
 
 

 قضايا نسول انقرآن عند اإلياو انصاحلي
 ين خالل كتاته )ضثم اذلدي وانرشاد(

 

 
 إعداد

 د/ أمين صثحي ضيد أمحد صديق
 القرآن وعلوم التفسري بقسم املساعد األستاذ

 باإلسكندرية والعربية اإلسالمية الدراسات بكلية
 

 و 6102نث حبث يطتم ين  انعدد األول اجملهد انثا
  ين رلهة كهية اندراضات اإلضاليية وانعرتية نهثنات تدينهىر
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 ٻ ٻ ٻ      ٱ

 
، كأشيج أف ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ لو، الحسج هلل رب العالسيغ

صمى هللا عميو كعمى آلو كأصحابو كسمَّع ، كأشيج أف دمحما عبجه كرسػلو
 .تدميسا كثيخا
ع مغ أجل العمػـ كأشخفيا؛ لتعمقيا بأجل ، فعمػـ القخآف الكخيوبعج

 الكتب كأشخفيا، أال كىػ كتاب هللا السشدؿ مغ لجف حكيع خبيخ.
كقج اعتشى العمساء بعمػـ القخآف مشح فجخ اإلسالـ، إلى أف بجأ 
الترشيف فتػالت فيو السرشفات. ككاف مغ ىحه السرشفات ما ييتع 

لقخآف، كمشيا ما اقترخ بحرخ جسيع األبػاب كالسباحث الستعمقة بعمػـ ا
 عمى بعس ىحه العمـػ أك استقل بعمع كاحج مشيا.

كمغ األمػر السثيخة لالنتباه في ىحا الرجد أف العجيج مغ السؤلفات  
 في شتى العمـػ تزسشت العشاية بقزايا عمـػ القخآف.

سبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد، كمغ ىحه السؤلفات كتاب )
دمحم ( لإلماـ ـ نبػتو كأفعالو كأحػالو في السبجأ كالسعادكذكخ فزائمو كأعال

 (ٔ) .ىػٕٜٗ سشة بغ يػسف الرالحي الذامي الستػفى

                                                           

َمْذِقي ُمَحسَّج بغ ُيػُسف بغ عمى بغ ُيػُسف (ٔ) يغ الذَّ  ،الجِّ اِلِحي ،يامِ شسذ الجَّ  ،اْلَحَشِفيّ  ،الرَّ
كلج في صالحية دمذق، كسكغ البخقػقية  افع، مؤرخ.محجث، ح ،مجرس البخقػقية ِبسْرخ
(. ربعيغ َكِتْدعِساَئةأاْثَشَتْيِغ ك ىػ ) ٕٜٗشعباف سشة  ٗٔف تػفي في أبرحخاء القاىخة إلى 

ْنَيا َكاْْلِخَخة.أ مغ ترانيفو: اْْلَيات اْلَعِطيَسة الباىخة ِفي ِمْعَخاج سيج  التحاؼ بتسييد ا ىل الجُّ
اؼ. َما تبع ِفيِو البيزاكػ  ُعُقػد  سبل اْليجػ كالخشاد ِفي سيخة خيخ اْلعباد. َصاحب اْلَكذَّ
سمع الػصػؿ إلى ، (ٖٕٙ/ ٕىجية العارفيغ ). )بى حشيَفة الشُّْعَسافأالجساف ِفي َمَشاِقب 

معجع ، ٜٛٚ/ ٕكذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف )، (ٕٜٕ/ ٖشبقات الفحػؿ )
.(ٕٖٔ، ٖٔٔ/ ٕٔالسؤلفيغ )
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كمغ السعمػـ أف ىحا الكتاب مغ كتب الديخة الشبػية، بل إنو يعج 
أضخع مػسػعة عمسية كتبت في الديخة الشبػية؛ حيث بحؿ فيو مؤلفو جيجا 

أحدغ كتب الستأخخيغ،  أنو كبيخا، حتى ذكخ صاحب كذف الطشػف 
كأبدصيا في الديخة الشبػية، كذكخ أنو مشتخب مغ أكثخ مغ ثالثسائة كتاب، 

 (ٔ) كقج زادت أبػابو عمى سبعسائة باب.، كآت مغ الفػائج بالعجب العجاب
كالسترفح ليحا الكتاب يجج فيو مادة غديخة مسا يتعمق بالجراسات 

 القخآنية في جسيع أبػابيا.
ت بجسع ىحه السادة كتختيبيا كترشيفيا، كنطخا لكثخة كمغ ىشا قس

الشرػص الػاردة في ذلظ رأيت االقترار عمى ما يتعمق بقزايا ندكؿ 
 القخآف الكخيع عشج اإلماـ الرالحي.     

حيث قجمت وسمكت في ىحا البحث السشيج الػصفي التحميمي؛ 
يجت كاستذ ،لقزايا ندكؿ القخآف عشج اإلماـ الرالحي كصفا مفرال

مغ كتابو، كقست بجراسة ىحه الشرػص دراسة  شرػص السختارةالببعس 
 تحميمية.

، مباحث وخسدةقدست البحث إلى: مقجمة، وفي ضػء ىحا السشيج 
 وخاتسة.

 .توخصأىسية البحث، كمشيجو، ك  كتذتسل عمى:: السقجمة
 .كيفية إنداؿ القخآف الكخيع :األول السبحث

 .الكخيع، كآخخ ما ندؿ مشو لقخآفأكؿ ما ندؿ مغ ا الثاني: السبحث

 .ندكؿ القخآف الكخيع عمى سبعة أحخؼ :الثالث السبحث

 .السكي كالسجني )مكاف ندكؿ القخآف الكخيع كزمانو( :الخابع السبحث
                                                           

باخترار. (ٜٛٚ/ ٕلطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف )كذف ا (ٔ)
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 .أسباب ندكؿ القخآف الكخيع :الخامذ السبحث

كتذتسل عمى أىع الشتائج كالتػصيات ، ثع فيخس السرادر ، الخاتسة
 يخس السػضػعات.كالسخاجع، كف

كإف ، فإف أصبت فسغ هللا، فتمظ محاكلة بحلت فييا جيجؼ، وبعج
 أخصأت فسغ نفدي، وهللا كحجه السدتعاف كعميو التكالف.

 ژىئ   ىئ   ىئ   یی   ی   ی   جئ   حئ   ژ 
 (ٔ)

 

 الباحث
 د. أيسغ صبحي صجيق

  

                                                           

  ٛٛسػرة ىػد، مغ اْلية:  (ٔ)
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 ادلثحث األول: كيفية إنسال انقرآن انكريى.
أبػاب تحجث فييا عغ كيفية إنداؿ القخآف عقج اإلماـ الرالحي عجة 

الػحي، كذكخ عجة تشبييات تتعمق بكيفية  إنداؿ كيفية عغفتحجث الكخيع، 
الػحي  أنػاعكذكخ كثقمو،  الػحي شجة تحجث عغإنداؿ القخآف الكخيع، ثع 

  . الػحي كانقصاعو عغ رسػؿ هللا  فتخة كصفات حاممو، ثع تحجث عغ
 كفيسا يمي بياف ذلظ:

، قال الػحي إندال اإلمام الرالحي بابا تحجث فيو عغ كيفيةعقج 
 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ژ: كتعالى سبحانو ّللاَّ  قاؿفيو: 

(ٔ)
 ، 

 - عباس ابغ كقاؿ .(ٕ)ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ                 : كتعالى تبارؾ ّللاَّ  كقاؿ
 جبخيل إلى كدفع الحكخ مغ القخآف لَ ِر فُ : -عشيسا تعالى ّللاَّ  رضي

 ككاف كاحجة، جسمة القجر ليمة في الجنيا الدساء مغ العدة بيت يف فػضعو
 (ٖ)رسال الشجػـ مػاقع عمى نجػما بعس إثخ بعزو رسػلو عمى يشدلو ّللاَّ 

    ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ :قخأ ثع سشة عذخيغ في كأعساليع العباد كالـ لجػاب

 ٿ ٺ   ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ژ   .(ٗ)ژ  پ پ پ ٻ

 (ٙ) .(٘) ژ  ٿ ٿ

                                                           

 ٘ٛٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٔ)

 ٔسػرة القجر، اْلية:  (ٕ)

 يتمػ مفخقا أندؿ: يخيج. مداقصيا مثل عمى أؼ: "الشجػم مػاقع عمى". رفقاء أؼ: "رسال" (ٖ)
 (ٕٕ٘/ ٕاد في سيخة خيخ العباد )سبل اليجػ كالخش). كرفق تؤدة عمى بعزا بعزو

 ٖٖسػرة الفخقاف، اْلية:  (ٗ)

 ٙٓٔسػرة اإلسخاء، اْلية:  (٘)

( كتاب فزائل ٖٜٚٚحجيث ) (ٕٚٗ/ ٚ) الكبخػ  أخخجو بشحػه: الشدائي في الدشغ (ٙ)
 (ٕٖ/ ٕٔ) الكبيخ آخخه، كالصبخاني في السعجع كبيغ القخآف أكؿ ندكؿ بيغ كع القخآف، باب

،  التفديخ كتاب (ٕٔٛٛحجيث ) (ٕٕٗ/ ٕ) كالحاكع في السدتجرؾ (،ٖٕٔٛٔحجيث )
يخخجاه، كأقخَّه الحىبي في التمخيز، كأخخجو  كلع اإلسشاد، صحيح حجيث ىحا كقاؿ:

 غيخىع.
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 قاؿفقاؿ:  الرالحي تخجيح العمساء ليحا القػلاإلمام  ثع حكى
 األشيخ، األصح إنو: (ٖ)اإلتقاف في (ٕ)كالذيخ (ٔ)البخىاف في الدركذي

 (٘) .السعتسج الرحيح نوإ: (ٗ)الفتح في الحافع كقاؿ
ندؿ إلى سساء الجنيا ليمة " حيث رجح ىؤالء األئسة أف القخآف الكخيع

 (ٙ)."جساندؿ بعج ذلظ مشثع  ،القجر جسمة كاحجة
 قمت: ىحا القػل يعشي أن لمقخآن الكخيع ندوليغ: 

مغ المػح السحفػظ إلى بيت العّدة في الدساء الجنيا  وندكل األول:
 جسمة كاحجة، ككاف ىحا الشدكؿ في رمزاف ليمة القجر.

جاءت اْلثار الرحيحة مبّيشة ليحا الشدكؿ قاؿ أبػ شيبة: "كقج 
 (ٚ)".كشاىجة عميو
كقج ندؿ بو  . غ الدساء الجنيا عمى الشبي ندكلو م الثاني:

مشجسا مفخقا، عمى حدب الػقائع،  عمى الشبي  « جبخيل»
 كالحػادث، كحاجات الشاس، كمخاعاة لمطخكؼ كالسالبدات.

 ؛ فقيل: عذخكف سشة، كقيل:وقج اختمف العمساء في مجة ىحا الشدول
 ثالث كعذخكف سشة، كقيل: خسذ كعذخكف سشة.

بسكة؛  إنسا ىػ اختالفيع في مجة مقامو  ختالفومشذأ ىحا اال
 (ٛ) فقيل عذخ سشيغ، كقيل: ثالث عذخة، كقيل: خسذ عذخة.

                                                           

 (ٕٕٛ/ ٔ) القخآف عمـػ في البخىاف (ٔ)

 أؼ اإلماـ الديػشي. (ٕ)

 (ٙٗٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في اإلتقاف (ٖ)

 (ٗ/ ٜ) خحج البغ البارؼ  فتح (ٗ)

 (ٕٕ٘/ ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (٘)

فتح ، (ٙٗٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )، (ٕٕٛ/ ٔالبخىاف في عمـػ القخآف )يخاجع:  (ٙ)
 (ٗ/ ٜالبارؼ البغ حجخ )

 (ٓ٘ السجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص: (ٚ)

 (ٙ٘ - ٓ٘ الكخيع )ص:السجخل لجراسة القخآف يخاجع في تفريل ىحه السدألة:  (ٛ)
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وبعج أن ذكخ اإلمام الرالحي ىحا القػل وحكى تخجيح العمساء لو 
 ذكخ سائخ األقػال الػاردة في ذلظ فقال:

 ثالث أك قجر ليمة عذخيغ في الجنيا سساء إلى ندؿ إنو: وقيل
 كل في إندالو تعالى ّللاَّ  يقجر ما ليمة كل في كعذخيغ خسذ أك كعذخيغ،

 .الدشة جسيع في مشجسا ذلظ بعج ندؿ ثع سشة،
 في مشجسا ذلظ بعج ندؿ ثع ،القجر ليمة في إندالو ابتجغ إنو :وقيل

 .مختمفات أكقات
 نجستو الحفطة كإف كاحجة، جسمة السحفػظ المػح مغ ندؿ إنو :وقيل

 عذخيغ في  الشبي عمى جبخيل كنجسو ليمة، عذخيغ في جبخيل عمى
 (ٔ).سشة

ألنو ليذ  ؛قػل مخدود جبخيل عمى نجستو الحفطةقمت: القػل بأن 
 واسصة في تمقي القخآن الكخيع. وجبخيل تعالى بيغ هللا 

رحسو  –ابغ العخبي  بل احتج ،(ٕ)ىحا القػؿاستغخب ابغ حجخ كلحا 
يغ أنيع قالػا: إف الدفخة ألقتو إلى كمغ جيالة السفدخ  : "فقاؿ -هللا تعالى 

في  -عمييسا الدالـ  -كألقاه جبخيل إلى دمحم  جبخيل في عذخيغ ليمة
عذخيغ سشة. كىحا باشل ليذ بيغ جبخيل كبيغ هللا كاسصة. كال بيغ جبخيل 

 (ٖ)."كاسصة -صمى هللا عمييسا  -ودمحم 
 لكغ وقج استشكخ صاحب مشاىل العخفان ىحه األقػال الثالثة فقال:

 السؤيجةكىي محجػجة باألدلة  ،األقػاؿ الثالثة األخيخة بسعدؿ عغ التحقيق
 (ٗ)لمقػؿ األكؿ.

                                                           

 بترخؼ كاخترار. (ٕٕ٘/ ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٔ)

 (٘/ ٜفتح البارؼ البغ حجخ ) (ٕ)

 (ٕٚٗ/ ٗأحكاـ القخآف البغ العخبي  ) (ٖ)

 بترخؼ. (ٙٗ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٗ)
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ندؿ إلى سساء الجنيا كرجح أبػ شيبة أيزا القػؿ بأف القخآف الكخيع 
كبعج .. حيث قاؿ : " ندؿ بعج ذلظ مشجساثع  ،ليمة القجر جسمة كاحجة

 (ٔ)."ج لو اْليات كاْلثارفالقػؿ األكؿ، ىػ الخاجح كالرحيح الحؼ تذي
 ندل ثع القجر، ليمة في ابتجئ إندالوبأن "القخآن الكخيع  والقػلقمت: 

مشدػب إلى  كىػ .ة" قػل ججيخ بالقبػلمختمف أوقات في مشجسا ذلظ بعج
 في قػؿ هللا الذعبي  ، فقج أخخج الصبخؼ بدشجه إلىاإلماـ الذعبي 

أكؿ القخآف في ليمة  أنو قاؿ: ندؿ (ٕ)ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعالى
 (ٖ)القجر.

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ژقػلو تعالى: القخآن في  السخاد بإندالإذ 

 ژ ڱ

 ژ ڀڀ       پ پ پ پ ژ، وقػلو: (ٗ)

 ٻ ٻ ٱ ژ، وقػلو: (٘)

إّما إندالو كمو إلى سساء الجنيا، كسا ُركؼ أنو أندؿ جسمة  (ٙ) ژ پ ٻ ٻ
نيا، ثع ندؿ جسمة كاحجة في ليمة القجر مغ المػح السحفػظ إلى سساء الج

 (ٚ)وإّما ابتجاء ندولو، وىػ األضيخ.نجػمًا في ثالٍث كعذخيغ سشة، 
 (ٛ)كإلى تخجيح ىحا القػؿ ذىب جسع مغ السفدخيغ.

                                                           

 (ٗ٘ السجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص: (ٔ)

 ٔر، اْلية: سػرة القج (ٕ)

 (ٖٔ٘/ ٕٗ) في تفديخه أخخجو ابغ جخيخ الصبخؼ  (ٖ)

 ٘ٛٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٗ)

 ٖسػرة الجخاف، مغ اْلية:  (٘)

 ٔسػرة القجر، اْلية:  (ٙ)

 (ٖٖٔ/ ٚالبحخ السجيج في تفديخ القخآف السجيج ) (ٚ)

باىخ ، (ٕٕٚ/ ٔالكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل )يخاجع في تخجيح ىحا القػؿ:  (ٛ)
/ ٘الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف )، (ٖٖٓٔ/ ٖمعانى مذكالت القخآف ) يالبخىاف ف

تيديخ الكخيع الخحسغ ، (ٕٚٓ/ ٖٓتفديخ السخاغي )، (ٙٔ٘/ ٜمحاسغ التأكيل )، (ٔٔٙ
، (ٖٖٙٔ/ ٙٔالتفديخ القخآني لمقخآف )، (ٜٖٗٗ/ ٙفي ضالؿ القخآف )، (ٖٜٔ)ص: 

التفديخ الػسيط لصشصاكؼ ، (٘٘٘/ ٔزىخة التفاسيخ )، (ٙ٘ٗ/ ٖٓالتحخيخ كالتشػيخ )
(ٔ٘ /ٖٗٙ) 
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إف ما جاء مغ حيث قاؿ:  ىب األستاذ دمحم عبجهذإلى ىحا الخأؼ ك 
اْلثار الّجالة عمى ندكلو جسمة كاحجة إلى بيت العدة في الدساء الجنيا، مسا 

كأنو ال يجػز  ح االعتساد عميو؛ لعجـ تػاتخ خبخه عغ الشبي ال ير
 (ٔ) األخح بالطغ في عقيجة مثل ىحه، كإال كاف اتباعا لمطغ.

أما إنداؿ القخآف كرجحو أيزا األستاذ دمحم عدت دركزة؛ حيث قاؿ: "
جسيعو دفعة كاحجة إلى سساء الجنيا فميذ عميو دليل مغ القخآف أك مغ 

كسا ال يبجك أنو مشدجع مع شبيعة  ، يبجك لو حكسةالحجيث الرحيح. كال
 (ٕ)".األشياء

وحاول بعس العمساء الجسع بيغ كػن القخآن الكخيع ندل جسمة مغ 
المػح السحفػظ إلى بيت العدة في الدساء الجنيا وبيغ القػل بابتجاء 

ندكؿ القخآف جسمة كابتجاء ندكلو مفخًقا في ليمة القجر  بأفندولو ليمة القجر 
 (ٖ) غ شيخ رمزاف، كىي الميمة السباركة.م

أف ندكؿ القخآف جسمة إلى الدساء الجنيا وخالصة القػل في السدألة: 
ىػ مغ أمخ الغيب الحؼ تتػقف معخفتو عمى كركد نز في القخآف أك 

يبيشو، كلكغ قػؿ الرحابي في األمػر التي ليدت مػضع اجتياد،  الدشة
كىػ ما يشصبق عمى تفديخ ابغ  إذا ثبت، حكسو حكع الحجيث السخفػع،

. فسغ السخجح أف يكػف ابغ عباس قج ىشا -رضي هللا عشيسا  –عباس 
 . التفديخ مغ الشبي  ىحا فيع

في مػضػع ندكؿ القخآف ىػ أف ىحا  عمى أن مسا يجب االلتفات إليو
االختالؼ في تفديخ ىحه اْليات ال يؤثخ في شيء عمى نز القخآف 

نقل عغ ابغ عباس أك ما ركؼ عغ عامخ الذعبي الكخيع، فدػاء ثبت ما 

                                                           

 ( باخترار.ٕٖٔ - ٕٛٔ: صلمذيخ دمحم عبجه )« ععّ »تفديخ جدء  (ٔ)

 (ٖٖٔ ،ٕٖٔ /ٕالتفديخ الحجيث ) (ٕ)

 (ٖٓٔمباحث في عمـػ القخآف لسشاع القصاف )ص:  (ٖ)
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فشز القخآف كاحج في كال القػليغ، كىسا يؤكالف إلى نتيجة كاحجة كىي أف 
 (ٔ) .تمقى القخآف مفخقا في ثالث كعذخيغ سشة الشبي 

ثع ذكخ اإلمام الرالحي عجة تشبييات تتعمق بكيفية إندال القخآن 
 :(ٕ)لديػشينقميا بشريا مغ اإلتقان لإلمام ا الكخيع

 مغ وأمخ أمخه تفخيع الدساء إلى جسمة إندالو في الدخ: قيل: األول
 السشدلة الكتب آخخ ىحا أف الدبع الدسػات سكاف بإعالـ كذلظ ،عميو أندل
 أف كلػال عمييع، لتشدلو إلييع قخبشاه قج األمع ألشخؼ الخسل خاتع عمى

 إلى بو ليبط عالػقائ بحدب مشجسا إلييع كصػلو اقتزت اإلليية الحكسة
 فجعل كبيشيا بيشو بايغ ّللاَّ  كلكغ قبمو، السشدلة الكتب كدائخ جسمة األرض

 ذلظ ذكخ. عميو لمسشدؿ تذخيفا ؛مفخقا إندالو ثع ،جسمة إندالو: األمخيغ لو
 .(ٖ)تعالى ّللاَّ  رحسو شامة أبػ

 إلى كاحجة جسمة القخآف إنداؿ: تعالى ّللاَّ  رحسو التخمحؼ الحكيع كقاؿ
  بسبعث الحع مغ ليع أبخز كاف ما لألمة مشو تدميسا الجنيا ساءالد

 الباب بفتح الخحسة خخجت فمسا رحسة، كانت بعثتو أف كذلظ ،  الشبي
 ليجخل الجنيا الدساء في العدة ببيت القخآف فػضع كبالقخآف، بسحسج جاءت

 ثع بالخسالة جبخيل كجاء ،  دمحم قمب في الشبػة ككضعت الجنيا، حج في
 األمة ىحه حع كانت التي الخحسة ىحه يدمع أف تعالى أراد كأنو لػحي،ا

(ٗ) .األمة إلى تعالى ّللاَّ  مغ

                                                           

 (ٖٔغانع قجكرػ )ص:  -محاضخات في عمـػ القخآف  (ٔ)

 كما بعجىا. (ٜٗٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في شطخ: اإلتقافي (ٕ)

البخىاف في عمـػ ، كيخاجع: (ٕٗ/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد السخشج (ٖ)
معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف ، (ٜٗٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )، (ٖٕٓ/ ٔالقخآف )

(ٕ /ٕ٘ٚ) 

اإلتقاف في عمـػ القخآف ، (ٕٙ/ ٔبالكتاب العديد ) السخشج الػجيد إلى عمـػ تتعمقيشطخ:  (ٗ)
 (ٕٚ٘/ ٕمعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )، (ٓ٘ٔ/ ٔ)
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 ندكؿ في (ٔ)«القخاء جساؿ» في الدخاكؼ  الحدغ أبػ اإلماـ كقاؿ
 السالئكة عشج شأنيع كتعطيع آدـ بشي تكخيع جسمة الدساء إلى القخآف

 مغ ألفا سبعيغ أمخ السعشي يحاكل ليع، كرحستو بيع ّللاَّ  عشاية كتعخيفيع
 أمخ بأف السعشى ىحا في سبحانو كزاد! األنعاـ سػرة تذيع أف السالئكة
 .لو كتالكتيع إياه كإنداخيع الكخاـ الدفخة عمى بإمالئو جبخيل

 جسمة، كتابو إنداؿ في مػسى كبيغ نبيشا بيغ التدػية أيزاً  كفيو: قاؿ
 (ٕ) .ليحفطو مشجسا عميو إندالو في  لسحسج كالتفزيل

 جسمة ندل أنو الطاىخ: (ٖ)تعالى ّللَا  رحسو شامة أبػ قال: الثاني
 .بعجىا يكػن  أن ويحتسل: قال.   نبػتو ضيػر قبل الجنيا الدساء إلى

 الدابقة اْلثار كسياؽ، الثاني كالطاىخ: (ٗ)تعالى ّللاَّ  رحسو الذيخ قاؿ
 .فيو صخيح عباس ابغ عغ

 بغ كاثمة عغ الذعب في كالبييقي سجأح أخخج قج: (٘)الحافع كقاؿ
 رمزان، مغ مزيغ لدت التػراة أندلت: »قاؿ  الشبي أف األسقع

 والقخآن مشو، خمت عذخة لثسان والدبػر مشو، خمت عذخة لثالث واإلنجيل
 . (ٙ)«مشو خمت وعذخيغ ألربع

                                                           

 (ٚٙ: ص) اإلقخاء ككساؿ القخاء يشطخ: جساؿ (ٔ)

 (ٖٕ٘ ،ٕٕ٘ /ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٕ)

 (ٕ٘/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد السخشج (ٖ)

 (ٓ٘ٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في يشطخ: اإلتقاف (ٗ)

 (٘/ ٜ) حجخ البغ البارؼ  فتحيشطخ:  (٘)

 األكسط (، كالصبخاني في السعجعٜٗٛٙٔحجيث ) (ٜٔٔ/ ٕٛ)أخخجو أحسج في مدشجه  (ٙ)
 كال القصاف، عسخاف إال قتادة، عغ الحجيث ىحا يخك كقاؿ: لع (ٖٓٗٚحجيث ) (ٔٔٔ/ ٗ)

(، ٘ٛٔحجيث ) (٘ٚ/ ٕٕ) الكبيخ اإلسشاد، كفي السعجع بيحا إال  هللا رسػؿ عغ يخكػ 
 كتب ذكخ ( كتاب الجدية، بابٜٗٙٛٔحجيث ) (ٖٚٔ/ ٜ) الكبخػ  كالبييقي في الدشغ

 أحسج كقاؿ: ركاه  (ٜٚٔ/ ٔ) الدكائج القخآف، كذكخه الييثسي في مجسع ندكؿ قبل هللا أندليا
 ابغ ككثقو يحيى، ضعفو صاف،الق داكد ابغ عسخاف كفيو كاألكسط، الكبيخ في كالصبخاني

  . ثقات رجالو كبقية. الحجيث صالح يكػف  أف أرجػ: أحسج كقاؿ حباف،
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 ڱ ڱ ڳ  ڳ ژ: تعالى لقػلو مصابق الحجيث كىحا: قاؿ

 ژ ڱ ڱ

(ٔ)
 تكػف  أف فيحتسل ،(ٕ)ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: كلقػلو ، 

 الدساء إلى جسمة فييا فأندؿ الميمة، تمظ كانت الدشة تمظ في القجر ليمة
  چ چ ژ أكؿ األرض إلى كالعذخيغ الخابع اليػـ في أندؿ ثع الجنيا،

 .(ٖ)ژ چ
 شيخ في بعث أنو مغ اشتيخ ما ىحا عمى يذكل لكغ: (ٗ)الذيخ قاؿ

 شيخ في بالخؤيا أكال نبئ  أنو ذكخكه بسا ىحا عغ كيجاب. األكؿ ربيع
 البييقي ذكخه اليقطة، في إليو أكحى ثع أشيخ، ستة مجتيا كانت ثع مػلجه،
 (٘) .كغيخه

ىحا جػاب جيج، وبو يشجفع اإلشكال، ويسكغ أن يزاف إليو: قمت: 
بعث في و ولج في شيخ ربيع األول  عشج الجسيػر أنو  أن السذيػر
أك  ،يغ بعث أربعػف سشة كنرففعمى ىحا يكػف لو ح ،شيخ رمزان

لكغ قاؿ  ،أربعيغ ألغى الكدخ أك جبخ :"فسغ قاؿ .تدع كثالثػف كنرف
فعمى ىحا يكػف  ،إنو بعث في شيخ ربيع األكؿ :بغ عبج البخاالسدعػدؼ ك 

 (ٙ) .لو أربعػف سشة سػاء
 وىال مشجسا؟ ندولو في الدخ ما قيل: إن :(ٚ)شامة أبػ قال: الثالث

 جسمة؟ الكتب كدائخ ندل
                                                           

 ٘ٛٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٔ)

 ٔسػرة القجر، اْلية:  (ٕ)

 ٔسػرة العمق، مغ اْلية:  (ٖ)

 (ٔ٘ٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في يشطخ: اإلتقاف (ٗ)

 (ٕٗ٘ ،ٖ٘ٗ/ٕ)سبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد  (٘)

 (ٓٚ٘/ ٙفتح البارؼ البغ حجخ ) (ٙ)

 (ٜٕ - ٕٚ/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد السخشج (ٚ)
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 ۆئ        ۇئ ۇئ وئ ژ: تعالى فقاؿ جػابو ّللاَّ  تػلى قج سؤاؿ ىحا: قمشا

 الخسل، مغ قبمو مغ عمى أندؿ كسا يعشػف  ژ ېئېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 ىئ ىئ ژ مفخقا كحلظ أندلشاه أؼ ژ ىئ ژ   : بقػلو تعالى فأجابيع

 حادثة كل في يتججد كاف إذا الػحي فإف قمبظ، بو لشقػؼ  أؼ (ٔ) ژ یی
 السمظ ندكؿ كثخة ذلظ كيدتمـد إليو، بالسخسل عشاية كأشج مبلمق أقػػ  كاف
 العديد الجشاب ذلظ مغ الػاردة الخسالة مغ معو كبسا بو العيج كتججيج إليو

 في يكػف  ما أجػد كاف كليحا العبارة عشو تقرخ ما الدخكر مغ لو فيحجث
 ...جبخيل لقائو لكثخة رمزاف

 كال كالسشدػخ، الشاسخ مشو فأل ؛كاحجة جسمة يشدؿ لع إنسا: غيخه كقاؿ
 ىػ ما كمشو لدؤاؿ، جػاب ىػ ما كمشو مفخقا، أندؿ فيسا إال ذلظ يتأتى
  ٻ ٻ ٱ ژ: تعالى قػلو فدخ كبو .فعل فعل أك قيل قػؿ عمى إنكار

 .(ٕ)ژ پ ٻ    ٻ
 (ٖ) .مفخقا إلندالو حكستيغ تزسشت اْلية أف: فالحاصل

 عجيجة ، مشيا: حكسا قمت: ذكخ العمساء لشدول القخآن مشجسا
 كتقػية قمبو. تثبيت فؤاد الشبي  -ٔ
 التجرج في تخبية ىحه األمة الشاشئة عمسا كعسال. -ٕ
 .في تججدىا كتفخقيا غ ر كالصػادث امدايخة الحػ  -ٖ
كأنو ال يسكغ  ،كأنو كالـ هللا كحجه ،اإلرشاد إلى مرجر القخآف -ٗ

 (ٗ) كال كالـ مخمػؽ سػاه. أف يكػف كالـ دمحم 

                                                           

 ٕٖسػرة الفخقاف، مغ اْلية:  (ٔ)

 ٖٖسػرة الفخقاف، مغ اْلية:  (ٕ)

 (ٕٗ٘/ ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٖ)

 (ٓٙ - ٖ٘/ ٔآف )مشاىل العخفاف في عمـػ القخ يخاجع:  (ٗ)



460 

 

 إلمام الصاحلي مو خالل كتابه ) سبل اهلدى والرشاد (  قضايا نزول القرآى عهد ا

  

 

 كالم أن عمى والجساعة الدشة أىل اتفق: (ٔ)األصفياني قال: بعالخا
 إضيار: قاؿ مغ فسشيع ،اإلندال معشى في واختمفػا مشدل، تعالى ّللَا 

 الدساء في كىػ جبخيل كالمو أليع تعالى ّللاَّ  أف: قاؿ مغ كمشيع القخاءة،
 ييبط كىػ األرض في أداه  جبخيل ثع قخاءتو، كعمسو السكاف مغ عاؿ كىػ
 .السكاف في

 البذخية صػرة مغ انخمع  الشبي أف :أحجىسا: شخيقان التشديل وفي
 .جبخيل مغ كأخحه السمكية صػرة إلى

 .مشو الخسػؿ يأخحه حتى البذخية إلى انخمع السمظ أف: والثاني
 .الحاليغ أصعب واألول
 ىشا كىي كالدامع، القائل بيغ بالسشاسبة العادة جخت: (ٕ)الحافع كقاؿ

 كإما األكؿ، الشػع كىػ الخكحانية بغمبة القائل بػصف الدامع تراؼبا إما
 أشج كاألكؿ الثاني، الشػع كىػ البذخية كىػ الدامع بػصف القائل باتراؼ

 (ٖ) .شظ بال
  عغ جبخيل الػحي تمّقى الشبي  يةكيفذكخ العمساء في  قمت:

  حالتيغ: عمىيكػن أنو 
لذخيفة العادية، إلى حالة مغ حالتو ا أف يشدمخ الشبي  :أوالىسا

، كىػ عمى  أخخػ، بيا يحرل لو استعجاد لتمقي الػحي مغ جبخيل 
دسع عشج مجيء الػحي صػت شجيج كفي ىحه الحالة قج يُ  ،حالتو السمكية

                                                           

معتخؾ ، (ٙ٘ٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )، (ٜٕٕ/ ٔالبخىاف في عمـػ القخآف )يخاجع:  (ٔ)
 (ٕٕٙ/ ٕاألقخاف في إعجاز القخآف )

 (ٕٓ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٕ)

 (ٕ٘٘، ٕٗ٘/ ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٖ)
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.. كأحيانا يدسع الحاضخكف صػتا عشج مجيء الػحي  (ٔ)كرمرمة الجخس
يغيب فييا عسا  حالة شجيجة ركحانية، كجكّؼ الشحل .. كتأخح الشبي 

حػلو، كيثقل جدسو، حتى لتكاد الشاقة التي يخكبيا تبخؾ، كإذا جاءت فخحه 
عمى فخح إنداف تكاد تخّضيا كيتربب عخقو، كربسا يدسع لو غصيط 
كغصيط الشائع، فإذا ما سّخؼ عشو كجج نفدو كاعيا لكل ما سسع مغ الػحي 

، كيذيخ الشبي فيبمغو كسا سسعو، كىحه الحالة أشج حاالت الػحي عمى 
(ٕ)ژ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ژإلى ىحا قػلو تعالى: 

تمقى  وعمى ىحه الحالة  
 .القخآن

مغ السمكية إلى الرػرة البذخية، فيأتي  أف يتحػؿ جبخيل  - ٕ
كيدسع مشو .. ككثيخا ما كاف  في صػرة رجل، فيأخح عشو الخسػؿ 

عخابي حية الكمبي أك صػرة أ ديأتي في ىحه الحالة في صػرة   جبخيل
  (ٖ) .  الخسػؿ ال يعخؼ  كىحه الحالة أىػف الحاليغ عمى

َأفَّ  - َرِضَي ّللاَُّ َعْشَيا - ةَعاِئذَ حجيث  يغ:تيجل عمى ىاتيغ الحالو 
ـٍ  ِ  الَحاِرَث ْبَغ ِىَذا ِ، َكْيَف َيْأِتيَظ  َسَأَؿ َرُسػَؿ ّللاَّ َفَقاَؿ: َيا َرُسػَؿ ّللاَّ

َأْحَياًنا َيْأِتيِشي ِمْثَل َصْمَرَمِة الَجَخِس، َوُىَػ : » الَػْحُي؟ َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَِّ 
َأَشُجُه َعَمَي، َفُيْفَرُع َعشِّي َوَقْج َوَعْيُت َعْشُو َما َقاَل، َوَأْحَياًنا َيَتَسَثُل ِلَي الَسَمُظ 

: َكَلَقْج - َعْشَياَرِضَي ّللاَُّ  - َقاَلْت َعاِئَذُة  .«َرُجاًل َفُيَكمُِّسِشي َفَأِعي َما َيُقػلُ 

                                                           

صػت كقػع الحجيج  :في األصل -بيشيسا الـ ساكشة  بسيسمتيغ مفتػحتيغ - الرمرمة (ٔ)
 ىػ صػت متجارؾ ال :كقيل .ثع أشمق عمى كل صػت لو ششيغ ،بعزو عمى بعس
فتح البارؼ البغ ) .الجمجل الحؼ يعمق في رؤكس الجكاب :كالجخس .يجرؾ في أكؿ كىمة

 (ٕٓ/ ٔحجخ )

  ٘سػرة السدمل، اْلية:  (ٕ)

 (ٖٙ ،ٕٙ ع )ص:السجخل لجراسة القخآف الكخي (ٖ)
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ِجيِج الَبْخِد، َفَيْفِرُع َعْشُو َكِإفَّ َجِبيَشُو  َرَأْيُتُو َيْشِدُؿ َعَمْيِو الَػْحُي ِفي الَيْػـِ الذَّ
ُج َعَخًقا  (ٔ) .َلَيَتَفرَّ

كالحؼ كيعجبشي في ىحا الدياؽ ما ذىب إليو أبػ شيبة حيث قاؿ: "
و ندؿ في الحالة األكلى، كىي أف القخآف الكخيع كم -وهللا أعمع -نقصع بو

، كىحا ىػ الحؼ يميق بالقخآف ...الحالة التي يكػف فييا جبخيل عمى ممكيتو
شفي أؼ احتساؿ أك تمبيذ في تمقيو، كلع أقف قط عمى ركاية تفيج يالكخيع، ك 

ندكؿ شيء مغ القخآف عغ شخيق جبخيل كىػ في صػرة رجل، ككل ما 
يث جبخيل السذيػر كسؤالو جاء مغ ذلظ في األحاديث الرحاح كحج

عغ اإلسالـ، كاإليساف، كاإلحداف، كالداعة كأشخاشيا، فإنسا ىػ  الشبي 
 في كحي الدشة ال في كحي القخآف.

نعع ىشاؾ قخائغ ال ترل إلى حج األدلة تجؿ عمى ندكؿ القخآف 
 ژ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ژبالصخيق األكؿ، فسغ ذلظ قػؿ هللا تعالى: 

(ٕ)
ثقيال عمسو، كذلظ إنسا يكػف في الحالة التي تدػد أؼ ثقيال تمقيو، ك   

كأيزا فمػ أندؿ شيء مغ القخآف في . فييا السالئكية عشج تمقي الػحي
في صػرة رجل لكاف ىحا مثارا   الحالة الثانية كىي مجيء جبخيل

لمذظ، كالتمبيذ عمى ضعفاء اإليساف، كلكاف فيو مدتشج لمسذخكيغ في 
 َبَذٌخ .... قػليع: ِإنَّسا ُيَعمُِّسوُ 

كقج أشار هللا تبارؾ كتعالى إلى ىحا في قػلو حكاية لسقالة السذخكيغ 
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئۇئ وئ  وئ   ەئ ەئ ژ كرّدا عمييع: 

 ژ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ىئ

(ٖ)  ،

                                                           

كيف كاف بجء الػحي ( كتاب بجء الػحي، ٕحجيث ) (ٙ/ ٔ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٔ)
، باب ذكخ السالئكة( كتاب بجء الخمق، ٕٖ٘ٔحجيث ) (ٕٔٔ/ ٗ) ؟ إلى رسػؿ هللا 
 كأخخجو غيخه.

