإلعراي" على يد هرحبيل، 
 .(334)ابن مني  البغداد 

وبعد متابعة ج ود أبي اخلري يف طلب العلم يف مكَّة يتبني: أنه مكث في ـا مـدة   
طويلة يتنقل بني العلماء ااقيمني في ا، ويتعقـب بعـض النـازلني في ـا جب ـود حاياـة،       
بدليل تعدد العلماء الَِّذين مس  عن م وقرأ علي م كـارياع مـن كتـب العلـوم الشـرعية      

 واللغوية، ليصبح بعد ذلك واحداع من كبار علماء اليمن. 

علي بن عبد ال ب العلم ومن طالي العلم اليمنيني الذين رحلوا إ  مكَّة لطل
، فوق. بني يد  احلافو ابن عساكر ليلقنـه علـوم   (335)هـ(١34)ت الَ ْيلعي ا لتي

، " يلنـمعامل الت"، و"الكفاية، و"القرآن الكريم وتفسريه من كتب "أسباي الن ول"، و"الوجي "
 ثم حتول بعد ذلك إ  دراسة احلديث والفقـه، فسـم  عنـه كتـاي "ااصـابيح"، و"هـر       

، للبغـو ، مـ    "إرهاد األنوار يف مشائل النيب ااختار" و"ا م  بني الصحيحني، و"السنة"
"تتصر صحيح مسـلم"، وتتصـر "سـنن أبـي داود" للمنـذر ، و"األربعـني عـن إرهـاد         

"، ترمجـة األحكـام  كتـاي " ؛ أما الفقـه فقـد تنـاول عنـه     "السائرين"، م  "األربعني األجرية
 . (333)لبغو ل "الكفايةو" "الت ذيبو"

مكَّة يتعقب العلماء ويتنقل فيما بيـن م طالبـاع علـوم م،     الَ ْيلعي مقيماع يف رل
فقد مس  عن ع  الدين الفَاُروثي كتاي "أسباي النـ ول"، وكتـاي"الوجي " يف التفسـري،   
كما أتقن كتاي "أذكار النوو "، على يد التوزر ، م  كتاي "قوت القلوي"؛ ويف مكان 

كتابي "النجم" و"الكوكب" على يد احلافو القرهي، و"سنن الـدارمي"، عـن    أخر  ده يقرأ
 .(33١)؛ و"مسند اإلمام أمحد" عن السكونيَيــاطيْمالِد
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يمدد على علماء مكَّة من وقـت آلخـر ليأخـذ مـا      الَ ْيلعيويف أثناء ذلك كان 
مـذ "،  عندهم من علوم، ف اهو يدنو من إسحار الطل  ليسم  عنه كتاي "جام  التِّر

وجيلس عند عماد الدين ااكي، ليأخذ عنه كتاي "مشائـل التِّرمـذ "، وكتـاي "هـ اي     
األخبار"، ويعيد عنه مساع كتابي "النجم"، و"الكوكب"، وعـن جمـد الـدين الطـل ، ثـم      
انت ى به ااطاف عند عامل مكَّة حمب الدين الطـل  ليتلقَّـ. عنـه التفسـري مـن كتـابي       

ل"، وكــذلك الفقــه مــن كتــب الغ الــي )الوســير، الــوجي ، "الــوجي " و"أســباي النــ و
 .  (332)اخلالصة(

هـ(، فقد بعث ١)ر موسى بن علي بن عمر بن عجيلأما طالب العلم اليمين 
به والده للدراسة يف مكَّة على علمائ ا واجملاورين ب ا، ليتخرج في ا عاااع مفتياع مدرسـاع  

هــ(،  393)ت د بن موسى بـن عجيـل  أمحاستفاد بعلمه طالي بالده، وابنه من بعده 
الَِّذ  آثر الرحيل إ  مكَّة إلكمال دراسته، فاستقام لدى احلافو ابـن مسـد ، يسـم     

، وإسـحار الطـل    (339)عنه كتاي "سرية ابن هشام"؛ كما استمر يف مالزمة العسقالني
ليتلقى من ما علوم ما، وكان ابن عجيل يكار من السفر إ  مكَّة علـى رأس حجـاج   

 .(333)يمن، مما أتا  له م يداع من التواصل العلمي م  علماء مكَّة والوافدين علي اال

، علـى  (333)هــ( ١89)ت احلضرمي اخيالَشمنيأمحد بن أبي اخلري يف حني سار 
نفس اخلطى اليت اتبع ا والده أبو اخلري يف الرحلة إ  مكَّة يف طلب العلم، ووافى في ا 

س على يديه علوم القـرآن مـن كتـب )الوسـير،     هيخ والده احلافو ابن عساكر، فدر
والوجي ، وأسباي الن ول، و"الكشاف"، و"معامل التن يل"، وأمسعه احلديث من صحيحي 
ــدار قطــين"، و"ااصــابيح"، و"هــعب     ــي داود"، و"ســنن ال "البخــار ، ومســلم"، و"ســنن أب

 .(338)"ناإلميا
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ه، فقـرأ علـى   انصرف عقب ا صوي علماء مكَّة واجملاورون في ا ليكمل دراسـت 
إسحار الطل  كتاي "الكش. والبيان" يف التفسري، ومس  كتـاي "وسـيلة الـراغبني يف    

، كما هرول صوي ع  الدين الفَاُروثي، ليأخـذ عنـه    األحاديث األربعني"، عن اا الي
وصحيحي "البخار ، ومسلم"، وفـور هـذا تصـوف علـى يديـه مـن        "،كتاي "الكشاف

حياء علوم الـدين"، وكتـاي "عـوارف ااعـارف"، لينـدمج      كتاي "قوت القلوي"، وكتاي"إ
   .(331)بعدها بتقي الدين احلوراني ليأخذ عنه كتاي "مشائل التِّرمذ "

هــ(، مـن الـذين رحلـوا إ      ١49)ت حييى بن مح ة بن علي بن إبراهيموكان 
مكَّة، فتتلمذ على يد رضي الدين الطل ، و  م الدين الطل ، واا أبداه من تفـور  

 .(334)علمي رفعا من هأنه بأن أجازاه يف عشرة من كتب التفسري واحلديث

هـ(، فقـد  ١58)تإبراهيم بن عمر بن علي بن حممنيد بن أبي بكر العلو   أما
رحل إ  مكَّة للدراسة، فاسـتفتح حتصـيله بكتـاي "هـفاء القاضـي عيـاض" علـى يـد         

الـدين الطـل ، مـن    ، ثم حتول إ  دراسة احلديث والفقه على يد رضـي  (335)السبيت
مصنفات البي قي اابسوطة بالفقه، و"السـنن الكـلى"، و"اجملتبـى" مـن السـنن الكـلى،       
و"معرفة الشافعي بالسنن واآلثار"، وكتب "هـعب اإلميـان"، و"عالمـة النبـوة"، و"األمسـاء      

 .(333)والصفات"، م  مجي  مؤلفات الدار قطين

ن كتاي "ااعتمد يف ااعتقد" على كما أن العلو  التفت إ  دراسة أصول الدين م
، (332)، ومن ثم دنا من تقي الدين احلوراني ليقرأ عليه بعضاع مـن كتبـه  (33١)يد البابلي

 . (339)ومس  من الدالصي  كتاي "الرسالة" للقشري 

رل العلو  مقيماع يف مكَّة متنقالع بني علمائ ا واجملاورين في ا، ومتعقباع آثار مـن  
وقـرأ عليـه "موطـأ مالـك"، وتقـري مــن       (383)ى القصـر  وفـد إلي ـا؛ فقـد أقبـل علـ     

وعلت عليه كتـاي   (388)وامسعه كتاي "األربعني النووية"، وقصد الكتاني (383)احلرير 
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، فابلغـه ثـوادث السـنني    (381)"إحتاف ال ائر"، ثم انعط. بعد ذلك صوي األصـف اني 
عية"، ليسـم  عنـه "األحاديـث السـبا     (384)واألخبار، ثـم انتقـل إ  ابـن موسـى ااكـي     

يف مكَّة ليعلت عليه كتـاي "تتصـر الرعايـة"، وكتـاي "البيـان يف       (385)واستقبل البارز 
 .(383)علوم القرآن"

كما أن العلو  اقمي من النيسـابور ، ليأخـذ عنـه كتـاي "جـام  األصـول"؛       
ليخـله بكتابـه    (382)الـذنيَهيب ، ويندمج باحلافو (38١)ويعيد قراءة الكتاي على يد اا  

ريه من كتبه، ليمدد بعد ذلك على احملدث اللوابي، واألميـوطي، ليكمـل   "ااختصر" وغ
 .  (389)دراسة مصنفات النوو 

ونظراع للج ود اليت بذهلا العلو  يف طلب العلم والدوام عليه، ومـا أبـداه مـن    
النجابة وااقدرة العلمية ذات اا ارات العالية؛ كان كل من قرأ عنه أو مس  له يشـيد  

ة، وزاد من مكانته رفعة، أن م مجيعاع منحوه إجـازات م الـيت تسـمح لـه     بسجيته العلمي
 . (313)برواية مجي  مقروءات م ومسموعات م لطالي العلم يف مجي  حقوله

هــ(، فقـد رحـل إ     ١١3)ت أبي بكر بن حممنيد بن هداد العلو علي بن أما 
بعـني يف إرهـاد   مكَّة ينشد العلم، فالتصت برضي الدين الطل  يسم  عنه كتاي "األر

السائرين"، و"سنن البي قي"، و"الت ذيب يف أمساء الرجال"، ليمامى بعد ذلك بـني أيـد    
القصر ، والشعيب، والدالصي ومس  عن م كتـب احلـديث، فشـ دوا لـه بنبوغـه يف      

 .  (313)العلم، وصرحوا له بأحقية الرواية عن م

هـ(، مـن طـالي الـيمن    2)رعي أبو بكر بن حممنيد بن أسلم الُقراع الَياِف وكان
الَِّذين هغفوا بدراسة علم الننيحو، هلذا غادر بلده صوي مكَّة ليدرسه على يـد حنـو    

َصـد ا ليـل يف علـم    ، إيْذ أخذه عنـه مـن كتـاي "اَاقْ   (318)احلجاز يف عصره ابن ااعطي
يل ااسـاعد علـى تسـ    ينيته"، م  كتاي "اخلليل" ودروساع كارية من "تس يل" ابن مالك و"ألِف
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َضح ااسـالك"،  ي اللبيب"، و"َأْوِنيل، ومن مصنفات ابن هشام كتابي "ُمْغ" البن َعِقالفوائد
 .  (311)هـ١23وأجاز له إجازة مؤرخة يف الااني عشر من هوال سنة 

هـ(، 232)ت علي بن أمحد بن سامل بن علي ال بيد والشيء عينه ينطبت على 
على يد ابـن ااعطـي، عقـب ذلـك انتقـل إ       الَِّذ  رحل إ  مكَّة لدراسة علم الننيحو 

الن ول"،  واحلديث على يد الكمال احلليب، فسم  عنه كتاي "أسباياستكمال دراسة التفسري 
و"صحيح البخار "، و"سنن أبي داود"، و"سنن ابن ماجة"، و"مسند الشافعي"؛ أما علم الفقه 

 . (314)علم عن آخرين(())ومس  مبكَّة من آخرين وأخذ الفقد درسه على يد األميوطي 

مما سبت ذكره يتبني أنه رحل عدد من طالي العلـم اليمنـيني إ  مكَّـة بغـرض     
الدراسة، فاجت دوا يف حتصيل العلم على أيد  كبار علمائ ا والنازلني في ـا، فقـرءوا   

 ومسعوا العديد من الكتب ااتداولة آنذاك، وبطرر تتلفة وأساليب متنوعة. 

 طالب العلم الدَّاِرسني يف مكَّة على احلركة العلمية يف اليمن: املبحث الثالث: أثر 

بعد االنت اء من استقراء مناذج من الطـالي اليمنـيني الدنياريسـني يف مكَّـة، مـن      
حيث ج ودهم يف حتصيل العلم، ينبغي إسداء ر ية حول الامار العلميـة الـيت عـادوا    

وف على األنشطة العلميـة الـيت   ب ا إ  اليمن، وسوف يتم قراءة ذلك من خالل الوق
قاموا ب ا عقب عودت م، واليت أمجلت يف ثالثة مظاهر: أوهلـا: قيـام م بعقـد حلقـات     
الدرس وجمالس العلم جبمي  أهكاهلا وألوان ا، وثاني ا: الكتب اليت َدَرسـْوها يف مكَّـة   

 اليمن.  ، وثالا ا: مؤلفات م اليت صنفوها بعد عودت م إ (315)ومحلوها مع م إ  اليمن

ولن يكون احلديث عن تلك ااظاهر، كل مظ ر على حدة؛ بل سيتم استل ام ا 
من العلماء اليمنيني الَِّذين درسـوا يف   -وليس مجيع م -من خالل استحضار جمموعة 

مكَّة، والتوق. قليالع م  إمكانيات م وأنشطت م العلمية اليت اضـطلعوا ب ـا يف أوسـا     
 .  اجملتم  اليمين بعد رجوع م
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هــ(،  313)تيب بطال الَرْكحممنيد بن أمحد بن حممنيد بن والبداية تكون باحملدث 
الَِّذ  أصبح فقي اع عاااع حمققاع عارفاع بالتفسري واحلديث والفقه واللغة واألصول، أسس 
يف بلده مدرسة توافد علي ا الطالي من تتل. بلدان اليمن، فتحولت تلـك اادرسـة   

يش  من ا نور العلم إ  بلدان مينية متفرقـة، محـل مشـعله الطـالي     م  عاا ا إ  نواة 
الَِّذين ت ودوا من العلوم وااعارف ما أهل م ليكونوا علمـاء وفق ـاء فـاعلني يف نشـر     

 .(313)العلم يف أوسا  جمتمعات م

كما أبدى ابن بطال اهتماماع خاصاع جبم  أم ات الكتب يف مكَّة، ونقل ا معه إ  
إذا جـاز  -مادة علمية حممودة يستكمل علها جوانب العملية التعليمية اليمن؛ لتكون 

يف اادرسة، والهتمامه بتعميم فائدة تلك الكتب ألجيال متعاقبة من الطالي  -التعبري
 .(31١)جعل ا قبيل وفاته وقفاع على مدرسته

زد على ذلك أن ابن بطال كان ينقب عن العلوم، إلضـافة مـواطن جديـدة يف    
فة، م  وض  تعليقات وهروحات على بعض الكتب، فاستخرج من كتب حقول ااعر

احلديث "أربعني يف لفو األربعني حديااع"، ومج  "أربعـني حـديااع فيمـا يقـال يف الصـبا       
، أمـا الفقـه واللغـة ف نـه تنـاول      كتاي "اإلميان" يف صحيح الُبخار وااساء"، كما هر  

والتحليل، فجم  فوائـده، وهـر  غريـب     كتاي "اا ذي" يف الفقه للشرياز  بالدراسة
ألفاره يف كتاٍي أمساه "ااستعذي ااتضمن هر  غريب ألفار اا ذي"، ونظـراع للقيمـة   

 .(312)العلمية لتلك الكتب لقيت رواجاع وانتشاراع يف األوسا  العلمية يف اليمن

 هـ(،323)ت احلضرمي اخيالَشمنياحلافو أبو اخلري بن منصور بن أبي اخلري أما 
فقد أصبح بعد عودته من الرحلة العلميـة مدرسـة يف علـوم الشـرع واللغـة؛ لـذلك       
يصفه األفضل بقولــه: ))وكانـت لــه الدرجـة العاليـة يف الفقـه، واللغـة، والننيحـو،         

، وهذا سـر ت افـت مجـوع الفق ـاء     (319)واحلديث، والفرائض، والتفسري، واحلساي((
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شـرع واللغـة، وبأسـانيدها ااتصـلة إ      والعلماء والطالي ليأخذوا عنه كتب علوم ال
مصنفي ا، يؤكد على ذلك  تسلسل أسانيد الكتب الـيت يروي ـا تالمذتـه ومـن تتلمـذ      

 . (343)على أيدي م

ومن حماسن أبي اخلري اضطالعه ثيازة الكتب ذات ااردودات العلمية ااتمي ة، 
علـم، بـدليل تلـك    وجلب ا معه إ  اليمن بعد عودته، لينتف  من حمتويات ا كل طالـب  

اخل انة اليت امتلك ا، واليت كانت تضم سوى من ااختصـرات مائـة كتـاي، فجمعـت     
، ومل يق. أبو اخلري (343)))خ انته من الكتب ما مل ممعه خ انة غريه ممن هو نظرٌي له((

عند حد رواية الكتب ونشر العلم؛ بل امتـدت ج ـوده إ  جمـال الدراسـة والبحـث      
اع ااصادر اليت ترمجت له، بأنه صن. كتباع يف فنون عديدة ؛ لكن ا والتألي.، بدليل إمج

؛ ذكر من ا يف احلديث: كتاي ومسه بـ: نكت علـى أحاديـث ااصـابيح    (348)مل تسمِّ ا
 .   (341)والعمدة يف رجال الوسير للواحد 

هــ(، امتلـك ناصـية علـوم     ١34)ت الَ ْيلعـي  علي بن عبد ال ا لتـي فيما 
، والفقه، والفرائض، والننيحو، حيث ذاع صيته، وتناقلـت أخبـاره،   التفسري، واحلديث

، وللم ارات التدريسية العالية (344)وعلى إثر ذلك عني مدرساع للمدرسة التاجية ب بيد
اليت أبداها مكث في ا يدرس طوال حياته، فتخرجت على يـده مجاعـات متتاليـة مـن     

، (343)تـب للطـالي وبأسـانيدها   ، كما أن له الفضل يف رواية عدد من الك(345)العلماء
 .  (34١)وتفيد بعض ااصادر أن له مصنفات، السيما يف الفرائض

علي بن مسعود بن علـي بـن عبـد ال السـباعي الُكـِايب      وممن درسوا يف مكَّة 
هـ(، عاد إ  بلده فقي اع فاضالع زاهداع ذا فنون كارية يف علوم الشـرع واللغـة،   353)ت

إليه الطالي من أحناء اليمن؛ ومما يبني فضله وج وده  تصدر تدريس ا يف بلده، فرحل
يف نشر العلم أن حلقته كانت مم  سوى مـن الفق ـاء ثالثـني فقي ـاع حسـب إهـارة       
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، وهـم  ا، وكـان يـرو  كتـب الفقـه واللغـة واألدي للطـالي بأسـانيده       (342)ا ند 
 .      (349)بدورهم رووها عنه

 ن عبد الباقي بن عبد اجمليد اليمانيأبي احملاسومكَّة هي صاحبة الفضل يف تعلم 
هـ(، حيث حلقت بعد ذلك قدراتـه العلميـة حتـى صـار واحـداع مـن كبـار        ١48)ت

العلماء، يرو  كتب احلديث، ويدرس الفقه واللغة، وينظم الشـعر، وحيـرر الرسـائل    
النارية واألدبية، أينما حل وأقام سـواء يف الـيمن، أم يف احلجـاز، أم يف الشـام، أم يف     

 .(353)رمص

  ري السنيْم"ُمْط لقد ترك ابن عبد اجمليد عدداع من اآلثار خلدت ذكره من ا: كتاي
، وكتاي "االكتفاء يف هر  ألفار الشفاء"، مضيفاع إليـه كتـاي "اجملمـل    "عيف حديث أم َزْر

