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 خلص  امل
َد لباْفَتَتَح الباحُث البحث بوضع خطة يسري عليها الباحث، ثم مَ  حثه هذا هَّ

بتوضيح أن  دراسة وصفية حتليلية( :(MaVI165)رقم:  جامعة توبنجن مصحف)

القرآن الكريم يدرس من ثالث جهات، وأحدها هذه األمور الثالثة هو الشكل 

ذي ُيْعنَى به هذ البحث، ثم استطرد فيه يف ذكر أمهية الظاهري للمصحف، وهو ال

الرجوع إىل تلك املصاحف يف مسائل الرسم إثراءا وغنى واختيارا، ثم معلومات 

عامة عن جمموعة هذه الرقوق من السور التي حتتوهيا، ونوع خطها، والكراسات 

 واملظاهر الفنية. 

حف وأوراقه ونوع ذكر الباحث يف املبحث األول: ما يتعلق بوصف للمص

 اخلط ونظام الكراسات.

ثم ذكر يف املبحث الثاين: الظواهر الكتابية والتفردات التي تأيت هبا هذه 

املصاحف، وما تتعرض له من تعديل؛ بحسب كتابتها عىل اختيار معني، وأخطاء 

 الناسخ.

وحتدث الباحث يف املبحث الثالث: عن النقط يف املصاحف، والقراءات التي 

(، والنقط املستطيل ا تبعا له، بالكالم عىل النقط املدور األمحر: )نقط اإلعرابيثبته

اإلعجام(، ثم أجاب عن السؤال يف الرواية التي يتبعها هذا  )نقط األسود:

 املصحف بحسب نوعي النقط.

ثم ناقش الباحث يف املبحث الرابع: عدد آي يف القرآن يف هذه الرقوق، بتقديم 

وأمهيته، ثم أنواع األشكال املستخدمة يف تعليم الفواصل،  نبذة عن علم العدد

 والزخارف الفاصلة بني السور ومعلومات السورة.

 ثم ُختَِم البحث بالتوصيات والنتائج التي استفادها خالل هذه الدراسة.
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 خطة البحث
: دراسة وصفية (MaVI165))مصحف جامعة توبنجن رقم:  عنوان البحث:

 .حتليلية( 

قد ُذكر يف فهارس هذه املكتبة أن الكتابة يف أوراق هذا املصحف قيد الدراسة 

 ARABIC) هي باخلط الكويف وتشبه اللوحة التي عرضها مورتس يف كتابه:

PALAEOGRAPHY :فقالوا: )44( ص ،ähnlich Moritz, Palaeography Taf. 

44, doch Alif unten nach rechts umgebogen und die Endschnörkel 

weniger ausgebildet).
(1)

، وقد قال مورتس يف كتابه هذا عن اللوحة املشار إليها 

أهنا تعود إىل القرن الثالث اهلجري
(2)

، وهذا التحديد تقريبي منه، وليس قطعا 

جازما، واليقني أهنا أقدم من هذا التقدير بالنظر إىل الكتابة وميزهتا، ثم االختبارات 

 عىل أوراق املصحف. التي أجريت

وقوهلم إهنا باخلط الكويف تعميم منهم ملصطلح عام يطلق عىل مجيع الكتابة 

 العربية القديمة، والصحيح أن يقال: إنه مرحلة من مراحل اخلط احلجازي.

وتم مؤخرا من قبل املكتبة أخذ عينات من املصحف وفحصها )بالكربون 

-649)عليها تعود إىل الفرتة:  (، حيث جاءت النتيجة أن الرقوق املكتوب14

م(675
(3)

فتكون يف آخر النصف األول من القرن  هـ(56-29)وهذا التاريخ يوافق:  

                                                        
)1) VERZEICHNIS DER ARABICHEN HANDSCHRIFTEN, 2, VON: NAX 

WEISWEILER, P: 125.. 

(2 ) ARABIC PALAEOGRAPHY,BY: B. MORITZ, P:44.. 

 http://www.nama-center.com/m/Activitie Datials.aspx :انظر الكالم بطوله يف ( 3)

?ID=30512#_edn3 مقال لألستاذ أمحد وسام شاكر، ولكنه وقع بعد كتابتي للبحث، فاستفدت ،

 فقط، فجزاه اهلل خريا. 14منه أنه اخترب بالكربون 
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األول اهلجري، هذا بالنسبة للحامل وهي تاريخ وجود الرقوق اجللدية وليس 

تاريخ الكتابة ألهنم إنام يقيسون الزمن التقديري للجلد، وأما تاريخ الكتابة عىل 

ق فأمر آخر، ال يلزم أن يكون نفس وجودها، وذلك ألنا نعلم أهنا تدبغ تلك الرقو

وتقطع وتباع، وقد متكث زمنا عن املالك وال يكتب عليها، ثم يكتب عليها بعد 

ذلك، من خالل فحص نوعية الكتابة والقلم واجتاهات األحرف والنظام الكتايب 

أواخر القرن األول إىل أوائل القرن  املتََّبع فيها  فعىل أقىص تقدير نقول: إهنا كتبت يف

 .هـ(125-75)الثاين اهلجري إىل منتصفه من 

وهذا البحث يف دراسة هذا املصحف يعالج السؤال الذي يتبادر إىل داريس علم 

رسم املصاحف وهو: لـامَّ كانت أصول ومصادر الرسم العثامين هي املصاحف 

كتبت تلك املصاحف وكيف  املرسلة لألمصار واملصاحف املنتسخة منها، فكيف

نقطت، وكيف وضعت عالمات اآليات فيها؟، وهذا البحث يسعى وحياول 

 اإلجابة عىل هذا التساؤل وغريه مما يتعلق به.

وملا كانت املكتبة القرآنية تفتقر إىل مثل هذه الدراسات أحببت التعرض هلذا 

كريم حمبي القرآن ال األمر يف هذه املحاولة، والتي آمل أن تكون ملبية ملا يشتاقه

 .وعلومه بأسلوب البحث العلمي

 والنت خطة البحث التي أسري عليها عىل النحو التايل:

 .، ثم معلومات عن املصحفالتمهيد

 .ثم جعلت البحث يف أربعة مباحث رئيسة تشتمل عىل مطالب

 : وصف ألوراق هذا املصحف:املبحث األول

 .ا املصحف: السور واآليات التي حيتوهياملطلب األول

 .: نوع اخلط وعدد األسطر ومتوسط عدد الكلامتاملطلب الثاين
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 .: املظهر العام املطلب الثالث

 .: نظام الكراسات يف املصحفاملطلب الرابع

 : ظواهر الرسم يف املصحف وكالم األئمة عنها، وذلك من خالل:املبحث الثاين

 صاحفاملصحف عن كتب الرسم وبعض امل تادتفر: املطلب األول

 القديمة.

 : التعديل يف املصحف والتغيري.املطلب الثاين

 : اختياره لكتابة معينة مل يذكرها أئمة الرسم.املطلب الثالث

 .: أخطاء الناسخاملطلب الرابع

 : نقط هذا املصحف وقراءاته:املبحث الثالث

ر )نقط البناء واإلعراب(املطلب األول  .: النقط املدوَّ

 .املستطيل )نقط اإلعجام( : النقطاملطلب الثاين

 .: القراءة التي ضبط هبا املصحفاملطلب الثالث

 .: موافقة هذا املصحف ألحد مصاحف األمصاراملطلب الرابع

 .: عد آي القرآن الكريم يف هذا املصحفاملبحث الرابع

 .: نبذة خمترصة عن علم  العدداملطلب األول 

 .صل: األشكال املستخدمة يف الفوااملطلب الثاين 

 .: الزخارف الفاصلة بني السور ومعلومات السوراملطلب الثالث  

 التي خلص هلا البحث. وبالنتائج، التوصياتثم ختمت البحث ببعض 

 للبحث. وفهرس املوضوعات، املراجعثم ذكرت 
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 تمهيدال
ام وتعليام، قراءة وكتابة، القرآن الكريم مل يزل حمور االهتامم عند املسلمني تعل

اهتموا بلفظه؛ فنقلوا القرآن بقراءاته شفاها  :فأولا اهتموا به من مجيع نواحيه: 

اهتموا بمعناه؛ فال زالت كتب التفسري وكتب  :وثانياا ومدارسة وعرضا وتلقينا، 

وتبني وتوضح دالالت األلفاظ عىل استخداماهتا  املفردات اللغوية يف القرآن تفرس

اهتموا به من جانب شكله الظاهري؛ حيث ألفوا  :وثالثاا لفة يف القرآن الكريم، املخت

يف رسمه وعد آياته ثم بعد ذلك يف ضبطه ثم أسامء السور وما يتعلق بذلك ثم 

تقسيامته وسجداته ثم بذكر رموز ألنواع الوقوف فيه بام مل يدع جماال ألحد يستطيع 

أصل ما أتى به قد سبقه إليه غريه، وال غرو من خالله أن يأيت بيشء جديد، إال كان 

يف حديث  ×فإن املتقدم أعظم حظا يف كل إيامن وبر وصالح، ولذلك قال النبي 

اصربوا فإنه ال »أنس بن مالك حني شكى الناس إليه ما يلقون من احلجاج فقال: 

ان إال الذي بعده رش منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم ــكم زمـي عليـيأت

×» (1)
. 

وملا كانت خدمة القرآن يف أي جمال من جماالته مما يتنافس فيه املتنافسون 

ويتسابق فيه املتسابقون؛ رأيت أن أكتب يف ما يتعلق بشكله، حماوال إعادة اإلجابة 

 عن تساؤالت يدور عليها هذا البحث، وهي: 

 مصاحف قديمة علم الرسم املصحفي؟ هل يثري النظر إىل ما بقي من -1

 ملظاهر الكتابية التي متيزت هبا؟هي اوما  -2

وما هي مظاهر اهتاممهم بعلم العدد يف الرقوق القرآنية؟، وما هي اآلفات  -3

 التي تفتحها؟ 

                                                        
 ، حتقيق د. مصطفى البغا.6657، برقم: 6/2591صحيح اإلمام البخاري ( 1)
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وما دور بقايا هذه املصاحف يف تقوية بعض االختيارات يف علم الرسم  -4

 حال االختالف يف رسم كلمة معينة؟عند املؤلفني 

النظر إىل املصاحف حجة عند املتقدمني، بنوا وإنام قلت )إعادة اإلجابة( ألن 

عىل تلك الرؤية كتبهم يف علم رسم املصاحف
(1)

، ولكنهم كانوا يف بعض الكلامت 

يذكرون اخلالف عن األئمة يف رسم كلمة معينة، ثم خيتارون وجها
(2)

، أو حيسنون 

مجيع األوجه
(3)

 الكتب ، وأما املتأخرون من بعد اخلراز فإهنم مجدوا عند ما ثبت يف

واملنظومات ثم مل يستطيعوا التحرر من ذلك، وربام يرجع ذلك إىل قلة يف املصاحف 

املخطوطة القديمة التي يف أيدهيم، أو عدم معرفة ِقَدمها وبالتايل عدم الرجوع إليها 

 واالستفادة منها؛ فشققوا الكالم عىل ألفاظ األئمة بعرس شديد جدا.

أن أتكلم عن موضوع طريف وجديد، يبني لنا  وملا كان االهتامم متفاوتا رأيت

اهتامم الرعيل األوائل بكتابة املصحف، وأنا أملك بحمد جمموعة طيبة من صور 

ملونة لرقوق قديمة نثرهتا ثم ختريت منها فوقع اختياري عىل جمموعة هذه األوراق 

، وهو قسم من (MaVI165)املحفوظة يف مكتبة )توبنجن( بأملانيا، حتت رقم: 

راق القرآن الكريم، حاولت التعريف بزمن كتابته تقديرا بالرجوع إىل بعض أو

الظواهر التي سيأيت الكالم عنها، وهذا قبل أن جتري له هذه املكتبة اختبار الكربون 

 بفرتة. 14

                                                        
 سيأيت مزيد بيان باألمثلة هلذا األمر يف الفقرات اآلتية. ( 1)

/ 2، واختيار أيب داوود إثباهتا: 17و 15، ص: 78و 71يار الداين حذف ألف التثنية: الفقرة: كاخت (2)

188 ،189 ،320 ،321 ،365 ،396 ،430 ،3/438 ،462 ،667-668 ،789 ،4/1164 ،

1166. 

 .3/732: 110ـَس﴾ يوسف: خمترص التبيني أليب داوود يف الكالم عن كلمة: ﴿استيأس﴾ و﴿اْسَتْيـ( 3)
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وأمهية الرجوع إىل مثل هذه الرقوق القديمة تؤخذ مرشوعيتها من فعل وقول 

ألفوا كتبهم يف الرسم عىل ما كانوا َيَرْوَن من كتابات األئمة؛ فأما فعلهم: فإهنم إنام 

املصاحف املرسلة إىل األمصار، ثم جاء من بعدهم فنقل عنهم، ومن أوائل الكتب 

التي وصلتنا وفيها حكاية لبعض الظواهر الكتابية يف بعض مصاحف األمصار 

إن له يدا طوىل فهـ( 207)كتاب: )معاين القرآن( أليب زكريا حييى بن زياد الفراء ت: 

يف علم الرسم، بل إنه كان ال جيرتئ عىل قراءة ما خالف الرسم مما روي عن بعض 

األئمة، انظر كالمه عىل قراءة أيب عمرو يف ﴿إن هَذْين لساحران﴾
(1)

، وكان يتكلم 

بتوسع يف بعض املسائل وجيعلها أنواعا فيضم النظري إىل نظريه، فتأمله مثال حني 

آخر الكلمة؛ تكلم أوال عن الياء التي قبلها نون من مثل:  تكلم عن حذف الياء

﴿اتبعن﴾ و﴿دعان﴾، ثم عن الياء التي ليس قبلها نون، من مثل: ﴿عباد﴾ 

و﴿دعاء﴾ وغريها، ثم عن الياء األصلية من مثل: ﴿قاض﴾ و﴿داع﴾، ثم إذا 

دخل عليها األلف والالم من مثل: ﴿املناد﴾ و﴿الداع﴾
(2)

 ، وله إثناء هذا الرشح

تعليل واختيار لبعض األوجه وردٌّ لبعضها، فهذا مثال الهتامم األئمة ممن وصلتنا 

 كتبهم.

)ت: وهذا مثال إلمام مل يصل إلينا كتابه وهو اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم 

يف كتابه: )القراءات( فقد كان حيكي رؤيته عن املصحف اإلمام وغريه  هـ(224

جاء األئمة بعده عىل نفس املنوال من اعتامد  كيف رسمت فيه بعض الكلامت، ثم

النظر إىل املصاحف القديمة، إال أنه بدأ خيبو قليال قليال، ومن أكثر من اهتم بنقل 

يف كتابه  (643)ت: و احلسن عيل بن حممد السخاويبعض ذلك من كتابه اإلمام أب

                                                        
 ، وكذا تكلم هنا عن ﴿أكن﴾ بالواو أليب عمرو أيضا.294-2/293انظر: معاين القرآن للفراء:  ( 1)

 .3/74، 350، 2/35معاين القرآن للفراء:  (2)
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﴿اهلل﴾ يف  )الوسيلة إىل كشف العقيلة(، من مثل نقله عن أيب عبيد عن رسم كلمة:

املواضع الثالثة يف املؤمنون عن مصحف قديم بالثغر
(1)

. 

وأما حث األئمة عىل النظر يف املصاحف، فقد قال اإلمام برهان الدين إبراهيم 

َوَلْيَس يِف َباِقي الَباِب َنصٌّ َعىَل: » يف رشحه للعقيلة:هـ( 732)ت: بن عمر اجلعربي 

 َوالَ: َألٍِف؛ َفَيْمَتنُِع اآل
ٍ
«َخُر، َفُيتََّبُع فِْيِه الَكْشُف َياء

(2)
فيمتنع  «فيمتنع اآلخر»، وقوله: 

الكالم بمفهوم املخالفة، فإن عدم ذكر األئمة له ال يعني أنه عىل اإلثبات، بل 

وقوفهم عند روايتهم عن أئمتهم، فكأن سائال يسأل اإلمام عن كيفية العمل حينئذ 

 ا الكشف يف املصاحف ملعرفة احلكم.فبني رمحه اهلل تعاىل أنه يتبع يف مثل هذ

وهم مل ينقلوا مسائل الرسم عن مصاحف األمصار فقط، بل جتاوزا ذلك إىل 

النقل عن مصاحف علامء الرسم املتقدمني كام فعل اإلمام الداين فقد نقل عن 

)ت:  ، ونقل عن حكم بن عمران الناقطهـ(199)ت:مصحف الغازي بن قيس

حف التابعني، ورصح بالنقل عن مصاهـ(227
(3)

، وليست املصاحف املرسلة إىل 

 األمصار يف عرص الصحابة فقط.

وآخر من رأيته ذكر رؤيته للمصاحف القديمة وعدها حجة يف األخذ هبا اإلمام 

يف كتابه العظيم: )النرش يف  هـ(833)ت:حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري 

﴾ ـَيةِسَقـهاتني الكلمتني ﴿ القراءات العرش( فإنه حني أتى إىل سورة التوبة ذكر

                                                        
 .192الوسيلة إىل كشف العقيلة للسخاوي: ( 1)

 .602، 2/599مجيلة أرباب املراصد:  (2)

-102، ص: 592و 528صاحف محص: الفقرة: ، وانظر نقله عن م63، ص: 328انظر املقنع الفقرة:  (3)

، وهي متأخرة يف 92و 83، ص: 455و 401، وعن مصاحف بغداد يف الفقرة: 113-112و 103

، 74، ص: 365النشوء عن الكوفة والبرصة كام هو معلوم، ثم نقله عن املصاحف األندلسية: الفقرة: 

، وابن 90و 76و 38، ص: 450و 375و 202وقد أطلق النظر إىل املصاحف القديمة هكذا يف الفقرة: 

 اجلزري نقل الرسم يف كلمتي: )سقاية( و)عامرة( يف كتابه النرش اآليت.
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َوَقْد َرْأْيُتُهاَم يِف املََصاِحِف الَقِدْيَمِة حَمُْذوَفَتْي األَلِِف »﴾ ثم قال: ـَرةِعَمـَو﴿

ْيَفِة، َومَلْ َأْعَلْم ـَلتمِجَـ﴾ َو﴿ـَمةقيـَكـ﴿ ِ ﴾، ُثمَّ َرَأْيُتُهاَم َكَذلَِك يِف ُمْصَحِف املَِدْينَِة الرشَّ

اَأَحًدا َنصَّ   «َعىَل إِْثَباِت األَلِِف فِْيِهاَم َواَل يِف إِْحَدامِهَ
(1)

، وإنام ذكر هذين املثالني يف 

 كالمه ألهنام عىل وزن الكلامت املسَتشهد هلا.

وسار األمر عىل مثل ذلك فنجد أن األئمة املتأخرين يقولون بمثل ذلك فقد قال 

الناظم عىل اتفاقهم يف  ( أنه اعتد إطالق47-45ابن عارش حني رشح األبيات من)

حكم رسم كلمة إىل: )كتاب املصاحف( وليس إىل )شيوخ النقل( ثم ختم املسألة 

اَم ُهَو ِخاَلُف ُكتَّاِب املََصاِحِف َوِوَفاِقِهمْ »فقال:  اِن إِنَّ  .«َواخِلاَلُف َوالِوَفاُق امُلْعَترَبَ

املرسلة ويف  والذي أراه أن املصاحف العثامنية متنوعة الكتابة يف املصاحف

املصاحف املنتسخة منها، وكلها جيمعها مصطلح الرسم العثامين، فلو أن جهة ما يف 

بلد ما أرادت طباعة مصحف بخط خطاط معارص عىل كيفية أحد تلك املصاحف 

القديمة مل أر مانعا من ذلك، وكل مصحف وافق أحد املصاحف، أو وافق بعض 

 الرسم العثامين؛ ألن الرسم العثامين كتب الرسم بأن يأخذ كل ما فيها فهو عىل

ليست طريقة واحدة يف الكتابة أبدا، بل هي طرق متنوعة ذكر األئمة يف كتب 

الرسم طرفا من تلك االختالفات، ثم وجدنا أكثر منها يف مصاحف خمطوطة 

قديمة يمكن الوثوق هبا، لكن االجتزاء عىل بعض األحكام يف الرسم اجتزاءا 

  فال أراه صحيحا كام هي حال املصاحف الرتكية.تؤخذ من كتاب معني

                                                        
، واألمر كام قاله فإنه مل يذكر حكم األلف يف هذه الكلمة 2/278النرش يف الِقَراَءات العرش، البن اجلزري:  (1)

، و)املصاحف( البن أيب داوود، و)مرسوم أحد ممن تتبعت كتبهم كلمة كلمة: )فضائل القرآن( أليب عبيد

اخلط( البن األنباري، و)إيضاح الوقف واالبتداء( له، و)هجاء مصاحف األمصار( للمهدوي، و)البديع 

يف رسم املصاحف( للجهني، و)املقنع( أليب عمرو الداين، و)املحكم( له، و)اإليضاح يف القراءات( 

داوود، و)العقيلة( للشاطبي، و)الوسيلة( للسخاوي،  ، و)خمترص التبيني( أليب-خمطوط-لألندرايب 

 و)مورد الظمآن( للخراز، و)دليل احلريان( للامرغني. 
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وأرى أن اجلهود التي قامت هبا جلنة املصحف األمريي، ثم اجلهود التي قام هبا 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف هي جهود مباركة مثمرة، ولكنها 

اعتمدت عىل كتابني فقط من كتب الرسم؛ وإنام كان السبب يف ذلك أن جلنة 

األمريي اعتمدهتام ألهنام املتيرسان عند العلامء يف تلك الفرتة من حيث  املصحف

إمكان احلصول عليهام، وكان الواجب عىل أي جلنة بعد ذلك تريد أن تطبع 

مصحفا أن توسع من مصادرها يف الرسم، ومنها أن تأخذ بام يف املصاحف القديمة 

ت عىل قليل من كثري، من أوجه يف الرسم، وهي يف علمها مصيبة ولكنها اقترص

 كان يمكن االستفادة منه.

وأما توحيد كتابة املصحف يف العامل اإلسالمي عىل رسم واحد، يقال إنه الرسم 

العثامين وما عداه فليس كذلك، فهذا قول غري صحيح، ملا قدمت لك من اختالف 

املصاحف املرسلة إىل األمصار يف كتابة بعض الكلامت، بل واختالف املصاحف 

ملنسوخة عنها يف بعض الكلامت األخرى، فالرسم العثامين عندي متسع لكل ما يف ا

كتب الرسم ولكل ما يف املصاحف القديمة، ولكنه يستحيل أن جتمع يف مصحف 

واحد؛ الختالف كتابة الكلمة الواحدة يف املصاحف القديمة وعند أئمة الرسم فال 

بوجه آخر موجود يف املصاحف بد أن نأخذ بأحد تلك األوجه، فإذا أخذ غرينا 

 القديمة فإننا ال نخطئه وال نمنعه من ذلك، رشيطة أن يثبت لنا مصدره يف ذلك.

وملا كان األمر كذلك أحببت أن أقدم هذه األوراق للمصحف املحفوظ يف 

جامعة توبنجن للكالم عن ما فيها من أحكام لرسم املصحف الرشيف ونقطه، 

امة عن هذه األوراق أتكلم فيها عن نوع اخلط وسأبدأ بالكالم عن معلومات ع

وعدد األوراق والسور املشتملة عليها، ثم أتكلم عىل طريقة الكاتب يف كتابته 

وبعض مظاهر التصحيح ملا قد يسهو عنه، ثم كلامت مل خيرت أئمة الرسم العمل هبا؛ 
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كلمت وهي مثبتة عىل ذلك الوجه، ثم كلامت زائدة مل يتكلم عنها املتأخرون، وت

عىل نقط املصحف بنوعيه النقط املدور باللون األمحر لإلعراب، والنقط املستطيل 

 لإلعجام.
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 املبحث األول
 وصف ألوراق هذا املصحف

 السور واآليات التي يحتويها المصحفالمطلب األول : 
حة، مقاسات صف 154ورقة،  77جمموع األوراق هلذا املصحف هي: هي 

 (.13×18( مقاسات الكتابة يف الصفحة هي: )15.3× 19.5األوراق هي: )

هذه األوراق تبدأ من قوله سبحانه: ﴿ذلك خري وأحسن تأويال﴾ اإلرساء: 

، وال 57[ هلم فيها﴾ يس: 56، وتنتهي إىل قوله تعاىل: ﴿عىل األرائك متكئون ]35

ه الصفحة من السور واآليات يف سقط يف اآليات بل هي متتالية، وانظر ما حتتوي

 (.1املالحق، ملحق رقم: )

سورة،  20أجزاء إال بضع آيات، وإمجايل السور هي:  8فهو حيتوي عىل: 

( 3.75آية، وهو حيوي من إمجايل املصحف عىل: ) 1699وإمجايل اآليات هي: 

فهو يشتمل عىل أكثر من ربع املصحف بقليل، وإنام ذكرت هذا اجلدول بطوله 

ال للباحث عن آية يف هذا املصحف وال يكون حافظا، فينظر اآلية التي يبحث تسهي

 عنها، ثم ينظر الصفحات التي وردت فيها.

 نوع الخط عدد األسطر ومتوسط عدد الكلمات المطلب الثاني: 
حجازي متأخر، ال يزال فيه من اخلط احلجازي ميالن األلفات إىل اجلهة 

(، وال زال سفله تعود إىل جهة أول السطر هكذا: )اليمني، مع ِسنٍَّة أفقية يف أ

(، وكذا حرف حرف النون يف آخر الكلامت مل يستدر استدارة كاملة، هكذا: )

(، كل هذه من عالمات اخلط القاف بمدة رأسية ثم عقفة يف آخره هكذا: )

احلجازي، ولكنه أيضا تطور عن النوع القديم منه، الذي كانت األلفات أشد 

 فيه. ميالنا
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ومن الدالئل عىل قدمه وأنه باخلط احلجازي أن الكتابة عىل الصفحة كتابة 

رأسية عمودية وعليها كثري من املصاحف القديمة فيكون الطول أكرب من العرض، 

ألن الكتابة بعد ذلك تطورت إىل الصفحات األفقية؛ حيث يكون العرض للورقة 

أكرب من الطول
(1)

عكس األمر، وإن كان بعض الباحثني قد 
(2)

، ولعلهم استخدموا 

 الطريقتني، ولكن الكشوف للرقوق األقدم يميل لرتجيح الشكل الرأيس.

ثم إن تنظيم األسطر وتساوهيا ابتداء وتقارهبا هناية من األدلة عىل إحكام 

استغالل الورق، والذي يستفاد من اخلربة يف التعامل مع الكتابة مرارا وتكرارا، 

؛ فهي غري خمتلة، مما يعني أهنا يضغط عليها فوق خيوط عىل وأيضا تساوي األسطر

شكل األسطر لتؤثر عىل املادة التي يكتب عليها لتحدد مسار السطر، ثم إهنا ختتفي 

بعد ذلك تلقائيا، وهلا طرق أخرى غري ذلك
(3)

. 

 وأما عدد األسطر تنوعت األسطر يف الصفحات إىل ستة أرقام هي:

سطرا ورد  20صفحة،  44سطرا ورد يف:  19 صفحة، 27سطرا ورد يف:  18

صفحات،  9سطرا ورد يف  22صفحة،  15سطرا ورد يف:  21صفحة،  31يف: 

 19صفحتني، فيكون األغلب واألكثر يف عدد األسطر هو  2سطرا ورد يف:  23

 سطرا.

( وذلك أين عدد كلامت 6.6ومتوسط عدد الكلامت يف هذ املصحف هو: )

لفة فجاء هذا املتوسط احلسايب هلا، وهو حيافظ عىل ( سطرا من أوراق خمت16)

 فراغات بني الكلامت لرتيح النظر، وتفرق بني الكلامت.

                                                        
 .45دراسة فنية ملصحف مبكر، د. عبداهلل املنيف:  (1)

 . 64املصحف الرشيف، حممد مرزوق:  (2)

  .94، ودراسة فنية ملصحف مبكر: 175: يلسامرائاانظر: علم االكتناه، د. قاسم  (3)
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     المظهر العامالمطلب الثالث : 
التفاوت يف وضوح الصفحات مرده، إىل أن الكتابة عىل باطن اجللد )اجلهة 

د املسامات املقابلة للحم( يبهت أرسع من الكتابة عىل ظاهر اجللد؛ وذلك لوجو

فيه، بينام تكون أقل من ذلك يف اجلهات اخلارجية من اجللد )املقابلة جلهة الشعر(، 

ق يف هذه الناحية بحيث ال ينترش  فتحافظ الكتابة عىل متاسكها فيها؛ لصالبة الرَّ

احلرب فيها، بعكس جهة اللحم التي تكون ليِّنة فيتوزع احلرب فيها فيبهت أرسع من 

 اجلهة األخرى.

 صفحاته الشكل الطويل الرأيس، وهي من مميزات الكتابة القديمة، تذَ َخ أوَ 

واخلط فيها غالبا واضح، هيتم الكاتب فيه بأوائل األسطر، وأما هناياهتا فليست 

 كذلك. 

يوازن الكاتب األسطر يف أوهلا متاما، ولكنه حياول ذلك يف آخرها، والغالب أهنا 

قد يأيت مكان يف آخر السطر ولكنه ال تتفاوت عليه، فال يستطيع ضبط آخرها، و

ة، فيضطر الكاتب ألن يكتب خطا أفقيا يف املكان ــة التاليـة الكلمــابـع لكتـيتس

4/ س: 16/و 43إنه﴾ طه:  : ﴿ املتبقي هكذا
(1)

، ومثل: 

فمأل بقية  15/ س: 17/ظ 88وإله موسى﴾ طه:  ﴿

إين﴾  ا: ﴿السطر بخط صغري، وقد يكرب الفراغ ثم يرتكه فارغا هكذ

، يف بعض األحيان قد يرتك فراغا فال يكتب فيه، وربام 4/ س: 18/و 94طه: 

يكون ذلك لتجعٍد فيه شديٌد، فال يستقيم عليه القلم، انظر مثال: 

                                                        
سوف أحيل الكلامت القرآنية يف كل املواضع اآلتية إىل اسم السورة ثم رقم اآلية، ثم رقم الصفحة يف  (1)

املخطوط بني خطني مائلني هكذا: // وحرف )و( قبل الرقم يشري إىل وجه الورقة، وحرف )ظ( قبل 

  الرقم يشري إىل ظهر الورقة، ثم رقم السطر وأرمز له بحرف: )س(.
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، ومثله يف: 6/ س: 16/ظ 60]فتو[ىل فرعون﴾ طه:  ﴿

 / س: قبل األخري.17/و 78ما غشيهم﴾ طه:  ﴿

 في المصحف نظام الكراساتالمطلب الرابع: 
هذا موضوع قل من تكلم عنه من الباحثني، ومل أجد فيه كالما إال لبعض 

املسترشقني، فأحببت أن أكتب بدايات فيه لعل هناك من يتصدى إلكامهلا، مع أمهية 

معرفة صناعة املصاحف عموما ومصحفنا هذا عىل وجه اخلصوص، وقد يطول 

جوانبه ليستكمله من يتالقاه من  قليال لقلة من يعاجله؛ فأحببت أن أعبِّد بعض

 الباحثني.

هذه األوراق ليست أوراقا منفصلة عن بعضها، بل هي متصلة ببعضها، 

فالكاتب حني أراد الكتابة كان جيمع يف الغالب مخسة أوراق ثم يطوي هذه 

األوراق من املنتصف فيكون املجموع: عرشة أوراق، وإذا كان األمر كذلك 

، وألهنا حتتوي عىل مخس أوراق مطوية عىل بعضها فتسمى هذه كراسة كاملة

فتسمى: كراسة مخاسية، وقد ختتلف الكراسات بني املصاحف بل قد ختتلف يف 

 املصحف الواحد، كام هو موجود عندنا يف هذه األوراق من املصحف.

ونستدل عىل عدد الكرات بالنظر يف املصحف حيث نحدد منتصف الكراسة، 

قة مساوية لألوراق الالحقة، ثم تبدأ كراسة جديدة، وهذا ثم تكون األوراق الساب

حيتاج منا إىل النظر إىل املخطوط األصيل لتحديد ذلك، وملا مل يكن املخطوط 

األصيل هلذه األوراق موجودا عندنا، وعندنا منه صورة ملونة؛ فإننا نستطيع بتتبع 

ْعِريَّة( وظهرها )اجله ة اللَّحميِّة( أن نحدد عدد الفرق بني أوجه األوراق )اجلهة لشَّ

الكراسات، وابتداء الكراسة وانتهائها، وأيضا بمتابعة صورة الكعب املصور هلذه 

 األوراق.
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ْعر والتي خلفها هي جهة اللحم،  ق يتكون من وجه وظهر، أو من جهة الشَّ والرَّ

ه والفرق بني االثنتني أن الكتابة عىل جهة اللحم يذهب احلرب منها، أرسع من ذهاب

يف الكتابة يف اجلهة التي تقابله وهي اللحم؛ لكثرة املسامات التي فيها، مما جيعلها 

 تترشب احلرب من هذا الوجه.

فإذا ابتدأت الكراسة بالوجه اللحمي فسيكون يف ظهرها الوجه الشعري، 

وهكذا حتى تكتمل الكراسة، وعليه فإن الورقة التي ستكون يف املنتصف سيكون 

وجهان شعريات متقابالن وال بد، وكام أسلفنا فإن الكتابة يف  -اتبعا هلذ-فيها 

ق.  ِة للرَّ ْعِريَّ  اجلهة اللَّْحِميَِّة تكون أخف ظهورا ووضوحا من الكتابة يف اجلهة الشَّ

( ثامن كراسات، أغلبها مخاسية، حيث وردت يف 8وهذه األوراق حتتوي عىل )

فهي ثالثية، وأما  5لكراسة: ، أما ا8و 6و 4بنقص ورقة و 3و 2و 1الكراسة: 

 فهي سداسية. 7الكراسة: 

ْعِري فتكون الكراسة بأرقامها هكذا تبدأ الكراسة األوىل والوجه الشَّ
(1)

: 

ش 9ش ل8ش ل7ش ل6ل  ل5ل ش4ل ش3ل ش2ل ش1)ش 1الكراسة: 

ش(، فأنت ترى أهنا كراسة مخاسية مكونة من عرشة أوراق طويت عىل 10ل

جهان حَلِْميَّاِن متقابالن فال بد أن يكونا من جهة بعضها، ولذلك كان وسطها و

ا حلمية أو شعرية، وملا كانت الكراسة تبدأ بوجه: )َشْعِرّي( كان وال بد  واحدة، إمَّ

 أن يكون وسطها املتقابالن وجهان حَلِْميَّاِن.

، فهي كراسات 8والكراسة:  6والكراسة:  4والكراسة:  2ومثلها الكراسة: 

 سقطت منها ورقة من آخرها، وهذا 4ّشْعِري، إال أن الكراسة: ال بالوجهتبدأ 

                                                        
أرمز للوجه اللحمي بحرف: )ل(، وللوجه الشعري بحرف: )ش(، وأضع رقم الصفحة بينهام، تبعا سوف  (1)

وما بعدها، وألهنا طريقة واضحة  131لديروش يف كتابه: املدخل إىل الكتاب املخطوط باحلرف العريب، ص: 

  وسهلة.
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السقط حدث يف زمن الكاتب نفسه، فكأنه حني طوى هذه األوراق اخلمس، 

لتكون كراسة من عرشة أوراق رأى أن الورقة األخرية فيها عيب ما، فقطعها عن 

ريها، مع مثيلتها املوجودة يف أول الكراسة، فبقيت عدد أوراق الكراسة أقل من غ

 اتصال الكتابة فيها مع ما بعدها.

نجد أهنا كراسة: ثالثية، حتتوي عىل ستة أوراق، وأما  5وأيضا يف الكراسة: 

فهي كراسة: سداسية، مكون من: اثني عرشة ورقة، ولعل السبب يف  7الكراسة: 

تنوع أحجام الكراسات هو سهولة احلصول عىل األوراق وتوفرها عند الكاتب 

 ه هلذه األوراق ليكتب عليها.حال جتهيز

ورقة، فيكون:  77وعىل هذا فإن عدد أوراق هذا القسم من املصحف هو: 

أوراق،  10أوراق، والثانية عىل:  10صفحة، احتوت الكراسة األوىل عىل:  154

أوراق؛ ألننا ذكرنا أن الورقة األخرية ُفِقَدْت مع بقاء الكتابة  9والثالثة عىل: 

أوراق، والسادسة  6أوراق، واخلامسة عىل:  10لرابعة عىل: متصلة، والكراسة ا

أوراق،  10ورقة، والكراسة الثامنة عىل:  12أوراق، والسابعة عىل:  10عىل: 

فيكون جمموع األوراق ما ذكرته لك سابقا، وانظر نامذج لصفحات من هذا 

 (.2املصحف يف امللحق رقم: )
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 ث الثانياملبح
 ظواهر الرسم يف املصحف وكالم األئمة عنها 

 المصحف عن كتب الرسم وبعض المصاحف القديمة: تادتفر المطلب األول:
كتب يف املصحف بزيادة ألف بعد  14/ س: 15/و 12﴿طوى﴾ طه:  كلمة

، 2/ س: 16/و 40طاوى﴾، وكلمة: ﴿جئت﴾ طه:  الطاء هكذا: ﴿

 جائت﴾. يم أيضا هكذا: ﴿رسم يف املصحف بزيادة ألف بعد اجل

موضعا، أما األئمة فلم  33كلمة: ﴿اجلبال﴾ تكررت هذه الكلمة يف القرآن يف 

يتكلموا عن حكم األلف فيها، وإنام تكلموا عن حكم ألف )يا(  النداء الداخلة 

عليها أو عىل غريها فقالوا إهنا باحلذف
(1)

، وقد رأيت األلف التي بعد الباء مثبتة يف 

القديمة التي قارنتها وهي: مصحف صنعاء واملصحف احلسيني املصاحف 

( يف مكتبة 5122ومصحف الرياض ومصحف طوب قايب ومصحف رقم: )

﴾ ـُل ِجَبـ﴾ و﴿ـُل اجِلَبـباريس الوطنية، وهي يف هذا املصحف حمذوفة يف ﴿

 .18واحلج:  79واألنبياء:  105﴾، ومثبتة يف طه: ـُل ـِجَبـَيــو﴿

، 5/ س: 1/و 37﴾ األرساء: سمت هكذا: ﴿وكلمة: ﴿سيئه﴾ ر

كتبها بزيادة األلف بعد السني صورة للهمزة والدليل أهنا صورة للهمزة أنه نقط 

بعدها نقطة محراء داللة عىل الضم، وهناك من أراد وصل الكلمة، وحاول طمس 

األلف ولكنها ال زالت واضحة، وحتتمل كتابتها بإثبات األلف كام يف األصل 

سيآته﴾ وهي قراءة تنسب أليب بن كعب، والكتابة القديمة حمتملة لذلك، هكذا: ﴿

ولكنه يولد إشكاال يف أنه مل تكتب يف أي مصحف آخر كذلك، مل يقرأ هبا أحد من 

                                                        
، وأبو داوود يف خمترص التبيني: 156-153و 55، وذكره يف املحكم أيضا: 16، ص: 74الداين يف املقنع: الفقرة:  (1)

 111، واملارغني يف دليل احلريان: 151، واخلراز يف املورد البيت: 130، والشاطبي يف العقيلة البيت: 4/1009

  .112و
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قراء العرش الكربى
(1)

، وال من األربع الشاذة
(2)

، وحكاه ابن عطية عن ابن 

مسعود
(3)

، والقرطبي عن ُأيَبي 
(4)

. 

ءَيا﴾ وتفرده قد يكون  بإثبات ما أمجع العلامء عىل حذفه، من مثل كلمة: ﴿الرُّ

﴾؛ مع إمجاع علامء ، رسمها هكذا: ﴿11/ س: 2/و 60اإلرساء: 

الرسم عىل حذف صورة اهلمزة وهو الواو
(5)

، وكذا رأيتها يف مصحف صنعاء 

واملصحف احلسيني ومصحف الرياض ومصحف طوب قايب ومصحف مكتبة 

 (.5122باريس برقم: )

 المطلب الثاني: التعديل في المصحف والتغيير
واحلك والتعديل معروف وقديم، فإن من قرأ بوجه يغاير ما كتبه الكاتب قد 

 [16اإلنسان: ]يغري الكتابة باحلك، فقد ذكر أبو عبيد عن كلمة: ﴿قوارير﴾ الثانية 

ْت َوَرأَ  ْيُت َأَثَرَها َبيِّنًا عن مصحف عثامن قال: )َوالثَّانَِيُة: َكاَنْت بَِألٍِف َفُحكَّ

ُهنَاَك(
(6)

، وهذا ليس خطأ من الناسخ بل هو وجه يف الرسم اعتمده مل يرتضه من 

 قرأ يف املصحف بعده، فحاول تعديله. 

                                                        
  .309-2/306انظر: النرش يف القراءات العرش،  (1)

  .285انظر: امليرس يف القراءات األربع عرش ملحمد خاروف: ص:  (2)

، وغريمها، ومل 6/35، وكذا أبو حيان يف البحر املحيط: 1144املحرر الوجيز )يف جملد واحد(، ص:  (3)

  يذكرها الطربي.

  .13/84اجلامع ألحكام القرآن،  (4)

، البديع 110و 94-93، هجاء مصاحف األمصار للمهدوي: 13انظر: مرسوم اخلط البن األنباري:  (5)

، خمترص التبيني أليب داوود: 184، واملحكم له: 36ص:  192قرة: ، املقنع للداين الف106للجهني: 

، دليل 333و 309، مورد الظمآن رقم البيت: 207، العقيلة للشاطبي بيت رقم: 4/1040و 2/67-68

  .222-221احلريان للامرغني: 

، 71الفقرة: ، وكذا ذكره الداين يف املقنع 369و 368-1/367إيضاح الوقف واالبتداء البن األنباري:  (6)

 . 15ص: 
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وسأقترص هنا عىل بعض ما فعله كاتب املصحف كوجه من وجوه الكتابة ثم مل 

 يرتضه من قرأ يف املصحف بعده.

رمجا بلغيب﴾  من أمثلة ذلك هذه الكلمة: ﴿

، فقد كتبها الكاتب عىل نطقها فحذف منها )ال( 3/ س: 6/ظ 22الكهف: 

التعريف كاملة، وكتبها بالباء متصال بحرف الالم أول الكلمة، وهو أمر قد 

وجدته يف مصاحف أخرى مما يشهد أنه مل يكن خطأ حمضا بل طريقة اندثرت يف 

الكلمة كام ترى، وهي وإن كانت الكتابة، فجاء أحد القراء فطمس الباء ثم عدل 

 بخط قديم نوعا ما؛ إال أهنا ليست من زمن الناسخ بل بعده بزمن.

، فقد كتبها الكاتب بحذف 5/ س: 27/ظ 54هلَد﴾ احلج:  وكلمة: ﴿

األلف، وهناك من أضافها، وهي بخط متأخر حديث، يدل عليه اللون املستخدم 

 حذف األلفات معروف عندهم كثريا.فال زال غامقا، وال مكان له بني األحرف، و

، فقد 3/ س: 31/ظ 71أهوهم﴾ املؤمنون:  وكذا كلمة: ﴿

حذف الكاتب األلف وهناك من أضافها، والدليل أهنا ليست من الكاتب األصيل 

أنه مل يرتك فراغا يكفي هلا، وألن سمكها خيالف سمك القلم الذي كتب به 

كام تراه يف أول الكلمة، وأخريا املصحف، وألن شكل األلف ليس هكذا، بل هو 

فإن لونه ليس متجانسا مع بقية الكلمة إذ هبتت الكتابة يف الكلمة ومل تبهت يف 

 حرف األلف، ولعله أضيف قديام ولكن بعد زمن الناسخ هلذا املصحف.

/ س: األخري، حيث 2/و 63وقريب من السابق كلمة: ﴿جزاؤهم﴾ اإلرساء: 

﴾، هناك من أضافه هكذا: ﴿مل يكتب الناسخ حرف الواو، و

فحرشها حرشا؛ إذ ال فراغ هلا ومل يعتمدها الكاتب ثم هي بلون مغاير لون اخلط يف 

 املصفح األصيل، ورأيتها يف املصاحف اخلمسة القديمة بأثبات األلف وبعدها واو.
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 -مما حتتمل احلذف-وقد تعود الكاتب أن يكتب كلمة: ﴿قال﴾ ومشتقاهتا 

 من مواضعها، ويف األقل يكتبها بإثبات تلك األلف، وقد بحذف األلف يف كثري

   ة: ـلمـك؛ فكـي ذلـل فـديـاول التعـحـحف يـمصـذا الـرأ يف هـن قـض مـكان بع

أضاف الالم ثم أنزله قريبا من  16/ س: 7/و 34فَقـل﴾ الكهف:  ﴿

لكنه الالم األصلية ليطمس جرة الالم السفلية، ثم إنه حاول طمسها كام يظهر، و

/ س: 4/ظ 101فَقـل﴾ اإلرساء:  يف أماكن أخرى تركها كام هي هكذا: ﴿

/ 50/ظ 24والقصص:  11/ س: 15/و 10وكذا هي بغري تصحيح يف طه:  3

، والكاتب مل يلتزم طريقة واحدة يف 2/ س: 56/ظ 36والعنكبوت:  10س: 

فقال﴾  كتابتها بل كان ينوع ذلك فقد كتبها بإثبات األلف هكذا: ﴿

 17/ س: 29/ظ 24، وكذا أثبتها يف: املؤمنون: 15/ س: 29/ظ 23ملؤمنون: ا

َقـلتا ال﴾  ، وكلمة: ﴿11و 9س:  46/و 22و 20والنمل: 

 فهي بحذف األلف. 8/ س: 50/ظ 23القصص: 

(1)المطلب الثالث: اختياره لكتابة معينة لم يذكرها أئمة الرسم:
 

                 ة:ــوبـتـكـت مـكان، 18/ س: 1/ظ 55راء: ــاإلس ة: ﴿داود﴾ــكلم

دواد﴾، ثم إن هناك من غريها فحاول طمس الواو األوىل وكتب   ﴿

فوقها ألفا ليست بحجم حروف الكلمة، ثم حاول طمس األلف بعدها وأبدهلا 

بحرف الواو؛ ولكنه زاحم احلروف، وأتى هبا غري واضحة، وكتابة هذا االسم هبذه 

 78ف القديمة، فانظر يف مصحف الرياض يف األنبياء: الطريقة موجود يف املصاح

 فقد كتبها بتأخري األلف بعد الدال. 26و 24وص:  10وسبأ: 

                                                        
 ( ملقارنة رسم كلامت هذا املصحف مع مصاحف أخرى. 3سأثبت يف قسم املالحق، امللحق رقم ) (1)
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/ س: 7/و 35َظـلم لنفسه﴾ الكهف:  كلمة: ﴿

قبل األخري، كتبها بحذف األلف، ونص الداين عىل هذا اللفظ أنه باإلثبات3
(1)

 ،

إثبات ما كان عىل وزن )فاعل( ومل وهو خيضع للقاعدة العامة عند أيب داوود من 

يستثنه
(2)

 ، ومل خيرجه غريه من الرسم ممن أحصوا مواضع احلذف من هذا الوزن.

ه ـــنـذبـى: ﴿ألعـالــعـه تـــولـب قـه كتـف أنـحــمصـذا الــردات هــفـن تـوم

 11-10/ س: 46/و 21ل: ــمـه﴾ النـــنـحـدا أو ألاذبــديـا شــذابــع

ة األخرية قسمت بني الكلم-﴾  ﴿

فهو قد زاد األلف بعد كلمة: ﴿ألاعذبنه﴾، وترك زيادهتا بعد:  -سطرين

﴿ألذبحنه﴾، وأكثر علامء الرسم عىل الزيادة يف الثانية مثل: املهدوي
(3)

واجلهني 
(4)

 

والسخاوي
(5)

واخلراز 
(6)

واملارغني 
(7)

، وحكى بعضهم االتفاق عىل ذلك مثل: 

ابن األنباري
(8)

والداين 
(9)

وأبو داوود 
(10)

والشاطبي 
(11)

، وحكاه عن بعض 

املصاحف األندرايب
(12)

، وقال الفراء عنه: )فقد كتب باأللف وبغري األلف(
(13)

 ،

                                                        
 . 44ص:  228املقنع له الفقرة:  (1)

 . 2/116خمترص التبيني:  (2)

 . 96 -95هجاء مصاحف األمصار للمهدوي:  (3)

 . 110-109البديع للجهني:  (4)

 . 157العقيلة للسخاوي:  كشف الوسيلة إىل (5)

 . 339مورد الظمآن، البيت رقم:  (6)

 . 241-240دليل احلريان للامرغني يف رشح مورد الظمآن للخراز:  (7)

 . 64= 25مرسوم اخلط البن األنباري:  (8)

 . 116، 28، ص: 601و 132، وحكاه بغري تقييد يف: الفقرة: :88، ص: 425املقنع للداين الفقرة  (9)

 . 4/944، 381-380، 2/2/303تصـر التبيني أليب داوود: خم (10)

 . 77-76عقيلة أتراب القصائد للشاطبي، البيت رقم:  (11)

 /. 31/، وحكاه عن املصاحف بغري ختصيص يف: /ظ29اإليضاح يف القراءات لألندرايب: /و (12)

 . 440-1/439معاين القرآن للفراء:  (13)
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ورأيت هذه األلف كأهنا مقحمة يف مصحف صنعاء هكذا: 

﴾ فلم يكتبها الناسخ األصيل، ومثله يف مصحف طوب ﴿

ياض، وانظرها بتفصيل يف قايب، وهي بالزيادة يف املصحف احلسيني ومصحف الر

كتاب معجم الرسم العثامين، كلمة ﴿ألذبحنه﴾
(1)

، وكلمة: ﴿ألعذبنه﴾
(2)

. 

فأنت ترى اخلالف فيها بني املصادر، لكنهم متفقون عىل الكلمة األوىل أهنا بغري 

ألف، ومل أجد أحدا من املصاحف املذكورة يف املراجع املخطوطة وال من علامء 

ألف، فهل نحكم عىل الكاتب هنا باخلطأ؟، الصحيح أنه  الرسم من ذكرها بزيادة

ال حيكم عليه باخلطأ؛ ألنه هناك كلامت مثلها ذكرت بزيادة األلف، وهو وجه يف 

زيادهتا يف بعضها دون بعض، واملوضع واضح أنه بخط الناسخ األصيل، وزمنه 

ه صحيح متقدم يف الكتابة فهو حجة قائمة بنفسه حتى لو مل يوافقه أحد، فهو وج

 به، لكنه قليل االستخدام. معمول

وأختم بكلمة: ﴿يش﴾ فقد ذكر األئمة أهنا ترسم بزيادة ألف بعد الشني يف 

، وما عداه فبحذفها، وقد حكى الداين عن حممد بن 7/ س: 6/ظ 23الكهف: 

ب عىل ذلك بقوله: ) ْ أََجْد عيسى أهنا باأللف يف مصحف ابن مسعود، ثم عقَّ َومَل

َها بَِألٍِف َشْيئًا مِ  (ْن َذلَِك يِف َمَصاِحِف أَْهِل الِعَراِق َوَغرْيِ
(3)

، واحلقيقة أنه هناك غري 

آل ]حممد بن عيسى قد ذكر هذا الوجه، فقد ذكر األندرايب عن ابن مقسم أهنا يف 

باأللف [5عمران: 
(4)

. 

                                                        
(1) 3/1598-1600 . 

(2) 5/2401 . 

 . 42، ص: 219املقنع الفقرة:  (3)

 /. 31اإليضاح يف القراءات العرش: /ظ (4)
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وتوسع السخاوي فقد ذكر أن هذه الزيادة وقعت يف مصاحف الصحابة بال 

مخسة مواضع مع هذا املوضع كلها بزيادة األلف. شك، ثم ذكر
(1)

 

 -وإن بعضهم رده رؤية كالداين–وملا ذكر هؤالء األئمة بعض املواضع باأللف 

فإن املتتبع للمصاحف القديمة سيجد أهنا رسمت كذلك يف بعضها فهذه الكلمة 

 30، فقد رأيتها بالزيادة يف املصحف احلسيني يف 202تكررت يف املصحف 

 ا.موضع

موضعا أوهلا يف  48وأما هذا املصحف فجملة املواضع الواردة فيه هي: 

/ س: األخري، 76/و 15قبل األخري، وآخرها يف يس 6/ س: 1/و 44اإلرساء: 

رسم يف تسعة مواضع منها بزيادة األلف: ﴿شاي﴾ من ضمنها موضع الكهف: 

أن زيادة  الذي ذكره األئمة بالزيادة متفردا، فيدل هذا عىل 7/ س: 6/ظ 23

 األلف يف هذه الكلمة كانت معروفة عندهم.

 المطلب الرابع: أخطاء الناسخ
ملا كانت الكتابة عمل برشي، حيدث فيها ما حيدث يف أعامل البرش من السهو 

واخلطأ والنسيان، كان الكاتب داخال يف ذلك، وإن كانت األخطاء ال ختلو من 

من زمن قريب من زمنه، أو من فرتة  مصحح هلا؛ إما من الكاتب نفسه أو من غريه،

متأخرة عنه، وقد ال يصححها أحد سهوا ونسيانا، وسأحاول ذكر بعض املواضع 

التي غفل الناسخ فكتبها خطأ، واخلطأ ال ينسب إىل النص؛ وإنام ينسب إىل الكاتب 

الذي كتب املصحف؛ بدليل مقارنته بمصاحف من نفس الفرتة نجدها كتبت 

فإنه بتلك الكتابة ال حتتمله أي قراءة صحيحة أو شاذة، بشكل صحيح، وأيضا 

فنحكم عليه ساعة إذ بأنه خطأ حمض من الكاتب يف اجلهد البرشي منه، ال دخل 

 لسالمة النص به.

                                                        
 . 316الوسيلة إىل كشف العقيلة:  (1)
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ذا: ـف هكـرف األلـي حـ، نس6/ س: 7/ظ 40ف: ـرا﴾ الكهـة: ﴿خيـفكلم

﴾؛ ثم إن هناك من أضاف حرف األلف وكأنه بخط متأخر نوعا  ﴿

ه كام ترى نقط التنوين املنصوب نقطتان محراوان مرتاكبتان قبل رأس ما، وفي

 األلف.

ر، كتبها هكذا: ـيـل األخـقب5/ س: 7/ظ 45ف: ـهـذروه﴾ الكـة: ﴿تــوكلم

﴾ فنيس حرف الواو، ثم إن هناك من أضافه، وليس الكاتب قطعا،  ﴿

 ولكنه من زمن قريب من زمنه.

كتبها:  2/ س: 10/ظ 97وكلمة: ﴿فام اسَطـعوا﴾ الكهف: 

نقط إعجام،  مستطيلتني بنقطتنيونقطه فزاد حرف التاء   ﴾﴿

 ومل تصحح.

/ س: األخري، هبتت الكتابة 41/ظ 41وكلمة: ﴿إئن لنا ألجرا﴾ الشعراء: 

كثريا وهناك من أعاد بقلم أحدث الكتابة عىل الكلامت، ولكنه أخطأ يف كلمة: 

لكاتب ﴾ واخلطأ ليس من ا﴿أئن﴾ فكتبها: )انا(، هكذا: ﴿

األصيل ألن هناك آثار للنون من غري ألف وبقايا كأسها النازل ال زال فيه قليل 

 وضوح، فكأن املصحح اختلط عليه املوضع فأخطأ يف تصحيحه.

، فقد نيس حرف 11/ س: 44/و 166وكذا كلمة: ﴿وتذرون﴾ الشعراء: 

﴾، وكلمة: ﴿أفبعذابنا﴾  الراء، ثم هناك من حرشها هكذا: ﴿

ذا: ـكـى هــف األولـرف األلـي حـر، نســـيـ/ س: األخ44/ظ 204ء: راــعــالش

 ﴾ كذا وقعت مقسومة آخر السطر. ﴿

، كتبها بنسيان كتابة حرف النون 9/ س: 46/و 20وكلمة: ﴿أم كان﴾ النمل: 

﴾ وقد وقعت آخر السطر، وليس يف أول يف آخرها، هكذا: ﴿

 السطر التايل حرف النون، ومل يصححها أحد.
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/ س: قبل األخري، كتب الكاتب 52/و 54مة: ﴿باحلسنة﴾ القصص: وكل

جزء الكلمة األول وهو: )با( يف آخر السطر، ثم كتب بقية الكلمة يف أول السطر 

التايل، فجاء أحد من قرأ يف املصحف، فحرش بقية الكلمة يف آخر السطر، ومل يكتبها 

السطر ال  ﴾، فكرر الكلمة، وترك فراغ يف آخربشكل صحيح هكذا: ﴿

يتسع للكلمة املراد كتابتها معروف عندهم، وهم يضعون يف الفراغ الباقي خط 

، فال 7، وآخر السطر: 3أفقي، وانظر مثاال لذلك من نفس الصفحة آخر السطر: 

 يمنع أن يكون وضع خطا هنا، ثم ُكتب فوق ذلك اخلط.

ثم  ،5/ س: 60/و 30وقد أسقط لفظ اجلاللة من: ﴿خللق اهلل﴾ الروم: 

 ﴾.أضيفت بخط متأخر قبل الكلمة التالية هلا هكذا: ﴿

، كأن الكاتب أسقط النون 15/ س: 71/ظ 33وكلمة: ﴿أندادا﴾ سبأ: 

﴾، وقد ال تكون ساقطة بل يكون ألصقها فكتبها هكذا: ﴿

بآخر رجعة حرف الدال فخفيت علينا لطول القدم؛ ألن ذلك اخلط أعرض من 

كون كتبها ولكنها زامحها مع ما بعدها من رجعة خط الدال الذي بعده، فربام ي

 حرف الدال.

وأما فصل الكلمة الواحدة بني سطرين، فليس مما يؤاخذ فيه الكاتب يف الكتابة، 

ألنه طريقة كانت متبعة يف عرصه يف كل املصاحف القديمة، وإن كان هذا األمر قد 

نه معدوم فيهاجتنبه كتاب املصاحف يف العصور املتأخرة، وليس معنى ذلك أ
(1)

 . 

وغالبها كام ترى تصحح ممن يقرؤون املصحف، داللة عىل حفظ اهلل له يف 

 صدور احلفاظ.

                                                        
( 2873فإن املصحف املخطوط املحفوظ يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية برقم: ) (1)

رابع عرش كان يفصل بن (، وهو مصحف واحد، بخط سوادين من القرن ال2879وما بعده إىل: )

 الكلمة الواحدة يف سطرين. 
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 املبحث الثالث
 نقط هذا املصحف وقراءاته 

أمهية دراسة نقط املصاحف هو من أجل معرفة الرواية التي يضبط عليها، 

فيام نقله عن جماهد: واصطالحه يف النقط التي وضعها، ولذلك قال اإلمام الداين 

ْ َيُكْن ِعنَْدُه ِعْلٌم بِالنَّْقِط َبْل ال ) َواَل َيْقِدُر أَْحٌد َعىَل اْلِقَراَءة يِف ُمْصَحٍف َمنُْقوٍط إَِذا مَل

(ينْتَِفُع بِِه إِْن مَلْ ُيْعَلْمهُ 
(1)

. 

، وأقدم ما عرف منه هو النقط نقط مدور، نوعانالنقط يف املصاحف القديمة 

داللة عىل احلركات، ونقطتان للتنوين، ثم استعملت بعد ذلك ألوان األمحر لل

أخرى، من مثل األخرض وهو يف بعض املصاحف للداللة عىل احلرف املشدد، 

واألصفر للداللة عىل اهلمز، وبني الكاتبني خالف يف معاين األلوان غري األمحر 

بحسب االصطالح يف تلك البلدان
(2)

عىل معناه، وهو ، أما اللون األمحر فمتفق 

 للحركات اإلعرابية للحرف.

نقط مدوروإنام قال العلامء 
(3)

النقط املستطيل، ليفرق بينه وبني 
(4)

؛ وليس 

صحيحا أن نقط اإلعراب ونقط اإلعجام كان كله مدورا
(5)

، فاملدور هو نقط 

                                                        
 ، وما قبلها وما بعدها، وهنا ذكر اللون األصفر للهمز. 24املحكم يف نقط املصاحف:  (1)

 ، وما قبلها وما بعدها، وهنا ذكر اللون األصفر للهمز. 8انظر زيادة تفصيل عند الداين يف املحكم:  (2)

 . 24و 23انظر املحكم:  (3)

ألنه تكلم عن أن أول من نقط املصاحف هو نرص  7وكالمها أصل منشؤه البرصة كام يف املحكم للداين:  (4)

ال يطلق عىل نقط اخلليل أبدا، بل  لاملستطيوالنقط بن عاصم، ونقطه كان لإلعجام وليس لإلعراب، 

 هو مصطلح خاص بنقط اإلعجام، واخلليل إنام وضع نقط اإلعراب. 

أمحد رششال، يف مقدمة حتقيقه لكتاب الطراز يف رشح ضبط اخلراز قال: )وكان هذا النقط  عىل ما قاله د. (5)

بنوعيه ]يعني: نقط األعراب واإلعجام[ عىل هيئة واحدة وصفة واحدة، وال يميز إال باللون، وقد 

 . 51ملئت الصفحات باأللوان املتعددة من حيث إن النقط مجيعه كان مدورا( ص: 
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هو نقط اإلعجام لتمييز  لملستطيااإلعراب من فتح وكرس وضم وتنوين، والنقط 

ملتفقة الشكل مثل نقط الباء نقطة حتتها، والنون نقطة فوقها، وهكذا بقية احلروف ا

 احلروف، وكال هذين النقطني موجودان يف هذا املصحف.

 المطلب األول: النقط المدور )نقط البناء واإلعراب(
وهو يأخذ اللون األمحر، للداللة عىل احلركات يف بنية الكلمة، ويف إعراهبا، 

اك نقط مدور بلون آخر، مما اصطلح عليه بعض علامء الضبط، والتنوين، وليس هن

وواضعه هو أبو األسود الدؤيل مل ينازعه فيه أحد
(1)

. 

 كيفيةعىل وهو يسمى بالضبط وهو احلركات التي توضع عىل احلرف؛ لتدل 

نطقه، والنقط يف املصحف هو النقط القديم، وهو النقط األمحر املدور، فنقطة فوق 

عىل الفتح، ونقطة حتت احلرف داللة عىل الكرس، ونقطة بعد احلرف احلرف داللة 

ـَبُهم﴾ اإلرساء: ِكَتـ داللة عىل الضم؛ وكمثال لذلك فكلمة: ﴿

، هناك نقطة حتت الكاف للكرس، ونقطة فوق الباء للفتح، ونقطة 1/ س: 3/و 71

 بعد امليم للضم.

 59ـَل﴾ طه: َقـ وهو ينقط الالم املفتوحة أمامها يف وسطها هكذا: ﴿

، فلو أنه رفعها حتى ال تشتبه بالضمة!، وكذا كان يفعل يف اهلمزة 4/ س: 16/ظ

عىل صورة ألف وتكون مفتوحة، ولكنه يرفعها لتكون قريبة من رأس األلف 

 .11/ س: 47/و 45أخاهم﴾ النمل:   هكذا: ﴿

كانت  وأما التنوين فهو نقطتان  جمموعتان عىل نفس النظام السابق؛ وهي إن

، فقد نقط 9/ س: 1/و 40إَنًثا﴾ اإلرساء:  فوق احلرف فهي فتحة هكذا: ﴿

                                                        
من أنه قيل لغريه بأهنم حيتمل أن  6وما بعدها، وقد علل الداين ما ذكره بعد ص:  3للداين:  انظر املحكم (1)

 يكون أو من نقط بالبرصة، وألهنم أخذوه منه فيكون هو املبتدئ له. 
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داللة عىل التنوين املفتوح، وقد تأيت النقطتان يف  -فوق بعضهام-قبل األلف نقطتان 

، فقد 6/ س: 3/و 74شيا﴾ اإلرساء:  التنوين املفتوح بعد األلف هكذا: ﴿

حة؛ ألن الياء ساكنة وال تنقط، ثم نقط بعد نقط فوق الياء نقطة كأهنا للهمزة املفتو

للتنوين املفتوح، وهذا مذهب يف التنوين أنه يكون  -مرتاكبتان-األلف نقطتان 

بثالث ُنَقٍط، األوىل عىل احلرف املنون بالنصب، واحلرف هنا اهلمزة وليس هلا 

صورة هي بني الياء وبني ألف التنوين املنصوب؛ فوضع نقطتها هناك فوق اخلط 

داللة عىل الفتحة، ثم وضع نقطتي التنوين مرتاكبتني بعد األلف
(1)

. 

واألصل يف هذا املصحف أن التنوين املفتوح يكون عىل األلف وليس عىل 

، 4/ س: 7/ظ 38]أ[حدا﴾ الكهف: احلرف قبله فتأمل كلمة: ﴿

 حيث ظهرت النقطتان قبل األلف مرتاكبتان. 

 حتت احلرف هكذا: ﴿ -اليتانمتت–وإن كان التنوين مكسورا فنقطتان 

﴾  قبل األخري، ومثلها كلمة: ﴿6/ س: 1/و 44َشاٍي﴾ اإلرساء: 
ٍ
بامء

، فوضعهام حتت األلف ألن اهلمزة ال صورة هلا يف 5/ س: 7/و 29الكهف: 

 37تَرٍب﴾ الكهف:  املصاحف القديمة، وكذا أتتا متتاليتني يف كلمة: ﴿

 .2/ س: 7/ظ

شفاٌء﴾   نقطتان بعد احلرف هكذا: ﴿وأما التنوين املضموم فهام

بعد األلف  -مرتاكبتان–، حيث ُوِضَع نقطتان محراوان 1/ س: 3/ظ 82اإلرساء: 

داللة عليه، وإنام جعلهام مرتاكبتني لعدم وجود فراغ يتسع لكتابتهام متتاليتني، فإن 

 .5/ س: 6/ظ 23قليٌل﴾ الكهف:  وجد فراغا تاالمها هكذا: ﴿

                                                        
، ثم حكم عليه بالفساد مع مذهبني آخرين، واحلاصل 36، ثم وجهه يف: 61ذكر هذا الداين يف املحكم:  (1)

 ال به، يشهد له النقط يف هذه الكلمة. أنه كان معمو
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ملرتاكبتني واملتتاليتني ال تعربان عن حكم معني بقدر ما يكونان وكأن النقطتني ا

ناشئتني عن ضيق السطر فقط، فيكتب عىل ما يتسع السطر، فإين مل أجده نقط 

 التنوين املكسور مرتاكبا؛ ألنه سينزل إىل حدود الكلامت يف السطر الذي بعده.

 المطلب الثاني: النقط المستطيل )نقط اإلعجام(
اين من النقط يف املصاحف وهو متأخر الدخول للمصاحف قليال عىل والنوع الث

هـ وتلميذه حييى بن يعمر89ما يذكر من أن واضعه هو نرص بن عاصم ت: 
(1)

 

البرصيان عىل القول الصحيح
(2)

، هو نقط اإلعجام، ولونه يكون موافقا للون خط 

ستطيل قليال املصحف ألنه من ذات احلرف، ولكنه ليس نقطا مدورا بل هو نقط م

كام هو يف كثري من املصاحف القديمة
(3)

، وهو إلعجام احلرف، لكنه غري موجود 

عىل مجيعها، بل هو موجود عىل بعضها، وبعضها أكثر حظا من بعض، فأكثر ما 

وجدته من احلروف منقوطا هو التاء ويليه النون، وقد أشار اإلمام الداين إىل أهنم 

ءبدؤوا فنقطوا عىل الياء والتا
(4)

، وقد تتبعت هذا املصحف فلم أجد نقطا عىل 

الياء، وكذا مل أر نقط إعجام عىل الياء يف كثري من املصاحف القديمة؛ ولعل السبب 

يف عدم نقطها استغناؤهم بنقط الباء والتاء والثاء والنون، فلم يبق عىل نفس الشكل 

ا القاف استغناء إال هي فلم حتتج لنقط، وكذا نقطوا حرف الفاء، ومل أرهم نقطو

                                                        
 . 1070اختلف يف وفاته اختالفا كبريا، والصحيح أنه قبل املائة وقيل بعدها، تقريب التهذيب ابن حجر:  (1)

 وما بعدها.  6انظر املحكم:  (2)

(، ففي الصفحة: 331انظر أوراق من مصحف قديم حمفوظ يف مكتبة باريس الوطنية وهو برقم: ) (3)

، الباء 4س:  140بَغـفل﴾:  / وكلها يف سورة البقرة، جتد نقطا عىل الباء والغني والفاء: ﴿2/و

قبل  3س:  144شطر﴾:  ، والشني: ﴿5س:  141كسبت﴾:  والتاء: ﴿

قبل األخري، وهو واضح االستطالة، ومثله  2س:  144وحيث﴾:  األخري، والثاء: ﴿

 بعض املصاحف احلجازية عىل بعض احلروف. مصحف صنعاء وطوب قايب وغريها، وهو مستخدم يف 

 . 2انظر املحكم:  (4)
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بنقط شبيهها دوهنا، وهم ال ينقطون يف كل مواضع احلرف بل يف بضع املواضع، 

ومصحفنا هذا قيد الدراسة مل ينقط فيه عىل كل احلروف بل هناك حروف معينة 

 وجدُت عليها نقًطا لإلعجام، وهي:

، و﴿رضبوا... سبيال 9/ س: 1/و 40﴾ اإلرساء: ب: ﴿بالبنني 

، وهو متكرر 5و 4/ س: 1/ظ 48ء: ﴾ اإلرسا... 

 كثريا.

، 7/ س: 1/و 39﴾ اإلرساء: ... لقى تت: ﴿جتعل... ف

، ﴿لبثتم 5/ س: 1/ظ 48﴾ اإلرساء: ﴿يستطيعون 

 ، وهو متكرر كثريا.12/ س: 1/ظ 52﴾ اإلرساء: 

ث: ﴿األمثال 
(1)

، ﴿ملبعوثون 5/ س: 1/ظ 48﴾ اإلرساء: 

﴾ اإلرساء:  ، ﴿لبتثم6/ س: 1/ظ 49﴾ اإلرساء: 

 ، وهو متكرر.12/ س: 1/ظ 52

، ﴿يرجون 7/ س: 1/و 39﴾ اإلرساء: ج: ﴿جتعل 

﴾ اإلرساء: ، ﴿جاهم 2/ س: 2/و 57﴾ اإلرساء: 

، وهو 11/: 5/و 5﴾ الكهف: ، ﴿خترج 3/ س: 4/ظ 101

 متكرر أيضا.

، ﴿وخيفون 6/ س: 1/ظ 49﴾ اإلرساء: خ: ﴿خلقا 

﴾ اإلرساء: خذ ، ﴿يت3/ س: 2/و 57﴾ اإلرساء: 

 ، وهو متكرر نوعا ما.2/ س: 5/و 111

 ، وهو نادر.9/ س: 30﴾ املؤمنون: /ومنزال  ز: ﴿

                                                        
 أول الكلمة يف آخر السطر قبله. ( 1)
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﴾ اإلرساء: ، ﴿شيا 15/: 1/ظ 53﴾ اإلرساء: ش: ﴿َيَشأ 

، وهو 1/ س: 3/و 82﴾ اإلرساء: ، ﴿شفا 6/ س : 3/و 74

 موجود يف كلامت كثرية.

 و قليل.، وه7/ س: 3/و 75﴾ اإلرساء: ض: ﴿وضعف 

 ، وهو قليل.4/ س: 17/ظ 82﴾ طه: غ: ﴿لغفار 

، ﴿الفجر 18/ س: 1/ظ 45﴾ اإلرساء: ف: ﴿فضلنا 

﴾ اإلرساء: ، ﴿كفورا 13/ س: 3/و 78﴾ اإلرساء: 

 ، وهو متكرر.18/ س: 4/و 99

، ﴿كونوا 20/ س: 1/و 46﴾ اإلرساء: ن: ﴿أكنة 

 ، وهو متكرر غالبا.7/ س: 1/ظ 50﴾ اإلرساء: 

، وهذا نادر وقد جعل النقطتني 9/ س: 27/ظ 56بينهم ﴾ احلج: ي: ﴿

 ﴾  مرتاكبتني هكذا: ﴿

وجيب التنبه إىل أن كل النقط توضع فوق بعضها وقد متيل إىل اليسار صعودا، 

]األ[مَثل﴾  فتكون أقرب إىل اخلط الُقْطِري ومعها حرف الثاء هكذا: ﴿

 49اء: ملبعوثون﴾ اإلرس ، و﴿5/ س: 1/ظ 48اإلرساء: 

، وهذا حلرف الثاء هو الغالب األعم وقد خيرج عن ذلك فيجعلها 6/ س: 1/ظ

، 4/ س: 5م﴾ /ظــهـنَ ـعثـم بـث ذا: ﴿ـكـي هـافـل األثـثـم

، وأما إذا وقع حرف الثاء آخر 5/ س: 5/ظ 12لبثوا﴾ الكهف:  و﴿

/ س: 6/ظ 25ثَلث﴾ الكهف:  الكلمة فإنه ينقطه بنقط أفقٍي هكذا: ﴿

، إال حرف 3/ س: 20/و 5﴾ األنبياء: أضَغث ، وكذا ﴿10

ة فوق سنة من ِسنن احلرف الثالث هكذا: ـطـل نقـة كـاليـا متتـه يضعهـن فإنـالشي

 .5/ س: 7/و 29يشوي﴾ الكهف:  ﴿
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وهناك يف هذا املصحف نقط وشكل متأخر، ولست أتكلم عنه من مثل ما ورد 

نقط الياء ، ف1/ س: 2/و 57يبتغون﴾ اإلرساء:  فيه هذه الكلمة: ﴿

أسود، ونقط التاء األسود غري معتد به، واملعتد به النقطتان عىل التاء فقط ألهنا من 

نفس كتابة الكاتب؛ ألنه مقحم عىل املصحف يف زمن متأخر وليس من وقت كتابة 

 املصحف، ولكن نقط املصحف له نفس لون احلرب.

 المطلب الثالث: القراءة التي ُضِبَط بها المصحف
اء هكذا: ـهـم الــضـا بـهـطـبـ، ض5/ س: 1/و 38راء: ــسيئه﴾ اإلسة: ﴿ـكلم

 ﴾، فيوافق: ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف. ﴿

، بالتاء يف 12/ س: 1/و 43تقولون﴾ اإلرساء:  وقوله: ﴿

 أوله، وكذا قرأه محزة والكسائي ورويس بخلف عنه وخلف.

، وكذا قرأها: 2س:  /4/و 93َقَل ُسْبَحَن﴾ اإلرساء:  وقوله: ﴿

 ابن كثري وابن عامر.

/ س: األخري، قرأ 7/و 36خريا منهام﴾ الكهف:  وقوله: ﴿

 كذلك: نافع وابن كثري وابن عامر وأبو جعفر.

قبل األخري، تفرد  3/ س: 10/و 95مكنني﴾ الكهف:  وقوله: ﴿

ن بعد بقراءهتا كذلك ابن كثري، وهي كذلك بنونني يف املصاحف املكية، والسنَّتا

 الكاف مها للنونني، وأما الياء فهي العقفة األفقية أسفل.

/ س: األخري، كذا كتبها عىل 20/ظ 30أومل﴾ األنبياء:  وقوله:﴿

 قراءة: العرشة إال ابن كثري.

، 6/ س: 32/و 87سيقول هلل﴾ املؤمنون:  وقوله:﴿

، واأللفان 8/ س: 32/و 89سيقولون هلل﴾ املؤمنون:  ﴿
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لة مضافان بخط مغاير يف لون احلرب، وأيضا فإنه ال فراغ هلام، وقرأها قبل لفظ اجلال

 بغري ألفني فيهام:  غري أيب عمرو ويعقوب. 

، قرأها بإثبات 14/ س: 32/ظ 112قال كم﴾ املؤمنون:  ﴿

 األلف: نافع أبو عمرو وابن  عامر وعاصم ويعقوب وأبو جعفر وخلف.

بخط مكرر عليه  16/ س: 32/ظ 114قال إن﴾ املؤمنون:  ﴿

 وليس األصيل، وقرأها بإثبات األلف غري محزة والكسائي.

، 3/ س: 39/و 25ونزل املالئكة﴾ الفرقان:  ﴿

 قرأها بنون واحدة مجيع القراء عدا ابن كثري فبنونني.

، وحيتمل أهنا كانت 9/ س: 45/و 217فتوكل﴾ الشعراء:  ﴿

وابن عامر وأبو جعفر، والباقون:  بالواو فأضيفت إىل الكلمة، قرأها بالفاء:  نافع

 بالواو.

، رسمت بنون واحدة 11/ س: 46/و 21ليأتيني﴾ النمل:  ﴿

 وقرأها كذلك: مجيع القراء عدا ابن كثري فقرأها بنونني.

، زاد الواو يف 1/ س: 51/ظ 37وَقَل موسى﴾ القصص:  ﴿

 أوهلا: مجيع القراء عدا ابن كثري  فقرأها ﴿قل﴾.

، قرأها باهلا يف آخرها: نافع 6/ س: 77/و 35عملته﴾ يس:  ﴿

 وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب وأبو جعفر، وبقيتهم بغري هاء. 

ورأيته يف ميم اجلمع إذا أتى بعدها مهزة نقط نقطة أمام امليم عالمة عىل الضم، 

، وكذا: 17/ س: 1/و 44تسبيحهُم إنه﴾ اإلرساء:  هكذا: ﴿

/ س: قبل األخري، 1/و 46اإلرساء: قلوهبُم أكنة﴾  ﴿

عليهُم ِمن﴾ اإلرساء:  وكذا إذا جاء بعدها متحرك هكذا: ﴿

 ، وهذا عىل مذهب ابن كثري املكي.6/ س: 4/و 95
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فبالنظر إىل هذه األمثلة التي ذكرناها ال نجد هذا املصحف يوافق أي رواية ألي 

، وهذا من األدلة عىل راو من القراء العرشة، بل يوافق يف بعض وخيالف يف بعض

ِقَدِمِه أيضا؛ فإن معنى ذلك أن الروايات يف زمن كتابة املصحف مل حتفظ وتسجل يف 

كتب، ألن االختيار ال زال قائام، فال يزال الناس يف وقت كتابة املصحف يف مرحلة 

 االختيارات والتوسع فيها.

 المطلب الرابع: موافقة هذا المصحف ألحد مصاحف األمصار
كان األمر كذلك فهل نستطيع أن ننسبه إىل أحد مصاحف األمصار التي وإذا 

أرسلها عثامن، بمقارنة املواضع املختلفة يف تلك املصاحف؟، وهذه املواضع 

موضعا، ذكرها أئمة الرسم، وانظر املقنع  43املختلفة يف مصاحف األمصار هي 

 للداين. 

موضعا من تلك  12ويف هذه األوراق املوجودة من املصحف يوجد معنا: 

 االختالفات يف مصاحف األمصار:

، 2/ س: 4/و 93َقَل ُسْبَحَن﴾ اإلرساء:  فاملوضع األول هو: ﴿

 .الكويف والبرصي والشاميوهو يوافق يف رسمه بغري ألف مصاحف: 

/ 7/و 36خريا منهام﴾ الكهف:  ويف املوضع الثاين وهو: ﴿

 .املكي واملدين والشاميصاحف: س: األخري، فرسم بامليم بعد اهلاء ليوافق م

قبل  3/ س: 10/و 95مكنني﴾ الكهف:  ويف الثالث وهو: ﴿

 منفردا. املكياألخري، بنونني بعدمها ياء ليوافق املصحف 

/ س: 20/و 4قل ريب يعلم﴾ األنبياء:  والرابع وهو: ﴿

 .ةاملكية واملدنية والبرصية والشامي، بحذف األلف بعد القاف ليوافق املصاحف: 2

/ س: األخري، بإثبات 20/ظ 30أومل﴾ األنبياء:  واخلامس هو: :﴿

 .املدنية والكوفية والبرصية والشاميةالواو بعد األلف ليوافق املصاحف: 
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 87سيقول هلل﴾ املؤمنون:  والسادس والسابع ومها: :﴿

/ 32/و 89سيقولون هلل﴾ املؤمنون:  ، ﴿6/ س: 32/و

 من لفظ اجلاللة، وهناك من أضافها بخط ، كالمها بحذف األلف األوىل8س: 

مغاير، ولون خمتلف، وال مكان هلا فأقحمها إقحاما والصحيح أن الكاتب األصيل 

 .مكة واملدينة والكوفة والشامكتبهام بغري ألف، ليوافقا مصاحف: 

الَفـئزون قال كم﴾ املؤمنون:  والثامن والتاسع ومها: ﴿

/ 32/ظ 114ؤمنون: قال إن﴾ امل ، و﴿14/ س: 32/ظ 112

ا يف الكتابة فاألول ال شك يف إقحام حريف القاف 16س:  ، واحلقيقة أهنام قد ُغريِّ

واأللف وذلك ألهنام زامحا هناية اآلية قبلهام فضاف الفراغ بني الكلمتني، وهذا 

ليس من طبيعة الناسخ يف تركه للفراغات بني الكلامت فعلم إقحامها، وكذا 

عىل حدوثه بعُد، وأما املوضع الثاين فإنه ظاهر التعديل جدا، وضوح احلرب مما يدل 

ألن طريقة الكتابة هذه ليست طريقة الناسخ جلميع املصحف، فال يصح أخذ 

هاتني الكلمتني يف احلكم ألحد مصاحف األمصار للتغيري الذي طرأ عليها، وإن 

افقت كانت األوىل لعل الصحيح فيها هو حذف األلف، فإن كانت كذلك فقد و

 منفردا. الكوفةمصحف: 

 25ونزل املالئكة﴾ الفرقان:  املوضع العارش وهو: ﴿

املدينة ، فقد كتب بنون واحدة بعد الواو، موافقا ملصاحف: 3/ س: 39/و

 .والكوفة والبرصة والشام

/ 45/و 217فتوكل﴾ الشعراء:  واملوضع احلادي عرش هو: ﴿

قية الكلمة يف لون احلرب وطريقة الكتابة، ، بفاء يف أوله؛ إال أنه بخط خمالف لب9س: 

ت، ولعلها كانت بالواو لتوافق املصاحف:  املكية فيكون من املواضع التي غريِّ

 .والكوفية والبرصية
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/ س: 46/و 21ليأتيني﴾ النمل:  املوضع الثاين عرش وهو: ﴿

نَّة التي قبل تدويرة الياء يف آخر الكلمة ل11 يوافق ، فرسم بنون واحدة وهي السِّ

 .املدنية والكوفية والبرصية والشاميةاملصاحف: 

 37وَقَل موسى﴾ القصص:  واملوضع الثالث عرش وهو: ﴿

املدنية ، بزيادة حرف الواو قبل كلمة: ﴿قل﴾ ليوافق املصاحف: 1/ س: 51/ظ

 .والكوفية والبرصية والشامية

عملته﴾  واملوضع الرابع عرش واألخري يف هذه األوراق هو: ﴿

، والذي رسم بزيادة حرف اهلاء يف آخر الكلمة ليوافق 6/ س: 77/و 35يس: 

 .املكية واملدنية والبرصية والشاميةاملصاحف: 

 13بـ:  14فنالحظ أن هذه األوراق أننا نستطيع املقارنة يف هذه املواضع 

الثاين غريت كلم الكلمة، فال نعرف  114موضعا فقط، ألن موضع املؤمنون: 

 موضعا الباقية:  13حكم عىل بقية األصل فيها، فن

 مواضع. 6فنجد أن املصحف املكي يوافق هذه األوراق يف 

 مواضع. 7واملصحف املدين يوافقها يف: 

 مواضع. 8واملصحف الكويف والبرصي يوافقها يف: 

مواضع، وهو أكثري اجلميع؛ فهل نستطيع أن  9واملصحف الشامي يوافقها يف: 

عن املصاحف الشامية، بناءا عىل أنه أكثر املصاحف نقول إن هذا املصحف منسوخ 

ه أن هذه  موافقة هلذه األوراق؟، والصحيح أن هذا قد يكون صحيحا، ولكن يردُّ

منفردا، ووافقت: املصحف املكي  8األوراق وافقت املصحف الكويف يف املوضع: 

د أح -يف هذه املواضع-منفردا، فنصل إىل أن املصحف ال يوافق  3يف املوضع: 

مصاحف األمصار يف كل كلامته، ولكنه ُكتَِب عىل اختيار يف القراءة دون النظر إىل 

 موافقة أحد مصاحف األمصار.
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ويف هذه الطريقة يف الكتابة دليل عىل ما حكاه اإلمام الداين وغريه من التوسع 

يف رسم الكلامت بام يوافق لفظ القراءة ولو خالف مصحف املرص نفسه فقد قال 

إِْذ ِقَراَءهُتُْم يِف َكثرِْيٍ ِمْن َذلَِك َقْد َتُكوُن َعىَل َغرْيِ َمْرُسوِم »ى: ـالـه اهلل تعــرمح

«ُمْصَحِفِهمْ 
(1)

بناءا -، فعلم أن القارئ قد يقرأ بام خيالف مصحف مرصه، ثم إنه 

قد يكتب عىل لفظ تلك القراءة، فيوافق الرسم اللفظ، ألن األصل يف  -عىل ذلك

إن كان -مة املتقنني، وموافقة الرسم للفظالرواية الشفهية عن األئ كتابة املصحف

 أوىل من خمالفته. -له وجه يف الرسم

 

 

                              

                                                        
 . 594، رقم الفقرة من حتقيق د. بشري احلمريي: 113املقنع أليب عمرو الداين، ص:  (1)
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 املبحث الرابع
 عد آي القرآن الكريم يف هذا املصحف 

 المطلب األول: نبذة مختصرة عن علم العدد
ادين يف إمجايل عدد آيات السور، علم العدد هو علم يبحث عن اختالف الع

واالختالف احلاصل بينهم يف حتديد فواصل هذه اآليات، ومواضع رؤوس اآلي، 

وهذا ال زيادة فيه وال نقص يف كلامت القرآن الكريم ناهيك عن أن يكون بزيادة أو 

نقص يف اآليات، بل غاية اخلالف فيه هو يف حتديد مكان هناية اآلية، والتي تسمى 

الح علم العدد بالفاصلة، وهي كام يعرفوهنا: )كلمة آخر اآلية(يف اصط
(1)

. 

، أخذه عنه الصحابة وعنهم التابعون، ×وهذا العلم توقيفي مأخوذ عن النبي 

عة والكثرة، ثم يستقر األمر  فأدوه إىل من بعدهم، وهو مثل أوجه القراءات يف السَّ

كون عددهم من هذه االختيارات يف األمصار عىل اختيارات خيتارها أئمة املرِْص في

املنسوبة للرواة، وأما القول بدخول االجتهاد فيه؛ فأول من قاله اجلعربي يف حسن 

املدد
(2)

، وقد خبط الناس بعده خبط عشواء يف تفسري معنى كالمه، وهو واضح 

للمتأمل بفهم وعدم تقليد أو ترسع؛ وذلك أنه حني قال قيايس فقد أراد به املبحث 

ونه: )ما يشبه الفاصلة وليس بمعدود( وهو يذكره يف كل سورة، وهو الذي يسم

مبحث اجتهادي خيتلف الناقلون لعلم العدد يف اختيار ما ينفع أن يكون فاصلة وما 

 ال يكون.

ولذلك جتد أن كل من أشار إىل القيايس يدخل هذا املبحث يف كالمه عن العدد، 

هر( ألنه أدخل يف كل سورة وذلك من مثل الشاطبي يف منظومة )ناظمة الز

                                                        
 . 205حسن املدد يف معرفة فن العدد للجعربي:  (1)

 . 272عربي: حسن املدد يف معرفة فن العدد للج (2)
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الفواصل التي تشبه فواصل السورة ولكنها مع ذلك مل تعد، وكذا اجلعربي يف كتابه 

)حسن املدد(، وقد ال يذكرون هذا األمر؛ ألنه معلوم عقال أنه اجتهادي، ولذلك 

جتد أن اجلعربي يف منظومته )عقد الدرر( ملا ذكر يف هذه املنظومة أعداد السور 

 ون ذكره فيها ألي مبحث آخر ذكر أنه توقيفي فقط، فقال: للعادين د

 وعلمنــــا وقــــف النبــــي فواصــــال

 

 لــ،ي، فــال تقــتس وبالنقــل ذا اقتــدي 

ومثله شعلة املوصيل يف منظومته: )ذات الرشد(، وهذا أمر خبط فيه املتأخرون،  

 وأتوا بأقوال غريبة عن العلم ناجتة عن نقص فهم لكالم األئمة السابقني.

عدد ينسب إىل األمصار التي أرسلت إليها املصاحف وهي: العدد املكي، وال

والعدد املدين األول، والعدد املدين الثاين أو األخري، العدد الكويف، العدد البرصي، 

ع العدد الشامي إىل عدَدين: الدمشقي  العدد الشامي، ومن علامء العدد من يفرِّ

كتاب القراءات األوسط( للعامين، واحلميص، وعليه بعض كتب العدد من مثل: )

وكتاب )حسن املدد يف معرفة فن العدد( للجعربي، ومنظومته )عقد الدرر(، 

وليس كل العلامء فرعوا الشامي، فإن الداين يف كتابه )البيان يف عد آي القرآن( مل 

يفرعه، بل قال عنه: )لدثور عددهم وعدم من يتواله ويأخذ به من املتصدرين(
(1)

. 

ط لذلك سنأخذ مثاال خمترصا وهو سورة اإلخالص، فقد اختلف علامء وكتبسي

العدد فيها إىل قولني: فعد آياهتا مخس آيات: املكي والشامي، ألهنم عدوا ﴿مل يلد﴾ 

 4آية كاملة، وعدها الباقون من علامء العدد وهم: املدنيان والكويف والبرصي: 

 آيات، فعدوا ﴿مل يلد ومل يولد﴾ آية واحدة.

                                                        
 . 70البيان يف عد آي القرآن:  (1)
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 لب الثاني: األشكال المستخدمة في الفواصلالمط
قبل اخلوض يف أشكال الفواصل يف هذا املصحف، ننبه من خالل االستقراء له 

أن الكاتب مل يكن يتعمد ترك فراغات يف هنايات اآليات من أجل الفواصل، وهذا 

بدوره خيربنا بأن واضع الفواصل قد ال يكون هو الكاتب للمصحف، بل قد يكون 

خر، لكن من خالل النظر إىل احلرب املستخدم يف الكتابة والفواصل نستطيع رجال آ

إنه ال يمنع أن يكون الكاتب كتب املصحف أوال ثم أعاد النظر فيه  -ظنا-أن نقول 

ليضع فواصل اآليات، ويسلم هلذا االحتامل إن قلنا إنه أكمل أوال كتابة املصحف 

والسبب يف ذلك أنه إن كان يتم ثم انتقل إىل وضع عالمات هنايات اآليات؛ 

ثم يرجع ليَعلِّم عىل الفواصل، فربام رأى الضيق بني الكلامت يف  -مثال-السورة 

الفواصل، فيدعوه ذلك لئن يوسعها يف السور التالية، ولكنه مل يفعل ذلك يف كل 

ع يف الفراغات بني الكلامت من سورة الكهف  املصحف، وإن كان يظهر أنه قد وسَّ

ها، وبالتايل اتسع الفراغ للفواصل تبعا للفراغات التي وضعها للكلامت وما بعد

 كلها، وليس بسبب الفواصل.

ولعل االحتامل األقوى يف ذلك أن يكون الناسخ هو الذي وضع عالمات 

الفواصل، وأقوى دليل عىل ذلك حني تنتهي اآلية يف هناية السطر، فإنه يرتك يف 

الفاصلة ثم يكتب الكلمة التالية كام يف: بداية السطر التايل فراغا لرسم 

 45َقال﴾ طه:  ، وكذا: ﴿15/ س: 15/و 13وأنا﴾ طه:  ﴿

، واألعجب منه أن عالمة العرش آيات قد تأيت يف بداية السطر أيضا 7/ س: 16/و

، وكذا ورد يف: 3/ س: 5/ظ 11فرضبنا﴾ الكهف:  كام يف: ﴿

أن الكاتب هو الذي مما يدل داللة واضحة عىل  46َقل ال﴾ طه:  ﴿

يرسمها، وعىل أقل تقدير فهو يعرف أماكنها ولذلك ترك مكانا هلا حتى ترسم بعد 

 ذلك. 
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العالمة وهو يضع فيام رأيت ثالث عالمات تتنوعان قليال يف هناية الفواصل، 

الثالث النقط عىل شكل األثايف أو أضالع مثلث، وقد يغري وضع الثالث  األوىل

التي  والعالمة الثانيةبحسب الفراغ املوجود بني الفواصل،  النقط عن هذا الشكل

يستخدمها لنهايات اآليات يف هذه األوراق هي الدائرة وحوهلا نقط منفصلة عنها، 

وهي  والعالمة الثالثةوذلك أيضا بحسب الفراغ املوجود بني هنايات اآليات، 

اخلمس آيات، وال  نصف دائرة حول هذا النصف نقاط حتيط به، وهو يرمز إىل هناية

يستخدمها دائام، ولكن اإلشارة إىل هناية اخلمس قليل يف هذا املصحف، وتأمل ما 

 يأيت من األمثلة.

ويف الغالب أن الناقط للفواصل يستخدم ثالث نقط عىل شكل األثايف عند هناية 

، ومثل: 1/ س: 1/و 35تأويال وال﴾ اإلرساء:  اآليات هكذا: ﴿

، وهو يترصف يف 8/ س: 77/ظ 48صدقني ما﴾ يس:  ﴿

وضعها بحسب الفراغ املوجود بينها وبني الكالم التالية؛ فإن الفراغ إذا ضاق رفع 

/ 1/و 37طوال كل﴾ اإلرساء:  النقطة األخرية لألعىل هكذا: ﴿

 .5س: 

ويف احلقيقة إنه حني يضيق املكان عن وضع النقط الثالث عىل شكل األثايف، 

نصريا  ل قليال لليسار كام فعل يف: ﴿يضعها فوق بعضها مع املي

ة هكذا: ــوليــة طــمـيـقـا مستـهــضعـد يــ، وق8/ س: 3/و 75راء: ــوإن﴾ اإلس

إال   ، و﴿7/ س: 17/و 72الدنيا﴾ طه:   ﴿

 / س: األخري.18/و 103عرشا﴾ طه: 

ر دائرة يف الوسط  ثم هو يضع يف هناية العرش آيات صورة خمتلفة حيث يصوِّ

ا نقط منفصلة عنها وهناك نوعان من الدوائر سوداء ومحراء، من مثل: حتيط هب
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، ويالحظ هنا 15/ س: 3/و 79حممودا و﴾ اإلرساء:  ﴿

أن هناك من جدد الكتابة فوق حرف الواو، ومل حيكم ذلك، ثم إن علامء العدد مل 

 (، وليست رأس العرش مع اتفاقهم فيام79خيتلفوا يف مجيعهم أن هذه اآلية هي: )

مىض من عد اآليات من أول السورة إىل هنا، ثم إن هناك من وضع بعدها العرش 

نصريا وقل﴾ اإلرساء:  الصحيحة بدائرة محراء هكذا: ﴿

/ س: قبل األخري، وهو يف كل عوارش هذه السورة يفعل ذلك، ففيها 3/و 80

ع الدائرة عددان يبدأ بوضع الدائرة السوداء حوهلا نقط، ثم يف هناية اآلية بعدها يض

احلمراء وحوهلا نقط أيضا بحسب احتامل الفراغ، ومن أول بداية املصحف يف 

( وهو يكرر العوارش مرتني، يقدم وضعها أوال، ثم 35سورة األرساء من اآلية: )

يضعها عىل الصحيح يف الفاصلة بعدها، فال نعلم أين املوضع الذي اعتده سابقا 

متام العرش عنده متأخرا عن األول بفاصلة من قدم العرش، وتركه فلم يعده فكان 

 واحدة فقط.

 وقد تكون دائرة العرشة مطموسة الوسط هكذا: ﴿

، والنقاط حول الدائرة هي ثامن نقاط يف 13/ س: 15/و 11يموسى  إين﴾ طه: 

األوىل   الغالب كام هي يف هذه الفاصلة: ﴿

 .5/ س: 15/ظ 21واضمم﴾ طه: 

آيات، هي عبارة عن نصف دائرة حول هذا وقد جيعل عالمة لنهاية اخلمس 

، 12/ س: 16/ظ 64صفا وقد﴾ طه:  النصف نقط هكذا: ﴿

ثم إنه بعدها وضع يف مكان اخلمس اآليات دائرة العرش ثم طمسها ومل يبق إال 

، وقد 9/ س: 17/و 73أبقى إنه﴾ طه:  قليل من أوهلا هكذا: ﴿

 84: لرتىض  َقل﴾ طه جيعل للخمس دائرة كاملة كام: ﴿

 .7/ س: 17/ظ
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أخي  وقد تتعرض العالمات لطمس كام يف: ﴿

 ، فكام ترى بني الكلمتني أهنا مل تعد ظاهرة.10/ س: 15/ظ 30اشدد﴾ طه: 

وهو يف كثري من املواضع ال يكتفي بالزخارف التي جيعلها عالمة النتهاء عرش 

ل، وهو الغالب األ عم عىل آيات، فقد يكتب فوقها قيمة الفاصلة بحساب اجلمَّ

 فعله، إال أن تتعرض تلك احلروف الدالة عىل العرش إىل طمس، 

وحساب اجلمل عىل طريقتني كالمها استخدم قديام يف املخطوطات املرشقية
(1)

 

د هوز حطي كلمن صعفضجصاحف، فالرتتيب األقدم كان: )أبويف امل
(2)

قرست  

ي، وهناك ثخذ ظغش(، وهو الذي وجدناه يف هذا املصحف وهو باخلط احلجاز

ترتيب آخر وهو مثل السابق حتى كلمة: )كلمن( ثم يأيت: )سعفص قرشت ثخذ 

ضظغ(، وليس صحيحا ما يقوله بعض املؤلفني من أن األول هو: حساب مُجَّل 

مغريب، والثاين بعده يسمى: حساب مُجَّل مرشقي
(3)

، والصحيح أن كالمها مرشقي 

ام بعد القرن اخلامس اهلجري قديم، لكن يصح أن يقال إنه غلب االستعامل في

 النظام األول يف املغرب، واشتهر النظام الثاين يف املرشق، فكالمها أصله مرشقي. 

ل القديم   .وهذا املصحف يأخذ بحساب اجلُمَّ

َقتورا   وكذا رمز لنهاية املائة بحرف القاف باللون األمحر: ﴿

 .1/ س: 4/ظ 100ولقد﴾ اإلرساء: 

حديدا    مة الفاصلة كام يف: ﴿وقد جيعل احلرف حتت عال

 آية. 50فرمز بحرف النون إىل هناية:  7/ س: 1/ظ 50أو﴾ اإلرساء: 

                                                        
وذلك كام يف النسخة املخطوط لكتاب: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله، للفضل بن شاذان، حيث  (1)

كان يكتب الفواصل كل مخس بحروف حساب اجلمل القديم، وهي نسخة قديمة، انظر نامذج هلا يف 

 من طبعة الكتاب. 49و 48ص: 

 .32حكم أليب عمرو، ص: انظر امل (2)

 )الرتمجة العربية(. 165املدخل إىل علم الكتاب املخطوط باحلرف العريب، فرانسوا ديروش، ص:  (3)
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/ 16/ظ 58طه: ُسوى َقل﴾ وذلك كام فعل يف هذه الفاصلة: ﴿

، فقد كتب فوق عالمة العرش حرف )الصاد(، وهو يساوي يف حساب 4س: 

ل )  (.60حروف اجلمَّ

ـربون    ا: ﴿وكذا كتب باألمحر حرف الفاء هكذ الصَّ

 آية. 80وهو يرمز إىل هناية   1/ س: 54/و 80فخسفنا به﴾ القصص: 

َيعلمون   منيبني﴾  وذكر حرف الالم أيضا باللون األمحر يف: ﴿

 .6/ س: 60/و 30الروم: 

وهو قد جيعل حروف اجلمل مركبة من عدة حروف يف هناية السورة كام حدث 

آيات،  110( وهذا يعني أن عدد آياهتا: يف آخر سورة اإلرساء حيث كتب: )

 وهو عىل عد غري الكوفيني.

وهذه األحرف ال تتضح يف كل املواضع بل قد تكون غري مقروءة كام يف: 

، 16/ س: 3/ظ 90ينبوعا   أو تكون﴾ اإلرساء:  ﴿

 ولعله حرف: )ض(.

داد ولكي نصل إىل العدد الذي َيُعدُّ به هذا املصحف إن كان موافقا ألحد األع

املشهورة أو خمالفا هلا، فسنقوم بالنظر يف املواضع التي تفرد بعدها أو تركها علامء 

 العدد، لنعرف يف أي عد نستطيع أن نصنفه.

/ س: قبل األخري61/و 55فإن قوله تعاىل: ﴿يقسم املجرمون﴾ الروم: 
(1)

 ،

 ، وهي معدودة يف هذا املصحف.املدين األولتفرد بعدها 

                                                        
 . 205، والبيان للداين ص: 243، والتبيان للعطار ص: 221انظر: سور القرآن للفضل بن شاذان، ص:  (1)
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، وقوله: ﴿ما يعلمهم 7/ س: 5/ظ13هم هدى﴾ الكهف:  قوله: ﴿وزدناويف

5/ س: 6/ظ 22إال قليل﴾ الكهف: 
(1)

ا يف هذا املدين الثاينتفرد بعدمها   ، ومل يعدَّ

 املصحف.

15/ س: 4/ظ 107وقوله تعاىل: ﴿خيرون لألذقان سجدا﴾ اإلرساء: 
(2)

 ،

9/ س: 11/و 1وقوله سبحانه: ﴿كهيعص﴾ مريم: 
(3)

، لكويفا، فقد تفرد بعدمها 

 ونجد هذا املصحف مل يعتربمها فاصلة.

البرصي، تفرد بعدها 4/ س: 75/ظ 41وقوله تعاىل: ﴿أن تزوال﴾ فاطر: 
(4)

 ،

 وليست معدودة يف هذا املصحف.

1/ س: 16/و 40وقوله: ﴿فلبثت سنني﴾ طه: 
(5)

، وقوله: ﴿بني إرسائيل﴾ 

8/ س: 16/و 47طه: 
(6)

يف هذا  ، وهي ليست معدودةالشامي، تفرد بعدها 

 املصحف.

وليس يف األوراق املوجودة من هذا املصحف موضع تفرد املكي بعده، ويوجد 

، فقد عدها املدين 9/ س: 17/ظ 86مع غريه؛ فقوله تعاىل: ﴿غضبان أسفا﴾ طه: 

 األول واملكي.

                                                        
، والتبيان للعطار ص: 173ل بن شاذان، ص: انظر هذا املوضع والذي قبله يف: سور القرآن للفض (1)

 . 179، والبيان للداين ص: 201

 . 177، والبيان للداين ص: 198، وانظر التبيان للعطار، ص: 167سور القرآن للفضل بن شاذان، ص:  (2)

 . 181، والبيان للداين ص: 204، والتبيان للعطار ص: 177انظر: سور القرآن للفضل بن شاذان، ص:  (3)

 . 210، والبيان للداين ص: 257، والتبيان للعطار ص: 237انظر: سور القرآن للفضل بن شاذان، ص:  (4)

 . 183، والبيان للداين ص: 207انظر: التبيان للعطار ص:  (5)

 . 183، والبيان للداين ص: 208، والتبيان للعطار ص: 179انظر: سور القرآن للفضل بن شاذان، ص:  (6)
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ولنأخذ مثاال لنعرف ما يعده وما ال يعده يف إحصاء عوارش سورة طه عىل ما هو 

ي الزخارف الدائرة احلمراء، سواءا ُكتَِب فوقها حرف أم ال، يف هذا املصحف، وه

 وهي هكذا:

  يا موسى

 
 (20األوىل )ك: 

 
 (30أمري )ل: 

 
 (40فتونا )م: 

 
 (50وتوىل )ن: 

 
 (60ُسوى )ص: 

 
 (70: عاألعلى )

 
 (80َهدى )؟: 

 
 (90فنسي )؟: 

 
 (100نسفا )؟: 

 
 (110أمتا )ي: 

 
 (120فتشقى )ك: 

 
 (130تُنسى)؟: 

 
 (140اهتدى )م: 

 

، 1فالعارشة األوىل عدها كذلك مجيع علامء العدد عدا الكويف ألنه عد ﴿طه﴾: 

أول السورة، ومثلها العارشة الثانية والثالثة، وأما العارشة الرابعة فإنه تفرد هبا عن 

، وعند 40مجيع علامء العدد، فإهنا عند أهل احلجاز والكوفة: ﴿يا موسى﴾: 

، وعند احلمص: 40، وعند الدمشقي: ﴿وال حتزن﴾: 43البرصي: ﴿طغى﴾: 

فوافق احلميص فيها فقط، ويف  90، وكذا خالفهم إىل الفاصلة: 39﴿عيني﴾: 

 إىل آخر السورة وافق الدمشقي فيها كلها. 100الفاصلة: 

، موافقا للمصحف، ولكنه يف الفرش 140والدمشقي يعدُّ آيات هذه السورة، 

ها أحد من علامء العدد، هذا إىل خي د بعدِّ عوارش مل يعدَّ الفه وال يوافقه، فإنه قد تفرَّ

 جانب ما أرشنا إليه من أنه توجد تداخل عالمات للتعشري خمتلفة عن هذه.

وبالنظر إىل ما قدمته من دراسة بعض الفواصل، أجد أن املصحف ال يوافق أي 

ر، وهذا سائغ ومعروف عندهم، فإن هناك عدد من األعداد التي يعد هبا يف األمصا

، مثل ×أعدادا مل تنقل إلينا، وإنام نقل إلينا بعض ما نقلوه مما عدوه عن النبي 

 االقتصار عىل بعض أوجه القراءات املختارة دون كلها.
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وكل ما سبق درس الفواصل والعوارش يف املصحف، فإذا أتينا إلمجال عدد 

عىل ما ُكتَِب يف أكثرها فإننا سنجد النتيجة متشاهبة  -يف املطلب التايل-آيات السور 

 ملا استفدناه من دراسة الفواصل والعوارش. 

 المطلب الثالث: الزخارف الفاصلة بين السور ومعلومات السور:
ي ـورة وبقــت السـهـتـه إذا انــإنـور فــسـن الـيـة بــلـاصـفـارف الــزخـا الـوأم

ذا: ــهك مــائـث نـلـثـل مـكـى شـة علـيـداسـط سـقـأله بنـر مـطـي السـراغ فــف

، ثم هو ء( بعد آخر سورة األنبيا)

يرتك سطرا فارغا بني السورتني، وهناك من زخرف هذا السطر بزخارف نباتية 

( هذه هكذا: )

عىل طول السطر، والزخرف متأخرة  47الزخرف بني سوريت األنبياء واحلج ص: 

وق ـورة فـات السـلومـمعـة لـابــا الكتـف، وأمـحـمصـة الــابـتـن كـن زمـع

ال ـكـل أشـارف داخــل الزخـجعـد يـرة، وقـأخـتمـرون الــن القـمي ـرفة فهـالزخ

، هكذا: 2/ س: 33/و 65هندسية وذلك بني سوريت املؤمنون والنور ص: 

(، وهذا كله إذا انتهت )

السورة داخل الصفحة الواحدة، فلو بقي من السورة السابقة سطر واحد كتب يف 

 129الية كام حدث ص: بداية الصفحة فإنه يرتك بعدها فراغ ثم يكتب السورة الت

بني سوريت السجدة واألحزاب، أما إذا كملت يف آخر الصفحة  2/ س: 65/و

 115فإنه ال يرتك سطرا فارغا بينها وبني السورة التالية، وذلك كام حدث ص: 

/ س: األخري يف آخر سور العنكبوت، والتي انتهت بآخر سطر، وبدأت 58/و

/ س: األخري 75/ظ 150ومثلها ص:  السورة بعدها من أول الصفحة التالية،

 بني سوريت فاطر ويس.
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ومن األدلة عىل تأخر هذه الزخارف زمنيا، أهنا مل توضع بني السور يف كل 

املصحف، بل توقفت بني سورة املؤمنون والنور، وبعد ذلك فإنه ال توجد زخارف 

 بني السورتني، وإنام سطر فارغ فقط.

علومات السورة( نقول إن هذا املصطلح وقبل الدخول إىل ما حيتويه )سطر م

من وضع الباحث حني عمل عىل فهرسة املصاحف املطبوعة يف العامل املحفوظة يف 

ملك فيصل، وهو كام ترى مصطلح معربِّ عن حمتواه، ولكني رأيت فضيلة ـمركز ال

 أ. د. غانم احلمد سامه يف عنوان بحث له: )فواتح السور(، ثم ملا َعِلَم أن الذهن يف

هذا املصطلح سيسبق إىل )احلروف املقطعة يف أوائل السور( َنبََّه يف احلاشية إىل أنه مل 

يرد هذا األمر، وإنام أراد ما يكتب قبل البسملة
(1)

، وهو إنام أخذها من قوهلم يف 

بعض املصاحف القديمة يف أوائل السور، فمثال كتب يف بعض املصاحف القديمة 

ثلثون وستون آية()فتحة سورة حم السجدة وهي 
(2)

ر عىل هذا املصطلح  ، وُيعكِّ

أهنم كانوا يف بعض املصاحف القديمة يكتبون: )ر هـ ختمة سورة األعرف(
(3)

 ،

فسطر معلومات السورة قد يكون أول السورة، وقد يأيت آخرها، فتسميته بفواتح 

اه أن السور، إمهال خلوامتها، هذا إىل جانب اشتباهه باحلروف املقطعة، والذي أر

األنسب أن يسمى )سطر معلومات السورة(، ألنه يف الغالب يقع يف سطر، وألنه 

                                                        
لسور ورؤوس اآلي واألجزاء يف املصحف الرشيف، جملة البحوث والدراسات القرآنية، رسم فواتح ا (1)

 .57، ص: 6و 5، س: 10ع: 

( وهو يقصد سورة فصلت ص: 335كام هو موجود يف املصحف املحفوظ يف مكتبة باريس برقم: ) (2)

ني آية( وهو / من حدود القرن الثاين، وكذا يف السورة بعدها كتب )فتحة سورة عسق وهي مخس5/ظ

(  حيث قال: )فتحة سورة حم الزخرف ثامن 328/، ومثله فيها برقم: )8يقصد سورة الشورى /و

 / وكذا أوائل السور بعده.23( ص: /ظ6140/، ومثله فيها برقم: )89وثمنون آية( ص: /ظ

هتا: ، يريد أن يقول إن عدد آيا5، وهـ= 200/، وحريف: ر= 14( ص: /ظ331مكتبة باريس برقم: ) (1)

 / وكذا يف هنايات السور إىل آخره.26/ و/ظ24/ و/و19آيات، ومثلها فيه ص: /و 205
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يذكر فيه معلومات عن السورة مستوفاة أو ناقصة، وألن العمل استقر عىل وضعه 

 يف أوائل السور، فهو أوىل من غريه بالتسمية هلذا األمر.