 ٜ،  ٛسػرة األنعاـ، اْليتاف:  (ٕ)

 ٜ،  ٛسػرة األنعاـ، اْليتاف:  (ٖ)
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فكاف مغ الخحسة بالعباد، كعجـ التمبيذ عمييع أف ال يشدؿ القخآف إال في 
 (ٔ)."ىحا الجػ السالئكّي، الخكحانيّ 

فقاؿ:  الػحي ثع تحجث اإلمام الرالحي عغ كيفية تمقي جبخيل 
 ّللاَّ  مغ السمظ يتمقفو فأ  الخسػؿ عمى القخآف ندكؿ لعل: (ٕ)الصيبي "قاؿ

 الخسػؿ إلى بو فيشدؿ السحفػظ المػح مغ يحفطو أك ركحانيا، تمقفا تعالى
.عميو كيمقيو
 بسعشى لغة اؿاإلند : (ٖ)الكذاؼ حػاشي في الخازؼ  القصب قاؿ 
 في يتحققاف ال ككالىسا سفل، إلى عمػ مغ الذيء تحخيظ كبسعشى ،اإليػاء
 قائع معشى القخآف: قاؿ فسغ مجازؼ، معشى في فيو مدتعسل فيػ الكالـ،
 ذلظ عمى الجالة والحخوف الكمسات يػجج أن فإندالو: تعالى ّللاَّ  بحات

 عغ مشقػال لكػنو اسبمش السعشى كىحا ،السحفػظ المػح في ويثبتيا السعشى
  .المغػييغ السعشييغ أكؿ

 اإلثبات بعج الجنيا الدساء في إثباتو بإندالو: السخاد يكػن  أن ويسكغ
 عمى الكتب بإنداؿ كالسخاد الثاني، لمسعشى مشاسب كىحا السحفػظ، المػح في

 كيشدؿ السحفػظ المػح مغ يحفطيا أك ،ركحانيا تمقفا السمظ مقفياتي أف الخسل
 .عمييع مقييافي بيا

 شيخشا كسألت: (ٗ)فتاكيو في - تعالى ّللاَّ  رحسو - الذيخ كقاؿ
 ال: لي فقاؿ الخكحاني التمقف كيفية عغ الكافيجي الجيغ محيي العالمة
 .بكيف

                                                           

 باخترار. (ٙٙ ،٘ٙ راسة القخآف الكخيع )ص:السجخل لج (ٔ)

 (٘ٔٙ/ ٔفتػح الغيب في الكذف عغ قشاع الخيب )حاشية الصيبي عمى الكذاؼ( )يشطخ:  (ٕ)

 (ٕٕٙ/ ٕمعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )، (ٚ٘ٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )راجع:   (ٖ)

 (ٜٖٛ/ ٔ)لمديػشي  لمفتاكؼ  الحاكؼ  (ٗ)
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 يخيج: (ٔ)ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: تعالى قػلو معشى في البييقي كقاؿ
 فيكػف  سسع، بسا اهكأندلش إياه كأفيسشاه السمظ أسسعشا إنا: أعمع تعالى وّللاَّ 

 .سفل إلى عمػ مغ بو مشتقال السمظ
 السزافة اإلنداؿ ألفاظ جسيع في مصخد السعشى ىحا: (ٕ)شامة أبػ قاؿ

 القخآف قجـ السعتقجكف  الدشة أىل إليو يحتاج مشو شيء إلى أك القخآف إلى
 ....تعالى ّللاَّ  بحات قائسة صفة كأنو

 -الخػلي الخميل بغ أحسج بغ دمحم الجيغ شياب العالمة اإلماـ كقاؿ
: قدساف السشدؿ تعالى ّللاَّ  كالـ: (ٖ)تعالى ّللاَّ  رحسو -السعجسة الخاء بزع
 :يقػؿ ّللاَّ  إف: إليو مخسل أنت الحؼ لمشبي قل لجبخيل تعالى ّللاَّ  قاؿ قدع
 ذلظ عمى ندؿ ثع ربو قالو ما جبخيل ففيع -ككحا بكحا كأمخ ككحا كحا افعل
 السمظ يقػؿ كسا العبارة، تمظ العبارة تكغ كلع ربو، لو اؿق ما لو كقاؿ الشبي
 جشجؾ كاجسع الخجمة في اجتيج :السمظ لظ يقػؿ لفالف قل :بو يثق لسغ

 تتخؾ كال خجمتي في تتياكف  ال :السمظ لظ يقػؿ: الخسػؿ قاؿ فإف. لمقتاؿ
 أداء في تقريخ أك كحب إلى يشدب ال السقاتمة، عمى كحثيع يتفخؽ  الجشج
 .ةالخسال

 فشدؿ. الكتاب ىحا الشبي عمى اقخأ: لجبخيل تعالى ّللاَّ  قاؿ آخخ كقدع
 إلى كيدمسو كتابا السمظ يكتب كسا تغييخ، غيخ مغ تعالى ّللاَّ  بكالـ جبخيل
 .حخفاً  كال كمسة مشو يغيخ ال فيػ فالف، عمى اقخأه  :كيقػؿ ،أميغ

 األكؿ كالقدع الثاني، القدع ىػ القخآف: (ٗ)تعالى ّللاَّ  رحسو الذيخ قاؿ
 (٘) .بالقخآف يشدؿ كسا بالدشة يشدؿ كاف جبخيل أف كرد كسا الدشة، ىػ

                                                           

 ٔية: سػرة القجر، اْل (ٔ)

 (ٗٔ/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد السخشج (ٕ)

 ، معتخؾ(ٜ٘ٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في ىػ اإلماـ الجػيشي. كيشطخ نز كالمو في: اإلتقاف (ٖ)
 (ٓ٘/ ٔ) القخآف عمـػ في العخفاف ، مشاىل(ٕٗٙ/ ٕ) القخآف إعجاز في األقخاف

 (ٜ٘ٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في اإلتقاف (ٗ)

 .(ٕٙ٘ - ٕ٘٘ /ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ بلس (٘)
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القخآن تمقى  جبخيل  ي يبجو لي رجحانو ىػ أنحالقػل ال قمت:
كاألندب  األليق بالقخآف الكخيعىحا ىػ ألف ؛  سصةامغ ربو دون و 

 .شأنو كفخامة بعطستو
، فال يصسئغ اإلنداف ىحا السبحث مغ أنباء الغيب" قال أبػ شيبة:

إلى رأؼ فيو إال إف كرد عغ معرػـ، كلع نّصمع في ىا عمى نقل مغ 
كخ قػؿ اإلماـ ذثع ؛ "كإنسا ىي نقػؿ عغ بعس العمساء السعرػـ 

ال تفيج القصع، كإنسا تفيج التجػيد « لعل»ككمسة "الصيبي، ثع قاؿ: 
تساليغ، كلع األمخ بيغ ىيغ االح« الّصيبي»كاالحتساؿ، كقج ردد اإلماـ 

 ٱ ژفي تفديخ قػلو تعالى: « البييقي» كخ قػؿ اإلماـذثع  ."يقصع بخأؼ

إنا أسسعشا السمظ، كأفيسشاه  -وهللا أعمع -قاؿ: يخيج (ٔ)ژ ٻ ٻ ٻ ٻ
، كيذيج لو وىحا الخأي أمثل اآلراء وأوالىا بالقبػلإياه، كأندلشاه بسا سسع، 

ِ  َسْسَعافالشَّػَّاس ْبِغ مغ حجيث « الصبخاني»ما ركاه  َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ ّللاَّ
 :ِإَن ّللَاَ ِإَذا َأَراَد َأْن َيْأُمَخ ِبَأْمٍخ َتَكَمَع ِبِو ، َفِإَذا َتَكَمَع ِبِو َأَخْحِت » َيُقػُؿ

 ِرْعَجٌة َشِجيَجٌة ، َفِإَذا َسِسَع ِبَحِلَظ َأْىُل الَدَساِء ُصِعُقػا :الَدَساَء َرْجَفٌة َأْو َقالَ 
، َفُيَكمُِّسُو ّللَاُ ِمْغ  َفَيِخُخوَن ُسَجًجا ، َفَيُكػُن َأَوَل َمْغ َيْخَفُع َرْأَسُو ِجْبِخيُل 

َوْحِيِو ِبَسا َأَراَد ، َفَيُسُخ ِبِو ِجْبِخيُل َعَمى اْلَساَلِئَكِة ، َفُكَمَسا َمَخ ِبَدَساٍء َسَأَلْتُو 
: َقاَل َرُبُكُع اْلَحَق َوُىَػ  َقاَل: َقاَل ِجْبِخيُل َماَلِئَكُتَيا َماَذا َقاَل َرُبَشا؟ 

َفَيْشَتِيي  ،اْلَعِمُي اْلَكِبيُخ ، َفَيُقػُلػَن ُكُمُيْع َكَسا َقاَل ِجْبِخيُل َعَمْيِو الَداَلمُ 
   (ٕ).«ِجْبِخيُل ِباْلَػْحي َحْيُث ُأِمَخ مْغ َسَساٍء َوَأْرضٍ 

                                                           

 ٔسػرة القجر، اْلية:  (ٔ)

( ، كأبػ نعيع األصبياني ٜٔ٘حجيث ) (ٖٖٙ/ ٔمدشج الذامييغ )أخخجو الصبخاني في  (ٕ)
غخيب مغ حجيث عبج هللا بغ أبي زكخيا، عغ رجاء كقاؿ:  (ٖ٘ٔ/ ٘حمية األكلياء )في 

 (ٜٗ/ ٚمجسع الدكائج ). كذكخه الييثسي في الخحسغ بغ يديجبغ حيػة، لع يخكه إال عبج 
 ،كقج كثق ،ركاه الصبخاني عغ شيخو يحيى بغ عثساف بغ صالح( كقاؿ: ٕٛٛٔٔحجيث )

 كتكمع فيو مغ لع يدع بغيخ قادح معيغ، كبقية رجالو ثقات.
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فطو مغ المػح السحفػظ كإف كاف كاالحتساؿ الثاني: كىػ حثع قاؿ: "
غيخ مدتبعج إال أف ما دؿ عميو الشز أكلى، كيشبغي أف يرار إليو كىػ 

 األليق بالقخآف الكخيع.
القخآن مغ ربو دون وساشة: إعطام  « جبخيل»وفي تمقي 

، كتشبيو إلى غاية العشاية بو، كالحخص كالسحافطة لمقخآن وتفخيع لذأنو
   (ٔ) ."عغ التحخيف، كالتبجيلعميو، كمبالغة في صيانتو 

 وثقمو، فقال:  الػحي شجة بابا في ثع ذكخ اإلمام الرالحي
 (ٕ)ژ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ژ: كتعالى سبحانو ّللاَّ  قاؿ

 فخحؼ عمى كفخحه  ّللاَّ  رسػؿ عمى أندؿ:   ثابت بغ زيج كقاؿ
 (ٖ) .فخحؼ تخض فخحه فكادت

 رسػؿ إلى يػحىل كاف فإ: -عشيا تعالى ّللاَّ  رضي- عائذة كقالت
 حتى تتحخؾ أف تدتصيع فسا (ٗ)ِبِجَخاِنَيا َفَتْزِخبُ  راحمتو عمى كىػ  ّللاَّ 

 (٘).اْلية كتمت. عشو يدخػ 
ثع ساؽ اإلماـ الرالحي جسمة مغ األحاديث الػارد في شجة الػحي 

 (ٙ) . كثقمو عمى  رسػؿ هللا 
                                                           

 (ٔٙ، ٓٙالسجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص:  (ٔ)

 ٘سػرة السدمل، اْلية:  (ٕ)

 قػؿ ( كتاب الجياد كالديخ، بابٕٖٕٛحجيث ) (ٕ٘/ ٗ)خخجو البخارؼ في صحيحو أ (ٖ)
حجيث  (ٛٓ٘ٔ/ ٖ)، كمدمع في صحيحو ژ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ  تعالى: هللا
 السعحكريغ، كأخخجو غيخىسا. عغ الجياد فخض سقػط كتاب اإلمارة، باب( ٜٛٛٔ)

ـُ : اْلِجيخافُ  (ٗ)  عمى عشقو كمج البعيخ بخؾ فإذا َمْشَحِخه، إَلى اْلَبِعيخِ  َمْحَبح ِمغْ  الُعُشق ُمَقجَّ
 مادة: )جخف(. (ٕٚ/ ٔٔ) المغة )تيحيب .باألرض ِجخانو ألقى: قيل األرض،

 الدكائج (، كذكخه الييثسي في مجسعٕٛٙٛٗحجيث ) (ٕٖٙ/ ٔٗ)أخخجو أحسج في مدشجه  (٘)
 .الرحيح رجاؿ كرجالو أحسج، كقاؿ: ركاه  (ٕٚ٘/ ٛ)

  (ٜٕ٘ - ٕٚ٘/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد جػالي سبليخاجع:  (ٙ)
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 ثع ذكخ عجة تشبييات في ىحا الدياق فقال:
 كاحسخار يغذاه كاف الحؼ العخؽ  كىحا: شامة أبػ اـاإلم قاؿ: األول

 أخبخه كسا الػحي، لثقل ؛الفخح كعمى الخاحمة عمى كثقمو كالغصيط الػجو
 (ٔ)ژ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ژ: بقػلو أمخه ابتجاء في كتعالى تبارؾ ّللاَّ  بحلظ

 ذلظ مغ العطيع الػارد ذلظ مثل تحسل عغ البذخ قػػ  لزعف ذلظ؛ ك 
 .الجميل الجشاب

 كالعـد القػة أىل إالّ  يحسميا ال كمؤنة أثقاؿ كلمشبػة: (ٕ)إسحاؽ ابغ قاؿ
 .تعالى ّللاَّ  بعػف  الخسل مغ

 حيغ لو يحرل كاف الحؼ ىحا: البمقيشي اإلسالـ شيخ قاؿ: الثاني
 كىػ مػت، غيخ مغ الجنيا حاؿ عغ فيو يؤخح حاؿ الجيج مغ الػحي تمقي
 يشكذف العاـ البخزخ كاف كلسا الػحي، تمقي عشج لو يحرل بخزخي مقاـ
 الحياة في ببخزخ  نبيو تعالى ّللاَّ  خز األحػاؿ مغ كثيخ لمسيت فيو

 األسخار... مغ كثيخ عمى السذتسل كحيو فيو إليو يمقي
: - عشيا تعالى ّللاَّ  رضي - عائذة حجيث مغ الرحيحيغ في كثبت

 قاؿف ليال السشاصع إلى ذلظ بعج خخجت سػدة كأف الحجاب آية ندلت لسا
 جالذ كىػ فدألتو  ّللاَّ  رسػؿ إلى فخجعت سػدة، يا عخفشاؾ قج: عسخ

 رأسو رفع ثع يجه في كالعخؽ  إليو تعالى ّللاَّ  فأكحى يجه، في كالعخؽ  يتعّذى
 (ٖ).لحاجتكغ تخخجغ أف لكغ أذف قج إنو: فقاؿ

                                                           

 ٘سػرة السدمل، اْلية:  (ٔ)

 (ٕٕٗ/ ٔسيخة ابغ ىذاـ ت شو عبج الخؤكؼ سعج )، (ٖٔٔسيخة ابغ اسحاؽ )ص:  (ٕ)

 الشداء خخكج ( كتاب الػضػء، بابٙٗٔحجيث ) (ٔٗ/ ٔ) البخارؼ في صحيحو أخخجو (ٖ)
 إباحة ( كتاب الدالـ، بابٕٓٚٔحجيث  (ٜٓٚٔ/ ٗ) في صحيحو البخاز، كمدمع إلى

 اإلنداف، كأخخجو غيخىسا. حاجة لقزاء لمشداء الخخكج
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 عشو يغيب الػحي عشج يكغ لع أنو عمى ىحا فجؿ: (ٔ)كثيخ ابغ قاؿ
 (ٕ). يجه مغ العخؽ  يدقط كلع ،يدقط لع جالذ أنو بجليل بالكمية إحداسو

 التي كانْت تقُع بو  يحه الذجةف، صجق ابغ كثيخ فيسا قال قمت:
يغيب عغ كعيو، كإنسا كاف يتمقى الػحي  لع تجعمو  عشجما َيغذاُه الػحيُ 

 ، فيػ يتمقاه بقمبو كيشصبع في عقمو.بػعي كامل
الػحي السحدػسة فقج تحجث عشيا كأما الجانب الطاىخ الستعمق بآثار 

كاف  كأكؿ ما الحطػا أف الشبي ، حابة، رضػاف هللا عمييع، كنقمػىاالر
َكاَن »عغ عبادة بغ الرامت أنو قاؿ:  كردفقج  يعاني مغ التشديل شّجة،

كأنو إذا . (ٗ)«َوْجُيوُ  (ٖ)ِإَذا ُأْنِدَل َعَمْيِو اْلَػْحُي ُكِخَب ِلَحِلَظ َوَتَخَبجَ  َنِبُي هللِا 
 . (ٙ)كسا ركػ البخارؼ  (٘)أندؿ عميو الػحي أخحتو البخحاء

كسا سبق عغ عائذة كقج الحع الرحابة تربب العخؽ مغ جبيشو، 
 رضي هللا عشيا.

يستج  ككانت تمظ الّذّجة السراحبة لمػحي التي تغذى رسػؿ هللا 
 تأثيخىا إلى ما يترل بو أك يالمدو، فيا ىع الرحابة يذيجكف رسػؿ هللا

 ،كسا ركػ ابغ  يػحى إليو كىػ عمى ناقتو، فتغذى الشاقة تمظ الذجة
وإنو  رأيت الػحي يشدل عمى الشبي »سعج عغ أبي أركػ الّجكسي، قاؿ: 

                                                           

 (ٗ٘/ ٗ) البجاية كالشياية (ٔ)

 باخترار. (ٕٓٙ ،ٜٕ٘ /ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

 (ٜٛ/ ٘ٔشخح الشػكؼ عمى مدمع )) .أؼ تغيخ كصار كمػف الخماد (تخبج) (ٖ)

باب عخؽ الشبي ( كتاب الفزائل، ٖٖٕٗحجيث ) (ٚٔٛٔ/ ٗ)ع في صحيحو أخخجو مدم (ٗ)
 كأخخجو غيخه.في البخد كحيغ يأتيو الػحي ، 

شجة  :كقيل ،ىي شجة الحسى: -بزع السػحجة كفتح الخاء ثع ميسمة ثع مج  -البخحاء  (٘)
بغ حجخ فتح البارؼ ال) .إذا بمغ مشي غايتو :كمشو بخح بي اليع ،شجة الحخ :كقيل ،الكخب

(ٛ /ٗٚٙ) 

باب تعجيل ، كتاب الذيادات( ٕٔٙٙحجيث ) (ٖٚٔ/ ٖ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٙ)
، باب كتاب أصحاب الشبي ( ، ٔٗٔٗحجيث ) (ٙٔٔ/ ٘)، الشداء بعزيغ بعزا

 حجيث اإلفظ، كأخخجو غيخه.
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عمى راحمتو، فتخغػ وتفتل يجييا، حتى أضغ أن ذراعيا يشقرع، فخبسا 
بخكت، وربسا قامت مػّتجة يجييا، حتى يدّخى عشو مغ ثقل الػحي، وأنو 

 (ٕ).«(ٔ)مثل الجسانالعخق ليتحّجر مشو 
ِإنِّي َلَجاِلٌذ ِإَلى َجْشِب  »كىا ىػ زيج بغ ثابت كاتب الػحي يقػؿ: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژَفِخِحؼ َتْحَت َفِخِحِه، َكُىَػ ُيْسِمي َعَميَّ  َرُسػِؿ هللِا 

ّـِ َمْكُتػـٍ َجاِلٌذ َيْدَسُع، َفَقاَؿ: َوهللِا َلْػ أَ    (ٖ)ژ... ٻ ْسَتِصيُع اْلِجَياَد َكاْبُغ ُأ
ِفيِو اْلُقْخآَف، َفَثُقَمْت  اْلِجَياَد َلَجاَىْجُت َيا َنِبيَّ هللُا، َفَأْنَدَؿ هللُا َعَمى َرُسػِلِو 

يا ُثعَّ ُسخَِّؼ َعْشوُ   (ٗ) .َفِخُحُه َعَمى َفِخِحؼ، َحتَّى َضَشْشُت َأنَُّو َسَيُخضُّ
ككاف مسا الحطو الرحابة عشج ندكؿ الػحي ما ركاه عجد مغ 

 َكاَن ِإَذا َنَدَل َعَمى َرُسػِل »بغ الخصاب أنو قاؿ: االسحّجثيغ عغ عسخ 
 (ٙ) .(٘)«اْلَػْحُي ُيْدَسُع ِعْشَج َوْجِيِو َدِويٌّ َكَجِويِّ الَشْحلِ  ّللَاِ 

خػ البعج شاسًعا بيشيا كبيغ عارض كبتأمل حالة ندكؿ الػحي "ن
؛ فإنيا كانت الدبات الصبيعي الحؼ يعتخؼ السخء في كقت حاجتو  إلى الشـػ

تعخكه قائًسا أك قاعًجا، كسائًخا أك راكًبا، كبكخة أك عذيِّا، كفي أثشاء حجيثو 
مع أصحابو أك أعجائو، ككاف تعخكه فجأة كتدكؿ عشو فجأة، كتشقزي في 
لحطات يديخة، ال بالتجريج الحؼ يعخض لمػسشاف، ككانت تراحبيا تمظ 

                                                           

 غخيب في الشياية .المؤلؤ أمثاؿ الفزة مغ يتخح حب كقيل:. الرغار المؤلؤ ىػ الجساف (ٔ)
 (ٖٔٓ/ ٔ) كاألثخ الحجيث

  (٘٘ٔ/ ٔالصبقات الكبخػ )أخخجو ابغ سعج في  (ٕ)

   ٜ٘سػرة الشداء، مغ اْلية:  (ٖ)

 ( ٘ٔٛٗحجيث ) (ٖٕٔ/ ٘السعجع الكبيخ )أخخجو الصبخاني في  (ٗ)

( كقاؿ أحسج شاكخ في تعميقو ٖٕٕحجيث ) (ٕ٘ٙ - ٖٕٙ/ ٔ)أخخجو أحسج في السدشج  (٘)
 . يحإسشاده صحتعميقو عميو: 

 بترخؼ كاخترار. (ٕ٘ - ٕٗ )ص: قجكرؼ غانع  -محاضخات في عمـػ القخآف  (ٙ)
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. كباإلجساؿ كانت األصػات الغخيبة التي ال تدسع مشو  كال غيخه عشج الشـػ
 حااًل تبايغ حاؿ الشائع في أكضاعيا كأكقاتيا كأشكاليا كجسمة مطاىخىا.

 فيي إًذا عارض غيخ عادؼ.
ثع نخػ السبايشة التامة كالسشاقزة الكمية بيشيا كبيغ تمظ األعخاض 
السخضية كالشػبات العربية التي ترفخُّ فييا الػجػه، كتبخد األشخاؼ، 

رصظ األسشاف، كتتكذف العػرات، كيحتجب نػر العقل، كيخيَّع ضالـ كت
الجيل؛ ألنيا كانت مبعث نسػ في قػة البجف، كإشخاؽ في المػف، كارتفاع 
في درجة الحخارة، ككانت إلى جانب ذلظ مبعث نػر ال ضمسة، كمرجر 
عمع ال جيالة، بل كاف يجيء معيا مغ العمع كالشػر ما تخزع العقػؿ 

 (ٔ) ."كتتزاءؿ األنػار عشج شمعتولحكستو، 
ككانت ىحه المحطات حطات الدكيشة كالػقار، فمحطات الػحي ىي ل
َوَكاَن ِإَذا »أنو قاؿ:  عغ أبي ىخيخة ف،  السباركة معمػمة لمرحابة 

 َجاَء اْلَػْحُي اَل َيْخَفى َعَمْيَشا، َفِإَذا َجاَء َفَمْيَذ َأَحٌج َيْخَفُع َشْخَفُو ِإَلى َرُسػلِ 
 (ٕ)«.َحَتى َيْشَقِزَي اْلَػْحيُ  هللِا 

 :الػحي فقال أنػاع في ثع ذكخ اإلمام الرالحي بابا
 رسػؿ إلى يشدؿ الػحي كاف: - عشيع تعالى ّللاَّ  رضي - العمساء قاؿ

 :مختمفة أحػاؿ في  ّللاَّ 
  .السشاـ في الرادقة الخؤيا: األول
 يخاه. أف غيخ مغ كقمبو ركعو في السمظ يشفث أف: الثاني

                                                           

 (ٔٓٔالشبأ العطيع )ص:  (ٔ)

باب فتح ( كتاب الجياد كالديخ، ٓٛٚٔحجيث ) (٘ٓٗٔ/ ٖ)في صحيحو مدمع  أخخجو (ٕ)
 ، كأخخجو غيخه.مكة
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 بو فيتمّبذ عميو، أشّجه كىػ الجخس صمرمة مثل يأتيو أف: الثالث
 راحمتو إف كحتى البخد الذجيج اليػـ في عخقا ليتفّرج جبيشو إف حتى السمظ
 .األرض عمى لتبخؾ

 اليقطة في حجاب كراء مغ كاسصة بال تعالى ّللاَّ  يكمسو أف: الخابع
 .خؤيةال بعجـ القػؿ عمى اإلسخاء ليمة في كسا

 بالخؤية القػؿ عمى حجاب بغيخ كفاحا تعالى ّللاَّ  يكمسو أف: الخامذ
 .اإلسخاء ليمة

 الشػـ. في تعالى ّللاَّ  يكمسو أف: الدادس
 شيء الشػع ىحا مغ القخآف في كليذ: (ٔ)تعالى ّللاَّ  رحسو الذيخ قاؿ

  .أعمع فيسا
 كمو فالقخآ: يقاؿ أف األشبو لكغ، الكػثخ سػرة ىحا مغ بعزيع كذكخ

 اليقطة، في السشدلة الكػثخ سػرة الشػـ في لو خصخ ككأنو ،اليقطة في ندؿ
  كفّدخىا عمييع فقخأىا الدػرة فيو كردت الحؼ الكػثخ عميو عخض أك
 (ٕ) .ليع

 .الشحل كجكؼ  الػحي مجيء: الدابع
 االجتياد عشج لدانو كعمى قمبو في تعالى ّللاَّ  يمقيو الحؼ العمع: الثامغ

 .األحكاـ في
 عغ معرػما ككاف قصعا أصاب اجتيج إذا  أنو عمى اّتفق ألنو

 في الّشفث يفارؽ  كىػ األمة، دكف   حقو في لمعادة خخؽ  كىحا الخصأ
 . بجكنو كالشفث باالجتياد حرػلو حيث مغ الّخكع

                                                           

 (ٕٚٙ/ ٕف )معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآ، (ٔٙٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف ) (ٔ)

 (ٕٙٙ/ ٕمعتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف )، (ٜٛ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف ) (ٕ)
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 كالـ مغ الطاىخ أف عميو كيعكخ: (ٔ)الدارؼ  إرشاد في قاؿ
 (ٕ) .قدساف كالػحي  اجتياده أف األصػلييغ

قمت: ىحه األنػاع أو الكيفيات التي ذكخىا اإلمام الرالحي بعزيا 
 متجاخل في بعس، ويسكغ حرخىا فيسا يمي:

 إما في اليقطة أك في السشاـ. تكميع هللا نبيو بسا يخيج مغ كراء حجاب -ٔ
 .اإللياـ أك القحؼ في القمب -ٕ
 .الخؤيا في السشاـ -ٖ
 .  لػحي جبخيل أميغ اصة ساتعميع هللا أنبياءه بػ  -ٗ

 لو حاالت ثالث: سصة جبخيل االػحي الحؼ بػ ك 
أف يأتي جبخيل في صػرتو التي خمقو هللا عمييا، كىحه الحالة  -أ

 نادرة، كقميمة.
 أف يأتي جبخيل في صػرة رجل كجحية الكمبي، أك أعخابي مثال، -ب

مع كيخاه الحاضخكف كيدسعػف قػلو، كال يعخفػف ىػيتو، كلكغ الشبي يعمع ع
 .اليقيغ: أنو جبخيل

أف يأتي عمى صػرتو السمكية، كفي ىحه الحالة ال يخػ، كلكغ  -ج
 .يرحب مجيئو صػت كرمرمة الجخس، أك دكؼ كجكؼ الشحل

كالػحي بجسيع أنػاعو يرحبو عمع يقيشي ضخكرؼ مغ السػحى إليو 
ليذ مغ خصخات الشفذ كال ندعات  ،بأف ما ألقي إليو حق مغ عشج هللا

كىحا العمع اليقيشي ال يحتاج إلى مقجمات، كإنسا ىػ مغ قبيل الذيصاف، 
 (ٖ) إدراؾ األمػر الػججانية، كالجػع كالعصر كالحب كالبغس.

                                                           

 (ٓٙ/ ٔ) إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ  (ٔ)

 باخترار. (ٕ٘ٙ - ٖٕٙ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

 باخترار. (ٚٛ - ٘ٛ السجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص: (ٖ)
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ولع   والقخآن الكخيع لع يشدل مشو شيء إال عغ شخيق جبخيل
، بل كمو أوحي بو في اليقطة يأت شيء مشو عغ تكميع أو إليام أو مشام

، َقاَؿ:  َعْغ َأَنذٍ ا ما كرد في صحيح مدمع ، كال يخالف ىحوحيا جمّيا
َذاَت َيْػـٍ َبْيَغ َأْضُيِخَنا ِإْذ أَْغَفى ِإْغَفاَءًة ُثعَّ َرَفَع َرْأَسُو  َبْيَشا َرُسػُؿ هللِا 

ًسا، َفُقْمَشا: َما َأْضَحَكَظ َيا َرُسػَؿ هللِا َقاَؿ:  « ُأْنِدَلْت َعَمَي آِنًفا ُسػَرةٌ »ُمَتَبدِّ
    ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ژ: ِبْدِع هللِا الخَّْحَسِغ الخَِّحيِع َفَقَخأَ 

 (ٕ) .(ٔ)ژ  گ   ک ک ک    ک  ڑ
، كإنسا السقرػد: اإلغفاءةإذ ليذ السقرػد ب  في الحجيث: الشـػ

 (ٖ) الحالة التي كانت تعتخيو عشج ندكؿ الػحي، كىي الغيبػبة عسا حػلو.
أنػاع الػحي التي  وقج ذكخ اإلمام الرالحي األدلة عمى كل نػع مغ

 .الػحي صفات مغ عميو وقفت ما ىحا ذكخىا، ثع قال:
 في - كالدالـ الرالة عميو - جبخيل فسجيء: حاممو صفة وأما

 المؤلؤ أجشحتو مغ يتشاثخ جشاح ستسائة لو عمييا خمق التي صػرتو
 في كمخة السعخاج، ليمة الدساء في مخة: مختيغ ذلظ كقع كقج كالياقػت،
 األرض.

 .الّذعخ سػاد شجيج الثياب بياض شجيج رجل صػرة في ئوكمجي
 .الكمبي دحية صػرة كفي

 .دحية غيخ رجل صػرة في كمجيئو
 (ٗ) .إسخافيل لداف عمى كندكلو، الجباؿ ممظ لداف عمى الػحي ندكؿك 

                                                           

 ٖ – ٔالكػثخ، اْليات:  سػرة (ٔ)
باب حجة مغ قاؿ: ( كتاب الرالة، ٓٓٗحجيث ) (ٖٓٓ/ ٔ)في صحيحو مدمع  أخخجو (ٕ)

، كأخخجو غيخه.البدسمة آية مغ أكؿ كل سػرة سػػ بخاءة
(ٖٙالسجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص:  (ٖ)
 باخترار. (ٕ٘ٙ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)
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كسا   القخآف الكخيع لع يشدؿ مشو شيء إال عغ شخيق جبخيلقمت: 
 تقجـ قخيبا.
 جشاح ستسائة لو بأن  جبخيلل ياإلمام الرالح وصفوأما 

  مدعػد ابغ عغ"، فقج كرد ما يؤيجه والياقػت المؤلؤ أجشحتو مغ يتشاثخ
 َجَشاٍح، ِماَئةِ  ِستُ  َوَلوُ   ِجْبِخيلَ  َرَأْيتُ : "  هللاِ  َرُسػؿُ  َقاؿَ : قاؿحيث 
  (ٕ)."َواْلَياُقػتُ  الُجُر،: (ٔ)الَتَياِويلُ  ِريِذوِ  ِمغْ  َيْشَتِثخُ 

ت: وأصل الحجيث في الرحيحيغ بجون الديادة األخيخة، ولفطو: قم
 چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ َتَعاَلى: ّللاَِّ  في َقْػؿِ  َمْدُعػٍد  عبج هللا بغُ  َعغْ 

 (ٗ).«َجَشاحٍ  ِسُتِساَئةِ  َلوُ  ِجْبِخيَل، َرَأى: »َقاؿَ  (ٖ) ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ
 فقال:ثع ذكخ اإلمام الرالحي بعس التشبييات في ىحا الرجد 

 كاف الػحي أف - تعالى ّللاَّ  رحسو - الحميسي اإلماـ ذكخ: األول
 كغالبيا: (٘)الحافع قاؿ. فحكخىا نػعا، كأربعيغ ستة عمى  الشبي يأتي
 .ذكخ فيسا يجخل كمجسػعيا ،الػحي حامل صفة مغ

 إذ ؛الجخس برمرمة الػحي مجيء تذبيو استذكل: الثاني
 بكامل، ناقز إلحاؽ: التذبيو قيقةح إذ؛ بالسحمـػ يذّبو ال السحسػد

                                                           

: الدىخ ألػاف مغ الخياض في يخخج لسا يقاؿ كمشو. األلػاف السختمفة األشياء أؼ كيل:التيا (ٔ)
. تيػاؿ كاحجىا ككأف. كالديشة العيغ ألػاف مغ اليػادج عمى يعمق لسا ككحلظ التياكيل،
 (ٖٕٛ/ ٘) كاألثخ الحجيث غخيب في )الشياية .كيحيخه اإلنداف ييػؿ مسا كأصميا

( كقاؿ أحسج شاكخ في تعميقو عميو: ٜٖ٘ٔحجيث ) (ٖٛ/ ٗ) أخخجو أحسج في السدشج (ٕ)
 كىحا" :كقاؿ بشحػه، السدشج عغ (ٔ٘ٗ/ ٚ) تفديخه في كثيخ ابغ كذكخه صحيح. إسشاده
(، كابغ حباف ٖٓٙ٘حجيث ) (ٖٕٗ/ ٜ) في مدشجه يعمى كأخخجو أبػ ". قػؼ  جيج إسشاد

 (، كأخخجو غيخىع.ٕٛٗٙحجيث ) (ٖٖٚ/ ٗٔ) في صحيحو

  ٓٔ،  ٜالشجع، اْليتاف: سػرة  (ٖ)

 قاؿ إذا ( كتاب بجء الخمق، بابٕٖٕٖحجيث ) (٘ٔٔ/ ٗ) البخارؼ في صحيحو أخخجو (ٗ)
 مغ تقجـ ما لو غفخ األخخػ، إحجاىسا فػافقت آميغ الدساء، في كالسالئكة آميغ: أحجكع

( كتاب اإليساف، ٗٚٔحجيث ) (ٛ٘ٔ/ ٔ) مدمع ذنبو، كأخخجو مدمع في صحيحو صحيح
 ، كأخخجو غيخىسا. ژڑ ک   ک ک  ژ: باب

 (ٕٓ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (٘)



436 

 

 

 م6006 –دمههور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بهات 

 
 

 

 

 لرحة ؛محمػـ كىػ جخس صػت بو كالسذّبو محسػد، كىػ الػحي كالسذّبو
 ترحبيع ال بأنو كاإلعالـ عميو ىػ ما مػافقة مغ كالّتشفيخ عشو الّشيي

 السالئكة؟ مشو تشفخ بأمخ السمظ فعمو ما يذّبو فكيف السالئكة،
 في بو بالسذبو السذّبو ؼ تداك  التذبيو في يمـد ال بأنو: والجػاب

 صفة في اشتخاكيسا يكفي بل ،لو كصف أخّذ  في كال بل كميا، الرفات
 تقخيبا سساعو الدامعػف  ألف ما فحكخ ،الحّذ  بياف ىشا فالسقرػد ما،

 فسغ ششيغ، كجية قػة جية: جيتاف لو الرػت أف كالحاصل ألفياميع،
 بكػنو كعّمل عشو، التشفيخ كقع الرػت جية كمغ التذبيو، كقع القػة جية

 .الذيصاف مدمار
 مغ الػحي السالئكة تتمقى الرفة ىحه مثل وعمى :(ٔ)بصال ابغ قال

 يػحى بسا تذبييا الػحي مغ الرػت كىحا: (ٕ)التػربذتي كقاؿ ،تعالى ّللَا 
ِإَذا َقَزى ّللَاُ اأَلْمَخ : »  الشبي عغ ىخيخة أبػ ركاه  ما عمى السالئكة إلى

َضَخَبِت الَساَلِئَكُة ِبَأْجِشَحِتَيا ُخْزَعاًنا ِلَقْػِلِو، َكَأَنُو ِسْمِدَمٌة َعَمى ِفي الَدَساِء، 
َصْفَػاٍن، َفِإَذا ُفدَِّع َعْغ ُقُمػِبِيْع َقاُلػا: َماَذا َقاَل َرُبُكْع؟ َقاُلػا ِلَمِحي َقاَل: 

 (ٖ) .«الَحَق، َوُىَػ الَعِمُي الَكِبيخُ 
 ذلظ ككيفية ،ضاىخه عمى يجخؼ  ذلظ مثل مغ جاء ما: (ٗ)القاضي قاؿ
 شيء عمى تعالى ّللاَّ  أشمعو مغ أك تعالى ّللاَّ  إال يعمسو ال مسا كصػرتو

                                                           

 (ٖٙ/ ٔ) بصاؿ البغ البخارػ  صحيح شخح (ٔ)

 شخحا اْلَبَغِػؼّ  مرابيح شخح شيخاز، أىل مغ َفِقيو، رجل ُمحجث التػربذتي. هللا فزل (ٕ)
 مغ السثشاة بزع -تػربذت  إلى ندبة: الدتسائة. كالتػربذتي ُحُجكد ِفي َكافَ  َكَلَعمَّو حدشا
 مثشاة ثع ساكشة معجسة شيغ ثع مكدػرة مػحجة باء ثع مكدػرة راء ثع ساكشة كاك ثع فػؽ 
 الذافعية ، شبقات(ٜٖٗ/ ٛ) لمدبكي الكبخػ  الذافعية شيخاز. )شبقات مغ - فػؽ  مغ

 (٘٘: ص)لمديػشي  تحخيخ األنداب في المباب ، لب(ٖٗ/ ٕ) شيبة قاضى البغ

ٺ ژ ( كتاب التفديخ، باب قػلو: ٔٓٚٗحجيث ) (ٓٛ/ ٙ)ي صحيحو ف البخارؼ  أخخجو (ٖ)

 ، كأخخجو غيخه. ژٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ 
 (ٓٔ٘/ ٔ)لمقاضي عياض  مدمع بفػائج السعمع إكساؿ (ٗ)
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 ضعيف إال ضاىخه عغ كيحيمو ىحا يتأّكؿ كما كرسمو، مالئكتو مغ ذلظ مغ
 .تحيمو ال العقل كدالئل الذخيعة بو جاءت إذ ؛كاإليساف الشطخ

 صػت :وقيل. بالػحي السمظ صػت قيل:: السحكػرة والرمرمة
 يدسعو متجارؾ صػت أنو يخيج: (ٔ)الخّصابي قاؿ. السالئكة أجشحة حفيف

 .بعج يفيسو حتى يدسعو ما أكؿ يثبتو كال
 بسعشى مرجر: ثانيو كسكػف  أكلو كبزع بفتحتيغ، -خزعانا: قػلو
 .خاضعيغ

 .األممذ الحجخ: الّرفػان
 يبقى فال ،الػحي سسعو يقخع أف الرمرمة تقجيع في الحكسة: الثالث

 كقع بتجارؾ إال صمرمتو تحرل ال الجخس كاف فمسا لغيخه، مكاف فيو
 (ٕ) .اْلالت مغ غيخه دكف  بو التذبيو

 ،شجيج كمو الػحي عمى أن (ٖ)«عميّ  أشّجه وىػ» دّل قػلو:: الخابع
 الرمرمة مثل كالـ مغ الفيع ألف ؛حضكا كىػ ،أشجىا الرفة ىحه ولكغ
 أف فيو: والحكسة السعيػد، بالتخاشب الخجل كالـ مغ الفيع مغ أشكل
 الدامع باتراؼ إما ىشا كىي كالدامع، القائل بيغ بالسشاسبة جخت العادة

 القائل باتراؼ كإما األكؿ، الشػع كىػ الخكحانية لغمبة القائل بػصف
 .شظ بال أشج واألول الثاني، الشػع كىػ البذخية كىػ الدامع بػصف

 تؤذف مقّجمات لو العطيع الكالـ أف ذلظ كسبب: (ٗ)يالبمقيش اإلماـ قاؿ
 .بو لالىتساـ بتعطيسو

                                                           

 (ٕٔٔ/ ٔ)لمخصابي ( البخارؼ  صحيح شخح) الحجيث أعالـ (ٔ)
 (ٕٓ/ ٔفتح البارؼ البغ حجخ ) (ٕ)
 الػحي بجء كاف ( كتاب بجء الػحي، كيفٕجيث )ح (ٙ/ ٔ)البخارؼ في صحيحو  أخخجو (ٖ)

( كتاب الفزائل، ٖٖٖٕحجيث ) (ٙٔٛٔ/ ٗ)؟ كمدمع في صحيحو   هللا رسػؿ إلى
 الػحي، كأخخجو غيخىسا. يأتيو كحيغ البخد في  الشبي عخؽ  باب

 (ٕٓ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٗ)
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 أكعى فيكػف  قمبو ليدتجسع ؛عميو أشّجه كاف كإنسا: بعزيع كقاؿ: قاؿ
إلى آخخ ما ذكخه اإلماـ الرالحي مغ تشبييات في ىحا  .انتيى. سسع لسا

 (ٔ) الرجد.

الحالة التي في كمو ندل قمت: تقجم تقخيخنا لكػن القخآن الكخيع 
ىحا ىػ الحؼ يميق ذكخنا أف ، ك ...عمى ممكيتو يكػن فييا جبخيل 

كأنشا لع نقف عمى أؼ احتساؿ أك تمبيذ في تمقيو،  كيشفيبالقخآف الكخيع، 
كىػ في  تفيج ندكؿ شيء مغ القخآف عغ شخيق جبخيل  أؼ ركاية

شَّة.  صػرة رجل  ، كىحا بخالؼ الدُّ
 الػحي، فقال: فتخة ثع تحجث اإلمام الرالحي عغ

 ،- عشيسا تعالى ّللاَّ  رضي - (ٕ)عباس ابغ عغ سعج ابغ ركػ 
 ،- تعالى ّللاَّ  رحسو - (ٖ)الدىخؼ  عغ كالبييقي كالبخارؼ  أحسج كاإلماـ

 قاؿ ،- عشيسا تعالى ّللاَّ  رضي - (ٗ)هللا عبج      بغ جابخ عغ كالذيخاف
 يخػ  ال أياما مكث (٘)حخاءب الػحي عميو ندؿ لسا  ّللاَّ  رسػؿ إف: األّكالف
 فيسا فتخة الػحي فتخ: الدىخؼ  كلفع -شجيجا حدنا لحلظ فحدف  جبخيل،

 .الجباؿ شػاىق رؤكس مغ يتخّدػ حتى مخارا مشو غجا -بمغشا

                                                           

 باخترار. (ٜٕٙ - ٕ٘ٙ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)
 (ٗ٘ٔ/ ٔ) الكبخػ  : ابغ سعج في الصبقات-رضي هللا عشيسا  –أخخجو عغ ابغ عباس  (ٕ)
كتاب بجء الػحي،  (ٗ، ٖحجيث )( ٚ/ ٔ): البخارؼ في صحيحو  أخخجو عغ الدىخؼ  (ٖ)

 الػحي، كأخخجو غيخه. بجء باب
( ٖٕٖٛحجيث ) (ٙٔٔ/ ٗ): البخارؼ في صحيحو  أخخجو عغ جابخ بغ عبج هللا  (ٗ)

 إحجاىسا فػافقت آميغ الدساء، في كالسالئكة آميغ،: أحجكع قاؿ إذا كتاب بجء الخمق، باب
( كتاب ٔٙٔحجيث ) (ٖٗٔ/ ٔ)ذنبو، كمدمع في صحيحو  مغ تقجـ ما لو غفخ األخخػ،

 ، كأخخجو غيخىسا.  هللا رسػؿ إلى الػحي بجء اإليساف، باب
(ٖٛٔ/ ٘) لمغةا تيحيب .معخكؼ بسكة جبل: حخاء (٘)
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 مخة حخاء كإلى مخة (ٔ)ثبيخ إلى يغجك كاد حتى: عباس ابغ كلفع
 .مشو نفدو يمقي أف يخيج أخخػ،

: الدىخؼ  قاؿ. الجباؿ تمظ لبعس جاعام كحلظ  ّللاَّ  رسػؿ فبيشا
 يا: لو فقاؿ ،جبخيل لو تبّجػ مشو نفدو يمقي لكي جبل بحركة كافى فكمسا
 شالت فإذا فيخجع، عيشو كتقخّ  جأشو لحلظ فيدكغ حقا ّللاَّ  رسػؿ أنت دمحم

. جبخيل لو تبّجػ جبل بحركة أكفى فإذا ذلظ، لسثل غجا الػحي فتخة عميو
 .ذلظ مثل لو فقاؿ

 قزيت فمسا شيخا بحخاء جاكرت:   ّللاَّ  رسػؿ قاؿ: ابخج قاؿ
 فشطخت صػتا سسعت إذا أمذي أنا فبيشا الػادؼ، فاستبصشت ىبصت جػارؼ 

 أمامي كنطخت شيئا، أر فمع شسالي عغ كنطخت شيئًا، أر فمع يسيشي عغ
 إلى برخؼ  فخفعت نػديت ثع شيئًا، أر فمع خمفي كنطخت شيئاً  أر فمع

: لفع كفي -كخسي عمى جالذ بحخاء جاءني الحؼ ظالسم فإذا الدساء
. "فجثثت" لفع كفي -. "مشو بت-فخع كاألرض الدساء بيغ عخير عمى"

 أتيت حتى فخجعت. األرض إلى ىػيت حتى فخقا -"فجثثت" لفع كفي
 ماء عمي صّبػا دثخكني دّثخكني لفع كفي زممػني، زّممػني: فقمت خجيجة
 ﮷     ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ     ۓ  ے ے      ھ ھ ژ تعالى ّللاَّ  ندؿأف باردا،

 . (ٕ) ژ  ﮹   ﮸ 
 .كحسي الػحي فتتابع: كالّدىخؼّ  عباس ابغ قاؿ
 ربو، لو يقدع الزحى بدػرة جبخيل كجاءه: كمتابعػه إسحاؽ ابغ قاؿ

 ڄ ڄ ژ: تعالى فقاؿ ،هقال كما كّدعو ما أكخمو بسا أكخمو الحؼ كىػ

 (ٗ) .(ٖ)ژ    چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
                                                           

(ٗٗٔ/ ٓٔ) األعطع كالسحيط بَسكََّة. السحكع َجَبلٌ  َثِبيخٌ  (ٔ)
 ٘ - ٔسػرة السجثخ، اْليات:  (ٕ)
  ٖ – ٔسػرة الزحى، اْليات:  (ٖ)
 باخترار. (ٕٔٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)
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 مخارا مشو غجا -بمغشا فيسا - فتخة الػحي واية الدىخي : "فتخقمت: ر 
 جبل بحركة كافى فكمساكقػلو: " .الجبال" شػاىق رؤوس مغ يتخّدى حتى
 حقا ّللاَّ  رسػؿ أنت دمحم يا: لو فقاؿ ،جبخيل لو تبّجػ مشو نفدو يمقي لكي

 غجا الػحي فتخة عميو شالت فإذا فيخجع، عيشو كتقخّ  جأشو لحلظ فيدكغ
 ."ذلظ مثل لو فقاؿ. جبخيل لو تبّجػ جبل بحركة أكفى فإذا ذلظ، لسثل

لجرجة التفكيخ في  اليأس الذجيج إلى الشبي  تشدب الخواية ىحه
 اإليساف مغ  عميو كاف ما مع تتعارض، كبالتالي فيي "االنتحار
 معو يدتبعج كالحؼ الكػارث، تدعدعو ال الحؼ السصمق كاليقيغ الكامل،
 كأما: اإلسساعيمي كقػؿ كدكاعيو، أسبابو كانت ميسا االنتحار، في التفكيخ
 تحسل عغ قػتو فمزعف نبئ ما بعج الجباؿ رءكس مغ نفدو إلقاء إرادتو

 مبايشة مغ بيا، القياـ مغ لو يحرل مسا كلخػفو الشبػة، أعباء مغ حسمو ما
 يكػف  بسا العاجل في يشالو غع مغ الخاحة الخجل يصمب كسا جسيعا، الخمق

 .عاجال نفدو ىالؾ إلى أفزى كلػ عشو، زكالو فيو
 األمخ مغ فاتو ما عمى حدنا كانت ذلظ إرادتو إف: بعزيع كقػؿ

 .الشفذ إلييا تدتخيح ال مسا األقػاؿ ىحه كرقة، بو بذخه الحؼ
 ىحا وأن معسخ، رواية مغ الديادة ىحه أن إليو أستخيح والحي

 يتشافى ما بو يثبت الف ،مػصػال وليذ الدىخي، بالغات مغ الترػر
 (ٔ) .الدميع كالصبع

قمت: ىحه الديادة الػاردة في رواية اإلمام الدىخي وردت في صحيح 
 اإلمام البخاري إال أنو لع يحكخ ليا إسشادا، وإنسا قال: )فيسا بمغشا(.

