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  قـواعــد النشـــرقـواعــد النشـــر

سللملا عالسلل ل ر ُتقبللا عمالللملق عةقللللر يف جملللج م ة للر لمللىللر وم عيفقللجة يفى للام عيفلللج ىر  عيفل ع  –1
:حسب عةاعصفملا عيفتمليف ر

 (.  CD)  قلم صملحب عيفبحث و بع نسخ   ق ر،  نسخر  عحلة ا ى وسطاعنر ممغجمطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيفىجبلا عيفتق  لل     Microsoft Word طبع عيفبحث ا ى بجنلملل     ب. 

مل ال  ز للل ح لل،  سلل،(، مبلل 21 x 29.7)  A4مبسللملنيتع ا للى   للل،  عحللل، لقللمل      16بللجم  
 عيفبحث ان و بىع صفحر، مبمل ني همل عةجعلع  عة حق  عجللع ق.

تجق، صفحملا عيفبحث تجق لمل لتس سً ، مبمل م ذيفك عجللع ق  عمشكملق  قملئلر عةجعللع،    ج. 
 تطبع عجللع ق  عيفصا   عمشكملق  عيف احملا ا ى صلفحملا لسلتق ر، للع دل لل وللمل ن      

 ش لكتابر بطج قر آيف ر  يف ست  ل  ر.ظها همل م عةنت،  تكان عهلاعل
   لر. 200 جنيق ل خصملن بمليفىجب ر  عالجن  ز ر جلل ع عمحبملث، مبمل ال  ز ل ان  د. 
لع إ نيملق نسخر لالزة لن سريت، عيفذعت لر،   كتب عةؤيفف عمس،  لهر ال ، ا ى   قر لستق ر،  هل. 

 .لمي، يف جملج يفلة لهملا وخجة تىهل خطا لاَّقع لن عيفبملحث/ عيفبملحثع بىلم نلج عيفبحث، و  تق
ُتجنيلق وصلاق عمشلكملق لجسلالر بملسلتخلعم وحلل بلجعل  علملسلب عايفلا ذعا عيفى قلر ا لى              .

(.CDوسطاعنر ممغجمطر )

 لمل  إىل مج ع عةصملد  ضلن عيفبحث بملالشمل ة إىل عسل، عةؤيفلف عمخلري  سلجمر عيفجمللج  عيفصلفحر       -2
(.  إذع  للملن هجمللملل لؤيففملن،ني للذ ج 17هللل،  1425اجمللل عالقتبللمل  عةبملشللج لللثً  )وبللا   للل،  

(. وللمل إذع  لملن هجململل و ثلج     53هلل،    1426عالس، عمخري هللمل لث  )عيفقحطملنا  عيفىللنملنا،  
(  م 112هلل،    1427لن لؤيففع يف لصل  عيفاعحل ني للمل  إيفل ه، هكلذع )عيفقجشلا  آخلج ن،      

هلل   عةللنا،   1411حمليفر عالشمل ة إىل لصل  ن ةؤيففع خمت فع ني لمل  إيف هلمل هكذع )عةكلا،  
هل(،  م حمليفر  لاد لصل  ن يفكملتب  عحل م سجمر  عحلة، نيتت، عالشمل ة إيف هلمل هكلذع  1409

هل ب(.1420هل و، 1420)عحمللل ، 

تىجض عةصملد   عةجعلع م نهمل ر عيفبحث، ا ى ون تجتب ه ملئ مًل، حسلب عسل، عيفىملئ لر يف لؤيفلف،      –4
عيفكتللملب و  عةقللملق، ثلل،  قلل، عيفطبىللر نيملسلل،     ثلل، عممسللملو عم ىل و  عختصللمل عتهمل، لتبااللمًل بملسلل،  

عيفجمملشج )م حمليفر عيفكتلملب( و  عل لر )م حمليفلر عةقمليفلر(، ثل، لكلملن عيفجمللج )م حمليفلر عيفكتلملب(          
  تمل  خ عيفجملج. ولمل م حمليفر عةقملق ني ضملف  ق، عل ر،و  عيفسجمر،  عيفىلد،  و قملم عيفصفحملا.

لد عيفذ   ظهلج ني ل، ال ل،.  للمل  لجمح      ميجمح عيفبملحث الج لست ا لن حبث،، لع نسخر لن عيفى  –5
 عجلمللى ر. عيفى ل ر، و  عيفتقج ج، و  ل خص عيفجسمليفرنسخر  عحلة لن عيفىلد هل ر يفكملتب عةجعلىر 

تجسا مج لع عماللملق  عالستفسلمل عا لبملشلجة إىل  ئل ر دج لج ة لر لمللىلر وم عيفقلجة           عةجعس ا:
 ، لمللىر وم عيفقجة، لكر عةكجلر. 715ام عيفلج ىر  عيفل عسملا عالس ل ر.  . ب يفى 

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa عيفرب ل عاليفكرت نا:
ُتَىبِّللج عةللاعد عةقللللر يف جملللج اللن آ عو لؤيفف هللمل،   تحلللا عةؤيففللان لسللؤ يف ر صللحر           حقللاق عيفطبللع: 

يف جمملشج )لمللىلر وم عيفقلجة(،  اجملل قبلاق      عةى الملا  دقر عالستجمتمللملا.  مج ع حقاق عيفطبع حمفاظر
 عل ر. عيفبحث يف جملج  ت، دا ا ل ك ر عيفجملج لن عةؤيفف إىل

 .، لكر عةكجلر715تال، عيفط بملا إىل  ئ ر دج ج عل ر، لمللىر وم عيفقجة،  . ب: عيفتبملدق  عالهلعو: 
 .مبمل م ذيفك ولا  عيفرب ل مخسر  سبىان   ملاًل سىاد مًل و  الج ن د ال ًع ولج ك مًل،عالشرتعل عيفسجما : 
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 ةـدراسع وـمج اجلوربني ح علىسمليف اعن الصحابة الواردة آلثار ا

 املقدمة:

إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاهلل مـن وـرور أنفسـنا ومـن      
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأوهد أن ال إلـه  

 ،،،أما بعد ..إال اهلل وحده ال وريك له وأن حممدًا عبده ورسوله

وهي أول ما يسـلل عنـه   بعد الشهادتني،  من أعظم أركان اإلسالمفإن الصالة 
، سـدت فسـد سـا ر عملـه    ف فإن صلحت صـلح سـا ر عملـه وإن   ، العبد يوم القيامة

 ال تصح من دونها.  وللصالة وروط وأركان

ومن وروطها اليت ال تصح دونها: الطهارة اليت تكون بالوضوء، ومن فـرو   
 هاا هو اصأصـل، و ـد رخـش الشـرل ملـن لـب        الوضوء غسل القدمني إىل الكعبني

اخلفني أن ميسح عليهما تيسريًا على الناس، وأما اجلوربني فقد و ع خالف بـني أهـل   
 .كما سيلتي العلم يف املسح عليها

استدل بها اجمليزون للمسح على اجلـوربني بـل هـي عمـدتهم      ومن اصأدلة اليت
الـواردة  ثار مجعت فيه اآلهاا حبث واآلثار اليت وردت عن الصحابة رضي اهلل عنهم، 

 املسح على اجلوربني ومسيته: عن الصحابة يف 

 مجع ودراسة" اآلثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني" 

املسـح علـى   عـن الصـحابة يف   لآلثار الـواردة  ويف هاا البحث سوف أتعر  
 ، وذلك صأسباب عديدة منها: اجلوربني
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، فما هي أسـباب هـاا   املسح على اجلوربنيالعلماء يف جواز أن هناك اختالفًا بني  -
 اخلالف؟ 

أن من أدلة من أجاز املسح على اجلوربني هاه اآلثـار  فكـان البـد مـن دراسـتها       -
 ملعرفة هل صح منها ويء أم ال؟ 

وجيمـع   املسح علـى اجلـوربني  يف مل أ ف على حبث مستقل جيمع كالم أهل العلم  -
 عب طر ها واحلكم عليها. اآلثار الواردة فيه ويستو

 الدراسات السابقة:
فلول من ذكر أهل العلم أمساء الصحابة الاين ورد عنه املسح على اجلوربني، 

نش عليها اإلمام أمحد، ثم بعده أبو داود يف سننه ثم بعدهما ابن املنار ثم جاء بعدهم 
 كما سيلتي.  بن سيد الناسالبيهقي ثم جاء بعدهم ا

 روا فقط أمساء الصحابة دون التعر  للحكم على هاه اآلثار. وهؤالء اصأ مة ذك

ثم خرج هاه اآلثار وعزها إىل بعض مصـادرها الزيلعـي وتكلـم علـى بعـض      
 . (1)أسانيدها

ثم وجدت حبثا يف ملتقى أهل احلديث للباحـث حممـد أجمـد البيطـار مجـع فيـه       
ل أثـر ككـم عـام    االثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني وحكم على كـ 

لكنـه صـحح بعـض اآلثـار مـع أن أسـانيدها ال  تمـل         ،(2)وبدون دراسـة اصأسـانيد  
التصحيح مثل أثـر علـي رضـي اهلل عنـه، وكـان حكمـه علـى اآلثـار بـدون دراسـة           

 لألسانيد. 
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 منهج البحث:  

عـن  يعتمد البحث علـى املـنها االسـتقرا ي مـن مجـع طـرر اآلثـار الـواردة         
ومجع أ وال أهل النقد فيها مع املوازنة بينها يف ضوء  لى اجلوربنياملسح عالصحابة يف 

 منها النقد عند احملدثني. 

 خطة البحث:  

 يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة عشر مبحثًا وخامتة وفهارس فنية. 

  .مقدمة 
  .متهيد 
  (3)، وفيه مباحثاملسح على اجلوربنيختريا اآلثار الواردة عن الصحابة يف:  
 عمرأثر  خترياملبحث اصأول: ا   .واحلكم عليه 

  :علي  أثر ختريااملبحث الثاني  .واحلكم عليه 
  :أن أثر  ختريااملبحث الثالث  واحلكم عليه . 
  :الرباء بن عازبأثر  ختريااملبحث الرابع   .واحلكم عليه 

  : بالل أثر  ختريااملبحث اخلام احلكم عليه. و 
  :أبي و اص نسعد بأثر ختريا املبحث السادس   .واحلكم عليه 
  :سهل بن سعدأثر  ختريااملبحث السابع   .واحلكم عليه 

  :دي بن عجالن ُصأبي أمامة أثر  ختريااملبحث الثامن  .واحلكم عليه 
  :عبداهلل بن عمر أثر ختريااملبحث التاسع   .واحلكم عليه 
 عبداهلل بن مسعود أثر ختريا: اوراملبحث الع  كم عليه. واحل 
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  مسعود عقبة اصأنصاري يأب أثر احلادي عشر: ختريااملبحث  عليه.  واحلكم 
  :عمار  أثر ختريااملبحث الثاني عشر  .واحلكم عليه 
  :حكم املسح على اجلوربنياملبحث الثالث عشر . 

  .اخلامتة: وتتضمن أبرز النتا ا والتوصيات 
 فهرس املصادر واملراجع . 

وما كان فيـه مـن   ، وحده صواب فهو من اهلل اا البحث منفما كان يف هوبعد 
العمل خالصًا لوجهـه   اتعاىل أن جيعل هال اهلل خطل وزلل فمين ومن الشيطان، وأسل

 . الكريم
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 متهيد: تعريف اجلورب.

ومـا  اجلـورب(،  )  بل البدء يف الكالم على املباحث البد من التعريـف بلفظـة  
  ؟اخلف الفرر بينه وبني

  .(4)"اجلورب: غشاءان للقدم من صوف يتخا للدفء" ال أبو بكر بن العربي: 

هو ما يلبسه اإلنسان يف  دميه سواء ويف املوسوعة الفقهية عرفوا اجلورب بلنه: "
 . (5)"من الصوف أو القطن أو الكتان أو حنو ذلك كان مصنوعًا

 . (6)جل من جلد َرِ يقَما يلب  ِفي الرِّواخُلف: 

ر بني اجلورب واخلف أن اجلورب مصنول من صوف أو  طن وحنوهما، فالفر
 واخلف مصنول من جلد. 

و د وردت أحاديث وآثار يف املسح على اجلوربني، فلما اصأحاديـث فقـد روي   
من حديث املغرية بن وعبة، وثوبان، وأبي موسى اصأوـعري رضـي اهلل عـنهم، و ـد     

 . (7)وتكلم فيها بعضهم، صححها بعضها أهل العلم

يـاكر  أما اآلثار فلول من نش عليها اإلمام أمحد كما نقل ذلك عنه حيث  ال: "
  . "(8) املسح على اجلوربني عن سبعة أو مثانية من أصحاب رسول اهلل

 ىومسح علـ ثم جاء بعده أبو داود ومسى هؤالء الصحابة وزاد عليهم فقال: " 
وأن  بـن مالـك،   ، اء بن عازبوالرب ،(9)وأبو مسعود، بن أبي طالباعلي : اجلوربني

وروي ذلك عن عمر بن اخلطاب  ،(10)وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وأبو أمامة
  .(12)"( 11)وابن عباس

روي إباحـة املسـح علـى اجلـوربني عـن      ثم جاء بعده احلافظ ابن املنار فقال: "
: علـي بـن أبـي طالـب، وعمـار بـن ياسـر، وأبـي          تسعة من أصحاب رسول اهلل
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 ،(13)وأن  بن مالك، وابن عمر، والـرباء بـن عـازب، وبـالل، وأبـي أمامـة      مسعود، 

 . (14)"وسهل بن سعد

املسح على اجلـوربني عـن أبـى أمامـة      يف يوروثم جاء بعدهم البيهقي فقال: "
 ال أبو داود: وروى ذلك عن عمر بـن اخلطـاب   . وسهل بن سعد وعمرو بن حريث

  .(15)"وابن عباس

سـعد بـن أبـي    وزاد يف الـرواة مـن الصـحابة:    اس بن سيد النثم جاء بعدهم ا
  .(16)و اص

فهـؤالء ثالثـة عشـر    ثـم  ـال: "   ابـن املنـار   أبـو داود و  ه الونقل ابن القيم ما 
اجلـواز علـى هـؤالء رضـي اهلل عـنهم، ال علـى حـديث أبـي          صحابيًا. والعمـدة يف 

فلـم أجـد لـه    مع التنبيه بلنه ذكر طريق عبداهلل بن أبي أويف، وكما سبق . (18()17) ي 
 سندًا. 

 يصبح العدد ثالثة عشر صحابيًا.  سعد بن أبي و اصوبإضافة طريق 
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 املسح على اجلوربنيختريج اآلثار الواردة عن الصحابة يف 

 .واحلكم عليه  عمرأثر  ختريجاملبحث األول: 

 :  عمرأثر 

 . أنه توضل يوم مجعة ومسح على جوربيه ونعليه عمر عن  يرو

 : ختريا اصأثر

عن ( 21)عن أبيه( 20)عن أبي جناب( 19)حدثنا وكيعفقال: ابن أبي ويبة  أخرجه 
  .(23)أن عمر توضل يوم مجعة ومسح على جوربيه ونعليه( 22)اس بن عمروَلُج

به إال أنه جعل اب حييى بن حية َنَج يأب ورواه العقيلي من طريق أبي نعيم عن
 . (24)ابن عمروعمر: اس، َلبني ُج

حدثنا عمرو بن أبـي  ـي     ال احلكم بن بشري ه: عن  تارخالبخاري يفوعلق 
. (25)حممد بن جابر عن أبيه: رأى عمر أو ابن عمـر ميسـح اجلـوربني   عن أو ابن  ي  

 . (26)وذكره أيضًا ابن أبي حامت معلقًا

فمرة جعله عن ابن عمر، ومرة عن عمر  ابَنَجوأظن هاا االضطراب من أبي 
  وهاا بسبب ضعفه، واهلل أعلم.

 احلكم عليه: 

 ضعيف يف هاا اصأثر، واهلل أعلم.  اإلسناد إىل عمر 
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 . واحلكم عليه أثر علي ختريج املبحث الثاني: 

 : علي أثر 

رأيت عليًا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم  ام "روى كعب بن عبد اهلل  ال: 
 . "يصلي

 ختريا اصأثر: 

( 29)عن كعب بـن عبـد اهلل  ( 28)عن الزبر ان( 27)الثوريعبدالرزار عن  أخرجه

  .(30)"رأيت عليًا بال فمسح على جوربيه ونعليه ثم  ام يصلي" ال: 

  .(31)الثوري به وكيع عن عن ابن أبي ويبةوأخرجه أيضًا 

 : ًاكعبوتابع 

  .(32)وأخرج طريقه ابن أبي ويبة، عمرواس بن َلُخ .1

حنـوه دون ذكـر    وابن املنار بـه ( 33)عمرو بن حريث، وأخرج طريقه ابن أبي ويبة .2
  .(35)والبيهقي من طريق إسرا يل عن الزبر ان به حنوه ،(34)النعلني

  .(36)مالك بن اجلون، وأخرج طريقه ابن سعد .3

 احلكم عليه: 

بالنظر إىل السند الاي أخرجه عبـدالرزار فهـو سـند ضـعيف جلهالـة كعـب،       
بن عمرو وسنده ضـعيف، وسـند عمـرو بـن حريـث رجالـه        اسَلويشهد له طرر خ

قات، ومالك بن اجلون وسنده ضعيف، وأحسنها وأ واها طريقـًا طريـق عمـرو بـن     ث
عـن   تدل علـى أن لـه أصـالً   هلاا اصأثر،  حيدث منها  وةهاه الطرر جممول حريث، و

 ، واهلل أعلم.  علي



 21     سلطان فهد الطبيشي .ديف املسح على اجلوربني...      عن الصحابةالواردة آلثار ا 

 

 .واحلكم عليه  أنسأثر  ختريجاملبحث الثالث: 

 :  أن أثر 

 أنه كان ميسح على اجلوربني.  أن عن  يرو

 ختريا اصأثر: 

عن أن  بن مالك أنـه  ( 38)عن  تادة( 37)أخربنا معمر: قالفعبد الرزار  أخرجه
 . (39)نعم ميسح عليهما مثل اخلفني:  ال، كان ميسح على اجلوربني

 . (42)والطرباني ،(41)وابن املنار، (40)وأخرجه أيضًا ابن أبي ويبة

 وتابع  تادة: 

و ال: ( 45)والبيهقي( 44)ه ابن أبي ويبةأخرج طريق ،(43)بن ضرار سعيد بن عبد اهلل .1
 . ورفعه بعض الضعفاء ولي  بشيء

رأيـت أنـ  بـن مالـك      ولفظـه "  .(46)اصأزرر بن  ي ، أخرج طريقـه الـدوالبي  و .2
أحدث فغسل وجهه ويديـه ومسـح علـى جـوربني مـن صـوف، فقلـت: أمتسـح         

 . "عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف

 . (47)العللإلمام أمحد يف ، أخرج طريقه االطفيل وأبو .3

 . (48)عاصم اصأحول، أخرج طريقه ابن حزمو .4

 . (49)راود بن جنيح احلماني أخرج طريقه البيهقي .5

 احلكم عليه: 

وهاا إسناد صحيح طريق عبدالرزار اسناده صحيح، وصححه اصألباني بقوله: "
رر اصأزبن ضرار ضعيف. وطريق  سعيد بن عبد اهللوطريق . (50)"على ورط الشيخني
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 بن زيـاد الطحـان   سهل لكن يف إسناده .(51)إسنادهصحح الشيخ أمحد واكر  بن  ي 
  ال الاهيب عنه: 

 .(53)يف سـنده أبـو رجـاء الكلـيب فيـه ضـعف       الطفيل يأبوطريق  .(52)صدور

بلنه وهم وأن الصـواب روايـة أن أنـ      يهحكم الدار طين عل عاصم اصأحولوطريق 
هاا إسـناد صـحيح علـى    "يق عاصم بقوله: وصحح اصألباني طر ،(54)مسح على خفيه

والصواب ما ذهب إليه احلافظ الدار طين فالثقـات مـن تالميـا عاصـم      .(55)"ورطهما
 وطريق راود بن جنيح فيه ضعف. رووه بلفظ: املسح على اخلفني. 

يف هاا اصأثر من طريق  تادة عنـه، ولـه متابعـات    فقد صح اإلسناد إىل أن  
 أعلم. من أكثر من طريق، واهلل 

 .واحلكم عليه  الرباء بن عازبأثر  ختريجاملبحث الرابع: 

 :  الرباء بن عازبأثر 

 ميسح على جوربيه.  كانأنه   عن الرباء يرو

 ختريا اصأثر: 

عـن إمساعيـل بـن    ( 57)عـن اصأعمـ   ( 56)عبـد الـرزار عـن الثـوري     أخرجه 
  .(60)"بيه ونعليهرأيت الرباء بن عازب ميسح على جور: " ال( 59)عن أبيه( 58)رجاء

كلـهم مـن طريـق    ( 63)والبيهقـي  ،(62)وابـن املنـار  ، (61)وأخرجه ابن أبي وـيبة 
 اصأعم  به. 

( 66)حـدثنا سـفيان  ( 65)حدثنا أبو نعيم( 64)حسني بن نصر وروى الطحاوي عن

عن رجاء الزبيدي عـن الـرباء أنـه كـان ميسـح علـى اجلـوربني        ( 67)عن حييى بن هانئ
  .(68)والنعلني
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 ال: بلغين أن  ،(70)عن إمساعيل بن أمية ،(69)الثقفي ي ويبة عنوأخرجه ابن أب
  .(71)كان ال يرى باملسح على اجلوربني بلسًا الرباء بن عازب 

 احلكم عليه: 

وهاا سـند صـحيح   طريق عبدالرزار اسناده صحيح وصححه اصألباني بقوله: "
 وطريق الطحاوي إسناده صحيح أيضًا.  .(72)"على ورط مسلم

 . فيه انقطال بني إمساعيل والرباء  عيل بن أميةإمساوطريق 

 ، واهلل أعلم. فقد صح اصأثر عن الرباء 

 

 .واحلكم عليه  باللأثر  ختريجاملبحث اخلامس: 

 :  باللأثر 
 . ومسح علي جوربيه وخفيه لأنه توض  عن بالل يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن  ( 75)و سـعد البقـال  بـ أثنا ( 74)يعلي عن( 73)محدأ يبابن املنار عن أ أخرجه 

 ىومسـح علـ   ل ضي حاجتـه، ثـم توضـ    يت بالاًلأ ال: ر( 76)ليلي أبيعبدالرمحن بن 
 . (77)جوربيه وخفيه

 احلكم عليه: 
 ضعيف لضعف أبي سعد البقال، واهلل أعلم. اإلسناد يف هاا اصأثر إىل بالل 
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 .واحلكم عليه  أبي وقاص نسعد بأثر  ختريجاملبحث السادس: 

 :  أبي و اص نسعد بأثر 
 باملسح على اجلوربني.  بلسًا ىأنه كان ال ير سعد بن أبي و اص عن  يرو

 ختريا اصأثر: 
الثقفي، عن إمساعيل بن  مل أجد من أخرجه سوى ابن أبي ويبة  فقد رواه عن

 ال: وبلغين عن سعد بن أبي و اص، وسعيد بن املسيب أنهما كانا ال يريان بلسا  أمية
 وسبق الكالم على هاا السند يف أثر الـرباء بـن عـازب     .(78)وربنيباملسح على اجل

 . السابق، وهاا السند فيه انقطال بني إمساعيل وسعد 
 احلكم عليه: 

 ضعيف النقطاعه، واهلل أعلم. اإلسناد يف هاا اصأثر إىل سعد 

 .واحلكم عليه  سهل بن سعدأثر  ختريجاملبحث السابع: 

 :  سهل بن سعدأثر 
 أنه مسح على اجلوربني. عن سهل بن سعد  يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن أبـي   ، (80)عن هشام بن سعد، (79)بابزيد بن ُحأخرجه ابن أبي ويبة عن 

  .(82)عن سهل بن سعد  أنه مسح على اجلوربني، (81)حازم
ثنـا هشـام بـن    ( 84)ثنا عبد الـرمحن ( 83)حدثونا عن بندارورواه ابن املنار فقال: 

وهاا فيه ابهام لشيوخه  .(85)ميسح علي اجلوربني يت سهاًلأ ال: ربي حازم أسعد عن 
 الاين حدثوه. 
 احلكم عليه: 

 فيه ضعف لضعف هشام بن سعد، واهلل أعلم.  اإلسناد يف هاا اصأثر إىل سهل 
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 .واحلكم عليه دي بن عجالن ُصأبي أمامة أثر  ختريجاملبحث الثامن: 

 : أبي أمامة أثر 

 ميسح على اجلوربني. أنه كان  أمامة يعن أب يرو

 ختريا اصأثر: 

 ،(88)عن أبي غالب ،(87)عن محاد بن سلمة ،(86)وكيع أخرجه ابن أبي ويبة عن

بـن   محـاد ورواه ابـن املنـار مـن طريـق      .(89) ال: رأيت أبا أمامة ميسح على اجلوربني
 . (90)ة"واخلفني والعماميف متنه " سلمة به وزاد

 : احلكم عليه

فيه ضعف صأجل محـاد بـن سـلمة وأبـي     ا اصأثر إىل أبي أمامة اإلسناد يف ها
 واهلل أعلم. ، (91)غالب، ومع ذلك حسن سنده اصألباني

 

 .واحلكم عليه  ابن عمرأثر  ختريجاملبحث التاسع: 

 :  ابن عمرأثر 

 . أنه كان ميسح على جوربيه ونعليهبن عمر عن ا يرو

 ختريا اصأثر: 

عـن أبـي   ( 93)عـن حييـى بـن أبـي حيـة     ( 92)ريعـن الثـو   عبد الـرزار  أخرجه 
 . (95)بن عمر أنه كان ميسح على جوربيه ونعليهاعن ( 94)اسَلاجُل
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بـن عمـر يقـول:    ا ـال مسعـت   من  ول ابن عمر، فقد ( 96)حييى البكاءورواه 
 ،(98)وابن أبي وـيبة  ،(97)". أخرجه عبدالرزاراملسح على اجلوربني كاملسح على اخلفني"

 عن حييى به. ( 100)الرازييق أبي جعفر من طر( 99)وابن املنار

 احلكم عليه: 

 ضعيف يف هاا اصأثر، واهلل أعلم. كال اإلسنادين إىل ابن عمر 

 

 .واحلكم عليه  عبداهلل بن مسعودأثر  ختريجاملبحث العاشر: 

 :  مسعود نعبداهلل بأثر 

 . كان ميسح على خفيه وميسح على جوربيه ن ابن مسعود روي ع

 ر: ختريا اصأث

أن ابـن   ،(103)عن إبـراهيم ، (102)عن اصأعم  ،(101)عن معمرروى عبدالرزار 
وهاا السند فيـه انقطـال بـني     .(104)مسعود كان ميسح على خفيه وميسح على جوربيه

 ابراهيم وابن مسعود فهو مل يدرك زمنه. 

أبي ) ابن مسعود( خطل والصواب أن هاه الرواية عن)  وله يف هاه الرواية عن
عـن  ( 105)عن إبراهيم عن همام بـن احلـارث  روى الثوري عن اصأعم  مسعود( فقد 

كما سيلتي، وال وك أن رواية الثوري أصح من روايـة معمـر، فـالثوري    مسعود  أبي
ورواية معمـر عـن اصأعمـ  خطـل فيهـا       ،(106)مقدم على كل من روى عن اصأعم 

الـيت   أمحد يقول: أحاديث معمر عن اصأعمـ  اإلمام  ال ابن عسكر: مسعت معمر، 
ولعله و ع فيها  .(107)يغلط فيها لي  هو من عبدالرزار إمنا هو من معمر، يعين الغلط

 تصحيف أو خطل. 
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أبـي مسـعود( وذلـك عنـدما     ) ابن مسعود( بداًل من) وكاا و ع عند الطرباني
، عن عبد الرزار، عن الثوري، عن اصأعم ، الدبري إسحار بن إبراهيم أخرجه عن

"أنه كان ميسـح علـى اجلـوربني،    : ن احلارث، عن ابن مسعودعن إبراهيم، عن همام ب
وال وك أن هاه الرواية أما أنه و ع فيها خطل أو تصـحيف، والروايـة    .(108)والنعلني"

أبـي مسـعود( كمـا    ) املوجودة يف مصنف عبدالرزار هي اصأصل واملوجود فيهـا عـن  
 سيلتي. اهلل أعلم. 

 احلكم عليه: 

 ضعيف النقطاعه، واهلل أعلم. ن مسعود اإلسناد يف هاا اصأثر إىل اب

 .احلكم عليهو  مسعود عقبة األنصاري يأبأثر  ختريجاملبحث احلادي عشر: 

 :  مسعود اصأنصاري يأبأثر 

 أنه كان ميسح على اجلوربني. عن أبي مسعود  يرو

 ختريا اصأثر: 
عـن  ( 110)عن منصـور ( 109)أخربنا الثورييف مصنفه:  قالفلرزار اعبد أخرجه 

مـن   -كان أبو مسعود اصأنصـاري ميسـح علـى جـوربني لـه     "  ال: ( 111)خالد بن سعد
 . (112)"ونعليه -وعر

وأمحد بن حنبل مـن طريـق   ، (113)وأخرجه ابن أبي ويبة عن وكيع عن الثوري
 كالهما عن منصور به حنوه. ( 115)والبيهقي من طريق وعبة ،(114)الثوري

 وتابع خالدًا: 
وابـن   ،(118)وابن أبـي وـيبة  ، (117)عبدالرزار أخرج طريقه  (116)همام بن احلارث .1

 . (119)املنار
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 . (120)، أخرج طريقه ابن أبي ويبةسري بن عمروُيو .2
  .(121)، أخرج طريقه ابن أبي ويبةوقيق بن سلمةوأبو وا ل:  .3

 احلكم عليه: 

صحيح علـى  طريق عبدالرزار اسناده صحيح، وصحح اصألباني إسناده فقال: "
صحح اصألبـاني  ن احلارث اسناده صحيح أيضًا، ووطريق همام ب .(122)"ورط الشيخني

إسـناده ثقـات. وكـاا طريـق أبـي وا ـل. فصـح         سري بن عمروُيوطريق  ،(123)إسناده
 يف هاا اصأثر من أكثر من طريق، واهلل أعلم.  اإلسناد بالك إىل أبي مسعود 

 

 .واحلكم عليه  عمارأثر  ختريجاملبحث الثاني عشر: 

 :  عمارأثر 
 ". اجلوربني ىوميسح عل ليتوض هيتأفر عمار  ىدخلت علل: " ا مطرفروى 

 ختريا اصأثر: 

( 124)دثت عن الدارمي ثنا حسان بن عبـد الـوارث  ُحابن املنار فقال: أخرجه  

عمـار   ىدخلـت علـ  " ـال:  ( 126)عن مطرف( 125)َلَحْرِثيِّايوب عن يزيد بن ُمَعِنق أعن 
 . (127)"وميسح علي اجلوربني ليتوض هيتأفر

( 129)حـدثنا عبـد الـوارث   ( 128)حدثنا عفـان فقال: جه ابن أبي ويبة لكن أخر 

دخلـت علـى عمـار    "عن يزيد بن ُمَعِنق عن مطرف  ال: ( 130)حدثنا أيوب السختياني
  .(131)"فوافقته وهو يف اخلالء فخرج وتوضل ومسح على اخلفني

 احلكم عليه: 
ن املنـار  بالنظر إىل السند الاي أخرجـه ابـن املنـار فـإن فيـه انقطاعـا بـني ابـ        

 والدارمي، والصواب رواية ابن أبي ويبة واليت فيها املسح على اخلفني، واهلل أعلم. 
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 .حكم املسح على اجلوربنياملبحث الثالث عشر: 

 : (132)أ والى عللى اجلوربني عيف جواز املسح أهل العلم اختلف 

 األول:  قولال

مجـع  هـاا عـن    إىل جواز املسح على اجلوربني، روي مجع من أهل العلمذهب 
وابن عمر، بن أبي طالب،  عليمن الصحابة ممن خرجت آثارهم يف هاا البحث مثل: 

 وغريهم رضي اهلل عنهم.  وعمار بن ياسر

بن أبي ربـا  يف  ـول،   وعطاء موىل ابن عمر، نافع من التابعني ومن بعدهم: و
 اهرية. هو  ول الظو، بن املباركاوإبراهيم النخعي، والثوري، و، وسعيد بن جبري

 القول الثاني: 

 ن اجلوربان ثخينني. كوشرط أن يبجواز املسح على اجلوربني 

وصـاحبا أبـا   ، بـن حنبـل   أمحـد هـو رأي  وهو مروي عن سعيد بن املسـيب، و 
 . بن احلسن أبو يوسف وحممدحنيفة: 

 القول الثالث: 

أبـي حنيفـة،    وهو  ـول ( 133)ال جيوز املسح على اجلوربني إال أن يكونا جملدين
 والشافعي. ومالك يف إحدى الروايتني، 

 قول الرابع: ال

وهو مروي عن: جماهـد، وعمـرو بـن    مطلقًا، عدم جواز املسح على اجلوربني 
 وهو املشهور عن مالك. واصأوزاعي، دينار، وعطاء يف  ول، 
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 أسباب اختالفهم: 

حسب ما ظهر لي فإن اختالف العلماء يف حكم املسـح علـى اجلـوربني يعـود     
 ر، منها: صأمو

يف املسـح عـن اجلـوربني،  ـال      اخلالف يف ثبوت اصأحاديث الواردة عـن الـنيب    .1
 . (134)"والرواية يف اجلوربني فيها لني احلافظ العقيلي: "

حديث منكر، ضـعفه سـفيان    "وذاكو ال: ( 135)وذكر البيهقي حديث املغرية
بـن املـديين   الثوري وعبد الرمحن بن مهدي وأمحد بن حنبل وحييى بن معني وعلي 

ومسلم بن احلجاج، واملعروف عن املغرية حديث املسح على اخلفني ويـروى عـن   
 و د صحح الرتماي حديث املغرية.  .(136)"أنهم فعلوهمن الصحابة مجاعة 

هل يقاس اجلورب على اخلف أم ال؟ فبعض العلماء يرى أنه ال يلخا حكم اخلف  .2
يرى أنه يقاس على اخلف، وبعضهم إال إذا كان اجلورب جملدًا أو منعاًل. وبعضهم 

 على أثر أنـ  بـن مالـك    وعلق أمحد واكر  .(137)يرى أنه ال يقاس على اخلف
فلـي  اصأمـر  ياسـًا للجـوربني علـى      ، بقوله: " املعنى يف حديث أن  أدر السابق

اخلفني، بل هو أن اجلوربني داخالن يف مدلول كلمة اخلفني بداللة الوضع اللغوي 
عاني، واخلفان لي  عليهما موضع خالف، فاجلوربان مـن مـدلول   لأللفاظ على امل

اخلفني( فيدخالن فيهما بالداللة الوضعية اللغوية، وأن  بن مالك صحابي ) كلمة
من أهل اللغة  بل دخول العجمة، واختالط اصألسنة فهو يبني أن معنى اجللد أعم 

حصـر اخلفـاف    من أن يكون من اجللد وحده، ومل يلت دليل من الشرل يدل على
يف اليت تكون من اجللد فقط، و ول أن  هاا أ وى حجة ألف مرة مـن أن يقـول   

 . (138)اخل ...مثله مؤلف من مؤلفي اللغة
هل  ول الصحابي وعمله حجة أم ال؟ اصأ مة اصأربعة بينهم خالف يف حجية  ول  .3

  .(139)الصحابي
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عليـه  -ردة عنه وسبب اختالفهم: اختالفهم يف صحة اآلثار الوا ال ابن رود: "
يف: هـل يقـاس    أنه مسح على اجلوربني والنعلني، واختالفهم أيضًا -الصالة والسالم

على اخلف غريه أم هي عبادة ال يقاس عليها وال يتعـدى بهـا حملـها؟ فمـن مل يصـح      
عنده احلديث أو مل يبلغه، ومن مل ير القياس على اخلف  صر املسح عليه، ومن صـح  

ولرتدد اجلوربني  ...قياس على اخلف أجاز املسح على اجلوربنيعنده اصأثر، أو جوز ال
 . (140)" ...اجمللدين بني اخلف واجلورب غري اجمللد

 القول الراجح: 

 جواز املسح على اجلوربني وذلك صأمور منها: 

 صحة اصأثار الواردة عن بعض الصحابة يف املسح على اجلوربني.  .1

 رب جملدًا أو منعاًل. مل يرد عن الصحابة اورتاط أن يكون اجلو .2

جيوز املسح على اجلـوربني إذا  " ال ابن تيمية: اجلورب مثل اخلف ويلخا أحكامه،  .3
ففي السنن ، أو مل تكن يف أصح  ولي العلماء، سواء كانت جملدة، كان ميشي فيهما

مسح على جوربيه ونعليه، وهاا احلديث إذا مل يثبت فالقياس يقتضـي   أن النيب 
بني اجلوربني واخلفني إمنا كون هاا من صوف، وهاا مـن جلـد،    ذلك  فإن الفرر

ومعلوم أن مثل هاا الفرر غري مؤثر يف الشريعة، فال فرر بني أن يكون جلودًا أو 
 واهلل أعلم. . (141)" ... طنًا أو كتانًا أو صوفًا

: أبو املنـار حممـود   ، تلليفاملعتصر من ور  خمتصر اصأصول من علم اصأصول
الطبعـة  ، الناور: املكتبة الشاملة، مصر، مصطفى بن عبد اللطيف املنياويبن حممد بن 

 . م2011 -هـ 1432الثانية، 
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 ةــاخلامت

 وتتضمن أبرز النتا ا والتوصيات، وهي: 

 أبرز النتائج: 

اآلثار الواردة عن الصحابة يف املسح على اجلوربني ثبت عن أربعة مـنهم املسـح    -1
 ا ني. على اجلوربني ومل يثبت عن الب

بعــض مــن ذكــرت أمســالهم مــن الصــحابة يف املســح علــى اجلــوربني وردت  -2
 .أمسالهم على سبيل اخلطل أو التصحيف

اجتمال هؤالء الصحابة على هاا اصأمر مما يدلل  وتـه خاصـة مـع عـدم وجـود       -3
 املخالف هلم من الصحابة.

به عـن   ول من  ال: أن جواز املسح على اجلوربني من مفردات احلنابلة انفردوا  -4
بقية املااهب اصأربعة  ول غري صحيح فقد وافقهم بعض كبار احلنيفة على القول 

 به بشرط أن يكون اجلورب صفيقًا. 

 التوصيات:  

 هاه بعض التوصيات اليت مرت بي أثناء كتابة البحث منها: 
العناية مبوضول مجع اصأحاديث واآلثار يف موضول واحد مما له أثر يف بيـان حجـة    -1

 هاا القول.  أصحاب
 االهتمام بتحقيق املؤلفات اليت مجعت آثار الصحابة ومن بعدهم صأهميتها.  -2
فكم أدى عدم االهتمام بالك إىل تصحيح أحاديث االهتمام بعلم علل احلديث   -3

 معلولة صححها بعض املتقدمني واملتلخرين. 
ا حممـد  واحلمد هلل الاي بنعمته تتم الصاحلات وصـلى اهلل وسـلم علـى سـيدن    

 وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . وما بعدها 184/ 1نصب الراية  (1)

 . http: / / www. ahlalhdeeth. com/ vb/ showthread. php?t=66585هاا رابط البحث  (2)

 .  سلرتب هاه املباحث مبتد ًا باخللفاء الراودين ثم بقية الصحابة على احلروف اهلجا ية (3)

 . 149/ 1عارضة اصأحوذي  (4)

 . 271/ 37 سوعة الفقهية الكويتيةاملو( 5)

 . 247/ 1املعجم الوسيط  (6)

ونصـب  ، 342/ 1تنقيح التحقيـق البـن عبـداهلادي    ، و284/ 1ينظر: السنن الكربى للبيهقي  (7)
حـديث املسـح علـى    ، واملسح على اجلوربني جلمال الدين القامسي، و159/ 1الراية للزيلعي 

 ريها. وغملاهر الفحل  اجلوربني دراسة نقدية

 . 331/ 1، واملغين البن  دامة 463/ 1ينظر: اصأوسط البن املنار (8

ويؤكـد ذلـك   وهو خطل أو تصحيف يف النسخة  بن مسعود(، ا) ويف بعض نسخ سنن أبي داود (9)
 115/ 1يف  قيقـه لسـنن أبـي دود     وـَعيب اصأرنـؤوط  رواية ابن املنار، وهاا ما  اله الشـيخ  

نصـب  ينظـر:  و"، )ج(: وابن، وهـو خطـل   يف أصلمسعود( فقال: "  عندما علق على لفظة )وأبو
 . 375/ 1، وور  العيين على سنن أبي داود 159/ 1الراية 

 مل أجد من أخرج طريقه.   (10)

 مل أجد من أخرج طريقه.   (11)

 . 115/ 1سنن ال (12)

وابـن عبـداهلادي يف    331/ 1كاا يف املطبول من اصأوسط، لكن ما نقله ابن  دامـة يف املغـين    (13)
خـالف هـاا  فقـد     272/ 1وابن القيم يف تهايب سـنن أبـي داود    346/ 1تنقيح التحقيق 
( وبعـد البحـث مل أجـد لـه روايـة، ولعـل املوجـود يف        عبد اهلل بن أبي أوفى) ذكروا بداًل عنه

 )أبو أمامة( وروايته موجودة كما سيلتي.  املطبول يف اصأوسط هو الصواب وهو
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 . 462/ 1اصأوسط  (14)

 . 285/ 1السنن الكربى  (15)

 . 379/ 2ينظر: النفح الشاي ور  جامع الرتماي  (16)

 يعين حديث املغرية بن وعبة الاي ذكر فيه املسح على اجلوربني و د سبق.  (17)

 . 272/ 1تهايب سنن أبي داود  (18)

أبـو سـفيان الكـويف     -ملةبضم الراء وهمزة ثم مه -هو: وكيع بن اجلرا  بن مليح الرلاسي  (19)
ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة مات يف آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعني وما ـة ولـه   

 [.  581ص  تقريبسبعون سنة. ]ال

هو: حييى بن أبي حية أبو َجَناب الكليب عن عبد الرمحن بن أبي ليلى وطاوس وعنه أبـو نعـيم    (20)
 [. 364/ 2 لكاوف. ]اـه147لقوي مات وجعفر بن عون  ال النسا ي وغريه لي  با

 [. 635اب، جمهول من الرابعة. ]التقريب ص َنهو: أبو حية الكليب والد أبي َج (21)

 [. 143 اس بن عمرو بصري ضعيف روى عن ابن عمر. ]التقريب صَلهو: اجُل (22)

 . 1986، ر م: 188/ 1املصنف  (23)

 . 92/ 2الضعفاء الكبري  (24)

 . 53/ 1التاريخ الكبري  (25)

 . 220/ 7اجلر  والتعديل  (26)

الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسرور الثوري أبو عبد اهلل الكويف، ثقـة حـافظ فقيـه عابـد      (27)
وله أربع وسـتون.   ـه161إمام حجة، من رلوس الطبقة السابعة، وكان رمبا دل ، مات سنة 

 [. 244]التقريب ص 

 [. 213. ]التقريب ص ـه120ن السادسة، مات سنة الزبر ان بن عبد اهلل الضمري، ثقة م (28)

. ]ينظر: التاريخ الكبري يف الثقات ابن حبان ذكره، العبدي، يعد يف الكوفينيكعب بن عبد اهلل  (29)
 [.  334/ 5والثقات البن حبان ، 224/ 7واجلر  والتعديل ، 224/ 7
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 . 773، ر م: 199/ 1املصنف  (30)

 . 1997، ر م: 189/ 1املصنف  (31)

ثقة عابد إال أنه ملا كرب ، ويف سنده: أبو بكر بن عياش: 1992، ر م: 188/ 1 صدر السابقامل (32)
 وعبداهلل بن سعيد مل أجد له ترمجة. [. 624]التقريب ص ، ينظر: ساء حفظه

حدثنا وكيع  ال حدثنا يزيـد بـن مردانبـة عـن     فقال: . 1998، ر م: 189/ 1 صدر السابقامل (33)
. فوكيع بن اجلرا : توضل ومسح على اجلوربني عن عمرو بن حريث أن عليًاالوليد بن سريع 

والوليـد بـن   [. 389/ 2 كاوـف ]ال، ويزيد بن مردانبه: ثقـة  [581]التقريب ص . ثقة حافظ
   [.420ص  التقريب]وعمرو بن حريث: صحابي صغري. [. 351/ 2 كاوف]السريع: ثقة أيضًا. 

 . 462/ 2اصأوسط  (34)

 . 285/ 1ى السنن الكرب (35)

أخربنا الفضل بن دكني حدثنا مسـعود بـن سـعد    فقال ابن سعد: . 241/ 6طبقات الكربى ال (36)
اجلعفي عن عمرو بن  ي  عن خالد بن سعيد عن مالك بن اجلون  ـال: رأيـت عليـًا جلـ      

. ويف سنده خالد بن سعيد مل أجـد فيـه   فبال ثم دعا مباء فتوضل ومسح على اجلوربني والنعلني
 فهو جمهول.  [255/ 6ثقات ]الوال تعديالً ، وذكره ابن حبان يف الثقات  جرحًا

معمر بن راود اصأزدي موالهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبـت فاضـل إال أن يف   هو  (37)
روايته عن ثابت واصأعم  وهشام بن عروة ويئًا وكاا فيمـا حـدث بـه بالبصـرة، مـن كبـار       

 [. 541و ابن مثان ومخسني سنة، ]التقريب ص وه ـه154السابعة، مات سنة 

عـن عبـد اهلل بـن سـرج      ،  تادة بن دعامة أبو اخلطاب السدوسي االعمى احلافظ املفسرهو:  (38
   [.134/ 2 كاوف. ]الـه117و يل  ـه118 وأن ، وعنه أيوب ووعبة وأبو عوانة، مات كهاًل

 . 779، ر م: 200/ 1املصنف  (39)

 . 1990: ، ر م188/ 1املصنف  (40)

 . 462/ 2اصأوسط  (41)
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 . 690، ر م: 244/ 1املعجم الكبري  (42)

 . 36/ 4. اجلر  والتعديل يلي  هو بقووسعيد هاا  ال فيه أبو حامت الرازي:  (43)

 . 1994، ر م: 188/ 1املصنف  (44)

 . 285/ 1السنن الكربى  (45)

 . 561/ 3الكنى واصأمساء  (46)

 . 375/ 3العلل ومعرفة الرجال  (47)

 . . 85/ 2احمللى  (48)

  [.204]التقريب ص  ..راود بن جنيح احلماني صدور رمبا أخطلويف سنده: . 285/ 1السنن الكربى  (49)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (50)

 . 13ينظر يف تعليقه على كتاب املسح على اجلوربني للقامسي ص (51)

عفوه وله ترمجة يف تاريخ اإلسالم. وتعقبـه   ال الاهيب: سهل بن زياد أبو زياد عن أيوب ما ض (52)
بن حبان: سهل بن زياد من أهل البصرة يروى عن داود بـن أبـي   اابن حجر فقال: ويف ثقات 

هند وعنه بشر بن يوسف فالظاهر أنه هو، و ال اصأزدي: سهل بن زياد الطحان أبو زياد عـن  
تاريخ االسـالم عنـه: صـدور.    و ال الاهيب يف انتهى. سليمان التيمي وطبقته منكر احلديث. 

. 118/ 3ولسـان امليـزان   ، 217/ 13تـاريخ اإلسـالم   ، و237/ 2ميـزان االعتـدال   ينظـر:  
وجر  االزدي حيتاج اىل بيان وتفسري صأنه كما  ال الاهيب عنه: "وأبو الفتح يسرف يف اجلـر ".  

 وهنا يرجح  ول الاهيب عليه.  

و ال ابن معني: صويلح، و ـال ابـن حبـان: يـروي      ال ابن عدي عنه: أحاديثه غري حمفوظة،  (53)
. املوضوعات عن الثقات ال  ل الرواية عنه، و ال أبو حامت الرازي: هو صاحل لي  بـالقوي 

 [. 468/ 2]لسان امليزان 

 . 102/ 12 العلل الواردة يف اصأحاديث النبوية (54)

 . 280/ 1 صحيح سنن أبي داود (55)
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 . وسبقت ترمجته يف أثر علي رضي اهلل عنهثقة حافظ،  الثوري هو: سفيان بن سعيد، (56)

هو: سليمان بن مهران اصأسـدي الكـاهلي أبـو حممـد الكـويف اصأعمـ ، ثقـة حـافظ عـارف           (57)
ه وكـان مولـده أول سـنة    148ه أو 147بالقراءات ورل لكنه يدل ، من اخلامسة مـات سـنة   

 [. 254. ]التقريب ص ـه161

   .[245/ 1 كاوفَضْمَعا وعدة، وعنه وعبة ومجاعة، ثقة. ]ال ، عن أوس بنإمساعيل بن رجاء الُزبيدي (58)

هو: رجاء بن ربيعة الزبيدي الكويف عن علي وأبي سعيد وعنه ابنه إمساعيل وحييى بن هـانئ   (59)
 [. 395/ 1 لكاوفاملرادي ثقة. ]ا

 . 778، ر م: 200/ 1املصنف  (60)

 ة "ونعليه".  ، لكن بدون لفظ1996، ر م: 189/ 1املصنف  (61)

 . 463/ 1اصأوسط  (62)

 . 285/ 1السنن الكربى  (63)

حملـه  عنـه:    ال عبـدالرمحن بـن أبـى حـامت     ...احلسني بن نصر بن املعارك: أبو على البغدادى (64)
مبصر يوم اجلمعة صأربع وعشرين يوًما خلون من وعبان سـنة إحـدى وسـتني     تويف ...الصدر

 [. 218/ 1اآلثار  معانيرجال  أساميور   يفاصأخيار  يوما تني، وكان ثقة ثبًتا. ] مغان

أبو نعيم املال ي موىل آل طلحة عن االعم  وزكريا بن أبي زا دة وأمم  هو: الفضل بن دكني احلافظ (65)
  [.122/ 2 كاوفيف سلخ وعبان بالكوفة. ]ال هـ219وعنه البخاري وعبد وأبو زرعة وأمم مات 

 هو: الثوري، وسبقت ترمجته.  (66)

 [. 597]التقريب ص ... حييى بن هانئ بن عروة املرادي أبو داود الكويف ثقة من اخلامسة (67)

 . 240/ 10ور  مشكل اآلثار  (68)

هو: عبد الوهاب بن عبد اجمليد بن الصلت الثقفي أبـو حممـد البصـري، ثقـة تغـري  بـل موتـه         (69)
 [. 368نة. ]التقريب ص عن حنو من مثانني س ـه194بثالث سنني، من الثامنة، مات سنة 
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هو: إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد االموي، عن أبيه وعكرمة ومجاعة، وعنه السـفيانان   (70)
 [.  244/ 1 لكاوف. ]اهـ139، مات وبشر بن املفضل، ثقة له حنو ستني حديثًا

 . 1995، ر م: 189/ 1املصنف  (71)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (72)

بد الوهاب بن حبيب بن مهـران العبـدي أبـو أمحـد الفـراء النيسـابوري، ثقـة        هو: حممد بن ع (73)
 [. 254وله مخ  وتسعون سنة. ]التقريب ص  ـه272عارف، من احلادية عشرة، مات سنة 

هو: يعلى بن عبيد الطنافسي أخو عمر وحممد عن حييى بن سـعيد واالعمـ  وعنـه بـن منـري       (74)
   [.397/ 2 كاوف]ال. ـه209إال يف سفيان مات يف ووال  والصاغاني ثقه عابد  ال بن معني ثقة

هو: سعيد بن املرزبان العبسي موالهم أبو سعد البقال الكويف اصأعور، ضعيف مدل ، مـات   (75)
 [. 241بعد اصأربعني من اخلامسة. ]التقريب ص 

مساعـه مـن   عبد الرمحن بن أبي ليلى اصأنصاري املدني ثم الكويف، ثقة من الثانيـة اختلـف يف    (76)
 [.  349عمر، مات بو عة اجلماجم سنة ثالث ومثانني  يل إنه غرر. ]التقريب ص 

 . 463/ 1اصأوسط  (77)

 . 1995، ر م: 189/ 1املصنف  (78)

أصله من خراسان وكـان بالكوفـة ورحـل يف احلـديث فـلكثر       ...زيد بن احُلباب أبو احلسني الُعْكلي (79)
   [.222. ]التقريب ص ـه230، من التاسعة مات سنة يف حديث الثوري خطىءمنه، وهو صدور 

هشام بن سعد املدني أبو عباد أو أبـو سـعيد، صـدور لـه أوهـام ورمـي بالتشـيع، مـن كبـار           (80)
 [. 572أو  بلها. ]التقريب ص  ـه160السابعة، مات سنة 

وابـن   هو: سلمة بن دينار االمام أبو حازم املدني االعرج أحد االعالم، عن سـهل بـن سـعد    (81)
 هــ 140بن خزمية: ثقـة مل يكـن يف زمانـه مثلـه، تـويف      ااملسيب، وعنه مالك وأبو ضمرة،  ال 

 [.  452/ 1 الكاوف]هـ. 144و يل 

 . 2002، ر م: 189/ 1املصنف  (82
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هو: حممد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكـر بنـدار، ثقـة مـن العاوـرة، مـات سـنة         (83
 [. 469]التقريب ص . ومثانون سنة وله بضع ـه252

هو: عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي موالهم أبو سـعيد البصـري، ثقـة ثبـت حـافظ       (84)
 ـه198عارف بالرجال واحلديث،  ال ابن املديين: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة 

 [. 351وهو بن ثالث وسبعني سنة. ]التقريب ص 

 . 463/ 1اصأوسط  (85)

 سبقت ترمجته. جلرا ، ثقة حافظ، وكيع بن ا (86)

عابد أثبت الناس يف ثابت وتغري حفظه بلخرة،  ثقةمحاد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة،  (87)
 [.  178. ]التقريب ص ـه167من كبار الثامنة، مات سنة 

أبو غالب صاحب أبي أمامة بصري، نزل أصبهان  يل امسه حزور و يـل سـعيد بـن احلـزور      (88)
 [.  664فع، صدور خطىء من اخلامسة. ]التقريب ص و يل نا

 . 1991، ر م: 188/ 1املصنف  (89)

 . 463/ 1اصأوسط  (90)

 . 280/ 1 صحيح سنن أبي داود (91)

 وسبقت ترمجته.  الثوري هو: سفيان بن سعيد، ثقة حافظ،  (92)

 هو: حييى بن أبي حية الاي سبقت ترمجته، وهو ضعيف لكثرة تدليسه.  (93)

 اس بن عمرو بصري، ضعيف، وسبقت ترمجته. َلاس هو: اجُلَلاجُلأبو  (94)

 . 776، ر م: 199/ 1املصنف  (95)

بن عمر وأبي العالية، وعنه عبد الوارث وعلي بن عاصم، ضـعيف،  احييى البكاء بصري، عن  (96)
 [. 376/ 2كاوف . ]الهـ130مات 

 . 782، ر م: 200/ 1املصنف  (97)

 . 2006، ر م: 190/ 1املصنف  (98)
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 . 462/ 1اصأوسط  (99)

هو: عيسى بن أبي عيسى عبد اهلل بن ماهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إىل الري، صدور  (100)
   [.629سيء احلفظ خصوصًا عن مغرية، من كبار السابعة، مات يف حدود الستني. ]التقريب ص 

مـ  وهشـام بـن    معمر بن راود اصأزدي، ثقة ثبت فاضل إال أن يف روايته عـن ثابـت واصأع   (101
 عروة ويئًا وكاا فيما حدث به بالبصرة، وسبقت ترمجته. 

هو: سليمان بن مهران اصأسدي اصأعم ، ثقة حـافظ عـارف بـالقراءات ورل لكنـه يـدل ،       (102
 . وسبقت ترمجته

هو: ابن يزيد بن  ي  ابن اصأسود النخعي أبو عمران الكويف الفقيه ثقة إال أنه يرسـل كـثريا    (103)
 [.  95. ]التقريب ص ست وتسعني وهو ابن مخسني أوحنوها مات دون املا ة سنةمن اخلامسة 

 . 781، ر م: 200/ 1املصنف  (104)

هو: همام بن احلارث بن  ي  بن عمرو النخعي الكويف ثقة عابد من الثانية مات سنة مخ   (105)
 [. 574وستني. ]التقريب ص 

 . 720- 715/ 2ينظر: ور  علل الرتماي البن رجب  (106)

 .  720/ 2 املصدر السابقينظر:  (107)

 . 9239، ر م: 250/ 9املعجم الكبري  (108)

 . سبقت ترمجتهالثوري هو: سفيان بن سعيد، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة،  (109)

، عن أبي وا ل وزيـد بـن وهـب   هو: منصور بن املعتمر أبو عتاب السلمي من أ مة الكوفة،  (110)
   [.297/ 2 كاوف]الهـ. 132مات   ط، ومنا به مجة، كتبت حديثًا ال ما ، وعنه وعبة والسفيانان

 [.  188خالد بن سعد الكويف ثقة من الثانية. ]التقريب ص  (111)

 . 774، ر م: 199/ 1املصنف  (112)

 . 1984، ر م: 188/ 1املصنف  (113)

 . 222/ 3 العلل ومعرفة الرجال (114)
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 . 285/ 1السنن الكربى  (115)

 ث بن  ي  النخعي الكويف ثقة عابد. سبقت ترمجته. هو: همام بن احلار (116)

عن الثوري عن اصأعم  عن إبراهيم عـن همـام بـن    فقال: . 777، ر م: 200/ 1املصنف  (117)
 . احلارث عن أبي مسعود أنه كان ميسح على اجلوربني والنعلني

 . 1983، ر م: 188/ 1املصنف  (118)

 . 462/ 1اصأوسط  (119)

حدثنا وكيع عن اصأعم  عن املسيب بن رافـع عـن   فقال . 2000، ر م: 189/ 1املصنف  (120)
. فوكيع ثقة حـافظ  يسري بن عمرو  ال: رأيت أبا مسعود بال ثم توضل ومسح على اجلوربني

وسبقت ترمجته، واصأعم  ثقة حـافظ يـدل ، وسـبقت ترمجتـه. واملسـيب بـن رافـع ثقـة.         
 [. 607]التقريب ص ويسري بن عمرو له رلية. [. 532]التقريب ص 

حدثنا وكيـع  ـال حـدثنا مهـدي بـن ميمـون عـن        فقال: . 1999، ر م: 189/ 1املصنف  (121)
. فوكيـع  واصل اصأحدب عن أبي وا ل عن عقبة بن عمرو أنه توضل ومسح علـى اجلـوربني  

 واصل اصأحدبو[. 548]التقريب ص ثقة.  مهدي بن ميمون ثقة حافظ وسبقت ترمجته، و
 [. 268]التقريب ص قيق بن سلمة أبو وا ل ثقة. وو[. 579]التقريب ص . ثقة ثبت

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (122)

 . 279/ 1 صحيح سنن أبي داود (123

حبثت عن هاا الراوي فلم أجد له ترمجة  فقد حبثت يف ويوخ الدارمي وتالميـا أيـوب فلـم     (124)
سـم،  وليسـت لـه ترمجـة يف كتـب الرجـال، ولعلـه و ـع تصـحيف يف هـاا اال          ًاأجد له ذكر
 ويبة.  كما يف رواية ابن أبي عن الدارمي عن عفان عن عبد الوارث عن أيوب عنهوالصواب: 

هو: يزيد بن ُمَعِنـق احلروـي مـن أهـل البصـرة، يـروى عـن ابـن عمـر، روى عنـه أيـوب             (125)
اإلكمال البن ، و549/ 5، والثقات البن حبان 360/ 8السختياني. ]ينظر: التاريخ الكبري 

 ـال أبـو   ال حيدث إال عن ثقة عنده،  ًا[. ورواية أيوب عنه تقويه  صأن أيوب 205/ 7 ماكوال
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صأمحد: أبو زيد املدني؟  ال: أي ويء يسلل عن رجل روى عنـه أيـوب. ]سـؤاالت أبـي     داود:  لت 
  [. 210داود ص 

هو: مطرف بن عبد اهلل بن الشخري العامري احلروي، أبو عبد اهلل البصري، ثقة عابد فاضل،  (126
 [. 534. ]ينظر: التقريب ص ـه95مات سنة 

 . 463/ 1اصأوسط  (127

 عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان احلافظ، عن هشام الدستوا ي وهمام والطبقـة، وعنـه  هو:  (128
يف أحكـام اجلـر  والتعـديل، مـات      البخاري وإبراهيم احلربي وأبو زرعة وأمم، وكـان ثبتـاً  

 [. 27/ 2 كاوف]ينظر: ال. هـ220

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي موالهم البصري التنوري أبـو عبيـدة احلـافظ،     هو: (129
عن أيوب وأبي التيا  وحييى البكاء، وعنه ابنه عبد الصمد وأبو معمر املقعد ومسدد، مقرئ 

 [. 673/ 1 كاوف. ]ينظر: الهـ180فصيح مفوه ثبت صاحل لكنه  دري، مات 

بفتح املهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم  تانيـة   -ن السختياني هو: أيوب ابن أبي متيمة كيسا (130)
أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهـاء العبـاد، مـن اخلامسـة      -وبعد اصألف نون 

 [.  117]ينظر: التقريب ص . مات سنة إحدى وثالثني وما ة وله مخ  وستون

 . 1922، ر م: 182/ 1املصنف  (131)

، 171/ 1، ومصـنف ابـن أبـي وـيبة     199/ 1يف: مصـنف عبـدالرزار    ينظر هاه اصأ وال (132)
، وخمتصر اخـتالف الفقهـاء   463/ 1، واصأوسط البن املنار 55/ 1ومعامل السنن للخطابي 

، وبـدا ع  84/ 2، واحمللى البـن حـزم   458/ 1، وور  السنة للبغوي 139/ 1للطحاوي 
/ 1، واجملمـول للنـووي   254 /2، واالسـتاكار البـن عبـدالرب    10/ 1الصنا ع للكاسـاني  

 وغريها.  331/ 1، واملغين البن  دامة 499

تنبيه: لي  من مقاصد هاا البحث تتبع وختريا اآلثار الواردة عن التابعني، فهـاه  تـاج إىل   
 حبث مطول لي  هاا مكانه. 
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احملتـار  رد ( )واجمللدين( اجمللد: ما جعل اجللد على أعاله وأسفله. ينظر: حاوـية ابـن عابـدين    133)
 . 291/ 1 على الدر املختار

 . 327/ 2الضعفاء الكبري  (134)

عن أبي ( وصححه وغريهما 99( والرتماي)ر م احلديث 159روى أبو داود)ر م احلديث  (135)
توضـل ومسـح    عن املغرية بن وعبة: أن رسـول اهلل   عن هزيل بن ورحبيل،  ي  اصأودي

 . على اجلوربني والنعلني

 . 121/ 2 اآلثارمعرفة السنن و (136)

 .  139/ 1 خمتصر اختالف العلماء، و143/ 1دونة املينظر:  (137)

 . 15مقدمة أمحد واكر لرسالة القامسي: املسح على اجلوربني والنعلني ص:  (138)

 .  188ص  املعتصر من ور  خمتصر اصأصول من علم اصأصولينظر:  (139)

  .  21/ 1بداية اجملتهد  (140)

 . 214/ 21جممول الفتاوى  (141)
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هـ، دار الكتب العلمية، 1421االستاكار، البن عبد الرب،  قيق سامل عطا وآخر، الطبعة اصأوىل  .1
   بريوت، لبنان.

، دار الكتـب  ـه1411، تلليف علي بن هبة اهلل بن أبي نصر بن ماكوال، الطبعة اصأوىل، اإلكمال .2
 لبنان.   –بريوت  –العلمية 

، بكر حممد بن إبـراهيم بـن املنـار النيسـابوري     يبصأ –  السنن واإلمجال واالختالفصأوسط يفا .3
 -دار طيبـة  ، م1985هـ، 1405 -الطبعة: اصأوىل ، محد بن حممد حنيفأ قيق: أبو محاد صغري 

 . السعودية –الريا  

طبعـة  بكر بـن مسـعود بـن أمحـد الكاسـاني احلنفـي، ال       يب، صأبدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع .4
 لبنان.   –بريوت ، دار الكتب العلمية، طبعة م1986 -هـ 1406الثانية، 
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 اآلراء األصولية 
 هـ(471البن الَبنَّا احلنبلي )ت  

 إعداد 

 الدراسات اإلسالمية وبكلية الشريعة  شاركاألستاذ امل

 جامعة أم القرى 
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 ـ(ه471البن الَبنَّا احلنبلي )ت  اآلراء األصولية

 املستخلص

 وبعد:. والصالة والسالم على خري خلق اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،احلمد هلل

فقد مجع البحث اآلراء املتناثرة ألبي علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل البغدادي 
 ،صول الفقه احلنابلـة من خالل أشهر كتب أ ،هـ(471الشهري بابن الَبنَّا )ت  ،احلنبلي

وهي  ،وبلغت املسائل أربعة وعشرين مسألة ،املتداولة بني املتخصصني وطالب العلم
وانتهـاء   ،آراء متناثرة يف مباحث أصول الفقه املختلفة بدًءا من تـاري  علـم األصـول   

والقصد من هذا البحث إلقاء الضوء على علم  ،مبباحث االجتهاد والتقليد والتعارض
وخـالفهم يف   ،وافق يف بعضها أئمة املـذهب  ،احلنابلة له آراء أصولية معتربةمن أعالم 

 .وشخصيته الواضحة ،وهذا يدل على عقليته املستقلة ،بعضها

 .وخالف شيخه القاضي يف مسألتني ،وقد خالف املذهب يف مثان مسائل

 .وختمت البحث خبامتة حوت على أهم النتائج

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 
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 املقدمة:

ونعـو  بـاهلل مـن شـرور      ،حنمده ونستعينه ونسـتغفره ونسـتهديه   ،إن احلمد هلل
 ،ومـن يضـلل فـال هـادي لـه      ،من يهده اهلل فال مضل له ،أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 ا عبده ورسوله صلى اهللوأشهد أن حممًد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
 :أما بعد   .عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 سـتنب  فبواسـتته ت   ،فإن علـم أصـول الفقـه مـن أجـل علـوم الشـريعة قـدًرا        
 ،فهو العمـدة يف االجتهـاد واالسـتنبا     ،احلالل من احلرام قواعده يعرفوب ،األحكام

ي ومن هؤالء العلماء أبو علي احلسن بن البنا البغداد ،هولذلك جاء اهتمام العلماء ب
فعلى هـذا   ،الذي انتشرت آراؤه يف كتب أصول احلنابلة ،هـ471احلنبلي املتوفى سنة 

وإفرادهـا يف   ،ا باهلل مجع املسائل األصولية هلذا العلم من مظـان الكتـب  قررت مستعيًن
 .حبث مستقل

 :آراء ابن البنا األصولية موضوعا للبحث ما يأتي ومن أسباب اختيار

فهو من تالميذ القاضي أبي  ،من كبار علماء احلنابلة -اهلل رمحه  -إن ابن البنَّا  -1
 .-رمحه اهلل  -يعلى 

 .إن آراء ابن البنَّا مل تفرد ببحث مستقل حسب علمي -2

السيما وأنه قد خالف كثرًيا من علماء  ،توضيح آراء ابن البنَّا األصولية وحتقيقها -3
 .البحث سريد  كرها خالل هذا بعض املسائل اليتوغريهم من العلماء يف  ،احلنابلة
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 :الدراسات السابقة

 .بعد تتبعي وحبثي يف املظان احملتملة فإنين مل أقف على أية دراسة يف هذا املوضوع

 :منهجي يف البحث

االلتزام جبمع آراء اإلمام أبي علي ابن البنَّا اليت نسبت إليه بالبحث عنها يف  :أوًلا
 :د قمت باستقراء الكتب اآلتيةوق ،مظان وجودها بتريقة االستقراء

 هـ( 510/ التمهيد يف أصول الفقه ألبي اخلتاب لكلو اني )ت 1

 هـ(513/ الواضح يف أصول الفقه البن عقيل )ت 2
 هـ(620/ روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة )ت 3
ت: جمد الدين عبد السالم بن تيمية ) :بتصنيفها اجلّد بدأ .يف أصول الفقه/ املسودة 4

ثم أكملها  ،هـ(682عبد احلليم بن تيمية )ت:  :هـ(، وأضاف إليها األب652
  هـ(728أمحد بن تيمية ) :االبن احلفيد

 هـ(716ت )/ شرح خمتصر الروضة للتويف 5
  هـ(739)ت املؤمن البغدادي  / قواعد األصول ومعاقد الفصول لعبد6

 هـ(763/ أصول الفقه البن مفلح )ت 7
 هـ(773صول الفقه لبدر الدين املقدسي )ت / التذكرة يف أ8

 هـ(777/ سواد الناظر وشقائق الروض الناضر لعالء الدين الكناني )ت 10

 هـ(795/ القواعد الفقهية البن رجب )ت 11
 هـ(803/ القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )ت 12
 هـ(803/ املختصر يف أصول الفقه البن اللحام )ت 13
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 هـ(883ر أصول الفقه ألبي بكر اجلراعي )ت / شرح خمتص14
 هـ(885/ التحبري شرح التحرير للمرداوي )ت 15
 هـ(909/ شرح غاية السول إىل علم األصول البن عبد اهلادي الدمشقي )ت 16

/ مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول البن عبد اهلادي الدمشقي )ت 17
 هـ(909

 هـ(972ار )ت / شرح الكوكب املنري البن النج17
 هـ(1346/ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل البن بدران )ت 18

 البن بدران )ت وجنة املناظر روضة الناظركتاب  نزهة اخلاطر العاطر شرح/ 19
 هـ(1346

ومن خالل استقرائي هلذه الكتب مل أجد يف بعض الكتب السابقة رأي أصولي 
وروضة  ،والواضح البن عقيل ،للكلو انيالتمهيد  :البن البنا وهذه الكتب هي

وقواعد األصول ومعاقد الفصول  ،شرح خمتصر الروضة للتويفو ،الناظر البن قدامة
 ،وسواد الناظر وشقائق الروض الناضر لعالء الدين الكناني ،املؤمن البغدادي لعبد

   .والقواعد الفقهية البن رجب

 .ن وجد فيهاقمت بتحرير حمل النزاع يف كل مسألة إ :ثانيا

 .قمت مبقارنة آراء ابن البنا مع آراء املذاهب األخرى مبا فيها رأي احلنابلة :ثالثا

و لك يف كل مسألة من املسائل اليت  ،أردفت األقوال بذكر رأي ابن البنا مستقًلا :رابعا
 وردت. 

