
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





..  الذي خلقني ورّباين بنعمه .. احلمُد كلُّه هللا ذي اجلالل واإلكرام 

وهداين لتعّلم دينه 

الَذْين سهرا عىل ضامن حفظي .. والشكُر الوافُر بعد ذلك لوالديَّ الكريمني 

وادفْع عنهام كلَّ ما يكرهانه .. اللهم ارزْقهام السعادة يف الدنيا واآلخرة .. وسعاديت 

ِخْر جهدًا يف سبيل نجاحي .. وال أنسى زوجتي وأمَّ أوالدي  وفاًء منها .. التي مل تدَّ

وأسأل اهللا عّز وجّل أن يسّهَل هلا كلَّ عسري .. فلها الشكر والتقدير .. وتقديرًا 

ُم شكري جلامعة أّم درمان اإلسالمية  وأخّص معهَدها العامر لبحوث .. كام أقدِّ

عىل قبويل ملتابعة دراسايت العليا فيه .. ودراسات العامل اإلسالمي 

ُم أسمى عبارات الشكر .. وأخريًا وليس آخرًا  وأغىل أوصاف التقدير .. أقدِّ

.. األستاذ الدكتور عّباس عوض اهللا عّباس .. إىل أستاذي وشيخي .. واالمتنان 

وصربه اجلميل عىل .. وحتّمله عناَن قراءته .. عىل قبوله اإلرشاَف عىل هذا البحث 

وتوجيهاته السديدة .. وتكّرمه بإبداء ملحوظاته القّيمة .. متابعة أخباره ومراحله 

املناقش .. الدكتور الطاهر أمحد عبدالقادر .. كام أشكر األستاذين الفاضلني 

..  املناقش اخلارجي للرسالة .. والدكتور  عيل حممد علوان .. الداخيل للرسالة 

عىل جهدمها يف تقييم الرسالة 

 والشكُر أوال وآخرًا هللا رب العاملني
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إّن احلمد هللا، نحمُده ونستعينُه ونستغفُره، ونعوُذ باهللا من رشور أنفسنا 

وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن 

ال إله إالّ اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أّن حممدًا عبُده ورسوُله، صىل اهللا عليه 

. وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

أن ُيلهَمه ويوفِّقه لتعّلم : أما بعد؛ فإّن من أعظم ما أنعم اهللا عىل اإلنسان

ل، ومعجزُته اخلالدة، ال ًام ودراسًة، فإّنه كتاُب اهللا املنزَّ ي تالقرآن الكريم، حفظًا وتفهُّ

، وأعجَزهم أن يأتوا بمثله .  ولو كان بعُضهم لبعٍض ظهرياً احتّدى به اإلنَس واجلنَّ

 يف حقل دراسة القرآن  مرحلَة البكالريوس– بحمد اهللا –ملا أكملُت و

 كانت بغيتي وأميل إمتاَم مرحلِة الدراسات العليا يف هذا احلقل الكريم وعلومه،

. تهاملبارك نفسه، تعاهدًا هلذا القرآن الكريم، ورغبًة يف نيل بركة خدم

هي نحو حتقيق وإخراِج أحِد املخطوطات التي ُألِّفْت يف  وكان َمْييل وتَوجُّ

التفسري، حرصًا عىل حفظ تراث العلامء، وختليد ذكراهم، وإثراًء للمكتبة 

اإلسالمّية املطبوعة بيشٍء من الرتاث املخطوط بدَل ُمكثِه يف اخلزائن بعيدًا عن 

باملؤّلفات وجدُهتا زاخرًة ف يف املكتبات واخلزائن، الفائدة واالستفادة، فبحثُت 

التي خدمت كتاب اهللا اخلدمَة العظيمة، من تفاسَري، وأعاريَب، ورشوح غريٍب، 

. ودراسات أحكام، وجماميَع علوٍم ومعارف

شّد انتباهي اهتامُم العلامء بسورة الفاحتة دون غريها من أثناء بحثي و

السور، فعالوًة عىل ما ُألِّف من تفاسري للقرآن الكريم، هناك عدٌد من الكتب 

ْتها بالتأليف، وتنّوعت مناهُجها يف ذلك،  اعتنت هبذه السورة العظيمة، وخصَّ
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فمن كتب يف فضائلها، وأخرى يف معاين كلامهتا، وأخرى يف إعراهبا، وأخرى يف 

. مقاصدها وأرسارها، وأخرى يف أحكام جتويدها

،  الطيِّبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة  : كتاب:من هذه املصنفاتو

 اإلمام العامل القايض عالء الدين أيب احلسن عيل بن حممد بن سعد الطائي :تأليف

يني احللبي الشافعي املعروِف بابن خطيب النارصّية املتوىف سنة  .  هـ843اِجلْربِ

: 

دراسة وحتقيق :  إىل اختيار هذا البحث، وهو الباحثهناك عّدة أسباب دفعت

:  البن خطيب النارصّية، منها الطيبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة  :كتاب

. سورة الفاحتة: خدمُة كتاب اهللا تعاىل، خصوصًا أعظم سورة فيه عىل اإلطالق- 1

. اإلسهاُم يف إحياء الرتاث العريب اإلسالمي- 2

. التي احتّلها بني علامء وقته) ابن خطيب النارصّية (مكانُة املؤلِّف- 3

. أنه مل ُينرش له يشء من مؤّلفاته املخطوطة- 4

. بخّط يد مؤلِّفهاُكتبت  التي وجدُهتا  الكتاب نسخةأن- 5

تذييُل النسخة بتقريٍظ كتبه احلافُظ ابن حجٍر العسقالينُّ املتوىف سنة - 6

فه، وذكر بعض مزاياه852 .  هـ، اشتمل عىل الثناء عىل الكتاب ومؤلِّ


: تكمُن أّمهّيُة هذا البحث يف األمور اآلتية

مجع تفسريًا شامًال لكل ما خيتّص  )ابن خطيب النارصية(أن املؤلف -1

. بسورة الفاحتة

. علومها فّرس سورة الفاحتة تفسريًا جامعًا لكّل هأنّ - 2

 املسائل كّل أّنه سلك مسلَك االستدالل واالحتجاج والتحقيق يف - 3
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 .التي ختتّص هبذه السورة الكريمة

. أّنه رّتب كتابه وقسمه تقسيًام بديعاً -4

 .أّنه نقل لنا نصوصًا من بعض املؤّلفات التي ُفقدت من تراث علامئنا-5


: يمكن إمجال األهداف العاّمة هلذا البحث فيام ييل

. االّطالع عىل ما خيّص تفسري سورة الفاحتة جمموعًا يف موضع واحد-1

. دراسة وحتقيق خمطوط نادر يف بابه-2

. خدمة أحد مؤّلفات عاملٍ من كبار علامء املسلمني يف وقته-3


بعد بحثي يف مصادر املعلومات مل أعثر عىل أّي دراسة سابقة هلذا البحث، 

 البن خطيب  الطيبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة وهي دراسة وحتقيق كتاب 

: ، ومن هذه املصادرالنارصّية

.قاعدة الرسائل اجلامعية بمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية-1  

. قاعدة معلومات الفهرس العريب املوّحد-2

 .قواعد معلومات اجلامعات السودانّية-3

. للتحقيق للدراسة، وقسمٍ  قسمٍ : قسمنيعىل الرسالة جعل الباحُث 

 .مقّدمة وفصلنيويشتمل عىل  :قسم الدراسة: أوالً 

: اشتملت عىل ما يأيتو :املقّدمة

متهيد، وفيه التنويُه بفضل دراسة القرآن الكريم، وما اختّصت به - 1

. سورة الفاحتة من اعتناء املفرسين والعلامء
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 .أسباب اختيار البحث- 2

. أّمهّية البحث-3

 .أهداف البحث-4

. الدراسات السابقة- 5

: ثالثة مباحث وفيه : املؤلِّفدراسة: الفصل األول

. حياته ونشأته: املبحث األول

 . يف عرصهالسياسيةاحلالة : املبحث الثاين

 .احلالة العلمّية يف عرصه: املبحث الثالث

: مباحثستة ، وفيه دراسة الكتاب: الثاينالفصل 

. اسم الكتاب: املبحث األول

. توثيق نسبته إىل املؤلف: املبحث الثاين

. موضوعه وذكر من سبق املؤّلف إىل التأليف فيه: املبحث الثالث

. منهج املؤلف يف كتابه ومصادره: املبحث الرابع

. وصف النسخة اخلّطّية املعتمدة يف التحقيق: املبحث اخلامس

. ابنقل تقريظ احلافظ ابن حجر العسقالين للكت: املبحث السابع

: قسم التحقيق: ثانياً 

:  املنهَج اآليتسلك فيه الباحث

قواعَد اإلمالء احلديثة، مع الضبط بالشكل حسب نسخ املخطوط - 1

. للكلامت التي بحاجة إىل ضبط

.  بني املنسوخ والنسخة اخلّطّيةاملقابلة- 2

 كلِّ ما أحلقه املؤلِّف عىل احلوايش بخّطه، يف مواضعها املناسبة إدراج- 3
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. التي أشار إليها بعالمة اللََّحق

. اخلطَأ يف اهلامش يف األصل، وذكرتصويب األخطاء النحوية - 4

 إىل بداية كل صفحة من صفحات املخطوط إشارةً ضُع خطا مائال و- 5

. مع ذكر رقم الصفحة يف اهلامش األيمن

عزو اآليات التي يستشهد هبا املؤلف إىل مواضعها من املصحف بذكر - 6

. اسم السورة ورقم اآلية

. األحاديث التي يستدّل هبا املؤلف مبيِّنًا درجَتها من الصّحة أو الضعفختريج -7  

.  اآلثار التي ذكرها املؤلف من مصادرها األصليةختريج- 8

اختريج- 10 .  األشعار التي استشهد هبا املؤلف من مظاهنِّ

. عزو األقوال التي أوردها املؤلف إىل قائليها- 11

.  املسائل الفقهّية التي أوردها املؤلف من مصادرها األصليةتوثيق- 12

. ألعالم الذين ذكرهم املؤلُف تراجَم موجزةً ترمجة ا- 13

. باملصطلحات العلمّية والكلامت الغريبة واألماكن والبلدانالتعريف - 14

:  يف هناية البحث عىل النحو اآليتفنية فهارَس وضع- 15

. فهرس اآليات القرآنية مرّتبًة حسب ورودها يف املصحف الرشيف* 
. فهرس األحاديث النبوية واآلثار مرّتبًة حسب حروف املعجم* 
 .فهرس األشعار مرّتبًة حسب قوافيها* 
. فهرس األعالم مرتَّبني حسب حروف املعجم* 
. فهرس الغريب واملصطلحات املرشوحة* 
. فهرس الكتب الواردة يف املتن* 
. فهرس املصادر واملراجع املعتمدة يف الدراسة والتحقيق* 

 .الفهرس العام للموضوعات* 







 


 



 
 

 

: حياته ونشأته: املبحث األول

 :مصادر ترمجته: أوالً 

: ترجم لإلمام ابن خطيب النارصية كلٌّ من

درر العقود الفريدة يف تراجم : ، يف) هـ845ت (أمحد بن عيل املقريزي 

 .)(، والسلوك ملعرفة دول امللوك)(األعيان املفيدة

إنباء الُغْمر بأبناء : ، يف) هـ852ت (أمحد بن عيل بن حجر العسقالين 

س للُمَعَجم املفهرس)(الُعْمر  .)(، واملَْجَمع املؤسِّ

ي  رين: ، يف) هـ864ت (حممد بن أمحد الَغزِّ  .)(هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخِّ

النجوم الزاهرة : ، يف) هـ874ت (يوسف بن َتْغري َبْردي 

، واملنهل الصايف واملستوىف بعد )(يف ملوك مرص والقاهرة

                                                 
حممود . د: املقريزي، حتقيق: ، تأليفدرر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة )(

 ).2/52(م، 2002-هـ1423 ، 1طبع دار الغرب اإلسالمي، ط. اجللييل
سعيد عبدالفتاح عاشور، طبع . د: املقريزي، حتقيق:  ملعرفة دول امللوك ، تأليفالسلوك )(

 ).4/3/1197(م، 1973مطبعة دار الكتب بالقاهرة 
حسن حبيش، طبع . د: ابن حجر العسقالين، حتقيق:  ، تأليفإنباء الغمر بأبناء العمر )(

 ).150-4/149(م، 1998-هـ1419وزارة األوقاف بالقاهرة، 
يوسف عبدالرمحن . د: ابن حجر العسقالين، حتقيق: ، تأليفاملجمع املؤسس للمعجم املفهرس )(

 ).189-3/186(م، 1994-هـ1415 ، 1املرعشيل، طبع دار املعرفة ببريوت، ط
ي، حتقيق:  من الشافعية البارعني ، تأليفهبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين )( : ريض الدين الغزِّ

 ).238-236ص (م، 2001-هـ1421، 1عبداهللا الكندري، طبع دار ابن حزم ببريوت، ط
ابن تغري بردي، نرش وزارة الثقافة :  يف ملوك مرص والقاهرة، تأليفالنجوم الزاهرة )(

 ).218-15/217(واإلرشاد القومي بالقاهرة، 



 
 

 

 .)(، والدليل الشايف للمنهل الصايف)(الوايف

كنوز : ، يف) هـ884ت (أمحد بن إبراهيم أبو ذّر سبط ابن العجمي 

 .)(الذهب يف تاريخ حلب

 .)(معجم الشيوخ: ، يف)885ت (عمر بن فهد اهلاشمي 

الضوء الالمع ألهل : ، يف) هـ902ت (حممد بن عبدالرمحن السخاوي 

 )(، والذيل التاّم عىل دول اإلسالم)(القرن التاسع

شذرات الذهب يف : ، يف) هـ1089ت (عبداحلّي بن أمحد احلنبيل 

. )(أخبار من ذهب
                                                 

حممد حممد . د: ابن تغري بردي، حتقيق: ، تأليفاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف )(

 ).196-8/195(م، 1999أمني، طبع مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة، 

فهيم حممد شلتوت، : ابن تغري بردي ، حتقيق: ، تأليفملنهل الصايفعىل االدليل الشايف  )(

 ).1/480(طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، 

شوقي شعث . د: أمحد أبو ذر احللبي ، حتقيق: ، تأليفكنوز الذهب يف تاريخ حلب )(

 ).156-2/144(م، 1996 ، 1وفالح البكور، طبع دار القلم العريب بحلب، ط

حممد الزاهي، نرش دار الياممة : عمر بن فهد اهلاشمي، حتقيق: ، تأليفمعجم الشيوخ )(

 ).181-179(بالرياض، 

السخاوي ، طبع دار مكتبة احلياة ببريوت، : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف) (

 ).307-5/303(م، 1980

حسني إسامعيل مروة، طبع مكتبة : السخاوي ، حتقيق: ، تأليفالذيل التام عىل دول اإلسالم )(

 ).620ص (م، 1992-هـ1413 ، 1دار العروبة بالكويت ودار ابن العامد ببريوت، ط

عبدالقادر األرناؤوط وحممود : عبداحلّي احلنبيل ، حتقيق: ، تأليفشذرات الذهب بأخبار من ذهب )(
 



 
 

 

ي   )(ديوان اإلسالم: ، يف) هـ1167ت (حممد بن عبدالرمحن الَغزِّ

)2/247-248.( 

البدر الطالع بمحاسن َمن : ، يف) هـ1250ت (حممد بن عيل الشوكاين 

 .)(بعد القرن السابع

 .)(هدّية العارفني يف أسامي املصنِّفني: ، يف) هـ1339ت (إسامعيل باشا البغدادي 

 .)(إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء: ، يف) هـ1370ت (حممد راغب الطّباخ 

 .)(األعالم: ، يف) هـ1396ت (خري الدين الزركيل 

 ).506-2/505 ()(معجم املؤلفني: ، يف) هـ1408ت (عمر رضا كّحالة 

                                                 
= 

 ).360-9/359(م، 1986-هـ1406 ، 1األرناؤوط، طبع دار ابن كثري بدمشق وبريوت، ط

سيد كرسوي حسن، طبع دار : أبو املعايل الغزي ، حتقيق: ، تأليفديوان اإلسالم )(

 ).249-2/248(م، 1990-هـ1411 ، 1الكتب العلمية ببريوت، ط

الشوكاين، طبع دار الكتب : ، تأليف بعد القرن السابعنالبدر الطالع بمحاسن م )(

 ).1/326(م، 1998-هـ1418 ، 1العلمية ببريوت، ط

إسامعيل البغدادي، نرش دار : أسامء املؤلِّفني وآثار املصنِّفني، تأليفهدية العارفني  )(

 ).1/731(هـ، 1951إحياء الرتاث العريب ببريوت تصويرًا عن طبعة إستانبول 

حممد راغب الطباخ، نرش دار القلم العريب : ، تأليفتاريخ حلب الشهباءبعالم النبالء   إ)(

 ).5/224(م، 1988-هـ1408 ، 2بحلب، ط

ِرْكيل، طبع دار العلم للماليني ببريوت، ط: ، تأليفاألعالم )( م، 1992 ، 10الزِّ

، 1عمر رضا كّحالة، طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط: ، تأليفمعجم املؤلفني )( ).5/8(

 ).506-2/505(م، 1993-هـ1414



 
 

 

: اسمه، وَنَسبه، ونِْسَبته، وَلَقبه، وُكنَْيته، وُشْهَرته: ثانياً 

 عيل بن حممد بن َسْعد بن حممد بن عيل بن عثامن بن : هو:اسمه-1

 بن عيل بن هبة اهللا بن )(إسامعيل بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب

.  ثم احللبي الشافعي)(ناِجية، الطائي اِجلْربيني

اِجلْربيني، نسبًة إىل بيت ِجْربين الفستق، ظاهَر حلب :  هو:نسبه ونسبته-2

. )(من رشقّيها

. عالء الدين: لقُبه-3

. أبو احلسن: كنيته-4

. )(ابن خطيب النارصّية: شهرته-5
                                                 

شذرات " و"الضوء الالمع" و"معجم الشيوخ" و"كنوز الذهب" و"إنباء الغمر"هكذا يف ) (

.بيربس؛ وجاء نسُبه ناقصًا يف بقّية املصادر: "درر العقود"؛ ويف "البدر الطالع" و"الذهب  

 .وحده )180ص ( "معجم الشيوخ") (

 ).5/303 ("الضوء الالمع") (

 كان موضعها كنيسًة لليهود ُتعرف «: جامع النارصية، بحلب، قال ابن الشحنة: هو )(

 أهنا ُحمَدَثة –هو الزملكاين :  قلت–بكنيسة مثقال، فأثبَت قايض القضاة كامل الدين 

سنة سبع وعرشين وسبعامئة، وحكم هبدمها، فُجعلت مدرسًة وُنسبت إىل سلطان 

أن الوقت امللك النارص واشتهرت بالنارصية، ثم ُأقيمت هبا اجلمعة، واستمّرت إىل 

ُحّرق يف الفتنة التيمورية سقُفها وتشّعث حاُهلا وانقطعت منها اخلطبة، فأصلحها 

. »قايض القضاة عالء الدين خطيُبها وابُن خطيبها، وكّمل عامَرهتا وأقام هبا اخلطبة 

ْحنة : ، تأليفالدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب: انظر ، قدم )73-72ص (ابن الشِّ

. م1984-هـ1404طبع دار الكتاب العريب بدمشق، . عبداهللا حممد الدرويش: له
 



 
 

 

وهو سبط العامل املدّرس زين الدين عيل بن فخر الدين عثامن بن عيل 

 .)(خطيب ِجْربين

: والدته وأرسته: ثالثاً 

. )(هـ774ُولد ابن خطيب النارصية يف سنة 
. )(وكان مولُده يف مدينة حلب

. ونشأ يف أرسة طّيبة األصول والفروع، معروفة بالعلم والفضل
هـ، 806هـ وتويف سنة 743ُولد سنة : فوالُده شمس الدين حممد بن سعد

حفظ التنبيه يف الفقه للشريازي، وسمع احلديث، وويل خطابَة النارصية إىل أن 
. )(مات، وكان كثَري التالوة والعبادة سليَم الصدر

ه حممد بن عيل بن عثامن هو أخو فخر الدين حممد املعروف بخطيب : وجدُّ
. )(ِجْربين، له تصنيف يف الفرائض، ورسائل يف احلساب واجلرب واملقابلة

ه ألمه هو زين الدين عيل بن فخر الدين عثامن بن عيل بن عثامن، : وجدُّ

                                                 
= 

 .نسبًة إىل املدرسة النارصّية ببيت ِجْربين: )180ص ( "معجم الشيوخ"ويف 
 "الضوء الالمع"و )2/144 ("كنوز الذهب"و  )236ص ( "هبجة الناظرين") (

 يف أعيان املائة الثامنة،  الدرر الكامنة:ترمجة جّده ألمه هذا يفانظر و. )5/303(
 ). 3/84(ابن حجر العسقالين، نرش دار اجليل ببريوت، : تأليف

 .هكذا يف كل مصادر الرتمجة، ومل أجد حتديدًا لوقت مولده بالشهر أو اليوم )(
 حني –هبجة الناظرين :  يعني– كام كتبه بخّطه يف مسّودة هذا الكتاب «:قال الغزي )(

 "هبجة الناظرين": انظر. طالع فيه ملا قدم علينا حاجا عام أول سنة أربعني وثامنامئة 
كنوز "و )8/195 ("املنهل الصايف"وكذا حتديد مكان مولده يف . )236ص (

) 5/303 ("الضوء الالمع"و )180ص ( "معجم الشيوخ"و )2/149 ("الذهب
 ).1/326 ("البدر الطالع"و

 ).2/284(إنباء الغمر بأبناء العمر : انظر )(
 ).179ص (حاشية معجم الشيوخ  )(



 
 

 

. )(هـ، وكان فقيهًا أصوليا769هـ، وتويف سنة 710ولد سنة 
فخر الدين أبو عمرو عثامن بن عيل بن عثامن بن إسامعيل، : وأبو جّده ألمه هذا

 .)(هـ، وهو إمام عامل من فقهاء الشافعية739الطائي احللبي الشافعي، تويف سنة 

 :وفاته: رابعاً 

هـ، وهذا حملُّ 843تويف اإلمام ابن خطيب النارصّية ببلده حلب، سنة 

: ، ولكن اختلفت أقواُهلم يف حتديد وقِت وفاتِه، وعمِره)(اّتفاق بني املُرتِمجني له

يف : ، وقيل)(يوم الثالثاء التاسع من ذي القعدة: فقيل: فأما وقُت وفاته

: ، وقيل)(ليلة الثالثاء التاسع من ذي القعدة: ، وقيل)(احلادي عرش من شوال

بعد العشاء من ليلة األربعاء : ، وقيل)(العرش األوسط من ذي القعدة: وقيل

: ، وقيل)(يوم اخلميس منتصف ذي القعدة: ، وقيل)(العارش من ذي القعدة

                                                 
 ).3/84(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

حممود حممد الطناحي : السبكي، حتقيق: ، تأليف طبقات الشافعية الكربى:ترمجته يف )(

 ).6/142(وعبدالفتاح حممد احللو طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، 

 .مصادر الرتمجة )(

 ).2/552 ("درر العقود") (

 ).4/150 ("إنباء الغمر") (

 "املنهل الصايف"، و)15/217 ("النجوم الزاهرة"، و)4/3/1197 ("السلوك") (

 ).1/480 ("الدليل الشايف"، و)8/195(

 ).238ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).181ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/148 ("كنوز الذهب") (

، و-ومن أّرخه بشوال فقد سها : وقال - )5/307 ("الضوء الالمع") (  ).1/326 ("البدر الطالع"



 
 

 

يف ذي القعدة، بدون حتديد : ، وقيل)(يوم اخلميس احلادي عرش من ذي القعدة

 .)(اليوم
ُحه من هذه األقوال هو القول القائل بأنه بعد : والذي أميُل إليه وُأَرجِّ

عشاء ليلة األربعاء العارش من ذي القعدة، وهو قوُل تلميذه ومرافقه يف آخر 
. )(حياته أيب ذّر أمحد بن إبراهيم سبط ابن العجمي

يوم الثالثاء التاسع من ذي القعدة، باعتبار أن اليوم ينتهي إىل : وهو نفُسه
. منتصف الليل

 .ليلة الثالثاء التاسع من ذي القعدة: وهو نفُسه
 .)(ثامن وستون سنة: ، وقيل)(سبعون سنة: فقيل: وأما عمُره

وكان سبُب وفاته رمحه اهللا، أنه بعد عودته من القاهرة إىل حلب لتويلِّ 
القضاء من جديد بعد عزله عنه، وكان ذلك يف الشتاء، مرض يف الطريق، 

ك يف أواخر رمضان، وكان معه يف هذه السفرة  ووصل حلب وهو متوعِّ
 حممد، فمرض أيضًا معه، ومات قبله بيسري، وحتّدث بعُض الناس )(دواداُره

. ، فاهللا أعلم)(بأهنام ُسِقيا
، فالزم الفراش، ودخل عليه )(ثم ثقل يف املرض، وكان مرُضه ذات اجلَنَب

                                                 
 ).9/360 ("الشذرات") (

 ).620ص ( "الذيل التام") (

مات بعد العشاء بقليل يف الليلة املسفرة : ، حيث قال)2/148 ("كنوز الذهب") (
 .صباحها عن يوم األربعاء عارش القعدة

 ).238ص ( "هبجة الناظرين") (
 ).620ص ( "الذيل التام") (
الدواة مكان حفظ : وهو) دوا: (وهي كلمة تتكون من شقني. أي الكاتب: الدوادار )(

 .وهي تعني حامل الدواة )دار(املداد، و
 .ُسقيا ُسام : أي )(
 .وهو من أمراض الصدر )(



 
 

 

ذات اجلَنَب، فشّق عليه ذلك ألنه يعلم أنه من : ما وجُعك؟ قال: طبيُبه فقال له
ذات اجلَنَب، ذات اجلَنَب، فقال له بعض : األمراض املَخوفة، وصار يكّرر

. )(وتزايد به األمل إىل أن مات. قتلَته: احلارضين

وحرضُت غسَله : )(قال تلميُذه أبو ذّر أمحد بن إبراهيم سبط ابن العجمي

َ عليه باجلامع  َ الوجه، وغسله الشيخ يوسف الُكْردي، وُصيلِّ غسَله فكان نريِّ

الُعَمري، ثم األموي، ثم النوري، وكانت جنازُته عظيمة، وَمحََل نعَشه كافل 

، ثم عند جامع )(حلب قانباي احلمزاوي، وصىلَّ عليه عند باب دار العدل

، وُدفن يف تربة )(، ثم خارج باب املقام)(، ثم عند جامع الطوايش)(دمرداش

ها لنفسه خارج باب املقام، رمحه اهللا تعاىل . تربة أعدَّ

ْحنَة احللبي  ، )() هـ890ت (ورثاه حمّب الدين أبو الفضل حممد بن حممد ابن الشِّ

: )(، يف قصيدٍة رائعة مطلُعها)()هـ

ناحت عىل سلطاهنا العلامء وبكت لفقد عالئها الشهباء 

واهنّد ركُن أي ركن شامخ للمسلمني وُيتِّم الفقــهــاء 
                                                 

 ).148-2/147 ("كنوز الذهب") (

 .املصدر السابق )(

 ).41ص (الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب : انظر. من أبواب قلعة حلب )(

ص (الدر املنتخب . ابتدأ بناَءه آق بغا األطروش نائب حلب، ثم كّمله دمرداش نائب حلب) ( 73.( 

الدر املنتخب . عىل الطريق األعظم وأنت داخٌل إىل حلب من باب املقام عن يسارك )(

 ).74ص (

 ).43ص (الدر املنتخب . من أبواب قلعة حلب )(

 ).305-9/295(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).2/155 ("كنوز الذهب"أوردها يف  )(



 
 

 

: ومنها

يا ابن اخلطيب سقى ثراك بواكٌر  من رمحة ال تنقيض سّخاء 

 وُيثاب فيك املسلمون مصاهبم  فاليوم حقا ماتت اآلبــاء



 
 

 

 احلالة السياسية يف عرصه: املبحث الثاين

هـ، وتوافق 843-774عاش اإلمام ابن خطيب النارصية يف الفرتة ما بني 

، وكانت مدهتا مائة وستة وثالثني عامًا ما بني )(هناية دولة املامليك البحرية
ِجّية أو باجلراكسّية، )هـ648-784( ، وبداية دولة املامليك الثانية املعروفة بالُربْ

. ) ()هـ922-784(وكانت مّدهتا مائة وثامن وثالثني عامًا ما بني 
ِجّية كانت سنة  هـ، حني انتزع امللك الظاهر 784فبدايُة املامليك الُربْ

 الصالح أمري حاج :  السلطَة يف آخر بني قالوون)()هـ801ت (برقوق 

. ، وكانت الشام تابعًا ملرص)()هـ800ت (
واملامليك طائفة من األِرّقاء املشرتين باملال، وملا كثر عددهم وزاد نفوذهم 

. )(حكموا بالد مرص، كام امتّد نفوذهم إىل بالد الشام
ومتّيزت دولة املامليك البحرية يف أول أمرها بسالطني عظام، أظهروا 

َهتا، وذلك بتحرير السواحل الشامّية من بقايا  للدولة اإلسالمية مكانَتها وعزَّ
. اإلمارات الصليبية، وطرد التتار من بالد الشام بعد أن عاثوا فيها الفساد

                                                 
وا بالبحرية؛ ألن الصالح نجم الدين أيوب أسكَن املامليك الرتك قلعة الروضة، ) ( ُسمُّ

عمر : ، تأليفالعامل اإلسالمي: انظر. وصاروا يتدّربون عىل األعامل البحرية

 ).116ص (هـ، 1377 ، 2رضا كّحالة، طبع املطبعة اهلاشمية بدمشق، ط

 ).117-115ص (العامل اإلسالمي : انظر) (

 ).3/48(األعالم ) (

 ).2/13(املصدر السابق ) (

طبع عني . حممود حممد احلويري: ، تأليفمرص يف العصور الوسطى: انظر) (

-هـ1416 ، 1للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية بالقاهرة، ط

 ).203ص (م، 1996



 
 

 

وعاش ابن خطيب النارصّية يف فرتة عرفت تغّرياٍت سياسّيًة كبريًة، وذلك 

فقد بكثرة امللوك والوالة والنّواب عىل منطقة الشام عامًة وعىل حلب خاّصًة، 

: هـ، يف عهد امللك األرشف774كانت والدة ابن خطيب النارصية سنة 

 .)()هـ778-764(شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون - 1

خرج السلطان للحج، فانتهز األمراء خروجه يتقدمهم  )هـ778(يف سنة و

وأذاعوا الفتنة - الذي عني خلفا لبيبغا بعد موته - أتابك العسكر أينبك البدري  

:وادعوا موت السلطان األرشف شعبان، ونصبوا ابنه علّيًا، يقول املقريزي وكانت " 

. )("هذه السفرة سببًا لزوال الدولة وذهاب دولة آل قالوون إىل آخر الدهر

 .)هـ778(امللك املنصور عيل بن شعبان بن حسني بن حممد بن قالوون - 2

 )هـ778(نصبه أينبك البدري بعد أن خلع والده بعد توجهه للحج سنة 

وعمره سبع سنني، ومل يكن له من األمر يشء سوى االسم كأكثر ملوك هذه 

واستبد بتدبري ملكه األمري أينبك البدري، ومل يرض األمراء تدبريه ألمر ، الدولة

وتوىل مكانه   فعزموا اخلروج عليه من الشام، فعلم هبم أينبك فاختفى،،السلطنة

األمري قطلو الطويل، فانقلب عليه األمراء يف اليوم الثاين وعزل، وتوىل بيبغا 

. النارصي ترصيف أمور الدولة

 مع )(استوىل األمري برقوق عىل السلطنة، وتقاسم )هـ779(ويف سنة 
                                                 

 يف سري اجلوهر الثمنيو، )3/1/91(، والسلوك )2/228(الدرر الكامنة : انظر) (

حممد كامل الدين عز الدين، : ابن دقامق، حتقيق: امللوك والسالطني، تأليف

 ).436-409( ، 1طبع عامل الكتب ببريوت، ط

 ).3/1/286(السلوك : انظر) (

 ).3/1/216(املصدر السابق ) (



 
 

 

 تدبري أمور البالد، فكان ذلك توطئة لربقوق الذي أخذ يف تثبيت ةأخيه برك

نفسه، فاستبد يف هناية األمر بترصيف األمور دون أخيه، فرسخت قدمه يف 

. الدولة، وملك البالد وأقام دولة اجلراكسة

وكان يسَء : األمري قرطاوي :وممن توىل نيابة حلب أثناء هذه الفرتة

، األمري اشقتمرثم . )("كان شاربا للخمر، ال يعي منه" :السرية، يقول املقريزي

 الذي سار :مترباي الدمرداش ثم .)هـ780( وذلك سنة :منكيل بغا البلديثم 

 ،بالعسكر احللبي ملدينة إياس ملقاتلة الرتكامن، فأتاه أمراؤهم مذعنني اخلضوع

طالبني األمان، فقبض عليهم وأغار عىل بيوهتم بمن معه، فنهبوا األموال، 

وسبوا النساء، وقتلوا الرجال، وارتكبوا كل أمر قبيح بعد أن أعطوهم األمان، 

فجمع الرتكامن مجائعهم، وأجربوا العساكر احللبية عىل مضيق باب امللك عىل 

. شط العرب، فأوقعوا هبم اهلزيمة

امللك الصالح حاجي ابن امللك األرشف شعبان بن حسني بن حممد - 3

 .)هـ783(بن قالوون ا

وهذه سلطنته األوىل تلّقب فيها بالصالح وبقي فيها إىل أن خلعه برقوق، ثم 

 .، وسيأيت ذكرها الحقا) ()هـ791 (تسلطن ثانية بعد أن ُقبض عىل برقوق سنة 

: السلطان امللك الظاهر برقوق بن أنص اجلركيس العثامين- 4

 .)()هـ784(

أصله من بالد اجلركس، وبيع ببالد القرم، وهو أول من ملك مرص من 

                                                 
 ).3/1/306(املصدر السابق ) (

 ).3/1/412(املصدر السابق ) (

 ).3/2/489(املصدر السابق ) (



 
 

 

يه قامت دولة املامليك اجلراكسة بعد أن خلع السلطنة من  اجلراكسة، وبتولِّ

بن األرشف شعبان آخر بني قالوون، واستمر برقوق سلطانا إىل أن احاجي 

بسبب مترد األمراء عليه، وختيل العسكر عن محايته، فأخذ له  )هـ791(ُخلع سنة 

 .األمان، وبويع حاجي ابن امللك األرشف شعبان

السلطان امللك الصالح حاجي بن امللك األرشف يف سلطنته الثانية من - 5

 .)هـ792-791(سنة 

وتوىل تدبري أمور الدولة األمري منطاش، وما لبث أن تسلل برقوق من 

سجنه فقدم دمشق، وسانده نائب حلب كمشبغا بعساكر حلب، فقوى جانبه، 

 )(فالتقى مع السلطان يف معركة اهنزم فيها السلطان بعد أن قبض عليه، فَتَسْلَطنَ 

وديار مرص - هـ 780سنة - أهل املحرم " :برقوق للمرة الثانية، يقول املقريزي

. )( "والشام من الفرات إىل أسوان يف غاية االضطراب وترقب الرش 

وتعرضت حلب خالل تلك الفرتة التي تلت خلع السلطان األرشف 

وا" :جليوش الرتكامن يقول املقريزي وا وال َكفُّ . )( "فام َعفُّ

كام غزت قبيلة نعري بن حيار البالد احللبية فنهبوا البالد، وأحرقوا 

 .)(األشجار

. )هـ801-792(نص العثامين يف سلطنته الثانية أامللك الظاهر برقوق بن - 6

شهد عهَده خروج عدد من األمراء الذين مل يرضوا به سلطانا، يف 

                                                 
 ).3/2/694(املصدر السابق ) (

 ).3/2/682(املصدر السابق ) (

 ).3/2/599(املصدر السابق ) (

 ).3/2/651(املصدر السابق ) (



 
 

 

- أتابك العسكر يف عهد السلطان الصالح حاجي - مقدمتهم األمري منطاش 

الذي سري جيشا دخل به حلب، فامتنع نائبها وأهلها بقلعتها، فعاد منطاش 

قدمت  )هـ796(ويف سنة ، )(منهزما بعد أن قتل من أهل حلب عرشات اآلالف

ها ى هلم نائب حلب بجيشه، فقتل منهم خلق، )(طالئع تيمورلنك إىل الرُّ ، فتصدَّ

تويف برقوق،  )هـ801(ويف سنة ، )(وأرس مجاعة، فعادوا منهزمني بفضل من اهللا

 .وعهد بالسلطنة البنه فرج

. ) ()هـ815-801(بن برقوق بن أنص  امللك النارص فرج- 7

بويع بعد وفاة والده، وكان صغريا، وتوىل ترصيف شئون الدولة األتابكي 

. أيتمش البجايش

دخل تيمورلنك البالد الشامية، ويف  )هـ803(ويف عهده وذلك يف سنة 

. ابن خطيب النارصيةمقدمتها حلب بلدة 

خرج السلطان فرج خمتفيا تاركا أمر السلطنة لألمراء الذين  )هـ808(ويف سنة 

. )(كثرت خمالفتهم له فبويـــع أخاه السلطان أبو العز عبدالعزيز بن برقوق

وقام بأعباء الدولة ابن غراب والسلطان حتت كفالة أمه ليس له من 

السلطة سوى االسم يف اخلطب وعىل أطراف املراسيم واستمرت سلطنته سبعني 

                                                 
 ).3/2/718(املصدر السابق ) (

ياقوت احلموي، : ، تأليفمعجم البلدان: انظر. مدينة باجلزيرة بني املوصل والشام) (

 ).3/106(م، 1984-هـ1404طبع دار صادر ودار بريوت ببريوت، 

 ).3/2/802(املصدر السابق ) (

 ).13/3(النجوم الزاهرة : انظر) (

 ).8-4/2/2(السلوك ) (



 
 