 وىي مخدودة لسا يمي:
،  - رضي هللا عشيا - ىحه الديادة ليدت مغ كالـ عائذةأف  -أوال
مغ التابعيغ ،  ألنو ؛لع يجرؾ تمظ الحادثةالحؼ غ كالـ الدىخؼ ، بل ىي م

                                                           

 (ٖٔ٘/ ٔ) مدمع صحيح شخح السشعع فتح (ٔ)
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ذلظ في الخكاية  ، كلحا نزَّ عمىأف أحجا مغ الرحابة حجثو بياكلع يحكخ 
 (.فيسا بَمغشا)نفديا بقػلو : 

 الكالـ كمعشى .الدىخؼ  ىػ (بمغشا فيسا) :القائل إف ثع: "قاؿ ابغ حجخ
 كىػ ،القرة ىحه في  هللا ؿرسػ  خبخ مغ إليشا كصل ما جسمة في أف
 (ٔ)"الطاىخ ىػ ىحا :الكخماني كقاؿ .مػصػال كليذ ،الدىخؼ  بالغات مغ

كغيخه ال ُتقبل ؛ ألنيا مقصػعة اإلسشاد مغ  (ٕ)بالغات الدىخؼ  -ثانيا
 فييا األصل بل بثبػتيا، ُيجـد فال، يي كالسعمَّقات تعخيفًا كحكساً أكلو ، ف
ومجخد وجػد مثل  . ثابت بإسشاد تػصل حتى اإلسشاد، النقصاع ؛الزعف

ىحه البالغات أو السعمقات في كتاب اإلمام البخاري ال يعشي أنيا 
أك أنيا مسا يرح أف يقاؿ فييا : ركاه البخارؼ ؛ ألف  ، صحيحة عشجه

 .الحؼ يقاؿ فيو ذلظ ىػ ما ركاه فيو مدشجا
نو يػىع ذلظ أل ؛ىحا العدك لمبخارؼ خصأ فاحر: "قاؿ الذيخ األلباني

كليذ كحلظ ، كبيانو  ،أف قرة التخدؼ ىحه صحيحة عمى شخط البخارؼ 
كذكخ ]أف البخارؼ أخخجيا في آخخ حجيث عائذة في بجء الػحي ... 

 .[الخكاية الدابقة

                                                           

(ٜٖ٘/ ٕٔ) خحج البغ البارؼ  فتح (ٔ)
أؼ أنيا مغ مخاسيل الدىخؼ، كقج كصف العمساء مخاسيل الدىخؼ بأنيا أكىى السخاسيل. قاؿ  (ٕ)

 الدىخؼ، مخاسيلُ : ذلظ مغ كأكىى. الَحَدغ مخاسيلُ : عشجىع السخاسيل أكىى الحىبي: "كِمغ
كف  السحقِّقيغ كغالبُ . التابعيغ صغار مغ الصػيل، كُحَسيج كقتادة،  ىؤالء مخاسيلَ  َيُعجُّ

 فالطغُّ . صحابيّ  عغ كبيخ، تابعيٍّ  عغ ىؤالء ركاياتِ  غالبَ  فإفَّ  كمشقِصعات، ُمْعَزالتٍ 
 (ٓٗ: ص) الحجيث مرصمح عمع في اثشيغ". السػقطة إسشاِده مغ َأسَقطَ  أنو ِبُسْخِسِمو

 أف يقجر ما ككل حافع، ألنو غيخه؛ مخسل مغ شخ الدىخؼ  مخسل: سعيج بغ قاؿ: يحيى
 الدىخؼ  مخاسيل: معيغ بغ يحيى كقاؿ .يدسيو أف يدتجيد ال مغ يتخؾ نساكإ سسي، يدسى
 التخمحؼ عمل شخح .بذيء ليذ - عشجنا - الدىخؼ  إرساؿ: الذافعي كقاؿ .بذيء ليذ

(ٕٖٕ/ ٔ) الشػاكؼ  تقخيب شخح في الخاكؼ  ، تجريب(ٖ٘٘/ ٔ)
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 كالبييقي فيالجالئل كأبػ نعيع في ىكحا أخخجو بيحه الديادة أحسج 
الصخيق أخخجو  الجالئل مغ شخيق عبج الخزاؽ عغ معسخ بو . كمغ ىحه

مدمع لكشو لع يدق لفطو، كإنسا أحاؿ بو عمى لفع ركاية يػنذ عغ ابغ 
. ككحلظ أخخجو مدمع كأحسج مغ شخيق عقيل  وليذ فيو الديادةشياب ، 

. ككحلظ أخخجو البخارؼ  دون الديادةبغ خالج : قاؿ ابغ شياب ، بو ، 
 في أكؿ الرحيح عغ عقيل بو

وندتشتج مسا سبق أن ليحه لباني [ : ] القائل ىػ الذيخ األ قمت
 الديادة عمتيغ
 : تفخد معسخ بيا ، دكف يػنذ كعقيل ؛ فيي شاذة األولى
: أنيا مخسمة معزمة ؛ فإف القائل : ) فيسا بمغشا ( إنسا ىػ  األخخى 

 الدىخؼ ، كسا ىػ ضاىخ مغ الدياؽ ، كبحلظ جـد الحافع في "الفتح
الجكتػر ] يعشي : الجكتػر البػشي ،  : كىحا مسا غفل عشو قمت

مؤلف الكتاب الحؼ يشتقجه الذيخ [ ، أك جيمو ، فطغ أف كل حخؼ في 
"صحيح البخارؼ" ىػ عمى شخشو في الرحة ، كلعمو ال يفخؽ بيغ 
الحجيث السدشج فيو كالسعمق ، كسا لع يفخؽ بيغ الحجيث السػصػؿ فيو 

عائذة ىحا الحؼ جاءت كالحجيث السخسل الحؼ جاء فيو عخضا ، كحجيث 
 في آخخه ىحه الديادة السخسمة

كاعمع أف ىحه الديادة لع تأت مغ شخيق مػصػلة يحتج بيا كسا بيشتو 
 (ٕ) . (ٔ) ( ٛ٘ٛٗفي ) سمدمة األحاديث الزعيفة ( بخقع ) 

فيحه الديادة لع تخد في شخيق مغ شخؽ الحجيث عمى كثختيا إال في 
التػقف في قبػؿ ىحه  –عمى األقل  –ركاية معسخ، كىحا التفخد يػجب 

 (ٖ) الديادة ، بل يػجب ردىا كإبصاليا لسا فييا مغ القػادح.
                                                           

كما بعجىا. (ٓ٘ٗ/ ٓٔ)ني لأللبا األمة في الديئ كأثخىا كالسػضػعة الزعيفة األحاديث سمدمة (ٔ)
باخترار. (ٔٗ،  ٓٗ) كالديخة لأللباني دفاع عغ الحجيث الشبػؼ  (ٕ)
( بترخؼ.ٜٖ٘/ٔبحث كتحقيق ، دمحم الرادؽ عخجػف ) –مشيج كرسالة  دمحم رسػؿ هللا  (ٖ)
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كلعل الشاضخ في ىحه الخكاية يعجب أف ىحا الحجيث يخكيو الدىخؼ 
 نفدو مدشجا، كلكغ بجكف ىحه الديادة.

 قاؿ شيئا مسا كرد في ىحه الديادة لشقل مخفػعا إليو  كلػ كاف 
أك مذيػرا، ال بالغا غيخ مدشج، كيف كلػ كاف لحلظ كجػد  نقال متػاتخا

لكاف مغ أعطع األحجاث التي تتزافخ الخكاة عمى نقميا  في حياة الشبي 
    (ٔ) كركايتيا؟! كلكغ ذلظ لع يحجث.

 قج جاءت أسانيج أخخػ فييا ِذكخ حكاية محاكلة الشبي  -ثالثا
مخة ، ككميا أسانيج مخدكدة ، االنتحار أثشاء انقصاع الػحي بعجما جاءه أكؿ 

 ما بيغ ضعيف كمػضػع
 إسشاد ابغ مخدويوومشيا

ككقع عشج ابغ مخدكيو في " التفديخ " مغ " قاؿ الحافع ابغ حجخ 
...  )، كلفطو :  (فيسا بمغشا) :شخيق دمحم بغ كثيخ عغ معسخ بإسقاط قػلو
إلى آخخه ، فرار كمو مجرجا  (فتخة حدف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مشيا حدنًا غجا مشو 

 (ٕ)".عمى ركاية الدىخؼ عغ عخكة ، عغ عائذة كاألكؿ ىػ السعتسج
: أف ركاية الدىخؼ فييا "كاألكؿ ىػ السعتسج" ابغ حجخ:كمعشى قػؿ 

 فيسا بمغشا" كليدت ىي مػصػلةلفع "
:كيؤيجه أمخافقاؿ الذيخ األلباني معمِّقًا عمى تخجيح الحافع

                                                           

( بترخؼ.ٜٜٖ/ٔمشيج كرسالة ) دمحم رسػؿ هللا  (ٔ)
(ٖٓٙ، ٜٖ٘/ ٕٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٕ)
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كىػ  -دمحم بغ كثيخ ىحا ضعيف ؛ لدػء حفطو : أف  األول
، كليذ  (ٔ)قاؿ الحافع :" صجكؽ كثيخ الغمط" الرشعاني السريري

 ىػ دمحم بغ كثيخ العبجؼ البرخؼ ؛ فإنو ثقة
: أنو مخالف لخكاية عبج الخزاؽ حجثشا معسخ ... التي ميدت  واآلخخ

جؿ ىحا كمو عمى فآخخ الحجيث عغ أكلو ، فجعمتو مغ بالغات الدىخؼ 
 (ٕ).، كثبت ضعفياخ الرشعاني في كصمو ليحه الديادةكىع دمحم بغ كثي

 إسشاد ابغ سعجومشيا 
حجثشي إبخاىيع بغ دمحم  :قاؿ ،أخبخنا دمحم بغ عسخقاؿ دمحم بغ سعج

عغ  ،عغ أبي غصفاف بغ شخيف ،عغ داكد بغ الحريغ ،بغ أبي مػسى
و الػحي بحخاء مكث أيامًا ال يخػ لسا ندؿ عمي ابغ عباس أف رسػؿ هللا 

كإلى "حخاء" مخة  ،جبخيل فحدف حدنًا شجيجًا حتى كاف يغجك إلى "ثبيخ" مخة
(ٖ)... الخ.يخيج أف يمقي نفدو مشو 

كىحا إسشاد مػضػع ؛ آفتو : إما دمحم بغ عسخ : قاؿ الذيخ األلباني 
ب: " ؛ فإنو متيع بالػضع ، كقاؿ الحافع في التقخي -كىػ الػاقجؼ  -

 .(ٗ)"متخكؾ مع سعة عمسو
كاسسو :  -كىػ ابغ أبي يحيى  -كإما إبخاىيع بغ دمحم بغ أبي مػسى 

، كىػ متخكؾ أيزًا مثل  -سسعاف األسمسي مػالىع أبػ إسحاؽ السجني 
، كحكى في  (٘)متخكؾ"أشج ؛ قاؿ فيو الحافع أيزًا : " الػاقجؼ أك

                                                           

(ٗٓ٘: ص) التيحيب تقخيب (ٔ)
(ٖ٘ٗ/ ٓٔ) األمة في الديئ كأثخىا كالسػضػعة الزعيفة األحاديث سمدمة (ٕ)
(ٗ٘ٔ/ ٔ) العمسية ط الكبخػ  الصبقات (ٖ)
(ٜٛٗ: ص) التيحيب تقخيب (ٗ)
(ٖٜ: ص) التيحيب تقخيب (٘)
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تكاد تكػف مجسعة عمى أقػاؿ األئسة الصاعشيغ فيو ، كىي  (ٔ)التيحيب
تكحيبو ، كمشيا قػؿ الحخبي :" رغب السحجثػف عغ حجيثو ، ركػ عشو 

 (ٕ)".الػاقجؼ ما يذبو الػضع ، كلكغ الػاقجؼ تالف
 إلى غيخ ذلظ مغ األسانيج السخدكدة.

 قج ثبت بسا تقجـ ضعف األسانيج التي ركيت في محاكلة  -رابعا
ال يخفى أن متشيا أيزًا باشل و االنتحار ، بل كبصالف بعزيا،  الشبي 

 :مشكخ ، وذلظ مغ وجػه
أف ىحه الخكاية تشاقس أصال مغ أصػؿ اإليساف، كىػ عرسة  -ٔ

األنبياء كالخسل، كسا تتعارض ىحه الخكاية مع ما يجب أف يكػف عميو 
مغ رسػخ اإليساف بشبػتو ككساؿ اليقيغ بخسالتو التي شخفو بيا  الشبي 

 (ٖ) ربو قبل فتخة الػحي.

لحطة في كػنو نبّيًا ، فقج ثبَّت هللا تعالى قمبو لع يذظ  الشبي ف
كججه مغ الخىبة مغ ندكؿ الػحي أكؿ مخة فيجؿ عمى ما ما أك  .بالػحي 

بعج ذلظ عشج ندكؿ  بذخيتو ، كعمى شجة الػحي ، كقج كاف يعاني 
الػحي في بعس صػره

اء لشبيشا دمحم أف فتخة انقصاع الػحي كانت إلزالة الخػؼ الحؼ ج-ٕ
  ىحا مع  يتفقأكؿ ما جاءه الػحي ، كأنيا لالستعجاد لسا بعجه ، فكيف

 باالنتحار ؟ ىسِّو 
 ليحىب -أعمع وّللاَّ  -الػحي فتخة في الحكسة : "الرالحي  اإلماـقاؿ 

 إلى التذػؽ  لو كليحرل الّخكع مغ كسّمع عميو ّللاَّ  صمى يججه كاف ما عشو
(ٗ)."العػد

                                                           

(ٛ٘ٔ/ ٔ) التيحيب تيحيب (ٔ)
(ٔ٘ٗ/ ٓٔ) األمة في الديئ كأثخىا كالسػضػعة الزعيفة األحاديث سمدمة (ٕ)
(ٖٛٛ، ٖٚٛ/ٔبحث كتحقيق ، دمحم الرادؽ عخجػف ) –مشيج كرسالة  دمحم رسػؿ هللا  (ٖ)
(ٕٕٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)
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أف يحاكؿ االنتحار بالتخدؼ مغ  ال يميق بالشبي السعرػـ أنو  -ٖ
 َجَيَشعَ  َنارِ  ِفي َفُيػَ  َنْفَدُو، َفَقَتلَ  َجَبلٍ  ِمغْ  َتَخَدى َمغْ »الجبل، كىػ القائل: 

 (ٔ).«َأَبًجا ِفيَيا ُمَخَمًجا َخاِلًجا ِفيوِ  َيَتَخَدى
 أن ما تزسشتو ىحه الخواية يذسل أمخيغ: -ٗ

إلى شػاىق  كىػ ذىاب الشبي ، تسكغ مذاىجتو، أحجىسا: محدػس
 الجباؿ.

كاْلخخ: باشغ غيخ محدػس، كىػ قرج التخدؼ مغ شػاىق الجباؿ 
ليقتل نفدو، فيحا أمخ ال يعمسو إال هللا ، كصاحبو الحؼ دار في نفدو 

 كعـد عمى تحقيقو، كإال مغ يخبخه صاحبو بو.
نفدو أنو أخبخ عغ  كلع يثبت قط في حجيث صحيح أف الشبي 

(ٕ) مشكخا مغ القػؿ كزكرا. فعل ذلظ ، كليحا كانت ندبة ذلظ إلى الشبي 

باالنتحار لتأخخ الػحي عميو أكؿ  ىعِّ الشبي "ركاية  أفوالخالصة
، كالديادة التي في البخارؼ ليدت عمى شخشو فال لع ترح "أمخ الخسالة

مغ قػؿ الدىخؼ  أنياعمى تشدب لمرحيح ، كقج أثبتيا البخارؼ رحسو هللا 
ال غيخه ، فيي بالغ مقصػع اإلسشاد ال يرح، كقج ذكخنا لمحجيث ركايات 

(ٖ) وهللا أعمعمتشاً ك أخخػ كميا يؤكج عجـ صحة القرة سشجًا 

  

                                                           

 الدع شخب ( كتاب الصب، بابٛٚٚ٘حجيث ) (ٜٖٔ/ ٚ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٔ)
( ٘ٚٔحجيث ) (ٖٓٔ/ ٔ)يث، كمدمع في صحيحو كالخب مشو يخاؼ كبسا بو كالجكاء

نفدو، كأخخجو غيخىسا. اإلنداف قتل تحخيع غمع كتاب اإليساف، باب
( ٜٖٙ/ٔبحث كتحقيق ، دمحم الرادؽ عخجػف ) –مشيج كرسالة  دمحم رسػؿ هللا  (ٕ)

بترخؼ.
شجج، )مقاؿ ، لسحسج صالح السباالنتحار ال ترح ال سشجًا كال متشاً  ركايات ىعِّ الشبي  (ٖ)

 ( بترخؼ كاخترار.ٕٔٔٙ٘ٔمشذػر عمى مػقع اإلسالـ سؤاؿ كجػاب بخقع 
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 ثع ذكخ اإلمام الرالحي بعس التشبييات الستعمقة بيحا األمخ فقال:
 الدماف، مغ مجة تأخّخه عغ عبارة الػحي فتخة: (ٔ)الحافع قاؿ: األول

(ٕ)ژ چ ژ ندكؿ بيغ بفتختو السخاد كليذ
(ٖ)ژ      ھ ھ ژ ك  

 مجيء عجـ  
 .فقط الػحي ندكؿ تأخخ بل ،إليو جبخيل

 (٘) .كالدىخؼ  عباس ابغ عغ الباب أكؿ سبق لسا ؛نطخ كفيو: (ٗ)قمت
 كاف ما عشو ليحىب -أعمع وّللاَّ  -الػحي فتخة في الحكسة: الثاني

 (ٙ) .العػد إلى التذػؽ  لو حرلكلي ،الّخكع مغ  يججه
 في جاء: (ٚ)الّدييمي فقاؿ ،الفتخة مجة مقجار في اختمف: الثالث

 ما فيو كيخجش. سشة كنرف سشتيغ كانت أنيا السدشجة األحاديث بعس
 ابغ تفديخ كفي ،يػما أربعيغ كانت أنيا تفديخه في عباس ابغ ذكخه

(ٜ)الدّجاج كمعاني (ٛ)الجػزؼ 
 تفديخ كفي. يػما عذخ خسدة: (ٓٔ)كالفّخاء  

                                                           

 (ٕٚ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٔ)
 ٔسػرة العمق، مغ اْلية:  (ٕ)
 ٔسػرة السجثخ، اْلية:  (ٖ)
 القائل ىػ اإلماـ الرالحي. (ٗ)
 الػحي عميو ندؿ لسا  ّللاَّ  رسػؿ يقرج الحجيث الستقجـ عغ ابغ عباس كالدىخؼ : "إف (٘)

شجيجا....."الخ. حدنا لحلظ فحدف  جبخيل، يخػ  ال أياما مكث بحخاء
 (ٕٙ/ ٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ) (ٙ)
 (ٕٔٛ/ ٕ) الدالمي ت األنف الخكض (ٚ)
 (ٓٗٔ، ٙٚ/ ٖ) التفديخ عمع في السديخ زاد (ٛ)
 (ٜٖٖ/ ٘) لمدجاج كإعخابو القخآف معاني (ٜ)
 (ٖٕٚ/ ٖ) فخاءلم القخآف معاني (ٓٔ)



448 

 

 

 م6006 –دمههور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بهات 

 
 

 

 

 ذكخ ما ال ،ربو عشج بحالو األشبو ىػ ىحا ولعل. أياـ ثالثة: (ٔ)مقاتل
 .لرحتو واحتج الدييمي

 اعتسجه الحؼ كىحا: - (ٕ)الفتح في بخصو رأيتو سايف - الحافع كقاؿ
 الفتخة مجة أف: عباس ابغ عغ جاء ما عارضو كقج يثبت ال الدييمي
 . أياما كانت السحكػرة
 (ٗ)الذيخ كتبعو (ٖ)الفتح مغ القجيسة الشدخ بعس في كقع: بعالخا
 عغ تاريخو في ركػ  أحسج اإلماـ أف شخحييسا في (٘)القدصالني كشيخشا
 .بحلظ جـد إسحاؽ ابغ كأف سشيغ، ثالث كانت الػحي فتخة أف الذعبي

 ككأفَّ  ،أشجّ  إسحاق ابغ لجدم ذلظ وعدو ،شظ بال وىع وىحا: قمت
 كفي فيو السػجػد فإف السحكػر، التاريخ يخاجع كلع ظذل في قّمج الحافع

 الذعبي عغ ىشج، أبي بغ داكد عغ البييقي كدالئل سعج البغ الصبقات
 ثالث إسخافيل بشبػتو فقخف  سشة، أربعيغ ابغ كىػ الشبػة عميو أندلت: قاؿ

 فمسا ،ولدان عمى القخآف عميو يشدؿ كلع كالذيء، الكمسة يعمسو فكاف سشيغ،
 عذخيغ لدانو عمى القخآف عميو فشدؿ جبخيل بشبػتو قخف  سشيغ ثالث مزت

 (ٙ).سشة

                                                           

 (ٕٗٔ/ ٘) سميساف بغ مقاتل تفديخ (ٔ)
 (ٕٚ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٕ)
 (ٕٚ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)
(ٚ٘ٔ/ ٔ) الكبخػ  ، الخرائز(ٔٙٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في اإلتقاف (ٗ)
(ٕٕٔ/ ٜ)، (ٚٙ/ ٔ) البخارؼ  صحيح لذخح الدارؼ  إرشاد (٘)
/ ٕ) الشبػة ، كالبييقي في دالئل(ٓ٘ٔ ،ٜٗٔ /ٔ) الكبخػ  أخخجو ابغ سعج في الصبقات (ٙ)

 حجثشا: أحسج اإلماـ فقاؿ: قاؿ (ٖٛٛ/ ٔ) الشبػية ، كخخجو ابغ كثيخ في الديخة(ٕٖٔ
 صحيح إسشاد عامخ الذعبي، ثع قاؿ: فيحا عغ ىشج، أبي بغ داكد عغ عجؼ، أبي بغ دمحم
 الذعبي. إلى
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 كانت: بعزيع قاؿ: (ٔ)البجاية في كثيخ ابغ الحافع قاؿ: الخامذ
 أنيا - أعمع وّللاَّ  - كالطاىخ ،كنرف سشتيغ أك سشتيغ مغ قخيبا الفتخة
 قّجـت ىحا يشفي كال كغيخه، الّذعبي قاؿ كسا ميكائيل معو اقتخف  التي السجة
 التي الفتخة حرمت ثع (ٕ)ژ ڇ ڇ چ چ چ ژ: أكال إليو جبخيل إيحاء
 ثع   (ٖ)ژ      ھ ھ ژ: ندكؿ بعج جبخيل بو اقتخف  ثع ميكائيل، معو اقتخف 
 .كتتابع ىحا بعج الػحي حسي

 ميكائيل، ال ،تقجـ كسا إسخافيل ىػ إنسا الّذعبي عغ الثابت: (ٗ)قمت
 قاؿ ما تفيع كانت إف الّذعبي عبارة لكلتتأم بو، جـد الّتيغ ابغ كاف كإف
 (٘) .الطاىخ أنو

معقبا عمى ما كرد عغ  كقاؿ اإلماـ الرالحي في مػضع آخخ
 ثع سشيغ، ثالث األربعيغ بعج معو قخف  إسخافيل أف يقتزي : "كىحاالذعبي

 .جبخيل جاءه
 في اْلتي أؼ -عائذة كحجيث: تعالى ّللاَّ  رحسو شامة أبػ اإلماـ قاؿ

 بو ككل ثع الخؤيا، أمخه أكؿ يكػف  أف يجػز فإنو ىحا يشافي ال -بعجه الباب
 الكمسة إليو يمقي فكاف ،بحخاء فييا يخمػ كاف التي السجة تمظ في إسخافيل
 ما بعج فعمسو جبخيل جاءه أف إلى كتسخيشا، تجريجا معو يقيع كال ،بدخعة
 ما تحظ كلع ،جبخيل مع لو جخػ  ما عائذة فحكت. مخات ثالث غصو
 قرة عمى كقفت تكغ لع أك لمحجيث، اخترارا إسخافيل مع لو جخػ 

 أنو إليو إسخافيل مجيء حكسة في العمساء بعس كذكخ .انتيى. إسخافيل

                                                           

 (ٕٗ/ ٗ)كالشياية  البجاية (ٔ)
 ٔلعمق، اْلية: سػرة ا (ٕ)
 ٔسػرة السجثخ، اْلية:  (ٖ)
 القائل ىػ اإلماـ الرالحي. (ٗ)
 (ٖٕٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (٘)
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 مغ بعثتو ككانت ،الداعة قخب بعث  كالشبي الرػر، في بالشفخ السػكل
 (ٔ)."قبمو نبي إلى يبعث كلع السشاسبة ليحه إسخافيل فبعث أشخاشيا،

 قخف  إسخافيلفي أف  الذعبي خبخ الػاقجؼ بغ عسخ دمحم أنكخ قمت:
 عسخ بغ لسحسج الحجيث ىحا فحكخت. قاؿ ابغ سعج: "سشيغ ثالث بشبػتو
 كإف،   بالشبي قخف  إسخافيل أف ببمجنا العمع أىل يعخؼ ليذ: فقاؿ

 أندؿ حيغ مغ جبخيل غيخ بو يقخف  لع :يقػلػف  مشيع الديخة كأىل عمساءىع
 (ٕ) ".  بسق أف إلى الػحي عميو

 عمى مقجـ السثبت فإف فيو ما يخفى كالقاؿ الحافع ابغ حجخ: "
  (ٖ)".فيقجـ نفيو دليل الشافي صحب إف إال الشافي

قمت: الحي يطيخ لي رجحانو ىػ ما ذىب إليو الػاقجي، وىػ ما 
 ابتجأه  جبخيل أف السذيػررجحو الديػشي كدلل عمى رجحانو فقاؿ: "

 مخسل الذعبي كأثخ .كغيخىسا الرحيحيغ حاديثأ في الثابت ألنو ؛بالػحي
 .كغيخىسا الرحيحيغ في خالفو ثبػت مع عميو يعتسج فكيف معزل، أك

 مدمع، أخخجو ما كىػ الذعبي، أثخ يػىي ما الحجيث في كرد قجك 
 َبْيَشَسا: َقاؿَ  َعبَّاٍس، اْبغِ  َعغِ  : »قاؿ عباس ابغ عغ كالحاكع، كالشدائي،

: َفَقاؿَ  َرْأَسُو، َفَخَفعَ  َفْػِقِو، ِمغْ  (ٗ)َنِقيًزا َسِسعَ  ،  الشَِّبيِّ  جَ ِعشْ  َقاِعجٌ  ِجْبِخيلُ 
َساءِ  ِمغَ  َبابٌ  َىَحا"  َمَمٌظ، ِمْشوُ  َفَشَدؿَ  اْلَيْػـَ، ِإالَّ  َقطُّ  ُيْفَتحْ  َلعْ  اْلَيْػـَ  ُفِتحَ  الدَّ

، ِإالَّ  َقطُّ  َيْشِدؿْ  َلعْ  اأْلَْرضِ  ِإَلى َنَدؿَ  َمَمظٌ  َىَحا: َفَقاؿَ   َأْبِذخْ : َكَقاؿَ  َفَدمََّع، اْلَيْػـَ
 اْلَبَقَخِة، ُسػَرةِ  َكَخَػاِتيعُ  اْلِكَتاِب، َفاِتَحةُ : َقْبَمظَ  َنِبيّّ  ُيْؤَتُيَسا َلعْ  ُأكِتيَتُيَسا ِبُشػَرْيغِ 

 (٘).«أُْعِصيَتوُ  ِإالَّ  ِمْشُيَسا ِبَحْخؼٍ  َتْقَخأَ  َلغْ 
                                                           

 (ٖٕٓ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)
 (ٓ٘ٔ/ ٔ) العمسية ط الكبخػ  الصبقات (ٕ)
 (ٕٚ/ ٔ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)
 في الشياية .خذبو تحخيظ: الدقف كنقيس. صػتيا :السحامل كنقيس. ػتالر: الشقيس (ٗ)

 (ٚٓٔ/ ٘) كاألثخ الحجيث غخيب
( كتاب صالة السدافخيغ كقرخىا، ٙٓٛحجيث ) (ٗ٘٘/ ٔ)في صحيحو  مدمع أخخجو (٘)

البقخة،  آخخ مغ اْليتيغ قخاءة عمى كالحث البقخة، سػرة كخػاتيع الفاتحة، فزل باب
 كاخخجو غيخه.
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 .افيلإسخ  ىػ السمظ ىحا: العمساء مغ جساعة قاؿ
 لقج: »يقػؿ  هللا رسػؿ سسعت: قاؿ عسخ ابغ عغ الصبخاني كأخخج

 أحج عمى ييبط كال قبمي، نبي عمى ىبط ما الدساء مغ ممظ عمي ىبط
 شئت إف أخبخؾ أمخني إليظ، ربظ رسػؿ أنا: فقاؿ إسخافيل كىػ بعجؼ،

 تػاضع، أف إلي فأكمأ جبخيل، إلى فشطخت ممكا، نبيا شئت كإف عبجا نبيا
  (ٔ).«ذىبا معي الجباؿ لدارت ممكا نبيا قمت أني فمػ

 شخؽ  سائخ مغ يعخؼ كسا بدشيغ الػحي ابتجاء بعج القزيتاف كىاتاف
 فكيف ذلظ، قبل إليو يشدؿ لع إسخافيل أف في ضاىخاف كىسا األحاديث،

 الػحي؟ ابتجاء في أتاه أنو الذعبي قػؿ يرح

يل ىػ السمظ ثع ذكخ اإلماـ الديػشي عجة آثار تجؿ عمى أف جبخ 
 اْلثار ىحه بسجسػع فعخؼالسػكل بالػحي ثع عقب عمييا بقػلو: 

 (ٕ) .األنبياء إلى بالػحي السالئكة سائخ بيغ مغ جبخيل اختراص
 وعجد اإلمام الرالحي التشبييات إلى أن قال:

 ركاه  الزحى سػرة ندكؿ سبب مغ إسحاؽ ابغ ذكخه ما: التاسع
 شخيق كمغ. عباس ابغ عغ عيف،ض كىػ العػفي، شخيق مغ الصبخاني
 .جسعيا التي الديخة في الّتيسي سميساف ذكخه الدبيخ آؿ مػلى إسساعيل
 ركاه  ما كيخالفيا بحاؿ، تثبت ال الخكايات ىحه ككل: (ٖ)الحافع قاؿ
 ّللاَّ  رسػؿ أف  البجمي سفياف بغ جشجب عغ ندكليا سبب في الذيخاف
 ألرجػ إني دمحم يا: فقالت امخأة  فجاءت ثالثا أك ليمتيغ يقع فمع اشتكى 

                                                           

 (، كأبػ نعيع في حميةٜٖٖٓٔحجيث ) (ٖٛٗ/ ٕٔ) الكبيخ الصبخاني في السعجع أخخجو (ٔ)
 بو تفخد عسخ، ابغ عغ حاـز أبي حجيث مغ غخيب حجيث كقاؿ: ىحا (ٕٙ٘/ ٖ) األكلياء

 السجني. قيذ بغ دمحم: كقيل ديشار بغ سمسة: فقيل فيو، مختمف حاـز كأبػ نييظ بغ أيػب
 هللا عبج بغ يحيى كفيو الصبخاني، كقاؿ: ركاه  (ٜٔ/ ٜ) ئجالدكا كذكخه الييثسي في مجسع

 .ضعيف كىػ البابمتي،
باخترار. (ٕ٘ٓ – ٖٕٓ/ ٕ)لمديػشي  لمفتاكؼ  الحاكؼ  (ٕ)
 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)
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 ّللاَّ  ندؿأف ثالث، أك ليمتيغ مشح يقخبظ لع ،تخكظ قج شيصانظ يكػف  أف
 (ٕ) .الدػرة آخخ إلى(ٔ)ژ ڄ ژ: تعالى

 سبب في التي الفتخة أف كالحق: (ٖ)-تعالى ّللاَّ  رحسو - الحافع قاؿ
 دامت فإنيا ،الػحي ابتجاء في السحكػرة الفتخة غيخ الزحى سػرة ندكؿ
. الخكاة  بعس عمى فاختمصتا ثالثا، أك ليمتيغ إال تكغ لع كىحه ،أياما

 .بيشتو ما األمخ كتحقيق
 .نحػه (ٗ)كثيخ ابغ الحافع كذكخ
 شيء ندكليا سبب في إسحاؽ البغ الديخة في ككقع: (٘)الحافع قاؿ

 القخنيغ ذؼ عغ  ّللاَّ  رسػؿ سألػا لسا السذخكيغ أف ذكخ فإنو ،آخخ
 ليمة، عذخ اثشتي جبخيل عميو فأبصأ يدتثغ، كلع بالجػاب جىعككع كغيخه

 ما كبجػاب الزحى بدػرة جبخيل فشدؿ السذخكػف  كتكّمع صجره فزاؽ
 .سألػا

 يكػف  أف يجػز لكغ ،بعيج ىشا الزحى سػرة كندكؿ: (ٙ)الحافع قاؿ
 إلى القرتيغ إحجػ الخكاة  بعس فزعّ  متقاربا، القرتيغ في الدماف

 .بسجة بعجه كاف كإنسا السبعث، ابتجاء في يكغ لع يسامش ككلّ  األخخػ،
 كػف  جبخيل إبصاء سبب أف يعخؼ ال مغ فيو بإسشاد الصبخاني كعشج

 (ٚ) .كحلظ جبخيل عشو فأبصأ بو، يذعخ لع  سخيخه تحت كمب جخك

                                                           

ٔسػرة الزحى، اْلية:  (ٔ)
ڃ ڃ ژ  ( كتاب التفديخ، باب ٜٓ٘ٗحجيث ) (ٕٚٔ/ ٙ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٕ)

( كتاب الجياد كالديخ، ٜٚٚٔحجيث ) (ٕٕٗٔ/ ٖ)في صحيحو  ، كمدمعژچ چ   چ  
كالسشافقيغ، كأخخجو غيخىسا. السذخكيغ أذػ مغ  الشبي لقي ما باب

 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)
 (ٔٗ/ ٗ)كالشياية  البجاية (ٗ)
 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  فتح (٘)
 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٙ)
 (ٚٗٓٔ، ٙٗٓٔحجيث ) (ٖٔٗ، ٖٓٗ/ ٖٕ) الكبيخ أخخجو الصبخاني في السعجع (ٚ)
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 لكغ مذيػرة، سخيخه تحت الكمب كػف  بدبب جبخيل إبصاء كقزية
 خالفو ما ككلّ  الرحيح، في بسا دمخدك  شاذ الدػرة ىحه ندكؿ سبب كػنيا
 .ثابت فغيخ

 فتخة الشبػة تأسيذ مقّجمات مغ كاف: (ٔ)اإلسساعيميّ  قاؿ: العاشخ
 عغ خػشب يكغ لع إذا فتػره عميو فذق عميو، كيتسّخف  فيو ليتجّرج الػحي

 ذلظ يكػف  أف فأشفق العباد، إلى كمبعػث ّللاَّ  رسػؿ أنظ: بعج تعالى ّللاَّ 
 احتساؿ عمى انجرج إذا حتى لحلظ، فحدف  استتسامو، يخد عل ثع بو بجغ أمخا

 (ٕ) .فتح بسا أمخه مغ لو ّللاَّ  فتح عميو يخد ما ثقل عمى كالربخ الشبػة أعباء
 مغ مجة تأخّخه عغ عبارة الػحي فتخةيتزح مسا سبق أن : قمت
 الػحي ندكؿ تأخخ بل ،إليو جبخيل مجيء عجـ بفتختو السخاد كليذ الدماف،

 .فقط
كإنسا  مغ ذلظ نعمع أف فتخة الػحي ال تعشي انقصاعو عغ الشبي ك 

 تأخخ مجيئو فقط.
 مغ  يججه كاف ما عشو ليحىب الػحي: فتخة في وأن الحكسة

مغ مقجمات أف ىحه الفتخة كانت ك  .العػد إلى التذػؽ  لو كليحرل ،الّخكع
كغ شق عميو فتػره إذ لع يكقج  .ليتجرج فيو كيسخف عميو ؛تأسيذ الشبػة

أنظ رسػؿ مغ هللا كمبعػث إلى عباده فأشفق أف  :خػشب عغ هللا بعج
تجرج إذا فحدف لحلظ حتى  ،يكػف ذلظ أمخ بجغ بو ثع لع يخد استفيامو

عمى احتساؿ أعباء الشبػة كالربخ عمى ثقل ما يخد عميو فتح هللا لو مغ 
 (ٖ) .أمخه بسا فتح

خآني مرحػب أف التشديل القداللة عمى  وفي ىحه الفتخة أيزا:
، كاندالخو مغ الصبيعة البذخية، حتى ما   نسحاء إرادتو الذخريةإب

                                                           

(ٖٓٙ/ ٕٔ) حجخ البغ البارؼ  يخاجع: فتح (ٔ)
(ٕٙٚ - ٕٕ٘ /ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)
(ٖٓٙ/ ٕٔفتح البارؼ البغ حجخ ) (ٖ)



454 

 

 

 م6006 –دمههور –جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بهات 

 
 

 

 

اختيار فيسا يشدؿ إليو أك يشقصع عشو،  -عميو الرالة كالدالـ -بقي لو 
كيحسى حتى يكثخ عميو، كقج يفتخ عشو أحػج ما يكػف  فقج يتتابع الػحي

(ٔ) إليو!

 كنرف سشتيغ فقيل: ،الفتخة مجة مقجار في وأن العمساء قج اختمفػا
. أياـ ثالثة: كقيل. يػما عذخ خسدة كقيل: ،يػما أربعيغ كقيل:. سشة

 األشبو كحكى اإلماـ الرالحي تخجيح ابغ حجخ ليحا القػؿ األخيخ؛ ألنو
 .ربو عشج بحالو

كىكحا نجج أف اإلماـ الرالحي قج حقق السدائل الستعمقة بكيفية إنداؿ 
اض في الحجيث عشيا مغ خالؿ كتابو "سبل القخآف الكخيع تحقيقا جيجا كأف

اليجػ كالخشاد" كسا لػ أنو يتكمع عشيا في مرشف مغ مرشفات عمـػ 
 القخآف.