د ــيـف قـحـصـمـذا الــي هـورة فــات الســومـلـعـر مــطـه ســويـحتـا يـا مـوأم

ذا: ــكـدة هــجـورة الســي أول سـاء فــا جـ، إال مدثـحـط مــو بخـة فهــراسدـال

/ فهي قريبة 63فاحتة السجدة ثلثون آية( /ظ )

الشبه بخط كاتب املصحف، وهذا هو عدد أهل احلجاز والكويف والشام
(1)

، وهو 

 املوضع الوحيد الذي ذكر فيه كلمة: )فاحتة(، يعني: )بداية(.

ب: ــتـث كـيـف حـهـكـورة الــة ســدايـي بـا فـنـادفـصـا يــوأول م

الكهف مائة ومخس آيات( وكرر هذا  )

السطر، وهذا عىل عد احلجازين
(2)

. 

طه مائة وثلثون وأربع آيات(  ويف أول سورة طه قال: )

/ وهو يوافق عدد احلجازيني15/و
(3)

 وقد كتبها فوق زخرفة غري منتظمة. 

األنبيا مئة وإحدى  ويف بداية األنبياء كتب: )

لعدد غري الكوفيني / وهو19عرش آية( /ظ
(4)

، ويف احلج كتب: 

/ موافقا لعدد أهل 24احلج سبعون وست آيات( /و )

املدينة
(5)

املؤمن مائة وتسع  ، وكتب يف أول املؤمنون: )

/ وهو يوافق عدد غري الكوفيني29عرشة آية( /و
(6)

. 

                                                        
  .400حسن املدد:   (1)

  .358السابق:  ( 2)

  .265السابق:  ( 3)

  .370السابق:  ( 4)

  .373السابق:  ( 5)

  .376السابق:  ( 6)
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/ وهي كذلك يف عدد أهل 33ويف النور كتب: )النور ستون وآيتان( /و

احلجاز
(1)

النمل   سورة النمل كتب: )، ويف

/ وكذا عدها أهل احلجاز45تسعون ومخس آيات( /و
(2)

، ويف سورة فاطر كتب: 

/ وكذا عدها 73فاطر أربعون ومخس آيات( /و )

املكي واملدين األول والكويف والبرصي
(3)

. 

وهو قد خيطئ يف كتابة عدد آيات السورة، وذلك كام حدث يف سورة الفرقان، 

 فقد كتب: )

/ ومل يعدها أحد كذلك، بل هم متفقون عىل 37الفرقان سبعون وست آيات( /ظ

آية 77أن عدد آياهتا: 
(4)

، وكذلك أخطأ يف سورة الشعراء فكتب: 

الشعرى مئتان وعرشون وتسع  )

/، ومل يعدها كذلك أحد، وكذلك يف أول سورة العنكبوت فكتب: 41آيات( /و

ذلك / ومل يعدها ك54ستون وسبع آيات( /ظ )

اجلميع 69أحد بل عدها: 
(5)

آية،  76، وكذا أخطأ يف سورة األحزاب فجعلها: 

آية باتفاق علامء العدد 73وهي 
(6)

. 

/، 11وقد تظهر الزخارف وفوقها كتابة غري ظاهرة كام يف أول سورة مريم /و

/ وأول الكالم كتبه فوق 49ومل تظهر يف سورة القصص إال )وثامن آيت( /و

 /.69ر، وكذا هي غري ظاهر يف أول سورة سبأ /ظالزخرفة فلم يظه

                                                        
  .379السابق:  ( 1)

  .387السابق: (  2)

  .387السابق:  ( 3)

  .406السابق:  ( 4)

  .392السابق:  ( 5)

  .402حسن املدد:  ( 6)
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وهناك تعليق كتب بلون مغاير وبشكل رأيس يف اجلهة اخلارجية من الصفحة 

/ وهو 33/وسورة فيها ستة وسبعني اهلل اهلل( فقال: )

خط قديم، ليس من كاتب املصحف، وحمتواه غري دقيق فإن تكرر لفظ اجلاللة يف 

 ما عددهُتا. ( مرة عىل80سورة النور هو: )

 111إن سورة اإلرساء عدها الكوفيون:  -مثال-ولكي نلخص الكالم نقول 

( آيات، عد الكوفيون منفردين ﴿خيرون 110آية، وعدها باقي علامء العدد: )

 ، وترك عدها باقي علامء العدد.107لألذقان سجدا﴾ اإلرساء: 

 واملالحظ عند هذه اآلية أن هذا املصحف مل يعدها آية هكذا:

، فلم يضع عالمة 15/ س: 4/ظسجدا  ويقولون﴾ ﴿

 النتهاء اآلية بعدها، فعىل ذلك هو يف هذه السورة ال يتبع العدد الكويف.

ونستطيع أن نقول إن هذا املصحف يقرتب من عدد أهل املدينة وخاصة عدد 

املدين األول، ولكن هذه النتيجة ال تستقيم مع ما ذكره يف سورة لقامن حيث قال: 

/ وهذا عد أهل العرق والشام61امن ثلثون آية وأربع آيات( /ظ)لق
(1)

، فيكون 

األقرب أنه يعد بعدد غري مروي يف كتب علم العدد، ألنه وإن كان يف إمجال آيات 

السور قد يوافق عدد املدين األول فإنه الفرش ال يوافقه يف كثري من املواضع، كام أنه 

كنه خيالفه يف اإلمجال الذي وضعه هلا يف قد وافق الدمشقي يف فرش سورة طه، ول

 أوهلا.

وهناك مجلة صاحلة من املصاحف القديمة ال تتبع عددا معينا من األعداد التي 

نعرفها وذلك مثل مصحف طوب قايب
(2)

، وقد تكون موافقة لبعض األعداد 

                                                        
  .398السابق:  (1)

 . 366-1/364انظر تفصيل ذلك باالستدالل يف معجم الرسم العثامين:  (2)
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املنقولة إلينا، فمصحف صنعاء الذي أخرجه أ. د. طيار آلتي قوالج حني دراسته 

رنته وجدته يتبع عدد: املدين األولومقا
(1)

. 

 

 

                              

 

                                                        
 . 460-1/458تأمله مفصال يف: معجم الرسم العثامين:  ( 1)
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 املالحق
 (1ملحق رقم )

 جدول يوضع بداية وهناية كل صفحة من اآليات مع سورها وأرقام آياهتا:

 السورة م
عدد 

 اآليات

احلزب 

 واجلزء

والتي تنتهي  -: ورقم اآلية التي تبدأ هباالصفحات

هبا
(1)

 

1  
ء اإلرسا

35-111 
77 

اجلزء: 

15 

1 :35-46 ،2 :46-56 ،3 :56-64 ،4 :64-

71 ،5 :71-82 ،6 :82-93 ،7 :93-100 ،8 :

100-110 ،9 :111 

 110 الكهف  2
اجلزء: 

16 

9 :1-10 ،10 :10-17 ،11 :17-21 ،12 :

21-28 ،13 :28-36 ،14 :36-47 ،15 :47-

55 ،16 :55-63 ،17 :63-76 ،18 :76-85 ،

19 :85-96 ،20: 96-107 ،21 :107-110 

  98 مريم  3

21 :1-7 ،22 :7-20 ،23 :20-33 ،24 :33-

45 ،25 :45-58 ،26 :58-67 ،27 :67-79 ،

28 :79-97 ،29 :97-98 

  135 طه  4

29 :1-16 ،30 :16-40 ،31 :40-55 ،32 :

56-70 ،33 :70-80 ،34 :80-90 ،35 :90-

104 ،36 :104-117 ،37 :117-129 ،38 :

129-135 

 112 نبياءاأل  5
اجلزء: 

17 

38 :1-3 ،39 :3-17 ،40 :17-30 ،41 :30-

43 ،42 :43-57 ،43 :58-73 ،44 :73-84 ،

45 :84-94 ،46 :94-109 ،47 :105-118 

                                                        
إىل(، وإنام فعلت ذلك ألين يف -)منأذكر أوال رقم الصفحة، ثم أتبعه بعدد اآليات يف هذه الصفحة  -1

 البحث أحلت إىل أرقام اآليات يف سورها، فيعلم رقم الصفحة يف هذا املصحف من هذا اجلدول. 
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  78 احلج  6

47 :1-4 ،48 :5-11 ،49 :11-18 ،50 :18-

28 ،51 :28-35 ،52 :36-42 ،53 :42-52 ،

54 :52-61 ،55 :61-70 ،56 :71-78 ،57 :78 

 118 املؤمنون  7
اجلزء: 

18 

57 :1-13 ،58 :13-24 ،59 :25-37 ،60 :

37-52 ،61 :53-69 ،62 :69-82 ،63 :82-

100 ،64 :100- 118،65 :118 

  64 النور  8

65 :1-10 ،66 :10-20 ،67 :20-27 ،68 :

27-31 ،69 :31-35 ،70 :35-42 ،71 :42-

51 ،72 :51-58 ،73 :58-61 ،74 :61-64 

 77 الفرقان  9
جلزء: ا

19 

74 :1-3 ،75 :3-13 ،76 :14-23 ،77 :23-

35 ،78 :35-45 ،79 :45-60 ،80 :60-75 ،

81 :75-77 

  227 الشعراء  10

81 :1-18 ،82 :18-41 ،83 :41-64 ،84 :

64-94 ،85 :94-123 ،86 :124-152 ،87 :

152-178 ،88 :178-204 ،89 :204-227 

 93 النمل  11
اجلزء: 

20 

89 :1-3 ،90 :3-16 ،91 :16- 28 ،92 :28-

40 ،93 :40-50 ،94 :50-61 ،95 :61-71 ،

96 :71-85 ،97 :85-93 

  88 القصص  12

97 :1-2 ،98 :2-11 ،99 :11-20 ،100 :

20-28 ،101 :28-36 ،102 :36-46 ،103 :

46-55 ،104 :55-63 ،105 :64-74 ،106 :

74-80 ،107 :80- 88 ،108 :88 

 69 العنكبوت  13
اجلزء: 

21 

108 :1- 10 ،109 :10-18 ،110 :18-27 ،

111 :27-34 ،112 :34-42 ،113 :42-51 ،

114 :51-61 ،115 :61-69 
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  60 الروم  14

116 :1-10 ،117 :10-22 ،118 :22-28 ،

119 :28-38 ،120 :38-46 ،121 :46-56 ،

122 :56-60 

  34 لقامن  15
122 :1-8 ،123 :8-16 ،124 :16-23 ،125 :

23-32 ،126 :32-34 

 30-19: 128، 19-5: 127، 5-1: 126  30 السجدة  16

 73 األحزاب  17
اجلزء: 

22 

129 :1-7 ،130 :7-17 ،131 :17-24 ،132 :

24-33 ،133 :33-38 ،134 :38-50 ،135 :

50-53 ،136 :53-62 ،137 :62-72 ،138 :

72-73 

  54 سبأ  18

138 :1-6 ،139 :6-13 ،140 :13-19 ،141 :

19-28 ،142 :28-34 ،143 :34-43 ،414 :

43-52 ،145 :53-54 

  45 فاطر  19
145 :1-5 ،146 :5-12 ،147 :12-22 ،148 :

22-32 ،149 :32-40 ،150 :40-45 

20  
-1يس 

57 
57 

اجلزء: 

23 

151 :1-16 ،152 :16-31 ،153 :31-45 ،

154 :45-57 
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 (2ملحق رقم )

 

 صحف )تأمل وضوح الكتابة وتماسكها(الوجه الشَّْعِري ألول ورقة في الم
وإذا ذكرت ربك ﴿ 46إلى اإلسراء:  ﴾،ذلك خير وأحسن تأويال﴿ 35من اإلسراء: 

 [﴾ه]في القرآن وحد
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 ظهر الورقة األولي الجهة اللحمية )تأمل الكتابة باهتة قليال(
 كشف الضر عنكم﴿ 56إلى اإلسراء: ﴾، ولوا على أدبــٰرهم ه[وحد﴿] 46 من اإلسراء:

 [﴾يال]ول تحو
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 ،32صورة وجه الورقة: 

 ﴾هو قائلها ومن﴿100إلى المؤمنون:  ﴾،ا وعظـــٰماكنا تٰرب[و﴿] 82من المؤمنون: 
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 77آخر صفحة وهي ظهر الورقة: 
 ﴾لهم فيها[ 56] متكــون﴿ 57إلى يس: ﴾، أيديكم وما خلفكم﴿ 45من يس: 
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 (3ملحق رقم )
ج األربعة املتقدمة يف امللحق رقم: جدول يوضح تفردات هذ املصحف بالنامذ

( مقارنة مع مصحف مطبوع يف قازان، واملصحف األمريي، ومصحف املدينة 2)

 النبوية:

 المدينة األميري قازان توبنجن الصفحة موضعها الكلمة
اإلرساء  الجبال

37 

 اجلبال اجلبال اجلبال اجلبل 5/: 1/و

اإلرساء  إناثا

40 

 نثاإ إنثا إناثا إنثا 9/: 1/و

اإلرساء:  شيء

44 

 يشء يشء يشء شاي 16/: 1/و

اإلرساء:  آذانهم

46 

 آذاهنم آذاهنم آذاهنم آَذهنم 20/: 1/و

       

اإلرساء:  أدبارهم

46 

 أدبرهم أدبرهم أدبارهم أدَبرهم 1/: 1/ظ

اإلرساء:  األمثال

48 

 األمثال األمثال األمثال األمَثل 5/: 1/ظ

اإلرساء:  وقالوا

49 

 وقالوا وقالوا وقالوا وَقلوا 5 /:1/ظ

اإلرساء:  عظاما

49 

 عَظام عَظام عظاما عظاما 6/: 1/ظ

اإلرساء:  رفاتا

49 

 ورفتا ورفتا ورفاتا ورَفتا 6/: 1/ظ
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اإلرساء:  حجارة

50 

 حجارة حجارة حجارة حجرة 7/: 1/ظ

اإلرساء:  لعبادي

53 

 لعبادي لعبادي لعبادي لعبدي 12/: 1/ظ

       

املؤمنون ترابا

 :82 

 ترابا ترابا ترابا تَربا 1/: 32/و

املؤمنون عظاما

 :82 

 عَظام عَظام عظاما عَظام 1/: 32/و

املؤمنون آباؤنا

 :83 

 آباؤنا آباؤنا آباؤنا آَبونا 2/: 32/و

املؤمنون صالحا

 :100 

 َصلحا َصلحا صاحلا َصلحا 20/: 32/و

       

 49يس:  واحدة

 53و

 9/: 77/ظ

 15و

 َوحدة َوحدة واحدة َوحدة

األجدا
 ث

/: 77/ظ 51يس: 

12 

األجدَ 

 ث

األجدا

 ث

األجدا

 ث

األجدا

 ث

/:77/ظ 56يس:  أزواجهم

19 

 أزَوجهم أزَوجهم أزواجهم أزَوجهم

/:77/ظ 56يس:  األرائك

20 

 األرائك األرائك األَرئك األَرئك
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 التوصيات والنتائج
حث بنتائج منها: احلفظ املعجز هلذا الكتاب، عىل مر األجيال وقد خرج الب

متحديا كل من حاول التشكيك أو الطعن يف ذلك، فإن بقايا تلك املصاحف 

القديمة هي بعينها املثبتة لدينا اآلن، فأي خلود وأي ثبات يوازي ثبات وخلود 

   ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱوإعجاز هذا القرآن الكريم، وصدق اهلل حيث قال: ﴿

 .[9احلجر:]﴾   ڱ

يرى الباحث أمهية االهتامم باملصاحف القديمة، وعمل الدراسات الالزمة 

حوهلا، وتشجيع الدارسني هلا، أن فيه مواجهة للهجامت التي ال زالت متوالية عىل 

قدسية القرآن الكريم من حيث نقله ومصدره وكل ما يتعلق به، وهو يفتح لدارسيه 

ة واسعة يف العيش يف ظالل القرآن، وما جينيه من علم آفاقا رحب -من املؤمنني-

 وهدى ورمحة.

واهتاممهم بعد اآلي حيث يضعون عالمات عىل الفواصل يف هنايات اآليات 

وعىل مواضع هناية العرش آيات بتمييز هلا، وضبطها بالنقط األمحر عىل طريقة أيب 

 األسود.

دد، هو اختيار متقدم اتفق وأن علم عدد آي القرآن الكريم املروي يف كتب الع

 عليه، وهناك أعداد أخرى ال زلنا نجدها يف املصاحف القديمة من خالل دراستها.

وهذه املصاحف تزودنا رسم كلامت مل تتكلم عنها مصادر الرسم، فتكون إثراءا 

 له وزيادة عليه.

 واحلمد هلل رب العاملني.



 (: دراسة وصفية تحليلية                د. بشير بن حسن الحميري MaVI165مصحف جامعة توبنجن رقم)

76 

 املراجعفهرس املصادر و
 المصاحف المخطوطة:

، هو اختصار السم املصحف املحفوظ يف املشهد احلسيني بالقاهرة، الحسينيالمصحف  -1

وكان موجودا قبل ذلك يف جامع )عمرو بن العاص(، ثم انتقل إىل املدرسة الفاضلية، 

وهو اآلن حمفوظ يف املكتبة املركزية للمخطوطات اإلسالمية( التابعة لوزارة األوقاف، يف 

لونة عن املخطوط من موقع )أهل التفسري(، القاهرة، وقد أخذت نسخة مصورة م

 ورجعت فيه إىل الصورة.

، وهو مصحف حمفوظ يف مكتبة فهد الوطنية، حصلت عىل نسخة مصحف الرياض -2

 مصورة باأللوان للمصحف من املكتبة، ورجعت فيه إىل نسخته املخطوطة.

(، 5122، وهو مصحف حمفوظ يف املكتبة الوطنية بباريس برقم: )مصحف مكتبة باريس -3

وقد رجعت إىل صورة ملونة من النسخة املحفوظة يف املكتب، هو مصحف شبه كامل 

( ورقة، مكتوبة عىل 299: )أوراقه(، جمموع 5122حمفوظ يف مكتبة باريس برقم )

الوجهني، عدا الورقة األوىل واألخرية، فوجه األوىل وظهر األخرية: فارغتان، وعليهام 

 سخته املخطوطة.ختم املكتبة، ورجعت فيه إىل ن

 المصاحف المطبوعة:
، نرش بعنوان: )املصحف الرشيف املنسوب إىل عيل بن أيب طالب ريض مصحف صنعاء -4

م، مركز 2011هـ، 1432اهلل عنه، نسخة صنعاء(، حتقيق: أ. د. طيار آلتي قوالج، 

 األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول، تركيا.

هذا املصحف بعنوان: )املصحف الرشيف، املنسوب إىل عثامن  ، نرشمصحف طوب قابي -5

بن عفان ريض اهلل عنه، نسخة متحف طوب قايب رساي(، تـحقيق: د. آلتي طيار قوالج، 

، منظمة املؤمتر اإلسالمي، مركز األبحاث للتاريخ 2007هـ 1428الطبعة األوىل، 

 بول، تركيا.مستابول، مطبعة نمونمة، اموالفنون والثقافة اإلسالمية باستا
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 /28/11هـ، املوافق: 22/1/1301حمرم:  كالم شريف، مصحف طبع في قازان -6

م، هبوامشه تعليق الختالف القراءات، مراجعة: شهاب الدين بن هباء الدين بن 1883

سبحان بن عبدالكريم القزاين املرجاين، حمفوظ يف مركز امللك فيصل للبحوث 

 (.742والدراسات اإلسالمية برقم: )

هـ، 1371، تم ترتيبه وجتليده بمطبعة دار الكتب املرصية سنة: المصحف األميري -7

م، مراجعة املشايخ: عيل حممد الضباع )شيخ املقارئ املرصية(، وحممد عل النجار 1952

وعبدالفتاح القايض عبداحلليم بسيوين أمحد عبدالعليم الربدوين وإبراهيم لطيف، حتت 

ن )وكيل اجلامع األزهر(، وعبداملجيد سليم )شيخ إرشاف الشيخني: عبدالرمحن حس

 (.115اجلامع األزهر(، حمفوظ يف مركز امللك فيصل برقم: )

 الكتب المخطوطة: 
هـ، له 471، أليب عبداهلل أحـمد بن أيب عمر األندرايب، ت: اإليضاح في القراءات -8

صورة يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ميكرو فلم رقم القسم: 

 ( صورته عنها.55/01( رقم احلاسب: )4368/4)

 الكتب المطبوعة:
)مصحف هبامشه القراءات(، حممد فهد خاروف،  الميسر في القراءات األربع عشر -9

م، دار الكلم الطيب، دمشق سوريا، 2000هـ، 1420الطبعة األوىل، 

 بريوت لبنان.

بن القاسم بن بشار ، أليب بكر حممد إيضاح الوقف والبتداء في كتاب اهلل عز وجل -10

هـ، حتقيق: حميي الدين عبدالرحـمن رمضان، 328األنباري النحوي، ت: 

 م، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق.1971-هـ1390د.ط.

، أليب عبداهلل حممد بن يوسف اجلهني، ت: البديع في رسم مصاحف عثمان -11

 -هـ1419 سعود بن عبداهلل الفنيسان، الطبعة األوىل: هـ، حتقيق: أ.د.442

 م، دار إشبيليا، للنرش والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية.1998
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هـ، حتقيق: 745، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس، ت: البحر المحيط -12

هـ، 1413عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض، الطبعة األوىل، 

 م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.1993

هـ، 444، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين، ت: ي القرآنالبيان في عد آ -13

هـ، مركز 1414حتقيق: أ.د. غانم قدوري احلمد، الطبعة األوىل، 

 املخطوطات والرتاث والوثائق، الكويت.

، أليب حفص عمر بن حممد العطار، ت نحو: التبيان في معرفة تنزيل القرآن -14

م، جممع 2012هـ، 1433هـ، حتقيق: د. هاشم بن هزاع الشنربي، 432

 امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، السعودية.

هـ، 852، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، ت: تقريب التهذيب -15

هـ، دار 1424حتقيق: أبو األشبال أمحد شاغف الباكستاين، الطبعة األوىل، 

 العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية.

أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي، ت:  ،الجامع ألحكام القرآن -16

هـ، حتقيق: د. عبداهلل الرتكي وحممد اخلن وحممد كريم الدين، الطبعة 671

 م، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان.2006هـ، 1427األوىل، 

، أليب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي، ت: حسن المدد في معرفة فن العدد -17

م، 2011 -هـ 1432 بن حسن احلمريي، د.ط، هـ، حتقيق: د. بشري732

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، اململكة العربية السعودية.

، دراسة وحتقيق: عبداهلل بن حممد املنيف، الطبعة دراسة فنية لمصحف مبكر  -18

 م، الرياض، السعودية.1998هـ، 1418األوىل، 

للعالمة حممد بن حممد بن  آندليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم ضبط القر  -19

هـ، تأليف العالمة: إبراهيم بن أمحد املارغني التونيس، 718إبراهيم اخلراز ت: 
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  ، .حتقيق الشيخ: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهريةهـ1349ت: 

هـ، من 720/حمرم/24مرص، َوَقْد اعتمدت يف النظم َعىَل خمطوطة كتبت يف:

 (.38ري بصنعاء برقم: )جماميع: خمطوطات اجلامع الكب

، أ. د. غانم قدوري رسم فواتح السور ورؤوس اآلي واألجزاء في المصحف الشريف -20

 .57، ص: 6و 5، س: 10احلمد، جملة البحوث والدراسات القرآنية، ع: 

، أليب العباس الفضل بن شاذان ت بعد: سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله -21
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  امللخص
من أهم املسائل والتي هلا عالقة باختالف عّد اآلي وتباين مذاهبه فيها ما يتعلق 

بسورة الفاحتة واالختالف يف عّد آياهتا، إذ هي أعظم سورة يف القرآن الكريم؛ مما 

يستوجب دراسة ذلك، وتوجيهه، وإبراز ما يرتتب عليه من آثار، وأحكام، بجمع 

د آي الفاحتة عند القراء، مع تناول جوانب الرواية أطراف مسألة االختالف يف ع

 والدراية ومناقشة األسباب واآلثار.

 تهدف الدراسة لما يلي: 
 إظهار أسباب نشأة اختالف عّد اآلي يف سورة الفاحتة. -1

 معرفة اختالف مواضع عّد اآلي يف الفاحتة عند مذاهب أهل العدد. -2

احتة، وبيان استدالالت مذاهب أهل توجيه اختالف عد اآلي يف سورة الف -3

 العدد فيها.

 إظهار اآلثار واألحكام املرتتبة عىل اختالف عد اآلي يف سورة الفاحتة. -4

 التوفيق واجلمع بني األقوال واآلراء املتعارضة يف عّد آي الفاحتة. -5

 ومن أهم النتائج التي وصل إليها البحث: 
وتباين مذاهب أهل العدد أّدى إليه  االختالف يف عّد آي القرآن الكريم، -1

االختالف يف النقل والرواية، فيام ورد به نص، واالجتهاد بالقياس عىل نظائره فيام 

 مل يرد به نص، وال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف القرآن وال نقص منه.

اء عىل انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقه -2

أن عدد آي سورة الفاحتة سبع آيات إمجاالً، خمتلفة التفصيل والتعيني عند مذاهب 

 أهل العدد.

اختالف الرواية يف البسملة يف الفاحتة عند القراء كان السبب  يف اختالف  -3

أدى إليه االعتامد عىل النص  ﴾ڦڤ  ڤ ﴿ واختالف العّد يف : العّد فيها،

 م موافقة املجمع عليه يف كون الفاحتة سبع آيات.الوارد يف احلديث، مع لزو
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حكم البسملة يف الفاحتة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا  -4

نزلت يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بعض األحرف، واختالف العدِّ فيها 

كاالختالف يف أوجه القراءات، واألقوال فيها ترجع إىل النفي واإلثبات، وكالمها 

 يح. صح
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 املقدمة

احلمد هلل املنفرد باخللق والتدبري، الواحد يف احلكم والتقدير، امللك الذي ليس 

ل وْصِفه عن الشبيه والنظري.  كمثله يشء وهو السميع البصري، املتقّدس يف كاما

ز إال يف طاعته، وأشهد أن ال إله إال اهلل قيوم السموات واألرضني، الذي ال فو

ِغنى إال يف االفتقار إىل رمحته، وال حياة إال يف  ِعّز إال يف التذلل لعظمته، والوال 

 رضاه، وال أنس إال يف قربه.

وأشهد أن نبينا حممدًا عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني، وحجة عىل العباد 

 حق جهاده، حتى أمجعني، بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهلل

أتاه اليقني، فصلوات اهلل وسالمه عليه، وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين، 

 وأزواجه أمهات املؤمنني، ومن سار عىل هنجهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدين.

 أما بعد:

فإن كتاب اهلل هو احلبل املتني، والرصاط املستقيم، أنزله اهلل هدًى للمتقني، 

نني وموعظًة للناس أمجعني، هو نور األبصار، ودليل البصائر، نْظُمه ونورًا للمؤم

  گگ ﴿  ومدارسته سعادة، وتالوته حياة للقلوب، قال تعاىل: بديع، ولفظه معجز،

 .[1]هود:  ﴾ ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں 
لٍم ومن العلوم التي نالت رشف التعلُّق بكتاب اهلل علُم عدِّ اآلي، وكلُّ ع

ف متعلَّقه، فعلم عّد اآلي ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل،  ا يارُشف برشا

 إذ هو اشتغال بحرص آيات القرآن الكريم وإحصاء عددها، وبيان مواضعها.

وِمن أهم ما اشتدت إليه حاجة »يقول الشيخ أبو عيد رضوان املخلاليت: 

بني ما يتعلق بمعرفة فواصل الطالبني، وامتدت نحوه أعناق املهرة من الراغ

اآليات، ومبادئها وما اتفق عىل عّده منها، وما جرى اخللف فيها، كيف ال! وقد 
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.. ثم نقلها كذلك اخللف عن السلف،  اشتغل بضبطها أكابر الصحابة األعالم 

«وألفوا فيها التآليف البليغة نظاًم ونثرا
 (1)

. 

آلي الختالفهم يف حتديد مواضع ومن املعلوم أنه قد تعددت مذاهب أهل عدِّ ا

انتهاء اآليات، واختلف عدد آي القرآن عىل حسب ذلك، مع أنه ال عالقة هلذا 

االختالف بألفاظ القرآن، فهي ثابتة ال زيادة فيها، وإنام اخلالف يف حتديد موضع 

 هناية اآلية فقط.

 وإن خصائص مسائل علم عّد اآلي ودقائقه قد قّل تناوهلا، وعزَّ كْشُف 

حواجبها، واختفى إظهار آثارها، وإبراز أوجه فرائدها، مما يستوجب البحث 

 والتنقيب.  

وإن من أهم املسائل والتي هلا عالقة باختالف عّد اآلي وتباين مذاهبه فيها ما 

 يتعلق بسورة الفاحتة واالختالف يف عّد آياهتا.

وركن الصالة إذ هي أعظم سورة يف القرآن الكريم، وفاحتة الكتاب املبني، 

 ومبتدؤها، وهذا يوجب االهتامم هبا وبعّد آياهتا.

وقد حصل اختالف بني مذاهب أهل العّد يف تعيني موِضعني من مواضع 

رؤوس آياهتا، مما يستوجب دراسة ذلك، وتوجيهه، وإبراز ما يرتتب عليه من آثار، 

 مسألة حرّية باإلظهار واإلشهار. وأحكام، إذ هي

 (.اختالُف عدِّ اآلي في ٌسورة الَفاِتحة توجيُهُه وأثُره) ن:وجعلت البحث بعنوا

 أهمية البحث:
تنطلق أمهية البحث من ارتباطه الوثيق بكتاب اهلل عز وجل ثم بتناول مسألة 

مرتبطة بعلم من أهم علوم القرآن، وهو علم عّد اآلي، وخصوصًا واملسألة تتناول 

 . اختالف عّد أعظم سورة يف كتاب اهلل عز وجل
                                                   

 .86القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز عىل ناظمة الزهر للمخلاليت: ص  (1)
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 .عند مذاهب أهل العدد منشأه، وتوجيههاختالف عدِّ آي الفاتحة الفصل األول: 
 وفيه مباحث: 

 منشأ االختالف يف عدِّ اآلي بني التوقيف واالجتهاد.المبحث األول: 

 عدد آي الفاحتة عند علامء العدد، ووجوب قراءهتا يف الصالة.المبحث الثاني: 

اختالف مواضع عدِّ آي الفاحتة عند مذاهب أهل العدد المبحث الثالث: 

 .وتوجيهه

 وفيه مطالب: 

   مواضع عّد آي الفاحتة عند مذاهب أهل العدد.المطلب األول: 
ن عّد البسملة، وترك عّد:المطلب الثاني:    .﴾ڤ   ڦ    ﴿ توجيه مذهب ما

ن عّد:المطلب الثالث:    وترك عّد البسملة. ،  ﴾ڤ   ڦ ﴿ توجيه مذهب ما

 اآلي.وجيهه، وأثره في عدِّ االختالف في عّد البسملة في الفاتحة تالفصل الثاني: 
 وفيه مباحث:
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 البسملة يف الفاحتة، وأثره فيها. قرآنيةاختالف العلامء يف المبحث األول: 
 وتوفيقه مع توجيهه، اختالف الرواية يف البسملة عند القراء، :المبحث الثاني

 اختالفهم يف عّدها.
  : عّد آي الفاحتة يف املصاحف العثامنية.المبحث الثالث

 وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات. اةمة: اخل

 ثم الفهارس واملراجع.

وبعد فهذا البحث جهد املقل، ومن اهلل أستمد العون والسداد، فام كان فيه من 

صواب فمن ريب، وما كان من خطأ فمن تقصريي والشيطان، وأمحد اهلل عىل عونه 

 هًا أو تصويبًا، أو دعاًم.وتوفيقه، وأتقدم بالشكر اجلزيل لكل من أسدى إيّل توجي

 وأرجو من الكريم املنان أن يقبله عنده، وأن جيعله خالصًا لوجهه.

 واهلل املوفق واملعني.

 الدراسات السابقة:
علم عّد اآلي من علوم القرآن التي نالت حظها من التأليف والتدوين، وغالب 

م يتناول وصف اختالف مذاهب أهل عدِّ آي القرآن الكري م وتفصيله يف ما ُقدِّ

حتديد مواضع رؤوس اآلي يف القرآن الكريم، وهي املؤلفات املشهورة يف علم عدِّ 

 آي القرآن الكريم.

ولكن يقّل يف الساحة أن ترى مؤلفًا يناقش مسألًة من خصائص مسائل علم عّد 

 اآلي، ويسلط الضوء عليها موضحًا توجيهها، وأثرها، مما يربز علم عّد اآلي.

ضع رؤوس اآلي يف سورة الفاحتة منقول يف كتب علم عّد اآلي وتعيني موا

 ومنظوماته املعروفة، ومنسوب إىل ناقليه من أهل عد اآلي.

ن كتب يف مسألة اختالف عد اآلي يف سورة الفاحتة إيضاحًا  ولكن مل أر ما

 ألسبابه، وتوجيهًا ملذاهب أهله، وإبرازًا لآلثار املرتتبة عليه.



 (ه1436 ذو الحجة)             العدد العشرون          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

93 

مها بام ييل:وقد ةميَّزت هذه ال  دراسُة التي ُأقادِّ

عىل دراسة متكاملة فيه، مجع  -حسب اطالعي  -معاجلة موضوع مل أقف  -1 

أطراف مسألة االختالف يف عد آي الفاحتة، عند القراء ومذاهب أهل العدد، وأبرز 

 توجيهها وأثرها .

تناولات الدراسُة جوانب الرواية والدراية، فأوضحت مذاهب أهل العّد  -2

 واختالفهم يف عد آي الفاحتة مع التوجيه هلا، ثم ناقشت األسباب واآلثار. 

اتَّبعات الدراسة منهج السهولة والتقريب واالختصار والتذليل، وكان  -3

االعتامد فيها عىل أقوال العلامء السابقني، مع التحليل واالستدالل واملناقشة 

 العلمية اجلادة.

 ،،،. أمل بإخالصيدرك هذا الناظر بإنصاف، واملت
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 التمهيد
 :تعريف علم َعدِّ اآلي، وأهميته، وفوائده، وآثاره

ادًا، يقول ابن فارس:  تعريفه: لغة: ْعدا ّدًا، وتا ه عا ُعدُّ ُه يا دَّ ، عا
ِ
: إِْحصاُء اليشء دُّ العا

ّد الذي» «هو اإلحصاء العني والدال أصٌل صحيٌح واحٌد ال خيلو ِمن العا
(1)

، 

ْبلُغه، واجلمع أاعداد دُّ وما ُد: مقدار ما ُيعا دا ، تقول: واملعُدوُد ما وقع ، والعا دُّ عليه العا

ّدًا فأنا ه عا دُت اليشءا أُعدُّ دا ، واليشُء معدوٌد، قال األخفش:  عا  ومنه قوله تعاىل:»عادٌّ
علاه ذا عدد[ 2]اهلمزة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ   ﴿ « ، أي: جا

(2)
. 

ع آية، وهي العالمة، وسميت اآلية من القرآن آية؛ ألهنا عالمٌة مج: واآلي

النقطاع كالم من كالم
(3)

، أي: (جاء القوم بآيتهم)، تقول: (اجلامعة)، وتطلق عىل: 

«ومعنى اآلية من كتاب اهلل تعاىل مجاعُة ُحروٍف »بجامعتهم، قال اجلوهري: 
(4)

 ،

ب ِمن مجٍل ولو تقديرًا ذو مب دأ ومقطع مندرج يف سورةوهي: قرآٌن مركَّ
(5)

  . 

فنٌّ ُيبحث فيه عن سور القرآن وآياته من حيث بيان » واصطالحاً: علم عدِّ اآلي:

ه منها، معزوًا ملذاهب  عدد آي كلِّ سورة ورأِس اآلية ومبدئها، وما اختلف يف عدِّ

«أهله
 (6)

. 

                                                   
 .4/29 (عد)مقاييس اللغة البن فارس: مادة:  (1)

، وانظر: لسان العرب البن منظور: مادة: 2/505 (عدد)نقله اجلوهري يف الصحاح يف اللغة: مادة:  (2)

 .8/353 (عدد)للزبيدي: مادة:  ، وتاج العروس4/2833 (عد)

 .1/206 (أيا)، ولسان العرب البن منظور: مادة:8/441، (أيا)انظر: العني للخليل: مادة:  (3)

 .6/2275: (أيا)الصحاح يف اللغة للجوهري، مادة:  (4)

القرآن:  ، ونقله عنه السيوطي يف اإلتقان يف علوم204قاله اجلعربي يف: حسن املدد يف معرفة فن العدد:  (5)

1/230. 

، ولوامع البدر يف رشح ناظمة الزهر لعبد اهلل األيويب: 28انظر: حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (6)

 =، ومعامل اليرس90يز عىل ناظمة الزهر للمخلاليت: ص، والقول الوجيز يف فواصل الكتاب العز5خ/
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 أهمية علم عدِّ اآلي، وفوائده، وآثاره:
دِّ اآلي ِعلٌم ُيبن وتعدادها،  القرآنيةى عليه معرفُة مواضع رؤوس اآليات ِعلم عا

وما اتفق وما اختلف عليه منها، فهو متعلِّق بالقرآن الكريم، وكلُّ علٍم يارُشف 

برشف متعلَّقه، فهو ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل، إذ هو اشتغال 

 بحرص آيات القرآن الكريم وإحصاء عددها، وبيان مواضعها.

ن بعدهم ِمن التابعني وأئمة القراءة؛ تعظياًم للقرآن ×  به صحابة النبي  اهتم ثم ما

 الكريم؛ وحياطًة له من الزيادة والنقصان. 
 يقول اإلمام الشاطبي:

ااااُظ أاْساااالفاُهم عنُاااوا أاى احلفَّ  وملاااا را
 

ْضااِل والاارِب   اان ُأِويل الفا ُنوهااا عا وَّ هبااا دا
(1) 

والتابعني بعدِّ  اهتامم أسالفهم من الصحابة  أي: ملا رأى حّفاُظ القرآن عظيما  

اآلي نشطت مهمهم جلمع قواعده، وتأليف فرائده
(2)

 . 

وكان الذي دعاهم إىل ذلك مع ما فيه من تعظيم »ويقول أبو عمرو الداين: 

القرآن وتبجيله، وحياطته ِمن مدخل الزيادة والنقصان فيه؛ التعريف بام لقارئ 

ه، أو بعضه، ِمن احلسنات إذ كان له بكلِّ حرٍف منه عرش القرآن إذا هو تاله كلَّ 

«حسنات
 (3)

. 

اعلم أن قوًما جهلوا العدد فقالوا: ليس بعلم، وإنام »ويقول أبو القاسم اهلذيل: 

ج به سوقه، ويتكرّب به عند الناس ... قال: وهذا جهل ِمن  اشتغل به بعضهم لريوِّ

                                                   
عدِّ آي القرآن، أ د. أمحد شكري: ص ، وامليرس يف علم 7رشح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القايض: ص =

10. 

 (، ت/ د. أرشف طلعت.16متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (1)

 .64بشري اليرس رشح ناظمة الزهر، لعبد الفتاح القايض: ص  (2)

 .75البيان يف عد آي القرآن، أليب عمرو الداين:  (3)



 د. ناصر بن سعود القثامي  اختالف عد اآلي في سورة الفاتحة توجيُهُه وأثُره                                  

96 

يه من العلم .. ولو مل يكن ِعلاًم ملا اشُتغل قائله، مل يعلم مواقع العدد، وما حيتوي عل

« به يف زمن الصحابة
(1)

. 

بنان، وينسب لقد اعتنى أئمة القراءة بعلم عّد اآلي حتى أصبح يشار إليهم بال

 . بلدان أهل اإلسالمواملدينة، والكوفة، والبرصة، ويف غريها من  إليهم العّد يف مكة،

عليه مدار حتديد مقدار التعّلم لآليات إبان  وال غرو يف ذلك فقد كان هذا الِعلمُ 

كانوا ال يتجاوزون العرش اآليات حتى  ، فالصحابة ×التّلقي من النبي 

ل ما يتعّلموا ما فيها من الِعلِم والعا
(2)

. 

ل عىل النبي   ×وجاءت اإلشارة يف أحاديث نزول الوحي إىل اعتبار العدد يف املنزَّ
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ فأنزل اهلل تعاىل: »يف حادثة اإلفك: تقول عائشة 

«  العرشا اآليات كلَّها [ 11]النور:  ﴾  پپ
(3)

.

رون توقيت عبادات النبي  وكان الصحابة الكرام  بقدر عدد  ×يقدِّ

ثم قام إىل  ×تسّحرنا مع رسول اهلل »قال:  اآليات، فعن أنس بن مالك 

حور « ، قال: قادُر مخسنيالصالة، فقيل: كم كان بني اآلذان والسَّ
(4)

. 

ويف السنة املطهرة ورد حتديد األجر والثواب بقراءة عدد من اآليات معني،  

أّيكم  »ونحن يف الصفة فقال:  ×قال خرج رسول اهلل  فعن عقبة بن عامر 
يحّب أن يغدو كلَّ يوم إلى بُطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين َكْوَماَوْيِن في 

                                                   
 .102الكامل يف القراءات أليب القاسم، يوسف اهلذيل: ص  (1)

، 1/80، والطربي يف تفسريه: 6/117: (يف تعليم القرآن كم آية)أخرجه: ابن أيب شيبة يف مصنفه: باب:  (2)

هذا حديث صحيح اإلسناد،  »، وقال: 1/743، واحلاكم يف املستدرك: 38/466، وأمحد يف مسنده: 

 .« ومل خيرجاه

ڄ ڄ  ڃ   ڃ   ڄ ڄ ﴿باب: ( تفسري القرآن)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (3)

 .6/101:  ﴾ڃ  ڃ  

: : قدر كم بني السحور وصالة الفجر، باب( كتاب الصوم)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (4)

2/29 . 
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أفال يغدو أحدُكم  »، فقلنا يا رسول اهلل نحبُّ ذلك، قال: قطع رِحم غير إثٍم وال
إلى المسجد فَ يَ ْعَلَم أو يقرأ آيتين من كتاب اهلل عز وجل خيٌر له من ناقتين، 

« وثالث خير له من ثالث، وأربع خير له من أربع، وِمن أعدادِهّن من اإلبل
 (1)

. 

 يقول اإلمام الشاطبي:
 رازا آيااااةٍ وقااااد صااااّح عنااااه أنَّ إِحاااا

 
ااا ِماان اإلباال احلْماار  فضااُل ِماان كْوما  ألا

تعّلم آية من كتاب اهلل تعاىل أفضل من ناقة سمينة »يقول عبد الفتاح القايض:  

عظيمة السنام .. وتلك فائدة من فوائد معرفة هذا العلم إذ ال حيصل لإلنسان 

« العمل هبذا إال بمعرفة العدد، وتعّلم مبدأ اآلية ومنتهاها
(2)

. 

بالعّد بعقده باألصابع يف الصالة، فقد ورد عن ابن  وورد اهتامم الصحابة 

ون اآلي يف الصالة وعائشة  وابن عباس  عمر  أهنم كانوا يعدُّ
(3)

. 

« العدد مسامري القرآن»عن محزة الزيات قال:  وعن ابن مسعود 
(4)

. 

                                                   
باب فضل قراءة القرآن يف الصالة )، (صالة املسافرين وقرصها)أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب:  (1)

 .2/71: (قراءة القرآن يف ثواب)، وأبو داود يف سننه: باب: 1/552(وتعلمه

(، وانظر رشحه: معامل اليرس رشح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القايض: 14متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (2)

 .6ص 

أنه كان  ×من طريق عبد اهلل بن عمرو مرفوعًا إىل النبي  13/577أخرج الطرباين يف املعجم الكبري:  (3)

ُعدُّ اآلي يف الصالة يف ذلك ابن أيب شيبة يف مصنفه،  من الروايات عن الصحابة  ، وساق عدداً «يا

باب: مان عدَّ )، والبيهقي يف السنن الكربى: 1/426( باب: يف عدد اآلي يف الصالة من مل ير به بأساً )

، وورد عّد اآلي بعقد األصابع عن 41، والداين يف البيان يف عد اآلي: ص 2/359: (اآلي يف صالته

كأيب عبد الرمحن السلمي، وابن سريين، ومنهم من قرصه عىل النافلة ومنهم من أطلقه عدد من التابعني 

 يف الفريضة والنافلة.   

، 3، والشيخ املتويل يف حتقيق البيان يف عد آي القرآن: ص 102نقله اهلذيل يف الكامل يف القراءات ص  (4)

تالف عدد آيات القرآن أليب حفص العطار: وانظر يف أمهية عد اآلي: التبيان يف معرفة تنزيل القرآن واخ

، 1/230، واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:1/233، وفنون األفنان البن اجلوزي: 101ص 

، 225 – 193ومقدمة كتاب: حسن املدد يف معرفة فن العدد للجعربي، دراسة د. بشري احلمريي: ص 

 . 34شكري: ص  وامليرس يف علم عد آي القرآن لألستاذ الدكتور، د. أمحد
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 فوائد علم عدِّ اآلي وآثاره: 
ىل إدراك األجر والثواب املرتتب عىل قراءة عدد معرفة عدِّ اآلي يوصل إ: أوالً 

ن حفظ  »قال:  ×أن النبي  معني من اآليات القرءانية، فعن أيب الدرداء  ما

جال « عرشا آيات ِمن أّول سورة الكهف ُعِصم من الدَّ
 (1)

.  

معرفة عّد اآلي يوصل إىل اّتباع السنة فيام جاءت به من حتديد قراءة عدد : ثانياً 

آيات القرآن يف بعض العبادات كالصالة واألذكار وغريها، فعن أيب برزة معني من 

يقرأ يف الفجر ما بني الستني إىل املائة  ×ول اهلل اان رسااك »ال: اق ي ااألسلم

« آية
 (2)

. 

يف قراءته بالوقف عىل  ×معرفة عّد اآلي يؤدي إىل االقتداء بالنبي : ثالثاً 

كان »، حيث قالت:  ×صفة قراءة النبي  يف رؤوس اآليات، حلديث أم سلمة 

يقّطع قراءته يقول: احلمد هلل رب العاملني، ثم يقف، الرمحن  ×رسول اهلل 

 « الرحيم، ثم يقف
(3)

. 

تظهر صلته به جلّية يف باب اإلمالة، : وأما آثار علم عّد اآلي: ففي علم القراءات

باهبا أليب عمرو  عند إمالة رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عرشة املفّصلة يف

البرصي، وورش عن نافع، حيث من أصول قراءهتام تقليل رؤوس آي هذه السور 

قوالً واحدًا، فلو مل يعرف القارئ رؤوس اآلي، والعدد املعتمد يف رواية ورش، 

                                                   
، والرتمذي 2/142 (فضل سورة الكهف)، باب: (صالة املسافرين)أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب:  (1)

هذا حديث حسن  »وقال:  (باب: ما جاء يف فضل سورة الكهف)، (فضائل القرآن)يف سننه، كتاب: 

 .5/162: «صحيح

 .1/114قت الظهر عند الزوال: ، باب: و(مواقيت الصالة)أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:  (2)

هذا حديث صحيح عىل »، وقال: 2/252، واحلاكم يف املستدرك: 4/65أخرجه أبو داود يف سننه:  (3)

وقال الذهبي: عىل  رشط الشيخني ومل خيرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عىل رشطهام عن أيب هريرة 

 رشط البخاري ومسلم. 
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وهو العدد املدين الثاين، ويعرف العدد املعتمد يف قراءة أيب عمرو؛ وهو العدد 

ا استطاع معرفة ما يقلَّل باتفاق أو باختالفالبرصي، أو املدين األول مل
(1)

. 

 : في األحكام الفقهية
عّد اآلي ارتبط بأحكام تتعلق بفقه الصالة، وفريضة اجلمعة، واعتربت صحتها 

 بقراءة عدد معني ِمن آي القرآن، وهي كالتايل:

 ورود النص بوجوب قراءة الفاحتة سبع آيات، عىل خالف يف عّد آياهتا، أو: أوالً 

 سبع آيات ملن مل حيفظها، )وسنتطرق له يف بحثنا هذا بإذن اهلل تعاىل(.

اعتبار العدد يف صحة خطبة اجلمعة، وقراءة آية كاملة يف إحدى اخلطبتني، ثانيًا: 

وقد ذهب مجهور العلامء إىل أن قراءة القرآن يف اخلطبة ركن ال تصح إال هبا، 

ةواختلفوا يف مقدار القراءة، فأوجب املالكي
(2)

، والشافعية
(3)

، ورواية عن أمحد
(4)

 ،

وهو الصحيح عند أصحابه، قراءة آية تامة يف اخلطبة سواء كانت طويلة أو قصرية، 

كانت صالة رسول اهلل قصدًا وخطبته »قال:  مستدلني بحديث جابر بن سمرة 

ر الناس « قصدًا يقرأ آيات ِمن القرآن، ويذكَّ
(5)

. 

                                                   
، والنرش يف القراءات العرش البن اجلزري: 2/442د للسخاوي: انظر: فتح الوصيد يف رشح القصي (1)

، والعدد املعتمد يف املصاحف 9، وعّد اآلي دراسة موضوعية مقارنة د. السامل اجلكني: ص 2/48

 .4/1685املطبوعة، د. باسم السيد، ضمن بحوث ندوة طباعة القرآن بمجمع امللك فهد : 

 .1/379كبري: انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح ال (2)

 .1/286، ومغني املحتاج للرشبيني: 3/375انظر: املجموع رشح املهذب للنووي:  (3)

 .2/174، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي: 2/226انظر: املغني البن قدامة:  (4)

، وأبو داود يف سننه، 3/11: (باب ختفيف الصالة واخلطبة)، (صالة اجلمعة)أخرجه مسلم، كتاب:  (5)

باب ما جاء يف قصد )، والرتمذي يف سننه، 2/322: (باب الرجل خيطب عىل قاْوس)، (ب الصالةكتا)

 .2/381 «حديث حسن صحيح»، وقال: (اخلطبة
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ما دون آية إذا استقلَّ بمعنىوذهب احلنابلة إىل أنه جيزئ 
(1)

وذهب احلنفية إىل  ،

أن أقله ثالث آيات، أو آية طويلة
(2)

، وعىل هذا فكيف يستطيع اخلطيب أن يطبق 

 ذلك دون التيقن من معرفة عّد اآلي.

اعتبار العدد يف معرفة ما جتزئ قراءته بعد الفاحتة يف الصالة، حيث ذهب : ثالثاً 

نابلة، إىل أنه يسن للمصيل أن يقرأ شياًا من القرآن بعد املالكية، والشافعية، واحل

الفاحتة، ونص بعضهم عىل تعيني قراءة آية واحدة، برشط أن تكون طويلة، أو قراءة 

سورة قصرية قدرها ثالث آيات
(3)

. 

 في علوم القرآن: 
اعتبار العدد يف حتديد القدر املعجز من القرآن الكريم، حيث نص عدد من 

أن اإلعجاز ال يقع بأقل من ثالث آيات قصار، أو آية طويلة تعادهلا، فام  العلامء عىل

 مل ُتعرف اآلية ال يمكن أن نقف عىل القدر املعجز من القرآن
(4)

. 

 

 

 

                              

 

                                                   
 .2/160، واملبدع يف رشح املقنع البن مفلح: 2/226انظر: املغني البن قدامة:  (1)

 .2/26انظر: املبسوط للرسخيس:  (2)

، ونفائس 1/113، واختالف األئمة العلامء ليحيى بن ُهبارية: 1/162بيني: ( انظر: مغني املحتاج للرش3)

 .24البيان للقايض: 

، وأشار إليه السيوطي يف 108، واهلذيل يف الكامل: ص 254قال بذلك الباقالين يف إعجاز القرآن: ص  (4)

 .2/334، وأيده الزرقاين يف مناهل العرفان: 4/20اإلتقان يف علوم القرآن: 
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 الفصل األول
 مذاهب أهل العدد منشأه، وتوجيهه اختالف عدِّ آي الفاحتة عند

 املبحث األول
 قيف واالجتهاداالختالف يف عدِّ اآلي بني التو منشأ

اها منه  ×من املعلوم أن السورة من القرآن ذات العدد تنزل عىل النبي  ، ويتلقَّ

إن سورًة ِمن »: ×، وكان يشري إىل عدد آياهتا أحيانًا، كقوله صحابته الكرام 

عت لرجٍل حتى ُغِفر له، وهي: القرآن ثالثون فا  ﴾ ٻ   ٻٱ  ٻ  ﴿ آية شا

 « [1]امللك:
(1)

هلل رب العالمين سبع  الحمد»: -عن سورة الفاحتة  -: ×، وقوله 
«..آيات

(2)
. 

بعض اآليات املعدودة، مخسًا مخسا، وعرش آيات  يقرئ الصحابة  ×وكان 

 ال يتجاوزوهنا إىل عرش أخرى حتى يتعلَّموا ما فيها ِمن العلم والعمل.

، وحددوا  ×ام سمعوا من النبي كانوا يضبطون عدَّ اآلي ك والصحابة 

وه، بل كانوا يُعوُدون عند االختالف يف عّد اآلي إىل النبي  مواضع اآلي كام تلقَّ

اختلفنا يف سورة فقال بعضنا: ثالثني، وقال  »قال:  ، فعن ابن مسعود ×

فأخربناه، فتغري لونه فأرّس إىل عيّل شياًا،  ×البعض: اثنتني وثالثني. فأتينا النبي 

« يأمركم أن تقرءوا القرآن كام ُعّلمتم ×لتفت إلينا عيلٌّ فقال: إن رسول اهلل فا
(3)

. 

                                                   
، وقال: 5/164 (باب: ما جاء يف فضل سورة امللك)، (فضائل القرآن)أخرجه الرتمذي يف سننه،كتاب:  (1)

، وقال: 1/767: (باب: ذكر فضائل سور، وآي متفرقة)، واحلاكم يف املستدرك، «هذا حديث حسن»

 .«هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»

جممع  «رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات»ثمي: ، وقال اهلي5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (2)

 .، من حديث أيب هريرة 1/149، والبيهقي يف سننه: 2/109الزوائد: 

، وضياء الدين «إسناده صحيح » ، وقال حمققه: الشيخ أمحد شاكر:1/527أخرجه أمحد يف مسنده:  (3)

 .2/237املقديس يف املختارة: 
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وقد تعددت مذاهب أهل عدِّ اآلي الختالفهم يف حتديد مواضع انتهاء اآليات، 

 .واختلف عدد آي القرآن عىل حسب ذلك

واختالف  وأجاب العلماء عن أسباب االختالف في عّد آي القرآن الكريم،

 هل العدد، بأمور عدة منها ما ييل:  مذاهب أ

واعلم أن سبب اختالف العلامء  »ما ذكره الزركيش وغريه، بقوله: : الوجه األول

كان يقف عىل رؤوس اآلي للتوقيف، فإذا ُعِلم حملُّها  ×يف عدِّ اآلي .. أن النبي 

« وصل للتامم فيحسب السامع أهنا ليست فاصلة
 (1)

. 

و عمرو الداين، والسخاوي وغريمها، أن االختالف ما ذكره أب: الوجه الثاني

الواقع هو عىل نحٍو من اختالف أوجه القراءات، اختالف تنوٍع راجع إىل النقل 

 والرواية.

وعدد مجل آي السور عىل اختالف ذلك واتفاقه  »يقول أبو عمرو الداين: 

ذلك  هم الذين تلّقوا ، ومأخوذ عنه، وأن الصحابة  ×مسموع من رسول اهلل 

« منه كذلك تلقيًا كتلقيهم منه حروف القرآن واختالف القراءات سواء
 (2)

. 

.. مِل وقع اختالف، قلت: األمر يف ذلك عىل نحو من »ويقول السخاوي:  

« اختالف القراءات، وكلها مع االختالف راجع إىل النقل
 (3)

. 

شار إىل ذلك هذا العلم يدخله االجتهاد يف بعضه ال كله، كام أ: الوجه الثالث

الشاطبي
(4)

، والقسطالين
(1)

، وطاهر اجلزائري، والشيخ عبد الفتاح القايض، 

 وغريهم، ومن هنا اختلف العاّدون كام سيأيت بيانه.

                                                   
، وقال بذلك اجلعربي يف حسن املدد يف معرفة فن العدد: 1/252زركيش: ( الربهان يف علوم القرآن لل1)

 .29، وعبد الرازق موسى يف املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب العزيز: ص 243ص 

 .40البيان يف عّد آي القرآن: ص  (2)

 .321مجال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: ص  (3)

 .78وانظر رشحه يف: بشري اليرس لعبد الفتاح القايض:  (، 28متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (4)
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والظاهر أن أكثر الفواصل قد ُأثبِتت بطريق النظر »يقول طاهر اجلزائري: 

جدًا، واألمر ليس واالجتهاد، فإن قيل إن هذا يقتيض أن يكون اخلالف فيها كثريًا 

يكون اخلالف كثريًا جدًا يف األمور الغامضة البعيدة الاُمْدرك،  كذلك، قيل: إنام

 والفواصل يف أكثر املواضع ليست كذلك.

ين اتفقوا يف مواضع عىل عدِّ كلامٍت من الفواصل  فإن قيل: قد ثبت أن العادِّ

كلامت من الفواصل وهي ال تشبه الفواصل، كام اتفقوا يف مواضع عىل ترك عدِّ 

وهي تشبه الفواصل، قيل: إن ذلك ال ُيستبعد أن يكون مما وقفوا فيه عىل أثر يقتيض 

« ذلك
 (2)

 . 

ومل يصلها  ×وهناك آيات وقف عليها الرسول  »ويقول عبد الرازق موسى: 

 ×فهي معدودة باالتفاق، ال يقع فيها خالف، وهناك مواضع وصلها الرسول 
ا فهي مرتوكة من العدد باالتفاق، وهناك مواضع وقف عليها دائاًم ومل يقف عليه

« مرة، ووصلها أخرى، وهذا حمط اختالفهم وسبب اجتهادهم
(3)

. 

 ؟.هل عدُّ اآلي توقيفي أم اجتهادي وهذا ينقلنا ملسألٍة، وهي:
أشار العلامء إىل تفصيل هذه املسألة مستدلني بأدلة تؤيد ما ذهبوا إليه، وسوف 

 ييل:  أسوق ذلك فيام

،  ×: أن حتديد رؤوس اآلي وتعيينها متوقف عىل التلقي من النبي القول األول

 فهو علم منقول عنه، ال جمال فيه لالجتهاد أو الرأي.

ما بني أيدينا مما نقله إلينا علامؤنا  »وذهب إىل هذا أبو عمرو الداين حيث يقول: 

شور، وعدد مجل عن سلفنا من عدد اآلي، ورؤوس الفواصل، واخلموس، والع

                                                   
بمجمع امللك فهد:  القرآنيةلطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات  (1)

2/522. 

 .203التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن، للشيخ طاهر اجلزائري: ص  (2)

 .29لعزيز، لعبد الرازق موسى: ص املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب ا (3)
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، ومأخوذ عنه،  ×آي السور عىل اختالف ذلك واتفاقه مسموٌع من رسول اهلل 

تلّقوا ذلك منه كذلك تلقيًا كتلقيهم منه حروف القرآن  هم الذين وأن الصحابة 

عىل نحو ذلك إىل  -رمحة اهلل عليهم  -واختالف القراءات سواء، ثم أداه التابعون 

هم أهل األمصار وأدوه إىل األمة، وسلكوا يف نقله وأدائه اخلالفني أداًء، فنقله عن

الطريق التي سلكوها يف نقل احلروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسامع دون 

عليهم دون غريهم من  االستنباط واالخرتاع، ولذلك صار مضافًا إليهم، ومرفوعاً 

واتباع، ال  أئمتهم، كإضافة احلروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة ةمسك ولزوم

« إضافة استنباط واخرتاع
 (1)

. 

فإن قيل: فام املوجب الختالفهم يف عدد اآلي؟ قلت: » ويقول السخاوي:

« النقل والتوقيف
 (2)

. 

والقول بالتوقيف أيده عدد من العلامء كالسيوطي، حيث نقل قول الزخمرشي 

ٱ  ٻ   ﴿ عدوا: اآليات ِعلٌم توقيفي ال جمال للقياس فيه، ولذلك »فيقول:  وأّيده،

وا ﴾ ٿ ﴿ ، و ﴾ ٱ ﴿ ، ومل يعّدوا:﴾ٱ  ٻ   ﴿ وقعت، و آية حيث ﴾  ، وعدُّ
« ﴾ ٱ ﴿ ، ومل يعّدوا ﴾ڤ  ڤ   ﴿ و  ﴾ڄ  ڃ   ﴿، و ﴾ٿ  ٿ   ﴿

 (3). 
وممن قال بالتوقيف األيويب عبد اهلل بن صالح

(4)
، والشيخ رضوان املخلاليت

(5)
 ،

واحلسيني احلداد
(6)

 ، وغريهم.

                                                   
 .39البيان يف عّد آي القرآن: ص  (1)

 ..320مجال القراء وكامل اإلقراء للسخاوي: ص  (2)

 . 1/231اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:  (3)

 .9لوامع البدر رشح ناظمة الزهر لأليويب: خ/ (4)

 ..146القول الوجيز يف فواصل الكتاب العزيز: ص  (5)

، وانظر: دراسة د. بشري احلمريي 7سعادة الدارين يف بيان عّد آي معجز الثقلني للحسيني احلداد: ص  (6)

 .48لكتاب حسن املدد: ص: 
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أنه ِعلٌم اجتهادي، معتمد عىل القياس واالستنباط، وممن أيد ذلك : نيالقول الثا

ُدَّ يف  ×بل نقول: إن رسولا اهلل  »وذهب إليه أبو بكر الباقالين، حيث يقول:  مل حيا

ر حّدًا، وال وقفهم عليه يف ذلك عىل يشء، وال كان هو  وا ُعدُّ  ×عدِد آياِت السُّ يا

ون يف عرصه، وعند القراءة عليه ذلك، وإن جاز أن يكونوا هم قد كان وا يُعدُّ

وا، إذا مل ينقصوا من السورِة ومل  ألنفسهم فال ُينِكُر ذلك عليهم، بل خُيالِّيهم وما عدُّ

روا  موا مؤخرًا، وال أخَّ وا من تأليِف آياهِتا أمرًا، وال قدَّ يزيدوا فيها شياًا، وال غريَّ

مًا، وإذا كان ذلك كذلك مل يلزمنا يش مم  ×ا قلتم، ألنه ال نص من الرسول مقدَّ
« عىل عدِد اآلي ومقاديِرها

 (1)
. 

أنه توقيفي يف أغلبه، ومنه ما هو اجتهادي، فام ورد فيه نص عن : القول الثالث

 بالتحديد فهو توقيفي، وما مل يرد فيه نص ُردَّ قياسًا ملثله. ×رسول اهلل 

اجلعربياإلمام الشاطبي، و وهو قول مجاعة من العلامء، منهم:
(2)

، والقسطالين
(3)

، 

 والشيخ عبد الفتاح القايض، والشيخ عبد الرازق موسى، وغريهم.

 :يقول اإلمام الشاطبي
ها  ولكاان ُبعااوُث الباحااِث ال ُفاالَّ حاادُّ

 
ْعُلااو البشااائُر بالنَّصاا  ها تا اادِّ  راْعااىل حا

م املصنف أن  »: -عند رشحه للبيت -يقول الشيخ عبد الفتاح القايض   ملا قدَّ

عدد اآلي ثابت بالتوقيف، واستدل عليه بام تقدم، وكان ذلك مومهًا أن هذا العلم 

                                                   
، وهو قوٌل مل يؤيده أحد من علامء العدد فيام أحسب، وكأن أبا عمرو 1/226االنتصار للقرآن للباقالين:  (1)

وقد زعم بعض من أمهل التفتيش عن األصول، وأغفل إمعان » الداين يف كتابه البيان يرد عليه حيث قال:

النظر يف السنن واآلثار أن ذلك كله معلوم من جهة االستنباط، ومأخوذ أكثره من املصاحف دون 

ن له أدنى ×التوقيف والتعليم من رسول اهلل  ، وبطالن ما زعمه وفساد ما قاله غري مشكوك فيه عند ما

 .47، وأشار إىل ذلك حمقق كتاب حسن املدد: ص 40يف عّد آي القرآن: ص . البيان «فهم، وأقل ةمييز

 .269حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (2)

بمجمع امللك فهد:  القرآنيةلطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات  (3)

2/522. 
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نقيل حمض ال جمال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم فبني أن ليس معنى كونه 

نقليًا أن مجيع جزئياته كذلك، بل معنى ذلك أن معظمه نقيل، وقد استنبط منه 

« من اجلزئيات باالجتهاد قواعد كلية ُردَّ إليها ما مل ينص عليه
 (1)

. 

وهذا الرأي رجح عىل األول بوجوه منها:  »ويقول الشيخ عبد الرازق موسى: 

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ﴿ »عن األعمش ملا سال عن عدم عدِّ قوله تعاىل:  ما ورد

 ... ﴾ ُخِفيَّا ﴿ احتج لذلك بأهنا يف قراءته: [114]البقرة:   ﴾ ڎ  ڈ
هذا أن هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو املعظم،  وخالصة القول يف: قال

وبعضه ثبت باالجتهاد، ولكن ملا كان االجتهاد يف هذا العلم هو رد اجلزئيات التي 

« مل ُيناص عليها إىل ما ُنصَّ عليه صح أن يقال إن هذا العلم نقيل
 (2)

. 

وأشار الشاطبي كذلك إىل دخول االجتهاد والقياس عند أئمة العدد من 

والتابعني، بقوله اب رسول اهلل أصح
(3)

 : 

اارى ها جا  فااإن قياال كياااف اخلْلااُف يف عاادِّ

 

ااِف التعديااد بااني أوىل احلجاار  لا  لاادى خا

 فقيااااااال إىل األصاااااالني ُردَّ اجتاااااااهاُدهم 

 

ااادر إلدالهلااام بالطبااااع يف الاااِوْرد   والصَّ

والتابعني  ×إن أئمة العدد من أصحاب رسول اهلل »يقول عبد الفتاح القايض: 

فلام جعلومها أساًسا  -مها التشاكل، والتناسب-تهادهم إىل وجود األصلني: ُرّد اج

                                                   
 .78: بشري اليرس لعبد الفتاح القايض: (، وانظر رشحه يف 28متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (1)

، واألثر عن األعمش نقله أبو عمرو 20مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن لعبد الرزاق موسى ص  (2)

، يقول عبد الفتاح القايض عن 109الداين بسنده عن محزة عن األعمش. البيان يف عد آي القرآن: ص 

ورعايتهم للمشاكلة بني الفواصل من غري إنكار، فإنه أراد وهذا يثبت اجتهاد السلف »هذه الرواية: 

اإلشارة إىل أهنا يف قراءته صارت ال تشاكل فواصل السور، قال: وهذا القول يعترب أصاًل وأساسًا العتبار 

قراءة  ﴾ُخفيَّا﴿: وقراءة،  1123. بشري اليرس: ص «هذا األصل، ودلياًل عىل وقوع االجتهاد يف الفواصل

، والدر املصون للسمني 1/357بة أليّب وابن مسعود. انظر: البحر املحيط أليب حيان: شاذة منسو

 . 1/349احللبي: 

 .13(، وانظر رشحه يف: بشري اليرس:  55متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (3)
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، واتفق وجود أحد ×للحكم عىل اجلزئيات التي مل يرد فيها نص عن الرسول 

هذين األصلني دون اآلخر يف بعض اجلزئيات، كام ُوجد أحدمها دون اآلخر فيام 

ف أنظارهم، فمنهم من اعترب اجتهادهم واختال هو منصوص عليه كان ذلك حمّل 

وجود أحدمها كافًيا يف عد اآلي فعّد ما وجد فيه أحدمها، ومنهم من مل يعترب 

« وجوده وحده، فلم يعد
 (1)

. 

ملعرفة الفواصل طريقان: توقيفي  »وأشار إىل هذا القول اجلعربي حيث قال: 

ة، وما وصله دائاًم دائاًم حتققنا أنه فاصل ×وقيايس، أما التوقيفي ... فام وقف عليه 

حتققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى؛ احتمل الوقف أن 

يكون لتعريف الفاصلة، أو لتعريف الوقف التام، أو لالسرتاحة، والوصل أن 

 يكون غري فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها...

نصوص ملناسب، وال وأما القيايس فهو ما ُأحلق ِمن املحتمل غري املنصوص بامل

« حمذور يف ذلك؛ ألنه ال زيادة وال نقصان، وإنام غايته أنه حمل فصٍل أو وصل
 (2)

. 

وهو القول هو الراجح لعدم ثبوت النص بتحديد مجيع مواضع رؤوس : قلت

، وإنام ورد حتديد بعضها يف روايات، أو بذكر عدد آي بعض ×اآلي بالنقل عنه 

 السور باجلملة.

االجتهاد ال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف القرآن وال وثبوت بعضه ب

 نقص منه، بل كل ما فيه تعيني حمل رأس اآلية.

 االختالف في عّد آي الفاتحة ال يترتب عليه زيادة في آيات القرآن أو نقص: 
املتأمل يف حرص أعداد اآليات يف سور القرآن جيد تباينًا عند نقلة األعداد 

 م، واختالفًا يف مجلة أعداد آيات القرآن الكريم.املنسوبة هل

                                                   
 .110ص  -باختصار -بشري اليرس رشح ناظمة الزهر:  (1)

قد ذهب حمقق الكتاب د. بشري احلمريي، إىل ختريج رأي ، و269حسن املدد يف معرفة فن العدد: ص  (2)

 .51اجلعربي عىل أنه يرى التوقيف، انظر: مقدمة حسن املدد: ص 
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اختلف يف عد اآلي أهل املدينة ومكة والشام والبرصة  »يقول ُشعلة املوصيل: 

« والكوفة
 (1)

. 

وقد يظن الناظر ويتوّهم أن ذلك ألجل زيادة يف آيات القرآن أو نقص منها، 

ّل إال عىل تعيني حمّل وغاية هذا االختالف يف حتديد رأس اآلية فقط، إذ هو ال يد

الوصل، والقرآن الكريم حمفوٌظ من الزيادة والنقصان والتحريف  الفصل أو

والتبديل، وقد أشار إىل ذلك أبو عمرو الداين، وأبو القاسم اهلذيل
(2)

 ، وغريمها.

واالختالف احلاصل يف تعيني موضعي رأس اآلية يف سورة الفاحتة هو كذلك ملا 

 ييل:

متفقون عىل عدد آياهتا إمجاالً، سبع آيات، واختلفوا يف بسطها،  أهل العدد: أوالً 

يقول السخاوي:  -كام سيأيت بيانه -وقد أمجع عىل ذلك القراء واملفرسون والفقهاء 

« هي سبع آيات باتفاق »
(3)

 . 

االختالف يف عدِّ البسملة يٌعّده علامء العدد من قبيل اختالف القراءات، : ثانياً 

 واز األمرين كاحلروف التي ثبتت يف قراءة دون قراءة مثل:وهذا يدل عىل ج
ومل يقل أحٌد أن هذه الوجه من هذه القراءة  [100]التوبة: ﴾ٺ  ٺ  ٿ ﴿

 -يرتتب عليه نقص كلمة من القرآن إال ملن مل يفقه االختالف يف أوجه القراءات

 .-وسيأيت مزيد إيضاح لذلك

ِلم فاحتة الكتاب،  »ه: وهذا أبو عمرو الداين يشري إىل ذلك بقول  ا اختلفوا يف كا مِل

وحروفها واملصاحف متفقة عىل مرسومها، قلت: ذلك فيها ليس ِمن قبل املرسوم، 

بل ِمن قبل اختالفهم يف التسمية يف أوهلا، هل هي منها، أم ليست منها؟ فمن قال 

                                                   
 .55ذات الرشد يف اخلالف بني أهل العدد، لشعلة املوصيل، حتقيق: عبد الرمحن اليوسف: ص  (1)

 .108هذيل: ص ، والكامل يف القراءات لل75انظر: البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .1/277مجال القراء للسخاوي:  (3)
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ِلِمها تسعًا وعرشين، وحروف ها ماة منهم: هي منها وعّدها آية فاصلة لذلك؛ عّد كا

ِلمها مخسًا وعرشين،  وأحد وأربعني، ومن قال: ليست منها، ومل يعّدها آية عّد كا

« وحروفها ماة واثنتني وعرشين
 (1)

. 

 
 
 

                              

 

                                                   
 .75البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)
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 املبحث الثاني
 العدد، ووجوب قراءتها يف الصالة عدد آي الفاحتة عند علماء
ُل الكتاب امل بني، وأم القرآن العظيم، وأعظم سورة يف سورة الفاحتة هي أوَّ

كتاب اهلل عز وجل،  وهي السبع املثاين، أي: سبُع آيات ُتثنَّى يف الصالة، فُتقرأ يف 

 ُكلِّ ركعة.

، [ 87] احلجر:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ﴿ قال تعاىل:

أي: سبع  الفاحتة، يف أحد أقوال املفرسين، ُسميت بالسبع؛ (بالسبع املثاين)فاملراد: 

، وابن آيات، وباملثاين؛ ألهنا ُتثنَّى يف كلِّ ركعة، قال بذلك عمر بن اخلطاب 

، والربيع بن أنس، وأبو ، وأبو هريرة ، وعيل بن أبى طالب مسعود 

العالية، وغريهم
(1)

. 

 وورد يف السنة املطهرة وصفها بالسبع املثاين، ومن ذلك ما ييل:

حمد هلل رب العالمين سبع ال»: ×ول اهلل قال: قال: رس عن أيب هريرة 
«وهي أم القرآن، وفاتحة الكتابوهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، آيات..

(2) 
 . 

كنت أصيل يف املسجد فدعاين رسول اهلل »قال:  وعن أيب سعيد بن املعىلَّ 

نَّكا سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج × لِّما من  .. ثم قال يل: ألُعا

نَّكا سورة هي  لِّما املسجد، ثم أخذ بيدي فلام أراد أن خيرج قلت له: أمل تقل: ألُعا

، هي السبع املثاين، ﴾پ  پ  پ  پ ﴿ أعظم سورة يف القرآن، قال:

«والقرآن العظيم الذي ُأوتِيُته
(3)

 . 

                                                   
، واألندرايب يف اإليضاح 3/65، والبغوي يف تفسريه: 4/16نقل ذلك عنهم البيهقي يف شعب اإليامن:  (1)

ي ، وفتح البار1/102، وتفسري ابن كثري: 10/54، وانظر: تفسري القرطبي: 250يف القراءات: ص 

 .8/158رشح صحيح البخاري البن حجر: 

جممع  «رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات»، وقال اهليثمي: 5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (2)

 .1/149، والبيهقي يف سننه: 2/109الزوائد: 

 .6/20أخرجه البخاري، كتاب التفسري، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب:  (3)
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وقد انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقهاء عىل 

ن عدد آي سورة الفاحتة: سبع آيات، مستدلني عىل ذلك بام ورد يف القرآن الكريم، أ

 والسنة املطهرة.

«فاحتة الكتاب سبع آيات ليس فيها اختالف»يقول الفضل بن شاذان: 
 (1)

. 

«وهي سبع آيات يف مجيع العدد»ويقول أبو احلسن األنطاكي: 
 (2)

. 

ت باإلمجاع ال اختالف يف مجلتهافاحتة الكتاب: سبع آيا»يقول األندرايب:  
(3)

». 

وهي سبع آياٍت باّتفاق القّراء واملفرّسين، ومل يشّذ عن »ويقول ابن عاشور: 

احلسن البرصي، قال: هي ثامن آياٍت، وُنسب أيًضا لعمرو بن عبيٍد، وإىل  ذلك إال

«ٍت ونسب إىل بعضهم غري معنّيٍ أهّنا تسع آيااحلسني اجلعفّي قال: هي سّت آياٍت، 
 (4)

. 

ة سورة الفاتحة سبع آيات في الصالة، وذلك ركن من أركانها قراء وتجب
كلِّ ركعة ِمن كلِّ صالة فرضًا أو نفاًل، جهريًة كانت الصالة أو رسية، ومن ترك  يف

 .آية منها مل ُيعتّد بتلك الركعة، فال تصح الصالة إال هبا

ذهب إىل ذلك مجهور الفقهاء من املالكية
(5)

عية، والشاف
(6)

، واحلنابلة
(1)

، وُروي 

، وعثامن بن ، منهم: عمر بن اخلطاب ×ذلك عن عدٍد من صحابة رسول اهلل 

أيب العاص 
(2)

. 

                                                   
 .98اته وحروفه ونزوله البن شاذان، ت/ بشري احلمريي: ص سور القرآن وآي (1)

وآياهتا سبع »، ويقول رضوان املخلاليت: 211كتاب عدد آي القرآن لألنطاكي. ت/ حممد الطرباين: ص  (2)

. القول الوجيز يف فواصل «خمتلفة التفصيل»، قال حمققه الشيخ عبد الرازق موسى: «متفقة اإلمجال

 161الكتاب العزيز: ص 

 .239اإليضاح يف القراءات لألندرايب: ص  (3)

 .1/135التحرير والتنوير البن عاشور:  (4)

 .1/231، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: 1/202انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة البن عبد الرب:  (5)

ملنهاج للرشبيني: ، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا67انظر: أحكام القرآن للشافعي: ص  (6)

1/155. 
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وجوب قراءة الفاحتة وأهنا متعيَّنة ال جيزي غريها إال لعاجز »يقول النووي: 

ن عنها مذهب مالك، والشافعي، ومجهور العلامء من الصحابة  ، والتابعني فما

«همبعد
 (3)

. 

«الة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتابال ص»:×بعموم قول النبيواستدلوا عىل ذلك  
(4)

 . 

وذهب احلنفية إىل أن قراءة الفاحتة يف الصالة واجبة، وتتحقق القراءة بأي آية 

 من القرآن غريها، ُنقل ذلك عن أيب حنيفة وأصحابه، واألوزاعي، والثوري.

، فإن املراد القراءة يف [ 20املزمل: ] ﴾  ڑژ   ڑ ڈ  ژ  ﴿ واستدلوا بقوله تعاىل:

الصالة
(5)

إذا قمت »: ×، كام استدلوا بام جاء يف حديث امليسء صالته من قوله 

«إىل الصالة فكرب ثم اقرأ ما تيرّس معك من القرآن 
 (6)

 . 

قال أبو حنيفة: ال تتعني الفاحتة، لكن جتب وال تشرتط، ولو قرأ »قال النووي: 

القرآن أجزأه، قال: ويف قدر الواجب ثالث روايات عنه منها: أن يقرأ:  غريها من

«آية تامة، أو ثالث آياٍت قصار، أو آية طويلة
 (7)

. 

 عىل قراءهتا يف الصالة فرضًا ونفاًل. ×والراجح: قول اجلمهور؛ ملواظبة النبي 

القراءة،  واجلواب عن اآلية التي احتجوا هبا: أهنا وردت يف قيام الليل ال يف قدر

جممٌل مبني، أو مطلٌق مقيد، أو مبهٌم مفرّس بأدلة  «ما تيرسَّ »وعن احلديث: أن قوله: 

                                                   
 .1/336، وكشاف القناع للبهويت: 1/246انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدمة:  (1)

 .2/44، ونيل األوطار للشوكاين: 1/343انظر: املغني البن قدامة:  (2)

 .4/102رشح النووي عىل مسلم:  (3)

قراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات وجوب ال)، باب: (صفة الصالة)أخرجه البخاري، كتاب:  (4)

 .2/8: (باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، (كتاب الصالة)، ومسلم: 1/192(كلها

، وأحكام القرآن للجصاص: 2/143، وفتح القدير البن اهلامم: 1/19انظر: املبسوط للرسخيس:  (5)

 .2/446، حاشية ابن عابدين: 1/18

 .وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات، باب:(الصالة صفة)أخرجه البخاري، كتاب:  (6)

 .1/192"كلها

 .3/327املجموع رشح املهذب للنووي:  (7)



 (ه1436 ذو الحجة)             العدد العشرون          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

113 

الفاحتة؛ ألن الفاحتة كانت هي املتيرسة حلفظ املسلمني هلا، وقيل: إن  وجوب قراءة

املراد بام تيرس فيام زاد عىل الفاحتة مجعًا بني األدلة؛ ألن حديث الفاحتة زيادة وقعت 

«عارضةغري م
(1)

. 

 :يقرأ بقدرها عدَد سبع آيات العاجز عن قراءة الفاتحة
ن عجز عن قراءة الفاحتة يف الصالة، فإن   فقد اتفق الشافعية، واحلنابلة عىل أن ما

كان يقدر عىل أن يأيت بآيات من القرآن بقدر الفاحتة سبع آيات فإنه جيب عليه أن 

ر فإنه يفرتض عليه أن يكرر ما حيفظه يأيت بذلك، فإن كان حيفظ آية واحدة، أو أكث

بقدر عدد آيات الفاحتة
(2)

. 

وإن كان ال حيسن أم القرآن فيحمد اهلل ويكربه مكان أم القرآن »يقول الشافعي: 

ال جيزئه غريه، وإن كان حيسن غري أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات ال جيزئه دون 

«ذلك
 (3)

. 

حيسن سورة احلمد لزمه تعلمها، فإن  ومن مل»ويقول أبو الربكات ابن تيمية: 

«ضاق الوقت قرأ من غريها سبع آيات ال تنقص عنها يف احلروف
(4)

. 

واخُتلف يف قدر عدد السبع اآليات التي ُتقرأ بقدر الفاحتة يف هل يعترب أن يكون 

 فيها بقدر حروف الفاحتة؟، عىل قولني:

ترب أن يكون القضاء يف يوٍم أحدمها: ال يعترب، كام إذا فاته صوم يوم طويل مل يع 

 بقدر ساعات األداء.

                                                   
 .3/329، وانظر: املجموع رشح املهذب للنووي 2/245نيل األوطار:  «وهذا حسن»قال الشوكاين:  (1)

املطلب يف دراية املذهب أليب املعايل  ، وهناية2/233انظر: احلاوي يف فقه اإلمام الشافعي للاموردي:  (2)

 .1/242، والكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة: 2/332اجلويني: 

 .3/379، وانظر: املجموع رشح املهذب للنووي 1/124األم للشافعي:  (3)

 .1/60املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد:  (4)
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والثاين: يعترب، وهو األصح؛ ألنه ملا اعترب عدد آي الفاحتة يف الثواب عىل قراءهتا 

اعترب قدر حروفها، ألن الثواب مقّدر باحلروف فاعترب
(1)

. 

 
 
 

                              

                                                   
 .1/351غني البن قدامة: ، وامل3/374انظر: املجموع يف رشح املهذب:  (1)
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 املبحث الثالث
 ة عند مذاهب أهل العدد وتوجيههحتاختالف مواضع عدِّ آي الفا

   آي الفاتحة عند مذاهب أهل العدد المطلب األول: مواضع عدّ 
من املعلوم أن األعداد املتداولة عند علامء العدد ستة أعداد يف الغالب، وجرت 

عادة العلامء نسبتها إىل األمصار، فيقولون العدد املدين نسبة إىل العدد املنقول عن 

 دين، وهكذا .اإلمام نافع امل

اعلم أيدك اهلل بتوفيقه أن األعداد التي يتداوهلا الناس »يقول أبو عمرو الداين: 

بالنقل ويعّدون هبا يف اآلفاق قدياًم وحديثًا ستة: عدد أهل املدينة األول واألخري، 

«وعدد أهل مكة، وعدد أهل الكوفة وعدد أهل البرصة وعدد أهل الشام
 (1)

. 

فقوا عىل أن عدد آيات سورة الفاحتة سبع آيات يف مجلتها، ومجيع أهل العدد ات

 واختلفوا يف تفصيلها عىل ما ييل: 

، (5)والدمشقي، (4)والبصري، (3)والمدني الثاني ،(2)أواًل: العدد المدني األول
 يعّدون آي سورة الفاحتة سبع آيات، ومواضعها كالتايل: 

   ﴾ڀ     ٺ     ٺ  ٺ  ﴿  ﴾ڀ  ڀ  ڀ    ﴿  ﴾پ  پ  پ  پ  ٻ    ﴿

ڤ  ڤ  ڤ    ﴿  ﴾ٹ      ٹ   ٹ  ٹ   ﴿     ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿

 . ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ ﴾ڦ  ڤ  
                                                   

 .67البيان يف عدِّ آي القرآن: ص  (1)

وهو ما رواه اإلمام نافع عن شيخيه أيب جعفر، وشيبة بن نصاح، هذا العدد هو الذي رواه أهُل الكوفة  (2)

عن أهل املدينة، دون تعيني أحد منهم بعينه بل أوقفوه عىل مجاعتهم، ويرويه أهل البرصة عن ورش عن 

 شيخيه.نافع عن 

 وهو ما رواه إسامعيل بن جعفر، وقالون عن سليامن بن مسلم بن مجاز عن أيب جعفر، وشيبة بن نصاح. (3)

 وهو ما روي عن عاصم اجلحدري، وعن أيوب بن املتوكل، وعن يعقوب احلرضمي . (4)

 . ( وهو ما رواه حييى بن احلارث الذماري عن عبد اهلل بن عامر اليحصبي عن أيب الدرداء 5)
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«آية  ﴾  ڤ  ڤ   ڦ    ﴿ فرتكوا عّد البسملة، وعدوا:
 (1)

. 
 :(3)، والكوفي(2)العدد المّكي ثانيًا:

 يعدون آي سورة الفاحتة سبع آيات، ومواضعها كالتايل:

    ﴾ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ    ﴾﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ      ﴿

     ﴾ٹ  ٹ  ڤ   ٹ﴾﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ﴿ ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ﴿

 .﴾ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ﴿
 . ﴾  ڤ  ڤ   ڦ    ﴿ عدوا البسملة آية، وتركوا عدّ  

ها املكي، ع ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ    ﴿ اختالفها آيتان:»ويقول أبو عمرو الداين:   دَّ
ها  ﴾ڤ   ڦ   ﴿والكويف، ومل يعّدها الباقون، و ها املكي والكويف، وعدَّ مل يعدَّ

«الباقون
 (4)

. 

 يقول اإلمام الشاطبي:

ها ُعاااادُّ ااااابعًا يا  وُأمُّ الُقاااارآِن الُكاااالُّ سا

 

الً ُيْساااِقط الااااُمْثر  ِكااان علااايهم أاوَّ  ولا

عتاااااُض بساااِم اهللِ واملساااتقيِم ُقااال   ويا

 

اا  ااّدوا الااذين عااىل ِذْكاارلُِكاالو وما ا عا
(5) 

يسقطها  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ الواقعة يف املوضع األول، وهي: ﴾ڦ   ﴿ أي: كلمة: 

ومها: املكي والكويف، ويعّدان البسملة، فتعني لغريمها  (الاُمثر)املرموز هلا بكلمة: 

                                                   
، وفنون األفنان 112، والكامل يف القراءات للهذيل: ص 139انظر: البيان يف عد آي القرآن للداين: ص  (1)

 .279يف علوم القرآن البن اجلوزي: ص 

 .باس، عن أيب بن كعب عن رسول اهللوهو ما رواه اإلمام عبد اهلل بن كثري، عن جماهد بن جرب عن ابن ع (2)

لزيات عن ابن أيب ليىل عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب وما رواه وهو ما رواه محزة ا (3)

سفيان الثوري عبد األعىل عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل بن أيب طالب.  انظر: البيان، حسن املدد 

 .227ص 

 .139البيان يف عد آي القرآن للداين: ص  (4)

 (. 70 - 69متن ناظمة الزهر، البيت رقم: )  (5)
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وإسقاط البسملة، والكّل  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ والبرصي والشامي، عدّ  وهم املدنيان

الً )الثانية من العدد، وهلذا احرتز املصنف عنه بقوله:  ﴾ڦ   ﴿ ُيسقط ، وقوله: (أوَّ

معدود آية للجميع،  ﴾ٹ   ٹ  ٹ  ﴿ معناه: أن قوله: (واملستقيم ُقل لُِكلو )

ّدوا الذين)وقوله:  مرتوك للجميع ﴾ڤ  ڤ   ﴿ معناه أن قوله تعاىل: (وما عا
(1)

. 
 ﴾ڤ   ڦ   ﴿ك عّد المطلب الثاني: توجيه مذهب من عّد البسملة وتر 

لقد ذكر علامء العدد توجيهاٍت عّدة لالختالف الذي وقع بني األئمة يف تعيني 

ن ذهب ِمن أهل العدِّ إىل اعتبار البسملة آية معدودة ِمن  مواضع عّد آي الفاحتة، فما

 :منها فلوجوه ﴾ڤ   ڦ   ﴿ الفاحتة، وترك عد: آي
ن قال: إن البسملة آ أواًل: ية من الفاحتة، أّدى إىل ظهور خالف إتباعًا ملذهب ما

ُه اختالف الرواية فيها عنهم  قرآنيتهاعند القراء يف اعتقاد  حا كام سيأيت  -أوضا

 . -تفصيله 

النعقاد اإلمجاع عىل أن عدد آي الفاحتة سبع آيات، وال يستقيم ذلك يف  ثانيًا:

   إال بعّد البسملة آية من الفاحتة. ﴾ڤ   ڦ   ﴿  حال ترك
ّد التسمية دون:»بو عمرو الداين: يقول أ حصلت الفاحتة  :﴾ڤ   ڦ   ﴿  بِعا

« سبع آيات عىل ما ورد به التوقيف، وانعقد عليه اإلمجاع ِمن كوهنا كذلك
(2)

. 

وقعا حرُف املدِّ فيه قبل  ﴾ٻ   ﴿ اعتبار املشاكلة يف آخرها، فآخر البسملة:: ثالثاً 

ِمن آي الفاحتة يف القدر والطول، فيّتسق آخر حرٍف منها، وهو بذلك مشبٌه ملا بعدها 

                                                   
، 38، وغيث النفع يف القراءات السبع للصفاقيس: ص 126انظر: بشري اليرس رشح ناظمة الزهر: ص  (1)

لايهم ُعدَّ »وأشار إىل ذلك الشيخ عبد الفتاح القايض بقوله:  امها ُأوىل عا والُكوف مع مكو يعدُّ البسملة   ِسوا

 .«له 

 .27آي القرآن: ص  انظر: نفائس البيان يف رشح الفرائد احلسان يف عد

 .111البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)
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مل يرد يف يشء  ﴾ٻ ﴿حيناٍذ عدد آي الفاحتة سبع آيات طوالً وقدرًا، عىل أن لفظ:

 من القرآن إال رأس آية. 

مل يرد يف يشء من القرآن رأس آية ﴾ڦ   ﴿ بينام
(1)

. 
 اآلي.واملشاكلة واملساواة هلام اعتبارمها يف التعرف عىل الفاصلة يف علم عدِّ 

 :يقول اإلمام الشاطبي 
اهُلااااا اااااواِل طِوا  ومااااا هااااّن إال يف الطِّ

 
اُر عىل قاْدر  ور الُقرْصى الِقصا ويف السِّ

(2) 

 

 
ن عدَّ التسمية يف أول الفاحتة دون:»يقول أبو عمرو الداين:   ﴾ڤ   ڦ ﴿إن ما

آخر  أن آخر التسمية ُمشاِكٌل ألواخر آهيا بوقوع حرف املدِّ قبلفألشياء: منها ..

در والطول..منها، ومشبٌه ملا بعد حرٍف   ﴾ڤ   ڦ ﴿وأن قوله:ها ِمن اآلي يف القا
زنه، وأن  غري مشبٍه ملا قبله وما بعده ِمن اآلي، وال ُمشاِكٌل ليشء منهن يف بِنيِة وا

«مل يرد يف يشء من القرآن رأس آية ﴾ڦ   ﴿ قوله:
 (3)

. 

 ترك عّد البسملةو  ﴾ڤ   ڦ   ﴿المطلب الثالث: توجيه مذهب من عّد 
ن ذهب إىل عدِّ    فلوجوه منها: ﴾ڤ   ڦ   ﴿ وأما ما

ن قال: إن البسملة ليست آية من الفاحتة.: أوالً   إتباعًا ملذهب ما
:»يقول أبو عمرو الداين:  فألن  ﴾ڦ ڤ  ﴿ ومن مل يُعّد التسمية، وعدَّ

«اإلمجاع مل ينعقد عىل أهنا آية من أول الفاحتة
 (4)

 . 

                                                   
، واملخلاليت يف رشحه عىل ناظمة الزهر 111قال بذلك أبو عمرو الداين يف البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)

 .126، وعبد الفتاح القايض يف بشري اليرس: ص 162القول الوجيز: ص 

 (. 36متن ناظمة الزهر، البيت رقم: ) (2)

يف احلرف األخري وهي معدودة،  (املستقيم)، قلت: بل هو مشاهبة لا: 111البيان يف عد آي القرآن: ص  (3)

لطائف اإلشارات للقسطالين، حتقيق مركز  .«وهي مماثلة يف الّروي ملا قبلها»يقول القسطالين: 

 .2/537بمجمع امللك فهد:  القرآنيةالدراسات 

 .112البيان يف عد آي القرآن: ص  (4)
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ع عىل عدم عدِّ البسملة آية من أوائل السور غري الفاحتة، فحمل لإلمجا: ثانياً 

 املختلف فيه وهي بسملة الفاحتة عىل املجمع عليه أحق وأوىل.

انعقد اإلمجاع عىل أن البسملة ليست آية يف سائر السور، وإن »يقول أبو عمرو: 

ا يف كانت مرسومة يف أوائلهن، من حيث مل يعّدوها مع مجلة آهين، وإن اختلفو

عّدها يف أول الفاحتة؛ فواجب محلها معها عىل وجه محلها عىل غريها من السور يف 

أهنا ليست ِمن مجلتها، وال بآية منها إذ محل املختلف فيه عىل املجمع عليه ورده إىل 

«حكمه أوىل وأحق
(1)

. 

النعقاد اإلمجاع عىل أن عدد آي الفاحتة سبع آيات، وال يستقيم ذلك يف  ثالثًا:

 .(2) ﴾ڤ   ڦ   ﴿    ل عدم عّد البسملة آية إال بعّد:حا
قسمت الصالة  قال اهلل تعالى:»: ×استدلوا بلفظ احلديث يف قوله : رابعاً 

پ  پ  پ   ﴿ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبُد:

ڀ  ڀ  ڀ    ﴿ قال اهلل تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال:، ﴾پ  ٻ   

قال: ، ﴾ڀ     ٺ  ٺ    ٺ   ﴿ تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال:قال اهلل ، ﴾
قال: هذا بيني وبين  ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿ مجدني عبدي، فإذا قال:

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹ ﴿ عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

«قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  
(3)

. 

، «فهؤالء لعبدي»: - ﴾ٹ ﴿ دعاء العبد ِمن قوله: بعد ِذكر-ففي قوله 

ل عىل أن ِمن قوله: إىل هناية السورة  ﴾ٹ    ﴿ فهؤالء مجع، وأقل اجلمع ثالثة فدَّ

 .«هاتان»، ولو مل تعّد ألعقبه بقوله: ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ثالثة آيات، وهذا يوجب عّد:

                                                   
 .112املرجع السابق: ص  (1)

 ..127ذكره عبد الفتاح القايض يف بشري اليرس رشح ناظمة الزهر: ص  (2)

(: 904، رقم: )(وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، باب: (الصالة)احلديث: أخرجه مسلم، كتاب:  (3)

، رقم: (بسورة فاحتة الكتا)، باب: (×تفسري القرآن عن رسول اهلل )، والرتمذي، كتاب: 2/9

(2953 :)5/201. 
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ق أن اآلية السادسة: أعقب ما  ِمن حيث ﴾ڤ   ڦ   ﴿ يقول أبو عمرو: وحمقَّ

 «فهاتان»، ومل يعقبه بقوله: «فهؤالء»إىل آخر السورة بقوله: ﴾ٹ  ﴿للعبد ِمن لدن

إذ كان جيب لو مل تكن السادسة، ولو كان ذلك لبطلت القسمة أيضًا، ولكانت 

«احلمد ست آيات
(1)

. 

فهذه بيني وبني  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿ قال حني ذكر:»ويقول املهدوي: 

ية الرابعة، أخرب تعاىل أهنا بينه وبني العبد، إذ أم القرآن سبع عبدي، فدّل عىل أهنا اآل

آية منها لكانت اآلية التي بني اهلل تعاىل  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ﴿ فلو كانت: آيات

«ألهنا هي الرابعة عىل ذلك  ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ قوله تعاىل: وبني العبد
 (2)

. 

، أيب بكر  من وجوه، وعن اخللفاء الثالثة من بعده ×ثبت عنه : خامساً 

، أهنم مل يفتتحوا القراءة يف الصالة بالبسملة، بل افتتحوا ، وعثامن وعمر 

« ×بأول احلمد، وأن ذلك كان آخر املحفوظ عنه ِمن فعله 
 (3)

. 

التشاكل يف آي السور والتساوي  عن ﴾ڤ   ڦ   ﴿وقد أجابوا القائلون بعّد: 

 ووزِن ما قبله ليس بمبطٍل  بني الفواصل بأن ما جاء منه خمالفًا خارجًا عن
ِ
حكم بناء

 حلساب عّد اآلي.

حيث ورد العدُّ عن أهل العدد آليات غري ُمشبهاٍت ملا قبلهن وما بعدهن ِمن 

 اآلي يف القدر والطول، والتشاكل والتساوي.

هم يف سورة النِّساء قوله تعاىل:  ﴾ڻ ں  ں  ڻ  ڻ  ﴿ ومثال ذلك: عدُّ

هم يف سورة املرسالت قوله  وهو غري مشاكل ملا [3]النساء: قبله وما بعده، وعدُّ

، وهو كذلك غري مشاكل ملا قبله وما [ 7]املرسالت:  ﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ   ﴿ تعاىل:

 بعده.

                                                   
 .111البيان يف عد آي القرآن: ص  (1)

 .1/12رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 البسملة يف هذا البحث بإذن اهلل. قرآنيةسيأيت ذكر اآلثار يف ذلك يف مسألة االختالف يف  (3)
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 بل ويف املقابل تركوا عدَّ آيات مشاهبة ملا قبلها وما بعدها، كام يف قوله تعاىل:
 ا قبله وما بعده.فلم ُيعد مع أنه مشاكل مل [12]البقرة:  ﴾ڱ  ں    ں  ڻ  ﴿

التشاكل يف آي السور والتساوي بني الفواصل ليس »يقول أبو عمرو الداين: 

 ووزِن ما قبله، 
ِ
وذلك بمبطل ما جاء نادرًا، وورد خمالفًا لذلك خارجًا عن حكم بناء

من حيث عّد الكل من العادين باتفاق منهم وباختالف بينهم آيات غري مشبهات ملا 

«اآلي يف القدر والطول والتشاكل والشبه قبلهن وما بعدهن من
 (1)

 . 

 بأمرين: كما أجابوا على عدم عّد البسملة في الفاتحة
بحمل ذلك عىل اإلمجاع عىل عدم عّدها يف آوائل بقية السور، مع وجود  أواًل:

 االختالف يف اعتبارها آية من الفاحتة.

تثبت باإلمجاع، وال  الزيادة يف القرآن ال تثبت باالختالف، وإنام»يقول مكي: 

«إمجاع يف أن البسملة آية من احلمد
 (2)

. 

يف  ﴾ٻ  ٻ   ﴿ عّدها عىل اعتبار أهنا من الفاحتة  يوجب تكرار لفظي:ثانيًا: 

كالٍم غري طويل ليس بينهام فصٌل كبري، وذلك مما ال حُيمد يف باب البالغة
(3)

. 

التكرار ألجل التأكيد كثري إن »وأجاب القائلون بإثباهتا بام نقله الرازي بقوله: 

«يف القرآن، وإن تأكيد كونه تعاىل رمحانًا رحيام ِمن أعظم املهامت
(4)

. 

وأنا أدفع جوابه بأن التكرار وإن كانت له مواقع »وتعّقبه ابن عاشور بقوله: 

حممودة يف الكالم البليغ مثل التهويل، ومقام الرثاء، أو التعديد، أو التوكيد 

مناسبة هلا بأغراض التكرير، وال سيام التوكيد؛ ألنه ال  لفاحتة الاللفظي، إال أن ا

ُمنكر لكونه تعاىل رمحانًا رحيام، وألن شأن التوكيد اللفظي أن يقرتن فيه اللفظان بال 

                                                   
 .112البيان يف عد آي القرآن ص:  (1)

 .1/23جها: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحج (2)

 .1/141، والتحرير والتنوير البن عاشور: 1/178انظر: مفاتيح الغيب للرازي:  (3)

 .1/178مفاتيح الغيب للرازي:  (4)
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فصل، فتعنّي أنه تكرير اللفظ يف الكالم لوجود مقتىض التعبري عن مدلوله بطريق 

أن يبعد ما بني املكررين بعدًا يقصيه االسم الظاهر دون الضمري، وذلك مرشوط ب

عن السمع، وقد علمت أهنم عّدوا يف فصاحة الكالم خلّوه من كثرة التكرار، 

«والقرب بني الرمحن والرحيم حني كررا يمنع ذلك
 (1)

. 

 ﴾ٻ  ٻ   ﴿ مل حُيْتاج إىل اإلبانة عن وجه تكرير اهلل لا»يقول أبو جعفر الطربي: 
من فاحتة الكتاب آية،  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ نرى أن: يف هذا املوضع، إذ كنا ال

فيكون علينا لسائل مسألة بأن يقول: ما وجه تكرير ذلك يف هذا املوضع، وقد مىض 

مع قرب مكان إحدى ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ وصف اهلل عز وجل به نفسه يف قوله:

 اآليتني من األخرى وجماورهتا لصاحبتها؟.

من ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ خطأ دعوى من ادعى أن قال: بل ذلك لنا حجة عىل

فاحتة الكتاب آية، إذ لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد، ولفظ 

واحد مرتني من غري فصل يفصل بينهام، وغري موجود يف يشء من كتاب اهلل آيتان 

متجاورتان مكررتان بلفظ واحد ومعنى واحد، ال فصل بينهام من كالم خيالف 

وإنام يؤتى بتكرير آية بكامهلا يف السورة الواحدة، مع فصول تفصل  معناه معنامها،

 بني ذلك، وكالم يعرتض به معنى اآليات املكررات، وال فاصل بني هنا ..

فاصل بني ذلك، قيل: قد أنكر  ﴾پ  پ  پ  پ   ﴿ فإن قال قائل: إن

لذي معناه التقديم، وإنام ذلك مجاعة من أهل التأويل، وقالوا: إن ذلك من املؤّخر ا

وقالوا: نظائر ، رب العاملني، ملك يوم الدين....هو: احلمد هلل، الرمحن الرحيم

ذلك، من التقديم الذي هو بمعنى التأخري، واملؤخر الذي هو بمعنى التقديم يف 

 كالم العرب أفشى، ويف منطقها أكثر، ِمن أن حيىص..

                                                   
 ..1/141التحرير والتنوير البن عاشور:  (1)
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ن أنك  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ ر أن تكونويف ذلك دليل شاهد عىل صحة قول ما
«ِمن فاحتة الكتاب آية

 (1)
. 

 
 

                              

                                                   
 .1/147: -باختصار –تفسري الطربي، جامع البيان  (1)
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 الفصل الثاني
 احتة توجيهه، وأثره يف عدِّ اآلياالختالف يف عّد البسملة يف الف

 املبحث األول
 البسملة يف الفاحتة، وأثره فيها قرآنيةاختالف العلماء يف 

 تمهيد:
لةمسألة البسم

(1)
من املسائل التي تتعلق هبا علوم متفرعة، ومباحث كثرية، وقد  

ن ال حيىص من املحققني، بينوا أحكامها وبحثوا مسائلها،  أفردها بالتأليف ما

وأبرزوا لطائفها
(2)

 . 

عىل أقوال كثرية، فقد ذكر ابن اجلزري فيها مخسة  قرآنيتهاوقد تنازع العلامء يف 

أقوال
(3)

ها عرشة أقوال، وذكر األلويس في
(4)

. 

 ومما أمجع عليه العلامء أن البسملة آيٌة من وسط سورة النمل من قوله تعاىل:
 .[30]النمل:  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ﴿

                                                   
، وهي لغة (اهلل)ملفوظ به، والالم من:  (بسم)، فا:(اهلل)، ومن: (بسم)البسملة مشتّقة من اسمني، من:  (1)

إذا  (حولق)، و(حوقل الرجل)، و(بسم اهلل الرمحن الرحيم)، إذا قال: (بسمل الّرجل)للعرب، تقول: 

انظر: املفردات  ،، وهو كثري(ال إله إال اهلل)إذا قال:  (هّلل الرجل)، و(ال حول وال قّوة إال باهلل)قال: 

 .64وإبراز املعاين أليب شامة: ص  ،834للراغب: ص 

امء يف: بسم اهلل الرمحن فيام بني العل (اإلنصاف)ممن أفردها بالتأليف: ابن عبد الرب، يوسف بن عمر، يف:  (2)

، والشوكاين: حممد بن (كتاب البسملة)، وأبو شامة، عبد الرمحن بن إسامعيل يف: (من اخلالف)الرحيم

، (املسألة يف البسملة)، والقاري، عيل بن سلطان، يف: (دلة البسملةالرسالة املكملة يف أ)عيل يف: 

، وأبو عبد (القول األجىل يف كون البسملة من القرآن أو ال)واملارغني، إبراهيم بن عبد اهلل، يف: 

اعلم أن مسألة »، يقول اإلمام النووي: (األنوار املسبلة يف مباحث البسملة)القدوس، بشري الساملي يف: 

لة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصالة التي هي أعظم األركان، وهلذا اعتنى العلامء بشأهنا، البسم

 .3/334املجموع:  «وأكثروا التصانيف فيها مفردة

 .1/270النرش يف القراءات العرش:  (3)

 .1/68روح املعاين لأللويس:  (4)
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 والذي هيّمنا هنا هو أن نتطرق ملسألٍة وهي:

؟ هل البسملة آية من القرآن من سورة الفاتحة، ومن أوائل السور، أو ليست آية منها
 تصه  ا  لي:: وخال

وإنام ، أن البسملة ليست بآية ال من الفاتحة وال من غيرها من السور: القول األول

كتبت يف املصاحف للتيّمن والتربك، وإىل هذا ذهب اإلمام مالك، وأبو حنيفة، 

ورواية عن أمحد، والثوري، واألوزاعي، وغريهم من فقهاء املدينة، والبرصة 

والشام
(1)

. 

اء املدينة والبرصة، والشام، وأّيده مكي بن أيب طالبقر: ومن القراء
(2)

. 
قراء املدينة والبرصة والشام مل جيعلوها آية ال من الفاحتة، وال »يقول الشوكاين: 

«ِمن غريها من السور، وقالوا: إنام كتبت للفصل والترّبك
 (3)

. 

 واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:  
قال اهلل تعالى: قسمت الصالة  »قال:  ×أن النبي  حديث أيب هريرة  – أ

پ  پ  پ   ﴿ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبُد:

ڀ  ڀ  ڀ    ﴿قال اهلل تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ، ﴾پ  ٻ   

قال:  ،﴾ڀ     ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ قال اهلل تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال:، ﴾
 قال: هذا بيني وبين ﴾ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿مجدني عبدي، فإذا قال: 

                                                   
، واجلامع ألحكام القرآن 1/346، واملغني البن قدامة: 1/11انظر: أحكام القرآن للجصاص:  (1)

، 13/418، وجمموع الفتاوى البن تيمية: 3/334، واملجموع رشح التهذيب: 1/93:  للقرطبي

 .154، واألنوار املبسملة يف مباحث البسملة: ص 46وإحكام القنطرة يف أحكام البسملة: ص 

 .2/496اء للسخاوي: ، وانظر: مجال القر1/22يف كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع:  (2)

 . 1/20فتح القدير للشوكاين:  (3)
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ   ٹ  ٹ ﴿ عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال:

«قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڤ  
(1)

. 
مُت الصالةا »قوله: والشاهد  أي: الفاحتة، وملا جعلها مقسومًة بينه وبني  «قاسا

 فيها فدّل عىل أهنا ليست منها. (البسملة)، ومل يذكر: (داحلم)عبده ابتدأ الِقسمةا با

فتكون ثالث آيات يف الثناء عليه، وثالث   ﴾ ٿ  ٿ  ﴿ كذلك جعل النصف:

«آيات للعبد، وآية بينهام، ويف جعل البسملة منها إبطال للقسمة
 (2)

. 

وهو أصح حديث روي يف سقوط: بسم اهلل الرمحن »يقول ابن عبد الرب: 

أول فاحتة الكتاب، وأبينه وأبعده ِمن احتامل التأويل .. وقد رفع  الرحيم ِمن

« (بسم اهلل)اإلشكال يف سقوط: 
 (3)

. 

واحتج القائلون بأن البسملة ليست ِمن الفاحتة هبذا احلديث، »وقال النووي: 

«وهو ِمن أوضح ما احتجوا به
(4)

. 

لصالة يستفتح ا ×كان النبي »قالت:  حديث أم املؤمنني عائشة  – ب

«بالتكبري والقراءة باحلمد هلل رب العاملني
 (5)

. 

                                                   
(: 904، رقم: )(وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة)، باب: (الصالة)احلديث: أخرجه مسلم، كتاب:  (1)

، رقم: (سورة فاحتة الكتاب)، باب: ( ×تفسري القرآن عن رسول اهلل )، والرتمذي، كتاب: 2/9

(2953 :)5/201. 

، ورشح النووي عىل 1/93، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: 1/346البن قدامة:  انظر: املغني (2)

 .4/103مسلم: 

 .190و  181، البن عبد الرب: ص (من اخلالف)امء يف: بسم اهلل الرمحن الرحيماإلنصاف فيام بني العل (3)

 .4/103رشح النووي عىل مسلم:  (4)

رقم:  (ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به وخيتم به): ، باب(كتاب الصالة)احلديث: أخرجه مسلم:  (5)

(: 1768رقم: ) (ذكر وصف ما يفتتح به املرء صالته)، وصحيح ابن حبان، باب: 1/357(: 498)

5/64. 
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فلو كانت البسملة آية من الفاحتة لقرأها، ولو قرأها لنُِقلْت عنه، فلام مل ُينْقل عنه  

 ذلك بدليل قطعي دّل عىل أهنا ليست بآية منها.

، وأبى بكر، ×صليت خلف النبي »أنه قال:  حديث أنس بن مالك  - ج

بسم )، فكانوا يستفتحون باحلمد هلل رب العاملني، وال يذكرون وعمر، وعثامن 

ل القراءة، وال يف آخرها(اهلل الرمحن الرحيم «، ال يف أوَّ
 (1)

. 