 

. )(يوما حيث عاد أخوه فرج بعد اختفائه فقتله وتوىل السلطة

فانتظمت له األمور بمرص مع وقوع الفتن يف دمشق وحلب، ومنها مقاتلة 

 وتعّذر ،)هـ808(نائب حلب للرتكامن، ولنعري بن حيار وذلك يف أواخر سنة 

عىل احلاج الشامي املسري للحج لعدم األمن وخروج القبائل عىل نواب 

السلطان، إما لرّد مظلمة، أو طمع يف أموال الدولة، بعد أن ذهبت هيبة الدولة، 

 :واضطربت أحوال البالد الشامية اضطرابا مل يعهد مثله، يقول املقريزي

، وذلك لتمّرد )("األسواق متعّطلة، والناس يف خوف ووجل من كثرة الظلم"

: األمراء عىل السلطان، ومن ذلك

نفَسه سلطانا عىل البالد احللبية ودعا - نائب حلب - تنصيب جكم  - أ
العلامء ملبايعته، وتلّقب بامللك العادل أيب الفتوح عبداهللا جكم، 

 فسار بجيشه )(وُخطب باسمه من حلب إىل الفرات إىل غّزة إىل َصَفد

، وسار إىل آمد، فقاتله الرتكامن قتاال عظيام، فأصيب )(ةفتمّلك البريَ 

، وهبذا عادت حلب لوالية السلطان فرج وويل )(يف جبهته فامت
. ، فدخلها بعد أن قاتله أهلها)متربغا املشطوب(نيابتها 

ومنها خروج األمري شيخ نائب حلب عن طاعة السلطان، وبقدوم  - ب

، بعد رحيل )(السلطان إىل حلب خرج منها ثم عاد إليها ثانية

                                                 
 ).13/1(النجوم الزاهرة ) (

 ).4/1/31(السلوك ) (

 ).3/412(معجم البلدان . مدينة بجبال لبنان) (

 ).1/526(معجم البلدان . املقصود هبا املدينة بني بيت املقدس ونابلس) (

 ).46-4/1/41(السلوك ) (

 ).4/1/94(السلوك ) (



 
 

 

السلطان فحارصها، وأصعد مجاعة من عساكره من فوق سورها 

 .)(بالسالمل فسيطر عىل املدينة، وامتنع أهلها بالقلعة فسلب وهنب
ومل يبق بيد السلطان من البالد الشامية غري غّزة " :يقول املقريزي

. )("وصفد
كُثرت الفتن بني ":وكثر فساد الرتكامن من غري رادع، يقول املقريزي أيضا 

. )("الرتكامن، وخربوا قرى كثرية ببالد حلب
قدم الرتكامن إىل حلب، فخربوها عن آخرها،  )هـ813(ويف سنة 

، فال برشا سعدت، وال أرضا سلمت، وال حاكام غيورا )(وأفسدوا يف قراها
. يعيد للبالد كرامتها، ويصد العدوان عنها

وازدادت األحوال سوءا عندما سري السلطان فرج جيشا ملقاتلة األمري 
الذي ملك البالد الشامية، فوصل السلطان بجيشه، قتقاتل  )هـ814(شيخ سنة 

فتملك شيخ  مع شيخ، فاهنزم السلطان، فحورص بالقلعة حتى قبض عليه فقتل،
. )هـ815(زمام السلطة، وأعلن نفسه سلطانا وذلك يف شهر شعبان من سنة 

وكان النارص أشأم ملوك اإلسالم، فإنه خرب بسوء ":يقول املقريزي
تدبريه مجيع أرايض مرص وبالد الشام من حيث يصب النيل إىل جمرى 

 .)("الفرات

. )هـ824-815(السلطان امللك أبو النرص شيخ املحمودي - 8

اقتسم السلطنة مع األمري نوروز فتوىل، السلطان شيخ تدبري أمور السلطنة 
                                                 

 ).4/1/137(املصدر السابق ) (

 ).4/1/128(املصدر السابق ) (

 ).4/1/162(املصدر السابق ) (

 .املصدر السابق نفسه) (

 ).243-4/1/214(املصدر السابق ) (



 
 

 

يف مرص، وتوىل األمري نوروز بالد الشام ماعدا حلب، فبقيت حتت إدارة 

السلطان شيخ ونائبها من قبله األمري دمرداش، فغضب األمري نوروز، فخاطب 

السلطان عىل أن تكون البالد الشامية كلها حتت ترصفه، فلم جيبه السلطان شيخ، 

فسري نوروز جيشا حللب ملقاتلة نائبها األمري دمرداش، فالتقى مع األمري 

دمرداش ووقع بينهام قتال عظيم اهنزم عىل أثره األمري دمرداش، وعاد إىل 

. القاهرة منهزما

فخرج السلطان من مرص بجيش ملقاتلة األمري نوروز، فوقع بينهام قتال عظيم 

والسلطان  )هـ818(اهنزم فيه نوروز، ودخل السلطان بجيشه حلب فأهلت سنة 

 ولكثرة الفتن ومترد األمراء عىل )(بمرص وبالد الشام واحلرمني امللك املؤيد شيخ

من دخول حلب، - ملك الرتكامن-السلطان ضعفت الدولة مما مكن قرا يوسف 

. )(ففزع أهلها، وألقوا بأنفسهم من أسوارها وخلت حلب من أهلها

وهو أكثر خراب " :يقول املقريزي يف وصف ما فعله السلطان املؤيد شيخ

مرص والشام لكثرة ما كان يثريه من الرشور والفتن أيام نيابته بطرابلس ودمشق، ثم 

ما أفسده يف أيام ملكه من كثرة الظلم وهنب البالد وتسليط أتباعه عىل الناس، 

. "يسوموهنم الذلة ويأخذون ما قدروا عليه بغري وازع من عقل وال ناٍه من دين

 .وعهد بالسلطنة البنه من بعده )هـ824(لكن اهللا أراح العباد بموته سنة 

: )هـ824-824(السلطان املظفر أبو السعادات أمحد بن املؤيد شيخ - 9

تسلطن وعمره سنة وثامنية أشهر وسبعة أيام، وعهد بتدبري أمور السلطنة 

رضب ، والدعاء عىل املنابر للسلطان :إىل األمري ططر إال يف ثالثة أمور وهي

                                                 
 ).4/1/316(السلوك ) (

 ).462-4/1/456(املصدر السابق ) (



 
 

 

فبقيت هذه األمور الثالثة للسلطان أمحد ، اللقب السلطاين، واسمه عىل الدناين

. بن املؤيدا

وبمعرفة نائب حلب بموت السلطان ومبايعة ابنه أمحد بالسلطنة أعلن 

خروجه عىل السلطان، فسار بجيشه ملقاتلة اجليوش الشامية املتعسكرة يف 

وكان من رشار خلق اهللا ملا هو عليه ":حوران، فاهنزم بمن معه، يقول املقريزي

. )("من الفجور، واجلرأة عىل الفسوق والتهور، وسفك الدماء وأخذ األموال

وبعد ميض سبعة أشهر عىل مبايعة السلطان أمحد بن املؤيد أعلن ططر 

 .القائم بتدبري أمور الدولة نفسه سلطانا، فخلع أمحد بن املؤيد وبويع بالسلطنة

-824(السلطان امللك الظاهر سيف الدين أبو الفتح َطَطر - 10

: )()هـ824

ومل تدم - كام تقدم-توىل السلطنة بعد خلعه للمظفر أمحد بن املؤيد 

سلطنته حيث تويف يف شهر ذي احلجة من السنة نفسها، وعهد بالسلطنة من بعده 

 :البنه نارص الدين حممد اآليت

-824(السلطان الصالح نارص الدين حممد بن الظاهر ططر - 11

. )()هـ825

أقيم يف السلطنة بعد وفاة أبيه وعمره عرش سنوات، وتوىل تدبري ملكه 

األمري برسباي، وخلع بعد مرور أربعة أشهر عىل سلطنته يف شهر ربيع اآلخر 

 .)هـ825(من سنة 

                                                 
 ).4/2/570(السلوك ) (

 ).4/2/584(املصدر السابق ) (

 ).4/2/593(املصدر السابق ) (



 
 

 

 القامقي )(السلطان امللك األرشف سيف الدين أبو النرص برسباي- 12

: )هـ841-825(الظاهري 

من - قرايلك-صدت اجليوش السلطانية  )هـ836(ويف عهده سنة 

عهد السلطان بالسلطنة  )هـ841(، ويف شهر ذي احلجة سنة )(دخول حلب

. البنه عبدالعزيز

بعد هذا العرض التارخيي نجد أن دولة املامليك متيزت بالقوة وأخذت يف 

 )هـ741(العزة يف الفرتة التي تسلطن فيها سيف الدين قالوون املتوىف سنة 

. ابن خطيب النارصيةوهذا كان سابقا لوالدة 

 فإن دولة املامليك ابن خطيب النارصية،أما يف الفرتة التي عاش فيها 

أخذت يف الضعف شيئا فشيئا إىل أن سقطت دولة املامليك البحرية سنة 

ابن  وقامت دولة املامليك اجلركسية بتويل برقــوق السلطنة، وعمر ،)هـ784(

. عرشة أعوام آنذاك اخلطيب

بعدها شهدت دولة املامليك اجلركسية كثريا من النزاعات والفتن واضطربت 

انقسام املامليك إىل فرق وأحزاب كل فرقة تتبع  :أحوال البالد لعدة أسباب منها

صغر سن السالطني مما ساعد األمراء عىل التمرد واخلروج عن ، وأمريا أو سلطانا

 .انغامس بعض السالطني يف الشهوات وامللذات، وطاعة السلطان

فأسهمت هذه األسباب جمتمعة يف ضعف الدولة وضياع هيبتها، وطمع فيها 

وزحفت جيوش تيمولنك سنة  )هـ767(األعداء، فغزا اإلفرنج اإلسكندرية سنة 

تينها، وسفكوا الدماء حتى نصبوا من اعىل حلب، فدمرهتا وأحرقت بس )هـ803(

                                                 
 ).4/2/607(املصدر السابق ) (

 ).4/2/893(السلوك ) (



 
 

 

. رؤوس القتىل منائر قدر أذرع

أضف إىل ذلك خروج األمراء عىل السلطان وما جر ذلك من خراب 

عندما خرج عىل السلطان  )بيبغا أروس (وقتل وضياع الثروات كام فعل 

. وحصل بذلك دمار لدمشق

عىل السلطان وقاتله أرغون  )قراجك بن ذو الغار(وخرج أمري الرتكامن 

. )(الكاميل نائب حلب ونزل بأهل حلب، بالء شديد بسبب ذلك

 اثنا ابن خطيب النارصيةوتواىل عىل السلطنة خالل الفرتة التي عاشها 

 كام سبق إيضاحه -وترّدد عىل إمارة حلب تسع وستني سنة، عرش سلطانا خالل 

 .عرشات األمراء- 

                                                 

. حممد مصطفى: ابن إياس، حتقيق:  يف وقائع الدهور، تأليفبدائع الزهور )(

 ).1/1/552(هـ، 1365 ، 1طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، ط



 
 

 

 احلالة العلمّية يف عرصه: املبحث الثاين

من خالل تتّبع تاريخ حلب يف الفرتة التي عاش فيها اإلمام ابن خطيب النارصية 

. يظهر أن العرص الذي عاشه اّتسم بالتناقض بني احلالة العلمية واحلالة السياسية

، )(فبينام نجد احلالة السياسية قد سادها االضطراب والفتن والنزاعات

. فاحلالة العلمّية تّتسم بالتشجيع العام للعلم والعلامء، وإنشاء املدارس واملساجد

إن املتأّمل للحالة العلمّية يف هذه الفرتة جيد بناًء شاخمًا من التآليف العلمّية 

اجلليلة، إىل جانب كثرة العلامء الكبار الذين ُخلِّدوا عىل مّر التاريخ، وتنافس 

املامليك يف بناء املدارس واملساجد ودور الكتب، كام حرصوا عىل تشجيع العلامء 

وطالب العلم ماّديا ومعنويا، بل أوقفوا األوقاف للعلوم، فهناك مدارس 

خمّصصة للحديث، ومدارس للقراءات، ومدارس للتفسري، ومدارس للفقه، 

. وكان للمدارس الفقهّية األربعة رواٌج وانتشار

: فمن املدارس التي اشتهرت يف حلب بلدة ابن خطيب النارصية

وهي من بناء ابن العجمي عبد الرمحن بن عبد الرحيم العجمي : املدرسة الرشفّية -

مسند الشافعي، واألم، ومجيع :  وهبا خزانة كتب تضّم كتبًا نفيسة منها،)هـ658(املتوىف سنة 

 ، واإلبانة للامورديكتب اإلمام الشافعي، وتفسري الثعلبي، والنهاية، واحلاوي الكبري

.، والذخائر، والكتب الستة، ومجيع كتب املذاهب للمحيل، والتتمةللفوراين  

أنشأها السلطان امللك الظاهر غازي، : واملدرسة الظاهرّية الشافعّية -

 .)هـ610(وانتهت عامرهتا يف سنة 

وقد اشتهرت يف زماننا ":قال راغب الطباخ عنها : ومدرسة باجلَُبْيل  -
                                                 

كامل بن حسني الغزي، طبع املطبعة املارونية : ، تأليفهنر الذهب يف تاريخ حلب: انظر) (

 ).228-1/187(بحلب، 



 
 

 

 .)هـ631(، ومؤسسها أبو بكر أمحد بن العجمي املتوىف سنة  )("بجامع أيب ذرّ 

أنشأها أبو املحاسن يوسف بن رافع قايض حلب : واملدرسة الصاحبّية -

 .)(املعروف بابن شّداد

واعلم أن هذه املدرسة قبل حمنة ":يقول أبو ذّر : واملدرسة السلطانّية -

 .)("تيمر ملا كان والدي مشتغال بالعلم كانت روضة األدباء، ودوحة العلامء

 .)(أنشأها األمري حسام الدين حممود بن ختلو وايل حلب: املدرسة احلسامّية -

 .)(وكانت عامرة إىل القرن العارش: واملدرسة احلّدادية -

 .)(ومدرسة احلالويني -

 .)(ومدرسة الزّجاجيني -

أنشأها القايض شداد وذلك سنة ثامن وعرشين : ودار احلديث البهائية -

وستامئة، وممن تصدر للتدريس فيها أمحد بن محدان املعروف بالشهاب األذرعي 

 .) ()هـ783(املتوىف سنة 

                                                 
 ).4/357(أعالم النبالء يف تاريخ حلب الشهباء : انظر) (

 ).4/366(املصدر السابق ) (
 ).4/369(، وأعالم النبالء )1/299(كنوز الذهب ) (
 ).4/375(أعالم النبالء ) (
سهيل زّكار، . د: ابن أيب جّرادة، حتقيق: ، تأليفتاريخ حلبمن زبدة احللب  )(

، )2/215(م، 1997-هـ1418 ، 1طبع دار الكتاب العريب ببريوت، ط
 ).4/369(وأعالم النبالء 

 ).2/215(زبدة احللب ) (
 ).2/214(زبدة احللب ) (
 ).196ص (دور احلديث يف العامل اإلسالمي ) (



 
 

 

وممن تصدر للتدريس هبا حممد بن أمحد املقرئ ابن : )(واملدرسة السيفّية بحلب -

 .) ()هـ803(وعمر بن أيب بكر النصيبي املتوىف سنة  )هـ803(الركن املتوىف سنة 
، وقرر فيها طلبة )هـ791(شقتمر نائب حلب املتوىف سنة أومدرسة  -

 .)(ومقرئني
 وقام بتجديدها األمري ،)هـ785(مدرسة عفيف بن حممد املتوىف سنة  -

 .) ()هـ792(طرنطاي املتوىف سنة 
 األسدّية، والعرصونّية، وممن دّرس هبا :  ومن املدارس بحلب أيضا -

 .) ()هـ803(رشف الدين موسى األنصاري املتوىف سنة 
ة ابن خطيب وهذه اجلوامع واملدارس ما زالت عامرة بالعلم أثناء حيا

 . وكان هلا أثر يف ازدهار احلركة العلمية يف عرصهالنارصية،

وكان لسالطني املامليك وأمرائهم األثر األكرب يف ازدهار احلركة العلمية 

سواء كان باملشاركة يف جمالس العلم وطلبه، أو بتشجيع وتكريم العلامء 

 كام فعل السلطان شعبان بن حسني بن ،والطالب، أو بتخصيص حلقات للعلم

امللك النارص الذي خصص حلقات للعلم باحلرم املكي وتدريس الفقه عىل 

. )(املذاهب األربعة، وأوقف عليها أوقافا كافية، وقرر للعلامء رواتب جمزية

وكان السلطان النارص حممد بن قالوون مكرما للعلامء، وكان عىل جانب 

                                                 
 ).5/131(أعالم النبالء ) (

 ).133-5/132(املصدر السابق ) (

 ).5/106(املصدر السابق ) (

 ).5/109(املصدر السابق ) (

 ).5/125(املصدر السابق ) (

 ).1/117(العقد الثمني ) (



 
 

 

ذلك مثقفا وأديبا يستأنس بحضور العلامء إىل جملسه، وكان شغوفا ببناء املساجد 

. )(واملدارس وختصيص دروسا فيها

 حيرض جملس احلافظ رساج الدين البلقيني، "شيخ"وكان السلطان املؤيد 

فسمع منه صحيح البخاري، وحصل منه عىل إجازة بتدريس صحيح البخاري، 

فكان من طالبه احلافظ ابن حجر وترجم احلافظ ابن حجر لشيخه املؤيد، وذكره 

. )(من مجلة شيوخه

جيّل العلامء، يقول يف ثنائه  )هـ841(وكان السلطان برسباي املتوىف سنة 

. )("لوال البدر العيني لكان يف إسالمنا يشء":عىل البدر العيني 

حمبا للعلم وأهلــه، يكرم  )هـ804(وكان السلطان برقوق املتوىف سنة 

. )(الفقهاء وأهل العلم وجيلهم، وله مشاركة مع الفقهاء

. وكان السلطان جقمق الظاهر أبو سعيد اجلركيس جمًال للعلامء والفقهاء

يقوم للفقهاء والصاحلني إذا دخلوا عليه، ويبالغ يف " :يقول الشوكاين عنه 

تقريبهم منه، وال يرتفع يف املجلس بحرضهتم، وله إملام بالعلم واستحضار 

لبعض املسائل، لكثرة تردد العلامء إليه يف حال أمرته ورغبته يف االستفادة منهم، 

.. وله كرم زائد بحيث ينسب إىل التبذير، فانه قد يعطي أهل العلم ألف دينار 

                                                 
 ).4/147(الدرر الكامنة ) (

فهيم حممد : بدر الدين العيني، حتقيق: ، تأليفالسيف املهند يف سرية امللك املؤيد )(

 ).1/274(م، 1998 ، 2شلتوت، طبع مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة، ط

 ).3/9(الضوء الالمع ) (

 ).4/8(، والضوء الالمع )4/2/589(السلوك ) (



 
 

 

. )("وأصلح كثريا من املصالح العامة كالقناطر واجلوامع واملدارس

وكان كثري التعظيم ألهل العلم، وله معرفة " :ويقول عنه الشوكاين أيضًا 

. )("بمقاديرهم، حتى كان يتأسف عىل فقد احلافظ ابن حجر، ويسميه أمري املؤمنني

وكان له اشتغال يف العلم ويستحرض ":ويقول عنه ابن تغري بردي 

مسائل جيدة، ويبحث مع العلامء والفقهاء ويالزم مشايخ القراءات ويقرأ 

عليهم دوما، وكان يقتني الكتب النفيسة، ويعطي فيها األثامن الزائدة عن ثمن 

. )("املثل، وكان حيب جمالسه الفقهاء

شغوفا بطلب العلم، له  )هـ741-684(وكان السلطان حممد بن قالوون 

إجازة بخط الربزايل من ابن رشف وعيسى املغازي ومجاعة، وسمع من ست 

. الوزراء، وابن الشحنة، وخّرج له بعض املحدثني جزًءا

كان مطاعا مهيبا عارفا باألمور، يعظم أهل العلم ":يقول ابن حجر 

واملناصب الرشعية، ال يقرر فيها إال من يكون أهل هلا، ويتحرى لذلك ويبحث 

. )("عنه ويبالغ

وال غرابة أن يربز يف هذا العرص والذي قبله علمـاء أفذاذ، وأن تنشط 

.   حركة التأليف يف إقليمي مرص والشام

: الشامممّن برز بف

 له ذيل عىل كتاب درة األسالك ،)هــ779ت (حسن بن عمر بن حبيب 

                                                 
 ).1/185(البدر الطالع ) (

 .املصدر السابق نفسه) (

 ).15/459(النجوم الزاهرة ) (

 ).4/265(الدرر الكامنة ) (



 
 

 

. يف دولة األتراك

.  له رشح املنهاج للنووي،)هــ783ت (وشهاب الدين األذرعي 

 صنف كافية القارئ يف فنون املقارئ ،)هــ803ت (وعبداألحد احلنبيل 

. يف القراءات

 من مؤلفاته ،)هــ815ت (وحمب الدين أبو الوليد حممد بن الشحنة 

. السرية النبوية

وكتاب حسن ، نزهة الناظرين:  من كتبه،)هــ815ت (وعبدامللك البايب 

. يف األخالق

وابن ، )هــ807ت (واهليثمي ، )هــ806ت (العراقي  : برزويف مرص

ن ، )هــ805ت (والُبْلقيني ، )هــ808ت (خلدون  ، )هــ804ت (وابن امللقِّ

. )هــ852ت (العسقالين وابن حجر ، )هــ845ت (واملؤّرخ املقريزي 

 أسهم يف ازدهارها ،فهذه أمثلة شاهدة عىل ازدهار احلركة العلمية

 وليس ،سالطني املامليك ببناء اجلوامع واملدارس، وتشجيع العلامء وطلبة العلم

من شك أن ابن خطيب النارصية عاش يف عرص ذهبي شهد نشاطا علميا يف 

إقليمي مرص والشام، واختصت حلب بلدته بالنصيب األكرب ، فكان من أبنائها 

 .علامء أفذاذ ذكرت بعضا منهم شواهد عىل النشاط العلمي الذي بلغ ذروته هبا

وتتميًام لذكر ترمجة املؤلف ُيناسب أن نذكر يف هذا املوضع حياته العلمية 

. يف ظل هذه احلركة التي شهدها عُرصه

. )(فقد نشأ اإلمام ابن خطيب النارصّية بمكان مولده مدينة حلب

                                                 
 "الضوء الالمع"و )2/149 ("كنوز الذهب"و )8/195 ("املنهل الصايف") (

 ).1/326 ("البدر الطالع"و )5/303(



 
 

 

. )(وابتدأ تعليَمه مثل من سبقه من العلامء بحفظ القرآن الكريم
ثم أقبل عىل حفظ بعض املتون العلمية، فحفظ منهاج الطالبني، وألفية 

. )(ابن مالك، وألفية العراقي يف املصطلح

األربعون : ، وأول ما سمعه)(وسمع احلديث يف سّن اخلامسة من عمره
جة من مسند الشافعي املعروفة بسالسل الذهب، ختريج  حديثًا املَُخرَّ

. )(عبداللطيف بن حممد بن املعتزلة
ثم أقبل عىل سامع كتب احلديث عىل ُحّفاظ بلده، وقرأ يف الفقه واألصول 

. )(هـ803والنحو عىل علامئها، وكذا عىل علامء دمشق ومرص ملا رحل إليها سنة 

. )( وكتبها بخّطه)(وحفظ سرية ابن سيد الناس
ومما أثرى علَمه وزاَده رحالته إىل بعض البلدان املشهورة بالعلم 

: واستفادته من علامئها، ومنها

هـ، 824، ويف سنة )(هـ808، أوهلا سنة )(قدَمها غَري مّرة: القاهرة-1

                                                 
 .املصادر السابقة نفسها )(

 .املصادر السابقة )(

 ).180ص ( "معجم الشيوخ") (

 ).5/303 ("الضوء الالمع"املصدر السابق، و )(

والضوء الالمع  )180ص ( "معجم الشيوخ"و )2/149 ("كنوز الذهب") (

)5/303-304.( 

 .إنسان العيون يف سرية األمني املأمون: اسمها) (

 ).2/149 ("كنوز الذهب") (

 "املجمع املؤسس"، و)4/3/1197 ("السلوك"، و)2/552 ("درر العقود") (

 ).8/195(، واملنهل الصايف )15/217 ("النجوم الزاهرة"، و)3/187(

 ).180ص ( "معجم الشيوخ"و )2/149 ("كنوز الذهب") (



 
 

 

. )(هـ843وآخرها سنة 

 .)(دخلها أثناء رحلته إىل القاهرة: دمشق

 .)(هـ804، وسمع هبا سنة )(دخلها أثناء رحلته إىل القاهرة: بعلبك

، ورحل إليها كذلك )(رحل إليها وسمع هبا من بعض علامئها: طرابلس

 .)(هـ824سنة 

هـ وزار بيت 824، ثم يف سنة )(هـ رفقَة أبيه785وذلك سنة : القدس

 .)(املقدس

هـ، واجتمع فيها 816سنة : )(وكان ذلك ثالث مرات: رحلته إىل احلج

هـ، واجتمع فيها بالشيخ حمّب 826، سنة )(بعامل مكة مجال الدين ابن َظِهرية

. هـ840، سنة )(الدين ابن َظِهرية
 

                                                 
 ).5/305 ("الضوء الالمع") (

 ).2/149 ("كنوز الذهب") (

 .املصدر السابق )(

 ).5/305 ("الضوء الالمع") (

 ).5/305 ("الضوء الالمع") (

 ).5/306 ("الضوء الالمع") (

 ).5/303 ("الضوء الالمع") (

 ).5/306 ("الضوء الالمع") (

 ).5/306 ("الضوء الالمع"، و"هبجة الناظرين")(

مجال الدين حممد بن عبدالكريم بن أمحد بن عطّية بن ظهرية، القريش املكي، تويف سنة  )(

 ).7/73(الضوء الالمع . هـ827: هـ وقيل823

 ).9/111(الضوء الالمع . هـ833اسمه حممد، تويف سنة  )(



 
 

 

: شيوخه
ولقد حظي اإلمام ابن خطيب النارصّية بمشيخة جليلة، تضّم علامء كبارًا 

يف خمتلف العلوم واملعارف، وبفضل هذه املشيخة، وبتوفيق من اهللا، وحرٍص 
عىل طلب العلم وصٍرب عليه، نال صاحبنا املرتبة العالية يف العلم والفضل، 

. وُعرف عند العاّم واخلاّص 

 :فمن شيوخه يف القرآن الكريم وعلومه

ي ثم احللبي، ُيعرف -1 شمس الدين حممد بن عيل بن أمحد بن أيب الربكات، الغزِّ

هـ، وكان فقيها مقرئًا، آمرًا 826هـ، وتويف سنة 738بابن أيب الربكات، ُولد سنة 

 .)(قرأ ابن خطيب النارصية عليه القرآَن وهو صغري جدا. )(باملعروف ناهيًا عن املنكر

َىض، -2 شهاب الدين أبو احلسني أمحد بن عمر بن حممد بن أيب الرِّ

هـ، كان فاضًال عاملًا كثري 791احلموي الشافعي نزيل حلب، ُقتل سنة 

 .)(جّود عليه ابن خطيب النارصّية القرآن. )(االستحضار عارفًا بالقراءات

حممد اليمني املقرىء، نزيل حلب، شيخ صالح زاهد عابد ورع، تويف سنة -3

 .)(قرأ عليه ابن اخلطيب بعض القرآن. )(هـ794

أمحد بن حممد بن أمحد بن الشويش اِجلْربيني احللبي، تويف سنة -4

                                                 
 ).159-8/158(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/303(املصدر السابق  )(

 ).1/227(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).5/303(الضوء الالمع  )(

 ).321-4/320(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).5/303(الضوء الالمع  )(



 
 

 

 .)(قرأ عليه ابن اخلطيب بعض القرآن. )(هـ، كان بارعًا يف علم القراءات793

 :ومن شيوخه يف احلديث

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبدالعزيز بن يوسف املعروف بابن -1

ل القاهري نزيل حلب، تويف سنة  سمع منه ابن اخلطيب يف صغره، . )(هـ777املرحِّ

 .)( لهوهو أقدُم شيخ
بدر الدين أبو حممد وأبو طاهر احلسن بن عمر بن احلسن بن حبيب، -2

سمع منه ابن اخلطيب . )(هـ779هـ وتويف سنة 710الدمشقي احللبي، ولد سنة 

 .)(حضورًا وهو صغري يف سن اخلامسة
ويل الدين أبو حامد أمحد بن حممد بن عيل، ابن عشائر السلمي، خطيب -3

 .)(هـ790اجلامع الكبري بحلب، تويف شابٍّا سنة 
هـ وتويف 719عمر بن َأْيُدْغِمْش النصيبي احللبي، ُيعرف بالكبري، ُولد سنة -4

 .)()هـ743ت (هـ، وهو خامتة أصحاب إبراهيم بن خليل احللبي 801سنة 
أم حممد عائشة بنت حممد بن عبداهلادي، القرشية العامرية املقدسية -5

                                                 
 ).1/243(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).5/303(الضوء الالمع  )(

 ).1/174(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

، )8/195 ("املنهل الصايف"، و)4/150 ("إنباء الغمر"، و)2/552 ("درر العقود") (

 ).360-9/359 ("شذرات الذهب"و

 ).2/29(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).180ص (، ومعجم الشيوخ )5/303 ("الضوء الالمع") (

 ).237ص ( "هبجة الناظرين": وانظر. )1/283(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).4/150 ("إنباء الغمر": وانظر. )75-6/74(ترمجته يف الضوء الالمع  )(



 
 

 

سمع . )(هـ816هـ وتوفيت سنة 723الصاحلية، مسندة الدنيا، ولدت سنة 

 .)(منها ابن اخلطيب ببعلبك وبدمشق
برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بن خليل، الطرابليس -6

هـ وتويف سنة 753احللبي، املعروف بسبط ابن العجمي، ولد سنة 

خني الكبار841 أخذ عنه ابُن . )(هـ، وكان من حّفاظ احلديث ومن املؤرِّ

 .)(اخلطيب والزمه إىل وفاته

الرشيف بدر الدين وحسام الدين أبو حممد حسن بن حممد بن أيوب، -7

سمع منه . )(هـ866هـ وتويف سنة 767النّسابة، احلسيني القاهري، ولد سنة 

 .)(ابن اخلطيب موطأ مالك وغَريه

. )(وله مشايخ آخرون ُكُثر يف احلديث

 :ومن شيوخه يف الفقه وأصوله

                                                 
 ).12/81(ترمجتها يف الضوء الالمع  )(

، )8/195 ("املنهل الصايف"، و)3/187 ("املجمع املؤسس"، و)2/552 ("درر العقود") (

 ).5/305 ("الضوء الالمع"، و)180ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/149 ("كنوز الذهب"و

 ).145-1/138(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/149 ("كنوز الذهب") (

 ).3/121(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 "املنهل الصايف"، و)3/187 ("املجمع املؤسس"، و)2/552 ("درر العقود") (

، )180ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/149 ("كنوز الذهب"، و)8/195(

 ).5/305 ("الضوء الالمع"و

الضوء "، و)180ص ( "معجم الشيوخ"، و)237ص ( "هبجة الناظرين": انظر )(

 ).305-5/304 ("الالمع



 
 

 

هـ وتويف سنة 728زين الدين عمر بن حممود بن حممد الَكْركي، ولد سنة -1

 .)(قرأ عليه ابُن اخلطيب قسًام كبريًا من املنهاج للنووي. )(هـ، فقيٌه ُمْفٍت مدّرس797

رشف الدين أبو الربكات موسى بن حممد بن حممد، األنصاري احللبي -2

. )(هـ، وكان فقيها قاضيا فاضالً 803هـ وتويف سنة 748الشافعي، ولد سنة 

 .)(ختّرج عليه ابُن خطيب النارصية بحلب

َخدي ثم احللبي، -3 ْ عالء الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن حييى، الرصَّ

ختّرج به ابُن اخلطيب بحلب وانتفع به . )(هـ، وكان فقيها فاضالً 803تويف سنة 

 .)(كثرياً 

رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد األنصاري املعروف بابن -4

ن، ولد سنة  ثني 804هـ وتويف سنة 723امللقِّ هـ، وكان من كبار الفقهاء واملحدِّ

 .)(تفّقه عليه ابن اخلطيب بمرص. )(والعلامء واملفتني

رساج الدين أبو حفص عمر بن رسالن بن نصري، الكناين الُبْلقيني ثم -5

                                                 
 ).3/192(ترمجته يف الدرر الكامنة  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ") (

 ). 190-10/189(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ"، و)237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).6/26(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).105-6/100(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ). 8/195 ("املنهل الصايف") (



 
 

 

ثاً 805هـ وتويف سنة 724القاهري، ولد سنة  . )(هـ، وكان إمام عاملًا فقيهًا حمدِّ

 .)(قرأ عليه ابن اخلطيب يف الفقه واحلديث

مجال الدين أبو املحاسن يوسف بن احلسن بن حممد، احلموي -6
هـ وتويف سنة 737الشافعي، املعروف بابن خطيب املنصورّية، ُولد سنة 

قرأ عليه ابن اخلطيب يف الفقه . )(هـ، كان عاملًا بالفقه وأصوله وغريمها809
وغريه كالعربية، بحلب ومحاة وطرابلس، وحرض دروَسه يف التفسري، وهو أول 

 .)(من أذن له يف اإلفتاء
ي -7 شهاب الدين أبو نعيم أمحد بن عبداهللا بن إسامعيل، العامري الغزِّ

هـ، وكان فقيهًا فاضًال 822هـ وتويف سنة 770ثم الدمشقي، ولد سنة 

 .)(عرض عليه ابُن اخلطيب املنهاج للنووي. )(مصنِّفاً 

 .)(والبن خطيب النارصية مشايخ آخرون يف الفقه

 :)(ومن مشاخيه يف العلوم األخرى
رساج الدين عبداللطيف بن أمحد الفوي القاهري ثم احللبي، ُولد سنة - 1

                                                 
 ).90-6/85(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 "كنوز الذهب"، و)8/195 ("املنهل الصايف"، و)237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ). 5/304 ("الضوء الالمع"، و)179ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/149(

 ). 309-10/308(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304(، والضوء الالمع )237ص ( "هبجة الناظرين")(

 ).358-1/356(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).305-5/303 ("الضوء الالمع") (

 ).305-5/304 ("الضوء الالمع"، و)181-180ص ( "معجم الشيوخ": انظر )(



 
 

 

قرأ عليه ابن اخلطيب يف علم . )(هـ، وكان فقيهًا فرضيا801هـ وتويف سنة 740
الفرائض، وقرأ عليه ختميَسه لقصيدة الربدة، وقرأ عليه خمترص املنتهى يف 

. )(األصول البن احلاجب

ي ثم -2 شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن عيل بن سليامن، املعرِّ

. )(أخذ عنه ابن اخلطيب النحَو وغَريه. )(هـ803احللبي الشافعي، تويف سنة 

شمس الدين حممد بن إسامعيل بن احلسن، البايب ثم احللبي الشافعي، -3

قرأ عليه ابن اخلطيب . )(هـ، كان فقيهًا بارعًا يف الفرائض والنحو803تويف سنة 

. )(اخلطيب طرفًا من علم الفرائض

شمس الدين حممد بن سلامن بن عبداهللا احلراين ثم احللبي، ُعرف بابن -4

أخذ عنه ابن . )(هـ، كان عاملًا مفتيًا مدّرسًا قاضياً 806اخلّراط، تويف سنة 

.  )(اخلطيب يف الفقه واألصول والنحو

تاج الدين تاج بن حممود العجمي األَْصَفِهيدي الشافعي، نزيل حلب، -5

. )(هـ، كان عاملًا نحوي وله اشتغال بالفقه807هـ وتويف سنة 729ولد سنة 
                                                 

 ).325-4/324(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع") (

 ).13-7/12(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع") (

 ).4/136(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع") (

 ).256-7/255(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع") (

 ).3/25(ترمجته يف الضوء الالمع  )(



 
 

 