 
  

                                                           

(ٖٙمباحث في عمـػ القخآف لربحي الرالح )ص:  (ٔ)
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 .انكريى، وآخر يا نسل ينه أول يا نسل ين انقرآن انثاني: ادلثحث
 .انكريى أول يا نسل ين انقرآن األول: ادلطهة

دؿ مغ القخآف الكخيع، اىتع اإلماـ الرالحي بالحجيث عغ أكؿ ما ن
كحقق القػؿ الخاجح مغ ذلظ، كسا تحجث عغ بعس األكائل السخرػصة 

 مغ القخآف الكخيع، كمغ أمثمة ذلظ ما يمي:
 الحؼ ىػ اقخأ سػرة مغ ذكخ الحؼ القجر ىحاقال اإلمام الرالحي: 

 .بدماف ذلظ بعج ندؿ فإنسا الدػرة، بقية بخالؼ ،أكال ندؿ
 عمى اشتسمت الخسذ اْليات ىحه أف: األولية ىحه في والحكسة

 ؛القخآف عشػاف تدسى أف ججيخة كىي االستيالؿ بخاعة ففييا القخآف، مقاصج
 الفغ بخالؼ كىحا أكلو، في كجيدة بعبارة مقاصجه يجسع الكتاب عشػاف ألف

 فيؤكجه فغ في الستكمع يأخح بأف عخفػه فإنيع ،بالعشػاف السدسى البجيعي
 .سابق مثاؿ بحكخ

 عمع في تشحرخ أنيا: القخآن مقاصج عمى اشتسمت كػنيا وبيان
 فييا كالبجاءة بالقخاءة األمخ عمى اشتسمت كقج كاألخبار، كاألحكاـ التػحيج

، باسع  الخب بتػحيج يتعمق ما كفييا. األحكاـ إلى اإلشارة ىحا كفي ّللاَّ
 إلى إشارة ىحا كفي فعل، كصفات ذات صفات مغ كصفاتو ذاتو كإثبات
 (ٔ) .ژ گ  ک ک ک ک ژ :قػلو مغ باألخبار يتعمق ما كفييا لجيغ،ا أصػؿ

 تقخأ ال فإنظ(ٖ)ژ چ چ چ ژ:   لمشبي قيل: (ٕ)الدييمي كقاؿ
 باسع قخاءتظ مفتتحا اقخأ كلكغ بسعخفتظ، كال نفدظ برفة كال كقػتظ بحػلظ

 عشظ ندع ككسا خمقظ كسا يعمسظ فيػ بو، أمػرؾ جسيع في مدتعيشا ،ربظ

                                                           

 ٘ة العمق، اْلية: سػر  (ٔ)

 (ٜٕ٘/ ٕ) الدالمي ت األنف الخكض (ٕ)

 ٔسػرة العمق، مغ اْلية:  (ٖ)
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 كما العباد كمرالح الجيغ أمػر مغ تعمع تكغ لع ما كعمسظ ،الجـ عمق
  .السغيبات مغ بو تشصق

 القرة في السحكػر القجر ىحا أف األئسة أكثخ ذكخ: (ٔ)الحافع قاؿ
 إف: فقاؿ (ٕ)الكذاؼ صاحب كشح. القخآف مغ ندؿ ما أكؿ اقخأ سػرة مغ

 كقاؿ. شظ بال كىع كىحا. الفاتحة ندلت سػرة أكؿ أف عمى السفدخيغ أكثخ
 ندكؿ كأف ربظ باسع اقخأ: ندؿ ما أكؿ أف السحفػظ: آخخ مػضع في

 ىحا. اقخأ: القخآف مغ ندؿ ما أكؿ": (ٖ)الشػكؼ  كقاؿ. ذلظ بعج كاف الفاتحة
 ھ ژ       : أكلو كقيل ،كالخمف الدمف مغ الجساىيخ عميو الحؼ الرػاب ىػ

 (٘) ."بذيء كليذ (ٗ)ژ      ھ
 چ چ ژ :أف أكؿ ما ندؿ ي مػضع آخخ:اإلمام الرالحي ف وذكخ

 حسي ثع ،ژ      ھ ھ ژ: ثع ندؿ  الفتخة حرمت ع، قاؿ: ث(ٙ) ژ ڇ ڇ چ
 .كتتابع ىحا بعج الػحي

 عبج بغ سمسة أبا سالت :قاؿ كثيخ، أبي بغ يحيى عغثع قاؿ: 
 : أنو أنبئت: فقمت ژ      ھ ھ ژ: فقاؿ أكؿ؟ أندؿ القخآف أؼّ : الخحسغ

 ،  ّللاَّ  رسػؿ قاؿ بسا إال أخبخؾ ال: جابخ ؿفقا ژ ڇ ڇ چ چ چ ژ
 ىبصت جػارؼ  قزيت فمسا حخاء في جاكرت: »  ّللاَّ  رسػؿ قاؿ

 (ٚ) ....إلخ «فشػديت

                                                           

 (ٗٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٔ)

 (٘ٚٚ/ ٗ) يشطخ: الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل (ٕ)

 (ٜٜٔ/ ٕ) مدمع عمى الشػكؼ  شخح (ٖ)

 ٔسػرة السجثخ، اْلية:  (ٗ)

 (ٕٔٗ ،ٕٓٗ /ٕ) العباد خيخ ةسيخ  في كالخشاد اليجػ سبل (٘)

 ٔسػرة العمق، اْلية:  (ٙ)

ے  ژ  ( كتاب التفديخ ، بابٕٜٗٗحجيث ) (ٕٙٔ/ ٙ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٚ)

 ، كأخخجو غيخه.ژۓ
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 في باألّولية السخاد أن عمى تجل الّدىخي  رواية: (ٔ)الحافعثع نقل قػؿ 
 الػحي، فتخة بعج بسا مخرػصة أولية "السجثخ سػرة ندل ما أول": قػلو

 ....مصمقة أّولية بيا السخاد أن ال ،باإلنحار خرػصةم أو
 أراد ژ چ ژ :ندؿ ما أكؿ :قاؿ مغ فكأف: أيزا الحافعإلى أف قاؿ 

 .....باإلرساؿ الترخيح بقيج أراد ژ      ھ ھ ژ :قاؿ كمغ ،مصمقة أكلية
 قاؿ .السجثخ سػرة قبل ندلت السدمل سػرة إف: الخخاساني عصاء قاؿك 
 الرحيحة األحاديث كضاىخ. معزمة كركايتو عيفض عصاء: (ٕ)الحافع
 ابتجاء عشج تخاخى مسا ذلظ كغيخ الميل قياـ ذكخ فييا ألف ؛السدّمل تأخخ

 .(ٖ)ژ     ۓ  ے ژ                    فييا فإف السجثخ بخالؼ الػحي،
 ھ ژ ندكؿ في الحجيثيغ اتحاد مغ يعخؼ: (ٗ)آخخ مػضع في كقاؿ

 عقيب ژ      ھ ھ
 يؤخح كال دثخكني، بدممػني السخاد أف «زّممػني» ك «ونيدّثخ : »قػلو

(٘)ژ     ٻ ٱ ژ ندكؿ ذلظ مغ
 تأخخ ژ     ٻ ٱ ژ ندكؿ ألف ؛حيشئح  

 باإلنحار، األمخ ژ      ھ ھ ژ أكؿ ألف ؛باالتفاؽ ژ      ھ ھ ژ ندكؿ عغ
 فيقتزي القخآف، كتختيل الميل بقياـ األمخ السدّمل كأكؿ بعث، ما أكؿ كذلظ
 .ذلظ قبل القخآف مغ كثيخ ندكؿ تقجـ

 (ٙ)....بالخسالة يتعمق ما محّرل فيو السجثخ مغ ندؿ الحؼ القجر ىحاك 

 (ٙ)....بالخسالة

 أكحى ما أكؿ: العمساء قاؿ :في مػضع آخخ قال اإلمام الرالحيو 
 فأمخه نبّػتو، أكؿ كذلظ خمق، الحؼ ربو باسع يقخأ أف كتعالى تبارؾ ربو إليو

                                                           

 (ٛٚٙ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٔ)
 يشطخ: السخجع الدابق. (ٕ)
 ٕسػرة السجثخ، اْلية:  (ٖ)

 (ٕٕٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  فتحيشطخ:  (ٗ)

 ٔسػرة السدمل، اْلية:  (٘)

 باخترار. (ٕ٘ٚ - ٖٕٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٙ)
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  ے ے      ھ ھ ژ: عميو أندؿ ثع بتبميغ، ذاؾ إذ يأمخه كلع نفدو في يقخأ أف

 أف أمخه ثع ، ژ      ھ ھ ژ           ػ ب كأرسمو. ژ چ ژ: بقػلو فبجأه  (ٔ)ژ     ۓ
 العخب مغ حػليع مغ إنحار ثع قػمو، إنحار ثع األقخبيغ، عذيختو يشحر

 (ٕ) .الجىخ آخخ إلى كاإلنذ الجغ مغ الجعػة بمغتو مغ إنحار ثع قاشبة،
عمى اإلشالق أقػال مغ القخآن الكخيع ما ندل في أول قمت: ورد 

 أربعة:
  العمق.أنو صجر سػرة  :أوليا

 .ژ      ھ ھ ژأف أكؿ ما ندؿ إشالقا:  :القػل الثاني
 : أف أكؿ ما ندؿ ىػ سػرة الفاتحة.القػل الثالث
 .ژ  ٻ ٻ ٻ      ٱ ژ: أف أكؿ ما ندؿ ىػ القػل الخابع

 (ٖ) السذيػرة.إلى غيخ ذلظ مغ األقػاؿ غيخ 
لكل قػؿ مغ ىحه األقػاؿ أدلتو، كقج ذكخ اإلماـ الرالحي  :قمت

وما اختاره  بعس ىحه األدلة، كتبيغ مغ خالليا رجحاف القػؿ األكؿ،
اإلمام الرالحي مغ أن أول ما ندل مغ القخآن مصمقا ىػ صجر سػرة 

 (ٗ)العمق ىػ القػل الرحيح السعتسج لجى العمساء.

)سػرة الشجع( الرالحي مغ األوائل السخرػصة  ومسا ذكخه اإلمام
. الحخم في بقخاءتيا  هللا رسػل أعمغ (٘)سػرة أول وىي :حيث قال

 سججة: فييا ندلت سػرة أول: قاؿ مدعػد ابغ عغ كغيخىسا الذيخاف ركػ 

                                                           

 ٕ، ٔسػرة السجثخ، اْليتاف:  (ٔ)

 (ٖ/ ٗ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

 باخترار. (ٜٙ - ٖٜ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٖ)

 ، معتخؾ(ٜٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في ، اإلتقاف(ٕٙٓ/ ٔ) القخآف عمـػ في فيخاجع: البخىا (ٗ)
، (ٓٔٔ: ص) القخآف الكخيع لجراسة ، السجخل(ٖٜ/ ٔ) العخفاف ، مشاىل(ٔٙ/ ٔ) األقخاف
 بكخ دمحم - القخآف عمـػ في ، دراسات(٘ٙ: ص) القصاف لسشاع القخآف عمـػ في مباحث

 عمـػ في ، الػاضح(ٜٚٔ: ص) القخآف ـػكعم التفديخ إلى ، مجخل(ٖ٘: ص) إسساعيل
 (٘٘ - ٖ٘: ص) القخآف

 يعشي سػرة الشجع. (٘)
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 مغ كفا أخح رأيتو رجال إال كميع الشاس كسجج ، هللا رسػؿ فدجج ،الشجع
  (ٕ).(ٔ)خمف بغ أمية كىػ كافخا قتل فخأيتو عميو، فدجج تخاب

  هللا رسػل أعمغ سػرة )أول وكػن سػرة الشجع ىي: قمت
 (ٖ)الحخم( نز عميو غيخ واحج مغ السفدخيغ. في بقخاءتيا

 ركػ  :فقال القتال في ندلت كسا تحجث اإلمام الرالحي عغ أول آية
 عغ ،حباف كابغ ،ماجة كابغ ،كالشدائي كحدشو، كالتخمحؼ ،أحسج اإلماـ

 كابغ ،(٘)مجاىج عغ كالبييقي حسيج بغ كعبج شيبة أبي كابغ ،(ٗ)عباس ابغ
 (ٚ)الدّجؼّ  عغ كالبييقيّ  ،(ٙ)الدىخؼّ  عغ السشحر كابغ الخزاؽ كعبج عائح كابغ

 ٻ ٻ ٱ ژ: تعالى قػلو القتال في ندلت آية أول أن (ٚ)الدّجؼّ 

  ٻ

                                                           
جيل،  أبي قتل ( كتاب السغازؼ، بابٕٜٖٚحجيث ) (٘ٚ/ ٘)البخارؼ في صحيحو  أخخجو (ٔ)

، كمدمع في صحيحو  ژہ  ہ ہ  ژ  ( كتاب التفديخ، بابٖٙٛٗحجيث ) (ٕٗٔ/ ٙ)
 التالكة، كأخخجو غيخىسا. سجػد باب( كتاب السداجج، ٙٚ٘حجيث ) (٘ٓٗ/ ٔ)

باخترار. (ٖٕ/ ٖ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)
 التفديخ في السحيط ، البحخ(ٜ٘ٔ/ ٘)يخاجع: السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد  (ٖ)

 ، البحخ(ٕٛٓ/ ٜ) البياف ، ركح(ٕٖٔ/ ٘) ، الجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف(ٜ/ ٓٔ)
/ ٕٚ) السخاغي ، تفديخ(ٗٗ/ ٗٔ)، ركح السعاني (ٜٜٗ/ ٘) السجيج القخآف تفديخ في السجيج

ٗٔ) 
 (ٜٖٙ/ ٚ) بالسأثػر التفديخ في السشثػر كسا في الجر مدعػد  ابغ عغ مخدكيو ابغ كأخخجو

/ ٙ)(، كالشدائي في سششو ٘ٙٛٔحجيث ) (ٖٛ٘/ ٖ) في مدشجه أخخجو عغ ابغ عباس: أحسج (ٗ)
 (ٕٗٙ/ ٗ) الكبخػ  كتاب الجياد، باب كجػب الجياد، ، كفي الدشغ (ٖ٘ٛٓحجيث ) (ٕ

 (ٛ/ ٔٔ) في صحيحو حباف (، كتاب الجياد، باب كجػب الجياد، كابغٕٛٚٗحجيث )
 أف زعع مغ قػؿ السجحس الخبخ الجياد، ذكخ فخض الديخ، باب (، كتابٓٔٚٗحجيث )

حجيث  (ٙٚ/ ٕ) تجرؾالسجيشة، كالحاكع في السد  الشبي قجـك بعج كاف الجياد فخض
يخخجاه، كأقخَّه الحىبي. كأخخجو  كلع الذيخيغ شخط عمى صحيح حجيث كقاؿ: ىحا (ٖٕٙٚ)

غيخىع.
/ ٛ) في تفديخهابغ أبي حاتع ، ك (ٜٚ٘/ ٕدالئل الشبػة )أخخجو عغ مجاىج: البييقي في  (٘)

ٕٜٗٙ)
 لشدائي في الدشغ(، كاٖٜٗٚحجيث ) (ٖٗٛ/ ٘) في مرشفو الخزاؽ أخخجو عغ الدىخؼ: عبج (ٙ)

ٱ ٻ ژ : تعالى ( كتاب التفديخ، باب قػلوٖٕٛٔٔحجيث ) (ٕٜٔ/ ٓٔ) الكبخػ  الدشغ

 . ژٻ ٻ ٻپ 
(ٓٛ٘/ ٕدالئل الشبػة )أخخجو عغ الدجؼ: البييقي في  (ٚ)
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 (ٕ) .(ٔ)ژ ٻپ

 (ٗ)ةكأبي ىخيخ  (ٖ)عغ أبي بكخ الرجيقكرد ىحا القػؿ أيزا  قمت:

 . (ٛ)كقتادة (ٚ)كاألعسر (ٙ)كسعيج بغ جبيخ (٘)كعخكة بغ الدبيخ
كقج صخح جسع مغ السفدخيغ بكػف ىحه اْلية أكؿ آية ندلت في 

 (ٜ) القتاؿ.
 كذىب آخخكف إلى أف أكؿ آية ندلت في القتاؿ ىي قػلو تعالى: 

 (ٔٔ) .(ٓٔ)ژ        ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ

كبو كرد  ،ألشيخكىػ ا: ورجح ابغ كثيخ الخأي األول فقال
أف آية اإلذف في القتاؿ مكية، كىحه اْلية بكرجحو ابغ العخبي  (ٕٔ)الحجيث.

                                                           
ٜٖسػرة الحج، مغ اْلية:  (ٔ)
(٘/ ٗ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)
القخآف  تفديخ، (ٕٔٗ/ ٕالبحخ السحيط في التفديخ ) ،(ٖٚٗ/ ٕالجامع ألحكاـ القخآف ) (ٖ)

(ٕٗ٘/ ٔبغ كثيخ )ال العطيع
(ٛ٘/ ٙالجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر ) (ٗ)
/ ٙالجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر )، (ٜٕٙٗ/ ٛبغ أبي حاتع )ال القخآف العطيع تفديخ (٘)

(ٙ /٘ٚ)
(ٕٖٓ/ ٔلمجراص  )أحكاـ القخآف ، (ٙٔٗ/ ٗمعاني القخآف لمشحاس ) (ٙ)
(ٕٗٔتفديخ سفياف الثػرؼ )ص:  (ٚ)
(٘ٗٙ/ ٛٔجامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف )، (ٛٓٗ/ ٕتفديخ عبج الخزاؽ ) (ٛ)
/ ٕٔالجامع ألحكاـ القخآف )، (ٜٛ٘/ ٕباىخ البخىاف في معانى مذكالت القخآف )يخاجع:  (ٜ)

قل الدميع إلى مدايا الكتاب إرشاد الع، (ٖٚ/ ٗأنػار التشديل كأسخار التأكيل )، (ٛٙ/ ٕٔ)
، (ٕٓٓ/ ٕالتحخيخ كالتشػيخ )، (ٗٗٔ/ ٔأحكاـ القخآف البغ العخبي )، (ٛٓٔ/ ٙالكخيع )

(ٛٚٔ/ ٙبياف السعاني )
ٜٓٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٓٔ)
الكذف كالبياف عغ تفديخ ، (ٜٕٙٗ/ ٛتفديخ القخآف العطيع البغ أبي حاتع )يشطخ:  (ٔٔ)

/ ٔالتفديخ الػسيط لمػاحجؼ )، (ٖٖٙ/ ٔجاية الى بمػغ الشياية )الي، (ٚٛ/ ٕالقخآف )
/ ٔمعالع التشديل في تفديخ القخآف )، (ٖٕٓ/ ٔغخائب التفديخ كعجائب التأكيل )، (ٕٜٕ
مجارؾ التشديل كحقائق التأكيل ، (ٖٕ٘/ ٔالكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل )، (ٖٕٙ

(ٖٙٓ/ ٔركح البياف )، (ٕٔٔ /ٔلباب التأكيل في معاني التشديل )، (٘ٙٔ/ ٔ)
(ٕٗ٘/ ٔتفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ  ) (ٕٔ)
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 (ٕ) كاستطيخه  صاحب التفديخ السشيخ. (ٔ)مجنية متأخخة.
 ژكجائد أف يكػف وحاول بعس العمساء الجسع بيغ القػليغ فقال: "

كالثانية في  ،أكؿ آية ندلت في إباحة قتاؿ مغ قاتميع ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
  (ٖ)".إلذف في القتاؿ عامة لسغ قاتميع كمغ لع يقاتميع مغ السذخكيغا

، ومع مدمظ جيج في التػفيق بيغ القػليغ والجسع بيشيسا ىحاقمت: 
 ٻ ٱ ژقػلو تعالى:  شدكؿل ؛ذلظ فيبجو لي رجحان القػل األول 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژقػلو تعالى: قبل  ژ ٻپ ٻ ٻ

، ية، كىحه اْلية مجنية متأخخةآية اإلذف في القتاؿ مكألف  ؛ژ        ۈئ
كألنيا مقيجة بقتاؿ مغ قاتل، كاْلية التي نحغ برجدىا أكثخ إشالقا مشيا، 

  (ٗ) .إنيا أكؿ آية ندلت في القتاؿ عمى اإلشالؽ :فسغ ىحه الحيثية يقاؿ
كثيخ مغ الدمف كابغ ىحا القػؿ قاؿ بو  أف ويقػي ىحا التخجيح:

كقتادة  بيخ كزيج بغ أسمع كمقاتلكالزحاؾ كعخكة بغ الد  عباس كمجاىج
 (٘) بعج الػعج بالسجافعة كالشرخ. ىحه اْلية كغيخىع، كيؤيجه أيزا ذكخ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ژ :مغ أن أول آية ندلت في القتال وردأما ما 

ألف ىحه  ؛فال يرح (ٙ) ژ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ
عغ ألنيا متأخخة في الّشدكؿ  ؛بعج تكغ ندلتالتػبة التي لع  اْلية مغ سػرة

 (ٚ) .ذلظ كمو
*****

                                                           

(ٗٗٔ/ ٔأحكاـ القخآف البغ العخبي ) (ٔ)
(ٕٕٚ/ ٚٔالتفديخ السشيخ لمدحيمي ) (ٕ)
(ٓٛ/ ٔأحكاـ القخآف لمكيا اليخاسي )، (ٕٖٓ/ ٔأحكاـ القخآف لمجراص  ) (ٖ)
بترخؼ كاخترار. (ٛٚٔ/ ٙبياف السعاني ) (ٗ)
(ٙٔ٘تفديخ آيات األحكاـ لمدايذ )ص:  (٘)
ٔٔٔسػرة التػبة، مغ اْلية:  (ٙ)
(ٛٚٔ/ ٙبياف السعاني ) (ٚ)
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 .انكريى يا نسل ين انقرآن آخر انثاني: ادلطهة
 اىتع اإلماـ الرالحي بالحجيث عغ أكؿ ما ندؿ مغ القخآف الكخيعكسا 

، ندلت سػرة آخخفتحجث عغ ، اىتع أيزا بالحجيث عغ آخخ ما ندؿ مشو
 ما يمي: عمى، كآخخ آية ندلت مغ القخآف الكخيع

: قاؿ - عشيسا ّللاَّ  رضي - عباس ابغ عغ قال اإلمام الرالحي:
  (ٕ) .(ٔ)ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ ندلت سػرة آخخ

: قاؿ - عشيسا ّللاَّ  رضي - (ٖ)كعسخ  ابغ عغ كالحاكع التخمحؼ كركػ 
 (ٗ) .كالفتح السائجة سػرة ندلت سػرة آخخ: قاؿ

. ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ: يعشي: (٘)اإلتقاف في الذيخ قاؿ
 كاممة ندكليا الشرخ سػرة (ٚ)ةآخخي أف بيشيسا كالجسع: (ٙ)الحافع قاؿ

 (ٛ) .بخاءة بخالؼ

 كآية القخآف، مغ ندؿ ما آخخ مغ السائجة سػرةقال اإلمام الرالحي: 
 (ٜ) .ندؿ ما آخخ الخبا

                                                           

ٔسػرة الشرخ، اْلية:  (ٔ)
( كتاب التفديخ، كأخخجو غيخه.ٕٖٗٓحجيث ) (ٖٕٛٔ/ ٗ)في صحيحو  مدمع أخخجو (ٕ)
اب "عبج هللا بغ عسخك" في الشدخة السصبػعة مغ سبل اليجػ كالخشاد: "ابغ عسخ"، كالرػ  (ٖ)

عسخك" كسا في سشغ التخمحؼ كالسدتجرؾ لمحاكع. كيبجك أنو خصأ مغ السحقق.
( كتاب تفديخ القخآف، ٖٖٙٓحيث ) (ٕٔٙ/ ٘) -كالمفع لو  -في سششو  التخمحؼ أخخجو (ٗ)

كالحاكع في  .غخيب حدغ حجيث القخآف، باب كمغ سػرة السائجة، كقاؿ التخمحؼ: ىحا
 حجيث ىحا كتاب التفديخ، كقاؿ: (ٕٖٔٔحجيث ) (ٖٓٗ/ ٕ) الرحيحيغ عمى السدتجرؾ

يخخجاه، كأقخه الحىبي. كلع الذيخيغ شخط عمى صحيح
(ٗٓٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في يشطخ: اإلتقاف (٘)
(ٖٗٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٙ)
الشرخ"،  آية آخخ أف بيشيسا في الشدخة السصبػعة مغ سبل اليجػ كالخشاد: "كالجسع (ٚ)

ػاب ما ذكختو كسا في فتح البارؼ. كيبجك أنو خصأ مغ السحقق.كالر
(ٕٚ٘/ ٙ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٛ)
 بترخؼ كاخترار. (ٕٙ/ ٕٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٜ)
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 آية ندؿ ما آخخ مغ: قاؿ أنو  عسخ عغقال اإلمام الرالحي: 
 (ٕ) .(ٔ) الخبا

ى عجة الكخيع، عم القخآن مغ ندلفي آخخ ما  العمساءاختمفت  قمت:
 أقػال:

 ىئ ېئ ژأف آخخ ما ندؿ قػؿ هللا تعالى في سػرة البقخة:  األول:

. أخخجو (ٖ)ژ  مب خب  حب جب يئ ىئ مئ          حئ جئ ی یی    ی ىئ ىئ
ككحلظ أخخج ابغ  ،(ٗ)أخخجو الشدائي مغ شخيق عكخمة عغ ابغ عباس

 یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژأبي حاتع قاؿ: آخخ ما ندؿ مغ القخآف كمو 

بعج ندكليا تدع لياؿ ثع مات لميمتيغ خمتا  شبي كعاش ال (٘) اْلية. ژ
 مغ ربيع األكؿ.

 ژ: أف آخخ ما ندؿ ىػ قػؿ هللا تعالى في سػرة البقخة أيزا الثاني

. (ٙ)ژ ﮲ ۓ            ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ
 .(ٚ)أخخجو البخارؼ عغ ابغ عباس

قػلو  كىي ،أف آخخ ما ندؿ آية الجيغ في سػرة البقخة أيزا الثالث:
  ژ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسبحانو: 

                                                           

 (ٗٙٚ/ ٕ)(، كابغ ماجو في سششو ٖٓ٘حجيث ) (ٕٖٔ/ ٔ)أخخجو أحسج في مدشجه  (ٔ)
الباقي في  عبج فؤاد الخبا، كقاؿ دمحم في التغميع باب كتاب التجارات،( ٕٕٙٚحجيث )

 بأخخة، اختمط عخكبة ابغ كىػ سعيجا أف إال مػثقػف، كرجالو صحيح تعميقو عميو: إسشاده
الدكائج. في كحا

(ٕ٘ٚ - ٖٕٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)
ٕٔٛسػرة البقخة، اْلية:  (ٖ)
( كتاب ٕٜٜٓٔ، ٜٜٔٓٔحجيث ) (ٜٖ/ ٓٔالدشغ الكبخػ )الشدائي في أخخجو  (ٗ)

.ژېئ ىئ ىئ ىئ ی    یی ژ قػلو تعالى: التفديخ، باب 
 (ٗ٘٘/ ٕ) هتفديخ في ابغ أبي حاتع أخخجو  (٘)
ٕٛٚسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٙ)
ژ ( كتاب تفديخ القخآف، باب ٗٗ٘ٗحجيث ) (ٖٖ/ ٙ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٚ)

 ژىئ ی    یی ېئ ىئ ىئ 
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(ٔ)ژ  مئ حئ جئ ی ی  ژإلى قػلو سبحانو: 
كىي أشػؿ آية في   

القخآف. أخخج ابغ جخيخ عغ سعيج بغ السديب: أنو بمغو أف أحجث القخآف 
 (ٕ) عيجا بالعخش آية الجيغ.

أخخج أبػ عبيج في الفزائل عغ ابغ شياب قاؿ: آخخ القخآف عيجا 
 (ٖ) لخبا كآية الجيغ.بالعخش آية ا

  الديػشياإلمام ويسكغ الجسع بيغ ىحه األقػال الثالثة بسا قالو 
ألنيا في  ؛مغ أف الطاىخ أنيا ندلت دفعة كاحجة كتختيبيا في السرحف

 (ٗ) كذلظ صحيح. ،فأخبخ كل عغ بعس ما ندؿ بأنو آخخ ،قرة كاحجة
ولع يختس أبػ شيبة ما ذىب إليو اإلمام الديػشي فقال: 

كمقتزى ىحا الجسع مغ اإلماـ الديػشي أف آية الجيغ آخخ ما ندؿ مغ "
 القخآف عمى اإلشالؽ.

إف في الشفذ مغ ىحا التػفيق شيئا، كما ذكخه غيخ  ولكشي أقػل:
في أف آية  -رضي هللا عشو -مدمع لو، فقج سسعت آنفا قػؿ الفاركؽ عسخ

أف اْليات الثالث الخبا مغ أكاخخ اْليات، ال آخخىا؛ كاستجالؿ الديػشي ب
غيخ مدمع فاْلية األكلى في تخؾ ما بقي مغ الخبا عشج  -في قرة كاحجة

السجيشيغ بعج ندكؿ آية التحخيع، كالثانية في التحكيخ باليػـ اْلخخ، كما فيو 
مغ جداء، كالثالثة في أحكاـ تتعمق بالجيغ، فكيف يقاؿ إذا إنيا في قرة 

 كاحجة!!
  

                                                           

ٕٕٛسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٔ)
ىحا كقاؿ الذيخ شاكخ في تعميقو عميو:  (ٔٗ/ ٙ) في تفديخهالصبخؼ أخخجو ابغ جخيخ  (ٕ)

إسشاد صحيح إلى ابغ السديب، كلكشو حجيث ضعيف إلرسالو، إذ لع يحكخ ابغ السديب 
مغ حجثو بو.

(ٜٖٙفزائل القخآف )ص: أخخجو أبػ عبيج القاسع في  (ٖ)
(ٕٓٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف ) (ٗ)
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إلى نحػ ما ذكخت،  (ٔ)«الفتح» كقج ذىب الحافع ابغ حجخ في
 (ٕ) ".... ىي األليق بالختاـژ ىئ ېئ ژ كرجح أف آية

كلكغ الشفذ تدتخيح " :وإلى نحػ ىحا ذىب الذيخ الدرقاني حيث قال
 ىئ ىئ ېئ ژ إلى أف آخخ ىحه الثالثة ندكال ىػ قػؿ هللا تعالى:

 :. كذلظ ألمخيغژ  مب خب  حب جب يئ ىئ مئ          حئ جئ ی یی    ی ىئ
إلى ختاـ الػحي  ما تحسمو ىحه اْلية في شياتيا مغ اإلشارة :أحجىسا

كالجيغ، بدبب ما تحث عميو مغ االستعجاد ليػـ السعاد كما تشػه بو مغ 
الخجػع إلى هللا كاستيفاء الجداء العادؿ مغ غيخ غبغ كال ضمع كذلظ كمو 

التشريز  :ثانييساأندب بالختاـ مغ آيات األحكاـ السحكػرة في سياقيا. 
عاش بعج ندكليا تدع  ركاية ابغ أبي حاتع الدابقة عمى أف الشبي  في

 (ٖ) ."لياؿ فقط كلع تطفخ اْليات األخخػ بشز مثمو
 ژأف آخخ القخآف ندكال قػؿ هللا تعالى في سػرة آؿ عسخاف:  الخابع:

. (ٗ)اْلية ژ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
مجاىج عغ أـ سمسة أنيا كدليل ىحا القػؿ ما أخخجو ابغ مخدكيو مغ شخيق 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقالت: آخخ آية ندلت ىحه اْلية: 

 (٘) إلى آخخىا. ژ پ پ
أرػ هللا يحكخ الخجاؿ كال يحكخ الشداء  كذلظ أنيا قالت: يا رسػؿ هللا

 ڻ ژكندؿ  (ٙ)ژ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژ :فشدلت

                                                           

لسا في آية البقخة مغ اإلشارة إلى معشى الػفاة السدتمدمة  ؛كاألكؿ أرجحقاؿ ابغ حجخ:  (ٔ)
(ٕ٘ٓ/ ٛفتح البارؼ البغ حجخ )) .لخاتسة الشدكؿ

باخترار. (ٕٓٔالسجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص:  (ٕ)
(ٜٛ، ٜٚ /ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٖ)
ٜ٘ٔسػرة آؿ عسخاف، مغ اْلية:  (ٗ)
، (ٕٔٗ/ ٕالجر السشثػر )، كالديػشي في (ٜٓٔ/ ٕ) في تفديخهابغ كثيخ  أكرده (٘)

(ٗٚٗ/ ٔفتح القجيخ )كالذػكاني في 
ٕٖسػرة الشداء، مغ اْلية:  (ٙ)
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 ژ ...ۀ ڻ

 ،فيي آخخ الثالثة ندكال ،كندلت ىحه اْلية (ٔ)
 ا ندؿ بعج ما كاف يشدؿ في الخجاؿ خاصة.كآخخ م

ومغ الديل رد االستجالل بيحا الخبخ عمى آخخ ما قال الدرقاني: "
كذلظ لسا يرخح بو الخبخ نفدو مغ أف اْلية السحكػرة آخخ  ،ندل مصمقا

أؼ فيي آخخ  ،الثالثة ندكال كآخخ ما ندؿ باإلضافة إلى ما ذكخ فيو الشداء
 (ٕ)."فيو كليذ كالمشا ،مقيج ال مصمق
 ڳ ڳ ڳ  گ گ گ ژأنو آية  الخامذ:

(ٖ)ژ ڱ ڳ
 -  عغ ابغ عباس كاستجلػا بسا أخخجو البخارؼ كغيخه  

 ڳ  گ گ گ ژقاؿ: ىحه اْلية:  -رضي هللا عشيسا 

(ٗ) ىي آخخ ما ندؿ كما ندخيا شيء. ژ ڳ ڳ
   

تذيخ إلى  "كما ندخيا شيء"كال يخفى عميظ أف كمسة قال الدرقاني: "
أنيا آخخ ما ندؿ في حكع قتل السؤمغ  :مغ كػنيا آخخ ما ندؿأف السخاد 

 (٘)."ال آخخ ما ندؿ مصمقا ،عسجا
 (ٙ)ژ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :أف آخخ آية ندلت الدادس:

كأف آخخ سػرة ندلت سػرة بخاءة. كاستشج  ،كىي خاتسة سػرة الشداء (ٙ)ژ
صاحب ىحا الخأؼ إلى ما يخكيو البخارؼ كمدمع عغ البخاء بغ عازب أنو 

                                                           

ٖ٘سػرة األحداب، مغ اْلية:  (ٔ)
(ٜٛ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٕ)
ٖٜػرة الشداء، مغ اْلية: س (ٖ)
گ ژ باب ( كتاب تفديخ القخآف، ٜٓ٘ٗرقع ) (ٚٗ/ ٙ)في صحيحو البخارؼ  أخخجو (ٗ)

، كأخخجو غيخه.ژگ گ  ڳ 
(ٜٜ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (٘)
ٙٚٔسػرة الشداء، مغ اْلية:  (ٙ)
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كآخخ سػرة   ژ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاؿ: آخخ آية ندلت ق
  (ٔ) ندلت بخاءة.

بحسل الخبخ السحكػر عمى أف اْلية  ويسكغ نقس ىحا االستجالل
كأف الدػرة آخخ ما ندؿ في شأف تذخيع القتاؿ  ،آخخ ما ندؿ في السػاريث

 (ٕ) فكالىسا آخخ إضافي ال حقيقي. ،كالجياد
ئجة. كاحتج صاحب ىحا القػؿ أف آخخ ما ندؿ سػرة السا الدابع:

 بخكاية لمتخمحؼ كالحاكع في ذلظ عغ عائذة رضي هللا عشيا. 
فمع  ،بأف السخاد أنيا آخخ سػرة ندلت في الحالؿ كالحخاـ ويسكغ رده
 (ٖ) كعميو فيي آخخ مقيج كحلظ.. تشدخ فييا أحكاـ

 ھ ھ ژأف آخخ ما ندؿ ىػ خاتسة سػرة بخاءة:  الثامغ:

خ الدػرة. ركاه الحاكع كابغ مخدكيو إلى آخ (ٗ)ژ ۓ ے ے
  (٘) عغ أبي بغ كعب.
 .ال آخخ مصمق ،بأنيا آخخ ما ندؿ مغ سػرة بخاءة ويسكغ نقزو

كيؤيجه ما قيل مغ أف ىاتيغ اْليتيغ مكيتاف بخالؼ سائخ الدػرة. كلعل 
(ٙ)ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژقػلو سبحانو: 

الخ يذيخ إلى ذلظ مغ حيث  
 (ٚ) ي األعجاء كإعخاضيع.عجـ األمخ فيو بالجياد عشج تػل

                                                           

ژ باب ف، ( كتاب تفديخ القخآ٘ٓٙٗحجيث ) (ٓ٘/ ٙ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٔ)

حجيث  (ٖٕٙٔ/ ٖ)، كمدمع في صحيحو ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
، كأخخجو غيخىسا.باب آخخ آية أندلت آية الكاللة( كتاب الفخائس، ٛٔٙٔ)

(ٜٜ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٕ)
(ٜٜ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٖ)
ٕٛٔسػرة التػبة، مغ اْلية:  (ٗ)
كتاب التفديخ، تفديخ سػرة  (ٜٕٖٙحجيث ) (ٖٛٙ/ ٕلسدتجرؾ )اأخخجو الحاكع في  (٘)

، كأقخه الحىبي، كأكرده الديػشي في صحيح عمى شخط الذيخيغ كلع يخخجاهالتػبة، كقاؿ: 
(ٛٚٗ/ ٕفتح القجيخ )، كالذػكاني في (ٖٖٔ/ ٗالجر السشثػر )

ٜٕٔسػرة التػبة، مغ اْلية:  (ٙ)
(ٜٜ /ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٚ)
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 يث  ىث   مث           جث يت  ژأف آخخ ما ندؿ ىػ آخخ سػرة الكيف:  التاسع:

(ٔ)ژ  حس جس مخ   حخ جخ مح جح مج   حج
عغ  أخخجو ابغ جخيخ  

  (ٕ) معاكية بغ أبي سفياف.
ىحا أثخ مذكل، فإف ىحه اْلية ىي آخخ سػرة ك "قال ابغ كثيخ: 

أراد أنو لع يشدؿ بعجىا ما  الكيف. كالكيف كميا مكية، كلعل معاكية
بل ىي مثبتة محكسة، فاشتبو ذلظ عمى بعس ، شدخيا كال يغيخ حكسيا ي

كىػ يفيج أنيا آخخ  (ٖ) ."الخكاة، فخكػ بالسعشى عمى ما فيسو، وهللا أعمع
 (ٗ) مقيج ال مصمق.
 ڄ ڄ ڄ ڦ ژأف آخخ ما ندؿ ىػ سػرة  العاشخ:

  (ٙ) ركاه مدمع عغ ابغ عباس. (٘) ژ ڃ ڄ 
كلكشظ تدتصيع أف تحسل ىحا الخبخ عمى أف ىحه اؿ الدرقاني: "ق

قاؿ   . كيؤيجه ما ركؼ مغ أنوالدػرة آخخ ما ندؿ مذعخا بػفاة الشبي 
  .(ٚ)«ُنِعَيْت ِإَلَي َنْفِدي»حيغ ندلت: 

كيجؿ عميو ركاية  .ويحتسل أيزا أنيا آخخ ما ندل مغ الدػر فقط
 ڄ ڄ ڄ ڦ ژ :جسيعاابغ عباس: آخخ سػرة ندلت مغ القخآف 

 (ٜ) ."(ٛ)ژ ڃ ڄ
                                                           

ٓٔٔسػرة الكيف، مغ اْلية:  (ٔ)
(ٖٙٔ/ ٛٔ) في تفديخهالصبخؼ  أخخجو ابغ جخيخ (ٕ)
(ٜٕٓ/ ٘تفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ  ) (ٖ)
(ٓٓٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٗ)
ٔسػرة الشرخ، اْلية:  (٘)
جو غيخه.( كتاب التفديخ، كأخخ ٕٖٗٓحجيث ) (ٖٕٛٔ/ ٗ)في صحيحو مدمع  أخخجو (ٙ)
( كقاؿ أحسج شاكخ: إسشاده صحيح، ٖٚٛٔحجيث ) (ٖ٘ٗ/ ٕ)أخخجو أحسج في السدشج  (ٚ)

، كالصبخاني في  ( باب كفاة الشبي ٓٛحجيث ) (ٕٙٔ/ ٔ)كأخخجو الجارمي في سششو 
حجيث  (ٖٖٓ/ ٔٔالسعجع الكبيخ )( ، كفي ٖٛٛحجيث ) (ٕٔٚ/ ٔالسعجع األكسط )

( ، كأخخجو غيخىع.ٜٚٓٔٔ)
( كتاب التفديخ، كأخخجو غيخه.ٕٖٗٓحجيث ) (ٖٕٛٔ/ ٗ)في صحيحو مدمع  خخجأ (ٛ)
باخترار. (ٓٓٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٜ)
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تمظ أقػال عذخة عخفتيا وعخفت تػجيييا ورأيت ثع قال الدرقاني: "
أن الحي تدتخيح إليو الشفذ مشيا ىػ أن آخخ القخآن ندوال عمى 

 جئ ی یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژقػؿ هللا في سػرة البقخة: اإلشالق 

إضافية أك كأف ما سػاىا أكاخخ  (ٔ)ژ  مب خب  حب جب يئ ىئ مئ          حئ
  (ٕ) ".مقيجة بسا عمست

ىحه "بكخ في االنترار محىبا آخخ إذ يقػؿ:  ػالقاضي أب كذىب
قاؿ بزخب مغ  ككلٌ ،  األقػاؿ ليذ فييا شيء مخفػع إلى الشبي 

كيحتسل أف كال مشيع أخبخ عغ آخخ ما سسعو مغ  ،االجتياد كغمبة الطغ
سسع مشو بعج كغيخه  في اليػـ الحؼ مات فيو أك قبل مخضو بقميل الشبي 

 (ٖ)".ذلظ كإف لع يدسعو ىػ
 -ىحا االختالؼ يخجعكإلى نحػ ىحا ذىب اإلماـ البييقي حيث قاؿ: "

إلى أف كل كاحج مشيع أخبخ بسا عشجه مغ العمع، أك أراد أف ما  -وهللا أعمع
  (ٗ)."ذكخ مغ أكاخخ اْليات التي ندلت

بأنيا أكاخخ مقيجة  ككأنو يذيخ إلى الجسع بيغ تمظ األقػاؿ الستذعبة
كىي شخيقة مخيحة غيخ أنيا ال تمقي ،  بسا سسع كل مشيع مغ الشبي 

 (٘) عمى ما عدى أف يكػف قج اختتع هللا بو كتابو الكخيع. ضػءً 

ىػ  أف آخخ القخآف ندكال عمى اإلشالؽذكخناه مغ كعميو فالخاجح ما 
 مئ          حئ جئ ی یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژفي سػرة البقخة:  تعالى وقػل

 .ما سػاه أكاخخ إضافية أك مقيجة كأف (ٙ)ژ  خب  حب جب يئ ىئ
                                                           

ٕٔٛسػرة البقخة، اْلية:  (ٔ)
باخترار. (ٓٓٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٕ)
(ٕٙٗ، ٕ٘ٗ/ ٔاالنترار لمقخآف لمباقالني ) (ٖ)
(ٜٖٔ/ ٚة لمبييقي )دالئل الشبػ  (ٗ)
باخترار. (ٓٓٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (٘)
ٕٔٛسػرة البقخة، اْلية:  (ٙ)
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  .نسول انقرآن انكريى عهً ضثعة أحرف انثانث: ادلثحث
، تحجث اإلماـ الرالحي عغ قزية ندكؿ القخآف عمى سبعة أحخؼ

 كذكخ األحاديث الجالة عمى ذلظ، فقاؿ:
  رسػؿ أف - عشيسا هللا رضي - عباس ابغ عغ الذيخاف ركػ 

 ويديجني أستديجه أزل فمع فخاجعتو حخف عمى جبخيل أقخأني: »قاؿ  هللا
 (ٔ).«أحخف سبعة إلى انتيى حتى

 كان: »قاؿ  الشبي عغ  مدعػد ابغ عغ كالبييقي الحاكع كركػ 
 مغ القخآن وندل واحج، حخف عمى واحج باب مغ يشدل األول الكتاب
 ومحكع وحخام، وحالل وأمخ زجخ أحخف، سبعة عمى أبػاب سبعة

 (ٖ) .(ٕ)«  ... وأمثال ومتذابو
 ،قخاءات سبع األحخف بالدبعة السخاد ثع قال اإلمام الرالحي: ليذ

 كإنسا ،قاشبة العمع أىل إجساع خالؼ -(ٗ)شامة أبػ قاؿ كسا -ذلظ فإف

                                                           

 أندؿ ( كتاب فزائل القخآف، بابٜٜٔٗحجيث ) (ٗٛٔ/ ٙ)في صحيحو  البخارؼ  أخخجو (ٔ)
 صالة ( كتابٜٔٛحجيث ) (ٔٙ٘/ ٔ)أحخؼ، كمدمع في صحيحو  سبعة عمى القخآف

معشاه، كأخخجو غيخىسا. كبياف أحخؼ سبعة عمى القخآف أف بياف ا، بابكقرخى السدافخيغ
( كتاب الخقاؽ، باب قخاءة القخآف، ٘ٗٚحجيث ) (ٕٓ/ ٖ)في صحيحو  حباف أخخجو ابغ (ٕ)

ذكخناه، كالصبخاني  الحؼ الخبخ في الشعت لقرج اْلخخ البعس كصف عغ اإلخبار ذكخ
حجيث  (ٜٖٚ/ ٔ) كع في السدتجرؾ(، كالحاٜٕٙٛحجيث ) / ٜ) الكبيخ في السعجع

 ( كتاب التفديخ، كقاؿ: ىحاٖٗٗٔحجيث ) (ٖٚٔ/ ٕ)القخآف،  فزائل كتاب (ٖٕٔٓ)
 يخخجاه، كخالفو الحىبي فقاؿ: مشقصع. كلع اإلسشاد، صحيح حجيث
 عغ الخحسغ عبج بغ سمسة أبي ركاية مغ ألّنو يثبت؛ ال حجيث ىحا: البخ عبج ابغ كقاؿ
 بغ أحسج جعفخ أبػ مشيع الشطخ أىل مغ قـػ رّده كقج مدعػد، غاب يمق كلع مدعػد ابغ
 .عسخاف أبي
 أبي بيغ النقصاعو نطخ؛ ترحيحو كفي كالحاكع، حباف ابغ السحكػر الحجيث صحح كقج

(ٖٚٙٛ/ ٙ) البارؼ  فتح أحاديث تخخيج الدارؼ  )أنيذ .مدعػد كابغ سمسة
(ٕٛٛ/ ٓٔسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٖ)
(ٖٓٔ/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد السخشج (ٗ)
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 الستفقة السعاني مغ أوجو سبعة السخاد بل ،الجيل أىل بعس ذلظ يطغ
 ذىب ىحا كإلى ،«أسخع»ك «ىمع»ك «تعاؿ»ك «أقبل» :نحػ مختمفة بألفاظ