قالوا وجود اخلالف فيها بني العلامء دليل عىل أهنا ليست قرآنًا، فالقرآن ال  – د

 خيتلف فيه.

االستدالل، وإنام يثبت والفيصل أن القرآن ال يثبت بالنظر و»يقول القرطبي: 

بالنقل املتواتر القطعي االضطراري، ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها يف أول كل 

 -املالكية  –سورة فدّل عىل أهنا ليست بآية من كل سورة، واحلمد هلل ... إن مذهبنا 

باملدينة  ×يرتجح يف ذلك بوجه عظيم، وهو املعقول؛ وذلك أن مسجد النبي 

إىل  ×األزمنة والدهور، من لدن رسول اهلل  ور، ومرت عليهانقضت عليه العص

الِك، ومل يقرأ أحد فيه قط: «إتباعًا للسنة ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ زمان ما
 (2)

. 
وهو قول اإلمام الشافعي، وأكثر أئمة ، أنها آية من الفاتحة: القول الثاني

 الشافعية، ورواية عن أمحد، ونقل عن عطاء والثوري.

أيب شامة، وقراء مكة والكوفة، وأكثر فقهاء احلجاز، ونقله البغوي : اءوِمن القر 

، وأيب هريرة عن عدٍد ِمن الصحابة ،كابن عباس 
(3)

. 

                                                   
، ورواه 2/12(: 918رقم: ) (حجة من قال ال جيهر بالبسملة)، باب: (الصالة)أخرجه مسلم، كتاب:  (1)

كانوا يفتتحون الصالة باحلمد هلل  وأبا بكر وعمر،  ×النبي أن  عن أنس »البخاري بلفظ: 

 .1/189(: 731رقم: )( ما يقول بعد التكبري)، باب:(بدء الوحي). البخاري: كتاب: « رب العاملني

 .89، وانظر: اإلملام بام يف البسملة من فضائل ومسائل وأحكام: ص 1/95اجلامع ألحكام القرآن:  (2)

، ونيل األوطار 13/418، وجمموع الفتاوى البن تيمية: 3/334ح املهذب: انظر: املجموع رش (3)

 .2/225للشوكاين: 
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وتردد اإلمام الشافعي يف كوهنا آية من الفاحتة فقط، أو آية من أّول كلِّ سورة،  

دنا، وفيام البسملة ِمن أول الفاحتة بال خالف عن»وحرر القول الزركيش بقوله: 

«عداها من السور سوى براءة للشافعي أقوال: أصحها: أهنا آية من كل سورة
(1)

. 

أن البسملة آية ِمن أول الفاحتة بال خالف،  -الشافعية-مذهبنا »يقول النووي: 

فكذلك هي آية كاملة ِمن أّول كل سورة غري براءة عىل الصحيح .. وهبذا قال 

«خالئق ال حيصون من السلف
 (2)

. 

 واستدلوا بما يلي: 
قرأ يف الصالة: بسم اهلل الرمحن الرحيم،  ×أن النبي » حديث أم سلمة  -أ 

فعّدها آية، واحلمد هلل رب العاملني آيتني، والرمحن الرحيم ثالث آيات، ومالك يوم 

ْسا أصابعهالدين أربع آيات، وقال: هكذا: إياك نعبد، وإياك  «نستعني، ومجع مخا
(3) 

. 

إذا قرأتم الحمد هلل  »: ×قال رسول اهلل  »قال:  بى هريرة حديث أ -ب 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع  :فاقرءوا

«المثاني، وبسم اهلل الرحمن الرحيم إحداها
 (4)

. 

                                                   
 .2/216البحر املحيط يف أصول الفقه للزركيش:  (1)

 ..3/334املجموع رشح التهذيب  (2)

: عمر بن هارون أصل يف السنة، -وفيه- »(، وقال: 848احلديث: أخرجه احلاكم يف املستدرك، رقم: )  (3)

،  « أمجعوا عىل ضعفه يعني عمر بن هارون »، وقال الذهبي: 1/356 « ومل خيرجاه وإنام أخرجُته شاهدا

مدار هذه الرواية عىل عمر بن هارون البلخي وهو جمروح » ، وقال العيني:  « مرتوك »وقال النسائي: 

عمدة القارئ:  « بيشء تكلم فيه غري واحد من األئمة، فعن أمحد: ال أروي عنه شياًا، وعن حييى: ليس

وهذا ليس  »، وقال الزيلعي: 2/66(: 2385،  وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى، رقم: )5/287

بحجة لوجوه: أحدها: أنه ليس برصيح يف اجلهر، ويمكن أهنا سمعته رسًا يف بيتها لقرهبا منه، والثاين: أن 

 .1/350. نصب الراية: « رسدهامقصودها اإلخبار بأنه كان يرتل قراءته حرفا حرفا، وال ي

قال أبو بكر احلنفي ثم لقيت نوحًا فحدثني »، وقال: 2/86(: 1190أخرجه: الدار قطني يف سننه، قم: ) (4)

رجاله »، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد:  « عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة بمثله ومل يرفعه

وقال  =،57بلوغ املرام: ص  « ه الدار القطني وصوب وقفهروا »، وقال ابن حجر: 2/109 «ثقات
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الحمد هلل رب العالمين »قال:  ×أن رسول اهلل  ويف لفظ عن أيب هريرة 
«الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني سبع آيات، بسم اهلل

 (1)
. 

أما حجة مذهب الشافعي ومن وافقه بأهنا آية من سورة »يقول ابن عاشور: 

الفاحتة خاصة .. ال يكاد يستقيم منها بعد طرح املتداخل، واخلارج عن حمل النزاع، 

 وضعيف السند، أو الواهيه إال أمران:

 ...، وقول أم سلمة  ى أبو هريرة أحاديث كثرية منها ما رو :أحدهما

 اإلمجاع عىل أن ما بني الدفتني كالم اهلل .: الثانيو 

فهو مل خيرجه أحد من رجال الصحيح،  أما عن حديث أيب هريرة : والجواب

إنام خرجه الطرباين، وابن مردويه، والبيهقي، فهو نازل عن درجة الصحيح فال 

 يعارض األحاديث الصحيحة.

فلم خيرجه من رجال الصحيح غري أيب داود،  أم سلمة وأما حديث 

وأخرجه أمحد بن حنبل، والبيهقي وصحح بعض طرقه، وقد طعن فيه الطحاوي 

                                                   
ه عىل رفعه، وأعله ابن القطان هبذا الرّتدد،  »كذلك ابن حجر: = وصحح غري واحد من األئمة وْقفا

وتكلم فيه ابن اجلوزي من أجل عبد احلميد بن جعفر؛ فإن فيه مقااًل، ولكن متابعة نوح له مما يقويه، وإن 

نوح ابن أيب بالل  »، يقول الشوكاين: 2/166تلخيص احلبري:  « يف حكم املرفوعكان نوح وقفه، لكنه 

نيل األوطار:  « الراوي له عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى

2/215 

فجائز  ، ومع ذلك ×توقيف عن النبي  -حديث أيب هريرة  –فلم يثبت به  »ويقول أبو بكر اجلصاص: 

؛ ألن الراوي قد يدرج كالمه يف احلديث ِمن غري ِمن قول: أبى هريرة  « إحداها »أن يكون قوله: 

. أحكام القرآن «فصل بينهام لِعلم السامع الذي حرضه بمعناه، وقد وجد مثل ذلك كثريًا يف األخبار

 .1/12للجصاص: 

جممع  « واه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقاتر »، وقال اهليثمي: 5/208أخرجه الطرباين يف األوسط:  (1)

أما عن حديث أيب هريرة  »، قال ابن عاشور: 1/149، والبيهقي يف السنن الصغرى: 2/109الزوائد: 

  فهو مل خيرجه أحد من رجال الصحيح إنام خرجه الطرباين، وابن مردويه والبيهقي فهو نازل عن

 .1/142. التحرير والتنوير: « درجة الصحيح فال يعارض األحاديث الصحيحة
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رواه ابن أيب مليكة، ومل يثبت سامع ابن أيب مليكة من أم سلمة، يعني أنه  بأنه

« مقطوع، عىل أنه روى عنها ما خيالفه ..
 (1)

. 

أما كون املواضع التي رسمت فيها يف املصحف مما و»الثاين فقال: وأجاب عن 

 .«جتب قراءهتا فيها، فذلك أمر يتبع رواية القراء

وليست آية القول الثالث: أنها آية من القرآن مستقّلة يؤتى بها للفصل بين السور، 

من الفاحتة، وال ِمن أّول كل سورة، وهو القول املرتىض عند احلنفية، وهو املشهور 

أمحدعن اإلمام 
(2)

. 

هي آية بني كل سورتني غري األنفال وبراءة وليست »قال أبو بكر اجلصاص: 

من السور، بل هي قرآن مستقل كسورة قصرية، وحكي هذا عن داود وأصحابه، 

«وهو رواية عن أمحد
 (3)

. 

مذهب أيب حنيفة، وأمحد، وغريمها أهنا من القرآن حيث ُكتبت »يقول ابن تيمية: 

«السورةالبسملة وليست من 
 (4)

. 

                                                   
إذا  ×كان رسول اهلل  »هو قوهلا:  ، واللفظ الذي أشار إليه عن أم سلمة 1/142التحرير والتنوير:  (1)

 قرأ يقطع قراءته آية آية: بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين

، 4/37 )احلروف والقراءات(، وأبو داود يف سننه، كتاب: 44/206: . أخرجه: أخرجه أمحد يف املسند«

وليس إسناده بمتصل ألن  »، وقال: 5/170 (يف فاحتة الكتاب)، باب: (القراءات(والرتمذي كتاب: 

الليث بن سعد روى هذا احلديث عن ابن أيب مليكة عن يعىل بن مملك عن أم سلمة أهنا وصفت قراءة 

قلت:  »، قال العيني:  « حديث الليث أصح، وليس يف حديث الليث وكان يقرأحرفًا حرفا، و ×النبي 

 «كيف كانت، وبيان ترتيله، وليس فيه ذكر الصالة ×ليس فيه حجة للخصم ألن فيه ِذْكرها قراءة النبي 

 .5/287عمدة القاري رشح صحيح البخاري: 

، وجمموع الفتاوى 2/192لبدر الدين العيني: ، والبناية رشح اهلداية، 1/346انظر: املغني البن قدامة:  (2)

 .2/225، ونيل األوطار للشوكاين: 13/418البن تيمية: 

 .2/215نيل األوطار للشوكاين:  (3)

 .418/ 13جمموع الفتاوى البن تيمية:  (4)
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 :واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي
ْعِرف فاْصل السورة حتى » ×أن رسول اهللّ  حديث ابن عباس  -أ  كان ال يا

نِْزل عليه بسم اهللَّ الرمحن الرحيم «يا
 (1)

 . 

كنا ال نعرف انقضاء السور حتى تنزل: »أهنم قالوا :  وروي عن الصحابة 

«بسم اهلل الرمحن الرحيم
(2)

. 

عىل كتابتها يف املصاحف مع حرصهم عىل جتريد  إمجاع الصحابة  - ب

القرآن مما ليس بقرآن، كعدم كتابتهم لالستعاذة، والتأمني يدل عىل أهنا آية من 

 القرآن، مفصولة عام قبلها وما بعدها.

وهذا أعدل األقوال، فإن كتابتها يف املصحف بقلم القرآن »يقول ابن تيمية: 

ن القرآن، وكتابتها مفردة مفصولة عام قبلها وما بعدها تدل عىل أهنا يدل عىل أهنا م

«ليست من السورة
(3)

. 

والصحيح أهنا ليست ِمن الفاحتة، وال ِمن غري الفاحتة، بل »يقول ابن عثيمني: 

 «هي آية مستقلَّة .. وأهنا ُسنَّة
(4)

. 

الوسط بني والقول الثالث هو الراجح والذي تؤيده األدلة، وهو املذهب : قلت

القولني املتعارضني، فالشافعية يقولون: إهنا آية من الفاحتة، ومن أول كل سورة يف 

 القرآن، واملالكية يقولون: ليست بآية ال من الفاحتة وال من القرآن.

                                                   
، وقال حمققه شعيب 1/209 (اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم)أخرجه أبو داود يف سننه، باب:  (1)

ال يعلم ختم  »، واحلاكم يف املستدرك بلفظ:  « حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات »ؤوط: األرن

هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل  »، وقال:  « السورة حتى تنزل بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .1/355 « خيرجاه

 .1/95نقله القرطبي يف تفسريه:  (2)

 .22/930جمموع الفتاوى ال بن تيمية:  (3)

 .331، و3/59ملمتع عىل زاد املستقنع: الرشح ا (4)
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ن عّدها من   بل هذا القول هو ما يتامشى مع اخلالف فيها من جهة عّد اآلي، فما

ن  ترك عّدها فلكوهنا آية مفصولة عن السورة.  الفاحتة فلكوهنا آية منها، وما

آية من كِتاب  ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٱ    ﴿ » يقول األندرايب نقاًل عن الشعبي قوله: 

اهلل ُجِعلات فصاًل بني السور، وعىل هذا أعظاُم الفقهاء، ودليل ذلك إمجاع القّراء عىل 

«ترك عّدها آية ِمن كل سورة كتبت يف أوهلا إالّ من سورة احلمد
 (1)

. 

 :األثر الفقهي المترتب على االختالف في عّد البسملة آية من سورة الفاتحة
اختلف احلكم الفقهي يف قراءة البسملة يف أول الفاحتة يف الصالة، واختلف  

أثره يف صحتها أو بطالهنا بناًء عىل االختالف يف كوهنا آية معدودة من آيات 

 تايل:الفاحتة، أو ليست بآية منها عىل النحو ال

ن جعل البسملة آية من القرآن نزلت للفصل بني السور، ومل جيعلها من  - ما

الفاحتة عىل وجه اخلصوص مل يوجب قراءهتا يف الصالة، وإنام ُتقرأ عىل سبيل 

 االستحباب فقط وهذا مذهب احلنفية.

يسّمي اإلمام واملنفرد رسًا يف أول كل ركعة، سواء كانت الصالة رسية »فقالوا: 

هرية .. ويأيت بالتسمية بعد دعاء االفتتاح .. أما إذا نيس التسمية، ورشع يف أو ج

«قراءة الفاحتة، فإنه يستمر، وال يعيد التسمية
 (2)

. 

ن يرى أن البسملة ليست آية من الفاحتة وال من القرآن فإنه جيعل قراءة  -  أما ما

 البسملة أثناء الصالة غري مستحبة، وهذا مذهب اإلمام مالك.

عيني املالكي: ي هذه املسألة تتعلق بثالثة أطراف: »قول أبو عبد اهلل حممد الرُّ

األول: أن البسملة ليست عندنا من احلمد، وال من سائر القرآن، إال من سورة 

                                                   
 .466اإليضاح يف القراءات لألندرايب: ص:  (1)

 .2/190انظر: البناية رشح اهلداية لبدر الدين العيني:  (2)
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النمل، الثاين: أن قراءهتا يف الصالة غري مستحبة، واألاوىل أن ُيستفتح باحلمد، 

«ر هبا فذلك مكروهالثالث: أنه إن قرأها مل جيهر فإن جه
 (1)

. 

ن يرى أن البسملة آية ِمن الفاحتة وِمن كل سورة من سور القرآن فإنه  -  أما ما

أوجب قراءهتا يف الصالة، عىل أهنا فرض ال سنة، فحكمها حكم الفاحتة يف الصالة 

الرسية، أو اجلهرية، وجيهر هبا يف اجلهرية، وإن مل يأت هبا بطلت صالته، وهذا 

 الشافعي. مذهب اإلمام

،  ﴾ھ  ھ   ھھ  ﴿ وجيب افتتاحها بقراءة» اجلويني الشافعي:يقول اإلمام 

«آية من الفاحتة ﴾ھ  ھ   ھ   ھ    ﴿ فمذهبنا أن
 (2)

. 
 أهنا ِمن الفاحتة دون غريها ... وعىل هذا جتب: همااحدإ وعن أمحد روايتان:

ا ليست من غريها، وعليه أهنا ليست من الفاحتة كام أهن: ةوالثاني قراءهتا يف الصالة،

تكون التسمية سنة، ويأيت هبا رساً 
(3)

. 

ن عّد ِمن القراء»ويقول ابن حزم:  ن كان يقرأ برواية ما ھ  ھ   ھ  ﴿ ما

ن ال  ﴾ھ ن كان يقرأ برواية ما آية من القرآن مل جتزه الصالة إال بالبسملة .. وما

«أن ال يبسمل .. يعّدها آية ِمن أم القرآن: فهو خمري بني أن يبسمل، وبني 
 (4)

 . 

 وقد جمع الخالف في حكم قراءاتها في الصالة، مع الخالف في عّدها ابن تيمية
ن أثبتها، أو  » بقوله: ن قال من الفقهاء إهنا واجبة عىل قراءة ما هبذا يتبني أن ما

ن  ن مل يثبتها فقد غلط، بل القرآن يدل عىل جواز األمرين، وما مكروهة عىل قراءة ما

ن ترك ما قرأ به غريه قرأ بإح دى القراءات ال يقال إنه كلام قرأ جيب أن يقرأ هبا، وما

                                                   
 .1/544مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل للرعيني املالكي:  (1)

 .2/137هناية املطلب يف دراية املذهب للجويني:  (2)

،وأثر القراءات يف الفقه اإلسالمي، د. صربي 1/246انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة:  (3)

 .189عبدالرؤوف: ص 

 .2/283املحىل البن حزم الظاهري:  (4)
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ال يقول إن قراءة أولاك مكروهة، بل كل ذلك جائز باالتفاق، وإن رجح كل قوم 

«شيااً 
 (1)

. 

ها آية من عدمه، كام : قلت واخلالف الفقهي بني عىل وجود خالف القراء يف عدِّ

عند رأي القراء وهو عىل غري ما يذهبون إليه، فقد  سيأيت، فقد ثبت نزول الفقهاء

نقل ابن اجلزري رواية عن أيب القاسم اهلذيل، عن مالك أنه سأل نافعًا عن البسملة 

«فقال: السنة اجلهر هبا، فسلَّم إليه وقال: كلُّ علٍم ُيسأل عنه أهله
 (2)

. 

 
 

                              

                                                   
 .22/354جمموع الفتاوى البن تيمية:  (1)

 .1/217يف القراءات العرش:  ، وابن اجلزري يف النرش43نقل ذلك اهلذيل يف الكامل يف القراءات: ص  (2)



 (ه1436 ذو الحجة)             العدد العشرون          مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

135 

 الثاني املبحث
 لرواية يف البسملة عند القراءف ااختال 

 ه، وتوفيقه مع اختالفهم يف عّدهاتوجيه 
من املعلوم أن البسملة تقع يف قراءة القراء يف ثالثة مواضع: بني السور، ويف 

 أوائلها وأجزائها. 

سورة  ابتدءواالبسملة تقع يف قراءة القراء يف ثالثة مواضع، إذا »يقول أبو شامة: 

ببيانه ألن االختالف فيه  -الشاطبي-بني كل سورتني، فابتدأ أو جزءا .. والثالث: 

«أكثر، واحلاجة إىل معرفته أمّس 
(1)

. 

يقول اإلمام الشاطبي يف حزر األماين
(2)

: 

نْيِ بُِسااااانَّةٍ  تا اااااورا ااااانْيا السُّ لا با ْساااااما با  وا

 

اااااالا   مُّ ا حتا اااااًة وا ْوهااااااا ِدْريا ااااااٌل ناما  ِرجا

ري بسملوا بني السورتني، وهذا فأخرب أن قالون والكسائي وعاصاًم وابن كث 

احلكم جاٍر بني كل سورتني، سواء كانت الثانية بعد األوىل مبارشة، أو مل تكن 

بعدها مبارشة، لكن اشرتطوا أن تكون الثانية بعد األوىل يف الرتتيب وعىل هذا فال 

يدخل يف احلكم املشار إليه آخر الناس بأول الفاحتة
(3)

. 

تيان بالبسملة روايًة يف أول الفاحتة سواء كانت القراءة ولقد أمجع القراء عىل اإل

مبدوءًا هبا أو متصلة مع غريها، إذ الفاحتة مبتدٌأ هبا وإن وصلت بغريها، وقد نّبه 

الشاطبي عىل اتفاق القراء عىل اإلتيان هبا يف أول سور القرآن فيام يرجع إىل القراءة 

 والتالوة بقوله:

                                                   
 .65إبراز املعاين أليب شامة: ص  (1)

 (.100متن الشاطبي، حرز األماين، البيت: ) (2)

، والعقد النضيد للسمني احللبي: 121انظر: إبراز املعاين أليب شامة، والآليلء الفريدة للفايس: ص  (3)

 ت: أيمن سويد . 3/330
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الا ُباااادَّ ِمنْهاااااا يِف ابْ  ةً وا اِئكا ُسااااورا  تِاااادا

 

ااالا   ااْن تا ا ما ااريَّ  خا
ِ
اء يف األاْجاازا اهاا وا  ِسااوا

القراء كلهم اتفقوا يف ابتداء السور عىل البسملة، سواء يف ذلك »يقول أبو شامة:  

ن بسمل منهم بني السورتني ومن مل يبسمل .. وال خالف بني القراء يف البسملة  ما

ورة أخرى قبلها، أو ابتدأ هبا، ومل يذكر الكتاب، سواء وصلها القارئ بس أول فاحتة

ذلك يف القصيدة اعتامدًا عىل أن الفاحتة يف غالب األحوال ال يكون القارئ هلا إال 

«مبتدئاً 
 (1)

. 

لكن يطرح هنا سؤال هل اإلمجاع عىل اإلتيان هبا يف أول الفاحتة قراءة عىل أهنا 

يست بآية وإنام أثبتت قراءة آية منها، أو لكوهنا آية مستقلة جيء هبا للفصل، أو ل

تربكًا هبا؟ فهذا اخلالف قد وقع بني القراء، ونقله عنهم أهل القراءات، وكتب 

 الرواية والدراية.

فأما إمجاع من ذكرنا يف كتابنا عىل إظهار البسملة يف أول احلمد »يقول املهدوي:

ومنهم من  فإهنم عىل رضبني: منهم من استفتح هبا معتقدًا أهنا آية من القرآن،

يستفتح هبا معتقدًا أهنا ليست بآية من أم القرآن، وأهنا وضعت لالبتداء والتيمن 

«والتربك هبا كام توضع يف سائر الكالم
(2)

 . 

عىل اتفاقهم عىل اإلتيان هبا يف أول:  -يقصد الشاطبي-وقد نبه »يقول الفايس: 

ع إىل القراءة، وأما ما هذا حكمها فيام يرج -وصاًل وبدءاً -عىل احلالني  (الفاحتة)

يرجع إىل اعتقاد كوهنا آية من القرآن فإن ابن كثري وعاصاًم والكسائي يعتقدوهنا آية 

من كل سورة، ووافقهم محزة عىل الفاحتة خاصة، ومل يعتقدها الباقون آية من الفاحتة 

وال غريها، وقالون منهم، وهو وإن كان ممن يلتزمها يف قراءته يف احلالني فإن 

«نقول عنه وعّمن تابعه من قراء املدينة ما ذكرتهامل
(3)

  . 

                                                   
 .68إبراز املعاين أليب شامة: ص  (1)

 .1/10رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 .1/122الآليلء الفريدة يف رشح القصيدة، للفايس:  (3)
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 :قرآنيتهاوإليك توجيه خالف القراء في اعتقاد 
ن يعتقد ِمن القراء أهنا آية من الفاحتة، وهم ابن كثري، وعاصم، : أوال ما

والكسائي
(1)

 ، ومما ُيوّجه به ما اذهبوا إليه ما ييل:

احلمد هلل رب العاملني سبع »ل: قا ×أن النبي  ما روي عن أيب هريرة  -1

«آيات، بسم اهلل الرمحن الرحيم إحداهن، وهي السبع املثاين
(2)

. 

، وقد (براءة)كتابتها يف املصاحف العثامنية يف أوائل السور ما عدا سورة  -2

«اقرءوا ما يف املصحف»قوهلا:  روي عن عائشة 
 (3)

فلم »: ، وقول ابن عمر 

«ُكتِبت إن مل ُتقرأ؟
(4)

. 

قالوا ملا أمرنا اهلل بالتعوذ إذا أردنا القراءة، ومل يأمرنا بالبسملة؛ علمنا أنه مل   -3

مع سائر السورة، فنبهنا عىل  ×يأمرنا بقراءهتا ألهنا آية من احلمد أنزهلا عىل نبيه 

التعوذ الذي ليس هو من القرآن، وترك البسملة إذ معلوم أهنا من القرآن
(5)

. 

، وحصوٌل عىل الربكة يف ×ن هبا فيه اقتداء بسنة النبي كام ُنقل أن اإلتيا

 هبا. االبتداء

ن يعتقد أهنا ليست بآية من الفاحتة: نافع وأبو عمرو وابن عامر مستدلني  ثانيًا: ما

بأهنا وضعت أول احلمد وغريها من السور عىل ما جرت به العادة من استعامهلا يف 

كنا »: ، يقوي ذلك ما روي عن ابن مسعود كلِّ ما ُيبتدأ به تيّمنًا وترّبكًا هبا

                                                   
، وانظر: املوضح يف 1/380، واجلعربي يف كنز املعاين 2/202ذكر هذا السخاوي يف فتح الوصيد:  (1)

 .1/224وجوه القراءات البن أيب مريم: 

 سبق خترجيه قريبًا. (2)

، والسيوطي يف نواهد األبكار وشوارد األفكار، عن 1/20ن وجوه القراءات: نقله مكي يف الكشف ع (3)

 ، ومل أقف عىل احلكم عليه.1/72أيب طاهر بن هشام بسنده عن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق: 

 .65نقله أبو شامة يف إبراز املعاين: ص  (4)

 .1/10نقل ذلك املهدوي يف رشح اهلداية:  (5)
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كتبنا: بسم اهلل،  [41]هود:  ﴾  گ  گ  ک ﴿ فلام نزلت: نكتب باسمك اللهم،

كتبنا: بسم اهلل الرمحن،  [110]اإلرساء:   ﴾ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک ﴿ فلام نزلت:

«كتبناها  [30النمل: ] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ   ﴿ فلام نزلت:
 (1)

. 

«فهذا دليل عىل أهنا مل تنزل آية من القرآن»املهدوي:  قال
 (2)

. 

اًم النفصال آخر السورة من أول لا  وأجابوا عن إثباهتا يف املصحف بأهنا أثبتت عا
 السورة األخرى، وقالوا: ولو كانت بعضًا من أوائل السور لوجب أن يكون قبلها

من االستفتاح هبامرة أخرى عىل ما جرت به العادة  ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
(3)

. 

فيام عدا الفاحتة فال يرى القراء مجيعًا أهنا آية منها، واتفق  وأما في أوائل السور

 علامء العدد عىل عدم عّدها يف أوائل السور.

القرآن كله عندي كالسورة الواحدة، فإذا قرأت بسم اهلل »يقول اإلمام محزة: 

«الرمحن الرحيم يف فاحتة الكتاب أجزأين
(4)

. 

إن سورًة ِمن »أنه قال:  ×عن النبي  ويدل عىل ذلك حديث أيب هريرة 

عت لرجٍل حتى ُغِفر له، وهي: القرآن فا  ﴾ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ ثالثون آية شا

 « [1]امللك: 
(5)

. 

 وال خيتلف العادون أهنا ثالثون من غري البسملة.

                                                   
، وأبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل 2/476الرزاق يف تفسريه عن الشعبي مرساًل: أخرجه عبد  (1)

 ، ومل أقف عىل احلكم عليه. 7/267، أبو بكر بن أيب شيبة يف مصنفه: 1/216القرآن: 

 .1/384، وانظر: كنز املعاين للجعربي: 1/11رشح اهلداية للمهدوي:  (2)

 .1/11رشح اهلداية للمهدوي:  (3)

 .1/264نرش يف القراءات العرش: ال (4)

، 5/164 (باب: ما جاء يف فضل سورة امللك)، (فضائل القرآن)كتاب:  أخرجه الرتمذي يف سننه، (5)

، 1/767: (باب: ذكر فضائل سور، وآي متفرقة)، واحلاكم يف املستدرك،  « هذا حديث حسن »وقال: 

 .« هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه »وقال: 
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من قال: إن البسملة آية يف أّول كلِّ سورة فقد زاد يف »قال مكي بن أيب طالب: 

، وال من القرآن مائة آية وثالث عرشة آية، وما مل يقل بذلك أحد من الصحابة 

التابعني، فاإلمجاع قد حصل عىل ترك عدها آية من كل سورة، وما حدث بعد 

«اإلمجاع ِمن قوٍل منفرد فقول مرفوض غري مقبول
 (1)

 . 

 :قرآنيتهاراءة بالبسملة رواية في الفاتحة، والخالف في اعتقاد الجمع بين الق
أرشت سابقًا إىل أن القراء أمجعوا عىل اإلتيان بالبسملة يف أول الفاحتة روايًة، مع 

، وعىل هذا جتب التفرقة بني القراءة والتالوة وبني قرآنيتهااختالفهم يف اعتقاد 

 االعتقاد عند القراء.

دأ القارئ قراءته ِمن أول السور ومنها الفاحتة فالبد من ففي التالوة إذا ابت

 اإلتيان بالبسملة، نقل ذلك التالميذ والتزموا به أمام شيوخهم.

 ويف التسمية أثر مروي عن أهل املدينة، قال أبو القاسم»يقول أبو عمرو الداين: 
.. قال:  ﴾ٻ   ٱ       ٻ  ٻ  ﴿ املسيبي: كنا إذا افتتحنا عىل مشاخينا السور نبدأ با:

ل  -فيام قرأنا هلم -وال خالف بني القّراء  ن فاصا يف التسمية يف أول فاحتة الكتاب، ما

ن مل يفصل؛ ألهنا ابتداء القرآن، واالختالف بني الفقهاء والعاّدين ِمن  منهم، وما

هلا فقط -يف أهنا آية، وغري آية  -القّراء  «إنام جاء يف أوَّ
 (2)

. 

بن اجلزري يف النرش ملا تطرق ملسألة اختالف القراء يف وعىل هذا حُيمل قول ا

 البسملة. 

وهل هي آية يف أول كل سورة كتبت فيه أم ال؟ وهذه مسألة اختلف »فقال: 

الناس فيها، وُبِسط القول فيها يف غري هذا املوضع، وال تعّلق للقراءة بذلك، إال أنه 

«بنا منهملا جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك مل نخل كتا
 (3)

. 

                                                   
 .23 – 1/22شف عن وجوه القراءات السبع ملكي: الك (1)

 .1/405جامع البيان يف القراءات السبع للداين:  (2)

 .1/270النرش يف القراءات العرش:  (3)
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وأما التالوة فال خالف بني القراء السبعة يف أول فاحتة »ويقول الشوكاين:

«الكتاب، ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال سورة التوبة
 (1)

. 

فاإلتيان هبا يف أول الفاحتة أمر يتحّكم فيه النقل والتلقي، ولذا مل يكن : قلت

مؤثرًا يف مسار الرواية، بينام أّثر يف اختالف العّد آلي  قرآنيتهااالختالف يف اعتقاد 

 الفاحتة، وأّثر يف االختالف الفقهي.  

 البسملة واختالفهم في عّدها: قرآنيةالتوفيق بين اختالف القراء في 
البسملة يف أول الفاحتة عند القراء يدرك أنه  قرآنيةعند النظر يف االختالف يف 

ه القراءات، فمن أثبتها فقد ثبت النقل عنده اختالف من قبيل اختالف أوج

ها آية.  بإثباهتا، وعّدها آية، ومن مل يثبتها فلم يثبت النقل عنده بإثباهتا، فلم يعدَّ

فحكم البسملة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا نزلت مع السور 

ختالف يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بعض األحرف، واالختالف يف العدد كاال

 القراءات، ذهب إىل هذا عدد من العلامء كابن حزم يف أوجه
(2)

، وابن تيمية، وابن 

 اجلزري، والسيوطي وغريهم.

ومل يبسمل،  ×قد أقرأهم الرسول  ال يقرءوهناالذين »يقول ابن تيمية: 

وبسمل، فهذا يدل عىل جواز األمرين، وإن كان أحدمها  ×وأولاك أقرأهم 

هنا يف أحد احلرفني ليست من القرآن، وأنه هنى عن قراءهتا، فإن أفضل ال يدّل عىل أ

هذا مجع بني النقيضني، كيف يسوغ قراءهتا والنهي عن قراءهتا، بل هذا يدل عىل 

ٺ  ٺ   ﴿ قراءة مثل: جواز األمرين كاحلروف التي ثبتت يف قراءة دون

فالرسول  [ 26]لقامن:  ﴾ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ﴿ ومثل: [ 100]التوبة:  ﴾ٿ  

جيّوز إثبات ذلك، وجيّوز حذفه كالمها جائز يف رشعه .. وهبذا يتبني أن من  ×

                                                   
 .2/215نيل األوطار:  (1)

 .2/285املحىل البن حزم:  (2)
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ن أثبتها بناء عىل أن  أنكر كوهنا من القرآن بالكلية إال يف سورة النمل وقطع بخطأ ما

القرآنية ال تثبت إال بالقطع فهو خمطئ يف ذلك، ويقال له: وال تنفى إال بالقطع 

ن أثبتها يقطع بأهنا ثابتة ويقطع بخطأ من نفاها؛ بل التحقيق أن أيضًا، ثم يقال له: م

راءات تدل عىل جواز اايف، والقار إضاعي أمار قطاعيًا أو غياكون اليشء قط

«األمرين
 (1)

. 

عند القراء:  قرآنيتهاوأشار إىل ذلك ابن اجلزري بعد أن ساق األقوال يف اعتقاد 

اإلثبات، والذي نعتقده أن كليهام صحيح، وهذه األقوال ترجع إىل النفي و»بقوله: 

« وأن كل ذلك حق، فيكون االختالف فيهام كاختالف القراءات ...
 (2)

. 

نقول يف البسملة: أهنا نزلت يف بعض األحرف ومل تنزل يف »ويقول السيوطي: 

بعضها، فإثباهتا قطعي وحذفها قطعي، وكلٌّ متواتر، وكلٌّ يف السبعة، فإن بعض 

 ة قرءوا هبا، وبعضهم قرءوا بحذفها، وقراءات السبعة كلها متواترة،القراء السبع

فمن قرأ هبا فهي ثابتة يف حرفه متواترة إليه، ومن قرأ بحذفها فحذفها يف حرفه 

 متواتر إليه..

قال السيوطي: وألطف من ذلك أن نافعًا له روايتان: قرئ أحدمها عنه هبا، 

واترا عنده، بأن قرأ باحلرفني معًا بإسنادين، واآلخر بحذفها، فدلَّ عىل أن األمرين ت

 أو ألسانيد متعددة.

وهبذا التقرير ينجيل اإلشكال عن األمرين، ويتضح كال الطرفني، وال يستغرب 

«اإلثبات ممن أثبت، وال النفي ممن نفى
 (3)

. 

                                                   
 .22/355جمموع الفتاوى البن تيمية:  (1)

نظر: القول العميم يف مسائل حديث عمر بن اخلطاب وهشام بن ، وا15/ 1النرش يف القراءات العرش:  (2)

 .42حكيم: ص 

 .23ميزان املعدلة يف شأن البسملة، جلالل الدين السيوطي: ص  (3)
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 ويقول عبد اهلل بن إبراهيم الشنقيطي صاحب مراقي السعود:

 وبعضاااااهم إىل القاااااراءة نظااااار

 

 اك للوفاااااااق رأي معتااااااربوذ 

أي: النظر إىل القراءات رأي معترب ملا فيه من التوفيق بني كالم األئمة، فال  

خالف حيناذ 
(1)

. 

ووجه اخلالف بني القراء يف إثبات »وحرر القول الشيخ الضباع حيث قال: 

البسملة وحذفها أن القرآن نزل عىل سبعة أحرف، ونزل مرات متكررة، فنزلت 

بعض األحرف ومل تنزل يف بعضها، فإثباهتا قطعي، وحذفها قطعي، البسملة يف 

وكل منهام متواتر ويف السبع، فمن قرأ هبا فهي ثابتة يف حرفه، متواترة إليه، ثم منه 

إلينا، ومن قرأ بحذفها فحذفها يف حرفه متواتر إليه ثم منه إلينا، ومن روي عنه 

متواترة.. قال: وهبذا جيمع بني  سانيدإثباهتا وحذفها فاألمران تواترا عنده كلٌّ بأ

« األحاديث الواردة يف إثباهتا، واألحاديث الواردة يف حذفها...
 (2)

. 

فالقراء الذين ثبتت عندهم البسملة آية من الفاحتة جعلوها  وعىل هذاقلت: 

ن مل تثبت عندهم آية ال يعّدوهنا آية.  معدودًة عندهم، وما

 البسملة عند القراء يف الفاحتة هو السبب يف وهذا ُيظهر أن اختالف الرواية يف

 اختالف العّد فيها.

ن مل يعّد البسملة فإنه يُعدّ   اعتامدًا عىل النص الوارد يف  ﴾ڤ  ڤ   ڦ   ﴿ وما

«قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ..»حديث: 
(3)

  -كام بّينت سابقاً - 

 وملوافقة اإلمجاع يف كون الفاحتة سبع آيات.

                                                   
 .83نرش البنود عىل مراقي السعود للشنقيطي: ص  (1)

نارص القثامي: ص ، وانظر: العرضة األخري داللتها وأثرها. د. 6اإلضاءة يف بيان أصول القراءة: ص:  (2)

32. 

 سبق خترجيه. (3)
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من قرأ بحرٍف مل تنزل معه البسملة مل يعّدها، ولزمه من »طالين: يقول القس

«وهي مماثلة يف الّروي ﴾ڤ   ڦ   ﴿ كوهنا سبع آيات أن يعّد عوضها: إمجاع
 (1)

.  
من  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ وحمقق أن اآلية السادسة»أشار إليه أبو عمرو الداين بقوله: 

، ومل «فهؤالء»بقوله:  إىل آخر السورة ﴾ٹ    ﴿ حيث أعقب ما للعبد ِمن لدن:

إذ كان جيب لو مل تكن السادسة، ولو كان ذلك لبطلت  «فهاتان»يعقبه بقوله: 

«القسمة أيضًا، ولكانت احلمد ست آيات
 (2)

. 

فأما ما اختلف السلف فيه من عدد آيات القرآن بناء عىل »ويقول ابن عاشور: 

 الرواية كام قدمنا االختالف يف هناية بعضها، فقد يكون بعض ذلك عن اختالف يف

«آنفًا، وقد يكون بعضه عن اختالف االجتهاد
 (3)

. 

وقد كان كثري من السلف يقول البسملة آية »وأشار إىل ذلك ابن تيمية بقوله: 

ڤ    ﴿ منها ويقرؤها، وكثري من السلف ال جيعلها منها، وجيعل اآلية السابعة

القولني حّق، فهي  الصحيح، وكال كام دّل عىل ذلك حديث أيب هريرة  ﴾ڦ

منها ِمن وجٍه، وليست منها ِمن وجٍه، والفاحتة سبع آيات، من وجٍه تكون البسملة 

ألن  ﴾ڤ   ڦ   ﴿منها فتكون آية، ومن وجٍه ال تكون منها، فاآلية السابعة 

«البسملة أنزلت تبعًا للسور
 (4)

. 
 

                              

 
                                                   

. لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطالين، حتقيق مركز الدراسات القرآنية (املستقيم)أي مع:  (1)

 .2/537بمجمع امللك فهد: 

 .112البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .1/77التحرير والتنوير:  (3)

 .22/351جمموع الفتاوى البن تيمية:  (4)
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 املبحث الثالث
 حتة يف املصاحف العثمانيةآي الفاعّد 

من املعلوم املنقول عن كتب الرسم أن املصاحف العثامنية حني كتبها الصحابة 

  يف عهد عثامن  كانت خالية من حتديد مواضع رؤوس اآلي، إذ كانوا

حريصني عىل جتريد القرآن من كل ما عداه، فكانت املصاحف حمتوية عىل الكلامت 

فقط القرآنية
(1)

. 

عمرو الداين بسنده إىل األوزاعي قال: سمعت حييى بن أيب كثري  وساق أبو

كان القرآن جمردًا يف املصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط عىل التاء والياء، »يقول: 

وقالوا ال بأس به، وهو نور له، ثم أحدثوا فيه نقطًا عند منتهى اآلي، ثم أحدثوا فيه 

 الفواتح واخلواتم...

وهذه األخبار كلها تؤذن بأن التعشري والتخميس وفواتح »ثم قال أبو عمرو: 

«فأداهم إىل عمله االجتهاد السور ورؤوس اآلي من عمل الصحابة 
(2)

. 

أنه كان يكره أن »واخرج ابن أيب داود يف املصاحف: عن املغرية، عن إبراهيم، 

«يكتب بالذهب أو ُيعلَّم رأس اآلي
 (3)

. 

 ختلف فيه في المصاحف العثمانية: وإليك تفصيل عّد آي الفاتحة الم
 أواًل: البسملة:

البسملة كتبت يف املصاحف العثامنية يف أوائل سور القرآن ومنها الفاحتة، ما عدا 

 براءة، وأشار علامء الرسم إىل كيفية رسمها.

 قال يف مورد الظمآن:

                                                   
 .31انظر: امليرس يف علم عد آي القرآن: ص  (1)

 .131البيان يف عد آي القرآن: ص  (2)

 .332املصاحف البن أيب داود: ص  (3)
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اِضاااْح  ااانُْهْم وا اااْذُف بِْساااِم اهللِ عا حا  وا

 

يِف ا  النَّْمااااااِل وا اتِْح يِف ُهااااااودا وا ااااااوا  ْلفا

 ﴾ٱ       ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ أراد قوله تعاىل: «ويف الفواتح»وقوله: »قال الرجراجي:  
«املكتوب يف أوائل السور

 (1)
.  

بيد أن علامء الرسم مل يتعرضوا للخالف بني القراء يف كوهنا آية أو ليست آية من 

 الفاحتة إال ما كان من إشارة إىل مجلة اخلالف.

فوجب »امن بن نجاح يرى أهنا ليست آية من الفاحتة، يقول: فهذا أبو داود سلي

  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ، واآلية السادسة: ﴾ٹ   ﴿ هذا، أن يكون رأس اخلمس: عىل
«وهذا اعتقادي وإليه أميل

 (2)
. 

واعلم أن البسملة إن كانت من الفاحتة، ومن كل سورة، أو »ويقول املارغني: 

ل يف ترمجة الفاحتة وال إشكال، وإن مل تكن من الفاحتة فقط كام قيل بكلو منهام دخ

من الفاحتة وال من غريها كام هو قول مالك، ومجاعة دخلت فيها أيضًا ملالزمتها 

«إياها لفظًا وخطاً 
 (3)

. 

وقد جعل املثبتون للبسملة آية من الفاحتة كتابتها يف املصاحف العثامنية دلياًل 

ىل كتابتها مع حرصهم عىل جتريد ع عىل قرآنيتها، قالوا: إن إمجاع الصحابة 

بقرآن، كعدم كتابتهم لالستعاذة، والتأمني يدل عىل أهنا آية من  القرآن مما ليس

 القرآن.

بأن -ائلني بإثباهتا آية من الفاحتة الشافعية الق -واحتج أصحابنا »يقول النووي: 

راءة بخط أمجعوا عىل إثباهتا يف املصحف مجيعًا يف أوائل السور سوى ب الصحابة 

                                                   
 .2/66تنبيه العطشان رشح مورد الظمآن:  (1)

 إن مجيع املصاحف األمهات التي كتبها سيدنا عثامن  »، قال حمققه د. رششال: 2/20خمترص التبيني:  (2)

 .« ا البسملة بنفس الرسم مع حمافظتهم عىل جتريد املصحف من كل ما ليس بقرآنكتبت فيه

 .66دليل احلريان عىل مورد الظمآن: ص:  (3)
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املصحف، بخالف األعشار وتراجم السور فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو 

«مل تكن قرآنًا ملا استجازوا إثباهتا بخط املصحف من غري ةمييز
(1)

. 

بعدم اعتبارها آية من أول الفاحتة وأوائل السور؛ بأن كتابتها يف  وأجاب القائلون

آية منها؛ كام ُكتبت للترّبك هبا لعموم األدلة املصاحف للفصل بني السور، ال ألهنا 

بربكتها، ولذلك علامء العدد جممعون عىل عدم عّدها آية يف أوائل السور
(2)

. 

إهنا من القرآن حيث كتبت، وإهنا مع ذلك ليست من السور  »يقول ابن تيمية: 

« بل ُكتبت آية يف أول كل سورة وكذلك تتىل آية منفردة يف أول كل سورة
(3)

. 

عىل  إذا تأملنا وجدنا أن كتابتها يف املصحف، مع حرص الصحابة : قلت

جتريد املصحف من كل ما ليس قرآنًا يدّل ذلك عىل أهنا قرآن، لكن ال يدل عىل أهنا 

آية من كل سورة، أو آية من سورة الفاحتة، وإنام ُكتبت للفصل بني السور، وهذا 

 سابقًا. قرآنيتها يتوافق مع ما رجحُته يف اخلالف يف اعتقاد

 : ﴾ڤ   ڦ   ﴿ثانياً: 
رأس آية ليس يف املصاحف األوىل ما يشري إليه، حيث  ﴾ڤ   ڦ   ﴿ إثبات

 أثبتُّ أن املصاحف كانت خالية من حتديد رؤوس اآلي.

ولكن عند النظر يف املصاحف التي أحدثت فيها بعد ذلك رؤوس اآلي نجد 

ت فيها أهنا اخ عىل حسب الر ﴾ڤ   ڦ   ﴿ ُعدَّ واية املنقولة، حيث كان النُسَّ

 يثبتون رؤوس اآلي فيها عىل حسب رواية أهل العدد املعتمدة يف ذلك البلد.

فإذا أراد القارئ أن يقف عىل رؤوس اآلي »يقول الشيخ عبد الرزاق موسى: 

ألي قارئ من القراء العرشة، أو يكتب كاتٌب مصحفًا عىل ما يوافق قراءة أحد من 

                                                   
 .3/336املجموع رشح املهذب:  (1)

 .3/336املجموع رشح املهذب:  (2)

 .22/434جمموع الفتاوى البن تيمية:  (3)
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فعليه أن يتبع عدد أهل بلد القارئ الذي يقرأ له، أو يكتب عىل ما  القراء العرشة

«يوافق روايته
 (1)

. 

: ن كتب مصحفًا عىل رواية نافع وافق العدد املدين بعدِّ  ، ومان﴾ڤ   ڦ   ﴿ فما
 .﴾ڤ   ڦ   ﴿ كتب مصحفًا عىل رواية عاصم مل يعدّ 

 
 
 

                              

                                                   
، والعدد 24. وانظر: امليرس يف علم عد آي القرآن: ص 51املحرر الوجيز يف عّد آي الكتاب العزيز:  (1)

طباعة القرآن بمجمع امللك فهد يف ة د. باسم السيد، ضمن بحوث ندوة املعتمد يف املصاحف املطبوع

 .4/1680: ا ه1436عام 
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 اخلامتة
أمحد اهلل عز وجل عىل ما مّن به عيّل ووفقني به من إةمام حترير هذا  وبعد فإنني

 (.اختالف عد اآلي في سورة الفاتحة توجيهه وأثره)البحث: 

وِمن خالل معايشتي هلذا البحث، ثم وُقويف عىل فصوله وجزئياته، وحماولتي 

علم موثقة االستناد إىل كثري مما أستطيع االعتامد عليه من أقوال ونقوالت ألهل ال

مستعينًا -ائج والتي توّصلت إليها فأقول:فإين أسّجل للقارئ الكريم أهم النت

 -باهلل

علم عّد اآلي ِمن أعظم الوسائل حلفظ كتاب اهلل عز وجل، مع ما فيه من   -1

 تعظيم القرآن وتبجيله، وحياطته ِمن مدخل الزيادة والنقصان. 

باين مذاهب أهل العدد أّدى إليه االختالف يف عّد آي القرآن الكريم، وت -2

االختالف يف النقل والرواية، فيام ورد به نص، واالجتهاد بالقياس عىل نظائره فيام 

 مل يرد به نص.

ثبوت بعض مواضع رؤوس اآلي باالجتهاد برد اجلزئيات التي مل ُيناص   -3

رآن وال نقص عليها إىل ما ُنصَّ عليه ال حمظور فيه، إذ ال يرتتب عليه زيادة يف الق

 منه، بل كل ما فيه تعيني حمل رأس اآلية.

انعقد إمجاع مجهور العلامء ِمن القراء، واملفرسين، واملحدثني، والفقهاء عىل  -4

سورة الفاحتة سبع آيات إمجاالً، خمتلفة التفصيل والتعيني عند مذاهب  أن عدد آي

 أهل العدد.

أهنا متعيَّنة ال جيزئ غريها إال وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة سبع آيات، و -5

 لعاجز.

اختالف الرواية يف البسملة يف الفاحتة عند القراء كان السبب  يف اختالف  -6

أدى إليه االعتامد عىل النص  ﴾ڤ  ڤ   ڦ   ﴿ واختالف العّد يف : العّد فيها،

 الوارد يف احلديث، مع لزوم موافقة املجمع عليه يف كون الفاحتة سبع آيات.
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البسملة باعتقادها آية من الفاحتة، أو بعدم اعتقادها آية  قرآنيةاالختالف يف  -7

ه به اختالف العّد فيها، وما حُيتج به لكال املذهبني.  من الفاحتة من أهم ما ُيوجَّ

حكم البسملة يف الفاحتة كحكم احلروف املختلف فيها بني القراء، فإهنا  -8

ض األحرف، واختالف العدِّ فيها نزلت يف بعض األحرف، ومل تنزل يف بع

كاالختالف يف أوجه القراءات، واألقوال فيها ترجع إىل النفي واإلثبات، وكالمها 

 صحيح. 

اإلتيان بالبسملة جلميع القراء تالوة يف أول الفاحتة أمر يتحّكم فيه النقل  -9

 اختالف العّد مؤثرًا فيه، بينام أّثر يف قرآنيتهاوالتلقي، ومل يكن االختالف يف اعتقاد 

 فيها.

كتابة البسملة يف املصاحف يف أوائل السور للفصل بينها، ال ألهنا آية  – 10

 منها؛ وللترّبك هبا، ولذلك علامء العدد جممعون عىل عدم عّدها آية يف أوائل السور.

يل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به وعموم  وأسأل اهلل أن جيعل عما

 املسلمني.

 نا أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعوا

 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 املراجعاملصادر وفهرس 
o برواية حفص عن عاصم.القرآن الكريم ، 

o أليب شامة عبد الرمحن بن إسامعيل،إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع ، 

 ها.1413ها(، حتقيق الشيخ: حممود عبد اخلالق جادو، ط. اجلامعة اإلسالمية 665)ت

o ها(، حتقيق: سعيد املندوه، دار 911، جلالل الدين السيوطي، )تاإلتقان في علوم القرآن

 ها . 1416الفكر، بريوت ط . األوىل 

o الرياض، رؤوف، أضواء السلف، د. صربي عبدالي الفقه اإلسالمي راءات ف   أثر الق ،

 .اه1418

o  ،ها(، املحقق: عبد 370، أمحد بن عيل أبو بكر، احلنفي )ت: للجصاصأحكام القرآن

، الطبعة: األوىل، لبنان –السالم حممد عيل شاهني، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 

 .اه1415

o يل ها( ت: ع543، أيب بكر حممد بن عبد اهلل املالكي )ت: البن العريب، أحكام القرآن

 ها. 1424البجاوي، دار املعرفة بريوت، 

o ها(، دار الكتب العلمية  204حممد بن إدريس الشافعي )ت ، أحكام القرآن، للشافعي- 

 .، حتقيق : عبد الغني عبد اخلالق1400بريوت ، 

o  ،ها(، حتقيق:  1304) ت ، ملحمد بن عبد احلي اللكنويإحكام القنطرة في أحكام البسملة

 دار الرسالة، األردن. صالح أبو احلاج،

o ة( )ت ،اختالف األئمة العلماء ، املحقق: السيد يوسف أمحد، ها(560ليحيى بن )ُهبارْيا

 ها.1423الطبعة: األوىل، ، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت

o ها( حتقيق: أبو الوفاء 483، أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس، )ت: أصول السرخسي

 ها.1372لقاهرة األفغاين، دار الكتاب، ا

o ها(، نرش املكتبة األزهرية 1376، للشيخ عىل الضباع، )تاإلضاءة في بيان أصول القراءة

 ها.1420للرتاث، ط: األوىل 
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o دراسة وحتقيق: منى  (،اه500بن أيب عمر األندرايب )ت بعد ، ألمحد اإليضاح في القراءات

 .اه1423بنات يف جامعة تكريت رسالة دكتوراة مقدمة اىل جملس كلية الرتبية للعدنان غني،

o ها(، حتقيق: 403، ملحمد بن الطيب، القايض أبو بكر الباقالين املالكي )ت: االنتصار للقرآن

ن، دار ابن حزم  -د. حممد عصام القضاة، النارش: دار الفتح  امَّ  األوىل: الطبعة بريوت، –عا

 .ها1422

o الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب اإلنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم اهلل ،

ها(، حتقيق: عبد اللطيف اجليالين، النارش: أضواء 463أليب عمر يوسف بن عبد الرب )ت: 

 ها.1417السلف، السعودية، الطبعة: األوىل، 

o أليب عمرو حييى بن سامل، دار اإليامن، اإللمام بما في البسملة من فضائل ومسائل وأحكام ،

 م. 2008مرص، 

o أليب عبد القدوس، بشري بن أمحد الساملي، دار ر المبسملة في مباحث البسملةاألنوا ،

 .اه1434الصميعي، الرياض، 

o ها(، حتقيق: الشيخ عادل 745، أليب حيان حممد بن يوسف األندليس، )تالبحر المحيط

 ها.1413أمحد عبد املوجود، ورفقاه، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: األوىل 

o ط: ، ها(، دار الكتبي794لبدر الدين الزركيش )ت:  ،ي أصول الفقهالبحر المحيط ف

 .ها1414األوىل، 

o ها(، حتقيق: حممد أبو 794، لبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، )البرهان في علوم القرآن

 الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية، بريوت ط: الثانية.

o ها( طبع دار السالم، 1403القايض )  للشيخ عبد الفتاح ،بشير اليسر شرح ناظمة الزهر

 ها.1429مرص 

o دار (اه855أيب حممد حممود احلنفى العينى )ت:  ،البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني ،

 .ها 1420الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية  بريوت، لبنان
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o ها(، 444ت: ، عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين )البيان في عّد آي القرآن

، الطبعة: الكويت –: مركز املخطوطات والرتاث املحقق: غانم قدوري احلمد، النارش

 ها.1414األوىل، 

o مكتب  للشيخ طاهر اجلزائري الدمشقي،، التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن

 ها.1411املطبوعات اإلسالمية، بريوت، ط: الثانية، 

o 432أليب حفص العطار ) ت:  تالف عدد آيات القرآنالتبيان في معرفة تنزيل القرآن واخ 

 ها.1433ع جممع امللك فهد باملدينة، ها( حتقيق/ د. هاشم بن هزاع الرشيف، طب

o ( ت: جمموعة من اه1205، ملحمد بن حممد الزبيدي، )ت تاج العروس من جواهر القاموس

 املحققني، النارش: دار اهلداية.

o حنون ها( دار س1393طاهر بن عاشور التونيس،)ت : للشيخ حممد ال ،التحرير والتنوير

 م.1997للنرش والتوزيع، تونس، 

o ( اه1313، للشيخ العالمة حممد بن أمحد املتويل، )ت: تحقيق البيان في عد آي القرآن

 نسخة حاسوبية.

o اجلامع ألحكام القرآن )حرف اجليم(. تفسير القرطبي = 

o جامع البيان )حرف اجليم(.  تفسير الطبري = 

o الكشاف عن حقائق التنازيل )حرف الكاف(.  تفسير الزمخشري = 

o فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية )حرف الفاء(. تفسير الشوكاني = 

o معامل التنزيل يف تفسري القرآن )حرف امليم(.=  تفسير البغوي 

o مفاتيح الغيب )حرف امليم(.  تفسير الرازي = 

o ها(، دار الفكر، ومراجعة 774الفداء إسامعيل بن كثري، )ت:أليب  ،تفسير القرآن العظيم

 نخبة من العلامء بدار الكتب املرصية.

o عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة،  أليب زرعة، تنزيل القرآن وعدد آياته واختالف الناس فيه

 ها، حتقيق/ أ د. غانم قدوري احلمد. 1427ها (. جملة الشاطبي، العدد الثاين،  420ت )
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o ها( حتقيق: 310، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت:البيان عن تأويل آي القرآن جامع

 ها.1421حممود شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: األوىل 

o حتقيق:   ،ها(444 أيب عمرو الداين )ت -، لعثامن بن سعيد جامع البيان في القراءات السبع

 ها.1428األوىل جمموعة حمققني طبع جامعة الشارقة، ط: 

o سنن الرتمذي )حرف السني(. الجامع الصحيح = 

o صحيح البخاري )حرف الصاد(. الجامع الصحيح للبخاري = 

o صحيح مسلم )حرف الصاد(.  الجامع الصحيح لمسلم = 

o ها(، دار 671، أليب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، )تالجامع ألحكام القرآن

 ها.1414وىل، احلديث، القاهرة، ط: األ

o ها(، حتقيق: د. عىل حسني 643، لعلم الدين السخاوي، )تجمال القراء وكمال اإلقراء

 ها.1408البواب، مطبعة املدين القاهرة، ط: األوىل 

o حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،

 ها(، النارش: دار الفكر، بريوت.1230

o بن حممد، الشهري باملاوردي ، أبو احلسن عيلير في فقه مذهب اإلمام الشافعيالحاوي الكب 

العلمية، بريوت: ط/ األوىل، ها(، املحقق: عيل حممد معوض، النارش: دار الكتب 450)ت:

 ها.1419

o ها(، حتقيق/ د.  732، إلبراهيم بن عمر اجلعربي ) ت:حسن المدد في معرفة فنِّ العدد

 .اه1431مع امللك فهد باملدينة عام بشري احلمريي، طبع جم

o ها(، دار الفكر، 911)ت: ، جلالل الدين السيوطي،الدر المنثور في التفسير بالمأثور

 م.1993بريوت، ط: األوىل 

o أليب الفضل حممود األلويس، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني ،

 ها(، دار إحياء الرتاث، بريوت.1270)ت
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o أليب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن سليامن املارغني التونيس ، حيران على مورد الظمآندليل ال

 القاهرة. -ها(، النارش: دار احلديث1349املالكي )ت: 

o حتقيق ورشح: د. عبد الرمحن ، ذات الرشد في الخالف بين أهل العدد، لشعلة الموصلي

 اليوسف، نسخة حاسوبية.

o ها(، حتقيق: د. شوقي 324بكر بن جماهد، البغدادي، )ت، لإلمام أيب السبعة في القراءات

 ضيف، دار املعارف، الطبعة الثانية.

o ها(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 375ملحمد بن يزيد، )ت ، سنن ابن ماجة

 بريوت.

o ها(، ومعه رشحه: حتفة األحوذي 279، ملحمد بن عيسى الرتمذي، )سنن الترمذي

 ها.1384ة املدين، القاهرة، ط. القاهرة، ط: الثانية للمباركفوري، مطبع

o ها(، املحقق: حممد 275أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، )ت  ،سنن أبي داود

 .بريوت –حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا 

o ها.1411ها(، دار الكتب العلمية، بريوت 303أمحد بن عيل، )ت ،سنن النسائي الكبرى 

o ها(، حتقيق: حممد عبد 458أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيل، )ت ،السنن الكبرى للبيهقي

 ها.1414القادر عطا، مكتبة الباز، مكة املكرمة، 

o للشيح حممد بن خلف احلسيني، احلداد، ) ، سعادة الدارين في بيان عّد آي معجز الثقلين

 ا.ه 1343ها(، طبع املعاهد املرصية، سنة: 1282ت 

o للشيخ/ عيل بن حممد الضباع، )ت: ، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين

 .اه1420ها(، املكتبة األزهرية للرتاث، الطبعة األوىل: 1380

o ها( ت/ بشري  290أليب العباس، الفضل بن شاذان، )ت ، سور القرآن وآياته وحروفه ونزوله

 .اه1430احلمريي، دار بن حزم الرياض ، 

o ها(، 676، ملحيي الدين حييى بن رشف النووي )ت: نووي على صحيح مسلمشرح ال

 .ها1392 الثانية،: الطبعة بريوت، –النارش: دار إحياء الرتاث العريب 
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o ملحيي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعي )ت للبغوي شرح السنة ،

 -: املكتب اإلسالمي حممد زهري الشاويش، النارش-ها(، حتقيق: شعيب األرنؤوط516

 م.1983 -ها 1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية، 

o ت، أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش احلنبيل ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي( 

 ها.1423ها(، النارش : دار الكتب العلمية، عام 772

o يق: د. حازم سعيد ها(، حتق440أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي،  )ت ،شرح الهداية

 ها.1416حيدر، مكتبة الرشد، ط: األوىل 

o ها(، حتقيق: حممد السعيد بسيوين 458، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، )تشعب اإليمان

 ها.1410زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  األوىل 

o  ها(، 393، أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري، )تالعربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح

 ها.1420حتقيق: حممد نبيل طريفي، وزميله، دار الكتب العلمية، ط: األوىل 

o ها(، مع فتح الباري، تصحيح وحتقيق: حمّب 256، حممد بن إسامعيل، )تصحيح البخاري

 ها.1407الدين اخلطيب، وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الشعب، القاهرة، ط: األوىل 

o ها(، مع رشحه: 261بن مسلم بن احلجاج النيسابوري، )ت  ، أليب احلسنيصحيح مسلم

 ها.1392املنهاج رشح مسلم للنووي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، ط: الثانية 

o د. نارص بن سعود القثامي، طبع كريس القرآن وعلومه، . العرضة األخيرة، داللتها وأثرها

 ها. 1435جامعة امللك سعود الرياض. 

o  د. السامل اجلكني، نسخة حاسوبية.موضوعية مقارنةعّد اآلي دراسة ، 

o د. باسم السيد، منشور ضمن بحوث ندوة: طباعة العدد المعتمد في المصاحف المطبوعة ،

 ها. 1436القرآن الكريم، املنعقدة بمجمع امللك فهد. 

o أليب احلسن عيل بن حممد األنطاكي، ) ت ، عدد آي القرآن، المتفق عليه والمختلف فيه

 ، حتقيق/ حممد الطرباين، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، املغرب. (اه 377
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o (، النارش: دار اه855، بدر الدين العيني احلنفي، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 إحياء الرتاث، بريوت.

o للسمني احللبي(، أيب العباس أمحد بن يوسف بن حممد، العقد النضيد في شرح القصيد( .

 يق: د. أيمن سويد.ها(، حتق756)ت

o لعيل الصفاقيس، هبامش: رساج القارئ، رشكة ومطبعة غيث النفع في القراءات السبع ،

 مصطفى البايب احللبي.

o ها(، 852، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )تفتح الباري شرح صحيح البخاري

 ها.1379بريوت ،  -النارش: دار املعرفة 

o ملحمد بن عيل الشوكاين، لرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فنّي ا ،

 ها.1403ها(، دار الفكر، 1250)ت

o ها( حتقيق: د. موالي 643أليب احلسن السخاوي )  ،فتح الوصيد في شرح القصيد

 ها.1423الطاهري، دار الرشد الرياض، 

o دار ، ها(597لعبد الرمحن بن عيل اجلوزي )ت:  ،فنون األفنان في عيون علوم القرآن

 ها.1408 -البشائر، بريوت، الطبعة: األوىل 

o براهيم بن أمحد املارغني )ت إل، القول األجلى في كون البسملة من القرآن أو ال

 (، حتقيق/ عبد احلليم قابه، دار ابن كثري بريوت.اه1349

o د. نارص بن سعود ، القول العميم في مسائل حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم

 ها.1436ي، طبع اجلمعية العلمية للقرآن تبيان عام القثام

o (اه1311للمخلاليت ) ت ، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر ،

 ها، مطابع الرشيد، املدينة املنورة.1412حتقيق/ الشيخ عبد الرازق موسى، ط. األوىل 

o هلل بن أمحد قدامة احلنبيل، )ت أليب حممد موفق الدين عبد ا ،الكافي في فقه اإلمام أحمد

 ها .1414، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل ها(،620

o ها(، 463، أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطبي، )ت : الكافي في فقه أهل المدينة

 ها.1400حتقيق: حممد ماديك املوريتاين، نرش: مكتبة الرياض احلديثة، الطبعة: الثانية، 
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o  أليب حممد مّكي بن أيب طالب،  ،وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاالكشف عن

 ها.1418ها(، حتقيق: د. حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط: اخلامسة 437)ت

o أليب القاسم جار اهلل حممود الكشاف عن حقائق التن زيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،

أمحد عبد املوجود، ورفقاه، مكتبة العبيكان،  ها(، حتقيق: الشيخ عادل538الزخمرشي، )ت

 ها.1418ط: األوىل 

o ( خمطوط. دار 1252، لعبد اهلل بن صالح  األيويب، ) ت لوامع البدر في شرح ناظمة الزهر

 الكتب القطرية.

o ها(، دار صادر، 711، جلامل الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي، )تلسان العرب

 . م2000بريوت، ط: األوىل 

o لإلمام شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين،  ،لطائف اإلشارات لفنون القراءات

ها(، حتقيق: الشيخ عامر السيد عثامن، و د. عبد الصبور شاهني، املجلس األعىل 923)ت

 ها.1392للشؤون اإلسالمية، القاهرة، ط: األوىل 

o النارش: دار الكتب ، (ها884إلبراهيم بن حممد ابن مفلح، )ت ، المبدع في شرح المقنع

 .ها 1418العلمية، بريوت ، الطبعة: األوىل، 

o (ا، النارش: دار اه676،  ملحيي الدين حييى بن رشف النووي )ت: المجموع شرح المهذب

 الفكر. بريوت.

o ها(، تصحيح: الشيخ حممد 490، شمس الدين أمحد بن حممد، )تالمبسوط للسرخسي

 والنرش، بريوت.رايض احلنفي، دار املعرفة للطباعة 

o ها(، 807، أليب احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي )ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 .ها 1414حتقق: حسام الدين القديس، النارش: مكتبة القديس، القاهرة، 

o ها(، مجع: عبد الرمحن بن 728أمحد بن عبد احلليم احلراين،  )ت ،مجموع الفتاوى البن تيمية

سم، طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف، حتت إرشاف وزارة الشؤون حممد القا

 ها.1416اإلسالمية، باململكة العربية السعودية،  
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o للشيخ عبد الرازق موسى، طبع دار املعارف ، المحرر الوجيز في عّد آي الكتاب العزيز

 ها.1408الرياض، 

o الم بن عبد اهلل ابن تيمية لعبد الس ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

الطبعة: ، الرياض -النارش: مكتبة املعارف، ها(652احلراين، أبو الربكات، جمد الدين )ت: 

 ها.1404الطبعة الثانية 

o (، دراسة اه496لإلمام أيب داود سليامن بن نجاح، )ت ، مختصر التبيين لهجاء التنزيل

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، وحتقيق، د. أمحد بن أمحد بن معمر رششال، طبع جمم

 .اه1421عام 

o ( اه1429، للشيخ عبد الرزاق موسى، )ت: مرشد الخالن إلى معرفة عد آي القرآن

 .اه1409املكتبة العرصية، بريوت، 

o ها(، حتقيق: مصطفى عبد 405، ملحمد بن عبد اهلل احلاكم، )تالمستدرك على الصحيحين

 ها.1411بريوت، ط: القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

o ها(، إرشاف: د. عبد اهلل عبد املحسن الرتكي، 241)ت ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل

 ها.1420وط، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية والشيخ: شعيب األرنؤ

o ها(، حتقيق: 316، أليب بكر بن أيب داود، عبد اهلل بن سليامن السجستاين )ت المصاحف

 . ها1423 األوىل،: الطبعة القاهرة، مرص، –احلديثة  حممد بن عبده، النارش: الفاروق

o ها(، 235، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم )تمصنف ابن أبي شيبة

 ها.1409حتقيق: كامل يوسف احلوت، النارش: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، 

o ( حتقيق: 502بن حممد،)ت: ، للراغب األصفهاين، احلسني المفردات في غريب القرآن

 ها..1418 دار املعرفة، بريوت، ط: األوىل حممد خليل عيتاين،

o ه(، النارش: دار إحياء 606، لإلمام فخر الدين الرازي، حممد بن عمر، )ت مفاتيح الغيب

 ها.1420الرتاث العريب بريوت. ط. الثالثة 
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o م حممد هارون، رشكة :ها(، حتقيق: عبد السال395، ألمحد بن فارس، )تمقاييس اللغة

 ها.1420الرياض، دار اجليل 

o تفسري البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي  معالم التنزيل في تفسير القرآن =

، بريوت–ها( ت: عبد الرزاق املهدي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 510الشافعي، )ت: 

ها( 510ود البغوي الشافعي، )ت: ها.، أبو حممد احلسني بن مسع 1420الطبعة : األوىل ، 

، الطبعة : األوىل ، بريوت -ت: عبد الرزاق املهدي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 

 ها.1420

o ها( ، مطابع اجلامع 1403للشيخ عبد الفتاح القايض ) ت  ،معالم اليسر شرح ناظمة الزهر

 م. 1949األزهر، 

o ها(، حتقيق: طارق بن 360الطرباين، )ت ، أليب القاسم سليامن بن أمحدالمعجم األوسط

 ها.1415عوض اهلل، وعبد املحسن احلسيني، دار احلرمني، القاهرة، ط: 

o ها(، املحقق: محدي بن  360أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، )ت: ، المعجم الكبير

 .م 1983عبد املجيد السلفي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، 

o ها(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، د. عبد الفتاح احللو، 620البن قدامة، )ت ،المغني في الفقه

 ها.1417توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة العربية السعودية، ط: الثالثة 

o ملحمد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 .ها1415النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ، ها(977)ت: 

o معهد القرآنية، أ د. أمحد شكري، طبع مركز الدراسات الميسر في علم عدِّ آي القرآن ،

 ه.1433الشاطبي جده، 

o ها(، حتقيق. د.  565لنرص بن عيل ابن أيب مريم، ) ت ، الموضح في وجوه القراءات وعللها

 ها. 1414اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن بجده، ط/ األوىل عمر محدان الكبييس، طبع 

o املحقق: راشد بن ، ها( 911جلالل الدين السيوطي، ) ت: ، ميزان المعدلة في شأن البسملة

 ها. 1431الطبعة: األوىل ، دار البشائر اإلسالمية ، الرياض ،عامر الغفييل العجمي
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o ها (. حتقيق: د.  590ن فرية الشاطبي ) ، لإلمام القاسم بناظمة الزهر في عد آي السور

 ها1427أرشف طلعت، مكتبة اإلمام البخاري، مرص، الطبعة الثانية: 

o ها(، تصحيح: الشيخ عيل 833أليب اخلري حممد ابن اجلزري، )ت ،النشر في القراءات العشر

 حممد الضباع، دار الفكر للطباعة.

o ت ، للشيخ عبد الفتاح القايض )ننفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عد آي القرآ

 ها.1404األوىل،  ها(، مكتبة الدار، املدينة النبوية، الطبعة 1403

o عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، إمام احلرمني )ت :  ،نهاية المطلب في دراية المذهب

الطبعة: األوىل، ، النارش: دار املنهاج، حققه د/ عبد العظيم حممود الّديب، ها(478

 .اه1428

o ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد  ،من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار نيل األوطار

، النارش: دار احلديث، مرص، حتقيق: عصام الدين الصبابطي ها(،1250اهلل الشوكاين )ت: 

 ها.1413الطبعة: األوىل، 
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 امللخص
 )حرزة يف منظومة اإلمام الشاطبي ـوم العربيـن علـر مــا ظهـث مـرض البحـيع

عليه الناظم يف عرض  يف جانب التأصيل للمنهج الذي سار األماني ووجه التهاني(

وجانب  وجانب بيان وجوه القراءات، وجانب تأصيل مذاهب القراء، القراءات،

انتقاء القالب املالئم الحتواء الصياغة، وجانب  صياغة املسائل العلمية وغريها،

وليقف طالب علم  ليتبني بذلك مدى عالقة القراءات القرآنية بعلوم اللغة العربية،

والباحثون يف الدراسات القرآنية عىل ما بذله اإلمام الشاطبي من جهد  القراءات

لفهم املسائل  عىل تعلم ما البد هلم من تعلمه منها عظيم يف بيان هذه العالقة فيقبلوا

وليرتسموا رسم  العميق والنمط الدقيق، وإدراك وجوهها عىل النحو العلمية،

 وحسن انتقاء القوالب.   اإلمام الشاطبي يف جودة الصياغة،
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل 

 :وبعد ،م الدينه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوآل

فإن العالقة بني القراءات القرآنية واللغة العربية عالقة مبنية عىل وثيق التواصل 

 وعميق التداخل وأنيق التكامل.

وقد أظهر ذلك جليًا علامء القراءات واللغة يف تآليفهم بجميل اإلملاح وجليل 

 ر وصوروا فيه أروع الصور.اإلفصاح فنثروا يف ذلك أنفس الدر

يف نظمه حرز األماين  وكان من تلك اجلهود املباركة صنيع اإلمام الشاطبي 

 .نموذجًا يف اإلبداع فريدًا ومسلكا يف اإلمتاع وحيداً أووجه التهاين الذي يعد 

 .)علوم العربية في منظومة الشاطبية( وإبرازا لصنعته الَسنِّية سربت

 عانة والقبول إنه خري مسئول وأجود مأمول.سائاًل ريب الكريم اإل

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
 يرجع ذلك ملا ييل:

أنه يربز مدى العالقة املتينة بني علم القراءات القرآنية وعلوم اللغة العربية  -

 يف التأصيل والتعليل.

أن طالب علم القراءات بحاجة  ماسة لرتسيخ مدى هذه العالقة وآكد  ما  -

عرض النامذج الرصحية املقنعة املتعددة من صنيع أئمة يرسخ ذلك 

 القراءات يف ذلك.

أن منظومة الشاطبية من أقوى املؤلفات داللة عىل هذه العالقة ملا ملؤلفها  -

من مكانة علمية عالية يف القراءات واللغة وملا حوته من ظواهر متعددة 

ادة ـر لإلشـهـدرس فُتظـها أن تـة وحقـذه العالقـوة هـد قـوعة تؤكـمتن

 لإلفادة.وُتنرش 
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الرغبة يف إثراء مكتبة القراءات باجلديد املفيد حيث إن هذا املوضوع مل  -

 يكتب فيه حتت هذا العنوان حسب اطالعي.

 :خطة البحث
وخامتة يد وأربعة مباحث متثل صلب البحث يشتمل البحث عىل مقدمة ومته

 وفهارس وتفصيل ذلك ما ييل:

 ة املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهج البحث.املقدمة وتشمل أمهي -

 التمهيد ويتضمن تعريفًا موجزًا بالعربية وعلومها. -

 صلب البحث وهو أربعة مباحث:  -

 النحو والصرف واالشتقاق واللغة() :المبحث األول
 وحتته مطالب:

 املطلب األول: النحو.

 املطلب الثاين: الرصف.

 املطلب الثالث: االشتقاق. 

 الرابع: اللغة. طلبملا

 المبحث الثاني: )الفصاحة والبالغة(
 وحتته مطالب:

 املطلب األول: فصاحة األسلوب وتنوعه.

 املطلب الثاين: علم البيان.

 املطلب الثالث: علم املعاين.

 املطلب الرابع: علم البديع.

 الشعر وأغراضه() المبحث الثالث:

 وحتته مطالب:
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 فية.املطلب األول: العروض والقا

 املطلب الثاين: الشعر قرضًا.

 املطلب الثالث: الشعر استشهادا.

 المبحث الرابع:)الخط واإلنشاء والمحاضرة(
 اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.

 الفهارس.

 منهج البحث:
 األنسب حلال  هراعيت يف تسمية املباحث واملطالب وترتيبها ما رأيت

 منظومة الشاطبية.

 من األمثلة الوافية بالغرض. أذكر يف كل مطلب ما يبينه 

 .أراعي يف عزو أبيات الشاطبية ذكر رقمها واإلحالة إىل رشوحها 

 .أوثق سائر املعلومات من مصادرها األصيلة 
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 تمهيدال
وللعربية  .لعربحيرتز به عن اخللل يف كالم ا، وهي علم العربية نسبة للعرب

 اثنا عرش علاًم هي:

 علم اللغة وهو العلم بألفاظ العربية ومعانيها الدالة عليها. (1

 علم الرصف وهو العلم بأحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب وال بناء. (2

 علم االشتقاق وهو العلم بأصول األلفاظ وفروعها. (3

 ًا.علم النحو وهو العلم بأحوال أواخر الكلم إعرابًا وبناء (4

 علم البيان وهو العلم بتوضيح الكالم بطرائق خمتلفة. (5

احلال. ويلحق هبام علم   علم املعاين وهو العلم بمطابقة الكالم ملقتىض (6

 البديع الذي يكون به حتسني الكالم.

 علم اإلنشاء وهو العلم بصياغة الكالم نثرًا . (7

يف حالة ما ن به واملتلقأن ُُياَطب علم املحارضات وهو العلم بام يناسب  (8

 من قصة ونحوها.

 علم الشعر وهو العلم بكيفية إنشاء الكالم املوزون املقفى. (9

 الشعر ومكسوره.  علم العروض وهو العلم بصحيح (11

 علم القافية وهو العلم الذي يعرف به سالمة الشعر من العيوب. (11

علم اخلط وهو العلم باحلروف وكيفيات تركيبها  (12
(1)

. 

 )حرز األماين ووجه التهاين(ــاملسامة باطبي وقد حوت منظومة اإلمام الش

خمتلفة وسأعرضها مفصلة يف هذا البحث بعون اهلل  مجلة من علوم العربية يف مناِح ِ ِ

 تعاىل وتوفيقه.

                                       
، 7)عرب(وحاشية السجاعي عىل قطر الندى ص 94انظر: الصحاح يف اللغة والعلوم للجوهري ص( 1)

 .17-16وأسس اللغة العربية ملحمود ياقوت ص 
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 ملبحث األولا
 و والصرف واالشتقاق واللغة(ـ)النح

 وحتته مطالب:

 المطلب األول: النحو
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم النحو يف منظومة اإلمام الشاطبي 

-61):قوله فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف

62:) 

ـــا وفـــتحهم  وآخيـــت بـــني النـــون والي

 

ــزالـوكســ  ــني النصــب واخلفــ  من  ر وب

 وحيــث أقــول الضــم والرفــع ســاكتا 

 

 ب أقـــــبالـفغـــــريهم بـــــالفتح والنصـــــ 

كام  -جعلهام ضدينأي -لفتح والكرس وبني النصب واخلف   حيث آخى بني ا 

عكس وهي ما يعرض ألواخر  جعل الفتح ضدا للضم و النصب ضدا للرفع وال

وهذا هو أساس علم النحو -كالبناء للفاعل والبناء للمفعول-الكلم وما يلحق به 

وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من 

 إىل النحو.القراءات القرآنية مرد اختالفها 

 (:587) ومن ذلك قوله

 ومحـــزة واألرحـــام بـــاخلف  مجـــال

 

 ................................ 

حلمزة فيكون للباقني  [1النساء:] ﴾ٹ﴿حيث ذكر قراءة اخلف  يف لفظ 

 القراءة بالنصب. ولكل من القراءتني وجهه النحوي.

 (:711وقوله )

ــن أم اكســ ــيم اب ــؤـوم ــا كف  صــحبة ر مع

 

 ................................

 [94طه:]  ﴾ڳ  ﴿و [151األعراف:] ﴾ڤ  ڤ﴿ حيث ذكر قراءة كرس امليم يف ...



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

171 

البن عامر ومحزة والكسائي وشعبة فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني 

 وجهه النحوي.

 (:1112) وقوله

ـــ ...... ـــري حف ـــع غ ـــأطلع ارف  ف

 

 ............................... 

لغري حف  فتكون قراءة حف   [37غافر:]  ﴾ ڳ ﴿ حيث ذكر قراءة الرفع يف

 بالنصب ولكل من القراءتني وجهه النحوي.     

 (:1117وقوله )

 رون اضـــمم يف االوىل كـــام رســـاَتـــ وتـــا

 

 ................................

يف وهي الكلمة األوىل - [6لتكاثر:]  ﴾ڻ﴿ حيث ذكر قراءة ضم التاء يف  ..

البن عامر والكسائي فتكون قراءة الباقني بالفتح ولكل من القراءتني  -السورة

 وجهه النحوي. 

 (:218-216وظهر علم النحو يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله )

ــــل مس ــــدل للســــو  ك ــــويب  كنــ

 

ـــمــن اهلمــز مــدا غــري  ــزوم اه   مالــ

 ر يشــأ ومــعـتســؤ ونشــأ ســت وعشــ 

 

 مالـــــــأ  تكنبـــــهييـــــس وننســـــأها  يُ  

ــــ  ــــس  وأنبئ ــــأربعـوهي ــــس  ب  هم  ونب

 

ــس معــا واقــرأ ثالثــا فحصــال   وأرج

ل بع  ما استثني لسو  من حكم إبدال اهلمز الساكن عىل أصل   حيث أصَّ

للبناء ويلزم لفهم هذا احلكم  حق فهمه  نحوي  وهو ما كان سكونه للجزم أو

 العلم بحال الفعل املهموز إعرابا وبناءا .          

 ( يف سياق تأصيل مسائل الروم واإلشامم:371-371وكام يف قوله ) 

 م والرفــــع واردـــــــوفعلهـــام يف الض

 

ــ  ــد الكس ــك عن  ر واجلــر وصــالـوروم

 ومل يـــره يف الفـــتح والنصـــب قـــار  

 

 عنـــد إمـــام النحـــو يف الكـــل أعمـــالو 
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ل مسألة الروم واإلشامم العامة عىل أصل نحوي بربطها بحرك       ت احيث أصَّ

لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بحال أواخر  البناء وحركات اإلعراب ويلزم

 الكلم وهي قضية نحوية خالصة. 

 (: 478) وظهر علم النحو يف تعليل القراءات كام يف قوله

ــالعطف نصــبه ــس ب ــع ي  ويف النحــل م

 

 الُمـــع  معنــاه يَ  كفــى راويــا وانقــاد 

ائ  ائ     ﴿ يف ﴾ وئ ﴿ لفظ حيث علل قراءة ابن عامر والكسائي بالنصب يف 

تعليال نحويا  [82يس:] ﴾ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿ويف  [41النحل:]  ﴾ ەئ  ەئ  وئ

يف املوضع األول وبالعطف  ﴾ائ ائ ﴿ منصوب بالعطف عىل﴾وئ﴿بأن الفعل 

 يف املوضع الثاين.   ﴾وئ  ۇئ﴿ عىل

 (:584-583وكام يف قوله ) 

..................................... 

 

 بن الغيــب كيــف ســام اعــتالحتســ ...ال 

 نهمبَ وحــــــقا بضــــم البــــا فــــال حيِســــ 

 

ـــطف أو  ــه الع ــب وفي ــدال وغي  جــاء مب

   حيث علل قراءة ابن كثري و أيب عمرو بياء الغيب وكرس السني وضم الباء يف 

تعليال نحويا بأن  [188آل عمران:] ﴾ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ﴿يف    ﴾ ڄ﴿

حيِسبن الفارحون  ال-بله عىل تقديرمعطوفا عىل الفعل قإما أن يكون  الفعل 

ما أن يكون مبدال منه عىل وإ-حيِسُبنهم كذلك أنفسهم بمفازة من العذاب فال

عىل تقدير حذف  -حيِسُبنهم بمفازة من العذاب حيِسبن الفارحون فال ال-تقدير 

مفعويل الفعل األول.
(1)

ظهر يف منظومته من علم النحو تأصيال  وغري ذلك مما 

 وتعليال.

كأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم النحو و

                                       
-414وكنز املعاين لشعلة ص 55-53/ص3و198-197/ص 2 شامة انظر: إبراز املعاين أليب( 1)

 .178وص 154وص  21، وإرشاد املريد للضباع ص588-586وص  512-511وص415
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 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.-عىل األقل-فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثاني: الصرف
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم الرصف يف منظومة اإلمام الشاطبي      

-57ض القراءات كام يف قوله )فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عر

58:) 

ــــا ــــإين بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

 ضالـــــــغنــــي فــــزاحم بالــــذكاء لتف 

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

 

 ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال 

حيث ذكر يف منهجه يف األضداد الفتح وضده اإلمالة واملدغم وضده املظهر  

وإنام جعل  الرصف. واهلمز وضد ترك اهلمز والعكس بالعكس وكلها تتعلق بعلم

هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض القراءات ألن مجلة من القراءات مرد 

 اختالفها إىل الرصف.

 (:339) ومن ذلك قوله

 
ِ
ـــاء ـــِث  ويف ه ـــوِف  تأني ـــاوقبلَ  الوق  ه

 

 ر ليعــدالـممــال الكســائي غــري عشــ 

لفتح فيها حيث ذكر قراءة الكسائي بإمالة هاء التأنيث فتكون قراءة الباقني با 

 ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.

 (:612) وقوله

.......................... 

 

 ت يف حــال........إدغــام بيَّــ 

 ﴾ٹٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة محزة وأيب عمرو بإدغام التاء يف الطاء يف 

 فتكون قراءة الباقني باإلظهار ولكل من القراءتني وجهه الرصيف. [81النساء:]

 (:1116) وقوله

ـــــرِ بَ   ــ..............وحريف ال ـــــأهاليَّ ـــــال مت ـــــامهز آه  ة ف

فتكون  [6،7:-البينة] ﴾ۈ  ﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن ذكوان باهلمز يف لفظ 
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 قراءة الباقني بغري مهز ولكل من القراءتني وجهه الرصيف.

 (:214) وظهر علم الرصف يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

ـــاًء مـــن إذا  مهـــزةالفعـــل  ســـكنت ف

 

ـــور  يُ   ـــدالف ـــد مب ـــرف م ـــا ح  رهي

ل مذهب ور  يف إبدال اهلمز  الساكن عىل أصل رصيف وهو وقوع  حيث أصَّ

هذه اهلمزة فاءا للكلمة ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم بالوزن الرصيف 

 للكلامت املهموزة هبمزة ساكنة.

 (:292-291وكام يف قوله )

ــــده ــــائي بع ــــنهم والكس ــــزة م  ومح

 

ــــث تأصــــال  ــــاء حي ــــاال ذوات الي  أم

ــــــة األســــــامء تكشــــــفها وإن   وتثني

 

ــادفت مــنهال ددَت رَ   ــل ص ــك الفع  إلي

ل مذهب محزة والكسائي يف إمالة نوع من األلفات عىل أصل رصيف   حيث أصَّ

وهو انقالب هذه األلف عن الياء فمتى ما كانت منقلبة عن ياء أميلت ويلزم لفهم 

  صل األلف يف األسامء واألفعال.هذا احلكم حق فهمه العلم بأ

 (:331) وظهر علم الرصف يف تعليل القراءات كام يف قوله

ـــل أو كالمهـــا ـــه شـــاف وق ـــاه ل  إن

 

 ليـــاء متـــيال ر أوـشـــفا ولكســـ 

هلشام ومحزة والكسائي ويف  [53األحزاب:] ﴾ۀ ﴿حيث علل اإلمالة يف ألف  

وهنام مسبوقني حلمزة والكسائي تعليال رصفيا بك [23اإلرساء:] ﴾ہ ﴿ألف 

 لكوهنام منقلبتني عن ياء.  بكرس أو

 (:538وكام يف قوله )

 ر الســني مســتقبال ســامـوحيســب كســ

 

ــا مؤصــال  ــزم قياس  رضــاه ومل يل

حيث علل قراءة كرس السني لنافع وابن كثري وأيب عمرو والكسائي وقراءة فتح  

بالقياس تعليال رصفيا فعلل قراءة فتح السني  ﴾ڤ﴿ السني للباقني يف لفظ
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وقراءة كرس السني بالسامع
(1)

. 

 وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم الرصف تأصيال وتعليال.

وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم الرصف 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -عىل األقل-فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الثالث: االشتقاق
 تأصياًل وتعلياًل.  علم االشتقاق يف منظومة اإلمام الشاطبي ظهر 

-57فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله )

59:) 

ــــان ذا ــــا ك ــــإين بضــــده وم  ضــــد ف

 

ــــال  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 إىل أن قال: 

ــــة ــــب وخف ــــذكري وغي ــــزم وت  وج

 

ــــوين وحتريــــك اعمــــال   ومجــــع وتن

منهجه يف األضداد التذكري وضده التأنيث واجلمع وضده اإلفراد  حيث ذكر يف 

والعكس بالعكس ومعلوم أن التذكري هو األصل والتأنيث فرع كام أن اإلفراد هو 

األصل واجلمع فرع وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول منهجه يف عرض 

 لك قولهومن ذ القراءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل االشتقاق.

(554:) 

ـــاهدا ـــاداه وأضـــجعه ش ـــر فن  وذك

 

 ..................................

 [39آل عمران:] ﴾ٿ  ٿ  ﴿ حيث ذكر قراءة محزة والكسائي بالتذكري يف ...

 والتذكري أصل يف األفعال والتأنيث فرع.، فتكون قراءة الباقني بالتأنيث

                                       
وما بعدها،  276،وكنز املعاين للجعربي ص 357-356وص 253انظر: كنز املعاين لشعلة ص( 1)

 .  وما بعدها 468وما بعدها، وص  28واجلوهر النضيد البن اجلندي ص 
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 (:923) وقوله

ــأ  .......................... ــوا رسجــا والوي  مر شــاف وامجع

فتكون قراءة  [61الفرقان:] ﴾ں ﴿حيث ذكر قراءة محزة والكسائي باجلمع يف  

 واإلفراد أصل واجلمع فرع. ،الباقني باإلفراد 

 (:174) وظهر علم االشتقاق يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

 ...................وبعضــــــهم

 

 يؤاخــذكم االن مســتفهام تــال 

ل بع  املستثنيات لور  من مد البدل عىل أصحي  ل اشتقاقي وهو كل ث أصَّ

وليس املراد لفظ  [286البقرة:] ﴾ې﴿ نحو )يؤاخذ( ما اشتق من لفظ

)يؤاخذكم( بعينه ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم باأللفاظ املشتقة من لفظ 

 )يؤاخذ(.

 (:215-214وقوله )

 ســكنت فــاًء مــن الفعــل مهـــزة إذا

 

 ر  يرهيــــا حــــرف مــــد مبــــدالفــــو 

 ســـــوى مجلـــــة اإليـــــواء.......... 

 

 .................................. 

ل بع  ما استثنى لور  من حكم إبدال اهلمزة الساكنة الواقعة فاءا  حيث أصَّ

 ﴾ى ﴿ للكلمة عىل أصل اشتقاقي وهو كل ما اشتق من لفظ اإليواء نحو

ويلزم لفهم هذا احلكم حق فهمه العلم  فال إبدال فيه لور  [41-39النازعات:]

 باأللفاظ املشتقة من اإليواء.

 :(221وظهر علم االشتقاق يف تعليل القراءات ) 

 ومؤصـــدة أوصـــدت يشـــبه كلـــه

 

 ختــــريه أهــــل األداء معلــــال 

من حكم إبدال   [8ة:،اهلمز21البلد:] ﴾ېئ  ﴿  حيث علل استثناء السو  للفظ 

هذا اللفظ يف  مذهب أيب عمرو مشتق من آصدت  اهلمزة تعليال اشتقاقيا وهو أن
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 (:614وأصله أأصدت فلو أبدل اللتبس بأنه مشتق من أوصدت. وكام يف قوله )

ـــوا ـــل فتثبت ـــتح ق ـــا وحتـــت الف  وفيه

        

ـــدال  ـــان تب ـــري البي ـــت والغ ـــن الثب  م

قراءة اجلمهور - [6،احلجرات:94النساء:] ﴾ٹ﴿ حيث علل القراءتني يف 

تعليال - لياء فالنون وقراءة محزة والكسائي بالتاء فالثاء فالباء فالتاءبالتاء فالباء فا

اشتقاقيا بأن قراءة محزة و الكسائي مشتقة من الثبت وقراءة اجلمهور مشتقة من 

البيان
(1)

     . 

 وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم االشتقاق تأصيال وتعليال.

ات ينبغي أن يكون ملام بعلم وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراء

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها.  -عىل األقل-االشتقاق فيام يتعلق بالقراءات 

 المطلب الرابع : اللغة
 تأصياًل وتعلياًل. ظهر علم اللغة يف منظومة اإلمام الشاطبي 

-57) فظهر يف تأصيل منهجه الذي سار عليه يف عرض القراءات كام يف قوله

58:) 

ــــا ــــإين بضــــده وم  كــــان ذا ضــــد ف

 

ــــال  ــــذكاء لتفض ــــزاحم بال ــــي ف  غن

 كمـــــد وإثبـــــات وفـــــتح ومـــــدغم 

      

 ومهــــز ونقــــل واخــــتالس حتصــــال 

 حيث ذكر يف منهجه يف األضداد املد وضده القرص واإلثبات وضده احلذف 

وإنام جعل هذا ونحوه أصال من أصول  وتغري األلفاظ أو املعاين يف ذلك ظاهر.

 اءات ألن مجلة من القراءات مرد اختالفها إىل اللغة.منهجه يف عرض القر

 (:118ومن ذلك قوله)

ــارص ــه ن ــدين راوي ــوم ال ــك ي  ومال

   

 .............................. 

                                       
وما بعدها ،  179/ ص 1، وإبراز املعاين 315-314وص  171انظر: فتح الوصيد للسخاوي ص ( 1)

 . 261-259،وكنز املعاين لشعلة ص78-77/ ص 2، و389-388وص
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فتكون قراءة  [4الفاحتة:] ﴾ٺ﴿ حيث ذكر قراءة الكسائي وعاصم باملد يف

 الباقني بالقرص ولكل قراءة معناها اللغوي.

 (:1119) وقوله

 عــم....... فــاءَ  ال كســبت  بــام 

 

 .......................... 

 [31 : الشورى] ﴾حئ   مئ﴿ حيث ذكر قراءة نافع وابن عامر بحذف الفاء يف

 فتكون قراءة الباقني بإثباهتا بتضمني معنى الرشط. طعىل عدم تضمني معنى الرش

 (:345) وظهر علم اللغة يف تأصيل مسائل القراءات كام يف قوله

 يف األعجمي........ وفخمها

 

 ......................... 

ل مذهب ور  يف استثناء بع  األلفاظ من حكم ترقيق الراء عىل  حيث أصَّ

ويلزم لفهم هذا املذهب  ﴾گ  ﴿ أصل لغوي وهو ما كان اسام غري عريب نحو

 حق فهمه معرفة األسامء األعجمية.

 (:551) وقوله

ــاء مــثقال  .............................. ــل ج ــت للك ــا مل يم  وم

ل حكم ما اتفق القراء عىل تشديد يائه من لفظ )ميت(عىل أصل   حيث أصَّ

ويلزم  [17إبراهيم:]﴾ۈ  ۈ  ٴۇ﴿ لغوي وهو مامل يتحقق فيه معنى املوت نحو

 لفهم هذا احلكم حق فهمه معرفة مامل يتحقق فيه هذا املعنى.

 (:219) قولهوظهر علم اللغة يف تعليل القراءات كام يف 

 ئيـــا بـــرتك اهلمـــز يشـــبه االمـــتالورِ   .....................

 تعليال لغويا  للسو [74مريم:] ﴾ۋ   ﴿  حيث علل عدم إبدال اهلمز يف لفظ 

 بأنه يلتبس معناه حال اإلبدال بمعنى االمتالء رُشبا.

 (:935-934) وقوله
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 يســــــــجدوا راو.............. أال

 

 ............................. 

 هــؤالء اســجدوا...... أراد أال يــا

   

 ............................. 

بتخفيف الالم تعليال   [25النمل:] ﴾ڦ   ڦ ﴿حيث علل قراءة الكسائي يف 

ياء نداء      ﴾ڦ  ﴿  خمفف الالم حرف تنبيه وأن الياء يف ﴾ڦ   ﴿لغويا فذكر أن 

 هؤالء اسجدوا( والتقدير)أال يا
(1)

. 

  ذلك مما ظهر يف منظومته من علم اللغة تأصيال وتعليال.وغري

وكأنه ينبه بذلك إىل أن طالب علم القراءات ينبغي أن يكون ملام بعلم اللغة فيام 

 حتى يعلم أحكامها ويدرك عللها. -عىل األقل-يتعلق بالقراءات 

  

 

                              

                                       
 /1والعقد النضيد559وص388وكنز املعاين لشعلةص 51/ص4و163/ص2انظر: إبراز املعاين ( 1)

 ومابعدها.854/ص2بعدها و وما 193
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 املبحث الثاني
 ()الفصاحة والبالغة

 وحتته مطالب:

 المطلب األول: فصاحة األسلوب وتنوعه
علوم البالغة  -احلديث عن علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع عند

 -املعروفة

 البد من احلديث عن الفصاحة وتنوع أساليبها متهيدا لذلك.

وفصاحة الكالم سالمة مفرداته من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة القياس 

 مة تراكيبه من ضعف التأليف وتنافر الكلامت والتعقيد.وسال اللغوي

عىل أن تكون منظومته عىل درجة عالية من وقد حرص اإلمام الشاطبي

الفصاحة ساملة من ذلك كله فجاءت أبياهتا سهلة األلفاظ واضحة املعاين حمكمة 

 (:67يف مقدمتها )السبك وعن ذلك يقول

 أهلـــــت فلبتهـــــا املعـــــاين لباهبـــــا

 

 ا مــا ســاا عــذبا مسلســالوصــغت هبــ 

حني قال يف مدح منظومة الشاطبية وصدق اإلمام اجلعربي  
(1)

: 

 جـــــزى اهلل املصـــــنف كـــــل خـــــري

 

 بــــــام أســــــداه يف وجــــــه التهــــــاين 

ـــــــت درا نضـــــــيدا  ـــــــاظ حك  بألف

 

ــــــاين  ــــــا املع ــــــادت فلبته ــــــد ن  وق

 (:1163-1162يف خامتة منظومته )-–ويقول اإلمام الشاطبي   

ـــا ـــا املع ـــد كســـيت منه ـــةوق  ين عناي

 

 الَصــف  كــام عريــت عــن كــل عــوراء مِ  

ـــق ســـهلة   ومتـــت بحمـــد اهلل يف اخلل

 

ـــمنزهـــة عـــن منطـــق اهلُ   ـــر مِ ج   الوَ ق 

                                        
 .85كنز املعاين للجعربي ص انظر:( 1)
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وغريه ينظم أرجوزة فيضطره » معلقا عىل ذلك: قال اإلمام السخاوي 

«النظم إىل أن يأيت يف قوافيها ومقاطعها وأجزائها بام متجه األسامع
 (1)

   

يب الفصيحة يف منظومته فظهر فيها األسلوب املسمى تعددت األسال وقد

اصطالحا باألسلوب العلمي وهو الذي ُياطب العقل باملنطق السليم واحلجج 

 (:131-129املقنعة كام يف قوله )

ــن املضــمومِ  وواو هــو ــو وم ــاًء كه  ه

 

ـــال  ـــد عل ـــر فبامل ـــن يظه ـــأدغم وم  ف

ـــــوه ونحـــــوه  ـــــأيت يـــــوم أدغم  وي

 

ــدع وال  ــىل امل ــن ع ــرق ينجــي م  والف

حيث وقعت  )هو( مضموم اهلاء يف الواو حيث قرر حكم إدغام الواو يف لفظ 

 بعدها إدغام متامثلني للسو  تقريرا علميا حمكام.

 (:354-353) وقوله

 ر أواليــــا فامهلــــمـومــــا بعــــده كســــ

 

 برتقيقــــــه نــــــ  وثيــــــق فيمــــــثال 

ــــدخل  ــــراءة م ــــاس يف الق ــــا لقي  وم

 

ـــدونك مـــا فيـــه الرضـــا مـــتكفال   ف

 ياء تقريرا علميا حمكام. حكم تفخيم الراء التي بعدها كرسة أوحيث قرر  

وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب األديب وهو الذي ُياطب 

 (:512احلس بعذب املقال ورونق اجلامل كام يف قوله )

 ؤنــــااونقــــل قــــران والقــــران دو

 

 .............................. 

ظاهره أن نقل القرآن من جيل إىل جيل دواء  حيث صاا كالمه بأسلوب أديب

 للنفوس ،وباطنه بيان حكم نقل اهلمزة يف لفظ )قرءان(و)القرءان( البن كثري. 

 (:913وقوله )

 ...........صالهتم شاف.....  .........................

                                       
 .1364/ص4فتح الوصيد للسخاوي  انظر:( 1)
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وباطنه أن  حيث صاا كالمه بأسلوب أديب ظاهره أن الصالة شفاء للمصلني،

 يقرأه باإلفراد محزة والكسائي. [9املؤمنون:] ﴾    ڎ   ﴿ لفظ

وظهر فيها األسلوب املسمى اصطالحا باألسلوب اخلطايب وهو الذي ُياطب 

 (:153) اهلمم بام يذكي عزائمها كام يف قوله

 ويف مـــن يشـــاء بـــا يعـــذب حيـــثام

 

ــادر األصــول لتَ   ــدغم ف ــى م ــأت  الأُص

له تعلم  أصول املسائل لتكون حيث خاطب طالب العلم بام يشحذ مهته قائال  

 أصيال يف الفضل فإنام يرشف الناس بالعلم.

 (:315) وقوله

ــا ــل فتحه ــد ق  ولكــن رؤوس ا ي ق

 

ــالـلــه غــري مــا هــا فيــه فاحضــ   ر مكمَّ

حيث خاطب طالب العلم بام يوقظ فطنته قائال له كن حني عرض املسائل  

العلمية كامل احلضور لتكسب الكامل حفظا وفهام
(1)

غري ذلك مما ظهر يف و .

 منظومته من األساليب الفصيحة .

أفصح –وكأنه ينبه بذلك عىل أن صياغة املسائل العلمية املتعلقة بالقرآن الكريم 

جيب أن تكون عىل أتم ما ينبغي من الفصاحة وأرقى ما حيسن من  -الكالم وأعاله

 األساليب.

 المطلب الثاني: علم البيان
به املعاين بأساليب متعددة يف منظومة اإلمام  ظهر علم البيان الذي تؤدى

 يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله الشاطبي 

(156:) 

                                       
 381وص 217ومربزاملعاين للعامدي ص ،361-359وص184-183كنز املعاين لشعلة ص انظر:( 1)

جواهر و 72زويني صوانظر اإليضاح يف علوم البالغة للق ،517وص169ورشح السيوطي ص

 .45-44البالغة للهاشمي ص
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 وإدغـــام حـــرف قبلـــه صـــح ســـاكن

     

ــــ   ق َمفِصــــالعســــري وباإلخفــــاء طبَّ

حيث عرب عن معنى إصابة احلق يف وجه اإلخفاء فيام كان قبله ساكن صحيح  

 -يف األصل-ني أو املتقاربني بقوله )طبق مفصال( ومعنى )طبق مفصال( من املتامثل

إلصابة السيف املفصل لكنه استعار هذا الرتكيب فاستعمله يف غري ما وضع له 

لعالقة املشاهبة وهذا ما يعرف ب)االستعارة التمثيلية( وهي رضب من رضوب 

 علم البيان.

 (:993) وقوله

 وصـــفا وزجـــرا ذكـــرا ادغـــم محـــزة

                       

 وذروا بــــال روم هبــــا التــــا فــــثقال 

روم( يف إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ وفيها يظهر  حيث أطلق عبارة )بال 

 أسلوب )الكناية(وهي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعنى.

التوسط يف روم(مكنيًا هبا عن عدم جواز القرص و فقد أطلق الناظم عبارة )بال

روم( إذ عدم  إدغام محزة للتاء يف هذه األلفاظ الذي هو الزم معنى عبارة )بال

 جواز الروم يدل عىل أن السكون هنا يف حال اإلدغام من قبيل الالزم ال العارض.

روم( فليس  مع إرادته ملعنى عبارة)بال والكناية رضب من رضوب علم البيان.

 حلمزة روم يف هذا اإلدغام.

-798) يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله وظهر

799:) 

 ر حلمــزة  مــالـاكســ رخيَّ ـ...مصــ  ...............................

 ...............................  ..................كها وصل.... 

ب علة قراءة محزة بكرس بتشبيهها  [22إبراهيم:] ﴾ے  ﴿ الياء يف حيث قرَّ

( منزلة هاء الضمري أي نزلت الياء يف )مرصخي   ؛بياءهباء الضمري يف وصلها 
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املوصولة بحرف املد فوصلت بالياء ثم حذفت الصلة فيهاكام حتذف من اهلاء 

 وبقيت الكرسة دالة عليها. والتشبيه رضب من رضوب علم البيان.

 (:929)  قولهباإلشارة إليه وجهًا بالغيًا لقراءة ما كام يف أو

ـــ ـــروَح زَّ ويف َن ـــف وال ــــ ل التخفي  واألميــــ

 

 رفعهـــام علـــو ســـام وتـــبجال ــــنَ    

 حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة حف  ونافع وابن كثري وأيب عمرو يف 

التي فيها إسناد فعل النزول بالقرآن الكريم  [193الشعراء:] ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿

ل حقيقة من اهلل تعاىل كام دلت إىل جربيل عليه السالم ، وجرب يل عليه السالم ُمنَزَّ

ڱ     ﴿ ونصب احلاء والنون يف ﴾ڳ﴿ قراءة الباقني بتشديد الزاي يف عىل ذلك

ل عىل احلقيقة ال فهو ﴾ڱ نازل وإسناد فعل النزول إليه إسناد  ازي وهو  ُمنَز 

و والسمو والتبجيل )املجاز العقيل( ويف هذا اإلسناد الكريم من العلــ ما يعرف ب

 فيه وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله جلربيل عليه السالم ما

 )علو سام وتبجال(.

وظهر يف غري سياق املسائل  واملجاز العقيل رضب من رضوب علم البيان.    

 (:21) العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة

 فمـــنهم بـــدور ســـبعة قـــد توســـطت

 

ــامء الُعــ  ــهــرا وكُ ىل والعــدل زُ س  المَّ

بالبدور وحذف املشبه  -يف شهرهتم وعلو مكانتهم-حيث شبه القراء السبعة  

)االستعارة الترصحيية( كام أنه جاء بام ــ ورصح باملشبه به وهذا الصنيع يعرف ب

أو  )ترشيح االستعارة(ــ توسطت( وهذا يعرف ب )قد يالئم املشبه به وهو قوله

 حة( واالستعارة رضب من رضوب علم البيان.ارة املرشَّ )االستع

 (:1121) وقوله يف اخلامتة

 اهلل فاستســـق مقـــبال ذكـــرُ  ى القلـــِب وَ رِ 

 

ــــوال تَ    الحِ م  روض الــــذاكرين فــــتُ  دُ ع 

بالغيث ومل يرصح باملشبه به  -يف إحيائه أطيب حياة-حيث شبه ذكر اهلل تعاىل  
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وهي  )االستعارة املكنية(ــهذا يعرف ببل جاء بيشء من لوازمه وهو اإلرواء و

رضب من رضوب علم البيان.
(1)

 

ينبغي  وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البيان، وكأنه ينبه بذلك إىل ما

صنيعه من إعامل علم البيان لتوضيح اخلطاب عموما وتقريب املسائل العلمية 

رضورة تعلم علم وعللها خصوصا ،وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل 

 البيان لتنجيل هلم أوجه بالغة القراءات القرآنية.

 علم المعاني المطلب الثالث:
ظهر علم املعاين الذي يراعى به موافقة الكالم ملقتىض احلال يف منظومة اإلمام 

الشاطبي يف جوانب عديدة فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك قوله 

(158:) 

ــا مضــمر ق ــلوا ه ــل ســاكنومل يص  ب

 

ــومــا قبلــه التحريــك للكــل وُ    الص 

حيث ذكر يف هذا البيت األحوال الثالثة املتفق عليها هلاء الضمري بأسلوب  

فقوله )ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن(يشمل حالتني  اإلجياز املالئم ملقام النظم؛

وما وقع بعد متحرك  [45آل عمران:] ﴾ېئ  ېئ  ﴿ وهي ما وقع بني ساكنني نحو

 قبله التحريك..( )وما وقوله ،[1التغابن:] ﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴿ل ساكن نحووقب

)ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن( فأحسن يف إجياز املقال حيث حيسن  مقيد بقوله:

 ذلك غاية اإلحسان.

 (:311وقوله ) واإلجياز رضب من رضوب علم املعاين.

 .......حكام... وما بعد راء شاع

 

 ..................... 

                                       
 575والوايف للقايض ص 293/ص3وإبراز املعاين  111ص و 31-31: املفيد للورقي صانظر( 1)

ع لعبد العزيز وعلم املعاين البيان البدي  512ص و 494ر: مفتاح العلوم للسكاكي ص وانظ 634وص

 .386ص و 371وص 337عتيق ص
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حيث ذكر أن إمالة األلفات الواقعة بعد راء حلمزة والكسائي املرموز هلام 

 .بـالشني من )شاع( وأليب عمرو املرموز له باحلاء من )حكام(

و قد تقدم ذكر محزة والكسائي يف أول الباب وإنام كرر ذكرمها لئال ُيتوهم أن 

 غاية اإلحسان . فأحسن يف التكرار يف هذا املقام هذا احلكم خاص بأيب عمرو.

والتكرار رضب من رضوب اإلطناب ، واإلطناب رضب من رضوب علم 

 املعاين.

 (:178) وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله لبيان علل القراءات كام يف قوله

ــيس ســاكنـويف نحــو طــه القصــ  ر إذ ل

     

 الطَ م  مــن حــرف مــد فــيُ  ومــا يف ألــف   

ث علل القرص بمقدار حركتني فيام كان عىل حرفني من احلروف املقطعة حي 

وف املقطعة بعدم وجود من احلر (ألف)وعلل عدم املد يف حرف  بانتفاء الساكن،

كالمها أسلوب نفي يناسب املقام فانتفاء الزيادة عن حركتني وانتفاء و حرف املد،

 املد مطلقا النتفاء سببيهام.

 اخلرب، واخلرب رضب من رضوب علم املعاين. و النفي رضب من رضوب

 (:685) باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله أو

 كفـــى دع   ..............ومـــا الـــواوَ 

 

 .............................. 

ۈئ  ۈئ     ېئ   ﴿ حيث أشار إىل وجه بالغي يف قراءة ابن عامر بحذف الواو يف

؛إذ اجلملة التي بعدها تأكيد للجملة التي قبلها   [43األعراف:] ﴾ىئ  ىئېئېئ 

فهام مجلتان متصلتان بينهام ما يعرف عند  ﴾ۆئ  ۆئۇئ  وئ ۇئ ﴿وهي 

بني  -أي عدم ذكر الواو-)كامل االتصال( وهو من مواضع الفصلــالبالغيني ب

وقد أشار اإلمام الشاطبي إىل  اجلمل ،فهام مكتفيتان باتصاهلام عن الوصل بالواو.