ثل مشكالت الشفاء"، كما صن. كتابني يف فضـائل احلـرمني الشـريفني، فضـالع عـن      
يخ مبختل. طرقه وأساليبه، يف الماجـم، والتـاريخ العـام؛ أمـا     ج وده يف صياغة التار

الشعر واألدي فكان همه وهغله الشاغل؛ اا متتني  به من ملكات أدبية ولغوية جعلت 
منه هاعراع وكاتباع وناثراع ومبدعاع يف صياغة ااقامات األدبية؛ يش د له بذلك معاصـروه  

 .(353)نتاجه األدبيمن األدباء وااؤرخني الَِّذين أعجبوا ب 

 احلـافو إبـراهيم بـن عمـر بـن علـي بـن حممنيـد العلـو          ومن كبار العلمـاء  
: (358)هـ(، الَِّذ  أصبح عامل احلديث يف اليمن بال منازع، يقول عنه اخل رجي١58)ت

كان إماماع جليالع، فقي اع، نبي اع، عاااع، عامالع، جمت داع، كامالع، باذالع نفسه لطلبة العلـم  ))
ليالع ن اراع، وإليه انت ت الرئاسة يف معرفة احلديث وعلومه، وارحتـل النـاس إليـه مـن     
األقطار النازحة واآلفار الشاسعة... وكان جامعاع بني العلم والعمل، حسن األخالر 

عند الناس، مسموع الكلمة((؛ هلذا تتلمذ على يده مجوع مـن علمـاء وطـالي    حمبوباع 
 .(351)اليمن لينضموا بعد ذلك إ  رواة كتب احلديث
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كما أن العلو  انكب على فحص أم ات كتب احلديث والتنقيـب يف مضـان ا   
لكي يبني ما أهكل في ا، فينقش علي ا تعليقات مفيدة يستفاد من ـا، كمـا أنـه وضـ      

خصه باألسانيد ليشتمل على سـبعني هـيخاع، فضـالع عـن قيامـه ب عـداد كتـاي        كتاباع 
احتوى على تسا الت غريبة وأجوبة عجيبة، ))وكان جيد الضبر واحلراسة اواضـ   

 .(354)اإلهكال((

 موفت الدين علـي بـن أبـي بكـر بـن حممنيـد بـن هـداد العلـو          أما احلافو           
وياع مقرئاع حمدثاع حمققاع يف فنونه، مج  من العلوم مـا  هـ(، فقد كان عاااع حنوياع لغ١١3)ت

مكنه من أن تنت ي إليه رئاسـة العلـوم يف الـيمن كلـه، ال سـيما يف علمـي القـراءات        
، هلذا ))انتف  بابن هداد ااذكور مجاعة من ااقرئني وغريهم...، وما من (355)واحلديث

ر عمره، وانتشر ذكره، وقصـده  هؤالء إال من تصدر لإلقراء، وانتف  به، وانفرد يف آخ
،كما (353)الطلبة من مجي  ا  ات، وكانت إليه الرحلة يف علمي احلديث والقراءات((

 . (35١)صن. الكتب ا ليلة جل ا يف علم القراءات حسبما أهار إليه: األفضل

 عيرضي الدين أبـو بكـر بـن حممنيـد بـن أسـلم الُقـراع الَيـافِ        وكان الننيحو           
امل الننيحو يف اليمن دومنا منازع، وإليه يعود الفضل يف جلب كتـب الننيحـو   هـ(، ع2)ر

ل" البن ْي يااش ورة إ  موطنه ونشرها يف األوسا  الننيحوية ألول مرة من ا: كتاي "التنيْس
ي اللبيب" البن هشـام، وكتـاي   ِنك"، م  كتاي "ُمْغضُح ااَساِلينيته"، وكتاي "أْومالك، و"ألِف
؛ ولكـي يعمـم فائـدة كتـب النحـو الـيت       (352)يلى تس يل الفوائد" البن َعِق"ااساعد عل

جلب ا عك. على نسخ ا وتوزيع ا، ومنُذ ذلك الوقت تصدرت كتب الننيحو ااتداولة 
 . (359)يف اليمن، وألجيال متعاقبة
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 ملحت يشتمل على أمساء الكتب اليت تلقى الطالي من ا علوم م 

 من.يف مكَّة وجلبوها مع م إ  الي

 أوالع: كتب علوم القرآن:      
 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
ــالَّ   فضائل القرآن 3 ــن س ــم ب م القاس

 الرومي البغداد 
من كبار اُاحدِّثني وعلمـاء   بغداد هـ884

الفقه واألدي، له كاري مـن  
 ااصنفات.

ــان،  ــن خلك  اب
ــات،  وفيـــــــ

4/33-31. 
كتاي  8

 القراءات
لي بن عمـر الـدار   ع

 قطين
 ااقرئاحلافو ااش ور النحو   بغداد هـ125

 صـاحب التصـاني. ااشــ ورة  
 يف احلديث والفقه واللغة.

الدمشقي،طبقا
-1/321، ت

32١. 
ــيع أسباي الن ول 1 ــن ل ــن أمحــد  ب ب

 الواحــــد  حممنيــــد 
 النيسابور 

ــا هـ432 نيسـ
 بور

 علـم  يف زمانـه  أوحـد  كان
ــة  ــو واللغ ــري والننيح ، التفس

 صن. في ا.و

، د والـــــداو
 ،طبقــــــــات

3/194. 
 الوسير 4
 الوجي  5
 الناسخ واانسوخ 3
الكش.  ١

 والبيان
أمحـد   بـن  االـك  عبد
 الاعـاليب  إبـراهيم  بن

 النيسابور 

ــا هـ48١ نيسـ
 بور

 صـاحب التصـاني. ااشــ ورة  
كان يلقـب   والكارية للغاية
 جباحو زمانه.

ــذهيب ــري ال ، س
ــالم ، أعــــــــ

33/128. 
احملسن بن حممنيـد بـن    الت ذيب 2

 كرامة ا شمي البي قي
كان أماماع عااا خمصنفا ، لـه   بي ت هـ494

محلة من الكتب يف التفسـري  
 وغريه من العلوم.

الش ار ، بلوغ 
ــراد،  اااــــــــ

8/293-295. 
 كتاي السفينة

أبو القاسم حممود بن  الكشاف 9
 ال تشر  عمر

ــره زتشر هـ512 ــام عصـ ــ ،إمـ ٌي وليأصـ
متكلٌم  صـن. يف التفسـري   

 والنحو واألصول.

الــــــداورد ، 
 ،طبقــــــــات

8/438. 
ــن حســني معامل التن يل 33  مســعود ب

 البغو  الفراء
ــر مرو هـ533 ــوم يف ث ــن. يف  العل ص

 التفسري واحلديث.
ــقي،  الدمشــــ
 طبقــــــــات،

4/13،13. 
يف   الكفاية 33

 القراءة
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 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
 طيفـــور بـــن حممنيـــد عني ااعاني 38

 د السجاون
مفسٌر حمدٌث فقيـٌه مصـنٌ.    سجاوند هـ533

 له جمموعة من ااصنفات.
ــداد ،  البغــــ
هدية العارفني، 

3/538. 
 يف التبيان 31

 محلة آداي
 القرآن

حييى بـن هـرف بـن    
ــن   ــن حسـ ــرى بـ مـ

 النوو 

كـــان علمـــاع مـــن أعـــالم  دمشت هـ3١3
التفســري واحلــديث والفقــه 
واللغة، صن. العديـد مـن   

اـا  الكتب وانتشرت كـارياع  
 هلا من فائدة.

ــقي،  الدمشــــ
 طبقــــــــات،

4/854-
 يف النف  غيث 34 .85١

 السب  تاءاالقر
ااختصر يف  35

 الناسخ واانسوخ
 عبـــد بـــن ال هبـــة

 إبــراهيم بــن الــرحيم
 البارز  احلمو 

 انت ت إليه الرئاسة يف علوم الـدين  محاة هـ١12
 واللغة له مصنفات كارية.

ــفد ،  الصـــــــــ
 .3/1193الوايف،

البيان يف  33
 علوم القرآن.

أبو عـامر فضـل بـن    
 إمساعيل ا رجاني

ــداد ،  كان حمدثاع أديباع مصنفاع. جرجان هـ445 البغــــ
ــ من،   ــة ال هدي

3/415. 

 ثانيًا: كتب احلديث:

 ااــصــدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
مالــك بــن أنــس بــن  ااوطأ 3

 أبي عامر األصبحي

 ، طبقات،الدمشقي ه رته تغين عن التعري.   نةاادي هـ3١9
3/138-135. 

مسند  8
 الشافعي

حممنيــد بــن إدريــس   
 الشافعي

ا ند ، السلوك،  ه رته تغين عن التعري.   اادينة  هـ834
3/353-359. 

مسند أمحد  1
 بن حنبل

 بــن حممنيــد أمحــد بــن
 البغداد  حنبل

ابن كاري، البداية    ه رته تغين عن التعري..          بغداد هـ843
33/185-113. 

 عبـــد بـــن ال عبـــد مسند الدارمي 4
 الدارمي الرمحن

، الدمشقي، طبقات صاحب ااسند عامٌل جمت د.    مسرقند هـ855
 ثالثيات الدارمي 5 .8/835-83١

صحيح  3
 البخار 

حممنيــد بــن إمساعيــل 
 البخار 

 ،قي، طبقاتالدمش ه رته تغين عن التعري..   خبار  هـ835
8/841-845. 
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 ااــصــدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
صحيح  ١

 مسلم
ــاج  مســلم ــن احلج ب

 النيسابور القشري  
، الدمشقي، طبقات ه رته تغين عن التعري..   نيسابور هـ833

8/823-829. 
سنن ابن  2

 ماجة
ــن   ــن ي يــد ب حممنيــد ب

 ماجة
 الدمشقي، طبقات، ه رته تغين عن التعري..   ق وين هـ8١1

8/448،443 
ــو سنن أبي داود 9 ــن  أبـــ داوود بـــ

 األهعث السجستاني
، الدمشقي، طبقات ه رته تغين  عن التعري..    سجستان هـ8١5

مراسيل أبي  33 .8/181-183
 داود

سنن  33
 الممذ 

حممنيد بن عيسى بن 
 سورة الممذ 

 الدمشقي، طبقات، ه رته تغين عن التعري..     ترمذ هـ8١9
8/119،11. 

 بن يبهع بنأمحد  سنن النسائي 34
 النسائي سنان بن علي

 الدمشقي، طبقات، ه رته تغين عن التعري..           الرملة هـ131
8/432-483. 

صحيح ابن  35
 حبان

حممنيد بن حبان التميمي 
 البسيت السجستاني

من علماء احلـديث، الفقـه،    سجستان هـ154
ــب،   ــو، الطـ ــة، الننيحـ اللُّغـ
 الفلك، له تصاني. متنوعة. 

، اتالدمشقي، طبق
1/331-333 . 

األربعني   33
 يةاآلجرِّ

أبو حممنيد بن احلسني 
    البغداد اآلجرِّ

من كبار علماء احلديث والفقه  بغداد هـ133
 وأصول الدين، له مصنفات

الذهيب، سري 
 .33/113أعالم، 

علي بن عمر الدار  سنن الدار قطين 3١
 قطين

 ،الدمشقي، طبقات سبقت اإلهارة إليه. بغداد هـ125
ال امات على  32 .1/321-32١

 الصحيحني
 االستدراكات 39

 والتتب 
 علل احلديث 83
 اإلفراد   يف الضعفاء 83
 وااؤتل. ااختل. 88
التصحي.  81

 يف احلديث
 اإلفراد 84
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 ااــصــدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
ااستجار يف  85

 احلديث
األربعون يف  83

 احلديث
 ه اي 8١

 األخبار
حممنيد بن سالمة بن 

 جعفر القضاعي ااصر 
يف عدد من  كان متفنناع مصر هـ454

 مصنفات.الُعلوم، وله 
، لكانخابن 

 .4/838 ،وفيات
 احلسني أمحد بن هعب اإلميان 82

 البي قي
من كبار علماء الفقه  نيسابور هـ452

الشافعي يقال إن مصنفاته 
 أل. ج ء.

  الصفد ، الوايف،
األمساء  89 .3/243

 والصفات
 البعث والنشور 13
 المغيب والمهيب 13
معرفة السنن  18

 واآلثار
 عالمة النبوة 11
ا م  بني  14

 الصحيحني
 بن فتو  بن حممنيد
 األندلسي ال عبد

من احلفار الاقات يف  األندلس هـ422
مقٌر  بفنونه عارٌف احلديث

 هاعٌر مصنٌ..

التلمساني، 
نفح الطيب، 

8/338-335. 
من كالم  جمالن 15

 سيد العري
معبد بن أمحد بن 

 عيسى التجييب ااصر 
 (اإلقليشيااعروف  )ب

احلديث واللغة  أئمة من األندلس هـ533
 تصانيفه هاهدة على ذلك. 

 

الفاسي، العقد 
الامني، 

 الكوكب 13 . 1/325
األربعني  1١

 أنوار اآلثار
مشكات  12

 ااصابيح
 مسعود بن حسني
 البغو  الفراء

الدمشقي،  سبقت اإلهارة إليه. مرو هـ533
طبقات، 

 هر  السنة 19 .13، 4/13
ا م  بني  43

 الصحيحني
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 ااــصــدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
األربعني يف  43

 إرهاد السائرين
 بن حممنيد بن حممنيد
 اهلمداني الطائي علي

من علماء احلديث والفقه  همذان هـ555
 األدي.  و

البغداد ، هدية 
 .3/495العارفني، 

جام   48
 األصول

 بن حممنيد بن باركم
 ا  ر  األثري حممنيد

 عامٌل باحلديث والفقه والننيحو الشام هـ333
 .واألدي واحلساي واإلنشاء

 ابن خلكان، وفيات،
4/343-341. 

مقدمة علوم  41
 احلديث

 الرمحن عبد بن امانع
ااعروف الش رزو  

 الصال . بابن

توطن  هـ341
 دمشت 

كان من فضالء عصره يف 
التفسري واحلديث والفقه 
وأمساء الرجال وما يتعلت 

 بعلم احلديث ونقل اللغة 

البغداد ، 
هدية العارفني، 

 أنوار العلوم 44 .3/142

تتصر صحيح  45
 مسلم

 عبد بن العظيم عبد
  ال عبد بن القو 

 اانذر 

احلديث والفقه من أعالم  مصر هـ353
 واللغة واألدي.

 الدمشقي، طبقات،
4/854-85١. 

 تتصر أبي داود 43
 تقريب 4١

 إ  اإلرهاد
 اإلسناد علم

حييى بن هرف بن 
 مرى بن حسن النوو 

  سبت ذكر ه .  دمشت هـ3١3

 لشر  اان اج 42
 مسلم صحيح

 أذكار النوو  49
 يف إلرهادا 53

 احلديث أصول
 بيان إ  إلهاراتا 53

 اا مات األمساء
األربعني يف  58

 مباني اإلسالم
إحتاف ال ائر  51

وإطراف 
 ااقيم السائر

عبد الصمد بن عبد 
الوهاي بن احلسن، 
 ااعروف بابن عساكر 

سبقت اإلهارة إليه يف  دمشت  هـ323
 .اانت

 

  سبقت اإلهارة إليه .   دمشت ـه١42 أمحد بن حممنيد الذهيب تتصر الذهيب 54
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 :ثالثًا: كتب الفقه وأصوله

 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسم الكتاي م
إبراهيم بن علي بن  التنبيه 3

يوس. الفريوزآباد  
 الشرياز 

إمام الشافعية يف عصره يش د  بغداد هـ443
اليت  له على ذلك مصنفاته

 .انتشرت واعتمدت لدى الشافعية

 السبكي، طبقات،
 اللم  8 .4/832

 التلخيص 1
اابسو  يف  4

 فروع  الشافعية
 احلسني أمحد بن

 البي قي
الصفد ،  سبقت اإلهارة إليه. نيسابور هـ452

الوايف، 
 نصوا الشافعي 5 .3/243

حممنيد بن حممنيد  الوسير 3
 الغ الي

من كبار العلماء اجملت دين،  طوس هـ535
 من كبار الصوفية.و

ابن خلكان، 
 وفيات،

4/839,833 
 الوجي  ١
 اخلالصة 2
 مسعود بن حسني ترمجة األحكام 9

 البغو  الفراء
الدمشقي،  سبقت اإلهارة إليه.  مرو هـ533

طبقات، 
4/13،13. 

 الت ذيب 33
 الكفاية 33
احلاو   38

 الصغري
عبد الغفار بن عبد 

  ويينالكريم الق
أحد األئمة األعالم، له اليد  ق وين هـ335

 .الطو  يف علم  الفقه واحلساي

البغداد ، هدية 
 .3/139العارفني، 

 يف التحرير 31
 التنبيه هر 

حييى بن هرف بن 
 مرى بن حسن النوو 

 سبقت اإلهارة إليه. حوران هـ3١3
 

الدمشقي، 
طبقات، 

4/854-
85١. 

 حتفة تتصر 34
 الطالب

 اا ذي هر  35
 الطالبني من اج 33
 مناسك الننيوو  3١

 األصول 32
 والضوابر

 يف اإليضا  39
 احلاج مناسك
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 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسم الكتاي م
ااعتمد يف  83

 ااعتقد
فضل ال بن احلسن 

 التوربشيت احلنفي
من علماء احلديث والفقه  فارس هـ333

 واألصول.  
البغداد ، هدية 

 . 3/413العارفني، 
تتصر  83

 الرعاية
هبة ال بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم 

 الش ري بالبارز 

ابن حجر،  سبقت اإلهارة إليه. الشام هـ١12
الدرر، 

4/438،433 
حممنيد بن علي بن عبد  ا ام  الكايف 88

 الرمحن العلو  احلسيين
من كبار العلماء يف الفقه  الكوفة هـ445

 واحلديث.
الش ابي، بلوغ 

 .8/945، ااراد

 رابعًا: كتب النحو:

 ااصدر علومه بلده وفاته اياسم مصن. الكت اسم الكتاي م
 سيبويه أبو بشر عمرو الكتاي  3

 بن عامان بن قنل 
 البيضاء ـه323

 فارس
من أعلم ااتقدمني يف 

 الننيحو.
ابن خلكان، 

 .1/41وفيات، 
أبو القاسم عبد  ا مل 8

 ال جاجيالرمحَّن 
كان عالمة زمانه يف الننيحو  دْنَن اَو هـ119

 له عدة مصنفات.
ابن خلكان، 

 .1/313وفيات، 
ملحة  1

 اإلعراي
القاسم بن علـى بـن   
ــر   ــان البصــ عامــ

 ااعروف باحلرير 

برز يف األدي واللُّغة، ثيث  البصرة هـ535
 مل يكن له نظري يف عصره.

الداورد ، 
طبقات، 

 الننيحو يف منظومة 4 .8/814

ا  العلوم يف مفت 5
 الننيحو واألدي

يوس. بن أبي بكر 
 حممنيد اخلوارزمي

البغداد ، هدية  من علماء الننيحو واألدي. خوارزم هـ383
 3/١12العارفني، 

ينية ابن مالكألِف 3 حممنيد بن عبد ال بن  
عبد ال بن مالك 

 الطائي األندلسي

اللُّغة يف انت ت إليه الرئاسة  دمشت هـ3١8
مصنفات له و ،والننيحو

 كارية في ما.