 ألكثخ (ٕ)عسخك أبػ كندبو كخالئق، كىب كابغ (ٔ)جخيخ كابغ عييشة ابغ
 .العمساء

 (ٗ)كثعمب (ٖ)عبيج أبػ ذىب ىحا كإلى ،لغات سبع: السخاد وقيل
 في البييقي كصححو ،(ٙ)عصية ابغ كاختاره ،كآخخكف  (٘)كاألزىخؼ 
 السخاد بأف وأجيب ،سبعة مغ أكثخ العخب لغات بأف وتعقب .(ٚ)الذعب

 .أفرحيا
 بل ،لغات سبع عمى تقخأ كمسة كل أف السخاد ليذ: (ٛ)عبيج أبػ قاؿ

 كبعزو ىحيل، بمغة كبعزو ،قخير بمغة فبعزو فيو، مفخقة الدبع المغات
 بيا أسعج المغات كبعس : قاؿ .كغيخىع اليسغ بمغة كبعزو ىػازف، بمغة
 .نريبا كأكثخ بعس، مغ

  مدعػد ابغ حجيث في األحخؼ بالدبعة كالسخاد: (ٜ)البييقي قاؿ
 يقخأ التي المغات :األحاديث تمظ في بيا كالسخاد عمييا، ندؿ التي ألنػاعا

 .بيا

                                                           

(ٚ٘/ ٔ) جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف (ٔ)
(ٕٛٗ/ ٕ)البغ عبج البخ  االستحكار (ٕ)
(ٜ٘ٔ/ ٖ) سالـ بغ لمقاسع الحجيث غخيب (ٖ)
(ٓ٘ٗ/ ٗالتكسمة كالحيل كالرمة لمرغاني ) (ٗ)
(ٔٔ/ ٘) المغة تيحيب (٘)
(ٛٗ - ٖٗ/ ٔ) العديد الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر (ٙ)
(ٖٙ٘/ ٖ)لمبييقي  اإليساف شعب (ٚ)
(ٜ٘ٔ/ ٖ) سالـ بغ ألبي عبيج القاسع الحجيث غخيب (ٛ)
(ٖٙ٘/ ٖ)لمبييقي  اإليساف شعب (ٜ)
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 ألنو ؛فاسج تأكيل فيػ بيحا الدبعة األحخؼ ؿَ كَّ أَ  غْ مَ : غيخه كقاؿ
 كألنو سػاه، ما ال حالال أك سػاه  ما ال حخاما مشيا الحخؼ يكػف  أف محاؿ

 .كمو أمثاؿ أك كمو حخاـ أك كمو حالؿ أنو عمى القخآف يكػف  أف جػزي ال
 أف عمى اإلجساع ألف ؛ضعيف القػؿ ىحا: (ٔ)عصية ابغ كقاؿ

 شيء تغييخ في كال ،حخاـ تحخيع في كال ،حالؿ تحميل في تقع لع التػسعة
 .السحكػرة السعاني مغ

 في قػلو أف أشيج: (ٕ)اليسجاني العالء كأبػ األىػازؼ  عمي أبػ كقاؿ
 القخآف، أؼ زاجخ ىػ أؼ آخخ، كالـ استئشاؼ الخ «كآمخ زاجخ» الحجيث

 في االتفاؽ جية مغ ذلظ تػىع كإنسا الدبعة، األحخؼ تفديخ بو يخد كلع
 عمى ندؿ أؼ ،بالشرب «كآمخا زاجخا» شخقو بعس في أف كيؤيجه العجد،

 .الدبعة األبػاب في الرفة ىحه
  لألبػاب السحكػر التفديخ كػف ي أف يحتسل: (ٖ)شامة أبػ كقاؿ

 هللا أندلو أؼ ،كأقدامو الكالـ أبػاب مغ أبػاب سبعة ىي أؼ ،لألحخؼ ال
 الكتب، مغ كغيخه كاحج صشف عمى مشيا يقترخه لع األصشاؼ ىحه عمى
 الشػع في تقافاإل في الذيخ سخدىا قػال أربعيغ نحػ السدألة ىحه كفي

 (ٗ) .عذخ الدادس

يخ األحخف تفدلحي بعس األقػال الػاردة في ذكخ اإلمام الراقمت: 
ولع يخجح مشيا قػال. ،الدبعة

 أوجو باألحخف الدبعة: سبعة السخاد أنوالحي يبجو لي رجحانو: 
 لغات مغ لغات سبع: فقل شئت كإف ،مختمفة بألفاظ الستفقة السعاني مغ

 اتفاؽ مع كالسباني األلفاظ فييا تختمف كاحجة، كمسة في السذيػرة العخب
                                                           

(ٖٗ/ ٔ) العديد الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر (ٔ)
(ٔٚٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في يشطخ: اإلتقاف (ٕ)
(ٜٓٔ/ ٔ) العديد بالكتاب تتعمق عمـػ إلى الػجيد سخشجال (ٖ)
 باخترار. (ٜٕٓ - ٕٛٛ /ٓٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)
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 كأقبل، ىمع،: مثل كذلظ كتشاقزيا، اختالفيا كعجـ ،تقاربيا أك السعاني،
 يعبخ مختمفة سبعة ألفاظ ىحه فإف كقخبي، كقرجؼ، كنحػؼ، كإلّي، كتعاؿ،

 .اإلقباؿ شمب كىػ كاحج، معشى عغ بيا
 سبع مغ ألفاظ بدبعة تقخأ كانت كمسة كل أن ىحا معشى وليذ

 ىػ السعشى تأدية في االختالؼ إليو يشتيي ما غاية أف: السخاد بل ،لغات
 عشو يعبخ كاحج بمفع عشو التعبيخ في المغات فيو تتفق الحؼ فالسعشى سبع،
 الزخكرة كتجعػ بمفطيغ، عشو التعبيخ يختمف كالحؼ فحدب، المفع بيحا
 .سبع إلى كىكحا بمفطيغ، عشو يعبخ التػسعة إلى

 في لرحابةا اختالف عمى الجالة مع الخوايات يتفق الخأي وىحا
  هإقخار  ثع ،  هللا رسػؿ إلى األمخ كرفع كتشازعيع، ،القخآن مغ كمسات

 سبعة عمى ندول القخآن مغ مع الغخض ويتػافق قخاءتو، عمى كال
 داـ ما األلفاظ في بالتػسعة األمة عغ الحخج كرفع التيديخ ، كىػأحخف
 عمى يذق كافك  متعجدة، لغاتيع ككانت أمية، أمة كانػا فقج كاحجا، السعشى

 إال لو يتييأ لع ذلظ راـ كلػ المغات، مغ غيخىا إلى يتحػؿ أف لغة ذؼ كل
 لمداف، كتحليل شػيمة، لمشفذ رياضة بعج إال يسكشو كلع عطيسة، بسذقة
 السعشى بقخاءة المغات في متدعا ليع هللا جعل ثع فسغ لمعادة، كتغييخ
 (ٔ) .مختمفة بألفاظ الػاحج

***** 
 

  

                                                           

 الكخيع القخآف لجراسة لبياف رجحاف ىحا القػؿ كدفع الذبيات الػاردة حػلو يخاجع: السجخل (ٔ)
 (٘ٛٔ - ٙٚٔ: ص)
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 .)يكان نسول انقرآن انكريى وزيانه( : ادلكي وادلدنيعادلثحث انرات
 رأؼ كل اصصالحية، آراء ثالثة كالسجني السكي بيغ الفخؽ  في لمعمساء

 .خاص اعتبار عمى ُبِشيَ  مشيا
 كاف كإف اليجخة قبل ندؿ ما: فالسكي ،الشدول نازم اعتبار: األول

 . جيشةالس بغيخ كاف كإف اليجخة بعج ندؿ ما: والسجني مكة، بغيخ
 .واشخاده لحرخه ؛بعجه الخأييغ مغ أولى الخأي وىحا

 جاكرىا كما بسكة ندؿ ما: فالسكي ،الشدول مكان اعتبار: الثاني
 .جاكرىا كما بالسجيشة ندؿ ما: والسجني. كالحجيبية كعخفات كِسشى

 مكة، ألىل خصاًبا كاف ما: فالسكي ،السخاَشب اعتبار: الثالث
 (ٔ) .السجيشة ىلأل خصاًبا كاف ما: والسجني

 :مشيا ،فػائج والسجني بالسكي ولمعمع
 فإف الستأخخ ناسخ لمستقجـ. ،تسييد الشاسخ مغ السشدػخ -ٔ
االستعانة بو في تفديخ القخآف الكخيع، فإف معخفة مكاف الشدكؿ يعيغ  -ٕ

عمى فيع السخاد باْلية، كمعخفة مجلػالتيا كما يخد فييا مغ إشارات 
 أحيانا.

اإليساف  كيتختب عمى ىحا ،يخ التذخيع كتجرجو في التكميفمعخفة تار  -ٖ
 بأف ىحا التجرج ال يكػف إال مغ عميع خبيخ.

فيػ أسمػب  ،االستفادة مغ أسمػب القخآف في الجعػة إلى هللا تعالى -ٗ
يذتج كيميغ كيفرل كيجسل، كيعج كيتػعج، كيخغب كيخىب، كيػجد 

                                                           

 عمـػ في باخترار، كيخاجع: البخىاف (ٔٙ: ص) القصاف لسشاع القخآف عمـػ في مباحث (ٔ)
 (ٖٛ، ٖٚ/ ٔ) القخآف عمـػ في ، اإلتقاف(ٚٛٔ/ ٔ) القخآف
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اإلعجاز في القخآف كيصشب حدب أحػاؿ السخاشبيغ، كىحا مغ أسخار 
 الكخيع.

كذلظ بستابعة أحػالو في مكة كمػاقفو في ، استخخاج سيخة الخسػؿ  -٘
كاقتجاء  ،الجعػة، ثع أحػالو في السجيشة كسيختو في الجعػة إلى هللا فييا

 الجعاة بيحا السشيج الشبػؼ الحكيع في الجعػة.
ى إنيع لع يكتفػا بياف عشاية السدمسيغ بالقخآف الكخيع كاىتساميع بو حت -ٙ

كمعخفة ما ندؿ قبل  ،بل تتبعػا مكاف ندكلو ،بحفع الشز القخآني
كما ندؿ في  ،كما ندؿ بالميل كما ندؿ بالشيار ،اليجخة كما ندؿ بعجىا

كيتبع ىحا االقتجاء بيع في دراسة القخآف  ،الريف كما ندؿ في الذتاء
 (ٔ) .كعمػمو

عغ الرحابة  َصحَ ا ال سبيل إلى معخفة السكي والسجني إال بسو 
كذلظ  ؛بياف لمسكي كالسجني ألنو لع يخد عغ الشبي  ؛والتابعيغ في ذلظ

كيف كىع  ،ألف السدمسيغ في زمانو لع يكػنػا في حاجة إلى ىحا البياف
 (ٕ) يذاىجكف الػحي كالتشديل كيذيجكف مكانو كزمانو كأسباب ندكلو عيانا.

فقج تحجث  السكي والسجنيوإيسانا مغ اإلمام الرالحي بأىسية معخفة 
؛ حيث أكرد جسمة مغ سبل اليجػ كالخشاد ومغ كتابعجيجة عشو في مػاشغ 

  اْليات كالدػر التي نز عمى كػنيا مكية أك مجنية، كمغ ذلظ ما يمي:

                                                           

الػاضح في عمـػ ، كيخاجع: (ٖٗٔ ،ٖٖٔ فيج الخكمي )ص: -دراسات في عمـػ القخآف  (ٔ)
 القخآف عمـػ في ، مباحث(ٜ٘ٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف )، (ٚٙالقخآف )ص: 

 (ٜٕٔالسجخل لجراسة القخآف الكخيع )ص: ، (ٜ٘، ٛ٘: ص) صافالق لسشاع

السجخل لجراسة القخآف بترخؼ يديخ، كيخاجع:  (ٜٙٔ/ ٔمشاىل العخفاف في عمـػ القخآف ) (ٕ)
 (ٜٕٔالكخيع )ص: 
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 والسخاد ،خالف بال مجنية (ٔ)الدػرة ىحه :قال اإلمام الرالحي -
 (ٕ).جالسعتس عمى بسكة ولػ اليجخة بعج ندل ما بالسجني

فاإلماـ الرالحي ىشا يذيخ إلى التعخيف الخاجح لمسجني، فيقخر أنو 
كىحا ىػ التعخيف الخاجح عشج السحققيغ مغ  ما ندؿ بعج اليجخة كلػ بسكة.

 العمساء.  
ألنيا  ؛(ٖ)"مجنية فتعج الػداع، حجة في بسشى ندلتكسػرة الشرخ "

ػر ندلت بعج اليجخة. ككػف سػرة الشرخ مجنية نز عميو جسي
  (ٗ)السفدخيغ.

 (٘)كذكخ اإلجساع عمى كػنيا مجنية عجد مشيع.
 ىحه أن عمى يجل إسحاق ابغ وكالم قال اإلمام الرالحي: -

 (ٚ).مّكية (ٙ)اآلية

                                                           

 يعشي سػرة الشرخ. (ٔ)

 (ٕٚ٘/ ٙ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

 (ٕٓ٘/ ٕ)، التدييل لعمـػ التشديل (ٓٔٛ/ ٗ) لالكذاؼ عغ حقائق غػامس التشدي (ٖ)

، تأكيالت أىل الدشة (ٖٖٚ/ ٘) لمدجاج كإعخابو القخآف يخاجع عمى سبيل السثاؿ: معاني (ٗ)
، الكذف كالبياف عغ (ٓٚٔ/ ٘) زمشيغ أبي البغ العديد القخآف ، تفديخ(ٖٗٙ/ ٓٔ)

 الػسيط ، التفديخ(ٚٚٗٛ/ ٕٔ) الشياية بمػغ الى ، اليجاية(ٖٛٔ/ ٓٔ) تفديخ القخآف
، الكذاؼ (ٖٛٔ/ ٘)، معالع التشديل (ٜٕٙ/ ٙ) الدسعاني ، تفديخ(ٙٙ٘/ ٗ) لمػاحجؼ

/ ٗ)، لباب التأكيل (ٜٛٙ/ ٖ)، مجارؾ التشديل (ٖٖٗ/ ٕٖ)، مفاتيح الغيب (ٓٔٛ/ ٗ)
ٗٛٚ) 

 التفديخ عمع في السديخ ، زاد(ٕٖ٘/ ٘)يخاجع: السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد  (٘)
/ ٕٓ)، الجامع ألحكاـ القخآف (ٓٓ٘/ ٖ) الدالـ عبج بغ العد ، تفديخ(ٔٓ٘/ ٗ)

 القجيخ ، فتح(ٓٓٙ/ ٗ) ، الدخاج السشيخ (ٜٖٙ/ ٕ) الحشبمي رجب ابغ ، تفديخ(ٜٕٕ
 كالتشػيخ ، التحخيخ(ٕٚٗ/ ٘ٔ) القخآف مقاصج في البياف ، فتح(ٖٕٙ/ ٘) لمذػكاني

(ٖٓ /٘ٛٚ) 
ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  وئ وئژ يعشي قػلو تعالى:  (ٙ)

 (٘ٛ)سػرة اإلسخاء، اْلية:  ژ

 (ٖٓ٘/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٚ)
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ركػ اإلماـ أحسج كالذيخاف كالتخمحؼ وقال في مػضع آخخ: 
أنو قاؿ:  كالشدائي كابغ جخيخ كابغ السشحر كغيخىع عغ ابغ مدعػد 

كفي لفع: حخث  -في حخث السجيشة  ع رسػؿ هللاكشت أمذي م»
كفي لفع:  -كىػ متػّكئ عمى عديب -(ٔ)كفي لفع: في نخل ،األنرار

 :فقاؿ -كفي لفع: إذ مّخ بشفخ مغ الييػد -إذ مّخ الييػد ،كمعو جخيجة
بعزيع لبعس: سمػه عغ الخكح، كقاؿ بعزيع: ال تدألػه، ال يدسعكع ما 

فقاؿ بعزيع لبعس:  .كع بذيء تكخىػنوكفي لفع: ال يدتقبم -تكخىػف 
كفي  -« يا دمحم»كفي لفع: فقامػا إليو فقالػا:  -لشدألّشو، فقاـ إليو رجل

فأخبخنا عغ الخكح، كيف »كفي لفع:  -؟ « يا أبا القاسع ما الخكح»لفع: 
كفي  -فدكت« تعّحب الخكح الحؼ في الجدج؟ كإنسا الخكح مغ هللا عد كجلّ 

عمى العديب، فعمست أنو يػحى إليو، فتأخخت فمسا لفع: فسا زاؿ مّتكئا 
 ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژندؿ الػحي قاؿ: 

  (ٖ).(ٕ)ژ ی ی ىئ ىئ
دّل حجيث ابغ مدعػد عمى أن ندول ىحه اآلية كان  ثع قال:

كركػ اإلماـ أحسج كالتخمحؼ كصّححو، كالشدائي كابغ حباف عغ  ،بالسجيشة
صػنا شيئا ندأؿ عشو ىحا الخجل. ابغ عباس قاؿ: قالت قخير لييػد: أع

  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژفقالػا: سمػه عغ الخكح. فشدلت: 

                                                           

بفتح  -)في خخب السجيشة( ، كفي ركاية: في حخث( أؼ في مدرعة مغ مدارع السجيشة ) (ٔ)
 :خاد مشوكالس، كىي الخخابة ،جسع خخبة: -أك كدخ أكلو كفتح ثانيو  ،أكلو ككدخ ثانيو

، كفي ركاية )في حخث لألنرار( كفي ركاية: )في نخل(، ،مػضع خخاب غيخ مدكػف 
فتح البارؼ البغ حجخ . )فأفاد أف الشخل كالحخث كانا في مػضع خخب بالسجيشة السشػرة

 (ٕٜٖ/ ٕ٘الكػكب الػىاج شخح صحيح مدمع )، (ٔٔٔ/ ٔ)

  ٘ٛسػرة اإلسخاء، مغ اْلية:  (ٕ)

( كتاب العمع، باب قػؿ هللا تعالى: ٕ٘ٔحجيث ) (ٖٚ/ ٔ) ي صحيحوف البخارؼ  أخخجو (ٖ)
كتاب ( ٜٕٗٚحجيث ) (ٕٕ٘ٔ/ ٗ)، كمدمع في صحيحو ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ 

، كأخخجو غيخىسا.عغ الخكح باب سؤاؿ الييػد الشبي ، صفة القيامة كالجشة كالشار
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أكتيشا عمسا كثيخا. أكتيشا التػراة، ». قالػا: ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
        ۆئ       ۆئ ۇئ ژفأندؿ هللا عد كجل « . كمغ أكتي التػراة فقج أكتي خيخا كثيخا

(ٕ) .(ٔ)ژ ىئ مئ      حئ جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ
  

 .سشج رجالو رجاؿ صحيح مدمع
كركػ ابغ إسحاؽ كابغ جخيخ عغ عصاء بغ يدار قاؿ: ندلت بسكة: 

إلى السجيشة   فمسا ىاجخ رسػؿ هللا ، ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژأتاه أحبار ييػد فقالػا: يا دمحم، بمغشا أنظ تقػؿ: 

إنظ »فقالػا: « . عشيتكع ال بل»شيت قػمظ؟ قاؿ: أفعشيتشا أـ ع ژ ی ی
ىي » :  فقاؿ رسػؿ هللا« . تتمػ أّنا أكتيشا التػراة كفييا تبياف كل شيء

كأندؿ هللا عد  ،« كقج آتاكع هللا ما إف عسمتع بو انتفعتع ،في عمع هللا قميل
  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژكجل: 

 ىت مت خت حت  جت يب ىب مب  خب حب جب ىئيئ      مئ حئ جئ

  (ٗ).(ٖ)ژ  مج حج يث ىث مث يتجث

ن عمى أوأثخ عصاء  عباسودّل حجيث ابغ  ثع قال اإلمام الرالحي:
بتعجد الشدكؿ،  ، كجسع بيشيسا كبيغ حجيث ابغ مدعػد اآلية ندلت بسكة

كيحسل سكػتو في السخة الثانية عمى تػقع مديج بياف في ذلظ إف ساغ 
 ذلظ، كإال فسا في الرحيح أصّح. 

إذا استػػ : »(٘)في اإلتقاف -رحسو هللا تعالى  -ذيخ كقاؿ ال
اإلسشاداف في الرحة فيخجح أحجىسا بكػف راكيو حاضخ القرة أك نحػ 

                                                           

 ٜٓٔسػرة الكيف، اْلية:  (ٔ)

حجيث  (٘٘ٔ/ ٘) في سششوالتخمحؼ (، ك ٜٖٕٓث )حجي (ٙ٘/ ٖ) في مدشجهأحسج  أخخجو (ٕ)
ىحا حجيث حدغ صحيح ، كقاؿ: باب كمغ سػرة بشي إسخائيلكتاب التفديخ،  (ٖٓٗٔ)

( كتاب ٜٖٔٙحجيث ) (ٜٚ٘/ ٕالسدتجرؾ )، كأخخجو الحاكع في غخيب مغ ىحا الػجو
و ، كأقخه الحىبي، كأخخجىحا حجيث صحيح اإلسشاد كلع يخخجاه كقاؿ: تفديخ القخآف،

 غيخىع.

 ٕٛ، ٕٚسػرة لقساف، اْليتاف:  (ٖ)

 (ٕٗٓ)ص: ، كابغ إسحاؽ في الديخة (ٗٗ٘/ ٚٔ) في تفديخهالصبخؼ  أخخجو ابغ جخيخ (ٗ)

 (ٕٓٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف ) (٘)



479 

 

 إلمام الصاحلي مو خالل كتابه ) سبل اهلدى والرشاد (  قضايا نزول القرآى عهد ا

  

 

، ثع ذكخ مثاال لو حجيث ابغ مدعػد كحجيث « ذلظ مغ كجػه التخجيحات
يقتزي إف  -أؼ حجيث ابغ عباس -فيحا» ابغ عباس السحكػريغ. ثع قاؿ:

أف ما ركاه البخارؼ بكقج رجح « . جيث األكؿ خالفواْلية ندلت بسكة، كالح
 (ٔ) أصح مغ غيخه، كبأف ابغ مدعػد كاف حاضخ القرة.

 قمت: اختمف العمساء في ىحه اآلية ىل ىي مكية أو مجنية؟ عمى قػليغ:
كسا  .لمييػدژ وئ ژالزسيخ في و  ،اآلية مجنيةأوليسا: أن 

 الستقجـ. دؿ عميو حجيث ابغ مدعػد 
ابغ كسا دؿ عميو حجيث ، والزسيخ لقخير ،اآلية مكية نوالثاني: أ

  .الستقجـ -رضي هللا عشيسا  – عباس
كمغ سؤاؿ قخير  ،الطاىخ مغ حجيث ابغ مدعػد أف اْلية مجنيةف

 (ٕ).أنيا مكية

يسكغ ذىب بعس العمساء إلى الجسع بيغ القػليغ حيث قالػا: و 
خجح نفإما أف قالػا:  كإال فسا في الرحيح أصح. ،بأف يتعجد الشدكؿ الجسع

 ،إف اْلية ندلت مختيغ نقػؿ:كإما أف  غيخىسا،ركاية الذيخيغ عمى ركاية 
 (ٖ) وهللا أعمع.

حيث قاؿ معقبا عمى حجيث ابغ  ورجح ابغ كثيخ أن اآلية مكية
كىحا الدياؽ يقتزي فيسا يطيخ بادؼ الخأؼ: أف ىحه اْلية  : مدعػد 

ييػد عغ ذلظ بالسجيشة، مع أف الدػرة مجنية، كأنيا إنسا ندلت حيغ سألو ال
: بأنو قج يكػف ندلت عميو بالسجيشة مخة وقج يجاب عغ ىحاكميا مكية. 

ثانية كسا ندلت عميو بسكة قبل ذلظ، أك أنو ندؿ عميو الػحي بأنو يجيبيع 

                                                           

 (ٖٙٛ/ ٖسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٔ)

الػجيد في تفديخ الكتاب العديد السحخر  ،(ٙٓٔ/ ٚالبحخ السحيط في التفديخ )يخاجع:  (ٕ)
 (ٜٗٗ/ ٖالجػاىخ الحداف في تفديخ القخآف )بترخؼ. كيخاجع:  (ٔٛٗ/ ٖ)

الكػكب الػىاج شخح ، (ٖٔٔ/ ٗكػثخ السعاني الجرارؼ في كذف خبايا صحيح البخارؼ ) (ٖ)
 (ٕٜٖ/ ٕ٘صحيح مدمع )
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 وئ وئ ژعسا سألػا باْلية الستقجـ إنداليا عميو، كىي ىحه اْلية: 

كأثخ ابغ عباس حجيث ه اْلية بسكة كمسا يجؿ عمى ندكؿ ىح ژ ... ۇئۇئ
 (ٔ) عصاء الستقجميغ.

أف  كاستأنذ القائمػف بسكية اْلية بسا نز عميو بعس السفدخيغ مغ
 (ٕ) ىػ قػؿ الجسيػر. مكية بتسامياالدػرة 

قمت: الحي يبجو لي رجحانو أن اآلية مجنية؛ ألن حجيث ابغ مدعػد 
في لػركده ؛ يسةسبب ندول اآلية الكخ أقػى مغ حجيث ابغ عباس في 

 كلكػف ابغ مدعػد حزخ القرة بشفدو. ،الرحيحيغ
حجيث ابغ  اآلية خالصة ما احتج بو القائمػن بأن سبب ندولو 

 عَباٍس ما يمي:
 أف الدػرة كميا مكية، يعشي أنيا ندلت قبل سؤاؿ الييػد. - ٔ
        أف سياؽ الزسائخ في اْليات كانت في قخير، كىحا مشيا في قػلو:  - ٕ

 .ژ وئ ژ
 وأجابػا عغ حجيث ابغ مدعػد بسا يمي:

 أف اْلية ندلت عميو في السجيشة مخة ثانية. - ٔ
أك ندؿ عميو الػحي بأف يجيبيع عسا سألػه باْلية الستقجـ إنداليا  - ٕ

 عميو.
 :عغ ذلظ كسا يمي والجػاب

قػؿ ال يسمكػف إلثباتو دلياًل فيػ قػليع: إف الدػرة كميا مكية أما 
أقػاؿ ضشية لبعس العمساء مشذأىا  كإنسا ىي ،خيحًا ألبتةصحيحًا ص

 كمخدىا االستشباط السحس كاالجتياد الخاص الخالي مغ الجليل.
                                                           

تفديخ اإليجي  بترخؼ، كيخاجع: (٘ٔٔ ،ٗٔٔ /٘تفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ  ) (ٔ)
 (ٕٔٗ/ ٕجامع البياف في تفديخ القخآف )

حاشيو الذياب عمي تفديخ البيزاكؼ . )يخاجع: قػؿ الجسيػرىػ كػنيا بتساميا مكية  (ٕ)
 (ٕٙٗ/ ٙمحاسغ التأكيل )، (ٖٗٛ/ ٘)
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ال يدتصيع أحج أف يقيع دلياًل عمى أف آيات الدػرة كميا مجنية أك ف
لػجػد القخائغ كالجالئل عميو، أما  ؛مكية، نعع القػؿ في بعزيا مسكغ

 الجسيع فال.
 فقج تع االنفكاك مغ حجتيع األولى. وحيشئحٍ 

ىػ مخجع  ژ وئ ژكىي قػلو: إف مخجع ضسيخ  أما الثانية:
 أؼ أنيا في قخير. ،الزسائخ الستقجمة

: إف أقخب ضسيخ يعػد عمى قخير قبل ىحه اْلية فالجػاب أن يقال
  ٻ ٻ ٱ ژكىػ قػلو:  ،بيشو كبيشيا ثساِف آيات

 (ٔ) .ژ ٻ ٻ
غ أف يتشػع عػد الزسائخ بدبب تشػع ثع لػ سمسشا بيحا: أال يسك

فسا بالظ  ؟القخائغ كسا ىػ كثيخ معخكؼ عشج العمساء حتى في اْلية الػاحجة
 بآيات مشفرالت؟

بل لػ قاؿ قائل: إف الشاضخ الستأمل في اْلية يجج أنو ال صمة ليا 
 بالدابق كالالحق لع يكغ قػلو بعيجًا مغ الرػاب.

 غ تبيغ ما يمي:وإذا أردنا السقارنة بيغ الحجيثي
صحيح اإلسشاد ال مصعغ فيو بػجو  أف حجيث ابغ مدعػد  - ٔ

، كليذ -َعدَّ َكَجلَّ  -قج ركؼ في أصح كتابيغ بعج كتاب ّللاَّ  ،مغ الػجػه
فكيف إذا كاف  -َرِضَي ّللاَُّ َعْشُيَسا  -األمخ كحلظ في حجيث ابغ عبَّاٍس 

 حجيث ابغ عبَّاٍس قج اختمف في كصمو كإرسالو.
زمغ القرة، كليذ  أف ابغ مدعػد كاف برحبة رسػؿ هللا  - ٕ

 األمخ كحلظ بالشدبة البغ عبَّاٍس، كقج قيل: ليذ الذاىج كالغائب.
أف حجيث ابغ مدعػد تزسغ تفرياًل خال مشو حجيث ابغ  - ٖ

                                                           

  ٙٚسػرة اإلسخاء، مغ اْلية:  (ٔ)
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فتأخخت عشو حتى  ،فعخفت أنو ُيػحى إليو ،عبَّاٍس كفيو: فقاـ ساعة يشطخ
 دليل عمى الزبط كاإلتقاف، كالعمع التاـ بسا حجث. صعج الػحى، كالتفريل

أف اْلية لػ ندلت بدبب حجيث ابغ عبَّاٍس فمساذا يعيج الييػد  - ٗ
أف الييػد قج عمسػا جػاب ّللاَّ ك الدؤاؿ عغ ذلظ بالسجيشة مخة ثانية، ال سيسا 

لمسذخكيغ في مكة حدبسا يجؿ عميو حجيث ابغ عبَّاٍس كليحا قالػا بعج 
 ية: ُأكتيشا عمسًا كثيخًا، ُأكتيشا التػراة.ندكؿ اْل

كبيحا يطيخ كيتبيغ أف سبب ندكؿ اْلية الكخيسة ىػ حجيث ابغ 
 مدعػد لسا تقجـ.

 بقي أن أجيب عغ أدلتيع في الجسع بيغ الدببيغ وخالصتيا:
 أف اْلية ندلت عميو في السجيشة مخة ثانية، كىحا غخيب، إذ ما الفائجة؟

يو اْلية مخة ثانية، كىي محفػضة في صجره؟ مع كما الحكسة أف تشدؿ عم
 أنو ال يػجج دليل يجؿ عمى تكخر الشدكؿ، كاألصل عجمو.

كلػ كانت اْلية قج ندلت قبل ذلظ ألجابيع بيا حيغ سألػه عغ الخكح، 
 كلع يشدؿ الػحي لحلظ.

: أنو ندؿ عميو الػحي بأف يجيبيع عسا سألػه باْلية الستقجـ الثانية
 كىحا أغخب مغ سابقو كاألمخ ال يخمػ مغ حاليغ:إنداليا عميو، 
يعمع أف قخيذًا أخحكا الدؤاؿ مغ الييػد كسا دّؿ  : أف الشبي األولى

 عميو حجيث ابغ عبَّاٍس كحيشئٍح فالجػاب لمفخيقيغ.
كىحا  ،ال يعمع أف قخيًذا أخحكا الدؤاؿ مغ الييػد : أف الشبي الثانية

شج قػمو مغ العمع، كما عشج غيخىع مغ يعخؼ ما ع بعيج ألف رسػؿ ّللاَّ 
أىل الكتاب، كيعمع الرالت بيغ الصخفيغ حق العمع، كإذا كاف كحلظ فمساذا 

كإذا كشا  لع يتمػ اْلية عمى الييػد حيغ سألػه، كاضصخ النتطار الػحي؟
نقػؿ بأف سبب الشدكؿ حجيث ابغ مدعػد فإنو يشتفي االحتساؿ كيختفع 
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 (ٔ) اإلشكاؿ.
سبق يتزح لشا أف حجيث ابغ مدعػد أقػػ مغ حجيث كمغ خالؿ ما 

الرحيحيغ كلكػف في ؛ لػركده سبب ندكؿ اْلية الكخيسةابغ عباس في 
ابغ مدعػد حزخ القرة بشفدو، كبالتالي فالقػؿ بأف اْلية مجنية ىػ 

  وّللاَّ أعمع. القػؿ الخاجح،
 عمى كػن الدػرة أو اآلية وأحيانا يرخح اإلمام الرالحي باإلجساع

 (ٕ) ".خالؼ بال مّكية عبذ وسػرة" ، كسا في قػلو:مكية أو مجنية

نز عميو اإلماـ الرالحي ذكخه جسع مغ الحؼ  اإلجساعكىحا 
 ،(٘)كابغ الجػزؼ  ،(ٗ)كابغ عصية ،(ٖ)السفدخيغ، كاألئسة: الساكردؼ

 ،(ٜ)كاْللػسي ،(ٛ)كالذياب الخفاجي ،(ٚ)كالثعالبي ،(ٙ)كالقخشبي
 . كغيخىع ،(ٓٔ)كالذػكاني

عمى صحة قػؿ كبصالف غيخه بكػف  وأحيانا يدتجل اإلمام الرالحي
في نفذ السػضع الدابق  -اْلية أك الدػرة مكية أك مجنية، كسا في قػلو 

 إف: عمسائشا قػؿ: (ٔٔ)العخبي بغ بكخ أبي القاضي قػؿ الغخائب مغ: -
  .خمف بغ أمية إنو :آخخكف  كقاؿ ،غيخةسال بغ الػليج السبيع الخجل

                                                           

بترخؼ  (ٖٚٙ - ٜٙٙ /ٕالسحخر في أسباب ندكؿ القخآف مغ خالؿ الكتب التدعة ) (ٔ)
 كاخترار.

 (ٕٗٗ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

 (ٕٕٓ/ ٙ) الشكت كالعيػف  (ٖ)

 (ٖٙٗ/ ٘)السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد  (ٗ)

 (ٖٛ٘/ ٗ) التفديخ عمع في السديخ زاد (٘)

 (ٕٔٔ/ ٜٔ)الجامع ألحكاـ القخآف  (ٙ)

 (ٔ٘٘/ ٘) فالجػاىخ الحداف في تفديخ القخآ (ٚ)

 (ٜٖٔ/ ٛ)حاشيو الذياب عمي تفديخ البيزاكؼ  (ٛ)

 (ٕٔٗ/ ٘ٔ)ركح السعاني  (ٜ)

 (ٕٙٗ/ ٘) لمذػكاني القجيخ فتح (ٓٔ)

 (ٖٖٙ/ ٗ)أحكاـ القخآف البغ العخبي  (ٔٔ)
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 أمية أف كذلظ السفدخيغ، مغ كجيل باشل كمو ىحا عمى ياسكالق
 حزخا كال معيسا حزخ كما بالسجيشة كاف مكتػـ أـ كابغ بسكة كانا كالػليج
 يقرج كلع ،بجر في كاْلخخ اليجخة قبل أحجىسا كافخيغ مػتيسا ككاف معو،
 تمسيحه عشو نقمو كحا ،أحج مع كال مفخدا عشجه حزخ كال السجيشة أمية قط
 .كأقّخاه  كالقخشبي ييميّ الدّ 

 مغ مكتػم أم ابغ ألن روّية غيخ مغ القاضي مغ خخج كالم وىػ
 ككاف قجيسا أسمع السؤمشيغ، أـ خجيجة خاؿ ابغ كىػ ،خالف بال مكة أىل
 بل :كقيل.   الشبي يياجخ أف قبل السجيشة قجـ األكليغ، السياجخيغ مغ

 يسشع شيء فأؼ ،فخال بال مّكية عبذ وسػرة األكؿ، كصّححػا ،بعجه
 أمية؟ أك كالػليج مكتػـ أـ ابغ اجتساع مغ

 عشيع ذلظ نقل تقجـ، كسا كالتابعػف  الرحابة ىػ إنسا لحلظ القائل ثع
 أم ابغ أن أو بالسجيشة ندلت عبذ سػرة كانت ولػ غيخىع، مغ أعمع كىع

 مغ أر كلع ،ذلظ بخالف األمخ أن والحال قالو، ما لرح بيا أسمع مكتػم
 (ٔ) .ذلظ عمى نبو

 مكتـػ أـ ابغ اجتساعفاإلماـ الرالحي ىشا يدتجؿ عمى إمكاف 
، كبكػف سػرة خالؼ بال مكة أىل مغ مكتػـ أـ ابغبأف  أمية أك كالػليج

 عبذ التي ندلت فيو مكية بال خالؼ أيزػًا.
قمت: حكى غيخ واحج مغ السفدخيغ اإلجساع عمى مكية سػرة 

 ظ.لع أر مغ ذكخ خالفا في ذلك  (ٕ)عبذ.

                                                           

 (ٕٗٗ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)

، (ٜٜٖ/ ٗزاد السديخ )، (ٖٙٗ/ ٘السحخر الػجيد )، (ٕٕٓ/ ٙالشكت كالعيػف )يشطخ:  (ٕ)
حاشيو ، (ٔ٘٘/ ٘الجػاىخ الحداف )، (ٕٔٔ/ ٜٔالجامع ألحكاـ القخآف )، (ٜٜٖ

فتح القجيخ ، (ٕٔٗ/ ٘ٔركح السعاني )، (ٜٖٔ/ ٛالذياب عمي تفديخ البيزاكؼ )
/ ٖٓالتحخيخ كالتشػيخ )، (ٖٚ/ ٘ٔفتح البياف في مقاصج القخآف )، (ٕٙٗ/ ٘لمذػكاني )

ٔٓٔ) 
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رحسو  –فمعمو  ذلظ" عمى نبو مغ أر وأما قػل اإلمام الرالحي: "ولع
 لع يصمع عمى كالـ أبي حياف في ىحا السػضع؛ حيث قاؿ: " –هللا تعالى 

ألف أمية كالػليج كانا بسكة،  ؛قاؿ القخشبي: كىحا كمو غمط مغ السفدخيغ
سا قبل كابغ أـ مكتػـ كاف بالسجيشة ما حزخ معيسا، كماتا كافخيغ، أحجى

اليجخة كاْلخخ في بجر، كلع يقرج قط أمية السجيشة، كال حزخ معو مفخدا 
، كيف يشفي حزػر ابغ أـ مكتـػ والغمط مغ القخشبيكال مع أحج. انتيى. 

معيسا؟ كىػ كىع مشو، ككميع مغ قخير، ككاف ابغ أـ مكتػـ بيا. كالدػرة 
 ة؟كميا مكية باإلجساع. ككيف يقػؿ: كابغ أـ مكتػـ بالسجيش

كاف أكال بسكة، ثع ىاجخ إلى السجيشة، ككانػا جسيعيع بسكة حيغ 
 (ٔ)."ندكؿ ىحه اْلية

 ندكؿ سبب في يخكػ  ما كأما" :اإلمام الرالحي وكسا في قػل -
 ژ ڤ ٹ    ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ژ :تعالى قػلو

 مغ (ٕ)
 مدعػد، ابغ عغ الحاكع فخكاه   (ٖ) .اْلية فشدلت ألمو استغفخ  الشبي أف

 كالىسا عكخمة، شخيق مغ كالصبخاني العػفي، عصية شخيق مغ يخجخ  كابغ
 قاؿ .بسكة قبخىا أف كفيو: قاؿ بخيجة عغ مخدكيو كابغ ،عباس ابغ عغ

 فقج الحاكع صححو كإف مدعػد ابغ حجيث فأما: تعالى ّللاَّ  رحسو (ٗ)الذيخ
 ابغ ضعفو ىانئ بغ أيػب سشجه في: فقاؿ مخترخه في الحىبي تعقبو
 في لسا مخالفتو وىي ثانية عمة كلو. صحتو في تقجح عمة فيحه. معيغ

                                                           

 (ٚٓٗ/ ٓٔيط في التفديخ )البحخ السح (ٔ)

 ٖٔٔسػرة التػبة، مغ اْلية:  (ٕ)

( كتاب ٕٜٕٖحجيث ) (ٖٙٙ/ ٕ)أخخجو الحاكع في السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  (ٖ)
، كخالفو الحىبي «الدياقة بيحه ىكحا يخخجاه كلع شخشيسا عمى صحيح»التفديخ، كقاؿ: 

/ ٔٔ) الكبيخ سعجعمعيغ. كأخخجو الصبخاني في ال ابغ ضعفو ىانىء بغ فقاؿ: أيػب
 ، كأخخجو غيخىسا.(ٕٔ٘/ ٗٔ)(، كابغ جخيخ الصبخؼ في تفديخه ٜٕٗٓٔحجيث ) (ٖٗٚ

 أؼ اإلماـ الديػشي. (ٗ)
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 شالب أبي مػت عقب بسكة ندلت اآلية ىحه أن وغيخه البخاري  صحيح
 مخالفتو: عمتاف فمو عباس ابغ حجيث كأما. (ٔ)لو  الشبي واستغفار
: عمتاف فمو بخيجة حجيث كأما. إسشاده كضعف ،سبق كسا الرحيح لمحجيث
 بعج (ٕ)سعج ابغ قاؿ: كالثانية. اْلية ندكؿ سبب في السخالفة :إحجاىسا
 .(ٖ)باألبػاء كقبخىا ،بسكة قبخىا كليذ غمط ىحا :تخخيجو

  الشبي أف الصخؽ  ىحه كأصح: - تعالى ّللاَّ  رحسو - الذيخ قاؿ
 ركاه  (٘).اليػـ ذلظ مغ باكيا أكثخ رئي فسا (ٗ)ُمَقشَّعٍ  َأْلفِ  في أمو قبخ زار

 [. بخيجة] عغ كصححو الحاكع

                                                           

 َكِعْشَجهُ   الشَِّبيُّ  َعَمْيوِ  َدَخلَ  الَػَفاُة، َحَزَخْتوُ  َلسَّا َشاِلبٍ  َأَبا َأفَّ  َأِبيِو، َعغْ  الُسَديِِّب، اْبغِ  َعغِ  (ٔ)
 َجْيلٍ  َأُبػ َفَقاؿَ  «ّللَاِ  ِعْشجَ  ِبَيا َلظَ  ُأَحاجُ  َكِمَسةً  ّللَاُ، ِإال ِإَلوَ  الَ  ُقلْ  َععِّ، َأيْ : »َفَقاؿَ  َجْيٍل، َأُبػ

 ىَحتَّ  ُيَكمَِّساِنِو، َيَداالَ  َفَمعْ  الُسصَِّمِب، َعْبجِ  ِممَّةِ  َعغْ  َتْخَغبُ  َشاِلٍب، َأَبا َيا: ُأَميَّةَ  َأِبي ْبغُ  ّللاَِّ  َكَعْبجُ 
 َلعْ  َما َلَظ، أَلْسَتْغِفَخنَ : »  الشَِّبيُّ  َفَقاؿَ  الُسصَِّمِب، َعْبجِ  ِممَّةِ  َعَمى: ِبوِ  َكمََّسُيعْ  َشْيءٍ  آِخخَ  َقاؿَ 
: التػبة] ژ.....ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ژ : َفَشَدَلْت  «َعْشوُ  ُأْنوَ 

 ژک ک ک گ گ ژ : َكَنَدَلْت [. ٖٔٔ
 السذخؾ قاؿ إذا ( كتاب الجشائد، بابٖٓٙٔحجيث ) (ٜ٘/ ٕ))أخخجو البخارؼ في صحيحو 

 قرة ( كتاب مشاقب األنرار، بابٖٗٛٛحجيث ) (ٕ٘/ ٘)، هللا إال إلو ال: السػت عشج
ٿ ٿ      ٿ ٹ ژ : قػلو ( كتاب التفديخ، باب٘ٚٙٗحجيث ) (ٜٙ/ ٙ)شالب،  أبي

: قػلو بابكتاب التفديخ، ( ٕٚٚٗحجيث ) (ٕٔٔ/ ٙ)، ژٹ ٹ  ٹ ڤ 
 . (ژک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ  ک کژ 

 (ٜٗ/ ٔ) الصبقات الكبخػ  (ٕ)

قخية مغ أعساؿ الفخع مغ السجيشة، بيشيا كبيغ الجحفة مسا يمي السجيشة ثالثة  :(األبػاءٖ)
كعذخكف ميال. كقيل: األبػاء جبل عمى يسيغ الصخيق لمسرعج إلى مكة مغ السجيشة، 

ـّ الشبي،  كاف الدبب في دفشيا ىشاؾ أف عبج هللا كالج ، ك  كباألبػاء قبخ آمشة بشت كىب أ
كاف قج خخج إلى السجيشة يستار تسخا، فسات بالسجيشة، فكانت زكجتو آمشة  رسػؿ هللا 

ساتت فخخجت زائخة لقبخه، ثع بشت كىب تخخج في كل عاـ إلى السجيشة، تدكر قبخه، 
 (ٓٛ ،ٜٚ /ٔمعجع البمجاف )) باألبػاء.