 له )كفى( أي كفى كامل االتصال يف هذا املقام عن الوصل بالواو.ذلك بقو

 والفصل رضب من رضوب علم املعاين. 
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-71) وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة 

72:) 

 خــــري ســــامع هــــم يــــاوناديــــت اللَّ 

 

ــوال ومَ   ــميع ق ــن التس ــذين م ــف  أع  الَع

 هاإليـــك يـــدي منـــك األيـــادي متـــد 

 

ــأُ   ــري بجــور ف ــال أج  الطَ خ  أجــرين ف

حيث نادى ربه الكريم الرحيم طالبا منه التوفيق لإلخالص الذي هو سبب  

 وذلك يف مقدمة النظم حيث جيمل طلب ذلك. الفالح كله

 ، واإلنشاء رضب من رضوب علم املعاين.والطلب رضب من رضوب اإلنشاء

 (:1165) وقوله يف اخلامتة

ـــــوب  ـــــا إال ذن ـــــيس هل ـــــاول  وليه

      

 فيــا طيــب األنفــاس أحســن تــأوال 

حيث قرص ما قد يقع يف منظومته من عيب عىل ذنوب ناظمها وذلك عند ختام  

 النظم حيث حيسن مثل هذا التواضع اجلميل.

والقرص رضب من رضوب علم املعاين.
(1)

 

ينبغي  وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم املعاين، وكأنه ينبه بذلك إىل ما

نيعه من إعامل أساليب علم املعاين حيث حيسن إعامهلا لتقع املعاين موقعها املؤثر ص

 يف نفوس املتلقني يف عموم اخلطاب وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها.

وكأنه ينبه طالب علم القراءات كذلك إىل رضورة تعلم علم املعاين لتنجيل هلم 

 أوجه بالغة القراءات القرآنية.

 بع: علم البديعالمطلب الرا
ظهر علم البديع الذي يعنى بتزيني األلفاظ واملعاين بألوان من اجلامل يف منظومة 

                                       
،  191-191، وص92-89ة ص ،وكرت املعاين لشعل169/ص3و338/ص1انظر: إبراز املعاين( 1)

، وانظر: دالئل اإلعجاز للجرجاين 828وص 97وتقريب املعاين لسيد الشني وخالد احلافظ ص

 .168، وص145، وص 122،ورشح عقود اجلامن للسيوطي ص328ومابعدها وص 227ص
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اإلمام الشاطبي يف جوانب عديدة ؛ فظهر يف صياغة املسائل العلمية ومن ذلك ما 

ظهر يف منظومته من رموز للقراء والرواة فيورد ألفاظها مريدا هبا معنيني ؛ معناها 

سبة القراءة للقار  أو الراوي ،وهذا رضب من رضوب ما يعرف الظاهر ومعنى ن

 (:111) باالستخدام الذي فيه استعامل اللفظ ملعنيني كالمها مراد ومنه قوله

 وبســـــمل بـــــني الســـــورتني بســـــنة

 

ـــــال  ـــــة وحتم ـــــا دري  رجـــــال نموه

حيث بني أن رجاال بسملوا بني السورتني متبعني لسنة أسندوها حال كوهنم  

وبني أن البسملة بني السورتني لقالون  ذا ظاهر معنى األلفاظ،ذوي درية، وه

املرموز له بالباء والكسائي املرموز له بالراء وعاصم املرموز له بالنون وابن كثري 

وقد أضفى عىل األسلوب ،وهذا رضب من رضوب االستخدام  املرموز له بالدال،

  مجاال ظاهرا.

 واالستخدام رضب من رضوب علم البديع.

ن ظهور علم البديع يف صياغة املسائل العلمية صنيعه يف باب خمارج احلروف وم

وصفاهتا حيث بدأ بذكر املخارج أوالً دون تعيني حروفها، ثم ثنى بعد ذلك 

باحلروف مرتبة عىل ما ذكر من خمارج؛ ثقة بالسامع أن يرد كاًل إىل ما يناسبه مرتبًا، 

 (:1138) شأن املخارج وهذا أسلوب اللف والنرش وذلك حني قال يف

ــان وســطهـثــالب بأقصــ  ى احللــق واثن

 

ــــ   الوحرفــــان منهــــا أول احللــــق مُج 

 (:1147) إىل قوله 

 ومــن بــاطن الســفىل مــن الشــفتني قــل

 

 وللشــــفتني اجعــــل ثالثــــا لتعــــدال 

 (1151-1148) قولهيف فذكر املخارج دون ذكر احلروف ،ثم ذكر احلروف  

ــــني مجعهــــا ــــم بيت  ويف أول مــــن كل

 

ـــ  ــــوى أربس ــــع فيهـــ ــــن كــــ  لمة اوالــ

 أهـــاع حشـــا غـــاو خـــال قـــار  كـــام 

   

ــ  ــوفالـجــرى رشط يس  ري ضــارع الح ن

َّـــ   ذي ثنـــا ه ظـــل  رعـــى طهـــر ديـــن مَت

 

ـــزه ُل صــفا ســج    ــــ ــي َم  الد يف وجــوه بن
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وأسلوب  .قد أضفى عىل األسلوب مجاال ظاهراوهذا أسلوب اللف والنرش و

 لم البديع.اللف والنرش رضب من رضوب ع

 :(363)بيان علل القراءات كام يف قوله وظهر يف سياق التعليل إما باستعامله ل

 رةـلدى اسم اهلل من بعد كس وكل  

 

 

 

ـــــ  ـــــى َي ـــــا  حت ـــــيرققه  التَّ رَ روق  ُم

حيث استعمل يف تعليل الرتقيق يف لفظ اجلاللة املسبوق بكرس أسلوبا يعرف  

إذ العلة امللحوظة املتبادرة هي  ؛ليل بإيراد علة أدبية غري ملحوظةبحسن التع

اختار علة أدبية غري ملحوظة ليضفي عىل  التناسب بني الرتقيق والكرس لكنه

 التعليل مجاال فوق مجاله.

  وحسن التعليل رضب من رضوب علم البديع.

 (:523) باإلشارة إليه وجها بالغيا لقراءة ما كام يف قوله أو

 مــع اجلــزم شــافع وبالوصــل قــال اعلــم  

 

 ................................

-حيث أشار إىل الوجه البالغي يف قراءة محزة والكسائي هبمز الوصل واجلزم .

التي فيها أمر الشخ  لنفسه وهو ما  [259البقرة:] ﴾ی  ی ﴿ يف-عىل األمر

يعرف بالتجريد ومعناه هنا أن جيرد من نفسه شخصا آخر فيأمره ،وكم يف ذلك من 

 مجال ظاهر ف
ِ
وقد أشار اإلمام  عىل اقتناع أكيد وإيامن راسخ. ه مؤرش  نفَس  إن أمر املرء

الشاطبي إىل هذا الوجه البالغي بقوله )شافع( أي أن يف القراءة بفعل األمر اقتضاء 

 .-أي اثنني-أن يكون الواحد شفعا

 (:87) وظهر يف غري سياق املسائل العلمية وتعليلها ومن ذلك قوله يف املقدمة

 ملجتبــى يغــدو عــىل النــاس كلهــمهــو ا

 

ـــــؤمَّ   ـــــا مســـــتامال م ـــــا غريب  القريب

حيث استعمل أسلوب الطباق يف قوله )قريبا غريبا( يف مدحه ملن استهدى باهلل  

ومها  وحده فذكر من صفاته أنه قريب من الناس لتواضعه غريب عنهم لقلة أمثاله،

 وب رونقا سابغا. وقد كسى األسل،صفتان متضادتان وهذا يعرف بطباق اإلجياب 
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 والطباق رضب من رضوب علم البديع. 

 (:257وقوله يف مقدمة باب اإلظهار واإلدغام )

ــواو تســمو حــروف مــن ــمي وبعــد ال  َسُأس 

 

 البَّ َقـــى عـــىل ســـيام تـــروق مُ مَّ َســـتَ  

اجلناس يف قوله  )سأسمى( حيث استعمل يف بيان منهجه يف هذا الباب أسلوب  

فاجلناس  غ عرضه ملنهجه بألوان رائقة من البديع.فصب و)تسمو(و)تسمى(و)سيام(

رضب من رضوب علم البديع
(1)

. 

ينبغي  وكأنه ينبه بذلك إىل ما وغري ذلك مما ظهر يف منظومته من علم البديع،

صنيعه من استعامل علم البديع ليزدان به األسلوب لفظا ومعنى يف عموم اخلطاب 

ن نفوس املتلقني موقع اإلمتاع وخصوص عرض املسائل العلمية وعللها لتقع م

 ا رس.

وكأنه ينبه طالب علم القراءات أيضا إىل رضورة تعلم علم البديع لتنجيل هلم 

 أوجه بالغة القراءات القرآنية.  

 

 

 

                              

                                       
،والعقد 855وص343،وكنزاملعاين للجعربي ص368وص191-189/ص2انظر إبراز املعاين ( 1)

-512وص481وانظر اإليضاح للقزويني ص بعدها،وما 1196/ص2،و298-297/ص1النضيد

 .434وص419وص412والبالغة لعمر الكاف ص،  513
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 املبحث الثالث
 غراضه(أالشعر و)

 وحتته مطالب:  

 المطلب األول: العروض والقافية
لصياغة منظومته بحر الطويل الذي هو أطول  ر اإلمام الشاطبي اختا 

 البحور عىل اإلطالق وهو: 

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن

   

 فعــولن مفــاعيلن فعــولن مفـــاعيلن 

 وقافية الالم املطلقة )ال(. 

واختيار بحر الطويل دون الرجز الذي يكثر استعامله يف صياغة املسائل العلمية 

نه من حتقيق ثالثة أمور هامة قد ودون غريه م ن البحور األخرى اختيار موفق يمك 

 يغفل عنها كثري ممن ألف نظام وهي:

اتساع إطار طرح املسائل العلمية املراد نظمها وهي كثرية ومتشعبة مع   -1

تاليف قدر كبري مما قد يقع من تداخل فيها، الدور الذي ربام قرص عنه غري بحر 

 الطويل. 

ضفاء اللمسات األدبية التي ال غنى للغة الشعر عنها ليعمل التمكن من إ -2

 الشعر عمله من اإلبداع واالمتاع.

استئناس القار  بالنظم حفظًا واستذكار ملا لبحر الطويل من إيقاع  -3

موسيقي  أعذب جرسًا وأكمل أنسا من بحر الرجز الذي درج عليه كثري ممن ألف 

 نظاًم.

ختيار موفق يتناسب مع حال املسائل العلمية املراد واختيار قافية الالم املطلقة ا 

 نظمها كثرة وتشعبا من وجوه عديدة هي :
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قافية الالم غزيرة األلفاظ يف اللغة العربية فهي تناسب تلك الوفرة املراد  -1

 عرضها.

، األمر الذي ال غنى لطالب العلم عنه قافية املطلقة ملِهمة لطول النفسال -2

 وخاصة طالب علم القراءات.

قافية الالم املطلقة لفظها )ال( وهو لفظ يشعر باإلباء وتلك صفة حري  -3

بطالب العلم التحيل هبا فام أكثر العقبات التي حتول دون بلوا الغايات يف 

 طريق طالب العلم عموما وطالب علم القراءات خصوصا. 

وكأنه ينبه بذلك يف انتقاء العروض والقافية  إذن فقد وفق اإلمام الشاطبي 

إىل أنه ليس املقصود من النظم  رد مجع املسائل العلمية ليسهل استحضارها 

بل البد من العناية بكل ما من شأنه جذب طالب العلم لإلقبال عىل ذلك  فحسب،

 النظم.

وال أحسبني أغربت يف كالمي السابق عن العروض والقافية يف منظومة اإلمام 

حتليل النصوص الشعرية.فكثريا ما ساق النقاد نحوه يف  الشاطبي 
(1)

  

 المطلب الثاني: الشعر قرضا  
معلوم أن منظومة اإلمام الشاطبي منظومة علمية ولكن مع ذلك فقد ظهرت 

أغراض الشعر فيها يف عرض املسائل العلمية وغريها ، وهذا ما عنيته بقرض 

 الشعر هنا.

 (:2يف املقدمة ) × ومن ذلك قوله يف مدح النبي

ـــُت نَّ وثَ   هلل ريب عـــىل الرضـــاصـــىل ا ي

 

ـــال  ـــاس مرس ـــدى إىل الن ـــد امله  حمم

 (:1172-1171ويف اخلامتة ) 

                                       
،ودراسات يف الن  الشعري 22،والكايف للتربيزي ص25انظر نقد الشعر أليب الفرج بن جعفر ص( 1)

 وما بعدها.125لعبده بدوي ص
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ـــــالمه ـــــم س ـــــد صـــــالة اهلل ث  وبع

 

 الــــخَّ نَ تَ ا مُ ــــق الرضــــعــىل ســيد اخلل 

ـــــة  ـــــد كعب ـــــار للمج ـــــد املخت  حمم

 

ــصــالة تبــاري الــريح مســكا ومَ    الدَ ن 

-136) تقاربنيذكر احلروف التي تدغم يف غريها من امل وقوله يف الغزل عند 

137): 

ــــني فمــــدغِ  ــــا كلمت ــــام يكون  م  ومه

 

 والـــــعــىل ال ت بعــدُ ـــــالبي مِ ــــل  كِ  أوائــَل  

 شــفا مل تضــق نفســا هبــا رم دوا ضــن 

 

 ثــوى كــان ذا حســن ســآى منــه قــد جــال 

 حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع. 

( 259)،  اء التأنيث وهل وبل (وعند ذكر احلروف التي تدغم فيها )إذ وقد وت

(262( )266( )271:) 

ــم إذ متش ـــنع ـــت زينـ ـــب صـ ـــ  اال دهلَّ

 

 مجـــال واصـــال مـــن توصـــال يَّ مِ َســـ 

ــر  زَ  وقــد ســحبت ذيــال ضــفا ظــلَّ    ب  َن

 

ـــــج  ــــه صبـلت ــــاه شائقـ ــــا ومعلَّ ــ  الـ

ــدت ســنا ثغــر َصــ  ُق زُ  ت  فَ وأب ــل  ظَ  ر   هِم

 

ـــاردا عَ ـمجعـــ  ــــطِ ن ورودا ب ــــ  الر الط 

ــل    ــا ظَ  وهــل   أال ب ــروي ثن ــت ــبع   ن زين

 

ـــ  ـــا طِ ـر نواهــــسمي ـــ رُض   َح ـل   الـومبت

 حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض غزيل بديع. 

وقوله يف الرثاء عند ذكر احلروف التي تدغم فيها الدال يف اإلدغام الكبري 

(144:) 

 وللــدال كلــم تــرب ســهل ذكــا شــذا  

 

ــ  ــد صــ مَّ ضــفا َث ــالزه ــاهر ج  دقه ظ

حيث مجع هذه احلروف يف أوائل كلامت ساقها يف غرض رثاء رفيع  لإلمام  

سهل بن عبد اهلل الت سرَتي
(1)

، وهو عابد زاهد له كلامت نافعة ومواعظ حسنة وقد 

                                       
، 313، وص 175-173، وكنز املعاين لشعلة ص1367/ص4و 65-62/ص1انظر: فتح الوصيد ( 1)
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هـ283مات سنة 
(1)

. 

، وكأنه ينبه بذلك إىل أن ا ظهر يف منظومته من أغراض الشعروغري ذلك مم

ال ينبغي أن ينفك عن أغراضه املعهودة  -لمسائل العلميةوإن صيغ ل-الشعر

 بالكلية فهي أصل هويته، ومنبع عذوبته. 

 المطلب الثالث: الشعر استشهادا  
مع أن املقام  مل يغب جانب االستشهاد بالشعر يف منظومة اإلمام الشاطبي 

 ليس مقامه ال غرضا وال اتساعا.

 (:674-671فقد ظهر يف قوله )

 ر ورفــع قتــــــم وكســوزيــن يف ضــ

   

ــــب شاميهـم بالنصــــل أوالدهـــ  ــــم تـ  الــ

 وُيفــ  عنــه الرفــع يف رشكــاؤهم 

 

ــــويف مصح  ــــ ــــن باليـف الشامي ــــ  الـاء مث

 لـــــن فاصـه بــني املضافيـــومفعولــ 

 

ــومل يُ   ــعر فيصــال َف ل  ــرف يف الش ــري الظ  غ

ــ  ـــكلل ـــه در الي ـــن المـوم م ـــا فـه  الــ

      

ـــتل  ـــ ـــن مليمـم م ـــالنح يـ ـــو إال  ه  ــ  الــ

 متامه:( عجز بيت وهلل در اليوم من المهافقوله: ) 

مَ  بــــــــملََّـــــا رأت َساتِيد  َتع   َرت  ـــــــَا اس 

 

اــــــــن  الََمهَ ــــــوَم مَ ــــــهلل َدر  الي 
(2)

 

وقد استشهد به عىل الفصل بني املضاف واملضاف إليه بالظرف ؛ فالتقدير: هلل  

 در من المها اليوم.

 ( عجز بيت و متامه:زج القلوص أيب مزادةقوله: )و

                                       
 وما بعدها.

 .333-331/ص13انظر: سري أعالم النبالء للذهبي ( 1)

 بيت من الرسيع لعمرو بن قميئة، وساتيدما: جبل باهلند واستعربت: بكت.( 2)

 .178/ص 1، والكتاب لسيبويه 182انظر: ديوان عمرو بني قميئة ص  
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 ة  ـــــــُتَها بِِمَزجَّ ـــــــَزَجج  ـفَ 

 

ـــ  ــــَِأبـــ وَص ـَزجَّ الَقُل َزاَدةـي َم
(1)

 

؛ اف إليه باملفعولــاف واملضــن املضـل بيـواز الفصـه عىل جــد بـهـد استشـوق 

وكذلك زُيَِّن  ﴿ عامر لقراءة ابن  هاستشهد بوقد ،زج أيب مزادة القلوص  فالتقدير:
[137األنعام:] ﴾  لكثير من المشركين قتُل أوالَدهم شركاِئهم

(2)
. 

وكأنه ينبه بذلك إىل أن فصيح األبيات أصل من أصول تعليل القراءات ال 

 ينبغي إغفاله أبدا.  

 

 

 

                              

                                       
ا بالزج، وهي احلديدة التي يف أسفل  الرمح، بيت من  زوء الكامل ال يعرف قائله وزججتها: طعنته( 1)

 واملزجة: الرمح القصري، والقلوص: الناقة الشابة، أيب مزادة : كنية رجل.

، واإلنصاف لألنباري وحاشيته االنتصاف ملحمد حميي الدين 358/ص 1انظر: معاين القرآن للفراء  

 .176/ص1، ورشح الكتاب لعبد السالم هارون 428-427/ص2عبد احلميد 

 وما بعدها. 667، وما بعدها، وكنز املعاين لشعلة ص146/ص 3انظر: إبراز املعاين ( 2)
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 املبحث الرابع
 (اخلط واإلنشاء واحملاضرة)

عىل النحو  ور هذه العلوم يف منظومة اإلمام الشاطبي يمكن ادعاء ظه ال

كام ال يمكن إلغاء ظهور هذه العلوم   املتقدم من ظهور علوم العربية املتقدمة،

 بالكلية فقد ظهرت بع  مالحمها يف منظومته.

فظهرت بع  مالمح علم اخلط يف اعتامد اإلمام الشاطبي لسائر حروف اهلجاء 

اء فرادى ومجاعات، واعتامده للواو فاصلة بني مسائل رموزا للقر -الواو إال–

 (:46-45القراءات وذلك يف قوله )

ـــجعل ـــت أبـ ـــا جـ ـــاد عـ ـــىل كـ ـــل قـ  ار ــ

 

 الأوَّ  َل وم أوَّ ــــــىل املنظــــــال عـــــــدلي 

ــد ذكــري احلــرَف   ــه ومــن بع  أســمي رجال

 

ــى تنقضــ  ــالواو فيصــالـمت ــك ب  ي آتي

 (:52-49وقوله ) 

ـــومنه ـــوفـن للكـــ ــــ ـــثلـاء مـي ث  ثـ

 

ــ   الـيس بأغفـــاء لـــم باخلـــوستته

 وذو الــنقط شــني للكســائي ومحــزة 

 

 ........................ 

 وحروف اهلجاء أصل علم اخلط. 

وظهرت بع  مالمح علم اإلنشاء يف صياغة اإلمام الشاطبي لألساليب 

ه األساليب تعد وهذ الفصيحة الراقية املتنوعة بني العلمية واخلطابية واألدبية،

اب يف الدراسات القرآنية خاصة، وقد دروسا إلنشاء الُكتَّاب عامة، وإنشاء الُكتَّ 

 سبق مزيد بيان لذلك يف املطلب األول من املبحث الثاين.

 (:91وظهرت بع  مالمح علم املحارضة كذلك كام يف قوله ) 

ــه ــب يقصــيه أهل ــن كالكل ــل ك ــد قي  وق

     

ــــا  ــــذ   وم ــــأتيل يف نصــــحهم متب  الي

انصح هلل حتى »حيث أشار يف هذا البيت إىل قصة وصية راهب لرجل بقوله:  
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إال أن حييط هبم  ىتكون كنصح الكلب ألهله، فإهنم جيوعونه ويرضبونه ويأب

«نصحا
(1)

، تنبيهًا منه عىل العمل هبذه الوصية الواردة يف هذه القصة ونصح 

 ا خرين هبا.

 

 

                              

 

                                       
 .25ورساج القار  البن القاصح ص وما بعدها،61كنز املعاين لشعلةص انظر:( 1)
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 اخلامتــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني نبينا حممد وعىل 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.                          

ىل أن جيعله مباركا احلمد هلل عىل ما وفق وأعان من إمتام هذا البحث وأسأله تعا 

 :وبعد، نافعا متقبال

 ما ظهر يل من هذا البحث ما ييل:فأهم 

  أن علوم العربية قد ظهرت يف منظومة الشاطبية ظهورا جليا متسقا متميزا

 مالئام ملقام عرض قراءات القرآن الكريم ذلك املقام الرفيع العظيم؛

فظهرت يف اعتامد الناظم هلا أصال من أصول منهجه حيث ينبغي اعتامدها  -

 للغة(.)يف النحو والرصف واالشتقاق وا

ِد أصول القراءات حيث يستقيم اطرادها )يف النحو  - وظهرت يف جانب طر 

 والرصف واالشتقاق واللغة(.

وظهرت يف إيراد علل أحكام القراءات حيث حيسن إيرادها )يف النحو  -

والرصف واالشتقاق واللغة والشعر باعتامدها أصوال من أصول االحتجاج 

إما باستعامهلا لبيان  -البيان واملعاين والبديع-ثةويف البالغة بعلومها الثال للقراءات،

 علل القراءات أو باإلشارة إىل الوجه البالغي فيها (.  

 تأكدلقصيد حيث يل القافيةو عروضباختيار العداد دقة اإل وظهرت يف -

 .إعدادها

حيث  -بيانا ومعانى وبديعا–وظهرت يف إنشاد الصياغة الفصيحة البليغة   -

 يروق إنشادها.

مل ختتف علوم العربية األخرى التي ال صلة هلا بالقراءات فأبت هذه بل  -

أعني علم اخلط واإلنشاء -املنظومة املباركة إال أن تبدي لنا بع  مالحمها 
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 .  -واملحارضة

  أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية هبذه الوفرة وهذا التنوع دليال قاطعا

 اللغة العربية يف اجلوهر واملظهر.عىل قوة العالقة بني علم القراءات وعلوم 

  أن يف ظهور هذه العلوم يف الشاطبية يف جانبي التأصيل والتعليل للقراءات

القرآنية تنبيها لطالب علم القراءات عىل رضورة اإلقبال عىل علوم العربية 

وتعلمها إذ ال غنى هلم عنها إن أرادوا فهم علم القراءات عىل نحو عميق ونمط 

 دقيق.

  ظهور األساليب اللغوية الفصيحة البليغة يف الشاطبية تنبيها لكل من أن يف

النازل بلسان عريب مبني، املعجز بفصاحته -يتكلم تدريسا أو تأليفا يف علوم القرآن 

أن يكون كالمهم عىل أتم ما يمكن من الفصاحة وأعىل ما يتسنى  -وبالغته العاملني

 من البالغة.

 وباطن ا وظاهر ا. هذا والحمد هلل أوال  وآخر ا
 

 

 

                              



 اهلل الشنقيطي علوم العربية في منظومة الشاطبية: دراسة استقرائية وصفية             د. عبد الرحيم بن عبد 

200 

 املصـادرفهرس املراجع و
 حتقيق  -أبو شامة-، لعبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيمإبراز المعاني من حرز األماني

 (.1413الشيخ حممود عبد اخلالق جادو، اجلامعة اإلسالمية، )

 د الضباع، مطبعة حممد عيل صبيح وأوالده، ، لعيل بن حممإرشاد المريد إلى مقصود القصيد

 مرص.

 للدكتور حممود سليامن ياقوت، دار ابن حزم، الطبعة أسس اللغة العربية لطالب الجامعات ،

 األوىل.

 لعبد الرمحن بن حممد اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،

 الطبعة األوىل. دار الفكر، بريوت.األنباري، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

 للخطيب حممد بن سعد الدين القزويني. دار الكتاب اللبناين، اإليضاح في علوم البالغة 

 الطبعة السادسة. بريوت،

 لعمر بن علوي الكاف، دار املنهاج، جدة، الطبعة الثالثة.البالغة ، 

 احلافظ، دار الزمان،  ، للشيخني سيد الشني وخالدتقريب المعاني في شرح حرز األماني

 املدينة املنورة، الطبعة السابعة.

 للسيد أمحد اهلاشمي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل.جواهر البالغة ، 

 حتقيق: د.حممد -ابن اجلندي-، أليب بكر بن إيدغدي الجوهر النضيد في شرح القصيد ،

 (.1432حمفوظ الشنقيطي، ود.عبد اهلل برناوي، اجلامعة اإلسالمية، )

 ألمحد بن أمحد السجاعي الطبعة حاشية السجاعي على قطر الندى وبل الصدى البن هشام ،

 الثانية، مكتبة مصطفى احللبي وأوالده ) مرص(.

 مطابع الفيصل التجارية، الطبعة األوىل. للدكتور عبده بدوي، دراسات في النص الشعري 

 الطبعة الثالثة. القاهرة، مطبعة املدين، القاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين. لعبد دالئل اإلعجاز 

 حتقيق: ورشح حسن كامل الصرييف،  لة معهد املخطوطات ديوان عمرو بن قميئة ،
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 (.1385العريب، القاهرة، )

 مطبعة  -ابن القاصح-، لعيل بن عثامن بن حممدسراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي

 ثالثة.البايب احللبي وأوالده، مرص، الطبعة ال

 ملحمد بن أمحد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل.سير أعالم النبالء ، 

 جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: د.خلف الشغديل،  شرح الشاطبية ،

 (.1427اجلامعة اإلسالمية، )

 بكر السيوطي، ، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيبشرح عقود الجمان في المعاني والبيان 

 حتقيق: د.إبراهيم احلمداين ،ود. أمني احلبار، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.

  ،الصحاح يف اللغة والعلوم للعالمة اجلوهري، إعداد نديم مرعشييل، وأسامة مرعشييل

 دار احلضارة العربية بريوت، الطبعة األوىل.

 حتقيق: د.أيمن  -السمني احللبي-يوسف بن حممد، ألمحد بن العقد النضيد في شرح القصيد

 سويد، دار نور املكتبات، جدة، الطبعة األوىل.

 للدكتور عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بريوت.علم المعاني البيان البديع ، 

 لعلم الدين عيل بن حممد السخاوي، حتقيق: موالي فتح الوصيد في شرح القصيد ،

 د، الرياض، الطبعة األوىل.اإلدرييس، مكتبة الرش

 للخطيب التربيزي، حتقيق: احلساين حسن عبداهلل، مكتبة الكافي في العروض والقوافي ،

 اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة.

 لسيبويه أيب برش عمر بن عثامن بن قنرب، حتقيق: ورشح عبد السالم هارون، عامل الكتاب ،

 الطبعة األوىل. الكتب، بريوت.

 ق: د.عبد الرحيم ــ، حتقي-شعلة-، ملحمد بن أمحد املوصيلاني شرح حرز األمانيـعز المـكن

 (.1428الشنقيطي، اجلامعة اإلسالمية، )

 إلبراهيم بن عمر اجلعربي، حتقيق: الشيخ يوسف حممد كنز المعاني في شرح حرز األماني ،
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 ( اجلامعة اإلسالمية، 1431( وحتقيق الدكتور أمحد سليامين)1421شفيع،)

 ملحمد بن عمر العامدي، حتقيق: د. مبرز المعاني في شرح قصيدة حرز األماني ووجه التهاني ،

 (.1427سامي عبد الشكور، اجلامعة اإلسالمية، )

 (.1981، ليحي بن زياد الفراء، عامل الكتب، بريوت، )معاني القرآن 

 ،دار الكتب ليوسف بن حممد السكاكي، حتقيق: د.عبد احلميد هنداوي،  مفتاح العلوم

 العلمية، بريوت، الطبعة األوىل.

 للقاسم بن أمحد اللورقي، حتقيق: د.عبد احلميد الصاعدي، المفيد في شرح القصيد ،

 (.1427اجلامعة اإلسالمية، )

 أليب الفرج قدامة بن جعفر حتقيق كامل مصطفى،مكتبة اخلانجي القاهرة، نقد الشعر 

 الطبعة الثالثة.  

 لعبد الفتاح بن عبد الغني القايض، معهد اإلمام الشاطبي، جدة، يةالوافي في شرح الشاطب ،

 الطبعة األوىل.

 

 

 

                              



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

203 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 165 .......................................................................................... امللخ 

 166 .............................................................................................املقدمة

 166 .........................................................أمهية املوضوع وسبب اختياره

 167 .....................................................................................خطة البحث

 168 ....................................................................................منهج البحث

 169 ............................................................................................تمهيد ال

 171 ...........................حو والصرف واالشتقاق واللغة( المبحث األول ) الن

 171 .......................................................................املطلب األول: النحو

 173 ....................................................................املطلب الثاين: الرصف 

 175 ...............................................................لب الثالث: االشتقاق املط

 177 ........................................................................املطلب الرابع: اللغة 

 181 .................................................. المبحث الثاني: )الفصاحة والبالغة(

 181 .......................................املطلب األول: فصاحة األسلوب وتنوعه

 182 ................................................................املطلب الثاين: علم البيان 

 185 ..............................................................املطلب الثالث: علم املعاين

 187 ...............................................................املطلب الرابع: علم البديع

 191 .................................................... المبحث الثالث: )الشعر وأغراضه(

 191 ....................................................املطلب األول: العروض والقافية

 192 ..............................................................املطلب الثاين: الشعر قرضا

 194 .....................................................املطلب الثالث: الشعر استشهادا 



 اهلل الشنقيطي علوم العربية في منظومة الشاطبية: دراسة استقرائية وصفية             د. عبد الرحيم بن عبد 

204 

 الصفحة املوضوع

 196 ....................................... شاء والمحاضرةالمبحث الرابع: الخط واإلن

 198 ..............................................................................................اخلامتة 

 211 ..................................................................املصادراملراجع وفهرس 

 213 ..........................................................................فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 

 





 (ه1436 الحجة ذو)             العدد العشرون         مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

207 

 خلص امل
جاءت هذه الدراسة الوصفية املعنونة بـ )أساسيات أخالق املهنة من منظور 

قرآين دراسة تأصيلية( كمحاولة للكشف عن جوانب اهتامم القرآن الكريم 

(، القوة واألمانة واحلفظ والعلم)الق العمل، وخاصة األساسية منها: بموضوع أخ

ي أشارت رصاحة إىل هذا وذلك من خالل استقراء آيات القرآن الكريم الت

املوضوع، وتتبع معانيها ودالالهتا يف املصادر التفسريية املتخصصة، من أجل 

، ومن ثم حماولة إدارة األزماتاستحضار هدايات القرآن الكريم وأسلوبه يف  

يف واقعنا  ةتفاقمامل االقتصاديةاألخالقية ومواجهة املشكالت اإلفادة من نتائجها يف 

 املعارص.

 تقوم النظرية القرآنية وصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أبرزها: أنوقد ت

ن األخالق والقيم هي املَُوّجه لسلوك اإلنسان ونشاطاته، والعمل مرتبٌط هبا أعىل 

أن من أهم ما يميز ، كام ارتباًطا وثيًقا، فالقيم عامل فاعل يف نجاح الفرد أو إخفاقه

زمات هو تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتقوية الضمري النظرية القرآنية يف إدارة األ

موظف والعامل، وهو ما يعكس صورة فاضلة للقيم األخالقية يف ـس الـيف ح

  اة.ــيـع احلـواق
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 ةماملقد
احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجًا، قرآنا عربيًا غري ذي 

البشري النذير،  عىل، هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، والصالة والسالم عوج

فإن  يوم الدين، وبعد: ىلواحلجة عىل اخلالئق أمجعني، وعىل آله وصحبه ومن تبعه إ

، وسفر السعادة، وقانون العدالة، القرآن الكريم آية الدهور، ومعجزة العصور

لذا  ، ه وتعليمه من أسمى الطاعاتواالشتغال بتعلم ونور احلكمة،وفهم العقل، 

ُر اْلُعُلوِم َوَمنَْبُعَها»قال السيوطي:  َوَداِئَرُة َشْمِسَها  ،َوإِنَّ ِكَتاَبنَا اْلُقْرآَن ََلَُو ُمَفجِّ

ى ُكلَّ ِذي َفن   ،وأبان فيه ُكلَّ َهْدٍي َوَغي   ،ِعْلَم كل يشءَأْوَدَع فِيِه  ،َوَمْطَلُعَها َفََتَ

«َوَعَلْيِه َيْعَتِمدُ  ،ِمد  ِمنُْه َيْستَ 
 (1)

. 

ومع ثقة الباحث وإيامنه األكيد بأن اخلري كله مبثوث يف ثنايا القرآن الكريم، وأن 

حياة البرشية لن تستقيم ما ابتعدت عن هذا الدستور العظيم، إال أن فكرة هذه 

افة الدراسة تعود ملنحى خمتلف، حيث أسند يل تدريس املستوى الرابع من مادة الثق

 اإلسالمية يف جامعة الطائف، وكانت بعنوان أخالق املهنة.

وقد كانت املفارقة امللفتة للنظر، عدم وجود دراسة مستقلة بمعاجلة هذه املادة 

من منظور قرآين، فدعاين الشوق الستنطاق عبارات القرآن، وحداين أمل مستمّر 

نان، فها هو القدر بإمتام املهمة، ورافق شعوري رجاء متواصل بعون الكريم امل

 يسدل ستارها، ويرّد ما نّد من أوابدها، وهلل احلمد واملنة أوالً وآخرًا.

وال شك أن األخالق تعّد الركيزة األساسية يف حياة األمم، باعتبارها املوجه 

 ، والسياسيةالرئيس لبناء حضارة اإلنسان وسلوكه، عىل مجيع املستويات: اإلنسانية، 

 قتصادية، والَتبوية، وغريها من معاين احلياة اإلصالحية.واالجتامعية، واال

                                       
 .1/16 ،اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي( 1)
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كام أن األخالق فريضة رشعية ورضورة برشية، تفتقر َلا األمم إلرساء قيم 

املصري املشَتك من تضامن وتعايش واحَتام متبادل، وما يتفرع عنها من قيم 

 ومبادئ تنظم املجتمع، من أجل استقراره وسالمته ورقيه.

لدافعية للكتابة يف هذا االجتاه، وتعزيز خطى السري يف هذه الطريق، من هنا تأيت ا

وترجيح كفة اإلقدام عىل هاجس اإلحجام، خاصة وأن هذه الدراسة تعالج 

 موضوعًا حديثًا، وتؤصل له من منظور قراين.

 :الدراسات السابقة
 تعد  دراسة موضوع )أساسيات أخالق املهنة من منظور قرآين دراسة تأصيلية(

دراستها من جانب هدايات  -حسب علم الباحث-بكرًا يف باهبا؛ إذ مل يسبق ألحد 

القرآن الكريم عىل الشكل الذي َنَحْتُه هذه الدراسة، وكل من طرق هذا الباب من 

جهة الدراسات اإلسالمية، مل يعُد أن يكون إما بحثًا خاصًا، يتناول كل مهنة 

عىل طريقة علامئنا السابقني الذين ألفوا يف مستقلة عىل حدة من زاوية فن  واحٍد، 

ففي أخالق  أخالق السالطني، أو الطب أو التعليم وغريها، وأمثلة ذلك كثري،

ت  )امللك حممد الثعالبي  أليب منصور عبد ،أدب امللوكاحلكام نجد مثل كتاب: 

يف ، و(هـ520)ت بكر حممد الوليد الطرطويش أليب ،رساج امللوكوكتاب:  (هـ429

جري أليب بكر حممد احلسني اآل ،كتاب أخالق العلامءنجد  التعليم ةال مهنجم

لإلمام اخلطيب  ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، وكتاب:(ـه360)ت

ب الشهري للطبي ،أخالق الطبيب :كتاب الطب ةيف جمال مهن، وهـ(463)تالبغدادي 

ت )اق بن عىل الرهاوي إلسح ،كتاب أدب الطب، و(هـ 311)تحممد زكريا الرازي 

 .(هـ 319

وهذه الطريقة ليست مما هذه الدراسة بصدده من املوضوع بيشء، إال من باب 

 ذكر اليشء ببعض أجزائه.
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وإما أن يكون بحثًا عامَا؛ يتناول أخالق املهنة من زاوية عموم رسالة اإلسالم 

 انني اآلتيني: وشموله، وأول ما يطالعنا يف هذا املضامر، دراستان، جاءتا بالعنو

عفاف  إعداد:األوىل بعنوان: )العمل وضوابطه األخالقية يف القرآن الكريم( 

والقانونية، لة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية الغفور محيد، نرشت يف جمعبد 

 هـ .1431

 حسني سناء إعداد:الكريم(  القران آيات يف املهنية الثانية بعنوان:)الَتبية

 .2012 لسنة آب اخلمسون، لفتح، العددا خلف، نرشت يف جملة

ومن ينعم النظر يف عنوان الدراسة األوىل منهام قد يتبادر لفهمه أهنا تعالج 

املوضوع نفسه الذي نحن بصدده، ذلك أن هناك قواسم مشَتكة ثالثة جتمع بني 

 العنوانني: العمل، واألخالق، والقرآن.

منهام، فعىل حني اعتمدت  واحلق أنه لن يفرق بينهام عدا غائص يف لب كّل  

دراستنا عىل األخالق األساسية األربعة كنقطة انطالق وانتهاء، وتركزت عىل ما 

يتصل بأخالق املهنة من منظور القرآن فحسب، نجد أن دراسة )محيد( مل تأت عىل 

ما ذكر من األخالق األساسية باعتبارها أخالق مهنية، وما ذكر منها كان عىل سبيل 

تقليدي يف مباحث موضوعات األخالق، هذا من جهة، ومن جهة التسجيل ال

جاءت أشبه بموضوعات األخالق يف اإلسالم عمومًا،  -دراسة محيد-أخرى فإهنا 

ومل تقترص عىل املنظور القرآين لألخالق، ومن هنا كان الفرق واضحًا بني 

 الدراستني.

مهية املهن والعمل يف أما الدراسة الثانية: فقد أفدت منها يسريًا فيام يتصل بأ

، أيضاً  القرآن الكريم، مع مالحظة أهنا أبعد من األوىل عاّم هذه الدراسة بصدده

 بـ )العملله فمع أهنا استعرضت ما خيص املهن يف الفصل الثالث الذي عنون 

القرآنية(، إال أهنا جاءت عىل سبيل الذكر والتعداد كقيمة  بعض اآليات يف واملهن
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 يها القرآن الكريم، هذا أوالً.تربوية اشتمل عل

وثانيًا:مل تنح إىل أهم متعلقات البحث لدينا، أال وهو األخالق، وهذا واضح 

 من عنواهنا، فال حرج إذن.

أما ثالثًا: فللقارئ احلق أن يدرجها ضمن ملحوظات الدراسة األوىل، فهي مل 

 منها. يئاً ول  أخالق املهنة األساسية أو شتتنا

الدراسة من وجه، عنوان  هذا تتصل بموضوعنا اتسدرا ثالث بقي هناك

هناد حممد  إعداد:: )أخالق املهنة يف السنة النبوية دراسة موضوعية( األوىل

 م.2006العوامرة، وهي رسالة ماجستري، نوقشت يف اجلامعة األردنية، أيار 

وقد أفردت العوامرة بعض أخالق املهن وجعلتها ضمن عناوين، مستدلة 

يح السنة وضعيفها، فهي تتفق وهذه الدراسة فيام خيص أخالق عليها من صح

املهن، وتفَتق عنها فيام استقلت به من جهة السنة النبوية، وليس من املنظور 

القرآين، كام أنه ينطبق عليها ما ينطبق عىل سابقاهتا من عدم االشَتاك يف حماور 

ملهن الرئيسة البحث األساسية التي قامت عليها هذه الدراسة من أخالق ا

 ومعاجلتها من منظور قرآين.

فكتاب )أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية( لسعيد  الدراسة الثانيةأما 

، وهو الكتاب هـ1434 -4جدة، ط  –دار حافظ للنرش  نارص الغامدي وآخرون،

يف جامعة امللك  (املستوى الرابع)املعتمد لتدريس مادة الثقافة اإلسالمية 

وقد ينسحب عىل هذا الكتاب ما انسحب عىل ما سبقه من دراسات من ، يزعبدالعز

أين قد  -هنا-جهة أنه مل يقترص عىل أخالق القرآن الكريم فحسب، بيد أين أشري 

 أفدت منه يف جمال تعيني األخالق األساسية وترتيبها عىل الشكل املختار.

ضوء القرآن  الوظيفة ومرادفاهتا يف)وثالث هذه الدراسات بحث بعنوان: 

عصام احلميدان، منشور يف العدد الرابع من جملة بيان للدراسات القرآنية،  (الكريم
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قام بتقسيم  ذإ من الفصل الثاين هو الذي يتصل بموضوعنا، ءاً حيث إن جز

 األساسية من غريها. األخالق ، ومل يقصد إىل بياناألخالق الوظيفية إىل حممود ومذموم

بذلت  اض الدراسات السابقة أن هناك جهودتضح من عرفإنه ي األمروخالصة 

ومن زوايا متعددة  ،أخالق املهنة يف اإلسالميف جمال دراسة  تتواصلوال تزال 

وأن هذه الدراسة ليست الوحيدة يف  ،عىل أمهية املوضوع ومتنوعة، وهو ما يدلل

من حيث غريها  عن استقلت به هذه الدراسة اً لون هناك بيد أن هذا املجال،

 ليه اطالع الباحث من دراسات.ع قعا وممن املضمو

 :أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

إبراز املنهج القرآين وجتلياته يف سبقه التارخيي واحلضاري يف جمال تقرير  -1

 أخالق العمل.

 تسجيل مواقف قرآنية واضحة تدعو املسلمني لاللتزام بأخالقه املهنية. -2

إىل تنوير األذهان وتوسيع التفكري لدى األفراد واملؤسسات املختلفة  الدعوة-3

 حول أمهية التمسك بأخالق املهن.

 التأصيل الرشعي لدستور أخالق العمل من منظور قرآين. -4

 :أهمية الدراسة
بدوهنا من حياة البرش ومصاحلهم ذاهتا، ف أمهية دراسة أخالق العمل بعنت

غري فاعل وغري  اً إداري اً جهاز وبمعنى أدق: سريثون سيعيشون حياة تفتقد القيم،

من كل مكان، سيكون جهازًا متلبسًا بالفساد ومتجاوب مع حاجات الناس، 

وعندها ال مكان للحديث عن سالمة املجتمع واستقراره وتقدمه ورقيه، ونكون 

قد حكمنا عىل أنفسنا بالضياع واالنحطاط والتخلف، فهو رضورة إنسانية 

 ة ال مناص منها.واجتامعي
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لذا فيعد  موضوع أخالقيات العمل من منظور قرآين يف صميم التوجه  

 األخالقي العام يف حياة الشعوب واألمم. 

عبة من شعب كام أن من أهم دالئل قيمة هذه الدراسة أن األخالق عمومًا ش

نصوص بداللة  ذات أمهية بالغة اً ــوصـة خصــمهنـالق الـأخوأن اإلسالم، 

 .تاب والسنةالك

الفرع فأخالِقه؛ و بقيمه ةأفعال اإلنسان ُمرَتبِطٌ استقامة وعليه يمكن القول: إنَّ 

 :  يقول رع، وإذا فَسد األصل فَسد الفرع؛بأصله؛ فإذا صَلح األصل صَلح الف
 . ]58األعراف: [  ﴾ٺپ  پ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  پٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿

 :اإلفادة من هذه الدراسة
ئج البحث يف غاية األمهية، فهي باإلضافة الختاذها القرآن يتوقع أن تكون نتا

الكريم قاعدة ومنهجًا ومنطلقًا باعتباره املرجع األهم يف حياة املسلمني، فإهنا أيضا 

تطرق بابًا دقيقا ذا بال، وذلك ألهنا تعتني بأسس تشمل مساحات واسعة من 

لبيع والرشاء، أم األخذ البرش، وال يتصور استغناء أحد عن تطبيقاهتا، سواء يف ا

 والعطاء، أم احلكم والقضاء، وسائر حياة الناس ومعامالهتم.

عدا عن أن أخالق العمل دين؛ أمر القرآن بأحسنها، وهنى عن سيئها، فأثاب  

فاعلها، وعاقب تاركها، من هنا كانت معرفة هدايات القرآن الكريم وموقفه جتاه 

 ظيم حياهتم وأحواَلم. ذلك كله مما حيتاج إليه املسلمون لتن

لذا كانت جماالت اإلفادة من هذه الدراسة شاملة جلميع جوانب العلوم 

 ن ضوابط املنظور القرآين وحدوده.اإلنسانية، ضم

 :خطة الدراسة
يعتمد البحث املنهج الوصفي واالستقصائي، وذلك من خالل حتديد مشاهد 

ق الكريمة والسجايا احلميدة من منهج القرآن الكريم يف الدعوة إىل التزام األخال
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 عند القيام بأي نشاط، أو عند مشاركة اآلخرين يف نشاطاهتم والتعامل معهم.

 وقد اشتمل عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة كاآليت:

واإلنجليزية، وتشتمل عىل ملخص الدراسة باللغتني العربية املقدمة: 

فادة من نتائجها، وخطة وأهدافها، وأمهيتها وإمكان اإلوالدراسات السابقة، 

 الدراسة. 

 .مفهومها ومرادفاهتا :املبحث األول: أخالق املهنة -

 .مكانة األخالق يف القرآن الكريم املبحث الثاين: -

 .أخالق املهنة يف القرآنأمهات املبحث الثالث:  -

 اخلامتة: وتشتمل عىل النتائج والتوصيات. -
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 األولاملبحث 
 مفهومها ومرادفاتها :أخالق املهنة 

 :خالقاألالمطلب األول: مفهوم 
يدور لفظ األخالق لغة حول معاين: الطبع، والسجية، والدين، واملروءة، فقد 

ين والطْبع والسجية، »جاء يف لسان العرب  اخلُُلُق بضم الالم وسكوهنا وهو الدِّ

نْفسه وَأوصافها ومعانيها املختصُة هِبا، وحقيقته َأنه لِصورة اإِلنسان الباطنة، وهي 

بمنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وَأوصافها ومعانيها، وَلام َأوصاف حَسنة وقبيحة، 

والثواُب والعقاب يتعّلقان بَأوصاف الصورة الباطنة َأكثر مما يتعلقان بَأوصاف 

«الصورة الظاهرة
(1)

. 

ِجيَُّة واخلُلْ »وأضاف القاموس املحيط املروءة فقال:   : السَّ
َتنْيِ ُق، بالضم وبَضمَّ

«والطَّْبُع، واملُروءُة والدينُ 
(2) . 

اإلحاطة بتعريفات العلامء لألخالق  -هنا-أما اصطالحا، فليس من غرضنا  –

التي تعددت وتباينت نوعا ما، بيد أن ما هو حري باإلشارة تقرير أن تعريف 

َهْيَئٌة يِف النَّْفِس » هنا:لك التعريفات، حيث ذهب إىل أقد تصدر تالغزايل

ٍة، َفإِْن  َراِسَخٌة، َعنَْها ُتْصِدُر اأْلَْفَعاَل بُِسُهوَلٍة َوُيْْسٍ ِمْن َغرْيِ َحاَجٍة إىَِل فِْكٍر َوَرِويَّ

يَ  ًعا ُسمِّ ْت تِْلَك َكاَنِت اَْلَْيَئُة بَِحْيُث َتْصُدُر َعنَْها اأْلَْفَعاُل اجْلَِميَلُة املَْْحُموَدُة َعْقاًل َورَشْ

تِي ِهَي  َيِت اَْلَْيَئُة الَّ اِدُر َعنَْها اأْلَْفَعاَل اْلَقبِيَحَة ُسمِّ اَْلَْيَئُة ُخُلًقا َحَسنًا، َوإِْن َكاَن الصَّ

«املَْْصَدُر ُخُلًقا َسيًِّئا
(3). 

وقريبا من تعريف الغزايل ما ذهب إليه عبد الكريم زيدان يف قوله بأن  - 

                                       
 .10/85 ،منظور البنلسان العرب،  (1)

 .1/881لفريوزآبادى، لالقاموس املحيط، ( 2)

 .3/53، لغزايل الطويسلإحياء علوم الدين،  (3)
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عاين والصفات املستقرة يف النفس، ويف ضوئها وميزاهنا جمموعة من امل»األخالق: 

«حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو حيجم عنه
(1). 

ال تسقط املنحى الفلسفي الذي سلكه بعض  -إمجاالً -وتعريفات األخالق 

اين مع -غالباً -الفالسفة واملفكرون أمثال الغزايل وابن مسكويه، فنجدها تتناول 

استقرار األخالق ورسوخها، وصدور السلوكيات عن النفس بطريقة تلقائية ال 

 تكّلف فيها.

ومن جهة املقارنة بني املعنيني: اللغوي واالصطالحي، فإننا نجد بينهام تقاربًا 

وتناغاًم ملحوظًا؛ فمجمل التعريفات ال ختلو من اشَتاط صفات راسخة للنفس 

املفاهيم  ملوصوف هبا من مدح أو ذم، وهو ما تفيدهاإلنسانية، كام أنه ال خيلو ا

 .األخالقية من معاين الدين واملروءة والطبع والسجية كام سلف

 :ثاني: مفهوم المهنة ومرادفاتهاالمطلب ال
ْهنَة، واملِْهنَة، واملََهنَة، واملَِهنَُة، ُكله: احلذق بِاخْلدَمِة َواْلَعَمل، املَْ  :مفهوم المهنة

مَهنُهم َمْهنًا وَمْهنًَة وِمْهنَةً َمَهنَُهم يَ 
(2). 

واملعنى االصطالحي للمهنة ال يبعد كثريًا عن املعنى اللغوي، كام أنه ال خيرج 

كل عمل يتطلب جهدًا بدنيًا أو فكريًا يامرسه »املهنة عن معنى احلرفة، وهو  فهومم

« اإلنسان، عاكفا عليه حاذقا فيه
(3). 

 مفهوم الوظيفة:
ُر له يف ُكلِّ يوٍم من ِرْزٍق أو َطعاٍم أو َعَلٍف وَوَظَف م»الَوظِيَفُة   ما ُيَقدَّ

ٍ
ن كلِّ يشء

َفه َتْوظِيًفا َأْلَزَمها إّياهُ  َء عىل َنْفِسه وَوظَّ ْ «اليشَّ
 (4) . 

                                       
 .1/79أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان،  (1)

 ..4/337 ،بن سيدهااملحكم واملحيط األعظم،  (2)

 .32 -1/28أحكام احلرفة وآثارها يف الفقه اإلسالمي، عزيز بن فرحان العنزي،  (3)

 .1041 ،بن سيدهااملحكم واملحيط األعظم، ( 4)
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وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة جمتمعة مع »واصطالحًا: 

«واحد أو أكثربعضها يف املضمون والشكل ويمكن أن يقوم هبا موظف 
 (1). 

كيان نظامي يتضمن جمموعة من الواجبات واملسؤوليات »وعرفها بعضهم بأهنا:

«توجب عىل شاغلها التزامات معينة، مقابل متتعه باحلقوق واملزايا الوظيفية
(2). 

املهنة َواْلِفْعل. َواجْلمع َأعامل، َعِمَل َعَماًل وأْعَمَله  الَعَمُل:» :مفهوم العمل

«َلهواْسَتْعمَ 
(3). 

هو املجهود الواعي الذي يقوم به اإلنسان وحده أو مع غريه، »ويف االصطالح: 

«إلنتاج سلعة أو خدمة
(4). 

وهذا يبني لنا األساس الذي يرتكز عليه العمل يف اإلسالم، حيث يتكون من    

املجهود، وهو نشاط ما يقوم به إنسان، فاملجهود هو جوهر العمل، سواء كان 

يًا أم ذهنيًا، ويوصف هذا النشاط بالواعي أي: املقصود، كام يتكون من نشاطًا جسد

 اإلنتاج بشتى أنواعه.

 :أخالقيات المهنة مصطلح ثالث:المطلب ال
من منطلق التوسع املعارص يف مصطلح األخالق واآلداب وامتزاجهام مع 

ية، فقد العادات واألعراف والنظم القانونية، والرشوط واملواصفات العلمية واملهن

عليه  مول هذه املفاهيم عىل ما استقرتتوسع مفهوم أخالق املهنة ليستوعب ش

عامليًا، لذا فيَتجح لدى الدراسة التعريف القائل بأن الَتكيب اإلضايف املؤلف من 

 لفظي أخالق ومهنة يقصد منه:

                                       
 .185 آخرون،الربعي وحممد  ، معجم املصطلحات اإلدارية( 1)

. وانظر  65 ، العثيمني، صأخالقيات اإلدارة يف الوظيفة العامة وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية( 2)

  . 7 ، حبيش، صالوظيفة العامة وإدارة شؤون املوظفني أيضًا:

 .2/178عظم، ابن سيده، املحكم واملحيط األ( 3)

 .39مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، يوسف القرضاوي، ص( 4)
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عامل جمموعة النظم والقيم املحققة للمعايري اإلجيابية العليا املطلوبة يف أداء األ»

الوظيفية والتخصصية، ويف أساليب التعامل داخل بيئة العمل ومع املستفيدين، 

«ويف املحافظة عىل صحة اإلنسان وسالمة البيئة
(1). 

ومن أجل توضيح التوسع املفاهيمي للمهنة فيحسن التعريج عىل ما ذكر يف 

آداب أما توضيح املقصود بسلوكيات أو »ويكيبيديا املوسوعة احلرة من القول: 

له مفهوم أوسع كثريًا من مفهوم  (العمل املهني)املهنة حتديدًا فيقتيض تفهم أن 

األداء الوظيفي، فهو يتطلب قيام اإلنسان بأداء التزامات معينة جتاه عدة أطراف، 

وليس فقط استيفاء احلد األدنى املوكل إليه من أعامل من قبل رؤسائه، يقوم هبا 

 ه يف هناية اليوم ويأخذ أجره املستحق يف هناية الشهر. بشكل آيل، ثم يذهب إىل منزل

، عىل الرغم من أمهية القيام به عىل الوجه األكمل، وبأفضل األداءإن هذا 

صورة فنية ممكنة يف إطار احلصيلة العلمية التي اكتسبها الفرد أثناء سنوات دراسته، 

كن أن يدخل يف إطار وكذلك اخلربة العملية التي تَتاكم لديه مع تقدم الزمن، يم

العمل احلريف أو الوظيفي، ولكن إذا اعترب اإلنسان أن ملكاته تنحرص يف هذه 

«القدرات الفنية وحسب، فإن ذلك ُيعد نقصًا يف إنسانيته
(2). 

هذا فيام خيص مفهوم أخالق املهنة بشكل عام، أما أخالقيات املهنة يف اإلسالم 

قي الذي وضعته ورسمته الرشيعة اإلسالمية املنهاج األخال»فيمكننا تعريفها بأهنا 

«ألصحاب املهن منبثقًا من األخالق العامة
(3). 

فالرشيعة اإلسالمية بمصادرها األساسية، تشكل احلاضنة املهمة لنمو أخالق 

 املهنة يف اإلسالم.

                                       
 .110أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية، سعيد بن نارص الغامدي، ص ( 1)

 http://ar.wikipedia.org/wiki #cite_note-4ويكيبيديا املوسوعة احلرة عىل الرابط: ( 2)

 .11أخالق املهنة يف السنة النبوية دراسة موضوعية، هناد حممد العوامرة، ص ( 3)
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 املبحث الثاني: مكانة األخالق يف القرآن الكريم

التغيري عىل مّر العصور، إال ويتفق  ورجاالت ،ال أظن أحًدا من رواد اإلصالح

معي عىل أمهية القيم الفاضلة يف حتقيق أي إصالح، فمجموعة القيم هي الدستور 

األخالقي املصاحب خلطوات تنفيذ الرؤية لدى املجتمعات، ومعلوم رضورة أن 

نجاح املشاريع اإلصالحية وبقاء األمم وازدهار حضارهتا، واستدامة منعتها 

إذا ضمنت حياة األخالق فيها، فإذا سقطت األخالق سقطت  يتحقق ويستمر

 .الدولة معها

من  العمل أمهية بالغة، وعّدها أخالقياتمن هنا فقد أوىل القرآن الكريم 

زها أو إغفاَلا يف األداء الوظيفي، فقرر األساسيات املهمة التي ال يصح جتاو

الفضائل اخللقية كالصدق واألمانة والعدل والرمحة والوفاء بالعقود، وذَم الكذب 

 واخليانة والظلم ويسء األخالق.

هذا، وإن من مظاهر اهتامم القرآن الكريم باألخالق ما يمكن إمجاله يف املطلبني 

 اآلتيني:

 :األخالق في القرآن الكريمود لفظ المطلب األول: كثرة ور 
أكتفي هنا بذكر طرف من اهتامم القرآن الكريم باألخالق وذكره َلا، وتنوعها 

فيه ما بني املحمود واملذموم، عىل سبيل املثال ال احلرص، وإال فاألمر يطول ويتسع، 

هذه بعض حيث أشار إىل  ،حميال فيه عىل قطعة من كتاب جماالت الدعوة للفيومي

لقد كثرت اآليات القرآنيَّة املتعلقة بموضوع األخالق، أمًرا باجليد »قوله:األخالق ب

منها، وذم  يءمع املدح الثواب، وهنًيا عن الردمنها، ومدًحا للمتصفني هبا، و

املتصفني هبا، ومع الذم العقاب، وإليك هذه اجلملَة الطيبة من األمثلة األخالقيَّة يف 

 :بيحهاالقرآن والدعوة إىل حسنها، وذم ق

http://www.mmlkty.com/vb/32691
http://www.mmlkty.com/vb/32691
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 الوفاء بالعهد: -
 ، وقوله] 34اإلرساء:[﴾ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۈۆ  ۈ﴿ : قوله

ې  ى  ى   ﴿   ، وقوله]1املائدة:[ ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴿

 .]32املعارج:[ ﴾  ائ  ائ

 :النهي عن القول بغير علم  –
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی     ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿ قوله

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿  : وقوله] 36اإلرساء:[﴾ی  جئ   

 ﴾ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

حئ    ﴿   قال  :النهي عن ِمْشية التبخَت والتاميل كام يفعل املتكربون] 116النحل: [

 . [37اإلرساء:[ ﴾خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت    حبمئ  ىئ  يئ  جب

 :ذير والبخل والتقتيرالنهي عن اإلسراف والتب - 
ېئ  ېئ  ىئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ﴿   قال

 وقوله، ] 27-26:اإلرساء[ ﴾ مئ جئ حئ ی یی ىئ ىئ ی
  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ 

 .] 29اإلرساء: [

                                  :األمر بالعدل في جميع األحوال، وبالنسبة لجميع الناس حتى الكفار  -

    وقال،] 152األنعام: [ ﴾ڃ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴿  قال

املائدة: [ ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿ ، وقال]8

 ، ]90 النحل: [ ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ

 .] 15الشورى: [﴾ىئ  ىئ   ىئی    جث    ﴿  وقوله

تعاون على البر والتقوى وما ينفع الناس، والنهي عن التعاون على ال -



 (ه1436 الحجة ذو)             العدد العشرون         مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

221 

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ     ﴿:قال  ،والعدوان البغي

 .]2املائدة:[ ﴾ی   

، وعاقبته وخيمة، ومن أجل هذا هنى اإلسالم الظلم ظلمات يوم القيامة- 

، وقال ]227الشعراء:  [ ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ﴿      قال :عنه

 ﴿    گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ک  ک  ک  ک  گ گ  گ   ڑ  ڑ﴾ 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ﴿ ، وقال ]21األنعام:[

 ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ﴿ قال تعاىل:، و ]229البقرة: [ ﴾ىئ  ىئ  

 .] 72املائدة:[

 :ه؛ وَلذا أمر اإلسالم بالصدق من عالمات اإليمان وثمراته - 

 ،] 119التوبة:[ ﴾چ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄ   ﴿   قال

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ﴿  وقال

 ] . 80اإلرساء:[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  

النفاق يف القلب؛ وَلذا  ، ويثمرالكذب رذيلة ال ينال صاحبها هداية اهلل  -

ر منه  :هنى اإلسالم عنه وحذَّ

    وقال ،]28غافر:[ ﴾ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿  قال

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ  ﴿

 .] 77التوبة:[ ﴾ۆ  ۆ 

 :والرضا بالقضاء والقدر ،إعالء مقام الصبر عند المصيبة -

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ﴿    قال

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  

 ، وقال]155البقرة:[ ﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ 
ڌ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿ 
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ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ﴿  ، وقال ]177البقرة:[ ﴾ڎ  ڈ  

 .] 75الفرقان:[ ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 :ومجاع األخالق والفضائل يف الدعوة القرآنيَّة إليها يأيت يف مجلة آيات منها-

ى  ى  ائ  ائ     ﴿ :املجتمع اإلسالمي باآلداب الفاضلة يف وصف  قوله

ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٻ       پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  جث  مث   

ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ   ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 يف وصف املؤمنني الكاملني قوله - أيًضا - ومنها .]12–11احلجرات:[ ﴾ڄ   ڄ 

 ﴿      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿   قوله ومنها. ]11–1املؤمنون:[ ﴾گ  گ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ  ڃڃ   چ  چ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 .]177البقرة:[ ﴾ڈڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچچڇڇڇڇ

ٴۇۋ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ﴿  قوله ومنها

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      



 (ه1436 الحجة ذو)             العدد العشرون         مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

223 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ٹ  ڀ  ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 ﴾ڃ   ڄڄ ڄڄ ڃڃڃڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦڦڦ 

 .]152 - 151األنعام: [

 كذلك ومجاعها يف وصف عباد الرمحن، وبيان صفاهتم وأخالقهم قوله ومنها 

 ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئەئ  وئ  وئ    ەئى  ائ  ائ

   ٱ  ٻىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ېئ  ېئ 

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

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

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ     ہڻ  ڻ ڻ 

ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ھ   ے    ے ۓ 

«] 76-63ان:الفرق[ ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ
(1)

. 
واملتتبع ملوضوع األخالق يف القرآن الكريم سيجد أنه يزخر بعدد كبري من 

 أمهيتها ومكانتها يف املنظور القرآين.مواضعه باجلوانب األخالقية، مما يدلل عىل 

 :بالخلق العظيم ×المطلب الثاني: وصف النبي 
ويف هذا الوصف بيان للمنزلة العظيمة التي ُجعلت لألخالق يف ميزان القرآن 

                                       
 .90 – 87جماالت الدعوة يف القرآن وأصوَلا، عاطف حممد عبد املعز الفيومي، ( 1)
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قال ابن  ]4القلم: [﴾ڱ ںں ڱڱ﴿: × مادحًا نبيه الكريم، فقد قال 

اأْلَْكَرُم يِف َنْوِع اأْلَْخاَلِق َوُهَو اْلَبالُِغ َأَشدَّ اْلَكاَمِل ُهَو اخْلُُلُق  َواخْلُُلُق اْلَعظِيُم:»عاشور:

ْنَساِن اِلْجتاَِمِع َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق يِف النَّبِي  َفُهَو َحَسٌن ُمَعاَمَلته  ،×املَْْحُموِد يِف َطْبِع اإْلِ

اَمَلِة، َفاخْلُُلُق اْلَعظِيُم َأْرَفُع ِمْن النَّاس عىل اْختاَِلِف اأْلَْحَواِل املُْْقَتِضَيِة حِلُْسِن املُْعَ 

َوَيْشَمُل َذلَِك ُكلَّ َما َوَصَف بِِه اْلُقْرآُن حَمَاِمَد اأْلَْخاَلِق َوَما .. ُمْطَلِق اخْلُُلِق احْلََسِن.

آل  [ ﴾چ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿ ِمْن َنْحِو َقْولِِه: ×ُوِصَف بِِه النَّبِي 

األعراف:  [﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ﴿ َوَقْولِِه: ]159عمران:

 َذلَِك ِمْن آَياِت اْلُقْرآِن. َوَما َأَخَذ بِِه ِمَن اأْلََدِب بَِطِريِق اْلَوْحِي َغرْيَ  ]199
َوَغرْيِ

 .اْلُقْرآنِ 

َم َمَكارَِم اأْلَْخاَلقِ »×َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  «ِإنََّما بُِعْثُت أِلَُتمِّ
(1)

يَعتِِه َفَجَعَل َأْصَل  ، رَشِ

ُسوَل  َتاُجُه اْلَبرَشُ ِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق يِف ُنُفوِسِهْم، َواَل َشكَّ َأنَّ الرَّ  ×إِْكاَمَل َما حَيْ
ِعِه َقاَل  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں      ڳڳ ﴿: َأْكرَبُ َمْظَهٍر ملَِا يِف رَشْ

 األنعام:[ ﴾ېۉ ې ې ﴿َوَأَمَرُه َأْن َيُقوَل: ]18اجلاثية:[﴾ڻڻ ڻ ڻ 

163[. 

يَعَتُه حِلَْمِل النَّاِس َعىَل  × َفَكاَم َجَعَل اهللَُّ َرُسوَلهُ  َعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم َجَعَل رَشِ

 التََّخل ِق بِاخْلُُلِق اْلَعظِيِم بُِمنَْتَهى ااْلْستَِطاَعِة.

ِذي َأَفاَدُه َحْرُف  ِن الَّ  يِف َقْولِِه: َوهِبََذا َيْزَداُد ُوُضوًحا َمْعنَى التََّمك 
ِ
 ااْلْستِْعاَلء

ٌن ِمنُْه اخْلُُلُق اْلَعظِيُم يِف َنْفِسِه،  ،]4القلم:[ ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ﴿ َفُهَو ُمَتَمكِّ

ينِيَِّة. ٌن ِمنُْه يِف َدْعَوتِِه الدِّ  َوُمَتَمكِّ

ِذي ُهَو َأْعىَل اخْلُُلِق احْلَ  يِم الَّ
ُن، َوَمْعِرَفُة َواْعَلْم َأنَّ مُجَاَع اخْلُُلِق اْلَعظِ َسِن ُهَو التََّدي 

                                       
َبَياُن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق ، باب 10/323 -(20782يف السنن الكربى، ح رقم: ) اْلَبْيَهِقّي أخرجه ( 1)

 .الِيَهاَوَمعَ 
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اُف لِْلُمْحِسِن،  رْبُ َعىَل املََْتاِعِب، َوااْلْعَِتَ احْلََقاِئِق، َوِحْلُم النَّْفِس، َواْلَعْدُل، َوالصَّ

َجاَعُة، َوُحْسُن  ُة، َواْلَعْفُو، َواجْلُُموُد، َواحْلََياُء، َوالشَّ ْهُد، َواْلِعفَّ َوالتََّواُضُع، َوالز 

ِة.ا مْحَُة، َوُحْسُن املَُْعاَمَلِة َواملَُْعارَشَ ْمِت، َوالتَُّؤَدُة، َواْلَوَقاُر، َوالرَّ  لصَّ

َفاُت َصاِحبَِها يِف َكاَلِمِه، َوَطاَلَقِة  َواأْلَْخاَلُق َكاِمنٌَة يِف النَّْفِس َوَمَظاِهُرَها َترَص 

ابِِه، َوَتْأِديِب َأْهِلِه َوَمْن َوْجِهِه، َوَثَباتِِه، َوُحْكِمِه، َوَحَرَكتِِه َوُسُكو نِِه، َوَطَعاِمِه َورَشَ

ْمَعِة.  َعَلْيِه َوالس 
ِ
تَُّب َعىَل َذلَِك ِمْن ُحْرَمتِِه ِعنَْد النَّاِس، َوُحْسِن الثَّنَاء  لِنَظِِرِه، َوَما َيََتَ

ا َمَظاِهُرَها يِف َرُسوِل اهللَِّ  تِِه، َوفِياَم ُخصَّ بِِه َفِفي َذلَِك ُكله َويِف سياسته أُ  ×َوَأمَّ مَّ

«ِمْن َفَصاَحِة َكاَلِمِه وجوامع َكلمه
 (1). 

 -أيضاً -من هنا كانت األخالق هدفًا ومطلبًا رضوريًا يف رشيعة اهلل، وهي

عبادات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وآثارها تشمل الدنيا واآلخرة، فال خيفى ما 

ت وعرشة كام سيأيت، وأما يف ملتحيل األخالق يف الدنيا من قبول وحسن سم

 ×يِّ فَعْن النَّبِ -َن اخلُلق إاّل اجلنّة ونعيمها فال يوجد جائزة ملن كان حَس »اآلخرة، 
«َما ِمْن َشْىٍء َأثْ َقُل ِفى اْلِميَزاِن ِمْن ُحْسِن اْلُخُلقِ » َقاَل 

(2). 
 إّن العالقة بني األدب يف التّعامل مع اخلَلق وحسن اخلُلق عالقة واضحة ال 

ريب فيها؛ ألّن حسن اخللق هو اجلانب النّفيس اّلذي تنتج عنه اآلداب احلميدة 

وأنواع الّسلوك املرضّية، وحسن اخللق هو اّلذي يشّكل قواعد الّسلوك أو األدب 

 مع اخلَلق.

القناع عن القاعدة  قد كشف الّصادق املصدوق اّلذي أويت جوامع الكلم وإن

 وتطبيقها سلوك األدب مع اخللق عند ما قال: ،خللقاألساسّية اّلتي أساسها حسن ا
«ال يؤمن أحدكم حّتى يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه»

(3). 
                                       

 .65-64/ 29  ،بن عاشور ، ابترصف قليل -التحرير والتنوير ( 1)

 .ُحْسِن اخْلُُلِق  يفباب ، 4/400  - 4801ح رقم: ، يف سننه داود وأبأخرجه ( 2)

ْساَلِم  ،12/ 1  -13 :رقم، ح البخاري صحيح اإلمام( 3)  .َباٌب إِْطَعاُم الطََّعاِم ِمَن اإْلِ
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والّتصديق بام جاء به  ×واإليامن به، واملحّبة لرسوله   فمن باب املحّبة هلل

تؤخذ حمّبة اخللق واألدب معهم ومعاملتهم بحسن اخللق ومن قام بذلك حصل 

ّنه يصبح حمسنا صابرا طاهرا نقّيا تقّيا، وهنا حيوز املعّية مع مواله أل عىل حمّبة اهلل 

ۇئ  ﴿ ، ]69العنكبوت:[ ﴾ہ  ہ  ہ  ہ﴿  وينال حمّبته ورضاه، قال

 . [153البقرة:[ ﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 وآيات حّب اهلل للمؤمنني عديدة منها:

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆ  ﴿ ،[195]البقرة: ﴾ۓ  ھھ  ھ   ھ  ے    ے ﴿

  .]222البقرة: [ ﴾ۋ

ال يتسع املجال حلرصها،  لكن  ،ومظاهر اهتامم القرآن الكريم باألخالق كثرية

مما ال ُينسى من هذه املظاهر، تلك املؤلفات واجلوامع التي بسطها علامء اإلسالم، 

واعتنت برشح النصوص الدالة عىل األخالق من القرآن الكريم، باعتباره املصدر 

 ول للترشيع والثقافة، وهي من الكثرة بحيث ال تكاد حتىص.األ
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 الكريماملبحث الثالث: أخالق املهنة يف القرآن 
 :المطلب األول: األخالق األساسية

أشار القرآن الكريم إىل أخالق العمل يف أكثر من موضع، لكن أمهات تلك 

عامل ذكرت مقَتنة بمهنة يف موضعني، فقد مجع يف األول األخالق التي حيتاجها ال

ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     ﴿ منهام بني خلقني مها: احلفظ والعلم، فقال

 .]55يوسف:[ ﴾چ  چ  چ  

خلقان أصيالن ومهامن وأساسيان، ِن امتاز هبام يوسفاذَ لفاحلفظ والعلم ال

دارة شؤوهنم، لذا فإن يوسف ال يستغني عنهام أحد ممن ويل شيئًا من أمر الناس وإ

 رأى أن املسئولني عن أموال الدولة ال حيسنون ترصيفها، انتدب نفسه »حينام

لإلرشاف عليها، وطلب من امللك أن يسند إليه السلطة املالية؛ معلال ذلك الطلب 

بأنه متصف بالصفات املطلوبة لتلك الوظيفة وهي: األمانة واحلفظ واخلربة، كام 

 .]55يوسف:[ ﴾ڃ ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ   ڄ ڄ﴿:  قال

فهو رجل املرحلة الذي علم بأحقيته وقدرته عىل تسيري دوالب املهمة الصعبة، 

 فعرض نفسه وأظهر مؤهالته التي متكنه من إدارة دفتها.

ھ  ہ ھ ﴿ :ومجع يف الثاين منهام بني القوة واألمانة يف قوله 

 .]26صص: الق[ ﴾ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ   ھ

ي طلبت من أبيها أن يستأجر وجاء السياق عىل لسان ابنة الرجل الصالح الت

عللت ذلك الطلب بصفتني عظيمتني: األوىل »للعمل عندهم، فقد  موسى

 ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ے ے﴿:  القوة، والثانية: األمانة كام قال

وهذه األخالق األربعة .]26القصص:[
(1)

ا يدعونا بمثابة أسس العمل واملهنة، لذ 

 ذلك إىل اإلشارة إليها بيشء من التفصيل كام ييل:

                                       
 .سعيد بن نارص الغامدي وآخرونلأخالق املهنة، قسيم لألخالق من كتاب أفدت فكرة هذا الت( 1)
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 :الفرع األول: خلق القوة
لعل أكثر معاجم املفردات القرآنية إفصاحًا عن جوانب تتناول لفظة )قوة( من 

يف هذا  جهة موضوعنا ما رشح به يراع الراغب األصفهاين يف مفرداته، إذ ُيلحظ

اإلَلية غري  القدرة وفّصل األمر: فهناك القوة، إىل القدرة معنى إضافة السفر اجلليل

القوة تستعمل تارة يف »البرشية املوهوبة واملكتسبة، فيقول:  والقدرة املحدودة،

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿:  معنى القدرة نحو قوله

وتارة للتهيؤ املوجود يف  ،]63البقرة:[ ﴾ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

النوى بالقوة نخل )أي: يمكنه أن يصري نخال(، أي: متهيئ  ، نحو أن يقال:ءاليش

ومَتشح أن يكون منه ذلك، ويستعمل ذلك يف البدن تارة، ويف القلب أخرى، ويف 

«املعاون من خارج تارة، ويف القدرة اإلَلية تارة
(1)

. 

يف التمثيل واالستدالل لذلك من القرآن الكريم، ومجلة قوله يف وقد توسع

يمكن تنميته  جمهودًا برشّياً  القدرة ب اإلنسان ينحرص يف كونالقوة من جان

 إىل قدرة بدنية وقلبية للوصول املستطاعة يبذله يف احلدود ما عىل وتطويره بناء

وعقلية وروحية
(2)

. 

متكن احليوان من األفعال الشاقة، فقوى النفس النباتية »ويمكن تعريفها بأهنا: 

يوانية تسمى: قوى نفسانية، وقوى النفس تسمى: قوى طبيعية، وقوى النفس احل

«اإلنسانية تسمى: قوى عقلية
(3) . 

فيام خيص  معناها فإن -إن صح التعبري -بعيدا عن الغلو الفلسفي للمفهوم و

اإلمكانات املادية واملعنوية  لبعض مظهراً يتجاوز أن تكون  يكاد ال موضوعنا هذا

 .ز مهمة ماإنجا إطاريف  يتمتع هبا اإلنسان أن جيب التي

                                       
 .2/274 ،لراغب األصفهاينلمفردات ألفاظ القرآن،ـ ( 1)

 .274/ 2انظر: املفردات للراغب، ( 2)

 .180ص، لجرجاينلكتاب التعريفات، ( 3)
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والقوة بامهيتها تلك ُتعّد هبة من لدن اهلل الوهاب ذي اجلالل واملّن واإلكرام، 

هي الطاقة الفاعلة التي تدير دوالب احلياة حركًة وسكونًا... القوة إّما »ذلك أهنا: 

ك الساكن أو ُتْسِكن املتحرك وتصده «أْن حُترِّ
(1). 

ي يف كل جمال بحسبها، كام ذكر والقوة يف الوظيفة ختتلف من جمال آلخر، وه

القوة يف كل واليٍة بحسبها، فالقوة يف إمارة » فقال: ، شيخ اإلسالم ابن تيمية

احلرب ترجع إىل شجاعة القلب واخلربة باحلروب واملخادعة فيها، والقوة يف 

«العدل والقدرة عىل تنفيذ األحكاماحلكم بني الناس ترجع إىل العلم ب
(2).  

ام أن نستدل عىل مكانة ما َلذا اخللق من أمهية من خالل ضده وهو ويكفي يف اخلت

 خلق الضعف، فإن وقع يف العمل أو أداء العامل كان وباالً ودمارًا ال حتمد عقباه.

 :الفرع الثاني: خلق األمانة
احلقوق وأداؤها عىل الوجه الصحيح، ويمكن تسميتها  ةرعاي»واملراد هبا 

« بـ)الكفاءة النفسية(
(3)

. 

وال يضع األشياء يف مكاهنا الالئق هبا يشء كاألمانة، ألهنا أمان ووقاية ومحاية 

فهي بالنسبة لكل عامل صامم األمان، الذي حيول بينه وبني الغش والكسل »

«واإلمهال، وحيميه من سوء الترصف والرشوة واالستغالل
(4). 

ًا رضوريًا ال حيل من هنا جاءت نظرة القرآن الكريم إىل األمانة باعتبارها عنرص

ألمة أو جمتمع التخيل عن مكوناهتا أو التهاون يف اشَتاطها، لذا فقد اخُتزلت 

أهداف النبوة ومظاهرها عرب التاريخ الضارب يف القدم يف حديث القرآن بام ال 

يزيد عن رسالة متحلية باألمانة، فكانت صفة مميزة يف ديباجة شعار الرسل الكرام 

                                       
 .15/9043 ( بترصف،اخلواطر)تفسري الشعراوي ( 1)

 .(19) ،تيمية ابن ،السياسة الرشعية( 2)

 .154أخالق املهنة، سعيد بن نارص الغامدي وآخرون، ( 3)

 .4/508التيسري يف أحاديث التفسري، حممد املكي النارصي ( 4)
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 : 125: 107الشعراء: [ ﴾ی   ی  جئ   حئ   ی    ﴿ ل منهم ردد:عليهم السالم، إذ ك

143 :162 :178 [ . 

يمدح نفسه باألمانة لقومه يف سياق إخبارهم بأنه رسول من ربه،  فنوح »

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ﴿ : كام قال

 .]107 -105الشعراء:[ ﴾ی  جئ    

ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ هلل:كذلك يقول عنه ا وهود 

 .]125 –123الشعراء:[﴾ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴿ يقول اهلل عنه: وصالح 

«]143 -141الشعراء:[ ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
(1)

. 
ن منذ صغره هذا الوصف وانتزعه لقبًا خالصًا م ×ولقد حاز خاتم األنبياء 

 أفواه عداته، فدعي )بالصادق األمني(. وهلل در القائل: 

ـــــىل ـــــاألَمنِي َع ـــــَريٌش بِ ـــــُه ُق َبت  َوَلقَّ

 

َممِ    بِالــذِّ
ِ
ــاء ــدِق األَماَنــِة َواإِليف ِص

(2)
 

 الفرع الثالث: خلق الحفظ  
القدرة عىل إدارة الذات والعمل بدقه وحتمل املسؤولية ويمكن »واملراد به       

«لكفاءة العملية(ـ: )اــتسميتها ب
(3)

النص القرآين جيده ينطلق يف  يومن يستقر. 

تقرر للناس عدم هتافتهم عىل املسؤوليات إال  ،تقعيد أخالق املهنة من مبادئ مهمة

ملا عرضت عليه مهام الدولة،  فهذا يوسف  حل الفساد والدمار، بحقها، وإال

ڄ   ڄ  ڃ   ﴿ :كفقال للمل . اختار منها ما هو أهل لتحمله وحسن تدبريه

                                       
، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، موقع اجلامعة عىل 246/ 2جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ( 1)

 .http://www.iu.edu.sa/Magazineاإلنَتنت 

وهي من روائع الشاعر حممود سامي  (كشف الغمة يف مدح سيد األمة)هذا البيت من قصيدة بعنوان: ( 2)

 البارودي، مطلعها: يا َرائَِد الرَبِق َيّمِم داَرَة الَعَلِم.

 .153أخالق املهنة، سعيد بن نارص الغامدي، ( 3)
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 .]55يوسف:[ ﴾ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  

ولن أبالغ إن زعمت أن التعبري القرآين يتضمن وجهًا إعجازيًا مهنيًا فريدًا يف 

بابه، وسبقًا قرآنيًا رياديًا يف موضوعه، حيث أشار إىل مفاهيم ومبادئ حماسبية 

هني املناسب مهمة، كسبل النزاهة، وحتمل املسئوليات، وإظهار الذمة، ووضع امل

أشار يف هذا املوطن إىل التدوين والرصف والتخزين، وكثري كام يف املكان املناسب، 

 مما يتعلق بالوظائف املحاسبية التي مل هيتِد َلا اإلنسان إال مؤخرًا.

اعتّد به كمهارة ختوله ممارسة أعامل  وتأيت أمهية احلفظ من جهة أن يوسف 

هو الذي ال يضيع األمور، واحلفظ عكس »هائلة ذات حميط واسع، فاحلفيظ: 

اإلمهال، وهو صفة يف النفس تطلق عىل الضبط وجودة الفهم والتذكر، وضده 

 النسيان، ويعرف حديثًا بمصطلح )إدارة الذات(.

أو  ويستعمل احلفظ  يف كل تفقد وتعهد ورعاية، وهو ما يعرف يف األداء املهني 

 بأداء الواجب واإلخالص يف العمل.  اإلداري بلفظ )املسؤولية(، وهي الشعور

وال يستقيم عمل مهام كانت درجته إال بوجود هذا اخللق؛ ألن انعدامه يعني 

 الضياع واالعوجاج واخلسارة.

كريم ابن كريم كام اخرب عنه  باحلفظ، ومل يستدل بأنه  وقد استدل يوسف

حفظ والصيانة، ؛ ألن األعامل املالية والسياسة واإلدارية يف حاجة لل ×النبي 

والقدرة عىل إدارة األمور بدقة، ويف حاجه إىل خربة وحسن الترصف، والعلم 

بكافه فروعه الرضورية لتلك املهمة يف سنوات اخلصب ويف سني اجلدب عىل 

 السواء.  

 ويأيت لفظ احلفيظ يف القران بمعنيني:

: وهو ما أفاد معنى التدبري وحسن اإلدارة وحفظ العمل الذي حدمها خاصأ

 .[55يوسف:[ ﴾چ  چ ﴿ يقوم به من الضياع، وهو املقصود بقول يوسف



 أساسيات أخالق المهنة من منظور قرآني: دراسة تأصيلية                       د. محمد محمود السواعدة 

232 

 والثاين عام: يراد به حفظ اإلنسان ملا استودعه اهلل إياه من حقه ونعمته كام قال

 ﴿  31ق:[ ﴾حئ مئ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت- 

32[. 

ف أن من حفظ حق اهلل بطاعته فيام أمر، وترك ما هنى عنه وزجر، وغري خا

حافظا لعمله املوكل  -يف أغلب األحوال -حفظ نعمة اهلل عليه، فسوف يكون و

إليه، ومهنته القائم هبا، ووظيفته املكلف بأدائها، وهبذا يتجىل أثر اإليامن يف أخالق 

 العمل.

رضورية، إال أهنا ال تغني عن سمو  وال شك أن التدريب وتنميه املهارات أمور 

وئ  وئ  ەئ  ﴿الشخصية الداخلية وتوازهنا، ألن األقنعة املزيفة رسعان ما تزول

 .]17الرعد:[ ﴾ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی   ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

إن اإلداري والعامل )احلفيظ( لديه االستعداد أن يلزم نفسه أوال باملقتضيات 

 تي تؤدي إىل نجاح العمل.األخالقية واملهنية ال

وعىل هذا النمط اإلداري الواضح املستنري بشعاع القرآن املجيد جرى العمل 

أيام عز املسلمني وقوهتم واجتامعهم قبل أن حتل املحاباة حياهتم، والتاريخ خري 

« .. شاهد... ومما يضاد خلق احلفظ، اإلمهال واإلمعية والتخاذل والتفريط
(1). 

 ق ركنًا يف الفساد والتأخر والسوء.ذه األخالوأحر هب

 :الفرع الرابع: خلق العلم
ينظر القرآن الكريم إىل العلم باعتباره لبنة أوىل، وأمرًا أساسيًا يف بناء املجتمع 

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ﴿ :يف قصة يوسف  وقد برز ذلك يف قوله وقيام الدولة،

 . ]55يوسف:[ ﴾چ     چ  چ  چ    ڃڃ

                                       
 ، بيش من الترصف.172-171يد بن نارص الغامدي، أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية، سع( 1)
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ة امتالك زمام األمور من خالل التخصص يف شتى أمور وهذا يدلل عىل أمهي 

خ الغزايل وال أزال أذكر قوالً للشي احلياة، والتطوير املستمر يف هذا املجال أو ذاك،

ولن جيد هذا الدين  ،إن العلم لإلسالم كاحلياة لإلنسان»يف هذا السياق، يقول: 

« صيفةواأللباب احل ،مستقرا له إال عند أصحاب املعارف الناضجة
 (1)

. 

ال  أفرادهوالعلم من منظور قرآين أشبه بحديث ذي شجون، فروعه شتى، و 

مما خيص  -النظرة القرآنية للعلم جوانب  طرٍف من ويمكن تلخيص تكاد حتىص،

 يف العنارص اآلتية: -الدراسة

نعمته عىل داود يف معرض بيان   قال ،لثناءوا من دواعي املدحالعلم  أوالً:

ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ڱڳ ڳ  ڳ﴿ :وسليامن

ھ  ے   ے  ۓ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھڻ  ۀ 

  وال خيفى أن اهلل ،]79-78األنبياء:[ ﴾ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ

قد خص بفهم هذه ، وومنهم داوود عليهم السالم ،وهب العلم مجيع أنبيائه

 عىل ذي االختصاص بإيتاء احلكمولذا عطف،سليامناملعضلة استثناًء 

تفسري الرازي،  ثنايا لفتة بدت يف :ومما راق يل يف تفسري هذه اجلملة والعلم لكليهام،

َكَة  ،َعىَل َداُوَد َوُسَلْياَمنَ  ِذْكُر نَِعِم اهللَّ  املَْْقُصود» قال: اًل النِّْعَمَة املُْْشََتَ َفَذَكَر َأوَّ

َكُة َفِهَي  ،ِمنُْهاَم ِمَن النَِّعمِ  َبْينَُهاَم، ُثمَّ َذَكَر َما خَيَْتص  بِِه ُكلَّ َواِحدٍ  ا النِّْعَمُة املُْْشََتَ َأمَّ

ُة املَْْذُكوَرةُ  ُة احْلُُكوَمِة، َوَوْجُه النِّْعَمِة  ،اْلِقصَّ نَُهاَم  فِيَها َأنَّ اهللَّ َوِهَي ِقصَّ بِاْلِعْلِم َزيَّ

ْفَضُل اْلَكاَماَلِت َوَأْعَظُمَها، َوَذلَِك أِلَنَّ اهللَّ ُثمَّ يِف َهَذا َتنْبِيٌه َعىَل َأنَّ اْلِعْلَم أَ ...َواْلَفْهمِ 

  يِح رْيِ َوالرِّ َباِل َوالطَّ
َم ِذْكَرُه َهاُهنَا َعىَل َساِئِر النَِّعِم اجْلَِليَلِة ِمْثَل َتْسِخرِي اجْلِ َقدَّ

نِّ  ًما َعىَل َأْمَثاِل َهِذِه اأْلَْشيَ  ،َواجْلِ َهاَوإَِذا َكاَن اْلِعْلُم ُمَقدَّ  َفاَم َظن َك بَِغرْيِ
ِ
« اء

(2)
. 

                                       
 .178خلق املسلم، حممد الغزايل، ( 1)

 .22/163، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب( 2)
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ۉ  ې  ې  ې  ﴿ :قال  ،أكرم هبا قوماً ومنحة  ،اهلل  من ةالعلم منَّ  ًا:نيثا

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

 .]164آل عمران: [﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ    

يهم رسوال منهم يبلغهم تقرير لنعمة اهلل وفضله عىل املؤمنني ببعثه إل»في اآلية ف

ويعلمهم كتاب  ،ويطهر نفوسهم من اخلبائث النفسية والفكرية واجلاهلية ،آياته

« ويبرصهم بحكمته بعد أن كانوا قبله يف ضالل شديد ،اهلل
(1). 

ٿ   ٿ  ﴿   قال ،املالئكةوالعلامء  وشهادة ،اهلل شهادة مجع القرآن بني: ثالثاً 

 ﴾ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦڦ

 يِف "وهو ترشيف وتعظيم ظاهر، ]18آل عمران:[
ِ
َوَهِذِه ُخُصوِصيٌَّة َعظِيَمٌة لِْلُعَلاَمء

« َهَذا املََْقامِ 
(2). 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې    ﴿ : اخلشية: قال سبيلالعلم   ًا:رابع

العلامء، أحد ك -سوى األنبياء- فلن يقدر اهلل حق قدره ،] 28:فاطر[ ﴾ې   ى

خياف اهلل بالغيب أهل العلم، فهم الذين يتأملون يف هذا االختالف بني » ألنه إنام

املخلوقات، ويدركون عظمة الصانع، وقدرته عىل صنع ما يشاء، وفعل ما يريد، 

فمن كان أعلم باهلل، كان أخشى له، ومن مل خيش اهلل فليس بعامل، فالعلم رأس 

« اخلشية وسببها
(3)

. 

بل ، ية يشري رصاحة إىل أن العلامء ليس هم علامء الرشيعة فحسبوسياق اآل

علامء الكون واحلياة بالدرجة األوىل؛ ألهنم كلَّام  أن هؤالء العلامء، هم ليؤكد عىل

ازدادوا صلة والتصاقًا بكتاب اهلل املسطور  ،املنظور اهلل كتابا يف نظروا وتعمقو

                                       
 .7/262،  حممد عزت دروزة ،التفسري احلديث( 1)

 .2/24، بن كثري، اتفسري القرآن العظيم( 2)

 .2132، وهبة الزحييل، التفسري الوسيط للزحييل( 3)
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ممَّا يثري يف قلوهبم نوازع  ،قدرته و اهلل تبنيَّ َلم دقَّة صنعو ،)القرآن الكريم(

 .اخلوف والرهبة، من عظمة اخلالق فيام خلق

 ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ : العلم أساس القوة ومجاع اخلري، قال خامسًا:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀپ  پ  پ  پٻ

 إىل أن قال: ،] 30البقرة:[ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ودفع دوالب  األرض ةعامرمعلوم أن و ،]31قرة:الب[ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿

باتباع ال يكون إالَّ عن علٍم راسخ و عبء هائل ال يطيق القيام به اجلهلة، ،حضارهتا

يف شتى امليادين  علومال نتائج الوصول إىلأدوات العلم وأبواب املعرفة، و

ألساليب اواستثامر  ،االقتصاد والتجارة وطرق تنميتها وسبل ،الصناعة والزراعةك

فمثل ذلك ، وحرمتهاعن حياض األمة  ذودوال ،العرصية احلديثة يف خدمة اإلسالم

إن حاجة الشعوب املسلمة إىل العلم و ورفعتها،األمم يعّد خطوة اوىل يف تقدم 

ومعارف أخرى كعلم احلاسب،  بالرضورة حاجتها لعلومي ـقتضي تـرعـالش

 .وعلم صناعة األسلحة وغريها ،والطب

ولو  ،وال ينفرد به جيل بعينه ،لعلم ليس له وطن خاصأن ا» -أيضاً -ومعلوم 

لوجدنا منابع العلم  ،عمت العامل قديام وحديثا يمصادر املعرفة الت يف نقلنا البرص

وكم من أمة  ،وال حيتكرها قطر ،أفق ال حتتبس يف ،الفضاء سيارة يفكالسحب ال

وقد كانت  !هرة احلاذقنيجهال نسلوا امل وكم من أسالف !عاملة أعقبت جهاال

اآلن هتيمن  يهو ،شيئا قبل بضعة قرون تغص بالصم البكم الذين ال يعون (أوربا)

لنيل العلم  واملسلم مكلف بارتياد املواطن القصية ،عىل وراث احلضارات القديمة

« بلد يومن أ ،يد يمن أ
(1). 

                                       
 .184، حممد الغزايل خلق املسلم،( 1)
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ڑ   ﴿ : قالوتوافره رضورة يف كل وظيفة،  ،العلم صفة اصطفاءسادسًا: 

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

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ    ہڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۆ  ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .]247البقرة:[ ﴾ۈ  ۈ  

، ال يستغنى عنه يف مهنة أو وظيفة، لذا نرى ذو أمهيةالعلم صفة أصيلة وخلق ف

السابقة عىل ما ينبغي أن يتحىل به القائد الناجح، بأن وهبه اهلل  القرآن ينبه يف اآلية

 ومن نفيس تعليق ابن كي يسوس شعبه ويقود جيشه،  ؛العلم الذي حيتاجه

ِة »: هنا قوله عاشور َفاِت املُْْحَتاَج إَِلْيَها يِف ِسَياَسِة َأْمِر اأْلُمَّ َفَأْعَلَمُهْم َنبِيُئُهْم َأنَّ الصِّ

ِة، اَل ِسيَّاَم يِف َتْرِجُع إىَِل  ََصالِِح اأْلُمَّ
ْأِي هَيَْتِدي ملِ ُه بِالرَّ ِة اْلَبَدِن أِلَنَّ ْأِي َوُقوَّ  َأَصاَلِة الرَّ

ِة َيْسَتطِيُع  وَرى َوبِاْلُقوَّ ِر ااِلْستَِشاَرِة َأْو ِعنَْد ِخاَلِف َأْهِل الش  َوْقِت املََْضاِئِق، َوِعنَْد َتَعذ 

َم النَّبِيُء يِف َكاَلِمِه ، اتِِه َثَباُت ُنُفوِس اجْلَْيشِ ِقِع اْلِقَتاِل َفَيُكوُن بَِثبَ الثََّباَت يِف َمَوا َوَقدَّ

ِة أِلَنَّ َوْقَعُه َأْعَظُم، َقاَل َأُبو الطَّيِِّب:  اْلِعْلَم َعىَل اْلُقوَّ

ــــْجَعانِ  ــــَجاَعِة الش  ــــَل َش ْأُي َقْب ــــرَّ  ال

 

ـــ  ـــل  الثَّ ـــَي املََْح ٌل َوِه ـــَو َأوَّ « ايِن ُه
(1)

 

ةِ   « َفاْلِعْلُم املَُْراُد ُهنَا، ُهَو ِعْلُم َتْدبرِِي احْلَْرِب َوِسَياَسِة اأْلُمَّ
(2)

. 

يف األعامل والقيام بإنجاز املهامت،  تهد التاريخ عىل مكانة العلم وأمهيشه لقد

فاق املسلمون غريهم قرونا وعقودًا من الزمان حني سمت عندهم مكانة  فقد

 .وا يف طلبه وأكرموا أهلهوأخلص  العلم

ومجلة القول: إن العلم يعد  أحد شطري القوة الوظيفية، وهي القوة التخصصية 

                                       
هناية انظر:  345البيت للمتنبي يف مطلع قصيدة يمدح هبا سيف الدولة عند منرصفه من بالد الروم سنة ( 1)

 .6/73، النويري ،األرب يف فنون األدب

 .2/149، البن عاشور، التحرير والتنوير( 2)



 (ه1436 الحجة ذو)             العدد العشرون         مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

237 

، هيف ختصص اكنتمم الوظيفي، فتجعلهالعامل  افظ عىل مستوىأو العلمية، التي حت

 أسلوبه. وجتديد ذاته لتطوير ا، ومتابعهوإمكانات هقدراتلستغال م

 :المهنة األساسية في المنظور القرآنيالمطلب الثاني: أطر أخالق 
 :الفرع األول: القوة واألمانة

تنطوي جوانب الشخصية املثالية للعامل الناجح يف نظر القرآن الكريم عىل 

لسان  عاملني رضوريني ينبغي توافرمها فيمن يوكل إليه عمل، ورد ذكرمها عىل

ہ  ھ ﴿ بعد أن أوى إىل مدين بقوَلا:بنت الرجل الصالح تصف موسى

 .] 26القصص: [ ﴾ھ  ھھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  

ومن خالل هذه اآلية تتجىل عنارص أخالقية مهمة يف جمال العمل والوظيفة  

 يمكن إمجاَلا يف اآليت:

ينظر القرآن الكريم إىل أحقية العامل املؤهل يف العمل، ويقدمه عىل غريه   -

إن »ربة واملواصفات، قال السعدي: األقل منه تأهياًل، كل ذلك عىل أساس من اخل

موسى أوىل من استؤجر، فإنه مجع القوة واألمانة، وخري أجري استؤجر من مجعهام، 

 « أي: القوة والقدرة عىل ما استؤجر عليه، واألمانة فيه بعدم اخليانة
(1). 

وهو بذلك يؤصل للعمل املؤسيس، ويكافح الفساد بأشكاله وصنوفه مجيعها، 

ينبغي اعتبارمها يف كل من يتوىل لإلنسان عمال »وة واألمانة، ألنه وفق ضوابط الق

بإجارة أو غريها، فإن اخللل ال يكون إال بفقدمها أو فقد إحدامها، وأما باجتامعهام، 

«فإن العمل يتم ويكمل
(2)

. 

وينظر القرآن الكريم إىل أخالق األعامل األساسية من زاوية شمولية، فحني   -

نة يف عمل ما، فإنه يصدق عىل أعامل كثرية، ألن هذين يشَتط القوة واألما

                                       
 .1/614، بد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعديتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ع( 1)

 1/614املرجع السابق ( 2)
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هبام متام األعامل كلها، فكل عمل من الواليات أو من اخلدمات أو من »الوصفني 

الصناعات، أو من األعامل التي القصد منها احلفظ واملراقبة عىل العامل واألعامل 

أحوال األعامل، إذا مجع اإلنسان الوصفني، أن يكون قويا عىل ذلك العمل بحسب 

وأن يكون مؤمتنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، واخللل والنقص 

«سببه اإلخالل هبام أو بأحدمها
(1). 

وال يقف توافر ذلك عند احلرف والصناعات املشهورة، بل شمل الفنون   -

 والعلوم املستحدثة، واألعامل اخلاصة، وقد أفاد املسلمون منه يف علم احلديث

ما تتكرر مصطلحات  ي انفرد به املسلمون دون ما سواهم من العاملني، فكثرياً الذ

، ومها يساويان القوة واألمانة يف أي الضبط والعدالةتقويم الشخصية املسلمة مثل: 

 عمل يقوم به املسلم.

من هنا فإن القرآن الكريم هيدف إىل تعميق شعور العامل باملسئولية الذاتية أمام 

بل إن ًء، وال يعني ذلك جمافاة زينة الدنيا واالمتناع عنها بالكلية، ابتدا اهلل 

 نصيب املسلم من الدنيا قد رعاه القرآن الكريم وحافظ عليه.

فاحلرص عىل أداء العمل والتفاين فيه، أثر طبيعي لبناء الثقة يف نفس العامل، 

م، وجعله أصاًل ، وهو ما أكده القرآن الكريوتربيته عىل االحتساب ومراقبة اهلل 

 وقاعدة انطالق للرشوع يف األعامل.

أعباء قيام الليل، وعلل  به اقتدى ومن × رسوله عن اهلل خفف لذا فقد

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :ذلك بأال يقعدهم هذا القيام عن طلب الرزق هنارًا، قال 

ڍ     ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ

 . ]20املزمل[ ﴾ڑ ڈ  ژ  ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ    ڎ

                                       
 .1/129 ،تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن، عبد الرمحن بن نارص  بن محد آل سعدي( 1)
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َيْطُلُبوَن ِمْن ِرْزِق اهللَِّ َما حَيَْتاُجوَن  ،ُيَسافُِروَن فِيَها لِلتَِّجاَرِة َواأْلَْرَباِح » معناها: 

ْيلِ  «إَِلْيِه يِف َمَعاِشِهْم، َفاَل ُيطِيُقوَن ِقَياَم اللَّ
(1).  

اإلفادة،  جاء التعبري القرآين املعجز ليفيد معنًى غاية يف الدقة، وهناية يف -

سواء عىل مستوى الصنعة النحوية البحتة، أم عىل مستوى فنون البيان والبالغة، 

َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت ُمْسنًَدا إَِلْيِه بَِجْعِلِه اْساًم؛  »ووجوه اللفظ والفصاحة، ألنه جعل 

ِة َجْعِل اْلَقِوي  اأْلَ  ا َمَع ِصحَّ اَُم وَجْعَل )اْلَقِوي  اأْلَِمنُي( َخرَبً ِمنُي ُهَو املُْْسنََد إَِلْيِه، َفإهِنَّ

 ، ُمَتَساِوَياِن يِف املَْْعِرَفِة ِمْن َحْيُث إِنَّ املَُْراَد بِالتَّْعِريِف يِف املَْْوُصوِل املَُْضاِف إَِلْيِه َخرْيَ

ِم ُهنَا اْلُعُموُم يِف ِكَليِْهاَم، َفُأوثَِر بِالتَّْقِديمِ  ِف بِالالَّ يِف ُجْزَأِي اجْلُْمَلِة َما ُهَو َأَهم   َويِف املَُْعرَّ

َوَأْوىَل بِاْلِعنَاَيِة َوُهَو َخرْيُ َأِجرٍي، أِلَنَّ اجْلُْمَلَة ِسيَقْت َمَساَق التَّْعِليِل جِلُْمَلِة اْسَتْأِجْرُه، 

بً  اِمِع َأَشد  َتَرق   ا حِلَالِِه.َفَوْصُف اأْلَِجرِي َأَهم  يِف َمَقاِم َتْعِليِلَها، َوَنْفُس السَّ

َث َعنُْه مِمَّْن  ٍ ُيْؤِذُن بَِأنَّ املَُْتَحدَّ يُء َهَذا اْلُعُموِم َعِقَب احْلَِديِث َعْن َشْخٍص ُمَعنيَّ
َوجَمِ

َيْشَمُلُه َذلَِك اْلُعُموُم، َفَكاَن َذلَِك ُمَصاِدًفا املََْحزَّ ِمَن اْلَباَلَغِة إِْذ َصاَر إِْثَباُت اأْلََماَنِة 

ِث َعنُْه َواْلُقوَّ  َفَتْقِديُر َمْعنَى اْلَكاَلِم: اْسَتْأِجْرُه َفُهَو  ،إِْثَباًتا لِْلُحْكِم بَِدلِيلٍ ِة َِلََذا املَُْتَحدَّ

َقِويٌّ َأِمنٌي، َوإِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجَر ُمْسَتْأِجٌر اْلَقِوي  اأْلَِمنُي، َفَكاَنِت اجْلُْمَلُة ُمْشَتِمَلًة 

، َوبَِذلَِك َعىَل ُخُصوِصيَّ  ، َوَعىَل إجَِياِز احْلَْذِف، َوَعىَل امْلَْذَهِب اْلَكاَلِميِّ ِة َتْقِديِم اأْلََهمِّ

ْعَجازِ  « اْسَتْوَفْت َغاَيَة ُمْقَتََض احْلَاِل، َفَكاَنْت َبالَِغًة َحدَّ اإْلِ
(2). 

كالم »فهو تعبري جامع لكل معاين املدح واحلكمة كام ذكر الزخمرشي حني قال:  

حكيم جامع ال يزاد عليه، ألنه إذا اجتمعت هاتان اخلصلتان، أعنى الكفاية 

« واألمانة يف القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك
(3)

. 

                                       
 .5/386 ،فتح القدير، الشوكاين( 1)

 .20/106، بن عاشورا ،التحرير والتنوير( 2)

 .3/403الكشاف، الزخمرشي ( 3)



 أساسيات أخالق المهنة من منظور قرآني: دراسة تأصيلية                       د. محمد محمود السواعدة 

240 

 ،لدى متتبع َلا خالق املهنة األساسية يف املنظور القرآينألطر وقد تتسع هذه األ

 إال -هنا-دراسة ام قدمته الف وحالفه اَلمة والنشاط، واملكان، فسح له املجال

 من القالدة ما أحاط بالعنق. حسبكإشارة ومثاًل ليس إال، و

 :: الحفظ والعلمنيالثا الفرع 
فيام يتعلق باحلفظ العلم ما  أطر أخالق املهنة األساسية يف املنظور القرآينومن   

 ييل:

ف جاء التعبري احلكيم معجزًا يف بيانه وبالغته، وحكمه وحكمته، فقد َعلََّل يوس

  ِاملُِْفيُد َتْعِليَل َما َقْبَلَها » .]55يوسف:[﴾ چچچ ﴿:َطَلَبُه َذلَِك بَِقْولِه

ا يِف  ُه اتََّصَف بِِصَفَتنْيِ َيْعُْسُ ُحُصوُل إِْحَدامُهَ ُه َعِلَم َأنَّ ( يِف َصْدِر اجْلُْمَلِة، َفإِنَّ لُِوُقوِع )إِنَّ

ْفُظ ملَِ  ا: احْلِ ُه، لَِيْعَلَم املَِْلُك َأنَّ النَّاس بله ِكْلَتْيِهاَم، َومُهَ ا َيِليِه، َواْلِعْلُم بَِتْدبرِِي َما َيَتَوالَّ

ُه  ُه َحِقيٌق هِباَِم؛ أِلَنَّ ُهاَم َوَأْهَلُهاَم، َوَأنَّ اُه َقْد َصاَدَفا حَمَلَّ ُمتَِّصٌف باَِم َمَكاَنَتُه َلَدْيِه، َواْئتاَِمَنُه إِيَّ

ِق لِْلَمَكاَنِة، َيِفي بَِواِجبِِهاَم، َوَذلَِك ِص  ِق لاِِلْئتاَِمِن، َوِصَفُة اْلِعْلِم املَُْحقِّ ْفِظ املَُْحقِّ َفُة احْلِ

ْسَبةِ  َباِعِه، َوَهَذا ِمْن َقبِيِل احْلِ « َويِف َهَذا َتْعِريٌف بَِفْضِلِه لَِيْهَتِدَي النَّاُس إىَِل اتِّ
(1). 

وريني ملن وقد مجع القرآن الكريم بني خلقي احلفظ والعلم كوصفني رض -

يتوىل املهام اجلسام، واملسئوليات العظام، وهبام يقي األجري نفسه مهالك العمل 

« صفتان تعم وجوه التثقيف واحليطة ال خلل معهام لعامل»والوظيفة، فهام 
(2). 

مل ينعت نفسه بسوامها، فلم  وملكانة هذين اخللقني فإن نبي اهلل يوسف 

ى حسيب كريم، وإن كان كذلك، ومل يقل يقل اجعلنى عىل خزائن األرض ألن»

إنى مجيل مليح ... وإنام قال إيِنِّ َحِفيٌظ َعِليٌم، فسأَلا باحلفظ والعلم ال بالنسب 

«واجلامل
(3). 

                                       
 .13/9ابن عاشورالتحرير والتنوير ( 1)

  .3/256 ،بن عطيةااملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ( 2)

 .7/381التفسري الوسيط للقرآن الكريم، حممد سيد طنطاوي،( 3)
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ويف سياق اآلية دعوة قرآنية لألخذ بفقه املوازنات -
(1)

يف حال وجد الداعية  

ڄ   ڄ  ﴿ :عندما قال جماالً لنفع دنيوي ال يصدم بمقصد ديني، فيوسف 

 الوالية، عىل مل يقع ذلك منه حرصاً ،]55يوسف:[ ﴾چڃ   ڃ ڃڃ  چ  چ 

الكفاية واألمانة واحلفظ، تفضل عىل اجلميع بوإنام هو رغبة يف النفع العام، وقد 

كام أفاد ذلك ثلة من املفْسين، وهو بعض  ومعاشهم الناس أحوالفقصده إصالح 

 .ما أشاروا إليه يف الفقرات التالية

مل التعبري القرآين حينام قرن بني احلفظ والعلم عىل فوائد وحكم تعم اشت -

تِي »كل خري، وتشمل كل نفع، ومن أوجه الشمول أنه  َحِفيٌظ بَِجِميِع اْلُوُجوِه الَّ

َف املَْاُل  تِي َتْصُلُح أِلَْن ُيرْصَ َهاِت الَّ ْخِل َواملَْاِل، َعِليٌم بِاجْلِ ِصيُل الدَّ  ِمنَْها ُيْمِكُن حَتْ

إَِلْيَها، َوُيَقاُل: َحِفيٌظ بَِجِميِع َمَصالِِح النَّاِس، َعِليٌم بِِجَهاِت َحاَجاهِتِْم، َأْو ُيَقاُل: 

َحِفيٌظ لُِوُجوِه َأَياِديَك َوَكَرِمَك، َعِليٌم بُِوُجوِب ُمَقاَبَلتَِها بِالطَّاَعِة َواخْلُُضوِع، َوَهَذا 

« باب واسع يمكن تكثريه ملن أراده
 (2). 