البغداد ، 
هدية العارفني، 

3/532. 
تس يل  ١

 الفوائد
ي اللبيبِنُمْغ 2 عبد ال بن يوس.  

 بن أمحد بن هشام
القاهر هـ١33

 ة
انت ت إليه مشيخة علم 
الننيحو يف الديار ااصرية، 

 صن. الكاري من الكتب.

ابن حجر، 
الدرر، 

1/813. 
ضُح أْو 9

 كااَساِل
هر  ابن  33

يلَعِق  
عبد ال بن عبد 

 الرمحن بن عقيل

كان إماما يف العربينية والننيحو  مصر هـ١39
 والبيان والفقه.

 ابـن حجر، الدرر،
8/83١-839. 
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 خامسًا: كتب اللغة:

 ااصـدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسـم الكتاي م
إسحار بن إبراهيم  ديوان األدي 3

 الفارابي
 البغداد ، هدية من علماء األدي واللغة. المك هـ153

 3/33١العارفني، 
ــة   8 ــحا   اللغ ص

 وتاج العربية  
إمساعيل بن َحماد  

 ا وهر 

هـ192  البغداد ، هدية من كبار علماء اللغة. المك 
 .3/338العارفني، 

علي بن عمر الدار  غريب اللغة 1
 قطين

هـ125  ،قاتالدمشقي، طب سبت ذكره. بغداد 
1/321-32١.  

ــان    درة الغواا  4 ــن عام ــي ب ــن عل ــم ب القاس
 البصر  ااعروف باحلرير   

 البغداد ، هدية  سبت ذكره  البصرة هـ535
 .3/5العارفني، 

كفاية  5
 ااتحفو 

 إمساعيل بن إبراهيم
 الطرابلسي أمحد ااغربي بن

هـ333 ــة .لغوياع أديباع فاضالع كان ااغري  ــداد ، هديـ  البغـ
 .3/5ني، العارف

 األمساء ت ذيب 3
 واللغات

حييى بن هرف بن 
 مرى بن حسن النوو 

هـ3١3  الدمشقي، طبقات، سبقت اإلهارة إليه. دمشت 
4/854-85١. 

 سادسًا: كتب األدب:

 درااص علومه بلده وفاته ايسم مصن. الكتا اسم الكتاي م
القاسم بن علي بن  ااقامات 3

عامان البصر  
 ااعروف باحلرير  

    سبت ذكره.  البصرة هـ535

 البيان توهيح 8
 الغواا درة 1
 الرسائل ديوان 4
 اآلداي سخنة 5
زيد بن  عبد ال بن  األربعني اخلطب 3

 مسعود الرفاعي
من علماء الننيحو واألدي  البصرة 

 واللغة ومن الفالسفة.
الش ابي، بلوغ 

 1/3112ااراد، 
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 تب التصوف:سابعًا: ك

 ااــصدر علومه دهلب وفاته اسم مصن. الكتـاي اسـم الكتاي م
قوت  3

 القلوي
 بن علي بن حممنيد
 ااكي عطية

من مشائخ احلديث وعلم  مكَّة هـ123
 الطريقة.

الفاســي، العقـــد  
الـــــــــــــامني، 

8/359-335. 
الرسالة  8

 القشريية
 أبو القاسم عبد الكريم

 بن هوازن القشري 
 الصفد ، الوايف، صويٌف عامٌل متفقٌه مفسٌر. خرسان هـ435

3/8١84. 
إحياء علوم  1

 الدين
حممنيد بن حممنيد 

 الغ الي
ابن خلكان،  سبقت اإلهارة إليه. طوس هـ535

وفيات، 
4/839,833 

عوارف  4
 ااعارف

عمر بن حممنيد 
 الس رورد 

فقيه مفسر واعو من كبار  العرار هـ318
 الصوفية.

السبكي، 
طبقات، 

2/119,112 
الفتوحات  5

 ااكية
حممنيد بن علي بن 

ااعروف بابن  ،حممنيد
 عربي

من كبار علماء الصوفية  األندلس هـ312
 وفالسفت ا.

التلمساني، نفح 
  الطيب،

8/333-33١. 
 بستان 3

 العارفني
حييى بن هرف بن 
مرى بن حسن 

 النوو 

الدمشقي،  سبقت اإلهارة إليه. دمشت هـ3١3
طبقات، 

4/854-85١. 
 

 ثامنًا: كتب السري والتاريخ:

 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسم الكتاي م
سرية ابن  3

 إسحار
حممنيد بن إسحار بن 

  يسار ااطليب ااخ ومي
أحد األعالم وصاحب  اادينة هـ353

 ااغاز . 
ابن كاري، البداية، 

1/183. 
سرية ابن  8

 هشام
 عبد االك بن هشام

ااعافر  بن أيوي 
 البصر 

كان إماما خ يف النحو واللغة  البصرة  هـ839
 واألخبار

ابن كاري، البداية، 
4/835. 
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 ااصدر علومه بلده وفاته اسم مصن. الكتاي اسم الكتاي م
الشفاء بتعري.  1

 حقور ااصطفى
عياض بن موسى بن 
عياض بن اليحصيب 

 األندلسي

ولد
 هـ4١3

فاس 
 بااغري

من كبار علماء احلديث 
 والفقه والتاريخ.

 طبقات، الدمشقي،
4/١١-23. 

األنوار  إرهاد 4
مشائل  يف

 النيب ااختار

حممنيد بن عيسى بن 
 سويد الممذ 

 الدمشقي، طبقات، سبقت اإلهارة إليه. ترمذ هـ8١9
8/119،112. 

تاريخ مكَّة  5
 لالزرقي

أمحد بن حممنيد بن 
 الوليد األزرقي ااكي

ــديث   مكَّة هـ881 ــاء احلــ ــن علمــ مــ
 والتاريخ.

من مقدمة كتاي 
 األزرقي 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

يف اليمن، واحلجاز من القرن الاالث وحتى السادس اهلجـر ،   هناك دراسات عن احلياة العلمية -3
ومشلت الطالي اليمنيني الَِّذين درسوا يف مكَّة، من ا: احلياة العلمية يف اليمن يف القرنني الاالث 
والراب  اهلجر  للدكتور/ عبد الرمحن الشجاع، واحلياة العلميـة يف احلجـاز يف القـرنني الاالـث     

دكتور/ عبد الرمحن ااصن.، واحلياة العلمية يف الـيمن يف القـرنني اخلـامس    والراب  اهلجريني لل
 والسادس اهلجريني للدكتور/ عبد الرمحن ااختار.   

 وما بعده.   ١١، رحلة ابن جبري، ا83١-5/833عن مكَّة ينظر: ياقوت، معجم البلدان،  - 8
 .  23رحلة ابن جبري، ا -1

، النمـل،  8،3، والبلـد، آيـة  ١، الشورى، آية 98، األنعام، آية 93، آل عمران، آية 42الفتح، آية  -4
 .   8، والتني، آية93آية

( ب يـادة هـذا،   35511(، و)34١11احلديث صحيح أخرجه أمحد بن حنبل يف مسـنده، بـرقم )   -5
 (.3193(، وابن ماجة يف سننه برقم، )1985والممذ  يف سننه برقم )

 .  31(، واألزرقي، أخبار مكة، ا8311سننه برقم )احلديث صحيح أخرجه أبي داود يف  -3
 (. 3433احلديث صحيح أخرجه أمحد يف السنن رقم ) -١
 .  339،333، ابن بطوطة، حتفة النظار، ا58١-3/581الفاسي، هفاء الغرام،  -2

 . 3/585،584،581الفاسي، هفاء الغرام،  -9
واإلقامـة علـى    ُمالزمـُة َثْغـري الَعـُدوِّ   أ  اُاراَبطـُة:  وهو  ما ُرِبَر به، وا م  ُرُبٌر،الُربا  لغةع:  - 33

وم  مرور ال نيمن تغريت وريفة الُربر وأصبحت أماكن حليـاة ال ُّهـد ااتصـوفة، كمـا      ج اده؛
، ١/838. )ابـن منظـور، لسـان العـري،     أصبحت تؤد  خدمات اجتماعية ودينيـة وعلميـة  

مكة ااكرمة خالل العصر ااملوكي، مـن  وهناك رسالة دكتورة حلسني هافعي عن األربطة يف 
 جامعة أم القرى ان يريد االست ادة.     

، ا ـ ر ، حـوادث   3١8، ابن بطوطة، حتفة النظار، ا512-3/58١الفاسي، هفاء الغرام،  -33
 .8/48١ال من، 

 .   898اإلعالن بالتوبيخ، ا -38
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 .33رحلة ابن جبري، ا - 31
 .  43،19صن.، احلياة العلمية، ا، اا333ابن بطوطة، حتفة النظار، ا - 34
، 3/582، الفاسي، هفاء الغرام، 359، ابن بطوطة، حتفة النظار، ا١4رحلة ابن جبري، ا - 35

وهناك من العلماء من كانوا حيجون وبصحبت م كتـب م ليسـتفيد من ـا الطـالي والعلمـاء يف      
    (.١/132مكَّة. )الصفد ، الوايف بالوفيات، 

 . 8/339، با ترمة، ثغر عدن، 5/338امني، الفاسي، العقد ال - 33

 .  133ا ، األفضل، العطايا،3/833ا ند ، السلوك،  -3١

تنوعت حلقات الدرس اليت كانت تعقد يف مكَّة، وفقاع ادة إقامة العلماء في ا، فالدائمة: كانت  - 32
ي ا علماء ن لوا يف تعقد من قبل ااقيمني يف مكَّة بصورة مستمرة، أما ااؤقتة ف ي: اليت كان حيي

مكَّة ادة معينة للمجاورة، أما القصرية فكانت تقام من قبل العلمـاء الـذين كـانوا يفـدون إ      
 (.  23-١4مكَّة للحج والعمرة. )ااصن.، احلياة العلمية، ا

 . 25-23ااصن.، احلياة العلمية، ا - 39
يقة مساع كالم العـامل، سـواء كـان    كان العلماء يستعملون طرقاع تتلفة يف التدريس، من ا: طر - 83

من حفظه، أم من كتاي، ويوازي ا يف اان لة طريقة القراءة: وهي إما بقـراءة العـامل والطـالي    
يسمعون، أو بقراءة الطالب على مدرسه، ومن ثمني يقره العامل، ويتب  ذلك اإلجـازة: أ  اإلذن  

ف ـي: مباابـة    ةبـة، أمـا الوجـاد   برواية مسموعات ومقروءات العامل سـواء كانـت لفظـاع أم كتا   
التحصيل الذاتي الَِّذ  يقوم به الطالب من خالل اإلطالع والبحث. )ابـن الصـال ، مقدمـة    

 (.١2، ١١، ١1 ،39ا ،ابن الصال 
 . 31-1/33، الفاسي، العقد الامني، 4/859،852الدمشقي، طبقات علماء احلديث، - 83

 .   3/433حاجي خليفة، كش. الظنون، -88
 . 84١-1/382،843اسي، العقد الامني، الف -81
، ا ـ ر ، حـوادث   54-1/58، الفاسـي، العقـد الـامني،    339ابن بطوطة، حتفة النظار، ا -84

 .   432-8/439ال من، 
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، 912، 1/25١،2١1، ا ـ ر ، حـوادث الـ من،    833-85١ابن بطوطة، حتفة النظـار، ا  -85
3313   . 

، 1/828، الصــفد ، الــوايف بالوفيــات، 33/1١9،2١، 31/81١الــذهيب، أعــالم النــبالء،  -83
  .1/932،28١، 8/425، ا  ر ، حوادث ال من، 32/43١، 4/833

، وينظــــر: ا ــــ ر ، حــــوادث الــــ من، 34/354ابــــن كــــاري، البدايــــة والن ايــــة،  -8١
8/533،199،192،853،383،١2،١١ . 

مصـر وااغـري   هناك عدد كـبري مـن العلمـاء الـذين جـاوروا يف مكَّـة مـن الـيمن والشـام و          - 82
السـبكي،  واألندلس وخرسان ذكرت م كتب الماجم والطبقات؛ للتعرف عن بعضـ م ينظـر:   

الفاسـي،   ،85١، 3١3-3١3، ابن بطوطة، حتفـة النظـار، ا  2/43،5/1 ،طبقات الشافعية
الصفد ، الوايف بالوفيات،  ،1/852،5/418،854،39١، 8/431 ،3/435العقد الامني، 

ــات، ، الكــ599/3١، 5/855،854 ــوات الوفي ــ من،  3/55تيب، ف ، ا ــ ر ، حــوادث ال
3/133،132    . 

، ابـن  5/392، 8/433، الفاسي، العقـد الامينــ،   5/855،854الصفد ، الوايف بالوفيات،  -89
 .        3/838حجر، الدرر الكامنة، 

 .  51١-3/58١عن الربر يف مكَّة ينظر: الفاسي، هفاء الغرام، - 13
 .  3/519،512،511،583،585،584،581، ، الفاسي، هفاء الغرام8/313، عدنبا ترمة، ثغر  - 13
، 8/383،832، الفاســـي، العقـــد الـــامني، 859،332ابــن بطوطـــة، حتفـــة النظـــار ، ا  -18

1/382،355،١3١ ،5/852،338،333. 

 .  3/3١3،3١١، اخل رجي، العقود ،5/833احلنبلي، هذرات الذهب، - 11

هي عن التعري. مبصنفي الكتب اادرجة يف اانت؛ حتى ال تتس  للتنويه فقر: بأنه مت التحا - 14
 اهلوامش وتاقل؛ وهلذا مت إفراد ملحت يف آخر الدراسة بأمساء تلك الكتب ومصنفي ا.  

ثقـة أديبـاع   هـ(، ولد ونشأ وتعلم يف بغداد، كان حمدثاع 339)ت زاهر بن رستم األصب انيهو:  - 15
يف ااسـجد احلـرام. )الصـفد ،     مقـام إبـراهيم  إمامة   حج وتو، للحكايات واألهعارحافظاع 

 (. 34/33١،333الوايف بالوفيات، 
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هـ(، من كبار علمـاء  388، )تي بن نصر بن اابارك الواسطي البغداذ  ااّكي اخلاّللهو: عل - 13
نـه خلـٌت   عومسـ   وغريهـا،   مكَّة"، وحدث به يف الممذ احلديث، اهت ر برواية كتاي "جام  

 (.  88/3١1،3١8)الصفد ، الوايف بالوفيات، ون. كاري
هــ(، اإلمـام   339احلصر  البغداد  )ت علي بن حممنيدأبي الفرج  بن صرهو: برهان الدين ن - 1١

ة، فاسـتفاد  سـن  وعشـرين  نيفـاع  مكَّـة يف  جـاور  احلافو هيخ القراء واحملدثني، األديب الكاتب،
 (.4/338،333 بعلمه مجوع غفرية. )الدمشقي، طبقات علماء احلديث،

هــ(،  383)ت الصـي.  أبـي  بـن  علـي  بن إمساعيل بن حممنيدالعالمة احلافو تقي الدين  هو: - 12
حمدث اليمن يف عصره؛ اختـار مكَّـة ليكمـل في ـا بقيـة عمـره جمـاوراع يتعبـد، ويـرو  كتـب           

   (.533األفضل، العطايا، اوالسنن يف احلديث، ويدرس علم الفقه ويفيت فيه. ) الصِّحا 
فقيـه عـارف خـبري    هــ(،  599)تبن علي التلمساني ااالكي روف علي بن خل. بن مع هو: - 19

، كان حيدث يف مكَّة بكتب السنن بالروايات األرب ، فأخذ عنه فـوج مـن الطـالي.    باألصول
   (. 1/883،883)التلمساني، نفح الطيب، 

بشري بـن أبـي   ي   هو: ر. والَتْب1/3158، الش ار ، بلوغ ااراد، 413األفضل، العطايا، ا - 43
 ،بأردبيـل هــ  5١3سنة حامد بن سليمان بن يوس. أبو النعمان التلي   الصويف الفقيه؛ ولد 

. )الصـفد ، الـوايف   وله تفسـري ملـيح يف عـدة جملـدات    ونارر وأفيت،  ،وروى ،ومس  الكاري
   (.33/338،333بالوفيات، 

 . 1/3133اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  - 43
 ف من حاله هيئاع.ال نعر - 48

 . 3/121هـ، 3433ا ند ، السلوك،  - 41

الصوفية حركة بدأت زهداع وورعاع، ثم تطورت فأصبحت نظاماع هديداع يف العبادة، ثم  - 44
استقرت اماهاع نفسياع وعقلياع بعيداع عن جمراها األول وعن اإلسالم يف كاري من أوج  ا 

يأخذ عناصره وصار ، اإلسالمالدين تعاليم ل. لتايأخذ منحى آخر بدأ ااتطرفة، فالتصوف 
للم يد عن  .يونانية وهندية وصينية ومسيحية أخرىوديانات غري إسالمية بيئات من 

    وما بعدها.39التصوف معتقدا ومسلكا ينظر: صابر طعمه، الصوفية، ا
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مـن  (، هــ 312تااعـروف بـابن عربـي )    ،أبو بكر حممنيد بن علي بن حممنيد الطائي احلامتيهو:  -45
جمموعـة  وله  ،يقول بوحدة الوجود ،وفيلسوفاع ،وصوفياع ،كان هاعراع األندلس، دخل ااشرر،

 (.  33١-8/333، من ااصنفات يف التصوف. )التلمساني، نفح الطيب
 . 3/183اخل رجي، العقود، -43
د بـن  أمحـ ، وااغربـي هـو:   8/838،833، ا ند ، السلوك، 33اللي ي، صلحاء اليمن، ا - 4١

كـان   من كبار مشائخ الصوفية، هـ(،5١2)ت علي بن أمحد بن حييى بن حازم الرفاعي ااغربي
 (.  ١/883،839. )الصفد ، الوايف بالوفيات، هافعي ااذهب فقي اع

بن حممنيد بن أبي غنامة مل نعار على ترمجتـه   . القاضي عبد ال1/3182الش ار ، بلوغ ااراد، - 42
 فرة لدينا.  يف ااصادر اليت تو

. والطل  هو: إسحار بن أبي بكر 198، األفضل، العطايا، 1/3421الش ار ، بلوغ ااراد،  -49
هـ(، فقيـه حمـدث، تـو  قضـاء مكَّـة. )الفاسـي،       3١3بن إبراهيم الطل  ااكي الشافعي )ت

 (.1/893العقد الامني، 
محاة، اهـت ر بـالعلم واخلطابـة     من هـ(،١93)تبن سعد ال بن مجاعة  إبراهيمحممنيد بن هو:  - 53

درس وأفتـى وصـن.. )ابـن     والفلـك،  الشرع، هارك يف علوم م  تفرده يف الرواية يف وقته، 
 (.    1/823،823حجر، الدرر الكامنة، 

    .1/319الش ار ، بلوغ ااراد،  - 53
 نالـرمح  عبـد  بـن  عمر بن حسني بن بكر أبو. وااراغي هو: 888اللي ي، صلحاء اليمن، ا -58

اسـتوطن اادينـة، وكـان يقـ. يف مكَّـة       ،هيوخه أكار عن بالرواية تفردهـ(، 233)ت ااراغي
       (.١/813حيدث. )ابن حجر، إنباء الغمر، 

هـ(، متي  بنبوغه يف علوم ١93)ت األميوطي الرحيم عبد بن حممنيد بن إبراهيم الدين مجالهو:  - 51
ين سنة ُيسم  كتب احلـديث، ويفـيت، ويـدرس    الشرع واللغة، واألصول، جاور يف مكَّة عشر

