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Kur’an-ı Kerim’de Tahte ve Min Tahti Edatı: Anlamsal, Yapısal ve Dilbilimsel Bir İnceleme 

Öz 

Kur’an-ı Kerim’de geçen (Tahte) edatının kullanımındaki inceliğin anlaşılması ve bu edatın ayetlerde kazandığı 

anlamlarda ortaya çıkmaktadır. Yani bu çalışmada, Kur’an’da (Tahte) edatının anlamlarının ve ayetlerin siyakında 

kazandığı farklı anlamlar net bir şekilde ele alınmaktadır. 

Bu tezimizde ulaştığımız birçok sonuçtan en önemlileri şunlardır:  

1. (Tahte) edatı, yön bildiren altı cihetten alt ve aşağı cihete delalet eden mekân zarflarındandır. Ona bitişik olarak 

gelen (min) Harf-i Cer’i, cümlede kastedilen son noktanın başlangıç noktasını ifade etmektedir. 

2. (Tahte) edatı, Kur’an’da elli bir (51) yerde geçmektedir. 

3. Konuyla ilgili ayetleri bir araya getirdiğimizde “nehirlerin akması” ve “kalıcı olmayı” ifade eden sözcüklerle 

bağlantılı olan 21 ayetin olduğunu gördük. Bu ayetlerden 11 ayette “kalıcı olma” ve “sonsuzluk” ifade eden 

sözcüklere izafet yapılmıştır. 

4. (Tahte) ve (Min Tahti) edatlarının geçtiği ayet-i kerimelerde yaptığımız anlam çalışması ışığında manaların şunun 

etrafında döndüğünü gördük: 

Birincisi: (Min Tahtiha) edatı (Hâlidîn/Kalıcıdırlar) sözcüğüyle kullanıldığında sulama ve içmeye delalet eder. 

İkincisi: (Min Tahtiha) edatı, göz ile görülen akıntıya delalet eder. 

Üçüncüsü: (Min Tahti) edatı, (temas etmeye) delalet eder. 

Dördüncüsü: (Min Tahti) edatı, hegemonya kurma ve tamamen ele geçirmeye delalet eder. 

Beşincisi: (Tahte) edatı, temassızlığa delalet eder.  

Anahtar Kelimeler: Tahte, Min Tahti, Anlamsal Çalışma. 
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Tahte and Min Tahti [Beneath/Under] prepositions in the Quran: A Semantic, Structural 

and Linguistic Research 

Abstract 

Understanding the fineness in the use of the preposition of (Tahte) [Beneath/Under] in the Quran and the meanings 

that this preposition gained in verses reveals the importance of the thesis. That is, in this study, the meanings of the 

preposition of (Tahte) and the different meanings gained in the context of the verses in the Quran are clearly 

discussed. 

The most important of the many conclusions we reached in this thesis are:  

1. (Tahte) preposition is one of the space adverb that point to "beneath and under" directions from six directions 

which are indicating directions. The (min) [From] preposition (Harf-i Cer), adjacent to it, refers to the starting point 

of the last point in the sentence. 

2. (Tahte) preposition is mentioned at Fifty-one (51) places in the Qur'an. 

3. When we put together the verses on the subject, we saw that there are 21 verses associated with the words that 

refer to "rivers flow" and "to be permanent.". Of these verses, 11 verses refer to the words “permanent” and 

“eternity”. 

4. In the light of the meaning study we made in the verses where these prepositions [(Tahte) and (Min Tahti)] are 

used, we saw that the meanings revolve around this: 

First: When (Min Tahtiha) preposition is used with the word of being Permanent (Halidîn), it refers to irrigation or 

flowing waters and drinking. 

Second: The (Min Tahtiha) preposition, refers to the flow of water seen with the eye. 

Third: The (Min Tahti) preposition refers to contact or touch. 

Fourth: The (Min Tahti) preposition refers to establishing hegamony and taking it completely. 

Fifth: The (Tahte) preposition refers to contactlessness or touchless.  

Key Words: Beneath and Under (Tahte, Min Tahti), Semantic Work. 

 

 المقدمة 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا

  جلَّ شأنه.إنَّ من خير األعمال في الدنيا التدبُّر، والتفكُّر في كتاب هللا 

حاولت أن  كلمة واحدة فيها الكثير، لـ)كلمة( في القرآن الكريم،  دراسة دالليَّةفي كتاب هللا فيه وهذا بحث 
ح مع سياقها في اآليات الكريمة. فكان عنوان البحث: )تحت( و)من تحت( في   من خاللها ودالالتها انيأوضَّ

 ، نحويَّة.ة  القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغوي  

مت البحث على أربعة مباحث، فكان المبحث األوَّ   .ل: المعنى اللغوي لــ)تحت( وقد قسَّ

 .والمبحث الثاني: )تحت( و)من تحت( في المنظور النحوي 

 والمبحث الثالث: تصنيف اآليات الكريمة التي وردت فيها كلمة )تحت(.



 )تحت( و)من تحت( في القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغويّةَ، نحويَّ  :سمية حاج نايف
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مته  نى  عخمس دالالت لم علىأما المبحث الرابع: دراسة داللية لآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( فقد قسَّ
 كما يأتي:  (، فكانت تحت )

 السقي والري.في مسألة )من تحتها( مع )خالدين( ارتباط أوال: داللة 

 الجريان المرئي للعيون. في أمرثانيا: داللة )من تحتها( 

 معنى )التماس(.   فيثالثا: داللة )من تحت( 

 رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة في معنى )من تحت(.

 التماس. خامسا: داللة )تحت( على عدم 

ه الشكر واالمتنان إلى الدكتور أسامة الملوحي على ما قدَّمه لي من دعم، ومشورة في   وأخيرا لن أنسى أن أوج ِّ
 قضايا البحث وتفاصيله.  لك

ل: ا  :  المعنى اللغوي لــ)تحت(لمبحث األوَّ

يفتح اآلفاق لنا أثناء الدراسة  مة )تحت( بما لإلى المعنى اللغوي لك اإلشارةبدايًة في هذا البحث  الضروري من 
 .)تحت( التي ورد فيها لفظ الداللية آليات القرآن الكريم

فِّي  قال ابن فارس: )) وُن مِّن  النَّاسِّ و  . و التُُّحوُت: الدُّ ْيءِّ ٌة، ت ْحت  الشَّ د  ٌة و احِّ لِّم  اُء و التَّاُء ك  ( التَّاُء و اْلح  )ت ْحت 
: »ت ْهلُِّك اْلُوُعوُل و   يثِّ دِّ ُر التُُّحوُت«اْلح  ْلي ةُ  (1)ت ْظه   (2)((و اْلُوُعوُل: اْلكِّب اُر و اْلعِّ

الِّ  ن منظور: ))قال اب ُتْبن ى فِّي ح  ْرمِّ، ت ُكوُن م رًَّة ظ ْرًفا، ومرَّة اْسًما، و  ت ِّ الُمحيطة بالجِّ : إِّْحدى الجهاتِّ الس ِّ ت ْحت 
ْن  م ِّ، ف ُيق اُل: مِّ ل ى الضَّ يَّةِّ ع  ْسمِّ فِّلٌة.االِّ  ( 3) ((ت ْحُت. وت ْحُت: ن قِّيُض ف ْوُق. وقوٌم ُتحوٌت: أ رذاٌل س 

 
،  هـ(430إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى: أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن ( ينظر حلية األولياء وطبقات األصفياء، 1)

 (4/306)، م1974  -هـ 1394بجوار محافظة مصر،   -السعادة 
عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  ، تحقيق هـ(395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ( مقاييس اللغة،2)

،  هـ( 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ، مجمل اللغة البن فارس (، وينظر  1/341) ، م1979  -هـ 1399

أبو القاسم محمود  (، أساس البالغة، 1/146)، م  1986  -هـ   1406 -الطبعة الثانية  ،  بيروت –مؤسسة الرسالة ، زهير عبد المحسن سلطان  تحقيق: 

األولى،   الطبعة: ، لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت ،  محمد باسل عيون السود تحقيق:، هـ(538خشري جار هللا )المتوفى:  بن عمرو بن أحمد، الزم

 ( 1/91) ، م1998  -هـ 1419

  –دار صادر ، هـ(711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: ، لسان العرب( 3)

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  ، لمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرا(، ينظر 18/ 2) ، هـ 1414  -الثالثة   الطبعة:، بيروت

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  ، القاموس المحيط(، 73/ 1)، بيروت –المكتبة العلمية ، هـ(770)المتوفى: نحو 

،  لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، محمد نعيم العرقُسوسي إشراف:، بمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، هـ(817

 ( 1/148)،  م2005 -هـ 1426الثامنة،  لطبعة:ا
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اف تِّهِّ ُيق اُل ه ذ ا ت ْحت  ه ذ ا  وأضاف البيومي أنَّه ْعن اُه إالَّ بِّإِّض  ٌم ال  ي ت ب يَُّن م   (4)ظ ْرٌف ُمْبه 

مستعملة لكلمة )تحت( ال سيما في العصر  وفي معجم اللغة العربية المعاصرة وردت بعض القوالب اللغوية ال
تحت أعين النَّاس: على    -رعايته  تحت إشراف فالن: تحت  -أمٌر ال طائل  تْحته: ال فائدة منه الحديث مثل: 

تحت   -تحت أمره/ تحت تصرُّفه/ تحت يده: رهن إشارته  -تحت أمرك: في خدمتك  -مرأى منهم، أمامهم 
تحت الت ْجرِّبة/ تحت الطَّْبع/ تحت التَّمرين: في   -األرض: واقع، حاصل، منشأ لالستخدام تحت سطح األرض 

الح: في القوات المسلَّحة -مبلغ من أصل المطلوب  تحت الحساب: -دور التْجربة/ الطبع/ التمرين   -تحت الس ِّ
مس: في هذا العالم، على األرض  فر: تقل عن الصفر   -تحت الشَّ تحت الطَّلب: ُطلِّب ولم يصل  -تحت الص ِّ

راع، قريب  -تحت المعدَّل: أقل من المستوى   -بعد، ُيلب ِّى بمجرد طلبه تحت ذراعي: واقع أو مستعمل تحت الذ ِّ
م فيه  - والمنال المأخذ  تحت سمع النَّاس وبصرهم: جهاًرا، في حضور   -تحت رحمته: ُمسيط ر عليه، ُمتحكَّ
 مِّْن تحت رأسه: بتدبيره، بسببه  -تحت ضغط الظروف: بسببها وتأثيرها   -الناس

رًّا -  هي تحته: في عصمته. -  مِّْن تحت لتحت: سِّ
ْمراء: أشعَّة غير مرئيَّة ذات موجات أطول من موجات األشعَّة المرئيَّة تعرف بتأثيرها   • أشعَّة تحت الح 

، موقعها في الطيف قبل األحمر  (5) الحراري 

نالحظ أن معظم االستخدامات المعاصرة وحتى الممتدة في االستخدام ألكثر من مئة سنة خلت أعطت لكلمة  
يطرة والـتأثير وهذا يدل بقوة على أن هذا المعنى أصيل وأساسي في اللغة العربية  )تحت( معنى الهيمنة والس

 ...كذلك في اللغات الحية األخرى.
ح لنا العكبري هذا األمر بلطيفة من عنده  ظرفاعن سبب تسمية الظرف و  و)تحت( ظرف، قال:  حيث فقد وضَّ

ْفُعول فِّيه)) ا وتحلُّها والتؤثر   : اْلم  ال تقع فِّيه  ميت بذلك ألنَّ اأْل ْفع  و ُهو  الظ ْرف و ُهو  أ سم اء الزَّم ان و اْلم ك ان وسَّ
) ب ْعضهْم )محالَّ لذ لِّك سمَّاها ب عضهم )أوعيًه( و  ي  كاإلناء والحالُّ فِّيهِّ غيُره و  ا ف هِّ  (6) فِّيه 

 نحوي:)تحت(/ )من تحت( في المنظور الالمبحث الثاني: 

تعد كلمة )تحت( من ظروف المكان و  ( 7) زمان ومكان: الظروف عامَّة، أو المفعول فيه ينقسم على قسمين
التي تدل على الجهة التحتانيَّة السفليَّة من الجهات الست، وقد فرَّق أبو بكر بن السرَّاج بين المكان والزمان  

 
 (1/73( ينظر المصباح المنير )4)

  -هـ 1429األولى،  الطبعة:، عالم الكتب، هـ( بمساعدة فريق عمل1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: ، معجم اللغة العربية المعاصرة (  5)

 ( 1/285)، م2008

:  المحقق ، (هـ616:  المتوفى)  الدين محب البغدادي  العكبري هللا عبد بن الحسين بن هللا  عبد البقاء أبو، واإلعراب  البناء علل في  اللباب( 6)

 ( 1/271)،  دمشق – الفكر دار، النبهان اإلله عبد. د
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ح أنَّ األمكنة أشبه بالناس من األزمنة  ُتعرف بها كالجبل والوادي، والظروف منها   اوصور  ا خلقألنَّ لها فوضَّ
ليست له حدود معلومة تحصره. وهو يلي االسم من أقطاره  أنه هو الذي صة، ومعنى المبهم ما كان ُمْبهما خا 

نحو: خلف وقدام وأمام ووراء وما أشبه ذلك, أال ترى أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف 
ه هو المبهم الذي ال نهاية تقف عندها, وكذلك إذا قلت: قدام زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وما أشبه

 اختالف فيه أنه ظرف.

ألن لها أقطاًرا محدودة معلومة تقول: قمت أمامك  ظروًفا, يكن وأما مثل مكة والمسجد والبيت فال يجوز أن  
 (8)وصليت وراءك, وال يجوز أن تقول: قمت المسجد وال ما أشبه ذلك

عراب وظرًفا ومنها ما ال يرفع وال يكون إال   واألمكنة تنقسم قسمين منها ما استعمل اسًما يتصرف في جميع اإلِّ
 (9) ه: أنها خلفك, وقدامك, وأمامك, وتحتك, وقبالتكظرًفا. فأما الظروف التي تكون اسًما فذكر سيبوي 

وعن استعمال )من تحت( قال سيبويه: ))وسألته عن قوله: من دوٍن، ومن فوٍق، ومن تحٍت، ومن قبٍل، ومن  
ا تضاف وتستعمل غير ظرف.   ؛ةبعٍد، ومن دبٍر ومن خلف؟ فقال: أجروا هذا مجرى األسماء المتمكن ألنهَّ

 ( 10) ن فوق ومن تحت، يشبهه بقبل وبعد.((ومن العرب من يقول: م

وهو داللته على   ،ومن هنا ال بدَّ لنا من المرور سريعا على معنى حرف الجر )من( بما له عالقة بالبحث 
ا مِّْن وأ صلها ابتداُء  ،ابتداء الغاية ْنه  مِّ وقد ورد هذا المعنى في كتب النحو ومعاني الحروف، قال المبرد: ))و 

ن ومحلَّه ن  ( 11) اْلغ اي ة ْعن اه أ نَّ ابتداء ه من فال  ن ف م  ن إِّلى فال  فِّي اْلكتاب من فال  ين ة و  دِّ ْحو سرت من مك ة إِّلى اْلم 
ذ اك  أ نَّك ت قول أ خذت م ال زيد فإِّذا أ ردت اْلب ْعض قلت أ خذت من  يض راجٌع إِّلى ه ذ ا و  ن وكونُها فِّي التَّْبعِّ فال 

 
،  عبد الحسين الفتلي :، تحقيقهـ( 316أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )المتوفى: ، األصول في النحو( ينظر 7)

 ( 190/ 1)، بيروت  –مؤسسة الرسالة، لبنان 

دار الكتب  ، فائز فارس  تحقيق، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى: ، اللمع في العربية (، 1/198( ينظر األصول في النحو )8)

،  هـ( 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى: ، اإلعراب المفصل في صنعة (، 57  – 1/56)، الكويت  –الثقافية 

عبد هللا بن يوسف  ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (،   81 – 80/ 1)، 1993األولى،   الطبعة:، بيروت  –مكتبة الهالل  ، د. علي بو ملحم  تحقيق

ار الفكر للطباعة والنشر  ، ديوسف الشيخ محمد البقاعي  تحقيق، هـ( 761لدين، ابن هشام )المتوفى: بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال ا 

 ( 2/209)، والتوزيع 

مكتبة  ، عبد السالم محمد هارون تحقيق، هـ(180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى: ، الكتاب( ينظر 9)

 ( 1/198(، األصول في النحو )404/ 1) ، م 1988 -هـ 1408الثالثة،   الطبعة:، القاهرة الخانجي، 

الهيئة المصرية العامة  ، هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  ، الخصائص(، وينظر  290 – 289/  3( الكتاب )10)

 ( 2/365)  ،الرابعة الطبعة:، للكتاب

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي المرادي  ،  الجنى الداني في حروف المعاني (، 1/411( ينظر األصول في النحو )11)

  1413األولى،   الطبعة:، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ، األستاذ محمد نديم فاضل-فخر الدين قباوة   ، تحقيقهـ(749المصري المالكي )المتوفى: 

 ( 316  -  309)، م  1992 -هـ 
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ا إِّلى اله فإِّنَّما رجعت به  اي ة تفضيله عمرا فإِّذا عرفت  م  اء اْلغ اي ة وقولك زيد أ فضل من ع ْمرو إِّنَّما جعلت غ  اْبتِّد 
 (12)فضل ع ْمرو علمت أ نَّه ف ْوقه((

وقد أكَّد ابن السرَّاج على خصوصية )من( من بين سائر حروف الجر بدخولها على ظرف المكان ألنها  
ضافة  (13) البتداء الغاية, فهي أصل حروف اإلِّ

وفي إعرابها فقد لخص الغالييني هذا األمر بكونها تجري م جر ى "قبل وبعد"، من حيث اإلعراُب تارة والبناُء 
 تارة ُأخر ى. 

لف ووراء  وي مين وشمال وي سار وفوق وتحت"، أو ُقطعت عن  فإن أضيفت  ام وخ  الجهاُت الستُّ "أ مام وُقد 
جرة" وإن   . وسرُت يمينًا. وامشِّ من وراءِّ الش  اإلضافة لفظًا ومعنى، كانت ُمعرب ًة، نحو "جلسُت أمام  الصف ِّ

لُف، أو تحُت"، ونحو  ُقطعت عن اإلضافةِّ لفظًا ال معًنى، ُبنيْت على الضم ِّ، نحو "اقُعْد و  راُء، أو يميُن، أو خ 
"نزلُت من فوُق. ونظرُت من تحُت. وأتيُت من ي ساُر". وتقوُل "جاء  القوم، وخالٌد خلف، أو أماُم" ُتريُد خلف هم أو  

يت معناُه فالظرف هنا، وإن قطع عن اإلضافة لفظًا. لم يقطع عنها معنى   أ مام هم، فحذفت  المضاف  إليه ونو 
 (14) في نية اإلضافةألنه 

 المبحث الثالث: تصنيف اآليات الكريمة التي وردت فيها كلمة )تحت(.

 : مضافة إلى الضمير )ها(، )من تحتها( (منــ)اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مجرورة ب أوال:

اتِّ أ نَّ ل ُهْم  ﴿ الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ رِّ الَّذِّ ب ش ِّ نَّاٍت ت جْ و  ارُ ج  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ْزًقا ُكلَّم ا ُرزُِّقوا رِّي مِّ ْن ث م ر ٍة رِّ ا مِّ ْنه    مِّ
ْن ق ْبلُ  ذ ا الَّذِّي ُرزِّْقن ا مِّ ابًِّهاق اُلوا ه َٰ الُِّدون    و ُأُتوا بِّهِّ ُمت ش  ا خ  ا أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة و ُهْم فِّيه  ل ُهْم فِّيه   (15) ﴾و 

ا مِّْن ﴿  اُر ل ُه فِّيه  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  يٍل و أ ْعن اٍب ت ْجرِّي مِّ نٌَّة مِّْن ن خِّ ُدُكْم أ ْن ت ُكون  ل ُه ج  دُّ أ ح  اب ُه  أ ي و  ُكل ِّ الثَّم ر اتِّ و أ ص 
لِّك  يُ  ذ َٰ ق ْت  ك  اٌر فِّيهِّ ن اٌر ف اْحت ر  ا إِّْعص  اب ه  اُء ف أ ص  ف  ل ُه ُذر ِّيٌَّة ُضع  لَُّكْم ت ت ف كَُّرون  اْلكِّب ُر و   (16) ﴾ب ي ُِّن َّللاَُّ ل ُكُم اآْلي اتِّ ل ع 

 
،  عظيمة  محمد عبد الخالق تحقيق ،  هـ(285محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد )المتوفى: ، المقتضب( 12)

هللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي )المتوفى:  علي بن عيسى بن علي بن عبد ، معاني الحروف(، وينظر 1/44، )بيروت –عالم الكتب.   الناشر:

 ( 7-6)، هـ(384

 (1/204( األصول في النحو )13)

الثامنة    لطبعة:ا، بيروت  –المكتبة العصرية، صيدا  ، هـ( 1364مصطفى بن محمد سليم الغاليينى )المتوفى: ، جامع الدروس العربية( ينظر 14)

 ( 71 – 70/  3)، م1993 -هـ 1414والعشرون، 

 25البقرة ( 15)

 266( البقرة 16)
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ا اأْل نْ  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم ج  ب ِّهِّ ْند  ر  ين  اتَّق ْوا عِّ لُِّكْم  لِّلَّذِّ ْيٍر مِّْن ذ َٰ ا و أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة  ﴿ ُقْل أ ُؤن ب ُِّئُكْم بِّخ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ه 
 ِّ رِّْضو اٌن مِّن  َّللاَّ ب ادِّ﴾و  يٌر بِّاْلعِّ َّللاَُّ ب صِّ  (17)   و 

نِّْعم    ا  و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم و ج  ب ِّهِّ ْغفِّر ٌة مِّْن ر  ز اُؤُهْم م  ﴾ ﴿ُأول َٰئِّك  ج  لِّين  امِّ  (18) أ ْجُر اْلع 

ْن ب ْعٍض  ف   ْنُكْم مِّْن ذ ك ٍر أ ْو ُأْنث ىَٰ ب ْعُضُكْم مِّ يُع ع م ل  ع امٍِّل مِّ بُُّهْم أ ن ِّي ال  ُأضِّ اب  ل ُهْم ر  ُروا  ﴿ف اْست ج  ين  ه اج  الَّذِّ
ي ِّئ اتِّ  ْنُهْم س  ُك ف ِّر نَّ ع  ُقتُِّلوا أل  ق ات ُلوا و  بِّيلِّي و  ي ارِّهِّْم و ُأوُذوا فِّي س  ا و ُأْخرُِّجوا مِّْن دِّ ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ل نَُّهْم ج  ُْدخِّ ْم و أل  هِّ

﴾ ُه ُحْسُن الثَّو ابِّ ْند  َّللاَُّ عِّ ِّ  و  ْندِّ َّللاَّ اُر ث و اًبا مِّْن عِّ  (19) اأْل ْنه 

ا نُ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  بَُّهْم ل ُهْم ج  ين  اتَّق ْوا ر  ْندِّ َّللاَِّّ زالً ﴿ل َٰكِّنِّ الَّذِّ ْيٌر    مِّْن عِّ ِّ خ  ْند  َّللاَّ م ا عِّ و 
﴾  (20) لِّْْل ْبر ارِّ

ين   الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ْلُه ج  ُسول ُه ُيْدخِّ ر  عِّ َّللاَّ  و  ْن ُيطِّ م  ِّ و  ْوُز ﴿تِّْلك  ُحُدوُد َّللاَّ لِّك  اْلف  ذ َٰ ا و  فِّيه 
يُم﴾  (21) اْلع ظِّ

ا أ   ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ُلُهْم ج  ُنْدخِّ اتِّ س  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ا أ ْزو اٌج ﴿و الَّذِّ ب ًدا ل ُهْم فِّيه 
الًّ ظ لِّياًل﴾  ُلُهْم ظِّ ُنْدخِّ  (22)ُمط هَّر ٌة و 

ُندْ  اتِّ س  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  م ْن  ﴿و الَّذِّ قًّا و  ا أ ب ًدا و ْعد  َّللاَِّّ ح  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ُلُهْم ج  خِّ
ِّ قِّياًل﴾  ُق مِّن  َّللاَّ  (23) أ ْصد 

ق ال  َّللاَُّ  ر  ن قِّيًبا و  ْنُهُم اْثن ْي ع ش  ْثن ا مِّ ب ع  يث اق  ب نِّي إِّْسر ائِّيل  و  ذ  َّللاَُّ مِّ ْد أ خ  ل ق  ة  و آت ْيُتُم   ﴿و  ال  ُكْم ل ئِّْن أ ق ْمُتُم الصَّ إِّن ِّي م ع 
ي ِّئ اتِّ  ْنُكْم س  ُك ف ِّر نَّ ع  ًنا أل  س  ْرُتُموُهْم و أ ْقر ْضُتُم َّللاَّ  ق ْرًضا ح  ْنُتْم بُِّرُسلِّي و ع زَّ نَّاٍت ت ْجرِّي مِّْن  الزَّك اة  و آم  ل نَُّكْم ج  ُْدخِّ ُكْم و أل 

ارُ  ا اأْل ْنه  ﴾ف م   ت ْحتِّه  بِّيلِّ و اء  السَّ لَّ س  ْنُكْم ف ق ْد ض  لِّك  مِّ ف ر  ب ْعد  ذ َٰ  (24) ْن ك 

ز اُء اْلُمحْ  لِّك  ج  ذ َٰ ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ا ق اُلوا ج  ﴾﴿ف أ ث اب ُهُم َّللاَُّ بِّم  نِّين   (25) سِّ

 
 15( آل عمران 17)

 136( آل عمران 18)

 195( آل عمران 19)

 198( آل عمران 20)

 13( النساء  21)

 57( النساء  22)

 122( النساء  23)

 12( المائدة  24)

 85( المائدة  25)
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ادِّ  ُع الصَّ ذ ا ي ْوُم ي ْنف  ْنُهْم  ﴿ق ال  َّللاَُّ ه َٰ ي  َّللاَُّ ع  ا أ ب ًدا ر ضِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْدُقُهْم ل ُهْم ج  قِّين  صِّ
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ْنُه ذ َٰ ر ُضوا ع  و 

 (26) 

اكِّن  ط   م س  ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  ن اتِّ ج  نِّين  و اْلُمْؤمِّ ْدٍن  ﴿و ع د  َّللاَُّ اْلُمْؤمِّ نَّاتِّ ع  ي ِّب ًة فِّي ج 
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  ُهو  اْلف  ِّ أ ْكب ُر ذ َٰ رِّْضو اٌن مِّن  َّللاَّ و 

 (27) 

نَّا يُم﴾﴿أ ع دَّ َّللاَُّ ل ُهْم ج  ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه   (28) ٍت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه 

ارُ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  د  اْلُمتَُّقون  ت ْجرِّي مِّ نَّةِّ الَّتِّي ُوعِّ ث ُل اْلج  ين  اتَّق ْوا و ُعْقب ى   ﴿م  ا تِّْلك  ُعْقب ى الَّذِّ لُّه  ظِّ ائٌِّم و  ا د  ُأُكُله 
 (29) اْلك افِّرِّين  النَّاُر﴾

ا بِّإِّْذنِّ  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ل  الَّذِّ يَُّتُهْم فِّي﴿و ُأْدخِّ ْم ت حِّ ب ِّهِّ ا   ر  ه 
ٌم﴾ ال  س 

 (30) 

لِّك  ي ْجزِّي َّللاَُّ الْ  ذ َٰ اُءون  ك  ا م ا ي ش  اُر ل ُهْم فِّيه  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ا ت ْجرِّي مِّ ْدٍن ي ْدُخُلون ه  نَّاُت ع  ﴾﴿ج   (31) ُمتَّقِّين 

ْن ت ز   ز اُء م  لِّك  ج  ذ َٰ ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّ نَّاُت ع   (32) ﴾ى كَّ ﴿ج 

اُر إِّنَّ َّللاَّ   ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ ا ُيرِّيُد﴾  ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ ُل م   (33) ي ْفع 

ا اأْل   ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ اوِّر  مِّْن ذ ه ٍب  ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ ْن أ س  ا مِّ لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ْنه 
رِّيٌر﴾ ا ح  لِّب اُسُهْم فِّيه  ُلْؤُلًؤا و  و 

 (34) 

ْل ل ك  قُ  ي ْجع  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ لِّك  ج  ْن ذ َٰ ْيًرا مِّ ل  ل ك  خ  ع  اء  ج   (35) ُصوًرا﴾﴿ت ب ار ك  الَّذِّي إِّْن ش 

نُ  ين  آم  ا  ﴿و الَّذِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ًفا ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  نَّةِّ ُغر  ئ نَُّهْم مِّن  اْلج  اتِّ ل ُنب و ِّ الِّح  ُلوا الصَّ نِّْعم  أ ْجُر  وا و ع مِّ
﴾ لِّين  امِّ  (36) اْلع 

 
 119( المائدة  26)

 72( التوبة  27)

 89( التوبة  28)

 35( الرعد 29)

 23( ابراهيم  30)

 31( النحل 31)

 76طه ( 32)

 14( الحج 33)

 23( الحج 34)

 10( الفرقان 35)



 )تحت( و)من تحت( في القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغويّةَ، نحويَّ  :سمية حاج نايف
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ْبنِّيٌَّة ت ْجرِّي مِّنْ  ا ُغر ٌف م  ْن ف ْوقِّه  بَُّهْم ل ُهْم ُغر ٌف مِّ ين  اتَّق ْوا ر  ارُ ﴿ل َٰكِّنِّ الَّذِّ ا اأْل ْنه  و ْعد  َّللاَِّّ ال  ُيْخلُِّف َّللاَُّ    ت ْحتِّه 
﴾ اد  يع   (37) اْلمِّ

ين  ك   اُر و الَّذِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ اتِّ ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ُل الَّذِّ ي ْأُكُلون   ﴿إِّنَّ َّللاَّ  ُيْدخِّ تَُّعون  و  ف ُروا ي ت م 
ا ت ْأُكُل ا ْثًوى ل ُهْم﴾ك م  اُم و النَّاُر م   (38) أْل ْنع 

ْنهُ  ُيك ف ِّر  ع  ا و  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ن اتِّ ج  نِّين  و اْلُمْؤمِّ ل  اْلُمْؤمِّ ْند   ﴿لُِّيْدخِّ لِّك  عِّ ان  ذ َٰ ك  ْم و  ي ِّئ اتِّهِّ ْم س 
يًما﴾ ِّ ف ْوًزا ع ظِّ  (39) َّللاَّ

ل ى اأْل ْعم ىَٰ  نَّاٍت   ﴿ل ْيس  ع  ْلُه ج  ُسول ُه ُيْدخِّ ر  عِّ َّللاَّ  و  ْن ُيطِّ م  ر ٌج و  ل ى اْلم رِّيضِّ ح  ر ٌج و ال  ع  ل ى اأْل ْعر جِّ ح  ر ٌج و ال  ع  ح 
ذ اًبا أ لِّيًما﴾ ْبُه ع  ذ ِّ لَّ ُيع  م ْن ي ت و  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه   (40) ت ْجرِّي مِّ

ن اتِّ ي﴿ نِّين  و اْلُمْؤمِّ اُر  ْوم  ت ر ى اْلُمْؤمِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّ ْم ُبْشر اُكُم اْلي ْوم  ج  انِّهِّ بِّأ ْيم  ْم و  يهِّ ي ْسع ىَٰ ُنوُرُهْم ب ْين  أ ْيدِّ
يُم﴾ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  ُهو  اْلف  ا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ  (41) خ 

رِّ ُيو ادُّون  م   ِّ و اْلي ْومِّ اآْلخِّ ُنون  بِّاَّللَّ ُد ق ْوًما ُيْؤمِّ ُهْم أ ْو إِّْخو ان ُهْم أ ْو  ﴿ال ت جِّ ُهْم أ ْو أ ْبن اء  اُنوا آب اء  ل ْو ك  ُسول ُه و  ر  ادَّ َّللاَّ  و  ْن ح 
نَّاٍت ت ْجرِّي مِّنْ  ُلُهْم ج  ُيْدخِّ ْنُه و  ُهْم بُِّروٍح مِّ يم ان  و أ يَّد  ُم اإْلِّ ت ب  فِّي ُقُلوبِّهِّ ت ُهْم ُأول َٰئِّك  ك  ير  ي  ع شِّ الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ا  ت ْحتِّه  ن  فِّيه 

﴾ ِّ ُهُم اْلُمْفلُِّحون  ْزب  َّللاَّ ِّ أ ال  إِّنَّ حِّ ْزُب َّللاَّ ْنُه ُأول َٰئِّك  حِّ ر ُضوا ع  ْنُهْم و  ي  َّللاَُّ ع   (42) ر ضِّ

نَّاتِّ ع   اكِّن  ط ي ِّب ًة فِّي ج  م س  اُر و  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّ ْلُكْم ج  ُيْدخِّ ْوُز  دْ ﴿ي ْغفِّْر ل ُكْم ُذُنوب ُكْم و  لِّك  اْلف  ٍن ذ َٰ
يُم﴾  (43) اْلع ظِّ

الًِّحا ُيك ف ِّْر ع   ي ْعم ْل ص  ِّ و  م ْن ُيْؤمِّْن بِّاَّللَّ لِّك  ي ْوُم التَّغ اُبنِّ و  ْمعِّ ذ َٰ ُعُكْم لِّي ْومِّ اْلج  نَّاٍت  ﴿ي ْوم  ي ْجم  ْلُه ج  ُيْدخِّ ي ِّئ اتِّهِّ و  ْنُه س 
ا ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  يُم﴾ ت ْجرِّي مِّ ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف   (44) أ ب ًدا ذ َٰ

 
 58( العنكبوت 36)

 20( الزمر 37)

 12( محمد 38)

 5( الفتح 39)

 17( الفتح 40)

 12( الحديد 41)

 22( المجادلة 42)

 12( الصف 43)

 9( التغابن 44)
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اتِّ مِّن  الظُُّلم   الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  ِّ ُمب ي ِّن اٍت لُِّيْخرِّج  الَّذِّ ل ْيُكْم آي اتِّ َّللاَّ ْن ُيْؤمِّْن  ﴿ر ُسواًل ي ْتُلو ع  م  اتِّ إِّل ى النُّورِّ و 
نَّاٍت ت جْ  ْلُه ج  الًِّحا ُيْدخِّ ي ْعم ْل ص  ِّ و  ْزًقا﴾بِّاَّللَّ ن  َّللاَُّ ل ُه رِّ ا أ ب ًدا ق ْد أ ْحس  ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه   (45)رِّي مِّْن ت ْحتِّه 

ي ِّئ اتِّكُ  ْنُكْم س  بُُّكْم أ ْن ُيك ف ِّر  ع  ىَٰ ر  ِّ ت ْوب ًة ن ُصوًحا ع س  ين  آم ُنوا ُتوُبوا إِّل ى َّللاَّ ا الَّذِّ نَّاٍت ت ْجرِّ ﴿ي ا أ يُّه  ل ُكْم ج  ُيْدخِّ ي مِّْن  ْم و 
مْ  يهِّ ُه ُنوُرُهْم ي ْسع ىَٰ ب ْين  أ ْيدِّ ُنوا م ع  ين  آم  اُر ي ْوم  ال  ُيْخزِّي َّللاَُّ النَّبِّيَّ و الَّذِّ ا اأْل ْنه  ْم ل ن ا   ت ْحتِّه  بَّن ا أ ْتمِّ ْم ي ُقوُلون  ر  بِّأ ْيم انِّهِّ و 

يٌر﴾ ْيٍء ق دِّ ل ىَٰ ُكل ِّ ش  ن ا و اْغفِّْر ل ن ا إِّنَّك  ع   (46) ُنور 

ْوُز اْلك   لِّك  اْلف  اُر ذ َٰ ا اأْل ْنه  نَّاٌت ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  اتِّ ل ُهْم ج  الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ  (47) بِّيُر﴾﴿إِّنَّ الَّذِّ

ي  َّللاَُّ  ا أ ب ًدا ر ضِّ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه  نَّاُت ع  ْم ج  ب ِّهِّ ْند  ر  ز اُؤُهْم عِّ لِّك  ﴿ج  ْنُه ذ َٰ ر ُضوا ع  ْنُهْم و   ع 
بَُّه﴾ ي  ر  شِّ  (48) لِّم ْن خ 

 التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى الضمير )ها(، )تحتها(: اآليات الكريمة :نياثا

ْنهُ  ي  َّللاَُّ ع  اٍن ر ضِّ ين  اتَّب ُعوُهْم بِّإِّْحس  ارِّ و الَّذِّ رِّين  و اأْل ْنص  اجِّ ُلون  مِّن  اْلُمه  ابُِّقون  اأْل وَّ دَّ ل ُهْم  ﴿و السَّ ْنُه و أ ع  ر ُضوا ع  ْم و 
يمُ  ْوُز اْلع ظِّ لِّك  اْلف  ا أ ب ًدا ذ َٰ ين  فِّيه  الِّدِّ اُر خ  ا اأْل ْنه  نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحت ه   (49) ﴾ ج 

 اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى الضمير )هم(: ا:ثالث

لْ  ا ل ْم ُنم ك ِّْن ل ُكْم و أ ْرس  ْن ق ْرٍن م كَّنَّاُهْم فِّي اأْل ْرضِّ م  ْم مِّ ْم أ ْهل ْكن ا مِّْن ق ْبلِّهِّ ْوا ك  ْلن ا  ﴿أ ل ْم ي ر  ع  ْدر اًرا و ج  ْم مِّ ل ْيهِّ م اء  ع  ن ا السَّ
ا ﴾اأْل ْنه  رِّين  ْم ق ْرًنا آخ  هِّ ْأن ا مِّْن ب ْعدِّ ْم و أ ْنش  ْم ف أ ْهل ْكن اُهْم بُِّذُنوبِّهِّ  (50) ر  ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ

ان   ِّ الَّذِّي ه د  ْمُد َّللَِّّ ق اُلوا اْلح  اُر ۖ و  ُم اأْل ْنه  لٍ  ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ ن ز ْعن ا م ا فِّي ُصُدورِّهِّْم مِّْن غِّ ا ُكنَّا لِّن ْهت دِّي  ﴿و  م  ذ ا و  ا لِّه َٰ
ُنوُدوا أ ْن تِّ  ق ِّ ۖ و  ب ِّن ا بِّاْلح  ْت ُرُسُل ر  اء  ان ا َّللاَُّ ۖ ل ق ْد ج  ﴾ل ْوال  أ ْن ه د  ْثُتُموه ا بِّم ا ُكْنُتْم ت ْعم ُلون  نَُّة ُأورِّ  (51) ْلُكُم اْلج 

ارُ  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْم ۖ ت ْجرِّي مِّ بُُّهْم بِّإِّيم انِّهِّ ْم ر  يهِّ اتِّ ي ْهدِّ الِّح  ُلوا الصَّ ين  آم ُنوا و ع مِّ يمِّ﴾ ﴿إِّنَّ الَّذِّ نَّاتِّ النَّعِّ  (52) فِّي ج 

 
 11( الطالق  45)

 8( التحريم 46)

 11( البروج 47)

 8( البينة 48)

 100( التوبة  49)

 6( األنعام 50)

 43ألعراف ( ا51)

 9( يونس 52)
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ا  ْن أ س  ا مِّ لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْدٍن ت ْجرِّي مِّ نَّاُت ع  ي ْلب ُسون  ثِّي اًبا ُخْضًرا مِّْن  ﴿ُأول َٰئِّك  ل ُهْم ج  وِّر  مِّْن ذ ه ٍب و 
ًقا﴾ ُسن ْت ُمْرت ف  ل ى اأْل ر ائِّكِّ نِّْعم  الثَّو اُب و ح  ا ع  ٍق ُمتَّكِّئِّين  فِّيه   (53) ُسْنُدٍس و إِّْست ْبر 

و ُِّف َّللاَُّ  لِّك  ُيخ  ْم ُظل ٌل ذ َٰ ْن ت ْحتِّهِّ مِّ ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ و  ْن ف ْوقِّهِّ ﴾﴿ل ُهْم مِّ ب ادِّ ف اتَُّقونِّ ُه ي ا عِّ ب اد   (54)  بِّهِّ عِّ

  :اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى اسم ظاهر ا:رابع

ْم و   ْن ف ْوقِّهِّ ْم أل  ك ُلوا مِّ ب ِّهِّ ْم مِّْن ر  ا ُأْنزِّل  إِّل ْيهِّ م  يل  و  ْنجِّ ل ْو أ نَُّهْم أ ق اُموا التَّْور اة  و اإْلِّ ْنُهْم ُأمٌَّة  ﴿و  ْم مِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ
﴾ ا ي ْعم ُلون  اء  م  ْنُهْم س  ثِّيٌر مِّ ك  ٌة و  د   (55) ُمْقت صِّ

ل ىَٰ  ُر ع  ُكمْ ﴿ُقْل ُهو  اْلق ادِّ يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس  ذ اًبا مِّْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّ ل ْيُكْم ع    أ ْن ي ْبع ث  ع 
﴾ لَُّهْم ي ْفق ُهون  ر ُِّف اآْلي اتِّ ل ع  ْيف  ُنص   (56) ب ْأس  ب ْعٍض اْنُظْر ك 

م   م ا فِّي اأْل ْرضِّ و  م او اتِّ و  ﴾﴿ل ُه م ا فِّي السَّ ا ت ْحت  الثَّر ىَٰ م   (57) ا ب ْين ُهم ا و 

﴾ ا ُكْنُتْم ت ْعم ُلون  ي ُقوُل ُذوُقوا م  ْم و  ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ ْم و  ْن ف ْوقِّهِّ ذ اُب مِّ اُهُم اْلع   (58) ﴿ي ْوم  ي ْغش 

نْ  ن ِّ و اإْلِّ ن ا مِّن  اْلجِّ الَّ بَّن ا أ رِّن ا اللَّذ ْينِّ أ ض  ف ُروا ر  ين  ك  ق ال  الَّذِّ ﴾﴿و  لِّين  ن ا لِّي ُكون ا مِّن  اأْل ْسف  امِّ ْلُهم ا ت ْحت  أ ْقد   ( 59) سِّ ن ْجع 

ْم ف أ ْنز ل  السَّ  لِّم  م ا فِّي ُقُلوبِّهِّ ر ةِّ ف ع  ج  نِّين  إِّْذ ُيب ايُِّعون ك  ت ْحت  الشَّ ي  َّللاَُّ ع نِّ اْلُمْؤمِّ ْم و أ ث اب ُهْم ف ْتًحا  ﴿ل ق ْد ر ضِّ ل ْيهِّ كِّين ة  ع 
 (60) ق رِّيًبا﴾

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت  لُ  ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م  ل ْم  ﴿ض  ا ف  ان ت اُهم  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  وٍط ك 
 ﴾ لِّين  اخِّ قِّيل  اْدُخال  النَّار  م ع  الدَّ ْيًئا و  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ  (61)ُيْغنِّي ا ع 

 :اآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت( مضافة إلى عدد من الضمائر خامسا:

 
 31( الكهف 53)

 16( الزمر 54)

 66( المائدة  55)

 65( األنعام 56)

 6( طه 57)

 55( العنكبوت 58)

 29( فصلت  59)

 18(الفتح 60)

 10( التحريم61)
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ان  أ ُبوُهم ا ص   ك  ْنٌز ل ُهم ا و  ان  ت ْحت ُه ك  ك  ين ةِّ و  دِّ ْينِّ فِّي اْلم  ْينِّ ي تِّيم  م  اُر ف ك ان  لُِّغال  د  بُّك  أ ْن ي ْبُلغ ا  ﴿و أ مَّا اْلجِّ الًِّحا ف أ ر اد  ر 
ْلُتُه ع ْن أ ْمرِّ  ا ف ع  م  ب ِّك  و  ًة مِّْن ر  ْنز ُهم ا ر ْحم  ا ك  ي ْست ْخرِّج  ُهم ا و  ْبًرا﴾أ ُشدَّ ل ْيهِّ ص  ْع ع  ا ل ْم ت ْسطِّ يُل م  لِّك  ت ْأوِّ  (62) ي ذ َٰ

رِّيًّا﴾ بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج  ا أ الَّ ت ْحز  ْن ت ْحتِّه  اه ا مِّ  ( 63)﴿ف ن اد 

اُر ت ْجرِّ  هِّ اأْل ْنه  ذِّ ْوُن فِّي ق ْومِّهِّ ق ال  ي ا ق ْومِّ أ ل ْيس  لِّي ُمْلُك مِّْصر  و ه َٰ ىَٰ فِّْرع  ن اد  ﴾ ﴿و  ُرون  ْن ت ْحتِّي ۖ أ ف ال  تُْبصِّ  (64) ي مِّ

 فيها )تحت(  الرابع: دراسة داللية لآليات الكريمة التي وردت مبحثال

 :  داللة ارتباط )من تحتها( مع )خالدين( في مسألة السقي والري أوال: 

وردت هذه الصيغة في إحدى وعشرين آية من أصل خمسة وثالثين موضعا وردت فيه صيغة )من  
تحتها( ومن خالل هذا اإلحصاء يمكننا أن ننطلق للربط بين )الخلود في الجنة( و)جريان األنهار من تحت  

كان الناس خالدين في  فإذا  ،  للبشر  منطقيبما هو  الجنة( ففي الكالم ربط بين أبدية الخلود وجريان األنهار  
البدَّ أن  ؛ لذا كان  خالدا أيضا ومجهزا لهذه األبدية  الجنة فمن متطلبات الخلود وضرورياته أن يكون المكان

ُيديم   إليها ومكان إقامتهم، ومن أهم ما  تشمل هذه األبدية وهذا الخلود )الجنة( التي ستكون عاقبة المؤمنين 
 رة بما تحتاجه.  هذه الجنات ُسْقياها الدائمة والمستم

وقد وجدت من خالل إحصاء اآليات الكريمة الذي قمت به أنَّ عدد اآليات الكريمة التي ارتبط ذكر الخلود 
،  األبدية، )أبدا( (الخلود )إلى   تبط فيها إضافةً ر ا تسع آيات فيها مع جريان األنهار إحدى وعشرون آية، منها  

ن فيها أبدا(، دليال إضافيا على خلود الجنة كما يخلد المؤمنون  كان التأكيد باألبدية بعد ذكر الخلود )خالديف
 فيها. 

ْقي بطريقة المطر مثال فال يخفى على أحد ما في ذلك من غمر النبات أو إيذائه أو إتالف   وإذا كان السَّ
ولذلك نجد المنظر أو تغيره بسبب الماء المستعمل للسقي، وقد يكون في هذا إفساد لمتعة المؤمن في جنته، 

 صيغة )من تحت( وليس )من فوق( بما يتناسب مع الخلود والديمومة، والكمال في ديمومة الخلود. 

وإلى هذا المعنى أشار الخازن في تفسيره حينما ربط بين زيادة ثمر الجنَّة وكمال حسنها، وبين جريان األنهار  
 .(65) من تحتها

 
 82( الكهف 62)

 24( مريم 63)

 51( الزخرف 64)
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}ويدخلهم جنات{ أي بساتين يستر داخلها من كثرة أشجارها،  )آية المجادلة: قال أبو بكر البقاعي في تفسير 
ها بقوله: }تجري{ ولما كانت المياه لو عمت األرض لم يكن بها مستقر، أثبت الجار فقال: }من  وأخبر عن ري  

تحتها األنهار{ أي فهي لذلك كثيرة الرياض واألشجار والساحات والديار. ولما كان ذلك ال يلذ إال بالدوام قال: 
 (66) }خالدين فيها{((

أما الشعراوي فبعد أن فرَّق بين النهر وهو الشق الذي يسيل فيه الماء وبين الماء أراد أن يلفت االنتباه إلى  
 سؤال مهم وهو أين تجري األنهار؟ 

أتجري األنهار تحت زروعها، أم تحت بنيانها؟ ونعرف أن الزرع هو الذي يحتاج إلى مياه، ونحن نريد أن  
والرطوبة كما نعرف في حياتنا الدنيا فكيف يكون ذلك؟ ليس   ألنَّه يصيبها بالنشع ؛انيياه عن المبنبعد الم

هناك شيء مستحيل على هللا؛ ألنها تصميمات ربانية، تكون فيه الجنات تجري من تحتها مياه األنهار، وال  
 .(67)يحدث منها نشع، سواء من تحت أبنية الجنات أو من تحت زروعها

للجنات على األنهار فيما تأخذه من ماء تحتاجه وليس  السيطرة والهيمنة  )من تحتها( هنا يعطي معنى-
وهذا له عالقة كبيرة بالسقاية التي تعطي الديمومة لثمار الجنة واألكل   لْلنهار هيمنة على الجنات فتغرقها

الدائم، فاألشجار تأخذ حاجتها من الماء بتحكم منها وليس من األنهار، إذن الجنات )األشجار( هي المتحكمة  
 ة والمقدار بما يكفل لها الخلود.  في الحاج

فقال:  أثبت الجارولما كان الماء لو استغرق المكان أفسد، )إلى ما يقارب هذا المعنى فقال : وأشار البقاعي
 .(68) (}من تحتها األنهار{

يرتبط مع  )من تحتها( مع التي لم يرد فيها الخلود بما بـاآليات التي ورد فيها الخلود  ونحن نلمس الفرق بين
ا األنهار{ نَّاٍت ت ْجرِّي مِّن ت ْحتِّه  ومرة   ،معنى الديمومة والبقاء واالستمرار إلى ما ال نهاية، فاَّلل تعالى يقول: }ج 

ا األنهار{ نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحتِّه  ا األنهار{ قد يشير إلى أن   :فقوله تعالى ،أخرى يقول: }ج  نَّاٍت ت ْجرِّي ت ْحتِّه  }ج 
ا  األنهار تكون آتية  نَّاٍت ت ْجرِّي مِّن ت ْحتِّه  من موقع آخر وتجري وتمر من تحت الجنات أما قوله تعالى: }ج 

األنهار{ أي أن ماءها غير مجلوب، بل كل مكان منها متهيىء ألن ينبع منه ماء يجري لتثبت بهجتها وتدوم  
 

،  هـ(741عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )المتوفى: عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن ، لباب التأويل في معاني التنزيل (65)

،  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (، وينظر 1/202) هـ، 1415 –األولى  الطبعة:،  بيروت –دار الكتب العلمية  ، تصحيح محمد علي شاهين

 ( 4/86)، الكتاب اإلسالمي، القاهرةدار ، هـ(885إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  

أبو السعود العمادي محمد  ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، وينظر  400 – 399/  19( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )66)

 ( 187/ 9) ، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، هـ(982بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 

 ( 2043/ 4، )مطابع أخبار اليوم، هـ(1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ، الخواطر  تفسير الشعراوي، ( ينظر 67)

 ( 9/187(، وينظر ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم )6/271( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )68)
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المياه من أعلى.   هي تجري منها حتى ال يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد عنك (69) زهرتها ونضرتها
       (70) إنها أنهار ذاتية

ما ورد من خصوصيات عظيمة للسابقين األولين من المهاجرين واألنصار من إلحاق من   أنوه أن أن والبد 
بذاته قد أعد لهم   هبعدهم بهم )والذين اتبعوهم بإحسان( وأنه رضى عنهم ورضوا عنه جل شأنه، وذكر أن

اتهم بكلمة  الجنات وذكر أنهم خالدين فيها وأضاف )أبدا( وقال ذلك الفوز العظيم واختص جريان األنهار لجن
وأن األنهار هي من تحت   ،شمول أعظمبما فيها من معنى التبعيض قد يكون في ذلك   )تحتها( من غير)من(

 الجنات وتحت الجنات والى أعماق أكبر وأشمل. فالسابقون السابقون أولئك المقربون. 
 داللة )من تحتها( في أمر الجريان المرئي للعيون. ثانيا: 

نَّاٍت  أشار إلى هذا  اتِّ أ نَّ ل ُهْم ج  الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  رِّ الَّذِّ ب ش ِّ ر قول هللا تعالى: ))و  المعنى الطبري وهو ُيف س ِّ
ْن ق بْ  ْزًقا ق اُلوا ه ذ ا الَّذِّي ُرزِّْقن ا مِّ ْن ث م ر ٍة رِّ ا مِّ ْنه  اُر ُكلَّم ا ُرزُِّقوا مِّ ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  ا   ُل و ُأُتوات ْجرِّي مِّ ل ُهْم فِّيه  ابًِّها و  بِّهِّ ُمت ش 

)) الُِّدون  ا خ  والجنات: جمع جنة، والجنة: البستان، وإنما ع نى جل  ذكره  حيث قال: )( 71)أ ْزو اٌج ُمط هَّر ٌة و ُهْم فِّيه 
"تجري من تحتها   :، دون أرضها ولذلك قال عز ذكرهبذكر الجنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسها

ألن ه معلوٌم أنه إنما أراد جل ثناؤه الخبر  عن ماء أنهارها أنه جاٍر تحت أشجارها وغروسها وثمارها،  ؛"األنهار
ألن الماء إذا كان جارًيا تحت األرض، فال حظَّ فيها لعيون مْن ف وقها إال بكشف   ؛تحت أرضها  ال أنه جارٍ 

 .(72)(ها جارية في غير أخاديد الجنة، أنالساتر بينها وبينه. على أن  الذي ُتوصف به أنهاُر 

ل الماتريدي في هذا المعنى فذكر الوجوه التي قيلت في صيغة )من تحتها األنهار( بما له عالقة بالرؤيا   وفصَّ
 الظاهرة للماء، وهي ثالثة وجوه: 

/ إن البساتين ليست هي اسم األ رض والبقعة خاصة، ولكن ما يجمع من األشجار، وما ينبت فيها من أ لوان  1
اُر( أي: من تحت أشجارها، وأغراسها  الغروس المثمرة فعند ذلك يس ا اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّه  مى بستاًنا، وقوله: )ت ْجرِّي مِّ

 األ نهار. 
 / )من تحتها(: مما يقع البصر عليها، وذلك أ نزه عند الناس، وأ جلى، وأ نبل.2
يا في  / )من تحتها( أ ي: من تحت ما عال منها من القصور والغرف، ال تحت األ رض مما يكون في الدن 3

 بعض المواضع يكون الماء تحت األ رض.
 

 (4/277( ينظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )69)

 ( 2044 - 2043/ 4)، تفسير الشعراوي ( ينظر 70)

 25( البقرة 71)

تحقيق  ، هـ( 310) المتوفى، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري =تفسير الطبري،  جامع البيان في تأويل القرآن( 72)

 (8/70( )1/406( وينظر )384/ 1) ، م2000 -هـ 1420األولى،  الطبعة:، مؤسسة الرسالة ، أحمد محمد شاكر
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لَّم   -دليله قوله  س  ل يهِّ و  لَّى َّللاَُّ ع  تحت ما عال، ال تحت الجلد؛ فكذلك   ،أي(73) : "تحت كل شعرة جنابة"-ص 
 (74)األ ول من تحت ما عال منها من القصور، والغرف.

اُر( وقد علم   )إن قيل: لم  ألصفهاني بمعنى الجريان المرئي: وقد صرَّح الراغب ا ا اأْل ْنه  قال: )ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّه 
األرض أحسن منها إذا كان جاريًا تحتها؟ قيل: عنى أنهارًا  هوججاريًا على أن الماء في البساتين إذا كان 

أنهار الجنة  جارية تحت األشجار، ال تحت األرض، وقد روي عن مسروق ما يدل على ذلك، وهو أن كل 
 .(75) تجري في غير أخاديد(

وأضاف الزمخشري في جوابه عن سؤال مفترض وهو: كيف صورة جري األنهار من تحت الجنة؟ فأجاب: 
ترى األشجار النابتة على شواطئ األنهار الجارية. وعن مسروق: أن أنهار الجنة تجرى في غير أخدود.  كما

وأنزه البساتين وأكرمها منظرًا ما كانت أشجاره مظللة، واألنهار في خاللها مطردة. وال يخفى على أحد ما للماء 
 (76) ج النفس ويجلب الراحة.الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، بما يروق للناظر ويبه

بَُّهم  ﴿ :ومما يوضح معنى الجريان المرئي وقيمته الصورة المذهلة المذكورة في قوله تعالى ين  ٱتَّق وا ر  ل ٰـَكِّنِّ ٱلَّذِّ
ا م ِّن ُغر فٌ  ل ُهم ٰـَُر و عد  ٱَّللَِّّ ال  ُيختِّ ت جرِّی مِّن ت ح مَّبنِّيَّةٌ  ُغر فٌ  ف وقِّه  ا ٱأل نه  يع اد  ٱَّللَُّ ٱللُِّف ه  فهي غرف مبنية   (77)﴾مِّ

وُذكرت في اآلية الكريمة لما عرف من رغبة الناس في الدنيا في االرتفاع  ( 78) عاللي  بعضها فوق بعض 
، وشأن الغرف واالنحدار في األرض رغبهم في اآلخرة على ما رغبوا وأحبوا في الدنيا والعلو والكراهية للتسفل

؛ إذ في الدنيا كلما ارتفع وعال من البنيان كان الماء منها أبعد والوصول إليه في الدنيا يختلف عنه في اآلخرة
 (79) .عنهم  والماء ال يبعد  ،أصعب، فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف فأبصارهم تقع على الماء

كما أن األبنية التي تجري من تحتها المياه في الدنيا تكون معرضة لالنهدام وتآكل أساساتها وربما انهدامها،   
حكم الغرف باألنهار لخدمة المؤمن ت، وتوعلى تماس معهاأما في اآلخرة فإنَّ األنهار من تحت الغرف 

 
 رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ( 73)

دار  ، د.مجدي باسلوم  تحقيق ، هـ(333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى: ، تفسير الماتريدي )تأويالت أهل السنة(( ينظر 74)

 (   404  – 1/403)، م 2005  -هـ   1426األولى،  الطبعة: ، بيروت، لبنان  -الكتب العلمية 

المقدمة وتفسير الفاتحة   :1جزء  ، هـ( 502أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )المتوفى: ، تفسير الراغب األصفهاني( 75)

 ( 1/123)م، 1999 -هـ 1420الطبعة األولى: ، جامعة طنطا  -كلية اآلداب ، د. محمد عبد العزيز بسيوني  تحقيق ودراسة:، والبقرة 

-دار الكتاب العربي، هـ(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:  ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ينظر 76)

 ( 6/49(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ) 106/ 1)هـ، 1407 –الثالثة    الطبعة:، بيروت

 20( الزمر 77)

 ( 21/276البيان في تأويل القرآن ) ( ينظر جامع  78)

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  ، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير( ينظر 79)

 ( 29/379)هـ، 1420 –الثالثة   الطبعة:،  بيروت –دار إحياء التراث العربي ،  هـ(606)المتوفى: 
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، واالستجمام واالستمتاع  شرب بأفضل وأدق مما في الدنيا من تمديدات مائية داخل المباني لل  وسعادته ورضاه
 والتلذذ. مرئيَّة للمتعة قد تكون  األنهار تحت الغرفو 

اوِّ )) وفي قوله تعالى: ا مِّْن أ س  لَّْون  فِّيه  اُر ُيح  ُم اأْل ْنه  ْدٍن ت ْجرِّي مِّْن ت ْحتِّهِّ نَّاُت ع  ي ْلب ُسون   ُأول َٰئِّك  ل ُهْم ج  ر  مِّْن ذ ه ٍب و 
ُسن ْت ُمْرت ف ًقا ل ى اأْل ر ائِّكِّ نِّْعم  الثَّو اُب و ح  ا ع  ٍق ُمتَّكِّئِّين  فِّيه  ْن ُسْنُدٍس و إِّْست ْبر   (80)((ثِّي اًبا ُخْضًرا مِّ

إنه مجلس نعيم في جنات   هناك وصف تصويري بصري ملفت في كل جزء منه مشهد ال تدركه إال األعين:
هي  ص والحلية لن على األرائك يحلون بأساور خاصة من ذهب خاو خاصة اسمها عدن المؤمنون فيها متكئ

وتستلطفها   األعين اتميزه   ومالبس من سندس واستبرق بلون أخضر إليها حلو في العيون إذا نظرت يما 
  ويستقيم مع هذا المشهد أن تكون األنهار مرئية في مجلس حسن عند مليك مقتدر.

  داللة )من تحت( في معنى )التماس(.ثالثا: 

ح هذا المعنى قول هللا  المقصود بالتماس هنا القرب الشديد حدَّ المالمسة ومن اآليات الكريمة التي توض ِّ
رِّيًّاتعالى: )) بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج  ا أ الَّ ت ْحز  ْن ت ْحتِّه  اه ا مِّ   (81)((ف ن اد 

وهذا ما  ،الوليد عيسى عليه السالم هو السيدة مريم عليها السالم وأرج ِّح هنا أن يكون المناديالكالم هنا عن 
يًّا  يشير إليه السياق في اآليات الكريمة التي تسبق هذه اآلية، قال تعالى: )) ل ْتُه ف اْنت ب ذ ْت بِّهِّ م ك اًنا ق صِّ م  ف ح 

ْذعِّ النَّْخل ةِّ  اُض إِّل ىَٰ جِّ اء ه ا اْلم خ  يًّاف أ ج  ُكْنُت ن ْسًيا م ْنسِّ ذ ا و  فالسياق يبدأ  (   82)(( ق ال ْت ي ا ل ْيت نِّي مِّتُّ ق ْبل  ه َٰ
بـــ)حملته( الضمير الهاء يعني )عيسى( ثم )فانتبذت به( الضمير الهاء يعني )عيسى( ثم )فناداها( الضمير  

ألنَّ   ؛أن يكون المنادي الملك جبرائيلعدا ذلك أقول ال يمكن  الهاء ما يزال مستمر الداللة على )عيسى(، وما
ن ا )) سويا قبل أن يكلمها هللا تعالى قد أخبرنا أنه قد تمثل لها بشرا ا ُروح  ْلن ا إِّل ْيه  اًبا ف أ ْرس  ج  ْم حِّ ْن ُدونِّهِّ ذ ْت مِّ ف اتَّخ 

يًّا وِّ ًرا س  ا ب ش  ثَّل  ل ه  وهو  ألنه ينادي من تحتها  ؛فمن المنطقي أن يكون المنادي عيسى عليه السالم ( 83) ((ف ت م 
ذا وذاك أقول عندما أتت السيدة مريم عليها  ، وغير ه  وليد حديث ملتصق بها وعلى تماس معها )من تحتها(

ْت إِّل ْيهِّ )) وتعني بإشارتها هو سيجيبكم ويكلمكم السالم أهلها وهي تحمله، أشارت إليه ار  ْيف  ُنك ل ُِّم م ْن  ف أ ش   ق اُلوا ك 
ْهدِّ  السؤال هنا كيف عرفت مريم عليها السالم أنه يتكلَّم مع أنه في المهد، والجواب  و ، ( 84) ((بِّيًّاص   ك ان  فِّي اْلم 

   ألنَّه ناداها من تحتها وكلَّمها سابقا.
 وفي ذلك أقوال سأوضحها فيما يأتي:  

 
 31الكهف ( 80)

 24( مريم 81)

 23-22( مريم 82)

 17( مريم 83)

 29( مريم 84)
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ذكرت في المقصود من الضمير المذكور في كلمة )فناداها(، فمنهم من  ذكر الطبري في تفسيره األقوال التي 
قال إنَّه الملك جبرائيل، ووفق ذلك فمعنى )تحتها( أي تحت النخلة، أو جبرائيل كان أسفل منها، ومنهم من  

ح أكثر في المعنى فقال: ناداها جبرائيل ولم يتكلم عيسى حتى أتت قومها.   وضَّ
ى قوله تعالى )فأشارت لالمتصل بكلمة )ناداها( فقال: هو عيسى بن مريم، بناء عوذكر رأيا آخر في الضمير  

 (  85)إليه(

ثمَّ رجَّح الرأي الثاني فقال: ))وأولى القولين في ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسى، وذلك أنه  
ه على الذي هو أبعد   ه على الذي هو أقرب إليه أولى من رد  من كناية ذكره أقرب منه من ذكر جبرائيل، فرد 

 (86)منه.((

المنادي عيسى عليه السالم لكي ُيذهب عنها الحزن، فمريم عليها  أمَّا الماتريدي فقد سوَّغ اختياره ألن يكون 
السالم تخاف أن تشتم وتقذف به، فعندما تكلَّم عيسى وصار بذلك المحل ُسرَّت هي بذلك، لما تعلم أنه ينفي  

عنها بعض ما قد ُتطعن به وتقذف، وقد يحتمل حزنها وجها آخر: وهو أنها كانت حزنت خوًفا على نفسها  
  ،ولدها الهالك، فحزنت لذلك و لدها؛ ألنها أقامت في مكان ال ماء فيه وال طعام، فخافت على نفسها وعلى و 

رِّيًّا(: أمَّنها عن الخوف الذي كانف بُّكِّ ت ْحت كِّ س  ل  ر  ع  نِّي ق ْد ج   (87)  بشرها حيث قال لها: )أ الَّ ت ْحز 

)فناداها(، فقال: ))اختلف فى المنادي لها: وأعطى عبد الكريم الخطيب تحليال منطقيا للمقصود بالضمير في 
 أهو ملك؟ أم وليدها الذي بدأ يتحرك إلى العالم الخارجي؟ ..

 
أحمد بن محمد بن إبراهيم  ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن(، 7/230(، تفسير الماتريدي )173/ 18( ينظر جامع البيان في تأويل القرآن )85)

دار إحياء التراث العربي،  ، األستاذ نظير الساعدي  مراجعة وتدقيق:  ، اإلمام أبي محمد بن عاشور حقيق:، تهـ( 427الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  

الجامع  (، 126/ 3(، زاد المسير في علم التفسير ) 229/ 3(، تفسير البغوي ) 6/211)م، 2002 -، هـ 1422األولى  الطبعة:، لبنان –بيروت 

،  هـ(671فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: بو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  أ،  ألحكام القرآن = تفسير القرطبي

أنوار التنزيل وأسرار  (، 93/ 11)، م 1964 -هـ 1384الثانية،   الطبعة:، القاهرة  –دار الكتب المصرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  تحقيق: 

دار إحياء  ، محمد عبد الرحمن المرعشلي ، تحقيقهـ(685)المتوفى:   ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،  التأويل

 ( 4/8)هــ 1418األولى  الطبعة،  بيروت، التراث العربي

  زيد  القرآن، أبو تفسير في الحسان الجواهر(، 3/185(، وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل )174/ 18( جامع البيان في تأويل القرآن ) 86)

  التراث إحياء  دار، الموجود  عبد  أحمد  عادل والشيخ معوض علي محمد  الشيخ:  تحقيق، ( هـ875: المتوفى) الثعالبي مخلوف  بن محمد بن الرحمن عبد

 ( 14  – 13/ 4)هـ، 1418 – األولى :  الطبعة، بيروت  – العربي

  مصطفى ومطبعة مكتبة ، شركة(هـ1371: المتوفى) المراغي مصطفى بن  أحمد: المؤلف،  المراغي تفسير(، 230/ 7( ينظر تفسير الماتريدي ) 87)

:  المتوفى) الشاربي حسين إبراهيم قطب سيد، القرآن ظالل في(، 45/ 16)م، 1946 - هـ 1365  األولى، :  الطبعة، بمصر  وأوالده الحلبي البابى 

 ( 4/2307)،  هـ1412 عشر السابعة: الطبعة، القاهرة -بيروت - الشروق دار، (هـ1385
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، وهو الجهة المتنزل  والذي نأخذ به، هو أن المنادى لها، ال يكون ملكا، إذ لو كان ملكا لناداها من علو 
فوق؟ وإذن فالمنادى لها هو من كان تحتها   منها.. وأنه إذا كان المنادى ملكا فلم يجىء إليها من تحت ال من

 بالفعل، وهو وليدها! ..
هذا الوقت، ما يكشف لها عن التجربة التي ستواجه بها قومها منه، حين تدعوه   وفى حديث وليدها إليها فى

إلى الكالم، فيتكلم.. ولو أن عيسى لم يكن قد تكلم إليها، وأسمعها صوته من قبل، لما وجدت الجرأة على أن  
 (88) تلقى قومها بالطفل، ثم تلقاهم بهذا التحد ى، وهو أن تدعوهم إلى االستماع إليه((

ْم ُظل ٌل مِّن   قوله تعالى: ))معنى التماس وفيها مس العذاب للكافرين اآليات التي تدل على  ومن  ْن ف ْوقِّهِّ ل ُهْم مِّ
ب ادِّ ف اتَُّقونِّ  ُه ۚ ي ا عِّ ب اد  ُف َّللاَُّ بِّهِّ عِّ و ِّ لِّك  ُيخ  ْم ُظل ٌل ۚ ذ َٰ ْن ت ْحتِّهِّ مِّ  (89) ((النَّارِّ و 

الوصف، كيف أنَّ النار تحيط بالكافرين فهي من فوقهم ومن  في اآلية الكريمة مشهد مخيف، ورهيب في 
تحتهم بمعنى أنها على تماس مباشر بهم وليس فقط هم يرونها، ولو كان المعنى كذلك لكان القول النار 

وليس فوقهم   فوقهم وتحتهم، ومعنى التماس وتذوق العذاب بها فهمناه من تعبير )من فوقهم(، )من تحتهم(
، لذلك هللا من مس العذاب في اآلخرة لعباد في الدنيااوتخويف  والتماسمن ( ابتداء الغاية وتحتهم وأعطت ) 

 تعالى يقول: يا عبادي اتقوني في الدنيا، فال تنفع التقوى في اآلخرة.   

ْن ت ْحتِّ  مِّ ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ و  ْم ُظل ٌل(وقد ذكر الماتريدي أنَّ المعنى في قوله تعالى: )ل ُهْم مِّْن ف ْوقِّهِّ ))ليس ( 90) هِّ
 (91) على إرادة التحت والفوق، ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم((

وأجاب عن التساؤل: لماذا لم يوصف ما كان تحتهم بالمهاد ووصف بالظلل؟ بأنَّه قد يكون الظلل التي تحتهم  
هي ظلل لمن تحتهم، وهي أُلول ئِّك  الذين فوقهم مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيًضا  ألن النار طبقات؛  

 (92)لتكون كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد 
ل ال  ْم ُظل ٌل مِّن  النَّارِّ وفصَّ ح أنَّ المراد من قوله )ل ُهْم مِّْن ف ْوقِّهِّ رازي القول في هذه اآلية الكريمة بعد أن وضَّ

، أعطى ثالثة وجوه لمعنى )الظلل( كيف يكون )من   و انِّبِّ مِّيعِّ اْلج  ْم مِّْن ج  اط ُة النَّارِّ بِّهِّ ْم ُظل ٌل( إِّح  ْن ت ْحتِّهِّ مِّ و 
ْينِّ  تحت( مع علمنا أنه يكون ) دَّ دِّ الض ِّ قِّ اْسمِّ أ ح  ْن ب ابِّ إِّْطال  ُل: أ نَُّه مِّ ْن ُوُجوٍه اأْل وَّ و اُب مِّ اْلج  من فوق( فقال: )) 

ْثُلها(( ي ِّئ ٌة مِّ ي ِّئ ٍة س  زاُء س  ْولِّهِّ: ))و ج  ق  رِّ ك  ل ى اآْلخ   (93) ع 
 

 ( 732 – 8/731)، القاهرة – العربي الفكر ، دار( هـ1390 بعد : المتوفى) الخطيب يونس الكريم عبد، للقرآن القرآني التفسير( 88)

 16( الزمر 89)

 16( الزمر 90)

 ( 3/181)، هـ(373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: ، بحر العلوم(، وينظر 5/239( تفسير الماتريدي )91)

(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  227/ 8)(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن 3/181(، تفسير السمرقندي )8/668( ينظر تفسير الماتريدي )92)

(4/119 ) 

 40( الشورى 93)
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اٌت.الثَّانِّي: أ نَّ الَّذِّي ي ُكوُن ت ْحت ُه ي ُكوُن ُظلًَّة   ر ج  نَّة  د  ا أ نَّ اْلج  م  ر ك اٌت ك  ر  ت ْحت ُه ألِّ نَّ النَّار  د  اٍن آخ  ْنس   إلِِّّ

ر ار ةِّ و ا ْوق انِّيَّةِّ فِّي اْلح  ًة لِّلظُّلَّةِّ اْلف  ابِّه  ان ْت ُمش  ، ُأْطلِّق  اْسُم أ  و الثَّالُِّث: أ نَّ الظُّلَّة  التَّْحت انِّيَّة  إِّذ ا ك  يذ اءِّ ْحر اقِّ و اإْلِّ ا إْلِّ هِّم  دِّ ح 
ُن ُهْم ب ْين  ط ب ق ت ْينِّ مِّن  النَّارِّ ال  ي ْدُرون   س  ةِّ. ق ال  اْلح  اب ه  اث ل ةِّ و اْلُمش  رِّ ألِّ ْجلِّ اْلُمم  ل ى اآْلخ  ا ف ْوق ُهْم أ ْكث ر  مِّمَّا    ع  م 

ذاُب مِّ  ال ى: ))ي ْوم  ي ْغشاُهُم اْلع  هِّ اآْلي ةِّ ق ْوُلُه ت ع  يُر ه ذِّ ن ظِّ ْم((ت ْحت ُهْم، و  ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلِّهِّ مِّ ْم و   (95)((( 94)ْن ف ْوقِّهِّ

 (96) فهم وتحتويهملأما سي د قطب فقد أشار إلى هيبة المشهد والكافرون في طيَّات هذه الظلل ت

وأشير إلى أنهم قد يكونون في جهنم في حالة انعدام وزن يتقلبون فيها ففوقهم يتحول تحتهم وتحتهم ينقلب 
 ظلل من فوقهم ومن تحتهم.   فوقهم فكان الوصف 

ل ىَٰ ويظهر معنى التماس كذلك في قوله تعالى: )) ُر ع  ْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّْن   ُقْل ُهو  اْلق ادِّ ل ْيُكْم ع ذ اًبا مِّ أ ْن ي ْبع ث  ع 
لَّهُ  ر ُِّف اآْلي اتِّ ل ع  ْيف  ُنص  ُكْم ب ْأس  ب ْعٍض اْنُظْر ك  يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ وذلك   ( 97) ((ْم ي ْفق ُهون  ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس 

واألقدام أول ما ينالها   ،به خسف األرض )وهو لصيق باألقدامللداللة على العذاب الذي يكون في الدنيا وأغل 
 في القرآن الكريم كعذاب في الدنيا سبع مرات.  فرين المتجبرينابالك ، وقد ورد خسف األرض  (الخسف

 في معنى )من تحت(:  رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة
استسلم تحت  ال ذلك قولنا:)من تحت(، مثاالستعماالت الحديثة لتعبير  يظهر معنى الهيمنة والسيطرة في

وما إلى ذلك من   ، تحت تصرفه، تحت ضغط الظروف،تهديد السالح، تحت يدي، تحت رحمته، تحت أمره
 االستعماالت والمعاني. 

ْوُن فِّي ق ْومِّهِّ ق ال  ي ا ق  أمَّا في القرآن الكريم فإننا نجد هذا المعنى جليا في قوله تعالى: )) ىَٰ فِّْرع  ن اد  ْومِّ أ ل ْيس  لِّي  و 
ُرون   ْن ت ْحتِّي ۖ أ ف ال  ُتْبصِّ اُر ت ْجرِّي مِّ هِّ اأْل ْنه  ذِّ  (98)((ُمْلُك مِّْصر  و ه َٰ

 (100)، أو بأمري (99) ذكر المفسرون أنَّ المعنى في هذه اآلية الكريمة قد يكون: من تحت يدي

ل الكالم، وذكر في معناها ثالثة أقاويل: أحدها: كانت جنات وأنهارًا تجري من تحت   أما الماوردي فقد فصَّ
قصره، أو سريره. الثاني: أنه أراد النيل يجري من تحتي أي أسفل مني. الثالث: أي القواد والجبابرة يسيرون  

 (101) تحت لوائي

 
 55( العنكبوت 94)

 (26/434( مفاتيح الغيب )95)

 (5/3045( ينظر في ظالل القرآن )96)

 65( األنعام 97)

 51( الزخرف 98)

 (4/257(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3/260( ينظر بحر العلوم )99)

 ( 5/121(، )1/170والبيان عن تفسير القرآن )( ينظر الكشف 100)
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د منهم الثعلبي حينما ربط بين معنى اآليتين الكريمتين:  ومن المفسرين من ربط بين اآليات بمعنى موحد نج
ْن ت ْحتِّي(، وأنَّ المعنى في اآليتين بأمرهم وتحت   هِّ اأْل ْنهاُر ت ْجرِّي مِّ ا اأْل ْنهاُر(، )و هذِّ ْن ت ْحتِّه  )ت ْجرِّي مِّ

 (102) سيطرتهم 
 القرآن يفسر بعضه بعضا. فوهذا الربط بين اآليات بمعنى مشترك يشرح المراد أمر مطلوب في البيان والداللة 

اُر في قوله تعالى )و  ُم اأْل ْنه  ْن ت ْحتِّهِّ ْم ۖ ت ْجرِّي مِّ انِّهِّ بُُّهْم بِّإِّيم  ْم ر  يهِّ اتِّ ي ْهدِّ الِّح  ُلوا الصَّ ُنوا و ع مِّ ين  آم  نَّاتِّ  إِّنَّ الَّذِّ فِّي ج 
يمِّ  ا  األنهار تحت سيطرتهم وأمرهم يفعلون بها ما يريدون، وهنا نتذكر قول هللا تعالى )( 103) (النَّعِّ ُب بِّه  ْيًنا ي ْشر  ع 

ب   يًراعِّ ا ت ْفجِّ ُرون ه  ِّ ُيف ج ِّ  .فهي تحت أمرهم وإرادتهم( 104) (اُد َّللاَّ

ه ابراهيم البقاعي المعنى في قوله تعالى )تجري من تحتها األنهار( أي ال يراد موضع منها ألن   وكذلك وجَّ
موضع آخر واإلرادة هنا من المؤمنين المتنعمين بالجنة وقال في تفسيرها في ( 105) يجري فيه نهر إال جرى 

 (107) ))أي تكون أرضها عيونًا نابعة، أي موضع أريد منه إجراء نهر جرى((( 106) }تجري من تحتها األنهار{

أو الماء عموما وأتى    أكثر اآلراء على أنَّ السري هو النهرففي سورة مريم )قد جعل ربك تحتك سريا(  أما
يحتاج  و  من ماء ليس تحت مرآها وسيطرتها التعبير بلفظ )تحتك( من غير )من( ليدل على أن ما تحت مريم

 بعض الجهد منها كما كان األمر في الحصول على الطعام من رطب النخلة 

نِّيًّا) ل ْيكِّ ُرط ًبا ج  اقِّْط ع  ْذعِّ النَّْخل ةِّ ُتس    (108) (و ُهز ِّي إِّل ْيكِّ بِّجِّ

 

 

 

 
السيد ابن  تحقيق ، هـ(450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: ،  النكت والعيونينظر ( 101)

 ( 637/ 27(، مفاتيح الغيب )5/230، )بيروت / لبنان  -دار الكتب العلمية ، عبد المقصود بن عبد الرحيم 

 ( 1/170( الكشف والبيان عن تفسير القرآن )102)

 9( يونس 103)

 6( اإلنسان 104)

 ( 12/315( ينظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )105)

 10( الفرقان 106)

عبد  ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (، وينظر 314/ 18(، )288/ 18(، ) 13/347( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )107)

-هـ 1420األولى   الطبعة:، مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن بن معال اللويحق  تحقيق، هـ(1376الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي )المتوفى:  

 (  46)، م2000

 25( مريم 108)



 )تحت( و)من تحت( في القرآن الكريم، دراسة دالليَّة، لغويّةَ، نحويَّ  :سمية حاج نايف

21 
 

 خامسا: داللة )تحت( على عدم التماس: 

القصد من هذا العنوان أنَّ اآليات الكريمة التي سنشير إليها في هذه الداللة ال يوجد فيها معنى المس  
 :  والتالمس والتماس، ولذلك أفردنا لها داللة خاصة، ويظهر معنى عدم التماس جليا في قوله تعالى

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت  ُلوٍط ) ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م  ل ْم   ض  ا ف  ان ت اُهم  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  ك 
لِّين   اخِّ قِّيل  اْدُخال  النَّار  م ع  الدَّ ْيًئا و  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ  (109)((ُيْغنِّي ا ع 

تعالى: )تحت عبدين من عبادنا صالحين( قد ُيفهم منها التماس واالتصال المباشر، ولكن المعنى  في قوله 
أعمق من ذلك، فبعد كلمة )تحت( نجد وصفا للعبدين أنَّهما صالحين، ومن هنا تنتفي في ذهننا صورة التماس  

،  المراد من خالل السياقوننتقل إلى وتكون المرأتان تحت هاتين الصفتين )عبدين، صالحين(، المباشر، 
فالعبدان الصالحان هما نبيان)نوح، ولوط( مما يعطينا اإلشارة الواضحة إلى المعنى، فالمرأتان هما تحت تأثير  
النبوَّة والصالح واإليمان، وفي بيت النبوة، وتأثير الهدى، ومع ذلك لم يكن للمرأتين تماس مع هذه األمور، ولم  

نتا من المشركين، وليس بعد الكفر ذنب أوخيانة، ولو كان ذكر الخيانة بعد كلمة  تؤمنا باَّلل فخانتاهما، وكا
، ولكن ذكر )عبدين  فكير إلى الخيانة الزوجيَّة والزنات)رجل( مثال وليس عبدا صالحا الحتمل أن يذهب ال

كون مفهوم  صالحين( جعلنا نربط ما يتصل بهذين الوصفين من معاني الدعوة إلى هللا واإليمان به، ولذلك ي
 الخيانة هي خيانة كفر، وعدم إيمان وعدم استجابة لدعوة العبدين الصالحين. 

وهنا أشير إلى ورود لفظ )تحت( وليس )من تحت( بما يتناسب مع داللة عدم التماس، ألنَّ الدعوة ما  
تهما، ولم تؤمنا باَّلل.   مسَّ

ف ُروا اْمر أ ت  ُنوٍح و اْمر أ ت   ين  ك  ث اًل لِّلَّذِّ ر ب  َّللاَُّ م   وسنلقي لمحة سريعة على أقوال المفسرين في اآلية الكريمة ))ض 
ْيًئا  ِّ ش  ْنُهم ا مِّن  َّللاَّ ل ْم ُيْغنِّي ا ع  ان ت اُهم ا ف  ْينِّ ف خ  الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  ان ت ا ت ْحت  ع  قِّ ُلوٍط ك  يل  اْدُخال  النَّار  م ع   و 

(( بما  لِّين  اخِّ  يزيد األمر وضوحا إن شاء هللا. الدَّ
ان ت اُهم ا(  ))قال الطبري:  ( قال: ما بغت امرأة نبي  قط )ف خ  ْينِّ الِّح  ن ا ص  ب ادِّ ْينِّ مِّْن عِّ ْبد  عن الضحاك )ك ان ت ا ت ْحت  ع 

 (110)((قال: في الدين خانتاهما

 (111) ووضح الثعلبي بالقول الصريح إنَّ الخيانة لم تكن خيانة زنا وإنَّما خيانة دين

 
 10( التحريم 109)

 ( 471/ 3(، وينظر بحر العلوم )23/498( جامع البيان في تفسير القرآن )110)

 (3621/ 6(، في ظالل القرآن )9/351والبيان عن تفسير القرآن )( ينظر الكشف 111)
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وذكر الماوردي أربعة أوجه مفترضة للخيانة فقال: ))أحدها: أنهما كانتا كافرتين, فصارتا خائنتين بالكفر, قاله 
بن عباس: ما بغت امرأة نبي  السدي. الثاني: منافقتين تظهران اإليمان وتستران الكفر, وهذه خيانتهما قال ا

قط, إنما كانت خيانتهما في الدين. الثالث: أن خيانتهما النميمة, إذا أوحى َّللاَّ تعالى إليهما ]شيئًا[ أفشتاه إلى  
 (112) المشركين, قاله الضحاك. الرابع: أن خيانة امرأة نوح أنها كانت تخبر الناس أنه مجنون, وإذا آمن أحد به

رة )تحت عبدين( معنى أنَّ المرأتين في عصمتهما، فخانتاها: أي نافقتا فأخفتا الكفر وأعطى المراغي لعبا
 (113)  وأظهرتا اإليمان

وأضاف عبد الكريم الخطيب معنى العداء للخيانة فقال: ))أي أخذتا طريقا غير طريقهما، ووقفتا منهما موقف  
 ( 114) العدو  المحاد  لهما((

م ا  في قوله تعالى: )) =وكذلك يظهر معنى عدم التماس جليا ا ب ْين ُهم ا و  م  م ا فِّي اأْل ْرضِّ و  م او اتِّ و  ل ُه م ا فِّي السَّ
يشمل ما تحت الثرى كل ما في باطن األرض، ومن هنا نفهم أن تحت الثرى ليس مالصقا  ( 115) ((ت ْحت  الثَّر ىَٰ 

ل ْيُكْم  ألرجلنا مما ندوس عليه من األرض، أو قريبا منها مثل قوله تعالى: )) ل ىَٰ أ ْن ي ْبع ث  ع  ُر ع  ُقْل ُهو  اْلق ادِّ
ُكْم ب ْأس  ب ْعٍض ۗ اْنُظرْ  يق  ب ْعض  ُيذِّ ي ًعا و  ُكْم شِّ ْن ت ْحتِّ أ ْرُجلُِّكْم أ ْو ي ْلبِّس  ْن ف ْوقُِّكْم أ ْو مِّ ذ اًبا مِّ ر ُِّف اآْلي اتِّ   ع  ْيف  ُنص  ك 

لَُّهْم ي ْفق ُهون    (116) ((ل ع 

ا ت ْحت  الثَّر ى( أي  تحت الثرى بعيد في باطن األرض ما ذكره المفسرون في معنى  ومما يدل على أنَّ ما م  )و 
 (117) ))ما حفر من التراب مبتال وإنما عنى بذلك: وما تحت األرضين السبع((

 (118) وُذكر أنَّ المعنى هو: ما واراه التراب وأخفاه من المعادن والفلز ات وغيرها

ن  وقوله تعالى: )) امِّ ا ت ْحت  أ ْقد  ْلُهم  ْنسِّ ن ْجع  ن ِّ و اإْلِّ ن ا مِّن  اْلجِّ الَّ بَّن ا أ رِّن ا اللَّذ ْينِّ أ ض  ف ُروا ر  ين  ك  ق ال  الَّذِّ ا لِّي ُكون ا مِّن   و 
لِّين    ( 119)((اأْل ْسف 

 
:  المتوفى) الجوزي محمد بن  علي بن الرحمن  عبد الفرج أبو الدين جمال، التفسير  علم في  المسير زاد(، وينظر  46/ 6( النكت والعيون ) 112)

 ( 4/311)، بيروت –  العربي الكتاب دار،  المهدي  الرزاق عبد ، تحقيق(هـ597

 ( 28/167تفسير المراغي )( 113)

 (14/1036( التفسير القرآني للقرآن )114)

 6( طه 115)

 65( األنعام 116)

 ( 6/238(، وينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن )18/271( جامع البيان في تفسير القرآن )117)

 (16/96( ينظر تفسير المراغي )118)

 29( فصلت  119)
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تماس أو  ا معنى عدم الن نجد عبارة )من تحت أقدامنا(، وعبارة )من األسفلين( وهما العبارتان اللتان تعطيان
االلتقاء، من خالل معنى )سافل، أسفل، واألسفل( نجد هذا التباين بين الطبقات والدرجات في نار جهنم  

والعياذ باَّلل، ألن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض، وكل ما سفل منها فهو أشد على أهله، وعذاب أهله  
علوهما أسفل منهم ليكونا في أشد العذاب أغلظ، ولذلك سأل هؤالء الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضالهم ليج 

 (120) في الدرك األسفل من النار

والسؤال هنا لماذا قالوا )تحت أقدامنا( وليس )تحتنا( مثال؟ نقول هنا إن المعنى قد يشير إلى التشفي، واالنتقام  
ل ِّين، وفي هذا دليل على أنَّ األسفلين هي مرتبة بعيدة في  العمق،والكافرون يريدون وإرادة توجيه اإلذالل للُمضِّ

ل ِّين أن يكونوا أشد عذابا منهم    للُمضِّ

ن اوإلى هذا المعنى أشار الماوردي بقوله: ))} امِّ ا ت ْحت  أ ْقد  ْلُهم  { يحتمل وجهين: أحدهما: انتقامًا منهم.  ن ْجع 
عداوة لها. ويحتمل قوله الثاني: استذالاًل لهم. }ليكونا من األسفلين{ يعني في النار , قالوا ذلك حنقًا عليهما و 

}من األسفلين{ وجهين: أحدهما: من األذلين. الثاني: من األشدين عذابًا ألن من كان في أسفل النار كان أشد  
 (121) عذابًا((

   الخاتمة والنتائج

العمل والبحث في القرآن   االستمرار في أختم بحثي كما بدأته بحمد هللا تعالى والثناء عليه أن مكنني من
 الكريم، وأدعو هللا تعالى أن يقبل مني هذا العمل وأن يقربني لما يحب ويرضى. 

 من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يأتي:

/ إنَّ )تحت( من ظروف المكان التي تدل على الجهة التحتانيَّ السفلية من الجهات الست، ومعنى حرف 1
 المتصل بها )ابتداء الغاية(.الجر )مِّْن( 

 / وردت )تحت( في واحد وخمسين موضعا في القرآن الكريم.2

 
  بن الرحمن عبد  بن غالب بن الحق عبد محمد العزيز، أبو  الكتاب تفسير في الوجيز المحرر(، 346/ 21( ينظر جامع البيان في تأويل القرآن )120)

،  هـ   1422 - األولى: الطبعة، بيروت  – العلمية الكتب   محمد، دار الشافي  عبد السالم عبد تحقيق، ( هـ542: المتوفى) المحاربي  األندلسي عطية بن تمام

 ( 5/134تفسير القرآن )(، الجواهر الحسان في 5/14)

  دار  كثير،  ابن دار، (هـ1250:  المتوفى) اليمني   الشوكاني هللا عبد بن  محمد بن علي بن  القدير، محمد فتح(، وينظر 179/ 5( النكت والعيون ) 121)

  التونسي عاشور بن الطاهر محمد  بن محمد بن الطاهر والتنوير، محمد التحرير(، 4/590)، هـ   1414 - األولى: الطبعة،  بيروت دمشق،   الطيب،  الكلم

 ( 24/281)، م 1984، تونس  – للنشر التونسية الدار، ( هـ1393:   المتوفى)



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 1-28 

24 
 

/ وجدت من خالل إحصاء اآليات الكريمة الذي قمت به أنَّ عدد اآليات الكريمة التي ارتبط ذكر الخلود 3
 د( )األبدية(.ارتبط فيها إضافة إلى )الخلو  تسع آيات فيها مع جريان األنهار إحدى وعشرون آية، منها  

/ من خالل الدراسة الدالليَّة لآليات الكريمة التي وردت فيها )تحت(، و)من تحت(، وجدت أنَّ المعاني تدور  4
 حول ما يأتي: 

 داللة ارتباط )من تحتها( مع )خالدين( في مسألة السقي والري.أوال: 

 داللة )من تحتها( في أمر الجريان المرئي للعيون.ثانيا: 

 داللة )من تحت( في معنى )التماس(. ثالثا: 

 رابعا: داللة الهيمنة والسيطرة في معنى )من تحت(.

 خامسا: داللة )تحت( على عدم التماس. 

 المصادر والمراجع:

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى   -
 بيروت  -ربيهـ(، دار إحياء التراث الع982)ت 

هـ(، تحقيق محمد  538أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  -
 م 1998 -هـ 1419لبنان، الطبعة األولى،  –باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، 316األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )ت  -
 بيروت  –تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان  

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي   -
بيروت، الطبعة  –هـ(، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  685)ت 

 هـ  1418  -األولى 
المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد،  أوضح -

هـ(، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر  761جمال الدين، ابن هشام )ت 
 والتوزيع 

 هـ( 373بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت  -
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هـ(، الدار  1393تحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت ال -
 م 1984تونس،    –التونسية للنشر 

هـ(،  502تفسير الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت  -
  -حمد عبد العزيز بسيوني، كلية اآلداب : المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: د. م1جزء

 م  1999  -هـ   1420جامعة طنطا، الطبعة األولى: 
 هـ(، مطابع أخبار اليوم1418الخواطر، محمد متولي الشعراوي )ت  –تفسير الشعراوي  -
  -هـ(، دار الفكر العربي 1390التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى بعد  -

 القاهرة 
ر الماتريدي )تأويالت أهل السنة(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي تفسي -

هـ   1426بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -هـ(، تحقيق د.مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية 333)ت 
 م   2005 -

هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت  -
 م   1946 -هـ   1365الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي   -
-هـ 1420مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى  هـ(، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق،1376)ت 

 م 2000
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  -

 م 2000  -ه1420هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 310)ت 
  –هـ(، المكتبة العصرية، صيدا 1364نى )ت جامع الدروس العربية، مصطفى بن محمد سليم الغاليي  -

 م 1993  -هـ 1414بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون، 
الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري   -

تب  هـ(، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الك671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 
 م 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية،  –المصرية 

الجنى الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي  -
األستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب -هـ(، تحقيق فخر الدين قباوة  749المصري المالكي )ت 

 م  1992  -هـ  1413ألولى،  لبنان، الطبعة ا –العلمية، بيروت 
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هـ(،  875الجواهر الحسان في تفسير القرآن، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت  -
  –تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي 

 هـ  1418 -بيروت، الطبعة األولى  
بو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أ -

 م 1974  -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430األصبهاني )ت 
هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  -

 الرابعة 
بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أ -

 بيروت   –هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 597)ت 
هـ(، دار ابن كثير، دار 1250فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت  -

 هـ  1414  -الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة األولى 
القاهرة،   -بيروت  -هـ(، دار الشروق 1385، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت في ظالل القرآن -

 هـ 1412الطبعة السابعة عشر  
هـ(، مكتب تحقيق  817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت  -

والنشر  التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة
 م 2005  -هـ 1426لبنان، الطبعة الثامنة،   –والتوزيع، بيروت 

هـ(، تحقيق عبد  180الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت  -
 م 1988  -هـ 1408السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

ل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا  الكشاف عن حقائق غوامض التنزي -
 هـ  1407 -بيروت، الطبعة الثالثة  -هـ(، دار الكتاب العربي538)ت 

هـ(، تحقيق  427الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت  -
ر الساعدي، دار إحياء التراث العربي، اإلمام أبي محمد بن عاشور،مراجعة وتدقيق: األستاذ نظي

 م  2002  -، هـ 1422لبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
لباب التأويل في معاني التنزيل، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،   -

بيروت، الطبعة   –هـ(، تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 741المعروف بالخازن )ت 
 هـ  1415  -ألولى ا
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اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي محب   -
 دمشق -هـ(، تحقيق د. عبد اإلله النبهان، دار الفكر 616الدين )ت 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  -
 هـ 1414  -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711فريقى )ت اإل

هـ(، تحقيق فائز فارس، دار الكتب  392اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  -
 الكويت  –الثقافية  

هـ(، تحقيق  395مجمل اللغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  -
 م  1986 -هـ  1406  -بيروت، الطبعة الثانية  –عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة   زهير

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن   -
  –هـ(، تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 542عطية األندلسي المحاربي )ت 

 هـ  1422 -ت، الطبعة األولى  بيرو 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس   -

 بيروت   –هـ(، المكتبة العلمية 770)المتوفى نحو  
 هـ(384معاني الحروف، علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، أبو الحسن الرماني المعتزلي )ت  -
هـ( بمساعدة فريق عمل، 1424بية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت معجم اللغة العر  -

 م 2008  -هـ 1429عالم الكتب، الطبعة األولى، 
هـ(، تحقيق  395القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء -

 م. 1979  -هـ 1399عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  -

يروت، الطبعة ب  –هـ(، دار إحياء التراث العربي  606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت 
 هـ  1420 -الثالثة  

هـ(،  538المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت  -
 1993بيروت، الطبعة: األولى،   –تحقيق د. علي بو ملحم، مكتبة الهالل 

هـ(، 285لمبرد )ت المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف با -
 بيروت  –تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب  

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي   -
 هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة 885)ت 
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البصري البغدادي، الشهير بالماوردي النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  -
 بيروت / لبنان   -هـ(، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 450)ت 
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Abstract 

Love as a feeling is in the core of the life. In other words, attitudes, acts and behaviours are directly or indirectly 

linked to love. Given that it is a set of rules to shape life, religion is based on divine love, through which human 

beings obey the commandments of God. As stated in the Qur’an, al-Tawbah 9:24, divine love is constituted of 

love for Allah, His Messenger (pbuh) and jihad in His way. is part of divine love in Islam. This paper will 

examine the interpretative traditions of tafsirs regarding the verse in the question. For the study, only ten 

renowned classical tafsirs between al-Tabari and Abu al-Suud have been chosen. The study endeavours to 

answer the following: How did the tafsirs deal with the theme of love for the Prophet (pbuh) in the verse? In 

terms of interpretation, what are the similarities, which perhaps indicate inter-exegetic relations, and the 

differences, which may show a unique contribution to the Qur’anic exegesis, between them? 

 

Keywords: Love, Prophet Muhammad (pbuh), Qur’an, Tafsir. 

 

Kur’an’da Hz. Peygamber (sav) sevgisi, Tevbe 9:24: Yorumsal Gelenekler 

Öz 

Sevgi, bir duygu olarak hayatın merkezindedir. Başka bir ifadeyle; tutumlar, eylemler ve davranışlar direkt veya 

dolaylı olarak sevgiyle ilintilidir. Hayatı şekillendiren kaideler bütünü olması hasebiyle, din insanların Tanrı’nın 

buyruklarına itaat etmesini sağlayan ilahî sevgi üzerine kuruludur. Kur’an’da Tevbe 9:24’te ifade edildiği üzere 

ilahî sevgi, Allah’a, Elçisine (sav) ve yolunda cihada duyulan sevgiden müteşekkildir. Bu makale, söz konusu 

âyete dair tefsirlerdeki yorumsal gelenekleri inceleyecektir. Araştırma kapsamında, Taberî’den Ebussuud’a 

meşhur olan sadece on klasik tefsir seçilmiştir. Çalışma şu sorulara yanıt bulmaya çalışacaktır: Tefsirler bu 

ayetteki Hz. Peygamber (sav) sevgisi temasını nasıl ele almışlardır? Yorumlama açısından onlardaki 

tefsirlerarası ilişkileri gösterebilecek benzerlikler ve Kur’an tefsirine nadide bir katkı olarak 

değerlendirilebilecek farklılıklar nelerdir?  

 

Anahtar Kelimeler: Sevgi, Hz.Peygamber (sav), Kur’an, Tefsir.  

 
* This paper is based upon the unpublished MA dissertation of the author. 
** Arş. Gör., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, mustafasuna@karabuk.edu.tr. 
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Introduction 

In the Qur’an, while some verses introduce the characteristics and position of the Prophet 

(pbuh), the others guide the believers to the correct treatment towards him, showing an ideal 

relationship with the Messenger (pbuh). The present study will examine a verse among the 

latter, namely al-Tawbah 9:24. Containing the root verb ḥ-b-b (“to love”), only al-Tawbah 

9:24 makes mention of love for the Prophet (pbuh). Attesting the high relevance of the said 

verse with the theme, a chapter in al-Shifā bi-Taʿrif Huqūq al-Muṣṭafā by al-Qāḍī ʿIyāḍ 

(d.544/1149), a leading source dealing with the attributes of the Prophet and his veneration, is 

titled ‘on the necessity of love for the Prophet (pbuh)’. The chapter starts by stating ‘This 

(verse, 9:24) is sufficient to be a proof for the compulsion (ʾilzām) of love for him...’1  

However, it is implied by the verses about following (e.g. 3:31), obeying (e.g. 4:80) and 

priority or closeness (e.g.33:6) of the Messenger (pbuh). Rather than loving him, the Qur’an 

repeatedly speaks of “obeying” the Prophet (pbuh) as obedience to Allah is an essential proof 

of love for him. The Qur’an, which indicates that following the Prophet is the manifestation of 

love for Allah, declares that the Prophet is closer to the believers than even their own selves, 

implying how great love of the believers for the Prophet (pbuh) is. 

As for the discussion of al-Tawbah 9:24, its Arabic text will be given, followed by a 

translation.  

The following classical commentaries (tafsirs) will be cited and discussed: 

1) Abū Jaʿfar Muḥammad  b. Jarīr b. Yazīd al-Ṭabarī (d.310/923)2, Jāmiʿ al-Bayān 

ʿan Taʾwīl ʾĀy al-Qurʾān 

2) Abū ʾIshāq Aḥmad b. Muḥammad b. ʾIbrāhīm al-Thaʿlabī (d.427/1035)3, al-Kashf 

wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān 

3) Abū al-Ḥasan ʿAli b. Aḥmad b. Muḥammad al-Wāḥidī (d.468/1075)4, al-Wasīṭ fī 

Tafsīr al-Qurʾān al-Majīd 

4) Abū Muḥammad al-Ḥusain b. Masʿūd b. Muḥammad al-Baghawī (d.516/1122)5, 

Maʿālim al-Tanzīl fī al-Tafsīr 

 
1 al-Qāḍī ʿIyāḍ, al-Shifā, II/13. 
2 al-Dāwūdī. n.d. Ṭabaqāt al-Mufassirīn (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999), II/110; Ibn al-Imad. 

Shadharāt al-Dhahab fi Akhbar Man Dhahab. (Damascus and Beirut: Dar Ibn Kathir, 1995), IV/53.  
3 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, I/66; Shadharāt, V/127. 
4 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, I/394; Shadharāt, V/291. 
5 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, I/161; Shadharāt, VI/79. 
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5) Abū al-Qāsim Maḥmūd b. ʿUmar b. Muḥammad  al-Zamakhsharī (d.538/1143)6, 

al-Kashshāf  ʿan Ḥaqāʾiq al-Tanzīl wa ʿUyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Taʾwīl   

6) Abū ʿAbdullāh Muḥammad b. ʿUmar b. al-Ḥusain al-Rāzī (also known as Fakhr 

al-Dīn  al-Rāzī) (d.606/1209)7, Mafātīḥ al-Ghaib (or al-Tafsīr al-Kabīr)  

7) Abū ʿAbdullāh Muḥammad  b. Aḥmad b. Abī Bakr8 al-Qurṭubī (d. 671/1272)9, al-

Jāmiʿ Aḥkām al-Qurʾān 10 

8) Abū al-Khair ʿAbdullāh b. ʿUmar b. Muḥammad  al-Baiḍāwī (d.685/1286)11, 

ʾAnwār al-Tanzīl wa ʾAsrār al-Taʾwīl   

9) Abū al-Fidāʾ ʾIsmāʿīl b. ʿUmar b. Kathīr (also known as Ibn Kathīr) 

(d.774/1372)12, Tafsīr al-Qurʾān  al-ʿAẓīm  

10)  Abū al-Suʿūd Muḥammad b. Muḥammad b. Musṭafa al-ʿImādī (d.982/1574)13, 

ʾIrshād al-ʿAql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm  

1. Al-Tawbah 9:24  

It is the most related verse in the Qur’an to the theme of love for the Prophet (pbuh) because it 

directly refers to it by means of the elative ʾaḥabb (i.e. more beloved or the most beloved). As 

al-Qāḍī ʿIyāḍ (d.544/1149) has said, ‘this [i.e. this verse 9:24] is sufficient as an indicator 

towards the obligation of love for the Prophet’14.  

The root ḥ-b-b referred to above (cf.ʾaḥabb) occurs 95 times in the Qur’an15. Except one 

derivative meaning ‘grain or seed’ that is used 12 times, the other derivatives of the root are 

all about ‘loving and preferring as a result of loving’.  

The keyword ʾaḥabb (َّ أََحب) is the elative form of ‘ḥabīb’, i.e. ‘beloved’ or ‘dear’. In al-

 
6 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, II/314; Shadharāt, VI/194.   
7 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, II/215; Shadharāt, VII/40.   
8 Contrary to other sources, this name is placed in Ṭabaqāt of al-Suyūṭī as Abī Farḥ (not Abī Bakr). 
9 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, II/69; Shadharāt, VII/584  
10 Its complete title is Jāmiʿ Aḥkām al-Qurʾān wa al-Mubayyin li ma-taḍammana min al-Sunnah wa Āy al-

Qurʾān. This is according to al-Dībāj al-Mudhhab (cf. id. 317) and al-Dāwūdī’s Ṭabaqāt (II/69). However, Ḥajī 

Khalīfah gives information about the said book with the title, Jāmiʿ Aḥkām al-Qurʾān wa al-Mubayyin li ma-

taḍammana min al-Sunnah wa Āy al-Furqān. Cf. Ḥājjī Khalīfah, Kashf al-Ẓunūn ʿan ʾAsāmī al-Kutub wa al-

Funūn, II/534. 
11 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, I/248; Shadharāt, VII/685. 
12 al-Dāwūdī, Ṭabaqāt, I/111; Shadharāt, VIII/397  
13 Ali b. Bālī, al-ʿIqd al-Manẓūm fi Dhikr ʾAfāḍil al-Rūm (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1975), 440; 

Nawʿīzādah ʿAṭāʾī. Ḥadāʾiq al-Ḥaqāʾiq fī Takmilah al-Shaqāʾiq (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), 183; 

Shadharāt, X/584  
14 al-Shifā, II/13. 
15 Elsaid, M. Badawi and Muhammad Abdel Haleem. Arabic-English Dictionary of Qur’anic Usage (Leiden: 

Brill, 2008), 186.  
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Tawbah 9:24 it is used as a comparative adjective, accompanied by the preposition min (من). 

The form َّ أََحب is found only three times in al-Tawbah 9:24, Yūsuf, 12:8 and 12:3316. 

1.1. The Qur’anic Arabic Text of al-Tawbah 9:24 

ْرَضْونََهاَََّّوإِْخَوانُُكْمََّوأَْزَواُجُكْمََّوَعِشيَرتُُكْمََّوأَْمَواٌلَّاْقتََرْفتُُموَهاََّوتَِجاَرةٌَّتَْخَشْوَنََّكَسادََهاََّوَمَساِكُنَّتَََّّقُْلَّإِنََّكاَنَّآبَاُؤُكْمََّوأَْبنَآُؤُكمَّْ

َُّ َُّبِأَْمِرِهََّوّللاه ََِّوَرُسوِلِهََّوِجَهادَّفِيََّسبِيِلِهَّفَتََرب ُصواََّحت ىَّيَأْتَِيَّّللاه َنَّّللاه َّإِلَْيُكمَّمهِ  .َّالََّيَْهِديَّاْلقَْوَمَّاْلفَاِسِقينََّأََحب 

1.2. English Translation of al-Tawbah 9:24 

“Say: If (it [the case] is [that]) your fathers and your sons, and your brothers, and your 

wives17, and your tribe; and the property that you have earned; and the commerce that you 

fear for its decline; and the dwellings which you are pleased with are more beloved (or 

‘dearer’) to you than Allah, and His Messenger, and jihad (striving) in His way (or ‘his 

cause’); then wait until Allah brings about His decision (or ‘His command’). And Allah 

guides not the rebellious people.” 