هذه »هذا قد اشتمل عىل أحكام بينة، إذ ُتعد    أن طلب يوسف كام -

ُه اَل  ِة إَِذا َعِلَم َأنَّ  َنْفَسُه لِِواَلَيِة َعَمٍل ِمْن ُأُموِر اأْلُمَّ
ِ
اآْلَيُة َأْصٌل لُِوُجوِب َعْرِض املَْْرء

ةً  ِة، َوَخاصَّ ُه؛ أِلَنَّ َذلَِك ِمَن الن ْصِح لأِْلُمَّ إَِذا مَلْ َيُكْن مِمَّْن ُيتََّهُم َعىَل إِيثَار  َيْصُلُح َلُه َغرْيُ

ِة. َوَقْد َعِلَم ُيوُسُف  ُه َأْفَضُل النَّاِس ُهنَالَِك أِلَنَُّه  َمنَْفَعة َنفسه َعىَل َمْصَلَحِة اأْلُمَّ َأنَّ

« َكاَن املُْْؤِمَن اْلَوِحيَد يِف َذلَِك اْلُقْطرِ 
(3). 

ال بأس أن »ه اآلية، قال السعدي: وقد ذكر املفْسون طرفًا من فوائد هذ -

خيرب اإلنسان عام يف نفسه من صفات الكامل من علم أو عمل، إذا كان يف ذلك 

                                       
تأخري( املوازنة تعني: )املفاضلة بني املصالح واملفاسد املتعارضة لتقديم أو تأخري األوىل بالتقديم أو ال( 1)

 ، عبد اهلل الكاميل.49انظر: )تأصيل فقه املوازنات( ص

 .18/474 ،مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي( 2)

 .13/9ابن عاشور، ، التحرير والتنوير ( 3)



 أساسيات أخالق المهنة من منظور قرآني: دراسة تأصيلية                       د. محمد محمود السواعدة 

242 

ڄ   ڄ   ﴿ مصلحة، ومل يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب، لقول يوسف:

وكذلك ال تذم الوالية، إذا كان ]  55يوسف:[ ﴾ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ 

يقدر عليه من حقوق اهلل وحقوق عباده، وأنه ال بأس بطلبها،  املتويل فيها يقوم بام

إذا كان أعظم كفاءة من غريه، وإنام الذي يذم، إذا مل يكن فيه كفاية، أو كان موجودا 

غريه مثله، أو أعىل منه، أو مل يرد هبا إقامة أمر اهلل، فبهذه األمور، ينهى عن طلبها، 

« والتعرض َلا
(1)

. 

كريم أسلوبًا فريدًا يف إدارة األزمات االقتصادية، يعرض لنا القرآن ال -

ومواجهة موجات املجاعة، يعتمد هذا األسلوب عىل خصائص نادرة سطرهتا هذه 

فاحلفظ ] 55يوسف: [ ﴾ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ﴿ اآلية:

والعلم وسيلتان ناجعتان يف إدارة املوارد، ويف حل املشكالت االقتصادية، مقّدمان 

بتفسري الرؤيا أطلعه  فِعْلم يوسَف  ،ىل كل قيمة سواء أكانت مادية أم معنويةع

أن مرص قادمة عىل جماعة.. واستطاع يوسف بحكمته أن ينجي مرص من » عىل

املجاعة، وأن يّدخر القمح يف سنابلها، والذرة يف كيزاهنا، وأن يدير التموين 

اعت أن تساعد نفسها، وأن متد واألموال، وأن حيفظ ملرص مكانتها وفضلها فاستط

« يد العون ملا حوَلا من البالد
(2)

. 

ىل كالم مليٍح البن ومن لطائف التفسري يف هذه اجلملة ما عقب به ابن عاشور ع

يََّة بَِمَقاِم ُيوُسَف »بقوله:  -رمحهام اهلل تعاىل-عطية املفْس
َهَذا َوَشبََّه اْبُن َعطِ

َر يِف ُدُخولِ  َمَقاَم َأيِب َبْكرٍ  اَلَفِة َمَع هَنِْيِه املُْْسَتِشرَي َلُه ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْن َيَتَأمَّ
ِه يِف اخْلِ

يٌق  ا ِصدِّ . ُقْلُت: َوُهَو َتْشبِيٌه َرِشيٌق، إِْذ ِكاَلمُهَ
َعىَل اْثننَْيِ

(3)
. 

                                       
 .1/407 ،لسعديلتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ( 1)

 .4/124جعفر رشف الدين،  ،املوسوعة القرآنية، خصائص السور( 2)

 .13/9، البن عاشور، التحرير والتنوير( 3)
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 وقد أسهبت قلياًل يف بيان أقوال أهل التفسري حول طلب نبي اهلل يوسف

ًا، فيلبس عليه الشيطان، فيضل وهو قياس صاحب عقل يقحملئال  وتزكيته لنفسه،

 حيسب أنه حيسن صنعًا.

ومهام يكن من أمر، فإن ختلق العامل بأخالق القرآن الكريم السابقة، يعّد 

رضورة اجتامعية، وفريضة رشعية، ال يمكن االستغناء عنها لبني البرش، إذ يف هذه 

 األخالق صالحهم وسعادهتم.
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 اخلامتة

بعد هذا التطواف الشيق يف ثنايا هدايات كتاب اهلل املرشق، وحضارة تارخينا 

، حيسن بنا أن نعرج عىل بعض نتائج الدراسة بالرقي ورفعة اإلنسان احلافل

 :بام ييلوتوصياهتا 

 أوال: النتائج:
 إليه نظرَة احَِتام  للعمل يف نظر القرآن الكريم مكانٌة رفيعة؛ حيث ينظر

وتكريم وإجالل، ومظهر ذلك واضح من خالل الضوابط األخالقية الكثرية التي 

اقَتنت بالعمل من وفاء للعهد وأمانة وقوة وحفظ وعلم وصرب وغريها مما ينبو 

 .إحصائهااملقام عن حرصها و

  أخالق القرآن الكريم رضورة برشية، وفريضة رشعية، وليست ترفًا

وحًا به، فإما األخالق أو الدمار، لذا فإن األخالق تعد  يف املنظور وخيارًا مسم

، القرآين دينًا، يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها، إذ  متثل ركيزة مهمة من شعب اإليامن

وآثارها تشمل الدنيا واآلخرة، فال خيفى ما ملتحيل  هدف ومطلب رضوري، وهي

وأما يف اآلخرة، فيكفي أهنا األخالق يف الدنيا من قبول وحسن سمت وعرشة، 

 أثقل يشء يف امليزان يأيت به عامل، وكفى به من فضل. 

  يدعو القرآن الكريم إىل العمل املؤسيس، ويكافح الفساد بأشكاله وصنوفه

، لذا فهو يميل إىل أحقية العامل املؤهل يف العمل، يةاألخالق همجيعها، وفق ضوابط

كل ذلك عىل أساس من اخلربة واملواصفات  ويقدمه عىل غريه األقل منه تأهياًل،

 األخالقية. 

  ينظر القرآن الكريم إىل أخالق األعامل األساسية من زاوية شمولية، فحني

يشَتط القوة واألمانة يف عمل ما، فإنه يصدق عىل أعامل كثرية، ألن هذين 

الوصفني هبام متام األعامل كلها، فكل عمل من الواليات أو اخلدمات أو 
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قصد منها احلفظ واملراقبة عىل العامل يمن األعامل التي  حتى اعات، أوالصن

واألعامل إذا مجع اإلنسان الوصفني، أن يكون قويا عىل ذلك العمل بحسب أحوال 

األعامل، وأن يكون مؤمتنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، واخللل 

فظ والعلم وسائر أمهات والنقص سببه اإلخالل هبام أو بأحدمها، وقل عن احل

 مثل ذلك. أشارت إليها آيات الذكر احلكيماألخالق التي 

 متعلقات العمل، وجيعلها عملية منظمة مفصلة،  القرآن الكريم يفصل

رضورة هتم  يقًا، ويعّدهدق اً حتديد ةة وأجرلعمل وما يتعلق به من مدَّ نوعيَّة افيحدد 

من أثٍر بالٍِغ يف قْطع دابر اخلالف ملا لذلك ، العامل وصاحب العمل عىل السواء

مع والد املرأتني يف  وهو ما يستشف من قصة موسى والنِّزاع بني الطرفني،

 مدين.

  ن األخالق والقيم هي املَُوّجه لسلوك اإلنسان أتقوم النظرية القرآنية عىل

أو  ونشاطاته، والعمل مرتبٌط هبا ارتباًطا وثيًقا، فالقيم عامل فاعل يف نجاح الفرد

 إخفاقه.

 ن من أهم ما يميز النظرية القرآنية يف إدارة األزمات هو تفعيل مفهوم إ

الرقابة الذاتية وتقوية الضمري يف حس املوظف والعامل، وهو ما يعكس صورة 

 فاضلة للقيم األخالقية يف واقع احلياة.

  ،تقوم أخالق املهنة يف املنظور القرآين عىل أربعة أسس، هي: القوة

ة، واحلفظ، والعلم، وال يتصور انعدامها يف موظف بالكلية، فهي أهم واألمان

 أدوات النجاح والتميز يف منظومة العمل.

 التوصيات ثانياً: 
  إن لدى أمة القرآن حضارة أخالقية عظيمة، حتتاج إىل من يستكشف

جوانبها وكنوزها، للخروج بمستقبل األجيال من نفق النظرية والتخطيط، إىل 
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 ل والتطبيق.فضاء العم

  ينبغي اإلفادة من التوجيهات القرآنية الداعية إىل حّل مشكالت األعامل

بمواجهة األزمات ومكافحة الفساد  املعارصة، وتطوير املعايري املحاسبية اخلاصة

 االقتصادي بجميع صنوفه.

 أن  ،يتوجب عىل الباحثني وأهل العلم املتخصصني بالقرآن وعلومه

رشوع احلضاري األخالقي القرآين، ودعوة اجلامهري حلمله؛ يتقدموا خطوة باسم امل

 من أجل ضامن السعادة للعامل بأكمله، وحتقيق األمن والرخاء لإلنسانية بأرسها.

أن يكتب لعميل هذا القبول،  ؛ويف اخلتام أتوجه إىل باسط األرض ورافع السامء

 إنه عفو غفور. ،وأن يغفر يل الزالت واَلفوات

 

 

                              

 

 



 (ه1436 الحجة ذو)             العدد العشرون         مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

247 

 املراجعفهرس املصادر و
، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: اإلتقان في علوم القرآن -1

مة للكتاب، الطبعة: حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اَليئة املرصية العا هـ(،911

 م.1974هـ/1394

 :، عزيز بن فرحان العنزي، مكتبة الفرقان يأحكام الحرفة وآثارها في الفقه اإلسالم -2

 .م2003 – 1عجامن،  ط  –اإلمارات العربية املتحدة 

هـ( ، دار 505، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتوىف: إحياء علوم الدين -3

 بريوت. –املعرفة 

حافظ للنرش ، سعيد بن نارص الغامدي، دار أخالق المهنة أصالة إسالمية ورؤية عصرية -4

 هـ.1434 -4جدة، ط  –

، هناد حممد العوامرة، رسالة علمية، أخالق المهنة في السنة النبوية دراسة موضوعية -5

 . 2006اجلامعة األردنية، 

فهد سعود  ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية  -6

 .1993، 2ط مؤسسة الرسالة: بريوت ،العثيمني 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة بريوت:  ، عبد الكريم زيدان،أصول الدعوة -7

 م.2001- هـ1421

 م.2000هـ /1321دار ابن حزم، سنة ، 1، عبد اهلل الكاميل، طالموازناتتأصيل فقه   -8

« جيدحترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب امل» التحرير والتنوير -9

هـ( ، 1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف : 

 هـ.984تونس، سنة النرش:  :الدار التونسية للنرش

هـ( حتقيق: 816، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف: التعريفات -10

لبنان، الطبعة:  -ريوت لنارش، دار الكتب العلمية بمجاعة من العلامء بإرشاف ا
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 م.1983-هـ 1403  ،األوىل

الطبعة: ، القاهرة –دار إحياء الكتب العربية  ،دروزة حممد عزت ،التفسير الحديث -11

 .هـ1383

هـ(، مطابع 1418،  حممد متويل الشعراوي )املتوىف: الخواطر –تفسير الشعراوي  -12

 أخبار اليوم.

ريش البرصي ثم ء إسامعيل بن عمر بن كثري الق، أبو الفداتفسير القرآن العظيم -13

  حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع،هـ(774الدمشقي )املتوىف:

 م.1999 -هـ 1420 ،الطبعة: الثانية

، وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -14

 هـ.1418لثانية ، دمشق، الطبعة: ا: املعارص

 .ـه1422 :ةطبع، دمشق – دار الفكر، وهبة بن مصطفى الزحيىل ،التفسير الوسيط -15

دار هنضة مرص للطباعة والنرش ، ، حممد سيد طنطاويالوسيط للقرآن الكريم التفسير -16

 م.1998يناير  ،القاهرة، الطبعة: األوىل :والتوزيع، الفجالة

هـ(، دار الغرب 1414، حممد املكي النارصي )املتوىف: رالتيسير في أحاديث التفسي -17

 م.1985 -ـ ه1405لبنان، الطبعة: األوىل،  :اإلسالمي، بريوت

رمحن بن نارص بن عبد اهلل ، عبد التيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان-18

 حتقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، هـ(،1376)املتوىف: السعدي

 م. 2000-هـ 1420: األوىل  الطبعة

، أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن نارص بن تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن -19

هـ( وزارة الشئون اإلسالمية 1376عبد اهلل بن نارص بن محد آل سعدي )املتوىف: 

  هـ.1422،عربية السعودية، الطبعة: األوىلاململكة ال ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد

صحيح  ،وسننه وأيامه × الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل -20
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حتقيق: حممد زهري بن  البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،

نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد 

 هـ.1422الباقي( الطبعة: األوىل، 

 مرص، الطبعة األوىل. -، حممد الغزايل، دار النهضة خلق المسلم -21

، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن أبي داود -22 
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 امللخص
 يتمثل يف العالقة بني األحياء واألموات، عقدي املسألة بجانبتتصل هذه 

ا بني الفقهاء يف حكم ذلك يف كثري من البلدان أحدث خالفًا واضحً ها وشيوع

 دين واملتساهلني،ف املتشد  ر  نجم عن ذلك من تط إجازًة ومنًعا،وتبديًعا. وما

ف فيه من انتفاع امليت بقراءة القرآن اخُتل داخل بني ماومساغ ذلك اللبس والت  

بسعي  وبني مااتفق الفقهاء عىل حتريمه، وقد أمجع العلامء عىل أن  أرواح املوتى تنتفع

األحياء فيامتسب ب إليه املي ت يف حياته، والدعاء واالستغفار له والصدقة عنه، 

 م يف ذلك مسالك لاللة والقائلون باالنتفاع هلواختلفوا يف انتفاع امليت بقراءة القرآن، 

، وإليه ذهب احلنفي ةأن ه ينتفع هبا إذا وهب القارئ لواب القراءة للميت،  -1

 ، وهو املذهب عند احلنابلة.املتأخرون من أصحاب مالكو

 أن ه ينتفع برشط الدعاء، وهو املختار عند بعض الشافعية. -2

وقد الشافعية. أن ه ينتفع برشط املجاورة، وهو ما اشرتطه بعض املالكية و -3

عىل انتفاع امليت باستغفار األحياء وصالهتم  واإلمجاع ،استدلوا بالقياس عىل الدعاء

يف عمومها. واملشهور عند  -عندهم-إضافة إىل نصوص تدخل القراءة  عليه،

  املنع، واستدلوا بأدلة أقواها وقول عند احلنابلةأصحاب مالك،واإلمام الشافعي، 

. والراجح  أن  هذه املسألة مل يرد فيها ﴾جب   حب  خب   مئ  ىئ  يئ ﴿ قوله تعاىل 

نص رصيح من كتاب أو سنة بإجازٍة أو منٍع، فاألحوط الوقوف عند ماورد، 

بام  القراءة إحلاقوحّض النّاس عىل فعل ما لبت باإلمجاع؛ كونه آكد. وأن  القول ب

اد، أو وعىل هذا فمن أخذ به عن اجته، وردت فيه النصوص حمل نظر واجتهاد

مع ، سواء من فعله عىل أن ه هبة للثواب، أو أوصله بالدعاء،تقليد؛ فال يشء عليه

. واهلل اهلادي وفضله أن يفيد هبا امليت كالشفاعة والدعاء وغريمها تغليب رمحة اهلل

 إىل سواء السبيل. 
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 املقدمة
 هلل واهب الفضل واإلحسان، ومعطي النعم بال ، احلمداحلمد هلل واهب احلمد

، الداعي إىل ربه باحلكمة، ة والسالم عىل سيد اخللق واألنامعدٍّ وال امتنان، والصال

والكاشف برسالته جالبيب الغمة ، واملبعوث رمحة إىل خري أمة، وصىل اهلل عليه، 

وعىل آله األبرار، وأصحابه األخيار، من املهاجرين واألنصار، وسل م تسلياًم كثريًا، 

 أما بعد  

ا  وذلك -أو عليه-ل مسألة قراءة القرآن عن امليت سللة حوفتكثر األ  ألَّن 

، والقول برتكها ابإلباهتا قد يكون ابتداعً  ؛ فالقولاملعترب مسائل اخلالف ليست من

، وبني االبتداع فيام ينفع امليت، و االمتناع عن رجاء رمحة اهلل اقد يكون جله امتناعً 

كٌل متمسك بقوله، مدافع عنه، ودافع ال، ودارت األقوال، وحارت الرجفيام ينفعه 

 لغريه.

ومن هذا املنطلق تكاد تنحرص أهداف هذه الدراسة يف اجلمع بني هذه األقوال،  

والتوفيق بينها، بعد حرص الضوابط التي بنى عليها أصحاب األقوال اختياراهتم، 

أهم صوص التي توجه هذه االختيارات، ومن والرشوط الالزم توافرها يف الن  

 األسباب الباعثة عىل هذه الدراسة ما ييل 

صلة هذه املسألة بجانب من جوانب العقيدة ، التي تبني بعضًا من حدود . 1

العالقة بني األحياء واألموات، وال خيفى ما هلذه العالقة وحتديدها من كبري أمهية 

 يف اإليامن بالغيب، وضوابطه املعتربة.

وات، وانتشارها يف بعض الدول اإلسالمية شيوع قراءة القرآن عىل األم .2

يتقرب هبا املسلمون  وقربةً  اعتاده الناس؛ واعتبارها عبادةً  هٍ ج  بشكل ظاهر، وعىل و  

 ه احلق فيها.ج  إىل اهلل تعاىل؛ أوجب دراستها وبيان و  

ارتباط إباحة قراءة القرآن والتوسع فيه باملذهب احلنبيل، وإنكار بعض  .3
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إلباحة؛ كان دافعًا قويًا لبحث املسألة، ومعرفة املسالك التي شيوخه املعارصين ل

 أدت إىل اإلباحة واملنع.

وجود يشء من اللبس والتداخل يف أذهان بعض الناس بني ما وقع فيه .4

اخلالف يف نفع امليت بقراءة القرآن، وبني ما اتفق الفقهاء عىل حتريمه، بحيث 

 يحه يف ضوء ما قرره األئمة املجتهدون.جعلومها كاليشء الواحد؛ لزم بيانه وتوض

، والعمل عىل مجع أقوال وضوع انتفاع امليت بقراءة القرآنيف تأصيل م نّ أ .5

املحدلني فيام ورد يف املسألة من نصوص وآلار، إعانة ملن طرق املسألة بيشء من 

اخلروج  وأ للخالف مراعاة النظر؛ يعيد أن –تساهل أو تشدد من سواء-التطرف 

 منه.

ا تالمس حياة الناس؛ خاصًة أن  للموت وقعً  وأخيرًا:.6  احيوية املسألة إذ إَّن 

به؛ فإذا أفقدك حبيبًا أو قريبًا أو صديقًا، جعلك تبحث عام  يعاجله هذا الوقع  اخاًص 

 معاجلة تدور مع الن ص التزامًا لل سالمة، وال تعزل عنها خوفًا من االنحراف.

يت هلذه املسألة كثرية، وقد شمل ذلك الكتب التي والدراسات التي أجر    

اهتمت باجلانب العقدي والغيبي؛ مثل  العقيدة الطحاوية،  والروح البن القيم، 

وكتاب اجلنائز يف غالب كتب احلديث و الفقه ، وهناك من أفرد ألحكام املوت، 

إفراد  وعالقة األحياء باألموات مؤلفات خاصة هبا مثل  التذكرة للقرطبي ، أما

 ومن ذلك  املسألة بالبحث فقليل،

األبحاث التي تناولت مسألة النيابة واإلهداء يف مجيع العبادات ، وأخص  أوًًل:

 منها  

( للدكتور صالح حكم إهداء ثواب الحسنات لألمواتبحث بعنوان  ) 

 المسائل)مستل من رسالة الكاتب يف مرحلة الدكتوراه   سندي، وهو بحث
اه ذلك إىل احلديث  )ا ودراسةجمعً  :قة بالحسنات والسيئاتالمتعل العقدية وقد أد 
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ل مستقل  تاملييف املسألة بشكل عام، ومل يفرد انتفاع  بقراءة القرآن بحديث مفص 

 تعرض فيه األدلة اخلاصة به، وتناقش يف ضوء أقوال أهل العلم وضوابط الرشيعة.

و عليه، وأذكر منها  بحث ميت أتي تناولت  مسألة القراءة للاألبحاث ال ثانًيا:

، عيل بن عبد الرمحن بن عيل الدبيسل (إهداء ثواب القراءة للميت)منشور بعنوان  

م ، ويظهر من العنوان أن البحث 2013جامعة اإليامن باجلمهورية اليمينة عام 

يتكلم عن اإلهداء دون غريه من مسالك القائلني باجلواز، وبعد النظر يف البحث 

الباحث عرض اخلالف بحسب املذاهب األربعة، فذكر للحنفية قواًل  وجدت أن  

واحًدا باجلواز واالنتفاع، وذكر للاملكية لاللة أقوال  قول بمنع وصول القراءة 

ه أنه  مطلًقا ونسبه لإلمام مالك، وقول بالوصول ونسبه لبعض أصحابه ، لم نو 

 تامع للميت، ولكن المذهب املتأخرين من املالكية، وقول بحصول لواب االس

سألة، ولكنه نقل من نصوصهم  يف املأما الشافعية  فذكر أن  هلم قولنييصح منه، و

آخر للدعاء، دون أن واشرتاط بعض ل عىل اشرتاط بعضهم للمجاورة، ما يد

 يستدل لذلك أو يعلق عليه.

قوالً لالثًا،  -بعد ذكر خالفهم بالوصول وعدمه-وقد أضاف الباحث للحنابلة 

 ، ولكن الرمحة ترجى للميت.للقارئفقال  وقيل  الثواب 

، فجعل املسألة عىل لاللة هذه األقوال حتت عنوان )اخلالصة(لم مجع كل 

أقوال  جواز اإلهداء وعدمه، وحصول لواب االستامع للميت وإن مل يصح له، 

 واستدل للقول األول والثاين دون األخري.

، وبني البحث موضع النرش، وذلك من اسةهنا يظهر الفرق بني هذه الدر ومن

 حيث النقاط التالية 

 طريقة عرض األقوال ، وتفصيل املسالك فيها. -
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 عرض أدلة كل قول ، والفصل بني أدلة كل مسلك. -
(1)

 

األبحاث التي اهتمت بتحقيق النصوص الواردة يف املسألة، ومنها  رسالة  ثالثًا:

 (تلقين، واقرؤوا على موتاكم يسالقول المبين في ضعف حديثي: ال)بعنوان  
وهي دراسة حديثية بحتة، مل تتناول أقوال الفقهاء لعيل بن حسن احللبي، 

 واختالفهم يف ذلك.

ولذا كانت املسألة بحاجة إىل دراسة مستوفية ملا انترش عىل ألسنة الناس من  

أدلة، أو اشتهر بني أهل العلم واالختصاص من حجج وضوابط، وقد سعيت إىل 

 ، ولاللة مباحث، وخامتة.متهيدعلته يف قيق ذلك يف هذه الدراسة، وجحت

مواطن إمجاع العلامء عىل انتفاع األموات بسعي وقد تكلمت يف التمهيد عن  

األحياء، وأما املباحث فشملت جوانب اخلالف يف مسألة انتفاع امليت بقراءة 

 القرآن وعنارصها عىل ما ييل 

 .وحترير حمل النزاع فيه ء يف انتفاع امليت بقراءة القرآنالعلام أقوال األول:المبحث 

 أدلة املسألة ومناقشتها، وفيه مطلبان  المبحث الثاني:

 األدلة عىل أن  القراءة ال ينتفع هبا املوتى، وال يصل لواهبا إليهم  المطلب األول

 .ومناقشتها

اقشتها، وفيه لاللة ومن األدلة عىل انتفاع األموات بقراءة القرآن  المطلب الثاني

 فروع 

                                       
( يرس اهلل يل االطالع عىل مجلة من األبحاث التي تناولت هذه املسألة، وقد وقع األعم الغالب منها يف (1

د ـأشار أحإمجال األقوال ، والدمج يف االستدالل بني املذاهب مع اخلالف املنصوص عليه يف كتبهم، وقد 

د ـمـحمد أحـور  مــدكتـوات ، للـراءة لألمـم القـاألساتذة األفاضل بوجود بحث مطبوع بعنوان  حك

د السالم، ط  اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ، ولكن مل يتيرس يل االطالع عليه من خالل بحثي يف ـعب

 إصدارات ومطبوعات اجلامعة، ومل يسعفني الوقت للحصول عليه.
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 أدلة أصحاب املسلك األول. الفرع األول:

 أدلة أصحاب املسلك الثاين. الفرع الثاني:

 أدلة أصحاب املسلك الثالث. الفرع الثالث:

 .رتجيحال المبحث الثالث:

 المنهج العام للبحث:
ة أن أسلك يف مجع مادهتا مسارا حمددا، ويف عرضها لدراساقتضت طبيعة هذه ا

 ًا، ويمكن أن أوضح ذلك يف الفقرات التالية مناسبمنهجًا 

، فإن ه ، وذلك باستقرائها يف  كتبأقوال املذهب الواحد يف املسألةمجعت  أوًًل:  

 ،، وبينت قول املتقدمني واملتأخرين ألبتهخالًفا بني إمام املذهب و أصحابه  وجدت

 . وربام أرشت إىل سبب اخلالف بينهم

ما نقل من أقوال املذاهب  فيام وصلت إليه يدي من مراجع، فأظهر تتبعت  ثانياً:

ه عىل لاللة  أصحاب اجلواز قد اختلفوا يف مناطالتتبع أن املسألة عىل قولني، إال أن 

 مسالك.

 التزمت يف عرض املسألة بام ييل  ثالثاً:

 ينتفع به امليت من سعي األحياءقدمت هلا بتمهيد عن مواضع اإلمجاع فيام  ،

م حررت موطن النزاع بني الفقهاء يف مسألة البحث، ومجعت  ما نقل فيها من ل

أقوال املذاهب، والروايات ما أسعفتني كتب املذهب، أو كتب احلديث والتفسري 

بني  سببه أالتي نقلت هذا اخلالف، وأختُم القول بذكر من بسط اخلالف يف مذهبه و

 إن وجد.

    املجيزين بالرتتيب الزمني للمذاهب حاولت االلتزام يف ترتيب مسالك

وقد يشرتك أكثر من مذهب يف مسلك واحد فأقوم بضمها منعًا للتكرار ، فأقدم 

ومن وافقهم من املذاهب األخرى، لم قول القول الذي عليه مذهب احلنفية 

 املالكية، لم قول الشافعية، لم قول  احلنابلة.
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 ذهب وأفردهتا بعنوان ذكرت أدلة كل قول من املصادر املعتمدة لكل م

مستقل مرتبة عىل النسق املعروف من تقديم أدلة الكتاب العزيز، لم السنة الرشيفة، 

 .ابة رضوان اهلل عليهم، لم القياسلم آلار الصح

   بسطت ما ورد عىل أدلة كل قول من مناقشة   ممانعة، أو معارضة، وما

 دافع به كل فريق عن دليلة.

 الراجح  بحسب ما ظهر يل من البحث، يقودين  ختمت املسألة ببيان القول

 يف ذلك  قوة الدليل، ومتشيه مع القواعد املقررة يف الرشيعة اإلسالمية .

  أما بالنسبة للهوامش

فقد حاولت قدر املستطاع استخدام اهلوامش استخدامًا مناسبًا، يولق  

عليق أو إيضاح، ، بذكر ما يستدعيه املقام من تةالنص، ويزيل اللبس، ويتمم الفائد

 أو إضافة عىل ما ورد يف قلب املوضوع، حتى مجعت ما ييل  

  السورة، ورقم اآلية، عزو اآليات القرآنية إىل مكاَّنا من القرآن بذكر اسم

 ويتكرر ذلك عند تكرر اآلية يف أكثر من موطن.

  ،ختريج األحاديث مما بني يدي من كتب الصحاح، واملسانيد، واملعاجم

احلديث  باجلزء والصفحة وال أشري إىل رقم احلديث إال إذا دعت  مبينة مواضع

 احلاجة إىل ذلك.

 ع عىل بيان موض إن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، اقترصت

 أختم الكالمدها وعن ، فمن الكتب الستةاحلديث فيهام، فإن مل يكن احلديث فيهام

احلفاظ املتقدمني كتب  بام يعني عىل بيان درجة احلديث، معتمدة يف ذلك عىل

كبار املشتغلني بالتخريج  واملتوسطني يف الكالم عىل احلديث، وقد استعني بكتب 

 يف هذا العرص.

 إىل كتب الفقه  ه، نسبتها، فإن مل يكن األلر فيختريج اآللار من كتب احلديث

 التي أوردته، وأرشت إىل أين مل أقف عليه يف كتب اآللار.
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 لب املوضوع منع من ذكرها يف أصل الكتاب تتميم فائدة متعلقة بص

 احلرص عىل تسلسل األفكار، وخشية اإلطالة عىل القارئ أو التشويش عليه.

 مؤلفه واجلزء  واسم ،املصدرقوال، واملذاهب بذكر اسم توليق النقول، واأل

 تاريخ وفاةبرتتيب املصادر حسب  االلتزام، مع مالحظة يف اهلامش والصفحة

لزم السياق ذكر املصدر أو اسم مؤلفه يف متن البحث، وعندها املؤلف، وقد يست

  اكتفي يف التوليق بذكر اجلزء يف الصفحة.

 نب االرتمجة لألعالم الذين ورد ذكرهم يف متن الكتاب، ملعرفة أبرز جو

حياهتم ، ومكانتهم وبعض مصنفاهتم إن وجدت لذلك حاجة،  واجتهدت يف  

 رهتم .ترك املشهورين منهم استغناًء بشه

وقبوله، وأميل أن يكون صواب ما كتبته إين ألرجو من اهلل توفيقه  وختاماً:    

، واهلل فر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه، واملنصف من اغتا، وخطؤه يسريً اكثريً 

 أسأل أن  هيديني سواء السبيل، فهو حسبي ونعم الوكيل.
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 التمهيد
 إمجاع العلماء على انتفاع األموات بسعي األحياء مواضع

ور البحث حول سؤاٍل رئيٍس؛ وهو هل تنتفع أرواح املوتى بيشء من سعي يد 

 اء أم ال؟األحي

ني اب كام قاله ابن القيم  إَّنا تنتفع من سعى األحياء بأمرين جممع عليهام بوواجل

ريفقهاء وأهل احلديث والتفسأهل الّسنة من ال
(1): 

 اته.ما تسبب إليه امليت يفي حي هما:أحد

 (2).ةدعاء املسلمني له، واستغفارهم له والصدق يوالثان
 األدلة على مواضع اإلجماع:

 األدلة على انتفاع الميت بما تسبب إليه في حياته:أوًًل: 
إذا مات اإلنسان انقطع  »  قال ×ول اهلل أن رس ة حديث أيب هرير.1

أو ولد صالح  ،أو علم ينتفع به ،إًل من صدقة جارية :عنه عمله إًل من ثالثة
 (3) «هليدعو 

فإنه هو الذي تسبب  ،فاستثناء هذه الثالث من عمله يدل عىل أ َّنا منه

 (4).اإليه
                                       

 (.118 -117الروح البن القيم ) (1)

غني املحتاج للخطيب الرشبيني (، م2/423(، املغني البن قدامة )20/27( انظر  التمهيد البن عبد الرب)(2

حاشية ابن عابدين  (،2/425(، الرشح الكبري البن عرفة )6/92(،  َّناية املحتاج للرميل )4/110)

(2/243.) 

اإلمجاع ، وقوهلم   -من أهل الكوفة  -إلمام املاوردي نقله خمالفة املعتزلة وقد أنكر اإلمام النووي عىل ا  

إن  امليت ال يلحقه بعد موته لواب، وهو قول باطل ملخالفته ما لبت بالنصوص املتواترة وإمجاع سلف 

وانظر  احلاوي الكبري للاموردي (، 1/90األمة ، فال التفات إليه وال تعريج عليه. رشح مسلم )

(8/298.) 

 (،  والسياق له.8/405(، ومسلم يف صحيحه) 8أخرجه البخاري يف  األدب املفرد )(3) 

= السيدة عائشة حلديث وكسبهام؛الصاحلة من سعي والديه  من األعامل عد  العلامء ما يفعله الولد الصالح (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
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مما يلحق  إن  » ×ول اهللقال  قال رس ة ث أبى هريرمن حديا وأيًض  .2
 ،ا صالحا تركهوولدً  ،مه ونشرها عل  علمً  :المؤمن من عمله وحسناته بعد موته

أو  ،ا أجراهأو نهرً  ،ا ًلبن السبيل بناهأو بيتً  ،ا بناهأو مسجدً  ،ثها ور  ومصحفً 
«صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

)1). 
  ×ق ال  قال رسول اهلل  من حديث جرير بن عبد اهلل  الصحيح ويف.3

في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير من سّن »
ومن سّن في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها  ،شيءأن ينقص من أجورهم 

 (2).« ءووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شي
األدلة على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الميت من القرآن والّسنة ثانياً: 

 :(3)وقواعد الش رع عا واإلجم
پ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ فقوله تعاىل  أما القرآن

.[10  سورة احلرش]  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 

 عليهم - سبحانه –فألنى اهلل 

األحياء باستغفار انتفاعهم عىل فدل قبلهم للمؤمنني باستغفارهم
(4). 

عىل انتفاع امليت بالدعاء إمجاع األمة عىل الدعاء له يف صالة اجلنازة،  كام دل    

ِإذا صليتم على  »  ×ل اهلل قال رسو  قال ففي السنن من حديث أبى هريرة 
 (5).«الميت فأخلصوا له الدعاء

                                       
واحلديث رواه  .«هإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسب »قال   ×أن رسول اهلل    = 

(، و إسناده 7/241(، والنسائي يف سننه) 2/430(، وابن ماجه يف سننه ) 6/42اإلمام أمحد يف مسنده)

وأخرجه أمحد ، والنسائي يف البيوع  باب »قال شعيب األرنؤط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان   .صحيح

 (.10/74)  «اماحلث عىل الكسب، من طرق عن األعمش، به. وهذا سند صحيح عىل رشطه

إسناده (. و5/121(، شعب اإليامن للبيهقي )106/ 1(، سنن ابن ماجة )4/121صحيح ابن خزيمة ) (1)

 (.1/58) (الرتغيب )حسن كام قال املنذري يف 

 ( .62 -61/ 8(،)  89 -88/ 3أخرجه مسلم يف صحيحه ) )2(

 (.120-118الروح البن القيم )  (3)

 (.2/425)  انظر  املغني البن قدامة (4)

 =(، سنن البيهقي7/345(، صحيح ابن حبان )1/456(، سنن ابن ماجه )2/68داود ) سنن أيب(5) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=54&ID=458#docu
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صلى رسول اهلل  »  ف بن مالك قالومن حديث ع الصحيح يفف وأما السنة
على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه  ×

 واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من
بيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهال الخطايا كما نقيت الثوب األ

أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ن أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، و خيرا م
«وعذاب النار

 (1). 
o عىل رجل من  × صىل رسول اهلل»  بن األسقع ق ال وائلةن عن نويف الس

تك وحبل جوارك، فقه من في ذن فالفالنا اب ن  إِ  : الل هماملسلمني فسمعته يقول
ك ن  من فتنة القبر، وعذاب الن ار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له، وارحمه إ

 (2).«الرحيمالغفور 
o ي السنن من حديث عثامن بن عفان وكذلك الدعاء له بعد الدفن، فف 

غفروا ألخيكم، : استكان النبي إذا فرغ من دفن امليت، وقف عليه، فقال»: الق
 (3).«واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل
                                       

وهو صدوق  -(. وقد صححه ابن حبان، ويف سنده حممد بن إسحاق بن يسار4/40رى )ـالكب=

ان وفيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حب  »ر   ـمدلس، لكنه رصح بالتحديث ، قال ابن حج

امعــمن ط حا بالس   ، وانظر  صحيح ابن حبان)2/248تلخيص احلبري ) «ريق أخرى عنه مرص 

(7/346.) 

 (.60- 59/ 3أخرجه مسلم يف صحيحه ) (1)

(، صحيح ابن حبان 1/456(، سنن ابن ماجه )2/68(، سنن أيب داود )3/471أمحد ) مسند اإلمام (2)

مروان  ، ويف إسنادهواملنذري أبو داود وسكت عنه »  (4/79(، قال الشوكاين يف نيل األوطار )758)

إسناده صحيح إن شاء اهلل تعاىل، وقد »(  125وقال األلباين يف أحكام اجلنائز)  ، «بن جناح، وفيه مقال

. وانظر  املجموع للنووي  (املجموع)، وسكت عليه النووي يف ×ئه أورده ابن القيم فيام حفظ من دعا

 (.1/487(، زاد املعاد البن القيم )5/238)

(. صححه احلاكم، 4/56(، سنن البيهقي الكربى)1/562م)(، املستدرك للحاك2/70) ( سنن أيب داود(3

 (.  5/292. )«ه جيدإسناد»، وقال النووي يف رشحه لصحيح مسلم  «صحيح عىل رشط اإلسناد»وقال  

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16383
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o من حديث بريدة  الصحيحم عند زيارة قبورهم كام يف ك الدعاء هلوكذل

: يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقولوا × كان رسول اهلل» بن اخلصيب قال 
 الحقون،واملسلمني، وإنا إن شاء اهلل بكم  م عليكم أهل الديار من املؤمننيالسال

 (1).«نسأل اهلل لنا ولكم العافية
o كيف نقول إذا » ×ي سألت النب --أن عائشة  الصحيح ويف

: قولي الس الم على أهل الديار من المؤمنين استغفرت ألهل القبور، قال
اهلل بكم  والمسلمين، ويرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء

 (2).«لالحقون
o ة، ودعاء الصحابلألموات فعاًل وتعلياًم  ×ي ودعاء النبوالتابعني ، ،

 ن ُينكر. أا بعد عرص أكثر من أن يذكر، وأشهر من واملسلمني عرًص 

o رجال أتى  أن   »-:-شةن عائما صح يف وصول لواب الصدقة عكذا و

ي افتُ إفقال  يا رسول اهلل ،  ×النبي  نفسها ومل توص، وأظنها لو  ت  ت  لي ن أم 

 (3).« : نعم، أفلها أجر إن تصدقت عنها، قالتكلمت تصدقت
o توفيت عبادة بن سعد أن    - -عباس بن اهلل عبد عن الصحيح ويف 

 وأنا توفيت، أمي إن اهلل رسول يا »  ، فقال × فأتى النبي عنها، غائب وهو أمُه،

 أن  حائطي أشهدك ينفإ قال  نعم، :قال عنها، تصدقت إن ينفعها فهل عنها، غائب

 (4).« عنها صدقة افري خ  املي 
                                       

 (.3/65أخرجه مسلم يف صحيحه ) (1)

 ( .3/14) أخرجه مسلم يف صحيحه (2)

، 3/81) (، ومسلم يف صحيحه400 - 5/399، 3/198لبخاري يف اجلامع والسياق له )( أخرجه ا(3

5/73.) 

 (.307، 301، 297/ 5( أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح )(4



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

267 

o هريرة أبى عن    ماالً  وترك مات أبى إن  »   × للنبي قال رجال أن، 
 (1).«نعم :قال عنه، أتصدق عنه أن   ييكف فهل يوص، ومل

o عمرو  بن اهلل عبد وعن    ينحر أن اجلاهلية يف وائل نذر بن العاص أن 

 سأل  عمراً  وأن   مخسني،مخسة و ينحر العاص نذر أن   بن هشام وأن   بدنة، مائة

 وتصدقت فصمت وحيد،بالت أقر   فلو أبوك، اأم »   فقال ذلك، عن × النبي
 (2).« ذلك نفعه عنه،

م اإلمام القرايف وقد قس 
(3)

   أقسام هبا إىل لاللةالقربات من حيث انتفاع األموات 

اإليامن ومل جيعل له نقله إىل غريه ك ،قسم حجر اهلل تعاىل عىل عبده يف لوابه .1

 .والتوحيد 

 .وقسم اتفق عىل جواز نقله وهو القربات املالية   .2

 .وقسم اختلف فيه ، وهو الصوم واحلج والقراءة   .3
(4)

 

أال وهو قراءة القرآن  ؛البحث يتحدث عن فرع من فروع القسم املختلف فيهو  

 عىل امليت أو له.

                                       
 (.73/ 5( أخرجه مسلم يف صحيحه)(1

( ، قال اهليثمي 279/ 6(، سنن البيهقي الكربى)15/ 2(، سنن أيب داود، )6/253مسند اإلمام أمحد ) (2)

، وسكت عنه أبو «رواه أمحد ، وفيه احلجاج بن أرطاة ، وهو مدلس »(   4/192يف جممع الزوائد ) 

بن شعيب عن أبيه عن  داود، وسند أيب داود والبيهقي حسن، وقد احتج عامة أهل العلم برواية عمرو

 (.1/65جده. انظر  املجموع للنووي )

هو أبو العباس، أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن، الصنهاجي املرصي  هـ( 684-626( القرايف )(3

املالكي، من شيوخه  العز بن عبد لسالم ، وابن احلاجب ، وصدر الدين احلنفي، وله مصنفات جليلة يف 

منها  )أنوار الربوق  يف أنواء الفروق (، و)اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  الفقه واألصول،

 وترصف القايض واإلمام(، و)الذخرية( يف فقه املالكية.

 /1الديباج املذهب البن فرحون ) (،6/233) وايف بالوفيات خلليل أيبك الصفديانظر ترمجته  ال  

205.) 

 (.3/192الفروق )  (4)
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 املبحث األول
 األقوال يف املسألة

 تحرير محل النزاع:
كام - ةدعاء املسلمني له، واستغفارهم له والصدقب عىل انتفاع امليتالفقهاء  عأمج

 يف انتفاع امليت بقراءة القرآن، ووصول لواهبا إليه عىل قولني واختلفوا  -سبق

، ويكره إهداء لواهبا له، وال جيوز ينتفع امليت بقراءة القرآن مطلقاال  القول األول:

فقط، وهو املشهور عند أصحاب مالكالقارئ بفيها التوكيل، ولواهبا خيتص 
(1) 

افعي واإلمام الش 
وقول عند احلنابلة، نسبه البهويت، (2)

(3)
 (4).إىل األكثر 

     ، وألصحابه يف ذلك لاللة مسالك خمتلفة  امليت بقراءة القرآنينتفع  القول الثاني:
 المسلك األول: جعل الثواب للميت، وهبته له:

لواهبا له، سواء  القارئفاع امليت بقراءة القرآن إذا وهب ذهب أصحابه إىل انت

حصلت اهلبة عند القراءة أو بعدها
وقالوا  إن  إهداء الثواب أوسع من الن يابة؛  ،(5)

                                       
 (.1/509(، منح اجلليل لعليش )2/545(، مواهب اجلليل للحطاب )3/192لفروق للقرايف )( انظر  ا1)

(، حتفة املحتاج للهيتمي 278ي)(، األذكار للنوو7/90(،) 1/90(  انظر  رشح صحيح مسلم للنووي )2)

 (.4/110(، مغني املحتاج للخطيب الرشبيني)7/72)

أبو السعادات ، شيخ احلنابلة بمرص يف عرصه، من    منصور بن يونس، (هـ1051 -1000البهويت ) ((3

شيوخه  ابن احلجاوي املقديس، والدنورشي الشافعي، واملرداوي احلنبيل، ومن تالميذه  مرعي الكرمي، 

ف (، و )كشاستقنع املخترص من املقنعوالفتوحي املرصي، له كتب منها  )الروض املربع رشح زاد امل

(، و )دقائق أويل النهى لرشح املنتهى(. انظر ترمجته  السحب الوابلة القناع عن متن اإلقناع للحجاوي

 (.13/22(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )3/1131للنجدي )

 (. 2/147كشاف القناع للبهويت)  (4)

له الترب  (5) ف يفي اشرتاط نية اهلبة عند الفعل، فمن قال  إَّنا ال  تشرتط؛ علله بأن  الثواب له، و 
ع به، واخُتلي

ت قدم النية ذلك أو تقارنه؛ علله بـأنه ط أ ن ت  اله، ومن قال  إّنه يشرت   =وإيهداؤه ملن أراد كإهداء يشء من م 
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 له باملوهوب يقم مامل –ألن  من عمل عماًل فقد ملك لوابه، وله أن  هيبه ملن يشاء 

 ه.ونحو كالكفر يمنعه مانعٌ 

يةوإليه ذهب احلنف
ابن نجيم عليه وهو ما نص  ، (1)

(2)
 ،(البحر الرائق)يف  

ا أو صومً  اإلنسان له أن جيعل لواب عمله لغريه صالةً  أن    واألصل فيه»   وعبارته

أو غري ذلك عند  ،ا أو عمرةً أو حج   ،اأو طوافً  ،اأو ذكرً  ،أو قراءة قرآنٍ  ،أو صدقةً 

.«أصحابنا
(3)

بة أنه ال فرق بني أن ينوي هب (ئعالبدا)وذكر ابن عابدين نقال عن 

.«أو يفعله لنفسه لم بعد ذلك جيعل لوابه لغريه ،عند الفعل للغري الثواب
(4) 

                                       
فإن »  بدء بالنية، فقالاشرتاط ال (الفروع)إال بذلك، وقد رد  ابن مفلح يف إذا وقع له ال يقبل انتقاله عنه=

 وبعده فهو -املتأخرين كام فهمه بعض-نوي امليت به ابتداء أرادوا أنه يشرتط لإلهداء ونقل الثواب أن ي

واألصحاب ال وجه له يف ألر وال نظر ، وإن أرادوا أنه يصح أن تقع القربة  اإلمام مع خمالفته لعموم كالم

 (.3/560(، وانظر  اإلنصاف للمرداوي  ) 3/425. )«فهذا متجه  عن امليت ابتداء بالنية له

وذكر ابن القيم أنه ال يشرتط يف الوصول أن هيديه بلفظه، كام لو أعطى فقريًا بنية الزكاة؛ ألن  السن ة مل 

تشرتط ذلك يف حديث احلج عن الغري ونحوه، وذكر أن  هذه املسألة غري منصوصة عن اإلمام أمحد 

ني من أصحابه، وإنام اشرتط ذلك املتأخرون كالقايض، وأتباعه، واستثنى من ذلك إن فعله واملتقدم

(، 117وانظر  الروح البن القيم ).لنفسه لم نوى جعل لوابه لغريه مل يكف، بل البد من اللفظ والتعيني

 (.1/244حاشية ابن عابدين)

 (.2/243(، ) 1/605ين )(، حاشية ابن عابد3/142امم)(  انظر  فتح القدير البن اهل1)

قيه حنفي مرصي، هـ(  هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد، الشهري بابن نجيم، ف970-926( ابن نجيم )(2

 .(البحر الرائق يف رشح كنز الدقائق)، و(األشباه والنظائر)له تصانيف منها  

 (.8/358(، شذرات الذهب البن العامد)1/289انظر ترمجته  الطبقات السنية للتميمي)

(، 5/131(، )تبيني احلقائق للزيلعي )2/212(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين )3/63البحر الرائق) (3)

 (.655-654/ 2(، حشية ابن عابدين) 3/142فتح القدير البن اهلامم )

(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين 152-3/151) (،2/243) (،1/605حاشية ابن عابدين ) (4)

 (.3/142) (، فتح القدير البن اهلامم2/83بيني احلقائق للزيلعي)(، ت2/212)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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القول بوصول هبة الثواب إىل امليت نرصه املتأخرون من أصحاب مالكو
(1) ،

رـالدرديقال 
(2)

راءة ـقـأس بـه ال بـرون عىل أن  ـأخـاملت»  (رـكبيـرح الـشـال) يف 

(3).«وحيصل له األجر إن شاء اهلل ،يتـه للمــوابـوجعل ل ،رـرآن والذكـقـال
كام 

إىل جواز هبة الثواب ذهب احلنابلة
(4)

، قال املرداوي
(5)

وهو املذهب مطلقا، »  

«مــهـنـر مــيـه كثــع بـطـاب وقـحـر األصــيـاهـمـه جــوعلي
ه ــر لــصـتـوان ،(6) 

ن كتبهـع مـوضـر مـيـي غـة فــيـمـيـن تــاب المــاإلسخ ــيـش
(7)

 تاب عه عىل ذلك ابن ، و

                                       
 (،17/75(، اجلامع األحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطبي)3/210( انظر  املفهم أليب العباس القرطبي )1)

(، حاشية الدسوقي عىل 1/432للدردير) (، الرشح الكبري1/276التذكرة أليب عبد اهلل القرطبي)

 (. 1/163(، جواهر اإلكليل لآليب األزهري)1/509(، منح اجلليل لعليش)1/423كبري)الرشح ال

هو أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املالكي، الزم الشيخ (  هـ1201-1127الدردير )(  (2

الصعيدي وانتفع به، وبه تفقه، وبالشيخ أمحد الصباغ، وعنه أخذ جلة منهم  الدسوقي والصاوي 

 ورشحه.  (ملذهب مالك املسالك أقرب)، و(رشح املخترص)مجاعة، وله مؤلفات منها  سباعي ووال

 (.517-1/516انظر ترمجته  شجرة النور الزكية ملحمد خملوف)

(3)  (1/423.) 

-2/558(، اإلنصاف ملرداوي)3/423(، الفروع البن مفلح )2/424(  انظر  املغني البن قدامة )4)

 (.75) املوت للشيخ حممد بن عبد الوهاب متني (، أحكام1/16لبهويت)اإلرادات  ل منتهى (، رشح560

عيل بن سليامن بن أمحد املرداوي حنبيل، قرأ الفقه عىل الشهاب أمحد بن : هـ ( 885 - 820املرداوي )( (5

رمني احلسيني الفايس، يوسف املرداوي، وأيب الفرج الطرابليس، وعريهم، ومن أبرز تالميذه   قايض احل

. انظر (ح املشبع يف حترير أحكام املقنع التنقي)، و  (نصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإل)كتبه  ومن 

 (.2/743(، السحب الوابلة للنجدي  )7/240ترمجته  شذرات الذهب البن العامد  )

 (.1/236ر  اإلقناع للحجاوي)، وانظ 2/558(  اإلنصاف للمرداوي6)

يف رسالته   –التدريس بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة  عضو هيلة –( ذكر د. صالح سندي 7)

 (  1هامش ) 6حكم إهداء لواب احلسنات لألموات ص

أن  الذي حترر له من مذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ه يرى اجلواز مع الكراهة؛ وذلك أن ه بالتتبع         

-2/741جلواز، كام يف اقتضاء الرصاط املستقيم )لكالمه وجد له لاللة مواقف  األول  الترصيح با
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القّيم
(1). 

ًها (األذكار)و (رشحي مسلم)كام حكاه النووي يفي  ج  املحققون من  هرواختا ،و 

ملنع الذي نص  عليه اإلمام الشافعي عىل معنى وصول ا اولُ و  أ  متأخري الشافعية، و  

عني الثواب الذي للقارئ.
(2) 

                                       
(، 4/221(، وجامع املسائل )31/41(، )367، 366، 24/323(، وجمموع الفتاوى )742

(، وجامع 24/315(، الثاين  حكاية اخلالف دون ترجيح، كام يف جمموع الفتاوى )137واالختيارات )

 عدم الفعل؛ لعدم فعل السلف، فإن ه (. الثالث  احلث عىل210 -209، 4/205(، )3/133املسائل )

ومع هذا فلم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعًا أو »ملا حكى اخلالف يف املسألة إىل قولني قال  

صاموا تطوعًا أو حجوا تطوعًا أو قرأوا القرآن أن  هيدوا لواب ذلك إىل موتى املسلمني بل وال 

الدعاء والصدقة وصيام النذر عنهم[ فال ينبغي للناس  بخصوصهم، بل كان من عاداهتم كام تقدم ]وهو

إن  الذي كرهه ابن تيمية هو  وتعليقًا عىل ذلك أقول  .  «أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل

، أو جلميع موتى املسلمني ، فقد قال بعد إيراده ألدلة جواز هبة الثواب   ×هبة لواب القراءة للنبي 

ف  هذا ف» أو إىل مجيع أهل األرض هو مثل إهداء لواب الصيام  ×إهداء لواب القرآن إليه إذا ُعري

التطوع والصالة التطوع ونحومها، ومثل إهداء لواب الصدقة والعتق واحلج عىل أحد القولني إىل النبي 

وسائر املسلمني، ومل يبلغنا أن أحًدا من السلف والصحابة والتابعني وتابعيهم كان يفعل ذلك،  ×

 «قدم من بلغنا أنه فعل شيًلا من ذلك عيل  بن املوف ق أحُد الشيوخ من طبقةي أمحد الكبار وشيوخي اجلنيد وأ

وبذلك يتبني أن  الكراهة مقصورة عىل هذه الصورة فقط ، يؤكد ذلك نصه عليه يف الصفحة التي تليها 

عله، وال سمعت أن أحدا كان لكن إهداء لواب األعامل إىل مجيع الناس ما سمعُت أحدا ف»حيث قال  

، إال ما بلغني عن عيل بن املوفق ونحوه. واالقتداء بالصحابة والتابعني وتابعيهم ×هيدي إىل النبي 

 .«هذا هو الذي أمر اهلل به ورسوُلهأوىل، فينبغي لإلنسان أن يفعل املرشوع  من الصالة عليه والتسليم، ف
(، 323-24/322(، وانظر أيضًا    جمموع الفتاوى )200-4/186جامع املسائل ) .واهلل تعاىل أعلم

 (.137االختيارات )

(، مرشوعية زيارة 3/282(، حاشية هتذيب سنن أيب داود البن القيم )347-297( الروح البن القيم )1)  

 (.18-17القبور البن القيم)

 (، األذكار للنووي4/27(، فتاوى ابن الصالح )1/541( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن )2)

(، حاشية القليويب 70-3/69)(، ونقل اخلطيب الرشبيني ذلك عن مجاعة، انظر  مغني املحتاج 278)

 (.371-10/369(، رشح اإلحياء للزبيدي)176/ 175/ 3)
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 أن  القول باجلواز، هو ما اختاره كثريون من أئمة (ح املعنيفت) وذكر صاحب

(1).الشافعية
 وهو مذهب األئمة-ويف القراءة وجه»  (َّناية املحتاج)يف الرميل وقال 

«بوصول لواهبا للميت بمجرد قصده هبا، واختاره كثرٌي من أئمتنا  -الثاللة
(2). 

 أو كونه أهدى ما ال يتحقق وذكر احلنابلة   أنه ال يرض جهل الفاعل بالّثواب،

 (3).علمه، والعبد يفعله لقة بوعد اهلل، وحسنا للظن بهي ؛ ألن اهلل هحصول
أبو يعىل  وقال القايض

(4)
له  اللهم إن كنت ألبتني عىل قوالتعليق وال بد من  » 

ت لوابه أو ما شاء منه لفالن؛ ألّنه قد يتخلف، فال يتحكم عىل ل، فقد جعهذا

.«اهلل 
(5)

 

عاء جعل الثواب كاٍف للنفع عند احلنابلة، وأما اإلهداء بالد الصحيح أن  و

احلجاويفمستحب، قال 
(6)

ذلك فيقول  اللهم  إهداء ويستحب »   (اإلقناع)يف  

                                       
 (.3/258املليباري ) (1)

 (.9/341َّناية املحتاج للرميل)   (2)

ن حممد بن أمحد بن محزة، شمس الدين الرميل  فقيه الديار هو شمس الدي :هـ(1004-919والرميل)         

ويل إفتاء الشافعية. ومجع فتاوى أبيه. .يقال له  الشافعي الصغري .املرصية يف عرصه، ومرجعها يف الفتوى

اية املحتاج إىل رشح وصنف رشوحا وحوايش كثرية، منها   )غاية البيان يف رشح زبد ابن رسالن(، و)َّن

 (.8/255) . انظر ترمجته  معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة(لفتاوىا)املنهاج(، و

 (.148/ 2(،  الروض املربع للبهويت )425/ 3الفروع البن مفلح )  (3)

املراد به أبو يعىل حممد بن احلسني الفراء، من شيوخه  أبو عبد اهلل بن حامد،  هـ( 458 -380القايض )( (4

، (أحكام القرآن)، و(العدة يف أصول الفقه)اب، ومن مصنفاته  ل ، وأبو اخلطومن تالميذه  ابن عقي

(، سري أعالم النبالء 190-2/166طبقات احلنابلة البن أيب يعىل). انظر ترمجته  (عيون املسائل)و

 (.18/89للذهبي )

 (.425/ 3( الفروع البن مفلح )  (5

املقديس الصاحلي، مفتي احلنابلة  هو أبو النجا، موسى بن أمحد بن موسى، هـ( 968-000احلجاوي )(  (6

 (اإلقناع)، و(زاد املستقنع يف اختصار املقنع)يف ومتون مشهورة يف الفقه منها  وشيخ اإلسالم، له تصان

( ، خمترص طبقات 10/472وهو من أجل  كتب احلنابلة. انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 (.94-93احلنابلة البن شطي )
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قال ابن متيم ،لفالن لواب كذا اجعل
(1)

م ل ،  واألوىل أن يسأل األجر من اهلل تعاىل

 . (2) «واجعل لوابه لفالن  ،تك عىل ذلكفيقول  اهلل ألبني برمح ،لهللمهدى جيعله 
من سأل الثواب، لم أهداه ،كقوله  اللهم  »  (راملحر) املجد بن تيمية يفوقال  

واب، واجعله لفالن ،كان أحسن، وال يرض كونه ثيل هذا أحسن المألبني عىل ع

يل الوكله يعرفه ال رجال يف أن هيدي شيلا من من اهلل  يعلمه، كمن وك  ألجمهوال؛ 

«فقط صح 
 (3). 

ي أنه ذكروا كام دي ل ُمه 
ي من كل يثاب  العلامء بعض وقال اإلهداء، لواب لي دي  امل ُه 

ى د  امل ُه   (4).واسع اهلل  وفضل له و 
 المسلك الثاني: اًلنتفاع بشرط الدعاء:

  -ممن يقولون بعدم وصول لواب القراءة لألموات -سلك بعض الشافعية 

ع، فقالوا  إذا قرأ، وقال بعد قراءته  اللهم إن  كنت قبلت مسلكًا خمتلفًا لالنتفا

 صح  ذلك.  قراءيت هذه فاجعل لواهبا لفالن

وعّدوا ذلك من باب الدعاء املتفق عىل جوازه، والرجاء انتفاعه به، فال ينبغي 

 (5). أن يكون هناك خالف يذكر يف عدم نفع امليت بالدعاء بعد القراءة
                                       

، املشهور  وصل فييهي إيىل  (يفي الفقه املخترص)الفقيه، أبو عبد اهلل ، صاحب  احلراين متيم حممد بن  بن متيما( (1

ومل »وتفقه عىل الشيخ جمد الدين ابن تيمية، وعىل أ يب الفرج ب ن أ يبي الفهم، قال ابن رجب   ألناء الزكاة.

س وسبعني، وست وسبعني وستامئة. انظر ترمجته  وترمجه بني وفيات سنتي مخ،« أقف عىل تاريخ وفاته

 (.4/131ذيل طبقات احلنابلة )

(2)  (1/263.) 

 (3) (1 /324.) 

(،  كشاف 3/560(، اإلنصاف للمرداوي)3/425(، الفروع البن مفلح )2/366امة )املغني البن قد (4)

 (.149-2/148) القناع للبهويت

 (.4/27فتاوى ابن الصالح ) (5)
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الح    -مثله أي –نبغي اجلزم بنفع اللهم أوصل لواب ما قرأناه وي»قال ابن الص 

 -الرمحة أي – للداعي ليس بام الدعاء نفعه إذا ألن ه لفالن؛ به يرصح وأن   املراد، فهو

«له أوىل، وجيري ذلك يف سائر األعامل فام
 (1). 

 (2).(األذكار (يف النووي اإلمام وقال باستحبابه
إىل امليت عندنا لواب القراءة عىل املشهور، ال يصل »(   مغني املحتاج) ويف

؛ ألن ه دعاء، ال لواب قراءته، وينبغي اجلزم بهواملختار الوصول إذا سأل اهلل إيص

اعي، فألن جيوز بام هو له أوىل «فإذا جاز الدعاء للميت بام ليس للد 
 (3) 

ام، والفرق بني املسلك األول والثاين؛ األصل يف املسألة عند أصحاب كل منه

فمن جييزون إهداء الثواب يرون أن  من عمل عماًل فقد ملك لوابه إني استوىف 

رشوط القبول، فله أن  هيبه ملن يشاء ما مل يقم باملوهوب له مانع يمنعه من االنتفاع 

ا ،-ونحوه كالكفر –بام وهب له  ون أن  املسألة من فري الثاين املسلك أصحاب أم 

عاء الذي أمجع ا لعلامء عىل انتفاع امليت به، ومن باب الت وسل إىل اهلل بصالح باب الد 

 قبول يف خالف فال هذا وعىل السنة، صحيح يف الث ابت – القراءة وهو –العمل 

الح ابن قال كام عندهم، الصورة هبذه القراءة  .الص 

 ومقتضاه أن املراد انتفاع امليت بالقراءة، ال حصول لواهبا له، وهلذا اختاروا يف

، بالدعاء  اللهم أوصل مثل لواب ما قرأته إىل فالن، وأما عند القائلني هببة الثوا

من صام أو صىل أو تصدق وجعل لوابه »فالواصل إليه نفس الثواب. ويف البحر  

لغريه من األموات واألحياء جاز، ويصل لواهبا إليهم عند أهل السنة 

. «كذا يف البدائع واجلامعة،
(4)

 

                                       
 (.9/341ملحتاج للرميل) َّناية ا (1)

(2) (278.) 

 (.4/142(، وانظر  نيل األوطار للشوكاين) 70-3/69مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ) (3)

(، حاشية ابن عابدين 2/212(، وانظر  بدائع الصنائع للكاساين)3/62البحر الرائق البن نجيم)(4)
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لفرق بني الدعاء املستحب لوصول لواب القراءة للميت عند وبذلك يظهر ا

 احلنابلة، والدعاء الالزم لتحقق االنتفاع بالقراءة عند الشافعية.

اط  قد اشرتط و ابن الش 
(1)

يفي  (2) اجاحلن اب ونص  عليه، الدعاء -من املالكية-

إذا فرغ نه أا هدى له لوصلت، وكيفية وصوهلأو بيته نه لو قرأ يفإ »( فقال  املدخل)

فإن ذلك دعاء   ،اللهم اجعل لواهبا له»تالوته وهب لواهبا له، أو قال  من 

خالف، من أراد وصول قراءته بال  بالثواب؛ ألن يصل إىل أخيه، والدعاء يصل بال

.«خالف فليجعل ذلك دعاء بأن يقول الّلهم أوصل لواب ما أقرأ إىل فالن
(3) 

فيام إذا مل يدع  القراءة جعله الرهوين يف )حاشيته( جواز واخلالف عند املالكية يف

حمل اخلالف إذا مل يدع »د نقل اخلالف بني أئمة املذهب  القارئ، فقد قال بع

 (4).«بوصول لواهبا
                                       

(1/244.) 

 (.3/224ي)هتذيب الفروق السنية ملحمد عيل املكانظر  (1) 

هو أبو القاسم القاسم بن عبد اهلل بن حممد األنصاري، تلقى علمه عىل  هـ( 723 -643وابن الشاط )

، (ق يف تعقب مسائل القواعد والفروقأنوار الربو)بتي، وبه تأّدب وغريه كثري، له  ابن أيب الربيع الس

 (.1/311ملحمد خملوف) . انظر ترمجته  شجرة النور الزكية(يف علم الفرائضحتفة الرائض )و

حممد بن حممد بن حممد ابن احلاج، أبو عبد اهلل املالكي الفايس، تفقه يف بالده، : هـ(727 -00ابن احلاج ) (2)

شموس األنوار )، و (مدخل الرشع الرشيف)وكف برصه يف آخر عمره وأقعد، له وقدم مرص، وحج، 

 .(نوز األرسار وك

 (.1/313حمد خملوف )انظر ترمجته  شجرة النور الزكية مل

 (.1/266املدخل )(3) 

  (.2/222حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين عىل خليل ) (4)

هوين، أحد أعالم املالكيةأبو عبد اهلل حممد ـ بفتح امليم األوىل ـ بن أمح هـ( 1230 -1159الرهوين)  ، د الر 

ح املسالك أوض)ء والتقدير ، كتاب  ومن دارت عليه الفتوى يف زمانه ، ومن كتبه التي حظيت باالعتنا

. وله أيضًا  حاشية (حاشية الرهوين )والذي اشتهر بـ  (إىل سبك إبريز الشيخ عبد الباقي وأسهل املراقي 

عىل رشح ميارة الكبري عىل املرشد املعني مل يكمله. انظر ترمجته  شجرة النور الزكية ملحمد خملوف 

(1/541.) 
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 المجاورة:المسلك الثالث: اًلنتفاع بشرط 
اشرتط بعض املالكية والشافعية حلصول انتفاع امليت بالقراءة املجاورة، وقالوا  

قرأ القرآن بحرضة امليت فانتفاعه بالقرآن مرجو، سواء أكان معها إهداء أم ال  إذا

 .(1) بحكم املجاورة
أن  الثواب للقارئ، ولكن  الرمحة ُترجى للميت هبا، فقال    قوالً  الدرديروذكر 

بعضهم  إذا قرئ القرآن عند امليت، أو أهدي إليه لوابه، كان الثواب لقارئه،  وقال»

 (2).« يت كأن ه حاهرها فرتجى له الرمحةويكون امل
منح )يف الشيخ عليش وعل ق 

والظاهر حصول بركة القراءة؛ حلصوهلا  »عىل انقطاع التكليف عنه، فقال   (اجلليل

الح، وال تتوقف عىل الت كليف، فقد حصلت بركة رسول اهلل  بمجاورة الرجل الص 

« للخيل والدواب  وغريمها، كام لبت باجلملة ×
 (3). 

افعي، عىل نقل الن ووي امل (فتح املعني)يف املليباري كام عل ق  نع عن اإلمام الش 

ومحل مجع عدم الوصول الذي قاله الن ووي عىل ما إذا قرئ ال بحرضة »فقال  

« امليت، ومل ينو القارئ لواباً 
 (4). 

                                       
(، حاشية 67/ 4(، حاشية اجلمل)176 -175/ 3(، حاشية القليويب )93/ 6)َّناية املحتاج للرميل (1) 

(. وذهب أصحاب هذا القول من الشافعية إىل 1/510(، منح اجلليل لعليش )1/423الدسوقي)

ويستحب للزائر اإلكثار من قراءة القرءان »استحباب اإلكثار من القراءة عند القبور، قال النووي  

 (.278. األذكار)«لك املقربةوالذكر والدعاء ألهل ت

 (، حتفة املحتاج للهيتمي1/277(، وانظر  التذكرة للقرطبي )2/426الرشح الكبري للدردير )(2) 

(3/259.) 

 (، وسيأيت التعليق عليه. 1/510) (3)

هو أبو عبد اهلل ، حممد بن أمحد بن حممد عليش، ويل مشيخة املالكية  :هـ(1299-1217والشيخ عليش )

منح اجلليل )، و(فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك)هرة يف عرصه، من تصانيفه  يف القا

 حاشية عىل الرشح الصغري للدردير. (هداية السالك)، و (عىل خمترص خليل

 (.9/12معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ) انظر ترمجته 

(4)  (3/258.) 
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 ومجع سليامن اجلمل
(1)

 ،قارئلل-لواب القراءة »  املسالك الثاللة بقوله 

 دوحيصل مثله أيضا للميت لكن إن كان بحرضته، أو بنيته، أو جيعل لواهبا له بع

 ذلك .  عىل املعتمد يفا فراغه

 نيويدن غلب الباعث الأك -ه لو سقط لواب القارئ ملسقطن  حوا بأورص  

«فإنه ال يسقط مثله بالنسبة للميت -كقراءته بأجرة 
 (2).  

 
 
 

                              

                                       
أمحد  شيوخه بن عمر العجييل األزهري، املعروف باجلمل، من  سليامن هـ( 1204 -00سليامن اجلمل )( (1

 بتوضيح رشحفتوحات الوهاب )من مصنفاته   ،الصباغ والشمس حممد الدفري وأيب احلسن السندي

 حاشية عىل رشح املنهج. (منهج الطالب لألنصاري

 (.4/271(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )301-1/300انظر ترمجته  فهرس الفهارس للكتاين )

 3(، حاشية القليويب )6/93(، وانظر  َّناية املحتاج للرميل)68-4/67رشح املنهج) حاشية اجلمل عىل  (2)

/175- 176.) 
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 املبحث الثاني
 أدلة املسألة

 األدلة على أن  الميت ًل ينتفع بقراءة القرآن:المطلب األول: 
استدل من قال بعدم انتفاع امليت بقراءة القرآن بأدلٍة من القرآن، والسنة، 

 والقياس، ومن أمهها ما ييل 

، [39نجم  ال]  ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :قوله تعاىل :الدليل األول من القرآن
ذكر أصحاب هذا القول أن  اآلية عامة يف داللتها عىل أن ه ليس لإلنسان إال سعيه 

(1) وجزاء عمله، وال ينفع أحدًا عمُل أحد
وال خيصص هذه اآلية إال ما لبت يف  

(2).الن ص الصحيح من قبول الدعاء والصدقة ونحومها
 

ومن  -رمحه اهلل تعاىل- افعيومن هذه اآلية استنبط الش»   قال ابن كثري

ه، أن القراءة ال يصل إهداؤها إىل املوتى؛ ألن ه ليس من عملهم وال كسبهم، اتبع

أمته، وال حثهم عليه، وال أرشدهم إليه بنٍص،  ×وهلذا مل يندب إليه رسول اهلل 

 (3).«وال إيامء
 وقد أجيب عن اًلستدًلل باآلية من وجوه:

 : التأويل:الوجه األول
ل امل  جيزون إلهداء لواب قراءة القرآن للميت اآلية بام ييل أو 

                                       
 (.5/114) فتح القدير للشوكاين (1)

 للخطيب الرشبيني (، مغني املحتاج4/70(، فتح الباري البن حجر)11/93) رشح مسلم للنووي (2)

(3/69.) 

 تبيني احلقائق رشح كنـز الدقائق(، 1/25ي عىل مسلم)(، وانظر  رشح النوو7/431تفسري ابن كثري) (3)

 (.1/509(، منح اجلليل لعليش)4/431كشاف القناع عن متن اإلقناع ) (،5/131)
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سقال الربيع بن أن .1
ن فله ما مية الكافر، فأما املؤيف اآل إين املراد باإلنسان»:(1)

ي  ل
ُسعي ى و  ع  (2).«هس 

 

ا خمتصة بالكافر أي  ليس له من اخلري إال جزاء  »  (كشاف القناع)قال يف   أو أَّن 

 .(3) « وماله يف اآلخرة من نصيب سعيه، يوف اه يف الدنيا،
أن ه تأويل ضعيف؛ إذ ال دليل عليه، وسياق اآلية  والردُّ على هذا التأويل:

 (4).يأباه
وحيتمل أن  »السيلة ، قال القرطبي  السعي يف عمل اآلية السعي يف أن  املراد ب. 2

يل ما خاص يف السيلة، بدل [39النجم  ]  ﴾ مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب ﴿ يكون قوله 

قال اهلل عز وجل:  »قال:  ×عن رسول اهلل  يف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
إذا هم  عبدي بحسنة، ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم  بسيئة ولم يعملها، لم أكتبها عليه، فإن 

«عملها كتبتها سيئة واحدة
(5). 

                                       
هو الربيع بن أنس البكري احلنفي ، كان عامل مرو يف زمانه، من هـ(  139 -000الربيع بن أنس ) (1) 

أئمة املفرسين، ، وقد أكثر الطربي من النقل عنه،  شيوخه  أبو العالية الرياحي، واحلسن البرصي، من

حمدث. قال عنه ابن حجر  صدوق له أوهام يف التشيع، وله روايات عن أنس بن مالك، وحديثه يف 

 (.6/169) (، سري أعالم النبالء للذهبي  9/61 (تـهذيب الكامل للمزي  السنن األربعة. انظر ترمجته  

 /19 (، َّناية املحتاج للرميل )133/ 6(، فتح القدير البن اهلامم)5/132عي )انظر  تبيني احلقائق للزيل ((2

 (.3/339(، حتفة األحوذي)340

 (.432، 4/431( كشاف القناع للبهويت)(3

 (.313الروح البن القيم) (4)

 (.17/115قرطبي)اجلامع ألحكام القرآن لل(5) 

 (.184(، برقم) 1/320واحلديث يف صحيح مسلم)   
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جلصاصوأورد اإلمام ا
(1)

مايوافقه ، واستدل له بحديث أيب رمثة 
(2)

فقال، 
(3)

  

دون غريه، وأن   فأحكام أفعاله متعّلقة به نيوفيه الداللة عىل أن كل أحد من املكّلف»

 ×وكذلك قال النبي  أحدا ال جيوز ترصفه عىل غريه وال يؤاخذ بجريرة سواه،
إنك ًل تجني »نعم قال:  :قال «هذا ابنك؟» فقال: ،ن رآه مع ابنهيألبي رِْمَثَة ح

«عليه وًل يجني عليك
 (4) . 

ىل، كقوله تعاىلاويقاربه قول من قال إين الالم يف اإلنس ڭ  ڭ   ﴿ :ن بمعنى ع 

 .[7إلرساء ]ا ﴾ ڭ

ا مأي ليس عىل اإلنسان إال  [25الرعد  ] ﴾ۈ  ۈ   ﴿  أي  فعليها، وكقوله تعاىل 

سعى.
(5)

 

واألوىل أن يقال  هذه اآليات إذا تأملنا القرآن »وأيده الشيخ الرباك ، فقال  

مئ  ىئ  يئ   ﴿ نجد أن  كل ما ورد فيه هبذا املعنى خيتص باجلزاء عىل السيلات 

                                       
هو أمحد بن عيل أبو بكر الرازي احلنفي، درس عىل أيب احلسن الكرخي،   هـ( 370 -305اص ) اجلص( (1

الفصول يف )وموسى بن نرص الرازي، وانتفع به   أبو عبد اهلل اجلرجاين، وأبو احلسن الزعفراين، له  

 .(أحكام القرآن)، و(رشح خمترص الطحاوي)، و(خمترص الكرخي)، و(األصول

(، شذرات 1/84هـ(  )775واهر املضية يف طبقات احلنفية لعبد القادر القريش )تانظر ترمجته  اجل

 (.4/377الذهب البن العامد )

مام أمحد املسند أبو رمثة التيمي (2) ، صحايب اشتهر بكنيته وعرف هبا، وقد اختلف يف اسمه كثريًا، وجزم اإلي

أبو رمثة التيمي اسمه »دون ترجيح فقال  ذي إىل اخلالف ( بأن ه رفاعة بن يثريب، وأشار الرتم6/52)

( . انظر ترمجته  االستيعاب  يف معرفة 4/416)السنن )  «رفاعة بن يثريب    حبيب بن وهب، وقيل

 (.221/ 4الصحابة البن عبد الرب) 

 (.2/279أحكام القرآن للجصاص) (3)

 (.890/ 2(، سنن ابن ماجة ) 345 -344/ 4مسند اإلمام أمحد ) (4)

(، حتفة األحوذي 1366(، زاد املسري البن اجلوزي)17/75امع ألحكام القرآن للقرطبي)اجل(5)

(، كشاف القناع 6/133(، فتح القدير البن اهلامم)5/132، وانظر  تبيني احلقائق للزيلعي)(3/339)

 (.432، 4/431)للبهويت 
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پ   ڀ   ﴿  قال تعاىل ،[54يس  ] ﴾جب  حب  خب  مب  ىب     يب  جت  حت  

هذا املعنى يف القرآن و،  [16]الطور   ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ      ڀ  ڀ  ٺ

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ ﴿ ون موافقًا لقوله سبحانه كثري، فيك

(1(.«فاإلنسان ال يعاقب إال بذنبه، ال يعاقب بذنب غريه [164]األنعام     ﴾ ی
 

اآلية، وال يناسبه السياق، وال حتتمله املفهوم من بأن ه خالف  :وأجيب عنه

 (2).اللغة
وقال أبو بكر الوراق. 3

ال ما نوى، كام يف حديث السيدة إ  ﴾جب   حب  خب ﴿»:(3)

 (4).«يبعث الناس يوم القيامة على نياهتم» :مرفوعاً  عائشة 
وقال احلسني بن فضل. 4

ا سعى من طريق العدل، فأما  مليس لإلنسان إال»:(5)

 (6). «اءهلل  ما شا ضل فجائز أن يزيدهفال من باب
                                       

 (.345/ 1رشح العقيدة الطحاوية للشيخ الرباك) (1)

(، الروح البن 17/74(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)1366وزي) زاد املسري البن اجل(2)

 (.3/144(، فتح القدير البن اهلامم) 316القيم)

، أحد علامء القرن الثالث (احلكيمبـ) ويلقب حممد بن عمر الرتمذي:هـ(240 -00) أبو بكر الوراق(3) 

واملعامالت واألدب. انظر   طبقات  التصوف ، وله كتب مشهورة يفاحلديثاهلجري، وهو ممن أسند 

 ).10/236ية األولياء أليب نعيم األصبهاين)(، حل1/374األولياء البن امللقن )

 (. 115/ 17اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)   (4)

يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من األرض،  »  ×أَّنا قالت  قال  ومتام حديث السيدة عائشة 
اقهم، ومن يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول اهلل! كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسو 

(، 314/ 7رواه البخاري يف اجلامع)  «ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم

 (.14/55) ومسلم يف صحيحه

العالمة ، املفرس ، اإلمام ، اللغوي ، املحدث أبو عيل  هـ( 282-178احلسني بن الفضل ابن عمري ) (5) 

 (.416-13/414سري أعالم النبالء للذهبي) البجيل الكويف ، لم النيسابوري . انظر 

(، َّناية املحتاج إىل رشح 133/ 6(، فتح القديرالبن اهلامم) 132/ 5انظر  تبيني احلقائق للزيلعي)  (6)

 (.432، 431/ 4(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ) 340/ 19املنهاج) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 الوجه الثاني: أن  اآلية خاصة بشرع من قبلنا:
؛ م وموسى عليهام الصالة والسالميوم إبراهقق اآلية عىل أَّنا خاصة بادل  سي

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ﴿   تعاىل ، قال-عليهام الصالة والسالم -ألنه وقع حكاية عام يف صحفهام 

[36،37النجم  ]   ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 
هذا »  رمةـال عكـق.(1)

ي  هلا؛ بدليل حديث ا ُسعي مة فلها ما سعت وماأل يف حقهم خاصة فأما هذه

«اخلثعمية
 (2). 

بأن  سياق اآليات يدل عىل أن  هذا إخبار تقرير واحتجاج ال إبطال، : والرد عليه

ولو كان احلكم باطاًل يف الرشيعة املحمدية مل خيرب كذلك .
(3) 

أ ن  اآلية وإن كانت ظاهرة يف تقرير احلكم لكنها مقيدة، وقد  والجواب عنه:

 (4).املصري إليه بالنصوص الصحيحةلبت ما ُيوجب 
 الوجه الثالث: التعارض بين اآليات القرآنية:
أضواء )ية ما ذكره اإلمام الشنقيطي يف ومن أقوى الردود عىل االستدالل باآل

 نسان قد ينتفعإلتدل عىل أ ن ا وقد جاءت آية من كتاب اهلل » حني قال   (البيان

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  ڎ   ﴿ ه تعاىل لبسعي غريه وهي قو

 .[21]الطور   ﴾ ک  ک  ک  ک  گ
                                       

 (.6/133امم)(، فتح القدير البن اهل5/132انظر  تبيني احلقائق للزيلعي)(1) 

(، حتفة 4/236(، حاشية اجلمل)4/431،432(، كشاف القناع لبهويت)7/416وي )تفسري البغ (2)

 (.3/339األحوذي) 

تستفتيه، قال ت  يا  خثعم جاءته امرأة من »أنه قال  ومراده بحديث اخلثعمية، ، مارواه ابن عباس

شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة، رسول اهلل، إن فريضة اهلل عىل عباده يف احلج، أدركت أيب 

 (.973/ 2رواه اجلامعة ، واللفظ ملسلم )   . «، وذلك يف حجة الوداع«نعم»أفأحج عنه؟ قال  

 وقوهلا  ) ال يثبت عىل الراحلة ( يدل عىل أن ه حج تطوعًا ، والرواية وقعت يف حجة الوداع.

 (.316انظر  الروح البن القيم) (3)

 (.3/142فتح القدير البن اهلامم) انظر  (4)
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 :ُجهٍ هذا التعارض من لاللة أو وقد أجاب عىل

نسا تأن  اآلية  إنام دل: األول ي لغري سعيه، ومل تدل عىل ن ف   نعىل نفي ملك اإلي

ع ى، وإنام قالنه مل يقل  وأن لن ينتفع اإلعي غريه؛ إلسانتفاعه ب وأن  :نسان إال بيام س 

ألن سعي  الغري ملك لساعيه إن شاء بذله  ؛نسان، وبني األمرين فرٌق ظاهرٌ س لإللي

 .لغريه فانتفع به ذلك الغري، وإن شاء أبقاه لنفسه
ة عليه، والدعاء له، واحلج عنه، ونحو وقد أمجع العلامء عىل انتفاع امليت بالصال

نتفاع بعمل الغري فيهذلك مما لبت اال
((1. 

ذرية هو السبب األكرب يف رفع درجاهتم، إيذ لو كانوا كفارا ملا امن اليأن إ:الثاني

، نيعمل غريه من املسلمبامن العبد وطاعته سعي منه يف انتفاعه يفإ .حصل هلم ذلك

كام وقع يف صالة اجلامعة، فإن صالة بعضهم مع بعض يتضاعف هبا األجر زيادة 

ع  عىل صالته منفردا، وتلك املضاعفة انتفاع بعمل الغري،  امنه يى فيه املصيل بإس 

هُ  ج      ﴾ ڎ  ڈ  ڈ ﴿ :وله تعاىلق إليه رييش وصالته يف اجلامعة، وهذا الو 

 .[21الطور  ]
 ن  السعي الذي حصل به رفع درجات األوالد ليس لألوالد كام هوأ:الثالث

يي اآلباء [39النجم  ]    ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :قوله تعاىل نص   ع   ولكن من س 

فاآلية . عيوَّنم بسببه، بأن رفع إليهم أوالدهم ليتمتعوا يف اجلنة برؤيته هللأقر ا

األُخرى وال تنافيها؛ أل ن املقصود بالرفع إكرام اآلباء ال األ والد، فانتفاع تصدق 

                                       
النيابة يف احلج جائزة يف اجلملة، واخلالف يف بعض صورها لابت بني الفقهاء، ولعل  مراده أن ه ال خالف  (1)

بني مجهور الفقهاء عىل جواز النيابة عن امليت املويص باحلج، وإن ذهب املالكية إىل كراهته. انظر  

(، الرشح الصغري 6/326ختيار لتعليل املختار للمودودي )(، اال4/147املبسوط للرسخيس )

 ).2/218(،حاشية الدسوقي) 1/247للدردير)
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هلم، كام تفضل بذلك  من اهلل عليهم بام ليس لتبع فهو بالنسبة إليهم تفض األ والد

«ينشؤهم للجنة. والعلم عند اهلل تعاىل ناخللق الذيور العني وعىل الولدان واحل
 (1(. 

 الوجه الرابع: النسخ:
    ﴾خب مئ ىئ يئ جب حب﴿: إن قوله تعاىل »نقل عن ابن عباس قوله  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴿ منسوخ بقوله تعاىل  [39النجم  ]

ح فاآلية دلت عىل دخول األبناء اجلنة بصال [21الطور  ] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

« اآلباء
 (2). 
، وجعل الشفاعة لآلباء يف األبناء افقه ابن حزم الظاهري عىل النسخ،قد وو

ولألبناء يف اآلباء .
(3)

 

 والرد عليه بأمرين:
 .  أن ما يف اآلية إخبار ، وال نسخ يف األخباراألول

أن  النسخ ال يصار إليه إال حال التعذر ، واجلمع هنا حمتمل؛ فإن  رفع  الثاني:

اء الزم له كام سبق يف ألبناء إىل درجة اآلباء إكرام لآلباء عىل سعيهم ، وانتفاع األبنا

.(أضواء البيان)قول صاحب 
(4) 

                                       
(، تبيني 24/366(، وانظر  جمموع الفتاوى البن تيمية)471-470/ 7أضواء البيان للشنقيطي)  (1)

القدير البن (، فتح 690 -683  2(، رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز)132/ 5احلقائق للزيلعي) 

 (.133/ 6اهلامم) 

/ 19(، َّناية املحتاج للرميل )142/ 3(، فتح القدير البن اهلامم) 132/ 5انظر  تبيني احلقائق للزيلعي) (2) 

 (.3/339(، حتفة األحوذي)432 -431/ 4(، كشاف القناع للبهويت )340

 (.58الناسخ واملنسوخ البن حزم  ) (3)

روايات عن ابن عباس يف ذلك، وصارإىل أن القول بالنسخ مرفوعا إىل  وقد نقل أبو جعفر النحاس لالث

؛ ألنه إخبار ×وكذا جيب أن يكون ؛ ألن ابن عباس ال يقول هذا إال عن رسول اهلل »، فقال   ×النبي

 (.690-1/689. الناسخ واملنسوخ له )«عن اهلل تعاىل بام فعله 

 (.316  الروح البن القيم ).( انظر471-470/ 7أضواء البيان للشنقيطي ) (4)
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 الوجه الخامس: انتفاء ظاهر اآلية :
قال ابن اهلامم

(1)
فهذه اآللار  »بعدما رسد األدلة عىل انتفاع امليت بسعي غريه   

ها عن كثري قد تركناه حلال الطول يبلغ القدر وما قبلها وما يف السنة أيضا من نحو

  املشرتك بني الكل، وهو أن من جعل شيلا من الصاحلات لغريه نفعه اهلل به مبلغ

ۆ   ﴿ :التواتر، وكذا ما يف كتاب اهلل تعاىل من األمر بالدعاء للوالدين يف قوله تعاىل

ة للمؤمنني ومن اإلخبار باستغفار املالئك .[24]اإلرساء   ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  

 [5]الشورى  ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ ﴿ :قال تعاىل

قطعي يف حصول االنتفاع بعمل الغري فيخالف ظاهر اآلية التي استدلوا هبا، إذ 

ظاهرها أنه ال ينفع استغفار أحد ألحد بوجه من الوجوه؛ ألنه ليس من سعيه فال 

افته فتتقيد بام مل هيبه يكون له منه يشء، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها عىل رص

«العامل، وهو أوىل من النسخ 
 (2)

 . 

ال خيصص هذه اآلية إال ما  بام تقدم يف رشح هذا الدليل؛ وأنه: عنه ويجاب

 .لبت يف الن ص الصحيح من قبول الدعاء والصدقة ونحومها
 البقرة ]  ﴾ی  ی  ی    ىئ  ىئ    ىئ ﴿ قوله تعاىل  :الدليل الثاني من القرآن

134] .   

 (3).فقد دلت اآلية عىل أن  اإلنسان يؤاخذ بفعل نفسه، وال يؤاخذ بفعل غريه
                                       

كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس، تفقه بالرساج قاريء اهلداية،  هـ( 861-790ابن اهلامم )( (1

يف أصول  التحرير)، و(يف رشح اهلداية فتح القدير )وأخذ احلديث عن أيب زرعة العراقي، من كتبه  

 (.16/188(، النجوم الزاهرة البن تغري بردي)2/86، انظر ترمجته  اجلواهر املضية للقريش)(الفقه

 (.3/143فتح القدير البن اهلامم ) (2)

 (.431/ 4كشاف القناع للبهويت) (3)
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 املرء ال ينتفع بعمل بأَّنا تدل باملفهوم عىل أن   وقد نوقش اًلستدًلل باآلية

غريه، ولكن منطوق األحاديث التي استدلوا هبا عىل انتفاعه بالدعاء، والصدقة قد 

م املنطوقدلت عىل خالفه، وإذا تعارض املف  (1).هوم، واملنطوق ُقد 
إذا  » :قال × أ ن رسول اهلل يب هريرة أحديث  الدليل الثالث من السنة:

أو علم ينتفع  ،إًل من صدقة جارية :مات اإلنسان انقطع عنه عمله إًل من ثالثة
 .(2)«هلأو ولد صالح يدعو  ،به

فاحلديث نص  عىل أن  عمل امليت ينقطع بموته، إال هذه الثاللة املذكورة فيه؛ 

ا يف احلقيقة من سعيه وكده وعمله، وليس إهداء لواب القراءة منها. ألَّن 
(3)

 

وقد ُرد  االستدالل باحلديث بأن  اخلالف يف عمل غريه ال يف عمله هو
قال  ،(4)

وال حجة هلم يف اخلرب الذي احتجوا به؛ ألن ه إن ام دل  عىل انقطاع عمله، »ابن قدامة  

وليس هذا من عمله، فال داللة عليه فيه، ولو دل عليه كان خمصوصًا بام سل موه، 

«عدى إىل ما منعوهفيت
احلديث ال يدل عىل انقطاع »  (تبيني احلقائق)، وقال يف  (5)

عمل غريه والكالم فيه، وليس فيه يشء مما يستبعد عقاًل؛ ألن ه ليس فيه إال جعل ما 

له من األجر لغريه، واهلل تعاىل هو املوصل إليه، وهو قادر عليه، وال خيتص ذلك 

«بعمل دون عمل
(6). 

                                       
 (.432، 4/431) (  انظر  كشاف القناع للبهويت(1

 (.13سبق خترجيه ص ) (2)

 ( .7/94(، )1/205انظر  رشح مسلم للنووي ) (3)

 (.432، 4/431) انظر  كشاف القناع للبهويت (4)

 (.2/426لكبري البن قدامة)شمس الدين( )الرشح ا  (5)

 (.6/133(، فتح القدير البن اهلامم )5/132تبيني احلقائق للزيلعي ) (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=5007#docu
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وال  ال حثهم عليه،مل يندب إليه أمته، و ×رسول اهلل  أن  : ابعالدليل الر 

أرشدهم إليه بنٍص، وال إيامء، وإنام ندهبم إىل الصدقة والدعاء، فدل عىل عدم 

 (1).مرشوعيته
 ، وال السلف الصالح أن ه مل ينقل عن أحد من الصحابة  الدليل الخامس:

م كانوا هُيُدون لواب القراءة لألموات،  (2).ولو كان خريًا لسبقونا إليه أَّن 
ا مل دة عىل نفي ماهال علم له به، فإن هذه ش أن  هذا القائل قائل بام:  والرد عليه

حرضهم عليه، بل  من فعلون ذلك وال يشهدونوا يله، فام يدريه أن السلف كانيعم

يام  يكفي اطال
داء ال  والتلفظ بنية اإلهع عالم الغيوب عىل نياهتم ومقاصدهم، ال  سي

ط.يشرت
(3) 

بأن ه ما من نوع من أنواع الرب املرشوعة إال وقد نقل عنهم فيه  : وأجيب عنه

الكثري الطيب، حتى الصدقات التي رصح القرآن بتفضيل إخفائها عىل اإلبداء 

املن واألذى والرياء املبطلة  تكريام للفقراء وسرتا عليهم ، وملا قد يعرض فيها من

ألن   ;يقع  للموتى ليست كذلك حتى إن املراءة هبا مما ال يكاد. وقراءة القرآن هلا

الذي يقرأ لغريه ال يعد من العباد املمتازين عىل غريهم فيكتمه خوف الرياء . لم 

نصبوا أنفسهم لإلرشاد والقدوة والدعوة إىل اخلري من الصحابة  أين الذين

وع من الرب الذي عم  بالد فعل يف هذا الن مل  يؤلر عنهم قول وال والتابعني ، مل  

اإلسالم بعد خري العصور لو كان مرشوعا؟ فهل يمكن أن يقال إَّنم كانوا يرتكون 

                                       
(، 5/131) (، تبيني احلقائق للزيلعي1/25رشح النووي عىل مسلم)(، وانظر 7/431تفسري ابن كثري) (1)

 (.509/ 1جلليل لعليش) (، منح ا431/ 4كشاف القناع للبهويت) 

 (.7/465تفسري ابن كثري) (2)

 (.499الروح البن القيم) (3)
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األمر بالرب كام قيل جدال إَّنم أخفوا هذا النوع منه وحده ؟ كال، إَّنم كانوا هداة 

.بأقواهلم وأعامهلم ، وتألري األعامل يف اهلداية أقوى
1)) 

 القياس من وجوه:: استدلوا بسادسالدليل ال
 (2).قياس القراءة عىل الصالة يف عدم الوصول؛ ألن  كاًل منهام عبادة بدنية.1

 بأمور: عن القياس على الصالةالمخالفون  وأجاب
ه لبتت انتفاع اإلنسان بعمل غريأبأنه معارض باألدلة التي  :الوجه األول

إذا  »:  ها حديثله للنصوص الواردة يف ذلك التي من وصوكالدعاء املجمع عىل
« اإلنسان مات

 .يندل بمإذ الكل ع (3) 
إن  »  × ر، قال  قال رسول اهللاارض بحديث احلجاج بن دينأنه مع ا:وثاني

عنهما مع صيامك،  وأن تصوم ،تكصال عبر بعد البر أن تصلي عليهما ملمن ا
(4(« كصدق عنهما مع صدقتت وأن

 . يهويعني أب
ر اإلمام مسلم يف ، وذكحتجاجال يصلح لاليف عن احلديث ضأب والرد عليه:

  أن  سبب ضعفه  انقطاع سنده؛ كونه مسند إىل احلجاج بن دينار، وهو (صحيحه)

 ×وأقل ما يمكن أن يكون بينه وبني النبي  »من تابعي التابعني ، قال الن ووي  
دينار  النان  التابعي والصحايب ، فلهذا قال عبد اهلل بن املبارك   بني احلجاج بن

 (5).« مفاوز تنقطع فيها أعناق املطى  أي انقطاع كثري ×وبني  الن بي 
                                       

 (.8/298تفسري املنار ملحمد رشيد بن عيل رضا)  (1)

 (.509/ 1( منح اجلليل لعليش )(2

 (.13( سبق خترجيه ص)(3

، ومل أجده فيه، 143 /3(، وكذا ابن اهلامم يف فتح القدير3/176عزاه يف حتفة األحوذي إىل الدراقطني ) (4)

قال »(، وأسلم بن سهل الرزاز يف تاريخ واسط، لم قال    59/ 3وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه)

 (.188/ 1 . («وكيع  الصالة االستغفار، والصوم الصدقة 

 (.176/ 3(، وانظر  حتفة األحوذي ) 1/89صحيح مسلم) (5)
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من مات » قال  ×أن  رسول اهلل  أن ه يعارض حديث السيدة عائشة  ثالثاً:
متفق عليه «يهلوعليه صوم صام عنه و 

(1). 
ت الس   رابعاً:  ه، وكذانة عىل أن احلج املفروض يسقط عن امليت بحج ولي  ن ص 

غريه لاحلج املنذور يسقط عن امليت بعم
(2). 

أن  األصل يف باب العبادات والقربات الت وقيف، وال يترصف فيه  :الوجه الثاني

بأنواع األقيسة واآلراء، فتكون القراءة بدعة منكرة ، وال يثاب فاعلها ، و ال ينتفع 

ب ت  إليه
 (3).هبا من ُوهي

اجلنة، وليس يف قدرة العبد أن  جيعلها لنفسه  أن  لواب القراءة هو  الوجه الثالث

 (4).فضاًل أن  جيعلها لغريه
 (5).أن  نفع القراءة ال يتعدى فاعله، فال يتعداه لوابه  الوجه الرابع
بأن  تعدي الث واب ليس بفرع لتعدي الن فع، لم هو باطٌل بالصوم :  وأجيب عنه

واحلج والدعاء. 
(6) 

، بل قد نب ه عليه بوصول  ×أن ه مل يرشد إليه الن بي  بعدم التسليم: وأجيب عنه

وم عىل وصول  دقة عىل وصول سائر العبادات املالية، ونب ه بوصول الص  لواب الص 

، احلج املركب من املالية والبدنيةواخرب بوصول لواب لواب سائر العبادات البدنية،

 (7).فاألنواع الثاللة لابتة بالن ص واالعتبار
                                       

 ( .2/803اللفظ له، ومسلم يف صحيحه) (، و 35/ 3رواه البخاري يف اجلامع الصحيح)  (1)

 (. 3/221الفروق للقرايف)  (2)

 املرجع السابق. (3)

 (.80/ 5(، املغني البن قدامة)131/ 5تبيني احلقائق للزيلعي)  (4)

 (.7/465(، تفسري ابن كثري)426/ 2انظر  الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين( )  (5)

 (.2/433انظر  املغني البن قدامة)  (6)

 (.308-307الروح البن القيم)  (7)
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عاء، عىل بالقياس الوصول عىل واستدلوا» يوطي، فقال الس فقهووا  الد 

دقة،  عن يكون أن   بني الثواب نقل يف فرق ال فإن ه والوقف، واحلج، والصوم، والص 

، أو أو وقٍف، صدقٍة، أو حٍج،
ٍ
 ( 1).«قراءٍة  أو دعاء

 مل ×صوص يف بعض العبادات دون بعض بأن ه وعل ل ابن القيم ورود الن  
يبتدئهم باإلرشاد إىل الصدقة واحلج وغريها، بل خرج ذلك خمرج اجلواب هلم، 

فهذا سأله عن احلج عن ميته، فأذن له ، وهذا سأله عن الصيام عنه، فأذن له، وهذا 

 (2).سأله عن الصدقة، فأذن له، ومل يمنعهم مما سوى ذلك
ه  قهإياهم بذلك عىل إطال ×بأن  عدم ابتداء الرسول : وأجيب عنه دليٌل عىل أن 

ليس من دينه ، وإال مل يكن مبينًا ملا أنزل إليه كام أمر به وهذا حمال . وسؤال أوللك 

األفراد إياه دليل عىل أَّنم مل يكونوا يعلمون من نصوص الدين، وال من السنة 

فلذلك استفتوه فيه، ومل يستفتوه يف العمل عىل غري  العملية ما يدل عىل رشعيته،

؛ لنص  القرآن يف منعه.الوالدين
(3) 

 :أدلة القائلين بانتفاع األموات بقراءة القرآنالمطلب الثاني: 
 أدلة أصحاب المسلك األول القائلين بهبة الثواب: الفرع األول:

استدل من قال بوصول إهداء لواب قراءة القرآن للموتى، وأن ذلك ينفعهم 

بسعي غريه من دعاء واستغفار  بعموم النصوص الصحيحة الدالة عىل انتفاع امليت

وصدقة ، وأن  عمومها فيه داللة عىل انتفاع امليت بالقراءة
   وذلك عىل ماييل، (4)

                                       
(، حتفة  373/ 10 احلنفي ) الزبيدي مرتىض اإلحياء للحافظ ( ، رشح131( رشح الصدور للسيوطي)(1

 (.3/340األحوذي) 

 (.346الروح البن القيم ) (2)

 (.229/ 8تفسري املنار ملحمد رشيد بن عيل رضا ) (3)

 (.2/423املغني البن قدامة ) (4)

األصل أن كل من أتى بعبادة ما، له جعل لواهبا لغريه، وإن نواها عند »  (الدر املختار)احلصكفي يف وقال 
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  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴿ قوله تعاىل  أوًًل: من القرآن:

 [21الطور  ] ﴾ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
بل  هلم، األوالد ليس ت اآلية عىل أ ن  السعي الذي حصل به رفع درجاتدل    

 ةيهم أوالدهم؛ ليتمتعوا يف اجلنل  هو من سعي اآلباء أقر اهلل عيوَّنم بسببه، بأن رفع إ

 (1).وهذا دليل عىل أن اإلنسان قد ينتفع بسعي غريه من قراءة ونحوها م،ؤيتهرب
 من السنة: ثانياً: 

ملحين عظيمين أ أتى بكبشين × أن  رسول اهلل»   حديث جابر  .1
بسِم اهلِل، واهلل أكبر، اللهم عن محمد  ما، وقال:فأضجع أحده ،نأقرنين موجوئي

«بالبالغ يوأمته ، من شهد لك بالتوحيد، وشهد ل
)2) . 

يف احلديث تعليم منه عليه الصالة والسالم أن  اإلنسان ينفعه عمل غريه، إذ 

 (3).جعل لواب أضحيته ألمته، واالقتداء به هو االستمساك بالعروة الولقى
                                       

 (.1/172) «الفعل لنفسه؛ لظاهر األدلة

 (.471/ 7أضواء البيان للشنقيطي)  (1)

(، والبيهقى يف السنن 4/177(، الطحاوي يف مشكل اآللار) 105/2) (مسنده )أخرجه أبو يعىل ىف   (2)

 (.9/268الكربى)

 . « رواه أبو يعىل وإسناده حسن »(  4/22قال اهليثمي  يف جممع الزوائد )

بكبشني أملحني أقرنني  ×ضحى النبي » ، وفيه   وأصل احلديث عند الشيخني من رواية أنس 

(، 7/101. أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح ) «ذبحهام بيده وسمى وكرب ووضع رجله عىل صفاحهام

 (.3/1556لم يف صحيحه ) ومس

، وعن غريه من الصحابة؛  للداللة عىل أن  وقد أورد ابن اهلامم احلديث بطرقه املتعددة عن جابر 

 (.3/143احلديث م شهور، وجيوز تقييد عموم اآليات به .  فتح القدير )

 (.143/ 3(، فتح القدير البن اهلامم ) 132/ 5تبيني احلقائق للزيلعي)  (3)
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يده مارواه أبو داود بسنده عن رشيك، عن أيب احلسناء، عن احلكم عن يؤ .2

بكبشني، فقلت له  ما هذا؟ فقال  إن رسول اهلل  يضحي عل يا رأيت » حنش، قال 

«أوصاين أن ُأضحي عنه، فال أزال أضحي عنه
 ((1. 

بعد موته، ويذكر  × كان يضحي عن النبي   اأن  عليً   به ووجه اًلستدًلل

 .ه بذلك، وهذا نصٌّ يف جواز األضحية عن امليترأم أنه

فه ابن حجر وغريه أن  احلديث إسناده ضعيف والرد عليه : لتفرد أهل  ؛، ضع 

وسوء ،  -لم فيه غري واحدتك   - الكويف الكوفة به، واختالفهم يف حنش بن ربيعة

شيخه »  قال ابن القطان ،أيب احلسناءشيخه هالة جلرشيك القايض الن خعي، وحفظ 

 «فيه أبو احلسناء ال يعرف حاله
(2)

. 

حديث غريب ال »وقال   ، واستغربه،هبذا اإلسنادأخرجه الرتمذي احلديث  و   

. «نعرفه إال من حديث رشيك
(3(. 

وللحديث طريق آخر
قيوضّعفه البيه، صححه احلاكم (4)

(5)
حتفة )يف ه ورد  ،  

 مل أجد يف التضحية عن امليت إين  »فال يرقى به إىل الصحة ، وقال ، (األحوذي

ا حديث عيل فضعيف كام عرفت  (6).«منفردًا حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وأم 
                                       

  (.3/136(، والرتمذي يف سننه)417/ 4اه أبو داود يف سننه ) رو (1)

 (، تلخيص احلبري البن حجر267/ 1(، وانظر   املجروحني البن حبان)3/136( سنن الرتمذي )(2

(3/203.) 

 (.3/136سنن الرتمذي ) (3)

 (.288/ 9)( ، والبيهقي يف السنن الكربى 1495( ، والرتمذي ي سننه )1/149عند أمحد يف مسنده) (4)

 (.230 -4/229احلاكم يف املستدرك ) (5)

 (.5/66التحفة ) (6)
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جعل صهيب  قال  ملا أصيب عمر  حديث أيب موسى األشعري .3

إن  الميت ليعذب  » قال  ×أما علمت أن النبي  يقول  وا أخاه! فقال عمر 
 . (1) « ببكاء الحي

يرضه فالقراءة تنفعه، واهلل أكرم من أن يوصل عقوبة املعصية فإذا كان البكاء 

إليه، وحيجب عنه املثوبة.
(2)

 

 هور العلامء يرون محل احلديث عىل من وَّص  بأنمج أن   والجواب عنه :     

عذب ببكاء أهله عليه ونوحهم ؛ ذت وصيته ، فهذا يُ ف  ناح بعد موته فُنُيبكى عليه ويُ 

وأما من بكى عليه أهله، وناحوا من غري وصية منه، فال  . يهألنه بسببه ومنسوب إل

(3) [164]األنعام     ﴾ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ﴿  يعذب لقول اهلل تعاىل
 

 في سفرة ×انطلق نفر من أصحاب النبي »: قال  دى سعيبحديث أ.4
، فوهميهم، فأبوا أن يضو اء العرب فاستضافيلوا على حي من أحز سافروها حتى ن

 مم خم حم  ﴿  ق يَ ْتِفل عليه ويقرألفَانط» حتى قال: لك الحيفلدغ سيد ذ
، (4) عقال، فانطلق يمشى وما به قلبة نا نشط ممفكأن [2الفاحتة  ] ﴾ ىم

 فقدموا على رسول الل ه»ثم قال:  « الذى صالحوهم عليه قال: فأوفوهم جعلهم
ا قد أصبتم اقسمو  :لوما يدريك أنها رقية ؟ ثم قا :لفذكروا له ، فقا× 

  (5). «×فضحك رسول الل ه.«اواضربوا لي معكم سهمً 

                                       
 (.496/ 4(، صحيح مسلم) 35/ 5صحيح البخاري ) (1)

 (.426/ 2الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين()  (2)

 (.6/228(، رشح مسلم للنووي) 397/ 2( انظر  املوافقات للشاطبي ) (3

ب ٌة( أي  علة، وقيل ل (4) ل   لعلة قلبة  ألن الذي تصيبه يقلب من جنب إىل جنب ليعلم موضع الداء.)ق 

 (.93-92/ 3صحيح البخاري ) (5)
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 وهو ما -بالقصد احلي نفعت وخففت عن أن  الفاحتة إذا اخلرب عليه دّل  الذي

ه النبي   إذنه بغري العبادات من عنه يقع امليت أوىل؛ ألنّ  هبا امليت نفع كان- ×أقر 

 1)).احلي، وكذا سائر القرآن من اليقع ما
اقرءوا يس على »  ×أنه قال  قال رسول اهلل  يسار حديث معقل بن .5

«موتاكم
 (2). 

عىل املوتى، وهذا دليل عىل  -وهي من القرآن-بقراءة سورة يس  ×فقد أمر 

 أن القراءة تنفعهم، وإال ملا كان يف األمر هلم بقراءة يس فائدة.

ي ؛ لتخفيف ا وقد ُرد  االستدالل باحلديث      آلالم ، بأن ه خاٌص باملحترضي

وأمارات املوت، وتسهيل خروج الروح.
(3) 

وأجاب عنه الشوكاين بأن  اللفظ نص 

ابن وقال  ،(4).ةٍ يصار إليه إال لقرين جماٌز، فال ت رض  املح يناوله للحتيف األموات، و

 .« وليس من سعيه فكذلك امليت(يس)إذا انتفع املحترض بقراءة سورة» لقطانا
(5)

 

                                       
 (.1/370.(، رشح اإلحياء للزبيدي)3/89مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ) (1)

 (.5/132تبيني احلقائق للزيلعي) (2)

ن أبيه ، عن معقل بن يسار به يف سنن ، ع –وليس بالنهدي  –واحلديث عن سليامن التيمي، عن أيب عثامن 

(، ورواه أمحد يف 57/ 8(، والبخاري يف التاريخ الكبري)465/ 1(، وسنن ابن ماجة )188/ 3أيب داود)

 .)3/383(، والبيهقي يف السنن الكربى )565/ 1(، واحلاكم  يف املستدرك) 27-5/26مسنده)

 (.5الروح البن القيم) (3)

 (.4/29نيل األوطار ) (4)

 (. 35القول باإلحسان العميم يف انتفاع امليت بالقرآن العظيم )  (5)

هو شمس الدين حممد بن عيل القطان العسقالين، الزم قايض القضاة هباء هـ(  813-730) وابن القطان

القول باإلحسان العميم يف )الدين بن عقيل، من تالميذه  ابن حجر العسقالين، وله رسالة بعنوان  

 البن امللقن. (رشح احلاوي)، و(ت بالقرآن العظيم انتفاع املي

(، إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر  58 -4/57انظر ترمجته  طبقات الشافعية البن شهبة )

 (.9/155(، شذرات الذهب البن العامد )2/476)
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، االضطراب يف اإلسناد:لعلل لالث؛ عف إسنادهبضكام نوقش احلديث     

 .الوقف، جهالة أيب عثامن وأبيه

وأعل ه ابن القطان»قال ابن حجر  
باالضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال  (1)

أيب عثامن وأبيه، ونقل أبو بكر بن العريب عن الدارقطني أن ه قال   هذا حديث 

 .(2) «حديث  ضعيف اإلسناد جمهول املتن، وال يصح يف الباب
ن العلامء بعضها، ومنها   ما وأجيب عنه: أخرجه اإلمام أمحد  بأن له توابع حس 

ف بن احلارث ي  ض  حدلني املشيخة أَّنم حرضوا غُ »يف مسنده من طريق صفوان   

( ، قال   فقرأها صالح ه، فقال   هل منكم من أحد يقرأ )يسالثاميل حني اشتد سوق

 فكان المشيخة يقولون :» غ أربعني منها قبض ، قال  بن رشيح السكوين ، فلام بل
، قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها

 .( (3«دعند ابن معب
، ورجاله بن احلارث  في  ض  فهذا سند صحيح إىل غُ »قال الشيخ األلباين  

هالتهم تنجرب بكثرهتم لقات غري املشيخة ، فإَّنم مل يسموا، فهم جمهولون ، لكن ج

ال سيام وهم من التابعني . وصفوان هو ابن عمرو، وقد وصله ورفعه عنه بعض 

فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض املرتوكني  «إذا قرئت . . .  »الضعفاء بلفظ   

. رواه  «( إًل هون اهلل عليهما من ميت يموت فيقرأ عنده )يس»:  واملتهمني بلفظ

                                       
 (.  5/39بيان الوهم واإلهيام له) (1)

بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف )املحدث، صاحب  احلافظ  هـ (  628 - 562وهو ابن القطان الفايس )

  .انتقد به أحكام عبد احلق ابن اخلراط (كتاب األحكام 

 (.1/257(، شجرة النور الزكية ملحمد خملوف )7/225انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 .( 104/ 2التلخيص احلبري ) )2(

 (.105/ 4املسند ) (3)
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عن مروان بن سامل عن صفوان بن عمر، وعن رشيح  (صبهانأخبار أ)أبو نعيم يف 

عن أيب الدرداء مرفوعًا به
(1) . 