وليس من  ،أو أدلة من وافقه يف الرأي ،أوردت أدلة ابن البنا إن وجدت :خامًسا
 .هجي مناقشة األدلةمن
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 . كرت مثرة اخلالف يف بعض املسائل املهمة :سادًسا

  .جعلت عناوين املسائل بناء على رأي ابن البنا األصولي :سابًعا

أو ممن نقلها عنهم إن مل  ،ووثقتها من كتبهم ،عزوت األقوال إىل أصحابها :ثامًنا
 .أجدها يف مؤلفاتهم

 .عزوت اآليات إىل سورها :تاسًعا

فإن كان احلديث يف  ،شًرا: خرجت األحاديث إىل مصادرها من كتب السنةعا
وإن كان يف غريهما فأخرجه من املصادر  ،الصحيحني أو أحدهما اكتفيت بذلك

مع  كر أقوال  ،املسندة أبدأ مبسند اإلمام أمحد والسنن األربعة مراعيا الرتتيب الزمين
  .أهل الفن يف درجة احلديث

إال األنبياء عليهم الصالة  ،ت لألعالم الوارد  كرهم يف البحثترمج :احلادي عشر
وأما ما  ،واألئمة األربعة املشهورين رمحهم اهلل ،والصحابة رضي اهلل عنهم ،،والسالم

 ،عداهم فأترجم له بذكر االسم والنسبة والكنية واملكانة العلمية وتاري  الوفاة
 .وكتابني من تصانيفه

 .ادرترتيب املص :الثاني عشر

ثم رتبت  ،أ/ رتبت املصادر األصولية والفقهية بناء على ترتيب املذاهب املشهورة
 .مصادر كل مذهب حبسب التسلسل الزمين لوفاة املؤلف

 .ومصادر الرتاجم رتبتها حبسب التسلسل الزمين لوفاة املؤلف ،ب/ املصادر اللغوية

 :ختة البحث
 .وفهارس ،وخامتة ،حثنيومب ،اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على مقدمة

 .البحث وختة ،والدراسات السابقة ،اختيارهوسبب  ،أهمية املوضوع :أما املقدمة فتشمل
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وحياته  ،وتالميذه ،وشيوخه ،نسبه :فقد تناولت فيه التعريف بابن البنا :املبحث األول
 .ووفاته ،ومصنفاته ،وثناء العلماء عليه ،العلمية

 :البنا األصولية وهي  كرت آراء ابن :املبحث الثاني

 .علم أصول الفقه على الفقهتتقديم وجوب  :وىلاملسألة األ
 .القلب :حمل العقل :ثانيةاملسألة ال
 .صحابي اخللفاء األربعة إمجاع وحجة مع خمالفة جمتهد اتفاق :ثالثةاملسألة ال
 .حيّداخلرب  :رابعةاملسألة ال

 .التواتر ما عدا :خرب الواحد :امسةاملسألة اخل
 .من شرو  صحة الرواية العدالة ظاهرا :سادسةاملسألة ال
 .اءالفقه ةرواية مبتدععدم قبول  :سابعةاملسألة ال

 .العلويعترب يف األمر  :ثامنةاملسألة ال
الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي أو ما يف معناه من غري  كر  :تاسعةاملسألة ال
 .فإنه ال يعمملفعوله 

 .هو الصريح من اللفظ وإن احتمل غريه :النص :عاشرةاملسألة ال
 .هو رد فرع إىل أصل بعلة جامعة :القياس :ادية عشرةاملسألة احل

 .التعليل مبجرد االسم اللقب صحة :ثانية عشرةاملسألة ال
 .صحة التعليل بالوصف اللغوي :ثالثة عشرةاملسألة ال
 .إمياء ،ظاهر ،صريح :أقسام إىل ثالثة ينقسم النص على العلة :رابعة عشرةاملسألة ال

 .اإلمياءيفيد  التعليل بإّن امَلكسورة اهلمزة املشددة النون :امسة عشرةاملسألة اخل
 .الربهان عدم املتالبة بترد الدليل إال بعد تسليم ما ادعاه من داللة :ةعشر سادسةاملسألة ال
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كل منهما  بتلب ،هو تردد الكالم بني اخلصمني :اجلدل :سابعة عشرةاملسألة ال
 .تصحيح قوله وإبتال قول خصمه

 .منهم وال إنكار ،للمجتهد غري الصحابي تقليد صحابي أرجحجيوز  :ثامنة عشرةاملسألة ال

 .يلزم املستفيت العمل بقول املفيت مبجرد فتواه :تاسعة عشرةاملسألة ال
 ؟يأخذ أو أكثر فبما نييمفت منعلى املستفيت الفتوى إ ا اختلفت  :العشروناملسألة 
 وكتابه سواء.  مسع منه ما  :يف الرتجيح: عشرونالاحلادية واملسألة 

 ستعماله على ما فيه معنى مل يظهرافيه معنى ظهر  ح مايرجت :والعشرون ثانيةاملسألة ال
 .استعماله

 .نافيهتقديم مثبت احلد على  :عشرونالالثالثة واملسألة 

يف الظاهِر والباطِن  النِبِي  ضمن إصابةحديث ما تيقدم  :والعشرون رابعةاملسألة ال
 .ما تضمن إصابته يف الظاهِر فق حديث على 

 .أبرز النتائج اليت توصلت إليها وختمت البحث خبامتة  كرت فيها

 .فهارس املصادر

 .وأن جيعله يف خدمة العلم ،أسأل اهلل تعاىل أن يكون عملي يف ميزان حسناتي

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله  ،عاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب ال
 .وصحبه وسلم
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  ،وتالميذه ،وشيوخه ،نسبه :التعريف بابن البنا :املبحث األول

 .ووفاته ،ومصنفاته ،وثناء العلماء عليه ،وحياته العلمية

 (1)التعريف بابن البنا

 هـ(471 - 396)

 نسبه ومولده:

احلسن بن أمحد بن عبد اهلل مام الزاهد اإل املقرىء احملدث الفقيه الواعظ
 للهجرة. ولد سنة ست وتسعني وثالمثائة ي، الشهري بابن البنَّا.أبو عل ي احلنبلي،البغداد

 شيوخه:

أبي بكر حممد بن احلسن بن زياد و ،(2)احلسن احَلمَّاِمّي يأب :ت علىاقرأ القراء
ار كَّوأبي عيسى َب ،(5)وهبة اهلل بن جعفر ،(4)وعبد الواحد بن أبي هاشم ،(3)اشالنقَّ

  .ومجاعة سواهم ،(6)بن أمحد

وأبي بكر أمحد بن سلمان  ،(7)السَّمَّاكأبي عمرو بن  :ومسع احلديث من
 ،(10)القتان بن زياد وأبي سهل ،(9) اأَلَدِمّي بن حييى وأمحد بن عثمان ،(8)النَّجَّاد

 .غريهم خلٍقو ،(12)وعبد الباقي بن قانع ،(11)وعلي بن حممد بن الزبري الكويف

 (14)يعلى أبيثم على القاضى  ،(13) وتفقه أوال على أبى طاهر ابن الغ َباِري
 يا على ابن أبوتفقه أيًض، وعلق عنه املذهب واخلالف، وهو من قدماء أصحابه

 .(16) الفضل التَِّميِمّي يوأب ،(15)موسى

 تالميذه:

وأبو العز  ،(17)عاِرلَبأبو عبد اهلل احلسني بن حممد امنهم: ن مجاعة آقرأ عليه القر
 (19).املَغازِلّيأمحد بن ظفر ، (18) حممد بن احلسن بن بندار الَقاَلنِسّي
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وأبو احلسني ابن  ،(21)وأمحد ،(20)حييى ولداه ومسع منه احلديث آخرون منهم:
 (23) .وأبو القاسم السََّمْرَقْنِدي ،(22)الفراء

 حياته العلمية، وثناء العلماء عليه:

يف جامع  :وكان له حلقتان إحداهما، اا طويًلوأفتى زماًن، الفقه كثرًيادرس 
  وقراءة احلديث. والوعظ، يف جامع القصر للفتوى، :واألخرى املنصور،

وما يقربه  واجملموعات، ويفيد املسلمني باألحاديث، وكان يفتى الفتيا الواسعة،
  ا على أهل األهواء.شديًد جيد القرحية، الذهن، يوكان نق من السنن،

 (25)"مسعنا منه قتعة من تصانيفه ،كان أحد القراء اجملودين"  :(24) شجاع الذُّْهِليقال 

ما رأيت فيهم من  مثائة شي ،كتبت احلديث عن حنو من ثال"  :(26)عاِفابن َشقال و
ا حمبًّة، حسن الوجه والشيب وكان طاهر األخالق،....، كثر من ابن البناأكتب خبته 
  (27)"ا هلممكرًم ألهل العلم،

لكونه  ما تكلم فيه إال أهل الكالم؛ :قلت ...،تكّلموا فيه بأنواع : "(28) الذََّهِبّي قالو
  (29)" ا بأخبار الصِّفاتمعنيًّ ،كثري الذم هلم ،ا مبخالفتهمكان هلًج

  (31)" واحلديث واللغة، ا إليه يف القراءات،كان مشاًر"  :(30) الِقْفِتّي قالو
 مصنفاته:

ويبعد أن  من شيوخ اإلسالم الفصحاء الفقهاء النبالء، - رمحه اهلل -كان 
وقد مجع من املصنفات فى  جيتمع فى شخص من التفنن فى العلوم ما اجتمع فيه،

 والسنن، والتواري ، والسري، وفى علم القراءات، ا،وحديًث ا،فنون العلم فقًه
 تزيد على ثالمثائة جمموع. ا حسنًةوالنحو مجوًع والشروح للفقه،
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صنفت مخسني ومائة  نه قال:أعنه  يفحك صنف يف كل فن،"  :(32)ّيِزْوابن اجَلال ق
 (33)"مصنف

 (34)صّنفت مخسمائة مصنف " :عنه أنه قال يحك: " الِقْفِتّيوقال 

 منها:

و )طبقات  ،)شرح اخلرقي( يف فقه ابن حنبلو  ،(بي علييضاح ألشرح اإل)
و )مشيخة  و )أدب العامل واملتعلم(، (،و )جتريد املذاهب و )العباد مبكة(، الفقهاء(،
 .شيوخه(

 وفاته:

يف يوم السبت اخلامس من رجب سنة إحدى ببغداد بن البنا امات أبو علي 
عليه جبامع  يوصلللهجرة عن عمر يناهز مخًسا وسبعني سنة، عني وأربعمائة بوس

ودفن يف  ،(35)بو حممد التميميأم الناس يف الصالة عليه أو وجامع املدينة، ،القصر
 (36) مقربة باب حرب.
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 األصولية البن البنا احلنبلي راءاآلاملبحث الثاني: 

 علم أصول الفقه على الفقه.تم يتقدوجوب : وىاملسألة األ

القواعد اليت يتوصل بها إىل اسـتنبا  األحكـام الشـرعية     تعريف أصول الفقه:
 (37).الفرعية

 (38) .الشَّْيِء َفْهم  تعريف الفقه لغة: اْلِفْقه 

 التفصيلية أدلتها عن الفرعية الشرعية باألحكام العلم اصتالًحا: تعريف الفقه
 (39) باالستدالل.

اختلــف العلمــاء يف أيهمــا يقــدم، تعلــم علــم أصــول الفقــه، أم تعلــم الفقــه 
 )الفروع(؟ على ثالثة أقوال:

 : وجوب تقديم معرفة أصول الفقه على الفقه.القول األول

مــن الشــافعية، وابــن  (40)أبــو بكــر القفــال الشَّاِشــّي  هــب إىل هــذا القــول:
 (44)، وأبو البقاء الع ْكَبـِري (43)وابن أبي موسى، وأبو بكر بن عبدالعزيز ،(42()41)عقيل

 .(45)من احلنابلة

: عدم وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه، لكن األوىل تقديم القول الثاني
 تعلم أصول الفقه على الفقه.

من  (48)، وابن النجار(47)من الشافعية، وامَلْرَداوي (46)القول: ابن َبْرَهان هب إىل هذا 
 : وجوب تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه.القول الثالثاحلنابلة. 

 من احلنابلة. (50)، وابن محدان(49) هب إىل هذا القول: القاضي أبو يعلى
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 :- رمحه اهلل -رأي ابن البنا 

 وجوب تقديم تعلم أصول الفقه على الفقه. إىل -رمحه اهلل  - هب ابن البنا 

 (52)، وابن عقيل، وغريهما تقدم معرفتها "ابن الَبنَّا: " وأوجب (51)قال ابن مفلح

  (54)"وغريهما تقدم معرفتها  ،ابن البناو وأوجب ابن عقيل،" : (53)ابن اللحامقال و

 ( 56) ، وابن عبداهلادي.(55)وبنحوه قال املرداوي

 الدليل:

ن النص أبيان  لك:  من معرفة الفروع، اًنيمتكعلم علم أصول الفقه أن يف ت
وأن الفروع َلا تدرك  ا،وأن لألحكام أصوال وفروًع على حكم كل حادثة عينا معدوم،

فحق أن  وأن النتائج َلا تعرف حقائقها إَلا بعد حتصيل العلم مبقدماتها، إَلا بأصوهلا،
   (57) إىل معرفة الفروع.يبدأ باإلبانة عن اأُلصول لتكون سببا 

 حمل اخلالف بني القول األول والثاني: 

 األولوية؟ ميف حمل اخلالف يف هذه املسألة: هل هو الوجوب، أ العلماءاختلف 

اخلالف يف األولوية؛ ألن أن ، (59)، والشي  تقي الدين(58)حكى ابن محدانف
نه اشتغل أم، وال مسعنا غالب طلبة العلم من أرباب املذاهب األربعة، مل نر أحدًا منه

ويف  أواًل إال يف الفقه من غري نكري من العلماء، ثم يشتغلون بعد  لك يف األصول،
 غريها.

 (60) وحكى ابن مفلح أن حمل اخلالف يف الوجوب.

  (61)"إن محلنا كالمهم يف الوجوب على األولوية ارتفع اخلالف قال املرداوي: " 
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 (62) .لب: الق: حمل العقلثانيةاملسألة ال

ال: ْعت ِقَل ِلَسان ه  ِباْلِبَناِء ِلْلَفاِعِل َواْلَمْفع وِل إَ ا ح ِبَس َقس، ي ْباحَلع َوْنالعقل لغة: امَل
ال:َعَقَله عن حاجته َيْعِقله وَعقَّله وَتَعقََّله  َقَأْي م ِنَع َفَلْم َيْقِدْر َعَلْيِه، وي  َعْن اْلَكَلاِم،

 (63) واعَتَقَله َحَبَسه.

 (64) .َما حيصل به امَلْيز  بني املعلوماتف العقل اصتالًحا: تعري

 اختلف العلماء يف حمل العقل على ستة أقوال:

 : إن حمل العقل: القلب.القول األول

، وبعض احلنابلة كأبي احلسن (66)، والشافعية(65) هب إىل هذا القول: املالكية
 .(70)طباء، واأل(69)، وابن عقيل(68)، والقاضي أبي يعلى(67)التميمي

 : إن حمل العقل: الدماغ.القول الثاني

وقاله ، (72)، واإلمام أمحد يف املشهور عنه(71) هب إىل هذا القول: احلنفية
  (74)وحكوه عن الفالسفة ،(73)التويف

ألن القلب  إن قلنا: العقل جوهر كان يف الرأس، وإال كان يف القلب؛: القول الثالث
   (75) ،  كره املاوردي.حمل العلوم كلها

  .(77)األشعري أبي احلسن إىل (76)الزركشينسبه ، الكل حاسة منه نصيًب: إن القول الرابع

 (78) .  كره الزركشي ومل ينسبه ألحد.نه مشرتك بني الرأس والقلب: إالقول اخلامس

 يف باب أسنان إبل اخلتأ: (79)إمام احلرمني ه كر: إنه ال يعرف حمله، القول السادس
  (80) .حمله فعيأنه مل يتعني للشا
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أما التجرييب  على أن اخلَلاف يف الغريزي،والدين نبه املاوردي يف أدب الدنيا قد و
 (81) .افمحله القلب قتًع

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

 .أن حمل العقل: القلب إىل -رمحه اهلل  - هب ابن البنا 

 والقاضي، تميمي،قاله أبو احلسن ال: مسألة حمل العقل القلبقال يف املسودة: " 
وهو قول قوم من  قال أبو التيب: ومن الناس من قال هو يف الدماغ، ........

بن شاهني بإسناده عن اوقد نص عليه أمحد فيما  كره أبو حفص  أصحاب أبى حنيفة،
 ابن البنا، :وكذا سائر أصحابنا مثل ونصر القاضي األول، ......،الفضل بن زياد

 (82)"وابن عقيل

 األدلة:

 :(83)استدلوا لذلكَو

فعرب  .عقل ، َأي:[37ق: ] چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹچ  :َتَعاَلى / قال1
  .ألنه حمله ؛بالقلب عن العقل

  [٤٦احلج: ] چې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ چ  :تعاَلى / قال2

 .، فجعل العقل يف القلب[١٧٩األعراف: ] چپ ڀ  ڀ ڀ ڀ  چوبقوله تعاَلى: 

  [٤٦احلج: ] چېئ ېئ    ىئ   ىئ ىئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ چ/ قال تعاىل: 3
 أي: يتغتى على العقل الذي يف الصدر. 

، حيث يف مسألة من الفقهتظهر مثرة اخلالف يف حمل العقل أن  (84) كر الباجيو     
 قال: 
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 ،(87)دية العقـل  (86)مالك، لزمه عند عقلهفذهب  (85)موضحة شج رجالأن من  "
فتكون الشجة  ليست يف عضو الشجة، أتلف عليه منفعًةإمنا ألنه  ؛املوضحة (88)وأرش

وأتلف عليه  ألنه ملا شّج رأسه، ؛عليه دية العقل فق  إمنا :(89)أبو حنيفة قالو ،ا هلاتبًع
  (90)" دخل أرش الشجة يف الدية ،العقل الذي هو منفعة يف العضو املشجوج

 :يصحابجمتهد  همخالف وإناخللفاء األربعة إمجاع وحجة  اتفاق: ثالثةاملسألة ال

يقال َأْجَمْعت  األمَر وعلى األمِر، إ ا َعَزْمت   ،واالتفاق العزم :اللغة يف اإلمجاع
 (91) .اتََّفُقوا َعَلْيِه :َوَأْجَمع وا َعَلى اْلَأْمِر َعَلْيِه،

اتفاق جمتهدى عصر من هذه األمة بعد وفاة نبينا حممد اإلمجاع يف االصتالح: 
 (92) .صلى اهلل عليه و سلم على أمر دينى

أو فتوى هل يعترب  اختلف العلماء يف مسألة اتفاق اخللفاء األربعة على حكم،
 :(93)لاقوعلى ثالثة أ ا أم ال؟إمجاًع

 إ ا خالفهم غريهم من الصحابة. ااألربعة ال يعد إمجاًع لفاءاخلاتفاق  نإ: القول األول
 .وهو قول اجلمهور

 . أمحداإلمام ظاهر قول وهو  ،ن اتفاقهم حجة، وليس بإمجاعإ: القول الثاني

من احلنفية، وهي  (94)وهو مذهب أبي خازم: إن اتفاقهم يعترب إمجاًعا، القول الثالث
 .أمحد اإلمام رواية عن

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

اتفاق اخللفاء األربعة أبي بكر، وعمر، إىل أن  -رمحه اهلل  - هب ابن البنا 
ولو مع  ر يعترب إمجاًعا، وحجة جيب العمل به،وعثمان، وعلي رضي اهلل عنهم على أم

 .(95)خمالفة جمتهد من غريهم
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قول اخللفاء الراشدين مع خمالفة جمتهد صحابى هلم ليس قال ابن اللحام: " 
 (96)، وعن أمحد مثله "البن البناا خالًف بامجاع عند األكثر،

 دليله: 

 َتَمسَُّكوا ِبَها، اِء اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن،َوس نَِّة اْلخ َلَف : )َفَعَلْيُكْم ِبس نَِّتى،قوله 
 .(98)فأمر بذلك، واألمر على الوجوب. (97) َوَعضُّوا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ(

وقد خالف ابن البنا رمحه اهلل يف هذه املسألة ما  هب إليه احلنابلة، مبا فيهم شيخه 
 القاضي.

 حيّد.: اخلرب رابعةاملسألة ال

 (99) وَأخاِبري. َأْخَباٌر واجلمع ،النََّبُأ واخَلَبر  ،اأَلخْبار واحد بالتحريك خَلَبر اخلرب لغة:ا

 :  (100)يف اخلرب هل حيد أم ال؟ على قولني -رمحهم اهلل  -اختلف العلماء 

 نه حيد، وهو قول األكثر. إ: القول األول

 أن يسلم منها حد من خدش:  وهلم فيه حدود كثرية، قّل

أبي عبد ك، وأكثر املعتزلة (102)، وابن عقيل(101)الكلو اني ه أبو اخلتاب: ما قالأحدها
 .والكذبأنه: كالم يدخله الصدق  ،(105)، وغريهم(104)، وعبد اجلبار(103)البصري اهلل

 .  الكذب دخله الصدق أوما  كل : إن اخلرب:(107)، وغريه(106): قاله القاضيواحلد الثاني

: ما يدخله التصديق أو (109)غريهو ،(108)ابن قدامة: قاله املوفق واحلد الثالث
 التكذيب.  

 بالواو. ،: ما يدخله التصديق و التكذيب(111)، وغريه(110)قاله التويف :احلد الرابعو

 كالم يفيد بنفسه نسبة.: : إن اخلرب(112): قاله أبو احلسني املعتزلياحلد اخلامسو
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فيه بنسبة : هو الكالم احملكوم (114)، ومجاعة(113): قاله ابن احلاجباحلد السادسو
 خارجية.

 ن تصوره ضروري؛ ألن كل أحد يعلموأل : إن اخلرب ال حيد لعسره،القول الثاني
  (115) بالضرورة أنه موجود.

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

يدخله الصدق أن اخلرب حيّد، وأن حده هو: ما  إىل -رمحه اهلل  - هب ابن البنا 
 والكذب.

، وهو قول أصحابنا واألكثر، وهلم فيه حدود ّدنه حيقال املرداوي عن اخلرب: " إ
، 'التمهيد  'كثرية، قل أن يسلم منها حد من خدش: أحدها: ما قاله أبو اخلتاب يف 

ري، وعبد اجلبار، ْصة، وأبي عبد اهلل الَبيَّاِئبَّ، وأكثر املعتزلة كاجُلوابن البناوابن عقيل، 
 (116)" {ب كالم يدخله الصدق والكذ }وغريهم أنه يف اللغة: 

 الدليل:

قام  :كقولك ،من حيث إنه خرب ،اخلرب يدخله الصدق والكذب الحتماله هلما
  (117).خارجي بصدقه وكذبه ألمرويقتع  ،اوأن يكون كذًب ا،حيتمل أن يكون صدًق ،زيد

 ما عدا التواتر: : خرب الواحد:امسةاملسألة اخل

، وِقيـَل: هـو َتتـاب ع  اأَلْشـياِء وَبْيَنَهـا      ءاألشـيا  َتتاب ع: التَّتاب ع: التواتر لغة: التَّوات ر
بعٍض  إثر يف بعض ه جاء إ ا، شيٍء وكلُّ والَقتا اإلبل  تواَتَرْت :، يقالَفَجواٌت وَفَتراٌت
 (118) الَفْرد . وهو الَوِتْر من ، وَأصلهومل َتِجْئ م ْصَتفَّة

 أو سوسحم عن كذب على تواطؤ لكثرته معه ميتنع عدد التواتر اصتالًحا: خرب
  (119) حمسوس. إَلى ينتهي أن إَلى كذلك عدد عن خرب
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 (120) الواحد. مبعنى تعريف اآلحاد لغة: مجع َأَحٌد

 (121) املتواتر. عدا تعريف خرب اآلحاد اصتالًحا: ما

 :قولني اختلف العلماء يف تقسيم األخبار على

فيض الذي مل وعليه فاملستن األخبار قسمان: تواتر، وآحاد، ال غري، إ: القول األول
  (122) وهو مذهب اجلمهور. يبلغ حد التواتر من اآلحاد،

 فاملستفيض ن األخبار ثالثة أنواع هي: املتواتر، واملستفيض، واآلحاد،إ: القول الثاني
على  وقيل ثالثة وقيل اثنان، وأقل املستفيض أربعة، واستة بني املتواتر واآلحاد،

  (125).واألستا  أبو إسحاق اإِلْسَفَراِييِنّي ،(124)املاوردي، و(123)احلنفية هقالاخلالف، 

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

إىل أن األخبار قسمان: تواتر، وآحاد، ال غري،  -رمحه اهلل  - هب ابن البنا 
 (126) فتعريف اآلحاد عنده هو: ما عدا املتواتر.

يث ما فدخل يف اآلحاد من اأَلحادتواتر، فال واستة بينهما، فاآلحاد قسيم امل
 .عرف بأنه مستفيض مشهور

ابـن  ما عدا املتواتر عنـد   وهو أي خرب اآلحاد يف االصتالح:قال ابن النجار: " 
فدخل يف اآلحاد  ،ومجع كِثري، َفال واسَتَة بنَي التواتر واآلحاد والتويف، واملوفق، ،البنا

 (127)من األحاديث َما عرف بأنه مستفيض مشهور "

ما مل ينته إىل رتبة التواتر، إما بأن يرويه من هو دون  :اابن البنعند فخرب الواحد 
يرويه عدد التواتر ولكن مل ينتهوا إىل إفادة العلم  وإماالعدد الذي ال بد منه يف التواتر، 

هم على الكذب، أو مل يكن  لك يف كـل التبقـات، أو كـان ولكـن مل     ئباستحالة تواط
 (128) املتواتر.خيربوا عن حمسوس، أو غري  لك مما يعترب يف 
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 ا.: من شروط صحة الرواية العدالة ظاهًرسادسةاملسألة ال

  (129) وهو خَلاف اجلور. : القصد يف األمور،العدالة لغًة

ا: هي صفة راسخة يف النفس حتمل على مالزمة التقوى واملروءة، وترك اصتالًح
  (130) الكبائر، والر ائل بال بدعة مغلظة.

ا ظاهًرواختلفوا هل تشرت  العدالة ، عند اجلمهور من شرو  صحة الرواية العدالة
 على قولني:ا وباطًن

 ا.ا وباطًنظاهًر: تشرت  العدالة القول األول

، و كره اآلمدي عن (132)أمحد ، واإلمام(131) هب إىل  لك اإلمام الشافعي
 .(135)، وعليه أكثر العلماء(134)احلنابلةمذهب  وهو ،(133)كثراأل

 ا.ظاهًرتكفي العدالة : القول الثاني

و بعض ، (137)بكر عبد العزيز وأبو، (136)أبو يعلى القاضي هب إىل  لك 
 .(138)الشافعية

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

وال  عداًل يف الظاهر،يف الراوي أن يكون  تفىيك هأن  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل
 تشرت  العدالة باطًنا.

عند  ق من األدلة ظاهًرا وباطًناإمجاًعا ملا سب عدالة ومنها: قال ابن النجار: "
 .و كره اآلمدي عن األكثر ،وغريهما والشافعي، أمحد،

 (139)تكفي العدالة ظاهًرا للمشقة " :وغريهما ،ابن البناوعند القاضي و
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 الدليل: 
وال يشرت  أن يكون  يف االكتفاء بالعدالة الظاهرة،قياس الرواية على الشهادة 

   (140) ة.للمشق ا يف الباطنالشاهد عدًل

  (141) قبوهلا.عدم أو  رواية جمهول احلال، قبول اخلالف هنا ينزع إىل مسألة:و

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة، ووافق شيخه القاضي فيما 
  هب إليه.

 .اءالفقه ةرواية مبتدععدم قبول : سابعةاملسألة ال

الِبْدعُة كـلُّ   ه َبْدعًا واْبَتَدَعه َأنشَأه وبدَأه، وبَدع الشيَء َيْبَدع تعريف البدعة لغة: 
، وَأكثر ما يسـتعمل امُلْبَتـِدع  ع ْرفـًا يف الـذمِّ    ، م ْحَدثٍة، وما اْبت ِدَع من الدِّيِن بعد اإِلكمال

 (142) َفَعَله . َمْن َأوَّل  ه َو َأْي اْلَأْمِر َهَذا ِفي ِبْدٌع َوُفَلاٌن
 يقصـد  الشـرعية  تضـاهي  خمرتعـة  الـدين  يف ةتعريف البدعة اصتالًحا: طريقـ 

 (143)سبحانه. هلل التعبد يف املبالغة عليها بالسلوك

 (144) .ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل عليهأو 
 ا إىل بدعته أم ال؟.اختلف العلماء يف مسألة قبول رواية املبتدع سواء أكان داعًي

األهواء؟ هل الفقهاء  وتفرع عن  لك مسألة وهي: من هم املبتدعة أصحاب
 :(145)على قولني منهم أم ال؟املختلفون يف الفروع 

، (146)اجلهمية أهل األهواء من: مإ ا أطلق العلماء لفظة املبتدعة فاملراد به :القول األول
ومـن حنـا حنـوهم،     ،(150)، والـروافض (149)، واخلـوارج (148)، واملعتزلـة (147)والقدرية

 ،على الصحيح عند العلماء، وعليـه األكثـر   منهماملختلفون يف الفروع وليس الفقهاء 
  (151)وهو املعروف عند العلماء.
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 يالقاضي أباملبتدعة، وهو قول  مناملختلفني يف الفروع الفقهاء إن  :القول الثاني
 (153) ومجع. ،(152)يعلى

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

: أهل األهواء مإ ا أطلق العلماء لفظة املبتدعة فاملراد بهأنه   هب ابن البنا إىل
كذلك الفقهاء املختلفون و من اجلهمية، والقدرية، واملعتزلة، واخلوارج، والروافض،

  (154)يف الفروع.

من املبتدعة  :وليس الفقهاء املختلفون يف الفروع منهم، أيقال ابن النجار: " 
وغريه، وهو ، ابن عقيل : قاله "أصوله"على الصحيح عند األكثر، قال ابن مفلح يف 

 ومجع، ،وابن البنا، القاضي أبو يعلى املعروف عند العلماء، وهو أوىل، وخالف 
 (155)" فأدخلوهم يف أهل األهواء

وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة، ووافق شيخه القاضي فيما 
  هب إليه.

 العلو:يعترب يف األمر : ثامنةاملسألة ال

  (156) ا، واجلمع أمور.من أمره يأمره أمًر األمر لغة: ضد النهي،

 (157) ن هو دونه.ممهو طلب الفعل بالقول األمر اصتالًحا: 

 من املتلوب منه.كون التالب أعلى مرتبة العلو: هو أن ي

 صوت.اللل، بل بغلظة ورفع ذاالستعالء: هو التلب ال على وجه الت

 (158) .فإن كان دونه فهو سؤال ،ا فهو التماسفإن كان مساوًي

 :(159)على أقوال العلو؟ ميف األمر هل هو على جهة االستعالء أاختلف العلماء 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13372
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953
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 العلو. : يعترب االستعالء دونالقول األول

البـاجي مـن   ، و(162)القـرايف و ،(161)وابـن احلاجـب  ، (160)احلنفيـة وإليه  هب: 
وأبـو  ، (166)واآلمـدي مـن الشـافعية   ، (165)والـرازي  ،(164)انَهـ ْروابـن بَ ، (163)املالكية

وابن  ،(171)واملرداوي ،(170)وابن مفلح ،(169)والتويف ،(168)وابن قدامة ،(167)اخلتاب
  .(173)من املعتزلةوهو قول أبي احلسني ، من احلنابلة (172)النجار

 إنه يعترب العلو.  :القول الثاني

ــال: ــه ق ــ وب ــرَّْيَلس  ــب التــربي و ،(174)ازيم ال ــو التي ــو إســحاق (175)أب ، وأب
مــن الشــافعية،  (178)وابــن الســمعاني ،(177)وأبــو نصــر بــن الصـباغ  ،(176)الشـريازي 

من احلنابلـة،   (182)وابن محدان، (181)، واجملد ابن تيمية(180)، وابن عقيل(179)القاضيو
  .(185)املعتزلةوأكثر ، (184)من احلنفية (183)ب للجصاصسون 

 ،(186)إليه  هب القاضي عبدالوهابومًعا، : يعترب العلو واالستعالء الثالث القول
 . (188( )187)وابن الُقَشْيِري

  .(189)، ونسبه ألصحاب املذهبقاله الرازي يف احملصول عكسه. :الرابعالقول 

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

 اعتبار العلو يف األمر. نا رمحه اهلل إىل هب ابن الب

، ابن البنـا : " واعترب أكثر أصحابنا، منهم: القاضي، وابن عقيل، واملرداويقال 
 'والفخر إمساعيل، واجملد بن تيميـة، وابـن محـدان، وغريهـم، ونسـبه ابـن عقيـل يف        

نـه  نقـل ع  -الشـريازي   إىل احملققني، وأبو التيـب التـربي، وأبـو إسـحاق     'الواضح 
، واملعتزلة: العلو، فاملساوي عندهم التماس، أعـين: أمـر املسـاوي لغـريه     -الربماوي 

 (190)"يسمى عندهم التماسا، واألدون سؤاال 
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 الدليل:

وال  أو نهيتـه،  أمـرت األمـري،   :نه يستقبح يف العرف أن يقول القائلبأاستدلوا 
وإال ملـا كـان    ربة،ولـوال أن الرتبـة معتـ    أو طلبـت منـه،   ،سـألته  يستقبحون أن يقال:

  .(191)كذلك

فإنـه  : الفعل املتعدي إذا وقع يف سياق النفي أو ما يف معناه من غري ذكر ملفعوله تاسعةاملسألة ال

 ال يعم.

إن أكلت أو  : واهلل ال آكل، أو إن أكلت فأنت طالق،اإلنسان قولمثاله: 
 صيص، أم ال؟هل جيري جمرى العموم بالنسبة إىل مفعوالته ويقبل التخ فعبدي حر،

 حترير حمل النزاع:

 كر مفعوله، كال آكل ، وأو ما يف معناه الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي،/ 1
 (192) ا، فال خالف يف عمومه وقبوله التخصيص.ا، أو ال أضرب زيًدمتًر

فقد  ،من غري  كر ملفعوله أو ما يف معناه، الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي،/ 2
  الف بني العلماء فيه على قولني:وقع اخل

 ووأبـ  ،(195)واحلنابلـة  ،(194)والشـافعية  ،(193) هب اجلمهور من املالكيةالقول األول: 
  .صيقبل التخصيو إىل أنه يعم، (197)من احلنفية (196)يوسف

من  ، والرازي(199)من املالكية ، والقرطيب(198)مجهور احلنفية :  هبالقول الثاني
  .منه ال يعإىل أ: (200)الشافعية

ا ونوى مأكوال معيًن ،فلو قال: واهلل ال آكل ،تظهر يف التخصيص بالنية وفائدة اخلالف
وال  ،احلنابلة، وأبي يوسف من احلنفيةو ُقِبل باطًنا عند املالكية، والشافعية،و، صح

 حينث بأكل غريه.
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قبوله ؛ لعدم اال يقبل باطًنو ال يصح وعند احلنفية، والقرطيب، والرازي،
 (201) والتخصيص فرع العموم فيحنث بأكل أي شيء. ،العموم

 القدر املشرتك يف وهو ال آكل هل هو سلب الكلي، :ن قولكأ: ومنشأ اخلالف
 :ن قلناإف ؟ن حرف النفي الداخل على النكرة عم لذاتهأأو  األكل،

وهو شيء  ألنه نفي احلقيقة، ؛كما هو قول احلنفية فال يقبل التخصيص :باألول
 والتخصيص فرع العموم. ،واحد ليس بعام

وإ ا ثبت كونه عاما قبل  عم لكونه نكرة يف سياق النفي، :بالثاني ن قلناإو
 (202) التخصيص كسائر العمومات.

أن احلالف إ ا قال: إن تزوجت، أو أكلت،  ى اخلالف يف هذه املسألة:وبنوا عل
؟ على ال يقبل مأو شربت، أو سكنت، أو لبست، ونوى شيئا دون شيء، هل يقبل أ

 (203) .اخلالف

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

الفعل املتعدي إ ا وقع يف سياق النفي أو ما إىل أن  –رمحه اهلل  – هب ابن البنا 
يقبـل  يصـح، وال  لو نوى مأكوال معينا ال فإنه ال يعم، ف يف معناه من غري  كر ملفعوله

 (204) .باطنا

أو إن أكلـت   واهلل ال آكـل،  :حنـو ىل مفعـول  إ يقال ابن اللحام: " الفعل املتعد
ا فلو نوى مأكوال معينا مل حينث بغريه باطًنـ  فعبدى حر يعم مفعوالته فيقبل ختصيصه،

 (205)وأبى حنيفة " ،البن البناعند األكثر خالفا 

 األدلة:

 استدلوا بأدلة منها:
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لو نوى التخصيص باملكان ف ،املأكول مل يلفظ به فال عموم كالزمان واملكان/ أن 1
واجلامع رعاية االحتيا  يف تعظيم  والزمان مل يصح فكذا التخصيص باملفعول به،

  (206).اليمني

 (207).األكل متلق كلي ال يشعر باملخصص فال يصح تفسريه به / أن2

 : مسألة

، و كره أيًضااحلنفية عند و د اجلمهور،بل عنا ُقا مثال ونوى معيًنلو زاد فقال حلًم
 (208) ال يقبل. وقال:ابن البنا ف الوخ ا،اتفاًق العلماءبعض 

 وقد خالف ابن البنا رمحه اهلل يف هذه املسألة ما  هب إليه احلنابلة.

 هو الصريح من اللفظ وإن احتمل غريه. : النص:عاشرةاملسألة ال

 ،رَفَعه نّصًا َين صُّه احلديث َنصَّ تعريف النَّص لغًة: الظهور واالرتفاع، ومنه
 ِمَنصَّة رَفَعْته، ومنه ِجيَدها الظبيُة وَنصَّت ،رَفَعه َأي فالن ِإىل احلديث َنصَّ يقال

 (209) وغايت ه. الشيء َأقصى النَّّص َنصَّْصته، وَأصل فقد َأْظهْرته شيء العروس، وكل

 اختلف العلماء يف تعريف النص:

  (210) .كل لفظ ال حيتمل إال معنى واحًدا :قيل

، واختاره (212)أمحد، و(211)ل  لك عن الشافعينق، ما أفاد احلكم يقينا أو ظاهًرا: وقيل
  (213)اجملد.

  (214).وهو اختيار املوفق ،ال دليل عليه احتمال، أو باحتمالما أفاد احلكم بنفسه بال : وقيل

  (215) حكاه األستا  أبو منصور. ،ما استوى ظاهره وباطنه :وقيل
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امد القاضي أبو ح هقالمعناه عن الشك، و ،ما عري لفظه عن الشركة :وقيل
 . (217)ّيِسِدْقالفرج امَل يأب، وهو اختيار (216)ّيِزَوْرامَل

  (218) ما تأويله يزيله. :وقيل

، اختاره وإن كان اللفظ حمتمال يف غريه ،ما كان صرحًيا يف حكم من األحكام: قيلو
 . (219)القاضي أبو يعلى

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

 ،كان صرحًيا يف حكم من األحكام ما هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن النص هو: 
 (220) .وإن كان اللفظ حمتمال يف غريه

وإن  :ابن البناو ،زاد القاضي ،من اللفظ والنص الصريح قال ابن النجار: "
 (221)احتمل غريه"

 الدليل:

ٺ چ  :إن قوله تعاىل :فلهذا نقول ،مثل هذا يف الشرع أكثر من أن حيصىأن 

وإن كان حمتمال  ،نه نص يف قدر املدةإ [226البقرة: ] چ ٹٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ
 (222) .يف غريه

 هو رد فرع إى أصل بعلة جامعة. : القياس:ادية عررةاملسألة احل

 وعلى بغريه الشيء ِقْست  :يقال مثاله. على قدَّرته بالشيء: الشيَء القياس لغة: ِقْست 
 (223) .مثاله على قدَّرَته إ ا فاْنقاَس، وِقياسًا َقْيسًا أقيس ه  غريه،

هذه التعريفات  أن يسلم من ا، وقلَّا كثرًياختالًف القياس اختلف العلماء يف تعريف
   تعريف من مؤاخذة.



 79         صاحل بن سليمان احلميد د.      ...  اآلراء األصولية البن الَبنَّا احلنبلي 

 .  "هو رد فرع إىل أصل بعلة جامعة " : (225)، وأبو اخلتاب(224)/ فقال القاضي1
 القياس حتصيل حكم األصل يف الفرع الشتباههما يف " :احلسني البصري ول أباقو/ 2

  (226)" عند اجملتهد علة احلكم

مساواة معلوم ملعلوم يف معلوم ثالث، يلزم من  " ، وابن محدان:(227)ينِّ/ وقال ابن امَل3
  (228)" اواة الثاني لألول فيه مساواته يف حكمهسم

أو  القياس محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما، : "(229) / وقال الَباِقالَِّني4
  (231) لشافعية.ا واختاره احملققون من ،(230)" بأمر جامع بينهما نفيه عنهما،

"عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبتة من حكم  :اآلمدي / قال5
  (232)األصل"

الشرتاكهما يف  ،حكم معلوم يف معلوم آخرمثل هو إثبات "  :(233)قال البيضاوي/ و6
  (234)" علة احلكم عند املثبت

  (235)" ع على أصل يف حكم جبامع بينهمارمحل ف"  :وقال ابن قدامة/ 7
بعلة  وإمنا القياس الصحيح اجلمع بني املسألتني يف حكم واحد، : "وقال اجلصاص/ 8

  (236) " توجب رد إحداهما إىل األخرى
القياس محل الشيء على الشيء إلثبات حكم  : "(237) وقال أبو بكر بن ُفْوَرك/ 9

  (238)"بوجه شبه

 :- رمحه اهلل -رأي ابن البنا 

 (239) رد فرع إىل أصل بعلة جامعة. هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن القياس هو 

منها ا، وقل أن يسلم ا جدًّا كثرًي" اختلف العلماء يف تعريفه اختالًف قال املرداوي:
 (240)" : هو رد فرع إىل أصله بعلة جامعةابن البناتعريف، فقال القاضي، وأبو اخلتاب، و
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 الدليل:

هو التعبري عن صفة القياس يف األحكام الشرعية، وهو على  أن املقصود
  (241)التفسري الذي  كرناه.

 .التعليل مبجرد االسم اللقب صحة: ثانية عررةاملسألة ال

 تبيني علَّة الشيء. ، وهومصدر َعلََّلتعريف التعليل: 

 يٌل.َعِل فهو َمِرض :َأي ،واعَتلَّ َيِعلُّ َعلَّ ،يف اللغة: امَلَرض  والِعلَّة

 عن َمَنَعه ثانيًا ش ْغاًل صارت الِعلَّة تلك كَأنَّ ،حاجته عن صاحَبه َيْشَغل احَلَدث والِعلَُّة
 (242) سبب ه. :أي، ِعلَّت ه وهذه، صعبًة ِعلًَّة الرجل  اْعتلَّ اأَلول. وقد ش ْغله

 (243) للحكم. املعرفة تعريف العلة اصتالًحا: األمارة

وتعليل ما يتيمم به بكونه  ،ا وفضًة هًب هماين بكونالنقدالربا يف  تعليل: مثاله
 (244) .ا، وما يتوضأ به بكونه ماءتراًب

على منع التعليل باالسم اللقب، وتبعه صفي  االتفاق (245)اإلمام الرازي حكى
  وهو حمل نظر. .(247)، وأيًضا القرايف(246)الدين اهلندي

 : على أقوالاملسألة هذه يف  فقد اختلف العلماء

 اجلامـد  سواء يف  لك املشتق كقاتـل وسـارق، واالسـم    ا،متلًقاجلواز : ألولالقول ا
 (248).حلنابلةاوهو مذهب أكثر املالكية، وبعض الشافعية، و ،الذي هو لقب كحمار وفرس

لقبًا كان أو مشتقًا، وإمنا تصح  ،ال يصح أن يكون االسم علة: القول الثاني
 ،وتعصيب ،ووالدة ،ومتعوم جنس ،شدة متربة :مثل قولنا ،العلة إ ا كانت صفة

  .وحنو  لك ،وكفارة، طهارة :مثل قولنا ،اأو تكون حكًم ،وما أشبه  لك ،وقرابة
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وتبعه  ،(250)بل نقل االتفاق عليه اختاره الرازي،و ،(249)وهو مذهب احلنفية
 (253).الشافعية بعضنسبه الشريازي إىل و، (252)، وكذلك القرايف(251)صفي الدين اهلندي

 قول بعضهو والتفصيل بني املشتق فيجوز، وبني اللقب فال، : ثالقول الثال
 (254) الشافعية.

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

جيوز أن جتعل األمساء علاًل لألحكام، سواء يف  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه 
  ، وقاتل، وسارق.وضارب ،وشامت ،وقاعد ،قائم :كقولك ، لك األمساء املشتقة

 .وتراب ،وماء ،وحائ  ،ومحار ،وعمرو ،زيد :لقاب كقولكوأمساء األ

من أصحابنا: اختلف يف التعليل باالسـم اللقـب    ابن البناوقال "  قال املرداوي:
عليه أمحد، كما لو نص عليه الشارع بقولـه:   نصَّ قال: ومذهبنا جوازه، على وجهني،

 (255)"العقلية خبالف العلة ،وليست موجبةا فإنه اتفاق، حرمت التفاضل يف الرب لكونه برًّ

 (256)على كون العلة جمرد أمارة وعالمة صحة التعليل باللقب. احلنابلةبنى قد َو

 األدلة:

 استدلوا بأدلة منها:

وال  ،واحلكم كالصفة ،اجاز أن يكون مستنبًت ؛اأن ما جاز أن يرد به الشرع نتًق/ 1
وأمارًة  ى احلكم،خالف أنه ال ميتنع أن جيعل صاحب الشريعة االسم علًة عل

 ا.ألنها مسماة مخًر ؛حرمت  اخلمر :فيقول ،كما جيعل الصفة واحلكم علة ،عليه

وهـو   ،فإنه يدل على أنه يصح أن يكون االسـم علـة   ،ن ما دل على صحة العلةأ/ 2
 ،جــاز أن يكــون علــة ،وإ ا دل علــى صــحة  لــك ،وشــهادة األصــول ،التــأثري

 واحلكم. كالصفة،
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بل  ،واألسامي عالمات لتمييز األعيان ،مات على احلكم/ أن علل الشرع عال3
فإ ا جاز تعلق احلكم ، االسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته

 (257) أوىل. من باب جاز  لك باالسم ،بالصفة

 صحة التعليل بالوصف اللغوي.: ثالثة عررةاملسألة ال

 (258) عصري العنب.فحرم ك ،ألنه يسمى مخًرا تعليل حتريم النبيذ، :مثاله

 ويف التعليل به خالف:

، (260)، وصححه الرازي(259): صحة التعليل به، وهو قول أكثر احلنابلةالقول األول
  (262).(261)والسبكي

، (263): منع تعليل احلكم الشرعي باألمر اللغوي، وهو اختيار احلنفيةالقول الثاني
 (265) ، وأبي اخلتاب الكلو اني من احلنابلة.(264)وأكثر الشافعية

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

 . العلة إ ا كانت وصًفا لغويًّاصحة التعليل ب هب ابن البنا رمحه اهلل إىل 

ابن ويف التعليل به خالف، والصحيح صحة التعليل به، قتع به  قال املرداوي: "
ر كقولنا يف النباش: هو سارق فيقتع، ويف النبيذ مخ :قال ،'العقود واخلصال  'يف البنا 

 (266)"فيحرم

 الدليل:  

 (267) .ثبوت اللغة بالقياسيصح تعليل احلكم الشرعي باألمر اللغوي ل

  ينقسم النص على العلة إىل ثالثة أقسام: صريح، ظاهر، إمياء. :رابعة عررةاملسألة ال

 (268)احملض . :واخليل الرِّجال من والصَِّريح، شيء كل من اخلاِلص  لَغًة: امَلْحض  الصَّريح 
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 (269) ما وضع إلفادة التعليل، حبيث ال حيتمل غري العلة.يح اصتالًحا: الصر

 وبـرز َبْعـدَ   انكشـفَ  ُظه ـورًا إ ا  َيْظَهر  الباطن، َظَهَر اأَلْمر  خالف الظاهر لغة: الظاِهر 
 (270) اْلَخَفاِء.

 (271) ا.هو الذي حيتمل غري العلية احتماال مرجوًحالظاهر اصتالًحا: 

 نص من الكتاب، أو السنة.: ال(272)من مسالك العلة

هو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف والنص اصتالًحا: 
 (273).بلفظ موضوع له يف اللغة من غري احتياج فيه إىل نظر واستدالل

 وقد اختلف العلماء يف تقسيمها على قولني: 

 ،واحد بالصريح(قاطع )عّبر عنه غري ثالثة أقسام: : إنه ينقسم إىل القول األول
 .(274)وظاهر، وإمياء وتنبيه

، (276)، والسبكي(275)البيضاوي هب إىل هذا التقسيم مجلة من العلماء منهم: 
 ، وغريهم.(279)، وابن النجار(278)واملرداوي ،(277)اويَمْروالِب

 .وإمياء ،قاطع: إنه ينقسم إىل قسمني: القول الثاني

من  وابن احلاجب ،(280)ابن اهلمام هب إىل هذا التقسيم بعض احلنفية ك
احلنابلة منهم: أكثر ، و(283)واآلمدي، (282)، وأكثر الشافعية منهم: الغزالي(281)املالكية

وابن قاضي  ، وابن محدان،(285)، واملوفق ابن قدامة(284)أبو اخلتاب الكلو اني
 .(287)، والتويف(286)اجلبل

طع ، مسى ما يقابل القا(289) اأُلْرَمِوّي، و(288)وبعض العلماء كاإلمام الرازي
 بالظاهر.
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بأن تكون طريـق   ترجيح أحد القياسني بقوة مسلك العلة،وفائدة هذا التقسيم 
فيقـدم مـا كـان     ،ويف اآلخـر باإلميـاء والتنبيـه    ا،العلة بأحد القياسـني بـالنص صـرحيً   

  (290).صرحًيا

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

وظاهر،  ،صريح ثالثة أقسام: هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن النص ينقسم إىل 
 (291).وإمياء وتنبيه

قسمنا النص إىل ثالثة أقسام: إىل صريح، وظاهر، وإمياء وتنبيه،  قال املرداوي: " 
 (292)" ابن البناوتبعنا يف  لك 

 .بالعلة املرددة النوِن يفيد اإلمياء املكسورة اهلمزة، التعليل بإّن :امسة عررةاملسألة اخل

 ِبَحاِجٍب إَلْيِه َأَشْرت  إمَياًء إَلْيِه إلشارة، تقول: َأْوَمْأت ا تعريف اإلمياء لغًة: اإلمياء 
 (293) َ ِلَك. َغْيِر َأْو َيٍد َأْو

 َأْو، اْلَوْصف  َيُكْن َلْم َلْو ِبح ْكٍم اْلَوْصِف اْقِتَران  تعريف اإلمياء اصتالًحا: ه َو
 (294) الشَّاِرِع. َكالِم َفَصاَحِة ْنِم َبِعيًدا االْقِتَران  َ ِلَك َلَكاَن ِللتَّْعِليِل َنِظري ه 

 إمياء؟ مظاهر، أ مهل هو صريح، أ املشددة املكسورة، " بإنَّ " اختلفوا يف التعليل
 . (295) «ِإنََّها ِرْكٌس»ألقى الروثة:  يف حنو قوله: ملا

 (296)«لتَّوَّاَفاِتِإنََّها َلْيَسْت ِبَنَجٍس ِإنََّها ِمَن التَّوَّاِفنَي َعَلْيُكْم َوا»وقوله يف اهلرة: 
  .(297)معلال طهارتها بذلك

 . (298) «َفِإنَّ اللََّه َيْبَعث ه  َيْوَم اْلِقَياَمِة م َلبًِّيا»وقوله يف احملرم الذي وقصته راحلته: 

َزمُِّلوه ْم ِبِدَماِئِهْم َفِإنَّه  َلْيَس َكْلٌم ي ْكَلم  ِفى اللَِّه ِإالَّ َيْأِتى َيْوَم »وقوله يف الشهداء: 
  على أقوال: (299) «اْلِقَياَمِة َيْدَمى َلْون ه  َلْون  الدَِّم َوِرحُيه  ِريح  اْلِمْسك
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ــي  : األول ــد القاض ــل عن ــريح يف التعلي ــاب (300)ص ــي اخلت ــو اني ، وأب ، (301)الكل
ا فيمـا حلقتـه الفـاء: فإنـه     ، خصوًصـ (304)، وغريهم(303)، وابن احلاجب(302)واآلمدي

 لداللتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها.  ايبعث ويبعثون، فإنها يزاد بها تأكيًد

 أن  لك من قسم اإلمياء.وغريه:  ،(305)ابن البناعند : الثاني

 َأن التعليل بـ "إنَّ" من قسم ، وغريهما:(307)، وابن السبكي(306)عند البيضاوي: الثالث
 الظاهر. 

، وابـن  (309) ، واألْبَيـاِريّ (308)، والفخـر إمساعيـل البغـدادي   يعنـد ابـن املّنـ   : الرابع
 كيد. أتلل موضوعة أنها ليست للتعليل، بل هي: (310)اجلوزي

قال التويف: " النزاع يف هذا لفظي، ألن أبا اخلتاب يعين بكونه صرحًيا يف 
التعليل كونه تبادر منه إىل الذهن بَلا توقف يف عرف اللغة، وغريه يعين بكونه ليس 

. وهذا أقرب إىل التحقيق، وإمنا بصريح أن حرف ِإنَّ ليست موضوعة للتعليل يف اللغة
 (311)" فهم التعليل منه فهما ظاهًرا متبادًرا بقرينة سياق الكالم وصيانة َله عن اإللغاء

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

 مـن قسـم   املشـددة املكسـورة هـو    " بإنَّ "التعليل  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن 
  مياء.اإل

 (312)" أن  لك من قسم اإلمياء :وغريه البناابن وعند قال ابن النجار: " 

 الدليل:

وهلذا حيسن استعماهلا ابتـداء   ؛ليست موضوعة للتعليل يف اللغة" ِإنَّ " أن حرف 
 (313) من غري سبق حكم.
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وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة ما  هب إليه أكثر احلنابلة، مبا فيهم شيخه 
 القاضي.

 البة بطرد الدليل إال بعد تسليم ما ادعاه من داللة الربهان.عدم املط :ةعرر سادسةاملسألة ال

وهـل يقبـل املنـع بعـد      متى يتالب بتـرد الـدليل؟  اختلف العلماء يف مسألة: 
 ؟ على قولني: التسليم

، وأكثـر اجلـدليني: أنـه ال يتالبـه     (315)ينِّ، وابن امَل(314)ابن عقيل :  هبالقول األول
 ه من داللة الربهان، فال ينقض دليله حتـى يسـلم،  بترد الدليل إال بعد تسليم ما ادعا

 وإال فإنه جيب تقديم املنع. 

ابن تيمية، حيث ضـعف  شي  اإلسالم : خالف القول األول،  هب إليه القول الثاني
 وجهني:القول األول من 

ا كما لو اشرتى منه شـيئً  ،أن السكوت ال يدل على التسليم واإلقرار :أحدهما
وفـرق بـني عـدم     ،أكثر ما فيه أنه أخر السؤال وتركه ،ر له بامللكفإنه ال يقضي أنه مق

 ا.أو مينع يكون موافًق وليس كل من مل ينف، ،وبني تسليمه ،منعه

بـل وجـب إ ا    ،جلاز رجوعه عنها ا بصحة مقدمة،أنه لو اعرتف صرحًي :الثاني
هلل جلاز  ر حبقٍّفإنه لو أق ،وهذا ليس كاإلقرار حبقوق اآلدميني ،تبني له احلق يف خالفها

فهو كرجوع املفيت  فكيف باألقوال االعتقادية اليت جيب فيها اعتقاد احلق، ،رجوعه عنه
 كـذلك  ورجوع احلاكم والشاهد واحملدث عما تبني له ختؤه، ،فيه عما تبني له ختؤه
ألن الرجوع إىل احلق خري  ؛ا عليه يف عقله وال دينهوليس هذا عيًب ،رجوع املناظر سواء

وهذا بناء منهم على البناء مبقدمة مسلمة وإن  ،كرجوع الباقني ،لتمادي يف الباطلمن ا
وقد اعرتفـوا   ،بني دوام التسليم واإلقرار وبني الرجوع عنه الكن فرًق ؛مل تكن معلومة

وإال فال ينبغي اجلدل إال  ،ومن هنا ختب  ،بالفرق بني أسئلة اجلدل وأسئلة االسرتشاد
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وإمنا ألهل اجلدل واألصول  ،دون الغلبة واالستذالل سرتشاد،على وجه اإلرشاد واال
كمـا أن للفقهـاء    ،واالصـتالح الفاسـد أوضـاع كـثرية     يف اجلدل العلمي من احليـل، 

واملخاصمة يف  والواجب رد مجيع أبواب اجلدل، ،واحلكام يف اجلدل احلكمي حنو  لك
 .(316)ويف احلقوق إىل ما دل عليه الكتاب والسنة العلم،

 :-رمحه اهلل  -ابن البنا  رأي

أنه ال يتالبه بترد الدليل إال بعد تسـليم مـا ادعـاه     هب ابن البنا رمحه اهلل إىل 
 .من داللة الربهان

قال املرداوي: " وأوجب ابن املين والفخر ترتيب األسـئلة..............، وعـن   
ترد دليل إال بعد تسـليم  ال يتالبه ب، وابن املين، وأكثر اجلدليني: وابن البنَّاابن عقيل، 

  (317)ته، فال ينقضه حتى يسلمه، فال يقبل املنع بعد التسليم "ما ادعاه من دالل

 الدليل: 

 ها إىل مـا بعـدها:  ب اوزجي برتك مسألة الزمة،حبجة، فإمنا يقع التسليم إ ا مل يقع 
 فـال  على اخلصم، وإما للعجز واجلهـل،  ريضرب من التدببإما ملساهلة يف النظر، وإما 

 (318) يقبل املنع بعد التسليم، ألنه كالرجوع عن اإلقرار.

املسألة السابعة عررة: اجلدل: هو تردد الكالم بني اخلصمني، بطلـب كـل منهمـا تصـحيح قولـه      

 وإبطال قول خصمه.

اللَّـَدد  يف  واجَلـَدل:   َجَدَلـه  َيْجد ُلـه وَيْجِدُلـه : أْحَكـَم َفْتَلـه ،     يقـال:   لغـة:  اجلدل
يقال جاَدْلـت   ورجل َجِدل وِمْجَدل وِمْجدال شديد اجَلَدل، القدرُة عليها،اخُلصومة و

وجاَدلـه َأي   ورجل َجِدل ِإ ا كان َأقـوى يف اخِلصـام،   الرجل فَجَدلته َجْداًل َأي غلبته،
 (319) .وهو شدَّة اخلصومة خاصمه، واالسم اجَلَدل:



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 88

 اختلف العلماء يف حدِّ اجلدل على أقوال منها:

 هب إمام احلرمني إىل أن حده: إظهار املتنازعني مقتضى نظرتهما على : القول األول
 (320) .التدافع والتنايف بالعبارة، أو ما يقوم مقامها من اإلشارة والداللة

 حده هو: إىل أن (323)، وابن النجار(322)، واملرداوي(321):  هب ابن مفلحالقول الثاني
 فتل اخلصم عن قصده لتلب صحة قوله وإبتال غريه.

إىل أن حده هو: نقل اخلصم من مذهب إىل  (324):  هب ابن عقيلالقول الثالث
 مذهب، أو نقل اخلصم من مذهب إىل غريه بتريق احلجة.

إىل أن حده: تردد الكالم بني اثنني، إ ا  (325):  هب القاضي أبو يعلىالقول الرابع
 قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. 

: هـو تـردد   (327)الكلـو اني  اخلتـاب  ، وأبـي (326)البـاجي  فقريب منه تعريو
 وإبتال قول خصمه.  تلب كل منهما تصحيح قوله،بصمني، اخلالكالم بني 

إحكام كالمه لريد  ومل ينسبه وهو: (328):  كره أبو اخلتاب الكلو انيالقول اخلامس
 به كالم خصمه.

ملؤلف من املشهورات القياس اإىل أن حده:  (329) اجُلْرَجاِنّي هب  :القول السادس
واملسلمات والغرض منه: إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 

أو يقصد به تصحيح  الربهان، أو هو دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة، أوشبهة،
  .(330)كالمه

 :- رمحه اهلل -رأي ابن البنا 

صمني، اخلم بني تردد الكالحد اجلدل هو:   هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أن
 وإبتال قول خصمه. تلب كل منهما تصحيح قوله،ب
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، وغريهم: وابن البناال املرداوي: " وقال القاضي، وابن عقيل، وأبو اخلتاب، ق
وإبتال قول  وهو تردد الكالم بني خصمني، يتلب كل منهما تصحيح قوله،

 (331)خصمه"

صـــحابي أرجـــح، وال إنكـــار  غـــري الصـــحابي تقليـــدلمجتهـــد جيـــو  ل: ثامنـــة عرـــرةاملســـألة ال

(332)منهم.
  

 من افتعال وهو ،اأَلْمر َطَلب ِفي الو ْسع َبْذل تعريف االجتهاد لغة: االْجِتهاد
إ ا محل  ،يقال: َجَهَد دابته وَأْجَهَدها ،واجَلْهد  بالفتح  : املشقَُّة ،بالضم: التاقة اجُلْهد

 (333) َجدَّ فيه وبالغ. أي ،عليها يف السري فوق طاقتها. وَجَهَد الرجل يف كذا
 (334) شرعي. حكم لدرك وسعه الفقيه استفراغ: تعريف االجتهاد اصتالًحا

جملتهد  هفهو ممنوع من تقليد فأداه اجتهاده إىل حكم،يف واقعة اجملتهد إ ا اجتهد 
  (335)ا.آخر اتفاًق

أم من تقليد جمتهد آخر فهل هو ممنوع  ته  لك،استتاع مع وأما قبل أن جيتهد
 :منها ه أقوالال؟ في

 ،أو غريهما ا،أو تابعيًّ ا،صحابيًّ ،اال جيوز للمجتهد أن يقلد غريه متلًق :القول األول
وهو  ،أو إفتائه ،يف عمله ،أو سعته عند ضيق الوقت، ،أو أدنى أو مساوًيا، أعلم منه،

، واختاره (337)اإلمام أمحد وأكثر أصحابهو ،(336)يف اجلديدالشافعي اإلمام مذهب 
(340) اآلمدي و كره عن أكثر الفقهاء.، و(339)، والرازي(338)الغزالي

  
 ،أو غريهما ا،أو تابعيًّ ا،صحابيًّ ،جيوز للمجتهد أن يقلد غريه متلًقا :القول الثاني

وهو  ،أو إفتائه ،هيف عمل ،أو سعته عند ضيق الوقت، ،أو أدنى أو مساوًيا، ،أعلم منه
 بعض، و(342)ريازي من الشافعية، والش(341)اإلمام أبي حنيفة يف رواية عنه قول

 (343) احلنابلة.
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أرجح، وال إنكار منهم، تقليد صحابي غري صحابي : جيوز للمجتهد القول الثالث
 ،(346)من احلنفية (345)السَّْرَخِسّي، و(344)الشافعي يف القديم، وهو قول دون من بعده

 .(349()348)وابنه (347)ياِئبَّواجُل

 (350) دون من بعدهما. أو التابعي، ي،جيوز للمجتهد تقليد الصحاب :القول الرابع

وهو قول حممد  ،دون املساوي واألدنى جيوز للمجتهد تقليد األعلم، :القول اخلامس
 .(351)بن احلسن

، وهو قول ال يف سعته ،جيوز للمجتهد تقليد غريه عند ضيق الوقت :القول السادس
 (353) من الشافعية. (352)ابن س َرْيج

أما فيما ال  ،دون إفتائه ،ليد غريه يف عمله خاصةجيوز للمجتهد تق :القول السابع
 (354) .وهو قول بعض أهل العراقخيصه من احلكم فممنوع، 

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

تقليد صحابي غري الصحابي جيوز للمجتهد  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه 
 .دون من بعدهأرجح، وال إنكار منهم، 

واجلبائي  وابن محدان، ،وابن البناعي يف القديم، املرداوي: " وجوز الشاف قال
وال إنكار  وابنه، والسرخسي وبعض شيوخه: لغري صحابي تقليد صحابي أرجح،

 (355)"منهم

 (356) الدليل:

ــدليل األول ــه : ال ــديتم  )) الســالم:الصــالة قــال علي ــأيهم اقت أصــحابي كــالنجوم ب
  (357)((اهتديتم

  .ومل يرد مثل  لك يف حق غريهم
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  وهو حاصل من التقليد. أن املعترب يف جواز العمل الظن،: لثانيالدليل ا

 وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة.

 مبجرد فتواه.: يلزم املستفيت العمل بقول املفيت تاسعة عررةاملسألة ال

: َأباَنـه لـه، وَأْفَتـى    َأْفتاه يف اأَلمر يقال: اْسم  َمْصَدٍر ِبَمْعَنى اإِلْفَتاِء،الفتوى لغة: 
الرجل  يف املسَألة واْستفتيته فيها فَأفتاني إفتاء، وُفًتى وَفْتوى امسـان يوضـعان موضـع    
اإِلْفتاء، ويقال َأْفَتْيت فالنًا رؤيا رآها: ِإ ا عربتها له، وَأْفَتيته يف مسَألته: ِإ ا َأجبته عنها، 

م، وَأْفَتـى املفـيت ِإ ا َأحـدث حكًمـا،     : تبيني املشكل من اأَلحكـا وأصل اإلفتاء والُفْتيا
  (358) والُفْتيا والُفْتَوى والَفْتَوى ما َأفتى به الفقيه.

 (359) اإلخبار باحلكم الشرعي مع املعرفة بدليله.الفتوى اصتالًحا: 

(360) بدليله. ملعرفته تعاىل اهلل حبكم املخرب املفيت اصتالًحا: هو
  

 (361) ة املفتى.كل من مل يبلغ درجاملستفيت اصتالًحا: 

وقد  ،" متى يلزم العامي العمل مبا يلقنه اجملتهد مسألة: "اختلف العلماء يف 
 : (362)أهمها ما يأتي ،عدة أقوال وا كر

ا، وليس له الرجوع عنه إىل لزمه قتًع ،وعمل به املقلد واحد، مفٍت َدقل/ لو أفتى امل1
  فتوى غريه يف تلك احلادثة بعينها.

، وصـفي  (365)اآلمدي ،(364)، وابن احلاجب(363)بن اهلمامحكى االتفاق عليه ا
 .(370)، وابن مفلح(369)واألسنوي، (368)والعضد، (367)واألصفهاني، (366)الدين اهلندي

، (373)، وابن عبدالشكور(372)، وزكريا األنصاري(371)بينما حكى الزركشي
   اخلالف فيه. (374)وأمري بادشاه
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وهو الصحيح من مذهب  ،وهو اختيار الزركشي ،/ أنها ال تلزمه إال بالتزامه2
  .(375) احلنابلة، قال عنه ابن مفلح: هذا األشهر

يلزمه بالتزامه إ ا ظنه أنه حق، فعلى هذا ال بد من شيئني: التزامه، وظنه أنه  / أنه3
'آداب املفيت  'يف  ابن محدان قواهحق، 

(376) . 
ن عند ابيلزمه إ ا وقع يف نفسه صحته وأنه حق، وهذا أوىل األوجه / أنه 4

ويلزمه إ ا وقع يف نفسه صحته  "قال: ، حيث السمعاني، وهو اختيار (377)محدان
 . (378)"وهذا أوىل األوجه ،وحقيقته

 (379) سؤال غريه. جازيلزمه بالشروع، فإن شرع لزمه، وإن مل يشرع / 5
 . أنه يلزمه العمل بالفتوى مبجرد صدورها من املفيت/ 6
وهو  ،ال مسواء التزم به أ ،إ ا مل جيد غريه أنه ال يلزمه العمل بقول املفيت إال /7

  (380) .اختيار ابن الصالح

 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

يلزمه العمل بالفتوى مبجرد صدورها  املستفيت أن  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل
 .من املفيت

 (381)وغريه " ابن البناقال ابن مفلح: " وإ ا استفتى واحًدا أخذ بقوله،  كره 

 (382)باإلفتاء جملرد ما أفتاه لزمه العمل به " ابن البناوقال املرداوي: "  وقال

 وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة الصحيح عند احلنابلة.

 الدليل:

كالدليل بالنسبة  املستفيت حقأصبحت يف  الفتوى مبجرد صدورها من املفيتأن 
 (383).إىل اجملتهد
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 (384)؟أو أكثر فبما يأخذ نييمفت منلى املستفيت عالفتوى : إذا اختلفت العرروناملسألة 

ففـي هـذه املسـألة عـدة      ،ني أو أكثريمفت منعلى املستفيت الفتوى إ ا اختلفت 
 :(385)أقوال

  .(386) يأخذ بأغلظ األقوال وأشدها أو باحملظور. :القول األول

 (387) .عبد اجلباراختاره  ،يأخذ بأخف األقوال :القول الثاني
 األفضل علما ودينا وورعا. فيأخذ بفتوى  ،د يف األوثقجيته :القول الثالث
 ،(389)وصححه النووي ونص الشافعي على مثله يف القبلة ،(388)الغزالياختاره 

  (390) .املوفق ابن قدامةاختيار الشي  وهو 

 .(391)ويعمل بفتوى من يوافقه ،يسأل املستفيت مفتيًا آخر :القول الرابع
عارضهما، ويرجع إىل غريهما إن وجد، وِإال " وحيتمل أن يسقتا لت :قال التويف

  (392)فإىل ما قبل السمع "
بــن اوهــذا هــو رأي  ،ن علــى املســتفيت أن يأخــذ القــول بالــدليلإ :القــول اخلــامس

 .(393)حزم
، (394)وهو اختيـار الشـريازي   ،نه يتخري فيأخذ بفتوى أي مفت شاءإ :القول السادس

ظاهر كـالم   هو، و(397)الكلو اني اخلتاب يوأب ،(396)واجملد ،(395)أبي يعلى القاضيو
 .أمحداإلمام 

 .أي أن على العامي أن جيتهد يف معرفة احلق ،يأخذ بأرجحهما دليال: القول السابع

بن القـيم  ا، و(399)وابن السمعاني كما  كره الزركشي ،(398)وهذا قول الشاطيب
فيعمل كما يعمل  ،حيث رجح أن على العامي أن يتحرى ويبحث عن الراجح حبسبه

 .(400)د اختالف التريقني أو التبيبني أو املشريينعن
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 رأي ابن البنا رمحه اهلل:

اختلف النقل عن اختيار ابن البنا رمحه اهلل، فقـد نقـل عنـه أنـه اختـار األخـذ       
 .(402)بأرجحهما دليال، ونقل عنه أيًضا أنه اختار األخذ (401)بأغلظ األقوال وأشدها

 .........،،ابـن البنـا  واألثقل،  كره وقيل: يأخذ بقول األغلظ قال املرداوي: " 
 (403)أيضا " ابن البناوقيل: يأخذ بأرجحهما دليال،  كره 

 وكتابه سواء.  ما مسع منه يف الرتجيح:  عررون:الاحلادية واملسألة 

هو من الرُّْجحان، يقال: َرَجحت  الشيَء بيدي أي وزنت ه ونظرت الرتجيح لغًة: 
أي أثَقلت ه حتى مال، وَأْرَجْحت  لفالن وَرجَّْحت َتْرجيحًا ما ِثْقُله، وأْرَجحت  امليزان 

  (404) ِإ ا َأعتيته راِجحًا.

 األقوى فيعلم بدليل األخرى على األمارتني إحدى الرتجيح اصتالًحا: تقوية
 (405) بها. فيعمل

واآلخر  ،أحدهما مسع بغري كتاب وهذه املسألة فيما إ ا تعارضت روايتان،
 :(406)اختلف العلماء أيهما يرجح على أقوال، فقد يرويه عن كتاب

  .على كتابه مسع منه الذي ديث احليقدم : األول

وابن ، (408)من الشافعيةواآلمدي  ،(407)من احلنفية ّياِنَجْراجُل هب إىل  لك: 
 .(410)من احلنابلةواجملد  ،(409)عقيل

 .(412)اضيالق، ورجحه (411)اإلمام أمحد هَقاَل ،كَتابه وما مسع منه سواء: أن الثاني

 كـره   .كتابـة علـى روايـة مـن اعتمـد احلفـظ       نعـ  روىترجيح روايـة مـن   : الثالث
 .(413)الشوكاني
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 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 
 .كتابه وما مسع منه سواءأن   هب ابن البنا رمحه اهلل إىل

 (414)إنهما سواء " :ابن البناوتبعه  ،وقال القاضي قال ابن النجار: "

 الدليل: 

وحنن بأرض  قرئ علينا كتاب رسول اهلل  م اجلهين قال:ْيَكبن ع  عن عبد اهلل
(415) جهينة ))َأْن اَل َتْنَتِفع وا ِمَن اْلَمْيَتِة ِبِإَهاٍب َواَل َعَصٍب((

 

يف عدم جواز االستفادة من جلد امليتة وإن أمحد بهذا احلديث اإلمام احتج 
ا ألنه إمَّ ؛رى راوي اللفظناقل الكتاب جاٍر جمو عن كتاب؛دبغ؛ ألن خرب ابن عكيم 

مسعت رسول  :كما يقول :هذا كتابه :يقول وإمَّا ،اهلل  قرأه علينا رسول :أن يقول
 (416).وما يتترق على أحدهما يتترق على اآلخر مثله من التغيري ،اهلل 

 سـتعماله علـى مـا فيـه معنـى ر ي هـر      افيـه معنـى ظهـر     ح مـا يرجتـ  والعررون: ثانيةاملسألة ال

 .لهاستعما

 (420)، وغريهـم (419)واملـرداوي ، (418)عقيل، وابن (417) هب القاضي أبو يعلى
 إىل أنه يرجح املعنى الذي ظهر استعماله على املعنى الذي مل يظهر استعماله.

فـإن صـالته    ،(421)َبْعَد َغْيب وَبِة الشََّفِقالعشاء َصلَّى  َما ر ِوَي َأنَّ النَِّبيَّ  مثاله:
 ابـن البنـا  ورجـح   واحتملت أن تكون بعد البيـاض،  ،ةاحتملت أن تكون بعد احلمر
 احلمرة وأنها أظهر يف الشفق.

عشـاء اآلخـرة، هـل هـو بغيبوبـة ح مـرة       الوهلذا وقع النزاع يف دخـول وقـت   
، أو بغيبوبـة البيـاض   (424)أمحـد ، و(423)الشـافعي ، و(422)مالـك الشمس، وهو مذهب 

راد من الشفق املذكور يف ، بناء على أن امل(425)الذي هو بعدها، وهو مذهب أبي حنيفة
 األثر، هو البياض أو احلمرة.
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 :-رمحه اهلل  -رأي ابن البنا 

إىل أنه يرجح املعنى الذي ظهر اسـتعماله علـى املعنـى     هب ابن البنا رمحه اهلل 
  الذي مل يظهر استعماله.

على ما  :أي ،ابن النجار: " ويرجح ما فيه معنى ظهر استعماله على عكسه قال
 .ى مل يظهر استعمالهفيه معن

 ،االستعمال أظهر يف املعنينيأن يكون أحد  :ابن البناو َقاَل ابن عقيل يف الواضح،
  (426)كما  كرنا يف " احلمرة " وأنها أظهر يف الشَفق "

 .نافيه: تقديم مثبت احلد على عررونالالثالثة واملسألة 

اختلف العلماء إ ا تعارض دليالن أحدهما يوجب احلد، والثاني يسقته، فقد 
 فيه على ثالثة أقوال:

، وأكثر (427)وهو قول بعض احلنفيةاحلد مقدم على مثبته،  نايفن : إالقول األول
 ،(432)اخلتاب يأبو ،(431()430) َواِنّياحُلْل، و(429)جعفر يالشريف أب، و(428)الشافعية

  (436) .من احلنابلة ، وابن النجار(435)، واملرداوي(434)، وابن اللحام(433)وابن مفلح

، والقاضي (438)يعلى والقاضي أب، و(437)الغزالي هاختار نهما سواء،إ: قول الثانيال
  .(441)التويف، و(440)، واملوفق(439)عبد اجلبار

 (442) .ابن عقيل اختاره نافيه،احلد مقدم على مثبت ن إ: القول الثالث

 :-رمحه اهلل  - رأي ابن البنا

دهما يوجب احلد،  هب ابن البنا رمحه اهلل إىل أنه إ ا تعارض دليالن أح
 (443) والثاني يسقته، فيقدم املثبت على النايف.
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، وابن عقيل ابن البنااملثبت، وقاله:  'الكفاية  'وقدم القاضي يف قال املرداوي: " 
 (444)" 'الواضح  'يف 

 الدليل: 

رضي اهلل عنه فَعْن ع َباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  لجلد والرجم،ل املثبتتقديم خرب عبادة 
خ ذ وا َعنِّى خ ذ وا َعنِّى َقْد َجَعَل اللَّه  َله نَّ َسِبياًل اْلِبْكر  »  :َقاَل َرس ول  اللَِّه  :َقاَل

  .(445)«ِباْلِبْكِر َجْلد  ِماَئٍة َوَنْفى  َسَنٍة َوالثَّيِّب  ِبالثَّيِِّب َجْلد  ِماَئٍة َوالرَّْجم  
ِبي ه َرْيَرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه َما، َعِن َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد َوَأف ،النايف للجلد على خرب

 .(446)« َواْغد  َيا ُأَنْيس  ِإَلى اْمَرَأِة َهَذا َفِإِن اْعَتَرَفْت َفاْرج ْمَها»َقاَل:  النَِّبيِّ 
ألن املوجب للحد يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أوىل من موافقة النفي 

 (447) األصلي، ألن التأسيس يفيد فائدة زائدة.

 وقد خالف ابن البنا يف هذه املسألة املشهور عند احلنابلة.