2. Tafsirs on al-Tawbah 9:24 

Mufassirs (interpreters of the Qur’an) quite often make lexical explanation of words in the 

verse. In addition to that, they also interpret some words and phrases. Even though it is 

difficult to make an incontestable distinction, the mufassirs interpret the verses by either 

suggesting their own comments, or by quoting early scholars. The former method is generally 

used by those mufassirs who interpret the verse according to opinion (raʾy) based on their 

knowledge. The latter method, quoting or referring to the previous scholars, is generally 

chosen by those commentators who interpret the verse according to the narration (maʾthūr). 

Presented below is observations on the tafsirs with respect to their interpretation about al-

Tawbah 9:24 are presented, followed by a comparison of their interpretative approach through 

several selected phrases of the verse.  

2.1. Observations on the Tafsirs Regarding al-Tawbah 9:24 

2.1.1. Observations on the Tafsīr of al-Ṭabarī 

The following observations may be made regarding the tafsīr: 

a) The addressee of qul (i.e. Say!) is given; it is the Prophet (pbuh). 

 
16 Hanna, E. Kassis. A Concordance of the Qur’an (California: University of California Press, 1983), 509; 

Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī. al-Muʿjam al-Mufahras li ʾAlfāz al-Qurʾān al-Karīm. 4th edition. (Beirut: Dar 

al-Marifah, 1994), 245. 
17 The word ‘zawj’, which is the singular form of ‘ʾazwāj’ is used in Qurʿān as follows: spouse (husband or wife) 

(2:102); mate (39:6); one of a pair (6:143); kind, variety (22:5)’. (Cf. Badawi and Haleem, Dictionary of 

Qur’anic Usage, 406). For the above ʾazwāj followed by kum, which is a plural masculine possessive pronoun, 

the word ʾazwaj has been translated as ‘wives’. 
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b) The people concerned are identified. They are those who stay away from hijra.  

c) The reason for ‘the fearing for the decline of wealth’ is given, namely ‘leaving town’, i.e. 

going on hijra. 

d) What ‘delight of dwellings’ caused is elucidated. It is ‘staying in them’. 

e) Allah and His Messenger are no longer directly related to the adjective aḥabb and the 

preposition min as in the Qurʾanic texts but become prepositional objects after the noun 

hijra. In other words, it is no longer love for Allah and His Messenger that are focused 

upon but hijra to Allah and His Messenger. 

f) ‘Jihad in his cause’ is separated from Allah and His Messenger, and treated as a separate 

issue. So hijra and jihad are interpreted as the concern of the verse, instead of love for the 

divine. 

g) ‘In His way’ (fī sabīlihi) that follows ‘jihad’ is explained as “in the way to help Allah’s 

religion with which he (Allah) is pleased.”  

h) The reference to the ‘decision’ [bi-ʾamri-hi] is elaborated on, specifying it as the conquest 

of Mecca. 

i) The concluding sentence of the verse is amplified, stating that namely guiding means 

‘granting khair ‘i.e. goodness’. 

j) Some traditions are rendered either as authorities for the tafsīr or different comments for 

some phrases of the verse. 

2.1.2. Observations on the Tafsīr of al-Thaʿlabī  

a) The addressed people are who stay away from hijra and jihad. When it is compared to al-

Ṭabarī’s, it appears that jihad is here added to hijra, but the characterization of the places, 

namely Dār al-Islām and Dār al-Shirk are not mentioned. 

b) Different authorities are mentioned with reference to the vocalization and lexical 

explanation of the word (as ʿashīratukum and ʿashīrātukum) 

c) ‘Guiding’ is interpreted as ‘granting of success’ and ‘leading’. 

d) Previous scholars whose interpretations are mentioned are al-Suddī, ʿAtāʾ [not referred to 

by al-Ṭabarī], Mujāhid and Muqātil. 

e) In addition to explaining some words [e.g. tarḍawnahā with tuʿjibukum], even a poem is 

given when interpreting ‘decline’ to explain the meaning of kasād. This Arabic word means 

‘staying’ at the origin. A decline occurs when the commercial goods are not sold but continue 

to stay in the possession of the trader. From that context, the poem is presented to show the 

link. 
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f) The ‘command’ (ʾamr) of Allah is equated to judgement (qaḍāʾ), a general threat not 

mentioned by al-Ṭabarī. 

The verse is thus placed within a historical setting without indicating the specific context. It is 

explained according to historical circumstances and events. It refers to hijra and the conquest 

of Mecca. Various interpretations on the ‘decision’ [bi-ʾamri-hi] are cited without expressing 

the preference for one of them. Meanwhile themes, love for Allah, His Messenger and jihad 

are not elaborated on. 

2.1.3. Observations on the Tafsīr of al-Wāḥidī  

a) An account is narrated about people who are reluctant to emigrate. 

b) Al-Wāḥidī gives a variant reading; discusses it and characterizes it as weak. 

c) ‘Acquisition’ is expounded by giving an explanatory verse from the Qurʾan. 

d) After the phrase ‘then wait’ a word of Ibn ‘Abbās is narrated. 

e) The ‘decision’ (ʾamr) is elaborated upon. The ‘decision’ (ʾamr) referred to the text is 

interpreted as ‘the conquest of Mecca’. As authority for his interpretation al-Wāḥidī refers to 

‘the majority (of scholars)’, but they are unidentified. He does, however, provide his own 

explanation. 

f) The last phrase of the verse is not mentioned. 

A dialogue with the Prophet (pbuh) is alluded at, focusing on religion as dividing factor in 

religion. ‘Wait’ (fa-tarabbaṣū) is explained quoting Ibn ʿAbbās in a way different to the 

previous two tafsīrs. The tafsīr also differs from them by evaluating a distinct citation, namely 

‘ʿashīrātukum’ as weak and elucidating how threat the conquest of Mecca is. 

2.1.4 Observations on the Tafsīr of al-Baghawī 

a) Al-Baghawī simultaneously interprets the verse 9:24 and the previous verse [i.e. 9:23], in 

which Muslims are prevented from friendship with (standing by) their fathers and brothers. 

b) In Qurʾanic context, al-Baghawi identifies as addressed people the following: (I) The 

Prophet Muḥammad (pbuh) (II) People who refrained from emigrating (hijra). 

c) A tradition without isnād (chain of narrators), is given as the reason for the revelation of 

the verse. 

d) Recital and interpretation of written revelation is recorded, without stating how the 

different scholars attained their alternative recital or explanation of the text.  

e) As later sources, al-Baghawī mentions Abū Bakr, ʿAtāʾ, Mujāhīd, and Muqātil. 
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Like several others, a specific historical setting is associated with the verse. Meanwhile, no 

comment is made on the aspects of love for Allah, his Messenger (pbuh) and jihad. 

2.1.5 Observations on the Tafsīr of al-Zamakhsharī  

a) Like many other tafsīrs, historical background is presented. Two traditions about reason 

why the verse was revealed are mentioned. One of them is mentioned differently, 

compared to most tafsīrs. This tradition speaks about nine persons who revert to 

polytheism. 

b) At first of them, hijra to Medina and cutting the relation with unbeliever relatives are 

requirements for being a believer. 

c) Different citations are shown. 

d) For ‘the decision’ at the verse two interpretations are mentioned. 

e) By means of strong questions, the readers are invited to consider its meaning deeply. 

Al-Zamakhsharī has chosen both the historical setting and thematic method of interpretation. 

And he refers to two different reasons for the revelation of the verse is rendered. 

Although specifically love for the Prophet (pbuh) and jihad are not mentioned, another theme 

i.e. love for Allah, actually love for the sake of Allah and the authority of the religion are 

spoken. 

2.1.6. Observations on the Tafsīr of Fakhr al-Din al-Razi 

a) The tafsīr is introduced with an imperative, ‘know’. 

b) The connection between the previous verse with the verse is made by giving a word from 

those who are reluctant towards hijra. 

c) At the beginning, the whole verse is stated. Then no part of the verse is repeated while 

interpreting except a few words and phrases. 

d) Different citations are given with explaining and supporting sayings from the previous 

scholars. 

e) Unlike nearly most tafsirs, inductive statements mentioned can be seen. 

f) Four casual things (motives) for social intercourse with unbelievers are derived in the same 

order, which they are found in the verse. Then this order is lauded and elucidated how 

beautiful it is. 

Fakhr al-dīn al-Rāzī set his interpretation in logical and methodical order, which enables the 

content of the verse to be easily and well understood. Like al-Zamakhsharī, he mentions 

historical background but beyond it, makes satisfactory and original comments on the verse.  
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Yet it resembles to many other tafsīrs regarding giving the historical side and often discussed 

issues at the verse, such as citations; it uniquely differs from them making inductive 

statements. 

2.1.7. Observations on the Tafsīr of al-Qurtubi 

a) At the beginning, the reason behind the revelation is told depicting the stage at this time 

very well. 

b) In this order (course) of mentioning the reason, the previous verse is also stated. Then it is 

said that about ‘those who stay away hijra the verse was revealed. 

c) Some words are in detail explained. Even poems are given to support the meaning. 

d) Grammatical explanations are made by rendering poems while interpreting ‘ʾahabb’ (‘more 

beloved/dearer). It means either ‘the most beloved’ or ‘more beloved’ when a comparison is 

made. 

e) Even though interpretation is ‘than hijra to Allah…’ the necessity of love for Allah and his 

Messenger (pbuh) is mentioned acknowledging the verse as a proof for it. 

f) Jihad and its priority and importance are expressed. 

g) Different interpretations about ‘the decision’ in the verse are given. 

h) About love for Allah and his Messenger (pbuh) and jihad, where the relevant explanation 

in detail is or will be, is announced. 

i) An authentic (ṣaḥīḥ) ḥadīth about the striving of Satan to prevent person from Islām, jihad 

and hijra is quoted. 

j) The last phrase of the verse is not interpreted. 

Al-Qurṭubī explained the historical background of the verse by touching the previous verse. 

Meanwhile, some etymologic explanations and discussions enrich the interpretation.  

Love for Allah and his Messenger (pbuh) and priority of jihad are mentioned, and the reader 

is referred to the relevant verses, which sufficient explanation is available. In this point, it 

uniquely differs to other tafsīrs.  

Exemplifying the interpretation of the Qurʾan by means of ḥadīths, he presents an authentic 

(ṣaḥīḥ) ḥadīth that is relevant to the theme. 

2.1.8. Observations on the tafsīr of al-Baidawi 

a) Unlike the other tafsīrs, historical background is omitted. However, while interpreting ‘his 

decision’ (bi-ʾamri-hi), the conquest (fatḥ) of Mecca is mentioned. It implies that the verse 

was revealed before the conquest (fatḥ) of Mecca. 

b) Different traditions are cited, but only Abū Bakr is specifically mentioned as authority. It is 

not always clear where tradition or the author’s own opinion is reflected. 
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c) ‘A decline’ is explained as ‘the lapsing of the time (fawāt waqti-hi) of being in demand (i.e. 

prosperous trade).’ 

d) Love is classified as facultative (ʾikhtiyārī) love and natural/spontaneous (ṭābiʿī) love. 

e) Interpretation ends with a comment pertaining to a whole verse, stating the great harshness 

from which only a few people are saved. 

Al-Baiḍāwī in this relatively concise interpretation, states the previous interpretations, usually 

without mentioning the mufassirs. Contrary to the previous tafsīrs, he gives a classification 

for love. The focus of the love (for Allah, his Messenger (pbuh) and jihad) is however not 

elaborated upon. 

2.1.9 Observations on the Tafsīr of Ibn Kathir 

a) Ibn Kathīr also interprets the verse and the previous verse. 

b) At the beginning of the tafsīr, the addressee is identified as he who preferred his family, his 

relatives and his tribe to ‘Allah, his Messenger and jihad in his cause. 

c) The outcome is interpreted as an exemplary punishment for them. 

d) After the tafsīr of the verse, some relevant hadīths are given together with the mention of 

their chain and source.  

e) Lexicographical information is supplied. Regarding [ʾiqtaraftumū-hā] two synonyms are 

supplied; in reference to [raḍawna-hā] a synonym and motivation (reason), and with 

respect to [fa-tarabbaṣū] a synonym and explanation by way of an object sentence. 

Ibn Kathīr also adopted a historical setting; however, it is partially adopted. He gave some 

hadīths that are independent of the precise historical background but relevant to the subject, as 

well. Despite the fact that the link between the verse and the hadīths are clear, no comments 

are made and hadīths are not explained in connection with the verse. 

2.1.10. Observations on the Tafsīr of Abu al-Suud 

a) Interpretation begins with explanations about ‘Say!’, which is a command to the Prophet 

(pbuh). 

b) The aim of the verse is concisely explained at the beginning. 

c) In accordance with historical background, the previous verse is also borne in mind while 

interpreting and compared to the verse. For instance, why the sons and wives were not 

mentioned in the previous one is explained. 

d) Different citations are given with lexical information regarding certain words. 

e) Regarding the meaning of ‘to acquire’ (ʾiqtarafa) a comment is made that this word implies 

the wealth, which was collected by working hard. 
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f) ‘Decline’ is explained by alluding at historical and social circumstances. 

g) Love is classified and explained. Accordingly, it is said that love for Allah and his 

Messenger (pbuh) is facultative (ʾikhtiyārī). 

h) Love for jihad is expounded by means of connection with love for Allah and his Messenger 

(pbuh). 

i) About ‘the decision’ in the verse, famous previous interpretations are given. 

j) The last phrase is both generally and particularly interpreted. 

k) The interpretation ends saying that the verse includes a threat, which only people who have 

acquired a favour (kindness) from Allah is saved. 

Abū al-Suʿūd begins interpreting the verse by setting the link between the previous verse and 

this verse. Then he expounds some words and elucidates upon substantial concepts such as 

jihad.  

Some narrations about the verse, which can be found in the previous tafsirs such as the 

conquest of Mecca, are mentioned.  

Because this interpretation is relatively late, it may be affected by the previous tafsirs. For 

instance, Abū al-Suʿūd was possibly affected by the interpretation of al-Baiḍāwī when 

classifying love as facultative (ʾikhtiyārī) and natural/spontaneous (ṭabīʿī or jibillī). 

Rendering sufficient information about words and phrases of the verse, and when required, 

mentioning the previous interpretations make the interpretation satisfactory.  

2.2.  Interpretative Tradition of the Tafsirs in Terms of al-Tawbah 9:24 

Interpretations of some phrases in the verse, al-Tawbah 9:24 are examined below. The 

phrases are as follows: ‘beloved to you than Allah and His Messenger’, ‘and [than] jihad in 

His way’, as well as ‘His decision/command’. 

2.2.1. “beloved to you than Allah and His Messenger” 

ʾAḥabba ilaikum min Allāhi wa rasūli-hi is found only in al-Tawbah 9:24 in the Qur’an. The 

theme, love for the Prophet (pbuh), is included in this phrase alongside love for Allah and 

love for jihad. However, the said mufassirs have various approaches towards interpreting this 

phrase.  

Among the above-mentioned mufassirs, al-Thaʿlabī, al-Wāḥidī, al-Baghawī, al-Zamakhsharī 

and Ibn Kathīr do not make any interpretative statement about the phrase, ʾaḥabba ilaikum 

min Allāhi wa rasūlihi. 
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Al-Ṭabarī interprets the verse, and particularly this phrase, within a historical setting. 

Accordingly, he says ‘aḥabba ilaikum min al-hijrah ilā Allahi wa Rasūlihi min dār al-shirk’ 

(more beloved to you than hijra [emigrating] from dār al-shirk [the abode of polytheism] to 

Allah and His Messenger). Therefore, he seemingly specified the context of the verse and this 

phrase within a historical setting corresponding to the time and the circumstances of the 

revelation.    

A later commentator, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, deals with this phrase in an indirect way. He 

interprets this phrase as ʾawlā min ṭāʿah Allāhi wa ṭāʿah rasūlihi ([worthier] to you than ṭāʿah 

[obedience] to Allah and ṭāʿah [obedience] to His Messenger). In his tafsir, Fakhr al-Dīn al-

Rāzī has seemingly referred to the practical reflection or outcome of love, i.e. obedience 

instead of love itself, which is more apparent in the verse. 

A later mufassir, al-Qurṭūbī, expresses the opinion that there is an indication or sign (dalīl) for 

the necessity [or obligation; wujūb] of love for Allah and for His Messenger in the verse, 

9:24. Al-Qurṭubī’s statements thus generalize the contents of the verse and place them within 

the wujūb category of the shariah commandments.  

Unlike the others, two later mufassirs, al-Baiḍāwī and Abū al-Suʿūd, by implication classify 

love into two categories: natural love (al-ḥubb al-ṭabīʿī or jibillī) and facultative (optional) 

love (al-ḥubb al-ʾikhtiyārī), implying that love for Allah, His Messenger (pbuh) and jihad in 

His [Allah’s] way originate from facultative love, not natural love. Furthermore, the reason 

why it [the divine love] is a kind of facultative love is explained by both the above mufassirs. 

It emanates from (belongs to) facultative love because someone is answerable for the results 

of facultative love because his will applies to it. 

2.2.2.  “and [than] jihad (striving) in His way” 

The phrase, wa jihādin fī sabīlihī, which is linked to the previous phrase also occurs only once 

in the Qur’an18. However, an almost similar version, which is ‘jihādan fī sabīlī’ [‘in my 

way’]19, can be found. 

Among the said ten mufassirs, only al-Ṭabarī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Qurṭubī and Abū al-

Suʿūd comment on this phrase. Al-Ṭabarī interprets fī sabīlihī, as ‘in helping [nuṣrah] Allah’s 

religion [dīn Allah] with which He is pleased [ʾirtaḍāhu]. Therefore, according to al-Ṭabarī, 

jihād fī sabīlihī [jihad (striving) in His (Allah’s) way] means ‘jihad (striving) in helping 

Allah’s religion with which He is pleased’. While commenting on the verse, Fakhr al-Dīn al-

Rāzī substitutes jihad with its synonym, mujāhadah, stating that performing it together with 

 
18 Al-Mumtaḥinah, 60:1. 
19 al-Bāqī. al-Muʿjam al-Mufahras li ʾAlfāz al-Qurʾān al-Karīm, 233. 
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obedience to Allah and His Messenger (pbuh) is worthier (ʾawlāʾ) than worldly benefits. The 

verbal expression mujāhadah (the third form of j-h-d) also has the connotation ‘to fight’. 

The other two mufassirs, al-Qurṭubī and Abū al-Suʿūd, speak of the significance and 

superiority of jihad in Islam. According to al-Qurṭubī, in the verse (9:24) ‘there is a sign 

(dalīl) for the superiority of jihad and preferring it to the comfort of the self [nafs] and its 

attachment [ʿalāʾiq, lit. ties] to the family and the property.’ 

Lastly, Abū al-Suʿūd elaborates upon the importance of jihad, even discussing its sequence in 

the verse, that it is preceded by love for Allah and his Messenger. According to Abū al-Suʿūd, 

the mention of love for jihad after love for Allah and His Messenger indicates that the status 

of jihad is praiseworthy. Abū al-Suʿūd states that jihad is necessarily to be loved, let alone to 

be disliked. According to him, ‘love for jihad’ depends on love for Allah and His Messenger 

due to fact that jihad consists of fighting against their enemies. It follows then that whoever 

loves them [Allah and His Messenger] must necessarily love fighting against those who do 

not love them. 

To conclude, Abū al-Suʿūd expounds on ‘the significance of jihad’ more than any other 

mufassir who is mentioned above. Al-Qurṭubī briefly mentions the superiority of jihad, while 

al-Ṭabarī just clarifies what ‘his [Allah’s] way’ means. 

2.2.3. “His decision [or command]” 

The phrase, ‘ḥattā yaʾtiya Allāhu bi-ʾamrihi’ occurs in the Qur’an twice, namely in al-

Baqarah, 2:109 and al-Tawbah, 9:2420. 

All mufassirs except Ibn Kathīr, discussed the said phrase, bi-ʾamri-hi (His decision [or 

command]). Ibn Kathīr, after a concise interpretation on the verse, 9:24, chooses to provide 

some hadiths concerning the themes [such as love for the Prophet (pbuh)] found in that verse.  

The mufassirs offer five different interpretations of the phrase, bi-ʾamri-hi (His decision [or 

command]). They are namely fatḥ Makkah (‘the conquest of Mecca’), ʿuqūbah ʿājilah aw 

ʾājilah (‘an instantaneous or delayed punishment’), qaḍāʾihi (‘His judgement’), al-qitāl (‘the 

fight/war’) and al-fatḥ (‘the conquest’). 

Fatḥ Makkah (the conquest of Mecca), including al-fatḥ, is mentioned nine times in total by 

eight of the mufassirs. Those who made no mention of it are Fakhr al-Dīn al-Rāzī and Ibn 

Kathīr. At an instance only the noun al-fatḥ is employed. Al-Ṭabarī, who refers to fatḥ 

Makkah, also uses the term al-fatḥ which is most probably an abbreviated form for fatḥ 

 
20 ʿAbd al-Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras, 100. 
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Makkah (‘the conquest of Mecca’). The interpretation, fatḥ Makkah originates from Ibn 

Abbās, who is cited in both al-Zamakhsharī’s and Abū Su’ūd’s tafsirs.  

Some of the mufassirs quoting fatḥ Makkah referred to later narrators than Ibn ʿAbbās (d. 

68/687); namely Mujāhid (d.103/721) and Muqātil (d.150/767). Among the mufassirs, al-

Ṭabarī and al-Qurṭubī referred to Mujāhid, while al-Thaʿlabī and al-Baghawī referred to both 

Mujāhid and Muqātil as source for their interpretation. Al-Ṭabarī differs from any other 

mufassirs by quoting two narrations from Mujāhid, which are ‘fatḥ Makkah’ and ‘al-fatḥ’, as 

the interpretation of the phrase, bi-ʾamri-hi.  

Al-Wāhidī only refers to ‘the majority [al-ʾaktharūn]’ instead of a specific early source, while 

al-Baiḍāwī simply says ‘it was said fatḥ Makkah’ (‘the conquest of Mecca’).  

Six of the above-mentioned mufassirs, namely al-Wāḥidī, al-Baghawī, al-Zamakhsharī, Fakhr 

al-Dīn al-Rāzī, al-Qurṭubī and al-Baiḍāwī agree that the order for ‘waiting (fa-tarabbaṣū) for 

the decision of Allah’ is a threatening order [ʾamr tahdīd] or a menace [waʿīd]. However, 

among them only al-Wāhidī elucidates how the conquest of Mecca would be threatening. 

According to his explanation, which is based on the historical context of the verse, at the 

conquest of Mecca the command of hijra would become invalid, and those who did not leave 

their family but stayed away from hijra would remain unrewarded ‘by/with Allah’ [ʿinda 

Allah].  

ʿUqūbah ʿājilah aw ʾājilah (‘an instantaneous or delayed punishment’), is mentioned five 

times. The mufassirs, namely al-Zamakhsharī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Qurṭubī, al-Baiḍāwī 

and Abū al-Suʿūd mention this interpretation, but only al-Zamakhsharī and al-Qurṭubī refer to 

al-Ḥasan [al-Baṣrī] (d.110/728) as the source for this interpretation. The other three mufassirs 

simply say ‘it was said…’ Amongst the above-mentioned mufassirs, only Fakhr al-Dīn al-

Rāzī refers solely to this narration [ʿuqūbah ʿājilah aw ʾājilah] with no reference to fatḥ al-

Makkah. 

Qaḍāʾihi (his judgement) is mentioned two times. Only two earlier mufassirs, al-Thaʿlabī and 

al-Baghawī refer to this interpretation, quoting ʿAṭāʾ (d.114/732) as a source. 

Al-Qitāl (‘the fight/war’) was mentioned once. This interpretation was mentioned by a later 

mufassir, al-Qurṭubī. He interpreted the said phrase, bi-ʾamri-hi (His decision [or command]) 

as ‘al-qitāl (‘the fight/war’) and fatḥ Makkah (‘the conquest of Mecca’), while referring to 

Mujāhid (d.103/721) for the latter interpretation. 
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Conclusion 

In this paper, the focus has been on interpretative comments on the phrases ‘more beloved to 

you than Allah and His Messenger (pbuh)’, ‘jihad in His way’ as well as the phrase ‘His 

decision/command’. Regarding the first phrase interpretations ranged from paraphrases such 

as the gloss that family relations and worldly matters should not be preferable to or worthier 

than obedience to Allah and obedience to His Messenger (pbuh), to pointing at the necessity 

for love for Allah and His Messenger (pbuh). While the first is a general comment, the second 

moves towards a shariah-like statement. The same tendency is also visible in distinguishing 

between natural and facultative love.  

Regarding ‘jihad in his way’, mufassirs focus on the importance of jihad (bearing in mind its 

position in the verse) and its praiseworthiness. Non-conforming to the call for jihad is even 

ascribed (cf. al-Qurṭubī) to the interference of Satan. In the interpretation of the phrase, ‘His 

decision/command’, the conquest of Mecca is mainly referred to. Most of the mufassirs 

interpreted the phrase in this way, and they thus form a line of interpretation. In accordance 

with the order of ‘wait’ (fa-tarabbaṣū), which implies a threat, this phrase is also interpreted 

as ‘an instantaneous or delayed punishment’. Accordingly, an earlier mufassir, al-Wāḥidī also 

elucidates upon how ‘the conquest of Mecca’ would be a threat. As another example of 

tendency to interpret within the context of ‘threat’, the phrase is explained as ‘fight/war’ once. 

Lastly, a synonym for ʾamr (i.e. decision/command) namely qaḍāʾ (i.e. judgement) is 

supplied twice. 
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 ص الملخ  

ّالكريمّلإلنسانتمكّ  ا،ّوكذلكّواصطالحّ ّّلغة ّّّفيهاّمعنىّاإلنسانّومترادفاتهّّنتُّفبي ّّّ،نّهذهّالمقالةُّالقارَئّمنّمعرفةّنظرةّالقرآن

ةّوخلقهّعلىّّلق ّاّوخّ لق ّضعفّاإلنسانّخَّّّلقّعليه.ّثمّشرحتُّلقّلهّوماّخُّلقّمنهّوماّخُّةّكرامةّاإلنسانّوماّخُّحتّماهي ّوضّ 

ّيعاديهّفيهاّإبليسّوجنودهّونفسه،ّوكذلكّأنّ ّّاإلنسانّسائرّإلىّربهّفيّطريقّ ّّاّبطبعه،ّوأنّ اّوحرّ ن ّاّومتديّ الفطرةّوكونهّمدني ّ

القرآنّفحصّاإلنسانّوكشفّمرضهّفهداهّإلىّسبلّالعالجّوالنجاةّمنّالخسرانّّّّاّأنّ فيهاّأيضّ ّنتُّوبي ّّ،وآخرّ ّاإلنسانّلهّأولّ 

اّّّّبينّتوّّأرشدهّإلىّسبلّالحفاظّعلىّكرامته،والطغيانّوالكفرانّو الشيطانّلماّعلمّضعفّاإلنسانّاستضعفهّّّأنّ فيهاّأيض 

ّ.ّّفجعلهّيتمنىّماّفيهّذلهّوهوانهّوماّيؤديهّإلىّالهالكّوالخسرانّفيّاألولىّواآلخرة

 اإلنسان،ّالقرآنّالكريم،ّاإلعجازّالعددي،ّكرامةّاإلنسان.الكلمات المفتاحية: 

Kur’ân-ı Kerîm’de İnsan 

Öz 

Bu makale Kur’ân-ı Kerîm’in insana bakışı hakkında okuyucuyu bilgi sahibi kılmayı hedeflemektedir. Bu 

bağlamda öncelikle “insan” kelimesi ve eş anlamlıları lugavî ve ıstılâhî olarak açıklanmıştır. Daha sonra insanın 

üstünlüğü, mahiyeti, neyden, neden ve ne üzerine yaratıldığı ele alınmıştır. Devamında insanın hem maddî/fiziksel 

hem de manevî/ahlâkî zaafları, fıtrat üzerine yaratılışı, tabii olarak medenî, mütedeyyin ve hürriyete olan meyli 

irdelenmiştir. Makalede üzerinde durulan bir diğer husus insanın başlangıcı ve sonu olduğu, onun İblis ve 

ordusunun ayrıca da kendi nefsinin düşmanlıklarına maruz kaldığı meşakkatli bir yolda Rabbine doğru yolculuk 

ettiği hususudur. Kur’an’ın insanı analiz edip hastalığını net biçimde teşhis etmek suretiyle onu inkârdan, 

azgınlıktan ve hüsrandan kurtaracak tedaviyi sunduğu ve şerefini korumasını sağlayacak yolu gösterdiği beyan 

edilmiştir. Şeytanın ise insanın bu zaaflarını öğrenince onu hafife aldığı, insanı kendisinin helakına, dünya ve 
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ahirette hüsranına, onurunun zedelenmesine sebep olacak şeyleri temenni edecek duruma sokmaya çalıştığı 

anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Kur’ân-ı Kerîm, Sayısal İcaz, Ademoğlunun şerefi. 

Abstract 

The aim of this article is to provide the reader with an insight into the concept of "insan" (mankind) in light of the 

Holy Quran. The article begins with the definition of "insan" (mankind) and its synonyms. This is followed by an 

elaboration on the concept of dignity of mankind, the process of mankind's creation and for what purpose this 

creation takes place. The article continues to discuss topics such as the weakness of human nature, the concept of 

"al-fitrah", the idea that mankind is a social being and that he is inclined towards religion and freedom by creation. 

Finally, the article concludes with how the Holy Quran adresses the relation between man and Iblis (Devil), whose 

sole aim is to mislead mankind into failing in this world and in the hereafter. 

Keywords: Mankind, The Holy Quran, Symmetry in the Quran, Dignity of Man 

 

 التقدي 

ُُثَّ جعَل نسلُه ِمن ُساللٍة   ، ِمن طيٍ -آدم -احلمد هلل الذي أحسَن ُكلَّ َشيٍء َخلقه وَبدأَ خلَق اإِلنساِن أيب البشر  
وما  ،مه البيان ن ماٍء مهٍي من مين ميىن ُُثَّ سوَّاه ونفخ فيه ِمن روحه وجعل له السَّمَع واألبصاَر واألفئدَة وكّرمه وعلّ مِ 
سوله البشي سله املصطفي األخيار وعلى رَ ه بي الكفر واإلميان. والصالة والسالم على رُ يّ يعلم وهداه فخيكن  مل  
على   وعلى آله وأصحابه الذين حافظوا  ،لقت من ضلع النفس الواحدة آدمأمنا حواء خُ    لنا أنّ د البشر الذي بّي سيّ 

 إىل يوم جمموع له الناس.  وإحسانٍ   وكرامةٍ   ةٍ من اتبعهم بعزّ  ىكرامتهم وكرامة بين آدم وعل

منهج   ى أن أكتب فيه عل  أردتُ   (اإلنسان)يف التفسي املوضوعي يف مفردة وموضوع    فهذه مقالة    د؛أما بع 
من صحيح وحتقيق ما كتبه فيه   قٍ أو مجع متفرِّ   ال خيلو من إضافة جديدٍ   األصيل املؤصَّل يف حبثٍ   البحث العلمي

أو   طويلٍ   أخطـأ فيه قائله أو انقله أو اختصارٍ   أو تصحيح قولٍ   والباحثي أو شرح مغلقٍ األولون من علمائنا الكرام  
ر نفسي واملؤمني ابحلفاظ على كرامتنا وأن أذكّ   ه فكتبته رجاء أن أنتفع به أان ومن بلغ  أو ترتيب خمتلطٍ   إمتام انقصٍ 

 ومبحثي وخامتة.   مةٍ ومقدّ تقدمي  مة الناس ابلقول والعمل الكرميي. فرتبتها على  اوكر 

 خطة البحث وحمتوايته.  فيه  ت ذكر فقد    هيدا التمفأمّ 

 : ةثالثفقد جعلتها على مسائل    املقدمة وأما  

 ا. اصطالح  و   لغة   اإلنسان   بيان معىن   :املسألة األوىل

 بيان اإلعجاز العددي يف لغة القرآن الكرمي.   املسألة الثانية:

 . (واحدةٍ   اإلنسان والبشر وبين آدم ونفسٍ )مرتادفات القرآن وبيان الفرق بي   :املسألة الثالثة
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 :ثةالث  فيه مطالب  و   . وطبيعة خلقه  بيان كرامة اإلنسان  :املبحث األول  

 بيان كرامة اإلنسان وما خلق منه وما خلق له.  املطلب األول: 

  بيان ضعف اإلنسان.   املطلب الثاين:

 ا بطبعه. ا وحر  ن  ا ومتديّـ بيان خلق اإلنسان على الفطرة وبيان كونه مدني    املطلب الثالث:

 : فيه مطلبان و . ومبدئه ومنتهاه  اإلنسان  مسيةبيان   :املبحث الثاينو

ا يف طريق يعاديه فيها إبليس ا وكره  طوع    بيان أن اإلنسان سائر إىل ربه يف كبد ومشقة،  املطلب األول: 
 وجنوده ونفسه. 

  ل وآخر.اإلنسان له أوّ   بيان أنّ   املطلب الثاين:

 .النتائج والتوصيات  أهم  وهي تشتمل على    ،اخلامتة

ئ لنا وأن يهيّ   ،الكرمي الطيب والعمل الصاحل الكرمي ن حيافظ على كرامته ابلقول  أن جيعلنا مّ   ه م، أسألكر وهللا امل
وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله الكرمي   ،ة املستعان يف األوىل واآلخرةالعزّ   سبحان ربنا ربّ   ،رشدا  من أمران  
 وعلى آله وأصحابه الكرام أمجعي.   نبينا حممدٍ 

 مة املقد  

 : ااصطالح  و   لغة  اإلنسان    : بيان معن املسألة األوىل

على الكالم املفصَّل واالستنباط واالستدالل العقلّي،   قادرٍ   حّي مفكِّرٍ   لكائنٍ   اسم جنسٍ   : : اإلْنَساُن لغة  القاعدة
ْنَساَن يف َأْحَسِن لََقْد َخَلْقَنا اإلِ ﴿  ومنه قوله تعاىل:   ، ين آدم، ويطلق على املفرد واجلمع يقع على الذَّكر واألنثى من ب

 : وقيل مؤنث إنسان: إنسانة والتحقيق  ،َأانسي  ،أْصله  :فاأَلانسيّ   ،أانِسَية وآانسو   أانِسيّ وإنسان جيمع على    ﴾تـَْقِوميٍ 
. أما النَّاُس فاْسم  لْلَجمِع ِمْن بيِن آدَم واحُدُه ِإْنَسان  مْن غِي لَفِظِه وكذلك مفردة "اإلنس" مجع  ملفردة رديئة    هنا لغة  أ

 1"اإلنسان". 

ا أم أكان هذا الكائن ذكر    سواء    وجسد    وعقل    اإلنسان هو الكائن املخلوق الذي له روح    ا: اإلنسان اصطالح  
  ا.ا أم كافر  أنثى مسلم  

 
  (.3/963، مادة )أنس(، )املُعَجُم الوسيطُ جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  1
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 وجسد    يف األرض وله روح    عل خليفة  لق لعبادة هللا وجُ م الذي خُ هو الكائن املكرَّ   اإلنسان يف لغة القرآن:
 ، أمشاج  ونطفةٍ   مهيٍ   لق نسلهما من ماءٍ وخُ   ،واألنثى من الضلع   منه من ترابٍ   لق الذكروخُ   ،ة  وحري  وإرادة    وعقل  

 ا. ا أم كافر  ا أم أنثى مسلم  سواء أكان هذا الكائن ذكر  

 :والٍ  إىل مخسة أقاختلف أهل العلم ابللغة يف سبب تسمية اإلنسان إنساان   قد و هذا    الشرح:

قَاَل:   ،َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   ،يف تفسيه: َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْي   الرزاق قال عبد    من النسيان.  هو مأخوذ    القول األول:
َي اإلْنَساَن؛ ألنَُّه ُعِهَد ِإلَْيِه فـََنِسَي" قال تعاىل:  َا سُِّ ْد لَُه َعْزما    ﴿  "ِإَّنَّ ]طه: ﴾َولََقْد َعِهْدان ِإىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوملَْ َنَِ

115] .1 

ن: نسي ينسى، فيكون األصل فيه: إنسياان . والدليل جيوز أن يكون: إفعالان ، مِ   قال الفراء: يف اإلنسان وجهان:
م يقولون يف تصغيه: أُنيسيان، وأُنيسي. فعلى هذا الوجه إذا سينا رجال  إبنسان، مل َنره. أنشد الفراء:  على هذا أهنَّ

 2وانصري ... فأضحى بنو إنساَن قوما  أعاِدي وكاَن بنو إنساَن قومي  

ْنَسان إْنَساان أِلَنَُّه ينسى َما علِ "قال أبو هالل يف فروقه:   ه عمدا  مَ َوالنِّْسَيان اَل يكون ِإالَّ بعد اْلعلم َفُسمي اإْلِ
َا أَبمت َعن اْلعلم والفهم َواَل تعلم َواَل تف ْنَسان واإلنسانية خالف وسهوا  َوسيت اْلَبِهيَمة ََبِيَمة ألهنَّ هم َفِهَي خالف اإْلِ

ْنَسان َيصح َأن يعلم ِإالَّ أَنه ينسى َما علمه والبهيمة ال َيصح َأن يعلم  3. "البهيمية يف احْلَِقيَقة َوَذِلَك َأن اإْلِ

 هالوحشة: ألنّ قال يف هناية األرب: فاشتقاقه من األنس نقيض    اشتقاق اإلنسان من األُنِس.  القول الثاين:
ه أينس ويؤنس ابحلق واخللق فروحه أتنس ابحلق وجسمه أو ألنّ   ، بعضهم أينس إىل بعضٍ   أو ألنّ   ،س بهأينس ويؤنَ 

 أينس ابخللق. وبه أخذ بعض الشعراء يف قوله: 

 4. وما مس ى اإلنسان إال ألنسه ... وال القلب إال أنه يتقل ب

 
حتقيق حممود حممد عبده، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،    تفسري عبد الرزاق الصنعاين ه(، 211أبو بكر عبد الرزاق بن مهام )املتوىف:    ،الصنعاين  1

 (. 378/ 2م، )1987
 (. 1/383، حتقيق حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بيوت، )الزاهر يف معاين كلمات الناسه(،  328القاسم )املتوىف:  األنباري، أبو بكر حممد بن    2
حتقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر   الفروق اللغوية للعسكري،هـ(،  395العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا )املتوىف: حنو    3

 (. 274مصر )ص: -والتوزيع، القاهرة 
دار الكتب والواثئق القومية، القاهرة، الطبعة: األوىل، هناية األرب يف فنون األدب،  هـ(،  733شهاب الدين النويري، أمحد بن عبد الوهاب )املتوىف:    4

 (. 5/ 2هـ، ) 1423
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الرمحن: الدكتورة عائشة عبد  دائم    لفظ  إنّ "  قالت  يطرد ذلك وال اإلنس أييت  التقابل  ا مع اجلن على وجه 
اآلايت اليت ورد فيها ذكر اإلنس. وملحظ اإلنسية هنا مبا تعين من عتم التوحش وهو املفهوم صراحة   يتخلف يف كلّ 

 ن أجناسٍ  على اخلفاء الذي هو قرين التوحش... وَبذه اإلنسية يتميز جنسنا عمن مقابلتها ابجلن يف داللتها أصال  
 1."ال تنتمي إلينا وال حتيا حياتنا  جمهولةٍ  ةٍ أخرى خفيّ 

وقد سى اإلنسان   : منسوب إىل اإلنس، يقال ذلك ملن أكثر أنسه، ولكل ما يؤنس به.ى: اإلنسواخلالصة
ابلطبع؛ من حيث ال قوام   وهلذا قيل: اإلنسان مدنى   لقة ال قوام له إال أبنس بعضهم ببعض. بذلك؛ ألنه خلق خِ 

وقيل:   ا إىل من أينس.لبعضهم إال ببعض، وال ميكنه أن يقوم جبميع أسبابه وال يستطيع أن حييا مبفرده، وحيتاج دائم  
 2. سى بذلك؛ ألنه أينس بكل ما أيلفه

ى األشياِء بطرِيق اشتقاق اإلنسان من اإليناس، َوُهَو اإلبصاُر والِعلُم واإلحساُس، لُوقوِفه عل   القول الثالث:
.  الِعلِم، َها بطرِيق الرُّْؤية وإدراكه هَلَا بوسيلة احلَواسِّ   3ووصولِه ِإلَيـْ

سُِّي بذلك لتحرُِّكه يف األُمور الِعظام، وَتَصرُِّفه   :قال يف البصائر  اشتقاقُه من النـَّْوس َوُهَو التحرُّك.   القول الرابع:
ختِلفة وأنواِع ا

ُ
صاِلح.يف اأْلَْحَوال امل

َ
 4والرتكيب يدل على اْضِطراٍب وَتَذْبُذٍب. انتهى بتصرف يسي.   مل

يُعَلم عي اليقي و يُرى  ألنه    اشتقاق اإلنسان من اإليناس، َوُهَو اإلبصاُر والِعلُم واإلحساُس،  القول اخلامس:
.  بوسيلة احلَواسِّ

اإلْنِسيُّون إْنسيِّي ألهّنم يـُْؤنسون، َأي: يـَُرْون، وسَِّي اجِلنُّ ِجّنا  أَلهنم سَِّي    قَاَل حُمَمَّد بن َعَرفة امللقب بنفطويه:
"آنست الشيء" إذا أبصرته، قال هللا تعاىل:   : ويقال  .جُمْتَـنُّوَن َعن ُرْؤيَة النَّاس، َأي: ُمَتواُرون. كما يف هتذيب األزهري 

يف هناية األرب: قال أبو عمرو الّشيباّن: أنه مشتق من اإليناس، قال    .أي: أبصر  ﴾آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اَنرَا﴿
  5أبصرت انرا.  ي آنست انرا« أ الذى هو مبعىن اإلبصار؛ وحجته قوله تعاىل: »إينّ 

 
، مقال يف اإلنسان دراسة قرآنية (،  377دار العلم للماليي، )ص    القرآن وقضاي اإلنسان،هـ(،   1419ائشة عبد الرمحن، )املتويف:  بنت الشاطئ، ع  1

   (.14دار املعارف، القاهرة، )ص 
ن عدانن الداودي، دار القلم،  حتقيق: صفوا   املفردات يف غريب القرآن،هـ(،  502ينظر: الراغب األصفهاين أبو القاسم، احلسي بن حممد )املتوىف:    2

 (. 94هـ، )ص:  1412-دمشق بيوت، الطبعة: األوىل  –الدار الشامية 
 (.423/ 15، حتقيق: جمموعة من احملققي، دار اهلداية، )اتج العروسهـ(، 1205الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق )املتوىف:  3
)املتوىف:    4 يعقوب،  بن  الكتابهـ(،  817الفيوزآابدى، حممد  لطائف  التمييز يف  للشئون بصائر ذوي  األعلى  النجار، اجمللس  ، حتقيق: حممد علي 

 (. 32/ 2جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، )-اإلسالمية 
 (. 16/ 6دة )أنس(، )هـ ما 1414-بيوت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر لسان العرب، هـ(، 711ابن منظور، حممد بن مكرم األنصاري، )املتوىف:  5
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 كلمُة "إنساٍن" يف كالِم العرِب ترجُع إىل معىَن الظُّهور والنِّسَياِن واألُنِس واإليناس.ِ   نّ إ :  واخلالصة  

 :ة: بيان اإلعجاز العددي يف لغة القرآن الكري املسألة الثاني

 أما القول ابإلعجاز العددي فغيى   ن،وسوره ما يثاب عليه العادو   ة حروف القرآن وكلماته وآي  : عدُّ القاعدة
وال ميكن ملؤمن منصف بصي أن يعترب هذا   ،مزخرفةٍ  ووجوهٍ   أن يَعزز ويكرم أبمورٍ  ه  منزّ  عزيز    . والقرآن كتاب  وضالل  
 ا من وجوه إعجاز القرآن احلكيم الكرمي اجمليد. وجه  

املادة  الشرح إنه قد وردت هذه  الكرمي    -   إنسان  –:  القرآن  من وجوه   ا على عشرين وجه    مرة    تسعييف 
 ا فقد ورد هذا اللفظ د  ا مقيّ . وأمّ سورة    (43)يف    مرة    (65) ا فقد ورد  ا لفظ )اإلنسان( مطلق  االستعمال والدالالت. أمّ 

سور، وهي: النساء واحلج   (6)  ها مكية إاّل من سور القرآن الكرمي، كلّ   سورة    (39)أبل يف    ا غي جمرورٍ "اإلنسان" معرف  
 آية من القرآن الكرمي.   (56)مرة يف    (58)واألحزاب الرمحن واإلنسان والزلزلة. تكرر هذا اللفظ  

من سورة النساء، وذلك قوله   (28):  يف اآلية رقم  هو   إلنسان يف القرآن حبسب ترتيب املصحف ورود ا  ة وأول مر 
ْنَساُن َضِعيفا  ﴿ تعاىل:   على اهتمام   من سورة العصر. كل ذلك ما يدلّ   (2):وورد آخر مرة يف اآلية رقم  ﴾َوُخِلَق اإْلِ
 من ساهم فيه.  ة بكتاب رَبم فيثاب عليه كلّ هذه األمّ 

فمنه ما يراد به املؤمن والكافر   : م اآلايت حبسب املراد من لفظ اإلنسان الوارد فيها إىل أقسامٍ وميكن لنا أن نقسّ 
  .وهكذا  ومنه ما حيتمل أن يكون املراد به املؤمن أو الكافر  ،ومنه ما يراد به املؤمن أو الكافر  ، امع  

 1أما ما قاله أصحاب اإلعجاز العددي والتعليق عليه فكما يلي: 

  : فقال بعض أصحاب اإلعجاز العددي إنه من عجائب الرتتيب القرآين وكنوزه هنا

العدد هو نفسه جمموع أرقام ترتيب وهذا    ،(166)أن جمموع أرقام اآلايت اليت ورد فيها لفظ "لإلنسان " هو  
 . (166)، فمجموعها هو أيضا  اآلايتالسور اليت وردت فيها  

من سورة النساء، وورد آخر مرة يف   (28)  : ول مرة يف القرآن يف اآلية رقمأوأنه ورد لفظ اإلنسان   -
سنجدها   وحىت هناية املصحف،فإذا أحصينا أعداد اآلايت التالية هلذه اآلية    من سورة العصر.   ( 2)  :اآلية رقم

 يف القرآن. ( معرفا أبلن " ) ا عدد مرات ورود لفظ " اإلنسا آية ال غي. وهذا العدد هو أيض    (58)

 
 uranway.comhttps://qم،  2016من القائلي به الدكتور أمحد حُممَّد زين املّناوي يف مقال نشره يف موقع طريق القرآن عام  1

https://quranway.com/article/%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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النساء، حيث ورد لفظ اإلنسان أول   (28)حصينا أعداد آايت القرآن ابتداء من اآلية  أوأننا إذا   -
وأنه   آية.  (5658)  :ة، سنجد أن عددها هومر   العصر حيث ورد آخر من سورة    (2)مرة، وانتهاء ابآلية  

فهو   [ 56]عدد مرات ورود لفظ اإلنسان. وأما رقم  فهو [58]أما رقم ، [56-   58]  :يتألف من عددين مها
من   (48و)اإلسراء  من سورة    (11)عدد اآلايت اليت ورد فيها، وسبب ذلك وروده مرتي يف كل من اآليتي  

  . ا عدد سور القرآن الكرمي وهو أيض    (114)جمموع العددين هو   وأنّ   الشورى. سورة  
لفظ وأنه من عجائب الرتتيب القرآين يف موضوع " لفظ اإلنسان يف القرآن " أنه قد ورد هذا ال -

سورة من بي سور النصف األول من القرآن، أي السور السبع واخلمسي األوىل   (27)جبميع صوره( يف  )
  (1084)عداد آايهتا  أسورة من بي سور الفواتح، جمموع    (15)وهذه السور هي:    يف ترتيب املصحف. 

الفواتح، جمموع    (12)و السور غي ذات  الفرق بي جمموعي   وأنّ   .(1198):  عداد آايهتاأسورة من بي 
 . وهذا هو عدد سور القرآن الكرمي أيضا! (114):  اآلايت هو

، عدد من مضاعفات (13×    5)مرة أي:    (65)وأن عدد مرات ورود لفظ اإلنسان جبميع صوره   -
  ، (13×  3):  مرة يف سور الفواتح، أي  39وقد وزع هذا العدد بي سور الفواتح والسور األخرى:    ،(13)  :الرقم

 . 13والفرق إن كنت ترى بي العددين  [ 13×  2]:  مرة يف السور الباقية، أي   (26)

 أما التعليق عليه فنقول: 

، هارٍ   على شفا جرفٍ   ُث هو مبين    ،أن نكون من املتكلفي  وما ينبغي لنا   ف  القول ابإلعجاز العددي تكلّ   إنّ 
عدد آايت القرآن ستة آالف ومائتا آية، ُث اختلفوا   األمة أمجعت على أنّ   ألنّ   ،للثوابت العلمية والواقع   ألنه خمالف  

 . وما أمجعوا عليه وما اختلفوا فيه توقيفيى ،  فيما زاد على ذلك

م من عدد آايت القرآن ستة آالف ومائتا آية، ُث اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنه  أمجعوا على أنّ "  قال الداين: 
وأربع عشرة آية، وقيل: ومخس وعشرون آية، وقيل: وست   :وقيل  ،مل يزد، ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آايت

بسبب   ،يي واملكيي واملدنيي يف العددوذلك يرجع إىل اختالف القراء البصريي والكوفيي والشام،  وثالثون آية
 ن نظر إىل الوقف قال إهنا رأس آية، ومن نظر إىل الوصل ملفم  ،وقوف النيب صلى هللا عليه وسلم على رءوس اآلي
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وآايت القرآن كلها توقيفية ال تعلم إال من الشارع، ال جمال للقياس  -  منهم الزخمشري  -يقل إهنا آية. قال العلماء  
 1  "فيه.

ويريد أن يسقط حجية الكيد  بطن الكفر و ابإلعجاز العددي فمنهم من يُ   بي القائلي  زإنه جيب علينا أن َّنيّ 
فعلينا   بذكر الغرائب ال يدري ما يرتتب على ما يقول. ابتلي  ومنهم من هو منا  ،اقض يف نصوصهنإبظهار الت  القرآن 
بل حنن نريد أن يقول الناس ما   ا مواجد شخصية خاصة َبم. ز بي الفريقي فنعترب ما يقوله الذين هم منّ أن َّنيّ 

يشعرون   يطغوا يف امليزان فيفرضوا علينا قبول ما يستشعرونه وهم ال   ه شريطة أن ال يستشعرونه يف ظالل القرآن وآايت
 ا ونستفيد من قدراهتم وطاقاهتم. ا حسن  ا أن نوجههم توجيه  القرآن من األسرار واحلكم. ونريد أيض    ما يف

 (: واحدة    اإلنسان والبشر وبين آدم ونفس  )املسألة الثالثة: مرتادفات القرآن وبيان الفرق بني  

، يف القرآن جيب تفسيها يف ضوء علم الفروق اللغوية يف كالم هللا وكالم العرب  مرتادفة    كلمات  هناك    :القاعدة
 ، من وجوه إعجازه  فالفوارق اللغوية يف لغة القرآن وجه    ، أن هناك فرقا بي مرتادفات القرآن وكالم العرب  ال شكّ 

فمن    ،مقتصد، فآدم أبو البشر من تراب األرض قد انتشر  غي   د وقاسطٍ مقتص ما بي  والناس يف بيان هذه الفروق  
ومن قال إن آدم أبو اإلنس وصف بصفات منها اإلنسان والبشر    .قال إنه نسل من بشر قد قسط وشذ ونشز وفجر

األخر ومن قال إن املراد ابلنفس الواحدة هو آدم عليه السالم فقد نفس عن نفسه وعن النفوس    ،فقد أقسط وما برت
صلة بي   ال   ، ومن قال إن أصل أول البشر واإلنسان القردة فقد قرد وكفر  ،غليله وغليلهم  اهلموم والكروب وشفي 

القردة واخلنازير املوجودين هم من نسل من مسخ من بين  الذين ظنوا أن  اإلنس والقردة واخلنازير، أما الصحابة 
 2وسلم.   إسرائيل، فأجاَبم ابلنفي سيد البشر صلى هللا عليه

 أن  إىل  العلماء من فريق ذهب  :مذهبي على  اللغة يف  مرتادفة  وقوع كلماتٍ  يف اللغة علماء اختلف الشرح:

 وقطرب، ،الفيوزآابدىو  جين، وابن وسيبويه، األصمعي،  هؤالء املثبتي ومنا،  فيه وواقع  اللغة يف اثبت الرتادف

 ومن  ب،املتقار  األلفاظ بي دقيقةٍ   فروقٍ  عن البحث وأوجبوا اللغة، يف الرتادف إنكار إىل آخر فريق والرماين. وذهب

 
الكويت  -حتقيق: غامن قدوري احلمد، مركز املخطوطات والرتاث    البيان يف عد آي القرآن،هـ(،  444أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد )املتوىف:    1

مكتبة  املدخل لدراسة القرآن الكري،  (،  1403(. وينظر: أبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم )املتوىف:  79م )ص:  1994-هـ1414الطبعة: األوىل،  
اإلتقان يف هـ(  911ل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر، )املتوىف:  (. السيوطي، جال312م )ص:    2003  -هـ    1423السنة، القاهر الطبعة: الثانية،  

 (.232/ 1م ) 1974هـ/ 1394حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: علوم القرآن، 
 َعْل ِلَمْسٍخ َنْسال  َواَل َعِقب ا، َوَقْد َكاَنِت اْلِقَرَدُة َواخْلََنازِيُر قـَْبَل َذِلَك«. ( قول النيب صلى هللا عليه وسلم: »ِإنَّ هللاَ ملَْ جيَْ 2050/ 4)صحيح مسلم، ورد يف  2
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 بناو   العسكري،  هالل وأبو "،األضداد"   يف وابن األنباري ،"اللغة فقه"    يف  والثعاليب وثعلب،  األعرايب، ابن هؤالء 

 1.فارس

فمنهم من قال بوجودها ومنهم من قال   .يف القرآن   مرتادفةٍ   وقوع كلماتٍ  علماء علوم القرآن يف كذلك اختلف 
   2بعدم وجودها. 

ظن إن ما يُ   : ا ما قاله السيوطيأمّ   . ا دقيقة  بينها فروق    هناك كلمات مرتادفة يف القرآن إال أن فيما   إنّ   : والتحقيق 
. وفصحاؤهاترادفه فليس مبرتادف يف القرآن ففيه مبالغة إلفادة ما يف مرتادفات القرآن من فروق مل يتخيلها بلغاء العرب  

َاُدِف َما أَْمَكَن فَِإنَّ لِلرتَِّْكيِب َمْعىن  َغْيَ   ِت،ر مراعاة ااِلْسِتْعَمااَل فـََعَلى املفسِّ   ":الزركشي وقال  َمْعىَن َواْلَقْطُع بَِعَدِم الرتَّ
فْـرَاِد َوهِلََذا َمَنَع َكِثي  ِمَن اأْلُُصولِيَِّي ُوُقوَع َأَحِد اْلُمرَتَاِدَفْيِ َمْوِقَع اآْلَخِر يف الرتَّْكِ  فْـرَادِ اإْلِ   ."يِب َوِإِن اتَـَّفُقوا َعَلى َجَوازِِه يف اإْلِ

3 

 عنها.    فقد حتدثنا  ن سا وأمَّا كلمُة إن

وداللة واضحة على أن آدم هو أبوان وأنه ال صلة بي   ،ففي وصفنا َبا تشريف وتكرمي لناوأمَّا كلمُة بين آدم  
 اإلنسان والقرد. 

ومنُه   ،فالبشرَُة ظاهُر جلِد اإلنسانِ   ، ِء َمع ُحسٍن ومجالٍ هوَر الشَّيوتعيِن ظُ   ، وأمَّا كلمُة َبَشٍر فهَي: أصل  واحد  
ببش إفضاؤُه  وذلَك  املرأَة،  الرَّجُل  وظهور ابشَر  بشرهتم  وظهور  لظهورِهم  بشرَا   البشُر  َي  وسُِّ بشرهِتَا،  إىل  شأهنم   رتِِه 

 : والَبشيُ   ،وذلك خبالف الكثي من الكائنات احلية اليت يغطي جسده الوبر والشعر والصوف  ،ولظهورِهم على غيهم
رُُه تبشِ     يَا .احلسُن الوجِه. والَبشارُة: اجلماُل، ويُقاُل َبشَّرُت ُفالان  أبشِّ

َشرَُة األرِض: وبَ   ، والَبَشُر: ظاهُر جلِد اإلنسان "بشر" الَبَشرَةُ   ( هـ393ويف الصحاح اتج اللغة للجوهري )ت:  
 4والَبَشُر: اخللُق. وُمباَشرَُة املرأِة: مالمسُتها.  ، ِت األرُض، وما أحسن َبَشَرهَتاوقد أَْبَشرَ   ، ما ظهر من نباهتا

 
 (.211، دار املعارف، الطبعة: الثالثة، )ص: اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرقينظر: بنت الشاطئ، عائشة عبد الرمحن،  1
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: األوىل،    الربهان يف علوم القرآن،هـ(،  794ن حممد بن عبد هللا )املتوىف:  ينظر: الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدي  2

 (. 78/ 4م، ) 1957 - هـ  1376
 املرجع السابق.  3
 – ور عطار، دار العلم للماليي  حتقيق: أمحد عبد الغف  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،هـ(  393اجلوهري، أبو نصر إساعيل بن محاد، )املتوىف:    4

 (.590/ 2م، )1987 - هـ 1407بيوت، الطبعة: الرابعة 
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ُي َوالرَّاُء َأْصل  َواِحد : ظُُهوُر  :هـ(395:  فارس )تاييس اللغة البن  ويف مق  الشَّْيِء َمَع ُحْسٍن "َبَشَر" اْلَباُء َوالشِّ
ْنَساِن، َوِمْنُه اَبَشَر الرَُّجُل اْلَمْرأََة، َوَذِلَك ِإْفَضاُؤهُ   ،َومَجَالٍ  اْلَبَشُر َبَشر ا  َي  َوسُِّ   ،بَِبَشَرتِِه ِإىَل َبَشَرهِتَا  فَاْلَبَشرَُة ظَاِهُر ِجْلِد اإْلِ

 1َواْلَبَشارَُة، اجْلََماُل.   ،اْلَبِشُي احلََْسُن اْلَوْجهِ وَ   ،ِلظُُهورِِهمْ 

والواحِد واالثنِي واجلَمِع،   ، الَبشُر: اخللُق يقُع على األنَثى والذَّكر  : هـ(711ويف لساِن العرب البن منظور )ت:  
، و   ال يُثىنَّ وال جُيمُع، يُقاُل:  ، ويف التَّنزيِل:ِهَي بشر  . وَقْد يُثىنَّ ، وُهْم بشر  ، ومُهَا بشر   ﴿أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا﴾.  هَو بشر 

  2[47]املؤمنون:

 ،َبِشَر ِبَكَذا يـَْبَشُر ِمْثُل: َفرَِح يـَْفرَُح َوْزان  َوَمْعىن  َوُهَو ااِلْسِتْبَشاُر أَْيض ا  :هـ(770ويف املصباح املني للفيومي )ت:  
ُم ِمْنُه ُبْشُر َوااِلسْ   ،َويـَتَـَعدَّى اِبحْلَرََكِة فـَيـَُقاُل َبَشْرتُُه أَْبُشرُُه َبْشر ا ِمْن اَبِب قـََتَل يف لَُغِة هِتَاَمَة َوَما َوااَلَها  ، َواْلَمْصَدُر اْلُبُشورُ 

َعُة اِبللَُّغَتْيِ، َواْسُم اْلَفاِعِل ِمْن اْلُمخَ   ،ِبَضمِّ اْلَباءِ  فَِّف َبِشي  َوَيُكوُن اْلَبِشُي َوالتـَّْعِديَُة اِبلتـَّْثِقيِل لَُغُة َعامَِّة اْلَعَرِب َوقـَرَأَ السَّبـْ
 ،َواْلِبَشارَُة أَْيض ا ِبَكْسِر اْلَباِء َوالضَّمُّ لَُغة  َوِإَذا أُْطِلَقْت اْخَتصَّْت اِبخلَْْيِ   ْن َذِلَك. يف اخلَْْيِ َأْكثـََر ِمْن الشَّرِّ َواْلُبْشَرى فـُْعَلى مِ 

ْنَساِن َواِحُدُه َواْلَبَشرَُة ظَاِهُر اجْلِْلِد َواجْلَْمُع اْلَبَشُر ِمْثُل: َقَصَبٍة َوَقَصٍب ُُثَّ أُْطِلَق عَ   ، اِبْلَكْسِر َطاَلَقُة اْلَوْجهِ   ،َواْلِبْشرُ  َلى اإْلِ
َواَبَشَر الرَُّجُل َزْوَجَتُه  [.47]املؤمنون: ﴾نـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا َ ﴿  :َويف التـَّْنزِيِل قَاُلوا  ،َومَجُْعُه َلِكنَّ اْلَعَرَب ثـَنـَّْوُه َوملَْ جَيَْمُعوهُ 

ُه بِبَ   مَتَتََّع بَِبَشَرهِتَا.  3  .َشَرتِهِ َواَبَشَر اأْلَْمَر تـََوالَّ

هـ(: الَبَشُر: اخلَْلُق، يـََقُع على األُنـَْثى والذََّكِر، والواِحد واإِلثـَْنْيِ واجلَْمِع، 1205ويف اتج العروس للزَّبيدي )ت:  
، َكَذا يف  ، َوُهَو َبَشر ، ومها َبَشر ، وهم َبَشر  ُحَكم: الَبَشُر، ]حُمَرََّكة    ، الّصحاح  اَل يـَُثىنَّ َواَل جُيَمُع، يـَُقال ِهَي بَشر 

: [ َويف امل
(، َويف التـَّْنزِيل اْلَعزِيز: ا أَو مجعا، َوقد يـَُثىنَّ  [.47﴿أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا﴾]اْلُمْؤِمُنوَن:    اإِلنساُن، ذََكرا  أَو أُنـَْثى، َواِحد 

َي اإِلنساُن َبَشرا ؛  املِْصباح: لكّن العَرَب ثـَنـَّْوه َومل جَيَْمُعوه. قَالَ  َويف     شيُخنا، نـَْقال  َعن بعض َأْهِل ااِلْشِتَقاق: سُِّ
   4لَِتجرُِّد َبَشَرتِه من الشََّعر والصُّوف والَوبَر. 

الَفرُق   :هـ( يف الُفروِق اللُّغويَّةِ 395هالٍل العسكرّي )ت:  أبوويف بياِن الفرِق بَي كلمِة )إنساٍن( و)َبَشٍر( يقوُل  
، يُقاُل رجل  اهليئةِ وهَي ُحسُن  ،  قولََنا البشُر يقتِضي ُحسَن اهليئِة، وذلَك أنَُّه ُمشتقى مَن الِبشارةِ   أن اِس والبشِر:  بَي النَّ 

 
/  1م، )1979  -هـ  1399، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  مقاييس اللغة هـ(،  395ابن فارس، أمحد بن زكرايء القزويين )املتوىف:    1

251.) 
 (. 251/ 1، )مقاييس اللغة 2
 (.49/ 1بيوت، ) –املكتبة العلمية  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،هـ(، 770أمحد بن حممد، )املتوىف: حنو  لفيومي، أبو العباس ا 3
 (.183/ 10اتج العروس، ) 4
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ُم أحسُن احليوان   حسنَ   بشي  وامرأة  بشية  إذا كانَ  َي النَّاُس بشرَا  ألهنَّ  هيئة ، وجيوُز أن يُقاَل إنَّ قولَنا بشر   ِ اهلَيَئِة، فُسمِّ
احلركُة، يقتِضي الظُّهوَر، وُسُّوا بشرَا  لظهوِر شأهِنِم، وِمنُه ِقيَل لظاهِر اجللِد بشرة ، وقولَنا "النَّاُس" يقتِضي النُّوَس وُهَو 

. وتَقوُل: حُممَّد  َخُي البشِر. يَعُنوَن النَّاَس كّلُهم، ﴾ٰما ٰهذا إال َبَشر  ﴿شُر واحد  ومَجع ، ويف القرآِن:  والنَّاُس مجع  والبَ 
 1 .[47]املؤمنون:﴾لَِبَشَرْيِن ِمْثِلَنا﴿ويُثىنَّ الَبشُر فُيقاُل بشرَاِن:  

ويف بعض   ،ا بلفظ بشرى موصوف  أخر   ومرة    إنسان ا بلفظ  موصوف    ويف حديث القرآن عن الكائن املكرم مرة  
ميكن تعويض أبحدمها   ال   موضعا   منهما   وأن لكلٍّ   ،منهما حكمة  على أن لكلٍ   دليل    واحدةٍ   ا يف آيةٍ األحيان َبما مع  

 وهذا من ابب تعدد الصفات فال يلزم منها تعدد الذات.  يف السياق القرآين. 

خلق   فسمي به آدم ألنه ،  ضوهي السواد و السُّْمرة أو البيامن صفة األُْدمة،    مشتق    وأما كلمة آدم فإهنا اسم  
   2ويف تسميته َبذا العلم إشارة إىل أنه خلق أول ما خلق من األرض تراَبا وطينها.   ن،من أدمي األرض ال ألجل اللو 

الكري جيب علينا ذكرها والتعليق ن  آ يف القر   واإلنسانخر يف بيان الفرق بني البشر  هذا وإن هناك أقواال أُ 
  :أييتمنها ما  ة،اما للفائدعليها إمت

تزول عنه إال بعد   ة والصورة احلية واملرئية للمخلوق اإلنساين وهي صفة ال ئإن كلمة "البشر" تعين صفة اهلي  -
نسان ز اإلوالنفس متيّ للمخلوق البشري فبالعقل    واإلدراك". تعين الصفة ذات العقل والنفس  ان اإلنس  وكلمة "   املوت.

 أن  ولذلك   .بدون عقل ونفس سينحدر إىل مستوى ابقي احليواانت رغم بشريته  فاإلنسان  ،عن ابقي الكائنات احلية
. وعندما يريد ابإلنسان القرآن الكرمي عندما خياطب البشر مبستوى عقوهلم وما حيملون من نفس يف داخلهم يناديهم  

اإل أن خياطب  الكرمي  تعاىل:  القرآن  أو يصفه ابلبشر كقوله  يناديه  احلية  َربَُّك ﴿نسان يف هيأته وصورته  قَاَل  َوِإْذ 
مَّْسُنوٍن   مَحٍَإ  ْن  مِّ َصْلَصاٍل  مِّن  َبَشر ا  َخاِلق   ِإيّنِ  لَُه   (28)لِْلَماَلِئَكِة  فـََقُعوا  رُّوِحي  ِمن  ِفيِه  َونـََفْخُت  َسوَّيـُْتُه  فَِإَذا 

َها ُروَحَنا فـََتَمثََّل هَلَا َبَشر ا َسِواي  ﴿  [ 29  –   28]احلجر  ﴾َساِجِدينَ  أخرى: إن   وبعبارةٍ   [19]سورة مرمي    ﴾ فََأْرَسْلَنا إِلَيـْ
نفخ الروح فيه    ت تسويته ومتّ "بشر" تدل على الصورة الطينية للمخلوق الذي مل تنفخ فيه الروح بعد فإذا متّ   كلمة

 
 (. 276)ص  الفروق اللغوية،العسكري (. و ، حسن املصطفوي، مادة )بشرواملفردات للراغب، الصحاح ينظر:  1
 –، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب زاد املسري يف علم التفسري هـ(، 597اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي )املتوىف:  2

حتقيق:   ري القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن تفسهـ(،  671(. القرطيب: أبو عبد هللا حممد بن أمحد )املتوىف:  1/62ه، )   1422  -بيوت، الطبعة: األوىل  
 (.1/417م، ) 1964-هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية 
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ة والصورة احلية ئهي صفة اهلي  الكائنات األخرى. فكلمة "البشر"  يدرك به ومييزه عن  وعقل    " فيه نفس  إنساانأصبح " 
  1للمخلوق البشري. واإلدراكللمخلوق اإلنساين وكلمة "االنسان". تعين الصفة ذات العقل والنفس  

يف   خمتلفةٍ   استخدامهما بطريقةٍ   ، إال أهنما متّ واحدٍ   تدالن على كائنٍ   (البشر  - االنسان  )إن هاتي الكلمتي    -
 مجع   إنحيث    ،معىن املساواة  إظهار آايت القرآن الكرمي، حيث استخدم القرآن الكرمي كلمة بشر عندما أراد هللا  

 غي مشرتكةٍ   وبعبارة أخرى: إن صفة األنس هي صفة    .اإلنسانيةالبشر متساوون، بينما االختالف يظهر يف    مجيع 
صفة البشر هي   أن على حي    ،ومنهم سعيد طيب  ،فاوتون يف اإلنسانية منهم شقي خبيثفالناس مت  ،جلميع الناس

وهلذا فرقوا بي كلية    لإلنسان.ا ماداي  ا فيزيولوجي  فالناس متساوون يف البشرية لكوهنا وجود    ، صفة مشرتكة جلميع الناس
 الطب اإلنساين وكلية الطب البشري.

، إال أنه إذا أراد القرآن بيان مرحلة التكوين واحدٍ   والبشر تدالن على كائنٍ وإن هاتي الكلمتي االنسان    -
َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َخاِلق  َبَشر ا   ﴿كما يف قوله تعاىل:  العنصري لإلنسان وأطواره فإنه يذكر كلمة " البشر"

َمْسُنونٍ  مَحٍَإ  ِمْن  َصْلَصاٍل  مَحٍَإ قَالَ ﴿،  [28]احلجر:  ﴾ِمْن  ِمْن  َصْلَصاٍل  ِمْن  َخَلْقَتُه  لَِبَشٍر  أِلَْسُجَد  َأُكْن  ملَْ   
، [54]الفرقان:  ﴾َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشر ا َفَجَعَلُه َنَسب ا َوِصْهر ا وََكاَن َربَُّك َقِدير ا﴿،  [33]احلجر :  ﴾َمْسُنونٍ 

َتِشُرونَ َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب  ﴿ ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيّنِ َخاِلق  َبَشر ا ﴿ ،  [20  ]الروم : ﴾ ُُثَّ ِإَذا أَنـُْتْم َبَشر  تـَنـْ
الثاين وآية "الروم" نصّ   ت على املكون األول "املاء"، فآية "الفرقان" نصّ .  [71]ص :  ﴾ِمْن ِطيٍ  ت على املكون 
وما يطرأ هلذا الطي من حتوالت "احلمأ   المتزاج العنصرين لتشكيل تركيبة "الطي"،  وآية "ص" جاءت بياان    "الرتاب"،

فإنه يذكر كلمة "   والصلصال". وإذا أراد القرآن بيان مرحلة التكوين البيولوجي )النطفة، العلقة، املضغة، العظام...( 
ُتْم يف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث فَِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُُثَّ ِمْن اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإْن ُكنْـ ﴿اإلنسان" و"الناس": كما يف قوله تعاىل:

َ َلُكْم َونُِقرُّ يف اأْلَْرَحا  ْم ِم َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل ُمَسم ى ُُثَّ ُُنْرُِجكُ نُْطَفٍة ُُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُُثَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلََّقٍة َوَغْيِ خُمَلََّقٍة لِنـَُبيِّ
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَويف َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإىَل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل يَـ  ئ ا َوتـََرى اأْلَْرَض ِطْفال  ُُثَّ لِتَـبـْ ْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم َشيـْ

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنـْبَـ  ْنَساَن ِمْن ﴿   ،[5]احلج :  ﴾َتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج ََبِيجٍ َهاِمَدة  فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ َولََقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َة ُمْضَغة  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَام ا ُساَللٍَة ِمْن ِطٍي ُُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفة  يف قـَرَاٍر َمِكٍي ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقة  َفَخَلْقَنا اْلَعَلقَ 

ُ َأْحَسُن اخْلَالِِقَي ُُثَّ ِإنَُّكْم بـَعْ َفكَ  َد َذِلَك َلَميُِّتوَن ُُثَّ ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َسْواَن اْلِعظَاَم حلَْم ا ُُثَّ أَْنَشْأاَنُه َخْلق ا آَخَر فـَتَـَباَرَك اَّللَّ
ْنَساَن ِمْن نُْطفَ ﴿،  [16-12]املؤمنون:﴾تـُبـَْعثُونَ  يع ا َبِصي اِإانَّ َخَلْقَنا اإْلِ َتِليِه َفَجَعْلَناُه سَِ ، [2]اإلنسان :  ﴾ٍة أَْمَشاٍج نـَبـْ

 
 (. 110، دار أخبار اليوم، القاهرة، )صأيب آدمينظر: عبد الصبور شاهي،  1
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ْنَساُن أانَّ َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيم  ُمِبي     أََوملَْ يـَرَ ﴿ ْنَساُن َأْن يرُْتََك ُسد ى أملَْ ﴿،  [77]يس:﴾اإْلِ َأحَيَْسُب اإْلِ
َعَلى َأْن    ُُثَّ َكاَن َعَلَقة  َفَخَلَق َفَسوَّى َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِ الذََّكَر َواأْلُنـَْثى  أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدرٍ َيُك نُْطَفة  ِمْن َميِنٍّ مُيْىَن 

 1 .[40-36]القيامة:﴾حُيِْيَي اْلَمْوَتى

  واخلالصة: 

اسم   تدل على املدح، على حي كلمة االنسان تدل على الذم وهو  آايت القرآن الكرمي  كلمة البشر يف  إنّ   -
َسأَْلُتُموُه آاَتُكْم ِمْن ُكلِّ َما  ﴿  ،﴾َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشر  ِمثْـُلُكمْ ﴿  قال تعاىل:  ،ع جلوامع الضعف والشر يف آن واحد جام 

ْنَساَن َلظَُلوم  َكفَّار   ن السياق الغالب على اإلنسان هو إ  أخرى:  وبعبارةٍ   ﴾ َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت اَّللَِّ اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اإْلِ
ا يف كالم عن نيب أو رسول سواء أكان الكالم ألن كلمة البشر ترد دائم    .الذم والسياق الغالب على البشر هو املدح

  .نه عن نفسه أو من قومه عنه، أما كلمة اإلنسان تصاحب أشياء توجب الذمم

على حي يطلق   ا، الروحي ومل يكن مكلف    هؤ وإنه يطلق لفظ البشر على الشخص الذي مل يكتمل بعد بنا   –
 وليس كلّ   هو بشر،  انسانٍ   ف الذي يستطيع االلتزام مبا أيمره هللا، ويقال إن كلّ لفظ االنسان على الشخص املكلّ 

 .انسان   بشرٍ 

سمن وال يغين من جوع بل هي ذوات أكل مخط وأثل هذه اآلراء واألقوال ما مل ينضج وال يُ   : إنّ والتحقيق 
 . قليلٍ   وشيء من سدرٍ 

 يوه ،ا القول أبن اإلنسان أصله قرد فمبين على نظرية داروين يف أن اإلنسان والقرد من أصل واحد وأمّ        
الواقع والشرع والعقل   يكذَباة وابطلة تدل على جهل وغفلة صاحبها وعلى كون ما قاله خرافة علمية  نظرية فاسد 

مل يكن كافرا ابهلل،   وهونظرية التطور    يقلنا إن هذا القول مبين على نظرية داروين وه، و والعرف اخلاص والعام معا  
بل مل يقل إن   ،من امللحدين  اد واستند عليها كثي  أدت إىل اإلحل  هذه   يداهن الكنيسة، لكن نظريتهكان يهوداي    بل

وقد استندت عليها نظرية ، م1868ل(، وهو الذي أدخلها يف نظريته عام  جهي) قاهلا العامل    وإَّنا اإلنسان أصله قرد،  
نظرية   :واستندت عليها أيضا  ،ماركس يف املادية، ويف إنكار وجود هللا وأن احلياة قائمة على الغذاء والسكن واجلنس

يف الروحية احلديثة، ونظرية   ( برجسون )، وكذلك نظرية  حيواان جنسيافرويد يف التحليل النفسي، ابعتبار اإلنسان  
إىل اجملال السياسي   داروينسارتر يف الوجودية، وقد أدخلها هربت سبنسر إىل جمال علم االجتماع، بل تعدت نظرية  

 
 ينظر: املرجع السابق.  1
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لدول الضعيفة بناء على ما أصله دارون أبن البقاء لألقوى، وأن احلياة قائمة على الصراع، واحتالل الدول العظمى ل 
 وأن هذا أمر طبيعي يف هذا الكون! 

أربعة هي:  و  نقاط  عنه يف  تتلخص  داروين  لألقوى.  -3النشوء.  -2االرتقاء.  -1نظرية  االنتخاب -4البقاء 
 .الطبيعي

ل أبن الكافرين أوالد القردة واخلنازير فيحمل على اجلدل واملنع واجملاز. وأما القول أبن القرد أصله اإلنسان والقو 
والدليل على ذلك ما أجابه النيب صلى هللا عليه وسلم على سؤال بعض أصحابه الذين بنوا سؤاهلم على نظرية 

 – عنه    رضي هللا  –التطور، لكنها عكس نظرية داروين. فقد جاء يف احلديث الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  
قال: سأل الصحابة رضوان هللا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل القردة واخلنازير املوجودون هم من نسل 

 أَوْ   قـَْوم ا،  يـُْهِلكْ   ملَْ   َوَجلَّ   َعزَّ   هللاَ   ِإنَّ : »-صلى هللا عليه وسلم  –من مسخ من بين إسرائيل، فأجاَبم ابلنفي، فقال
،  هَلُمْ   فـََيْجَعلَ   قـَْوم ا،  يـَُعذِّبْ  وصرّ «َذِلكَ   قـَْبلَ   َكانُوا  َواخْلََنازِيرَ   اْلِقَرَدةَ   َوِإنَّ   َنْسال  اإلسالم، .  فقهاء  من  واحد  غي  ح 

: قوله صلى هللا عليه وسلم القردة واخلنازير كانت موجودة قبل زمن املسخ، فيقول: كالنووي وابن حجر وغيمها أنّ 
   1أي قبل مسخ بين إسرائيل فدل على أهنا ليست من املسخ.  "كانوا قبل ذلكوإن القردة واخلنازير  "

 ما جاء يف بعض النصوص منها:   والذي جعلهم يسألون هذا السؤال هو

 :[، وقوله65قرة:  ]الب﴾َولََقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت فـَُقْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدة  َخاِسِئيَ ﴿قوله تعاىل:    
ُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـُْهمُ و ﴿  اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُقْل َهْل أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبَة  ِعْنَد اَّللَِّ َمْن لََعَنُه اَّللَّ

فـََلمَّا َعتَـْوا َعْن َما هُنُوا َعْنُه قـُْلَنا هَلُْم ُكونُوا ِقَرَدة  ﴿  وقوله:  ،[60]املائدة:  ﴾السَِّبيلِ أُولَِئَك َشرى َمَكاان  َوَأَضلُّ َعْن َسَواِء  
 .[166]األعراف:    ﴾َخاِسِئيَ 

 ا بذكر ما يلي:وه    االدعاءكون هذا    حنن نكتفي هنا يف بيانو 

اإلنسان عن احليواانت من حيث اجلينات   اختالف  (عرف علماء علم اجلينات)أنه أثبت العرف اخلاص    :أوال  
ع  :فمثال   وأربعي كروموسوما   ستة  على  اإلنسان  يف  اجلسمّية  اخللية  يف  حتتوي  اجلسمّية  اخللية  حتتوي  حي  ىل 

ائٍِر َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَ ﴿  قال تعاىل:   ،موسوما  إىل غي ذلكالشمبانزى والغوريال على مثانية وأربعي كرو 
 . [38]األنعام:  ﴾َيِطُي جِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمم  أَْمثَاُلُكْم 

 
بيوت، الطبعة: الثانية،   –، دار إحياء الرتاث العريب  املنهاج شرح صحيح مسلمهـ(،  676)املتوىف:    ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف  النووي:  1

 (.353/ 6، )ه1379بيوت،  -، دار املعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري(، وابن حجر: أمحد بن علي العسقالين، 214/ 16) 1392
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التطور، بل يقر   :ااثني   الذين كفروا رغم عداوته آلدم عليه السالم ال يقول بنظرية  إبليس الذي هو ويل  أن 
 :أبمرين

كما قال تعاىل: .وطي  من ترابٍ   خملوق  الثاين: أنه   .مستقل    خلقه هللا تعاىل، وأنه خلق    آدم خملوق    األول: أنّ 
قَاَل َأاَن َخْي  ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن  ْنَت ِمَن اْلَعاِليَ ِإبِْليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبَْت أَْم كُ  قَاَل ايَ ﴿

 .[76 -75]ص:  ﴾اَنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍ 

َواْتُل ﴿  الذي قاله جنود إبليس رغم امتناع إبليس نفسه أن يقوله فيفرض علينا أن نذكر قوله تعاىل: أما الشطط  
َها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ َكَمَثِل ﴿وقوله تعاىل:  ،[175]األعراف:﴾َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَيـْ

َلِميَ ٱلشَّْيطَٰ  ٓ َأَخاُف ٱَّللََّ َربَّ ٱْلعَٰ نَك ِإنِّ ِن ٱْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإنِّ بَرِٓىء  مِّ  .[16]احلشر:﴾ِن ِإْذ قَاَل ِلإْلِنسَٰ

 من حنسبهم من الصاحلي من بعض  به    يلالبشر فقد ابتُ   أاب وأما القول أبن آدم هو أبو اإلنسان وليس          
حيث ذهب إىل التمييز بي كلميت "البشر" و"اإلنسان" فقال: إن كلمة رمحه هللا    لصبور شاهيفمنهم عبد ا  .علمائنا
طلق على األطوار القدمية اليت كان عليها اإلنسان قبل استصفاء هللا آلدم من بي بقية املخلوقات اليت يطلق "بشر" تُ 

ظهر   خملوقٍ   يف كلّ   عام    البشر( لفظ  فهو )ي،  فالبشر: تسمية لذلك املخلوق الذي أبدعه هللا من الط  ؛عليها "بشر"
ا ف  من كان من البشر مكلّ   بكلّ   خاصى   اإلنسان( لفظ  )على سطح األرض، يسي على قدمي، منتصب القامة، و 

البشر   أابآدم هو أبو اإلنسان وليس    ا: إن قال أيض  و   بشر، وليس كل بشر إنساان.  إنسانٍ   مبعرفة هللا وعبادته، فكلّ 
 1. وإن آدم جاء مولودا  ألبوين، وأن حواء جاءت كذلك

طنطاوي جوهري والشيخ املراغي وسيد قطب رمحهم   :ومن سبقه ابالبتالء أبمثال هذه الفرضية من املعاصرين
جزات العلوم احلديثة فيها اليت هللا حيث إهنم حاولوا إعطاء تفسيات جديدة لبعض اآلايت القرآنيَّة، مستخدمي من 

ومن العجيب أن الدكتور عبد الصبور شاهي رفض   ، ةمل تثبت ومل تستقر فخالفوا يف بعضها ما أمجعت عليه األم
ا آراءه القرآنية واحلديثية اليت 1993ترقيَة أيب زيد إىل درجة أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة، يف العام   ، منتقد 

 سبحان من ال يسهو وال يغلط. فاألمة.    خرجت عن إمجاع

  بذكر ما يلي:  أيض ا   اوه    االدعاءكون هذا    حنن نكتفي هنا يف بيانو 

 
 (.122، 104)، أيب آدم :يراجع كتابه 1
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عه األيسر لقت زوجه منه من ضل لق من تراب وخُ آدم خُ   ملا اجتمعت عليه األمة من أنّ   إن هذا خمالف  - 1
 القرآن والسنة والواقع.   ه ومستند ذلك كل ،وخلق نسله من ماء مهي

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم ﴿منها: قوله تعاىل:    ،قطعية    ملا تدل عليه النصوص داللة    إن هذا خمالف  - 2
فـََيُكونُ  لَُه ُكن  قَاَل  ُُثَّ  تـُرَاٍب  ِمن  َوِفيَها  ﴿،  [ 59]آل عمران:  ﴾َخَلَقُه  َخَلْقَناُكْم  َها  اَترَة  ِمنـْ ُُنْرُِجُكْم  َها  َوِمنـْ نُِعيدُُكْم 

نَساِن ِمن ِطيٍ ﴿،  [ 55]طه:  ﴾أُْخَرىٰ  ُ أَنبَـَتُكم  ﴿،  [ 7]السجدة:  ﴾ألَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق اإْلِ َواَّللَّ
 [.18-17]نوح:  ﴾ُُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوخُيْرُِجُكْم ِإْخرَاج ا اأْلَْرِض نـََباات    مِّنَ 

ِإنَّ هللَا َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيََّة  : "عن أيب هريرة بلفظ  أمحد   رواهفيما  قوله صلى هللا عليه وسلم    ومنها:
َتِهَيَّ أَقْـَوام  َفخْ اجْلَاِهِليَِّة، َوَفْخَرَها   َرُهْم ِبرَِجاٍل، اِبآْلاَبِء، ُمْؤِمن  تَِقيى، َوفَاِجر  َشِقيى، َوالنَّاُس بـَُنو آَدَم، َوآَدُم ِمْن تـُرَاٍب، لَيَـنـْ

هِتِْم ِمَن اجْلِْعاَلِن الَّيِت َتْدَفُع أِبَْنِفَها النََّتَ   1".  أَْو لََيُكونُنَّ أَْهَوَن ِعْنَد هللِا ِمْن ِعدَّ

ََها   : "سلمرسول هللا صلى هللا عليه و   قال: قال   أمامه عن أيب   لبيهقيوأخرج ا َوهللاُ أَْذَهَب َفْخَر اجْلَاِهِليَِّة َوَتَكربُّ
أَ  َفَمْن  أَتْـَقاُكْم  ِعْنَد هللِا  َأْكَرَمُكْم  َوِإنَّ  الصَّاِع اِبلصَّاِع،  َوَحوَّاَء َكَطفِّ  َوأََمانـََتُه ِِباَبئَِها، ُكلُُّكْم آِلَدَم  ِديَنُه  تـَْرَضْوَن  اَتُكْم 

 2". فـََزّوُِجوهُ 

ُكلُُّكْم بـَُنو آَدَم، َوآَدُم ُخِلَق ِمْن تـُرَاٍب   " :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن حذيفة قال  وأخرج البزاز،
َتِهَيَّ قـَْوم  يـَْفَخُروَن ِِباَبئِِهْم َأْو لََيُكوَننَّ َأْهَوَن    3".   َعَلى اَّللَِّ ِمَن اجْلَْعاَلنِ لَيَـنـْ

 ،مؤمن  تقيى   ِء،يََّة اجلاهليِة وفخَرها ابآلاب" إنَّ هللَا قد أذهب عنكم ُعبِّ  وجاء يف صحيح اجلامع عن أيب هريرة
أو لَيكونُنَّ   ،إَّنا هم فحم  من فْحِم جهنمَ   ،َيَدَعنَّ رجال  فخَرهم أبقوامٍ لَ   ، وآدم من تراب  ،بنو آدمَ   أنتم  ، وفاجر  شقيى 

  4.أهوَن على هللِا من اجلِْعاَلِن اليت تدفُع أبنْفها النَِّتَ"

 
 (.8736( رقم احلديث )349/ 14، مسند أيب هريرة رضي هللا عنه )املسند اخرجه أمحد يف  1
 (.4773( رقم احلديث)131/ 7ابب )وما جيب حفظ اللسان منه الفخر( ) شعب اإلمياناخرجه البيهقي، يف  2

 (.2938( رقم احلديث )340/ 7)مسند املستظل بن حصي عن حذيفة( ) البحر الزخار مسند البزاراخرجه البزار، يف  3
( احلديث: حسن )واجلَُعُل: ُدَويـْبَّة  سوداُء وهي ما تُعَرُف اليوَم ابخلُنُفساِء، 1787( الرقم: )1/368حرف األلف )يف صحيح اجلامع،  أللبايناأخرجه  4

 ابِء(. "الَّذي يُدحرُِج "اخلِرَاَء أبَنِفه ُعبِّيََّة: ما كان ِمنها ِمن ِكرْبٍ، "وَفْخَرها ابآل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura71-aya17.html
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ا وحتنـََّنْت على ولِدها إالَّ كهاَتْي، أمامهاي أاب  وحديث: " ! ما أان وأَمة  سفعاُء اخلدَّْين سفعاُء املِعصَمْي آمَنْت برَبِّ
َها ِبابئِها، كلُّكم آلدِم وحوَّاَء، كطفِّ الصَّاِع ابلصَّاِع، وفرَّق بي السَّبَّابةِ   والُوسَطى، وهللاُ أذهُب َُنوَة اجلاهليَِّة وتكربُّ

   1. "وإنَّ أكرَمكم عند هللِا أتقاكم، فمن أاتكم ترَضْون ِديَنه وأمانَته فزوِّجوه

ُنرت ورمت وبليت وعلى نتائج   بشريةٍ   العثور على عظامٍ   يكون مضطرا إىل مبخالفة اإلمجاع    يابتل  من   أن- 3
ت اليت تلقى يف احلافرة. التقديرات اجليولوجية لعمر اإلنسان ليست حجة    احلفرايَّ ، وألهنا تقريبية، وقد ذلك ألن 
ا فتنقل  الصخور قدميةحتدث هزات أرضية  الطبقات   ، لعظام إىل طبقات من  بعمر  العظام  يقاس عمر  لذلك ال 
 املتشكلة اليت تضم العظام. 

فاآلايت تدل صراحة على أن آدم النيب هو أول البشر وال توجد   ،للواقع   وخمالف    كاذب    هذا ادعاء    واخلالصة: 
على أنه إشارات من قريب أو بعيد لوجود إنسان قبل آدم، فاإلنسان منذ النشأة األوىل ترك شواهد وبصمات تدل 

[، فآدم إضافة إىل أنه أبو 31]البقرة:  ﴾ َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَاَء ُكلََّها﴿   ،درج على األرض إنسان انطق متعلم  منذ أن
 البشر فهو أيض ا أول األنبياء، فكان متعلم ا انطق ا، له لغته اليت يتخاطب َبا، عارف ابألساء ومسمياهتا. 

اإلنسان األول على األرض هو إنسان الكهوف الذي   أنّ   منها:  ، ختالف ذلك  وَبذا يتبي لنا بطالن أقوالٍ   
ُْم َخْلَق ﴿   قال تعاىل:  ، عرف النار والصناعات املناسبة لهعاش كاحليوان ومل يعرف احلياة املدنية، أو مل ي مَّا َأْشَهدهتُّ

ا  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ   . [51]الكهف:  ﴾اْلُمِضلَِّي َعُضد 

َها َزْوَجَها لَِيْسُكَن ﴿  وأما القول أبن النفس الواحدة يف هذه اآلايت  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
َهاۖ  ُهَما   اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن﴿  ، [  19]األعراف:  ﴾إِلَيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َها َزْوَجَها..﴿  ،[ 1]النساء:﴾رَِجاال  َكِثي ا َوِنَساء   نفس أخرى   ي [. ه 6]الزمر:  ﴾َخَلَقُكْم مِّن نَـّْفٍس َواِحَدٍة ُُثَّ َجَعَل ِمنـْ
لنفس الواحدة على أن املراد اب  قطعية    تدل داللة    كثية    آايتٍ ألن هناك  ،  وضالل    وغيى   خلق منها آدم وحواء فكفر  

النَّيبّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ حواء ُخِلَقْت ِمْن ِضْلع أي: من   وألنه قد بي  منها ما قدمنا.  ،هو آدم عليه السالم
 ا أو خلقت منها كلها. قصيي ضلعه عليه السالم اليسرى وهي أسفل األضالع على معىن أهنا خلقت من بعضه 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ففي احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أنه قال:  " اْستَـْوُصوا اِبلنَِّساِء   :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 
 وسنده ضعيف.  (.4773(، رقم احلديث )131/ 7، )ابب وما جيب حفظ اللسان منه الفخر( )شعب اإلمياناخرجه البيهقي يف  1



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 44-86 

61 
 

َذَهْبَت تُِقيُمُه َكَسْرتَُه َوِإْن تـَرَْكَتُه ملَْ يـََزْل َأْعَوَج، فَِإنَّ اْلَمْرأََة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ أَْعَوَج َشْيٍء يف الضَِّلِع أَْعاَلُه، فَِإْن  
 األمة على أن املراد ابلنفس الواحدة هو أبوان آدم عليه السالم.  وألنه أمجعت   1فَاْستَـْوُصوا اِبلنَِّساِء ". 

، فآدم إْنَسان مى واحدٍ ملس   ( اإلْنَسان، البشر، بين آدم: )إن هذه املفردات  :ويف ضوء ما قدمنا نستطيع أن نقول
وُ   كلها. بثالثتها  أما حنن نوصف    ،وبشر ويؤنس  ف صِ وآدم  ببشر ألنه ظاهر مجاله ووُ   ،إبنسان ألنه أينس  صف 

وحسنه وشأنه وأظهره هللا على كثي من خلق. وسخر له ما يف السموات واألرض وما بينهما وما حتت الثرى وما 
ويف وصفنا ببين آدم إشارة   ، ساء وأمثاهلا هو آدم عليه السالمالن  آيةواملراد من النفس الواحدة يف    يف جو السماء. 

  : كثيةٍ حقائَق  إىل 

  . هو أول البشر وأنه خلق مستقل  آدم منها: أن أابان 

ألنه لو مل يكن ،  [70اء:]اإلسر ﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم ..﴿  بدليل قوله تعاىل:   ومعصوم    مكرم    آدمأن أابان    ومنها:
 ا ملا وصفنا هللا يف مقام املدح والتكرمي والتشريف َبذا الوصف. ا ومكرم  معصوم  

  عنه.    لإلنسان وال فصال  أن القرد ليس أصال   ومنها:

 . مطالبثة فيه ثالوطبيعة خلقه و   بيان كرامة اإلنسان:  املبحث األول

 بيان كرامة اإلنسان وما خلق منه وما خلق له.   املطلب األول:  

 ضعف اإلنسان. بيان    :املطلب الثاين  

 بيان خلق اإلنسان على الفطرة وبيان كونه مدنيا ومتدينا وحرا بطبعه.   :املطلب الثالث

❖  

 
)ابب خلق آدم صلوات هللا  الصحيح،  (، واخرجه البخاري يف  1468( رقم احلديث ) 1091/  2)ابب الوصية ابلنساء( )  الصحيحيف    اخرجه مسلم،  1

 (.3331( رقم احلديث )133/ 4) عليه وذريته(
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 :بيان كرامة اإلنسان وما خلق منه وما خلق له  املطلب األول: 

اإلنسان هو الكائن املكرم الذي خلقه هللا يف أحسن تقومي لعبادته وجعل له روحا وجسدا وعقال   القاعدة:
منه من تراب واألنثى من الضلع وخلق نسلهما من ماء مهي   وخلق الذكر  وإرادة وحرية وجعله خليفة يف األرض،

 مسلما أم كافرا.  سواء أكان ذكرا أم أنثى،  ،ونطفة أمشاج

 النظر يف القرآن َند أن هناك آايت كثية تدل على صحة هذه القاعدة.   إذا دققنا الشرح:

َولََقْد َكرَّْمنا َبيِن آَدَم َومَحَْلناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت ﴿ أما اإلنسان هو الكائن املكرم فلقوله تعاىل:
َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأََبٰ   ﴿،  [70]اإلسراء:﴾ا تـَْفِضيال  َوَفضَّْلناُهْم َعلى َكِثٍي ِمَّْن َخَلْقن
ال يـَْعُصوَن اَّللََّ ما ﴿أي ولكون هللا أمر املالئكة الذين قال هللا عنهم:    ،[34]البقرة: ﴾   َواْسَتْكرَبَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 
َوتـََرى اْلَمالِئَكَة َحافَِّي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ﴿ والذين قال عنهم رب العزة:    ، [6]التحرمي:  ﴾أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

 [ ابلسجود هلذا اإلنسان آدم عليه السالم سجود حتية وتعظيم.75]الزمر:  ﴾َرَبِِّمْ ُيَسبُِّحوَن حِبَْمِد 

ْنساَن يف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ ﴿وأما أن هللا خلق اإلنسان يف أحسن تقومي فلقوله تعاىل:  ُث ،[4]التي:﴾لََقْد َخَلْقَنا اإْلِ
وابتباع احلق واجتناب الباطل  ، العمل الصاحل والصربكرامته ابإلميان و   على أخرب أنه يرده أسفل سافلي إذا مل حيافظ
 وجيعله من األخسرين يف الدنيا واآلخرة. 

أن هللا مل خيلق اإلنسان مكرما فقط بل أنزل أحكاما يف كتبه وصحفه على لسان رسله حلفظ كرامته.  ال شكّ 
ألن   ا،تشرك به شيئ  اعبد هللا وال   :له  دينه وعقله وعرضه وماله ونفسه وحريته فقال  حبفظ منها األحكام اليت تتعلق  

قال   ، لإلنسان واجملتمع اإلنساين   الزان قتال وإهانةوقال له التزن ألن يف   ، الشرك ظلم عام ومطلق جيعل اإلنسان مهاان
تشرب اخلمر ألن اخلمر أم اخلبائث   وقال له ال   ،[32]اإلسراء:  ﴾َواَل تـَْقَربُوا الّزاَِن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشة  َوَساَء َسِبيال  ﴿ تعاىل:  

فيجعل اإلنسان ال يدري ما   وألن اخلمر وما يف حكمه كل ذلك خيمر العقل ويسرته ويغطيه ،  اليت تذهب كرامته
قوى فكلما زاد تقواه ُث إنه تعاىل بي أن اإلنسان يزيد كرامة إىل كرامته ابلت  ،وهكذا  ، يقول ويفعل بل جيعله مهاان

اي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ ﴿والتكاثر ابألموال واألوالد واألنساب لنسب فقال:  وابلتايل أبطل التفاضل والتفاخر   ،زادت كرامته
]احلجرات: ﴾نَّ اَّللََّ َعِليم  َخِبي   ْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعواب  َوقَباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَْتقاُكْم إِ َخلَ 
13]   . 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=78#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=78#docu
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 -29]احلجر:﴾  فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعواْ لَُه َساِجِدينَ ﴿  له روح فلقوله تعاىل:  وأما اإلنسان
]السجدة: ﴾  ٱألَْفِئَدَة قَِليال  مَّا َتْشُكُرونَ ُُثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّْمَع َوٱألَْبَصاَر وَ   ﴿ ،  [72ص:
9]. 