  ل الساجي وأبو عروبة احلراينوقا «ليس بثقة» ا قال أمحد والنسائيومروان هذ

عن أيب الدرداء، وأيب ذر »قه رواه الديلمي إال أنه قال   . ومن طري«يضع احلديث»

 (2).«... ×قاال   قال رسول اهلل 
 أن  احلديث ضعيف بكل طرقه كام قال والرد على تصحيح األلباني للحديث :

نه األلباين ضعيف أيضًا؛  في  ض  الدارقطني، وكذا حديث غُ  بن احلارث الذي حس 

 (3).جلهالة املشيخة
ر  على م من»   × ، قال   قال رسول اهللّ  عيّل بن أيب طالبحديث . 6

أجره لألموات  بى عشرة مرة ، ثم وهدإح ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ المقابر وقرأ
 (4(. «ات من األجر بعدد األمو  ُأْعِطيَ 

فضائل )رواه أبو حممد اخلالل يف ، بأن  احلديث باطل موضوع:  وأجيب عنه

عن عبد اهلل بن أمحد بن عامر عن أبيه عن عيل الرضا عن  (صسورة اإلخال

آبائه
(5)

 تلك نسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن وضعه»(  امليزان)يف  قال الذهبي ،

.«، أو وضع أبيه-عبد اهللأي -
(6)

(اللسان)وتبعه احلافظ ابن حجر يف  
(7)

، لم 

                                       
 (1/188أخبار أصبهان) (1)

 . (5861(، السلسلة الضعيفة له ) 1/138إرواء الغليل لأللباين) (2)

 ). 20-19ضعف حديثي التلقني واقرؤوا عىل موتاكم يس لعيل بن حسن احللبي ) انظر  القول املبني يف(3)

(، حاشية ابن 131/ 5(، وانظر  تبيني احلقائق للزيلعي )102 -1/101فضائل سورة اإلخالص)(4)

 (.1/243عابدين )

 املرجع السابق.(5) 

 ( .390/ 2ميزان االعتدال ) (6)

 (.452/ 3(  وانظر  السلسلة الضعيفة لأللباين )425/ 4لسان امليزان ) (7)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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تنزيه الرشيعة ) وتبعه ابن عراق يف، (1)(األحاديث املوضوعة ذيل)السيوطي يف 

 . )2)(حاديث الشيعة املوضوعةأاملرفوعة، عن 

(رشح الصدور)أن  السيوطي قد سكت عنه يف   والرد عليه:
أن  الشيخ كام ، (3)

وسكت عنه (تارخيه)عزاه إىل الرافعي يف  (كشف اخلفاء)إسامعيل العجلوين يف 
(4)

 ،

يمنع االحتجاج به،  عفه الوهذا يدل عىل أن  احلديث قد يكون ضعيفًا إال أن  ض

 وإال ملا سكت عنه بعض العلامء.
، (ذيل األحاديث املوضوعة)السيوطي قد أشار إىل ضعفه يف  بأن   وأجيب عنه :

فاحلديث موضوع باعرتافه ، أما صنيع  فسكت عليه!(رشح الصدور)وذهل عنه يف 

  ، وهو(كشف اخلفاء)ف ملا وضع له كتابه الشيخ إسامعيل العجلوين فهو خمال

!، و هذا مما يوقع يف الوهم أو (عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس الكشف)

إن  سكوت أهل » من أهل االختصاص، قال األلباين االلتباس خاصة إذا وقع 

االختصاص عن احلديث قد يوهم من ال علم عنده به أن  احلديث مما يصلح 

                                       
 (144ذيل األحاديث املوضوعة )(1) 

 (. 74 -73/ 1تنزيه الرشيعة ) (2) 

مي احلجازي الشافعي، هو سعد الدين، عيل بن حممد بن عيل الكناين، الشا هـ( 963-907وابن عراق )

 . (نرش اللطائف يف قطر الطائف )، و (رشح عىل صحيح مسلم)له  

(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة 490-10/489انظر ترمجته  شذرات الذهب البن العامد )

 (. 7/218هـ( )1408)ت

 (.130انظر  رشح الصدور)(3) 

 (.2/382انظر  كشف اخلفاء )(4)  

هو أبو الفداء، إسامعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي، أخذ عن أيب  هـ( 1162 -1087والعجلوين)

كشف اخلفاء ومزيا اإللباس )املواهب احلنبيل، وحممد الكاميل، وتتلمذ عليه الشهاب أمحد العطار، وله  

 .(الفيض اجلاري يف رشح صحيح البخاري)، و(عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس

 (.2/292(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة)100-1/98هرس الفهارس للكتاين)انظر ترمجته  ف
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ل كام يقولون، وهذا ما وقع هلذا لالحتجاج به أو العمل به يف فضائل األعام

وهو  ؛احلديث، فقد رأيت بعض احلنيفة قد احتج هبذا احلديث للقراءة عند القبور

    .)1) «(مراقي الفالح)الشيخ الطهطاوي يف 
ُب ا أخرج.7 احي لال  خلعبد العزيز ص 

(2)
 ال  ق × ن أنس أن  رسول اهلل ع بسنده

وكان له بعدد من فيها  ل ه عنهممن دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف ال»
  (.(3«نةوفتحت له أبواب الج» ويف رواية ، «حسنات

قال احلافظ واليصح االستشهاد به،  بأن  احلديث موضوع وأجيب عنه :

رواه أبو بكر عبد العزيز صاحب اخلالل »: (الفتاوى احلديثية)السخاوي يف 

للشيخ حممد بن  (إىل امليت وصول القراءة جزء)بإسناده عن أنس مرفوعا. كام يف 

ي مل أظفر به وعزاه للطرباين عن أنس، إال أنن إبراهيم املقديس، وقد ذكره القرطبي،

كام عزاه إليه  عبد العزيز صاحب اخلالل احلنبيل أليب بكر (الشايف)إىل اآلن. وهو يف 

ق من طري  (تفسريه)أخرجه الثعلبي يف » قال األلباين .  يصح املقديس، وأظنه مل

                                       
إىل الدار قطني، وأظنه ومهًا، فإين  مل أجد غريه  -أي الطهطاوي –وقد عزاه هذا »(. قال األلباين  117)(1) 

، (السنن)راد به كتابه عزاه إليه، لم إن  املعروف عند املشتغلني هبذا العلم أن  العزو إىل الدار قطني مطلقًا ي

 (. 325. أحكام اجلنائز )«وهذا احلديث مل أره فيه 

حاشية الدر عىل )أمحد بن حممد بن إسامعيل، فقيه حنفي ، اشتهر بكتابه  هـ( 1231 -000الطهطاوي ) 

كشف الرين  )، و (حاشية عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح )، وله  (املختار رشح تنوير األبصار

 . (ان املسح عىل اخلفنيعن بي

-2/81(، معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة)468-1/467انظر ترمجته  فهرس الفهارس للكتاين)  

82.) 

هو عبد العزيز بن جعفر أبو بكر الفقيه احلنبيل املعروف بغالم  هـ ( 363 -هـ282صاحب اخلالل )  (1)

ملقنع ، وكتاب اخلالف مع الشافعي، وكتاب اخلالل صاحب اخلالل الفقيه، له املصنفات احلسنة منها  ا

 (.10/459القولني، وخمترص السنة، وله غري ذلك يف التفسري واألصول. انظر ترمجته  تاريخ بغداد )

 (.3/1228مرقاة املفاتيح للمال عيل القاري)(3)
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لنا أيوب بن مدرك عن أيب عبيدة عن احلسن حدلنا أيب حدحممد بن أمحد الرياحي  

عن أنس بن مالك مرفوعا
،  «وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل»، مث قال:(1)

، فاحلمد هلل  -مراده اإلمام السخاوي- لووقف عىل إسناده جلزم بعدم صحتهو

«واملنة احلمد ته. فلهستطعنا الكشف عن علا حتى ;الذي أوقفنا عليه
2) )
 . 

نجاين   بن عيلّ  د. أخرج أبو القاسم سع8 قال    وائده عن أيب هريرةف يف الز 

من دخل المقابر، ثم قرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الل ه »  × ل اهللول رساق
 ما قرأت من كالمك ألهل أحد، وألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب

(3)والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى الل ه تعالى المقابر من المؤمنين
». 

بأن  احلديث ضعيف ال حيتج به؛ ألن  كتب الفوائد يف الغالب  وأجيب عنه 

قال اإلمام أمحد  يصنفها علامء احلديث لرواية األحاديث الغريبة التي ال تصح،

  فائدة، إذا سمعت  أصحاب احلديث يقولون  هذا حديث غريب، أو»  

ث أو حديٌث ليس له فاعل م أنه خطأ ، أو دخل حديٌث يف حديث أو خطأ من املحد 

 (4).«إسناد 
حاديث وإن كانت األ وهذه»إال أن  السيوطي قال  ومع ضعف هذه األحاديث 

ٍ  لك ملسلمني ما زالوا يفا فة فمجموعها يدل عىل أن لذلك أصال وأنّ يضع رص 
مي

ذلك كله  ن ذلك إمجاعا ، ذكرا فكريكملوتاهم من غري ن ويقرأون وعرص جيتمعون

«ةسألفه يف املل  جزء أ املقديس احلنبيلي يف احلافظ شمس الدين بن عبد الواحد
)5). 

                                       
 (119/ 8( تفسري الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعلبي ) (1

 (. 192(، وانظر   أحكام اجلنائز له ) 3/397ة ) سلسلة األحاديث الضعيف (2)

 (.3/1228مرقاة املفاتيح للمال عيل القاري )(3)

 (.1/142الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي )(4)

 (.2/212(، بدائع الصنائع للكاساين)2/569(، وانظر  املغني البن قدامة)311 (رشح الصدور(5)
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 كعها يدل عىل أن لذلوقوله فمجم»فقال   عن ذلك،  وقد أجاب المباركفوري

عىل أن لذلك أصال أم ال، وليس كل  انظر هل يدل جمموعهيه تأمل ، فليال فصأ

 .أصال ايدل عىل أن هل ن عدة أحاديث ضعافجمموع م
رص  ٍن املإفأما قوله  و

 ،رص جيتمعون ويقرأون ملوتاهموع سلمني ما زالوا يف كل مي

اجتامعهم  -هم نع ريض اهلل- نيالصاحل ففيه نظر ظاهر ، فإنه مل يثبت عن السلف

«يان باإلسناد الصحيحبي لبوته فعليه العم ملوتاهم ومن يدّ هتوقراء
 (1). 

 بما يلي:من القياس القياس، فقد استدلوا  ثالثاً:
إهداء لواب الصدقة، والعتق إهداء لواب القرآن مثله مثل أن.1

(2)
، واحلج عىل 

 والقياس على ذلك من وجوه:أحد القولني ، 

 القياس من نفعه ولوابه، وهذا ل  عبادة، وبر، وطاعة، فوص   أن  الكل   األول:

 . علامء بهالذي احتج مجهور ال اجليل،

إن  احلج والدعاء واالستغفار كلها عبادات بدنية، وقد أوصل »قال ابن قدامة  

.«اهلل نفعها إىل امليت، فكذلك ما سواها 
(3) 
أن  العاص بن وائل السهمي أوصى أن » واستدل له بحديث عبد اهلل بن عمرو 

عمرو أن يعتق عنه يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه 
فقال: يا  ×، فأتى النبي ×الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول اهلل 

رسول اهلل إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، 
إن ه لو كان مسلماً »: ×وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اهلل 

                                       
 (.3/275رشحه عىل الرتمذي )(1)

 (.25/ 1رشح النووي عىل مسلم ) (2)

 (.79/ 5(، املغني )425/ 2الرشح الكبري البن قدامة )شمس الدين() (3)
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فلو كان » ، )ويف رواية( «عنه بلغه ذلك فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم
«أقّر بالتوحيد فُصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك

 (1). 
 أن  الكل صدقة عىل امليت .: الثاني

 فيها، اختالف ال التي الصدقة الباب هذا أصل» ( التذكرة) يف قرطبيال قال

 إذ والدعاء، واالستغفار، القرءان، قراءة تصل فكذلك لواهبا، للميت يصل فكام

 . باملال ختتص ال الصدقة فإنّ  صدقة، ذلك كل

: ما تقول في قوله تعالى قلت لعمر بن الخطاب ، قال  يعىل بن أمية فعن
ت مما بعج ؟ فقال:[101النساء  ] ﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب    ﴿ :

ل ه بها عليكم ال صدقة تصد ق» :، فقال× ه ، فسألت رسول الل هنعجبت م
(2) « هصدقت وافاقبل

. 

من أحدكم  ىمسال يصبح على كل»  ، أنه قال× ين النبعن أيب ذر، عو
ل تهليلة صدقة، وكل كل تحميدة صدقة، و كصدقة، فكل تسبيحة صدقة، و 

، ويجزئ من ةونهي عن المنكر صدق، وأمر بالمعروف صدقة، رة صدقةيتكب
 فأفاد القبور، زيارة العلامء استحب وهلذا، (3)«ىعهما من الضحكعتان ير كذلك ر 

 (4).«الرشع عرف يف الصدقة لفظ يشملها القراءة أنّ 
 فعلها إذا امليت إىل األعامل لواب وصول عىل متظاهرة أن  النصوص الثالث:

 مل املسلم ألخيه وهبه فإذا للعامل، الثواب حق فإن   القياس، حمض وهذا عنه، احلي

 .موته بعد من له وإبرائه حياته، يف ماله هبة من يمنع مل كام ذلك، من يمنع

                                       
 ( .17( سبق خترجيه ص )1)

 (.1/478صحيح مسلم ) (2)

 (.498/ 1صحيح مسلم ) (3)

 (.1/277التذكرة للقرطبي )(4)  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8543
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8543
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 تقوم ونية ترك، جمرد هو الذي الصوم، لواب بوصول×  النبي نب ه قدو

 القراءة، لواب وصول اجلوارح، عىل بعمل وليس اهلل، إال عليه يطلع ال بالقلب،

 األوىل. بطريق العني وتراه األذن، تسمعه باللسان عمل هي التي

 هللا أوصل وقد املفطرات، عن النفس وكف حمضة، نية الصوم أن   ويوضحه

 فوصول النية، إىل تفتقر ال بل ونية، هي عمل التي بالقراءة فكيف امليت، إىل لوابه

 (1).األعامل سائر وصول عىل تنبيه فيه امليت إىل الصوم لواب
واستدلوا أيضًا بالقياس عىل الدعاء الثابت باإلمجاع انتفاع امليت به مع أن ه .2

ليس من سعيه
 (2). 

 :ه أمرانيم، فإن الدعاء فيعىل الدعاء ال يستق أن القياس والجواب عليه:

اللهم اغفر له،    مهلو املغفرة يف قوحالذي هو مدلوله ن همتعلق أحدهما:

 مل جى حصوله للميت، وال حيصل إال له، فإنهر  لوابه، فاألول هو الذي يرواآلخ

 .عا للميت باملغفرة ديدع لنفسه، وإنام

يس للميت من لفهو للداعي فقط، و -اب عىل الدعاءووهو الث:- والثاني

 (3).اب، فالقياس عىل الدعاء غلط، وخروج من باب إىل ب ءالثواب عىل الدعاء يش
 من فيها بام له واالستشفاع امليت، النتفاع إال رشعت ما اجلنازة .أن  صالة3

 دعاء من الصالة تشتمل عليه ما امليت إىل يصل كان فإذا واستغفار، ودعاء، قراءة،

 يف والتفريق بسواء، سواء ن،آالقر من عليه تشتمل ما إليه يصل فكذلك ، غفارواست

                                       
 (، اإلنصاف للمرداوي567، 2دامة)بن ق(، املغني ال455-454رشح العقيد الطحاوية البن أيب العز) 1))

(2/558.) 

 (.510/ 1(  منح اجلليل لعليش ) 2)

 (.510/ 1)  (، منح اجلليل لعليش192/ 3)  الفروق للقرايف3))
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حمل النزاع يلزم  يف نص وهذا مقبول، حتكم غري مشموالهتا بني الواحدة العبادة

العمل به
(1)

. 

 أنه منه، فأحله احلقوق، من حق امليت ذمة يف له كان إذا احلي أن   عىل . وأمجعوا4

 بالنص احلي ذمة من سقط ذمة احلي، فإذا من يسقط كام منه، ويربأ ينفعه،

 امليت ذمة من فسقوطه بل رده، به يرض مل ولو بنفسه، له أدائه إمكان مع واإلمجاع،

 واإلسقاط، باإلبراء انتفع وإذا وأحرى، أوىل أدائه من يتمكن ال حيث باإلبراء

 فإذا الواهب، حق ملالع لواب فإن   بينهام،  فرق وال واإلهداء، باهلبة فكذلك ينتفع

 هو وغريه الدين من احلقوق من امليت ما عىل أن كام إليه، انتقل للميت، جعله

حق  فكالمها ذمته، من وسقط إليه، اإلبراء وصل أبرأه فإذا احلي، حق حمض

 أحدمها، وصول يوجب الرشع قواعد من قاعدة أو قياس أو نص فأي  للحى،

اآلخر. وصول ويمنع
(2) 

بت دليل حيرم القراءة عىل امليت ال من القرآن، وال من السنة، وال .أن ه مل يث5

  أحد من أئمة املذاهب.  به ج  ر  ح  

ىل اتع اهلل ألن إعطاء الثواب منبحصول االنتفاع ؛  ه ال امتناع يف العقل. أن6

جعل الثواب له ب يتفضل عىل من عمل ألجله عليه، فله أن اقتحق اسال إفضال منه

 .اًس واب من غري عمل رأالث ضل بإعطاءكام له أن يتف

ت املستمع يأن  القول بحصول أجر القراءة إذا قرئ عند القرب للم واجلواب عنه 

أمر فيه وال َّني  ال يصح؛ النعقاد اإلمجاع عىل أن الثواب يتبع األمر والنهي، فام ال

ذا مل إي، وهاألوامر والنوا متى انقطع عنهو، واملاته؛ بدليل املباحياب فول ال

                                       
 (.5توضيح البيان لوصول لواب القرآن لعبد اهلل بن الصديق الغامري ) 1))

 (.122-1/121الروح البن القيم) 2))
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لبهائم ا مستمعني، أال ترى أنوا نايكونوا مأمورين ال يكون هلم لواب، وإن ك

 (1).ىوتستامع فكذلك امل  االبالقراءة وال لواب هلا؛ لعدم األمر هلا ب اواتنصتسمع أ
 أدلة أصحاب المسلك الثاني:الفرع الثاني: 

 استدل من اشرتط الدعاء حلصول انتفاع امليت بالقراءة بام ييل  

 الدليل األول من اإلجماع:
 حكى اإلمام النووي اإلمجاع عىل انتفاع امليت بالدعاء عامةً 

(2)
 ناب ، ونص  

هدى له أه لو قرأ يف بيته ونإ»النتفاع به بعد القراءة، فقال  عىل ا (املدخل) يفاحلاج  

قال  اللهم  وا له، أاهبوغ من تالوته وهب لروهلا أنه إذا فصلوصلت، وكيفية و

خيه، والدعاء يصل  أا له فإن ذلك دعاء بالثواب؛ ألن يصل إىلاهبوعل لاج

 مالله  دعاء بأن يقول كمن أراد وصول قراءته بال خالف فليجعل ذل، خالف بال

.«واب ما أقرأ إىل فالنل لصأو
(3) 

 والسالم الصالة عليه أن هيف صحيحه أخرج البخاري   الدليل الثاني من السنة

 .((4«كِ ل وأدعو ،فأستغفر لك ،ذاك لو كان وأنا حي» :  عائشة للسيدة قال
 تشمل الكلمة هذه فإنّ  ، «لكِ  عوأدو » قوله عموم  احلديث هذا يف الشاهد حمل

 إليصال القرآن يشء من قراءة بعد الرجل دعاء ذلك يف فدخل بأنواعه، الدعاء

 . ( فالن إىل قرأت ما لواب أوصل اللهم)  : قول بنحو للميت الثواب

 ، واستدلوا به بام ييل الدليل الثالث من القياس

ام الدعاء؛ ألنه إذا يقوم مق أوصل لواب ما قرأناه أن الدعاء بقولنا   اللهم .1

                                       
 (.3/192) ( الفروق للقرايف1)

 (.7/90رشح صحيح مسلم ) 2))

 (.1/266( املدخل)3)

 (.7/119أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح )4) )
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 (1).لري هذا يف سائر األعامنفعه الدعاء بام ليس للداعي فام له أوىل، وجي
 ينفعهم ألمواتل الدعاء أن   عىل العلامء أمجع»   (األذكار) يف النووي اإلمام قال

 فاملشهور القرءان لواب قراءة وصول يف العلامء واختلف» : قال لم ،لوابه ويصلهم

 إىل أصحاب الشافعي من مجاعة وذهب،  يصل ال أنه :ومجاعة الشافعي مذهب من

 إىل قرأته ما لواب أوصل اللهم : فراغه بعد القارىء يقول أن فاالختيار ، يصل أنه

.« فالن
(2) 
 (3).ولة للميت أرجى للقباءالقر ء عقبأن الدعا.2

وحمور أدلة هذا املسلك القياس عىل الدعاء املجمع عىل انتفاع امليت به، وقد 

من أنه قياس مع  –بام سبق  -أجيب عىل االستدالل بالدعاء والقياس عليه 

الفارق؛ ألن الثواب يف الدعاء للداعي فقط، وليس للميت من الثواب عىل الدعاء 

 الف يف وصول الثواب وعدمه، فدل عىل بطالن االستدالل به.يشء، واخل

هو  «اللهم أوصل لواب ما قرأته إىل فالن»ويمكن الرد عليه بأن قول الداعي  

 الدعاء طمعا بفضل اهلل واستدرار رمحته، وهذا أرجى للقبول ووصوله للميت.

 أدلة أصحاب المسلك الثالث: الفرع الثالث: 
 املجاورة؛ حلصول االنتفاع، فقد استدلوا بام ييل  أما القائلون باشرتاط

 أوًًل: من السنة: 
: أما إنهما لى قبرين، فقالع × مّر رسول اهلل»ال  حديث ابن عباس ق.1

ا اآلخر مذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأعليعذبان وما ي
                                       

 (.3/258) (، إعانة الطالبني  للبكري6/92حاشية الشربامليس )1) )

 (.287( األذكار)2)

 (.1/244( حاشية ابن عابدين)3)
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، ثم غرس على نيناثه بفشق   قال: فدعا بعسيب رطب ،فكان ًل يستتر من بوله
 .(1) «سافف عنهما ما لم ييبخ، ثم قال: لعله أن ياهذا واحدا وعلى هذا واحد

 القبور؛ رجاء عىل األشجار من احلديث جواز غرس يستفاد :وجه الدًللة 

التخفيف عىل األموات، وإذا كان يرجى التخفيف بتسبيح اجلريد ، فتالوة الرجل 

 التسبيح من من وأنفع أعظم إنسان من نآلقرا املؤمن للقرآن من باب أوىل، وقراءة

عود
(2(. 

 أن ه عىل دليل وفيه» : اجلريدتني حديث ذكر البغوي بعد الفقيه وقال املحدث

(3) ولواًبا بركة يشء كل من أعظم ألنه القبور؛ عىل قراءة القرءان يستحب
».  

د رجاء اويؤ.2 ،فقد ×أصحاب النبي  لتخفيف بتالوة القرآن فعل بعضك 

  أن بريدة بن الحصيب األسلمي الصحابي»  (حهيصح) يف ر البخاري كذ
«انأوصى أن يجعل في قبره جريدت

 (4). 
 فعل مثل فعل النبيب تربك هـه أنــففي»  (رشح مسلم)ال النووي يف  ــق

×»(5). 
                                       

 (.1/240السياق له) ، ومسلم يف صحيحه، و410/(1أخرجه البخاري يف صحيحه) 1))

(، رشح منتهى اإلرادات 131، وانظر  رشح الصدور للسيوطي)202/(3رشح مسلم للنووي)2) )

 (.1/276(، التذكرة للقرطبي)260(، غاية املنتهى للبهويت)1/163للبهويت )

 (.1/273( يف رشح السنة)3)

الشافعي، حمي السنة، تفقه  هو أبو حممد ، احلسني بن مسعود بن الفراء ه( 516 -436والبغوي ) بعد 

يف فقه  (التهذيب )، و (معامل التنزيل)، و(رشح السنة)عىل القايض حسني بن حممد شيخ الشافعية، له  

 الشافعية.

 (.80-6/79(، شذرات الذهب البن العامد)1/281انظر ترمجته  طبقات الشافعية البن شهبة)

 بسند صحيح. انظر  فتح الباري البن حجر (، ووصله ابن سعد1/399( رواه البخاري تعليقًا )4)

(1/320.) 

 (.3/202(  رشح مسلم للنووي )5)



 (ه1436 ذو الحجة)العدد العشرون                       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

307 

، وأن  الرس  يف ختفيف ×أن  وضع اجلريد عىل القرب خاص به  والجواب عنه:

ودعائه هلام، وهذا ×ين مل يكن يف نداوة العسيب، بل يف شفاعته العذاب عن القرب

إىل الرفيق األعىل، وال لغريه من  ×مما ال يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله 

؛ ألن  االطالع عىل عذاب القرب من خصوصياته عليه الصالة والسالم، ×بعده 

  قال تعاىل  نص القرآنوهو من الغيب الذي ال يطلع عليه إال الرسول كام جاء يف 

 .[26 اجلن ] ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ﴿

ومل يره  محل احلديث عىل عمومه، بريدة كأن  »وقد رد عليه ابن حجر بقوله   

ب أم ال أن اللعكوننا ال ن نيلزم م خاصا بذينك الرجلني، وال ذ  تسبب له يف  نم أُيع 

ال  ال ندري أرحم أم ال أنا  يمنع كوننب، كام الُعذ   ف عنه العذاب أن لوفأمر خي

بل  ،ة، وليس يف السياق ما يقطع عىل أنه بارش الوضع بيده الكريمةمحندعو له بالر

ى بريدة بن احلصيب الصحايبمحيتمل أن يكون أ بذلك، فأوَّص أن  ر به، وقد تأس 

«أن يتبع من غريه  قربه جريدتان، وهو أوىل ع عىلضيو
 (1)

. 
أنه يظهر من ترصف اإلمام البخاري أن  ذلك  مرين: األول:عنه بأ وقد أجيب

 .خاص هبذين الرجلني، فلذلك عقبه بقول ابن عمر  إنام يظله عمله

أن ذلك خاص هبام القول  البخاري ويظهر من ترصف» : ابن رشيد قال

صوصية هو الصواب ، ألن الرسول عليه الصالة والسالم مل يغرز اجلريدة باخل

عىل قبور علم تعذيب أهلها ، ومل يفعل ذلك لسائر القبور ، ولو كان سنة لفعله  إال

باجلميع ، وألن اخللفاء الراشدين وكبار الصحابة مل يفعلوا ذلك ، ولو كان مرشوعا 

«لبادروا إليه 
 (2)

. 

                                       
 (.1/320( فتح الباري )1)

 املرجع السابق.2) )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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واحلديث ال يدل عليه حتى لو  ،ال حجة فيه؛ ألن ه رأي بريدة أن  رأي  الثاني

مرشوعية وضع اجلريد عند  بن احلصيب  كان عامًا، كام أن ه ليس يف فعل بريدة

 (1).زيارة القبور، وغاية ما فيه جعل اجلريدتني مع امليت يف قربه، وهي قضية أخرى
 .(2) «موتاكم على يس واأاقر »  سارن يب معقل حديث.3

غفر  إًل اآلخرة والدار اهلل يريد رجل يقرؤها ًل ن،آالقر  قلب يس» ويف رواية 
(3) «مموتاك على وهاأواقر  له، اهلل

واألمر بقراءهتا فيه داللة ظاهرة عىل انتفاع 

 األموات بقراءة سورة يس، وغريها مثلها.

الرواية ضعيف ، وفيها من مل يسم، ومل ينسب، ومل  إسنادبأن  وأجيب عليه:

يصح يف الباب  هذا حديث جمهول املتن، وال»يولق؛ ولذلك قال الدارقطني   

«حديث
 (4). 

 رفعه    هريرة أيب عن فوائده يف الزنجاين عيل بن سعد القاسم أبو وأخرج.4
 [1اإلخالص ] ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ الكتاب،  ة بفاتح قرأ ثم المقابر دخل من»

 كالمك من قرأت ما ثواب جعلت إني قال: ثم [1 التكالر] ﴾ژ  ڑ   ﴿و
                                       

 (.202( أحكام اجلنائز لأللباين)1) 

 (.51سبق خترجيه  ص )2) )

يه عن رجل عن أبيه عن مطوالً من رواية معتمر عن أب (26/  5)الرواية هبذا اللفظ أخرجها اإلمام أمحد  )3)

البقرة سنام القرآن وذروته، ونزل مع كل آية منها لامنون ملكا، »  :معقل بن يسار مرفوعا بلفظ

أو فوصلت بسورة البقرة  -واستخرجت   )اهلل ال إله إال هو احلي القيوم( من حتت العرش، فوصلت هبا 

واقرأوها اىل والدار اآلخرة إال غفر له، ، و )يس( قلب القرآن، ال يقرأها رجل يريد اهلل تبارك وتع-

ـ الثانية يف « عن أبيه»( وليس عنده زيادة  1075)( عمل اليوم والليلة). ورواه النسائي يف «موتاكم عىل

( من طرق عن املعتمر بن سليامن به. انظر  231 - 230، 20/220) (الكبري)اإلسناد، والطرباين يف 

 (.1/50لعبد اللطيف ) (يف امليزان قلب القرآن يس)حديث 

 .16-15، القول املبني لعيل احللبي   784(. 104/ 2التلخيص احلبري البن حجر)4) )
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«تعالى اهلل إلى له شفعاء كانوا والمؤمنات، المؤمنين المقابر ألهل
وهو ، (1) 

 ضعيف كام سبق.

 سورة فضائل يف السمرقندي حممد وأبو تارخيه يف والرافعي النسائي وروى.5

 مرّ  من»    × اهلل رسول قال»قال     طالب أيب بن عيل حديث من اإلخالص
 أعطي لألموات، أجره وهب ثم مرة، عشرة أحد اهلل هو قل وقرأ ر،المقاب على
 عدد األموات األجر من

»
 وهو أيضًا مما سبق تضعيفه.، (2)

عىل واستدلوا عىل ذلك بعدة روايات، وهي ، أن ه فعل الصحابة والسلف ثانياً:

  لاللة أقسام
 ه فعل األنصار:: ما روي من أن  القسم األول

 لهم مات إذا األنصار كانت» :قال الشعبي عن (اجلامع) يف لاخلال   أخرج -
 .(3)«نآالقر  عنده يقرأون قبره، إلى اختلفوا ميت

 : من أمرينهذا األثر ضعيف اًلستدًلل ب
باب ما يقال عند »أن  األلر عند ابن أيب شيبة ، وقد ترجم له بقوله   األول:

يقرأون عند امليت بسورة  ارــصـت األنـكان»  ظـبلفو ـوه ،«رضي املريض إذا ُح 

«البقرة
(1) 

 .فظهر هبذا أن  األلر ليس يف القراءة عند القرب بل عند االحتضار، 

                                       
 (.59سبق خترجيه ص ) 1))

 للعقيدة الطحاوية  يف رشحه قال ابن جربينوالقراءة عند القرب من األمور املنكرة عند غالب العلامء  

عند القبور، والصالة يف املساجد أفضل من الصالة عند فالدعاء يف املساجد أفضل من الدعاء »(  77)

والصواب هو قول اجلمهور؛ وهو أنه ال .القبور، وكذلك القراءة يف املساجد أفضل منها عند القبور

يقصد القرب للقراءة عنده، بل إذا أرد أن هيدي للميت قراءة أو ذكرًا قرأها عند أهله أو يف بيته أو نحو 

  .«ذلك

 (.57ه )سبق خترجي 2))

 (.14(، وذكره ابن القيم يف كتابه الروح)1/89( اجلامع)3)
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 في سنده جمالدًا؛ وهو ابن، ضعفه ابن حجر، فضعيف اإلسناده أن الثاني:

 «ليس بالقوي، وقد تغري  يف آخر عمره»ابن حجر  سعيد، قال احلافظ 
( (2

.
 

 ، وأخذ اإلمام أحمد بروايته:عن ابن عمر روي  : ماالقسم الثاني
 -لنا عيل ابن موسى احلداد اق  حدل  أخربين احلسن بن أمحد الور  قال اخلال  

 جنازة، يف اجلوهري قدامة بن وحممد حنبل بن أمحد مع كنت» قال  -وكان صدوقاً 

 راءةالق إن هذا يا :أمحد له فقال القرب، عند يقرأ هرير رجل جلس دفن امليت فلام

 أبا يا «حنبل ألمحد بن قدامه بن حممد قال املقابر، من خرجنا فلام ، بدعة القرب عند

 شيًلا؟ عنه كتبت هل قال  ، لقة قال احللبي؟ إسامعيل بن مبرش يف تقول ما اهلل عبد

عن  ،عبد الرمحن بن العالء بن اللجالج بن بن إسامعيل مبرش أخربين قال .نعم  قال

وقال:  ،ذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاأنه أوصى إ»  أبيه
 : له فقل الرجل إلى فارجع» : أحمد له فقال « سمعت ابن عمر يوصي بذلك

«يقرأ
 هذا»  األذكار أمايل يف حجر ابن ، وقال(األذكار)حسنه النووي يف . (3)

 . «حس موقوف
                                       

 (.15(،  وذكره السيوطي يف رشح الصدور)2/455مصنف ابن أيب شيبة)  1))

 (.1/109(،  وتقريب التهذيب )104/ 2تلخيص احلبري)  2))

(، 4/93ن الكربى بسنده )، والبيهقي يف السن)88( أخرجه اخلال ل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر )3)

إيذا أدخلتموين قربي فضعوين يف اللحد وقولوا  باسم اهلل وعىل سن ة »وفيه  أن العالء بن اللجالج قال  

يل   الرتاب ×اهلل  رسول ُسن وا ع  وخامتتها فإين رأيت ابن عمر  رأيس أول البقرة واقرأوا عند سنًا ، و 

 .« ذلك يستحب

الج بن العالء بن الرمحن مرفوعًا  عن عبد ورواه الطرباين يف معجمه أبيه قال  قال يل أيب  عن الل ج 

الج أبو خالد  رسول وعىل ملة اهلل بسم فأحلدين، فإذا وضعتني يف حلدي فقل  مت أنا إذا بني  يا» قال  الل ج 

 ×عت رسول اهلل وخامتتها ، فإين سم البقرة رأيس بفاحتة عند اقرأ لم سنًا الرتاب ، لم سن  عيلّ × اهلل
 (.3/44. جممع الزوائد )«رجاله مولقون  ». قال اهليثمي  « يقول ذلك
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ألن   ؛ن أمحد نظرأن  يف لبوت هذه القصة ع والجواب عنه من وجوه: األول:

، وكذلك شيخه عيل بن موسى احلداد ، جمهولشيخ اخلالل احلسن بن أمحد الوراق 

ق هذا، اوإن  قيل يف هذا السند أن ه كان صدوقًا، فإن  الظاهر أن  القائل هو الور

  .حاله عرفوالذي ال يُ 

لل عن سمعت أمحد س»  خمالف ملا رواه أبو داود يف مسائله قال أن ه الثاني:

 «القراءة عند القرب؟ فقال  ال
مذهبه  وينتج من اجلمع بني الروايتني عنه أن  ، (1)

 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  .كراهة القراءة عند القرب إال عند الدفن

عىل القبور. وهو قول مجهور السلف وعليها  آننقل اجلامعة عن أمحد كراهة القر»

«هقدماء أصحاب
 (2)

 . 

السند هبذا األلر ال يصح عن ابن عمر، ولو فرض لبوته عن اإلمام  أن   الثالث:

ألن  عبد الرمحن ابن العالء بن اللجالج معدود يف املجهولني، كام  ؛أمحد وذلك

 ، «ما روي عنه سوى مبرش هذا » يشعر بذلك قول الذهبي يف ترمجته من )امليزان( 

ومن طريقة رواه ابن عساكر
ا توليق ابن، (3) حيان إياه فمام ال يعتد به؛ ملا اشتهر  وأم 

حني قال يف  (التقريب)به من التساهل يف التوليق، ولذلك مل يعرج عليه احلافظ يف 

 «مقبول»املرتجم  
(4)

عليه يف   احلديث كام نص  وإال فلني   -يعني عند املتابعة- 

.  ومل يتابعه أحد عىل هذه الروايةاملقدمة، 
(5)

 

                                       
 ،(العاقبة) يف كتاب األزدي احلق عبد ، وبمثله يرد عىل ما أورده)224مسائل اإلمام أمحد أليب داود)1) )

وذي حممد بن أمحد أن   وغريمها،  ،(التذكرة) يف والقرطبي  :  يقول  حنبل بن أمحد سمعت » قال املر 

 ألهل ذلك لواب واجعلوا أحد، اهلل هو وقل واملعوذتني، الكتاب، بفاحتة املقابر، فاقرأوا دخلتم إذا»

 (.1/274التذكرة ) « اليهم يصل فإنه املقابر،

 (.362/ 5الفتاوى الكربى )2) )

 (. 399/ 13( امليزان )3)

 (.348) تقريب  التهذيب 4))

 (128/ 2) أللباينانظر  أحكام اجلنائز ل 5))
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، ×، فهو موقوف مل يرفعه إىل النبي ت سنده عن ابن عمرأن ه لو لب الرابع:
 .فال حجة فيه أصالً 

 (املعجم الكبري)، والطرباين يف(شعب اإليامن)بأن  البيهقي يف  وأجيب عنه:

ه مرفوعاً اأخرج
(1)

من طريق حيي بن عبد اهلل بن الضحاك البابيل حدلنا أيوب بن  

قال  سمعت عطاء بن أيب  -وقاص موىل آل سعد بن أيب  -َّنيك احللبي الزهري 

 إذا مات أحدكم »  يقول × رباح قال  سمعت عبد اهلل بن عمر سمعت النبي
كتاب، وعند رجليه ال وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه فاتحة وه،تحبس فال

لم، وقد عمل يكتب إال هبذا اإلسناد فيام أ »قال البيهقي   «هبخاتمة البقرة في قبر 

« ابن عمر موقوفا عليه ذكورة فيه عناءة املرروينا الق
 إسناده»وقال ابن حجر  . (2)

 (3).«حسن
 سنده ضعيف، وله علتان: أن   والرد عليه:

.(التقريب)كام قال احلافظ يف  -ضعيف -البابلتي األولى:
(4)

 

ال أحدث »قال أبو زرعة  .هب بن َّنيك، فإن ه أشد ضعفًا منشيخه أيو الثانية: 

 «منكر احلديثهو   ومل يقرأ علينا حديثه، وقال َّنيك، نعن أيوب ب
(5)

 علق، و

فإذا عرفت » األلباين عىل تصحيح ابن حجر والشوكاين للحديث ، فقالالشيخ 

إسناده »يف حديث الطرباين هذا   (الفتح)ا فالعجب من احلافظ حيث قال يف هذ

(6)(نيل األوطار)! ونقله عنه الشوكاين يف «حسن 
 .!وأقره

                                       
 (.12/444(، الطرباين يف املعجم الكبري )11/471( شعب اإليامن للبيهقي)1)

 (.11/471( شعب اإليامن )2)

 (.143/ 3فتح الباري )3) )

 (.1/593تقريب التهذيب)  4))

 (.3/796الضعفاء أليب زرعة)  5))

((6 (3 /309) 
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، وفيه حييى بن عبد اهلل البابلتي، (الكبري)الطرباين يف رواه »ا اهليثمي فقال  وأم

وهو ضعيف 
( (1

.« منه وفاته أن فيه أيوب بن َّنيك، وهو رش ،
(2) 

 ثالثاً: ما نقل عن اإلمام الشافعي في ذلك:
( بالقرآن امليت انتفاع يف العميم باإلحسان القول) رسالته يف القطان ابن ونقل

 شهاب شيخنا واختاره» ، وقال هقرب عىل بالقراءة امليت انتفاع افعيالش عن

عقيل ابن الدين
(3)

 وقرأ خرًيا، عليه وألنى سعد، بن الليث زار الشافعي أن   وتواتر ،

  (4).« كذلك فكان األمر تدوم أن أرجو»  وقال ختمة، عنده
الشافعي عدم لبوت ذلك عن اإلمام عليه ب شيخ اإلسالم ابن تيميةوقد رد 

 ؛ال حيفظ عن الشافعي نفسه يف هذه املسألة كالم وذلك» :( اإلقتضاء) بقوله يف

.«ألن ذلك كان عنده بدعة 
القراءة ال  أن  القائل بمذهبه خيالف  كما أن  هذا (5)

 كام نقله عنه احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل   ،يصل إهداء لواهبا إىل املوتى

 (6) .[39النجم  ]  ﴾  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب﴿
                                       

 .(44/ 3) الزوائد(  جممع 1)

 (.1/13)  لباينأحكام اجلنائز لأل 2))

( مل أتبينه مما بني يدي من مراجع، و الذي نص  عليه ابن حجر أن  شيخه القطان الزم هباء الدين ابن عقيل  (3

هـ(، وصاهره عىل بنت له من جارية. انظر  إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر  769 -694)

(2/476.) 

 (.3/258) ( فتح املعني  للمليباري4)

 /4(، حاشية اجلمل )176 -175/ 3(، حاشية القليويب )6/93) يلـرمـاج للـحتـمـاية الــهـر  نـظـ( ان 4)

67-68.) 

 (.176 -173اقتضاء الرصاط املستقيم ) 5))

 (.31( و)19انظر البحث ) 6))



 انتفاع األموات بقراءة القرآن                                          د. منيرة بنت محمد بن سعيد باحمدان 

314 

 المعقول: ثالثاً:
وصول القراءة للميت إذا كانت بحرضته ؛ ألن حمل القراءة  رجىأنه ي -1

. محةالر تنزل
(1) 

أنه حيصل لألموات بركة القراءة ال لواهبا، كام حيصل هلم بركة ارجل  -2

 (2).الصالح يدفن عندهم، أو يدفنون عنده
 كليف، فقد حصلت بركة رسول اهلل  أن  بركة القراءة ال تتوقف عىل الت   -3

لخيل والدواب وغريمها، كام لبت باجلملةل ×
(3)

فينبغي أن ال هيمل أمر املوتى  ،

من القراءة ، فلعل الواقع يف ذلك هو الوصول هلم، وليس هذا حكام رشعيا.
(4) 

 أن   كان مرادهم ما رواه أبو نعيم عن أيب هريرة  أن ه إن والجواب عليه:

حين، فإن الميت يتأذى ادفنوا موتاكم وسط قوم صال » قال   × رسول اهلل
 (5).«، كما يتأذى الحي بجار السوءبجار السوء
هذا خرب باطل ، ال أصل له من »  ، قال ابن حبان ث موضوعفهو حدي

 6)).« روى مثل هذا اخلرب مرفوعا وجب جمانبة  روايته نوم،  ×كالم رسول اهلل
ره مجاعة من العلامء من استحباب الدفن بجوار وإن  كان مرادهم ما ذك

استنباط من الصاحلني، فلم يذكروا دلياًل رصحيًا عىل ذلك من السنة، وإن ام هو جمرد 

                                       
 (.1/244ين )( حاشية بن عابد1)

 (. 1/510) ( ، منح اجلليل لعليش3/193) ( الفروق للقرايف2)

هرب فرسا بسوط، فكان ال ُيسبق بعد ذلك، بعد أن كان بطيء احلركة  ×ُروي أنه  »رايف  ( قال الق3)

يست دعيهم إليه بنطحي رأ سه الباب  × كان يذهب إىل  بيوت أصحاب رسول اهلل -عليه السالم  –ومحاره 

ري ذ لك من بركاته   من مراجع. (، ومل أجده يف غريه فيام بني يدي  3/193الفروق ) .«عليه السالم  -وغ 

 (.1/510( ، منح اجلليل لعليش)3/193( الفروق للقرايف)4)

 (6/354( حلية األولياء)5)

يم  بن األشعث، قال ابن ( 6)
يف أول سنده  داود بن احلصني بن عقيل بن منصور، وقد انفرد به عن إيبراهي

 (. 191-190/ 1املجروحني ) « والبلية يف هذا احلديث من داود هذا»حبان  
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عليه الصالة  -أن موسى» بعض األحاديث، كام استنبط بعضهم ذلك من حديث 
 «حجرلما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من اأَلرض المقدسة رمية ب -والسالم

متفق عليه
(1)

. 

األرض  باب من أحب الدفن يف »للحديث بقوله   وقد بّوب البخاري

 (2).انتهى «املقدسة أو نحوها 
واهلل - وسى أن  يدنيه من األرض املقدسةومعنى سؤال م» قال ابن بطال 

؛ لفضل من ُدفن يف األرض املقدسة من األنبياء والصاحلني، فاستحب  -أعلم

امت، كام يستحب جريهتم يف املحيا؛ وألن الفضالء يقصدون جماورهتم يف امل

«املواضع الفاضلة، ويزورون قبورها ويدعون ألهلها
ويف هذا » : وقال النووي، (3)

ن اركة، والقرب من مدافبالفاضلة واملواطن امل عاستحباب الدفن يف املواض

«نياحلالص
 (4) 

احلديث ليس رصحيًا يف ذلك ،  وال خيفى أن  » وقد رد  ذلك الشيخ املنجد بقوله 

استحباب الدفن يف األرض الفاضلة، ومل  ذ منه اإلمام البخاري وهلذا أخ

                                       
 (.4/1842( ، صحيح مسلم )2/90( اجلامع الصحيح للبخاري )(1

 (.2/89اجلامع الصحيح  للبخاري)2) )

 (.1/291) (، وانظر  كتاب املجروحني البن حبان3/325( رشح صحيح البخاري البن بطال )3)

هو أبو احلسن، عيل بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، ويعرف بابن  هـ( 449-000وابن بطال )

 .(االعتصام)، و (رشح صحيح البخاري )حام، كان من كبار املالكية، عني باحلديث، وألف فيه  الل

 (.3/283(، شذرات الذهب البن العامد)2/827انظر ترمجته  ترتيب املدارك للقايض عياض)

، (األم)قال الشافعي يف » :(، وهو املذهب ، قال النووي يف املجموع15/128( رشح مسلم للنووي)4)

يستحب الدفن يف أفضل مقربة يف البلد ملا ذكره املصنف ، وألنه أقرب إىل »قديم، ومجيع األصحاب   وال

(، وينظر   مغني املحتاج 5/246) «الرمحة ، قالوا   ومن ذلك املقابر املذكورة باخلري ودفن الصاحلني فيها

 .)2/52للخطيب الرشبيني )
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وقد ورد عن غري واحد من السلف . يستنبط استحباب الدفن بجوار الصاحلني

 :وأهل العلم الوصية بالدفن بجوار بعض الصاحلني

 فأوَّص ابن مسعود أن  يدفن بجنب قرب عثامن بن مظعون -
(1)

 ،

وأوَّص غالب بن جربيل صاحب اإلمام البخاري أن يدفن إىل جنب البخاري
( (2

 .

وأوَّص أبو بكر اخلطيب احلافظ أن يدفن إىل جانب برش بن احلارث
( (3. 

فمن اقتدى هبؤالء العلامء واألئمة، وأوَّص أن  يدفن بجوار فالن من الصاحلني 

  ورود لعدم – بذلك ينتفع أن ه نجزم ال كن ا وإن –فال ينكر عليه 
ٍ
 السنة من يشء

، غري أن  املنكر الذي جيب إنكاره، وَّني الن اس عنه  أن  يويص بدفنه يف ذلك يثبت

مكان معني، أو بجوار فالن، تربكًا هبذا امليت، وأن ه سينفعه بذاته، أو يشفع له عند 

ل، اتكاالً فهذا ال أصل له، وهو اعتقاد فاسد، قد حيمل الناس عىل سوء العم. اهلل

.«عىل شفاعة فالن من الناس
(4)

 

 
 
 

                              

                                       
 . (208/ 3الثقات البن حبان ) 1))

 . (3/201واملفرتق للخطيب البغدادي) ( املتفق2)

 . (5/34( تاريخ دمشق البن عساكر )3)

 (.129865( فتاوى الشيخ املنجد رقم )4)
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 املبحث الرابع
 الرتجيح

، وأمجل جب عيّل تلخيصهاألدلة واملناقشات، وااألقوال وكثري من  بعد عرض

    -بعد عرض األقوال واألدلة -ذلك يف النقاط التالية

  وانتفاعه به أصل متفق عليه يف أن  إهداء لواب األعامل الصاحلة للميت

 الدعاء والصدقة مطلقًا.

  أن األحاديث الواردة يف صحة انتفاع األموات بسعي األحياء يف األعامل

البدنية كالصوم، واألعامل املركبة من مال وبدن كاحلج أحاديث صحيحة لابتة يف 

 الكتب الستة السيام الصحيحني منها.

 نص من كتاب وال من القرآن مل يرد فيها  ةأن  مسألة انتفاع األموات بقراء

إنام عمدة من قال بوصول لواهبا وجواز فعلها عن و، السنة ال باجلواز وال بالتحريم

م، وعمدة من قال بعدم امليت هو قياسها عىل ما ورد يف النصوص من احلج والصيا

ت وصوهلا عموم النصوص من القرآن والسنة، وأَّنا عبادة ، واألصل يف العبادا

 .التوقيف، فال جيوز قياسها عىل احلج والصيام

   وحض الناس  أظهر هذه املذاهب هو الوقوف عند ما ورد،وال شك أن

 عىل فعل ما لبت باإلمجاع كونه آكد.

النجم  ] ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب    ﴿قوله تعاىل ن  اتضح من خالل البحث أ

اجلمع بينهام، أو األخذ بظاهر وما لبت من األخبار جماالً ألنظار الفقهاء يف  ، [39

 .أو القياس عليه ×اآلية واالقتصار عىل نوع ما ورد فيه اإلذن من النبي 

امليت ينتفع بقراءة القرآن  ن  بأقال   أن  أضعف املسالك عند القائلني باجلواز من

عنده، باعتبار سامعه كالم اهلل، فهذا مل يصح عن أحد برشط املجاورة وقراءة القرآن 

األئمة املشهورين، وال شك يف سامعه، ولكن انتفاعه بالسامع ال يصح، فإن  من
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لواب االستامع مرشوط باحلياة، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع بموته، بل ربام 

 .يترضر ويتأمل؛ لكونه مل يمتثل أوامر اهلل ونواهيه، أو لكونه مل يزدد من اخلري

  ضعيفًا؛ لضعف اآللار الواردة فيه. وكذا يعد  القول بقراءة القرآن عىل القرب

مل أجد من األئمة والفقهاء من وصف هبة لواب القراءة للميت بأَّنا بدعة إال يف 

 مسألة القراءة عىل القبور.

وعىل هذا ، بام وردت فيه النصوص حمل نظر واجتهاد القراءة إحلاقأن  القول ب

، سواء من ك؛ فال يشء عليهيذهب إىل ذل فمن أخذ هبذا عن اجتهاد، أو تقليد ملن

 سلك طريقة القائلني هببة الثواب ، أو من اشرتط الدعاء للوصول.

-الـفهذه األعم»بن جربين يف رشحه لكتاب العقيدة الطحاوية  اقال الشيخ 

، ولكنه مل ينف × أقرها -مراده ما لبت من انتفاع امليت بالصدقة والصوم واحلج

ها، فيلحق بذلك بقية األعامل بدنية أو ـق بـحغريها، بل ظاهره أن ما يشبهها يل

«مالية
(1). 

فإن  املسألة تدخل حتت طرائق استدرار رمحة اهلل ، وهو ذو الفضل و ال  وختاًما:

 يف اجلزم عن الوقف املختار»من روحه، وال أقول فيها كام قال ابن حجر    سيأ

«منه واإلكثار عمله مع استحباب املسألة
(2)

 إن    : قاله املالكيةولكن أقول بام، 

 احلق فلعل ينبغي إمهاهلا، فال فيه، اخلالف حصل وإن للميت القراءة لواب وصول

 يف وإنام هو رشعي، ُحكم يف اخلالف وليس عنا، ُمغيبة األمور هذه فإن   الوصول،

يقع هل أمر
(3(

 منها القصد كان إذا أما السنية فهي مكروهة، وجه عىل فعلت ، فإذا

                                       
(1( )76.) 

 (.51) ( اجلواب الشايف عن السؤال اخلايف البن حجر2)

(، حاشية 1/284) الدواين للنفراوي (، وانظر  الفواكه2/238( انظر  مواهب اجلليل للحطاب)3)

 (. 1/423وقي)الدس
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فإن القراءة للميت إن .  ذلك يف كراهة للميت فال والربكة والنفع بالثوا حصول

للقارئ، فاملستفيد منها واحد منهام، وال هرر منها عىل أحد. مع  يمل تنفع امليت فه

 رمحة اهللّ وفضله أن يفيد هبا امليت كالشفاعة والدعاء وغريمها. تغليب الرجاء يف
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 امةاخل
وبعد مدارسة أقوال الفقهاء ، واختياراهتم ومسالكهم للمنع واإلباحة ، أقف 

حيث انتهت يب مباحث الدراسة؛ ألرسم خالصة ما أظهرته من نتائج، وذلك عىل 

   ما ييل

لبت بالنصوص املتواترة، وإمجاع سلف األمة، أن املؤمن ينتفع بام ليس من  أوًًل:

 .ت؛ كالدعاء له واالستغفارسعيه يف بعض األعامل والطاعا

ال ينفع اإلنسان إال عمله وحتصيله فحسب. ه أنجاء يف القرآن ما يدل عىل  ثانياً:

جاءت آيات ، كام  [39النجم  ]   ﴾مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  ﴿ :من ذلك قوله تعاىل

ڌ  ڎ   ﴿  ُأخر، تدل عىل أن اإلنسان ربام انتفع بعمل غريه؛ من ذلك قوله تعاىل

 ﴾گ     گ  ڳ  ڳ    ڳ    گژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڎ  ڈ  ڈ  

 .[21الطور  ]

  .وإذا كان األمر كذلك، فقد يبدو أن لمة تعارًضا بني مدلول اآليتني الكريمتني  

ال تعارض بني اآليتني  فحاصل اآلية الثانية   أن األبناء يستفيدون من  ثالثاً:

ن اإلنسان ليس له يف هذه احلياة إال ثبت أاألوىل ياآلية صالح أبنائهم ، وحاصل 

سعي نفسه، ونفت أن يكون له سعي غريه؛ لكن ليس يف اآلية ما يفيد أن اإلنسان 

ال تنايف بينهام ، فتبني ان كال اآليتني تصدق أختها، و ال جيوز له أن ينتفع بعمل غريه

 .إذ هذا هو شأن آيات القرآن الكريم خصوًصا، ونصوص الرشع عموًما ؛ بحال

الراجح يف املسألة هو مذهب احلنفية ومن وافقهم والقائل بأن قراءة  رابًعا:

، فال ينبغي القول نه ظاهر األدلة من الكتاب والسنةالقرآن عىل امليت جائزة؛ كو

 بخالفه، واملباح ال يدعى إليه الناس بل يطلب بضوابطه. 

بت يف كتب الفقهاء، أن القول بأن قراءة القرآن عىل األموات بدعة مل يث خامًسا:

والرواية التي رويت عن اإلمام أمحد كانت ختتص بقراءة القرآن عىل القبور، وهي 
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، يتحقق فيها من النصوص مسألة تتفرع من مسألتنا، وحتتاج إىل دراسة مستقلة

 واآللار التي يتمسك هبا أصحاهبا عامة، واملنترشة بني العوام خاصة.

ة لالنتفاع قول مرجوح، فقد علم مما تقدم عدم القول باشرتاط املجاور سادًسا:

صحة أي دليل من النقل أو العقل عليه؛ إذ لو كانت ... فعال يضيق ما كان واسعا. 

 عدا عن أن ذلك يعارض ما استدل به أصحاب القول الراجح.

القول باشرتاط اهلبة أو الدعاء أمر حتتمله النصوص، والعمل فيه برجاء  :سابًعا

 اهلل وسعة فضله ، واهلل يضاعف ملن يشاء.  استدرار رمحة

تناولت الكثري من الدراسات مسألة انتفاع األموات بسعي األحياء،  ثامًنا:

وغلب عىل هذه الدراسات اإلمجال مما أد ى إىل تداخل األقوال ودمج األدلة وبعد 

 ولذا فإني أوصي بما يلي:الرتجيحات، 

وما ورد فيها من أقوال دراسة مستقلة  أن تتم دراسة كل عبادة وأدلتها أوًًل:

حول هل ينتفع األموات بسعي األحياء؟ ؛ ليزول اللبس وتتضح مسالك العلامء 

 وطرق استنباطهم يف هذه املسائل التي يكثر سؤال الناس حوهلا.

أن نتجنب التبديع يف مسألة انتفاع األموات بقراءة القرآن عامة كام جتنبه  ثانًيا:

وأن نلتزم آداب احلوار وأصوله مع اخلالف، فإين رجعت إىل ما سلفنا الصالح ، 

 يقارب ملتي كتاب وما وجدت ملؤلفيها كلمة نابية، وال تنقيًصا يف أحد.

أن تتم دراسة املسائل التي هلا عالقة بمسألة البحث ، ومنها  مسألة  ثالثًا:

ىل املحترض، االستلجار لقراءة القرآن لألموات، وقراءته عىل القرب، وقراءته ع

 وقراءة سور وآيات بعدد أو كيفية خمصوصة للميت.

، ا صليت عىل آل إبراهيمـ، كمدـحمـى آل مـد وعلــحمـى مـل  علـم صـالله

 .دــيـجـد مــيـمـك حـإن
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 املصادر واملراجع فهرس
ت ) . حممد بن حممد احلسيني الزبيديإتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزبيدي -1

 م.1994-هـ1414(. مؤسسة التاريخ العريب، هـ1205

هـ(. املكتب 1420أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين األلباين. )ت   .أحكام الجنائز -2

 .  م1986 -هـ 1406الرابعة،  اإلسالمي. الطبعة

 . هـ(1206. الشيخ حممد بن عبد الوهاب التميمي النجدي)ت  أحكام تمني الموت -3

جامعة اإلمام  ن حممد السدحان، عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين. عبد الرمحن ب :املحقق

)بدون(. مطبوع ضمن :حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية . الطبعة

 مؤلفات الشيخ.

  : هـ(. املحقق370، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي)ت  أحكام القرآن -4

 .هـ1405 الرتاث العريب  بريوت،حممد صادق القمحاوي. دار إحياء 

مطبعة احللبي  هـ(.683.عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل)ت  اًلختيار لتعليل المختار -5

 م.1937 -هـ 1365  القاهرة. 

عالء الدين أبو  .الخبار العلمية من اًلختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -6

هـ(. حتقيق  حممد حامد الفقي.  803الدمشقي)ت  احلسن عيل بن حممد بن عباس البعيل

 مكتبة السداوي ، بدون تاريخ.

  :. املحقق) هـ256حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري)ت   .األدب المفرد -7

 -هـ1409الثالثة،  :بريوت. الطبعة-حممد فؤاد عبد الباقي. دار البشائر اإلسالمية 

 م.1989

 "حلية األبرار وشعار األخيار في تلخيص الدعوات واألذكار المستحبة في األذكار النووية، أو -8

حميي  :. املحقق)هـ676أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي)ت الليل والنهار".

 م.  1990 -هـ  1410الثانية، :بريوت. الطبعة –دار ابن كثري، دمشق   .الدين مستو

هـ(. 1420حممد نارص الدين األلباين)ت   .لسبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ا -9

 هـ. 1405الطبعة الثانية. املكتب اإلسالمي. 
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أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب  .اًلستيعاب في معرفة األصحاب  -10

عيل حممد البجاوي. دار اجليل، بريوت.  :هـ(. املحقق463القرطبي)ت  

  م. 1992 -هـ  1412األوىل،  :الطبعة

. حممد األمني بن حممد املختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -11

 مـ . 1995 -هـ  1415 لبنان. –.دار الفكر. بريوت )هـ1393الشنقيطي)ت 

هـ(. الطبعة اخلامسة. دار العلم 1396خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل)ت .األعالم  -12

 م. 1980للماليني. 

هـ(. 968موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي )ت  .أحمد بن حنبلاإلقناع في فقه اإلمام   -13

 لبنان.  –عبد اللطيف حممد موسى السبكي. دار املعرفة بريوت  :املحقق

هـ(، الطبعة  885عيل بن سليامن املرداوي)ت .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  -14

 م.1980-هـ1400الثانية. دار إحياء الرتاث العريب.

زين العابدين إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم  .شرح كنز الدقائقالبحر الرائق   -15

 هـ(. دار الكتاب اإلسالمي  بريوت. الطبعة الثانية. بدون تاريخ.970احلنفي)ت 

هـ(. الطبعة الثانية. دار 587. عالء الدين الكاساين )تبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -16

 م .  1982الكتاب العريب   بريوت . 

بشار عواد   :هـ(. املحقق463أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي)ت   .اريخ بغدادت  -17

 م. 2002 -هـ 1422األوىل.  :بريوت. الطبعة –دار الغرب اإلسالمي  معروف.

هـ(. 571أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت   تاريخ دمشق.   -18

 م. 1995 -هـ 1415. دار الفكر.عمرو بن غرامة العمروي :املحقق

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهلل)ت   .التاريخ الكبير  -19

 الدكن. بدون تاريخ. –دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد  هـ(. طبعة256

أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرّزاز الواسطي، أبو احلسن،  .تاريخ واسط  -20

ل)ت ش  األوىل،  :كوركيس عواد. عامل الكتب، بريوت. الطبعة :هـ(. حتقيق292 ب ح 

 هـ. 1406
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هـ(. دار  1021فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي) .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -21

 هـ.1313الكتب اإلسالمي  القاهرة. 

الرحيم أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد  .تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي  -22

 بريوت. بدون تاريخ. –دار الكتب العلمية  هـ(.1353املباركفورى)ت  

املكتبة التجارية  أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي. .تحفة المحتاج في شرح المنهاج  -23

 م. 1983 -هـ  1375بدون طبعة. :الكربى بمرص. الطبعة

بن أمحد شمس الدين  أبو عبد اهلل حممد .التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة  -24

مكتبة دار  د. الصادق بن حممد بن إبراهيم. :هـ(. حتقيق ودراسة671:القرطبي)ت

 هـ 1425األوىل،  :املنهاج ، الرياض. الطبعة

هـ(. 774أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري )ت  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(.  -25

 –ة، منشورات حممد عيل بيضون دار الكتب العلمي حممد حسني شمس الدين. :املحقق

 هـ. 1419 -األوىل  :بريوت. الطبعة

اهليلة  هـ(. 1354حممد رشيد بن عيل رضا)ت تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(.  -26

 م.  1990 املرصية العامة للكتاب.

هـ(. 852. أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت تقريب التهذيب  -27

 . 1986 – 1406األوىل،  :سوريا. الطبعة –امة. دار الرشيد حممد عو :املحقق

أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  .أحاديث الرافعي الكبير التلخيص الحبير في تخريج -28

هـ. 1419الطبعة األوىل،  :دار الكتب العلمية. الطبعة هـ(.852العسقالين)ت  

  .م1989

. يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن يدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسان -29

لعلوي ، حممد عبد مصطفى بن أمحد ا :هـ(. حتقيق463عاصم النمري القرطبي )ت 

املغرب. عام  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  الكبري البكري.

 هـ. 1387 :النرش
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ن، عيل بن حممد بن عيل بن . نور الديتنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة -30

عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد اهلل  :هـ(. املحقق963عبد الرمحن ابن عراق الكناين)ت

 هـ . 1399األوىل،  :بريوت. الطبعة –حممد الصديق الغامري. دار الكتب العلمية 

حممد بن أيب بكر شمس  تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته )حاشية ابن القيم(. -31

 1415الثانية،  دار الكتب العلمية  بريوت. الطبعة هـ(.751لدين ابن قيم اجلوزية)تا

 هـ.

هـ(. 742يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي)ت .تهذيب الكمال في أسماء الرجال  -32

 – 1400األوىل،  :بريوت. الطبعة –د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة  :املحقق

1980. 

وزارة  هـ(. طبعة 354ن أمحد بن حبان الدارمي الُبستي)تحممد بن حبان ب الثقات. -33

املعارف للحكومة العالية اهلندية. دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند. 

 هـ. 1393األوىل،  :الطبعة

هـ(. 671أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي)ت .الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -34

الثانية،  :القاهرة. الطبعة –وين وإبراهيم أطفيش. دار الكتب املرصية أمحد الربد :حتقيق

 م. 1964 -هـ 1384

باس أمحد بن عبد احلليم ابن عزير شمس -جامع المسائل ًلبن تيمية   -35 . تقي الدين أبو الع 

بكر بن  :حممد عزير شمس. إرشاف :هـ(. حتقيق728تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي)ت

 هـ. 1422األوىل،  :دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع. الطبعة .عبد اهلل أبو زيد

 852احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين)ت  .الجواب الشافي عن السؤال الخافي -36

حتقيق  د. عبد الرؤوف بن حممد الكاميل . دار البشائر اإلسالمية دمشق، ضمن  .هـ(

. الطبعة 136الرسالة  12، املجلد  هـ1430سلسلة لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام 

 م.2010-هـ1431األوىل  

صالح  .جواهر اإلكليل شرح مختصر العالمة خليل في مذهب اإلمام مالك إمام دار التنزيل  -37

 بريوت.  –عبد السميع اآليب األزهري. املكتبة الثقافية 
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املكتب  -وت، حممد بن عرفة الدسوقي  دار الفكر، بريحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -38

 م. بدون طبعة.1972-هـ1392التجارية الكربى، 

حممد أمني الشهري  .حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة -39

 م. بدون طبعة.2000 -هـ 1421بابن عابدين. دار الفكر  بريوت. 

د بن إسامعيل أمحد بن حمم .حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح -40

حممد عبد العزيز اخلالدي. دار الكتب  :هـ(. املحقق1231الطحطاوي احلنفي)ت

 م. 1997 -هـ 1418الطبعة األوىل  :لبنان. الطبعة –العلمية بريوت 

هـ(. 957، وأمحد الربليس عمرية ))هـ 1069أمحد سالمة القليويب ) حاشيتا قليوبي وعميرة. -41

 م.1995-هـ1415ن، بدو :بريوت. الطبعة –دار الفكر 

هـ. 450اإلمام أيب احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف سنة  .الحاوي الكبير -42

حتقيق  عيل معوض وعادل عبد املوجود. الطبعة األوىل. دار الكتب العلمية  بريوت. 

 هـ. 1414

راه . صالح سندي. جزء من رسالته لنيل درجة الدكتوحكم إهداء ثواب الحسنات لألموات  -43

هـ. بعنوان  املسائل العقدية 1426-1425من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. لعام 

 ." مجعا ودراسة "املتعلقة باحلسنات والسيلات 

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  .حلية األولياء وطبقات األصفياء  -44

 -هـ 1394حمافظة مرص، بجوار  -السعادة  هـ(.430بن مهران األصبهاين)ت

 م.1974

منصور بن يونس بن  .دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات -45

 -هـ 1414األوىل،  :هـ(. عامل الكتب. الطبعة1051صالح الدين البهوتى احلنبىل)ت

 م.1993

هـ(.  911. اإلمام جالل الدين السيوطّي )تذيل الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة -46

 .  هـ 1432األوىل . زياد النقـشـبـندّي األلري. دار ابن حزم . الطبعة   املحقق 
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حممد بن أيب بكر . الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدًلئل من الكتاب والسنة -47

 بريوت.  –دار الكتب العلمية  هـ(.751ابن قيم اجلوزية )ت 

هـ(. خرج 1051. منصور بن يونس البهوتى احلنبىل )ت عالروض المربع شرح زاد المستقن  -48

 مؤسسة الرسالة. -عبد القدوس حممد نذير. دار املؤيد  :أحاديثه

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي  .زاد المسير في علم التفسير -49

بريوت.  –عبد الرزاق املهدي. دار الكتاب العريب  :هـ(. املحقق597)ت 

 هـ. 1422 -األوىل  :طبعةال

. أبو عبد الرمحن حممد نارص سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة -50

املمكلة العربية السعودية.  -هـ(. دار املعارف، الرياض 1420الدين األلباين )ت 

 م.  1992هـ /  1412األوىل،  :الطبعة

هـ. حتقيق  275يزيد ابن ماجة املتوىف سنة  احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن .سنن ابن ماجة -51

 حممد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب العلمية  بريوت.

هـ(. دار احلديث  275احلافظ أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين)ت  .سنن أبي داود -52

 محص.

. احلافظ أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح -53

 هـ. حتقيق  أمحد حممد شاكر. دار الكتب العلمية   بريوت.279وىف سنة الرتمذي املت

حممد عبد القادر  :. املحقق)هـ458. أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي)تالسنن الكبرى  -54

 م.  2003 -هـ  1424الثالثة،  :لبنان. الطبعة –عطا. دار الكتب العلمية، بريوت 

هـ(. الطبعة األوىل. 303د بن شعيب النسائي)ت احلافظ أيب عبد الرمحن أمح .سنن النسائي -55

 هـ. 1348دار الفكر  بريوت. 

 هـ(.748)ت بو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبيشمس الدين أ .سير أعالم النبالء -56

  : جمموعة من املحققني بإرشاف  شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة :املحقق

 م. 1985هـ /1405،  الثالثة
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هـ(. 516أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي)ت  .شرح السنة -57

دمشق، بريوت.  -حممد زهري الشاويش. املكتب اإلسالمي -شعيب األرنؤوط :حتقيق

 م.1983 -هـ 1403الثانية،  :الطبعة

هـ(. 449. ابن بطال أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك )ت شرح صحيح البخاري  -58

الثانية،  :السعودية، الرياض. الطبعة -مكتبة الرشد  متيم يارس بن إبراهيم. أبو :حتقيق

 م.2003 -هـ 1423

. أمحد ابن حممد الدردير املتوىف الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك -59

هـ. حتقيق  حممد حمي الدين عبد احلميد. الطبعة الثانية. مطبعة حممد عيل 1201سنة 

 .صبيح  مرص

هـ. الطبعة 676. اإلمام حمي الدين حييى بن رشف النووي املتوىف سنة شرح صحيح مسلم -60

 هـ.1407األوىل. دار الريان  القاهرة. 

هـ(. 911. عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور -61

 -هـ 1417ىل، األو :لبنان. الطبعة –عبد املجيد طعمة حلبي. دار املعرفة  :املحقق

 م. 1996

. حممد بن عالء الدين عيّل بن حممد ابن أيب العز احلنفي )ت شرح العقيدة الطحاوية -62

أمحد شاكر. وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد.  :هـ(. حتقيق792

 .هـ 1418األوىل.  :الطبعة

بن قدامة شمس الدين )ت عبد الرمحن بن حممد بن أمحد  .الشرح الكبير على متن المقنع -63

 هـ(. دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.682

هـ(. 1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت  .الشرح الكبير على مختصر خليل -64

  بدون. التاريخ  بدون. :دار الفكر. الطبعة

(. ـه321محد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت. أبو جعفر أشرح مشكل اآلثار -65

 م. 1494هـ، 1415 -األوىل  :شعيب األرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة :حتقيق
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هـ(. حققه وراجع نصوصه 458أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي )ت  .شعب اإليمان  -66

وخرج أحاديثه  د.عبد العيل عبد احلميد حامد. أرشف عىل حتقيقه وختريج 

بالرياض بالتعاون مع الدار  خمتار أمحد الندوي. مكتبة الرشد للنرش والتوزيع :أحاديثه

 م.2003 -هـ 1423األوىل،  :السلفية ببومباي باهلند. الطبعة

،  .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -67 بد  ع  حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن م 

مؤسسة  شعيب األرنؤوط. :هـ(. املحقق354، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )تالتميمي

 .1993 – 1414الثانية،  :الطبعةبريوت.  –الرسالة 

. اإلمام احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل صحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح -68

هـ(. مطبوع مع رشحه فتح الباري. الطبعة الثانية. دار الريان  256البخاري )ت 

 هـ.1409القاهرة. 

للطبعة اجلديدة. مكتبة  حممد نارص الدين األلباين. الطبعة األوىل صحيح سنن أبي داود. -69

 هـ. 1419املعارف  الرياض. 

هـ. مطبوع 261اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي املتوىف سنة  .صحيح مسلم -70

 هـ. 1407مع رشح النووي. الطبعة األوىل. دار الريان  القاهرة. 

هـ(. مؤسسة غراس للنرش 1420حممد نارص الدين األلباين )ت  . ضعيف أبي داود -71

 ه. 1423 -األوىل  :الكويت. الطبعة –والتوزيع 

. ابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي طبقات األولياء  -72

الثانية،  :نور الدين رشيبه. مكتبة اخلانجي، بالقاهرة. الطبعة :هـ(. حتقيق804)ت 

 م. 1994 -هـ  1415

رشف بن أمري بن عيل بن حيدر العظيم آبادي حممد أ .عون المعبود شرح سنن أبي داود -73

 هـ. 1415الثانية،  :بريوت. الطبعة –.دار الكتب العلمية )هـ1329)

حسن  -. مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -74

 م.1994 -هـ 1415الثانية،  :هـ(. املكتب اإلسالمي. الطبعة1243الشطي . )ت 
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. عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، املعروف بابن الصالح )ت ن الصالحفتاوى اب  -75

 –د. موفق عبد اهلل عبد القادر. مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب  :هـ(. املحقق643

 هـ.  1407األوىل،   :بريوت.الطبعة

ىف . احلافظ أمحد بن عيل بن حممد ابن حجر العسقالين املتوفتح الباري شرح صحيح البخاري -76

 هـ. 1409هـ. الطبعة الثانية. دار الريان  القاهرة.  852سنة 

هـ(. دار ابن 1250حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت  .فتح القدير -77

 هـ. 1414 -األوىل  :دمشق، بريوت. الطبعة -كثري، دار الكلم الطيب 

املعروف بابن اهلامم )ت كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس  .فتح القدير  -78

 بدون. التاريخ  بدون. :دار الفكر. الطبعة هـ(.861

. زين الدين أمحد بن عبد العزيز املليباري اهلندي فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين -79

 األوىل. :هـ(. دار بن حزم. الطبعة987)ت  

سليامن بن عمر بن . فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل -80

 هـ( دار الفكر. 1204منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل )ت 

عبد اهلل بن عبد املحسن  :هـ(. املحقق763. حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج )ت  الفروع -81

 م. 2003 -هـ  1424األوىل  :الرتكي. مؤسسة الرسالة. الطبعة

العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  أبو .الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -82

 هـ(. عامل الكتب. 684)ت 

ل )ت  من فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها -83 . أبو حممد احلسن بن حممد البغدادي اخل ال 

دمنهور.  –القاهرة  -مكتبة لينة  حممد بن رزق بن طرهوين. :هـ(. املحقق439

 هـ.1412األوىل،  :الطبعة

. امحد بن غنيم بن سامل النفراوي، دار الفكر، على رسالة بن أبي زيد القيروانيالفواكه الدواني  -84

 م.1995 -هـ 1415الطبعة  بدون طبعة، تاريخ النرش  

ل)تأبو بكر أمحد بن  .القراءة عند القبور -85 د.  :حتقيقهـ(. 311حممد بن هارون بن يزيد اخل ال 

 م. 2003 -هـ 1424األوىل،  :طبعةلبنان. ال –الكتب العلمية، بريوت  حييى مراد. دار
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 حممد بن أ محد بن جزي الكلبي الغرناطي  عباس أمحد الباز، مكة. القوانين الفقهية: -86

عيل بن حسن احللبي. مكتبة  ضعف حديثي التلقين واقرؤوا على موتاكم يس. القول المبين في -87

 املدينة املنورة . ابن القيم ،

هـ(. 235أبو بكر بن أيب شيبة العبيس )ت  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار. -88

 .1409األوىل،  :الرياض. الطبعة –مكتبة الرشد  كامل يوسف احلوت. :املحقق

 هـ.1403. منصور بن يونس البهويت  عامل الكتب، بريوت، كشاف القناع عن متن اإلقناع -89

)ت  إسامعيل بن حممد العجلوين الدمشقي، أبو الفداء .كشف الخفاء ومزيل اإللباس  -90

عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي.  :املكتبة العرصية. حتقيق هـ(.1162

 م.2000 -هـ 1420األوىل،  :الطبعة

. أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )ت الكشف والبيان عن تفسير القرآن -91

األستاذ نظري  :اإلمام أيب حممد بن عاشور. مراجعة وتدقيق :حتقيق(هـ(. 427

 -، هـ 1422األوىل  :لبنان. الطبعة –ساعدي. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ال

 م. 2002

أبو عبداهلل  هـ(.463. أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي )ت الكفاية في علم الرواية -92

 املدينة املنورة. -املكتبة العلمية  السورقي ، إبراهيم محدي املدين.

هـ(. دار 483أيب بكر حممد بن أمحد الرسخيس احلنفي )ت  العالمة شمس الدين .المبسوط -93

 م.1993 -هـ1414الكتب العلمية  بريوت. الطبعة األوىل، 

هـ(. دراسة 463أبو بكر أمحد بن عيل بن لابت اخلطيب البغدادي )ت  .المتفق والمفترق -94

 1417األوىل،  :د. حممد صادق آيدن احلامدي. دار القادري ، دمشق. الطبعة :وحتقيق

 م. 1997 -هـ 

. أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي )ت مجمع الزوائد ومْنبع الفوائد  -95

 حسني سليم أسد الّداراين. دار املأمون للرتاث. هـ(. حققه وخرج أحاديثه 807

هـ. مع 676اإلمام حمي الدين حييى بن رشف النووي املتوىف سنة  .المجموع شرح المهذب -96

 .م، بريوت1997السبكي واملطيعي. دار الفكر،  تكملة
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هـ(. مجع وترتيب  عبد الرمحن 728أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية . )ت  . مجموع الفتاوى -97

 بن قاسم احلنبيل. الرئاسة العامة لشلون احلرمني الرشيفني.

أبو احلسن عبيد اهلل بن حممد عبد السالم  .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -98

اجلامعة السلفية  -هـ(. إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 1414باركفوري )ت امل

 م. 1984هـ،  1404 -الثالثة  :بنارس اهلند. الطبعة -

. عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -99

 -هـ 1422األوىل،  :بنان. الطبعةل –هـ(. دار الفكر، بريوت 1014اهلروي القاري )ت 

 م.2002

أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي،  .مسند أبي يعلى  -100

دمشق.  –دار املأمون للرتاث  .حسني سليم أسد :هـ(. املحقق307املوصيل )ت 

 .1984 – 1404األوىل،  :الطبعة

أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين )ت  . اإلمام احلافظمسند اإلمام أحمد بن حنبل -101

 م.1978 -هـ1398هـ(. دار الفكر العريب.الطبعة الثانية ، 241

حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود  .معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي -102

دار  عبد الرزاق املهدي. :هـ(. املحقق510بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )ت 

 هـ. 1420األوىل،  :بريوت. الطبعة–ياء الرتاث العريب إح

. اإلمام موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة المغني شرح مختصر الخرقي -103

هـ(. حتقيق  د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ود. عبد الفتاح احللو. 620املقديس )ت 

 هـ. 1413الطبعة الثانية. دار هجر  القاهرة. 

. شمس الدين حممد بن أمحد الرشبيني ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغن -104

 هـ .1424لبنان. -هـ(. دار الفكر  بريوت977اخلطيب )ت 

. أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم -105

حممود  -عيل بديوي يوسف  -أمحد حممد السيد  -املحقق   حمي الدين ديب مستو 

 دار الكلم الطيب.  -إبراهيم بزال. دار ابن كثري 
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هـ 1409 -.  حممد عليش . دار الفكر  بريوت منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل -106

 م.1989 -

أبو عبيدة مشهور بن  :هـ(. املحقق790إبراهيم بن موسى الشاطبي )ت الموافقات. -107

 م.1997هـ/ 1417ألوىل حسن آل سلامن. دار ابن عفان. الطبعة ا

. حممد بن حممد املغريب، املعروف باخلطاب  ط. دار مواهب الجليل شرح مختصر خليل  -108

 الفكر بريوت.

 جمموعة من الباحثني. وزارة األوقاف الكويتية. الموسوعة الفقهية. -109

، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرميل نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -110

 هـ. 1414هـ(. دار الكتب العلمية  بريوت. 1004)ت 

عصام الدين  :هـ(. حتقيق1250حممد بن عيل الشوكاين اليمني)ت .نيل األوطار -111

 م.1993 -هـ 1413األوىل،  :الصبابطي. دار احلديث، مرص. الطبعة
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 امللخص
تناولت هذه الرسالة موضوع الوجوب العيني يف استامع القرآن العظيم يف 

داخل الصالة وخارجها، وقد ذكر مصنفها الشيخ حييى بن عمر الشهري بمنقاري 

ۆ  ۆ ﴿أقوال احلنفية يف هذه املسألة منطلقا من قوله تعاىل:  هـ(1088)تزادة 

هم ، وعرض مذهب[٢0٤]األعراف: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۈ  

فأحسن العرض ملتزما يف كل ذلك بموضوعية، متوخيا التوسط بني التطويل 

  واالجياز، ابتغاء حترير مسألة كثر اجلدل فيها. 

ثم جاء عملنا لنفض غبار الزمن عن هذه الرسالة، وتقديمها للدارسني 

 واملهتمني حمققة ومصححة وفق قواعد حتقيق النصوص املعروفة اليوم.

قيمة كل عمل علمي ترتبط بام يقدمه من جديد، فإن أمهية  وعىل الرغم من أن

الرسالة تتمثل يف قلة التأليف املستقل يف هذا املوضوع وأعني به مسألة استامع 

القرآن الكريم خارج الصالة، باإلضافة إىل احتوائها عىل مصادر خمطوطة، مما 

 جيعلها جديرة بالنرش.
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 املقدمة
ل الُفرقان عىل عبده لِيكون للَعاملني نذيرًا، وبعث حممدًا باحلّق  احلمُد هلل الذي نزَّ

هاديًا وبشريًا، وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا، وصىلَّ اهلل وسلَّم وبارك عىل 

الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبِه وسلَّم تسلياًم 

 : ريًا. وبعدُ كث

فإنَّ اهلل تعاىل أنزل القرآن هداية للبرشية ففتح به آذانا صاّم وقلوبا غلفا، ولقد 

وهو الذي تلقى القرآن من ربه سبحانه وتعاىل بواسطة جربيل  × كان رسول اهلل

يسمع للقرآن وينصت إليه فيخشع قلبه وتذرف عينه لسامع آياته  -عليه السالم-

، قال:   ي يف احلديث الصحيح عن عبد اهلل بن مسعودوعظيم مقاصده، فقد رو

: إقرأ علي، قلت: يا رسول اهلل، أقرأ عليك، وعليك أنزل؟ ×قال لي النبي »
ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ قال: نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه اآلية:

قال: حسبك ، [٤1]النساء:  ﴾ژ  ژ   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ
«إذا عيناه تذرفاناآلن، فالتفت إليه، ف

 (1)
   . 

ۆ  ۆ  ﴿ واملسلمون مأمورون باستامع القرآن واإلنصات إليه لقوله تعاىل:

وقد اختلف الفقهاء  ،[٢0٤]األعراف:  ﴾ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

يف مسألة الوجوب العيني لالستامع وهل اآلية تدل عىل الوجوب داخل الصالة أو 

 خارجها؟

العاّلمة حييى بن عمر الشهري بمنقاري زاده  لذا جاء اجلواب مفصال من الشيخ 

برسالة لطيفة ظريفة يف وجوب استامع القرآن العظيم، فسامها:  هـ(1088)ت

 . (االتِّباع يف مسألة االستامع)

                                       
 (.800رقم ) 1/551(، وصحيح مسلم بألفاظ متقاربة: 5050رقم ) 6/196صحيح البخاري:  ((1
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ر  وقد حوت الرسالة بني طياهتا أقوال فقهاء احلنفية يف مسألة االستامع، وحرَّ

ها، وجاء باألدلة النقلية والعقلية عىل املصنف هذه األقوال حتريرا دقيقا، وتعقب بعض

الوجوب العيني لسامع القرآن الكريم سواء كان ذلك داخل الصالة أو خارجها، 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ من قوله تعاىل: منطلقا بذلك

العربة لعموم اللفظ ال »القاعدة األصولية التي تقول: و  ،[٢0٤األعراف: ] ﴾  ۅ

 . «خلصوص السبب وتقييده
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 وآثاره املبحث األول: حياته
 :اسمه ولقبه ونسبه ووالدته ونشأته وحياته العلمية ووفاته المطلب األول:

جاء احلديث عن حياة الشيخ حييى بن عمر منقاري زاده  يف كتب الرتاجم 

مقتضبًا، بعضها أخذ من بعض، ولكن بجمع هذه النصوص املتفرقة يف بطون 

نا أن نعده ترمجة الكتب وضم بعضها إىل بعض جيعل من جمموعها ما يمكن ل

 موجزة حلياة هذا املفرس الفقيه.

 أوال: اسمه: 
حييى بن عمر بن عيل العالئي الرومي احلنفي الشهري بمنقاري زاده 

(1)
. 

 ثانيا: لقبه ونسبته: 
وقيل: أّن سبب  (املنقاري)أو  ()منقاري زادهاشتهر الشيخ حييى بن عمر بلقب 

ذلك نسبة ألحد أجداده
(2)

يخ اإلسالم، وكان يلقب بش
(3)

، ونعته البغدادي يف 

ترمجته بـ )العالئي، الرومي(
(4)

 . 

ا لقب   (القسطنطينية)فهو نسبة إىل بالد الروم حيث ولد يف  (الرومي)وأمَّ

يف تركيا. ويلقب أيضا باحلنفي تبعا ملذهبه الفقهي فقد  (اسطنبول)وتعرف حاليا بـ

 .-تعاىل اهلل رمحه –فة النعامن كان غالب الرتك أحنافا عىل مذهب اإلمام أيب حني

 ثالثا: والدته ونشأته: 
يف مدينة القسطنطينية وهبا نشأ  هـ(1018)ولد الشيخ حييى بن عمر املنقاري سنة 

وترعرع بدء حياته
(5)

، ودرس بمدارس القسطنطينية وتعلم من علامئها، حيث 

                                       
 . ٢/533عيل البغدادي: ينظر: هدية العارفني، إلسام ((1

 .٢/533 :املصدر نفسه ((٢

 .8/161، واألعالم: ٤/٤77خالصة األثر:  ((3

 . ٢/533:  هدية العارفني ((٤

 .13/٢16: لكحالة، ، ومعجم املؤلفني8/161: ، للزركيل( ينظر: األعالم(5
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 كانت يف وقته مركز إشعاع حضاري وعلمي. 

 ناء العلماء عليه: رابعا: حياته العلمية وث
متيزت املسرية العلمية للشيخ حييى املنقاري بدراسته بمدراس القسطنطينية، 

وحاز هبا عىل خمتلف العلوم والفنون حيث التفسري والفقه واألدب واملنطق 

حيث دولة والبحث واملناظرة وغريها من العلوم التي تلقاها عىل أبرز علامء بلده 

 اخلالفة. 

بي يف وصف درس الشيخ املنقاري يف حاشيته عىل تفسري قال الشيخ املح

وأتى بالعجب العجاب مما يدل عىل أنه أخذ من الفنون بلب اللباب »البيضاوي: 

 «مع حسن التأدية والتعبري وسعة امللكة ولطف التقرير
(1)

. 

وقد سار أحسن سري مع التعفف وحسن السرية وسالمة الناحية والرسيرة، »

اعة األفاضل، ورغب الناس يف حتصيل املعارف والفضائل، وراجت يف زمنه بض

«وكان دأبه املطالعة واملذاكرة، فال يوجد اال مستعمال هلام
 (2)

 . 

وملا تقدم الشيخ املنقاري يف العلوم الرشعية والفتيا وِّلِّ مناصب عليا كثرية، فقد 

رضه أكابر ، وعقد هبا درسا يف تفسري البيضاوي، وحهـ(106٤)سنة تقّلد قضاء مرص

علامئها، وأذعنوا له، ومدحه شعراؤها كالشيخ حممد بن زين العابدين الشمس 

هـ(1087)تالبكري 
(3)

 ، فقال: 

 وُمْعتِقــــِل لِْلِعــــــزِّ َصْعـــــَدة َعْزِمـــة  

 

افـــــــِة بِـــَدِم األُْســـــدِ   ــــا َرعَّ  أَنابِيُبهــ

 وُمْرِســــُل أْرســــاِل الَعطاَيــــا ُمباِريــــاً  

 

ْفـــدِ َرها وُ ـبأْيَســـ   ْطـــَف الغامِئـــم يف الرِّ

                                        
 .٤/٤77خالصة األثر:  ((1

 .٤/٤77املصدر نفسه:  ((٢

 .15٢(: ص1111نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانة، للمحبي )ت، و3/٤68: املصدر نفسه ((3
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 : حيث قال فيه: هـ(1098)تومدحه السيد أمحد بن حممد احلموي 

ـــ ـــت مص ـــد  ف ـــاـق ـــرب احلج  ر ب

 

 العــــــــــار النحريـــــــر منقــــــــــاري 

ــــــاس يف متداحـــــه أصبحــــــوا   والنـ

 

ي ومـــن قـــاريـمـــن كاتـــب ينشـــ 
(1)

 

س يف املدرسة السليامنية   تفسري البيضاوي ثم توىل قضاء مكة املكرمة، ودرَّ

أن حيرض درسه  هـ(1077)تأيضا، وحرضه أكثر العلامء، وطلب من الشمس البابيل 

هو وطلبته، فحرضوا وأذعنوا لسعة ملكته وحسن تقريره
(2)

 . 

، (1073)ومن بعد توىل قضاء القسطنطينية، وقضاء العسكر، ثم الفتوى سنة 

فنون شتى، وانتهت إليه  ، وألف تآليف عديدة يف(شيخ اإلسالم)وأطلق عليه لفظ 

رياسة العلم يف وقته
(3)

 . 

وكان املفتي شيخ االسالم حييى املنقاري حصل له علة يف يده »قال املحبي: 

يف الكتابة عىل  هـ(1098)تمنعته من الكتابة فاستناب الشيخ حممد األنكوري 

«الفتاوى فاستمر مدة يكتب عنه الفتاوى
 (4)

    . 

اده  ذاع صيته يف اآلفاق، جاءه العلامء من كل مكان وملا كان الشيخ منقاري ز

وكان بعضهم يطلب تقريظه عىل كتاب ألفه كام حصل مع الشيخ إبراهيم بن حسني 

أحد كبار احلنفية يف عرصه ومفتى مكة املكرمة حيث صنف  هـ(1099)تبن بريي 

شيخ  ظ له عليها مجاعة من العلامء منهمرسالة جليلة يف عدم جواز التلفيق، فقرّ 

هـ(1066)ت اإلسالم حييى بن عمر املنقاري والشهاب أمحد الشوبري
(5)

 . 

                                       
 . ٤/٤77ينظر: خالصة األثر:  ((1

 .٤/٤77: املصدر نفسهينظر:  ((٢

 .٤/٤77ينظر: املصدر نفسه:  ((3

 .٤/31٤: املصدر نفسه ((٤

 .1/19ينظر: املصدر نفسه:  ((5
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وكان الشيخ حييى املنقاري شديد احلرص يف الفتوى، وملا كان مفتيا وقاضيا 

للقسطنطينية كان يرسل عىل العلامء ويراجع تصنيفاهتم كام فعل مع خري الدين 

ال: إن فعلت كذا فأنا كافر، حني ألف رسالة فيمن ق هـ(1081)تالفاروقي الرميل 

قال املحبي: كان أرسل يسأله عنها شيخ اإلسالم حييى املنقاري مفتي السلطنة 

العلية
(1)

  . 

ظ للشيخ حييى بن حممد امللباين أيب زكريا الشاوي اجلزائري املالكي وقرّ 

فقد كان له مؤلف صغري يف أصول النحو جعله عىل أسلوب االقرتاح  هـ(1096)ت

ال خيفى عىل الناقد البصري »تى فيه بكل غريبة، قال املنقاري يف تقريظه: للسيوطي أ

ان هذا التحرير كنسج احلرير ما نسج عىل منواله يف هذه العصور تنرشح بمطالعته 

«الصدور
(2)

. 

وكان الشيخ املنقاري يتحرى العلم يف العلامء، وجيري لذلك امتحانا؛ فمن برز 

حصل مع الشيخ إسحاق زاده املعروف  فيه واّله القضاء والفتيا، كام

فلام وِّل املوىل شيخ اإلسالم حييى بن عمر املنقاري الفتيا » هـ(1083)تبـظهوري

وراجت يف زمنه بضاعة األفاضل وصدر منه االمتحان للمدرسني كان صاحب 

الرتمجة ممن ظهرت فضيلته وبانت مزيته وشهد له بالفضل، فصريه مدرسا بمدرسة 

«اّله املدرسة السليامنيةأيا صوفيا ثم و
 (3)

. 

وكان يقّرب العلامء، ويكرمهم ويعطيهم العطايا، وقد حصل ذلك للشيخ عبد 

اللطيف البعيل احلنفي املعروف بالبهائي، فلام قدم أرض الروم انحاز إىل املفتي 

العالمة حييى بن عمر املنقاري فقّربه املنقاري وأدناه ونقله من طريق القضاء إىل 

                                       
 .    ٢/13٤: خالصة األثرينظر:  ((1

 .٤/٤88: املصدر نفسه ((٢

 . ٢/٢38ينظر: املصدر نفسه:  ((3
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واِّل فأعطاه قضاء طرابلس الشام وغريهاطريق امل
(1)

 . 

وقد أجاز بعض العلامء يف الفتوى وقلدهم اإلفتاء كام فعل مع الشيخ حممد بن 

تاج الدين بن حممد املقديس، حيث كتب األخري إىل شيخ اإلسالم حييى املنقاري 

ك، مفتى الروم يطلب منه اإلجازة له بالفتوى، وأن يكون بدله فيها ألهليته لذل

فأجابه إىل طلبه، وصار هو املفتي يف زمان أستاذه املذكور، ور يزل مالزما له
(2)

 .  

 المطلب الثاني: شيوخه
تتلمذ الشيخ منقاري زاده  عىل نخبة من شيوخ عرصه املشهورين بالفضل 

 والعلم والتحقيق والتدقيق، منهم:

 :هـ(106٢)تعبد الرحيم بن حممد  -1

مفتي الدولة العثامنية، وأحد أعيان علامء الزمان، وِّل القضاء ملدة وجيزة ثم  

اختار التدريس يف القسطنطينية، ثم قاضيا للعسكر، ثم صار مفتي الدولة يف سنة 

 من العلامء منهم املحقق الكبري املوىل مصطفى البولوي ، وأخذ عنه الكثريهـ(1057)

والعالمة املتقن حييى املنقاري املفتيان هـ(1090)ت
(3)

. 

وِمي احلنفي -٢  .هـ(1098)تأمحد البيايض الرُّ

حسن بن الشيخ سنان الّدين البيايض الّرومي احلنفّي  هو الشيخ أمحد بن

املعروف ببيايض زاده قايض العسكر، من أجالء علامء الّروم وأمجعهم لفنون العلم، 

واشتهر بالفقه وفصل األحكام، وقد أخذ عنه مجاعة منهم شيخ اإلسالم حييى بن 

  ح الفقه عمر املنقاري، ومن مصنفاته: إشارات املرام من عبارات اإلمام يف

األكرب، والفقه األبسط، وحواش وتعليقات
(4)

 . 

                                       
 . 3/1٤: خالصة األثر ((1

 . 3/٤1٢ينظر: املصدر نفسه:  ((٢

 .٤1٢ – ٢/٤11( ينظر: خالصة األثر: (3

، ومعجم املؤلفني: 1/16٤، وهدية العارفني: 1/11٢، واألعالم: 1/181ينظر: خالصة األثر:  ((٤

1/9٢ – 93 . 
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 المطلب الثالث: تالميذه
كان للشيخ املنقاري تالميذ كثر نظرا ملا كان يمتاز به من علوم ومعارف 

ة العلم لينهلوا وبخاصة الفقه احلنفي، َفَعال نجمه، وذاع صيته، فتهافت عليه طلب

 من معني علمه، وسأذكر من وقفت عليه وكام يأيت:

 :هـ(1083)تالشيخ ابراهيم اخلياري  -1

إبراهيم بن عبد الرمحن بن عيل اخلياري املدين الشافعي، أصله من مرص وسكن 

املدينة، ورحل إىل اإلستانة ودمشق والقاهرة، وهو أحد املشاهري بالرباعة يف 

ن األدب والتاريخ، اجتمع باملفتي األعظم املحقق الكبري احلديث واملعارف وفنو

حييى بن عمر املنقاري، وقرأ عليه من تفسري البيضاوي، وأجاز له، وصنف رحلة 

 (حتفة األدباء وسلوة الغرباء)سامها: 
(1)

 . 

 :هـ(1096)فضل اهلل الدمشقي احلنفي -٢

نفي، وكان فضل اهلل بن شهاب الّدين بن عبد الرمحن العامدي الدمشقي احل

فضل اهلل هذا من فضالء الوقت وبلغائه، وكان أديبا وشاعرا كبريا، واجتمع بشيخ 

االسالم حييى املنقاري فأقبل عليه يأخذ العلوم
(2)

. 

 :هـ(1098)تالشيخ مصطفى الربوسوي  -3

مصطفى بن عبد احلليم الربوسوي القايض، كان أحد أفراد الزمان مع وفور  

لم بربوسة، ثم دخل قسطنطينية يف عنفوان شبابه فضل وعلم، اشتغل بطلب الع

واجتهد يف حتصيل العلوم، وتقلد قضاء الشام، ومن ثم مرص والقسطنطينية 

وغريها، وقرأ عىل شيخ االسالم عبد الرحيم، واملوىل حييى بن عمر املنقاري
(3)

. 

                                       
 .٤6 – 1/٤5: األعالمو ،٢8 – 1/٢5( ينظر: خالصة األثر: (1

 .٢75- 3/٢73( ينظر: املصدر نفسه: (٢

 .  ٤/376ينظر: املصدر نفسه:  ((3
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 :هـ(1098)تأمحد بن حممد احلموي  -٤

حلسيني احلموي احلنفي، عار شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد مكي ا 

كان مدرسا باملدرسة السليامنية بالقاهرة، وتوىل إفتاء مشارك يف أنواع من العلوم،

، من تصانيفه: الدر النفيس يف بيان نسب اإلمام حممد بن ادريس الشافعي، احلنفية

الدر املنظوم يف فضل الروم، وكشف الرمز عن خبايا الكنز يف الفقه احلنفي، ودرر 

معاين االستعارات يف البالغة، وقد ذكر أستاذه عبارات وغرر اإلشارات يف حتقيق ال

الشيخ املنقاري وخلد مأثره يف قصائد شعرية
(1)

. 

 :  هـ(11٢٤)تأمحد الكواكبي  -5

أمحد بن حممد بن حسن بن أمحد الكواكبي احللبي احلنفي: فقيه حنفي من أهل 

يى بن عمر املنقاري، له  وح حلب، كان مفتي احلنفية هبا، والزم الشيخ حي

وحواش يف الفقه واألصول والبالغة
(2)

   . 

يف  حه عىل صحيح البخاري أن  هـ(1353)توذكر حممد أنور شاه الكشمريي 

تتلمذ عىل الشيخ املنقاري  هـ(1069)تالشيخ حسن بن عامر الرشنبالِّل احلنفي 

« ورصح حييى بن منقاري زاده أستاذ الرشنبالِّل...»فقال: 
 (3)

، ور تذكر كتب 

الرتاجم أن الرشنبالِّل من تالميذ املنقاري، وإن كنت ال أستبعد أن يكون قد التقى 

 ، واهلل أعلم. هـ(106٤)به وأخذ عنه، ملا كان املنقاري قاضيا ملرص سنة 

 : مصنفاتهالمطلب الرابع
تنوعت مصنفات الشيخ حييى املنقاري وتعددت تبعا لعلومه ومعارفه التي 

 مرتمجوه: سبها بني تفسري وفقه وبحث ومناظرة وغريها، وفيام يأيت مصنفاته التي ذكرهااكت

                                       
، ومعجم املؤلفني: 3/1٤، وإيضاح املكنون: 1/٢39، واألعالم: ٤/٤77: خالصة األثر( ينظر: (1

٢/9٢ – 93. 

 .181 – 1/175( ينظر: سلك الدرر: (٢

 .٤/10٤ينظر: فيض الباري:  ((3
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حاشية عىل تفسري البيضاوي -1
(1)

. 

حواش عىل حاشية مري أيب الفتح عىل  ح مال حنفي عىل الرسالة  -٢

(حتريرات التقريرات)العضدية يف آداب البحث بعنوان 
(2)

. 

االتِّباع يف مسألة االستامع -3
(3)

رسالة )ت هلا تسميات متعددة: منها: . ووجد

(يف وجوب استامع القرآن العظيم
(4)

ۆ  ﴿، ورسالة يف قوله تعاىل: 

 [٢0٤األعراف: ] ﴾ ...ۆ  ۈ  
(5)

 .، وهي موضوع حتقيقنا

                                       
، ومعجم املؤلفني: 3/1٤٢، وإيضاح املكنون: 8/161، األعالم: ٤/٤78خالصة األثر: ينظر:  ((1

( ٢5٢) ٢٢. توجد نسخة منه يف مكتبة: حممد مراد )مراد مال(، تركيا، اسطنبول رقم احلفظ: ٢16/13

ال من سورة البقرة إىل سورة القدر بعنوان: منقاري زاده حييى أفندي عىل البيضاوي، ونسخة يف مكتبة: )

(، 33081برقم ) 3٤/61٤[،  ينظر: خزانة الرتاث: 3653]جمموع  31٢[( و 318] ٢7له ِّل 

والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات 

 . ٢/7٢3التفسري وعلومه: 

املكتبة الظاهرية، دمشق، رقم . توجد نسخة منه يف 13/٢16، ومعجم املؤلفني: ٤/٤78خالصة األثر:  ((٢

(، وهناك نسخ أخرى ذكرت يف خزانة الرتاث: 6797، وجامعة امللك سعود برقم )٢1/٢، 71احلفظ: 

 (.٤٢856برقم ) 3٤/٤٤

جامعه امللك  -. توجد منه نسخ كثرية منها: املكتبة املركزية 8/161، األعالم: ٤/٤78خالصة األثر:  ((3

: احلفظ رقم 1/398 برلني، –(، مكتبة الدولة، املانيا 1967احلفظ:)  سعود، الرياض، السعودية، رقم

 ،(91800) برقم 90/5٤٢ و ،(٤8٢٤1) برقم ٤9/٢39: الرتاث خزانة: ينظر. جمموع ضمن( 99٤)

جممع اللغة  اخليمي، حممد صالح الظاهرّية، الكتب دار ملخطوطات الكريم القرآن علوم فهارس: وينظر

لشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة ا والفهرس م،1983 - هـ1٤03 دمشق، –العربية 

 .٢/7٢3آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: 

(. ونسخة 11(، رقم احلفظ )8387,7توجد نسخة منها يف مكتبة غازي خرسو يف البوسنة، برقم ) ((٤

 وضمن( 176 – 175) – 163 – ٢/16٢(، 81٢5أخرى يف املكتبة الظاهرية، دمشق، رقم احلفظ: )

 خزانة: ينظر. االستامع مسألة يف االتباع كتاب عينها وهي ،(هـ1088) قبل املؤلف بخط وهي جمموع

 القرآن علوم فهارس: وينظر ،(91800) برقم 90/5٤٢ و ،(٤8٢٤1) برقم ٤9/٢39: الرتاث

 -هـ 1٤03مشق، د –مع اللغة العربية جم اخليمي، حممد صالح الظاهرّية، الكتب دار ملخطوطات الكريم

م، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، 1983

 .  ٢/7٢3خمطوطات التفسري وعلومه: 

[. ينظر: الفهرس الشامل للرتاث ٢83٤]جمموع/ 386توجد نسخة منها يف مكتبة شهيد عيل باشا  ((5
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رسالة يف ال إله إال اهلل -٤
(1)

. 

فتاوي منقاري زاده  -5
(2)

. 

ترمجان القرآن -6
(3)

. 

[109]الكهف:  ﴾ ...ۈئ ۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ    ﴿رسالة يف تفسري اآلية:  -7
(4)

. 

وهي حاشية  ،[3النرص: ] ﴾ ...ڇ  ڇ  ڇ﴿ رسالة يف قوله تعاىل: -8

عىل كشاف الزخمرشي
(5)

  . 

جمموعة رسائل منقاري زاده -9
(6)

 . 

مقالة يف التفسري   -10
(7)

. 

                                       
 .   ٢/7٢3املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: العريب اإلسالمي 

: ينظر(. ٢٤50: )احلفظ رقم برلني، –. توجد منه نسخة  يف مكتبة الدولة، املانيا 8/161األعالم:  ((1

 (.٤8٢٤3) برقم ٤9/٢٤1: الرتاث خزانة

-٢001ية، تركيا، اسطنبول، رقم احلفظ: ). توجد نسخة منها يف مكتبة نور عثامن8/161( األعالم: (٢

 ٤9/٢٤٢( ونسخ أخرى أيضا متوزعة عىل أنحاء العار، ينظر: خزانة الرتاث: ٢056، ٢037، ٢003

 (.٤8٢٤٤برقم )

(، ينظر: خزانة الرتاث: 85( توجد نسخة منه يف مكتبة آيا صوفيا، تركيا، اسطنبول، رقم احلفظ )(3

 (. ٤8٢٤٤برقم ) ٢٤٢/٤9

( ورقات. ينظر: الفهرس 7وتقع يف ) [A620.1226] 1/265نسخة منه يف جامعة إسطنبول:  ( توجد(٤

الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآن، خمطوطات التفسري 

 .   ٢/7٢3وعلومه: 

( ب6 – ب5) – 3588/٤( 1٤8) HK 28 ٢/61توجد نسخة منه يف مكتبة الشعب/ كريصون  ((5

لفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط مؤسسة آل البيت قسم علوم ا: ينظر. جمموع ضمن

 .    ٢/7٢3القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: 

[. ينظر: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي 3٢3] ٢8توجد نسخة منها يف مكتبة شهيد عيل باشا  ((6

 .  ٢/7٢3وم القرآن، خمطوطات التفسري وعلومه: املخطوط مؤسسة آل البيت قسم عل

. هـ1٢ ق( 100 – بH2158[ )V11 – 97. 37/  1/588توجد نسخة منها يف طوبقبورساي   ((7

 القرآن، علوم قسم البيت آل مؤسسة املخطوط اإلسالمي العريب للرتاث الشامل الفهرس: ينظر

 .٢/7٢3: وعلومه التفسري خمطوطات
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ملخص رسالة مله إبراهيم  -11
(1)

. 

اخلالف بني الشافعي واحلنفي  -1٢
(2)

. 

السنة واجلامعة املقدمة املنرية يف العقائد وطريق أهل  -13
(3)

. ووجدت يف 

الفهارس أيضا رسالة بعنوان: الرسالة املنرية ألهل البصرية
(4)

، ولعلها الرسالة 

 نفسها.

تفسري التبيان، بدايته من سورة الكهف وهنايته سورة الزلزلة  -1٤
(5)

. 

[7٤]الكهف:  ﴾خب  مب  ىب  يب   ﴿ رسالة يف قوله تعاىل:  -15
(6)

.  

 المطلب الخامس: وفاته
يخ املنقاري حظوة ر حيظها أحد مثله عند ملك الروم، ثم اعرتته علة حظي الش

                                       
(. ينظر: 8087 املكتبة املركزية، اململكة العربية السعودية، الرياض، رقم احلفظ: )توجد نسخة منه يف ((1

 (. 68005برقم ) 67/٤٢6خزانة الرتاث: 

اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، رقم احلفظ:  توجد نسخة منه يف املكتبة املحمودية، ((٢

 (. 1٢8٢٤1برقم )1٢٤/8٢1(، ينظر: خزانة الرتاث: ٢779/5)

( توجد نسخة منه يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية، اململكة العربية السعودية، (3

 (. 115٤05برقم ) 11٤/793(، خزانة الرتاث: 95٤3الرياض، رقم احلفظ: )ب 

 خزانة :ينظر(. 18٤6: )احلفظ رقم برلني، –.توجد منه نسخة  يف مكتبة الدولة، املانيا 8/161األعالم:  ((٤

 (.  ٤8٢٤٢برقم ) ٤9/٢٤0: الرتاث

املخطوط باللغة الرتكية، مبتورة من آخرها، عليها تصويبات، أصل الكتاب ملنقاري زاده، وترمجه إىل  ((5

هـ(، وله ترمجة من الرتكية إىل العربية للشيخ مجعة أمحد مجعة 1111الرتكية حممد تفسريي الدباغ سنة )

هـ(ـ، بقسم الرتمجة بمكتبة املسجد النبوي، تقع يف أربعة جملدات. وهناك 1٤13األنطاكي رمحه اهلل سنة )

احلمد هلل أوالً وآخًرا عىل التواِّل، والصالة »جزء ثان لتفسري التبيان يبدأ بسورة اإلرساء وينتهي بقوله: 

رقم توجد نسخة منه يف املسجد النبوي الرشيف،  « والسالم عىل سيدنا حممد والصحب واآلل واملواِّل

. ينظر: 10٢3(، رقم احلاسب: ٤/٢1٢، رقم احلفظ: )1668(، رقم احلاسب: ٤9/٢1٢احلفظ: )

 . ٢٤٤ -٢/٢٤3فهرس خمطوطات املسجد النبوي: 

عارف حكمت رقم احلفظ: توجد نسخة منه يف مكتبة امللك عبد العزيز، املدينة املنورة، جمموعة  ((6

 ( قسم التفسري. 55٤برقم )1/556زيز: ، ينظر: فهرس مكتبة امللك عبد الع(93/80/30)
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يف يده اليمنى أبطلت حركتها، وعاجلها مدة فلم يفد عالجها، فكان ذلك سببا 

لعزله عن االفتاء، وُأمر باإلقامة ببستانه املعروف به )ببشكطاش( وأقام ثمة معزوال 

يذكر مرتمجوه اليوم والشهر الذي  ورهـ( 1088)اىل أن مات، وكانت وفاته يف سنة 

تويف فيه، ودفن بأسكدار
(1)

يف مكان عيَّنه يف وصيته، وأوىص أن يعمر عنده مدرسة  

 فنفذ ابنه وصيته بعد موته
(2)

. 