 .)( عليه ابن خطيب النارصية يف النحو والفقه، وكثر اجتامُعه بهقرأ

ْحنَة، احللبي -6 حمّب الدين أبو الوليد حممد بن حممد بن حممد ابن الشِّ

. )(هـ، وكان عاملًا عارفًا بعّدة فنون815هـ وتويف سنة 749احلنفي، ُولد سنة 

قرأ عليه ابن اخلطيب يف علم املعاين والبيان من املطّول يف رشح تلخيص املفتاح 

 .)(للسعد التفتازاين

عز الدين أبو البقاء حممد بن خليل بن هالل، احلارضي احللبي -7

قرأ عيل . )(هـ، وكان إمامًا عاملًا نحويا824هـ وتويف سنة 747احلنفي، ولد سنة 

 .)(عيل ابن اخلطيب النحَو واحلديَث ورافقه يف القضاء

وّيل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني ابن العراقي، -8

ثًا فقيهًا 826هـ وتويف سنة 762الكردي القاهري، ُولد سنة  هـ، كان عاملًا حمدِّ

فاً   .)(قرأ عليه ابن اخلطيب يف علم احلديث وغريه. )(مؤلِّ

: تالميذه

: أما تالميذه رمحه اهللا، فمن أبرز َمْن وقفُت عىل ذكره

                                                 
 ).5/303 ("الضوء الالمع") (

 ).6-10/3(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)2/149 ("كنوز الذهب") (

 ).240-7/232(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).344-1/336(ترمجته يف الضوء الالمع  )(

ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/149 ("كنوز الذهب"، و)237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).5/304 ("الضوء الالمع"، و)181



 
 

 

شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن حممد ابن نارص الدين الدمشقي، -1

هـ، وكان من ُحّفاظ احلديث املشهورين واملؤلِّفني فيه 842هـ وتويف سنة 777ُولد سنة 

 .)(ويف التاريخ والسرية، سمع من ابن خطيب النارصية بحلب

زين الدين عمر بن الضياء حممد بن عمر، النصيبي احللبي الشافعي، -2

هـ، دّرس وناب يف القضاء، عَرَض احلديث 873هـ وتويف سنة 823ُولد سنة 

. )(عىل ابن خطيب النارصّية وغريه

شمس الدين حممد بن حممد بن حممد ابن أمري حاج، احللبي احلنفي، -3

هـ، كان عاملًا بارعًا يف الفنون وله تآليف عّدة، 879هـ وتويف سنة 825ُولد سنة 

 .)(عَرَض احلديث عىل ابن خطيب النارصية

ي -4 شمس الدين أبو الوفاء حممد بن أمحد بن حممد ابن احلميص، الغزِّ

هـ، برع يف الفقه وأصوله والعربية 881هـ وتويف سنة 812الشافعي، ُولد سنة 

. )(وغريها وويل القضاء، أخذ عن ابن خطيب النارصية

 :ثناء العلامء عليه

لقد تبّوأ اإلمام ابن خطيب النارصّية مكانًة علمّيًة عاليًة، واعرتف له أهل 

. زمانه بعلّو قدمه يف العلم والفضل

. برع يف الفقه واحلديث واألصول والعربية: )(قال املقريزي
                                                 

 ).3/289(، واملجمع املؤسس )106-8/103(الضوء الالمع  )(

 ).6/123(الضوء الالمع  )(

 ).211-9/210(الضوء الالمع  )(

 ).62-8/61(الضوء الالمع  )(

 ).2/552 ("درر العقود") (



 
 

 

قدم القاهرة غَري مّرة، فظهر من فضائله وكثرة استحضاره : )(وقال أيضاً 

. وتفنُّنه ما عُظم به قدُره

قدم القاهرَة غَري مّرة، وبلْونا منه علًام مجا واستحضارًا : )(وقال أيضاً 

. كثريًا، مع اإلتقان وحسن املحارضة، ومل خيّلف بعده بحلب مثله

سمعت من فوائده، وكان كثَري : )(وقال احلافظ ابن حجر العسقالين

. االستحضار لكثٍري من اخلالفّيات

ي بقّية العلامء املفنّنني، ُرَحَلة الطالبني، عامل بالد : )(وقال رِيضّ الدين الَغزِّ

ُخها وُمفتيها)(الشامل . ، ومؤرِّ

اجتمعُت به : )(هـ840وقال أيضًا ملا قابل ابَن اخلطيب بمكة سنة 

. وذاكرُته يف أنواع العلوم فوجدُته كام ُوصف وأبلغ، وله املشاركة يف علوم كثرية

وكان إمامًا عاملًا، بارعًا يف الفقه واألصول : )(وقال ابُن تغري بردي

. والعربية واحلديث والتفسري

. ومل ُخيَلِّف بحلب مثله؛ لعلمه وغزير فضيلته: )(وقال أيضاً 

                                                 
 .املصدر نفسه )(

 ).4/3/1197 ("السلوك") (

 ).3/189 ("املجمع املؤسس") (

 ).236ص ( "هبجة الناظرين") (

 .بالد الشام: كذا يف املطبوع، ولعله )(

 ).237ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).15/217 ("النجوم الزاهرة") (

 ).8/195 ("املنهل الصايف") (



 
 

 

وكان ُيطالع الرشح :  )(وقال أبو ذر أمحد بن إبراهيم سبط ابن العجمي

، وُيكثر مطالعتها، بحيث إنه حيفظ منها الورقة )(، والروضة)(الكبري للرافعي

. )(، وقرأ غالَبه عىل والدي)(والورقتني وينقلها باحلرف، وحيفظ رشح مسلم

 )(وكان عاملًا بالفقه واألصول، وكان اشتغل به أخريًا، وحفَظ كتاَب التمهيد

 البن هشام، وكان عاملًا )(وكان عاملًا باللغة حيفظ التوضيح... لألسنوي 

. بالفرائض

الفقه، واألصول، : وبرع يف عّدة فنون، منها: )(وقال عمر بن فهد املكي

وكان إمامًا ... والتاريخ، والنحو، وله مشاركة يف احلديث، وعناية بأخبار بلده 

قًا، كثَري االستحضار بكثري من اخلالفيات، مع اإلتقان وُحْسن  عّالمًة حمقِّ

. املحارضة والرياسة وشهرة الذكر، كثري املذاكرة واالستحضار للسرية النبوية

قًا ُمتِقنًا، بارعًا يف : )(وقال شمس الدين السخاوي وكان إمامًا عالمًة، ُحمقِّ

الفقه كثري االستحضار له، إمامًا يف احلديث، ُمشاِركًا يف األصول ُمشاَركًة يف 

                                                 
 )154-2/153 ("كنوز الذهب") (

 .الفتح العزيز برشح الوجيز: هو )(

 .روضة الطالبني للنووي: يعني )(

 .رشح صحيح مسلم للنووي: يعني )(

 .إبراهيم بن حممد برهان الدين سبط ابن العجمي )(

 .التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول: يعني )(

 .أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: يعني )(

 ).181ص ( "معجم الشيوخ") (

 ).5/306 ("الضوء الالمع") (



 
 

 

 وكذا يف العربية وغريها، ُمستحِرضًا للتاريخ ال سّيام السرية النبوية فيكاُد جّيدًة،

 فيها؛ كلُّ ذلك مع اإلتقان والثقة، وُحْسن )(حيفظ مؤلََّف ابن سّيد الناس

اشتهر ِذكُره وبُعد ... املحارضة وَجْودة املذاكرة والرياسة واِحلْشمة والوجاهة 

. ِصيُته، وصار مرجَع الشافعية يف ُقطره

ممّن دّرس وأفتى، وتقّدَم يف الفقه، وشارك يف النحو : )(وقال أيضاً 

واألصول وغريها، مع اإلتقان وُحْسن املحارضة، ومل خيلف هناك يف جمموعة 

. مثله، وحماِسنُه ّمجة

. وكان إمامًا، عاملًا، ُمَفنَّناً : )(وقال عبداحلّي احلنبيل

وكان إمامًا يف الفقه واحلديث، عاملًا باألصول : )(وقال الشوكاين

. وُمحِدت سريُته يف مجيع مبارشاته... والعربية، حافظًا للتاريخ 

ميني ْ : )( يف الثناء عليه)(وأنشد خاطر بن عيل الرسَّ

 وفضَل ابن إدريس وقوم تقّدموا أقول ألقواٍم رووا جوَد حاتمٍ 

 فإن خطيب النارصية خيتمُ  لئن رشعا للفضل واجلود مذهباً 

 :مؤّلفاته

ترك اإلمام ابن خطيب النارصّية مؤلَّفاٍت جليلًة، تدّل عىل وفرة علمه 

                                                 
 .الروض األنف يف السرية النبوية: هو )(

 ).620ص ( "الذيل التام") (

 ).9/360 ("شذرات الذهب") (

 ).1/326 ("البدر الطالع") (

 ).3/170(الضوء الالمع . هـ812تويف سنة  )(
 ).2/145 ("كنوز الذهب") (



 
 

 

: وفقهه، ومن ذلك

ُم له هذه الطّيبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة-1 ، وهو الكتاب الذي نقدِّ

. الدراسة، وسيأيت الكالم عليه يف الفصل الثالث منها

َل به عىل تاريخ ابن . )(الدّر املنتخب يف تكملة تاريخ حلب-2 َذيَّ

، )(، وذيٌل مفيد)(وهو تاريخ حافل. )(، وترجَم فيه علامَء حلب)(الَعديم

يف نحو أربع : ، وقيل)(، يقع يف ثالث جمّلدات)( فيه وأفاد وأحسنَ أجاد

لكنه مل يسلْك فيه ما رشطه يف االقتداء بابن : )(، قال ابن تغري بردي)(جمّلدات

العديم، وسكت عن خالئق من أعيان عرصه ممّن ورد إىل حلب، حتى قال بابن 

 .» هذا ذيٌل قصٌري إىل الركبة «: بعض الفضالء

                                                 
، واملنهل الصايف )15/217 ("النجوم الزاهرة"، و)238ص ( "هبجة الناظرين") (

 ).248ص ( "ديوان اإلسالم"، و)2/154 ("كنوز الذهب"، و)8/195-196(
 "املنهل الصايف"، و)15/217 ("النجوم الزاهرة"، و)4/3/1197 ("السلوك") (

، )181ص ( "معجم الشيوخ"، و)1/480 ("الدليل الشايف"، و)8/196(
 "البدر الطالع"، و)248ص ( "ديوان اإلسالم"، و)5/306 ("الضوء الالمع"و
 .بغية الطلب يف تاريخ حلب: وتاريخ ابن العديم هو. )1/326(

 ). 3/188 ("املجمع املؤسس") (
 ).1/326 ("البدر الطالع") (

 ).620ص ( "الذيل التامّ ") (

 ).238ص ( "هبجة الناظرين") (
 .املصدر السابق نفسه )(
 ).8/196 ("املنهل الصايف") (
الضوء ": وانظر. )8/196 ("املنهل الصايف"، و)15/217 ("النجوم الزاهرة") (

 ).5/306 ("الالمع



 
 

 

مكتبة األسد بدمشق، : ، مثل)(وهلذا الكتاب نسٌخ يف بعض مكتبات العامل
بدمشق، املكتبة الوطنية بباريس، مكتبة الدولة بربلني، مكتبة اإلقليم بجوتا، 

 .املتحف الربيطاين، مكتبة الَليلِّ بإستانبول، وغريها

، ومل ُيكمْله بل رشح قطعًة ))((رشح األنوار ألعامل األبرار لَألْرَدبييل-4

 .)(، وكتب فيه كتابًة متقنًة ُحياكي فيها رشَح املهّذب للنووي)(قطعًة منه

 .)(ضوء البصرية يف رشح حديث َبِريَرة-5

  .)(وهو حافل. )(رشح حديث أّم َزْرع-6

                                                 
. د.السيد يعقوب بكر وأ. د.أ: كارل بروكلامن، ترمجة: ، تأليفتاريخ األدب العريب: انظر) (

و  )441/القسم الثالث(م، 1993طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب، .رمضان عبدالتواب
، وقاعدة بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات )125-124/القسم السادس(

الدر "أن  ويرى بروكلامن يف املوضع الثاين من كتابه ).52661: رقم التسجيلة(اإلسالمية 
  ."الذيل عىل تاريخ ابن العديم" غري "املنتخب

 ).8/212(األعالم . هـ799مجال الدين يوسف بن إبراهيم، األردبييل الشافعي، تويف سنة : هو ) (

  "ديوان اإلسالم"، و)5/306 ("الضوء الالمع"، و)2/154 ("كنوز الذهب") (
 ).248ص (

 ). 2/154 ("كنوز الذهب") (

 ).5/306 ("الضوء الالمع") (

. أنه قرأ قطعًة منه عليه )2/150(، وذكر يف موضع )2/154 ("كنوز الذهب") (

، 2ه، طبع دار السالم بالرياض، طصحيح يف وحديث بريرة هو ما أخرجه البخاري

 يف صحيحه طبع دار السالم بالرياض،  ومسلم،)2168: رقم( م،2000-هـ1421

من قصة طلبها الوالء من عائشة ريض اهللا  )1074: رقم( م،2000-هـ1421، 2ط

 .» الوالُء ملن أعتق « : عنها، وقول النبي 

 ).248ص ( "ديوان اإلسالم"، و)5/306 ("الضوء الالمع") (



 
 

 

 .))((سرية امللك املؤيَّد-7

 "رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب"فوائد مفّرقة من كتاب -8

 .)(للسبكي

 .)(رشح حديث استفتاح الصالة-9

 .)(» ال حيّل قتل امرىء مسلم إال بإحدى ثالث «: رشح حديث-10

  قدم من سفر فقّدم أّن النبي  : رشح حديث أيب سعيد اخلدري -11

 .)(إليه حلامً 

ص -12  .)(ن حبيب احللبيبال "دّرة األسالك يف دولة األتراك" ملخَّ

                                                 
= 
) 5189: رقم(وحديث أم زرع أخرجه البخاري . )5/306 ("الضوء الالمع") (

 .من حديث عائشة ريض اهللا عنها )2448: رقم(ومسلم 

 "البدر الطالع"، و)5/306 ("الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ") (

)1/326.( 

هـ 770امللك أبو النرص شيخ املحمودي ثم الظاهري برقوق املؤيَّد، ُولد سنة : هو )(

 ).310-3/308(الضوء الالمع . هـ824وتويف سنة 

 )1-02098(برقم  امللك فيصل خمطوط بمركز )(

 ).2-02098(ركز برقم املخمطوط ب )(

 ).3-02098(خمطوط باملركز برقم  )(

 ).4-02098(خمطوط باملركز برقم  )(

 عن أسامي الكتب والفنون،  كشف الظنون: انظر.وهو تاريخ مرتَّب عىل السنني )(

). 738-1/737(حاجي خليفة، طبع دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، : تأليف

بدر الدين أبو حممد احلسن بن عمر بن احلسن بن حبيب، : وابن حبيب احللبي هو



 
 

 

وال يصّح . "بديع النظام للساعايت"رشح :  كتاَب )(ونسَب إليه بعُضهم

 .)(هذا وإنام الكتاب من تأليف ابن خطيب ِجْربين

                                                 
= 

خ، تويف سنة   ).2/29(ترمجته يف الدرر الكامنة . هـ779احللبي املؤرِّ

 ).1/732 ("هدية العارفني") (

 ).1/236(كام ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  )(






 


 



 
 

 اسم الكتاب: املبحث األول

حًا به بخّط مصنِّفه : جاء اسُم الكتاب مرصَّ

 يف تفسري سورة الفاحتة.. الطيِّبة الرائحة 

: وهكذا جاءت تسميُته يف بعض مصادر ترمجة مصنِّفه، مع اختالٍف يسري

. )(الطيِّبة الرائحة يف تفسري الفاحتة: فسّامه بعُضهم

. )(تفسري الفاحتة: وبعُضهم اقترص عىل جزء من العنوان فقال

. )(طيبة الرائحة يف تفسري الفاحتة: وقال بعُضهم

توثيق نسبته إىل املؤلف : املبحث الثاين
هناك عدة أمور تدّل عىل صّحة نسبة كتاب الطيبة الرائحة يف تفسري سورة 

: الفاحتة إىل مؤلفها اإلمام ابن خطيب النارصية، أوردها يف النقطتني اآلتيتني
 : أّنه نسبه هو لنفِسه عىل صفحة العنوان، فكتب بعد ذكر عنوانه -١

عيل بن : تأليف كاتبِه الفقري إىل عفو اهللا تعاىل وغفرانه ورمحته« 
حممد ابن سعد بن حممد بن عيل ابن خطيب النارصّية الطائي 

 .»الشافعي لطف اهللا هبم 

 .)(أّن بعض من ترجم له ذكره من مؤّلفاته ونسبه له -٢

                                                 
 "الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/154 ("كنوز الذهب") (

 ).1/326 ("البدر الطالع"، و)5/306(
 ).248ص ( "ديوان اإلسالم") (
 ).1/732 ("هدية العارفني") (
، )5/306 ("الضوء الالمع"، و)181ص ( "معجم الشيوخ"، و)2/154 ("كنوز الذهب") (

 ).1/732 ("هدية العارفني"، و)1/326 ("البدر الطالع"، و)2/248 ("ديوان اإلسالم"و



 
 

: موضوعه، ومن كتب فيه قبل املؤلِّف: املبحث الثالث

 يف تفسري سورة الفاحتة، – كام يفصُح به عنواُنه –أما موضوع الكتاب فهو 
. والكالِم عىل آياهتا تفصيالً 

ون، قبل املؤّلف وبعده، هبذه السورة العظيمة،  وقد ُعني العلامء واملفرسِّ
طة وخمترصة لة ومتوسِّ . وأفردوا تفسَريها يف مؤلَّفات، مطوَّ

ل إليه، من املؤلَّفات  واقترص الباحث يف هذه الدراسة عىل ذكر ما توصَّ
ُبها عىل حسب  التي سبق أصحاُهبا املؤلِّف إىل تفسري هذه السورة العظيمة، ورتِّ

وفيات مؤلِّفيها تصاعديا إىل زمن املؤلِّف، وذلك بعد استخراجها من كتب 
: الفهارس واألدلة وبعض قواعد املعلومات

كتاٌب يف أّن سورة ": له. ) هـ322ت (أبو زيد أمحد بن َسْهل الَبْلخي -1

 .)("احلمد تنوُب عن مجيع القرآن
 أبو العباس أمحد بن قاسم بن عيسى األُْقلييش األندليس -2

 .)("تفسري العلوم واملعاين املستودعة يف السبع املثاين": له. ) هـ410ت (
، شيخ ) هـ471ت (أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين -3

                                                 
طبع طهران . رضا جتّدد: أبو الفرج الوراق املعروف بالنديم، حتقيق: ، تأليفالفهرست )(

عيل : الداودّي، حتقيق: ، تأليف، و طبقات املفرسين)153ص ( م،1971-هـ1391

 ).1/43(م، 1972-هـ1392 ، 1طبع مكتبة وهبت بالقاهرة، ط. حممد عمر

ق يف رسالة جامعية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، . )1/197(األعالم  )( وقد ُحقِّ

طبع . زيد احلسني. د: ، تقديمدليل الرسائل اجلامعية يف اململكة العربية السعودية: انظر

-هـ1415 ، 2مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، ط

 ).146ص (م، 1994



 
 

 .)("تفسري الفاحتة": له. العربية

 أبو الفتيان عمر بن عبدالكريم بن سعدويه الداِهْستاين -4

 .)("تفسري سورة الفاحتة": له. ) هـ503ت (

ناصح الدين أبو حممد سعيد بن املبارك بن عيل ابن الّدّهان النحوي -5

 .)("تفسري الفاحتة": له. ) هـ569ت (

رشف الدين أبو حممد عبدالعزيز بن حممد بن عبداملحسن احلموي -6

 .)("األنوار الواضحة يف معاين الفاحتة": له. ) هـ622ت (املعروف بابن َزْرقاَلة 

إمام الدين أبو القاسم عبدالكريم بن حممد بن عبدالكريم -7

 .)("األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة": له. )هـ623ت (الرافعي 

 صدر الدين أبو املعايل حممد بن إسحاق بن حممد الُقوَنوي -8

                                                 
طبع مؤسسة . شعيب األرناؤوط وآخرون: الذهبي، حتقيق: ، تأليفسري أعالم النبالء )(

 عن ، و كشف الظنون)18/433(م، 1986-هـ1406 ، 4الرسالة ببريوت، ط

طبع دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، . حاجي خليفة: أسامي الكتب والفنون، تأليف

 .يف جمّلد: ، قال الذهبي)1/454(

مركز الدراسات القرآنية بمجمع : ، إعداد مصنفات تفسري القرآن الكريمتفهرس )(

 ).1/308(هـ، 1424طبع املجمع . طباعة املصحف باملدينة

 ).184-1/183(طبقات املفرسين  )(

 ).1/580(هدية العارفني  )(

 وهو ثالثون جملسا أمالها أحاديث بأسانيد عن أشياخه عىل سورة «: قال الداودي )(

 ).1/337(طبقات املفرسين : انظر. »الفاحتة، وتكّلم عليها 



 
 

 .)(" أم القرآنإعجاز البيان يف تفسري": له. ) هـ673ت (

 عز الدين أبو حممد عبدالعزيز بن أمحد بن سعيد الديريني -9

 .)("األنوار الواضحة يف تفسري الفاحتة": له. ) هـ694ت (

 نجم الدين أبو حممد سليامن بن عبدالقوّي بن عبدالكريم الطويف -10

 .)("إيضاح البيان عن معنى أم القرآن": له. ) هـ716ت (

: له. ) هـ723ت (أبو بكر حممد بن عبدالرمحن بن حممد اجلُذامي -11

 .)("حتبري نظم اجلُامن يف تفسري أم القرآن"

شمس الدين أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي -12

 .)(تفسري الفاحتة": ، له) هـ751ت (املعروف بابن قيِّم اجلوزّية 

تاج الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن عبدالعزيز الشافعي املعروف -13

                                                 
 العربّية واملعّربة، معجم املطبوعات: ، والكتاب مطبوع انظر)1/120(كشف الظنون  )(

م، نرش 1928-هـ1346طبع مطبعة رسكيس بمرص، . يوسف إليان رسكيس: تأليف

 ).2/1532(دار صادر ببريوت، 

وله نسخة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة النبوية، وأخرى . )1/195(كشف الظنون  )(

فهرس خمطوطات التفسري والتجويد والقراءات وعلوم : انظر. بمكتبة الدولة بربلني

. عامر سعيد متالت: ، ترتيب وتصنيفالقرآن يف مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة

 ).345-344(م، 2008-هـ1429 ، 1طبع مكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة، ط

 .وهو مطبوع. )1/400(هدية العارفني  )(

 ).362ص (الفهرس الشامل : ، وله نسخ خمطوطة، انظر)2/209(طبقات املفرسين  )(

 ).2/93(طبقات املفرسين  )(



 
 

َرْهيِم   .)("النسامت الفائحة يف آيات الفاحتة": له. ) هـ762ت (بابن الدُّ

: له. ) هـ768ت (عفيف الدين عبداهللا بن أسعد بن عيل اليافعي -14

 .)("األنوار الالئحة يف أرسار الفاحتة"

نارص الدين أبو املعايل حممد بن عبدالدائم بن حممد الشافعي املعروف -15

التجارة الرابحة يف الداللة عىل مقاصد ": له. ) هـ797ت (بابن بنت املَْيَلق 

 .)(" الفاحتةاألنوار الالئحة من كلامت": ، ويسمى كذلك"الفاحتة

 اهر حممد بن يعقوب بن حممد الفريوزآبادي 16-جمد الدين أبو ط

 .)("تيسري فاحتة اإلياب بتفسري فاحتة الكتاب":  له.) هـ817ت (

                                                 
وله نسخة خّطّية بمكتبة عارف حكمت باملدينة النبوية، . )3/182(الدرر الكامنة  )(

فهرس خمطوطات التفسري والتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك : انظر

 ).330ص (عبدالعزيز باملدينة املنورة 

 ).1/465(، وهدية العارفني )1/143(إيضاح املكنون  )(

وله نسختان خمطوطتان يف كل من املكتبة األزهرية بالقاهرة، . )6/188(األعالم  )(

، وتاريخ األدب )1/215(فهرس املكتبة األزهرية : انظر. واملكتبة الرضوية بمشهد

 ).6/493(العريب لربوكلامن 

وله نسخة خمطوطة يف مكتبة . )2/276(، وطبقات املفرسين )10/85(الضوء الالمع  )(

 ).448ص (الفهرس الشامل : األوقاف ببغداد، انظر



 
 

: منهج املؤلِّف يف كتابه، ومصادره: املبحث الرابع

: منهُجه يف كتابه: أوال

: قسم املؤلُِّف كتاَبه إىل مخس مسائل

. يف ذكر أسامء سورة الفاحتة: املسألة األوىل

. يف ذكر وقت نزوهلا: املسألة الثانية

يف إعراهبا وبيان قراءاهتا وألفاظها ومعانيها، وتكّلم يف هذه : املسألة الثالثة

: املسألة يف مقامني

فيام يتعّلق بالبسملة لفظًا وُحَكًام، فّرس أوالً ألفاظ البسملة من : املقام األول

: جهة اللغة، ثم تكّلم عىل أحكامها يف مسألتني

. يف كوهنا قرآنًا يف أوائل السور: املسألة األوىل

. يف حكم اجلهر واإلرسار هبا: املسألة الثانية

. ذكر يف املسألتني خالَف العلامء وأدّلَتهم، وناقَشها ورّجح بينها

فيام يتعّلق بسياق سورة الفاحتة، حيث ذكر فيه إعراَهبا، وبّني : املقام الثاين

. ألفاَظها وقراءاِهتا ومعانَيها

. يف فضلها: املسألة الرابعة

يف ذكر األحكام الفقهّية املتعلِّقة هبا، ذكر فيها ثالث عرشة : املسألة اخلامسة

. مسألة

أما منهُجه يف طرح مسائل الكتاب والكالم عليها، فنذكُره يف النقاط 

: اآلتية

ُم الكالَم بشكل يوصُل الفائدة  .أّنه يرتُِّب املسائل، ويقسِّ

. أّنه يطرُح األسئلة وجييب عليها



 
 

ُج األحاديث من مصادرها األصلية  .أّنه خيرِّ

أّنه يذكر أحيانًا درجة األحاديث التي يوردها من حيث الصّحة 

 .والضعف

 .أّنه يعزو األقوال إىل قائليها

ُع يف ذكر املذاهب واألقوال يف املسائل الفقهية والنحوية  .أّنه يفرِّ

: مصادُره: ثانيا

لقد اعتمد املؤلِّف ورجع إىل مصادر عديدة يف كتابه، يف علوم خمتلفة، تدّل 

ُبها حسب علومها : عىل سعة علمه واّطالعه، وسأذكرها وأرتِّ

: كتب التفسري وعلوم القرآن: أوال

. أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي-1

 .الكشاف عن حقائق التنزيل، للزخمرشي-2

 .حاشية عىل الكشاف، للقطب الشريازي-3

 .العيون، للاموردي-4

 .الكشف والبيان عن تفسري القرآن، للثعلبي-5

 .معامل التنزيل، للبغوي-6

 .البسيط يف التفسري، للواحدي-7

 .معاين القرآن، أليب عبيدة-8

 .إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي-9

: كتب احلديث: ثانيا

. صحيح البخاري-10

 .صحيح مسلم-11



 
 

 .سنن أيب داود-12

 .سنن النسائي-13

 .جامع الرتمذي-14

 .سنن ابن ماجه-15

 .مسند اإلمام أمحد-16

 .صحيح ابن حبان-17

 .صحيح ابن خزيمة-18

 .املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم-19

 .سنن الدارقطني-20

 .سنن البيهقي-21

 .مسند أيب داود الطياليس-22

 .رشح صحيح البخاري، للخّطايب-23

 .التمهيد ملا يف املوّطأ من املعاين واألسانيد، البن عبدالرب-24

: كتب الفقه: ثالثاً 

. األّم، للشافعي-25

، البن حزم-27  .املحىلَّ

 .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، البن املنذر-28

 .اخلالفّيات، للبيهقي-29

 .البسملة، للخطيب البغدادي-30

ه املؤلِّف-31  .أبو حممد املقديس: البسملة، أليب شامة املقديس، ويسمِّ

 .التبرصة يف الفقه، إلمام احلرمني اجلَُوْيني-32



 
 

 .األساليب، له-33

 .تتّمة اإلبانة يف أحكام فروع الديانة، للفوراين-34

 .البيان، للعمراين-35

 .البيان، البن أيب هاشم-36

 .احلاوي الكبري، للامَوْردي-37

 .التعليقة الكربى يف رشح خمترص املَُزين، أليب الطّيب الطربي-38

 .املقنع يف الفقه الشافعي، للَمحاِميل-39

 .املحّرر يف الفقه، للرافعي-40

 .اإلقليد، البن الِفْركاح-41

ب، للنووي-42  .املجموع رشح املهذَّ

: كتب يف علوم أخرى: رابعاً 

 .املقصد األسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى، للقرطبي-43

. مؤلَّف البن خطيب املنصورّية-44

: وصف النسخة اخلّطّية املعَتَمَدة يف التحقيق: املبحث اخلامس

اعتمد الباحث يف حتقيق هذا الكتاب عىل نسخٍة واحدٍة فريدٍة، مل جيْد 

غَريها، ومل يعثْر عىل سواها، بعد البحث يف األدلّة والفهارس؛ لكنّها نسخٌة 

ليست ككّل النسخ، فهي النسخة التي كتبها املؤّلُف بخّط يده، وارتضاها لنفِسه، 

ُم عىل مجيع النسخ إن ُوِجَدْت  . )(فهي يف علم التحقيق النسخُة األّم التي ُتقدَّ

                                                 
عبدالسالم هارون، طبع مكتبة اخلانجي : حتقيق النصوص ونرشها، تأليف: انظر )(

 ).29ص (هـ، 1418/م1997 ، 3بالقاهرة، ط



 
 

وهي نسخٌة حمفوظٌة بمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

). 02098(بالرياض، برقم 

تقُع النسخُة يف جمّلد يضّم بعَض مؤلَّفاِت اإلمام ابن خطيب النارصّية، 

. وحتتلُّ الرتبَة األوىل فيه

تقُع يف ثالث وثالثني ورقة، تبدأ من أول املجلَّد، وتنتهي حتى الصفحة 

. منه ) أ33(

ومل يثُبْت املؤلِّف عىل نسٍق واحد يف التسطري، ففي بعض الصفحات يكتب 

سطرًا، وأحيانًا  )20(سطرًا، ويف البعض اآلخر  )19(سطرًا، ويف بعضها  )18(

. سطراً  )21(

انتهى املؤلُِّف من كتابة النسخة يوَم اخلميس الثامن عرش من مجادى 

. هـ833اآلخرة سنة 

. فيكون املؤّلف قد أّلف هذا الكتاب وكتبه بمدينة حلب حينام كان قاضيًا هبا

. كتب املؤّلف النسخَة بخطٍّ نسخيٍّ معتاٍد ُمستعَجل

استعمل املؤلُِّف املداَد األمحر يف كتابة آيات سورة الفاحتة، ويف التسطري 

. عىل بعض الكلامت التي ُتعدُّ من رؤوس الفقرات

وقد اعتنى املؤّلف بنسخته، فصّححها بخّط يده، وزاد عليها بعض 

. العبارات واجلمل مشريًا إليها بعالمة اللََّحق يف موضعها من النّص 

كام أنه رتَّب أوراَق نسخته بكتابة التعقيبة يف آخر كل ورقة، وهي الكلمة 

. التي تليها يف الورقة املقابلة

. وكذلك رّقم كّراساِهتا بكتابة مجلة من العنوان عىل الزاوية العليا من األوراق

هـ، وهي السنة 836وقد مكثت هذه النسخة عند املؤلِّف ويف بيته إىل سنة 



 
 

التي عثر عليها عنده احلافُظ ابُن حجر العسقالين وقّرظها، ثم انتقلت ورحلْت 

إىل عّدة جهات، وذلك مستنَبٌط من التمليكات املوجودة عىل غالفها وصفحة 

: عنواهنا، وهذه أسامء األشخاص الذين متلَّكوها وتواريخ متّلكاهتم

 )أي الرشاء(، ملكه باالبتياع )(حممد بن عمر بن النَّصيبي الشافعي -١

. هـ892الرشعي سنة 

 .هـ982، ملكه بالرشاء الرشعي سنة )(زكريا بن بريام -٢

 .هـ1169أمحد سعيد، سنة  -٣

 .مل ُتذكر سنة متّلكه. أمحد وهبي -٤

فنَْلحظ من هذه التمليكات أن النسخة انتقلت من مدينة مؤلِّفها حلب، إىل 

. القاهرة، ثم إىل أنقرة برتكيا، لتستقرَّ أخريًا يف الرياض باململكة العربية السعودّية

: نقل تقريظ احلافظ ابن حجر العسقالين: املبحث السادس

أّنه قّرظه وأثنى عليه أحُد كبار العلامء : ممّا يزيد هذا الكتاَب قيمًة وقبوالً 

اإلمام احلافظ شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن : الذين عارصوا املؤّلف، وهو

. عيل بن حممد، ابن حجر العسقالين

هـ، بمدينة حلب، 836وقد كتب احلافُظ ابُن حجر هذا التقريَظ سنة 

                                                 
جالل الدين أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن عمر، ابن النَّصيبي الشافعي، ُولد سنة : هو) (

فًا، واستقّر بالقاهرة وويل القضاَء هبا، وتويف سنة 851 هـ بحلب، وكان عاملًا فقيهًا مؤلِّ

 ).109-10/108(، وشذرات الذهب )260-8/259(الضوء الالمع . هـ916

هـ، 920هو زكريا بن بريام، األَْنَقَرْه وي الرومي احلنفي، املعروف بمييل، ُولد سنة  )(

 ).375-1/374(هدية العارفني . هـ، له تصانيف يف الفقه احلنفي1001وتويف سنة 



 
 

. )(وذلك حني زارها رفقَة امللك األرشف
ه)ب33(والتقريُظ مكتوٌب عىل الصفحة  : ، وهذا نصُّ

. احلمد هللا وسالٌم عىل عباده الذين اصطفى
أما بعد، فقد وقفُت عىل هذا التأليِف الطيِِّب الرائحِة، وانتشقُت روائَحه 

الزكّيَة املِْسكِّيَة الفاحتَة، ومتَّعُت النظَر بام اشتمَل عليه من املحاسِن الالئحِة، 
هُت يف أفناِن أغصاٍن موَرَقٍة، وَرَوْيُت من ِحياِض  فَرَتْعُت يف رياٍض ُمْؤَنَقٍة، وتنزَّ
فنوٍن ُمْغَدَقٍة، اشتمَلْت من العلوم الرشعّية عىل ما ُيريض الشارَع، ومن اآلالت 

ِفه  من جمموٍع جامٍع، وَمْسَمٍع )(املَْرِعيَّة عىل ما َيظهُر به قدُر البارع، فلله َدرُّ مؤلَّ
للفضائل ما ال يَملُّ منه السامُع، بلفٍظ وجيٍز، ومعنًى بسيٍط، مجَع خالصَة ما يف 

التفاسِري، والكُتِب الفقهّية واحلديثّية، وهو مع ذلك وسيٌط، فاهللا تعاىل ُيِقرُّ 

ِفه  عيوَن الطالبني، ويكتب درجَته مع الكرام الكاتبني، فلقد أقرَّ بفضله )(بمؤلِّ
. مجيُع احلارضين، وال ُمنكٌِر لذلك إالّ من يكوُن أْعمى القلب من اخلائبني

، بمدينة حلب : قال ذلك وكتبه الفقُري أمحُد بُن عيلِّ بِن حجٍر الشافعيُّ

 من ذي القعدة احلرام عام سّتٍة )(حرَسها اهللا تعاىل، يف أول الَعْرش الثالث
يًا ُمَسلِّامً   .وثالثني وثامنامئة، حامدًا مصلِّ

                                                 
 وملا سافرُت رفقَة امللك األرشف سنة ست «): 3/189(قال يف املجمع املؤسس  )(

 يف منزله، وحرض معي –ابن خطيب النارصية :  يعني–وثالثني وثامين مائة، أنزلني 

 .»عدَة جمالس، وسمعُت من فوائده، وكان كثري االستحضار لكثٍري من اخلالفّيات 

 .بفتح الالم املشّددة، يعني به الكتاب )(

 .بكرس الالم املشّددة، يعني به املؤّلف )(

 . من الشهروهو اليوم احلادي والعرشون )(



 



 
 

 

 

 

 

 

 

الطيَِّبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة / 

 كاتِبِه الفقِري إىل اهللا وعفو اهللا تعاىل وغفرانه ورمحته :تأليف

  ابِن خطيب النارصّية ،عيلِّ بِن حممِد بِن َسْعِد بِن حممِد بِن عيلٍّ 

 الطائيِّ الشافعيِّ 

آمني ، لطف اهللا هبم

 ]أ1[



 
 

 /﴿   

  

﴾ 

: الكالُم عىل هذه السورِة الرشيفِة يف مسائل

. يف ِذْكر أسامئها: املسألة األوىل

متى ُأنِزَلت؟ : الثانية

. يف إعراهبا وبيان قراءاهتا وألفاظها ومعانيها: الثالثة

. يف فضلها: الرابعة

. يف األحكام املتعلِّقة هبا: اخلامسة

]ب1[



 
 

 :املسألة األوىل

 يف أسامئها

: )(هلذه السورة الرشيفة مخسة عرش أسامء

: فاحتُة الكتاب: األول- 

. )( بتسميتِها بذلكوجاءت األحاديُث الصحيحُة عن النبّي 

َيْت به؛ ألّنه ُيفَتَتُح هبا املُصحُف، والتعليُم، والقراءُة يف الصالة: )(قالوا . ُسمِّ