الحِ  ُمَغصِّى َفاِرسٍ  َأْلفِ  ِفي: َأؼْ  ُمَقشٍَّع، َأْلفِ  ِفي (ٗ)  (ٖٙٗ/ ٘) لمبغػؼ  الدشة )شخح .ِبالدِّ

 تػاريخ كتاب (ٕٜٔٗحجيث ) (ٔٙٙ/ ٕ) الرحيحيغ عمى أخخجو الحاكع في السدتجرؾ (٘)
 كلع الذيخيغ شخط عمى صحيح حجيث ىحا كقاؿ:كالسخسميغ، األنبياء مغ الستقجميغ

( ٓ٘ٛٛحجيث ) (ٜٙٗ/ ٔٔ) اإليساف قي في شعبيخخجاه، كأقخه الحىبي، كأخخجو البيي
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  األحاديث، مغ لذيء مخالفة فيو كليذ لو، عمة ال القجر كىحا
 عشج تحرل التي الخقة لسجخد البكاء يكػف  كقج االستغفار، عغ نيي كال

 (ٔ) ه.كنحػ  تعحيب سبب غيخ مغ السػتى زيارة

اإلمام الرالحي ىشا فسغ خالل ما نقمو عغ اإلمام الديػشي يدتجل 
 الػارد في سبب ندوليا.بسكية اآلية عمى ضعف ىحا القػل 

  ڄ ڄ ڄ ژ: تعالى قاؿ: اإلمام الرالحي وكسا في قػل -

 (٘)الدػرة (ٗ)نأل  ؛(ٖ)القاضي كرّجحو ،مكة: كقيل السجيشة: قيل: (ٕ)ژ  ڄ
 (ٙ).القخػ  صجر لغة كالبمج ،مكية

فاإلماـ الرالحي ىشا حكى تخجيح القاضي عياض أف السخاد بالبمج 
 :لغة البمجبكػف السخاد بك ف سػرة البمج مكية، في اْلية: مكة كعمل ذلظ بكػ 

 .القخػ  صجر
كحكى  (ٚ).مكية في قػل جسيػر السفدخيغوسػرة البمج قمت: 

في كػنيا  كاألكؿ أضيخ ؛ لػقػع الخالؼ (ٛ) بعزيع اإلجساع عمى ذلظ.
 مكية أك مجنية.

                                                                                                                               

القبمة،  أىل مغ مات مغ عمى الرالة في باب كىػ اإليساف شعب مغ كالدتػف  الخابع
 القبػر،  زيارة في فرل

 (ٕٙٔ ،ٕ٘ٔ /ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)

 ٔسػرة البمج، اْلية:  (ٕ)

 (ٖٖ/ ٔ) لذسشيا كحاشية - السرصفى حقػؽ  بتعخيف الذفا (ٖ)
في الشدخة السصبػعة مغ سبل اليجػ كالخشاد: )لكغ الدػرة مكية(، كالرػاب: )ألف  (ٗ)

الدػرة مكية( كال يدتقيع الكالـ إال بو، كىػ نز القاضي عياض في الذفا؛ حيث قاؿ: 
 الحؼ البمج بيحا لظ نحمف أؼ: الػاسصي كقاؿ .مكة ىؤالء عشج «البمج» ب ".... كالسخاد

مكية.  الدػرة ألف أصح؛ كاألكؿ .السجيشة يعشي ميتا، كببخكتظ حيا فيو سكانظب شخفتو
كيبجك أف ذلظ مغ أخصاء محقق سبل اليجػ  (ٖٖ/ ٔ)السرصفى  حقػؽ  بتعخيف )الذفا

 كالخشاد.

 يعشي سػرة البمج. (٘)

 (ٕٚٛ/ ٖ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٙ)

 (ٜٚٗ/ ٓٔالبحخ السحيط في التفديخ ) ،(ٖٛٗ/ ٘السحخر الػجيد )يشطخ:  (ٚ)
الجر ، (ٜ٘/ ٕٓالجامع ألحكاـ القخآف )، (ٙٗٗ/ ٗزاد السديخ في عمع التفديخ )يشطخ:  (ٛ)

 (ٙ/ ٔٔالسرػف في عمـػ الكتاب السكشػف )
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كالخالؼ في كػنيا مكية أك مجنية بتساميا قاؿ الذياب الخفاجي: "
  :كلكػف ىحيغ القػليغ يأباىسا قػلو ،أكليا ع آيات مغأك إال أرب

ادعى الدمخذخؼ اإلجساع عمى كػنيا مكية، كىػ مخكؼ (ٔ)ژ  ڄ ڄ ژ
كأّما احتساؿ  ،كىػ الطاىخ -رضي هللا تعالى عشيسا  -عغ ابغ عباس 

  (ٕ)."فبعيج ندكليا بسكة بعج اليجخة فتكػف مجنية عمى قػؿٍ 
 حي بالسكي والسجني أيزا ما يمي:ومغ أمثمة عشاية اإلمام الرال

: تعالى ّللاَّ  قاؿ :لمػاقجؼ قمت: سعج ابغ قاؿ :قال اإلمام الرالحي -
 مالكا سألت: فقاؿ ؟مكية (ٗ)الدػرة وىحه (ٖ)ژ ٹ          ٹ ٿ ژ

 مات كبعزيع ،عسي فبعزيع ،إياىع كفاه: فقاؿ ىحا عغ ذئب أبي كابغ
 باليجخة مفارقتو أسباب مغ لو ّللاَّ  ىيأ إذ ؛إياه كفاه كبعزيع ،عشو فذغل

 (ٙ) .(٘)لو ىيأه ما

كىي مّكّية قاؿ ابغ الجػزؼ:  (ٚ)سػرة الحجخ مكية باإلجساع.: قمت
، كىي قػلو  ٚٛية اْلكاستثشى بعزيع  (ٛ).كّميا مغ غيخ خالؼ نعمسو

  .(ٜ)ژ  ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ژتعالى: 

كاستثشى  (ٓٔ)
(ٔٔ) غيخىا. بعزيع

                                                           

  ٔسػرة البمج، مغ اْلية:  (ٔ)
 (ٖٓٙ/ ٛحاشيو الذياب عمي تفديخ البيزاكؼ ) (ٕ)
 ٜ٘سػرة الحجخ، اْلية:  (ٖ)

 أؼ سػرة الحجخ. (ٗ)

 (ٜٖٔ/ ٔ) لمبالذرؼ  األشخاؼ ، أنداب(ٕٖٛ/ ٗٔ)لمسقخيدؼ  األسساع يشطخ: إمتاع (٘)

 (ٜٙٗ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٙ)

لباب التأكيل ، (ٓٚٔ/ ٕتفديخ العد بغ عبج الدالـ )، (ٚٗٔ/ ٖالشكت كالعيػف )يشطخ:  (ٚ)
غخائب القخآف ، (ٕٕٗ/ ٔٔاب في عمـػ الكتاب )المب، (ٚٗ/ ٖالتأكيل في معاني التشديل )

فتح البياف في مقاصج ، (٘ٗٔ/ ٖفتح القجيخ لمذػكاني )، (ٕٚٓ/ ٗكرغائب الفخقاف )
 (ٜٕٓ/ ٚالتفديخ القخآني لمقخآف )، (ٔٗٔ/ ٚالقخآف )

 (ٕٕ٘/ ٕزاد السديخ في عمع التفديخ ) (ٛ)

 ٚٛسػرة الحجخ، اْلية:  (ٜ)

، (ٙٔٔ/ ٜٔمفاتيح الغيب )، (ٜٙ٘/ ٕغػامس التشديل ) الكذاؼ عغ حقائقيشطخ:  (ٓٔ)
 (ٖٙ/ ٘إرشاد العقل الدميع إلى مدايا الكتاب الكخيع )، (٘ٔٗ/ ٔالتدييل لعمـػ التشديل )

 (ٜٕٗ/ ٚركح السعاني )يشطخ:  (ٔٔ)
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 ڳ ڳ  ژ: تعالى قػلو ندكؿ سبب في :قال اإلمام الرالحي -

(ٔ)ژ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 اْلية فيعباس  ابغ عغ ركػ   

 بأصحابو صّمى إذا فكاف متػار، بسكة   ّللَا  ورسػل ندلت: قاؿ اْلية
 كمغ أندلو كمغ القخآف سّبػا السذخكػف  ذلظ سسع فإذا بالقخآف صػتو رفع
 (ٖ) .(ٕ)إلخ... مشو، يدسعػا أف كأبػا عشو كتفخقػا بو جاء

مكية في قػل بتساميا ىحه اآلية مغ سػرة اإلسخاء، وىي قمت: 
، كىحه اْلية لع يدتثشيا أحج (ٗ)إاّل أّف بعزيع يقػؿ: فييا مجنيّ ، الجسيػر

 مغ مكية الدػرة.
 (٘)الدػرة ىحه: هللا رحسو حياف أبػقاؿ  :قال اإلمام الرالحي -

 (ٙ) .مكية

الحدغ  عغ رد ذلظك ، مكية كمياالرحيح أن سػرة الشجع  قمت:
كىي قػلو  ،كعكخمة كعصاء كجابخ. كقاؿ ابغ عباس كقتادة: إال آية مشيا

 ژ  ڻۀ ڻ ڻ ڻ             ں ں ڱ ژتعالى: 

اْلية. كقيل: إف  (ٚ)

                                                           

 ٓٔٔسػرة اإلسخاء، مغ اْلية:  (ٔ)

 هللا قػؿ باب ( كتاب التػحيج،ٜٓٗٚحجيث ) (ٖٗٔ/ ٜ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٕ)
 (ٜٕٖ/ ٔ)، كمدمع في صحيحو ژڳ ڳڳ  ڳ ڱڱ ژ      : تعالى

 الجيخ بيغ الجيخية الرالة في القخاءة في التػسط ( كتاب الرالة، بابٙٗٗحجيث )
 مفدجة، كأخخجو غيخىسا. الجيخ مغ خاؼ إذا كاإلسخار،

 بترخؼ كاخترار. (ٖٔ٘/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٖ)

حاشيو ، (ٜٓٔ/ ٖلباب التأكيل في معاني التشديل )، (ٚ/ ٖزاد السديخ في عمع التفديخ ) (ٗ)
 (ٖ/ ٛركح السعاني )، (ٖٗٛ/ ٘حاشيو الذياب عمي تفديخ البيزاكؼ )

 أؼ سػرة الشجع. (٘)

 (ٖٕ/ ٖ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٙ)

 ٕٖسػرة الشجع، مغ اْلية:  (ٚ)
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الدػرة كميا مجنية. كالرحيح أنيا مكية لسا ركػ ابغ مدعػد أنو قاؿ: ىي 
 (ٕ) .(ٔ)بسكة أكؿ سػرة أعمشيا رسػؿ هللا 

 عغ (ٗ)جخيخ كابغ (ٖ)إسحاؽ ابغ كركػ : مام الرالحيقال اإل -
 مغ آيات ثالث إال بسكة كّميا الشحل سػرة ندلت: قاؿ يدار بغ عصاء
 هللا رسػؿ فقاؿ بو، كمثل حسدة قتل حيث ،أحج بعج بالسجيشة ندلت آخخىا
 « :بأحج العخب مغ أحج يسّثميا لع مثمة بيع لشسّثمغّ  عمييع ضيخنا ئغل 
 (ٙ).الدػرة آخخ إلى (٘)ژ ۉ ۅ ژ: تعالى هللا ندؿأف ،«قطّ 

ىحه  مكية إالنز جسيػر السفدخيغ عمى كػن سػرة الشحل قمت: 
 (ٛ) كقيل غيخ ذلظ. (ٚ) مغ آخخىا.ثالث ال اآليات

                                                           

(، كالحاكع في السدتجرؾ ٖٙٔٓٙحجيث ) (ٕٕٚ/ ٚ) ومرشففي بي شيبة ابغ أأخخجو بشحػه:  (ٔ)
ىحا حجيث صحيح عمى ، كقاؿ: كتاب اإلمامة كصالة الجساعة( ٗٓٛحجيث ) (ٕٖٗ/ ٔ)

كالحؼ يؤدؼ إليو االجتياد صحة الحجيثيغ وهللا ، شخط الذيخيغ باإلسشاديغ جسيعا كلع يخخجاه
 .ائج عغ أبي إسحاؽ عمى شخشيساتابعو زكخيا بغ أبي ز : الحىبي كقاؿأعمع، 

المباب ، (ٖٛٔ/ ٗزاد السديخ في عمع التفديخ )، كيخاجع: (ٔٛ/ ٚٔالجامع ألحكاـ القخآف ) (ٕ)
 (ٖ٘٘/ ٖالتفديخ الػاضح )، (ٚٛ/ ٕٚالتحخيخ كالتشػيخ )، (ٕ٘ٔ/ ٛٔفي عمـػ الكتاب )

 ركؼ  كقج يدع، لع عرجل مبي كفيو مخسل، ذكخ ابغ كثيخ ركاية ابغ إسحاؽ ثع قاؿ: كىحا (ٖ)
 أف ؛  ىخيخة، أبي بدشجه عغ :البدار بكخ أبػ الحافع فقاؿ مترل، آخخ كجو مغ ىحا

 ... إلخ استذيج، حيغ عشو، هللا رضي السصمب، عبج بغ حسدة عمى كقف   هللا رسػؿ
 كقاؿ األئسة، عشج ضعيف -السخؼ  بذيخ ابغ ىػ- صالحا ألف ضعف؛ فيو إسشاد ثع قاؿ: كىحا
 (ٗٔٙ/ ٗ))تفديخ القخآف العطيع البغ كثيخ  .الحجيث مشكخ ىػ: البخارؼ 

 (ٖٕٖ/ ٚٔ) جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف (ٗ)

 ٕٙٔسػرة الشحل، مغ اْلية:  (٘)

 (ٖٕٕ/ ٗ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٙ)

/ ٖلمدجاج )معاني القخآف كإعخابو ، (ٖٕٖ/ ٚٔجامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف )يشطخ:  (ٚ)
اليجاية الى بمػغ ، (ٕ٘ٙ/ ٕبحخ العمـػ )، (ٔٚٗ/ ٙتأكيالت أىل الدشة )، (ٜٛٔ/ ٖ)

/ ٖمعالع التشديل في تفديخ القخآف )، (ٛ٘ٔ/ ٖتفديخ الدسعاني )، (ٖٜٖٗ/ ٙالشياية )
/ ٖأنػار التشديل كأسخار التأكيل )، (ٕٜ٘/ ٕالكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل )، (ٓٚ

، (ٜٖٕ/ ٗغخائب القخآف كرغائب الفخقاف )، (ٕٕٗ/ ٔـػ التشديل )التدييل لعم، (ٜٕٔ
 (ٕٖٙ/ ٕ)تفديخ اإليجي جامع البياف في تفديخ القخآف 

 (٘ٙ/ ٓٔالجامع ألحكاـ القخآف )، (ٛٗ٘/ ٕزاد السديخ في عمع التفديخ )يخاجع:  (ٛ)
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آيات مجنية ، وىي وجػد بدط القػل فيياميسة يشبغي  مدألةوىشا 
 . مكية أو العكذ ةسػر  في

 :ه التاليةوتتزح ىحه السدألة مغ خالل الػجػ 
ف تختيب اْليات كالدػر في السرحف لع يعتسج عمى تأريخ : إأوال

كقخاءتو لمقخآف كتعميسو ذلظ  ندكليا، كإنسا اعتسج عمى بياف رسػؿ هللا 
  (ٔ).  لمرحابة

مكانيا مغ في ككضع اْلية ، تختيب اْليات في الدػركمغ ثع ف
 (ٕ) . سبحانو كتعالىكسا أمخ هللا،  أمخهبك  كاف في حياة الشبي الدػرة، 

آيات مجنية في الدػر السكية، أما عكذ  مغ كجػد : ال مانعثانيا
ذلظ كىػ كجػد آيات مكية في الدػر السجنية فشادر عمى ما ذىب إليو ابغ 

 (ٖ) حجخ.
 ذلظ ، كمعالخكايات عغ اْليات السكية في الدػر السجنية قميمة ججاف
 مغ آيات ، فيشقمػا  لشبيا بعج الرحابة يترخؼ أف السعقػؿ مغ فميذ
 البتة، مكية سػر إلى مجنية سػر مغ كآيات مجنية، سػر إلى مكية سػر
 (ٗ) .كبأمخه  الشبي حياة فيذلظ  كقعكإنسا 

بل قج يكػف األمخ أبعج مغ ذلظ ، كأف كجػد آيات مكية في الدػر 
 السجنية شيء ال كجػد لو، فال يعقل أف تشدؿ اْلية بسكة ، كأف تبقى سشيغ
شػيمة ال مكاف ليا إلى أف تشدؿ الدػرة السجنية، ثع تػضع تمظ اْليات أك 

 (٘)اْلية في تمظ الدػرة.
                                                           

 (ٚٚغانع قجكرػ )ص:  -محاضخات في عمـػ القخآف  (ٔ)

 (ٖٖٙ/ ٚالتفديخ القخآني لمقخآف )، (ٖٔٔ /ٔ) الحجيث التفديخ (ٕ)

 (ٔٗ/ ٜ) حجخ البغ البارؼ  فتح (ٖ)

بترخؼ كاخترار. (٘ٔٔ - ٖٔٔ /ٔ) الحجيث التفديخ (ٗ)
 (ٜٖٛ/ ٔ) إتقاف البخىاف في عمـػ القخآف، د. فزل عباس (٘)
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: ما استثشاه العمساء في الدػر السكية مغ آيات مجنية يطيخ فيو ثالثا
الغمػ كالتكمف في كثيخ مغ األحياف، كقل أف نجج سػرة مغ الدػر السكية 

إنيا مجنية، كفي أغمب األحياف يكػف ىحا  إال كقج استثشػا مشيا آيات قالػا:
 (ٔ) االستثشاء ألسباب كاىية.

لسا كاف كجػد آيات مجنية في سػرة مكية أك آيات مكية في رابعا: 
سػرة مجنية خالؼ األصل، فالسختار عجـ قبػؿ القػؿ بو إال إذا ثبت 

 (ٕ).سالسة مغ السعارضة كاالحتساؿ ،صخيحة الستغ ،بخكاية صحيحة الدشج
غ األمثمة الجالة عمى عشاية اإلمام الرالحي بالسكي والسجني مو 

 أيزا عمى سبيل اإلجسال ما يمي:
 ،مجنية (ٖ)الدػرة أن ذلظ يؤيج كمسا... : قال اإلمام الرالحي -
 (ٗ).الييػد.... فييا خػشب ما كأكثخ

 عد هللا أندؿ مسا ككاف: إسحاؽ ابغ قاؿ: قال اإلمام الرالحي -
  گ گ  ک ک ژ: لو أجسعػا كانػا كما اليػـ ذلظ في القخآف مغ كجل

  ڻ ں ڱں  ڱ ڱ ڳڱ    ڳ ڳ    ڳ  گ گ

(٘)ژ ڻ
 أف قبل بسكة كانت الػاقعة كىحه ،مجنية (ٙ)الدػرة وىحه ، 

 (ٚ) .السجيشة إلى يياجخكا أف
 (ٛ).اليجخة قبل بسكة ندلت )عبذ( سػرة :قال اإلمام الرالحي -

                                                           

 (ٜٖٛ/ ٔ) إتقاف البخىاف في عمـػ القخآف، د. فزل عباس (ٔ)

 (ٖٕٛ، ٖٕٚ/ ٚتفديخ السشار ) (ٕ)

 يعشي سػرة البقخة. (ٖ)

 باخترار. (ٕ٘ٔ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)

 ٖٓسػرة األنفاؿ، اْلية:  (٘)

 سػرة األنفاؿ. يعشي (ٙ)

 باخترار. (ٖٖٕ/ ٖ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٚ)

 (ٕٜ/ ٛ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٛ)
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 ابغ عغ السشحر كابغ (ٔ)الصبخاني كركػ  :قال اإلمام الرالحي -
 ،جسمة ليال بسكة األنعام سػرة ندلت: قاؿ - عشيسا هللا رضي - عباس
 (ٕ).بالتدبيح يجأركف  ممظ ألف سبعػف  كحػليا
 مغ (ٖ)اْلية ىحه في أف عمى اإلجساع انعقج :قال اإلمام الرالحي -

 ،مجنّية وىي ،غيخىا في ليذ ما بو كالتشػيو  لمشبي تعالى هللا تعطيع مغ
 السأل في عشجه  نبيو بسشدلة عباده تعالى إخباره مشيا لسقرػدكا

 (ٗ)...األعمى
 في - تعالى هللا رحسو - الذيخقاؿ  :قال اإلمام الرالحي

 ابغ عغ ،ندل ما قجيع مغ بعجىا واألربعة (ٙ)الدػرة ىحه: »(٘)مشاسباتو
 كالكيف إسخائيل بشي سػرة في قاؿ أنو - عشو تعالى هللا رضي - مدعػد

 -الّتالد .(ٚ)«تالدؼ مغ كىغّ  األكؿ العتاؽ مغ ىغّ : كاألنبياء كشو مخيعك 
 في كجو كىحا قجيسا، حفع مسا أؼ - الالـ كتخفيف الفػقية السثشاة بكدخ

 عمى مذتسمة ككميا ،مكّيات وكػنيا الشدول قجم في اشتخاكيا وىػ تختيبيا،
  (ٛ).القرز

الرالحي كعشايتو كمغ خالؿ ما سبق يتزح لشا مجػ اىتساـ اإلماـ 
 ببياف السكي كالسجني مغ آيات القخآف الكخيع كسػره.

                                                           

 (ٖٜٕٓٔحجيث ) (ٕ٘ٔ/ ٕٔ) الكبيخ لصبخاني في السعجعأخخجو ا (ٔ)

 (ٜٕٛ/ ٓٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ژ يعشي قػلو تعالى:  (ٖ)

 [ٙ٘ سػرة األحداب، اْلية:] ژڇ 

 (ٜٓٗ/ ٕٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)

 (ٖٓٔ: ص)لمديػشي  آفالقخ  تختيب يشطخ: أسخار (٘)

 يعشي سػرة اإلسخاء. (ٙ)

كتاب التفديخ،  (ٛٓٚٗحجيث ) (ٕٛ/ ٙ) البخارؼ  أخخجو البخارؼ في صحيحو صحيح (ٚ)
( كتاب التفديخ، باب سػرة األنبياء، ٜٖٚٗحجيث ) (ٜٙ/ ٙ)باب سػرة بشي إسخائيل، 

 غيخه.  ( كتاب فزائل القخآف، باب تأليف القخآف، كأخخجوٜٜٗٗحجيث ) (٘ٛٔ/ ٙ)

 باخترار. (ٗ/ ٖ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٛ)
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 .أضثاب نسول انقرآن انكريى: اخلايص ادلثحث
بأسباب الشدكؿ اىتساما كبيخا، كاستعاف بيا عمى  اىتع اإلماـ الرالحي

تفديخ اْليات كتػضيحيا، فشججه كثيخا ما يقػؿ: إف ىحه اْلية ندلت في 
واالىتسام بأسباب الشدول ىػ الجانب كحا فشدلت آية كحا، كحا، أك حجث 

 "سبل اليجى والخشاد".كتاب األبخز في 
كتاب هللا تعالى، كؿ ضخكرية لسغ أراد تفديخ العشاية بأسباب الشد ك 

ىي أكفى ما يجب الػقػؼ كؿ أسباب الشد  الػاحجؼ:اإلماـ حتى قاؿ 
خفة تفديخ اْلية كقرج عمييا، كأكلى ما ترخؼ العشاية إلييا، المتشاع مع

 (ٔ)سبيميا، دكف الػقػؼ عمى قرتيا كبياف ندكليا.
فيع معاني  يف ؼ بياف سبب الشدكؿ شخيق قػ  كقاؿ ابغ دقيق العيج:

  (ٕ).القخآف
معخفة سبب الشدكؿ يعيغ عمى فيع اْلية، فاف العمع  كقاؿ ابغ تيسية:

  (ٖ)بالدبب يػرث العمع بالسدبب.

زاعع أنو ال شائل تحت ىحا الفغ لجخيانو  زععقاؿ اإلماـ الديػشي: "
  (ٗ)".بل لو فػائج ،كأخصأ في ذلظ ،مجخػ التاريخ

 :ما يمي مشيا ،لسعخفة سبب الشدول فػائج كثيخةإذ 
 معخفة كجو الحكسة الباعثة عمى تذخيع الحكع. -ٔ
 تخريز الحكع بو عشج مغ يخػ أف العبخة بخرػص الدبب. -ٕ

                                                           

 (ٛ)ص: لمػاحجؼ أسباب الشدكؿ  (ٔ)

، (ٛٓٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )، (ٕٕ/ ٔالبخىاف في عمـػ القخآف )يشطخ قػلو في :  (ٕ)
 (ٖلباب الشقػؿ )ص: ، (ٛٓٔ

 (ٜٖٖ/ ٖٔاكػ )مجسػع الفت، (ٙٔمقجمة في أصػؿ التفديخ البغ تيسية )ص:  (ٖ)

 (ٜٓٔ/ ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف ) (ٗ)
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قػـ الجليل عمى تخررو فإذا عخؼ أف المفع قج يكػف عاما كي -ٖ
فإف دخػؿ صػرة الدبب  ،الدبب قرخ التخريز عمى ما عجا صػرتو

  .كإخخاجيا باالجتياد مسشػع ،قصعي
  .دفع تػىع الحرخ -ٗ
 (ٔ) .معخفة اسع الشازؿ فيو اْلية كتعييغ السبيع فييا -٘

كال يحل القػؿ في أسباب ندكؿ الكتاب، إال قاؿ اإلماـ الػاحجؼ: "
ػا عمى األسباب، كبحثػا عغ فلخكاية كالدساع مسغ شاىجكا التشديل، ككقبا

 (ٕ)".عمسيا كججكا في الصالب
 ومغ أمثمة اىتسام اإلمام الرالحي بأسباب الشدول ما يمي:

 قاؿ جيل أبا أف عمي عغ التخمحؼ كأخخج قال اإلمام الرالحي: -
    ۆ ۆ ژ تعالى هللا ندؿأف بو جئت ما نكّحب كلكغ نكّحبظ ال إّنا  لمشبي

 (ٗ) .(ٖ) ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ
 السصمب عبج بشي  الشبي دعا كقج... قال اإلمام الرالحي:  -
 بأفزل قػمو جاء شابا أعمع ما أني: ليع قاؿ حزخكا فمسا بو، ليجتسعػا

 بو فرجؽ دعػتو، كبمغيع كاْلخخة، الجنيا بخيخ جئتكع فمقج بو، جئتكع مسا
 الشاس أشج مغ كزكجتو ىػ ليب أبػ عسو ككاف آخخكف، ككحب بعزيع

                                                           

 (ٓٔٔ ،ٜٓٔ /ٔاإلتقاف في عمـػ القخآف )، (ٕٕ/ ٔالبخىاف في عمـػ القخآف ) (ٔ)

 (ٛ)ص: لمػاحجؼ أسباب الشدكؿ  (ٕ)

  ٖٖسػرة األنعاـ، مغ اْلية:  (ٖ)
باب  كتاب تفديخ القخآف، (ٖٗٙٓحجيث ) (ٕٔٙ/ ٘)كالحجيث أخخجو التخمحؼ في سششو 
 بغ الخحسغ عبج أخبخنا: قاؿ مشرػر بغ إسحاؽ حجثشا كمغ سػرة األنعاـ، كقاؿ التخمحؼ:

 نحػه فحكخ ،  لمشبي قاؿ جيل أبا أف ناجية، عغ إسحاؽ، أبي عغ سفياف، عغ ميجؼ،
 ، كضعف األلباني إسشاده األكؿ، كسا في ضعيف «أصح كىحا عمي، عغ فيو يحكخ كلع»

 (ٖٕٖٓحجيث ) (ٖ٘ٗ/ ٕ) خخجو الحاكع في السدتجرؾكأ (ٖٗٚ: ص) التخمحؼ سشغ
، كخالفو «يخخجاه كلع الذيخيغ شخط عمى صحيح حجيث ىحا»كتاب التفديخ، كقاؿ: 

 شيئا. لشاجية خخجا الحىبي فقاؿ: ما

 (ٚٔ، ٙٔ، ٔٔ/السقجمة) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)
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 قػلو فشدؿ دعػتشا؟ أليحا لظ، تبا: قائال ليب أبػ بو ىتف فقج عميو، قدػة
 (ٕ).السدج سػرة آخخ إلى.. (ٔ)ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ: تعالى

لسدألة أن العبخة بعسػم المفع ال  اإلمام الرالحي تعخضكسا 
 ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: تعالى قاؿبخرػص الدبب، كسا في قػلو: 

(ٖ)ژ ڻ ں ں
 تبػؾ، غدكة عغ السخّمفيغ في ندلت كإف ،اْلية  

 كفي ،لغيخىع عاّمة لكشيا تػبتيع، تساـ مغ ىي التي التصػع صجقة كفي
 سكغٌ  صمػاتو لسغ إال نجفعيا ال: الدكاة مانعػ قاؿ كليحا. السفخكضة الدكاة
 ىػ كسا مدتحقييا عمى كيفّخقيا أربابيا مغ الدكاة يأخح  كاف كقج لشا،

 (ٗ).معخكؼ معمػـ
فاإلمام الرالحي ىشا يذيخ إلى أن العبخة بعسػم المفع ال بخرػص 

 الدبب.
 ،العشاية بأسباب الشدكؿ ال تعشى قرخ الحكع عمى مغ ندؿ بذأنوك 

القػؿ بتعجية اْليات الى غيخ أسبابيا جعل جسيػر األصػلييغ يحىبػف ك 
 (٘) ."العبخة بعسـػ المفع ال بخرػص الدبب"ف أالى 

فخاد الدبب أالعاـ يذسل  القخآني الشزمغ ىشا قخر العمساء أف ك 
بعيشو شخز  عمى تقرخف أف عسػميات القخآف ال يعقل أل ه؛فخادأكغيخ 

 ال تتجاكزه إلى غيخه.

                                                           

 ٔسػرة السدج، اْلية:  (ٔ)

 (ٚٔ ،ٙٔ/السقجمة) العباد خيخ سيخة في ادكالخش اليجػ سبل (ٕ)

 ٖٓٔسػرة التػبة، مغ اْلية:  (ٖ)

 (ٕٙٗ، ٕ٘ٗ/ ٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٗ)

ركضة ، (ٕ٘ٔ/ ٖالسحرػؿ لمخازؼ )، (ٗ٘ٔ/ ٕالتمخيز في أصػؿ الفقو )يخاجع:  (٘)
األشباه كالشطائخ ، (٘ٛٔ/ ٕاإلبياج في شخح السشياج )، (ٖ٘/ ٕالشاضخ كجشة السشاضخ )

البحخ السحيط في ، (ٕٛٔنياية الدػؿ شخح مشياج الػصػؿ )ص: ، (ٖٗٔ/ ٕلمدبكي )
يتبعيا مغ األحكاـ الفخعية )ص:  القػاعج كالفػائج األصػلية كما، (ٜٕٙ/ ٗأصػؿ الفقو )

ٖٔٛ) 
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كالشاس كإف تشازعػا في المفع العاـ الػارد عمى سبب  "قاؿ ابغ تيسية: 
غ: إف عسػمات ىل يختز بدببو أـ ال؟ فمع يقل أحج مغ عمساء السدمسي

الكتاب كالدشة تختز بالذخز السعيغ، كإنسا غاية ما يقاؿ: إنيا تختز 
 بشػع ذلظ الذخز فيعع ما يذبيو، كال يكػف العسػـ فييا بحدب المفع.

كاْلية التي ليا سبب معيغ، إف كانت أمخا كنييا فيي متشاكلة لحلظ 
ـ فيي الذخز كلغيخه مسغ كاف بسشدلتو، كإف كانت خبًخا بسجح أك ذ

 (ٔ)."ذخز كغيخه مسغ كاف بسشدلتو أيًزامتشاكلة لحلظ ال
العمة في ندول اآلية عقب سببيا،  اإلمام الرالحي وأحيانا يحكخ

 بغ جابخ عغ الذيخاف ركػ  (ٕ)ژ      ھ ھ ژ: تعالى قاؿ :كسا في قػلو
 عغ يحجث كىػ قاؿ  هللا رسػؿ أف -عشيسا تعالى هللا رضي -هللا عبج
 برخي  فخفعت الدساء مغ صػتا سسعت إذ أمذي أنا بيشا: »الػحي فتخة
 واألرض الدساء بيغ كخّسي عمى جالذ بحخاء جاءني الحي السمظ فإذا

 زّممػني زّممػني :لفع كفي - «دثخوني دثخوني فقمت فخجعت مشو فخعبت
(ٖ)ژ     ۓ  ے ے      ھ ھ ژ: تعالى هللا ندؿأف -

  .(ٗ) 
 دول اآلية ثع قال معقبا عميو:ذكخ اإلمام الرالحي ىحا الدبب لش

 الستمّفف: كالسجثخ. الشدكؿ حيغ عمييا كاف التي الحالة مغ مذتق اسع كىػ
 داالً  التاء فقمبت ،تجّثخ مغ ألنو ؛الستجثخ كأصمو ،الثياب كىػ الجثار في

 :قػلو عقب ژ ھ ھ ژ: ندؿ كإنسا: الػرد بغ القاسع أبػ قاؿ. كأدغست
 يعتخؼ  الحؼ البخد مغ الجثار بو أريج لالتدم ىحا أف ألجل ؛«زممػني»

                                                           

 (ٙٔمقجمة في أصػؿ التفديخ البغ تيسية )ص:  (ٔ)

 ٔسػرة السجثخ، اْلية:  (ٕ)

 ٕ، ٔرة السجثخ، اْليتاف: سػ  (ٖ)

( كتاب التفديخ، باب سػرة ٕٕٜٗحجيث ) (ٔٙٔ/ ٙ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٗ)
، كمدمع في ژ﮲﮳  ژ : قػلو ( كتاب التفديخ، بابٕٜٗٗحجيث ) (ٕٙٔ/ ٙ)السجثخ، 

،   هللا رسػؿ إلى الػحي بجء ( كتاب اإليساف، بابٔٙٔحجيث ) (ٗٗٔ/ ٔ)صحيحو 
 كأخخجو غيخىسا.
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 أييا يا أؼ ،تدمل مغ السصمػب بالسعشى مخاشبة ،كالسحسػـ ألنو ؛الخكع
 ،الخكع ذلظ مغ لو تأنيباً  ؛اإلنحار في كخح الّجثار ىحا دع السجثخ السدمل

 فتخّػؼ حاجة في أرسمتو لسغ تقػؿ كسا. بو أمخ ما فعل عمى كتشذيصاً 
 أييا يا: قمت كلػ. كّجيتظ فيسا امس الستخّػؼ أييا يا: بيتو في كجمذ

 بيتو في جمذ أجمو مغ الحؼ بالسعشى بجأه  لكغ الستقاـ بيتو في الجالذ
 (ٔ).لو التشذيط في كأبمغ تخّػفو مغ كآمغ لو آنذ

ييتع كثيخا ببيان درجة األحاديث الػاردة في سبب  الرالحيواإلمام 
حتى يتػصل إلى الجسع بيشيا  ندول اآليات، ويقارن بيغ األسباب الػاردة

 ندكؿ أف عمى مدعػد ابغ حجيث دؿّ أو يبيغ الخاجح مشيا، كسا في قػلو: 
 ،كالشدائي كصّححو، كالتخمحؼ ،أحسج اإلماـ كركػ  ،بالسجيشة كاف اْلية ىحه
 ندأؿ شيئا أعصػنا: لييػد قخير قالت: قاؿ عباس ابغ عغ ،حباف كابغ
 ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ژ :فشدلت ،خكحال عغ سمػه: فقالػا. الخجل ىحا عشو

 ،كثيخا عمسا أكتيشا: »قالػا. (ٕ)ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 :كجل عد هللا فأندؿ. «كثيخا خيخا أكتي فقج التػراة  أكتي كمغ التػراة، أكتيشا

       حئ جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ ژ

(ٖ)ژ مئ
 .(ٗ)  

                                                           

 (ٜٓ٘/ ٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)

  ٘ٛسػرة اإلسخاء، اْلية:  (ٕ)

  ٜٓٔسػرة الكيف، اْلية:  (ٖ)

( كقاؿ أحسج شاكخ في تعميقو عميو: ٜٖٕٓحجيث ) (ٙ٘/ ٖ)أخخجو أحسج في مدشجه  (ٗ)
( كتاب تفديخ ٖٓٗٔحجيث ) (٘٘ٔ/ ٘)إسشاده صحيح، كأخخجو التخمحؼ في سششو 

 ىحا مغ غخيب صحيح حدغ حجيث ىحا باب كمغ سػرة بشي إسخائيل، كقاؿ:القخآف، 
كتاب  (ٜٖٔٙحجيث ) (ٜٚ٘/ ٕ) الرحيحيغ عمى كأخخجو الحاكع في السدتجرؾ .الػجو

 يخخجاه، كأقخه الحىبي، كأخخجو غيخىع. كلع اإلسشاد صحيح حجيث التفديخ، كقاؿ: ىحا
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 صحيح رجاؿ رجالو سشج: الحي بعج ذكخه ليحا الحجيثثع قال الر
 امتحاف باب في كسبق نحػه، آخخ كجو مغ إسحاؽ ابغ كركاه  مدمع،

 .نبي إال يعخفيا ال بأشياء  هللا رسػؿ السذخكيغ
: قاؿ يدار بغ عصاء عغ جخيخ كابغ إسحاؽ ابغ كركػ  ثع قال:

  هللا رسػؿ ىاجخ فمسا ،(ٔ)ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ژ :بسكة ندلت
 ىئ ېئ ېئ  ژ: تقػؿ أنظ بمغشا دمحم، يا: فقالػا ييػد أحبار أتاه السجيشة إلى

: فقالػا.  «عشيتكع بل ال: »قاؿ قػمظ؟ عشيت أـ أفعشيتشا ژ ی ىئ ىئ
  هللا رسػؿ فقاؿ.  «شيء كل تبياف كفييا التػراة  أكتيشا أّنا تتمػ إنظ»
 هللا كأندؿ ، «انتفعتع بو عسمتع إف ما هللا آتاكع كقج ،قميل هللا عمع في ىي»

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ: كجل عد

 مت خت حت  جت يب ىب مب  خب حب جب ىئيئ      مئ حئ جئ  ی

 (ٖ) .(ٕ)ژ  حج يث ىث مث يتجث ىت
 بسكة، ندلت اْليةعمى أف  عصاء كأثخ (ٗ)عباس ابغ حجيث كدؿّ 

 في سكػتو كيحسل الشدكؿ، بتعجد  مدعػد ابغ حجيث كبيغ بيشيسا كجسع
 في فسا وإال ذلظ، ساغ إف ذلظ في بياف مديج تػقع عمى الثانية السخة

  .أصحّ  الرحيح
 استػػ  إذا: »(٘)اإلتقاف في - تعالى هللا رحسو - الذيخ كقاؿ
 نحػ أك القرة حاضخ راكيو بكػف  أحجىسا فيخجح الرحة في اإلسشاداف

 كحجيث مدعػد ابغ حجيث لو مثاال ذكخ ثع ، «التخجيحات كجػه مغ ذلظ
                                                           

  ٘ٛسػرة اإلسخاء، مغ اْلية:  (ٔ)

  ٕٛ، ٕٚف، اْليتاف: سػرة لقسا (ٕ)

 (٘ٗ٘، ٗٗ٘/ ٚٔ) في تفديخه الصبخؼ  أخخجو ابغ جخيخ (ٖ)

في الشدخة السصبػعة مغ سبل اليجػ كالخشاد: )ابغ مدعػد(، كالرػاب )ابغ عباس(؛  (ٗ)
 ألف الكالـ ال يدتقيع إال بو.

 (ٕٓٔ/ ٔ) القخآف عمـػ في يشطخ: اإلتقاف (٘)
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 فأ يقتزي -عباس ابغ حجيث أؼ -فيحا» :قاؿ ثع. حكػريغالس عباس ابغ
 البخارؼ  ركاه  ما أف رجح كقج.  «خالفو األكؿ كالحجيث بسكة، ندلت اْلية
 (ٔ) .القرة حاضخ كاف مدعػد ابغ كبأف غيخه، مغ أصح

: السكي الخابعسبق تحقيق القػؿ في ىحه السدألة في )السبحث قمت: 
 .كالسجني(

 سألػه فيسا - تعالى كقاؿفي مػضع آخخ:  اإلمام الرالحيوقال 
 ژ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ ليع ژ ۆئ  ژ: - البجف بو يحيا الحؼ الخكح مغ عشو
 عمسو إلى بالشدبة (ٕ)ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ژ. تعمسػنو ال عمسو أؼ

  .تعالى
 عغ التخمحؼ كركاه . مّكية اْلية ىحه أف عمى يجؿ إسحاؽ ابغ ككالـ

 .مدمع رجاؿ كرجالو ،(ٖ)عباس ابغ
 فشدلت بالسجيشة الخكح عغ  الشبي سألػا الييػد أف الرحيحيغ كفي

 (ٗ).اْلية ىحه
                                                           

 (ٖٙٛ ،ٖ٘ٛ /ٖ) عبادال خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)

  ٘ٛسػرة اإلسخاء، مغ اْلية:  (ٕ)

 عغ سمػه: فقاؿ الخجل، ىحا ندأؿ شيئا أعصػنا: لييػد قخير قالت: قاؿ عباس، ابغ عغ (ٖ)
وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ژ  تعالى هللا فأندؿ الخكح، عغ فدألػه الخكح،

 أكتي فقج التػراة  تيأك  كمغ التػراة، أكتيشا كثيخا عمسا أكتيشا: قالػا ، ژېئ ىئ ىئ ىئ ی 
 .اْلية آخخ إلى  ژۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  ېئ   ېئ ىئ       ژ  فأندلت كثيخا، خيخا
حجيث  (٘٘ٔ/ ٘) في سششو (، كالتخمحؼٜٖٕٓحجيث ) (ٙ٘/ ٖ)أحسج في مدشجه  )أخخجو
 صحيح حدغ حجيث إسخائيل، كقاؿ: ىحا بشي سػرة كمغ: كتاب التفديخ، باب (ٖٓٗٔ)

( ٕٕ٘ٔٔحجيث ) (ٚٙٔ/ ٓٔ) الكبخػ  كأخخجو الشدائي في الدشغ .الػجو ىحا غم غخيب
، كأخخجو   ژ...ۇئ ۆئ       ۆئ        ۈئ       ۈئ ېئ  ېئ   ېئ ىئ       ژ : تعالى التفديخ، باب قػلو كتاب

 غيخىع(.