 (.833-1/852، العقد الامني الفقه، ويصن. الكتب. )الفاسي،
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هــ(، قـدم القـاهرة للدراسـة، ُثـمني تصـدر       233هو: إبراهيم بن حممنيد بن أيوي اإلبناسـي )ت  - 54
ج م  للتدريس والتصني. يف الفقه واحلديث واألصول م  اإلفتاء، وكان يمدد على مكَّة للح

 (.١/1,8نشر العلم. )احلنبلي، هذرات الذهب، 

 .838األفضل، العطايا، ا - 55

 . 4/8833، اخل رجي، طراز أعالم ال مان، 8/13١،833ا ند ، السلوك،  - 53
هــ(، كـان عالمـة زمانـه،     23١راز  )تْيهو: جمد الدين حممنيد بن يعقوي الفريوزآباد  الشِّـ  - 5١

، مصــنفات أهــ رها كتــاي "القــاموس احملــير"في ــا ولــه  ،يــانالســيما يف اللغــة واألدي  والب
 (.12١، احلبشي، مصادر الفكر، ا892-894ا ، صلحاء اليمن،)اللي ي

عصـره،   حـافو هـ(، 233)ت العراقي الرمحن عبد بن احلسني بن الرحيم عبدهو: زين الدين  - 52
عليه  خترجلو إسناده، واإلسناد، رحل إليه القريب والبعيد لالستفادة من ع مشايخ أعلى ومن

   (.3١3-5/3١8، صن. يف احلديث والفقه. )ابن حجر، إنباء الغمر، عصره أهل غالب

بـرز يف علـم احلـديث،     هــ(، 232)ت يمـ اهليا بكر أبي بن سليمان بن بكر أبي بن عليهو:  - 59
 كـاري  وصـار  ،العجلـي  ثقـات  وكـذا  ،حبـان  ابـن  ثقات مج  ، كماالستة الكتب زوائد وخرج

 (.5/3١8. )ابن حجر، إنباء الغمر، للمتون تحضاراالس

 كـان عارفـاع   هــ(، ١91)ت حممنيد بن أمحد بن حممنيد بن أمحد بن حـامت ااصـر    تقي الدين هو: - 33
واحلديث، درس يف عدة بلدان من ا مكَّة، فاستفاد بعلمه مج  من الطالي. )ابن حجـر،   بالفقه

 (.1/9١،93إنباء الغمر، 

، مـن  قاضـي ا  وابن مكَّة قاضيهـ(، ١99)ت ،أمحد النوير  بن حممنيد أمحد بن الدين حمبهو:  -33
واستمر في ـا حتـى تـويف.     ،مكَّة قضاء إ  حتول ُثمني ،اادينة قضاء وليعلماء احلديث والفقه، 
  (.1/381)الفاسي، العقد الامني، 

 .   8/924،921اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  - 38
 . 8/833 با ترمة، ثغر عدن، - 31

 . 1/3133،3158،3114الش ار ، بلوغ ااراد،  -34
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الواسـطي   الفـَاُروثي  بـن  عمـر  بـن  إبـراهيم  أمحـد بـن  احلافو اافسر العالمـة عـ  الـدين     هو: -35
 واللغـة  بالعربيـة  بصرياع ،ووجوه ا بالقراءات عارفاع مفتياع عالمة عاااع فقي اعهـ(، كان 394)ت
 وكـان  ،والعرار ،واحلرمني ،بدمشت خلت منه مس ... خرياع زاهداع واعظاع خطيباع بالتفسري عاااع

 (.3/53،55. )الكتيب، فوات الوفيات، والعام اخلاا من التام القبول له
، الشـ ار ،  2/349،32/81، الصفد ، الوايف بالوفيـات،  2/349النوير ، ن اية األري،  - 33

 .   8/3315بلوغ ااراد، 
العـامل العامـل    هــ(، ١31)ت ااكي ُثمني ،ااصر  القسطالنين حممنيد عُامنيان ب الدين قطبهو:  - 3١

الرحال ال اهد العابد الفاضل األديب، ولد يف مصر، انت ى به ااقـام يف مكَّـة حيـدث، فـروى     
 (.  13-1/8١خلت كاريون. )الفاسي، العقد الامني،  عنه

 .1/33١،333الفاسي، العقد الامني،  -32
هــ(، كـان فقي ـاع حمـدثاع     ١١4ين إمساعيل بن عمر بن كاري الدمشقي )تهو: احملدث عماد الد -39

حافظاع مصنفاع، وإليه انت ت الرئاسة يف التاريخ، له كتاي "البداية والن ايـة". )ابـن خليـل، ذيـل     
 (.  8/53األمل، 

 .35. اللي ي، صلحاء اليمن، ا 3/153،153ابن حجرـ، إنباء الغمر،  -١3

بن يوس. بن أبي بكر ااالكي التوزر ، القاضي احملدث الفقيه الورع  هو: فخر الدين عامان - ١3
هـ كان كاري احلج واجملاورة يف مكَّة، )الصفد ، الوايف بالوفيات، 3١1الصاحل، ولد سنة 

8/418.) 

وحـدث  هـ(، اجت د يف طلـب العلـم،   ١١١احلليب )تحممنيد بن عمر بن احلسن بن حبيب هو:  -١8
 (.3/32١. )ابن حجر، إنباء الغمر، ت يف القاهرةما ،مكَّةيف و ،بلدهيف 

هي ثالث مدارس بناها بعض حكام الدولة الرسولية يف اليمن من ا: مدرسة اانصور،  -١1
 . 58١-3581، ينظر: الفاسي، هفاء الغرام، ومدرسة  اجملاهد، ومدرسة  األفضل

 .813سالمية، ا، األكوع، اادارس اإل5/429،493، 3/411الفاسي، العقد الامني،  -١4
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هــ(، انتقـل إ  مكَّـة    ١54والشقيفي هـو: أبـو القاسـم بـن حممنيـد الشـقيفي الـيمين )ت بعـد          -١5
واستوطن ا، فأصبح عامل ال يدية وفقي  ا وحمدث ا، عمل على نشر العلـم، وتصـني. الكتـب.    

 (.3892-1/3893)الش ابي، بلوغ ااراد، 
 . 1/389١، 325-8/321راد، ، الش ار ، بلوغ اا139األفضل، العطايا، ا -١3
 .8/333، با ترمة، ثغر عدن، 5/334الفاسي، العقد الامني،  -١١
 .  1/3333،3335،3595الش ار ، بلوغ ااراد،  -١2
 .    8/333،339با ترمة، ثغر عدن،  -١9

هو: أمحد بن حممنيد الدينار ، أبو الفتح، كان يدرس يف مكَّـة أوائـل القـرن السـاب  اهلجـر .       - 23
 (. 1/3489،3482الش ار ، بلوغ ااراد، )

هـ(، مـن علمـاء الـيمن يف    333هو: حنظلة بن احلسن بن هعبان الغساني الصنعاني )ت بعد  -23
 (.484-3/485احلديث والفقه، ووق. يف مكَّة ينشر العلم. )الش ار ، بلوغ ااراد، 

لرمحن بـن أبـي حرمـي    . وابن أبي حرمي هو: عبد ا8/213، 3/533الش ار ، بلوغ ااراد،  -28
فتو  بن بنني العطار، ااكي، كان عطاراع يف مكَّة وحمدثاع مس  عنه مج  غفري. )الش ار ، بلوغ 

 (. 3/533،533ااراد، 
 . 311١، 3183-1/3181الش ار ، بلوغ ااراد،  -21
هـ(، من مشـاهري علمـاء احلـديث يف    313هو: علي بن حممنيد بن أمحد بن َجديد احلضرمي )ت -24

-8/315ليمن الرحالة، ن ل يف مكَّة للمجاورة وحدث ودرس الفقـه. )ا نـد ، السـلوك،    ا
 (.  3/853,849، الفاسي، العقد الامني، 319

 .3111، 1/3114الش ار ، بلوغ ااراد،  -25
ــد ، الســلوك -23 ــراد، الشــ ار ، 8/183،139، ا ن ــوغ اا  .1/3512،351١،3141،3148،3183,3183، بل

 يف اللغة والنحو واألدي ينظر االحت بالدراسة.    وعن كتب احلرير 
 .     1/31١5،3155،3158الش ار ، بلوغ ااراد،  -2١

 حفـو القـرآن   هــ(، 349)ت ب اء الدين علّي بن هبة ال بن سالمة ااصر  بن اُ منيْيـ   هو:  -22
يف ه تفقَّـ ، والسـلفي  إ  دمشت وبغـداد، ومسـ  يف اإلسـكندرية عـن احلـافو     ورحل صغرياع، 
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. )الصـفد ،  وروى عنـه خلـتٌ  في ـا،  رئـيس العلمـاء   القاهرة، واكانته العلمية صار يف وقتـه  
    (.88/825الوايف بالوفيات، 

 .3/393، اخل رجي، العقود، 8/13ا ند ، السلوك،  -29

هــ(،  32١)ت عسـاكر  بنبـا  ، ااعـروف الوهـاي  عبد بن الصمد عبداحملدث أمني الدين  هو: - 93
احداع من كبـار علمـاء احلـديث احلـافظني العـارفني باألسـانيد واآلثـار يف الـبالد         الَِّذ  كان و

اإلسالمية، جاور يف مكَّة أربعة عقود ينشر العلم فاستفاد منه مجلـة مـن الطـالي. )الفاسـي،     
 (.415-5/418العقد الامني، 

  .1/3133الش ار ، بلوغ ااراد،  -93
 .1/3133،3143الش ار ، بلوغ ااراد،  -98
، ُمْسـند ُخراسـان  هــ(،  33١الطوسـي )ت رضي الدين أبو احلسن ااؤيد علّي بـن حسـن    هو: -91

 (.  33/384,381اهت ر باحلديث والفقه، َحدنيخث عنه الكاري. )الذهيب، أعالم النبالء، 

انت ـت إليـه    ،مسـند الشـام   هــ(، 398)تتقي الدين إبراهيم بن علي بن أمحد الواسـطي  هو:  -94
هــ،  3439، مس  عنه الكاري. )ا  ر ، حوادث الـ من،  عارٌف فقيٌه ،سنادالرحلة يف علو اإل

3/3١3،339   .) 

 عابداع زاهداع مالكياع فقي اعهـ(، كان 321)ت التلمساني اا الي النعمان بن موسى بن حممنيد هو: -95
    (.5/22. )الصفد ، الوايف بالوفيات، مبصر تويف عارفاع

هـ( ذلك العامل ااتمكن 331ن موسى بن مسد  الغرناطي )تهو: احلافو حممد بن يوس. ب - 93
يف التفسري واحلديث والفقه واللغة واألدي ونظم الشعر والبالغة، انضم إ  قافلة اجملاورين 
يف مكَّة فتصدر التدريس واإلفتاء واخلطابة م  تصني. الكتب. )الصفد ، الوايف بالوفيات، 

33/384،381.) 

 .1/3115د، الش ار ، بلوغ اارا -9١

 .   3133، 1/3118الش ار ، بلوغ ااراد، - 92
الشيخ حممنيد بن حييى الناسخ األرتلي مل  د له ترمجة يف ااصادر اليت بـني أيـدينا. ولعلـه الـذ       -99

 .  8/82ترجم له ا ند ، السلوك، 
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ن أبو حييى زكريا اإلسكندراني، أهار إليه ا نـد  يف معـرض ترمجتـه انصـور بـن حسـن بـ        -333
 (.   8/89إبراهيم الفرسي، وأنه أخذ عليه عدة كتب يف احلديث. )ا ند ، السلوك، 

، والـرواو  هـو: الشـيخ أبـو عبـد ال حممنيـد بـن ااختـار         1/3113الش ار ، بلوغ ااـراد،  -333
 (.  528الرواو . )واألفضل، العطايا، ا

 . 1/3512،351١،3133،3141،3148الش ار ، بلوغ ااراد،  - 338
مـن سـواد    ااقـرئ،  الفقيه الشافعي هـ(،383)ت أبو احلسن ،علي بن اخلطاي بن مقلد: هو -331

    (.2/894العرار. )السبكي، طبقات الشافعية، واسر 

 .1/3133،3133،3148الش ار ، بلوغ ااراد،  -334

 .3/113اخل رجي، العقود،  -335
 . 311١،3114،3111،3189،318١،3185،3183،3183/ 1الش ار ، بلوغ ااراد،  -333
 . 1/311١،3114،3111،3189،318١،3185،3183،3183الش ار ، بلوغ ااراد،  -33١

 .  3143، 1/311١،3113،3114،3111،3182الش ار ، بلوغ ااراد،  -332
 َكـانَ هــ(،  333)ت ااّكـي  العسـقالني  الكنـاني  حييـى  بن إبراهيم بن خليل بن سليمانهو:  -339

    (. 35/1١4فد ، الوايف بالوفيات، . )الصوالعبادة والدين بالعلم مش وراع

، 4/8354،8351، اخل رجــي، طــراز أعــالم ال مــان، 882-883األفضــل، العطايــا، ا  -333
 . 1/3131،3489الش ار ، بلوغ ااراد، 

 .  3/341، ابن حجر، إنباء الغمر، 3/133اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  -333
 . 3133،3159،315١،3153،3158،3113،3115/ 1الش ار ، بلوغ ااراد،  -338

 عبد أمحد بن الدين تقي ، واحلوراني هو:3159،3115/ 1هـ، 3483الش ابي، بلوغ ااراد،  -331
 جامعـاع  بـالفرائض  عارفـاع  هـافعياع  فقي اع كانهـ(، 33١احلليب )ت احلوراني ااقدسي الواحد

الفاسي، العقد . )باادينة تويفو ،مكَّةيف  جاورو حدث، ودرس، وأفتى، ،والعمل العلم بني
 (. 23-1/28الامني، 

 .  1/3885الش ار ، بلوغ ااراد،  -334
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هــ(، عالمـة سـبتة    ١88هو: حممنيد بن حممنيد بن حممنيد بن علـي القرهـي البـدر  السـبيت )ت     -335
 (. 8/113وخطيب ا، حج وجاور مبكَّة حتى تويف. )الفاسي، العقد الامني، 

. وعن كتب الدار قطين ميكـن  3١8ل، العطايا، ا، األفض1/3433الش ار ، بلوغ ااراد،  -333
 الرجوع إ  االحت اارفت يف آخر بالدراسة.   

من أهل العلم مس  عنه مجاعة مـن   ،هـ(١١4هو: علي بن حسن بن مخيس البابي احلليب )ت 33١-
   (. 8/41الطالي. )ابن خليل، ذيل األمل، 

ام مفيد عـامل، جـاور مبكَّـة واادينـة،     هـ(، إم١83هو: حييى بن زكريا السوار  احلوراني )ت -332
 (.١/415وتويف يف الاانية. )الفاسي، العقد الامني، 

. والدالصي هو: عفي. الدين عبد ال بن عبـد احلـت بـن    3/834اخل رجي، طراز أعالم،  - 339
هـ(، من كبار أئمة اإلسالم يف علم القراءات، استقام ١83عبد ال، ااش ور بالدالصي )ت

جماوراع زهاء ثالثني سنة يقرئ الناس احتساباع،فعرف بشيخ احلـرم، وهـيخ اإلقـراء.    يف مكَّة 
 (.5/392،39١)الفاسي، العقد الامني، 

هـ(، فقيه إمام بارع زاهد، ١81هو: حممنيد بن إبراهيم بن يوس. القصر  السبيت ااالكي )ت -383
 (.1/154نة، جاور يف مكَّة واادينة، له عدة مؤلفات. )ابن حجر، الدرر الكام

هــ(، جـاور يف مكَّـة، وحـدث     ١81هو: جليل بن عمر بن يوس. الطرد ، أبو األمانة )ت -383
 (.1/43١ب ا. )الفاسي، العقد الامني، 

كاري النقـل  هـ(، فقيه منارر ١12)ت عمر بن أبي احَلرم زين الدين الدمشقي بن الكتنيانيهو:  -388
 (. 1/3352،33١مات يف القاهرة. )ا  ر ، حوادث ال من، 

هــ(، قطـب ال هـاد، ومـن     ١83هو: عبد ال بن حممنيد بن حممنيد بن عبد ال األصـف اني )ت  -381
 (.5/8١3علماء احلديث ن ل يف مكَّة. )الفاسي، العقد الامني، 

هـ(، خل. والـده علـى   ١13هو: مجال الدين حممنيد بن عاَمان بن موسى الطائي اآلمد  )ت -384
واســتمر اــدة مخــس وأربعــني ســنة. )ا ــ ر ، حــوادث الــ من،   إمامــة احلنابلــة يف مكَّــة

8/494.) 
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هــ(، مـن ثـور    ١12هو: أبو القاسم هبة ال بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارز  احلمـو  )  -385
  (.4/438،433. )ابن حجر، الدرر الكامنة، إليه اإلمامة يف زمانه العلم، انت ت

 . 3/835،834اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  -383
هـ(، كان عاااع حافظـاع  ١44)ت يوس. بن عبد الرمحن بن يوس. احلليب اا   الدمشقيهو:  -38١

 (.    433-4/45١مصنفاع يف احلديث. )ابن حجر، الدرر الكامنة، 

هــ(، مـن كبـار علمـاء     ١42)ت بن قامياز الذهيبعامان مشس الدين حممنيد بن أمحد بن هو:  -382
يف التاريخ واحلديث والفقه دار اإلسالم لش رت ا ومكانت ا  اإلسالم احلفار، مألت مصنفاته

 (.  332-8/331العلمية. )الصفد ، الوايف بالوفيات، 

النووى من كبار علماء اإلسالم يف القرن الساب  اهلجر ، لـه كـاري مـن ااصـنفات جلـ ا يف       -389
، طبقـات  علوم القرآن واحلديث والفقه وأصوله واللغـة والتصـوف والتـاريخ. )الدمشـقي    

(. وللم يـد عـن   3/33،59هــ،  3438، حـاجي خليفـة،   85١-4/854علماء احلـديث،  
 كتب النوو  يراج  االحت بالدراسة.

 .835-3/834اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  -313

 .8/312هـ، 3433با ترمة، ثغر عدن،  -313

ومـدرس   ز،حنـو  احلجـا   هــ(، ١22)تأمحد بن حممنيد بـن عبـد ااعطـي     ه اي الدينهو:  -318
 (.3/8١١،، الدرر الكامنةابن حجرالعربية. )

 . 8/82با ترمة، ثغر عدن،  -311

 .314-3/311الفاسي، العقد الامني،  -314

 الكتب اليت درسوها مت وضع ا يف ملحت مرفت بالدراسة. - 315

 .183/ 1، ، العقد الامني، الفاسي8/433، ا ند ، السلوك -313
 .8/833با ترمة، ثغر عدن،  -31١
 .3/58اجي خليفة، كش. الظنون، ح -312
 .8١3، االعطايا - 319
 عن تلك الكتب اليت مسع ا وقرأها يراج  ما سبت احلديث عنه.     - 343
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  .8/13ا ند ، السلوك،  - 343

 .  3/393اخل رجي، العقود،  ،81١ا، األفضل، العطايا - 348

 .  41احلبشي، مصادر الفكر، ا - 341

 . 328-323األكوع، اادارس اإلسالمية، ا - 344
 .  3143، 1/311١،3113،3114،3111،3182الش ار ، بلوغ ااراد،  - 345

 عن تلك الكتب يراج  ما سبت احلديث عنه.    - 343
 . 1/3111الش ار ، بلوغ ااراد،  - 34١
 8/183السلوك، السلوك،  - 342
 .3512-3513، 3141،3148،3183,3183/ 1الش ار ، بلوغ ااراد،  - 349

، احلنبلـي، هـذرات الـذهب،    8/843، الكتيب، فوات الوفيات، 8/5١3 ا ند ، السلوك، - 353
3/312. 