. )(وهي ُمْفَتَتَحٌة باحلمد الذي ُيفَتَتُح به كلُّ أمٍر ذي بالٍ 

                                                 
َرْهيِم يف النسامت الفائحة . اسامً : كذا بخط املؤلف، والصواب )( وقد أوصل أسامءها ابُن الدُّ

 يف علوم اإلتقان: إىل تسعة عرش اسًام، وأوصلها السيوطي إىل مخسة وعرشين اسًام، انظر

طبع رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، . السيوطي: القرآن، تأليف

وعىل ذلك نظمها عبداهللا باسودان يف . )151-1/150 (م،1978-هـ1398 ، 4ط

 . األقوال الراجحة يف بيان أسامء الفاحتة

 سمع نقيضًا من فوقه،  بينام جربيل قاعٌد عند النبي : ما رواه ابن عباس قال:  منها)(

هذا ملك نزل : هذا باب من السامء فتح اليوم، فنزل منه ملك فقال: فرفع رأسه فقال

: أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام نبي قبلك: إىل األرض مل ينزل إال اليوم، فسلم وقال

 .فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهام إال أعطيته

طبع دار إحياء . أبو حممد بن عاشور: الثعلبي، حتقيق: ، تأليفالكشف والبيان:  انظر)(

، و جامع البيان عن )1/126(م، 2002-هـ1422 ، 1الرتاث العريب ببريوت، ط

طبع دار هجر . عبداهللا الرتكي. د: ابن جرير الطربي، حتقيق: تأويل آي القرآن، تأليف

 ).1/105(م، 2001-هـ1422 ، 1باجليزة، ط

، أخرجه ابن ماجه يف » كل أمر ذي بال ال يفتتح باحلمد أقطع «: يشري املؤلف إىل حديث )(

، وله طرق )1894: رقم( م،2000-هـ1421، 2طبع دار السالم بالرياض، ط ه،سنن



 
 

. )(ألّن احلمَد فاحتُة كلِّ كتاٍب : وقيل

. )(ألّن اهللا تعاىل هبا افتتَح القرآنَ : وقيل

. )(ألّهنا أّوُل سورٍة َنَزَلْت من السامء: وقيل
 :سورُة احلْمد: الثاين- 

. )(ألّن فيها احلمدَ 
 :أمُّ القرآن: الثالث- 
 :أمُّ الكتاب: الرابع- 

َمٌة يف املصحف، كام أّن مّكة أمُّ القرى حيث  َيْت بذلك ألّهنا ُمَقدَّ وُسمِّ
. ُدِحَيت من حتتها

َي الدماُغ أمَّ الرأس ألّنه َجمَْمُع : وقيل ألّهنا َجمَْمُع العلوم واخلريات، كام ُسمِّ

. )(احلواسِّ واملنافع

                                                 
 =

التلخيص : انظر. وروايات، وقد اخُتلف يف وصله وإرساله، وصّحح الدارقطني اإلرساَل 

: ابن حجر العسقالين، تصحيح وتعليق: احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تأليف

  إرواء الغليل، و)3/151(م، 1964-هـ1384طبع املدينة املنورة . عبداهللا هاشم اليامين

 ، 1طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، ط. األلباين: يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليف

 ).32-1/30(م، 1979-هـ1399

 ).1/126( الكشف والبيان )(

طبع دار طيبة . حممد عبداهللا النمر وآخرون: البغوي، حتقيق: ، تأليفمعامل التنزيل )(

 ).1/49(م، 1993-هـ1414 ، 2بالرياض، ط

 ).1/126( هو قول احلسني بن الفضل كام يف الكشف والبيان )(

 ).1/126( الكشف والبيان )(

 ).1/126(الكشف والبيان :  انظر)(



 
 

الرايُة ينصُبها األمُري للعسكر، : األمُّ يف كالم العرب: )(وقال ابُن ُدَرْيد

. يفزعون إليها

َيت الفاحتُة أمَّ القرآن؛ ألّن َمْفَزَع أهِل اإليامِن والقرآِن إليها، والعرُب  فُسمِّ

ي األرَض ُأما ألّن معاَد اخللق إليها يف حياهتم ومماهتم . )(تسمِّ

َيْت بذلك ألّهنا إماٌم جلميع القرآن، ُتقرُأ يف : )(وقال احلسُني بُن الفضل ُسمِّ

ُم عىل كّل سورٍة، ألّن أمَّ القرى إماٌم ألهل اإلسالم . كّل ركعٍة، وُتَقدَّ

َيت بذلك ألّهنا أعظُم سورٍة يف القرآن: وقيل .  ُسمِّ

  عن أيب سعيد بن املَُعىلَّ )(البخاري/  صحيح )(]يف[ثبت 

                                                 
أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، من كبار أئمة اللغة واألدب، قال بعض :  هو)(

هـ، من أشهر 321ابن دريد أشعر العلامء وأعلم الشعراء، تويف سنة : العلامء املتقدمني

 وفيات األعيان: انظر يف ترمجته. اجلمهرة يف اللغة، واالشتقاق، واملقصور واملمدود: مؤلفاته

طبع دار صادر ببريوت، . إحسان عباس. د: ابن خلِّكان، حتقيق: وأنباء أبناء الزمان، تأليف

إحسان . د: ياقوت احلموي الرومي، حتقيق: ، تأليف معجم األدباء، و)4/323-329(

 ).2499-6/2489(م، 1993 ، 1طبع دار الغرب اإلسالمي، ط. عباس

 .عن ابن دريد )1/127( أسنده الثعلبي يف الكشف والبيان )(

أبو عيل احلسني بن الفضل بن عمري الكويف ثم النيسابوري، إمام مفرس لغوي، قال :  هو)(

سري : هـ، له ترمجة يف282إمام عرصه يف معاين القرآن، تويف سنة : احلاكم النيسابوري

 ).1/156(، وطبقات املفرسين )416-13/414(أعالم النبالء 

 . زيادة سقطت من املصنف، وال بد منها)(

أبو عبداهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري، أمري املؤمنني يف احلديث، أّلف :  هو)(

سري : انظر. هـ256أّلف الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب اهللا، تويف سنة 

]أ2[



 
 

)(قال رسوُل اهللا :  قال :»  َمنَّك سورًة هي َأْعَظُم الُسَور يف ألَُعلِّ

: ، ثم أخذ بيدي، فلّام أراد أن خيُرَج قلُت له»  من املسجدالقرآن قبل أن ختُرَج 

احلمد هللا رب  «: ألَُعلَِّمنَّك سورًة هي أعظُم سورٍة يف القرآن؟ قال: أملْ تقْل 

. » العاملني، هي السبُع املَثاين والقرآُن العظيُم الذي أوتيُته

َيت بذلك ألّهنا تشتمُل عىل ما يف القرآن، من الثناِء عىل اهللا : وقيل ُسمِّ

تعاىل، والتعبُِّد بَِأْمره وَهنِْيه، وبياِن َوْعِده وَوعيِده؛ أو عىل ُمجَلِة معانيه، من اِحلَكِم 

النَظرّية واألحكاِم العَملّية، التي هي سلوُك الطريق املستقيم واالطِّالُع عىل 

. )(مراتِب السعداء ومنازِل األتقياء

                                                 
 =

). 12/391(أعالم النبالء 

صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب ما جاء يف فاحتة الكتاب، طبع دار السالم : انظر

  .4474: م ، رقم2000-هـ1421، 2بالرياض، ط

احلارث بن ُنَقْيع، : رافع بن أوس، وقيل:  صحاّيب جليل، اخُتلف يف اسمه، فقيل)(

ابن حجر : ، تأليف الصحابةمتييزاإلصابة يف : انظر. واخُتلف يف تاريخ وفاته

: ، تأليف تقريب التهذيب، و)7/84(طبع دار الكتب العلمية ببريوت، . العسقالين

طبع دار العاصمة . صغري أمحد شاغف الباكستاين: ابن حجر العسقالين، حتقيق

 ).8183: رقم(هـ، 1416 ، 1بالرياض، ط

حممد : البيضاوي، تقديم:  وأرسار التأويل، تأليفأنوار التنزيل هذا الكالم منقول من )(

طبع دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة الفكر العريب ببريوت، . عبدالرمحن املرعشيل

 ).16-1/15(م، 1998-هـ1418 ، 1ط



 
 

واختلفوا يف جواِز تسميتِها ُأمَّ الكتاب، : )("تفسريه" يف )(قال املاَوْرِديُّ 

َزه األكثرون، ومنعه احلسنُ  ، وزعام أّن هذا اسٌم لِلَّْوح )( وابُن سريين)(فجوَّ

ى به غُريه .  املحفوظ فال ُيَسمَّ

. هذا َغَلطٌ : )(قال النََّوِويُّ 
                                                 

أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي املاوردي نسبًة إىل بيع ماء الورد، من :  هو)(

هـ، له تصانيف عديدة نافعة من 450كبار العلامء والقضاة يف عرصه، تويف سنة 

. احلاوي يف الفقه، والنكت والعيون يف تفسري القرآن، واألحكام السلطانية: أشهرها

: ، تأليف األنساب، و)285-5/267(طبقات الشافعية الكربى : انظر يف ترمجته

-هـ1408 1طبع دار اجلنان ببريوت، ط. عبداهللا عمر البارودي: السمعاين، حتقيق

 ).5/182(م، 1988

أرشف بن عبداملقصود، : املاوردي، راجعه وعلق عليه: ، تأليفالنكت والعيون:  انظر)(

 ).1/46(م، 1992-هـ1412 ، 1طبع مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، ط

أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي، األنصاري موالهم، من كبار :  هو)(

طبقات ابن : هـ، انظر يف ترمجته110التابعني، فقيه مفرسِّ مشهور بالزهد، تويف سنة 

 ).588-4/563(، سري أعالم النبالء )7/156(سعد 

 ، من كبار أبو بكر حممد بن سريين األنصاري البرصي، موىل أنس بن مالك :  هو)(

ث مشهور بالورع، كان عاملًا بتأويل الرؤى، تويف سنة  هـ، 110التابعني، قاض فقيه حمدِّ

طبع دار صادر ببريوت، . ابن سعد: الطبقات الكربى، تأليف: انظر يف ترمجته

). 622-4/606(، وسري أعالم النبالء )7/193(

ْيس يف  َ  وما أنزل من فضائل القرآنواألثر يف ذلك عن ابن سريين أخرجه ابُن الرضُّ

طبع دار . عروة بدير: ابن الرضيس، حتقيق: القرآن بمكة وما أنزل باملدينة، تأليف

 ).149: رقم(م، 1987-هـ1408 ، 1الفكر بدمشق، ط

). 278-3/277(نرش دار الفكر، . النووي: ، تأليفاملجموع رشح املهذب:  انظر)(



 
 

من قرأ بأمِّ الكتاب َأْجَزَأت  «:  قال)(عن أيب ُهَرْيَرة )(مصحيح مسلففي 

. » عنه

  : قال رسول اهللا :  قال عن أيب ُهَرْيَرة )(ويف سنن أيب داود

                                                 
 =

ي احلُزامي احلوراين، من كبار : والنووي هو حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف بن ُمرِّ

قيهم، مشهور بالزهد والورع، تويف سنة  هـ، له مؤلفات عديدة 676فقهاء الشافعية وحمقِّ

املجموع رشح املهذب، ورياض الصاحلني، رشح صحيح مسلم، انظر يف : نافعة منها

 ووفيات املشاهري  تاريخ اإلسالم، و)400-8/395(طبقات الشافعية الكربى : ترمجته

طبع دار الكتاب العريب . عمر عبدالسالم تدمري. د: الذهبي، حتقيق: واألعالم، تأليف

 ).256-50/246(م، 1990-هـ1410ببريوت، 

أبو احلجاج مسلم بن احلجاج بن مسلم، القزويني النيسابوري، من كبار أئمة :  هو)(

. هـ261احلديث، ألف الصحيح الذي هو ثاين كتب الصحة بعد البخاري، تويف سنة 

). 12/557(سري أعالم النبالء : انظر

، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. مسلم بن احلّجاج: ، تأليفصحيح مسلم: انظر

م، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة وإذا مل 2000-هـ1421

  .396: حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيرس له من غريها، رقم

عبدالرمحن بن صخر الدويس اليامين، صحايب جليل من املكثرين من احلديث، :  هو)(

، واإلصابة )2/578(سري أعالم النبالء : انظر. اختلف يف اسمه واسم أبيه

)12/63.( 

أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، من أئمة احلديث الستة، ألف السنن :  هو)(

). 13/203(سري أعالم النبالء : انظر. هـ276وغريه، تويف سنة 

 ، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. أبو داود السجستاين: ، تأليفسنن أيب داود: انظر

  .1457: م، كتاب الوتر، باب فاحتة الكتاب، رقم2000-هـ1421



 
 

. »ٱأمُّ القرآن، وأمُّ الكتاب، والسبُع املثاينٱژٱٱژٱٱٱ«

: الصالة: اخلامس- 

قَسمُت : قال اهللا تعاىل «: )(]قال[ أّن النبّي : للحديث الصحيح

. )(، احلديث» الصالَة بيني وبني عبدي

َيْت بذلك؛ لوجوِب قراءهتا، أو استحباِهبا فيها . وُسمِّ

: السبع املثاين: السادس- 

م . للحديث الصحيح املتقدِّ

َيت بذلك ألّهنا سبُع آياٍت باّتفاق العلامء، ومثاين ألّهنا ُتثنى يف كّل  ُسمِّ

.  ركعة، أْي ُتقرُأ يف الصالة يف كّل ركعة

. )( واحلسُن وقتادةُ )(وهبذا قال ابُن عّباس

                                                 
 . ما بني املعقوفني سقط من خّط املؤّلف، وقد زدته ليستقيم املعنى)(

كتاب (م، 2000-هـ1421، 2أخرجه مسلم يف صحيحه، طبع دار السالم بالرياض، ط )(

  .من حديث أيب هريرة  )395: رقم ()...باب قراءة الفاحتة يف كل ركعة /الصالة

 ،  هو الصحايب اجلليل أبو العباس عبداهللا بن عباس بن عبداملطلب، ابن عّم النبي )(

 بالفهم يف القرآن، فكان يسمى ولد قبل اهلجرة بثالث سنني، ودعا له رسول اهللا 

اإلصابة يف أسامء : له ترمجة يف. هـ68البحر واحلرب لسعة علمه، تويف بالطائف سنة 

). 359-3/331(، وسري أعالم النبالء )94-4/90(الصحابة 

. حممد السعيد بن بسيوين زغلول: وقوُل ابن عباس أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، حتقيق

 ).2356: رقم/2/444(م، 2000-هـ1421، 1طبع دار الكتب العلمية، ط

أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس البرصي، من كبار احلفاظ املفرسين :  هو)(



 
 

َيت مثاَين؛ ألّن اهللا تعاىل اْسَتْثناها هلذه األّمة فذَخَرها : )(وقال ُجماهد ُسمِّ

. هلم

نصُفها ثناء، ونصُفها : ألّهنا مقسومٌة بني اهللا وبني العبد نصفني: وقيل

. )(، احلديث» قسمُت الصالَة بيني وبني عبدي « : دعاء؛ حلديث أيب ُهَرْيَرة 

َيْت مثاَين ألّهنا نزلْت مّرتني: وقال احلسُني بُن الفضل مّرًة بمّكة، : ُسمِّ

. )(ومّرًة باملدينة، كّل مّرٍة معها سبعون ألف مَلك

                                                 
 =

هتذيب الكامل : هـ، وتويف سنة بضع عرشة ومائة، له ترمجة يف60واملحدثني، ولد سنة 

-هـ1403 ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. بشار عواد معروف. د: حتقيق

). 283-5/269(، والسري )517-23/498(م، 1983

وابن جرير يف تفسريه  )151: رقم(وقول قتادة أخرجه ابن الرضيس يف فضائل القرآن 

)14/118.( 

أبو احلجاج جماهد بن جرب املكي، املخزومي موالهم، من كبار التابعني، كان أعلم الناس : هو )(

هـ، 103هـ، 102هـ ، 101: بالتفسري يف زمانه، ُمجع تفسريه يف كتاب، قيل يف تاريخ وفاته

). 457-4/449(، والسري )236-27/228(هتذيب الكامل : هـ، له ترمجة يف104

: السمعاين، حتقيق: القرآن، تأليف ، تفسري)1/49(التنزيل معامل : وانظر قول جماهد يف

م، 1998-هـ1418نرش دار الوطن بالرياض، . يارس إبراهيم وغنيم بن عباس

عبدالرّزاق : وقد ورد هذا القول عن ابن عباس ريض اهللا عنهام كام أخرجه. )1/31(

 ، 1طبع مكتبة الرشد بالرياض، ط. مصطفى مسلم حممد. د: يف تفسريه حتقيق

واحلاكم يف املستدرك  )115-14/114(وابن جرير  )1/350(م، 1989-هـ1410

 ).2/257(عىل الصحيحني، طبع دار املعرفة ببريوت، 

 . سبق خترجيه)(

 . سيأيت الكالم عىل نزوهلا)(



 
 

َيت مثاَين ألّهنا َتْثنِي أهَل الرشِّ عن الِفْسق، : )(وقال أبو َزْيد الَبْلخي ُسمِّ

. َثنَْيُت ِعناين: من َقْوِل العرب

. ألّن أّوَهلا ثناءٌ : )(وقيل

: - بالفاء - الوافية: السابع

ُض، فال ُيْقرُأ بعُضها يف ركعٍة وبعُضها يف أخرى، بخالف  ألّهنا ال تتبعَّ

. )(غريها

. الكافية: الثامن

. )(ألّهنا تكفي عن غريها، وال يكفي عنها غُريها

. األساس: التاسع

                                                 
هـ، له 322أبو زيد أمحد بن سهل البلخي، من كبار الفالسفة األدباء، تويف سنة :  هو)(

الفهرست : صور األقاليم، البدء والتاريخ، انظر يف ترمجته: تصانيف عديدة أشهرها

الصفدي، : ، تأليفالوايف بالوفيات، )282-1/274(، معجم األدباء )153ص (

 ، 1نرش دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، ط. أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: حتقيق

 ).254-6/251(م، 2000-هـ1420

 ).5/351( الكشف والبيان )(
ألهنا : عن سفيان بن عيينة أنه سامها بذلك، وقال )1/127(أسند الثعلبي يف الكشف والبيان  )(

ال تنصف وال حتتمل االجتزاء، إال أن كل سورة من سور القرآن لو قرىء نصفها يف ركعة 
.والنصف اآلخر يف ركعة كان جائزا ولو نصفت الفاحتة وقرئت يف ركعتني كان غري جائز  

 روي هذا املعنى عن عبداهللا بن حييى بن أيب كثري كام أخرجه الثعلبي يف تفسريه )(

مصطفى السيد : ابن كثري، حتقيق:  القرآن العظيم، تأليفتفسري: وانظر. )1/128(

) 1/152(م، 2000-هـ1421 ، 1طبع مؤسسة قرطبة باجليزة، ط. حممد وآخرون

 .فإنه أورد حديثًا يف هذا املعنى



 
 

. )(، روي عن ابن عّباس)(كأّهنا أصُله وَمنَْشُؤه

. الشفاء: العارش /

. ) (» هي شفاُء كلِّ داء « : لقوله 

 .الشافية: احلادي عرش

. هلذا احلديث

 .سورة الشكر والدعاء وتعليم املسألة: الثاين عرش

. الشتامهلا عليها

 .سورة الكنز: الثالث عرش

                                                 

طبع دار . فخر الدين الرازي: ، تأليفمفاتيح الغيب: ، وانظر)1/14( أنوار التنزيل )(

 ).1/182(م، 1981-هـ1401، 1الفكر ببريوت، ط

 ).1/128( أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان )(

طبع ونرش دار املغني بالرياض، . حسني سليم أسد:  أخرجه الدارمي يف سننه، حتقيق)(

، من حديث عبدامللك بن عمري، )3370: رقم/1/538(م، 2000-هـ1421 ، 1ط

وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن . وهو مرسل ألن عبدامللك بن عمري من التابعني

 يف قصة، وورد يف من حديث عبداهللا بن جابر  )2367: رقم/2/449-450(

جابر بن عبداهللا، وهو خطأ، وقد أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، : املطبوع من الشعب

-هـ1420 ، 2طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. شعيب األرناؤوط وآخرون: حتقيق

وقد ضّعفه الشيخ . من غري ذكر حمل الشاهد )17597: رقم/29/139(م، 1999

 ). 3951: رقم(األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري، طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، 

]ب2[



 
 

 :  أّنه قال)( بإسناده، عن عّيل بن أيب طالب )(روى الثعلبي

. » نزلْت فاحتُة الكتاب بمّكة من كنٍز حتت العرش «

 يف القرآن العظيم من – )(جمموعٌ :  أي–وألّهنا مشتملٌة عىل ما هو َمْكنوٌز 

. املعاين

: وزاد بعُضهم أسامَء ُأَخر، وهي

. )(الراقية

. )(والشافية

                                                 
أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعلبي، من أئمة التفسري واللغة، من :  هو)(

سري أعالم : انظر. هـ427الكشف والبيان عن تفسري القرآن، تويف سنة : مؤلفاته

). 1/65(، وطبقات املفرسين )17/435(النبالء 

: ، وأخرجه الواحدي يف أسباب النزول، ختريج وتدقيق)1/89(الكشف والبيان 

 ).1/19(م، 1992-هـ1412 ، 2طبع دار اإلصالح بالدمام، ط. عصام احلميدان

أبو احلسن عيل بن أيب طالب بن عبداملطلب، ابن عّم رسول اهللا :  هو الصحايب اجلليل)(

 وزوج ابنته فاطمة، من العرشة املبرشين باجلنة، ورابع اخللفاء الراشدين، تويف سنة 

 ).271-4/269(اإلصابة يف متييز الصحابة : انظر. هـ40

جمموعة : مرتىض الزبيدي، حتقيق:  من جواهر القاموس، تأليفتاج العروس:  انظر)(

 ).15/307(طبع دار اهلداية، . حمققني

 . مل أجد من نص عىل هذا االسم)(

 يف بصائر ذوي التمييز: وانظر. ذكره املؤلف يف االسم احلادي عرش، فكأنه نيس فأعاده )(

حممد عيل النجار وعبدالعليم : الفريوزآبادي، حتقيق: لطائف الكتاب العزيز، تأليف

 ).1/128(طبع املكتبة العلمية ببريوت، . الطحاوي



 
 

. )(وسورة التفويض

. )(وسورة السؤال

. )(وسورة النور

. )(وسورة املناجاة

ْقَية . )(والرُّ

                                                 
نرش دار الكتب العلمية . أبو حّيان النحوي:  بالتفسري، تأليفالبحر املحيط:  انظر)(

 ).1/153(م، 2000-هـ1422 ، 1ببريوت، ط

 ).183-1/182( مفاتيح الغيب )(

 . مل أجد من نص عىل هذا االسم)(

 . مل أجد من نص عىل هذا االسم)(

طبع مؤسسة . عبداهللا الرتكي: القرطبي، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآن، تأليف:  انظر)(

 وقد ثبت يف احلديث الصحيح عن أيب سعيد اخلدري . )1/174(الرسالة ببريوت، 

أخرجه .  وما يدريك أهنا رقية :  قال للرجل الذي رقى سيد احلّي وفيه أن النبي 

، ومسلم كتاب 5007: البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، رقم

 .2201: السالم، باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية بالقرآن واألذكار، رقم



 
 

: املسألة الثانية

 يف وقت نزوهلا

: اختلف العلامُء يف ذلك عىل ثالثة أقوال

. )( أهنا نزلت بمّكة، وهبذا قال األكثرون:أحدها

. )( أّهنا نزلت باملدينة، قاله جماهد:الثاين
مّرًة بمّكة، ومّرًة باملدينة، وهبذا قال احلسُني بُن :  أّهنا نزلت مّرتني:الثالث

التعظيُم والتقريُر؛ فإّن : وفائدُة نزوهلا مّرتني: ، قالوا)(- كام تقّدم –الفضل 
ر ر فقد ُقرِّ . املعنى إذا ُكرِّ

  : هبا فقالأّهنا مّكّيٌة؛ ألّن اهللا تعاىل منَّ عىل رسوله : واألوُل أَصحُّ 

﴿   ﴾ فاحتُة الكتاب : ، واملراُد منها ٨٧: احلجر 

. )(، وسورُة اِحلْجر مّكّيٌة، فلم يكن يمنَّ عليه هبا قبل نزوهلا -)( كام تقّدم–

                                                 
 أسباب نزول القرآن : انظر. ابن عباس، وعيل، وقتادة، وأبو العالية:  قال به)(

عبداهللا : السيوطي، حتقيق:  يف التفسري باملأثور، تأليف الدر املنثور، و)117ص (
، وتفسري ابن )8-1/6(م، 2003-هـ1424 ، 1طبع دار هجر باجليزة، ط. الرتكي

: ابن حجر العسقالين، حتقيق:  برشح البخاري، تأليف فتح الباري، و)1/153(كثري 
 ).8/9(هـ، 1407 ، 3طبع املكتبة السلفية بالقاهرة، ط. حمب الدين اخلطيب وآخرون

طبع دار العاصمة . رضاء الرمحن املباركفوري: أبو الشيخ يف العظمة، حتقيق:  أخرجه)(
، وابن أيب شيبة يف املصنف، )1124: رقم/5/1679(هـ، 1408 ، 1بالرياض، ط

 ، 1طبع دائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد، ط. عبداخلالق خان األفغاين: تصحيح
 ).8-1/7(الدر املنثور : ، وانظر)30771: رقم/15/514(م، 1966-هـ1386

 ).80ص (:  انظر)(
 ).71ص (:  انظر)(

 ).119-118ص (أسباب نزول القرآن :  انظر)(



 
 

: املسألة الثالثة

 يف إعراِهبا، وألفاظِها، ومعانيها

: والكالُم يف هذه املسألة يف مقامني

. فيام يتعّلق بالبسملة لفظًا، وُحكامً : األول

. فيام يتعّلق بسياق السورة: والثاين



 
 

: املقام األول

 فيام يتعّلق بالبسملة لفظًا، وُحكامً 

:  أّما اللفظُ 

، كـ ﴾  ﴿الباُء يف :  ﴾ ﴿ فقوُله . َمْن، وَعنْ : حرُف جرٍّ

املحذوُف مبتدٌأ، : متعلِّقٌة بمحذوف، فعند البرصيِّني: )(قال أبو البقاء

كائٌن بسم اهللا، والباُء : ابتدائي بسم اهللا، أي: واجلارُّ واملجروُر خُربه، والتقديرُ 

ابتدأُت، : املحذوُف فعٌل تقديُره: متعلِّقٌة بالَكْون واالستقرار؛ وقال الكوفّيون

. )(أبدُأ، فاجلارُّ واملجروُر يف موضِع نصٍب باملحذوف: أو

بسم اهللا أقرُأ؛ ألّن : الباُء متعلِّقٌة بمحذوٍف تقديُره: )(وقال الَبْيضاوي

. )(الذي يتلوه مقروءٌ 

                                                 
حمب الدين أبو البقاء عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا العكربي البغدادي، من كبار :  هو)(

التبيان يف إعراب : هـ، له تصانيف عديدة أشهرها616علامء األدب واللغة، تويف سنة 

، )102-3/100(وفيات األعيان : انظر يف ترمجته. القرآن، ورشح املفصل للزخمرشي

 ). 75-17/73(والوايف بالوفيات 

عيل حممد : أبو البقاء العكربي، حتقيق: ، تأليفالتبيان يف إعراب القرآن:  انظر)(

 ).1/3(طبع مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه، .البجاوي

نارص الدين أبو سعيد وأبو اخلري عبداهللا بن عمر بن حممد، ُينسب إىل مدينة البيضاء قرب : هو )(

: هـ، له تصانيف عديدة أشهرها685شرياز، قاٍض مشهور بعلم التفسري والكالم، تويف سنة 

طبقات السبكي : انظر. أنوار التنزيل وأرسار التأويل، منهاج الوصول إىل علم األصول

 ).2/335(، معجم البلدان )17/206(، الوايف بالوفيات )8/157-158(

 ).1/25(أنوار التنزيل :  انظر)(



 
 

وذلك َأْوىل من أن ُيْضمَر أبدًا؛ لعدم ما ُيطابُقه ويدلُّ عليه، : )(قال

 ﴿ وابتدائي لزيادة إضامٍر فيه، وتقديُم املعمول ههنا َأْوَقُع، كام يف قوله تعاىل

﴾ ولقوله تعاىل ٤١: هود ، ﴿﴾  ؛ ألّنه أهمُّ وَأَدلُّ عىل

ٌم عىل  االختصاص وَأْدَخُل يف التعظيم وَأْوَفُق للوجود، فإّن اسَمه تعاىل ُمقدَّ

. القراءة

كًا بسم اهللا أقرأُ : ، واملعنى)(الباُء للُمصاَحَبة: )(وقيل . ُمَتَربِّ

؛ الختصاصها – ومن حّق احلروف املفردة أن ُتفَتَح –الباُء / وإنام ُكِرسْت 

. بلزوم احلرفّية واجلّر، كام ُكِرست الُم األمر

باسم ربِّك، َأثبتَّ : وُحِذفت األلُف من اخلّط؛ لكثرِة االستعامِل، فلو قلَت 

. )(األلَف يف اخلطّ 

حذفوا األلَف؛ ألّهنم محلوه عىل ِسٌم، وهو مصدُر اللغات يف : وقيل

: )(االسم، وفيه مخُس لغات

                                                 
 ).1/25( املصدر نفسه )(

 . هذا تتمة كالم أيب البقاء)(

أن حيسن يف موضعها مع، والثانية أن يغني عنها وعن : إحدامها: هلا عالمتان:   املصاحبة)(

فخر . د: املرادي، حتقيق: ، تأليفاجلنى الداين يف حروف املعاين: انظر. مصحوهبا احلال

-هـ1413 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. الدين قباوة وحممد نديم فاضل

 ).40ص (م، 1992

طبع . عبداجلليل عبده شلبي. د: الزّجاج، حتقيق:  وإعرابه، تأليفمعاين القرآن:  انظر)(

 ).1/4(، والتبيان يف إعراب القرآن )1/41(م، 1988-هـ1408 ، 1عامل الكتب، ط

،  الكتاب املكنونعلوم الدر املصون يف ، و)1/1(التبيان يف إعراب القرآن :  انظر)(
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ها، قال الشاعر : )(ِسٌم، بكرس السني وضمِّ

 قد وردت عىل طريق تعلمه  بسم الذي يف كل سورة ِسُمهْ 

ها . واِ ُسم، بكرس اهلمزة وضمِّ

: )(ُضًحى، قال الشاعر: وُسًمى، مثل

   آثرك اهللا به إيثاَركا  واهللا أسامك ُسًمى مباَركاً 

: ))((واخُتلف يف اشتقاقه

                                                 
 =

(طبع دار القلم بدمشق، . أمحد اخلراط. د: السمني احللبي، حتقيق: تأليف 1/20-21.( 

. إبراهيم مصطفى وعبداهللا أمني:  البيت من مشطور الرجز، ذكره ابن جني يف حتقيق)(

ومل  )1/60(م، 1954-هـ1373 ، 1طبع دار إحياء الرتاث القديم بالقاهرة، ط

د، حتقيق: ، تأليفاملقتضب: انظر. ينسبه، وُنسب إىل رؤبة، وليس يف ديوانه حممد : املربِّ

-هـ1415طبع املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، . عبداخلالق عصيمة

نرش سعيد اخلوري ببريوت، . أبو زيد:  يف اللغة، تأليف النوادر، و)1/229(م، 1994

حممد حميي : الرّيض األسرتاباذي، حتقيق: ، تأليف شواهد الشافية، و)166ص (م، 1967

 ).176ص (هـ، 1358-هـ1356طبع مطبعة حجازي بالقاهرة، . الدين عبداحلميد

يت، : ، تأليفإصالح املنطقالبيت من الرجز، منسوب أليب خالد القناين كام يف  )( كِّ ابن السِّ

 ).1/134(، 3طبع دار املعارف بمرص، ط. أمحد حممد شاكر وعبدالسالم هارون: حتقيق

. د: ، حتقيق، البن األنباري يف مسائل اخلالف بني البرصيني والكوفينياإلنصاف:  انظر)(

 مشكل إعراب ، و) فام بعدها4( ، 1نرش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط. جودت مربوك

طبع مؤسسة . حاتم صالح الضامن. د: مكي بن أيب طالب، حتقيق: ، تأليفالقرآن

، والدر املصون يف إعراب الكتاب )66-1/64(هـ، 1405 ، 2الرسالة ببريوت، ط

 ).20-1/19(املكنون 



 
 

فذهب البرصّيون إىل أّنه مشتقٌّ من السمّو، وهو العلّو، واملحذوُف منه 

أسامُء، : الُمه؛ لكثرة االستعامل، وهذا هو الصحيُح، ويشهُد له قوُهلم يف َمجْعه

، وبنَْوا منه فعيًال فقالوا: وأساٍم، ويف تصغريه اسُمه : فالٌن َسِميُّك، أي: ُسَميٌّ

ْيُت، وَأْسَمْيُت، فقد رجع املحذوُف إىل آخره: كاسِمك، والفعُل منه . سمَّ

أصُله َوْسٌم؛ ألّنه من الَوْسم، وهو العالمُة، ُحذفت الواُو : وقال الكوفّيون

ض عنها مهزُة الوصل لثَِقل إعالله، وُردَّ بأّن اهلمزَة مل ُتْعَهْد داخلًة عند ما  وُعوِّ

. )(ُحِذف صدُره يف كالمهم

. )(وهذا القوُل صحيٌح يف املعنى، لكنّه فاسٌد اشتقاقاً : قال أبو البقاء

َلت الباءُ  ليكوَن افتتاُح كتاِب اهللا بحرٍف ُمَعظٍَّم، كان : )(قال الُقَتبي: وُطوِّ

                                                 
 =

. نزع لفظ من آخر برشط مناسبتهام معنًى وتركيبًا ومغايرهتام يف الصيغة:  االشتقاق هو)(

. حممد بن عبدالرمحن املرعشيل. د: الرشيف اجلرجاين، حتقيق: ، تأليفالتعريفات: انظر

 ). 84ص (م، 2003-هـ1424 ، 1طبع دار النفائس ببريوت، ط

، مجع جمموع فتاوى ابن تيمية: وانظر. )1/4( التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء، )(

عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد، طبع جممع طباعة املصحف باملدينة، : وترتيب

 ).6/207(م، 1995-هـ1416

 وهذا صحيح يف االشتقاق األوسط، وهو ما يتفق فيه «:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية)(

 .»حروف اللفظني دون ترتيبهام، فإنه يف كليهام السني وامليم والواو، واملعنى صحيح 

أبو حممد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئمة األدب املكثرين يف التصنيف، تويف : هو )(

انظر يف . أدب الكاتب، وتأويل خمتلف احلديث، واملعارف: هـ، من أشهر مصنفاته276سنة 

 ).327-17/326(، والوايف بالوفيات )44-3/42(وفيات األعيان : ترمجته



 
 

لوا الباَء، وَأْظِهروا السَني «:  يقول لُكّتابه)(عمر بُن عبدالعزيز رمحه اهللا تعاىل  َطوِّ

روا امليَم  جوا بينها، وَدوِّ . ) (»وَفرِّ

وا طوَل األلِف عىل الباء؛ ليكوَن داال عىل : )(وقيل ملّا أسقطوا األلف َردُّ

، ١: العلق ﴾سقوط األلف، أال ترى أّهنا ملّا ُكتبت األلف يف﴿

. ُردَّت الباُء إىل صيغتها

. وال ُحتَذُف األلُف إذا ُأضيف االسُم إىل غري اهللا، وال مع غري الباء

: )(هل هو املُسّمى، أو غُريه، أو ال هو وال غريه: واخُتلف يف االسم
                                                 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم، أبو حفص األموي القريش، خليفة صالح :  هو)(

خامس اخللفاء الراشدين، : وملك عادل، من خلفاء الدولة األموية، وكان يقال له

. هـ101دامت خالفته سنتني ونصف وُوصف بالعدل وحسن السياسة، تويف سنة 

ابن كثري، : ، تأليف البداية والنهاية، و)148-5/114(سري أعالم النبالء : انظر

م، 1997-هـ1417 ، 1طبع دار هجر باجليزة، ط. عبداهللا الرتكي. د: حتقيق

)12/676-720 .( 

الكشف والبيان :  مل أقف عىل ختريج األثر، وقد ُنسب إىل عمر بن عبدالعزيز يف)(

)1/92.( 

إىل أيب اهليثم خالد بن يزيد  )1/92( نسب هذا القول الثعلبي يف الكشف والبيان )(

 .الرازي

 اإلنصاف فيام جيب ، و)1/1(التبيان يف إعراب القرآن :  انظر األقوال يف هذه املسألة يف)(

. حممد زاهد الكوثري: أبو الطّيب الباِقّالين، حتقيق: ، تأليفاعتقاده وال جيوز اجلهل به

، )92-1/91(م، 2000-هـ1421 ، 2طبع املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة، ط