 َوَما َخَلْقُت ٱجلِْنَّ َوٱإِلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   ﴿ لعبادته وجعله خليفة يف األرض فلقوله تعاىل:  اإلنسانأّن هللا خلق  وأما  
ِئَكِة ِإيّنِ َجاِعل  يف ٱأَلْرِض َخِليَفة ..  ﴿  ،[56]الذارايت:  ﴾ الَ ِإْكرَاَه يف ٱلدِّيِن ﴿  ،[30]البقرة:﴾  َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَملَٰ

.. َ ٱلرُّْشُد ِمَن ٱْلَغيِّ َو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اأْلَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاٍت َوهُ ﴿  ،[256]البقرة:﴾  َقد تَـَّبيَّ

... آاتُكْم  ما  ُلوَُكْم يف  َشآَء    ﴿،  [65]األنعام:    ﴾لِيَـبـْ َوَمن  فـَْليـُْؤِمن  َشآَء  َفَمن  رَّبُِّكْم  ِمن  ٱحلَْقُّ   ﴾  فـَْلَيْكُفْر..َوُقِل 
اي داُوُد ِإانَّ َجَعْلناَك ﴿  ،[39]فاطر:  ﴾ ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف يف اأْلَْرِض َفَمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفرُهُ   ﴿   ،[29]الكهف:

ِإانَّ َهَديـَْناُه ٱلسَِّبيَل   ﴿ ،  [26]ص:  ﴾ ِبيِل اَّللَِّ َخِليَفة  يف اأْلَْرِض فَاْحُكْم َبْيَ النَّاِس اِبحلَْقِّ َوال تـَتَِّبِع اهْلَوى فـَُيِضلََّك َعْن سَ 
 [. 3]اإلنسان:﴾  ِإمَّا َشاِكرا  َوِإمَّا َكُفورا  

 من تراب واألنثى من الضلع وخلق نسلهما من ماء مهي ونطفة أمشاج فآلايتٍ   منه  خلق  الذكر   وأما اإلنسان 
تعاىل: ﴿    : منها  كثيةٍ  فـََيُكونُ قوله  لَُه ُكن  قَاَل  ُُثَّ  تـُرَاٍب  ِمن  َخَلَقُه  َءاَدَم  ٱَّللَِّ َكَمَثِل  ِعنَد  ِعيَسٰى  َمَثَل  ﴾]آل   ِإنَّ 

ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيم  ُمِبي ﴾ ]النحل:،  [59عمران: أٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب مَِّن ﴿    ،[4﴿َخَلَق اإْلِ
ُهَو ٱلَِّذي ﴿  ،  [5﴾]احلج:   خُمَلََّقٍة.. ٱْلبَـْعِث فَِإانَّ َخَلْقَناُكْم مِّن تـُرَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُُثَّ ِمن مُّْضَغٍة خمَُّلََّقٍة َوَغْيِ 

َعَلَقٍة..  ِمْن  ُُثَّ  نُّْطَفٍة  ِمن  ُُثَّ  تـُرَاٍب  مِّن  ..﴿  ،  [67﴾]غافر:  َخَلَقُكْم  أَْمَشاٍج  نُّْطَفٍة  ِمن  ٱإِلنَساَن  َخَلْقَنا   ِإانَّ 
َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِّن ﴿  ،  [20﴾]املرسالت:  أملَْ َُنُْلقكُّم مِّن مَّآٍء مَِّهيٍ ﴿  ،  [2﴾]اإلنسان: أٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ٱتَـُّقواْ 

ُهَما رَِجاال    َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ  .[1﴾]النساء:َكِثيا  َوِنَسآء  ..نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُ َأن خُيَفَِّف كافر فلنصوص كثية منها قوله تعاىل:﴿  السلم و امل  نثى أواألذكر و اليطلق على    وأما اإلنسان يُرِيُد ٱَّللَّ
َوِإَذا ﴾﴿    ِإَذا َمسَُّه ٱلشَّرُّ َجُزوعا  ﴾﴿    ِإنَّ ٱإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوعا  ﴿  ،  [28﴾]النساء:  َعْنُكْم َوُخِلَق ٱإِلنَساُن َضِعيفا  

ِلَدْيِه ِإْحَساان  مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرها  َوَوَضَعْتُه ﴿  ،  [21-19﴾]املعارج:   ٱْلُمَصلِّيَ ِإالَّ ﴾﴿    َمسَُّه ٱخلَْْيُ َمُنوعا   َنا ٱإِلنَساَن ِبوَٰ َوَوصَّيـْ
ُه َوبـََلَغ أَرْ  ُلُه ثـَٰلثُوَن َشْهرا  َحىتَّٰ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ بَِعَي َسَنة  قَاَل َربِّ َأْوزِْعيِنۤ َأْن َأشُكَر نِْعَمَتَك ٱلَّيِتۤ أَنـَْعْمَت ُكْرها  َومَحُْلُه َوِفصَٰ

ُه َوَأْصِلْح يل يف ُذرِّيَّيِتۤ ِإيّنِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإيّنِ  ِلحا  تـَْرضَٰ ، [15﴾]األحقاف:   ِمَن ٱْلُمْسِلِميَ َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل صَٰ
ِت َوٱأَلْرِض َوٱجْلَِباِل فَأَبْيَ َأن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـَْها َومحََ ﴿   وَٰ َلَها ٱإِلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوما  ِإانَّ َعَرْضَنا ٱألََمانََة َعَلى ٱلسَّمَٰ
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ُُثَّ َكاَن َعَلَقة  ﴾﴿    أملَْ َيُك نُْطَفة  مِّن مَّيِنٍّ مُيْىَنٰ ﴾﴿    َأحَيَْسُب ٱإِلنَساُن َأن يرُْتََك ُسد ى﴿  ،  [72﴾]األحزاب:  َجُهوال  
 .[39-36﴾]القيامة:  َفَجَعَل ِمْنُه ٱلزَّْوَجْيِ ٱلذََّكَر َوٱألُنَثىٰ ﴾﴿  َفَخَلَق َفَسوَّىٰ 

َوَلَقْد   ويف ورود كلمة اإلنسان يف سورة اإلسراء سبع مرات إشارة إىل ذلك حيث إنه قد جاء فيها قوله تعاىل:﴿ 
﴾]اإلسراء:َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـنَ  ، [70اُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيال 

إطالق كلمة اإلنسان على سورة يف القرآن ووردها ويف  ،  أكرب كرامة لبين اإلنسان   هيوأن فيها حادثة اإلسراء اليت  
أن يولد وعن وظيفته قبل أن يوجد إشارة إىل ما قدمنا أيضا. ، ويف إعالن ربنا يف املأل األعلى عن والدته قبل  فيها

 . [30ِإينّ َجاِعل  يف اأْلَْرِض َخِليَفة ﴾ ]البقرة: حيث قال: ﴿

ويف ،  ا من وجوه االستعمال والدالالتالقرآن الكرمي تسعي مرة، على عشرين وجه    يف لفظ اإلنسان  ويف ورود
حيث ،  إىل ما قدمنا أيضا  إشارة    دقيقٍ   عن جسم اإلنسان بتفصيلٍ   -وإرشاده هلم خالل هدايته للناس    - حديثه
اْلَمْأوى﴾   النفس: يف  :ذكر ِهَي  اجْلَنََّة  فَِإنَّ  اهْلَوى  َعِن  النـَّْفَس  َوهَنَى  َربِِّه  َمقاَم  َمْن خاَف  تعاىل: ﴿َوأَمَّا  قوله  مثل 

 اْصَطفاُه َعَلْيُكْم َوزاَدُه َبْسطَة  يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم..﴾]البقرة: : ﴿قاَل ِإنَّ اَّللََّ قوله  جلسم: يفا، و [41-40]النازعات:  
َمراِفِق﴾ ]املائدة: الوجه: يف قوله:﴿ اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل الْ ، و [247

الناصية: يف قوله: ﴿َكالَّ ، و [150أَْلَقى اأْلَْلواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرُُّه ِإلَْيِه﴾ ]األعراف:  الرأس: يف قوله:﴿ وَ ، و [6
َتِه لََنْسَفعا  اِبلنَّاِصَيِة. انِصَيٍة كاِذبٍَة خاِطَئٍة﴾ ]العلق:   اجلبي: يف قوله: ﴿فـََلمَّا َأْسَلما َوتـَلَُّه لِْلَجِبِي ، و [16،  15لَِئْن ملَْ يـَنـْ

ْقَت الرُّْؤاي ﴾ ]الصافات:    انَديْناُه َأْن اي ِإْبراِهيمُ . وَ  ﴿قاُلوا فَْأتُوا بِِه َعلى أَْعُيِ   قوله:   العي: يف ، و [105  -  103َقْد َصدَّ
اخلّد: يف قوله:﴿ َوال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوال مَتِْش يف اأْلَْرِض َمَرحا  ﴾ ، و [61النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن ﴾ ]األنبياء:  

ا َأنَّ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس َواْلَعْيَ اِبْلَعْيِ َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف ﴾]املائدة: األنف: يف قوله: ﴿وََكتَـْبنا َعَلْيِهْم ِفيه، و [18]لقمان :  
الفم: يف قوله:﴿ ، و [7األذن يف قوله: ﴿َوِإيّنِ ُكلَّما َدَعْوهُتُْم لِتَـْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأصابَِعُهْم يف آذاهِنِْم ..﴾ ]نوح: ، و [45

ُ َأْعَلُم مبا َيْكُتُموَن﴾ ]آل عمران:  يـَُقوُلوَن أِبَْفواِهِهْم ما لَ  أملَْ ََنَْعْل لَُه   ﴿   الّشفة يف قوله: ، و [167ْيَس يف قـُُلوَِبِْم َواَّللَّ
َنْيِ. َوِلساان  َوَشَفَتْيِ  َواْلَعْيَ اِبلْ ، و [9،  8]البلد:  ﴾َعيـْ النـَّْفَس اِبلنـَّْفِس  ِفيها َأنَّ  َعَلْيِهْم  َعْيِ الّسن: يف قوله: ﴿وََكتَـْبنا 

نِّ َواجْلُُروَح ِقصاص ﴾ ]املائدة:   نَّ اِبلسِّ اللسان: يف قوله: ﴿يـَْوَم َتْشَهُد ، و [45َواأْلَْنَف اِبأْلَْنِف َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِّ
احللق: يف قوله: ﴿فـََلْوال ِإذا بـََلَغِت احْلُْلُقوَم  َوأَنـُْتْم  ، و [24َعَلْيِهْم أَْلِسنَـتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم مبا كانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾]النور:  

ْنِذْرُهْم يـَْوَم اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى احْلَناِجِر كاِظِمَي ما احلنجرة: يف قوله:﴿َوأَ ، و [84-83ِحيَنِئٍذ تـَْنظُُروَن﴾ ]الواقعة:  
يٍم َوال َشِفيٍع يُطاُع﴾ ]غافر:   قوله: ﴿َوخيَِرُّوَن ِلأْلَْذقاِن يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوعا    الذقن: يف، و [18لِلظَّاِلِمَي ِمْن محَِ

قوله:﴿فَِإذا  ،و [109﴾]اإلسراء:   يف  َفُشدُّوا الرقبة:  ُتُموُهْم  أَْثَخنـْ ِإذا  َحىتَّ  الّرِقاِب  َفَضْرَب  الَِّذيَن َكَفُروا  لَِقيُتُم 
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و [4اْلَواثَق﴾]حممد:   ما كانُوا ،  ِإالَّ  جُيَْزْوَن  َهْل  الَِّذيَن َكَفُروا  َأْعناِق  يف  اأْلَْغالَل  ﴿َوَجَعْلَنا  قوله:  يف  العنق: 
و [33يـَْعَمُلوَن﴾]سبأ: ترقو ،  بـََلَغِت هي  لرّتقوة:  وا  ة،الرتاقى: مجع  ِإذا  قوله: ﴿َكالَّ  يف  النحر  بفقرة  احمليطة  العظام 

]القيامة:   اِقَي﴾  أَْمرِي﴾ ]طه:  ، و [26الرتَّ ْر يل  َوَيسِّ  . َصْدرِي  اْشرَْح يل  قاَل َربِّ  قوله:﴿  ، [26  -25الصدر يف 
اجللد: يف قوله:﴿َوقاُلوا جِلُُلوِدِهْم ، و [260ِئنَّ قـَْليب﴾ ]البقرة:  القلب: يف قوله: ﴿قاَل أََوملَْ تـُْؤِمْن قاَل بَلى َولِكْن لَِيْطمَ و 

ُ الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء﴾]فصلت:   العظم: يف قوله: ﴿ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقة  ،  [21ملَ َشِهْدمُتْ َعَلْينا قاُلوا أَْنَطَقَنا اَّللَّ
ُ َأْحَسُن اخْلالِ َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغة  َفخَ  ِقَي﴾ َلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاما  َفَكَسْواَن اْلِعظاَم حلَْما  ُُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقا  آَخَر فـََتباَرَك اَّللَّ

 اجلنب: يف قوله:﴿، و [12اللحم: يف قوله:﴿ َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتا ﴾]احلجرات: ، [14]املؤمنون: 
الّظهر: يف قوله: ]يـَْوَم حُيْمى َعَلْيها يف انِر ، و [191الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ ِقياما  َوقـُُعودا  َوَعلى ُجُنوَِبِْم﴾ ]آل عمران:  

ُتْم   البطن: ، و [35َتْكِنُزوَن ﴾]التوبة:  َجَهنََّم فـَُتْكوى َِبا ِجباُهُهْم َوُجُنوَُبُْم َوظُُهورُُهْم هذا ما َكنَـْزمُتْ أِلَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكنـْ
يف بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم َفال تـُزَكُّوا  يف قوله: ﴿ِإنَّ َربََّك واِسُع اْلَمْغِفرَِة ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنَّة   

]النجم:   َوُسُقوا، و [32أَنـُْفَسُكْم﴾  قوله:﴿  أَْمعاَءُهْم﴾ ]حممد:    األمعاء: يف  فـََقطََّع   العضد: يف ، و [15ماء  محَِيما  
املرفق: يف قوله:﴿ ، و [35قوله:﴿قاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك أبَِِخيَك َوََنَْعُل َلُكما ُسْلطاان  َفال َيِصُلوَن ِإلَْيُكما﴾]القصص:  
اليد: يف قوله:﴿ ، و [6ة:  اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفِق﴾ ]املائد 

األصابع: يف قوله:﴿جَيَْعُلوَن َأصابَِعُهْم ، و [2خُيْرِبُوَن بـُُيوهَتُْم أِبَْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَي فَاْعَتربُوا اي أُويل اأْلَْبصاِر﴾ ]احلشر:  
﴿بَلى قاِدرِيَن َعلى َأْن ُنَسوَِّي بَنانَُه﴾ ]القيامة: البنان: يف قوله:  ، و [19يف آذاهِنِْم ِمَن الصَّواِعِق َحَذَر اْلَمْوِت ﴾]البقرة:  

﴿   الساق: يف قوله: ، و [119األَّنلة: يف قوله: ﴿َوِإذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اأْلَانِمَل ِمَن اْلَغْيِظ﴾ ]آل عمران:  ، و [4
قوله:﴿ أهََلُْم أَْرُجل  مَيُْشوَن   األرجل: يف ، و [30  -29:  َواْلتَـفَِّت السَّاُق اِبلسَّاِق . ِإىل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمساُق ﴾]القيامة 

الكعبي: ، و [11األقدام: يف قوله: ﴿َوِلَيِْبَط َعلى قـُُلوِبُكْم َويـُثـَبَِّت بِِه اأْلَْقداَم﴾ ]األنفال: ، و [195َِبا﴾ ]األعراف: 
 . [6]املائدة:  ﴿َواْمَسُحوا ِبُرُؤِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبْيِ﴾    يف قوله: 

َبا واألعمال اليت يعملها واألشياء   ويف إخباره تعاىل عن أنه خيلق كل ما يتعلق ابإلنسان من املراحل اليت مرّ 
على ذلك  قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا   تدلتكرمي وتشريف له أيضا. ومن النصوص اليت    اليت خلقها له 

يع ا ُُثَّ اْستَـَوٰى ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَاَواٍتۚ  َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم ﴾]البق ُ َأْخَرَجُكم   ،[29رة:  يف اأْلَْرِض مجَِ ﴿َواَّللَّ
ئ ا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَةۙ  َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾]النحل:  مِّن بُُطوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن شَ  ﴿ِمْن ،  [78يـْ

إِ  َوَرمْحَة ۚ   مََّودَّة   َنُكم  بـَيـْ َوَجَعَل  َها  إِلَيـْ لَِّتْسُكُنوا  أَْزَواج ا  أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ َلُكم  َخَلَق  َأْن  آَلايَ آاَيتِِه  ِلَك  ذَٰ يف  لَِّقْوٍم نَّ  ٍت 
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ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن﴾]الصفات:  ،  [21يـَتَـَفكَُّروَن﴾]الروم:   ْنَسانُ  ﴿اَي أَيُـَّها   ،[96﴿َواَّللَّ َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرمِِي .  اإْلِ
  . [7-6:  االنفطارالَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك﴾]

أو طي الزب أو من  ،دل على أنه خلق من تراب أو طيوأما كون بعض اآلايت اليت جاءت يف خلق آدم ي
كلفظ   محأ مسنون أو من صلصال كالفخار فال يضر ألنه من ابب وقوع املخرَب به على أنواع خمتلفة وتطويرات شىتَّ 

 ، ﴾  ِإنَّ َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد ٱَّللَِّ َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُه ِمن تـُرَاٍب ُُثَّ قَاَل لَُه ُكن فـََيُكونُ : ﴿  من قوله تعاىل  ﴿ِمن تـُرَاٍب﴾
َوبَ [ ﴿  59﴿ِمن تـُرَاٍب﴾ ]آل عمران: َخَلَقُه  َخْلَق ٱإِلْنَساِن ِمن ِطيٍ ٱلَِّذۤي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء   ، [7﴾]السجدة:  َدأَ 

الَِّزبٍ ﴿ ِطٍي  مِّن  َخَلْقَناُهم  ِإانَّ  َخَلْقَنآ  مَّْن  أَم  َخْلقا   َأَشدُّ  أَُهْم  مَحٍَإ ،  [11﴾]الصافات:فَٱْستَـْفِتِهْم  ْن  ﴿مِّ
بل إن هذه أَلفاظ خمتلفة، ،  [14﴾]الرمحن:  َخَلَق ٱإِلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكٱْلَفخَّارِ ﴿  ،[33،  28  ،26مَّْسُنوٍن﴾]احلجر:

والطي غي الرتاب، إالَّ َأنَّ مرجعها كلها   ، ومعانيها يف َأحوال خمتلفة؛ أَلن الصلصال غي احلمأ، واحلمأَ غي الطي
 ، امن الرتاب َدَرجت هذه اأَلحوال ألن الرتاب إذا وضع فيه ماء صار طينا وهكذ إىل جوهر واحد، وهو الرتاب، و 

وكذلك األمر يف اآلايت اليت  وَبذا نكون قد أزلنا التناقض الذي يتومهه اجلاهلون من ظاهر هذه النصوص وأمثاهلا. 
َن ٱْلبَـْعِث فَِإانَّ َخَلْقَناُكْم مِّن تـُرَاٍب قال تعاىل: ﴿  جاءت يف خلق بين آدم أي نسله. أٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب مِّ

َلََّقٍة َوَغْيِ خُمَلََّقٍة.. ُهَو ٱلَِّذي َخَلَقُكْم مِّن تـُرَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ﴿    ،[5﴾]احلج:  ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُُثَّ ِمن مُّْضَغٍة خمُّ
 . [67﴾]غافر:  ُُثَّ ِمْن َعَلَقٍة.. 

وأما كون بعض اآلايت اليت تدل على أن هللا خلقنا من تراب وبعضها اآلخر تدل على أن هللا خلقنا من ماء 
ان من تراب وطي وجعل نسله من ماء مهي مين ميىن قال تعاىل: يضر ألن هللا بدأ خلق اإلنس  مهي مين ميىن فال

،  ﴾ مِّن مَّآٍء مَِّهيٍ  ُُثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُسالَلَةٍ ﴿  ،﴾ ٱلَِّذۤي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدأَ َخْلَق ٱإِلْنَساِن ِمن ِطيٍ ﴿ 
ُ ﴿    ، [9-7﴾]السجدة:  ُُثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّْمَع َوٱألَْبَصاَر َوٱألَْفِئَدَة قَِليال  مَّا َتْشُكُرونَ ﴿   َوٱَّللَّ

 .[11﴾]فاطر:   َخَلَقُكْم مِّن تـُرَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ َجَعَلُكْم أَْزَواجا .. 

 ضعف اإلنسان.    بيان   املطلب الثاين:

هناك خلق ضعيفا يف أحسن تقومي ووصف أبوصاف كلها تدل على ضعفه إال أن    اإلنسان ضعيف،  القاعدة:
ومنه أنه عجول خصيم لربه،   ه،فاألول ينجرب ويعاجل فيالم على عدم معاجلت ي،فرقا بي ضعفه املعنوي وضعفه املاد

 وخبيل، هلوع منوع للخي،   طاغ قتور ر،  انس فاج  فرح فخور،   يؤوس قنوط،  فقي إليه،   وهو  ه، وكنود لرب  ه، كفور بنعم
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 والثاين ليس ما ينجرب ويعاجل إال أنه ال يالم عليه وال  ، بيظلوم جهول، مسرف كذاب وجمادل م  جزوع عند الشر،
 .ةيهان بل يف ضعفه املادي حكم

قال تعاىل:  ،ت كثية تدل على صحة هذه القاعدةإذا دققنا النظر يف القرآن َند أيضا  أن هناك آاي الشرح:
ْنساَن يف َأْحَسِن   ُ ٱلَِّذي َخَلَقُكْم ﴿  ،[28﴾]النساء:  َوُخِلَق ٱإِلنَساُن َضِعيفا  ﴿  ،[ 4تـَْقِومٍي﴾]التي:﴿لََقْد َخَلْقَنا اإْلِ ٱَّللَّ

ضَ  قـُوٍَّة  بـَْعِد  ِمن  َجَعَل  ُُثَّ  قـُوَّة   َضْعٍف  بـَْعِد  ِمن  َجَعَل  ُُثَّ  َضْعٍف  ٱْلَعِليُم مِّن  َوُهَو  َيَشآُء  َما  خَيُْلُق  َبة   َوَشيـْ ْعفا  
َجَدال  ﴿    ،[54﴾]الروم:ٱْلَقِديرُ  َشْيٍء  َأْكثـََر  ٱإِلْنَساُن  وََكاَن  َمَثٍل  ِمن ُكلِّ  لِلنَّاِس  ٱْلُقْرآِن  َهـَٰذا  يف  َصرَّفْـَنا  ﴾ َولََقْد 

َوَيدُْع ٱإِلْنَساُن بِٱلشَّرِّ ُدَعآَءُه بِٱخلَْْيِ وََكاَن ٱإِلْنَساُن ﴿    ،[ 37﴾ ]األنبياء:ُخِلَق ٱإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل..﴿    ،[54]الكهف:
ْنساُن أانَّ َخلَ   ،[11﴾]اإلسراء:  َعُجوال   أٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ﴿    ،[77ْقناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخِصيم  ُمِبي ﴾]يسن:﴿َأَوملَْ يـََر اإْلِ

ُ ُهَو ٱْلَغيِنُّ ٱحْلَِميدُ  ُه ﴿    ،[15﴾]فاطر:  أَنُتُم ٱْلُفَقَرآُء ِإىَل ٱَّللَِّ َوٱَّللَّ َوِإَذا َمسَُّكُم ٱْلضُّرُّ يف ٱْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإايَّ
 حُيِْييُكْم ِإنَّ ﴿َوُهَو الَِّذي َأْحياُكْم ُُثَّ مُيِيُتُكْم ُُثَّ   ،[67﴾]اإلسراء:  فـََلمَّا ََنَّاُكْم ِإىَل ٱْلرَبِّ أَْعَرْضُتْم وََكاَن ٱإِلْنَساُن َكُفورا  

ْنساَن َلَكُفور ﴾ ]احلج:  ْنساَن َلَكُفور  ُمِبي  ﴾]الزخرف: ،[ 66اإْلِ .. َوِإَّنَّ ﴿ ، [15﴿َوَجَعُلوا لَُه ِمْن ِعباِدِه ُجْزءا  ِإنَّ اإْلِ
ُهْم َسيَِّئة  مبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ ٱإِلنَساَن َكُفور  ِإَذآ أََذقْـَنا ٱإِلنَساَن ِمنَّا َرمْحَة  َفرَِح َِبَا َوإِ  ﴿قُِتَل    ، [48﴾]الشورى:  ن ُتِصبـْ

َأْكَفرَُه﴾]عبس: ما  ْنساُن  َلَفرِح  ،  [17اإْلِ ِإنَُّه  َعينِّ  السَّيِّئاُت  َذَهَب  لَيَـُقوَلنَّ  َمسَّْتُه  َضرَّاَء  بـَْعَد  نـَْعماَء  أََذْقناُه  ﴿َولَِئْن 
ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ﴿    ،[15﴾ ]الزخرف:  َوَجَعُلواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزء ا ِإنَّ ٱإلنَساَن َلَكُفور  مُِّبي  ﴿    ، [10﴾]هود:َفُخور  

ِإالَّ فَاجِ  يَِلُدۤواْ  ِعَباَدَك َوالَ  لِيَـْفُجَر أََماَمهُ ﴿    ، [27﴾]نوح:   را  َكفَّارا  ُيِضلُّواْ  يُرِيُد ٱإِلنَساُن  َوِإَذآ ﴿  ،  [5﴾]القيامة:  َبْل 
﴿َوِإذا أََذقْـَنا النَّاَس َرمْحَة  َفرُِحوا   ،[83﴾]اإلسراء:ٱلشَّرُّ َكاَن يـَُئوسا  أَنـَْعْمَنا َعَلى ٱإلْنَساِن َأْعَرَض َوََنَى جِبَانِِبِه َوِإَذا َمسَُّه 

َمْت أَْيِديِهْم ِإذا ُهْم يـَْقَنطُوَن﴾ ]الروم:   ُهْم َسيَِّئة  مبا َقدَّ  ٱخلَْْيِ َوِإن الَّ َيْسَأُم ٱإِلْنَساُن ِمن ُدَعآءِ ﴿  ،  [36َِبا َوِإْن ُتِصبـْ
﴿ُقْل َلْو  ،[37﴾]النساء:  ٱلَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َوأَيُْمُروَن ٱلنَّاَس بِٱْلُبْخِل ..  ﴿  ، [49﴾]فصلت : مَّسَُّه ٱلشَّرُّ فـَيَـُئوس  قـَُنوط  

ْنساُن قـَُتورا ﴾ ]اإلسراء:أَنـُْتْم مَتِْلُكوَن َخزاِئَن َرمْحَِة َريبِّ ِإذا  أَلَْمَسْكتُ  ْنفاِق وَكاَن اإْلِ ْنساَن   ،[100ْم َخْشَيَة اإْلِ ﴿ ِإنَّ اإْلِ
َوالَِّذيَن .  الَِّذيَن ُهْم َعَلٰى َصاَلهِتِْم َدائُِمونَ ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعا . َوِإذا َمسَُّه اخلَْْيُ َمُنوعا . ِإالَّ اْلُمَصلَِّي.    ُخِلَق َهُلوعا .

ْن َعَذاِب َرَبِِّم مُّْشِفُقونَ .  َوالَِّذيَن ُيَصدُِّقوَن بِيَـْوِم الدِّينِ .  سَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ لِّل.  يف أَْمَواهِلِْم َحقى مَّْعُلوم   ِإنَّ .  َوالَِّذيَن ُهم مِّ
ُْم َغْيُ َمُلو .  َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ .  َعَذاَب َرَبِِّْم َغْيُ َمْأُمونٍ  . ِميَ ِإالَّ َعَلٰى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُْم فَِإهنَّ

ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  . َوالَِّذيَن ُهم ِبَشَهاَداهِتِْم قَائُِمونَ .  ِدِهْم رَاُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم َوَعهْ .  َفَمِن ابـْتَـَغٰى َورَاَء ذَٰ
الَِّذيَن ﴿َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن .    ،[35  -  19﴾]املعارج:    أُولَِٰئَك يف َجنَّاٍت مُّْكَرُمونَ . َوالَِّذيَن ُهْم َعَلٰى َصاَلهِتِْم حُيَاِفظُونَ 

. َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ .    فَاِعُلونَ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة  .    َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضونَ .    َصاَلهِتِْم َخاِشُعونَ   ُهْم يف 
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ُْم َغْيُ َمُلوِميَ ِإالَّ َعَلٰى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهنُُ  ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَعاُدونَ .    ْم فَِإهنَّ ُهْم   َوالَِّذينَ .    َفَمِن ابـْتَـَغٰى َورَاَء ذَٰ
الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها .    ُهُم اْلَوارِثُونَ أُولَِٰئَك  .    َوالَِّذيَن ُهْم َعَلٰى َصَلَواهِتِْم حُيَاِفظُونَ .    أِلََمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ 

ْنساَن َلظَُلوم  َكفَّار ﴾]إب  ، [11-1﴾]املؤمنون:َخاِلُدونَ  ﴿َوِإذا   ،[34راهيم:﴿َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت اَّللَِّ ال حُتُْصوها ِإنَّ اإْلِ
ْنساَن ُضرى َدعا َربَُّه ُمِنيبا  إِلَْيِه ُُثَّ ِإذا َخوَّلَُه نِْعَمة  ِمْنُه َنِسَي ما كاَن َيْدُعوا ِإلَْيِه   ِمْن قـَْبُل َوَجَعَل َّللَِِّ أَْندادا  لُِيِضلَّ َمسَّ اإْلِ

ْنساَن ُضرى َدعاان ُُثَّ إِ  ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم ﴾]الزمر:َعْن َسِبيِلِه﴾﴿ فَِإذا َمسَّ اإْلِ ِإانَّ ﴿    ،[8،48ذا َخوَّْلناُه نِْعَمة  ِمنَّا قاَل ِإَّنَّ
َومَحََلهَ  َها  ِمنـْ َوَأْشَفْقَن  حَيِْمْلنَـَها  َأن  فَأَبْيَ  َوٱجْلَِباِل  َوٱأَلْرِض  ِت  وَٰ ٱلسَّمَٰ َعَلى  ٱأَلَمانََة  ظَُلوما    ا َعَرْضَنا  ِإنَُّه َكاَن  ٱإِلْنَساُن 

ويف ذكر هذين الوصفي هنا حكمة فألنه لو مل يكن اإلنسان موصوفا ابلظلم واجلهل ملا   ،[72﴾]األحزاب:َجُهوال  
ْنساَن لََيْطغى . َأْن َرآُه اْستَـْغىن﴾]عبس: َولََقْد َعِهْدََّن ِإىَلٰ َءاَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَي ﴿  ، [7-6حتمل األمانة ﴿َكالَّ ِإنَّ اإْلِ

ْد لَُه َعْزما   أي لكفور جحود من كند النعمة كفرها ،  [6﴾]العادايت :  ِإنَّ ٱإِلنَساَن لَِربِِّه َلَكُنود  ﴿    [ 115﴾]طه:  َوملَْ َنَِ
املراد به كافر معي   :وقيل  ،اإلنسان( للجنس واحلكم عليه مبا ذكر ابعتبار بعض األفراد)يف    والم التعريف ومل يشكرها  

وقيل املراد به كل الناس على معىن أن طبع اإلنسان حيمله على ذلك إال   ر،ويف األمرين نظ  ،ألنه ال يليق إال ابلكافر
 ،  1ذلك. إذا عصمه هللا تعاىل بلطفه وتوفيقه من  

ْنساَن الضُّرُّ َدعاان جِلَْنِبِه أَْو قاِعدا  أَْو قائِما  فـََلمَّا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأنْ  ملَْ َيْدُعنا ِإىل ُضرٍّ َمسَُّه َكذِلَك   ﴿ َوِإذا َمسَّ اإْلِ
 اَّللَِّ ُُثَّ ِإذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه ََتْئَـُروَن . ُُثَّ [﴿ َوما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمنَ 12زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَي ما كانُوا يـَْعَمُلوَن﴾]يونس:  

ْنساَن 55  -   53ِإذا َكَشَف الضُّرَّ َعْنُكْم ِإذا َفرِيق  ِمْنُكْم ِبَرَبِِّْم ُيْشرُِكوَن . لَِيْكُفُروا مبا آتـَْيناُهْم ﴾]النحل: [﴿ َوِإذا َمسَّ اإْلِ
 َسِبيِلِه﴾]الزمر: ِه ُُثَّ ِإذا َخوََّلُه نِْعَمة  ِمْنُه َنِسَي ما كاَن َيْدُعوا إِلَْيِه ِمْن قـَْبُل َوَجَعَل َّللَِِّ أَْندادا  لُِيِضلَّ َعنْ ُضرى َدعا َربَُّه ُمِنيبا  إِلَيْ 

ا أُوتِيُتُه َعلى عِ 8 ْنساَن ُضرى َدعاان ُُثَّ ِإذا َخوَّْلناُه نِْعَمة  ِمنَّا قاَل ِإَّنَّ ْنَساُن   ، [49ْلٍم﴾]الزمر:  [﴿ فَِإذا َمسَّ اإْلِ ﴿فَأَمَّا اإْلِ
َلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ أََهاَنِن ﴾]الفجر: ِإَذا َما ابـَْتاَلُه َربُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن . َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتاَلُه فـََقَدَر عَ 

ِإالَّ ٱلَِّذيَن آَمُنواْ َوَعِمُلواْ ٱلصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْواْ بِٱحلَْقِّ َوتـََواَصْواْ  ﴿    ﴾  ِإنَّ ٱإِلنَساَن لَِفى ُخْسرٍ ﴿    ﴾  َوٱْلَعْصرِ ﴿،  [16  -  15
ِت ِمَن ٱلنَِّسٓاِء َوٱْلَبِنَي َوٱْلَقنَِٰطِي ٱْلُمَقنَطرَِة ِمَن ٱلذََّهِب َوٱْلِفضَّةِ   ، [3-1]العصر:﴾  بِٱلصَّرْبِ   ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشََّهوَٰ

ُ ِعنَدُهۥ   نـَْياۖ  َوٱَّللَّ ِلَك َمتَُٰع ٱحْلَيَـٰوِة ٱلدُّ ِم َوٱحْلَْرِثۗ  ذَٰ ﴿َفَخَلَف ،  [14ُحْسُن ٱْلَمـ َاِب﴾ ]آل عمران:َوٱخْلَْيِل ٱْلُمَسوََّمِة َوٱأْلَنـْعَٰ
 . [59ِمن بـَْعِدِهْم َخْلف  َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِتۖ  َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغي ا﴾ ]مرمي:

 
وت، الطبعة: األوىل، بي   –، حتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية  تفسري األلوسي، روح املعاينهـ (  1270ينظر: األلوسي )املتوىف:    1

 (. 445/ 15هـ، ) 1415
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 : من هذه الصفات  ا وما وردت يف القرآن جد    ينفرد ويتميز َبا عن غيه كثية    وصفات اإلنسان اليت  واخلالصة: 

: أن ينقطع قلب اإِلنسان فاليأس:  وقنوطه  أيسه .  5،  جداله .  4،  تعجله.  3،  ضعفه.  2،  أحسن تقومي   خلقه يف .1
، أبن يبدو منكسرا  وهيئته  وجه اإلنسان : أن يظهر أثر ذلك اليأس على  والقنوط،  شيءعن رجاء احلصول على ال

اليأس    ، متضائال مهموما القلب على حي    شيءفكأن  اليت داخل من أعمال  تظهر   القنوط من اآلاثر اخلارجية 
. 7،  واإِلمساك واملنع والتضييق مضيقالبخل    تقتيه وخبله أي خبيل شحيح مبالغ يف.6  1، عالماهتا على اإِلنسان 

وبعبارة أخرى هو   2﴿ َهُلوعا  ﴾ صيغة مبالغة من اهللع ومعناه يف اللغة: أشد احلرص وأسوأ اجلزع وأفحشه.  هلوعه: 
، كفره وجحوده ونكرانه للنعم.  9،  طغيانه.  8  3إفراط النفس، وخروجها عن التوسط واالعتدال، عند السراء أو ضراء.

. 16،  جهله.  15،  حبه للشهوات.  14،  كفره  مبالغته يف.  13،  ظلمه.  12،  خصومته لربه.11،  فرحه وفخره.  10
وقد اكتفينا بشرح بعضها خشية ،  يانه وارتكابه الذنب وإسرافه فيهعص.  19،  واخلوف.  18،  إعراضه.  17،  خسرانه
 التطويل.

املستضعفي رة  ويف كون أول حديث عن اإلنسان يف القرآن هو ضعفه وكون ذلك يف سورة النساء اليت هي سو 
 لورود كلمة "املستضعفي" فيها أربع مرات وعدم ورودها يف سورة سواها إشارات إىل ما قدمنا.   ،ابمتياز

 هذا من رمحة هللا ابإلنسان، ليعامله معاملة الضعفاء وليحاسبه حماسبة الضعفاء.  إنّ   : ولنا أن نتفاءل َبذا فنقول

عزم له فال يصرب   فألنه ال  : الق  خُ   وأما   ، قدمناه  ما   فظاهر   : لقةا أما خق  لُ لقة وخُ خِ   اإلنسان ضعيف    واخلالصة: 
إال أن هذا ينجرب ابلعلم   ؛ جزوع  فاجر    أصابه بل هو مستكرب    يصرب على ما  يصرب عن معصيته وال  على طاعة ربه وال

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وامتثال   ورسله وكتبه واليوم اآلخر والعمل الصاحل والصرب  مالئكتهواإلميان ابهلل  
 األوامر واجتناب النواهي.  

 .ضعف اجلسد وحقارة وهوان مادة اخللق.  1  ن ضعفه ينقسم قسمي:إ اإلنسان ضعيف و   نّ إ أخرى:    وبعبارةٍ 
 ضعف النفس وسوء الطوية. .  2

 
 (.364/  12القاهرة، الطبعة: األوىل، ) –دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  التفسري الوسيط،سيد طنطاوي،  1
يخ عادل أمحد عبد املوجود، دار إحياء  حتقيق: الشيخ حممد علي معوض والش  تفسري الثعليب،هـ( 875الثعليب: أبو زيد عبد الرمحن بن حممد )املتوىف:  2 

 (.39/ 10هـ، ) 1418 -بيوت الطبعة: األوىل  –الرتاث العريب 
 (. 99/ 15) التفسري الوسيط، 3
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ن إ و   ، ستغناءيفجر ابال  يطغى وال يكفر وال   ال   ا فلكي ا احلكمة من خلقه ضعيف  أمّ ،  رع والواقع عليه الش  ا يدلّ هذا مّ و 
 القرآن فحص اإلنسان وكشف مرضه وضعفه فهداه إىل سبل العالج والسالم والسالمة. 

 : ا بطبعها وحر  ا ومتدين  املطلب الثالث: بيان خلق اإلنسان على الفطرة وبيان كونه مدني  

فطرته مائلة    أنّ  بينهما إاّل يِّ هلم ما فيه فجوره وتقواه، شكره وكفره وخُ اإلنسان خلق على الفطرة وأُ   القاعدة:
وطاهر   بطبعه بل هو معصوم    ومتدين    مدينى و   ومسؤول    اإلنسان حرى و   ،إىل الشكر والتقوى ومائلة عن الكفر والفجور

 أصله. 

قال تعاىل: ،  إذا دققنا النظر يف القرآن َند أيضا أن هناك آايت كثية تدل على صحة هذه القاعدة  الشرح:
تـَْبِديَل خِلَْلِق ٱَّللَِّ َذِلكَ ﴿ َها الَ  ٱلدِّيُن ٱْلَقيُِّم َولَـِٰكنَّ َأْكثـََر   فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيفا  ِفْطَرَت ٱَّللَِّ ٱلَّيِت َفَطَر ٱلنَّاَس َعَليـْ

﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت   ،[ 30﴾]الروم:ٱلنَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ 
: هللاقال ابن كثي رمحه    ،[172ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْداَن َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَي﴾]األعراف:

ْشَهادِ   َِبََذا  اْلُمرَادَ   ِإنَّ   َواخْلَْلفِ   السََّلفِ   ِمنَ   قَائُِلونَ   "قَالَ  َا   اإْلِ وذهب طائفة من السلف   1" التـَّْوِحيدِ   َعَلى  َفْطُرُهمْ   ُهوَ   ِإَّنَّ
 ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه ﴿َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اَّللِّ ُُثَّ   ، شهاد إَّنا هو فطرهم على التوحيد واخللف أن املراد َبذا اإل

]النحل: ُه﴾]اإلسراء:،  [53ََتَْأُروَن﴾  ِإايَّ ِإالَّ  َتْدُعوَن  َمن  اْلَبْحِر َضلَّ  الضُّرُّ يف  ﴿فَِإَذا رَِكُبوا يف    ،[67﴿َوِإَذا َمسَُّكُم 
﴿َوِإَذا َغِشيَـُهم مَّْوج  َكالظَُّلِل ،  [65اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ خُمِْلِصَي لَُه الدِّيَن فـََلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِّ ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن﴾]العنكبوت:

الدِّيَن﴾]لقمان: لَُه  خُمِْلِصَي  اَّللََّ  ..﴿ ،  [32َدَعُوا  فـَْلَيْكُفْر  َشآَء  َوَمن  فـَْليـُْؤِمن  َشآَء  َفَمن  رَّبُِّكْم  ِمن  ٱحلَْقُّ  ﴾ َوُقِل 
 [. 3﴾]اإلنسان:  ِإانَّ َهَديـَْناُه ٱلسَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرا  َوِإمَّا َكُفورا  ﴿   ،[29]الكهف:

رمحته تعاىل وليتحقق   ي:ا بينهما فه عن الكفر خمي   إىل الشكر ومائال  ه على الفطرة مائال  أما احلكمة من خلق
 االبتالء واالختبار. 

فال   :فأما الواقع   ،واها فيدل عليه الواقع و الشرع فجورها وتق  أهلمتألمارة ابلسوء  اوأما كون نفس اإلنسان  
َقْد .  فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها   .   َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها ﴿   قوله تعاىل:  : منها   كثيةٍ   فلنصوصٍ   : وأما الشرع،  حيتاج إىل بيان 
﴿َوَما أُبـَّرُِئ نـَْفِسيۚ  ِإنَّ النـَّْفَس أَلَمَّارَة  اِبلسُّوِء ِإالَّ َما  ،[10 -7]الشمس:  ﴾َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها  . أَفْـَلَح َمن زَكَّاَها 

ۚ  ِإنَّ َريبِّ َغُفور  رَِّحيم ﴾]يوسف:  . [32﴿َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكْمۖ  ُهَو أَْعَلُم مبَِن اتَـَّقٰى﴾]النجم:  ،[53َرِحَم َريبِّ

 
 (.456/ 3، )تفسري ابن كثريابن كثي،  1
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اإلنسان   ه َند أنّ ي فألننا إذا نظران إل  :فأما الواقع ،  قع والشرعفيدل عليه الوا  :بطبعه  ااإلنسان متدين  كون  ا  أمّ و 
فأخلص له التوحيد، وأفرد  ،بتضرعه إىل هللا وحده ال شريك لهإذا أصابه هول وهالك من غرق وحريق وزلزال توجه 
إذا ركبوا البحر   قال عكرمة: كان أهل اجلاهلية  ،هللا الذي خلقه   له الطاعة، وأذعن له ابلعبودة، ومل يستغث أبحد غي 

منها ) كثيةٍ   فلنصوصٍ  :وأما الشرع، محلوا معهم األصنام فإذا اشتدت َبم الريح ألقوها يف البحر وقالوا اي ربنا اي ربنا
قوله صلى هللا عليه وسلم كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال النيب صلى هللا   :ومنها  (، ما قدمنا

َسانِِه، َكَما تـُنْـ   "عليه وسلم:   رَانِِه َومُيَجِّ َعاَء، َتُج اْلَبِهيَمُة ََبِيَمة  مجَْ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطرَِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه َويـَُنصِّ
ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى  1".َهْل حتُِسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء؟  

ُهمْ   "  يقول هللا تعاىل:  :هللا عليه وسلم ُهُم الشََّياِطُي فَاْجَتالَتـْ ُْم أَتـَتـْ َعْن ِديِنِهْم،    َوِإيّنِ َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلَُّهْم، َوِإهنَّ
 2". َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت هَلُْم،  

ا ا ويعيش حر  اإلنسان يولد حر   فإنّ  :فأما الواقع . ا الشرع أيض  و فيدل عليه الواقع   :بطبعه ااإلنسان حر  كون   اوأمّ 
تضيق عليه فبما كسبت أيدي ذ أو  خ وإن شاء كفر وإن شاء شكر. أما كونه يبيع حريته أو تسرق منه حريته وأت

وأما   الناس. فاهلل بريء ما يفعلون. واحلرية يف اإلسالم مطلقة وتبقى مطلقة مامل يكن فيه ضرر وال ضرار وال فوضى.
تعاىل:﴿  : منها  كثيةٍ   فلنصوصٍ   :الشرع ٱلدِّينِ قوله  ِإْكرَاَه يف  َشآَء ﴿  ،[256﴾]البقرة:اَل  َفَمن  رَّبُِّكْم  ِمن  ٱحلَْقُّ  َوُقِل 

ِبيَل ِإمَّا َشاِكرا  َوِإمَّا َكُفورا  ﴿  ،[29﴾]الكهف:فـَْليـُْؤِمن َوَمن َشآَء فـَْلَيْكُفرْ  ويضاف إىل   .[3﴾]اإلنسان:ِإانَّ َهَديـَْناُه ٱلسَّ
ضاعت منه ﴿فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة﴾   ا لتمكي اإلنسان من حريته اليت اإلسالم مل يكتف َبذا بل أنزل أحكام    ذلك أنّ 

َرقـََبٍة﴾ ]اجملادلة:  92]النساء:   فـََتْحرِيُر  قَاُلوا  ِلَما  يـَُعوُدوَن  ُُثَّ  نَِّسائِِهْم  ِمن  يُظَاِهُروَن  ء على ذلك [.وبنا3[ ﴿َوالَِّذيَن 
 نستطيع أن نقول: أن كل ما فيه مساس حبرية اإلنسان حرام. 

اإلنسان  نفسه بصية  وأما  وعلى  و   :مسؤول  الواقع  عليه  أيض  فيدل  الواقع   .االشرع  أنَّ   : فأما  يدل على  فإنه 
قوله تعاىل: ﴿ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى   : منها  كثيةٍ   فلنصوصٍ   : وأما الشرع  كلَّف  ومسؤول  مسؤولّية فردية.اإلنساَن مُ 

ِإنَُّه َكانَ  نَساُن  َها َومَحََلَها اإْلِ ﴾]األحزاب : السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأََبْيَ َأن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ  ظَُلوم ا َجُهوال 
ُعُنِقِه َوُُنْرُِج لَُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااب  يـَْلَقاُه َمنُشور ا﴾﴿َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم ۚ    ﴿وَُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائِرَُه يف ،  [72

﴾ ْم ُيْسأَُلوَن﴾] ﴿اَل ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوهُ   ،[36و13] اإلسراء :   ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِٰئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال 
ُم مَّْسُئوُلوَن﴾]الصافات :  ، [23األنبياء : َوَأن لَّْيَس ِلإْلِنَساِن ِإالَّ َما ﴿َأالَّ َتزُِر َوازِرَة  ِوْزَر أُْخَرٰى .  ،  [24﴿َوِقُفوُهْمۖ  ِإهنَّ

 
 (.2658(، رقم احلديث )2047/ 4)ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة( ) الصحيح اخرجه مسلم يف 1
 .(2865)رقم احلديث  ،(2197/ 4))ابب الصفات اليت يعرف َبا يف الدنيا(   يف الصحيحاخرجه مسلم  2
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، [38َكَسَبْت َرِهيَنة ﴾]املدثر:﴿ُكلُّ نـَْفٍس مبَا  ،  [41-38﴾]النجم: ُُثَّ جُيْزَاُه اجْلَزَاَء اأْلَْوىفَٰ  . َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرىٰ .َسَعىٰ 
: اْلُمْرَسِلَي﴾]األعراف  َولََنْسأََلنَّ  إِلَْيِهْم  أُْرِسَل  الَِّذيَن  :   ،[6﴿فـََلَنْسأََلنَّ  َأمْجَِعَي﴾]احلجر  لََنْسأَلَنـَُّهْم   ،[91﴿فـََوَربَِّك 

َن النَّاِر . َوِإْذ يـََتَحاجُّوَن يف النَّاِر فـَيَـُقوُل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْستَ  ﴿ ْكرَبُوا ِإانَّ ُكنَّا َلُكْم تـَبَـع ا فـََهْل أَنُتم مُّْغُنوَن َعنَّا َنِصيب ا مِّ
﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن يرُْتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا   ،[48-47﴾]غافر :ِعَبادِ قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإانَّ ُكلى ِفيَها ِإنَّ اَّللََّ َقْد َحَكَم َبْيَ الْ 

نَساُن َأن يرُْتََك ُسد ى[ ﴿2آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن﴾]العنكبوت: ﴿يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاات  ،  [36﴾]القيامة:َأحَيَْسُب اإْلِ
هلل بن   وعن عبد ،  [8-6﴾] الزلزال :َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر ا يـَرَهُ  .َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْي ا يـَرَهُ لُِّيَْوا َأْعَماهَلُْم.  

َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئول    "  وسلم يقول:   - صلي هللا عليه-أنه قال: سعت رسول هللا    - رضي هللا عنهما -عمر  
 1. "َعْن َرِعيَِّتهِ 

ولية إصالح ؤ ومن خصائص النظام االجتماعي يف اإلسالم، حتميل الفرد مس  هللا:قال عبد الكرمي زيدان رمحه  
قدر طاقته، ووسعه،   ىاجملتمع، مبعىن أّن كل فرد فيه مطالب ابلعمل على إصالح اجملتمع، وإزالة الفساد منه عل 

املطلوبوالتع هذا  لتحقيق  غيه،  مع  َوال﴿  : تعاىل  قال   ،اون  اْلربِّ  َعَلى  اإِلُثِْ َوتـََعاَونُوا  َعَلى  تـََعاَونُوا  َوال  تـَّْقَوى 
 2[. 2]املائدة:﴾َواْلُعْدَوانِ 

بل تكاد   ة  ولية تكون انقصؤ ألن احلرية بدون مس  ولية واحلرية.ؤ ا بي املسهذا وإنه ميكن أن يقال إن هناك تالزم  
 ولية بدون حرية. ؤ وكذلك األمر يف املس   منعدمة  

االجتماع   َند أنّ   إليهفألننا إذا نظران    :فأما الواقع   فيدل عليه الواقع والشرع أيضا.   :اإلنسان مدين بطبعهأّن  أما  و 
إىل الصحبة ابلَضُرورَِة، ألنه ُخِلَق َخلقا  ال َيسَتِقُل مبعاشه وال يستبد مبنافعه وال   فاإلنسان مفتقر    ،ضروري  اإلنساين
ا بل هو ُمفَتِقر  يف ذلك إىل غيه، وكان ذلك الغي إمّ   .ها وبعيد عن نشاطات أفراد جمتمعالعزلة والبقاء وحيد   حيتمل
ك لك يطحن وذل فهذا حيرث وذ  3. وإما غائبة...إخل  ا مباينا  عنه، واملنفعة اليت يفتقر إليها إما حاضرة  ا معه وإمّ جمتمع  

أعمال اجلميع مصاحل ، وينتظم من   مبهمٍّ يكون كل واحد منهم مشغوال  فك ينسج وهذا خييط، وابجلملة  لخيبز وذ
أما ما يتعلق منها ابلعبادات فكذلك وإن كان   .ايت األحكام كلهاآ  منها:   كثيةٍ   فلنصوصٍ   : وأما الشرع  4اجلميع.

 
 .1829(، رقم احلديث 1459/ 3)ابب فضيلة اإلمام العادل( )الصحيح اخرجه مسلم يف  1
 (. 122ه، )ص  1396، دار عمر بن اخلطاب للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، أصول الدعوةزيدان  عبد الكرمي  2
)ص:   1999-هـ 1420عمان، الطبعة: األوىل،  –سعيد فودة، دار البيارق -، حتقيق: حسي علي اليدري احملصول هـ(، 543ابن العريب، )املتوىف:  3

28.) 
 (. 386/ 26هـ ) 1420-بيوت، الطبعة: الثالثة  –دار إحياء الرتاث العريب  و التفسري الكبري،مفاتيح الغيب أهـ(، 606الرازي، )املتوىف:  4
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ايت األحكام إال وهلا تعلق ابالجتماع اإلنساين أو اجملتمع اإلنساين آمن    آية ألنه ما من ،  بعضها حيتاج إىل أتويل
م عالقة النسب واملصاهرة بي املسلم وغي املسلم، والعالقات التجارية واملالية، تنظِّ   آيةكل    ا. ومنها:أو ضمن    صراحة

 . وعالقات السلم واحلرب. وغيها من املعامالت والروابط

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "اْلُمْؤِمُن الَِّذي خُيَاِلُط النَّاَس،   أنه قال   َعِن اْبِن ُعَمَر،   ما روي   ومنها:
فهذا إذا كان املقصود   1"   .َوَيْصربُ َعَلى أََذاُهْم، أَْعَظُم َأْجر ا ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل خُيَاِلُط النَّاَس، َواَل َيْصربُ َعَلى أََذاُهمْ 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فمن خالط الناس، ودعاهم إىل هللا، ووعظهم، ونصحهم، وذكرهم، وصرب   وه
 على أذاهم يف سبيل ذلك؛ فهو خي من ال خيالطهم. 

 َخْي  ِمْن َجِليَس قال: سَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: " اْلَوْحَدةُ   أنه   عن أيب ذر ما روي  ومنها:  
اْلَوْحَدةِ  ِمَن  َخْي   الصَّاِلُح  َواجْلَِليُس  الصَّاِلِح .  2"  السُّوَء،  اجلَِليِس  "َمَثُل  النيب صلى هللا عليه وسلم:  قال  وهذا كما 

ا طَيَِّبة ، َواَنِفُخ اَع ِمْنُه، َوِإمَّا َأْن َتََِد ِمْنُه رحي  َوالسَّْوِء، َكَحاِمِل املِْسِك َواَنِفِخ الِكِي، َفَحاِمُل املِْسِك: ِإمَّا َأْن َوِإمَّا َأْن تـَبـْتَ 
 3"ِإمَّا َأْن حُيْرَِق ثَِياَبَك، َوِإمَّا َأْن َتََِد رحي ا َخِبيثَة    الِكيِ 

َواْلُمُروَءِة َوَمَكارِِم اأْلَْخاَلِق َواْلَورَِع َواْلِعْلِم َواأْلََدِب، ِفيِه َفِضيَلُة جُمَاَلَسِة الصَّاحِلَِي َوَأْهِل اخلَْْيِ   : "قال النووي رمحه هللا
َوَبطَالَُتهُ  ُفْجرُُه  َيْكثـُُر  أَْو  النَّاَس  يـَْغَتاُب  َوَمْن  اْلِبدَِع  َوأَْهِل  الشَّرِّ  أَْهِل  جُمَاَلَسِة  َعْن  اأْلَنـَْواِع َوالنـَّْهُي  ِمَن  َذِلَك  َوحَنُْو   ،

 4." اْلَمْذُموَمةِ 

َهاَلُك أُمَّيِت يف اْلِكَتاِب َواللَََّبِ ". قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َما اْلِكَتاُب َواللَََّبُ؟  "قوله صلى هللا عليه وسلم:ومنها:  
 5." وَن اجْلََماَعاِت َواجْلَُمَع َويـَْبُدونَ قَاَل: " يـَتَـَعلَُّموَن اْلُقْرآَن فـَيَـَتَأوَُّلونَُه َعَلى َغْيِ َما أَنـَْزَل هللاُ، َوحيُِبُّوَن اللَََّبَ فـََيَدعُ 

هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: فذكره. نعم يرتكوَن الصلوات   عن عقبة بن عامر اجلهين قال: سعت رسول 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   - ويذهبون إىل البادية، والنيب  سلمي فالُبعد عن اجلماعة، وعن مجا "َمْن َبَدا َجَفا   :يقول  - َصلَّى اَّللَّ

ُ
عة امل

 أعاذان هللاُ مجيعا. -هو سبيل اهلالِك وسبيُل السقوط يف شباك الشيطان 

 
 (.2507( رقم احلديث )4/243، )السننلرتمذي، يف ا اخرجه 1
 (. 4639( رقم احلديث )7/58)ابب يف فضل السكوت عن كل ما ال يعنيه( ) شعب اإلمياناخرجه البيهقي يف  2
البخاري يف  3 )  لصحيح:ا  اخرجه  املسك(  احلديث )7/96)ابب  الصحيح    (، واخرجه مسلم5534( رقم  الصاحلي( يف  استحباب جمالسة  )ابب 
 . حُيِْذَيَك ]يعطيك[(. 2628( رقم احلديث )4/2026)
 (.178/ 16، )شرح النووي على مسلم النووي، 4
 . 17415رقم احلديث  (632/ 28) )مسند عقبة بن عامر اجلهين(، املسند اخرجه أمحد يف 5
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اْلُمْؤِمُن   : "-صلى هللا عليه وسلم    - قال: قال رسول هللا    - رضي هللا عنه    -ومنها: ما جاء عن أيب موسى  
َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعض ا   1" .لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ

االجتماع اإلنساين أو اجملتمع اإلنساين ضروراي لإلنسان فلم يكتف اإلسالم ابألمر بتأسيسه بل هنى ملا كان  
والظلم   وحرم يف مقابل ذلك كل ما يؤدي إىل هدم وختريب ذلك من اخلالف والنزاع، والفرقة والكفر واالبتداع، 

نَـُهْم زُبـُر ا ُكلُّ َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُ ﴿:قال تعاىل  ،والنزاع، والبغي والفساد مَّة  َواِحَدة  َوأاََن َربُُّكْم فَاتَـُّقوِن؛ فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ
يع ا َواَل تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ  ﴿[،  53-52]املؤمنون ﴾ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  ُتْم َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اَّللَِّ مجَِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر فَ  ُ َلُكْم أَْعَداء  فَأَلََّف َبْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواان  وَُكنـْ ُ اَّللَّ َها َكَذِلَك يـَُبيِّ أَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
ِمنْ  َوْلَتُكْن  هَتَْتُدوَن.  لََعلَُّكْم  ُهُم َآاَيتِِه  َوأُولَِئَك  اْلُمْنَكِر  َعِن  َهْوَن  َويـَنـْ اِبْلَمْعُروِف  َوأَيُْمُروَن  اخلَْْيِ  ِإىَل  َيْدُعوَن  أُمَّة   ُكْم 

هلَُ  َوأُولَِئَك  اْلبَـيَِّناُت  َجاَءُهُم  َما  بـَْعِد  ِمْن  َواْختَـَلُفوا  تـََفرَُّقوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  َواَل  َعظِ اْلُمْفِلُحوَن؛  َعَذاب   ]آل ﴾يم  ْم 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ﴿،  [105-103عمران: ا اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ ﴿ ،[1] النساء:﴾اَن َعَلْيُكْم َرِقيب ارَِجاال  َكِثي ا َوِنَساء  َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ كَ 
] احلجرات ﴾َقاُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليم  َخِبي  َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواب  َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـ 

  [. 2] املائدة:﴾َقابِ نُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإِلُثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلعِ َوتـََعاوَ ﴿ ،[13:

 فألنه نيبى   : أما أول اإلنس آدم معصوم  ا.فيدل عليه الواقع والشرع أيض    : أصله  وطاهر    وأما اإلنسان معصوم  
ألنه يولد على الفطرة وألنه خلق   عن أن يولد على الكفر  فأصله معصوم : وأما نسله  .وألنه من تراب طاهر ،م  مكلَّ 

 من ماء طاهر يف أصله. 

قلت اي رسول هللا أرأيت آدم أنبيا  كان؟ قال: نعم.  ":عن أيب ذر قالوأيب الشيخ  الطرباين  و ابن أيب شيبة  أخرج  
 2".   ﴾اي آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة﴿  : قبال ، قال لهمه هللا  كان نبيا  رسوال  كلّ 

اي رسول هللا من أول األنبياء؟ قال: آدم. قلت: نيب كان؟ قال: نعم مكلم.  ":وأخرج والطرباين عن أيب ذر قلت
 3."قلت: ُث من؟ قال: نوح وبينهما عشرة آابء

 
 .(2585)( رقم احلديث 1999/ 4))ابب تراحم املؤمني وتعاطفهم وتعاضدهم(  الصحيح أخرجه مسلم يف 1
وأيب الشيخ األصبهاين، العظمة،   (.35933، )7/265، املصنفوابن أيب شيبة يف (. 4259، )4/300، املعجم األوسطالطرباين يف أخرجه  2
(5/1553.)   

 (.4721، )5/77، املعجم األوسطالطرباين يف أخرجه  3 
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َولََقْد ﴿  ،[23﴿قَااَل َربَـَّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن﴾]األعراف:  : ىلاأما قوله تع
ْد لَُه َعْزم اَعِهْداَن ِإىَلٰ آَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَي َوملَْ  َها فـََبَدْت هَلَُما َسْوآهُتَُما َوَطِفَقا خَيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق ﴿  ﴾  َنَِ فََأَكاَل ِمنـْ

وقد أكل آدم، من الشجرة اليت هني "  قال ابن قتيبة رمحه هللا:و   . [121و  115﴾] طه:اجْلَنَِّةۚ  َوَعَصٰى آَدُم َربَُّه فـََغَوىٰ 
 عنها ابستذالل إبليس وخداعه إاّيه ابهلل والقسم به إنه ملن الناصحي، حىت داّله بغرور. ومل يكن ذنبه عن إرصاد 

ذنوب أعداء هللا. فنحن نقول: )عصى وغوى(، كما قال هللا تعاىل، وال نقول: )إصرار( ك  ( وعداوة وإرهاصإعداد)
   1. "(، ألن ذلك مل يكن عن اعتقاد متقّدم وال نّية صحيحةوال غاوٍ  آدم )عاصٍ 

أي مل يكن هذا التفريط، ألجل هوى وحظ يزاحم اإلهلية بل ألجل تسهيل أمر الفطام فطام آدم عن اإلقامة 
مل خيلق هللا هذا لصعب على آدم عليه السالم اهلبوط من اجلنة وما يؤيد هذا أن هللا خلقه ليكون ابجلنة ألنه لو  

 ، أي خلقه يف اجلنة ال لإلقامة َبا،  خليفة يف األرض

ألن هذا املاء أصل عباد هللا املخلصي من   وقيل: طاهر  هذا وإنه قد اختلف العلماء هل املين طاهر أوال؟  
جاء ا  .ومل2والشهداء والصاحلي، وأتَب حكمة هللا تعاىل أن يكون أصل هؤالء الربرة َنسا انتهىالنبيي والصديقي  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَرْك ا فـَُيَصلِّي ِفيهِ  " عن َعاِئَشَة رضي هللا عنها قالت:    3."َولََقْد رَأَيـُْتيِن أَفْـرُُكُه ِمْن ثـَْوِب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
لى أنه طاهر، إذ لو كان َنسا لغسل ملا اكتفي به ابحلك والتنظيف إبزالته بدون ماء. ألن الفرك ال فدل ذلك ع

 اإلنسان خلق من مين ميين وساه القرآن ماء مهينا. قال هللا تعاىل:   ألنّ كذلك،    وقيل: ليس  يكفي إلزالة النجاسة. 
 والتجربة.   هذا ما ُعلم ابحلسّ   [ وألن20﴿أملَْ َُنُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهٍي﴾]املرسالت:

بعضها كنت   وألهنا قالت يف  ، رضى هللا عنها  عائشةومن أسباب اختالف العلماء يف الباب اضطراب حديث  
 املؤمني   أم  عائشة  " عن   ن فيه لبقع املاء. إ و   الصالة  إىل فيخرج    امليناغسل ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  

 4ثوبِه".  يف   البـَُقعِ   أثـَرَ   َليى   وإنَّه   الصَّالةِ   إىل  فيخرُجُ   هللاِ   رسولِ  ثوبِ   ِمن   املينَّ   أغِسلُ  ُكْنتُ 

 
 (. 230لبنان، )ص –بيوت  –، دار الكتب العلمية مشكل القرآنابن قتيبة،  1 

 (.1/388هـ ) 1428 - 1422، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل، الشرح املمتع هـ(، 1421ابن العثيمي )املتوىف:   2 

 .( 288)(، رقم احلديث 238/ 1))ابب حكم املين( الصحيح اخرجه مسلم يف  3
  ( رقم احلديث 4/222)ابب ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار مل يسمع هذا اخلرب من عائشة( )  ،صحيحاليف    اخرجه ابن حبان   4
(1382) . 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya115.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya115.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya115.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya115.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya121.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya121.html
http://vb.tafsir.net/#_ftn2
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ا من أحد لكونه خارج   ا بل حقيقة  إن أصله طاهر ويبقى طاهرا ما مل خيرج. فإذا خرج َنس حكم   والتحقيق: 
 هو ايبس.  أن نفرق بي ما هو رطب ومامانع من    السبيلي ولكونه ما تستقذره الطبائع. واألصل أن يغسل لكن ال 

 . إخل.  .ا ومل يقل ماء َنسا.مهين    وما يدل على ذلك أن القرآن ساه ماء  

 ه ومنتهاه ئ مبدو بيان مسرية اإلنسان  :  املبحث الثاين

: فيه مطلبانو 

طوعا وكرها يف طريق يعاديه فيها ابليس   ، ومشقة  اإلنسان سائر إىل ربه يف كبدبيان أن    املطلب األول: 
 وجنوده ونفسه. 

ا فهو مالقيه يف طريق يعاديه فيها الشيطان أيمره ابلفحشاء واملنكر وينهاه اإلنسان كادح إىل ربه كدح    القاعدة:
ده ويغويه ويضله، ويزين ويسول له ويستحوذ عليه ويعِ ا ويوسوس به وسواسا ويفتنه  عن املعروف ويغره غرا ويؤزه أزّ 

وصائر إىل النار إذا مل   ،وعذاب   بٍ ه بنصُ به ويستعبده وميسّ   ويستهزئ وخيوفه وحيزنه ومينيه ويذله وخيزيه وخيذله ويهينه  
ذي عاداان فهو ال  ،فعداوته له قدمية وحديثة مستمرة خطية  ،ا. وعالقة الشيطان ابإلنسان عالقة عداوةيتخذه عدو  
 جعل هللا له سلطاان على الصاحلي منا.  وما ان ابختاذه عدوا.رْ مِ أول مرة فأُ 

قال تعاىل:﴿   تدل على صحة هذه القاعدة.   آايٍت كثية  ا أن هناك  إذا دققنا النظر يف القرآن َند أيض    الشرح:
ُن ِإنََّك َكاِدح  ِإىَلٰ َربَِّك َكْدحا  َفُمالَِقيهِ  ُ الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوأَيُْمرُُكم اِبْلَفحْ ﴿  ،[6﴾]اإلنشقاق:أٰيَيُـَّها ٱإِلنسَٰ َشاِءۖ  َواَّللَّ

ُ َواِسع  َعِليم   ۗ  َواَّللَّ ْنُه َوَفْضال  ِلُكُم الشَّْيطَاُن خُيَوُِّف َأْولَِياَءُه َفاَل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن   ، [268﴾ ]البقرة:يَِعدُُكم مَّْغِفرَة  مِّ َا ذَٰ ﴿ِإَّنَّ
ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ ِإاَناث  َوِإن ُيِضلَُّهْم َضاَلال  بَِعيد ا﴾ ﴿ ﴿َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن    ،[175ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَي﴾]آل عمران:

ا َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيب ا مَّْفُروض ا.    َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَاان  مَّرِيد  ُۘ  َوقَاَل أَلَختَِّ ُْم فـََليـُبَـتُِّكنَّ   لََّعَنُه اَّللَّ . َوأَلُِضلَّنـَُّهْم َوأَلَُمنِّيَـنـَُّهْم َوآَلُمَرهنَّ
ۚ  َوَمن يـَتَِّخِذ ال ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ ُْم فـََليـَُغيِّ يَِعُدُهْم شَّْيطَاَن َولِي ا مِّن ُدوِن اَّللَِّ فـََقْد َخِسَر ُخْسرَاان  مُِّبين ا .  آَذاَن اأْلَنـَْعاِم َوآَلُمَرهنَّ

ُدوَن َعنـَْها حمَِيص ا.    َومُيَنِّيِهْمۖ  َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرور ا   ، [121-117و  60﴾]النساء:أُولَِٰئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َواَل جيَِ
 َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه الشََّياِطُي يف ﴿ُقْل أََنْدُعو ِمن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل يَنَفُعَنا َواَل َيُضرُّاَن َونـَُردُّ َعَلٰى أَْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدااَن اَّللَُّ 

ِإنَّ   ُقْل  اْئِتَناۗ   اهْلَُدى  ِإىَل  َيْدُعونَُه  َأْصَحاب   لَُه  َحْيَاَن  لَِربِّ اأْلَْرِض  لُِنْسِلَم  َوأُِمْراَن  اهْلَُدٰىۖ   ُهَو  اَّللَِّ  ُهَدى 
ا َكاَن ﴿َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْمۖ  َومَ  ، [71اْلَعاَلِمَي﴾]األنعام:

ُتْم يلۖ  َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنُفَسُكم﴾]إبراهيم:يلَ َعَلْيُكم مِّن ُسْلطَاٍن ِإالَّ  أملَْ تـََر َأَّنَّ أَْرَسْلَنا ﴿ ،  [22 َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجبـْ
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نـَْيا َواَل يـَُغرَّنَُّكْم ﴿،  [83﴾]مرمي:  ٱلشََّياِطَي َعَلى ٱْلَكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم أَزّا   أٰيَيُـَّها ٱلنَّاُس ِإنَّ َوْعَد ٱَّللَِّ َحقى َفالَ تـَُغرَّنَُّكُم ٱحْلََياُة ٱلدُّ
َا يَ ﴿ ﴾ بِٱَّللَِّ ٱْلَغُرورُ  ُذوُه َعُدّوا  ِإَّنَّ ، [6-5﴾]فاطر:ْدُعواْ ِحْزبَُه لَِيُكونُواْ ِمْن َأْصَحاِب ٱلسَِّعيِ ِإنَّ ٱلشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوى فَٱختَِّ

ْنَساِن َعُدّوا  ُمِبينا ﴾]اإلسراء:  ، [5﴾]يوسف:  ِإنَّ ٱلشَّْيطَاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوى مُِّبي  ﴿ ﴿وََكاَن   ،[53﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلإْلِ
ْنَساِن َخُذوال ﴾]الفرقان:الشَّيْ  ِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنيبٍّ َعُدّوا  َشيَِٰطَي ٱإِلْنِس َوٱجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإىَلٰ ﴿  ،  [29طَاُن ِلإْلِ وََكذَٰ

ِإىَلٰ ﴾﴿قَاَل فَِإنََّك ِمَن ٱْلُمنَظرِينَ ﴾﴿  قَاَل َربِّ فَأَنِظْرين ِإىَلٰ يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ ﴿،  [112﴾]األنعام :بـَْعٍض زُْخُرَف ٱْلَقْوِل ُغُرورا  
ٱْلَمْعُلومِ  ٱْلَوْقِت  َأمْجَِعيَ ﴾﴿يـَْوِم  َوأُلْغِويـَنـَُّهْم  ٱأَلْرِض  يف  هَلُْم  أُلَزيَِّننَّ  أَْغَويـَْتيِن  مبَآ  َربِّ  ِمنـُْهُم ﴾﴿    قَاَل  ِعَباَدَك  ِإالَّ 

:ٱْلُمْخَلِصيَ  ﴿  ،[40-39﴾]احلجر  تعاىل:  بُِنْصٍب قال  الشَّْيطَاُن  َمسَّيِنَ  َأيّنِ  َربَُّه  اَنَدٰى  ِإْذ  أَيُّوَب  َعْبَداَن  َواذُْكْر 
َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نـَزْغ  فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلعَ ،  [41﴾]ص:َوَعَذابٍ  ﴿َوُقْل ،  [36ِليُم﴾]فصلت:﴿َوِإمَّا يـَنـْ

َا النَّْجَوٰى ِمَن الشَّْيطَاِن ﴿ ،  [98  -97َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَزاِت الشَّياِطِي . َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن حَيُْضُروِن﴾]املؤمنون:   ِإَّنَّ
ا اْلُمْؤِمُنونَ لَِيْحُزَن  فـَْليَـتَـوَكَِّل  اَّللَِّ  َوَعَلى    ۚ اَّللَِّ إبِِْذِن  ِإالَّ  ئ ا  َشيـْ ِبَضاّرِِهْم  َولَْيَس  آَمُنوا  الشَّْيطَاُن ﴾﴿لَِّذيَن  َعَلْيِهُم  اْسَتْحَوَذ 

ۚ  أُولَِٰئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِنۚ  َأاَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطَاِن ُهُم اخْلَاِسُرونَ  ُقْل أَُعوُذ ﴿،  [19و    10﴾ ]اجملادلة:فَأَنَساُهْم ذِْكَر اَّللَِّ
الَِّذي يـَُوْسِوُس يف ُصُدوِر النَّاِس . ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس﴾   نَّاسِ ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اخلَْ   ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلِه النَّاسِ 

َ هَلُُم اهْلَُدى الشَّ ، [6-1]الناس: ْيطاُن َسوََّل هَلُْم َوأَْملى هَلُْم﴾] حممد: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعلى أَْدابرِِهْم ِمْن بـَْعِد ما تـََبيَّ
ُهَما لَِباَسُهَما لِ ﴿  ،[25 َن اجْلَنَِّة يَنزُِع َعنـْ يـَُهَما َسْوآهِتَِماۗ  ِإنَُّه يـَرَاُكْم يُِ اَي َبيِن آَدَم اَل يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكم مِّ

يـُْؤِمُنونَ  َأْولَِياَء لِلَِّذيَن اَل  َجَعْلَنا الشََّياِطَي  تـََرْوهَنُْمۗ  ِإانَّ  َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل  َزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نـَزْغ  ُهَو  يـَنـْ ﴾ ﴿َوِإمَّا 
 ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئف  ِمَن الشَّْيطاِن َتذَكَُّروا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُروَن﴾ ]األعراف: فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِإنَُّه سَِيع  َعِليم  .  

27 ،  200 ،  201 ] . 

يـَبـَْعُث : أنه سع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يقول: »رضي هللا عنه  عن جابريف احلديث الذي رواه مسلم    و
َنة    وفوق   وأعوانه من اجلنة والناس كذلك.   1«. الشَّْيطَاُن َسرَااَيُه، فـَيَـْفِتُنوَن النَّاَس، فََأْعَظُمُهْم ِعْنَدُه َمْنزِلَة ، أَْعَظُمُهْم ِفتـْ

ِم   ذلك: فهو: "   .، وإضالال  ، وغواية  فتنة     2". جَيْرِي ِمَن اْبِن آَدَم جَمَْرى الدَّ

 
 . 2813، رقم احلديث (2167/ 4))ابب حتريش الشيطان وبعثه سراايه لفتنة الناس(  صحيحال اخرجه مسلم يف  1 
 .3281(، رقم احلديث 124/ 4))ابب صفة إبليس وجنوده(  صحيحال  البخاري يف اخرجه 2 
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 واخلالصة: 

ُن ِإنََّك َكاِدح  ِإىَلٰ َربَِّك َكْدحا  َفُمالَِقيهِ إنه تعاىل قال:﴿  - [ أي اي أيها اإلنسان ال 6﴾]اإلنشقاق:أٰيَيُـَّها ٱإِلنسَٰ
وإبتعاب نفسك يف عملك من خي وشر   وعناءٍ   واجتهادٍ   ا جبدٍّ ا أو كره  طوع    وساعٍ   أنك كادح سائر  حمالة وال مفرّ 

ألنه كدح  وقيل: املراد ابإلنسان هنا حممد صلى هللا عليه وسلم.   1إىل جزائه تعاىل وجزاء كدحك وسعيك وعملك. 
 يف دعوة اخللق إىل احلق. 

 2ا.  أولي  املراد ابإلنسان العموم يدخل فيه صلى هللا عليه وسلم دخوال    أن :والتحقيق 

 ،فعداوته له قدمية وحديثة مستمرة خطية  ،وإن عالقة الشيطان ابإلنسان عالقة عداوة وإذالل وإهانة وسخرية  -
 ، وال يتخاذل، وال يهدأ. وهو العدو اللدود لبىن اإلنسان. فعلى اإلنسان أن يستعيذ ابهلل منه دأاب. ألنه ال يين

به واستهانه    استضعفه فوعده الغرور والفقر واخللود فلما صدقه استهزأ  ن الشيطان ملا علم ضعف اإلنسا  وإنّ   -
 واستذله واستعبده. 

ا  قطع  مهاان   يكون فمن مل يتخذ الشيطان عدوا   ا.ان ابختاذه عدو  رْ مِ فأُ  ةٍ ل مرّ وإن الشيطان هو الذي عاداان أو  -
 ا.ودائم  

 أن اإلنسان له أول وآخر.   املطلب الثاين: بيان 

الوجود،   القاعدة: وهو مكن  العدم  سيأتيها  وفانية  ابلعدم  مسبوقة  فحياته عرضية  وآخر،  أول  له   اإلنسان 
يفىن ابملوت الذي يذوقه   يشوَبما عدم بل خلق من عدم ومصيه إىل عدم،  ال يستحيل له البقاء والقدم اللذان  

ا للوصول ابلبعث إىل الدار ا بل هو انتقال من دار الدنيا إىل دار الربزخ، متهيد  ا. إال أن هذا العدم ليس حمض  حتم  
ينبأ اإلنسان فيها مبا قدم وأخر وهو على نفسه بصية. فيحاسب مبا أبدى وأخفى   ،دار البقاء والقرار  ي اآلخرة اليت ه
 ا. ا أو يسي  حسااب شديد  

 ا أن هناك آايت كثية تدل على صحة هذه القاعدة. إذا دققنا النظر يف القرآن َند أيض    الشرح:

ْهِر ملَْ َيُكن َشْيئا  مَّْذُكورا  َهْل أََتٰى َعَلى ٱ قال تعاىل:﴿   َن ٱلدَّ ِلَك قَاَل   ، [1﴾]اإلنسان :إِلنَساِن ِحي  مِّ ﴿قَاَل َكذَٰ
ُن أانَّ خَ َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهيِّ  َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن قـَْبُل َوملَْ َتُك َشيـْئ ا﴾ ﴿ ﴾]مرمي َلْقَناُه ِمن قـَْبُل َوملَْ َيُك َشْيئا  َأَواَل َيْذُكُر ٱإِلنسَٰ

 
 .8/356، تفسري القرآن العظيم . و ابن كثي، 15/334، التفسري الوسيطينظر: سيد طنطاوي،  1
 (.97/ 31، )مفاتيح الغيب الرازي،  نظر:ي 2
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َا تـَُوفَـّْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِةۖ  َفَمن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُ ، [67و 9: ْدِخَل اجْلَنََّة فـََقْد فَاَزۗ  ﴿ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِتۗ  َوِإَّنَّ
نـَْيا ِإالَّ َمَتاعُ  َنا ﴿   ، [185 اْلُغُروِر﴾ ]آل عمران:َوَما احْلََياُة الدُّ َنة  َوإِلَيـْ ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة ٱْلَمْوِت َونـَبـُْلوُكم بِٱلشَّرِّ َوٱخلَْْيِ ِفتـْ

تـُْرَجُعونَ ﴿  ، [35﴾]األنبياء :تـُْرَجُعونَ  َنا  ِإلَيـْ ُُثَّ  ٱْلَمْوِت  َذآئَِقُة  نـَْفٍس  اْلَمْوَت   ، [57﴾]العنكبوت :ُكلُّ  َخَلَق  ﴿الَِّذي 
ۚ  َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر﴾]امللك : ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال  ُهْم َشِقيى ﴿  ،[2َواحْلََياَة لِيَـبـْ يـَْوَم أَيِْت الَ َتَكلَُّم نـَْفس  ِإالَّ إبِِْذنِِه َفِمنـْ

ُت َوٱأَلْرُض ِإالَّ َما َشآَء ﴾﴿فَأَمَّا ٱلَِّذيَن َشُقوْا َفِفي ٱلنَّاِر هَلُْم ِفيَها َزِفي  َوَشِهيق  ﴾﴿َوَسِعيد   وَٰ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّمَٰ
ُت َوٱألَ ﴾﴿َربَُّك ِإنَّ َربََّك فـَعَّال  لَِّما يُرِيدُ  وَٰ ْرُض ِإالَّ َما َشآَء َوأَمَّا ٱلَِّذيَن ُسِعُدواْ َفِفي ٱجْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت ٱلسَّمَٰ

إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل اَي آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَِة اخْلُْلِد ﴿  ،[ 108-105﴾ ]هود :َربَُّك َعطَآء  َغْيَ جَمُْذوذٍ  فـََوْسَوَس 
﴿ُقْل ،  [34﴿َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر ِمْن قـَْبِلَك اخْلُْلَد أَفَِإْن ِمتَّ فـَُهُم اخْلَاِلُدوَن﴾ ]األنبياء:    ،[120﴾]طه :َلىٰ َوُمْلٍك الَّ يـَبْـ 

ُتْم تـَْعَمُلوَن﴾ ]اجلمعة:ُئُكمْ ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم ُُثَّ تـَُردُّوَن ِإىل عاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة فـَيـُنَـبِّ   ،[8 مبا ُكنـْ
ِلَك َلَميُِّتونَ ﴿   ،[ 8-7﴿َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْيا  يـَرَُه . َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشر ا يـَرَُه﴾]الزلزلة: ُُثَّ  . ُُثَّ ِإنَُّكم بـَْعَد ذَٰ

ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن .،  [16-15ِإنَُّكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـَْعثُوَن﴾]املؤمنون:   لََعلِّي أَْعَمُل  ﴿َحىتَّٰ 
َا َكِلَمة  ُهَو قَائُِلَهاۖ  َوِمن َورَائِِهم بـَْرزَخ  ِإىَلٰ يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ  ۚ  ِإهنَّ فَِإَذا نِفَخ يف الصُّوِر َفاَل أَنَساَب  . َصاحِل ا ِفيَما تـَرَْكُتۚ  َكالَّ

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َواَل يـََتَساَءُلونَ  َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِٰئَك الَِّذيَن َخِسُروا  . َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ . بـَيـْ
َخاِلُدونَ  َجَهنََّم  يف  َداُر ﴿  ، [103-99﴾]املؤمنون:  أَنُفَسُهْم  ِهَي  اآْلِخرََة  َوِإنَّ  َمَتاع   نـَْيا  الدُّ احْلََياُة  ِذِه  هَٰ َا  ِإَّنَّ قـَْوِم  اَي 

ِلَك يـَْوُم اخْلُُلودِ [  39﴾]املؤمن:اْلَقرَارِ  َنا وَُكنَّا تـُرَا﴿،  [34﴾]ق:﴿اْدُخُلوَها ِبَساَلٍمۖ  ذَٰ اب  َوِعظَام ا أَِإانَّ وََكانُوا يـَُقوُلوَن أَِئَذا ِمتـْ
اأْلَوَُّلونَ . َلَمبـُْعوثُونَ  َواآْلِخرِينَ  . أََوآاَبُؤاَن  اأْلَوَِّلَي  ِإنَّ  مَّْعُلومٍ  . ُقْل  يـَْوٍم  ِميَقاِت  ِإىَلٰ   ،[50-47﴾]الواقعة:  َلَمْجُموُعوَن 
ْنَسانُ  ﴿قُِتلَ  ُُثَّ ِإَذا  . ُُثَّ أََماتَُه فَأَْقرَبَهُ  .  يَل َيسَّرَهُ ُُثَّ السَّبِ  . ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّرَهُ  ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه. . َما َأْكَفرَهُ  اإْلِ

.   ،  [22-17]عبس:   ﴾ َشاَء أَْنَشرَهُ  َخاِلِديَن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزال 
َها ِحَوال   َسيَِّئة  َوَأَحاَطْت بِِه َخِطيئَـُتُه فَُأولَِٰئَك َأْصَحاُب  ﴿بـََلٰى َمن َكَسبَ ، [ 108-107﴾]الكهف: ِفيَها اَل يـَبـُْغوَن َعنـْ

﴿وََكأَيِّن مِّن   ، [76﴿ِإنَّ اْلُمْجرِِمَي يف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن﴾]الزخرف:    ، [81النَّاِرۖ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾]البقرة:  
َا َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْنَ  بـَْناَها َعَذااب  نُّْكر اقـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَْمِر َرَبِّ ا َوَعذَّ ْنَسانُ  ﴿يـُنَـبَّأُ ،  [8﴾]الطالق:   اَها ِحَسااب  َشِديد  يـَْوَمِئٍذ  اإْلِ

ْنَسانُ  َبلِ  . مبَا َقدََّم َوَأخَّرَ  ﴿َفأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه ،  ] 15-13]القيامة:  َوَلْو أَْلَقٰى َمَعاِذيرَُه﴾ . َعَلٰى نـَْفِسِه َبِصيَة   اإْلِ
  .[8-7:  االنشقاق﴾]َفَسْوَف حُيَاَسُب ِحَسااب  َيِسي ا.  

ن، واخلامتة األبدية املوت انتهاء مسار رحلة اإلنسا   هذا وإن الكفرة من املالحدة والفسقة والفجرة يظنون أنّ 
نْيا َوما حَنُْن مبَبـُْعوِثَي﴾   له، حيث ال رحلة بعده، وال حياة وال بعثا وال نشورا قال تعاىل: ﴿َوقاُلوا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحياتـَُنا الدُّ

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya120.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya15.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya100.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya100.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya101.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya102.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya103.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya103.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura40-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura40-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura50-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya108.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura84-aya8.html


:سليمانّآيدين  اإلنسانّفيّالقرآنّالكريمّ  

 

80 
 

﴿َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ   ،[78م ﴾]يس:  ﴿َوَضَرَب لََنا َمَثال  َوَنِسَي َخْلَقُهۖ  قَاَل َمن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِمي  ، [29]األنعام:  
ِلَك ِمْن ِعْلٍمۖ  ِإْن ُهْم إِ  ْهُرۚ  َوَما هَلُم ِبذَٰ نـَْيا ََّنُوُت َوحَنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ ﴿َوِإَذا   ،[24الَّ َيظُنُّوَن﴾]اجلاثية:  َحَياتـَُنا الدُّ

ْيَب ِفيَها قـُْلُتم مَّا َنْدرِي َما السَّاَعُة ِإن نَُّظنُّ ِإالَّ ظَن ا َوَما حَنُْن مبُْستَـْيِقِنَي﴾]اجلاثية:  ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقى َوالسَّاَعُة اَل رَ 
بداية حلياة فيها اخللود حبق. يقول ابن القيم: جعل هللا الدور ثالاث: دار الدنيا، دار الربزخ، دار القرار.   يبل ه  ،[32

 1.وجعل لكّل أحكاما ختتص َبا 

فقال ألبينا آدم هل أدلك   . وإن الشيطان ملا علم ضعف اإلنسان استضعفه فوعده الغرور والفقر واخللود  -
وجعل بنيه يبحثون عن وسائل اخللود   -أي من اجلنة - فأخرج أبوينا ما كاان فيه   على شجرة اخللد وملك ال يبلى.

أما وعد هللا اخللود   فيهلكون ماال لبدا على أمل العودة للحياة مرة أخرى فيقوم مرتفوهم بتجميد أدمغتهم وأجسامهم.
 فحق وسيكون يف اآلخرة ال يف الدنيا. 

 يوقن َبذا فتستهويه  فمن مل   وإنه جيب على اإلنسان أن يوقن أبن له بداية وهناية وما جعل هللا له اخللد.   -
 شياطي اإلنس واجلن يف األرض حيان ويستهزئ به ويستذله ويستهينه ويستعبده. 

 اخلامتة

 بعض التوصيات و أهم النتائج  وفيها  

 النتائج:

البشر وهو النفس الواحدة، بدأ هللا خلقه  آدم بدع من اإلنس والبشر والرسل فهو أبو األنبياء وأبو اإلنس وأبو  -1
دم إشارة إىل طي وخلق منه زوجه حواء من ضلعه األيسر ُث جعل نسله من ساللة من ماء مهي ويف تسميته ِبمن  

ويف وصفه ببشر إشارة إىل   .يبصر ويبصر  كونه من تراب األرض ويف وصفه إبنسان إشارة إىل كونه أينس ويؤنس، 
له ما يف السموات واألرض وما بينهما وما   كون مجاله وحسنه وشأنه ظاهرا أظهره هللا على كثي من خلق. وسخر

ويف وصف ذريته ببين آدم إشارة إىل أمور منها أنه أول البشر وأنه خلق مستقل وأنه   حتت الثرى وما يف جو السماء.
 معصوم.  

 
 (. 88ص:  )بيوت  -دار الكتب العلمية ، الروح  ،ه(751ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  1
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 تفسي ينبين على إنكار وجودها ال  ويف القرآن كلمات مرتادفة جيب تفسيها يف ضوء علم الفروق اللغوية فكلّ  -2
وكذلك كل تفسي ينبين على عدم اعتبار الفوارق الدقيقة يف مرتادفات .  نكدا بل هو من أضغاث أحالم  خيرج إال 

 وال يسر الناظرين.  القرآن جسد ليس له خوار

نع أن يسموا هذا إعجازا وأن إنه ال مانع لدينا أن يقول الناس ما يستشعرونه يف ظالل اآلايت القرآنية. إَّنا املا -3
القائلي  بي  التمييز  اإلنصاف  ومن  َبم.  اخلاصة  الشخصية  املواجد  من  وهو  يستشعرونه  ما  قبول  علينا  يفرضوا 

 ابإلعجاز العددي فمنهم من هو منا يستحسن أن نوجههم توجيها حسنا ونستفيد من قدراهتم وطاقاهتم. 

فهو الذي عاداان   ،فعداوته لنا قدمية وحديثة مستمرة خطية عظيمة  .إن عالقة الشيطان ابإلنسان عالقة عداوة  - 4
أول مرة فأمران ابختاذه عدوا. ال شك أنه قد اختذ من عباد هللا نصيبا مفروضا فأعطى لبعضهم اإلمامة فقالوا شططا 

 فتربأ منهم وما قالوا من أن اإلنسان أصله قرد وأن آدم مل خيلق من تراب ومل يكن أاب للبشر. 

إن عالقة الشيطان ابإلنسان عالقة عداوة فعداوته لنا قدمية وحديثة مستمرة خطية عظيمة. فمن أشد مظاهر   -5
به واستهانه واستذله   عداوته لإلنسان أنه ملا علم ضعفه استضعفه فوعده الغرور والفقر واخللود فلما صدقه استهزأ

 واستعبده.

فكل شيء يؤدي إىل املساس بكرامته   ؛ ته ابلتقوى يف القول والعملاإلنسان مكرم أصله فعليه أن حيافظ كرام  -6
 حرام أو مكروه. 

فكل شيء يؤدي إىل إنكار معصومية   ،اإلنسان معصوم أصله ألن أابان آدم نيب مكلم وذريته يولد على الفطرة  - 7
 أصله مردود أو يؤول. 

 روه. اإلنسان حر بطبعه فكل ما يؤدي إىل املساس حبريته حرام أو مك  - 8

القرآن فحص اإلنسان فكشف مرضه وضعفه وما يوقعه يف حرج وما يؤديه إىل اهلالك فهداه إىل سبل العالج  - 9
 واخلالص والفالح. 

 التوصيات: 

التفسيية وابلكيفية ال - املؤلفات  اهتمامنا ابلتفسي املوضوعي يف  التفسي   ، ابلكمية  أن يكون  وأن يكون 
س السليمة يف ضوء القرآن وآايته والسنة والرواايت الصاحلة للحجية املوضوعي مبنيا على األصول واألس

ا. وأنصح أن نقتصد يف التأليف ويف الكالم والثوابت العلمية والواقع. فكم من تفسي موضوعي يعترب إحلاد  
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 ألن كثرة التأليف وكثرة الكالم فيه من أسباب ضياع العلم. وألن األصل عند الناس مجيعا عراب؛  فيه معا
إىل  يعدل عن ذلك  وال  التكرار  اإلجياز واالختصار وعدم  لنكتة   وعجما  إال  والتكرار  والتطويل  اإلكثار 

 . وحكمة
س وحرمة املسا  كرامتهم وكرامة الناس مجيعا   ىضرورة احلفاظ عل   أن حنافظ على كرامة أوالدان وطالبنا ليتعلموا  -

. وأن نعلمهم وحريته املطلقة اليت ال ضرر فيها وال ضرار عرضه وماله ونفسه  بكرامة اإلنسان وبدينه وعقله و 
 تنزيها.  هو حرام أو مكروه حترميا أواملساس بكرامة اإلنسان    يؤدي إىل ء  أن كل شي

 

 املصادر

 القرآن الكري.   

: حتقيق،  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر،  (هـ235)املتوىف:  ،، عبد هللا بن حممد املصنفابن أيب شيبة يف   -
  .ه1409الطبعة: األوىل،  ،  الرايض  –مكتبة الرشد  ،  كمال يوسف احلوت

 ـ .ه 1428 -  1422، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل،  الشرح املمتع(،  هـ1421ابن العثيمي )املتوىف:   -

اهـ543ابن العريب، )املتوىف:   - عمان،   –سعيد فودة، دار البيارق  -، حتقيق: حسي علي اليدري  حملصول(، 
 .1999-هـ  1420الطبعة: األوىل،  

، : شعيب األرنؤوط، حتقيقبرتتيب ابن بلبان   صحيح ابن حبان  ، (هـ354)املتوىف:  ،  حممد بن حبان ،  ابن حبان  -
 .م1993  – 1414الطبعة: األوىل، الطبعة: الثانية،  ،  مؤسسة الرسالة، بيوت

 .ه1379بيوت،  -، دار املعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر: أمحد بن علي العسقالين،   -

، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار مقاييس اللغة(،  هـ395ابن فارس، أمحد بن زكرايء القزويين )املتوىف:   -
 . م1979  - هـ 1399الفكر،  

 . لبنان   –بيوت   –، دار الكتب العلمية  كل القرآنمشأتويل (  هـ276)املتوىف:    ،الدينوري  ابن قتيبة -

الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب   ،حممد بن أيب بكر  ،ابن قيم اجلوزية -
 . بيوت    - دار الكتب العلمية ،  والسنة
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، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  العظيمتفسري القرآن  ،  (هـ774)املتوىف:  ،ابن كثي، أبو الفداء إساعيل بن عمر -
 . م 1999  - هـ  1420الطبعة: الثانية  

بيوت، الطبعة:   –، دار صادر  لسان العربهـ(،  711ابن منظور، حممد بن مكرم األنصاري، )املتوىف:   -
 . هـ   1414-الثالثة  

، املكتبة شرح الكبرياملصباح املنري يف غريب ال(،  هـ770أبو العباس الفيومي، أمحد بن حممد، )املتوىف: حنو   -
 . بيوت  –العلمية  

، مكتبة السنة، القاهر املدخل لدراسة القرآن الكري(،  1403أبو ُشهبة، حممد بن حممد بن سويلم )املتوىف:   -
 . م  2003  -هـ  1423الطبعة: الثانية،  

قدوري احلمد،  ، حتقيق: غامن البيان يف عد آي القرآن(، هـ444أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد )املتوىف:  -
 .م1994-هـ 1414الكويت الطبعة: األوىل،  -مركز املخطوطات والرتاث 

رضاء هللا بن حممد ، حتقيق:  العظمة،  (هـ369)املتوىف:    ، أيب الشيخ األصبهاين، أبو حممد عبد هللا بن حممد  -
 .ه1408الطبعة: األوىل،  ،  الرايض  –دار العاصمة  ،  إدريس املباركفوري

 -شعيب األرنؤوط  ، حتقيق:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  (هـ241)املتوىف:    ، أبو عبد هللا،  أمحد بن حنبل -
 . م  2001  - هـ  1421الطبعة: األوىل،  ،  مؤسسة الرسالة  ، عادل مرشد، وآخرون 

، حتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية تفسري األلوسي، روح املعاين(  هـ  1270األلوسي )املتوىف:   -
 . ت، الطبعة: األوىلبيو   –

، حتقيق حامت صاحل الزاهر يف معاين كلمات الناس(،  ه328األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم )املتوىف:   -
 .الضامن، مؤسسة الرسالة، بيوت

دار طوق ،  ، حتقيق: حممد زهي بن انصر الناصرصحيح البخاريالبخاري حممد بن إساعيل أبو عبدهللا،   -
 .هـ1422النجاة، الطبعة: األوىل، 

ق: حمفوظ ، حتقياملنشور ابسم البحر الزخار   مسند البزار،  (هـ292)املتوىف:    ،البزار،: أبو بكر أمحد بن عمر  -
الطبعة: ،  املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم  ،  وصربي عبد اخلالق الشافعي ،  الرمحن زين هللا،وعادل بن سعد

 . (م2009، وانتهت  م1988  األوىل، )بدأت 
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 . ، دار العلم للمالييالقرآن وقضاي اإلنسان(،   هـ1419بنت الشاطئ، عائشة عبد الرمحن، )املتويف:   -

الرمحن،   - الشاطئ، عائشة عبد  ابن األزرقبنت  للقرآن ومسائل  البياين  الطبعة: اإلعجاز  املعارف،  دار   ،
 .الثالثة

بن احلسي)املتوىف:   - احلميد حامد ، حتقيق:  شعب اإلميان،  (هـ458البيهقي أمحد  العلي عبد  ، الدكتور عبد 
 - هـ    1423الطبعة: األوىل،  ،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند 

 . م 2003

دار ،  عواد معروفبشار  ، حتقيق:  سنن الرتمذي  -اجلامع الكبي  ،  (هـ279الرتمذي، حممد بن عيسى )املتوىف:   -
 . م 1998 ،بيوت  –الغرب اإلسالمي  

الرمحن بن حممد )املتوىف:   - أبو زيد عبد  الثعليب(  هـ875الثعليب:  ، حتقيق: الشيخ حممد علي معوض تفسري 
 . هـ 1418  -بيوت الطبعة: األوىل  –والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار إحياء الرتاث العريب  

، حتقيق: زاد املسري يف علم التفسري(،  هـ597اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي )املتوىف:   -
  .ه  1422  - بيوت، الطبعة: األوىل    – عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب  

قيق: أمحد ، حت الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  ، (هـ393اجلوهري، أبو نصر إساعيل بن محاد، )املتوىف:   -
 .م1987  -   هـ 1407بيوت، الطبعة: الرابعة    –عبد الغفور عطار، دار العلم للماليي  

بيوت، الطبعة:   – ، دار إحياء الرتاث العريب  مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (،  هـ606الرازي، )املتوىف:   -
 هـ.  1420-الثالثة  

)املتوىف:   - بن حممد  احلسي  القاسم،  أبو  األصفهاين  القرآن(،  هـ502الراغب  غريب  ، حتقيق: املفردات يف 
 هـ.  1412-دمشق بيوت، الطبعة: األوىل    –صفوان عدانن الداودي، دار القلم، الدار الشامية  

: جمموعة من احملققي، دار ، حتقيقاتج العروس(،  هـ1205الزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق )املتوىف:   -
 اهلداية. 

، حتقيق: حممد الربهان يف علوم القرآن(،  هـ794الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا )املتوىف:   -
 م.   1957  - هـ   1376أبو الفضل إبراهيم الطبعة: األوىل،  
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طنطاوي،   - الوسيطسيد  والتوزيع،  التفسري  والنشر  للطباعة  مصر  دار هنضة  الطبعة:   –الفجالة  ،  القاهرة، 
 األوىل. 

، حتقيق: حممد اإلتقان يف علوم القرآن  ،(هـ911السيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر، )املتوىف:   -
 . م 1974  /هـ1394أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة:  

، دار الكتب هناية األرب يف فنون األدب(،  هـ733توىف:  شهاب الدين النويري، أمحد بن عبد الوهاب )امل -
 هـ.  1423والواثئق القومية، القاهرة، الطبعة: األوىل،  

حتقيق حممود حممد   ، تفسري عبد الرزاق الصنعاينه(،  211الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام )املتوىف:     -
 . م1987عبده، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  

عبد   ،طارق بن عوض هللا بن حممد ، حتقيق:  املعجم األوسط  ، (هـ360)املتوىف:  ،الطرباين سليمان بن أمحد  -
 . القاهرة  –دار احلرمي  ،  احملسن بن إبراهيم احلسيين

 ، دار أخبار اليوم، القاهرة. أيب آدمعبد الصبور شاهي،   -

 ه.  1396لنشر، الطبعة الثالثة، ، دار عمر بن اخلطاب للطباعة واأصول الدعوة  ،عبد الكرمي زيدان  -

، حتقيق: حممد الفروق اللغوية للعسكري(،  هـ395العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا )املتوىف: حنو   -
 .مصر–إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  

، حتقيق: حممد طائف الكتاببصائر ذوي التمييز يف ل(،  هـ817الفيوزآابدى، حممد بن يعقوب، )املتوىف:   -
 . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة -علي النجار، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

تفسي القرطيب، حتقيق: أمحد   اجلامع ألحكام القرآن (،  هـ671القرطيب: أبو عبد هللا حممد بن أمحد )املتوىف:   -
 . م  1964-هـ  1384هرة، الطبعة: الثانية،  القا  –الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  

 . دار الدعوة  ، املُعَجُم الوسيطُ جممع اللغة العربية ابلقاهرة،   -

دار إحياء الرتاث العريب   ي، : حممد فؤاد عبد الباق، حتقيقصحيح مسلم،  (هـ261)املتوىف:    ، مسلم بن احلجاج -
 . بيوت  –

 . القاهرة، دار املعارف،  مقال يف اإلنسان دراسة قرآنية -
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، دار إحياء شرح صحيح مسلم  املنهاج(،  هـ676النووي: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، )املتوىف:   -
 . 1392بيوت، الطبعة: الثانية،    –الرتاث العريب  



87 

 

Journal of Yalova Islamic Studies 

ISSN: 2718-0646 

Cilt/Volume: 1 | Sayı/Issue: 1 | Yıl/Year: 2020 (Aralık/December) 

 

 

 رسالة في التقليد 

 محمد بن عبد هللا بن عبد الملك بن عبد الرحمن البغدادي الشافعي ثم الحنفي 

ه( 1016)ت:   

 

  صهيب عبد الرحيم حميد / Suhaib Abdulraheem Hameed  

 

 

• Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi/ Research Article 

• Geliş Tarihi/Date Received: 28.03.2020  • Kabul Tarihi/Date Accepted: 13.06.2020  

• Yayın Tarihi/Date Published: 30.12.2020 

 

 
   الملخص

 من   االنفالت  من  معه  يخشى  حد  إلى  بعضهم  فيها  توسع  وقد  األصول،  علم  في  الدقيقة  المسائل  من  التقليدو  االجتهاد  مسألة  إن

 وضيق  ،والخير  للصالح  طالبا  كان  من  على  فوسع  بعضهم  وتوسط  حرج  في  المكلف  يدخل  حد  إلى  بعضهم  وضيق  المذاهب

  االنضباط  ضرورة  إلى  الجزئية   هذه  في  المؤلفة    الكتب    ت  ض  ر  ع  ت    وقد  النفسي،  مراده  وتحقيق  هواه  بلوغ   يريد  من  على

 عليها  يكون  التي  األحوال  لبيان   وتعرضت   ،يترك  ومن  بقوله  يؤخذ  من  وبينت  غيره،  إلى  عنه  الخروج  كيفية  وإلى  بالمذهب

  ، ال  أو  اجتهاد  بها  العمل  يراد  التي  الجزئية  في  له  سبق  سواء  غيره  جتهادبا  العمل  للمجتهد  يسوغ  متى  بينت و  المقلد،

 أحوال   هي  وما  ،األفضل  اتباع   يلزمه  وهل  ،ال  أم  تعبده   في  يتبعه  من  اختيار  في  االجتهاد  العامي   يلزم  هل  لبيان  وتعرضت

 ، الخالف  بمراعاة  المعروفة    لمشهورة  ا  ة  للحج    الكتب    هذه  ت  س  أس    وكذلك  باطال،   يكون  ومتى  التلفيق   حكم  وبينت   المقلد،

 التعارض،  منها   يظهر  التي  العلم  أهل  أقوال  بين  التوفيق  في  واجتهدت  األقوال،  هذه  كل  على  الضوء  سلطت   هذه  ودراستنا

  في قبلها ألفت لكتب خالصة هللا بحمد الرسالة فجاءت أخرى، في غيره  وتقليد مسألة في مذهب تقليد جواز لمسألة وتعرضت

 الحمد. وهلل كبيرا  نفعها فكان نفسه وعالموض

 . حكمال ،مذهب  ،االنتقال التقليد، االجتهاد، :المفتاحية الكلمات

 
Risâle fi’t-Taklîd/ Muhammed b. Abdullah b. Abdulmelik b. Abdurrahman el-Bağdâdî 

eş-Şâfi’î Summe’l-Hanefî 
Öz 

Şüphesiz ki içtihat ve taklit meselesi, fıkıh usûlünün en önemli meselelerinden biridir. Âlimlerden bazıları bu 

konuda mezhepsizliğe yol açabilecek kadar geniş davranmışken, bazıları mükellefi sıkıntıya sokacak kadar sıkı 

davranmış, bazıları da mutedil davranıp salâh ve hayra ulaşmak isteyen kimseler için buna izin vermiş, hevâsına 

ulaşmak ve nefsinin isteklerini yerine getirmek isteyen kimseler için ise bunu yasaklamışlardır. Bu konuda 

yazılmış kitaplar; bir mezhebe bağlı olmanın gerekliliğine, onun sınırlarından çıkıp başka bir mezheple nasıl 

amel edilebileceğine ve görüşüyle amel edilebilecek/edilemeyecek kimselerin özelliklerine değinmiş; müçtehitin 

 
 يالوا بجامعـة اإلسـالمية العلـوم فيكليـة  التدريـس هيئـة عضـو دكتـور. mm.suhaib1980@gmail.com  
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hâllerine işaret ederek müçtehitin o konuda daha önce bir içtihadı olsa da olmasa da başka bir müçtehitin 

görüşüyle ne zaman amel edebileceğini açıklamış, avâmın ibâdet konusunda ona uyacağı kişiyi seçmek için 

içtihat etmesinin gerekip gerekmediğine, efdale uyması gerekip gerekmediğine, mukallidin hâllerine değinmiş ve 

telfîkin hükmünü ve ne zaman bâtıl olduğunu açıklamıştır. Bu kitaplar aynı zamanda “murâ’âtu’l-hilâf” (ihtilâfın 

gözetilmesi) diye bilinen meşhur hücceti de ortaya koymuşlardır. İşte bu makalede tahkiki yapılan kitap da bu 

görüşlerin hepsine ışık tutmuş, ilim ehlinin zâhiren birbiriyle teâruz ettiği görünen görüşlerin arasını cem’ etmek 

için uğraşmış ve bir konuda bir mezhebi taklit edip diğer bir konuda başka bir mezhebi taklit etmenin câiz olup 

olmadığına değinmiştir. Böylece bu kitap, kendinden önce bu alanda yazılmış olan kitapların bir özü niteliğinde 

olup büyük bir fayda sağlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İçtihat, Taklit, İntikal, Mezhep, Hüküm. 