 

 

                              

 

                                       
( وهي بلدة عظيمة املقدار، تقع يف تركيا هبا اجلوامع اجلامعة، واملدارس الساطعة، واملباين املشّيدة، (1

واألسواق املتعّددة، وهي إحدى حمالت األِستانة )اسطنبول( حاليا وتقع يف اجلانب األسيوي من 

يت )تحممد بن عبد اهلل بن حممد، ينظر: رحلة الشتاء والصيف، اسطنبول.   :هـ(1070املعروف بـ كرِْبِ

د َسعيد الطنطاوي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط187 ص : وينظر 187هـ: ص1385، ٢، حتقيق: حممَّ
http://ottoman-state.blogspot.com/ 

 . 13/٢16، ومعجم املؤلفني: 8/161، واألعالم: ٤/٤78 ( خالصة األثر:(٢
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 املبحث الثاني: دراسة عن الرسالة
 المطلب األول: اسم الرسالة وتحقيق نسبتها إليه.

 (االتباع يف مسألة االستامع)ع كل من ترجم للمنقاري أن له رسالة بعنوان: أمج

وهي تتناول موضوع الوجوب العيني الستامع القرآن الكريم، ور حيدث أي 

خالف يف اسم املخطوط وال نسبته للمصنف، وقد نص عىل ذلك يف مقدمة رسالته 

يه: »فقال:  « (االّتباع يف مسألة االستامع)ُأسمِّ
 (1)

. وفيام يأيت نصوص العلامء الدالة 

 عىل اسم املخطوط وحتقيق نسبته للمنقاري:  

 قوله عىل الكالم يف رسالة -للمنقاري أي –وله »: هـ(1111)تقال املحبي  -1

ها وتعاىل سبحانه االتباع يف مسألة ): )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له( َسامَّ

«(االستامع
 (2)

.  

كالمه عن مسألة وجوب استامع القرآن عند  هـ(1156)ت قال اخلادمي -٢

وللموىل املرحوم املنقاري رسالة »الكريم واإلنصات اليه داخل الصالة وخارجها: 

«فيه حاصلها رد الكفاية وتقرير العينية
 (3)

 . 

ونقل احلموي عن أستاذه قايض القضاة »: هـ(1٢5٢)تقال ابن عابدين  -3

ق فيها أن استامع القرآن فرض ــقـح الةــه رسـاري زاده أن لــر بمنقـى الشهيـحيي

«عني
 (4)

 . 

ورصح حييى بن منقاري زاده أستاذ »: هـ(1353)تقال الكشمريي  -٤

ْنبالِّل يف رسالته:  ُ «-االتباع يف مسألة االستامع-الرشُّ
 (5)

. 

                                       
 أ.1خمطوط: االتباع يف مسألة االستامع: ل/ ((1

 .8/161، واألعالم: ٤/٤77( خالصة األثر: (٢

هـ(، 1156سعيد اخلادمي احلنفي )ت  يـبأل ،ةــديـحمـة مـقـريـرح طــي شـة فــوديـمـحـة مــقـريــ( ب(3

3/٢68. 

 .1/5٤6رد املحتار:  ((٤

 .3/5٢فيض الباري عىل صحيح البخاري، للكشمريي:  ((5
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ثم إن هذا االسم مثبت عىل طرة املخطوطات التي عثرت عليها. ووجدت 

رسالة يف وجوب استامع القرآن )ق بعنوان: خمطوطة يف املكتبة الظاهرية يف دمش

، ور يتيرس ِّل احلصول عليها، وكذا عثرت عىل خمطوطة يف مكتبة غازي (الكريم

خرسو يف البوسنة بالعنوان نفسه، وقد حتدث املصنف فيها عن موضوع الوجوب 

العيني الستامع اخلطبة ملا تضمنته من آيات القرآن الكريم مستمدا ذلك من آية 

 امع. االست

رسالة يف ) :ومما جتدر اإلشارة إليه أن خمطوط املكتبة الظاهرية هبذا العنوان

؛ ألن (االتباع يف مسألة االستامع)هو عينه كتاب ( وجوب استامع القرآن الكريم

( ورقة، وهذا العدد كبري 15مفهريس املكتبة ذكروا أن هذا املخطوط حيتوي عىل )

 بة والتي تقع يف ورقتني أو ثالث.  بالنسبة لرسالة وجوب استامع اخلط

والذي يظهر ِّل أّن عنوان املخطوط يف املكتبة الظاهرية من صنع النساخ أو 

 .-واهلل أعلم- (االتباع)املفهرسني، وهو بمثابة وصف ملا تضمنه كتاب 

فقد ثبِّت عىل طرهتا ( االتباع)وأما نسخة )غازي خرسو( املنفردة عن رسالة 

، وال شك أنه وهم من الناسخ أو (وب استامع القرآن العظيمرسالة يف وج)عنوان 

 املفهرس؛ ألن مضمون الرسالة يتحدث عن وجوب استامع اخلطبة. 

 المطلب الثاني: سبب تأليف الرسالة
ذكر املصنف أن سبب تأليف الرسالة هو إجابة لطلب بعض العلامء يف حّل 

إنَّ »لكريم وحتريره، فقال: موضوع وجوب االستامع واإلنصات عند قراءة القرآن ا

ؤية واإلذَعان، مَلَّا حسُبوا أينَّ  بعضًا ِمن مَعا  اإلخَوان، ِمن ذوي الفضل والرُّ

صبغت ِمن الفنون أدياًم، وأزلت َعن خمبَّاهتا احلجاب مستدياًم، ألزموا عيلَّ َحلَّ هذا 

، َور يستمعوا املوانع َوالِعلل، فرشعُت فيه معتصاًم بحب ل التوفيق؛ لتحقيِق املَحلِّ
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يه:  ؛ تأدبًا أْن ُأسمِّ
« (االّتباع يف مسألة االستامع)ُكلِّ َجيل َوكشِف ُكلِّ دقيق 

 (1)
. 

 ج المؤلف ومصادره في هذه الرسالةالمطلب الثالث: منه
برسالة، حيث  (وجوب استامع القرآن الكريم)لقد أفرد املصنف موضوع 

 ضمنها موضوعني رئيسني: 

ستامع القرآن الكريم يف داخل الصالة، وقد أفاد من موضوع األول: وجوب ا

القراءة خلف اإلمام ومسائل اخلالف بني الفقهاء يف ذلك، إال إّن املنقاري صّب 

 جهده وُنقوله نحو وجوب استامع القرآن الكريم.

الثاين: وجوب استامع القرآن خارج الصالة وشمل ذلك يف املسجد والبيت 

 والعمل وغري ذلك. 

قد عرضت هذه الرسالة ملسألة مهمة من مسائل آيات األحكام، أال وهو و

وجوب االستامع واإلنصات للقرآن الكريم يف الصالة وخارجها، حيث نقل 

املصنف أقوال احلنفية، وحررها، وناقشها، موردا األدلة النقلية والعقلية واألقيسة 

 مستدركا ومعقبا عىل بعضها.

فيها، مستعرضا األدلة يف املسألة والتي تدل عىل  وبسط الشيخ املنقاري القول

 علمه الواسع من خالل مصادره التي اعتمد عليها من الفقه احلنفي.

كل ذلك كان بأسلوب سهل مطبوع بالطابع التعليمي الذي شاع يف مؤلفات 

 املتأخرين بخاصة، وعالمة ذلك تكرار عبارته: فإْن ُقْلَت.. ُقْلُت. 

اهلل تعاىل والثناء عليه بعبارات مسجوعة أشار فيها واستهل رسالته بحمد 

فيقوُل الراجي ِمن »ملوضوع رسالته، ثم رصح باسمه ولقبه كعادته يف كتبه، فقال: 

، وذكر سبب تصنيف «َيى بن عمر الشهري بمنقاري زادهربِّه احلسنى والزيادة حي

 رسالته ونص عىل تسميتها.

                                       
 أ.1خمطوط: االتباع يف مسألة االستامع: ل/ ((1
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ته من كتب متنوعة كالتفسري والفقه واستقى الشيخ حييى املنقاري مادة رسال

واحلديث إال أن غالب مصادره كتب احلنفية الفقهية التي تكلمت عن هذه املسألة، 

وكان يذكر اسم املؤلف وحده، أو عنوان املصدر جمردا من مؤلفه، أو العنوان 

 مصحوبا باملؤلف.

و النقل وقد تنوعت أساليب نقله من املصادر بني النقل احلريف وهو أكثرها، أ

 بترصف، أو النقل باملعنى.

زين يف العلوم الرشعية  وال يشك أحد أن الشيخ املنقاري ُيعد من العلامء امُلربَّ

كالفقه والتفسري والكالمية كاجلدل واملناظرة، وهذا أمر ُمَسلَّم له وشهد له به 

الوه، تالميذه ومرتمجوه، وآثاره العلمية التي خلفها لنا خري دليل عىل مصداق ما ق

ومع هذا ُوجدت بعض األمور اليسرية التي تؤخذ عليه وال تغُض من شأنه ورفعة 

منزلته ومكانته، وحاله يف هذا حال كثري من العلامء املوسوعيني الذين ُيغتفر هلم 

اخلطأ اليسري يف بحور حسناهتم، وميزان الكامل العلمي قول األحنف بن قيس: 

ت هفواته( )الكامل من ُعدَّ
(1)

. 

ن ما يؤخذ عىل املصنف ضعفه يف احلديث النبوي إذ حيرش اآلثار واملرويات فم

يف تأييد استدالله بالضعاف من املرويات، وينقل املرويات من كتب الفقه ال من 

كتب الرواية احلديثية املعتادة إال يف مواطن قليلة، وقد أ ت إىل ذلك يف هامش 

 ضعها.   التحقيق عند ورود اآلثار واملرويات يف موا

فرع »ومما يؤخذ عليه يف النقل أنه قد ال يرصح بأسامء من ينقل عنهم، فيقول: 

، وكان يردف نقله لصاحب القول «ذهب بعضهم»، وقال: «بعضهم قول أيب حنيفة

، وقد «وقال الزيلعي وغريه، ويف النهاية وغريه، ويف الكشاف وغريه»بقوله: 

 ه.   أ ت إىل ذلك يف هامش التحقيق يف مواضع

                                       
 .٤/93( سري أعالم النبالء، للذهبي:1)



 (ه1436 الحجة ذو) العدد العشرون                      مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

357 

  املبحث الثالث
 بني يدي التحقيق 

 ومناذج من صور املخطوطات()وصف النسخ، ومنهج التحقيق،  

 ول: وفف النس  الخطيةالمطلب األ
 اعتمدت يف حتقيق هذ الرسالة عىل ثالث نسخ خطية، وهي كام يأيت: 

(، والرقم أ م ٢11.9نسخة مكتبة جامعة امللك سعود، رقم تصنيفها ) -1

ق( واختذهتا النسخة األم يف التحقيق؛ 19، عدد أوراق املخطوط )(1967)العام 

ألهنا منسوخة قريبا من حياة املؤلف، وبخط تلميذه وتاريخ نسخها يعود إىل القرن 

الثاين عرش تقديرا، وهي أقدم النسخ التي حصلت عليها ورمزت هلا باحلرف )أ(، 

سم. وخطها 1٤×  ٢0.5( سطرا بواقع: ٢1ويف كل ورقة صفحتان، ومسطرهتا )

نسخ معتاد، تامة، واضحة. اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة عىل تسلسل 

السيد أمحد احلموي احلنفي. ور يذكر يف هنايتها تاريخ  صفحاهتا. واسم الناسخ:

 انتهاء تأليفها.

وعدد أوراقها:  (y2 a318)نسخة املكتبة الوطنية يف أنقرة، رقم النسخة :  -٢

( سطرا. وخط نسخها 19ويف كل ورقة صفحتان، ومسطرهتا )( ورقة، 18)

فاريس، وهي نسخة تامة، ور يذكر تاريخ نسخها، وال اسم ناسخها. ورمزت هلا 

 باحلرف )ب( وجعلتها نسخة ثانية يف التحقيق. ور يذكر تاريخ انتهاء تأليفها. 

(، رقم احلفظ 3٢96/٤نسخة مكتبة غازي خرسو يف البوسنة، برقم ) -3

(، وتقع ضمن جمموع، وخطها معتاد، واسم الناسخ: حسني بن عاشور. 157)

ورمزت هلا باحلرف )ج( وجعلتها نسخة ثالثة يف  هـ(1108)وتاريخ نسخها سنة 

 التحقيق. ور يذكر تاريخ انتهاء تأليفها. 
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 ي: عملي في التحقيقالمطلب الثان
سخ األخرى نسخت املخطوط معتمًدا عىل نسخة األصل)أ(، ثم قابلته بالن -1

 مع بيان الفروق يف احلاشية.

 ضبط النص عىل وفق قواعد اإلمالء املعارصة. -٢

ضبط ما ورد يف النص من اآليات القرآنية بالرسم العثامين برواية حفص  -3

 عن عاصم، وكذا األلفاظ امُلْشكلة أو املُلبسة وما يتعنيَّ ضبطه.

 األصيلة.خرجت كل قول أو حديث ورد يف املتن وأرجعته إىل مظانه  -٤

علقت عليها بام يزيدها فائدة ويتمم قصد مؤلفها. واستدركت ما فيه  -5

 حاجة إىل استدراك.

 ترمجت لألعالم املذكورين يف النص املحقق. -6

ملا كان املؤلف ينقل أقوال الفقهاء فقد رجعت إىل املطبوع منها واملخطوط  -7

 ما أمكن وأحلت القارئ إليه.

 المطلب الثالث: فور المخطوطات
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 رة املخطوط األم )أ(ط
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 الورقة األوىل من النسخة األم )أ(
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 الورقة األخرية من النسخة األصل )أ(
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 الورقة األوىل من النسخة الثانية )ب(
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 الورقة األخرية من النسخة )ب(
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 الورقة األوىل من النسخة )ج(
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 الورقة األخرية من النسخة )ج(
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 )النص احملقق(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بَّروا آياته ولِيتذكر أولو األلباب، احل مد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب؛ ليدَّ

َفُسبحان َمن أوجَب عىل عباده االستامع، وبأحَسن ما يستمعون االّتباع
(1)

، وأثنى 

عىل أهلها بكامل التَّوقري، بأْن أمَر النَّبي البشري بالتَّبِشري
يف ُكّل حني، وعىل  × (2)

ين.آله وأصحابه ُهدا   :وبعدُ  ة الدِّ

فيقوُل الراجي من ربِّه احلسنى والزيادة
(3)

حيَيى بن عمر الشهري بمنقاري زاده :  

ؤية واإلذعان، ملََّا حسُبوا أيّن  إّن بعضًا من معا  اإلخوان، من ذوي الفضل والرُّ

صبغت من الفنون أدياًم، وأزلت عن خمبَّآهتا
(4)

احلجاب مستدياًم، ألزموا عيلَّ حلَّ  

هذا املَحّل، ور يستمعوا املوانع والعلل، فرشعُت فيه معتصاًم بحبل التوفيق؛ 

يه:   (االتِّبَاع يف َمْسَأَلِة االْستاَِمع)لتحقيق ُكّل جيل وكشِف ُكّل دقيق؛ ناويًا أْن ُأسمِّ

فإْن وجدتُّم فيه شيئًا ُيشبه الرتجيح واالجتهاد، فال ُتنِكروا إذ األبواُب مفتوحِة 

لألهل
(5)

إىل التناد 
(6)

، والفيوضات اإلهلية خارَجة عن التَّعداد، وحسبي كايف 

                                       
) االتباع يف مسألة هنا براعة استهالل حيث ذكر املصنف االتباع واالستامع يف إشارة إىل موضوع كتابه:  ((1

  [.18]الزمر:  ﴾ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴿ االستامع(. وفيه إشارة إىل قوله تعاىل:
 [.17]الزمر:  ﴾ہ  ہ ﴿ إشارة إىل قوله تعاىل:( ٢)
[، ومعنى احلسنى: اجلنة، وزيادة:  ٢6]يونس:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿ إشارة إىل قوله تعاىل: ((3

ها أكثر املفرسين. ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة كام نص علي

 . 8/330، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي: 15/17للطربي: 

وخمّبآهتا: أي مستوراهتا وهي مأخوذة من اخلبء: وهو ما ُخبَِئ  ( يف )ب( )جميباهتا( وهو تصحيف.(٤

ة. وقال ابن منظور: اخلبء: كل يشء غائب وغاب، واْخَتَبأِْت: استرتت، وجارية خمبََّأة، أي مسترت

، مادة )خبأ(. ومعنى العبارة هنا: أنَّ 1/6٢، ولسان العرب: 1/٤6مستور. الصحاح، للجوهري: 

 املصنف سيكشف ستار هذه املسألة وما كان خافيا منها فيحرره وجُيلِّيه.

 ( يف )ب( )ألهلها(.(5

 هله من العلامء والفقهاء واملحققني إىل يوم القيامة.ينبه املصنف إىل أنَّ باب االجتهاد مفتوح أل ((6
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داد.    العباد، ُملهم السَّ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿ قال اهلل سبحانه وتعاىل:

. أقول: هذه اآلية بُِعمومها أو إطالقها دليِل عىل ُوجوب [٢0٤]األعراف:  ﴾ۅ

ر الة وخارجَها، إذ قد تقرَّ يف األُصول: أنَّ العربة لعموم اللفظ  االستامع داخل الصَّ

وإطالقه ال خلصوص السبب وتقييده
(1)

حابة وم ن بعدهم ، وقد اشَتهر ِمن الصَّ

ةالتمسك بالعموَمات واإلط القات الواردِة يف حوادث وأسَباب خاصَّ
(2)

، من غري 

قرص هلا عىل تلك األسَباب
(3)

ق ال ، فيكون إمجاعًا َعىل أنَّ الِعرْبة للعموم واإلطال

للخصوص والتقييد؛ ولذا قال النََّسفي
(4)

ظاهر اآلية وُجوب »يف تفسريه املَدارك:  

الة وغريها «االستامع واإلنصات وقت قراءة القرآن يف الصَّ
 (5)

 . 
وقال الشيخ أكَمل الدين

(6)
يف  ح البزدوي 

(7)
هذه اآلية حجة باعتبار أنَّ »:

                                       
 .1/16٤ينظر: أصول الرسخيس:  ((1

يف مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم   قال أليب بكر الصديق  روي أن عمر»( قال أبو إسحاق الشريازي: ٢)

فظ ور ينكر عليه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل. فاحتج بعموم الل× وقد قال النبي

إال »أبو بكر وال أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر يف اجلواب إىل االستثناء املذكور يف اخلرب وهو قوله: 

قاال يف اجلمع بني األختني بملك  -عليهام السالم- زكاة من حقها. وروى ابن عمر وعيلوإن ال «بحقها

. «. فحمال اللفظني عىل العموم ثم رجحا لفظ التحريماليمني: أحلتهام آية وحرمتهام آية، والتحريم أوىل

 .107التبرصة يف أصول الفقه: ص

ومثال ذلك: نزول آيات كثرية يف القرآن الكريم عىل أسباب خمصوصة، واتفق العلامء عىل تعديتها إىل غري  (3)

 أسباهبا كنزول آيات الظهار واللعان وحد القذف.

اهلل بن أمحد بن حممود النسفي، فقيه حنفي، مفرس، له مصنفات جليلة أبو الربكات، حافظ الدين، عبد  ((٤

منها: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، وكنز الدقائق يف الفقه، والكايف يف  ح الوايف، تويف سنة 

 .175 – 17٤، وتاج الرتاجم: ص1/٢70هـ(. ينظر: اجلواهر املضية يف تراجم احلنفية: 710)

 .1/689ائق التأويل: مدارك التنزيل وحق ((5

أكمل الدين: حممد بن حممد بن حممود، أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين  ((6

هـ(، من أشهر مصنفاته: العناية  ح اهلداية، والتقرير يف  ح أصول 786الرومي البابريت احلنفي )ت

 .3/193، وهدية العارفني: 1/٢٢لوبغا: تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، ابن قط البزدوي. ينظر:

البزدوي هو أبو احلسن عيل بن حممد بن احلسني بن عبد الكريم املعروف بفخر اإلسالم البزدوي فقيه  ((7
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«ه يف أيِّ وقت كاناألمَر ر َيُدل عىل وقت ُمعني فيجب استامع
(1)

 انتهى. 

الة بالطريق األوىل؛  قلت: وإذا دلَّت اآلية عىل وجوب االستامع ُمطلقًا ففي الصَّ

ألهنا مقام االستامع، وسيجيء هلذا زيادة تنوير، ولعَلك بعد هذا تقول: قد اقتفيت 

أثرمها
(2)

وا بالفرض، وقد يطلق أحدمها  يف التعبري بالواجب، َواألكثرون َعربَّ

موضع اآلخر، لكنَّ العمل ههنا بموجب أهيام؟ َوعىل كل تقدير هل هو عىل طريق 

الكفاية أم عىل طريق العني؟ فارفع اإلشكال لنا من الَبني
(3)

 . 

 قالهبامفنقول: أما اجلواب عن األول ف
(4)

عود  الَعالمة أبو السُّ
(5)

أسعده اهلل - 

ة: إنَّ املؤمن إذا أراد العمل بموجب ملََّا اسُتفتي منه هذه ا -تعاىل يف  َدار اخللود ملادَّ

ام َفَحَسِن. وسيجيء  .  -إْن شاء اهلل تعاىل-أهيِّ  فائدة تنفعك يف هذا املَحلِّ

ا عن الثاين وأمَّ
(6)

فيحتاج إىل بسط مقّدمة، وهي أنَّ معنى الواجب والفرض  

وم عىل طريق الكفاية حُصول املقُصود ِمن  عيته بمجرد حُصوله، وحكمه اللزُ 

، والسقوط بفعل الَبعض. ومعناه َعىل طريق الَعني َعدم حصول املقصود  عىل الُكلِّ

من  عيته
(7)

لكلِّ أحد إال بُصُدوره عنُه، وحكمه اللزوم عىل من َوجب أو فرض  

                                       
يعرف بأصول  (كنز الوصول)من تصانيفه: يف أصول الفقه كتاب مشهور اسمه  أصوِّل من أكابر احلنفية،

 .   ٢05، وتاج الرتاجم: ص1/37٢جلواهر املضية:هـ(.  ينظر: ا٤8٢البزدوي، تويف سنة )

 .٢/٢5٢التقرير ألصول فخر اإلسالم البزدوي:  ((1

 أي النسفي يف املدارك، وأكمل الدين يف  ح أصول البزدوي. ((٢

( اإلشكال هنا عىل نوعني: األول: العمل بموجب الفرض أو الواجب؟ والثاين: وعىل كل منهام هل هو (3

  الكفاية؟عىل العني أم عىل

 ( يف )ب( و )ج( قال.(٤

حممد بن حممد بن مصطفى العامدي من علامء الرتك، تقلد القضاء واالفتاء سنني طويلة، وهو صاحب  هو ((5

هـ(. ينظر: شذرات 98٢، تويف سنة )(إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم)التفسري املعروف 

. له كتاب يف الفتاوى ، ور ٢/٢53، وهدية العارفني: 7/59، األعالم، للزركيل: 10/58٤الذهب: 

 .33أعثر عليه مطبوعا. ينظر: أسامء الكتب، رياض زاده: ص

 ( أي الفرض والواجب.(6

 وما أثبته من )ب( و )ج(؛ ألنه نص عليه يف احلالة األوىل.  (مرُشوعيته)يف )أ( ( (7
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 عليه َحتام وقطعا حتى ال تربأ ذمته بفعل الغري. 

بر، والتفكر، وَحياة إذا متهد هذا فأقول: املقصود من  عية استامع القرآن التد

القلب، والعمل به، ال جمرد االلتفات إليه واالحرتام، كام ظن يف الكايف
(1)

 ،

والكفاية
(2)

، ومعراج الدراية
(3)

: املطلوب من القراءة
(4)

التدبر، والتفكر، وحياة  

ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ القلب، والعمل به، قال اهلل تعاىل:

 .  [٢9]ص:  ﴾ڃ   چ

وقال احلسن
(5)

ُأنزل القرآن لُِيعمل به، فاختذ الناس تالوته عماًل، وذا إنَّام »:

«يكون باالستامع إذا قرأ اإلمام
 (6)

 . انتهى.   

ويف النهاية
(7)

القراءة غري مقصودة لعينها، بل للتدبر، والتفكر، والعمل به، »:

                                       
ضل حممد بن حممد بن أمحد بن عبداهلل احلاكم الشهيد املراد به كتاب الكايف يف فروع احلنفية، أليب الف ((1

املروزي، إمام احلنفية يف وقته، مجع فيه كتب حممد بن احلسن املبسوطة، وما يف جوامعه املؤلفة، قتل 

: واألعالم ،٢/113: املضية واجلواهر ،٢73 – ٢7٢هـ (. ينظر: تاج الرتاجم: ص33٤شهيدا سنة )

7/19 – ٢0. 

هـ(، وقد طبع هذا الكتاب يف كلكتا 767جلالل الدين الكرالين )ت (فاية  ح اهلدايةالك)( وهو كتاب (٢

 وبومبي )اهلند( قديام. ور يتيرس ِّل احلصول عليه.

وهو  ح لكتاب اهلداية للمرغنياين، واسم الكتاب: معراج الدراية يف  ح اهلداية : لقوام الدين حممد  ((3

هـ(. ينظر: اجلواهر املضية يف  7٤9:   البخاري الكاكي احلنفي )ت بن حممد بن أمحد اخلجندي السنجاري

. وما زال هذا الرشح خمطوطا ر يطبع، ويقوم عىل حتقيقه 7/36، واألعالم: ٢/3٤0طبقات احلنفية: 

 حاليَا جمموعة من الباحثني يف جامعة القصيم يف أطاريح دكتوراه يف الفقه املقارن. 

 .(القرآن)( يف )ب( و )ج( (٤

 هو احلسن البرصي. ((5

. وأورد  هذا اخلرب ٤/119. وتفسري السمعاين: 1٤8ينظر: تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة: ص ( (6

 .1/٢00. ينظر: املبسوط: الرسخيس عن ابن مسعود 

هو أول  ح للهداية، للعالمة احلسني بن عيل بن حجاج بن عيل، حسام الدين السغناقي: فقيه حنفي  ((7

إىل سغناق )بلدة يف تركستان( له: النهاية يف  ح اهلداية، و ح التمهيد يف قواعد التوحيد، نسبته 

، واألعالم: 1/٢13هـ(. ينظر: اجلواهر املضية: 711والكايف  ح أصول الفقه للبزدوي، وتويف سنة )

 . ور يتيرس ِّل العثور عىل الكتاب مطبوعا أو خمطوطا.٢/٢٤7
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«وحصول هذا املقصود عند قراءة اإلمام وسامع القوم
 (1)

 انتهى. 

لتعليل بمعنى التدبر والتفكر إنَّام يصح يف صالة جُيهر فيها، واخلالف فإْن قلَت: ا

 ثابت يف َصالة خيافت فيها، فكيف توجد هذه الفائدة؟ 

الة »قلت: أجاب عنه َصاحب النهاية ومعراج الدراية:  بأن أصل القراءة يف الصَّ

اجلهر غري غال  عىل ما قال
(2)

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ   ﴿تعاىل:  

، فاالستامع واجب َعىل ذلك، ثم أمَر باملخافتة يف صالة النهار [110]اإلرساء:﴾ڻ

«قطعًا ملحاكاة املنافقني فبقى احلكم  عىل األصل
 (3)

 انتهى.   

وال خيفى داللة كالمهم عىل كون املقصود من مطلق القراءة واالستامع ما 

الة. ذكرنا، وإْن كانوا يف صدد بيان حال القراءة واالستامع دا  خل الصَّ

وأيضًا يدل عىل أن املقصود من االستامع َما ذكرنا ذَهاُب َبعضهم إىل جواز قراءة 

وهو -املقتدي فيام خيافت، فإهنم إنَّام ذهُبوا إليه من جهة أنَّ املقُصود من االستامع 

يفوت يف َحال املخافتة، ولو كان  -التدبر، والتفكر، وحياة القلب، والعمل به

هاملقصود من
(4)

جمرد االلتفات واالحرتام ملا فات فيها، فلم يكن حينئذ للذهاب  

 املذكور وجه عن أصله، وال للَجواب عنه بأنَّ احلكم فيها باق عىل األصل. 

                                       
 .1/٢00ينظر املبسوط:  ((1

 .((اهلل))( يف )ب( زيادة (٢

. وأقول: املخافتة يف صالة النهار ليست لقطع املحاكاة 1/355، والبحر الرائق: 1/17ينظر: املبسوط:  ((3

للمنافقني كام نقل املصنف؛ ألن النفاق كان باملدينة أوال وهذه اآلية نزلت يف مكة، وسبب نزوهلا وضح 

متوار  بمكة، فكان إذا رفع صوته  × ل اهللورسو أنزلت»: قال إذذلك كام يف رواية ابن عباس 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ سمع املرشكون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال اهلل تعاىل:

ں    ﴿  عن أصحابك فال تسمعهم،  ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿ : ال جتهر بصالتك حتى يسمع املرشكون،  ﴾ڱ

 9/1٤3. أخرجه البخاري يف صحيحه: «القرآن أسمعهم وال جتهر، حتى يأخذوا عنك  ﴾ں  ڻ  ڻ

 (. ٤٤6برقم ) 1/3٢9(. ومسلم يف صحيحه: 7٤90برقم )

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((من))( يف )أ( (٤
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وأيضًا يدل عليه كون الداعي إىل ُوجوب جهر اإلمام فيام جيهر استامع املقتدي 

ىل اإلَمام فيام جيهر بالقراءة عىل ما قال َصاحب النهاَية وغريه: ِمن أنَّ اجلهر عَ 

َواجب؛ لِيستمع القوم قراءته، فإنَّه لو ر يكن املقصود من االستامع َما ذكرنا
(1)

، َبل 

جمرد االلتفات واالحرتام ر يكن االستامع داعيًا إىل اجلهر، إذ حيصل ذلك يف َحالة 

  ال خيفى. املخافتة أيضًا، بل حصوله فيها أقوى من حُصوله يف َحالة اجلهر كام

وأيضًا يدل عليه سياق
(2)

هذه اآلية الكريمة، وسياقها 
(3)

ے   ﴿قال اهلل تعاىل:  

ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

نَّه تعاىل ملََّا ذكر أنَّ هذا القرآن إ، ف[٢0٤ – ٢03األعراف: ] ﴾ۋ  ۋ  ۅ

َبصائر للقلوب ُتبرص ]به[
(4)

احلق 
(5)

واب، وه  دًى حيصل بالعمل وُتدرك الصَّ

 بموجبه االهتداء يف املطالب الدنيوية واألخروية، ورمحة حيصل باالقتداء
(6)

به  

صالح املعاش واملعاد، أمر باستامعه وباإلنصات إذا ُ ع يف قراءته ترتيبًا للحكم 

فات جيب  عىل تلك األوصاف، للداللة عىل أن القران العظيم الذي مجع هذه الصِّ

 لتدبر والتفكر إذا ُقرئ حتى حتصل هذه املنافع والنتائج.    أن ُيصغى إليه با

إذا تقرر ما ذكرنا فنقول: ال خيفى أن هذا املقصود ال حيصل من  عية االستامع 

لكل أحد إال
(7)

الة وخارجَها، ومن   بصدوره عنه فتعنيَّ طريق الَعني داخل الصَّ

 يتدبَّر فيه إذا قرئهذا التقرير ُيعلم أنَّه يأثم من ر يستمع القرآن ور
(8)

، ولذا قال 

                                       
 .((ُذكر))( يف )ب( (1

 .((سباق)))ب( و )ج(  يف( (٢

 .((وسباقها)))ب( و )ج(  يف( (3

 .مناسبة للسياق( زائدة من )ب( و )ج( (٤

 .وما أثبته من )ب( و )ج( ((باحلق)) )أ( يف( (5

 سقط من )ب( و )ج(. باالقتداء(  الدنيوية واألخروية، ورمحة حيصلقوله: )يف املطالب ( (6

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((ال))( يف )أ( (7

ي إّن قول املصنف بتأثيم من ر يتدبر القرآن الكريم عند سامعه فيه نظر، فال شك أن التدبر واجب  ع( 8)
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احلفيد شيخ اإلسالم اهلروي
(1)

يف حاشية صدر الرشيعة 
(2)

وباجلملة يلزم إثم »:

املصلني من العجم، الغافلني عن استامع القرآن والتدبر يف معانيه، إال أن يراد 

كثرًيا باالستامع جمرد التوجه إىل اللفظ، وحينئذ  يبقى صُعوبة األمر يف اجلملة؛ ألن 

غافلون أصال فيأثمون، بل يفسد صالهتم عىل قياس رواية شمس األئمة 

«الرسخيس
(3)

 انتهى. 

وأنا أقول: إذا ظهر كون االستامع واجبًا والتدبر مقصودًا، ومعلوم أنَّ ما يكون 

مقصودًا من الواجب وداعيًا إليه أوىل بأْن يكون واجبًا، فحينئذ  ال
(4)

إشكال يف  

 من الصُعوبة األمر عىل
(5)

 يستمع القرآن وال يتدبر فيه، فتدبر.  

ثم بيان كيفية التدبر هو أنَّ ما يتعلق من القرآن بالعمل يتدبر فيه العمل، وما 

يتعلق منه بغريه يتدبر فيه ملا هو املقصود منه وما يناسبه. يف الروضة
(6)

: قال حاتم 

                                       
 عىل كل مسلم، ولكنه يتفاوت بحسب علمه وقدرته وطاقته اإلدراكية وبذل الوسع.

هو سيف الدين أمحد بن حييى بن حممد بن سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين اهلروي، شيخ اإلسالم،  ((1

يف ويعرف بحفيد السعد )التفتازاين( كان قايض هراة مدة ثالثني عاما، من مصنفاته: الدر النضيد 

جمموعة احلفيد، وحاشية عىل  ح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية لصدر الرشيعة، واختلف يف سنة وفاته 

، 1/٢70، واألعالم: ٢/٢0٢0هـ(. ينظر: كشف الظنون: 916هـ(، وقيل سنة )906فقيل تويف سنة )

 .٢/٢06ومعجم املؤلفني: 

، لعبيد اهلل بن مسعود بن تاج ( ح الوقاية): و ( أي حاشية عىل  ح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية(٢

هـ(. ينظر: 673جلده صدر الرشيعة )ت (الوقاية)هـ(، ومتن 7٤7الرشيعة حممود بن صدر الرشيعة )ت

. ور يتيرس ٢/٤06، وهدية العارفني: ٢/٢0٢0، وكشف الظنون: ٢03ص، و٢91تاج الرتاجم: ص

 ِّل الوقف عىل الكتاب خمطوطا أو مطبوعا.

 . ٢00 – 1/99نظر: املبسوط: ( ي3)

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((فال))يف )أ( ( (٤

 .وما أثبته من )ب( و )ج( ((ر))( يف )أ( (5

وهو كتاب روضة العلامء، لعيل بن حييى بن حممد، أبو احلسن الزندويستي البخاري: فقيه حنفي، له:  ((6

، 165هـ(، ينظر: تاج الرتاجم: ص38٢نفية. تويف سنة )روضة العلامء ونزهة الفضالء، ونظم يف فقه احل

، 1/9٢8قبل عيل سقطت واهلل أعلم. وكشف الظنون: (( أبو))ولعل لفظة  وقال ابن قطلوبغا:
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األصم
(1)

ها ذكر اجلنة اشتاق إليها ومتنَّاها، تفسري القراءة بالتفكر أنَّه إذا َبلغ آية في»:

وإذا َبلغ آية فيها ذكر عظمة اهلل تعاىل ]ينظر[
(2)

هل يف قلبه متعلق دون اهلل 
(3)

من  

ل عنه، ويعلق قلبه مع اهلل، وإذا َبلغ آية فيها ذكر جهنم  َعَرض الدنيا فيتحوَّ

م الف ريضة ويتربأ من والعذاب خاف من اهلل تعاىل وتعوذ بقلبه من النَّار، َفُيَحكِّ

« املنهي
(4)

 انتهى. 

ويتدبَّر يف الُكلِّ ليحصل حضور القلب وما يرتتب
(5)

عليه من َمَلكة اخلضوع ال  

اج الة؛ وهلذا قال يف الكفاية، والرساج الوهَّ سيِّام يف الصَّ
(6)

إنَّام جيهر اإلمام »:

بإسامع
(7)

القوم ليتدبَّروا يف قراءته فيحُصل 
(8)

ال اهلل تعاىل : هلم إحضار القلب، ق 

، وهو ملََّا [٢9]ص:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿

كان إماَم نفسه احتاج إىل إسامع نفسه؛ ليكون أقوى يف التدبر والتفكر وإحضار 

«القلب
(9)

 انتهى. 

                                       
 . 5/31واألعالم: 

( هو حاتم بن عنوان، أبو عبد الرمحن، املعروف باألصّم: زاهد، اشتهر بالورع والتقشف، له كالم مدّون (1

كم. من أهل بلخ. زار بغداد واجتمع بأمحد بن حنبل، وكان يقال: حاتم األصّم لقامن هذه يف الزهد واحل

 .9/1٤9هـ(، ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب: ٢37األمة. تويف سنة )

 زائدة من )ب( و )ج(. ((٢

 سقط من )ب(. ((3

 ( ر أعثر عىل هذا النص مع كثرة بحثي عنه.(٤

 . ((يرتاتب))يف )ب(  ((5

أليب بكر بن عيل  ،كتاب الرساج الوهاج، املوضح لكل طالب حمتاج يِف  ح خُمَْترص القدوريوهو  ((6

هـ(، ينظر: 800احلّداد، العّبادي، احلنفي، من مصنفاته: اجلوهرة النرية، وتفسري احلداد. تويف يف حدود )

 . ٢/67، واألعالم: ٢/1631، وكشف الظنون: 1٤1تاج الرتاجم: ص

 .((إلسامع))يف )ب( و )ج(  ((7

 .((ليحصل))يف )ب(  ((8

 ر يتيرس ِّل العثور عىل الكتاب مطبوعا. ((9



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

374 

ومن فروع كون التدبر مقصودًا ما ذكر يف املضمرات
(1)

أنَّه ال ينبغي للقوم أْن »:

يقدموا اخلوشخوان
(2)

ن يقدموا الدرستخوانولك 
(3)

فإنَّ اإلمام إذا كان يقرأ  

«بصوت حَسن  َيْشَغل ذلك عن التدبُّر
 (4)

 انتهى.    

هذا عىل أنَّ هذه اآلية الكريمة بإطالقها َمع قطع النظر عام هو املقصود من 

، كام قالوا: إنَّ  االستامع تدل عىل كون االستامع مطلقًا فرَض عني 
(5)

آية )فاقتلوا( 
(6)

 

إطالقها تدل عىل كون اجلهاد من فروض األعيان يف مجيع األحوال، فإهنا غري ب

خمتصة بالنَّفري الَعامِّ بناء عىل أنَّ العربة لعموم اللفظ، وإنَّام ُعرف كون اجلهاد من 

نة، واملعقول، والتفصيل  ًا بآية أخرى، والسُّ فروض الكفاية فيام إذا ر يكن النَّفري َعامَّ

ريهيف النهاية وغ
(7)

 . 

نة واملعقول  وال خيفى أنَّه ليس يف حق كون االستامع فرض كفاية من اآلية والسُّ

وغريها دليل، َفُيعمل بام يدلُّ عليه إطالق هذه اآلية الكريمة، لكن عىل كل حال 

ح، إذ احلرج منفي بنص الكتاب،  مواضع احلرج والعذر مستثناة وإن ر ُيرصَّ

اب، وعدم احلرج يف استامع القراءة خلف اإلَمام والواجب ُيرتك بعذر بال ارتي

 ظاهِر، وكذا عدم العذر يف تركه بالقراءة. 

الة، فإنَّ يف بعض املواضع فيه حرجًا، ويف تركه  ا استامع القراءة خارج الصَّ وأمَّ

                                       
( وهو كتاب جامع املضمرات واملشكالت يف  ح خمترص القدوري، ليوسف بن عمر بن يوسف (1

هـ(، ينظر: كشف الظنون: 83٢الصويف، الكادوري، املعروف: بنبرية شيخ عمر، فقيه حنفي، تويف سنة )

 . 8/٢٤٤ألعالم: ، وا1631/٢

 كلمة فارسية تعني: قارئ بلحن طيب وصوت شجي. ((٢

 كلمة فارسية تعني قارئ قراءة صحيحة وسليمة. ((3

 .1/116، والفتاوى اهلندية: 1/117ينظر: فتاوى قايض خان:  ((٤

 سقط من )ب(. ((5

 [.5]التوبة:  ﴾ھ  ھ  ے  ے   ﴿( وهي جزء من آية، قال تعاىل: (6
 .5/٤٤0، والعناية: ٢/387اية: ينظر: اهلد ((7
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عذرًا، ويف بعضها ال، وسنفصل ذلك الطرف
(1)

 إن شاء اهلل تعاىل. 

ف اإلمام فرض عني؛ بسطًا ملن يريد ِمن واآلن نريد تقوية كون االستامع خل

الفوائد والزوائد قسطًا، فلله عند الفقري مواهب، وللناس فيام يعشقون مذاهب، 

 فللبعض مقنع وللبعض مطمع. 

واجلهر»فأقول يف النهاية وغريه يف باب سجدة السهو: 
(2)

عىل اإلمام فيام جيهر  

املقتدي لوجود  قراءةأقيمت مقام بالقراءة واجب؛ ليستمع القوم؛ ألن قراءة اإلمام 

املقصود وهو االستامع، وملََّا قام مقام القراءة وجب أن يكون فرضا فال يتقاعد عن 

«أن يكون واجبا
 (3)

 انتهى. 

قلت: ال خيفى أنَّ قيام قراءة اإلمام مقام قراءة املقتدي ليس نظرًا إىل بعض من 

لقيام لوجود املقصود من القراءة املقتدين، بل إىل كل واحد منهم، وإذا كان ذلك ا

وهو االستامع، فال ُبدَّ من استامع كل واحد منهم حتى تقوم قراءته
(4)

مقام قراءة  

 كل واحد منهم.

وقد حصلت ههنا فائدة تنفعك يف جواب السؤال األول عند قولنا: ولعلك بعد 

ضًا ور هذا تقول عىل ما وعدنا وهي أنَّه ملا وجب أن يكون اجلهر فيام جيهر فر

يتقاعد عن أن يكون واجبًا وجب أن يكون االستامع فرضًا وال يتقاعد عن أن 

يكون واجبًا؛ ألن ذلك يف اجلهر إنَّام جاء من قبل االستامع بطريِق كوِن قيام قراءة 

 اإلمام مقام قراءة املقتدي لوجود املقصود من القراءة وهو االستامع. 

الة فرض عىل املقتدي أيضًا، وإنَّام عدم قراءته  وتوضيحه: أنَّ القراءة يف الصَّ

                                       
 وما أثبته من )ج( مناسبة للسياق. ((الطرق))( يف )أ( و )ب( (1

 من غري واو. ((اجلهر))( يف )ب( و )ج( (٢

 .1/50٤العناية:  ((3

 .((قراءة))( يف )ب( و )ج( تصحيف (٤
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ها، ومَلَّا كان ذلك القيام والسدُّ  ها مسدَّ لقيام قراءة اإلمام مقام قراءة املقتدي وسدِّ

لُوجود املقُصود من القراءة وهو االستامع فقد توقف ذلك القيام والسّد عىل 

االستامع، فيجب أن يكون االستامع ]فرضا[
(1)

وال يتقاعد عن 
(2)

أن يكون واجبًا؛  

ه جيب أن يكون فرضًا، وال  ألن ما يتوقف عليه قيام يشء مقام فرض وَسدَّ مَسدَّ

يتقاعد عن أن يكون واجبًا، ويتوقف ذلك االستامع عىل اجلهر فيجب أن يكون 

أيضاً 
(3)

 فرضًا وال يتقاعد عن أن يكون واجبًا ليحصل ذلك االستامع.  

هذا ويف خمتارات النَّوازل
(4)

القراءة ركن مشرتك»:
(5)

بني اإلمام واملقتدي فحظُّ  

«اإلمام القراءة وحظُّ املقتدي اإلنصات واالستامع
 (6)

 انتهى. 

قلت: تفريع كون حظ اإلمام القراءة، وحّظ املقتدي اإلنصات واالستامع، عىل 

كون القراءة ركنًا مشرتكًا بينهام، أو تفصيل هذا بذاك يدل عىل كون اإلنصات 

ع اللَذْينواالستام
(7)

مها حظ املقتدي قاِئَمني مقام القراءة يف الركنية، وإذا كانا  

 كذلك فهام فرض عني.

ويف مجيع
(8)

الكتب: لو تال رجل خلف اإلمام آية السجدة ال يسجد اإلمام  

                                       
 من )ب( و )ج(. زائدة( (1

 .((من))( يف )ب( (٢

 ( سقط من )ب(.(3

أليب احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين  ((خمتارات النوازل))( وهو  كتاب (٤

 . ٤/٢66، واألعالم: ٢07هـ(. ينظر: تاج الرتاجم: ص593املرغيناين )ت

قال املالكية: القراءة خلف اإلمام مندوبة يف الرسية ومكروهة يف اجلهرية، إال إذا قصد مراعاة اخلالف  ((5

عية قالوا: يفرتض عىل املأموم قراءة الفاحتة خلف اإلمام. واحلنابلة قالوا: القراءة خلف فيندب، والشاف

اإلمام مستحبة يف الصالة الرسية ويف سكتات اإلمام يف الصالة اجلهرية، وتكره حال قراءة اإلمام يف 

 . 1/٢08الصالة اجلهرية. ينظر: الفقه عىل املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري: 

 . 75فتاوى النوازل: أليب الليث السمرقندي: ص ((6

 وما أثبته من )ب( و )ج(. ((الذي))( يف )أ( (7

 سقط من )ب( و )ج(. ))مجيع))قوله: ( (8
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ف  واملؤتم، ال يف الصالة وال بعدها؛ ألن املؤتم حمْجور عن القراءة، بدليل نفاذ ترصُّ

ف املْحُجور ال حكم لهاإلماِم عليه وت رصُّ
(1)

 . 

ُه لو جازت قراءة بعض من املؤمتني عند استامع الَبعض  قلت: وأنت خبرِي بأنَّ

اآلخر وعدم قراءته لوجبت السجدة والتاِّل منتف فاملقدم مثله، وكذا خبري بأنَّ نفاذ 

ترصف اإلمام عليه إنْ 
(2)

 مجيع كان دلياًل عىل احلجر، ومعلوِم أنَّ النفاذ مشرتك بني 

املؤمتني بكون احلجر أيضًا مشرتكًا بينهم؛ ألن االشرتاك يف الدليل ُيوجب االشرتاك 

يف املدلول، فيلزم أالَّ جيوز قراءة البعض يف اجلهر واإلخفاء ولو عند استامع البعض 

 اآلخر وإنصاته، وسيجيء هلذا زيادة تنوير. 

يف فتح القدير
(3)

قرأ لكان ]له[ قراءة اإلمام قراءة للمقتدي، فلو»:
(4)

قراءتان  

«يف صالة واحدة وهو غري مرشوع
 (5)

 انتهى. 

قلت: وإذا كان كذلك فبأي طريق جيوز قراءة البعض فيهام
(6)

َولو عند استامع  

اآلخر وإنَصاته، ويف بعض  وح اهلداية: قراءة اإلمام تنوب عن قراءة املقتدي 

فيكون االشتغال بالقراءة ربوبية
(7)

وديةيف موضع العب 
(8)

 انتهى.   

                                       
 .1/156، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/188، وبدائع الصنائع: 1/78ينظر: اهلداية:  ((1

 .((إذا))( يف )ب( و )ج( (٢

داية يف الفقه احلنفي ملحمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيوايس ثم وهو  ح لكتاب اهل ((3

اإلسكندري كامل الدين املعروف بابن اهلامم، إمام من علامء احلنفية عارف بأصول الديانات والتفسري، 

: الضوء هـ(. ينظر861 ح به اهلداية، تويف سنة ) (فتح القدير)والفرائض، والفقه. من أشهر مصنفاته 

 . 6/٢55، واألعالم: 7/٢98، وشذرات الذهب: 1٢8 - 8/1٢7الالمع: 

 .1/338زائدة من )ب( و )ج( وهو الصحيح كام نص عليه يف فتح القدير:  ((٤

 .1/338فتح القدير:  ((5

 وضمري املثنى هنا يعود عىل الصلوات اجلهرية والرسية، واهلل أعلم.( 6)

 ه من )ب( و )ج( مناسبة للسياق.وما أثبت ((دنيوية))( يف )أ( (7

 .٢/530ينظر: البناية  ح اهلداية:  ((8
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قلت: وهذا أيضًا يُدلُّ عىل عدم جواز القراءة فيهام َولو عند وجود االستامع 

واإلنصات، ويف  ح رسالة الكيداين للُقِهستاين
(1)

أنَّ القراءة إذا كان فرضًا عىل »:

القارئ فقد فرض االستامع عىل السامع منه، أال ترى أن القراءة ملا كانت فرضًا عىل 

وملََّا ر يْفرض عىل القارئ×ُفرض االستامع عىل النبي  -عليه السالم -جربيل 
(2)

 

«ر يفرض عىل السامع منه كام يف تفسري الكشاف وغريه
 (3)

 انتهى. 

قلت: ملََّا كانت فرضية االستامع عىل السامع لفرضية القراءة عىل القارئ، وال 

شك أنَّ نسَبة هذا املعنى إىل
(4)

امعني عىل   واء، فقد فرض االستامع عىل مجيع السَّ السَّ

 كل واحد منهم. 

ولنا ههنا شبهِة يمكن اجلواب عنها، تقرير الشبهة أنَّ قياس ما نحن فيه
(5)

عىل  

الم -قراءة جربيل  قياس مع الفارق، إذ لقائل أْن  × ، واستامع النبي-عليه السَّ

الم -يقول: فرضية استامع النبي  -ة قراءة جربيل ست من جمرد فرضيَّ لي -عليه السَّ

الم وفيام نحن فيه فرضيَّة  × ، بل من فرضيَّة قراءته الستامع النبي-عليه السَّ

الة.   القراءة ليَست الستامع املقتدي، بل لكوهنا ركنًا من أركان الصَّ

وباجلملة: إنَّ االستامع معترب يف فرضيَّة قراءة جربيل فجاء من قبله فرضيَّة 

 فرضية قراءة اإلمام حتى جييء من قبله فرضيَّة االستامع. االستامع، وغري معترب يف 

ا فرض للركنية كذلك فرض لالستامع ملِا  وتقرير اجلواب: أنَّ القراءة كام أهنَّ

                                       
 له شمس الدين حممد القهستاين، فقيه حنفي كان مفتيا ببخارى،( وهو َجامع املباين يِف  ح فقه الكيدانى، (1

سنة كتب، منها جامع الرموز يف  ح النقاية خمترص الوقاية، واختلف يف سنة وفاته فقيل: إنه تويف 

، وكشف الظنون: 8/300هـ(، ينظر: شذرات الذهب: 96٢) هـ(، وقيل: إنه تويف يف حدود953)

 .٢/٢٤٤، وهدية العارفني: 9/٢78، ومعجم املؤلفني: 197٢/٢

 أ ، ور يتبني ِّل معناها.٢٤وهو موجود يف نص  ح رسالة الكيداين: ل/ ((السوقي))( يف )ب( و )ج( (٢

 . ور أعثر عليه يف الكشاف.أ٢٤الفقه، للقهستاين، خمطوطة: ل/  ح رسالة الكيداين يف ((3

  )ب( و )ج(.  وما أثبته من ((يف)))أ(  ( يف(٤

 سقط من )ب(. ((فيه))قوله: ( (5
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الة فرض عىل املقتدي أيضًا وعدم قراءته لقيام قراءة  ذكرنا من أنَّ القراءة يف الصَّ

ه ها، ومَلَّا كان ذلك القيام اإلمام مقام قراءة املقتدي التي فرضت عليه وسدَّ ا مسدَّ

دُّ لوجود املقصود من القراءة وهو االستامع فيفرض أْن يقرأ لالستامع حتى  والسَّ

ابق؛ فالقياس يف حمله  حيصل هو وحيصل بسببه ذلك، وهذا ظاهر من التوضيح السَّ

فليتأمل
(1)

 . 

ع فرض عني ومن هذا التقرير يظهر أنَّ نظري الدليل املسوق لبيان كون االستام

هو جاز ههنا؛ ألن  املستنبط من كالم صاحب النهاية وغريه يف َباب سجدة السَّ

ثبوت فرضيَّة االستامع ملََّا كان بالوجه املذكور فيفرض أْن يستمع كل واحد من 

 املقتدين حتى حيصل قيام قراءة اإلمام مقام قراءة
(2)

كل واحد منهم؛ لوجود  

 املقُصود وهو االستامع. 

«ال يقرأ املؤتم خلف اإلمام، بل يستمع وينصت»مجيع الكتب: ويف 
 (3)

 . 

ويف احلاوي القديس
(4)

«ال يقرأ املؤتم خلف اإلمام إال قدر ما ُأْرتَِج »:
 (5)

، أي 

 وقع يف رّجة وهي االختالط واالضطراب. 

                                       
اتفق أهل العلم وأنتم أنه ال حيتمل اإلمام »تعقب اإلمام البخاري عىل هذا االستدالل القيايس فقال: ( 1)

لقراءة فريضة وحيتمل اإلمام هذا الفرض عن القوم فيام جهر اإلمام أو ر فرضا عن القوم، ثم قلتم: ا

جيهر، وال حيتمل اإلمام شيئا من السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد فجعلتم الفرض أهون من 

ينظر:  « التطوع، والقياس عندك أالَّ يقاس الفرض بالتطوع، وأالَّ جيعل الفرض أهون من التطوع...

 .9ف اإلمام: صالقراءة خل
 سقط من )ب(. ((قراءة))( قوله: (٢

 .1/83، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/16، وبداية املبتدي: 1/199املبسوط:  ((3

وإنام  وهو احلاوي القديس يف الفروع، جلامل الدين: أمحد بن حممد بن نوح القابيس، الغزنوي، احلنفي. ((٤

، وهدية 1/6٢7هـ(، ينظر: كشف الظنون: 593تويف يف حدود ) قيل فيه القديس؛ ألنه صنفه يف القدس،

 .1/89العارفني: 

 .1/173احلاوي القديس، للغزنوي:  ((5
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ويف الفوائد الظهريية
(1)

من أصحابنا من يقول »، قال شمس األئمة الرسخيس: 

الفتح واالستفتاح: ينبغي للفاتح أْن ينوي قراءة القرءان حتى  يف موطن يصح

يتذكر اإلمام إالَّ أنَّه ليس بيشء؛ ألن املقتدي مأمور بالفتح، منهي عن قراءة 

القرءان، فيقبح أْن يؤمر بام هو منهي عنه وينهى
(2)

«عام هو مأمور به 
 (3)

 . 

ريفيَّة ويف الفتاوي الصَّ
(4)

ل شمس األئمة الرسخيس: لو قرأ خلف اإلمام، قا»:

حابة أنَّه يفسد صالته «روي عن ثامنني من الصَّ
 (5)

 . 

                                       
وهو كتاب أليَب بكر حممد بن أمحد بن عمر القايض ظهري الدين الُبَخاِرّي، فقيه حنفي، كان املُْحَتسب يف  ((1

لّظهريية يف الفتاوى التقطها من  ح اجلامع الّصغري بخارى، من تصانيفه: الفتاوى الّظهريية، والفوائد ا

. والفتاوى ٢33، وتاج الرتاجم: ص٢/٢0هــ(، ينظر اجلواهر املضية: 619للحسام الشهيد )ت

 الظهريية حققت يف جامعة امللك عبد العزيز يف السعودية، حيث وزعت عىل طالبات الدكتوراه.

 سقط من )ب(. «عنه وينهى»قوله: ( (٢

 .1/157، وتبيني احلقائق: 1/193ر: املبسوط: ينظ ((3

وهو كتاب يف الفقه احلنفي للشيخ أسعد بن يوسف بن عيل، جمد الدين الصرييف البخاري املعروف:  ((٤

  .1/30٢، واألعالم: ٢/1٢٢5هـ(، ينظر: كشف الظنون: 1088بآهو: فقيه حنفي)ت
: إنام يثبت ذلك، أي: املنع، عن ابن عمر . قال احلافظ ابن حجر1/199ينظر: املبسوط، للرسخيس:  ((5

وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود، وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعيل، وقد أثبت البخاري عن 

عمر وأيّب بن كعب وحذيفة وأيب هريرة وعائشة وعبادة وأيب سعيد يف آخرين أهنم كانوا يرون القراءة 

. وقال ابن عبد الرب: وال أعلم يف هذا 1/16٤اهلداية:  خلف اإلمام. ينظر: الدراية يف ختريج أحاديث

الباب صحايب صح عنه بال اختالف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إال جابر بن عبد اهلل وحده. وفند 

للقراءة خلف اإلمام ومحلها عىل صالة اجلهر. ينظر:   األسانيد التي رويت عن منع الصحابة

روي منع القراءة خلف »ي: وذكر العيني نحو قول الرسخيس فقال: . قال املباركفور11/51التمهيد: 

اإلمام عن ثامنني من الصحابة الكبار، منهم املرتىض، والعبادلة الثالثة. وقال الفقيه الرسخيس: إن فساد 

. وقال يف حتقيق الكالم: واجلواب عنه: أن قوليهام ال أصل «الصالة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة

أما الرسخيس فهو فقيه حمض، ال علم له بفن احلديث، فال َعَجَب أن يصدر منه هذا القول، ولكن هلام، 

العجب من العيني، كيف اجرتأ عىل ذكر هذا القول الباطل؟ فهل يقدر أن يثبت بأسانيد صحيحة عن 

عليه أبًدا. ينظر: عيل، والعبادلة الثالثة، فضاًل عن عرشة من الذين ُذكروا يف هذا األثر؟ َكال، ال يقدر 

. وقال الشيخ عبد احلي اللكنوي رمحه اهلل: وما ذكره 50٢حتقيق الكالم يف القراءة خلف اإلمام: ص

وأّي  ة، يقال له: أّي صحايب قال هبذا؟الرسخيس، ومن تبعه أن فساد الصالة مذهب عدة من الصحاب
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]ويف الفوائد الظهريية: ومن املشايخ من قال: بفساد صالته[
(1)

 . 

اقتدى وإمامه سبق بالثناء يثني ما ر يقرأ إمامه، وقيل: يثني فيام »ويف املنية: 

«خيافت ال فيام جيهر، وقيل: يثني يف سكتاته
 (2)

 انتهى.  

قلت: ما يف مجيع الكتب من التوافق عىل أالَّ يقرأ املؤتم عىل العموم واإلطالق، 

بل يستمع وينصت، وما يف احلاوي: من حرص القراءة بصورة فتح اإلمام، وما يف 

الفوائد الظهريية من هني املقتدي عىل العموم واإلطالق عن نية ]قراءة[
(3)

القرآن  

ألمر هبا مع أنَّ الفتح إنَّام يتصور من الواحد، وما يف ولو ألجل الفتح وتقبيح ا

الفتاوى الصريفية والفوائد الظهريية: من احلكم بفساد الصالة عىل اإلطالق، وما 

يف )املنية( من أنَّه يثني ما ر يقرأ إمامه مع أنَّ الثناء ُسنَّة، والقراءة خلف اإلمام 

نَّة بعد ليست كذلك، بل أقوى حاهلا عىل فرض الثبوت ا إلباحة، فإذا تركت السُّ

 وع اإلمام يف القراءة إلقامة فرض االستامع واإلنصات فألن يرتك املباح أوىل، 

وترك الثناء يف حق الكل، فكذا ترك القراءة تدل عىل عدم جواز القراءة خلف 

اإلمام، ويكون االستامع واإلنصات فرض عني، ومن األحاديث واألخبار يف هذا 

 دة زين.  الباب زيا

يقرأ في الصالة فسمع  عن مجاهد كان النبي »فأقول: يف فتح القدير: 
 ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ :قراءة فتًى من األنصار فَ َنزل

«[٢0]األعراف: 
 (4)

 انتهى. 

                                       
من دون سند مسلسل حمتج  -عنهحاشاهم -خمّرج خّرج هذا؟ وأّي راو روى هذا؟ وجمرد نسبته إليهم 

، للولوي: (ذخرية العقبى يف  ح املجتبى)برواته مما ال يعتد به.ينظر:  ح سنن النسائي املسمى 

11/61٢.  
 ( زائدة من )ب( و )ج(، وهو الصحيح، فقد أشار املصنف إىل قول الظهريية يف الفقرة الالحقة.(1

 أ.15ب، وجامع الفتاوى، للسمرقندي: ل/67هـ(: ل/705منية املصيل وغنية املبتدي، للكاشغري )ت ((٢

 ( زائدة من )ب( و )ج(.(3
، واحلديث رواه عبد بن محيد وابن أيب حاتم والبيهقي يف سننه وهو ضعيف 1/3٤٢فتح القدير:  ((٤
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قلت: ملََّا كان سبب نزوهلا قراءة فتًى من األنصار والغري سامعون دلَّ عىل 

و عىل وجوب اإلنصات عىل طريق العني وجوب االستامع عىل طريق العني، بل ه

أيضًا، فإنَّه إذا قرن األمر باإلنصات باألمر باالستامع فالظاهر وجوب اإلنصات 

عىل طريق العني كقرينة، وإذا ر خيص اإلنصات باجلهرية عىل ما هو التحقيق فيدلُّ 

 عىل أنَّه واجب العني يف اجلهر واإلخفاء. 

ن كعب ملََّا نزلت هذه اآليات تركوا القراءة خلف عن ُأيب ب»ويف معراج الدراية: 

«اإلمام
 (1)

 انتهى.  

قلت: املستفاد منه ترك الكل يف الكل ال ترك البعض يف البعض، وهم إنَّام تركوا 

كذلك عن العلم بمقتىض اآلية فيكون إمجاعًا فعليًا أيضًا عىل كون االستامع 

ة البيانواإلنصات فرض عني يف اجلهر واإلخفاء، ويف غاي
(2)

عن كشف  

                                       
 ٢/٢٢1(، والسنن الكربى، للبيهقي: 8731برقم ) 5/16٤6إلرساله. ينظر: تفسري ابن أيب حاتم: 

برقم  107. وحكم البيهقي عىل هذه الرواية باالنقطاع. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص(٢886برقم )

، 13/3٤6( وذكر الطربي هذا األثر بسنده عن الزهري وليس عن جماهد. ينظر: جامع البيان: ٢٤8)

 . 93، ولباب النقول يف أسباب النزول، للسيوطي: ص٢٢9وأسباب النزول، للواحدي: ص

، وتبيني احلقائق  ح كنز الدقائق: 1/111لصنائع يف ترتيب الرشائع، للكاساين: ينظر: بدائع ا ((1

هذا األثر يف كتب احلديث مع كثرة بحثي عنه. ويؤيد ذلك ما رواه ابن أكيمة  . ور أعثر عىل1/131

انرصف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ؟ يعني  × أن رسول اهلل »الليثي عن أيب هريرة: 

، قال معمر عن الزهري: «ا منا آنفا قال رجل: نعم يا رسول اهلل قال: إين أقول: ما ِّل أنازع القرآن؟أحد

 بالقراءة من الصالة حني سمعوا ذلك منه × فيام جهر فيه النبي × فانتهى الناس عن القراءة معه))
، «كالم الزهري من « فانتهى الناس...»وقوله: » :٢8قال البخاري يف القراءة خلف اإلمام: ص .×

إن الزهري أعلم التابعني يف »(. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 8٢7برقم ) 1/٢19وكذا قال أبو داود: 

وهذه املسألة مما تتوفر الدواعي واهلمم عىل نقل ما كان يفعل فيها خلف . × زمنه بسنة رسول اهلل

هبذا، من أحسن األدلة عىل أهنم تركوا ، ليس ذلك مما ينفرد به الواحد واالثنان. فجزم الزهري × النبي

 «فأنصتوا قرأ وإذا»القراءة خلفه حال اجلهر بعدما كانوا يفعلونه. وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله: 

 .319 – ٢3/318: الفتاوى جمموع. «غريها وال فاحتة يستثن ور

بن أمري غازي أيب حنيفة األتقاين احلنفي،  غاية البيان ونادرة االقران لقوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر ((٢
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األرسار
(1)

كان عرشة»:
(2)

ينهون عن القراءة خلف  × من أصحاب رسول اهلل 

«اإلمام أشد النهي
 (3)

. 

ن ثامنني نفرًا من كبار ـأثور عـراءة مـدي عن القـع املقتـمن»ي: ـويف الكاف

«الصحابة
(4)

 انتهى.  

العموم  قلت: وكان هنيهم ومنعهم رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني عىل

واإلطالق ور يثبت إنكار أحد عليهم يف ذلك فكان إمجاعًا سكوتياً 
(5)

 أيضًا عليه.  

                                       
كان رأسا يف مذهب أيب حنيفة بارعا يف اللغة والعربية، من تصانيفه:  ح اهلداية يف عرشين جملدا سامه 

هـ(، ينظر: ابن حجر، الدرر 758غاية البيان ونادرة االقران يف آخر األوان، تويف يف القاهرة سنة )

 . 6/185، وشذرات الذهب: ٢/٢79ضية: ، واجلواهر امل1/٤93الكامنة: 

وهو كتاب للشيخ عبد اهلل بن  ،، إىل هذا النص ونقله من كشف االرسار٢/317أشار صاحب البناية:  ((1

حممد بن يعقوب احلارثي السبذموين الكالباذي البخاري الفقيه احلنفي، من تصانيفه: كشف اآلثار 

( والكتاب ال يزال خمطوطا ور يتيرس ِّل احلصول عليه. هـ3٤0الرشيفة يف مناقب االمام ابى حنيفة )ت

 .1/٤٤5، وهدية العارفني: ٤/1٢0، واألعالم: ٢/1٤85ينظر: كشف الظنون: 

 ، والصواب ما أثبته من العناية والبناية وعمدة القاري.((عرش))يف مجيع النسخ:  ((٢
. وقال العيني ٢/317ية، بدر الدين العيني: ، والبناية  ح اهلدا1/3٤0العناية  ح البداية، للبابريت:  ((3

أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وعبد الرمحن بن )والصحابة هم: 

 ود وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباسـعوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن مسع
. واجلواب عنه: أن هذا األثر ال يصح؛ ألنه 6/13خاري: . ينظر: عمدة القاري  ح صحيح الب( 

، وروى عبد ٢/96من صنع عبد اهلل بن يعقوب، وهو متهم بوضع احلديث. ينظر: ميزان االعتدال: 

، وأبا بكر، وعمر، وعثامن، كانوا × وأخربين موسى بن عقبة أن رسول اهلل»الرزاق يف مصنفه قائال: 

 عن آثار وهناك(. ٢810) برقم 1٤0 – ٢/139: الرزاق عبد مصنف .«ينهون عن القراءة خلف اإلمام

تشدد عىل من يقرأ خلف اإلمام، وجلها ر تسلم من علة قادحة. ينظر: الدراية يف ختريج   الصحابة

  وما بعدها. 1/163أحاديث اهلداية:  
ه يرد عليه إذ قال: . ونقل الرتمذي يف سنن1/83، ودرر احلكام  ح غرر األحكام: 1/199املبسوط:  ((٤

يف القراءة خلف اإلمام عند أكثر أهل  -ال صالة ملن ر يقرأ بفاحتة الكتاب -والعمل عىل هذا احلديث »

والتابعني. وهو قول مالك بن أنس، وابن املبارك، والشافعي، وأمحد، ،  × العلم من أصحاب النبي

 (. 311بعد حديث رقم ) 1/٤07 . ينظر: سنن الرتمذي:« وإسحاق: يرون القراءة خلف اإلمام
إذا قال بعض الصحابة قوالً، وظهر للباقني، وسكتوا عن خمالفته واإلنكار عليه  »( قال القايض أبو يعىل: 5)
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قال: ال يقرأنَّ أحد  -عليه السالم-عن عبادة بن الصامت أنَّه »ويف الزيلعي: 
«منكم شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة

 (1)
  انتهى.   

كل يف صورة اجلهر هل يرتاب قلت: انظر أنَّ عموم هني القراءة عىل هذا الش

 أحد يف داللته عىل عدم جواز قراءة أحد يف تلك الصورة ال أظنك يف مرية.  

إنما جعل اإلمام إمامًا ليؤتم »:  ×عن أيب هريرة عن النبي »ويف غاية البيان: 
«به فإذا قرأ فأنصتوا

 (2)
 انتهى.  

                                       
، ويتحقق اإلمجاع السكويت إذا ٤/1170العدة يف أصول الفقه:  .« حتى انقرض العرص، كان إمجاعاً 

قىض، واشتهر ذلك بني أهل عرصه، وعرفه مجيع من سواه أفتى بعض املجتهدين يف مسألة اجتهادية، أو 

من املجتهدين، ور خيالفوه، واستمرت احلال عىل هذا إىل ميض مدة التأمل. ينظر: املوسوعة الفقهية 

. قال العيني: ُسمي إمجاعا باعتبار اتفاق األكثر فإنه يسمى إمجاعا عندنا. وملا ثبت هني ٢/٤9الكويتية: 

ور يثبت رد واحد عليهم عند توفر الصحابة كان إمجاعا سكوتيا. ينظر: البناية  ح العرشة املذكورين 

. قلت: ادعاؤه اإلمجاع السكويت وعدم رده أو خمالفته من صحايب آخر فيه نظر، فقد ثبت ٢/318اهلداية: 

ف القراءة خلف اإلمام، وذكر ذلك اإلمام البخاري يف كتابه القراءة خل  عن مجلة من  الصحابة

 وما بعدها. 10اإلمام: ص

. ور يذكر يف هذه الرواية االستثناء من ذلك بقوله 1/131تبيني احلقائق  ح كنز الدقائق، للزيلعي:  ((1

عن عبادة بن الصامت، قال: صىل بنا رسول  » )إال بأم القرآن( واحلديث أخرجه النسائي يف سننه بلفظ

ال يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إال بأم »ة، قال: بعض الصلوات التي جيهر فيها بالقراء × اهلل

 ٢/٢36(، وصححه البيهقي يف السنن الكربى: 99٤برقم ) 1/٤75. سنن النسائي الكربى: « القرآن

صالة جهر فيها فقرأ  × (. ورواه البخاري عن عبادة بن الصامت ولفظه: قال صىل النبي٢9٢1برقم )

 18. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص« م واإلمام يقرأ إال بأم القرآنال يقرأن أحدك »خلفه رجل فقال: 

. سنن « هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم »(. وأخرجه الدارقطني يف سننه وقال: 3٤برقم )

 (.  1٢٢0برقم ) ٢/101الدارقطني: 

« م ليؤتم بهإنام جعل اإلما»، قال:  × عن النبي  )حديث صحيح( أخرجه أبو داود عن أيب هريرة ((٢

ليست بمحفوظة  -وإذا قرأ فأنصتوا-وهذه الزيادة »، قال أبو داود: «وإذا قرأ فأنصتوا»هبذا اخلرب زاد 

( وقال الشيخ شعيب األرناؤوط: 60٤برقم ) 1/٤53ينظر: سنن أيب داود: «. الوهم عندنا من أيب خالد

. وقال «نصاري عند النسائي يف الكربىفجعل الوهم من أيب خالد، مع أنه تابعه عليها حممد بن سعد األ»

. فجعل التفرد من ابن عجالن « وإذا قرأ فأنصتوا »وال نعلم أحًدا تابع ابن عجالن عىل قوله:  »النسائي: 

(، وسنن 996برقم ) 1/٤76. ينظر: سنن النسائي الكربى: « ال من أيب خالد، وهو الصحيح
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ات عند قراءة اإلمام، فإذا قلت: املستفاد ِمن هذا التفريع هو أنَّ اإلئتامم باإلنص

فات اإلنصات فات اإلئتامم، وال خيفى أنَّ اإلئتامم الزم ]عىل[
(1)

كل واحد من  

املؤمتني يف اجلهر واإلخفاء، ]فكذا اإلنصات لئال يلزم فوات اإلمتام بفواته فيكون 

 اإلنصات فرض عني[
(2)

، وكذا اإلنصات فرض عني يف اجلهر واإلخفاء، بل 

ضًا كون اإلنصات قائاًم مقام القراءة من جهة انفهام كون اإلنصات يستفاد منه أي

عند قراءة اإلمام ائتاممًا وموافقة، وهل هذا إال بقيام اإلنصات مقام القراءة، ]وال 

خيفى أن عىل تقدير قراءة املقتدي قراءة البعض ال يغني عن قراءة[
(3)

اآلخر يف  

ومن هذه  اجلهة أيضا يكون فرض  اجلهر واإلخفاء فكذا إنصات القائم مقامها،

 عني فيهام.   

، ويف غاية - -ويف البدائع: روى أبو موسى األشعري وأبو هريرة 

ليؤتم به، فال  (4)إنَّما جعل اإلمام»أنَّه قال:  × عن النبي  البيان روى أنس
قولوا: تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: وال الضالين ف

آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اهلل لمن حمده فقولوا: ربنا لك 
«الحمد

 (5)
 انتهى.  

                                       
زيادة اإلمام مسلم يف صحيحه وإن ر خيرجها (. وقد صحح هذه ال1٢٤3برقم ) ٢/115الدارقطني: 

(، فقال له أبو بكر ابن أخت أيب النرض: فحديث أيب ٤0٤برقم ) 1/30٤فيه بإثر حديث أيب موسى: 

فقال هو عندي صحيح، فقال: فلم ر تضعه ها هنا؟  « وإذا قرأ فأنصتوا »هريرة، فقال: هو صحيح يعني 

 نا، إنام وضعت ها هنا ما أمجعوا عليه. قال: ليس كل يشء عندي صحيح وضعته ها ه

 ( زائدة من )ب( و )ج(.(1

 ( زائدة يف )ب( و )ج(.(٢

 يف )ب( و )ج(. زائدة ( (3

 . ((إماماً ))( يف )ب( و )ج( زيادة (٤

. واحلديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب 1/109بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، للكاساين:  ((5

(. وأخرجه البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك من ٤0٤برقم ) 30٤ - 1/303موسى األشعري: 
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ل زيادة بيان لكيفية اإلئتامم  قلت: يف هذا احلديث مع ما ذكرنا يف احلديث األوَّ

يف البعض باملشاركة، ويف البعض بالسكوت، ويف البعض باملجاوبة، فثبت أنَّ 

الختالف عىل ما فّصل، ففي القراءة خلف اإلمام ال يوجد اإلئتامم، اإلئتامم وعَدم ا

بل االختالف وال خيفى عليك ُحكمه مما أسلفنا، وأنَّه قد قسم القراءة واإلنصات 

-عليه السالم-بني اإلمام واملؤتم، والقسمة تقتيض قطع الرشكة، كام قالوا يف قوله 

«البينة للمدعي واليمين على من أنكر»: 
 (1)

فلو قرأ واحد من املؤمتني يف اجلهر  ،

واإلخفاء الشرتك هو
(2)

واإلمام يف القراءة وهو خالف مقتىض القسمة فال جيوز،  

 فكذا لزومه وهو القراءة. 

عن عطاء بن يسار أنَّه سأل زيد بن ثابت عن القراءة خلف اإلمام، »ويف مسلم: 

«فقال: ال قراءة مع اإلمام يف يشء
(3)

 انتهى. 

قام مقام الَبيان بمقتىض السؤال، فلو جازت قراءة البعض مع اإلمام يف قلت: امل

يشء عىل تقدير استامع ]اآلخر[
(4)

وإنصاته لبينه ور ينف القراءة معه عىل سبيل  

                                       
 (.  111٤برقم ) ٢/٤7: « وإذا قرأ فأنصتوا »غري زيادة 

البينة عىل من ادعى ، واليمني عىل من أنكر إال يف »بلفظ:   أخرجه الدراقطني يف سننه عن أيب هريرة ((1

ل يف إسناده جماهيل، والسنن الكربى للبيهقي: (، وقا٤507برقم ) 5/389، سنن الدارقطني: «القسامة

برقم  ٢/3٢6(، وأعله الذهبي بالنكارة: تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق: ٢1٢01برقم ) ٤٢7/10

(789.) 
 ( سقط من )ب(.(٢

(. أقول : وحديث 103٤برقم ) ٢/6(، وسنن النسائي الكربى: 577برقم ) 1/٤06صحيح مسلم:  ((3

 مرفوع، وقوله « ال فالة لمن لم يقرأ بأم القرآن »: × زيد بن ثابت، بينام قوله مسلم هذا موقوف عىل
مقدم عىل قول أصحابه مجيعا وليس زيد بن ثابت فقط. ثم إّن األمر اآلخر واملهم هو سبب ورود  ×

حتة احلديث كان يف قراءة سورة النجم، واخلالف ليس منصبا عىل السورة التي بعد الفاحتة، إنام عىل الفا

 نفسها. واهلل أعلم. 

 ( زائدة من )ب( و )ج( وال يستقيم الكالم إال هبا.(٤
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العموم مع أنَّ سؤال السائل ملََّا كان عن القراءة خلف اإلمام، وهو
(1)

أعم من  

قراءة ال معه بأْن يقرأ عندالقراءة معه بأْن يقرأ عند قراءته، ومن ال
(2)

عدم قراءته،  

عدل املجيب عن طرز
(3)

السؤال وهو العموم اىل طرز آخر وهو اخلصوص؛ حيث  

ر يقل ال قراءة خلف اإلمام، بل قال: ال قراءة مع اإلمام قاصدًا بذلك إشعار جواز 

في القراءة خلف اإلمام ال معه كام قال به البعض وإْن ر جيز خلفه معه، إذ ن

األخص ال يوجب نفي األعم فلو جازت القراءة مع اإلمام يف يشء عند استامع 

 اآلخر وإنصاته ألشعر بذلك أيضًا؛ حيث أن للسؤال عمومًا من هذه اجلهة أيضًا. 

، ثم أقبل بوجهه، ×فلى رسول اهلل »ويف  ح اآلثار أليب جعفر الطحاوي: 
الثاً، فقالوا: إنا لنفعل، قال: فال فقال: أتقرؤن واإلمام يقرأ؟ فسكتوا، فسألهم ث

«تفعلوا
 (4)

 . 

                                       
 .((وهي))( يف )ب( و )ج( (1

 سقط من )ب(. ((قراءته ومن القراءة ال معه بأْن يقرأ عند ))قوله: ( (٢

اح ( معنى الطرز: الشكل والنمط: تقول: ومن الطراز األول أي شكله ومن النمط األول. ينظر: املصب3)

. ومعنى العبارة: عدل املجيب عن نمط السؤال األول وهو العموم إىل نمط آخر وهو ٢/371املنري: 

 اخلصوص.

. وانفرد الطحاوي بحذف «إال أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»)حديث صحيح( بزيادة االستثناء:  ((٤

(. وأورده املحدثون 130٢برقم ) 1/٢18الزيادة. ينظر:  ح معاين اآلثار، أليب جعفر الطحاوي: 

(، وكتاب القراءة خلف 1٢88برقم ) ٢/1٤0بلفظه مع الزيادة املذكورة. ينظر: سنن الدارقطني: 

(، وأخرجه ٢805برقم ) 5/187(. ومسند أيب يعىل املوصيل: 385برقم ) 175اإلمام، للبيهقي: ص

ه، وفيه:  وا إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة فال تفعل))أمحد وغريه يف مسنده عن رجل من الصحابة ور ُيَسمِّ

. ((إسناده صحيح))(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: ٢3٤81برقم ) 38/٤65مسند أمحد:  ((الكتاب

صىل بأصحابه، فلام قىض  × أن النبي  وأورده البخاري ورصح براوي احلديث فقال: عن أنس

فسكتوا فقاهلا ثالث مرات، فقال  «أتقرءون في فالتكم واإلمام يقرأ؟»صالته أقبل عليهم بوجهه، فقال: 

ينظر: القراءة «. فال تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»قائل أو قائلون: إنا لنفعل قال: 

 (.  156برقم ) 1/61خلف اإلمام: 
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عىل عموم النهي(  فال تفعلوا)قلت: وأنت خبري بداللة 
(1)

جلميع اآلحاد ال  

فإنَّ املراد هبذا القول إْن كان وقوع القراءة فيام  «إنَّا لنفعل»سيام يف مقابلة قوهلم: 

قوعها فيام بينهم، وإْن كان عدم و «ال تفعلوا» -عليه السالم-بينهم فاملراد بقوله 

عدم الصدور  «ال تفعلوا» -عليه السالم-املراد الصدور عن اجلميع فاملراد بقوله 

 عنهم، ولو جازت عن البعض عند استامع البعض اآلخر لقال به يف تلك املقابلة. 

وكذا خبري بداللة جعل قراءة اإلمام
(2)

مانعة عن قراءهتم، إذ نسبة قراءة اإلمام  

يع اآلحاد عىل السواء، وملََّا كان املانع قراءة اإلمامإىل مج
(3)

وهي يف صورة اإلخفاء  

 أيضًا موجودة فيستفاد العموم للجهر واإلخفاء كام يستفاد العموم األول.   

فغمزه  ×قرأ رجل خلف رسول اهلل »عن كشف األرسار:  (غاية البيان)ويف 
نصرف، قال ألبي بكر: لقد آذيتني، فلم ينته، فغمزه ثانياً، فلمَّا ا  أبو بكر

: فدق أبو بكر، -عليه السالم-، فقال ×قال: ألنك قرأت خلف رسول اهلل 
«قراءة اإلمام لمن خلفه قراءة

 (4)
 انتهى. 

                                       
 .((النص))( يف )أ( تصحيف (1

 .((رأ فعلمأتقرؤن واإلمام يق -عليه السالم – قوله من املتفهم مانعة))( يف )ج( زيادة (2

 ( سقط من )ب(.(3

، ور أعثر عىل هذ جمهوالً  ياً ألن فيه راو (؛( )حديث ضعيف(٤ احلديث هبذا اللفظ،  وما وجدته  ار يسمَّ

 ×: أن رجال قرأ خلف النبي مروي عن جابر بن عبد هلل وليس فيه أبو بكر فعن جابر بن عبد اهلل 
؟ ، فتذاكرا × انرصف قال: أتنهاين أن أقرأ خلف النبي يف الظهر والعرص، فأومأ إليه رجل فنهاه، فلامَّ 

. سنن « من فلى خلف اإلمام فإن قراءته له قراءة »:  ×فقال رسول اهلل  ×ذلك حتى سمع النبي 

(، قال أبو احلسن الدارقطني عن راوي احلديث: أبو الوليد هذا 1٢36برقم ) ٢/111الدارقطني: 

(، والقراءة خلف اإلمام، للبيهقي: 113برقم ) 1/٢3أليب يوسف: جمهول وال تقوم به حجة. واآلثار، 

(، وذكر البيهقي طرق احلديث وأعله براو  جمهول تارة وباإلرسال تارة أخرى. ويف 339برقم ) 1/1٤9

يف العرص، قال: فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي  ×املوطأ من حديث عبد اهلل بن شداد قال: أمَّ رسول اهلل 

قدامك، فكرهت أن تقرأ خلفه، فسمعه  ×صىل قال: ر غمزتني؟ قال: كان رسول اهلل يليه، فلام أن 

. موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين: «من كان له إمام فإن قراءته له قراءة»قال:  ×النبي 
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جل وتصِديق رسول اهلل   ×قلت: تبرصَّ بام يف فعل أيب بكر، وقوله لذلك الرَّ
 عند استامع اآلخر وعدم أليب بكر من الداللة عىل عدم جواز قراءة البعض ولو

قراءته؛ ألن الظاهر من غمز أيب بكر أنَّه مستمع غري قارئ، إذ لو قرأ نفسه مَلا غمز 

-بكون قراءة اإلمام ملن خلفه قراءة فإنَّه  -عليه السالم-غريه، وكذا بام يف تعليله 

وقد ملََّا جعل كون قراءة اإلمام ملن خلفه قراءة علة لصدق أيب بكر  -عليه السالم

ذلك الرجل عن القراءة خلف اإلمام، ومعلوم أن هذه العلة مشرتكة بني   منع

مجيع املؤمتني، واالشرتاك يف العلة يوجب االشرتاك يف املعلول فيمنع كل واحد 

منهم ولو عند استامع
(1)

بعضهم وإنصاته يف اجلهر واإلخفاء معًا، ومنه يعلم أنَّ  

«ام قراءة لهمن كان له إمام فقراءة اإلم»حديث: 
(2)

يدلُّ بمفرده عىل منع القراءة  

خلف اإلمام عىل طريق العموم واإلطالق فال وجه جلعله مصحح ترك القراءة إذ 

 قد صار مقتىض الرتك.  

النهي عن   × : آخر ما أمر به رسول اهللعن علي »ويف معراج الدراية: 
«القراءة خلف اإلمام ورأسه في حجري

(3)
 انتهى.      

                                       
 (. 1٢٤برقم ) 6٢ص

 .  ((سامع))( يف )ب( (1
برقم  ٢3/1٢(، ومسند أمحد: 850برقم ) 1/٢77( )حديث ضعيف(، ينظر: سنن ابن ماجه: (٢

حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف النقطاعه، »(، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: 1٤6٤3)

(، وضعفه ٢797برقم ) ٢/135. ومصنف عبد الرزاق: «وفيه جابر بن يزيد اجلعفي وهو ضعيف

 يثبت عند أهل العلم من هذا خرب ر»(. قال اإلمام البخاري: 1٢33برقم ) ٢/107الدارقطني يف سننه: 

. وقال احلافظ 8. ينظر: القراءة خلف اإلمام: ص«أهل احلجاز وأهل العراق وغريهم إلرساله وانقطاعه

. ينظر: «وجابر اجلعفي ضعيف احلديث مذموم املذهب ال حيتج بمثله»ابن عبد الرب يف راوي احلديث: 

قيت أكذب من جابر اجلعفي، ما أتيته بيشء من ما ل». وقد قال فيه اإلمام أبو حنيفة: 11/٤8التمهيد: 

 .11/606. ذخرية العقبى يف  ح املجتبى: «رأي قط إال جاءين بحديث
 احلديث هبذا اللفظ ال يصح. ور أعثر عليه يف كتب احلديث مع كثرة بحثي عنه.  ((3
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 انظر إىل هذا االعتناء هبذا النهي حيث كان ما قلت:
(1)

ولو  × أمر به النبي 

كان هلا جواز يف اجلملة لبيَّنه يف تلك احلال، ور يأمر بالنهي عنها خلف اإلمام عىل 

 اإلطالق.  

 «جمرة (2): من قرأ خلف اإلمام ففي فيه ×قال النبي »ويف النهاية: 
(3)

 ،

«أخطأ الفطرة من قرأ خلف اإلمام فقد»وقال: 
 (4)

، وعن عبد اهلل البلخي
(5)

أنَّه  

                                       
 ( سقط من )ب(.(1

 ( سقط من )ب(.(٢

وابن أيب شيبة يف  -وهو من زياداته يف املوطأ-ن )حديث ضعيف( روى هذا احلديث حممد بن احلس ((3

، «وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه مجرة»ولفظه:   املصنف موقوفًا عىل سعد بن أيب وقاص

وهذا مرسل وابن نجاد ر يعرف وال سمي وال جيوز ألحد أن يقول يف القارئ خلف  وقال البخاري:

، وال ينبغي ألحد أن يتوهم ذلك عىل «ال تعذبوا بعذاب اهلل: » ×اإلمام مجرة من عذاب اهلل وقال النبي 

 1/63ينظر يف ختريج احلديث: موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  سعد مع إرساله وضعفه.

(، والقراءة خلف اإلمام، للبخاري: 378٢برقم ) 1/330(، ومصنف بن أيب شيبة: 1٢5برقم )

(، إال أنه ٢806برقم ) ٢/138يف مصنفه:   ه عن عمر بن اخلطاب. ورواه عبد الرزاق بسند1/13

وأما ما روي عن ». قال ابن عبد الرب: ٢/3٢0. وينظر: البناية  ح اهلداية، للعيني: «يف فيه حجر»قال: 

فمنقطع ال يصح وال نقله  «وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه حجر»سعد بن أيب وقاص أنه قال: 

 .  1/٤70ذكار: . االست«ثقة 

 ، مصنف )حديث ضعيف(، روى هذا احلديث عبد الرزاق يف مصنفه موقفا عىل عيل بن أيب طالب ((٤

(، وسنن 3781برقم ) 1/330(، ومصنف بن أيب شيبة: ٢801برقم ) ٢/136عبد الرزاق: 

 وهذا»، وقال: 1/13(، وجزء القراءة خلف اإلمام، للبخاري: 1٢55برقم ) ٢/1٢3الدارقطني: 

 ال؟ أم أبيه من سمعه أنه يدرى وال -احلديث رواة من –احلديث بسنده ال يصح ألنه ال يعرف )املختار( 

وهو خرب غري صحيح؛ ». قال ابن عبد الرب: «بمثله احلديث أهل حيتج وال ال؟ أو عيل من سمعه هل وأبوه

هو خرب الزهري عن عبد اهلل ألن املختار وأباه جمهوالن وقد عارض هذا اخلرب عن عيل ما هو أثبت منه و

قال: يقرأ اإلمام ومن خلفه يف األوليني من الظهر والعرص بفاحتة  بن أيب رافع عن عيل بن ايب طالب

 . قال العالمة ابن11/50التمهيد:  .«ويف األخريني بفاحتة الكتاب....احلديث وسورة سورةالكتاب 

 ٢/5اده. وقال ابن حبان يف كتاب املجروحني: أخرجه الدارقطني من طريق وقال: ال يصح إسن» اهلامم:

(: هذا يرويه عبد اهلل بن أيب ليىل األنصاري عن عيل وهو باطل، ويكفي يف بطالنه إمجاع 5٢5برقم )

املسلمني عىل خالفه، وأهل الكوفة إنام اختاروا ترك القراءة خلف اإلمام فقط؛ ألهنم ر جييزوا ذلك، 

 . 1/3٤0فتح القدير:  ،«وابن أيب ليىل هذا رجل جمهول

وكان فقيه  لعل فيه تصحيفا فاملقصود أبو عبد اهلل البلخي وهو حممد بن شجاع الثلجي ويقال البلخي، ((5
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«أحبُّ أن ُيمأل فاه ترابًا، وقيل: ُيستحب أن ُيكرّس أسنانه»قال: 
 (1)

 انتهى. 

ويف
(2)

: ]أن[×روي عن عدة من أصحاب رسول اهلل »الفوائد الظهريية:  
(3) 

«من قرأ خلف اإلمام ُكرست أسنانه
 (4)

 . 

لو ُولِّيت أمر الناس لقطعت لسان  »:  سويف معراج الدراية عن ابن عبا

« َمن يقرأ خلف اإلمام
 (5)

  . 

ألن أعض عىل مجرة أحب  »ويف موطأ حممد بن احلسن عن علقمة بن قيس قال: 

« إِّل ِمْن أن اقرأ خلف اإلمام
 (6)

أن سعدًا قال: وددت أنَّ الذي يقرأ  »، وفيه أيضًا: 

«  خلف اإلمام يف فيه مجرة
(7)

ليت  »قال:   أنَّ عمر بن اخلطاب »ًا: ، وفيه أيض

« يف فم الذي يقرأ خلف اإلمام حجراً 
 (8)

 . 

                                       
أهل العراق يف وقته واملقدم يف الفقه واحلديث وقراءة القرآن، له كتاب املناسك، وتصحيح اآلثار، 

وصحفه بعضهم » وقال: ٢/61اجلواهر املضية: هـ(. ينظر: ٢66والنوادر يف فروع الفقه، تويف سنة )

 .10/6٤، ومعجم املؤلفني: «وهو غلط( البلخي)بالباء واخلاء 

. وذكر اجلصاص 1/٤5٤، والتاتارخانية: ٢/3٢0ر أعثر عىل هذا القول إال يف : البناية  ح اهلداية:  ((1

  عبد اهلل عن زيد بن ثابت ، فقال عن علقمه عن(تكسري األسنان)ور يذكر رواية  (الرتاب)رواية 
 .٤/٢19. أحكام القرآن، للجصاص: «من قرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا»قال : 

 من غري ذكر حرف العطف، واألوىل ما أثبته من )ج( مناسبة للسياق. (يف)( يف )أ( و )ب( (٢

 ( زائدة من )ب(.(3

ر عليها مع كثرة بحثي عنها.  وما نقله املصنف ال تصح هذه الرواية، ور تثبت ال سندا وال متنا، ور أعث ((٤

هنا من روايات ضعيفة وال أصل هلا تشدد عىل منع القراءة خلف اإلمام تعد مأخذا علميا عىل املصنف، 

 كيف يأيت بروايات غري ثابتة ور تصح حتى يف أمات كتب احلنفية من دون حتقيقها ومتحيصها؟

 سندا وال متنا، ور أعثر عليها مع كثرة بحثي عنها.ال تصح هذه الرواية، ور تثبت ال  ((5

اختلف يف توثيق »(. قال اللكنوي: 1٢1برقم ) 1/6٢موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((6

حيمل هذا التشديد عىل القراءة ». وقال: «بن عامر، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفهاراوي احلديث بكري 

 . 1/٤٢٤. التعليق املمجد: «املفوتة الستامعهااملشوشة لقراءة اإلمام و

 يف الصفحة السابقة خترجيهينظر و (.1٢5برقم ) 1/63موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((7

 .النهاية نقله املصنف عن يثح (3) هامش

إن هذا األثر ال (. قال املباركفوري: 1٢6برقم ) 1/63موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين:  ((8
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ليت الذي يقرأ خلف  »ويف  ح اآلثار بإسناد متصل إىل ابن مسعود أنَّه قال: 

« اإلمام عىل فيه تراباً 
 (1)

 انتهى. 

قلت: تدبر أنَّ هذه التشديدات والتأكيدات عىل طريق العموم واإلطالق، وهل 

تساعد جواز قراءة البعض خلف اإلمام عند استامع البعض اآلخر وإنصاته يف 

اجلهر واإلخفاء؟ 
(2)

.   

إخال
(3)

أنَّك ال تشكك يف عدم املساعدة 
(4)

  . 

                                       
، وزد عليه أنه مدلس.   يصح فإنه ضعيف النقطاعه، وحممد بن عجالن ر يثبت له سامع من عمر

التي   . ويدل عىل بطالنه فتوى عمر511. وحتقيق الكالم: ص٤٤ينظر: طبقات املدلسني: ص

خلف اإلمام عن يزيد بن  يك ، أنه سأل عمر عن القراءة »رواها الدارقطني بإسناد صحيح وهي: 

قلت: وإن جهرت؟ ، قال: « ، وإن كنت أنا»قلت: وإن كنت أنت؟، قال: « ، اقرأ بفاحتة الكتاب»فقال: 

. سنن «هذا إسناد صحيح». ورواه بسند آخر وقال: «رواته كلهم ثقات»قال الدراقطني: «. وإن جهرت»

 (.1٢10برقم ) ٢/95الدارقطني: 

اب ما أثبته موافقة لقواعد العربية. واحلديث ضعيف، ينظر:  ح ، والصو((عىل فاه))يف مجيع النسخ  ((1

واحلديث «. ليت الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه ترابا»(، ولفظه: 1310برقم ) 1/٢19معاين اآلثار: 

ال يصح ألن فيه أبا إسحاق السبيعي مشهور بالتدليس، وقد اختلط بآخر حياته. ينظر: طبقات املدلسني: 

 أي - عنده ثبت وقد »(. قال العيني: 5065برقم ) 1/٤٢3وتقريب التهذيب:  (،9٢برقم ) ٤٢ص

. وروى هذا األثر عبد ٢/30٤. ينظر: عمدة القاري: «سامع أيب إسحاق عن علقمة  عدم -الطحاوي

قال: أحسبه  -وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام ملئ فوه »الرزاق يف مصنفه عن علقمة بن قيس قال: 

( ، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ٢808برقم ) ٢/138. مصنف عبد الرزاق: «ضفا قال: ترابا أو ر

حديث مرسل ال حيتج »(. قال البخاري: 3789برقم ) 1/331األسود بن يزيد. مصنف ابن أيب شيبة: 

ال تالعنوا بلعنة اهلل وال بالنار »: × به، وليس هذا من كالم أهل العلم بوجوه أما أحدها: قال النبي

مثل × . والوجه اآلخر: ال ينبغي ألحد أن يتمنى أن يمأل أفواه أصحاب النبي«وال تعذبوا بعذاب اهلل

. القراءة خلف اإلمام: «عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب وحذيفة وغريهم رضفا وال نتنا وال ترابا

شة القراءة عىل -علقمة أثر–وال بد أن حُيمل ». قال يف التعليق املمجد: 1٤ص  اإلمام لقراءة املشوِّ

تة والقراءة ، واألخبار املرفوعة من الصحابة من مجع ألقوال خمالف مردود، فهو وإالَّ  الستامعها، املفوِّ

 .1/٤٢5. التعليق املمجد عىل موطأ حممد: «جتويز الفاحتة خلف اإلمام

 .((قال))( يف )ب( زيادة (٢

 ( سقط من )ب(.(3

 .((هذا))( يف )ب( و )ج( زيادة (٤
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الة عىل طريق  وإذا خرجنا عن عهدة تفصيل وجوب االستامع داخل الصَّ

العني
(1)

 . ، فهذا أوان الرشوع يف تفصيل االستامع خارجها؛ ألنه دين

 فنقول: قد سبق منا من دالئل وجوبه عىل طريق العني جانب الصالة
(2)

واآلن  

نبني منها جوانب أخرى تأكيدا وتشديدًا، ونذكر من املسائل املتعلقة به طرفًا 

عديدًا، نرِبز فيها ممَّا ر يقرع األسامع شيئًا جديدًا، لعلك تكون
(3)

بام مننا عليك عىل  

 اخلاصمني شديدًا. 

مَلَّا كان العربة إنَّام هو لعموم اللفظ ال خلصوص  »ل: يف البحر الرائق: فأقو

السبب وجب االستامع لقراءة القرآن خارج الصالة أيضًا؛ وهلذا قال يف اخلالصة: 

رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن وال يمكنه استامع القرآن فاإلثم عىل 

القارئ
(4)

طح يف الليل جهرًا والناس نيام يأثم ، وعىل هذا لو قرأ عىل السَّ
(5)

، ويف 

ةــالقني
(6)

ال ـلون باألعمـله يشتغـرآن وأهـرأ القـوالصبي إذا كان يق : اــرهـوغي

                                       
حترياًم، بل وذكر أكثر أصحابنا أن القراءة خلف اإلمام عند أيب حنيفة وأصحابه مكروه »قال اللكنوي:  (1)

بالغ بعضهم، فقالوا بفساد الصالة به، وهو مبالغة شنيعة يكرهها من له خربة باحلديث، وعلَّلوا الكراهية 

بورود التشدد عن الصحابة، وفيه أنه إذا حقق آثار الصحابة بأسانيدها فبعد ثبوهتا إنام تدل عىل إجزاء 

ثار التي فيها التشدد ال تثبت سندًا عىل الطريق قراءة اإلمام عن قراءة املأموم، ال عىل الكراهة، واآل

املحقق. فإذن القول باإلجزاء فقط من دون كراهة أو منع أسلم، وأرجو أن يكون هو مذهب أيب حنيفة 

«. وصاحبيه كام قال ابن حبان: وإنام اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف اإلمام فقط ال أهنم ر جييزوه

. وينظر: 1/٤13حممد ) ح ملوطأ مالك برواية حممد بن احلسن(:  التعليق املمجد عىل موطأ

 (.5٢٤برقم ) ٢/5املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني: 

 ( سقط من )ب( و )ج(.(٢

 ( سقط من )ب(.(3

 .1/٤75املزيد، للمرغيناين: ( ينظر: التجنيس و(٤

ب. وينظر:  30هـ(: ل/5٤٢خالصة الفتاوى: للشيخ طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري )ت ((5

 .1/50٤التاتارخانية: 

، وقنية املنية لتتميم الغنية: ملختار بن حممود بن 9٢ينظر: قنية املنية: ل/ تصحيف. هوو ((املنية))( يف )ب( (6

لرجا الغزميني من أكابر فقهاء احلنفية استصفاها من منية الفقهاء وهو تلميذ حممد الزاهدي أيب ا

من كتبه: احلاوي يف الفتاوي، واملجتبى  ح به خمترص القدوري يف الفقه، تويف سنة  لصاحبها،
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وال
(1)

«يستمعون إن كانوا  عوا يف العمل قبل قراءته ال يأثمون وإال أثموا
(2)

 

 انتهى. 

لعمل بعد قراءته داللة عىل أهّنم إْن  عوا يف ا «وإال أثموا» :قلت: يف قوله

يأثمون سواء  عوا معًا  كام هو النادر، أو  عوا واحدًا بعد واحد كام هو األكثر، 

وال خيفى أنَّ كوهنم آثمني عىل تقدير الرشوع واحدًا بعد واحد يكون االستامع 

 إذ لو كان فرض كفاية ملَا حتقق اإلثم يف حقهم، بل يف حق األخري منهم. فرض عني، 

عىل تقدير كون االستامع فرض كفاية أيضًا يتحقق اإلثم يف حقهم  فإن ُقْلَت:

 ولو تركوا واحدًا بعد واحد. 

ا  قلُت: املذكور فيام بينهم كون املجموع آثمني إذا تركوا الواجب عن أصله، أمَّ

إذا ترك البعض املبا ة بالواجب مع كفاية البعض الباقي
(3)

فالظاهر أنَّ اإلثم عليه  

نهدون غريه لتعيّ 
(4)

ألداء الواجب، أال ترى أنَّه إذا قام رجل وترك كتابه يف جملس  

فإنَّ حفظه واجب عىل أهل املجلس بطريق الكفاية، ثم إذا قاموا واحدًا بعد واحد 

فالضامن عىل األخري لتعينه للحفظ واملسألة مذكورة يف الكتب
(5)

، ولئن تنزلنا عن 

يف العمل بعد قراءته كون كل واحد ذلك فاملستفاد من كوهنم آثمني إذا  عوا 

منهم آثاًم وقت  وعه يف العمل، وهذا مقتىض كون االستامع فرض عني، إذ لو 

كان فرض كفاية لكان إثمهم وقت  وع األخري، واملقام
(6)

 يتحمل كالمًا فوقه.   

                                       
، وغنية املتميل، للحلبي: 7/193، واألعالم: ٢/1357ينظر: كشف الظنون:  هــ(.658)ت

 ب.٢16ل/

 .1/36٤والصواب ما أثبته من )ب( و )ج( وهو نص املوجود يف البحر الرائق:  ((فال))( يف )أ( (1

 . 1/36٤( البحر الرائق: (٢

 .((ثم ترك الباقي))( يف )ب( و )ج( زيادة (3

 .((عند))( يف )ب( زيادة (٤

 .3/٢9، واالختيار لتعليل املختار، أليب الفضل املوصيل احلنفي: 5/5٢8ينظر: املحيط الربهاين:  ((5

 .((والكالم))( يف )ب( (6
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يكره رفع الصوت هبا أي قراءة القرآن؛ ألن فيه منع غريه عن  »ويف املحيط: 

« ه يلزمه االستامعشغله، فإنَّ 
 (1)

 انتهى. 

قلت: إن منع القارئ غريه عىل طريق العموم، بل منع الواحد املبهم
(2)

عن  

شغله بسبب لزوم االستامع يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان فرض 

كفاية ملا لزم منع الغري عىل
(3)

العموم، بل منع الواحد املبهم يف االشتغال معًا أو  

 يف االشتغال واحدًا بعد واحد.األخري 

ويف  ح التحفة
(4)

نقاًل عن اإلمام ظهري الدين التمرتايش 
(5)

ال يقرأ القرآن  »:

الـلني باألعمـد املشتغـرًا عنـجه
(6)

م عن األعامل، أو ترك ـه من قطعهــملَِا في 

« االستامع
 (7)

 انتهى.  

قلت: لزوم أحد األمرين يدل عىل فرض
(8)

ن فرض كفاية ملا لزم العني، إذ لو كا 

قطعهم عن األعامل وال ترك االستامع، بل قطع واحد منهم ليستمع، ويف املنية 

                                       
 .5/31٤املحيط الربهاين:  ((1

 . (ب)سقط من  ((بل منع الواحد املبهم))قوله: ( (٢

 .((طريق))( يف )ب( زيادة (3

( وهو كتاب منحة السلوك يف  ح حتفة امللوك، للبدر العيني: حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد، أيب (٤

، مؤرخ وحمدث وفقيه، من كتبه: عمدة القاري يف  ح البخاري، مغاين حممد، بدر الدين العيني احلنفي

األخيار يف رجال معاين اآلثار، ومنحة السلوك يف  ح حتفة امللوك، وهي  ح لتحفة امللوك يف الفروع 

هـ(. ينظر: الضوء 855لزين الدين حممد بن أيب بكر حسن الرازي احلنفي. وتويف البدر العيني سنة )

 . 7/163، واألعالم: 1/37٤، كشف الظنون: 131/ 10الالمع:

هو أمحد بن أيب ثابت إسامعيل بن حممد التمرتايش ظهري الدين أبو العباس اخلوارزمي، احلنفي، من  ((5

. ينظر: هـ(601، تويف سنة )(فرائض التمرتايش)و (فتاوى التمرتايش)و( ح اجلامع الصغري)مصنفاته 

 . 1/٤6رفني: . وهدية العا3٤تاج الرتاجم: ص

 أ.93قنية املنية: ل/ ((6

 .1/58ينظر: تبيني احلقائق  ح كنز الدقائق:  ((7

 . ((فرضية))( يف )ب( (8
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بعالمة نج
(1) 

 انتهى.  « امرأة تغزل يف البيت ليس ألحد أن يقرأ معها »

قلت: ال خيفى داللته عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو ر يكن كذلك ر يلزم 

ليس ألحد أن  »امع الغري فلزم حينئذ أالَّ يكون لقوله: استامع القراءة، بل كفى است

 وجه.  « يقرأ معها

ويف التاتارخانية
(2)

نقاًل عن اليتيمة 
(3)

سألت أبا حامد »:
(4)

عن املدرس إذا  

سبق يف املسجد ويف موضع آخر بقربه ُمقرئ ُيقرئ الناس القرآن وهو بحال لو 

بق لسمعه هل هو يكون معذو رًا يف اشتغاله باألْسباقسكت عن قراءة السَّ
(5)

؟ 

« فقال: نعم
 (6)

 انتهى.    

قلت: فيه داللة عىل كون االستامع فرض عني؛ ألن حال إقراء املقرئ الناس ال 

م ال يقرؤن معه دفعة واحدة، بل  خيلو الناس من وجود مستمع بينهم، إذ الظاهر أهنَّ

بعضهم يقرأ وبعضهم يستمع إىل أن جتيء النوبة إليه، فإنْ 
(7)

كان عدم استامع  

املدرس من جهة كونه معذورًا باألْسباق حتى لو ر يكن معذورًا به ملا أمكنه ترك 

                                       
 . 6قنية املنية: ل/ أو نجم األئمة احلكيمي.( يقصد به نجم الدين البخاري، (1

قيل: إن  (التاتارخانية)و( وهو كتاب تاتارخانية يف الفتاوى، لإلمام الفقية عار بن عالء الدين احلنفي (٢

وهدية العارفني: ، 1/٢68هـ(.كشف الظنون: 786مؤلفها سامها زاد املسافر أيضًا، تويف سنة )

1/٤35. 

والتاتارخانية. قاله سجاد  (الفاظ الكفر)، يأخذ عنه بدر الرشيد يف كتابه (يتيمة الفتاوى)وهو كتاب  ((3

. أو يتيمة الدهر يف فتاوى أهل العرص، 1/50: نفهاور يذكر اسم مص حسني حمقق كتاب التاتارخانية

هـ(. ينظر كشف 6٤5للرتمجاين، حممد بن حممود بن حممد بن حسن اخلوارزمي عالء الدين احلنفي )ت

 وأرجح يتيمة الفتاوى؛ ألين تتبعت خمطوطة يتيمة الدهر ور أعثر عىل النص. .٢0٤9/ ٢الظنون: 

الفقهي، تتلمذ عىل الشيخ عبد الرحيم العتايب املروزي وكان مناظرا هو أبو حامد فضل بن حممد بن عيل  ((٤

  /ب.٢56هـ(. ينظر خمطوط يتيمة الدهر، ل 535صاحب عبارة )ت

 األَْسَباق: مجع َسَبق بمعنى الدرس، وهي كلمة شائعة يف بالد اهلند والعجم هبذا املعنى.( 5)

 . ور أعثر عىل النص يف التاتارخانية مع كثرة بحثي.3/٢68أ، وبريقة حممودية: 9٢ينظر: قنية املنية: ل/ ((6

 .((فإذا))( يف )ب( و )ج( (7
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 االستامع مع وجود املستمع من الناس، فقد دلَّ عىل كون االستامع فرض عني.   

ويف فيض الكركي
(1)

وضة  نقاًل عن الرَّ
(2)

ال يسلم يف مخسة مواضع »:
(3)

: عند 

ند مذاكرة العلم، وعند األذان واإلقامة، واخلطبة يوم اجلمعة، القراءة جهرًا، وع

وعند االشتغال بالصالة، وليس واحد
(4)

«إال يصيل 
(5)

 انتهى. 

ة القراءة [قوله] قلت: عدم ذكره يف مادَّ
(6)

كام قال يف  ،«وليس أحد إال يقرأ»:

الة:  ة الصَّ ]داللة عىل[ «وليس أحد إال يصيل»مادَّ
(7)

م، سواء قرأ اجلميع أنَّه ال ُيسلِّ  

ح به يف الروضة يف موضع آخر حيث  أو قرأ واحد منهم واستمع الباقون، وقد رصَّ

الم عند قراءة القرآن، حتى»قال: ويكره السَّ
(8)

إذا دخل رجل عىل قوم وهم 

القرآن نويقرؤ
(9)

الم،،  «ملِّ يأثم امُلسولو سلَّم أو أحدهم يقرأ: ُيْكره السَّ
(10)

 انتهى. 

لو»هريية: ويف الظ
(11)

أحدهم يقرأ والباقون ساكتون ال ُيسلِّم عليهم؛ ألنه 

« يشغلهم عن االستامع
(12)

 انتهى. 