سعود . د: ، ليحيى العمراين، حتقيقاالنتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشارو

 الفصل يف امللل ، و)605-2/603(اخللف، نرش مكتبة أضواء السلف بالرياض، 



 
 

ى وعينُه وذاُته، واستدلَّ عىل ذلك)(فذهب بعُض العلامء :   إىل أّن االسَم هو املُسمَّ

، أخرب أّن اسَمه  ٧: مريم ﴾﴿ :بقوله تعاىل

. ١٢: مريم ﴿يـــيحيى﴾ :نادى االسَم فقال/ حييى، ثم 

،  ٤٠: يوسف ﴾﴿ وبقوله تعاىل

يات . وأراد األشخاَص املعبودَة؛ ألّهنم كانوا يعبدون املَُسمَّ

. ٧٨: الرمحن ﴾﴿ : ، و ١: األعىل ﴾﴿ :وقال

ى: )(وقال مجاعٌة من العلامء . االسُم غُري املَُسمَّ

ى : واختالُف الناس يف االسم: )(قال األصفهاين رمحه اهللا تعاىل هو املَُسمَّ

ل . )(أو غُريه؟ ال حاصَل له؛ فإّنه غُريه عىل التحقيِق عند املَُحصِّ

                                                 
 =

عبدالرمحن . حممد إبراهيم نرص و د. د: ابن حزم، حتقيق: ، تأليفواألهواء والنحل

، وجمموع فتاوى ابن تيمية ) فام بعدها5/19(طبع دار اجليل ببريوت، . عمرية

هشام عبدالعزيز : ابن قّيم اجلوزّية، حتقيق: ، تأليف بدائع الفوائد، و)6/185-213(

-هـ1416 ، 1طبع مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة املكرمة، ط. عطا وآخرون

 ).39-1/29(م، 1996

وهو قول أيب عبيدة : )1/191(قال ابن كثري يف تفسريه . )1/50(معامل التنزيل :  انظر)(

أنه  )188-6/187(ويف جمموع الفتاوى . وسيبويه، واختاره الباقالين وابن فورك

 .قول كثري من املنتسبني إىل السنة

 .  وهو قول املعتزلة كام يف تفسري ابن كثري)(

 . مل أعرف من هو)(

، وقد راجعته )هـ606ت (حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، للفخر الرازي :  لعله)(

 .فلم أجد النقل فيه

]ب3[



 
 

ى: وقال غُريه . األصحُّ أّنه املَُسمَّ

ى؛ ألّنه يتألَّف : )(وقال الَبْيضاويُّ هنا االسُم إن ُأريد به اللفُظ فغُري املَُسمَّ

ُد تارًة،  ة، وخيتلُِف باختالف األمم واألعصار، ويتعدَّ من أصواٍت ُمَقطَّعة غِري قارَّ

ى،  ى ال يكون كذلك؛ وإن ُأريَد ذاُت اليشء فهو املَُسمَّ ويتَِّحُد أخرى، واملَُسمَّ

ى، وقوُله تعاىل : لكنّه مل يشتِهْر هلذا املعنى، بل اشتهاُره للتسمية أكثر من املَُسمَّ

﴿﴾ املراُد به اللفُظ؛ ألّنه كام جيب تنزيه ذاته :  ٧٨: الرمحن

وصفاته عن النقائص، جيب تنزيُه األلفاظ املوضوعة هلا عن الرفث وسوء 

: )(االسُم ُمْقَحٌم فيه، كام يف قول الشاعر: األدب، وقيل

إىل احلَْوِل ثم اسُم السالِم عليكام 

انقسَم  - )(كام هو رأُي الشيخ أيب احلسن األَْشَعري- وإن ُأريد به الصفُة 

                                                 
 ).1/26( أنوار التنزيل )(

:  صدر بيت من الطويل، وتتمته)(

ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر 

طبع الكويت . إحسان عباس. د: لبيد بن ربيعة، وهو يف ديوانه، حتقيق: وقائله

 ).214ص (م، 1962

أبو احلسن األشعري، طبع : مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، تأليف:  انظر)(

). 1/252(هـ، 1389، 2مكتبة النهضة املرصية بالقاهرة، ط

عيل بن إسامعيل بن إسحاق، من كبار املتكلمني، إليه ينسُب : وأبو احلسن األشعري هو

مقاالت : هـ، له مؤلفات عديدة منها324مذهُب األشاعرة، تويف ببغداد سنة 

-3/284(وفيات األعيان : انظر يف ترمجته. اإلسالميني، واإلبانة عن أصول الديانة

 ).90-15/85(، وسري أعالم النبالء )286



 
 

ى، وإىل ما هو غُريه، وإىل ما ليس هو  انقساَم الصفة عنده إىل ما هو نفُس املَُسمَّ

. وال غُريه

َك واالستعانَة بذكر اسمه، : ، ومل يقْل  ﴾﴿:وإّنام قال باهللا؛ ألّن التربُّ

ن . هذا كالُم البيضاوي. أو للفرق بني اليمني والتيمُّ

ى اهللا: إّن يف الكالم حذَف مضاٍف، تقديُره: )(وقيل . باسم ُمَسمَّ

هل هو َعَلٌم، أو : اخُتلِف فيه- اهللا : وهو- ولفُظ اجلاللة املَُعظَّمة 

؟  )(ُمشَتقٌّ

هو اسُم َعَلٍم خاصٌّ هللا تعاىل ال اشتقاَق له، :  ومجاعةٌ )(فقال اخلليُل 

. )(كأسامء األعالم

. وهذا القوُل هو الصحيُح وهو احلقُّ 

. ألّنه يوَصُف وال يوَصُف به

.  سواه– ممّا ُيطلق عليه –وألّنه ال بّد له من اسٍم جتري عليه صفاُته، وال يصُلح له 

                                                 
 ).1/4(التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء :  انظر)(

 ).27-1/23(، الدر املصون )159-1/157(اجلامع ألحكام القرآن : انظر اخلالف يف )(

أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي األزدي، من كبار أئمة اللغة :  هو)(

: هـ، من أشهر مؤلفاته170واألدب، وهو الذي وضع علم العروض، تويف سنة 

 إنباه ، و)248-2/244(وفيات األعيان : انظر يف ترمجته. العني، وله مؤلفات أخرى

طبع دار . حممد أبو الفضل إبراهيم: القفطي، حتقيق: ة عىل أنباه النحاة، تأليفالروا

م، 1986-هـ1406 ، 1الفكر العريب بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، ط

)1/376-382.( 

 ).40-1/39(بدائع الفوائد :  انظر)(



 
 

مل يكن قوُله ال إله إال اهللا توحيدًا مثَل ال إله إال / وألّنه لو كان وصفًا 

. الرمحن

. )(وألّنه ال َيمنُع الرشكةَ 

املنفرُد : هو اسُم اهللا األعظم الذي يرجُع إليه كلُّ اسٍم، وحقيقُته: )(وقيل

. يف ذاته وصفاته وأفعاله عن نظٍري، ومن كان كذلك فهو اهللا تعاىل

: ، ثم اختلفوا يف اشتقاقه عىل أقوال)(وذهب مجاعٌة إىل أّنه ُمشتقٌّ 

- ، إِالَهًة -بفتح اهلمزة والالم - َأَلَه : أّنه ُمشتقٌّ من قوهلم: )(أحدها

 ويذَرك :، كَعَبد يعُبُد عبادًة، وقرأ ابُن عّباس-بكرس اهلمزة وفتح الالم 

.  ، أي عباَدتك، معناه أّنه املستِحقُّ للعبادة دون غريه)(وإالهَتك

﴿ :أّنه ُمشتقٌّ من إَِله، قلــال اهللا: )(القول الثاين

﴾ معبود: ، أي ٩١: املؤمنون .

                                                 
 ).1/26( هذا الكالم منقول من أنوار التنزيل )(

طبع دار الكتب العلمية ببريوت، . ابن العريب املالكي: ، تأليفأحكام القرآن:  انظر)(

 ).2/343(م، 1988-هـ1408، 1ط

 ).  1/157(اجلامع ألحكام القرآن :  وهو مذهب كثري من أهل العلم، انظر)(

 ).1/50(، ومعامل التنزيل )1/121(تفسري الطربي :  انظر)(

أسعد :  القرآن الكريم، حتقيقتفسريوابن أيب حاتم يف  )10/368(ابن جرير :  أخرجه)(

، وسعيد بن )8819: رقم/5/1538(طبع املكتبة العرصية بصيدا، . حممد الطّيب

-هـ1414 ، 1طبع دار الصميعي بالرياض، ط. سعد احلمّيد. د: حتقيقمنصور يف سننه، 

 .، من طرق عن ابن عباس ريض اهللا عنهام)959: رقم/5/151(، م1993

 ).1/50(معامل التنزيل :  انظر)(

]أ4[



 
 

، أي سكنُت – بكرس الالم –أّنه ُمشتقٌّ من َألِـهُت إىل اليشء : )(الثالث

: )(إليه، قال الشاعر

َألِـْهُت إليها واحلوادُث َمجٌَّة 

. كأّن اخللَق يسكنون إليه ويطمئنُّون بذكره

، فُأبِدلت الواُو باهلمزة، -بكرس الواو - أّنه ُمشتقٌّ من ِواله : )(الرابع

. ِوشاح وإِشاح: مثل

من الَوَله؛ ألّن اخللق يأهلون إليه، أي يفزعون إليه يف الشدائد : )(وقيل

ون إليه يف احلوائج، كام يوَله كلُّ طفٍل إىل أّمه . وُيلِحُّ

ف، - كَعلِه وَدلِه - إّنه ُمشتقٌّ من َولِه : )(وقيل يف الوزن واملعنى والترصُّ

ُ والدهُش، وذلك لنظرهم يف عظمته وجالله: وهي . التحريُّ

. )(وُقرىء شاذا بإمالة األلف من اسم اهللا تعاىل يف موضع اخلفض

ليست للتعريف تعاىل - عىل رأي من يقول باشتقاقه - والالُم يف اسم اهللا تعاىل 

                                                 
 . املصدر نفسه)(

: ، وذكر بيتا لفظه)أهلت إلينا(:  مل ينسبه الثعلبي وذكره ابن منظور ومل ينسبه ولفظه)(

ابن منظور، إعداد :  املحيط، تأليفلسان العرب: انظر. )أهلُت إليها والركائُب ُوقٌَّف (

 ، وتاج العروس )أ ل هـ(طبع دار لسان العرب ببريوت، . يوسف خّياط: وتصنيف

 ).36/324( )أ ل هـ(

 ).1/50(معامل التنزيل :  انظر)(

 . املصدر نفسه)(

 ).1/158(اجلامع ألحكام القرآن :  انظر)(

 ).1/28(الدر املصون :  انظر)(



 
 

. اهللا وتعاىل عالؤه وشأُنه، بل للمبالغة يف املدح والتعظيم

 )(من اسم اهللا تعاىل من اللفظ؛ إالّ عىل ُلَغيَّةٍ / وال جيوز حذُف األلف 

: )(رديئٍة مرغوٍب عنها، وأنشدوا

أقبل سيٌل جاء من أمر اهللا 

واحلقُّ أّنه وصٌف يف أصله،  -: )(تَبعًا للزخمرشي - )(قال البيضاوي

لكنّه ملا غلب عليه بحيث ال ُيسَتعمل يف غريه وصار كالَعَلم مثل الثَُّرّيا والصعق، 

ُأجرَي جمراه، يف إجراِء األوصاف عليه، وامتناِع الوصف به، وعدِم تطّرق 

. احتامل الرشكة إليه

:  ﴾﴿ :قوله

مها جمروران عىل الصفة، والعامُل يف الصفة هو العامُل يف املوصوف، 

. العامُل فيهام معنوي، وهو كوُهنام تَبعاً : )(وقال األخفش

                                                 
 . تصغري لغة)(

:  صدر بيت منسوب حلّسان بن ثابت، ومتامه)(

حيرد حرد اجلنة اُملِغلَّه 

ص (ب التذكارية، چطبع أمناء . وليد عرفات. د: زيادات ديوان حسان، حتقيق: انظر

522.( 

 ).1/26(أنوار التنزيل :  انظر)(

 ).108-1/107(الكشاف عن حقائق التنزيل :  انظر)(

أبو املحاسن عيل بن سليامن بن الفضل، البغدادي، :  املراد به األخفش األصغر، وهو)(

. رشح كتاب سيبويه: هـ، له مؤّلفات منها315من أشهر النحويني يف وقته، تويف سنة 

 يف طبقات اللغويني والنحاة،  بغية الوعاة، و)278-2/276(إنباه الرواه : انظر

]ب4[



 
 

. )(وجيوز نصُبهام عىل إضامر أعني، ورفُعهام عىل تقدير هو: قال أبو البقاء

. ) (» مها اسامن رقيقان، أحُدمها َأَرقُّ من اآلخر «: قال ابُن عّباس

: واختلفوا فيهام

ذو : َنْدمان وَنديم، ومعنامها: مها بمعنًى واحد، مثل: )(منهم من قال

د هو إنعاٌم : )(الرمحة، ُذكر أحُدمها بعد اآلخر تطميعًا لقلوب الراغبني، قال املَُربَّ

ل ٌل بعد تفضُّ . بعد إنعاٍم، وتفضُّ

ق بينهام فقال للرمحن معنى العموم، وللرحيم معنى : )(ومنهم من فرَّ

اخلصوص، فالرمحُن بمعنى الرازق يف الدنيا، وهو عىل العموم لكاّفة اخللق، 

والرحيُم بمعنى العايف يف اآلخرة، والعفو يف اآلخرة للمؤمنني خاّصة عىل 

.  اخلصوص

                                                 
 =

نرش املكتبة العرصية بالقاهرة، . حممد أبو الفضل إبراهيم: السيوطي، حتقيق: تأليف

)2/167-168.( 

 ).1/4(التبيان يف إعراب القرآن :  انظر)(

 ، 1طبع مكتبة السوادي بجدة، ط. عبداهللا احلاشدي:  أخرجه البيهقي يف حتقيق)(

، وإسناده ضعيف ألنه من رواية حممد ابن مروان )1/139(م، 1993-هـ1413

 .السدي الصغري عن أيب صالح حممد بن السائب الكلبي عن ابن عباس

 ).1/51(معامل التنزيل :  انظر)(

أبو العباس حممد بن يزيد بن عبداألكرب، األزدي، إمام العربية واألدب يف بغداد يف :  هو)(

ب: هـ، من مصنفاته286زمانه، تويف سنة  . الكامل يف األدب، إعراب القرآن، املقرَّ

 ).271-1/269(، وبغية الوعاة )323-4/313(وفيات األعيان : انظر

 ).1/51(معامل التنزيل :  انظر)(



 
 

.  ) (» يا رمحَن الدنيا ورحيَم اآلخرة «: ولذلك قيل يف الدعاء

. من تصُل رمحُته إىل اخللق عىل العموم: فالرمحنُ 

. من تصُل رمحُته إليهم عىل اخلصوص: والرحيمُ 

. )(ولذلك ُيدعى غُري اهللا رحيًام، وال ُيدعى رمحاناً 

.  املعنىفالرمحُن عامُّ املعنى خاصُّ اللفظ، والرحيُم عامُّ اللفظ خاصُّ 

. ، فِمن تعنُّتِهم يف كفرهم، ال اعتداَد به)(رمحان الياممة ملَُِسْيلَِمة: وأما قوُهلم

: )(وكذلك قوُل شاعرهم

 )(وأنت غيث الورى ال زلت رمحانا

                                                 
نور الدين :  كام يف كشف األستار عن زوائد البزار، تأليف– أخرجه البزار يف مسنده )(

 ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. حبيب الرمحن األعظمي: اهليثمي، حتقيق

) 1/515(واحلاكم يف املستدرك  - )3177: رقم/4/51(م، 1979-هـ1399

عبداملعطي . د: ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، حتقيقدالئل النبوة والبيهقي يف 

-6/171(م، 1988-هـ1408 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. قلعجي

وإسناده ضعيف جدا ألن فيه احلكم بن عبداهللا األييل وهو مرتوك متََّهم كام قال . )172

خليل امليس، طبع دار القلم : الذهبي، تقديم: ديوان الضعفاء، تأليف: الذهبي، انظر

 ).89: رقم(م، 1988/هـ1408، 1ببريوت، ط

 .رمحان، وهو خطأ يف النحو:  يف األصل)(

مسيلمة بن ثاممة بن كبري، أبو ثاممة الوائيل، من متنبِّئي العرب وأكذهبم، مات سنة :  هو)(

 ).7/226(، واألعالم )209-5/206(البداية والنهاية : انظر. هـ12

(الكشاف : هو لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة، انظر )(  ).1/62(والدر املصون  )1/109

 .سموت باملجد يا ابن األكرمني أبا:  هذا عجز البيت، وصدره)(



 
 

والرمحُن والرحيُم بناُء مبالغٍة من َرِحم، كغضبان من َغِضب والعليم من 

. َعلِم

. والرمحُن أبلُغ من الرحيم؛ لزيادة األحرف

ُة القلب يف اللغة ، واهللا تعاىل ال يوَصف بذلك، لكْن )(وأصُل الرمحة ِرقَّ

: إرادُة اهللا اخلَري ألهله، وقيل: ، ومعناه)(ُأطلِق عىل اهللا تعاىل باعتبار الغايات

ها وإسداُء  ه، فهي عىل األول / َتْرُك عقوبِة من يستحقُّ اخلري إىل من ال يستحقُّ

. صفُة الذات، وعىل الثاين صفُة الفعل

م الرمحُن عىل الرحيم   والقياُس يقتيض الرتقِّي من األدنى إىل –وإّنام ُقدِّ

ِم رمحة الدنيا، وألّنه صار كالَعَلم من حيث إّنه ال يوصُف به –األعىل  ؛ لتقدُّ

املُنِعُم احلقيقي البالُغ يف الرمحة غايَتها، وذلك ال يصُدُق عىل : غُريه؛ ألّن معناه

. غريه

 أّن إطالَق رمحاَن الياممة عىل ُمَسْيلَِمة فمن تعنُّتهم يف كفرهم، )(وتقّدمَ 

وأيضًا مل ُيطلِقوا عليه الرمحن باأللف والالم، فاحلاصل أّن الرمحن ُخمتصٌّ باهللا 

. تعاىل، سواًء كان باأللف والالم أم مل يكن

.  هذا ما يتعّلق بألفاظ البسملة

                                                 
 .)ر ح م(لسان العرب :  انظر)(

 هذا تأويٌل لصفة الرمحة التي يتصف هبا اهللا سبحانه وتعاىل اّتصافًا يليق بجالله )(

وعظمته، وال يعلم ُكنَه اّتصافه سبحانه وتعاىل هبا وكيفيته إال هو سبحانه، فمنهج 

أن نثبتها هللا تبارك وتعاىل عىل سبيل : السلف يف هذه الصفة وغريها من الصفات

 .احلقيقة، وندُع كيفية اّتصافه تعاىل هبا إليه سبحانه، فهو أعلم بذاته وصفاته

 . انظر الصفحة السابقة)(

]أ5[



 
 

: وأما ما يتعّلق هبا من حيُث األحكاُم، ففيه مسألتان

: األوىل

يف كوهنا قرآنًا يف أوائل السور 

فنذكُر أّوالً تفصيَل مذهبنا، وهو مذهُب الشافعي يف ذلك، ثم نذكُر 

: )(مذاهَب العلامء بأدّلتها، فنقول

آيٌة كاملٌة من أّول الفاحتة بال  ﴾﴿مذهُبنا أّن 

. خالف

. )(وليست يف أّول براءَة بإمجاع املسلمني

 ففي البسملة يف أّول كّل سورة منها )(وأما باقي السور غِري الفاحتة وبراءة

: )(ثالثُة أقوال

ها وأشهُرها  . أّهنا آيٌة كاملةٌ -:  وهو الصواب –أصحُّ

. أّهنا بعُض آيةٍ : والثاين

. أّهنا ليست بقرآٍن يف أوائل السور غِري الفاحتة: والثالث

هل هي يف الفاحتة وغريها قرآٌن عىل سبيل القطع كسائر القرآن، أم : ثمّ 

عىل سبيل احلكم الختالف العلامء فيها؟ فيه وجهان مشهوران ألصحابنا 

                                                 
 .، واملؤلف هنا ينقل منه)3/333(املجموع رشح املهذب :  انظر)(

حممد زبري حافظ أبو الكالم، رسالة : أبو شامة املقديس، حتقيق: تأليفالبسملة، :  انظر)(

 ).9ص (هـ، 1421ماجستري بجامعة أم القرى، سنة 

 .سورة التوبة:  يعني)(

طبع دار السالم . أمحد حممود إبراهيم: الغزايل، حتقيق: ، تأليفالوسيط يف املذهب:  انظر)(

 ).2/730(م، 1997-هـ1417 ، 1بالقاهرة، ط



 
 

: )( واملَاَوْردي)( والَبنَْدنيجي)(حكامها املََحاِميل

عىل سبيل احلكم، بمعنى أّنه ال تصحُّ الصالُة إالّ بقراءهتا يف أّول : أحدمها

. الفاحتة، وال يكون قارئًا لسورٍة غِريها بكامهلا إالّ إذا ابتدأها بالبسملة

وهذا هو الصحيُح يف املذهب؛ إْذ ال خالَف بني املسلمني أّن نافَيها ال 

. كمن نفى غَريها/ يكفُر، ولو كانت قرآنًا قطعًا َلَكَفر 

. ُيقبُل يف إثباهتا خُرب الواحد، كسائر األحكام: فعىل هذا

هي قرآٌن عىل سبيل القطع، مل َنقبْل يف إثباهتا خَرب الواحد كسائر : وإذا قلنا

                                                 
واملحاميل . )أ13ق (، )1438( يف املقنع، خمطوط بمكتبة أيا صوفيا بإستانبول برقم )(

أبو احلسن أمحد بن حممد بن أمحد، الضّبي البغدادي، شيخ الشافعية يف عرصه : هو

طبقات : انظر. املقنع، واللباب: هـ، من مؤلفاته415وأحد أعالمهم، تويف سنة 

 ).17/403(، وسري أعالم النبالء )4/48(الشافعية الكربى 

أبو عيل احلسن بن عبيداهللا بن حييى، أحد علامء الشافعية ومن أصحاب الوجوه :  هو)(

طبقات الشافعية : انظر. التعليقة، والذخرية: هـ، من مؤلفاته425منهم، تويف سنة 

. عبداهللا اجلبوري: األسنوي، حتقيق: الشافعية، تأليف طبقات ، و)4/305(الكربى 

 ).1/193(م، 1981-هـ1400طبع دار العلوم بالرياض، 

أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب، البرصي، أحد كبار أئمة الشافعية وأصحاب :  هو)(

احلاوي الكبري رشح خمترص املزين، : هـ، من مؤلفاته450الوجوه منهم، تويف سنة 

، وسري أعالم النبالء )5/267(طبقات الشافعية الكربى : انظر. واألحكام السلطانية

)18/64 .(

:  يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، تأليفاحلاوي الكبري: وانظر حكاية الوجهني يف

طبع دار الكتب العلمية . عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض: املاوردي، حتقيق

 ).2/105(م، 1994-هـ1414 ، 1ببريوت، ط

]ب5[



 
 

القرآن، وإّنام ُتثَبُت بالنقل املتواتر عن الصحابة يف إثباهتا يف املصحف، كام سيأيت 
. إن شاء اهللا تعاىل

هي آيٌة من أّول كّل  -: )(وبه قال أبو عّيل ابُن أيب ُهَرْيَرة- والوجه الثاين 

. )(سورة غِري براءة قطعاً 
وال خالف عندنا أّنه جيُب قراءُهتا يف أّول الفاحتة، وال تصحُّ الصالُة إالّ 

.  هبا، كباقي آيات الفاحتة
. هذا مذهُبنا يف البسملة أّوَل الفاحتة وأوائَل باقي السور غِري براءة

. وهبذا قال خالئُق ال ُحيَْصْون من السلف

، وابِن )(هذا قوُل ابِن عّباس: )(قال احلافُظ أبو عمر بن عبدالربّ 

                                                 
طبقات : انظر. هـ345احلسن بن احلسني، أحد عظامء الشافعية وعلامئهم، تويف :  هو)(

 ).15/430(، وسري أعالم النبالء )3/256(الشافعية الكربى 

 .عن إمام احلرمني وغريه أهنم ضّعفوا هذا القول )3/333( نقل النووي يف املجموع )(

يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالّرب، النْمري القرطبي، إمام حافظ مؤّرخ فقيه :  هو)(

التمهيد رشح املوطأ، واالستيعاب يف أسامء : هـ، من مؤلفاته463كبري، تويف سنة 

:  وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، تأليفترتيب املدارك: انظر. األصحاب

طبع وزارة األوقاف والشؤون . حممد تاويت الطنجي: القايض عياض، حتقيق

، وسري أعالم النبالء )4/808(م، 1983-هـ1403 ، 2اإلسالمية بالرباط، ط

)18/153 .(

اإلنصاف فيام بني علامء املسلمني يف قراءة بسم اهللا : وانظر كالم ابن عبدالرب يف رسالته

طبع مكتبة أضواء السلف . عبداللطيف اجليالين. د: الرمحن الرحيم من اختالف، حتقيق

 .)فام بعدها- 247ص (م، 1997-هـ1417 ، 1بالرياض، ط

طبع املكتب . حبيب الرمحن األعظمي: عبدالرزاق الصنعاين، حتقيق: ، تأليفصنفامل: انظر قوله يف )(

(، ومصنف ابن أيب شيبة )93 ، 2/90(هـ، 1390 ، 1اإلسالمي ببريوت، ط 1/411.( 



 
 

َبْري ،)(عمر ، )(، وعطاءٍ )(، وطاووَس )( وابِن الزُّ

. ، وطائفةٍ )(، وابِن املبارك)(وَمْكحول

                                                 
أبو عبدالرمحن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، العدوي، صحايب جليل، من املكثرين :  هو)(

اإلصابة يف متييز : انظر. هـ73 ، تويف سنة من الرواية، ُعرف بشّدة اّتباعه للنبي 

). 3/203(، وسري أعالم النبالء )2/347(الصحابة 

، ومصنف ابن أيب )93 ، 92 ، 2/90(مصنف عبدالرزاق : وانظر قول ابن عمر يف

 ).49 ، 2/43(البيهقي، طبع دار الفكر، : ، والسنن الكربى، تأليف)1/411(شيبة 

أبو بكر وأبو خبيب عبداهللا بن الزبري بن العّوام، القريش األَسدي، صحايب جليل، :  هو)(
أول مولود يف اإلسالم باملدينة من املهاجرين، ويل اخلالفة يف آخر حياته، إىل أن تويف 

). 2/309(، واإلصابة )3/363(سري أعالم النبالء : انظر. هـ73مقتوالً سنة 
عبداملعطي . د: البيهقي، حتقيق: معرفة السنن واآلثار، تأليف: وانظر قول ابن الزبري يف

نش جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتيش وجهات أخرى، طبع . أمني قلعجي
ابن عبدالرب، : ، تأليف االستذكار، و)1/520(م، 1991-هـ1412 ، 1القاهرة، ط

 ، 1عبداملعطي أمني قلعجي، طبع دار قتيبة بالقاهرة ودار الوعي ببريوت، ط. د: حتقيق
 ).4/207(م، 1994-هـ1414

أبو عبدالرمحن طاووس بن كيسان، اليامين اجلندي، احلمريي موالهم، ثقة فقيه :  هو)(
 ، و)5/38(سري أعالم النبالء : انظر. هـ106فاضل من علامء اليمن، تويف سنة 

نرش دار الرائد العريب . إحسان عباس. د: الشريازي، حتقيق: تأليفطبقات الفقهاء، 
 ).73ص (ببريوت، 

ثهم، تويف : هو )( أبو حممد عطاء بن أيب رباح أسلَم، القريش، من كبار التابعني، مفتي أهل مكة وحمدِّ
(سري أعالم النبالء : انظر. هـ114سنة   ).69ص (، وطبقات الفقهاء للشريازي )5/78

أبو عبداهللا مكحول بن أيب مسلم، اهلذيل الشامي، فقيه حافظ من التابعني، تويف :  هو)(
، وسري أعالم النبالء )75ص (طبقات الفقهاء للشريازي : انظر. هـ110بعد سنة 

)5/155.( 
أبو عبدالرمحن عبداهللا بن املبارك بن واضح، احلنظيل موالهم املروزي، ثقة فقيه :  هو)(



 
 

. )( عن سفيان الثَّْوري)(ونقله الَبَغِويُّ 

، وأبو )(، وإسحاُق )(أمحدُ : ووافق الشافعيَّ يف كوهنا من الفاحتة: قال أبو عمر

.  العراق، ومجاعُة أهل الكوفة ومّكة، وأكثُر أهل)(ُعَبْيد
                                                 

 =
، )8/378(سري أعالم النبالء : انظر. هـ181حافظ، عرف بالزهد والورع، تويف سنة 

طبع دار الكتب العلمية ببريوت، . اخلطيب البغدادي: ، تأليف تاريخ بغدادو
)10/152 .(

شعيب األرناؤوط : البغوي، حتقيق: ، تأليفرشح السنة: وانظر قول ابن املبارك يف

م، 1983-هـ1403 ، 2طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، ط. وحممد زهري الشاويش

)3/49 ، 51.( 

حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفّراء، البغوي، حافظ مفّرس فقيه : هو )(

رشح السنة، والتهذيب يف الفقه، : هـ، من مؤلفاته516من كبار فقهاء الشافعية، تويف سنة 

 ).1/205(، وطبقات األسنوي )19/439(سري أعالم النبالء : انظر. ومعامل التنزيل

أبو عبداهللا سفيان بن سعيد بن مرسوق، الثَّْوري الكويف، ثقة حافظ عابد إمام حّجة، : هو )(

). 7/229(، وسري أعالم النبالء )9/151(تاريخ بغداد : انظر. هـ161تويف سنة 

 ).2/52(السنن الكربى للبيهقي : وانظر قول سفيان يف

أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل، الشيباين، إمام حافظ فقيه، أحد األئمة األربعة املتََّبعني، : هو )(

 ).11/177(، وسري أعالم النبالء )4/412(تاريخ بغداد : انظر. هـ241تويف سنة 

ص (مسائله برواية ابنه عبداهللا : وانظر قول اإلمام أمحد يف (، واملغني البن قدامة )76-77 1/522.( 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خملد ابن راهويه، احلنظيل املروزي، إمام حافظ ثقة فقيه،  )(

 ).11/358(، وسري أعالم النبالء )6/345(تاريخ بغداد : انظر. هـ238تويف سنة 

 ).3/51(رشح السنة : وانظر قول إسحاق يف

. هـ224القاسم بن سالم بن عبداهللا، البغدادي، إمام لغوي فقيه كبري، تويف سنة :  هو)(

). 10/490(، وسري أعالم النبالء )12/403(تاريخ بغداد : انظر



 
 

.  عن أكثِر فقهاء احلجاز)(ونقله الَبَغِويُّ 

، )(، وعيلُّ بُن أيب طالب)(، وسعيُد بُن ُجَبْري )(أبو ُهَرْيَرة: وبه قال

ْهِريُّ  . )(، وحممُد بُن َكْعب)(والزُّ

                                                 
 =

. عبدالفتاح احللو. عبداهللا الرتكي و د. د: ابن قدامة، حتقيق: ، تأليفاملغني: وانظر قول أيب عبيد يف

 ).1/522(، م1997-هـ1417 ، 3طبع دار عامل الكتب بالرياض، ط

 ).3/49( يف رشح السنة )(

عبدالرمحن بن :  صحايب جليل، دويس، اختلف يف اسمه واسم أبيه عىل أقوال أرجحها)(

: هـ، وقيل57تويف سنة :  ، قيلصخر، كان من أكثر الصحابة روايًة عن النبي 

). 7/199(، واإلصابة )2/578(سري أعالم النبالء : انظر. هـ59

(مصنف عبدالرزاق : وانظر الرواية عن أيب هريرة يف  ).1/412(ومصنف ابن أيب شيبة  )2/90

سعيد بن جبري بن هشام، الوالبي موالهم الكويف األسدي، حافظ ثقة فقيه مفّرس، :  هو)(

). 4/321(سري أعالم النبالء : انظر. هـ95قتل بني يدي احلجاج سنة 

 ).1/510(، ومعرفة السنن واآلثار )2/91(مصنف عبدالرزاق : وانظر قول سعيد يف

شعيب األرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، : سنن الدارقطني، حتقيق:  انظر قول عيل يف)(

 ).2/54(والسنن الكربى للبيهقي  )1194: رقم/2/87(م، 2004/هـ1424، 1ط

أبو بكر حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن عبداهللا بن شهاب، القريش الزهري املدين، :  هو)(

، )5/326(سري أعالم النبالء : انظر. هـ124اإلمام العَلم حافظ زمانه، تويف سنة 

). 63ص (وطبقات الشريازي 

. د: ابن املنذر، حتقيق:  يف السنن واإلمجاع واالختالف، تأليفاألوسط: وانظر قول الزهري يف

 ).3/125(م، 1985-هـ1405 ، 1طبع دار طيبة بالرياض، ط. صغري أمحد حممد حنيف

أبو محزة حممد بن كعب بن سليم، القرظي املدين، ثقة فقيه من كبار التابعني، تويف :  هو)(

،  هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، و)5/65(سري أعالم النبالء : انظر. هـ120سنة 



 
 

. وُرِوي عن ابن عّباس أيضاً 

 ليست: )( وداود)( وأبو حنيفة)( واألَْوزاِعيُّ )(وقال مالٌك 

                                                 
 =

ي، حتقيق: تأليف  ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. بشار عواد معروف. د: املزِّ

 ).26/340(م، 1983-هـ1403

أبو عبداهللا مالك بن أنس بن مالك، األصبحي احلمريي املدين، إمام دار اهلجرة، من األئمة : هو )(

(ترتيب املدارك : انظر. هـ179األربعة املتََّبعني، تويف سنة  (، وسري أعالم النبالء )1/102 8/48 .(

، طبع مطبعة السعادة بمرص. ، لإلمام مالكاملدونة الكربى: وانظر قول اإلمام مالك يف

 ، 2طبع دار العلمية ببريوت، ط. ابن عبدالربّ :  يف فقه أهل املدينة، تأليف الكايف، و)1/64(

 ).1/170(م، 1992-هـ1413

أبو عمرو عبدالرمحن بن عمرو بن حممد، األوزاعي الدمشقي، ثقة فقيه من أتباع التابعني : هو )(

(، وسري أعالم النبالء )17/307(هتذيب الكامل : انظر. هـ157وكربائهم، تويف سنة  7/107.( 

، واملغني، البن قدامة )4/208(االستذكار، البن عبدالرب : وانظر قول األوزاعي يف

)1/521.( 

النعامن بن ثابت بن زوَطى، التيمي الكويف، أحد كبار األئمة األربعة املتََّبعني، تويف سنة : هو )(

: ، تأليف اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، و)6/390(سري أعالم النبالء : انظر. هـ150

 ، 2طبع دار هجر باجليزة، ط. عبدالفتاح حممد احللو. د: عبدالقادر القريش، حتقيق

). 1/26(م، 1993-هـ1413

حممد زهري : الطحاوي، حتقيق: ، تأليفرشح معاين اآلثار: وانظر قول اإلمام أيب حنيفة يف

 ).1/205(م، 1979-هـ1399 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. النجار

أبو سليامن داود بن عيل بن خلف، البغدادي، رئيس أهل الظاهر، تويف سنة :  هو)(

). 13/97(، وسري أعالم النبالء )8/369(تاريخ بغداد : انظر. هـ270

، )158-157ص (اإلنصاف، البن عبدالرب : وانظر قول داود الظاهري يف

 ).4/207(واالستذكار 



 
 

. البسملُة يف أوائِل السور كلِّها قرآنًا، ال يف الفاحتة، وال يف غريها

هي آيٌة يف أّول الفاحتة، وليست بقرآٍن يف أوائل باقي : )(وقال أمحد

. السور

. )(أّهنا ليست من الفاحتة أيضاً : وعنه روايةٌ 

هي آيٌة بني كلِّ :  من احلنفّية وغُريه منهم)(وقال أبو بكر الرازي

سورتني، غري األنفال وبراءة، وليست من السور، بل هي قرآٌن مستقلٌّ 

. )(كسورٍة قصرية

. )(وُحكَِي هذا عن داود وأصحابه أيضاً 

                                                 
 . سبق توثيق قوله)(

أبو معاذ طارق : برواية أيب داود السجستاين، حتقيقمسائل اإلمام أمحد، : انظر )(

-هـ1999 ، 1طبع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط. بن عوض اهللا بن حممد

 ).1/522(، واملغني )30ص (م، 1419

أمحد بن عيل، الرازي احلنفي، ُعرف باجلّصاص، من جمتهدي احلنفية ومفتيهم، :  هو)(

، )16/340(سري أعالم النبالء : انظر. أحكام القرآن: هـ، من مؤلفاته370تويف سنة 

). 1/220(واجلواهر املضية 

حممد الصادق : اجلصاص، حتقيق: ، تأليفأحكام القرآن: وانظر قول اجلّصاص يف

 ).1/13(هـ، 1405طبع دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، . قمحاوي

قال شيخ .  وهذا القول هو الراجح عندي، وإليه تطمئن النفس وبه ينرشح الصدر)(

 وهذا أعدل األقوال الثالثة يف «): 13/399(اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

 .»املسألة 

 ).4/207(، واالستذكار )158-157ص (اإلنصاف، البن عبدالرب :  انظر)(



 
 

. )(وهو روايٌة عن أمحد

. ما بني ُدفَّتي املصحف قرآنٌ : )(وقال حممد بن احلسن

وأمجعت األّمُة عىل أّنه ال يكفُر من أثبتها، وال من نفاها؛ الختالف العلامء 

فيها، بخالف ما لو نفى حرفًا ُجمَمعًا عليه، أو أثبَت ما مل يقل به أحٌد، فإّنه يكفُر 

. )(باإلمجاع

.  وهذا يف البسملِة يف أوائل السور غِري براءة

﴿ :وأما البسملُة يف أثناء سورة النمل

﴾ كفر باإلمجاع/ ، فقرآٌن باإلمجاع، فمن جحَد منها حرفًا  ٣٠: النمل .