 

 

   المقدمة 

  والسالم   والصالة  بالتحقيق،  المسائل  ب نقا  إماطة  إلى  التوفيق،  إشراق  بعد   أرشدني  الذي  هلل  حمد ال 

  وأصحابه   آله  وعلى  المصفى،  الواضح  والمنهج  األوفى  البرهان  على  تركنا  الذي  المصطفى،  رسوله  على

ن   والوفا، والفهم الصدق أهل  :وبعد .(1) المنير البدر   االتباع سماء في هم م 

 األصول   علم  من   والتقليد   االجتهاد   مباحث   في  نافع  مخطوط   على  العثور  لي  وجل  عز  هللا  يسر  قد ف

 . ذلك لها هللا شاء إن نافعة مختصرة رسالة وهي  البغدادي محمد  للعالمة

 قسمين:  الرسالة قسمت  وقد  هذا

 اآلتي:  النحو على رسالته في  ومنهجه  بالمصن ِّف  التعريف من: ويتكون األول القسم

  وطرف   وظائفه  ثم  تالميذه،  ثم  وشيوخه،  مذهبه   ثم  وعلمه،  حياته  ثم  ومولده،   ونسبه  المؤلف  اسم

  المخطوطات   وصف  ثم   تحقيق،  في  المتبع  والمنهج  ثم  ،رسالته  في  المؤلف  منهج  ثم  وفاته،  ثم  أخباره  نم

 المخطوطات.  صور اعتمدتها، التي

 المحقق. النص الثاني: القسم

 اآلتي:  من  المحقق النص تألف وقد

  الواجب   في  ثم   ،العمل  مناط  كونه   وبيان  التقليد   تعريف   في  فصل  ثم  ،التأليف  وسبب   المؤلف  مقدمة

  لمجتهد   التقليد   جواز  ثم  ،األفضل  وجود   مع   المفضول  تقليد   في  العلماء  اختالف  ثم  ،المطلق  المقلد   على

  ما   مذهب  التزام  أن  الجمهور  مذهب   ثم  ،االجتهادية  المسائل  في   المقلد   حكم  ثم  ،آخر  حكم  في  غيره  وتقليد 

  صحة   شروط  ثم  ،عليه الهمام  ابن  وجواب   االنتقال  من  المقلد   العلماء  بعض   منع  ثم  ،المقلد   على  بواجب   ليس

 .المخالف المجتهد  تقليد  في الهمام ابن كالم توجيه ثم ،المقلد  أحوال ثم ،المخالف مذهب  تقليد 

 :األول القسم

 . الرسالة نص تحقيق  في ومنهجي رسالته في ومنهجه  بالمصنف التعريف

 
  سعيد أبو عثمان، بن مصطفى بن محمد بن محمد الخادمي: الدقائق، منافع مقدمة من مقتبس المقدمة هذه كلمات بعض (1) 

 . 2ص إستنبول، البوسنوي، أفندي محرم مطبعة ،ه(1176 )ت: الخادمى
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 المؤلف  ترجمة أوال:

 : ومولده ونسبه اسمه •

  والدته  سنة ذكرت   ولم الحنفي، ثم الشافعي  البغدادي الرحمن عبد  بن الملك عبد  بن هللا عبد  بن محمد   

  بضعا   عاش  هألن  ؛وذلك  (م 1548  -  ه595)  و  (م 1540  -  ه749)   بين  ما  ولد   إنه  :يقال  أن  يمكن  إنه  إال

  والدته   سنة  تقدير  مكني   وفاته  لسنة  همر  ك  ذ    ومن  -  معلوم   هو  كما  تسعة  إلى  ثالثة  من  والبضع  –  سنة  وستين

 الشام   بالد   في  حياته  معظم  عاش  العقلية،  العلوم  في  برز  العراق،  أهل  من  ومدرس  لغوي  وهو  تحديدها،  ال

 الهجري. العاشر ،الميالدي السادس القرن في

 : وعلمه حياته •

  اإلمام   بـالشيخ  وصف  أنه  :من   بعضها  ذكره  ما  سوى  ،حياته  حول  بالكثير  التراجم  كتب   تسعفنا  لم  

  من   كانو القطن.  من  وثوبا   الصوف  من  عباءة  البسا   ودخلها  (م1570/ه   977)  سنة دمشق قدم  وقد   .المحقق

ك ان    والرياضية،  والطبيعية  اإللهية  بالعلوم  واشتهر  ،المعقوالت   في  سيما  ال  العرب   العلماء  كبار  في   و 

ال ف ق ه  صولاأل ةع ال    و  له ،م  م في الطُّولى ال ي د  و  ال والمنطق الك ال   .(2)  والعربية  ب ي انو 

 شيوخه: و مذهبه •

  إن   :قيلو  (4) الالري  الدين  مصلح  (3) مال  جماعة   من  وكان  المذهب   شافعي    هللا  عبد    بن    د  محم    كان  

حضر  (5)داديالبغ  الدين  شمس  أخيه  من  أخذ  محمدا   الفدا   أبا  والزم  (6) الغزي  ب د رال  اإلسالم  شيخ  دروس  و 

أ    (7) النابلسي  سماعيلإ ق ر  -  حنيفة  أبي  اإلمام  بمذهب   تمذهب   ثم    (8) العيثاوي  الشه اب   على  الشافعي  فقه  و 

 .(9) الوقت  أفاضل دروسه يحضر وكان مذهبه، تغييره سبب  على أقف ولم  –هللا رحمه

 تالميذه: 

 
  دار  عشر،  الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خالصة   ه(،1111  )ت:   المحب  ي  محمد  بن  الدين  محب   بن  هللا   فضل  بن  أمين  محمد   الحموي:  (2) 

 . 32 / 4 ،بيروت ،صادر

 استعماال.  واألكثر األشهر ألنه نون بال األصل في وأثبتها -والالم الميم بين - بالنون منال التراجم كتب في المذكور (3) 
  أمير   تلميذ  الالري،  الدين  مصلح  بمنال  المشهور  الشافعي  العبادي  السعدي  األنصاري  الملتوي  كمال  بن  جالل  بن   صالح  بن  محمد  (4) 

  في   اإلرشاد  وشرح  النووية،  األربعة  وشرح  الشمائل،  شرح  منها:  متنوعة،  تآليف  له  الشيرازي،  محمد  الدين  صدر  أمير  بن  الدين  غياث

  وأخرى   المواقف،  من  مواضع  على  وأخرى  المطول،  من  مواضع  على  وحاشية  البيضاوي  بعض  على  وحاشية  السراجية،  وشرح  الفقه،

 العاشرة،  المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب  ه(،1061  )ت:  محمد  بن  محمد  الدين  نجم  الغزي:   ذلك.  وغير  للجامي،  الكافية  رحش  على

 .55 -3/54 ،1418 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار المنصور، خليل تحقيق:
 ترجمة.  على له أقف لم (5) 
  والمتوفى   ه(904)   سنة  المولود  الشافعي  الدمشقي  الغزي  العامري  الدين  رضي  الشيخ   ابن  الدين  بدر  محمد  العالمة  اإلمام  الشام  مسند  (6) 

 يزيد   مما   ذلك  وغير  الجوامع،  جمع  نظم  وشرح  نظما ،  منها  اثنان  الثالثة،   مالك  بن  ألفية   وشروح  المنظوم  التفسير  صاحب   ه(،984)  سنة

  تحقيق:   والمسلسالت،  والمشيخات  المعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس  الكبير،  عبد  بن  الحي  عبد  الكتاني:  تأليف.  المائة  على

 .219 - 1/218 ،1982 ،2ط بيروت، اإلسالمي، الغرب دار عباس، إحسان
  صحاح   على  حاشية  نيفه:تصا  من  القعدة،  ذي  من  بقين  ليال  لسبع  توفي  متكلم،  لغوي،  النابلسي،  إبراهيم  بن  أحمد  بن  إسماعيل  (7) 

  التراث   إحياء  دار  بيروت،  المثنى،   مكتبة  المؤلفين،  معجم  رضا،  عمر  كحالة:  ه(.993  الكفرة.)ت:  على  الرد  في  ورسالة  الجوهري،

 . 2/258 بيروت، العربي،
  فقه   في  اإلرشاد  طريق  على  نمت   التآليف:  من  له  الشافعي،  الدمشقي  العيثاوي  الدين  شهاب  الملقب  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  يونس  بن  أحمد  (8) 

 األثر،   خالصة  ورسائل.   تحريات  من  ذلك  غير  وله   الحبب،  التقاط   في  بالحبب  سماه  لطيفا  شرحا    وشرحه   الحبب،  سماه:  الشافعي

1/232 . 
 . 32 /4 السابق، المرجع (9) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 صاحب   ذكره  ما  سوى  البغدادي،  محمد   العالمة  على  تتلمذ   من   حول  بالكثير  التراجم   كتب   تسعفنا  لم

 قوله:  من األثر خالصة

  عصره   فضالء  أنبل   من   الحنفي   العاتكي  الدمشقي   الحمامي  الدين  شمس  الملقب   حسين  بن   محمد 

ا،  نا دي     صالحا    كامال    فاضال    وكان  ،متعددة  لفنون   وأجمعهم  ي  ر    بالبراعة   وقته  أهل  له  وشهد   ،وفاق  أبرع  خ 

  دروسه   وحضر  ،المنقار  بن  الشمس  على  وغيره  قه الف  في  اشتغل  ،واالجتهاد   الجد   مضمار  في  والسبق

 الملك   عبد  بن  محمد  الالم  على  وقرأ  ،وغيره  التفسير  في  الدين  محب   القاضي  جدي  دروس  ولزم  ،كثيرا  

  به   وانتفع  مقبوال ،  المذكورين  مشايخه  عند   وكان  ،منصفا   العريكة  ني   ل    وكان  ،األفاضل  مع  وبحث   ،البغدادي

  سنة   شعبان  عشر  رابع  األربعاء  نهار  وفاته  وكانت   ،تعالى  هللا  خلق  خير  من  كان  فقد   وبالجملة  ،جماعة

 .(10)  تعالى هللا رحمه الصغير  باب  قبرةبم  ودفن ه(1018)

 : أخباره من  ف  ر  وط   وظائفه •

سبعين  سبع   سنة  في  دمشق  قدم   ائ ة  و  ت س عم    القماش   من   وثوبا  الصُّوف  من  ةعباء  البسا  ودخلها  ،و 

ع  وجاور  -تقدم  كما  -  ال قطن  بيض األ ام    ال مدرس ة  الى  ان تقل  ثم    ،للخطيب   المخصص   البيت   في  دمشق  ب ج 

ار 11العزيزية  ول ي    ،12الكالسة  جو  ا  أماكن  في  بالتدريس  واشتغل  ،وظائف    و  ن ه   ،13الدرويشية   ال مدرس ة  :م 

عال  في  بقعةو ام  ل ى  ،األموي  ج  ت و  يث ال  تصدير  و  د  ذ ك ور  بالجامع  ح  ك ان    ،ال م   كل   في  السلطنة  صندوق  من  ل ه    و 

م ا  ي و  يد   م  ين    على  يز  ب ع  ل ى  ،14عثمانيا   أ ر  ت و  ع  مشيخة  و  ام  ل ى  األموي،  ال حرم  شيخ  ف سمى  ،ال ج  ت و  ل ي ة   و   ت و 

عظم ،الدرويشية تردد  ،أمره  و  اة  لىإ  و  ك ان    ،ال ق ض  ق ت   أفاضل  دروسه  يحضر  و  ير   س  ر  ود    ،ال و    ، بالجامع  الت ف س 

ك ان   ة   لكنة  ل س انه  في  و  يم  ت ى  اللكنة،  سبب   على  أقف  ولم  ،ع ظ  مه  ع ن  يفصح  ال    ك ان    نهإ  ح   وشاع  ،أبدا  ك ال 

 .الشامية قطاراأل في ذكره

 وفاته:  •

 
 . 393/ 2 السابق، المرجع (10)   

  لصيق   بالكالسة  بدمشق  الفاضلية   الحديث  دار  وشمالي  األشرفية  التربة  وغربي  الصالحية  التربة  شرقي  تقع  مدرسة  العزيزية:  (( 11

 وأتمها  الدين  صالح  بن  األفضل  الملك  أسسها  من  أول  أن  وقيل  الدين،  صالح  بن  عثمان  العزيز  الملك   بتشييدها  أمر  األموي،  الجامع

  )ت:   الدمشقي  النعيمي  محمد  بن  القادر  عبد  ي، اآلمد  الدين  سيف  مثل  المشهورين  من  جماعة  بها  بالتدريس  وقام  عثمان،  العزيز  الملك

  .1/290 ه،1410 ،1ط العلمية، الكتب دار ،الدين شمس إبراهيم تحقيق: ، المدارس تاريخ في  الدارس ه(927
  الشمالية،   الجهة  من  األموي  للجامع  مالصقة  الكالسة  بالمدرسة  تعرف  مدرسة  وفيه  األموي،  للجامع  مجاور  موضع  اسم  الكالسة:  ((12

ها  إليه،  باب  ولها ر   أيام   الكلس   عمل   موضع  كانت  ألنها  االسم؛  بهذا  وسميت   وخمسمائة،  وخمسين  خمس  سنة  في  الشهيد  الدين  نور   ع م 

ل ك    األول  ربيع  شهر  عشر  تاسع  وفي  بالناس،  الجامع  ضاق  لما  زيادة  وجعلت  الجامع،  بناء  بتجديد  فأمر    دمشق    أيوب  بن  الدين  صالح    م 

 .341-340/ 1 السابق، المرجع وخمسمائة، وسبعين  خمس  سنة في  الكالسة عمارة
  جامعا   فعمره صغيرا  مسجدا  محله  وكان  باألخصاصية،  تسمى  قبال وكانت إليه  المنسوبة  بالمحلة  باشا  درويش  بناه  الدرويشية:  جامع  ((13

 فيها  تقام  غرف  فيه   وكانت  وتسعمائة،  وثمانين  اثنتين  سنة  اثنتين  سنة  بناؤه  وتم  بدمشق  حاكما  كان   لما  الوظائف  فيه  ورتب  واسعا

 شاويش، ال زهير تحقيق: الخيال، ومسامرة األطالل منادمة ه(1346 )ت: بدران القادر عبد ينظر: توسعا. مدرسة سمي ولذلك الدروس؛

 . 376 ص: م،1985 بيروت، اإلسالمي، المكتب
  أسعار  موقع   ،22  عيار  ومن   غراما  7.20  يساوي:   مثال  منها  الرشادية  ووزن  العثمانية،  بالليرة  المعروفة  النقود  هي  العثمانية:  ((14

 العنكبوتية. الشبكة في العمالت
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  في  معدود   بهذا فهو  ،بدمشق (م1607) ديسمبر  12 لــ  الموافق  (ه1016) سنة  شعبان 22 في  توفي

 عشر.   الحادي القرن علماء

ض    لما  :البغدادي  محمد   ترجمة  في  األثر  خالصة  في   الحموي  أمين  محمد   قال ر  و  ض  ر  م    م   ت  ال م 

ث   رض    في  ل  ق  و  اة  قاضي  يهلإ  حضر  ،ه  م  ش قب د    ال ق ض  ق ال    وعاده  (15)األزنبقي  علي  بن  إبراهيم  المولى  م    : ل ه    و 

يل  حسن  لنائبنا  وظائفك  ع ن  فرغا قيل  ،ل ه    أفرغ   نهإ  :ف ي ق ال   الط و  ن  ،غ  ر  ف  ي    لم  نهإ  :و  ل ك    القاضي   ذ ل ك  كتب   و 

ب ة  إبراهيم غ  ه ات   تصير  أ ن  منه  ر  ة  ال ج  ذ ك ور  ق ال    ، لنائبه  ال م  ا  :ل ه    ف ق ال    ؟أموالك  ن  أي  القاضي:  ل ه    و  م  يد    و    ت ر 

يد ن    :ل ه    ف ق ال    بأموالي؟ ا  خوف ا  ؛نحرزها  أ ن  ر  ق  من  ع ل ي ه  ذه ا  س ار  أ نت   ي أ خ  يض    و  ر   في   ل ه    أذن  إنه  :ف ي ق ال  ،م 

قيل  ،اأ خذه ا  ،جبرا  القاضي  أ خذه ا  بل  :و  اله  ذت  خ  أ    ف ل م  و  ات   من  ف اقأ    أ م  طلب   م رضه،  س ك ر    من   موالاأل  و 

يل    ن  س  ح   ا  :ل ه    ف ق ال    ،الط و  م  ا   تصنع  و  ت اجا  كنت   إن  ؟به  ح  ال  من  شيء  إلى  م  ا  عندي  من  أقرضتك  الم    م 

أما  ،تخرجه الك  و  يع  ال    فإني  م  ت ط  ت د    د  احت    ذ ل ك  ق ال    لما  نهإ  :ف ي ق ال  ،ع ل ي ه    خوف ا   ليكإ  إحضاره  أ س  اش    ه، يظ  غ   و 

مد  أسه  على  وضربه  الن ائ ب   لحية  لىإ  ي ده  و  ن ون  في  ن ت أ    :ل ه    ف ق ال    ،ر  ض   ج  ر  ال    ال م  ا  ع ل ي ك  حرج  و   ،فعلته  ف يم 

لم ال    ل ه    ي أ ت    و  رجع  فانتكس  ،ب ال م  ض   لىإ  و  ر  ن ه    (16)   ل  ب  أ    ك ان    نأ  بعد   ال م  ات   ،ق ل يال  م  م  ك ان ت   ، كذ ل    عقيب   و   و 

ف اته ت    سنة  شع ب ان  من  وعشرين   اثنين  ل ي ل ة  في  و  ة  س  ألف  عشر  د    ه(1016)  و   الدحداح  رج  م    ربة  ت    شمالي  نف  و 

ت  ين   بضع ع ن ،أقصاها في س   . سنة و 

ك ان     د اء   ة  م  أ    من  بنت   له  و  وته  لقب  فنفاها س و  آه    مرأل ؛بأشهر م  وته  بعد  ثم   ،ف أنكره    ة  م  األ    على  ر   ث بت   م 

اد ة  إليه  ال ب ن ت   نسب  اة  قاضي  ب ش ه  اء    ثم    ،القاضي  مع  خر  آ  شهادةو  إقراره  على  ال ق ض  د ة  بعد   ج   من   ل ه    ع م     اب ن    م 

الحه  دمشق ىلإ ب غ د اد   ال من شيء على الن ائ ب  ف ص  زير لىإ ف ش ك اه   ،ذهب  ثم   الم  ك ان   باشا نصوح ال و  زير ال   و    و 

ذ ك ور أس ال م  ال عجب  ،حلب  لىإ ذ ل ك ب س ب ب  الن ائ ب  ط ل ب ب   األوامر فوردت  ،بحلب  ذ اك  ذ إ العساكر ر    اب  ج  الع   و 

ك    من  رجل    دمشق    في  ك ان    أنه د     اسمه  رال ع س  م  ح  افق  ،أيضا  البغدادي  م  و  ة  لص احب   م  م  ج  س م   في  الت ر    اال 

ب ة الن  س  ات    ،و  م  م  وت   ي و  ات    ي ق ول:  الناس  من  لالرج  فصار  -  الترجمة  هذه  صاحب   -  البغدادي  محمد   م    م 

د  م  ح  م  البغدادي  م  ي زيت    ف ال    ال ي و  ا  م  ذ ا  ال علم  ةبنسب  الإ  اآلخر  ع ن  أ حدهم  نسب ة  ،له  هللا  ،لذاك  العسكرية  و   ت ع ال ى   و 

 .(17)  أعلم

 :لها تأليفه وسبب رسالته في المؤلف منهج ثانيا:

 هذه   رسالته  في  اتبعه  الذي  المنهج  أن  لي  تبين  -  هللا  رحمه  -  البغدادي  لرسالة  قراءتي  خالل  من

 يلي:  فيما تلخيصه  يمكن

 
 الثاني  ربيع  شهر  أواسط  في  األخيرة  المرة   في  ودخلها  مرتين،  قضاءها  ولي  الشام،  قضاة  قاضي   األزنبقي،   علي  بن  إبراهيم  المولى  (15)

 .32-1/31 األثر، خالصة .األلف بعد عشرة خمس سنة
  . الهزال  بعد  حاله  حسنت  وتبلل  وابتل  العافية  والبلة  بللت  من  الالم  بفتح   المرض  من  وأبللت  بللت  منه،  برأ  إذا  مرضه:  من  الرجل  أبل    (16) 

 .63/ 11 ،1ط  بيروت، صادر، دار ، العرب، لسان المصري، األفريقي منظور بن مكرم بن محمد منظور: ابن
 ( 33ــ 4/32) األثر،  خالصة  الحموي، من مستفاد الموضع هذا إلى وظائفه عن الكالم من (17) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1016_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1607
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 منها   استمد   التي  الكتب   أهل  العلم  أهل  من   غيره  على  النبوية  لألحاديث   نقله  في  المؤلف  عتمد ي .1

  كحديث   جلالحتجا  صالح   غير  وبعضها  نقلها،   التي  األحاديث   في  يدقق  فلم  هذه،  رسالته   بعض 

 له.  سند  ال بل  فيه متكلم  وهو حمة(ر أمتي )اختالف

  تصريحه   من  ظاهر  وهذا  ،موضع  غير  في  ذلك  تكرر  ولو  عنهم  نقل  الذين  األئمة  باسم  يصرح .2

 . عنه فيه نقل موضع كل في الهمام ابن باإلمام

  مصرح   وغير  تارة  بأسمائهم  مصرحا  العلم   أهل  من  له  السابقين  عن  النقل  كثير  هللا  رحمه  كان .3

  كما  الفريد،  العقد   كتابه  في  أوردها  التي  نصوصه  من  يراكث   الشرنباللي  عن  نقله  ذلك  ومن  أخرى،

  عن  نقل وكذا  فعي،الشا الشاشي القفال مع الحنفي العامري عاصم أبي القاضي قصة من بنا سيمر

 أيضا.  الفريد  العقد  اسمه السمهودي وكتاب  الشافعي، السمهودي

  بل   الحنفي،  مذهبه   علماء  على  نقله  فيما  يقتصر   فلم  ،نقله  في  التعصب   عن  متجردا  هللا  رحمه  كان .4

 الحاجب. وابن  كاآلمدي والمالكية الشافعية  من األصوليين أئمة عن نقل

 البغدادي   أن  -  مستقلة  كتبا  والتقليد   االجتهاد   في  ألفوا  الذين  -  سابقيه  منهج  عن  منهجه  تميز  .5

  المعلومات   رتب   بل  كالمه،  يقرأ  حين  القارئ  يضطرب   ال  بحيث   مرتبا،  الموضوع  هذا  عرض 

 ومتعلقاته.  االجتهاد  في أخرى إلى قضية من الذهن انتقال حسب 

 والجمع   التوفيق  يحاول  تجده  المهمة،  المسألة  هذه  ت تح  تندرج  فروع  من  إليه  تطرق  ما  كل  في .6

  األعمى،   التعصب   عن  بعيدون  أئمتنا  أن  الغافل  وتنبيه  الجاهل،  وتعليم  العلم،  ألهل  واإلنصاف

  المسلمين   لكلمة  جمعا  جزئية؛  في  لمذهبه  بعضهم  وترك  بل  بينهم،  فيما  الجم  األدب   نماذج  بإظهار

 اآلخر.  مع الحق يكون قد  بل احد،و شخص  في ينحصر ال الحق أن منه وبيانا

  العبادة  في  نقصا  يعد   ال  له  مخالف  عالم  مذهب   إلى  مذهبه  من  العالم  خروج  أن  بيان  على  يحرص  .7

  كان  لو بأنه مستدال كامال، عمال ذلك عد  بل باإلجماع، باطل  تلفيق إلى ذلك يؤد  لم ما المعاملة، أو

  عبادته   نقص   إلى  يد   ؤ  ي    ال  بأنه  هلم  ع   لوال  -  الفقهي     هلمذهب    ف  المخال    - بغيره  أحدهم  فعله  لما  ناقصا

  كونه   رغم  وصلى  حنبلي"  "أنا  فقال:  طير  عليه  ذرق  حين  الطبري  فعل  كما  به،  اقتدى  من  وعبادة

 مع   ولو  الصالة  جواز  في  الحنابلة  بمذهب   أخذ   ولكنه  الطير  ذرق  مع  الصالة  منع  يرى  شافعيا

 . صالته في نقصا ذلك ير ولم الطير ذرق

  والباقي   كالمه، من إليه  نسبه  ما  بعض   أن  والحال  توسعا،  العلم  أهل  بعض   إلى   الكالم  بعض  ينسب  .8

  هذا   "إن  الهمام:  ابن  قال  قال:  حيث   الهمام  ابن  عن  النقل  عند   ذلك  فعل  كما  الشراح،  كالم  من

  ام إم  مذهب   التزم   لما  ألنه  وذلك  الحاجب؛  ابن  والشيخ   اآلمدي  اإلمام  عليه   اتفق  مما  أيضا  الشرط

  ال   ألنه  العامي؛  من  يتصور  ال  وهذا  غيره،  آخر  وجه  له   يظهر  لم  ما   به  يكلف  بالعمل  وأمضاه
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  الرجوع   وبعد   أخرى"،  إلى   أمارة  من  ينتقل  حيث   المجتهد،  بخالف  أبدا،  غيره  آخر  وجه  له  يظهر

 الحاج.  أمير ابن كتابه لشارح وباقيه  الهمام البن بعضه أن وجدت  المصادر إلى

أ ي ت    لما  إن  ي  بقوله:  هللا  رحمه  بينه  قد  الرسالة   ذهله  تأليفه  وسبب  الس اد ة    من  أصحاب نا  بعض    ر 

ر    الحنفي ة   ؛  على  ي ن ك  ه    بعض  ت ق ل يد  ة    المسائل    بعض    في  ل  ا  وذلك  الشافعي ة ،  األ ئ م  ل    إم  ه    عليه    بما  منه    بج 

ة   ذ ه ب    في  للت ع صُّب    وإما  األ سياد ،  األ ئ م  ،  أو  الم  ن اد  ا   األمور  هذه  من   واحد    ك لُّ   كان    وقد   الع    في  مذموم 

،  الشرع   ف ظ نا  أن  تعالى  هللا    أسأل    القويم  ع    أردت   الكريم،  ب ن ب ي  ه    الن ق ص    موجبات   من  ي ح    ن ب ذ ة    لهم  أ جم 

 إلخ ...الحقائق   من

  أن   وبيان  المتبعة،  المذاهب   أتباع  بين  ةالمنازع  دفع  هو  التأليف  على  له   الدافع  أن  يظهر  هذا  ومن

 ملتمس. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  من وكلهم وجها، لكل

 ق: التحقي في المتبع المنهج ثالثا:

 : يلي  فيما  الرسالة هذه تحقيق  في اتبعته الذي المنهج يص تلخ  يمكن 

 كالمه   يعتمد   من   كالم  ونقلت   ،عليها  وحكمت   ،فخرجتها  ،الرسالة  في  الواردة  األحاديث   إلى  عمدت  .1

 الحديث.  على  الحكم في العلم أهل من

 غالبا.  مختصرة ترجمات  الرسالة هذه في أسماؤهم الواردة لألعالم ترجمت   .1

 إن  كالمهم،  نقلت   التي  المصادر  إلى  أو  ،أصحابها  إلى  أصحابها  بأسماء  المصرح  األقوال  عزوت  .2

 نسبته.  في المؤلف وهم ما نسبة وصححت  تبهم،ك في كالمهم على الوقوف أستطع لم

 ، الموضع  ذلك  في  الواقع  الوهم  بيان  في  قليال  وتوسعت   ،الحاج  أمير  ابن  اسم  في  الصواب   بينت  .3

 النساخ. إلى عزوه  يمكن والذي

  أنها  أظن  والتي  -النسخ  في  خطأ  منهما  األقل  على  اعتمدت و  ،عليهما  عثرت   اللتين  النسختين  قابلت   .4

  على   يغلب   التي  الصورة  على  النص   إخراج  في  واجتهدت   -  هللا  رحمه  المصنف  عبارة  إلى  أقرب 

 .أرادها المصنف أن ظني

 لفظ  بعد   "تعالى"  بذكر  متعلق  فرق   كل  إلى  إلشارةا  الهامش   في  تركت   ني فإن  النسختين  اختالف  في  .5

 :الصالة   انيكتب  الناسخين  فإن  وكذلك  منها،  بعضا  وذكرت   ،"رضيالت"و  "الترحم"  وكذا  الجاللة

  وناسخ   ،سيالحظ  كما   نادرا  إال  الهامش  في  ذلك  بيان  فأهملت   ،غالبا  المصحف  برسم  "الصلوة"

 إال  الهامش  في  ذلك  ذكر  هملت فأ  ،والالم  األلف  بحذف  همام  ابن  الهمام  ابن  يكتب   (ر)  المخطوطة

 .أيضا  وقوعه إلى لتنبيهل قليال

 نادرا.  كان وإن نحوي خطأ أنه يظهر ما صححت   .6

  بغير   رسمها  على   اليوم  المعروفة  اإلمالء  قواعد   جرت   أو  إمالئها،  في  اختلف  كلمة  كل  عند   .7

  القاعدة   وبينت   الهامش،  في  إليها  أشرت   فإني  المخطوطتين،  في  عليها  رسمت   التي   الصورة
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 إمالئها،  في  المختلف  الكلمة  تكررت   وإذا  اإلمالء،  قواعد   كتب   في  مقرر  هو  ماك  فيها،  المعتبرة

 ما  حسب   الباقي  وغيرت   ذلك،  إلى  وأشرت   لها،  ورود   أول  عند   النساخ  أثبتها  ما  على  تركتها  فإنني

 الحديثة. اإلمالء وقواعد  يتفق

  ،األول  ورودها  عند   المرسومة  صورتها  على  فتركتها  كثيرا  تكررت   فقد   ،"مسئلة"  كلمة  ذلك  ومن

 ."مسألة " هكذا: فكتبتها الباقي، وغيرت 

  النص   بمنهج  يسمى  ما  أو  الترجيح  منهج  أساس  على  مبنيا  حققالم  النص   إخراج  في  منهجي  كان  .8

  اختالف   وعند   النسخ،  بين  المشتركة  العبارات   على  الحفاظ  أساس  على   يقوم  والذي  المختار،

  ظني   حسب   تقريرها  المراد   والمعلومة  يتفق  الذي  األصح  التعبير  ترجيح  هو  فالمعتمد   العبارات 

 اعتمدت   كنت   وإن  وأنا  تماما،  معتمدة  نسخة  عندي  نتك  فلم  المؤلف،  مراد   هو  هذا  بأن  الغالب 

 ( ر)  من  رأيت   ما  بعض   إثبات   من  يمنعني  لم  ذلك   لكن  أصال  اعتمدتها  التي  هيو  (ت )  النسخة

 المحقق.  للنص  قراءتك أثناء سترى كما (ت ) في مما أصوب 

 القارئ،  إلفادة  مني  قصدا  -هللا  حمهر-  المؤلف  كالم  من  يشكل  ما  بعض  الهامش  في  شرحت   .9

  المواضع   وبينت   وتفصيل،  إيضاح  زيادة  إلى  تحتاج   التي  المواضع  في  أحيانا  مفصال  تعليقا  وعلقت 

 حاج. أمير ابن عن  النقل في منه وقع كما المصادر بعض  من طويال نصيا  نقال فيها نقل التي

 اآلتي:  األسلوب ت  اتَّب ع   يفإنن اختالف من  المخطوطتين في ما على التعليق  بطريقة يتعلق فيماو

  قول   أنه  وبينت   ،لهم  قول  أنه  على  العلم  أهل  بعض   إلى  نسبه  فيما  اب الصو  الهامش  في  ذكرت   .10

 الثامنة.  الفقرة في لذلك مثال المؤلف منهج  عن الكالم في تقدم وقد  إليهم، القول نسب  لمن ال للشراح

 في   الشروع  قبل  ووضعت   أجلى  بخط  عنوان  كل  ووضعت   وسين،ق  بين  الوفيات   تواريخ  وضعت   .11

 رحمه   المؤلف  من  ال  مني  نوانالع  وهذا  نجمتين،  بين  ووضعته  المحقق"  النص   "  عنوان  الرسالة

 هللا.

 الصفحات   هامش  في  الناسخان  يكتب   أن  منهما  موضع  غير  في  وقع  فقد   بالمخطوطتين  يتعلق  فيما  .12

 من  ذكروه  ما  أن   :ومعناها   "منه"  لمةك  كالمهم  نهاية  بعد   أحيانا  ويكتبان  تصحيحا  أو  تتمة  أو  تعليقا

 أستطع   فلم   المتن  من  ناسبهي  موضع  في  أضعه  أن  كثيرا  اجتهدت   ولكنني   ،الكتاب   متن  من   هو  كالم

  فأثبت   المؤلف  عبارة  في  واضحا  إرباكا  يسبب   المتن  في  البواقي  إدخال  لكون  ؛موضعين  في  إال

 الهامش.  في منها الباقي

  المصنف:   قول  عقيب   )ر(  من  والثانية  )ت(  من  األولى  الصفحة  حاشية  في  وقع  ما  ذلك  ومن

ل    وجود    مع  المفضول    تقليد    للمقل  د    يجوز    هل  :أن ه    في  واختلفوا  في  الصفحة  حاشية  في  فكتبا  ؟،األف ض 

 أهل   من  فقه  حامل  يقلد   أن  وله  أحدهم،  يقلد   أن  فللمقلد   بلد،  في  المجتهدون  تعدد   "إذا  النسختين:
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 تقليد   عين  من  قول  وعلى  األفضل،  وجود   عند   المفضول  تقليد   جوز  من  قول  على  هذا  الفتوى،

 منه".  الفاضل، عن يبحث  أن  فعليه األحوط، وهو لالفاض

  المجتهدون   تعدد   إذا  أن ه :  في  واختلفوا  قلنا:  إذا  إال  اللهم   إرباكا  يسبب   المتن  داخل  الجملة  هذه  ووضع

؟  وجود    مع  المفضول    تقليد    للمقل  د    يجوز    هل    بلد   في   وأكثر   والمالكية  الحنفية   األئمة  فجوزه  األف ض ل 

 أحدهم...إلخ.  يقلد  أن فللمقلد  الفقهاء من وطائفة   أحمد   اإلمام ن ع ه  وم   الشافعية،

  الكالم  لكون  ممكن؛  فغير  "فجوزه"  وقوله:  "األفضل"  المصنف:  قول  بين   التعليق  هذا  وضع  وأما

 كذاك.  هذا وليس فحسب، المجتهدين  تعدد   حول والثاني المفضول، تقليد   حول األول

 اآلتي:  لمنهجا اتبعت  فقد  بالباقي يتعلق وفيما

  المتن   في  أثبتها  التي  الكلمة  على  الهامش  أضع  فإنني  اآلخر  دون  مخطوط  في  سقط  هناك  كان  إذا  •

 الذي   المخطوط  اسم  مع  (–)  عالمة  مع  الكلمة  الهامش  في  وأكتب   معقوفتين،  بين  وضعتها  والتي

 اآلتي:  النحو على منه سقطت 

 . (ت) –  [مذهب]

  مكانها   في  أضع  فإنني  األصل  في  أثبتها  لم  أنني  إال  المخطوطتين  إحدى  في  زائدة   كلمة  كانت   إذا •

 اآلتي:  النحو على المخطوط اسم مع + عالمة مع الكلمة فيه وأكتب  الهامش رقم

 .(ر) + أن

  جر   بحرف  الكلمتان  تختلف  أو  المتن  في  المكتوبة   الكلمة  في  المخطوطتين  بين  قفر  هناك  كان  إذا •

 على   نقطتين  مع  الكلمة  الهامش  في  وأكتب   المتن  في  المختلفة  مةالكل  على  الهامش  أضع  فإنني  مثال

 اآلتي:  النحو

 بموجب.  :(ت)

  هامش   في  تصحيحا  كليهما  في  أو  النسختين  إحدى  بهامش  كتبت   المتن  في  المثبتة  ةالكلم  كانت   إذا •

  ، المخطوطين  أو  المخطوط  اسم  الهامش  في   وأضع  ،معقوفتين  بين  مةلالك  أضع  فإنني  ،الصفحات 

  أو   ،مثال  (ر)  ( ت )  هامش  صح"  :أكتب   ثم  منهما،  الناقصة  الكلمة  أكتب   ثم  (–)  عالمة  بعده  وأضع

 . مثال فيها التصحيح كان إذا (ت ) هامش"

 . (ر) هامش صح أكتب: ثم ،... –  (ر) (ت وأكتب:)

  )ت(   الصورة  بهذه  الهامش،  في   وقع  أينما  قوسين  بين  المخطوطات   أسماء   من  اسم  كل  وضعت  •

 تصحيح.  أو فرق أو نقص  أو زيادة أحدهما في أو فيهما كان سواء )ر(

  الذي   الحرف  بينهما  وكتبت   معقوفتين  بين  مخطوط  كل  من  صفحة  كل  نهاية  المتن  داخل  وضعت  •

  الصفحة   نهاية  بها  وأعني  [7]ت   اآلتية:  الصورة  على  الصفحة  رقم  مع  المخطوط  إلى  يرمز

 الصفحات. ترتيب  على  وهكذا  )ت( من السابعة
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 : المخطوطات وصف رابعا:

  رمزت  فقد   كولذل  ( تيمور  أصول)  من  وكالهما  للرسالة،  مخطوطتين  من  أكثر  على عثورلل  أوفق  لم

  على   منها  حصلت   التي  المكتبة  اسم  من  أخذا  )ر(  بحرف  الثانية  وللنسخة  )ت(   بحرف  منهما  لألصل

 .التحقيق في اعتمدتهما اللتين النسختين

 ( ت) المخطوطة •

 "تيمور"،   كلمة  من  األول  الحرف  ألنه   وذلك  (؛)ت   بحرف  لها  رمزت   والتي  األولى   طةالمخطو

  في   )رسالة  اسم  وتحت   تيمور  أصول  (125)  رقم  تحت   القومية  الكتب   دار  في   محفوظةال  النسخة  وهي 

 وفيها   ة،مقروء  غير   كلماتها   وبعض   ،واضح  غير  تعليق  بخط  كتبت   وقد   ،نقصا  النسختين   أقل  وهي   التقليد(

 .ناسخها   من وقعت  التي والنحوية اإلمالئية األوهام بعض 

 الواحد   السطر  في  الكلمات   عدد   متوسط  وأما  سطرا،  (21)  صفحاتها  من  صفحة  كل  في  األسطر  وعدد 

 كلمة.  تنقص  أو ناأحيا كلمة تزيد  كلمة (14) فهو

  مغاير   منها  السابعة  اللوحة  وخط  ،العنوان  ولوحة   الدار  في  نيفالتص  لوحتي  عدا  لوحات   سبع  وهي

  ناسخها   استخدم  وقد   ،الناسخ  اسم  فيها  ب كت  ي    ولم   مها،تم  آخر  ناسخا  فكأن  ،الخامسة  اللوحة  لخط

  شطب   وفيها  "،الصلوة"   المصحف   برسم  أحيانا  الصالة  ويكتب   حينئذ،  بدل    "ح"   فيكتب   أحيانا  االختصارات 

  أسطر   خمسة  زيادة  ففيها  ،تليها  التي  من  مأت  وهي  ،كذلك  موضعين  في  الكتابة  لحبر   وتداخل  ،موضعين  في

  على   األصل  اخترتها   لذلك  ؛سنوات   بأربع  المؤلف  وفاة  بعد   نسخت   وقد   ،األخرى  المخطوطة  عن  تقريبا

  تُّ ب  ث  أ    بل  شيئا  ()ر  من  المتن   في  أثبت   لم  أنني  أصال  لها   اعتمادي  يعني  وال  فيها،  األخطاء  كثرة  من  الرغم

 . ىر  ي  س   كما  موضع من أكثر في منها

 في  الرسالة  تسمية  في  اعتمدته  وقد   التقليد(  في  )رسالة  هو  التصنيف  لوحة  على  أثبت   الذي  والعنوان

 هذا.  التحقيق عنوان  صفحة

   :()ر المخطوطة •

 النسخة   وهي  "تيمور"،  كلمة  من  األخير  الحرف  وهو  ( )ر  بحرف  لها  رمزت   التيو  الثانية  المخطوطة

  تقليد   جواز  في  )رسالة  اسم  وتحت   تيمور  أصول  (43)  رقم  وتحت   أيضا  القومية  الكتب   دار  في  محفوظةال

  وقع   الذي  السقط  من  رأكث  فيها  الواقع  السقط  ولكن  ،وجميل  واضح  نسخ  بخط  كتبت   وقد   الشافعية(  الحنفية

 . العنوان وصفحة ارالد  في  التصنيف صفحة عدا ت لوحا تسع وهي ()ت  النسخة في
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  األلف   يسقط  ناسخها  وكان  ناسخها،  اسم  وال  نسخها،  زمن  يكتب   ولم  ،آخرها  من  ناقصة  النسخة  وهذه

 يكتب   وكذلك  نادرا،  إال  والالم  باأللف  تبه ك ي  ولم   ، كثيرا  "همام   ابن"  فيكتبه  ، الهمام  ابن  اسم  من  والالم

 . (ت ) النسخة ناسخ بخالف  غالبا األئمة ذكر عند  ويترحم كثيرا "الصلوة " "الصالة"

  الناسخ   أثبته  والذي  الشافعية"  الحنفية  تقليد   جواز  في  رسالة"  التصنيف  لوحة  على  أثبت   الذي  وانوالعن

  اللوحة   في  يظهران  والعنوان  التصنيف  أن  علما  ة"الشافعي  المسائل  بعض   في  التقليد   جواز  في  رسالة"  هو

 ذاتها.

  و   7)  بين  يترواح  سطر  كل  في  الكلمات   وعدد   (21)  صفحاتها  من  صفحة  كل  في  األسطر  وعدد   

 كلمات. (9

 خطوطاتالم صور خامسا:

 )ت(.  النسخة صور •

 )ت( النسخة من األولى اللوحة
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 )ت(   النسخة من األخيرة اللوحة

 

 

 )ر(  النسخة من األولى اللوحة
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 )ر(  النسخة  من األخيرة الصفحة
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 المحقق النص الثاني: القسم

،  ن  بي   وم    األحكام    ل  مفص     هلل  الحمد    الذي  ،(18) [األوائل  و  األواخر  ]  على  العلوم    ع  ب  ن  م    فيض  الم    الدالئل 

  (19)   والصالة    ،ين  الد     يوم  إلى  ه  علوم    نور    اس  ق بم    من   سوابليقت  ؛للعالمين    رحمة    هحبيب    ة  م  أ    ختالف  ا  ل  ع  ج  

 : د  ع  وب   ،ن  ي  ر  اه  الط   ن  ي  ب  ي   الط   ه  وأصحاب   ه  آل   وعلى ن  ي  ر  واآلخ   لين  األو   خير   على والسالم  

 عبد    بن    ك  ل  الم    عبد    بن    هللا    عبد    بن    د  م  ح  م    الهادي    ه  ب   ر    ة  م  د  خ    في  ير  ص  ق  بالت    ف  ر  ت  ع  الم    الفقير  قول  ي  ف  

  في   ه  يد  ل  ق  ت  ل    ؛بعض    على  ر  ك  ن  ي    ة  الحنفي    ة  اد  الس    من  ناأصحاب    بعض    ت  ي  أ  ر    لما  يإن     بالبغدادي:  الشهير    الرحمن  

ا  وذلك  -  ة  الشافعي    ة  م  ئ  األ    المسائل    بعض     أو   ب  ه  ذ  الم    في  ب  للت ع صُّ   وإما  ،سياد  األ    ة  م  ئ  األ    عليه    بما   منه    ل  ه  ج  ب  إم 

  ]من   ناظ  ف  ح  ي    أن  تعالى  هللا    أسأل    ،القويم    الشرع    في  امذموم    (20)  األمور[  ]هذه  من  واحد    لُّ ك    كان    وقد   ،اد  ن الع  

  فرائد  ال  ]يتامى   على  مشتملة    الحقائق    من  ة  ذ  ب  ن    لهم   ع  جم  أ    أن  (22)  ت  أرد    -  الكريم    ه  ي   ب  ن ب    ص  ق  الن    (21)  موجبات[

ل ي   ب    ة  ي  متحل     ل  قالئ    أوراق    في  الدين    مسائل    أحكام    في  المجتهدين  السادة    كالم  من  (23)  [قائق  الد    من   من   النقل    ج 

 .والمآب   ع  ج  ر  الم   وإليه المولى م  ع  ن   فإنه ، الصواب   هو ما [ر1]إلى التوفيق   هللا من سائال   ،الدالئل  

 فصل: 

 .المجتهد   وظيفة   إال فليس هدليل   معرفة    وأما ،(24)ه  دليل   معرفة   غير   نم   الغير   قول   بول  ق هو :التقليد  

  كذلك   ،(25) ه  ورأي    ه  باجتهاد    إال  الوقائع    في  العمل    للمجتهد    يجوز    ال  فكما  ،العمل    مناط    التقليد    أن    اعلم

 ه  ق  ف   حامل   أو د  ه  ت  ج  م   ت  ف  م   عن  ه  واستفتائ   هبتقليد   إال واألحكام   األعمال   من واقعة   كل    في العمل   د  للمقل    يجوز   ال

(26).  

 
 للسجع.  أنسب )ر( النسخة من أثبته وما واألواخر، األوائل على )ت(: (18) 

 والصلوة.  )ر(: (19) 
 األمرين. هذين )ت(: (20) 

 موجبات.  من -)ت( (21) 
ا، جواب (22)   أردت.  رأيت  لما أي لم 
 معنى. أوضح )ر( النسخة من أثبته وما الدقائق، فرائد تناهي )ت(: (23) 

  ، 4ط  مصر،  المنصورة،  الوفاء  مطبعة  الفقه،  أصول  في  البرهان  المعالي،  أبو  الجويني  يوسف  بن  هللا  عبد  بن  الملك  عبد  الجويني:  (24) 

 . 2/888 ه،1418
:  قال  (25)  يُّ ن و   ثمانية  -االجتهاد  قبل  أي  -  قبله  وفيما  الحاجب،  وابن  اآلمدي  قاله  كما   باالتفاق  غيره   تقليد  اجتهاده  بعد  للمجتهد  يجوز  ال  اإلس 

  فيما   جائز   أنه  والثالث:  يجوز،  والثاني:   مطلقا،  المنع  غيرهما:  وعند  عندهما  أصحها   الثامن،  إال  الحاجب  ابن  وكذا  اآلمدي  حكاها  مذاهب

  يفوت،   ال   فيما  يجوز  وال  اآلمدي،  عليه  نبه  كما  -أيضا  يخصه   مما  أي  -وقته  يفوت   فيما  الجواز  والرابع:  به،  يفتي  ما  دون  يخصه

  نظره   في  أرجح  يكون  أن  بشرط  الصحابي  تقليد  يجوز  والسادس:  فال،  دون  أو  متساويا  كان  وإن  جاز،  أعلم  -المقل د  -كان  إن  والخامس:

 ابن   أسقطه  الذي  وهو  والثامن:  بالصحابي،  أيضا  التابعي  إلحاق  والسابع:  الشافعي،  عن  نقله  تقدم  وقد   يجوز،  فال  عداه  وما  غيره،  من

 األصول،   على  الفروع  تخريج  في  التمهيد  األسنوي،  الحسن  بن  الرحيم  عبد  اإلسنوي:  .االجتهاد  تعذر  بشرط   األعلم  تقليد  يجوز   الحاجب 

 =  .524 ص:  ه،1400 ،1ط  بيروت، الرسالة، مؤسسة هيتو، حسن  محمد تحقيق:

 وترك   العلماء،  من  غيره  تقليد  فله   االجتهاد  أهل  من  كان  "من  قال:  حنيفة  أبا  أن  الرازي  بكر  أبي  "عن  حاج:  أمير  البن  التقرير  وفي   =

  محمود   هللا   عبد  وتحقيق:   دراسة  ،التحبيرو  التقرير  الحاج،  أمير  بن  محمد   بن  محمد  الحاج:   اه.   نفسه  اجتهاد  أمضى   شاء   وإن  لقوله،  رأيه

  أو   المجتهد  اجتهاد  استقرار   قبل  ما   على  محمول  اإلمام  قول  أن  والظاهر  ،3/57  ه،1419  ،1ط  بيروت،  العلمية،  الكتب   دار  عمر،  محمد

  اللهم   . 540  ص:   التحرير،  في   الهمام  ابن  عليه   نص  وكذا  تقدم،  كما  باالتفاق   غيره  تقليد  له  يجوز   ال  االجتهاد  استقرار   بعد  إذ   رأيه،  إبداء

ا االتفاق  دعوى في أن ي د ع ى أن إال  هللا.   رحمه حنيفة أبي اإلمام قول لتوجيه داعي ال فحينئذ نظر 
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 [واقعة   في] العمل   له   يجوز   فال ،ل  المسائ   جميع   في د  ته  ج  م   باع  ات    ق  طل  الم   د  المقل    على الواجب   فقالوا:

 .(28)  كان   مجتهد   أي    مجتهد   بتقليد   ال  إ   (27)

 : فيه ف  ل  اخت   فقد  ،(29) البعض   في امجتهد   كان إذا وأما

ئ  ز  ج  الت   عدم على  بناء   كالمطلق ل   الك   في د  ل   ق  ي    فقيل:
 .(31) االجتهاد  في (30) 

 في   التجزئ  على   بناء    ،[ت 1]ز  ج  ع  ي    ال  فيما  د  ه  ت  ج  وي    ،االجتهاد   عن  فيه  ز  ج  ع  ي    فيما  يقلد   وقيل:

 .(32)  األكثر عند   الراجح وهو ،االجتهاد 

ل  ض  األف   وجود    مع المفضول   تقليد   د  للمقل     يجوز   هل   :ه  أنَّ  في واختلفوا
 ؟(33)  

 
  تقليد   له  يجوز  فال  حكم   في   المجتهد  اجتهد  إن  أنه   وملخصها: السمهودي،  ذكرها  ستة   أقوال   لغيره  المجتهد  تقليد  في  إن  يقال:   أو

 هو  لمن تقليده يجوز والرابع: للقاضي، الجواز والثالث: الجواز، الستة: من والثاني  أيضا، التقليد  من الجمهور منعه اجتهاده وقبل غيره،

  بن   علي  الدين  نور   السمهودي:  غيره.   به  يفتي  ما   دون  نفسه   خاصة   في   يجوز   والسادس:   الوقت،  ضيق  عند   يجوز  والخامس:  منه،  أعلم

  الداغستاني، الشيخي بكر أبي بن أنور به:  عني التقليد، أحكام في الفريد العقد ه(911 )ت: الشاففعي  الحسني السمهودي أحمد بن هللا عبد

 الجواز.  أقوال من واحد وفق حنيفة أبي اإلمام كالم فيفهم  .59 -58 ص:
 . 4/368 الفكر، دار التحرير تيسير ه(972 )ت: الحنفي، بادشاه  بأمير المعروف البخاري محمود بن أمين محمد باشا: كمال ابن (26) 

 )ر(.  هامش  صح واقعة، في  -)ر(  )ت( (27) 
  اج، الح  أمير  ابن  ينظر:  اللكنوي.  والسهال وي  حاج  أمير  ابن  منهم  العلماء،  من  واحد  غير    مجتهد  أي  تقليد  للمقلد  يجوز  أنه  على  نص  (28) 

 الثبوت،   مسلم  بشرح  الرحموت  فواتح  ه(1225  )ت:  اللكنوي  السهالوي   الدين  نظام  محمد  العلي  عبد  والسهالوي:  ،6/218  ،التقرير

 .268/ 2 العلمية، الكتب دار عمر، محمد محمود هللا عبد وصححه:  ضبطه
  األلف   دخول  يحسن  ال  ولذلك  يعيش:   ابن  قال  ها،علي   دخولها  عدم  واألصل  االستعمال،  لكثرة  تساهل  بعض  على   والالم  األلف  إدخال  (29) 

  تضمنها   جهة  من  اإلضافة،  ومعنى   والالم  األلف  بين  كالجمع  ذلك  ألن  البعض,  وال  الكل،  وال  الشبه،  وال  المثل،  يقال:  فال  عليها،  والالم

  البقاء،   أبو  علي،  بن  محمد  اياالسر  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  يعيش،  ابن  بها.  كالملفوظ  فيها  اإلضافة  فصارت  اإلضافة.  معنى

 بديع  إميل   الدكتور  له:  قدم  للزمخشري،  المفصل  شرح  ه(643  )ت:  الصانع  وبابن  يعيش  بابن  المعروف  الموصلي،  األسدي  الدين  موفق 

 . 2/145 ه،1422 ،1ط بيروت،  العلمية، الكتب دار يعقوب،
 ما   كان  فإذا  قبلها،  ما  حركة  يناسب  حرف  على  رسمت  متحركا  الهمزة  قبل  ما  كان  إذا  منها:  أحوال  لها   الكلمة  آخر  في  الواقعة  الهمزة  (30) 

،   لن  مثل:  مفتوحة  هي أكانت  سواء  واو،  على  رسمت  مضموما  قبلها  ما  كان  وإذا  ونشأ،  قرأ  مثل:  األلف  على  رسمت  مفتوحا  قبلها  يجرؤ 

، ،  مثل:  مضمومة،  الهمزة  كانت  أم  التكافؤ  ،  يجرؤ  ،  مثل:  رة،مكسو  الهمزة  كانت  أم  التكافؤ  ،  التجرؤ   لم   مثل:  ساكنة،  كانت  أم  التكافؤ 

.   .58  ص: مصر، غريب، مكتبة العربية،  الكتابة في والترقيم  اإلمالء ه(،1395 بعد )ت: إبراهيم العليم عبد يجرؤ 
  عبد   بن  أحمد  الدهلوي:  ضعيف.  وهو  بعض  مذهب  فهو  التجزؤ  جواز  بعدم  القول  وأما  الجمهور،  مذهب  االجتهاد  بتجزؤ  والقول  (31) 

  دار   سابق،  السيد  تحقيق:  ،البالغة  هللا  حجة  ،ه(1176  )ت:  هللا  ولي  بـالشاه   المعروف  منصور   بن  معظم  بن  الدين  وجيه  الشهيد  بن  الرحيم

  علم   إلى   الوصول  منهاج  =  على=  المنهاج  شرح  في   اإلبهاج  الكافي،  عبد  بن  علي  والسبكي:  .1/331  ، ه1426  ، 1ط  بيروت،   الجيل،

 . 256/ 3 ه،1404 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار العلماء، من  جماعة تحقيق: للبيضاوي، األصول

 الحق،   وهو  وغيره،  يالغزال  أجازه  وقد  بعض،  دون  األحكام  بعض  في  االجتهاد  رتبة  العالم  ينال  أن  االجتهاد:  تجزؤ  ومعنى 

 التحقيق.  عند واحد  المذكور  هذا وأصلها  النزاع ومسألة

أ لون  كانوا  وغيرهم  الصحابة   السلف  أئمة  من  كثيرا  أن  التجزؤ:   جواز  على  به  استدل  ومما   األحكام،  مسائل  بعض  عن  ي س 

  مختصر   شرح  ه( 716  )ت:  الدين  نجم  الربيع،  أبو  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن  القوي  عبد  بن  سليمان   الطوفي،  ندري.  ال   فيقولون:

  أبي   الدين  عالء  والمرداوي:  .587  -  3/585  ه،1407  ،1ط  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  سنالمح  عبد  بن  هللا  عبد  تحقيق:  الروضة،

  وعوض   الجبرين،  الرحمن  عبد   تحقيق:  الفقه،  أصول  في  التحرير  شرح   التحبير ه(،885  )ت:  الحنبلي  المرداوي   سليمان بن  علي  الحسن

 . 8/3886 ض،الريا السعودية، م،2000 - ه1421 الرشد، مكتبة السراح، وأحمد القرني،
  )ت:   الفتوحي  علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمد   البقاء  أبو  الدين  تقي  النجار:  وابن  . 4/359  التحرير  تيسير  باشا،  كمال  ابن  (32) 

 . 473/ 4 ه،1418 ،2ط العبيكان، مكتبة حماد، ونزيه الزحيلي محمد تحقيق: المنير، الكوكب شرح ه(،972
  أهل   من  فقه  حامل  يقلد  أن  وله  أحدهم،  يقلد  أن  فللمقلد  بلد،  في  المجتهدون  تعدد  إذا   )ر(:  و  )ت(  في  ة الصفح  حاشية  في   الناسخان  علق  (33) 

  عن   يبحث  أن  فعليه   األحوط،  وهو  الفاضل  تقليد  عين  من  قول  وعلى  األفضل،  وجود  عند  المفضول   تقليد  جوز  من  قول  على  هذا  الفتوى،

 منه.  الفاضل،

  في   المجتهدون  تعدد  إذا   أن ه :  في  واختلفوا   قلنا:  إذا  إال  اللهم  للمتن  إرباكا  يسبب  المتن  داخل  وضعه  كنول  –  المتن  من  أي  -  "منه"  قولهم:   

؟  وجود    مع  المفضول    تقليد    للمقل  د    يجوز    هل    بلد ن ع ه    الشافعية،  وأكثر  والمالكية  الحنفية  األئمة  فجوزه  األف ض ل    من   وطائفة    أحمد    اإلمام  وم 

 أحدهم...إلخ. يقلد أن فللمقلد الفقهاء



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 87-119 

102 

 

 في   كذا  ،(34)الفقهاء  من   وطائفة    أحمد    اإلمام   ه  ع  ن وم    ،الشافعية  وأكثر  والمالكية  الحنفية  األئمة  فجوزه  

 .(38)   الحلبي إبراهيم الشيخ الحاج أمير   ابن   (37)  ]للفاضل[  هوشرح   (36)  الهمام ابن لإلمام (35)  التحرير

الغزالي     د  محم    [ر2] اإلسالم  حجة    اإلمام  عن    ل  قِّ ن    (39)   [و  ]
  أحد    د  ل   ق  الم    اعتقد   إذا   قال:  أنه  (40) 

  اختصاص    م  ل  ع  ي    لم  إذا  ،األعلم   عن  البحث    م  لز  ي    ال   كان  وإن  ،هغير    يقلد   أن  له  يجوز  ال  بالفضل،  المجتهدين

  وأعلم   العالمين  أورع  ليد تق  يلزم   ،أحدهم  في  الفضل  بزيادة    د  ق  واعت    م  ل  ع    إذا  وأما  ، والعلم    الفضل    بزيادة  همأحد  

 .(41)  األصح    على  األعلم   م  د   ق   والورع العلم في تعارضا وإن الورعين،

   فصل:

 في  المجتهد   ذلك  غير  يقلد   أن  له  يجوز  ،بموجبه  وعمل  ،بقوله  وأخذ   ،المجتهدين   د  ح  أ    ع  ب  ت    إذا  د  المقل   

  [ هللا  رحمه ]  الشافعي   (44)  وثانيا   ،(43) مسئلة  في  أوال    (42)  [هللا   رحمه]  حنيفة  أبا  د  ل  ق    كمن  ،به  ويعمل  ،آخر  حكم

  وابن   ( 47)   اآلمدي   قال  وبه  ،(46)  األصول  علم  في  التحرير    هكتاب    في  الهمام  ابن    به  صرح  كذا   ،أخرى  في  (45)

 (49) .(48) الحاجب 

 
 باشا،   كمال  وابن  ،3/349  التقرير،  حاج،  أمير  ابن  والتيسير،  التقرير  صاحبا  منهم  واحد  غير  عليه  نص  أحمد  اإلمام  عن  رواية   في  (34) 

 اني، السمع  وابن  والمروزي   والقفال  سريج  ابن  ومنهم:  بالمنع  القائلين  الفقهاء   من  طائفة  التيسير  في   وذكر  ،4/251  التحرير،  تيسير

   شافعية. كلهم وهؤالء
  الفقه   أصول  في  التحرير  ه(،861)ت:   الحنفي  اإلسكندري  الهمام  بابن  الشهير  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال  السيواسي:  (35) 

 . 551 ص: الحلبي، البابي مصطفى  مطبعة  والشافعية، الحنفية اصطالحات بين الجامع
 من   الحنفية،  أئمة  من  ه(861)ت:  اإلسكندري  ثم  السيواسي  مسعود،  بن  الحميد  عبد  بن  الواحد  عبد  نب   محمد  الدين  كمال  الهمام:  ابن  (36) 

  فروع   في   مختصر  الفقير  وزاد   اآلخرة،  في   المنجية  العقائد  في  والمسايرة  الفقه   أصول  في  والتحرير  الهداية،  شرح  في  القدير  فتح  كتبه

  ، 15ط  للماليين،  العلم  دار  األعالم،  ه(،1396  )ت:  الدمشقي  فارس   بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  الزركلي:  الحنفية.

 . 256-6/255 م، 2002
 للفاضل.  -)ت( (37) 
 الدين   شمس   هللا  عبد  أبو  اسمه:  أن  ذكروا  ولكن  إبراهيم،  اسمه   جدا   له  أن  والتحبير  التقرير  صاحب   ترجمة   في   التراجم   أهل  يذكر  لم  (38) 

  الحنفي   =الموقت  ابن=  له:  ويقال  حاج  أمير  بابن  المعروف  محمد  بن  عمر  بن   سليمان  بن  علي   بن  نحس   وقيل  محمد،  بن  محمد  بن  محمد

 . 3/349 التقرير، حاج، أمير ابن األصولية: األقوال لمعرفة ينظرو .7/49 األعالم، الزركلي، ينظر: ه(.879 )ت:
 و.  - )ت( (39) 
الي    حامد  أبو  محمد،  بن   محمد  بن   محمد  (40)  ة  الغز    والوجيز   واإلحياء  الغليل  وشقاء  والمنخول  المستصفى  تصانيفه:  من  اإلسالم،  حج 

  الساعي:   ابن  سنة.  وخمسين  خمس  عن  مائة،  وخمس  خمس  سنة  من  اآلخر  ربيع  من  عشر  الرابع  االثنين  يوم  في  توف ي  الكثير،  وغيرها

  شوقي   أحمد  وتعليق:  تحقيق  المصنفين،  أسماء   في   الثمين  الدر  ه(،674  )ت:  الدين  تاج  طالب،   أبو  هللا  عبد  بن  عثمان  بن  أنجب  بن  علي

 . 89 - 83 ص:  م،2009 ه،1430 ،1ط  تونس، االسالمي، الغرب دار حنشي، سعيد ومحمد بنبين
  ألن  أيضا؛  يتخير  أنه   القاضي  اختار  اعتقاده:  في  وأعلم  أفضل  أحدهما   كان   إذا  أما  قال:   فقد   المسألة   في   الغزالي  اإلمام  ترجيح  هو  هذا  (41) 

 تؤث  ر. ال  الفضل فزيادة غيره، معه كان إذا فكذلك انفرد،  لو االجتهاد أهل  من أيضا المفضول

 على   والصواب    أعلم ،  -  هللا  رحمه   -  الشافعي  أن  اعتقد  فمن   األفضل،  اتباع  يلزمه  نه أ  -الغزالي  اإلمام  قول  من  وهذا  –  عندي:   واألولى 

،  مذهبه   علم   من  المستصفى  الطوسي،  الغزالي  محمد   بن  محمد  حامد  أبو  الغزالي:   بالتشهي.  مخالفه   بمذهب  يأخذ  أن  له  فليس  أغلب 

 ابن   وينظر:  .477-  2/475  م،1997ه/  1417  ،1ط  ت،بيرو  الرسالة،  مؤسسة  األشقر،  سليمان  بن  محمد  وتحقيق:  دراسة  األصول،

 . 3/466 التقرير، حاج، أمير

  محيي   زكريا  أبو   النووي:  ينظر:   الفريد.   العقد  في السمهودي  عنه  ونقله الروضة  في النووي  اإلمام  ذكره  الغزالي  عن  المتن  في والمنقول

  بيروت،   اإلسالمي،  المكتب  الشاويش،  زهير  تحقيق:  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضة  ه(،676  )ت:   النووي  شرف  بن  يحيى  الدين

 .11/104 ه،1412 ،3ط دمشق/عمان،
 هللا.  رحمه  –)ت( (42) 
  الهمزة   منها:  حاالت  خمس  الكلمة   وسط  في  الواقعة  للهمزة  فإن  األلف،  على  ارسمه  واألمثل  المخطوطتين  في  الهمزة  رسمت  هكذا  (43) 

  )ت:  هارون محمد السالم عبد  هارون: ألفا. ت رسم فإنها  التنوين  من المبدلة األلف أو المثنى ألف بعدها وليس صحيح   ساكن بعد المفتوحة

 . 48 ص: العربية، الكتابة في والترقيم  واإلمالء ،68 :ص  ،1993 القاهرة، المصرية، األنجلو مكتبة اإلمالء، قواعد  ه(،1408
 وثانيها.  )ر(: (44) 
 هللا.  رحمه  –)ت( (45) 



 التقليد  في رسالة :حميد الرحيم عبد صهيب

103 

 

  غير   غيره،   ومرة  واحدا  مرة  يستفتون  كانوا  عصر  كل  في  بأنهم  للقطع  وذلك"  :(50) الهمام  ابن  قال  

  .(55)  سابقا الحكم بهذا يعمل ولم ،(54)  خصوصه ب حكما (53)  زمتيل لم إذا وهذا ،(52)  "معينا  مفتيا (51)  زمينتمل

 .(58)  الحاجب  وابن اآلمدي قاله كذا (57) العلماء باتفاق (56)  عنه يرجع فال ،فيه قلده أن بعد  به عمل إذا وأما

  في   (59)  رأيان  له  كان   إذا  فإنه  ،كالمجتهد   [ ر3] االجتهادية  لةمسأال  في  المقلد   حكم "  الهمام:  ابن  قال  

 ذلك  حي بترج   إال  غيره  إلى  عنه  يرجع  فال  ،بالعمل  وأمضاه  به  عمل  ما  له  يتعين  بأحدهما،  وعمل  (60)لةسأم

 (61)    ترجح  لم  ما  الجهة  هذه  له  يتعين  واحدة،  فاختار  جهات   أو  جهتين  في  القبلة  عليه  اشتبهت   كمن  الغير،

  عمل   إذا  فالمقلد   ،أحدهما   في  بالحكم  ومضاه  حكم  أن  بعد   فيه 63ن أيار  (62)  [له]  فيما  القاضي  وكذا  ،األخرى

 .(65)  الهمام ابن كالم (64)  خالصة هذا ."آخر مذهب  من آخر إلى عنه يرجع ال مذهب  من بحكم

 بعد   الخالف يقتضي  ما  غيرهما  كالم  ففي  (67)   قاال   كما  األمر  وليس"  :(66)   الزركشي  [ت 2]   اإلمام  وقال 

 .(69) الحاج أمير البن  شرحه مع الهمام ابن كالم انتهى (68)  ،"أيضا العمل

 
 . 552-551 ص: التحرير، الهمام، ابن (46) 

  سنة   ولد  الشافعي،  ثم  الحنبلي  اآلمدي  التغلبي  سالم  ابن  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  الدين  سيف  الكالم  فارس   المصنف  العالمة  السيف (47) 

  في   اإلحكام  منها:  مصنفا،  عشرين  نحو  له   ه(،631)  سنة   دمشق  في  وتوفي  بغداد،  في   وتعلم  بها،  ولد  بكر(   )ديار  آمد  من  أصله   ه(551)

  عثمان   بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  شمس  الذهبي:  وغيرها.  العقيدة  في  األفكار  وأبكار السول  منتهى  ومختصره  األحكام،  أصول

 ه، 1405  ،3ط  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  النبالء،  أعالم  سير  ه(748  )ت:  ق اي ماز  بن

 .4/332 األعالم، والزركلي،  ،22/364
  صاحب   المالكي،  المولد،  -  الهمزة  بفتح  -  األسنائي  األصل،  الدويني  الكردي،  يونس  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان  عمرو  أبو  اإلمام (48) 

  أعالم   سير  ه(.646)  سنة  شوال  من  والعشرين  السادس   في   باإلسكندرية  توفي   وسبعين،  إحدى   سنة  أو   ه(،570)   سنة   ولد:   انيف،التص

 . 266-23/264 النبالء،
  ،1ط  بيروت،  -  العربي  الكتاب  دار  ،الجميلي  سيد  تحقيق:  األحكام،  أصول  في   اإلحكام  الحسن،  أبو  اآلمدي   محمد   بن  علي  اآلمدي:  (49) 

 األصفهاني  الدين  لشمس  المختصر(  بيان  بهامش  )مطبوع الحاجب  مختصر  عمر،   بن  عثمان  عمر  أبو  الحاجب:  وابن  .4/244  ه،1404

 . 3/468 التقرير، حاج، أمير وابن  ،3/368 ه،1406 ،1ط السعودية، المدني، دار بقا، مظهر  محمد تحقيق:  ه(،749 )ت:
 همام.  )ر(: (50) 
 ملزمين. )ت(: (51) 
 . 551 ص: التحرير، الهمام، ابن (52) 
 يلزم.  )ت(: (53) 
 لخصوصه.  )ت(: (54) 
 .3/468 التقرير، حاج، أمير ابن (55) 

 فيه.   )ر(: (56) 
 )ر(.   هامش صح العلماء، –)ر(   )ت( (57) 
 . 3/368 المختصر، بيان  بهامش( )مطبوع الحاجب ابن ومختصر ،4/244 اإلحكام، اآلمدي، (58) 
  من   غفلة  هذا  ولعل  لها،  مقدم  خبر  )له(  الجملة  وشبه  الناقصة،  لكان  مؤخر  اسم  ألنها  رفعها؛  والصواب  يينرأ  بنصب  النسختين  في  (59) 

    أعلم. وهللا النساخ،

 واحدة.  )ر(+ (60) 
 تترجح.  )ر(: (61) 
   ما. مسألة في رأيان للقاضي كان إذا ما بيان معرض في ألنه المعنى؛ يفسد األصل في ال إثبات ولكن ال. )ت(: (62) 

 ال   رفعه  فيلزم  مقدم،  خبر  وجرور   جار  له(  و)  مبتدأ  )رأيان(  ألن  وهم؛  وهو  "رأيين"  هكذا  بالنصب  "رأيان"  كلمة  الناسخان  أثبت  )63(

 أعلم.  وهللا نصبه
 حاصل.   )ر(: (64) 
 . 542-540 ص التحرير، الهمام، ابن ينظر: (65) 
  ومن   الصغرى،  بالقرافة  ودفن  ه(794)  سنة  رجب  في  توفي  الزركشي،  المصري  هللا  عبد  أبو  الدين  بدر  هللا  عبد  بن  بهادر  بن  محمد  (66) 

  وله   إليه،  يسبق   لم  كثيرا  جمعا  فيه  جمع  أجزاء   ثالثة  في   األصول   في   والبحر   البخاري  على  والنكت  والروضة،  الشرح   خادم  تصانيفه

 العليم  عبد  الحافظ  تحقيق:  الشافعية،   قاتطب   شهبة،  قاضي  بن  عمر   بن  محمد  بن  أحمد  بن  بكر  أبو  شهبة:   قاضي  ابن  أخرى.  مصنفات

 . 168-167/ 3 ،1ط بيروت، الكتب، عالم خان،
 سيأتي. كما بحره في الزركشي ذكره الذي هو ألنه  )ر(؛  النسخة من األصل  في أثبته ما والصواب قاله. )ت(: (67) 
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 (70)    تعالى[  هللا شاء إن وتفصيله الزركشي كالم توضيح للمقلد  الخامسة الحالة بيان  في ]وسيأتي

  قول   الفقهية  لةلمسأا  في  المذهب   (71)  علماء  من  كالمه  وشارح  الهمام  ابن  يذكر  كيف  قلت:  فإن

  الوجه؟ من اختاراه ما على  فيستدالن والشافعية  المالكية من المخالفين

  في   بينهم  فيما  مشتركة   كانت   بل  ،األئمة  من  بواحد   اختصاص   لها  يكن   لم  إذا  لة لمسأا  إن  قلت:

  الجميع،   بقول  عليها  االستدالل  جوزفي  ،الفروع  من  عليها  المتفق  واألحكام   ،الدين  أصول  كمسائل  ،الحكم

  عالم   أي  من  (72)   عليها  الدليل  [ ر4]إيراد   في  محذور  فال  ،القبيل  هذا  من  بالمخالف  واالقتداء  التقليد   لةمسأو

 كان.  ومجتهد 

 التزام   ]أي   االلتزام   أصل  أن  (75)  الهمام  ابن  اإلمام  اختاره  والذي  (74) الجمهور  مذهب   أن  (73) واعلم   

 بل   ابتداء،  بواجب   ليس  (76)   األخيرة[   القرون  هذه  في  الناس  أحوال  عليه  استقر  كما  األربعة  من  مذهب 

  القرون  في  كان  كما  بحكمه  (77)   [ ويعمل]   اختاره  مفت   أي  عن  واقعة  كل  في  يستفتي  أن  أحد   لكل  يجوز

 (78)  أجمعين. عليهم هللا  رضوان والتابعين الصحابة من الفاضلة

  والذي "  قال:   حيث   المذهب   هذا  يعضد   ما  (80)   النووي  اإلمام  عن  (79)   الفريد  العقد  صاحب  ونقل   

ن    لكن  ،ق  ف  ات    ن  وم    ،شاء    ن  م    يت  ف  ت  س  ي    بل  ،ن  معي    بمذهب    ب  ه  ذ  م  الت    يلزم  ال  أنه  الدليل  يقتضيه   ط  قُّ ل  ت    غير  م 

   .(81)  النووي اإلمام كالم نتهىا ."ه  ط  قُّ ل  ت    بعدم ق  ث  ي   لم شاء ن  عم   ه  ع  ن م   ن  م   ل  فلع   ،ص  خ  لرُّ ا

  ، هللا  رحمهم   والشافعي حنيفة  كأبي  معينا   مذهبا  المقلد   التزم   فلو "  التحرير:   كتابه   في   الهمام  ابن  قال

  من   المسائل   من  لةسأم  في  عنه  يعدل  فال  ،عليه  االستمرار  (84)  [يعني  .انتهى]  (83)  " يلزمه  :(82) فقيل

  أن   اعتقد   وألنه  ؛معينة  حادثة  في  مذهبه  التزم   كما  به،  ملزوما  يصير  بالتزامه  ألنه  ؛آخر  مذهب 

 
 الكتبي،  دار   الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر   ه(،794  )ت:   الزركشي  بهادر  بن  هللا   عبد  بن  محمد  الدين   بدر  هللا   عبد  أبو  الزركشي:   (68) 

 الحاجب.  وابن اآلمدي  إلى راجع "قاال" في والضمير .380 -8/379 ه،1414 ،1ط
  المصدر   الزركشي  لكالم  وينظر  بتصرف،  منه  تقدم  ما  وباقي  ،442  ـ 3/440  التقرير،  الحاج،  أمير  ابن  من  التنصيص  قوسي  بين  ما  (69) 

 . 3/467 أيضا، نفسه
 منه. عقبه: وكتبوا الصفحة، هامش في الناسخان كتبه المعقوفتين بين ما (70) 
مة.  )ت(: (71)   عال 
 عليها. -)ت( (72) 
 فاعلم.   )ر(: (73) 
 الصالة.  في +  )ت( (74) 
 همام.  )ر(: (75) 
 أعلم.  وهللا – المتن من أي - منه آخره: في وكتبوا  الصفحة بهامش الناسخان كتبه (76) 
 ونعمل.  )ت(: (77) 
 معين.  بمفت االلتزام وجوب عدم األصح أن التقرير في  ونقل  ،3/468 التقرير، الحاج، أمير وابن ،551 التحرير، الهمام، ابن (78) 
 تعالى. هللا شاء إن سيأتي كما الحنفي، للشرنباللي واآلخر الشافعي، يللسمهود أحدهما لكتابين، اسم الفريد العقد (79) 
 النواوي.  )ر(: (80) 
  تحقيق:   التقليد،  جواز  في  الخالف  من  الراجح  لبيان  الفريد  العقد  ه(،1069  )ت:  الحنفي  الشرنباللي  حسن  اإلخالص  أبو  الشرنباللي:  (81) 

 والتقليد،   االجتهاد  أحكام  في  الجيد  عقد  الدهلوي،  الرحيم  عبد  بن  أحمد  لوي،والده  القرى.  أم  مجلة  نشرته  العروسي،  محمد  بن  خالد

 . 31ص ه،1385 القاهرة، السلفية، المطبعة الخطيب، الدين محب تحقيق:
 . 597/ 4 المحيط، البحر الزركشي، الزركشي، ذكره ما على  الجيلي هو والقائل  قيل.  )ر(: (82) 
 . 451 ص: التحرير، الهمام، ابن (83) 
 يعني. انتهى –)ر( (84) 
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 التحرير   شرح  في  كذا  اعتقاده.  (85) لموجب   الوفاء  فعليه  الصواب،  هو  إليه  انتسب   الذي  المذهب 

 .(86)  الحاج أمير البن

  ال  إذ   ؛ملزم  غير  (88)  إلزامه  بأن  :وغيره   (87)  الرافعي  وجهه  لما  ؛األصح  وهو  ،يلزمه  ال  وقيل:  

  يتمذهب   أن  اسالن  من  أحد   على  ورسوله  [ر5]تعالى   هللا  يوجب   ولم  ،ورسوله  هللا  أوجبه  ما  إال  واجب 

  المجتهدين:   من  أحد   به  قال   وال  ،(89)  هغير    ر  ذ  وي    ،يأتي  ما  كل   في  دينه  فيقلده  ،[ت 3]األمة  من  رجل  بمذهب 

 غيري. أحدا  يتبع فال (90)  تبعني من نإ

 . بقوله  إال   ي يفت  (93)   ال  رجل  تقليد   مفت   أو  لحاكم   يحل   ال   أنه  على  أجمعوا  (92)   :(91)   حزم  ابن  قال  

 .(94)  الرافعي قول انتهى

  جواز   مكتبه   مشهور  في  الفقهاء  (96)  [ به]  صرح  والذي"   :(95)العالئي  الدين  صالح  اإلمام  قال

 وجه  على  ذلك  يكن  لم  إذا   مذهبه  يقلد   الذي  إمامه  مذهب   خالفب  فيها  والعمل  ،المسائل  آحاد   في  االنتقال

  ليس   قلنا  إذا  بعضها،  نجس ت  ثياب   أو  ماء  أواني  ليهع  اشتبهت   الذي  باألعمى  ذلك  وشبهوا  ،"للرخص   التتبع

  وال   ،آخر  الثياب   وفي  ،واحدا  األواني  في  يقلد   أن  له   يجوز  فإنه  ،يجتهد   بصيرا  يقلد   بل  ،فيها  يجتهد   أن  له

   .(97) الحاج أمير البن التحرير شرح  المك ههنا إلى ذلك، من ع  ن  م  

 
 بموجب.  )ر(: (85) 
 ينظر:  الزركشي،  ذكره  كما  الهراسي  وإلكيا  اإلعجاز،  كتابه  في  الجيلي  المذهب  هذا  ذهب  وممن  .3/468  التقرير،  الحاج،  أمير  ابن   (86) 

 . 4/597 المحيط، البحر الزركشي،
 نسبته  ه(،623)  بقزوين  توفي  الشافعية،  كبار  من  فقيه،  القزويني:  الرافعي  القاسم  أبو  الكريم،   عبد  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  الرافعي:  (87) 

  في  الخواطر  من  له  عرض ما  وهو   الحجاز  أخطار  في  واإليجاز  قزوين،  أخبار  ذكره  في  التدوين  كتبه  من  الصحابي،  خديج  بن  رافع  إلى

 . 4/55 األعالم، الزركلي، .للغزالي  الوجيز ح شر في العزيز وفتح الغزالي، وجيز به اختصر الفقه في  والمحرر الحج، إلى سفره
 التزامه.  )ر(: (88) 
 عبد   أبو   الزرعي  أيوب  بكر أبي  بن  محمد  الجوزية:  قيم  ابن  الرافعي.  لإلمام   عليه  أقف   ولم   الموقعين  إعالم في القيم  ابن  نقله  الكالم  هذا  (89) 

 .262 -4/261 م،1973 بيروت، الجيل، ارد سعد،  الرؤوف عبد طه تحقيق: العالمين، رب عن الموقعين إعالم هللا،
 يتبعني. )ر(: (90) 
 الحزم.  )ر(: (91) 
 كثير  خلق  األندلس  في  كان  اإلسالم.   أئمة  وأحد  عصره،  في  األندلس  عالم  محمد،  أبو  الظاهري،  حزم  بن   سعيد  بن  أحمد  بن  علي  (92) 

مية  "  لهم  يقال  مذهبه،  إلى   ينتسبون   عنده  اجتمع  أنه  الفضل  ابنه  عن  رووا  ه(456)  سنة  األندلس  بوادي  في  وتوفي  بقرطبة،  ولد  ".  الحز 

 شقيقان.   الحجاج  وسيف  حزم  ابن  لسان  يقال:  وكان  ورقة،  ألف  ثمانين  من  قريب   على  تشتمل  مجلد،  400  نحو   تآليفه  من  أبيه  بخط

 . 4/254 األعالم، الزركلي،

  مالك   كالم  من  ذلك  وحكى  مطلقا،  التقليد  عن  النهي  على   اإلجماع  يدعي  حزم  ابن  وكاد  الفريد:  العقد  في   السمهودي  قال

 . 57 ص: الفريد، العقد السمهودي، وغيرهما،  والشافعي

  بن  علي  حزم:  ابن  غيره".  وتقليد  تقليده  عن  ينهى  كتبه  جميع  في  -  هللا  رحمه  -  الشافعي  يزل   "ولم  اإلحكام:  في  حزم  ابن  قال

  مالك   "وهذا  أيضا:  وقال   ،6/314  ه،1404  ،1ط  القاهرة،  الحديث،  دار  ،األحكام  أصول  في  اإلحكام  محمد،  أبو  األندلسي   حزم  بن  أحمد

 .6/294 حزم، البن اإلحكام إلخ، والشافعي" حنيفة أبو وكذا تقليده عن ينهى

 من  فأما  االجتهاد  رتبة  بلغ  لمن  التقليد  عن  الشافعي  نهى  "إنما  فقال:  -  هللا  رحمه  -  الشافعي     قول    الشافعيُّ   الصيدالنيُّ   وجه  وقد

 . 57ص: الفريد، العقد السمهودي، التقليد"، إال له فليس عنها قصر
 أصوب.  الواو إسقاط من أثبته وما وال.  )ر(: (93) 
  وتفصيل   وغيره  الرافعي  عن  النقل  وفيه   ،4/597  المحيط،   البحر  الزركشي،  وينظر:   .3/468  التقرير،  حاج،   أمير   ابن  ينظر:  (94)  

 المسألة.  هذه في المذاهب
،  العالئي  هللا  عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل  (95)    المذهب  )المجموع  كتبه  من  ه(، 761)  سنة  القدس  في  توفي  الدين،  صالح  سعيد،  أبو  الدمشقي 

   .2/321 األعالم، الزركلي، كثير. وغيرها كبير، المتقين( أعمال في )األربعين وكتاب الشافعية،  هفق  في  المذهب( قواعد في

 به.  -)ت( (96) 
 . 3/468 التقرير، الحاج، أمير ابن من كله  ذلك"، من منع "وال  قوله إلى  يلزمه" ال "وقيل قوله من المتقدم الكالم (97) 
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  إلى   مذهب   من  االنتقال  بأن  المشايخ  بعض   عن  الفتاوي  بعض   (98)في  نقل  فيما  تقول  ما  قلت:  فإن

  مذهب   إلى  مذهب   من  المنتقل  قالوا:  البعض   عن  الهداية  شرح  في  الهمام  ابن  نقل  حيث   ممنوع  مذهب 

  .(101)  [ر6]أولى (100)  وبرهان  اجتهاد  فبال التعزير (99) ستوجب م آثم وبرهان باجتهاد 

 م ي وتحك   التحري  معنى  االجتهاد   بهذا  يراد   أنب  بد   فال"  :قال  بأن  هناك  الهمام  ابن  عنه  أجاب   قلت:

 قلد   خاصة  لةسأم  حكم  في  يتحقق  إنما  (102)   االنتقال  حقيقة  إن  ثم  اجتهاد،  له  ليس  المقلد   العامي  ألن  ؛القلب 

 العمل   والتزمت   مثال  المسائل  (103)  في   به  أفتى  فيما  عنه  هللا  رضي  حنيفة  أبا  قلدت   قوله  وإال  به،  وعمل  فيه

 به   (104)   [وعد   أو]  التقليد   تعليق  ةحقيق   هذا  بل  التقليد،  حقيقة  ليس  صورها  يعرف  ال  وهو  اإلجمال  على به

 هذا   أرادوا  فإن  الوقائع.  في   تتعين  التي  المسائل  من   له  يقع   فيما  حنيفة  أبي  بقول  يعمل  أن  (105)  [ زمتل ]ا  كأنه

أ ل وا  تعالى  بقوله  إليه  احتاج   فيما  جتهد الم  اتباع  وجوب   على  دليل  فال  االلتزام ل    ف اس  رِّ   أ ه  ك    ال    ك ن ت م    إِّن    الذ ِّ

ون   ت ع ل م 
  . ( 107)   به   عمله  وجب   المجتهد   قول  عنده  بت ث  إذا  فحينئذ   الحكم  طلب   عند   يتحقق  إنما  والسؤال  (106)  

 كل   في  العامي  فأخذ   وإال  الرخص   تتبع  عن  الناس  لكف  المشايخ  عن  اإللزامات   هذه  مثل  أن  الظن  وغالب 

 ( 108)  يتبع  اإلنسان  فكون  والعقل  النقل  من  هذا  يمنع  ما  أدري  ال  وأنا  عليه،  أخف  مجتهد   بقول  [ت 4]  لةسأم

  (109)   كان و  عليه،  ذمه  رعالش  من  علمت   ما  االجتهاد،  له  مسوغ  مجتهد   قول  من   نفسه  على  أخف  هو  ما

 .(112)  الهمام  ابن كالم ههنا إلى ،(111)  ((110)  [أمته] [ر7] على خفف ما يحب ) وسلم عليه هللا صلى

 (113)  ل  ص  ف  

 :(114)  شروطا المخالف المذهب  تقليد  لصحة أن اعلم

 ال  يقلده  الذي  مذهبه  أحكام  من  بحكم  المقلد   عمل  إن  أنه  :تحريره   في  الهمام  ابن  ذكره  ما  :منها

 .(116)  المجتهدين  من غيره يقلد  أن له هب عمل  ما غير وفي آخر؛ مذهبا ويقلد  (115)  عنه   يرجع

 
 من.  )ر(: (98) 

   يوجب. )ر(: (99) 

 وبرهان.  -)ت( (100) 
 . 7/257 الفكر، دار الهداية، بشرح القدير فتح ه(،681)ت:  السيواسي الواحد عبد  بن محمد الدين كمال الهمام: ابن (101) 
 مذهب.  إلى مذهب من االنتقال معنى )ر(: النسخة  هامش في الناسخ علق (102) 

 من.  )ر(: (103) 
 الوعيد. عن ال الوعد عن فالكالم هنا، المقام يناسب ال أوعد الفعل ألن أصوب؛ أثبته وما أوعد. )ر(: (104) 
 ألزم.  )ت(: (105) 
 . 43 النحل: (106) 
 تعالى. هللا  شاء إن تحقيق زيادة لهذا وسيأتيك )ر( النسخة هامش في الناسخ كتب (107) 

 يتتبع.  )ر(: (108) 
 كان.  )ت(: (109) 

 األخير.  السطر تحت )ر( النسخة في الناسخ كتبها (110) 
 بن   محمد  البخاري:  عنهم(.  يخفف  ما  يحب  وكان  أمته  على  يثقل  أن  )مخافة  اللفظ:  بهذا  البخاري  أخرجه  حديث  من  جزء  هذا  (111) 

  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  هللا  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع  هللا،  عبد  أبو  البخاري  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل

  من  العصر  بعد   يصلي  ما  باب   ،1/121/590  ه،1422  ،1ط  النجاة،  طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  هيرز  محمد  تحقيق:  وأيامه،  وسننه

 الفوائت. 
 .258 - 7/257 البغدادي، العالمة من بتصرف القدير، فتح الهمام، ابن ينظر: (112) 
 تذنيب.  )ر(: (113) 
 شروط.   )ر(: (114) 
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  تقليد   على  يترتب   ال  أن  ،تحريره  في  عليه  هو  واعتمد   القرافي  عن  الهمام  ابن  نقله  ما  :(117)  الثاني

 لألعضاء  الدلك  فرضية  عدم  في  الشافعي  قلد   فمن  المذهبين،  كال  بطالنه  على  يجتمع  ام  أوال  قلده  من

 فتوضأ   للوضوء  هوةش  بال  (120)   اللمس  نقض   عدم  في  ومالكا  ،(119)  الغسل(118)   أو  الوضوء  في  المغسولة

  بال   كان  وإن  ،مالك  عند   (123)   [ صالته]  صحت   بدلك  الوضوء  كان  (122)   إن  ،(121)   صلى و  شهوة  بال  ولمس

   .(125)  شرحه  مع امالهم ابن كالم انتهى والشافعي. مالك عند  أي: عندهما،(124)  بطل دلك

  لكن   ،(127) وغيره   النووي   اإلمام  اعتبره  الشرط  وهذا  ويلتقطها،   الرخص   (126)  يتتبع  ال  أن  الث:الث

 ( 129)   تعزير   بوجوب   الفقهاء  قول  عن  الجواب   في  (128)   قرره  لما  ؛إليه  يلتفت   ولم  ،يعتبره  لم  الهمام  ابن

 ( 132) .(131) ذكرهب (130)  غيره إلى همذهب عن المنتقل

  أيضا   الشرط  وهذا  مجتهد،  به  قال  وإن  ،والسنة  الكتاب   لصريح  مخالفا  قلده  ما  يكون  ال  أن  شرط  وبعضهم

 .[ر 8]قبوال وال ردا ال الهمام ابن اإلمام يذكره لم المحققين عند (133)  معتبرا يكن لم لما

   فصل:

 أحواال:  للمقلد أن  اعلم

 تلك   في  الغير  مذهب   رجحان (135)  وعلمه  حاله(134)    بحسب   فيعتقد   ،العلماء  من  يكون  أن  األولى:

 .(137)  ظنه في (136) الراجح[ التباعه هذا اجتهاده في يثاب  قالوا] ،للراجح االتباع له فيحسن ،لةلمسأا

 
 الحكم.  ذلك عن )ر(: (115) 
 .551 التحرير، الهمام، ابن (116) 

  الخالف   وإنما  منهم،  نكير  غير   من  األربعة  المذاهب   أهل  عليه  اتفق  ما  الثاني  وهذا   )ر(  النسخة   في  الصفحة  حاشية   في  الناسخ  علق (117) 

 إليه.  داعية بال الرخص تتبع في
 و.   )ر(: (118) 
 الناسخ.  من وهم وهذا  الغسل. أو الوضوء في المغسولة لألعضاء الدلك فرضية عدم في  ومالكا )ت(+ (119) 

 المس.  )ر(: (120) 
 مرتين. اللمس  كلمة لتكرار داعي ال ألنه أصوب؛ )ر(  النسخة من أثبته وما صلى.  ولمس )ت(: (121) 

 وإن.  )ت(: (122) 
 صلوته.  )ت(: (123) 
 بطلت.  )ر(: (124) 
 . 4/371 التحرير تيسير باشا، كمال وابن  ،3/469التقرير الحاج، أمير وابن ، 552 ـ551 التحرير، الهمام، ابن (125) 
 يتبع. )ر(: (126) 

 .31ص  الجيد، عقد صاحب نقله كما (127) 
 قرر.  )ت(: (128) 
 الذال.  صورة  على الزاي رسم )ر(  النسخة في (129) 
 آخره.  )ر(: (130) 
 للضمير. حسن إيضاح وهذا  الجواب. في ذكره بأن قرره  أي الصفحة: هامش  في الناسخ علق ر() النسخة  وفي فذكره، )ت(: (131) 
 . 7/257 القدير، فتح الهمام، ابن (132) 
  العمل   يجوز  وال   أصال،  إليه  يلتفت  ال  والسنة  للكتاب   المخالف  االجتهاد   ألن  وغيره؛  الهمام  ابن  عن  معتبرا  الشرط  هذا  يكن  لم  وإنما  (133) 

 مسلما.  لكونه الشرط؛ هذا الشتراط داعي فال به،
 بحساب.  )ر(: (134) 
 مذهب.  )ت(+  (135) 
 منه.  عقبه:  وكتبوا الحاشية، في الناسخان كتبه المعقوفتين بين ما (136) 
 . 131 ص: الفريد، العقد والسمهودي، ،1/147 السبكي، فتاوى (137) 
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 المذاهب   بين  جمع  وفيه  ،أحوط  الغير  مذهب   أن  ورأى  ،دينه  أمر  في  محتاطا  يكون  أن  الثانية:

  في   الفرض   للصوم  النية  إحضار  وكإيجاب   (139)   ،مالك  مذهب   على  عليه  (138)   بالمسح   الرأس  كاستيعاب 

 أن   رأى  أو  .بالعزيمة  وأخذ   ،حسن  أمثالهما  في  فالتقليد   ،(140)[ت 5]الشافعي  بمذه  على  الليل  من  جزء

  عليها   يصلي  أن  (143)   وأ  ،(142)   الغائب   على  الجنازة  (141)   كصالة   مرغوبة  عبادة  تحصيل  فيه  الغير  مذهب 

  وقت   دخول  بعد   منه  الخروج  أراد   لمن  الحرم  في   الطواف  ركعتي   أو  (144)  ،مرة  عليها  صلى   ما  بعد   ثانيا

 يصلي   فإنه  ،الكراهة  وقت   أحرم  أو  ،الكراهة  وقت   دخول  بعد   الدخول  أراد   لمن  المسجد   تحية  أو  ،الكراهة

   .مذهبه على القربات  بهذه يفوز أن ألجل ؛(145) للشافعي تقليدا األوقات  هذه في األحوال هذه على

  حجه   ليقع  ؛(147) امالك    اإلمام   فيقلد   الحج  وأراد   ،الراحلة  دون  السفر  على   (146)  [قادرا]  فقيرا  كان  أو

 (149)  تعالى. هللا فرض  إقامة (148)  ثواب ب فيفوز ،مسكنه من الفرض  على  وسفره

ي  كِّ ح    
الحنفي    العامري    عاصم    أبا  القاضي    نأ  (150)  

  ال ف  الق    اإلمام  مسجد   [ ر9]باب   في  يت  ف  ي    كان  (151)  

 فال الق  رآه  فلما   المسجد،  ودخل  شغله  معاص  أبو  القاضي  فترك  ،المغرب   ن  أذ    فالالق  ومؤذن  ،الشافعي  (152)

 مع   بالبسملة  وجهر  القاضي  فتقدم  ،لإلمامة  فالالق  فقدمه  القاضي،  لقلب   تطييبا  مة اإلقا  ين   ث  ي    أن  ن  المؤذ     ر  م  أ  

 
 المسح.  في  )ر(: (138) 
  دار   عميرات،  زكريا  تحقيق:  الكبرى:  المدونة  ه(،179  )ت:  المدني  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  اإلمام  أنس:  بن  مالك  (139) 

 .1/124 لبنان، بيروت، العلمية الكتب
 . 2/95 بيروت، ه،1393 المعرفة، دار األم، (،204 )ت:  هللا، عبد أبو  إدريس بن محمد اإلمام الشافعي: (140) 
 كصلوة.  )ت(: (141) 
  الكتب   دار  ه(،450  )ت:  البغدادي،   البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الشافعي،  فقه  في  الحاوي  الماوردي:  (142) 

 . 3/50 ه،1414 ،1ط العلمية،
 و.  )ت(: (143) 
  فال   ة مر  صلى   من  وأما   فرضا،  الفريقين  من  كل  صالة  فتكون  أيضا  عليها  فصلوا   أخرى  جماعة  جاءت  ثم  جماعة   عليها  صلت   بأن  (144) 

  بالشرح   والمسمى  الوجيز  بشرح   العزيز  فتح  ه(،623  )ت:  القزويني  الرافعي  محمد  بن  الكريم  عبد  الرافعي:  ينظر  إعادتها،  له  تستحب

 . 5/192 الفكر، دار أيضا، الكبير
  الفكر،   دار  والمطيعي،  السبكي  تكملة  ومعه   المهذب   شرح  المجموع  ه(،676  )ت:  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  النووي:  (145) 

4/170 . 
 قادرا.  -)ر( (146) 
 يقلد.  مفعول لكونه نصبه؛ والصواب بالرفع، مالك. )ر(: (147) 
 ثواب.  )ت(: (148) 
  غير   فهو وراحلة  زاد  على وقدر  عدمها  فمن السفر  على  القدرة هي  الحج  لوجوب  المشروطة  االستطاعة   أن  يرون  المالكية   ألن  وذلك  (149) 

  واحد    وهللا،  ال  قال:  والراحلة؟  الزاد  االستطاعة   لمالك:  قيل   العبدري:   وقال  القدرة،  االستطاعة   الذخيرة:  في   القرافي  قال  عندهم،  مستطيع

  سبحانه  قوله من أبين هذا في صفة وال كبير، من أجلد صغير ورب ،راجال يمشي أن يقدر وآخر السير، على يقدر وال  وراحلة زادا يجد

  م، 1994 بيروت، الغرب، دار  حجي، محمد تحقيق: ،الذخيرة ،إدريس  بن أحمد الدين شهاب القرافي: ينظر: .سبيال(( إليه استطاع ))من

  ه، 1398  الفكر،  دار   خليل،  لمختصر   كليل واإل  التاج   ه(،897  )ت:  هللا،  عبد  أبو  القاسم   أبي  بن  يوسف  بن  محمد   والعبدري:  ،3/177

ها. دون   القدرة   االستطاعة   يعتبرون المالكية أن يفهم هذا ومن .2/498 ،بيروت  غير 
 لطيفة.  حكاية )ر(   النسخة في  الصفحة هامش في الناسخ كتب (150) 
 مجلد.  ثالثين  من  نحو  المبسوط  يفه:تصان   من  بدمشق،  وإماما  قاضيا  كان  العامري،  أحمد  بن  محمد  واسمه:  عاصم،  أبو  القاضي  (151) 

 الحنفية،  طبقات  في  المضية  الجواهر   ه(،775  )ت:  الحنفي  الدين  محيي  محمد،  أبو  القرشي،  هللا  نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  القرشي:

 . 2/256 كراتشي، خانه، كتب محمد مير الناشر:
 المواضع.  بأغل في نقط غير ومن العين صورة على القاف برسم العفال. )ر(: (152) 
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 ( 154)   التقي   المحقق  عن  (153)   الفريد   العقد   حب صا  نقله  كله  هذا  صالته،  في  الشافعية  بشعار  وأتى  ءةالقرا

  (156) .(155)  تعالى هللا رحمه السبكي العالمة

 صالة      إكمال    القاضي  أراد   كيف  والصالح.  العلم  في  هشأن    علو     مع  منهما  واحد   كلُّ   فعل    فيما  فتأمل  

 ي ر  س  ي    وإال    ،أصال  انقص    تكتسب   لم  الشافعي    هبتقليد    القاضي  صالة    أن  منه  وظهر  ،به  القتدائه  ؛الف  الق

  [ تأمل ]  حسنا  إال  تكتسب   لم  افإذ    كذلك،  كان  لو  التقليد   في  فائدة  الو   ،به  القتدائه  ؛فالالق  صالة  إلى  النقصان

(157).  

 ة  شاق    لضرورة  أو  ،ه  ت  ق  ح  ل    لحاجة  إليه  محتاج  هو  فيما  الرخصة  بتقليده  يقصد   أن  :(158) لثةالثا  الحالة

  بالرخص   األخذ   إن  قالوا:  لما  ؛األحوال  من  كثير  في  يندب   بل  كراهة  بال  (159)   التقليد   له  فيجوز  ،ه  ت  ق  ه  ر  أ  

  وهذا   ،(160)حرج  عباده  على  فيه  جعل  وما  يسر،  هللا  دين  فإن  ،عباده  على  تعالى  هللا  لمنة  إظهارا  محبوب؛

 تعالى.  هللا دين في تصلبا أو جلدات  محلها في العزيمة ندبت  كما

 ( 161)  [ر10]للشافعي  –  مهرا  يصلح  ما  على  القادر  الغير  -  الفقير   الحنفي  تقليد   :الرخص  تلك  فمن  

 .(162) القرآن  تعليم على  التزوج في

 تأخير  إلى  السفر  في  يضطر  قد   اإلنسان  فإن  ،السفر  في  [ت 6]  الصالة  جمع  في  التقليد   :ومنها  

  األداء. بفضيلة فيفوز الوقت   في أداء (163)  صالته لتقع ؛الشافعي فيقلد  ،وقتها عن الصالة

 القاضي   م  وه    ، للجمعة  الصالة  أقيمت   أنه  :(166) الخادم  في  (165)  الطرسوسي  اإلمام  (164)  [عن]  ي  كِّ ح  

 انتهى  .الصالة  ودخل  أحرم  ثم  ،حنبلي  أنا  :فقال  ،عليه  ذرق   قد  طائر  إذ  بالتكبير،  (167)  الطبري  الطيب   أبو

(168). 