، 82-32/84، 1/35، الصفد ، الوايف بالوفيات، 358-2/349النوير ، ن اية األري،  - 353
، حـاجي خليفـة،   8/133، ابـن حجـر، الـدرر الكامنـة،     8/48١الكتيب، فوات الوفيات، 

 .  5/495عارفني، ، البغداد ، هدية ال3/391،329كش. الظنون، 
 .3/838طراز أعالم ال مان،  - 358

 .  13،82اللي ي، صلحاء اليمن، ا - 351

 .44، احلبشي، مصادر الفكر، ا3/883اخل رجي، طراز أعالم ال مان،  - 354
 . 8/312با ترمة، ثغر عدن،  -355

 .884،393،333،83، األكوع، اادارس اإلسالمية، ا١1، 38اللي ي، صلحاء اليمن، ا - 353
 .423العطايا، ا - 35١

 . 8/82با ترمة، ثغر عدن،  - 352

 ااصدر نفسه والصفحة. - 359
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 ع:ــادر واملراجـاملص

هـ(، أخبار مكَّة وما جاء في ا من اآلثار، دار األندلس 881األزرقي، حممنيد بن عبد ال )ت1
 م.3993هـ/3433للطباعة والنشر والتوزي ، بريوت، 

، مؤسسة الرسالة، بريوت، 8لي، اادارس اإلسالمية يف اليمن،  /األكوع، إمساعيل بن ع -8
 م.3923هـ/3433

هـ(، طبقات صلحاء اليمن، ااعروف )بتاريخ 934اللي ي، عبد الوهاي بن عبد الرمحن )ت -1
 م.3994هـ/3434، مكتبة اإلرهاد، صنعاء، 8اللي ي(، حققه: عبد ال حممنيد احلبشي،  /

هـ(، رحلة ابن بطوطة، ااسماة )حتفة النظار يف ١١9بن عبد ال بن حممنيد )ت ابن بطوطة، حممنيد -4
 (.،  ، تيغرائب األمصار(، هرحه وكتبه: طالل حري، دار الكتب العلمية، بريوت، )

البغداد ، إمساعيل باها، هدية العارفني يف أمساء ااؤلفني وآثار ااصنفني من كش. الظنون،  -5
 م.3928هـ/3438بعة عامدار الفكر، بريوت، ط

هـ(، نفح الطيب بأرض األندلس الرطيب، حتقيت: 3343التلمساني، أمحد بن حممنيد ااقر  )ت -3
 م.  3932هـ/3122إحسان عباس، دار صادر، بريوت، 

وااناسك هـ(، رسالة اعتبار الناسك يف ذكر اآلثار الكرمية 333ابن جبري، حممنيد بن أمحد )ت -١
 .هـ343١ ، دار مكتبة اهلالل، بريوت،8حلة ابن جبري(،  /ااعروفة بــــ)ر

هـ(، تاريخ حوادث ال من وأنباء وفيات األكابر واألعيان ١19ا  ر ، حممنيد بن إبراهيم )ت -2
، ااكتبة 3من أنبائه، ااعروف )بتاريخ ابن ا  ر (، حتقيت: عمر عبد السالم تدمر ،  /

 م.3929هـ/3439العصرية، بريوت، 

، دار كش. الظنون عن أسامي الكتبهـ(، 333١اجي خليفة، مصطفى بن عبد ال )تح -9
 م.3928هـ/3438الفكر، بريوت، طبعة 

بأنباء العمر يف إنباء الغمر ، هـ(251ابن حجر، ه اي الدين أمحد بن علي العسقالني )ت -33
 .م3923هـ/3433، دار الكتب العلمية، بريوت، 8التاريخ،  /
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الدرر الكامنة يف أعيان ااأة ، هـ(251 اي الدين أمحد بن علي العسقالني )تابن حجر، ه -33
 م.  39١3هـ/3193، دار ااعرفة، بريوت، 8الاامنة،  /

احلبشي، عبد ال حممنيد، مصادر الفكر العربي اإلسالمي يف اليمن، مرك  الدراسات والبحوث  -38
 ،  (.ي، تاليمنية، صنعاء، )

، دار 8هـ(، هذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  /3329ي بن العماد )تاحلنبلي، عبد احل -31
 م.39١9هـ/3199ااسرية، بريوت، 

العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، عين ، هـ(238اخلرجي، علي بن احلسن )ت -34
 م 3921هـ/3431، دار األدي، بريوت، 8بتصحيحه: حممنيد بن علي األكوع،  /

، أو ما العقد الفاخر احلسن يف طبقات أكابر اليمن، هـ(238بن احلسن )ت اخلرجي، علي -35
، حتقيت ودراسة: عبد ال بن قايد العباد  وآخرون، يعرف باسم )طراز أعالم اليمن( 

 ـ.ه3413، ا يل ا ديد، صنعاء، 3 /

ان وأنباء أبناء هـ(، وفيات األعي323ابن َخلَِّكان، أمحد بن حممنيد بن إبراهيم بن أبي بكر )ت -33
 م.3942ال مان، نشره: حممنيد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة 

هـ(، ذيل األمل يف ذيل الدول، حتقيت: 983ابن خليل، زين الدين عبد الباسر بن خليل )ت -3١
 م.8338هـ/3488، ااكتبة العصرية صيدا، بريوت، 3عمر عبد السالم تدمر ،  

هـ(، طبقات علماء احلديث. ١44منيد بن أمحد بن عبد اهلاد  )تالدمشقي، أبو عبد ال حم -32
 هـ.3439ت، ، مؤسسة الرسالة، بريو3حتقيت: أكرم البوهيو وآخرون،  /

دار الكتب العلمية، بريوت  ،هـ(، طبقات اافسرين945الداورد ، حممنيد بن علي بن أمحد )ت -39
 ، ت،  (. ي)

هـ(، سري أعالم النبالء، حتقيت: حمب الدين أبي ١42)ت الذنيهيب، حممنيد بن أمحد بن عامان -83
 م.399١هـ/343١، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، 3سعيد عمر بن غرامة،  /

 ، دار عامل الكتب للنشر والتوزي ،3صابر طعمه )الدكتور(، الصوفية معتقداع ومسلكاع،   -83
 م. 3925هـ/3433الرياض، 
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(، مقدمة ابن الصال  يف علوم ـه348بد الرمحَّن الش رزور  )تابن الصال ، عامان بن ع -88
طبعة،  ،احلديث، حتقيت عبد احلميد هنداو ، ااكتبة العصرية، صيدا، بريوت

 .م8331هـ/3484

هفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، حتقيت: عمر عبد ، هـ(218حممنيد بن أمحد احلسين )تالفاسي،  -81
 .، )ي، ت،  (العربي السالم تدمر ، دار الكتاي

لعقد الامني يف تاريخ البلد األمني، حتقيت: فؤاد ا، هـ(218حممنيد بن أمحد احلسين )تالفاسي،  -84
 .هـ3439، مؤسسة الرسالة، بريوت، 8سيد،  /

طبقات الشافعية الكلى، حتقيت: حممود  هـ(،١١3السبكي، عبد الوهاي بن علي )ت -85
 م.  3998هـ/3431، هجر للطباعة والتوزي ، القاهرة، 8 /الطناحي، وعبد الواس  احللو، 

هـ(، اإلعالن بالتوبيخ ان ذم التاريخ، 938السخاو ، مشس الدين حممنيد بن عبد الرمحن )ت -83
 .. )ي، ت،  (حققه وعلت عليه: فران  روزناال، دار الكتب العلمية، بريوت

ل يدية الكلى، ويسمى )بلوغ ااراد يف هـ(، طبقات ا3358الش ار ، إبراهيم بن القاسم )ت -8١
، مؤسسة اإلمام زيد بن علي الاقافية، 3حتقيت: عبد السالم الوجيه،  / معرفة اإلسناد(
 م.8333هـ/ 3483عمان، األردن، 

باعتناء.س، دندوين ، هـ(، الَوايْف بالوفيات، ١34الَصفَّد ، صال  الدين خليل بن أيبك )ت -82
  . م3993هـ/3433، هتاي  هتوتغارت، دار النشر قران ، 8 /

ه(، فوات الوفيات والذيل علي ا، حتقيت: إحسان عباس، دار ١34الكتيب، حممنيد بن هاكر )ت -89
 ، ت،  (.يصادر، بريوت، )

أوسكرلو،  حققه:هـ(، تاريخ ثغر عدن، 94١با ترمة، عبد ال الطيب بن عبد ال بن أمحد )ت -13
 .م3993هـ/3433بولي، القاهرة، ، مكتبة مد8جمدين لندن،  /

، دار الكتب 3هـ(، البداية والن اية،  /١١4ابن كاري، إمساعيل بن عمران الدمشقي )ت -13
 م.3925هـ/3435العلمية، بريوت، 
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ااصن.، عبد الرمحن، احلياة العلمية يف بالد احلجاز يف القرنني الاالث والراب  اهلجريني،  -18
 م.8338مقدمة إ  قسم التاريخ كلية اآلداي، جامعة صنعاء، رسالة دكتوراه غري منشورة 

هـ(، لسان العري، اعتنى ١33ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممنيد بن مكرم )ت -11
، دار إحياء الماث العربي، بريوت، 3بتصحيحه: حممنيد عبد الوهاي، وحممنيد الصادر،  /

 م.3995هـ/3433

هـ(، ِنَ اَيُة األَري يف فُنوْن األدي، حققه ١11أمحد بن عبد الرمحَّن )ت النَُّوْير ، ه اي الدين -14
 هـ.3439طبعة، ، جمموعة من األساتذة ثسب األج اء، دار الكتب ااصرية، القاهر

هـ(، معجـم البلـدان، حتقيـت: فريـد     383ياقوت احلمو ، أبو عبد ال ياقوت بن عبد ال )ت -15
 .م3993هـ/3433 ،ر الكتب العلمية، بريوت، دا3عبد الع ي  ا ند ،  /



 

 

 

 

 

 

 

 ل ــة احملمــأزم
 ز معهاـوتعامل امللك عبدالعزي

 م4291هـ / 4411
 

 

 

 أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر املساعد 
 جامعة القصيم
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 859       د. فاطمة حممد الفرحيي      م3991هـ/3844 وتعامل امللك عبدالعزيز معهاأزمة احململ  

 م4291هـ / 4411  وتعامل امللك عبدالعزيز معها أزمة احململ

 البحث ملخص

عرف عن امللك عبدالعزيز )طيب اهلل ثراه( حنكتـ  اليياسـية ع عالتاتـ  مـ      
 (3)خصوم  سواًء ع الداخل أو اخلارج ومن ذلك تعامل  م  ما عـرف اادثـة احملمـل   

م، ومـا ترتـب عليهـا مـن تـوتر ع العالتـات اليـعودية        3991هــ/  3844املصري 
ع النزاع، اإلخوان واحلكومـة املصـرية،   املصرية، ودور امللك عبدالعزيز ع احتواء طر

والبحث دراسة وثائقية من خالل عرض لوجهة النظر األجنبية )الربيطانية  واهلولندية 
 واألملانية والفرنيية( حلادثة احململ املصري.
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 سبب حدوث األزمة وحنكة امللك عبدالعزيز يف التعامل معها: 

اسـتعداد احلكومـة املصـرية    م وأثنـاء  3991هــ/  3844ع موسـ  حـع عـام    
، أبلغها تنصل طهـران أن احلكومـة اليـعودية تنـوي أن     (9)إلرسال احململ إىل احلجاز

 .(8)دخول  أرض احلجاز سجترد حرس احململ من سالح  مبجرد

وعلى أثر ذلك كتب جملس الوزراء املصري برتية إىل امللـك عبـدالعزيز يطلـب    
، (4)مبلحقاتها، مـن طوييـ  وسـواري وهجانـ     فيها أن يرافق أمري احلع أورط  كاملة 

وغريها من املعدات، وأن هذه القوة سـاافق احملمـل ع تنقالتـ ، وأن تكـون مراسـ       
ورد امللك عبدالعزيز على الربتية اليت أرسـلتها   (5)احململ كاملتب  سنويًا بغري أي تعديل

ت الـيت ولـلإ إىل   احلكومة املصرية بشأن طلعة احلع هلذا العام، واحملمـل واإلاـاعا  
علم  من بعض املصادر ، وتد استهل الربتية بشكر احلكومـة املصـرية وجاللـة ملـك     

، وأن حكومة مصـر وملكهـا ذخـر    (1)مصر على ما يبذل  من مياعدة للحجاز وأهل 
لإلسالم، ويأمل أن يكونوا عونًا ل  ع تطبيق كتاب اهلل وسنة رسول ، ث  عرض حالة 

الد احلجازية، وعـدم وجـود مـا يعكـر سـالمة احلجـاج، وأنـ         األمن واستتباب  ع الب
ميتعد الستقبال احململ وركب احململ على الرحب واليعة، وسوف ينالوا الاحيـب  
الالئق مبقامه  ومبصر وأهل مصـر ومبلـك مصـر، وأ ـاف ع برتيتـ  بأنـ  سييـم         

أثنـاء تأديـة   بدخول البعثات الطبية كلها، لالعتناء االة احلجاج الصـحية وإسـعافه    
. يتض  لنا حرص امللك عبدالعزيز على االحتفاظ بعالتات طيبة م  مصر، (7)الفريضة

حيث أن  بدأ رده بالاحيب والشـكر والثنـاء علـى احلكومـة املصـرية، ثـ  أاـار إىل        
استتباب األمن ع احلجاز بعد تولي  مقاليد احلك  في ، حيث كانإ احلجاز تعاني مـن  

 ك بعام أثناء حك  األاراف.ا طراب األمن تبل ذل

ث  انتقل إىل الغرض األساسي من برتيت ، وهو أن ال يكـون مـ  ركـب احملمـل     
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سالح ما، أسوة اجاج سائر بالد امليلمني، وأاار بأن  تد منـ  التجـول باليـالح ع    
البالد املقدسة لكائن من كان من أهل جند وغريه  وخالة أيام احلع، وأن ال يعرض 

يكون مو   لتربك الناس ب  مما خيالف الشرع اإلسالمي،وأن يكون سري احململ ايث 
. كمـا ذكـر أنهـ  ال    (3)احململ أيام احلع كيـري النـاس عيعـًا حفظـًا لراحـة احلجـاج      

يتعر ون لعقائد النـاس وال يتـدخلون ع معتقـداته ، ولكـنه  ننعـون مـا ال يقـره        
ر، ولكـنه  ال ييـمحون بـالغلو ع    الدين، وذكر أنه  ال ننعون أحدًا من زيارة القبو

ذلك مثل التمي  وتقبيل العتبة واحلوائط، ألن الطواف ال يكون إال لبيإ اهلل احلرام 
فقط )أي الكعبة(، وتد نهى األئمة واليلف الصاحل عن الطواف بالقبور، ث  عـرض  
ملو وع املوسيقى والدخان، ويأمل موافقة احلكومة املصرية على ما سـيذكره بشـأنها   
حفظًا ألوالر الصداتة والود، أما بالنيبة للموسيقى فإنها وأن كانإ ميـلية للجنـد،   
ومنظمة ليريه ، إال أنها تلهي عن ذكر اهلل ع البالد اليت أوجدها اهلل لـذكره، وذكـر   
أن  يقبل جميئها إىل جدة فقط، ألن فريقًا كبريًا من أهل جند وغريه  يعدها من املالهي 

دامها وخالة ع أوتات العبادة، أما الدخان فإن  اجرة خبيثة جيب اليت ال جيوز استخ
أن تطهر منها البالد املقدسة اليت ال حيرق فيها إال العود والند وامليك، وذكر أن  منـ   

. والواتـ  أن امللـك عبـدالعزيز مـن خـالل هـذه الربتيـة        (9)اجملاهرة ع ارب الدخان
  العامة فضاًل عن سياسـت  ع األمـاكن   أو   يالء للحكومة املصرية مالم  سياست

املقدسة واليت متيزت بالتوازن واالعتدال وإفياح اجملال للحجاج لكي يؤدوا مناسكه  
ع ظل األمن والروحانية، كما أن  مل يشاط مراعاة األمور اليت ذكرها إال حرلًا على 

 راحة احلجاج املصريني واحلجاج امليلمني من سائر بالد العامل. 

ذكر القنصل اهلولندي ع جدة ع تقرير لادر إىل وزارة اخلارجيـة اهلولنديـة،   وي
أن  سادت ع جدة إااعات مفادها أن احلجاج املصريني لن حيضروا هذا العام، ويذكر 

( جنـدي، إ ـافة   353( جندي بداًل من )533أن املصريني طالبوا بأن يرافق احململ )
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 .(33)ابن سعودإىل أداء املوسيقى اليت يعاض عليها 

( القنصل الربيطاني ع القـاهرة،  Lord Lioyedوع برتية بعثها اللورد لويد )
إىل مكتب العالتات اخلارجية، بأن رئـيس الـوزراء املصـري أخـربه بـأن ابـن سـعود        
يتيبب خبلق املصاعب حول احلع، وذلك باعاا   على الفرتة املوسيقية اليت ترافـق  

أ من ميئولية العواتب الي لحل مبن نارس عادة تـدخني  عادة احململ املصري، كما ترب
التبغ، وأن امللك فؤاد غا ب من هذا، وهو يدرس إمكانية عدم إرسال احململ، يبـدو  
أن رئيس الوزراء املصري ال يرغب التدخل ع اؤون احلع، وييأل إذا كـان مبقـدور   

إبالغ  بأن يقدم طلبـًا  احلكومة الربيطانية التدخل أو التوسط لدى ابن سعود، وتد مت 
. وهنـا يتضـ  لنـا عـدم     (33)مكتوبًا لرفع ، ومل خيربه عما إذا كان التدخل ممكـن أم ال 

تعجل احلكومة الربيطانية بالتدخل ع ميائل دينية بني العرب طاملا أن ذلـك ال يـؤثر   
 على مصاحلها ع املنطقة. 