:  واحتجَّ من نفاها يف أول الفاحتة وغِريها من السور

. ، وال ُيثَبُت إالّ بالتواتر)(بأّن القرآَن ال ُيثَبُت بالظنّ 

قسمُت الصالَة : قال اهللا تعاىل «:  قال عن النبّي وبحديث أيب هريرة 

، إىل آخر » بيني وبني عبدي نصفني، فإذا قال العبُد احلمد هللا رب العاملني

.  ، ومل يذكر البسملة)(احلديث

                                                 
 ).1/522(املغني :  انظر)(

أبو عبداهللا حممد بن احلسن بن فرقد، الشيباين الكويف، فقيه أهل العراق وصاحب :  هو)(

اآلثار، واجلامع الصغري، واجلامع : هـ، له مؤلفات منها189أيب حنيفة، تويف سنة 

 ). 135ص (، وطبقات الشريازي )9/134(سري أعالم النبالء : انظر. الكبري

 ).1/2(، وأحكام القرآن، البن العريب )13/399(جمموع فتاوى ابن تيمية :  انظر)(

 ).219ص (التعريفات : انظر. هو االعتقاد الراجح مع احتامل النقيض:  الظنّ )(

فإذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي، وإذا قال  «:  تتمة احلديث)(

الرمحن الرحيم قال أثنى عيلَّ عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال ّجمدين عبدي، وإذا 

]أ6[



 
 

. )(رواه مسلم

من القرآن سورٌة ثالثون آيًة،  «:  قال أّن رسول اهللا وبحديث أيب هريرة 

.  » ١ :امللك ﴾﴿:شفعت لرجٍل حتى ُغِفر له

، ويف رواية أيب » حديث حسن «:  وقال)(، والرتمذي)(رواه أبو داود

.  » تشفعُ  «: داود

. وقد أمجع القّراُء عىل أّهنا ثالثون آيًة سوى البسملة: قالوا

﴿: فقالأّن جربيل أتى النبيَّ :  يف مبدأ الوحي)(وبحديث عائشة

  ﴾١: العلق 

. ، ومل يذكر البسملة يف أوهلا ٣- 

. )(رواه البخاري ومسلم

                                                 
 =

قال إياك نعبد وإياك نستعني قال هذه بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا 

الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني قال 

 .» هذه لعبدي ولعبدي ما سأل

 ).395: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة( يف صحيحه )(

 ).1400: رقم( )باب يف عدد اآلي/كتاب الصالة( يف سننه )(

م، كتاب فضائل 2000-هـ1421 ، 2 يف جامعه، طبع دار السالم بالرياض، ط)(

 .2891: باب ما جاء يف فضل سورة امللك، رقم/القرآن

 وأحب نسائه إليه ريض اهللا عنها عائشة بنت أيب بكر الصديق، زوجة النبي :  هي)(

 ، واّتصفت بالعلم والفقه، توفيت وعن أبيها، كانت مكثرة من الرواية عن النبي 

 ).4/359(، واإلصابة )2/135(سري أعالم النبالء : انظر. هـ57سنة 

باب كيف بدأ الوحي إىل رسول اهللا /كتاب بدء الوحي( أخرجه البخاري يف صحيحه )(



 
 

 وأيب بكر وعمر  صّليُت مع رسول اهللا «:  قال)( وبحديث أنٍس 

. » ﴾﴿وعثامن ريض اهللا عنهم، فلم أسمْع أحدًا منهم يقرأ 

. )(رواه مسلم

، ال  ﴾﴿ كانوا يستفتحون بـ «: ويف رواية له

. »يف أول قراءة وال يف آخرها  ﴾﴿يذكرون 

. وألّهنا لو كانت قرآنًا لكفر جاحُدها، وأمجْعنا أّنه ال يكفر: قالوا

: واحتجَّ أصحاُبنا

بأّن الصحابة رضواُن اهللا عليهم أمجعوا عىل إثباهتا يف املصحف يف أوائل 

العادَة كتابُتها  فإّن )(السور سوى براءة، بخّط املصحف، بخالف تراجم السور

بُحْمرٍة ونحوها، فلو مل تكن قرآنًا ملا استجازوا إثباَهتا بخّط املصحف من غري متييز؛ 

رين باملسلمني، حاملني هلم عىل اعتقاِد  ألّن ذلك حيِمُل عىل اعتقادها، فيكونون ُمَغرِّ

هذا :  مما ال جيوز اعتقاُده يف الصحابة، قال أصحابناما ليس بقرآن قرآنًا، وهذا

تِنا يف إثباهتا . أقوى أدلَّ

                                                 
 =

1: رقم () وقول اهللا جل ذكره إنا أوحينا إليك كام أوحينا إىل النبيني من بعدك( ،

 ).160: رقم () باب بدء الوحي إىل رسول اهللا /كتاب اإليامن(ومسلم يف صحيحه 

أنس بن مالك بن النْرض، األنصاري اخلزرجي، صحايب جليل، كان خادم النبي :  هو)(

 3/395(سري أعالم النبالء : انظر. هـ93 ومكثرًا من الرواية عنه، تويف سنة( ،

 ).1/71(واإلصابة 

 ).399: رقم( )باب حجة من قال ال جيهر بالبسملة/كتاب الصالة( يف صحيحه )(

 .أسامء السور:  أي)(



 
 

كتابُتها يف : أحسُن ما حيتجُّ به أصحاُبنا: )(الَبْيَهقي/ قال احلافُظ أبو بكر 

ُم عليهم أّهنم  املصاحف التي قصدوا بكتابتها نفَي اخلالف عن القرآن، فكيف ُيَتَوهَّ

. أثبتوا مائًة وثالَث عرشَة آيًة ليست من القرآن

. لعّلها ُأثبَِتْت للفصل بني السور: فإن قيل

: فجواُبه من أوجه

. أّن هذا فيه تغريٌر ال جيوز ارتكاُبه بمجّرد الفصل: أحُدها

أّهنا لو كانت للفصل لُكتبْت بني براءة واألنفال، وملَا ُكتبْت أّوَل : والثاين

. الفاحتة

أّن الفصَل كان ممكنًا برتاجم السور كام حصل بني براءة : والثالُث 

. واألنفال

. لعّلها ُكتبْت للتربُّك بذكر اهللا: فإن قيل

: فجواُبه

. من هذه األوجه الثالثة

أّنه لو كانت للتربُّك الْكُتفَي هبا يف أّول املصحف، : وهو: ومن وجه رابع

أو َلُكتبْت يف أّول براءة، وملَا ُكتبْت يف أوائل السور التي فيها ذكُر اهللا تعاىل، 

كالفاحتة واألنعام وسبحان والكهف والفرقان واحلديد ونحوها، فلم تكْن 

. حاجٌة إىل البسملة

                                                 
أمحد بن احلسني بن عيل، البيهقي اخلراساين، من كبار احلفاظ الفقهاء املصنفني، :  هو)(

سري : انظر. السنن الكربى، ودالئل النبوة، واخلالفيات: هـ، من مؤلفاته458تويف سنة 

). 4/8(، طبقات السبكي )18/163(أعالم النبالء 

.ومل أعثر عىل قول البيهقي يف كتبه املطبوعة، فلعّله يف كتابه اخلالفيات، ومل ُيطبع منه غري الطهارة  
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َذ  وألّهنم قصدوا جتريَد املصحف ممّا ليس بقرآن، وهلذا مل يكتبوا التعوُّ

. والتأمَني، مع أّنه صحَّ األمُر هبام

﴿قرأ  :  أّن النبّي )(وعن أمِّ َسَلَمة ريض اهللا عنها

﴾  ًها آية . يف أّوِل الفاحتة يف الصالة، وَعدَّ

﴿ :وعن ابن عّباس ريض اهللا عنهام يف قوله تعاىل

﴾ فأين السابعة؟ قال: ، قيل» فاحتة الكتاب «: ، قال ٨٧: احلجر : 

. » ﴾﴿ٱٱٱٱٱ«

. )( يف صحيحه)(روامها ابُن ُخَزْيَمة

. )( وغُريه)(وروامها الَبْيَهقيُّ 

                                                 
 ، كانت ممن أسلم قديًام هي هند بنت أيب أمية بن عتبة، املخزومية، زوجة النبي :  هي)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ مع اختالف يف حتديد ذلك62وزوجها، توفيت سنة 

 ).4/458(، واإلصابة )2/201(

أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة، السلمي النيسابوري، من كبار احلفاظ، ألف :  هو)(

 ).14/365(سري أعالم النبالء : انظر. هـ311الصحيح والقدر وغريمها، تويف سنة 

طبع املكتب اإلسالمي . حممد مصطفى األعظمي.د:  حديث أم سلمة يف حتقيق)(

ومل أعثر فيه عىل . )493: رقم/249-1/248(م، 1975-هـ1395، 1ببريوت، ط

 .أثر ابن عباس

 ).2/44(سنن البيهقي الكربى :  انظر)(

والطرباين  )1175: رقم/2/76(الدارقطني يف سننه :  حديث أم سلمة أخرجه أيضا)(

طبع مكتبة العلوم واحلكم باملدينة، . محدي عبداملجيد السلفي: يف املعجم الكبري، حتقيق

 ).937: رقم ()23/392(م، 1983-هـ1404 ، 2ط



 
 

 ذات يوٍم بني أظُهرنا إْذ أغفى بينا رسوُل اهللا :  قالوعن أنٍس 

نزلت  «: قال! ما أضحكك يا رسول اهللا؟: إْغفاءًة، ثم رفع رأَسه مبتسًام، فقلنا

  ﴿:، فقرأ» عيلَّ آنفًا سورةٌ 

  ﴾ ٣ - ١: الكوثر .

. )(رواه مسلم

  كانت مدا، ثم قرأ«:  فقال أّنه ُسئل عن قراءة النبّي وعن أنٍس 

﴿﴾  / ُّيمد ﴿﴾ يمدُّ ، و﴿﴾  ، ُّويمد

﴿﴾ « .

. )(رواه البخاري

 ال يعرُف فصَل السورة حتى  كان النبّي «:  قالوعن ابن عّباس 

. » ﴾﴿تنزل عليه 

 حديث صحيح عىل رشط «:  وقال"املستدرك" يف )(رواه احلاكمُ 

. )(»البخاري ومسلم 

                                                 
باب حجة من قال البسملة آية من أول كل /كتاب الصالة( أخرجه مسلم يف صحيحه )(

 ).400: رقم ()سورة سوى براءة

 ).5046: رقم( )باب مد القراءة/كتاب فضائل القرآن( أخرجه البخاري يف صحيحه )(

أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن حممد بن محدويه، النيسابوري، من كبار أئمة :  هو)(

احلديث، ألف املستدرك عىل الصحيحني يف األحاديث التي عىل رشط البخاري 

 ).17/162(سري أعالم النبالء : انظر. هـ405ومسلم ومل خيرجاها، تويف سنة 

 ال يعلم ختم السورة حتى تنزل كان النبي : ، ولفظه فيه)1/231( مستدرك احلاكم )(
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. )(، وغُريه)(ورواه أبو داود

 عمرو بن  أيضًا ثالثَة أحاديث كّلها عن"املستدرك"وأخرج احلاكُم يف 

:  عن ابن عّباس)( عن سعيد بن ُجَبْري )(دينار

﴿ فقرأ  كان إذا جاءه جربيُل أّن النبّي : األول

﴾ علَم أّهنا سورة ،)( .

﴿ ال يعلُم ختَم السورة حتى تنزل كان النبّي : الثاين

﴾ )( .
                                                 

 =
﴿﴾. 

، واللفظ الذي ساقه )788: رقم( )باب من جهر هبا/كتاب الصالة( سنن أيب داود )(

 .املصنف هو لفظ أيب داود

، 1شعيب األرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، ط: الطحاوي يف حتقيق:  أخرجه كذلك)(

حبيب : ، واحلميدي يف مسنده، حتقيق)1376: رقم/3/407(م، 1994-هـ1415

طبع دار الكتب العلمية ببريوت ومكتبة املتنبي بالقاهرة، . الرمحن األعظمي

)1/539.( 

أبو حممد عمرو بن دينار، املكي األثرم اجلمحي موالهم، من رواة احلديث من :  هو)(

، وتقريب )5/307(سري أعالم النبالء : انظر. هـ126التابعني، ثقة ثبت، تويف سنة 

 ).5059: رقم(التهذيب 

سعيد بن جبري بن هشام، الوالبي موالهم الكويف األسدي، من علامء التابعني :  هو)(

: انظر. هـ95ومفّرسهيم، روى كثريا عن ابن عباس، ثقة ثبت يف احلديث، تويف سنة 

 ).10/358(، وهتذيب الكامل )4/321(سري أعالم النبالء 

.هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال)1/231(أخرجه احلاكم يف املستدرك  )(  

 . سبق خترجيه قريباً )(



 
 

 كان املسلمون ال يعلمون انقضاَء السورة حتى تنزل : الثالث

﴿﴾ )( .

إذا قرأُتم  « : قال رسول اهللا :  عن أيب هريرة)(ويف سنن الدارقطني

، إّهنا أمُّ القرآن وأمُّ الكتاب والسبُع ﴾﴿: احلمَد فاقرؤوا

. » إحدى آياهتا ﴾﴿املثاين، و 

. )(رجاُل إسناده كلُّهم ثقات، وُرِوَي موقوفاً : قال الدارقطني

.  فهذه األحاديُث ُمتعاضدٌة، حيصُل الظنُّ القويُّ بكوهنا قرآنًا حيُث ُكتبت

واملطلوُب هنا هو الظنُّ ال القطُع، خالَف ما ظنَّه القايض أبو بكر ابن 

. )(ال يثبُت القرآُن بالظنّ : ، حيث شنَّع عىل مذهبنا وقال)(الباِقالَّين

                                                 
هذا حديث صحيح عىل رشط : ، وقال)1/232( أخرجه احلاكم يف املستدرك )(

 .الشيخني ومل خيرجاه

أبو احلسن عيل بن عمر بن : والدارقطني هو. )1190: رقم/2/86( سنن الدارقطني )(

أمحد، البغدادي الدارقطني، من كبار أئمة احلديث ونقاده، اشتهر بعلم العلل وألف فيه 

 ).16/449(سري أعالم النبالء : انظر. هـ385ويف احلديث، تويف سنة 

 مل أجد كالم الدارقطني هذا يف املطبوع، لكنه عطف عىل احلديث السابق الروايَة )(

 .املوقوفَة عىل أيب هريرة 

أبو بكر حممد بن الطّيب بن حممد ابن الباقالين، البرصي ثم البغدادي، أوحد :  هو)(

ُم األصوليني، تويف سنة  إعجاز القرآن، : هـ، له مؤلفات منها403املتكّلمني ومقدَّ

تاريخ بغداد : انظر. والتمهيد يف الرد عىل امللحدة واملعطلة واخلوارج واملعتزلة

 ).17/190(، وسري أعالم النبالء )5/379(

. حممد عصام القضاة. د: أبو الطّيب الباِقّالين، حتقيق: االنتصار للقرآن، تأليف:  انظر)(



 
 

، وأقام الدليَل عىل أّن الظنَّ يكفي فيام نحن فيه، ممّا )(وأنكر عليه الغّزاِيلُّ 

ٱ ال يعرُف ختَم السورة حتى تنزل كان النبّي : ذكره حديث

﴿﴾ .

َله عىل أّهنا كانت تنزُل ومل تكْن : قال والقايض ُمعَرتٌف هبذا، ولكنّه تأوَّ

 أمر بكتابتها يف أوائل السور، مع قرآنًا، وهذا التأويل بعيد، فكيف والنبي 

 أهنا منّزلة، وهذا يوهم كّل أحد أهنا قرآن، فرتك بيان أهنا ليست بقرآن إخباره 

. دليل قاطع أو كالقاطع أهنا قرآن، فال وجه لرتك بياهنا لو مل تكن قرآنا

الغَرُض هنا أّن املسألة ليست قطعيًَّة؛ بل ظنِّيٌَّة، : قال الغّزاِيلُّ يف آخر كالمه

. )(وأّن األدّلة وإن كانت ُمتعارَضًة فجانُب الشافعيِّ فيها َأْرَجُح وَأْغَلُب 

: وأما اجلواُب عن أدّلتهم

:  ، من وجهني)(القرآُن إالّ بالتواتر/ ال َيثُبُت : فاجلواُب عن قوهلم

                                                 
 =

 فام 1/204(م، 2001-هـ1422 ، 1طبع دار الفتح بَعّامن ودار ابن حزم ببريوت، ط

 .)بعدها

زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد، الطويس الغّزايل الشافعي، كان يلّقب :  هو)(

هـ، من مؤلفاته 505حّجة اإلسالم، وكان عاملًا فقيهًا متكّلًام أعجوبة زمانه، تويف سنة 

، )19/322(سري أعالم النبالء : انظر. إحياء علوم الدين، والوسيط يف الفقه: الكثرية

 ).4/182(وطبقات السبكي 

نرصة القولني ومسألة البسملة، :  كالم الغزايل هنا يف الرد عىل الباقالين أورده يف رسالته)(

 ).216ص (كتاب البسملة، أليب شامة : انظر

رواية مجاعة ُحتيُل العادُة توافَقهم عىل الكذب عن مثلهم، وأن يكون مستند :  التواتر هو)(

نزهة النظر رشح نخبة : انظر. انتهائهم احلس، ويصحب خَربهم إفادُة العلم لصاحبه
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. أّن إثباَهتا يف املصحف يف معنى التواتر: أحدمها

ُط فيام ُيثَبُت قرآنًا عىل سبيل القطع، : والثاين أّن التواتَر إّنام ُيشَرتَ

فأّما ما ُيثَبُت قرآنًا عىل سبيل احلكم فيكفي فيه الظنُّ كام سبق بياُنه، 

والبسملُة قرآٌن عىل سبيل احلكم عىل الصحيِح وقوِل مجهور أصحابنا كام 

. سبق

، فمن أوجه » َقَسمُت الصالَة بيني وبني عبدي «وأّما اجلواُب عن حديث 

: ذكرها أصحاُبنا

. أّن البسملة إّنام مل ُتذكْر؛ الندراجها يف معنى االثنني بعدها: أحدها

﴿ فإذا انتهى يف قراءته إىل: معناه: أن يقال: والثاين

﴾  ًوحينئٍذ تكون البسملُة داخلة ، .

املقسوُم ما خيتصُّ بالفاحتة من اآليات الكاملة، : أن ُيقال: الثالث

ْزنا بالكاملة عن قول اهللا تعاىل ﴿ :واْحَرتَ

﴾ وعن قوله تعاىل ٧٥: الزمر ،: ﴿ 

﴾ وأما البسملة  ١٨٢ - ١٨١: الصافات ،

ة . فغُري خمَتصَّ

 كان تنزُل عليه اآليُة لعّله قاله قبل نزول البسملة؛ فإّن النبّي : الرابع

                                                 
 =

طبع دار ابن . عيل حسن عبداحلميد: الفكر، البن حجر العسقالين، مع النكت بقلم

 ).56ص (م، 1992-هـ1413 ، 1اجلوزي بالدمام، ط



 
 

. ) (» ضعوها يف سورة كذا «: فيقول

 :، قال فيها)(أّنه جاء ذكُر البسملة يف رواية الداَرُقْطني والَبْيَهقي: اخلامس

، » ذكرين عبدي: ، يقوُل اهللا تعاىل﴾﴿: فإذا قال عبدي «

. )(ولكنَّ إسناَده ضعيٌف 

: قد أمجعْت األّمُة عىل أّن الفاحتة سبُع آيات، واخُتلِف يف السابعة: فإن قيل

إىل آخر  ﴾﴿ السابعةُ : فمن جعل البسملة آيًة قال
                                                 

كتاب (، وأبو داود يف سننه )399: رقم/460-1/459( أخرجه أمحد يف مسنده )(

كتاب تفسري (، والرتمذي يف جامعه )487 ، 486: رقم ()باب من جهر هبا/الصالة

حمفوظ . د: ، والبزار يف مسنده، حتقيق)3086: رقم ()باب ومن سورة التوبة/القرآن

طبع مؤسسة علوم القرآن ببريوت ومكتبة العلوم واحلكم باملدينة، . الرمحن زين اهللا

: ، والنسائي يف السنن الكربى، حتقيق)344: رقم/2/8(م، 1988-هـ1409 ، 1ط

، 1عبدالغفار البنداري وسيد كرسوي، طبع دار الكتب العلمية ببريوت،  ط

اإلحسان يف ، وابن حبان يف صحيحه، )8007: رقم/5/10(م، 1991/هـ1411

 ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. ابن بلبان: ، تأليفترتيب صحيح ابن حبان

، )2/221(، واحلاكم يف املستدرك )43: رقم/231-1/230(م، 1991-هـ1412

واحلديث ضعيف اإلسناد، وقد تكّلم عىل إسناده  . من حديث عثامن بن عفان 

الشيخان أمحد شاكر يف حاشية املسند واأللباين يف ضعيف سنن أيب داود، طبع مكتبة 

 ).1/306(م، 1997/هـ1417املعارف بالرياض، 

 ).40-2/39(، والسنن الكربى للبيهقي )1189: رقم/85-2/84(سنن الدارقطني  )(

 عّلته أن يف إسناده عبداهللا بن زياد بن سمعان، وهو مرتوك احلديث عند املحدثني، )(

الذهبي، : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، تأليف: انظر. واّهتمه بعضهم بالكذب

 ).4324: رقم/2/423(طبع دار املعرفة ببريوت، . عيل حممد البجاوي: حتقيق



 
 

﴿سادسٌة، و ﴾﴿ :السورة، ومن نفاها قال

﴾  ُإىل آخرها هي السابعة .

ُح هذا؛ ألّن به حتصُل حقيقُة التنصيف، فتكون هللا تعاىل : قالوا ويرتجَّ

﴿ :ثالُث آياٍت ونصف، وللعبد مثُلها، وَمْوضُع التنصيف

﴾  َّت البسملُة آيًة ولن ُتَعد صار : / ﴾﴿ ، فلو ُعدَّ

هللا تعاىل أربع آيات ونصف، وللعبد آيتان ونصف، وهذا خالُف ترصيح 

. احلديث بالتنصيف

: فاجلواُب من وجوه

: )(منُع إرادِة حقيقِة التنصيف؛ بل هو من باب قول الشاعر: أحدها

 إذا ِمتُّ كان الناُس نصفان شامٌت 

 
 وآخُر ُمْثٍن بالذي كنُت أصنعُ  

. فأّوُهلا هللا تعاىل، وآخُرها للعبد: فيكون املراُد أّن الفاحتة قسامن 

أّن املراَد بالتنصيف قسام الثناء والدعاء، من غري اعتباٍر لعدد : الثاين

. اآليات

 أّن الفاحتة إذا ُقسمت باعتبار احلروف والكلامت : الثالث

 بحذف  كان التنصيُف يف شطرهيا أقرَب مما إذا ُقسمْت – والبسملُة منها –

. البسملة، فلعّل املراَد قسمُتها باعتبار احلروف

ُح جعُل اآلية السابعة: فإن قيل فإذا  «: ؛ لقوله ﴾﴿ يرتجَّ

                                                 
: ، تأليفأرسار العربية: انظر.  البيت من قصيدة للُعَجْري بن عبداهللا بن عبيدة السلويل)(

-هـ1415، 1طبع دار اجليل ببريوت، ط. فخر صالح قدارة. د: األنباري، حتقيق

 ).136ص (م، 1995
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فهؤالء  «:  إىل آخر السورة، قال)(» ﴾﴿: قال العبد

ليس : ، وَلْفظُة هؤالء مجٌع يقتيض ثالَث آيات، وعىل قول الشافعي» لعبدي

. للعبد إالّ اثنان

، وهو الذي رواه مسلم » فهذا لعبدي «: أّن أكثر الرواة رووه: فاجلواب

 )( والنسائي)(، وإْن كانْت هؤالء ثابتًة يف سنن أيب داود)(يف صحيحه

. )( الصحيحة)(بإسنادهيام

تكون اإلشارُة هبؤالء إىل الكلامت واحلروف، أو إىل اثنني : وعىل هذا

إىل آخر السورة، ومثُل هذا ُجيمُع  ﴾﴿ ونصف من قوله تعاىل

، واملراُد شهران وبعُض  ١٩٧: البقرة ﴾﴿ :كقوله تعاىل

الثالث، أو إىل اثنني فحسب، وذلك ُيْطَلُق عليه اسُم اجلمع باالّتفاق، ولكن 

                                                 
 ).122ص ( سبق خترجيه )(

 ).395: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة( صحيح مسلم )(

: رقم( )باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب/كتاب الصالة( سنن أيب داود )(

821.( 

أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل، اخلراساين النسائي، من أئمة احلديث :  هو)(

سري : انظر. هـ303الستة، ألف السنن الكربى ثم اجتبى منها الصغرى، تويف سنة 

). 14/125(أعالم النبالء 

م، 2000-هـ1421، 2سنن النسائي الصغرى، طبع دار السالم بالرياض، ط: انظر

 ).910: رقم( )ترك قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف فاحتة الكتاب/كتاب االفتتاح(

 .بأسانيدمها:  كذا بخط املؤلف، وكان األوىل أن يكتب)(

 .بأسانيدمها الصحيحة:  كذا جاءت العبارة يف األصل، والصواب أن يقول)(



 
 

، وحقيقُته ثالثٌة، واألكثرون عىل أّنه جماٌز يف )( أو جمازٌ )(اختلفوا يف أّنه حقيقةٌ 

. )(االثنني حقيقٌة يف الثالثة، قاله الشيُخ أبو حممد املقديس رمحه اهللا تعاىل

ه إىل آيات الفاحتة، وذلك ممنوٌع من  ْمنا أّن التنصيف ُيَوجَّ هذا كلُّه إذا سلَّ

ٌه إىل الصالة بنّص احلديث . أصله، وإّنام التنصيُف ُمَتَوجِّ

. املراُد قراءُة الصالة: فإن قالوا

الذكُر املرشوُع فيها، وهو ثناٌء : قسمُت ذكَر الصالة، أي: / بل املرادُ : قلنا

ٌف إىل اهللا تعاىل سواء ما وقع منه يف القراءة وما وقع يف  ودعاٌء، فالثناُء ُمنَْرصِ

ٌف إىل العبد سواء ما وقع منه يف  الركوع والسجود وغريمها، والدعاُء ُمنَرصِ

ُط التساوي يف ذلك ملا سبق . القراءة والسجود وغريمها، وال ُيشَرتَ

 أمرًا آخَر وهو ما –بعد إخباره بقسمة أذكار الصالة  - ثم ذكر النبّي 

يقوله اهللا تعاىل عند قراءة العبد هلذه اآليات التي هي من مجلة املقسوم؛ ألّن ذلك 

. تفسٌري لكّل املقسوم

ُح كوُنه تفسريًا؛ لِذكِره عقَبه: فإن قيل . يرتجَّ

                                                 
 ).154ص (التعريفات : انظر. الكلمة املستعملة فيام ُوضعت له:  احلقيقة هي)(

ص (املصدر السابق : انظر. اسٌم ملا ُأريَد به غري ما ُوضع له ملناسبة بينهام:  املجاز هو)(

283.( 

أبو حممد عبدالرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم، املقديس الشافعي امللّقب بأيب شامة، :  هو)(

كتاب البسملة الكبري، : هـ، له عدة مؤلفات منها665حافظ فقيه مؤّرخ، تويف سنة 

، والبداية )8/165(طبقات الشافعية الكربى : انظر. والصغري، والذيل عىل الروضتني

). 17/472(والنهاية 

 ).169-168ص (وكالمه املذكور يف كتابه البسملة 
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ٍة يف الفاحتة، فحمُل : قلنا ليس كذلك؛ ألّن قراءَة الصالة غُري ُمنَْحِرصَ

. احلديث عىل قسمة الذكر أعمُّ وأكثُر فائدةً 

. فهذا احلديث هو عمدُة ُنفاة البسملة، وقد بان أمُره واجلواُب عنه

: ، فهو)(وأما اجلواُب عن حديث شفاعة تبارك

ٍة هبذه السورة .  أّن املراد ما سوى البسملة؛ ألّهنا غُري خمتصَّ

وُحيتمُل أن يكون هذا احلديُث قبل نزول البسملة فيها، فلام نزلت أضيفْت 

ُد تأويَل هذا احلديث أّن راوَيه أبا هريرة : إليها؛ بدليل كتابتها يف املصحف، ويؤيِّ

.  ، فهو أعلُم بتأويله)(ممّن ُيثبُت البسملةَ 

وهو أّن إطالَق العدد بالعقد ال ينفي الزيادَة عىل العدد من : وجواٌب آخر

. األحاديث

 كانوا إذا كانت السورُة أكثَر «: )(وقد أخرج أمحُد من حديث ابن مسعود

. ، هذا أو معناه) (»سورة ثالثني : من ثالثني آيًة قالوا

فهو أّن البسملَة نزلت بعد ذلك، كنظائر : وأما اجلواُب عن مبتدأ الوحي

رِة عن سورة الفاحتة يف النزول . هلا من اآلياِت املتَأخِّ

                                                 
 ).123ص ( سبق خترجيه يف )(

 ).1/412(، ومصنف ابن أيب شيبة )2/90(مصنف عبدالرزاق :  انظر)(

ي، صحاّيب جليل، من : هو )( أبو عبدالرمحن عبداهللا بن مسعود بن غافل، اهلَُذيل املكِّ

: هـ، وقيل32السابقني األولني، شهد بدرًا، وهاجر اهلجرتني، ومناقبه غزيرة، تويف سنة 

 ).130-4/129(، واإلصابة )500-1/461(سري أعالم النبالء : انظر. هـ33

 .، وإسناده حسن)3981: رقم/ 1/88( أخرجه أمحد يف مسنده )(



 
 

َهْيِيلُّ  نَه األمُر يف )(وقد استدلَّ السُّ  عىل ثبوت البسملة يف القراءة بام تضمَّ

. ١: العلق ﴾﴿ :أول سورٍة نزلت، وهي

. ، وال َيثبُت )(عىل أّنه قد ُرِوي أّن البسملَة أّوُل ما نزل

-.  كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل – فهو ُمَعلَّل )(وأما حديُث أنس

: وأما قوُهلم لو كانت قرآنًا لكَفر جاحُدها، فجواُبه من وجهني

. لو مل تكن قرآنًا لكفر ُمْثبُِتها: أن ُيقَلَب عليهم فُيقال: أحدمها

أّن التكفري ال يكون بالظنِّّيات؛ بل بالقطِعّيات، والبسملُة ظنِّيٌَّة واهللا : الثاين

. أعلم

                                                 
أبو القاسم وأبو زيد عبدالرمحن بن عبداهللا بن أمحد، اخلثعمي السهييل، من أهل :  هو)(

الروض : هـ، من مؤلفاته581ماَلقة باألندلس، عامل باللغة والسري والتفسري، تويف سنة 

وفيات األعيان : انظر. األنف يف السرية، والتعريف واإلعالم يف مبهامت القرآن

). 2/162(، وإنباه الرواة )3/143(

الروض األنف، والتعريف واإلعالم، : وقد بحثُت عن قول السهييل يف كتبه املطبوعة

 .واألمايل يف اللغة، ونتائج الفكر يف النحو، فلم أعثر عىل ما يطابقه

 .من قول عكرمة واحلسن رمحهام اهللا )11ص ( أخرجه الواحدي يف أسباب النزول )(

 . سبق خترجيه)(



 
 

: املسألة الثانية

 يف حكم اجلهر هبا واِإلْرسار

: واختلف العلامُء رمحهم اهللا تعاىل يف ذلك

إىل أّنه ُيسَتَحبُّ اجلهُر هبا، - إماُمنا رمحه اهللا تعاىل  - )(فذهب الشافعيُّ 

فلها يف اجلهر حكُم باقي الفاحتة / حيث جيهُر بالقراءة يف الفاحتة والسورة مجيعًا، 

. وغِريها من السور

. وهذا قوُل أكثر العلامء من الصحابة والتابعني، وَمن بعدهم من الفقهاء والقّراء

، )(، وعثامن)(، وعمر)(فأبو بكر: فأّما الصحابُة الذين قالوا به

                                                 

 ، اإلمام أبو عبداهللا حممد بن إدريس بن العباس، املطَّلِبي القريش املكي، يّتصل نسبه بالنبي : هو )(

الرسالة، : هـ، من مؤلفاته204الكبري العامل الفقيه الزاهد، من األئمة األربعة املتََّبعني، تويف سنة 

(سري أعالم النبالء : انظر. والسنن، واملسند، واألم (، وطبقات السبكي )10/5 1/192.( 

 ).1/515(وقد أخرج كالَم الشافعي البيهقيُّ يف معرفة السنن واآلثار 

عبداهللا بن عثامن بن عامر، أبو بكر بن أيب قحافة، التيمي القريش، الصديق األكرب، :  هو)(

: انظر. هـ13صحايب جليل من العرشة املبرشين، وأول اخللفاء الراشدين، تويف سنة 

). 3490: رقم(، وتقريب التهذيب )104-3/101(اإلصابة 

 .وقول أيب بكر ورد يف حديث أنس السابق

أبو حفص عمر بن اخلّطاب بن ُنَفْيل، القريش العدوي، صحايب جليل من العرشة :  هو)(

ب بالفاروق، تويف سنة  : انظر. هـ23املبرشين، أمري املؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين، ُلقِّ

). 4/279(، واإلصابة )1/376(البداية والنهاية 

(وقول عمر أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف  (والبيهقي يف السنن الكربى  )1/412 2/48.( 

عثامن بن عفان بن أيب العاص، أألموي، صحايب جليل من العرشة املبرشين، أمري :  هو)(

البداية : انظر. هـ35املؤمنني وثالث اخللفاء الراشدين، لقبه ذو النورين، تويف سنة 

). 4/223(، واإلصابة )9/270(والنهاية 

]أ9[



 
 

، وأبو )(، وابُن ُعَمر، وابُن عّباس)(، وُأَيبُّ بُن كعب)(، وعّامُر بُن يارس)(وعيل

، وعبد اهللا بُن أيب )(، وأبو هريرة)(، وأنس بُن مالك)(، وأبو سعيد)(قتادة

                                                 
 =

 .وقول عثامن ورد يف حديث أنس السابق

 ).2/48( وقول عيل أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )(

أبو اليقظان عامر بن يارس بن عامر، العنْيس موىل بني خمزوم، صحايب جليل من السابقني : هو )(

(سري أعالم النبالء : انظر. هـ37األولني، تويف سنة   ).4/273(، واإلصابة )1/406

أبو املنذر ُأَيبّ بن كعب بن قيس، األنصاري اخلزرجي، صحايب جليل، كان سيد :  هو)(

هـ، 32: هـ، وقيل19: القراء من الصحابة، اختلف يف سنة وفاته اختالفًا كثريًا، قيل

). 1/16(، واإلصابة )1/389(سري أعالم النبالء : انظر. وقيل غري ذلك

 ).317ص (البسملة، أليب شامة : وقول أيب ذكره اخلطيب البغدادي يف كتاب البسملة، انظر

 .املصدر السابق:  وقول ابن عباس أخرجه البيهقي يف اخلالفيات، انظر)(

عمرو، ابن ِرْبِعّي، السلمي : النعامن، وقيل: احلارث، وقيل:  اختلف يف اسمه، فقيل)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ54املدين، صحايب جليل، شهد أحدًا وما بعدها، تويف سنة 

). 7/155(، واإلصابة )2/449(

 البسملة، أليب شامة : والرواية عنه ذكرها اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

 ).339-338ص (

أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، األنصاري، صحايب جليل ابن صحايب جليل، :  هو)(

هـ، 64هـ، 63:  ، اختلف يف سنة وفاته فقيلمن املكثرين من الرواية عن النبي 

). 2266: رقم(، وتقريب التهذيب )3/168(سري أعالم النبالء : انظر. هـ74هـ، 65

 البسملة، أليب شامة : والرواية عنه ذكرها اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

 ).339-338ص (

 .املصدر السابق:  انظر)(

 .املصدر السابق:  انظر)(



 
 