 
 .130 ص: الفريد، العقد السمهودي، (153) 
 فتاواه.  من قوله نقل من سيأتي ما بدليل هو، وهو السبكي، غير هو التقي أن توهم زيادتها ألن خطأ؛ وزيادتها عن. )ت(+  (154) 
  صاحب   السبكي  التاج  والد  وهو   الحسن،  أبو   الخزرجي،  األنصاري  السبكي   تمام  بن  علي  بن  الكافي  عبد  بن  علي   السبكي:  التقي  (155) 

  الدين   تقي  الحسن  أبو  السبكي:  ينظر:  المقلد،  أحوال   في  القول  السبكي   فصل  وقد  .4/302  األعالم،  الزركلي،  ه(،756  )ت:   الطبقات،

 .148-1/147 المعارف، دار السبكي، فتاوى  ه(756 )ت: الكافي عبد بن علي
  الرومي   المكي  العظيم  عبد  بن  محمد   الموري:  وينظر:  ،696  ص:   الفريد،  العقد  والشرنباللي،  ،129ص:  الفريد،  العقد  ،السمهودي  (156) 

  الدعوة،   دار  الرومي،  سالم  عدنان  الياسين,  مهلهل  جاسم  تحقيق:  والتقليد،  االجتهاد  مسائل  بعض  في  السديد  القول  الحنفي،  الموري

  وليس   عاصم  أبو  الشافعية  حواشي  في  والمثبت  عصام،  أبا  عاصم  أبا  القاضي:  السديد  لالقو   صاحب  وسمى  .167ص:  ،1ط  الكويت،

 أجدها.  فلم السبكي كتب  في  القصة هذه عن وبحثت عصاما،
 تأمل.  -)ر( (157) 

 تقدمت. الثانية ألن الصحيح هو أثبته وما الثانية، )ت(: (158) 
 . 1/147 السبكي، فتاوى (159) 
 تحقيق:   حنبل،  بن  أحمد  اإلمام  فقه  في  اإلقناع  ه(،960  )ت:  الحجاوي  النجا  أبو  موسى  بن   أحمد  بن  موسى  الدين  شرف  الحجاوي:  (160) 

 . 1/116 بيروت، المعرفة، دار السبكي، موسى محمد اللطيف عبد

 الشافعي.  )ر(: (161) 
 .9/403 للماوردي، الحاوي ينظر: الشافعي، اإلمام عن الماوردي نقله (162) 
 صلوته.   )ر(: (163) 

 عن. –)ر( (164) 
  دمشق   في  ومات  ه(721)  سنة  ولد  حنفي،  قاض  الدين:  نجم  الطرسوسي،  المنعم  عبد  ابن  الواحد  عبد   بن   أحمد  بن  علي  بن   إبراهيم  (165) 

  الحنفية،   فقه  في  والنظائر  األشباه  في  الناظر  وذخيرة  الطرسوسية،  بالفتاوي  المعروف  الوسائل  أنفع   منها:  كتبا  ألف  ه(،758)  سنة
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 ( 170)  به  معمول  الباب   هذا ف  (169)  رحمة"  أمتي  "اختالف وسلم  عليه  هللا  صلى  قوله  معنى  هو  وهذا  

  األمور   وهذه  داعية،  بال  الرخص   تتبع  في  الخالف  وإنما  ،أهلها  من  نكير  غير  من  األربعة  المذاهب   في

  كل   وكذا  ،العلماء  عند   هوسعي    هفعل    ر  ك  ش  ي    الدواعي  بهذه  د المقل     أن  شك   فال  ،دينية   بواعث   كلها  المذكورة

 الدواعي.  هذه ل  ماث  ت   داعية

  مذهب   من  ات  ي  الخالف    (172)   ذكروا  إنما  تعالى  هللا  رحمهم  علمائنا  من  (171)   ين  المتحر     أن  واعلم

  واألوفق   وباألسهل  ،السعة  في  واألنسب   باألحوط    عامل  كلُّ   ليأخذ   ؛الحنفية  لألئمة  توسعة  كتبهم  في  المخالف

  ذلك.   مثل  مثلهم  عن  يصدر  أن  (173)  حاشاهم  الهدى،  أئمة  على  بها  ليطعنوا  ذكروها  أنهم  ال  وشدة،  ضيق  في

 .(174)   م(اهتديت اقتديتم بأيهم جومكالن  صحابي)أ وسلم عليه  هللا صلى قال وقد  ال يفك

 أجمعين،   عليهم   هللا  رضوان  الصحابة  ثرأ  اقتفوا  إنما  المجتهدون  [ر11](175)   األربعة    واألئمة  

 ذلك. من باهلل نعوذ  فيهم، الطعن إلى يؤدي فيهم  فالطعن ،النبوة مشكاة عن أخذوه ما (176) عنهم[ ]وأخذوا

 المخالف،   على  فيه  طعن  ال  لمذاهب،ا  بين  من  األحكام  من  اختاروه  ما  دليل  قوة  من  ذكروه  ما  وأما

  ظهور   بعد   إال  شيئا  يختاروا  ال  أن  دأبهم  ألن  ؛المحققين  والعلماء  واليقين  الحق  أهل  شعار  من  هو  إنما  بل

  ؛ األمر   نفس  في  خالفه  بطالن  منه  يلزم  ال  حكم  دليل  (177)  رجحان[  ظهور  ومن  ،أمارة  أو  ببرهان  هرجحان]

 
  يجب   فيما  الترك  وتحفة   النعمان،  حنيفة   أبي  مذهب  من  األعيان  ووفيات   علما،  وعشرين  أربعة  في   الفهوم   ألرباب  لومالع  من   واألنموذج

 . 1/51 األعالم، الزركلي، ينظر: الملك. في يعمل أن
  الخادم   ينسب  من  أجد  ولم :-المحقق  -  قلت  الطرسوسي.  اإلمام   مؤلفات  من  كتاب   اسم  الخادم  )ر(  النسخة   في الصفحة  حاشية  في   كتب  (166) 

  عبارة   الزركشي  إلى  نسبته  ويؤيد  والروضة،  الرافعي  بخادم  المشهور  الزركشي  كتاب  هو  الخادم  والمشهور  الطرسوسي،  إلى

 بالسين  ال  المنقوطة  بالشين  -الطرطوشي  كالم  نقل  فالخادم  إلخ،  أنه...  حكى  الطرطوشي  اإلمام  أن  الخادم  ففي  قال:  حيث  السمهودي

 أعلم.  وهللا نفسه، الطرطوشي هو تكلمالم وليس -المهملة
  من   عشر   التاسع  السبت   يوم  عشية   وتوفي   ه( 348)  سنة  ولد  بغداد،  نزيل   القاضي  الطيب  أبو   الطبري  طاهر  بن  هللا   عبد  بن  طاهر  (167) 

  من   المنتخب  ه(،641  )ت:  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الدين  تقي   الصيرفيني:  سنين.  وثالث  مائة  ابن  فكان  ه(450)  سنة  األول  ربيع

 . 286 ه،1414 ،بيروت الفكر، دار حيدر،  خالد تحقيق: نيسابور، لتاريخ السياق كتاب
 . 696 ص: للشرنباللي، الفريد، والعقد الطرسوسي، وليس الطُّرط وشي، وفيه: ،129 ص: الفريد، العقد السمهودي، (168) 

 أعلم. وهللا  هترجمت  في تقدم كما شافعي فهو وإال هذا، في الحنابلة سأتابع أنني به يقصد حنبلي"  "أنا الطبري: وقول      
  قال  قال  عباس  ابن  عن  الضحاك  عن  جويبر  عن  كريمة  أبي  بن  سليمان  حديث  من  المدخل   في  البيهقي  رواه هللا:  رحمه  السخاوي  قال  (169) 

 مني   سنة  تكن  لم  فإن  ماضية  مني  فسنة  هللا  كتاب  في  يكن  لم  فإن  تركه   في  ألحد  عذر  ال  به  فالعمل  هللا  كتاب  من  أوتيتم  مهما  )  هللا  رسول

  أخرجه   الوجه   هذا  ومن  (   رحمة  لكم  أصحابي  واختالف  اهتديتم  به  أخذتم  فأيما  السماء  في  النجوم   بمنزلة  أصحابي  إن  أصحابي  قال  فما

  المقاصد   الرحمن،  عبد  السخاوي:  منقطع.  عباس  ابن  عن  والضحاك  جدا،  ضعيف  وجويبر  سواء،  بلفظه   مسنده  في  والديلمي  الطبراني

 . 69 ص: ،العربي الكتاب دار األلسنة، على المشتهرة حاديثاأل من كثير بيان في  الحسنة
 فيه.   )ر(: (170)
 المتبحرين.  )ر(: (171) 
 في.  +  )ت( (172) 
 عن. )ر(+ (173)
  لم   غريب  الحديث   هذا  اهتديتم(   اقتديتم  بأيهم  كالنجوم  )أصحابي  قال:  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  أنه  روي  هللا:   رحمه  الملقن  ابن  قال  (174) 

  أئمة   من  واحد  غير  صرح  كما   يعرف  ال  من  أو   الحديث  متروك  أو  ضعيف  سنده  وفي  طرق،  وله   المعتمدة  الكتب  أصحاب   من  أحد  يروه

  تخريج  في  المنير  البدر  ه(،804  )ت:  المصري  الشافعي  أحمد  بن   علي  بن  مرع  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن:  ابن  ينظر  بذلك.  الحديث

  الرياض،   الهجرة،  دار  كمال،  بن  وياسر  سليمان  بن  وعبدهللا  الغيط  أبو  مصطفى  تحقيق:  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  واألثار  األحاديث

 . 586-9/584 م،2004 ،1ط
 األئمة.  األربعة )ت(: (175) 

 عنهم.  وأخذوا –)ت( (176)
   رجحان. ظهور ومن أمارة أو ببرهان رجحانه -)ت( (177) 
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 عدم   ألن   ؛قمطاب    غير    يكون  وقد   ،األمر  لنفس   مطابقا  يكون  قد   وهو  ،ل   المستد    عند   هو  إنما  الظهور    هذا  ألن

 بعدمه.  الظن أو العلم يستلزم ال بالشيء الظن أو العلم

  الداعي   يكون  بل   وحاجة،  ضرورة  الرخصة  تلك  إلى  تدعوه  ال  أن  األحوال:  من  الرابعة  الحالة

  من   كثير  قال  الغير،  رجحان  ظنه  على  يغلب   أن  غير  من  النفس  على  [ت 7]والتسهيل  الرخص   مجرد   إليها

 ويختار  الرخص   يلتقط  أن  له  يجوز  فال  لذلك  ؛التقليد   من  يمنع  نهإ "  :(178)  [تعالى هللا  رحمهم]  الشافعية  علماء

 اإلمام   فيه  وأكد   وغيره،  (180)   ويالنو  اإلمام  قال  وبه  ،(179)   "دينه  ال  هواه  متبع   حينئذ   ألنه  ؛يشتهيه  ما

 س لي   (182)   [ عليه]  سهولة   من  فيه  ما  والتقاط  التقليد   بأن  :الهمام  ابن  اإلمام  هذا  عن  وأجاب   (181)   السبكي،

 [. ر12] للدين وترك  للهوى باتباع

  مشروع   إلى  مشروع  من  االنتقال  وأما  المجتهدين؛  وتقليد   الشرع  اتباع  ترك  إذا  كذلك  يكون  وإنما  

  )أنه   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  عن  روي  لما  ؛الدين  عن  وخروج  الهوى  اتباع  (183) [فيه]  فليس  منه  أسهل

 ممن   جهل  الرخص   تتبع  إنكار  أن  :المالكية  مشايخ  بعض   عن  نقل  ولهذا  (184) أمته(  عن  خفف  ما  يحب   كان

 .(186)  محبوب  بالرخص  األخذ  ألن ؛(185)  أنكره

  بذلك  نقل  لم  وإن  صواب،  الرخص   فكل  ،المجتهدين  بتصويب   قلنا  إذا"  الفريد:  العقد  صاحب  قال  

 .(188)  "الريب  مظان عن اجتناباو  واحتياطا  تورعا (187)  العزيمة في منحصر فالصواب 

  كتب   في  مذكورة  الفريقين  ةوأدل  مصيب،  مجتهد   كل  المعتزلة  وعند   ويصيب   يخطئ  عندنا  فالمجتهد  

 انتهى. (189)  األصول

 ( 191)  بذلك  -  الهمام  ابن  به  صرح  كما  -  افقهو  ومن  النووي  اإلمام  مراد   (190)  أن  خبير  وأنت   

 التساهل   حالهم  من  الغالب   ألن  التقوى؛  بلجام  وإلجامهم  الرخص   تتبع  عن  الناس  لكف  ؛منهم  إلزامات 

 
 تعالى.  هللا رحمهم  –)ت( (178) 
   .1/147 السبكي، فتاوى (179) 
 .111 ص: الفريد، العقد السمهودي، (180) 
كي  المروزي،  إسحاق  أبي  عن  الحناطي  حكاه  الرخص  متتبع   بفسق  والقول  .110  ـ109  ص:  الفريد،  العقد  ،السمهودي  (181)   ابن   عن  وح 

 يفسق.  ال أنه هريرة: أبي

 عليه. -)ر( (182) 
 فيه.  -)ر( (183) 
    .20 صفحة: في تخريجه تقدم (184) 
  الصدفي   الدنيا  أبي  بن  البركات  أبي  بن  الحميد  عبد  محمد   أبو  القاضي   الفقيه  وجهه   سؤال  هو  الرخص  تتبع  جواز  مسألة  وأصل   (185) 

لي الفتوى هذه نقل وقد الشافعي، السالم عبد  بين العز  إلى -  المالكية ببعض البغدادي قصده الذي وهو - المالكي ز   والحكاية  المالكي، الب ر 

  أنكره.   ممن  جهل  ذلك  وإنكار  ذكرته،   لما  المذاهب؛   برخص  يعمل  أن  "وللعامي  السالم:   عبد  بن  العز  وعبارة  لسمهودي،ا  بتمامها  نقلها

 . 121 و 116 ص:  الفريد، العقد السمهودي، ينظر:
 دار مالك، ماماإل مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح ه(1299 )ت: المالكي، هللا عبد أبو عليش محمد بن أحمد بن محمد عليش، (186) 

 . 1/78 المعرفة،
 في.  بدل الباء الجر  بحرف بالعزيمة. )ت(: (187) 

  القاضي   مسألة  عن  جوابه  في  السالم  عبد  بن  العز  فتوى  تتمة  هو  الحقيقة  في  الكالم  وهذا  ،121  ص:  الفريد،  العقد  السمهودي،  (188) 

 الهامش.  في ذكرها تقدم التي المالكي
 منه.  عقبه: وكتب )ر( هامش في  ناسخال كتبه المعقوفتين بين ما (189) 
 بأن.  )ر(: (190) 
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  إلى   بهم  يؤدي   فربما  األسهل  وتتبع  الرخص   التقاط  لهم  (192)  أسيغ   فإذا  الدين،  أمور   في  والتهاون   حوالتسام 

  الذين   ن))إ   تعالى  قوله  تفسير  في  (193)   القرطبي   اإلمام  به  صرح  قد   بالكلية.  الشرع  عن  والخروج  اإلباحة

  أهل   به  يجادل  لئال  ؛والحجاج  الجدال  المبتدع  تعليم    يجوز  وال  قال:  ثم  اآلية .  ))البينات   من   أنزلنا  ما  يكتمون

  فيتخذوا   السفهاء  بين  الرخص   تنشر  وال  ،الرعية  مكاره   على  به  يتطرق  تأويال  السلطان  تعليم    الو  ،الحق

 .(195)  كالمه  انتهى الواجبات. [ر13] وترك المحذورات  ارتكاب  إلى طريقا ذلك (194)

   عقلي؟ وال شرعي مانع الرخص  تتبع في ليس أن :الهمام ابن قول معنى ما قلت: فإن

  المتهاونين   ال  للتخفيف؛   الطالبين  الحق  أهل  به  يخاطب   التخفيف،  على  مبني  الهمام  ابن  كالم  قلت:

 عليهم   والتغليظ    أنسب    (197)   لهم   التشديد    فإن  أنفسهم،  [ت 8](196)   لهوى   التابعين  الدين  أمر  في  المتساهلين

 .أصوب  

  ي  ل  ب    قد   محتاطا   الشخص   كان  فإن"  :الطرسوسي   لإلمام  الخادم  عن  نقال  الفريد  العقد  صاحب  قال 

  به   ما  يزداد   لئال  ؛الرخص   من  األسهل  باألخف  (198)   يأخذ   أن  فاألولى  ،ويأس  قنوط  أو  شك  أو  بوسواس

  لئال  (199)   [واألثقل]  بالعزيمة  أخذه  فاألولى  التساهل  كثير  الهمة  قليل  كان  وإن  الشرع،  جادة  عن  فيخرج

 .(200)  كالمه انتهى ،"اإلباحة  إلى به  ما يؤدي

  من   م  ه  و  ت  ي    ما  واندفع  الهمام،  ابن  واإلمام  النووي  اإلمام  كالمي  بين  التوفيق  وجه    لك  ظهر  وبهذا  

 ما. ه  ي  كالم   بين التعارض 

  ، باإلجماع   ممتنعة  مركبة  حالة  (201)  [للغير]  تقليده  من  يجتمع  ال  أن  األحوال:  من  الخامسة  الحالة

 فهذه   المذهبين،  كال  بطالنه   على  يجتمع  ما  عليه  يترتب   ال  نأ   :بقوله  الهمام  ابن  (202)   ]اإلمام[  ذكره  كما

  لإلمام   تقليدا  السبيلين  غير   من   الدم  بخروج   صلى  كمن   : مثاله  الجمهور،  عند   فيها  التقليد    ع  ن  م  ي    مما  الصورة

  على   (203)   ]منه[  بناء  ثوبه   أو   بدنه  عن  القليلة  النجاسة  ل  ز  ي    ولم  -  المذهب   حنفي  والمقلد   -  [ر14]الشافعي

 من   مذهب   على  وأما  ،الدم  من  النجاسة  فلخروج  ؛مذهبه  على  أما  باالتفاق،  باطلة   حينئذ   فصالته  به،مذه

 
 إليه.  للمشار تفسير وهذا  منه. عقبه: وكتب باألسهل. واألخذ الرخص تتبع منع من قاله بما أي )ر( هامش في الناسخ كتب (191) 

 سيغ.  )ر(: (192) 
ح  بن  بكر  أبي   بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي:  (193)   توفي  المفسرين،   كبار  من  القرطبي،  هللا،  عبد  أبو  األندلسي،  الخزرجي   األنصاري  ف ر 

 . 321/ 5 األعالم، الزركلي، ه(671)  سنة توفي وغيره، القرآن ألحكام الجامع كتبه من ،بمصر بأسيوط

 فيتخذوا.  أي الصفحة: حاشية في  وكتب خطا تحتها ووضع فيخلوا المتن: أصل في  الناسخ كتب )ر(  النسخة في (194) 
  ألحكام   الجامع  ه(671  )ت:   الدين  شمس  جيالخزر   األنصاري  فرح   بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو   القرطبي:  ينظر  (195) 

 . 2/185 م،2003 ط، الرياض، الكتب، عالم دار البخاري، سمير هشام تحقيق: القرآن،
 الهمزة.  بتحقيق لهواء. )ر(: (196) 
 بهم.  )ر(: (197) 
ذ ه ، )ر(: (198)  ذ . مصدر  أ خ   األولى.  خبر  هو مرفوع  مصدر بتأويل الفعل مع أن ألن المصدر؛ مؤدى يؤدي )ت( النسخة من أثبته وما  أ خ 
 واألثقل.  -)ت( (199) 
  ينسب  فلم  وال إلخ، بوسواس" بلي من المحتاطين: بعض قال الخادم "وفي  السمهودي: قال   وفيه .116 ص: الفريد، العقد السمهودي، (200) 

 علم. أ وهللا نظر، من المصنف نقل  في  ما يعرف هذا ومن يظهر، كما إليه الخادم  وال  الطرسوسي إلى القول

 .  للغير -)ت( (201)  

 اإلمام. -)ت( (202)  
 منه.  -)ر( (203)  
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 من   (205)   اإلسنوي   اإلمام   عن  الفريد   العقد   صاحب   (204)   ذكر  الشافعي.  عند   المانعة   النجاسة  لقليل  ؛قلده

 مالك  لإلمام  تقليدا  شهود   الب  أو  تعالى  هللا  رحمه  حنيفة  ألبي  تقليدا  ولي  بال  نكح  إذا   قال:  أنه  (206)   ةيالشافع

  أبا   اإلمامين  ألن  الرافعي؛   (207)  قال  كما  حد،  لهما  تقليدا  أيضا  شهود   وال  ليو  بال  نكح  ولو  حد.ي  ال  ووطئ

 .(209)  كالمه انتهى البطالن. على اتفقا قد  (208)  اومالك  حنيفة

 وقوعهم   خوف  التقليد   عن  العوام  منع  سبب   :قالوا  ولهذا  ؛العوام  على  الشروط  أصعب   الشرط  وهذا  

 ما   خصوص   عن  باالستغناء  إال  التقليد   للعامي  يصح  ال  قالوا:  (210)  ولذا  ؛يعلمون  ال  وهم  باالتفاق  يمتنع  فيما

 تقليده.  أريد 

  مذهبه  مقتضى على بها والعمل (211المسألة على المقلد  يمضي ال أن األحوال:  من  السادسة  الحالة

  الحنفي   :مثال  بخالفها.  المخالف  يقلد   أن  له  يجوز  ال  ،مذهبه  مقتضى  على  مرة   بها  عمل  إذا  فإنه  مرة،

  شخص   عليه  استحق  ثم  إمامه،  رأي  مقتضى  على  الدار  وأخذ   الجوار  (213)   شفعة  ادعى  إذا  (212)  المذهب 

  في   إما  ،(214)   هخطأ  لتحقق  ؛عنها  [ر15]المستحق  ذلك  ويمنع  ،الشافعي  يقلد   أن  له  فليس  ،بالجوار  الشفعة

 جميعا.  بهما ال فقط، بأحدهما لفمك واحد   شخص  ألنه  ؛[ت 9]الثاني  في وإما األول

  الحاجب   ابن  والشيخ  اآلمدي  (215)   ]اإلمام[   عليه  اتفق  مما  أيضا  الشرط  هذا  إن"  الهمام:  ابن  قال  

 وهذا   غيره،  آخر  وجه  له  يظهر  لم  ما  به  فيكل  بالعمل  وأمضاه  (217)  إمام  مذهب   التزم  لما  ألنه  وذلك  ؛(216)

  إلى   أمارة  من  ينتقل  حيث   ،المجتهد   بخالف  ،أبدا  غيره  آخر  وجه  له  يظهر  ال  ألنه   ؛العامي  من  يتصور  ال

  .(218)  "أخرى

 
 )ر(.  النسخة من أثبته ما والصواب  ذكره، )ت(: (204)  

،   اإلسنوي   علي  بن  الحسن   بن  الرحيم  عبد (205)    من   ه( 772)  سنة   مات   العربية.  علماء   من  أصولي،  فقيه   الدين:  جمال  محمد،  أبو  الشافعي 

  القواعد   من  الشرعية   المسائل  استخراج   في  الدري   والكوكب  الدقائق،  ومطالع  والنظائر،  واألشباه  الروضة،  على  المبهمات  كتبه:

 . 3/344 األعالم، الزركلي، ،وغيرها األصول، على روعالف تخريج في والتمهيد األصول،  منهاج شرح  السول ونهاية النحوية،

 الشافعي  ين. )ت(: (206)  

 قاله.   )ر(: (207)  
. )ر(: (208)    نصبه.  والصواب مالك 
 .124 ص: الفريد، العقد السمهودي، (209)  

 ولذلك.   )ر(: (210)  

 العلم. ال العمل عن كالمه ألن إثباتها؛ عدم والصواب  والعلم. )ت(+ (211)  

 )ر(.  هامش  صح المذهب، –)ر(   )ت( (212)  

 بشفعة.  )ر(: (213)  

  حركتها. على ترسم الهمزة ألن خطأه، وصوابها:   خطائه،  )ر(:  )ت( (214)  

 اإلمام. -)ت( (215)  

 هذا   ى عل  االتفاق  نقل   أن  والثانية:  جميعا،  هللا   رحمهم  الهمام  ابن  من  يقع  لم  الحاجب  وابن  باآلمدي  التصريح  األولى:   مسألتان:  ههنا (216)  

   غيره. في  يجوز وال به يعمل لم فيما الرجوع يجوز ثالثها: أقوال ثالثة المسألة في  حكى الحاجب فابن  نظر، فيه  الحاجب ابن عن الشرط

  به   صرح   كما  معين  لمذهب  الملتزم  غير  العامي  عمل   في  االتفاق  حكى   إنما  فرأيته  الحاجب  ابن  كالم   راجعت  وقد   السمهودي:   قال   

  هللا   رحمهما  الحاجب   وابن  اآلمدي  الدين  سيف  الشيخ "وقول أيضا:  السمهودي  وقال   . 127  ص:   الفريد،  العقد  سمهودي، ال   شراحه،  بعض

 .132 ص:  الفريد: العقد السمهودي، نظر"، فيها االتفاق دعوى باالتفاق".  بعده ال العمل قبل  يجوز "إنه تعالى:
 إمامه.  )ر(: (217) 
  الهمام،   ابن  ينظر:  التحرير،  شراح  بهم  صرح  وإنما  الحاجب،  وابن  باآلمدي   يصرح  لم  ولكن  االتفاق،  تحريره  في  الهمام  ابن  نقل  (218) 

 . 3/467 التقرير، حاج، أمير وابن  ،551 ص: التحرير،
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  ، " الثانية   في  التقليد   له  فيجوز  ددت تع  لو  وأما  ،الواقعة  يتعدد   لم  إذا   هذا"  :(219)  [الفضالء]  بعض  قال

 عدم   في  الشافعي  وقلد   ،تلك  اشترى  بعدما  (220)  [أخرى ]  دارا  الحنفي   الشخص   ذلك  اشترى  و ل  كما  : مثاله

   ثانيا. المشترى العقار تسليم من امتنع إذا  ذلك فله ،الجوار شفعة قبول

  لكونه   ؛لةلمسأا  بتلك  العمل  نفس   عن  خارج  لةمسأو  حكم   في  التحريم  أو   الوجوب   اعتقاد   أن  واعلم

  لإلمام  المقلد   الحنفي  مثال  يخالفه.  ما  إلى  واالنتقال  التقليد   بعد   ومتروكا  ،محالة  ال  بها  (221) العمل  قبل  حاصال

  كونه  في هللا رحمهم والشافعي 222اإلمامين  يقلد  [ر16]أن له يسوغ واجبا، الوتر كون في هللا رحمه األعظم

 في   الحنفي  يقلد     (224) أن  له  يسوغ  المذهب   والشافعي  .(223)   ةيالسن  إلى  الوجوب   من  االنتقال  وهذا  سنة؛

 فيهما   العمل  بأن  القول  يصح  ال  وحينئذ   اإلباحة.  إلى  الحظر  من  انتقاله  كان  وإن   ولي  بغير  النكاح  صحة

 االعتقاد. باختالف  يختلف ال الواحد  الشيء وألن العمل، تحت  يدخال لم ألنهما ؛التقليد  عن  مانع

 مجتهد   تقليد   نإ  :التحرير  كتابه  في  الهمام  ناب  اإلمام  قول  معنى  لك   (225)  ظهري  لك  قررنا  ومما  

 جواز   أيضا  هب  ويظهر  .(226)خالفه  على  بالعمل  الحكم  يمضي  ال  أن  بشرط  يجوز  المذهب   في  له  مخالف

و   ل  لخ    ؛السفر  في  (228)  الصالة  (227)  عجم   في  الشافعي   تقليد 
  ألن   ؛ وذلك   اإلمضاء   هذا   مثل  عن  الجمع  هذا  (229)  

  لكن   إباحته  اعتقد   وإن  والشافعي  الجمع؛  إباحة  بعدم  اعتقاده  في   إال  ع  م  الج    آن    إلى  الشافعي  يخالف  لم  الحنفي

  منع   فال   رخصة   والجمع  (231)   [ر17]عنده  عزيمة  هو  بل  للمسافر،  أوقاتها  في  (230)  الصلوات   جواز  ينكر  ال

  عنك   يل  ز  ت    فبها  ،اللطيفة  النكتة  هذه  فتدبر  ،وإمضائه  العمل  نفس  عن  اإلباحة  عدم  اعتقاد   لخروج  ؛التقليد   من

  الملهم   وهللا  والعناد.  التعصب   عند   ينفالواق   من  العلماء    من  (232)  يلزمه  ماال  الشكوك  غياهب   من

 والمآب. المرجع وإليه للصواب،

 .(233)  [ت 10] ( 1020)  :سنة الحرام القعدة ذي  عشر ثاني األفضال. ذي  هللا بحمد   واإلقبال بالخير تم 

  

 
 الفضالء.  -)ت( (219) 

 أخرى.  -)ت( (220) 

 العلم.  )ر(: (221) 
 الدين  عالء  واجب،  وقال:  رجع  ثم  بسنيتها،  وقال   عنه  رجع  ثم  فرضيتها  إلى  ذهب   فقد  زفر  وأما  ومحمدا،  يوسف  أبا  بهما  يعني  )222(

 . 1/201 ه،1405 العلمية، الكتب دار الفقهاء، تحفة ه(،539)  السمرقندي

 السنة.  )ت(: (223) 
 مرتين. "أن" الناسخ كرر أن. )ر(+ (224) 
 ظهر.   )ر(: (225) 
 . 552ص: التحرير، الهمام، ابن ينظر: (226) 
 الصلوات.  جمع في الكالم ألن أصوب؛ أثبته وما جميع.  )ت(: (227) 
  أبا   يقلد  من  اقتدى  إذا  الخانية:  عن  نقال  السعادة  مفتاح  وفي  تعليقا:  )ت(  النسخة  في   الصفحة   بهامش  الناسخ  وكتب  الصلوة،  )ت(:  (228) 

 باختالف   تختلف  وال  متحدة،  واحدة  الصالة  ألن   بالمتنفل؛  المفترض  اقتدى  إنه  يقال  وال  يجوز،  الوتر،  في  صاحبيه  يقلد  بمن  حنيفة

 انتهى. االعتقاد،
   فخلوا. )ت(: (229) 
 الصالة.  )ر(:  )230(
 )ر(.  النسخة تنتهي الكلمة وبهذه  )231(
 التحول.  منعك من وأظنهما: قراءتهما،  وأشكلت المخطوط في الحبر فيهما اختلط الكلمتان هاتان )232 (
 )ت(.  النسخة آخر هذا (233)
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 المحقق  خاتمة

 وبعد:   وااله  ومن  وصحبه آله وعلى  هللا رسول محمد  سيدنا على والسالم والصالة هلل الحمد 

 الصغيرة:  الرسالة هذه خالل من إليها وصلت   التي النتائج بأهم خاتمة فهذه

  داعية   هي  العكس  على  بل  االنفالت   على  حث   فيها  وليس  المذهبي  التعصب   نبذ   إلى  لطيفة  دعوة  الرسالة  ـ1

 المعتبرة.   المذاهب  دائرة في البقاء إلى

 كثيرون.  توهمه الذي اإلشكال يزيل بأسلوب  التعارض  ظاهرها التي األئمة أقوال بين البغدادي وفق ـ2

 وأوضح.   أخصر بعبارة تقدمته التي الكتب  في ما صةخال هذه رسالته  في البغدادي أودع ـ3

  بكالمهم،   الظن  يحسنوا  وأن  قدرهم  مذاهبنا  لعلماء  يعرفوا   أن  للمتعلم  وتذكير  للجاهل  تعليم  الرسالة  هذه  ـ4

 فهم. قرأ من كل ليس بل النقد  على قادر  الكتب  قرأ من كل فليس  زمنه، قبل أحد  يتكلم  ال وأن

  هي   والتي  ضربها  التي  األمثلة  خالل  من  الحق   المذاهب   كل  أن  لبيان  تعرض   الرسالة   هذه   في  البغدادي  ـ5

 أو   آخر  مذهب   من  عالم  مع  أدبا  مذاهبهم   عليه  ما  يتركون   كانوا  أنفسهم   المذاهب   أئمة   أن  على  دليل  أوفى

 لقلبه.  تطييبا

 إال  جدا  مختصرة  كانت   وإن  وهي  يهاعل  يكون  التي  وأحواله  المقلد   شروط  واضح  بشكل  بينت   الرسالة  ـ6

 وعلى   محمد   سيدنا  على  هللا  وصلى  أعلم،  وهللا  اب.الب  هذا  في  توسعت   التي  للكتب   المفاتيح  بمثابة  كانت   إنها

 كثيرا. تسليما  وسلم وصحبه آله

 والمراجع  المصادر ثبت

  شمس ل  المختصر(  بيان  بهامش  )مطبوع  الحاجب   مختصر  عمر،  بن  عثمان  عمر  أبو  الحاجب:  ابن .1

 .ه1406 ،1ط السعودية، المدني، دار بقا، مظهر محمد  تحقيق: ه(،749 )ت: األصفهاني الدين

 ه(، 674  )ت:  الس اعي  ابن  الدين   تاج  طالب،  أبو  هللا  عبد   بن  عثمان   بن  أنجب   بن   علي  الساعي:  ابن .2

  الغرب   دار  حنشي،  سعيد   ومحمد   بنبين  شوقي  أحمد   وتعليق:  تحقيق  المصنفين،  أسماء  في  الثمين  الدر

 م. 2009  - ه1430 ،1ط  تونس، االسالمي،

  البدر   ه(،804  )ت:  المصري  الشافعي  أحمد   بن  علي  بن  عمر  حفص   أبو  الدين  سراج  الملقن:  ابن .3

  بن   عبدهللا  و  الغيط  أبو  مصطفى  تحقيق:  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  واألثار  األحاديث   تخريج  في  المنير

 م. 2004 ،1ط الرياض، جرة،اله دار كمال، بن وياسر  سليمان

  بابن   المعروف  الفتوحي  علي  بن  العزيز  عبد   بن  أحمد   بن  محمد   البقاء  أبو  الدين  تقي  النجار:  ابن .4

 ،2ط   العبيكان،  مكتبة  حماد،  نزيه   و  الزحيلي  محمد   تحقيق:  المنير،  الكوكب   شرح  ه(،972  )ت:  النجار

 ه. 1418
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  دار  الهداية،  بشرح  القدير  فتح  ه(،681)ت:  السيواسي  الواحد   عبد   بن  محمد   الدين  كمال  الهمام:  ابن .5

 . 257/ 7 الفكر،

  الحديث،   دار  األحكام،  أصول  في  اإلحكام  محمد،  أبو  األندلسي  حزم  بن   أحمد   بن  علي  حزم:  ابن .6

  ه.1404  ،1ط القاهرة،

  تحقيق:   الشافعية،  طبقات   شهبة،  قاضي  نب  عمر  بن  محمد   بن  أحمد   بن  بكر  أبو  شهبة:  قاضي  ابن .7

 . 1ط بيروت، الكتب، عالم  خان، العليم عبد  الحافظ

 العالمين،   رب   عن الموقعين  إعالم  هللا،  عبد  أبو  الزرعي  أيوب   بكر  أبي  بن  محمد   الجوزية:  قيم  ابن .8

 . 1973 بيروت، ، الجيل  دار سعد، الرؤوف عبد  طه تحقيق:

 هـ(، 972  الحنفي)ت:  بادشاه  بأمير  المعروف  البخاري  محمود   بن  أمين   محمد   باشا:  كمال  ابن .9

 الفكر. دار التحرير تيسير

 بيروت،   صادر،  دار  العرب،  لسان  ،المصري  األفريقي  منظور  بن  مكرم   بن  محمد   منظور:  ابن .10

 . 1ط

  الدين   موفق  البقاء،   أبو  علي،  بن  محمد   السرايا  أبي  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  يعيش:  ابن .11

  له:   قدم  للزمخشري،  المفصل  شرح  ه(643  )ت:  الصانع  وبابن  يعيش  بابن  معروفال  الموصلي،  األسدي

 ه. 1422 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب  دار يعقوب، بديع إميل الدكتور

  تحقيق:   األصول،  على  الفروع  تخريج  في  التمهيد   األسنوي،  الحسن  بن  الرحيم  عبد   اإلسنوي: .12

 ه.1400 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة هيتو، حسن محمد 

 دار  ،الجميلي  سيد   تحقيق:  األحكام،  أصول  في  اإلحكام  الحسن،  أبو  اآلمدي  محمد   بن  علي  اآلمدي: .13

 ه. 1404 ،1ط بيروت، ــ العربي الكتاب 

  الصحيح   المسند   الجامع  هللا،  عبد   أبو  البخاري  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد   البخاري: .14

  الناصر،   ناصر  بن  زهير  محمد   تحقيق:  وأيامه،  وسننه  سلمو   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أمور  من  المختصر

 ه. 1422 ،1ط النجاة، طوق دار

 مطبعة  الفقه،  أصول  في  البرهان  المعالي،  أبو  الجويني  يوسف  بن  هللا  عبد   بن  الملك  عبد   الجويني: .15

 ه. 1418 ،4ط  مصر، المنصورة، الوفاء

  محمد   محمود   هللا  عبد   وتحقيق:  سةدرا  ،والتحبير  التقرير  الحاج،  أمير  بن  محمد   بن  محمد   الحاج: .16

 ه. 1419 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب  دار عمر،

 فقه  في  اإلقناع  ه(،960 )ت:  الحجاوي  النجا  أبو  موسى  بن  أحمد   بن  موسى  الدين  شرف  الحجاوي: .17

 بيروت. المعرفة، دار السبكي، موسى محمد  اللطيف عبد  تحقيق: حنبل، بن أحمد  اإلمام
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 الدمشقي  األصل،  الحموي  المحبي  محمد   بن   الدين  محب   بن  هللا  ضلف   بن  أمين  محمد   الحموي: .18

  .بيروت  ،صادر دار عشر،  الحادي القرن أعيان في األثر  خالصة ه(،1111)ت:

  محرم   مطبعة ،ه(1176  )ت:  الخادمى  سعيد   أبو  عثمان،  بن  مصطفى  بن   محمد   بن  محمد   الخادمي: .19

 . إستنبول البوسنوي، أفندي

 محب   تحقيق:   والتقليد،  االجتهاد   أحكام   في  الجيد   عقد   الدهلوي،  الرحيم   عبد   بن  أحمد   الدهلوي:  .20

 . ه1385 القاهرة، السلفية، المطبعة الخطيب، الدين

 ولي   بـالشاه  المعروف  منصور  بن  معظم  بن   الدين  وجيه  الشهيد   بن  الرحيم  عبد   بن  أحمد   الدهلوي: .21

 . ه1426 ،1ط بيروت، الجيل، دار بق،سا السيد  تحقيق: ،البالغة هللا حجة  ،ه(1176  )ت: الدهلوي هللا

  سير   ه(748  )ت:   الذهبي  ق اي ماز  بن  عثمان  بن  أحمد   بن  محمد   هللا  عبد   أبو  الدين  شمس  الذهبي: .22

  ، 3ط  الرسالة،  مؤسسة  األرناؤوط،  شعيب   الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:  النبالء،  أعالم

 ه. 1405

  الوجيز   بشرح  العزيز  فتح  ه(،623  )ت:  ينيالقزو  الرافعي  محمد   بن  الكريم  عبد   الرافعي: .23

 الفكر.  دار أيضا، الكبير بالشرح والمسمى

  البحر   ه(،794  )ت:   الزركشي  بهادر  بن  هللا  عبد   بن  محمد   الدين  بدر   هللا  عبد   أبو  الزركشي: .24

 ه. 1414  ،1ط الكتبي، دار  الفقه، أصول في المحيط

  ه(، 1396  )ت:  الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد   بن   محمود   بن  الدين  خير  الزركلي: .25

 م. 2002  ،15ط للماليين، العلم دار األعالم،

 دار  السبكي،  فتاوى   ه( 756  )ت:  السبكي  الكافي  عبد   بن   علي  الدين  تقي  الحسن   أبو   السبكي:  .26

 المعارف.

 األصول   علم  إلى   الوصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  في  اإلبهاج  الكافي،  عبد   بن  علي  السبكي: .27

 . ه1404  ،1ط بيروت، العلمية، الكتب  دار العلماء، من جماعة تحقيق: للبيضاوي،

  على   المشتهرة  األحاديث   من  كثير  بيان  في  الحسنة  المقاصد   السخاوي،  الرحمن  عبد   السخاوي: .28

 .العربي الكتاب  دار األلسنة،

 د العق  ه(911  )ت:  الشاففعي  الحسني  السمهودي  أحمد   بن  هللا  عبد   بن  علي  الدين  نور  السمهودي: .29

   ه.1432 ،2ط المنهاج، دار الداغستاني، الشيخي بكر  أبي بن أنور به: عني  التقليد، أحكام في الفريد 

  بشرح   الرحموت   فواتح  ه(1225  )ت:  اللكنوي  السهالوي  الدين  نظام  محمد   العلي  عبد   السهالوي: .30

 العلمية. الكتب  دار عمر، محمد  محمود  هللا عبد  وصححه:  ضبطه الثبوت، مسلم
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  الحنفي،   اإلسكندري  الهمام  بابن  الشهير  السيواسي   الواحد   عبد   بن  محمد   الدين  كمال  السيواسي: .31

  البابي   مصطفى  مطبعة   والشافعية،   الحنفية  اصطالحات   بين  الجامع  الفقه  أصول  في  التحرير  ه(،861)ت:

 الحلبي.

  بيروت،   المعرفة،  دار  األم،  (،204  )ت:  هللا،  عبد   أبو  الشافعي  إدريس  بن  محمد   اإلمام  الشافعي: .32

 ه. 1393

  من   الراجح  لبيان   الفريد   العقد   ه(،1069  )ت:  الحنفي  الشرنباللي  حسن  اإلخالص   أبو  الشرنباللي:  .33

   القرى. أم مجلة نشرته العروسي، محمد  بن خالد  تحقيق: التقليد، جواز في الخالف

  كتاب   من  المنتخب   ه(،641  )ت:  الصيرفيني،  محمد   بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الدين  تقي  الصيرفيني: .34

 .ه1414 ،بيروت  الفكر، دار حيدر، خالد  تحقيق:  نيسابور،  لتاريخ السياق

  )ت:   الدين   نجم  الربيع،  أبو  الصرصري،  الطوفي  الكريم  بن  القوي   عبد   بن   سليمان  الطوفي: .35

 ه. 1407 ،1ط الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد   بن  هللا عبد   تحقيق: الروضة، مختصر شرح ه(716

  القاهرة،   المصرية،  األنجلو  مكتبة  اإلمالء،  قواعد   ه(،1408  )ت:  هارون  محمد   السالم  عبد  .36

   م.1993

  مصر. غريب، مكتبة العربية، الكتابة في  والترقيم اإلمالء هـ(،1395 بعد   )ت: إبراهيم العليم عبد  .37

  الشاويش،   زهير  تحقيق:  الخيال،  ومسامرة  األطالل  منادمة  ه(1346  )ت:  بدران  القادر  عبد  .38

 . م1985 بيروت، اإلسالمي، المكتب 

  إبراهيم   تحقيق:  ،المدارس  تاريخ  في  الدارس  ه(927  )ت:  الدمشقي  النعيمي  محمد   بن  القادر  عبد  .39

 .ه1410  ،1ط العلمية، الكتب  دار ،الدين شمس

  واإلكليل   التاج  ه(،897  )ت:  هللا،  عبد   أبو  العبدري  القاسم  أبي  بن  يوسف   بن  محمد   العبدري: .40

 . ه1398 بيروت، ،الفكر دار خليل، لمختصر

 ه. 1405 العلمية، الكتب  دار الفقهاء، تحفة ه(،539) السمرقندي الدين عالء .41

  في   المالك  العلي  فتح  ه(1299  )ت:  المالكي،  هللا  عبد   أبو  عليش  محمد   بن  أحمد   بن  محمد   عليش: .42

 المعرفة.  دار مالك، اإلمام مذهب  على الفتوى

 دراسة   األصول،  علم  من  المستصفى  ي،الطوس  الغزالي  محمد   بن  محمد   حامد   أبو  الغزالي: .43

 م.1997هـ/ 1417 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة األشقر، سليمان بن محمد  وتحقيق:

  العاشرة،   المئة  بأعيان  السائرة  الكواكب   ه(، 1061  )ت:  الغزي  محمد   بن  محمد   الدين  نجم  الغزي: .44

 ه. 1418 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب  دار المنصور، خليل تحقيق:
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 الملّخص 

هو علم مهم ال بد ألهل الفقه والحديث من الحصول عليه في استنباط األحكام وفهم قصد النبي )ص(. في   علم غريب الحديث

اشتغالنا بكالم النبي )ص( والغريب في الفاظه لقد رأينا أن الناس تتكلم في مفردات النبوي بغير علم ومعرفة بمذاهب أصحاب  

ِّ صلَّى هللا عليه  أردنا أن نضع التنبيه على أن الكوالغريب من اللغة   الم في غريب الحديث بغير علم يُدخل في الكذب على النبي 

وسلَّم. فقد حاولنا في هذا البحث أن ننبه على عدة نقاط تتعلق بأهمية علم غريب الحديث في تعريفه كوجوب التثبت فيه، سبب  

 وضع الغريب وطرق تفسيره وبيان اختالف ضبطه وتفسيره ومعانيه.

 .تفسير ،الفقه ،غريب الحديث ،الحديث الكلمات المفتاحية:
 

Garîbu’l-hadîs İlminin Hadis İlminin Anlaşılmasındaki Yeri: Nesnel, Tanımlayıcı ve 

Uygulamalı Bir Çalışma 

 

Öz 

Garîbu’l-hadîs, fıkıh ve hadis ilimleriyle ilgilenen kimselerin, hüküm çıkarırken ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

kelâmındaki maksadı açıklarken müstağni kalamayacakları derecede önem arz eden bir ilimdir. Biz, Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) kelâmıyla ve onun lafızlarındaki garîb ifadelerle meşgul olduğumuz süreç içerisinde, 

 
  najmissa@hotmail.com .كتـور عضـو هيئـة التدريـس فيكليـة العلـوم اإلسـالمية بجامعـة يالوا د *
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insanların, lügat âlimlerinin garîb lafızlarla ilgili görüşlerini bilmeksizin Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kelamındaki 

birtakım kelimeler hakkında konuştuklarını gördük ve garîbu’l-hadîs hakkında bilgisizce konuşmanın, insanı, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) hakkında yalan konuşmaya götüreceği hususunda bir uyarıda bulunmak istedik. Bu meyanda 

kaleme aldığımız araştırmamızda, bu ilme bağlı kalmanın gerekliliği, garîb lafzın vazedilme sebepleri, zabtı, tefsiri 

ve manası çerçevesinde ortaya çıkan ihtilaflar gibi bu ilmin ehemmiyeti ile alakası bulunan belli noktalara dikkat 

çekmeye çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Garîbu’l-hadîs, Fıkıh, Tefsir. 
 مقدمة 

 اقتفى.   تهن  بس  ن د وعلى آله وصحبه وم  ه املصطفى حمم  الة والس الم على نبي   احلمد هلل وكفى، والص  
بعد:   وأكمل ها   علمفإن  أم ا  ذكرًا،  وأحسن ها  ق درًا،  اإلسالمية   العلوم   أشرف   من  واآلاثر   احلديث  

نفًعا، وأعظم ها أجرًا، وأن ه أح د  أ قطاب  اإلسالم  اليت ي د ور  عليها، وأنه ف رٌض من ف روض  الك فاايت  جيب  
وعلم واعتز امه ،  إ حكامه   يتعني   الد  ين   ح قوق   من  وحقٌّ  العلوم،    التزام ه،  أشرف   من  العربية  ال  ألنه  اللُّغة 

ودراستها، لذا كان    مبعرفتهاإال     رسوله صلى هللا عليه وسلم  كالمة  معرفو ،  كتاب هللا تعاىلسبيل  إىل فهم  
ه أبهل ح جهل  فنٌّ مهمٌّ يقب  فهو    ،غريب احلديث  علم  وخاصةً تعلُّمه ا من األمور املطلوبة، والسنن احملبوبة،  

ث  خاص    ديث  احل عام    ًة،  العلم  ابهلني   أبهل  ليس  فيه  واخلوض  حقيٌق  ًة،  فيه  واخلائض  جديٌر    ابلت حري ، 
 ي.  وق   ابلت  

 : أمران اثنان هذا البحث لكتابة ومما دفعين 
احلديث  الناس    كالم    :األول مفردات  معاين  أصحاب النبوي  يف  مبذاهب  ومعرفة  علم  بغري 

اللغة  الغريب لفظ  فإن،  من  اتفقوا يف  رمبا  الغريب  على أصحاب  وبناء  آخر،  لفظ  واختلفوا يف   ،
 ذلك اختلف الفقهاء يف بناء األحكام.  

عياض   القاضي   : فقالش    (1)« الشََّفق    َغابَ   ِحيَ   اْلِعَشاءَ   فََأقَامَ »قوله:  ":  (544ت: )قال 
 

وأبو ( 614)   رقم   اخلمس،   الصلوات   أوقات   ابب   املساجد،   يف   مسلم   رواه     (  1)  ،  ( 395)   رقم   املواقيت،   يف   ابب   الصالة،   يف   داود   ، 
،  ( هـ 261:  ت )   النيسابوري   القشريي   احلسن   أبو   احلجاج   بن   مسلم .  ( 523املغرب، رقم )   وقت   آخر   ابب   املواقيت،   يف   والنسائي 
  إحياء  الباقي، دار  عبد  فؤاد  حممد : احملقق وسلم،  عليه  للا  صلى  للا  رسول  إل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند 
سنن أيب    ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين   ، أبو داود  بريوت.   –  العرب   الرتاث 
  الرمحن   عبد  أبو   النسائي،   . م1994(، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا ـ بريوت.  هـ 275: ت)  ، داود
غدة،   أبو  الفتاح  عبد: ، حتقيقللنسائي  الصغرى السنن =   السنن   من  اجملتىب، (هـ 303: ت)  اخلراساين، علي بن  شعيب  بن  أمحد



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

 هذا قول أهل اللُّغة وفقهاء   ،هاعاع  ة ش  وه ي بق ي    ،الش مس  غيب  ماء بعد م  ال يت  تبقى يف  الس    مرة  احل  
 ،مرة وه و قول الف قهاء من أهل العراقيبقى بعد احل    الذي  ه و البياض    :وقال بعضهم   ،أهل احلجاز

، واألول مشه ور قوله، وقال بعض أهل اللُّغة: الش فق ينطلق على البياض ك  وح   ى عن مالك القوالن 
ع  ق  مرة، لك ن تعلُّ واحل   ره؟ وه و موض  سم أو آخ  ي  ه ما، هل ه و مبغيب أول ما ينطلق عليه  اال  الع بادة أب 

الق   األمحر غري  األلوان  الش فق من  اللُّغة،  أهل  بعض  وقال  األصل،  الف قهاء يف  هذا   ، ايناخت الف 
 .  (2) "اصعواألبيض غري الن  

: )شفق(:  مادة"  واألثر  غريب احلديثيف  النهاية  "يف    ( 606  ت:)ابن األثري  جمد الدين  قال  و 
يغيبَ » غرب   يف    ت رى  ال يت    احل مرة  ع ل ى  يق ع  ،ضداد  األ  م ن  :لش ف ق  ا  "«  فقالشَّ   حىت 

 
  م غ يب   ب عد    امل

،   أخ ذ    و ب ه    املذكورة ،   احل مرة   ب عد    الغ رب      األفق    يف    الب اق ي  البـ ي اض    ىوعل   الش اف ع يُّ،  خ ذ  أ  و ب ه    الش مس 
َا و  »  ل  بال  حديث  ويف  . ح ن يف ة    ب وأ  الش ف ق    «املَوت    ي درِكه  َأن  ِمن  َشَفقا    َذِلكَ   يَفَعل    َكانَ   ِإَّنَّ

ي    إ شف اقاً،  أ شف ق    شف قت  أ  يـ ق ال: .  اخلوف  :  واإل شف اق  
 ش ف قت  :  د ر يد  ابن    و ح ك ى.  العالية    اللُّغ ة    و ه 

   .(3)" اهـش ف قاً  أ شف ق  
املعاين اليت ذا عرفت  إف  ،فقة مبعىن اخلوفوهو الش    ،فق ملعىن آخرهنا جاء لفظ الش    قلت:

ف اختالوقع    ، وقدأمهية معرفة الغريب ومذاهب تفسريهجلًيا  ظهر لك    ر هبا العلماء الش فق،فس  
 تفسري الغريب.  هم يفاختالفيف األحكام بناء على الفقهاء 

يف  قلت:   اتفقوا  عند  ورمبا  الراجح  هو  ما  معرفة  جيب  وهنا  اختلفوا،  ورمبا  املفردات  ضبط 
ا  احملققني. الن  إلقال  مسلم" يف    (676  ت:)ووي  مام  صحيح  حديث  "شرح  تفسري    ة  َثر َوِمئ»  يف 
واجليمن  األ رج َواا  وأمَّ ":  (4) «األ رج َوانِ  اهلمزة  بضم  فهو  رواايت   ،:  يف  املعروف  الصواب  هو  هذا 

 

 . م1986 –  1406 الثانية، حلب، الطبعة – اإلسالمية  املطبوعات مكتب

  ودار   العتيقــة   املكتبــة :  النشــر   ، دار ( هـــ 544  ت: )   الفضــل   أبــو   الســبيت،   اليحصــ    ن بــ  عمــرو   بــن   عيــاض   بــن   موســى   بــن   القاضــي، عيــاض     (  2) 
مـادة )  ف    ( 256/ 2)     (. م 1978الـرتاث. )   ودار   العتيقـة،   ، املكتبـة اآلاثر   صاحا    علاى   األناوار   مشاار  ،  مـادة )  ف ق( الرتاث. 

 . ق( 

،  ( هــ 606:  املتـو  )   األثـري   ابـن   اجلـزري   الشـيباين   الكـر    عبـد   بن   حممد   بن   حممد   بن   حممد   بن   املبارك   السعادات   أبو   الدين   ابن األثري، جمد   ( 3) 
 (. 407/ 2، مادة )شرق( ) مواقيت الصالة   . م 1979  ـ   هـ 1399  بريوت،   -  العلمية   ، املكتبة واألثر   احلديث   غريب   ف   النهاية 

:  فقالـت   عمـر،   بـن   هللا   عبـد   إىل   أمسـاء   أرسـلتين :  قـال   عطـاء،   ولـد   خـال   وكـان   بكر،   أب   بنت   أمساء   موىل   هللا،   عبد   ولفظ احلديث: "عن     ( 4) 
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ويف شرح    "، املشارق"ح به القاضي يف  وكذا صر    ،احلديث ويف كتب الغريب ويف كتب اللغة وغريها
ساخ ال من  وهذا غلط ظاهر من النُّ   ،القاضي عياض يف موضعني منه أنه بفتح اهلمزة وضم اجليم

واب، وال يغرت  وهذا هو الص   ،واجليم والواو ، ... ث إن أهل اللغة ذكروه يف ابب الراءالقاضي عياض
بن األثري له يف الراء واجليم  ا وال بذكر    ،يف ابب اهلمزة والراء واجليم  " املشارق"بذكر القاضي له يف  

 . (5)اهـ" وهللا أعلم ،والنون
ى صل    دخل يف الكذب على الن    الكالم يف غريب احلديث بغري علم ي    نبيه على أن  الت    :الثاين
وسل   عليه  ابن كثري مهللا  احلافظ  قال  احلديث"يف    ( 774)ت:  ،  علوم  لطالب  " :  "اختصار  ينبغي 

ابلعربية العربية أن  (216)ت:  قال األصمعيُّ   .احلديث أن يكون عارفاً  إذا مل يعرف  : أخشى عليه 
ا،   َعَليَّ   َكَذبَ   َمنْ »يدخل يف قوله:   ، فإن الن  صلى هللا عليه  (6) «النَّارِ   ِمنَ   َمْقَعَده    فَاْليَاتَابَاوَّأْ   م تَاَعمِ د 

 .(7) اهـ "وحلنت فيه كذبت عليه فمهما رويت عنه  ،وسلم مل يكن يلحن
 .وخامتةمباحث  ثالثةمقدمة و  علىلبحث قد جعلت او 

و   :املقدمة البحث  أمهية  فيها  فيه    :األول  املبحث.  اختياره   سبب ذكرت  تعريف  ذكرت 
سبب  ذكرت فيه    املبحث الثاين:  .وبني احلديث الغريب  ه الغريب، ووجوب التثبت فيه، والفرق بين

طرق تفسري الغريب،  ذكرت فيه  املبحث الثالث:    .وضع الغريب، ووجوه استعماله، والتصنيف فيه
ومعانيه وتفسريه  اختالف ضبطه  البحث.  اخلامتة: .  وبيان  نتائج  أهم  فيها  البحث  وذي    ذكرت  لت 

 املصادر واملراجع. ثبت ب
  

 

  حتــر    ابب   اللبــاس،   يف   مســلم   احلــديث. رواه   « كلــه...   رجــب   وصــوم   األرجــوان،   وميثــرة   الثــوب،   يف   العلــم :  ثالثــة   أشــياء   حتــرم   أنــك   بلغــين 
 . ( 2069)   والنساء، رقم   للرجال   والفضة   الذهب   إانء   استعمال 

دار إحيـاء الـرتاث    ، املنهاا  شار  صاحيح مسالم بان احل اا  (،  هــ 676أبو زكراي حميي الـدين ىيـب بـن شـرف النـووي )املتـو : النووي،   ( 5) 
 (. 42/ 14)   . هـ 1392بريوت، الطبعة الثانية،    ـ العرب  

، ومســلم يف املقدمــة، ابب (1291 ،106،107، رقــم )علــى النــ  صــلى هللا عليــه وســلمرواه البخــاري يف العلــم، ابب إث مــن كــذب  ( 6)
: دار صاحيح البخاار (، هــ256ت: حممد بن إمساعيـل ) :. البخاري(3، رقم )تغليظ الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.م1987هـ ـ1407اليمامة، بريوت  ،ابن كثري
، احملقق: أمحد حممد  اختصار علوم احلديث   ( هـ 774:  ت أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ث الدمشقي ) ابن كثري،    (  7) 

 (. 144ص )   . م 2008  شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

 املبحث األول:
 . احلديث الغريببي و  هبين، الفر  الغريب، وجوب التثبت فيه تعريف

   :احلديث ريبغتعريف  : املطلب األول
 .  (8) من الفهم البعيد   ،من الكالم الغامض  و ه: لغة الغريب  

ة من األلفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقل     األحاديث    ون  متا وقع يف  عم    بارة عو  هاصطالحاً: و و 
 . (9)داوة، البعيدين عن املدن واألمصاراربني يف الب  ها من كالم العرب الض  ـأو لكون استعماهلا 

 ف غريب احلديث:  تالتثب  وجوب  :املطلب الثاين
ت، فال ينبغي ملن تكل م يف غريب احلديث أن خيوض  التثب  تون فيه أشد  قد كان السلف الصاحل يثب  

سئل عن حرف  من  قد  و  ،رمحه هللا  اإلمام أمحد بن حنبل  عن    نقلفيه رمجاً ابلظن  ، وليس أدل  على هذا مما  
  َعَلْيهِ   اّللَّ    َصلَّى   اّللَِّ   َرس ولِ   قَاْولِ   ِف   أََتَكلَّمَ   َأنْ   َأْكَره    فَِإين ِ   اْلَغرِيِب،   َأْصَحابَ   َسل وا غريب احلديث، فقال: » 

غريب جون من القول يف  ها كانوا يتحر  ـ . وحىت علماء اللغة أنفسهم العارفون ب ( 10) « ئ خطِ فأ    ِِبلظَّن ِ   َوَسلَّمَ 
رسول هللا وهو من علماء اللغة الكبار عن معىن حديث    ، رمحه هللا  ألفاظ األحاديث، فقد سئل األصمعيُّ 

صلى للا عليه  فقال: أان ال أفسِ ر حديَث رسول للا    (11)«اجلار  أحق  ِبَسَقِبهِ : »صلى هللا عليه وسلم
 .(12) " َب اللَّزيق  ولكنَّ العرب تزع م أنَّ السَّقَ  وسلم،

 : احلديث واحلديث الغريب  غريبالفر  بي   :املطلب الثالث
 

  دار ،  لسان العرب (.  هـ711:ت )  اإلفريقي   األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،   أبو  على،  بن   مكرم  بن  حممد  ( ابن منظور،8) 
 . ( 640ص/1)ج  مادة )غرب( .هـ 1414 ، الثالثة بريوت، الطبعة  ،صادر 

، ويعرف  أنواع علوم احلديث   معرفة ،  (هـ643الدين املعروف اببن الصالح )املتو :    تقيعثمان بن عبد الرمحن،    ابن الصالح،  (9) 
نور  و   .(272ص)  ،م1986  ـهـ  1406بريوت،    ـ  الفكرـ سوراي، دار الفكر املعاصرمبقدمة ابن الصالح، احملقق: نور الدين عرت، دار  

 .  (332ص) .م1997-هـ 1418، دار الفكر دمشق ـ سورية، الطبعة الثالثة منهج النقد ف علوم احلديث  ،عرت احلل   حممدالدين  
 (.  332ص« )منهج النقد ف علوم احلديث (، ونور الدين عرت يف »272ص« )أنواع علوم احلديث معرفة الصالح يف »( ابن 10) 
  (، 6977والشفعة، رقم )  اهلبة يف  ابب احليل، ويف  ، (2258رقم )البيع،  قبل صاحبها   على الشفعة عرض ابب الشفعة، يف  البخاري (11) 

 (. 6981له، رقم ) ليهدى   العامل احتيال وابب 
   (.332ص« )منهج النقد ف علوم احلديث (، ونور الدين عرت يف »272ص« )أنواع علوم احلديث معرفة ( ابن الصالح يف »12) 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

125 
 

 الغريب: حلديث بتعريف انبدأ  لتفصيل ذلك بني غريب احلديث واحلديث الغريب، و مهم هناك فرق 
مع د به عن إمام جي  د به راويه، سواء تفر  هو احلديث الذي تفر    :واصطالح ا.  لغة، هو املنفرد    الغريب  

 . (13) "غري إمام ه أو عن راو  حديث  
 العلماء الغريب حبسب موضع الغرابة فيه أقساما كثرية، ترجع إىل قسمني:وقد قسم 

وإسناد ا: متن ا  الغريب  ي    األول:  ال  الذي  احلديث  حديث  وهو  مثاله:  واحد.  وجه  من  إال  روى 
عن أب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا    ،عةر  عن أب ز    ،اععق  ارة بن الق  م  عن ع    ،لي  ض  حممد بن ف  

»   صلى وسلم:  عليه  :  امِليَزانِ   ِف   ثَِقيَلَتانِ   اللِ َساِن،  َعَلى  َخِفيَفَتانِ   الرَّْْحَِن،  ِإَل   َحِبيبَاَتانِ   َكِلَمَتانِ هللا 
 .  (14) «الَعِظيمِ  اّللَِّ  س ْبَحانَ  َوِبَْمِدِه، اّللَِّ  س ْبَحانَ 

د به  وتفر    ، وتفرد به عن أب زرعة عمارة د به أبو هريرة، ث تفرد به عنه أبو زرعة،  فهذا احلديث تفر  
 الرتمذي عن هذا القسم مبثل قوله: "غريب ال نعرفه إال من هذا  ضيل. ويعب   بن ف    ارة حممد  م  ا عن ع  أيضً 

 الوجه". 
وهو احلديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو    القسم الثاين: الغريب إسناد ا المتن ا:

 هر به احلديث.  ما اشت   بغريمن وجه آخر  راو   د به ث تفر   ،عن صحاب
الرتمذي    :ذلك   مثال العلل"يف  (  279)ت:ما ذكره   ،عن أب موسى األشعري  بسنده  (15) "كتاب 

.  (16)«َواِحد    ِمع ى  ِف   ََيك ل    َوامل ؤِمن    َأمَعاء    َسبَعةِ   ِف   ََيك ل    الَكاِفر  عن الن  صلى هللا عليه وسلم قال: »
 

   (.496ص« )منهج النقد ف علوم احلديثنور الدين عرت يف »  (13) 
  أو   فصلى  اليوم،  أتكلم  ال  وهللا:  قال  إذا  ابب  والنذور،  األميان  ويف   التسبيح،  فضل  ابب  الدعوات،  يف  البخاري  رواه( متفق عليه،  14) 

)القسط   املوازين   ونضع : } تعاىل   هللا   قول  ابب  التوحيد،   ويف  قرأ،  برقم    والدعاء، ابب   الذكر  يف(  2694)  رقم  ومسلم  ،( 6406{ 
 (.  2694برقم )  والتسبيح، التهليل  فضل

عيسى حممد بن عيسى بن    . الرتمذي، أبو ( 1819)  واحد، رقم  معي   يف   أيكل   املؤمن   أن   جاء  ما  ابب   األطعمة،   يف الرتمذي    رواه  (15) 
،  عطوة عوض  ، وإبراهيموحممد فؤاد عبد الباقي   ، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر  ،سنن الرتمذ  (،  هـ 279:ت الرتمذي، )  ةسور 

 . م1975 ،هـ 1395كتبة ومطبعة مصطفى الباب احلل ، الطبعة الثانية، شركة م
  يف   أيكل   املؤمن   ابب  يف األشربة،   ، ومسلم، (5395رقم )  واحد،  معي   يف   أيكل   املؤمن   ابب   األطعمة،   يف   البخاري، ( متفق عليه،  16) 

 . (2062)  رقم واحد،   معي
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فهذا املنت معروف عن الن  صلى هللا عليه وسلم    : " يف »شرح علل«  (795ت:)  احلافظ ابن رجبقال  
الن    ابن عمر عن  الصحيحني من حديث أب هريرة، ومن حديث  من وجوه متعددة، وقد خرجاه يف 

واحد يب، وقد استغربه غري  ر  صلى هللا عليه وسلم. وأما حديث أب موسى هذا فخرجه مسلم عن أب ك  
 .(17) اهـرعة".خاري وأبو ز  د به، منهم الب  يب تفر  ر  من هذا الوجه، وذكروا أن أاب ك  
الناس وكثري    أم ا غريب احلديث: فهو ما وقع يف األحاديث من كلمات  خيفى معناها على أكثر 

 من طلبة العلم بسبب غرابة تلك الكلمات وقل ة تداوهلا عندهم.
احلديث،  العربية ال من فروع علم  فرٌع من فروع  احلقيقة  الباب هو يف  املختصُّ مبعرفة هذا  والفن  

 هم. ـواملفسر يف فنونولكنه مما ال يستغين عنه احملدث والفقيه 
ر والفقيه فحاجتهما إليه يف فن  هما ظاهرٌة ال خفاء ب ها، فإن ه ال ميكن معرفة معىن احلديث ـ أم ا املفس  

وال االحتجاج به وال استنباط أحكامه إال مبعرفة معاين كلماته. وأم ا املشتغل بعلم احلديث فإن كان راوايً  
قائماً   أو  الفن، وأم ا إن كان    هوحتقيقتب احلديث  من ك  بدراسة كتاب ابملعىن  له من معرفة هذا  بد   فال 

انقداً فال بد  له منه أيضاً؛ ألنه يعينه على معرفة ما يقع يف األحاديث من الشذوذ والنكارة وسائر أنواع  
 . (18)االختالف بني املتون، وبدونه ال يتمكن من اجلمع أو املوازنة بني متون الرواايت إذا اختلفت

 املبحث الثاين: 
 والتصنيف فيه.، ووجوه استعماله، وضع الغريبسبب 

 سبب  وضع الغريب:  : املطلب األول
 هناك مذهبان يف سبب وضع غريب احلديث:

القائل   األول:  بغريهم:  أبناملذهب  العرب  الغريب اختالط  إليه    سبب وضع  جمد  وممن ذهب 
األثري اجلزري  الدين   قال:  (606  )ت:ابن  الع رب     صلى هللا عليه وسلمكان  ر س ول  هللا  " ، حيث  أفصح  

 

البغدادي، ث الدمشقي، احلنبلي )   الدين زين  ابن رجب،    (17)  (،  هـ795  ت: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الس المي، 
  .م1987 -هـ 1407األردن الطبعة األوىل،  –الزرقاء   -مكتبة املنار   ،احملقق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد ،شر  علل الرتمذ  

 (. 645ص /2ج )
 (.  397ص« )يف علوم احلديث  ( نور الدين عرت يف »منهج النقد18) 
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ب   وأعذ  بيااًن،  وأوض ح ه م  مبواقع ـل سااًن،  وأعر فـ ه م  وأقوم هم ح جًة،  ًة،  هل ج  وأبيـ ن هم  لفظًا،  وأس د هم  ن طًقا،  هم 
اهم إىل ط ر ق  الص واب، أتييداً   ، وأهد  نية،  ر ياً، ول طًفا مساواًي، وعناي ًة  إهلاخلطاب  اطب  خي  ًة ر وحانية،  ورعاياب 

ش ع وب اختالف   على  ب طونـالعرب   وتـ ب اين   وقبائلهم،  و ـهم  يفهمون ،  هم  مبا  منهم  وفصائ ل هم، كالا  أفخاذ هم 
فيه من  أب يه، ومجع  بين  ي عل م ه غري ه م ن  يكن  ما مل  أعل مه  قد  يعلمون . فكأن  هللا  عز  وجل   مبا  وىيادثهم 

علي  املعارف ي ف د   وم ن  عنه م  ي  هللا   ر ض  أصحاب ه  ود ان يه، وكان  الع ر ب  ي  ق اص  يوجد يف  ومل  تفر ق  ه من  م ا 
إىل   صلى هللا عليه وسلمالع ر ب يعرفون  أكثر  ما يقوله ، وما ج ه لوه سألوه عنه  فيوضحه  هلم، واستمر  عصره  

  .  حني  وفاته على هذا الس ن ن  املستقيم 
جاراًي على هذا الن مط سالًكا هذا املنهج، فكان اللسان    ، وهو عصر  الص حابة   ، وجاء الع صر  الث اين 

، وخالط    ر وًسا ال يتداخله  اخللل ، وال يتطر ق  إليه الز ل ل، إىل أن ف تحت األمصار  العربُّ عندهم صحيًحا حم 
، وغريهم من أنواع األمم ال ذين فت   املسلمنيح  هللا على  العرب  غري  جنسهم من الرُّوم  والف رس  واحل بش والنـ ب ط 

، ونشأ بينهم ـ بالد هم، وأفا ء  عليهم أمواهل م ورقاب   ، وامتزجت األلس ن، وتداخ لت  اللغات  ه م، فاختلطت  الف رق 
 احملاورة األوالد ، فتعلموا من اللسان العرب ما ال بدُّ هلم يف اخلطاب  منه، وحفظوا من اللغة م ا ال غىن هلم يف  

اه لعدم  احلاجة إليه، وأمه لوه لقل ة الر غبة يف الباعث  عليه، فصار بعد كونه من أهم   املعارف عنه، وتركوا ما عد 
ي ته  الالزمة كأن مل يكن شيًئا مذكورًا، ومتادت  األايم  واحلالة  هذه على م ا فيها من  م ط ر حاً مهجوراً، وبعد ف رض 

م س ن ن   على  واست مر ت  والثـ ب ات  االستقامة   الت ماس ك  والشأن   ح  والص ال ن  الص حابة   عصر   انقرض  أن  إىل 
 قريٌب، والقائم  بواجب  هذا األمر لقل ته  غريٌب.  

فسلك وا سبيل هم لكن هم قلُّوا يف اإلتقان عدًدا، واقتف وا هديهم وإن كانوا    ،وجاء الت ابعون هلم إبحسان  
هم إال  واللسان  العربُّ قد استحال  أعجمًيا أو كاد ،  ـ هم على إحسانـ  م دُّوا يف البيان  ي ًدا، فما انقضى زمان

فجه ل الناس من هذا امله م   ما كان يلزم هم معرفت ه، وأخ روا    فال ترى املست ق ل  به واحملاف ظ  عليه إال  اآلحاد... 
ن سياً  فص ار  ظ هر ايا  وراء هم  واختذوه  ت قد م ت ه،  عليهم  ما كان جيب  بعيًدا   منه  عندهم  به  واملشتغل   منسياً، 

الب صائر   والنـُّه ى وذوي  املعارف   الد واء ، أهلم  هللا عز  وجل  مجاعًة من أوِل   الد اء  وعز   قصي اً، فلم ا أعض ل  
ومه دوا  ،  مواردواحل ج ى أن صرفوا إىل هذا الش أن ط ر فاً م ن عن ايتهم وجانًبا م ن رعايتهم، فشر عوا فيه للناس  
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راسًة هلذا العلم الش ريف من الض ياع، وحفظًا هلذا املهم   العزيز  من االختاللمعاهدفيه هلم   .  (19) " اهـ. ، ح 
القائل   الثاين:  الرواة:    أبنواملذهب  اختالف  هو  الغريب  وضع  اإلمام  سبب  إليه  ذهب  وممن 

السبب الذي من أجله كثر غريب حديث   "الغريب"، فقد ذكر يف مقدمة كتابه يف  (388  ت:)اخلطاب  
 لقد بعث صل ى هللا عليه وسل م مبلًغا ومعلًما، فهو ال يزال يف كل   "  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فقال:  

فيت يف انزلة، واألمساع شرع يف حادثة، وي  أيمر مبعروف وينهى عن منكر، وي    ،مقام يقومه وموطن يشهده 
د عليها من قوله واعية، وقد ختتلف عنها عباراته، ويتكرر فيها بيانه، ليكون  ر  صغية، والقلوب ملا ي  إليه م  

واإلتقان من    أوقع للسامعني، وأقرب إىل فهم من كان منهم أقل فقًها وأقرب ابإلسالم عهًدا، وأولو احلفظ
ها، فيجتمع لذلك ـ ها على اختالف جهاتـها حفظًا، ويؤدونـها كلها مسًعا، ويستوفونـفقهاء الصحابة يرعون

،  (20) «َولِلَعاِهِر احَلَ ر    ،الَوَلد  لِلِفَراشِ يف القضية الواحدة عدة ألفاظ، حتتها معىن واحد، وذلك كقوله: »
أخرى:   رواية  «ويف  األ ثل ب  و»  ،(21)   »...و للع اه ر   عندي:  يثبت  ومل  مبسامعي  مر  لِلَعاِهر  وقد 

 

  النهاية ،  ( هـ606:  ت )  اجلزري  الشيباين  الكر   عبد   ابن  حممد  بن   حممد  بن  حممد  بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين  جمد  ،األثري  ابن  (19) 
الطناحي.    حممد  حممود   -  الزاوى   أمحد   طاهر :  ، حتقيقم1979  -  هـ 1399  بريوت،  -  العلمية   ، املكتبة واألثر  احلديث   غريب   ف

 (. 5ص/ 1ج )من مقدمة املؤلف، بتصرف. 
  الرضاع،   يف  ومسلم  (،6749للفرا ، رقم )   الولد  ابب  الفرائض،  ويف  (،6817احلجر، رقم )  للعاهر  ابب  احلدود،  يف  البخاري  رواه(  20) 

  أن  جاء   ما   ابب   الرضاع،   يف   ، والرتمذي ( 2274)  للفرا ، رقم  الولد   ابب   الطالق   وأبو داود يف   ، (1458)   رقم   للفرا ،   الولد   ابب 
. ومعىن قوله )الولد للفرا  وللعاهر  ( 3482ابلفرا ، رقم )  الولد  إحلاق  ابب   الطالق،   يف   والنسائي  ،( 1157)  للفرا ، رقم  الولد

 احلجر( قال العلماء العاهر الزاين، ومعىن له احلجر وهو الرتاب، أي له اخليبة وال حق له يف الولد.  
، عن أبيه، عن جد ه، أن  رسول هللا صل ى هللا  17687يف املصنف برقم )أخرجه ابن أب شيبة  (  21)  (. بسنده عن عمرو بن شعيب 

أبو بكر بن أب شيبة، عبد    شيبة،   أب   ابن عليه وسل م قال: »الولد للفرا ، وللعاهر األثلب« قيل: وما األثلب؟ قال: »احلجر«.  
، احملقق: كمال يوسف  املصنف ف األحاديث واآلاثرهـ(  235هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )ت:  

 م. 1409احلوت، مكتبة الرشد ـ الرايض، الطبعة األوىل، 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 120-147 

129 
 

اس قبائلهم شىت،  وازل حبضرته أخالط من الن  م يف بعض الن  ى هللا عليه وسل  . وقد يتكلم صل  (22) «الَكثَكثْ 
اللفظ وحصره، أو  يتيسر لضبط  ولغتهم خمتلفة، ومراتبهم يف احلفظ واإلتقان غري متساوية، وليس كلهم 

حلفظه ووعيه، وإمنا يستدرك املراد ابلفحوى ويتعل ق منه ابملعىن، ث يؤديه بلغته، ويعب عنه بلسان  يتعمد  
   .(23) اهـ". عدة ألفاظ خمتلفة موجبها شيء واحد  قبيلته، فيجتمع يف احلديث الواحد إذا انشعبت طرقه

وهذا القول من اخلطاب أقرب إىل الفهم وأجدر ابلقياس مما قاله ابن االثري يف النهاية، فعندما نقارن  
الرواة عند اخلطاب الغريب يف احلديث يرجع إىل اختالف  السبب يف كثرة  القولني يظهر جلًيا أن    ، بني 

ه ما مل يكن يعلمه غريه، وما ذهب إليه ابن االثري  االثري يرجع إىل أن هللا تعاىل أعلم نبي  والسبب عند ابن  
بذلوا  العلماء  ألن   الفن،  هذا  أتليف  سبب  يالئم  وال  يناسب  ال  فهو  ابألعاجم  العرب  اختالط  من 

كالم تبع التابعني جهودهم يف مجع غريب احلديث ونوادره إلدراك معىن احلديث والتفقه يف الدين ال ملعرفة  
 . (24) "االثري ابن زعم كما  عصرهم يف الذين أصبح اللسان العرب أعجمًيا

   :ل الغريباستعماوجوه : املطلب الثاين
   :ن الغريب من الكالم يستعمل على وجهنيأ " ا وجوه استعماله: فقد ذكر اخلطايبأمَّ 

 . فكر   معاانة   إال  بعد   ال يتناوله الفهم   ،أن يراد أنه بعيد املعىن غامضه :أحدمها
ار من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت الكلمة من  دت به الد  ع  أن يراد به كالم من بـ    : خراآلوالوجه  

 

(: ومنه احلديث اآلخر »وللعاهر الكثكث« قال  مادة )كثكث(  4/153ج )  يف غريب احلديث واألثر"  النهاية "قال ابن األثري يف    (22) 
اب. ولعل هذه الرواية تفسريية  " اخلطاب:   قد مر مبسامعي، ومل يثبت عندي. قلت: العرب تقول: »بفيك الكثكث«، تعين: الرت 

 الكتب احلديثية، ها رواية، لكنها مل تثبت يف كتاب من  ـأدرجت يف آخر احلديث من قبل الرواة فنقلت يف بعض الكتب على أن
 . " كما قال اخلطاب 

  عبد : احملقق احلديث،  غريب، (هـ388: ت )  ابخلطاب  املعروف البسيت اخلطاب بن إبراهيم  بن حممد  بن  محد  سليمان اخلطاب، أبو  (23) 
. ابب: السبب  م 1982  -  هـ1402:  الفكر، الطبعة  دار: الن ، الناشر  رب  عبد  القيوم  عبد:  أحاديثه  وخرج  الغرابوي،  إبراهيم  الكر 

 (. 68ص/1ج الذي من أجله كثر غريب حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )
م، أبو(.  5ص/ 1ج )  ، م»غريب احلديث« للقاسم بن سال    ته علىخان يف مقدمعبد املعيد  حممد  من مقدمة د.  (  24)    ع بيد   ابن سال 

مطبعة  املعيد  عبد  حممد .  د :  احملقق احلديث،    غريب  ( هـ224:  ت)   اهلروي  هللا   عبد  بن   سال م   بن  القاسم   املعارف   دائرة  خان، 
   .  م 1964 - هـ 1384 األوىل، الدكن، الطبعة  -آابد حيدر  العثمانية، 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

قائٌل: أسألك  هم. وعلى هذا ما جاء عن بعضهم، وقال له  ـوإمنا هي كالم القوم وبيان  ،هم استغربناها ـلغات
ا الغريب أنت، وأمثالك من الدُّخالء فيه   .(25)   ". اهـعن حرف من الغريب  فقال: هو كالم القوم، إمن 

وليس خيفى عليك من بيان "اخلطاب" أن مفردات القرآن الكر  لن تكون البتة من الوجه األول من 
ها، الذين ارحتلت بنا العجمة عن داير  ـ بيانوجهي الغريب، وإمنا هي من الوجه اآلخر، فنحن الغرابء عن  

ال  ج ن ان  ولسان  وأخالق  ال ارحتال   وداير  وأزمان.  د  أجساأجدادان الفرسان ار حت 
أحد مها: معرفة  ألفاظه، والث اين: معرفة   ":  الغريب ينقسم  قسمي  فذهب إل أن  ابن األثري   أمَّا

الرُّتبة ؛ ألن  معرفمعانيه. وال شك  أن   ألفاظه م ق د مٌة يف  ، وبـ  ة   الت فاه م، ـها األصل  يف اخلطاب  ها ىيص ل 
ببيان االهتمام  فكان  عليها،  املعاين  ت رت بت   ع ر ف ت  .ـفإذا  أوىل  وم رك ها  م فردة   إىل  تنق سم  األلفاظ  بة ،  ث 

واأللفاظ  املفردة  تنقسم قسمني :   مقد مٌة على معرفة املرك بة؛ ألن  الرتكيب  ف رٌع ع ن اإلفراد .  املفردةومعرفة   
هور  أهل  اللسان  العرب   مما يد ور  بينهم   أحدمها خاصٌّ واآلخر عامٌّ. فالع امُّ، هو ما يشرتك يف معرفته مج 

اٌء أو قريٌب من الس واء، تناقلوه فيما بينهم وتداولوه، وتلق ف وه من حال  يف اخلطاب، فه م يف معرفته س و  
وتعل موه. الت فاهم  لضرورة   غ ر  الغريبة     الص   والكلمات   اللُّغ وية   األلفاظ   من  فيه  ورد  ما  فهو   ، اخلاصُّ وأم ا 

واستخر ج ها   عليها  وحافظ  هبا،  ع ين    م ن  إال  يعرفها  ال  اليت  فكان   احل وشي ة،  ـ  ه م  ما   وقليٌل  ـ  ا  مظاّن  من 
اه   . (26) " اهـ االهتمام  مبعرفة  هذا الن وع اخلاص   من األلفاظ أهم  مما سواه، وأوىل ابلبيان  مم ا عد 

املفرد:  اللفظ  الن سائي   أم ا  اس رضي هللا  عن عبد هللا بن عب   ...  ( 303)ت:  فمثاله ما رواه 
قال:     طََلَعتِ   َحىتَّ   َيسَتيِقظ  فَاَلم   َعرَّسَ   ث َّ   َوَسلََّم،   َعَليهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    َأدلََ »عنهما: 

 .  (27) «الو سَطى َصاَلة   َوِهيَ  َفَصلَّى الشَّمس   ارتَاَفَعتِ  َحىتَّ  ي َصل ِ  فَاَلم  بَعض َها،  َأو الشَّمس  
( الس ري  (:  َأْدلََ فقوله:  الد ال:  ومشدد   الليل،  أول  من  الس ري  من   خمفًفا:  وهي  آخره.  من 
 .، ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديثاأللفاظ املفردة

عن   بسندمها  ( 289ت:)  والرتمذي (،  275)ت:أبو داود    رواه : فمثاله ما  وأمَّا اللفظ املركب

 

 (. 70ص/1ج »غريب احلديث« )اخلطاب يف  (  25) 
 (. 4/ص1ج « )واألثر ( ابن األثري يف »النهاية يف غريب احلديث26) 
          (.625)رقم   الصالة، من الفائت  يقضي  كيف  ابب املواقيت،  يف  رواه النسائي ( 27) 
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، ابن عباس رضي هللا عنهما قال:   جاء أعرابٌّ إىل الن     صل ى هللا عليه وسل م فجعل يتكل م بكالم 
 .   (28) «م اح كْ  الشِ عرِ  ِمنَ  َوِإنَّ  ِسحر ا،  البَاَيانِ  ِمنَ  ِإنَّ »فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 

. واملعىن: أن الرجل قد يكون والكشف    : هو اإلفصاح  البيان  «:  ِسْحر ا  اْلبَاَيانِ   ِمنَ   نَّ إفقوله: »
السحر: قلب   ببيانه إىل نفسه، ألن معىن  أقوم حبجته من خصمه، فيقلب احلق  عليه احلق، وهو 
قلوب  فيصرف  اإلنسان  البليغ ميدح  أن  ترى  أال  بقلب األعيان،  اإلنسان، وليس  الشيء يف عني 

فظ املركب الذي ىيتاج ل مه حىت يصرفها إىل بغضه. وهذا من الاملمدوح، ث يذ  امعني إىل حب   الس  
 ، ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديث. إىل بيان معىن تركيبه

إن من الشعر كالًما مينع عن    :واملعىن  .احلكمة مجع  احلكم:    «ح ْكم ا  الشِ ْعرِ   ِمنَ   َوِإنَّ وقوله: »
عنهما وينهى  والس فه  ال  ،اجلهل  من  تركيبهل وهذا  معىن  بيان  إىل  ىيتاج  الذي  املركب  ومبعرفة فظ   ،

 .معناها نفهم املعىن العام للحديث
 واللفظ املفرد ينقسم إىل خاص وعام:  

فأم ا العام، فهو ما يشرتك يف معرفته مجهور أهل اللسان العرب مما يدور بينهم يف اخلطاب، 
َرَك ِمَن  َمن َأدْ : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »رضي هللا عنه  فمثاله: ما رواه أبو هريرة

َأدْ  فَاَقد   ، َأدْ َرَك الص بَح، َومَ الص بِح رَكَعة  قَبَل َأن َتطل َع الشَّمس  الَعصِر قَبَل َأن  ن  َرَك رَكَعة  ِمَن 
، فَاَقد َأدْ   .  (29) «َرَك الَعصرَ َتغر َب الشَّمس 

: وهو   ما ورد فيه من األلفاظ  اللُّغوية والكلمات  الغريبة  احل وشي ة، اليت ال يعرفها إال م ن ع ين    واخلاصُّ
رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا  ، مثاله: ما  ها ـ ها، وحافظ عليها واستخرجها من مظان ـ ب 

« قال:  وسلم  احلقو َ ؤ  اتَ لَ عليه  يا    د نَّ  حىتَّ  القيامة،  يوم  أهلها  اجلَلحَ قَ إل  للشَّاة  الشَّاة  اد  من  اء، 

 

  رقم   حكمة،  الشعر  من   إن   جاء   ما  ابب   األدب،  يف  ، والرتمذي( 5011)  الشعر، رقم  يف  جاء   ما  ابب   األدب،  يف   داود  أبو   رواه(   28) 
 وله شواهد عند الشيخني. . (2848)

  ، (580رقم )  املغرب،   قبل   العصر   من  ركعة  أدرك  من   وابب   ركعة،  الفجر  من  أدرك   من  ابب  الصالة،  مواقيت   يف   البخاري  رواه  (29) 
   .( 608)  رقم الصالة،  تلك   أدرك فقد  الصالة  من ركعة  أدرك  من  ابب   املساجد، يف  ومسلم



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

 .  (30) «انءالَقرْ 
 ومبعرفة معناها نفهم املعىن العام للحديث.  ،اء( الش اة اليت ال قرن هلا لح  ومعىن )اجل  

 : اتريخ التصنيف ف الغريب وأول من صنف فيه :املطلب الثالث
قيل م ا  على  احلديث   غ ريب   يف  صن ف  م ن  َمعْ :  أول   ع بيدَة  التَّميمي  مَ أبو  املثَّنَّ  بن     الب صريُّ   ر  

( مجع  فيه كتااًب صغريًا، ومل تكن ق ل ت ه جلهله  بغريه ؛ بل ألن  كل  مبتدئ يف شيء  يكون مقالا فيه  210ت:)
، فلعل ه الناس  عادًة؛ وألن   إىل ما خيفى على بعض    قصدكانت ال تزال فيهم بقيٌة من معرفة ، وأاثرٌة من علم 

  ، .  تركو الن اس  َيل املازين  النَّحو   ث مجع     ما يعرفه  كلُّ الناس  النَّضر  بن  ُش  ه  204ت:)  أبو احلسِن  ( بعد 
كتااًب أحسن  فيه وأجاد ، وكان يف عصر  أب (  216)ت:  ي  عِ مَ عبد  امللِك بِن َقريب  األصْ ث مجع     أكثر  منه.
أبو عبيد     بعد همم ن    أل ف  ث    ،( 206ت:)  ر بحممَّد  بن  املستنرِي املعروف  بق طْ وكذلك مجع  فيه    عبيدة .

: إن ه أفىن فيه عمره،  هذا الفن، اختذه الناس  الع مدة  يف  ( كتااًب جليالً هـ224  ت: )  م  سالَّ القاسم  بن    ، ويقال 
أبو حممد  عبد  للا بن     فيما أمه هم حىت  جاء   الناسيرجع  فيه    الكتاب سنة، بقي هذا  أربعني  إذ مجعه يف  
بِن   ناملشهور   كتابه ( فصن ف  276  ت: )  َور   يناَ لد ِ ا قتيبَة   مسلِم  فجاء  ـ،  القاسم،  عبيد   أب  منهج   فيه  هج  

كتاب ه مثل  كتابه أو أكب، ومل يودعه من كتاب أب عبيد  شيًئا، إال م ا تدعو إليه احلاجة، كزايدة شرح  أو  
ا بقي  بعد هذ ين  ، وقال يف مقدمته: »أرجو أال يكون   ، ما يكون  غريب احلديثلكتابني  من  بيان  لفظ 

مقاٌل«. فيه  ذلك     ألحد   يف  صن ف  احلريب  وممن  إبراهيم   يف كتابه،  285  ت:)  اإلمام   القول  بسط    )
 واستقصى األحاديث  وأطال  بذكر املتون  وأسان يدها، مما زه د الناس  فيه . 

(،  378  )ت:   ت  سْ د  اخلطايب  الب  مَ اَ اإلمام  أبو س ليماَن ح   جاء إىل أن  الفن  الت صنيف  هلذا  الناس  ث أكثر   
، سلك  فيه طريقة  أب عبيد ، وابن  قتيبة ، ووج ه  مهت ه إىل اجلمع  م ا بني  غريب احلديث فصن ف كتاب ه  املشهور  يف 

تلك  يف كتابيهما، فكانت هذه الكتب  الثالثة  تعدُّ أمهات  كتب  غريب  احلديث  املتداولة ، غري أنه مل يكن بني  
عليه. ا  االطالع   يسهل   مرتٌب  الكتب  كتاٌب  من  وغريه ا  اهلَرَ   جاءحىت     لثالثة   حممد   بن  أْحد        وِ اإلمام 
«، مرتًبا له على  401ت:)  شهور يف »اجلمع  بني غري  القرآن واحلديث 

املعجم    حروف( فصنف  كتابه  امل
ما يف كتب    غريب احلديثعلى وضع  مل يسبق إليه، ومل ي شحنه ابملتون  واألسانيد  والرُّواة ، ومجع  فيه من  

 

 . (2582)  رقم  الظلم، حتر   ابب  الب،  يف  مسلم  رواه (30) 
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.  فجاء،  م ن ت قد م ه، وزاد عليه ( كتااًب يف  514ت:)  ابن  اجلوز  ِ وكذلك صن ف    كتااًب جامًعا حسن  الوضع 
إال   يزيد  عليه  ، ال  اهلروي   إن  كتابه  خمتصٌر من كتاب   بل   ، اهلروي   فيه منهج   احلديث  خاصًة ّنج   غريب  

، فإنه ال يذكر  منه إال ما دعت إليه احلاجة .    الكلمة  الش اذة ، خبالف  كتاب  أب موسى املديين  
ه   اختار ه    وضع  (، فصن ف كتابه »الفائق«، ورت به على  538  ت: ) ،     رِ شَ خْ ا مَ حممود  بن  عمَر الزَّ   جاء بعد 

، ولكن يف الع ثور  على معرفة  الغ ريب منه  مشقٌة، وإن كانت أقل  م ن غريه مم ا سبقه؛   مقفى على حروف  املعجم 
فيه م ن غر  م ا  بعضه، ث شرح   أو  احلديث  م سروًدا مجيعه  إيراد  بني  التقفية  فيجيء  شرح   ألنه مجع  يف   ، يب 

يف   الغريبة   وأسهل     حرف كلماته   متناواًل،  أقرب   اهلروي    فكان كتاب   حروفها،  غري  يف  الكلمة   فرتد   واحد ، 
( كتااًب مجع  فيه على طريقة  581ت:)،  أبو موسى حممد  بن  أيب بكر املديين  األصفهاين  وقد أل ف    مأخًذا. 

.اهلروي   ما فاته  من غريب     القرآن  واحلديث 
الشيباين  ث   بِن حممد   بن  حممِد  مبارك   السَّعاداِت  أبو  اإلمام   األثري ،  جاء  ِببِن    ت: )،  املعروف  

يف    عليه(، فجمع  ما يف كتاب  اهلروي   وأب موسى م ن غريب  احلديث  واألثر ، وأضاف  إليه  ما عثر   هـ606
ت  ومسانيد ، وقد رمز  ملا يف كتاب اهلروي   بـ »اهلاء«، وملا  من صحيح  وسنن  وجوامع  ومصنفاكتب السنة  

ني«، ومس ى كتابه  »الن  هاية  يف غريب  احلديث  واألثر «.  يف كتاب أب موسى املديين بـ »الس  
قال  السيوطيُّ: وهو أحسن  كتب  الغريب  وأمجع ها وأشهر ها اآلن وأكثر ها تداواًل، وقد فاته الكثري ،  و 
الص ف يُّ فذي   عليه  نقف723  ت:)،  األ ر م و ي    ل  مل  بذ يل   النهاية    .عليه  (  خل ص   السيوطيُّ   وقد   احلافظ  
، وهو  وزاد  هاية  ابن  األثري «،  ـ، يف كتاب مس اه »الدُّر  الن ثري  تلخيص  ن(911)ت: اآلن مع    مطبوعٌ فيه زايدات 
   .(31)على هامشهالنهاية 

 

»النهاية31)  يف  األثري  ابن  واألثر   (  احلديث  غريب  املقدمة يف  واحملدثون«  (5/ص1)ج   «  »احلديث  يف  زهو  أبو  حممد  وحممد   ،
 هـ.1378 العرب، الطبعة الثانية، القاهرة الفكر دار ، واحملدثون  احلديث  ، زهو أبو  حممد  حممد (. 478)ص
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 املبحث الثالث: 
 طر  تفسري الغريب، وبيان اختالف ضبطه وتفسريه ومعانيه. 

 : طر  تفسري الغريب : األولاملطلب 
ها الغريب أن أييت التفسري يف نفس الرواية من الن  صلى هللا عليه  ـرق اليت يفسر بأحسن الطُّ من  

للص  إم    ،وسلم بسؤاله  ذلك ا  اإلجابة على  ث  الغريب  له عن معىن   ،حابة عن معىن  الصحابة  بسؤال  أو 
، أو أن يكون مفسرًا من  اللفظ الغريب، أو أن أييت مفسرًا عن الن  صلى هللا عليه وسلم يف رواية أخرى

    أو التابعي يف معرض إدراجه لذلك يف احلديث. ،قبل الصحاب راوي احلديث
 :  وايةالر  ف نفسعن النيب صلى للا عليه وسلم  ر ا مفس ما جاء  :أوال  
 : من حيث اللفظ ما جاء مفسر ا من النيب صلى للا عليه وسلم (1

  َعَليهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ولَ   َأنَّ ث،  أن ه كان ىيد     ،رضي هللا عنه  ي   ع  ب  مثال ذلك: عن أب قتادة بن ر  
،   َرس ولَ   يَ :  قَال وا  «ِمنه    َوم سرَتَا     م سرَتِيح  »:  فَاَقالَ   ِبَِنازَة ،  َعَليهِ   م رَّ   َوَسلَّمَ    َوامل سرَتَا     امل سرَتِيح    َما  اّللَِّ
نَيا   َنَصبِ   ِمن  َيسرَتِيح    امل ؤِمن    الَعبد  »:  قَالَ   ِمنه ؟ ،   َرَْحةِ   ِإَل   َوَأَذاَها  الد   ِمنه    َيسرَتِيح    الَفاِجر    َوالَعبد    اّللَِّ
 . (32)«َوالدََّواب   َوالشََّ ر   د ،َوالِبال  الِعَباد  

م املعىن الذي أشكل على الصحابة الكرام يف تفسري ى هللا عليه وسل  صل     الن ُّ ففي هذه الرواية بني  
نْاَيا   َنَصبِ   ِمنْ   َيْسرَتِيح    امل ْؤِمن    الَعْبد  »م:  ى هللا عليه وسل  املسرتيح واملسرتاح بقوله صل    َرْْحَةِ   ِإَل   َوَأَذاَها  الد 

،  .«َوالدََّواب   َوالشََّ ر   د ،َوالِبال  الِعَباد   ِمْنه   َيْسرَتِيح   الَفاِجر   َوالَعْبد   اّللَِّ
 ِمنَ   َوَجْيَشان    َجْيَشاَن،  ِمنْ   َقِدمَ   رَج ال    َأنَّ   ، رضي هللا عنه  عن جابر    ما ورد   ، وهو آخر  اًل مثاوإليكم  

  اْلِمْزر ، :  َله    يا َقال    الذ رَِة،  ِمنَ   أبَِْرِضِهمْ   َيْشَرب ونَه    َشَراب    َعنْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيبَّ   َفَسَألَ   اْلَيَمِن،
:  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى للاِ   َرس ول   قَالَ  نَاَعْم،: قَالَ  « ه َو؟ م ْسِكر   َأوَ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى النَّيب   فَاَقالَ 
ا   َوَجلَّ   َعزَّ   للاِ   َعَلى  ِإنَّ   َحَرام ،   م ْسِكر    ك ل  »  «اخْلََبالِ   ِطيَنةِ   ِمنْ   َيْسِقَيه    َأنْ   اْلم ْسِكرَ   َيْشَرب    ِلَمنْ   َعْهد 

 

  رقم   منه،   ومسرتاح   مسرتيح   يف  جاء   ما   ابب   اجلنائز،  يف   ومسلم  ، (6512)املوت، رقم    سكرات  ابب   الرقاق،   يف  البخاري   رواه(  32) 
 (. 2392رقم )   ،الكفار  من االسرتاحة وابب  ابملوت،  املؤمن اسرتاحة  ابب اجلنائز،  يف  ، والنسائي (950)
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 . (33) «النَّارِ  َأْهلِ  ع َصارَة  » َأوْ  «النَّارِ  َأْهلِ  َعَر   »: قَالَ  اخْلََباِل؟ ِطيَنة   َوَما للِا،  َرس ولَ   يَ : قَال وا
م املعىن الذي أشكل على الصحابة الكرام رضوان هللا  ى هللا عليه وسل  صل     الن ُّ ويف هذه الرواية بني  
بتفسري   املتعلق  وسل م:  اخل  ب ال    ط ين ة  عليهم،  عليه  هللا  صل ى  بقوله  ل    ع ر ق  »،  ل    ع ص ار ة  »  أ و    «الن ار    أ ه   أ ه 

 . «الن ار  
 ما جاء مفسر ا عن النيب صلى للا عليه وسلم من حيث املعَّن: (2

ذلك:   أن    أبعن  مثال  صل    هريرة،  وسل  رسول هللا  عليه  »ى هللا  قال:  ؟  َما  أََتْدر ونَ م،   «اْلم ْفِلس 
 ِبَصاَلة ،   اْلِقَياَمةِ   يَاْومَ   َيَِْت   أ مَِّت   ِمنْ   اْلم ْفِلسَ   ِإنَّ »:  فَاَقالَ   َمَتاَع،  َواَل   َله    ِدْرَهمَ   اَل   َمنْ   ِفيَنا  اْلم ْفِلس  :  قَال وا

،   َهَذا،   َوَضَربَ   َهَذا،  َدمَ   َوَسَفكَ   َهَذا،  َمالَ   َوَأَكلَ   َهَذا،  َوَقَذفَ   َهَذا،  َشَتمَ   َقدْ   َوَيَِْت   َوزََكاة ،  َوِصَيام 
  ِمنْ   أ ِخذَ   َعَلْيهِ   َما  يا ْقَضى  َأنْ   قَاْبلَ   َحَسَنات ه    فَِنَيتْ   فَِإنْ   َحَسَناتِِه،  ِمنْ   َوَهَذا  َحَسَناتِِه،  ِمنْ   َهَذا  فَايا ْعَطى 
    .(34) «النَّارِ   ِف  ط رِ َ  ث َّ   َعَلْيِه، َفط رَِحتْ  َخطَاَيه مْ 

ا  أ ن    م عن اه  "  :معناه  ي س مُّون ه  م فل ًسا   ف الن اس    م ال ه    ق ل    و م ن  م الٌ   ل ه    ل يس    م ن  و أ م ا  املفل س    ح ق يق ة    ه ذ 
ا  أل  ن    املفل س    ح ق يق ة    ه و    و ل يس   ص ل    ب ي س ار    ي نق ط ع    و ر مب  ا   مب  وت ه    و ي نق ط ع    يـ ز ول    أ مرٌ   ه ذ  ي ات ه   يف    ذ ل ك    ب عد    ل ه    ىي    ح 
ا  فل س  امل  ح ق يق ة    و إ من  ا  ذك ور    ه ذ 

ك    اهل ال ك    فـ ه و    احل د يث    يف    امل  عد وم    الت ام    اهل ال 
ام    و امل  فـ ت ؤخ ذ    املق ط ع    اإل عد 

ذ    ح س ن ات ه    فـ ر غ ت  ف إ ذ ا  ل غ ر م ائ ه    ح س ن ات ه   ع    س ي  ئ اِت  م  م ن  أ خ  ي    ث     ع ل يه    فـ و ض 
  خ س ار ت ه    فـ ت م ت  الن ار    يف    أ لق 

س ه   ك ه  و ه ال    . (35) "و إ فال 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي هللا عنها  عائشة    السيدة  روتهما  هو  و   ،مثال آخر  ـ

  : قَالَ   َأْعَلم ،   َوَرس ول ه    َوَجلَّ   َعزَّ   للا  :  قَال وا  اْلِقَياَمِة؟  يَاْومَ   َوَجلَّ   َعزَّ   للاِ   ِظل ِ   ِإَل   السَّاِبق ونَ   َمنِ   أََتْدر ونَ »
 . (36)«أِلَنْاف ِسِهمْ  ح ْكَمه مْ  لِلنَّاسِ  َوَحَكم وا َبَذل وه ، س ِئل وه   َوِإَذا  قَِبل وه ، احْلَقَّ  أ ْعط وا  ِإَذا  الَِّذينَ 

 

  وجل   عز  هللا  أعد  ما   ذكر  ابب   األشربة،  يف  والنسائي  (، 2002)  رقم  مخر،  مسكر   كل   أن  بيان   ابب  األشربة،  يف   مسلم  رواه(   33) 
 (. 5709رقم )  ،املسكر  لشارب

 .  ( 2581) رقم  الظلم، حتر   ابب  الب،  يف  مسلم  رواه (34) 
 (. 136ص/16ج( النووي يف شرحه على »صحيح مسلم«، )35) 
أمحد بن حممد بن    . (24398(، رقم )442ص/40جمسند السيدة عائشة رضي هللا عنها )  « مسنده»  يف   حنبل   بن   أمحد   أخرجه (  36) 

ـ عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  ،  املسند  (،هـ241:  تحنبل الشيباين )  احملقق: شعيب األرنؤوط 
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التفسري من   ابق إىل  ، بسؤاله عن الس  الن  صلى هللا عليه وسلم هلذا ملعىن هذا الرتكيبوهنا جاء 
ل وه ، س ئ ل وه   و إ ذ ا ق ب ل وه ، احل ق   أ عط وا إ ذ ا ال ذ ين  هم بقوله: »ـأجابهللا تعاىل، ث  ظل      ح كم ه م  ل لن اس   و ح ك م وا ب ذ 

ه م  . «أل  نف س 
  يَوَمِئذ  : }َوَسلَّمَ   َعَليهِ   اّللَّ    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    قَاَرأَ قال: »   ،عن أب هريرة رضي هللا عنه مثال آخر:  

  َأن   َأخَبارََها  فَِإنَّ :  قَالَ   َأعَلم ،  َوَرس ول ه    اّللَّ  :  قَال وا  َأخَبار َها؟  َما  أََتدر ونَ :  قَالَ   [4:  الزلزلة]{  َأخَبارََها  ُت َدِ ث  
:  قَالَ   وََكَذا،  َكَذا   يَومَ   وََكَذا  َكَذا   َعِملَ :  تَاق ولَ   َأن  َظهرَِها  َعَلى  َعِملَ   ِبَا  َأَمة    َأو   َعبد    ك ل ِ   َعَلى  َتشَهدَ 
 .  (38)والرتمذي ( 37) رواه أمحد «َأخَبار َها  فَاَهِذهِ 

أتدرون ما  وهنا أيًضا جاء التفسري من الن  صلى هللا عليه وسلم هلذا ملعىن هذا الرتكيب، بسؤاله،  
:  تـ ق ول    أ ن  ظ هر ه ا  ع ل ى  ع م ل    مب  ا  أ م ة    أ و  ع بد    ك ل     ع ل ى  ت شه د    أ ن  أ خب ار ه ا  ف إ ن  ث أجاهبم بقوله: »  ؟أخبارها
ا  ع م ل   ا ك ذ  ا  ي وم   و ك ذ  ا، ك ذ   . «أ خب ار ه ا فـ ه ذ ه  : ق ال   و ك ذ 
 : لمعَّنل المفاهيم وتوجيه  ل اتصحيح  ما كان  (3

مسعود  (  1 بن  للا  عبد  عنه  عن  للا  صل    ،رضي  هللا  رسول  قال  وسل  قال:  عليه  هللا  »ى   َما م: 
 لَْ   الَِّذ   الرَّج ل    َوَلِكنَّه    ِِبلرَّق وبِ   َذاكَ   لَْيسَ :  قَالَ   َله ،  ي وَلد    اَل   الَِّذ :  قا ْلَنا  قَالَ   ِفيك ْم؟  الرَّق وبَ   تَاع د ونَ 
مْ  ئ ا  َوَلِدهِ   ِمنْ   يا َقدِ  ،  َيْصَرع ه    اَل   الَِّذ  :  قا ْلَنا  قَالَ   ِفيك ْم؟  الص َرَعةَ   تَاع د ونَ   َفَما:  قَالَ   ،َشياْ :  قَالَ   الر َِجال 
 . (39)«اْلَغَضبِ  ِعْندَ  نَاْفَسه   ََيِْلك    الَِّذ   َوَلِكنَّه   ِبَذِلَك، لَْيسَ 

م    يف    الر ق وب    و أ صل  : "(676)ت:  قال النووي   أ ن ك م   احل د يث    و م عىن    و ل دٌ   ل ه    ي ع يش    ال    ال ذ ي  الع ر ب    ك ال 
د ه    مب  وت    املص اب    ه و    احملز ون    الر ق وب    أ ن    ت عت ق د ون    م ن  أ ح دٌ   مي  ت  مل    م ن  ه و    ب ل   ش رًعا   ك ذ ل ك    ه و    و ل يس    أ وال 
د ه   ي ات ه   يف   أ وال  ب ه   ح  يب ت ه   ثـ و اب   ل ه   ي كت ب   فـ ي حت س   . (40) "و س ل ًفا فـ ر طًا ل ه   و ي ك ون   ع ل يه   ص ب ه   و ثـ و اب    ب ه   م ص 

 

 . م2001هـ ـ  1421الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
 (. 8867رقم ) ، ( 455ص/14ج مسند أب هريرة رضي هللا عنه، ) «مسنده» يف  حنبل  بن أمحد   أخرجه (37) 
 غريب.  صحيح  حسن حديث : وقال(  3350)  رقم زلزلت،  إذا  سورة ومن   ابب   ،التفسري يفرواه الرتمذي   (38) 
 (. 2608)  رقم  الغضب، عند  نفسه  ميلك من  فضل ابب  الب،  يف  مسلم  رواه( 39) 
 (. 162ص/16ج ) لنووي يف شرحه على »صحيح مسلم« ا (40) 
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م    يف  ة(  ع  ر  )الصُّ و احلديث    ،ك ث ريًا  الن اس    ي صر ع    ال ذ ي  الع ر ب    ك ال  تعتقدون  أنكم  ومعىن    أ ن  كذلك 
ل   الق و يُّ  املمد وح   الصُّر ع ة    ب ل  ش رًعا ك ذ ل ك    ه و   و ل يس   ي صر ع ه م ب ل الر  ج ال   ي صر ع ه   ال   ال ذ ي الق و يُّ  ه و   الف اض 
ل ك    م ن  ه و   ا  الغ ض ب    ع ند    ن فس ه    مي  ل    ه و    فـ ه ذ   خب  ل ق ه    الت خ لُّق    ع ل ى  ي قد ر    م ن  ق ل    ال ذ ي  املمد وح    الف اض 

ت ه   يل ت ه   يف   و م ش ار ك  ف   ف ض   .(41) "األ و ل   خب  ال 
  َقربِهِ   ِف   امل ؤِمنَ   ِإنَّ » ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  رضي للا عنه  عن أيب هريرة(  2

  أ نزَِلت   ِفيَما  أََتدر ونَ   الَبدرِ   لَيَلةَ   َكالَقَمرِ   َله    َويا نَاوَّر    ِذرَاع ا،   َسبع ونَ   َقرب ه    َله    َوي رَحب    َخضَراَء،   َروَضة    َلِفي
}اآليَة    َهِذهِ   املَِعيَشة    َما  أََتدر ونَ   [124:طه]  {َأعَمى  الِقَياَمةِ   يَومَ   َوََنش ر ه    َضنك ا  َمِعيَشة    َله    فَِإنَّ : 

  ي َسلَّطَ   ِإنَّه    بَِيِدِه،   نَفِسي  َوالَِّذ   َقربِِه،   ِف   الَكاِفرِ   َعَذاب  »:  قَالَ   َأعَلم    َوَرس ول ه    اّللَّ  :  قَال وا  «الضَّنَكة ؟
  َوََيِدش ونَه    لَسع ونَه ،يَ   ر ء وس    َسبع    َحيَّة    ِلك ل ِ   َحيَّة ،  َسبع ونَ   التِ نِ ي ؟   َما  أََتدر ونَ   تِنِ ين ا،   َوِتسع ونَ   ِتسَعة    َعَليهِ 
 . (42)«الِقَياَمةِ  يَومِ  ِإَل 

  حابة رضوان هللا عليهم إىل عبارة غريبة وهي املعيشة  الن  صلى هللا عليه وسلم انتباه الص    ت  ف  فقد ل  
نني الذي ال يعلم يف قبه ابلت    ب  وهو الكافر يعذ   ،نيان أعرض عن ذكر هللا يف الدُّ م   ث بني هلم أن   ،نكة  الض  
 ذي يف عقوهلم.   نني غري ال  م فذكر هلم وصًفا للت   ى هللا عليه وسل  صل   ه إال الن ُّ وصف  
 :حايبما جاء مفسر ا عن الصَّ  (4

 ِمنرَبِ   ِإنَّ »:  قال  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  عنه  هللا  رضي  سعد  بن  سهل  عن  :مثال ذلك 
َعة ؟  َما  أََتدر ونَ   َسعد    بن    َسهل    فَاَقالَ :  قَالَ "    اجلَنَّةِ   تا رَعِ   ِمن  ت رَعة    َعَلى  َهَذا   أَبَوابِ   ِمن  الَباب    ِهيَ   الرت 
 .  (43) بيد : وهذا هو الوجه عندان . قال أبو ع  «اجلَنَّةِ 

هذا   الص  ففي  من  التفسري  جاء  ما    ه، نع  هللا  رضي  س عد    بن    س هل    حاباحلديث  أتدرون  بقوله: 
 

 (. 161ص/16ج ) وي يف شرحه على »صحيح مسلم« ( النو 41) 
  بن   حبان   بن   ابن حبان، حممد (.  3122ان، يف »اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان« برقم )ب  ل  األمري عالء الدين علي بن بـ  (   42) 

  ابن   صحيح  تقريب  ف  اإلحسان ،  (هـ354:  املتو  )  الب سيت  الدارمي،  حامت،  أبو  التميمي،  م ع بد ،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أمحد
األرنؤوط،    شعيب:  عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  ، حققه(هـ  739:  املتو  )  الفارسي   بلبان  بن  علي  الدين  عالء   األمري:  ، ترتيب حبان
 . م1988 - هـ 1408 األوىل،  بريوت، الطبعة الرسالة،  مؤسسة 

 (. 6صم يف »غريب احلديث« )أبو عبيد القاسم بن سال  و (، 22841( أمحد يف »املسند« برقم )43) 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

 ة.؟ هي الباب من أبواب اجلن  ةع  ـر  التُّ 
  َبْيَ   ي ْصِلح    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َخَر َ عنه، قال: »  هللاهل بن سعد  رضي  سن  ع  :مثال آخر

ه َما،  اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر    َأِبَ   ِباَلل    َفَ اءَ   الصَّاَلة ،  َوَحاَنتِ   ،«احلَاِرثِ   ْبنِ   َعْوفِ   ْبنِ   َعْمِرو  َبيِن  :  فَاَقالَ   َعناْ
ت ْم،  ِإنْ   نَاَعْم،:  قَالَ   النَّاَس؟   فَاتَاؤ م    َوَسلََّم،   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    ح ِبسَ    أَب و   فَاتَاَقدَّمَ   الصَّاَلَة،  ِباَلل    فََأقَامَ  ِشئاْ
 َحىتَّ   َشقًّا،  َيش ق َها  الص ف وفِ   ِف   ََيِْشي  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َفَ اءَ »  َفَصلَّى  َعْنه ،  اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر  
 التَّْصِفيق    ه وَ   التَّْصِفيح ؟  َما  َتْدر ونَ   َهلْ :  َسْهل    قَالَ   -  ِِبلتَّْصِفيحِ   النَّاس    فََأَخذَ   ، «اأَلوَّلِ   الصَّف ِ   ِف   قَامَ 
 َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيب    فَِإَذا   التَاَفَت،  َأْكثَار وا   فَاَلمَّا   َصالَتِِه،  ِف   يَاْلَتِفت    الَ   َعْنه ،   اّللَّ    َرِضيَ   َبْكر    أَب و   وََكانَ   -

،  ِف   َوَسلَّمَ    َورَاَءه ،   الَقْهَقَرى  رََجعَ   ث َّ   اّللََّ،  َفَحِمدَ   َيَدْيهِ   َبْكر    أَب و   فَاَرَفعَ   َمَكاَنَك،  ِإلَْيهِ   فََأَشارَ   الصَّفِ 
 . (44) «َفَصلَّى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  للا   َصلَّى  النَّيب   َوتَاَقدَّمَ »

احلديث راوي  الصحاب  من  للغريب  التفسري  جاء  احلديث  هذا  ر ون    ه ل  »بقوله:    : يف    م ا   ت د 
 .«الت ص ف يق   ه و   الت ص ف يح ؟

 ما جاء مفسر ا عن التابعي: (5
ذلك  الزهري    :مثال  عائشة (  125)ت:قول  السيدة  يرويه عن  الذي  الوحي  بدء  رواية حديث    يف 
  ِف   الصَّاحِلَة    الر ْؤيَ   الَوْحيِ   ِمنَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  اّللَِّ   َرس ول    ِبهِ   ب ِدئَ   َما  َأوَّل  »قالت    رضي هللا عنها 

  ِحَراء    ِبَغارِ   ََيْل و  وََكانَ   اخَلاَلء ،  ِإلَْيهِ   ح بِ بَ   ث َّ   الص ْبِح،  فَاَلقِ   ِمْثلَ   َجاَءتْ   ِإالَّ   ر ْؤيَ   يَاَرى   الَ   َفَكانَ   الناَّْوِم،
 .  (45)...« َأْهِلهِ   ِإَل  يَاْنزِعَ  َأنْ  قَاْبلَ   الَعَددِ  َذَواتِ   اللََّياِلَ  - التاََّعب د   َوه وَ  - ِفيهِ   فَايَاَتَحنَّث  

 

رقم    الصالة،  جازت  يتأخر  مل  أو  األول  فتأخر  األول  اإلمام  فجاء   الناس  ليؤم  دخل  من   ابب  اجلماعة،  صالة  يف  البخاري  رواه  (44) 
رقم    للنساء،  التصفيق   وابب  (،1201للرجال، رقم )  الصالة  يف   واحلمد  التسبيح   من  جيوز   ما   ابب  الصالة،  يف   العمل   (، ويف 137)
  ويف   (، 1234الصالة، رقم )  يف   اإلشارة  ابب   السهو،   ويف   (،1218به، رقم )  ينزل   ألمر   الصالة   يف   األيدي   رفع  (، وابب 1204)

  األحكام،   (، ويف2693رقم )  نصلح،   بنا   اذهبوا:  اإلمام   قول  وابب   (، 2690الناس، رقم )  بني   اإلصالح   يف   جاء   ما   ابب   الصلح،
 . ( 421) رقم  هبم،  يصلي من   اجلماعة تقد  ابب  الصالة،  يف  ومسلم  (،7190بينهم، رقم )  فيصلح قوماً  أييت اإلمام  ابب

  ،{ خملصاً   كان   إنه  موسى   الكتاب  يف   واذكر}  ابب   األنبياء،   ( ويف3ابب كيف بدء الوحي، رقم )  الوحي،   بدء   يف   البخاري   رواه    (45) 
  هللا   صلى  هللا  رسول  به   بدئ   ما  أول   ابب  التعبري،  (، ويف 4953)  ،{ خلق  الذي  ربك   ابسم  اقرأ}  سورة  تفسري  (، ويف3392رقم )
  وسلم، رقم  عليه   هللا  صلى   هللا   برسول  الوحي  بدء   ابب   اإلميان،   يف  ومسلم  (،6982الصاحلة، رقم )  الرؤاي  الوحي  من  وسلم  عليه 
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الزُّ   :«عبد  الت  وهو  »فقوله   هري راوي احلديث، وهو داخل يف ابب اإلدراج يف هذا تفسري من قبل 
   املنت لبيان الغريب.