َر اإلثِم عىل امُلَسلِّم عند قراءة أحدهم واستامع الباقني قلت: وأنت خبري بأنَّ َتَقرُّ 

                                       
إبراهيم بن عبد الرمحن بن حممد بن إسامعيل الكركي، أبو الوفاء، برهان الدين، قاض، من فقهاء احلنفية،  ((1

نظر: كشف هـ(، ي9٢٢عىل عبده ابراهيم ويسمى الفتاوى، تويف سنة ) من كتبه فيض املوىل الكريم

 .1/٤6، ومعجم املؤلفني: 1/٤6، واألعالم: 10/1٤7، وشذرات الذهب: ٢/130٤الظنون: 

 سبق ترمجته. ((٢

 .((مواضع مخسة))( يف )ب( (3

 .((ألحد))ويف )ج(  ((أحد))( يف )ب( (٤

 .1/618ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين:  ((5

  .زائدة من )ب( مناسبة للسياق( (6

 زائدة من )ب( و )ج( مناسبة للسياق.( (7

 ( سقط من )ب(.(8

 ( سقط من )ب( و )ج(.(9

 .1/617ورد املحتار عىل الدر املختار:  ٢/10ينظر: البحر الرائق:  ((10

 .((كان))( يف )ب( و )ج( زيادة (11

 .٢9 – ٢/٢8ينظر: املبسوط:  ((1٢
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 يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني جيب عىل مجيع الباقني وامُلَسلِّم، إذ لو ر يكن

الم فِمْن أين  كذلك، بل فرض كفاية، فليستمع البعض القراءة وليجب البعض السَّ

 اإلثم؟!. 

ويف جامع الفتاوى
(1)

نقاًل عن جوامع 
(2)

األحكام 
(3)

املسجد  املصيل إذا ذهب »:

يوم اجلمعة ال يصيل حتيَّة املسجد إذا كانوا يقرؤن القرآن يف املحفل؛ ألن استامع 

« سجد ُسنَّةالقرآن فرض، وحتية امل
 (4)

 . 

ويف البزازية
(5)

ال يأيت بالتحيَّة حال ما يقرأ القرآن يف املسجد إذا سمع؛ ألنه ال  »:

ُسنَّة يف حق من دخل بنيَّة الفرض، فلم تكن التحيَّة ُسنَّة واالستامع فرض فال يرتك 

« الفرض بام ليس ُسنَّة
 (6)

 . 

والعاّلمتان ابن الكامل وأبو السعود
(7)

ملا استفتي  -اهلل امللك الودود رمحهام- 

منهام بأنَّ رجاًل إذا دخل املسجد يوم اجلمعة هل يصيل حتيَّة املسجد أم يستمع 

يصيل يف  »القرآن؟ أجابا بأنَّه يستمع القرآن. وأجاب العالمة أبو السعود أيضا: 

 بأنَّه جيوز أن يصيل إْن  ع وقت وقفهم يف ». وأجاب أيضًا: « مكان بعيد ويستمع

 انتهى. « رأس اآلية

قلت: وال خيفى داللة ما ذكر أيضا عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان 

                                       
هــ(، ينظر: 556وسف احلنفي السمرقندي )تجامع الفتاوى: لإلمام نارص الدين أيب القاسم حممد بن ي ((1

 .1/565كشف الظنون: 

 )ب( و )ج( وهو ما نص عليه السمرقندي يف جامع الفتاوى.والصواب ما أثبته من  ((جامع)))أ( ( يف (٢

 ر يتبني ِّل معرفة هذا الكتاب أو مصنفه مع كثرة بحثي عنه. ((3

 ب.٢1ـ(، خمطوطة جامعة امللك سعودـ: ل/ه556جامع الفتاوى، حممد بن يوسف السمرقندي )ت ((٤

هــ(، ينظر: 8٢7الفتاوى البزازية: للشيخ العالمة حممد بن حممد بن شهاب الكردي الشهري بالبزازي)ت ((5

 .7/٤5، واألعالم: 1/٢٤٢كشف الظنون: 

 .1/٢8الفتاوى البزازية:  ((6

 سبق ترمجتهام. ((7
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 فرض كفاية لكفى استامع غريه ممَّن سبقه.  

ُيْكره قراءة القرآن عند الدفن، بل يقرأ قبله أو بعده  »ويف جامع الفتاوى: 

« لفوات االستامع باالشتغال إىل الدفن عن أكثر اجلامعة
 (1)

 انتهى.  

قلت: وهذا أيضًا يدلُّ عىل كون االستامع فرض عني، إذ لو كان فرض كفاية مَلا 

 كره قراءة القرآن لفوات االستامع عن أكثر اجلامعة. 

 ؟ حتريميه فمن أين لك هذافإْن قلَت داللته عليه موقوفة عىل كون كراهة القراءة 

ع املأمور به وهو واجب، وما يكره قلُت: من أنَّ املراد باالستامع املذكور االستام

لفوات الواجب
(2)

فكراهته حتريمية، ومن أنَّ املكروه إذا أطلق يف كالمهم فاملراد  

ح به صاحب البحر عند  ح قول  منه التحريم إال أْن ينص عىل كراهة التنزيه، رصَّ

ة»صاحب الكنز:  جاجة املَُْخالَّ واهلرة والدَّ
(3)

« وسباع الطري وسواكن مكروهة 
(4)

 . 

ومن هذا التحقيق الذي بالقبول حقيق
(5)

ظهر أنَّ الشيخ إبراهيم احللبي 
(6)

ر  

ُيصْب يف جعل استامع القرآن إذا قرئ فرض كفاية كام يفصح عنه  حه الكبري 

للمنية
(7)

، فبهذه املرتبة لك غنية، وعليك اإلحاطة باألطراف، واإلماطة 

                                       
 أ.٢3جامع الفتاوى: للسمرقندي: ل/ ((1

 ط من )ب(.( سق(٢

. 1/137والصواب ما أثبته من البحر الرائق  ح كنز الدقائق:  ((املخالت))( يف مجيع النسخ: (3

والدجاجة املخاّلة )بتشديد الالم( وهي املرسلة التي ختالط النجاسات وليست حمبوسة يف حظرية أو بيت 

 .1/3٢٢لتعلف علفا، كام يف رد املحتار: 

ويقصد بسواكن البيوت:  .1/33، وتبيني احلقائق: 1/137كنز الدقائق:  البحر الرائق  حينظر:  ((٤

 .1/19الفأرة واحلية والعقرب وغريها. ينظر: االختيار لتعليل املختار: 

 ( سقط من )ب(.(5

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلََلبي: فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه هبا وبمرص، أشهر كتبه: ملتقى  ((6

، واألعالم: 10/٤٤٤هـ(. ينظر: شذرات الذهب: 956ية املتميل يف  ح منية املصيل )تاألبحر ، وغن

1/66 – 67. 

هـ(، وقد طبع 956خمطوطة غنية املتميل يف  ح منية املصيل، إبراهيم بن حممد بن إبراهيم احللبي )ت ((7
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ق، والالحق يف السابق، فإنَّ سعينا هذا باالعتساف، ومالحظة نفع السابق يف الالح

إْن شاء تعاىل للواقع مطابق، وعىل أقرانه فائق، وإذا علمت أن مواضع احلرج 

ح فقد حصلت لك ضابطة كلية، تسهل عندها معرفة  والعذر مستثناة وإْن ر يرصِّ

 أحكام املسائل، لكنَّ الوعد يقتيض بعفو البيان. 

فأقول: يف القنية بعالمة حم
(1)

عن أيب نرص الدبويس
(2)

يكتب»:
(3)

الفقه وبجنبه 

رجل يقرأ القرآن وال يمكنه االستامع مع الكتابة، وال الرباح منها، فاإلثم عىل 

 « القارئ
(4)

 انتهى.  

]قلت: الذي يستفاد منه هو أنه لو ر يمكنه االستامع مع الكتابة وال الرباح منها 

فاإلثم عىل القارئ[
(5)

ع مع الكتابة والرباح منها فلم يستمع مع ، ولو أمكنه االستام

الكتابة أو ر يربح منها ليستمع فاإلثم عىل الكاتب ال عىل القارئ؛ لعدم حتقق العذر 

حينئذ. وهذا رصيح يف أنَّه إن حتقق العذر يف ترك االستامع يرتك، ويكون اإلثم عىل 

القارئ، وإن ر يتحقق فال يرتك، ويكون اإلثم عىل التارك
(6)

و مقتىض الضابط وه 

 الذي ذكرنا.  

ومنه يعلم أنَّ معنى قول صاحب اخلالصة
(7)

: وال يمكنه استامع القرآن مع 

                                       
 هـ( ور أقف عليها.13٢5الكتاب طبعة قديمة سنة )

ء أعالم احلنفية برموز تتكون من حروف واملقصود به هنا: أبو حامد ( اخترص صاحب القنية أسام(1

 .6خمطوطة قنية املنية: ل/هـ( ٤8٢الرسخيس الشجاعي البلخي)تالرسخيس وهو أمحد بن حممد 

أبو نرص الدبويس إمام كبري من أئمة الرشوط، من مصنفاته: الرشوط األوسط، ينظر: اجلواهر املضية:  ((٢

 . ور أعثر له عىل ترمجة وافية.٢/10٤6: . وكشف الظنون٢/٢68

 .1/3٤٢، وفتح القدير: 1/13٢ينظر: تبيني احلقائق:  (())رجليف اخلالصة وتبيني احلقائق زيادة  ((3

 أ. 93قنية املنية: ل/( (٤

 .)ب( و )ج(زائدة يف  ((5

 .((القارئ))( يف )ب( (6

 ب.30( خالصة الفتاوى: ل/(7
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نَّ عدم كون أهل الصبي آثمني عىلأالكتابة، أو الرباح منها، و
(1)

تقدير الرشوع يف  

العمل قبل قراءته مقيد بعدم كوهنم قادرين عىل االستامع مع العمل وال عىل الرباح 

م حينئذ ال يأثمون لتحقق العذر. منه   لالستامع، فإهنَّ

ا إذا قدروا عىل االستامع مع العمل ففعلوا العمل بال استامع أو عىل الرباح من  أمَّ

العمل فلم يربحوا ليستمعوا فيأثمون النتفاء العذر، وكذا كوهنم آثمني عىل تقدير 

الرشوع يف العمل بعد قراءته
(2)

 مقيد بأحد األمرين:  

مها: ترك االستامع مع القدرة عليهأحد
(3)

مع 
(4)

 العمل. 

]وثانيهام: ترك االستامع مع القدرة عليه بالرباح من العمل[
(5)

  . 

وت بقراءة القرآن بناء عىل أنَّ فيه منع غريه  وما يف املحيط: من كراهة رفع الصَّ

عن شغله للزوم االستامع
(6)

رآن جهرًا عند ، وما يف  ح التحفة: ِمن أنَّه ال يقرأ الق

املشتغلني باألعامل ملا فيه من قطعهم عن األعامل أو ترك االستامع، وما يف املنية
(7)

 

بعالمة )نج(
(8)

من عدم جواز قراءة أحد جهرًا عند غزل املرأة يف البيت مقيدة  

 أيضًا بعدم إمكان االستامع مع العمل وعدم إمكان الرباح منه. 

وضيح: وهو أنَّه إن  ع القارئ يف القراءة قبل وما يف املحيط حيتاج إىل نوع ت

ا أن يمكن االستامع مع الشغل، أو الرباح منه أو ال، فإن كان  الشغل أو بعده، فإمَّ

                                       
 .((مع))يف )ب(  ((1

 والصواب ما أثبته من )ب( و )ج(. ((قراءة))أ( يف ) ((٢

 والصواب ما أثبته من )ب و ج( مناسبة للسياق.  ((الرباح))يف )أ( زيادة  ((3

 والصواب ما أثبته من )ب و ج( مناسبة للسياق. ((من))يف )أ(  ((٤

 زائدة من )ب( و )ج( وهو الصحيح، فال يستقيم املعنى إال هبا. ((5

 .31٤ – 5/313الربهاين: ينظر: املحيط  ((6

، وكشف ٢/363منية الفقهاء: لفخر الدين: بديع بن أيب منصور العراقي احلنفي، اجلواهر املضية:  ((7

 . ٢/1886الظنون: 

 سبق بيانه. ((8
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األول ال كراهة يف رفع الصوت بناء عىل أنَّ فيه منع غريه عن شغله؛ ألن يف صورة 

لرباح منه ال رضر إمكان االستامع مع الشغل ال منع عن الشغل، ويف صورة إمكان ا

وت كراهة بناء عىل أنَّ فيه منع غريه عن شغله  يف املنع، وإن كان الثاين ففي رفع الصَّ

 للزوم االستامع وإن ر يكن ممنوعًا عنه وكان مرخصًا يف ترك االستامع بسبب العذر. 

 فإن قلَت: الذي يفهم من كالمك جواز االستامع مع العمل فمن أين لك هذا؟ 

جيوز  ». وقد ذكر يف القنية: « وال يمكنه االستامع مع العمل »قوله: قلُت: من 

« للمحرتف كاحلائك واإلسكاف قراءة القرآن إذا ر يشتغل َعَمُلُه َقْلَبُه عنها
 (1)

 ،

لو قرأ عند النسج ونحوه من األعامل أو هي عند الغزل ونحوه،  »ويف فتح القدير: 

« رهإن كان القلب حارضًا غري مشتغل ال يك
 (2)

 انتهى. 

فإذا جازت القراءة مع العمل عند عدم االشتغال فجواز االستامع مع العمل 

عنده أوىل، وهذا
(3)

الظاهر من إطالق املسألة وسوقها ال سيام يف ذيل مسألة  

املدرس إذ مسألة املدرس مذكورة يف القنية أيضًا بعالمة حم
(4)

مذيلة هبذه املسألة  

ا كون احلكم ما ذكر عىل عدم اختالف احلكم بالكتا بة قبل القراءة وبعدها، أمَّ

ا كونه كذلك عىل الثاين فألنَّه إذا  ع القارئ يف  ل فال حيتاج إىل البيان، وأمَّ األوَّ

القراءة، ثم  ع الكاتب يف الكتابة، واحلال أنَّ الكاتب ال يقدر عىل االستامع مع 

معذورًا، بل يكون اإلثم عىل القارئ الكتابة، وال عىل الرباح منها فال يأثم لكونه 

 من جهة أنَّ الالزم عليه حينئذ ترك اجلهر من وقت  وع الكاتب يف الكتابة. 

                                       
 .5/317أ، والفتاوى اهلندية: 9٢قنية املنية: ل/ ((1

 .1/3٤٢فتح القدير:  ((٢

 .((ثم))يف )ب( و )ج(  ((3

 ته.سبق ترمج( ٤)
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ا ما يف القنية بعالمة ظم وأمَّ
(1)

يكتب الفقه أو يكرر منه وغريه يقرأ القرآن ال  »:

يلزمه االستامع
(2)

دخل عىل أصحابه وهم يف املسجد حلقتان،  × ؛ ألن النبي

ة يف مذاكرة الفقه، وحلقة قراءة القرآن، فجلس يف حلقة مذاكرة الفقه، ولو لزم حلق

« االستامع ملا فعل ذلك
 (3)

 انتهى. 

يف  -عليه السالم-ففي داللة دليله عىل املدعي بحِث إذ جيوز أن يكون جلوسه 

مذاكرة الفقه؛ لعدم كونه مانعًا عن
(4)

ل لقراءة القرآن لكام -عليه السالم-استامعه  

م قالو -عليه السالم-قوته  دين ا: يتيرسَّ فإهنَّ  التوجه التام إىل شيئني دفعة للمتجرِّ

عن العوائق البرشية ولذوي النفوس القوية، وجيوز أن يكون جلوسه فيها لعلمه 

بسبقها، فإنَّه إذا سبقت مذاكرة الفقه يكون قارئ القرآن جهرًا آثاًم، فال يكون 

تعنيَّ جلوسه يف حال عدم علمه بسبق املذاكرة جيوز أن  االستامع حينئذ فرضًا، ولو

يكون عدم استامعه لعدم تعني كونه فرضًا بسبب عدم تعني سبق القراءة. عىل أنَّه لو 

دلَّ عىل لزوم االستامع فإنَّام يدل عىل عدم لزومه فيام إذا اجتمع قراءة الفقه وقراءة 

                                       
( يقصد به: ظهري الدين املرغيناين أبو احلسن عيل بن عبد العزيز، فقيه حنفي، صنف يف علم الرشوط (1

هـ(. 600هـ( وقيل: قرابة سنة )506والسجالت، وله فتاوى. اختلف يف سنة وفاته فقيل: تويف سنة )

 .3/٢63، ومعجم املؤلفني: ٢/1٢98ينظر: كشف الظنون: 

 .5/3٢8دية: ينظر: الفتاوى اهلن ((٢

أ. ور أعثر عىل هذا احلديث هبذا اللفظ،  إال أين وقفت عىل حديث عن عبد الرمحن بن 9٢قنية املنية: ل/ ((3

كالهما على »: مر بمجلسني يف مسجده فقال: ×، أن رسول اهلل  بن عمرو ارافع، عن عبد اهلل 
ليه، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم،  وأما خير، وأحدهما أفضل من فاحبه. أما هؤالء فيدعون اهلل ويرغبون إ

قال: ثم جلس فيهم. سنن  «هؤالء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما

( قال حسني سليم أسد حمقق الكتاب: يف إسناده ضعيفان: عبد الرمحن بن 361برقم ) 1/365الدارمي: 

(، والزهد البن املبارك: ٢٤58برقم ) 6/٤٢8: مسند البزار: زياد وعبد الرمحن بن رافع. وينظر

(. واحلديث ضعيف؛ ألن فيه ثالثة رواة 1٢5برقم ) 13/51(، واملعجم الكبري: 1388برقم ) ٤88ص

 . 78 – 1/77ضعفاء ومداره عليهم. ينظر: ختريج أحاديث إحياء علوم الدين: 

 سقط من )ب(. ((٤
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اجتمع كتابة الفقه وقراءة القرآن فكال، القرآن، وأما داللته عىل عدم لزومه فيام إذا 

إذ ليست كتابة الفقه يف معنى قراءته حتى تلحق هبا، نعم إن
(1)

كانت كتابة ذلك  

الكاتب موقوفًا عليها لقراءة الفقه فيدلُّ عىل عدم لزومه، لكنَّ الظاهر من وضع 

 البحُث باق  وعىل كل تقدير  املسألة اإلطالق، والتقييد بكوهنا موقوفًا عليها بعيد، 
(2)

 . 

عى ثابت لكن بطريق آخر.    نعم إنَّ املدَّ

ا يف الكتابة فبطريق عدم إمكان االستامع مع الكتابة وال الرباح، عىل ما قال  أمَّ

 الدبويس. 

ا يف التكرار فبطريق أنَّ العلم فرض ال سيَّام الفقه. يف البزازية:  ما ال بد منه  »وأمَّ

من الفقه فرض عني
(3)

 اخلزانة. قال يف
(4)

« : ومجيع الفقه ال ُبدَّ منه
 (5)

انتهى. مع أن  

املقصود من االستامع حيصل منه، بل حصوله منه أكثر من حصوله من االستامع 

لتوقفه عىل  ائط، وهلذا ذكر يف القنية بعالمة بو
(6)

يف املسجد ِعظِة وقراءة  »:

القرآن فاالستامع إىل
(7)

« الِعظة أوىل 
(8)

 . 

 التاتارخانية والقنية من مسألة املدرس أيضًا مبني عليه.  وما ذكر يف

                                       
 .((إذا))يف )ب( و )ج(  ((1

 .((فتأمل)) )ب( و )ج( يف ((٢

 .1/500، والتاتارخانية: 1/٢0ينظر: الفتاوى البزازية:  ((3

احب )اخلالصة(، هــ( ص5٤٢خزانة الفتاوى: للشيخ، اإلمام: طاهر بن أمحد البخاري، احلنفي )ت ((٤

 .  70٢/ 1: ينظر: كشف الظنون

 . 1/٢0الفتاوى البزازية:  ((5

خلالق بن عبد احلميد بن عبد اهلل أبو الفضائل الوبري اخلوارزمي الرضير عبد ا يقصد به الشيخ الوبري: ((6

بن الشعار يف عقود اجلامن كان من رؤساء أصحاب أيب حنيفة وأيمتهم عاملنا مناظرا االفقيه قال أبو بكر 

ه متكلام أصوليا فصيحا وإليه كانت الفتوى والتدريس بخوارزم حافظا للفقه واألشعار وأستاذا يشار إلي

 .٢/1٢30، وكشف الظنون: 1/٢98هـ(، اجلواهر املضية: 608يف الفنون األدبية. تويف سنة )

 وما أثبته من )ب( و )ج( مناسبة للسياق. ((يف))يف )أ(  ((7

 .1/50٤أ، والتاتارخانية: 9٢قنية املنية: ل/ ((8
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وممَّا ذكر
(1)

يظهر أنَّ ما يف القنية بعالمة شم 
(2)

  
(3)

من قياس قراءة الفقه عند  

قراءة القرآن عىل اشتغال أهل الصبي باألعامل عند قراءته
(4)

ليس بسديد 
(5)

، بل 

سواء  ع يف قراءة الفقه قبل قراءة الظاهر يف مسألة قراءة الفقه عدم اإلثم مطلقًا، 

القرآن أو بعدها، كام ال خيفى عىل من يالحظ الطريق املذكور يف مسألة التكرار، 

رس ويالحظ مسألة الِعظة والدَّ
(6)

 ، والقيد الذي ذكره الدبويس.

ا  ا انفهام اإلطالق من الطريق املذكور ومسألة العظة فال حيتاج إىل البيان، وأمَّ أمَّ

من مسألة الدرس؛ فألن املتفهم من سوقها ومن االستشكال والسؤال  انفهامه

واجلواب بأنَّه يكون معذورًا، حيث إنَّ كونه معذورًا فرع لزوم االستامع، وهو يف 

االشتغال باألسباق بعد  وع املقرئ يف اإلقراء، ال
(7)

يف صورة إقراء املقرئ بعد  

س يف األسباق يكون القارئ آثامً  س االستامع  وع املدرِّ ، فال يلزم حينئذ عىل املدرِّ

رس كون املدرس معذورًا يف االشتغال  حتى حيتاج إىل القول بأنَّه يكون معذورًا بالدَّ

سباق بعد  وع املقرئ، ]وإذا جاز االشتغال باألسباق بعد  وع املقرئ[ألبا
(8)

 

  ففي العكس أوىل. 

ا انفهامه من القيد الذي ذكره الدبويس فأل ن كون القارئ آثاًم، ملا ترتب عىل وأمَّ

عدم إمكان االستامع مع الكتابة وال الرباح منها، ففي هذا املعنى ال فرق بني القبلية 

والبعدية. ال يقال: يمكن تدارك صحة القياس بأن يقال: إنَّ يف مسألة الدرس إنَّام 

                                       
 .((ذكرنا))يف )ب( و )ج(  ((1

 . ور اعثر له عىل ترمجة.7ية: ل/( يقصد به :  ف األئمة املكي،  ينظر: القن(٢

 . ور يتبني ِّل مصنف الكتاب.10 ح أبو در كام يف القنية: ل/ ((3

 ب.٢16، وغنية املتميل، للحلبي: ل/9٢ينظر: قنية املنية: ل/ ((٤

 هنا يرد املنقاري عىل صاحب القنية قوله بقياس قراءة الصبي عىل قراءة الفقه. ((5

 .((واملدرس))يف )ب(  ((6

 سقط من )ب(. ((7

 زيادة يف )ب( و )ج(.  ((8
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ئ بخالف الفقيه، كان املدرس معذورًا مطلقًا بناء عىل أن الغالب امتداد إقراء املقر

فإنَّه إنام يكون معذورًا لو افتتح القراءة بالفقه قبل القراءة ال بعدها؛ ألن الغالب 

عدم امتداد قراءة القارئ؛ ألنا نقول عىل فرض صحة الفرق بالغلبة وعدم الغلبة: 

ال جمال للقول املذكور بعدما عرفت من طريق العذر الذي ذكرنا، ومسألة العظة، 

 د الذي ذكره الدبويس. ومقتىض القي

ا كون القارئ عىل السطح جهرًا والنَّاس نيام آثاًم، فقد قال احللبي يف  ح  وأمَّ

«إنَّه ال خيلو عن نظر»املنية: 
(1)

 انتهى. 

ر منه االستامع حتى يكون اإلثم برتك  قلت: لعل وجهه أنَّ النائم ال ُيتصوَّ

بأنَّ وضع املسألة يف القراءة  االستامع بعذر عىل القارئ، لكن يمكن اجلواب عنه

طح يف اللَّيل جهرًا، والقارئ إذا قرأ عىل السطح جهرا فالظاهر أنَّه يوقظ  عىل السَّ

ر منه االستامع، لكنَّه معذور يف تركه إذ النوم يف اللَّيل رضوري،  النائم، فيتصوَّ

كن من شأنه فيكون اإلثم عىل القارئ، وبأنَّ النائم وإْن ر يكن مستمعًا بالفعل، ل

االستامع، فيكون اإلثم بعدم االستامع هبذا االعتبار عىل القارئ، أال ترى أنَّه ال 

جيوز قراءة القرآن عند املجنون بناء عىل عدم االستامع، باعتبار أن من شأنه االستامع 

 وإن ر يكن مستمعًا بالفعل. 

ف النوم، لكنَّ وقد خطر ببالنا أوالً جواب آخر: وهو أن املراد بالنائم مشار

الظاهر ِمْن جعِل الفقهاء حكَم النائم كحكم املجنون كوُن املراد من النائم النائم 

 بالفعل، فتأمل. 

 وقد ذكر احللبي نقاًل عن القنية مسألتني أخريني: 

ين االستامع، وإْن كان  »إْحدامها:  لو كان القارئ يف املكتب واحدا جيب عىل املارِّ

« االستامع ال جيب عليهمأكثر ويقع اخللل يف 
 (2)

 . 

                                       
 ب.٢16( غنية املتميل  ح منية املصيل، إلبراهيم حللبي: ل/(1

 ب.٢16أ، وغنية املتميل، للحلبي: ل/9٢قنية املنية: ل/ ((٢



 (ه1436 الحجة ذو) العدد العشرون                      مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

407 

أنَّه يكره للقوم أن يقرؤوا القرآن مجلة»وثانيهام: 
(1)

«لتضمنها ترك االستامع 
(2)

 . 

ين  واملسألة األوىل حتتاج إىل نوع تفصيل: وهو أنَّ وجوب االستامع عىل املارِّ

حيث ال عذر هلم، فإنَّه حينئذ جيب االستامع عىل كل واحد ]منهم[
(3)

تِمَّ إىل أن يُ  

القراءة أو إىل وقت وقف القارئ يف رأس اآلية وإن كان هلم عذر فإْن حتقق ذلك 

وقت التالقي فال يلزم عليهم االستامع، فلينرصفوا وإال فليستمعوا إىل وقت حتقق 

العذر، ثم لينرصفوا، وُيعلم من هذا أنَّ الوقت إذا كان ضيقًا يرشع املصيل يف 

الة حال قراءة القرآن و  إْن كان متسعًا ال يرشع إىل وقت املضايقة. الصَّ

وممَّا ينبغي أالَّ ُيْغَفل عنه أنَّ ما قال احللبي يف آخر الفصل
(4)

الذي ذكره يف  ح  

إذا قرأ يف مواضع االشتغال يكون اإلثم عليه دون أهل االشتغال؛ »املنية من أنَّه: 

«دفعًا للحرج يف إلزامهم ترك أسباهبم املحتاج إليها
(5)

جممل تفصيله بحسب ما  

يستفاد من قوله: دفعًا للحرج الخ: هو أنَّه إذا قرأ وقت احتياجهم إىل األسباب 

يكون اإلثم عىل القارئ، حتى إذا قرأ وقت عدم احتياجهم يكون اإلثم عليهم إذا 

تركوا االستامع، ثم إذا قرئ وقت احتياجهم وامتدت القراءة بحيث حصلوا يف 

تاجون إليه، يكون اإلثم إىل وقت التحصيل عىل القارئ، ثم يكون أثناء القراءة ما حي

عليهم إذا
(6)

تركوا االستامع، وكذا إذا قرأ وقت عدم احتياجهم وامتدت القراءة  

بحيث ثبت هلم يف أثناء القراءة االحتياج
(7)

، يكون اإلثم برتك االستامع عليهم إىل 

                                       
 ( سقط من )ب(.(1

 ب.٢16ب، وغنية املتميل، للحلبي: ل/91قنية املنية: ل/ ((٢

 زائدة من )ب( و )ج(. ((3

 .((األصل))ب( و )ج( يف ) ((٤

، 1/٢٢8ب، وحاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح  ح نور اإليضاح: ٢16غنية املتميل: ل/ ينظر: ((5

 .1/5٤6ورد املحتار عىل الدر املختار، البن عابدين: 

 .((إن))يف )ب(  ((6

 .((لالحتياج))يف )أ(  ((7
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ورات تتقدر بقدرها، وقت ثبوت االحتياج، ثم يكون عىل القارئ، فإنَّ  الرضَّ

فليكن هذا عىل ُذْكر  منك، فإنَّه ينفعك يف مجيع مسائل هذا الباب، فخذ ما صفا من 

 كالمه، ودع ما كدر، فال تتقيد بمالمه، فاحلق أحق باالتباع. 

وهذا آخر ما أردنا
(1)

إيراده يف مسألة االستامع، سائاًل من فضله أْن َيُعم به  

 قطار والبلدان والبقاع.االنتفاع، يف مجيع األ

 

 

 

                              

                                       
 .((قصدنا))يف )ب( و )ج(  ((1
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 املصادر واملراجعفهرس 
هـ(، 18٢، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )تاآلثار -1

 . بريوت –املحقق: أبو الوفا، دار الكتب العلمية 

هـ(، املحقق: حممد 370نفي )ت ، أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلأحكام القرآن  -٢

 .هـ1٤05 بريوت، –صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب 

، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل االختيار لتعليل المختار -3

القاهرة  -هـ(، تعليقات الشيخ حممود أيب دقيقة، مطبعة احللبي 683البلدحي احلنفي )ت 

 م.1937 -هـ 1356بريوت، وغريها(،  -ر الكتب العلمية )وصورهتا دا

، أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، النيسابوري، الشافعي أسباب النزول -٤

 السعودية، –هـ(، حتقيق: عصام بن عبد املحسن احلميدان، دار اإلصالح، الدمام ٤68)ت

 . م199٢ - هـ1٤1٢ ،٢ط

عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي  ، أبو عمر يوسف بناالستذكار  -5

هـ(، حتقيق: سار حممد عطا، حممد عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ٤63)ت

 .٢000 – 1٤٢1، 1ط

رياض "، عبد اللطيف بن حممد بن مصطفى املتخلص بلطفي، الشهري بـأسماء الكتب   -6

، 3سورية، ط -التونجي، دار الفكر، دمشق هـ(، حتقيق: د. حممد 1078احلنفي )ت  "زاده

 م. 1983هـ/ 1٤03

هـ(، دار ٤83، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )تأفول السرخسي -7

 املعرفة، بريوت، )د.ت(.

، خري األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  والمستشرقين  -8

هـ(، ، دار العلم 1396يل بن فارس الزركيل الدمشقي )تالدين بن حممود بن حممد بن ع

 م.  1980، 5للماليني، بريوت، ط

، إسامعيل باشا البناين البغدادي إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون -9

هـ(،  قابله وصححه حممد  ف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم 1399)ت

 (.ت.د) لبنان، –اث العريب، بريوت رفعت بيلكه الكليسى، دار إحياء الرت
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، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق -10

 ،)د.ت(. ٢هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، ط970املرصي )ت

، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة -11

 هـ(، مكتبة ومطبعة حممد عيل صبح، القاهرة، )د.ت(.593سن برهان الدين )تأبو احل

، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -1٢

 م.1986 -هـ 1٤06 ،٢، دار الكتب العلمية، طهـ(587احلنفي)ت

، حممد بن حممد بن ة أحمديةبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سير   -13

 هـ.13٤8هـ(، مطبعة احللبي، 1156مصطفى بن عثامن، أبو سعيد اخلادمي احلنفي )ت 

، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني البناية شرح الهداية  -1٤

 م. ٢000 -هـ 1٤٢0، 1لبنان، ط -هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت 855احلنفي )ت

، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقطُلوبغا السودوين التراجم في طبقات الحنفيةتاج   -15

-هـ 1٤13 ،1، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، طهـ(879)ت

 م.199٢

هـ(، حتقيق: أستاذنا الدكتور ٤63، أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي )تاري  بغداد  -16

 م.٢00٢ -هـ 1٤٢٢ ،1ط اإلسالمي ، بريوت، بشار عواد معروف، دار الغرب

هـ(، حتقيق: ٢76، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت تأويل مشكل القرآن  -17

 .(.ت.د) لبنان، –إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت 

 هـ(،٤76، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي )تالتبصرة في أفول الفقه -18

 هـ.1٤03، 1مشق، طد –حتقيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر 

عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -19

 هـ.  1313، 1بوالق، القاهرة، ط -املطبعة الكربى األمريية  هـ(، 7٤3احلنفي )ت 

ن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ، أبو احلسن برهان الدين عيل بالتجنيس والمزيد  -٢0

، حتقيق: حممد أمني مكي، نرش إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، هـ(593املرغيناين، )ت

 .م٢00٤ - هـ1٤٢٤ باكستان، –كراتيش 
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، حممد بن عبد الرمحن املباركفوري، نقله تحقيق الكالم في وجوب القراءة خلف اإلمام -٢1

 السعودية، –بن حممد عباس، دار اهلجرة للنرش، الرياض للعربية وعلق عليه، د. ويص اهلل 

 .م199٤ - هـ1٤15 ،٢ط

، احلافظ العراقي، وابن السبكي، والزبيدي، دار تخريج أحاديث إحياء علوم الدين -٢٢

 . م1987 - هـ1٤08 ،1ط الرياض، –العاصمة للنرش 

، أبو (التعليق الممجد على موطأ محمد )شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن  -٢3

هـ(، 130٤احلسنات حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم األنصاري اللكنوي اهلندي )ت 

 م. ٢005 -هـ 1٤٢6، ٤تعليق وحتقيق: تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ط

: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، تفسير ابن أبي حاتم -٢٤

هـ(، حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 3٢7تم )ت الرازي ابن أيب حا

 هـ.1٤19، 3اململكة العربية السعودية، ط -

: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين تفسير السمعاني  -٢5

س بن يارس بن إبراهيم وغنيم بن عبا هـ(، حتقيق:٤89التميمي احلنفي ثم الشافعي )ت 

 م. 1997 -هـ1٤18، 1، طالسعودية –غنيم، دار الوطن، الرياض 

أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  ،تقريب التهذيب  -٢6

 .1986 – 1٤06 ،1ط سوريا، –هـ(، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد 85٢)ت

(، ـه786، ألكمل الدين حممد بن حممود البابريت )تالتقرير ألفول فخر اإلسالم البزدوي  -٢7

 هــ.1٤٢٤حتقيق: عبد السالم صبحي حامد، الكويت، 

، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد -٢8

هـ(، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد ٤63الرب بن عاصم النمري القرطبي )ت 

 هـ. 1387 املغرب، –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  لكبري البكري ،عبد ا

، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -٢9

 –مصطفى أبو الغيط عبد احلي عجيب، دار الوطن  هـ(، حتقيق:7٤8قايامز الذهبي )ت 

 م.٢000 -هـ 1٤٢1 ،1ط الرياض،



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

412 

، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب امع البيان عن تأويل آي القرآنج -30

 -هـ 1٤٢0، 1هـ(، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310اآلميل الطربي )ت 

 م.٢000

هـ(، )خمطوط( متوافر يف جامعة 556، حممد بن يوسف السمرقندي )تجامع الفتاوى -31

هـ، رقم احلفظ 1161مد بن محزة القايض، تاريخ النسخ: امللك سعود، اسم الناسخ: حم

(18٢7.) 

، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي الجامع ألحكام القرآن -3٢

هـ(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 671شمس الدين القرطبي )ت 

 م.196٤ -هـ 138٤ ،٢املرصية، القاهرة، ط

عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء أبو حممد  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية  -33

 مري حممد كتب خانه، كرايش، )د.ت(.نرش: هـ(، 775القريش )ت

: أمحد بن حممد بن إسامعيل احلنفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح -3٤

 لبنان، –اخلالدي، دار الكتب العلمية بريوت حممد عبد العزيز  حتقيق: ،(هـ1٢31)ت

 . م1997 - هـ1٤18 ،1ط

، مجال الدين أمحد بن حممود الغزنوي احللبي الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي  -35

 م.٢011 -هـ 1٤3٢، 1هـ(، حتقيق: د. صالح العيل، دار النوادر، ط593احلنفي )ت

فهارس املخطوطات  كز امللك فيصل،، قام بإصداره مرفهرس مخطوطات -خزانة التراث   -36

اإلسالمية يف املكتبات واخلزانات ومراكز املخطوطات يف العار تشتمل عىل معلومات عن 

أماكن وجود املخطوطات وأرقام حفظها يف املكتبات واخلزائن العاملية. الكتاب مرقم آليا 

 يف املكتبة الشاملة.

د أمني بن فضل اهلل بن حمب اهلل ابن حممد حمم ،خالفة األثر في أعيان القرن الحادي عشر  -37

 هـ(، دار صادر، بريوت.  1111املحبي، احلموي األصل، الدمشقي )ت

هـ( خمطوط يف 5٤٢، للشيخ طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري )تخالفة الفتاوى  -38

 /خ ب، كتبت يف القرن العا  اهلجري تقديرًا.٢17جامعة امللك سعود رقم 
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، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر يج أحاديث الهدايةالدراية في تخر  -39

هـ(، حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم اليامين املدين، دار املعرفة، بريوت، 85٢العسقالين )ت 

 )د.ت(. 

هـ(، 885، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال خرسو )تدرر الحكام شرح غرر األحكام  -٤0

 ة، )د.ت(.دار إحياء الكتب العربي

، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -٤1

حممد عبد املعيد ضان، نرش جملس دائرة املعارف العثامنية،  هـ(، حتقيق:85٢العسقالين )ت

 م.197٢ -هـ 139٢، ٢اهلند، ط -حيدر آباد

حممد، من أحفاد  ف الدين بن حييى احلمزي ، حممد بن عبد اهلل بن رحلة الشتاء والصيف  -٤٢

يت )ت د َسعيد الطنطاوي، 1070احلسيني املولوي املعروف بـ ِكرْبِ هـ(، حتقيق: حممَّ

 .هـ1385، ٢املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير االبصار  -٤3

 -هـ 1٤1٢، ٢، دار الفكر، بريوت، طهـ(1٢5٢نفي )تعبد العزيز الدمشقي احل

 م.199٢

، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظيل، الرتكي ثم املْروزي الزهد والرقائق -٤٤

 هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(.181)ت

فضل حممد خليل بن عيل بن حممد بن حممد ، أبو السلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  -٤5

، 3دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم، ط، هـ(1٢06مراد احلسيني املرادي، )ت

    م.1988 -هـ 1٤08

هـ(، ٢73، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد )تسنن ابن ماجه -٤6

فيصل عيسى البايب احللبي،  -عربية حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ال

 )د.ت(.

: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن أبي داود -٤7

حممد كامل قره بليل، دار  -هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط ٢75األزدي السجستاين )ت 

 م. ٢009 -هـ 1،1٤30الرسالة العاملية، ط
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عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،  : أبو عيسى حممد بنسنن الترمذي -٤8

 –هـ(، حتقيق: أستاذنا الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ٢79)ت

 .م1998 بريوت،

: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار سنن الدارقطني  -٤9

علق عليه: شعيب االرناؤوط، هـ(، حققه وضبط نصه و385البغدادي الدارقطني )ت 

 –حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م.٢00٤ -هـ 1٤٢٤ ،1ط لبنان،

ْوِجردي اخلراساين السنن الكبرى  -50 ، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخُلرْسَ

 لبنان، –ار الكتب العلمية، بريوت د هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،٤58البيهقي )ت

 م.٢003 -هـ 1٤٢٤ ،3ط

، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي سنن النسائي الكبرى  -51

 ،1ط لبنان، –حسن عبد املنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بريوت  هـ(، حتقيق:303)ت

 .م٢001 - هـ1٤٢1

 حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي )ت ، شمس الدين أبو عبد اهللسير أعالم النبالء  -5٢

هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني بإ اف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة 7٤8

 م.1985 -هـ 1٤05، 3الرسالة، ط

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -53

األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، هـ(، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، حممود 1089احلنبيل)

 هـ.1٤06

، للقهستاين،)خمطوط( متوافر يف املكتبة األزهرية برقم شرح رسالة الكيداني في الفقه  -5٤

 (. واملخطوط موجود عىل شبكة االنرتنت:٤٢٢83( عام )٢687خاص )
http://majles.alukah.net  

، حممد بن عيل بن آدم بن ))))ذخيرة العقبى في شرح المجتبى شرح سنن النسائي المسمى  -55

 م.٢000 -هـ 1٤19، 1موسى اإلثيويب الَولَِّوي، دار آل بروم للنرش والتوزيع، ط
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، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي شرح معاني اآلثار  -56

حممد  -هـ(، حتقيق: حممد زهري النجار 3٢1احلجري املرصي املعروف بالطحاوي )ت 

 م.199٤هـ، 1٤1٤، 1اد احلق، عار الكتب، طسيد ج

هـ(، حتقيق: 393، للجوهري، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )ت الصحاح  -57

  .م1987 -  هـ1٤07 ،٤ط بريوت، –أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 

 عليه وسلم )اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل صىل اهلل فحيح البخاري -58

هـ(، حتقيق: حممد ٢56وسننه وأيامه(حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي )ت

زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد 

 هـ.1٤٢٢، 1عبد الباقي(، ط

اهلل صىل اهلل  )املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول فحيح مسلم -59

هـ(، حتقيق: ٢61عليه وسلم(، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت 

 (.ت.د) بريوت، –حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  -60

 دار مكتبة احلياة، بريوت، )د.ت(. هـ(90٢مد السخاوي )ت أيب بكر بن عثامن بن حم

)تعريف اهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليس(، أبو الفضل أمحد  طبقات المدلسين  -61

هـ(، حتقيق: د. عاصم بن عبداهلل 85٢بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت 

 .م1983 - هـ1٤03 ،1ط عامن، –القريويت، مكتبة املنار 

القايض أبو يعىل ، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء  ،العدة في أفول الفقه -6٢

 م.1990 -هـ 1٤10، ٢هـ(، حتقيق: د. أمحد بن عيل بن سري املباركي، ط٤58)ت

، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني عمدة القاري شرح فحيح البخاري  -63

 (. ت.د) بريوت، –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 855 احلنفى بدر الدين العينى )ت

، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس العناية شرح البداية -6٤

 دار الفكر، )د.ت(.هـ(، 786الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت)ت

هـ(. 956راهيم احللبي )ت، إبراهيم بن حممد بن إبغنية المتملي في شرح منية المصلي -65

     http://majles.alukah.net :)خمطوط( واملخطوط موجود عىل شبكة االنرتنت
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 ، وتسمى )اجلامع الوجيز يف مذهب االمام األعظم أيب حنيفة النعامن(الفتاوى البزازية -66

هــ(، ور يتيرس 8٢7للشيخ العالمة حممد بن حممد بن شهاب الكردي الشهري بالبزازي )ت

حلصول عىل الكتاب، ووجدته مفهرسا يف املوسوعة الشاملة هكذا دون حمقق أو دار ِّل ا

 نرش.

 : عار بن العالء األنصاري األندربتي الدهلوي اهلندي احلنفيالفتاوى التاتارخانية -67

هـ(، حتقيق: سجاد حسني، مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد 786)ت

 الدكن، اهلند.

هـ( ، 375: أليب الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي احلنفي )تلفتاوى النواز   -68

 -هـ 1٤٢5، 1لبنان، ط -حتقيق: السيد يوسف أمحد، دار الكتب العلمية، بريوت 

٢00٤. 

 هـ. 1310، ٢، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، طالفتاوى الهندية  -69

أيب القاسم حممود بن عبد العزيز األوزجندي ، احلسن بن منصور بن فتاوى قاضي خان  -70

هـ(، بطاقة الكتاب يف الشاملة هكذا 59٢الفرغاين اإلمام الكبري املعروف بقايض خان )ت

 دون حمقق او دار نرش.

، دار هـ(861كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس )تبن اهلامم،  ، الكاملفتح القدير -71

 الفكر، )د.ت(.

هـ(، دار 1360، عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري )تاألربعة الفقه على المذاهب -7٢

 .م٢003 - هـ1٤٢٤ ،٢ط لبنان، –الكتب العلمية، بريوت 

، صالح حممد اخليمي، جممع فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة  -73

 .م1983 - هـ1٤03 دمشق، –اللغة العربية 

، مي المخطو  مؤسسة آل البيت قسم علوم القرآنالفهرس الشامل للتراث العربي اإلسال -7٤

 م.1987خمطوطات التفسري وعلومه، مؤسسة آل البيت، عامن، األردن، 

 /http://www.mktaba.org: فهرس مخطوطات المسجد النبوي -75
، حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي ثم فيض الباري على فحيح البخاري  -76

 –يق: حممد بدر عار املريهتي، دار الكتب العلمية بريوت هـ(، حتق1353الديوبندي )ت 

 .م٢005 - هـ1٤٢6 ،1ط لبنان،
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، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، القراءة خلف اإلمام  -77

هـ(، حققه وعلق عليه: األستاذ فضل الرمحن الثوري، راجعه: األستاذ حممد عطا ٢56)ت

 م. 1980 -هـ  1٤00، 1ين، املكتبة السلفية، طاهلل خليف الفوحبا

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر القراءة خلف اإلمام  -78 ، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ

هـ(، حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، ٤58البيهقي )ت 

 .هـ1٤05/ 1ط لبنان، –بريوت 

هـ(، خمطوطة يف 658، خمتار بن حممود الزاهدي الغزميني )تقنية المنية لتتميم الغنية  -79

   (.738٢جامعة امللك سعود برقم )

مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -80

 – بريوت - العلمية الكتب دار ،(هـ1067ت) ((خليفة حاجياحلنفي املعروف بـ ))

 .م199٢ - هـ1٤13

، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ل في أسباب النزوللباب النقو   -81

 –هـ(، ضبطه وصححه: االستاذ أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية بريوت 911)ت

 (.ت.د) لبنان،

: أبو الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل األنصاري الرويفعي لسان العرب  -8٢

 هـ.1٤1٤، 3، دار صادر، بريوت، طهـ(711ت) ((إلفريقي املعروف بـ ))ابن منظورا

، حتقيق: خليل هـ(٤83، شمس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل الرسخيس )تالمبسو  -83

 -هـ 1٤٢1، 1دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، طحمي الدين امليس، 

 م.٢001

أمحد بن حبان بن معاذ  ، حممد بن حبان بنالمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  -8٤

هـ(، املحقق: حممود إبراهيم 35٤بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )ت 

 هـ. 1396، 1زايد، دار الوعي، حلب، ط

هـ(، 7٢8، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )تمجموع الفتاوى  -85

ع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جمم

 م.1995-هـ1٤16النبوية، اململكة العربية السعودية، 



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

418 

أبو املعاِّل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني  -86

هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار 616بن عمر بن مازة البخاري احلنفي)ت

  م.٢00٤ -هـ 1٤٢٤، 1ط لبنان، –تب العلمية، بريوت الك

، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -87

 -هـ 1٤19، 1هـ(، حتقيق: يوسف عيل بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط710)ت

 م.1998

بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل  ، أبو يعىل أمحد بن عيلمسند أبي يعلى الموفلي  -88

 دمشق، –هـ(، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث 307التميمي، املوصيل )ت 

 .  198٤ – 1٤0٤ ،1ط

، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين مسند اإلمام أحمد بن حنبل -89

آخرون، د عبد اهلل بن عبد املحسن عادل مرشد، و -هـ(، شعيب األرناؤوط ٢٤1)ت 

 م.٢001 -هـ 1٤٢1، 1الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط

، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  -90

هـ(، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، مكتبة ٢9٢بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار )ت 

 م.٢009م، وانتهت 1988، بدأت 1املدينة املنورة، طالعلوم واحلكم، 

، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -91

 (.ت.د) بريوت، –هـ(، املكتبة العلمية 770العباس )ت نحو

بن  ، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامنمصنف بن أبي شيبة  -9٢

، 1هـ(، حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢35خواستي العبيس )ت 

 هـ.1٤09

، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعاين مصنف عبد الرزاق  -93

 .هـ1٤03 ،٢ط اهلند،-هـ(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي ٢11)ت

ن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ، سليامالمعجم الكبير -9٤

 .٢هـ(، حتقيق: محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط360)ت 
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عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني  ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية  -95

رتاث العريب، مكتبة املثنى، بريوت، ، دار إحياء الهـ(، 1٤08كحالة الدمشقي )ت 

 )د.ت(.

هـ(، )خمطوط(، 705، حممد بن حممد بن عيل الكاشغري )تمنية المصلي وغنية المبتدي -96

 (.337٤هـ، برقم )131٢اسم الناسخ: حمرم خورشيد، تاريخ النسخ: 

 من) الطبعة الكويت، –: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية -97

 (.هـ 1٤٢7 - 1٤0٤

، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني  -98

، ٢هـ(، تعليق وحتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، املكتبة العلمية، ط179املدين )ت

  )د.ت(.

َقاْيامز ، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ميزان االعتدال في نقد الرجال  -99

 –هـ(، حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 7٤8الذهبي )ت 

 . م1963 - هـ138٢ ،1ط لبنان،

، حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة -100

 هـ(، الكتاب مرق آليا يف املكتبة الشاملة.1111املحبي )ت 

، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل شرح بداية المبتديالهداية   -101

  ، املكتبة اإلسالمية، )د.ت(. هـ(593الفرغاين، )ت

، إسامعيل باشا البناين البغدادي هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -10٢

،  1951ة استانبول سنه هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهي1399)ت

 .  لبنان –أعادت طبعه باألوفست دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

هـ(، 76٤، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت الوافي بالوفيات -103

 -هـ1٤٢0 بريوت، –حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 

 .م٢000

حممد بن حممود بن حممد بن حسن اخلوارزمي ، العصريتيمة الدهر في فتاوى أهل   -10٤

 -خاص  ٢119هـ(، )خمطوطة( املكتبة األزهرية: 6٤5عالء الدين الرتمجاين احلنفي)ت

 .٢60عام، عدد األوراق:  ٢6958



 مسألة االستماع ، للمنقاري زاده                                د. أسامة بن عبد الوهاب الحياني                 االتباع في 

420 

 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضـوع

 339 ................................................................................................. لخصامل

 3٤0 .................................................................................................... ةقدمامل

 3٤٢ القسم األول: الدراسة: ويشتمل على ثالثة مباحث

 3٤٢ ....................... المبحث األول: حياة المؤلِّف وآثاره وتكون من خمسة مطالب

 3٤٢  اسمه ولقبه ونسبه ووالدته ونشأته وحياته العلمية ووفاتهاملطلب األول:

 3٤6 ....................................................................... املطلب الثاين: شيوخه

 3٤7 .....................................................................املطلب الثالث: تالميذه 

 3٤8 .....................................................................املطلب الرابع: مصنفاته 

 351 ......................................................................املطلب اخلامس: وفاته 

 353 ....................الة ومنهج المؤلِّف فيها وتضمن ثالثة مطالبالمبحث الثاني: الرس

 353 ....................................املطلب األول: اسم الرسالة وحتقيق نسبتها إليه

 35٤ .....................................................املطلب الثاين: سبب تأليف الرسالة

 355 ........................ث: منهج املؤلف ومصادره يف هذه الرسالةاملطلب الثال

 357 ....................................المبحث الثالث: بين يدي التحقيق، وفيه ثالثة مطالب

 357 ...................................................املطلب األول: وصف النسخ اخلطية

 358 .........................................................ين: عميل يف التحقيقاملطلب الثا 

 359 ......................................................املطلب الثالث: صور املخطوطات

 366 القسم الثاني: التحقيق

 ٤09 ...........................................................................فهرس املصادر واملراجع

 ٤٢0 ..................................................................................وضوعاتاملفهرس 
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 مؤمتر 
 القراءات القرآنية يف العصر احلديث بني الواقع والطموح

 المنعقد في مدينة السليمانية بالعراق
 م 2015/ 4/ 3-2هـ الموافق 13/6/1436-12المدة  خالل

 تنظيم جمعية الزاد العراقية للقرآن الكريم وعلومه

 أهداف املؤمتر:
 التطبيقية املعارصة.بيان عالقة الدراسات القرآنية بالتخصصات العلمية و -1

 بيان أمهية الدراسات القرآنية ودورها يف عالج قضايا األمة اإلسالمية. -2

 تشخيص أكرب التحديات التي تواجه الدراسات. -3

 مواكبة آخر املستجدات البحثية العلمية يف جمال القراءات القرآنية. -4

 االرتقاء بالبحوث اإلقرائية إىل املستوى العلمي املتقن. -5

ارص بني الباحثني املختصني، من خالل هذا امللتقى الدويل الذي تعميق األو -6

 جيمع العلامء وطلبة العلم.

 حماور املؤمتر:
 القراءات القرآنية بني اإلجازات اإلقرائية والدراسات األكاديمية. املحور األول:

 دور املؤسسات العلمية يف النهوض بواقع الدراسات القرآنية. املحور الثاين:

 طرائق تدريس القراءات القرآنية وتقويمها. لثالث:املحور ا

 التأليف يف علم القراءات القرآنية. املحور الرابع:

 أمهية التكنولوجيا يف خدمة الدراسات القرآنية ودورها. املحور اخلامس:

 دور املدارس واملشيخات يف عالج واقع األمة. املحور السادس:
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 :حبوث املؤمتر 
، أ.د. أمحد خالد القرآنية في األردن: عرض وتقديمالمؤلفات في القراءات  -1

 )األردن(. شكري

، علم القراءات القرآنية من بعد اإلمام ابن الجزري إلى اإلمام ابن البقري -2

 )العراق(. أ.م.د. حممد إبراهيم املشهداين

دور الكتاتيب القرآنية في تأصيل السلوك القرآني في حياة الشباب في  -3
 (.اجلزائر) د. أجقو عيل، أ.المجتمع الجزائري

، أ.د. خالد الجمع بين الرواية والدراية وأهميته في علم القراءات القرآنية -4

 )لبنان(. أمحد بركات

 )مرص(. ، أ.م.د. حممد امبارك البنداريالبداءة والنشوء القراءات القرآنية  -5

دراسة استقرائية : ودورها في تحقيق المهارة بالقرآناإلجازة في القراءات  -6
 ، أ.م.د. صالح سنني صالح )السودان(.فية تحليليةوص

، أ.م.د. أجمد أثر القراءات القرآنية في إثراء الشاهد النحوي واتساع القاعدة -7

 )العراق(. كامل

دور دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية في النهوض بواقع القراءات  -8
 ، أ.د. عبد الوهاب محد )العراق(. القرآنية

وجيا في خدمة القراءات القرآنية: البرامج الحاسوبية والمواقع دور التكنول -9
 ، د. أمحد صالح حممد )مرص(.اإللكترونية مثالا 

 ، د.خالد إبراهيم مسلمفي القرآن الكريم ىأثر اإلمالة في بيان المعن -11

 )العراق(.

، د.جويدة دور القراءات القرآنية في المحافظة على أصالة الحرف العربي -11

 ئر(.غانم )اجلزا
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، أثر القراءة القرآنية في تحول البنية المقطعية: دراسة صوتية دللية -12

 )العراق(.  أ.م.د.حممد بشري حسن

معايير الجودة في المواقع اإللكترونية للقراءات القرآنية ودورها في  -13
 رقية بوسنان )اجلزائر(. ، د.الرتقاء بها

 البنا )العراق(.، د. زياد عبد اهلل مراكز التحفيظ في بناء جيل واعد -14

، دور الكتاتيب والزوايا القرآنية الجزائرية في تعليم مبادئ القراءات -15

 لرمحن معايش)اجلزائر(.اعبدد.

، استعمال بعض الوسائل التعليمية في تدريس القراءات القرآنية وتقويمها -16

 د. حسام مال اهلل الطائي )العراق(.

جويد القرآن وعلوم أعالم معاصرة من قرَّاء بغداد، ودورهم في نشر ت -17
 )العراق(. ، م. حممد غازي داودالقراءات

دور الحلقات القرآنية "قراءتي" في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في  -18
 ، د.رشدي بن مامو التايلندي.جنوب تايلند

، د.ميلود بنعتيك الكراسي العلمية بالمغرب والجهود اإلعالمية للعناية بها -19

 (.املغرب)

، يسن في علم القراءات: بصائر في المادة والمنهججهود محمد سالم مح -21

 )األردن(. أ.م.د. وليد حسني

، أ.م.د. طه سبتي بين الرفض والقبولالترجيح بين القراءات المتواترة  -21

 إبراهيم )العراق(.

 )سوريا(. ، أ.د. حممد حممود كالومراحل التأليف في علم القراءات -22

، أ.د. السايس شاد الجاهلينكتاب تنبيه الغافلين وإر : حفريات إقرائية -23

 )تونس(. ضيفاوي
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 د.شاكر حممود حسني سياق السورة ودللته في توجيه القراءات القرآنية، -24

 )العراق(.

 )مرص(. ، د.محدي سلطان العدويالقرآن وقراءاته في تأليف المستشرقين -25

، د.تقي الدين أثر اإلعراب في ظاهرة الُخلف في القراءات القرآنية -26

 ني(.)فلسط التميمي

استراتيجية منح اإلجازة العلمية في القراءات القرآنية من خالل الدراسات  -27
 )العراق(. د. أمحد رشيد العزاوي و   ، د.عامر حكمت األكاديمية

، د.صديف بن التطور التاريخي لنشأة وتدريس علم القراءات في ماليزيا -28

 )ماليزيا(. عارفني

د.دياري  ،بين الواقع والمأمولالدراسات القرآنية في المؤسسات التعليمية  -29

 )العراق(. أمحد ودهيوا عزيز

أ.م.د. عبد القادر  ،الجهود العراقية في القراءات القرآنية للرسائل الجامعية -31

 )العراق(. حمسن اللهيبي

أ.د.ضياء حممد حممود  ،المخطوطات في علم القراءات في بالد األناضول -31

 )العراق(. املشهداين

و   دلدار غفور البالكي أ.م.د. ،المؤسسات التعليمية الدراسات القرآنية في -32

 )العراق(. م.هاوزين حممد

د.حممد  ،أعالم المحاضر الشنقيطية وجهودهم في خدمة القراءات القرآنية -33

 بن داهي الشنقيطي )موريتانيا(.

 ، طرق جمع القراءات القرآنية بين السلف والخلف وأثرها على المتلقي -34

 لعراق(.م. عدي نعامن القييس )ا
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 التوصيات:
تم بحمد اهلل وعونه اختتام أعامل املؤمتر العلمي الدويل األول جلمعية الزاد 

 13-12 للمدة السليامنية -العراقية للقرآن الكريم وعلومه املنعقد يف العراق 

 القرآنية القراءات: )بعنوان م3/4/2115-2 املوافق هـ،1436/ اآلخرة ىمجاد/

 ومتخض ،(جيمعنا القرآن) شعار حتت ،(والطموح واقعال بني احلديث العرص يف

 : اآلتية التوصيات عنه

انبثق عن هذا املؤمتر املبارك تشكيل جلنة من األساتذة العلامء تقوم عىل  -1

ة اإلقراء يف العراق وعرضه عىل السادة أهل خملشي هتيئة وصياغة نظام داخيل

ا للقيام هبذه ا داخلي  يكون نظام  ل ؛االختصاص يف هذا الفن إلقرار صيغته النهائية

 املهمة.

 تم ترشيح السادة املدرجة أسامؤهم يف أدناه للقيام هبذه املهمة: -2

 رئيسا       لزاد أ.د. صالح حيدر عيل اجلمييلالسيد رئيس مجعية ا 

 عضوا           بغداد –الشيخ عبد احلكيم السامرائي 

 عضوا                                بغداد –الشيخ ضياء املرعي 

 عضوا                                       بغداد – الشيخ حممد صالح جواد

 عضوا          بغداد –األستاذة امتثال حممد صالح 

 عضوا          املوصل – د. حممد إبراهيم املشهداين

 عضوا           ملوصلا –الشيخ خالد عزيز 

 عضوا           األنبار –الشيخ عدنان مشعل 

 عضوا                     ر                                 األنبا  -محد الشوكة أد. 

 عضوا                                       صالح الدين –د. صالح العبيدي
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 عضوا     كركوك -محد خورشيد  أالشيخ 

 عضوا     أربيل –د. زياد عبد اهلل البنا 

  عضوا     السليامنية –اهيم د. دياري امحد إبر

  عضوا     البرصة –الشيخ إبراهيم صالح 

 عضوا     البرصة –الشيخ نعمة احلسان 

 :واستشارة السادة العلامء يوبإرشاف مبارش من قبل رئاسة ديوان الوقف السن

 مرص -أمحد عيسى املعرصاوي .أ.د

 مرص  -أ.د. عبد الكريم عوض 

 األردن -محد خالد شكري أأ.د. 

 األردن -محد مفلح القضاة أ.د. أ

 لبنان -محد بركات أد. خالد 

 العراق -الشيخ شريزاد عبدالرمحن 

 يتم تقديم تقرير عن نتائج اللجنة خالل مدة ال تزيد عن ستة أشهر. -3

فتح أبواب التعاون بني أهل العراق وطالبه للتالقح العلمي واملعريف يف  -4

 الت القرآن وعلومه.اجم

 مج وخطط تضبط منح اإلجازات القرآنية. وضع برا -5

 الدعوة إىل تشكيل جلان متخصصة لفحص اإلجازات القرآنية املمنوحة. -6

 مد اجلسور مع املشيخات واملقارئ يف عموم العامل اإلسالمي. -7

 والصالة والسالم عىل سيدنا حممد  ،واحلمد هلل رب العاملني

 صىل اهلل عليه وسلم.
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 املؤمتر العاملي الثالث للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه

 )بناء علم أصول التفسري ، الواقع واآلفاق(
 المنعقد في مدينة فاس بالمملكة المغربية 

 م  11/4/2015-8هـ الموافق لـ 22/6/1436-19في المدة من 
 بإشراف مؤسسة البحوث والدراسات العالمية )مبدع( 

عاون مع الرابطة المحمدية للعلماء )بالمغرب(؛ ومركز تفسير للدراسات القرآنية بالت
 )بالرياض(

 :املؤمتر أهداف
 . حرص جهود العلامء يف أصول التفسري وتصنيفها وتقويمها.1

 . توظيف تلك اجلهود يف بناء علم أصول التفسري.2

 . وضع منهجية علمية متكاملة لبناء علم أصول التفسري.3

 :املؤمتر رحماو
مفهوم ن، مفهوم البيال، مفهوم التأوي، ريمفهوم التفسمفاهيم أساسية:  .1

 .أصول التفسري و قواعده

أصل تفسري القرآن بالسنة، أصل تفسري القرآن بأقوال أصول نقلية:  .2

 .أصل تفسري القرآن بأقوال التابعنية، الصحاب

ول لغوية: أصول معجمية وصوتية، أصول رصفية ونحوية، أصأصول  .3

 بالغية وأسلوبية، أصول داللية )مباحث الداللة عن األصوليني(.

أصول أخرى: أصول عقلية، أصول مقاصدية، أصول سننية، أصول  .4

 طبيعية.
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 :املؤمتر حبوث
 الجلسة األولى: مفهوم أصول التفسير

 . د. فريدة زمرد.علم أصول التفسير مصطلحاا ومفهوماا، الواقع والمتوقع (1

 . د. حممد مغريب.دراسة في المصطلح ومناهج البحث فيه علم أصول التفسير: (2

 . د. حممد صالح سليامن.مفهوم التفسير بين صلب التفسير وتوابعه (3

مصطلحات فهم القرآن الكريم بين عرف الستعمال والتسمية الشرعية )دراسة  (4
 . د. اجليالين بن التوهامي مفتاح.دللية(

 . د. هشام مومني.قرآن الكريممفهوم قواعد التفسير وعالقتها بعلوم ال (5

 الجلسة الثانية: أصول نقلية لتفسير القرآن الكريم:
 . د. نوح بن حييى الشهري.موسوعة التفسير المأثور: الواقع والطموح (6

 . د. حممد قجوي.تفسير القرآن بالقرآن: قيمته ومباحثه وضوابطه ومصادره (7

 بو عصاب. . د. سعيدأصل تفسير القرآن بالقرآن: مفهومه وضوابطه (8

 . د. حممد عطا اهلل العزب.معايير في تفسير القرآن بالسنة النبوية (9

 . د. عبد اهلل طاهريي.تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية: الواقع والمأمول (11

 . د. حممد ولد سيدي عبد القادر.تفسير الصحابي: مفهومه وضوابطه (11

 الرمحن النظامي. . أ. حممد غالمجهود علماء الهند في علم أصول التفسير (12

 (1الجلسة الثالثة: أصول لغوية لتفسير القرآن الكريم )
 . د. عبد الرمحن بودرع.من أصول التفسير اللغوية إلى البناء النصي (13

 بو شيبة. القادرعبد . د. التفسير المعجمي للقرآن الكريم: مفهومه وضوابطه (14

في علم الدللة  دور المعاني المعجمية في توجيه الدللة التركيبية: دراسة (15
 . د. عبد الرمحن حممد طعمة.التفسيري
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. د. حممد أصول التفسير عند الراغب األصفهاني من التأصيل إلى التفعيل (16

 إقبال فرحات.

. د. نرص الدين التفسير البياني للمتشابه اللفظي: ضرورة المراجعة والضبط (17

 وهايب.

 أ. أحالم الطراش.. ضوابط تأويل النص القرآني في التراث اللغوي العربي (18

 (2الجلسة الرابعة: أصول لغوية لتفسير القرآن الكريم )
 . د. فخر الدين قباوة.معاني األدوات في التفسير اللغوي:  الواقع واآلفاق (19

أصول التحليل النحوي آليات القرآن الكريم: الحتياط من "تفكك نظم  (21
 . د. حممد عبد الفتاح اخلطيب.القرآن" نموذجا

غة في أصول التفسير: تأمالت في مقتضيات النشأة وآفاق النحو والبال (21
 . د. عدنان أجانة.الستثمار

 نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، وأثرها في تفسير القرآن الكريم. (22

 الطيب شطاب.د.

 الجلسة الخامسة: أصول دللية لتفسير القرآن الكريم
 . د. عبداحلميد الوايف.قترحأصول تفسير القرآن الكريم الدللية: الواقع والم (23

. نظرية دللة األلفاظ عند األصوليين واستثمارها في بناء علم أصول التفسير (24

 د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي.

 . د. عبد احلميد العلمي.مسالك الدللة وأثرها في توجيه الخطاب الشرعي (25

 . د. عبد املجيد النجار.السياق أصال في تفسير القرآن الكريم (26

. عند األصوليين وأثره في فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام السياق (27

 د. حممد العبيدي.
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. أحوال التنزيل وأثرها الدللي والمقاصدي: قراءة في تأصيالت األصوليين (28

 كريمة بوخلراص.د.

 الجلسة السادسة: أصول سننية وعقلية لتفسير القرآن الكريم
 د. أمحد حسن فرحات. .قع واآلفاقأصول تفسير القرآن الكريم السننية: الوا (29

. د. إدريس نغش أصول تفسير القرآن الكريم العقلية: الواقع والمقترح (31

 اجلابري.

سعيد . د.المحددات المنهاجية في القرآن الكريم: أصول تفسيرية ذات أولوية (31

 شبار.

. د. زيد بو شعراء. تقديم الدكتور عمر البيان المقاصدي للقرآن الكريم (32

 جدية.

 :املؤمتر تتوصيا
التعجيل بطبع أعامل املؤمترين العامليني الثاين والثالث للباحثني يف القرآن  .1

 .الكريم وعلومه

تكوين جلنة علمية مهمتها االنطالق من عروض املؤمتر ونتائج ورشاته  .2

 .جلمع ما تفرق، وتقديم مرشوع متكامل لعلم أصول التفسري املنتظر

ا ومؤسسات عىل إنجاز مشاريع فراد  الدعوة إىل التعاون بني الباحثني أ .3

 .النهوض العلمي لألمة ومنها مرشوع تكميل بناء علم أصول التفسري

دعوة اجلامعات يف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إىل توجيه البحث  .4

العلمي يف الدراسات العليا خلدمة مشاريع النهوض العلمي لألمة، وال سيام يف 

لك بتخصيص وحدات للامسرت والدكتوراه يف جمال القرآن الكريم وعلومه، وذ

 .أصول التفسري
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دعوة العلامء والباحثني إىل العناية باألصول املقاصدية والسننية والعقلية ملا  .5

 .يالحظ من تقصري يف العناية هبا

ختصيص كل أصل من أصول التفسري بورشة أو ورشات علمية خاصة  .6

 .باملتخصصني واملهتمني

 . معانيه وترمجة   ونرشه، لقرآن الكريم وعلومهإعداد معاجم مصطلحات ا .7
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 (5مقدس )الـمؤمتر القرآني الدولي السنوي  
 مركز بحوث القرآن بجامعة ماليا في ماليزياالمنعقد في 

 م6/5/2015-5هـ الموافق لـ 17/7/1436-16ة مدفي ال
 أهداف املؤمتر:

مترات السابقة التي قررت االستمرارية يف عقد هذا املؤمتر تنفيذ توصيات املؤ -1

 السنوي بمركز بحوث القرآن يف جامعة ماليا بامليزيا.

االطالع عىل آخر اجلهود البحثية العلمية يف جمال بحوث القرآن الكريم  -2

وعلومه ودراساته، من أجل التواصل معها، واستيعاب أفكارها، والعمل عىل 

 رشها، واإلضافة عليها.التعريف هبا، ون

صياغة البحوث القرآنية بمعايري اجلودة والتحكيم العلمي الرصني، واالرتقاء  -3

 هبا إىل مستوى البحوث العاملية ذات املواصفات العلمية يف الكتابة األكاديمية.

ربط الباحثني املعارصين بعضهم ببعض، من خالل هذا املؤمتر القرآين املتميز،  -4

 الفرصة لطلبة العلم بلقاء العلامء واملختصني من أنحاء العامل.الذي يعطي 

 حماور املؤمتر:
ــه يف عصــ -1 ــدفاع عن ــان إعجــازه.ـاالنتصــار للقــرآن الكــريم وال  رنا احلــاو وبي

 حتقيق اجلودة والتدريب يف تعلم القرآن الكريم وتعليمه يف املؤسسات القرآنية. -2

ــدكتو -3 ــف برســائل املاجســتري وال ــرآن الكــريم التعري ــة حــول الق ــد الكتاب راه قي

 وعلومه.

 مناقشة الدراسات الغربية املعارصة حول القرآن الكريم وعلومه. -4

 :حبوث املؤمتر
. أ.د. حممد خليل الحتمال اللغوي في القرآن الكريم بين الرواية واإلعجاز (1

 نرص اهلل فراج/مرص.
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 ./اجلزائرمر بلخري. أ.د. عالنص القرآني والمقاربة اللسانية التداولية (2

. أ.د. حييى تعليم القرآن في المرحلة الجامعية: رؤية تطويرية وتطبيقات عملية (3

 ./السعوديةبن حممد زمزمي

. أ.د. حممود حسن مظاهر الجوانب البالغية في جهود النحويين المفسرين (4

 ./قطراجلاسم

 .د. إرسار. أنظم القرآن من حيث المنهج لتفسير القرآن: دراسة تحليلية لمبادئه (5

 ./ماليزياأمحد خان

. د. عبد املحسن العالقة التكاملية بين الوجوه اإلعجازية القرآنية: دراسة تحليلية (6

 ./ماليزياالقييس

 ./ماليزيا. د. يارس حممد طرشايناإلعجاز المقاصدي في القرآن الكريم (7

. د. عيل عيل اإلثبات العلمي للتأثر بالقرآن الكريم: دراسة تطبيقية علمية (8

 ./ماليزياساجد

 ./اجلزائر. د. بن حييى ناعوسقراءة لسانية في البناء النصي للقرآن الكريم (9

موقف المستشرقين من مصدرية القرآن الكريم من خالل دائرة المعارف  (11
 ./السعودية. د. عمر بن مساعد الرشيويفاإلسالمية

. د. حممد صالح الرسم العثماني وأثره في صيانة النص القرآني (11

 ./العراقئيالسامرا

. د. اجلييل عيل أمحد كشف الخفاء عما اشتبه فيه الواو بالفاء من آي القرآن (12

 ./السودانبالل

 . د. نادية بنت إبراهيم النفيسةالمشترك اللفظي وعالقته بمشكل القرآن (13

 ./السعودية
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. د. عفاف مساعد بشري مفهوم حق اإلنسان في األمان في القرآن الكريم (14

 ./السعوديةمساعد

أنموذج ألفاظ العقل  :ن اإلعجاز اللغوي ودللته في األلفاظ المترادفةتبيا (15
. د. حماسن حسن الفضل عبد ودللته بين النفي واإلثبات في القرآن الكريم

 ./السعوديةاهلل

 . د. منال بنت منصور القريشالتحدي وطلب معارضة القرآن الكريم (16

 ./السعودية

قرآن الكريم وعلومه في جامعة الرسائل الجامعية قيد الكتابة حول ال (17
 ./اجلزائر. أ.د. خري الدين سيبالجزائر –تلمسان 

. أ.د. إبراهيم بن صالح تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية: تعريف وتأصيل (18

 ./السعوديةاحلمييض

 . أ.د. صالح بن عبد اهلل الفريحالواجب الدعوي على حملة القرآن الكريم (19

 ./السعودية

 ./ليبيا. أ.د. حممد النعاس الطاهرالقراءات القرآنية موقف الفّراء من (21

 .السعودية/. أ.د. غالب بن حممد احلاميضالمبهمات في القرآن الكريم (21

. أ.د. خالد بن إبراهيم بن محد الترجيح بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن (22

 ./السعوديةالنملة

 .ماليزيا/. حكيم حركايتالذكاء الوجداني وتطبيقاته في القرآن الكريم (23

. حممد إبراهيم موقف المستشرقين من التفسير بالمأثور والرد عليهم (24

 ./ماليزياالرشبيني أمحد صقر

ا (25  /. أمحد ديايناإلعجاز القرآني في تختيم اآليات: سورة التغابن نموذجا

 .ماليزيا
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. سبق القرآن الكريم للعلوم والنظريات النفسية المتعلقة باألحالم والرؤى (26

 ./ماليزياحممد العسال أرشف فويل يوسف

 ./اجلزائر. د. حممد مباركيالقرآن الكريم والتحديات العصرية (27

. د. حممد بن أوجه إعجاز القرآن الكريم في مجالي إدارة الحكم والقتصاد (28

 ./السعوديةأمحد بن معيض احلواش

. المنارات الشرعية في ليبيا ودورها في تحفيظ القرآن الكريم وتعلم علومه (29

 ./ليبياراهيم الكرشد. حممد إب

. اإلعجاز البياني في ظاهرة التنكير والتعريف عند عبد القاهر الجرجاني (31

 ./اإلماراتجماهد منصور مصلح املطريد.

 /. د. رشيد منصور الصباحيمنهج القرآن في بيان عبودية غير اإلنسان (31

 .اليمن

 /من. د. عبد احلي القاسم عبد املؤالضوابط المنهجية لتدبر القرآن الكريم (32

 .السودان

 ./اجلزائر. د. حليمة الشيختحليل الخطاب القرآني عند فرانسوا ديروش (33

 ./ليبيا. د. زينب بشري الغصنياإلعجاز القرآني في أداء المعاني (34

التربية الجمالية لألسرة المسلمة المستنبطة من القرآن الكريم: دراسة  (35
 ./السعودية. د. عطاف منصور حممد عيارصةتحليلية

. في اآلية الثالثة من سورة المائدة في ضوء اإلعجاز العلميالمحرمات  (36

 ./ليبياعائشة عبد النبي السلهابأ.

 بن حممد يوسفأ.د. خالد  سماع القرآن ودوره في التذكير بميثاق التوحيد. (37

 ./السعوديةالتويم
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، تأليف: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن، ورد شبهات (38
 ./السودان. د. محزة حسن سليامن صالحدراسة وتلخيص د. فضل حسن عباس:

. د. أمحد بن سعيد دور الجبال في التوازن البيئي من خالل القرآن الكريم (39

 ./عامنالبوسعيدي

. المستشرقون وجمع القرآن من خالل دائرة المعارف اإلسالمية (41

 ./ليبيااملرزوقي عىل اهلادي املرزوقيد.

 ./ماليزياالرحيم عبده حممد احلوري . عبدإعجاز الماء والستشفاء به (41

 ./ماليزيا. أبو بكر ثاين حسنيدور تقنية المعلومات في خدمة القرآن الكريم (42

. ميثاق صادق مفاسد تعطيل العقل: دراسة مقاصدية في ضوء سورة البقرة (43

 ./ماليزياحممود املالكي

. الشاطبي واستدللته القرآنية الستقرائية بضرورة الكليات الشرعية (44

 ./ماليزيااملوىل حممد حممد أمحد خبليلعبد

الترابط النصي في سورة البقرة من خالل تفسير الزمخشري وتبيان  (45
 ./مرص. حممود حممد خليل نرص اهللالعكبري

وسيلة جديدة عملية في تعليم القرآن الكريم )برامج صور األطفال  (46
 ./األردنعمر عيل املومني المتحركة(.

علم الفلك في القرآن الكريم: المراجعة حول موقع القرآن والعلوم  (47
 ./بنغالديشكفيل الدين سن حممدح. الحديثة

أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق جودة تعليم وتعلم القرآن  (48
 ./اجلزائر. عمر حوتيةالكريم

 .ان/إيرادژ. د. زهرا قاسم نـابن عباس وأثره في اختيارات القراء السبعة (49
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دراسة في التقديم والتأخير الموجودين في المتشابه اللفظي في القرآن بناء  (51
 ./إيران. زهرا حمققيانعلى السياق

. ره نكني المنهج القرآني في تقويم السلوك اإلنساني: األطفال أنموذجا (51

 ./ماليزياعبد اهلل حممد

 ة. د. حليمة بوكروشالظاهرة القرآنية بين مالك بن نبي ومحمد أركون (52

 ./ماليزيا

. د. عادل فتحي المصنفات )النحوقرآنية( ومنزلتها في بيان إعجاز القرآن (53

 ./قطررياض أمحد

 . د. مسلم بن سامل الوهيبيتجربة مقترحة لتدريس تدبر القرآن الكريم (54

 ./عامن

. د. بدر بن الرد على مطاعن النصارى والمستشرقين حول فصاحة القرآن (55

 ./السعوديةنارص العواد

هات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث: كتاب )المرأة التجا (56
 ./األردن. د. فرج محد سامل الزبيديوالقرآن، آلمن ودود( أنموذجاا

اتجاه مّدعي التجديد في التفسير: محمد أرْكون وحامد نصر أبو زيد:  (57
 ./ماليزيا. د. إبراهيم إلياس آدمدراسة تحليلية

. د. حسن مولود قرآن الكريمالبعد األخالقي لمعلمي ومتعلمي ال (58

 ./ماليزياالشيباين

. د. سيد حممد المجادلة بالتي هي أحسن من منظور قرآني: دراسة وعرض (59

 ./ماليزياحلمي

. د. رضوان الدراسات المعجمية ومنهج التعامل مع المصطلح القرآني (61

 ./ماليزيامجال األطرش
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 140-136مآلت التحسين والتقبيح العقلي: دراسة في ضوء اآليات:  (61
 ./ماليزياد. أمني أمحد النهاري. من سورة األنعام

. د. عبد املاجد بن حممد من صفات القائد الناجح في سورة الفتح (62

 ./السعوديةويل

 . د. عبد احلميد إبراهيم سلطانإبطال كتاب الفرقان الحق ألنيس شوروش (63

 ./ليبيا

وان نجم . د. هادي علآيات الهداية في القرآن الكريم: دراسة موضوعية (64

 ./قطراملوىل

 ./بروناي. د. مجعة أمحد مّهد آدمالقرآن الكريم مفتاح هداية كل القلوب (65

. د. عبد اهلل بن منهجية التدريب على تعليم القرآن من خالل الهدي النبوي (66

 .السعودية/عيل البشريي

 . د. سلامن دعيج محد بوسعيدمقاصد الوكالة في الستثمار في القرآن الكريم (67

 .البحرين/

 / مروان وحيد شعبان. د. التفسير العلمي للقرآن الكريم: اتجاهات وضوابط (68

 .اإلمارات

 /. د. عبد الكريم عثامن عيلالدفاع عن القرآن الكريم بين ابن عاشور ودراز (69

 .السودان

 / . د. أمحد طعمة حلبياستلهام القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر (71

 .قطر

. ر من خالل تفسير التحرير والتنويرالتناسب القرآني وأثره في التدب (71

 ./السعوديةحمسن بن حامد املطرييد.
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 ./عامن. د. راشد بن محد بن هاشل احلسينيقراءة أسلوبية في سورة القمر (72

. نظام تعليم القرآن الكريم في الكتاتيب القديمة والحديثة في شمال نيجيريا (73

 ./نيجريياد. عمر عباس عبد القادر

. ماهر بن د َثق(.و يُعذَّب( و)ول يُ لترجيح قراءة: )ل الحتكام ألقوى معنى  (74

 ./مرصرمضان بن صالح

 ./ليبيا. د. عبد املجيد حممود شاويشالتجديد في فهم النص القرآني (75

جهود علماء ليبيا في التفسير: "تفسيره إرشاد الحيران إلى توجيهات  (76
 ./ماليزيامصطفى املختار حممد فرنانه القرآن نموذجاا".

د األسماء الفّذة في القرآن الكريم: دراسة في اإلعجاز اللغوي من فرائ (77
  ./ماليزيا. أمحد غسان جقمرييوالبياني

 /. حممد فتحي حممد عبد اجلليلعالقة المقاصد الشرعية بالقرآن الكريم (78

 .ماليزيا

. أسماء السور وأثره في تعليم القرآن الكريم دللتلالمعاصر نماذج للربط  (79

 ./ماليزياعبد اهلل سامل زين

. سر جمال القرآن في نظرية التصوير الفني: دراسة تحليلية بالغية وتطبيقية (81

 ./ماليزياحممد نعيم جميد

. زيد القراءات األربع عشرة وأثرها في تفسير آيات األحكام: دراسة مقارنة (81

  ./ماليزياثابت عبد الرمحن

 .ية/السعود. زكريا أيوب دوالاإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم (82

بن  إعجاز آيات اآلفاق واألنفس بين المدرسة التراثية والعصرية "نماذج". (83

 .اجلزائر/زيد باي
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الرمحن . محاد بن عبدبرنامج النمو المهني والتربوي لمنسوبات المعاهد القرآنية (84

 ./السعوديةالعمر

التعليم القرآني في الزوايا والكتاتيب الجزائرية بين األصالة والمعاصرة  (85
 ./اجلزائر. حممد عبد احلق بكراويي خدمة المجتمعودورها ف

شرح جمع األصول في مشهور المنقول من القراءات العشرة لإلمام  (86
 . د. عيل بن إبراهيم بن عيل طوهري.الديواني

/ . د. عيل هارون حممدمعالم التطور في الدراسات القرآنية في نيجيريا (87

 .نيجرييا

قرآن والسنة: دار الرقية بولية قدح ضوابط الراقي، والمرقي، والرقية من ال (88
 ./ماليزيا. نور الشفاء بنت عبد الرزاقنموذجاا

ترجمة الستعارات القرآنية إلى اللغة الماليوية: دراسة مقارنة بين التراجم  (89
 ./ماليزيا. نسيمة احلاج عبد اهللالماليوية الفردية

. الكريم نظرية الردع الستراتيجي للتسليح النووي وجذورها في القرآن (91

 ./ماليزياالشيامء حممد املليان

 /. ميسون فتحي أبو غرسةالقرآن والحالة النفسية للمريض عند اإلعالم (91

 .ماليزيا

إلعجاز في معاني الحذف في القرآن الكريم بين الصناعة النحوية ا (92
 ./السعودية. د. أمحد عبد املجيد حممد خليفةوالمقاصد البالغية

االدراسات العليا بجامعة ال (93 . د. أمحد بن قصيم: قسم القرآن وعلومه أنموذجا

 ./السعوديةسليامن اخلضري

 /. د. سعود بن عبداهلل آل حسنيرسم التاء المفتوحة في القرآن الكريم (94

 .السعودية
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 /. د. عيل جابر وادع الثبيتيشبهات المستشرقين حول الوحي ونزوله (95

 .السعودية

 /أمحد بن عبد اهلل احلصيني . د.تدنيس األعداء للقرآن الكريم والدفاع عنه (96

 .السعودية

. د. كامل الموجز اللطيف في بيان حقائق الطاعنين في كتاب اهلل الشريف (97

 ./السعوديةبن سعود مطريان

. د. عبد اهلل السنن الجتماعية في ضوء القرآن والسنة وتوجيهاتها التربوية (98

 ./السعوديةبن حلفان آل عايش

. د. صالح ستغفار في ضوء القرآن الكريممن المعاني النفسية والتربوية لال (99

 ./السعوديةبن عيل أبو عّراد

. د. أمحد بن العالقة بين القراءات القرآنية المتواترة وإعجاز القرآن الكريم (111

 ./السعوديةشعبان حممد حممد

. د. عمر إدريس حممدين مفهوم اإلعجاز العلمي في القرآن وضوابطه (111

 ./السودانسليامن

. الطبري على اإلمام مجاهد بن جبر من خالل تفسيره استدراكات اإلمام (112

 ./السعوديةد. أمحد حممد عبد الرمحن حممود

 . د. حممد حممد سيددفع الشبهات حول شهادة المرأة في القرآن الكريم (113

 .السعودية/أمحد عامر

 /. د. سيف بن منرص بن عيل احلارثياإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم (114

 .السعودية

 ./ليبيا. د. إبراهيم عيل صالح عمر املحجويبالقرآن التقوى في (115
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. القرآن الكريم وحضوره في اإلعالم اإلسالمي بين الواقع والمأمول (116

 ./اجلزائرمراد بوشحيطد.

. د. حممد النبوة والوحي في كتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي (117

 ./ليبياالساعدي أصبيع

 . د. حمسن قاسم بورتحليليةإعجاز القرآن في القرن الرابع عشر: دراسة  (118

 ./إيران

 ./قطر. د. لؤي خليلالتعقيب بأسماء اهلل وصفاته في القرآن الكريم (119

ضرورة تطبيق معايير قيم الجودة والتميز في اختيار معلم القرآن الكريم  (111
 ./السودان. د. صالح سنني صالح يعقوببمدارس مرحلة األساس

رآن الكريم وتعليمه في معايير مقترحة لتحقيق الجودة في تعلم الق (111
 ./السعودية. د. عادل بن مشعل الغامديالمؤسسات القرآنية

. األداء القرآني بين معايير الجودة ومظاهر العيوب: دراسة صوتية دللية (112

 ./السعوديةد. سعيد بن حممد آل يزيد

تحقيق الجودة والتدريب في تعلم القرآن وتعليمه في المؤسسات  (113
 ./السودانحممد . د. عباس محزةالقرآنية

ا (114 . د. صالح بن العبادة والجودة في ضوء النص القرآني: الصالة أنموذجا

 ./السعوديةسعد الكريديس

 :توصيات املؤمتر
: الدعوة إىل إنشاء رابطة عاملية للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه أوال  

بحاث ودراساته، ينضم فيها أعضاء اجلمعيات القرآنية العلمية، وفريق مراكز األ

القرآنية، وهيئات التدريس يف األقسام القرآنية باجلامعات واملعاهد والكليات، من 

عامل االفرتايض أجل التواصل والتفاعل والتكامل، ومن املمكن جدا  أن تبدأ يف ال

 ت، حلني حتقيق وجودها عىل أرض الواقع. عىل شبكة اإلنرتن
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لكشف عن وجوه جديدة فتح باب البحث العلمي أمام الباحثني ل ثانيا :

لإلعجاز القرآين وفق الضوابط العلمية، فهو الكتاب الذي ال تنقيض عجائبه، 

 وإثبات صالحيته لكل زمان ومكان. 

: تشجيع الرشاكة العلمية بني الباحثني يف التخصصات القرآنية مع ثالثا  

بعضهم، ومع الباحثني يف التخصصات اإلنسانية والتطبيقية األخرى، لتقديم 

أبحاث ذات مستويات متقدمة يف املناهج البحثية، وحماولة التنافس فيها للحصول 

عىل براءات االخرتاع، واجلوائز البحثية، وامليداليات التقديرية، والدروع 

 التكريمية. 

: الدعوة إىل ربط القرآن الكريم بجوانب احلياة املعارصة للمسلم رابعا  

يف تقريب الفهم القرآين للعمل به، وتعميق  واملسلمة، وما يالمس الواقع مبارشة،

الورد واحلفظ القرآنيني للمسلمني يف منهجية لتالوة واعية مؤثرة ومثمرة، وتربية 

 األجيال القادمة عىل تقديس القرآن الكريم واالعتزاز به.

: اإلفادة من كل ما هو جديد ومتطور يف عامل التقنية ووسائل التواصل خامسا  

ة املعلومات اإللكرتونية واألمن املعلومايت خلدمة القرآن الكريم االجتامعي وشبك

 وعلومه ودراساته وأبحاثه.

: التصدي للدراسات االسترشاقية والغربية املعارصة التي تثري سادسا  

الّشبهات واملطاعن حول القرآن الكريم نصا  وتارخيا  والرد عليها كال  بلغتها، 

 تصار له.والدفاع عن القرآن الكريم واالن

: حتقيق معايري اجلودة العاملية يف املؤسسات القرآنية وخمرجاهتا البرشية سابعا  

والعلمية، وتعليم القرآن الكريم والبحث فيه بأرقى الوسائل املتطورة يف العرص 

 احلديث.
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: االنطالق من القرآن الكريم يف الدعوات اإلصالحية للمجتمعات ثامنا  

ساراهتا الرشعية، واالهتداء بالسنة النبوية املبينة للكتاب العربية واملسلمة، لضبط م

العزيز، لكي ال خترج عن السنن االجتامعية التي ذكرها القرآن الكريم يف قصص 

األولني، واألخذ بتوجيهاهتا الرتبوية، وإشاعة القيم القرآنية اإلنسانية القائمة عىل 

 صالح الفرد واملجتمع واحلاكم واملحكوم.

االنفتاح عىل اآلخر بالدعوة القرآنية الشيقة، وتبليغ اآليات القرآنية  :تاسعا   

 ملن يسمعها أو يقرأها أو يراها بالوسائل املمكنة كافة.

 -قيد الكتابة-: العناية بطلبة املاجستري والدكتوراه الذين ما زالوا عارشا  

ار عنوان م بدءا  من اختييحول القرآن الكريم وعلومه، وتوجيههم التوجيه السل

البحث، وحتى تسليم بحوثهم، واإلرشاف عليهم إرشافا  علميا  موضوعيا  لتحقيق 

أهداف البحث املرجوة، مع وورة ربط البحوث العلمية اجلامعية احلالية 

 واملستقبلية بام سبق من توصيات.
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 الثالث  املؤمتر العاملي 
 ة وتدبر القرآن الكريم للدراسات القرآني

  (الغرب يفالدراسات القرآنية واملسلمون  )

 مع بية للدراسات القرآنية بالشتراكاألكاديمية األورو : الجهة المنظمة
 جامعة سالفورد بريطانيا ومركز التراث البريطاني اإلسالمي مانشستر بريطانيا 

 ان(والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ) تبي
 ه1436شوال  17-15الموافق: م2015 أغسطس 2-يوليو 31 :ة منمدال

 :أهداف المؤتمر
إلقاء الضوء عىل جوانب الدراسات القرآنية واإلشارة اىل مدى مواكبتها  -1

 . للعلوم املعارصة

 األرسة املسلمة والنشء املسلم يف استخدام الدراسات القرآنية كوسيلة لرتبية  -2

 .الغرب

 .جمال الدراسات القرآنية ف بطرق البحث العلمي يفالتعري -3

الغرب وبني العلامء  اجلالية املسلمة وغري املسلمة يف بني التفاعل اإلجيايب - 4

 .جمال الدراسات القرآنية يف املتخصصني

ث عىل أحد طالعهموإجمال الدراسات القرآنية ببعضهم  ربط الباحثني يف -5

 . الغرب مناهج التدريب والبحث العلمي يف

 :المؤتمر محاور

 .مقاصد القرآن الكريم  :املحور األول

 .ن وسائلها ومناهجهاآالتزكية بالقر :املحور الثاين

 .نآيف نرش هدايات القر ودورها القرآنيةالدراسات  :ثاملحور الثال
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 .التقنية ودورها يف خدمة القرآن الكريم :املحور الرابع

 :حبوث املؤمتر
 صهيب سعيد. ش.، بأسلوب معاصر تعليم تدبر القرآن -1

 هيثم اخلفاف.، د. القيم القرآنية وأثرها في التربية -2

 العباس احلازمي.، د. م اإلنسان في القرآن والشريعةمظاهر تكري -3

فاضل م. ؟ مخطوطات برمنجهام، من يوثق منالقرآن الكريم واكتشاف  -4

 سليامن.

 اضل سليامن.ف ، م.لغير الناطقين باللغة العربيةكيف نعلم التدبر  -5

 القيم القرآنية وأثرها في التربية : 
 ابتهال حممد عيل البار. ، د.الحوار في القرآن الكريم وأثره كوسيلة حضارية -6

معتوقة بنت  ، د.اإلنسان وحقه في العدالة الجتماعية من خالل القرآن -7

 حممد حسن احلساين.

هلل بن صالح ، أ.د. عبد االحوار بين المسلم وغير المسلم في ضوء القرآن -8

 السيف.

، أدب العالم والمتعلم في ضوء قصة موسى مع الخضر عليهما السالم -9

 وفاء بنت عبد العزيز الزامل.د.

 ، د.منال بنت عامر مزيو.الحوار القرآني ودوره في محاورة األجيال القادمة -11

 : مظاهر تكريم اإلنسان في القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية 
 نارص القرين. بن حممدأ.د.، في مراعاة حقوق اإلنسانمنهج القرآن الكريم  -11

 ، د. سلطان بن سعد السيف.رعاية حقوق اإلنسان ومظاهر تكريمه -12

حقوق اإلنسان ما بين اإلسالم والنظام العالمي، دراسة فقهية تأصيلية  -13
، أ.د. أمحد بن ، وتطبيقاتها من القرآن الكريم والسنة النبويةلقواعده ومقاصده

 هالل الشيخ.
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 ، د. كامل بن سعود العنزي.حقوق اإلنسان في القرآن الكريم -14

، أهمية التأصيل من القرآن الكريم في الدعوة إلى اهلل تعالى وضرورته -15

 عيل بن حممد الطالب األمني الشنقيطي.أ.د.

 حقوق المرأة في التشريع اإلسالمي كما يصورها القرآن الكريم : 
 القادر. ، د. دوحة عبدحقوق اإلنسان في اإلسالم -16

دراسة بمنهج التفسير الموضوعي في القرآن : حقوق المرأة في الميزان -17
 ميادة عكاوي. أ. ،الكريم

 د. نعامت حممد اجلعفري. ،الرعاية للمرأة في الخطاب القرآني -18

البعد الفلسفي والعقدي لحقوق اإلنسان في القرآن الكريم ومواثيق حقوق  -19
 .بنت املوفق هنازاواين، تنوب عنها د.ش، أ. ليىل إبراهيم العداإلنسان الدولية

، د. فاطمة حق المرأة في الزواج بين القرآن الكريم وميثاق األمم المتحدة -21

 بنت حممد الكلثم.

 : تدبر القرآن الكريم والعوامل المؤثرة فيه 
، أ.د. نارص اآلثار الحسية للقرآن الكريم في حياة السلف وعالقته بالتدبر -21

 بن حممد املنيع.

 ، أ.د. إبراهيم بن صالح احلمييض.التزكية بالقرآن الكريموسائل  -22

اسة تطبيقية عىل سورة األعىل، ، درالتزكية بالقرآن وسائلها ومناهجها -23

 عادل بن عمر يسلم بصفر.د.

، أ.د. عبد الرمحن بن ة التدريس بالممارسة في ضوء التربية القرآنيةــطبيع -24

 هلل املالكي.ا عبد

، المفسرين وأثرها في تدبر القرآن الكريم نشأة الحلقات العلمية عند -25

 عبد الرحيم احلقيب الغامدي.د.
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 ، د. نواف بن معيض احلارثي.صور من أثر تدبر السلف للقرآن الكريم -26

، د. حمسن بن المناسبات وأثرها في التدبر من خالل تفسير التحرير والتنوير -27

 حامد املطريي.

 :نماذج من العوامل المؤثرة في التدبر 
، أ.د. فلوة بنت نارص القرآن من خالل القسم في القرآن الكريم مقاصد -28

 الراشد.

السعادة، أسبابها وأهميتها في تكوين الشخصية اإلبداعية من خالل تدبر  -29
، د. فوزية بنت سورة طه، أساليب تشويقية لدعوة غير المسلمين إلى اإلسالم

 صالح اخلليفي.

 فايزة أمحد احلريب. .، دالبناء القصصي القرآني في سورة النمل -31

، أ.د. هيا بنت أثر الحوار السليم في الدعوة إلى عالم إنساني متعاون -31

 إسامعيل آل الشيخ.

، د. ريم بنت عبد الدللت التربوية في قصة الذبيح من سورة الصافات -32

 املحسن السويلم.

 : نماذج عملية للتدبر 
 اهلل الصياح. ، أ.د. عيل بن عبدموقف المسلم من الفتن في ضوء القرآن   -33

مشاهد الكون في القرآن الكريم وأثرها في تزكية النفوس، سورة الشمس  -34
 . فهد بن حممد املاجد.، دأنموذجاا 

 ، د. إبراهيم بن عبد اهلل املعثم.الدللت العقدية للسنن الكونية في القرآن -35

د. عبد املجيد بن صالح  ،قلب اإلسناد في القرآن الكريم وأثره في المعنى -36

 ر اهلل.اجلا
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الكناية عن المجاز بأسماء اهلل الحسنى في فواصل اآليات، نموذج للتربية  -37
 ، د. رباب صالح مجال.القرآنية

 :أساليب عصرية لتعليم القرآن الكريم وتدبره 
، الدراسات القرآنية ومواكبتها للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية المعاصرة -38

 د. عائشة سعيد العطوي.

 ، د. نورة العيل.في نشر القرآن الكريم دور تقنية المعلومات -39

واقع توظيف التقنيات الحديثة في تدريس القرآن الكريم ومعوقاتها من  -41
 ، د. ميمونة بنت درويش الزدجايل.وجهة نظر المعلمين بسلطنة عمان

األكاديمية المتخصصة معايير الجودة والتميز في المؤسسات التعليمية  -41
، د.نوف بنت عودية، جامعة الملك سعود أنموذجاا ببرامج الدراسات القرآنية بالس

 خلف احلرضمي.

، د. سعاد نموذجاا آن الكريم، المقارئ اإللكترونية أالتقنية في خدمة القر  -42

 بنت جابر الفيفي.

فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس القرآن الكريم وعلومه لبقاء  -43
 ، د. ريم بنت عبد العزيز العيل.أثر التعلم

 لحياة وعمارتها من خالل القرآن الكريم:بناء ا 
، أ.د. هدى بنت دليجان الحكمة من تكريم اإلنسان في القرآن الكريم -44

 الدليجان.

 ، أ. حصة بنت حممد العكروش.التسخير في القرآن الكريم -45

، د. زينب بنت عبد اللطيف بالغة استدلل القرآن على السنن الكونية -46

 كردي.
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، أ. إيامن بنت الل عملية تدبر القرآن الكريمتنمية القدرات العقلية من خ -47

 زكي عبد اهلل.

التدبر في القرآن الكريم وأثره على الستقامة وتصحيح السلوك  -48
 ، د. شاهناز بنت املوفق .آيات اإليمان بالغيب أنموذجاا  :الجتماعي

، د. منى بنت السن اإللهية في األمم واألفراد في ضوء السنة النبوية تدبر -49

  اسم.أمحد الق

 :توصياتال
 ،الدعوة إىل إنشاء مراكز متخصصة ملتابعة أحوال املسلمني يف الغرب -1

مهمتها دراسة املشكالت وإجياد احللول للمستجدات العلمية والثقافية 

واالجتامعية التي يعاين منها املسلمون يف بالد الغرب من خالل اهلدايات القرآنية 

   .وربطها بالواقع املعارص

والعمل عىل  ،ة املسلمة يف الغرب بمبادئ اإلسالم الصحيحتوعية األرس -2

  نرشها وتوضيحها للناس بصورة صحيحة من خالل اهلدايات القرآنية

  .توعية املرأة املسلمة بحقوقها وواجباهتا يف الرشيعة اإلسالميةدعم و -3

  . تبني القيام بدراسات للقيم الرتبوية يف القرآن وبثها يف النشء -4

بإقامة  ،حلوار حسب املنهج القرآين كوسيلة تربوية ودعويةتعليم فنون ا -5

 . برامج ودورات للمعنيني هبذا الشأن

تطوير أساليب فهم القرآن الكريم وتفسريه وتدبره، واإلفادة من  -6

التقنيات احلديثة واملتجددة، وتوظيفها يف تيسري فهم القرآن لغري الناطقني بالعربية 

 .وعرضه بأساليب تشويقية ميرسة

وورة العناية ببيان املنهج الوسطي للقرآن الكريم يف حفظ حقوق  -7

اإلنسان وبيان خصائصه ومزاياه، والفرق بينه وبني النظام العاملي حلقوق اإلنسان 

 .يف العقائد والعبادات واملعامالت
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تنظيم جوائز ووضع حوافز مشجعة حلث املسلمني اجلدد وغريهم عىل  -8

  .فهم القرآن وتدبره

لية تنظم تعاون مؤسسات القرآن واملراكز اإلسالمية يف أوروبا بام إجياد آ -9

 .فيه مصلحة نرش اإلسالم بصورة صحيحة

عىل األجهزة الذكية  متنوعة لتقريب فهم القرآن وتدبرهإنتاج تطبيقات  -11

  .بمختلف أنواعها بالعربية ومرتمجة اىل اللغة اإلنجليزية

بتدبر القرآن الكريم طبع وترمجة ونرش الكتب والبحوث املتخصصة  -11

  .وتوزيعها يف املساجد واملراكز اإلسالمية

التواصل مع اجلهات املعنية بتعليم أبناء املسلمني يف أوروبا يف املدارس  -12

  .واملساجد إلقرار مناهج متخصصة يف فهم القرآن الكريم وتدبره

  :حتت عنوان هـ؛1437 متر العاملي الرابع العام القادمعقد املؤ -13

 .)حسان في القرآن الكريم والسنة النبويةإلواالعدل )
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Mushaf of Tübingen University No (MaVI165) : Descriptive 

and Analytical study 

Dr.Bashir bin Hassan Al-Himyari 

The researcher began his research by butting a plan containing : 

a preface, four themes and a conclusion. 

In the preface, the researcher explained that the copy of the 

Holy Quran is studied through three phases: One of these, the 

outside shape of the copy of the Holy Quran, of which this 

research is concerned with. 

The researcher went on to show the importance of these copies 

in the ways of writing, then he mentioned some general 

information about ways the kinds of calligraphies and their 

beautiful forms. 

In the first theme he mentioned that which is concerned with 

the description of the copy of the Holy Quran: its paper, the kind 

of the calligraphy and the way of the booklets. 

In the second theme the research mentioned the ways of writing 

and the individuality which these copies of the Holy Quran are 

distinguished by. He also mentioned the writing of the copies 

could be modified and corrected. 

In the third theme the research talked about the (Dots) and the 

recitations. He talked about the circular red dots (Iarab dots) and 

the rectangular black dots (Iajam dots). 
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In the fourth theme he discussed the verses' number by giving a 

brief introduction in the number science and its importance and 

the kinds of forms used in teaching the commas and the beautiful 

commas between the Surats and some information about the 

Surat. 

The research concluded by the recommendations and the results 

which had benefited through this study. 

 

Different numbering in Surat Al-Fatiha Verses 

 and its guidance and effect 

Dr. Nasser bin Saud Alquthami 

One of the most important issues related to the difference in 

numbering verses is that which concerns with Surat Alfatiha. 

This is because it is the greatest Surat in the Holy Quran. For 

this reason, it should be studied to show the difference between 

the recitations of different reciters. 

The study aims to the following: 

1- To show the reasons for the difference in numbering the 

verses of Surat Alfatiha. 

2- To know the difference of the verses positions and their 

numbers. 

3- The guidance of different numbering and the ways of 

numbering. 
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4- To know the effects and the rules in numbering the verses 

differently. 

5- The reconciliation and the gathering of the disagreeing 

sayings and opinions in numbering Alfatiha verses. 

The most important results: 

1- The difference in numbering the verses of the Holy Quran 

and its varied ways resulted from different quoting and 

different narration. 

2- Steady of the beginning of some verses which means that 

there is no addition or decrease in the Holy Quran. 

3- Most scholars, recitors, commentators of Holy Quran, 

scholars of Hadeeth and dectrines said that the verses of 

Surat Alfatiha are seven verses. 

4- Opinion is divided whether the (Basmalah) should be 

numbered as a separated verse or not. Also opinion is 

divided in :"The way of those on whom you have best 

owed your Grace". Which diligence has led to it, but it 

doesn't differ with the text.    

Arabic Language Sciences in Al-Shatibya's Rhythm 

 Inductive and Descriptive study 

Dr.Abdul-Raheem bin Abdullah Al-Shiqeti 

The research presents some Arabic Language sciences clearly 

shown in Al-Imam Al-Shatibi's Rhythm "Hirz Al-Amani wa wajh 

attahani" . 
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It present this in the matter of originating the procedure that the 

author followed in presenting the recitations of the Holy Quran. 

It also represents and originates the methods of the recitors and 

it also explains the ways and kinds of the recitations besides 

forming the scientific issues and others. 

The researcher did that in order to explain the relationship 

between the Quranic recitations and the Arabic Language 

Sciences. He also aims to show the studiers of the recitations and 

the researchers in this field the effort that Al-Imam Al-Shatibi 

had done the best in showing this relationship so that they can 

benefit from that for understanding the scientific issues dealing 

with this topic. They should also follow Al-Imam Al-Shatibi in 

the manner of perfect writing and the best way of choosing the 

suitable forms.    

The basics of job ethics 

 from the perspective of the Holy Quran 

Dr.Mohammed Mahmoud Alsawadah  

This descriptive study which was entitled as (The basics of job 

ethics from the perspective of the holy Quran) came as a trial to 

reveal the aspects of interest of the quran in the subject of job 

ethics, especially the basic ones(strength, honesty, memorization 

and acquaintance) through reading quran verses which indicated 

that frankly and tracking meanings and significance in the 
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specialized resources in order to evoke quran guidance and 

methods in crisis management and then benefit from the results 

in facing ethical and economic problems in this era of time. 

The study had many results:  The Quranic theory is based on 

that ethics and values are the monitor to man behavior and 

activities. Work is strongly connected with them. 

Values are effective factor in the success or failure of the 

individual. Of the most important characteristics of the quranic 

theory in crisis management is the activation of self control 

concept and the strength ending of conscience in the sense of 

employees which reflect a virtuous image of the ethical values in 

life. 

The Deceaseds' Benefit from Quran Reading 

Dr.Munirah bint Mohammed Bahamdan 

This issue is linked to a matter of faith that represented in the 

relationship between the living and the deceaseds' ; and its 

prevalence in many countries has created a clear dissension 

between the scholars of jurisprudence in whether to consider it 

permissible, prohibited or an innovation :"doesn’t go with 

Sunnah" .  The resulting radical strictness or leniency comes 

from the misconceptions and disagreement between scholars; 

how much the deceased benefits from the Quran being read for 

him/her and what has been prohibited unanimously by the 
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scholars of jurisprudence.  The scholars have consistently agreed 

that the souls of the deceased benefit from the efforts of the 

living in two ways: what the deceased had done during his/her 

lifetime and the supplications of Muslims for him, and asking 

Allah for His forgiveness and giving out charity for him/her.  

The scholars disagreed over how the deceased benefits from the 

reading of the Quran. Scholars believing that the deceased 

benefits from it give three options: 

 1)The deceased benefits if the reader bestows the reward of his 

reading to the deceased, the Hanafis and the later followers of 

Malik, go with this opinion and it is the doctrine of the Hanbalis. 

2) The deceased benefits on the condition of supplication, 

which is the choice of the Shafi’es. 

 3) It is beneficial through proximity, which is required by 

some of the Malikis and Shafi’es.  The best-known ruling among 

the followers of Malik and the Imam Al-Shafi’e and some 

Hanbali followers is to prohibit it. They use as evidence Allah’s 

words:”That man can have nothing But what he strives for;
( (1

  

The scholars who accept it, use supplication as an analogy as 

well as the consensus that the deceased benefits from the prayers 

and he requests for forgiveness from the living, in addition to 

                                                 
(1) Yusuf Ali’s translation 

<http://www.internetmosque.net/read/english_translation_of_the_quran_meaning/53/39/index

.htm> 
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texts that they believe in include recitation.  The predominant 

ruling is that there is no clear text in the Holy Quran or the 

Prophet’s (Peace be upon Him) Sunnah which permits or 

prohibits it.  The best choice is to keep to what has been proven 

and to prompt people to follow what has been verified by the 

scholars’ consensus as the strongest choice.  It can also be said 

that adding the reading to prayers from the texts is under 

consideration.  Therefore, if a person follows it using diligence 

or imitating those who accept it, it should be suitable, whether 

the reader considers it as a gift of his reward or a continuation of 

supplication.  Priority should be given in hope that Allah’s 

Mercy and Grace will benefit the deceased in the same way as 

intercession and supplication and others.  May Allah guide us to 

the right path. 

 

The Following in the matter of the Listening - Aresearch 

regarding the listening to the Holy Qur'an 

Dr. Osama bin Abdul-wahab Alhayani 

This topic addressed the issue of the individual obligation of 

listening to the Holy Quran during in prayer and outside it, and 

the compiler, Sheikh Yahya bin Omar, famously known as 

(Munqari Zadeh) (d. 1088 AH), mentioned the statements of the 

Ahnafs on this issue according to the verse: 



20th Issue :  Dhul-Hijja , 1436 AH ,  October,  2015 AD         
 

 

 

468 

.[٢٠٤]األعراف:  ﴾ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴿   

"When the Quran is read, Listen to it with attention. And hold 

your peace: That you may receive Mercy". 

And he did well excelled in presenting their school of thought 

committing himself to an objective, where he envisaged to 

mediate between lengthening and conciseness , in order to clarify 

a matter of much controversy and debate. Then came our work to 

shake the dust from this topic, and offering it to the studiers and 

those interested in the matter, investigated and corrected 

according to the rules of analysis of text known today. And 

despite the fact that the value of every scientific work is linked to 

what new ideas it offers. The importance of the research falls 

under modest amount of independent writing on this subject, in 

addition to containing the manuscript sources, making it worthy 

of publication. 
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