، )(، واحلسُني بُن عيلّ )(، وعبداهللا بُن جعفر)(، وشّداُد بُن َأْوس)(َأْوىف

، ومجاعُة املهاجرين واألنصار الذين حرضوا ملّا صّىل باملدينة وترك )(ومعاويةُ 

. ، ريض اهللا عنهم أمجعني)(اجلهَر، فأنكروا عليه فرجع إىل اجلهر هبا

                                                 
هـ، 87عبداهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالد، األسلمي، صحايب جليل، تويف سنة :  هو)(

، )3/428(سري أعالم النبالء : انظر. وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة
). 3236: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).339-338ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
هـ 60أبو يعىل شداد بن أوس بن ثابت، األنصاري، صحايب جليل، تويف بعد سنة :  هو)(

). 2767: رقم(، وتقريب التهذيب )2/460(سري أعالم النبالء : انظر. أو قبلها

 ).339-338ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
عبداهللا بن جعفر بن أيب طالب، اهلاشمي، صحايب جليل، من األجواد، كان يسمى :  هو)(

، )3/456(سري أعالم النبالء : انظر. هـ وهو ابن ثامنني سنة80بحر اجلود، تويف سنة 
). 3268: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).339-338ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
أبو عبداهللا احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي املدين، صحايب جليل، سبط :  هو)(

، )3/280(سري أعالم النبالء : انظر. هـ61 ورحيانته، تويف شهيدًا سنة رسول اهللا 
). 1343: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).339-338ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
أبو عبدالرمحن معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، األموي، صحايب جليل، من :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر.هـ60كّتاب الوحي، كان خليفة املسلمني بالشام، تويف سنة 
). 6806: رقم(، وتقريب التهذيب )3/119(

 ).339-338ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

-2/83(، والدارقطني يف سننه )358-1/357(احلاكم يف املستدرك :  أخرجه)(

 .وإسناده حسن. )1/49(، والبيهقي يف السنن الكربى )1188: رقم/84



 
 

وأّما التابعون وتابعوهم القائلون باجلهر هبا، فهم أكثُر من أْن 

، )(سعيد بُن املسّيب: ُيذَكروا وأوسُع من أْن ُحيَْرصوا، وهم

، )(، وسعيد بُن ُجبْري )(، وأبو وائل)(، وُجماهد)(، وعطاء)(وطاووس

، وابنه حممد )(، وعّيل بن احلسني)(، وِعْكِرمة)(، وابُن سريين)(ُجبْري 

                                                 
سعيد بن املسّيب بن حْزن، القريش املخزومي، من كبار التابعني، كان أحد : هو )(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ90العلامء األثبات الفقهاء، تويف بعد سنة 
). 2409: رقم(، وتقريب التهذيب )4/217(

 ).341ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
 . وقوله مذكور يف املصدر السابق)(
، وابن أيب شيبة يف املصنف )2/91(عبدالرزاق يف املصنف :  أخرج قول طاوس)(

 ).3/125(، وابن املنذر يف األوسط )1/412(
 ).1/412(، وابن أيب شيبة يف املصنف )2/92(عبدالرزاق يف املصنف : أخرج قول جماهد )(

: انظر. هـ82شقيق بن سلمة، األسدي الكويف، خمرضم من التابعني، تويف سنة :  هو)(
). 2832: رقم(، وتقريب التهذيب )4/161(سري أعالم النبالء 

 ).343ص (البسملة، أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
، وابن أيب شيبة يف املصنف )2/91(عبدالرزاق يف املصنف :  أخرج قول سعيد)(

 ).1/510(، والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار )1/412(
 ).1/412( أخرج قول ابن سريين ابن أيب شيبة يف املصنف )(
أبو عبداهللا عكرمة موىل ابن عباس، أصله بربري، من علامء التابعني ومفرسين، :  هو)(

، وتقريب )5/12(سري أعالم النبالء : انظر. تويف سنة أربع ومائة، وقيل قبلها
). 4707: رقم(التهذيب 

، اخلطيب البغدادي )1/522(البيهقي يف معرفة السنن واآلثار : وقد ذكر قول عكرمة
 ).341ص (يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي، ثقة فقيه عابد زاهد :  هو)(



 
 

، وأبو بكر بُن حممد بِن )(، وحممُد بُن املُنَْكِدر)( بُن عبداهللا، وساملُ )(حممد بن عيلّ 

ْعثاء)(، ونافٌع موىل ابن عمر)(، وحممد بُن َكْعب)(عمرو بن َحْزم ، )(، وأبو الشَّ

                                                 
 =

سري أعالم : انظر. هـ، وقيل غري ذلك93زاهد من التابعني، اشتهر باجلود، تويف سنة 
). 4749: رقم(، وتقريب التهذيب )4/386(النبالء 

 ).341ص (وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي السّجاد، يلقب :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ110بالباقر، ثقة عامل من أتباع التابعني، تويف بعد 
). 6191: رقم(، وتقريب التهذيب )4/401(

 ).341ص (وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
أبو عمر أو أبو عبداهللا سامل بن عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، القريش العدوي، من :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ106كبار التابعني، وأمحد الفقهاء السبعة، تويف آخر سنة 
). 2189: رقم(، وتقريب التهذيب )4/475(

 ).342ص (وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
حممد بن املنكدر بن عبداهللا، التيمي املدين، من ثقات أتباع التابعني وفضالئهم، تويف بعد : هو )(

 ).6367: رقم(، وتقريب التهذيب )5/535(سري أعالم النبالء : انظر. هـ130سنة 
 ).343ص (وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

. هـ120 األنصاري النّجاري املدين، من كبار القضاة، أحد األئمة األثبات، تويف سنة )(
). 8045: رقم(، وتقريب التهذيب )5/313(سري أعالم النبالء : انظر

 ).342ص (وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
مروان العطية وآخرون، طبع دار ابن : أبو عبيد يف فضائل القرآن، حتقيق:  وقوله أخرجه)(

، والبيهقي يف السنن الكربى )115-114ص (م، 1995/هـ1415كثري بدمشق، 
،  وذكره اخلطيب البغدادي يف )1/510(ومعرفة السنن واآلثار  )2/45-46(

 ).342ص (البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
 أبو عبداهللا القريش العدوي املدين، من الفقهاء املشهورين الثقات األثبات، تويف بعد )(

). 7136: رقم(، وتقريب التهذيب )5/95(سري أعالم النبالء : انظر. هـ117سنة 
، وذكره اخلطيب )115ص (أبو عبيد يف فضائل القرآن : وقد أخرج قول نافع

 ).343ص (البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 



 
 

ْهريُّ )(، وحبيب بُن أيب ثابت)(وَمْكـــحــول ، وعّيل بُن عبداهللا )(، وأبو ِقالَبة)(، والزُّ

ن)(، واألزرُق بُن َقْيس)(، وابنُه حممد بُن عيل)(بن عّباس   .)(، وعبداهللا بُن َمْعِقل ابن ُمَقرِّ
                                                 

 =
هـ، وقيل 93جابر بن زيد، األزدي البرصي، مشهور بكنيته، ثقة فقيه، تويف سنة :  هو)(

). 873: رقم(، وتقريب التهذيب )4/481(سري أعالم النبالء : انظر. هـ103
، وذكره اخلطيب البغدادي يف )115ص (وقوله أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن 

 ).344-343ص (البسملة كام يف البسملة أليب شامة 
 ).344ص ( وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة )(
 بن دينار، األسدي موالهم الكويف، ثقة فقيه  –هند :   ويقال–أبو حييى حبيب بن أيب ثابت قيس : هو )(

(سري أعالم النبالء : انظر. هـ110جليل، تويف سنة  ). 1092: رقم(، وتقريب التهذيب )5/288
 ).344ص (وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

-114ص (، وأبو عبيد يف فضائل القرآن )2/91(عبدالرزاق يف املصنف : أخرج قوله )(
 ).340ص (، وذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة )115

، اجلرمي البرصي، ثقة فاضل، تويف سنة -عامر :   أو–عبداهللا بن زيد بن عمرو : هو )(
 ).3353(، وتقريب التهذيب )4/468(سري أعالم النبالء : انظر. هـ، وقيل بعدها104

 ).340ص (وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

أبو حممد، اهلاشمي، ثقة عابد، ولد عام قتل عيل بن أيب طالب فسمي باسمه، تويف :  هو)(

). 4795: رقم(، وتقريب التهذيب )5/252(سري أعالم النبالء : انظر. هـ118سنة 

 ).343ص (وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

. هـ125هـ، وقيل 124 أبو عبداهللا اهلاشمي املدين، من ثقات أتباع التابعني، تويف سنة )(

). 6198(، وتقريب التهذيب )26/153(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال : انظر

 ).343ص (وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة كام يف البسملة أليب شامة 

هتذيب : انظر. هـ120 احلارثي البرصي، من رواة التابعني وثقاهتم، تويف بعد سنة )(
). 304: رقم(، وتقريب التهذيب )2/318(الكامل 

 ).1/412(املصنف البن أيب شيبة : وانظر قوله يف
سري أعالم : انظر. هـ88 املزين، أبو الوليد الكويف، من رواة التابعني وثقاهتم، تويف سنة )(



 
 

. فهؤالء من التابعني

، )(عبيداهللا بُن عمر الُعَمري: وممّن قال به بعد التابعني

، وَزْيد بُن عّيل بن )(، وعبداهللا بُن حسن)(ابُن َزْيدواحلسُن 

، واللَّْيث )(، وابُن أيب ذئب)( بن عمر بن عيلّ ، وحممد)(حسني

                                                 
 =

). 3659: رقم(، وتقريب التهذيب )4/206(النبالء 
 ).344(البسملة أليب شامة : وقوله ذكره اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

أبو عثامن عبيداهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، العمري :  هو)(
سري أعالم : انظر. هـ140املدين، من الرواة الثقات من أتباع التابعني، تويف بعد سنة 

). 4353: رقم(، وتقريب التهذيب )6/304(النبالء 
 ).344(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

أبو حممد احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، املدين، ويل إمرة املدينة للمنصور، : هو )(
(سري أعالم النبالء : انظر. هـ168تويف سنة   ).1252(، وتقريب التهذيب )6/304

 ).345(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
أبو حممد عبداهللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي املدين، من :  هو)(

، )14/414(هتذيب الكامل : انظر. هـ145الرواة الثقات من أتباع التابعني، تويف سنة 
). 3292: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).345(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر
أبو احلسني زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي املدين، من :  هو)(

سري أعالم : انظر. هـ122الرواة الثقات ، وهو الذي ُينسب إليه الزيدية، تويف سنة 
). 2161: رقم(، وتقريب التهذيب )5/389(النبالء 

 ).345(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

. هـ130حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب، روى عن جده مرسًال، تويف بعد :  هو)(

).  6210: رقم(، وتقريب التهذيب )29/172(هتذيب الكامل : انظر

 ).345(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر



 
 

. )(، وإسحاق بُن راهويه)(بُن سعد

. )(رواه عن هؤالء كلِّهم احلافُظ أبو بكر اخلطيب

، وسليامن )(، وحممد بن احلنفّية)(عبداهللا بن َصْفوان: ورواه الَبْيَهقي عن
                                                 

 =
أبو احلارث حممد بن عبدالرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب، القريش :  هو)(

سري : انظر. هـ159هـ، وقيل 158العامري املدين، من الفقهاء الثقات، تويف سنة 
). 6122: رقم(، وتقريب التهذيب )7/139(أعالم النبالء 

 ).345(البسملة أليب شامة : وقد ذكر قوله اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر

أبو احلارث الليث بن سعد بن عبدالرمحن، الفْهمي املرصي، ثقة ثبت إمام : هو )(

، وتقريب )8/136(سري أعالم النبالء : انظر. هـ175فقيه مشهور، تويف سنة 

). 5720: رقم(التهذيب 

(االستذكار، البن عبدالرب : وانظر يف نسبة القول إليه  ).20/211(، والتمهيد )4/206

 ).3/49(، ورشح السنة )3/129(األوسط، البن املنذر :  وانظر قوله يف)(

أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت، البغدادي اخلطيب، صاحب التصانيف، كان خامتة :  هو)(

تاريخ بغداد، وكتاب : هـ، من مؤلفاته463احلفاظ، ومن كبار الشافعية، تويف سنة 

). 16/27(، والبداية والنهاية )18/270(سري أعالم النبالء : انظر. البسملة

وقد روى أقوال هؤالء األئمة يف كتابه البسملة كام ذكر ذلك أبو شامة املقديس يف 

 ).245-241ص (البسملة 

أبو صفوان عبداهللا بن صفوان بن أمية، اجلمحي املكي، مشهور من التابعني، :  هو)(

، وتقريب )4/150(سري أعالم النبالء : انظر. هـ73وألبيه صحبة، تويف سنة 

). 3415: رقم(التهذيب 

 ).242ص (البسملة، أليب شامة : والرواية عنه يف اخلالفيات للبيهقي، انظر

أبو القاسم حممد بن عيل بن أيب طالب، ابن احلنفية، ثقة عامل من التابعني، تويف بعد :  هو)(

). 6197: رقم(، وتقريب التهذيب )4/110(سري أعالم النبالء : انظر. هـ80سنة 



 
 

. )(املُْعَتِمر بن سليامن:  من التابعني، ومن تابعيهم)(التَّْيمي

، ومسلِم بِن )(عمرو بن دينار، وابِن ُجَرْيج:  عن)(ونقله ابُن عبدالربّ 

. ، وسائِر أهل الكوفة)(خالد

.  صاحِب مالك)(وهو أحُد قْوْيل ابِن َوْهب: )(قال

. )(، وأيب َثْور)(ابن املبارك: وحكاه غُريه عن

                                                 
 =

 ).243ص (البسملة، أليب شامة : وقد روى قوله البيهقي يف اخلالفيات، انظر

. هـ143أبو املعتمر سليامن بن طرخان، التيمي البرصي، ثقة عابد، تويف سنة :  هو)(

 ).2590: رقم(، وتقريب التهذيب )6/195(سري أعالم النبالء : انظر

أبو حممد معتمر بن سليامن، التيمي، يلّقب بالطفيل، ثقة من أتباع التابعني، تويف :  هو)(

 ).6833: رقم(، وتقريب التهذيب )8/477(سري أعالم النبالء : انظر. هـ187سنة 

 ).161-159ص (اإلنصاف :  يف)(

عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج، األموي موالهم املكي، من ثقات أتباع التابعني وفقهائهم، : هو )(

(سري أعالم النبالء : انظر. هـ أو بعدها150تويف سنة   ).4221: رقم(، وتقريب التهذيب )6/325

هـ 179 املخزومي موالهم، املكي، يعرف بالزنجي، من فقهاء أتباع التابعني، تويف سنة )(

 ).6669: رقم(، وتقريب التهذيب )8/176(سري أعالم النبالء : انظر. أو بعدها

 ).293ص ( اإلنصاف )(

أبو حممد عبداهللا بن وهب بن مسلم، القريش موالهم املرصي، ثقة حافظ عابد، تويف : هو )(

 ).3718: رقم(، وتقريب التهذيب )9/223(سري أعالم النبالء : انظر. هـ197سنة 

، واملجموع، )4/165(االستذكار، البن عبدالرب : وانظر حكايَة قول ابن وهب يف

 ).3/300(للنووي 

: ، وحكاه أيضا)163ص ( بل حكى قول ابن املبارك ابن عبدالرب نفسه يف اإلنصاف )(

 .، وغريهم)1/522(، وابن قدامة يف املغني )51 ، 2/49(البغوي يف رشح السنة 



 
 

واجلهُر بالبسملة هو الذي : قال الشيخ أبو حممد املقديس رمحه اهللا تعاىل

، )(حممد ابِن نرص املَْرَوزي: قّرره األئمُة احلّفاُظ، واختاروه، وصنَّفوا فيه، مثل

 ،)(، وأيب احلسن الداَرُقْطني)(، وأيب حاتم بِن ِحّبان)(وأيب بكر بِن ُخَزْيَمة
                                                 

 =
إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن، الكلبي البغدادي، حافظ حجة فقيه جمتهد، صاحب اإلمام : هو )(

 ).174: رقم(، وتقريب التهذيب )12/72(سري أعالم النبالء : انظر. هـ240الشافعي، تويف سنة 

 ).4/206(واالستذكار  )159ص (وقد حكى قول أيب ثور ابن عبدالرب نفسه يف اإلنصاف 

تعظيم قدر الصالة، : هـ، من مؤلفاته294 أبو احلّجاج، حافظ إمام فقيه، تويف سنة )(

). 6392: رقم(، وتقريب التهذيب )14/33(سري أعالم النبالء : انظر. والسنة

.ففيه توثيق النقل عن املروزي من كالم أليب املظّفر السمعاين )346ص (البسملة، أليب شامة : وانظر  

حممد بن إسحاق بن خزيمة، السلمي النيسابوري الشافعي، حافظ مصنِّف فقيه، :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. الصحيح، والتوحيد: هـ، من مؤلفاته311تويف سنة 

). 3/109(، طبقات السبكي )14/365(

إىل أن له كتابًا مفردًا عن البسملة،  )1/249(وقد أشار ابن خزيمة يف كتابه الصحيح 

 ).255-254ص (وقد ذكر كالمه أبو شامة يف البسملة 

حممد بن حبان بن أمحد، التميمي الدارمي البستي، حافظ إمام مصنِّف، تويف سنة :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. الصحيح، وروضة العقالء: هـ، من مؤلفاته354

 ).3/131(، وطبقات السبكي )16/92(

 ).105-5/100(وانظر أقوال ابن حبان يف صحيحه 

عيل بن عمر بن أمحد، البغدادي، حافظ ناقد إمام مقرىء مصنِّف مشهور، تويف :  هو)(

، )16/449(سري أعالم النبالء : انظر. السنن، والعلل: هـ، من مؤلفاته385سنة 

). 3/462(وطبقات السبكي 

وذكر أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين يف آخر : )346ص (قال أبو شامة يف البسملة 

وصنّف يف هذه املسألة عىل االنفراد إمام وقته يف : كتاب االنتصار ألصحاب احلديث، قال



 
 

 عمر بِن ، وأيب)(، وأَبَوْي بكر الَبْيَهقي واخلطيب)(وأيب عبداهللا احلاكم /

.  اهللا، وغريهم رمحهم)(عبدالربّ 

اجتمع آُل :  قال)(عن جعفر بن حممد: )(ويف كتاب اخلالفّيات للبيهقي

. )( ﴾﴿ عىل اجلهر بـ)( حممد 

                                                 
 =

 وعن صنعته أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني رمحه اهللا، وأورد من األخبار عن النبي 

 .الصحابة  يف اجلهر بالتسمية ما ال ُيعّد كثرًة، وحمّله يف هذا الفن ما ال خيفى عىل أحد

حممد بن عبداهللا بن حممد بن محدويه، ابن البيِّع، الضّبي الطهامين النيسابوري، إمام حافظ : هو )(

املستدرك عىل الصحيحني، وتاريخ : هـ، من مؤلفاته405مصنِّف، شيخ املحدثني، تويف سنة 

). 4/155(، وطبقات السبكي )17/162(سري أعالم النبالء : انظر. نيسابور

 ).1/359(انظر قول احلاكم يف املستدرك 

 . يف كتابه البسملة، انظر النقل عنه يف ثنايا كتاب البسملة، أليب شامة)(

 .)فام بعدها- 247ص ( يف اإلنصاف )(

عالء إبراهيم : ابن فرح اإلشبييل، حتقيق: خمترص اخلالفيات للبيهقي، تأليف:  انظر)(

 ).2/48(م، 1999/هـ1420، 1األزهري، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط
أبو عبداهللا جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، اهلاشمي، :  هو)(

، )6/255(سري أعالم النبالء : انظر. هـ148املعروف بالصادق، إمام فقيه، تويف سنة 

 ).958: رقم(وتقريب التهذيب 

مت عليهم الصدقة، ويشمل قرابَته  آل حممد )(  ويسمون آل البيت هم الذين ُحرِّ

حممد رشاد . د: ابن تيمية، حتقيق: ، تأليفمنهاج السنة النبوية: انظر. وذريَته وأزواَجه

 ).4/359(م، 1989-هـ1409 ، 2نرش مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط. سامل

 ).3/299(املجموع، للنووي :  انظر)(

]ب9[



 
 

﴿ عن عكرمة أّنه كان ال ُيصيلِّ خلف من ال جيهر بـ)(ونقل اخلطيُب 

﴾ .

. )(» ال تنبغي الصالُة خلف من ال جيهر «: وقال أبو جعفر حممد بن عيل

واعلم أّن أئّمة القراءة السبعة منهم من يرى البسملة : قال أبو حممد

بال خالف عنه، ومنهم من ُروي عنه األمران، وليس فيهم من مل ُيَبْسِمل 

. بال خالٍف عنه، فقد بحثُت عن ذلك أشدَّ البحث فوجدُته كام ذكرُته

ثم كلُّ من ُرِوَيْت عنه البسملُة منهم ُذكَِرْت بلفظ اجلهر هبا؛ إالّ رواياٍت 

. )( رمحه اهللا باإلرسار هبا)( جاءت عن محزة)(شاّذةً 

 عىل ترجيح إثبات البسملة – من حيُث اإلمجاُل –وهذا كلُّه مما يدلُّ 

                                                 
حممد بن : الذهبي، حتقيق:  للخطيب البغدادي، تأليفخمترص اجلهر بالبسملة:  انظر)(

 ، 1طبع ونرش مؤسسة بينونة بأبو ظبي، ط. أمحد عثامن وعيل بن أمحد الكندي املرر

 ).183ص (م، 2005-هـ1426

 ).346ص (البسملة، أليب شامة :  انظر)(

: انظر. التي ُترَوى آحادًا وختالف خطَّ املصحف العثامين اإلمام:  القراءة الشاّذة هي)(

 ).254ص (التعريفات 
أبو عامرة محزة بن حبيب بن عامرة، الكويف التيمي موالهم، الزّيات، من القراء :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ158: هـ ، وقيل156السبعة املشهورين، تويف سنة 

. ج: ابن اجلزري، حتقيق: ، تأليف غاية النهاية يف طبقات القراء، و)7/90(

م، 1982-هـ1402 ، 3طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. برجسرتارس

)1/261.( 

 ).3/342(املجموع، للنووي :  انظر)(



 
 

. واجلهر هبا

 كنا «:  قالعن أيب القاسم بن املَُثنَّى: )( البن أيب هاشم"البيان"ويف كتاب 

يف أول فاحتة الكتاب، ويف أول سورة البقرة،  ﴾﴿َنقرُأ 

. »وبني السورتني، يف الصالة، ويف الَعْرض، كان هذا مذهَب القّراء باملدينة 

يَّة ِّ . )(وذهبت طائفٌة إىل أّن السنّة اإلرساُر هبا يف الصالة اجلهرّية والرسِّ

 ، وابِن عّيل بن أيب طالب :  عن)(وهذا حكاه ابُن املُنِْذر

َبْري، واحلََكمَ  ، )(، وَمحّادٍ )(مسعود، وعّامر ابِن يارس، وابِن الزُّ
                                                 

أبو طاهر عبدالواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم، البغدادي، إمام املقرئني يف :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. جامع البيان: هـ، من مؤلفاته349زمنه، تويف سنة 

 ).1/475(، وغاية النهاية )16/21(

ُحه وأميل إليه؛ لقّوة أدلة أصحاب هذا القول كام سيذكرها )(  وهذا القوُل هو الذي أرجِّ

وال يمنع أن جيهر هبا األئمة يف الصالة . املصنّف، ولئّال ُيفهم أهنا آية من سورة الفاحتة

أحيانًا إلعالم املأمومني أهنا ُتقرُأ يف الصالة، وعىل هذا املقصد ُحتمُل اآلثار املنقولة عن 

 .بعض الصحابة والتابعني أهنم كانوا جيهرون هبا

أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر، النيسابوري، حافظ فقيه نزل مكة، تويف سنة :  هو)(
. األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف، اإلمجاع، التفسري: هـ، من مؤلفاته318
). 3/102(، وطبقات السبكي )14/490(سري أعالم النبالء : انظر

 ).129-3/127(األوسط : وانظر
رًا –أبو حممد احلكم بن عتيبة :  هو)( ، الكندي الكويف، عامل أهل الكوفة، ثقة ثبت - مصغَّ

، )5/208(سري أعالم النبالء : انظر. هـ115فقيه، من أتباع التابعني، تويف سنة 
 ).1461: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).1/411(وانظر الرواية عنه يف املصنف، البن أيب شيبة 
أبو إسامعيل محاد بن أيب سليامن، األشعري موالهم الكويف، فقيه من أتباع :  هو)(



 
 

، وأيب حنيفة)(واألَْوزاعيِّ  . ، والثَّْوريِّ

. )(، وأيب ُعَبْيد)(أمحد بن حنبل: وهو مذهُب 

. )(وُحكَِي عن النََّخعّي 

 واحلََكم أّن اجلهَر )( وغُريه عن ابن أيب َلْيىل)(وحكى القايض أبو الطيِّب

                                                 
 =

، وتقريب )5/231(سري أعالم النبالء : انظر. هـ أو قبلها120التابعني، تويف سنة 
). 1508: رقم(التهذيب 

 ).1/411(وانظر الرواية عنه يف املصنف، البن أيب شيبة 
أبو عمرو عبدالرمحن بن عمرو بن حممد، األوزاعي الدمشقي، شيخ اإلسالم، من :  هو)(

، )7/107(سري أعالم النبالء : انظر. هـ157كبار الفقهاء املحدثني يف وقته، تويف 
 ).3992: رقم(وتقريب التهذيب 

: ، واملحرر يف الفقه، تأليف عبدالسالم ابن تيمية، حتقيق)1/522(املغني، البن قدامة : انظر )(
عبدالعزيز الطويل وأمحد عبدالعزيز اجلامز، طبع دار أطلس اخلرضاء بالرياض ودار ابن حزم 

 ).1/53(م، 2008/هـ1429، 1ببريوت، ط

 ).1/522(املغني، البن قدامة :  انظر)(

أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس، النخعي الكويف، من كبار فقهاء التابعني، تويف سنة : هو )(

(سري أعالم النبالء : انظر. هـ96  ).82ص (،  وطبقات الفقهاء، للشريازي )4/520

، ومصنف ابن أيب شيبة )2/87(مصنف عبدالرزاق : وانظر الرواية عنه يف

 ).3/54(، ورشح السنة )1/411(

رسالة ماجستري باجلامعة . إبراهيم الظفريي: التعليقة الكربى يف الفروع، حتقيق:  انظر)(

). 270-1/269(هـ، 1423-هـ1422اإلسالمية باملدينة املنورة، 

طاهر بن عبداهللا بن طاهر، الطربي الشافعي، فقيه بغداد، تويف سنة : وأبو الطيب هو

سري أعالم النبالء : انظر. التعليقة الكربى يف رشح خمترص املزين: هـ، من مؤلفاته450

 ).5/12(، وطبقات السبكي )17/668(



 
 

. )(واإلرساَر سواءٌ 

واعلم أّن مسألة اجلهر ليست مبنيًَّة عىل مسألة إثبات البسملة؛ ألّن مجاعًة 

ذ والتأمني، ومجاعٌة  ممّن يرى اجلهَر ال يعتقدوهنا قرآنًا، بل يَرْوهنا من سننه، كالتَعوُّ

َح عند  وا هبا وجهر أولئك ملا ترجَّ ممّن يرى اإلرساَر هبا يعتقدوهنا قرآنًا، وإّنام أرسُّ

. كلِّ فريٍق من األخبار واآلثار

: واحتجَّ من يرى اإلرساَر هبا

مبحديث أنس   عنهام كانوا  وأبا بكر وعمر ريض اهللاأّن النبّي : )( املُتقدِّ

. ﴾﴿يفتتحون الصالَة بـ

. )(رواه البخاري

 وأيب بكر وعمر، فلم / صلَّْيُت مع رسول اهللا :  قالوعن أنس 

. ﴾﴿أسمْع أحدًا منهم يقرأ 

. )(رواه مسلم

                                                 
 =

أبو عيسى عبدالرمحن بن أيب ليىل، األنصاري، املدين ثم الكويف، ثقة فقيه من كبار :  هو)(

: رقم(، وتقريب التهذيب )4/262(سري أعالم النبالء : انظر. هـ83التابعني، تويف 

4019.( 

 .» إن أخفيتها فحسن، وإن جهرت هبا فحسن «:  نص كالمهام كام يف التعليقة الكربى)(

 ).124ص (:  انظر)(

 ).743: رقم( )باب ما يقول بعد التكبري/كتاب األذان( صحيح البخاري )(

 ).124ص (:  سبق خترجيه، انظر)(

]أ10[



 
 

يف أّول قراءٍة وال  ﴾﴿ال يذكرون : ويف روايٍة ملسلم

. يف آخرها

ل ﴿ وأنا أقرُأ )(سمعني أيب:  قال)(وعن ابِن عبداهللا بن ُمَغفَّ

﴾ أْي ُبنيَّ إّياك واحلََدث، فإّين صلَّْيُت مع رسول اهللا : فقال 

 :ومع أيب بكر وعمر ومع عثامن، فلم أسمْع رجًال منهم يقوُله، فإذا قرأَت فقْل 

﴿﴾ .

. » حديٌث حسن «: ، قال الرتمذي)( والنسائي)(رواه الرتمذي

. فهذان احلديثان مها عمدُة من قال باإلرسار

.  )(وألّن اجلهر هبا منسوخ: قالوا

                                                 

 ).7793ز : رقم(تقريب التهذيب : انظر. يزيد بن عبداهللا بن مغفل:  هو)(

عبداهللا بن مغفل بن هنم، أبو عبدالرمحن، املزين، صحايب جليل من أهل بيعة :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ، وقيل بعد ذلك57الرضوان، نزل البرصة، تويف سنة 

 ).3663: رقم(، وتقريب التهذيب )2/483(
باب ما جاء يف ترك اجلهر ببسم اهللا الرمحن /كتاب الصالة(جامع الرتمذي  )(

 ).244: رقم ()الرحيم

 )باب ترك اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم/كتاب االفتتاح( سنن النسائي الصغرى )(

، والبيهقي )16787: رقم/27/342(أمحد يف مسنده : وأخرجه أيضا. )909: رقم(

 ).2/52(يف السنن الكربى 

أن يرد دليل رشي مرتاخيًا عن دليل رشعي، مقتضيًا خالَف حكمه، وله :  النسخ هو)(

 ).330ص (التعريفات : انظر. أقسام ثالثة



 
 

 ﴾﴿ جيهُر بـ كان رسوُل اهللا : قال سعيد بن ُجَبْري 

إّن حممدًا يدعو إىل إله الياممة، : بمّكة، وكان أهُل مّكة يدعون ُمَسْيَلَمة الرمحَن، فقالوا

. )( بإخفائها فيام ُجِهر هبا حتى ماتفأمر رسوُل اهللا 

ذ)(وقياساً : قالوا .  عىل التعوُّ

. )(اجلهُر هبا بدعةٌ : وقال بعُض التابعني: قالوا

 –أصحاُبنا واجلمهور :  وهم–واحتجَّ من قال باستحباب اجلهر هبا 

دة، عن مجاعٍة من الصحابة   )(قال أبو حممد املقديس- بأحاديث كثرية متعدِّ

، رووا ذلك عن النبّي -يرتقي عدُدهم إىل أحد وعرشين صحابيا : رمحه اهللا تعاىل

 ح بذلك، ومنهم من ُفِهم من عبارته، ومل يرْد ترصيٌح  ، منهم من رصَّ

ل وهي ضعيفة، :  إالّ روايتانباإلرسار هبا عن النبّي  إحدامها عن ابن ُمَغفَّ

ُحه إن  َلة بام أوجب سقوَط االحتجاج هبا، كام سنَُوضِّ والثانية عن أنس وهي ُمَعلَّ

. شاء اهللا تعاىل

ُة قائمٌة بام ُشِهد له بالصّحة منها، : )(قال النََّوِوّي  وأما أحاديُث اجلهر، فاحلجَّ

أيب هريرة، وأمِّ َسَلَمة، وابن عّباس، : منها، وهو ما ُروي عن سّتٍة من الصحابة

                                                 
طبع دار الصميعي . عبداهللا بن مساعد الزهراين. د:  أخرجه أبو داود يف املراسيل، حتقيق)(

 ).89ص (م، 2001-هـ1422 ، 1بالرياض، ط

 ).261ص (التعريفات . إبانة مثل حكم املذكوَرين بمثل علته يف اآلخر:  القياس هو)(

 ).1/448( قال به إبراهيم النخعي كام أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )(

 ).318ص (البسملة : أبو شامة املقديس، انظر:  هو)(

 ).3/344(املجموع رشح املهذب :  انظر)(



 
 

. )( وأنس، وعّيل بِن أيب طالب، وَسُمَرة بِن ُجنُْدب

: أّما أبو هريرة، فوردت عنه أحاديُث داّلٌة عىل ذلك من ثالثة أوجه

 ما هو ُمسَتنَْبٌط من مّتَفٍق عىل صّحته، رواه البخاري : األول

 : ، ويف روايةٍ ) (» يف كل صالٍة قراءٌة «: ومسلم عن أيب هريرة قال/ 

 فام «: هريرة، قال أبو ) (» ال صالة إالّ بقراءة «: ، ويف رواية أخرى)  (» يقرُأ «

 فام «: ، ويف روايةٍ ) (» أعلنّاه لكم، وما أخفاه أخَفيْناه لكم أعلن رسوُل اهللا 

. ) (» أسمعناكم، وما أخفى منّا أخَفْيناه منكم أسمَعنا رسوُل اهللا 

. كلُّ هذه األلفاظ يف الصحيح، بعُضها يف الصحيحني، وبعُضها يف أحدمها

. نجهُر بام جهَر به، وُنِرسُّ ما أَرسَّ به: ومعناه

، فدلَّ عىل أّنه )(وقد ثبت عن أيب هريرة أّنه كان جيهر يف صالته بالبسملة

 . سمَع اجلهَر هبا من رسول اهللا 

                                                 
سمرة بن جندب بن هالل، الفزاري، حليف األنصار، صحايب جليل مشهور، تويف : هو )(

 ).2645: رقم(، وتقريب التهذيب )3/183(سري أعالم النبالء : انظر. هـ58سنة 

 )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة( هذه الرواية يف صحيح مسلم )(

 ).396: رقم(

 ).772: رقم( )باب القراءة يف الفجر/كتاب األذان( هذه الرواية يف صحيح البخاري )(

 .)اإلحالة السابقة( هذه الرواية يف صحيح مسلم )(

 .)اإلحالة السابقة( هذه الرواية أيضا يف صحيح مسلم )(
 .)اإلحالة السابقة( هذه الرواية يف صحيح البخاري )(
 ).153ص : انظر( سبق ذكر ختريج هذه الرواية )(

]ب10[



 
 

اجلهُر بالبسملة مذهٌب أليب : )(قال اخلطيُب أبو بكر احلافظ البغدادي

. هريرة، ُحِفظ عنه واشتهر به، ورواه عنه غُري واحٍد من أصحابه

ر: الوجه الثاين صلَّْيُت وراء أيب :  قال)(حديُث ُنَعْيم بن عبداهللا املَُجمِّ

﴿، ثم قرأ بأّم القرآن، حتى إذا بلغ ﴾﴿هريرة فقرأ 

﴾ اهللا أكرب، وإذا قام : آمني، ويقوُل كّلام سجد: آمني، وقال الناُس : قال

 والذي نفيس بيده إّين «: اهللا أكرب، ثم يقوُل إذا سلَّمَ : من اجللوس يف اإلثنني قال

.  »  ألَْشَبُهكم صالًة برسول اهللا 

.  )(، وابُن ُخَزْيَمة  يف صحيحه)(رواه النسائي يف سننه

 الرمحن فأّما اجلهُر ببسم اهللا: )("مصنَّفه يف البسملة"وقال ابُن ُخَزْيَمة يف 

 بإسناٍد ثابٍت مّتِصٍل، ال شكَّ الرحيم يف الصالة، فقد صحَّ وثبت عن النبّي 

وال ارتياَب عند أهل املعرفة باألخبار يف صّحة سنده واتِّصاله، فذكر هذا 

. احلديث

 «: أبو حاتم بن ِحّبان يف صحيحه، والداَرُقْطني يف سننه وقال: وأخرجه

. »حديث صحيح، وكلهم ثقات 

                                                 
 ).268ص (البسملة، أليب شامة :  يف كتابه يف البسملة، انظر)(

: انظر. املدين، موىل آل عمر، من ثقات التابعني، معروف بالرواية عن أيب هريرة:  هو)(

 ).7221: رقم(، وتقريب التهذيب )5/227(سري أعالم النبالء 

 ).906: رقم( )قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم/كتاب االفتتاح( سنن النسائي )(

 ).499: رقم/1/251( صحيح ابن خزيمة )(

 .فقد ذكر كالم ابن خزيمة بتاممه )255-254ص (البسملة، أليب شامة :  انظر)(



 
 

 هذا حديٌث «:  وقال)(ورواه احلاكُم يف املستدرك عىل الصحيحني

. »صحيٌح عىل رشط البخاري ومسلم 

. » كّلهم ثقات ُجمَْمٌع عىل عدالتهم ُحمَتجٌّ هبم يف الصحيح «: )(وقال الَبْيَهقي

أيب ما رواه الدارقطني يف سننه، من طريقني عن منصور بن : الثالث

، )(عبدالرمحن بن يعقوب/ ، عن العالء بن )(حّدثنا أبو ُأَوْيس:  قال)(ُمزاِحم

يُؤمُّ الناَس افتتح بـ وهو   أّنه كان إذا قرأ، عن أيب هريرة، عن النبّي )(عن أبيه

﴿﴾ هي آيٌة من كتاب اهللا، اقرؤوا إن « :، قال أبو هريرة 

. » شئُتم فاحتَة الكتاب، فإّهنا اآلية السابعة

                                                 
 ).1/357( املستدرك )(

 ).47-1/46(السنن الكربى :  انظر)(

. هـ235أبو نرص منصور بن أيب مزاحم بشري، الرتكي البغدادي، الكاتب، ثقة، تويف سنة : هو )(

، نرش دار الكتب العلمية ببريوت. ابن أيب حاتم: ، تأليفاجلرح والتعديل: انظر

 ).6955: رقم(، وتقريب التهذيب )8/170(

عبداهللا بن عبداهللا بن أويس، األصبحي املدين، صهر اإلمام مالك بن أنس، كان :  هو)(

، وتقريب )5/92(اجلرح والتعديل : انظر. هـ167صدوقا يف احلديث، تويف سنة 

 ).3434: رقم(التهذيب 

أبو شبل العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب، احلرقي املدين، حمّدث صدوق ربام :  هو)(

: رقم(، وتقريب التهذيب )6/186(سري أعالم النبالء : انظر. هـ130وهم، تويف بعد 

5282.( 

تقريب التهذيب : انظر. عبدالرمحن بن يعقوب، اجلهني املدين، موىل احلرقة، ثقة:  هو)(

 ).4073: رقم(



 
 

﴿ كان إذا أمَّ الناَس قرأ أّن النبّي : ويف رواية

﴾)( .