عزيز عرب ممثلـ  الـذي   وأثناء ذلك تلقإ احلكومة املصرية تأكيدًا من امللك عبدال
ولل مصر، بأن  ييم  للكيوة املقدسة واحلرس املرافق هلا أي )احململ( بالدخول إىل 
مكة حيب العادة القدنة، لذلك تررت احلكومة املصـرية بـأال جتـري أي تعـديالت     
على الاتيبات اليت أعلن عنها سـابقًا فيمـا يتعلـق مبغـادرة لاحملمـلل أو تافلـة احلجـاج        

 .(39)الرمسية

وعندما انتشرت اإلااعات حول تدوم احململ املصـري ع الصـحف املصـرية،    
كانإ مبادرة امللك عبدالعزيز لتطمني احلجاج وذويه  من املصريني بكتاب عن طريق 

تال في  أننا نرغب ع إجراء التيهيالت الالزمة جلميـ  وفـود بيـإ     (38)فوزان اليابق
لذي تربطنا بأهلـ  روابـط عديـدة، فلـيكن     اهلل احلرام، وعلى األخص احلع املصري ا

املصريون واثقني بأن حجاجه  سيلقون احلفاوة التامة والرعاية الكاملة والتيـهيالت  
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املطلوبة، كما ذكرت لحيفة أم القرى بأن احلكومـة املصـرية أرسـلإ تيـتفه  عـن      
بعض األمور وعن لحتها، فأرسل اجلواب وا حًا جليًا وامليـألة تنتهـي عنـد هـذا     

د، وأن احلكومة احلجازية جتل مصر وحكومتها وجتل علماء مصر وأنه  لن ير وا احل
أن يؤتي ع هذه الديار أي عمل خيالف أحكام الشرع الصرحية وما اتفق العلماء على 
لحرن ، ولو وت  ع احلجاز ما خيـالف الـدين كـان علـى علمـاء مصـر انتقـاد ذلـك،         

 . (34)بودية لرب البيإودخول مكة باملوسيقى واليالح يناع الع

وعلى أثـر انتشـار األتاويـل واإلاـاعات ع الصـحافة املصـرية، بعـث امللـك         
عبدالعزيز خبطاب سري إىل القائ  باألعمـال والقنصـل الربيطـاني يـده، خيـربه بأنـ        
ييعى مع  على احلفاظ على املصاحل املشاكة اليت تعود باملنفعة لكال الطـرفني، وأنـ    

كون لرحيًا م  احلكومة الربيطانية ع كل امليائل اهلامة، وحنن تلقـون  تعود دائمًا أن ي
من بعض امليائل اهلامة اليت جيب أن نعمل مـ  احلكومـة الربيطانيـة علـى إزاحـة أي      
اك أو ابهة حتى تظل روابط الصداتة بيننا ميتمرة، فقد انتشرت مـؤخرًا اـائعات   

ض املتآمرين نشر أخبار تفيد بـأن  عدة حول احململ املصري وتدوم  للحجاز، وبدأ بع
احلكومة الربيطانية هي من ساعد ع و   العراتيل والعقبات ع مـا يتعلـق باحملمـل،    
فقد أفاد القنصـل اإليرانـيلعني املكلـكل بـأن بعـض األخبـار ع مصـر سكـمعإ مـنك           
اخصيًا، وأن هذه األخبار أثرت على الرأي العام وأعاتإ تدوم احملمـل املصـري إىل   

البالد، وأنا أؤمن بأن مثل هذه األتوال لن خترج مـنك  وأن األمـر برمتـ  خطـأ،      هذه
وأنا واثق من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة الربيطانية ع سـبيل تعزيـز أوالـر الصـداتة     
بيننا وبني احلكومة الربيطانية، واألخبار اليت تبثهـا عـن األمـن واليـالم اليـائدين ع      

ات وأفعـال مـن أجـل تعزيـز ولحيـني مكانتنـا ع العـامل        احلجاز، وما تتخذ من تـرار 
 .(35)اإلسالمي، كل هذا جيعلين أؤمن بأن االتهامات كذبة ال أساس هلا من الصحة

وع خطاب  أاار امللك عبدالعزيز بأن  ال يعلق أهمية علـى إرسـال احملمـل أو مل    
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منهـا بعـض    يرسل، لكن ما يهت  ب  حقيقة هـو أن حيمـي مكانتـ  الـيت أراد أن ينـال     
املتآمرين، وعلى احلكومة الربيطانية أن تتخذ التدابري احلكيمة من أجل التصـدي ملثـل   
هؤالء املزورين،أما ما يتعلق بالعالتات م  احلكومة املصرية فيما يتعلق باحملمـل فهـي   
ع أفضل حاالتها، أما ما تداولت  الصحافة املصرية حول التوالل بيننا وبني احلكومـة  

فيما خيص احململ يشري إىل أن هناك بعض املخططات اليت تنفذ سرًا، فبعد نشر املصرية 
هذه األخبار ع الصحافة املصـرية تلقينـا رسـالة مـن املوظـف امليـئول ع القنصـلية        
املصرية يده نيابة عن حكومت ، تقدم الرسالة اروطًا معينة إلرسـال احملمـل، بعضـها    

أحكام الشريعة اإلسـالمية، لقـد جتاوبنـا مـ       ليس معقواًل، وبعضها اآلخر حمرم وفق
مطالب احلكومة املصرية ع كل ما رغبـإ بـ ، لكـن طاملـا أن بعـض األمـور تتعلـق        
باألحكام الشرعية، فال نكننا مطلقًا أن نذعن هلا، كما ال نكننـا القبـول بـأن تنتهـك     

وكافيـًا   حمارم اهلل ع حدوده أمام أعيننا، كمـا نـؤمن بـأن ردنـا سـوف يكـون مر ـياً       
للحكومة املصرية لتيوية امليألة وديـًا، إال إذا كانـإ هنالـك أهـداف خفيـة، تتعلـق       

، واليت ال نريد إثارتها مطلقًا ع احلجاز، رمبا كانـإ وراء كـل هـذه    (31)مبيألة اخلالفة
اإلاكاالت احلالية، وع ختام رسالت  لرح امللك عبـدالعزيز بأنـ  كتـب بإسـهاب ع     

تكون احلكومة الربيطانية مدركة للجدل الذي يدور حوهلا حاليًا ، هذا املو وع حتى 
 .(37)ورمبا تياعد باختاذها تدابري حكيمة هلزنة املتآمرين

يبدو أن امللك فـؤاد، وألسـباب تتعلـق بطموحاتـ  ع اخلـالف، حيـاول تـأخري        
االعااف بإبن سعود وألطول فاة ممكنة كملك للحجاز، ويرغب بتأجيل هذا القرار 
إىل أن يرى كيف مت التعامل م  احململ واحلجاج املصريني هذا العام ع احلجاز، لذلك 
يفضل املندوب اليامي االنتظار والاتب إىل ما بعد احلع، تبل أن يعطي امللـك فـؤاد   

 .(33)إاارة لحث  فيها على االعااف أو أال يعطي  تلك اإلاارة

طاني يده( ع موتف حمرج جتاه ونتيجة هلذا ألب  الييد جوردن )القنصل الربي
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ابن سعود، خالة بعد تردد احلكومة املصرية ع االعااف بابن سعود، مما دفع  إىل أن 
يطلب من احلكومة الربيطانية أن تشري على احلكومة املصـرية وتفيـدها بـأن حكومـة     
لاحب اجلاللة سوف تكون حذرة ع تولي الوساطة واملياعي احلميدة بيـنك  وبـني   

. وذلك على أثر طلب رئـيس الـوزراء املصـري ع اخلطـاب     (39)رين ع امليتقبلاآلخ
اليابق من احلكومة الربيطانية التدخل أو التوسط لـدى ابـن سـعود ع اـأن احملمـل      

 املصري.

م إىل جـدة توبـل بكـل    3991هــ/  3844وعندما ولل احململ ع حـع عـام   
الركـب سـريه حتـى نـزل ع     ترحاب ، واحتفل بنقل احململ من الباخرة، ث  اسـتأنف  

مكان  املعتاد، وزاره جاللة امللك م  أوالده وبعض حاايت  ع نزل  وع ميـاء الثـامن   
من ذي احلجة سار احململ من مكان  تالدًا عرفات، وكان حيـيط بـ  بعـض نفـر مـن      
حرس جاللة امللك ننعون الناس من املرور ع طريق احململ، ليكون رجال احملمـل ع  

 (93)حام الناس وتد سار احململ بكل راحة، حيـث كانـإ خيـام اإلخـوان    راحة من ز
النجديني متأل هذا الوادي، وفجأة مس  الناس ألوات األبواق تتصـاعد مـن حـرس    

وهذا ما ينكره اإلخوان النجديني كما ينكرون احململ كذلك، كانوا يظنـون   (93)احململ
ا مل يكونوا حـاملني اليـالح ع   احململ لن  يعبده املصريون، لذلك رموه باحلجارة، إذ

 .(99)منى، فقابله  أمري احلع املصري )حممود عزمي بااا( بإطالق املداف  والراااات

عندما مس  اإلخوان لـوت املوسـيقى الـيت ظلـإ تعـزف مبرافقـة العيـاكر        
التابعني للمحمل املصري ومل يكن أحد يعل  سببًا لصوت البوق ع ذلك املكـان ومـا   

يفقهون إاارة األبواق، وماذا كان يراد مـن تلـك األلـوات ومـاذا      يعرف غري الذين
فه  اجلند منها إلنهـا كانـإ تضـرب مشـعرة اجلنـد بـأوامر تتعلـق بـاملوتف، فـأنكر          
اإلخوان بألينته   رب األبواق ع مثل هذا الوتإ من ساعات العبادة، وع مشـعر  

واـده فلـ  ينتهـوا،     من املشاعر احلرام، فرده  رجال احلرس امللكي اخلـاص بعنـف  
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 .(98)وكان ذلك تريبًا من بهو جاللة امللك

ولل اخلرب امللك عبدالعزيز فأمر نائبـ  جنلـ  األمـري فيصـل أن ييـري إىل حمـل       
احململ ليمن  وتوع أي اعتداء، لكن األمري فيصل سار ميرعًا من غـري أن يأخـذ تـوة    

يـباب ويتبادلونهـا،   مع ، فل  ولل املكان وجد بعـض اإلخـوان يتنـابزون بألفـاظ ال    
وجتـاوز بعضــه  إىل رمــي احلـرس بــبعض احلجــارة، فطلـب مــن رجــال احملمــل أال    
يتجاوزوا موتفه ، وانكفأ يعرفه  بنفي  ألن الليل كان تد أتبل ، ويطارده  مبن مع  
من حرس  وحرس امللك، وأرسل إىل والده يطلب جنده على ما مع ، وع احلـال أمـر   

 سعود أن ييرع بتنفيـذ األمـر واألمـري فيصـل يكـاف  بنفيـ        امللك أكرب أجنال  األمري
ويهدئ روع رجال احململ مل يشعر احلجيع إال والرلاص ينفذ من أفواه بنادق جنـود  
احململ إىل لدور احلجيع، ووراء ذلك تنابل املداف  تضرب نن  وييره تقتل اآلدميني 

أتبل بعضه  من كل حدث  املطمئنني، وما هي إال حملة والناس بني ملب ومهلل حتى
يهرع حنو خمرج النار، وفيه  العدد العظي  الذي مل يعل  ايئًا عن اخلـرب، ومل يعلـ  إال   

 .(94)وتذائف النار تق  علي  وعلى من حول 

كانإ الفتنة لغرية بدأت باليباب والشتائ ، ث  تطورت إىل إطالق النار، ولـو  
 ا تطور وملا وت  ما وت .لرب رجال احململ حتى تصل توة األمري سعود مل

تطور األمر وعظ  الشر، وتوة احململ ال يزيد عـددها عـن األربعمائـة جنـدي،     
وعدد الذين كانوا هدفًا لنريان حرس احململ ال يقلون عن التيعني ألفـا مـن احلجـاج    
النجديني، وكله  أولو توة وأولو بس اديد، وتد حصرت النريان بعضـه ، ومل يبـق   

 . (95)بلوا الشر مبثل عليه  إال أن يقا

حيث أن  ما كاد ييم  إطالق البنادق واملداف  حتـى اسـتعاذ امللـك عبـدالعزيز     
باهلل، ومل ينتظر حلظة واحدة بل خرج ميرعًا من سرادت  حيث النار ترمي بشررها ع 
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ذلك الليل البهي ، ليس ع املخي  أحد غري آل سعود، وكله  ع ذلك املخي  بنيائه  
خرج ليحمي احململ وليحمي احلجيع، وتد تبعـ  أوالده وإخوتـ  وأوالد   وأطفاهل ، و

إخوت  وأبناء عمومت  وكل من يدلي إلي  بقراب  أو نيب، مشي به  إىل حيث الـنريان  
تطلق، ومل يكد يقاب من احململ حتى ألتف حول  ع  من اإلخـوان ييـألون  أمـره،    

 .(91)وخيربون  أن تتاله  يضرجون بدمائه 

لك عبدالعزيز تد ولل إىل أاد درجـات التـأثر، فالتفـإ إىل اإلخـوان     كان امل
وتال: ))أذكـرك  اهلل وهـذا املوتـف، أذكـرك  ديـنك ، أذكـرك  ايـتك  اإلسـالمية         
وايمتك  العربية، إن حجاج بيإ اهلل  يوفنا، وه  ع وجوهنـا فـال متـد إلـيه  يـد      

متد إليـ  يـد بيـوء وع هـذا      بأذى، إنين سأتف أمام ركب هذا احململ، وأعلموا أن  ال
العنق دم جيري((، مس  اإلخوان هذا الكالم وكانإ النار تكـاد ختـرج مـن أنـوفه ،     
فكان هذا النداء  بردًا وسالمًا، والوا سيوفه  وكـروا علـى اجملـتمعني حـول احملمـل      
يردونه  بييوفه ، وأخذت اجلموع ترج ، ولقد كان ع علـة أولئـك القـادة الـذين     

د القوى اجملتمعة حشر بن مقعد ابن ايد ايخ الغطغـط، وبينمـا هـو يطـارد     ذهبوا لر
اجلموع وبنادق رجال احململ ال تزال تضـرب مل يشـعر وهـو يكـاف  إال والرلـاص      
يتياتط علي ، فقتلإ فرس  وكيرت يده وسقط على األرض، ولقد ألاب الرلاص 

 .(97)يل البهي غريه ممن كانوا يدافعون مع ، ألن إطالق النار كان ع الل

مل نض على مساع اإلخوان كالم إمامه  غري دتائق معدودات حتى رج  كـل  
منه  إىل مكان ، وتد وتر منه  من وتر وتتل من تتل، ومل يصب أحد من جند احململ 
غري واحد أليب اجر ع أنف ، وجندي آخر ألابت  رلالة طائشة ع يده، وتد بلغ 

ن مخية وعشرين بني رجل وامرأة وطفل، وتتل مـن  عدد الذين تتلوا من أهل اإلخوا
. ع حني يذكر الذكري: أن احلكومة املصرية تـد تعهـدت بعـدم    (93)اإلبل أربعون بعريًا

اإلتيان باآلالت موسـيقية، وإن اإلخـوان فوجئـوا مبظهـر احملمـل وبهرجتـ ، فراحـوا        



 هـ3485 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    813

لنـار علـيه ،   يرعون  باحلصى على أن  بدعة، فأمر تائد العيـكر املصـريني بـإطالق ا   
وتتل منه  أربعون رجاًل وأعداد من اإلبل، ومن  امللك بقيته  من الثأر هل ، ث  دفـ   

. وتد فشلإ حماولة إاعال الفتنـة بفضـل اهلل، ثـ  بفضـل حكمـة      (99)ديات املقتولني
امللك عبدالعزيز وتوة اخصيت  وسرعة تصرف ، وحين حديث  م  اإلخوان، وإال ملـا  

 احلد. انتهى احلادث عند هذا

تتياًل،  95ع حني يذكر بنواميشان أن حادثة احململ أدت إىل سقوط مئة جري  و
بينه  عدد من النياء، فقفز ابن سعود، فشق لنفي  طريقًا بني اجلموع، وفصل بقيوة 
بني املصريني واإلخـوان، ومشـى خبطـوات واسـعة إىل حيـث كانـإ تتخـبط جثـث         

. وإن اختلفـإ  (83)ا إىل سـفوح الـتالل  الضحايا، وعرف النجديون ملكه ، فانيـحبو 
املصـادر ع لحديـد عـدد الضـحايا مـن اإلخـوان إال أنهـا تتفـق علـى حكمـ  امللـك            
عبدالعزيز وحين تصرف ، حيث استطاع أن يهدي النجـديني ويـوتفه  عنـد حـده      
وخيضعه  إلرادت ، رغ  هياجه  الشديد ملا وت  عليه  مـن اعتـداء ومـا فقـدوه مـن      

حلدثإ مذاة، ألن اإلخوان يفوتونه  عددًا حيث يبلغـون تيـعني    تتلى، ولوال ذلك
 ألفًا من ذوي البأس والشدة بينما رجال احململ املصري ال يتعدون األربعمائة جندي.

بعد أن هدأ الو   طلب امللك عبدالعزيز القائد املصري وعندما أحضروه أمام 
أنك وجنـدك ع حالـة حـع،    امللك خاطب  تائاًل: ))بأي حق تتلإ هؤالء احلجاج م  

وع هذا املكان حكومة وتانون، فلو أرسـلإ لـي إاـارة ألجبتـك ع احلـال فأجـاب       
القائد املصري تائاًل: )إني توتفإ عن القتل إكرامًا جلاللتك  وإال ع إمكاني أكتيـ   
عي  املعتدين، فقـال امللـك وتـد كـت  غيظـ  احاامـًا للموتـف: )لـيس هـذا جمـااًل           

ا بلد مقدس ال حيل في  تتل كائن من كـان، أمـا أنـت  فضـيوف عنـدنا      للمفاخرة، هذ
وحنن ملزمون امايتك  وإال أجربناك  على ال الفداء ودفع ((، ث  ترك اجمللس البن  
فيصل والشيخ حافظ وهب  حلي  املشاجرة، وبعد هذا أمر على ابن  فيصل ومع  تي   
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. (83)املصريني حتى تت  مناسك احلـع  من اجلنود اليعوديني أن يقوموا اراسة اجلنود
 حلي  املو وع منعًا لتحرج األمور بني البلدين.