يف ال ـاهِر والبـاِِن علـى     النِبـِي   حديث مـا تمـمن إصـابة   يقدم  والعررون: رابعةاملسألة ال

 .ما تممن إصابته يف ال اهِر فقطحديث 

  كــر احلكــم يف املســألةهــذه املســألة متفــق عليهــا بــني أهــل العلــم، وممــن 
، (452)، واملـرداوي (451)وابـن مفلـح  ، (450)وابـن البنـا  ، (449)بن عقيلا، و(448)القاضي

فقد  هبوا على أنه يقدم من حديثني ما تضمن إصابة  ،(454)وغريهم، (453)وابن النجار
 ظاهًرا وباطًنا، على ما تضمن إصابته ظاهًرا فق .  النيب 

َأب ـو  من الصالة على من مـات وعليـه دْيـٌن حتـى قـال      مثاله: امتناع النيب 
  (455)((َعَليَّ َدْين ه  َيا َرس وَل اهلِل)) اَدَة:َقَت
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وكان وقت  ،امتنع من الصالة على امليت وأن النيب فهذا ابتداء ضمان، 
؛ ألنه وكان مقدما عَلى محله على اإلخبار عن ضمان سابق ،الصالة مصيبا يف امتناعه

 ئا يف الباطن.خمت لو كان إخبارا عن ضمان لكان امليت قد خلف وفاء، وكان النيب 

 .(456)بعيد عن اخلتإ، وهو األلَيق به وحباله  فالنيب 
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 اخلامتة

 فيها خالفو ،وافق اليت األصولية ابن البنا آراء مع املباركة الرحلة هذه بعد

 توصلت اليت النتائج بعضب أ كر أن أود ،آرائه املبثوثة يف مظانها خالل مناحلنابلة 

 .البحث هذا يف إليها

 ،فهو من تالميذ القاضي أبي يعلى ،نابلةاحل علماء كبار من البنا يعد ابن :أوال
قد أثر اجتماع تلك العلوم عنده  ،ولغوي متبحر ،ومقرئ ،قارئ ،فقيه ،فهو أصولي

وترجيحاته اليت إن عرفنا مسار عقله فيها أفدنا عمليًّا كيف  ،وآرائه ،على خمتاراته
 .نصنع طالب علم يقف على أرٍض صلبة

حيث وافقه يف  ،شيخه القاضي أبي يعلى استفاد اإلمام ابن البنا رمحه اهلل كثريًا من :اثانًي
 .كثري من املسائل األصولية اليت خالفت ما  هب إليه أكثر احلنابلة

 ،الواضحة وشخصيته ،املستقلة عقليته على تدل للحنابلة اخلالفية آراؤه :ثالًثا
 .يعلى يف مسألتني ايًضا شيخه القاضي أببل خالف أ ،فقد خالف احلنابلة يف مسائل

 املسائل اليت خالف فيها احلنابلة: 

  ؟اتفاق اخللفاء األربعة هل يعترب إمجاًعا وحجة :/ مسألة1
 هب ابن البنا إىل أن اتفاق اخللفاء األربعة يعترب إمجاًعا وحجة وإن خالفهم 

 جمتهد صحابي من غريهم.
ابـن البنـا إىل االكتفـاء بالعدالـة       هـب  ،من شرو  صـحة الروايـة   :/ مسألة2

 .وال تشرت  العدالة باطًنا ،ظاهًرا
 هب ابن البنا إىل عدم قبـول روايـة مبتدعـة     ،رواية مبتدعة الفقهاء :/ مسألة3

الفقهاء املختلفون يف الفروع لدخوهلم يف أهل األهواء من اجلهمية والقدرية 
 .واملعتزلة واخلوارج والروافض
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أو ما يف معناه من غـري  كـر    ،ملتعدي إ ا وقع يف سياق النفيالفعل ا :/ مسألة4
 . هب ابن البنا إىل عدم تعميمه ؟،هل يعم فيقبل التخصيص ،ملفعوله

 هب ابن البنـا إىل أن التعليـل بـإنَّ هـو مـن       ؟التعليل بإنَّ ما ا تفيد :/ مسألة5
 .قسم اإلمياء

  ؟أرجح هل جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صحابي :/ مسألة6
 ، هب ابن البنا إىل أنه جيوز للمجتهد غري الصحابي تقليد صـحابي أرجـح  

 .دون من بعده
 ؟هل يلزم املستفيت العمل بقول املفيت مبجرد فتواه :/ مسألة7

 هب ابن البنا إىل أن املستفيت يلزمه العمـل بـالفتوى مبجـرد صـدورها مـن      
 .املفيت

 ؟احلد أم نافيه مثبت :أيهما يقدم عند التعارض :/ مسألة8
 ،والثاني ينفيه ، هب ابن البنا إىل أنه إ ا تعارض دليالن أحدهما يثبت احلد

 .فيقدم املثبت على النايف

 املسائل اليت خالف فيها شيخه القاضي أبا يعلى: 

 ؟اتفاق اخللفاء األربعة هل يعترب إمجاًعا وحجة :أ/ مسألة
 ؟التعليل بإنَّ ما ا تفيد :ب/مسألة

  إ ا اختلفـت الفتـوى    :وهـي  ،نقل عن ابن البنا قوالن يف املسألة دةمسألة واحـ
 ؟على املستفيت من مفتيني أو أكثر فبما ا يأخذ

 .نقل عنه أنه يأخذ بقول األغلظ
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 .ونقل عنه أنه يأخذ بأرجحهما دليال
فقـد   ،قد ثبت لدي أن قواعد العلوم ليست قاصرة على جمـاٍل دون جمـال   :رابًعا

 دم ابن البنا قواعد علم أصـول الفقـه ليـربهن بهـا علـى     رأيت كيف كان يستخ

وكذلك ليربهن بها على موضوعات معرفية ولغوية كما جـاء   ،صحة املعتقدات
 .يف املسألة األوىل والثانية وغريهما
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

؛ الكامل يف 7/265دباء: معجم األ ؛8/319املنتظم:  ؛2/242( ينظر ترمجته يف: طبقات احلنابلة: 1)
؛ 3/1176تذكرة احلفاظ:  ؛18/308سري أعالم النبالء:  ؛1/276ة: ، إنباه الروا112/  10التاري  

الوايف  ؛2/5دول اإلسالم:  ؛1/350؛ معرفة القراء: 3/275؛ العرب: 32/40تاري  اإلسالم: 
؛ لسان 1/90غاية النهاية:  ؛1/32؛  يل طبقات احلنابلة: 3/100؛ مرآة اجلنان: 11/381بالوفيات: 

؛ كشف 1/495؛ بغية الوعاة: 1/309رشد: ؛ املقصد األ5/107اهرة: ؛ النجوم الز2/195امليزان: 
؛ 1/276؛ هدية العارفني: 3/338شذرات الذهب:  ؛2/1105،2001و  892، 1/212الظنون: 
 .3/201؛ معجم املؤلفني: 2/180األعالم: 

مي البغدادي، امَّاإلمام احملدث، مقرئ العراق، أبو احلسن، علي بن أمحد بن عمر بن حفص بن احَلهو ( 2)
ديًنا فاضًلا، حسن االعتقاد، وتفرد بأسانيد القراءات، وعلوها يف وقته، تويف  اقال اخلتيب: كان صادًق

 هـ(.417سنة )
 .17/402؛ سري أعالم النبالء: 12/21؛ البداية والنهاية: 11/329ينظر: تاري  بغداد:  
اش، أبو بكر، كان إمام أهل العراق يف بالنقَّحممد بن احلسن بن زياد، املقرئ، املفسر، املعروف هو ( 3)

 هـ(.351القراءة والتفسري، تويف سنة )
 من تصانيفه: شفاء الصدور يف التفسري، اإلشارة إىل غريب القرآن. 
 .1/236؛ معرفة القراء: 3/908تذكرة احلفاظ: ؛ 3/325ينظر: وفيات األعيان:  
، أبو طاهر البغدادي، املقرئ، كان من أعلم الناس عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أبي هاشمهو ( 4)

 هـ(.349مناء الثقات، تويف سنة )حبروف القراءات، وله يف  لك مصنفات، وكان من األ
 من تصانيفه: كتاب جامع البيان.  
 .11/369البداية والنهاية:  ؛1/251معرفة القراء: ؛ 11/7ينظر: تاري  بغداد:  
حممد بن اهليثم، أبو القاسم البغدادي املقرىء، أحد من عين بالقراءات وتبحر هبة اهلل بن جعفر بن هو ( 5)

 هـ(.350فيها، كان ثقة، تصدر لإلقراء دهًرا، تويف سنة )
 .1/431؛ غاية النهاية: 1/314؛ معرفة القراء: 14/69تاري  بغداد: ينظر:  
رئ، املعروف ببكارة، ثقة مشهور، من كبار ار بن بنان أبو عيسى البغدادي، املقكَّبكار بن أمحد بن َبهو ( 6)

 هـ(.353أئمة األداء، أقرأ القرآن حنوا من ستني سنة، وثقه اخلتيب وأبو عمرو الداني، تويف سنة )
 .1/177غاية النهاية: ؛ 1/306 :؛ معرفة القراء7/134تاري  بغداد: ينظر:  
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، املعروف بابن السَّمَّاك، كان ثقًة ثبًتا، كتب عثمان بن أمحد بن عبد اهلل بن يزيد، أبو عمرو الدقاقهو ( 7)
هـ( ودفن مبقربة باب التنب، وحضر جنازته 344ول سنة )املصنفات الكثرية خبته، تويف يف ربيع األ

 مخسون ألًفا.
 .11/360البداية والنهاية:  ؛6/378؛ املنتظم: 11/303ينظر: تاري  بغداد:  
ئيل بن يونس، الفقيه، أبو بكر البغدادي النَّجَّاد، شي  احلنابلة أمحد بن سلمان بن احلسن بن إسراهو ( 8)

ا، مجع املسند، وصنف فى السنن كتاًبا كبرًيا، توفى ليلة بالعراق، كان ميشى فى طلب احلديث حافًي
 هـ(.348اجلمعة لعشر بقني من  ى احلجة من سنة )

 .2/376 شذرات الذهب:؛ 1/110؛ املقصد األرشد: 6/390املنتظم: ينظر:  
أمحد بن عثمان بن حييى بن عمرو البغدادي، أبو احلسني العتشي اأَلَدِمّي، كان ثقة صدوًقا حسن هو ( 9)

 هـ(.349احلديث، تويف سنة )
 .15/568سري أعالم النبالء:  ؛8/478األنساب: ؛ 4/299ينظر: تاري  بغداد:  
القتان، اإلمام احملدث الثقة، سكن دار  أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن زياد بن عباد، أبو سهلهو ( 10)

 هـ(.350القتن، كان صدوًقا أديًبا شاعًرا، تويف سنة )
 .3/328؛ النجوم الزاهرة: 7/3؛ املنتظم: 5/45ينظر: تاري  بغداد:  
على بن حممد بن الزبري أبو احلسن القرشي الكوفى، كان أديًبا عامًلا، مليح الكتابة، بديع الوراقة، هو ( 11)

 هـ(.348ه اخلتيب البغدادي، تويف سنة )وثق
 .2/379؛ شذرات الذهب: 15/567؛ سري أعالم النبالء: 12/81ينظر: تاري  بغداد:  
عبد الباقى بن قانع بن مرزوق، أبو احلسني األموي موالهم البغدادي احلافظ، كان من أهل العلم هو ( 12)

قتين: كان خيتىء ويصر على اخلتأ، توفى سنة والفهم والثقة، غري أنه تغري فى آخر عمره، قال الدار
 هـ(.351)

 .3/883؛ تذكرة احلفاظ: 7/14؛ املنتظم: 11/88ينظر: تاري  بغداد:  
حممد بن أمحد بن حممد، أبو طاهر الغ َباِري،  و الفضائل، صحب مجاعة من الشيوخ،كانت له هو ( 13)

 هـ(.432تويف سنة )حلقتان إحداهما جبامع املنصور، واألخرى جبامع اخلليفة، 
 .3/250شذرات الذهب: ؛ 2/243؛ املقصد األرشد: 2/188ينظر: طبقات احلنابلة:  
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هـ، برع 380حممد بن احلسني بن حممد الفراء، القاضي أبو يعلى، شي  احلنابلة يف زمانه، ولد سنة هو  (14)
من تصانيفه: أحكام  .هـ458يف أنواع الفنون، قال ابن اجلوزي: وكان من سادات الثقات، تويف سنة 

 القرآن، العدة يف أصول الفقه.
 .18/89؛ سري أعالم النبالء: 2/193طبقات احلنابلة:  ؛2/256ينظر: تاري  بغداد:  
حممد بن أمحد بن حممد بن عيسى بن أبي موسى اهلامشي، أبو علي احلنبلي البغدادي، انتهت إليه هو ( 15)

 هـ.428بعيد الصيت، تويف سنة  ا رفيع القدر،رئاسة املذهب، وكان رئيًس
 من تصانيفه: اإلرشاد، شرح كتاب اخلرقي.  
 .2/238؛ شذرات الذهب: 2/126؛ املنهج األمحد: 2/182ينظر: طبقات احلنابلة:  
عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث، التَِّميِمّي البغدادي احلنبلي، أبو الفضل، رئيس احلنابلة، هو ( 16)

م، وأملى احلديث جبامع املنصور، وكانت له حلقة يف جامع املدينة للوعظ والفتوى، كان قد عين بعلو
 هـ(.410تويف سنة )

 .2/143، املقصد األرشد: 179/  2، طبقات احلنابلة 15/  14/  11ينظر: تاري  بغداد  
حنويًّا، لغويًّا، مقرًئا،  ع، كاناِراحلسني بن حممد بن عبد الوهاب الّدّباس، أبو عبد الّله، املعروف بالَبهو ( 17)

 هـ(.524سنة ) شاعًرا، حسن املعرفة بصنوف اآلداب، تويف
 .1/109؛ غاية النهاية: 1/158وفيات األعيان:  ؛1/256ينظر: إنباه الرواة:  
حممد بن احلسني بن بندار، أبو العز الَقاَلنِسّي الواستي، شي  القراء، ومقرئ العراق يف عصره، هو ( 18)

 هـ(. 521) عارًفا بترقها، تويف بواس  سنةوغوامضها،  وعللها، ا بالقراءات،كان بصرًي
 من تصانيفه: إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر، الكفاية الكربى يف القراءات. 
 .4/64 شذرات الذهب:؛ 6/97 الشافعية الكربى:؛ طبقات 19/496سري أعالم النبالء:  ينظر: 
ظفر بن أمحد البغدادي املَغازِلّي، نسبة إىل حملة بشرق بغداد يقال هلا: " الظفرية "، قال ابن  أمحد بنهو ( 19)

 هـ(.533) بكسبه. وقال ابن اجلوزي: مسعت منه، وكان ثقة،تويف سنةالسمعاني: شي  صاحل، مشتغل 
 .36/264؛ تاري  اإلسالم: 10/73املنتظم: ؛ 4/103ينظر: األنساب:  
 إلمام أبي علي احلسن بن أمحد بن البنا، البغدادي احلنبلي، أبو عبد اهلل، كان  ا علمحييى بن اهو ( 20)

وصالح، كان شيًخا صاحًلا، حسن السرية، واسع الرواية، حسن األخالق، متودًدا، متواضًعا، برًّا، 
 هـ(.531لتيًفا بالتلبة، مشفًقا عليهم، تويف سنة )
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 .4/98؛ شذرات الذهب: 1/189بقات احلنابلة: ؛  يل ط20/6ينظر: سري أعالم النبالء:  
أمحد بن اإلمام أبي علي احلسن بن أمحد بن عبد اهلل بن البناء البغدادي احلنبلي، أبو غالب، الشي  هو ( 21)

 هـ(.527الصاحل الثقة، مسند بغداد، تويف سنة )
 .4/79؛ شذرات الذهب: 19/603؛ سري أعالم النبالء: 10/31املنتظم: ينظر:  
حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء البغدادي، احلنبلي، القاضي أبو احلسني ابن هو ( 22)

شي  املذهب القاضي أبي يعلى، فقيه، أصولي، حمدث، عارف بالرجال، قتل ببغداد ليلة عاشوراء سنة 
 هـ(.526)

 نابلة.من تصانيفه: املفردات يف الفقه، املفردات يف أصول الفقه، طبقات احل 
 .79/ 4شذرات الذهب: ؛ 2/499؛ املقصد األرشد: 176/ 1ينظر:  يل طبقات احلنابلة:  
أبو القاسم، إمساعيل بن أمحد بن عمر بن أبي االشعث، السََّمْرَقْنِدي، الدمشقي املولد، البغدادي هو ( 23)

إسناد خراسان والعراق، الوطن، اإلمام احملدث املفيد املسند الثقة، قال عمر البستامي: أبو القاسم 
 هـ(.536تويف سنة )

 .5/269؛ النجوم الزاهرة: 20/28؛ سري أعالم النبالء: 10/98ينظر: املنتظم:  
 شجاع بن فارس بن حسني بن فارس، اإلمام احملدث، احلافظ املفيد، أبوغالب الذُّْهِليُّهو ( 24)

ى عمره يف التلب، وعمل مسودة لتاري  بغداد السُّْهَرَوْرِدي، ثم البغدادي، كان ثقة، سديد السرية، أفن
 هـ(. 507 يال على تاري  اخلتيب،، تويف سنة )

 .12/176؛ البداية والنهاية: 3/1240؛ تذكرة احلفاظ: 7/198نساب: ينظر: األ 
 .4/114؛ الوايف بالوفيات: 32/41؛ تاري  اإلسالم: 18/281( سري أعالم النبالء: 25)
ثم البغدادي، أبو الفضل،  ،اجِلْيِلّي ،ع بن صاحل بن حامتاِفد بن صاحل بن َشاحلافظ الثقة، أمحهو ( 26)

 هـ(.565ا، على مست السلف، تويف سنة )ا ديًنحمدث بغداد، كان ورًع
 .4/215 ؛ شذرات الذهب:1/311طبقات احلنابلة: ؛  يل 30/572ينظر: سري أعالم النبالء:  
 .3/339( شذرات الذهب: 27)
محد بن عثمان بن َقاْيَماز، املعروف بالذََّهِبّي، مشس الدين، تركماني األصل من أهل حممد بن أهو ( 28)

كان حمدث عصره، قال السبكي: حمدث العصر، وخامت احلفاظ، القائم بأعباء  ،املذهب دمشق، شافعي
، تويف ا، شيخنا وأستا ناا وإتقاًنهذه الصناعة، وحامل راية أهل السنة واجلماعة، إمام أهل عصره حفًظ

 هـ(.748سنة )
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 من تصانيفه: الكبائر، تاري  اإلسالم، سري أعالم النبالء ـ 
؛ النجوم 3/55، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: 5/216ينظر: طبقات الشافعية الكربى:  

 .10/183الزاهرة: 
 .32/40( تاري  اإلسالم: 29)
 ،احلسن، مجال الدين، وزير، مؤرخ من الكتاب، أبو ّيِتْفِقعلي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني الهو ( 30)

على مبصر(، وسكن حلب، فولي بها القضاء يف أيام امللك الظاهر، ثم   )من الصعيد األْفولد بِق
كرم "، له تصانيف كثرية تشهد له بالتفوق يف الوزارة يف أيام امللك العزيز وأطلق عليه لقب " الوزير األ

 هـ(.646)والرباعة فيه، تويف سنة  العلم،
 من تصانيفه: إخبار العلماء بأخبار احلكماء، إنباه الرواة على أنباه النحاة. 
 .6/361؛ النجوم الزاهرة: 5/191؛ العرب: 5/175 :ينظر: معجم األدباء 
 .1/276إنباه الرواة:  (31)
ام عصره، كان ، شي  وقته، وإمّيِزْوعبد الرمحن بن علي بن حممد، أبو الفرج، املعروف بابن اجَلهو  (32)

 هـ ببغداد.597ا، تويف سنة ا قارًئا زاهًدا أديًبا واعًظا أصوليًّا فقيًها مفسًرحمدًث
 من تصانيفه: زاد املسري يف التفسري، منهاج الوصول إىل علم األصول.  
 .4/229؛ شذرات الذهب: 21/381سري أعالم النبالء: ؛ 3/140نظر: وفيات األعيان: ي 
 .8/319املنتظم: ( 33)
 .1/219إنباه الرواة: ( 34)
شي   ،الواعظ ،الفقيه ،البغدادي ،أبو حممد التميمي ،رزق اهلل بن عبد الوهاب بن عبد العزيزهو  (35)

 هـ. 488تويف سنة  ،اني: هو فقيه احلنابلة وإمامهمَعْمقال الَس ،احلنابلة
 .384/ 3 :بشذرات الذه؛ 162/ 2 :املنهج األمحد ؛77/ 1 : يل طبقات احلنابلة :نظري 
؛ املقصد االرشد: 5/107؛ النجوم الزاهرة: 1/32 يل طبقات احلنابلة:  ؛8/319املنتظم: ( ينظر: 36)

 .3/338؛ شذرات الذهب: 1/309
 .1/44( شرح الكوكب املنري: 37)
احملصول:  ؛4/ 1؛ املستصفى 14/ 1انظر تعريف أصول الفقه مبعناه اللقيب يف: فواتح الرمحوت و 

شرح خمتصر الروضة: ؛ 1/9نهاية السول:  ؛1/30اإلبهاج:  ؛1/7م لآلمدي: ؛ اإلحكا1/94
 .1/180؛ التحبري: 1/120
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 . مادة )ف ق ه(.7/237 :املنري . مادة )فقه(؛ املصباح2/49 :ينظر: الصحاح (38)
؛ 31؛ املختصر يف أصول الفقه: ص 1/133؛ شرح خمتصر الروضة: 1/244 :احلاجب ينظر: رفع (39)

؛ إرشاد 65؛ املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد: ص1/41؛ شرح الكوكب املنري: 1/161التحبري: 
 .1/17الفحول: 

 .1/25البحر احملي : ( نقله عنه الزركشي يف: 40)
حممد بن أمحد بن احلسني، فخر اإلسالم، أبو بكر الشاشي، تفقه على الشي  أبـي  والقفال الشاشي هو:  

 هـ.507دة ورعه، تويف سنة إسحاق الشريازي، كان يلقب باجلنيد لش
 من تصانيفه: احللية، الشايف شرح الشامل. 
قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 6/70: الكربى ؛ طبقـات الشافعية4/219نظر: وفيات األعيان: ي 

 .1/276شهبة:
 نسبه إىل ابن عقيل ابن مفلح، والبعلي، وابن عبداهلادي، واملرداوي.( 41)
 ؛88شرح غاية السول: ص  ؛32املختصر يف أصول الفقه: ص ؛1/16أصول ابن مفلح: ينظر:  

 .1/186التحبري: 
لكن مل أجده منصوصا عليه يف الواضح، وإمنا يفهم منه األولوية يف تقديم معرفة علم األصول على  

الفقه، حيث قال:" وجيب يف اجلملة أن يكون عامًلا جبميع أصول الفقه وأدلة األحكام وما هو أوىل 
 .1/402نها" الواضح: بالتقدم م

  ". عقيل ابن عند أوىل معرفته بذلك حيث قال: " وتقديم (571/  1: )وقد صرح يف املسودة 
علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري، أبو الوفا، يعرف بابن عقيل، شـي  احلنابلـة    هو:وابن عقيل  

 هـ.513 بته، تويف سنة، ثم أظهر تويف وقته، أراد احلنابلة قتله لتعظيمه للحالج فاختفى
 من تصانيفه: الفنون، الواضح يف األصول. 
 .12/197؛ البداية والنهاية: 19/443؛ سري أعالم النبالء: 2/259نظر: طبقات احلنابلة: ي 
علي بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري، أبو الوفا، يعرف بابن عقيل، شي  احلنابلة يف وقته، أراد هو ( 42)

 هـ.513تعظيمه للحالج فاختفى، ثم أظهر توبته، تويف سنة احلنابلة قتله ل
 من تصانيفه: الفنون، الواضح يف األصول. 
 .12/197؛ البداية والنهاية: 19/443؛ سري أعالم النبالء: 2/259نظر: طبقات احلنابلة: ي 
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ي املفسر، ه األصولاّلل، الفقيعبد العزيز بن جعفر بن أمحد احلنبلي، أبو بكر، املعروف بغالم اخَل( هو 43)
، قال ابن أبي وحنو هذه العبارة ا ما يقول أصحاب احلنابلة: قاله أبو بكر عبد العزيز يف الشايف،وكثرًي

 ،ا باألمانةموصوًف ،ا بالديانةمشهوًر ،متسع الرواية ،ا به يف العلمموثوًق ،يعلى: كان أحد أهل الفهم
 الشايف، املقنع، التنبيه، زاد املسافر يف الفقه. هـ. من تصانيفه:363تويف سنة  ،ا بالعبادةمذكوًر

 .3/45شذرات الذهب:  ؛2/56املنهج األمحد:  ؛2/119نظر: طبقات احلنابلة: ي 
حمب الدين، أصله من  ،أبو البقاءي البغدادي احلنبلي، ِرَبْك( هو عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل الع 44)

 هـ.616ا، تويف سنة ا لغويًّا حنويًّا فرضيًّ، كان فقيهًا مفسًرعكربا )بليدة على دجلة(
 من تصانيفه: تفسري القرآن، التعليق يف مسائل اخلالف يف الفقه.  
 .5/67؛ شذرات الذهب: 2/109 يل طبقات احلنابلة:  ؛2/286نظر: وفيات األعيان: ي 
؛ 32الفقه: ص املختصر يف أصول ؛14صفة الفتوى واملفيت واملستفيت: ص ؛571املسودة: ص( ينظر: 45)

 .1/48/؛ شرح الكوكب املنري: 1التحبري: 
 .1/48( ينظر: الوصول إىل األصول: 46)
ان، احلنبلي ثم الشافعي، َهأمحد بن علي بن حممد الوكيل، أبو الفتح، املعروف بابن َبْروابن برهان هو:  

 هـ.518قوة احلفظ، تويف سنة بفقيه أصولي حمدث، ع رف 
  األصول، الوجيز يف أصول الفقه.من تصانيفه: الوصول إىل 
 .4/62 ؛ شذرات الذهب:6/30: الكربى الشافعية؛ طبقات 19/456نظر: سري أعالم النبالء: ي 
 .1/188التحبري: ( ينظر: 47)
نسبتة الي )مردا( بو احلسن علي بن سليمان بن أمحد بن حممد املرداوي، أعالء الدين،  واملرداوي هو: 

 هـ(.885) ومنقحه، تويف سنة ومصححه، وإمامه، ،احلنبلي، شي  املذهب ،قري نابلس بفلستني ىحدإ
 كتاب التحبري يف شرح التحرير. من تصانيفه: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، 
 .4/292األعالم:  ؛7/340؛ شذرات الذهب: 3/66نظر: الضوء الالمع: ي 
 .1/47شرح الكوكب املنري: ( ينظر: 48)
حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي املصري، تقي الدين أبو بكر، الشهري بابن  وابن النجار هو: 

 هـ.972 النجار، فقيه وأصولي حنبلي، قال الشعراني: صحبته أربعني سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه، تويف سنة
 من تصانيفه: شرح الكوكب املنري، منتهى اإلرادات. 
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 .8/276؛ معجم املؤلفني: 6/6األعالم: ؛ 96نظر: خمتصر طبقات احلنابلة: صي 
 .1/70العدة: ( ينظر: 49)
 .15صفة الفتوى واملفيت واملستفيت: ص( ينظر: 50)
أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان احلراني احلنبلي، جنم الدين، أبو عبد اهلل، الفقيه  وابن محدان هو: 

 هـ.695األصولي األديب، صاحب التصانيف النافعة، تويف سنة 
 من تصانيفه: املقنع يف أصول الفقه، الرعاية الكربى والرعاية الصغرى يف الفقه.  
 .5/428؛ شذرات الذهب: 1/272؛ املنهل الصايف: 2/331نظر:  يل طبقات احلنابلة: ي 
 ،( هو حممد بن مفلح بن حممد، أبو عبداهلل مشس الدين املقدسي ثم الصاحلي، فقيه حنبلي وأصولي51)

 هـ. 763القيم: ما حتت قبة الفلك أعلم مبذهب اإلمام أمحد من ابن مفلح، تويف سنة  قال ابن، وحمدث
 من تصانيفه: أصول الفقه، كتاب الفروع يف الفقه. 
 .6/199؛ شذرات الذهب: 2/517؛ املقصد األرشد: 4/161نظر: الدرر الكامنة: ي 
 .1/16( أصول ابن مفلح: 52)
، أبو احلسن عالء الدين، يعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه، ( هو علي بن حممد بن عباس بن شيبان53)

حتى صار شي  احلنابلة بالشام مع ابن مفلح فقيه حنبلي أصله من بعلبك، سكن دمشق وصنف كتبا، 
من تصانيفه: القواعد االصولية، واألخبار العلمية يف اختيارات  هـ(.803، تويف سنة )فانتفع الناس به

 تيمية.الشي  تقي الدين ابن 
 .7/31؛ شذرات الذهب: 3/127؛ الضوء الالمع: 2/237نظر: املقصد األرشد: ي 
 .32( املختصر يف أصول الفقه: ص54)
 .1/186التحبري: ينظر: ( 55)
 .88ينظر: شرح غاية السول: ص ( 56)
وابن عبداهلادي هو: يوسف بن حسن بن أمحد الصاحلي، الشهري بابن املربد، مجال الدين، من فقهاء  

 هـ.909احلنابلة، كان إماما يف احلديث والفقه، والنحو، والتفسري، تويف سنة 
 واألصول. مقبول املنقول من علمي اجلدل الكتب الكثرية يف االحكام،مغين  وي االفهام عن  من تصانيفه: 
 .8/225؛ األعالم: 8/43؛ شذرات الذهب: 10/308ينظر: الضوء الالمع:  
 .88شرح غاية السول: ص  ؛1/186؛ التحبري: 1/25( ينظر: البحر احملي : 57)
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 .15صفة الفتوى واملفيت واملستفيت: ص( ينظر: 58)
 .571( ينظر: املسودة: ص 59)
والشي  تقي الدين هو: أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراني الدمشقي، شي  اإلسـالم   

رتني من أجل بعض فتاواه، تويف بقلعـة دمشـق   تقي الدين أبو العباس، الشهري بشي  اإلسالم، سجن م
 هـ.728معتقال سنة 

 من تصانيفه: منهاج السنة، الفتاوى. 
 .6/80؛ شذرات الذهب: 1/88؛ الدرر الكامنـة: 4/1496نظر: تذكـرة احلفاظ: ي 
 .1/16( ينظر: أصول ابن مفلح: 60)
 .1/189( التحبري: 61)
لكن بعض األصوليني  كروها يف مقدمة كتبهم األصولية ملا  هذه املسألة وإن كانت غري أصولية حمضة، (62)

 يرتتب عليها من مثرة فقهية.
 . مادة )ع ق ل(.6/290 املصباح املنري: مادة )عقل(؛ .11/458لسان العرب ينظر:  (63)
 .1/79 شرح الكوكب املنري:؛ 1/255 التحبري:ينظر:  (64)
 .34( ينظر: احلدود: ص65)
 .1/69؛ البحر احملي : 2/17ائر للسبكي: ( ينظر: األشباه والنظ66)
 .1/89( ينظر: العدة: 67)
من أكابر علماء احلنابلة أصوال والتميمي هو: عبد العزيز بن احلارث بن أسد، أبو احلسن التميمي،  

 هـ. 371تويف سنة  وفروًعا، متهم بالوضع،
 .66/ 2د: ؛ املنهج األمح2/624؛ ميزان االعتدال: 2/139نظر: طبقات احلنابلة: ي 
 .1/89( ينظر: العدة: 68)
 .1/27( ينظر: الواضح: 69)
 .1/83؛ شرح الكوكب املنري: 1/40( ينظر: أصول ابن مفلح: 70)
 .2/354؛ تيسري التحرير: 3/378( ينظر: التقرير والتحبري: 71)
 ؛ شرح1/264التحبري: ؛ 38؛ املختصر يف أصول الفقه: ص559املسودة: ص؛ 1/89( ينظر: العدة: 72)

 . 1/83الكوكب املنري: 
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 .1/173شرح خمتصر الروضة: ( ينظر: 73)
سليمان بن عبد الكريم بن سعيد التويف، الفقيه األصولي املتفنن، جنم الدين أبو الربيع، والتويف هو:  

 هـ(.716)سنة تعلق شديد، تويف  وله به من كبار علماء احلنابلة يف بغداد، تتلمذ على شي  اإلسالم،
 ه: الرياض النواضر يف األشباه والنظائر، شرح خمتصر الروضة.من تصانيف 
 .6/39؛ شذرات الذهب: 1/425املقصد األرشد: ؛ 1/235الدرر الكامنة:  نظر:ي 
 .1/42( ينظر: أصول ابن مفلح: 74)
 .6( ينظر: أدب الدنيا والدين: ص 75)
 .1/69البحر احملي : ( ينظر: 76)
اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل، بدر الدين، لقـب بالزركشـي نسـبة     والزركشي هو: حممد بن بهادر بن عبد 

إىل الزركش؛ ألنه تعلم صنعة الزركش يف صغره، أصولي وفقيه شافعي، تركي األصل، مصري املولـد  
 هـ. 794والوفاة، تويف سنة 

 من تصانيفه: البحر احملي  يف أصول الفقه، املنثور يف القواعد. 
؛ معجـم املـؤلفني:   6/335؛ شـذرات الـذهب:   2/233شـهبة:  قاضـي  ن نظر: طبقات الشافعية البي 

9/121. 
من نسل الصحابي أبي موسى األشعري،  ( هو علي بن إمساعيل بن إسحاق، أبو احلسن األشعري،77)

 هـ.324مؤسس املذهب األشعري، املتكلم النّظار الشهري، تويف سنة 
 ى امللحدين. من تصانيفه: مقاالت اإلسالميني، الفصول يف الرد عل 
 .2/303 ؛ شذرات الذهب:3/347: الكربى طبقات الشافعية ؛2/446نظر: وفيات األعيان: ي 
 .1/69البحر احملي : ( ينظر: 78)
( هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف، أبو املعالي اجُلَويين، إمام احلرمني، رئيس الشافعية بَنْيسابور، تفقه 79)

 هـ. 478ره عشرون سنة، تويف سنة على والده، وأقعد للتدريس وعم
 من تصانيفه: نهاية املتلب، الربهان يف أصول الفقه. 
قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 5/165: الكربى ؛ طبقات الشافعية18/468نظر: سري أعالم النبالء: ي 

 .1/236شهبة: 
 .1/69البحر احملي : (  كره الزركشي عن إمام احلرمني يف 80)
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 .7 نيا والدين: صأدب الد( ينظر: 81)
واملاوردي هو: علي بن حممد بن حبيب، القاضي أبو احلسن املاوردي، نسبته إىل بيع ماء الورد، فقيه  

 هـ. 450شافعي، أصولي، مفسر، أديب، اتهم بامليل إىل االعتزال، تويف ببغداد سنة 
 من تصانيفه: األحكام السلتانية، أدب الدنيا والدين. 
 .12/85 ؛ البداية والنهاية:5/267: الكربى طبقات الشافعية؛ 18/64نبالء: نظر: سري أعالم الي 
 .559( املسودة: ص 82)
؛ العدة: 2/17؛ األشباه والنظائر للسبكي: 1/28؛ قواطع األدلة: 2/355( ينظر: تيسري التحرير: 83)

 .1/83؛ شرح الكوكب املنري: 1/263؛ التحبري: 1/27؛ الواضح: 1/90
خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إىل مدينة باجة باألندلس، من كبار فقهاء  ( هو سليمان بن84)

 هـ.474املالكية، كان بينه وبني ابن حزم مناظرات وجمادالت، تويف سنة 
 من تصانيفه: إحكام الفصول يف أحكام األصول. 
 .122ص ؛ الديباج املذهب:18/535؛ سري أعالم النبالء: 2/408نظر: وفيات األعيان: ي 
 املوضحة: اليت توضح العظم. أي تربزه وتكشفه. (85)
؛ شرح منتهى 9/181؛ روضة التالبني: 7/44؛ حاشية العدوي: 8/381البحر الرائق: ينظر:  

 .11/16اإلرادات: 
 .7/39ينظر: حاشية العدوي:  (86)
الدية كانت إ ا أخذت من أن تراق. والثاني أن  مسيت الدية عقال لوجهني: أحدهما أنها تعقل الدماء (87)

 .5/64االختيار:  اجلناية. من اإلبل جتمع فتعقل ثم تساق إىل ولي
 األرش: قس  ما بني قيمة الصحيح واملعيب من الثمن. (88)
؛ مغين احملتاج: 4/444؛ مواهب اجلليل: 5/291وانظر أيًضا: بدائع الصنائع:  .4/297اإلنصاف:  

2/54. 
 .8/384ينظر: البحر الرائق:  (89)
 .34احلدود: ص (90)
 مادة )مجع(. .20/464تاج العروس:؛ 2/190 املصباح املنري:؛ 1/101 الصحاح:ينظر:  (91)
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البحر ؛ 1/254 اإلحكام لآلمدي:؛ 3/322 تيسري التحرير:. وينظر: 1/74املختصر يف أصول الفقه:  (92)
املدخل ؛ 4/1522 التحبري:؛ 3/6 شرح خمتصر الروضة:؛ 1/130 روضة الناظر:؛ 3/487 احملي :

 .1/138 إىل مذهب اإلمام أمحد:
 ؛335؛ شرح تنقيح الفصول: ص 3/242؛ تيسري التحرير: 1/317نظر: أصول السرخسي: ي( 93)

؛ مجع 2/367؛ اإلبهاج: 2/36شرح العضد:  ؛1/249: لآلمدي ؛ اإلحكام1/187املستصفى: 
 ؛ التمهيد4/1198لعدة: ؛ ا4/490؛ البحر احملي : 2/358نهاية السول:  ؛2/179اجلوامع: 
؛ املختصر يف أصول الفقه: 3/99؛ شرح خمتصر الروضة: 340؛ املسودة: ص 3/280: للكلو اني

؛ 1/366؛ نزهة اخلاطر العاطر: 4/1588التحبري:  ؛376؛ القواعد والفوائد األصولية: ص 76ص 
 .142أمحد: ص اإلمام املدخل إىل مذهب 

ا عامًلـ  ا،لعزيز، أبو حازم باحلاء املهملة، أو باخلاء املعجمة، كـان ورًعـ  ( هو القاضي عبد احلميد بن عبد ا94)
 هـ(.292والكرخ من بغداد، تويف سنة ) والكوفة، مبذهب أبي حنيفة، ولي قضاء الشام،

 من تصانيفه: كتاب احملاضر والسجالت، كتاب أدب القاضي، كتاب الفرائض.  
 .86؛ الفوائد البهية: ص 33ص تاج الرتاجم: ؛1/296نظر: اجلواهر املضية: ي 
؛ 376؛ القواعد والفوائد األصولية: ص 76نظر رأي ابن البنا يف: املختصر يف أصول الفقه: ص ي( 95)

؛ مقبول املنقول 252شرح غاية السول: ص  ؛4/1588التحبري: ؛ 1/603شرح خمتصر أصول الفقه: 
 .1/366؛ نزهة اخلاطر العاطر: 2/239شرح الكوكب املنري: ؛ 154من علمي اجلدل واألصول: ص

 .76( املختصر يف أصول الفقه: ص 96)
. يف املقدمة، باب: اتباع سنة رسول اهلل  ه(، وابن ماج4/126( احلديث أخرجه أمحد يف املسند )97)

 (،4607( رقم )5/13وأبو داود يف كتاب السنة، باب: يف لزوم السنة. ) (،42( رقم )1/5)
(، 2676( رقم )5/44والرتمذي يف كتاب العلم، باب: ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع. )

وقال: " هذا حديث حسن صحيح "، واحلاكم يف املستدرك يف كتاب العلم، وقال: على شر  
 .ووافقه الذهيب الصحيحني.

، َيُقول : )اْلِخاَلَفُة َبْعِدي َثاَلث وَن وَل اللَِّه واملراد باخللفاء هم األربعة َفَعْن َسِفيَنَة، َقاَل: َسِمْعت  َرس  
اْثَنَتْي  َعْشًرا، َوع ْثَماَن  َسَنَتْيِن، َوع َمَر  َسَنًة، ث مَّ َتُكون  م ْلًكا(، َقاَل: َأْمِسْك: ِخاَلَفَة َأِبي َبْكٍر 

 ِستًّا.  َعْشَرَة، َوَعِليٍّ 
 ِلَحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة: َسِفيَنُة اْلَقاِئل : َأْمِسْك؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل َعِليُّ ْبن  اْلَجْعِد: ُقْلت  
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 (.6943( رقم )15/392أخرجه ابن حبان يف صحيحه يف مناقب الصحابة. ) 
؛ 3/99؛ شرح خمتصر الروضة: 4/1198؛ العدة: 3/302نظر هلذا الدليل يف: أصول اجلصاص: ي( 98)

 .4/1590التحبري: 
 األرحام. يف توريث  وي زيد بن ثابت مل يعتد أبو خازم احلنفي خبالف  وألجل هذا املذهب 
وكان هذا الشي  ممن  -قال أبو بكر اجلصاص: " ومسعت بعض شيوخنا حيكي عن أبي حازم القاضي  

فذكرا أن أبا حازم كان يقول: إن اخللفاء األربعة من الصحابة رضي اللَّه عنهم إ ا  -جاَلسه وأخذ عنه 
َعَلْيُكْم } يف لى شيء كان اجتماعها حجة، َلا يتسع خالفها فيه، وحيتج فيه بقول النيب اجتمعت ع

وألجل هذا اْلمذهب: مل يعتد بزيد  {ِبالنََّواِجِذ َبْعِدي، َوَعضُّوا َعَلْيَهاِبس نَِّتي، َوس نَِّة اْلخ َلَفاِء الرَّاِشِديَن ِمْن 
م برد أموال قد كانت حصلت يف بيت مال املعتضد خالفا يف توريث  وي األرحام، وحك بن ثابت 

 باللَّه: عَلى أن بيت املال من  وي األرحام.
 فردها إىل  وي األرحام، وقبل املعتضد فتياه وأنفذ قضاءه بذلك، وكتب به إىل اآلفاق. 
 وبلغين: أن َأبا سعيد اْلربدعي كان أنكر  لك عليه، وقال هذا فيه خَلاف بني الصحابة. 
أبو حازم: َلا أعد زيدا خالفا على اخلَلفاء األربعة، وإ ا مل أعده خالفا فقد حكمت برد املال إىل فقال  

 . 3/302فقد نفذ قضاي به، وال جيوز ألحد أن يتعقبه بالفسِ  ". أصول اجلصاص:   وي األرحام.
 .3/242 :كما  كر هذه القصة صاحب تيسري التحرير 
 (.. مادة )خرب4/227لسان العرب:  (99)
شرح ؛ خمتصر ابن احلاجب مع 2/100؛ فواتح الرمحوت: 2/360: للبخاري كشف األسرارينظر:  (100)

 ؛1/132املستصفى:  ؛1/323؛ قواطع األدلة: 346شرح تنقيح الفصول: ص ؛2/45العضد: 
؛ أصول ابن مفلح: 3/839؛ العدة: 1/311؛ اإلبهاج: 2/3: لآلمدي ؛ اإلحكام4/308احملصول: 

؛ 2/289؛ شرح الكوكب املنري: 4/1698؛ التحبري: 80تصر يف أصول الفقه: ص؛ املخ2/120
 .43إرشاد الفحول: ص

 .3/9التمهيد: ينظر:  (101)
أصله من كلوا ي )من ضواحي والكلو اني هو: حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلو انى،  

أحد أئمة املذاهب وأعيانه، درس  ، أبو اخلتاب البغدادى الفقيه اإلمامومولده ووفاته ببغداد بغداد(،
 هـ(.510واخلالف، تويف سنة ) ولزمه حتى برع فى املذهب، ،الفقه على القاضى أبى يعلى
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 .من تصانيفه: التمهيد يف أصول الفقه، االنتصار يف املسائل الكبار، رؤوس املسائل 
 . 4/27؛ شذرات الذهب: 3/20املقصد األرشد:  ؛2/275نظر: طبقات احلنابلة: ي 
 .1/139الواضح: ينظر:  (102)
( هو احلسني بن علي بن إبراهيم، أبو عبد اهلل البصري، ويعرف باجُلْعل، كان رأس املعتزلة، الزم 103)

 هـ، وقيل غري  لك. 369جملس أبي احلسن الكرخي زمنًا طوياًل وأخذ عنه الفقه احلنفي، تويف سنة 
   واملنسوخ.من تصانيفه: شرح خمتصر أبي احلسن الكرخي، الناس 
 .3/68؛ شذرات الذهب: 16/224؛ سري أعالم النبالء: 8/73نظر: تاري  بغداد: ي 
 .2/542املعتمد: ينظر:  (104)
والقاضي عبداجلبار هو: عبداجلبار بن أمحد، أبو احلسن اهلمذاني، إمام أهل االعتزال يف زمانه، تلقبه  

 هـ.415تويف سنة  املعتزلة بقاضي القضاة، كان شافعي املذهب يف الفروع،
 من تصانيفه: العمد يف أصول الفقه، املغين يف أصول الدين. 
 .5/97: الكربى ؛ طبقات الشافعية17/244؛ سري أعالم النبالء: 11/113نظر: تاري  بغداد: ي 
العضد:  شرح؛ 2/6: لآلمدي اإلحكام؛ 4/308؛ احملصول: 2/102فواتح الرمحوت: ينظر:  (105)

 .2/106لى مجع اجلوامع: ؛ شرح البناني ع2/45
 .3/839العدة: ينظر:  (106)
؛ أصول ابن 2/7: لآلمدي ؛ اإلحكام4/308احملصول: ؛ 2/360: للبخاري كشف األسرارينظر:  (107)

 .2/125مفلح: 
 .48روضة الناظر: صينظر:  (108)
مد موفق اعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي، أبو حمواملوفق هو: عبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلمَّ 

هـ( وتعلم يف 541اعيل من قرى نابلس بفلستني( سنة )الدين، فقيه، من أكابر احلنابلة، ولد يف مجَّ
 هـ(. 620) تويف بدمشق سنةال املوفق(، إاالجتهاد  ةدرك رتبأا يف زماني حًدأعرف أقال ابن غنيمة: )ما دمشق، 

 ه.من تصانيفه: روضة الناظر يف أصول الفقه، املقنع يف الفق 
 .5/88؛ شذرات الذهب: 2/133؛  يل طبقات احلنابلة: 22/166سري أعالم النبالء: نظر: ي 
 .49؛ البلبل: ص1/245؛ نهاية السول: 2/360: للبخاري كشف األسرارينظر:  (109)
 .2/67شرح خمتصر الروضة: ينظر:  (110)
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 .2/9: لآلمدي ؛ اإلحكام4/308احملصول:  ؛1/132املستصفى:  ينظر: (111)
 .2/544املعتمد: ينظر:  (112)
ا يف حممد بن علي بن التيب، أبو احلسني البصري، أحد أئمة املعتزلة، كان مشهوًروأبو احلسني هو:  

 هـ.436األصول والكالم، وكان قوي احلجة واملعارضة يف اجملادلة والدفاع عن آراء املعتزلة، تويف سنة  علمي
 صول اخلمسة. من تصانيفه: املعتمد يف أصول الفقه، شرح األ 
 .3/259؛ شذرات الذهب: 17/587؛ سري أعالم النبالء: 4/271نظر: وفيات األعيان: ي 
 .2/45العضد:  شرح خمتصر ابن احلاجب معينظر:  (113)
ألن أباه  ؛عثمان بن عمر بن أبي بكر الدوني ثم املصري، املعروف بابن احلاجبوابن احلاجب هو:  

 هـ.646الكي، برع يف علم األصول والعربية، تويف سنة ا، كردي األصل، فقيه مكان حاجًب
 من تصانيفه: منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، املختصر يف أصول الفقه. 
 .189؛ الديباج املذهب: ص13/188؛ البداية والنهاية: 23/264نظر: سري أعالم النبالء: ي 
 .43؛ إرشاد الفحول: ص3/25لتحرير: ؛ تيسري ا2/360: للبخاري كشف األسرارينظر:  (114)
شرح ؛ خمتصر ابن احلاجب مع 2/100؛ فواتح الرمحوت: 2/360: للبخاري كشف األسرارينظر:  (115)

البحر احملي :  ؛1/245؛ نهاية السول: 2/4: لآلمدي ؛ اإلحكام4/308؛ احملصول: 2/45العضد: 
؛ إرشاد 2/295ب املنري: ؛ شرح الكوك4/1705؛ التحبري: 2/120؛ أصول ابن مفلح: 3/283

 .43الفحول: ص 
 .2/289. وينظر: شرح الكوكب املنري: 4/1699التحبري:  (116)
 .3/841العدة: ينظر:  (117)
 . مادة )وتر(.14/338 :العروس ؛ تاج5/273 :العرب لسانينظر:  (118)
 .2/324؛ شرح الكوكب املنري: 4/18 :ينظر: التحبري (119)
 ؛39ص  :اللمع ؛349 ص :الفصول تنقيح ؛ شرح3/30 التحرير: تيسري التواتر: تعريف يف وينظر 

 .2/262 السول: ؛ نهاية2/14 لآلمدي: اإلحكام
 . مادة )أحد(.1/39 :املنري ؛ املصباح1/6ينظر: الصحاح:  (120)
 .2/345 :املنري الكوكب ؛ شرح1/99 :الناظر روضة ينظر: (121)
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 ؛356 ص :الفصول تنقيح ؛ شرح2/370 :األسرار للبخاري كشف :اآلحاد خرب يف تعريف وينظر 
 .2/129 اجلوامع: مجع على ؛ شرح احمللي2/31 لآلمدي: اإلحكام ؛1/145 املستصفى:

مقدمة  ؛2/274: لآلمدي اإلحكام ؛2/179املستصفى: ؛ 356( ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص 122)
نزهة ؛ 160ث: صالباعث احلثي ؛2/281نهاية السول: ؛ 2/55العضد:  شرح ؛392ابن الصالح: ص

 ؛99الناظر: ص روضة ؛2/176تدريب الراوي:  ؛2/129احمللي على مجع اجلوامع: شرح  ؛62النظر: ص
  .103؛ مذكرة أصول الفقه: ص2/345؛ شرح الكوكب املنري: 82املختصر يف أصول الفقه: ص

ميزان  ؛2/110؛ فواتح الرمحوت: 3/37؛ تيسري التحرير: 2/370: للبخاري ( ينظر: كشف األسرار123)
 . 428: صصولاأل

 . 16/85احلاوي الكبري: نظر: ي( 124)
 .251-3/249البحر احملي : نظر: ي( 125)
واألستا  هو: إبراهيم بن حممد بن مهران، أبو إسحاق اإِلْسَفَراِييِنّي نسبة إىل إسفرايني، فقيه وأصولي  

 هـ.417، وقيل: هـ418شافعي، شي  خراسان يف زمانه، كان يلقب بركن الدين، تويف سنة 
 من تصانيفه: التعليقة يف أصول الفقه، اجلامع يف أصول الدين. 
 .12/24؛ البداية والنهاية: 4/256: الكربى ؛ طبقات الشافعية17/353نظر: سري أعالم النبالء: ي 
 .2/345؛ شرح الكوكب املنري: 4/1801( ينظر رأي ابن البنا يف: التحبري: 126)
 .2/345( شرح الكوكب املنري: 127)
 .4/1802( التحبري: 128)
 . مادة )ع د ل(.6/68 :املصباح املنري (129)
 . 4/1858التحبري:  (130)
 .370ص :الرسالةينظر: ( 131)
 .2/382؛ شرح الكوكب املنري: 4/1857؛ التحبري: 2/185ينظر: أصول ابن مفلح:  (132)
 .2/76: لآلمدي ينظر: اإلحكام (133)
ثم  حنبلي ومتكلم فقيهعلي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي، واآلمدي هو: سيف الدين علي بن أبي  

وكان يظهر منه  ،وعلم الكالم: مل يكن يف زمانه من جياريه يف األصلني ابن اجلوزي، قال سب  شافعي
 (.هـ631وسرعة دمعة، تويف سنة ) رقة قلب،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/631_%D9%87%D9%80
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 أصول الفقه. من تصانيفه: أبكار االفكار يف الكالم، إحكام األحكام يف 
قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 8/306: الكربى الشافعيةطبقات ؛ 22/364نظر: سري أعالم النبالء: ي 

 .2/79شهبة: 
 .4/1857ينظر: التحبري:  (134)
؛ 3/44؛ تيسري التحرير: 2/392: للبخاري ؛ كشف األسرار1/345ينظر: أصول السرخسي: ( 135)

؛ 1/157املستصفى:  ؛42؛ اللمع: ص 360؛ شرح تنقيح الفصول: ص2/143فواتح الرمحوت: 
؛ 2/303نهاية السول:  ؛2/148مجع اجلوامع:  ؛2/63العضد:  شرح ؛50: ص صالحمقدمة ابن ال

؛ املدخل 4/1857؛ التحبري: 231املسودة: ص ؛2/185؛ أصول ابن مفلح: 99غاية الوصول: ص 
 .92أمحد: ص اإلمام إىل مذهب 

 .3/925ينظر: العدة:  (136)
 .2/383ينظر: شرح الكوكب املنري: ( 137)
 .43ينظر: اللمع: ص( 138)
 .4/1858ينظر: التحبري: و .2/383شرح الكوكب املنري:  (139)
 .2/383؛ شرح الكوكب املنري: 4/1858ينظر: التحبري: ( 140)
 .4/1858ينظر: التحبري:  (141)
 مادة )ب د ع(. 1/221 :املنري مادة )بدع(؛ املصباح 8/6 :العرب ينظر: لسان (142)
 .1/37هذا تعريف الشاطيب يف كتاب االعتصام:  (143)
 .252هذا تعريف ابن رجب يف كتاب جامع العلوم واحلكم: ص  (144)
؛ أصول ابن مفلح: 239؛ املسودة: ص362؛ شرح تنقيح الفصول: ص3/43ينظر: تيسري التحرير:  (145)

 .2/407؛ شرح الكوكب املنري: 4/1890؛ التحبري:85؛ املختصر يف أصول الفقه: ص2/180
وقتله مسلم بن أحوز  جلهم بن صفوان، ظهرت بدعته برتمذ،فرقة تنتسب إىل مؤسسها ا :اجلهمية (146)

 املازني مبرو يف آخر ملك بين أمية، من أرائهم: نفي األمساء والصفات اليت ميكن إطالقها على املخلوق
أن واإلجبار واالضترار، فالعبد جمبور على أعماله، و ،ونفي الرؤية عن اهلل، والقول خبلق القرآن،

أن علم ون اإلميان هو املعرفة باهلل فق ، وأن الكفر هواجلهل به فق ، وأن وتفنيان، اجلنة والنار تبيدا
 اهلل تعاىل حادث. 



 119         صاحل بن سليمان احلميد د.      ...  اآلراء األصولية البن الَبنَّا احلنبلي 

  .1/85 :امللل والنحل؛ 119 ص الفرق بني الفرق: :نظري 
القدرية: هم القائلون بإنكار القدر، أول من تكلم بهذه البدعة يف اإلسالم معبد اجلهين، أخذ  لك  (147)

األساورة يقال له أبو يونس ويعرف باألسواري، وعن معبد اجلهين أخد غيالن بن  من عن نصراني
هذه البدعة، رجع غيالن عن هذه البدعة يف حياة عمر بن عبدالعزيز،  مسلم، وعلى يديه كان نشر

وبعد وفاته رجع غيالن إىل ضاللته فقبض عليه اخلليفة هشام بن عبد امللك فقتله وصلبه، زعموا أن 
ويف أعمال سائر احليوانات  وأنه ليس هلل عز وجل يف أكسابهم، م الذين يقدرون أكسابهم،الناس ه

 وال تقدير. صنع،
 تهذيب التهذيب: ؛3/183 :؛ ميزان االعتدال1/43والنحل: امللل ؛ 18ص  :ينظر: الفرق بني الفرق 

10/225.  
وسلكت منهجا عقليا متترفا يف حبث ظهرت يف اإلسالم يف أوائل القرن الثاني ضالة املعتزلة: فرقة  (148)

آرائه العقائد اإلسالمية، وهم أصحاب واصل بن عتاء الغزال الذي طرده احلسن البصري بسبب 
وقد افرتقوا إىل فرق جتمع على آراء يسمونها األصول اخلمسة. وهي: التوحيد، والعدل، الضالة، 

 وف والنهي عن املنكر. والوعد، والوعيد، واملنزلة بني املنزلتني، واألمر باملعر
  .2/112الفصل يف امللل واألهواء والنحل:  ،1/43 امللل والنحل: ؛93 ص :نظر: الفرق بني الفرقي 
اخلوارج: طائفة خلعت طاعة اإلمام احلق، وأعلنت عصيانها، وهم عشرون فرقة، جيمعهم القول  (149)

لي رضي اهلل عنه، وكذلك أصحاب بالتربي من عثمان وعلي رضي اهلل عنهما، وأمجعوا على تكفري ع
 الكبائر، ويرون وجوب اخلروج على اإلمام إ ا خالف الشرع.

  .1/114؛ امللل والنحل: 2/88؛ الفصل يف امللل واألهواء والنحل: 24ينظر: الفرق بني الفرق: ص  
هلل الروافض: هي فرقة من فرق الشيعة، مسوا بهذا االسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي ا (150)

 عنهما، وهم يدعون اإلمامية لقوهلم بالنص على إمامة علي رضي اهلل عنه، وهم عشرون فرقة.
  .1/162؛ امللل والنحل: 29ينظر: الفرق بني الفرق: ص  
؛ شرح 4/1890؛ التحبري:85؛ املختصر يف أصول الفقه: ص2/180ينظر: أصول ابن مفلح:  (151)

 .2/407الكوكب املنري: 
 . 3/952: ينظر: العدة (152)
 .2/407؛ شرح الكوكب املنري: 4/1890ينظر: التحبري: (153)
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 .2/407؛ شرح الكوكب املنري: 4/1890؛ التحبري:2/180ينظر: أصول ابن مفلح:  (154)
 . 2/407( شرح الكوكب املنري: 155)
 .)أمر(مادة  .4/26: لسان العرب؛ 1/137: نظر: معجم مقاييس اللغةي (156)
؛ خمتصر ابن احلاجب مع العضد: 1/101 األسرار للبخاري: ينظر: كشف. و1/149شرح اللمع:  (157)

 الكوكب شرح .؛2/189 الناظر: روضة؛ 1/137 :لآلمدي ؛ اإلحكام1/411 ؛ املستصفى:2/77
 .3/10 :املنري

 . 97( املختصر يف أصول الفقه: ص158)
و يرجع إىل هيئة اآلمر من وقال القرايف: " االستعالء يف هيئة األمر من الرتفع وإظهار القهر، والعل 

 .137شرفه وعلو منزلته بالنسبة إىل املأمور" شرح تنقيح الفصول: ص 
؛ 241/ 1: للبخاري كشف األسرار ؛1/44( ينظر لألقوال واألدلة يف: كشف األسرار للنسفي: 159)

فواتح الرمحوت:  ؛338/ 1تيسري التحرير:  ؛1/27فتح الغفار:  ؛300/ 1التقرير والتحبري: 
املستصفى:  ؛17التبصرة: ص  ؛1/142؛ نشر البنود: 131؛ شرح تنقيح الفصول: ص 1/369
شرح العضد: ؛ 3/841نهاية الوصول:  ؛2/157: لآلمدي اإلحكام ؛2/17احملصول:  ؛1/411
 ؛ التمهيد1/157؛ العدة: 2/347؛ البحر امليح : 2/9نهاية السول:  ؛2/3؛ اإلبهاج: 2/77

شرح ؛ 2/349شرح خمتصر الروضة:  ؛41؛ املسودة: ص2/62لناظر: روضة ا ؛1/124: للكلو اني
 . 3/11؛ شرح الكوكب املنري: 5/2174التحبري: ؛ 2/322خمتصر أصول الفقه: 

 .1/337؛ تيسري التحرير: 2/44التوضيح على التنقيح: ( ينظر: 160)
 .2/77العضد:  شرح خمتصر ابن احلاجب مع( ينظر: 161)
 .136: صشرح تنقيح الفصولينظر:  (162)
أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين، أصله من صنهاجة قبيلة مـن  والقرايف هو:  

بربر املغرب، نسبته إىل القرافة وهي احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي بالقـاهرة، انتهـت إليـه يف عهـده     
 هـ.684والنحو، تويف مبصر سنة  احلديث،و والتفسري، واألصول، ا يف الفقه،رئاسة املالكية، كان بارًع

 من تصانيفه: الفروق، الذخرية.                        
 .1/94؛ األعالم: 1/188؛ شجرة النور الزكية: 128نظر: الديباج املذهب: ص ي 
 .53احلدود: ص ( ينظر: 163)
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  .1/181ينظر: الوصول إىل األصول: ( 164)
 .2/45احملصول: ينظر: ( 165)
 ابن ختيب الري، ،حممد بن عمر بن احلسني بن علي القرشي التيمي البكري التربستاني هو:والرازي  

املشهور بفخر الدين الرازي، كان فريد عصره ومتكلم زمانه مجع كثريًا من العلوم ونبغ فيها،تويف سنة 
  هـ( مبدينة هراة. من تصانيفه: احملصول يف أصول الفقه، مفاتيح الغيب.606)

 .2/65 شهبة: قاضي طبقات الشافعية البن ؛21/501النبالء: سري أعالم ؛ 4/248ات األعيان: نظر: وفيي 
 .2/140 لآلمدي:اإلحكام ينظر:  (166)
 .2/347البحر احملي :  ؛2/7؛ نهاية السول: 1/369مجع اجلوامع: وينظر لالستزادة يف:  
 .1/124التمهيد: ( ينظر: 167)
 .189روضة الناظر: ص( ينظر: 168)
 .84البلبل: صنظر: ( ي169)
 .2/292أصول ابن مفلح: ( ينظر: 170)
 .5/2172التحبري: ( ينظر: 171)
 .3/11شرح الكوكب املنري: ( ينظر: 172)
 .1/45املعتمد: ( ينظر: 173)
 .2/347البحر احملي :  ؛2/7نهاية السول: ينظر:  (174)
األصولي األديب اللغوي  س َلْيم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي، الفقيه الشافعي هو:وس لْيم  

"، لى أوقاته ال يصرفها يف غري طاعةا عوحمافًظ ا ألنواع من العلوم،ا جامًعاملفسر، قال النووي: " كان إماًم
 ا. هـ غرًق447تويف سنة 

 من تصانيفه: ضياء القلوب يف التفسري، التقريب واإلشارة واجملرد والكايف يف الفقه.  
 .3/275 ت الذهب:ا؛ شذر1/231واللغات:  ؛ تهذيب األمساء4/388: ىالكرب نظر: طبقات الشافعيةي 
 .2/347البحر احملي :  ؛2/7نهاية السول: ينظر:  (175)
طاهر بن عبد اهلل بن طاهر بن عمر التربي، القاضي أبو التيب، فقيه، أصولي، مـن   هو:وأبو التيب  

 هـ.450داد، وتويف بها سنة هـ، واستوطن بغ348أعيان الشافعية، ولد يف آمل بتربستان سنة 
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 من تصانيفه: شرح خمتصر املزني، شرح فروع ابن احلداد املصري. 
 .5/12: الكربى ؛ طبقات الشافعية17/668؛ سري أعالم النبالء: 512/ 2نظر: وفيات األعيان: ي 
 .17؛ التبصرة: ص7اللمع: صينظر: ( 176)
لفريوزأبا ى، منسوب إىل فريوز أبا ، وهى أبو إسحاق إبراهيم بن على الشريازي ا هو:والشريازي  

بليدة من بالد فارس، قال النووي: " وهو اإلمام احملقق املتقن املدقق  و الفنون من العلوم املتكاثرات 
 هـ.476والتصانيف النافعة املستجادات، الزاهد، العابد، الورع "، تويف سنة 

 حه، والتبصرة يف أصول الفقه. من تصانيفه: املهذب، والتنبيه يف الفقه، اللمع وشر 
طبقات الشافعية البن ؛ 2/172تهذيب األمساء واللغات:  ؛4/215: الكربى نظر: طبقات الشافعيةي 

 .1/244شهبة: قاضي 
 .2/347البحر احملي : ينظر:  (177)
 عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد، أبو نصر، املعروف بابن الصباغ، فقيه وأصـولي  هو:وابن الصباغ  

 هـ.477شافعي، بلغ رتبة االجتهاد املتلق كما حكاه ابن عقيل، تويف سنة 
 من تصانيفه: الكامل، الشامل يف الفقه.                          
 .5/122: الكربى ؛ طبقات الشافعية3/217؛ سري أعالم النبالء: 3/217نظر: وفيات األعيان: ي 
 .1/53ينظر: قواطع األدلة: ( 178)
منصور بن حممد بن عبداجلبار التميمي، أبو املظفر املعروف بابن السمعاني، تفقه على  هو:والسمعاني  

 هـ.489أبيه يف مرو على مذهب اإلمام أبي حنيفة، ثم انتقل إىل مذهب اإلمام الشافعي، تويف سنة 
 من تصانيفه: القواطع يف أصول الفقه، الربهان يف اخلالف. 
 .12/164؛ البداية والنهاية: 5/335: الكربى ؛ طبقات الشافعية19/114نظر: سري أعالم النبالء: ي 
  .1/157العدة: ( ينظر: 179)
 . 2/198الواضح: ( ينظر: 180)
 .8املسودة: صينظر: ( 181)
 عبدالسالم بن عبداهلل بن اخلضر بن تيمية احلراني، جمد الدين أبو الربكات، فقيه حنبلي، هو:واجملد  

  هـ.653ران سنة ومفسر، تويف حب وحمدث، وأصولي،
 من تصانيفه: املنتقى من أحاديث األحكام، احملرر يف الفقه. 
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 .5/227؛ معجم املؤلفني: 5/257؛ شذرات الذهب: 23/291نظر: سري أعالم النبالء: ي 
  .3/11؛ شرح الكوكب املنري: 5/2173التحبري: ( ينظر: 182)
، فقيه حنفي، وأصولي، ومفسر، من أهل اصصَّ( هو أمحد بن علي، أبو بكر الرازي، املعروف باجَل183)

 هـ.370تويف سنة  هـ، كان عابدا زاهدا ورعا، انتهت إليه رئاسة احلنفية يف وقته،305الري، ولد سنة 
 من تصانيفه: أحكام القرآن؛ شرح خمتصر التحاوي. 
 .317/ 11؛ البداية والنهاية: 16/340؛ سري أعالم النبالء: 314/ 4نظر: تاري  بغداد: ي 
  .1/369؛ فواتح الرمحوت: 1/338تيسري التحرير: ( ينظر: 184)
  .1/49املعتمد: ( ينظر: 185)
 وأصولي، ( هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغليب، أبو حممد البغدادي، شي  املالكية، فقيه،186)

 هـ مبصر.422ومصر، تويف سنة  وشاعر، توىل القضاء بالعراق،
 الة، اإلشراف على مسائل اخلالفمن تصانيفه: املعونة يف شرح الرس 
 .17/429؛ سري أعالم النبالء: 261؛ الديباج املذهب: ص11/31نظر: تاري  بغداد: ي 
ا، رباه أبوه ا حبًرا، وعامًلا بارًعكان إماًم الُقَشْيِري،( هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر 187)

ا، تويف متكلًم ا،أديًب ا،اق الشريازي يف بغداد، كان مناظًروعلمه، ثم لزم إمام احلرمني، كما لزم أبا إسح
 هـ بنيسابور.  514سنة 

 من تصانيفه: التيسري يف التفسري.  
 .45/ 4شذرات الذهب:  7/159: الكربى طبقات الشافعية؛ 4/1254نظر: تذكرة احلفاظ: ي 
  .158األصولية: ص ؛ القواعد والفوائد 2/8؛ نهاية السول: 1/369مجع اجلوامع: ( ينظر: 188)
(189 )2/45.  
 .3/11. وينظر: شرح الكوكب املنري: 5/2713( التحبري: 190)
 275؛ إجابة السائل: ص2/49( ينظر: احملصول: 191)
 .3/204؛ شرح الكوكب املنري: 1/464ينظر: نهاية السول: ( 192)
 .184شرح تنقيح الفصول: ص  ؛2/116ينظر: خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد: ( 193)
؛ نهاية الوصول: 2/270: لآلمدي ؛ اإلحكام2/383؛ احملصول: 2/39ينظر: املستصفى: ( 194)

شرح التلويح  ؛1/464نهاية السول:  ؛3/164؛ رفع احلاجب: 1/423؛ مجع اجلوامع: 4/1373
 .1/259على التوضيح: 
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 .3/203؛ شرح الكوكب املنري: 5/2429ينظر: التحبري: ( 195)
حبيــب األنصــاري، مــن ولــد ســعد بــن َحْبَتــة األنصــاري صــاحب  ( هــو يعقــوب بــن إبــراهيم بــن196)

، قاضــي القضــاة، صــاحب أبــي حنيفــة، لــه آراء خــالف فيهــا أبــا حنيفــة، روي عنــه  رســول اهلل 
أنــه قــال: مــا قلــت قــواًل خالفــت فيــه أبــا حنيفــة إال وهــو قــول قالــه ثــم رغــب عنــه، تــويف ســنة  

 هـ.   181هـ، وقيل: 182
 دب القاضي، اجلوامع.من تصانيفه: اخلراج، أ 
 .8/470؛ سري أعالم النبالء: 14/242؛ تاري  بغداد: 7/330نظر: التبقات الكربى: ي 
 .1/246 تيسري التحرير:ينظر: ( 197)
 .1/286؛ فواتح الرمحوت: 1/246 تيسري التحرير:ينظر: ( 198)
 .3/203 املنري: ؛ شرح الكوكب5/2429التحبري: ؛ 1/464؛ نهاية السول: 3/155ينظر: اإلبهاج:  (199)
أمحد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس األنصاري القرطيب، فقيه مالكي، ولد بقرطبة سنة  هو:والقرطيب  

 من تصانيفه: املفهم يف شرح مسلم. هـ.656هـ، وتويف باإلسكندرية سنة 578
 .5/273؛ شذرات الذهب: 130؛ الديباج املذهب: ص13/226نظر: البداية والنهاية: ي 
 (.2/383)احملصول:  قال الرازي: " ونظر أبي حنيفة رمحه اهلل فيه دقيق " (200)
 اإلحكام ؛2/383احملصول: ؛ 2/358: للبخاري ؛ كشف األسرار1/250ينظر: أصول السرخسي: ( 201)

 .5/2430؛ التحبري: 3/435؛ أصول ابن مفلح: 3/123؛ البحر احملي : 2/270: لآلمدي
 .307 ؛ إجابة السائل: ص3/203شرح الكوكب املنري: ؛ 5/2430حبري: الت ؛3/155اإلبهاج: ينظر: ( 202)
 (.5/2430(  كره املرداوي نقال عن الربماوي )التحبري: 203)
شرح خمتصر  ؛111؛ املختصر يف أصول الفقه: ص 2/838أصول ابن مفلح:  رأي ابن البنا يف:ينظر ( 204)

شرح الكوكب املنري: ؛ 317ص شرح غاية السول: ؛ 5/2430التحبري:  ؛2/487أصول الفقه: 
 .1/119أمحد: اإلمام ؛املدخل إىل مذهب 3/203

 .111املختصر يف أصول الفقه: ص  (205)
شرح تنقيح الفصول:  ؛2/117العضد: خمتصر ابن احلاجب مع ؛ 1/186ينظر: فواتح الرمحوت: ( 206)

جب: ؛ رفع احلا2/251: لآلمدي اإلحكام ؛2/629؛ احملصول:" 2/62؛ املستصفى: 185ص
 .3/204؛ شرح الكوكب املنري: 5/2432؛ التحبري: 3/165
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؛ شرح 5/2432التحبري: ؛ 2/486شرح خمتصر أصول الفقه:  ؛3/436ينظر: أصول ابن مفلح: ( 207)
 .3/204الكوكب املنري: 

التمهيد  ؛1/423؛ مجع اجلوامع: 2/118العضد: شرح ؛ 1/288ينظر: فواتح الرمحوت: ( 208)
؛ شرح الكوكب 5/2433؛ التحبري: 3/436حمللي على أصول ابن مفلح: اشرح  ؛113لإلسنوي: ص

 . 119أمحد: ص اإلمام ؛ املدخل إىل مذهب 3/205املنري: 
 مادة )نصص(. 7/97لسان العرب:  (209)
؛ 1/138؛ العدة: 34؛ األجنم الزاهرات: ص1/375البحر احملي :  ؛27( ينظر: املعونة يف اجلدل: ص210)

 .232إجابة السائل: ص
 .3/341البحر احملي : ( ينظر: 211)
 .6/2873؛ التحبري: 3/611أصول ابن مفلح: ( ينظر: 212)
 .574املسودة ص( ينظر: 213)
 .177روضة الناظر: ص ( ينظر: 214)
 .1/128العدة:  ؛1/375؛ البحر احملي : 1/259قواطع األدلة: ( ينظر: 215)
خراسان، وأحد أعـالم الشـافعية، كـان    واألستا  أبو منصور هو: عبد القاهر بن طاهر بن حممد، نزيل  

 هـ.429أكرب تالمذة أبي إسحاق اإِلْسَفَراِييِنّي، وكان يدرس يف سبعة عشر فنا، تويف بإسفرايني سنة 
 من تصانيفه: فضائح املعتزلة، الفرق بني الفرق.                 
ات الشافعية البن ؛ طبق136/ 5: الكربى ؛ طبقات الشافعية572/  17نظر: سري أعالم النبالء: ي 

 .187/ 1شهبة: قاضي 
 .1/375البحر احملي :  ؛1/259قواطع األدلة: ( ينظر: 216)
امَلْرَورُّو ي، وخيفـف فيقـال امَلـرُّوِ ي، نسـبة إىل      يقالهو: أمحد بن بشر بن عامر،  وأبو َحاِمٍد اْلَمْرَوِزي 

يذ أبي علي بن خريان، تويف سـنة  مدينة معروفة خبراسان، نزل البصرة ودرس بها، يعترب من أجنب تالم
 هـ.362

 من تصانيفه: اجلامع يف املذهب، شرح املختصر للمزني. 
طبقات الشافعية البن  ؛2/211؛ تهذيب األمساء واللغات: 3/12: الكربى نظر: طبقات الشافعيةي 

 .1/112شهبة: قاضي 
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 .3/479؛ شرح الكوكب املنري: 6/2874التحبري: ( ينظر: 217)
هو: عبد الواحد بن حممد بن علي الشريازي، أبو الفرج األنصاري اخلزرجي،  ّيِسِدْقامَل وأبو الفرج 

واستقر يف دمشق،  شي  الشام يف وقته، حنبلي، أصله من شرياز، تفقة ببغداد، وسكن بيت املقدس،
 هـ. 486فنشر مذهب اإلمام بن حنبل، تويف سنة 

 ل الدين. من تصانيفه: املبهج واإليضاح والتبصرة يف أصو 
 .2/160املنهج األمحد:  ؛3/378؛ شذرات الذهب: 2/248نظر: طبقات احلنابلة: ي 
 .1/138العدة: ( ينظر: 218)
 .1/138العدة: ( ينظر: 219)
 .3/479؛ شرح الكوكب املنري: 6/2873التحبري: ( ينظر: 220)
؛ 36صشرح تنقيح الفصول:  ؛42: صللباجي ؛ احلدود1/164أصول السرخسي: وانظر أيًضا:  

شرح خمتصر ؛ 2/4اآليات البينات:  ؛1/236؛ مجع اجلوامع: 1/336؛ املستصفى: 1/90نشر البنود: 
 .178إرشاد الفحول: ص؛ 1/554الروضة: 

 .6/2874التحبري: وينظر:  .3/479شرح الكوكب املنري:  (221)
 .1/139العدة:  (222)
 مادة )قيس(. 2/103 :الصحاح (223)
 .1/174ينظر: العدة: ( 224)
 .1/24: للكلو اني التمهيدينظر:  (225)
  .2/697املعتمد:( 226)
هو نصر بن فتيان بن متر، أبو الفتح النهرواني، فقيه العراق، وشي  احلنابلة على اإلطالق، قال  (227)

ا حسن النية والتعليم، وكانت له بركة يف التعليم، وكان املوفق: " شيخنا أبو الفتح كان رجاًل صاحًل
 هـ.583ا على منهاج السلف "، تويف سنة بًدمتع ا،زاهًد ا،ًعور

 .4/276؛ شذرات الذهب: 1/301؛  يل طبقات احلنابلة: 21/137نظر: سري أعالم النبالء: ي 
 .7/3120؛ التحبري: 3/715ينظر: أصول ابن مفلح:  (228)
ء، فقيه ( هو حممد بن التيب بن حممد البصري ثم البغدادي، أبو بكر الباقالني نسبة إىل بيع الباقال229)

أصولي متكلم، قال عنه ابن تيمية: هو أفضل املتكلمني املنتسبني إىل األشعري، ليس منهم مثله ال قبله 
 هـ.403وال بعده، تويف سنة 
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 من تصانيفه: إعجاز القرآن، التقريب واإلرشاد. 
 .11/373؛ البداية والنهاية: 17/190؛ سري أعالم النبالء: 5/379نظر: تاري  بغداد: ي 
 .3/205: لآلمدي ؛ اإلحكام5/7؛ اإلبهاج: 2/745؛ الربهان: 122ص :ينظر: التلخيص (230)
 .4/6البحر احملي :  ؛3/205: لآلمدي ؛ اإلحكام5/9احملصول: ( ينظر: 231)
 (.3/209قال: "وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض لغريها" )اإلحكام:  (232)
 حنـوي،  صر الـدين البيضـاوي الشـريازي الشـافعي، مفسـر،     ( هو عبد اهلل بن عمر بن علي القاضي نا233)

سـنة  توىل قضاء شرياز، وكان صاحًلا متعبًدا، أثنى العلماء عليه وعلى مؤلفاته، تـويف   وأصولي متكلم،
 هـ(.685)

 من تصانيفه: املنهاج الوجيز يف أصول الفقه، تفسريه أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
البداية  ؛2/172شهبة: قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 8/155: ىالكرب طبقات الشافعيةنظر: ي 

 .13/309والنهاية: 
 .5/2املنهاج مع اإلبهاج:  (234)
 .275( روضة الناظر: ص235)
 .1/140: ( أحكام القرآن236)
( هو حممد بن احلسن بن ُفْوَرك، أبو بكر األنصاري األصفهاني الشافعي، متكلم فقيه أصولي لغوي، 237)

هـ حيث قتله حممود بن سبكتكني بالسم التهامه بأنه قال: كان رسول اهلل رسوال يف 406تويف سنة 
 حياته فق . 