 ى: أخر َما جاَء مفسر ا ف رواية  اثني ا ا 
ر به مفسرًا ف  احلديث: أن ي ظ  وأقوى ما يعتمد عليه يف تفسري غريب  ":  (643  )ت:   الحقال ابن الص  

م قال له:  ى هللا عليه وسل  أن الن  صل  من  اد  ي  يف حديث ابن ص    ورديف بعض رواايت احلديث، حنو ما  
الد    فما هو؟،  َخِبيَئا    َلكَ   َخبأت    َقدْ » يصحُّ «خ  قال:  مبا ال  قوم  وفسره  وأعضل،  معناه  فهذا خفي   . ،  
أنه الدخ مبعىن الزخ الذي هو اجلماع، وهذا ختليط فاحش يغيظ  يف معرفة علوم احلديث  جاء  و  للحاكم 

لك ضمري ا، فما    قد أضمرت  وإمنا معىن احلديث أن الن  صلى هللا عليه وسلم قال له:    العامل واملؤمن.
، إذ يف بعض رواايت احلديث ما  خان يف لغة  خ هو الدُّ خان، والدُّ ال، يعين الدُّ ، بضم الد  خ  هو؟ فقال: الد  

  السََّماء    ِت تَ   مَ يَو }  َله    َوَخَبأَ   «َخِبيئ ا  َلكَ   َخَبْأت    َقدْ   ِإين ِ » نصه: ث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
  اْخَسْأ، » :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى   النَّيب    فَاَقالَ   الد خ ،  ه وَ :  َصيَّاد    اْبن    فَاَقالَ .  [10:  الدخان ]{  م ِبي    ِبد َخان  
خر  «َقْدَركَ   تَاْعد وَ   فَاَلنْ  اثبت صحيح،  وهذا  الرت   ،  صي    (46)مذيجه  ابن  فأدرك  هذه وغريه.  ذلك  من  اد 

على متام    ياطني، من غري وقوفان يف اختطاف بعض الشيء من الش  ه  الكلمة فحسب، على عادة الك  
له:   قال  وهلذا  الك    ،أي  «َقْدَركَ   تَاْعد وَ   فَاَلنْ   اْخَسْأ،»البيان.  إدراك  قدر  على  لك  مزيد  وهللا  ه  فال  ان، 

 . (47) "أعلم
  لَْ   فَِإنْ  قَائِم ا،  َصل ِ » مرفوعاً:  يف صالة املريض  رضي هللا عنه   ني  ص  ان بن ح  مر  حديث ع    :آخرمثال  

ا، َتْسَتِطعْ     .(48) «َجْنب   فَاَعَلى  َتْسَتِطعْ  لَْ  فَِإنْ  فَاَقاِعد 
 

(160) . 
 . (2236)  الدجال، رقم عالمة يف  جاء  ما  ابب الفنت،  ويف (، 2250)  رقم  صائد،  ابن ذكر يف  جاء  ما   ابب  الفنت، الرتمذي يفرواه  (46) 
ابن  47)   ) « احلديث« الصالح يف  أنواع علوم  عليه،  274ص)  معرفة  متفق    ابن   خب   يف   ابب   املالحم،   يف   داود   أبو ورواه  (، واحلديث 

  عالمة   يف   جاء   ما  ابب   الفنت،   ويف (،  2250)  صائد، رقم  ابن   ذكر   يف   جاء   ما   ابب   الفنت،   يف   ، والرتمذي ( 4329)  رقم   صائد،
 . (2236)  الدجال، رقم

  يطق   مل  إذا   وابب   (،1115القاعد، رقم )  صالة   وابب  ، (1117رقم )ابإلمياء،    القاعد  صالة   ابب  الصالة،  تقصري  يف   البخاري  رواه  (48) 
  الصالة،   يف  والرتمذي  (،952)و (  951)  رقم  القاعد،  صالة  يف   ابب  الصالة،  يف  داود  وأبو  (،1117جنب، رقم )  على  صلى  قاعداً 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

ف    م ْستَاْقِبلَ   اأْلََْيَنِ   َجْنِبهِ   َعَلىولفظه »  ،رضي هللا عنهعلي      « حديث  َجْنب    َعَلىه: »قول  ر  س  وقد 
َلةَ   .(49) «اْلِقباْ

 اْغَتَسلَ   َمنِ »حديث أب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:    :مثال آخر
َا  رَاَ ، ث َّ   اجلََنابَةِ  غ ْسلَ  اجل م َعةِ  يَاْومَ   .  (50)«َبَدنَة   قَارَّبَ  َفَكَأَّنَّ

تطلق على اإلبل والبقر، قال العلماء: املراد هنا اإلبل، وقد ورد يف   :يف لفظ احلديث  «دنة  البَ »و
الر زاق   عبد  »،  (هـ211)الصنعاينمصنف  الذي  فهذا    .(51) «اجْلَز ورِ   ِمْثل    اأْلَْجرِ   ِمنَ   فَاَله  بلفظ:  احلديث 
 . اجلزور  و، وهر املراد ابلبدنة يفس   أورده عبد الرزاق  

  :ما جاء مفسر ا من قبل علماء اللغة :اثلث ا
النبويةففي    ، روح احلديثيةري تعجُّ به كتب الشُّ وهذا كث اللفظ   كثري من األحاديث    ؛ يذكرون غريب 
 هم عن اللغة. عد  زمان يصبح اللفظ البني الواضح غريًبا لديهم بسبب ب   الناس يف كل    وذلك ألن  

  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  للاِ   َرس ول    َكانَ : »هللا عنهما قالجابر بن عبد هللا رضي  مثاًل: يف حديث  
  يا َؤخِ ر َها،   َأْحَياان    َواْلِعَشاءَ   َوَجَبْت،  ِإَذا  َواْلَمْغِربَ   نَِقيَّة ،  َوالشَّْمس    َواْلَعْصرَ   ِِبهْلَاِجَرِة،   الظ ْهرَ   ي َصلِ ي
  َأوْ   -  َكان وا  َوالص ْبحَ   َأخََّر،  أَْبطَئ وا  َقدْ   رَآه مْ   َوِإَذا  َع ََّل،  اْجَتَمع وا  َقدِ   رَآه مْ   ِإَذا   َكانَ   يا َع ِ ل ،  َوَأْحَياان  
 .(52) «ِبَغَلس   ي َصلِ يَها -  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   للا    َصلَّى النَّيب   َكانَ :  قَالَ 

 

  على   القاعد  صالة  فضل   ابب  الليل،  قيام يف  والنسائي   ، (372) القائم، رقم  صالة  من  النصف  على   القاعد  صالة  أن   جاء   ما ابب
 (.  1660برقم ) النائم صالة 

 (. 2/377(  أخرجه الدارقطين يف »سننه« ) 49) 
  اجلمعة، يف  ومسلم  ،( 894رقم )غسل،   اجلمعة يشهد  مل من على  هل  وابب (،3اجلمعة، رقم ) فضل  ابب اجلمعة،  يف  البخاري رواه( 50) 

  يف   ابب   الطهارة،   يف   داود  وأبو  (،587اجلمعة، رقم )  يوم   التهجري   فضل   وابب   ،( 850)  اجلمعة، رقم  يوم   والسواك   الطيب  ابب
  اجلمعة،   يف   والنسائي (،  499)  اجلمعة، رقم  إىل   التبكري  يف   جاء   ما   ابب   الصالة،  يف   والرتمذي   ،( 351)  اجلمعة، رقم   يوم  الغسل
 (. 1388رقم ) اجلمعة،  وقت وابب   اجلمعة، إىل التبكري ابب

الرزاق يف »مصنفه« )51)  الرزاق   (. 258ص/3ج ( أخرجه عبد    الصنعاين   اليماين   احلمريي   انفع  بن   مهام   بن   الرزاق   عبد   بكر   أبو ،  عبد 
 .هـ1403  الثانية،  بريوت، الطبعة  – اإلسالمي  األعظمي، املكتب  الرمحن  حبيب: ، احملققاملصنف ، (هـ211: ت)

  (، 565أتخروا، رقم )  أو  الناس  اجتمع  إذا   العشاء  وقت   وابب   (، 560املغرب، رقم )  وقت   ابب   الصالة،  مواقيت  يف   البخاري   رواه   (52) 
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احلديث "غريب  الزوالاهلاجرة:  بعد  احلر  شدة  هي  لشدة   ،":  أعماهلم  الناس  هجر  من  مأخوذة 
" الشمس. نقيةاحلر.  يعىن  وغابت،  سقطت  وجب ت":  "إذا  تغري.  وال  صفرة  تدخلها  مل  صافية،   :"

   . (53) ""الغلس": بفتح الغني والالم، ظالم آخر الليل مع ضياء الصبح

 ومعانيه. ،وتفسريه ، االختالف ف ضبط الغريب  :املطلب الثاين
   :الغريب  ضبطاالختالف ف  :أوال  

  َما  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل »  ق ال:  و س ل م    ع ل ي ه    هللا    ص ل ى  حم  م ًدا  إ ن  :  قال،  رضي هللا عنه   عن عبد هللا بن مسعود
   .(54) « النَّاسِ  َبْيَ  اْلَقاَلة   النَِّميَمة   ِهيَ  ه ؟الَعض

بكسر العني وفتح الضاد املعجمة    "ةض  الع  "": هذه اللفظة رووها على وجهني أحدمها  ه  ض  فلفظ "الع  
" بفتح العني وإسكان الضاد على وزن الوجه، وهذا الثاين هو أشهر  هض  على وزن العدة والزنة، والثاين "الع  

نقل القاضي د قو  ،يف رواايت بالدان، واألشهر يف كتب احلديث وكتب غريبه، واألول أشهر يف كتب اللغة
 . (55)التحر ؟ الغليظ   الفاحش   ه  ض  أال أنبئكم ما الع   ،وهللا أعلم ،رواية أكثر شيوخهم وتقدير احلديثأنه 

 : الغريب ف تفسري  االختالف :اثني ا
: »ابب بيان مشكل ما روي عن «شرح مشكل اآلاثر»يف    :(321ت:)  نقل أبو جعفر الطحاوي

عليه   بعًضارسول هللا صلى هللا  بعضهم  يعضه  أن ال  إايهم  بيعته  أصحابه يف  على  أخذه  من   ، «وسلم 
َنا   َأَخذَ »بسنده عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال:    َكَما   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَّ    َصلَّى  للاِ   َرس ول    َعَلياْ

ئ ا،  ِِبللِ   ت ْشرِك وا  اَل   َأنْ   النِ َساءِ   َعَلى   َأَخذَ    يَاْعَضهَ   َواَل   َأْواَلدَك ْم،   تَاْقتا ل وا  َواَل   تَاْزن وا،  َواَل   َتْسرِق وا،   َواَل   َشياْ
 

  الن    صالة   وقت  ابب  الصالة،  يف  داود   وأبو(،  646)   وقتها، رقم  أول  يف   ابلصبح   التبكري  استحباب  ابب  املساجد،  يف   ومسلم
 . ( 527العشاء، رقم )  تعجيل  ابب  املواقيت،  يف  والنسائي (،  397) وسلم، رقم  عليه  هللا  صلى

عبد هللا بن عبد    ، أبو عبد الرمحن،  ( 87ص)البسام  »تيسري العالم شرح عمدة األحكام« عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل  انظر:    (53) 
، حققه وعلق عليه وخرج  م شر  عمدة األحكام تيسري العالَّ (،  هـ1423  ت:الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن محد البسام )

مكتبة التابعني، القاهرة، الطبعة العاشرة،    -مارات  أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة الصحابة، اإل
 م.  2006 / هـ  1426

 (. 2606رقم )   النميمة، حتر   ابب  والصلة، الب يف( أخرجه مسلم  54) 
 (. 2012ص/4ج مسلم )صحيح  . وانظر تعليق عبد الباقي على  ( 254ص/3ج )  (ـ ه ض ع) ( ابن األثري يف »النهاية«، مادة  55) 
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ه نَّ   ِمْنك مْ   َأَصابَ   َفَمنْ   ِبِه،  َأَمْرت ك مْ   َمْعر وف    ِف   تَاْعص وين   َواَل   بَاْعض ا،  بَاْعض ك مْ    ع ق وبَات ه    فَاع  ِ َلتْ   َواِحَدة    ِمناْ
بَه ،   َشاءَ   ِإنْ   َوَجلَّ،  َعزَّ   للاِ   ِإَل   فََأْمر ه    ع ق وبَات ه    أ خِ َرتْ   َوَمنْ   َكفَّارَت ه ،   فَاه وَ  عندما ف  «. َله    َغَفرَ   َشاءَ   َوِإنْ   َعذَّ

لنقف على املراد    «بـ ع ًضا  بـ ع ض ك م    يـ ع ض ه    و ال  »  :أتملنا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث
  َمنْ :  (204)ت:افعي  قد حدثنا قال: قال الش  (  264ت:)ين  املز  اإلمام أاب إبراهيم  به إن شاء هللا. فوجدان  

  ن  ب  ك ث ري  قد حدثنا قال: مسعت سعيد بن    مح  يد    بن    حم  م د    قـ ر ة  ووجدان أاب    ،َعَضَهه    فَاَقدْ   َأِخيهِ   َعَلى   َكَذبَ 
املز  السَّاِحَرة    َعاِضَهة  اليقول:    ع ف ري   الش  . فكان فيما ذكران عن  به    افعي أن  ين، عن  ، وكان  الكذباملراد 

ث وجدان يف ذلك ما هو أعلى من هذين    ،حرالس ِ ري أن املراد به هو  ف  ة، عن ابن ع  ر  فيما ذكرانه عن أب قـ  
  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  بن مسعود رضي هللا عنه: إن حممًدا صلى هللا عليه وسلم قال:    القولني. وهو قول عبد هللا 

وقول عبد هللا أيًضا، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه   "  النَّاسِ  َبْيَ  اْلَقاَلة   النَِّميَمة   ِهيَ : قَالَ  اْلَعْضه ؟ َما
أيًضا:    ." النَّاسِ   َبْيَ   اْلَفارَِقة    النَِّميَمة    ِهيَ   اْلَعْضه    ِِبْلَعْضِه؟  أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  وسلم:     ِف   نَاق ول    ك نَّا"وقوله 
،  ه وَ   اْلَعْضهَ   ِإنَّ :  اجْلَاِهِليَّةِ    ، . وقول أنس بن مالك رضي هللا عنه"اْلَقاَلة    اْليَاْومَ   يك م  فِ   اْلَعْضهَ   َوِإنَّ   السِ ْحر 

صلى للا عليه   قالوا: للا عز وجل ورسوله اْلَعْضه ؟ َما أََتْدر ونَ »أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
نَاه مْ  لِيا ْفِسد وا بَاْعض   ِإَل  النَّاسِ  بَاْعضِ  ِمنْ  احْلَِديثِ  نَاْقل   وَ ه  وسلم أعلم. قال:   .  «بَاياْ

أبو جعفر:   عبيد يف  قال  أب  أنه مسعه من  لنا  ما ذكر  لنا  أجاز  قد  العزيز  عبد  بن  ووجدان علي 
:  قَالَ .  للاِ   َرس ولَ   يَ   بَاَلى:  قَال وا"    اْلَعْضه ؟  َما   أ نَابِ ئ ك مْ   َأاَل "  حديث الن  صلى هللا عليه وسلم حني قال:  

وهللا أعلم حبقيقة األمر يف ذلك. وهللا    ... : وكذلك هي عندان(124)ت:  يدب  ل أبو ع  . قا"  النَِّميَمة    ِهيَ "
 . (56) "نسأله التوفيق
 : االحتماالت املختلفة ملعاين اللفظ الغريب :اثلث ا

عنها  ففي حديث  الَِّذ    َمَرِضهِ   ِف   يَاق ول    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   للا    َصلَّى  النَّيب    َكانَ »   :عائشة رضي هللا 
  ِمنْ   َأْْبَِر   اْنِقطَاعَ   َوَجْدت    َأَوان    فَاَهَذا  ِبَْيرَبَ،  َأَكْلت    الَِّذ   الطََّعامِ   َألََ   َأِجد    َأزَال    َما  َعاِئَشة    يَ :  ِفيهِ   َماتَ 

 

  بن   امللك  عبد   بن  سالمة   بن  حممد  بن   أمحد  جعفر  الطحاوي، أبو   (. 170ص/6ج ( أبو جعفر الطحاوي يف »شرح مشكل اآلاثر« )56) 
مؤسسة  شعيب:  حتقيق اآلاثر،    مشكل   شر ،  (هـ 321:  ت)   ابلطحاوي   املعروف   املصري   احلجري   األزدي   سلمة    األرنؤوط، 

 م.  1494 هـ،  1415 األوىل  الرسالة، الطبعة 
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 .  (57) «الس م ِ  َذِلكَ 
ن    مه  ا  و ق يل  .  أ هب ر ان  و مه  ا  الظ هر ،  يف    ع رقٌ   األ هب ر"  :«النهاية»قال ابن األثري يف   ان    األ كح ال   يف    الل ذ 

ي اةٌ   م ع ه    ت بق    مل    انق ط ع    ف إ ذ ا  الق لب    م ست بط ن    عرقٌ   ه و    و ق يل  .  الذ  ر اع ني     الر أس    م ن    م نش ؤ ه    ع رقٌ   األ هب ر    و ق يل  .  ح 
ت دُّ  ،  إ ىل    و مي  ل    شرايني    و ل ه    الق د م  ،  األ طر اف    أب  كث ر    تـ ت ص    و م نه    الن أم ة ،  ي س م ى  م نه    الر أس    يف    ف ال ذ ي   و الب د ن 
م ت ه    اّلل     أسك ت  :  ق وهل  م ت دُّ   أ م ات ه ،  أ ي  َن  ت دُّ   الو ر يد ،   ف يه    فـ ي س م ى  احل لق    إ ىل    و مي    األ هب ر،   فيسم ى   الص در    إ ىل    و مي 
ت دُّ  ذ    إ ىل    وميتدُّ   ب ه ،  معل قٌ   والف ؤ اد    الو ت ني ،  فيسم ى  الظ هر    إ ىل    و مي  ت دُّ  الن س ا،  فيسم ى  الف خ    فيسم ى  الس اق    إ ىل    و مي 

 . (58)اهـ ."الص اف ن  
   .(59)«َبِشَق امل َساِفر  َوم ِنَع الطَّرِيق  يف حديث االستسقاء »و ـ 

األثري:   ابن   م عن اه    و ق يل  .  ب ش ك   م ثل    أ سر ع ، :  ب ش ق  :  د ر يد    ابن    و ق ال    انس د    أ ي  :  الب خ ار يُّ   ق ال  قال 
: الل ث ق  م ن    ل ث ق  ه و    و إ من  ا  ب ش يء    ل يس    ب ش ق"  وقال اخلطاب:  .ضع ف    و ق يل  .  م ل    وقيل  .  ح ب س    و ق يل  .  أت  خ ر  

ا  الو حل ،   أ ن    أل  ن س    أ خر ى  ر و اي ة    و يف  .  الن اس    ع ل ى  الث  ي اب    ل ث ق  ر أ ى  فـ ل م ا:  ق ال ت  ع ائ ش ة ،  ر و اي ة    يف    ه و    و ك ذ 
ثـ ر    ل م ا  ق ال    ر ج اًل  ت م ل    ق ال  .  املال    ل ث ق  إ ن ه    اّلل     ر س ول    اي  :  املط ر    ك    وز ل قا،   م ز ل ة  ص ار    أ ي  م ش ق،  ي ك ون    أ ن  و ىي 
ن    و الب اء    و امل يم   لب اء    ه و    إ من  ا:  غ ري ه    و ق ال  .  يـ تـ ق ار اب  ف ة،   يف    قطعت ه  إ ذ ا  وب ش كت ه  الثوب    ب ش قت    م ن  اب    ق ط ع   أ ي  خ 

ملس اف ر   ائ زٌ . اب  ،   ي ك ون   أ ن  و ج  لنُّون  ق ق وهل  م م ن اب  قٌ  ورجل. فيها علق إ ذ ا حل بالةا يف   الظ   ن ش    مم  ن   ك ان    إ ذ ا: ب ش 
 

البخاري  57)  رواه  يف(  ابب  تعليًقا  )  وسلم  عليه   هللا  صلى   الن   مرض  املغازي  رقم    "   الفتح"  يف   احلافظ   قال   . (4428ووفاته، 
  علي   بن  ابن حجر، أمحد  . اإلسناد"  هبذا  يونس   عن  خالد  بن   عنبسة  طريق   من  واإلمساعيلي   واحلاكم  البزار  "وصله:  (131/ص8ج )
  ، رقم1379  بريوت،  -  املعرفة  دار  البخار ،  صحيح  شر   البار   فتح(،  852الشافعي )ت:  العسقالين  الفضل  أبو  حجر   بن
 اخلطيب.  الدين حمب : طبعه  على وأشرف  وصححه  إبخراجه الباقي، قام  عبد فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه

هذه  ـ. واحلديث رواه أبو بكر البزار يف »مسنده« ب( 61ص/1ج )  (ل   ل   أ  )   «، مادة يف غريب احلديث واألثر   ( ابن األثري يف »النهاية 58) 
  عبيد   بن  خالد  بن  اخلالق  عبد  بن  عمرو  بن  أمحد  بكر  أبوالبزار،    .الصحيحني وغريمها( وله شواهد كثرية يف  8007الرواية برقم )

  بن   وعادل هللا،    زين   الرمحن   حمفوظ:  احملقق ،  الزخار   البحر  ِبسم   املنشور  البزار   مسند   (هـ292:  ت)  ابلبزار   املعروف   العتكي  هللا
  وانتهت   ،م 1988  بدأت )   األوىل،   الطبعة،  املنورة  املدينة  -  واحلكم  العلوم  مكتبة :  الناشر،  الشافعي  اخلالق  عبد   وصبي ،  سعد
 . ( م2009

 (. 1029برقم )االستسقاء،   يف  اإلمام  مع أيديهم   الناس رفع االستسقاء، ابب يفالبخاري   ( رواه59) 



 علم غريب الحديث وأثره في فهم النَّص الحديثي دراسة موضوعية وصفية تطبيقية  :نجم الدين العيسى

نـ ه ا خيل ص ي ك اد   ال   أ م ور   يف   ي دخ ل    .(60)  "م 
: قال ابن األثري". ِإنَّ َهَذا َل ََير   ِمن ِإل   قال: " ،ةم  سيل  م   ض عليه كالم  ر  يق ملا ع  يف حديث الصد   و 

، هو األصل اجليد، أي مل جيئ من األصل   ،أي  " ، ابلكسر هو هللا تعاىل. وقيل : اإللُّ من ربوبية. واإللُّ
، الن سب والق رابة. فيكون املعىن: إن هذا كالم غري صادر عن مناسبة  الذي جاء منه القرآن. وقيل: اإللُّ

 .(61) "احلق واإلدالء بسبب  بينه وبني الصدق
ا  أَسر وا  َخيرب   َأهلَ   ِإنَّ :  فَاَقالَ   قا َريش    ِإَل   َجاءَ   رج ال   إنَّ »ديث:  احلويف     ي رِسل وا   َأن  َوي رِيد ونَ   حم َمَّد 

 .  «العبَّاس  ِبهِ  ي رِبس ونَ   امل شرِك ونَ  ف َعل لَِيقتا ل وه ، َقوِمهِ  ِإَل  ِبهِ 
األثري:   ابن  تمل"قال  س    م ن    ي ك ون    أ ن  ىي  طه  م ا  ي سم عونه   أ ي :  املراغ مة  و ه و    اإل راب  .  وي غ يظ ه  ي سخ 

ت م ل   ت ون ه   ي عين   س ود، أ ي: ر بس   أبمور   واج اؤ  ق وهل  م م ن ي ك ون   أ ن و ىي  ت م ل  . بداه ية  أي    الر ب يس   م ن   ي ك ون   أ ن و ىي 
يبون  أ ي: غ ري ه   أ و مبال   املصاب  و ه و    . (62) "ي س وءه مب  ا  العب اس ي ص 

 اخلامتة:
 الذي وفقين جلمع هذا البحث وترتيبه، وأصلي وأسلم علىو ، مد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات احل

 : أييتفيما  أذكر أهم نتائج البحثأود أن وبعد: فإنين ، واألرض دامت السموات  سيدان حممد ما
ألنه به تعرف معاين األحاديث وعلى ، احلديث ثبت يف القول قبل الكالم يف غريبوجوب الت  : أواًل 

  ، وليس رمجًا ابلغيب   بناء على أصول واضحات،  فهذا علم يقوم به فحول الرجالذلك تقام األحكام.  
  بعيًدا عن احلق والصواب.

 

 . ( 130ص/1ج )  «، مادة )بشق( يف غريب احلديث واألثر ( ابن األثري يف »النهاية 60) 
. واحلديث ذكره ابن كثري يف »تفسريه«،  ( 61ص/1ج ، )«، مادة )أ ل ل( النهاية يف غريب احلديث واألثر  »النهاية ( ابن األثري يف  61) 

العظيم،    القرآن   تفسري   ( هـ774:  ت )  الدمشقي   ث   البصري   القرشي   كثري   بن  عمر   بن   إمساعيل   الفداء   أبو   ابن كثري،   (. 255ص/4ج )
وانظر: أمحد اخلراط يف »بيان منهج  م،    1999  -  هـ1420  الثانية  والتوزيع، الطبعة   للنشر   طيبة   سالمة، دار  حممد  بن   سامي :  احملقق
فه  منهج ابن األثري اجلزر  ف مصنَّ (. أمحد بن حممد اخلراط، أبو بالل،  55صيف مصنفه النهاية يف غريب احلديث« )  األثريابن  

 . م 2010،  لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة، جممع امللك فهد  »النهاية ف غريب احلديث واألثر«
»النهاية    (62)  األثري يف  واألثرابن  احلديث  مادة )ر ب س( يف غريب  ومل  ( 184ص/2ج ، )«،  املصادر    على  أقف.  احلديث يف  هذا 

 (. 55صاحلديثية اليت بني يدي. وانظر: أمحد اخلراط يف كتابه املذكور آنفاً )
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غريبة وردت يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه    لفظة  ريفس قطع بتيعامل أن    ال جيوز ألي     :اثنًيا 
، الختالف علماء الغريب يف حتديد داللة بعض األلفاظ فيها  إال بعد االطالع على أقوال العلماء  وسلم

 . الغريبة ومعانيها
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 الملّخص 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

  ثره المتجدد، فقد استطاع اإلمام البخاري أن يؤسس لمدرسة الحديث منهجا  وأللجامع الصحيح )صحيح البخاري( مكانته العلمية،  

العلمي" من حيُث " البحث  إليه "أصول  زيادة تحرير واستدراك،  مع    ،"بيالتهذ  "مع    هما سبقل"  االختصاريعد ذروة ما وصل 

 و"التأصيل" ألصول البحث والتدوين في الحديث وعلومه.  المحكم ألبواب مصنفه،"التنظيم"  بـ ا  بومصح  

قد وضع منهجية متقدمة، طور  ويقارنها بصنيع البخاري في جامعه يجده" المعاصرة،  أصول البحوث العلميةظر في منهج "االنف

كان األصل األول في    ،" للحديثاالستقراء"القائم على  في الباحث  "التحري"    ، فعاملبها طريقة تدوينه بعد أن هذب ما وجده

ر  ي"االنتقاء" بحسب معايليظهر عنصر  ،  المناسب له  "التوصيف"يعطي    الما جمعه، بعده"  للحديث  "التحليلبـ  تدوينه، ثم يأخذ

البخاري"  معتبرة "شروط  عليه  يطلق  وبما  يصأخيرا  ،  عنصر    عندنا  فيظهر  بأبواب،  الصحيح  جامعه  بحسب  وغ  "التبويب" 

اسقا بما ينسجم  نمت "التركيب"  ديث بحسب قوتها فيكون هذا  ااألح   في داخل كل باب ينظم  ، ولكل كتاب وباب  األهداف والمقاصد

   .ومنهجه في التأليف

بين المنهج "الوصفي" من حيُث القواعد التي سبقه غيره في تدوينها، والتي وضعها هو؛ وبين المنهج  قد جمع    اإلمام البخاريف

تفر الذي  اُع"النقدي"،  به كخالصة معرفية وتحليلية،  البشري  د  العقل  إليه  "الوصف  في زمانه  تبرت غاية ما وصل  من حيث 

ا في هذا الفن  والنقد والتحليل"؛ ثم "الحكم" عليها،     .وهذا ما جعله إمام 
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الشريعة اإلسالمية، ظهرت فيه قدرة مدرسة أهل الحديث على تدوين   بواب علومألموسوعة شاملة  لقد ظهر الجامع الصحيح ك

يتعلق   ما  الخاص يؤسسكل  بمنهجه  البخاري  فاإلمام  والدنيا؛  الحديث رواية ودرا  بالدين  في علوم  التدوين  لمن جاء  لطرق  ية 

 . جامع ألبواب الفقه والتفسير والتاريخ وغيرها من العلوم من جهة أخرىوية للحديث من جهة، ه، فهو كتاب روابعد  

جه من  يمثل  فهو  للسلف  العلمية  الحركة  ثناياه  في  دون  ونقد  كما  التحمل  قواعد  فيها  يظهر  السلف"  لعلوم  مختصرة  "ذاكرة  ة 

ب للتصنيف )منهج الكتابة(، والتأسيس للدراية )علم يوأخرى "قواعد للخلف" من حيُث التب الرجال والسند، وهو أيضا من جهة  

 .السند(، والتقعيد للرواية )علم المتن(..

المرحلة البخاري،    الزمانية  ولهذا وجب معرفة  فيها  العلمية  التي ظهر  النظر في مؤلفاته عموماوالبيئة  والتي   التي مرَّ بها، ثم 

   ، ثم تحليل منهجه الخاص في الصحيح الجامع.أسست لظهرو الجامع الصحيح

 .العلمي البحثية، المنهج الوصفي، المنهج التحليلي، علوم الحديث، الرواية والدرا الجامع الصحيح،  الكلمات المفتاحية:

Buhârî’nin el-Câmiʿu’s-sahîh ’inde İzlediği Metod, Cem‘ ve Tasnif Metodlarının Tesisi 

Öz  

el-Câmiʿu’s-sahîh’in (Sahîhi’l-Buhârî) ilmi mevkisi ve yenilenebilir bir etkisi vardır. İmam Buhari, hadis ilimlerinde 

araştırma ve tedvin metotları açısından kendisinden öncekilere göre hadis ekolü için ilmi araştırma yöntemlerinin 

ulaşmış olduğu zirve sayılabilecek bir metot tesis etmiştir. Bunu ihtisar, tehzib, tahrir, istidrak  tekniklerini 

kullanarak ve kitabının bablarını sağlam bir şekilde sistematize ederek yapmıştır. 

Çağdaş “ilmi araştırma” yöntemlerine bakan ve bunları Buhârî’nin “el-Câmiʿu’s-sahîh” eserinde izlediği metotla 

karşılaştıran kişi Buhârî’nin ileri derece bir metot vaz‘ ettiğini ve bu metotla bulduğu hadisleri tehzip ettikten sonra 

tedvin usulünü geliştirdiğini görür. Hadisi tümevarımsal yöntemle araştıran kişideki “araştırma” faktörü, Buhârî’nin 

tedvindeki birinci yöntemidir. Daha sonra ise topladığı hadisleri tahlil etmeye başlar. Onun akabinde “şurutu’l-

buhârî” olarak isimlendirilen muteber ölçütlere göre seçim unsurunun ortaya çıkması için hadise uygun vasfı verir. 

Son olarak da bablarla el-Câmiʿu’s-sahîh’ini şekillendirir. Böylece karşımıza her kitab ve babın maksat ve 

hedeflerine göre bablandırma unsuru çıkar. Bunun ardından her babdaki hadisleri kuvvet derecelerine göre tanzim 

eder. Bu terkip aşaması da Buhârî’nin telif metoduna uygun olarak gerçekleşir. 

İmam Buhârî, kendisinin ve kendisinden öncekilerin kurallarını koyduğu niteleme metodu ile sadece kendisinin 

uyguladığı eleştirel metodu cem‘ etmiştir. Buhârî’nin bilimsel ve analitik bir hülasa olarak teferrüd ettiği bu metot; 

onun zamanında niteleme, eleştirme, tahlil etme ve sonunda da hüküm verme yönünden insan aklının ulaştığı son 

merhale olarak kabul edilir. İşte tüm bu izlenilen metotlar  Buhârî’nin bu sahada “imam” olarak anılmasını 

sağlamıştır. 

el-Câmiʿu’s-sahîh, islami ilimlerin bablarını kapsayan bir ansiklopedi olarak ortaya çıkmıştır. Bu eserde ehl-i hadis 

ekolünün din ve dünyayla  ilgili her şeyi tedvin edebilme kudreti ortaya çıkmıştır. İmam Buhari kendisinden sonra 

gelenler için özel metoduyla rivayet ve dirayet açısından hadis ilminde tedvin yollarını tesis etmiştir. Bu kitap bir 

yönden hadis rivayet kitabı, diğer yönden ise fıkıh, tefsir, tarih ve diğer ilimlerin bablarını cem eden bir kitaptır. 

Buhari bu eserinde selefin ilmi hareketliliğini kaleme almıştır, bu eser selefin ilminin özet belleğini de temsil eder. O 

bellekte ise tahammül, nakd-i rical ve sened kaideleri ortaya çıkar. Ayrıca bu eser, bablandırma (yazım metodu 

olarak), tasnif ve dirayetin (sened ilmi) tesisi  ve rivayet (metin ilmi) kaidelerinin anlaşılması açısından halef için de 

kaideler içeren bir kitaptır. 

Bundan dolayı Buhari’nin yetişmiş olduğu dönem ve bu dönemdeki ilmi yapının iyi bilinmesi gereklidir. Aynı 

şekilde el-Câmiʿu’s-sahîh’in ortaya çıkmasına zemin hazırlayan eserlerine genel olarak bakmak ve daha sonra da 

Buhari’nin el-Câmiʿu’s-sahîh’teki özel metodunu tahlil etmek  gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: el-Câmiʿu’s-sahîh, Hadis İlimleri, Rivayet ve Dirayet, Niteleme Metodu, Analiz Metodu, İlmi 

Araştırma. 
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 فرضية الدراسة: 

قد ف  تهدف الدراسة إلى تحليل األصول التي وضعها اإلمام البخاري، في التقصي والتدوين، والتبويب؛ 

 Bilimsel Araştırma"  ويقابله من حيث الترجمة  هي "أصول البحث العلمي"  نةة رصيسار في منظومة بحثي

Esasları (Teknikleri) / Principles of scientific research"  :متمثلة بالخطوات األربعة، وهي 

، وتظهر ما دون لمن سبقهبجمع صول البحث العلمي المعرفي، أفي   (girişler/  Inputs)  المدخالت  -

 .لنا من خالل مرويته عن أئمة هذا الفن  من الذين سبقه بالروآية والتصنف

المعالجات   - طريق  (  İşlemciler /Processors)ثم  والمتنعن  السند  خالل تحليل  من  وتظهر   ،

مصنفاته التي سبقت ظهور الجامع الصحيح ثم شرطه في قبول الرآوية وتبويبه للجامع الصحيح  

 .وطريقة ذكره لمتن الحديث وأطرافه

المخرجات   - بطريق (  çıkışlar/Outputs)ثم  الصحيحوذلك  لجامعه  وتنظميه  تبويبه  من ة  ويظهر   ،

 .الصحيح من حيُث التبويب والترتيب خالل مصنفه الجامع 

 وهي المرحلة التي يحكم فيها على المخرج وتسمى: الراجع ،وأخيرا ترك كتابه قابال للنقد والتقويم -

النتيجة  أويمكن   تكون  المرحلة  (geribildirim/  Outcame)ن  هذه  خالل  من  أن    وتظهر  كيف 

تدريسه مستمر إلى يومنا  ، وال زال  ونقده وبيانه وشرحهأهتم أهل العلم بدراسته  الجامع الصحيح  

 هذا.

سئلة المنهجية، الموجهة للدراسة، وتبحث عن أجوبة فرضية الدراسة من خالل جمع من األوتظهر لنا  

اري، ال  مام البخمهما مثل كتاب الجامع الصحيح لإل  ا  محددة، بعيدة عن العاطفة والتعصب؛ خصوصا أن كتاب 

لجامع الصحيح من ل علمية المنهجيةالمكانة الفيا ترى ما هي احثين، محط دراسة ونقد واستنباط من قبل الب زال

تاريخ تدوين السنة؟ البخاري    هذ ب كيف      ؟، وما هو الفرق الذي أحدثهوما هي قواعد كتابته للصحيح  حيث 

وكيف   سبقه،  من  لطرق  هيهل    بعده؟  جاء  ن  م  اسس  البخاري  اإلمام  اتبعها  التي  من  عج  التي  المنهجية  لت 

الصحيح   العلم جامعه  ألهل  اهتمام  محط  البحثية   ؟له  الدراسة  في  متقدمة  منهجية  تعد   هل  المنهجية  وهذه 

 والعلمية؟ 
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وأثرها في    عاش فيها)الطبقة( التي    ةة العلميفترواللبخاري  مام اإلالشخصية العلمية لالمبحث األول:  

 . تصانيفه

يمكن من خالل تحليل الشخصية العليمة والذكاء والقدرة التي ظهرت عند البخاري، أن نصل إلى أنه  

خلفه، كما يمكن من خالل تحليل البيئة  من  وصل إلى ملكة علمية ناقدة لما سبق من سلفه، ومؤسسة لما لحق  

 . معرفة المستوى العلمي الذي وصل إليه علم الحديث خصوصا، وباقي العلوم عموما

 :(1)  يظهر أثرها في تصانيفه البخاري إلمامل الشخصية العلميةالمطلب األول: 

   ويظهر لنا ذلك من خالل دراسة عوامل مهمة، هي:

ة ال جع ِفي  أ بُو    في عائلة علمية، فأبوه  البخاري  نشأ  أوال: العائلة العلمية: اِهيم بن ال ُمغير  اِعيل بن إِب ر  م  إِس 

اد بن زيد   ال حسن مَّ ح  الك و  اقِي ون  و  ،كان من أهل العلم، يروي ع ن م  روى ع نهُ ال ِعر 
دُ بنُ ، وروى  (2)  م  ل ف    أ ح  "  خ 

اِلِك بِن   ُل: س ِمع  أ بِي ِمن  م  اِريَّ ي قُو  ِك بكلت ا ي د ي ِه"أ نَّهُ س ِمع  البُخ  افح  اب ن  الُمب ار  ص  ، و  ي د  اد  بن  ز  مَّ أ ى ح  ر  ، و  أ ن س 
؛ ( 3) 

تربيته لعائلته حسن  كانت  فنجد ولهذا  ذلك في صحيحهأ  ،  وتدوين    ثر  العلم  والحرص على  الصدق  من حيث 

 .السنة

اجته رحل  ب  هد اثم  حيث  العلم،  طلب  في  منها  الرحلة  المدن  من  العديد  ومرو،    :وزار  وبلخ،  مكة، 

ي، وبغداد، والبصرة، والكوفة، والمدينة، ومصر، والشام، وأخذ عن علمائها ومحدثيها فقد   ،(4) ونيسابور، والرَّ

أفرد بابا  فيه إشارة ترغيب في السفر لطلب   فقد ؛  في تصنيفه الجامع  كان لعامل الرحلة في طلب الحديث أثره

 

 خبارى   وكانت  ،(م810  أغسطس  من   4)  هـ194  سنة  شوال  منالثالث عشر    يف  اجلمعة  صالة  بعد  "خبارى"  مدينة  يف  حممد بن إمساعيل البخاري  ولد    (1)
:  منها  لقابأب البخاري ولقب عبدهللا، أبو: البخاري كنيةمثل أبيه.   صاحلة  امرأة أمه وكانت، والفقهاء  احملد ِّثني حبلقات  متتلئ العلم مراكز من مركزًا آنذاك

  852  )ت:  أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيحجر:  هـ. ينظر: ابن  256. تويف سنة  احلديث  يف  املؤمنني  أمري  أو  احملد ِّثني،  إمام
البخاري  ،  (هـ الباري شرح صحيح  البخاري)املقدمةفتح  ملقدمة صحيح  الساري  الباقي،  (: هدي  فؤاد عبد  وأبوابه وأحاديثه: حممد  دار  ،  رقم كتبه 

 الرسالة   دار  مرشد،  عادل   –  األرنووط  شعيب:  حتقيقيه  على  أشرف  ،اجلامع الصحيح؛ مقدمة التحقيق: البخاري،  479،  هـ1379بريوت،    -املعرفة  
   .26-6/ 1  م،2011 األوىل،: الطبعة  دمشق، العاملية،

دائرة املعارف  ،  اهلندية  العالية  للحكومة  املعارف  وزارة،  الثقات،  (هـ354:  ت)  الُبسيت  الدارمي  التميمي  حبان،  بن  حامت حممد  أبوينظر: ابن حبان:      (2)
 . 8/98، م1973 / ه1393الطبعة: األوىل، ، العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند

الذهيب:      (3) عبد هللاينظر:  الدين    أبو  أمحد )مشس  بن  النبالء،  هـ(748:  تحممد  أعالم  األرانؤوط  ، حتقيق:سري  الرسالة،   شعيب  مؤسسة  وآخرون، 
 .12/392، م 1985هـ /   1405الطبعة : الثالثة ، بريوت، 

  .وما بعدها 12/394، سري أعالم النبالءينظر حول مساع البخاري: الذهيب،    (4)
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، وأن أجره كمقيم باق  ال يتغير، ثم ساق حديثا في ذلك(5)العلم "ب اُب الُخُروجِ فِي ط ل ِب الِعل ِم"
ِل  (6)  ؛ و"ب اُب ف ض 

س لَّ  لَّى هللاُ ع ل ي ِه و  ا ذُِكر  فِي ذ ه اِب ُموس ى ص  ع لَّم "، وكذلك "ب اُب م  ن  ع ِلم  و  ِضِر"م  ِر إِل ى الخ  م  فِي الب ح 
، وفيه  (7) 

 إشارة إلى الترغيب في طلب العلم من أهله. 

سهم في تكوين القاعدة المعرفية التي روى عنها البخاري في جامعه، فهو يدون طبقة أهل  أكل ذلك  

عن  يضبط الرواية    هالعلم لكل مصر من األمصار، ويدون ما شاع من رواية في كل مدينة من المدن، فنجد 

 وغيرهم، ويقدم األوثق فاألوثق، وهو مسلك مهم في التدوين والبحث.البصريين والكوفيين والمكيين 

بلغت   واختبارهوقد  العلمية  الحديث،   شهرته  أصحاب  به  سمع  حيُث  للعلم،  مجلس  في  بغداد  في 

دوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، فقام بردها   في علميا  ، فترك أثرا  (8)صولهاأ  لىعفاجتمعوا وعم 

بغداد  تفتقد"وقد    ،أهل  ِحين  خير  بع دك  ل ي س   و  ل ُهم  بقيت  ا  م  ير  بِخ  "ال ُمسلُمون   كتابا :  له  كتبوا 
في    ؛(9)  وكذلك 

وس أيام،  سبعة  فاجتمعوا  الحديث،  يطلبون  ممن  أربعمائة  به  سمع  حيُث  بن    أرادوامرقند،  محمد  مغالطة 

 . (10) إسماعيل، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فردها على أصولها

 : التي أثرت في تصنيفه صفاته البحثية والعلمية ثانيا:

وقد  ويمكن أن نميز أبرز الصفات التي أمتاز بها كباحث علمي منهجي، من ذكاء وقدرة على الحفظ،  

يحدثنا عنها  ،  من حيُث الجمع والنقد والترجيح  كما اختار لنفسه منهجية في التدوين  ،(11) شهد أهل العلم له بذلك

اِهد  د بن  بقوله  سليم بن ُمج  مَّ إِالَّ عرفت مولد : "ق ال  لي ُمح  التَّابِِعين   اب ة و  ِديث ع ن الصَّح  بِح  اِعيل ال  أجيء  م  إِس 

ث رهم ووفاتهم ومساكنهم التَّابِِعين    ،أ ك  اب ة و  ِديث الصَّح  ِديثا من ح  لست أروي ح  قُوف ات    -  و  و  له  -ي ع نِي من ال م  إِالَّ و 

 

ريَةَ  اّللِّ  َعْبدِّ  ْبنُ  َجابِّرُ  َوَرَحلَ عقب اإلمام البخاري بعد أن عنون للباب قائال " (5) دٍ  َحدِّيثٍ  يفِّ  أُنـَْيٍس، ْبنِّ  اّللِّ  َعْبدِّ  إِّىَل  َشْهٍر،  َمسِّ  حممد ". ينظر: البخاري: َواحِّ
البخاريهـ(،  256)ت:  اجلعفي  البخاري  عبدهللا  أبو  إمساعيل  بن به صحيح  اعتىن  السلطانية،  ، النجاة   طوق  دار،  الناصر  انصر  بن  زهري  حممد:  ، 

 ." حديث ابن عباس رضي هللا عنه78حديث الباب "، ورقم 1/26،  ـهـ1422 األوىل،: الطبعة 
 .(2996،  ح )4/57، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (6)
ْثلُ  لِّْلُمَسافِّرِّ  ُيْكَتبُ  اَببُ "، 26، 27/ 1، السلطانية، صحيح البخاريينظر الباب:  (7) قَاَمةِّ  يفِّ  يـَْعَملُ  َكانَ   َما مِّ  . "اإلِّ
  .وما بعدها  12/408، سري أعالم النبالءينظر احلادثة: الذهيب،   (8)
 . 485، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديينظر: ابن حجر،   (9)
 . 12/411، سري أعالم النبالءينظر احلادثة: الذهيب،   (10)
الطبعة: األوىل،  ، بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي، عواد معروفبشار ، حتقيق: اتريخ بغداد، هـ(463: تأبو بكر أمحد بن علي )اخلطيب البغدادي:   (11)

 .487، البخاري صحيح ملقدمة الساري هدي؛  ابن حجر، 12/415، سري أعالم النبالء ؛ الذهيب، 2/340 ،م2002
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ُسوله" ر  سنة  و  كتاب هللا  ع ن  ذ ِلك  أحفظ  توف،  (12) أصل  هذا  والروا ي  باألخذ  منهجه  منه على  فهو ية؛  صريح 

وفي هذا إشارة  ،  (13) يقول: "ُربَّ حديث سمعتُه بالبصرة كتبته بالشام، وُربَّ حديث سمعتُه بالشام كتبته بمصر"

ده بعد الرحلة في طلب  لى طريقة استقرائه وبحثه من خالل التجوال، فهو يكتب ما ثبت أنه يستحق البحث عنإ

الروا أهل  إ، وال  يةالحديث واألخذ عن  لكنه  الكتابة،  يترك  أن  ذلك  باب يعني  والكتابة من  الكتابة شيء  ثبات 

فمن وجد مسودة لم يعلنها كانت روايته من باب الحكاية لكونها من قبيل    ن العام )المسودة( شيء آخر،ي التدو

اد ةِ" وفي هذا يقول اإلمام السخاوي نقال في معرض كال ُل  "الِوج  م  يُح  ع ل ي ِه  مه على هذا النوع من الرواية: "و 

ك ثِ  اب ُن  ح   رَّ ص  ِلذ ا  و  د ةِ،  رَّ ال ُمج  اد ةِ  بِال ِوج  اي ِة  و  الر ِ و  النَّق ِل  ن عِ  م  ع ل ى  اِضي  ال م   ِ ِوي  النَّو  ُم  ب اِب  ك ال  ِمن   ل ي س   بِأ نَّهُ  ير  

ا و   ا ُهو  ِحك اي ةٌ ع مَّ إِنَّم  اي ِة، و  و  د هُ فِي ال ِكت اِب." الر ِ ج 
 (14) . 

الجامع    الهدف والمقصد في جميع مصنفاته، على رأسها مصنفه  البخاري وضوح  ونجد عند اإلمام 

قال: "  :قوله في ذلكالحافظ ابن حجر    نقل  فقد   ،الجامع الصحيح  الباعثة على كتابةنيته    حيُث ذكرالصحيح،   

اق   ي ه بنِ  ُكنَّا ِعن د إِس ح  اه و  ر 
س لَّم   :ف ق ال   (15)  ُ ع ل ي ِه و  لَّى َّللاَّ ِ ص  ُسول  َّللاَّ ت صرا لصحيح ُسنَّةُ ر  ق ال   .ل و جمعتم كتابا ُمخ 

الصَِّحيح" اِمع  ال ج  جمع  فِي  ف أخذت  قلبِي  فِي  ذ ِلك  قع  ف و 
في    "كنا "  :وقوله ،  (16) غيره  وجود  على  داللة  فيه 

ي ه فنقل خبر المجلس، اه و  اق  بِن ر   له بكتاب الجامع الصحيح.  وصية شيخه إِس ح 

الجمع في مسودات  ثم  أوال،  الحفظ  يعتمد  أنه  العلمي  منهجه  البخاري في  لنا مسلك  ثم  ثانيا  ويظهر   ،

 . الصحيح كثمرة وخالصة تجربة ، ثم تصنيف الجامعكانوذج وهي المرحلة الثالثة التصنيف في األجزاء

ِدي ث    ح  أ لِف  ائ ت ي  م  أ حف ُظ  و  ِحي ح ،  ِدي ث  ص  ح  أ ل ِف  مائ ة   "أ حف ُظ  نفسه:  والدليل على سعة حفظه قوله عن 

ِحي ح " اب ِة  ، وقد بين ذلك ابن الصالح وغيره بقوله: "ه ِذِه ال ِعب  (17) غ ي ِر ص  ا ِعن د ُهم  آث اُر الصَّح  ت ه  ة  ق د  ي ن د ِرُج ت ح  ار 

 

 . 487، البخاري صحيح ملقدمة الساري هدي؛ ابن حجر، 12/417، سري أعالم النبالء؛ الذهيب، 2/340، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،   (12)
 . 487 ، البخاري صحيح ملقدمة الساري هدي؛ ابن حجر، 12/411، سري أعالم النبالء؛ الذهيب، 2/322، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،   (13)
السخاوي:السخاوي:    (14) اليت ذكرها  األمثلة  املغيث،  (هـ902:  ت)  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  اخلري  أبو  الدين  مشس ينظر    احلديث   الفية   بشرح   فتح 

 .26 /3، م2003 األوىل، الطبعة:، مصر ،مكتبة السنة ، ق: علي حسني عليي، حتقللعراقي
سنة    (15) حجر،  238تويف  ابن  والنسائي:  والرتمذي  داود  وأبو  ومسلم  البخاري  عنه  روى  التهذيبهـ.  وشعيب تقريب  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:   ،

 . 76، م2015، مؤسسة الرسالة انشرون، الطبعة األوىل، األرنؤوط، 
 .7، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديابن حجر،  (16)
الطبعة: األوىل،  ، بريوت  ،دار الغرب اإلسالمي، بشار عواد معروف، حتقيق: اتريخ بغداد، هـ(463: تأبو بكر أمحد بن علي )اخلطيب البغدادي:   (17)

 .487 ، البخاري صحيح ملقدمة الساري هدي؛  ابن حجر، 12/415، سري أعالم النبالء ؛ الذهيب، 2/340 ،م2002
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ِديث ي ِن" ن اد ي ِن ح  ِوي  بِإِس  ر  اِحدُ ال م  ِديُث ال و  ا ُعدَّ ال ح  ُربَّم  ، و  التَّابِِعين  و 
، مثل "رفع اليدين  ليصنف بعدها األجزاء؛  (18) 

و" الصالة"  اإلمامفي  خلف  وغيرها  "القراءة  الهبة"  الجامعةو"كتاب  المصنافات  يصنف  وأخيرا    : مثل   ، 

 .(19)"التاريخ الكبير" و"التاريخ األوسط" و"التاريخ الصغير"، و"المسند الكبير" وغيرها

أثبته  قبول  على  هإذا استقر أمرف ، وإذا ترجح  لوصول إلى الحكمل  والبحث التحري    وذلك بعد    حديث 

:  ُمع ت ِمر  بسنده إلى  ما رواه    ، مثال ذلك خر ذكر كليهما ثم بين الراجح منهاآعنده لفظ دون   ف ا،  "، ق ال  س ِمع ُت ع و 

  : ة ، ق ال  ز  أ نَّهُ س ِمع  أ ب ا ب ر  دَّث هُ  اِل، ح  لَّى هللاُ ع ل ي ِه    -أ و  ن ع ش ُكم     -إِنَّ َّللاَّ  يُغ نِيُكم   »"أ نَّ أ ب ا الِمن ه  د  ص  مَّ بُِمح  بِاإِلس ال ِم و 

ق ع  ه اُهن ا يُغ نِيُكم   ِ: »و  س لَّم «، ق ال  أ بُو ع ب ِد َّللاَّ امِ و  تِص  ِل ِكت اِب ااِلع  ا ُهو  ن ع ش ُكم  يُن ظ ُر فِي أ ص  إِنَّم   ، والشاهدُ (20) "« ، و 

يُن ظ ُر  ، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: "الذي صنفه بشكل مستقلكتاب االعتصام    هنا هو اإلحالة إلى لُهُ  ق و 

ةٌ إِل ى أ نَّهُ ص   اِم فِيِه إِش ار  تِص  ِل ِكت اِب ااِلع  د افِي أ ص  اِم ُمف ر  تِص  ِطِه فِي    ،نَّف  ِكت اب  ااِلع  ا ي ِليُق بِش ر  ك ت ب  ِمن هُ ُهن ا م  و 

ال ِكت ابِ  ابُ   ،ه ذ ا  و  الصَّ أ نَّهُ  ِعن د هُ  ا  ِلم  ة   أ ى ه ِذِه اللَّف ظ ة  ُمغ ايِر  ا ر  ف ل مَّ ِد  ال ُمف ر  ِكت اِب األ  د ِب  ن ع  فِي  ا ص  ال  ع ل ى ك م  أ ح   

أ   ع تِِه و  اج  ر  بُِمر  ال ِة غ ائِب ا ع ن هُ ف أ م  ك أ نَّهُ ك ان  فِي ه ِذِه ال ح  ِل و  ع ِة ذ ِلك  األ  ص  اج  ل ح  ِمن هُ ُمر  ومن هذا المثال  ،  (21) "ن  يُص 

ما يثبته،    حرر وينقح ويثبت النتائج التي توصل لها، ثم يعلن  فهو يجمع وييظهر لنا منهج البخاري في التدوين،  

 وهو المنهج المتبع في عصرنا الحالي في تثبيت الناتج العلمي والبحثي. 

 

 . 487 ، البخاري صحيح ملقدمة الساري هدي؛ ابن حجر، 12/415، سري أعالم النبالء؛ الذهيب، 2/340، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،   (18)
  .وما بعدها 22/ 1  ، اجلامع الصحيح: البخاري، مرشد عادل، و األرنووط شعيبمقدمة حتقيق   (19)
البخاريالبخاري،    (20) السلطانية،  صحيح  ْعتَِّصامِّ   كَِّتابُ (، "7271، ح  )91 /9،  لكَِّتابِّ   اِلِّ األرنؤوط وعادل  َوالسَُّنةِّ   ابِّ الشيخ شعيب  يذكر  "؛ ومل 

 . 5/198، اجلامع الصحيحمرشد يف حتقيقهم الزايدة اليت وجدت من قول البخاري بعد هناية احلديث، ينظر: البخاري، 
ْساَلمِّ   أَنـَْقذَُكمْ   اّللََ   َوإِّنَ ،  جاء فيه: "..  اأَلْسَلمِّي ِّ   ةَ بـَْرزَ   َأبِّ   وأحال الشيخ شعيب ومن معه إىل طرف حديث موقوف على إلِّ َُحَمدٍ   ابِّ   هللاُ   َصَلى  َوِبِّ

ينظر:  تـََرْونَ   َما  بُِّكمْ   بـََلغَ   َحَّت   َوَسَلَم،  َعَلْيهِّ  ًئا،  قـَْومٍ   عِّْندَ   قَالَ   إَِّذا   اَببُ "  5/136، حتقيق: شعيب،  اجلامع الصحيح..." احلديث،    فـََقالَ   َخرَجَ   ثَُ   َشيـْ
 ."خبِِّّالَفِّهِّ 

ريِّ   يفِّ   َهَذا  ََنْوُ   َلهُ   َوقع  َوقدويظهر أثر هذه اإلحالة، يف حماولة احلافظ أبن حجر واملال كوراين حتليل منهجه،حيُث يقول احلافظ ابن حجر، قائال: "  (21)   تـَْفسِّ
ريِّ   يفِّ   َعَلْيهِّ   َونـَبـَْهتُ   َظْهَركَ   أَنـَْقضَ  ْنهُ   ُيْستَـَفادُ   إََِّّنَا  ُهَنا  َهَذا  بـَْرَزةَ   َأبِّ   َحدِّيثِّ   ذِّْكرَ   َأنَ   الَداُودِّي ِّ   َعنِّ   الت ِّنيِّ   بنا  َونقل  َنْشرَحْ   أملَْ   ُسوَرةِّ   تـَْفسِّ دِّ   َخَبِّ   تـَْثبِّيتُ   مِّ  اْلَواحِّ

ْنهُ   َغْفَلة    َوُهوَ  دِّ   َخَبِّ   تـَْثبِّيتِّ   ُحْكمَ   فَإِّنَ   مِّ ْعتَِّصامِّ   َوَعَقبَ   انـَْقَضى  اْلَواحِّ ِلِّ ْلكَِّتابِّ   ابِّ ْعتَِّصامِّ   بـَْرَزةَ   َأبِّ   َحدِّيثِّ   َوُمَناَسَبةُ   َوالسَُّنةِّ   ابِّ ْلكَِّتابِّ   لِّالِّ   اّللََ   إِّنَ   قـَْولِّهِّ   مِّنْ   ابِّ
ْلكَِّتابِّ   نـََعَشُكمْ  ابن حجر،  أعلم  َوهللا  جدا  ظَاهَِّرة    ابِّ الباري".  وقال246 /13،  فتح  "قاملال    ؛   اِلعتصام،   أحاديث  يف  أفرده  كتاب  له:  يلكوراين: 
املال كوراين:  إليه  حتقيقه  فأحال  عنده  يكن حاضرًا  مل  الكتاب  ذلك   أن   والظاهر احلنفي  ".  الشافعي ث  بن عثمان  إمساعيل  بن  ،  (هـ893  )ت:أمحد 
  134 /11، م2008 األوىل،: الطبعة، بريوت العرب، الرتاث إحياء دار، عناية عزو أمحد الشيخ: ق، حتقيالبخاري أحاديث رايض  إىل اجلاري الكوثر

 ـ وما بعدها
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  ن ي المؤمن  لته لكي يكون أمير  أهَّ   في شخصية البخاري أمور  ت يظهر لنا كيف اجتمع  ومن خالل ما سبق

البالد،  بين  وتنقله  الحديث،  طلب  في  ورحلته  به،  المحيطة  والبيئة  العلمية،  األسرة  حيث  من  الحديث؛  في 

 ليظهر ذروة ذلك في كتابه الجامع الصحيح.  .وسماته الشخصية، ومرحلته الزمنية، وتدرجه في التأليف..

 . قبله والتي بعدهترة العلمية التي فال :الثانيالمطلب 

ية التي سار عليها في  المنهج بحثه والقواعد    التي عاشها اإلمام البخاري على  ثرت الفترة الزمنية لقد أ

بداية ظهور  لدرجة أننا نستطيع أن نصف كتابه الجامع الصحيح بكونه يمثل مرحلة    صحيح،لجامع الل  هتدوين

  نتائج استقرار مصطلح وقواعد علم الحديث روآية ودرآية.

ت على األمة كرة العلمية التي مر  افي الجامع الصحيح الذ بشكل مختصر  دون لنا اإلمام البخاري    لقد 

من حيث تسلسل الكتب، ،  صحيحه الجامع ويات الموجودة في  لمرذلك من خالل تحليل األبواب وا، والمسلمة

 كما يلي: و ،عموماويمكن بيان مراحل التدوين في الحديث وعناوين األبواب، وتسلسل الروايات داخل الباب، 

األولى:   .1 الشفويغلبة  مرحلة  المرحلة  التدوين  النقل  مع    هذه: وعلى  القرآن  ظهرت  تدوين 

عصر سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عثمان رضي  العصر النبوي واستمرت إلى    الكريم في

 .تدوين لبعض األحاديث هللا عنهم، مع وجود 

الثانية:   .2 العامة،  مرحلةالمرحلة  الكم    التدوين  التصنيف  "مرحلة  عليها  نطلق  أن  ي": ويمكن 

نوع   الرواية، مع مراعاة  الحديث وضبط  الملفوظ من  تدوين  هو  والتصنيف وهدفها  تمثلت ، 

 .بالمصنفات التي تجمع الفقه مع التفسير مع الحديث 

الثالثة:   .3 والنقدالمرحلة  والتقصي  التحليل  "المعالجة مرحلة  مرحلة  عليها  نطلق  أن  ويمكن   ،

ووضع   والتحري،  والتقصي  الميداني،  والبحث  السند،  نقد  يظهر  وفيها  سبق:  لما  الكمية" 

ومعرفة العامة،  الحديثية  الحديث   القواعد  تدوين  أجزاء  من  جزء  بكل  الخاصة  ،  الضوابط 

 .وتمثلت بظهور التصانيف في السنن والمسانيد والموطأت وكتب اآلثار وغيرها

"التصنيف النوعي": وهي المرحلة التي ظهرت   االستنتاجمرحلة التنظيم والمرحلة الرابعة:   .4

  ة س خاصنتقاء من الكم السابق، بمقايي بظهور الجامع الصحيح، وتمثل هذه المرحلة مرحلة اال

 . وغيرهم أئمة الكتب الستةاإلمام مسلم وبقية و ،وضعت من قبل اإلمام البخاري

والتقويم:  الخامسةالمرحلة   .5 المراجعة  بشكل مرحلة  ما صنف  مناقشة  مرحلة  بمثابة  وهي   ،

ول  ، وفيها يظهر اكتشاف القواعد واألصص، على ضوء الشروط الموضوعة لكل مصنفاخ
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الزوائد والمصطلحات  وكتب  والمستخرجات،  المستدركات  فيها  ظهرت  المرحلة  وهذه   ،

 ...وغيرها، كما ظهر التنيف في علم مصطلح الحديث 

مر   مراحل  هي  المراحل  الح  ت وهذه  وعلم  الشرعية عموما،  العلوم  من  د بها جميع  بشكل خاص  يث 

ي   أيضا  وهي  ،  حيث كونه علما   المؤلفبمثابة خطوات عملية  تدوينه   ونتبعها  ، فهي  في مصنفاتهم  للعلوم  مفي 

حركة   لتطور  طبيعية  العلميمراحل  البحث  وأصول  تقتصر؛  التدوين  ال  هي    وهي  بل  فقط  العلم  ذات  على 

في   تتكرر  وهي  معرفية؛  بحثية  عملية  لكل  علمي؛  أ مواكبة  بحث  نقولي  أن  يمكن  إ ولهذا  القرون  :  فترة  ن 

تدوي  األولى، شهدت  تدوينهاالثالثة  الشريعة، وطرق  بعلوم  تعلق  ما  بين    ن كل  لقواعد معروفة  كانت تخضع 

"ال قبيل  من  فهي  العلم،  فكانعُرفأهل  المشهور،  كيفي "  قراءة  لكن  "التصورات"،  قبيل  من  القواعد  تلك  ة  ت 

علم  علوم القرآن وعلوم الحديث وها على األخرى ظهرت بظهور تدوين  احد الجمع بين تلك القواعد وتقديم إ

، ليكون هذا التدوين "التحليلي" لقراءة المنهج المتبع في التصنيف، هو من قبيل "التصديقات" التي  أصول الفقه

 إلى لترقى    في نهاية القرن الثاني  ؛ لقد ظهرت بوادر هذا المنهج في تصنيف العلوم  نظر واستدالل  تحتاج إلى

 وهللا أعلم.   .الى نهاية القرن الثامن.. وتستمر  في القرن الرابعذروتها من حيث البحث والتقصيي 

 : منهجية البخاري في تهذيب ما سبقه من مناهج التدوين: نيالمبحث الثا

والمناقشة   والتنظير  الجمع  مرحلة  بعد  جاء  التابيعن أويمكن  -لقد  وتابع  التابعين  بطبقة  نحصرها    ن 

،  رة اإلمام البخاريتف تمثلت ب  للعلوم وهذهمرحلة الجمع العام    -ويغلب عليه مرحلة النقل الشفوي على التدوين

(، بجمع ما دون لمن سبقه من مقول  Inputsوهذا ما يطلق عليه بحسب خطوات البحث العلمي "المدخالت" )

 ومكتوب.

لهذا ،  البخاري في تنظيم طريقة تنصيف للجامع الصحيح  للعلومالمبكرة  عملية التدوين    كثيرا  ساعدت و

ن  جاء بعده من أهل العلم.   قبوال   د  ج  نجد أن تبويبه و    من علماء عصره، وكذلك م 

للصحيح؟   البخاري  صناعة  على  أثرت  وكيف  التدوين؟  عملية  مرت  كيف  ترى  اإلمام  لنا  يذكر  فيا 

ي ج  )ت:  ن  صنف في الكتب اب ُن ُجر  ؛ (23) ، وقد أكثر اإلمام البخاري من الرواية عنه(22) هـ(150الذهبي أن أول م 

ي   ادِعي  )ت: وفي الكوفة ي ح  ائِد ة  الو  ك ِريَّا بِن أ بِي ز  هـ(، وقد قال الذهبي في حقه: "ك ان  ثِق ة ،  184أو    183ى بُن ز 

 

 .6/327،  سري أعالم النبالءينظر: الذهيب،   (22)
 .170، 168، 154،160، 153، 124، 118، السلطانية، مثال يف اجمللد األول من تسعة جملدات: صحيح البخاريينظر:  (23)
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د ِ  الُمح  اِء  فُق ه  يُع د  ِمن   ك ان   و  ف ِة،  بِالُكو  الُكتُب   نَّف   ن  ص  ُل م  أ وَّ إِنَّهُ   : ن  لُو  ي قُو  و  ِدي ِث،  الح  س ن   ف ِة"ح  بِالُكو  ثِي ن  
، وقد  (24) 

 .(25) وعن غيره  روى اإلمام البخاري عنه

 المطلب األول: تدوين البخاري في صحيحه منهج التوثيق للتدوين العلوم.

  بعد أن تمَّ ها جاءت  نالحديث وباقي العلوم اإلسالمية، أ  المنقول من    تفسير الدافع للتدوين بيان  ويمكن  

الجزيرة العرب في  إلى ضبط تدوين الحديث؛ وذلك ألن    ةظهرت الحاج  (26) ة ضبط كتابة المصاحف العثماني

التدوين موجود في عهد النبي صلى هللا    ل؛ فأص(27) أمة تحفظ في طبعها، والتدوين عندها يكون لكل أمر عظيم

لنا اإلمام البخاري األمر بكتابة القرآن ع ِن    ق  ، ولهذا قد وثَّ (28) عليه وسلم بما يطلق عليها تسمية "كتاب الوحي"

اِء، وينقل لنا البخاري ذلك بسند  حِ    هالب ر  بِاللَّو  ل ي ِجئ   ي د ا و  ِلي ز  إلى النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال: "اد عُ 

الك تِِف   و  اةِ  الدَّو  ..."  -و  تُب   اك    : ق ال  ثُمَّ  اةِ؛  الدَّو  و  الك تِِف  أ ِو 
وثق،  (29) بكر    كما  أبي  سيدنا  زمن  التدوين  فترة 

ليبلغ ذروة الجمع والنسخ بعد الجمع و الصديق رضي هللا عنه   اليمامة؛  كان جمع القرآن الكريم، بعد معركة 

حد مخافة االختالف في ، فيحمل الناس على حرف وا (30) األول في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه

ب ي ِر،   اإلمام البخاريى، حيث روى لنا  كتاب هللا تعال  ب ن  الز   ِ ع ب د  َّللاَّ ، و  ب ن  ث ابِت  ي د   ان  د ع ا ز  أ نَّ ُعث م   ، أ ن س  ع ن  

اِحفِ  ص  ب ِن ِهش ام  ف ن س ُخوه ا فِي الم  اِرِث  ب ن  الح  ِن  م  ح  ع ب د  الرَّ ب ن  الع اِص، و  س ِعيد   و 
وبسبب النصوص التي ،  (31) 

 

، بشار عواد معروف، وشعيب تقريب التهذيب؛ ابن حجر،  340،  8/339،  سري أعالم النبالءروى عنه اصحاب الكتب الستة، ينظر: الذهيب،      (24)
 .841األرنؤوط، 

 . ، وغريها115، 63، 4/13، 1/84، السلطانية، مثال : صحيح البخاريينظر:  (25)
؛ يف قصة اسالم عمر أن وجد صحفا يف بيت أخته فاطمة، وكان يقرأ منها  2/15،  التاريخ الكبريكتب النيب إىل أهل الطائف مثال، ينظر: البخاري،    (26)

 .1/139، سري أعالم النبالء؛ الذهيب، 296/ 1، السرية النبوية خباب، ينظر: ابن هشام، 
  عبد  طه:  ق، حتقالسرية النبوية ،  (هـ213:  ت)  املعافري،  احلمريي  امللك  عبد  الدين  مجالبن هشام:  مثل أمر الصحيفة ومقاطعة بين هاشم، ينظر: ا  (27)

 .1/179، سري أعالم النبالء ؛ الذهيب، 2/3، املتحدة الفنية الطباعة شركةي، سعد وفالرؤ 
هـ، 1397  الثانية،:  الطبعة،  بريوتو   دمشق  ،الرسالة  مؤسسة  ،القلم  دار،  العمري  ضياء  أكرم:  ق، حتقياتريخ خليفه بن خياطينظر: خليفة بن خياط،    (28)

ابن كثري:  99ص والنهاية ،  (هـ774:  ت)  الدمشقي  ث   البصري  القرشي  عمر  بن  إمساعيل   الفداء  أبو؛  دمسق،  البداية  الفكر،  دار  ، م1986، 
يَ  َعَلْيهِّ   َوَساَلُمهُ  اّللِّ  َصَلَواتُ  َيَدْيهِّ  َبنْيَ  َوَغرْيِّهِّ  اْلَوْحيِّ  ُكَتابُ   وأما فصل، "5/339-355 ُهمْ  َوَرضِّ  . "َأمْجَعِّنيَ  َعنـْ

 ."اَبُب َكاتِّبِّ الَنيبِّ ِّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ (، "4990، ح )6/184، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (29)
اللجنة الوطنية لإلحتفال ِبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري، بغداد، الطبعة األوىل: ،  رسم املصحف دراسة لغوية اترخييةينظر: غامن قدوري احلمدي،    (30)

 .128-95م، 1982
 ." وينظر متام احلديثقـَُرْيشٍ  بِّلَِّسانِّ  الُقْرآنُ  نـََزلَ  اَببُ (، "3506،  ح )6/180، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (31)
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الكتاب لكيفية  مبينة  المرحلة،  ةوردت  لتلك  "التحليل"  من  ، ظهر  الحكمة  في  يكتب  الباقالني  اإلمام  نجد  ولهذا 

 .(32) حمل الناس على حرف واحد لتحقيق المقصد من تالوة القرآن الكريم

" تدوين الحديث النبوي بصورة خاصة، وعرف    فقد أسست عملية "جمع" و"نسخ" المصاحف "عرف 

: تدوين باقي العلوم بشكل عام   ، ووجه المقاربة تظهر من خالل المقارنة بين ما يلي 

شهد عملية جمع المصحف في زمن سيدنا أبي بكر، تقديم "الملفوظ" على "المكتوب"، ويثبت   .1

ثابت   بن  الموقوف على زيد  الحديث  في  في جامعه  البخاري  هذا  وقصة  رضي هللا عنه  لنا 

فوظ مع تتبعه لمن  ه داللة أنه دون المنقول المحوفيوكيف كان يتحرى التدوين،  جمع القرآن،  

مرحلة األولى تقديم الملفوظ على  الكان تدوين الحديث في    عُرف، وعلى هذا ال(33) كتب متفرقا

 يات، ومثله الفقه. ت حركة الجمع والتدوين والروا هرلمكتوب، فظا

ال .2 المصاحف، والغاية منه  ت جاء  مرحلة بعد هذه  الناس على "المكتوب"    امرحلة نسخ  حمل 

ال  هذا  وعلى  أغلبهم،  ووفاة  "الملفوظ"  من عاصر  الحديث،    عُرفلقلة  تدوين  سارت مرحلة 

ولضبط الملفوظ ظهرت الكتابة في علم الرجال أوال كعلم "دراية" ثم كتابة المنطوق "كعلم 

البغدادي بسنده إلى إسماعيل بن محمد الجبريني، قال: سمعت يحيى  ، وينقل الخطيب  ية"روا

ب  إِل ي ك  ث   ا أ ح  ك ِريَّا أ ي ُهم  ي ا أ ب ا ز  : ف قُل ُت ل هُ  ث ب ُت ِكت اب  ق ال  ا ث ب ُت ِحف ظ  و  ب ُت  بن معين، يقول: "ُهم 

ِكت اب " ث ب ُت   : ق ال  ِكت اب   ث ب ُت  أ و   ِحف ظ  
نج  ؛(34) أ  الفقه، مثل  تدوين  ه فيد ومثل هذا  صول كتب 

العمدة في الترجيح داخل المذهب، مثل األصول الستة لمحمد بن الحسن    تعد    والتي  المذاهب 

 وهكذا.  -إذا نظرنا إليه كمصدر للمالكية–الشيباني، وكتاب األم للشافعي، والموطأ  

يكثر من "الملفوظ" فيضع بابا  يشير  في تدوينه للجامع الصحيح    عُرفاإلمام البخاري بهذا ال  لقد أخذ 

ب س   (35) فيه إلى ذلك، مع األخذ بـ"المكتوب"، بشرط التثبت  ، فإذا وقع الخالف رجح ذلك مثل حديث "إِنَّ َّللاَّ  ح 

" كَّة  الق ت ل  ِ    ثم يقول بعدها  ع ن  م  ع لُوهُ )البخاري(  "ق ال  أ بُو ع ب ِد َّللاَّ اج  ع ل ى الشَّك ِ الِفيل  أ ِو الق ت ل     ك ذ ا، ق ال  أ بُو نُع ي م  و 

" غ ي ُرهُ ي قُوُل الِفيل  و 
 (36). 

 

، م2001،  َعَمان   ،الفتح  دار،  القضاة   عصام  حممد:  حتقيق،  االنتصار للقرآن،  (هـ403:  ت)  املالكي  حممد  بن  الطيب  بن  القاضي حممدالباقالين:    (32)
 .وما بعدها من احلكمة يف مجع الناس على حرف واحد 107 ،رسم املصحف؛ وينظر: غامن قدوري احلمدي، 1/57

البخاريالبخاري،    (33) السلطانية،  صحيح  مَجْعِّ  ، "6/183،  الرتمذي،  الُقْرآنِّ اَبُب  الرتمذي"؛  يعلى التـَْوبَةِّ   ُسوَرةِّ   َومِّنْ :  اَبب  "  5/134  ،سنن  "؛ واب 
 . وغريهم 5/146، املعجم الكبري؛ الطباين، 1/72، املسنداملويل، 

البغدادي،    (34) الراوي والسامعاخلطيب  الدين  225 /2،  الرايض  ،املعارف  مكتبة،  الطحان   حممود  ، حتقيق:اجلامع الخالق  السيوطي: جالل   عبد؛ 
  .38 /2، دار طيبة، الفارايب  حممد نظر  قتيبة أبو، حتقيق: تدريب الراويهـ(، 911ر، )ت:بك أب بن الرمحن

ْنَصاتِّ لِّْلُعَلَماءِّ ، "1/35، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (35)  . "اَبُب كَِّتابَةِّ العِّْلمِّ ، "1/33"، اَبُب اإلِّ
 . "اَبُب كَِّتابَةِّ العِّْلمِّ (، "112، برقم )1/33، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (36)
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الحديث كان   أن تدوين  البخاري  لنا  النبي صلى هللا عليه وسلم،له  ويدون  يؤيده في عصر  فزمن    ما 

وسلم   عليه  هللا  صلى  مثل  النبي  ذلك،  على  أمثلة  فنجد  للحديث،  التدوين  من  يخُل  بكر لم  أبي  سيدنا  تدوين 

، لكن األصل (37) وأبي أيوب األنصاري رضي هللا عنهم، وغيرهم  ةأمامة الباهلي، وأبي هرير  الصديق، وأبي

عنص وجود  قبوله  الروافي  قبول  في  وهو"التحري"   مهم  جامعه ر  في  البخاري  لنا  ويثبت  بها،  واألخذ    ية 

سى األشعري من وجه، وموقوف من  وم  كحديث مرفوع عن أبي  ذانصحيح ذلك، حينما يروي حديث االستئال

نَّ ع ل ي ِه بِب ي ِن ة " من أبي موسبن  وجه أخرى لطلب سيدنا عمر   ِ ل تُِقيم  َّللاَّ ى على  الخطاب رضي هللا عنه البينة " و 

بنت قيس، في قضية، ومثله سار اإلمام مسلم في روايته عن سيد (38) يتهروا يقبل قول فاطمة  لم  أنه   نا عمر 

الكتاب طال عموم  ظاهر  لمخالفته  ن ف ق ة "،  ال   و  ن ى  ُسك  ا  ل ه  ع ل   ي ج  "ل م   وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  وأن  قها 

 .(39) والسنة

النبي صلى  ما ُكتب من حديث عن  ويوثق األمام البخاري هذا األمر مفصال من خالل ما دونه وتتبعه م

و وسلم،  عليه  ومثَّ ما  هللا  والتابعين،  الصحابة  عن  )األوسط("كتب  الصغير  "التاريخ  كتابه  في  لذلك  ،  (40) ل 

، لنستدل به على كتابة الحديث في زمن النبي  صلى هللا عليه وسلم، ومثل لهذا الكثير  (41) وكتابه التاريخ الكبير

 

الشيخ األعظمي أمساء )  (37) ينظر: حممد مصطفى األعظمي،  52قد ذكر  الكتابة.  إليهم  النبوي( من الصحابة وأسند  املكتب  دراسات يف احلديث   ،
 .142-1/92م، 1980اإلسالمي، بريوت، 

ْع«  (38) ْستِّْئَذانِّ َثاَلًثً ( "6245برقم )  8/54، السلطانية،  صحيح البخاري. البخاري،  »إَِّذا اْسَتْأَذَن َأَحدُُكْم َثاَلًًث فـََلْم يـُْؤَذْن َلُه فـَْلرَيْجِّ "؛  اَبُب الَتْسلِّيمِّ َواِلِّ
 .. وغريهم.  3/1694، صحيح مسلماه: مسلم ، ، ليثبت ما نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ورو َسعِّيٍد اخلُْدرِّي ِّ  بوأَ فقام معه 

ه  سنن يف ؛ والنسائي 2/475 يف سننه؛ والرتمذي 2/288، يف سننه"؛ وأبو دواد هَلَا نـََفَقةَ  َِل  َثاَلًثً  اْلُمطََلَقةِّ  اَببُ ، "2/1118رواه: مسلم يف صحيحه  (39)
حلقها، من نفقه وسكىن، وخمالفة عموم الكتاب والسنة، وهو مسلك من مسالك احلنفية  . وعدم اِلخذ بقوهلا ألن يف ذلك تضييع  6/209  )اجملتىب(،

ْئتِّ  إِّنْ النسائي: " يف الرتجيح؛ وأيضا فعل سيدان عمر هو من قبيل القضاء واحلكم، ألن بينة اآلية أقوى من بينة الرواية املنفردة، وهلذا قال هلا يف روية   جِّ
  زهري   حممد، حتقيق:  شرح معاين اآلاثر،  هـ(321:  تأبو جعفر أمحد بن حممد األزدي احلجري املصري )ر: الطحاوي:  "، وينظَيْشَهَدانِّ   بَِّشاهَِّدْينِّ 

 .(4521، برقم )3/67، م1994، الطبعة: األوىل، عامل الكتب،  احلق جاد سيد حممد، و النجار
؛ وكتاب يزيد  1/16،  التاريخ الصغري )األوسط(. ومثله كثري يف:  إِّيَلَ هَِّشام  َعْن أَبِّيهِّ َعْن َعائَِّشةَ َكَتَب  :الَلْيُث قَاَل    مثال ما رواه البخاري بسنده عن      (40)

؛ وكذلك كيف أن الكتابة كانت منتشرة، كما يذكر اإلمام البخاري بسنده إىل أب بكر بن حممد بن  1/41بن أب سفيان إىل عمر رضي هللا عنها،  
َية وِلت َأن عمر بن عبد الْ خزام : " اَلفَته اْكُتْب يل ُنْسَخة صدقَات َأْصَحاب الَنيبِّ هللا صلى هللا َعَلْيهِّ َوسلم َوَتْسمِّ ا وارفع يفِّ أنساهبم َعزِّيز كتب إِّلَْيهِّ يفِّ خِّ

  سهل   َعن  جرير  َعن  إِّْسَحاق  قَالَ ل: "؛ وكذلك أثبت املراسلة بني السلف، حيث قا1/216"،  واكتب إِّيَل  احَلدِّيث اَلذِّي َحَدثتينِّ َعن عْمَرة َعن َعائَِّشة
 .2/139"، َسْلَمانَ  إِّىَل  الَدْرَداءِّ  َوأَبُو الَدْرَداءِّ  َأبِّ  إِّىَل  َسْلَمانُ  َكَتبَ   أَبِّيهِّ  َعنْ 

اختلف يف  -  رزيق  أن   يحىيبسنده عن؛ وما رووه  2/227"،  َأبِّ   إىل  ُعَمر  كتب":  بردة  َأبِّ   َعنْ   أَبِّيه  َعنْ   بسنده عن  التاريخ الكبريمثال ما رواه يف      (41)
ُمَعاوِّيََة: مسِّعْ ؛ وكذلك ما رواه بسنده  95/ 3"،  حبديثني  إليه  كتب  العزيز  َعْبد  ْبن  ُعَمر  أن "  :أخبه   حيان   ْبن  -ضبط امسه َ    تُ أن املغرية كتب إىل  الَنيبِّ

يم ْبن اْلُمطَلِّبِّ ْبن الَسائِّبِّ َعْن أَبِّيه   عن؛ وكذلك يف تدوين الصدقة )الوقف( ما رواه بسنده  3/180،  َصَلى اّلَلُ َعَلْيهِّ َوَسَلَم يفِّ الدَُّعاءِّ  حُمََمد ْبن إِّبـْرَاهِّ
بَِّداَريْ "َعْن َجد ِّهِّ قَاَل:   ْبُن َأبِّ َوَداَعَة  الَسائُِّب  ْبُن َأبِّ َوَداَعَة يفِّ َتَصَدَق  الَسائُِّب  يمِّ َهَذا َما َقَضى  الَرمْحَنِّ الَرحِّ ْلَمدِّيَنةِّ َوَمَكَة َكَتَب بِّْسمِّ اّللِّ  َدارِّهِّ اَليتِّ    هِّ ابِّ
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ا نفهم ليفه، لكنن عليه وسلم كمقصود أصالة من تأي صلى هللاأن يدون المروي عن النب   أراد قد  من األمثلة، و

للروا التدوين  أن هذا  يفسر  تبعا  العلوم اإلسالمية عموما ، وهذا  لمنظومة  التأسيس  قبيل  تبويب  لية جاء من  نا 

وبيان من قول    البخاري لبعض األبواب في الجامع الصحيح دون أن تحتوي على حديث، مكتفيا بذكر آية فقط

 .(43)ين الفقهاءب، أو ذكر حديث اشتهر (42)أهل العلم

إثب  وات  وألهمية  تدوذلك  من  تخُل  لم  الفترة  هذه  جامعه أن  في  البخاري  اإلمام  أفرد  للحديث،  ين 

جمعا  من األحاديث تشير    "، ليذكر تحتهالصحيح بابا  من أبواب كتاب العلم جعله تحت عنوان "ب اُب ِكت اب ِة الِعل مِ 

ر النبي  سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وحديث أم    د  ن  إلى تدوين الحديث، مثل حديث الصحيفة التي عِ 

به   يثبت  عنه  هريرة رضي هللا  أبي  موقوفا  عن  وحديثا   ِن،  الي م  ِل  أ ه  ِمن   لرجل  بالكتابة  وسلم  عليه  صلى هللا 

 .(45) يات آ ، وغيرها من الرو(44) رضي هللا عنهما ون عمرالكتابة عن سيدنا عبد هللا ب 

 خصائص المرحلة التي سبقت فترة تدوين الجامع الصحيح:  المطلب الثاني:

: بيان ويمكن   مالمح وخصائص هذه المرحلة من خالل ما يلي 

أمرٌ  .1 وهو  الحديث،  طلب  في  الرحلة  ابِن    ظاهرة  عن  روي  الحديث؛  طلب  تحصيل  في  مهم 

ُل في طلِب   بلِدِه، وال يرح  دا  منهم رجٌل يكتُب في  نُِس منهم ُرش  تُؤ  ال  : "أربعةٌ  أنه قال   ، ِعين  م 

أصحاِب (46)الحديِث" برحلِة  األمِة  هذِه  عن  البالء   يدفُع  هللا   "إنَّ  أدهم :  بُن  إبراهيُم  وقال    ،

دوَّ (47)الحديِث" ولهذا  الكبير،  تاريخه  في  الرحالت  البخاري  الرواي  ،(48) ن  عالقة  ذكر  مع 

 

ََكَة اْلَكْعَبةَ  ََكَة يفِّ ُحُرَماتِّ اّللِّ َوِبِّ ْلَمدِّيَنةِّ َوَدارِّهِّ اَليتِّ ِبِّ   ْبن  احلميد َعْبد ْبن سيفبعضهم عن بعض، ما رواه بسنده عن  ح وعن كتابه الصحبة4/149"، ابِّ
 .6/157رضي هللا عنها، إىل اىب موسى  ُعَمر؛ وكتابه 172/ 4"، كتب اْبن َعَباس َحَدثـََنا أَبُو الدرداء" َعَباس ِلْبن مؤاخيا وََكانَ  أَبِّيه َعنْ  حَمُْمود

 . 1/21، السلطانية، صحيح البخاري" البخاري، اْلعِّْلمِّ  َفْضلِّ  اَببمثال: " (42)
قْ   تـََوَضَأ،  إَِّذا»  َوَسَلمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ِّ   قـَْولِّ   اَببُ مثال: "  (43) رِّهِّ   فـَْلَيْستَـْنشِّ َْنخِّ اءَ   ِبِّ

َ
السلطانية، ،  صحيح البخاري"، البخاري،  َوَغرْيِّهِّ   الَصائِّمِّ   َبنْيَ   ُُيَي ِّزْ   َوملَْ   «امل

3/31. 
 . وما بعدها 1/33، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (44)
: َكْيَف ُيْكَتُب َهَذا: َما َصاََلَ ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن، َوُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن،  ، "3/184، السلطانية،  صحيح البخاريمثال: صلح احلديبية وكتابته. البخاري،    (45) اَبب 

 َهَلَل،   أَوْ   محَِّد،  أَوْ   َكَبَ،  أَوْ   َسَبَح،  أَوْ   قـَرَأَ،  أَوْ   َفَصَلى،  اليَـْوَم،  أََتَكَلمُ   ِلَ   َواّللِّ :  قَالَ   إَِّذا  اَببُ "  138/  8"؛ والكتابة هلرقل،  يـَْنُسْبُه إِّىَل قَبِّيَلتِّهِّ أَْو َنَسبِّهِّ َوإِّْن مَلْ  
 . "؛ وغريمهانَِّيتِّهِّ  َعَلى  فـَُهوَ 

، تدريب الراويهـ(،  911ر، )ت:بك  أب  بن  الرمحن  عبد؛ السيوطي: جالل الدين  225 /2،   اجلامع الخالق الراوي والسامعاخلطيب البغدادي،    (46)
  .587 /2، دار طيبة، الفارايب  حممد نظر قتيبة أبوحتقيق: 

العراقي:    (47) الدين  الفضلزين  )  أبو  احلسني  بن  الرحيم  العراقي(،  هـ(806:  تعبد  ألفية   = والتذكرة  )التبصرة  وعبد    ،شرح  عيسى  ماهر  حتقيق: 
   .2/41، م2002الطبعة: األوىل، ، دار الكتب العلمية، بريوت اللطيف، 
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ف الشيخ  يضيفبشيخه  لقب  اسمه  الصحيح(49) إلى  جامعه  في  هذا  نرى  وكذلك  ضبط    ،  من 

والمكان العراق(50) للزمان  في  الحالي  يومنا  إلى  العرف مستمرأ  هذا  ليبقى  والهند من (51)؛   ،

شيخه إلى  التلميذ  كتابا  (52) نسبة  ذلك  في  البغدادي  الخطيب  وهذا  (53) ؛وقد صنف  من ،  النوع 

بالجغرافيا من جهة والتسلسل الزماني من جهة   التدوين أسهم بضبط حركة الراوي المتعلقة 

أخرى، ليضف عليها البخاري شرط اللقيا والثبت، وبهذا يستطيع أن تظهر حركة العلم بين 

 أهله من خالل رجال الرواية في الجامع الصحيح.

اِلح  الحفاظ  معه علم الجرح والتعديل، ق ال    ليظهر  ظهور اإلسناد في هذه الفترة، والتثبت، .2 ص 

د ال ب غ د اِدي   مَّ : "أول من تكلم فِي الرجال شعبة ب ن الحجاج ثم تبعه يحيى  (54)هـ(293)ت:   ب ن ُمح 

ِعين" م  ب ن  ويحيى  حنبل  ب ن  د  م  أ ح  تبعه  ثم  القطان،  س ِعيد  ب ن 
أئمة   ،(55)  كبار  عن  ينقل  وهو 

"ُكل  القائل:  هـ(  160شعبة بن الحجاج )ت:     المؤمنين في الحديث االسناد وعلى رأسهم أمير  

ب ق ٌل" لٌّ و  ن ا ف ُهو  خ  ب ر  أ خ  دَّث ن ا و  ِديث  ل ي س  فِيِه ح  ح 
، وشعبة من رجال الصحيح روى البخاري  (56) 

 

  أَْعَلمَ  َلقِّيتُ  َفَما اْلعِّْلمِّ  طََلبِّ  يفِّ  ُكَلَها  اأْلَْرضَ  طُْفتُ : يـَُقولُ  َمْكُحوِل مسِّْعتُ  قَالَ  إِّْسَحاقَ  اْبنُ ينظر ترمجة: "سعيد بن املسيب"، حيث يروي يسنده عن "  (48)
 . 3/511، التاريخ الكبري". البخاري، اْلُمَسي ِّبِّ  اْبنِّ  مِّنَ 

(49)    " ترمجة:  مثال  و"َمْعَمر  إىل   رحل  ألَنَهُ   معمري  َوقِّيلَ   والثوري،   معمرا  مسع  املعمرى  سفيان   أَبُو  محيد  ْبن  حُمََمدينظر   البغدادي  النوشجان   ْبن  حُمََمد"، 
 .253، وص 1/69، التاريخ الكبري". البخاري، العزيز َعْبد ْبن سويد إىل رحل ألَنَهُ  السويدي قِّيلَ  وإَّنا السويدي

، ابب "صالة النوافل"،  اجلامع الصحيح يف هذه الغزوة. ينظر: البخاري،  أيوب األنصاري    أبمثل إثبات التحديث يف غزوة القسطنطينية وقبيل وفاة      (50)
ثـَْننْيِّ   يـَْومِّ   َمْوتِّ "  اَببُ ؛ ومثله وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني، ينظر:  2/59(،  1186برقم ) ؛ ويف وفاة عمر 2/102(،  1387"، برقم)اِلِّ

النفر الذي تويف رسول هللا صلىى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض،   . َوالزَُّبرْيَ   ْلَحَة،َوطَ   َوَعلِّيًّا،  ُعْثَماَن،  َفَسَمى   رضي هللا عنه، حينما حصر اخلالفة يف 
ُهَما"اَبُب ينظر:  َي اّلَلُ َعنـْ ؛ وعمر النيب صلى هللا عليه وسلم  2/103(، 1392"، برقم )َما َجاَء يفِّ َقْبِّ الَنيبِّ ِّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلَم، َوَأبِّ َبْكٍر، َوُعَمَر َرضِّ

ت ِّنيَ عن وفاته هو   .4/186(، 3536"، برقم )فَاةِّ الَنيبِّ ِّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ وَ "اَبُب ، ينظر: اْبُن َثاَلٍث َوسِّ
الشيخ من خالل مناظرته مع علماء الشيعة يف النجف    واشتهر"؛  أمحد بن سويدمثل نسبة عالمة بغداد الشيخ "عبد هللا السويدي" إىل خاله الشيخ "     (51)

: له   قدم  ،النجف   مؤمتر  : عبد هللا السويدي،قدمة؛ ترك لنا شرحا لصحيح البخاري. ينظر امل(هـ1156  ـ  شوال  ـ  26)"  أفشار  شاه  اندرأمام الشاه "
؛ كما جند يف شبه  64-60  م، 1937،بغداد،اآلداب  مطبعة  ،األذفر  املسك  ،اآللوسي  شكري  حممود؛  بغداد،  البصري  مطبعة  اخلطيب،  الدين  حمب

 . القارة اهلندية لفظ القامسي واألعظمي
  اخلواطر   نزهة)  بـ  املسمى  األعالم  من  اهلند  اتريخ  يف  مبن  اإلعالم،  (هـ1341:  ت)  الطاليب  احلسين  العلي  عبد  بن   الدين  فخر  بن  احلي  عبدينظر:      (52)

 .  م1999 األوىل،: بريوت،الطبعة، حزم ابن دار، (والنواظر املسامع وهبجة
، شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي(،  هـ(806:  تأبو الفضل عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أب بكر بن إبراهيم )  :زين الدين العراقي  (53)

 هذا الكتاب سبق ذكره، لذلك ِل ينبغي ذكر معلومات النشر مرة أخرى.  .تعليق: حممد بن احلسني العراقي، دار الكتب العلمية، بريوت
هتذيب  ،  هـ(742:  تأبو احلجاج املزي: مجال الدين ابن الزكي أب حممد يوسف بن عبد الرمحن القضاعي الكليب )كان اماما يف احلديث. ينظر:    (54)

 .3/127، 495/ 12م، 1400/1980الطبعة: األوىل، ، بريوت ،مؤسسة الرسالة، ق: بشار عواد معروفيق، حتالكمال يف أمساء الرجال
 .12/495، هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ، أبو احلجاج املزي (55)
؛ ابن امللقن: 283،  املنورة   املدينة  ،العلمية  املكتبة  ،  املدين   محدي  إبراهيمـــ    السورقي  عبدهللا  أبو:  ق، حتقيالكفاية يف علم الروايةاخلطيب البغدادي،    (56)

 ، دمشق  النوادر،  دار،  دار الفالح، حتقيق:  الصحيح  اجلامع  لشرح   التوضيح،  (هـ804:  ت)  املصري  الشافعي  علي  بن  عمر  حفص   أبو  الدين  سراج
 .1/41، م2008 األوىل،: الطبعة، سوراي
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" إِي اس  أ بِي  ب ُن  "آد ُم  دَّث ن ا    (57) هـ(221)ت: عنه من طريق شيخه  "بقوله: "ح  ال    ديث اأح  ُشع ب ةُ 

ِليِد ِهش اُم   ،(58) ، ويجعل حديثه حديث الباب " حديثا150"   قُل عن ت ومن طريق شيخه "أ بُو الو 

ِلِك" الم  ع ب ِد  ) ع يقُل  ال  بما   ،(59)هـ(  227)ت:   ب ُن  الباب ،  (80ن  حديث  حديثه    ، (60)ويجعل 

ن اِد ال ع اِلي ُسنَّةٌ   ؛ وغيرهما وكذلك البحث عن علو السند، وفي هذا قال اإلمام أحمد: "ط ل ُب اإِلس 

" ن  س ل ف  ع مَّ
ن اد النَّاِزل  (61)  س  ِ ه، واإلسناد  ق، وقال يحيى بن معين: "اإل  ج    ة قرب   العاليرحة فِي ال و 

ُسوله صلى هللا عليه وسلم" ر  ت ِهي؟  (62) إِل ى هللا و  ت ش  ا  ات  فِيِه: "م  ِضِه الَِّذي م  ر  فِي م  ل هُ  ، وقِيل  

ع اِلي" ن ادٌ  إِس  و  اِلي،  خ  ب ي ٌت   "  : ق ال 
دَّث نِي"  (63)  "ح  بقوله  عنه  بالرواية  بالبخاري  صرح  وقد   ،

و"س ِمع ُت"
ومن ذلك روايته "الثالثيات"، فنجد في وقد حرص اإلمام البخاري على هذا،    ؛(64) 

 .(65) " حديثا  22جامعه الصحيح أنها وصلت إلى "

النبي .3 إلى  المرفوع  فنجد  التدوين،  في  والتداخل  الرواية،  في  وسلم،  التنوع  عليه  هللا  صلى 

والموقوف إلى الصحابي رضي هللا عنه، والمقطوع إلى التابعي، وخير مثال على هذا التنوع 

؛ كما نجد البخاري في الجامع الصيحيح يذكر مثل أقوال (66) اإلمام مالك في الموطأما صنفه  

يُث تكون تلك الروايات مكملة االصح بة والتابعين لتحقيق مقصده من الباب الذي بوب له، بح 

 

مات. روى عن ابن أب ذئب وشعبة وشيبان النحوي ومحاد بن نشأ ببغداد وارحتل يف احلديث فاستوطن عسقالن إىل أن  ،    عبد الرمحن بن حممدامسه:    (57)
 . 1/196، هتذيب التهذيب، روى عنه البخاري مسلم والرتمذي وابن ماجه. ينظر: ابن حجر، سلمة والليث وورقاء ومجاعة

ْسلُِّم َمْن َسلَِّم (، "10، ح  )1/11، السلطانية، مثال: صحيح البخاريينظر:  (58)
ُ
: امل ْسلُِّموَن مِّْن لَِّسانِّهِّ َوَيدِّهِّ اَبب 

ُ
: ظُْلم   (، "32،  ح  )15/ 1"، امل اَبب 

ْلَماءِّ (، "150،  ح )1/42"، ُدوَن ظُْلمٍ  ْستِّْنَجاءِّ ابِّ  . "، وغريه كثرياَبُب اِلِّ
 .816، بشار عواد، وشعيب األرنؤوط، ، تقريب التهذيبروى عنه الستة. ينظر: ابن حجر،   (59)
: َعاَلَمُة اإلُِّيَانِّ ُحبُّ األَْنَصارِّ (، "17،  ح )1/12، السلطانية، مثال:  البخاريصحيح  ينظر:    (60) : َهْل ُُيَْعُل لِّلن َِّساءِّ (، "15،  ح ) 1/32"،  اَبب  اَبب 

َدٍة يفِّ العِّْلمِّ؟  . "، وغريه كثرياَبُب َما يـَُقوُل عِّْنَد اخَلاَلءِّ (، "142،  ح )1/40"، يـَْوم  َعَلى حِّ
 معرفة ،  (هـ643:  ت)  الدين  تقي  أبوعمرو،  الرمحن،  عبد  بن  عثمان ؛ ابن الصالح:  1/123،  اجلامع الخالق الراوي والسامع اخلطيب البغدادي،    (61)

عرت،  الصالح   ابن  مبقدمة  ويُعرف  احلديث،  علوم  أنواع الدين  نور  حتقيق:  الفكر،  السيوطي،  256م،  1986،  سوراي  ،دار  الرواي ؛  ،  تدريب 
2/605. 

مكتبة ،  مصطفى عاشور، حتقيق:  بلدة   أربعني  من  شيخا  ألربعني  حديثا  أربعون،  (هـ571:  ت)  احلسن  بن  علي  القاسم  أبو  الدين،  ثقةابن عساكر:    (62)
 . 20، القاهرة ،القرآن 

 .256، الصالح  ابن مقدمةابن الصالح،  (63)
 . "1576، ح "2/145(، 3751، برقم )5/26، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (64)
يمَ   ْبنِّ   َمك ِّي ِّ روى عن طريق    (65)   ، (3041)،  (2960)  (،2289)  ،(2007) ،(561)،  (502)  ،(497)(،  109، األحديث ذوات األرقام: )إِّبـْرَاهِّ

مٍ   َأُب ؛ وعن  (6891)،    (5497)،  (4206) ؛  (7208)،    (5569)،  (4272)،  (2477)،  (2295)  ،(1924):  خَمَْلدٍ   ْبنِّ   الَضَحاكِّ   َعاصِّ
. ينظر:   (7421)،  ََيْىَي   َخاَلد ْبنِّ ؛ وعن  ( 3546)،  َخالِّدٍ   عَِّصام ْبنِّ ؛ وعن  ( 6894)،  (4499)،    (2703)  ،    َعْبدِّ اّللِّ اأْلَْنَصارِّي ِّ   ْبنِّ   حُمََمدِّ وعن  

 . جلامع الصحيحاالبخاري، 
، موقوف  مالك  عند  واألصح  عنده،  فليس  َيىي  بن   َيىي  غري  املوطأ  رواة  سائر   ووقفه، مثال: حديث "كل مسكر حرام"،  املوطأمالك بن أنس،    ينظر:  (66)

 .، وغريه119/  1، وكذلك حديث الوليمية: 1/105
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الرسول صلى هللا عليه وسلم  و"وقفه"  إلى  ، وقد يثب "رفعه"  (67) لحديث الباب أو مبينة له

الصحابي داللة (68) إلى  لبيان  جعلها  شرطه  على  تكن  ولم  رواية  عنده  يترجح  لم  وإذا    ،

 .(69)الباب 

محاولة وضع القواعد الضابطة للرواية التي يسعى المحدث إلى جمعها، فيضع ضوابط يلتزم   .4

القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي )ت: نحو    ن ذلكوقد بي  بها، ويبني كتابه عليها؛  

المحدث الفاصل"، فقد جمع بين المصطلح والطبقات بشكل فريد، فأرد أن هـ( في كتابه "360

، وهناك مالحظة هامة وهي: أن جميع  (70) يحلل مسلك علماء الحديث في التعديل والتضعيف

جمال فيها  وين الصحاح الستة، فهي من حيث اإل كتب المصطلح التي وصلت إلينا هي بعد تد 

تقسيم متبع، يكاد يجمع عليه أهل الحديث، هو حاكم على تقسيم الحديث، ونستطيع أن نحصره  

وهو من حيث طرقه ينقسم الى : "مرفوع" و"موقوف" و"مقطوع"،  " ينقسم منتاها"من حيث  

: )القبول والرد(  "الصحة"وهو من حيث الحكم على الحديث من حيث  "متواتر" و"آحاد"،  

الصنفين هو    :  "الموضوع"؛ وكاللهم يدخل صنف ن" و"ضعيف"، وتبعا  "صحيح" و"حس 

" فيكون محصورا في هذا التقسيم؛ أما ما يندرج تحت من قبيل "الكلي إلى جزيئاته )أفراده(

لكيفية تصنيف المصنف لكتابه في  عامة    ةلة كاشففهو آ،  انواع  من الوصف الخاص كل تقسيم  

ال ن نقيس عليه غيره  أكتاب الذي صنفه المحدث، ويمكن  الحديث، فال يكون حاكما إال على 

 كهما بكون المنصنِف )المؤلف( واحد.اشترمن المصنفات ال

عل .5 ُمحدث  من  لكل  الرواية  في  يخرج عن عُر وجود مسلك خاص  بحيُث ال  الحديث،  ف  ماء 

ظاهرة لكل كتاب في   اره من حيث الطريقة، أنتجت خصوصيةالتدوين، مع مسلك خاص يخت

 علم الحديث؛ بما يخدم المقصد الذي جاء ألجله الكتاب.

الذي سلكه   المنهج  لفظ  ولهذا وجب معرفة  نجد  فمثال  كتابه،  في  يروي   الُمحدث  "إن هذا 

ن اِكيرأ د    "حاديث م  م  ن ب ل   بنِ   فيه داللة تضعيف عند اإلمام البخاري، لكن اللفظ عند اإلمام أح  ح 

اع ة أ م  ج  ِديث ال ف رد الَِّذي ال  متابعو   .(71) له طلقه على الح 

 

": حيُث ذكر يف املقدمة بعد ذكر اآلايت أقول الصحابة مثل ابن مسعود «ََخْسٍ   َعَلى  اإلِّْسالَمُ   ُبينَِّ : »َوَسَلمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ِّ   قـَْولِّ   اَببُ ينظر مثل: "  (67)
 َوملَْ   آَمُنوا  اَلذِّينَ }علقمة بن قيس موقوفا عن عبد هللا  يف قوله تعاىل:    رواهوابن عمر رضي هللا عنهم وغريمها، كما ذكر من التابعني؛ وكذلك مثاِل ما  

 .، وغريه1/15"، ظُْلمٍ  ُدونَ  ظُْلم  : اَبب  ، "[82: األنعام{ ]يـَْلبُِّسوا
 . "اَبُب إَِّذا تـََزَوَج الثـَي َِّب َعَلى البِّْكرِّ (، "5214/  ح )7/34، السلطانية، مثل حديث الباب املروي عن أنس، صحيح البخاري (68)
 . 8/155"، اَبُب إَِّذا َأْسَلَم َعَلى َيَدْيهِّ ، السلطانية، مثل: "صحيح البخاري (69)
 . ، عموم الكتاباحملدث افاصل بني الرواي والواعيالرامهرمزي،  (70)
، حتقيق: عبد  الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل،  (هـ1304:  ت)  اهلندي  األنصاري  احلليم  عبد  حممد  بن  احلي  عبد  حممد  :اللكنوي  احلسنات  أبو  (71)

  ُمنكر   َحدِّيث  قـَْوهلم  َبني  اْلفرق  يفِّ ؛ حيُث دون إيقاظا حتت عنوان "هـ1407  الثالثة،:  الطبعة،  حلب،  اإلسالمية   املطبوعات  مكتبالفتاح أب غدة،  
؛ 201-199"، صَضعِّيف نهأ َذلِّك  ُمنكر َوََنْو َهَذا َحدِّيثه اَوْ  اْلَمَناكِّري روى  فاَلن قـَْوهلم  من  َتظنن َِل " ، ث قال بعده "اْلَمَناكِّري ويروي احَلدِّيث ومنكر

ترمجة   بعد  الذهيب  اإلمام  املروزيوقال  بن عتاب  "أمحد  املناكري يضعف:  )  :الذهيب   ".ما كل من روى  بن أمحد  عبد هللا حممد  أبو  الدين  :  تمشس 
 /1  ،م1963  /هـ  1382األوىل،    الطبعة:  ،لبنان   –دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت  ،  ق: علي حممد البجاويحتقي  ،ميزان االعتدال   ،هـ(748
118. 
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اإلما .6 نجد  العلوم، ولهذا  الحديث وغيرها من  المصطلحات في علم  يراعي  ظهور  البخاري  م 

يروي عن شيخه إسحاق بن راهويه، مجردا   هه في مصطلحاتهم، فمثال نجد بذلك مسلك مشايخ

اُق، ق   دَّث ن ا إِس ح  ن ا"عن اسم أبيه مقرونا بلفظ "ح  ب ر  : أ خ  ال 
ن (72)  ب ر  ا"، لبيان  ، فيكون مصطلح "أ خ 

اق (73) بن راهوية في مسندهأن هذا اللفظ أخذ به ا ، وفي هذا يقول الحافظ أبن حجر: "أ ن إِس ح 

ا ي قُول أخبرن ا" إِنَّم  دثن ا و  ي ه ال  ي قُول ح  اه و  بن ر 
دثن ا" لكننا نجد بعده لفظ "  (74)  ، وقد يذكر لفظ "ح 

عن   الرواية  مثل   ،" رِ أخبرن ا  ه بِ   ب نِ   "النَّض  و"و   " ي ل  و"   ب نِ   ُشم   " ِرير  ب نِ ج   ِ َّللاَّ   ُعب ي ِد 

ُموس ى"
"أخبرن ا"(75)  بلفظ  يسبقه  مسنده  في  راهويه  بن  إسحاق  نجد  لكل (76) ،  كان  وهكذا   ،

 محدث مسلكه في التصنيف.  