يذكر حافظ وهب  أن  أمضى أكثر من أسبوع بني امللك عبدالعزيز كمندوب مـن  
جاللت ، وبني أمري احلع ع نقاش وجدل، دفعًا لفتنة جديـدة،فإلخوان نلئـون احلـرم    

مل وأهل احململ، إذا لاح الـنفري تـالوا، إن   وطرق مكة، وه  ممتلئون غضبًا على احمل
هذه دعوة للشيطان فثاروا، فكلف امللك عبدالعزيز  حافظ وهب  بأن يطلب مـن أمـري   
احلع أن يوتف لياح النفري، ال اعتقادًا من امللك أو من رجال حكومتـ  بأنهـا دعـوة    

إىل احلـرم كاملعتـاد،    للشيطان، وإمنا منعًا إلثارة فتنة عاعة اإلخوان، وإذا دخل احململ
تامإ تيامة اإلخوان، كيف تيم  احلكومة بدخول األلـنام إىل احلـرم، وهنـا تقـوم     
أزمة، اتتن  أمرياحلع بإخراج احململ من احلـرم، لكـن الشـيخ راـيد ر ـا، والشـيخ       

 .(89)يوسف ياسني سعيا عند امللك عبدالعزيز ، ليأذن ببقائ  ع احلرم

م 3991هــ/ 3844ذي احلجة سنة  94يًا ع وتد ألدرت احلكومة بالغًا رمس
أعلنإ في  أن احلادث املذكور يعترب من احلوادث اليت لحدث ع كل بلـد مـن الـبالد،    
وأن العالتة املتينة بني كل من احلجاز ومصر والصداتة الوثيقة العرى ال نكن أن يؤثر 

 .(88)فيها ايء من ذلك

 :موقف احلكومة والصحف املصرية من حادث احململ

تأثرت احلكومة املصرية من حادث احململ وألقإ تبعاتها على حكومـة جاللـة   
امللك رغ  عدوان جندها على احلجاج النجديني، وظهور احلجاج من اإلخوان مبظهر 
احلل  وسعة الصدر إجابة لرغبة ملكه  وموتف  احلكـي ، وامتنعـإ ع موسـ  احلـع     

ل كيوة الكعبـة الشـريفة ملـدة عشـر     التالي عن إرسال احململ، كما امتنعإ عن  إرسا
 (.84)سنوات ساد خالهلا الفتور بني احلكومتني



 هـ3485 حمرم ( 59جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    873

إن اليياسة اليت رمستها احلكومة اليعودية بعد حادثة احململ مل تتغري ومل تتبدل، 
وإن كان هناك تبديل أو تعديل فهو من كان ينقل الروايات على غري وجهها، إن هذه 

 عليها تتلخص فيما يلي:اليياسة اليت كانإ احلكومة تيري 

جيب حفظ اليل  ومن  أي اعتداء يقـ ، ومنـ  كـل مـا نكـن أن يكـون سـببًا        
لالعتداء وعلى األخص بعد أن امتألت النفوس بالغيظ من جراء ما ألابها، احملافظة 
على احلقيقة واحلقوق وليانتها من تالعـب األهـواء فيهـا وتوجيـ  امليـؤولية بقـدر       

احلرص على بقاء العالتات الودية بني مصر واحلجاز، وعيـ   اإلمكان على امليئول، 
املخابرات اليت جرت والتدابري اليت اختذت ال تتعدى هذه الغايات الثالث فـإذا ظهـر   

 .(85)تبديل أو تعديل فللتوفيق بني هذه الغايات الثالث

كتبإ الكثري من الصحف خرب حـادث منـى وكانـإ وجهـ  اجلرائـد املصـرية       
ــني حكــومتني، واــرعإ تطعــن بالنجــديني    سياســية ال دين ــًا ب ــ  نزاع ــد عدت ــة، ت ي

وحكومته ، وكان أمني الرافعي تـد أاـتهر بـني حمـرري اجلرائـد املصـرية ومـديريها        
بالتدين ومراعاة أحكام اإلسالم، وكان أيام هذه احلادثة باحلجاز كثري االتصـال بـأمري   

ة اليت تلقى أخبارها من أمـري  احلع ورجال  ومراساًل جلريدة )اليياسة( ، فصور احلادث
احلع ورجال ، على أن  تعدي من األعراب النجديني علـى احملمـل ورميـ  باحلجـارة،     
وإلابة هذه احلجارة بعض حرس ، يبي  ألمري احلع ارعًا أن يرميه  ع أرض احلـرم  
بقذائف املداف  والراااات، فتقتل من تقتل بغري حياب، ع حني أن ذلك مناتض ملا 

جريدة األهرام على ليان أمري احلع أن ملك احلجاز وسلطان جند برهن اين نشرت  
 .(81)معاملت  ل  على ادة حرل  على عالتة املودة م  احلكومة املصرية

والإ جريدة االلحاد النجديني ميئولية احلادث ولكنها عادت واـكرت ابـن   
موتفًا وسطًا، بقوهلا  سعود على موتف  وتقديره  للميئولية، بينما وتفإ جريدة البالد
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أن هذا احلادث توبل باحلزن والدهشة من تبل املصريني والنجديني، احلريصـني علـى   
اليل  وحين العالتة بني اجلارتني، كما اكرت امللك عبدالعزيز على موتف  احلكـي   
الذي أنهى ب  الفتنة، هذا بالنيبة لصدى احلادثة لدى االجتاه الشعيب غري الرمسي، أما 

 .(87) اه الرمسي فقد اعترب امليألة أزمة سياسية ال أزمة دينيةاالجت

هــ/  3841وعلى الرغ  من  أن امللك عبدالعزيز أرسل أكرب أبنائ  سعود عـام  
م إىل مصر، ملعاجلة عيني  وتصفية اجلو م  القصر امللكـي فيهـاإ إال أن اجلفـوة    3991

رسـل ابنـ  سـعود إىل مصـر     . كان امللك عبدالعزيز لدي  بعد نظر عندما أ(83)استمرت
ليعمل على تهدئ  النفوس، كمـا أن وجـود األمـري ع مصـر حجـة علـى مـن تقـول         
 األتاويل على العالتات اليعودية املصرية، إال أن العالتات ظلإ كما هي مل تتحين.

م ولـل إىل علـ  احلكومـة    3997هــ/  3845عندما اتاب موس  حـع عـام   
حلع هذا العام اروطًا معينة، فكلفـإ تنصـلها    املصرية أن احلكومة اليعودية تشاط

ع جده أن يتصل اخصـيًا بامللـك عبـدالعزيز ملعرفـة احلقيقـة، أبـرق إليهـا القنصـل         
املصري يده أن امللك عبدالعزيز يشاط للحع: جتريد احلامية املصرية الـيت تصـحب   

رية احململ من سالحها، من  عرض احململ باحلرم الشـريف، عر ـإ اخلارجيـة املصـ    
امليألة على جملس الوزراء الذي ترر لالعدول عن إرسال احململ ع هذا العام، وإعالن 
احلجاج املصريني بأنه  بيفره  تد ييتهدفون لـبعض املخـاطر، وأنهـ  إذا رأوا مـ      

 .(89)ذلك اليفر ع هذه الظروف، فإن ذلك يكون لحإ ميؤوليته ل

ل ع جملس النواب ملـاذا مل  وتد أجاب رئيس الوزراء عبداخلالق ثروت عن سؤا
متن  احلكومة املصريني من احلع وهي تعتقد بأنه  ييـتهدفون فيـ  للخطـر واـايته      
واجبة عليها؟ فأجاب بأن سبب عدم املن  اعتبارات دينية، يعـين أن دعـوى احلكومـة    
االستهداف للخطر مل نكنها من أخذ فتوى ارعية مبن  احلع، فل  تيتط  اـل تبعـ    
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لمني من أداء فريضته  وبعد ذلك نشرت وكالـة اململكـة احلجازيـة النجديـة     من  املي
مبصر للناس لورة الربتية اليت أرسلها ابن سعود ردًا على استفيـارات مصـر بشـأن    

. وذلك لتنوير الرأي العام املصري ودحضًا ألتـوال  (43)م3997هـ/3845احلع عام 
 مثريي الفتنة مبناسبة عدم سفر احململ.

نشرت  جريدة األهـرام حـول احملمـل املصـري واالتـااح مبنعـ  مـن        وع مقال 
املغادرة إىل احلجاز، إن التربير الذي ساتتها احلكومة ملنعها مغادرة احملمـل إىل احلجـاز   
هو مقبول متامًا، لكن إذا نظرنا للتقاليد اإلسالمية جند إرسال احملمـل إىل احلجـاز هـو    

أو بدعة، إن احململ ليس هو اهلودج الـذي   أمر  روري حلماية احلجاج وليس خرافة
لحمل علي  الكيوة املقدسة ع كل عام إىل الكعبة، إمنا هو املوكب الـذي يـذهب إليـ     
احلجاز حاماًل مع  األموال، واملواد الغذائية، العقاتري الطبية وغريها إىل احلجاز ويقدم 

 .(43)خدمات عديدة للحجاج وخالة الفقراء منه 

املصرية مبهاعة الدعوة اليلفية فتصـدى هلـا أمـني الرافعـي     استمرت الصحف 
ورايد ر ا اللذان أعالنا بأن احململ بدعة وجيب على ملك احلجاز أن ننـ  دخولـ ،   
لكن ملـك احلجـاز حلرلـ  الشـديد علـى مـودة مصـر ومواالتهـا وإر ـاء ملكهـا           

اق بين  وبينهـا، ولـذلك   وحكومتها واعبها، وع الوتإ نفي  حذر من وتوع أتل اق
أذن هلا بإدخال حرس احملمـل بيـالح  وأعالمـ  واسـتعمال حريتـ  ع عيـ  أعمالـ         
العيكرية وهتاف  ب  مللك ، كما اعاف ب  أمري احلع ااكرًا، إال املوسيقى اليت استفتإ 
فيها احلكومة املصرية رؤساء الدين واـيخ اجلـام  األزهـر، ومفـيت الـديار املصـرية،       

بفتواهما فيها وع ميألة اجملاهرة بشرب الدخان فقبلإ ما طلب  ملك احلجاز وعملإ 
، ونالحظ هنا تغري موتف الرافعـي مـن التحيـز ألمـري احلـع ورجالـ        (49)من منعهما

واهلجوم على اإلخوان، وإجياد احلجع والرباهني اليت تؤيد رمي أمري احلـع للقـذائف   
أن  تلقى ع البدايـة االخبـار مـن أمـري     على اإلخوان، وتد يكون اليبب ع اعتقادي 
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احلع ورجال  )أي من طرف واحد( دون التثبإ من اخلرب، كما أن  كان ع حـع عـام   
م مراساًل جلريـدة اليياسـة املعار ـة للحكومـة اليـعودية والـيت       3991هـ/ 3844

عرفإ بأنها لحيفة الدينية فمن الطبيعي أن يتأثر بهذه األسباب، لكنـ  تراجـ  عـن    
 بعد أن تثبإ من احلقائق. موتف 

كان جيب على ملك احلجاز أن نن  دخول احململ ع بالد احلجاز كما تال أمني 
الرافعي، ألن  يعتقد أن  بدعة و اللة، ولكن  خشي ع العام املا ي أن متن  احلكومـة  
املصرية املصريني من أداء فريضة احلع، ويكون ذلك سـببًا للتعـادي بـني احلكـومتني     

ني، فاختار مـا رآه ايـب القاعـدة الشـرعية ارتكـاب أخـف الضـررين عنـد         والشعب
تعار هما، فأذن بدخول احململ وحاول من  منكراتـ ، ولكـن ترتـب علـى ذلـك مـا       
ترتب علي  من إنكار بعض النجديني الذين تربوا على إنكار كل منكر ع بالده ، ث  

عتـدين علـى احملمـل    إطالق حرس احململ الرلاص والراااـات وتتـل كـثري مـن امل    
. إن إطالق الرلاص الذي استعمل ع حادثة احململ من احملـرم باإلعـاع   (48)وغريه 

 الذي ال يباح اال وال عذر ما.

ويشري الوزير الفرنيي ع القاهرة بأن احلكومة املصرية مل تتخذ ترارًا نهائيًا بشأن 
ل حـافظ وهبـ    احلع الرمسي املصري، علـى الـرغ  مـن أن امللـك عبـدالعزيز أرسـ      

لالستطالع عن موتفها، وإذا كانإ ساسـل أمـوال الوتـف املصـري كالعـادة، لكـن       
مهمت  باءت بالفشل م  استمرار رفض امللك عبدالعزيز أن يرافق احململ املصري فرتة 

 .(44)موسيقية وجنود ميلحون ، ع حني أن احلكومة املصرية تصر على موتفها

يني رأوا ع هذا احململ، وع تربك الناس ب ، ويذكر حممد حيني هيكل بأن النجد
ما خيالف عقائده ، لكنه  رأوا أال يثريوا امليلمني بأن ننعوا جمـيء احملمـل، حمـتجني    
بأن ذهاب توة ميلمة إىل أرض احلجاز، في  اعتداء على سيادة الدولة لاحبة احلكـ   
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ا من إرسـاهلا فيـ    في ، وألن مصر كانإ تبعث بهذه القوة منذ عشرات الينني، فمنعه
اعتداء عليها ال تقبل ، فبعثإ مصر باحململ وبـالقوة الـيت ترافقـ ، ممـا أدى إىل وتـوع      

. لقد اختذ امللك عبدالعزيز مـن  (45)مصادمات بني حجاج اإلخوان واحلجاج املصريني
احلادثة ذريعة وحجة ملن  القوة املرافقة للمحمل، فامتنعإ مصـر عـن إرسـال احملمـل     

لوات  أن إرسال احململ بهـذه الصـورة يعـد ع تقـديري ميـاس بيـيادة       . وا(41)نفي 
الدولة امليؤلة عن احلع، فال ييتغرب أن يتخذ امللك عبدالعزيز هذا املوتف السـيما  
أن  ذكر دائمًا بأن أمن احلجيع ميئوليت  وميئولية حكومت ، وع املقابل فإن احلكومـة  

ينها وبني احلجـاز والـيت كانـإ سـائدة إبـان      املصرية مل تكن تعي بعد انفصال التبعية ب
 العهد العثماني أو مل تكن تريد ذلك.

كان يتعني على احلكومة املصرية أن تتفادى هذه الفتنة باالسـتغناء عـن إرسـال    
احململ وإرسال اجليش ألجل ، كان الواجب عليها أن تفعل ذلـك مـن تلقـاء نفيـها،      

 الطـرفني، وتـد طالـب النجـديون امللـك      تكرنًا هلا وحرلًا على أوالـر املـودة بـني   
عبدالعزيز بعد انتهاء أعمال احلع املا ي بالقصاص من تاتليه ، فأجـابه  بأنـ  تتـل    
خطأ ال تصاص في ، بل جيب في  الدية فقط، فدفعها هل  عن عي  القتلـى مـن مالـ ،    

 .(47)شيءباإل افة إىل مثن ما تتل هل  من اإلبل أيضًا، ومل يطالب احلكومة املصرية ب

م كتب حممود أبـو الفـت  نقـد ع حكومتـ      3983هـ/ يناير 3843وع اعبان 
بقول  أن حكومة مصر ألرت على أال تكون هلا عالتة رمسية باحلجاز م  هذا عينإ 
تنصاًل هلا ع احلجـاز، وأرادت أن تتعامـل معـ  حكومـة احلجـاز وع الوتـإ نفيـ         

أرسلإ حكومة مصـر بعثـة طبيـة إىل    تتجاهل وجود معتمد احلجاز ع مصر، وعندما 
احلجاز، فلما وللإ إىل ميناء جده، أبرز أعضـاؤها جـوازات سـفره  لـيس عليهـا      
تأارية من وكالة احلجاز ع مصر، ألن حكومة مصر مل تعاف بالوكالة احلجازيـة وال  
اكومتها، وأتامإ البعثة ع باخرتها ليلتني، حتـى رفـ  األمـر إىل امللـك عبـدالعزيز،      
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ي أجاب: بأن املصريني إخواننا، فال تعملوا ما يكدر خواطره ، ودخلـإ البعثـة،   الذ
أما فيما يتعلق بالكيوة فتقول حكومـة احلجـاز لـيس مـن الـدين ع اـيء أن تنقـل        
الكيوة إىل احلرم الشريف، على أنغـام املوسـيقى، ولـيس مـن هيبـة الـدين وال مـن        

ن الشعائر، هاتوا الكيوة أتقبلها علـى  جالل ، أن تدق الطبول واملزامري والناس يقيمو
الرأس والعني، وأغطي بها الكعبة، ولكن حكومة مصر، ذهبـإ تهـدد مبنـ  الكيـوة     
وتط  األرزاق اليت كانإ ترسل إىل احلجاز واليت هي إيرادات أوتاف ال حيـق مطلقـًا   

 .(43)عدم إنفاتها ع غري الوجوه اليت خصصإ هلا

يدة املقط  حـديثًا للملـك عبـدالعزيز    م نشرت جر3985هـ/  3854وع عام 
لرح في  بأن  ال خالف بين  وبني املصريني وأمر احململ من اختصاص علمـاء الـدين   
وحكام الشرع ع مصر، وطلب مـن مراسـل املقطـ  إبـالس امليـئولني ع مصـر بـأن        

. ومـ   (49)حكومت  على استعداد لكل تياهل تطلب  احلكومة املصرية يتفق م  الشرع
م. ومبوت  3981هـ/3855مر اجلفاء ع العالتات حتى وفاة امللك فؤاد سنة ذلك است

 انقشعإ غمامة اجلفاء.

جرت مفاو ات مت على أثرها توتيـ  اتفاتيـة لـداتة بـني اململكـة ومصـر ع       
ـــ/  3855 ــايو  7ه ــك   3981م ــة املل ــااف اكوم ــاق االع ــذا االتف م ويتضــمن ه

قنصـلي بـني البلـدين، وتعهـد الطـرفني      عبدالعزيز، وتبادل التمثيـل الدبلوماسـي وال  
باحملافظة على حين العالتات واليل  والصداتة، وتعهد امللك عبدالعزيز بتيهيل أداء 
فريضة احلع وإتامة الشعائر الدينية للمصريني، واألمن على أمـواهل  وأنفيـه  أثنـاء    

وتـد وافـق   إتامته  ع احلجاز طبقًا للحقوق املمنوحة لرعايا أوىل الـدول بالتفضـيل،   
الربملان املصري مبجلي  علي  وكذلك امللك عبدالعزيز، وتد كلف فؤاد ازة بالبقاء ع 
مصر الستئناف املفاو ات لتيوية امليائل املعلقة بني احلكومتني فيمـا خـص احملمـل    

 . (53)والكيوة وعقد اتفاتات عركية وبريدية ومالحية
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م  حادثة احململ، ولوال حنكت  ع وهكذا تبني لنا كيفية تعامل امللك عبدالعزيز 
معاجلة األزمة لتطور األمر إىل )و   اسوأ(، ولكن بصربه وحكمت  متكن مـن تهدئـة   
طرع النزاع، وكان امللك عبدالعزيز لبورًا ع لحملـ  لـردة الفعـل املصـرية ومهاعـة      

 الصحافة املصرية.
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 والتعليقـات: وامـشاهل

أو اجلمال اليت لحمل كيوة الكعبة، وما يلزم احلرمني من متطلبات، وما يلزم احململ هو اجلمل  ( 3)
أهلها من الصدتات اليت توزع على فقرائها، وبعد أن يت  لنعها وتهيئتها مبصر، حيتفل عر ها 
حممولة على ظهور اجلمال ع احتفال رمسي كبري يقام هلذا الغرض، ث  لحمل باملراكب إىل 

حلملها إىل مكة املكرمة لتكيي بها الكعبة، واحململ هو أعواد من  جده حيث تعود اجلمال
اخلشب، لنعإ على اكل اهلودج، مرب  الشكل ذو سقف يأخذ ع االرتفاع من اجلوانب إىل 
الوسط الذي في  تائ  ينتهي بهالل، وييدل على ذلك اهليكل اخلشيب كيوة، تد تكون من 

ثناء اليفر على ظهر عل، واحململ يتخذه احلجاج احلرير أو من غري احلرير ويو   احململ أ
كعل  يلتفون حول  ع سفره  ألداء فريضة احلع.  ملزيد من التفصيل عن احململ،انظر: حممد 

مإ حممد لادق، دليل احلع 3333هـ/ 3993لادق، مشعل احململ، مطبعة وادي النيل، 
هـ/ 3838مريية، بوالق مصر، ، املطبعة الكربى األ3للوارد إىل مكة واملدينة من كل فع، ط

مإ حمين حممد سلي ، دراسات ع احململ املصري ومشتمالت ، جملة كلية الدراسات 3395
اإلنيانية، العدد الثالث عشر، جامعة األزهرإ احلع ع مصر لعبادةل وحضارة وتاريخ أيضًا، منار 

 م.9335هـ/ 3491اإلسالم ، ذي احلجة، 

احلكام العثمانيني، وكان انتصار الدولة اليعودية األوىل على  كانإ احلجاز مركز اهتمام ( 9)
م من أه  األسباب اليت دفعته   3795هـ/ 3933الشريف غالب، التاب  هل  رمسيًا عام 

لتكليف والي مصر، حممد علي بااا، بانتزاع احلجاز من اليعوديني وإنهاء الدولة اليعودية 
لذي أعلن استقالل  عن الدولة العثمانية عام األوىل، حتى عهد الشريف حيني بن علي، ا

م، ولقب نفي  مبلك احلجاز واستمر حاكمًا عليها، حتى أدى خالف  م  3935هـ/ 3884
امللك عبدالعزيز إىل نهاية حك  األاراف للحجاز ملزيد من التفصيل انظر: عبداهلل العثيمني، 

هـ/ 3495، العبيكان، 1يز، ط، عهد امللك عبدالعز9تاريخ اململكة العربية اليعودية، ج
 م.9334

 م.3991هـ/ أول أغيطس 3844تقرير أمري احلع املصري ، األهرام  ( 8)
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أورطة: كلمة عثمانية تعين فرتة عيكرية، طويي : كلمة تركية مبعنى املدفعجي ألن الطوب  ( 4)
أجزاء من  تعين املدف ، والطويي تعين القائ  بإطالق املدف ، اليواري األعمدة، اهلجانة

اجليش، جرت العادة منذ عصر املماليك حتى العصر العثماني أن يرافق احململ توة عيكرية، 
 ( جندي بقواتها وسالحها وذخريتها.533ال تقل عن )

ملزيد من التفصيل انظر: حممد لادق ، املصدر اليابقإ إبراهي  رفعإ بااا، مرآة  
 م.3995هـ/3844لقاهرة، ، مطبعة دار الكتب املصرية، ا3، ط3احلرمني،ج

 . 997 -991، ص93، جملد 4املنار، ج ( 5)

يشري امللك إىل الصرة وهي األموال والصدتات، اليت كانإ ترسلها مصر إىل أهالي احلرمني  ( 1)
 الشريفني كل عام، إ افة إىل كيوة الكعبة الشريفة، حممد لادق، املصدر اليابق.