: تعالى هللا قػؿ باب ( كتاب العمع،ٕ٘ٔحجيث ) (ٖٚ/ ٔ)أخخجو البخارؼ في صحيحو  (ٗ)
ژ  ( كتاب التفديخ، بابٕٔٚٗحجيث ) (ٚٛ/ ٙ)،  ژىئ ی ېئ ېئ ىئ ىئ ژ 

( كتاب صفة ٜٕٗٚحجيث ) (ٕٕ٘ٔ/ ٗ)، كمدمع في صحيحو  ژوئ وئ ۇئۇئ 
وئ ژ : تعالى كقػلو الخكح عغ  الشبي الييػد سؤاؿ القيامة كالجشة كالشار، باب

 ، كأخخجو غيخىسا.ژوئ ۇئۇئ 
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 في سكػتو كيحسل ،الشدول يتعّجد بأن الجسع ويسكغ: الحافع قاؿ
 (ٔ) .أصحّ  الرحيح في فسا وإال ،ذلظ في بياف مديج تػّقع عمى الثانية السخة

ية، ضعف سبب الشدول الػارد في اآل اإلمام الرالحيوأحيانا يبيغ 
 الكالـ في فرل سػاء مغ جية الدشج أو مغ جية الستغ، كسا في قػلو:

: قاؿ  أنو حجيث .ألبػيو  الشبي استغفار عغ الشيي أحاديث عمى
 جب ىئيئ مئ حئ  جئ ی ژ فشدؿ «أبػاي فعل ما شعخى  ليت»

 جخيخ ابغ ركاه  (ٖ).ّللاَّ  تػفاه حتى ذكخىسا فسا ،(ٕ)ژ    ىب مب خب حب
. حجة بو تقػـ ال ضعيف كسشجه ،مخسال لقخضىا كعب بغ دمحم عغ كغيخه
 ضعيف كسشجه ،معزل كىػ ،نحػه عاصع أبي بغ داكد عغ أيزا كركػ 

 .حجة بو تقػـ ال
 والبالغة األصػل جية مغ أخخى  بػجػه مخدود الدبب ىحا إن ثع
 في كميا بعجىا كمغ اْليات ىحه قبل مغ اْليات أف كذلظ ،البيان وأسخار
   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ تعالى قػلو مغ الييػد

  ہ  ہ   ہ  ہ ۀ ۀ ژ   : قػلو إلى (ٗ)ژ چ چ چ ڃ

 ڎ ڌ ژ قػلو كىػ ،بو صجرت ما بسثل القرة كاختتست ،(٘)ژ ھھ

                                                           

 (ٖٓ٘/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٔ)

 ٜٔٔػرة البقخة، اْلية: س (ٕ)

حجيث  (ٜٖٗ/ ٔ) األعخابي في معجسو ، كابغ(ٕٜٕ/ ٔ)عبج الخزاؽ في تفديخه  أخخجو (ٖ)
، كقاؿ أحسج شاكخ في تعميقو عمى ركايتيغ (ٛ٘٘/ ٕ)(، كابغ جخيخ في تفديخه ٔ٘ٚ)

 تقـػ ال كالسخسل. تابعي القخضي سميع بغ كعب بغ دمحم فإف مخسالف، لمحجيث: الحجيثاف
 نذيط بغ عبيجة بغ مػسى: راكييسا بزعف أيًزا، ضعيفاف إسشاداف ىسا ثع حجة، بو

 ججا. ضعيف: الخبحؼ

 ٓٗسػرة البقخة، اْلية:  (ٗ)

 ٕٗٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (٘)
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 ژ ژ ژ    ڈ ڈ ڎ

 :الجحيع بأصحاب السخاد أف فتبيغ ،اْليتيغ (ٔ)
 حسيج بغ عبج ركػ . األثخ في بو مرخحا ذلظ كرد كقج ،الكتاب أىل كفار

 السؤمشيغ، نعت في آيات أربع البقخة أكؿ مغ: قاؿ مجاىج غع كالفخيابي
 كمغ السشافقيغ، نعت في آية عذخة كثالث الكافخيغ، نعت في كآيتاف
 (ٕ).إسخائيل بشي في كمائة عذخيغ إلى آية أربعيغ

 ،الييػد فييا خػشب ما وأكثخ مجنية، الدػرة أن ذلظ: يؤيج ومسا
 ىػ كسا الشار مغ عطع لسا اسع الجحيع أف السشاسبة حيث مغ ذلظ كيخشح

 كزره كاشتج كفخه عطع مغ السشدلة بيحه فالالئق... كاْلثار المغة مقتزى
 بسطشة ىػ مغ ال عمع، بعج كجحج كحخؼ كبجؿ الجعػة، عشج كعانج

 .التخفيف
 لقخابتو (ٖ)عحابا الشار أىل أىػف  أنو شالب أبي في صح قج كاف كإذا

 فسا عسخه، كشػؿ اإلجابة مغ كامتشاعو الجعػة إدراكو مع بو، كبخه  مشو
 كأقرخ عحرا كأبدط حبا، مشو كآكج قخبا مشو أشج ىسا المحيغ بأبػيو ضشظ
 يذجد كأف الجحيع شبقة في أنيسا بيسا يطغ أف ّللاَّ  فسعاذ عسخا؟ مشو

 (ٗ) .ذكؽ  أدنى لو مغ يفيسو ال ىحا ،العطيع العحاب عمييسا

                                                           

 ٕٕٔسػرة البقخة، مغ اْلية:  (ٔ)

 (ٜ٘/ ٔ) السشثػر ، كأكرده الديػشي في الجر(ٜٕٙ/ ٔ)أخخجو ابغ جخيخ في تفديخه  (ٕ)
 مجاىج. عغ السشحر كابغ جخيخ كابغ الزخيذ كابغ حسيج بغ كعبج كعداه إلى الفخيابي

 ُمْشَتِعلٌ  َوُىػَ  َشاِلٍب، َأُبػ َعَحاًبا الَشارِ  َأْىلِ  َأْىَػنُ : »َقاؿَ   هللاِ  َرُسػؿَ  َأفَّ  َعبَّاٍس، اْبغِ  َعغِ  (ٖ)
( ٔٙ٘ٙحجيث ) (٘ٔٔ/ ٛ)ي صحيحو )أخخجو البخارؼ ف «ِدَماُغوُ  ِمْشُيَسا َيْغِمي ِبَشْعَمْيغِ 

 (ٜٙٔ/ ٔ) -كالمفع لو  –كتاب الخقاؽ، باب صفة الجشة كالشار، كمدمع في صحيحو 
 ( كتاب اإليساف، باب أىػف أىل الشار عحابا، كأخخجو غيخىسا.ٕٕٔحجيث )

 باخترار. (ٕ٘ٔ ،ٕٗٔ /ٕسبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ) (ٗ)
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 ٿ ژ :تعالى قػلو ندكؿ سبب في يخكػ  ما كأما" وكسا في قػلو:

 ژ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ

  الشبي أف مغ (ٔ)
 .اْلية فشدلت ألمو استغفخ

 جخيخ كابغ مدعػد، ابغ عغ الحاكع فخكاه   (ٕ)
 ابغ عغ كالىسا عكخمة، شخيق مغ كالصبخاني العػفي، عصية شخيق مغ

 .بسكة قبخىا أف كفيو: قاؿ بخيجة عغ مخدكيو كابغ ،عباس
 صححو كإف مدعػد ابغ حجيث فأما: تعالى ّللاَّ  رحسو (ٖ)الذيخ قاؿ

 ،ىانئ بغ أيػب سشجه في: فقاؿ مخترخه في الحىبي تعقبو فقج الحاكع
 مخالفتو وىي ثانية عمة كلو. صحتو في تقجح عمة فيحه. معيغ ابغ ضعفو

 أبي مػت عقب بسكة ندلت اآلية ىحه أن وغيخه البخاري  صحيح في لسا
: عمتاف فمو عباس ابغ حجيث كأما .(ٗ)لو  الشبي واستغفار شالب

 فمو بخيجة حجيث كأما. إسشاده كضعف سبق كسا الرحيح لمحجيث مخالفتو
 بعج سعج ابغ قاؿ: كالثانية. اْلية ندكؿ سبب في السخالفة إحجاىسا: عمتاف

 .باألبػاء كقبخىا بسكة قبخىا كليذ غمط ىحا :تخخيجو
                                                           

 ٖٔٔة: سػرة التػبة، مغ اْلي (ٔ)

( كتاب ٕٜٕٖحجيث ) (ٖٙٙ/ ٕ)أخخجو الحاكع في السدتجرؾ عمى الرحيحيغ  (ٕ)
، كخالفو الحىبي «الدياقة بيحه ىكحا يخخجاه كلع شخشيسا عمى صحيح»التفديخ، كقاؿ: 

/ ٔٔ) الكبيخ معيغ. كأخخجو الصبخاني في السعجع ابغ ضعفو ىانىء بغ فقاؿ: أيػب
 ، كأخخجو غيخىع.(ٕٔ٘/ ٗٔ)صبخؼ في تفديخه (، كابغ جخيخ الٜٕٗٓٔحجيث ) (ٖٗٚ

 أؼ اإلماـ الديػشي. (ٖ)

 َكِعْشَجهُ   الشَِّبيُّ  َعَمْيوِ  َدَخلَ  الَػَفاُة، َحَزَخْتوُ  َلسَّا َشاِلبٍ  َأَبا َأفَّ  َأِبيِو، َعغْ  الُسَديِِّب، اْبغِ  َعغِ  (ٗ)
 َجْيلٍ  َأُبػ َفَقاؿَ  «ّللَاِ  ِعْشجَ  ِبَيا َلظَ  ُأَحاجُ  َكِمَسةً  ،ّللَاُ  ِإال ِإَلوَ  الَ  ُقلْ  َععِّ، َأيْ : »َفَقاؿَ  َجْيٍل، َأُبػ

 َحتَّى ُيَكمَِّساِنِو، َيَداالَ  َفَمعْ  الُسصَِّمِب، َعْبجِ  ِممَّةِ  َعغْ  َتْخَغبُ  َشاِلٍب، َأَبا َيا: ُأَميَّةَ  َأِبي ْبغُ  ّللاَِّ  َكَعْبجُ 
 َلعْ  َما َلَظ، أَلْسَتْغِفَخنَ : »  الشَِّبيُّ  َفَقاؿَ  الُسصَِّمِب، َعْبجِ  ةِ ِممَّ  َعَمى: ِبوِ  َكمََّسُيعْ  َشْيءٍ  آِخخَ  َقاؿَ 
: التػبة] ژ.....ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ژ : َفَشَدَلْت  «َعْشوُ  ُأْنوَ 

 ژک ک ک گ گ ژ : َكَنَدَلْت [. ٖٔٔ
 السذخؾ قاؿ إذا ( كتاب الجشائد، بابٖٓٙٔحجيث ) (ٜ٘/ ٕ))أخخجو البخارؼ في صحيحو 

 قرة ( كتاب مشاقب األنرار، بابٖٗٛٛحجيث ) (ٕ٘/ ٘)، هللا إال إلو ال: السػت عشج
ٿ ٿ      ٿ ٹ ژ : قػلو ( كتاب التفديخ، باب٘ٚٙٗحجيث ) (ٜٙ/ ٙ)شالب،  أبي

: قػلو بابكتاب التفديخ، ( ٕٚٚٗحجيث ) (ٕٔٔ/ ٙ)، ژٹ ٹ  ٹ ڤ 
 . (ژک ک ک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ ژ 
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  الشبي أف صخؽ ال ىحه كأصح: - تعالى ّللاَّ  رحسو - الذيخ قاؿ
 ركاه  (ٕ).اليػـ ذلظ مغ باكيا أكثخ رئي فسا (ٔ)ُمَقشَّعٍ  َأْلفِ  في أمو قبخ زار

 مخالفة فيو كليذ لو، عمة ال القجر كىحا[. بخيجة] عغ كصححو الحاكع
 لسجخد البكاء يكػف  كقج االستغفار، عغ نيي كال األحاديث، مغ لذيء
 (ٖ) ه.كنحػ  تعحيب سبب غيخ مغ السػتى زيارة عشج تحرل التي الخقة

فاإلمام الرالحي يدتجل ىشا عمى ضعف سبب الشدول الػارد في اآلية 
يشافي السعشى الػارد في ىحا الدبب،  اْلياتسياؽ  أف، كببزعف إسشاده

. ثع يدتجؿ عمى بصالف الييػد في كميا بعجىاك  اْليات ىحه قبلفاْليات 
الييػد،  فييا خػشب ما كأكثخ مجنية،ىحا الدبب أيزا بكػف سػرة البقخة 

 البخارؼ  صحيح في لسا كسا يدتجؿ عمى ضعف ىحا الدبب بسخالفتو
 الشبي كاستغفار شالب أبي مػت عقب بسكة ندلت اْلية ىحه مغ أف كغيخه
 لو. 

كصشيع اإلماـ الرالحي ىشا في غاية الحدغ.
 ا"..... م ومغ أمثمة تعقبو ألسباب الشدول الزعيفة أيزا قػلو:

 مغ الصبخاني ركاه  ،الزحى سػرة ندكؿ سبب مغ (ٗ)إسحاؽ ابغ ذكخه
 مػلى إسساعيل شخيق كمغ. عباس ابغ عغ ضعيف، كىػ العػفي، شخيق

 .جسعيا التي الديخة في الّتيسي سميساف ذكخه الدبيخ آؿ
                                                           

الحِ  ُمَغصِّى َفاِرسٍ  َأْلفِ  ِفي: َأؼْ  ٍع،ُمَقشَّ  َأْلفِ  ِفي (ٔ)  (ٖٙٗ/ ٘) لمبغػؼ  الدشة )شخح .ِبالدِّ

 تػاريخ كتاب (ٕٜٔٗحجيث ) (ٔٙٙ/ ٕ) الرحيحيغ عمى أخخجو الحاكع في السدتجرؾ (ٕ)
 كلع الذيخيغ شخط عمى صحيح حجيث ىحا كقاؿ:السخسميغ، ك األنبياء مغ الستقجميغ

( ٓ٘ٛٛحجيث ) (ٜٙٗ/ ٔٔ) اإليساف البييقي في شعب يخخجاه، كأقخه الحىبي، كأخخجو
القبمة،  أىل مغ مات مغ عمى الرالة في باب كىػ اإليساف شعب مغ كالدتػف  الخابع
 القبػر.  زيارة في فرل

 (ٕٙٔ - ٕٗٔ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٖ)

 حتى ذلظ مثل فتخة  الشبي عغ الػحي فتخ ثع: قاؿ إسحق ابغ يذيخ إلى ما ركؼ عغ (ٗ)
 قج صاحبي يكػف  أف خذيت لقج: مشو ذلظ أبمغ مسا نفدو في قاؿ ثع كأحدنو، عميو شق

ڃ ژ  أكخمو الحؼ كىػ بو، لو يقدع ، «كالزحى» بدػرة جبخيل فجاء ككدعشي، قالني

 (ٖ٘ٔ: ص) . )سيخة ابغ اسحاؽژڃ چ چ   چ    
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 ركاه  ما كيخالفيا بحاؿ، تثبت ال الخكايات ىحه ككل: (ٔ)الحافع قاؿ
 تعالى ّللاَّ  رضي - البجمي سفياف بغ جشجب عغ ندكليا سبب في الذيخاف

 امخأة  فجاءت ،ثالثا أك ليمتيغ يقع فمع اشتكى  ّللاَّ  رسػؿ أف - عشو
 ليمتيغ مشح يقخبظ لع تخكظ قج شيصانظ يكػف  أف ألرجػ إني دمحم يا: فقالت

 (ٕ) .الدػرة آخخ إلى  ژ ڄ ژ: تعالى ّللاَّ  ندؿأف ثالث، أك
 ندكؿ سبب في التي الفتخة أف الحقك : (ٖ)تعالى ّللاَّ  رحسو الحافع قاؿ

 كىحه أياما دامت فإنيا الػحي ابتجاء في السحكػرة الفتخة غيخ الزحى سػرة
 ما األمخ كتحقيق ،الخكاة  بعس عمى فاختمصتا ثالثا، أك ليمتيغ إال تكغ لع

 .بيشتو
 .نحػه (ٗ)كثيخ ابغ الحافع كذكخ

 شيء دكليان سبب في إسحاؽ البغ الديخة في ككقع: (٘)الحافع اؿق
 القخنيغ ذؼ عغ  ّللاَّ  رسػؿ سألػا لسا السذخكيغ أف ذكخ فإنو ،آخخ
 ليمة، عذخ اثشتي جبخيل عميو فأبصأ يدتثغ، كلع بالجػاب ككعجىع ،كغيخه

 ما كبجػاب الزحى بدػرة جبخيل فشدؿ السذخكػف  كتكّمع صجره فزاؽ
 .سألػا

 يكػف  أف يجػز لكغ ،بعيج ىشا الزحى سػرة كندكؿ: الحافع قاؿ
 إلى القرتيغ إحجػ الخكاة  بعس فزعّ  متقاربا، القرتيغ في الدماف

  .بسجة بعجه كاف كإنسا السبعث، ابتجاء في يكغ لع مشيسا ككلّ  األخخػ،

                                                           

 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٔ)

ڃ ڃ ژ  ( كتاب التفديخ، بابٜٓ٘ٗحجيث ) (ٕٚٔ/ ٙ)و البخارؼ في صحيحو أخخج (ٕ)

 ( كتاب الجياد كالديخ، بابٜٚٚٔحجيث ) (ٕٕٗٔ/ ٖ)كمدمع في صحيحو  ژچ چ   چ    
 كالسشافقيغ، كأخخجو غيخىسا.  السذخكيغ أذػ مغ  الشبي لقي ما

 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (ٖ)

 (ٕ٘ٗ، ٕٗٗ/ ٛ)آف العطيع البغ كثيخ  يشطخ: تفديخ القخ  (ٗ)

 (ٓٔٚ/ ٛ) حجخ البغ البارؼ  يشطخ: فتح (٘)
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 جبخيل إبصاء سبب أف يعخؼ ال مغ فيو بإسشاد (ٔ)الصبخاني كعشج
 .كحلظ جبخيل عشو فأبصأ بو، يذعخ لع  سخيخه تحت كمب جخك كػف 

 لكغ ،مذيػرة سخيخه تحت الكمب كػن  بدبب جبخيل صاءإب وقزية
 ما وكلّ  الرحيح، في بسا مخدود شاذ الدػرة ىحه ندول سبب كػنيا
 (ٕ) .ثابت فغيخ خالفو

 لإلماـ الرالحي في ىحه السدألة. جيج  تحقيق كىػ
أن اآلية مختمف في سبب ندوليا،  اإلمام الرالحي وأحيانا يحكخ

 سبب في اختمف قج :ديخ، كسا في قػلوويحيل القاري عمى كتب التف
 ژ ڻ ڻ ژ: قػلو ندكؿ

 ژ  ىئ ېئ ژ: وقػلو (ٖ)

 مسا ذلظ كغيخ (ٗ)
 (٘) .التفديخ كتب محّمو

 :وأحيانا يعجد الخوايات الػاردة في سبب الشدول، كسا في قػلو
 گ گ گ گ ک ک ک ک ژ: تعالى قػلو ندول سبب في اختمف

(ٙ)ژ ڳڳ
. (ٚ)ژ ڇ     ڇ ڇ چ چ ژ: تعالى كقػلو اْليات،  

(ٛ)ژ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ژ ك ىي ندلت: قيلف. (ٚ)ژ
 محاكرة في  

                                                           
 لو فقالت كاجسا، يػما أصبح  هللا رسػؿ أف أخبختو، ميسػنة، أف عباس، عغ ابغ (ٔ)

، ىحا ىيئتظ استشكخت هللا رسػؿ يا: ميسػنة  ذلظ، عمى ذلظ يػمو  هللا رسػؿ فأقاـ اليـػ
 فشزح ماء بيجه أخح ثع فأخخج، بو فأمخ لشا، نزج تحت كاف جخك نفدو في كقع ثع

 كاعجتشي كشت قج: »  هللا رسػؿ لو فقاؿ الدالـ، عميو جبخيل لقيو أمدى فمسا مكانو،
  «صػرة كال كمب فيو بيتا نجخل ال كلكششا أجل،: فقاؿ البارحة، تمقاني أف

حجيث  (٘ٚ/ ٜ) (، ٖٚٛٗحجيث ) (ٕٔ/ ٗ)األكسط  أخخجو الصبخاني في السعجع
 تفخد الجراكردؼ، إال الدىخؼ  أخي ابغ عغ األحاديث ىحه يخك ( كقاؿ الصبخاني: لعٜٔٚٔ)

حجيث  (ٖٔٗ، ٖٓٗ/ ٖٕ) الكبيخ حسدة، ككحا أخخجو الصبخاني في السعجع بغ إبخاىيع بيا
(ٔٓٗٙ ،ٔٓٗٚ ) 

 (ٕٙٚ، ٕ٘ٚ/ ٕ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (ٕ)
 ٔٔية: سػرة الخعج، مغ اْل (ٖ)
 ٖٔسػرة الخعج، مغ اْلية:  (ٗ)
 (ٖٖٙ/ ٙ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (٘)
 ٔسػرة الحجخات، مغ اْلية:  (ٙ)
 ٖٙسػرة الشػر، مغ اْلية:  (ٚ)

 ٕسػرة الحجخات، مغ اْلية:  (ٛ)
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 جخػ  كاختالؼ،   الشبي يجؼ بيغ كعسخ بكخ أبي بيغ كانت محاكرة
 (ٔ) .  عشجه أصػاتيسا ارتفعت حّتى بيشيسا

 في  الشبي خصيب شّساس بغ قيذ بغ ثابت في ندلت: وقيل
 أقاـ ندلت فمسا ،صػتو يخفع فكاف ،صسع أذنيو في ككاف تسيع، بشي مفاخخة

 فأخبخ  الشبي تفقجه ثع عسمو، حبط قج يكػف  أف كخذي مشدلو، في
 ىمكت، أكػف  أف خذيت هللا، نبي يا: فقاؿ  الشبي فأتى فجعاه، بذأنو،
 .الّرػت جييخ امخؤ كأنا بالقػؿ، نجيخ أف -تعالى - هللا نيانا

 ا،شييج كتقتل حسيجا تعير أف تخضى أما ثابت، يا:  الشبي فقاؿ
 في األكؿ ربيع في عذخة، اثشتي سشةاليسامة  يػـ فقتل! الجّشة كتجخل
 ..... (ٕ) .الّرّجيق خالفة

 ژ  ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ژ ندلت :وقيل

 بشي غيخ في (ٖ)
 (٘) .(ٗ)تسيع

 إلى غيخ ذلظ مغ الشساذج الكثيخة ججا.

                                                           

َبْيِخ:  عغ (ٔ) ِ ْبغ الدُّ ـَ َرْكٌب ِمْغ َبِشي َتِسيٍع »َعْبج ّللاَّ ، َفَقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ: « َعَمى الشَِّبيِّ َأنَُّو َقِج
ِخ اأَلْقَخَع ْبَغ َحاِبٍذ، َقاَؿ َأُبػ َبْكٍخ: َما ِخ الَقْعَقاَع ْبَغ َمْعَبِج ْبِغ ُزَراَرَة، َقاَؿ ُعَسُخ: َبْل َأمِّ  َأمِّ

َتَفَعْت َأْصَػاُتُيَسا، َفَشَدَؿ ِفي َأَرْدَت ِإالَّ ِخاَلِفي، َقاَؿ ُعَسُخ: َما َأَرْدُت ِخاَلَفَظ، َفَتَساَرَيا َحتَّى ارْ 
 .[ َحتَّى اْنَقَزْت ٔ]الحجخات:  ژک ک ک ک گ ژ َذِلَظ: 

( كتاب السغازؼ، باٌب، كأخخجو ٖٚٙٗحجيث ) (ٛٙٔ/ ٘)في صحيحو البخارؼ  )أخخجو
 غيخه(.

 عغ  إخباره ( كتابٚٙٔٚحجيث ) (ٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ ٙٔ) في صحيحو حباف ابغ أخخجو (ٕ)
 - شساس بغ قيذ بغ ثابت ، ذكخ-أجسعيغ  عشيع هللا رضي - الرحابة مشاقب عغ

 ( كقاؿ: لعٕٗحجيث ) (ٛٔ/ ٔ) األكسط ، كالصبخاني في السعجع-عشو  تعالى هللا رضي
 الكبيخ عشو، كفي السعجع كلجه بو تفخد. حسدة بغ يحيى إال األكزاعي عغ الحجيث ىحا يخك

( ٖٗٓ٘حجيث ) (ٕٓٙ/ ٖ) جرؾ(، كالحاكع في السدتٖٓٔٔحجيث ) (ٙٙ/ ٕ) لمصبخاني
 كلع الذيخيغ، شخط عمى عشيع، كقاؿ: صحيح تعالى هللا رضي الرحابة معخفة كتاب

 كأقخَّه الحىبي في التمخيز، كأخخجو غيخىع. الدياقة، بيحه يخخجاه

 ٗسػرة الحجخات، مغ اْلية:  (ٖ)

ف حقػؽ السرصفى الذفا بتعخي) .نادكه باسسو ،ندلت في غيخ بشي تسيع :كقيلفي الذفا:  (ٗ)
 (ٖٚ/ ٕكحاشية الذسشي ) -السرصفى 

 (ٖٛٗ ،ٖٚٗ /ٔٔ) العباد خيخ سيخة في كالخشاد اليجػ سبل (٘)
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 اخلامتة
الحسج هلل رب العالسيغ، كأصمى كأسمع عمى مغ بعثو هللا رحسة 

 ،،وبعجسيغ، سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو أجسعيغ، لمعال
فقج كذفت ىحه الجراسة عغ العجيج مغ الشتائج التي كاف مغ أىسيا ما 

 يمي: 
القػؿ بأف القخآف الكخيع ندؿ إلى سساء الجنيا ليمة القجر جسمة كاحجة، ثع  -ٔ

 ندؿ بعج ذلظ مشجسا ىػ القػؿ السعتسج عشج جسيػر أىل العمع.
آف الكخيع ابتجغ إندالو في ليمة القجر، ثع ندؿ بعج ذلظ كالقػؿ بأف القخ  -ٕ

 مشجسا في أكقات مختمفة قػؿ ججيخ بالقبػؿ أيزػًا. 
مسا يجب االلتفات إليو في مػضػع ندكؿ القخآف أف ىحا االختالؼ ال  -ٖ

يؤثخ في شيء عمى نز القخآف الكخيع، فدػاء ىحا أك ذاؾ فشز القخآف 
 ف إلى نتيجة كاحجة كىي أف الشبي كاحج في كال القػليغ، كىسا يؤكال

 تمقى القخآف مفخقا في ثالث كعذخيغ سشة.
حكًسا  -عمى رأؼ القائميغ بو  –لشدكؿ القخآف الكخيع جسمة إلى الدساء  -ٗ

عجيجة، مشيا: تعطيع شأف القخآف الكخيع كتفخيع أمخه، كتعطيع شأف 
 كتذخيفو كتفزيمو. الخسػؿ 

مشجسا حكسا عجيجة ، مشيا: تثبيت فؤاد ذكخ العمساء لشدكؿ القخآف الكخيع  -٘
كتقػية قمبو، كالتجرج في تخبية ىحه األمة ، كمدايخة الحػادث   الشبي 

كالصػارغ في تججدىا كتفخقيا، كاإلرشاد إلى مرجر القخآف، كأنو كالـ هللا 
 كحجه.

أف القخآف الكخيع كمو ندؿ في الحالة التي  -وهللا أعمع - الحؼ نقصع بو -ٙ
بخيل عمى ممكيتو، كىحا ىػ الحؼ يميق بالقخآف الكخيع، كيشفي يكػف فييا ج

 أؼ احتساؿ أك تمبيذ في تمقيو.
تمقى القخآف مغ ربو دكف كاسصة ؛ ألف  القػؿ الخاجح ىػ أف جبخيل  -ٚ

 ىحا ىػ األليق بالقخآف الكخيع كاألندب بعطستو كفخامة شأنو.
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بيشو، كىحه يعاني مغ التشديل شّجة كيتربب العخؽ مغ ج كاف الشبي  -ٛ
يغيب عغ  عشجما َيغذاُه الػحُي لع تجعمو  الذجة التي كانْت تقُع بو 

كعيو، كإنسا كاف يتمقى الػحي بػعي كامل، فيػ يتمقاه بقمبو كيشصبع في 
 عقمو.

كلع يأت  القخآف الكخيع لع يشدؿ مشو شيء إال عغ شخيق جبخيل  -ٜ
و في اليقطة كحيا شيء مشو عغ تكميع أك إلياـ أك مشاـ، بل كمو أكحي ب

 جمّيا.
فتخة الػحي عبارة عغ تأخّخه مجة مغ الدماف، كليذ السخاد بفتختو عجـ   -ٓٔ

 مجيء جبخيل إليو، بل تأخخ ندكؿ الػحي فقط.
القػؿ السعتسج لجػ العمساء أف أكؿ ما ندؿ مغ القخآف مصمقا ىػ صجر   -ٔٔ

  سػرة العمق.
 ژ قػؿ هللا تعالى:أف آخخ ما ندؿ مغ القخآف الكخيع مصمقا ىػ الخاجح   -ٕٔ

 .ژ  خب  حب جب يئ ىئ مئ          حئ جئ ی یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ

الخاجح أف السخاد باألحخؼ الدبعة: سبعة أكجو مغ السعاني الستفقة  -ٖٔ
بألفاظ مختمفة، كإف شئت فقل: سبع لغات مغ لغات العخب السذيػرة في 

 بيا.كمسة كاحجة، تختمف فييا األلفاظ كالسباني مع اتفاؽ السعاني، أك تقار 
الخأؼ السعتسج لجػ العمساء أف السكي: ما ندؿ قبل اليجخة كإف كاف بغيخ  -ٗٔ

 مكة، كالسجني: ما ندؿ بعج اليجخة كإف كاف بغيخ السجيشة.
ال سبيل إلى معخفة السكي كالسجني إال بسا َصحَّ عغ الرحابة كالتابعيغ  -٘ٔ

 في ذلظ.
جػ تحجث اإلماـ الرالحي عشو في مػاشغ عجيجة مغ كتابو سبل الي -ٙٔ

كالخشاد؛ حيث أكرد جسمة مغ اْليات كالدػر التي نز عمى كػنيا مكية 
 أك مجنية.
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اىتع اإلماـ الرالحي بأسباب الشدكؿ اىتساما كبيخا، كاستعاف بيا عمى  -ٚٔ
تفديخ اْليات كتػضيحيا، كاالىتساـ بأسباب الشدكؿ ىػ الجانب األبخز 

 في كتاب "سبل اليجػ كالخشاد".
يخا ببياف درجة األحاديث الػاردة في سبب ندكؿ ييتع اإلماـ الرالحي كث -ٛٔ

اْليات، كيقارف بيغ األسباب الػاردة حتى يتػصل إلى الجسع بيشيا أك 
 يبيغ الخاجح مشيا.

أحيانا يبيغ اإلماـ الرالحي ضعف سبب الشدكؿ الػارد في اْلية، سػاء   -ٜٔ
 مغ جية الدشج أك مغ جية الستغ.

د في سبب ندكؿ اْليات، فيعجد يحكخ اإلماـ الرالحي االختالؼ الػار   -ٕٓ
الخكايات الػاردة في ذلظ، كأحيانا يكتفي بإحالة القارؼ عمى كتب 

 التفديخ.
، فإني أكصي بزخكرة استكساؿ دراسة ما يتعمق بالجراسات وبعج

 القخآنية في كتاب سبل اليجػ كالخشاد لإلماـ الرالحي.
 يئ ىئمئ   حئ جئ ی  ی ژكالحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، 

 ژ  خب حب  جب

كصحبو ، كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كعمى آلو (ٔ)
 .كمغ تبعيع إلى يـػ الجيغ

*****  
  

                                                           

 ٓٚسػرة القرز، مغ اْلية:  (ٔ)
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 فهرش ادلصادر وادلراجع
 كتة انتفطري وعهىو انقرآن: -أوال

اتقاف البخىاف في عمػـ القخآف ، د. فزل حدغ عباس، دار الشفائذ،  .ٔ
 ـ. ٕ٘ٔٓىػ، ٖٙٗٔاألردف، الصبعة الثانية، 

 أبػ دمحم: السحقق ،الديػشي الجيغ جالؿف، لالقخآ عمػـ في اإلتقاف .ٕ
: الصبعة ،لمكتاب العامة السرخية الييئة: الشاشخ، إبخاىيع الفزل
 .ـ ٜٗٚٔ/ ىػٜٖٗٔ

: السالكي، السحقق العخبي بغ هللا عبج بغ دمحم مقاضيل القخآف أحكاـ .ٖ
: الصبعة، لبشاف – بيخكت العمسية، الكتب دار: الشاشخ، عصا دمحم

  .ـٖٕٓٓ - ىػٕٗٗٔ لثالثة،ا
: السحقق ،الحشفي الجراص الخازؼ  عمي بغ القخآف، ألحسج أحكاـ .ٗ

 بيخكت، – العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ القسحاكؼ، صادؽ دمحم
 . ىػ ٘ٓٗٔ

 السعخكؼ الصبخؼ، الحدغ أبػ عمي، بغ دمحم بغ لعمي القخآف، أحكاـ .٘
عصية،  كعدة عمي دمحم مػسى: السحقق ،الذافعي اليخاسي بالكيا

  ىػ. ٘ٓٗٔ الثانية،: بيخكت، الصبعة العمسية، الكتب دار: الشاشخ

 ،العسادؼ الدعػد الكخيع، ألبي الكتاب مدايا إلى الدميع العقل إرشاد .ٙ
 بيخكت. – العخبي التخاث إحياء دار: الشاشخ

: السحقق الػاحجؼ، أحسج بغ عمي الحدغ يب، ألالقخآف ندكؿ أسباب .ٚ
 الثانية،: الصبعة، الجماـ – اإلصالح دار: الشاشخ، الحسيجاف عراـ
 .ـٕٜٜٔ - ىػٕٔٗٔ

 الفزيمة دار: الشاشخ ،الديػشي الجيغ جالؿ، لالقخآف تختيب أسخار .ٛ
  .كالتػزيع لمشذخ

 ،الباقالني بكخ أبي دمحم، بغ الصيب بغ لمقخآف، لسحسج االنترار .ٜ
 – حـد ابغ دار َعسَّاف، - الفتح دار: القزاة، الشاشخ دمحم. د: تحقيق

  ـ. ٕٔٓٓ - ىػ ٕٕٗٔ األكلى: بيخكت، الصبعة
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 عسخ بغ هللا عبج الجيغ التأكيل، لشاصخ كأسخار التشديل أنػار .ٓٔ
 التخاث إحياء دار: السخعذمي، الشاشخ دمحم: السحقق ،البيزاكؼ 

  ىػ.ٛٔٗٔ -األكلى: بيخكت، الصبعة –العخبي
 الحدغ بيأ بغ القخآف، لسحسػد مذكالت معانى في البخىاف باىخ .ٔٔ

 -القخػ  أـ جامعة: بابقي، الشاشخ سعاد: السحقق الغدنػؼ، الشيدابػرػّ 
  ـ.ٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔالسكخمة،  مكة

  بجكف بيانات. الدسخقشجؼ، دمحم بغ نرخ الميث العمػـ، ألبي بحخ .ٕٔ
 ،األنجلدي يػسف بغ دمحم حياف يب، ألالتفديخ في السحيط البحخ .ٖٔ

: الصبعة، بيخكت – الفكخ ردا: الشاشخ، جسيل دمحم صجقي: السحقق
  .ىػ ٕٓٗٔ

 بغ دمحم بغ أحسج العباس يب، ألالسجيج القخآف تفديخ في السجيج البحخ .ٗٔ
 حدغ د.: الشاشخ، القخشي هللا عبج أحسج: السحقق ،الحدشي عجيبة
 ىػ ٜٔٗٔ: الصبعة، القاىخة – زكي عباس

 ،الدركذي هللا عبج بغ دمحم الجيغ بجر، لالقخآف عمػـ في البخىاف .٘ٔ
 - ىػٖٙٚٔ األكلى،: الصبعة، إبخاىيع الفزل أبػ دمحم: السحقق
 الحمبي البابى عيدى العخبية الكتب إحياء دار: الشاشخ، ـٜٚ٘ٔ

 .كشخكائو
 غازؼ  آؿ محسػد الديج حػير ماّل  بغ القادر لعبج ،السعاني بياف .ٙٔ

 ىػ ٕٖٛٔ األكلى،: دمذق، الصبعة – التخقي مصبعة: العاني، الشاشخ
  ـ. ٜ٘ٙٔ -

 مغ الججيج العقل كتشػيخ الدجيج السعشى تحخيخ» كالتشػيخ لتحخيخا .ٚٔ
 الشاشخ ،التػندي عاشػر بغ الصاىخ سحسج، ل«السجيج الكتاب تفديخ

  .ىػ ٜٗٛٔ ،تػنذ – لمشذخ التػندية الجار: 
 الكمبي جدؼ  ابغ أحسج، بغ دمحم القاسع يب، ألالتشديل لعمػـ التدييل .ٛٔ

 –األرقع دار شخكة: الشاشخ، لخالجؼا هللا عبج د.: السحقق ،الغخناشي
 . ىػ ٙٔٗٔ - األكلى: الصبعة، بيخكت
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 الخحسغ عبج بغ القخآف، لسحسج تفديخ في البياف جامع اإليجي تفديخ .ٜٔ
: بيخكت، الصبعة – العمسية الكتب دار: الشذخ دار ،الذافعيّ  اإِليجي
  ـ. ٕٗٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ األكلى،

 الكتب إحياء دار: اشخالش، عدت دركزة سحسجل ،الحجيث التفديخ .ٕٓ
  .ىػٖٖٛٔ، القاىخة –العخبية

 ،اإللبيخؼ  هللا عبج بغ دمحم هللا عبج ، ألبيالعديد القخآف تفديخ .ٕٔ
 بغ حديغ هللا عبج أبػ: السحقق ،السالكي َزَمِشيغ أبي بابغ السعخكؼ

 - الحجيثة الفاركؽ : الشاشخ، الكشد مرصفى بغ دمحم - عكاشة
 .ـٕٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ ى،األكل: الصبعة، القاىخة/ مرخ

 كثيخ بغ عسخ بغ إسساعيل الفجاء العطيع، ألبي القخآف تفديخ .ٕٕ
 لمشذخ شيبة دار: سالمة، الشاشخ دمحم بغ سامي: السحقق القخشي،

 . ـ ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ الثانية: كالتػزيع، الصبعة

 أبي ابغ الخازؼ  إدريذ بغ دمحم بغ الخحسغ لعبج العطيع، القخآف تفديخ .ٖٕ
 - الباز مرصفى ندار مكتبة: الصيب، الشاشخ أسعج :السحقق ،حاتع

 ىػ.ٜٔٗٔ - الثالثة: الدعػدية، الصبعة
: السحقق ،الدسعاني دمحم بغ مشرػر السطفخ، ، ألبيالقخآف فديخت .ٕٗ

 –الخياض الػشغ، دار: الشاشخ، عباس بغ كغشيع إبخاىيع بغ ياسخ
 .ـٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ األكلى،: الصبعة، الدعػدية

 ،الدالـ عبج بغ العديد عبج الجيغ عد دمحم بيأل ،القخآف تفديخ .ٕ٘
 – حـد ابغ دار: الشاشخ، الػىبي إبخاىيع بغ هللا عبج الجكتػر: السحقق
 .ـٜٜٙٔ/ ىػٙٔٗٔ األكلى،: الصبعة، بيخكت

 دار: الشاشخ ،الخصيب يػنذ الكخيع لمقخآف، لعبج القخآني التفديخ .ٕٙ
 . القاىخة - العخبي الفكخ

 محسػد، بغ دمحم بغ ، لسحسج(الدشة أىل تتأكيال) الساتخيجؼ تفديخ .ٕٚ
 دار: باسمػـ، الشاشخ مججؼ. د: السحقق الساتخيجؼ، مشرػر أبي
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 - ىػ ٕٙٗٔ األكلى،: لبشاف، الصبعة بيخكت، - العمسية الكتب
 . ـ ٕ٘ٓٓ

 بغ دمحم بغ عمي الحدغ (، ألبيكالعيػف  الشكت) الساكردؼ تفديخ .ٕٛ
 عبج بغ الديج: السحقق ،بالساكردؼ الذييخ البغجادؼ، البرخؼ  حبيب

/  بيخكت - العمسية الكتب دار: الشاشخ، الخحيع عبج بغ السقرػد
  .لبشاف

 مكتبة شخكة: الشاشخ ،السخاغي مرصفى بغ حسج، ألالسخاغي تفديخ .ٜٕ
 األكلى،: الصبعة، بسرخ كأكالده الحمبي البابى مرصفى كمصبعة
 .ـ ٜٙٗٔ - ىػ ٖ٘ٙٔ

 مرصفى بغ كالسشيج، د. كىبة ةكالذخيع العقيجة في السشيخ التفديخ .ٖٓ
 ،الثانية:  دمذق، الصبعة – السعاصخ الفكخ دار: الدحيمي، الشاشخ

 . ىػ ٛٔٗٔ
 عبج البخكات ، ألبي(التأكيل كحقائق التشديل مجارؾ) الشدفي تفديخ .ٖٔ

بجيػؼ،  عمي يػسف: أحاديثو كخخج حققو الشدفي، أحسج بغ هللا
 - ىػ ٜٔٗٔ األكلى، :بيخكت، الصبعة الصيب، الكمع دار: الشاشخ
  ـ. ٜٜٛٔ

 – الججيج الجيل دار: الشاشخ، محسػد حجازؼ  دمحم ،،الػاضح التفديخ .ٕٖ
  .ىػ ٖٔٗٔ - العاشخة: الصبعة، بيخكت

 دار: الشاشخ، ششصاكؼ  سيج دمحم ، د.الكخيع لمقخآف الػسيط التفديخ .ٖٖ
: الصبعة، القاىخة – الفجالة كالتػزيع، كالشذخ لمصباعة مرخ نيزة
 ـ.ٜٜٛٔ -ـ ٜٜٚٔ، األكلى

سػيجاف،  ناجي: السحقق ،الدايذ عمي األحكاـ، لسحسج آيات تفديخ .ٖٗ
 ـ. ٕٕٓٓكالشذخ،  لمصباعة العرخية السكتبة: الشاشخ

الشاشخ: الجسعية الخيخية ، لمذيخ دمحم عبجه« ععّ »تفديخ جدء  .ٖ٘
  ىػ.ٖٔٗٔالصبعة الثالثة،  اإلسالمية، مصبعة مرخ،
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 مدخكؽ  بغ سعيج بغ سفياف هللا عبج الثػرؼ، ألبي سفياف تفديخ .ٖٙ
 األكلى: لبشاف، الصبعة – بيخكت العمسية، الكتب دار: الشاشخ ،الثػرؼ 
 ـ. ٖٜٛٔ ىػ ٖٓٗٔ

 ،الرشعاني ىساـ بغ الخزاؽ عبج الخزاؽ، ألبي بكخ عبج تفديخ .ٖٚ
عبجه،  دمحم محسػد. د: كتحقيق العمسية، دراسة الكتب دار: الشاشخ
 سشة األكلى،: كت، الصبعةبيخ  – العمسية الكتب دار: الشاشخ
  ىػ.ٜٔٗٔ

 بذيخ بغ سميساف بغ مقاتل الحدغ سميساف، ألبي بغ مقاتل تفديخ .ٖٛ
 إحياء دار: شحاتو، الشاشخ محسػد هللا عبج: السحقق البمخى، األزدؼ
  ىػ. ٖٕٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة – التخاث