 

 .علوم الشريعةل شاملالتوبيب في الجامع الصحيح   لب الثالث:المط

تفسير وفقه وغيرها من العلوم، خاري ظهور التدوين العام لعلوم الشريعة، من  ب شهدت فترة اإلمام ال

: ولينقل لنا اإل  مام البخاري في جامعه الصحيح عن األئمة الذين دونوا في هذا العلم وكانوا حجة فيه، وكما يلي 

 

إِّبـْرَاهِّيممثال:   بن  "التـَْيمِّي    حُمََمد  أمحد:  اإلمام  قال عنه  األعمال ابلنيات"،  "إَّنا  تفرد حبديث  الذي  ينظر:  َمَناكِّري  َأَحادِّيث  يروي ،  الوليد ".  أبو 
، حسني  لبابة  أبو، حتقيق:  الصحيح  اجلامع  يف  البخاري  له  خرج   ملن  والتجريح  التعديلهـ(،  474:تاألندلسي )سليمان بن خلف القرطيب    :الباجي

 .616 /2م، 1986 األوىل،: الطبعة ، الرايض ،والتوزيع للنشر اللواء دار
 ( .... وغريها. 622،  ح )1/127(؛ 180،  ح )1/47، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (72)

يذكر   "   أخبانوقد  مثل:  حدثنا،  )1/103..."،  َعْونٍ   اْبنُ   َأْخَبانَ   مُشَْيٍل،  ْبنُ   الَنْضرُ   َحَدثـََنا:  قَالَ   إِّْسَحاُق،  َحَدثـََنابعد  ح  و482،   ، 27/  2(؛ 
 . (... وغريهم1011)

"، ََيْىَي ْبُن آَدمَ مثال يف روايته عن شيخه "" إِل قليال،  َحَدثـََنا"، يف التحديث عن مشاخيه، وِل جند لفظ "َأْخَبانَ   يف الغالب يستخدم ابن راهوية لفظ "     (73)
 / 3(،  1370"، ح )إِّْسَحاق؛ وعن "465 / 1(،  542"، ح )اْلُماَلئِّيُّ ؛  و كذلك بروايته عن " 3/676(،  1268، و ح )241 / 1(،  199ح )

 .. وغريها. 777 /3(، 1402، و ح )756
 .226 ، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديابن حجر،   (74)
  َحَدثـََنا (؛ و"482، ح )1/103..."،  َعْونٍ   اْبنُ   َأْخَبانَ   مُشَْيٍل،  ْبنُ   الَنْضرُ   َحَدثـََنا:  قَالَ   إِّْسَحاُق،  َحَدثـََنا، السلطانية، مثل: "صحيح البخاريالبخاري،    (75)

 َأْخَبانَ :  قَالَ   ُموَسى،  ْبنُ   اّللِّ   ُعبَـْيدُ   َحَدثـََنا:  قَالَ   إِّْسَحاُق،  َحَدثـََنا؛  "1011، ح  27/  2..."،  ُشْعَبةُ   َأْخَبانَ :  قَالَ   َجرِّيٍر،  ْبنُ   َوْهبُ   َحَدثـََنا:  قَالَ   إِّْسَحاُق،
 (. 1139، ح )51/ 2..."، إِّْسرَائِّيلُ 

 ينظر على سبيل املثال:   (76)
 ... وغريها كثري. 150، 115، 114، 113، 1/105مُشَْيٍل"، مثال:  ْبنُ  الَنْضرُ " -
 ... وغريها كثري.192، 191، 175، 110، 1/105َجرِّيٍر"، مثال:  ْبنُ  "َوْهبُ  -
 ... وغريها كثري. 897، 893، 665 /3؛ 2/451؛ 292 /1ُموَسى"، مثال:  ْبنُ   اّللِّ  "ُعبَـْيدُ  -
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التفسير: التدوين في  التفسير  أوال:  ، (77) هـ(104)ت:    "مجاهد بن جبر"  التابعي  وأول من دون في 

الرواية من  صحيحه  في  البخاري  أكثر  التفسير  عنه  وقد  كتاب  في  يستفوخصوصا  وقد  بذكر  ت ،  الباب  ح 

عنه،  (78)قوله يروي  زاد و  ،(79) أو  استشهد قد  أو  روايته  مجاه  ت  جامعه  بقول  في  )د  عن  (  200الصحيح 

 . ( موطن  100عن )زاد ذكره كتاب التفسير  في وخصوصا  ،  موضع

ج  ، لكن البخاري لم يرِو عنه، ألنه ال يحت (80)هـ( 150كما ألف في التفسير "مقاتل بين سليمان" )ت:  

الحديث سكتواعنه"   البخاري "منكر  بحقه  وقال  بالتفسير،  "ال شيء    آخر  قال في موضعوبحديثه، مع علمه 

وهو إمام في الفقه والحديث وكان يروي جملة  ،  في التفسير  هـ(161)ت:   ف "سفيان الثوري" لَّ كما أ،  (81) لبتة"أ

 . (83) ، وفي كتاب التفسيرورى عنه البخاري في الجامع الصحيح عموما   ،(82) مروياته من كتاب 

 - ف وشيخ اإلمام أحمد نَّ ص  صاحب المُ   -هـ(  211)ت:    (84) مام "عبد الرزاق الصنعاني"لف اإلوكذلك أ

ابن حجر بقوله في المقدمة:    حافظال  ة  العل    ن  يَّ وب    ،(85)، قال عنه البخاري: "ما حدث من كتابه فهو أصح"تفسيرا  

ابِط ذ ِلك من سمع ِمن هُ قبل ال ِمائ ت ي   ض  ط و  تاِل  ِديث من سمع ِمن هُ قبل ااِلخ  اِن فِي جمل ة من ح  تج بِِه الشَّي خ  ِن  "قلت اح 

 

ابن عباس   جماهد بن جب أبو احلجاج، املكي، املخزومي. شيخ القراء واملفسرين. إمام، ثقة، فقيه، برع يف التفسري وقراءة القرآن واحلديث. روى عن  (77)
يسأله، فيم    . وقد عرض القرآن على ابن عباس ثالث مرات يقف عند كل آيةغريهمعن أب هريرة وعائشة و و فأكثر، وعنه أخذ القرآن والتفسري والفقه.  

قرأ عليه القرآن ثالثة من أئمة القراءات، ابن كثري املكي، وأبو عمرو بن العالء البصري. وحد ث عنه عكرمة وطاووس وعطاء،   نزلت؟ وكيف كانت؟.
جاج املكي  أبو احل  : جماهد بن جب  ؛44 -42 /10،  هتذيب التهذيبينظر: ابن حجر،    وهم أقرانه، وعمرو بن دينار وسليمان األعمش ومجاعة.

املخزومي النيلي ق، حتتفسري جماهد ،  القرشي  أبو  السالم  عبد  مصر،  ق: حممد  احلديثة،  اإلسالمي  الفكر  األوىل،  ،  دار  قسم م1989الطبعة:  ينظر   .
 . التحقيق

 . وغريه كثري، 18 /6"، والبقرة: اَبُب َما َجاَء يفِّ فَاحتَِّةِّ الكَِّتابِّ ، "17 /6، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (78)
ْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا(، ابب: "4531،  ح )6/29، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (79)  . "َواَلذِّيَن يـُتَـَوفـَْوَن مِّ
بن سليمان   (80) البلخى  :مقاتل  األزدي  بشري  بن  احلسن  بن سليمان،  أبو  مقاتل  عبد هللا حممود شحاته، حتقيتفسري  إحياء  ،  ق:  ، بريوت  ،الرتاثدار 

 .هـ1423 ،الطبعة: األوىل
 . 283 / 10، هتذيب التهذيب؛ ينظر: ابن حجر، 8/14، التاريخ الكبريالبخاري،  (81)
التحقيق:    (82) مقدمة  الثوريينظر  الكويف  :سفيان  مسروق  بن  سعيد  بن  هللا  عبد  الثوري،  أبو  بريوت،  تفسري  العلمية،  الكتب  األوىل ،  دار  الطبعة: 

 . 4/111، هتذيب التهذيب؛ روى عنه الستة. ابن حجر، 92 /4، التاريخ الكبري؛ البخاري، 11، م1983
البخاريالبخاري،    (83) السلطانية،  صحيح   ،6/ 94( ح    ،4732" َوَوَلًدا{(،  َماًِل  أَلُوَتنَيَ  َوقَاَل:  اَيتَِّنا،  ِبِّ اَلذِّي َكَفَر  "6/129"،  }أَفـَرَأَْيَت  اَبُب ، 

رِّيَن{ ُتْم بَِّرب ُِّكْم أَْرَداُكْم فََأْصَبْحُتْم مَِّن اخلَاسِّ  . "، وغريها }َوَذلُِّكْم ظَنُُّكُم اَلذِّي ظَنَـنـْ
دار  ،  دراسة وحتقيق: د. حممود حممد عبده،  دار الكتب العلمية،  تفسري عبد الرزاق،  أبو بكر بن مهام بن انفع احلمريي اليماين:  عبد الرزاق الصنعاين  (84)

 .هـ1419الطبعة: األوىل، سنة ، بريوت، الكتب العلمية
 . 310 /6، هتذيب التهذيب؛ روى عنه الستة. ينظر: ابن حجر، 6/130، التاريخ الكبريالبخاري،  (85)
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تغير" قد  ف ك ان   بع ده ا  كتاب    ،(86) ف أ ما  ومنها  كثيره  مواطن  في  الصحيح  جامعه  في  البخاري  عنه  روى  وقد 

، كما نُقل أن لإلمام البخاري كتاب في التفسير اسمه "التفسير (88) ، ويذكر اسمه مجردا في جامعه(87) تفسيرال

 .(89) الكبير"

الفقه: في  التدوين  فك  ثانيا:  األربعة،  المذاهب  أئمة  ظهور  البخاري  ظهور  التدوين اسبق  بداية  نت 

بالحديث  للمذاهب،   المرتبطة  الفقهي  التدوين  حركة  أن  ذروتهاعلما  د    بلغت  الحسن    هُ ن وَّ فيما  بن  "محمد 

الستة"، فنجد لتدليل   لالشيباني" ل أبي حنفية في مؤلفات "األصول  بي  ه مثال يروي عن اإلمام أمذهب اإلمام 

كمادة   وسلم، فتصنف  عليه  النبي صلى هللا  إلى  بسندها  أحاديث  "األصل"حنيفة  كتابه  في  وكذلك    ،(90) فقهية 

ودون الشافعي رحمه هللا تعالى ؛  (91) لحق فيه ما خرج عن الفقهلكنه أ،  "الموطأ تبويبه لكتابه "  اإلمام مالك في

 

 وما بعدها.  1/419، البخاري صحيح  شرح فتح الباري ابن حجر،  (86)
َفُع نـَْفًسا إُِّيَاهُنَا{ (، "4636،  ح )6/58، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (87)  . ، وغريها6/85، 6/60"، اَبُب }ِلَ يـَنـْ
": قوله: )عبد الرزاق( هو ابن مهام بن انفع أبو بكر احلمريي موِلهم اليماين الصنعاين روى عنه سفيان وهو شيخه. قال الكرماين يف شرحه للبخاري: " (88)

دار إحياء الرتاث العرب،  ،  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري،  هـ(786  :تحممد بن يوسف بن علي بن سعيد، ):  مشس الدين الكرماين
 .1/170، م1981طبعة ًثنية: ، بريوت

  .23/ 1 ،اجلامع الصحيح : البخاري، مرشد عادلو  ،األرنووط شعيبمقدمة التحقيق:   (89)
هللا    (90) عبد  أبو  الشيباين:  احلسن  بن  حممد  للباب:  حديثا كأساس  حنيفة  أب  عن  روى  حتقيق:  األصل،  هـ(189:  ت)ينظر كيف   حمَمد   الدكتور، 

ابن حزم، بريوت،  بوينوكالن وغريها؛ ذكر   3/132، والرهن:2/580، والصرف:  2/370؛  مثال يف كتاب البيوع:  م2012الطبعة: األوىل،  ،  دار 
،  طبقات خليفة بن خياطهـ( اإلمام أب حنيفة يف ترمجة "َمْن نزل بغداد وأتهل هبا من احملدثني". ينظر:  240املؤرخ احملدث خليفة بن خياط )ت:

 .327م، ص1967حتقيق: أكرم ضياء العمري، ساعادت جامعة بغداد على نشره، مطبعة العاين، بغداد، الطبعة األوىل، 
 . املوطأ ، أنس بنجاء يف آخره كتاب "القدر" و"صفة النيب صلى هللا عليه وسلم" و"الرؤاي" و"جهنم" وغريها من املوضوعات. ينظر: مالك   (91)
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؛ وكذلك ما كتبه القاضي أبو يوسف )ت:  (93) ، وهؤالء األئمة األعالم هم مدار معرفة األحكام(92) أصول مذهبه

 .(94) "الخراج" حيث نجد فيه العدد من الروايات المرفوعة والموقوفة والمقطوعةهـ( في كتابه 182

للتدوين، وصناعة  اوالن  قواعد  على وضع  العلم  أهل  بين  التزاحم  كان  كيف  يجد  الفترة  تلك  إلى  ظر 

النظر  الفقهاء وأهل    قواعد تدوين كل علم من علوم الشرع، وخصوصا في الكوفة والبصرة، ولهذا كان مسلك

هل التدوين من علماء الحديث، مع  هما مع أ ب في النصوص فيه من آلة التقصي والبحث، تختلف في بعض جوان

لتزاحم في وشهدت الكوفة هذا اتفاقهم بطرح رواية "الكذاب"، و"المجروح" شرط أن يكون الجرح مفسرا ،  ا

اإل  بين  سفيانالتأسيس وخصوصا  واإلمام  الفقه  رأس  وهو  حنيفة  أبي  الحديث،    مام  أهل  رأس  وهو  الثوري 

أن   لنا كيف  منه  والث سفيان  وينقل  أبي حنيفة غاضبا وخرج  "إِنَّه  ري دخل على  يقول:  وقد رضي عنه وهو 

ء كلنا ع نهُ غافل" ليكشف ل ك من ال علم ع ن ش ي 
، وقد ذكر  بي حنيفة، وفي هذا تصريح بالتوثيق من سفيان أل(95) 

 .(96) فةابن أبي حاتم فضل اإلمام أبي حني 

يصف أبا حنيفة وأصحابه بقوله، بعد سؤال جاءه، قائال: "    -تلميذ اإلمام الشافعي  -نرى الُمزني  ولهذا  

: أتبعهم للحديث   .سيدهم  :فقال له: ما تقول في أبي حنيفة؟ ق ال   : فأبو يوسف؟ ق ال  : فمحمد بن الحسن؟    .ق ال  ق ال 

 

 املكي   القرشي  املطليب  إدريس  بن  حممد  هللا  عبد  أبوينظر كيف ُيعل من مقدمة الباب حديثا يرويه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ينظر: الشافعي:    (92)
، ؛ كما يروي احلديث 2/42"  اْلَورِّقِّ   َصَدَقةِّ   اَببُ ، و"1/31"  َوالر ِّيحِّ   َواْلبَـْولِّ   اْلَغائِّطِّ   مِّنْ   ْلُوُضوءُ "ا  .م1990،  بريوت   ،املعرفة  دار،  األم،  (هـ204:  ت)

. وغريه  2/49" عن سيدان عمر بن اخلطاب،  اَبُب زََكاةِّ الت َِّجاَرةِّ كدليل، أو كمقدمة للباب مثل: "  1/169املوقوف مثال عن سيدان علي رضي هللا عنه  
 .كثري

االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء )مالك بن أنس املدين، وحممد هـ(،  463ينظر: ابن عبد الب األندلسي: أبو عمر يوسف األندلسي )ت:  (93)
: عبد ، اعتىن بهبن إدريس الشافعي املُطليب، وأيب حنيفة النعمان بن اثبت الكويف( وعيون أخبارهم الشاهد إبمامتهم وفضلهم يف آداهبم وعلمهم

أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين  الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب؛ وسار على هنجه خلق مثل: أبن تيمية:  
 .م1983 ، الرايض البحوث، إلدارات العامة الرائسة ، األعالم األئمة عن املالم رفع ،هـ(728: تاحلنبلي الدمشقي )

مثال روى بسنده إىل  ،  القاهرةسعد، سعد حسن حممد، املكتبة األزهرية للرتاث،    الرؤوف، حتقيق: طه عبد  اخلراج ،  يعقوب بن إبراهيميوسف:    أبو  (94)
وغريها؛ وعن عمر بن عبد    136،  94،  29،  28وغريها؛ وعن ابن عباس رضي هللا عنه مثال:    94،  83،  29،67سيدان عمر رضي هللا عنه:  
 . 100العزيز من طريق اب حنيفة: 

الَصْيَمري  (95) )  :أبو عبد هللا  احلنفي  بن جعفر،  بن حممد  بن علي  أيب حنيفة وأصحابه ،  هـ(436:  تاحلسني  الكتب،  أخبار  الطبعة: ،  بريوت،  عامل 
، هـ(771:  تعبد الوهاب بن تقي الدين )  :اتج الدين السبكي". ينظر:  إَِّنك لتكشف َما ُكَنا َعنُه غافلني؛ وعند السبكي : "37،  م1985الثانية،  

الكبى الشافعية  الطناحي، حتقيطبقات  احللو، و ق: حممود حممد  الفتاح حممد  والتوزيع،  عبد  والنشر  للطباعة  الث ،  هجر   /2،  هـ1413انية،  الطبعة: 
204. 

طبعة جملس دائرة املعارف  ، اجلرح والتعديل، هـ(327أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، )املتوىف: ابن أب حامت:  (96)
 .1/3،م1952 /هـ 1271الطبعة: األوىل، ، بريوت، دار إحياء الرتاث العرب د، اهلن، العثمانية حبيدر آابد الدكن
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تفريعا أكثرهم  أحد    .ق ال    : ق ال  فزفر؟  قياسا." ق ال   نقاش(97)   هم  هناك  أن  فيه  شك  ال  ومما  طرق    ا  شديد   ا  ،  بين 

ومنا الكوفة،  ه التدوين  في  فال حجة جه وخصوصا  ولهذا  األئمة،  قبول جرح بعض  في  التوقف  علينا  يوجب 

األقرانالغير  للجرح   بين  رومفسر  وعدم  البخاري  آ ،  في  ية  الفقه  أهل  كبار  أبي  عن  اإلمام  مثل  عصرهم، 

السبكي:    ، وفي هذا يقول اإلمامن شرطه ال ينطبق على مروياتهمأل ال ينقص من قدرهم ومكانتهم،  ،  (98) حنيفة

مد  اب ن أ بى ِذئ ب أ و ب ين أ ح  الك و  ا ات فق ب ين أ بى حنيف ة وُسف ي ان الثورى أ و ب ين م  "فإياك ثمَّ إياك أ ن تصغى إِل ى م 

ان الشَّي خ عز الد ين بن عبد  ارث المحاسبى وهلم جرا إِل ى زم  ن ب ل وال ح  مد اب ن ح  الح والنسائى أ و ب ين أ ح  بن ص 

م م وألقوالهم    السَّال  ة أ ع ال  ك فالقوم أ ئِمَّ الشَّي خ تقى الد ين بن الص الح ف إنَّك إِن اشتغلت بذلك خشيت ع ل ي ك ال ه ال  و 

ا جرى ب ينهم" الس ُكوت ع مَّ ا ف ل ي س  لنا إِالَّ الترضى ع ن ُهم و  ا لم يفهم ب ع ضه  محامل ُربم 
 (99). 

أفرد اإلمام خر كتابه فصال جعله تحت عنوان:  هـ( في آ360)ت نحو:    "الرامهرمزي"  الحافظ  وقد 

الفقه في األمصار" أن    ؛(100) "المصنفون من رواة  العلوم، وكيف  وباقي  الفقه  التصنيف في علم  أهمية  لبيان 

 الفقه ارتبط بالحديث أصال. 

ت  هذه المؤلفات في التأصيل لعُرف  التبويب في المصنفات الفقهية خولقد أ صوصا، وفي غيرها  سهم 

مام البخاري ويكتب في أبواب من  يف اإلألويسلك هذا المسلك في التعموما، وتأثرت به كتب تدوين الحديث؛  

الهبة" و"كتاب  اإلمام"  خلف  و"القراءة  الصالة"  في  اليدين  "رفع  مثل  األشربة"  الفقه  لتبلغ  ،  (101) و"كتاب 

تصنيف  في  ذلك  الصحيح  لجامعا  هذروتها  ونجد  من حيث  ،  الصحيح،  للجامع  تبويبه  من خالل طرق  واضحا 

، وقد يذكر بعد ذكر (102)( كتابا  54( كتابا، شكل كتب الفقه منها ) 97حيُث يوجد في الجامع الصحيح )   التنظيم،

" وغيرهم  الباب الخالف في ما يترب على داللة الباب، اد" و"اب ُن ِسيِرين  مَّ " و"ح  ه ِري  فيذكر قول "الز 
 (103) ،  

 

 .يف ترمجة حممد بن احلسن الشيباين  2/561، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،  (97)
 . ، روى عنه الرتمذي والنسائي803،  تقريب التهذيبابن حجر،  (98)
 .2/278، طبقات الشافعية الكربى، اتج الدين السبكي  (99)
"، حتقيق: حممد عجاج اخلطيب،  احملدث الفاصل بني الرواي والواعيهـ(، "360َنو:  أفرد اإلمام الرامهرمزي: القاضي احلسن عبد الرمحن )ت      (100)

 .624 -611م، 1984دار الفكر، دمشق، الطبعة: الثالثة، 
  .23/ 1  ،اجلامع الصحيح: البخاري، مرشد عادل – األرنووط شعيبمقدمة حتقيق   (101)
 .4/96" كَِّتاُب اجلِّْزيَةِّ إىل " 1/39"، كَِّتاُب الُوُضوءِّ   ، احملتوى العام، "اجلامع الصحيح ( ينظر: البخاري، 97مجع البخاري يف جامعه )  (102)
اءِّ اَبُب َما يـََقُع مَِّن  ، و"32 /3"،  اَبُب إَِّذا َجاَمَع يفِّ َرَمَضانَ ، السلطانية، مثال: "صحيح البخاريالبخاري،      (103)

َ
، 1/56"،  الَنَجاَساتِّ يفِّ الَسْمنِّ َوامل

 ، وغريهم. 7/52"، اَبُب الل َِّعانِّ و"
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، كما نجده يشير إلى الخالف في المسائل الفقهية من خالل (104) الحديث   منداللة الحكم  وقد يذكر الخالف في  

مثل   بعد عدة تبويبه،  ثم  ِلي  "،  بِو  إِالَّ  نِك اح   ال    : ق ال  ن   م  "ب اُب  تحت عنوان:  بابا  ذكر  فقد  نفسها،  البنت  تزويج 

: ال   أبواب يذكر بابا أخرى "ب اُب ال  يُن ِكُح ا ن  ق ال  اه ا"، وهو يشير في "ب اِب م  الثَّي ِب  إِالَّ بِِرض  غ ي ُرهُ البِك ر  و  أل ُب و 

  } ت ع ُضلُوُهنَّ }ف ال   تعالى:  قوله  بذكر  له  مهد  حيُث  البنت  رضى  بشرط  القول  ترجيح  إلى  ِلي  "،   بِو  إاِلَّ  نِك اح  

الثَّي ِ 232]البقرة:   فِيِه  ل   "ف د خ  معقبا  قال  ثم  البِك ُر"[  ك ذ ِلك   و  ُب، 
ابن ،  (105) واإلمام  العيني  اإلمام  ذلك  رجح 

 .(106)حجر

الحديثثالثا:   في  التي    :وعلله  التدوين  الفترة  في  وعلومه  الحديث  في  التدوين  إلى  الحاجة  ظهرت 

فنجد  الستة،  األئمة  ظهور  قِ   سبقت  من  تدوينها  تمَّ  المدونات  أبي  ب  بعض  اإلمام  مثل  الفقه  أئمة  في  ل  حنيفة 

أبوقد  ،  و(107)مسنده القاضي  فيه  هـ(182:)ت   يوسف  جمع  له عن    مصنفا تحت اسم "اآلثار" روى  ما ثبت 

طريقة    واإلمام مالك في،  (109) وكذلك محمد بن الحسن الشبياني صنفا كتاب " اآلثار"  ،(108) شيخه أبي حنيفة 

يُث قاربوا ) الموطأ"  روايته في ، ومسند إسحاق  (111)واإلمام الشافعي في مسنده،  (110)( من أهل العلم 100"، ح 

، ومسند خليفة بين (113) الذي كان سببا في تاليف الجامع الصحيح  شيخ البخاري،  (112) هـ(238)ت:   هويهبن را

 

، َعْن ُشْعَبَة »إَِّذا "، قال البخاري: "َباُب َما يـَُقوُل عِّْنَد اخَلاَلءِّ ب(، "142، برقم )1/40، السلطانية، مثال:  صحيح البخاريالبخاري،      (104) َوقَاَل ُغْنَدر 
 ". َأْن َيْدُخَل« اخَلاَلَء« َوقَاَل ُموَسى َعْن مَحَاٍد »إَِّذا َدَخَل« َوقَاَل َسعِّيُد ْبُن َزْيٍد َحَدثـََنا َعْبُد الَعزِّيزِّ »إَِّذا أَرَادَ أََتى 

 . 17 /7، 7/15، السلطانية، اجلامع الصحيحالبخاري،  (105)
 بريوت، لبنان  ،دار الكتب العلمية، البناية شرح اهلداية، هـ(855: تأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى الغيتاىب احلنفى )  :بدر الدين العيىنينظر:  (106)

 .184/ 9، فتح الباري؛ ابن حجر العسقالين، 5/74، م2000الطبعة: األوىل، 
هـ؛ والنسخة اخلطية يف احلرم  1332، دائرة املعارف، حيدر أابد، اهلند،  جامع املسانيدهـ(،  665ينظر: أبو املؤيد اخلوازرمي: حممد بن حممود )ت:    (107)

 .10كلمات إىل   8سطر، من  17لوح،  876املكي، اوقفها السلطان عبد اجمليد بن السلطان حممود، 
 .بريوت ،دار الكتب العلمية، ق: أبو الوفا، حتقياآلاثر، هـ(182: تيعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ) :أبو يوسف  (108)
 . دار الكتب العلمية، بريوت، ق: أبو الوفا األفغاين، حتقياآلاثر، ب عبد هللا أ ،حممد بن احلسن الشيباين (109)
الطبعة: ، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد، أبو ظيب،  املوطأ،  (هـ179:ت)  املدين  األصبحي  عامر  بن   مالك  بن  أنس  بن ينظر: مالك    (110)

 .247-1/190، م2004األوىل، 
 دار الكتب العلمية، بريوت. عر ف الكتاب: حممد زاهد الكوثري،  ، ترتيب السندي،مسند اإلمام الشافعيالشافعي، هو جزء من حديث، يرويه:  (111)
: ق ، حتقيراهويه  بن  إسحاق  مسند،  (هـ238:  ت)  راهويه  بـابن  املعروف  املروزي  احلنظلي  إبراهيم  بن  إسحاق  يعقوب  أبوينظر: إسحاق بن راهوية:      (112)

 . م1991 األوىل،: الطبعة ، املنورة املدينة ،اإلُيان  مكتبة  ،البلوشي احلق عبد بن الغفور عبد
 م. 2002الطبعة: األوىل، ، دار الكتاب العرب، حممد خمتار ضرار املفيت، حتقيق: عباس ابن مسند - راهويه بن  إسحاق مسندوينظر:  

 .7، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديابن حجر،  (113)
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حمد راهويه وأن  ، وقد روى عن اب(115)هـ( في مسنده241وأخيرا اإلمام أحمد )ت:  ؛(114)   هـ(240خياط )ت:  

والجمع،  في صحيحه  البخاري   التدوين  ذروة  مسنده  ليمثل  هذه  و،  من خالل  نوع    المصنفات ليظهر  وغيرها 

 المصنف  وشكل التبويب الخاص بكل نوع. 

التدوين   فترة  مع  تزامن  فكتب  الحديث،  لرواية  ولقد  والرجال،  الحديث  علل  في  التدوين  إلى  الحاجة 

الحجاج )ت: بن  كتابا في  160اإلمام شعبة  الصحيح، وقد   ،"العلل"(  البخاري عن شعبة في  ينقل  ما  وكثيرا 

في   ترجحيه  عليهاالروآيةيدون  الزيادة  أو  أ ،  حديث ،  على  له  بيان  القطان    ؛(116) و  سعيد  بن  يحيى  وكذلك 

شيخ  هـ(،  234علي بن المديني )ت:ما كتبه اإلمام  و؛  (118) روى عنه البخاري في صحيحه،  (117) هـ(233ت:)

و الحديث  "علل  كتاب  كتب  حيث  الرجال"مالبخاري،  ذكر  (119) عرفة  وقد  من ب  تَّ المُ فيه  ،  العلم  أهل  من  عون 

ن  أخذ   منهم الصحابة وحصرهم في عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عباس وزيد بن ثابت رضي هللا عنهم، ثم م 

الت وهكذامن  وابن  (120)ابعين  البصري  والحسن  حازم  بن  قيس  سماع  مثل  السماع  مصطلح  بين  فرق  ثم   ،

وهمام النخعي  إبراهيم  لقيا  مثل  اللقيا  ومصطلح  وغيرهم  سيرين،  ومسروق  الحارث  لهذا (121) بن  وكان   ،

الرجال تدوين علم  أثره في مسلك  التي  و  التصنيف  البخاري في مصنفاته  الكتابة عند اإلمام  أثره في منهجية 

 .(123)، ولهذا سار اإلمام البخاري على هذا النهد فكتب كتابا  في "العلل"(122) سبقت ظهور الجامع الصحيح

 

 ضياء   أكرم   الدكتور:  وحتقيق  دراسة،  خياط  بن  خليفة  مسند،  خياط  بن  خليفةصاحب الطبقات وقد مر  ذكره، روى عنه البخاري. طبع مسنده:    (114)
 .م1985 / هـ 1405 األوىل،: الطبعة، بريوت الرسالة، مؤسسة: الناشر، العمري

:  ق، حتقيحنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند،  (هـ241:  ت)  الشيباين  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  هللا   عبد  أبوينظر: أمحد بن حنبل:      (115)
 . م2001 األوىل،: الطبعة، الرسالة مؤسسة، وآخرون مرشد، عادل، و األرنؤوط شعيب

النهي    (116) َزَفتِّ يف حديث 
ُ
َوامل َتمِّ  َواحلَنـْ الدُّاَبءِّ  "َعنِّ  قَاَل:  ،  ُرَِبَا  ُشْعَبُة:  َورَاءَُكْم«قَاَل  َمْن  ُوُه  َوَأْخبِّ »اْحَفظُوُه  قَاَل:  َقرَيِّ« 

ُ
»امل قَاَل:  َوُرَِبَا  ينظر: »الَنقِّريِّ«   ."

َوزَاَد ُشْعَبُة، "  ؛ والزايدة على الرواية مثال:"اَبُب حَتْرِّيضِّ الَنيبِّ ِّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلَم َوْفَد َعْبدِّ الَقْيسِّ "(،  87،  ح )29/  1، السلطانية،  صحيح البخاري
ُّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ  "؛ ومثل البيان: قول شعبة اَبُب الَصاَلةِّ إِّىَل اأُلْسطَُوانَةِّ (، "503،  ح )1/106". ينظر:  َعْن َعْمرٍو، َعْن أََنٍس، َحَّت خَيْرَُج الَنيبِّ

ُزُق َبنْيَ َيَدْيهِّ، َوِلَ َعْن ُيِّينِّهِّ َوَلكِّنْ " ي َربَُه َعَز َوَجلَ (، "531، ح )1/112". ينظر: َعْن َيَسارِّهِّ أَْو حَتَْت َقَدمِّهِّ« »ِلَ يـَبـْ َُصل ِّي يـَُناجِّ
: امل  ."، وغريه كثرياَبب 

 . 188-9/175، سري أعالم النبالءينظر احلادثة: الذهيب،   (117)
 .( ، وغريه4131، و ح  )5/114(، 598، و ح  )1/123(، 583،  ح )1/120، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (118)
، املكتب اإلسالمي، بريوت،  30-24الكتاب، ث ترمجة رواة نسخ الكتاب، ص  ثبوتأول من حققه العالمة حممد مصطفى األعظمي، مبيينا سند    (119)

هـ، ينظر  1426حزم، الرايض، الطبعة: األوىل،  عبد هللا مازن بن حممد السرساوي، دار ابن    أبوالطبعة: الثانية؛ ث حققه وعلق عليه )رسالة ماجستري(:  
 ، وهي النسخ اليت انقل عنها. 42-38أسانيد الكتاب: ص

 .173-118، علل احلديثابن املديين،  (120)
 .313-301، علل احلديثابن املديين،  (121)
 م، حرف ز.1980اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، ، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، املكتب العللينظر مقدمة التحقيق: علي بن املديين ،   (122)
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التد   ظهرت كما   بمعنى هو نوع من االستقراء والتحري    ين التي تقوم على السؤال والجواب وطريقة 

( 272وقد بلغت )  هـ( لإلمام علي بن المديني239، مثل ما دون من سؤاالت عثمان بن أبي شيبة )ت:الميداني

عن الرجال وأحوالهم، والحكم    ،لإلمام علي ابن المديني  (125) هــ(297بنه محمد )ت:  ، ثم سؤاالت ا(124) سؤاال  

وهو ما    ؛(126) الرجال وأحوالهمسؤال حول  ( من  062) وقد بلغ مجموعها  عليهم فيكون بمثابة جرح وتعديل،  

 ،(127) نقله عن علي بن المديني، ويحيى بن معين، ووالده عثمان بن أبي شيبة عن أحوال الرجال جرحا وتعديال

بن حنبل  بن محمد  أحمد  أبا عبد هللا  األثرم  بكر  أبي  اإلمام   ،(128) ومثلها سؤاالت  داود  أبي  اإلمام  وسؤاالت 

فترة    ت  عاصر  مادون من سؤاالت قد   واغلب ،  (130) معين وسؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن  ،  (129)أحمد 

الرجالاإلمام   وتعديل  العلل وجرح  لبيان  هي  السؤاالت  هذه  وجملة  الصحيح،  للجامع  وكتابه  مما البخاري   ،

 . تركت أثرا كبيرا في قواعد التحري في قبول الحديث ورده، وعلم الرجال

الكم  وقد شكل هذا التدوين الذي سبق فترة اإلمام   المنطوي على المكتوب المدون    البخاري من حيُث 

بكل    نوع البخاريلمسلك    ا  تصور  طريقة،خاص  ا  اإلمام  كم  في تصنيف  ت   الصحيح، وفر  كبيرا  من  لجامع  ا  

الروا حركة  ومعرفة  للحديث،  وتاريخ  الروايات  الحديث  وعلل  لتُ   الرواةة،  عليهم،  غنية  شك ِ والحكم  مادة  ل 
 

  .23/ 1  ، اجلامع الصحيح: البخاري، مرشد عادل، و األرنووط شعيبمقدمة حتقيق   (123)
شيبة سؤاالت عثمان بن حممد بن أيب  ،    (هـ234:  املتوىف)  احلسن  أبو   البصري،  ابلوِلء،  السعدي  جعفر  بن  هللا  عبد  : بناملديين  بن  عليينظر:      (124)

 . 64حتقيق:  أب عمر حممد بن علي األزهري، ص  ، حتقيق: أبو عمر حممد بن علي األزهري، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،لإلمام علي بن املديين
بغداد، وحدث هبا سكن    حممد بن عثمان بن حممد بن أب شيبة العبسي ، من عبس غطفان، أبو جعفر الكويف: مؤرخ لرجال احلديث. من احلفاظ.  (125)

ن معني، عن أبيه، وعميه أب بكر والقاسم، وعن أمحد بن يونس،  وحممد بن عمران بن أب ليلى، والعالء بن عمرو احلنفي، وَيىي احلماين، وَيىي ب
وَنوهم. املديين،  ابن  اتريخ كبري.  وعلي  وله  وفهم،  معرفة  ذا  احلديث،  و   وكان كثري  الباغندي،  حممد  بن  عنه حممد  صاعد، روى  بن  حممد  بن  َيىي 

وأبو بكر والقاضي احملاملي، وحممد بن خملد، وأبو عمرو ابن السماك، وأبو بكر النجاد، وأمحد بن كامل، وإمساعيل بن علي اخلطيب، وجعفر اخللدي،  
 . .(1243، رقم الرتمجة )4/64، اتريخ بغداد، اخلطيب البغدادي الشافعي، وغريهم.

، حتقيق: أبو عمر حممد املديين  بن  لعلي  شيبة  أيب  بن  عثمان  بن  حممد  سؤاالت،  (هـ234:  ت)  البصري،  جعفر،  بن   هللا  عبد  : بناملديين  بن  علي  (126)
 .174(، 272بلغت الرتاجم ) ؛ وقد15، بن علي اإلزهري، الفاروق احلديثة

 أيب   بن  عثمان  بن  حممد  جعفر  أيب  مسائل  فيه  جزء ،  (هـ297:  تا)  الكويف  موِلهم  العبسي  نب  عثمان   بن  حممد   :شيبة  أب  نب  جعفر  أبوينظر:    (127)
 هـ.1404 األوىل،: الرايض، الطبعة ،املعارف مكتبة ، موفق عبد هللا عبد القادر، حتقيق: والتعديل اجلرح  يف مسائل يف شيوخه عن شيبة

ايب بكر األثرم لإلمام الكبري أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل  سؤاالت  ،  هـ(241:  تأبو عبد هللا بن حممد الشيباين )  ينظر: أمحد بن حنبل:  (128)
، حققه: أبو عمر حممد بن علي  األزهري،  مرواايت األثرم عن اإلمام أمحد بن حنبل يف كتاب السؤاالت  ويليه:يف اجلرح والتعديل وعلل احلديث،  

 م. 2007ثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، الفاروق احلدي
وتعديلهم،  حنبل  بن   أمحدينظر:    (129) الرواة  بن حنبل يف جرح  أمحد  لإلمام  داود  أيب  منصور، حتقيق:  سؤاالت  العلوم ،  زايد حممد  مكتبة  الناشر: 

 . املدينة املنورة ،واحلكم
يف اجلرح    سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي حيىي بن معني،  هـ(233:  تأبو زكراي بن عون بن زايد املري ابلوِلء، البغدادي )  ،َيىي بن معنيينظر:    (130)

 م. 2007، حققه: أبو عمر حممد بن علي  األزهري، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة األوىل، والتعديل وعلل احلديث
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آلة   إلى  الك  احتاجت  هذا  الصحيح  مَّ تستوعب  الجامع  عندنا  فيظهر  منها  النوع  ولتستخرج  علميا،  ،  لمعالجتها 

علي بن    اإلمام  في "منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"  فمثال يذكر في الصحيح سؤال اإلمام أحمد بن حنبل  

 .(131) البخاري في صحيحه ، ويثبت ذلك اإلمامكان يسأل هذا السؤال أيضا وكيف أن سفيان بن عيينة المديني

وإذا نظرنا لى الجامع الصحيح نجد أن البخاري استوفى فيه ما أمكنه مما وجده عند سابقيه، فهو كتاب  

ع ل نا من كل حديث للباب أصال  في الرواية، وأنه كتب إسناد ورجال إذا ما حللنا كل سند لحاله،   حديث إذا ما ج 

ولهذا اختار له  ، وهو كتاب مختصر ألدلة أبواب الشريعة؛  علتِه في التدوينوسبب اختيار البخاري له، وس بِر  

ال مسند   ا  اسم اِمع الصَِّحيح  س لَّم  وسنته    المختصر  يستوعب كل هذا "ال ج  ع ل ي ِه و   ُ لَّى َّللاَّ ِ ص  ُسوِل َّللاَّ ِديث  ر  من ح 

في   وأيامه"، شرطه  إلى  إشارة  فيه  والثاني  السنة،  في  شرطه  إلى  اشارة  فيه  االسم  من  األول  القسم  ليكون 

ل(132) التبويب  التطبيقي  البحث  دائرة  يخرج عن  لم  األول  القرن  في  للفقه  األول  التدوين  إن عصر  من   ألدلة. 

 . (133) لقرآن والسنة النبوبية، ليظهر تطوره في النصف الثاني من القرن الثاني الهجريا

في  آوالر ظهور    رابعا: القرآية  "عاصم"  نية:القراءات  الكوفة  من  ( 135) "الزيات   و"حمزة   (134) فنجد 

بغداد "خلف بن ، ومن  (138) و"يعقوب الحضرمي"  (137)عمرو بن العالء"  ، ومن البصرة "أبا(136) سائي"كو"ال

عن كبار    لم يروِ   ؛ وقد روى عنهم جميعا اإلمام البخاري، لكنه(140) ة عنهم من مدنهم، وأشهر الروا(139) هشام"

 

 ."اَبُب الَصاَلةِّ يفِّ السُّطُوحِّ َواملِّْنَبِّ َواخَلَشبِّ "، 85/ 1، السلطانية،  البخاريصحيح ينظر:  (131)
:  حتقيقيه   على  أشرف  ،اجلامع الصحيح وما بعدها؛ البخاري،    1/8،  البخاري  صحيح  ملقدمة  الساري  هديينظر املقدمة: ابن حجر العسقالين،    (132)

 بعدها. وما  27، مرشد عادل، و األرنووط شعيب
، بداايت الفقه اإلسالمي وتطوره يف مكة حىت منتصف القرن الثاين اهلجري/ امليالدي الثامنينظر ما كتبه يف كتابه املستشرق هرلد ُموتسكي،      (133)

 . 32م، 2010عربه: خري الدين عبد اهلادي، راجعه: جورج اتمر، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
 . روى عنه السته 369شعيب،  –، بشار  تقريب التهذيبابن حجر،   (134)
 .، روى ميلم واألربعة205شعيب،  -، بشار  تقريب التهذيبابن حجر،   (135)
 .313 /7، هتذيب التهذيبابن حجر،  ؛268 / 6، التاريخ الكبريالبخاري،   (136)
ُّ،  َمْوَِلُهْم،  اأَلَسدِّيُّ   َفرْيُْوزٍ   بنِّ   هَبَْمنَ   بنِّ   هللاِّ   َعْبدِّ   بنِّ   مَحَْزةَ   بنُ   َعلِّيُّ   احَلَسنِّ   أَبُو  (137) َلَقبُ   الُكْويفِّ

ُ
؛:  امل لكَِّسائِّي ِّ ْيدِّ،  َمعَ   َسارَ ؛  فِّْيهِّ   َأحَرمَ   لِّكَِّساءٍ   ابِّ  َفَماتَ   الَرشِّ

، لَري ِّ  . 9/131، سري أعالم النبالءلذهيب، ينظر: ا .َسَنةً  َسْبعِّنْيَ  َعنْ  َومائٍَة، َوََثَانِّنْيَ  تِّْسعٍ  َسَنةَ  أََرنـْبـُْويََة، بَِّقْريَة ابِّ
 . ، روى عنه مسلم وأب دواد والرتمذي يف الشمائل والنسائي وابن ماجه865، تقريب التهذيبابن حجر،  (138)
 ، روى عنه مسلم وأب داود. 229، تقريب التهذيبابن حجر،   (139)
اتريخ القراء العشر ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج  ينظر الدراسة اليت قام هبا رئيس جلنة تصحيح املصاحف يف األزهر سابقا: عبد الفتاح القاضي،      (140)

 . م1998، مكتبة القاهرة، القاهرة، الطبعة األوىل، كل يف القراءة
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المدني"  "نافع  مثل  و"أبي(141)القراء،  و"الكسائي"،  المدني"  ،  فضلهم (142) جعفر  من  ينقص  ال  وهذا    ،

 . ن حديث نه موومكانتهم، إال أن شرط البخاري ال ينطبق على ما يرو 

القرآن"،   "التفسير" و"فضائل  كتابي  البخاري من خالل  القراءات في صحيح  أن نرصد  يمكن  لكننا 

أن   هنا  الرووالمالحظ  يثبت  رآ البخاري  بكونها  حديث آ ية  على   عنده  صحت   ،وية  وكانت  السند  حيث  من 

 .(143) نها ال يؤخذ بهاكانت من اآلحاد فإ نشرطه، وإ

، فال يمكن معرفة  وثيقة   ية األسانيد آ قة علم التاريخ والطبقات بعلم روعالخامسا: التدوين في التاريخ:  

الرجال؛ فمثال نجد اإلمام يحيى بن معين    أحوالوالمتقدم من المتأخر، والصحيح من العليل إال بمعرفة التاريخ  

أئم 233)ت:   فيقدم  الحديث ومن ير هـ( يكتب كتابا  جعله تحت عنوان "التاريخ"،  عنهم، والحكم على   ونوة 

المعجمالروا بحسب حروف  غيرهم  يذكر  ثم  )ت:  (144)ة،  شيبة  أبي  ابن  وكذلك خصص  في 235؛  كتابا   هـ( 

الوليد رضي هللا   اليمامة، وقدوم خالد بن  أبوابا  عن واقعة  التَّأ ِريخِ"، ليذكر تحته  مصنفه تحت عنوان "ِكت اُب 

و  وجلوالء،  والقادسية  التاريخ" عنه،  "كتاب  كمصنف،  التاريح"  "كتاب  داخل  يذكر  ثم  وغيرها،   .... نهاوند 

يختم   ثم  بالسيرة،  المتعلقة  التواريخ  لضبط  عام   تحت  اندرج  األخير خاص  فيجعل  داخل مصنفه  مهم  ككتاب 

 

 التفسري فقط. ، روى عنه ابن ماجه يف 796، تقريب التهذيبابن حجر،   (141)
 ، روى عنه أبو داود فقط.894، تقريب التهذيبابن حجر،   (142)
اَبُب }َوَما "(، 4944، برقم )6/170، السلطانية، صحيح البخاري": قَاَل َعْلَقَمُة: َوالذََكرِّ َواألُنـَْثىينظر مثال يف سورة الليل وقراءة عبد هللا بزايدة " (143)

ومعه جزء فيه قراءات النيب صلى هللا عليه وسلم لـ"أيب   القراءات القرآنية الواردة يف السنة النبوية؛ وأمحد عيسى املعصراوي،  "َواألُنـَْثى{َخَلَق الذََكَر  
 . 130م، 2008، دار السالم، القاهرة، الطبعة: الثانية، هـ("246عمر حفص بن عمر الدوري )ت: 

 للكتاب روآايت، وهلذا فهو َيتاج إىل دراسة وحتقيق ومجع ومقارنة بينها مع أن كل منها حققت بشكل مستقل، ينظر:  (144)
، الدارمي(   عثمان  رواية)  معني  ابن  اتريخهـ(،  233:  املتوىف )  البغدادي  ابلوِلء،  املري  زايد  بن  عون   بن  زكراي  أبو  معني:  بن  النسخة األوىل َيىي -

   .دمشق للرتاث، املأمون  سيف، دار ورن حممد أمحد: حتقيق
املكرمة،   مكة  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  سيف، مركز  نور  حممد   أمحد:  ، حتقيقاتريخ ابن معني )رواية الدوري(النسخة الثانية:   -

 م. 1979 األوىل،: الطبعة 
  منري   بن  هللا   عبد  بن  وحممد  شيبة  أيب   بن  بكر  وأيب  املديين  بن  علي   عن   وفيه  معني  بن  حيىي   عن  الرجال  معرفةوكذلك ينظر ِلبن معني أيضا:    -

القصار، واجلزء الثاين: حممد مطيع احلافظ وغزوة بدير،    كامل  حممد:  األول  اجلزء :  ، حتقيقحمرز  بن  القاسم  بن  حممد  بن  أمحد  رواية  /وغريهم
، وبينه وبني التاريخ شبه 21/  1م، وقد فرق احملقق بينه وبني التاريخ، ينظر قسم التحقيق:  1985  األوىل،:  العربية، دمشق، الطبعة   اللغة  جممع

الذين  من حيث التصنف على الرجال والسؤِلت،  وهلذا الكتاب املهم َيتاج إىل دارسة مقارنة واسعة اجملاِلت، ملا فيه من أثر يف معرفة الرواة  
 علم اجلرح والتعديل..  عمدةام ابن معني يعد الكتب الستة، وألن اإلم مروايت عليهمقامت 
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، قال  (146) صحيحه، وروى عنه البخاري في  (145)واالسماءاِب "ب اُب ال ُكن ى" لضبط الزمان والمكان  بالكتاب ب

 .(147) الحافظ ابن حجر: "روى عنه البخاري ثالثين حديثا ومسلم ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا"

لفات في هذا الباب ما  ؤظهر أهمية علم التاريخ من خالل التصنيف في علم الطبقات، ومن أوائل الموت

لة والمدينة وسنة ي"الطبقات"، وقد جمع بين القب هـ( في كتابه  240كتبه المؤرخ الُمحدث خليفة بن خياط )ت: 

"  روى عنه البخاري   ،(148)الوفاة يَّاط  ب ُن خ  ِليف ةُ  ق ال  ِلي خ  بن  وكذلك ما ألفه المؤرخ المحدث ا  ؛(149) وصرح "و 

)ت: "الطبقات"230سعد  كتابه  في  وقد عاصر  (150) هـ(  البخاري  ؛  البصري، اإلمام   خياط  بن  خليفة  المؤرخ 

في البصرة وبغداد والعراق عموما؛ فيأخذ من شيخه "علي بن   طويلٌ   وكان للبخاري مقامٌ وابن سعد البغدادي،  

)ت: البصري  الكثير  هـ(  234المديني"  الشيء  الرجال  علم  في  غيرهم (151) مصنف عصره  عن  أخذ  كما  ؛ ، 

الصحيح من خالل الجامع  في  ذلك  أثر  لنا  النبي صلى هللا عليه وسلم"    ويظهر  "المناقب" و"أصحاب  كتاب 

 

 كمال:  ق، حتقيواآلاثر  األحاديث  يف  املصنف  الكتاب،  (هـ235:  ت) العبسي  خواسيت  إبراهيم  بن  حممد  بن  هللا  عبد  :شيبة  أب  بن  بكر   أبوينظر:      (145)
 .21، 7/11وما بعدها من صفحات،  6/546هـ، 1409 األوىل،: الطبعة، الرايض – الرشد مكتبة، احلوت يوسف

 .( ، وغريه2934، برقم )4/44(، 2044، برقم )3/51(، 1959، برقم )3/37، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (146)
 . 4/ 6، هتذيب التهذيبابن حجر،  (147)
(  12بعدها أهل البصرة ليضيف إىل ما بعد طبقة الصحابة )( طبقة؛ ث ذكر  11مثال صنف كتابه على املدن، فقد ذكر الكوفة فقسم طباقتهم إىل )  (148)

، حتقيق: أكرم ضياء العمري، الطبقاتهـ(،  240ينظر: خليفة ين خياط: أبو عمرو شباب العصفري )ت:  ( طبقات وهكذا،9طبقة، ث املدنيون يف )
 . وما بعدها 492م، بغداد، احملتوى، 1967مطبعة العاين، الطبعة األوىل، 

  جمِّيد    قـُْرآن    ُهوَ   َبلْ : } تـََعاىَل   اّللِّ   قـَْولِّ   اَببُ   (، "7553، برقم )9/160السلطانية،  ،  صحيح البخاري؛  230،  تقريب التهذيبابن حجر،    تينظر:    (149)
 ." ، وغريه[22: البوج{ ]حَمُْفوظٍ  َلْوحٍ  يفِّ 

 ابن(، ينظر:  8( طبقات بعد طبقة الصحابة؛ ث ذكر بعدها أهل البصرة ليضيف إىل ما بعد طبقة الصحابة )9فقد ذكر الكوفة فقسم طبقاتم إىل )  (150)
، بريوت  ،العلمية  الكتب  دار  ، عطا  القادر  عبد  حممد:  ق، ، حتقيالطبقات الكربى،  البغدادي  البصري،  منيع،  بن  سعد  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  :سعد

 .3 /7، 86 /6م، 1990الطبعة: األوىل، 
ي ِّ   ُمَصنـََفاتِّ   َأَسامِّيُيكن بيان مكانة احلافظ علي ابن املديين من خالل مصنفاته، فقد أحصاها احلافظ أب عبد هللا احلاكم، قائال: "  (151)

،   ْبنِّ   َعلِّ   اْلَمدِّيينِّ ِّ
نيَ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َعْشَرةُ   الضَُّعَفاءِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََثَانَِّيةُ   َواْلُكىَن،  اأْلََسامِّي  كَِّتابُ  ُهمْ   َوَفَحصَ   الر َِّجالِّ   يفِّ   َنَظرَ   َمنْ   أََولِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََخَْسةُ   اْلُمَدل ِّسِّ   ُجْزء ،  َعنـْ
مْسَاعِّيلَ   اْلعَِّللِّ   كَِّتابُ   ُجْزًءا،  َثاَلثُونَ   اْلُمْسَندِّ   عَِّللِّ   كَِّتابُ   ُجْزء ،  يـََرهُ   ملَْ   َرُجلٍ   َعنْ   َرَوى   َمنْ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َعْشَرةُ   الطَبَـَقاتِّ   كَِّتابُ    ُجْزًءا،  َعَشرَ   أَْربـََعةَ   اْلَقاضِّي  إلِِّّ
َنةَ   اْبنِّ   َحدِّيثِّ   عَِّللِّ   كَِّتابُ  َدِّيثِّهِّ   َُيَْتجُّ   َِل   َمنْ   كَِّتابُ   ُجْزًءا،  َعَشرَ   َثاَلثَةَ   ُعيَـيـْ ،  َيْسُقطُ   َوَِل   حبِّ   ََخَْسةُ   َواخلَْطَأِّ   اْلَوْهمِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََخَْسةُ   اْلُكىَن   كَِّتابُ   ُجْزَءانِّ
 َعَلى  اْلَعْرضِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َعْشَرةُ   الَتارِّيخِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََخَْسةُ   اْلبـُْلَدانِّ   َسائِّرَ   الَصَحابَةِّ   مِّنَ   نـََزلَ   َمنْ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َعْشَرةُ   اْلَعَربِّ   قـََبائِّلِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،

،  اْلُمَحد ِّثِّ  ،  َعْنهُ   َرَجعَ   ثَُ   َحَدثَ   َمنْ   كَِّتابُ   ُجْزَءانِّ ،  ََيْىَي   ُسَؤاَِلتِّهِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََخَْسةُ   الر َِّجالِّ   يفِّ   الَرمْحَنِّ   َوَعْبدِّ   ََيْىَي   كَِّتابُ   ُجْزَءانِّ   الث َِّقاتِّ   كَِّتابُ   ُجْزَءانِّ
ريِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َثاَلثَةُ   اأْلَْشرِّبَةِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َثاَلثَةُ   الَشاَذةِّ   اأْلََسامِّي  كَِّتابُ   َأْجزَاءٍ   ََخَْسةُ   احلَْدِّيثِّ   اْختِّاَلفِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َعْشَرةُ   َواْلُمثـَبَتِّنيَ    َغرِّيبِّ   تـَْفسِّ
ْخَوةِّ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  ََخَْسةُ   احلَْدِّيثِّ  ْسمٍ   َرفَ تـَعَ   َمنْ   كَِّتابُ   َأْجزَاٍء،  َثاَلثَةُ   َواأْلََخَواتِّ   اإْلِّ ،  أَبِّيهِّ   اْسمِّ   ُدونَ   ابِّ لَلَقبِّ   يـُْعَرفُ   َمنْ   كَِّتابُ   ُجْزَءانِّ  اْلعَِّللِّ   وَكَِّتابُ   ُجْزء ،  ابِّ
َا:  احْلَاكِّمُ   قَالَ   ُجْزَءانِّ   اْلُمَحد ِّثِّنيَ   َمَذاهِّبِّ   وَكَِّتابُ   ُجْزًءا،  َثاَلثُونَ   اْلُمتَـَفر َِّقةِّ   تـََبحُّرِهِ   َعَلى  ِبهِ   لُِيْسَتَدلم   اْلَمْوِضعِ   َهَذا  يف   ُمَصنـمَفاتِهِ   فـَْهَرَستِ   َعَلى   اقْـَتَصْرنَ   ِإمنم
 . وما بعدها  71، معرفة علوم احلديث". احلاكم، وََكَماِلهِ  َوتـََقدُِّمِه،



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) (2020): 148-204 

175 
 

فهو يشير  ،  في تصنيفه للجامع الصحيح  والمغازي   مما يظهر أثر علم التاريخو"المغازي"  و"مناقب األنصار"  

اِديِث   أ ح  "ِكت اُب  تبدأ من  متسلسلة،  التاريخ بشكل عام من خالل كتب جاءت  أهمية  ذكر إلى  األ ن بِي اِء"،  وفيه 

لألنبياء السابقين من سيدنا آدم ثم نوح وإلياس وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولوط، وصالح 

ويوسف وأيوب ويعقوب وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم، ثم يختم الكتاب 

ال ِديِث  ح  "ب اُب  في  سبق  من  أخبار  من  السابقين، بجمع  أخبار  من  عنده  ما صح  جميع  كتابه  ليستوعب  غ اِر" 

ن اقِِب" وهو كتاب عجيب اختصر  (152) مستهال أغلب أبوابه بآية من كتاب هللا تعالى ، ثم يذكر بعده "ِكت اُب الم 

  فيه قصة الخلق، فيذكر فضل إنسانية اإلنسان، مستشهدا بجمع من اآليات، يجعل بابا بدون عنوان ضمنه ثالثة 

ونسبة   قريش،  فضائل  في  استطرد  ثم  التاريخي،  البحث  في  مؤشرات  بعض  منها  االستنباط  يمكن  أحاديث 

حتى   وسلم  عليه  النبي صلى هللا  مناقب  بذكر  ليختم  وزمزم،  وخزاعة،  قحطان،  وذكر  اليمن،  إلى  إسماعيل 

وصحبتهم بشكل عام    ، ثم جاء بعده "كتاب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم" ليفصل في فضلهم (153) وفاته

، ليأتي بعد ذكر المهاجرين ذكر "كتاب (154) وخاص كالخلفاء الراشدين وزوجاته الطاهرات وأهل بيته الكرام

السيرة   أخبار  لكنه ضمنه بعضا  من  التفصيل والبيان حول أهل السبق والفضل،  مناقب األنصار"  وفيه من 

الك ع ب ِة" و"ب ا بُن ي اِن  ا النبوية مثال: "ب اُب  م  س لَّم " و"ب اُب  ع ل ي ِه و  لَّى هللاُ  ِ ص  النَّبِي  ب ع ِث  م  اِهِليَِّة" و"ب اُب  الج  أ يَّاِم  ُب 

وأح ِر"  الق م  ان ِشق اِق  و"ب اُب  بِمكَّة "  ِرِكين   الُمش  ِمن   ابُهُ  ح  أ ص  و  س لَّم   و  ع ل ي ِه  هللاُ  لَّى  ص  النَّبِي   اإلسراء ل ِقي   اديث 

، ومثل ذلك نجده من خالل (155) أبي بكر وعمر وغيرهم من المهاجرين واألنصار، وغيرهاوالمعراج، وإسالم  

ةِ" حيث نقل في   أ ِو العُس ي ر  ةِ  ةِ العُش ي ر  و  غ اِزي" في الجامع الصحيح، مثال في باب "ب اُب غ ز  تحليلنا لـ"ِكت اُب الم 

أ    : اق  إِس ح  اب ُن   : "ق ال  قائال:  إسحاق  ابن  عن  الباب  ثُمَّ مقدمة   ، اء  األ ب و  س لَّم :  و  ع ل ي ِه  لَّى هللاُ  ص  النَّبِي   ا  غ ز  ا  م  ُل  وَّ

ة " العُش ي ر  ثُمَّ  اط ،  بُو 
بمثابة خالصة  (156)  فيكون  س لَّم ؟"  و  ع ل ي ِه  لَّى هللاُ  النَّبِي  ص  ا  غ ز  ك م   "ب اٌب:  الكتاب  يختم  ثم   ،

"، ، فنجد فيه الحديث المرفوع وا(157) لكتاب المغازي ل  ه  "، "ق ت ِل أ بِي ج  اِب ب د ر  ح  لموقوف كما في باب "ِعدَّةِ أ ص 

 

 .177-4/131، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (152)
 .208-4/177، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (153)
 .30-5/2، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (154)
 .71-5/30، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (155)
مسعت   :يونس ْبن بكري يـَُقولُ ؛ وابن اسحاق حجة يف املغازي والسري، ونقل البخاري بسنده عن "5/71، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (156)

حممد بن إسحاق ينبغي أن يكون  "  :البخاري  عنه  وقال؛  1/40،  التاريخ الكبري"، ينظر: البخاري،  حُمََمد ْبن إِّْسَحاق أمري احملدثني حبفظه  :ُشْعَبة يـَُقولُ 
 . البخاري قوله حجة يف فهم دِللة الباب جعل؛ وهلذا 9/42، هتذيب التهذيب". ابن حجر، له ألف حديث ينفرد هبا

 .6/16السلطانية،  ،صحيح البخاريالبخاري،  (157)
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األبواب  من  "ب اُب (158) وغيرهما  عنوان  تحت  جعله  باب خاص  من خالل  التاريخ  بعلم  اهتمامه  لنا  ويظهر  ؛ 

" التَّاِريخ  ُخوا  أ رَّ أ ي ن   ِمن   علم  (159) التَّاِريخِ،  أثر  إلى  وإشارة  داللة  كله  هذا  وفي  الجامع  ؛  تصنيف  في  التاريخ 

 الصحيح لدى اإلمام البخاري.

  عدها:ا: تدوين اللغة العربية معاجمها وقوسادسا

وافق عصر اإلمام البخاري ظهور مدرسة اللغة والنحو في البصرة والكوفة، والتدوين فيهما، فمثال  

، فيكون ذلك بمثابة  ( 161) الشهير في اللغة، ليضع معجمه  (160)لخليل بن أحمد الفراهيدي"  افي البصرة ظهر "

وحدة قياس لغوية ومعجمية لأللفاظ، فيؤسس لعلم المصطلح في العلوم، ثم ليظهر بعدها التصنيف في "مفاتيح 

من حيث داللة "المطابقة" على المعنى أو  ةريف اللغوية العامابط التعمثابة آلة )أداة( لغوية تضالعلوم" لتكون ب

 .(162) و داللة "لزوم" على المعاني داللة "التضمين" أ 

من   اشتهر  ما  به عن  يخرج  لم  الصيحيح  جامعه  في  األلفاظ  من  غريب  لفظ  من  البخاري  رواه  وما 

بن حجر تلك ، لذلك تعقب الحافظ ايتهروا  اللغة، وليس بحجة وجود غرابة اللفظ في الحديث لدخول الشك في

، فيقول في حقها في أثناء  (163) ستعمالة االتها، لكونها قليلاأللفاظ في شرحه للجامع الصحيح، وبيان عدم غراب 

الكوراني والمال  العيني  سار  ومثله  ن اِدر"،  ومعجمية"ُهو   لغوية  قواعد  من  بها  يتعلق  ما  بيان 
يحيل  (164)  أو   ،

ومثله   الل غ ة"،  "أهل  إلى  المعنى  ومعرفة  اللفظ،  ضبط  حجر  ابن  والمال   فعلالحافظ  العيني 

 

 .74، 5/73، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (158)
 . 68 ،5/30، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (159)
، كتاب العني،  هـ(170:  تأبو عبد الرمحن بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري ):  اخلليل بن أمحد الفراهيدي  ينظر حول مكانته قسم التحقيق:    (160)

 ،هـ(379حممد بن احلسن الزبيدي األندلسي، )املتوىف:    :أبو بكر اإلشبيلي؛  1/20،  دار ومكتبة اهلالل،  مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائيق:  حتقي
 /3  ،هتذيب النهذيب ؛ ابن حجري،  18547 /1،    /1،دار املعارف،  الطبعة: الثانية،  ق: حممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيطبقات النحويني واللغويني

163. 
 .18، 1/7، العني، الفراهيدي أمحد بن اخلليلأول من دون يف املعاجم، ينظر قسم التحقيق:  (161)
بن يوسف )ت:  (162) بن أمحد  أبو عبد هللا حممد  اخلوارزمي:  الكاتب  املصنفني:  أوئل  العلومهـ(،  378من  فلوتن، مفاتيح  فان  املستشرق: ج.  نشره   ،

 .علم احلديثشامل جلميع العلوم سوى م، مصر، وهو 1930م( قام بطبعه وتصحيحه: عثمان خليل، الطبعة األويل، 1895ِبطبعة برلني )
وإىل آخره، ينظر: مطبعة الباب   وقوايفابللغة من صرف وَنو    خاصاهـ( مفتاح العلوم وجعله  626كاكي أبو يعقوب بن يوسف )ت:بينما كتب الس 

 هـ، الطبعة األوىل، القاهرة.   1937احلليب، 
 .73، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديينظر: ابن حجر،  (163)
عمدة  وغريها؛ بدر الدين العيين،    ..،  169،  147":  اَندِّر؛ أو يقول "120،143،  البخاري  صحيح  ملقدمة  الساري  هديينظر: ابن حجر،    (164)

 وغريها.  178 /11، 441 /10 ،البخاري أحاديث رايض  إىل اجلاري الكوثر كوراين،  املال.. وغريها كثري؛  88 /3؛ 237، 1/162، القارئ
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فتكون لها داللة على معنى موجود عند أهل  ح صحيح البخاري وكتب السنة،  ا ر  ،وغيرهم من شُ (165) الكوراني

؛ ا يطلق عليه علم "المصطلح اللغوي"فضبط اللغة العامة أساس لضبط اللغة العلمية، ومفاتيح العلوم، بماللغة، 

 .(166) صحيح البخاريه لومثلهم سار  شمس الدين الكرماني في شرح

 :  ةعلوم مختلفسابعا: ظهور التدوين في 

علماء   بعض  دون  ولهذا  األول،  العباسي  العصر  في  العلوم  ازدهار  البخاري  اإلمام  عصر  شهد 

الطب والقضاء وغيرها  ذلك أبوابا في  الحديث في مصنفاتهم   الشافعي في "مسنده"  ، ومنهممثل   ،(167) اإلمام 

،  فيفرد كتابا تحت اسم "كتاب الطب"، توسط كتب الفقه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه "المصنف"،  و

( حوى  بابا65وقد  بغداد    ،(168) (  والخالفة  الدولة  مركز  العراق  في  ظهر  الباب  هذا  تدوين  أن  وجدت  وقد 

؛ لكننا فدعت الحاجة إلى ذلك،  (169)قبل ظهور حركة الترجمة في هذا العلموالكوفة وكانت بداية تدوين العلوم،  

كن التبويب  ال نجد مثل هذا الكتب في مصنف عبد الرزاق الصنعاني، وال يعني أنه لم يذكر حديث عن ذلك، ل

ِكت اب أفرد اإلمام البخاري في جامعه الصحيح "لهذا  و،  (170) هو لبيان الحاجة المقصود من التأليف، وهللا أعلم

ب ِ   .(171)( بابا  من أبواب الطب 57) مَّ ض  ، "الط ِ

 

ابن حجر،    (165) العيين،    ..  188،  88،  البخاري  صحيح  ملقدمة  الساري  هديينظر:  الدين  بدر  القارئوغريها؛  ..   67؛  52،  1/24،  عمدة 
 ... وغريها. 127 /2، 282 /1 ،البخاري أحاديث رايض  إىل اجلاري الكوثر كوراين،  املالوغريها كثري؛ 

دار إحياء الرتاث ،  صحيح البخاريالكواكب الدراري يف شرح  ،  هـ(786:  تحممد بن يوسف بن علي بن سعيد، )  :مشس الدين الكرماينينظر:    (166)
يف شرح صحيح   مشس الدين الكرماين وجهوده النحوية والصرفية: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ؛ وينظر م1981،ثانيةال  :طبعة، الالعرب، بريوت

الدراري ابلكواكب  املسمى  الباحث:  البخاري  اآلضاوي  أبو  حممد  احلفيظ  عبد  إبراهيم،  إىل: كلية  مقدمة    هـ1429،  مشس  عني  جامعةداب،  ، 
 م. 2004/

،  رتبه على األبواب الفقهية: حممد عابد السندي ،  مسند الشافعي،    هـ(204:  تأبو عبد هللا حممد بن إدريس املطليب القرشي املكي )الشافعي:    (167)
 .176 /2، م1951، دار الكتب العلمية، بريوت، عرف للكتاب وترجم للمؤلف: حممد زاهد بن احلسن الكوثري

 .5/65"، رُقْـَيُة الَرْهَصةِّ ، والباب األخري: "5/31"، َمْن َرَخَص يفِّ الَدَواءِّ َوالط ِّب ِّ ، الباب األول: "املصنفابني اب شيبة،  (168)
)إِّْسَحاق  بن  حنني"  املعروف  للطبيب  ان ك  (169) ينظر:املأمون   اخلليفة  زمن  اليواننية  من   الطب  كتب  ترمجة  يف   دوره(  هـ260:  ت"  أبو    : ابن خلكان   ، 

،  بريوت  ،دار صادر  ،  ق: إحسان عباس، حتقيوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  هـ(681:  تالعباس مشس الدين أمحد بن حممد البمكي اإلربلي )
 . 2/287، األعالم؛ خري الدين الزركلي، 12/492، سر أعالم النبالء؛ الذهيب، 2/217م، 1994

، اهلند   -اجمللس العلمي،  ق: حبيب الرمحن األعظمي، حتقياملصنف،  (ـهـ 211:  تأبو بكر بن مهام بن انفع احلمريي اليماين )  :الرزاق الصنعاينعبد    (170)
 لطب والدواء. ، فقد ذكر مجعا من اِلحديث يف ا9/256"، اَبُب الرُّْخَصةِّ يفِّ الَضُروَرةِّ هـ، ينظر: "1403الطبعة: الثانية، ، بريوت، املكتب اإلسالمي

َفاءً   َلهُ   أَنـَْزلَ   إَِِّل   َداءً   اّللَُ   أَنـَْزلَ   َما  اَببُ ، السلطانية، وأول ابب: "صحيح البخاريالبخاري،    (171) اَنءِّ   يفِّ   الذُّاَببُ   َوَقعَ   إَِّذا  اَببُ ، وخره: "7/122"،  شِّ "، اإلِّ
7/140. 
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ولم ينتهي التدوين عند هذا فقط بل شمل العديد من الجوانب المهمة التي دعت الضرورة إلى النظر 

كتب الفقه، وتوزعت أبوابه في كتب الحديث، وقد أفرد له اإلمام أبو يوسف    اهتحكام القضاء، ذكرأفيها، فمثال  

اِء" ال ق ض  ، لكن اإلمام البخاري ذكر باب  (172) روى فيه ما ثبت له عن شيخه أبي حنيفة  بابا جعله تحت "ب اُب 

 .(173) القضاء موزعا بحسب الحجة في أربعة مواضع

 الجامع الصحيح خصوصا:تؤسس لمنهجه في منهجية البخاري في التدوين عموما : لثث الثاحالمب

علم في  ن لمن سبقه من أهل الويهذه المنهجية من خالل اختزال البخاري لطرق التد   صفن يمكن أن  

بن الحجاج في   مسلم  اإلمام   ، ليظهر أثره على منهجية التدوين بعد ظهور الجامع الصحيح، فيتبعهعلوم الحديث 

 الكتب األربعة.  ثم مصنفو  صحيحة

ال هذه  في  مرحلة  مرحلة  ظهرت  العامة""  خطوة التدوين  شكل  البخاري  سبق  مما  دون  وما   ،

التدوين   احل التي مرَّ بهانستطيع أن نسلسل المروعلى ذلك    "العلمي، من يحث "أصول البحث  "المدخالت"

الحديث  المسلمين  ، لكونها مرحلة كميةوالبحث في علوم  لعلماء  الذاتية  الدوافع  ، والتمسك  طبيعية تولدت من 

"  يهُعرفبالعقيدة، تهدف إلى معرفة المنقول عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، فهي مرحلة "عفوية" من جهة " 

الروا فيها  تحول  أخرى،  جهة  علمن  الرسول صلى هللا  عن  إلى  ية  وسلم  تمسك ُعرفيه  مدى  عليه  يقاس   ،

وعقيدته؛ بدينه  "ال  المسلم  هذا  انتقل  العفوي"    عُرفحيُث  "الغير  الشفوي  إلى  تدويني    ُعرفمنظم  كتابي 

المتعلق من خطوات  أول خطوة  يمثُل  وهو  العلميمنظم"،  البحث  بقواعد  من جهة  ة  "التصور"  تقبل  والتي   ،

يات  ايمكننا أن نتعقب أثر اإلمام البخاري في تدوينه لعدد من الرون جهة أخرى؛ كما  وتخضع "للتصديق" م

 .التي تمثل هذه المراحل

 المطلب األول: المنهجية العامة في التدوين بحسب الطبقات:

ن  إقد جمع، وطريقة الجمع تتنوع كما    من الحديث   ا كبيرا  كم    أن هناك  نجد ننا  أتها  م  وهذه المرحلة سِ 

األصل ، ف"المقطوع "و  "الموقف"و  "المرفوع"ية في عصر التدوين األول يشمل  ؛ والرواطريقة الرواية تتعدد 

هذه المرحلة مرحلة التدوين والمعرفة "الكمية" التي منها سيظهر النوع متمثال   يات، لتمثل هو التدوين للروا 

 .بالجامع الصحيح

 

 ( رواية جلها عن أب حنيفة. 57ذكر فيه ) 155، اآلاثر، أبو يوسف  (172)
دِّ   يفِّ   َوالل َِّعانِّ   الَقَضاءِّ   اَببُ ، السلطانية، واألبوب هي: "صحيح البخاريالبخاري،    (173) ْسجِّ

َ
َيا  الَقَضاءِّ   اَببُ ، و"1/92"،  َوالن َِّساءِّ   الر َِّجالِّ   َبنْيَ   امل  يفِّ   َوالُفتـْ

الِّ  قَلِّيلِّ  يفِّ  الَقَضاءُ : اَبب  ، و"9/71"، الَغائِّبِّ  َعَلى الَقَضاءِّ  اَببُ ، و"9/64"، الطَرِّيقِّ 
َ
 .9/72"، َسَواء   وََكثِّريِّهِّ  امل
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   تدرج في التصنيف:الأوال: 

مه  أقبل   الصحيح،  الجامع  تصنيفه  في  البخاري  يشرع  منه  د  ن  المصنفات  من  بجمع  في    اله  كان  ما 

الرجال والتاريخ ومنها ما كان في الرواية، مع تنوع في طريقة التنظيم للمصنف المختص في علم من العلوم،  

 ر، والتصنيف الزماني بحسب السنين، أو التصنيف بحسب الرجال.افهو ينحو منحى التطويل واالختص

والتأف البحث  في  امنهجه  خالل  من  يظهر  الصحيح"،  "الجامع  قبل  بدراسة  ليف  ليقوم  للرواة،  لتتبع 

، وقد ج بذلك بطريقة منهجية معرفية، فكتب كتابه "التاريخ الكبير"وصفية ميدانية للرواة مع بيان حالهم، وتدرَّ 

بم  ابتد  أ ن ِي  (174) سمه "محمد"ا  ن  أ  إِالَّ  ةٌ،  قِصَّ ل هُ  إِالَّ و  التَّاِري خِ  فِي  ٌم  ق لَّ اس  ك ِره ُت تطويل   ، وقال عن تاريخه: "و 

ما استجد   ثُ د ِ ح  ، وفي ذلك إشارة إلى أن البخاري كان يدون النتائج التي توصل إليها في كتبه، ويُ (175) الِكت اِب"

عنده، فمثال يؤرخ لوفاة شيخة "محمد بن بشار بندار" ، فيقول في التاريخ الكبير: "مات فِي رجب سنة ثنتين  

بينم غندرا"،  س ِمع   ومائتين  خمسين  وخمسين  و  اث ن ي ِن  سنة  فِي  ات   م  ن   م  بيان  في  يقول  األوسط  تاريخه  في  ا 

بُ  ِري  يُق ال ل هُ  د بن بشار أ بُو بكر ال ب ص  مَّ ب ُمح  ج  ا فِي ر  ات فِيه  م  ِمائ ت ي ِن: "و  يحيى  و  ن د ار سمع بن عدي وغندر و 

؛ ولهذا فكتابه التاريخ  (176)بير أوسعبن سعيد"، فذكر زيادة في شيوخه غير "غندر"، واألصل أن التاريخ الك

نى عليه  يب الكبير هو خالصة ما توصل إلى جمعه في علم الرجال، ليضع مسلكا  أصيال  في الجرح والتعديل  

، وقال فيه أ بُو الع بَّاِس بِن س ِعي دِ من جاء بعده
: "لو أن رجال كتب ثالثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب (177)

 .(178) إسماعيل"تاريخ محمد بن 

 

 .271 -1/11، حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان ، الدكن –دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد طبع يف:   (174)
 .12/400، النبالءسري أعالم ؛ الذهيب، 2/322، اتريخ بغداداخلطيب البغدادي،   (175)
  الرتاث   دار  مكتبة  ،الوعي  دار،  زايد  إبراهيم  حممود:  قيق ، حتالتاريخ الصغري )األوسط((؛ البخاري،  97، برقم )49 /1،  التاريخ الكبري البخاري،      (176)

 (.2990، رقم )2/396م،  1977 هـ/1397 األوىل،: الطبعة، القاهرة ،  حلب -
َماُم،  هـ(،267)ت:  أاََبنٍ   بنِّ   َسعِّْيدِّ   بنِّ   حُمََمدِّ   بنُ   َأمْحَدُ   الَعبَاسِّ   أَبُو  (177) ْعُرْوف  مَهََذان،  حُمَد ِّث  الث َِّقة،  اإلِّ

َ
لتُـَّبعِّي  :  امل الذهيب،  ابِّ النبالء.  أعالم  ،  سري 

حتقيق: شادي ،  ممن مل يقع يف الكتب الستالثقات  ،  (هـ879  )ت:  زين الدين قاسم السُّْوُدْوينِّ اجلمايل احلنفي  :أبو الفداء بن ُقْطُلْوبـََغا؛  12/612
 .2/19، م2011الطبعة: األوىل،، صنعاء، اليمن ،مركز النعمان  ، بن حممد بن سامل آل نعمان 

؛ ابن عساكر: 2/322،  اتريخ بغدادوهلذا القول أثره عب التاريخ، فلو كان فيه نظر ملا كرره أهل العلم، ينظر حبسب قدمهم: اخلطيب البغدادي،      (178)
؛  52/75،    م1995، دمشق،  دار الفكر،  عمرو بن غرامة العمروي  ، حتقيق:اتريخ دمشق،  (هـ571:ت)  هللا   هبة  بن   احلسن  بن   علي  القاسم  أبو

، مؤسسة الرسالة   ،بشار عواد معروف، حتقيق:  هتذيب الكمال يف امساء الرجال(،  هـ742  )ت:  يوسف،  بن  الرمحن  عبد  بن  احلجاج يوسف  أبواملزي:  
مصطفى بن عبد هللا القسطنطيين العثماين املعروف بـ »كاتب   :حاجي خليفة؛ 9/48، هتذيب التهذيب؛ ابن حجر،  441 /24م، 1980، بريوت

( الفحول،  هـ(1067ت:جليب«  طبقات  إىل  الوصول  حتقيق:  سلم  األرانؤوط،  القادر  عبد  أوغلو،  إ،  حممود  احسان  الدين  أكمل  مكتبة شراف: 
 . 107 /3م، 2010، تركيا –إرسيكا، إستانبول 



 منهج البخاري في جامعه الصحيح تأسيس ألصول الجمع والتصنيف  :عثمان سعيد حوران

180 
 

( تعقب األخطا التي  هـ327ت:  أبي حاتم الرازي )ابن  هتمام به لدرجة أن الحافظ اإلمام  ولهذا بقي اال 

الكبير،   التاريخ  في  "وقعت  اليماني:  المحقق  يقول  هذا  وفي  نسخة،  من  أكثر  كتب  قد  البخاري  أن  ن  إويبدو 

ن النسخة التى وقعت  ويصلح، واستظهرت أمرة يزيد وينقص  كل    بخاري أخرج التاريخ ثالث مرات وفيال

أللل البخاري  أخرجه  مما  كانت  "رازيين  مرة  كما  (179) ول  أ؛  البن  والتعديل"  "الجرح  حاتم  جاء مصنف  بي 

 .(180) في مواضع ه، وقد يخالفللبخاري ، وكتاب الضعفاءلتاريخ الكبيرلطرق تصنيف امكمال 

على  وتظهر   التصنيف  ف ي ات  خصوصية  مع  (181) (األوسط)الصغير  تاريخ  الفي  الو  التاريخ ،  ضبط 

  يصنف على سبيل المثال ، ف، والرحلةاللقيا والتاريخ  ، حيثُ الصغير )األوسط(  تاريخوالزمان ظاهر في كتابه ال

وخالفة عثمان، وخالفة علي   لى هللا عليه وسلم، وزمن أبي بكر،زمن النبي صفي  فيها من توفي    دونيُ   ا  أبواب 

من مات من سنة أربعين إلى سنة خمسين ونحوها، ثم  يدون بحسب السنين مثال:  رضي هللا عنهم جميعا، ثم  

ِمائ ت ي ِن" و  خمسين  و  ِست   سنة  فِي  ات   م  "من  إلى  يصل  أن  إلى  وهكذا  من (182) الستين،  المتقدم  معرفة  كذلك  ؛ 

البخا اإلمام  يذكره  ما  وغالبا  بعد"المتأخر  "عاش  لفظ  تحت  الكبير  ري  تاريخه  و(183) في  الصغير  تاريخه  ، 

الر؛  (184) )األوسط( حكم  يذكر  فهو  الصحيح  الجامع  وبين  كتب  ما  بين  مهمة  عالقة  هناك  كانت  وي اولهذا 

قواعد  على  والرد  القبول  في  مع  و  ؛ويفصل  الكبير"  "التاريخ  تحليل عالقة  الحنبلي  ابن رجب  الحافظ  حاول 

يذ   فمثال  الصحيح"  اإل"الجامع  عن  قاعدة  كتاب كر  في  البخاري  تاريخ مام  كتاب  تأمل  "فمن  قائال:  للتاريخ  ه 

 

 املعلمى  َيىي  بن  الرمحن عبد: ق، حتقي اترخيه يف البخاري إمساعيل بن حممد خطأ  بيان، احلنظلي التميمي، حممد  بن  الرمحن عبدابن أب حامت الرازي:   (179)
،  الدكن  آابد  حبيدر  العثمانية  املعارف  دائرة،  [ (624  رقم]  ابستانبول  الثالث  أمحد  مكتبة  يف  احملفوظة  الوحيدة  القدُية  النسخة  عن  صحح)  اليماين

 . مقدمة التحقيق: ج
ابن اب حامت: "سعيد بن بشري، يف ترمجة  اجلرح والتعديلابن اب حامت،    (180) الضعفاء وقال: َيول ، قال  ينكر على من أدخله يف كتاب  مسعت أب 

الَرمْحَنِّ ْبنِّ ًَثبِّتِّ ْبنِّ الصامت، ويف ترمجة "7 /4،  "منه.  سألت أب عنه فقال: ليس عندي ِبنكر احلديث، قلت أدخله البخاري يف    "، قال: " َعْبدِّ 
 .وغريها.. 219 /5"، كتاب الضعفاء، قال يكتب حديثه، ليس حبديثه أبس، وَيول من هناك

املعرفة، بريوت، طبعة  التاريخ الصغري البخاري،      (181) املرعشي، دار  إبراهيم زايد، فهرس آحاديثه: يوسف  م،  1986جديدة: األوىل،  ، حتقيق: حممود 
 ىل أن هذا املطبوع هو "التاريخ األوسط".  إوذهب بعض اهل التحقيق  .1/1

 . ، احملتوى العام التاريخ الصغري )األوسط(ينظر:   (182)
التاريخ  ". ينظر:  عثمان   بعد  أسامة  عاش"  :إِّبـْرَاهِّيم  ْبن  سعد  َعنْ   ُشْعَبةالوفاة، مثال: روى عن  جهالة يف سنة  وذلك لضبط الطبقة إن كانت هناك      (183)

 . 2/20(، 1552،رقم الرتمجة )الكبري 
 عشر   َوعمر  وأشهرا  سنَتنْي   اْستْخلف  َأن   بعد  بكر  أَبُو  َعاشَ "  :قَالَ   شَهاب  بن  َعن  يُوُنس  َعن  وهب  بن  َحدثينِّ   أويس  أب  بن  إِّمْسَاعِّيل  َحدثَنامثال:    (184)

نِّني نِّني  َثاَلث  َويزِّيد  حَجَتنْيِّ   حج  أشهرا  إِل  سنة  عْشرين  َوُمَعاوِّيَة  سنَتنْي   إَِِّل   كلَها  َحجَها  سنة  عشَرة  اثـَْنيَتْ   َوُعْثَمان   كلَها  َحجَها  سِّ   اْلملك   َوعبد  وأشهرا  سِّ
نِّني عشر والوليد حَجة حج أشهرا إَِِّل  سنة عشَرة بضع اجْلََماَعة بعد  .1/32، )األوسط(التاريخ الصغري . "حَجة حج  شهرا إَِِّل  سِّ
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  ه وهذا ما أشار إليه عند شرح  ،(185) البخاري تبين له قطعا  أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في اإلسناد مقبولة"

نجد الحافظ ابن حجر كثيرا  ،  (186) لصحيح البخاري ما كان يحيل في ترجيح أمر وقع فيه خالف إلى    وكذلك 

ولنضرب مثال عن عالقة "التاريخ  ؛  (187) لبيان المسألة التي تحتاج إلى بيان في الجامع الصحيحالكبير    التاريخ

األ  و"التاريخ  والمرويات،وسطالكبير"  الرواة  بين  التداخل  خالل  من  الصحيح"  "الجامع  مع  ثمرة   "  لتظهر 

ي ى    تدرجه في التأليف، وتحريه للرواة، وتسلسله في تنقيح الراوية؛ "  ب نِ فمثال ينقل عن شيخه "ي ح  بُك ي ر 
ما   (188) 

يته في  انجده في رو  هومثل   ،(189) أو "ق ال ه لي"  ، يصرح في بعضها بقوله "ق ال  ِلي"يقرب من أربعين موضعا  

األ في  رو   " حيثُ وسط "التاريخ  عنه  من خمسة وعشرين موضعا، وى  بن  أكثر  يحيى  دثنِي  "ح  بلفظ  يصرح 

عدة مواطن  في  عنه  ،  (190)منها   بكير"  للروافيروي  الوفاة  ومدنهم  ةتاريخ  أسمائهم  أثر    ،(191) وضبط  فيظهر 

دثنِي يحيى    ها، منأكثر من مائة وثمانين موضعافي    هعنفقد روى  ،  الصحيح  شيخه في جامعه ما يكون بلفظ "ح 

" وهو كثير، وقد يكون حديثه هو حديث الباب (192) بن بكير" ي ى ب ُن بُك ي ر  دَّث ن ا ي ح  ، أو بلفظ "ح 
(193). 

 

 مهام   الدكتور:  ق، حتقيالرتمذي  علل   شرح ،  (هـ795:  ت)  الدمشقي  ث   البغدادي،  الَسالمي،  أمحد،  بن  الرمحن  عبد  الدين  زينابن رجب احلنبلي:    (185)
 . 2/638، م1987 األوىل،: الطبعة، األردن ، املنار مكتبة، سعيد الرحيم عبد

 صل أ  وهذا  .غريه  عليهِّ   يتابعه  حَّت   قوله،  يف  يتوقف  عنهم،  بعلمه  نفرد  أن   مثله  يف  ِلُيكن  بشيء  اجلماعة  بني  من  الواحد  انفراد  ن إ:  ومنهاقال: "  (186)
 على  توبع  فإذا  بشيء،  ذلك  وليس   مطلقاً،  مقبولة  الثقة  زايدة  كانوا  أن   ِلسيما  وَنوها،  بزايدة  عنهم  املنفرد  دون   اجلماعة  قول  القول  أن :  احلفاظ  جهابذة

 وما بعدها.  9/423، البخاري صحيح شرح فتح الباري ابن رجب احلنبلي،  ."عليه  اعتمد قوله
، فتح الباري... وغريها؛ ويف شرحه للحديث: 405، 387، 375، 369،370 /1، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديينظر: ابن حجر،  (187)

 . ... وغريها كثري 479، 478 ، 267 ، 214 /1
)  روى  (188) تويف  ماجه،  وابن  ومسلم  البخاري  الذهيب،  231عنه  ينظر:  النبالءهـ(.  أعالم  حجر،  615-10/612،  سري  ابن  التهذيب ؛  ،  تقريب 

 (.7580، برقم )844
 .8/369، 194،249، 113، 73، 2/20، 1/126، التاريخ الكبري ينظر الكتاب عموماً: البخاري،  (189)
 . 2/35، 277، 225، 219، 210، 208، 28، 1/11، التاريخ الصغري )األوسط(ينظر الكتاب عموماً:   (190)
؛ وكذلك يذكر يف  167،  100،  97،  78،  50،  37،  34،  27،  2/10،  327،  304،  1/285،  التاريخ الصغري )األوسط( البخاري،    (191)

 .369 /8، 386،  365، 163، 117، 83 /5، 498، 75 /3، 303 /2، التاريخ الكبري
 . وغريها 8 /7، 72 /5، 25 /3، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (192)
َحَجُلوَن مِّْن آًَثرِّ الُوُضوءِّ (، "136، برقم )39 / 1، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (193)

ُ
(،  146، برقم )1/41"،  اَبُب َفْضلِّ الُوُضوءِّ، َوالُغرُّ امل

: َهْل ُُيَْضمُِّض مَِّن الَلَبِّ (، "211، برقم )1/52"،  الن َِّساءِّ إِّىَل الَبَازِّ اَبُب ُخُروجِّ  " حَلج ِّ َوالُعْمَرةِّ "، وغريه كثري: "اَبب  : َكْيَف تِّلُّ احلَائُِّض ابِّ اَبُب "، و"اَبب 
دِّ َيُكوُن يفِّ "، و"ِلَ يـَْبُصْق َعْن ُيِّينِّهِّ يفِّ الَصاَلةِّ  ْسجِّ

َ
لَناسِّ اَبُب امل  . "... وغريه كثريالطَرِّيقِّ مِّْن َغرْيِّ َضَرٍر ابِّ
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فنجده في "التاريخ الكبير" يحيل    ،"مكي بن إبراهيمومثل ذلك نجد هذه العالقة في الرواية عن شيخه "

البخاري في جامعه الصحيحو  ،(195) وسط" في مواطنو"التاريخ األ   ،(194)إليه دُ ؛  (196) روى عنه  مَّ ومثله "ُمح 

" اِري  ِ األ  ن ص  ب ُن ع ب ِد َّللاَّ
 .موغيره .... (198) ، وقد يكون حديثه هو حديث الباب في الصحيح(197) 

البخاري  اجتهد   كما يصنف    اإلمام  الكبير")   أن  "الضعفاء  فصنف  الضعفاء،  و"الضعفاء 199في   ،)

ناقال  لألقوال، من باب الجمع والنقل عن    سار عليه  ُعرف(؛ وهو  200الصغير")  من جاء قبله، وفيهما كان 

، ولهذا هو حد ث في كتابه الجامع  وإذا دون جرح ألحدهم ال يعني بالضرورة أنه يأخذ بهه،  والثقات الذين سبق 

، و"أسامي (201) ى عنهم مسلم واألربعةكتابه الضعفاء الصغير، أو من رو  بعض من ذكرهم فيالصحيح عن  

قبل أن يؤلف كتابه "الجامع الصحيح"، ولهذا سار اإلمام البخاري بشكل منهجي،   ،(202) الصحابة" و"الكنى"

سبقه،  ومتسلسل،   لما  الجامع  الخاص  ثم تصنيف  وأقوال،  تصنيف  من  سبقه  ما  اطالعه على  إلى  لمن  يصل 

 ذروة تآليفه في جامعه الصحيح. 

 ثانيا: تقسيمه للطبقات التي يروي عنها:  

وذلك    معرفته بطبقات الرواة لديه،  للجامع الصحيح من خالل  هويظهر أثر علمه ودرايته في تصنيف

 وخصوصا في حديث الباب،   ،الذين روى عنهم بشكل عاممشايخه    الراوي من  طبقةعي في الروايات  ا أن يرب
 

 .71 /8؛ ينظر ترمجته: 242، 197 /8؛ 408 /7، التاريخ الكبريالبخاري،  (194)
 .2/85، 101، 1/79، التاريخ الصغري )األوسط( البخاري،   (195)
 .وغريها 5/22، 4/109، 1/33، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (196)
 . 1/226، التاريخ الصغري )األوسط(، ؛ البخاري، 8/206، 226/ 1، مثال: التاريخ الكبريالبخاري،   (197)
: َِل ُُيَْمُع َبنْيَ ُمتَـَفر ٍِّق، َوِلَ يـَُفَرُق َبنْيَ جُمَْتمِّعٍ (، "1450، برقم )2/117، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (198) (،  2703، برقم )3/186"،  اَبب 

 . ..."...وغريهااَبُب َما ذُكَِّر مِّْن دِّرْعِّ الَنيبِّ ِّ َصَلى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسَلَم، َوَعَصاُه، َوَسْيفِّهِّ (، "3106، برقم )4/82"، الصُّْلحِّ يفِّ الد ِّيَةِّ اَبُب "
الكبري،  ال    (199) الضعفاء  )بخاري،  نسخ:  ثالث  وله  برقم:  (  1خمطوط،  بتنه،   املكتبه (   2؛ )2937-2932رقم    1/557مكتبة خداخبش، ابهلند 

)جماميع   122/2:  برقم  املكرمه،  مكه  املركزيه، احلديث:   .3  مج  148  ب:  واملخطوطات،الكويت،برقم  اآلداب  كليه  مكتبه(  3؛  أهل  ملتقى  ينظر 
271903https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= 

 م.  1433، حتقيق: حافظ زبري علي زائي، )حتفة األقواي يف حتقيق كتاب الضعفاء(، املكتبة اإلسالمية، ألهور، ابكستنا، الضعفاء الصغري البخاري،   (200)
البخاري،  اْلمدينِّ   لبيد  أب  بن   هللا  عبدمثال:    (201) الصحيح  البخاري يف  له  البخاري، روى  السلطانية،  صحيح  وأب داود  1/21،  ؛ وروى عنه مسلم 

ينظر: التهذيبابن حجر،    والنسائي وابن ماجه،  التذهيتقريحترير  ، ومعه:  تقريب  الرسالة شعيب األرانؤوط، مؤسسة    -، بشار عواد معروفبب 
 (.3560، برقم )258 /2م ، 2015انشرون، الطبعة األوىل، 

البخاري،     البخاري، مثال: "عبد هللا بن هليعة"،  مع   مقروان، مسلم يف الصحيح، "61 /1،  الضعفاء الصغريكما فيه من روى عنهم من غري 
 وغريها.  61 /1، وغريه؛ والرتمذي يف السنن، 37 /1داود يف السنن،  وأبو؛ 435 /1"، َعْمرِّو ْبنِّ احْلَارِّثِّ 

 .80 /4؛ النسائي، 209 /4داود،  أبو، 529 /1، أخرج له: مسلم 80 /8، الضعفاء الصغري" البخاري، َعْبدِّ الَرمْحَنِّ ْبنِّ َسْلَمانَ "  
 وما بعدها.  1/22عادل مرشد،  –، حتقيق: شعيب األنؤوط اجلامع الصحيحينظر:  (202)

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=271903
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ا ع ل ى  اب هُ  ح  أ ص  و   ِ اِري  البُخ  خ   ُشيُو   ِ ي  الِمز ِ اجِ  جَّ الح  أ بُو  ش ي ُخن ا  تَّب   ر  ق د   "و  الذهبي:  الحافظ  يقول  هذا  ِم  وفي  لُمع ج 

كع اد تِِه"
 : (204) وينحصرون فِي خمس ط ب ق ات ، (203) 

دثهُ ع ن  الطَّبَقَة األولى مثل مكي   ؛التَّابِعين: من ح  دثهُ ع ن حميد، و  اِري  ح  ن ص  د بن عبد هللا األ  مَّ مثل ُمح 

دثهُ ع ن يِزيد بن أبي عبيد، ومثل أبي ع اِصم النَّبِيل، وعبيد هللا بن ُموس ى، وأبي نعيم، وغيرهم  اِهيم ح  إِب ر    بن 

التابعين مَّ ممن حدث عن  ُمح  مثل  الباب.  يجعل من حديثهم حديث  ولهذا  ع ن  ؛  دثهُ  ح  اِري   ن ص  األ  بن عبد هللا  د 

أبي ع اِصم النَّبِيلو، (205)حميد 
 .(208) لثالثياتهوفيها يظهر روايته   وهكذا. ...(207) وأبي نعيم ،(206) 

الثَّانِيَة إِي اس  :الطَّبَقَة  أبي  بن  كآدم  التَّابِعين  ثِق ات  يسمع من  لم  ل ِكن  ِء  ه ُؤال  فِي عصر  ك ان   أبي    ،من  و 

بن مس هر ل ى  األ  ع  ي م  ،مس هر عبد  ر  م  أبي  بن  س ِعيد  ل  ،و  باِل  بن  ان  ُسل ي م  بن  أ يوب  ؛ وهو يجعل من  وأمثالهم  ... و 

فيقدمه على الفقه    ب اوغالبا ما كان يستشهد به في أبو  ،(209) حديثهم حديث الباب أيضا، مثل: آدم بن أبي إِي اس

عو من  عامال  ذلك  فيكون  الباب؛اغيره،  حديث  يكون  لكي  لحديث  الترجيح  بن   وكذلك  مل  ل ى  األ  ع  عبد 

 . ..م أيضاوغيره  ، (211) فقد بوب لحديثه، (210)مس هر

 

 .12/397، سري أعالم النبالءالذهيب،   (203)
  ث   البصري  القرشي  عمر   بن  إمساعيل  الفداء  ابن كثري: أبو؛  479،  البخاري  صحيح  ملقدمة  الساري  هديينظر حول تقسيم الطبقات: ابن حجر،    (204)

  الثانية، :  بريوت، الطبعة  خضر،  الدهيش، دار  هللا  عبد  بن  امللك  عبد:  ، حتقيقَسَنن  ألقوم   اهلادي  والسَُّنن  املسانيد  جامع،  (هـ774:  ت)  الدمشقي
 . وما بعدها 80م، املقدمة 1998

  اَببُ   الباب ِبية وبيانه، مثل: ""؛ وكذلك بعد أن يفتتح  الد ِّيَةِّ   يفِّ   الصُّْلحِّ   اَببُ (، "2703، برقم )3/186، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (205)
حلُر ِّ  احلُرُّ  الَقتـَْلى يفِّ  القَِّصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكتِّبَ   آَمُنوا اَلذِّينَ  أَيُـَّها ايَ }  .(4499، برقم )24 /6"، {ابِّ

لنـََهارِّ   نـََوى  إَِّذا  اَببُ ، السلطانية، مثل: "صحيح البخاري، البخاري،  ُعبَـْيدٍ   َأبِّ   ْبنِّ   يَزِّيدَ   َعنْ يروي    (206)  َمنْ   اَببُ (؛ و"1924، برقم )29 /3"،  َصْوًما   ابِّ
عَ   َأنْ   لَهُ   فـََلْيسَ   َديـًْنا،  َمي ِّتٍ   َعنْ   َتَكَفلَ  : َهْل ُتْكَسُر الد ِّ   (؛ و"2295، برقم )96 / 3"،  يـَْرجِّ (؛  2477، برقم )136 /3..."،  اَنُن اَليتِّ فِّيَها اخلَْمرُ اَبب 

َمامِّ  ُدَعاءِّ  اَببُ و"  .(7208، برقم )78 /9"، َمرََتنْيِّ  اَبَيعَ  َمنْ   اَببُ (؛ و"3170، برقم )100 /4"، َعْهًدا َنَكثَ  َمنْ  َعَلى اإلِّ
َرةِّ   يفِّ   الَتَشهُّدِّ   اَببُ ، السلطانية، مثل: "صحيح البخاري، البخاري،  ُعبَـْيدٍ   َأبِّ   ْبنِّ   يَزِّيدَ   َعنْ يروي    (207)   تـَْقلِّيدِّ   اَببُ (؛ و"831، برقم )166 /1"،  اآلخِّ

 (، وغريه.1701، برقم )169 /2"، الَغَنمِّ 
 .100ينظر اهلامش السابق:  (208)
ْسلِّمُ :  اَبب  (، "10، برقم )1/11، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (209)

ُ
ْسلُِّمونَ   َسلِّمَ   َمنْ   امل

ُ
 /1"،  اأَلْعَقابِّ   َغْسلِّ   اَببُ "؛ و"َوَيدِّهِّ   لَِّسانِّهِّ   مِّنْ   امل

ْخَرَجنْيِّ   مِّنَ   إَِِّل   الُوُضوءَ   يـَرَ   ملَْ   َمنْ   اَببُ (، و"44، برقم )44
َ
،  59 /1"،  اَبُب ُغْسلِّ الَرُجلِّ َمَع اْمرَأَتِّهِّ (، و"176، برقم )46 /1"،  َوالدُّبُرِّ   الُقُبلِّ   مِّنَ :  امل

 . (، وغريه كثري جدا250برقم )
(، ومعه:  197، برقم )93 /6، بن محاد،  تقريب التهذيبابمسه فقط: "عبد األعلى" ؛ وهو غري عبد األعلى بن محاد، ينظر: ابن حجر،    ويذكره  (210)

 .(98، برقم )98 /6 :عبد اأْلَْعَلى بن مْسهرشعيب؛  وينظر  –، بشار بب التذهيتقريحترير 
ْسلِّمُ :  اَبب  (، "10، برقم )1/11، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (211)

ُ
ْسلُِّمونَ   َسلِّمَ   َمنْ   امل

ُ
 /7"،  اأَلْعَقابِّ   َغْسلِّ   اَببُ "؛ و"َوَيدِّهِّ   لَِّسانِّهِّ   مِّنْ   امل

 .(5872، برقم )157
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الثَّاِلثَة  األتباع    :الطَّبَقَة  تبع  كبار  ع ن  أ خذ  بل  التَّابِعين  يلق  لم  من  وهم  مشايخه  من  ال ُوس ط ى  ِهي  

ب  ر  اد   ،وقتيبة بن سعيد   ،كسليمان بن ح  مَّ ِدينِي    ،ونعيم بن ح  ال م  علي بن  يحيى بن مِعين،  و  ن ب ل    ، و  د  ب ِن ح  م  أ ح   ، و 

ي ةِ  و  اه  اق  ب ِن ر  إِس ح  ان اب    ،و  ُعث م  أ بِي بكر و  ءِ و  ذ    ،ني أبي شيب ة وأمثال ه ُؤال  ه ِذه الطَّب ق ة قد ش اركهُ ُمسلم فِي األ  خ  و 

وقد  ع ن ُهم ب ؛  ر  ح  بن  سليمان  مثل  الباب،  حديث  حديثهم  من  الجامع جعل  في  واضحا  ذلك  أثر  نرى  حيث   ،

وكذلك مسلم في  ،  (213) كه معه في هذا الطبقةاوروى عنه أيضا اإلمام أحمد في مسنده مع اشتر  ،(212) الصحيح

وغيرهم، وهذه الطبقة هي  ..  (215)  في مسنده.  وإسحاق بن راهويه،  (214) وقتيبة بن سعيد بواسطة إلية؛    هصحيح

ولهذا فشرطهم في قبول الحديث كان عاما، ولهذا أجتهد يات الحديث،  الرو"  جمع العام للحديث هل الأ طبقة "

أن   البخاري  أل  يؤسساإلمام  ب ا للرو  والتنقيح  الترجيح  هلمنهجا  الصحيحة،  يوااعتميات  ما  في  اد  منهجه  فق 

جمال ورد فيه، أو لبيان حكم، مثال سؤال اإلمام أحمد إ فيذكر أحيانا ما يفهم من الحديث لدفع      ، تدوين الصحيح

االسم  ، فيذكر  أو يفتتح التعليق على الباب برواية عن اإلمام أحمد ،  (216) ، وقول سفيان بن عيينةلعلي المديني

دُ " م  دَّث ن ا أ ح  مجردا "ح 
" ، وإذا كان حكم فقهي(217)  ن ب ل  دُ ب ُن ح  م  ق ال  ل ن ا أ ح  ذكره كامال بقوله "و 

(218). 