 من تصانيفه: مشكل اآلثار، تفسري القرآن. 
 .3/181؛ شذرات الذهب: 4/127 الكربى:طبقات الشافعية ؛ 4/272نظر: وفيات األعيان: ي 
 .2/488الربهان:  (238)
 .4/6ح الكوكب املنري: ؛ شر7/3117التحبري: ينظر:  (239)
 .4/6. وينظر: شرح الكوكب املنري: 7/3117التحبري:  (240)
 .1/175العدة: ( 241)
 )فصل العني(. 1/1338 :احملي  مادة )علل(؛ القاموس 11/467 :العرب ينظر: لسان (242)
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لآلمدي: حكام اإل؛ 5/127 :احملصول ؛2/827ميزان األصول:  وانظر:. 7/3441 :التحبري (243)
شرح ؛ 4/102؛ البحر احملي : 4/54 :نهاية السول ؛6/289الكاشف عن احملصول:  ؛3/289

 .4/39 :الكوكب املنري
 .4/42( شرح الكوكب املنري: 244)
 .5/311( ينظر: احملصول: 245)
 .8/3527( ينظر: نهاية الوصول: 246)
الـدين اهلنـدي،   وصفي الدين اهلندي هو: حممد بن عبد الرحيم بن حممد، أبو عبد اهلل، امللقـب بصـفي    

األْرَموي، الفقيه الشافعي األصولي، كان قوي احلجة، ناظر اإلمام ابن تيمية يف دمشق، وتويف بها سـنة  
 هـ.715

 من تصانيفه: الزبدة يف علم الكالم، نهاية الوصول إىل علم األصول.  
 .4/132؛ الدرر الكامنة: 6/37؛ شذرات الذهب: 9/162: الكربى انظر: طبقات الشافعية 
 .410( ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص 247)
إىل  الوصول ؛454؛ التبصرة: ص 646؛ إحكام الفصول: ص 192ينظر: املقدمة يف األصول: ص ( 248)

 ؛4/145؛ البحر احملي : 244/  2؛ مجع اجلوامع حباشية البناني: 283/  2: البن برهان األصول
 ؛2/824؛ الواضح: 41/  4: لو انيللك ؛ التمهيد4/1340؛ العدة: 4/44اآليات البينات: 

 .4/42؛ شرح الكوكب املنري: 7/3188؛ التحبري: 3/1209؛ أصول ابن مفلح: 393املسودة: ص 
 .564/  3: للبخاري ؛ كشف األسرار910/  2ينظر: ميزان األصول: ( 249)
  311/  5ينظر: احملصول: ( 250)
 .3527/  8ينظر: نهاية الوصول: ( 251)
 .410الفصول: ص  ينظر: شرح تنقيح( 252)
 ( يف هذه املسألة عن الباجي وغريه.3535/  8) نفائس األصولنقل اخلالف يف كتابه:  رمحه اهللبينما  
  454ينظر: التبصرة: ص ( 253)
؛ شرح احمللي 554/  6: احملصول لىالكاشف ع؛ 454؛ التبصرة: ص 838/  2 :شرح اللمعينظر: ( 254)

 .115ل: ص غاية الوصو ؛2/243على مجع اجلوامع: 
 .7/3189( التحبري: 255)
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 .4/42؛ شرح الكوكب املنري: 7/3189؛ التحبري: 3/1209( ينظر: أصول ابن مفلح: 256)
 .4/1340العدة: ( 257)
 .4/47شرح الكوكب املنري: ؛ 7/2193( التحبري: 258)
شرح الكوكب ؛ 7/2193التحبري: ؛ 494؛ املسودة: ص 3/454؛ التمهيد: 4/1436ينظر: العدة: ( 259)

 .4/47املنري: 
 .2/457ينظر: احملصول: ( 260)
وفقيـه   ( هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بـن علـي بـن متـام السـبكي، تـاج الـدين، أصـولي،        261)

 هـ. 771 األموي، درس على والده، وعلى الذهيب، تويف سنةوختابة اجلامع  دمشق،شافعي، ولي قضاء 
 بقات الشافعية الكربى.من تصانيفه: مجع اجلوامع يف أصول الفقه، ط 
 .6/221 ؛ شذرات الذهب:2/258؛ الدرر الكامنة: 2/177شهبة: قاضي نظر: طبقات الشافعية البن ي 
 .2/234مجع اجلوامع مع شرح احمللي: ينظر:  (262)
 . 5/50حاشية العتار:  ؛4/114 :غاية الوصول أيًضا:ينظر و 
 .1/56؛ تيسري التحرير: 2/156ينظر: أصول السرخسي:  (263)
؛ 3/103نهاية السول: ؛ 3/57: لآلمدي ؛ اإلحكام2/457احملصول:  ؛444ينظر: التبصرة: ص  (264)

 .4/38؛ اآليات البينات: 3/102: مناهج العقول
 .3/455: للكلو اني ينظر: التمهيد (265)
 .4/47شرح الكوكب املنري: . وينظر: 7/2193( التحبري: 266)
؛ 5/50حاشية العتار: ؛ 114؛ غاية الوصول: ص 2/234: ينظر: شرح احمللي على مجع اجلوامع (267)

 .4/47شرح الكوكب املنري: 
 .(صرح). مادة 2/509 :العرب ؛ لسان4/139 :اللغة ينظر: تهذيب (268)
؛ شرح تنقيح 4/39انظر: تيسري التحرير: و .4/117؛ شرح الكوكب املنري: 7/3313التحبري:  (269)

 .3/41؛ نهاية السول: 3/364؛ اإلحكام لآلمدي: 390الفصول: ص 
 5/491 :املنري مادة )ظهر(؛ املصباح 4/520 :العرب ؛ لسان3/471 :اللغة مقاييس ينظر: معجم (270)

 مادة )ظ هـ ر(.
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؛ غاية الوصول: 4/314رفع احلاجب:  :انظرو .4/121؛ شرح الكوكب املنري: 7/3315التحبري:  (271)
 .5/137حاشية العتار: ؛ 121ص

 (.7/3311الترق اليت تدل على كون الوصف علة. )التحبري:  ( مسالك العلة: هي272)
البن  إىل األصول الوصول ؛343: ص املنخول؛ 61اللمع: ص  ينظر:و .3/277: لآلمدي اإلحكام (273)

املسودة: ص  ؛4/9: للكلو اني ؛ التمهيد5/1424؛ العدة: 5/139؛ احملصول: 2/280برهان: 
 .2/119حول: ؛ إرشاد الف3/764؛ أصول ابن مفلح: 438

ا ا له، ومنهم من جعله مسلًكا من النص، ومنهم من جعله قسيًم( من العلماء من جعل اإلمياء قسًم274)
 من مسالك العلة. 

؛ شرح الكوكب 4/64؛ نهاية السول: 390شرح تنقيح الفصول: ص ؛92/ 3ينظر: بيان املختصر:  
 .443أصول الفقه: ص يف ذكرة امل؛ 125/ 4املنري: 

 .4/59: املنهاج مع نهاية السول: ( ينظر275)
 .2/263؛ مجع اجلوامع: 3/47( ينظر: اإلبهاج: 276)
 .7/3323( ينظر: التحبري: 277)
 هو: مشس الدين حممد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس، الشافعي، أحد األئمة األجالء، ّياِوَمْروالِب 

 هـ(.831، تويف سنة )تواضًعا، خيًِّراكان م ووحيد عصره، فريد دهره، والبحر الذي ال تكدره الدالء،
 شرح البخاري.، نظم الفية يف أصول الفقهمن تصانيفه:  
 .2/181؛ البدر التالع: 7/197؛ شذرات الذهب: 7/280نظر: الضوء الالمع: ي 
 .7/3323( ينظر: التحبري: 278)
 .4/125( ينظر: شرح الكوكب املنري: 279)
 .4/39( ينظر: تيسري التحرير: 280)
حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد السيواسي األصل ثم القاهري، كمال الدين بن اهلمام هو: وابن  

اهلمام، الفقيه احلنفي األصولي، قال بعض العلماء عن ابن اهلمام: لو طلبت حجج الدين ما كان يف 
 هـ.861بلدنا من يقوم بها غريه، تويف بالقاهرة سنة 

 ه، فتح القدير شرح اهلداية يف الفقه.من تصاننيفه: التحرير يف أصول الفق 
 .180؛ الفوائد البهية: ص7/298؛ شذرات الذهب: 1/393نظر: حسن احملاضرة: ي 
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 .2/234( ينظر: خمتصر ابن احلاجب مع العضد: 281)
 .2/288( ينظر: املستصفى: 282)
إىل أبيه حيث  والغزالي هو: حممد بن حممد بن حممد التوسي، أبو حامد الغّزالي بتشديد الزاي نسبته 

كان غزاال، وبالتخفيف نسبته إىل غزالة، قرية من قرى طوس، فقيه شافعي، أصولي، متكلم، متصوف، 
 هـ.505قال عنه اإلمام حممد بن حييى: الغزالي هو الشافعي الثاني، تويف سنة 

 من تصانيفه: إحياء علوم الدين، البسي ، الوسي ، الوجيز يف الفقه. 
 .6/191: الكربى ؛ طبقات الشافعية19/322؛ سري أعالم النبالء: 4/216ان: نظر: وفيات األعيي 
 .3/222( ينظر: اإلحكام: 283)
 .4/9ينظر: التمهيد:  (284)
 .295ينظر: روضة الناظر: ص  (285)
 .7/3324( ينظر: التحبري: 286)
اإلسـالم   ة شـي  قدامة املقدسي احلنبلي، مـن تالمـذ  أمحد بن احلسن بن عبد اهلل بن وابن قاضي اجلبل هو:  

 هـ.771 وغري  لك، تويف سنة واملنتق، واألصلني، والفقه، والنحو، ا باحلديث وعلله،ابن تيمية، كان عامًل
 القياس.  جملد كبري، لكنه مل يتمه، ووصل فيه إىل أوائلمن تصانيفه: الفائق يف الفقه، أصول الفقه يقع يف  
 .1/93؛ املقصد األرشد: 268/ 1: لصايفاملنهل ا؛ 453/ 2نظر:  يل طبقات احلنابلة: ي 
 .3/357ينظر: شرح خمتصر الروضة:  (287)
 .5/139( ينظر: احملصول: 288)
 .2/178( ينظر: التحصيل: 289)
حممود بن أبى بكر بن أمحد، أبو الثناء، سراج الدين الشافعي، عامل باألصول واملنتق، هو:  اأُلْرَمِوّي و 

 هـ. 682ن، توفى مبدينة )قونية( سنة ة( من بالد أ ربيجاأصله من )أرميَّ
 من تصانيفه: متالع االنوار يف املنتق، التحصيل من احملصول يف االصول. 
؛ هدية 2/202شهبة: قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 5/155: الكربى نظر: طبقات الشافعيةي 

 .2/406العارفني: 
 .432( ينظر: إجابة السائل: ص290)
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 .4/125شرح الكوكب املنري:  ؛7/3323( ينظر: التحبري: 291)
 .7/3323التحبري:  (292)
 . مادة )و م ء(.10/456املصباح املنري: ؛ . مادة )ومي(15/415ينظر: لسان العرب:  (293)
؛ فواتح الرمحوت: 4/39تيسري التحرير: . وينظر لالستزادة يف: 4/125 :املنري الكوكب شرح (294)

اإلبهاج:  ؛2/234؛ شرح العضد: 3/367؛ اإلحكام لآلمدي: 2/292؛ املستصفى: 2/296
 .2/131؛ إرشاد الفحول: 3/44؛ نهاية السول: 3/22

 (.1/388احلديث أخرجه أمحد يف مسنده. ) (295)
فيه وقال: "  (.170( رقم )1/25والرتمذي يف كتاب التهارة، باب: ما جاء يف االستنجاء باحلجرين. ) 

 اضتراب، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه"
 .1/320رجاله ثقات: التلخيص احلبري: افظ ابن حجر: " وقال احل 
( 1/28وأبو داود يف كتاب التهارة، باب سؤر اهلرة. ) (،5/303احلديث أخرجه أمحد يف مسنده. ) (296)

واحلاكم يف املستدرك.  (،68( رقم )1/55يف كتاب التهارة، باب سؤر اهلرة. ) والنسائي (،75رقم )
 على أنهما على ما أصاله يف تركه، ذا حديث صحيح ومل خيرجاه،ه( وقال: " 567( رقم )1/159)

 وهذا احلديث مما صححه مالك، ا ملالك بن أنس أنه احلكم يف حديث املدنيني،غري أنهما قد شهدا مجيًع
 ا بإسناد صحيحومع  لك فإن له شاهًد واحتج به يف املوطأ،

"

 
 .7/3319التحبري:  (297)
 (.1849( رقم )2/17تاب جزاء الصيد، باب: احملرم ميوت بعرفة. )احلديث أخرجه البخاري يف ك (298)
 (.1206( رقم )2/865ومسلم يف كتاب احلج، باب: ما يفعل باحملرم إ ا مات. ) 
( رقم 7/107أخرجه النسائي يف كتاب اجلنائز، باب: مواراة الشهيد يف دمه. )بهذا اللفظ احلديث  (299)

(1975.) 
 .(146/  5: )النسائي سنن وضعيف  صحيحوقد صحح احلديث األلباني يف 
 .5/1424العدة: ينظر:  (300)
 .4/9التمهيد: ينظر:  (301)
 .3/365اإلحكام: ينظر:  (302)
 .2/234: مع العضد خمتصر ابن احلاجبينظر:  (303)
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 .297؛ روضة الناظر: ص4/39( ينظر: تيسري التحرير: 304)
 .4/121: ؛ شرح الكوكب املنري7/3320ينظر: التحبري: ( 305)
 .3/40ينظر: املنهاج مع نهاية السول:  (306)
 .2/265؛ مجع اجلوامع: 3/31اإلبهاج: ينظر:  (307)
 .7/3321؛ التحبري: 3/765ينظر: أصول ابن مفلح: ( 308)
 ،األصولي ،إمساعيل بن علي بن احلسني البغدادي األزجي احلنبلي، الفقيهوأبو حممد البغدادي هو:  

 هـ.610ر الدين، واملشهور بغالم ابن املّني، تويف سنة املتكلم، امللقب بفخ النّظار،
 من تصانيفه: التعليقة، َجنة الناظر وج نة املناظر يف اجلدل.  
 .5/41؛ شذرات الذهب: 2/66؛  يل طبقات احلنابلة: 22/28نظر: سري أعالم النبالء: ي 
وأصولي،  احلسن، فقيه مالكي، ّي، مشس الدين، أبواألْبَياِر( هو علي بن إمساعيل بن علي بن عتية، 309)

 هـ. 618وكان صاحب دعوة جمابة، تويف سنة  ،رحل إليه الناس
من تصنيفاته: شرح الربهان إلمام احلرمني يف األصول، سفينة النجاة على مسلك إحياء علوم الدين  

 للغزالي. 
 .166؛ شجرة النور الزكية: ص 1/454؛ حسن احملاضرة: 2/121نظر: الديباج املذهب: ي 
 .4/173البحر احملي : ينظر:  (310)
 .3/361( شرح خمتصر الروضة: 311)
 .4/121شرح الكوكب املنري:  (312)
شرح الكوكب ؛ 7/3321التحبري:  ؛3/361شرح خمتصر الروضة: ؛ 4/173ينظر: البحر احملي :  (313)

 .2/120إرشاد الفحول:  ؛4/121املنري: 
 .1/304( ينظر: الواضح: 314)
؛ شرح الكوكب املنري: 7/3684التحبري:  ؛493املسودة: ص  ؛3/1410ن مفلح: ( ينظر: أصول اب315)

4/353. 
 .552( املسودة: ص 316)
 .7/3684( التحبري: 317)
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؛ شرح الكوكب املنري: 7/3684التحبري:  ؛493املسودة: ص  ؛3/1410( ينظر: أصول ابن مفلح: 318)
4/353. 

 . فصل )اجليم(.1/1360ي : . مادة )جدل(؛ القاموس احمل11/103لسان العرب: ( 319)
 .21الكافية يف اجلدل: ص ( 320)
 .3/1417( أصول ابن مفلح: 321)
 .7/3694( التحبري: 322)
 .4/359( شرح الكوكب املنري: 323)
 .1/297( الواضح: 324)
 .1/184( العدة: 325)
 .11املنهاج يف ترتيب احلجاج: ص ( 326)
 .1/58( التمهيد: 327)
 .1/58التمهيد:  (328)
 مد بن علي املعروف بالسيد الشريف، أبو احلسن، اجُلْرَجاِنّي، احلسيين احلنفيهو علي بن حم (329)

سنة ولد يف تاكو )قرب إسرتاباد( ودرس يف شرياز وتويف بها ، من كبار العلماء بالعربية ،فيلسوف
 هـ(.816)

 من تصانيفه: التعريفات، شرح مواقف اإلجيي، رسالة يف فن أصول احلديث. 
 .7/216 :معجم املؤلفني؛ 5/195 :؛ األعالم5/328 :معالضوء الالينظر:  
 .101التعريفات: ص ( 330)
 .2/205؛ إرشاد الفحول: 4/488وينظر أيًضا: البحر احملي :  .7/3695( التحبري: 331)
 .إ ا قال قوال وانتشر قوله ومل خيالفمعناه: أي ( 332)
 . مادة )جهد(3/133: العرب ؛ لسان1/105 الصحاح:ينظر:  (333)
 .8/3865 :التحبري (334)
؛ التحبري: 4/204: لآلمدي ؛ اإلحكام2/384؛ املستصفى: 443( ينظر: شرح تنقيح الفصول: ص 335)

 .4/515؛ شرح الكوكب املنري: 8/3988
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  .2/1339الربهان:  نسبه اجلويين يف( 336)
: شرح خمتصر الروضة؛ 468؛ املسودة: ص4/408: للكلو اني ؛ التمهيد4/1229( ينظر: العدة: 337)

  .4/516؛ شرح الكوكب املنري: 8/3988؛ التحبري: 3/958أصول ابن مفلح:  ؛3/629
  .2/384املستصفى:  ( ينظر:338)
  .6/83( ينظر: احملصول: 339)
  .4/210: لآلمدي اإلحكام ( ينظر:340)
  .2/392فواتح الرمحوت:  ؛3/362( ينظر: أصول اجلصاص: 341)
  .71اللمع: ص؛ 403( ينظر: التبصرة: ص342)
  .4/517؛ شرح الكوكب املنري: 8/3989؛ التحبري: 3/958أصول ابن مفلح:  ( ينظر:343)
  .4/210نسبه اآلمدي يف اإلحكام: ( 344)
هل )سرخسي( بلدة يف خراسان. ويلقب أمحد بن أبي سهل أبو بكر السَّْرَخِسّي، من أ( هو حممد بن 345)

ا، أملى املبسو  جمتهًد ا،اصوليًّ ا،ناظًر ا،ًما يف فقه احلنفية، وعالمة حجة متكلبشمس االئمة، كان إماًم
 هـ(. 490وهو يف السجن، تويف سنة )

 من تصانيفه: شرح السري الكبري، املبسو . 
 .158؛ الفوائد البهية: ص 38؛ تاج الرتاجم: ص 2/28نظر: اجلواهر املضية: ي 
  .2/105( ينظر: أصول السرخسي: 346)
لبصري، أبو علي، رأس املعتزلة وشيخهم، قال الذهيب: وكان أبو ( هو حممد بن عبد الوهاب اجلبائي ا347)

ا يف العلم، سّيال الذهن، وهو الذي  لل الكالم وسهله، ويّسر ما صعب منه، علي على بدعته متوسًع
 هـ. 303تويف سنة 

 من تصانيفه: األصول، متشابه القرآن.  
 .2/241؛ شذرات الذهب: 14/183؛ سري أعالم النبالء: 4/267نظر: وفيات األعيان: ي 
( هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي البصري، أبو هاشم، من أئمة املعتزلة، من كبار 348)

 هـ.321األ كياء، أخذ عن والد أبي علي، تويف سنة 
 من تصانيفه: اجلامع الكبري، العرض.  
 .15/63النبالء: ؛ سري أعالم 3/183؛ وفيات األعيان: 11/55نظر: تاري  بغداد: ي 
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  .2/942املعتمد:  ( ينظر:349)
  .4/210ينظر: اإلحكام لآلمدي: ( 350)
 .2/393؛ فواتح الرمحوت: 4/228ينظر: تيسري التحرير: ( 351)
ــي حنيفــة،     هــو:وحممــد   ــد اهلل الشــيباني، صــاحب أب ــو عب ــن فرقــد، أب ــن احلســن ب طلــب حممــد ب

ــة ســن    ــي حنيف ــس أب ــم حضــر جمل ــك، ث ــام مال ــى اإلم ــي يوســف،  احلــديث عل ــى أب ــه عل ني، وتفق
سـكن بغـداد وحـدث فيهـا، تـوفى بـالري        والتقى مع الشـافعي ونـاظره، ثـم أثنـى عليـه الشـافعي،      

 هـ.189سنة 
 من تصانيفه: اجلامع الكبري، اجلامع الصغري. 
 .9/134؛ سري أعالم النبالء: 4/184؛ وفيات األعيان: 2/172نظر: تاري  بغداد: ي 
َرْيج، القاضي أبو العبـاس، حامـل لـواء الشـافعية يف زمانـه، وناشـر مـذهب        ( هو أمحد بن عمر بن س 352)

 هـ.306الشافعي، كان يلقب بالباز األشهب،  كروا أنه صنف حنو أربعمائة مصنف، تويف سنة 
 من تصانيفه: األقسام واخلصال، الودائع ملنصوص الشرائع. 
؛ شذرات الذهب: 1/59شهبة: قاضي  ؛ طبقات الشافعية البن14/201نظر: سري أعالم النبالء: ي 

2/247. 
  .4/210؛ اإلحكام لآلمدي: 412ينظر: التبصرة ص ( 353)
 .5/1372نهاية الوصول: ؛ 4/210ينظر: اإلحكام لآلمدي: ( 354)
: للبخاري ؛ كشف األسرار2/105؛ أصول السرخسي: 3/362دلتهم يف: أصول اجلصاص: ألينظر 

خمتصر ابن  ؛635؛ إحكام الفصول: ص 2/392لرمحوت: ؛ فواتح ا4/227؛ تيسري التحرير: 4/14
قواطع  ؛71اللمع: ص؛ 403؛ التبصرة: ص2/1339؛ الربهان: 2/300احلاجب مع شرح العضد: 

نهاية الوصول: ؛ 4/210: لآلمدي اإلحكام ؛6/83؛ احملصول: 477املنخول: ص ؛5/100األدلة: 
: للكلو اني ؛ التمهيد4/1229عدة: ؛ ال3/261نهاية السول:  ؛2/393؛ مجع اجلوامع: 5/1372
  .3/629شرح خمتصر الروضة: ؛ 468؛ املسودة: ص4/408

 .8/3990( التحبري: 355)
 .397إجابة السائل: ص؛ 8/3093التحبري: ؛ 3/332بيان املختصر: ينظر:  (356)
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ت ْم َرَواه  عبد بن محيد من ِرَواَية اْبن َحِديث َأْصَحاِبي َكالنُّج وِم ِبَأيِِّهْم اْقَتَدْيت ْم اْهَتَدْيقال ابن امللقن: " (357)
َقاَل اْلَبزَّار َلا َيصح َهَذا اْلَكَلام َعن  عمر َوَغريه من ِرَواَية عمر َوأبي ه َرْيَرة وأسانيدها كلَها َضِعيَفة،

َيصح قّ َوَقاَل اْبن حزم خرب َمْكذ وب َمْوض وع َباِطل مل  َرس ول اهلل َصلَّى اهلل َتَعاَلى َعَلْيِه َوسلم،

"

 
 (2/431 خالصة البدر املنري:)

 مادة )فتل(. .15/145لسان العرب: ؛ 14/234ينظر: تهذيب اللغة:  (358)
 .1/4 :واملستفيت واملفيت الفتوى ينظر: صفة (359)
 .1/4 :واملستفيت واملفيت الفتوى صفة (360)
 .1/54 اجملموع: (361)
أدب املفيت  ؛1/90؛ فتاوى ابن الصالح: 2/358؛ قواطع األدلة: 3/471( ينظر: التقرير والتحبري: 362)

؛ صفة الفتوى 524؛ املسودة: ص4/596البحر احملي :  ؛4/606رفع احلاجب: ؛ 166واملستفيت: ص 
 ؛8/4095؛ التحبري: 3/993؛ أصول ابن مفلح: 4/264عالم املوقعني: إ ؛81واملفيت واملستفيت: ص
 .4/579شرح الكوكب املنري: 

 .4/253ير: تيسري التحرينظر:  (363)
 .2/309العضد: شرح خمتصر ابن احلاجب مع ينظر:  (364)
 .4/238: لآلمدي اإلحكامينظر:  (365)
 .8/3919نهاية الوصول: ينظر:  (366)
 .3/369بيان املختصر: ينظر:  (367)
ومفسر، تويف  وأصولي، حممود بن عبدالرمحن، مشس الدين أبو الثناء، فقيه شافعي، هو:واألصفهاني  

  هـ.749سنة 
 من تصانيفه: بيان املختصر، شرح منهاج األصول. 
؛ شذرات 2/144شهبة: قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 10/394: الكربى نظر: طبقات الشافعيةي 

 .6/165الذهب: 
 .2/309العضد: ينظر: شرح  (368)
يف ا كان إماًمعبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين اإلجيي،  هو:والعضد  

، من أهل إيج )بفارس(، ولي ا يف الفقهمشارًك والنحو، والبيان، ،واملعاني ا باألصلني،عارًف املعقوالت،
 هـ(. 756ا سنة )فمات مسجوًن ،فحبسه بالقلعة ،القضاء، جرت له حمنة مع صاحب كرمان
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 املواقف يف علم الكالم، شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه. :من تصانيفه 
؛ شذرات 3/27شهبة: قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 10/46: الكربى طبقات الشافعيةنظر: ي 

 .6/174الذهب: 
 .161التمهيد لألسنوي: ص ؛ 4/617نهاية السول: ينظر:  (369)
 ومفسـر،  ،وأصـولي  عبد الرحيم بن احلسن اإلسـنوي الشـافعي، مجـال الـدين، فقيـه،      هو:واألسنوي  

 هـ.772 رئاسة الشافعية يف عصره، ولي احلسبة، تويف سنةنتهت إليه ومؤرخ، ولد بإسنا من صعيد مصر، ا
 من تصانيفه: املهمات، نهاية السول يف شرح منهاج األصول. 
 .6/223 ؛ شذرات الذهب:2/215الدرر الكامنة: ؛ 2/171شهبة: قاضي نظر: طبقات الشافعية البن ي 
 .3/993أصول ابن مفلح: ينظر:  (370)
 .6/324ي : ينظر: البحر احمل (371)
 .152غاية الوصول: ص ينظر: ( 372)
نصاري السنيكي املصري الشافعي، أبو حييى، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األ هو:واألنصاري  

شي  اإلسالم، قاض مفسر، من حفاظ احلديث، ولد يف سنيكة )بشرقية مصر(، وتعلم يف القاهرة، تويف 
 هـ(.926سنة )

 يف أصول الفقه، لب االصول، أسنى املتالب يف شرح روض التالب. من تصانيفه: غاية الوصول 
 .2/252البدر التالع: ؛ 8/134؛ شذرات الذهب: 1/196نظر: الكواكب السائرة: ي 
 .2/405مسلم الثبوت: ينظر:  (373)
حمب اهلل بن عبدالشكور البهاري، نسبة ملدينة باهلند، فقيه وأصولي حنفي، واله  هو:وابن عبدالشكور  

 هـ.1119 ، ثم واله الصدارة يف ممالك اهلند، تويف سنةلسلتان عاملكري قضاء لكهنو، ثم قضاء حيدر آبادا
 من تصانيفه: مسلم الثبوت يف أصول الفقه، سلم العلوم يف املنتق.

 .3/122الفتح املبني:  ؛8/179؛ معجم املؤلفني: 5/283نظر: األعالم: ي
 .4/253تيسري التحرير: ينظر:  (374)
حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه، فقيه حنفي حمقق، من أهل  هو:مري بادشاه وأ 

 هـ(.972كان نزيال مبكة، تويف حنو سنة ) خبارى،
 من تصانيفه: تيسري التحرير يف شرح التحرير البن اهلمام يف أصول الفقه، شرح تائية ابن الفارض. 
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 .9/80؛ معجم املؤلفني: 6/41: األعالم ؛358نظر: كشف الظنون: ص ي 
البحر احملي :  ؛2/399؛ مجع اجلوامع: 2/309 مع شرح العضد:خمتصر ابن احلاجب ( ينظر: 375)

؛ 4/283؛ إعالم املوقعني: 81: ص صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ؛524املسودة: ص ؛ 4/596
 . 168: ص يف أصول الفقهختصر امل؛ 3/994أصول ابن مفلح: 

 .524وينظر: املسودة: ص  . وصفة الفتوى واملفيت واملستفيت(ويعرف الكتاب بـاسم )، 81( ص 376)
 .81( صفة الفتوى واملفيت واملستفيت: ص377)
عالم املوقعني: إ؛ 524املسودة: ص؛ 166. وينظر: أدب املفيت واملستفيت: ص 2/358( قواطع األدلة: 378)

4/264. 
 ( نفس املصادر السابقة.379)
 .1/90فتاوى ابن الصالح ؛ 166فيت واملستفيت: ص أدب امل( ينظر: 380)
وابن الصالح هو: هو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن موسى، تقي الـدين، أبـو عمـرو، املعـروف      

 واحلـديث،  بابن الصالح، الكردي الشهرزوري املوصلي، من علماء الشافعية، إمـام عصـره يف الفقـه،   
 هـ.643فاملراد هو، تويف بدمشق سنة وعلومه، إ ا أطلق الشي  يف علم احلديث 

 من تصانيفه: الفتاوى، مشكل الوسي . 
قاضي ؛ طبقات الشافعية البن 8/326: الكربى ؛ طبقات الشافعية23/140نظر: سري أعالم النبالء: ب 

 .1/432شهبة: 
 .4/1565( أصول ابن مفلح: 381)
 .8/4097( التحبري: 382)
 .8/4097( التحبري: 383)
 باالستفهام ألن ابن البّنا مل جيزم حبكم للخالف يف النقل عنه. صغت العنوان ( 384)
؛ اللمع: ص 2/1344الربهان:  ؛442؛ شرح تنقيح الفصول: ص4/255تيسري التحرير: ينظر: ( 385)

صفة الفتوى  ؛463املسودة: ص  ؛1/92 :اجملموع ؛483؛ املنخول: ص2/391؛ املستصفى: 72
؛ أصول ابن 4/333إعالم املوقعني:  ؛3/666الروضة: شرح خمتصر  ؛81: ص واملفيت واملستفيت

؛ شرح الكوكب املنري: 8/4098؛ التحبري: 167؛ املختصر يف أصول الفقه: ص 3/994مفلح: 
 .271؛ إرشاد الفحول: ص 194أمحد: ص اإلمام ؛ املدخل إىل مذهب 4/580
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 .385( ينظر: روضة الناظر: ص386)

 .2/940ينظر: املعتمد:  (387)
 .483املنخول: ص  ؛2/391ملستصفى: ينظر: ا( 388)
 .296املفيت واملستفيت: صالفتوى وصفة ؛ 11/105( ينظر: روضة التالبني: 389)
شي  اإلسالم حييى بن شرف بن حسن النووي )النواوي(، أبو زكريا حمي الدين، من أهل والنووي هو:  

ه، قام بتنقيح املذهب مع اإلمام نوى من قرى حوران جنوبي دمشق، يعترب من أبرز فقهاء الشافعية يف زمان
 هـ.676الرافعي، تويف سنة 

 من تصانيفه: اجملموع شرح املهذب ومل يكمله، شرح صحيح مسلم.       
 .13/294؛ البداية والنهاية: 8/395: الكربى ؛ طبقات الشافعية4/1470نظر: تذكرة احلفاظ: ي 

 .385روضة الناظر: ص( ينظر: 390)
 .296املفيت واملستفيت: صالفتوى وصفة ؛ 11/105: ( ينظر: روضة التالبني391)

 .3/666( شرح خمتصر الروضة: 392)
 .489/ 8( ينظر: اإلحكام: 393)

وابن حزم هو: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد، كان شافعي املذهب، ثـم انتقـل إىل مـذهب    
ه القلـوب لوقوعـه يف   وثـروة، نفـرت عنـ    ومال، ووجاهة، ورياسة، أهل الظاهر، كان من بيت وزارة،

 هـ.456وقلمه، تويف سنة  بلسانه، الكبار األئمة
 من تصانيفه: احمللى، إحكام األحكام يف أصول األحكام.

 .12/98؛ البداية والنهاية: 18/184؛ سري أعالم النبالء: 3/325نظر: وفيات األعيان: ي

 .128( ينظر: اللمع: ص 394)

  .4/1227العدة: ( ينظر: 395)
 .467ملسودة: صا( ينظر: 396)
 .4/604التمهيد: ( ينظر: 397)
 .878( ينظر: املوافقات: ص 398)
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، الشهري بالشاطيب، فقيه وأصولي مالكي، والشاطيب هو:  

 هـ.790من أهل غرناطة، تويف سنة 
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 من تصانيفه: املوافقات يف أصول الفقه، االعتصام. 
 .1/231؛ شجرة النور الزكية: 1/118؛ معجم املؤلفني: 1/75نظر: األعالم: ي 

 .6/314( ينظر: البحر احملي : 399)

 .493/  4عالم املوقعني: إ( ينظر: 400)
حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، مشـس الـدين، أبـو عبـد اهلل الدمشـقي      وابن القيم هو:  

ر، حمدث، تتلمذ على يـد شـي  اإلسـالم ابـن     احلنبلي، املعروف بابن قيم اجلوزية، فقيه، أصولي، مفس
 هـ.751وانتصر له، سجن معه يف قلعة دمشق، تويف سنة  تيمية،

 من تصانيفه: إعالم املوقعني عن رب العاملني، الترق احلكمية. 
 .2/143؛ البدر التالع: 6/168؛ شذرات الذهب: 14/246نظر: البداية والنهاية: ي 

 .8/4099؛ واملرداوي يف التحبري: 4/1566يف أصوله:  نسب هذا القول له ابن مفلح( 401)
 .8/4099؛ واملرداوي يف التحبري: 4/1566نسب هذا القول له ابن مفلح يف أصوله: ( 402)
 .3/995. وينظر: أصول ابن مفلح: 8/4099التحبري:  (403)
 . مادة )رجح(.2/445 :العرب ؛ لسان2/489 :اللغة مقاييس ينظر: معجم (404)
خمتصر ابن  ؛3/153تيسري التحرير: . وانظر: 4/616 :املنري الكوكب ؛ شرح8/4141 :التحبري (405)

البحر احملي :  ؛4/239اإلحكام لآلمدي:  ؛5/397احملصول:  ؛2/309العضد: احلاجب مع 
 .168؛ املختصر يف أصول الفقه: ص 6/130

حلاجب مع العضد: ؛ خمتصر ابن ا422؛ شرح تنقيح الفصول: ص 3/165ينظر: تيسري التحرير:  (406)
؛ العدة: 3/52؛ التلويح على التوضيح: 4/248: لآلمدي ؛ اإلحكام2/395املستصفى:  ؛2/311
 .309؛ املسودة: ص 3/1029

 .3/165ينظر: تيسري التحرير:  (407)
هو حممد بن حييى بن مهدي، أبو عبد اهلل، فقيه من أعالم احلنفية، ومن أصحاب هو:  ّياِنَجْرواجُل 

 هـ.397له من جرجان، سكن بغداد، وتفقه عليه القدوري، تويف سنة التخريج، أص
 من تصانيفه: ترجيح مذهب أبي حنيفة، القول املنصور يف زيارة القبور. 
 .202؛ الفوائد البهية: ص3/433؛ تاري  بغداد: 2/143نظر: اجلواهر املضية: ي 
 .4/248ينظر: اإلحكام:  (408)
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 .5/84ينظر: الواضح:  (409)
 .309: املسودة: صينظر (410)
 .3/1015؛ أصول ابن مفلح: 3/1029ينظر نسبة هذا القول لإلمام أمحد يف: العدة:  (411)
احلنابلة قول اإلمام أمحد بأنه حيتمل أن يكون مراده يف احلجة بهذا وبهذا، وحيتمل أن يكون وقد وجه  

 (.4/655؛ شرح الكوكب املنري: 8/4164)التحبري:  مراده: أنه ال ترجيح بينهما.
 .3/1029ينظر: العدة:  (412)
 .277ينظر: إرشاد الفحول: ص  (413)
هو: حممد بن علي بن حممد الشوكاني، فقيه جمتهد، من علماء اليمن، ولد بهجرة شوكان والشوكاني  

 التقليد. هـ، وكان يرى حتريم1250هـ، ونشأ بصنعاء وتعلم فيها، وولي قضاءها، ومات بها سنة 1173سنة 
 ه: نيل األوطار شرح منتقى األخبار، فتح القدير يف التفسري، إرشاد الفحول يف األصول.من تصانيف 
 .6/298؛ األعالم: 2/214نظر: البدر التالع: ي 
 .8/4164ينظر: التحبري: و .4/654شرح الكوكب املنري:  (414)
 (.4/310احلديث أخرجه أمحد يف مسنده. )( 415)

 [. 3613ل: ال ينتفع من امليتة بإهاب وال عصب. رقم ]يف كتاب اللباس، باب: من قا هوابن ماج
 [.4129( رقم ]4/113وأبو داود يف كتاب اللباس، باب: من روى أن ال ينتفغ بإهاب امليتة. )

 [.4250( رقم ]7/175والنسائي يف كتاب الفرع والعترية، باب: ما يدبغ به جلود امليتة. )
االنتفاع جبلد الكلب واخلنزير وأنهما جنسان وهما حيان. والبيهقي يف كتاب التهارة، باب: املنع من 

 [.59( رقم ]1/18)
 (.1/75)خالصة األحكام:  إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح "قال النووي: " 

 .5/84؛ الواضح: 3/1029ينظر: العدة:  (416)
 .3/1035ينظر: العدة:  (417)
 .5/89ينظر: الواضح:  (418)
 .8/4167التحبري: ينظر:  (419)
 .4/661شرح الكوكب املنري: ينظر:  (420)
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 ( ولفظه:569( رقم )1/149( احلديث أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي )421)
ِباْلِعَشاِء َحتَّى َناَداه  ع َمر  الصَّاَلَة َناَم النَِّساء  َوالصِّْبَيان   َعْن ع ْرَوَة َأنَّ َعاِئَشَة َقاَلْت َأْعَتَم َرس ول  اهلِل  

وا َقاَل )َما َيْنَتِظر َها َأَحٌد ِمْن َأْهِل اأَلْرِض َغْير ُكْم َقاَل، َواَل ي َصلَّى َيْوَمِئٍذ ِإالَّ ِباْلَمِديَنِة َوَكان َفَخَرَج َف
  ي َصلُّوَن ِفيَما َبْيَن َأْن َيِغيَب الشََّفق  ِإَلى ث ُلِث اللَّْيِل اأَلوَِّل(

 .445ينظر: الفواكه الدواني: ص  (422)
 .3/42اجملموع:  ينظر: (423)
 .1/439ينظر: الشرح الكبري البن قدامة:  (424)
 .124/ 1: بدائع الصنائعينظر:  (425)
 .8/4167التحبري: ينظر:  و .4/661( شرح الكوكب املنري: 426)
 .2/206؛ فواتح الرمحوت: 3/161؛ تيسري التحرير: 4/390التقرير والتحرير:  ( ينظر:427)
؛ 4/1198؛ نهاية الوصول: 4/263: لآلمدي اإلحكام ؛67ص ؛ اللمع:485( ينظر: التبصرة: ص428)

البحر احملي :  ؛4/506نهاية السول:  ؛3/236اإلبهاج:  ؛2/749شرح املنهاج لألصفهاني: 
 .2/369؛ شرح احمللي على مجع اجلوامع: 6/174

تفقه عصره،  ( هو عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد، أبو جعفر الشريف اهلامشي، إمام احلنابلة ببغداد يف429)
ا على أهل البدع، فحبس، فضج الناس، فأطلق، تويف ا، شديًد، كان ثقة زاهًدعلى القاضي أبي يعلى

 هـ.470سنة 
 من تصنيفاته: رؤوس املسائل، أدب الفقه. 
 .2/144؛ املقصد األرشد: 3/336؛ شذرات الذهب: 2/234نظر: طبقات احلنابلة: ي 
، الفقيه الزاهد، كان من فقهاء احلنابلة احُلْلَواِنّين، أبو الفتح هو حممد بن علي بن حممد بن عثما( 430)

 هـ.505وكثرة العبادة، تويف سنة ، والدين املتني ،ا بالورعببغداد، وكان مشهوًر
 من تصنيفاته: كفاية املبتدي يف الفقه، خمتصر العبادات.  
 .2/473صد األرشد: ؛ املق1/106؛  يل طبقات احلنابلة: 2/254طبقات احلنابلة:  نظر:ي 
؛ إرشاد 4/691؛ شرح الكوكب املنري: 8/4198؛ التحبري: 3/1023( ينظر: أصول ابن مفلح: 431)

 .279الفحول: ص
 .3/212: للكلو اني ( ينظر: التمهيد432)
 .3/1023( ينظر: أصول ابن مفلح: 433)
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 .117( ينظر: املختصر يف أصول الفقه: ص434)
 .8/4198( ينظر: التحبري: 435)
 .4/691ر: شرح الكوكب املنري: ( ينظ436)
 .2/398( ينظر: املستصفى: 437)
 .3/1044( ينظر: العدة: 438)
 .2/683( ينظر: املعتمد: 439)
 .392( ينظر: روضة الناظر: ص440)
 .3/703( ينظر: شرح خمتصر الروضة: 441)
 .3/69ينظر: الواضح:  (442)
 .8/4200؛ التحبري: 3/1025ينظر: أصول ابن مفلح: ( 443)
 . 8/4200: التحبري (444)
 (.4509( رقم )5/115أخرجه مسلم يف كتاب احلدود، باب: حد الزنا. )صحيح احلديث  (445)
 (.2314(. رقم )3/134خاري يف كتاب الوكالة، باب: الوكالة يف احلدود. )باحلديث أخرجه ال (446)
 . 8/4200التحبري:  (447)
 .3/1036ينظر: العدة:  (448)
 ينظر: الواضح: (449)
 .4/707لكوكب املنري: ينظر: شرح ا (450)
 .4/1613ينظر: أصول ان مفلح:  (451)
 .8/4221ينظر: التحبري:  (452)
 .4/707ينظر: شرح الكوكب املنري:  (453)
 .6/163ينظر: البحر احملي :  (454)
جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب الكفالة، باب: من تكفل عن ميت ديًنا فليس له أن  (455)

 (.2295، رقم )3/126يرجع. 
 .4/707؛ شرح الكوكب املنري: 3/1026ينظر: العدة:  (456)
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 فهرس املراجع

هــ(،  771هــ(، وولـده تـاج الـدين )ت    756اإلبهاج يف شرح املنهاج، تقي الدين السبكي )ت  -1
دار الكتب العلمية. بريوت؛ التبعـة: األوىل. عـام   )صححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، 

 .(م1984 -هـ 1404
، حتقيـق:  هــ( 1182)ت  رح بغية اآلمل، حممد بن إمساعيل األمـري الصـنعاني  إجابة السائل ش  -2

 القاضي حسني بن أمحدالسياغي و الدكتور حسـن حممـد مقبـولي األهـدل، )الناشـر: مؤسسـة      
 (.1986بريوت، التبعة األوىل،  –الرسالة 

 ،د تركـي حتقيق: عبد اجملي هـ(،474)ت  بو الوليد الباجيأ ،حكام الفصول يف أحكام األصولإ  -3
 .(1986 -1407، 1دار الغرب االسالمي، تونس،  /)

حتقيـق: د. سـيد    ،هــ( 631اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن )ت  -4
 (.1404بريوت، التبعة األوىل،  –اجلميلي، )الناشر: دار الكتاب العربي 

، )الناشـر: دار  هــ( 456)ت اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن أمحـد بـن حـزم األندلسـي       -5
 (.1404القاهرة، التبعة األوىل،  –احلديث 

)ت  أحكام القرآن للجصـاص، أمحـد بـن علـي املكـين بـأبي بكـر الـرازي اجلصـاص احلنفـي            -6
هــ، حتقيـق: حممـد     1405، الناشر: دار احياء الرتاث العربى ـ بريوت، سـنة التبـع:    هـ(370

 الصادق قمحاوى
الشـهري   ،علي بن حممد بن حممد بن حبيـب البصـري البغـدادي   أبو احلسن ، أدب الدنيا والدين  -7

 .م1986 :تاري  النشر ،دار مكتبة احلياة :الناشر، هـ(450 تباملاوردي )
هـ(، حتقيق: موفـق  643أدب املفيت واملستفيت، عثمان بن عبدالرمحن املعروف بابن الصالح )ت   -8

 م.2002هـ / 1423عة الثانية، عبدالقادر، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، التب
إرشاد الفحول إلي حتقيق احلق من علـم األصـول، حممـد بـن علـي بـن حممـد الشـوكاني )ت           -9

هـ(، حتقيق: الشي  أمحد عزو عناية، قدم له: الشي  خليل امليس والـدكتور ولـي الـدين    1250
 م(.1999 -هـ 1419صاحل فرفور، )الناشر: دار الكتاب العربي، التبعة األوىل 
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هـ(، دار الكتب العلميـة، التبعـة:   771األشباه والنظائر، تاج الدين عبدالوهاب السبكي )ت   -10
 م.1991هـ ــ 1411األوىل، 

هــ(، حتقيـق: أبـو الوفـاء األفغـاني، دار      490أصول السرخسي، حممد بن أمحد السرخسي )ت  -11
 م.1973-هـ1393املعرفة. بريوت. عام

مكتبـة  ، هـد السـدحان  فحتقيـق الـدكتور/   هـ(، 763)ت  حممد بن مفلح احلنبلي، أصول الفقه  -12
 م1999 -هـ 1420التبعة األوىل، الرياض -العبيكان

هــ(،  370 حممد بـن علـي الـرازي اجلصـاص )ت     ،أصول الفقه املسمى الفصول يف األصول  -13
، 1كويــت،  /الوزارة االوقــاف والشــؤون االســالمية، )حتقيــق: عجيــل جاســم النشــمي، 

 .(م1985 -هـ1405
 هــ(، 790ت إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمـي الغرنـاطي الشـهري بالشـاطيب )     االعتصام،  -14

 م.1992 -هـ 1412حتقيق: سليم بن عيد اهلاللي، الناشر: دار ابن عفان، السعودية، التبعة: األوىل، 
)دار العلم للماليني، بريوت، التبعة الثامنة عام  هـ(،1396)ت  األعالم، خري الدين الزركلي  -15

 م(1989
هــ(، دراسـة   751حممد بن أبي بكر ابـن قـيم اجلوزيـة، )ت     ،م املوقعني عن رب العاملنيإعال  -16

القـــاهرة،  -وحتقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، مكتبـــة الكليـــات األزهريـــة، مصـــر  
 م.1968هـ/1388

، هــ( 646 تمجال الدين أبو احلسن علي بـن يوسـف القفتـي )   ، إنباه الرواة على أنباه النحاة  -17
ومؤسسـة الكتـب    ،القـاهرة  –دار الفكـر العربـي    الناشـر: ، لفضل إبـراهيم حممد أبو ا :قيقحت

 .م1982 -هـ  1406 ،األوىل :التبعة الثقافية، بريوت
مشس الدين حممد بـن عثمـان بـن    ، األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقه  -18

 :الناشـر ، ن النملـة عبد الكريم بن علي حممـد بـ   احملقق:، هـ(871 تعلي املارديين الشافعي )
 .م1999 ،الثالثة :التبعة، الرياض –مكتبة الرشد 

تقـديم وتعليـق:   (، هـ562 )تعبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاني ، األنساب  -19
 .الناشر: دار اجلنان، التباعة: مركز اخلدمات واالحباث الثقافية، عبد اهلل عمر البارودي
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، هــ( 992أمحد بن قاسم العبـادي )ت  ، ي على مجع اجلوامع(يات البينات )على شرح احمللاآل  -20
التبعـة:  ، دار الكتـب العلميـة. بـريوت   ، زكريا عمـريات  :ضبته وخرج آياته وأحاديثه الشي 

 م.1996 -هـ 1417األوىل. عام
إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو  الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث،  -21

 .الناشر: دار الكتب العلمية، ق: أمحد شاكريقحت هـ(،774)ت الفداء 
هــ(،  794البحر احملي  يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي ـ )ت    -22

حتقيق ضب  نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممـد حممـد تـامر، )الناشـر: دار الكتـب      
 (.م، لبنان/ بريوت2000 -هـ 1421العلمية سنة النشر: 

هــ( )دار الكتـب العلميـة. بـريوت،      774البداية والنهاية، إلمساعيل بن عمر بـن كـثري )ت     -23
 م(1987هـ ـ  1407التبعة الثالثة عام 

هــ( )دار   1250البدر التالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حملمد بـن علـي الشـوكاني )ت      -24
 املعرفة، بريوت(

 هــ(،  587عالء الدين أبي بكر بـن مسـعود )ت   الكاساني  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  -25
 م.1986هـ ـ  1406التبعة: الثانية. عام  دار الكتب العلمية. بريوت،

هــ(،  478)ت  عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين أبو املعـالي ، الربهان يف أصول الفقه  -26
لتبعـة الرابعـة،   ا، مصـر  –املنصـورة   -الناشـر: الوفـاء   ، حتقيق: د. عبد العظيم حممود الديب

1418. 
هــ(،  911)ت  جالل الدين عبـد الـرمحن السـيوطي   ، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -27

 مكان النشر: لبنان / صيدا، الناشر: املكتبة العصرية، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم
القـوي   سـليمان بـن عبـد    وهو خمتصر روضة الناظر للموفق ابن قدامة، البلبل يف أصول الفقه  -28

 .هـ 1410التبعة الثانية  الرياض، مكتبة اإلمام الشافعي، ،هـ(716)ت التويف 
بيان املختصر وهو شرح خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه، مشـس الـدين حممـود بـن عبـد        -29

هـ(، حتقيق: د. علي مجعه حممـد، )جامعـة األزهـر بالقـاهرة، دار     749الرمحن االصبهاني )ت 
 م(.2004-هـ1424، 1السالم،  /
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هـ(، حتقيق: حممد خري رمضـان، دار القلـم،   879تاج الرتاجم، زين الدين قاسم قتلوبغا )ت   -30
 م.1992هـ / 1413دمشق، التبعة األوىل، 

تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب   -31
 من احملققني، الناشر: دار اهلداية. ، حتقيق: جمموعةهـ(1205)ت  مبرتضى، الزَّبيدي

)ت  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب ، تاري  اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم  -32
مكـان النشـر:   ، دار النشر: دار الكتاب العربـي ، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمريهـ(، 748

 األوىل. :التبعة، م1987 -هـ 1407سنة النشر: ، لبنان/ بريوت
 هـ( )دار الكتاب العربي، بريوت( 463تاري  بغداد، للختيب البغدادي أمحد بن علي )ت   -33
هــ(،  476)ت إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبـادي الشـريازي   ، التبصرة يف أصول الفقه  -34

 هـ.1403التبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: دار الفكر  حتقيق: د. حممد حسن هيتو،
حتقيـق  هــ(،  885)ت  عـالء الـدين علـي املـرادوي    ، أصـول الفقـه  التحبري شرح التحريـر يف    -35

، الريـاض  –مكتبـة الرشـد   ، سـراج الد/ أمحـد   –د/عـوض القرنـي    –د/عبدالرمحن اجلربين 
 .م2000هـ 1421التبعة األوىل 

هـ(، دراسة وحتقيـق: الـدكتور   682التحصيل من احملصول، سراج الدين حممود األرموي )ت   -36
 سسة الرسالة.عبداحلميد أبو زنيد، مؤ

هــ(،  911)ت  عبد الرمحن بن أبـي بكـر السـيوطي   ، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي  -37
 الرياض -الناشر: مكتبة الرياض احلديثة ، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللتيف

 )دار الكتب العلمية، بريوت( هـ(، 748تذكرة احلفاظ، حملمد بن أمحد الذهيب )ت   -38
هــ(، اعتنـى بـه د. نـاجي     773ر الدين بن عبدالغين املقدسي )ت التذكرة يف أصول الفقه، بد  -39

 م.2011هـ / 1432سويد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، التبعة األوىل 
هـ(، )الناشـر:  879ري يف علم األصول، ابن أمري احلاج، حممد بن حممد )املتوفى: بالتقريروالتح  -40

 ريوت(.م، ب1996 -هـ 1417دار الفكر، سنة النشر: 
هـ(، 478املعالي عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين )ت  أبو ،التلخيص يف أصول الفقه  -41
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 -حتقيق: حممد حسن حممد حسن امساعيل، حممد علي البيضون، دار الكتب العلميـة، بـريوت  
 هـ.1424-2003، 1لبنان،  /

 تحجـر العسـقالني )  أمحد بـن علـي بـن    ، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  -42
 م.1989هـ.1419التبعة األوىل ، دار الكتب العلمية الناشر:، هـ(852

 بـو اخلتـاب الكلـو اني احلنبلـي )ت    أمحـد بـن احلسـن    أالتمهيد يف أصول الفقه، حمفـوظ بـن     -43
)مركـز البحـث العلمـي،    د. حممد علـي إبـراهيم،   بو عمشه، أمفيد حممد د. هـ(، حتقيق: 510

 م(.1985-هـ1406، 1مي،  /إحياء الرتاث اإلسال
هــ(،  772التمهيد يف ختريج الفروع علـى األصـول، عبـد الـرحيم بـن احلسـن األسـنوي )ت         -44

 هـ(.1400بريوت، التبعة األوىل،  –حتقيق: د. حممد حسن هيتو، )الناشر: مؤسسة الرسالة 
ري عبيد اهلل بن مسعود بن صـدر الشـريعه احملبـوبي البخـا     ،التوضيح يف حل غوامض التنقيح  -45

 هـ(.747احلنفي )ت
حتقيـق:  (، هــ 676 )تزكريا حميي الـدين بـن شـرف النـووي      وأب، تهذيب األمساء واللغات  -46

 مصتفى عبد القادر عتا
 هـ.1327هـ(، طبعة اهلند، 852تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقالني )ت   -47
،: ، حتقيق: حممد عوض مرعبهـ(370)ت  تهذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  -48

 م.2001 -بريوت  -دار إحياء الرتاث العربي 
 دار الفكر.، هـ(972أمري بادشاه حممد أمني )ت، تيسري التحرير )شرح التحرير(  -49
دار ، هــ( 771تاج الدين عبدالوهاب السـبكي )ت  ، مجع اجلوامع )متبوع مع حاشية البناني(  -50

 م.1972 -هـ 1402الفكر. بريوت. عام 
هــ(، مـري حممـد    775نفية، عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي )ت اجلواهر املضية يف طبقات احل  -51

 كتب خانه، كراتشي.
هــ(،  909)ت اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري أصحاب أمحـد، ليوسـف بـن حسـن بـن عبـداهلادي        -52

 م(1987 هـ ـ1407حتقيق: د/ عبدالرمحن العثيمني )مكتبة اخلاجني، مصر، التبعة األوىل 
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جلالل احمللي على مجع اجلوامع، لإلمام: حسـن بـن حممـد العتـار،     حاشية العتار على شرح ا  -53
 .2009هـ(، حتقيق: حممد حممد تامر، دار الكتب العربية، 1250)ت

أبو احلسن علي بن حممد بـن حممـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي،       ، احلاوي يف فقه الشافعي  -54
 م.1994 -هـ 1414التبعة: األوىل  ،الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(450الشهري باملاوردي )املتوفى: 

ق: الـدكتور  يـ قهــ(، حت 474)ت  الوليد ابن خلف الباجي األندلسـي  ، أبواحلدود يف األصول  -55
 .الناشر: مؤسسة الزغيب للتباعة والنشر، بريوت، نزيه محاد

)ت جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكـر السـيوطي    حسن احملاضرة يف تاري  مصر والقاهرة،  -56
عيسـى البـابي    -دار إحياء الكتب العربية  :الناشر، ق: حممد أبو الفضل إبراهيميقهـ(، حت911

 م.1967 – 1387سنة النشر: ، احلليب وشركاه
خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي، ابن امللقن سراج الدين أبو حفـص    -57

ي عبـد اجمليـد إمساعيـل    هــ(، احملقـق: محـد   804 تعمر بن علي بن أمحد الشافعي املصـري ) 
 .1410الرياض، التبعة: األوىل،  –السلفي، الناشر: مكتبة الرشد 

هـ( )متبعة جملس دائرة  852الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن علي بن حجر )ت   -58
 هـ(1349املعارف العثمانية، حيدر أباد، التبعة األوىل عام 

 -حسن إمساعيل مـروة   حتقيق:هـ(، 748)ت ان الذهيب حممد بن أمحد بن عثم دول اإلسالم،  -59
 .م1999،األوىل التبعة، دار صادر، حممود األرناؤو 

هــ(،  799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املـذهب، إبـراهيم بـن فرحـون املـالكي )ت       -60
هـ  1417حتقيق: مأمون بن حمي الدين اجلّنان )دار الكتب العلمية. بريوت، التبعة األوىل عام 

 م(1996ـ 
هـ( )الناشـر: دار عبـاس    795الذيل على طبقات احلنابلة، عبد الرمحن بن رجب احلنبلي )ت   -61

 الباز للنشر والتوزيع، مكة(
امحد حممد شـاكر، مصـتفى    :حتقيق هـ(،204)ت  الرسالة، لإلمام: حممد بن ادريس الشافعي  -62

 .1940-1358القاهرة،  -بابي احلليب، مصر
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صر ابن احلاجب، تاج الدين أبي النصر عبد الوهـاب بـن علـي بـن عبـد      رفع احلاجب عن خمت  -63
(، حتقيق: علـي حممـد معـوض، عـادل أمحـد عبـد املوجـود، )دار        هـ771 الكايف السبكي )ت
 هـ، التبعة: األوىل(. 1419 -م  1999 -لبنان / بريوت  -النشر: عامل الكتب 

املكتــب  هـــ(. 676وي )ت حمــي الــدين بــن شــرف النــو روضــة التــالبني وعمــدة املفــتني.  -64
 م.1985هـ ـ  1405التبعة: الثانية. عام  اإلسالمي. بريوت.

، حتقيـق:  هــ( 620)ت روضة الناظر وجنة املناظر، لإلمام عبد اهلل بن امحد بن قدامة املقدسي   -65
 هـ(.1399، 2عبد العزيز عبد الرمحن، )جامعة اإلمام حممد بن مسعود، الرياض،  /

هـ(، حتقيـق: شـعيب األرنـؤو  )مؤسسـة      748مد بن أمحد الذهيب )ت سري أعالم النبالء، حمل  -66
 م(1989هـ ـ  1409الرسالة، بريوت، التبعة السادسة عام 

مع الكتـاب تعليـق    هـ(،273)ت  سنن ابن ماجه، لإلمام: حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويين  -67
قيق: حممد فـؤاد عبـد البـاقي،    حممد فؤاد بعد الباقي واحاديث مذيله باحكام االلباني عليها، حت

 دار الفكر، بريوت.
الناشر: دار الكتاب هـ(، )275)ت  أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود  -68

 (.العربي ـ بريوت
هــ(،  458)ت  أمحد بن احلسني بن علي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي     ، سنن البيهقي الكربى  -69

 (.1994 – 1414مكة املكرمة،  -مكتبة دار الباز  الناشر:، )حتقيق: حممد عبد القادر عتا
حتقيق: أمحد حممـد   هـ(، 279حممد بن عيسى الرتمذي )ت  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(،  -70

 دار الكتب العلمية. بريوت. شاكر،
أمحـد بـن شـعيب النسـائي      سنن النسائي )مع شرح جالل الدين السيوطي وحاشية السندي(،  -71

 علمية. بريوت.دار الكتب ال هـ(،303)ت 
هــ(، دراسـة وحتقيـق:    777سواد الناظر وشقائق الروض الناضر، عـالء الـدين احلنبلـي )ت      -72

ماجد حمروس، تقديم: أ.د أمحد منصور، أ.د حممد فؤاد، الناشر: دار احملدثني، القاهرة، التبعـة  
 م.2012هـ / 1433األوىل: 
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)املتبعيـة   هــ(، 1360)ت  وفشجرة النور الزكية يف طبقـات املالكيـة، حممـد بـن حممـد خملـ        -73
 هـ( 1349السلفية بالقاهرة، عام 

هـ( )دار الفكر،  1089شذرات الذهب يف أخبار من  هب، عبد احلي بن العماد احلنبلي )ت   -74
 م(1979هـ ـ  1399بريوت، التبعة األوىل عام 

شرح التلويح على التوضـيح ملـا التنقـيح يف أصـول الفقـه، سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر             -75
هـ(، احملقق: زكريا عمريات، )الناشـر: دار الكتـب العلميـة    793فتازاني الشافعي )املتوفى: الت

 مـ(. 1996 -هـ  1416لبنان، التبعة األوىل  –بريوت 
 حتقيـق: طـه عبـدالرؤوف سـعد.     هـ(.684أمحد بن إدريس القرايف )ت  شرح تنقيح الفصول.  -76

 م.1993 -هـ 1414ثانية. عام التبعة: ال نشر: مكتبة الكليات األزهرية. القاهرة.
القاضـي عضـد الـدين اإلجيـي عبـدالرمحن بـن أمحـد        ، شرح العضد علي خمتصر ابن احلاجب  -77

مكتبــة الكليــات الزهريــة. ، مراجعــة وتصــحيح: د/شــعبان حممــد إمساعيــل ، هـــ(756)ت
 م.1983-هـ 1403عام

ار الفكـر.  د هــ(.  682عبـد الـرمحن بـن قدامـة )ت      الشرح الكـبري )متبـوع بـذيل املغـين(.      -78
 م.1984هـ ـ  1404بريوت.التبعة: األوىل. عام 

حتقيـق: د/حممـد الزحيلـي، و    ، هــ( 972حممد بن أمحد بـن النجـار )ت  ، شرح الكوكب املنري  -79
 هـ.1413التبعة: الثانية. عام ، طبع مبتابع جامعة أم القرى، داد/نزيه مح

، يـين ق الدكتور علي العمريحتقيهـ(، 476)ت  إبراهيم الشريازي، شرح اللمع يف أصول الفقه  -80
 .م1987 -هـ 1407القسيم  –دار البخاري 

دار ، هــ( 864حممـد بـن أمحـد احمللـي )ت    ، شرح احمللي على مجع اجلوامع مع حاشـية البنـاني    -81
 .1982-هـ 1402الفكر. بريوت. عام 

هـ(، دراسة وحتقيـق: عبـدالعزي   883شرح خمتصر أصول الفقه، أبو بكر بن زايد اجلراعي )ت  -82
يدي، وعبدالرمحن احلتاب، وحممد رواس. الناشر: دار غراس للنشر والتوزيـع، الكويـت،   القا

 م.2012هـ / 1433التبعة األوىل: 
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حتقيــق: د/عبــداهلل ، هـــ(716ســليمان بــن عبــدالقوي التــويف )ت، شــرح خمتصــر الروضــة  -83
 م.1987-هـ 1407التبعة: األوىل. عام، الرتكي.مؤسسة الرسالة. بريوت

 .هــ(  749)ت مشس الدين حممود بن عبد الرمحن األصفهاني  بيضاوي يف علم األصول.لل شرح املنهاج  -84
 هـ.1410الناشر: مكتبة الرشد. الرياض. التبعة: األوىل. عام  حتقيق: د/ عبد الكريم النملة.

، حتقيـق: أمحـد   هـ(393)ت  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن محاد اجلوهري  -85
 م. 1987 -  ه 1407بريوت، التبعة: الرابعة  –دار العلم للماليني عبد الغفور عتار، 

احملقـق:  ، هــ( 354 ت)، حممد بن حبان أبو حـامت الب سـيت  ، صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  -86
 (.1993 – 1414التبعة: الثانية، ، بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، )شعيب األرنؤو 

بو عبـد  أ ،يامهأمور رسول اهلل وسننه وأاملختصر من  اجلامع املسند الصحيح ،صحيح البخاري  -87
حممد زهري  :حتقيق ،هـ(256)ت اجلمفي البخاري ةبراهيم بن املغريإمساعيل بن إاهلل حممد بن 

 .(هـ1422، 1 / ،دار طوق النجاه) ،بن ناصر الناصر
د حتقيق: حممد فـؤاد عبـ  هـ(، 261)ت  مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم  -88

 (.بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العربي ، )الباقي
حتقيـق: حممـد   هــ(،  695)ت  أمحد بن محدان احلراني احلنبلـي ، صفة الفتوى واملفيت واملستفيت  -89

 1404 -التبعة: الرابعة ، بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي ، ناصر الدين األلباني
هــ( )طبـع    902الـرمحن السـخاوي )ت    الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، حممـد بـن عبـد     -90

 هـ( 1353القاهرة، عام 
، احملقـق: حممـد حامـد الفقـي    ، هــ( 526 ت) حممد بن حممد ابن أبـي يعلـى،  ، طبقات احلنابلة  -91

 بريوت -الناشر: دار املعرفة 
هـ(، حتقيق: عبـد الفتـاح    771طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين عبد الوهاب السبكي )ت   -92

 التناحي )دار إحياء الكتب العربية(احللو، وحممود 
هــ(، حتقيـق: د/ علـي     851بكر بن أمحد بن قاضي شـهبة )ت   وطبقات الفقهاء الشافعية، أب  -93

 حممد عمر )مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة(
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هـ( )دار صادر، بـريوت، عـام    230التبقات الكربى )طبقات ابن سعد(، حممد بن سعد )ت   -94
 هـ( 1376

هــ(،  748)ت  أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمـان بـن قاميـاز الـذهيب    ، غرب العرب يف خرب من  -95
 بريوت -الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوني زغلول

حتقيق: د/أمحـد  ، هـ(458القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني الفراء )ت، العدة يف أصول الفقه  -96
 م.1993-هـ 1414. عام التبعة: الثالثة، املباركي

 مشس الدين أبو اخلـري ابـن اجلـزري    حممد بن حممد بن يوسف،، غاية النهاية يف طبقات القراء  -97
 هـ.1351، مكتبة ابن تيمية :الناشر، هـ(833 ت)

 ت)محـد بـن زكريـا االنصـاري     أزكريـا بـن حممـد بـن      ،غاية الوصول يف شرح لب األصـول   -98
 صر.(، دار الكتب العربية الكربى، مهـ926

د.  :قيـ قحت، هــ( 643 تاملعروف بابن الصالح ) ،عثمان بن عبد الرمحن، فتاوى ابن الصالح  -99
 :التبعـة ، بـريوت  –مكتبة العلـوم واحلكـم، عـامل الكتـب      الناشر:، موفق عبد اهلل عبد القادر

 هـ.1407 ،األوىل
اشـي  فتح الغفار بشرح املنـار املعـروف مبشـكاة األنـوار يف أصـول املنـار وعليـه بعـض حو          -100

الناشـر: دار  هــ(،  970)ت  زين الدين بن إبراهيم بـن حممـد بـن جنـيم احلنفـي      البحراوي،
 م.2001 – 1422سنة النشر:  ،الكتب العلمية

الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبداهلل مصتفى املراغي، قام بنشره حممـد علـي عثمـان،      -101
 م.1947هـ / 1366

)ت عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن حممـد البغـدادي         ،الفرق بني الفرق وبيـان الفرقـة الناجيـة     -102
 .1977التبعة الثانية، ، بريوت –دار اآلفاق اجلديدة  الناشر:هـ(، 429

هــ(،  456)ت علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري ، الفصل يف امللل واألهواء والنحل  -103
 .القاهرة –مكتبة اخلاجني  الناشر:

هــ(، تصـحيح: حممـد     1304عبد احلي اللكنوي )ت الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، حملمد   -104
 )دار الكتاب اإلسالمي( اني،مبدر الدين النع
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هـ( وهو شرح مسلم الثبـوت يف ًاول  1225عبدالعلي حممد األنصاري )ت، فواتح الرمحوت  -105
هـ(. وهو متبوع بذيل املستصـفى للغزالـي.دار   1119الفقه حملب الدين بن عبدالشكور )ت

 م.1983-هـ 1403التبعة: الثانية. عام، تالكتب العلمية. بريو
 تأمحد بن غنيم بن سامل النفراوي )، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني  -106

 (.الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، )احملقق: رضا فرحات، هـ(1126
رتاث هـ(، حتقيق: مكتبة حتقيق ال817القاموس احملي ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي )ت  -107

يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، التبعة الثامنة: 
 م.2005هـ / 1426

د/ عبد اهلل  هـ(.حتقيق: 489منصور بن حممد السمعاني )ت  قواطع األدلة يف أصول الفقه،  -108
 م.1998هـ ـ  1419احلكمي، ود/ علي احلكمي.التبعة: األوىل. عام 

عاقد الفصول )خمتصر كتاب حتقيق األمل يف علمي األصول واجلدل(، قواعد األصول وم  -109
هـ(، حتقيق: د. علي عباس 739عبداملؤمن بن عبداحلق، صفي الدين البغدادي )ت 

حكمي، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، التبعة الثانية: 
 م.2013هـ، 1434

بعها من االحكام الفرعية، ابن اللحام، عالء الدين أبي القواعد والفوائد األصولية ومايت  -110
هـ(، احملقق: عبد الكريم 803احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي )ت 

 م(. 1999 -هـ  1420الفضلي، )الناشر: املكتبة العصرية، التبعة: 
 –بداملوجود حتقيق عادل عهـ(، 688)ت  جليعالحممود د بن محم، الكاشف على احملصول  -111

 .م1998 – 1419 التبعة األوىل، بريوت –دار الكتب العلمية  على معوض،
، حتقيق: فوقية حسني حممود، هـ(478)ت  إمام احلرمني عبدامللك اجلويين، الكافية يف اجلدل  -112

 ميالدية. 1979 -هجرية  1399متبعة عيسى البابي احلليب القاهرة، سنة النشر: 
أبو الفداء عبد اهلل  :قيقهـ(، حت630)ت  األثري اجلزريابن  الكامل يف التاري ،  -113

 م. 1987 - 1407سنة النشر:  الناشر: دار الكتب العلمية، القاضي،
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كشف األسـرار شرح املصنف على املنـار. )وبذيله شرح نور األنوار على املنار ملال جيون   -114
 لمية. بريوت.دار الكتب الع هـ(. 710عبد اهلل بن أمحد النسفي )ت  هـ(. 1130ت 

 م.1986هـ ـ  1406التبعة: األوىل. عام 
سرار عن أصول فخر السالم البزدوي، عبد العزيز بن امحد بن حممد، عالء الدين كشف األ  -115

 -(، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت730البخاري، )ت 
 .1997 -هـ1418، 1لبنان،  /

والفنون، ملصتفى بن عبد اهلل الشهري حباجي خليفة  كشف الظنون عن أسامي الكتب  -116
 م(1990هـ ـ 1410هـ( )دار الفكر، بريوت، 1067)ت

دار ، احملقق: عبد الفتاح أبو غدةهـ(، 852) أمحد بن علي بن حجر العسقالني، لسان امليزان  -117
 النشر: مكتب املتبوعات االسالمية

الناشر: دار هـ(، 476)ت لشريازيأبو إسحاق إبراهيم بن علي ا، اللمع يف أصول الفقه  -118
 .م1985هـ، 1405التبعة األوىل، ، بريوت –الكتب العلمية 

هـ(. وتكملتـه لتقي الدين  676حمي الدين بن شرف النـووي )ت  اجملموع شرح املهذب.  -119
 دار الفكر. بريوت. واملتيعي، ،هـ(756)ت  السبكـي،

، حتقيق: د/طه العلواني، هـ(.606فخر الدين الرازي )ت احملصول يف علم أصول الفقه.  -120
 م.1992-هـ 1412التبعة: الثانية. عام، مؤسسة الرسالة. بريوت.

هـ(، دراسة: 1336خمتصر طبقات احلنابلة، حممد مجيل بن عمر البغدادي )ابن شتي( )ت  -121
 هـ(.1406، عام 1فؤاد أمحد زمرلي )دار الكتاب العربي، بريوت،  

مام أمحد بن حنبل، علي بن حممد بن علي البعلي املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإل  -122
 مكة املكرمة(. -، حتقيق: د. حممد مظهربقا، )جامعة امللك عبد العزيز هـ(803)ت 

، هــ( 1346عبـدالقادر بـن أمحـد بـن بـدران )ت     ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل   -123
 م.1981 -هـ 1401. عامالتبعة: الثانية، الرسال. بريوتمؤسسة ، حتقيق: د/عبداهلل الرتكي

 بريوت. .دار القلمهـ(، 1393)ت  حممد األمني الشنقيتي، مذكرة أصول الفقه  -124
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مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، عبداهلل بن أسعد اليافعي   -125
 م.1970 هـ /1390هـ(، مؤسسة األعلمي للمتبوعات، بريوت، التبعة الثانية، 768اليمين )ت 

 هـ(،405)ت  املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري  -126
 .1990 – 1411بريوت، التبعة األوىل،  –مصتفى عبد القادر عتا، دار الكتب العلمية حتقيق: 

حممد بن حممد ، املستصفى يف علم األصول. وبذيله فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت  -127
 م.1983 -هـ 1403التبعة: الثانية. عام، دار الكتب العلمية. بريوت، (هـ505زالي )تغال

 أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، مسند أمحد بن حنبل  -128
، بريوت –الناشر: عامل الكتب ، )احملقق: السيد أبو املعاطي النوري، هـ(241)املتوفى: 

 (.م 1998هـ ـ 1419التبعة: األوىل، 
هـ(، 682هـ(، وشهاب الدين )ت652آلل تيميه: جمد الدين )ت، املسودة يف أصول الفقه  -129

 حتقيق: حممد حمي، هـ(745مجعها: أمحد بن حممد احلراني )ت، هـ(728وتقي الدين )ت
 الدين عبداحلميد.دار الكتاب العربي. بريوت.

املكتبة العلمية. ، هـ(770امحد بن حممد الفيومي )ت، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -130
 بريوت.