مإ بالس حكومة احلجاز ع أمر احلع 3991هـ/ 3844ة /ذي القعد9، 79أم القرى، العدد  ( 7)
 .997م، ص3997مايو  83هـ/ 3845ذي القعدة  99، 93، اجمللد 4واحململ، املنار، ج

 . 997، ص93، اجمللد 4املنار، ج ( 3)

مإ تقرير أمري احلع املصري، األهرام، 3991هـ/ 3844/ذي القعدة 9، 79أم القرى، العدد  ( 9)
مإ عبداملنع  الغالمي، امللك الرااد جاللة املغفور ل  3991طس هـ/ أول أغي3844

 .338م، ص3954هـ/ 3878، 3عبدالعزيز آل سعود، دار اللواء، ط

(10)  Gezantschap Der Neder landen, Djeddah  No.441, 12April 1926. 

(11)  F.O 371/ 1143, Registry No. E2390 /155/91. Telegram from lord 

lioyed, (Cairo) No. 140(R). 14 th April, 1926. 

(12)  F.O. 371/1136. Refers to foreign office letter of 26th april 

(E2602/155/91) 

م، ولد ونشأ ع 3954 -3353هـ/ 3878 -3975فوزان اليابق بن فوزان آل عثمان  ( 38)
صي  لتوحيد اململكة، بريدة من القصي  بنجد، انض  إىل امللك عبدالعزيز أيام حروب  ع الق

وم  بداية استقرار الدولة اليعودية عني معتمدًا هلا ع دمشق، ث  ع القاهرة تائ  بأعمال 
املفو ية اليعودية مبصر، ث  وزيرًا مفو ًا، توع بالقاهرة. انظر: خري الدين الزركلي، 

 .319م، ص3997هـ، 3437، دار العل  للماليني، ببريوت، 39، ط5األعالم، ج
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 م، 3991هـ/ 3844/ ذي القعدة 9، 73أم القرى، العدد  ( 34)
Gezontschap Der Neder landen, Djeddah No. 572/ 146, 22 Mei 1962. 

(15 )  F.O. 371/114 36 to Jeddah telegram No. 53 Of May 12 the 1926 

(E2964/155/91) Transmits 1)  translation secret letter of 9the May 

from Ibn Saud. 

كان امللك فؤاد يطم  باخلالفة اإلسالمية، وامللك عبدالعزيز مقتن  بعدم كفاءة امللك فؤاد  ( 31)
وتدرت  على لحمل أعبائها، فالبالد املصرية ال تزال حمتلة باجلنود الربيطانيني ، وعندما أعلن 

ملزيد من التفصيل امللك عبدالعزيز نفي  ملكًا على احلجاز فل  يعاف ب  ملكًا على احلجاز 
، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 3انظر حافظ وهب ، مخيون عامًا ع جزيرة العرب، ط

 وما بعدهاإ  383م، ص9333هـ/ 3493
F.O 371/11431 Recognition of Ibn Saud by Egypt Government, No. 

E4312/7/91 from Mr N. Henderson (Cairo) 467.10th July. 1926. 

(17 )  F.O. 371/11436 toJeddah telegram No. 53 of May 12th 192 

(E2964/ 155/91)op.cit.                                                         
 

(18)  F.O 371/11431, Registry No. E3494/7/ 91, No. 90 (8990/41) the 

Residency Cairo, 9th June, 1926, Recogition of Ibn Saud by 

Egyptian Government, Refers to F.O. dispatch No. 780 of the June, 

(E3806/7/91). 

(19 )  Ibid, No. 780. (E3806/7/91), Foreign Office, S.W. 1.30 th June, 

1926.                                                                                               

هي حركة البادية االستيطانية اليت متإ على نطاق واس  ع عهد امللك عبدالعزيز، أطلقوا   (93)
اس  اإلخوان إاارة إىل أن ما ألب  يربط بينه  ليس رباط القبيلة، بل رباط األخوة الدينية، 

 ، وما بعدها. 313ملزيد من التفصيل. انظر: عبداهلل العثيمني، املرج  اليابق، ص
 م.3991يوليو 99هـ/ 3844حممود عزمي بااا أمري احلع املصري، األهرام، تقرير  ( 93)
ذي احلجة  39، 73إ أم القرى، العدد 345 -344حافظ وهب ، املصدر اليابق، ص ( 99)

، املطاب  األهلية 8م، أاد عي ، معجزة فوق الرمال، ط3991يونيو  99هـ/ 3844
الدين الزركلي، اب  اجلزيرة ع إ خري 339م، ص3979 -73هـ/ 3899 -93اللبنانية، 
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هـ/ أغيطس 3433، دار العل  للماليني، بريوت، 7، ط3عهد امللك عبدالعزيز، ج
 إ 118م، ص3997

Legation Royal Despays- Bas Cairo, No.770/35, den 27 Juni 1926. 

ياض، ، مطاب  الر3أم القرى، املصدر اليابقإ سعود بن هذلول، تاريخ ملوك آل سعود، ط ( 98)
 .343م، ص3913هـ/ 3833

(24)  Gczantschap Der Neder Landen Djeddah, No 74, / 184,, 10 Juli 

1926; No. 23/7 Mekka, 24 Juni 1926.                                          

إ عبداملنع  الغالمي، املرج  334أم القرى، املصدر اليابقإ سعود بن هذلول، املصدر، ص 
الييد عبداحلميد اخلطيب، اإلمام العادل لاحب اجلاللة امللك عبدالعزيز  334ص اليابق،

، األمانة العامة 3سر عظمت (، ج –بطولت   –بن عبدالران الفيصل آل سعود )سريت  
 .939م، ص3999هـ/ 3439لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة، 

 .938املرج  اليابق،  أم القرى، املصدر اليابقإ الييد اخلطيب، ( 95)

إ عبداملنع  الغالمي، 938أم القرى، املصدر اليابقإ الييد اخلطيب، املرج  اليابق، ص ( 91)
 .334املرج  اليابق، ص

 .934أم القرى، املصدر اليابقإ الييد اخلطيب، املرج  اليابق، ص ( 97)

ن هذلول، املصدر أم القرى، املصدر اليابقإ الييد اخلطيب، املرج  اليابقإ سعود ب ( 93)
 .334إ عبداملنع  الغالمي، املرج  اليابق، ص334اليابق، ص

إ 343، ص519مقبل عبدالعزيز الذكري، نيخة خالة، كلية اآلداب يامعة بغداد، رت   ( 99)
إ عبداهلل العثيمني، معارك امللك عبدالعزيز املشهورة 935العثيمني، املرج  اليابق، ص

 .953م، ص3995هـ/3431، 9لتوحيد البالد، ط

بنواميشان، عبدالعزيز آل سعود سرية بطل ومولد مملكة، ترعة عبدالفتاح ياسني، دار  ( 83)
   .934 – 939م، ص3915هـ/ 3835الكتاب العربي، بريوت، 

إ تقرير أمري احلع املصري، األهرام، 335 – 334سعود بن هذلول، املصدر اليابق، ص ( 83)
 م. 3991أول أغيطس 
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 .345هب ، املصدر اليابق، صحافظ و ( 89)

أغيطس 33هـ/ 3844ذي احلجة  94إ أم القرى 934الييد اخلطيب، املرج  اليابق، ص ( 88)
 م.3991

إ عبداملنع  338إ عي ، املرج  اليابق، ص111الزركلي، اب  اجلزيرة العربية، ص ( 84)
 .334الغالمي، املرج  اليابق، ص

(35 )  GezantschapDer Nader Landen Djddah, No. 704 1,4, 14April 1927.  

 م.3991سبتمرب  7هـ/ 3845لفر  83، 97، اجمللد 1املنار، ج ( 81)

 م.3991مايو  98هـ/ 3844مإ البالس 3991مايو  98هـ/ 3844اليياسة ( 87)

مإ الزركلي، املصدر اليابق، 3991سبتمرب  7هـ /3845لفر  83، 97، اجمللد 1املنار، ج ( 83)
 .111ص

(39 )  Legation Royale Des Pays – Bas Caro, No.477/217,, den 17 Mai 

1927; Besugrarne auf den Bertort kairo, Jult V.J-N0295, den19, 

Mai 1927;                                                                                          

إ الزركلي، املصدر اليابق، 995، ص93، اجمللد 4مإ املنار، ج3997مايو  38هـ/ 3845األهرام، 
 . 111ص

 .991املنار، املصدر اليابق، ص ( 43)

(41)  The Egyptian Press, The Mahmel and Holy Carpet.                 

(42)  I bid; 

 .83، ص93، جملد 4املنار، ج 

 املصدر اليابق. ( 48)

(44 )   legation dela Repubbigue, Francaise en Egypte, No. 35,10 Fevrier 

1928. 

م من 3987إىل سنة  3939من سنة  3حممد حيني هيكل، مذكرات ع اليياسة املصرية، ج  ( 45)
 .883احلماية إىل املعاهدة إلغاء االمتيازات األجنبية، دار املعارف، القاهرة، ص

 املصدر اليابق. ( 41)
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 . 834، ص93، جملد 4املنار، ج ( 47)

 .117إ الزركلي، املصدر اليابق ص3983يناير  99هـ/ 3849األهرام  ( 43)

 .113مإ الزركلي، املصدر اليابق، ص3985/مارس98هـ/ 3854املقط   ( 49)

 م إ 3981مايو  38هـ/ 3855األهرام  ( 53)
Gezantschap Der Neder Landen. Djeddah, No. 487/91, 28 Mei 1936; 

م( 3953-3999هـ/ 3873 -3843دات )وزارة اخلارجية اليعودية، جمموعة املعاه 
م، 3981هـ/3855معاهدة الصداتة بني اململكة العربية اليعودية وبني اململكة املصرية 

 وما بعدها. 995، معامل البنوي، جده، ص4ط
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 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: الوثائــق:

 الوثائق غري املنشــورة:

         Foreiga Office (F.O) يطانيةوثائق وزارة اخلارجية الرب –أ 
- F.O 371/11436 Registrg No. (E2390/155/91), Telegram from Lord 

Lioyd, (Cairo) No. 140 (R), 14 th April, 1926. 

- F.O 371/1136 Refers to Foreign Office Letter of 26 the April 

(E2602/155/91). 

- F.O 371/11436 to Jeddah telegram No. 53 of May 12 the 1926 

(E2964/155/91) Transmitsl) translation sec ret Letter of  9 th May 

from Ibn Saud. 

- F.O 371/11436 to Jeddah telegram No. 53 of May 12 the 1926 

(E2964/155/91). 

- F.O 371/11431 Recognition of Ibn Saud by Egypt Government, No. E 

4312/7/91 from Mr N. Henderson (Cairo) 467, 10 th July. 1926. 

- F.O 371/11431 Registry No. E 3494/7/91 N. 90 (8990/41) The 

Residency Cairo, 9 th June, 1926, Recogition of Ibn Saud by 

Egyptian Government, Refers to F.O despatch No. 780 of th June 

(E3806/ 7/91). 

- F.O 371/11431, No. 780. (E3806/7/91), Foreign Office, S.W.1.30
 
th 

June, 1926. 

 وثائق وزارة اخلارجيـة اهلولنـديــة: –ب 
Het Neder landse ministerie van Buitenlandse Zaken 

- Gezantschap Der Neder Landen Djeddah, No.749/184, 10 Juli 

1926.                                                            لندية جبـدة                        القنصلية اهلو 

- Legation Royale Des Pays – Bas, Cairo, No. 770/35, den 27 Juni 

1926.                                                            املفوضية اهلولندية بالقاهرة                    
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- Gezantschap Der Neder Landen Djeddah, No.441, 12 April 

1926.                                                            القنصلية اهلولندية جبـدة                        

-  Attache Neder Landse Consula at in Mekka No.23/7,24 Juni 1926.                                               

                                                                                   امللحقية القنصلية اهلولندية مبكــة 

- Gezantschap Der Neder Landen Djeddah, No.704/94, 14 April 

1927.                                                                             القنصلية اهلولندية جبـدة       

- Legation Royale Des Pays – Bas, Cairo, No. 477/217, den 17 Mai 1927. 

-  The Egyptian press, the Mahmel and Holy Corpet. 

- The Egyptian press, The Government and The Pilgrimage An 

Apologist for King Ibn Saud  

 تقارير عن ما تنشره الصحافة املصرية عن )احلج واحململ والكسوة(.
- Gezantschap Der Neder Landen Djeddah, No. 305/94, 27 Marl 1926. 

- Gezantschap Der Neder Landen Djeddah, No.487/91,  28, Mei 1927.  
 انيـة:وثائق وزارة اخلارجية األملـ –ج 

Dokumenteund des deutschen Auswartigen Amtes: 

-  Besugrarne aufden Beriort vor, Kairo, Jultv. J. – No. 295, den 19. Mai 

  املفو ية األملانية ع القاهرة                                                                       .1927
- Besugrarne aufden Beriort vor, Kairo, No. 310, den 31 Mai 1927. 

 وثائق وزارة اخلارجية الفرنيية: –د 
Lesdocumentset le ministere Francaisdes Affaires etrangerse. 

- Fegation dela Repabbigue Francaise en Egypte. No. 35, 10 Fevrier 1928. 

 ثانيًا: وثائق منشورة على شكل كتب:

م( معاهدة 3953 -3999هـ/ 3873–3843خلارجية اليعودية، جمموعة املعاهدات )وزارة ا -
، معامل 4م، ط3981هـ/ 3855الصداتة بني اململكة العربية اليعودية وبني اململكة املصرية 

  البنوي، جده.
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 ثالثًا: املصادر واملراجع والدوريات العربية واملعربــة:

  إبراهي  رفعإ بااـا: -

 م.3995هـ/ 3844، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، 3، ط3، جمرآة احلرمني

  أاـد عيــ : -

 م.3979 -73هـ/ 3899-93، املطاب  األهلية اللبنانية، 8معجزة فوق الرمـال، ط

  الييد عبد احلميد اخلطيب: -

سر  –طولت  ب –العادل لاحب اجلاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالران الفيصل آل سعود )سريت  اإلمام 
 م.3999هـ/ 3439، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس اململكة، 3(، جعظمت 

  بنـواميشـان: -

سرية بطل ومولد مملكة، ترعة عبدالفتاح ياسني، دار الكتاب العربي، عبدالعزيز آل سعود 
 .م3915هـ/ 3835بريوت، 

  حافظ وهبــ : -

 .م9333هـ/3493، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 3رب، طجزيرة العمخيون عامًا ع 

  خري الدين الزركلـي: -

 م.3997هـ/3437، دار العل  للماليني، بريوت، 39، ط5األعالم، ج

هـ/ 3433، دار العل  للماليني، بريوت، 7، ط3اب  اجلزيرة ع عهد امللك عبدالعزيز، ج
 م.3997أغيطس 

  سعود بن هذلـول: -

 م.3913هـ/ 3833، مطاب  الرياض، 3ل سعود، طتاريخ ملوك آ

  عبد املنع  الغـالمي:  -
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 م.3954هـ/ 3878، دار اللواء، 3امللك الرااد جاللة املغفور ل  عبدالعزيز آل سعود، ط

  عبداهلل العثيمـني: -

هـ/ 3495، العبيكان، 1)عهد امللك عبدالعزيز(، ط 9تاريخ اململكة العربية اليعودية، ج
 م.9334

 م.3995هـ/ 3431، د.ن، 9عارك امللك عبدالعزيز املشهور لتوحيد البالد، طم

  حمين حممد سليــ : -

دراسات ع احململ املصري ومشتمالت ، جملة كلية الدراسات اإلنيانية، العدد الثالث عشر، 
 جامعة األزهر.

  حممد حيني هيـكل: -

م من احلماية إىل معاهدة إلغاء 3987إىل  3939، من سنة 3مذكرات ع اليياسة املصرية، ج
 االمتيازات األجنبية، دار املعارف، القاهرة.

  حممد لادق: -

 م. 3333هـ/ 3993مشعل احململ، مطبعة وادي النيل، 

، املطبعة الكربى األمريية، بوالق مصر، 3دليل احلع للوارد إىل مكة واملدينة من كل فع، ط
 م.3395هـ/3838

  :مقبل عبدالعزيز الذكري -

 .519نيخة خالة،  كلية اآلداب يامعة بغداد، رت  

 رابعــًا: الصــحـــف:

 م.3991أغيطس  33هـ/ 3844ذي احلجة  94أم القــرى ،  -

 م.3991هـ/ 3844ذي القعدة  9، 79أم القــرى ، العدد  -

 م.3991يونيـو  99هـ/ 3844ذي احلجة  39، 73أم القــرى ، العدد  -
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 م.3991هـ/ 3844القعدة ، ذي 73أم القــرى، العدد  -

 م.3991مايو  98هـ/ 3844األهــرام،  -

 م.3991يوليو  99هـ/ 3844األهــرام،  -

 م.3991هـ/ أول أغيطس 3844األهــرام،  -

 م.3997مايو  38هـ/ 3845األهــرام،  -

 م.3983يناير  99هـ/ 3849األهــرام،  -

 م.3981مايو  38هـ/ 3855األهــرام،  -

 م.3991مايو  98هـ/ 3844البـــالس  -

 م.3991مايو  98هـ/ 3844اليياســة  -

 م.3985مارس  98هـ/ 3854املقطــ   -

 م.3997مايو  83هـ/ 3845ذي القعدة  99، 93، اجمللد 4املنــار ، ج -

 م.3983إبريل  99هـ/ 3843ذي القعدة  83، 83، اجمللد9املنــار ، ج -

 م.9335هـ/ 3491منــار اإلسالم، ذي احلجة  -

 م.3991سبتمرب  7هـ/ 3845لفر  83، 97 ، اجمللد1املنــار، ج -
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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 
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