 

:  اَبب  (؛ "21، برقم )1/13"،اإلُِّيَانِّ   مِّنَ   الَنارِّ   يفِّ   يـُْلَقى  َأنْ   َيْكَرهُ   َكَما  الُكْفرِّ   يفِّ   يـَُعودَ   َأنْ   َكرِّهَ   َمنْ :  اَبب  ، السلطانية،  "صحيح البخاريالبخاري،    (212)
َعاصِّي

َ
بـَُها  ُيَكَفرُ   َوِلَ   اجلَاهِّلَِّيةِّ،  أَْمرِّ   مِّنْ   امل َا  َصاحِّ ْرتَِّكاهبِّ ْركِّ   إَِِّل   ابِّ لش ِّ َمامِّ   عِّظَةِّ   اَببُ (، "30، برقم )1/15"،  ابِّ (؛ 98، برقم )1/31"،  َوتـَْعلِّيمِّهِّنَ   الن َِّساءَ   اإلِّ
 . ... وغريها153، 143، 141، 138، 125، 106، 99،  94، 93، 82، 56، 49، 42/ 1

 . ( .... وغريها2820، برقم )5/30(؛ 509، برقم )534/ 1(؛ 491، برقم )1/491، حنبل بن أمحد اإلمام مسندأمحد بن حنبل،  (213)
َحد ِّثِّ  قـَْولِّ  اَببُ ، السلطانية،  "صحيح البخاريالبخاري،  (214)

ُ
َيا العِّْلمِّ  ذِّْكرِّ  اَببُ (، "61، برقم )1/22"، َوأَنـَْبَأانَ  َوَأْخَباََن، َحَدثـََنا،: امل دِّ  يفِّ  َوالُفتـْ ْسجِّ

َ
"، امل

 .... وغريها 166، 155، 151، 146، 144، 125، 111، 98، 97،  82، 1/72(، 133، برقم )1/38
 . ... وغريها113، 110، 103، 75 /1، راهويه بن إسحاق مسند راهويه، بنينظر: إسحاق   (215)
دِّيينِّ ِّ   ْبنُ   َعلِّيُّ   قَالَ :  اّللِّ   َعْبدِّ   أَبُو  قَالَ "، حيث قال معقبا على حديث الباب: "َواخَلَشبِّ   َواملِّْنَبِّ   السُّطُوحِّ   يفِّ   الَصاَلةِّ   اَببُ وذلك يف"   (216)

َ
 َأمْحَدُ   َسأََلينِّ : "  امل

َبلٍ   ْبنُ  َهُ   َحنـْ ،  َهَذا  َعنْ   اّللَُ   َرمحِّ َ   َأنَ   أََرْدتُ   فَإََِّّنَا:  قَالَ   احلَدِّيثِّ َمامُ   َيُكونَ   َأنْ   أَبْسَ   َفالَ   الَناسِّ   مِّنَ   أَْعَلى  َكانَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ََذا   النَاسِّ   مِّنَ   أَْعَلى  اإلِّ  هبِّ
، َنةَ   ْبنَ   ُسْفَيانَ   إِّنَ :  فـَُقْلتُ :  قَالَ   احَلدِّيثِّ ْنهُ   َتْسَمْعهُ   فـََلمْ   َكثِّريًا  َهَذا  َعنْ   ُيْسَألُ   َكانَ   ُعيَـيـْ البخاري،  ِلَ :  قَالَ   مِّ ينظر:  البخاري".  السلطانية،  صحيح   ،

    .(377، برقم )1/85
"، فيجعله حديث َأمْحَدُ   َحَدثـََنا(؛ قال: " 5105، برقم )6/10"  ََيُْرمُ   َوَما   الن َِّساءِّ   مِّنَ   َيِّلُّ   َما  اَببُ ، السلطانية، "صحيح البخاريينظر: البخاري،    (217)

" ،  َيَسارِّ   َعنْ   الرَُجلُ   قَامَ   إَِّذا:  اَبب  الباب  َمامِّ َمامُ   َفَحَوَلهُ   اإلِّ )1/141"،  َصاَلُتَُما  تـَْفُسدْ   ملَْ   ُيِّينِّهِّ،  إِّىَل   اإلِّ برقم  و"698،  ْرأَةِّ   َشَعرِّ   نـَْقضِّ   اَببُ (، 
َ
"، امل

 . (... وغريها1261( و)1260، برقم )2/75
البخاري،    (218) ينظر:  عنه،  عباس رضي هللا  ابن  إىل  رواية  البخاريوذلك يف  "صحيح  السلطانية،  برقم 6/10"  ََيُْرمُ   َوَما  الن َِّساءِّ   مِّنَ   َيِّلُّ   َما  اَببُ ،   ،

(5105) . 
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جمع   تليها  والتي  الطبقة  هذه  بنويتوسط  "محمد  بينهم  الروا  من  من  أكثر  فقد   ،" بندار  ية  بشار 

الباب ،  (219) عنه حديث  حديثه  يجعل  ذكره؛  (220)وقد  من  "  وأكثر   بقوله  الكبير  تاريخه  ِلي"  في  و ،  (221)ق ال  

 . (223)ه؛ وهو من شيوخ مسلم أيضا، وأبي دواد، والترمذي، والنسائي، وابن ماج (222) "حدثني"

ابِعَة الرَّ الذهلي  :الطَّبَقَة  يحيى  بن  كمحمد  ق ِليال  قبله  سمع  من  و  الط لب  فِي  رفقاؤه 
اتِم    ،(224) ح  أبي  و 

اِزي   اِعق ة  ،الرَّ ص  ِحيم  الرَّ عبد  بن  د  م  ُمح  حميد   ،و  بن  عبد  النَّضر  ،و  بن  أحمد  نظرائهم  ،و  من  اع ة  م  ج  ا    ،و  إِنَّم  و 

ا ف ات هُ ع ن مشاي ِء م  ا لم يجده ِعن د غ يرهم. يخرج ع ن ه ُؤال   خه أ و م 

اد اآلملي  :الطَّبَقَة اْلَخاِمَسة مَّ ِمن ُهم للفائدة ك عبد هللا بن ح   ،قوم فِي عداد طلبته فِي السن واإلسناد سمع 

ِمي   اِرز  و  ال خ  ال ع اِص  أبي  بن  هللا  عبد  القباني  ،و  د  مَّ ُمح  بن  غ يرهم  ...وحسين  يسير    ،و  ي اء  أ ش  ع ن ُهم  روى  قد  ة  و 

اي ة ع ن ُهم.  و  عمل فِي الر ِ  و 

   ثالثا: منهجه في التبويب:

، فمثال نجد روايات ه العام لما يندرج تحته من  ما يرجحه من حكم أو من فهم  لبيانب  اهو يضع األبو

يبوب  فهو    وعالقة حديث الباب بعنوان الباب،،  من حيث عنوان الباب وحديثه  المتن  داللةعالقة علم الفقه بعلم  

، مثل  داللة  يشير إليه  ، أوصريح   أحيانا بلفظ  "الحكملفظ "  فق فتواه وما ترجح عنده، فيذكراما يو  في جامعه

 

أكثر من    (219) الررواية عنه ومن ذكره يف  البخاري،    150فقد من  ينظر:  "غندر"،  بندار" عن  بشار  بن  مروات "حممد  البخاريمرة، وجل   ، صحيح 
 .، ... وغريها113، 75، 62،  60، 42، 32، 29، 1/25السلطانية، 

ُوا  َوالعِّْلَم،  اإلُِّيَانَ   ََيَْفظُوا  َأنْ   َعَلى  الَقْيسِّ   َعْبدِّ   َوْفدَ   َوَسَلمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ِّ   حَتْرِّيضِّ   اَببُ ، "1/29، السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    (220)   َمنْ   َوخُيْبِّ
اءِّ   َمعَ   الَعنَـَزةِّ   مَحْلِّ   اَببُ ، "1/42"؛  َورَاَءُهمْ 

َ
ْستِّْنَجاءِّ   يفِّ   امل دٍ   ُغْسلٍ   يفِّ   نَِّسائِّهِّ   َعَلى  َدارَ   َوَمنْ   َعاَد،  ثَُ   َجاَمعَ   إَِّذا  اَببُ ، "1/62"؛  اِلِّ  اَببُ ، "1/164"؛  َواحِّ

 . " ... وغريهاالعِّيدِّ  يـَْومَ  احلَْربَةِّ  إِّىَل  الَصاَلةِّ  اَببُ ، "2/20"؛ السُُّجودِّ  يفِّ  ذِّرَاَعْيهِّ  يـَْفرَتِّشُ  ِلَ 
 .... وغريها كثري 219، 191 ،127، 42،  1/20، التاريخ الكبريالبخاري،   (221)
 . ، ... وغريها كثري138، 106، 13، 1/8، التاريخ الكبريالبخاري،  (222)
ينظر: مسلم،    (223) "مسلمصحيح  مثال  منها  الباب يف مواطن،  يَبةِّ   َعَلى  الَصْبِّ   يفِّ   اَبب  ، حدث عنه كثريا، وقد جعل حديثه حديث   أََولِّ   عِّْندَ   اْلُمصِّ

َواكِّ   َغْسلِّ   اَببُ ، "سنن أيب داود؛ أبو داود،  2/637"،  الَصْدَمةِّ  ، وحديثه حديث الباب سنن الرتمذي؛ الرتمذي،  1/14" وحديثه حديث الباب،  الس ِّ
النسائي،  1/60"،  َذلِّكَ   يفِّ   الرُّْخَصةِّ   مِّنَ   َجاءَ   َما  اَببُ " الباب"السسن الكربى؛  ابن ماجه،  8/205"،  الَسرَاوِّيلِّ   لُْبسُ ، حديث حديث  سنن ابن ؛ 

يَ  َوقَاصٍ  َأبِّ  ْبنِّ  َسْعدِّ  ْضلُ فَ ، وحديثه حديث الباب "ماجه  .. وغريها كثري. .1/46"، َعْنهُ  اّللَُ  َرضِّ
ابن حجر،    (224) التحقيق:  الطبقة "الطبقة احلادي عشر"، ينظر مقدمة  البخاري يف  التهذيبوهو يشرتك مع  برقم )667،  تقريب  (، ومعه:  5841، 

التذهيتقريحترير   البخري واألربعة، تويف )27شعيب،    –، بشار  بب  البخاري،  6387برقم )  724هـ(:  258؛ روى عنه  البخاري عنه:  (؛ روى 
   .(7155، برقم )9/65، السلطانية، صحيح البخاري
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تِت اب تِِهم " وغيرها من ا اس  ت دَّةِ و  الُمر  ت د ِ و  ِم الُمر  اِلِه"، و"ب اُب ُحك  م  ِلِه و  ف قُوِد فِي أ ه  ِم الم  ألبواب التي تعلقت "ب اُب ُحك 

 .(225) حكام الفقهيةباأل

ِر  كذلك نجده يشير إلى ذلك من خالل أو د ق ِة ال ِفط  سماء أبوابه، فنجده يذكر على سبيل المثال: "ب اُب ص 

  ،" اعٌ ِمن  ش ِعير  "،  وص  ر  اع ا ِمن  ت م  د ق ِة ال ِفط ِر ص  د ق ةِ و"ب اُب ص  "،    "ب اُب ص  اعٌ ِمن  ط ع ام  اع   والِفط ِر ص  "ب اُب ص 

بِيب " ِمن  ز 
ك أ نَّ  كهم في الحكما، مع اشتره األبواب ، ويقول الحفاظ ابن حجر في سبب الفصل بين هذ (226)  : "و 

اعِ" يِيِر فِي ه ِذِه األ  ن و  ِجيحِ التَّخ  ة  إِل ى ت ر  ش ار  ِ اِجِم اإل  اد  بِت ف ِريِق ه ِذِه التَّر  اِريَّ أ ر  ال بُخ 
، وفيه إشارة لترجيحه في  (227) 

 ها راجحة عنده.. يرا الفتوى التي 

 عند اإلمام البخاري للروايات والرواة واأللفاظوالنقد  حريالمطلب الثاني: منهجية الت

تقابل   "وهي  الثالثة  العلميالمرحلة  البحث  "  و   "،أصول  خطوة  المنهجية  ؛  " المعالجات تقابل  وهذه 

أما معرفة  األبواب،  داللة  والتعديل، ومن خالل  الجرح  في  المستخدمة  المصطلحات  نجدها تظهر من خالل 

ى الضبط، واألخذ عن الثقات، والمرجحات التي تخص تقديم حديث على آخر؛ فنجد التحمل للرواة والقدرة عل

ن  خ صَّ  "، وآخر "ب اُب م  الِعل م  الشَّاِهدُ الغ ائِب  أن اإلمام البخاري قد وضع بابا جعله تحت عنوان: "ب اٌب: ِليُب ل ِغِ 

ُموا  ي ف ه  ال   أ ن   اِهي ة   ك ر   ، م  ق و  دُون   ا  م  ق و  لقواعد (228) "بِالِعل ِم  تأسيسه  مصدر  إلى  عامة  إشارة  كله  ذلك  وفي   ،

المرجحات التي يسلكها في تدوينه للجامع الصحيح، وهذا بحث يحتاج إلى جهد إلخراج قواعد اإلمام البخاري  

اإلمام   استطاع  كيف  ويظهر  محدث،  بكل  الخاصة  األلفاظ  عندنا  تظهر  وهنا  عنده؛  للروايات  الترجيح  في 

 ينظماها بشكل يجمعها جميعا، وكما يلي: البخاري أن  

والتعديل: الجرح  في  بها  المعمل  المصطلحات  تحرير  من خالل رصد   أوال:  رات  اعب  وذلك 

، (229) مثال  "شعبة"، فينقل لنا اإلمام البخاري عن  يسمع من فالنفالن لم    :أئمة الجرح والتعديل مثل

البخاري الحكم على  وقد يذكر  ؛  (232) "وكيع"وعن    ،(231) ، وعن "اب ن جريج"(230) "يحيى القطان" وعن  

 

 . 82-9/61" عموما، اأَلْحَكامِّ  كَِّتابِّ ؛ والفتوى تظهر كفتوى من حيث التعبري يف "9/14؛ 7/50، اجلامع الصحيح ينظر: البخاري،   (225)
 .2/131، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (226)
 .372/ 3، فتح الباريابن حجر العسقالين،  (227)
 .37، 1/32، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (228)
 .293، 156، 1/74، التاريخ الصغري )األوسط(ينظر:  (229)
 . 5/233، التاريخ الكبريينظر:  (230)
 .456، 5/455، التاريخ الكبريينظر:  (231)
 . 6/98، التاريخ الكبريينظر:  (232)
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"  :وي بقوله االر ال الحكم  النفي    أو ينقله بصيغة تفيد ، وهو لفظ يفيد الحكم بعدم السماع؛  (233) "لم ي سمع 

، (235) عدم الجزم كقوله "يُق ال إِنَّه لم يسمع"  ؛ وقد تفيد (234) "ال أعرف ل هُ سماعا"بعدم السماع، فيقول:  

بعضهم" "وق ال   لفظ  ي قُولُون"(236) أو  "ك انُوا  قوله  وكذلك  عن  (237)،  غاب  وإذا  حفظه  في  "  ترجيحِ ؛ 

؛ وهذا التوصيف لحال (239)؛ كما يثبت السماع وهو كثير جدا  (238)بقوله "ال  أ د ِري"صرح بذلك    "شيء

البخاري،   عند  "السامع"الراوي  شرط  من  بـ"ثبوت  اصال    يجعل  يكون  السماع  شرط  من  والتثبت   ،

 . (240)ح حيصل في تدوين الحديث في جامعه الصهذا الشرط هو األو ، فيكون ضابطا اللقاء"

الرواية:   قبول  في  أصل  والنقد  التحرير  في  ثانيا:  البخاري  اإلمام  منهجية    " النقد "وتظهر 

الرواية    حري"الت"و تعقبه  خالل  فيهااألصح  من  الصحيح  اللفظ  وثبوت  عنده،  شرطها  من    بحسب 

الراجح للفظ  المؤيد  القرين  ترجيح  "االخالل  في حديث  فمثال  اِحد  ،  و  إِن اء   ِمن   اغتسال  ينقل عن  بن  " 

ع ن     ، ع بَّاس  اب ِن  ع ن   ا  أ ِخير  ي قُوُل  ُعي ي ن ة ،  اب ُن  "ك ان   فيقول:  أ بُو  عيينة  ى  و  ر  ا  م  الصَِّحيُح  و  ي ُمون ة ،  م 

" نُع ي م 
ق ال  اب ن ُعي ي ن ة، ليدلَّ (241)  لم يقل: و  ، و  اِري  على أ نه    ، وقوله "ك ان  اب ُن ُعي ي ن ة " هو ت ع ِليق من البُخ 

م من  ِديث  الح  التَّق ِدير  ه ذ ا  فعلى  اي ة،  و  الر ِ ه ِذه  على  ا  ت قرًّ ُمس  ك ان   عمره  آخر  وع لى  فِي  ي ُمون ة،  م  سانيد 

األول من مسانيد اب ن ع بَّاس، كما أن البخاري يرجح الخالف
، ومثله في حديث االستسقاء، "ك ان   (242)

ال ع اِصم   ب ِن  ي ِد  ز  ب ُن   ِ َّللاَّ ع ب دُ  ه ذ ا  أِل نَّ  ٌم  ه  و  ل ِكنَّهُ  و  األ ذ اِن،  اِحُب  ُهو  ص  ي قُوُل:  ُعي ي ن ة   م  اب ُن  اِزنِي   اِزُن  م 

اِر"  .(243) األ ن ص 

 

 . 4/28،72، التاريخ الكبري؛ 1/136، التاريخ الصغري )األوسط(ينظر:  (233)
 . 5/371، التاريخ الكبريينظر:  (234)
 .455، 5/319، 72/ 4، 1/203، التاريخ الكبري؛ 2/271، التاريخ الصغري )األوسط(ينظر:  (235)
 .404/ 5، 1/244، التاريخ الكبريينظر:  (236)
 . 6/984، التاريخ الكبريينظر:  (237)
،  83 /2وغريها،    98،  88،  58 /1،  التاريخ الكبري ؛  157 /2،  276،  230 ،154 ،122،  24 /1،  التاريخ الصغري )األوسط(ينظر:    (238)

 .، وغريها يف ابقي األجزاء كثري جداً 256
..  167 /3،  387،  314 /2،  1/44،  التاريخ الكبريوغريها؛    85،  2/22،  208،  1/123،  التاريخ الصغري )األوسط(وهو كثري، ينظر:      (239)

 . وغريها كثري
 . وما بعدها  1/40، حتقيق: شعيب، اجلامع الصحيح مقدمة التحقيق: البخاري،  ينظر (240)
لَصاعِّ  الُغْسلِّ  اَببُ (، "253، برقم )1/60، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (241)  ."َوََنْوِّهِّ  ابِّ
العيين:    (242) الدين  البخاري،  (هـ855:  ت)  احلنفى  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبوينظر بتصرف يسري: بدر  القارئ شرح صحيح   دار،  عمدة 

 .3/200، بريوت ،العرب الرتاث إحياء
ْستِّْسَقاءِّ  يفِّ  الر َِّداءِّ  حَتْوِّيلِّ  اَببُ (، "1012، برقم )2/27، السلطانية،  صحيح البخاريينظر:  (243)  . "اِلِّ
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الملفوظ  يثبت  فقد  التدوين،  يُث منهجه في  اللفظ األصح من ح  كما تظهر منهجيته في تحري 

، والمكتوب بسند  آخر ، أو يجمع  (245) ية بين ما هو مكتوب وما هو ملفوظ، أو يفصل الروا(244)بسند 

والمكتوب  الملفوظ  بسند (246) بين  المكتوب  يفرد  أو  الرواية  (247) ،  في  وكان  بسنده حديثا  إذا روى  و  ؛ 

منهما ا ثنا ن   لم  اللفظ  أثبت  ن 
حاول  و؛  .(248) حجر    الحافظلهذا   على  ابن  شرحه  خالل  حيح صمن 

التي   المرجحات  يحلل  أن  رواالبخاري  في  البخاري  اإلمام  عليه  "ترجيح"  تها ييعتمد  سبب  فيذكر   ،

؛ ومثل ذلك الحافظ ابن  (250) اإلمام العيني في شرحه للصحيح؛ ومثله  (249) ية دون أخرىآالبخاري لرو

 .(251) ية دون أخرىيبين سبب ترك البخاري لروا هورجب ف

 

َباُن َعْن َيىي: كتب إيل أَبُو ُعبَـْيدة َعْن َعْبد  مثال: حديث لبس "اخلف ثالثة أايم" عن ابن مسعود، حيث روى البخاري بسنده "    (244) أَبُو نـَُعْيٍم َحَدثـََنا َشيـْ
التاريخ   . "، وفيه إثبات املكتوب وامللفوظمثَلهُ  -الَرمْحَنِّ ْبنِّ اأَلْسَودِّ َعْن أَبِّيهِّ: َعْن َعْبد اّلَل َعْن َعْبدِّ  مثَلُه وقال لنا مسدد حدثنا ابن َداُود َعْن رميح -اّلَل 

 . 2/231، الكبري 
َهابٍ   اْبنَ   َأنَ ":  َربِّيَعةَ   ْبنِّ   َجْعَفرِّ بسنده عن    رواهمثال ما      (245) َهاٍب،  اْبنِّ   َعنْ   يُوُنَس،  َعنْ :  َوْهبٍ   اْبنُ   َوقَالَ .... احلديث  إِّلَْيهِّ   َكَتبَ   شِّ ْندُ   َأْخَبَْتينِّ   شِّ َيُة،   هِّ   الفِّرَاسِّ

،  َعنِّ   يُوُنُس،  َأْخَبانَ :  ُعَمرَ   ْبنُ   ُعْثَمانُ   َوقَالَ  ْندُ   َحَدثـَْتينِّ   الزُّْهرِّي ِّ َيُة،  هِّ ْندَ   َأنَ :  الزُّْهرِّيُّ   َأْخَبَينِّ :  الزُّبـَْيدِّيُّ   َوقَالَ   الفِّرَاسِّ َيةَ القُ   احلَارِّثِّ   بِّْنتَ   هِّ   وََكاَنتْ   -  َأْخَبَْتهُ   َرشِّ
،  َعنِّ   ُشَعْيب    َوقَالَ   -  َوَسَلمَ   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ِّ   أَْزَواجِّ   َعَلى  َتْدُخلُ   وََكاَنتْ   زُْهَرَة،  َبينِّ   َحلِّيفُ   َوُهوَ   املِّْقَدادِّ،  ْبنِّ   َمْعَبدِّ   حَتْتَ  ْندُ   َحَدثـَْتينِّ   الزُّْهرِّي ِّ َيُة،   هِّ   الُقَرشِّ
،  َعنِّ   َعتِّيقٍ   َأبِّ   اْبنُ   َوقَالَ  ْندٍ   َعنْ   الزُّْهرِّي ِّ َيةِّ،  هِّ َهاٍب،  اْبنِّ   َعنْ   َحَدثَهُ   َسعِّيٍد،  ْبنُ   ََيْىَي   َحَدَثينِّ   اللَْيُث،  َوقَالَ   الفِّرَاسِّ  الَنيبِّ ِّ   َعنِّ   َحَدثـَْتهُ   قـَُرْيٍش،  مِّنْ   اْمرَأَةٍ   َعنْ   شِّ
َمامِّ  ُمْكثِّ  اَببُ ". "َوَسَلمَ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصَلى  (.849، برقم )1/169"، الَسالَمِّ  بـَْعدَ  ُمَصاَلهُ  يفِّ  اإلِّ

، حيث مسع يونُس هذا احلديث من الزهري، حينما كتب هذا احلديث كجواب لسؤال   «رَاعٍ   ُكلُُّكمْ »مثال ما رواه بسنده عن الزهري أيضا، حديث      (246)
ُدنِّ  الُقَرى يفِّ  اجلُُمَعةِّ  اَببُ ، "اجلامع الصحيح . ينظر: البخاري، ُحَكْيمٍ  ْبنُ  ورده مكتوابً من ُرَزْيق

ُ
 (.893، برقم )2/5"، َوامل

يَم،  ْبنُ   ُمْسلِّمُ   َحَدثـََنا، مثال: "اجلامع الصحيحينظر: البخاري،      (247)   َأبِّ   ْبنِّ   اّللِّ   َعْبدِّ   َعنْ   َكثِّرٍي،  َأبِّ   ْبنُ   ََيْىَي   إِّيَلَ   َكَتبَ :  قَالَ   هَِّشام ،  َحَدثـََنا:  قَالَ   إِّبـْرَاهِّ
 إَِّذا   الَناُس،  يـَُقومُ   َمَّت :  اَبب  " ، "«تـََرْوينِّ   َحَّت   تـَُقوُموا  َفالَ   الَصاَلُة،  أُقِّيَمتِّ   إَِّذا»:  وسلم  عليه  هللا   صل ى[  130:ص]   اّللِّ   َرُسولُ   قَالَ :  قَالَ   أَبِّيهِّ،  َعنْ   قـََتاَدَة،

َمامَ  رَأَُوا قَاَمةِّ  عِّْندَ  اإْلِّ  (.637برقم )  وما بعدها، 1/129"، اإْلِّ
ٍد،  ْبنُ   يُوُسفُ   َحَدثـََنا، مثال: " اجلامع الصحيح ينظر: البخاري،      (248) َرِّيٍر" ورقم احلديث )  َوالَلْفظُ   ُأَساَمةَ   َوأَبُو  َجرِّير ،  َحَدثـََنا  رَاشِّ   قـَْولِّهِّ   اَببُ (، "4487جلِّ

ٍد،  ْبنُ   يُوُسفُ   َحَدثـََنا؛ "6/21{"؛  لَِّتُكونُوا  َوَسطًا  أَُمةً   َجَعْلَناُكمْ   وََكَذلِّكَ : }تـََعاىَل   ْبنِّ   َكْهَمسِّ   َعنْ   -  لَِّيزِّيدَ   َوالَلْفظُ   -  َهاُرونَ   ْبنُ   َويَزِّيدُ   وَكِّيع ،  َحَدثـََنا  رَاشِّ
 ة. (، السلطاني5479برقم ) ،7/86"، َوالبـُْنُدَقةِّ  اخَلْذفِّ  اَببُ "، "احَلَسنِّ 

ََذا  َوتبني  الُبَخارِّي    َصنِّيع   تصويب  َذلِّك  َوُمْقَتضىمثال عن النظر يف شرح وحتليل طرق الرتجيح بعد كالم الدار قطين، يقول أبن حجر: "    (249)   َأن   َوأَْمثَاله  هبِّ
ْختِّاَلف يح  على  اْلَقرَائِّن  قَاَمت  إِّذا   يضر  َِل   النقاد  عِّْند  اِلِّ العسقالين،  قواعدهم  على  اجْلمع  أمكن   أَو  الر َِّوااَيت  إِّْحَدى  تـَْرجِّ ابن حجر  ينظر:  فتح  ". 

ْرأَةِّ   َعَلى  َهلْ ؛ وكذلك يف حديث أم سلمة عن جميء أم سليم وسؤاهلا النيب  صلى هللا عليه وسلم: "368/  1،  الباري
َ
"،  اْحتَـَلَمتْ   هِّيَ   إَِّذا   ُغْسلٍ   مِّنْ   امل

يحَ   َأنَ   احلَْدِّيثِّ   أَْهلِّ   َعنْ   عَِّياض    اْلَقاضِّي  نـََقلَ قال ابن حجر يف شرحه: " ُم ِّ   َوقـََعتْ   اْلقَِّصةَ   َأنَ   الَصحِّ يحَ   يـَْقَتضِّي  َوَهَذا  لَِّعائَِّشةَ   َِل   َسَلَمةَ   ألِّ   هَِّشامٍ   رَِّوايَةِّ   تـَْرجِّ
يحِّ   إِّىَل   فََأَشارَ   اخلِّاَلفَ   َهَذا  أهلِّمَ   اْلُبَخارِّيَ   وََكَأنَ   قـُْلتُ ؛ وغريه كثري "1/388".  الُبَخارِّي    َصنِّيع  ظَاهر   َوُهوَ  ؛ وقد ُيعل من حديث  3/152"اأْلََولِّ   تـَْرجِّ

"اَبب يف  وذلك  مكة  يف  اللقطة  عن  عباس  ابن  حديث  مثل  الباب  فهم  يف  )  َمَكةَ   أَْهلِّ   لَُقطَةُ   تـَُعَرفُ   َكْيفَ   أصل  البخاري"،  السلطانية،  صحيح   ،
 ُمَعر ِّف    إَِِّل   لَُقطَتَـَها  يـَْلَتقِّطُ   َِل   َعَباسٍ   بن  َحدِّيث  يفِّ   قـَْولُهُ   َذلِّكَ   َرد ِّ   يفِّ   َوَيْكفِّيأبن رجب عن سبب جعل البخاري هذا احلديث أصل: "(، ليقول  3/125

رُ  َواحلَْدِّيثُ  َدِّ  اْلَباب الُبَخارِّي   تصدير يفِّ  النُّْكَتةُ  ُهوَ  َهَذا وََكَأنَ  بـَْعًضا  بـَْعُضهُ  يـَُفس ِّ  . 5/88"، َعَباسٍ  بن يثحبِّ
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عنه:   يروي  ومن  وطبقته  الرواي  بين  العالقة  اإلمام ثالثا:  تصنيف  طريقة  في  ظهر  لقد 

للروايات    البخاري الحديث االمر  واختياره  تدوين  بها  مر  التي  السند؛   حل  طباقات  من  كل طبقة   في 

النقاد والشراح أن يصلوا إلى تحليل    ولهذا يظهر  ل،  الذي اعتمده البخاري في التصنيف  مسلكه حاول 

حينما ننظر إلى من يُكثر اإلمام البخاري  ف  ثر المدينة في طبقة من طبقات الرواية، وأثر الشيخ فيها؛أ

الرواية يرويه عن    ،عنهم  ما  أغلب  أن  الطبقة  ة  تالمذ نجد  أهل  وهذا في جميع األولىالذين هم من   ،

من    هـ(117بن عمر )ت:عن نافع مولى ا  التي ترويالثانية    الطبقةفي  مراتب السند، فنجد ذلك مثال  

أثر التحديث   من عصر البخاري ظهر  ياقترب الراو؛ وكلما  (252) غيرهم  ين على غلبة البصريتالمذته  

لظهور تشكيل المدراس الفقهية والعلمية الخاصة بكل مدينة دون سواها،    كل    منهل العلم  أل  يةاوالرو

دون سو الكوفي( )ت:ها؛  امدينة  بن مهران  )سليمان  اإلمام األعمش  ينطبق على   فقد هـ(،  174وهذا 

رو أغلب  األولىاجاءت  تلمذته  طبقة  من  الكوفة  أهل  طريق  من  للحديث  اختيار  (253) يته  إن  كما   ،

قال ، روى عنه الستة،  (254) محمد بن خازم أبو معاوية الضريرد لذاته، فمثال   ومقص خاري للرواة  الب

 

رَِّوايَة الثـَْوري  َعن  ؛ وترجيح  305 /2،  زَُهرْي بن ُمَعاوِّيَة  ، مثال: ترجح البخارُي رواية  البخاري  صحيح  شرحعمدة القارئ  ينظر: بدر الدين العني،    (250)
املوافق لقول البخاري، مثال، قول العيين بعد أن استعرض الروآايت:  ؛ وقد يذكر اخلالف بني األئمة مع البخاري ث يثبت الرتجيح  306 /14،اأْلَْعَمش

( : رَِّوايَة الُبخَ " يحه( . َوقَاَل َصاحب )اْلُمغينِّ "، وهنا يظهر لنا كيف مجع  ارِّي  أصح َوأوىلوإِلَ فََأمْحَد يرجح رَِّوايَة أب َداُود على رَِّوايَة الُبَخارِّي  يفِّ )َصحِّ
 . وغريها. 225 /8البخاري مع املتأخرين مع بيان الرتجيح، قول املتقدمني على 

 بن   الرمحن  عبد  الدين  زين". ابن رجب احلنبلي:  علي  عن  أخرى،  طرق  وله  .فيه  مؤثراً   اِلختالف  رأى  ألنه  تركه،  البخاري  أن :  والظاهرمثال قوله: "    (251)
الباري  ،  (هـ795:  ت)  احلنبلي  الدمشقي،  ث   البغدادي،  الَسالمي،  أمحد،  الغرابء   مكتبة، حتقيق: حممود شعبان وغريه،  البخاري  صحيح  شرح فتح 
 .7/187، م1996 األوىل،: الطبعة، النبوية  املدينة ،األثرية

 أب بن أيوب،  عياش أب بن عقبة بن موسى،  أنس بن مالك)وهو أكثرهم رواية(،    حفص   بن   عمر  بن  هللا  عبيدروى البخاري عن انفع من طريق:    (252)
؛ كلهم من أهل املدينة  عقبة بن إبراهيم بن مساعيلإ،  ُُميكة أب بناملغرية، ا  بن الرمحن عبد بن  حممد،  العدوي انفع بن عمر،  )السختياين  كيسان (  متيمة

القضاة   حممد  انفع. ينظر: أمني  مروايت% من  65الغالبة فقد زادت عن  ومروايتم هي  اإل "كيسان السختياين" فهو بصري؛ وهم أهل الطبقة األوىل  
 . 6م، 1994 سنة اخلامس، العدد ( )أ(،21األردنية، جملد ) اجلامعة ، جملة الدراسات،الطبقات يف البخاري شرط قياسالقضاة،  حممود شرف -

 بن احلميد عبد بن جرير  )بصري(،  احلجاج بن شعبة،  الثوري سعيد بن سفيان ،  قل ط  بن غياث بن حفص روى البخاري عن األعمش من طريق:    (253)
، محاد بن دكني بن الفضل،  زيد بن أسامة بن محاد،  يحلم بن حا اجلر  بن وكيع  ،رالضري معاوية  أبو  خازم  بن  حممدبن سعيد القطان )بصري(،   َيىي  ،قُرط

  أب بن يونس بن ئيلإسرا،  األحوص أبو ليمس بن سالم،  إسحاق  أب بن يونس بن عيسى،  املختار  أب بن موسى بن هللا عبيد،  عيينة  بن سفيان 
 ينظر: أمني   .، وكلهم من أهل الكوفةأمية بن عبيد بن  َيىي،  غزوان  بن فضيل بن حممد،  خديج بن معاوية بن زىري،  الثقفي قدامة بن زئدة  ،إسحاق 

الدراسات،الطبقات  يف  البخاري  شرط  قياسالقضاة،    حممود  شرف  -القضاة    حممد   سنة   اخلامس،  العدد  ( )أ(،21األردنية، جملد )  اجلامعة  ، جملة 
 .12م، 1994

 َخس   سنة  مات  ......  موِلهم  التميمي  السعدي  الكويفِّ   واألعمش،  الشيباين  صاحب  الضرير  ُمَعاوية  أَبُو  خازم  ْبن  حُمََمدقال البخاري يف حقه: "    (254)
 (.191، برقم )1/74، التاريخ الكبري". البخاري، ومائة  وتسعني
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" ابن حجر:  الحافظ  غيره"عنه  في حديث  يهم  وقد  األعمش  لحديث  الناس  وحينما روى (255) أحفظ  ؛ 

ينفرد عائشة من طريق    إلىحديثا موقوفا    البخاري لم  محمد بن خازم عن غير األعمش عن هشام، 

له طرفا من حديث يرويه عن هشام  البخاري   أيضا، كما روى  الحديث مسلم  بل روى هذا    بالراوية 

ُمسهر   بنُ  علي  
 (256)  . 

النوع من هذا  أن  القول  أ  ونستطيع  أعالم  بمعرفة  المبكر  مدينة هو التدوين  العلم في كل  هل 

الروايات  للحكم على  أهل  هم  ن   لم  األعلى  ،المنقولة  بماثبة محاولة حصر  المرجح  يمثلون  لعلم  ل  وهم 

، ُف في  ليستمر هذا العر  ية واألحكام؛يتبعه الناس في الروايكون حجة،    موقوله  وأهله في كل مصر 

–فنجد    رأ باق  يحتج به في تصنيف التراجم والطبقات؛قالعلماء في كل عصر وبلد مست   حصر األعالم

المثال سبيل  البخا  -على  لشيخ  يترجم  الذهبي  المدينياإلمام  بن  علي  قولهري  ناقال  بعدها ،  ،  ،  ومعقبا  

ق ت اد ة ، وِعل ُم الُك مثال  ف ، و  ي ى بِن أ بِي ك ثِي ر  ةِ إِل ى: ي ح  ر  ِ: ان ت ه ى الِعل ُم بِالب ص  ِدي نِي  ف ِة إِل ى: يقول: "ق ال  اب ُن الم  و 

اِز إِل ى: اب ِن شِ  ِعل ُم الِحج  ِش، و  األ ع م  ، و  اق  تَِّة إِل ى  أ بِي إِس ح  ار  ِعل ُم ه ُؤال ِء الس ِ ص  ، و  ِرو بِن ِدي ن ار  ع م  ه اب ، و 

اِلك   م  الس ف ي ان ي ِن، و  ة ، و  اِد بِن س ل م  مَّ ح  ُشع ب ة ، و  ، و  ر  ع م  م  ب ة ، و  ُجال : اب ِن أ بِي ع ُرو  ِ،  اث ن ي  ع ش ر  ر  اِعي  ز  األ و  ، و 

أ بِ  و   ، ُهش ي م  و   ، اق  إِس ح  اب ِن  اب ن  و  ذ ك ر   أ ن   إِل ى   ،  ... ائِد ة   ز  أ بِي  بِن  ي ى  ي ح  و   ، س ِعي د  بِن  ي ى  ي ح  و  ان ة ،  ع و  ي 

ِعي ن   ي ى بِن م  ِمي ِعِهم إِل ى ي ح  ار  ِعل ُم ه ُؤال ِء ج  ي ى بن  آد م ، ف ص  ي ح  ِدي  ، و  ه  اب ن  م  ِك، و  إِل ى:   .الُمب ار  ، و  قُل ُت: ن ع م 

د  بِن ح   م  ِعدَّة ؛ ثُمَّ ِمن  ب ع ِد ه ُؤال ِء إِل ى: أ بِي ع ب ِد هللاِ البُخ  أ ح  ع ِلي  ، و  أ بِي ب ك ر  بِن أ بِي ش ي ب ة ، و  ، و  ِ، ن ب ل  اِري 

ُمح   و   ،ِ النَّس ائِي  ِن  م  ح  الرَّ ع ب ِد  أ بِي  إِل ى:  ثُمَّ  ؛  ط ائِف ة  و  د اُود ،  أ بِي  و   ، اتِم  ح  أ بِي  و  ع ة ،  ُزر  أ بِي  ر   و  ن ص  بِن  ِد  مَّ

ع  الِعل ُم ي نقُُص ق ِلي ال  ق ِلي ال    ؛ ثُمَّ ش ر  ِري ر  اب ِن ج  ة ، و  ي م  اب ِن ُخز  ِ، و  ِزي  و  ر  ة  إِالَّ بِاهللِ"  -الم  ف ال  قُوَّ
، وعند (257) 

نجده يميل من الحصر إلى التفصيل من خالل    -شيخ البخاري–تحليلنا لمنهج اإلمام علي بن المديني  

ن يضبطها، فيجعل من يروي عنهم كضابط  امصنفه في علم "العلل"، فيعقب حصر الرو ية لكل بلد بم 

ومثل ذلك نجده في كتابه "التاريخ" يعقد فصوال يحصر فيها من يروي عن  ،  (258)لرواية أهل هذا البلد 

سحق  إ  بي" و"أ براهيم" و"عمرو بن دينار" و"الشعبي" و"إ "الزهري" و"قتادة" و"األعمش" و"أيوب 

 

 .(5841، برقم )667، تقريب التهذيبابن حجر،  (255)
 . [199: البقرة { ]الَناسُ  أَفَاضَ  َحْيثُ  مِّنْ  أَفِّيُضوا ثَُ } اَببُ ، 6/27(،4520ينظر نص احلديث برقم ) (256)

؛ بَِّعَرَفةَ   الُوُقوفِّ   :اَببُ ،  2/163(،  1665وهنا ذكر البخاري له طرفا من حديث رواه علي بن ُمسهر عن هشام عن عروة، ينظر: احلديث برقم )  
  أَفِّيُضوا   ثَُ : }تـََعاىَل   َوقـَْولُهُ   اْلُوُقوفِّ   يفِّ   اَبب  ،  2/893(،  1219واحلديث رواه مسلم يف صحيحه، من طريق أسامة بن محاد عن هشام عن عروة، برقم )

 .[199: البقرة{ ]النَاسُ  أَفَاضَ  َحْيثُ  مِّنْ 
 وما بعدها.  36، العلل؛ علي بن املديين، 78 /11 ،سري أعالم النبالءالذهيب،  (257)
 . 41-36، العللينظر احلصر: علي بن املديين،  (258)
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الحكم عليهم من حيث الصحة والضعف،    السبيعي" و"منصور" و"سفيان" و"شعبة" ثم يشرع   مع 

 .(259)بتراجم الرواة بحسب حروف المعجم

الكم   عند من سبقه،  التصنيف  مسالك  و  ،هاات والعلل وطرق النظر فيين المروالهائل م  لقد شكل هذا 

دفمادة   لعكبيرة  منهج  وضع  إلى  البخاري  معت  الرواوله،  هالتعامل  حصر  البخاري  اإلمام  حاول  يات ذا 

المستط قدر  "المعاص ا الصحيحة  ثالثية  خالل  من  إع  حيث  من  و"الطبقة"  واللقيا"،  العالي،  رة  سنادها 

 . ، أن يصل إلى أصح الروايات د شهرة حال الرآويوو"المدينة" لوج 

 على التصنيف:مام البخاري المنهجية التي أخذ بها اإلالمبحث الرابع: أثر 

من خالل النظر العام إلى المصنفات التي سبقت ظهور الجامع الصحيح، مرورا بمصنفات البخاري  

من مخرج عام للجامع  عموما ثم ما أخرجه البخاري من مصنفه الجامع الصحيح خصوصا، يمكن أن نستنتج،  

 الصحيح، ومرحلة التقويم لهذا المخرج. 

 الجامع الصحيح:المطلب األول: المخرج العام للمصنف 

نستطيع أن نجمل الشكل العام لتصنيف البخاري لجامعه الصحيح كمخرج ظهر ألهل العلم والعامة،  

 ال كما يلي: ابأن هذه الخطوة تقابل مرحلة "المخرجات" في "أصول البحث العلمي"، ويظهر لنا أجم

خالل   .1 تمن  البخاري  صحيح  إلى  العامة  مع  النظرة  التكامل  بوادر  العلوم ظهر 

لبعض   البخاري  تبويب  من خالل  ذلك  ونجد  واللغة،  والتاريخ،  والسير  الفقه،  مثل  األخرى، 

" ت ف ِسيُره ا  و  ال ل ِة  الد ِ ع ن ى  م  ك ي ف   و  بِالدَّال ئِِل،  ُف  تُع ر  الَّتِي  ك اِم  األ ح  "ب اُب  مثل:  أبوابه 
كما (260)   ،

م هو  ن   وم  الحكم  لمفهوم  يؤصل  تعالى  هللا  رحمه  أو نجده  الداللة  بطريقة  الحكم؟  صدر 

  ِ َّللاَّ ِل  ق و  "ب اُب  بآية:  الكتاب  يبدأ  فهو  ك اِم"،  األ ح  "ِكت اُب  خالل  من  ذلك  لنا  ويظهر  اإلشارة، 

ِر ِمن ُكم { ]النساء:  أُوِلي األ م  ُسول  و  أ ِطيعُوا الرَّ  .(261)  ["59ت ع ال ى و  }أ ِطيعُوا َّللاَّ  و 

ي ال  وقد  الباب  يبوب  أنه  الجامع  كما  في  عام  بكشل  نجده  ما  وهذا  حديث،  تحته  ندرج 

التفسير كتاب  في  مثال  ةُ   الصحيح،  و"ُسور  ِل"،  النَّم  ةُ  و"ُسور   ،" ِمنُون  الُمؤ  ةُ  "ُسور  مثل: 

ِمِن" )غافر(، فيكتفي الُمؤ  ةُ  ال ئِك ِة" )فاطر(، و "ُسور  بن  بذكر أقوال علماء التفسير مثل "ا  الم 

وقد  اِهد"،  و"ُمج  المؤمن،    عباس"  في سورة  كما   " اِري  البُخ  "ق ال   قوله  يذكر 
في (262)  وهو   ،

 قوال علماء السلف في الباب. بداية كل باب يذكر أ

 

 .65-41، اتريخ حيىي بن معنيينظر: َيي بن معني،  (259)
 .9/109، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (260)
 .6/46، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (261)
 . 126، 122، 112، 6/99، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (262)
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لكل  .2 ذلك خصوصية  أعطى  الحديث،  علماء  من  محدث  لكل  خاص  وجود مصطلح 

المصطلح العام في المذاهب الفقهية، والعلوم األخرى    ركتاب في علم الحديث؛ بينما نجد ظهو

مبكر كان  اللغة  متسلسل  ا  مثل  بشكل  أبوابا  كتابه  في  دون  البخاري  اإلمام  أن  نجد  وهنا  ؛ 

وكأن التدوينأ  همقصود،  في  مسلكه  إلى  بذلك  يشار  فنجده  في  ،  بشكل   أبوابا    جامعهدون 

الجامع تأليف  مقصده من  وشارة إلى مسلكه الخاص في التدوين،  إ متسلسل مقصود، وفي ذلك  

اِن"، ثم "ِكت اُب الِعل ِم"، وهنا نقف فنجد أن  يِ" "ِكت اُب اإِليم  ح  الصحيح، فقد جاء بعد " ب د ِء الو 

"اإليمان" من معرفة   لمعرفة  بد  "اإليمان"، وال  يقوم عليه  به "الوحي" هو مصدر  نزل  ما 

تحته    الوحي، ليصنف  اإليمان،  كتاب  بعد  جاء  ولهذا  "العلم"،  تحتاج  المعرفة  هذه  وإدراك 

ِل الِعل ِم"،   :  وعلى سبيل المثالأبوابا جعلها متسلسلة، لتشير إلى منهجه في التدوين،   "ب اُب ف ض 

وفضله بالعلم  الترغيب  بعده  وفيه  ليأتي  ُهو   ،  و  ا  ِعل م  ُسئِل   ن   م  ف أ ت مَّ  "ب اُب  ِديثِِه،  ح  فِي  ت ِغٌل  ُمش 

اب  السَّائِل   ِديث  ثُمَّ أ ج  لى أن ، وفي ذلك إشارة إ(263) ة إلى أدب العالم والمتعلم"، وفيه إشارالح 

إلى  العالقة حتى نصل  العلم، وتستمر هذه  لكونه مفتاح  السؤال  إلى  تدفع  العلم  معرفة فضل 

و   ل ِة،  الُمن او  فِي  يُذ ك ُر  ا  م  البُل د اِن""ب اُب  إِل ى  بِالِعل ِم  الِعل ِم  ِل  أ ه  ِكت اِب 
الكتب (264)  بقيت  وهكذا  ؛ 

 ب.اواألبو

عن مسار الحاجة للتأليف، فهو كتب ما   ا  يمكن القول أن البخاري لم يكتب كتابه بعيد  .3

إليه الحاجة، جاعال من أبواب كتابه مدار اختياره للحديث المناسب للباب، ولهذا كان  دعت 

مقصود  الباب  ألفاظ  في  والتأخير  ثم    ا  التقديم  العام  أو  المهم،  ثم  األهم  اللفظ  فيضع  لذاته، 

دون أن يورد الحديث فيه، لكون    نا ا، وقد نجده يبوب بابا  فيجعل من حديث عنو(265)الخاص 

يكن موافقا لشرطه لبابه، ولم  فاختاره  ، وبما ال يخرجه عن أصول  (266)الحديث داللته قوية 

 التحديث، وال يبعده عن مقصد التأليف، بمسلك خاص، ومنهج متقدم..!! 

لألبواب كان هو الغالب، يظهر من خالل ترجيح البخاري لذلك في   يالتصنيف الفقه .4

اتص بل  يخرجه كمسند،  فلم  كتابه،  منيف  "الموطختار  مالك في تصنيفه  اإلمام  كما سلك  أ"، 

طريقة   عن  يخرج  فلم  اإلمام"  خلف  القراءة  "جزء  كتابه  البخاري  اإلمام  صنف  أن  سبق 

الفقهي المبحث  يناسب  بما  الحديث  يخرج عن  ،  (267)تصنيف  لم  الصحيح  الجامع  في  وكذلك 

الفقهية، وهي كثيرة جدا   األبواب  لبعض  تبويبه  في  الفقهاء  الوضوء،  مسلك  كتاب  ، مثال في 

 

 . 1/142، فتح الباريينظر: ابن حجر العسقالين،  (263)
 . ، إشراف الشيخ شعيب األرانؤوط و عادل مرشدصحيح البخاري، ينظر احلديث بتمامه هناك. 4/8(، 4987وصله البخاري ابحلديث املرقم ) (264)
اْلُمَحد ِّثِّ يقول ابن حجر يف تعليقه على "  (265) اْلقِّرَاَءةِّ َواْلَعْرضِّ َعَلى  نَـُهَما  َغايـَرَ   إََِّّنَا"، قائاًل: "اَبُب  ْلَعْطفِّ   بـَيـْ نَـُهَما  لَِّما  ابِّ َنَ   َواخلُُْصوصِّ   اْلُعُمومِّ   مِّنَ   بـَيـْ   ألِّ

ْلقِّرَاَءةِّ   إَِِّل   اْلَعْرضُ   يـََقعُ   َوَِل   َوَغرْيِّهِّ   اْلَعْرضِّ   مِّنَ   أََعمَ   َكانَ   قـَرَأَ   إَِّذا  الطَالِّبَ  َنَ   ابِّ هِّ   َأْصلَ   الطَالِّبُ   بِّهِّ   يـَُعارِّضُ   َعَما  عَِّباَرة    اْلَعْرضَ   ألِّ َْضَرتِّهِّ   َغرْيِّهِّ   َمعَ   أَوْ   هُ َمعَ   َشْيخِّ  حبِّ
 .1/149، فتح الباري". ابن حجر العسقالين، اْلقِّرَاَءةِّ  مِّنَ  َأَخصُّ  فـَُهوَ 

يَحةُ  الد ِّينُ  َوَسَلمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُ  َصَلى الَنيبِّ ِّ  قـَْولِّ  اَببُ يقول ابن حجر يف تعليقه على " (266)  خُيَر ُِّجهُ  َوملَْ  اَببٍ  تـَْرمَجَةَ  ُهَنا اْلُمَصن ِّفُ  أَْوَرَدهُ  احْلَدِّيثُ  َهَذا"، قائاًل: "الَنصِّ
َيتِّهِّ  َعَلى  ِبِِّّيرَادِّهِّ  َونـََبهَ  َشْرطِّهِّ  غري على لَكونه اْلكتاب َهَذا يفِّ  ُمْسَنًدا  .1/137، فتح الباري". ابن حجر العسقالين، اجْلُْمَلةِّ  يفِّ  َصاَلحِّ

، املكتبة  الفوحباين   خليف  هللا  عطا  حممد  األستاذ:  راجعه   الثوري،  الرمحن  فضل  األستاذ:  عليه  وعلق  حققه،  أبوابوجاء الكتاب موزعا على ستة      (267)
 . م1980الطبعة: األوىل، السلفية، القاهرة، 
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، وقد نجده يبوب لباب ليس (268)وكتاب الغسل، وكتاب الحيض، والتيمم، والصالة، وغيرها..

في   ما جاء  ذلك  مثال على  الباب،  بذكر  فيكتفي   ، اد اِت"، حيث  فيه رواية حديث  الشَّه  "ِكت اُب 

اء  فِي الب ي ِن ِة ع ل ى الُمدَِّعي" ا ج  جاء أول باب منه تحت عنوان: "ب اُب م 
فيورد تحت الباب   (269) 

، (271) ؛ وهو أول من بوب بهذا الحديث، ثم سار على نهجه الترمذي  (270)صل للباب ؤآيات ت 

ماج يذكر  (273) ، وغيرهم(272) هوابن  ثم  مفهومجملة من  ،  بها  ليضبط  مثل   األبواب  "البينة"، 

ق ال   و   ، ء  بِش ي  ُشُهودٌ  أ و   ش اِهدٌ،  ش ِهد   و"إِذ ا  ت بِي"،  الُمخ  اد ةِ  و"ش ه   ،"... ُجٌل  ر  ع دَّل   "إِذ ا  باب: 

ي بما  وغيرها  العُدُوِل"،  د اِء  و"الش ه  ش ِهد ؟"،  ن   م  ِل  بِق و  ك ُم  يُح   ، ذ ِلك  ن ا  ع ِلم  ا  م   : ُرون  حقق  آخ 

ن فيسبقه باب مهم جعله تحت عنوان  ي؛ إلى أن يصل إلى باب اليم(274) المقصود من المصطلح

: ه ل  ل ك  ب ي ِن ةٌ؟ ق ب ل  الي ِميِن"، ثم ينتقل إلى باب األيمان "ب اٌب: الي ِميُن   اِكِم الُمدَِّعي  اِل الح  "ب اُب ُسؤ 

الُحدُو اِل و  و   . (275) ِد" فقيد األيمان باألموال والحدود ع ل ى الُمدَّع ى ع ل ي ِه فِي األ م 

كما أن البخاري كانت لها طريقته في تدوين ما يشير به إلى الفقه، فكانت له عادات اتبعها  

الشيخ عبد رصدها ودونها  ، وقد  (276) ويمثله في الغالب عنوان الباب وحديث الباب وأخذ بها،  

 .(277)الحق الهاشمي

اإل .5 يترك  بتدوين  ال  يسنده  أن  دون  الباب  هذا  البخاري  عنوان    باب  مام  تحت  آخر، 

ق ال   "و  كتابه  افتتح  حيُث  البينة،  باب  لمفهوم  مكمال   ليكون  الي ِميِن"  ب ع د   الب ي ِن ة   أ ق ام   ن   م  "ب اُب 

اهِ  إِب ر  و  ق ال  ط اُوٌس،  « و  ب ع ض  تِِه ِمن   بُِحجَّ ُن  أ ل ح  ُكم   ب ع ض  س لَّم : »ل ع لَّ  ع ل ي ِه و  لَّى هللاُ  يُم، النَّبِي  ص 

ةِ«"  و   ق  ِمن  الي ِميِن الف اِجر  ي ٌح: »الب ي ِن ةُ الع اِدل ةُ أ ح  ُشر 
؛ وفي هذا إشارة ظاهرة أن البخاري  (278) 

 كان للفقه أثره في تصنيفه للجامع الصحيح. 

 

 . ، مباحث األبواب وما تفرع منهااجلامع الصحيح ينظر: البخاري،   (268)
، برقم 3/19، حتقيق: بشار عواد،  سنن الرتمذي  (؛ الرتمذي،738، برقم )161،  مسند اإلمام الشافعيالشافعي،  هو جزء من حديث، يرويه:    (269)

 .(4311، برقم )6/276، م2004، بريوت الرسالة، مؤسسة، وآخرون  شعيب اِلرنؤوط، حققه: سنن الدار قطين؛ الدار قطين، (1341)
 .3/167، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (270)
 . 3/18 ،سنن الرتمذي الرتمذي، (271)
 .3/416، م2009 األوىل،: الطبعة، العاملية  الرسالة دار حتقيق: شعيب األرانؤط وآخرون،  ،ـهبن ماجسنن ا ،ابن ماجه  (272)
عوانة)  عوانة  أيب  مستخرج   ،اِلسفرايين  (273) أيب  بن    ،(مسند  أُين  الدمشقيحتقيق:  األوىل،  بريوت  ،املعرفة  دار  ،عارف  الطبعة  ؛  4/53،  م1998، 

 .11/328، شرح مشكل اآلاثر؛ الطحاوي، 10/426، ن الكربىنالس البيهيقي، 
 .169، 168، 3/167، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (274)
 .3/177، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (275)
، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم،  شرح صحيح البخارى البن بطال،  هـ(449:  تاحلسن علي بن خلف بن عبد امللك )ابن بطال أبو  ينظر:    (276)

 وغريها. 438و 4/51،  2/293، 1/61، م2003هـ 1423الطبعة: الثانية، ، مكتبة الرشد، الرايض
م، 2007، مكتبة الشؤون الفنية، الكويت، الطبعة: األوىل،  عادات اإلمام البخاري يف صحيحهينظر: عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي املكي،    (277)

  .38-35/ 1 ،اجلامع الصحيح : البخاري، مرشد عادل  – األرنووط شعيب؛ مقدمة حتقيق 71-110
 .3/180السلطانية، ، صحيح البخاريالبخاري،  (278)
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قة األبواب مع بعضها ، وعالمن حيُث عالقة الكتب بعضها مع بعض داخل المصنف  .6

الواحد؛ الكتاب  ن     داخل  فيم  هذا  الرزاق  ونجد  عبد  الحافظ  اإلمام  مثل  البخاري  اإلمام  سبق 

"المصنف" في  العالقة(279) الصنعاني  نجد  وكذلك  ابن  عند  ؛  كتابه    اإلمام  في  شيبة  أبي 

وابا  "، حيُث  ذكر "ِكت اُب ال سير" قبل "ِكت اُب التَّأ ِريخِ"، فيذكر في "كتاب السير أب"المصنف

واإل األمراء  طاعة  عن  وغيرهمارة  مختلفة   ... الجزية  وأحكام  العادل،  فيه  اواإلمام  ونجد   ،

األحاديث المرفوعة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، والموقوفة إلى الصحابي رضي هللا عنه  

التابعي إلى  في(280) والمقطوعة  يذكر  بينما  للمباحث    ،  التطبيقية  الجوانب  التاريخ  كتاب 

أحد  من  السير  كتاب  في  فيظاالموجودة  ووقائع  األح ث  فيه  على  اهر  الموقوفة  ديث 

 .(281) الصحابة

اء  فِي الب ي ِن ِة ع ل ى الُمدَِّعي"كيف كانت عالقة  وقد مرَّ  ا ج  "ب اُب م 
ن  أ ق ام  الب ي ِن ة    ،(282)  بـ"ب اِب م 

ع ل ي ِه   هللاُ  لَّى  ص  النَّبِي   ق ال   "و  كتابه  افتتح  حيُث  البينة،  باب  لمفهوم  مكمال   ليكون  الي ِميِن"  ب ع د  

ي ٌح: »ا ُشر  اِهيُم، و  إِب ر  ق ال  ط اُوٌس، و  « و  تِِه ِمن  ب ع ض  ُن بُِحجَّ ُكم  أ ل ح  س لَّم : »ل ع لَّ ب ع ض  لب ي ِن ةُ الع اِدل ةُ و 

ةِ«"   الف اِجر  الي ِميِن  ِمن   ق   أ ح 
"التجزئة  (283)  طريق  عن  الحكم  لبيان  تؤسس  العالقة  وهذه   ،

"تركيب"  ثم  من    والتحليل"  على  الحديث  منطوق  المفهوم  الحديث  من  المنطوق  بحمل 

 . المنطوق، وتقديم المقصود أصالة على المقصود تبعا

عالقة  كذلك   .7 حيُث  وتقديممن  أبوابه،  مع  ال  الكتاب  على  الكتاب الباب  داخل  باب 

اآليةالواحد،   والحديث؛  وبين  والحديث  التصنيف   والحديث،  في  الفن   من  النوع  هذا  ومثل 

  يذكر ، فهو  رحمه هللا تعالى  البخاري   في الجامع الصحيح لإلمام   داخل الكتاب الواحد يظهر لنا  

ك اِم""ِكت اب   أو فيه  صل  ؤ يو   ،األ ح  الداللة  بطريقة  الحكم؟  مصدر  هو  ن   وم  الحكم  لمفهوم 

المقيد واال اإلشارة،   إلى  المطلق  ومن  الخاص،  الدليل  إلى  العام  الدليل  من  يبدأ  نتقال  فهو   ،

جاباب  ب  الكتاب  كآية   َّللاَّ   ء  }أ ِطيعُوا  و   ت ع ال ى   ِ َّللاَّ ِل  ق و  "ب اُب  ِر  :  األ م  أُوِلي  و  ُسول   الرَّ أ ِطيعُوا  و 

{ ]النساء:    . وهو ينتقل من التأصيل للحكم إلى التفصيل في لوازمه، (284)  ["59ِمن ُكم 

 

(  57، حيث جاءت أبوابه يف )5/170"،  اجلَِّهادِّ   كَِّتابُ ، ينظر مثال كيف نَظم  مروايت مصنفه على سبيل املثال: "املصنف عبد الرزاق الصنعاين،    (279)
" حكم خاص؛ ومثله:  َلهُ   َكارِّه    َوأَبُوهُ   يـَْغُزو  الَرُجلِّ " وهو حكم عام، لكن "اْلَغْزوِّ   ُوُجوبِّ   اَببُ ابابً، ينتقل فيها بني عا وخاص، ومطلق ومقيد، فمثال "

َمامِّ " َبةِّ اإْلِّ "، خاص مع تقيد  اْلَعْهدِّ   أَْهلِّ   ُسْهَمانِّ " و"اْلَعُدو ِّ   أَْرضَ   يُْدرِّكُ   بـَْعَدَما  َُيُوتُ   الَرُجلِّ   َسْهمِّ " و"اْلَمْوُلودِّ " و"لِّْلَخْيلِّ " حكم عام، والسهم " اَبُب هِّ
 . وغريه كثري. 183،188، 5/182ينظر:  .الصفة

 .وغريها 427، 421، 419، 418/ 6، واآلاثر األحاديث يف املصنف الكتاب، شيبة أب بن بكر أبوينظر:   (280)
 .وما بعدها من صفحات 546/ 6، واآلاثر األحاديث يف املصنف الكتاب، شيبة أب بن بكر أبوينظر:   (281)
أبو ، حتقيق:  اآلاثر؛ أبو يوسف القاضي،  (641، برقم )2/181  ، ترتيب السندي،مسند اإلمام الشافعيالشافعي،  هو جزء من حديث، يرويه:    (282)

العلمية،  الوفا الكتب  برقم )161، دار  الرتمذي،738،  الرتمذي  (؛  بشار عواد،  سنن  برقم )3/19، حتقيق:  الدار قطين،  (1341،  الدار ؛  سنن 
 .(4311، برقم )6/276، م2004، بريوت الرسالة، مؤسسة، وآخرون  شعيب اِلرنؤوط، حققه: قطين

 .3/180، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (283)
 .9/61، السلطانية، صحيح البخاريالبخاري،  (284)
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األ .8 بين  والتأخير  الواحد،  التقديم  الباب  داخل  الباب على غيره، حاديث،  فيقدم حديث 

الحافظ  فيكون أصال   نجد  ولهذا  ذلك،اب،  يفصل في  لفهم   ن حجر  الباب كأصل  فيذكر حديث 

ِديث ال ب اب"دال ُمق ت ضى ح  ثبات الرواية فيقول  إفي    قد يكون أصال  و  ،لة الحديث فيقول مثال "و 

ال ب اب "مثال   ِديث  ح  ى  و  أصال  و  ، "ر  باعتباره  يذكر  الفوف  قد  معرفة  الباب اي  من  المرجوة  ئد 
استنباط حكم  ،(285) الباب  (286) أو  يكون حديث  وقد  األقو؛  بين  الترجيح  في  المتعلقة   لاحجة 

  . وهو كثير وغير ذلك ...(288)أو في رد أهل البدع من الفرق المخالفة ،(287) باألحكام الفقهية

بالروامع .9 األخذ  في  المرجحات  وهي  رفة  المصنفات أالت  أصلية،  في  ومعليف  يار ، 

تفاق  المرجحات من حيُث شروط الصحة محل ااالنتقاء من الكم الموجود من الروايات؛ وهذا  

داخل   الروايات  ترتيب  في  والتأخير  التقديم  طرق  حيُث  من  اجتهاد  محل  لكنها  الغالب،  في 

الباب الواحد، وقد خاض اإلمام أبو المظفر  السمعاني محاولة تحليل منهج المحدثين والفقهاء 

ال في في  يقع  الترجيح  أن  كما  المرجحات؛  من  عدوا جملة  وقد  المباركفوري،  ومثله  ترجيح 

من  والقرب  الصغير،  على  الكبير  رواية  تقديم  مثل  السند  في  الترجيح  ومثال  والسند،  المتن 

قلتها،  على  الصحبة  وكثرة  قلتها،  على  الرواة  وكثرة  غيره،  على  الفقيه  ورواية  الرسول، 

 .(289) متقدم لقرب زمانه، وغيرهاومتأخر السماع على ال

الكتاب أو سنة أو قياس،  لصريح    ته وأما الترجيح من جهة المتن فيقع في أمور منها: موافق

بإ علم  المرجحات..أو  من  وغيرها  اآلخر،  دون  على    .حدهما  الرواية  هذه  مثل  فيقدم 

 .(290) غيرها

ليف، والثاني خاص في ترجيح  من الترجيح في المتن عام في التأ  وغالبا ما يكون األولى

 حديث الباب، وهذا يحتاج إلى تتبع ودراسة.

ي   الترجيح  في  البخاري  لروا   ظهرونجد مسلك  ترجيحه  مثل ترج من خالل  األحفظ،  يح  ية 

عنروا الثوري  روا  ية  على  أحفظ،  لكونه  رو األعمش  في  فقدمها،  حمزة،  أبي  حفر اية  ية 

 

العسقالين،    (285) حجر  ابن  املثال:  سبيل  على  الباريينظر  املقدمة:  فتح  العيين،  3/349؛  1/22؛  318،  306،  الدين  بدر  القاري؛  ، عمدة 
 . 338 /9، وقد تكون فوائد عامة: 162 / 31،  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ ابن امللقن ، 178 /9، 56 /7، 1/249

 .24/49، 3/252، عمدة القاري؛ بدر الدين العيين، 11/83، 1/547، فتح الباريينظر على سبيل املثال: ابن حجر العسقالين،  (286)
،  8 /9،  6/219،  252/  4،   عمدة القاري؛ بدر الدين العيين،  11/83،  1/547،  فتح الباريينظر على سبيل املثال: ابن حجر العسقالين،    (287)

 .26/599، 24/473، 14/171، 537، 7/174، 4/462، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ ابن امللقن ، 288 /20
العسقالين،    (288) حجر  ابن  املثال:  سبيل  على  الباريينظر  العيين،  11/421،  7/16،  3/111،  1/119،  فتح  الدين  بدر  القاري؛  ، عمدة 

 .30/131، 15/573، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح؛ ابن امللقن ، 23/133، 15/12
 املروزى   اجلبار  عبد  بن  حممد  بن   منصورالسمعاين:    املظفر  أبو( مرجحا:  12ينظر حول املرجحات، وقد ذكر السمعاين من املرجحات يف السند )  (289)

الفقه،  (هـ489:  ت)  الشافعي  ث   احلنفي  التميمي األدلة يف أصول  السعودية،  قواطع  التوبية،  احلكمي، مكتبة  بن حافظ    الطبعة ، حتقيق: عبد هللا 
  املفاتيح   مرعاة،  (هـ1414:  ت)  الرمحاين  حممد  بن   هللا  عبيد  احلسن  أبو   :املباركفوري؛ وينظر املرجحات اليت ذكرها:  36-3/30م،  1998األوىل،  

 .388، م1984، الثالثة الطبعة:، اهلند ،بنارس، السلفية  اجلامعة - واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة، املصابيح مشكاة شرح 
 مشكاة   شرح   املفاتيح  مرعاة،  املباركفوري ؛ وينظر املرجحات اليت ذكرها:  44-3/36،  قواطع األدلة السمعاين،    املظفر  أبوينظر حول املرجحات:    (290)

 .388، املصابيح 
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ن د   أ بِي  الخ  "، وروى  ُجل  ِمائ ِة ر  س   م  خ  الثوري عن األعمش أنهم "أ ل ف ا و  ق، حيُث روى سفيان 

ِمائ ة " إِل ى س ب عِ  ِ ِمائ ة   ب ي ن  ِست  ا  أ بُو ُمع اِوي ة : "م  س  ِمائ ة "؛ ق ال   م  ِش "خ  ة ، ع ِن األ ع م  ز  م  ح 
 (291)  ،

رو كانت  البااولهذا  وفي  الباب،  أصل  هي  الثوري  رواية    ب ية  من  البخاري  جعل  حديثين، 

" ا ا لثوري  الثاني عن  والحديث  الباب"،  من  (292)بن عباسحديث  يلزم  ما  له  باب  كل  وفي   ،

 تقديم وتأخير وتعليق ووصل..

 

ابن  .10 الحافظ  يقول  هذا  وفي  عنده،  التعليق  يفسر  ما  وهذا  التكرار،  وعدم  االختصار 

" ....  فَاأْلولحجر:  فِيِه  السَّب ب  ب ينا  من   قد  إِذ   ِديث  الح  مخرج  يضيق  ي ُث  ح  ُمع ل قا  يُوِردهُ  أ نه 

إِل ى   ت اج   ف اح  ك ام  أ ح  على  ت ن  ال م  واشتمل  رج  ال مخ  اق   ض  ت ى  ف م  لفائدة  إاِلَّ  يُك رر  ال   أ نه  ق اِعد ته 

ن اد باالختصار خشي ة ا س  ِ ف فِي اإل  ا ال  يُوجد فِيِه إِالَّ   َوالثَّانِي  .لتَّط ِويلتكريره ف إِنَّهُ يت ص رَّ ُهو  م  و 

التمريض   بِِصيغ ة  يُوِردهُ  أ ن  ا  إِمَّ و  م  ز  ال ج  بِِصيغ ة  يُوِردهُ  أ ن  ا  إِمَّ ت ي ِن  ُصور  على  ف إِنَّهُ  ُمع ل قا 

ل ِكن يب قى الن ظر فِيم   ة إِل ى من علق ع نهُ  حَّ ت ف اد ِمن ه ا الص ِ ن أبرز من رجال  فالصيغة األولى يُس 

ا يل ت حق فالسبب فِي ك ونه لم يُوصل   ا ال  يل ت حق أما م  ِمن ه م  ِطِه و  ا يل ت حق بِش ر  ِديث ف ِمن هُ م  ذ ِلك الح 

لم يهمله بل  و  ي اق  الس ِ ت وفى  ه ذ ا ُمس  اد  إِير  يقوم مق امه فاستغنى ع ن  ا  لك ونه أخرج م  ا  إِمَّ ن اده  إِس 

شك فِي أوردهُ بِِصيغ ة التَّع   ا لك ونه لم يحصل ِعن ده مسموعا أ و س معه و  إِمَّ ِليق طلبا لالختصار و 

ل وغالب ه ذ ا  ا رأى أ نه ي ُسوقهُ مساق األ ص  اعه ل هُ من ش ي خه أ و س معه من ش ي خه مذاكرة ف م  س م 

ا أوردهُ ع ن مشايخه" فِيم 
ضى الباب حديث باسناد واحد بل يُورده لمقت، كما أنه ال يكرر ال(293) 

باسناد آخر؛ وإذا ضاق عليه المخرج يتصرف فيه فيه بنوع من التصرف في اإلسناد أو المتن 

كالوصل في موضوع، والتعليق في آخر، وكاتمام المتن في موضوع، واالختصار في آخر، 

ل  ، يقول الحافظ بان حجر: " أ ن   (294)وال يورد الحديث باسناد واحد ومتن واحد إال نادرا أ ص 

ي   ي ُث  ح  ُهو   ا  إِنَّم  اِديِث  األ  ح  اِر  ت ك ر  ِمن   فِيِه  ق ع   و  ا  م  ُكلَّ  أ نَّ  ع ل ى  ل   م  ف يُح  ر   يُك رَّ ال   أ ن   ِدِه  ُكوُن ق ص 

ِض  و  ال م  فِي  ِديث   ال ح  ج   ر  أ خ  ل و   أ نَّهُ  تَّى  ح  ت ِن  ال م  فِي  ا  إِمَّ و  السَّن ِد  فِي  ا  إِمَّ ةٌ  ُمغ اي ر  ع ن   ُهن اك   ع ي ِن 

ِضع ي   و  هُ فِي م  ج  ر  ك ذ ا ل و  أ خ  ا و  ر  ال  ُمك رَّ اِلك  ال  ي ُكوُن ِعن د هُ ُمع اد ا و  دَّث اهُ بِِه ع ن  م  ي ِن ح  ِن بِس ن د  ش ي خ 

ُمع   ِضع   و  م  فِي  و  ُصوال   و  م  ِضع   و  م  فِي  د هُ  ر  أ و  أ و   ش ي ئ ا  ت ِن  ال م  ِمن   ر   ت ص  اخ  ل ِكِن  اِحد   ه ِذِه  و  و  لَّق ا 

بُع د   ال ب اب ي ِن  ب ي ن   ا  م  ب عُد   إِذ ا  ال ِكت اِب  ُطوِل  ع   م  ة   ي ِسير  اِضع   و  م  فِي  إِالَّ  ا  اِلف ه  يُخ  ل م   ا الطَِّريُق 

 .(295)ش ِديد ا"

 

َمامِّ   كَِّتابَةِّ   اَببُ ، "4/72السلطانية، مثال :  ،  صحيح البخاريينظر:    (291) ؛ بدر الدين العيين،  178 /6،  فتح الباري"؛ ابن حجر العسقالين،  الَناسَ   اإلِّ
 . 306 /14، عمدة القاري

يَ   َعَباسٍ   اْبنِّ   َعنِّ ونص احلديث: "  (292) ُهَما،  اّللَُ   َرضِّ   وََكَذا،  َكَذا  َغْزَوةِّ   يفِّ   ُكتِّْبتُ   إِّين ِّ   اّللِّ،  َرُسولَ   ايَ :  فـََقالَ   َوَسَلَم،   َعَلْيهِّ   هللاُ   َصَلى  الَنيبِّ ِّ   إِّىَل   َرُجل    َجاءَ :  قَالَ   َعنـْ
ْع،: »قَالَ  َحاَجة ، َواْمرََأتِّ   . 4/72، السلطانية، مثال : صحيح البخاري"، ينظر: «اْمرَأَتِّكَ  َمعَ  َفُحجَ  اْرجِّ

 .1/17، البخاري صحيح  شرح فتح الباري ابن حجر،  (293)
عادات اإلمام البخاري  ( مثاِل من اجلامع الصحيح. ينظر: عبد احلق بن عبد الواحد اهلامشي املكي،  20وقد مثل هلذا الشيخ عبد احلق اهلامشي بـ)  (294)

  .32/ 1 ،اجلامع الصحيح: البخاري، مرشد عادل – األرنووط شعيب؛ مقدمة حتقيق 61-56، يف صحيحه 
 .3/515، البخاري صحيح  شرح فتح الباري ابن حجر،  (295)
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، فمثال  تدرب القارئ على التحليل والنقد   معرفة طرق البخاري وعادته في التدوين .11

حديثا   سندهيروي  في  البحث،    ويذكر  إلى  القارئ  تدفع  تمام عبارة  عن  القارئ   ليبحث 

ثم يركب بين األبواب فيصل إلى كمال الرواية،    معنها، فال يصل إال بمعرفة حديث أخر،

 " مثال:  للصحيح،  تصنيفه  من حسن  ِديِث   وهذا  ال ح  ه ذ ا  ِف  نِص  ِمن   و   بِن ح  نُع ي م   أ بُو  دَّث نِى  ح 

ذ ر    ب ُن  ُر  ُعم  دَّث ن ا  ُكن ُت  ح  إِن   ُهو   إِالَّ  إِل ه   ال   الَِّذى   ِ آَّللَّ ي قُوُل  ك ان   ة   ي ر  ُهر  أ ب ا  أ نَّ  اِهدٌ  ُمج  دَّث ن ا  ح   

ال ُجوعِ   ِمن   نِى  ب ط  ع ل ى  ر   ج  ال ح  أل ُشد   ُكن ُت  إِن   و  ال ُجوعِ،  ِمن   ِض  األ ر  ع ل ى  بِك بِِدى  ت ِمدُ  أل ع 

قوله   الحديث "بنحو  ....."،  نصف  "هذا    "من  قائال:  الكوراني،  أحمد  المال  عليه  علق 

وأجاب  الباب  حديث  من  نصف ا  يكون  الذي  النصف  ذلك  أين  يعلم  لم  فإنه  مشكل  موضع 

هريرة:   أبي  االستئذان عن  كتاب  في  قدمه  ما  على  اعتمد  بأنه   -أن رسول هللا  )بعضهم 

( ال زيادة على هذا هناك.  دخل فوجد لبن ا فقال: يا أبا هريرة إذا دخل  -صلى هللا عليه وسلم  

)أنه سأل عمر عن  أنه روي في موضع آخر في أول كتاب األطعمة  والجواب الصحيح 

معنى آية، فأجابه ولم يدخله بيته. ثم روى أن رسوله هللا دخل به وأسقاه لبن ا ثم لقي عمر  

أسف ا  وقال له: ما سألتك إالَّ عسى أن تطعمني ولكن تواله من هو خير منك، فقال عمر مت

على ما فاته: لو أدخلتك كان عندي أعظم من حمر النعم(. وأما أن طريق يوسف بن علي 

في كتاب األطعمة مغاير لطريق أبي نعيم فال محذور فيه؛ ألن الحديث متصل اإلسناد وبه  

نحو   من  نعيم  أبي  رواية  على  نقف  لم  ألنا  إشكال  وفيه  شيخنا.  أفاده  هكذا  المقصود  يتم 

كما أشار إليه البخاري والظاهر أنه لم يكن سنده من هو على شرطه   نصف هذا الحديث 

؛ لكن الحافظ ابن ، وبهذا أجتمع روايات وطرق عدة للحديث (296) فأشار إليه كما هو دأبه."

 .(297) حجر وصله من طريق النسائي

 

 المطلب الثاني: مكانة الجامع الصحيح بين المصنفات:

بواب، ودراية  البخاري أصبح مصنفه يخص علم الحديث رواية كأيم، لكون صحيح  وهي مرحلة التقو 

أثر منهج البخاري في صحيحه على من جاء من بعده، ، ولهذا  خطوة "الراجع"التقابل    هذه الخطوةوكرواية،  

فنجد أن الكتب الستة رغم تأخرها زمنيا عن غيرها تقدم على ما سبقها من كتب دونت من مصنفات ومسانيد 

 اء... وغيرها.وجوامع، وأجز

الصح  الجامع  في رواوألهمية  التصنيف  ذروة  بلغ  "المستدركات"  يح وكونه  الحديث ظهرت  مثل  ية 

الحاكم، أحمد   "مستدرك"  وألبي  وللبرقاني  لإلسماعيلي،  كالمستخرج  الصحيحين"  على  المخرجة  و"الكتب 

 

الَنيبِّ ِّ  (، "6452، برقم )10/145  ،البخاري  أحاديث  رايض  إىل  اجلاري  الكوثر  كوراين،  املال  (296)   -صلى هللا عليه وسلم    -ابب َكْيَف َكاَن َعْيُش 
نـَْيا  ْم مَِّن الدُّ  ".  كتاب األطعمة(، "5375، برقم )84 /9الثاين: "، وينظر احلديث َوَأْصَحابِّهِّ، َوََتَل ِّيهِّ

)  :النسائي  (297) اخلراساين،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  الكبى،  هـ(303:  تأبو  شليب،  السنن  املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  مؤسسة ،  حققه 
 .11/283، البخاري صحيح شرح فتح الباري (؛ وينظر: ابن حجر، 11808،برقم )10/390، م2001الطبعة: األوىل، ، بريوت  ،الرسالة
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وألبي عوانة اإلسفراييني، وألبي الغطريفي، وألبي عبد هللا بن أبي ذهل وألبي بكر بن مردويه على البخاري، 

جعفر بن حمدان، وألبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري، وألبي بكر الجوزقي، وألبي حامد الشاركي، وألبي 

وألبي   الطوسي،  النصر  وألبي  الجويني،  العباس  بن  موسى  عمران  وألبي  القرشي،  محمد  بن  الوليد حسان 

نعيم األصبهاني، وأبي عبد هللا بن األخرم، وأبي ذر الهروي،   سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم، وألبي

اليزدي  بكر  وأبي  إبراهيم األصبهاني،  بن  وأبي مسعود سليمان  الماسرجي،  وأبي علي  الخالل،  وأبي محمد 

قال  كما  المستخرج  وموضوع  واحد؛  مؤلف  في  عليهما  الشيرازي  عبدان  بن  بكر  وألبي  منهما،  كل  على 

بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب؛ فيجتمع   هلمصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثالعراقي: أن يأتي ا

، ومثل المستدرك "اإللزامات" وهو مصنف ألمير المؤمنين في الحديث أبي  (298) معه في شيخه أو من فوقه

األحاديث ، وليس  هـ(، جمع فيه ما وجده على شرط الشيخين من  385الحسن علي الدارقطني البغدادي )ت:

 .(299)بمذكور في كتابيهما ورتَّبه على المسانيد 

الصحيح،كما   الجامع  على  الشروح  صحيح    ظهرت  شرح  من  األندلس  في  ظهر  ما  أوئلها  ومن 

  وتعقبها ،  (300) مثل ما فعل اإلمام الحافظ الدارقطني في نقدهوقبلها ظهر النقد له،    البخارى البن بطال القرطبي،

، وكذلك  (302) في مواطن عدة  الشرح والرد وكان يأخذ من المستدرك لبيان  ،  (301)حديثا حديثا  بن حجرالحافظ ا

، بمعنى أن الجامع الصحيح بقي محط دراسة ونقد وفحص وتحليل  (303) فعل اإلمام بدر الدين العيني في شرحه

 بعد كتاب هللا تعالى.مدة من الزمن، أثمرة التسليم باصول تصنيفه واألخذ به كأصح كتاب 

 : الخاتمة

لنا من خالل هذه الجولة السريعة كيف استطاع اإلمام البخاري أن    -رحمه هللا رحمة واسعة-  يظهر 

كت من  يجعل  وأن  سبقته،  التي  المصنفات  إيختزل  تشتمل  موسوعة  الصحيح  الجامع  جميع  ابة  على  جماال 

 

الروايالسيوطي،    (298) الطحان،  117،  112 / 1،  تدريب  حممود  األسانيد أ؛  ودراسة  التخريج  الثالثة، صول  الطبعة  الرايض،  املعارف،  مكتبة   ،
 .100، 102م، 1996

دراسة وحتقيق: الشيخ أبو عبد الرمحن مقبل بن هادي ،  اإللزامات والتتبع،  هـ(385:تأبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي )  :الدارقطين  (299)
 .م1985هـ 1405الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية، بريوت ، الوداعي

، حتقيق: سعد أودعها البخاري رمحه هللا كتابه الصيحيح وبيان عللهابيان أحديث  ،  (هـ385:  ت)  البغدادي  عمر  بن  علي  احلسن  أبو  :الدارقطين  (300)
 م. 2006بن عبد هللا آل محيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرايض، الطبعة األوىل، 

 .346، البخاري صحيح ملقدمة الساري هديابن حجر،   (301)
 .3/172، البخاري صحيح فتح الباريابن حجر،   (302)
 .13/97، البخاري صحيح شرح عمدة القارئ ينظر: بدر الدين العني،  (303)
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الشريعة، ليضمن داخلها مفاتيح محركة تربط بين كتاب الصحيح وبين ما سبقه من كتب؛ بب المتعلقة  ااألبو

ن جاء بعده، بعد أن   ن  هذب  وكذلك وضع من خالل كتابه قواعد التصنيف "النوعي" لم  التصنيف "الكمي" لم 

 . سبقه..

أكما   ااعتمد  مع  يتناسق  بما  والتبويب،  والتنقيح  والتقصي،  البحث  لبحوث    األربعةلخطوات  صول 

  حل هي بمثابة خطة تتكرر عموما بين المراحل الخمسة السابقة، بشكل خاص بين المراو  العمليات المعاصرة،

خاص  بشكل  و"مخرجات"  عموما  و"معالجات"  "مدخالت"  فيها  نجد  الخطوات  هذه  من  خطوة  فكل   ،

 و"الراجع" إلى المخرجات. 

أن  عملية    هكما  كانت  مستمالحكم  كلما  أعطت )الراجع(  كلما  العمل    رة  هذا  نوعه  ا  أي-أن  هو    -كان 

فعاال يبقى  أنه  داللته  ومن  ومتجدد،  وفعال  وحي   والتجزئة    قابال    متحرك  والتحليل،  واالستنباط،  للبحث، 

ن "الجامع الصحيح" لإلمام  : إوكلما دعت الحاجة تكرر عطاؤه، ونستطيع أن نقول بشكل يقيني   .والتركيب..

واهره  ، واالستنباط من ظالبخاري قد وصل إلى هذا النوع من التصنيف القابل لالستمرر في اكتشاف جوانبه

 ورحم هللا من قام على خدمة   د هللا البخاري،مام أمير المؤمنين في الحديث أبا عبوخفاياه، فرحم هللا تعالى اإل 

 نه سميع مجيب.إ ...السنة 

 در والمراجع: االمص ثبت  

 

شمس الدين الكرماني  إبراهيم عبد الحفيظ محمد أبو ضاوي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه:   .1

، مقدمة إلى:  وجهوده النحوية والصرفية في شرح صحيح البخاري المسمى بالكواكب الدراري

 م. 2004  /هـ 1429اآلداب /جامعة عين شمس،لية ك

الشيباني )ت:   .2 أسد  بن  بن هالل  بن حنبل  بن محمد  أحمد  أبو عبد هللا  بن حنبل:  هـ(،  241أحمد 

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة،    -، تحقيق: شعيب األرنؤوط  مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 م. 2001الطبعة: األولى، 

األثرم لإلمام الكبير أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل في   سؤاالت ابي بكرأحمد بن حنبل،   .3

الحديث وعلل  والتعديل  ويليه:  الجرح  كتاب  ،  في  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  عن  األثرم  مروايات 

، حققه: أبو عمر محمد بن علي  األزهري، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، السؤاالت

 م. 2007الطبعة األولى، 

، تحقيق: زياد سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهمحنبل،    أحمد بن .4

 محمد منصور، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

ابن راهويه   .5 بـ  المعروف  المروزي  الحنظلي  إبراهيم  بن  يعقوب إسحاق  أبو  بن راهوية:  إسحاق 

بن  هـ(،  238)ت:   إسحاق  مكتبة  راهويهمسند  البلوشي،   الحق  عبد  بن  الغفور  عبد  تحقيق:   ،

 م. 1991اإليمان، المدينة المنورة، الطبعة: األولى، 

، تحقيق: محمد مختار ضرار مسند ابن عباس  -مسند إسحاق بن راهويه  إسحاق بن راهوية،   .6

 م. 2002المفتي، دار الكتاب العربي، الطبعة: األولى، 
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، مجلة الدراسات،  قياس شرط البخاري في الطبقاتمود القضاة،  شرف مح  -أمين محمد القضاة   .7

 م.1994( )أ(، العدد الخامس، سنة 21الجامعة األردنية، مجلد )

،  صحيح البخاريهـ(، 256البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي )ت: .8

النجاة، الطبعة:   السلطانية مع التحقيق، اعتنى به: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق

 هـ. 1422األولى، 

، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، مكتبة دار التراث  التاريخ الصغير )األوسط(البخاري،  .9

 م.1977  /هـ1397حلب ، القاهرة ،الطبعة: األولى،   -

المرعشي، دار ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، فهرس آحاديثه: يوسف التاريخ الصغير البخاري، .10

 م. 1986المعرفة، بيروت، طبعة جديدة: األولى،  

الدكن، تحت مراقبة:  –،  طبع في: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد التاريخ الكبيرالبخاري،  .11

 محمد عبد المعيد خان. 

عادل مرشد، دار الرسالة  –، أشرف على تحقيقيه: شعيب األرنووط  الجامع الصحيحالبخاري،  .12

 م.2011، دمشق، الطبعة: األولى، العالمية

الكبيرالبخاري،   .13 )الضعفاء  نسخ:  ثالث  وله  مخطوط،  برقم:  1،  بتنه،  بالهند  خدابخش،  مكتبة   )

(  3مجاميع؛ )   2/ 122(  المكتبه المركزيه، مكه المكرمه، برقم:  2؛ )2937-2932رقم    557/ 1

 ملتقى أهل الحديث:  . ينظر 3مج   148برقم: ب  الكويت، مكتبه كليه اآلداب والمخطوطات،

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=271903 

)ت:   .14 الحنفى  الغيتابى  موسى  بن  أحمد  بن  أبو محمد محمود  العينى:  الدين  البناية  هـ(،  855بدر 

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، دار شرح الهداية

عمدة القارئ شرح  هـ(،  855بدر الدين العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى )ت:   .15

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. صحيح البخاري

)ت:   .16 الملك  عبد  بن  خلف  بن  علي  الحسن  أبو  بطال  البن هـ(،  449ابن  البخارى  شرح صحيح 

تميمبطال أبو  تحقيق:  الثانية،    ،  الطبعة:  الرياض،  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  هـ  1423ياسر 

 م. 2003/

)ت:   .17 المالكي  محمد  بن  الطيب  بن  القاضي محمد  للقرآنهـ(،  403الباقالني:  تحقيق:  االنتصار   ،

ان،   دراسات في الحديث  م. محمد مصطفى األعظمي،  2001محمد عصام القضاة، دار الفتح، ع مَّ

 م. 1980المي، بيروت، ، المكتب اإلسالنبوي

هـ(،  379أبو بكر اإلشبيلي: محمد بن الحسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي ، )المتوفى:   .18

 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الثانية، دار المعارف.طبقات النحويين واللغويين

الع .19 خواستي  إبراهيم  بن  محمد  بن  هللا  عبد  شيبة:  أبي  بن  بكر  )ت:  أبو  الكتاب هـ(،  235بسي 

الرياض، الطبعة:    –، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد  المصنف في األحاديث واآلثار

 هـ. 1409األولى، 

  هـ(، 728ابن تيمية: أبو الع باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:  .20

 م. 1983الرئاسة العامة إلدارات البحوث، الرياض،  ،  رفع المالم عن األئمة األعالم

جزء فيه  هـ(،  297أبو جعفر بن أبي شيبة: محمد بن عثمان بن العبسي موالهم الكوفي )المتوفى:   .21

الجرح والتعديل  أبي شيبة عن شيوخه في مسائل في  ،  مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن 

 هـ.1404رف، الرياض، الطبعة: األولى، تحقيق: موفق عبد هللا عبد القادر،  مكتبة المعا

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=271903
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بيان خطأ محمد بن  هـ(، 327أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن بن محمد التميمي، الحنظلي )ت:  .22

، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليماني )صحح عن  إسماعيل البخاري في تاريخه

[ (، دائرة المعارف 624ل ]رقم النسخة القديمة الوحيدة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبو

 العثمانية بحيدر آباد الدكن.

جلبي«   .23 »كاتب  بـ  المعروف  العثماني  القسطنطيني  هللا  عبد  بن  مصطفى  خليفة:  حاجي 

الفحولهـ(،  1067)ت: طبقات  إلى  الوصول  األرناؤوط،  سلم  القادر  عبد  محمود  تحقيق:   ،

 م. 2010تركيا،  –بول إشراف: أكمل الدين احسان أوغلو، مكتبة إرسيكا، إستان

، وزارة الثقاتهـ(، 354ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان، التميمي، الدارمي، البُستي )ت:  .24

المعارف للحكومة العالية الهندية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: 

 . م1973/  ه 1393األولى، 

فتح الباري  هـ(،   852العسقالني الشافعي )ت: ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .25

بيروت،  -، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة شرح صحيح البخاري

 هـ. 1379

حجر،   .26 التهذيب ابن  ومعه:  تقريب  التهذيب،  تقريب  معروف  تحرير  عواد  بشار  شعيب    -، 

 م.2015األرناؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة األولى،  

هـ(،  1304أبو الحسنات اللكنوي: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري الهندي )ت:   .27

، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

 . هـ1407لطبعة: الثالثة،  حلب، ا

، تحقيق: الدكتور بشار عواد تاريخ بغدادهـ(،  463الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي )ت:  .28

 م. 2002بيروت، الطبعة: األولى،  –معروف، دار الغرب اإلسالمي 

البغدادي،   .29 الحديثالخطيب  طلب  في  الكتب  الرحلة  دار  عتير،   الدين  نور  تحقيق:  العلمية، ، 

 هـ. 1395بيروت، الطبعة: األولى، 

البغدادي،   .30 الروايةالخطيب  علم  في  حمدي  الكفاية  إبراهيم  ـــ  السورقي  عبدهللا  أبو  تحقيق:   ،

 المدني،  المكتبة العلمية، المدينة المنورة.

البغدادي،   .31 والسامعالخطيب  الراوي  المعارف، الجامع الخالق  الطحان، مكتبة  تحقيق: محمود   ،

 ض.الريا

هـ(،  170الخليل بن أحمد الفراهيدي: أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )ت:   .32

 ، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي،  دار ومكتبة الهالل.كتاب العين

، تحقيق: أكرم تاريخ خليفه بن خياط،  هـ(240: أبي عمرو شباب العصفري )ت:خليفة بن خياط  .33

 .هـ1397ر القلم, مؤسسة الرسالة، دمشق و بيروت، الطبعة: الثانية، ضياء العمري، دا

م، 1967، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مطبعة العاني، الطبعة األولى،  الطبقاتخليفة ين خياط،   .34

 بغداد. 

 م.2002، دار العلم للماليين، الطبعة: الخامسة عشر، األعالمخير الدين الزركلي،  .35

الحسن عليالدار قطني .36 أبو  البغدادي )ت:    :  قطنيهـ(،  385بن عمر  الدار  ، حققه: شعيب سنن 

 م. 2004االرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

تحقيق: سعد بيان أحديث أودعها البخاري رحمه هللا كتابه الصيحيح وبيان عللها،  الدارقطني .37  ،

 م. 2006ى، بن عبد هللا آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األول
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، تحقيق: شعيب  سير أعالم النبالءهـ(، 748الذهبي: أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد )ت:   .38

 م.1985هـ / 1405األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة : الثالثة ، 

  –بيروت  تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر،    ،ميزان االعتدال  ،الذهبي .39

 م. 1963  هـ /1382لبنان، الطبعة: األولى، 

نحو:   .40 )ت  الرحمن  عبد  الحسن  القاضي  "360الرامهرمزي:  الرواي  هـ(،  بين  الفاصل  المحدث 

محمد والواعي تحقيق:  األمصار"،  في  الفقه  رواة  من  "المصنفون  عنوان:  تحت  دعله  فصال  "ـ 

 م. 1984عجاج الخطيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الثالثة، 

)ت:   .41 الدمشقي  ثم  البغدادي،  الس المي،  أحمد،  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  الحنبلي:  رجب  ابن 

الترمذيهـ(،  795 األردن، شرح علل  المنار،  مكتبة  الرحيم سعيد،  همام عبد  الدكتور  تخقيق:   ،

 م. 1987الطبعة: األولى، 

الحنبلي،   .42 رجب  البخاري ابن  صحيح  شرح  الباري  شعبانفتح  محمود  تحقيق:  مكتبة   ،  وغيره، 

 م.1996الغرباء األثرية، المدينة النبوية، الطبعة: األولى، 

شرح )التبصرة والتذكرة  هـ(،  806زين الدين العراقي: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين )ت:   .43

العراقي( ألفية  الطبعة:  =  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  اللطيف،   عبد  و  عيسى  ماهر  تحقيق:   ،

 م. 2002األولى، 

هـ( مفتاح العلوم وجعله خاص باللغة من صرف ونحو  626سكاكي: أبو يعقوب بن يوسف )ت:ال .44

 هـ، الطبعة األولى، القاهرة. 1937وقوفي والى آخره، ينظر: مطبعة الباب الحلبي،  

، تحقيق: أبو قتيبة  تدريب الراويهـ(،  911السيوطي: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: .45

 دار طيبة.  نظر محمد الفاريابي،

، دار المعرفة،  األمهـ(،  204الشافعي: أبو عبد هللا محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي )ت:   .46

 م. 1990بيروت، 

، ترتيب السندي، عرف الكتاب والمؤلف: محمد زاهد الكوثري،   مسند اإلمام الشافعيالشافعي،   .47

 م. 2000لبنان، الطبعة: األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت 

الكواكب الدراري في  هـ(،  786شمس الدين الكرماني: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، )ت:   .48

 م. 1981، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، شرح صحيح البخاري

)ت:   .49 الدين  تقي  أبوعمرو،  الرحمن،  عبد  بن  عثمان  الصالح:  أنواع علوم  هـ(،  643ابن  معرفة 

 م. 1986، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، ابن الصالحالحديث، ويُعرف بمقدمة 

)ت:   .50 المصري  الحجري  األزدي  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  معاني  هـ(،  321الطحاوي:  شرح 

النجار  اآلثار زهري  محمد  تحقيق:   ،-   ، األولى  الطبعة:  الكتب،  عالم   ، الحق  جاد  سيد  محمد 

 . م1994

األنتقاء في فضائل األئمة الثالثة  هـ(،  463ابن عبد البر األندلسي: أبو عمر يوسف األندلسي )ت: .51

الفقهاء )مالك بن أنس المدني، ومحمد بن إدريس الشافعي الُمطلبي، وأبي حنيفة النعمان بن  

وعلمهم آدابهم  في  وفضلهم  بإمامتهم  الشاهد  أخبارهم  وعيون  الكوفي(  عبد  ثابت  به:  اعتنى   ،

 لفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب.ا

، ، تحقيق: محمد  الطبقات الكبرىعبد أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع، البصري، البغدادي،   .52

 م.1990عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 

المكي،   .53 الهاشمي  الواحد  عبد  بن  الحق  البخاريعبد  اإلمام  الشؤون  في صحيحه  عادات  مكتبة   ،

 م. 2007الفنية، الكويت، الطبعة: األولى، 
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اإلعالم بمن في تاريخ  هـ(،  1341عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي )ت:   .54

المسمى  األعالم  من  حزم،    الهند  ابن  دار  والنواظر(،  المسامع  وبهجة  الخواطر  )نزهة  بـ 

 م. 1999بيروت،الطبعة: األولى،  

)ت:  ع .55 اليماني  الحميري  نافع  بن  همام  بن  بكر  أبو  الصنعاني:  الرزاق  ،  المصنفهـ(،  211بد 

 هـ.1403بيروت، الطبعة: الثانية،   –حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي  تحقيق:

، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد تفسير عبد الرزاقعبد الرزاق الصنعاني،   .56

 . هـ1419الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، سنة عبده، دار 

القاضي،   .57 الفتاح  القراءةعبد  في  كل  ومنهج  قراءاتهم  وتواتر  ورواتهم  العشر  القراء  ، تاريخ 

 م. 1998مكتبة القاهرة، القاهرة، الطبعة األولى،  

 بغداد.  ،، قدم له: محب الدين الخطيب، مطبعة البصريمؤتمر النجفعبد هللا السويدي،  .58

 .  األحناف والمنهجية الفقهيةعثمان سعيد العاني،  .59

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , S. 19, 2012, s. 355-371    

أربعون حديثا ألربعين شيخا من  هـ(،  571ابن عساكر: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن )ت:  .60

 القاهرة. ، تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، أربعين بلدة

، حققه العالمة محمد مصطفى االعظمي، المكتب علل الحديث وعرفة الرجالعلي بن المديني،   .61

 اإلسالمي، بيروت، الطبعة: الثانية. 

الحمدي،   .62 قدوري  تاريخيةغانم  لغوية  دراسة  المصحف  بمطلع  رسم  لإلحتفال  الوطنية  اللجنة   ،

 م.1982القرن الخامس عشر الهجري، بغداد، الطبعة األولى: 

)ت: .63 يوسف  بن  أحمد  لم  محمد  ابي عبد هللا  الخوارزمي:  العلومهـ(،  378الكاتب  نشره  مفاتيح   ،

م( قام بطبعه وتصحيحه: عثمان خليل، الطبعة 1895المستشرق: ج. فان فلوتن، بمطبعة برلين ) 

 م، مصر، وهو شامل جميع العلوم سوء علم االحديث.1930األولي، 

)ت:   .64 الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير:  البداية هـ(،  774ابن 

 م. 1986، دار الفكر، دمسق، والنهاية

، تحقيق: عبد الملك بن عبد هللا الدهيش، دار  جامع المسانيد والسُّنَن الهادي ألقوم َسنَنابن كثير،   .65

 م. 1998خضر، بيروت، الطبعة: الثانية،  

الكوثر الجاري إلى هـ(، 893ني: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشافعي ثم الحنفي )ت: المال كورا .66

، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، رياض أحاديث البخاري

 م. 2008الطبعة: األولى، 

)ت:   .67 الرحماني  محمد  بن  عبيد هللا  الحسن  أبو  المفاهـ(،  1414المباركفوري:  تيح شرح  مرعاة 

المصابيح واإلفتاء  مشكاة  والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة  الهند،    -،  بنارس،  السلفية،  الجامعة 

 م. 1984الطبعة: الثالثة، 

الطحان،   .68 األسانيدمحمود  ودراسة  التخريج  الثالثة،  أصول  الطبعة  الرياض،  المعارف،  مكتبة   ،

 م. 1996

 م.1937 ،بغداد  ،، مطبعة اآلداب المسك األذفرمحمود شكري اآللوسي،  .69

ي: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، )ت:   .70 تهذيب الكمال في اسماء  هـ(،  742المز 

 م. 1980، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الرجال

أبو المظفر السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت:  .71

الفقهقواطهـ(،  489 أصول  في  األدلة  التوبية،  ع  مكتبة  الحكمي،  حافظ  بن  هللا  عبد  تحقيق:   ،

 م.1998السعودية، البطعة األولى، 
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)ت: .72 المصري  الشافعي  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن:  التوضيح هـ(،  804ابن 

، دمشق،  ، تحقيق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادرلشرح الجامع الصحيح

 م. 2008سوريا، الطبعة: األولى، 

بن محمود )ت:  .73 الخوازرمي: محمد  المؤيد  المسانيدهـ(،  665أبي  المعارف، حيدر جامع  دائرة   ،

 . هـ1332أباد، الهند، 

هـ(، السنن الكبرى، حققه وخرج  303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني، )ت:   .74

 م.2001شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: األولى، أحاديثه: حسن عبد المنعم 

ُموتسكي،   .75 الهجري/  هرلد  الثاني  القرن  منتصف  حتى  مكة  في  وتطوره  اإلسالمي  الفقه  بدايات 

الثامن اإلسالمية،  الميالدي  البشائر  دار  تامر،  جورج  راجعه:  الهادي،  عبد  الدين  خير  عربه:   ،

 م.2010بيروت، الطبعة: األولى، 

التعديل والتجريح لمن خرج  هـ(،  474يد الباجي: سليمان بن خلف القرطبي األندلسي )ت:أبو الول .76

، تحقيق: أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، له البخاري في الجامع الصحيح

 . 616 / 2م، 1986الطبعة: األولى، 

تاريخ ابن هـ(،  233:  ت دي )يحيى بن معين: أبو زكريا بن عون بن زياد المري بالوالء، البغدا .77

 ، تحقيق: أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق.معين )رواية عثمان الدارمي(

معين، .78 بن  وعلل   يحيى  والتعديل  الجرح  في  معين  بن  يحيى  زكريا  ألبي  الجنيد  ابن  سؤاالت 

والن الحديث للطباعة  الحديثة  الفاروق  األزهري،  علي   بن  محمد  عمر  أبو  حققه:  القاهرة،  ،  شر، 

 م. 2007الطبعة األولى، 

، تحقيق: أحمد محمد نور سيف،  مركز البحث تاريخ ابن معين )رواية الدوري(  يحيى بن معين، .79

 م. 1979العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة: األولى،  

بكر بن أبي معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني وأبي  يحيى بن معين،   .80

، تحقيق:  شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز

الجزء األول: محمد كامل القصار، والجزء الثاني: محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، مجمع اللغة  

 م.1985العربية، دمشق، الطبعة: األولى، 

، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن الخراج،  هـ(182)ت:   يوسف: يعقوب بن إبراهيم  أبو .81

 محمد، المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة.
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Yazar, Güncel Fıkıh Problemleri adlı eserini Rağbet yayınlarından çıkan ikinci baskısıyla 

tekrar okuyucuyla buluşturuyor. Yazar, eserini iki bölüm ve bu bölümlere ait alt başlıklardan 
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(pazarlama ağı), intihar eylemleri konularında okurlarını aydınlatıyor. Ayrıca burada 

sayamayacağımız birçok önemli problemi ele almayı da ihmal etmiyor.   

Yazarın konuları ele alış yöntemi okuyucuya fıkıh melekesi kazandırmaya çalışıyor. Eseri 

incelediğimizde konuların anlatımında takip edilen metodun başarısı gözden kaçmıyor. Yazar, 

işlediği her konuyu bir giriş ve üç bölüm şeklinde ele alıyor. Birinci bölümde konunun 

kavramsal ve tarihsel boyutuna, ikinci bölümde konunun Kur’an, Sünnet, mezhep ve fıkıh 

meclislerinde nasıl işlendiğine, üçüncü bölümde ise konu etrafında oluşan görüşlerin 

değerlendirilmesine ve kendi tercihine yer vermektedir. 

Eserde, güncel fıkıh problemleri hakkında farklı kanaatlere sahip ilim insanlarının görüşlerini 

bir arada bulabiliyorsunuz. Eserde böyle bir yöntemin izlenmesi okurların kitaba olan ilgisini 

artırmaktadır. Okurlar bu sayede birbirinden farklı beyanlara zaman kaybetmeden 

ulaşabiliyor. Eser, aynı zamanda bu konuların meraklılarına alanda çalışması bulunan ilim 

insanlarını tanıtıyor.  

Kaan, işlenen konuların son kısmında konuyla alakalı tüm farklı açıklamaları verdikten sonra 

tercihini beyan ederek ulaştığı sonucu, kendi ilmi değerlendirmesini okurlarıyla paylaşıyor. 

Yazar aynı zamanda bir eğitimci olması yönüyle de bu alanla ilgilenilenlerin usûl-i fıkıh ve 

makāsıdu’ş- şerîa alanlarında başarılı olmaları gerektiğini bir ön şart olarak belirtiyor. 

Güncel Fıkıh Problemleri adlı eserin önemli bir yönü de ders kitabı olarak hazırlanmış 

olmasıdır. Eserin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Dini Yüksek İhtisas merkezlerinde ve bazı 

ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak okutulması da esere ayrı bir güzellik katıyor. 

Yazar, bu eseri verdiği derslerden hazırlanan notlardan oluşturmaktadır. Kitabın birinci 

bölümü yazar tarafından telif edilmiş; ikinci bölümü de yazarın derste anlattığı konularda 

danışmanlık yaptığı öğrencileri tarafından hazırlanmış. Yazarın eserin oluşmasında gösterdiği 

gayretli danışmanlık ve editörlük hizmeti kendini okuyucuya hissettiriyor. 

Yazarın, eserini oluştururken yaptığı editörlük çalışması önem arz ediyor; çünkü yazar güncel 

fıkıh problemlerine dair yapılacak çalışmaların bir heyet gözetiminde yapılması gerektiğini 

bildiriyor. Günümüz fıkıh meselelerine çözüm üretmek isteyen kişi ve vakıfların, araştırılan 

konular hakkında ihtisas sahibi kimselerin bilimsel bilgilerinden oluşan verilerini esas alması 

gerektiğini belirtiyor. Yazar, güncel fıkıh meselelerinin çözümünde bilimsel alanda ihtisas 

sahibi olan, gerekli ilmî birikimi haiz ilim insanlarının oluşturacağı kurulları önemle 

vurguluyor. Bu vurguladığı esasları “heyet ictihadı” kavramıyla ortaya koyuyor. Ayrıca eserin 
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oluşumuna katkı sağlayan ilgili bölümleri hazırlayıp derste bu konuları tartışan kursiyerlerin 

olması da yazarın hedeflediği “heyet ictihadı” önerisini destekliyor. 

Yazar, eserinde bu konuların meraklıları için faydalı bir yöntem izliyor. Okur, bir konu 

hakkında birçok farklı görüş dile getirildiğini öğreniyor. Yazarın da tercih kısmında beyan 

ettiği görüşünü öğreniyor. Yazar, bu açıklamalardan sonra karar vermeyi okuyucuya 

bırakıyor. Yazar tartışılan bu konular hakkında Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvalarına 

özenle yer veriyor. Eserde yer alan kaynaklar ve web site adresleri de okuyucuya ayrı bir 

kaynak zenginliği katıyor. Kitabın son kısmında bibliyografyaya ve dizine yer verilmemesi 

bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 

Yazar, güncel fıkıh problemleri alanında yaptığı çalışmalar vesilesiyle önemli tavsiyelerde 

bulunmaktadır. Günümüz fıkıh sorunlarının çözümü için bilim insanı yetiştirmenin 

gerekliliğine değinmektedir. 



Yayın Süreci 

Yazılar derginin e-posta adresine gönderilmelidir ( yiad@yalova.edu.tr ). Yazar çalışması 

ile birlikte unvanını, görev yaptığı kurumu, iletişim bilgilerini ve orcid numarasını da 

göndermelidir. Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış 

olmalıdır. Gelen makalelerin şekil şartlarına uygunluğu kontrol edilir ve uygun bulunan 

makaleler iki hakeme gönderilir. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması 

hâlinde makale üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bir tebliğ veya tezden üretilmiş 

makalelerde bu durumun ilk dipnotta belirtilmesi beklenir. 

 

Şekil Şartları 

Makaleler Microsoft Word programında 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Time News 

Roman fontuyla, 12 punto ve 1.5 satır aralıklı, dipnotlar ise 10 punto ve tek aralıklı 

olarak yazılmalıdır. 

Yayımlanacak her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet ve bunların yanı sıra 

Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilir. İngilizce özetin başına İngilizce başlık da 

eklenmelidir. Özetler 150 ile 200’er kelime arasında, anahtar kelimeler ise en fazla 5 

tane olmalıdır.  

 

Dergide dipnot ve kaynakçada “İSNAD Atıf Sistemi”nin güncel sürümü (2. Edisyon) takip 

edilmelidir. 