هـ(، 626معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، ياقوت بن عبداهلل احلموي )ت  -131
 م.1993هـ / 1414حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، التبعة األوىل، 

ر إحيـاء  )داهــ(  1408)ت معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة   -132
 الرتاث العربي، بريوت(

احملقق: عبد السالم  هـ(،395)ت معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا   -133
 م..1979 -هـ 1399حممد هارون، الناشر: دار الفكر، التبعة: 

حتقيق: هـ(، 436)ت  حممد بن علي بن التيب البصري أبو احلسني، املعتمد يف أصول الفقه  -134
 ،يسخليل امل

 1403التبعة األوىل، ، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية   -135
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عثمان بن عبد الرمحن، أبوعمرو، ، معرفة أنواع علوم احلديث، وي عرف مبقدمة ابن الصالح  -136
الناشر: دار ، احملقق: نور الدين عرت، هـ(643تقي الدين املعروف بابن الصالح )املتوفى: 

 م1986 -هـ 1406سنة النشر: ، بريوت –سوريا، دار الفكر املعاصر  -الفكر
)ت حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ، معرفة القراء الكبار على التبقات واألعصار  -137

الناشر: ، حتقيق: بشار عواد معروف، شعيب األرناؤو ، صاحل مهدي عباسهـ(، 748
 هـ. 1404التبعة األوىل، ، بريوت –مؤسسة الرسالة 

حتقيق: د. علي عبد هـ(، 476)ت براهيم بن علي بن يوسف الشريازي إ، املعونة يف اجلدل  -138
 1407التبعة األوىل، ، الكويت –الناشر: مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي ، العزيز العمرييين

مقبول املنقول من علمي اجلدل واألصول على قاعدة مذهب إمام األئمة ورباني األمة،   -139
هـ(، دراسة وحتقيق: عبداهلل البتاطي، 909ت يوسف بن أمحد بن عبداهلادي املقدسي )

 م.2007هـ، 1428الناشر: دار البشائر اإلسالمية، بريوت، التبعة األوىل: 
(، حتقيق: هـ397 )تبي احلسني علي بن عمر بن القصار املالكي ل، ألاملقدمة يف األصو  -140

 م(.1999، 1مصتفى خمدوم )دار املعلمة للنشر والتوزيع، الرياض،  
هـ(،  884ألرشد يف  كر أصحاب اإلمام أمحد، إبراهيم بن حممد بن مفلح )ت املقصد ا  -141

 حتقيق: عبد الرمحن بن عثيمني )مكتبة الرشد. الرياض(
حتقيق: هـ(، 548)ت حممد بن عبد الكريم بن أبي بكر أمحد الشهرستاني، امللل والنحل  -142

 .1404بريوت،  -دار املعرفة  الناشر:، حممد سيد كيالني
حممد بن احلسن  قول شرح منهاج الوصول. )متبوع بذيل نهاية السول(،مناهج الع  -143

 دار الكتب العلمية. بريوت. هـ(، 922البدخشي )ت 
هـ(، 597)ت عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي ، املنتظم يف تاري  امللوك واألمم  -144

 هـ1358التبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار صادر 
عثمان املقري، املعروف بابن احلاجب  يف علمي األصول واجلدل،منتهى الوصول واألمل   -145

 م.1985هـ ـ  1405التبعة: األوىل.  دار الكتب العلمية. بريوت، هـ(، 646)ت 
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هـ(، 505حامد حممد بن حممد بن حممد الغزالي )ت  واملنخول من تعليق األصول، أب  -146
 لبنان. -حتقيق: حممد حسن هيتو، دار الفكر، بريوت

حتقيق: هـ(، 928)ت الرمحن العليمي عبد األمحد فى تراجم أصحاب اإلمام أمحد،املنهج   -147
 .الدار: دار صادر عبد القادر االرناؤو  ومن معه،

 ،يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل الظاهري احلنفي، املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف  -148
 الدكتور: تقديم:، مد أمنيحممد حم كتور:الدق يق(، حتهـ874 تمجال الدين ) ،أبو احملاسن

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب :الناشر، سعيد عبد الفتاح عاشور
هـ(، حتقيق: علي حممد 748ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب )ت   -149

 م.1963هـ / 1382البجاوي، دار املعرفة، بريوت، التبعة األوىل: 
عالء الدين مشس ابي بكر حممد بن امحد  ،ختصر(ميزان األصول يف نتائج العقول )امل  -150

، 2 / ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث) ،حممد زكي عبد الرب :حتقيق ،هـ(539السمرقندي، )ت
 (.1997 - هـ1418

النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين أبو احملاسن املعروف بابن تغري بردي   -151
 هـ.1348اهرة، التبعة األوىل، هـ(، دار الكتب املصرية بالق874)ت 

نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر، عبد القادر بدران القدومي   -152
مارات العربية ومكتبة اهلدى رأس اخليمة اإل طبع يف دار احلديث بريوت، ،هـ(1346)ت
 م.1991ـ  األوىلالتبعة  دة،حاملت

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد ، أهل األثر نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصتلح  -153
، احملقق: عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي، هـ(852بن أمحد بن حجر العسقالني )املتوفى: 

 هـ(1422الناشر: متبعة سفري بالرياض عام )، التبعة: التبعة األوىل
)ت نشر البنود على مراقي السعود، سيدي عبد اهلل بن ابراهيم العلوي الشنقيتي   -154

 -هـ1421، 1لبنان،  / -هـ(، حممد علي البيضون، )دار الكتب العلمية، بريوت1230
 م(.2000
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نفائس األصول يف شرح احملصول، لإلمام: شهاب الدين ابي العباس امحد بن ادريس عبد   -155
(، حتقيق: عادل امحد عبد املوجود 684الرمحن الصنهاجي املصري املعروف بالقرايف )ت 

، 4الرياض،  / ة،سعوديال ةالعربي ةلكممكتبه نزار مصتفى الباز، املوعلي حممد معوض، 
 م.2005-هـ1425

عبدالرحيم بن احلسن ، نهاية السول )شرح منهاج األصول يف علم األصول للبيضاوي(  -156
دار ابن حزم. ، حققه وخرج شواهده الدكتور شعبان حممد إمساعيل، هـ(772اإلسنوي )ت

 م.1999 -هـ 1420بريوت.التبعة األوىل. 
، هـ(715صفي الدين حممد بن عبدالرحيم اهلندي )ت، نهاية الوصول إىل دراية األصول  -157

التبعة: األوىل. ،نشر: املكتبة التجارية. مكة املكرمة، حتقيق: صاحل اليوسف، وسعد السويح
 م.1996 -هـ 1416اعم 

هــ(  1339ي )تهدية العارفني )أمساء املؤلفني و آثار املصنفني(، إمساعيـل باشـا البغـداد     -158
 م(1990هـ ـ 1410)دار الفكر، بريوت، 

الواضح يف أصول الفقه، أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي )ت   -159
، 1لبنان،  / -هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، )مؤسسة الرسالة، بريوت513

 (.1999 -هـ1420
هـ(، حتقيق: أمحد األرناؤو  وتركي 764الصفدي )ت  الوايف بالوفيات، صالح الدين خليل  -160

 م.2000هـ / 1420مصتفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، 
هـ(، حتقيق: د. عبداحلميد أبو زنيد، 518الوصول إىل األصول، أمحد بن علي بن برهان )ت  -161

 م.1983هـ / 1403مكتبة املعارف، الرياض، 
هـ(، حتقيق: د/ 681حممد بن خلكان )ت  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن  -162

 إحسان عباس )دار صادر، بريوت(



 

 

 
 

 
 

  علوم القرآن الكريم: ثالثًا
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 163          د. حامت بن عبد الرحيم التميمي...          أفعال العلم يف القرآن الكريم 

 

 

 

 

 

 

 أفعال العلم يف القرآن الكريم

 بني حذف مفعوهلا وَتْنِزيلها َمْنِزَلة الالزم
 

 

 

 إعداد

 كلية القرآن والدراسات اإلسالمية - أستاذ مشارك

 فلسطني - جامعة القدس
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 165          د. حامت بن عبد الرحيم التميمي...          أفعال العلم يف القرآن الكريم 

 بني حذف مفعوهلا وَتْنِزيلها َمْنِزَلة الالزم لم يف القرآن الكريمأفعال الع

 :البحث ملخص

هذا البحُث َيَتَطرَُّق إىل أفعاِل الِعْلِم الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا يف القرآِن الكـريِم،  
ُحِذَف مفعوُلها، أو أنَّهـا ُنَِِّّلـْ  َمْزَِِّلـَة الـالفم  فـال      وبيان كون تلك األفعال متعدَِّيًة َو

حتتاُج إىل مفعوٍل  كي يكوَن الغرُض من الكالِم إسزاَد الفعِل إىل الفاعِل، دوَن التطرُِّق 
إىل املفعوِل الذي َوَقَع عليه الفعُل. َمَع استعراِض أقواِل املفسـريَن يف تلـَك األفعـاِل،    

ِل، وبياِن الرَّاِجِح مزها. ومن نتائِج هذا البحِث أنَّ ِمْن أفعاِل الِعْلِم ومزاقشِة تلَك األقوا

﴾، ڦ﴿، و﴾ېئ﴿ الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا هي ثالثُة أفعاٍل مضارعٍة فقط  وهـي 

وأما بقية أفعـال الِعْلـِم فقـد ُِّـرَِّح مبفعوهلـا. وأنَّ أالـَا املواتـِع الِتـي          ،﴾ٹ﴿و
 َيَتَرجَُّح كوُنها متعدَِّيًة على كوِنها ُمَزََِّّلًة َمْزَِِّلَة الالفم. اخُتلَف فيها بني املفسرين
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ABSTRACT: 

This research includes collecting the verbs of “Knowing”  that 

its object was not declared in the Holly Qoran, And to state that 

these verbs are transitive (Mota’di) and that it’s object was deleted, 

or that it was treated like Intransitive verb (Lazem), so it doesn’t 

need an object.  So that the purpose of the speech is to refer the 

verb to the subject, without tackling the object that was affected by 

the act. With reviewing of the statements of the commentators in 

those verbs, and discussing those words, and clarifying the 

predominant among them. 

One result of this research that the the verbs of “Knowing that 

its object was not declared are only three acts; “Ya’lamoon”, 

“Ta’lamoon”  an “Ya’lam”. The rest of the verbs of “Knowing”  

has it’s object declared. Most of the positions that the 

commentators had disagreed on would predominantly be transitive 

rather than being treated like intransitive. 



 167          د. حامت بن عبد الرحيم التميمي...          أفعال العلم يف القرآن الكريم 

 املقدمة:

املنَي، وأفضُل الصالِة وأَتمُّ التسليِم علـى نبيِّزـا َّمَّـٍد اهلـادي     احلمُد هلِل ربِّ الع
 األمنِي، وعلى آله وِّحبه أمجعنَي، وبعُد.... 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ         ڳ ﴿ فإنَّ اهلَل تعاىل قْد أْحَكَم كتاَبُه الكريَم وَفصََّل آياِتـهِ 

وأْسَكَتْ  فصاَحُتُه ، ففاقْ  بالاُة هذا الكتاِب بالاَة البلغاِء، [1]هود:  ﴾ں ڱ ڱ
 ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ أْفَصَح الُفَصَحاِء، فأذعزوا له وانقادوا َلمَّا َظَهَر َلُهـْم أنَّـهُ  

. َفُكــلُّ َكِلَمــٍة ِفيــِه، َبــْل ُكــلُّ َحــْرٍف، َمَقــدَّر   [42]فصــل :  ﴾ڻ ں ں   ڱ ڱڱ
 ِر كلمًة كلمـًة، وحرفـًا حرفـًا،   بإحكاٍم. فكاَن هذا الكتاُب العظيُم َحِرّيًا بالتََّأمُِّل والتََّدبُّ

 .  [82]الزساء:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ    ڇ  ڇ ڇچ چ چ﴿
فمن راَم الفصـاحَة بـأ ى مزافهلـا فعليـه بـالقرآِن الكـريِم  فقـد حـاَف فزـوَن          
الفصاحِة والبالاِة كافًة، َوَلْم يغادر مزها شيئًا. وِمْن بنِي الفزوِن البالايَِّة الِتـي اشـتمَل   

، وهي حبقٍّ بالاٌة ساميٌة، وأسلوب  راٍق، يأخُذ باأللباِب، وحييِّر «املفاعيل حذُف»عليها 
العقوَل. وهو موتوع  دقيق  جّدًا، حيتاُج إىل نظٍر ثاقٍا، وتـدبٍُّر عميـٍق. والكتابـُة فيـه     
شائكٌة، ولكزَّها شائقٌة. ومما يِّيد الكتابة يف هذا املوتوع دقًة ولطافًة أنَّه يشبُه إىل حـدٍّ  

برٍي موتوعًا آخَر ال يقلُّ عزه فصاحًة وبالاًة وروعـًة  وهـو َتْزِِّيـُل الِفْعـِل املتعـدي      ك
َمْزَِِّلَة الالفم، ويف كثرٍي من املواتِع جيوُف الوجهاِن من حْيُث الصزاعُة الزَّْحِويَّـُة، وأمَّـا   

ُه أنسـَا باملقـاِم،   ِمْن حْيُث البالاُة فال بدَّ أْن يكوَن ألحدِهَما مِّيٌة على اآلخِر، َتْجَعُل
 َوَأْلَصَق ِبالسَِّياِق الذي َوَرَد فيه. 

وإذا كان األمُر على هذه الدَّرجِة من الدِّقَِّة فاستقصاُء هذا املوتوِع ال يقوُم بـه  
كاتا ، وال يفي به حبث   بل تفزى األعماُر وال ُيحاط ِبهذا املوتـوع ُخْبـرًا. وحسـُا    

 ه، وجٍِّء من أجِّائه. املرِء أن ُيِلمَّ بطرف من أطراف
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ولذا فقد َوَقَع االختياُر على أفعـال الِعْلـِم يف القـرآن الكـريم  ملعرفـِة البالاـِة       
 املرتتبِة على حذف مفعوهلا أو َتْزِِّيلها َمْزَِِّلة الالفم. واهلل املوفق. 

 أسباب اختيار املوتوع 

 أهمُّ األسباِب الختياِر هذا املوتوع هي:

 ى الرأي الصائا يف موتوع هذا البحث.الرابُة يف الوقوف عل  -1
 الرابُة يف تبِط املصطلحاِت املتعلَِّقِة بالقرآِن الكريِم وتفسرِيِه.  -2

 عدُم وجوِد دراسٍة مستقلٍة يف املوتوع.  -3

 أهداف الدراسة 

 أبرُف األهداِف املتوقَُّع حتقيُقها من خالل هذه الدراسة هي:

الكريم اليت جيوف حذف مفعوهلا،  االطالع على أفعال العلم الواردة يف القرآن  -1
 وَتْزِِّيُلها َمْزَِِّلة الالفم.

بيان أوجه الشبه وأوجه االختالف بني حذف املفعول من أفعال الِعْلِم، وَتْزِِّيلها   -2
 َمْزَِِّلة الالفم.

بيان الرَّاِجِح من الوجهني يف املواتِع الِتي جيوف فيها كون أفعال العلم َّذوفة   -3
 ََِّّلًة َمْزَِِّلة الالفم.املفعول، وكوِنها ُمَز

 الدراسة  ُةيَّمِّأَه

 هذِه الدراسِة من خالل: ُةيَّمِّأَهتربف 
 الِتي تزاول  هذا املوتوع. -حبسا علم الباحث –َأنََّها األوىل   -1

َأنَّ القوَل حبذِف املفعوِل، أو َتْزِِّيل الفعِل املتعـدي َمْزَِِّلـة الـالفم، يرتتَّـُا عليـه        -2
  يف املعزى.اختالف يف اإلعراب و

 أنَّها تسعى إىل بيان الوجه األِّوب يف املواتع اليت فيها خالف يف أفعال العلم.  -3
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 حدود الدراسة: 

هذه الدراسُة َّدودٌة بدراسِة حذِف املفعـوِل أو َتْزِِّيـل الفعـل املتعـدي َمْزَِِّلـة      
 الالفم، من أفعال الِعْلِم يف القرآن الكريم، وال تشمُل ارَيها من األفعال. 

 الدراسات السابقة: 

مل َيِقِف الَباِحُث َعَلى ِدَراَسٍة َأََِّّلْ  َمْوُتوَع حذف املفعول من أفعال الِعْلِم يف 
 القرآِن الكريِم، أو َتْزِِّيلها َمْزَِِّلة الالفم، حبسِا املزهِج العلميِّ.

 مزهجية البحث:

مواتِع أفعاِل الِعْلِم الِتي َلـْم   اتََّبَع الباحُث اْلَمْزَهَج االستقرائيَّ  إْذ قاَم باستقراِء
ُيَصرَّْح مبفعوهلا يف القرآِن الكريِم. َواتََّبَع الباحُث أيضًا املزهَج الوِّـفيَّ  وذلـك ِبـِذْكِر    

 أقواِل املفسريِن يف املواتِع املستخرجِة، ومزاقشِة تلَك األقواِل  لبياِن الرَّاِجِح مزها. 

 مباحَث وخامتٍة، وذلك َعَلى الزحو اآلِتي: وقد جاَء هذا البحُث يف مقدمٍة ومخسِة

 املقدمة: وفيها استعراُض أدبيَّاِت البحِث. 
 املبحث األول: مدخل  وتأِّيل .

 املبحث الثاني: َأْفَعاُل الِعْلِم اْلُمْثَبَتُة اْلَواِقَعُة ِفي اْلَفَواِِِّل.
 ي َاْيِر اْلَفَواِِِّل. املبحث الثالث: َأْفَعاُل الِعْلِم اْلُمْثَبَتُة اْلَواِقَعُة ِف

 املبحث الرابع: َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة اْلَواِقَعُة ِفي اْلَفَواِِِّل.
 املبحث اخلامس: َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة اْلَواِقَعُة ِفي َاْيِر اْلَفَواِِِّل.

 اخلامتة: وفيها أهمُّ الَزَتاِئِج.

 السبيلواهلل املوفق واهلادي إىل سواء 
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 املبحث األول: مدخٌل وتأصيٌل

 وفيه ثالثة مطالا:

 املطلا األول: أَهمِّيَُّة احلذِف بشكٍل عامٍّ وشروُطُه

إذ   ات فصـاحتها وبالاتهـا  َممـن ِسـ   ٌةَماحلذف من خصائص العربية، وهو ِس
 .(1)من باب شجاعة العربية جين على اإلجياف واالختصار، وجيعله ابُن ها قائمًاكان بياُن

اريهـا مـن    عزها بداللِة لالجتِّاِء  كلمٍة : إسقاُطبقوله احلذَفيُّ الرماِن وعّرف
 .(2)أو فحوى الكالم احلاِل

ألن احملذوف كاملزطوق   من أفصح كالم العرب احلذَف أنَّ يِّالشجر ويرى ابُن
 وَفُذُحـ ويرى كذلك أنَّ  له، ال يكمل معزاه إال به. به، من حيث كان الكالم مقتضيًا

 .(3)عجيبٌة لقرآن كثريٌةا

وال  ،صار إليهعلى أنه ال ُي علماُء العربية َعَموملا كان احلذف ِبهذه املثابة فقد أْج
 إال باجتماع شيئني:  ،ُنَسْحَتْسُي

وطرح  ،، مبزاها على ما اختص  به العربية من اإلجيافٌةفزيَّ إليه ترورٌة تدعَو أْن - 1
  .فضول الكالم

 كالمه السابق. يف يُّ، كما أفاد الرماِناحملذوف دليل على  يدلَّ أْن - 2

مبا يدّل عليـه مـن    : وال جيوف احلذف حتى يكون احملذوف معلومًا(4)وقال املربُد
 متقدم خرب، أو مشاهدة حال.

، ولـيس  واحلركـةَ  واحلرَف واملفرَد اجلملَة العرُب : قد حذفِ (5)يزِّوقال ابن ِج
 معرفته. من تكليف علم الغيا يف ه، وإال كان فيه ترب علي من ذلك إال عن دليٍل شيء 
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 ِّـلةَ عليـه وال وُ  ال حيذفون ما ال داللَة : والعرُب(6)الِمالسَّ عبِد بُن وقال العُِّّ
 .واإلفهـامِ  مـن اإلفـادةِ   الكـالمِ  وتِع لغرِض زاٍفعليه ُم ما ال داللَة حذَف ألنَّ  إليه

 .معانيه إىل األفهاِم ، وتقريُاالكالِم تقليُل احلذِف وفائدُة

وإْذ قد بدْأنا يف احلذِف بذكِر وقال عبُد القاهِر اجلرجاِنيُّ عن حذف املفعول به: "
إذ ال يكون املبتدأ إال اً ا، فإن ُأْتبُع ذلَك ذْكَر املفعوِل بِه إذا   املبتدأ، وهو حذف اسم

َأخصُّ، واللطائُف كأنهـا   فِإنَّ احلاَجَة إليه أمسُّ، وهو مبا حنُن بصدده  ُحِذَف ُخصوًِّا
 .(7)"فيه َأكثُر، ومما َيْظهر بسببِه ِمَن احُلْسن والرَّْوَنِق َأعجُا وَأْظَهُر

املطلا الثاني: أوجه الشبه واالختالف بني حذف املفعول وَتْزِِّيـل الفعـل املتعـدي     
 َمْزَِِّلة الالفم

يف أن املفعـول اـري    يشرتك حذف املفعول وَتْزِِّيل الفعل املتعدي َمْزَِِّلة الـالفم 
مصرٍَّح به يف الكالم، لكنَّ بيزهما فرقًا دقيقًا يزبغـي التزبُّـه إليـه، وةاِّـٍة عزـد تفسـري       

 القرآن الكريم  فإن املعزى الذي تفيده اآلية خيتلف باختالف ذيزك الوجهني. 
وقد أوتح علماء الزحو والبالاة متى يكـون املفعـول َّـذوفًا، ومتـى يكـون      

ْزَِِّلَة الالفم. وتفصيل ذلك أنَّ األاراض من الكالم خمتلفٌة متزوعٌة، وبزاًء عليها ُمَزَِّّاًل َم
 يذكر املفعول به أو حيذف، أو ُيَزَِّّل الفعل املتعدي َمْزَِِّلة الالفم. 

أن ُيْزَسـا إىل   مـن اـريِ   ،ووجوِده الفعِل وقوِع مبجرِدفإذا أراد املتكلُم اإلخباَر 
 علـى سـبيل املثـال:    فيقـال   عامٍّ ٍنْوإىل فعل َك مبصدره مسزدًاجاء فُي ،فاعٍل أو مفعوٍل

 . "كاَن ترب " أو "َوَقع ترب "

 ائ﴿وإذا كان الغرُض إسزاَد الفعل إىل فاعله، وتعليَقه مبفعوله، فيذكران، حنـو:  

وحيـذف  « ال تـأكلوا »[  إذ ال يصـحُّ هزـا أن يقـال:    130]آل عمران:  ﴾ەئ ەئ

 ژ﴿فعوله مقصود  وال ُيْستغزى عزه. وكذا يف قوله تعاىل: املفعول  ألن تعليق الفعل مب
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[  إذ لو حذف املفعول هزا أيضًا ملا كان للكـالم فائـدٌة، وال   32]اإلسراء:  ﴾ڑ ژ
 ُعِلَم املقصوُد مزه. 

وإذا كان الغرُض اإلخباَر مبجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليهمـا، فُيَزـَُِّّل   
َمْزَِِّلة الالفم، وال يقدَّر له مفعول   ألن املقدَّر كاملـذكور،  الفعل املتعدي يف هذه احلالة 

[، معزاه: هل َيْسـَتوي  9]الِّمر:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ومزه قوله تعاىل: 

 [ معزـاه: 68]اـافر:   ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿َمْن له ِعْلم وَمْن ال علَم له. وقوُله تعـاىل:  
بيان حال الفاعل فحسُا  هو الذي مزه اإلحياء واإلماتة. وباجلملة فمتى كان الغرض

  .(8)فإن الفعل ال ُيَعدَّى  فإّن تعديته تزقض الغرض

وإذا ُحِذَف املفعوُل لغرٍض ما من األاراض اليت حيذف من أجلها فإنـه ُيَقـدَُّر    

 [، تقديره:3]الضحى:  ﴾چ  چ چ ڃ ڃ﴿ألن احملذوف كاملذكور  وذلك كقوله تعاىل: 
لة الالفم  فإنه ال ُيَقـدَُّر  ألن املفعـول اـري مزـويٍّ     وما قالك. ةالف تْزِّيل الفعل مْزِّ

 أِّاًل.

 املطلا الثالث: حذف املفعول يف أفعال الِعْلِم ةاٍَِّّة
كان  فكرُة البحِث ابتداًء استعراض مجيِع األفعاِل املتعدية يف القرآن الكريم من 

ملوتوَع طويـل  ومتشـعا ،   حْيُث حذُف مفعوِلها أو َتْزِِّيلها َمْزَِِّلة الالفم، ولكنَّ هذا ا
وحيتاُج إىل عدٍد من البحـو.. فلـم يكـن بـد  مـن االقتصـاِر علـى جانـٍا مـن هـذا           

أَلنََّها من أكثِر األفعاِل « العلم»املوتوع، وقد وقع االختيار يف هذا البحث على أفعال 
َِِّلة الالفم، وقد ورودًا يف القرآن الكريم، وأدقِّها ِمْن َحْيُث حذُف مفعوهلا أو َتْزِِّيلها َمْز

اختلَف املفسروَن فيها اختالفًا بيِّزًا، كما سيظهر من خالِل استعراِض أقواِلِهْم، بـل إن  
املفسر الواحد يقول يف بعض املواتع بأحد الوجهني، ويقول يف موتٍع آخَر شبيٍه بـه  

 بالوجه اآلخر.
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أفعـاِل الِعْلـِم   وقد كان لعلماِء الزحِو والبالاِة كالم  حـوَل حـذِف املفعـوِل يف    
وحنِوَها على وجه اخلصوص، ومن ذلك ما قاله ابُن هشاٍم من أنه َيْكُثُر حذُف املفعوِل 

 [13]البقـرة:   ﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ كقوله تعـاىل:   نفي العلم وحنوه بعد

ــْم   :َأي ــون َأنَُّه ــَفَهاءال يعلم ــاىل:   .ُس ــه تع  ﴾چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ﴿وكقول
ُر تقديِر ابن هشاٍم أن املفعول َّذوف ، وأن الفعل ليس ُمَزَِّّاًل . وظاه(9)[85]اْلَواِقَعة: 

 َمْزَِِّلَة الالفم.

 ،﴾ۆ﴿أكثـر فواِّـل القـرآن مـن حنـو:      أنَّ « مفتاح العلـوم »وذكر ِّاحا 

حتتمــل أْن تكــوَن ُمَزََِّّلــًة َمْزَِِّلــة الــالفم، وأن يكــوَن هلــا مفعــول   ،﴾مئ﴿ ،﴾چ﴿
 .ابِن هشاٍم. َوَلْم يقيِّده بالزفِي ك(10)َّذوف 

"، َشـَرَحُه الشـريُف اجلرجـاِنيُّ بقولـه: "ألن بعـض      أكثر فواِّـل القـرآن  وقوُلُه: "

 ﴾حخ جخ مح جح مج حج﴿فواِّله َيَتَعيَُّن فيـه القصـُد إىل الفعـل  كقولـه تعـاىل:      

 ٹ﴿[، وبعضها َيَتَعيَُّن فيه القصُد إىل جمرَِّد االختصار  كقوله تعـاىل:  230]البقرة: 

 . (11)أي: مآَل أمركم وعاقبته"[، 34]الروم:  ﴾ڤ ٹ

وسيظهر من خالل هذا البحث أن احلالَة الثانيَة ِّحيحٌة، وقد أمجع املفسـرون  
. وأمـا  (12)يف اآلية املذكورة وحنوها على أنَّ الفعَل متعدٍّ، ومفعوله َّـذوف  اختصـاراً  

ن الفعـل  احلالُة األوىل فليس األمُر فيها كما ذكر  إذ قد ذها فريق  من املفسـرين إىل أ 
. فدعوى التعيُّن الِتي ذكرها الشـريُف اجلرجـاِنيُّ   (13)متعدٍّ، ومفعوله َّذوف  اختصارًا

 اري مسلََّمٍة.

هذا... ومل يزبِّه الشريُف اجلرجانيُّ على أمر آخـر يـدخل حتـ  قـول ِّـاحا      
  املفتاح: "أكثر فواِّل القرآن"  وهو أنَّ بعَض فواِِّل القرآِن قد ُِّـرَِّح فيهـا بـاملفعول   
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ــه تعــاىل:   ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئڦ ۈئ﴿وذلــك كقول

، الكويفِّ هزا قد ُِّرَِّح مبفعوله وهو فاِّلٌة يف العدِّ ﴾ڦ﴿[  فالفعل 40، 39]الِّمر: 
 .(14)وليس فاِّلًة يف بقية مذاها العدِّ

    ۅ ۅ﴿وكذا فإنَّ الشريَف اجلرجاِنيَّ مل يزبِّْه على حنو قولـه تعـاىل:   

هزـا يتَعـيَُّن    ﴾ې﴿[، فـإن الفعـل   151]البقرة:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ
 كوُنُه متعدّيًا  ألن مفعوله هو العائـد علـى االسـم املوِّـول، كمـا سـيأِتي يف مطلـع       

 املبحث الثاني.

وإذا ُتمَّ كالُم السَّكَّاِكيِّ إىل كالِم ابِن هشاٍم كانْ  أترُب أفعاِل العلِم الِتي َلْم 
: مثب   واقع  ِفي اْلَفَواِِِّل، ومثبـ   واقـع  ِفـي    ُيَصرَّْح مبفعوهلا يف القرآن الكريم أربعًة

ــِر اْلَفَواِِّــِل.    ــِر اْلَفَواِِّــِل، ومزفــي  واقــع  ِفــي اْلَفَواِِّــِل، ومزفــي  واقــع  ِفــي َاْي َاْي
 وسُيخصَُّص لكلِّ واحٍد مزها مبحث  مستقل  به، وِّواًل إىل الرأِي األدقِّ يف ذلك.
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 ْثَبَتُة اْلَواِقَعُة ِفي اْلَفَواِصِلاملبحث الثاني: أفعال الِعْلِم اْلُم

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلُمْثَبَتـُة الِتـي َلـْم ُيَصـرَّْح مبفعوهلـا ِفـي اْلَفَواِِّـِل يف سـتٍة         
 ومخسنَي موتعًا يف القرآن الكريم، وسيأِتي استعراتها عرب املطالا اآلِتية:

 ِّ االسم املوِّول.املطلا األول: أفعال الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف حيِّ
َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلُمْثَبَتُة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل يف حيِّ الصلة 
ــه تعــاىل:    لالســم املوِّــل يف أربعــِة مواتــَع فقــط يف القــرآن الكــريم  وهــي: قول

[، وقوله تعاىل: 151]البقرة:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ﴿

 ېئ﴿[، وقوله تعاىل: 239]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ﴿

ــعراء:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ــاىل:  132]الشـ ــه تعـ  ﴾جح مج حج    يث ىثمث﴿[، وقولـ
 [. والتقدير فيها: ما َلْم تكونوا تعلمونه، مبا تعلمونه، مما يعلمونه.39]املعارج: 

 وهذه املواتع مجيعها ال حتتمل الَتْزِِّيل َمْزَِِّلة الالفم  بل يتعيَُّن كوُنهـا متعديَّـًة،  
ومفعوهلا َّذوف   ألنه العائد على االسم املوِّول. واألاراض من احلـذف يف هـذه   
احلال متعددة  فمزها: االختصار  ألن املفعول معلوم، بـل األكثـر يف القـرآن الكـريم     

. ومزها رعاية الفواِّل. ومزها: التعميم  لتـذها الـزفس يف تقـديره    (15)حذف العائد
  كلَّ مذهٍا.

 ال الِعْلِم اْلَواِقَعة يف ُجملٍة حاليٍَّة. املطلا الثاني: أفع

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلُمْثَبَتُة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل يف ُجَمٍل حاليٍة 
 .(17)، ومخسٌة بتاء اخلطاب(16)يف اثين عشر موتعًا  مزها سبعٌة بياء الغيبة

تع مع مزاقشتها، وبيان الـراجح فيهـا،   وفيما يأِتي استعراض  لبعض هذه املوا
 ويقاُس اريها عليها.
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 [.22]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿املوتع األول: قوله تعاىل: 

 أو ﴾ۅ﴿للمفسرين يف هذا املوتع كالم مطوَّل من حيـث تعديـة الفعـل    
 لِّومه:

وممن ذكر فيه التعدية وجهًا واحدًا: الطربيُّ، ومكـي ، والسـمعانيُّ، والبغـويُّ،    
تعلمـون أّن اهلل َخلقكـم وخلـق    ُن اجلوفيِّ، واريهـم. والتقـدير عزـدهم: وأنـتم     واب

 . (18)، وحنو ذلكوأنتم تعلمون أنه ال رّب لكم يرفقكم اريه. أو: وات واألرضاالسم

و ووأنتم ذوممن ذكر فيه اللِّوم وجهًا واحدًا: البقاعيُّ، وابُن عاشور. والتقدير: 
تعليقـه   دون لفاعلـه فقـط   الفعـل  إثبـات ن العلة فيه هـي  َوَوجََّهُه ابُن عاشور بأ .علٍم

 .(19)مبفعول

واألكثرون جوفوا فيه الوجهني، ومزهم: الِّخمشريُّ، والبيضاويُّ، وأبو حيَّـاَن،  
 . (20)والسمني احلليبُّ، وَأُبو السُُّعوِد، واريهم. مع تقدميهم الوجه الثاني وترجيحه

 املزاقشة والرتجيح

ختالف بني املفسرين يف هذا املوتع، ويدل على هذا أن من الواتح جدًا قوة اال .1
الكثرة مزهم قد ذكروا الوجهني يف املسألة، وهذا يدل على أن الوجهني معتربان، 

 وهلما َّمل يف التفسري، وليس أحدهما تعيفًا أو مردودًا.

من األمور املهمة الِتي تساعد يف الرتجيح معرفة املخاطبني باآليـة الكرميـة  أهـو     .2
طاب للعرب الذين نِّل فيهم القرآن؟ أْم خطاب ألهل الكتاب؟ أْم َأنََّها عامة؟ خ

 ڱ﴿وهذا األخري هو الراجح  ألنَّ اآليَة السابقة هلـذه اآليـة افتتحـ  بقولـه:     

 . وبزـاءً (21)، وال دليل على ختصيصها بفريق معيَّن، فتبقى علـى عمومهـا  ﴾ڱ
أن اآليـَة خطـاب  للعـرب،     مـن - (22)على هذا فإن ما ذها إليه بعض املفسرين
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 -وأنَّهم كانوا على درجة من الفطزة والذكاء، ولذا جاء وُِّفهم يف اآلية بـالعلم 
 ارُي سديٍد يف نفسه، وال فيما ُيبزى عليه.

مبا أنَّ اآليَة عامٌة جلميع الزاس فإنه جيا محل العلم املذكور فيهـا علـى مـا يليـق      .3
 ومه.باملقام، سواء  قيل بتعدية الفعل أو بلِّ

 هـو  ﴾ۅ ۋ﴿ذها الِّخمشريُّ وارُيه إىل أن الغرض مـن اجلملـة احلاليـة     .4
توبيُخ من جعل هلل نّدًا. وأنَّ التوبيَخ يكوُن أوتَح وآَكَد على وجه َتْزِِّيل الفعـل  
َمْزَِِّلة الالفم  إذ إنَّ َمْن َجَعَل هلل نّدًا وهو عاِلم  بذلك، يستحق التوبيَخ أكثَر ممـن  

. وعزد التأمل والتدقيق فإنَّ املعزى املذكور إمنـا ُيسـتفاد مـن    َفَعَل ذلك عن جهل
 اجلملة احلالية، وليس من لِّوم الفعل أو تعديته. 

من القواعِد الفاِّلِة يف موتوِع هذا البحث كما تقدم: قصـد املفعـول أو عـدم     .5
قصده يف الكالم  فإن كان املفعول مقصودًا فالفعل متعدٍّ، وإن َلْم يكن مقصـودًا  

ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم. وعزد إنعام الزظر فإن َعَدَم قصد املفعول ال يعطي املعزى  فهو
الدقيق لآلية  إذ ليس املراُد إثباَت أن املخاطبني من أهل العلم واملعرفة مبعزاهمـا  
املطلق  وإمنا املراُد بياُن تقبيِح من جعل هلل نّدًا وهو يعلم أنه ليس هلل ند  أو مثيل ، 

اري ذلك من التقديرات. وهذا إمنا يتفـق مـع كـون املفعـول مقصـودًا، وأنـه       أو 
 ُحذف للتعميم.

من خالل ما تقدم َيَتَرجَُّح كون الفعل يف اآلية متعديًا، مع ِّـحة القـول اآلخـر     .6
 واعتباره. واهلل تعاىل أعلم.

ــاىل:  ــه تعـ ــاني: قولـ ــع الثـ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ املوتـ

 [. 42]البقرة:
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[  22ملفسرين يف تعدية الفعل ولِّومه هزا عن أقواهلم يف اآلية ]اختلف  أقوال ا
فيلحظ أن عدد القائلني بلِّوم الفعل هزا هو أقل مما كان هزالك. وعلى سـبيل املثـال   
فإن الِّخمشريَّ ذكر يف اآلية السابقة الوجهني، بيزما ذها هزا إىل أن الفعل متعدٍّ، وابن 

َزَِّّاًل َمْزَِِّلَة الالفم، بيزما اقتصر هزا على كونه عاشور اقتصر هزالك على كون الفعل ُم
 ، واري هذا كثري.(23)متعديًا

والتقدير يف هذه اآلية عزد من يـرى الفعـل متعـديًا: وأنـتم تعلمـون أنـه َنِبـي         
 . (24)ُمرسل ، أو: وأنتم تعلمون أنكم البسون كامتون، وحنو ذلك

فال يزاسا   وأنتم من ذوي العلمالالفم:  والتقدير عزد من يرى أنه ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة
وأنـتم  . والتقـدير عزـد البقـاعيِّ:    (25)أن يكـتم احلـق ويلبسـه بالباطـل     مًامن كان عاِل

 .(26)مكلفون

 املزاقشة والرتجيح

 املزاقشة هزا هي ذات املزاقشة يف اآلية السابقة، مع مالحظة نقاط الفرق اآلِتية:

كان من أهـل   ْنَم املقصود أنَّ  َمْزَِِّلَة الالفم بأنَّرجح أبو حيَّاَن كون الفعل ُمَزَِّّاًل  -1
العلم واالطالع على ما جاءت به الرسل ال يصلح له لـبس احلـق بالباطـل وال    

وهذا التقديُر الذي قدره أبو حيَّاَن جيعل املفعـول مقصـودًا  إذ لـيس     .(27)كتمانه
العلـم مبـا جـاءت بـه     املراُد يف اآلية العلَم على إطالقه  وإمنا هو مـا ذكـره مـن    

 الرسل.

 التقدير الذي ذكره البقاعيُّ َلْم يشاركه فيه أحـد مـن املفسـرين، وتفسـري العلـم       -2
بالتكليف ال يأِتي إال بارتكاب جماٍف، بل جمـافاٍت. ومـن املقـرر أن احلمـَل علـى      

 احلقيقِة أوىل.
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َمْزَِِّلـة   َلِِّّذا ُنـ ألنـه إ هزا َمْزَِِّلة الـالفم    ﴾ڳ﴿جِّم الطِّيِبيُّ بعدم َتْزِِّيل الفعل   -3
موِّوفون بالعلم الـذي هـو    َبِزي إسرائيل املذكورين يف اآلية على أن الالفم دلَّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: اآليـة الِتـي بعـدها   وذلك يزايف  ،كماٍل وُِّف

فكيف  ،إذ نفى عزهم وِّف العقل  [44]البقرة:  ﴾ے ھ ھھ ھ ہ
ج علـى أن  !! وقولـه هـذا خمـرَّ   (28)يثب  هلم هزا وِّـف العلـم علـى اإلطـالق    

 [ هم العرب، وقد سبق بيان تضعيف هذا القول.22املخاطبني يف اآلية ]

 متعـدٍّ، ُحـِذَف مفعولـه اختصـارًا      ﴾ڳ﴿من خالل ما سبق َيَتَرجَُّح أن الفعل   -4
 لداللة ما قبله عليه. واهلل تعاىل أعلم. 

 ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ﴿املوتع الثالث: قولـه تعـاىل:   

 .[75البقرة: ] ﴾حخ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 هزا متعدٍّ، ومفعولـه َّـذوف  لداللـة    ﴾حخ﴿مجهور املفسرين على أن الفعل 
الكالم عليه، والتقدير: وهم يعلمون َأنَُّهْم َّرفون، أو: وهـم يعلمـون َأنَُّهـْم كـاذبون     

 .(29)، وحنو ذلكوهم يعلمون عقاب حتريفهمفرتون، أو: 

عَل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم، والتقدير: وذها البقاعيُّ، وَّمد رشيد رتا، إىل أنَّ الف
 .(31)َوَجوََّف َأُبو السُُّعوِد الوجهني .(30)وهم عاملون بالصواب، عن اري ُذهوٍل أو نسياٍن

 املزاقشة والرتجيح

كوُن اجلملة حاليَّة يقتضي أن يكون َّط التوبيخ والتشزيع علـيهم هـو مـا دلـ        -1
ال علمهـم َأنَُّهـْم حيرفـون. مـع مالحظـة أن      عليه احلال  وهو َأنَُّهْم حيرفون يف ح
بعيـد  عـن هـذا     (32)"حاملون للعلم فاهمون لهالتقدير الذي ذكره البقاعيُّ  وهو "
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املعزى  ألن كون اإلنسان حاماًل للعلم، فاِهمًا له، ال يستلِّم أنه حيرف عن عمـٍد  
ه وقصٍد واستحضاٍر  ألن التحريف قد يقع مزه عـن ذهـوٍل أو نسـياٍن مـع كونـ     

 حاماًل للعلم فاِهمًا له!!

التقديراُت الِتي ذكرها القائلون بَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم مآهلا إىل القول بتعديـة    -2
، (33)"حـاَل كـونهم عـاملني مستحِضـرين لـه     الفعل  فالتقدير عزـد أبـي السـعود: "   

يف "". والتقدير عزد َّمد رشيد رتا: مستحِضرين لهويلحظ تعديته الفعل بالالم: "
، (34)"حال العلم بالصواب واستحضـاره، ال َأنَُّهـْم كـانوا علـى نسـيان أو ذهـول      

"، فالفعل متعدٍّ، سواء  عدِّي بزفسه أو العلم بالصوابويلحظ تعديته الفعل بالباء: "
 حبرف اجلرِّ.

سيأِتي يف املواتع الالحقة أن كثريًا من املفسرين القائلني بَتْزِِّيل الفعل هزا َمْزَِِّلة   -3
لالفم َلْم يقولوا به يف تلك املواتع، على الـرام مـن كـون اإلعـراب واحـدًا،      ا

 والزظم واحدًا.

 فالراجح يف هذا املوتع أن الفعل متعدٍّ. واهلل تعاىل أعلم.  -4

 املطلا الثالث: أفعال الِعْلِم اْلَواِقَعة ِّفًة

يف مثانيِة مواتَع يف القـرآن الكـريم:    ﴾ڄ﴿ ِّفًة لكلمة ﴾حخ﴿ وقع  مجلة
 يما يأِتي بيان بعضها، مع املزاقشة وبيان الراجح فيها، ويقاُس اريها عليها.وف

 مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی ی ىئ﴿ املوتع األول: قوله تعـاىل: 

]البقررررررررررررررر     ﴾حخ جخ مح جح مج حج يثىث مث جث يت ىت   مت خت حت جت يب ىب

230]. 
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 ذها الطربيُّ، والِّجاج، والسمعانيُّ، والبغـويُّ، والزسـفيُّ، واخلـافُن، إىل أن   

 زها اهللها إذا بيَّلقوم يعلموَنيف اآلية متعدٍّ، ومفعوُله َّذوف ، والتقدير:  ﴾حخ﴿الفعل 
 لقـوم أو:  .(36)ما أتـى بـه رسـوله ِّـدق     وأنَّ ،وعد اهلل حق يعلمون أنَّ. أو: (35)هلم

 .(38)، وحنو ذلك(37)يعلمون ما أمر اهلل به

ْم يقـدروا مفعـواًل للفعـل    وذها آخرون إىل َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم، ولذا َل

، واكتفوا ببيان فضيلة العلـم، واحلكمـة مـن ختصـيص البيـان بالعلمـاء دون       ﴾حخ﴿

ومن هؤالء املفسرين: الواحديُّ، والقرطيبُّ، «. يفهمون»مبعزى  ﴾حخ﴿اريهم، أو أن 
 .(39)والبيضاويُّ، والبقاعيُّ، وَأُبو السُُّعوِد، والشوكانيُّ، واآللوسيُّ وأبو حيَّاَن،

 املزاقشة والرتجيح

بالرجوع إىل القاعدة األم الِتي يقوم عليها موتوُع حـذِف املفاعيـل فـإن تقـديَر       -1

إليه  هو خالف املتبادر  إذ املقصود من اآلية هو ما ذها ﴾حخ﴿مفعوٍل للفعل 
أِّحاب الرأي الثاني  من أن املقصوَد بياُن فضيلِة العلماِء، وأنَّهم الذين يقدرون 

حكام وبياِنها للزاس. وليس املقصود بيان ماهيَّة األمر الذي وقع على استزباط األ
 عليه العلم.

، وقد أجـاب أِّـحاب القـول الثـاني عـن سـبا       (40)من املعلوم أن الصفة قيد   -2
فـإن   ختصيص البيان بالعلماء دون اريهم. وأما على رأي أِّحاب القول األول

سبيل املثال فالتقدير عزـد  هذا القيد قد دخله قيد  آخر  وهو ذكر املفعول، وعلى 
" يكون التبيني فقط للمتصفني ِبهذه الصفة، وال وعد اهلل حق يعلمون أنَّالِّجاج: "

يف أن مثـل هـذه   يكون لغريهم!! وهكـذا يقـال يف بقيـة التقـديرات. وال شـكَّ      
 التقديرات اْير مزاسا للمقام.
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 ۈئ ۆئ﴿ولـه تعـاىل:   اآلية فيها بيان فضيلة العلم والعلماء، وهي تشبه يف املعزـى ق   -3

 ، وقد تـرجح هزالـك أن الفعـل ُمَزـَِّّل     [9]الِّمر:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
 َمْزَِِّلَة الالفم، فكذلك َيَتَرجَُّح هزا. واهلل تعاىل أعلم.

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿املوتع الثـاني: قولـه تعـاىل:    

 .[97]األنعام:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

ل  َمْزَِِّلة الالفم  إْذ َلْم يقدروا له هزا ُمَزَِّّ ﴾ېئ﴿مجهور املفسرين على أن الفعل 
. قد فصلزا اآليات ليتدّبرها أولو العلممفعواًل، أو قدروه مبعزًى يفيد كونه الفمًا  حنو: 

 .(41)لقوم هلم قابلية العلم . أو:لقوم يتدبرون. أو: لقوم يعقلون قد فصلزا اآلياتأو: 

ذلـك   لقوم يعلمـون أنَّ ه: وذها اخلافُن إىل جعل الفعل متعديًا، والتقدير عزد
َوَجـوََّف َأُبـو السُّـُعوِد،     .(42)وكمـال علمـه وقدرتـه    ،يستدل به على وجود الصـانع  مما

  .(43)واآللوسيُّ، الوجهني

 املزاقشة والرتجيح

من األمور الِتي تساعد يف ترجيح لـِّوم الفعـل أو تعديتـه هزـا معرفـة املقصـود         -1

 ،(44)آللوسـيُّ وَّمـد رشـيد رتـا      وهـذا مـا ذكـره َأُبـو السُّـُعوِد وا     ﴾ڍ﴿بـ
وخالِّته: أنه إذا كان املقصود آيات القرآن الكريم فـإن الفعـل يكـون متعـديًا،     

ون ملـ ويعالقـرآن،  آيـات   معـانيَ  لقوم يعلمـون ويكون العلم خاًِّا، والتقدير: 
تلـك  رون يف يتفكَّـ فالتقـدير: لقـوٍم   اآليات التكويزية . وإذا كان املقصود مبوجبها
 .احلال مون حقيقَةفيعلاآليات 

التقدير الذي ذكره اخلافُن فيه َخْلٌط بـني اآليـات الَتْزِِّيليـة واآليـات التكويزيـة،        -2
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وُيْلَحُظ فيه شيء  من االتطراب. والتقدير الذي ذكـره البقـاعيُّ أكثـر انضـباطًا     
 مزه  إذ يظهر أنه يريد به اآليات التكويزية.

ح كـون املـراد باآليـات هـو اآليـات      من اجلليِّ أن سـياَق اآليـاِت الكرميـِة يـرج      -3

 ُمَزـَِّّل  َمْزَِِّلـة   ﴾ېئ﴿التكويزية، وعليه فيرتجح قول مجهـور املفسـرين أنَّ الفعـل    
 الالفم، واهلل تعاىل أعلم.

 ﴾ېئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿املوتع الثالث: قولـه تعـاىل:   
 .[105]األنعام: 

ال املفسـرين  [ إال أن أقو97على الرام من وجود تشابه بني هذه اآلية واآلية ]

على اللِّوم أو التعدي  وبعض مـن محلـوه هزـاك علـى      ﴾ېئ﴿يف محل الفعل متبايزٌة 
 اللِّوم محلوه هزا على التعدي، والعكس كذلك.

 . (45)اري أن الكثرة من املفسرين على َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم هزا أيضًا

اجلـوفيِّ، والزسـفيُّ.   وأما الذين قالوا بأن الفعل متعـدٍّ فهـم: الطـربيُّ، وابـن     
 .(46)من الباطل احلقَّ. أو: يعلمون إذا تبيَّن هلم لقوم يعلمون احلقَّعزدهم:  والتقدير

 املزاقشة والرتجيح

اآليــاُت املــذكورُة هزــا حتتمــل أن تكــون اآليــات الَتْزِِّيليــة، وحتتمــل أن تكــون   -1
اآليـات   التكويزية، كمـا يف اآليـة السـابقة. اـري أن السـياق هزـا يـرجح كوَنهـا        

 الَتْزِِّيلية.

تعود على القرآن الكريم، وعليه فـال ُبـدَّ أن يكـون العلـُم      ﴾ڈ﴿الضمري يف   -2
املذكوُر متعلقًا بالقرآِن الكريِم. فيكون التقدير على حنو ما تقدم يف الزقطة قبلها: 

 القرآن.آيات  معانَي لقوم يعلمون
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 يف هـذه اآليـة، واهلل تعـاىل    متعـدياً  ﴾ېئ﴿بزاًء على ما تقدم َيَتَرجَُّح كون الفعل   -3
 أعلم.

 املطلا الرابع: أفعال الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف ُجْملٍة شرطيٍَّة

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم يف ُجَمٍل شرطية يف تسعَة عشـَر موتـعًا، مزهـا سـبعٌة بيـاء      
. وفيما اسـتعراض لـبعض هـذه املواتـع، مـع      (48)، واثزا َعَشَر بتاء اخلطاب(47)الغيبة

 املفسرين فيها وبيان الراجح مزها، ويقاُس اريها عليها.قشة أقوال مزا

ــاىل:    ــه تع ــع األول: قول  ﴾ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿املوت
 .[102]البقرة: 

، وال يتسع املقام ﴾ېئ﴿للمفسرين كالم  طويل  جدًا يف العلم املراد بقوله تعاىل 
 مجيع ما ذكروه.  إليراد

نفي العلم عن املذكورين هـو َأنَُّهـْم َلـْم     ومن أبرف ما قالوه وجهان  األول: أنَّ
يعملوا بعلمهم، فكانوا مَبْزَِِّلة من َلْم يعلم  ألن مثرة العلم هي العمل. وهـذا الوجـه   

 .(49)عليه أكثر املفسرين

، وأن فاعلـه  مـذموم   شيء  السحَروالثاني: أنَّ العلَم املزفيَّ عزهم هو العلُم بأنَّ 

قوله: جاء تذيياًل ل ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ذلك أنَّ قوله:  ، والدليُل علىنيسرااخلمن 

 .(50)احملذوف ِهمفعوِل على أنه دليُل لََّدَف ،﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 املزاقشة والرتجيح

ــه     -1 ــالعلم املــذكور بقول ــرة األقــوال يف حتديــد املــراد ب  ڻ ڻ﴿الســبا يف كث

، ثم ﴾ک ک﴿هو أن العلم قد ُأثب  هلم بقوله يف اآلية نفسها  ﴾ڻ
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. ممـا اسـتدعى إجيـاد حـلٍّ لـدفع هـذا       ﴾ڻ ڻ ڻ﴿نفي عـزهم بقولـه   
 اإلشكال.

 الوجه األول الذي عليه أكثر املفسرين ُمَخرَّج  على أن الفعل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم.   -2

بزاًء على الوجه األول فإن نفي العلم عزهم ليس على احلقيقـة  ألنـه أثبـ  هلـم       -3
 املبالغة.العلم قبل ذلك  بل يكون نفي العلم عزهم على سبيل 

الوجه الثاني ُمَخرَّج  على أن الفعل متعدٍّ، وأن له مفعـواًل َّـذوفًا، دل عليـه مـا       -4
قبله. ويكون العلم املثب  هلم اري العلم املزفي عزهم. وعلـى هـذا الوجـه فزفـي     

 العلم عزهم هو على احلقيقة، وليس جمافًا.

كون ، ولذلك َيَتَرجَُّح من املقرر أن احلمل على احلقيقة أوىل من احلمل على اجملاف  -5
 الفعل متعديًا. واهلل تعاىل أعلم.

ــاىل:   ــه تع ــاني: قول ــع الث  ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿املوت

 .[103]البقرة:  ﴾ۓ

ــِة الســابقِة، وفاِّــلتهما واحــدة    ــر اآلي ــى إث ــُة جــاءت عل  ے ے﴿هــذه اآلي

وعلى الرام من ذلك فإن بعض املفسرين قد اختلف  أقواُلهم هزا عمـا   ،﴾ۓ
الك  إْذ إن بعضًا ممن محلوا الفعل هزالك على اللـِّوم محلـوه هزـا علـى التعـدي       هز

لـو  كالِّخمشريِّ، وأبي حيَّاَن، والسمنِي احلليبِّ، وأِبي السُّـُعوِد، واآللوسـيِّ. والتقـدير:    
 .(51)ثواب اهلل خري مما هم فيه كانوا يعلمون أنَّ

 املزاقشة والرتجيح

فيما بني املوتعني ناشئ  عن أن هـذا املوتـع    اختالف أقوال فريق من املفسرين  -1
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ذكر فيه العلم مرًة واحدًة فقط، وليس مرتني كما يف املوتع السابق، فاإلشـكال  
 الوارُد هزالك اري وارٍد هزا. 

مبا أن اآليتني متواليتان وفاِّلتهما واحدة فاألبلغ أن يكـون الفعـل فيهمـا علـى       -2
و يكون متعـديًا فيهمـا. وأمـا اختالفـه     نسق واحٍد  فيكون الفمًا يف املوتعني، أ

 فمخل  بالبالاة.

الراجح من خالل هذا أن يكون الفعل هزا متعديًا  كما يف املوتـع السـابق  ملـا      -3
 ذكر. واهلل تعاىل أعلم.

 [.184]البقرة: ﴾ ڳ          گ گ گگ ک ک ک﴿املوتع الثالث: قوله تعاىل: 

دٍّ، ومفعوُلُه َّذوف ، وهلم يف متع ﴾ڳ﴿الغالبية من املفسرين على أن الفعل 
تقديره أقوال  متقاربٌة، وأحسزها أن يكون مقدرًا حبسا ما قبل الشـرط  أي: إن كزـتم   

 .(52)تعلمون ما يف الصيام من اخلري والفائدة

َوَجوََّف البيضاويُّ، وأبو حيَّاَن، والسمني احلليبُّ، وَأُبو السُّـُعوِد، واآللوسـيُّ، أن   
 .(53)اًل َمْزَِِّلَة الالفم، واملعزى: إن كزتم من أهل العلم والتمييِّيكون الفعل ُمَزَِّّ

 املزاقشة والرتجيح

أملح البيضاويُّ، وَأُبو السُُّعوِد، واآللوسيُّ، إىل تضعيف القول بَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة   -1
والسـمنُي  بيزما قدَّم أبو حيَّـاَن  «. قيل»الالفم  وذلك من خالل تصدير الكالم بـ

 لوجه على الوجه اآلخر.هذا ا

بالرجوع إىل القاعدة العامة يف َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم فـإنَّ احلكمـَة مـن تـرك       -2
املفعول بالكلية اري ظاهرٍة  إذ مـا الـرابط بـني كـون الصـوم خـريًا وبـني كـون         
اإلنسان من أهل العلم باملعزى العامِّ للعلم؟ بيزما تظهـر حكمـة تقـدير املفعـول     
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لى الوجه اآلخر  وهي أن الصوم فيه اخلريية كل اخلريية ملن عرف ما فيه جليًة ع
 من أوجه اخلري الِتي ال حتصى.

أمُر الصوِم أمر  تشريعيُّ، وال يتوِّل إليه اإلنسان مبجرد كونـه مـن أهـل العلـم       -3
والتدبر، ولذا فال بدَّ ملعرفة وجه اخلريية من توقيٍف وتعليٍم، وهـذا ال يـتمُّ علـى    

 ِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم  وإمنا على الوجه اآلخر.وجه َتْز

 يف اآليـة الكرميـة متعـدٍّ،    ﴾ڳ﴿الذي َيَتَرجَُّح من خالل هذه الزقاط أنَّ الفعَل   -4
وأنه حذف إما اختصارًا  لداللة ما قبله عليه، وإما أنه حذف للتعميم  يف إشـارٍة  

 ٌة. واهلل تعاىل أعلم.إىل أنَّ وجوه كون الصيام خريًا مما ال حتيط به عبار

، وكلـها يـرد   (54)يف تسِع آياٍت أخرى ﴾ڳ          گ گ﴿هذا وقد جاء قوله تعاىل: 
فيها االحتماالن كما يف هذا املوتع، واألحسن فيها مجيعـًا أن يكـون الفعـل متعـديًا،     

 ومفعوُلُه َّذوف  اختصارًا، لداللة ما قبله عليه. واهلل تعاىل أعلم.

 فعال الِعْلِم اْلَواِقَعُة بعد حرَفِي التزفيس املطلا اخلامس: أ

. وهمـا عزـد البالاـيني حرفـان     (55)عزد الزحاة حرفا تزفـيس « سوف»السني و
 . (56)الوعيد للوعد أو

ِفي اْلَفَواِِِّل يف أربَعَة َعَشـَر  « سوف»وقد قع  أفعال الِعْلِم املقرتنة بالسني أو 
 . (58)بتاء اخلطاب ، وستٌة(57)مزها مثانيٌة بياء الغيبةموتعًا  

وفيما يأِتي احلديُث عن بعـِض هـذِه املواتـِع، مـع بيـاِن الـراجِح مـن أقـواِل         
 ويقاُس اريها عليها. املفسريَن فيها،
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[.67]األنعام: ﴾ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ﴿املوتع األول: قوله تعاىل: 

يف كون الفعل هزا متعـديًا، وأن   -ِبَمْن فيهم البقاعيُّ –ال خالف بني املفسرين 
وهلم يف تقديره أقوال  متقاربٌة  حنو: وسوف تعلمون ِّحََّة ما أقول مفعواًل َّذوفًا،  له

. وقد يقدر تمريًا عائـدًا علـى   (59)ما حيل بكم عزد وقوعهلكم، أو: وسوف تعلمون 
هو اآلن اري معلوم وتعلمونه يف املستقبل عزد املذكور قبله  أي: وسوف تعلمونه، أي 

 .(60)حلوله بكم

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ثـاني: قولـه تعـاىل:    املوتع ال

[.123]األعراف: ﴾ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ

 فسوفمتعدٍّ، والتقدير:  ﴾ڦ﴿هزا أيضًا اتفق  كلمة املفسرين على أن الفعل 
، وحنـو ذلـك مـن    مـا حيـل بكـم   ، أو: مـا ِّـزعتم   عاقبـةَ ، أو: ما أفعل بكـم  تعلمون

 .(62)إلدخال الرعا  ال يف الوعيدفعول لقصد اإلمجامل َفِذوُح. (61)التقديرات

[.4، 3التكاثر: ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿املوتع الثالث: قوله تعاىل: 

اشـتغالكم بالتكـاثر إذا   الكالم هزا كما تقدم، والتقدير: سوف تعلمـون عاقبـة   
، وحنـو ذلـك   عزد البعث أن ما وعدتكم به ِّدق، أو: سوف تعلمون نِّل بكم املوت
 . (63)من التقديرات

حظ هزا أن تقدير املفعول جاء من خالل ما قبلـه، أي أن املفعـول حـذف    ويال
 .(64)عليهلداللة السياق 

خال أن البقاعيَّ هزا عاد إىل مسلكه الـذي سـار عليـه يف جـلِّ مواتـع أفعـال       
الِعْلِم  فذها إىل أن الفعل هزا يف املوتعني ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم، وتقدير األول عزـده:  
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وتقـدير الثـاني:    لكم العلم مبا أنتم عليه من اخلطإ عزـد معايزـة املـوت.    يتجددسوف 
 .(65)من اري شكٍّ يأتيكم العلُم سوف

 املزاقشة والرتجيح

من الواتِح اجلليِّ أنَّ من اري املراد: ستصبحون عاملني بدون إرادة املفعول  بـل    -1
 املفعوُل هزا مراد بكلِّ تأكيٍد. 

ل الفعل َمْزَِِّلة الالفم نافر  عن السياق، وخمل  بالبالاة  إذ املعزى املذكوُر على َتْزِِّي  -2
ليس سياُق الكالم عن حصول العلم مطلقًا حتى يتجـدد هلـم أو يـأتيهم  وإمنـا     
السياق عن علٍم خاصٍّ يف موتوع معيَّن. َوَجْعُل العلِم عامًا خروج  بالكالم عن 

 سياقه.

        ٺ ٺ   ٺ       ڀ ﴿َمْزَِِّلة الالفم يف قولـه تعـاىل:   البقاعيُّ نفُسه َلْم يقل بَتْزِِّيل الفعل   -3

. وال خيفـى أن سـياق   (66)  بل محله هزالـك علـى التعـدي   [5، 4]الزبأ:  ﴾ٿ
 اآليتني ونظمهما واحد ، وما يقال يف إحداهما يقال يف األخرى. 

ومن خالل ما تقدم يتحصَّل عدُم وجـوِد خـالٍف بـني املفسـرين يف أن أفعـال      
املقرتنة حبرف تزفيٍس متعديٌة، وليس  ُمَزََِّّلًة َمْزَِِّلة الـالفم، اللـهم إال موتـعي     الِعْلِم

 كما ُوتِّح. ويقدر يف كل موتٍع مفعول  َّذوف  حبسا املقام. التكاثر 

وأما بقية املواتع فال مساغ أِّاًل لَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلـة الـالفم  ألنـه لـو كـان      
، وهو أمر َّمود ، يف حـني أنَّ حـرف التزفـيس يف    يدل على حصول العلم كذلك فإنه

 هذه اآليات هو للوعيد، فال جيتمعان. واهلل تعاىل أعلم.
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 املطلا السادس: أفعال الِعْلِم اْلَواِقَعُة بعد حرف الرتجي 

بعد حرف الرتجي )لعلَّ( يف موتٍع واحٍد فقط يف القـرآن   ﴾چ﴿وقع الفعل 

 .[46]يوسف:  ﴾چ   چ چ ڃ ڃ ڃ﴿الكريم  وهو قوله تعاىل: 

وقد أمجع املفسرون على أن الفعل هزا متعدٍّ، ومفعوُلُه َّذوف ، وهلم يف تقديره 
قوالن  األول: لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. والثاني: لعلـهم يعلمـون فضـَل يوسـف     

. فيكون حذف املفعول للعلم به، مع ما يف ذلك من (67)عليه السالم ومكاَنَته يف العلم
 .(68)فواِّلرعاية ال

ومن اجلليِّ هزا أنه ال مساغ لَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الـالفم  ألن املفعـول هزـا هـو     
فال ُبدَّ من مالحظته وتركيِّ االهتمام عليه. وليس املقصود: لعلهم يصبحون  املقصود،

 من أهل العلم.

ِعْلـِم  ويف نهاية هذا املبحث يظهـر أن كـالم السَّـكَّاِكيِّ  مـْن أنَّ أكثـر أفعـال ال      
اْلَفَواِِِّل اري ُمَصرٍَّح مبفعوهلا، ِّحيح  متامًا. مع مالحظة أنَّ بعـض تلـك    اْلَواِقَعة ِفي

 املواتع يتعيَّن كوُنُه متعدّيًا وال يصح محله على اللِّوم، كما سبق توتيحه.
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 املبحث الثالث: أفعال الِعْلِم اْلُمْثَبَتُة اْلَواِقَعة ِفي َغْيِر اْلَفَواِصِل

ْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املثبتة، الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا، ِفي َاْيِر اْلَفَواِِّـِل يف َأَحـَد   َوَقَع
 موتعًا، موفعًة على املطالا الثالثة اآلِتية: َعَشَر

 املطلا األول: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة خربًا

فعوهلا، ِفي َاْيِر اْلَفَواِِِّل يف مثانيِة َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املثبتة، الِتي َلْم ُيَصرَّْح مب
مواتَع  مزها موتعان بصـيغة اجلمـع، وسـتُة مواتـَع بصـيغة املفـرد، وفيمـا يـأِتي         

 استعراض بعض هذه املواتع، ومزاقشتها وبيان الراجح فيها، ويقاس اريها عليها.

واتـع يف  الذي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوله، خربًا للمبتدإ، يف مخسة م ﴾ٹ﴿وقع الفعل 

]البقـرة:  ، [216]البقـرة:   ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿الكريم، وهي: قولـه تعـاىل:    القرآن

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ﴿ وقولــه تعــاىل:   [.19]الزــور:  ، [66]آل عمــران:   ،[232
 [.74]الزحل: 

 ﴾ٹ﴿إىل كـون الفعلـني:    -ما عدا البقاعيَّ والشـربيينَّ  –وقد ذها املفسرون 

سـة الِتـي ورد فيهـا هـذا الرتكيـا، وأن      متعديني، وذلك يف املواتـع اخلم  ﴾ڤ﴿و
واهلل يعلم ما هو خـري  لكـم،   مفعوهلما َّذوف ، وهلم يف ذلك تقديرات  متقاربٌة  حنو: 

مـا فيـه حسـن العاقبـة لكـم،      يعلم واهلل أو:  .مما هو شر لكم، وأنتم ال تعلمون ذلك
 .(69)مـا يصـلحكم وأنـتم ال تعلمـون ذلـك     يعلـم  واهلل أو: وأنتم ال تعلمـون ذلـك.   

 .(70)والغرض من احلذف هو اإلجياف  ألن ما قبل الفعلني دل على املفعولني

وذها البقاعيُّ إىل َتْزِِّيل الفعلني يف املواتع اخلمسة َمْزَِِّلـة الـالفم، والتقـدير    
 .(71)أِّاًل وأنتم ليس لكم علم ، له مجيع ِّفة العلمواهلل  عزده:
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، وجـوَّف يف موتـع   (72)التعـدي  ومحل الشربيِزيُّ املواتع األربعـة األوىل علـى  
 .(73)الوجهني، مرجِّحًا محله على اللِّومالزور 

 املزاقشة والرتجيح

على القول بَتْزِِّيل الفعلني َمْزَِِّلة الالفم فإنَّ نفَي العلِم عن البشـِر َّمـول  علـى      -1
 املبالغِة  فَكَأنَُّهْم لقلة ما أوتوه من العلم ال يعلمون شيئًا، وحيزئذ سيكون الكالُم

 َّمواًل على اجملاف. وقد ُعِلَم أنَّ احلمَل على احلقيقِة أوىل.

على القوِل بَتْزِِّيِل الفعلنِي َمْزَِِّلة الالفِم فإنَّ ما ُخِتَمْ  به اآليُة سـيكوُن مزفصـاًل     -2
عن مضمون اآلية نفسها، وعلى القول بأنَّ الفعلني متعديان يكون ما ُخِتَمْ  بـه  

 عليه. والثاني أبلغ من األول.اآليُة متممًا ملا اشتمل  

املسلك الذي سلكه الشربيِزيُّ يف هذه اآليات مسـتغرب   إذ ال يظهـر يف موتـع      -3
سورة الزور ما مييِّه عن بقية املواتع، حتى يقال حبمله وحده على اللِّوم، َوَلـْم  
 يذكر الشربيِزيُّ علًة لذلك. ورمبا كان السبا يف ذلك أنَّ الشربيينَّ قد نقل الكالم

 يف هذا املوتع حبروفه عن البقاعيِّ، َوَلْم يزقل عزه بقية املواتع.

من خالل ما تقدم َيَتَرجَُّح القول بأن الفعل متعدٍّ، ومفعوله َّذوف . واهلل تعـاىل    -4
 أعلم.

 وما قيل يف هذا املوتع يقال يف بقية املواتع املشابهة له.

 ملٍة َشْرِطيٍَّةاملطلا الثاني: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف ُج

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املثبتة، الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا، ِفي َاْيِر اْلَفَواِِِّل يف ُجَمـٍل  
 يف موتعني فقط، وهما: َشرطية،
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 ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ﴿املوتع األول: قوله تعاىل: 

 [.39]األنبياء:  ﴾ ڌ ڍ     ڍ ڇ

متعدٍّ. واختلفوا يف مفعولـه    ﴾ڃ﴿ين على أن الفعل الكثرة الكاثرة من املفسر

ال الــذي  لـو يعلمـون الوقـ َ   ، والتقــدير: ﴾ڃ﴿فقيـل: إن مفعولـه مـذكور   وهـو     
 لداللة ما قبله . وقيل: إن املفعول َّذوف  (74)يستطيعون فيه كف الزار عن وجوههم

املوعـود   جمـيءَ ون لو يعلمعليه، والتقدير: لو يعلمون عذاب اهلل حني ال يكفون. أو: 
 وحنو ذلك. .(75)هم الشزيعة حني ال يكفونحاَل. أو: لو يعلمون الذي سألوا عزه

  مفُمَزـَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـال    ﴾ڃ﴿الفعـل  أن يكـون  ونقل اآللوسـيُّ قـواًل بتجـويِّ    
 .(76)ملا فعلوا ذلك كان هلم علم  لو والتقدير:

 املزاقشة والرتجيح

هذِه الدراسـِة. ويبقـى الكـالم عـن حذفـه        وجُه ذكِر املفعوِل خارج  عن حدوِد  -1
 للعلم به، وَتْزِِّيله َمْزَِِّلة الالفم.

ُمَزَِّّاًل َمْزَِِّلَة الالفم  وإمنا  ﴾ڃ﴿مل حيدد اآللوسيُّ َمِن الذي َجوََّف أن يكون الفعُل   -2
 قال: "وُجوَِّف". والتََّفرُُّد ِبهذا الوجه، َمَع َجَهالِة قاِئِلِه مما يضعفه.

ى التقدير املذكور على َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم مما ال يستقيم  فما هو املعزى عل  -3
الشيء الذي لو كان للكافرين علم  ملا فعلوه؟ واآلية تتحـد. عـن أهـوال يـوم     

 القيامة!! وما شأُن العلِم بكفِّ الزاِر عن وجوههم وعن ظهورهم؟!

 عاىل أعلم. هزا متعدٍّ. واهلل ت ﴾ڃ﴿الذي َيَتَرجَُّح أن الفعل   -4
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 [.76]اْلَواِقَعة:  ﴾ جب يئ  ىئ   مئ حئ﴿املوتع الثاني: قوله تعاىل: 

 كثري  من املفسرين َلْم يتعرتوا هلذا املوتع بشيٍء.

يف هـذه اآليـة متعــدٍّ،    ﴾يئ﴿وذهـا فريـق  ممـن تعرتـوا لــه إىل أن الفعـل      
، وحنـو  ومفعوُلُه َّـذوف  دلَّ عليـه الكـالم، والتقـدير: لـو تعلمـون عظمَتـُه وقـدَرهُ        

 . (77)ذلك

وتابعه ابُن عاشور يف أحد الـوجهني إىل أن الفعـل    -كعادته –وذها البقاعيُّ 
 .(78)لو كان لكم علم ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم، والتقدير: 

والذي يراه الباحث أن الوجهني يف هذا املوتـع معتـربان قويَّـان  وذلـك ألن     
كن أن يتدخل فيهـا العلـم التجـرييبُّ، ويـبني     الَقَسَم هزا مبواقع الزجوم، وهي مسألة مي

هذا القسم، وُيْمِكُن َأْن ُيْدَرَك ذلك بالعلم الشرعيِّ  ألنَّ اهلل تعاىل ال يقسُم  مدى ِعَظم
إال ِبُمَعظٍَّم. وعليه فالوجهان هزا متسـاويان يف القـوة، ويكمـل أحـدهما اآلخـر، وال      

 أعلم. من اآلخر. واهلل تعاىلَدُهَما أرجُح أنَّ أَح -بعد طول نظٍر وتأمٍُّل–يظهر للباحث 

 املطلا الثالث: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة بعد حرف تزفيس

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املثبتة، الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا بعد حرف تزفيٍس، ِفـي َاْيـِر   
      ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿اْلَفَواِِِّل يف موتٍع واحـٍد فقـط  وهـو قولـه تعـاىل:      

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 [.49]الشعراء: 

إىل أن الفعـل هزـا متعـدٍّ، ومفعوُلـُه      -مبن فيهم البقاعيُّ –وقد ذها املفسرون 
فلسـوف تعلمـون مـا أفعـل     ، أو: فلسوف تعلمون وبال ما فعلـتم َّذوف ، والتقدير: 

 َزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم.يف هذا املوتع ُم ﴾ڻ﴿. َوَلْم يذكر أحد مزهم أن الفعل (79)بكم
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[ من سورة األعراف، خال أن 123والكالم هزا يف هذه اآلية كالكالم يف اآلية ]

، الكـويفِّ هزالك هو فاِّلٌة بإمجاع، وأما هزا فهو لـيس فاِّـلًة يف العـدِّ     ﴾ڻ﴿الفعل 
 .(80)فاِّلٌة يف اريه من مذاها عدِّ اآليو

كـالِم كـلٍّ مـن ابـِن هشــاٍم     الـذي هـو خـارج  عـن     -ويف ِنهايـة هـذا املبحـث    
يظهر أن بعضًا من أفعال الِعْلِم املثبتة، واري اْلَواِقَعـة ِفـي اْلَفَواِِّـِل، َلـْم      -والسَّكَّاِكيِّ

ُيَصرَّْح مبفعوهلا، وهي حتتمل أن تكون متعدية، وأن تكون ُمَزََِّّلًة َمْزَِِّلَة الالفم. وتبقـى  
 القبيل على التصريح مبفعوهلا.  الكثرة من أفعال الِعْلِم الِتي هي من هذا 
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 املبحث الرابع: أفعاُل الِعْلِم اْلَمْنِفيَُّة اْلَواِقَعُة ِفي اْلَفَواِصِل

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلـْم ُيَصـرَّْح مبفعوهلـا ِفـي اْلَفَواِِّـِل يف مخسـٍة       
 ا يف املطالا اآلِتية:موتعًا يف القرآن الكريم  وسيأِتي استعراتهومخسنَي 

 املطلا األول: أفعال الِعْلِم اْلَواِقَعة يف حيِِّّ االسم املوِّول.

 وفيه فرعان: 

 الفرع األول: أفعال الِعْلِم املشتملة على العائد على االسم املوِّول

يف حيِّ الصلة َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل 
لالسم املوِّول، مشتملًة على العائد على االسـم املوِّـول، يف اثـيْن َعَشـَر موتـعًا      

. باإلتـافة إىل  (82)، َوَأَحَد َعَشَر بتاء اخلطـاب (81)اجلمع  واحد  مزها بياء الغيبةبصيغة 
 . (83)واحٍد بصيغة املفرد موتٍع

َة الـالفم  لَتَعـيُِّن َحـْذِف املفعـوِل      وهذه املواتُع مجيُعها ال حتتمُل الَتْزِِّيَل َمْزَِِّل

 ٿ ٿ ٿ﴿على االسم املوِّول. على سبيل املثال: قولـه تعـاىل:   ألنه العائد 

التقدير فيه: ما ال تعلمونـه. وقولـه    [30]البقرة:  ﴾ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

، التقـدير فيـه: وممـا ال    [36]يس:  ﴾ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿تعاىل: 

 .، التقدير فيه: ما َلْم يعلمه[5]العلق:  ﴾گ ک ک ک ک﴿يعلمونه. وقوله تعاىل: 

واألاراض من احلذف يف هذه احلال متعددة  فمزها: االختصـار  ألن املفعـول   
. ومزها رعاية الفواِّـل. ومزهـا:   (84)بل األكثر يف القرآن الكريم حذف العائد معلوم،

 التعميم  لتذها الزفس يف تقديره كلَّ مذهٍا.
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 الِعْلِم اْيُر املشتملة على العائد على االسم املوِّول الفرع الثاني: أفعاُل

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل يف حيِّ الصلة 
لالسم املوِّول، ارَي مشتملٍة على العائِد علـى االسـِم املوِّـوِل، يف ثالثـِة مواتـَع      

 فقط  وهي: 

 ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ول: قولـه تعـاىل:   املوتع األ

 .[89]يونس:  ﴾ڀ

ال الـذين  أكثُر املفسرين هزا على أنَّ الفعَل متعدٍّ، ومفعوُلُه َّذوف ، والتقـدير:  
. (86)اإلجابة وحكمة اإلمهـال  الذين ال يعلمون ِّدَق. أو: (85)يِدْعَو حقيقَة يعلمون

. أو: (87)ق األمور باحلكم واملصـا  ال يعلمون بعادات اهلل سبحانه يف تعليالذين أو: 
 .(88)الذين ال يعلمون سزِتي يف خلقي

ولبعض املفسرين تقدير  آخر، يتخرج على كـون الفعـل ُمَزـَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـالفم       
 .(89)تعاىل اهلِل بوعِد الوثوِق أو عدِماإلجابِة  يف استعجاِل اجلهلِة سبيَلتتبعان  وهو: وال

 املزاقشة والرتجيح

ما يكون التعبرُي باالسِم املوِّوِل تعلياًل لألمـر املـذكور قبلـه. وعليـه فـإنَّ       كثريًا  -1
التعليل على وجه كون الفعل متعديًا أبلُغ مزـه علـى وجـِه َتْزِِّيـل الفعـل َمْزَِِّلـة       
الالفم  إذ الزهُي عن اتباع اجلهلة أمر  بدهي  ال خيفى على أحٍد، فال بدَّ أن يكـون  

من هذا، وذلك على حنو ما نطقـ  بـه التقـديراُت املـذكورُة     الزهُي عن أمٍر أدقَّ 
 على كون الفعل متعدّيًا.