 صخنا بغ الخحسغ عبج، لالسشاف كالـ تفديخ في الخحسغ الكخيع تيديخ .ٜٖ
 مؤسدة: الشاشخ، المػيحق معال بغ الخحسغ عبج: السحقق، الدعجؼ
  .ـ ٕٓٓٓ- ىػٕٓٗٔ األكلى: الصبعة، الخسالة

 يأب يديج، بغ جخيخ بغ سحسج، لالقخآفآؼ  تأكيل عغ البياف جامع .ٓٗ
، الخسالة مؤسدة: الشاشخ، شاكخ أحسج: السحقق ،الصبخؼ  جعفخ

 .ـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ األكلى،: الصبعة

: تحقيق ،القخشبي أحسج بغ دمحم هللا عبج ألبي ،القخآف حكاـأل الجامع .ٔٗ
 – السرخية الكتب دار: أشفير، الشاشخ كإبخاىيع البخدكني أحسج

  ـ. ٜٗٙٔ - ىػٖٗٛٔ الثانية،: القاىخة، الصبعة
 الذافعي، الرسج عبج بغ دمحم بغ عمي، لاإلقخاء ككساؿ القخاء جساؿ .ٕٗ

. د - العصيَّة مخكاف. د :تحقيق ،الدخاكؼ  الجيغ عمع الحدغ، يأب
، بيخكت – دمذق - لمتخاث السأمػف  دار: الشاشخ، خخابة محدغ
 .ـ ٜٜٚٔ - ىػ ٛٔٗٔ األكلى: الصبعة

 دمحم بغ الخحسغ عبج زيج ، ألبيالقخآف تفديخ في الحداف الجػاىخ .ٖٗ
 عبج أحسج عادؿ كالذيخ معػض عمي دمحم الذيخ: السحقق ،الثعالبي
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: الصبعة، بيخكت – العخبي التخاث ءإحيا دار: الشاشخ، السػجػد
  .ىػ ٛٔٗٔ - األكلى

َيابِ  َحاِشيةُ  .ٗٗ  الَقاِضى ِعَشايةُ : اْلُسَدسَّاة الَبيَزاِكؼ، تْفديخِ  َعَمى الذِّ
 دمحم بغ أحسج الجيغ الَبيَزاكؼ، لذياب تْفديخِ  َعَمى الخَّاِضى كِكَفايةُ 

  بيخكت. – صادر دار: الشذخ دار الخفاجي،
 عبج بغ يػسف بغ حسج، ألالسكشػف  الكتاب عمػـ في السرػف  الجر .٘ٗ

، الخخاط أحسج الجكتػر: السحقق ،الحمبي بالدسيغ السعخكؼ الجائع
 .دمذق القمع، دار: الشاشخ

 جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ عبج، لبالسأثػر التفديخ في السشثػر الجر .ٙٗ
  .بيخكت – الفكخ دار: الشاشخ ،الديػشي الجيغ

، الخكمي الخحسغ عبج بغ فيج. د، لكخيعا القخآف عمػـ في دراسات .ٚٗ
 - ىػٕٗٗٔ عذخة الثانية: الصبعة، لمسؤلف محفػضة الصبع حقػؽ 

 ـ ٖٕٓٓ
، السشار دار: الشاشخ، إسساعيل بكخ دمحم ، د.القخآف عمػـ في دراسات .ٛٗ

 . ـٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔ الثانية: الصبعة
 يغالج ديغ، ل(الحشبمي رجب ابغ اإلماـ لتفديخ الجامع) التفديخ ركائع .ٜٗ

 بغ شارؽ : كتختيب جسع ،الحشبمي رجب بغ أحسج بغا الخحسغ عبج
 العخبية السسمكة - العاصسة دار: الشاشخ، دمحم بغ هللا عػض

 . ـ ٕٔٓٓ - ٕٕٗٔ األكلى: الصبعة، الدعػدية
 الحشفي اإلستانبػلي مرصفى بغ حقي البياف، إلسساعيل ركح .ٓ٘

 .بيخكت – الفكخ دار: الشاشخ،  الخمػتي
 الجيغ ذياب، لالسثاني كالدبع العطيع القخآف تفديخ في يالسعان ركح .ٔ٘

: الشاشخ، عصية عمي: السحقق ،األلػسي الحديشي هللا عبج بغ محسػد
  .ىػ ٘ٔٗٔ األكلى،: الصبعة، بيخكت – العمسية الكتب دار
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 عمي بغ الخحسغ عبج الجيغ التفديخ، لجساؿ عمع في السديخ زاد .ٕ٘
 –العخبي الكتاب دار: ؼ، الشاشخالسيج الخزاؽ عبج: السحقق الجػزؼ،

 ىػ. ٕٕٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة

 ،زىخة بأبي السعخكؼ ،مرصفى بغ أحسج بغ سحسج، لالتفاسيخ زىخة .ٖ٘
  .العخبي الفكخ دار: الشذخ دار

 الحكيع ربشا كالـ معاني بعس معخفة عمى اإلعانة في السشيخ الدخاج .ٗ٘
: الشاشخ، خبيشيالذ الخصيب أحسج بغ دمحم الجيغ، ذسذ، لالخبيخ
   .ىػ ٕ٘ٛٔ، القاىخة –( األميخية) بػالؽ مصبعة

 أبي نرخ، بغ حسدة بغ التأكيل، لسحسػد كعجائب التفديخ غخائب .٘٘
 اإلسالمية لمثقافة القبمة دار: الشذخ دار الكخماني، الجيغ بخىاف القاسع

  بيخكت. – القخآف عمػـ مؤسدة ججة، -
 دمحم بغ الحدغ الجيغ الفخقاف، لشطاـ كرغائب القخآف غخائب .ٙ٘

 – العمسيو الكتب دار: عسيخات، الشاشخ زكخيا: السحقق الشيدابػرؼ،
  ىػ.ٙٔٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة

 البخارؼ  خاف صجيق دمحم الصيب ، ألبيالقخآف مقاصج في البياف فتحُ  .ٚ٘
 إبخاىيع بغ هللا َعبج: كراجعو لو كقّجـ بصبعوِ  عشي ،الِقشَّػجي

 – َصيَجا كالّشْذخ، لمصَباعة العرخيَّة الَسكتبة :الشاشخ، األنَرارؼ 
  .ـ ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ: الشذخ عاـ، َبيخكت

 ابغ دار: الشاشخ، اليسشي الذػكاني عمي بغ سحسج، لالقجيخ فتح .ٛ٘
 ٗٔٗٔ - األكلى: الصبعة، بيخكت دمذق، - الصيب الكمع دار كثيخ،

  .ىػ
عمى فتػح الغيب في الكذف عغ قشاع الخيب )حاشية الصيبي  .ٜ٘

: التحقيق مقجمة، الصيبي هللا عبج بغ الحديغ الجيغ خؼ، لالكذاؼ(
 جائدة: الشاشخ، عصا بشي جسيل. د: الجراسي القدع، الغػج دمحم إياد
  .ـٖٕٔٓ - ىػٖٗٗٔ األكلى،: الصبعة، الكخيع لمقخآف الجكلية دبي
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 اليخكؼ  هللا عبج بغ ساّلـ بغ القاسع ألبي ُعبيج القخآف، فزائل .ٓٙ
الجيغ،  تقي ككفاء خخابة، كمحدغ العصية، مخكاف: تحقيق ،البغجادؼ

 ٘ٔٗٔ األكلى،: ، الصبعة(بيخكت - دمذق) كثيخ ابغ دار: الشاشخ
 ـ. ٜٜ٘ٔ- ىػ

دار الذخكؽ، القاىخة، الصبعة  :الشاشخ ، لديج قصب،في ضالؿ القخآف .ٔٙ
 ـ.ٜٜٛٔ، ٜٓٗٔالذخعية الدابعة كالعذخكف، 

 عسخك بغ محسػد القاسع بي، ألالتشديل غػامس حقائق عغ الكذاؼ .ٕٙ
 - الثالثة: الصبعة، بيخكت – العخبي الكتاب دار: الشاشخ ،الدمخذخؼ 

  .ىػ ٚٓٗٔ
 الثعمبي، إبخاىيع بغ دمحم بغ حسج، ألالقخآف تفديخ عغ كالبياف الكذف .ٖٙ

 إحياء دار: الشاشخ، عاشػر بغ دمحم أبي اإلماـ: تحقيق ،إسحاؽ أبي
 - ىػ ،ٕٕٗٔ األكلى: لصبعةا، لبشاف – بيخكت العخبي، التخاث
  .ـ ٕٕٓٓ

 إبخاىيع، بغ دمحم بغ عمي الجيغ عالء، لالتشديل معاني في التأكيل لباب .ٗٙ
 العمسية الكتب دار: الشاشخ، شاىيغ دمحم: السحقق ، بالخازف  السعخكؼ

 .ىػ٘ٔٗٔ -األكلى: الصبعة، بيخكت –
 جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ عبج، لالشدكؿ أسباب في الشقػؿ لباب .٘ٙ

 دار: الشاشخ، الذافي عبج أحسج: كصححو ضبصو ،الديػشي الجيغ
 .لبشاف – بيخكت العمسية الكتب

 عادؿ بغ عسخ الجيغ سخاج حفز الكتاب، ألبي عمػـ في المباب .ٙٙ
 دمحم عمي كالذيخ السػجػد عبج أحسج عادؿ الذيخ: السحقق ،الحشبمي

 :لبشاف، الصبعة ،بيخكت – العمسية الكتب دار: معػض، الشاشخ
 . ـٜٜٛٔ- ىػ ٜٔٗٔ األكلى،

 العمع دار: الرالح، الشاشخ القخآف، لربحي عمػـ في مباحث .ٚٙ
 ـ.ٕٓٓٓ كالعذخكف  الخابعة لمسالييغ، الصبعة
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 مكتبة: الشاشخ القصاف، خميل بغ سشاعل ،مباحث في عمػـ القخآف .ٛٙ
 ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ الثالثة الصبعة: كالتػزيع، الصبعة لمشذخ السعارؼ

 دمحم: السحقق، القاسسي دمحم بغ الجيغ جساؿ سحسج، لالتأكيل محاسغ .ٜٙ
: الصبعة، بيخكت – العمسيو الكتب دار: الشاشخ، الدػد عيػف  باسل

  .ىػ ٛٔٗٔ - األكلى
 صالح، بغ حسج بغ قجكرؼ  بغ غانع، لالقخآف عمػـ في محاضخات .ٓٚ

 ـ ٖٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ األكلى،: الصبعة، عساف – عسار دار: الشاشخ
. 

 بغ الحق عبج دمحم العديد، ألبي الكتاب تفديخ في الػجيد السحخر .ٔٚ
دمحم،  الذافي عبج الدالـ عبج: األنجلدي، السحقق عصية بغ غالب
  ىػ. ٕٕٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة – العمسية الكتب دار: الشاشخ

 دراسة التدعة الكتب خالؿ مغ القخآف ندكؿ أسباب في السحخر .ٕٚ
 ابغ دار: السديشي، الشاشخ فسميسا بغ كدراية، لخالج ركاية األسباب
 األكلى،: الدعػدية، الصبعة العخبية السسمكة - الجماـ الجػزؼ،
  ـ. ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ

، الجػاد عبج دمحم خمف الجػاد عبج، لالقخآف كعمػـ التفديخ إلى جخلم .ٖٚ
 .القاىخة – العخبى البياف دار: الشاشخ

 ،ُشيبة أبػ عسػيم بغ دمحم بغ سحسج، لالسجخل لجراسة القخآف الكخيع .ٗٚ
 ٖٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ الثانية،: الصبعة، القاىخة – الدشة مكتبو: الشاشخ

 . ـ

 شياب القاسع ، ألبيالعديد بالكتاب تتعمق عمػـ إلى الػجيد السخشج .٘ٚ
 السحقق ،شامة بأبي السعخكؼ ،الجمذقي السقجسي الخحسغ عبج الجيغ

:  خالشذ سشة، بيخكت – صادر دار:  الشاشخ، قػالج آلتي شيار: 
 .ـ ٜ٘ٚٔ - ىػ ٜٖ٘ٔ
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 البغػؼ  مدعػد بغ الحديغ دمحم ألبي ،القخآف تفديخ في التشديل معالع .ٙٚ
 التخاث إحياء دار: السيجؼ، الشاشخ الخزاؽ عبج:  السحقق الذافعي،

  ىػ.ٕٓٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة– العخبي
 إسحاؽ أبي سيل، بغ الدخؼ  بغ كإعخابو، إلبخاىيع القخآف معاني .ٚٚ

بيخكت،  – الكتب عالع: شمبي، الشاشخ الجميل عبج: سحققال ،الدجاج
 ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ األكلى: الصبعة

 عمي دمحم: السحقق دمحم، بغ أحسج الشحاس جعفخ القخآف، ألبي معاني .ٛٚ
 األكلى،: السخمة، الصبعة مكة - القخػ  أـ جامعة: الرابػني، الشاشخ

  ىػ.ٜٓٗٔ
 أحسج: السحقق ،الفخاء زياد بغ يحيى زكخيا القخآف، ألبي معاني .ٜٚ

الذمبي،  إسساعيل الفتاح عبج الشجار، عمي دمحم ،الشجاتي يػسف
  األكلى.: مرخ، الصبعة – كالتخجسة لمتأليف السرخية دار: الشاشخ

 جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ لعبج القخآف، إعجاز في األقخاف معتخؾ .ٓٛ
شاف، لب – بيخكت - العمسية الكتب دار: الشذخ دار الديػشي، الجيغ

 ـ.ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ األكلى: الصبعة
 ،الخازؼ  عسخ بغ دمحم هللا عبج ، ألبيالكبيخ التفديخ=  الغيب مفاتيح .ٔٛ

 التخاث إحياء دار: الشاشخ ،الخؼ  خصيب الخازؼ  الجيغ بفخخ السمقب
 .ىػٕٓٗٔ -الثالثة: الصبعة، بيخكت –العخبي

 عبج بغ الحميع عبج بغ أحسج العباس ، ألبيالتفديخ أصػؿ في مقجمة .ٕٛ
 بيخكت، الحياة، مكتبة دار: الشاشخ ،الحشبمي الحخاني تيسية بغ الدالـ
  .ـٜٓٛٔ/ ىػٜٓٗٔ: الصبعة، لبشاف

ْرقاني العطيع عبج سحسج، لالقخآف عمـػ في العخفاف مشاىل .ٖٛ  ،الدُّ
 .الثالثة الصبعة، كشخكاه الحمبي البابي عيدى مصبعة: الشاشخ

 هللا عبج بغ لسحسج ،الكخيع( القخآف في ججيجة )نطخات العطيع الشبأ .ٗٛ
 العطيع عبج. د:  لو مة، قجـيفز مرصفى أحسج:  بو اعتشى دراز،
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 شبعة: كالتػزيع، الصبعة لمشذخ القمع دار:  السصعشي، الشاشخ إبخاىيع
 .ـٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ كمحققة مديجة

 كأحكامو، كتفديخه، القخآف معاني عمع في الشياية بمػغ إلى اليجاية .٘ٛ
 بغ َحّسػش شالب أبي بغ مكي دمحم مػمو، ألبيع فشػف  مغ كجسل

 بكمية جامعية رسائل مجسػعة: السحقق ،القيخكاني القيدي دمحم
: د. أ بإشخاؼ الذارقة، جامعة - العمسي كالبحث العميا الجراسات

 كمية - كالدشة الكتاب بحػث مجسػعة: البػشيخي، الشاشخ الذاىج
 األكلى،: ارقة، الصبعةالذ جامعة - اإلسالمية كالجراسات الذخيعة
 ـ. ٕٛٓٓ - ىػ ٜٕٗٔ

 ديب الجيغ محيى البغا، ديب سرصفىل ،القخآف عمػـ في الػاضح .ٙٛ
، دمذق – االندانية العمػـ دار/  الصيب الكمع دار: الشاشخ، مدتػ

  .ـ ٜٜٛٔ - ىػ ٛٔٗٔ الثانية،: الصبعة
 أحسج بغ عمي الحدغ السجيج، ألبي القخآف تفديخ في الػسيط .ٚٛ

 الكتب دار: كآخخكف، الشاشخ السػجػد، عبج عادؿ: تحقيق ،الػاحجؼ،
  ـ. ٜٜٗٔ - ىػ ٘ٔٗٔ األكلى،: لبشاف، الصبعة – بيخكت العمسية،

 كتة احلديث وعهىيه: –ثانيا 

 أحسج بغ حباف بغ حباف، لسحسج ابغ صحيح تقخيب في اإلحداف .ٔ
 الجيغ عالء األميخ: الُبدتي، تختيب الجارمي، حاتع، أبػ التسيسي،

 مؤسدة: األرنؤكط، الشاشخ شعيب: حققو ،الفارسي بمباف بغ يعم
  ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة الخسالة،

 بكخ أبى بغ دمحم بغ البخارؼ، ألحسج صحيح لذخح الدارؼ  إرشاد .ٕ
: مرخ، الصبعة األميخية، الكبخػ  السصبعة: الشاشخ ،القدصالني

  ىػ. ٖٕٖٔ الدابعة،

: تحقيق القخشبي، الشسخؼ  هللا عبج بغ يػسف سخع االستحكار، ألبي .ٖ
 – العمسية الكتب دار: معػض، الشاشخ عمي دمحم عصا، دمحم سالع

 ـ. ٕٓٓٓ - ٕٔٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة
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 دمحم بغ حسج سميساف ألبي ،(البخارؼ  صحيح شخح) الحجيث أعالـ .ٗ
 أـ جامعة: سعػد، الشاشخ آؿ سعج بغ دمحم. د: السحقق الخصابي،

: ، الصبعة(اإلسالمي التخاث كإحياء العمسية البحػث مخكد) قخػ ال
 ـ. ٜٛٛٔ - ىػ ٜٓٗٔ األكلى،

ارؼ  أِنيُذ  .٘  ابغ الَحافع ذكخىا التي األحاديث َكتحقيق تخخيج في الدَّ
 ،يعقػب بغ مشرػر بغ الَبارؼ، لشبيل َفتح في العدقالني َحجخ

َدة: الشاشخ ساحة، مؤسَّ َدة الدَّ : لبشاف، الصبعة – كتبيخ  الخيَّاف، مؤسَّ
 ـ. ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔ األكلى،

 بكخ، أبي بغ الخحسغ الشػاكؼ، لعبج تقخيب شخح في الخاكؼ  تجريب .ٙ
: الفاريابي، الشاشخ دمحم نطخ قتيبة أبػ: حققو الديػشي، الجيغ جالؿ
 ، بجكف تاريخ.شيبة دار

 كسششو  هللا رسػؿ أمػر مغ السخترخ الرحيح السدشج الجامع .ٚ
 عبجهللا أبػ إسساعيل بغ دمحم: البخارؼ، السؤلف حيحص=  كأيامو

 دار: الشاصخ، الشاشخ ناصخ بغ زىيخ دمحم: الجعفي، السحقق البخارؼ 
 ىػ.ٕٕٗٔ األكلى،: الصبعة ،الشجاة شػؽ 

دفاع عغ الحجيث الشبػؼ كالديخة في الخد عمى جياالت الجكتػر  .ٛ
ي، مشذػرات البػشي في كتابو فقو الديخة، لسحسج ناصخ الجيغ األلبان

 مؤسدة كمكتبة الخافقيغ، دمذق.

باالنتحار ال ترح سشجا كال متشا، دمحم صالح  ركايات ىع الشبي  .ٜ
 152611السشجج، مػقع اإلسالـ سؤاؿ كجػاب، رقع 

 في الديئ كأثخىا كالسػضػعة الزعيفة األحاديث سمدمة .ٓٔ
 آدـ، بغ نجاتي بغ نػح الحاج بغ الجيغ، ناصخ األمة، لسحسج

 العخبية السسكمة - الخياض السعارؼ، دار: الشذخ دار ،األلباني
 .ـٕٜٜٔ/  ىػٕٔٗٔ األكلى،: الدعػدية، الصبعة
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 القدكيشي، يديج بغ دمحم هللا عبج أبي ماجة ماجو، البغ ابغ سشغ .ٔٔ
 - العخبية الكتب إحياء دار: الباقي، الشاشخ عبج فؤاد دمحم: تحقيق
 الحمبي.  البابي عيدى فيرل

 أحسج :تحقيق التخمحؼ، َسْػرة بغ عيدى بغ سحسجالتخمحؼ، ل سشغ .ٕٔ
 –الحمبي مرصفى كمصبعة مكتبة شخكة: كآخخكف، الشاشخ شاكخ،

 ـ. ٜ٘ٚٔ - ىػ ٜٖ٘ٔ الثانية،: مرخ، الصبعة
 حققو ،الشدائي شعيب بغ أحسج الخحسغ عبج الكبخػ، ألبي الدشغ .ٖٔ

 – الخسالة مؤسدة: شمبي، الشاشخ السشعع عبج حدغ: أحاديثو كخخج
 ـ.  ٕٔٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ األكلى،: خكت، الصبعةبي

 الُخْدَخْكِجخدؼ مػسى بغ عمي بغ الحديغ بغ الكبخػ، ألحسج الدشغ .ٗٔ
: عصا، الشاشخ القادر عبج دمحم: السحقق البييقي، بكخ أبي الخخاساني،

 - ىػ ٕٗٗٔ الثالثة،: لبشاف، الصبعة – بيخكت العمسية، الكتب دار
 ـ. ٖٕٓٓ

 ،البغػؼ  مدعػد بغ الحديغ دمحم أبي شة،الد الدشة، لسحيي شخح  .٘ٔ
 السكتب: الذاكير، الشاشخ زىيخ دمحم-األرنؤكط شعيب: تحقيق

  ـ.ٖٜٛٔ - ىػٖٓٗٔ الثانية،: بيخكت، الصبعة دمذق، - اإلسالمي

الحجاج(،  بغ مدمع صحيح شخح )السشياجشخح الشػكؼ عمى مدمع  .ٙٔ
 لتخاثا إحياء دار: الشاشخ ،الشػكؼ  شخؼ بغا يحيى زكخيا ألبي

 ىػ.ٕٜٖٔ الثانية،: بيخكت، الصبعة – العخبي

 بغ خمف بغ عمي الحدغ أبي بصاؿ البغ ،البخارػ  صحيح شخح .ٚٔ
 مكتبة: الشذخ إبخاىيع، دار بغ ياسخ تسيع أبػ: تحقيق السمظ، عبج

  ـ.ٖٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ الثانية،: الخياض، الصبعة الدعػدية، - الخشج

 بَفَػاِئجِ  الُسْعِمعِ  ِإكَساؿُ  الُسَدسَّى اضِعيَ  ِلمَقاِضى ُمْدِمعِ  َصِحيح َشْخحُ  .ٛٔ
 الدبتي، اليحربي عسخكف  بغ عياض بغ مػسى بغ ُمْدِمع، لعياض

 لمصباعة الػفاء دار: ِإْسَساِعيل، الشاشخ يْحَيى الجكتػر: السحقق
 ـ.  ٜٜٛٔ - ىػ ٜٔٗٔ األكلى،: مرخ، الصبعة كالتػزيع، كالشذخ
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 الُخْدَخْكِجخدؼ مػسى بغ يعم بغ الحديغ بغ اإليساف، ألحسج شعب .ٜٔ
: أحاديثو كخخج نرػصو كراجع حققو البييقي، بكخ أبي الخخاساني،

 لمشذخ الخشج مكتبة: حامج، الشاشخ الحسيج عبج العمي عبج الجكتػر
: باليشج، الصبعة ببػمباؼ الدمفية الجار مع بالتعاكف  بالخياض كالتػزيع
  ـ. ٖٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ األكلى،

 أحسج بغ محسػد دمحم البخارؼ، ألبي صحيح شخح القارؼ  عسجة .ٕٓ
 – العخبي التخاث إحياء دار: العيشى، الشاشخ الجيغ بجر الحشفى
 بيخكت.

: اليخكؼ، السحقق سالـ بغ القاسع عبيج الحجيث، ألبي غخيب .ٕٔ
 السصابع لذئػف  العامة الييئة: الشاشخ شخؼ، دمحم حديغ الجكتػر

 ـ.ٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔ األكلى،: القاىخة، الصبعة األميخية،
 أبي حجخ بغ عمي بغ البخارؼ، ألحسج صحيح شخح البارؼ  فتح .ٕٕ

 - السعخفة دار: الباقي، الشاشخ عبج دمحم: رقسو العدقالني، الفزل
 ىػ.ٜٖٚٔ بيخكت،

: الشيغ، الشاشخ شاىيغ مػسى مدمع، د. صحيح شخح السشعع فتح .ٖٕ
 ٕٕٓٓ - ىػ ٖٕٗٔ ،(الذخكؽ  لجار) األكلى: الذخكؽ، الصبعة دار

 .ـ

 عبج شيبة، أبي بغ بكخ كاْلثار، ألبي األحاديث في السرشف الكتاب .ٕٗ
 يػسف كساؿ: السحقق ،العبدي عثساف بغ إبخاىيع بغا دمحم بغ هللا

 ىػ.ٜٓٗٔ األكلى،: الخياض، الصبعة – الخشج مكتبة: الحػت، الشاشخ
َراِرؼ  الَسَعاني كػَثخ .ٕ٘  الُبَخارؼ، لسحسَّج َصِحيحْ  َخَبايا َكْذفِ  في الجَّ

بيخكت،  الخسالة، مؤسدة: الذشقيصي، الشاشخ سيج بغ الَخِزخ
 ـ.ٜٜ٘ٔ - ىػ٘ٔٗٔ األكلى،: الصبعة

 بغ األميغ دمحم: كتأليف جسع ،مدمع صحيح شخح الػىاج الكػكب .ٕٙ
 البخفدػر بخئاسة العمساء مغ لجشة: الَعَمػؼ، مخاجعة اأُلَرمي هللا عبج

 مكة - سالمياإل العالع بخابصة ميجؼ، السدتذار عمي دمحم ىاشع
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 األكلى،: الشجاة، الصبعة شػؽ  دار - السشياج دار: السكخمة، الشاشخ
  ـ. ٜٕٓٓ - ىػ ٖٓٗٔ

 الخحسغ عبج لمشدائي، ألبي الرغخػ  الدشغ=  الدشغ مغ السجتبى .ٕٚ
 الفتاح عبج: تحقيق الشدائي، الخخاساني، عمي غاب شعيب بغ أحسج
: مب، الصبعةح – اإلسالمية السصبػعات مكتب: غجة، الشاشخ أبػ

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ الثانية،
 أبي بغ عمي الجيغ نػر الحدغ الفػائج، ألبي كمشبع الدكائج مجسع .ٕٛ

 القجسي، مكتبة: القجسي، الشاشخ الجيغ حداـ: الييثسي، السحقق بكخ
  ـ. ٜٜٗٔ ىػ، ٗٔٗٔ: الشذخ القاىخة، عاـ

 هللا عبج بغ دمحم الحاكع هللا عبج الرحيحيغ، ألبي عمى السدتجرؾ .ٜٕ
 عبج مرصفى: تحقيق ،البيع بابغ السعخكؼ الشيدابػرؼ، الصيساني

 األكلى،: بيخكت، الصبعة – العمسية الكتب دار: عصا، الشاشخ القادر
  ـ.ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ

 الذيباني، حشبل بغ دمحم بغ أحسج هللا حشبل، ألبي عبج بغ أحسج مدشج .ٖٓ
: ، الصبعةالقاىخة – الحجيث دار: شاكخ، الشاشخ دمحم أحسج: السحقق
 ـ. ٜٜ٘ٔ - ىػ ٙٔٗٔ األكلى،

 الخحسغ عبج بغ هللا ، لعبج(الجارمي سشغ) بػ السعخكؼ الجارمي مدشج .ٖٔ
 دار: الجاراني، الشاشخ أسج سميع حديغ: تحقيق الجارمي، الفزل بغ

 األكلى،: الدعػدية، الصبعة العخبية السسمكة كالتػزيع، لمشذخ السغشي
 ـ.  ٕٓٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ

 القاسع أبي الذامي، أيػب بغ أحسج بغ غ، لدميسافالذاميي مدشج .ٕٖ
 – الخسالة مؤسدة: عبجالسجيج، الشاشخ بغ حسجؼ: الصبخاني، السحقق

  ـ.ٜٗٛٔ – ٘ٓٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة
 القذيخؼ  الحدغ أبي الحجاج بغ لسدمع ،السخترخ الرحيح السدشج .ٖٖ

 التخاث إحياء دار: الباقي، الشاشخ عبج دمحم: السحقق الشيدابػرؼ،
 بيخكت. – العخبي
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الرشعاني،  الحسيخؼ  ىساـ بغ الخزاؽ عبج بكخ السرشف، ألبي .ٖٗ
اليشج،  -العمسي السجمذ: األعطسي، الشاشخ الخحسغ حبيب: السحقق
  ىػ.ٖٓٗٔ الثانية،: بيخكت، الصبعة – اإلسالمي السكتب: مغ يصمب

ؼ، البرخ  دمحم بغ أحسج األعخابي بغ سعيج األعخابي، ألبي ابغ معجع .ٖ٘
 ابغ دار: الحديشي، الشاشخ إبخاىيع بغ السحدغ عبج: كتخخيج تحقيق

 - ىػٛٔٗٔ األكلى،: الدعػدية، الصبعة العخبية السسمكة الجػزؼ،
 ـ.ٜٜٚٔ

 ،الصبخاني القاسع أبي الذامي، أحسج بغ األكسط، لدميساف السعجع .ٖٙ
 إبخاىيع بغ السحدغ عبج،  دمحم بغ هللا عػض بغا شارؽ : السحقق

   القاىخة. – الحخميغ دار: الشاشخ الحديشي،
 ،الصبخاني القاسع أبي الذامي، أحسج بغ الكبيخ، لدميساف السعجع .ٖٚ

 تيسية ابغ مكتبة: الشذخ الدمفي، دار السجيج عبج بغ حسجؼ: السحقق
 الثانية.: القاىخة، الصبعة –

 بغ أحسج بغ دمحم الجيغ الحجيث، لذسذ مرصمح عمع في السػقطة .ٖٛ
: ُغّجة، الشاشخ أبػ الفتاح عبج: بو اعتشى الحىبي، زَقاْيسا بغ عثساف
 ىػ ٕٔٗٔ الثانية،: بحمب، الصبعة اإلسالمية السصبػعات مكتبة

 كتة أصىل انفقه: -ثانثا
 األصػؿ عمع إلي الػصػؿ مشياج)) السشياج شخح في اإلبياج .ٔ

 الكافي عبج بغ عمي الحدغ يأب الجيغ تقي، ل((البيزاكؼ  لمقاضي
 الكتب دار: الشاشخ، الػىاب عبج نرخ أبػ الجيغ جتا ككلجه الدبكي
  .ـٜٜ٘ٔ - ىػٙٔٗٔ: الشذخ عاـ، بيخكت– العمسية

 ،الدبكي الجيغ تقي بغ الػىاب عبج الجيغ تاج، لكالشطائخ األشباه .ٕ
  .ـٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ األكلى: الصبعة، العمسية الكتب دار: الشاشخ

 عبج بغ دمحم لجيغا بجر هللا عبج ، ألبيالفقو أصػؿ في السحيط البحخ .ٖ
 األكلى،: الصبعة، الكتبي دار: الشاشخ ، الدركذي بيادر بغ هللا

  .ـٜٜٗٔ - ىػٗٔٗٔ



567 

 

 إلمام الصاحلي مو خالل كتابه ) سبل اهلدى والرشاد (  قضايا نزول القرآى عهد ا

  

 

 اإلماـ محىب عمى الفقو أصػؿ في السشاضخ كجشة الشاضخ ركضة .ٗ
 قجامة بغ أحسج بغ هللا عبج الجيغ مػفق دمحم ، ألبيحشبل بغ أحسج

 الخّياف سدةمؤ : الشاشخ ،السقجسي قجامة بابغ الذييخ السقجسي،
  .ـٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ الثانية الصبعة: الصبعة، كالتػزيع كالشذخ لمصباعة

 بغ، الالفخعية األحكاـ مغ يتبعيا كما األصػلية كالفػائج القػاعج .٘
 ،الحشبمي الجمذقي دمحم بغ عمي الحدغ يأب الجيغ عالء المحاـ،
: الصبعة، العرخية السكتبة: الشاشخ، الفزيمي الكخيع عبج: السحقق
  .ـٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ

 يػسف بغ هللا عبج بغ السمظ عبج، لالفقو أصػؿ في التمخيز كتاب .ٙ
 الشبالي هللا عبج: السحقق (،الحخميغ إماـ) السعالي، يأب الجػيشي،

 .بيخكت – اإلسالمية البذائخ دار، العسخؼ  كبذيخ
 الجيغ بفخخ السمقب ،الخازؼ  عسخ بغ دمحم هللا عبج ، ألبيالسحرػؿ .ٚ

: الصبعة، الخسالة مؤسدة: الشاشخ، العمػاني شو د.: يقتحق ،الخازؼ 
  .ـٜٜٚٔ - ىػٛٔٗٔ الثالثة،

 عمي بغ الحدغ بغ الخحيع عبج، لالػصػؿ مشياج شخح الدػؿ نياية .ٛ
، لبشاف-بيخكت- العمسية الكتب دار: الشاشخ الذافعّي، اإلسشػؼ 
 .ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ األكلى: الصبعة

 كتة انفتاوي: -راتعا
 الديػشي، الجيغ جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ ؼ، لعبجلمفتاك  الحاكؼ  .ٔ

 - ىػ ٕٗٗٔلبشاف، -بيخكت كالشذخ، لمصباعة الفكخ دار: الشاشخ
  ـ.  ٕٗٓٓ

 بغ الحميع عبج بغ أحسج العباس أبي الجيغ الفتاكػ، لتقي مجسػع .ٕ
: قاسع، الشاشخ بغ دمحم بغ الخحسغ عبج: السحقق الحخاني، تيسية
 الشبػية، السجيشة الذخيف، سرحفال لصباعة فيج السمظ مجسع

 ـ.ٜٜ٘ٔ -قٙٔٗٔ: الشذخ الدعػدية، عاـ
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 :انتاريخ وانطري وانرتاجىكتة  -خايطا
كالستاع،  كالحفجة كاألمػاؿ األحػاؿ مغ  لمشبي بسا األسساع إمتاع .ٔ

 تقي العبيجؼ، الحديشي العباس أبي القادر، عبج بغا عمي بغ ألحسج
 دار: الشسيدي، الشاشخ الحسيج جعب دمحم: السقخيدؼ، السحقق الجيغ
 ـ. ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة – العمسية الكتب

 ،القخشي كثيخ بغ عسخ بغ إسساعيل الفجاء كالشياية، ألبي البجاية .ٕ
: العخبي، الصبعة التخاث إحياء دار: شيخؼ، الشاشخ عمي: السحقق
 ـ. ٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ األكلى

 دمحم: السحقق العدقالني، حجخ بغ يعم بغ التيحيب، ألحسج تقخيب .ٖ
 – ىػٙٓٗٔ األكلى،: سػريا، الصبعة – الخشيج دار: عػامة، الشاشخ

 ـ.ٜٙٛٔ

 العدقالني، مصبعة حجخ بغ عمي بغ التيحيب، ألحسج تيحيب .ٗ
 .ىػٕٖٙٔ األكلى، الصبعة: الصبعة اليشج، الشطامية، السعارؼ دائخة

 الَباَلُذرؼ، خجاب بغ يحيى بغ األشخاؼ، ألحسج أنداب مغ جسل .٘
بيخكت،  –الفكخ دار: الدركمي، الشاشخ كرياض زكار سييل: تحقيق
  ـ.ٜٜٙٔ - ىػٚٔٗٔ األكلى،: الصبعة

 هللا عبج بغ أحسج نعيع األصفياء، ألبي كشبقات األكلياء حمية .ٙ
 - ىػٜٖٗٔ مرخ، محافطة بجػار - الدعادة: الشاشخ ،األصبياني

 ـٜٗٚٔ
 الجيغ جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ الكبخػ، لعبج الخرائز .ٚ

  بيخكت. – العمسية الكتب دار: الشاشخ الديػشي،

 بغ الحديغ بغ الذخيعة، ألحسج صاحب أحػاؿ كمعخفة الشبػة دالئل .ٛ
 – العمسية الكتب دار: الشاشخ البييقي بكخ أبي ،الُخْدَخْكِجخدؼ عمي

  ىػ. ٘ٓٗٔ - األكلى: بيخكت، الصبعة
 عبج القاسع ىذاـ، ألبي البغ ةالشبػي الديخة شخح في األنف الخكض .ٜ

الدالمي،  الدالـ عبج عسخ: السحقق الدييمي، هللا عبج بغ الخحسغ
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 األكلى، الصبعة: بيخكت، الصبعة العخبي، التخاث إحياء دار: الشاشخ
  ـ.ٕٓٓٓ/ ىػٕٔٗٔ

 كأعالـ فزائمو كذكخ العباد، خيخ سيخة في كالخشاد، اليجػ سبل .ٓٔ
 الرالحي يػسف بغ لسحسج كالسعاد، أالسبج في كأحػالو كأفعالو نبػتو

 دمحم عمي الذيخ السػجػد، عبج أحسج عادؿ الذيخ: تحقيق الذامي،
: لبشاف، الصبعة – بيخكت العمسية الكتب دار: معػض، الشاشخ

  ـ.ٖٜٜٔ - ىػٗٔٗٔ األكلى،

 هللا عبج بغ الفحػؿ، لسرصفى شبقات إلى الػصػؿ سمع .ٔٔ
 حاجي» كبػ «جمبي كاتب» بػ السعخكؼ العثساني القدصشصيشي

 صالح: األرناؤكط، تجقيق القادر عبج محسػد: السحقق ،«خميفة
 تخكيا، عاـ – إستانبػؿ إرسيكا، مكتبة: صالح، الشاشخ سعجاكؼ 

  ـ. ٕٓٔٓ: الشذخ
 بغ إسحاؽ بغ ، لسحسج(كالسغازؼ  الديخ كتاب) إسحاؽ ابغ سيخة .ٕٔ

 – فكخال دار: زكار، الشاشخ سييل: تحقيق السجني، السصمبي، يدار
  ـ.ٜٛٚٔ/ ىػٜٖٛٔ األكلى: بيخكت، الصبعة

 دار: الػاحج، الشاشخ عبج مرصفى: الديخة الشبػية البغ كثيخ، تحقيق .ٖٔ
: الشذخ لبشاف، عاـ – بيخكت كالتػزيع كالشذخ لمصباعة السعخفة
 ـ.ٜٙٚٔ - ىػٜٖ٘ٔ

 الحسيخؼ  أيػب بغ ىذاـ بغ السمظ ىذاـ، لعبج البغ الشبػية الديخة .ٗٔ
 الحفيع كعبج األبيارؼ  كإبخاىيع الدقا مرصفى: قتحقي السعافخؼ،

 كأكالده الحمبي البابي مرصفى كمصبعة مكتبة شخكة: الذمبي، الشاشخ
  ـ.ٜ٘٘ٔ - ىػٖ٘ٚٔ الثانية،: بسرخ، الصبعة

،  الحشبمي أحسج بغ الخحسغ عبج الجيغ التخمحؼ، لديغ عمل شخح .٘ٔ
األردف،  – الدرقاء - السشار مكتبة: سعيج، الشاشخ ىساـ د.: السحقق
 ـ.ٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ األكلى،: الصبعة
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 مديل السدساة بالحاشية محيال - السرصفى حقػؽ  بتعخيف الذفا .ٙٔ
 بغ عياض القاضي الفزل أبػ: الذفاء، السؤلف ألفاظ عغ الخفاء
: الشاشخ ،الذسشى دمحم بغ دمحم ابغ أحسج: الحاشية اليحربي، مػسى

  ـ.ٜٛٛٔ - ىػٜٓٗٔ: الشذخ كالشذخ، عاـ لمصباعة الفكخ دار

 الجيغ تقي بغ الػىاب عبج الجيغ لتاج الكبخػ، الذافعية شبقات .ٚٔ
: الحمػ، الشاشخ الفتاح عبج. د الصشاحي محسػد. د: السحقق الدبكي،

  ىػ.ٖٔٗٔ الثانية،: ، الصبعة لمصباعة ىجخ
 بابغ السعخكؼ الخحسغ، عبج بغ الذافعية، لعثساف الفقياء شبقات .ٛٔ

 البذائخ دار: نجيب، الشاشخ لجيغا محيي: السحقق الرالح،
  ـ.ٕٜٜٔ األكلى،: بيخكت، الصبعة – اإلسالمية

 بابغ السعخكؼ البغجادؼ، سعج بغ دمحم هللا عبج الكبخػ، ألبي الصبقات .ٜٔ
بيخكت،  – العمسية الكتب دار: عصا، الشاشخ دمحم: تحقيق سعج،

  ـ.ٜٜٓٔ - ىػٓٔٗٔ األكلى،: الصبعة

 هللا عبج بغ الفشػف، لسرصفىك  الكتب أسامي عغ الطشػف  كذف .ٕٓ
 – السثشى مكتبة: الشاشخ خميفة، حاجي باسع السذيػر ،جمبي كاتب
  ـ.ٜٔٗٔ: الشذخ تاريخ بغجاد،

 جالؿ بكخ، أبي بغ الخحسغ األنداب، لعبج تحخيخ في المباب لب .ٕٔ
 بيخكت. – صادر دار: الشاشخ ،الديػشي الجيغ

، دار دمحم الرادؽ عخجػف بحث كتحقيق ،  –مشيج كرسالة  دمحم رسػؿ هللا  .ٕٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالقمع، دمذق، الصبعة الثانية، 

 ،كحالة الغشي عبج بغ راغب دمحم بغ رضا بغ السؤلفيغ، لعسخ معجع .ٖٕ
  بيخكت. العخبي، التخاث إحياء دار بيخكت، - السثشى مكتبة: الشاشخ

 دمحم بغ السرشفيغ، إلسساعيل كآثار السؤلفيغ أسساء العارفيغ ىجية .ٕٗ
 في الجميمة السعارؼ ككالة بعشاية شبع: الشاشخ البغجادؼ، غأمي

  ـ.ٜٔ٘ٔ استانبػؿ، البيية مصبعتيا
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 وانغرية: ادلعاجى -ضادضا
 بغ العخبية، لمحدغ كصحاح المغة تاج لكتاب كالرمة كالحيل التكسمة .ٔ

 كآخخكف، الصحاكؼ، العميع الرغاني، السحقق: عبج الحدغ بغ دمحم
 ـ.ٜٜٚٔ -ـ  ٜٓٚٔالقاىخة،  ب،الكت دار مصبعة: الشاشخ

 دمحم: السحقق األزىخؼ، بغ أحسج بغ المغة، ألبي مشرػر دمحم تيحيب .ٕ
: بيخكت، الصبعة – العخبي التخاث إحياء دار: مخعب، الشاشخ عػض
 ـ.ٕٔٓٓ األكلى،

 ،عمي بغ إسساعيل بغ سيجه السخسي، لالسحكع كالسحيط األعطع .ٖ
، بيخكت –ر الكتب العمسية الشاشخ: دا، السحقق: عبج الحسيج ىشجاكؼ 

 .ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالصبعة: األكلى، 

 الخكمي هللا عبج بغ ياقػت هللا عبج أبي الجيغ البمجاف، لذياب معجع .ٗ
  ـ.ٜٜ٘ٔ الثانية،: بيخكت، الصبعة صادر، دار: الشاشخ الحسػؼ،

الدعادات السبارؾ بغ دمحم بغ  يب، ألالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ .٘
، محسػد الصشاحي -تحقيق: شاىخ الداكػ  ،بغ األثيخدمحم الجدرؼ ا

 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيخكت،  -السكتبة العمسية  :الشاشخ
***** 
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