 بأيِّ شيٍء  فلم يـذكر  ﴾ڀ﴿من املالحظ أن البقاعيَّ َلْم يتكلم هزا عن الفعل   -2
 أنه ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم، وكذا َلْم يذكر أنه متعدٍّ.  -كعادته-



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد)  198

ْزَِِّلة الـالفم يـؤول إىل كـون الفعـل متعـدّيًا       التقدير املذكور على َتْزِِّيل الفعل َم  -3
فاجلهل يف استعجال اإلجابة، أو يف الوثوق بوعد اهلل، هو جهل خمصص، وليس 

 على عموم اجلهل.

 الراجح من خالل ما تقدم أن الفعل متعدٍّ، واهلل تعاىل أعلم.  -4

 [.59]الروم:  ﴾ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ثاني: قوله تعاىل: املوتع ال

ال هزا متعدٍّ، وله مفعول  مقدَّر   حنو:  ﴾ی﴿فسرين على أن الفعل أكثُر امل
، (91)اهلل توحيـدَ  ال يعلمـون ، أو: (90)ما تأتيهم به يا َّمد من عزـد اهلل  يعلمون حقيقَة

 ، وحنو ذلك.(92)ما يزفعهم وما يضرهم ال يعلمونأو: 

لــى ويصـرون ع ، ال يطلبـون العلــمَ وذهـا البيضـاويُّ واــرُيه إىل أن املعزـى:    
  .(93)اعتقدوها خرافاٍت

 . (94)ليسوا من أولي العلمَوَجوََّف الشهاُب اخلفاجيُّ أن يكون املعزى: َأنَُّهْم 

 وهذان القوالن خمرجان على َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم.

 املزاقشة والرتجيح

ٍل  إذ ، وُحقَّ له أن ُيَضعََّف  ألنه تطويل  بال طائ(95)القوُل الثاني تعفه اآللوسيُّ  -1
العلُم املذكوُر على رأي أِّحاب هذا القول هو العلـم األخـرويُّ قطعـًا  ملـا أن     
للمذكورين يف اآلية علومًا دنيويًة، وعليه فسيكون التقـدير: ال يعلمـون توحيـَد    

 اهلل، وما أشبه ذلك، وهو بذلك َيُؤوُل إىل القوِل األوَِّل.

 مـا هملـا أنَّ ق العلم وإرادة الطلا جمافًا  وأما الَقْوُل الثالُث فهو ُمَخرَّج  على إطال  -2
. وهـذا القـول تـعيف   ألنـه ال ُيصـار إىل اجملـاف إال إذا       (96)عادةمتالفمان يف ال

 َتَعذََّرِت احلقيقُة، وهي هزا ارُي َمَتَعذَِّرٍة. وهو كذلك تطويل  بال طائٍل.
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لفعـل  يتحصل مما سبق أن القوَل األوَل هو أحسُن هـذه األقـوال. فـيرتجح أن ا     -3
 متعدٍّ. واهلل تعاىل أعلم.

 [.18]اجلاثية:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں﴿ثالث: قوله تعاىل: املوتع ال

ذها الطربيُّ والواحديُّ واريهما إىل أن الفعل هزـا متعـدٍّ، ومفعولـه ُمَقـدَّر ،     
 .(97)اهلل توحيَد، أو ال يعلمون من الباطل احلقَّيعلمون حنو: ال 

 ال علـمَ إىل أنَّ الِفْعَل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم  واملعزى:  وذها البقاعيُّ، والشربيينُّ،
 .(98)أِّاًل من ليس هلم علم  َلَمون َعُلَمْعهم َيولكزَّ هلم علم  أو ،هلم

 املزاقشة والرتجيح

 أو هلـم علـم   تقدم مرارًا أن للكفار علمًا دنيويًا، وهذا ما جعل البقاعيَّ يقـول: " 
". وباجلملة فإن َتْزِِّيل الفعل هزـا َمْزَِِّلـة   أِّاًل من ليس هلم علم  َلَمون َعُلَمْعَيولكزهم 

 تطويل  بال طائٍل، وهو عائد  إىل الوجه األول، كما سبق توتيحه. الالفم

 املطلا الثاني: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف مجلٍة حاليٍَّة. 

رَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل يف ُجَمٍل حاليٍة َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلْم ُيَص
 .(99)ستَِّة مواتَع  مزها موتع  واحد  بياء الغيبة، ومخسُة مواتَع بتاء اخلطاب يف

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿ول: قوله تعـاىل:  املوتع األ

 .[101]البقرة:  ﴾ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

وجهـني  األول: أنـه   علـى   ﴾ۆئ ۆئ﴿وقد اختلـف املفسـرون يف املـراد بــ    
 . (100)والثاني: أنه القرآن التوراة،
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هزا متعدٍّ، وهلـم يف تقـدير    ﴾ېئ﴿والظاهر من عبارات املفسرين أن الفعل 
ِّـلى اهلل عليـه    َّمـداً  َكَأنَُّهْم ال يعلمون يف كتابهم أنَّاحملذوف أقوال، مزها:  املفعول
 القـرآنَ  َكَأنَُّهْم ال يعلمـون أنَّ أو:  .يف قوله ِّادق  ي ِبأنه َن، واهلل من عزد رسول وسلم 

َكـَأنَُّهْم  وحنو ذلك. وقيـل:   .(101)مزها حق  واحٍد كلَّ اهلل، وأنَّ ُاُتُك واإلجنيَل والتوراَة
 .(102)ال يعلمون ما يستحقون من العذاب

ومل ُيَصرِّْح أحد  من املفسرين بكـون الفعـل هزـا ُمَزـَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـالفم، ولكـنَّ        
 ووِّـف هـذا الفريـق بـأنَّ    بعِضِهِم حتتمُل ذلك  كقوِل الرَّاِاِا األِّفهاِنيِّ: " عباراِت

 إذ فعلـوا فعـلَ    مبـن ال يعلـم   تشـبيه  . وقوِل ابِن عطيَّـَة: " (103)"هم حكم اجلاهلنيحكَم
 .(104)"اجلاهل

 املزاقشة والرتجيح

 متعـدّيًا، والتقـدير:   ﴾ېئ﴿القرآَن كـان الفعـل    ﴾ۆئ ۆئ﴿إن كان املراُد بـ  -1
مـع ثبـوت ذلـك عزـدهم وحتققـه       ،القرآن كتاب اهلل تعـاىل  َكَأنَُّهْم ال يعلمون أنَّ

. وال حيتمل أن يكون الفعل ُمَزَِّّاًل َمْزَِِّلَة الالفم  إذ تشبيُه فعلهم بفعل (105)لديهم
مزهم للكتاب املذكور، ثم تركه بعَد العلِم التامِّ ملـا   األخِذ َةَقساِبقتضي املتجاهل ي

 . وهذا ال يزطبق على القرآن الكريم.(106)فيه

إْذ   ﴾ېئ﴿التوراَة فيحتمل الوجهان يف الفعـل   ﴾ۆئ ۆئ﴿إن كان املراُد بـ  -2
وراء إن َتْزِِّيلهم َمْزَِِّلة اجلاهل إمنا يتفق مع كونهم عاملني بالكتـاب الـذي نبـذوه    

 ظهورهم.

 من املالحظ هزا أنَّ كون الفعـل ُمَزـَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـالفم َلـْم ُيَصـرِّْح بـه أحـد  مـن           -3
املفسرين، حتى البقاعيُّ الذي َخرََّج جلَّ أفعال الِعْلِم على ذلك سك  عـن هـذا   

 .(107)املوتع َوَلْم يتكلم عزه بشيٍء
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املفعـوَل  كوَن الفعِل متعدّيًا، وأنَّ  إتافُة الكتاِب إىل اهلل تعاىل ترجُِّح بكلِّ وتوٍح  -4

مقصـود  بكـلِّ    عليه، فـاملفعول هزـا   ﴾ۆئ ۆئ﴿ُحِذَف اختصارًا  لداللة عبارة 
تأكيٍد، وليس املقصوُد كوَنهم ارَي ذوي علٍم  بـل املقصـود َأنَُّهـْم نبـذوا الكتـاب      
 وراء ظهورهم وهم عاملون بأنه من عزد اهلل. وكذا جميء اجلملة يف موتع احلـال 

 يؤيد الكالم املذكور.

 يف هـذه اآليـة متعـدٍّ، واهلل تعـاىل     ﴾ېئ﴿من كل ما تقدم َيَتـَرجَُّح أن الفعـل     -5
 أعلم.

 ٹ ٹ  ٹ﴿و ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿املواتع: من الثاني وحتى السادس، قولـه تعـاىل:   

 . ﴾ڤ ڤ ٹ

وهذه املوتع اخلمسة سبق احلديث عزها يف املطلا األول، من املبحث الثالث، 
 عادة الكالم مرًة أخرى.فال داعَي إل

 املطلا الثالث: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف ُجْملٍة استدراكيٍة

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل مقرتنًة حبرَفـِي  
ن وعشـرون بيـاء   االستدراك: )لكْن( و)لكنَّ( يف أربعٍة وعشـرين موتـعًا، مزهـا اثزـا    

 .(109)، وموتعان بتاء اخلطاب(108)الغيبة

وقبَل استعراِض املواتِع املزدرجِة حت  هذا املطلِا فإنَّ من املهم جـدًا حتقيـق   
معزى االستدراك، ومعرفة جهته، يف كلِّ آيٍة من آياِت هذا املطلا. فأمَّا حتقيـق معزـى   

ٍه مَّـا، وال جيـوُف باإلمجـاع أن    جيا أن تقع بني متزافيني بوج« لكن»االستدراك فهو أن 
كالمـني متغـايرين نفيـًا    . وعلى هذا فحـرف االسـتدراك يقـع بـني     (110)يكونا متفقني

وأمــا معرفــة جهــة  .(111)ســتدرك بــه الزفـي باإلجيــاب، واإلجيــاب بـالزفي  ُيف  وإجيابـاً 
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االستدراك فهي التحديد الدقيق لألمر املستدرك، واألمر املستدرك عليـه. وإذا اختـل   
 ران املذكوران أو أحدهما َلْم يكن للكالم فائدٌة، َوَلْم يكن لالستدراك مغًِّى.األم

ونظرًا لكثرة اآليات الِتي اقرتن  أفعال الِعْلِم فيها حبرف االستدراك فسُيْقَتَصـُر  
 على بعض املواتع، ويقاُس اريها عليها. 

ــاىل:   ــه تع  ڭ ۓۓ ے         ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ﴿املوتــع األول: قول

  .[13]البقرة:  ﴾ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

متعدٍّ، وأن مفعوَله َّذوف  اختصارًا   ﴾ۆ﴿مجهور املفسرين على أنَّ الفعل 
ال . وقيـل:  (112)ما قبله عليه، والتقدير: ولكن ال يعلمـون َأنَُّهـْم هـم السـفهاء     لداللة

 . (113)  بسبا فعلهم املذكوريعلمون ما حيل ِبِهْم من العذاب

 لـيس هلـم علـم    ِإَلى أنَّ اْلِفْعَل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الـالفم، والتقـدير:    َوَذَهَا البقاعيُّ
 .(114)لرتكا جهلهم يف جبلتهم  هلم علم  ُروََّصَتبذلك وال بغريه، وال ُي ال ،أِّاًل

 املزاقشة والرتجيح

 همولكـز  السفهاء،َأنَُّهْم هم  علُمي هو أن اهلَلهذه اآلية االستدراك يف حتقيق معزى   -1
ُطلـا  وجهة االستدراك َأنَُّهـْم ملـا    .بني متزافيني «لكنَّ»علمون ذلك، فوقع  ال ي

مزهم أن يؤمزوا كما آمن الزاُس، فقابلوا ذلـك بـأن اريهـم مـن الزـاس سـفهاء،       
، كانوا حقيقني بأن يعلموا أن ذلك كمـا أخـرب   السفهاءوأخرب اهلل عزهم َأنَُّهْم هم 

فاستدرك عليهم هذا املعزـى الـذي فـاتهم     .ونُعدََّيكما  ال َأنَُّهْم علماءاهلل تعاىل، 
 .(115)بذلكالعلم من عدم 

" تـعيف، كمـا نـصَّ    ال يعلمون ما حيل ِبِهْم من العـذاب ما قيل من أن التقدير: "  -2
. ووجُه تعِفه أن جهة االستدراك عليه اري واتحٍة، (116)عليه الشهاُب اخلفاجيُّ
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 والتقدير عليها بعيد  عن البالاة والفصاحة. 

القول بَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم يقال فيه ما قيل يف الزقطة السـابقة  إذ إنَّ جهـة     -3
 االستدراك عليه اري واتحٍة.

ال بـذلك وال بغـريه،    ،أِّاًل ليس هلم علم ما ذها إليه البقاعيُّ من أن التقدير: "  -4
ياقها، وال " فيه حتميل  للزص ما ال حيتمل  فاآلية ليس هذا سـ وال يتصور هلم علم 

 ألفاظها تدل عليه.

مبا أن الوجهني املذكورين ال خيلوان عن تعٍف، فالراجح هزا هو ما ذهـا إليـه     -5
 مجهوُر املفسرين من أنَّ الفعَل متعدٍّ، ومفعوُلُه َّذوف  اختصارًا. واهلل تعاىل أعلم.

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿املوتع الثاني: قوله تعـاىل:  

 .[37نعام: ]األ ﴾ڦ ڦ ڦ

يف اآلية متعدٍّ، ومفعوُلُه َّـذوف . وهلـم    ﴾ڦ﴿أكثُر املفسرين على أن الفعل 
  مزها: ال يعلمون أنَّ إنِّاَل اآليِة يعقبه عـذاب  يكـوُن فيـه    (117)يف تقديره أقوال  كثريٌة

 استئصاهلم. أو: ال يعلمون أنه ال ُيَزُِِّّل اآليَة إال عزد احلاجة إليهـا. أو: ال يعلمـون أنَّ  
. وحنـو  َل تلـك اآليـة  ُيَزِِّّ على أْن أّن اهلل قادر اهلل إمنا ُيَزُِِّّل ما فيه الصالح لعباده. أو: 

 ذلك.

على كـون الفعـل ُمَزـَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـالفم، والتقـدير        -كعادته-واقتصر البقاعيُّ 
 .(118)العلم ُةليس فيهم قابليَّعزده: ولكن أكثرهم 

واآللوسيُّ، الوجهني، مع تقديم كونه ُمَزَِّّاًل َمْزَِِّلـَة الـالفم،    َوَجوََّف َأُبو السُُّعوِد،
 .(119)ليسوا من أهل العلموالتقدير: ولكن أكثرهم 
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 املزاقشة والرتجيح

بعُض التقديراِت املذكورِة علـى كـوِن الفعـِل متعـديًا تـعيفٌة وال تتزاسـا مـع          -1
عــذاب  يكــون فيــه  الســياق  كــالقول ِبــَأنَُّهم ال يعلمــون أن إنــِّال اآليــة يعقبــه

استئصاهلم  إذ السباق والسياق يف طلا املشركني اآليات وتعزتهم يف ذلـك، وال  
 يوجد ما يدل على العذب واالستئصال يف هذا املوتع. 

من شروط احلذف الِتي أمجع عليها املفسرون وعلمـاء اللغـة أن ال خيـل احلـذف       -2
. وعليـه فأفضـل   بالكالم، وأن يكـون يف الكـالم مـا يـدل علـى ذلـك احملـذوف       

التقديرات للمفعول احملذوف هو ما دلَّ عليه ما قبل االستدراك  وهـو: َأنَُّهـْم ال   
على يدلُّ  أكثرهم ال يعلمون وعليه فإن كون يعلمون أن اهلل قادر  على إنِّال آيٍة.

 ولكزه يكابر. ،أن فيهم من يعلم ذلك

االسـتدراك،   كي يكون الرتجـيح دقيقـًا يف هـذه املواتـع جيـا مالحظـة جهـة         -3
 ومبالحظة ذلك يظهر أيضًا تعف بعض التقديرات الِتي ذكرها بعض املفسرين.

 ينفـ من األقوال الِتي تزسجم مع قضية االستدراك مـا ذكـره أبـو حيَّـاَن مـن أنَّ        -4
اآليـات  فرقوا بني تعلق القدرة باآليات الِتي نِّلـ  و إنَّهم حيث من العلم عزهم 

 بـني املتمـاثالت   َقرَّفمن َفـ  .هما سواءعلق القدرة ِبتجهلوا أن و الِتي يقرتحوَنها.
وهذا يتفق مع الكالم املذكور آنفـًا  مـن أن أكثـرهم ال     .(120)فهو ال شك جاهل

 يعلمون ذلك، وأن القلة مزهم يعلمونه  ولكزهم مكابرون.

، إنِّال اآليـة اهلل قادر على ذكر الِّخمشريُّ والشوكاِنيُّ أن التقدير: ال يعلمون أنَّ   -5
والشِّقُّ األوَُّل مـن كالمهمـا    .(121)ال تبلغها عقوهلم حلكمة بالغٍة إنِّاهلا نه تركوأ

جيِّد كما ُقرَِّر يف الزقطة الِتي قبلها، وأما الشِّقُّ الثاني ففيه نظر   إذ اآلية تثبـ  أن  
أكثر املشركني ال يعلمون، وهي تفيد مبفهومها أن بعضهم يعلمون، وهذا يقتضي 
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 ن يعلم أن ترك إنِّال اآلية هو حلكمٍة بالغٍة!! وهو بعيد  جدًا.أن من املشركني م

ة لـيس فـيهم قابليَّـ   التقديُر الذي ذكره البقاعيُّ فيه نظر أيضًا  ألن كون املشركني   -6
يزفي عزهم العلم يف احلال ويف املآل، وهـذا اـري سـديٍد  إذ إن كـثريًا مـن       العلم

 أن هذا الدين حق ، ودخلوا فيه. املشركني أعملوا عقوهلم بعد عزادهم، وعلموا 

 من خالل ما تقدم َيَتَرجَُّح أنَّ الفعل متعدٍّ، واهلل تعاىل أعلم.  -7

 .[38]األعراف:  ﴾ چ   چ ڃ ڃ   ڃ ڃ﴿املوتع الثالث: قوله تعاىل: 

ــم يف  ﴾ يف هببباآل ن اببب  ،  ببب   ،چذهبببه ر بببسر ن إىلببب ال عل ﴿  ن إ ببب  ﴿ وهلـ
مـن   ل فريقال تعلمون قدر ما أعد اهلل لكة  حنو: تقدير مفعوله احملذوف أقوال متقارب

 .(123)ال تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. أْو: (122)العذاب

  .(124)بذلك ولكن ال تعلمونوَذَهَا البقاعيُّ إىل أن التقدير: 

 املزاقشة والرتجيح

هزا واقع يف سياق االستدراك، وال ُبدَّ من أن تلحظ العالقـة بـني    ﴾چ﴿الفعل   -1
واملستدرك عليه، وإال لكان االستدراك عديم الفائـدة. وهـذا ال يتـأتى     املستدرك

 على َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم. 

التقدير الذي ذكره البقاعيُّ وإن كان ظاهره لِّوم الفعل  إْذ عبَّر حبرف اجلـرِّ، إال    -2
عـل  الفأن تقديره نفسه حيمل على أن الفعل متعدٍّ  ملا تقرر يف علم الزحو مـن أن  

 . (125)راجلحبرف ، أو املتعدي يصل إىل مفعوله بزفسه

، والتقـدير: ال  ﴾ڃ   ڃ﴿دل عليه قوله: هزا َّذوف  اختصارًا،  ﴾چ﴿مفعول   -3
 .(126)تضعيف العذاب لكل من الطائفتني تعلمون سبَا

 هزا متعدٍّ، ال اري. واهلل تعاىل أعلم. ﴾چ﴿مما سبق يظهُر أنَّ الفعَل   -4
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 ِعْلِم اْلَواِقَعُة يف ُجملٍة َشرطيٍةاملطلا الرابع: أفعاُل ال

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املزفيَُّة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِفي اْلَفَواِِِّل يف ُجَمٍل َشْرِطيٍَّة 
 موتعني فقط يف القرآن الكريم  وهما:  يف

ــه تعــاىل:  ــه يف ســورة  [.43الزحــل: ] ﴾ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿قول ومثل
  [.7] بياءاألن

يف اآليـتني الكـرميتني متعـدٍّ، ومفعوُلـُه      ﴾چ﴿أكثُر املفسرين على أن الفعـل  
الرسَل قبـل َّمـد ِّـلى اهلل عليـه وسـلم       إن كزتم ال تعلمون أنََّّذوف ، والتقدير: 

. أو: إن كزتم ال تعلمون أمر الرسل قبل َّمد ِّلى اهلل عليه وسلم رجال من بين آدم
. أو: (128)ِّدقه ومطابقتـه للواقـع  . أو: إن كزتم ال تعلمون (127)إنسًا كانوا أم مالئكًة

 .(130)إن كزتم ال تعلمون هذه احلقائق. أو: (129)نبأ األولني إن كزتم ال تعلمون

إىل أن الفعل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم، والتقدير: إن كزـتم   -كعادته–وذها البقاعيُّ 
 . (131)يف اقتزاص علم مال أهلية لك

إْن كزتم ِمـْن   احلليبُّ الوجهني، والتقدير على وجه اللِّوم عزده: وجوف السمنُي
 .(132)ذوي العلِم ارِي

 املزاقشة والرتجيح

أي:  هي فعل الشرط، وجوابه َّذوف  َدلَّ عليه مـا قبلـه    ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿مجلة   -1
. وال ُبدَّ أن يكون بني فعل الشرط وجوابه ِّلٌة وتزاسا ، وَتْزِِّيل (133)فاسألوهم
َلة الالفم ال يفي ِبهذا  إذ يكون املعزى عليه: إن كزـتم اـري ذوي علـم    الفعل َمْزِِّ

فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم!! وإمنا يكون السؤال عن أمر َّدٍَّد جيهُله السائُل، 
 وليس اجلهل على إطالقه، وإال فاملزاسا أن يكون اجلواب: َفَتَعلَُّموا. 
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 يـومئ إىل أن  -ن عـدم وجـوده  الشـرط املظزـو   الِتي ترد يف-« إن»حرف الشرط   -2
ولكـزهم   كون الرسل قبل َّمد ِّلى اهلل عليه وسـلم بشـرًا   يعلمون املخاطبني 

وبزاًء عليه فليس من املزاسا نفي العلم عزهم كما يلِّم من  .(134)قصدوا املكابرة
 َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم.

متعـديًا.   أن يكون الفعـل  ومن خالل ما تقدم فالذي يليُق بفخامِة الَتْزِِّيِل الكريِم  -3
 واهلل تعاىل أعلم.

 املطلا اخلامس: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة يف حيِِِّّ اإلتافِة

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتـي َلـْم ُيَصـرَّْح مبفعوهلـا ِفـي اْلَفَواِِّـِل يف حيـِّ        
 وهما: يف موتعني فقط يف القرآن الكريم  « حيُث»اإلتافة للظرف 

ــاىل:   ــه تع ــراف:  ﴾گ گ ک ک ک﴿قول ــه يف [182]األع ، ومثل
 .[44]القلم سورة 

يف هـذه اآليـة متعـدٍّ،     ﴾گ﴿على أنَّ الفعـل   -باستثزاء البقاعيِّ –املفسرون 
ِمْن َحْيُث ال َيْعَلُموَن ما يراد ومفعوُلُه َّذوف ، واختلفوا يف تقديره على أقوال، مزها: 

 . وحنو ذلك.(136)ال َيْعَلُموَن أنه استدراج ِمْن َحْيُث. أو: (135)همِب

إىل أن الفعل ُمَزَِّّل  َمْزَِِّلَة الالفم  واملعزى: من حيث  -كعادته–وذها البقاعيُّ 
 .(137)يف وق  من األوقات ،امَّ م ْلهلم ِع ُددََّجَتال َي

 املزاقشة والرتجيح

تظهـر  اق  إذ ال املعزى الذي ذها إليه البقاعيُّ متكلف  واامض  ونافر  عن السـي   -1
 العالقُة واتحًة بني جتدد العلم وبني االستدراج.
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التقديران املذكوران على كون الفعل متعديًا مقبـوالن جـّدًا، وال تكَلـَف فيهمـا،       -2

احملـذوف مـدلواًل عليـه     ﴾گ﴿والثاني مزهما ألصُق بالسـياق  جلعلـه مفعـول    

ــُن عاشــور: "   ــال اب ــذكور، ق ــول باالســتدراج امل ــة ﴾گ﴿وحــذف مفع  لدالل
 عظـيم   بأنه اسـتدراج   ذن ْؤوهذا ُم .االستدراج عليه، والتقدير: ال يعلمون تدرجه

  .(138)"باملفعول به أن يتفطن له نَُّظال ُي

 املطلا السادس: أفعاُل الِعْلِم اْلَواِقَعُة خربًا أو ِّفًة

ي اْلَفَواِِِّل خربًا ملبتـدٍإ يف  َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا ِف
واحٍد فقط، وِّفًة يف موتع واحـد كـذلك. وفيمـا يـأِتي اسـتعراُض هـذين        موتع

 املوتعني.

 ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ول: قوله تعاىل: املوتع األ

 [.93]التوبة:  ﴾ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ

فهم ال يعلمون  ذها املفسرون إىل أن الفعل هزا متعٍد، وله مفعول  ُمَقدَّر   حنو:
فهم ال يعلمون ما . أو: (139)ة التخلف عن رسول اهلل ِّلى اهلل عليه وسلمعاقب سوَء

 .(141)توحيدأدلَة الال يعلمون . وقيل: (140)على اجلهاد من مزافع الدين والدنيا ُاتََّرَتَي

علـَم   إىل َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم، والتقدير عزده: فهم ال -كعادته-وذها البقاعيُّ 
 .(142)هلم

 املزاقشة والرتجيح

على القول بأن الفعل متعدٍّ فاملفعوُل َّذوف  اختصـارًا  لداللـة مـا قبلـه عليـه.        -1
وعليه فالتقدير األول والتقدير الثاني مقبوالن  لوتوح الداللة علـى احملـذوف.   

 وأما التقدير الثالث فزافر  عن السياق  لعدم وجود ما يدل على احملذوف.
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َتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم نـافر  أيضـًا عـن السـياق  إذ ال َتْظَهـُر العالقـُة       القوُل ب  -2
واتحًة بني نفي العلم عزهم مطلقًا وبني الطبع على قلوبهم  فقد تقدم مـرارًا أن  

 لديهم علومًا دنيويًة كثريًة هم بارعون فيها.

تعـدٍّ. واهلل تعـاىل   من خالل ما سبق َيَتَرجَُّح ما عليه اجلمهـور  وهـو أن الفعـل م     -3
 أعلم.

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ثاني: قوله تعـاىل:  املوتع ال

 .[6]التوبة:  ﴾  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ

هزا متعدٍّ، ومفعوُلُه َّذوف ، وهلـم يف   ﴾ېئ﴿أكثُر املفسرين على أن الفعل 
رشـد  الأو:  ما ُدُعوا إليـه.  ال يعلمون قدَر. أو: ما هلم وما عليهمتقديره أقوال   مزها: 

ال يعلمـون مـا حيتـوي عليـه     . أو: ال َيْعَلُموَن ما اإلسالم ومـا حقيقتـه  أو: . يِّمن الَغ
 .(143). وحنو ذلكالقرآن من اإلرشاد واهلدى

وذها البقـاعيُّ، الشـربيينُّ، والشـوكانيُّ، إىل أن الفعـل ُمَزـَِّّل  َمْزَِِّلـَة الـالفم،        
املميِّ، بني اخلـري   افِعللعلم الزَُّهم قوم  فاقدون . أو: ِبَأنَّال علم هلموالتقدير: ِبَأنَُّهم قوم  

 . (144)والشر

 .(145)َوَجوََّف َأُبو السُُّعوِد، واآللوسيُّ، الوجهني

 املزاقشة والرتجيح
القوُل بَتْزِِّيل الفعل َمْزَِِّلة الالفم ال يتفق مع مضـموِن اآليـِة  إذ كيـف سيسـمُع       -1

 جاهاًل ال علَم عزده!! كالَم اهلل ويفهمه ويدخل يف هذا الدين إن كان 

تقدم مرارًا أن اري املؤمزني عزدهم علوم  دنيويٌة كثريٌة، وهو بارعون فيها، ولديهم   -2
 ُعُقول  َراِجَحٌة. فزفي العلم عزهم مطلقًا حيتاج إىل قريزٍة ودليٍل.
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وال  وال رسـالةٍ  هلـم بزبـوةٍ   ال عهـدَ  العـربَ  أنَّعلل البقاعيُّ والشربيينُّ قوهلمـا بـ    -3
وهـذا القـول فيـه نظـر   فـإن       .(146)وا أوشك أن يـزفعهم العلـم  ُملِّفإذا ُع ،كتاٍب

املشركني ليسوا مجيعًا من العرب  إذ قد ُوِجَد الشِّْرُك يف اريهم، وحيزئٍذ فـالقول  
 املذكور مما ال مساغ له. 

 الراجح هو رأي مجهور املفسرين، أن الفعل هزا متعدٍّ، واهلل تعاىل أعلم.  -4

ملبحث يظهر أنَّ الَقْدَر اْلُمْشَتَرَك من كالِم ابِن هشاٍم والسَّـكَّاِكيِّ  وهـو   ويف ِنهاية هذا ا
أفعال الِعْلِم اْلَمْزِفيَُّة اْلَواِقَعُة ِفي اْلَفَواِِِّل، ِّحيح  متامًا  فجميـع تلـك املواتـع اـري     
ُمَصرٍَّح مبفعوهلا. مع مالحظة أن بعضها يـتعني كونـه متعـديًا، وال يصـح محلـه علـى       

 ِّوم.الل
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 املبحث اخلامس: أفعاُل الِعْلِم اْلَمْنِفيَُّة اْلَواِقَعُة ِفي َغْيِر اْلَفَواِصِل

َوَقَعْ  َأْفَعاُل الِعْلِم املزفية، الِتي َلْم ُيَصرَّْح مبفعوهلا، ِفي َاْيِر اْلَفَواِِِّل يف أربعـِة  
بصـيغة   ، كلـها بيـاء الغيـا. باإلتـافة إىل أربعـِة مواتـعَ      (147)مواتَع بصيغة اجلمع

 .(148)املفرد

 وفيما يأِتي بياُن هِذِه املواتِع، مع بياِن الرَّاِجِح فيها.

ــاىل:     ــه تع ــاني: قول ــعان: األول والث  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿املوت

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

ــرة:  ﴾ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ــاىل: [113]البقـ ــه تعـ  ې ې ۉ﴿. وقولـ

 ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې

 .[118]البقرة:  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ

 يف اآليـتني دون أن  ﴾ٿ﴿الكثرة الكاثرة مـن املفسـرين مـروا علـى الفعـل      
يزصوا على كونه الفمًا أو متعدّيًا، ولكن من املالحظ أنَّ تفسرياِتهم لآليـتني تزسـجم   

نَُّهْم ال مع اعتبارهم إياه ُمَزَِّّاًل َمْزَِِّلَة الالفم  من خالل كون اآلية نافلًة يف املشركني  أَل
 يعملـوا كتاب هلم، أو نافلًة يف اليهـود أو الزصـارى  ونفـى عـزهم العلـم أَلنَُّهـْم َلـْم        

 . (149)بكتابهم، والتقدير: قال اجلهلُة

ال وانفرد الزخجواِنيُّ بالقول بأن الفعل متعـدٍّ، ومفعوُلـُه َّـذوف ، والتقـدير:     
 .(150)مياَنواإل والديَن يَِّبوالزَّ الكتاَبيعلمون 

 ملزاقشة والرتجيحا

من اجلليِّ جدًا أن السياق ال يتحدَّ. عن املفعول  وإمنا القصُد هـو إثبـاُت عـدم      -1
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العلم للمذكورين  من خالِل ِذْكِر مقوالِتهم الدَّالَِّة على جهِلهم. وِلَذا فال مزاَص 
ِض من َتْزِِّيل الفعـل َمْزَِِّلـة الـالفم  كـي ُيْسـَزَد الفعـُل إىل الفاعـل، دون التََّعـرُّ        

 للمفعول.

التقدير الـذي ذكـره الزخجـواِنيُّ إمنـا يسـتقيُم علـى القـوِل بـأنَّ اآليـَة نافلـٌة يف             -2
املشركني، وأما على القول بأنَّها يف اليهود أو الزصارى، أو َأنََّهـا عامـٌة فـإنَّ هـذا     
التقديَر ال يستقيم. وال خيفى أن ما كان َّتماًل لألوجه أوىل مما يقصر الكالم على 

 ٍه واحٍد.وج

من خالل الزقطتني السابقتني َيَتَرجَُّح أن الفعل يف اآليتني الكـرميتني ُمَزـَِّّل  َمْزَِِّلـَة      -3
 الالفم. واهلل تعاىل أعلم.

 ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿ثالـث: قولـه تعـاىل:    املوتع ال

 .[9]الِّمر:  ﴾ی ی     ی  ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ

ِتي َقِوَي فيها اخلـالُف بـني املفسـرين يف مسـألة     هذه اآليُة الكرميُة من اآلياِت ال
 حذف املفعول أو َتْزِِّيل املتعدي َمْزَِِّلة الالفم.

وممن ذهبوا إىل أنَّ ِفْعَلِي العلم يف اآلية متعديان، ومفعوهلما َّذوف : الطـربيُّ،  
هـل   ومكي ، والواحديُّ، وابُن اجلوفيِّ، وَأُبو السُّـُعوِد، وارُيهـم. والتقـدير عزـدهم:    

يستوي الذين يعلمون ما هلم يف طاعتهم لربهم من الثواب، وما علـيهم يف معصـيتهم   
أن مـا   هل يستوي الذين يعلمـون . أو: (151)إياه من التبعات، والذين ال يعلمون ذلك

هـل يسـتوي   . أو: (152)وعد اهلل من الثواب والعقاب حق، والذين ال يعلمـون ذلـك  
 . (153)ال يعلمون شيئًا الذين يعلمون حقائَق األحواِل والذين
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وممن ذهبوا إىل أن الفعلني ُمَزَِّّالن َمْزَِِّلة الالفم: الرافيُّ، وأبو حيَّاَن، والبقاعيُّ، 
والشربيينُّ، والشزقيطيُّ، وابُن عاشور، وارُيهم. والتقدير عزـدهم: قـل هـل يسـتوي     

 .(154)العاملون واري العاملني

 .(155)وجوف الشوكاِنيُّ الوجهني

 البالاـة علـى َتْزِِّيـل الفعلـني يف هـذه اآليـة َمْزَِِّلـة الـالفم  ألن         وأمجع علماء
الغرض إثبات الفعل لفاعله مع قطع الزظر عن اعتبار تعلـق الفعـل مبـن وقـع عليـه،      

لـيس  بني العلم واجلهـل، وال بـني العلمـاء واجلهـال. و     ه ال استواَءأنَّ فاملراد من اآلية
 .(156)املراد بيان ما وقع عليه الفعُل

 ملزاقشة والرتجيحا

قوَّة اخلالِف بني املفسرين هزا ُتْؤِذُن بأنَّ الوجهني معتـربان، وُتـْؤِذُن بـأنَّ يف هـذا       -1
 مشابهٍة.املوتِع أمرًا استلِّم قوة االختالف، وذلك على اري ما تقدم يف مواتَع 

من األمور الِتي اقتض  قوة االختالف هزا ما ذكره علماُء البالاِة من أنَّ الغرَض   -2
هو إثبات الفعل للفاعل، بغض الزظر عن املفعول  فسياق اآلية هو نفـُي اسـتواِء   

 العاملنَي واجلاهلنَي. بغض الزظر عما وقع عليه فعل العلُم.

الغرُض من حذف املفعول يف املوتعني عزد من قال بذلك هو االختصـاُر. وقـد     -3
علـى أن املـراد    دلَّواسـت  .عليـه اآلية لـيس  معزى ردَّ ابن عاشور هذا الكالَم بأن 

 :أي ،﴾ی ی     ی  ی﴿: ذلـك  عقاتعاىل قوله بالذين اتصفوا بصفة العلم 
 .(157)أهل العقول، والعقل والعلم مرتادفان

 من األمور الِتي تساعد يف الرتجيح هزا معرفة العلـم املـذكور: َأُهـَو العلـُم علـى       -4

. (158)الديينِّ العلمعلى  ﴾ېئ ېئ﴿إطالقه، أم العلُم الديينُّ؟ وقد َحَمَل اآللوسيُّ 
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وال شكَّ يف أن محل العلم على املعزى املذكور جيعل الفعل متعـديًا  ألن التقـدير   
يصري: قل هل يستوي الذين يعلمون العلَم الديينَّ والذين ال يعلمونه. وُيَردُّ على 

 هذا الكالم بكالم ابن عاشور املتقدم.

الكافر، أو بني مـن يـذكر اهلل   ء املفاتلة بني املؤمن ويكان مقتضى السياق أن جت  -5
يف   يعلمـون ومن ال يذكره، ولكن جاءت املفاتلة بني الذين يعلمون والذين ال 

ختف به مـوافيزهم،   هو الذي تقوم عليه قيم الزاس، وتثقل أو العلَم إشارة إىل أنَّ
ُم وهذا مما يرجح أنَّ املراَد بالعلِم العلـ  .(159)أمر من أمور الدنيا، أو الدين أيِّ يف

 على إطالقه.

 يف موتـعيه يف هـذه اآليـة ُمَزـَِّّل      ﴾ېئ﴿من خالل ما تقدم فالراجح أن الفعـل    -6
 َمْزَِِّلَة الالفم. واهلل تعاىل أعلم.
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 ةــاخلامت

يف ِنهاية هذا البحث هذا تسجيل ألبرف الزتائج اليت توِّل إليهـا الباحـث مـن    
 خالل البحث:

ُنَِِّّلـْ   لم اليت ُحِذَف مفعوُلهـا، أو  ظهر جليًا من خالل هذا البحث أن أفعال الع  -1

، ﴾ڦ﴿و ﴾ېئ﴿َمْزَِِّلة الالفم، هي األفعال املضـارعة فقـط، وأكثرهـا وقوعـًا     

وكـذا املاتـي   -على قلٍة. وأما اري هذه الصـيغ الـثال.    ﴾ٹ﴿وجييُء بعدهما 
 فجميع الوارد من ذلك يف القرآن الكريم مصرَّح  فيه باملفعول.  -واألمر

يت اخُتِلَف فيها بني املفسرين يرتجح كوُنها متعديـًة علـى كوِنهـا    أالا املواتع ال  -2
 ُمَزََِّّلًة َمْزَِِّلَة الالفم.

َاَلَا على املفسرين يف املواتع املختلف فيها محل أفعـال العلـم علـى التعـدي        -3
وذلك ألن األِّل فيه التعدي، واملقـدر فيـه كاملـذكور، وال حيـذف املفعـول إال      

 لدليل يدل عليه.

ملواتع من أفعال العلم املثبتة الواقعة يف الفواِّل اتفـق املفسـرون علـى    بعض ا  -4
كوِنها متعديًة، ومل يقل أحد مـزهم بتزِّيلـها َمْزَِِّلـة الـالفم  وهـذا يؤيـد مـا قالـه         

 السَّكَّاِكيُّ من أن أالا فواِّل القرآن مل يصرح مبفعوهلا، وليس مجيعها.

يرتك  ْزِِّيِل أفعال العلم َمْزَِِّلة الالفم  فلمالبقاعي من أكثر املفسرين الذين قالوا ِبَت  -5
القول بذلك إال يف مواتَع قليلٍة كما ظهر من خالل البحث. وتابعه يف كثري مـن  

 ، وخالفه يف بعضها.تلك املواتع الشربيينُّ
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َذَهَا أكثُر املفسرين إىل أنَّ أفعاَل العلـِم الواقعـَة بعـد حرَفـِي التزفـيس متعدَِّيـٌة،         -6
سـورة  ذوف . وخالفهم البقاعيُّ يف موتٍع واحٍد فقط  وهـو موتـع   ومفعوهلا َّ

 التكاثر  فقال بتْزِّيله َمْزَِِّلَة الالفم، ووافقهم فيما سواه.

مجيع أفعال العلم املزفية الواقعة يف الفواِّل مل يصرح مبفعوهلا، وهذا هـو القـدر     -7
ًا من املواتع يـتعني  املشرتك بني كالم ابن هشام والسَّكَّاِكيِّ. مع مالحظة أن كثري

 كون أفعال العلم فيها متعديًة، وال يصح تْزِّيلها َمْزَِِّلة الالفم.

القول بأن أفعال العلم املثبتة الواقعة يف الفواِّـل مل يصـرح مبفعوهلـا يف القـرآن       -8
الكريم، ِّحيح  متامًا. وهذا هو القسم اخلاص بكالم السَّكَّاِكيِّ، وال يزطبق عليـه  

ع مالحظة أن كثريًا من املواتع يتعني كون أفعال العلـم فيهـا   كالم ابن هشام. م
 متعديًة، وال يصح تْزِّيلها َمْزَِِّلة الالفم.

أفعال العلم املزفية الواقعة يف اري الفواِّل قد ُِّرَِّح مبفعوهلا يف القـرآن الكـريم     -9
يف مواتع أكثر من املواتع اليت مل يصرح به. وهذا هو القسم اخلاص بكالم ابن 

 م، وال يزطبق عليه كالم السكاكيِّ.هشا

نظريُة السَّكَّاِكيِّ عن حذف أفعـال العلـم يف القـرآن الكـريم كانـ  أكثـر دقـًة          -10
 وانضباطًا من نظرية ابن هشام. 

يوجد قسم  رابع  ال يدخُل حت  أيٍّ من نظرييت ابـن هشـام والسَّـكَّاِكيِّ  وهـو:       -11
وقد ظهر من خالل هذا البحـث أن  أفعال العلم املثبتة الواقعة يف اري الفواِّل. 

الكثرة من أفعال الِعْلِم الِتي هي من هذا القبيل على التصـريح مبفعوهلـا، ولكـن    
العمـل فيهـا    بعض املوتع مل يصرح باملفعول فيها، وهي حتتمل أن تكون أفعـال 

 متعدية، وأن تكون ُمَزََِّّلًة َمْزَِِّلة الالفم.

  



 217          د. حامت بن عبد الرحيم التميمي...          أفعال العلم يف القرآن الكريم 
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 .1/536. تفسري اآللوسي 1/275. تفسري الشوكاني 2/315البيضاوي 

 .10/152البحر احمليط يزظر:  (40)

. تفسري البيضاوي 7/46. تفسري القرطيب 2/326ة . تفسري ابن عطي11/561( تفسري الطربي 41)
. تفسـري  3/305. تفسـري ابـن كـثري    4/595. البحر احمليط 1/524. تفسري الزسفي 2/174

 .1/439. السراج املزري 7/206. نظم الدرر 3/127الزيسابوري 

 .2/139( تفسري اخلافن 42)

 .4/222. تفسري اآللوسي 3/165( تفسري أبي السعود 43)

 .7/531. تفسري املزار 4/222. تفسري اآللوسي 3/165تفسري أبي السعود : يزظر( 44)

ــوي 2/309الوســيط للواحــدي يزظــر: ( 45) ــري 2/64. فاد املســري 2/149. تفســري البغ . تفس
. 1/443. السراج املـزري  2/144. تفسري اخلافن 1/528. تفسري الزسفي 2/177البيضاوي 

. التحريــر 7/550. تفســري املزــار 4/235 . تفســري اآللوســي3/171تفســري أبــي الســعود 
 .7/423والتزوير 

 .1/528. تفسري الزسفي 2/64. فاد املسري 12/31( تفسري الطربي 46)

]الِّمـر:  ، [64، 41]العزكبـوت:   ،[41]الزحـل:   ،[103، 102]البقرة: وهذه املواتع هي: ( 47)
 .[33]القلم:  ،[26

[، 95[، ]الزحـل:  41[، ]التوبـة:  81ألنعـام:  ]ا ،[280، 184]البقـرة:  وهذه املواتع هـي:  ( 48)
 .[4[، ]نوح: 9[، ]اجلمعة: 11[، ]الصف: 16[، ]العزكبوت: 88،114 ،84]املؤمزون: 
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. 1/80. تفسـري السـمرقزدي   1/186معاني القرآن وإعرابه للِّجـاج  يزظر على سبيل املثال: ( 49)
. تفسـري  1/173ي . تفسـري الِّخمشـر  1/280. تفسـري الرااـا األِّـفهاني    1/380اهلداية 
 .1/140. تفسري أبي السعود 1/98. تفسري البيضاوي 3/633الرافي 

. التحرير 1/140. تفسري أبي السعود 1/98. تفسري البيضاوي 3/633تفسري الرافي يزظر: ( 50)
 .1/647والتزوير 

. تفسـري أبـي السـعود    2/51. الدر املصون 1/537. البحر احمليط 1/174( تفسري الِّخمشري 51)
 .1/347. تفسري اآللوسي 1/141

. 1/390. تفسـري الرااـا األِّـفهاني    1/239. تفسـري املـاوردي   3/444( تفسري الطـربي  52)
 .2/127. تفسري املزار 1/119السراج املزري 

. تفسري أبـي السـعود   2/276املصون الدر . 2/193. البحر احمليط 1/124( تفسري البيضاوي 53)
 .1/456. تفسري اآللوسي 1/199

ــي:   (54) ــع هـ ــذه املواتـ ــرة:وهـ ــام:280]البقـ ــة:81[، ]األنعـ ــل:41[، ]التوبـ [، 95[، ]الزحـ
 [.9[، ]اجلمعة:11[، ]الصف:16[، ]العزكبوت:88، 84]املؤمزون:

 .184. مغين اللبيا ص: 59. اجلزى الداني ص: 435( املفصل ص: 55)

 .1/192. البالاة العربية 52( علوم البالاة ص: 56)

 ،[170]الصـافات:   ،[66]العزكبـوت:   ،[96]احلجـر:   ،[3احلجـر:  ]وهذه املواتـع هـي:   ( 57)
 .[5، 4]الزبأ:  ،[89]الِّخرف:  ،[70]اافر: 

ــام: وهــذه املواتــع هــي:  ( 58) ــروم:  ،[55]الزحــل:  ،[123]األعــراف:  ،[67]األنع  ،[34]ال
 .[4، 3]التكاثر: 

. 7/146الـدرر   . نظـم 2/122. تفسري اخلـافن  3/2058. اهلداية 11/434 ( تفسري الطربي59)
 .2/146. تفسري الشوكاني 2/130. تفسري ابن عجيبة 1/427السراج املزري 

 .7/288التحرير والتزوير ( 60)
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. تفســري 2/145. فاد املســري 2/396. الوســيط للواحــدي 13/33تفســري الطــربي يزظــر: ( 61)
. 3/261. تفسـري أبـي السـعود    8/31. نظم الدرر 5/141. البحر احمليط 3/29البيضاوي 

 .2/267تفسري الشوكاني 

 .9/54التحرير والتزوير ( 62)

. 20/172. تفسـري القـرطيب   4/549. الوسـيط للواحـدي   24/580تفسـري الطـربي   يزظر: ( 63)
 .15/453. تفسري اآللوسي 5/597. تفسري الشوكاني 5/334تفسري البيضاوي 

 .30/521التحرير والتزوير  .10/334( التفسري املظهري 64)

 .22/229درر ( نظم ال65)

 .21/192( نظم الدرر 66)

. تفسـري الـثعليب   114 -3/113معـاني القـرآن وإعرابـه للِّجـاج     يزظر علـى سـبيل املثـال:    ( 67)
. تفسـري  2/443. فاد املسـري  3/250. تفسـري ابـن عطيـة    2/495. تفسري البغوي 5/227

د . تفســري أبــي الســعو10/112. نظــم الــدرر 6/285. البحــر احملــيط 3/166البيضــاوي 
 .6/444. تفسري اآللوسي 3/38. تفسري الشوكاني 4/282

 .1/543 تفسري الزيسابوري( 68)

ــر: ( 69) ــربي  يزظ ــري الط ــة 4/299تفس ــدي  1/778. اهلداي ــيط للواح ــري 1/320. الوس . تفس
. 8/254. تفسـري الـرافي   6/457. تفسـري الـرافي   1/181. فاد املسري 1/258الِّخمشري 

. البحـر احملـيط   1/179. تفسـري الزسـفي   1/136يضاوي . تفسري الب3/159تفسري القرطيب 
2/495. 

 .2/323. التحرير والتزوير 1/502( تفسري اآللوسي 70)

 .13/234، 11/215، 4/451، 3/327، 223 -3/222 ( نظم الدرر71)

 .2/250 ،1/224، 1/151، 1/140السراج املزري ( 72)

 .2/610( السراج املزري 73)
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. تفسـري  11/290. تفسـري القـرطيب   3/118فسري الِّخمشـري  . ت3/238( الوسيط للواحدي 74)
. 8/159. الـدر املصـون   7/432. البحـر احملـيط   2/404. تفسري الزسفي 4/51البيضاوي 
 .9/48 تفسري اآللوسي .3/482. تفسري الشوكاني 6/67. تفسري أبي السعود 12/421نظم الدرر 

. البحــر احملــيط 3/191د املســري . فا7/346. تفســري املاتريــدي 18/445( تفســري الطــربي 75)
 .524. تفسري السعدي ص: 8/159. الدر املصون 7/432

 .9/48( تفسري اآللوسي 76)
. تفسـري اخلــافن  4/228. فاد املســري 11/7290. اهلدايـة  23/149تفسـري الطــربي  يزظـر:  ( 77)

 .7/544. تفسري ابن كثري 4/241
 .27/332. التحرير والتزوير 19/236 ( نظم الدرر78)

. 4/138. تفســري البيضــاوي 3/313. تفســري الِّخمشــري 19/348تفســري الطــربي يزظـر:  ( 79)
. تفسـري أبـي السـعود    3/179. تفسـري اإلجيـي   14/35. نظم الدرر 2/563تفسري الزسفي 

 .9/379. فتح البيان 10/79. تفسري اآللوسي 6/243
 .196البيان يف عد آي القرآن ص: ( 80)
 .[36( ]يس: 81)

. [68يـونس:  ]. [62، 33 ،28األعـراف:  ]. [169 ،80، 30]البقـرة:  اتع هـي:  وهذه املو( 82)
 .[61اْلَواِقَعة: ]. [8الزحل: ]. [96 ،86يوسف: ]

 .[5]العلق:  (83)
 .387( الكليات ص: 84)

. اهلدايـة  5/145. تفسـري الـثعليب   188-15/187تفسـري الطـربي   يزظر على سـبيل املثـال:   ( 85)
 .2/557. الوسيط للواحدي 5/3319

 .2/38تفسري الزسفي يزظر على سبيل املثال: ( 86)

. تفسـري  4/172. تفسـري أبـي السـعود    2/366تفسـري الِّخمشـري   يزظر على سـبيل املثـال:   ( 87)
 .6/163اآللوسي 
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 .11/387تفسري املزار يزظر على سبيل املثال: ( 88)

 .6/163. تفسري اآللوسي 4/172. تفسري أبي السعود 17/294( تفسري الرافي 89)

 .9/5707. اهلداية 20/120 تفسري الطربييزظر على سبيل املثال: ( 90)

 .3/179. السراج املزري 3/439الوسيط للواحدي يزظر على سبيل املثال: ( 91)

 .1/238أوتح التفاسري يزظر على سبيل املثال: ( 92)

 .7/67. تفسري أبي السعود 15/136. نظم الدرر 4/211تفسري البيضاوي ( 93)

 .7/130ة الشهاب على البيضاوي ( حاشي94)

 .11/61تفسري اآللوسي ( 95)

 .11/61. تفسري اآللوسي 7/130حاشية الشهاب على البيضاوي ( 96)

. فــتح البيــان 5/9. تفســري الشــوكاني 4/97. الوســيط للواحــدي 22/70 ( تفســري الطــربي97)
 .25/152. تفسري املرااي 12/425

 .3/597. السراج املزري 18/87 ( نظم الدرر98)

 .[19]الزور:  ،[74]الزحل:  ،[66]آل عمران:  ،[232، 216]البقرة: وهذه املواتع هي: ( 99)

. الوسـيط للواحـدي   1/77. تفسـري السـمرقزدي   1/182( معاني القرآن وإعرابـه للِّجـاج   100)
. 1/97. تفسـري البيضـاوي   1/185. تفسري ابن عطية 1/171. تفسري الِّخمشري 1/181

. تفسـري  1/139. تفسـري الشـوكاني   1/136فسري أبـي السـعود   . ت1/115تفسري الزسفي 
 .1/336اآللوسي 

 .1/522. البحر احمليط 1/364. اهلداية 1/77تفسري السمرقزدي يزظر: ( 101)

 .1/182( الوسيط للواحدي 102)

 .1/273( تفسري الرااا األِّفهاني 103)

 .2/41تفسري القرطيب ويزظر:  .188 -1/185( تفسري ابن عطية 104)

 .1/336. تفسري اآللوسي 1/136فسري أبي السعود ( ت105)
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 .2/213حاشية الشهاب البيضاوي يزظر: ( 106)

 .2/72نظم الدرر يزظر: ( 107)

[، ]األنفـال:  187، 131[، ]األعـراف:  37[، ]األنعـام:  13]البقـرة:  وهذه املواتـع هـي:   ( 108)
ــونس: 34 ــف: 55[، ]ي ــل: 68، 40، 21[، ]يوس ــص: 38[، ]الزح  [،57، 13[، ]القص

[، ]اجلاثيـة:  39[، ]الـدخان:  57[، ]اـافر:  49[، ]الِّمر: 36، 28[، ]سبأ: 30، 6]الروم: 
 .[8[، ]املزافقون: 47[، ]الطور: 26

 .[56]الروم: ، [79]آل عمران: وهذان املوتعان هما:  (109)

 .616( اجلزى الداني ص: 110)

 .616. اجلزى الداني ص: 398( املفصل ص: 111)

. تفسـري ابـن   1/162. اهلدايـة  1/28. تفسري السـمرقزدي  386-1/385( تفسري املاتريدي 112)
. 1/45. تفسـري أبـي السـعود    1/25. السـراج املـزري   1/28. تفسـري اخلـافن   1/94عطية 

 .1/134. تفسري املزار 1/337حاشية الشهاب على البيضاوي 

 .386-1/385( تفسري املاتريدي 113)

 .1/22 الفواتح اإلهليةوُيزظر: . 1/113( نظم الدرر 114)

 .1/140. الدر املصون 1/109البحر احمليط يزظر: ( 115)

 .1/337( حاشية الشهاب على البيضاوي 116)

. تفسـري املــاوردي  3/2012. اهلدايـة  4/78. تفسـري املاتريـدي   11/343( تفسـري الطـربي   117)
. تفسـري  6/419. تفسـري القـرطيب   2/26. فاد املسـري  2/289. تفسري ابن عطيـة  2/110

 .3/130. تفسري أبي السعود 1/418. السراج املزري 2/160البيضاوي 

 .7/104( نظم الدرر 118)

 .4/135. تفسري اآللوسي 3/130( تفسري أبي السعود 119)

 .500 -4/499( البحر احمليط 120)
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 .2/130. تفسري الشوكاني 2/21( تفسري الِّخمشري 121)

. الــدر املصــون 2/366. الوســيط للواحــدي 4/2360اهلدايــة يزظــر علــى ســبيل املثــال: ( 122)
 .4/357. تفسري اآللوسي 3/227. تفسري أبي السعود 1/474. السراج املزري 5/317

. تفسـري الـرافي   2/118. فاد املسـري  2/399تفسـري ابـن عطيـة    يزظر على سـبيل املثـال:   ( 123)
 .5/50. البحر احمليط 7/205. تفسري القرطيب 14/239

 .7/398( نظم الدرر 124)

 .2/150( شرح ابن عقيل 125)

 .8/123( التحرير والتزوير 126)

. 2/561. فاد املســري 3/231الوسـيط للواحـدي   . 18/413، 17/208( تفسـري الطـربي   127)
. تفسـري الشـوكاني   6/57. تفسري أبي السـعود  3/7. تفسري اإلجيي 2/395تفسري الزسفي 

 .9/13. تفسري اآللوسي 3/471

 .1/427( الفواتح اإلهلية 128)

 .441( تفسري السعدي ص: 129)

 .8/4183( فهرة التفاسري 130)

 .12/390( نظم الدرر 131)

 .8/135( الدر املصون 132)

 .8/135الدر املصون يزظر: ( 133)

 .14/161( التحرير والتزوير 134)

. تفسـري  3/297. تفسـري أبـي السـعود    5/233. البحـر احملـيط   2/182( تفسري الِّخمشـري  135)
 .1/541ري . السراج املز3/43. تفسري البيضاوي 15/418الرافي 

. اايـة  5/237. تفسـري البيضـاوي   2/482. تفسـري ابـن عطيـة    4/595( تفسري الِّخمشري 136)
 .5/118. تفسري اآللوسي 5/329. تفسري الشوكاني 215األماني ص: 
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 .4/364السراج املزري ويزظر:  .20/327( نظم الدرر 137)

 .9/191( التحرير والتزوير 138)

. تفســري املرااــي 3/94. تفســري البيضــاوي 4/3100. اهلدايــة 14/424 ( تفســري الطــربي139)
10/184. 

. تفسـري القـا ي   1/642. السـراج املـزري   2/396. تفسـري اخلـافن   5/489البحر احمليط ( 140)
5/479. 

 .14/49. تفسري القرطيب 3/439. الوسيط للواحدي 2/82تفسري السمرقزدي ( 141)

 .8/575 ( نظم الدرر142)

. الـوجيِّ  2/341. تفسـري املـاوردي   5/304املاتريـدي   . تفسـري 14/138( تفسري الطـربي  143)
. تفسـري أبــي  3/72. تفســري البيضـاوي  2/249. تفسـري الِّخمشـري   454للواحـدي ص:  

 .10/120. التحرير والتزوير 10/162. تفسري املزار 4/44السعود 

 .2/386. تفسري الشوكاني 1/591. السراج املزري 8/383( نظم الدرر 144)

 .5/248. تفسري اآللوسي 4/44عود ( تفسري أبي الس145)

 .1/591. السراج املزري 8/383( نظم الدرر 146)

 [.9[، ]الِّمر: 56[، ]الزحل: 118، 113وهذه املواتع هي: ]البقرة:  (147)

 .[9]العاديات: ، [14]امللك: ، [33]الرعد: ، [18]يونس: وهذه املواتع هي: ( 148)

. تفسـري الثعـاليب   1/121. تفسري الزسفي 1/103تفسري البيضاوي يزظر على سبيل املثال: ( 149)
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 .1/48( الفواتح اإلهلية 150)

 .4/10. فاد املسري 10/6308. اهلداية 21/268( تفسري الطربي 151)

 .3/574( الوسيط للواحدي 152)
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  .1/154دالئل اإلعجاف يزظر: ( 156)

 .23/348( التحرير والتزوير 157)

 .12/237( تفسري اآللوسي 158)
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 قائمة املراجع

اف، عِّ الدين عبد العِّيِّ بـن عبـد السـالم السـلمي )ت     اإلشارة إىل اإلجياف يف بعض أنواع اجمل  -1
 م.1995 -ه1416، 1(، حتقيق: َّمد بن احلسن بن إ اعيل، دار الكتا العلمية، بريوت، طه660

 دار، القاسـم  َّمود إ اعيلو محيدان َّمد أمحدو الدعاس عبيد أمحد، الكريم القرآن إعراب  -2
 م.2005 -ه1425 ،1، طدمشق، الفارابي ودار املزري

 ابـن  دار - دمشـق  /اليمامـة  دار، (هـ1403 ت) درويشال الدين َّيي، وبيانه القرآن إعراب  -3
 م.1995 -ه1415 ،4، طبريوت/ كثري

 ت) الشـجري  بـابن  املعـروف  محـِّة،  بـن  علـي  بـن  اهلل هبة الدين تياء، الشجري ابن أمالي  -4
 م.1991 -ه1413 ،1، طالقاهرة اخلاجني، مكتبة، الطزاحي َّمد حتقيق: َّمود، (ه542

ت )األنصـاري   هشـام  بن يوسف بن اهلل عبد، مجال الدين مالك ابن ألفية إىل املسالك أوتح  -5
، بـريوت،  والتوفيـع  والزشر للطباعة الفكر دار، البقاعي َّمد الشيخ حتقيق: يوسف، (ه761

 بدون تاريخ.

 ِّـدقي : قيـق حت ،(ه754 ت) األندلسـي  يوسـف  بن َّمد حيان أبو تفسري،يف ال احمليط البحر  -6
 م.2000 -ه1420، 1، طبريوت ،الفكر دار، مجيل َّمد

، (ه1224ت ) عجيبـة  بـن  َّمـد  بـن  أمحـد  العبـاس  أبـو ، اجمليد القرآن تفسري يف املديد البحر  -7
 م. 1999 -ه1419، 1، طالقاهرة ،فكي عباس حسن، رسالن القرشي اهلل عبد حتقيق: أمحد

 الـدار  -دمشـق  /القلـم  دار، (ه1425ت ) امليداني ةَحَبزََّك حسن الرمحن عبد، العربية البالاة  -8
 م.1996 -ه1416 ،1، طبريوت /الشامية

 قـدوري  اامن: حتقيق ،(ه444)ت  الداني سعيد بن عثمان عمرو أبو القرآن، آي عد يف البيان  -9
 .م1994 -ه1414 ،1ط الكوي ، والرتا.، املخطوطات مركِّ احلمد،

 ت) الغرنـاطي  الكلـيب  جـِّي  بـن  أمحـد  بـن  َّمد، (ِّيلالتْز لعلوم التسهيلتفسري ابن جِّي )  -10
 م.1996 -ه1416، 1، طبريوت، األرقم أبي بن األرقم دار شركة، اخلالدي اهلل حتقيق: عبد، (ه741
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)احملرر الوجيِّ يف تفسري الكتـاب العِّيـِّ(، أبـو َّمـد عبـد احلـق بـن االـا          تفسري ابن عطية  -11
َّمـد، دار الكتـا العلميـة، بـريوت،      ، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف(ه542)ت األندلسي

 م.1993 -ه1413، 1ط

 ت) الدمشـقي  كـثري  بـن  عمر بن إ اعيل الفداء أبو ،(العظيم القرآن تفسري) كثري ابن تفسري  -12
 .م1999 -ه2،1420ط والتوفيع، للزشر طيبة دار سالمة، َّمد بن سامي: حتقيق ،(ه774

 َّمد بن َّمد َأُبو السُُّعوِد ،(الكريم الكتاب مِّايا إىل السليم العقل إرشاد) السعود أبي تفسري  -13
 .تاريخ بدون بريوت، العربي، الرتا. إحياء دار ،(ه982 ت) العمادي

 َّمـود  الـدين  شـهاب  ،(املثاني والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاني روح) اآللوسي تفسري  -14
 الكتـا  دار، ةعطيـ  البـاري  عبـد  علـي حتقـق:   ،(ه1270 ت) اآللوسي البغدادي عبداهلل بن

 م.1995 -ه1415 ،1، طبريوت ،العلمية

ت ) الشـافعيّ  اإِلجيـي  الـرمحن  عبـد  بـن  َّمـد (، القرآن تفسري يف البيان جامع) اإلجيي تفسري  -15
 م.2004 -ه1424 ،1، طبريوت ،العلمية الكتا دار، (ه905

 الشـافعي  البغـوي  الفـراء  مسـعود  بن احلسني(، القرآن تفسري يف التزِّيل معامل) البغوي تفسري  -16
 -ه1420 ،1، طبـريوت ، العربي الرتا. إحياء دار، املهدي الرفاق عبد: قيق، حت(ه510ت )

 م.2000

 الشـريافي  عمـر  بـن  اهلل عبـد  الـدين  ناِّر(، التأويل وأسرار التزِّيل أنوارتفسري البيضاوي )  -17
 ،العربـي  الـرتا.  إحيـاء  دار، املرعشـلي  الـرمحن  عبـد  حتقيـق: َّمـد  ، (ه685ت ) البيضاوي

 م.1998 -ه1418 ،1، طريوتب

 والتوفيع، للزشر سحزون دار ،(ه1393 ت) عاشور بن الطاهر َّمد والتزوير، التحرير تفسري  -18
 .م1997 -ه1417 تونس،

ت ) الـثعليب  َّمـد  بـن  أمحـد  إسـحاق  أبو(، القرآن تفسري عن والبيان الكشفتفسري الثعليب )  -19
 إحيـاء  دار، السـاعدي  نظـري : دقيقوتـ  مراجعـة ، عاشور بن َّمد أبي اإلمام: حتقيق، (ه427

 م.2002 -ه1422، 1، طبريوت العربي، الرتا.
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 باخلـافن  املعـروف  َّمـد  بن علي الدين عالء(، التزِّيل معاني يف التأويل لبابتفسري اخلافن )  -20
ــق: َّمــد، (ه741 ت) ــة الكتــا دار، شــاهني علــي حتقي ــريوت ،العلمي  -ه1415، 1، طب

1995. 

 إحيـاء  دار، (ه606ت ) الـرافي  عمـر  بـن  َّمـد  الدين فخر(، االغي مفاتيحتفسري الرافي )  -21
 م.2000ه1420 ،3، طبريوت، العربي الرتا.

، (ه502ت ) ياألِّـفهان  بالرااـا  املعـروف  َّمـد  بـن  احلسـني ، األِّفهاني الرااا تفسري  -22
 .ه1424 - 1420، القرى أم جامعةو طزطا امعةجمموعة رسائل علمية جب

 بـن  َّمود ،(التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التزِّيل ائقحق عن الكشافتفسري الِّخمشري )  -23
 .م1987 -ه1407 ،3ط العربي، الكتاب دار ،(ه538 ت) الِّخمشري عمر

 السـعدي  ناِّـر  بـن  الرمحن عبد(، املزان كالم تفسري يف الرمحن الكريم تيسري)تفسري السعدي   -24
 ه1420، 1، بريوت، طالرسالة مؤسسة، اللوحيق معال بن الرمحن حتقيق: عبد، (ه1376ت )
 م.2000-

 حتقيـق ، (ه373 ت) السـمرقزدي  َّمـد  بـن  نصر الليث أبو(، العلوم حبرتفسري السمرقزدي )  -25
 .م1993 -ه1413 ،1ط بريوت، العلمية، الكتا دار وآخرين، معوض علي

 إبراهيم بن حتقيق: ياسر، (ه489 ت) السمعاني َّمد بن مزصور املظفر أبوالسمعاني،  تفسري  -26
 .م1997 -ه1418 ،1، طالرياض الوطن، دار، ازيم بن عباس نب وازيم

 علي بن َّمَّد (،التفسري علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتحتفسري الشوكاني )  -27
 -ه1414، 1، طبريوت /الطيا الكلم دار - دمشق /كثري ابن دار ،(ه1250)ت الشوكاني

 م.1994

: حققـه  الطربي، جرير بن َّمد جعفر وأب ،(القرآن آي ويلتأ عن البيان جامع) الطربي تفسري  -28
 ،1ط بــريوت، الرســالة، مؤسســة شــاكر، َّمــد أمحــد: أحاديثــه خــرج شــاكر، َّمــد َّمــود
 .م2000 -ه1420
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 ،العربـي  الفكـر  دار، (ه1390ت بعـد  ) اخلطيا يونس الكريم عبد، للقرآن القرآني التفسري  -29
 ، بدون تاريخ.القاهرة

 ،(ه671)ت القـرطيب  األنصـاري  أمحـد  بـن  َّمـد  ،(القـرآن  ألحكـام  امعاجل) القرطيب تفسري  -30
 م.1964 - ه1384 ،2، طالقاهرة، املصرية الكتا دار، طفيشا وإبراهيم الربدوني أمحد: حتقيق

ت ) املاتريـدي  َّمـود  بـن  َّمـد  بن َّمد مزصور أبو، (السزة أهل تأويالت) املاتريدي تفسري  -31
 م.2005 -ه1426 ،1ط بريوت، ،العلمية الكتا دار، باسلوم حتقيق: جمدي، (ه333

حتقيـق:  ، (ه450)ت  املـاوردي  َّمـد  بن علي احلسن أبو(، والعيون الزك ) املاوردي تفسري  -32
 ، بدون تاريخ.بريوت، العلمية الكتا دار، الرحيم عبد بن املقصود عبد بن السيد

 ،وأوالده احللـيب  يبالبـا  مصطفى مطبعة، (ه1371)ت  املرااي مصطفى أمحد، املرااي تفسري  -33
 م.1946 -ه1365 ،1القاهرة، ط

 مكتبـة ، التونسـي  نـيب  حتقيـق: اـالم  (، ه1225)ت  املظهري اهلل ثزاء َّمد، املظهري التفسري  -34
 م.1992 -ه1412، 1، طباكستان، الرشدية

 العامـة  املصـرية  اهليئـة  ،(ه1354)ت  رتـا  رشـيد  َّمد ،(احلكيم القرآن تفسريتفسري املزار )  -35
  .م1990 -ه1410 لقاهرة،ا للكتاب،

)ت  الزسـفي  أمحـد  بـن  اهلل عبد الربكات أبو، (التأويل وحقائق التزِّيل مدارك) الزسفي تفسري  -36
 م.1998 -ه1419 ،1، طبريوت الطيا، الكلم دار، بديوي علي يوسف: قيق، حت(ه710

 سـني ح بـن  َّمد بن احلسن الدين نظام(، الفرقان وراائا القرآن ارائا) تفسري الزيسابوري  -37
، بريوت، العلمية الكتا دار، عمريات فكريا: وإخراج تبط ،(ه850)ت  الزيسابوري القمي
   .م1996 -ه1416، األوىل الطبعة

 /الرشـيد  دار، (ه1376)ت  ِّـايف  الرحيم عبد بن َّمود، الكريم القرآن إعراب يف اجلدول  -38
 م.1998 -ه1418 ،4، طبريوت /اإلميان مؤسسة - دمشق

 الـدين  فخـر : حتقيـق  ،(ه749)ت  املرادي القاسم بن احلسن، حروف املعانياجلزى الداني يف   -39
  .م1992 -ه1413، األوىل الطبعة، بريوت، العلمية الكتا دار فاتل، نديم وَّمد، قباوة
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 أمحـد  الـدين  شـهاب  ،(الراتي وكفاية القاتي عزاية) البيضاويتفسري  على الشهاب حاشية  -40
 ، بدون تاريخ.بريوت ،درِّا دار، (ه1069 ت) اخلفاجي َّمد بن

، للكتـاب  العامـة  املصـرية  اهليئـة ، (ه392)ت  املوِّلي جين بن عثمان الفتح أبو، اخلصائص  -41
 ، بدون تاريخ.4القاهرة، ط

 بالسـمني  املعـروف  الـدائم  عبـد  بـن  يوسـف  بن أمحد املكزون، الكتاب علوم يف املصون الدر  -42
 .تاريخ بدون. دمشق القلم، دار اخلراط، َّمد أمحد. د: حتقيق ،(ه756)ت  احلليب

: قيـ ق، حت(ه471)ت  اجلرجـاني  الـرمحن  عبـد  بن القاهر عبد، املعاني علم يف اإلعجاف دالئل  -43
 .م1992 - ه1413، 1، طجدة/  املدني دار - القاهرة /املدني مطبعة ،شاكر َّمد َّمود

 ريخ.، بدون تابريوت ،الفكر دار، (ه1127)ت  اإلستانبولي حقي إ اعيل، البيان روح  -44

 املكتـا  ،(ه597 ت) اجلـوفي  بـن  َّمـد  بن علي بن الرمحن عبد التفسري، علم يف املسري فاد  -45
 م.1984 - ه1404 ،3ط بريوت، اإلسالمي،

، بـريوت،  العربي الفكر دار، (ه1394)ت  فهرة بأبي املعروف أمحد بن َّمد، التفاسري فهرة  -46
 بدون تاريخ.

 أمحـد  بـن  َّمـد ، اخلـبري  احلكـيم  ربزـا  كـالم  انيمع بعض معرفة على اإلعانة يف املزري السراج  -47
 م.1868 -ه1285، القاهرة ،(األمريية) بوالق مطبعة، (ه977)ت  الشربيين اخلطيا

: قيـ ق، حت(ه769ت ) عقيل ابن الرمحن عبد بن اهلل عبد، مالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح  -48
 م.1980 -ه1400، 20ط القاهرة، ،الرتا. دار، احلميد عبد الدين َّيي َّمد

، العلميـة  الكتا دار، (ه905)ت  األفهري اهلل عبد بن خالد ،التوتيح على التصريح شرح  -49
 .م2000 -ه1421، 1، طبريوت

 الكتـا  دار، (ه1371)ت  املرااـي  مصـطفى  أمحـد (، البـديع  املعـاني،  البيان،) البالاة علوم  -50
 م.1994 -ه1414، 3، طبريوت، العلمية
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 َّمد: حتقيق، (ه893)ت  الكوراني إ اعيل بن أمحد، الرباني الكالم تفسري يف األماني ااية  -51
 م.2007 -ه1428، تركيا، االجتماعية العلوم كلية ِّاقريا امعةة جبدكتورا رسالة كوكصو مصطفي

 بـن  اهلل عبـد : ، حتقيق(ه1307 ت) الِقزَّوجي خان ِّديق َّمد، القرآن مقاِّد يف البيان فتح  -52
 .م1992 -ه1412بريوت،  –ية، ِّيدا ، املكتبة العصراألنَصاري إبراهيم

(، ه743)ت  الطـييب  َّمـد  بن احلسني الدين شرففتوح الغيا يف الكشف عن قزاع الريا،   -53
 .ه1416 -1413جمموعة رسائل علمية، اجلامعة اإلسالمية باملديزة املزورة، 

 َّمـود  بن اهلل نعمة، الفرقانية واحلكم القرآنية للكلم املوتحة الغيبية واملفاتح اإلهلية الفواتح  -54
 م.1999 -ه1419 ،1، القاهرة، طللزشر ركابي دار، (ه920)ت  الزخجواني

، هـارون  َّمـد  السـالم  حتقيق: عبد، (ه180)ت  سيبويهاملعروف ب عثمان بن عمرو، الكتاب  -55
 م.1988 -ه1408 ،3، طالقاهرة اخلاجني، مكتبة

 الكفوي احلسيين موسى بن بأيو البقاء أبو اللغوية، والفروق املصطلحات يف معجم الكليات  -56
 -ه1419 بـريوت،  الرسـالة،  مؤسسة املصري، وَّمد درويش عدنان: حتقيق ،(ه1094 ت)

 .م1998

 حتقيـق: أمحـد  ، (ه637)ت  األثـري  بـن  الـدين  تـياء ، والشـاعر  الكاتـا  أدب يف السائر املثل  -57
 تاريخ.، بدون القاهرة والتوفيع، والزشر للطباعة مصر نهضة دار، طبانة بدوي احلويف،

(، رسـالة دكتـوراة، جامعـة    ه740املصباح يف شرح املفتاح، علـي بـن َّمـد اجلرجـاني )ت       -58
 مرمرة، تركيا، بدون تاريخ.

 عبـده  اجلليـل  حتقيـق: عبـد  ، (ه311)ت  الِّجـاج  السـري  بن إبراهيم، وإعرابه القرآن معاني  -59
 م.1988 -ه1408، 1، طبريوت ، الكتا عامل، شليب

 األنصـاري   هشـام  بـن  يوسـف  بـن  اهلل عبـد  الـدين  مجـال ، ريـا األعا كتا عن اللبيا مغين  -60
 م.1985 -ه1405 ،6، طدمشق ،الفكر دار، اهلل محد علي َّمدو املبارك حتقيق: مافن، (ه761)ت 

 دار(، حتقيـق: عبـد احلميـد هزـداوي،     ه626مفتاح العلوم، يوسف بن َّمـد السـكاكي )ت     -61
 م.2000 - ه1420 ،1، طبريوت العلمية، الكتا
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، ملحـم  بـو  حتقيق: علـي ، (ه538)ت  الِّخمشري عمر بن َّمود، اإلعراب ِّزعة يف صلاملف  -62
 م.1993 -ه1413 ،1، طبريوت، اهلالل مكتبة

، الكتا عامل، دار عظيمة اخلالق عبد حتقيق: َّمد، (ه285)ت  املربد يِّيد بن َّمد، املقتضا  -63
 ، بدون تاريخ.بريوت

 ،(ه885)ت  البقـاعي  عمـر  بـن  إبراهيم لدينا برهان ،والسور اآليات تزاسا يف الدرر نظم  -64
 .ه1413 ،2ط لقاهرة،ا اإلسالمي، الكتاب دار

 رسـائل  ثال.): تمن مطبوع (.ه386، علّي بن عيسى الرماني )ت القرآن إعجاف يف الزك   -65
، مبصـر  املعـارف  دار، سـالم  فالـول  وَّمد، أمحد اهلل خلف َّمد: حتقيق ،(القرآن إعجاف يف

 .ت د، الثانية الطبعة

 رسـائل  جمموعـة ، (ه437)ت  القيسـي  طالـا  أبي بن مكي َّمد أبو، الزهاية بلوغ إىل اهلداية  -66
 الشـاهد : د. أ بإشـراف  الشـارقة،  جامعـة  ،العلمـي  والبحـث  العليـا  الدراسات بكلية جامعية

 م.2008 -ه1429 ،1، طالبوشيخي

، (ه468)ت  ابوريالزيس الواحدي أمحد بن علي احلسن أبو، العِّيِّ الكتاب تفسري يف الوجيِّ  -67
ــق ــفوان :حتقي ــدنان ِّ ــم دار، داوودي ع ــق/  القل ــدار - دمش ــامية ال ــريوت /الش  ،1، طب
 م.1995 -ه1415

، (ه468)ت  الزيسـابوري  الواحـدي  أمحد بن علي احلسن أبو، اجمليد القرآن تفسري يف الوسيط  -68
 الغـين  عبـد  أمحـد و ِّـرية،  َّمد أمحدو معوض، َّمد عليو املوجود، عبد أمحد عادل: حتقيق

 م.1994 -ه1415 ،1، طبريوت العلمية، الكتا دار، عويس الرمحن عبدو اجلمل،
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 خيـهحيـاتـه وتــار خــالــد الـقسـري

 م( 743 -686هـ/  120 -66) 

 املقدمة:

فقد اضطربت املصادر التارخيية يف الكالم عن خالد بن عبـد ا  القسـري، مـا    
بني مادٍح، وذامٍّ، ولعبت العداوة والبغضاء واحلقد واملذهبية دوًرا يف تشـويه وـورته،   

ا بآخر سيًئا، مما جعل الطريق ممّهًدا أمام أعدائه لتلطيخ خاوًة بعدما خلط عمًلا واحًل
تارخيه الزاخر مبواقف مشهودة، والتعمية على جهـود  املشـكورة، يف حماربـة اافكـار     

 اهلدامة، وأعماله اجلليلة يف البناء واإلعمار وشق الرتع واانهار. 

 ومن هنا يربز الدافع والسبب وراء هذا البحث، وهو: 

وحتليل الوقائع التارخييـة واسـتصال    ، وبيان حقيقة ما ُأثري حوله، إنصاف خالد .1
 . دون حماباٍة، على وجه اإلنصاف والعدل، النتائج الصحيحة املرتتبة عليها

 . وضلوع املذهبية واالختالف يف أكثر ، اإلشارة إىل أسباب هذا التشويه .2

وجتاوز  إىل لعِن  ،وخالٍد خاوة، يف عدائه لألمويني عامة، بيان شطط ااوفهاني .3
 . (1)بل ولعن اإلسالم وتفضيل اجلاهلية عليه؛ خالٍد

 وبيان تأثري هذا الشعوبي فيما تداوله املؤرِّخون واملرتمجون خلالٍد. 

 . بيان دوافع بعض رموز ااحناف وراء طعنهم يف خالٍد  .4
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 هدف البحث:  

وأن ، إىل نصـابه  أن نعيد اامـر  -ورأينا  حقًّا علينا  -وقد جعلنا نصب أعيينا 
فنثبت له حقه الالئق به كشصصية حمورية ، ونلقي الضوء عليها، ندرس شصصية خالٍد

ويف سـبيل حتقيـق ذلـش كشـفنا     ، وننصفه من أعدائه الذين ظلمو ، يف تاريخ املسلمني
 . النقاب عما له من أعمال وسوابق ُتْذكر وُتْشَكر

فكـل إنسـان يؤخـذ منـه     ، نيب ومل ندَّع فيه وال يف غري  العصمة بعد الـ ؛ نعم
 . وُيْترك إال النيب 

 وقد قسمت هذا البحث إىل ثالثة مباحث: 

 . ذكرت فيها أهمية هذا املوضوع والباعث على اختيار  مقدمة:

 . يف احلالة الدينية والسياسية واالجتماعية آنذاك متهيد:

 . ووفاته الشصصية، وأعماله، يف حياة خالد املبحث ااول:

ورد بعض ما أثري حولـه  ، يف مواقف خالٍد املشهودة يف حماربة املبتدعة ث الثاني:املبح
 . من شبهات

 . يف مقتله املبحث الثالث:

 . ثم فهارس املصادر واملراجع واملوضوعات، وخامتته، مبلصص البحث :وختمته أخرًيا

سائًلا ا  عز وجل أن أكون قد ساهمت يف كشف النقاب عن بعض جمهودات 
، وإلقاء الضوء على هذ  الشصصية اإلسالمية العظيمـة ، د يف التصدي للمنحرفنيخال

وإنصـافه  ، وتعريف ااجيال املسلمة املعاورة بهذا الرجل الفذ يف التاريخ اإلسـالمي 
 . من خصومه
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 :متهيد

 .م743 -686/ هـ126 –66يف الفرتة من نبذة عن أحوال الدولة ااموية 

كمـا  ، سـنة  60وهـو ابـن حنـو     هــ 126تل سنة وق، هـ66ُوِلَد خالٌد حنو سنة 
 . سيأتي يف ترمجته

، أدرك فيها خالٌد بِسنِّه آخر عصر الصحابة، وهذ  فرتة مليئة بااحداث اجلسام
بينما مات الصحابي اجلليل عبد ا  بن عمر بن اخلطـاب علـى    66فقد ُوِلد حنو سنة 
 . هـ 74أو  73سبيل املثال سنة 

 بل وأمسش إمـامهم وكـبريهم سـعيد بـن جـبري     ، ار التابعنيكما أدرك خالٌد كب
 . ليلقى سعيٌد مقتله على يد احلجاج الغاشم، وأرسله للحجاج( هـ95ت)

يرهـب  ، ويف هذ  الفرتة اليت عاشها خالٌد جند احلجاج الثقفي ماثًلا أمام أعيننـا 
ويف هذ  ، (2)بل ويقتل واحليهم أمثال سعيد بن جبري، الناس ويظلمهم ويتجّبر عليهم

 . الفرتة نفسها بزغت الفرق وأطلت برأسها على البالد اإلسالمية

كمـا أدرك بدايـة ظهـور    ، ونضارته، خبري ، فقد أدرك خالٌد آخر عصر الصحابة
 . وبزوغ فرق الضالل، الفنت

وهـو اإلمـام   ، وقد عبَّر عن ذلش وأرَّخه أحد أئمة هذ  الفرتة وأعالمها العظام
 يكونـوا  مْل»: قـال ف( هــ 110ت ) بن سريين اانصاري البصـري  التابعي اجلليل حممد

 أهـل  إىل فُينَظـر ، رجـالكم  لنـا  َسـمووا : قالوا؛ الفتنُة وقعت فلمَّا، اإلسناد عن يسألون
 . (3)«حديثهم ُيْؤَخُذ فال البدع أهل إىل وُينَظر، حديثهم فُيْؤَخُذ السونة

؛ اخلوارج والشيعة والقدريـة ك؛ وكالم ابن حزم يشري إىل ظهور الفرق قبل املئة
 . (4)حتى حدث متكلمو املعتزلة بعد املئة من التاريخ
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وسيأتي معنا تصدِّيه لعدد من أهـل  ، وهي الفرتة اليت عاش فيها خالد القسري
 . وتضحيته باجلعد بن درهم، البدع والزندقة كاملغريية واجلهمية

ع االجتمــاعي وقــد انعكــا هــذا الواقــع الــديف وظهــور الفــرق علــى الواقــ
 . فيما بعد، وتسلط املبتدعة على بعض أركان الدولة، والسياسي آنذاك

وسفكت دمـاء بريئـة علـى يـد احلجـاج بـن       ، ويف هذ  الفرتة ارتكبت الفظائع
ومل ينا التاريخ قتل احلجاج للصحابي اجلليـل عبـَد ا  بـن    . يوسف الثقفي وأمثاله

وأمـه أاـاء ذات   ، ري رسـول ا   الزبري رضـي ا  عنـه وعـن أبيـه الـزبري حـوا      
فقتله وولبه سنة ، عند ذاك احلجاج الغشوم، لكن مل يشفع هذا كله لعبد ا ، النطاقني

قبـل  . (5)ومن عجب أن يولِّيه اخلليفة عبد امللش إمرة املدينة عقب هذ  الواقعة، هـ73
 . هـ95 من خالٍد فيقتله احلجاج سنة أن يتسلَّم سعيَد بن جبري

ب أن يكون هذا احلجاج الغشوم هو الشـافع لتـولي خالـد القسـري     ومن عج
استجابة لوشاية احلجاج يف الراشد العادل عمر بـن عبـد العزيـز راـة ا      ، إمرة مكة

، حني كتب عمر للصليفة خيرب  بظلم احلجاج وما يعانيه أهل العراق مـن بطشـه  ، عليه
وطلـب إمـرة املدينـة    ، احلرمنيفوشى به احلجاج عند اخلليفة وكتب يطلب تغيري إمرة 

 . (6)فكانت له؛ لعثمان بن حيان وإمرة مكة خلالٍد

ويف هذا اجلو املشحون بالدماء الربيئة والوشايات والبطش والظلم واجلـربوت  
 . إىل أن ُقِتل يف آخر أمر ، ويرتقَّى يف املناوب، كان خالد يسري
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 صية.املبحث األول: يف حياة خالد، وأعماله، وصفاته الشخ

 ويشتمل على مخسة مطالب: 

 . ااه وَنَسُبه وُكنيته املطلب ااول:

 . مولد  ونشأته وبيته وبيئته املطلب الثاني:

 . ورواياته، وفاته الشصصية املطلب الثالث:

 . أعماله املطلب الر ابع:

 . بعض َمن َوِلي له املطلب اخلاما:

 املطلب األول: امسه وَنَسُبه وُكنيته.

بـن عبـد    بـن عـامر بـن عبـد ا      (7)ِد بن ُكْرزَسبن يزيد بن َأ بد ا خالد بن ع
مشا بن َغْمَغَمَة بن جرير بن ِشقِّ بن وعب بن َيْشُكر بن ُرْهم بن َأْفَرَك بـن َأْفَصـى   

 . (9)َولَي الِعراَق َومكََّة، وهو مالش بن َعْبُقر بن َأْنمار، بن َقْسر (8)بن َنِذير

ومل ، (10)هكذا ضـبطها ابـن مـاكوال   ، ن السني املهملةوَقْسر بفتح القاف وسكو
فهـو خالـد بـن    : القصري بالقـاف »لكنه قال يف . يذكر ابن ماكوال يف قسر وجًها آخر

ومل يذكر ابن ما ، (11)«روى عنه عبد ا  بن بزيع، عن حممد بن زياد، عبد ا  القصري
ا اقتصر على تسميته ومل يقل وإمن، كوال يف كتابه أن شيخ ابن بزيع هذا هو خالد اامري

 . بأنه اامري أو آخر اشرتك معه يف ااه ونسبته

قـال ابـن   »: قـال ابـن خلكـان   ، فلما رأى ابن خلكان ونيع ابـن مـاكوال هـذا   
فلعل ، ومل أجد هذا النقل يف كتاب ابن ماكوال، (12)«القسري والقصري: يقال: ماكوال

وال يساعد  ونيع ابن ، الذي ذكرُته آنًفا ابن خلكان أخذ  مبعنا  من ونيع ابن ماكوال
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بل ونيعه يدل على أنه آخـر  ، فلم يصرِّح ابن ماكوال بهذا، ماكوال على ما ذهب إليه
نسبة إىل القصر ، القصري: انه مل يذكر يف َقْسر أّن اامري يقال فيه؛ غري القسري اامري

فدلَّ وـنيعه هـذا   ، ه اامريومل يقل يف القصري شيخ ابن بزيع أن، البناء أو قسر االسم
 . على التفريق بني الرجلني

، وأما ابن طاهر فذهب إىل حنو ما فهمه ابـن خلكـان مـن وـنيع ابـن مـاكوال      
 نيويكتب بالسـ ، إىل قصر جبيلة منسوٌب»: وقال، فذكر  ابن طاهر يف القصري بالصاد

روى عنـه  ، روى عن حممد بن زيـاد ، منهم خالد بن عبد ا  القصري اامري، والصاد
وأما خالد بـن  ): زاد عبد الغف»: وتعقبه املعلمي اليماني بقوله. (13)«عبد ا  بن بزيع

(، وهم من قسـر، بطـن مـن جبيلـة    ، عبد ا  القسري اامري فذاك بالسني مكان الصاد
 150وابن بزيع يروي عن ابن جريج املتوفى سنة ، قال هذا لئال يشتبه بشيخ ابن بزيع

وللقسـري ترمجـة يف   ، بن عبـد ا  القسـري  اهر أنه مل يدرك اامري خالد وحنو ، فالظا
وذكـروا  ، مل يـذكروا غريهـا  ، تهذيب املزي وغري ، ذكروا له رواية عن أبيه عـن جـد   

فذكر املعلمي كالم « واشتبه اامر على ابن طاهر، وهم أكرب من ابن بزيع، الرواة عنه
وظاهر كالمه أن قسر جبيلـة، أو كمـا   ، ذا قالك»: ابن طاهر الذي نقلنا  سابًقا ثم قال

كمـا هـو   ؛ قصر جبيلة موضع كان فيه قصر من القصور وحوله قرية ايـت بـه  : قال
سـر الـيت   قا قبلـه قـال يف   وال نعلم أحًد، احلال يف قصر ابن هبرية وغري  مما ذكر  بعُد

إن :  قـال وال، قسـر : وال قال يف قصر وهو البناء املعـروف ، قصر: ينسب إليها اامري
والغريب أن ابن السمعاني تبعـه، فبعـد أن ذكـر يف رسـم     . هناك ما يسمى قصر جبيلة

املنتسب إليه اامري خالد بـن  ): وقال ُهَبنَس َرَكوَذ، أن قسرا بطن من جبيلة (14)القسري
هذ  النسبة إىل القصـر وهـو يف سـتة    : )(15)قال يف رسم القصري( ؛ عبد ا  القسري

ر جبيلة ويكتب بالسني أيضا واملنتسب بهذ  النسبة خالد بن عبد ا  منها قص، مواضع
، يروي عن حممد بن زياد، روى عنه عبد ا  بن بزيـع ، أمري العراق - كذا - القسري
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وأعرض واحب اللباب يف رسم القصري عن هـذ   (، وقد ذكرنا  يف القسري بالسني
  .(16)«القضية، وكان ااوىل أن يذكرها ويبني خطأها

، (19)واحلازمي، (18)واجلياني، (17)ضبطه الدارقطفهكذا ، والقسري بالسني املهملة
 . نسبًة إىل القبيلة من َبِجيَلة، ومل يذكروا غري السني املهملة، (20)وابن حجر

 وأما كنيته: 

واقتصـر ابـن   . (21)هكـذا كنـا  ابـن خلكـان    ، فيكنى بـأبي يزيـد وأبـي اهليـثم    
 . القاسم على أبي (24)على أبي اهليثم، واقتصر يف مرٍة أخرى (23)والذهيب مرًة (22)عساكر

ومل يذكر امِلزِّيو وال غري  مـن  . «أبو اهليثم: ويقال، أبو القاسم»: (25)وقال امِلزِّيو
 . أبا يزيد: -عدا ابن خلكان -املذكورين 

 املطلب الثاني: مولده ونشأته وبيته وبيئته.

قتل خالد »: على هذا يدل قول خليفة بن خياط، ـه 66ُوِلَد خالٌد يف حنو سنة 
فهـذا يـدل علـى أن    . (26)«يف سنة ست وعشرين ومئة وهو ابن حنـو مـن سـتني سـنة    

 . هـ 66والدته تكون يف حنو سنة 

، ولـيا بيًتـا عادًيـا   ، ومن بيت له تارخيه ورجاله، وقد كان خالد من ااشراف
 . وقد توىل أهل بيته إمارة أكثر من مكان

 . (27)امللشبن عبد  هلشامسان اي خرِلَو: وُ  أسد بن عبد ا َأُخف

 . (28)هو الذي بنى قرية أسداباذ ببيهق: وأسد

قبل أْن يوجه إليهم مروان بـن احلكـم   ، َوِلي دمشق: كما أن ابنه يزيد بن خالد
قبل أْن يشي به بعضـهم  ، وعلى إثرها يهرع يزيد إىل قرية املزة، من اص من يهزمهم

 . (29)َتل هو أيًضا كما ُقِتل خالدفُيْق
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 . (30)وهو إااعيل بن عبد ا : وخلالٍد أٌخ آخر

 (31)ترجم له ابن أبي حـا  : عبد ا  بن يزيد بن أسد بن كرز القسري: وأبوهم
ومل يذكر ابن ، ورواية ابنه خالد عنه، بروايته عن أبيه يعف يزيد بن أسد (32)وابن حبان

. مل يزد على ذلش، واقتصر ابن حبان بذكر  يف الثقات، ال تعديًلاأبي حا  فيه جرًحا و
 . (33)وكذلش ذكر  ابن قطلوبغا يف الثقات

وذكر  . (34)له وحبة كما قال أبو حا  الرازي: يزيد بن أسد القسري: وجدهم
(، يا يزيد بن أسد أحب للناس ما حتب لنفسش: )قال له النيب »: (35)ابن حبان وقال

وهـو اآلتـي هنـا يف    . «عرف له إال هـذا احلـديث الواحـد   ال ُي، ن الشامسك، وحابي
 . الكالم على روايات خالٍد

، وفد على النيب »: وقال، وكذا ذكر  ابن سعد يف الطبقة الرابعة من الصحابة
 . (36)«حديًثا وروى عن النيب 

اع النيب : وقال البصاري
(37) . 

 . (38)له وحبة: ا  املقدمي قال وكذا نقله ابن حجر أيًضا عن أبي عبد

ولـو كـان لـه    ، لـيا لـه وـحبة   : أهله يقولون»: وخالف ذلش ابن معني فقال
 . (39)«وحبة لشرف به أهله

و  يف دووخالفه الناس وَعـ ، هذا قول حييى بن معني»: فتعقبه ابن عبد الرب بقوله
املـذكور يف  يعـف حديثـه   . (40)«الصحابة حلديث هشيم وغري  عن سـيار أبـي احلكـم   

 . (41)املطلب اآلتي بعد هذا يف روايات خالد

فلم يزل والًيا عليها حتى مات الوليـد   (42)هـ 89فقد ولي مكة سنة : أما خالد
 . (44)طلحة عبد امللش عليها ثم عزله ووىل داود بنفأقر  سليمان بن ، (43)بن عبد امللش
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وأرََّخه ابن كثري يف ، هـ89كذا أرَّخ خليفة وابن خلكان تاريخ واليته مكة سنة 
 . هـ93سنة 

ووشاية منه يف عمر بـن عبـد العزيـز    ، وقد ولي خالٌد مكة بشفاعة من احلجاج
 بـنَ  عمـرَ  وفيها عزل الوليـدُ »: هـ كما قال ابن كثري93وذلش يف سنة ، راة ا  عليه

لوليـد  عمر بن عبد العزيز كتب إىل ا وكان سبب ذلش أّن، عبد العزيز عن إمرة املدينة
فسـمع  ، خيرب  عن أهل العراق أنهم يف ضيم وضيق مع احلجـاج مـن ظلمـه وغشـمه    

مجاعة من أهل  وإّن، عن إمرة املدينة عمر ضعيٌف إنَّ: بذلش احلجاج فكتب إىل الوليد
، وهـذا وهـن وضـعف يف الواليـة    ، الشر من أهل العراق قد جلأوا إىل املدينـة ومكـة  

وعلى مكة ، بن حيان على املدينة عثماَن فولِّ، فاجعل على احلرمني من يضبط أمرهما
فصرج عمر بن عبد العزيـز مـن   ، ففعل ما أمر  به احلجاج، بن عبد ا  القسري خالَد

وقدم عثمان بن حيان املدينة لليلتني بقيتا مـن شـوال   ، املدينة يف شوال فنزل السويداء
 . (45)«بد امللشوحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن ع. من هذ  السنة

يف مجـادى  . (47) هــ 120وُعِزل عنها سنة ، (46)هـ106وولي خالٌد العراق سنة 
 . (49)واخُتِلف يف سبب عزله عنها. (48)ااوىل

ومكث خالد والًيا على العراق حنو من أربـع عشـرة سـنة يف قـول خليفـة بـن       
. إال أشـهر  وغري  عمل هلشام مخـا عشـرة سـنة    (51)لكنه يف قول الطربي، (50)خياط

وُيحمل قول خليفـة علـى جممـوع مـا     ، فُيحمل ذلش على جمموع ما عمله هلشام عامة
 . عمله هلشام على العراق خاوة

 . (52)وكان خالد على شرطة الكوفة قبل أن يلي العراق

ن هلشـام بـن عبـد    ْيوأمري العـراقَ ، أمري مكة للوليد وسليمان»: قال ابن عساكر
وإااعيل بن ، سيار أبو احلكم: روى عنه، روى عن أبيه، وهو من أهل دمشق، امللش
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، وإااعيـل بـن أبـي خالـد    ، وايد الطويـل ، وحبيب بن أبي حبيب، واسط البجلي
عـرف اليـوم بـدار الشـريف     ُت، ودار  بدمشق هي الـدار الكـبرية الـيت يف مربعـة القـز     

 . ( 53)«نسب احلمام الذي يقابل باب قنطرة سنان بباب توماوإليه ُي، الزيدي

 . البصرة والكوفة: وهو ممَّن ُجمع له املصران
وابنه ، زياد: أول من مجع له املصران البصرة والكوفة»: فقد قال جمالد بن سعيد

ويزيـد  ، واحلجاج بن يوسف، وبشر بن مروان، بن الزبري ومصعب، عبيد ا  بن زياد
وعمر بـن هـبرية    ،ومسلمة بن عبد امللش، ويزيد بن املهلب، بن أبي كبشة السكسكي

وعبد ا  بن عمر بن ، ويوسف بن عمر الثقفي، وخالد بن عبد ا  القسري، الفزاري
 . (54)«ومل جيمع احد غريهم، ويزيد بن عمر بن هبرية، عبد العزيز

 -أّول من مجع لـه املصـران   : العراقني يتسمية من ول»: وكذا قال ابن قتيبة يف
ومل جيمع »: ثم قال ابن قتيبة، دا يزيد بن أبي كبشةفذكرهم ع« زياد: -الكوفة والبصرة

 . (55)«العراقان احد بعد هؤالء

 املطلب الثالث: صفاته الشخصية، ورواياته.

 فأما وفاته الشصصية فمنها: 
 احلزم والشدة: 

الـيت َأهََّلْتـه لتـولي    ، وأول ما يلفت االنتبا  يف شصصية خالٍد هو احلزم والشدة
وهو من القالئل ، وأن ُيجمع له العراق، خلاوة بالشرطة والواليةعدًدا من املناوب ا

 . البصرة والكوفة: الذين حكموا املصرين

، لكن يظهر أن قضية احلزم والشدة يف شصصية خالد مل تقف عند احلد املطلوب
كمـا سـيظهر   ، بل جتاوزتها فأورثته جرأة على ما ال يليق وال كان ينبغي له أن يأتي به

 . اآلتيمن كالمنا 
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َأنَّ خالـًدا ضـرب    (56)فقد تناقـل النسـابون  ؛ ااعجم ويدل على هذا قصته مع
خالـد علـى مكـة    وذلش يف إمـرة  ، وهو عبد ا  ااوغر بن شيبة بن عثمان، ااعجم

؛ فأقاد منـه ؛ يتظلم من خالد، فركب عبد ا  ااعجم إىل الوليد؛ للوليد بن عبد امللش
 : ويف ذلش يقول الفرزدق، هو ااعجمأي ُضِرَب خالٌد مثلما ضرَب 

 َنَعــْم َلَقــْد َســاَر ابــُن َشــْيَبَة ِســريةً 
 

 َأَرْتَش ُنجوَم اللَّْيِل واِضَحًة َتْجـِري  
 فَأْوَبَح َقْد ُوبَّْت على َرْأِس خالٍد 

 
 شآِبيُب َلْم ُيْرَسْلَن ِمْن َسـَبِل امَلَطـرِ   

،   القسري يف واليتـه ملكـة  بن عبد ا خالَد أنَّوذكروا يف سبب ضربه ااعجم  
فقـام إليـه عبـد ا  بـن شـيبة      ، اا منكـرً أحـدث حـدثً  قد ، عن سليمان بن عبد امللش

وأخـاف  ، فغضـب خالـد غضـبا شـديدا    ، فأمر  باملعروف ونهـا  عمـا فعـل   ، ااعجم
 . فصرج الرجل إىل سليمان يشتكي خالًدا إىل آخر القصة السابقة، الرجل

، الثقفي قد ملح هذا يف خالد فاستفاد منـه لنفسـه  ويظهر أن احلجاج بن يوسف 
ووشاية منه يف عمر بن عبد العزيز راـة ا   ، فقد ولي خالٌد مكة بشفاعة من احلجاج

خيرب  عن أهل العراق أنهم يف ضيم وضيق حني علم احلجاج بكالم عمر للوليد ، عليه
عمـر   إنَّ :فسـمع بـذلش احلجـاج فكتـب إىل الوليـد     ، مع احلجاج من ظلمه وغشـمه 

مجاعة من أهل الشر من أهل العراق قد جلأوا إىل املدينة  وإّن، عن إمرة املدينة ضعيٌف
 فـولِّ ، فاجعل على احلرمني من يضبط أمرهما، وهذا وهن وضعف يف الوالية، ومكة

ففعل ما أمر  بـه  ، بن عبد ا  القسري وعلى مكة خالَد، بن حيان على املدينة عثماَن
 . قد سبق هذا قبل قليل يف والية خالٍد مكةو. ( 57)احلجاج

فاسـتفاد مـن   ، فيظهر أن احلجاج قد ملح يف خالـد هـذ  الشـدة املفرطـة أحياًنـا     
ومن َثمَّ طعن احلجاج يف الصاحل الورع العابد اإلمـام عمـر بـن عبـد     ، شدته لصاحله

اج الذي كان بناء على أمر احلج، ليستبدله الوليد خبالٍد القسري، العزيز راة ا  عليه
 . متسلطا على الوليد فيما يظهر



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  250

وكيـف  ، وسيأتي معنا ما فعله خالد القسري مع سعيد بن جبري راة ا  عليـه 
بعـدما حتـّرج غـري  مـن عمـال احلجـاج عـن        ، على يـد احلجـاج  ، أرسله ليلقى حتفه

 . اإلمساك باإلمام سعيد بن جبري وإرساله للحجاج

مل تكن حـدًثا عارًضـا يف حيـاة    ، ة ا  عليهويظهر أن مسألة سعيد بن جبري را
وجلبت لـه  ، وأساء بها إىل اآلخرين، بل كانت يف خالد شدة أساء بها إىل نفسه، خالد

 . مزيًدا من العداوات

وكان ، واقعة حبسه عمر بن هبرية الفزاري: منها، ونلحظ هذا يف وقائع عديدة
 . قد ولي العراقني ليزيد بن عبد امللش ستَّ سنني

 . خالد بن عبد ا  الَقْسريو هفلما ُعزل ابن هبرية حبس

 : يف ذلش قال الفرزدُقف
 ًةـوبـ ـزارة نـَلَعمري لـئن ناَبـْت َفـ   

 
 َلِمن َحـَدِث اايـام حتِبُسـها َقْسـرُ     

 واسـطٍ  لقد حبَا الَقسـريو يف سـجنِ   
 

ــْيظميًّ  ــى َش ــفًت  ُهه الزَّجــُرـا ال ُيَنهن
 ى ومل يكـن ارـفًتى مل ُتربِّيـِه النَّصـ   

 
 ِغــًذى لــه حلــُم اخلنــازيِر واخلمــرُ  

فسار حتت اارض هـو وابنـه   ، وقال الفرزدق البن ُهبرية حني ُنقَب له السجن 
 : حتى نفذ بطنها

 ملَّا رأيَت اارَض قـد ُسـدَّ ظهُرهـا   
 

 فلـم َيبــَق إال بطُنهـا لــَش َمْصَرجــا   
 َدَعوَت الذي نـاداُ  يـوُنُا بعـَدما    

 
 ْظلمــاٍت ففرَّجــاَثــوى يف ثــالٍث ُم 

. (58)اا ومدحف أسرًيما رأيت أشرف من الفرزدق هجاني أسرًي: فقال ابن هبرية 
فقد حبسه خالٌد كما حبا الُكَمْيت بـن  ، على أنَّ الفرزدق مل ينج من خالٍد هو اآلخر

 . (59)زيٍد الشاعر أيًضا
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، يتـه ورغم هذا كله فقد ُرِوي عن خالٍد أنه قـد أمـر بعـض والتـه بـالرفق برع     
جعفر أاد بن عبيد بن ناوح نا حممد بـن عمـران    يأبفروى ابن عساكر بإسناد  عن 

وكـان قـد وال     -بن عبد ا  القسري إىل أبان بـن الوليـد    كتب خالد»: عن أبيه قال
أما بعد فإن الرعية من احلاجة إىل والتها مثل الذي بالوالة مـن احلاجـة إىل   : -املبارك 
وهـو مـنهم مبنزلـة رأسـه مـن      ، الوالي مبنزلة جسـد  مـن رأسـه   وإمنا هم من ، رعيتها
وال تكـونن هـم   ، وإىل نفسش باإلحسان إليها، ن إىل رعيتش بالرفق بهمِسْحفَأ، جسد 

وال حيملـش فضـل   ، وال عن فسادهم أدفع منـش عنـه  ، إىل والحهم أسرع منش إليه
مـنهم إال مثـل    وال تطلـب ، ذنبه ورجوت مراجعته لَّشدة السطوة مبن َق القدرة على

ا  مع الـذين   فإنَّ؛ واإلحسان إليهم، واتق ا  تعاىل يف العدل عليهم، الذي تبذل هلم
يأتـش أمرنـا   ؛ واكتب إلينا فيما جهلـتَ ، م فيما علمَتِرْوَأ، اتقوا والذين هم حمسنون

 . (60)«والسالم، شاء ا  يف ذلش إْن
لكنهـا أيًضـا حتتـوي    ، سلهاوعلى الرغم من رونق كلمات هذ  الرسالة اليت أر

، بل وطلب الصرامة من الوالي العامل له فيما يعلم، على شدة ووالبة يف الشصصية
 . وأن يكتب إليه فيما جيهل ليأتيه أمر 

والشش أن والبة الشصصـية ووـرامتها وانضـباطها مـن عوامـل جناحهـا يف       
ختـرج هـذ  الشـدة    وأن ال ، مهامها شرط أن ال تزيد هذ  الصرامة والصالبة عن احلد

قد يكون أثًرا خلروج هـذ   ؛ وأرى أن موقف خالد من سعيد بن جبري، إىل ما ال حيمد
ورمبا كانت يد احلجـاج السـابقة عنـد خالـٍد يف توليتـه      ، الشدة واحلزم إىل ما ال حيمد

 . وشفاعته له يف ذلش هي الباعث وراء موقفه من سعيد بن جبري راة ا  عليه

 اجلود: 

اجلـود   لد القسري باجلود حتى ذكر املؤرخ ابن حبيب أن من وـفاته اشتهر خا
 . (61)وله يف اجلود أخبار كثرية: ويف هذا يقول
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رف أول ما ُع»: فيقول، ويؤرِّخ املدائف لبدء معرفة سؤدد خالد وجود  وشهامته
، فأوطأ فرسه وبيا، سؤدد خالد بن عبد ا  القسري أنه مر يف سوق دمشق وهو غالم

 إْن: فقال، أمر غالمه فحمله ثم أتى به إىل جملا قوم؛ فلما رآ  ال يتحرك، عليه فوقف
 . (62)«فرسي ومل أعلم ُهْتَأَطْوَأ، فأنا واحبه؛ ٌثَدحدث بهذا الغالم َح

، أكرم الناس مـن أعطـى مـن ال يرجـو      إّن»: وانظر إليه خيطب بواسٍط فيقول
 . (63)«ناس من وول عن قطيعٍةوأوول ال، ا من عفا عن قدرٍةوأعظم الناس عفًو

وسـارعوا يف  ، يا أيها النـاس تنافسـوا يف املكـارم   »: فقالأيًضا خطب بواسط و
مل  وال تعتـدوا مبعــروفٍ ، اوال تكتســبوا باملطـل ذمًّـ  ، واشـرتوا احلمـد بـاجلود   ، املغـا  

ومهما يكن احد منكم نعمة عند أحد مل يبلغ شكرها فا  أحسن لـه جـزاء   ، يعجلو 
 فـإنّ ، اوهـا فتحـور نقًمـ   فـال متل   ٌمَعـ حوائج الناس إليكم ِن علموا أّناو، عطاءوأجزل 

ا ا حسـنً ولو رأيتم املعـروف رأيتمـو  رجًلـ   ، اًرْكا وأورث ِذأفضل املال ما أكسب أجًر
تنفر  اا قبيًحا مشوًهولو رأيتم البصل رأيتمو  رجًل، ا يسر الناظرين ويفوق العاملنيمجيًل

وأكرم الناس من ، ومن خبل رذل، ه من جاد سادإّن، اابصار منه القلوب وتغض دونه
ومـا مل  ، وأوول الناس من وول من قطعـه  ومن عفا عن قدرٍة، أعطى من ال يرجو 

 . (64)«وبأووهلا تسمو، والفروع عند مغارسها تنمو، نبته يطب حرثه مل يزك 
ا من ااعـراب  ًفإّني ُاطِعُم كّل يوٍم ستًة وثالثني أل»: وخطب خالد أيًضا فقال

 . (65)«اِوْيًقا وَسمتًر
املـؤوُ  لـه   : خالـدٌ  قـال ف ا؟َيأُمُر اامرُي لي مبلء جرابي دقيًقـ : وقال له أعرابيٌّ

 . (66)«َمَر لي مبا َيْشَتِهيما َأْشَتِهي فَأ سَأْلُت اامرَي: فقال، فقيل لألعرابّي. دراهَم

 عقله وثقافته ومعرفته: 

 شـئون  تـدبري  إىل اإلنسـان  ووسـيلة ، التكليـف  مـالك و، التفكري أداة هو العقل
 يرقى طريقه وعن، اعدًل املتنازعني بني واحلكم، اعمًل احلياة يف السعي يكون به، احلياة
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 ال العظـيم  بالضـرر  ذلـش  يعود خلل العقول أواب وإذا، وإبداًعا اوفنًّ علًما اإلنسان
ومـن  ، جمموعهـا  يف اامة لىع وإمنا، حمقًقا ذلش يف ضرر  كان وإن، وحد  الفرد على

راه -َثمَّ فإن من رزقه ا  عقًلا وافًرا فقد رزقه خرًيا وفرًيا وهكذا كان خالد القسري 
قد رزقه ا  وفور العقل ويظهر ذلش جليًّا لكل ناظر يف إمارته حيث جيد العقلية  -ا 

 . الراسصة يف إدارته لشؤون الوالية

ومل ، ميلش قسًطا من املعرفة العلمية ال بأس به أن خالًدا كان: ويظهر ذلش أيضا
ومواقفه من املبتدعة وحروبه ضدهم دليٌل على شيء من املعرفة ، يكن جمرد قائد فقط

 . وسيأتي الكالم على هذ  املواقف، بعقائد املسلمني وما خيالفها

قـال خالـد بـن    : ما روا  أاد بإسناد  عن قتادة قال: ومما يدل على ذلش أيًضا
 . (67)لعزة القرآن: ما للُقرَّاِء َأَحدو شيٍء؟ قال: د ا  يعف القسريعب

 . ويتكلم على عزة القرآن عندهم، ويعرف وفاتهم، فهو يعرف الُقرَّاء

وكتابته للصليفة بأن ال يقبل ما تفعله ، كالمه عن النسيء، كما سيأتي يف أعماله
  .انه من النسيء الذي نهى ا  عنه؛ الفرس آنذاك

، وبطبيعة احلال لن يتمك ن خالد من الووول لكل هذ  املناوـب الـيت توالهـا   
دون أن يكـون ُمِلمًّـا بشـيء مـن     ، عاًمـا  16وال ان يتوىل هلشام وحد  ما يقرب من 

نعم لكنه ليا إماًمـا وال فقيًهـا مـن أهـل     ، ولو قليل، آخًذا بطرف من العلم، املعرفة
 . الفتوى والفقه

 فصاحته: 

، بسـليقتهم  العـرب  فصـحاء  يعرفـه  مـا  علـى البالغة  و لفصاحةلد بااشتهر خا
فقد كـان فصـيًحا   ، الكالم بأساليب وإحاطتهم، البيان فن فى مبهارتهم الفرق وعلماء

 . واحب لساٍن بليغ حني ينطق
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ا من مجلة خطبـاء العـرب املشـهورين    وكان خالد معدوًد»: بل قال ابن خلكان
 . (68)«بالفصاحة والبالغة

، فأنت زينتهـا ، من تكن اخلالفة زينته: خالد القسري لعمر بن عبد العزيز وقال
 : وأنت كما قال مالش ابن أااء، فأنت شرفتها، ومن تكن شرفته

 َوَتِزيــِديَن َأْطَيــَب الط يــِب ِطيًبــا   
 

ــ    ــش َأْيَنـ ــَن ِمْثُلـ ــيِه، َأْيـ  اإّن َتَمّسـ
 
 

 وإذا الــــّدّرزان ُحْســــَن ُوُجــــوٍ 
 

 ُن َوْجِهــش َزْيَنــا َكــاَن ِللــّدّر َحَســ 
 
 

 . َمْعُقوًلا َوَلْم ُيْعَط، َمُقوًلا َيْعِطواحبكم ُأ نَِّإ: فقال عمُر

 . (69)قملا قصد به التمل  ن هذا من خالٍدُسْحوإمنا مل َي: السهيليقال 

ضرب ملن له َمْنطـَق  ُي: اَوَعِدَم َمْعُقوًل، ُأْعِطَي َمُقوًلا»: يقال، وقد وار ذلش َمَثًلا
 . (70)«اعد  َعْقلال ُيَس

ــ َيِطــْعفــالن ُأ»: وعنــد الزرشــري ــمقوًل لألاــق الــبني ، اا وال يعطــى معقوًل
 . (71)«احلمق

، وتسليمه للحجاج، ولعل موقفه اآلتي وإمساكه بسعيد بن جبري راة ا  عليه
لعل هذا املوقف منه يساعد على هذا ، بعدما اعتذر عن ذلش ُعمَّال آخرون غري خالٍد

لكنه مع ؛ وأنه ُأْعِطي مقوًلا، يف قضية التملُّق هذ ، ملذكور هنا فيما خيص خالداملعنى ا
ذلش مل ُيعط معقوًلا يريد أن فيه شيًئا من التملُّق أو التقروب من أولياء اامـور أو حنـو   

 . هذ  املسائل

بل وولي مكة كما سبق بشـفاعة  ، وقد كان ميدح احلجاج بن يوسف يف خطبته
 . ا كله يشري إىل هذ  القضيةفهذ، من احلجاج
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 وأما روايته: 

وابـن   (72)ومل يذكر البصـاري ، فلم يكن خالد ِمن رواة احلديث املعروفني بَنْقِله
 . له روايًة سوى عن أبيه فقط (74)وال غريهما (73)أبي حا 

وكـذلش  . ومل يذكر البصاري وابن أبي حا  راوًيا عنه غري سيار يعف أبا احلكم
إال أن ابن عسـاكر وامِلـزِّي والـذهيب زادوا يف    ، (77)والذهيب (76)وامِلزِّي (75)ابن عساكر
. ايد الطويـل : وزاد امِلزِّيو والذهيب يف الرواة عنه. إااعيل بن أبي خالد: الرواة عنه

وهو مذكوٌر عند امِلـزِّي  . إااعيل بن أوسط البجلي: (78)وزاد الذهيب يف موضع آخر
، إااعيـل بـن عبـد ا  القسـري    : أخـا خالـدٍ  :  الرواة عنه أيًضاوزاد املزي يف، أيًضا

 . وعبد ا  بن نوح، وحبيب بن أبي حبيب اجلرمي

ويف سنن ، له حديٌث يف مسند أاد»: ومل يذكر الذهيب له غري حديث واحٍد قال
 . (79)«حديٌث روا  عن جدِّ  يزيد وله ُوحبة، أبي داود

مسند أاـد لكنهـا مـن زوائـد عبـد ا  ابـن        وقد وجدُت له أكثر من رواية يف
، «حديث أسد بن كرز جـد خالـد القسـري   »وهي ضمن ، اإلمام أاد على مسند أبيه

أن ، عـن أبيـه  ، عن خالد بن عبد ا  القسـري ، سياربإسناد  عن  (80)ثم ذكر عبد ا 
 . «أحب للناس ما حتب لنفسش»: قال جلد  يزيد بن أسد النيب 

 . (81)  بن أاد من وجهني آخرين أيًضاوقد ذكر  عبد ا

، (82)زوائـد  علـى مسـند أبيـه     وله حديٌث آخر ذكر  عبد ا  بن أاد أيًضا يف
اع ، عن جد  أسد بن كرز، عن خالد بن عبد ا ، إااعيل بن أوسطبإسناد  عن 

 . «املريض حتات خطايا  كما يتحات ورق الشجر»: يقول النيب 

 . (83)َبيََّنُهما وَفصََّلُهما ابُن عساكر: ٌم يف موضعنيوهذا حديٌث فيه وه
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 (84)وقد ورد ِذْكُر خالٍد أيًضا فيما روا  اإلمام أبـو داود السجسـتاني يف السـنن   
ملـا َوِلـَي خالـٌد    »: َة بن خالـٍد قـال  يََّمعن ُأ، حدثنا ُمسدٌَّد، ادحممد بن حممد بن خلَّعن 

 . «اصاُع ستَة عشَر ِرطًلفصار ال، َف الصاَعَعْضالَقْسِريو َأ

فـال  ، انها جمـرد ِفْعـٌل ِمـن أفعالـه ُرِوي عنـه     ؛ ومل نعترب هذ  من روايات خالٍد
 . املعروف عند أبي داود روايًة مبعنى الرواية املتبادرومل أجد له ، تدخل ضمن نطاق الرواية

دم اشتغاله وال ُيالم يف ع، وجيدر التنبيه أخرًيا إىل أن قلة روايات خالٍد ال تعيبه
؛ بالرواية على الرغم من شهرة ذلش ومكانته يف عصر التابعني الذي عاش فيـه خالـد  

، ومل يكن مشتغًلا بالعلم وال بالرواية اشتغاله بالقيادة، انه كان قائًدا من قادة املسلمني
 . إْذ كلٌّ ميسٌر ملا ُخِلق له؛ فال يضّر  هذا

 كالم أئمة اجلرح والتعديل فيه: 

تـروي عـن   : قيل لسـيار : حييى احلماني قالبإسناد  عن  (85)أبي حا  روى ابن
 . ن يكذبأإنه كان أشرف من : مثل خالد؟ قال

 املطلب الرابع: أعماله.

أو يف جمـال املـال   ، يف اامـاكن املقدسـة  ، خلالد القسري أعمال جميدة متيـز بهـا  
و يف جمال الطرق وإقامـة  أ، أو الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار، واالقتصاد

 : وميكن إبراز معامل أعماله هذ  فيما يلي، وإوالح البلدان، القناطر

 أواًل: يف نطاق ااماكن املقدسة: 

 : أدار وفوف الصالة حول الكعبة -1

أّول من أدار الّصفوف حول الكعبة عند قيام رمضان : قال سفيان بن عيينة كما
فلّمـا ولـي خالـد    ، لناس يقومون يف أعلى املسـجد وكان ا، خالد بن عبد ا  القسري
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مك ة لعبد امللش وحضر شهر رمضان أمر خالد اائّمة أن يتقّدموا ويصل وا خلف املقام 
وكان عطا بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغريهـم مـن   . وأدار الصفوف حول الكعبة

، لـع الفجـر  وال تكاد تتقّضى والتهم حّتـى يط . العلماء حيضرون لذلش فال ينكرونه
مسـكوا  أ: فإذا بـان هلـم نـادوا   ، وعلى جبل أبي قبيا رتبة ترق ب طلوعه للمتسّحرين

 . (86)مسكوا راكم ا أ

 . (87)وهو أول من أحدث التكبري يف شهر رمضان يف الطواف -2

لي  ِرْجكتب سليمان بن عبد امللش بن مروان إىل خالد بن عبد ا  القسري أن َأو -3
حتـى تظهـر بـني زمـزم والـركن      ، الثقبة من مائها العـذب الـزالل  ا خترج من عيًن

ا  القسري الربكة اليت بفـم   فعمل خالد بن عبد، ويضاهى بها ماء زمزم، ااسود
فعملـها  ، بركة الربدي ببري ميمـون : ويقال هلا أيضا، بركة القسري: الثقبة يقال هلا

ثم شـق هلـا عينـا    ، وضعوأحكمها وأنبط ماءها يف ذلش امل، حبجارة منقوشة طوال
والثقبة شـعب يفـرع فيـه وجـه     ، وبنى سد الثقبة وأحكمه، تسكب فيها من الثقبة

فأجراها يف قصب مـن  ، ثم شق من هذ  الربكة عينا جتري إىل املسجد احلرام، ثبري
حتى أظهرها يف فوارة تسكب يف فسقينة من رخام بـني زمـزم والـركن    ، روا 

حتى قدم داود بن علي بن عبـد ا  بـن   ، لى حاهلافلم تزل تلش الربكة ع، واملقام
هـدمها  : أحدث مبكة افكان أول م، عباس مكة حني أفضت اخلالفة إىل بف هاشم

فسر النـاس  ، وورف العني إىل بركة كانت بباب املسجد، ورفع الفسقينة وكسرها
 . (88)بذلش سرورا عظيما حني هدمت

فضرب منها على بـابي  ، الثني ألف ديناروبعث إليه الوليد بن عبد امللش بستة وث -4
، وعلـى ااسـاطني الـيت يف بطنهـا    ، وعلى ميزاب الكعبـة ، الكعبة وفائح الذهب

 . (89)وعلى ااركان يف جوفها
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 : وضع مصباح زمزم مقابل الركن ااسود يف خالفة عبد امللش بن مروان -5

لـركن  فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويـل مقابـل ا  ، وهو أول من وضعه
فلما كان حممد بن سليمان على مكـة  ، ااسود الذي وضعه خالد بن عبد ا  القسري

يف خالفة املأمون يف سنة ست عشرة ومئتني وضع عمودا طويال مقابله حبـذاء الـركن   
أحـدهما حبـذاء الـركن    ، فلما ولي مكة حممد بن داود جعل عمودين طويلني، الغربي
فلما ولي هارون الواثق با  أمر بعمد من شبه ، اميواآلخر حبذاء الركن الش، اليماني

وأمر بثمان ثريات ، طوال عشرة فجعلت حول الطواف يستصبح عليها اهل الطواف
 . (90)وتعلق يف املسجد احلرام يف كل وجه اثنتان، كبار يستصبح فيها

من استصبح بني الصفا واملروة خالد بـن عبـد ا  القسـري يف خالفـة      وكان أول -6
 . (91)سليمان بن عبد امللش يف احلج ويف رجب

كان الرجال والنساء يطوفون معا رتلطني، حتى ولي مكـة خالـد بـن عبـد ا      و -7
ففرق بني الرجال والنسـاء يف الطـواف، وأجلـا    ، القسري لعبد امللش بن مروان

 . (92)عند كل ركن حرسا معهم السياط يفرقون بني الرجال والنساء

خالد القسري أول مـن فـرق بـني الرجـال والنسـاء يف      : عيينة سفيان بنوقال 
 . (93)الطواف

 ثانًيا: يف جمال املال واالقتصاد: 

 : أضعف الصاع -8

ملـا َوِلـَي   »: َة بـن خالـٍد قـال   يََّمُأمن رواية  (94)وقد ورد ذلش يف سنن أبي داود
 . «افصار الصاُع ستَة عشَر ِرطًل، َف الصاَعَعْضخالٌد الَقْسِريو َأ

 . (95)ضرب الدراهم وأجاد ختليصها يف أيام هشام -9
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أبلـغ   َةضَّـ الِف َصلَّـ د يف أمر الوزن وَخوأول من شّد»: ويف هذا يقول ابن ااثري
 َصلَّوَخ، د الدراهموَّوَج، امللش أيام يزيد بن عبد، عمر بن هبرية: ُهَلْبمن ختليص من َق
 فاشـتدّ ، القسري أيام هشام بن عبد امللشثم كان خالد بن عبد ا  . العيار واشتد فيه

، ا العيـار فـامتحن يوًمـ  ، فأفرط يف الشدة، ثم ولي يوسف بن عمر. أكثر من ابن هبرية
فضـرب  ، وكانوا مائة وانع. فضرب كل وانع ألف سوط، ا ينقص حبةفوجد درهًم

ومل  ،وكانت اهلبريية واخلالدية واليوسفية أجود نقود بف أميـة . يف حبة مائة ألف سوط
 . (96)«يكن املنصور يقبل يف اخلراج غريها

 ثالًثا: يف جمال الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار: 
 : إقامة سد على دجلة -10

 إىل وحتويلـه  امليا  مناسيب لرفع دجلة على اسًد أقام حيثبدور مهم  خالد قام
 . (97)البطائح عن الضغط ليصفف القديم جمرا 
، ا  القسري مكة خلالد بن عبد بن عبد امللش إمرَة ى الوليُدلََّوهـ  88ويف سنة  -11

، فجاءت عذبـة املـاء طيبـة   ، ا بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية احلجونفحفر بئًر
 . (98)وكان يستقي الناس منها

 . (99)حفر نهر املبارك بالبصرة -12
، بن اجلارود العبديعلى شرطة البصرة مالش بن املنذر بأن خالًدا جعل : وقيل

فأبطلها خالـد وحفـر   ، قريًة ا  بن مالش يّدعي على مالٍش ااعلى بن عبد وكان عبد
 : فقال الفرزدق، ا اا  املباركنهًر
 ِهقِّـــَح يف غـــرِي اِ  مـــاَل َتْكــ َلْهوَأ
 

 (100) املبـاركِ  غرِي املشؤوِم ِرْهعلى النَّ 
 . (101)حفر نهر الصِّْلح -13 

 . (102)نهار بالعراق منها نهر خالد، وباِجَرى، وتاْرَمانا، واجلامُع، وُكورُة سابوَرااحفر  -14



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  260

 بلـغ قـد  و، سـنوًيا  درهًما مليون عشريناليت حفرها خالد  اانهار ريع بلغوقد 
 اارقـام  وهـذ  (، 103) درهـم  ماليـني  مخسـة  ااخري النهر يرويها اليت ااراضي ريع

 الدولـة  يف املسـئولون  أوالهـا  الـيت  الكـبرية  الهتماماتا إىل وتشري، كبرية بأنها توحي
 . طائلة أرباًحا ورائها من جينون كانوا اليت الري ملشاريع ااموية

 عـن  وذلـش ، واليـة خالـد   إّبـان  املـوات  اارض إحياء حركة ازدهرت وهكذا
، (104)واملسـتنقعات  ااهوار جتفيف طريق عن أو، إليها سوقها أو امليا  استنباط طريق

 مشـاع  ااراضـي  مـن  الصنف وهذا، لإلحياء الشرعي ااساس املوات أرض وكانت
 . (105)وممتدة واسعة املوات وأرض إحيائه يف اإلمام يستأمر مل ما املسلمني جلميع

 رابًعا: يف جمال الطرق وإقامة القناطر، وإوالح البلدان: 

 . (106)وعدد كثري، قبله بها عكان و، اوابتنى بها داًر، اواشرتى بالكوفة خطًط -15
، وكان عمر بن هبرية بن معية الفزاري أيام واليته العراق أحدث قنطرة الكوفـة  -16

 . (107)ثم أولحها خالد بن عبد ا  القسري واستوثق منها
فأغرمه هشـام بـن   ، فقطعها املاء، بأنَّ خالًدا قد أحدث قنطرة على دجلة: وقيل -17

 . (108)عبد امللش ما كان أنفق عليها
: وقيـل . وقيست البصرة أيام خالد فوجدْت طوهلا فرسصني وعرضها فرسـصني  -18

 . (109)عرضها فرسصني إلَّا دانق
فلما تقل د العراق خالـد  ، اتكبا يف كل مائة وعشرين سنة شهًروكانت الفرس  – 19

، وحضر الوقت الذي تكبا فيه الفرس منعها مـن ذلـش  ، بن عبد ا  القسري
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :ن النسـيء الـذي نهـى ا  عنـه فقـال     ـذا مـ ـهـ : وقال

فبذلوا على ذلـش  ، وأنا ال أطلقه حتى أستأمر فيه أمري املؤمنني (110)چ ٻ
، وكتب إىل هشام بن عبد امللش يعّرفه ذلش، فامتنع عليهم من قبوله، ماال جليال
 . (111)ذلش الذي نهى ا  عنه، فأمر مبنعهم منعلمه أنه من النسيء وُي، ويستأمر 
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فُجِعـل مـن   ، ونقله إىل بغـداد ، عمله بالكوفة، هـ عمل باًبا لبغداد146ويف سنة  -20
 . (112)أبوابها

وااشياء املميزة اليت قام بها خالـد بـن   ، وعلى الرغم من هذ  ااعمال اجلليلة
 : ومن ذلش كونه، فلم ختل سريته مما ال ُيحمد، عبد ا  القسري

امللـش أن  أمـر  سـليمان بـن عبـد    ، الوالة وأظهر  يف مكةأول من أحدث لعن  -21
 . (113)ففعل، يلعن احلجاج بن يوسف الثقفي

 املطلب اخلامس: بعض َمن َوِلي له.

 وتكمن فائدة هذا املطلب يف جهتني: 

والتعـروف عليـه مـن خـالل     ، إعطاء وورة عامة لشصصية خالٍد نفسـه  ااوىل:
 . ونوا رعاة على رعيته اليت حتت إمرتهأوحابه أو عماله الذين اختارهم ليك

ومـدى  ، إعطاء وورة أخرى هلـؤالء العمـال الـذين اختـارهم خالـد      والثانية:
 . وأسا اختيار  هلم، وطبيعة عالقته بهم، ولتهم به

سـواء اسـرته أو   ، أنه مل يستأثر على الناس باملناوب: ويالحظ يف هذا الصدد
فـولي لـه طوائـُف ال    ، علـى عمـوم النـاس    وإمنا وزع املناوـب والواليـات  ، اقاربه

واختيـار  علـى أسـاس غـري     ، وهذا يدل على جود نفسه، جتمعهم به قرابة وال أخوة
 . أساس القرابة وااسرة

خاوة أن بعض هؤالء الُعمَّال أو الوالة الذين اختارهم قـد ابُتِلـي مـع خالـد     
 . البحث ا سيأتي يف نهاية هذاوالقتل كمحني   عزله ثم   اقتياد  إىل احلبا ثم التعذيب 

احلسني بن أبي احلسن من بف حجـر بـن   : -أي القضاء  -وقد ولي له احلكم 
 . (114)وهب
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 . هـ109ى مثامة بن أنا بن مالش قضاء البصرة ثم عزله سنة لَّوو
 . (115)ا خلالد على الكوفةعيسى بن املسيب البجلي كان قاضًيو
قبل ، ولي قضاء الكوفة خلالدكان قد  -ني وهو من التابع -ُمحارب بن ِدثار و

 . (116)يف والية خالد الكوفة ىفََّوَتأن ُي
ا حتى قدم يوسف بن عمر سنة فلم يزل قاضًي، ومجع القضاء لبالل بن أبي بردة

مالش بن املنذر : على شرط البصرةوكان . (117)فوىل عبد ا  بن بريدة ااسلمي 120
له ووىل بالل بن أبي بردة بن أبي موسى ااشعري ثـم  ثم عز (118)بن اجلارود العبدي

 . (119)ضم إليه الصالة والقضاء
ُأَقْيش بن معاويـة  اهليثم بن ااسود بن العريان بن : وِممَّْن َوِلي له الشوَرط أيًضا

 . (120)بن سفيان بن ُهَلْيل بن عمرو بن ُجَشم

ولَّا  خالد نهر امللـش  ، املبارك بن عكرمة بن اري بن عبد احلارث: ومنهم أيًضا
 . (121)بارواا

عبد أهله بن هـالل بـن مـازن بـن     ُحَييو بن والسمط بن مسلم بن عبد ا  بن 
ومل . (122)ولـي خلالـد بـن عبـد ا     : قال ابن الكليب. َجْرمسعد بن مالش بن ثعلبة بن 

 . يذكر ابن الكليب نوع واليته خلالٍد هل الشرط أم القضاء أم غريهما؟
مـن عمـال   وكان أبو عمـران  ، جد سفيان بن عيينة بن أبي عمرانو عمران أبو

طلب ؛ وولي يوسف بن عمر، زل خالد عن العراقفلما ُع، خالد بن عبد ا  القسري
 . (123)فنزهلا، فهرب منه إىل مكة، عمال خالد

 . (124)داود بن سعيد الكاتب: كاتب خالد على الرسائلوكان 

 . (125)عمري اج بنعلى اخلراج احلجولَّى و
 . (127)هارون بن مياس موىل بف ليث: (126)وعلى التجوين
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ومواقفه املشهودة يف التصـديي للمبتدعـة    املبحث الثاني: يف بيان ما ُأِثري حول خالٍد

 .وُمدَّعي النبوة

 ويشتمل على مطلبني: 

 . بيان ما ُأِثري حول خالٍد املطلب ااول:

 . هل البدع والزندقةتصدِّيه ا املطلب الثاني:

 املطلب األول: بيان ما ُأِثري حول خالٍد.

 أواًل: موقفه من والدته النصرانية

 . (128)ذكر  ابن حبيب يف أبناء النصرانيات

ااشــراف مــن أبنــاء : عيــاشا  بــن اهليــثم بــن عــدي عــن عبـد  وكـذا قــال  
 . (129)القسريا  خالد بن عبد : النصرانيات

وبنـى امـه   ، هم يف دينـه تَّوكان خالد ُي»: لكنه قال (130)وذكر ذلش ابن خلكان
 : ويف ذلش يقول الفرزدق يهجو ، كنيسة تتعبد فيها

 ٍةمطيَّــ  ظهــَر الــراُن َحا قــبََّلــَأ
 

ــْتَتَأ  ــَن ــادى ِم ــدِ  ْنا ته ــق خبال  دمش
 ُهموـ ا كانـتِ  ْنَم الناَس يؤمو وكيَف 

 
ــديُن  ــَأ تـ ــيَا اَ  نَّبـ ــِد لـ  بواحـ

ــى ِب  ــًةبن ــليبُ ف يع ــا الص ــُا يه  همِّ
 

 «املسـاجدِ  منـارَ  ٍضْغـ ُب ْنِم ويهدُم 
وقد تـأثر ابـن خلكـان يف كالمـه عـن خالـد مبـا رآ  ونقلـه عـن أبـي الفـرج             

وهـو رجـٌل شـعوبيٌّ تغلـي يف كتابـه نـار       ، واحب كتـاب ااغـاني  ، (131)ااوبهاني
ل بليـة سـواء   فضال عن اعتماد  يف مادته على ك. (132)الشعوبية واحلقد كغلي القدور

 . (133)الكذابني واجملروحني واملطعون عليهم
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الذي ، الرافضي (134)فأي ثقٍة ميكن أن توضع يف رجل كهذا ااوبهاني الشيعي
يف مقابل الدفاع عن الربامكـة  ، هلج يف كتابه بلعن دين اإلسالم وتفضيل اجلاهلية عليه

وإسـاءة اهـل   ، بـواح وكفـر  ، مع استصفاف ظاهر بكل العبادات، واإلشادة بالفرس
 . (135)؟ بيت النيب 

قول سيار أبي احلكم بأن خالًدا أشرف مـن أن  : ويف الوقت الذي نقلنا فيه آنًفا
كان أبـو الفـرج   : جند يف مقابل هذا قول أبي حممد احلسن بن احُلسني النووخبيت، يكذب

 مملـوءة   والـدكاكني ، كان يدخل سوق الوراقني وهي عامرة، ااوبهاني أكذَب الناِس
 . (136)منها بالكتب، فيشرتي شيًئا كثرًيا من الصحف وحيملها إىل بيته، ثم تكون رواياُته كلُّها

وثـق  ومثلـه ال يُ ، وكان يتشـيع »: -عن هذا ااوفهاني  -بل قال ابن اجلوزي 
ورمبا حكـى  ، ن شرب اخلمرويهّو، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب عليه الفسق، بروايته

 . (137)«ومن تأمل كتاب ااغاني رأى كل قبيح ومنكر، ذلش عن نفسه
وحصل له ببالد ااندلا كتب قد »: فيه (138)وجتدر اإلشارة إىل ما قاله القفطي

ا وجاء  اإلنعـام والعطـاء سـرًّ   ، اوسّيرها إليهم سرًّ، أمية املقيمني بها هناك ونفها لبف
. فيه ألف وسبعمائة يـوم ؛ كتاب أيام العرب. منها كتاب نسب بنى عبد مشا، اأيًض

كتاب نسب . كتاب مجهرة النسب. مآثر العرب ومثالبها كتاب التعديل واالنتصاف يف
كتاب . كالب كتاب نسب بف. تغلب كتاب نسب بف. كتاب نسب املهالبة. شيبان بف

 . (139)«يكتاب جمّرد ااغان. الغلمان املغنني
وحصـل علـى   ، ف لألمـويني ويستفاد من هـذا الـنص أن ااوـفهاني قـد َألَّـ     

انـه إمنـا   ؛ لكن يظهر أنه قد عاملهم بالتقية، وال نقول بأنه قد انقلب عليهم، عطايهم
فلماذا فعل هذا؟ وملاذا مل يرسل هلم ااغاني ، «جمرد ااغاني»أرسل هلم هناك باملغرب 

وأن اخلليفـة  ، حتى شّبه خلفاءهم بالقوادين، نفسه الذي ووفهم فيه بأحط ااوواف
، وأن اخلليفة خيطب اجلمعة بأرجوزة وهو سـكران ، وحجاج بيت ا  كلهم أوالد زنا
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بـل  . (140)ال ميكن أن يقوهلا إال فـاجر عـاهر حاقـد   ، وأشياء كثرية نستحي من ذكرها
وأشـاد بالربامكـة   ، وفّضل اجلاهليـة عليـه  ، وول به احلال إىل شتم دين اإلسالم علًنا

 . (141)ودافع عنهم

قبل أن يـأتي ابـن   ، فطي حني مل يتأثر يف كالمه بهذا ااوفهانيوقد أحسن الق
، وأمـا ابـن خلكـان فمـات سـنة      هــ  646فقد مات القفطـي سـنة   . خلكان فيتأثر به

لكـن أسـاء ابـن    ، والفارق بـني وفاتيهمـا لـيا كـبرًيا    ، فهما يف عصر واحد. هـ681
 . وردد أباطيله، ونقل كالمه، خلكان لنفسه حني تأثر بهذا الشعوبي

يف قولـه عـن   ( 626ت ) وما ذكر  القفطـي قـد سـبقه إليـه يـاقوت احلمـوي      
تصانيف جياد فيما بلغف كان يصـنفها ويرسـلها إىل املسـتولني     وله بعُد»: ااوفهاني

على بالد املغرب من بـف أميـة وكـانوا حيسـنون جائزتـه مل يعـد منهـا إىل الشـرق إال         
 . (142)«القليل

ويعلن هلم شيًئا ويعلن لغريهم ، ويذمهم يف آخر فااوفهاني ميدحهم يف مكان
ليصفي حقيقـة شـعوبيته وبغضـه وحقـد  علـى      ، يعاملهم مجيًعا بالتقية، عكسه وضّد 
 . واملسلمني عامة، العرب خاوة

ومن أين جـاءت ومـا   ، واملقصود من هذا كله بيان خلفية التهمة املوجهة خلالٍد
 . مصدرها؟ وهل يوثق يف هذا املصدر أم ال؟

: قـال : أخربني احلسـن »: وقد بلغت احلماقة بأبي الفرج ااوفهاني ان يقول
: قـالوا ، عن عيسى بن يزيد وابـن جعدبـة وأبـي اليقظـان    ، عن املدائف، حدثنا اخلراز

، فبنى هلا كنيسة يف ظهر قبلة املسـجد اجلـامع بالكوفـة   ، كانت أم خالد رومية نصرانية
وإذا قام اخلطيب علـى  ، يؤذن ضرب هلا بالناقوسفكان إذا أراد املؤذن يف املسجد أن 

 . (143)«املنرب رفع النصارى أوواتهم بقراءتهم
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انه ال يعقل وال ميكن أن يتصوَّر عاقٌل بأن ؛ وهذا منتهى السصف على احلقيقة
يقبل املسلمون آنذاك هذا من خالٍد؟ كما ال ميكن وال يتصوَّر عاقٌل بـأن يفعـل خالـٌد    

 . وى أبو الفرج يف أباطيله وختاريفه اليت ال يعرفها غري هذا ثم ال ينقله س
يعف أنها مل ، وفيها ضرب بالناقوس، وهذا خرٌب عن كنيسة يف ظهر قبلة املسجد

فمـا الـذي منـع كافـة     ، بل كانت معلنة مسموعة للقاوـي والـداني  ، تكن شيًئا خافًيا
 . نفرد به دون العاملني؟الناس عن نقل هذا اخلرب؟ وتركه لألوفهاني املتهم بالكذب لي

مـا الــذي دفــع أحبـاب اامــويني إىل تــرك هــذا النقـل املهــم لينقلــه عــدوهم    
 . فيتودد إليهم مرة ويطعنهم مرات؟، الذي يعاملهم بالتقية، ااوفهاني

الشش أن هذا التحليل وغري  من ااسباب يدفعنا لعدم قبول هذ  الفربكة مـن  
وحنـن ننـز    ، ًحا أن خالًدا قد بنى كنيسـة امـه  فليا وحي، ااوفهاني أو من تأثر به

، إمنا ادعاها شـعوبيٌّ حاقـد  ، الرجل من ذلش انه مل يثبت لنا ذلش بالطرق الصحيحة
ومل يذكرها املتقدمون الـذين ترمجـوا   ، وهلذا مل يعتد بها أحٌد، وتأثر به مثل ابن خلكان

كرون اانسـاب  ين يـذ بل مل يذكرها هـؤالء الـذ  ، خلالد القسري ممن أسلفنا أااءهم
ومل يذكر شـيًئا  ، وقد أسلفنا نسب خالد من عند ابن الكليب، لكليبوأيام الناس كابن ا

 . من تلش ااباطيل اليت ذكرها ااوفهاني
وكـذا قـال ابـن    ، كما ذكرنا قبل قليل كالم ابن احملرب وغري  أم خالد النصـرانية 

ن حبيب وال ابن قتيبة وال غريهما أي ومل يذكر اب، كانت أمه نصرانية: أيًضا (144)قتيبة
 . خرب عن تلش الكنيسة املزعومة زوًرا وبهتاًنا

ثم خيفـى علـى مجيـع    ( هـ 126ُتوفِّي سنة ) ويستحيل أن حيصل هذا من خالد
 . فيذكر ( هـ 356ت ) حتى يأتي ااوفهاني، ومن تالهم، الشاهدين املعاورين له

أن يـبف هلـا قـرًبا يف هـذ  الكنيسـة      ولو فعل كما قالوا فمـا الـذي كـان مينعـه     
بل ورد عنه أنه ، املزعومة؟ أو أن يدفنها يف مقابر املسلمني؟ لكنه مل يفعل شيًئا من هذا

 . قد سار مع جنازتها عند موتها إىل أن أوولها إىل القرب وانتهى
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لكنـه يف الوقـت نفسـه مل يتعـدَّ     ، فقد كان بارًّا بها مثلما هو حال املسلم بأبويـه 
، ومل يدفنها يف مقابر املسلمني، فلم ينب هلا كنيسة كما ُأِشيع عنه، ود املباح له شرًعاحد

 . وال شيًئا مما خيالف قواعد اإلسالم يف هذا اخلصو ، وال تولَّى دفنها
أخربنـا  : قـال مما روا  اإلمام عبد الرزاق بن همام الصـنعاني  : ويتضح هذا كله

فـدعا  ، وكانـت نصـرانية  ، ن عبـد ا  القسـري  توفيت أم خالد ب: حممد بن راشد قال
فإنهـا مـن   ، اونعوا بها ما تصنعون ببنات ملـوككم »: فقال، أساقفة النصارى بدمشق

، وهـم الـذين يعلمـونهن   ، هم الذين يلون منها فكّن، وأمر نساء : قال، «بنات امللوك
فلما ، فسار يف أعراضها، وركب معه وجو  الناس، ركب؛ ملتوُح، فلما فرغوا: قال

أمـا  »: ثم قال، «نا بأم جريرهذا آخر بّر»: وقال، ورف وجه دابته، انتهى بها إىل القرب
وكـان عبـد ا    »: قال حممد، «إني مل أونع بها إال ما ونع عبد ا  بن أبي زكريا بأمه

 . (145)«وعليتهم كان مكحول يأخذ عنه، وفقهائهم، من عباد أهل الشام، بن أبي زكريا
ومل يـزد  ، وبرهـا ، فيما فعلـه بأمـه  ، ًعا لعبد ا  بن أبي زكريا العابدفقد كان متب

، وتقدميه سبب فعله هـذا ، واخلرب واضٌح يف اعتذار  عن مشيه مع جنازتها، على ذلش
فمثل هذا الرجل بهذا الكالم ال ميكن وال يتصّور أن يبف ، وأنه مل يتعّد حدود املباح له

 . هلا وال لغريها كنيسة
ال أن يتصـوَّر أن يفعـل هـذا خالـٌد وهـو الـذي وقـف ضـد املبتدعـة          كما أنه 

فـال  ، كمـا سـبق  ، بـل وحـرَّم الغنـاء   ، وشارك يف الفتوحات، وحاربهم يف غري موضٍع
 . يتصوَّر يف حقه أن يفعل هذا

مع عدم وجود ااسانيد الصحيحة بذلش يدل علـى عـدم   ، فكل هذ  الرباهني
 . عا  عليه خصومهوأنه مما اد، وحة هذا اامر عن خالد

، ومن عجب أن جتد أهل البدع واملناوئني للسنة هم الذين يرددون هذ  املقولـة 
مما يدل على منشأها ومفادها وأغراضها الدنيئة من التشهري برجل بينه وبينهم مطارق 

 . احلداد كما يقال
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 فـرد عليـه املعلمـي اليمـاني    ، فقد ردد الكوثري هذ  املقولة يف العصر احلديث
حممد بن فليح املدني عن أخيه سـليمان  ) ي من طريقرخالد بن عبد ا  القس»: ولهبق

: قال ااسـتاذ ، (146)(.. وكان عالمة بالناس أن الذي استتاب آبا حنيفة خالد القسري
 . (147)(هو الذي بنى كنيسة امه تتعبد فيها)

ا ا  آخر سيًئو، ا كإقامة احلدودا واحًلخلط عمًل اكان خالد أمريا مسلًم: أقول
وقد جاء عن مجاعة من اائمـة كمـا يف التأنيـب نفسـه أن أبـا      . أعلم ما يصح عنه منه

وقد ، (148)فإن كان خالد هو الذي استتابه يف إحداهما، حنيفة استتيب يف الكفر مرتني
فـأي معنـى للطعـن يف خالـد؟ هبـه كـان       ، شهد أولئش اائمة أنها استتابة عن الكفر

ا شهد علماء املسـلمني  ن حينق عليه مسلم انه ُرفع إليه إنسان يقول قوًلا  أجيوز أكافًر
أنه كفر فاستتابه منه؟ وكان خالد مياني النسب وكان له منافسـون علـى اإلمـارة مـن     

وكان القصاوون وال سيما بعـد  ، وأعداء كثري حيروون على إساءة اعته، املضريني
وال نـدري مـا   ، كايـات الشـنيعة يف ثلبـه   أن ُنكب خالد يتقربون إىل أعدائه بوضع احل

يصح من ذلش؟ وقضية الكنيسة إن وح فيها شيء فقد يكون بر أمـه مبـال فبنـى هلـا     
فقد أحل ا  عز ، وليا يف هذا ما يعاب به خالد، فإنها كانت نصرانية؛ وكيلها كنيسة

ونهـى عـن إكـراههن علـى اإلسـالم وأمـر       ، وجل نكاح الكتابيـات والتسـري بهـن   
 . (149)«هن على دينهن وأمر برب اامهاتبإقرار

لكنه تأوهلا على فرض ، فشكش املعلمي اليماني كما ترى يف وحة هذ  القصة
إمنا هي أباطيـل  ، لكن مل جند فيها شيًئا وحيًحا من خالل البحث، إن وح فيها شيء

 . ال أساس هلا من الصحة كما سبق

أو احلقد على خالد من جهة ، فعاد اامر كما ترى إىل احلقد والعداوة لألمويني
واتفق هؤالء مجيعا على ترديد مـا يعيـب   ، فاختلفت ااغراض وااساليب، ااحناف

 . خالٍد بنظرهم
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وما قلنا  آنًفا عن كالم ااوفهاني أو ابن خلكان يقال أيًضا عن قـول يـاقوت   
كـان بناهـا   ، منسوبة إىل خالد بن عبد ا  القسري أمري الكوفـة : ِبيَعُة خالٍد»: احلموي

 . (150)«الربيد حوهلا حوانيت باآلجّر واجلّص، ثم وارت سكةوبنى ، اّمه وكانت نصرانية

لكنه قـال يف أول  ، الذي ُيطلق عليه بيعة خالٍد، وقد ووف احلموي هذا البناء
وقـد كـان   ، كاملشكِّش يف هذ  النسبة أو غـري املتأكـد منهـا   « منسوبة إىل خالٍد»: كالمه

، لذين طالعوا كـالم أبـي الفـرج ااوـفهاني يف ااغـاني علـى خالـد       احلموي أحد ا
وهذا يعود بنا ، (151)وورَّح ياقوت احلموي بذلش وراحة ونقل من كالم ااوفهاني

 . إىل تأثري ااوفهاني وأباطيله يف كالم هؤالء اافاضل من جهة
لـوا  ومن جهة أخرى فقد زاد ياقوت احلموي اامر غرابة ان اآلخرين إما جع

لكنه برواية ثالثة فجعل الكنيسـة أو  ، الكنيسة يف قصر اإلمارة أو يف ظهر قبلة املسجد
، يظهر أنه على الطريق خـارج البلـدة  ، خا  بها، البيعة كما اَّاها يف مكان منفصل

يف ، فهذا ُمْشِعٌر بوجودهـا خـارج البلـدة متاًمـا    ، «ثم وارت سكة الربيد»: بدليل قوله
رت بعد ذلش هي سكة الربيد يعف طريق الربيـد الـذي ميـر بـه     طريق أو يف سكة وا

 . ومؤنة فيسرتيح فيه، أو يتزود منه مبا يريد من أغراض، ذهاًبا وإياًبا يف السفر والرجوع
يدل علـى  ، ومكان جديد هلذ  الكنيسة املزعومة، فصرنا اآلن أمام رواية أخرى

تفق الناس على مكانهـا علـى   انها لو كانت ووجدت بالفعل ال؛ عدم وجودها أوًلا
 . فكيف إذا اختلفوا يف املكان واهليئة؟، ااقل

قـد  ( 626ت ) ومما يزيد اامر غرابة واضطراًبا وتناقًضا أن مـا ذكـر  يـاقوت   
ورغـم هـذا فالفـارق بـني     (، 279ت ) استقا  بشكل أو بآخر مع ما ذكـر  الـبالذري  

: ويتضـح هـذا مـن قـول الـبالذري     ، رواية االثنني ال ختطأها العني عنـد النظـر إليهـا   
كان خالد بن عبد ا  بن أسد بن كرز القسري : قال، وغري  (152)وحدثف أبو مسعود»

: وقـال ، وكانـت أمـه نصـرانية   ، هي اليوم سكة الربيد بالكوفة ًةيَعمن جبيلة بنى امه ِب
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وحفـر  ، وبنى خالد حوانيت أنشأها وجعل سقوفها أزاجـا معقـودة بـاآلجر واجلـص    
واختذ أخـو   ، ا يعرف بقصر خالدواختذ بالقرية قصًر، النهر الذي يعرف باجلامع خالد

: فقيـل ، ونقـل النـاس إليهـا   ، وسوقها، أسد بن عبد ا  القرية اليت تعرف بسوق أسد
وكـان معسـكر  حـني    ، وكان العرب اآلخر ضيعة عتاب بن ورقاء الرياحي، سوق أسد

 . (153)«اشصص إىل خراسان واليا عليها عند سوقه هذ

، بل كانت بلدة جديدة بأكملها، فحسب رواية البالذري مل يكن اامر جمرد بيعة
، وكان فيها معسكر أسد أخـي خالـد  ، وسوق، هلا جامع، حول هذ  البيعة أو الكنيسة

فهل ابتلعت اارض هذ  البلدة اجلديدة ببيعتها وسوقها بأكملها؟ فلم يبق منها سوى 
للربيد؟ فأين بقية البلد إذن؟ أين ذهـب؟ وملـاذا مل ينقـل     هذ  البيعة اليت وارت سكة

الناس أخبار هذ  البلد اجلديدة؟ أم أنه مل يرها سوى خالـد وأمـه وأخـو  والـبالذري     
إمنـا هـي أوهـام بعـض     ؛ وااوفهاني ومن نقل عنهما؟ أم أنه مل يكن شيء من ذلـش 

. دومنـا متحـيص؟   ، يورآها البالذري وغري  فنقلوهـا كمـا هـ   ، الناس تناقلوها بينهم
 . خاوة مع اختالف الروايات وتضارب ااقوال حول هذ  املسألة، وهذا ظاهٌر جدًّا

وعلى كل حال فليا يف كل ما سبق ما ميكـن االعتمـاد عليـه يف تثبيـت هـذ       
 . وال االعتماد عليها يف تصحيح هذا اامر، الفكرة عن خالد

 ثانًيا: اتهامه بالسب والنَّصب: 

وقـال يف  . (154)«سـباب  ناويبٌّ: خالد بن عبد ا  القسري اامري»: قال الذهيب
كـان جـوادا   »: وقال يف موضـع ثالـث  . (155)«لكنه ناويب جلد؛ ودوٌق»: موضع ثاٍن

، بغيض لكنه ناويبٌّ؛ ودوٌق»: وقال يف موضع رابع. (156)«لِتب وُقذِّا ُعممدحا ناوبيًّ
 . (157)«رجل سوء يقع يف علي: قال ابن معني. ظلوٌم

مـن نـبالء   ، عالي الروتبة، اُمَعظًَّم، اُمَمدًَّح، اوكان جواًد»: ومع ذلش قال الذهيب
 . (158)«لكنه فيه نصٌب معروف؛ الرجال
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الفضل بن وما ذكر  الذهيب قد وجدته يف خربين رواهما ابن عساكر من طريق 
ومـن طريـق   . ر ْكِذ ا ال حيّلا فذكر كالًما القسري وذكر عليًّاعت خالًد: الزبري قال

ا خالد بن عبد ا  القسري كان والًي: حييى بن معني قال اعُت: عبد ا  بن أاد قال
 . (159)«وكان يقع يف علي بن أبي طالب، وكان رجل سوء، لبف أمية

وعلى كثرة ما طالعته يف إعداد هذا البحث من مصادر ومراجع مل أجـد سـوى   
فنقلهما ابـن العـديم   ، وعنه انتشرا واشتهرا، عساكر هذين اخلربين املذكورين عند ابن

 . كما نقلهما غريهما أيًضا، واملزي كما سبق
ومعلوٌم اخلالف بيـنهم وبـني أمـري املـؤمنني سـيدنا      ، وخالد كان والًيا لبف أمية

كمـا  ، وقد كان خالد قريًبا من احلجاج بن يوسف، علي بن أبي طالب رضي ا  عنه
وقـد اسـتجاب خالـٌد لطلـب     ، بشفاعة احلجـاج كمـا أسـلفنا    يشهد بذلش توليه مكة
، كما استجاب له يف اإلمساك بسعيد بن جـبري راـة ا  عليـه   ، احلجاج يف لعن ُأناس

فهل استجاب خالٌد أيًضا للسائد يف اخلالف ، كما سيأتي بعد قليل، وإرساله للحجاج
يت ذكرها ابُن معني وغـري   آنذاك وطعَن يف سيدنا عليٍّ رضي ا  عنه؟ هذ  ااخبار ال

ويكون أحد أعمالـه السـيئة   ، فِإْن وّح ذلش عن خالد فبئا ما ونع. تدل على ذلش
 . اليت أتى بها

 . (160)قريش عنه أنه كان يرب من َقِدم عليه منفقد ورد ؛ ولعله قد تاب وأناب بعد ذلش
يف وا  أعلم مبـا يصـح   ، فلعله قد رجع عن ذلش وأحسن للقرشيني بعد ذلش

واحلالة السياسية واالختالف الشديد يف هذ  الفرتة جيعلنا ال ، هذا الباب وما ال يصح
 . وا  أعلم، وبرهان ساطع، جنزم بشيء بغري دليل واضح

 ثالًثا: تفضيل اخلليفة على الرسول: 

مما أثري حول خالد من شبهات شبهة تفضيل اخلليفة على الرسول وهو كالم ال 
يًضا من طريق الواقدي، وهـو مـرتوك يف   لكن تناقله الناس أعلمي؛ يصح يف امليزان ال

 الرواية. 
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حممد بن عمر بن واقد ااسـلمي الواقـدي املـدني    »قال ابن حجر العسقالني: 
مات سنة سبع ومئتني ولـه  ، من التاسعة، مرتوك مع سعة علمه، نزيل بغداد، القاضي

 . (161)«مثان وسبعون

حدثف عمـر بـن   ، وروى الواقدي»: ق عليها فقالوالقصة ذكرها ابن كثري وعلَّ
اعت خالد بن عبد ا  القسري يقول علـى  : قال، عن نافع موىل بف رزوم، واحل

، أيهما أعظم خليفة الرجل على أهلـه ، أيها الناس: - وهو خيطب الناس -منرب مكة 
الران استسقا   أم رسوله إليهم؟ وا  لو مل تعلموا فضل اخلليفة إال أن إبراهيم خليل

يعـف البئـر الـيت احتفرهـا     . واستسقى اخلليفة فسـقا  عـذبا فراتـا   ، فسقا  ملحا أجاجا
بالثنيتني؛ ثنية طوى وثنية احلجون فكان ينقل ماؤهـا فيوضـع يف حـوض مـن أدم إىل     

فـال  ، ثم غارت تلش البئر فذهب ماؤهـا : قال. ليعرف فضله على زمزم؛ جنب زمزم
 . (162)«؟مدرى أين هو إىل اليوُي

وهـذا الكـالم   ، وهـذا اإلسـناد غريـب   »: ثم قال ابن كثري عقـب هـذ  القصـة   
وعندي أن خالد بن عبد ا  القسـري ال يصـح عنـه    ، ا إن وح عن قائلهيتضمن كفًر
 وقـد قيـل عـن احلجـاج بـن يوسـف حنـو هـذا        . وإن وح فهو عدو ا ، هذا الكالم

وكل هـذ  ااقـوال   ، لذي أرسله ا من أنه جعل اخلليفة أفضل من الرسول ا؛ الكالم
 . (163)«تتضمن كفر قائلها

والواقـدي أسـلفنا أنـه    ، لكنها مل تصح عن خالد القسري كمـا قـال ابـن كـثري    
وشيصه يف اإلسناد عمر بن واحل الظاهر أنه أبو حفـص البصـري   . مرتوك يف الرواية

وعامـة مـا   »: ولـه وختم ترمجته بق، «مرتوك احلديث»: املرتجم عند ابن عدي وقال فيه
 . (164)«يرويه غري حمفوظ

وهذا كفر إال أن يريد بكالمه غري مـا  »: وقال ابن كثري يف موضع آخر من كتابه
، بـه  بََّسـ ( العقد) وقد رأيت واحب، ولعل هذا ال يصح عنه، وا  أعلم. يبدو منه
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قـد  و، ورمبا ال يفهمه كـل أحـد  ، ان واحب العقد كان فيه تشيع شنيع؛ ويقرر  عنه
 . (165)«وا  أعلم. ومل يفهم تشيعه، اغرت به شيصنا الذهيب فمدحه باحلفظ وغري 

 . فال وحة هلذا الكالم عن خالد

 رابًعا: إرساله سعيد بن جبري إىل حيُث قتله احلجاج: 

ملثـل هـذا   ، فلم يكن له أن يرسل مثل سعيد بن جـبري ، وهذا مما أساء فيه خالٌد
 . الٌد يعلم بذلش أم ال؟ ال ندريفهل كان خ، الطاغية فيقتله

فا  أعلـم مبـا كـان    ، ولعله أراد أن يرد للحجاج شفاعته لتوليته مكة كما سبق
وقد ُرِوي َأنَّ خالًدا كان ُيقرظ احلجاج كل مجعة يف خطبته أثنـاء  . لكنه أساء بكل حاٍل

 . (166)قبل أن ُيْؤَمر خبالف ذلش، واليته مكة

مـوىل بـف   ، سعيد بن جبري بن هشام»: قعة بقولهوقد سجل ابن حبان هذ  الوا
بن عمر وابن عباس ومجاعة من اعن  ييرو، من بف أسد بن خزمية، والبة بن احلارث

، كنيته أبو عبد ا ، روى عنه عمرو بن دينار وأيوب والناس. أوحاب رسول ا  
مسـعود حيـث كـان    وكان يكتب لعبد ا  بن عتبة بن ، اا فاضًلا ورًعا عابًدوكان فقيًه

ثـم  ، ثم كتب ابي بردة بن أبي موسى حيث كـان علـى قضـائها   ، على قضاء الكوفة
بن ااشـعث بـدير اجلمـاجم هـرب     ازم فلما ُه، بن ااشعث يف مجلة القراءاخرج مع 

ا لعبد وكان والًي -فأخذ  خالد بن عبد ا  القسري بعد مدة ، سعيد بن جبري إىل مكة
اخـرت لنفسـش أي قتلـة    : فقـال لـه احلجـاج   ، ه إىل احلجاجوبعث ب -امللش على مكة 

فقتله احلجاج بن يوسف سـنة مخـا   ، اخرت  أنت فإن القصا  أمامش: فقال ؟شئت
وكـان مولـد   ، ثـم مـات احلجـاج بعـد  بأيـام     ، وأربعني سـنة  بن تسعاوهو ، وتسعني

قـرأت  : قـال سـعيد بـن جـبري    ثم روى ابن حبان بإسناد  عـن  ، «احلجاج سنة أربعني
كـان  : القاسم ااعـرج قـال   وروى ابن حبان عقبه أيًضا عن. القرآن يف الكعبة يف ليلة
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عن وفاء بـن  وختم ابن حبان ترمجته بروايته . سعيد بن جبري يبكي بالليل حتى عمش
ثـم  . كان سعيد بن جبري ختم القرآن فيما بني املغرب والعشاء يف رمضـان : إياس قال

 . «ه يف كتاب اخللفاء يف إمارة عبد امللشقد ذكرت ووف قتل»: قال ابن حبان

فكيف ساغ خلالٍد أْن يذهب مبثل هذا اإلمـام الـورع العابـد اجلليـل إىل حيـث      
 . مقتله على يد هذا الطاغية احلجاج؟

 . (167)وهذا اامر قد ذكر  أيًضا ابن خلكان وغري 

يد بـن  احلجـاج بسـع   َيِتـ ملـا أُ »: يقولأنه كان أنا بن أبي شيخ وقد ُرِوي عن 
وكان هو الذي أرسل به من مكـة  ، ا القسريالنصرانية يعف خالًد ابُن َنِعُل: جبري قال

 . (168)«والبيت الذي هو فيه مبكة، أما كنت أعرف مكانه؟  بلى وا 

حتـى  ، ال يعرتضـه أحـد  ، ويؤيد ذلش أن سعيًدا قد بقي مبكة فرتة يعتمر وحيج
، عثمان بن حيان بدل عمر بـن عبـد العزيـز   وتوىل على املدينة »، وليها خالد القسري

فجعل يبعث من باملدينة من أوحاب ابن ااشعث مـن أهـل العـراق إىل احلجـاج يف     
، فعني من عند  من مكة سعيد بن جـبري ، فتعلم منه خالد بن عبد ا  القسري، القيود
 . وطلق بن حبيب، وعمرو بن دينار، وجماهد بن جرب، بن أبي رباح وعطاء

فبعث ، إن احلجاج كتب إىل الوليد خيرب  أن مبكة أقواما من أهل الشقاق: ويقال
وبعـث  ، وعمرو بن دينار؛ انهما من أهل مكـة ، ثم عفا عن عطاء، خالد بهؤالء إليه

وأمـا جماهـد فحـبا حتـى     ، فأما طلق فمات يف الطريق قبل أن يصل، بأولئش الثالثة
 . (169)«مات احلجاج

فقد بقي سعيد مبكة ، أو غري ذلش من ااسباب، يدفسواء كتب احلجاج إىل الول
حتى جاء خالد القسري وولي مكة بطلـب  ، آمن، ال أحد يعرتضه، يعتمر وحيج، فرتة

وهنـا وف ـى   ، وريح من احلجاج كما أسلفنا  يف الكالم على تأريخ سـنة واليتـه مكـة   
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م إىل فأرسـله ، فأمسـش بسـعيد ورفاقـه   ، أو تعل ـم مـن والـي املدينـة    ، خالٌد للحجاج
 . وُسِجن جماهد بن جرب، ومات َطْلق بن حبيب، فُقِتل سعيد، احلجاج يف قيودهم

وال ندري كيف جترأ خالد على مثل هذا الصنيع مع مثل سعيد بن جبري وهـو  
 . اإلمام العابد الورع أحد أعالم التابعني؟

فلما ، وكان يف مجلة من خرج مع ابن ااشعث على احلجاج»: بل قال ابن كثري
مـرة  ؛ ثم كان يرتدد يف كل سنة إىل مكة مـرتني ، ظفر احلجاج هرب سعيد إىل أوبهان

وكان خبراسـان  ، ورمبا دخل الكوفة يف بعض ااحيان فحدث بها، للعمرة ومرة للحج
إن مما يهمف ما : وكان يقول، انه كان ال يسأله أحد عن شيء من العلم هناك؛ يتحزن

واستمر يف هذا احلال رتفيا مـن احلجـاج   . ذو وددت أن الناس أخ، عندي من العلم
 . (170)«ثم أرسله خالد القسري من مكة إىل احلجاج، قريبا من ثنيت عشرة سنة

يعتمـر وحيـج وُيَحـدِّث؟ أال    ، سنة 12قريًبا من ، فانظر إىل هذ  الفرتة الطويلة
ان يعلم احلجاج به وهو يفعل هذا كله؟ أليست مثة شرط وعيون للحجاج؟ أم أنه كـ 

 . حتى جترأ عليه خالد فأرسله إليه مقيًدا؟، خيشا  لورعه وإمامته

ويطالبون بالتنحي ، بل انظر إىل عمال احلجاج يتحرجون من إرسال سعيد إليه
 . لكن مل يتجرأ عليه إال خالد، هنا أو هناك

وكـان   - كتب احلجـاج إىل فـالن  »: فروى الطربي عن أبي بكر ابن عياش قال
مـن احلجـاج ذهـب إىل     أظنه أنـه ملـا هـرب   : قال الطربي، ن سعيدوكا، على أوبهان

فأرسـل إىل  ، جفجاء اامر إىل رجل حتّر، سعيدا عندك فصذ  ّنإ: -أوبهان فكتب إليه
فلـم يـزل بأذربيجـان فطـال عليـه      ، فـأتى أذربيجـان  ، فتنحى عنـه ، ل عفحتّو: سعيد

به يسـتصفون فـال   فكـان أنـاس مـن ضـر    ، واعتمر فصرج إىل مكة فأقام بهـا ، السنون
 . خيربون بأاائهم
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، علـى مكـة   َرمِّفبلغنا أن فالنا قد ُأ: - وهو حيدثنا هذا -فقال أبو حصني : قال
، وأنـا أتقيـه عليـش   ، وهـو رجـل سـوء   ، هذا الرجل ال يـؤمن  إّن، يا سعيد: فقلت له

قـد وا  فـررت حتـى اسـتحييت مـن ا        ، يا أبـا حصـني  : فقال، فاظعن واشصص
فقدم ذلش : قال، أظنش وا  سعيدا كما اتش أمش: قلت. كتب ا  لي سيجيئف ما

 . فجعل يدير ، فأرسل فأخذ فالن له وكلمه، الرجل إىل مكة

أن أهـل  : كتـب احلجـاج إىل الوليـد   : وذكر أبو عاوم عن عمر بن قـيا قـال  
ب فإن رأى أمري املؤمنني أن يـأذن لـي فـيهم  فكتـ    ، النفاق والشقاق قد جلئوا إىل مكة

فأخذ عطاء وسعيد بن جبري وجماهد وطلـق بـن   ، الوليد إىل خالد بن عبد ا  القسري
وأمـا  ، فأما عمرو بن دينـار وعطـاء فأرسـال انهمـا مكيـان     ، حبيب وعمرو بن دينار

وحـبا جماهـد حتـى مـات     ، فمات طلق يف الطريق، اآلخرون فبعث بهم إىل احلجاج
 . (171)«وقتل سعيد بن جبري، احلجاج

 . لكن ليقضي ا  أمًرا كان مفعوًلا وا  املستعان، حترَّج كما حتّرج غري  فليته

وإىل هذا أملـح سـعيد   ، وال يزال العجب كبرًيا من ونيعه هذا يف بلد ا  احلرام
حدثنا اـاد بـن   : قال، سليمان بن حربمن طريق  (172)فيما روا  ابن سعد، بن جبري

حدثف من اع سعيد بن جـبري يقـول يـوم    : قال، حدثف حفص بن خالد: قال، زيد
: عقبـه  قـال حممـد بـن سـعد    و. «إىل ا  ُهُلِكوشى بي واش يف بلد ا  احلرام َأ»: َذِخُأ
وكان الذي أخذ سعيد بن جبري خالد بن عبد ا  القسري وكان والي الوليد بن عبد »

 . «امللش على مكة فبعث به إىل احلجاج

الـذي  ، هـذا البلـد اآلمـن   ، «يف بلد ا  احلرام وشى بي واٍش»: فانظر إىل قوله
، بينما مل يأمن سعيد بن جبري راة ا  عليـه ، يأمن فيه على نفسه حتى الطري واحليوان

 . احلجاج حيُث لقي حتفه وُقِتل على يدمن أذى خالد القسري وإمساكه به وإرساله إىل 



 277             يزاندر بن حممد اهلم....            د. بن هحياته وتارخي ريالقس خالد 

 املطلب الثاني: تصدييه ألهل البدع والزندقة.

 : (173)وقوفه ضد املغريية أوحاب املغرية بن سعيد البجليأواًل: 

، سـاحرا ، كـذابا ، خبيثـا ، كان رافضـيا »: وهذا املغرية هو الذي قال فيه الذهيب
ميـزان  ) سـقت أخبـار  يف  ، وكـان جمسـما  ، ل عليـا علـى اانبيـاء   وفضَّـ ، ادعى النبوة

واستبشعها ، عنه ا وحكى الذهيب بعض كفريات هذا املغرية ل. (175)« (174)(االعتدال
فإن ا  تبارك وتعاىل قص ، وحاكي الكفر ليا بكافر»: الذهيب لدرجة أن يقول بعدها

 . (176)«وغريهم، وفرعون ومنرود، علينا يف كتابه وريح كفر النصارى واليهود

وقتـل املغـرية يف حـدود العشـرين ومائـة فيمـا أرَّخـه        ، وقد تصدَّى هلم خالـدٌ 
 . (177)الذهيب

يف خالفـة هشـام بـن عبـد      ا  القسريو عبِد بُن خالُد َبَلوَو: بن حبيبقال ا
سعيد البجلي ثم اااسي وخرج عليه بالكوفة داعيا حملمـد بـن عبـد     بَن امللش املغريَة

فصـلب املغـرية وحـرق    . فظفر به وبأوـحابه . هو املهدي: ا  بن احلسن وكان يقول
 . (178)«يةاملغري»وهم الذين يدعون . أوحابه بالنار

 ثانًيا: تضحيته باجلعد: 

عن قتيبة  - (180)ومن طريقه ابن عساكر - (179)وقصته يف ذلش نقلها البصاري
ا   نََّأ زعـمَ ، بن درهم ِدباجَلْع حٍَّضي ُمنِِّإ: هو الَِّذي َقاَل يوم ااضحى»: قال يف خالٍد

 . «هثم نزل فذحب، اومل يتصذ إبراهيم خليًل، امل يكلم موسى تكليًم

عـن عبـد الـران بـن     ، البغداديو بن حممٍد القاسِموقد ذكرها قتيبة وغري  عن 
شهدُت خالـًدا القسـري يف يـوم أضـحى     »: قال، عن َجدِِّ ، عن أبيه، ِبْيٍبحممد بن َح

 . إخل« فِإنِّي ُمَضحٍّ باجلعد، ضحووا تقبَّل ا  منكم: يقوُل
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. (184)والدارمي. عن قتيبة (183)مزِّيواِل( 182)والبيهقي (181)كذا رواها البصاري
وابـن   (186)واخلـالل أيًضـا واآلجـري   . عن احلسـن بـن ناوـح اخلـالل     (185)واخلالل
، قتيبـة ) كلـهم . مـن طريـق أبـي علـي احلسـن بـن الصـباح        (188)واملزي (187)عساكر

، بهـذ  القصـة  ، عن القاسـم بـن حممـد   ( وابن الصباح، واحلسن بن ناوح، والدارمي
: خطبنا خالد بن عبد ا  القسري بواسٍط يوم ااضحى فقـال »: الدارمي ولفظ. حنو 

إنـه  ، فِإنِّي ُمَضحٍّ باجلعد بن درهـم ، تقبَّل ا  منا ومنكم، أيها الناس  ارجعوا فضحووا
وتعـاىل ا  عمـا يقـول    ، ومل يكلِّم موسى تكليًمـا ، زعم َأنَّ ا  مل يتصذ إبراهيم خليًلا

 . «ثم نزل فذحبه. ا كبرًيااجلعد بن درهم ُعُلوًّ

بلغف َأنَّ جهًمـا كـان يأخـذ    : قال قتيبة»: وعند البصاري والبيهقي عقب القصة
 . «الكالم من اجلعد بن درهم

حدثف جدِّي حبيـُب بـن أبـي    : وُرِوي عن عبد الران بن حممد بن حبيٍب قال
مَّـا فـرَغ مـن    فل، اعُت خالد بن عبد ا  القسريَّ وقد خطـَب بواسـطٍ  : حبيب قال
 . فذكر ، خطبته قال

ثنـا عبـد الـران    : قال، من طريق العباس بن أبي شقيق( 189)هكذا روا  النجاد
، فجعله عن عبد الران عـن جـد   ، وأسقط من إسناد  رجًلا، به، بن حممد بن حبيب

 . خالًفا للمشهور فيما سبق عن عبد الران بن حبيب عن أبيه عن جد 

 (190)البصاري عبد الران بن حممد بن حبيب، وقد ترجم له: ويف إسناد هذ  القصة
 . ومل يذكر راوًيا عنه سوى القاسم بن حممد، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديًلا

وابـن   (192)وابن أبـي حـا    (191)ترجم له البصاري، حممد بن أبي حبيب: وأبو 
بن أبـي حـا  عـن أبيـه     ونقل ا، ومل يذكر فيه البصاري جرًحا وال تعديًلا. (193)عساكر

 . ال أعرفه: قوله
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 . لكن تلقَّى أهُل العلم هذ  القصة بالقبول واالستحسان

: وكان أول من أظهر شـيئا مـن بعـد كفـار قـريش     »: (194) فقال الدارميو قبلها
فقتـل ا  جهمـا شـر    ، اقتداء بكفار قريش، وجهم خبراسان، اجلعد بن درهم بالبصرة

يف يـوم  ، خالـد بـن عبـد ا  القسـري فذحبـه ذحبـا بواسـط       وأما اجلعـد فأخـذ    ، قتلة
ال يعيبه به عائب وال يطعـن  ، ااضحى على رؤوس من شهد العيد معه من املسلمني

 . ثم ذكر القصة، «وووبو  من رأيه، عليه طاعن بل استحسنوا ذلش من فعله

 وعلماء السنة على أن القرآن، وقد مضى سلف هذ  اامة»: (195)وقال البغوي
مل ، والقـول خبلـق القـرآن ضـاللة وبدعـة     ، ووحيه وليا خبالق وال رلوق، كالم ا 

وخـالف اجلماعـة اجلعـد بـن     ، يتكلم بها أحد يف عهد الصحابة والتابعني راهـم ا  
: وقال، فصطب بواسط يف يوم أضحى، فقتله خالد بن عبد ا  القسري بذلش، درهم

 . إخل« فإني مضح باجلعد بن درهم، منكمفضحوا تقبل ا  ، ارجعوا أيها الناس

: وقـال ، غـري منكـٍر هلـا   ، يف مواضع من كتبه حمتجًّا بهـا  (196)وذكرها ابن تيمية
وأخذ هذ  املقالة عنه اجلهم بن وـفوان  . فشكروا ذلش، وكان ذلش يف زمن التابعني»

ــة  ، وقتلــه خبراســان ســلمة بــن أحــوز  وإليــه نســبت هــذ  املقالــة الــيت تســمى مقال
 . (197)«ميةاجله

هــي وقتُلــه مغــريَة ، (198)هــذا مــن حســناته»: وملــا نقلــها الــذهيب قــال بعــدها
 . «وهذ  قصة مشهورة»: (200)وقال يف موضع آخر. (199)«الكذاب

عقب هذ  القصة ما يؤيدها من قول عبـد الـران بـن     (201)كما روى اآلجري
 . «تاب وِإلَّا ُقِتَلفِإْن ، ُيستتاب؛ ِإنَّ ا  مل يكلم موسى: من قال»: مهدي
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 املبحث الثالث: يف مقتله.

فقـدم  ؛ ئة كتب الوليد بن يزيد إىل يوسف بن عمـر اويف سنة مخا وعشرين وم
ا وإبراهيم ابف هشـام بـن إااعيـل    ا  القسري وحممًد عليه فدفع إليه خالد بن عبد

شر بن السري ب يالسري بن مسلم أبوقد روى خليفة عن . وأمر  بقتلهم، املصزوميني
رأيتهم حني قدم بهم يوسف بـن عمـر احلـرية وخالـد يف عبـاءة يف شـق حممـل        : قال

: لكن رجع خليفة فقال يف أحداث سنة سبع وعشرين ومئة. (202)فعذبهم حتى قتلهم
: وفيها قتل يزيد بن خالد بن عبد ا  القسري بالغوطة قتله رجل من بف متيم يقال له

 . (203)وعصعة

 . يفة بن خياطكذا قال خل

: وأما ابن اجلوزي فقد ذكر القصة بأكملها يف أحداث سنة ست وعشرين قـال 
قتـل خالـد بـن عبـد ا      : فمن احلـوادث فيهـا  ، ثم دخلت سنة ست وعشرين ومئة»

، وكـان قـد عمـل هلشـام مخـا عشـرة سـنة إال سـتة أشـهر علـى العـراق           ، القسري
، بـه اجـل انكسـار اخلـراج    فلما ولي يوسف بن عمر أخذ  وحبسـه وعذ ، وخراسان

فكتب هشام بتصلية سبيله فصلي سـبيله يف شـوال سـنة إحـدى وعشـرين فصـرج إىل       
 . وخرج زيد بن علي فقتل، ناحية هشام فلم يأذن له يف القدوم عليه

إن أهل هذا البيت من بـف هاشـم قـد كـانوا هلكـوا      : وكتب يوسف إىل هشام
، ولي خالد العراق أعطاهم ااموال فلما. جوعا حتى كانت لقمة أحدهم قوت عياله

فقـال  ، وما خرج زيد إال عن رأى خالد، فتاقت نفوسهم إىل طلب اخلالفة، فقووا بها
 : لرسوله

وأقام خالد بدمشق حتى ، لسنا نتهم خالدا يف طاعة، كذبت وكذب من أرسلش
 . هلش هشام



 281             يزاندر بن حممد اهلم....            د. بن هحياته وتارخي ريالقس خالد 

، ألف ألفوقام الوليد فكتب إىل خالد أن أمري املؤمنني قد علم حال اخلمسني 
، كنا نرا  عند أمـري املـؤمنني  : أين ابنش؟ قال: فقدم فقال له، فأقدم على أمري املؤمنني

: فقـال ، قد علم أمري املؤمنني أنا أهل بيت طاعـة : فقال، ال ولكنش خلفته للفتنة: قال
وا  لـو كـان   ، هذا الذي أردت وعليه عولـت : فقال له، لتأتني به أو ازهقن نفسش

فقدم ، فعذبه فصرب فحبسه، فأمر الوليد واحب حرسه بتعذيبه، رفعتهاحتت قدمي ما 
فأرسـل الوليـد إىل خالـد    ، (204)أنا أشرتيه خبمسني ألـف ألـف  : يوسف بن عمر فقال

 . ما عهدت العرب تباع: فقال، إن كنت تضمنها وإال دفعتش إليه: خيرب  ويقول

وقامت عليـه  ، دميهثم أتى بعود فوضعه على ق، فدفعه إىل يوسف فعذبه مرارا
، ثم على ساقيه حتى كسـرتا ، ما تكلم وال عبا، فو ا ، الرجال حتى كسرت قدما 

 . ثم على ودر  حتى مات، ثم على حقويه، ثم على فصذيه

 . (205)«وذلش يف احملرم سنة ست وعشرين ومئة، ودفن بناحية احلرية

فقـد ظـل   ، هم عائلتـه مـن ، لعالقـتهم بـه  ، وقد ُأوِذي مجاعة  بسبب ما حلَّ خبالٍد
وابنـه يزيـد بـن    ، ا مع أخيه إااعيل بن عبد ا ا باحلرية متام مثانية عشر شهًرحمبوًس
 . (206)عبد ا  نوابن أخيه املنذر بن أسد ب، خالد

 . (207)ومنهم عامله بالل بن أبي بردة فقد مات يف عذابه

قتله يوسف بن عمر ، فةل بالكوِتُق، زيد بن علي: وممَّن ُأوِذي بسبب خالٍد أيًضا
، فأخـذ  مبكـة وداوود بـن علـي    ، كان هشام بعث إليهو، امللش يف زمن هشام بن عبد

: ويقـال . اواتهمهما أن يكون عندهما مال خلالد بن عبد ا  القسري حني عزل خالًد
 ؟خلالـد مـن مـالٍ     اسـتحلفه مـا عنـد   ؛ يوسف بن عمر بالكوفـة ِإنَّ زيًدا ملا َقِدَم على 

فسـألو  الرجـوع   ؛ حلقتـه الشـيعة  ، حتى إذا كان بالقادسـية  وخرج زيٌد، لهوخلى سبي
ب من تفرق عنه ِسوُن؛ بوا إىل الزيديةِسفُن، افتفرقوا عنه إال نفًر؛ ففعل؛ معهم واخلروج
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؛ فرفضـته الرافضـة  ؛ فتوالهمـا ؛ يزعمون أنهم سألو  عن أبي بكر وعمر، إىل الرافضة
 . (208)وانهزم أوحابه ل زيٌدِتفُق؛ فسموا بالزيدية؛ وثبت معه قوٌم

أبو عمرو عيسـى بـن عمـر الثقفـي البصـري املقـر        : وممَّن ُأوِذي بسببه أيًضا
فنمـى ذلـش   ، اوكان بعض جلساء خالد بن عبد ا  القسري قد أودعه شـيئً ، النحوي

فدعا ، ايأمر  حبمل عيسى بن عمر مقيًد، وكتب إىل واليه بالبصرة، إىل يوسف بن عمر
فمـا بـال   : لقـا ، إمنا أرادك اامري لتأديب ولد ؛ ال بأس: احلداد بتقييد  وقال به وأمر

خـذت  فُأ، فلما ضربه يوسـف بالسـياط جـزع وأقـرّ    ، فبقيت مثال بالبصرة؟ القيد إذن
 . (209)فكان يداويه بإجا  يابا وسك ر، وأدركه بعد ذلش ضيق نفا، الوديعة منه

بد العزيز بن احلجاج بن عبد امللـش  لما رأى عف»، ثم دارت الدائرة مرة أخرى
فقتل يوسف ، بعث يزيد بن خالد بن عبد ا  القسري إىل السجن، ق الناس عنهمتفرُّ

، عثمـانَ : اوقتل يزيد أيًض. ا أبا  حتى قتلهب خالًدوكان يوسف بن عمر عذَّ، بن عمر
 . (210)«بف الوليد بن يزيدا، واحلكم

 :ملخص البحث
صية من الشصصيات اإلسالمية "خالـد بـن عبـد ا     فمادة هذا البحث عن شص

فرأيـت أن  ، وذامٍّ، بني مـادحٍ ، اضطربت املصادر التارخيية يف الكالم عنهالقسري" وقد 
وقـد ُعنيـت بـه يف    ، لبيان ما له وما عليـه ، أحبث عن اجلوانب املصتلفة هلذ  الشصصية

  .إنصاًفا خلالٍد وبياًنا حلقيقة ما ُأثري حوله، هذا البحث
 . وقد جاء يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث

 . فأما املقدمة فذكرت فيها سبب اختياري هلذا البحث

، هـ126 – 66ة ااموية يف الفرتة من فذكرُت فيه نبذة عن أحوال الدول: وأما التمهيد
 . وهي الفرتة اليت عاورها خالد
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فـذكرت  ؛ الشصصـية ووـفاته  ، وأعمالـه ، تناولت فيه حياة خالد: وأما املبحث ااول
؛ ورواياتـه ، ووـفاته الشصصـية  ، ومولـد  ونشـأته وبيتـه وبيئتـه    ، ااه وَنَسُبه وُكنيته

 : وقسمُتها إىل أقسام، وذكرُت أعماله

 . يف نطاق ااماكن املقدسة: ااول

 . يف جمال املال واالقتصاد: الثاني

 . يف جمال الزراعة وبناء السدود وحفر اآلبار واانهار: الثالث

 . وإوالح البلدان، يف جمال الطرق وإقامة القناطر: لرابعا

فيمـا خيـص   : ااوىل، وتناولتـه مـن جهـتني   ؛ ثم أعقبت ذلش بذكر بعض َمن َوِلي لـه 
ثم ذكرُت عدًدا ممن ولـي لـه القضـاء    ، عماله وَمْن َوِلي له خيصفيما : والثانية، خالد

 . واخلراج إخل

ري حـول خالـٍد ومواقفـه املشـهودة يف التصـدِّي      وتناولت يف املبحث الثاني بيان ما ُأِثـ 
 . للمبتدعة وُمدَّعي النبوة والزندقة

 . ئةاوعشرين وم ستسنة ثم جاء املبحث الثالث وذكرت فيه مقتله يف 

 . ثم جاءت اخلامتة وبينت فيها أهم النتائج والتوويات اليت توولت إليها يف البحث
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 خامتة

 تشتمل على نتائج وتوصيات

 وبعد: 

فإني أاد ا  عز وجل على متام هذا البحث، وأرى أن واجًبا علـيَّ يف نهايتـه   
أن أضع بعض النتائج والتوويات املهمـة للبـاحثني يف التـاريخ عامـة، ويف شصصـية      

 خالٍد خاوة؛ كالتالي: 

ومتحيص الروايات وعرض ، عدم االغرتار مبا هو مسطر يف بطون كتب التاريخ أواًل:
 . بغية الووول إىل الصحيح، خيية والوقائع وااحداثالروايات التار

اننـا  ؛ له خصووية خاوـة ، الكالم على أشصا  املسلمني خاوة القادة منهم ثانًيا:
كمـا حصـل   ، قد نهدم إنساًنا حني نساير الناس وننقل الشائعات الـيت تلـّوث اعتـه   

؛ لـو كـان وـح    وهو نبـأ ، حني تداول بعض الناس نبأ بناء خالد القسري كنيسة امه
، انه ال جيوز وال يصـح ملسـلم أن يفعـل هـذا جبزيـرة العـرب      ؛ لكان مسقًطا للرجل

وأن الروايـات الـيت تناولـت هـذا اامـر      ، فكيف يفعله خالد؟ وقد رأينا أنه مل يصـح 
وأنها انطوت على كثري ، يعوزها الكثري من الدقة والتحرير، روايات متضاربة متناقضة

مثل أن تكون الكنيسة حوهلا حوانيت وسوق ومدينة جديـدة  ، صّورمما ال ُيعقل وال ُيت
 . وال تشتهر يف الناس، ثم ال يعلم بها سوى الواحد واالثنان من املؤرخني

البد من النظر أثناء الكتابة إىل العداوات اليت قد تكون موجودة بني الشصصـية   ثالًثا:
وبهاني وعداوتـه لـبف أميـة    مثلما هو حال اا، املكتوب عنها وبني غريها من الناس

 . ومن َثمَّ عداوته خلالد وأسرته مجيًعا، رغم انتسابه إليهم يف الظاهر
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، احلر  على تقديم سرية املسلمني ااوائل خاوة القادة منهم تقدمًيا وحيًحا رابًعا:
ُوِضـعْت  ، وختليصها وتنقيتها مما يشوبها من شـائعات مغرضـة  ، وعدم تشويه سريتهم

 . أو لغرض آخر، شويه واحلط من قادة املسلمنياغراض الت

فـال  ، استعمال العدل واإلنصاف عنـد الكتابـة عـن الشصصـيات اإلسـالمية      خامًسا:
 . وال ننزهلا عن قدرها الالئق بها، نرفعها فوق ما هلا

خلـط عمًلـا   ، وعليه ما عليـه ، له ما له، أن خالًدا القسري أحد قادة املسلمني سادًسا:
فننزلـه  ، بال إفراط أو تفريط، ونطرح غري ذلش، فنأخذ منه الصاحل، سيًئاواحًلا بآخر 

وننفي عنه ، من قادة املسلمني، منزلته الالئقة به كقائد جواد كريم واحب نفا كرمية
 . أو غري ذلش من الشائعات، شائعات حلقت بسريته مثل بناء كنيسة امه

له باإلمام التابعي اجلليـل  ونتأسف جًدا على ما فع، نعم وال ندعي العصمة فيه
وكيف جترأ خالٌد عليه فأمسـش بـه وأرسـله إىل حيـُث     ، سعيد بن جبري راة ا  عليه

 . لقي حتفه واسُتْشِهد على يد الطاغية احلجاج بن يوسف الثقفي

 . ونرى أن أعظم أفعاله السيئة هي اإلمساك بسعيد بن جبري وإرساله للحجاج

حلة هـي التصـدي اولئـش الزنادقـة واملبتدعـة      كما نرى أن أفضل أفعاله الصا
 . اخلارجني عن سلطان الدين

بيان جمهودات خالد يف جمال االقتصاد واملال والزراعـة وبنـاء السـدود وحفـر      سابًعا:
فضـًلا عـن جمهوداتـه يف حماربـة أهـل البـدع والتصـدِّي        ، اانهار واإلوالح العمراني

 . للزنادقة وُمدَّعي النبوة

 . وحة ما ُنسب خلالٍد فيما خيص بناء كنيسة لوالدته النصرانية عدم ثامًنا:

 



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  286

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

(، دار الوفـاء  13السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغـاني، لوليـد ااعظمـي،   )   ( 1)
 م. 1988 -هـ 1408(، 1للطباعة، املنصورة، مصر، ط )

 وستأتي اإلشارة هلذا يف أثناء البحث. ( 2)
دار (، 11/ 1اجلامع الصحيح لإلمام أبي احلسني مسـلم بـن احلجـاج القشـريي النيسـابوري )     ( 3)

 . هـ1334مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة ، بريوت، اجليل

حممد علي بن أاد بـن سـعيد بـن حـزم ااندلسـي القـرطيب       ابي  ( اإلحكام يف أوول اإلحكام4)
دار ، إحسـان عبـاس  . : د، تقـديم (، احملقق: الشيخ أاد حممد شـاكر 114، 113/ 1الظاهري )

 . اآلفاق اجلديدة، بريوت
دار القلـم، مؤسسـة   ، احملقـق: د. أكـرم ضـياء العمـري    (، 268تاريخ خليفـة بـن خيـاط،   )   ( 5)

 هـ. 1397(، 2) ط، بريوت، الرسالة

 وسيأتي تفصيل ذلش. ( 6)

ااعيـان  أبو العباس أاد بن حممد ابن خلكان يف وفيات بضم الكاف وسكون الراء، كذا ضبطه ( 7)
   م.1994 – 1900، طبع من سنة بريوت، دار وادر، إحسان عباس(، حتقيق: 231/ 2)

واملشهور َنِذير بفـتح النـون وكسـر    ، ُنَذْير، كذا كان خبط ابن الفرات بضم النون»قال احلازمي: ( 8)
حممـد بـن موسـى بـن عثمـان احلـازمي       بـي بكـر   ، اي يف النسـب ينظر: عجالـة املبتـد  «. الذال

 ط، اهليئة العامة لشؤون املطابع اامريية، القاهرة، عبد ا  كنون(، حتقيق: 104،   )اهلمداني
 .  م1973 -هـ 1393(، 2)

. د(، حتقيق: 347/ 1نسب معد واليمن الكبري، ابي املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب )( 9)
، الثقـات، ابـي   م1988 -هـ 1408(، 1) ط، تب، مكتبة النهضة العربيةعامل الك، ناجي حسن

( حتقيـق ونشـر: دائـرة املعـارف العثمانيـة، دار الفكـر       256/ 6حا  حممد بـن حبـان البسـيت )   
بريوت، مصورة عن الطبعة العثمانية، تاريخ دمشق، ابي القاسم علي بن احلسـن بـن هبـة ا     

دار الفكـر للطباعـة   ، عمـر بـن غرامـة العمـروي    حتقيـق:  (، 136/ 16املعروف بابن عسـاكر ) 
، تهـذيب الكمـال يف أاـاء الرجـال، ابـي احلجـاج       م1995 -هــ  1415، والنشر والتوزيـع 

، مؤسسـة الرسـالة  ، د. بشـار عـواد معـروف   (، حتقيق: 107/ 8يوسف بن عبد الران امِلزِّيِّ )
 م. 1980 - هـ1400(، 1، ط )بريوت
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اليمـاني،  (، حتقيق: املعلمي 93/ 7ر علي بن هبة ا  بن جعفر بن ماكوال )اإلكمال، ابي نص( 10)
   .م1990-هـ1411(، 1) ط، مصورا عن الطبعة اهلندية، بريوت، دار الكتب العلمية

 (. 377/ 6اإلكمال )( 11)

 (. 227/ 2وفيات ااعيان )( 12)

الفضـل حممـد بـن طـاهر بـن علـي       اانساب املتفقة يف اخلط املتماثلة يف النقط والضبط ابـي  ( 13)
  .م1865 -هـ 1282طبعة: ليدن: بريل، ، احملقق: دي يونج(، 120املعروف بابن القيسراني،   )

احملقـق: عبـد الـران بـن     (، 416/ 10اانساب، ابي سعد عبد الكريم بن حممد السمعاني )( 14)
 -هــ  1382(، 1) ط، ر آبـاد جملا دائرة املعارف العثمانية، حيد، حييى املعلمي اليماني وغري 

بفتح القاف وسكون السـني املهملـة   : الَقْسري». لكن قال السمعاني يف هذا املوضع: م1962
ويف آخرها الراء املهملة، هذ  النسبة إىل قسر، وهم بطن من قيا، وقيا بطن مـن جبيلـة،...   

ينسـبه إىل قصـر ابـن    واملنتسب إليه اامري خالد بن عبد ا  القسري، أمري العراق، ومنهم من 
هبرية وأبدلوا السني من الصاد، ومنهم من قال: ينسب إىل قصر جبيلة موضـع بالكوفـة، وهـو    

عن أبيه عن جد  يزيد بن أسد، روى عنـه أهـل العـراق،     يا، أوله من اليمن، يروجبلّي أيًض
 اهـ. « ا منهاقتل بالكوفة سنة عشرين ومائة أو قريًب

 (. 440/ 10السابق )( 15)

 (.  377/ 6حاشيته على اإلكمال البن ماكوال )( 16)

حتقيق: موفق بن عبـد  (، 1927/ 4املؤتلف واملصتلف، ابي احلسن علي بن عمر الدارقطف )( 17)
 .  م1986 -هـ 1406(، 1) ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ا 

احملقق: علـي بـن   (، 427/ 2تقييد املهمل ومتييز املشكل، ابي علي احلسني بن حممد اجلياني )( 18)
 .  م2000 -هـ 1421(، 1، ط )دار عامل الفوائد، حممد العمران، وحممد عزيز مشا

 (. 104عجالة املبتدي، ابي بكر حممد بن موسى احلازمي،   )( 19)

(، احملقق: وغري أاد 1649، 398تقريب التهذيب، ابي الفضل أاد ابن حجر العسقالني )( 20)
 لعاومة، بالرياض.  الباكستاني، دار ا

 (. 226/ 2وفيات ااعيان )( 21)

 (. 135/ 16تاريخ دمشق )( 22)
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احملقـق: جمموعـة مـن    (، 425/ 5سري أعالم النبالء ابي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الذهيب )( 23)
   .م1985 - هـ1405(، 3) ط، مؤسسة الرسالة، احملققني بإشراف الشيخ شعيب اارناؤوط

احملقـق: الـدكتور   (، 400/ 3خ اإلسالم، ابي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الـذهيب ) تاري( 24)
 . م2003(، 1، ط )دار الغرب اإلسالمي، بشار عّواد معروف

 (. 108/ 8تهذيب الكمال )( 25)

 (. 351تاريخ خليفة بن خياط،   )( 26)

 (. 57/ 4البن حبان )(، الثقات، 347/ 1نسب معد واليمن الكبري، البن الكليب )( 27)

 (. 213/ 1اانساب للسمعاني )( 28)

 (. 168/ 65تاريخ دمشق )( 29)

(، 180/ 2اجلرح والتعديل، ابي حممد عبد الران بن أبي حا  حممد بـن إدريـا الـرازي )   ( 30)
دار إحيـاء الـرتاث   ، تصـوير  اهلنـد ، حبيـدر آبـاد الـدكن   ، طبعة جملا دائرة املعـارف العثمانيـة  

 (. 108/ 8، تهذيب الكمال )م1952 -هـ 1271(، 1، ط )بريوت ،العربي

 (. 199/ 5اجلرح والتعديل البن أبي حا  )( 31)

 (. 54/ 5الثقات البن حبان )( 32)

حتقيق: شادي بن (، 155/ 6الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ابي الفداء قاسم بن ُقْطُلْوَبَغا )( 33)
 . م2011 -هـ 1432(، 1، ط )ونعاء، اليمن، النعمان للبحوث مركز، حممد بن سامل آل نعمان

 (.  251/ 9اجلرح والتعديل )( 34)

 (. 443/ 3الثقات البن حبان )( 35)

، دار وـادر ، احملقق: إحسان عباس(، 428/ 7الطبقات الكربى ابي عبد ا  حممد بن سعد )( 36)
 . م1968(، 1، ط )بريوت

دائــرة املعــارف (، 317/ 8ا  حممــد بـن إااعيــل البصــاري )  التـاريخ الكــبري، ابــي عبــد ( 37)
 ، اهلند. العثمانية، حيدر آباد الدكن

حتقيق: عادل (، 9249اإلوابة يف متييز الصحابة، ابي الفضل أاد بن علي ابن حجر العسقالني )( 38)
   .هـ1415(، 1، ط )بريوت، دار الكتب العلمية، أاد عبد املوجود وعلى حممد معوض

( حتقيق: حممد مطيع احلافظ، 599معرفة الرجال، ابي زكريا حييى بن معني، رواية ابن حمزر )( 39)
 وغزوة بدير، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق. 
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(، 1570/ 4االستيعاب يف معرفة الصحابة، ابي عمر يوسف بن عبد ا  بن حممد بن عبد الـرب ) ( 40)
   .م1992 -هـ1412(، 1، ط )ر اجليل، بريوتدا، احملقق: علي حممد البجاوي

 (.  15املطلب اآلتي   )( 41)
 (.  227/ 2(، وفيات ااعيان )302تاريخ خليفة بن خياط،   )( 42)
 (. 310تاريخ خليفة،   )( 43)
 (. 317السابق،   )( 44)
ا  بن عبد  حتقيق: عبد(، 445/ 12البداية والنهاية، ابي الفداء إااعيل بن عمر بن كثري )( 45)

 .  م1997 -هـ 1418(، 1، ط )دار هجر للطباعة، احملسن الرتكي

 (. 337تاريخ خليفة،   )( 46)
 (. 350السابق،   )( 47)
   .هـ1387(، 2، ط )بريوت، دار الرتاث(، 254/ 7التاريخ ابي جعفر حممد بن جرير الطربي )( 48)

رم حممد بن حممـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني      الكامل يف التاريخ ابي احلسن علي بن أبي الك( 49)
دار الكتـاب  ، حتقيـق: عمـر عبـد السـالم تـدمري     (، 247/ 4اجلزري، عز الدين ابن ااثري )

 .  م1997 - هـ1417(، 1، ط )لبنان، العربي، بريوت

 (. 351تاريخ خليفة،   )( 50)

 (. 254/ 7تاريخ الطربي )( 51)

 . (140/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 52)

 (. 135/ 16السابق )( 53)

 (. 229/ 32(، تهذيب الكمال )367/ 65السابق )( 54)

اهليئـة  ، حتقيـق: ثـروت عكاشـة   (، 571املعارف، ابي حممد عبد ا  بن مسلم بن قتيبة،   )( 55)
 .  م1992(، 2، ط )املصرية العامة للكتاب، القاهرة

، : ليفـي بروفنسـال، دار املعـارف، القـاهرة    احملقـق نسب قريش، ملصعب بن عبد ا  الزبريي، ( 56)
(، مجهرة انساب العرب، ابي املنذر هشام بن حممد بـن السـائب الكلـيب    253م،   )1982

(، رواية السكري عن ابن حبيب، حتقيق: الـدكتور نـاجي حسـن، دار عـامل الكتـب،      65/ 1)
/ 3 اازرقـي ) م، أخبار مكة ابي الوليد حممد بـن عبـد ا   1986 -هـ 1407(، 1بريوت، )

، مجهرة انساب العرب ابي حممد علـي  بريوت، دار ااندلا، احملقق: رشدي الصاحل(، 130
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، دار الكتـب العلميـة  ، حتقيـق: جلنـة مـن العلمـاء    (، 127بن سعيد بـن حـزم،   )  بن أاد
م، التاريخ القويم ملكة وبيـت ا  الكـريم، حملمـد طـاهر     1983 -هـ  1403(، 1، ط )بريوت

املكي، طبع على نفقة د. عبد ا  بن دهيش، يطلب من مكتبة النهضة احلديثـة، مكـة    الكردي
 م. 2000 -هـ  1420(، 1املكرمة، ط )

 (.  445/ 12البداية والنهاية، البن كثري )( 57)

وأوحابه العشرة رضوان ا  عليهم، حملمد بن أبي بكر ابن عبد ا   اجلوهرة يف نسب النيب ( 58)
، دار الرفـاعي ، حممـد التـوجني  . د(، حتقيـق:  361/ 1لتلمساني املعروف بالُبرِّي )اانصاري ا

/ 2م، طبقات فحول الشعراء، حملمد بن سلَّام اجُلَمِحيِّ )1983 - هـ1403(، 1، ط )الرياض
. وانظـر: قصـة أخـرى خلالـٍد يف طبقـات      جـدة ، دار املدني، احملقق: حممود حممد شاكر(، 344

 (. 352/ 2فحول الشعراء )

 (. 320 – 318/ 2طبقات فحول الشعراء )( 59)

 (. 160/ 16تاريخ دمشق )( 60)

 . دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، حتقيق: إيلزة ليصنت شتيرت(، 156احملرب، حملمد بن حبيب،   )( 61)

، احملقق: مشهور بـن حسـن آل سـلمان   (، 2169اجملالسة ابي بكر أاد بن مروان الدينوري )( 62)
، تـاريخ دمشـق البـن    هــ 1419، بـريوت ، ار ابن حـزم ، ودالبحرين، الرتبية اإلسالميةمجعية 

(، 3074/ 7(، بغية الطلب يف تاريخ حلب لعمر بن أاـد ابـن العـديم )   138/ 16عساكر )
 . دار الفكر، احملقق: د. سهيل زكار

 (. 141/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 63)

  (.142، 141/ 16املصدر السابق )( 64)

 (. 438/ 5سري أعالم النبالء للذهيب )( 65)

 املصدر السابق. ( 66)

احملقق: ووي ا  بـن  (، 4627العلل ومعرفة الرجال، ابي عبد ا  أاد بن حممد بن حنبل )( 67)
 .  م1988 -هـ 1408(، 1، ط )دار اخلاني، الرياض، حممد عباس

 (. 227/ 2وفيات ااعيان )( 68)

دار إحيـاء الـرتاث   (، 210/ 3بي القاسم عبد الران بن عبد ا  السهيلي )الروض اانف ا( 69)
، وقصة خالد مع عمـر بـن عبـد العزيـز راـة ا  عليـه:       هـ 1412(، 1، ط )العربي، بريوت
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حتقيـق وشـرح: عبـد    (، 195/ 1ذكرها أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ يف البيـان والتبـيني )  
. وُرِوَي حنو هذ  القصة م1988 - هـ1418(، 7القاهرة، ط )، مكتبة اخلاجني، السالم هارون

كـذا أخرجهـا   «: خالد بن عبد ا  القسـري »وهو ااشعري، مكان « بالل بن أبي بردة»وفيها 
( 270/ 4« )تهـذيب الكمـال  »(، ونقلها املـزي يف  510/ 10« )تاريخ دمشق»ابن عساكر يف 

 (. 380/ 3« )تاريخ اإلسالم»والذهيب يف 
احملقق: حممد حميـى الـدين عبـد    (، 28/ 2مع اامثال، ابي الفضل أاد بن حممد امليداني )جم( 70)

 . بريوت، دار املعرفة، احلميد

   .هـ 1412(، 1، ط )مؤسسة ااعلمي، بريوت(، 43/ 2ربيع اابرار، ابي القاسم الزرشري )( 71)

 (. 158/ 3التاريخ الكبري )( 72)
 (.  340/ 3اجلرح والتعديل )( 73)

 كابن عساكر وغري  من اآلتيني هنا. ( 74)

 (. 135/ 16تاريخ دمشق )( 75)

 (. 108/ 8تهذيب الكمال )( 76)

 (. 400/ 3تاريخ اإلسالم )( 77)
 (. 425/ 5سري أعالم النبالء )( 78)
 املصدر السابق. ( 79)
مؤسسـة  ين، وآخـر : شـعيب اارنـؤوط   (، حتقيـق 16653مسند اإلمام أاد بن حنبل، رقـم ) ( 80)

 .  م2001 - هـ1421(، 1، ط )الرسالة

 (. 16656، 16655السابق، رقم )( 81)

 (. 16654السابق، رقم )( 82)

 (. 136/ 16تاريخ دمشق )( 83)
، شـعيب اارنـؤوط  (، حتقيق: 3281سنن اإلمام أبي داود سليمان بن ااشعث السجستاني )( 84)

 .  م2009 - هـ1430(، 1، ط )بريوت، دار الرسالة العاملية

 (.  340/ 3اجلرح والتعديل )( 85)

(، أخبار مكة ابي عبـد ا  حممـد   65/ 2أخبار مكة ابي الوليد حممد بن عبد ا  اازرقي )( 86)
، امللـش عبـد ا  دهـيش    احملقق: د. عبـد (، 188/ 3( )149، 101/ 2بن إسحاق الفاكهي )
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( دار 404/ 1، ابي عبيد البكري )هـ، املسالش واملمالش1414(، 2، ط )بريوت، دار خضر
 م. 1992الغرب اإلسالمي، 

 (. 188/ 3أخبار مكة، للفاكهي )( 87)

 (. 119/ 3(، أخبار مكة للفاكهي )204، 107/ 2أخبار مكة لألزرقي )( 88)

 (. 212/ 1أخبار مكة لألزرقي )( 89)

 (. 213/ 3( )67/ 2(، أخبار مكة للفاكهي )247/ 2( )287، 286/ 1السابق )( 90)

 (. 213/ 3( )232/ 2(، أخبار مكة للفاكهي )287/ 1أخبار مكة لألزرقي )( 91)

 (. 251/ 1(، أخبار مكة للفاكهي )20، 18/ 2أخبار مكة ازرقي )( 92)

 (. 20/ 2أخبار مكة لألزرقي )( 93)

 (.  3281سنن أبي داود )( 94)

، دار ومكتبـة اهلـالل  (، 450،   )َلـاُذري اد بن حييى بن جابر بـن داود البَ فتوح البلدان، ا( 95)
 (.  364/ 12، البداية والنهاية، البن كثري )م1988، بريوت

 (. 453/ 3الكامل يف التاريخ لعز الدين ابن ااثري )( 96)

 (. 294) ،  لبالذري، لفتوح البلدان( 97)
 (.  419/ 12البداية والنهاية )( 98)

تظم، جلمال الدين عبد الران بن علي بن حممد املعروف (، املن70/ 12اانساب للسمعاني )( 99)
(، حتقيق: حممد ومصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، ط     162/ 1بابن اجلوزي )

 م. 1992هـ، 1412(، 1)

دار وـادر،  (، 51/ 5معجم البلدان، لشهاب الدين ياقوت بن عبد ا  الرومـي احلمـوي )  ( 100)
 . م1995(، 2، ط )بريوت

 (. 162/ 1املنتظم )( 101)

 (. 248/ 4الكامل يف التاريخ، البن ااثري )( 102)

 (. 152، 151/ 7) لطربي، لالطربي تاريخ( 103)

 حممـد ، اإلسـالمي  الفقـه  يف أحكـام اخلـراج  (، 503 – 501) ،  لبالذري، لفتوح البلدان( 104)
 (. 74) ،  م1986اارقم، الكويت،  شبري، دار عثمان

 .  املطبعة السلفية، القاهرة(، 66 – 63) ،  يوسف ج، ابياخلرا( 105)
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 (. 428/ 7الطبقات الكربى البن سعد )( 106)

 (. 281فتوح البلدان، للبالذري،   )( 107)

 (. 285السابق،   )( 108)

(، معجـم البلـدان   432/ 1(، املسالش واملمالش، للبكري )564املعارف، البن قتيبة،   )( 109)
 (. 434/ 1لياقوت )

 . 37( سورة التوبة آية: 110)

(، 1، ط )دار الكتب العلمية، بريوت(، 46/ 2اخلطط واآلثار، ااد بن علي املقريزي )( 111)
 . هـ1418

 (. 145/ 5الكامل يف التاريخ، البن ااثري )( 112)

 (.  213/ 3أخبار مكة للفاكهي )( 113)

 (. 153/ 1نسب معد واليمن الكبري، البن الكليب )( 114)

 (. 346/ 6الطبقات الكربى البن سعد )( 115)

   (.443/ 1وأوحابه العشرة، ) (، اجلوهرة يف نسب النيب 490املعارف، البن قتيبة،   )( 116)

 (. 361تاريخ خليفة،   )( 117)

 (. 108، 51/ 5( معجم البلدان لياقوت احلموي )118)

 (. 14/ 1البن سالم ) (، طبقات فحول الشعراء351تاريخ خليفة،   )( 119)

 (.  214/ 6(، الطبقات الكربى البن سعد )297/ 1نسب معد واليمن الكبري )( 120)

 (. 313/ 1نسب معد واليمن الكبري )( 121)

 (. 349/ 1السابق )( 122)

(، اجلـوهرة يف  507(، املعـارف، البـن قتيبـة،   )   497/ 5الطبقات الكربى البن سـعد ) ( 123)
 (.  383/ 1ه العشرة )وأوحاب نسب النيب 

 (. 351تاريخ خليفة،   )( 124)

 املصدر السابق. ( 125)

التجوين: الظاهر أن املراد به سواد اارض أو احِلَمى أو الغابات وحنو هذا. قال اخلليـل بـن   ( 126)
اجَلوُن: ااسود، واانثى: َجونة، واجلميع: ُجوٌن. ويقاُل: كلو بعرٍي واار وحش َجوٌن »أاد: 
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بعيد. وعنُي الشَّما ُتسمىَّ َجونة. وكل لون سواٍد ُمشرٍب ُحمرًة: َجون، أو سواٍد رالُطُة  من
ارة كلون القطا. واجلونة: سـليلة مسـتديرة مغشـاة ادمـا تكـون مـع العطـارين، واجلميـع:         

، ياملصزومـ  يمهد. حتقيق: د(، 185/ 6ي )لصليل بن أاد الفراهيدلالعني، ينظر: «. اجُلَوُن
 -هــ  1408(، 1، ط )للمطبوعات، بريوت، لبنـان  ي، مؤسسة ااعلميراهيم السامرائإب. د

، دار العلـم للماليـني،   يبعلبك يحتقيق: رمز(، 497/ 1) البن دريد، مجهرة اللغة، م1988
(، حتقيق الشيخ: هـادي  203، جممل اللغة، ااد بن فارس،   )م1987(، 1، ط )بريوت

م، ومعجـم مقـاييا   1985(، 1ربيـة، الكويـت، ط )  حسن اودي، معهد املصطوطـات الع 
اللغة، ابي احلسني أاد بن فارس، حتقيق: عبـد السـالم حممـد هـارون، دار اجليـل، لبنـان،       

 (. 496/ 1بريوت )

  (.351تاريخ خليفة،   )( 127)
 (. 305احملرب البن حبيب،   )( 128) 

 (. 111/ 8لِمزِّي )(، تهذيب الكمال ل140/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 129)

 (. 228/ 2وفيات ااعيان )( 130)

 (.  230/ 2ينظر: املصدر السابق )( 131)

 (.  10السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغاني،   )( 132)

 (. 11السابق،   )( 133)

(، 340/ 13تاريخ مدينة السالم، ابي بكر أاد بن علـي بـن ثابـت اخلطيـب البغـدادي )     ( 134)
 . م2001 - هـ1422(، 1، ط )بريوت، دار الغرب اإلسالمي، قق: بشار عواد معروفاحمل

 (.  13السيف اليماني يف حنر ااوفهاني،   )( 135)

 . مصورة العربي، بريوت، ط الكتاب دار(، 339/ 13ي )البغداد للصطيب، بغداد تاريخ( 136)

 (.  185/ 14املنتظم، البن اجلوزي )( 137)

 (.  7/ 1يًرا لأليوبيني يف حلب، كما يف املصدر اآلتي )وقد كان وز( 138)

(، حتقيـق:  252/ 2إنبا  الرواة على أنبا  النحاة، جلمال الدين علـي بـن يوسـف القفطـي )    ( 139)
 م.  1982 -هـ 1406(، 1حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط )

 (.  126ني،   )ينظر: السيف اليماني يف حنر ااوفهاني واحب ااغا( 140)

   ( فقد نقل نصو  ااوفهاني يف ذلش كلها من كتابه ااغاني.187ينظر: املصدر السابق،   )( 141)
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ــوي )  ( 142) ــاقوت احلم ــاء، لي ــم اادب ــرب   1709/ 4معج ــاس، دار الغ ــان عب ــق: إحس (، حتقي
 م.  1993 -هـ 1414(، 1اإلسالمي، بريوت، ط )

  هـ.1415(، 1(، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط )280/ 22ااغاني، ابي الفرج ااوفهاني )( 143)

 (.  398املعارف، البن قتيبة،   )( 144)

اجمللـا  ، احملقق: حبيب الران ااعظمي(، 9929املصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني )( 145)
 هـ. 1403(، 2، ط )بريوت، يطلب من: املكتب اإلسالمي، اهلند، العلمي

 (. 381/ 13بغداد )( تاريخ 146)

الذي يرد عليه املعلمي يف التنكيل مبا يف تأنيـب الكـوثري   « التأنيب»يعف: الكوثري يف كتابه ( 147)
 (، دار املعارف، بالرياض.  62  )من ااباطيل، للمعلمي اليماني، 

/ 2ورد خرب استتابته هذا يف املعرفة والتاريخ ابي يوسـف يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي )     ( 148)
 هــ 1401(، 2، ط )مؤسسة الرسالة، بريوت، احملقق: أكرم ضياء العمري(، 96/ 3( )786

 . ونقله املعلمي آنًفا عن تاريخ بغداد أيًضا. م1981 -

 (.  246/ 1التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من ااباطيل، للمعلمي اليماني )( 149)

 (. 532/ 1معجم البلدان لياقوت احلموي )( 150)

 «. قسر»( يف كالمه على 346/ 4« )جديلة»( يف كالمه على 115/ 2بق )السا( 151)

 أبو مسعود ابن القتات، كما ورح به البالذري يف أوائل كتابه. ومل أجد له ترمجة. ( 152)

 (. 280فتوح البلدان، للبالذري،   )( 153)

(، 1224هيب )ديوان الضعفاء، لشما الدين أبي عبـد ا  حممـد بـن أاـد بـن عثمـان الـذ       ( 154)
 .  م1967 -هـ 1387(، 2، ط )مكة، مكتبة النهضة احلديثة، احملقق: ااد بن حممد اانصاري

، إدارة احملقـق: الـدكتور نـور الـدين عـرت     (، 1855املغف يف الضعفاء لشما الدين الذهيب )( 155)
 إحياء الرتاث اإلسالمي، بدولة قطر. 

احملقـق:  (، 1335تب الستة، لشـما الـدين الـذهيب )   الكاشف يف معرفة من له رواية يف الك( 156)
مؤسسة علوم القـرآن،  ، ودار القبلة للثقافة اإلسالمية، أاد حممد منر اخلطيب، وحممد عوامة

 . م1992 -هـ1413(، 1، ط )جدة

حتقيـق: علـي   ميزان االعتدال، لشما الدين أبي عبد ا  حممد بن أاد بن عثمان الـذهيب،  ( 157)
 م1963 - هــ 1382(، 1) ط، لبنـان ، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت ، حممد البجاوي

(1 /633 .) 
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 (. 426/ 5سري أعالم النبالء )( 158)

 (. 116/ 8(، تهذيب الكمال للمزي )160/ 16تاريخ دمشق البن عساكر )( 159)

 (.  339نسب قريش، ملصعب بن عبد ا  الزبريي )  ( 160)
 (.  6175تقريب التهذيب )( 161)

(، والفـاكهي يف أخبـار   440/ 6(. وذكرها الطـربي يف تارخيـه )  419/ 12البداية والنهاية )( 162)
 (. 18/ 4(، وابن ااثري يف الكامل يف التاريخ )46/ 3مكة )

 (.  419/ 12البداية والنهاية )( 163)

ود، وعلـي  (، حتقيـق: عـادل عبـد املوجـ    56/ 6الكامل يف الضعفاء، ابي أاد ابن عـدي ) ( 164)
 م. 1997 -هـ 1418(، 1معوض، دار الكتب العلمية، ط )

 (.  203، 202/ 13البداية والنهاية )( 165)

 (.  129/ 2أخبار مكة للفاكهي )( 166)

   (.223/ 1وأوحابه العشرة، للُبرِّي ) (، اجلوهرة يف نسب النيب 372/ 2وفيات ااعيان )( 167)

 (. 465/ 12ية والنهاية )(، البدا490/ 6تاريخ الطربي )( 168)

 (.  462/ 12البداية والنهاية )( 169)

 (.  469/ 12البداية والنهاية )( 170)

 (. 488/ 6تاريخ الطربي )( 171)

 (. 264/ 6الطبقات الكربى البن سعد )( 172)

 علي بن أاد بن سـعيد بـن حـزم ااندلسـي     الفصل يف امللل وااهواء و النحل، ابي حممد( 173)
 .  القاهرة، مكتبة اخلاجني(، 141/ 4)

 (. 160/ 4ميزان االعتدال )( 174)

 (.  426/ 5سري أعالم النبالء، لشما الدين الذهيب )( 175)

 (. 162/ 4ميزان االعتدال )( 176)

 املصدر السابق. ( 177)

 (.  483احملرب البن حبيب،   )( 178)

 (. 158/ 3التاريخ الكبري، للبصاري )( 179)
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 (. 137/ 16دمشق )تاريخ ( 180)

(، حتقيـق:  30، 29(، خلق أفعال العباد، للبصـاري،   ) 64/ 1التاريخ الكبري، للبصاري )( 181)
 (. 2د. عبد الران عمرية، دار عكاظ، السعودية، ط )

، عبد ا  بـن حممـد احلاشـدي   (، حتقيق: 563ااااء والصفات، ابي بكر أاد بن احلسني البيهقي )( 182)
( 205/ 10، السنن الكربى، ابي بكر البيهقي )م1993 - هـ1413(، 1، ط )ادي، جدةمكتبة السو

  .هـ1344(، 1، ط )جملا دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد

 (. 118/ 8تهذيب الكمال )( 183)

، دار ابـن  (، حتقيـق: بـدر بـن عبـد ا  البـدر     387، 13الرد على اجلهمية، للـدارمي،   ) ( 184)
 م.  1995 -هـ 1416(، 2ااثري، بالكويت، ط )

(، حتقيق: د. عطيـة الزهرانـي، دار   1690السنة، ابي بكر أاد بن حممد بن هارون اخلالل )( 185)
 م.  1989 -هـ 1410(، 1الراية، بالرياض، السعودية، ط )

د عبـد ا  بـن عمـر     احملقـق: (، 2072، 694الشريعة، ابي بكر حممد بن احلسني اآلجري )( 186)
 .  م1999 - هـ1420(، 2، ط )الرياض، دار الوطن، الدميجي

 (. 255/ 52تاريخ دمشق )( 187)

 (. 118/ 8تهذيب الكمال )( 188)

(، حتقيق: رضا ا  حممد إدريا، مكتبة 72الرد على من يقول القرآن رلوق، للنجاد،   )( 189)
 الصحابة اإلسالمية، بالكويت. 

 (. 346/ 5ريخ الكبري )التا( 190)

 (. 64/ 1التاريخ الكبري )( 191)

 (.  225/ 7اجلرح والتعديل )( 192)

 (. 255/ 52تاريخ دمشق )( 193)

 (.  12، 11الرد على اجلهمية، للدارمي،   )( 194)

، حتقيق: شـعيب اارنـؤوط  (، 186/ 1شرح السنة، ابي حممد احلسني بن مسعود البغوي )( 195)
 . م1983 - هـ1403(، 2، ط )دمشق، بريوت، املكتب اإلسالمي، زهري الشاويش

دار الكتـب  (، 403/ 2الفتاوى الكربى، ابي العباس أاـد بـن عبـد احللـيم ابـن تيميـة )      ( 196)
( 477/ 6( )354/ 2، جممـوع فتـاوى ابـن تيميـة )    م1987 - هـ1408(، 1، ط )العلمية



 هـ1438ربيع اآلخر  2ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )  298

: عبـد الـران بـن    ع وحتقيق(، مج350/ 12( )697، 66/ 10(، )357، 228، 142/ 8)
   .م1995 - هـ1416، جممع امللش فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، حممد بن قاسم

 (. 29/ 5السابق )( 197)

 يعف: خالًدا. ( 198)

 (. 432/ 5سري أعالم النبالء )( 199)

 (. 218/ 3تاريخ اإلسالم )( 200)

 (.2073 اآلجري )الشريعة، ابي بكر حممد بن احلسني( 201)

 (. 362تاريخ خليفة،   )( 202) 

 (.  374املصدر السابق،   )( 203)

( أن يوسًفا اشرتى منه خالـد خبمسـني   300/ 4وكذا ذكر ابن ااثري يف الكامل يف التاريخ )( 204)
 ألف ألف، فأخذ  يوسف معه يف حممل بغري وطاء إىل العراق. 

 (. 247/ 7املنتظم )( 205)

 (. 296/ 4(، الكامل يف التاريخ البن ااثري )254/ 7خ الطربي )تاري( 206)

 (.  398املعارف، البن قتيبة،   )( 207)

(، الكامـل يف  324/ 1(، أخبـار مكـة للفـاكهي )   59نسب قـريش ملصـعب الـزبريي،   )   ( 208)
 (. 260، 256/ 4التاريخ، البن ااثري )

 حييى بن فضل ا  القرشي العـدوي العمـري   اد بنمسالش اابصار يف ممالش اامصار، ا( 209)
 .  هـ1423(، 1، ط )ظيب يأبباجملمع الثقايف، (، طبعة: 79/ 7)

 (.  368املعارف، البن قتيبة،   )( 210)

 





Supervisory and Editorial

General Supervisor
D. Bakry bin Matuq Assas
Rector, Umm Al-Qura University

Vice-General Supervisor
D. Thamir bin Hamdan Al-Harbi

Vice-Rector for Graduate Studies and Scientific Research

Editor in Chief
Prof. Yousef bin Ali Althagafi

Members
Prof. Abdullah Bin Saeed Al-Gamidi
Prof. Abdullah Bin Mosleh Al-Thomaly
Prof. Lutf Allah Bin Mullah Khojah
Prof. Ghaleb Bin Mohammed Hamdhi
Prof. Ahmed Bin Qochti Maklof 
Dr. Mohammed Bin Abdullah Al-Suwat
Prof. Wafaa Bint Abdullah Al-Mazroa
Prof. Afnan Bint Mohammed Tilmisani



In the Name of Allah
The Most Gracious The Most Beneficent



Umm Al-Qura University 
Journal of Islamic Knowledge (Shari,a)

and Islamic Studies

Volume No. 69

RABI`II 1438Ah.   JANUARY 2017

Part 2