. » رجاُل إسناده كلُّهم ثقات «: قال الدارقطني

 كان جيهُر بـ أّن النبّي : ورد عن مجاعة عن أيب هريرة: )(وقال اخلطيُب 

﴿﴾  َويأمُر به، وذكَر هذا احلديث وقال بدَل قرأ :

. )(جهرَ 

﴿ جيهُر بقراءة كان النبّي : ، عن أيب هريرة قال)(وعن أيب حازم

﴾ )( .

وأّما حديُث أمِّ َسَلَمة، فرواه مجاعٌة من الثقات، عن ابن ُجَرْيج، عن 

﴿  ُيَقطُِّع قراءةَ كان رسوُل اهللا : ، عنها قالت)(عبداهللا بن أيب ُمَلْيَكة

                                                 
 ).1171: رقم/2/74(سنن الدارقطني :  انظر)(

 . هو اخلطيب البغدادي)(

 ).270ص (البسملة، أليب شامة :  انظر)(

ة، ثقة من أصحاب أيب هريرة، تويف يف خالفة عمر بن :  اسمه)( سلامن، الكويف، موىل َعزَّ

، وتقريب التهذيب )5/7(سري أعالم النبالء : انظر. هـ100عبدالعزيز قريبا من سنة 

 ).2492: رقم(

ضمن ست -168ص (خمترصه للذهبي :  أخرجه اخلطيب البغدادي يف البسملة، انظر)(

 .)رسائل

اسم أيب مليكة زهري، التيمي : عبداهللا بن عبيداهللا بن عبداهللا بن أيب مليكة، يقال:  هو)(

، )5/88(سري أعالم النبالء : انظر. هـ117املدين، ثقة فقيه من التابعني، تويف سنة 

 ).3477: رقم(وتقريب التهذيب 



 
 

   ﴾ .

 ﴿ : يقرأكان النبّي : ويف روايةٍ 

﴾  ًُيَقطُِّعها حرفًا حرفا .

.  إذا قرأ ُيَقطُِّع قراءَته آيًة آيةً كان رسوُل اهللا : ويف روايةٍ 

 :  وقال)(، والداَرُقْطني)(، وابُن ُخَزْيَمة)(رواه أبو داود
. » إسناُده كلُّهم ثقات، وهو إسناٌد صحيح «

 هو حديٌث صحيٌح عىل رشط البخاري «: )(وقال احلاكُم يف املستدرك

. »ومسلم 

﴿ : قرأ يف الصالةأّن رسول اهللا : ويف روايٍة عنها

﴾ ،ها آيًة  ﴾﴿ اثنتني، ﴾﴿ فعدَّ

﴿ أربَع آياٍت، وقال هكذا ﴾﴿ ثالَث آياٍت،

﴾  الراوي :  يعني–، ومجع مخَس أصابعه .-

عمر بن هارون : ، ويف سنده)(أخرجه ابُن ُخَزْيَمة يف صحيحه

. )(، وفيه كالٌم لبعض احلُّفاظ)(الَبْلخي

                                                 
 .، والرواية األوىل له)4001: رقم( )كتاب احلروف والقراءات( سنن أيب داود )(

 ).493: رقم/249-1/248( صحيح ابن خزيمة )(

 ).1175: رقم/2/76( سنن الدارقطني )(

 ).1/356( املستدرك )(

 ).493: رقم/249-1/248( صحيح ابن خزيمة )(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ194 عمر بن هارون بن يزيد، البرصي، تويف سنة )(



 
 

 قد رواها الطحاوي –قرأ يف الصالة :  وهي قوله–والزيادُة التي يف حديثه 

. ، وذكر هو والراوي له تأويالٍت ضعيفًة باطلةً )(من حديث ابن ُجَرْيٍج بسنده

، واحلاكُم يف )(وأما حديُث ابن عّباس، فرواه الداَرُقْطني يف سننه

كان رسوُل اهللا : ، بإسنادمها عن سعيد بن ُجَبْري، عن ابن عّباس قال)(املستدرك

 جيهُر بـ ﴿﴾ .

. » هذا إسناد صحيح، وليس له عّلٌة «:  قال احلاكم/

. ﴾﴿ جهر بـ أّن النبّي : ويف روايةٍ 

. » هذا إسناٌد صحيح، ليس يف رواته جتريح «:  وقال)(رواها الدارُقْطني

. ﴾﴿ يفتتُح الصالَة بـ كان النبّي : ويف روايةٍ 

. » إسناُده صحيح «:  وقال)(رواه أيضًا الداَرُقْطني

. » ليس إسناُده بذلك « : وقال)(وهذه الرواية رواها أيضًا الرتمذي

                                                 
 =

 ).5014: رقم(، وتقريب التهذيب )9/267(

مرتوك احلديث، وقال حييى بن :  قال فيه عبدالرمحن بن مهدي واإلمام أمحد والنسائي)(

ميزان االعتدال يف نقد الرجال : انظر. غري ثقة: كذاب خبيث، وقال أبو داود: معني

)3/228.( 

 ).1/199( رشح معاين اآلثار، للطحاوي )(

 ).1160: رقم/2/68( سنن الدارقطني )(

 ).1/208( مستدرك احلاكم )(

 ).1161: رقم/69-2/68( سنن الدارقطني )(

 ).1162: رقم/2/69( املصدر نفسه )(

]ب11[



 
 

 ؟ كيف كانت قراءُة النبّي : ُسئل: وأّما حديُث أنس، فرواه قتادُة قال

   ، ويمدُّ  ﴾﴿، يمدُّ  ﴾﴿ :كانت مدا، ثم قرأ: قال

﴿﴾  ُّويمد ،﴿﴾ .

. )(رواه البخاري يف صحيحه

 وفيه داللٌة عىل اجلهر ُمطلقًا، فتناول الصالَة وغَريها؛ ألّن قراءَة النبّي 

. لو اختلفت يف اجلهر بني حالَتْي الصالة وغريها لبيَّنَها أنٌس وملََا أطلَق جواَبه

 ذات يوٍم بني أظُهرنا إْذ أغفى بينا رسوُل اهللا :  قالوعن أنس 

ًام، فقلنا ُأنزلْت  «: قال! ما أضحكك يا رسول اهللا؟: إْغفاءًة، ثم رفع رأَسه متبسِّ

 ﴿ –:  فقرأ– عيلَّ آنفًا سورةٌ 

﴾إىل آخرها» ١: الكوثر  .

. )(رواه مسلم

. وهذا ترصيٌح باجلهر هبا خارَج الصالة، فكذا يف الصالة كسائر اآليات

صىلَّ معاويُة باملدينة صالًة جيهُر فيها بالقراءة، :  قالوعن أنٍس أيضا 

ألمِّ القرآن، ومل يقرأ هبا للسورة التي بعدها  ﴾﴿فقرأ 

حتى مىض تلك القراءة، ومل يكربِّ حتى هيوي حتى مىض تلك الصالة، فلّام سلَّم 

ْقَت الصالة، أم نسيت؟ فلّام ! يا معاوية: ناداه من شهد ذلك من املهاجرين أَرسَ

                                                 
 =

 .)245: رقم( )باب من رأى اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم/كتاب الصالة(جامع الرتمذي  )(

 ).5046: رقم( )باب مد القراءة/كتاب فضائل القرآن( صحيح البخاري )(

باب حجة من قال البسملة من أول كل سورة سوى /كتاب الصالة( صحيح مسلم )(

 ).400: رقم ()براءة



 
 

للتي بعد أّم القرآن، وكربَّ حتى  ﴾﴿صّىل بعد ذلك قرأ 

. هيوَي ساجداً 

.  بإسناده الصحيح)(رواه اإلمام الشافعي

. » هذا حديٌث صحيح عىل رشط مسلم «:  وقال)(ورواه احلاكم

أرسقَت ! يا معاوية: فناداه املهاجرون واألنصار حني سلَّم: ويف رواية

؟  ﴾﴿صالتك؟ أين 

.  بإسناٍد عىل َرشط مسلم)(رواه الشافعي

. ﴾﴿ جيهُر بالقراءة بـ كان النبّي : ويف روايةٍ 

. » إسناُده صالح «:  وقال)(رواه الداَرُقْطني

ّي العسقالين ِ صلَّيُت خلف :  قال)(ويف روايٍة عن حممد بن أيب الرسَّ

﴿والصبح، فكان جيهُر بـ/ املُْعَتِمر بن سليامن ما ال ُأحيص صالَة املغرب 

﴾  ما آلو : املُْعَتِمر يقولقبل فاحتة الكتاب وبعدها، وسمعُت

                                                 
طبع ونرش رشكة املطبوعات العلمية . حممد عابد السندي: ، ترتيبمسند الشافعي )(

 ).207: رقم/1/74(هـ، 1327بمرص، 

 ).1/233( مستدرك احلاكم )(

 ).208: رقم/1/74( مسند الشافعي )(

 ).1180: رقم/2/79( سنن الدارقطني )(

حممد بن أيب الرسي املتوكل بن عبدالرمحن، اهلاشمي العسقالين، صدوق له أوهام :  هو)(

، وتقريب التهذيب )11/161(سري أعالم النبالء : انظر. هـ238كثرية، تويف سنة 

 ).6303: رقم(

]أ12[



 
 

ما آلو إن اقتديُت بصالة أنس بن مالك، : إن اقتديُت بصالة أيب، وقال أيب

 . ما آلو إن اقتديُت بصالة رسول اهللا : وقال أنس

. » إسناُده كلُّهم ثقات «: )(قال الداَرُقْطني

 رواُة هذا احلديث عن آخرهم «:  وقال)(وأخرجه احلاكُم يف املستدرك

. »ثقات 

 جيهُر سمعُت رسوَل اهللا :  عن أنس قال)(ويف روايٍة عن رشيٍك 

. ﴾﴿بـ

. » رّواُته كلُّهم ثقات «:  وقال)(رواه احلاكمُ 

 ففي هذه األخبار معارَضٌة حلديث قتادة عن أنس «: )(قال احلاكمُ 

.  »السابق يف ترك قراءة البسملة 

وهو كام قال؛ ألّنه إذا صحَّ عنه ما ذكرناه قوالً وفعًال وروايًة، فكيف ُيَظنُّ 

. به أّنه يروي ما َيفهُم خالَفه، وهو مل يقتِد يف جهره هبا إالّ برسول اهللا 

إّين ال آلو :  عن أنس قال)( عن ثابت)(ففي الصحيحني عن ّمحاد بن زيد

                                                 
 ).1179: رقم/2/78( سنن الدارقطني )(

 ).234-1/233( املستدرك )(

أبو عبداهللا رشيك بن عبداهللا بن أيب نمر، املدين، صدوق، تويف يف حدود سنة :  هو)(

 ).2803: رقم(، وتقريب التهذيب )6/159(سري أعالم النبالء : انظر. هـ140

 ).1/233( املستدرك )(

 . املصدر نفسه)(

أبو إسامعيل محاد بن زيد بن درهم، اجلهضمي البرصي، ثقة ثبت فقيه، تويف سنة :  هو)(



 
 

َ بكم كام رأيُت رسوَل اهللا  . )( يصيلِّ بناآلو أْن ُأصيلِّ

 كان النبّي :  عنه قال)( ، فرواه الداَرُقْطني يف سننهوأّما حديُث عّيل 

. يف صالته ﴾﴿يقرأ 

. » هذا إسناٌد َعَلِويٌّ ال بأس به «: قال الداَرُقْطني

 واخلطيب )( والَبْيَهقي)(وأّما حديُث َسُمَرة، فأخرجه الداَرُقْطني

 كانت لرسول اهللا : ، عن احلسن، عن َسُمَرة قال)(بأسانيدهم، عن ُمحَْيد

، وسكتٌة إذا فرغ من القراءة،  ﴾﴿سكتتان، سكتٌة إذا قرأ 

. فأنكر ذلك ِعْمران بن ُحَصْني، فكتبوا إىل ُأَيبّ بن َكْعب، فكتب أْن صَدق َسُمَرة

. » كّلهم ثقات «: قال الداَرُقْطني

                                                 
 =

 ).1506: رقم(، وتقريب التهذيب )7/456(سري أعالم النبالء : انظر. هـ179

أبو حممد ثابت بن أسلم، البناين البرصي، ثقة عابد من التابعني، تويف بعد سنة :  هو)(
 ).818: رقم(، وتقريب التهذيب )5/220(سري أعالم النبالء : انظر. هـ120

: رقم( )باب املكث بني السجدتني/كتاب األذان(أخرجه البخاري يف صحيحه  )( ، ومسلم )821
: رقم( )باب اعتدال أركان الصالة وختفيفها يف متام/كتاب الصالة(يف صحيحه  472.( 

 ).1155: رقم/66-2/65( سنن الدارقطني )(

 ).1182: رقم/2/80( سنن الدارقطني )(

 ).196-2/195( سنن البيهقي الكربى )(

أبو عبيدة محيد بن أيب محيد، الطويل البرصي، اختلف يف اسم أبيه عىل نحو عرش :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ143هـ أو 142أقوال، ثقة عرف بالتدليس، تويف سنة 

 ).1553: رقم(، وتقريب التهذيب )6/163(



 
 

 )( رّواة هذا احلديث كّلهم ثقات، وكان عّيل بُن املديني«: وقال الَبْيَهقي

. »ُيْثبُِت سامَع احلسن من َسُمَرة 

: يعني،  ﴾﴿سكتٌة إذا قرأ :  قوله«: قال اخلطيب

. » إذا أراد أن يقرأ؛ ألّن السكتة إّنام هي قبل قراءة البسملة ال بعدها

كانوا يفتتحون الصالَة : وأّما اجلواُب عن استدالهلم بحديث أنس

كانوا يفتتحون بسورة الفاحتة ال : ، فهو أّن املرادَ ﴾﴿بـ

ٌ للجمع بني األدلَّة .  بالسورة، وهذا التأويل متعنيِّ

﴿فلم أسمْع أحدًا منهم يقرُأ : )( وأّما الروايُة التي يف مسلم/

﴾هي روايُة اللفظ األّول باملعنى الذي فهمه : ، فقال أصحاُبنا

الراوي، عّرب عنه عىل قدر فهمه وأخطَأ، ولو بلَّغ احلديَث بلفظه األّول ألصاَب، 

ج البخاري وأبو داود  فإّن اللفَظ األّوَل هو الذي اّتفَق احلُّفاُظ عليه، ومل ُخيَرِّ

. والرتمذّي غَريه، واملراُد به اسُم السورة

  كنّا نصّيل خلف النبّي «:  عن أنس قال)(ويبيِّنُه ما يف سنن الداَرُقْطني

. » فكانوا يستفتحون بأمِّ القرآن فيام ُجيَْهُر به وأيب بكر وعمر وعثامن 

. » هذا حديٌث صحيح «: قال الداَرُقْطني

                                                 
أبو احلسن عيل بن عبداهللا بن جعفر، السعدي موالهم، املديني البرصي، ثقة ثبت :  هو)(

سري أعالم النبالء : انظر. هـ234إمام، أعلم أهل عرصه باحلديث وعلله، تويف سنة 

 ).4794: رقم(، وتقريب التهذيب )11/41(

 . سبق خترجيها من صحيح مسلم)(

 ).1207: رقم/2/94( سنن الدارقطني )(

]ب12[



 
 

وهو دليٌل رصيٌح لتأويلنا، فقد ثبت اجلهُر بالبسملة عن أنس وغِريه كام 

. سبق، فال بدَّ من تأويل ما ظاهُره خالُف ذلك

ثم للناس يف تأوليه والكالِم عليه مخُس : )(قال الشيخ أبو حممد املقديس

: ُطُرق

أّنه ال جيوُز  -: )( وهو الذي أجاب به ابُن عبدالّرب واختاره–أحُدها 

نِه، واضطرابِه، واختالِف ألفاظه مع تغاير معانيها، قال وال : االحتجاُج به؛ لتلوُّ

﴿كانوا يفتتحون بِـ : حّجة يف يشٍء منها عندي؛ ألّنه قال مّرةً 

﴾  ًكانوا ال جيهرون بِـ: ، ومّرة﴿﴾ ًكانوا : ، ومّرة

-:  وقد ُسِئل عن ذلك –مل أسمْعهم يقرؤوهنا، ومّرًة قال : ال يقرؤوهنا، ومّرةً 

. )(كربُت ونسيُت 

فحاصُله أن نحكَم بتعارض الروايات، وال نجعَل بعَضها أوىل من بعض 

 يف معامل )(فنُسِقُط اجلميَع، ونظُري ما فعلوا يف حديث أنس هذا ما نقله اخلَّطايب

 )( يف املزارعة)(عن أمحد ابن َحنَْبل أّنه ردَّ حديَث رافع بن َخِديج: )(السنن

                                                 
 ).128ص - القسم الثاين(البسملة : أبو شامة املقديس، انظر:  هو)(

 ).230ص (اإلنصاف، البن عبدالرب :  انظر)(

 . مل أعثر عىل ختريج هذه الرواية)(

أبو سليامن ْمحد بن حممد بن إبراهيم، البستي اخلطايب، إمام عالمة، حافظ لغوي، :  هو)(

. معامل السنن يف رشح سنن أيب داود، وغريب احلديث: هـ، من مؤلفاته338تويف سنة 

 ).15/244(، والبداية والنهاية )17/23(سري أعالم النبالء : انظر

 ).5/54(معامل السنن :  انظر)(

رافع بن خديج بن عدّي، األويس األنصاري - أبو رافع:  ويقال–أبو عبداهللا :  هو)(



 
 

نه، فقال . )(هو حديٌث كثُري األلوان: الضطرابه وتلوُّ

ح بعُض ألفاظ هذه الروايات املختلفة عىل باقيها وُيَردَّ ما : الثانية أْن ُتَرجَّ

﴿خالفها إليها، وال نجد الرَجحاَن إالّ للرواية أّهنم كانوا يفتتحون بـ 

﴾ أي بالسورة ،  .

؛ ألّن أكثر الرواة عىل هذا )(وهذه طريقُة اإلمام الشافعي يف اجلواب عنه

. اللفظ

ليس يف هذه الروايات ما ينايف أحاديَث اجلهر الصحيحة : أن ُيقال: الثالثة

. السابقة، أّما الروايُة املتََّفق عليها فظاهرة

 فاملراُد به نفُي اجلهر الشديد الذي هنى اهللا عنه » ال جيهرون «: وأما قوله

: اإلرساء ﴾﴿ :بقوله

 اجلهَر الشديَد دون أصل اجلهر؛ بدليل أّنه هو روى اجلهَر ، فنَفى أنٌس  ١١٠

. )(يف حديٍث آخر
                                                 

 =
سري أعالم النبالء : انظر. هـ أو قبل ذلك74هـ أو 73املدين، صحايب جليل، تويف سنة 

 ).1871: رقم(، وتقريب التهذيب )3/181(

من كانت له أرض فليزرعها، وال يكرهيا بثلث وال بربع وال بطعام  «:  هو حديث)(

باب ما كان من /كتاب احلرث واملزارعة(، أخرجه البخاري يف صحيحه »مسمى 

ومسلم يف  )2339: رقم () يوايس بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرأصحاب النبي 

 ).1548: رقم( )باب كراء األرض بالطعام/كتاب البيوع(صحيحه 

 ).7/558(املغني، البن قدامة :  انظر)(

 ).130ص - القسم الثاين(البسملة، أليب شامة :  انظر)(

 . سبق خترجيه)(



 
 

ون «: وأّما روايُة من روى ، فلم ُيِرد حقيقَة اإلرسار وإّنام أراد به » ُيِرسُّ

َط املأموَر به الذي هو بالنسبة إىل اجلهر املَنْهيِّ عنه كاإلرسار ون التوسُّ .  ُيِرسُّ

. )(وهذه طريقُة اإلمام أيب بكر بن ُخَزْيَمة يف اجلواب عنه

ون بالبسملة دون : الرابعة أْن ُتَردَّ مجيُع الروايات إىل معنى أّهنم كانوا ُيِرسُّ

تركها، وقد ثبت اجلهُر هبا باألحاديث السابقة عن أنس، فكأّن أنسًا بالغ يف الرّد 

 وخلفائه فرأيُتهم أنا صلَّْيُت خلف النبّي : عىل من أنكَر اإلرسار هبا فقال

ون هبا،  أي وقع ذلك منهم مّرًة أو مّراٍت لبيان اجلواز، ومل ُيِرد الدوام؛ / ُيِرسُّ

. بدليل ما ثبت عنه من اجلهر روايًة وفعًال كام سبق

 فتكون أحاديُث أنس قد دلَّت عىل جواِز األمرين ووقوِعهام من النبّي 

اجلهُر، واإلرساُر، وهلذا اختلفْت أقواُل الصدر األّول يف ذلك، وهو : ومها

. كاالختالف يف األذان واإلقامة

. )(وهذا الوجه اختاره ابُن ُخَزْيَمة

. هذا عندي من االختالف املُباح، واجلهُر أَحبُّ إيلّ  :)(قال أبو حاتم بُن ِحّبان

 مل أسمْعهم « مل جيهر، و:  أي» مل يقرأ «: فعىل هذا معنى قول من روى

. جيهرون:  أي»يقرؤون 

                                                 
- القسم الثاين( وذلك يف كتابه يف البسملة، ونقل طرفًا من كالمه أبو شامة يف البسملة )(

 ).189-185ص 

 ).189-185ص - القسم الثاين( انظر كالمه يف البسملة، أليب شامة )(

القسم (البسملة، أليب شامة :  يف كتاب املستدل، الذي مجع فيه بني احلديث والفقه، انظر)(

 ).134ص - الثاين

]أ13[



 
 

نطق أنٌس بكّل هذه األلفاظ املروّية يف جمالس : أن يقال: الطريقة اخلامسة

دة، بحسب احلاجة إليها يف االستدالل والبيان . متعدِّ

 هّال محلُتم حديَث أنس عىل أّن آخر األمرين من رسول اهللا : فإن قيل

. ترُك اجلهر، بدليل أّنه حكى ذلك عن اخللفاء بعده

، فال خيتار - كام سبق –منع ذلك أّن اجلهر ُيروى عن أنس من فعله : قلنا

. لنفسه إالّ ما كان آخَر األمرين

وإْن ُرمنا ترجيَح اجلهر فيام : )(قال اإلمام أبو حممد املقديس رمحه اهللا تعاىل

حة بحذف البسملة : ُنقل عن أنس قلنا هذه الرواية التي انفرد هبا مسلم املَُرصِّ

وبعدم اجلهر هبا قد ُعلِّلْت وعوِرضْت بأحاديث اجلهر الثابتة عن أنس وغريه، 

والتعليُل ُخيرُجها من الصّحة إىل الضعف؛ ألّن من رشط الصحيح أالّ يكون 

ُفه  شاذا وال ُمَعلًَّال وإْن اّتصَل سنُده بنقل عدٍل ضابٍط عن مثله، فالتعليُل ُيَضعِّ

لَِع فيه عىل عّلٍة خِفيٍَّة، قادحٍة يف صّحتِه، كاشفٍة عن َوَهٍم لبعض رّواته،  لكونِه اطُّ

وال ينفُع حينئٍذ إخراُجه يف الصحيح؛ ألّنه يف نفس األمر ضعيٌف وقد خفي 

ضعُفه، وقد ختفى العلَُّة عىل أكثر احلُّفاظ ويعرُفها العدُد منهم؛ فكيف واألمُر هنا 

بالعكس، وهلذا امتنع البخاريُّ وغُريه من إخراجه، وقد ُعلِّل حديُث أنس هذا 

َلًة، وقال - بثامنية أوُجه،  -:  ثم ذكرها أبو حممد ُمَفصَّ

 يستفتُح بـ أكان رسوُل اهللا : سألُت أنساً : أّن أبا َسَلَمة قال: الثامُن منها

﴿﴾  بـ / أو﴿﴾إّنك : ؟ فقال

.  لتسألني عن يشٍء ما أحفُظه، وما سألني عنه أحٌد قبلك

                                                 
 ).141ص (البسملة، أليب شامة املقديس :  انظر)(



 
 

، والداَرُقْطني )(، وابُن ُخَزْيَمة يف كتابه)(رواه أمحد بن حنبل يف مسنده

. » إسناُده صحيح «:  وقال)(يف سننه

وهذا دليٌل عىل تَوقُِّف أنس وعدِم َجْزِمه بواحٍد من األمرين، وُروي عنه 

اجلزُم بكلِّ واحدٍة منهام، فاضطربْت أحاديُثه، وكلُّها صحيحٌة، فتعارضْت 

ح بعُضها فالرتجيُح للجهر؛ لكثرة أحاديثه، وألّهنا إثباٌت،  وسقطْت، وإْن ُرجِّ

ٌم عىل النفي، ولعّل النسياَن عرض له بعد ذلك .  فهو ُمَقدَّ

.  َمْن حفظ عنه حّجٌة عىل َمْن سأله يف حال نسيانه: )(قال ابُن عبدالربّ 

وأجاب الشيُخ اإلماُم أبو شامة رمحه اهللا تعاىل عن هذا بأّهنام مسألتان، 

فسؤاُل أيب َسَلَمة عن البسملة وتركِها، وسؤاُل قتادة عن االستفتاِح بأّي 

. )(سورة؟

. واهللا أعلم

ل، فقال أصحاُبنا واحلُّفاظُ  هو : وأّما اجلواُب عن حديث عبداهللا بن ُمَغفَّ

ل جمهوٌل )(حديٌث ضعيٌف  ، واملجهوُل ال تقوُم به )(؛ ألّن ابَن عبداهللا بن ُمَغفَّ

                                                 
 ).12700: رقم/127-20/126( مسند اإلمام أمحد )(

 . أي البسملة)(

 ).1208: رقم/2/94( سنن الدارقطني )(

 ).231ص (اإلنصاف :  انظر)(

 ).146ص - القسم الثاين(البسملة، أليب شامة :  انظر)(

نرش دار احلديث بالقاهرة، . الزيلعي: ، تأليفحاديث اهلدايةألنصب الراية :  انظر)(

)1/408.( 

 ).34/458(هتذيب الكامل :  انظر)(

]ب[



 
 

ُحّجٌة، وال ُيغرتُّ بكالم الرتمذي أّنه حديٌث حسٌن؛ ألّن مداَره عىل جمهول، ولو 

صحَّ لَوَجَب تأويُله مجعًا بينه وبني األدّلة السابقة، وذكر أصحاُبنا له تأويلني 

. )(اخترصُهتام

، )(أّن هذا ُمْرَسٌل : )(واجلواُب عن قول سعيد بن ُجَبْري إّن اجلهَر منسوٌخ 

ة فيه)(ُمْرَسٌل  . )(، فال ُحجَّ

ٱ وأنزل اهللا: وإْن كان قد ُروي عنه ُمتَِّصًال عن ابن عّباس، وقال

﴿﴾ ،فيسمَع املرشكون فيهزؤون ﴿﴾  عن

فخفض النبّي : ، ويف رواية ﴾﴿ أصحابك فال ُتسِمَعهم،

 ﴿﴾ )( .

فخفض هبا دون اجلهر الشديد -:  واهللا أعلم –يعني : )(قال الَبْيَهقي

. الذي يبُلُغ أسامَع املرشكني، وكان جيهُر هبا جهرًا ُيسِمُع أصحاَبه

؛ ألّن اهللا تعاىل كام هناه عن اجلهر هناه عن : )(قال أبو حممد وهذا هو احلقُّ

                                                 
ص - القسم الثاين(، والبسملة، أليب شامة )3/355(املجموع رشح املهذب :  انظر)(

208-210.( 

 ).155ص ( سبق خترجيه يف )(

نزهة : انظر . قال رسول اهللا : أن يقول التابعي سواء كان صغريا أو كبريا:  املرسل هو)(

 ).110ص (النظر رشح نخبة الفكر 

 ).221ص - القسم الثاين(البسملة، أليب شامة :  انظر)(

 ).298ص ( أخرجه البيهقي يف اخلالفيات كام يف البسملة، أليب شامة )(

 ).299ص (البسملة، أليب شامة :  انظر)(

 ).232ص - القسم الثاين(البسملة : أبو شامة املقديس، انظر:  هو)(



 
 

ُط بينهام، وليس هذا احلكُم ُخمتصا بالبسملة، بل كلُّ  املُخاَفتة، فلم يبق إالّ التوسُّ

. القرآن فيه سواءٌ 

ذ، فجواُبه أّن البسملة من الفاحتة، ومرسومٌة يف  وأّما قياُسهم عىل التَعوُّ

ذ . املصحف، بخالف التَعوُّ

ة فيه؛ )(اجلهُر بالبسملة بدعةٌ : قال بعُض التابعني: وأما قوُهلم ، فال ُحجَّ

العقيقُة : ألّنه ُخيِربُ عن اعتقاده ومذهبه، كام قال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل

ُسنٌَّة عند مجاهري العلامء؛ / ، ومها )(، وصالُة االستسقاء بدعةٌ )(بدعةٌ 

ًة عىل ُجمتهٍد  لألحاديث الصحيحة فيهام، ومذهُب واحٍد من الناس ال يكوُن ُحجَّ

ًة عىل األكثرين، مع ُخمالفته لألحاديث الصحيحة  واحٍد، فكيف يكون ُحجَّ

. السابقة، واهللا أعلم

                                                 
 . هو قول إبراهيم النخعي)(

 ).8/339(املجموع، للنووي :  انظر)(

: ابن عابدين، حتقيق: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، تأليف:  انظر)(

-هـ1423طبع عامل الكتب بالرياض، . عادل أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض

 ).2/184(م، 2003

]أ14[



 
 

: املقاُم الثاين

يف إعراب باقي الفاحتة 

 وبيان ألفاظها وقراءاهتا ومعانيها

اخلُرب، ﴾﴿باالبتداء، و﴾﴿ اجلمهوُر عىل رْفع: ﴾﴿ :قوله
.  ثابٌت : واجٌب، أو: والالُم ُمتعلِّقٌة بمحذوٍف، أي

 عىل أّنه مصدُر فعٍل حمذوٍف، )(بالنصب﴾﴿وُيقرأ : )(قال أبو البقاء

، )(أمحُد احلمَد، والرفُع َأْجَوُد؛ ألّن فيه عمومًا يف املعنى، وُيقرأ بكرس الدال: أي

، وهو ضعيٌف يف اآلية؛ ألّن فيه )(املِِعرية، وِرغيف: إِْتَباعًا لكرسة الالم، كام قالوا

، )(إتباَع اإلعراِب البناَء، ويف ذلك إبطاٌل لإلعراب؛ وُيقرأ بضمِّ الدال والالم
عىل إتباع الالم الداَل، وهو ضعيٌف أيضًا؛ ألّن الَم اجلرِّ متَِّصٌل بام بعده ُمنَفِصٌل 
عن الدال، وال نظري له يف حروف اجلّر املُفرَدة؛ إالّ أّن من قرأ به فرَّ من اخلروج 
من الضمِّ إىل الكرس وأجراه جمْرى املتَِّصل؛ ألّنه ال يكاد ُيستعَمُل احلمُد ُمنفردًا 

. عّام بعده، انتهى

: اخُتلِف فيها﴾﴿ والالُم يف

؛ إذ احلمُد يف احلقيقة كلُّه هللا، إْذ ما من )(فذهب مجاعٌة إىل أّهنا لالستغراق

                                                 
 ).5ص (التبيان يف إعراب القرآن : انظر) (

: الصفاقيس، حتقيق: ، تأليفاُملجيد يف إعراب القرآن اَملجيد: انظر. وهي قراءة سفيان بن عيينة) (

 ).50ص (م، 1992 ، 1نرش كلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس، ط. موسى حممد زنني

 .املصدر السابق: انظر. وهي قراءة احلسن البرصي) (

 ).23/355( )ر غ ف(، وتاج العروس )ع ي ر(لسان العرب : انظر) (

 ).50ص (املجيد : انظر. وهي قراءة إبراهيم بن أيب عبلة) (

معجم مصطلحات : اخلليل: انظر. تناول املعنى عىل سبيل الشمول: االستغراق هو) (



 
 

﴿ :خٍري إالّ وهو ُمولِيه، بوَسٍط أو غري وَسط، كام قال تعاىل

﴾٥٣: النحل )( .

َخمَْرشي إشارٌة إىل ماهّية احلمد : إّن الالَم فيه لتعريف اجلنس، ومعناه: )(وقال الزَّ

: التي يعلُمها كلُّ أحد، كام أّن تعريف الِعراك إشارٌة إىل ماهّية املعلوم لكّل أحد، والِعراكُ 

. أرسل اإلبل عىل هذه احلالة: االزدحاُم، بحيث يصطكُّ بعٌض بعضًا، أي

. الثناُء عىل اجلميل االختياري، من نعمٍة أو غريها: واحلمُد هو

. الثناُء عىل اجلميل ُمطَلقاً : واملَْدُح هو

. مدحُته: محدُته عىل ُحْسنِه؛ بل: محدُت زيدًا عىل علمه وَكَرمه، وال تقول: ُيقال

َخمَْرشي: وقيل . )(مها أخوان، قاله الزَّ

، ال أّهنام )(أراد أّهنام َأَخوان يف االشتقاق الكبري: )(قال الشيخ قطب الدين

                                                 
= 

طبع مكتبة لبنان . جورج عبداملسيح وهاين جورج تابري. د: ، تأليفالنحو العريب

 ).50ص (م، 1990-هـ1410 ، 1ببريوت، ط

 ).1/37(، والدر املصون )1/27(أنوار التنزيل : انظر) (

 ).1/50(الكشاف عن حقائق التنزيل : انظر) (

 ).1/47(الكشاف عن حقائق التنزيل ) (

خمطوط بمكتبة . قطب الدين الشريازي: ، تأليفحاشية القطب عىل الكشاف: انظر) (

. )ب-أ8ق (، )4373(مانيسا برتكيا برقم 

قطب الدين حممود بن مسعود بن مصلح، الفاريس الشريازي، قاٍض، عامل : وهو

حكمة اإلرشاق، االنتصاف يف : هـ، من مؤلفاته710بالعلوم العقلية، مفّرس، تويف سنة 

 ).188-7/187(، األعالم )4/339(الدرر الكامنة : انظر. رشح الكشاف

. هو أن يكون بني اللفظني تناسب يف اللفظ واملعنى دون الرتتيب: االشتقاق الكبري) (



 
 

مرتادفان، أّما أّهنام أخوان يف االشتقاق الكبري؛ فألّهنام متشاركان يف املعنى 

والرتكيب، أّما يف الرتكيب فظاهر، وأّما يف املعنى فألّن احلمَد هو الثناُء عىل 

اجلميل االختياري من نعمٍة وغريها، واملدُح هو الثناُء ُمطَلقًا، فهام متشاركان يف 

الثناء وهو الذكُر باخلري ُمطَلقًا، وأّما أّهنام ليسا بمرتادفني، فألّن احلمَد خيتصُّ بأهل 

العلم، بخالف املدح، وألنه شامٌل لألفعال االختيارّية وغريها واحلمُد ال يكون 

محدُت زيدًا عىل علمه : إالّ عىل األفعال االختيارّية من اإلحسان والفضائل، تقول

ه، بل مدحُته، فاملدُح  ه ورشاقِة َقدِّ وكرمه وال تقول محدُت زيدًا عىل صباحِة خدِّ

. أعمُّ من احلمد، كلُّ محٍد مدٌح وليس كلُّ مدٍح محدًا، انتهى

: )(ُمقاَبَلُة النِّعمة قوالً وَعَمًال واعتقادًا، قال: والشكرُ 

 أفادتكم النعامُء منّي ثالثة

             

با   يدي ولساين والضمري املُحجَّ

فهو َأَعمُّ منهام من وجٍه، وَأَخصُّ من آخر؛ ألّن احلمَد يكون يف مقابلة  

مة وغريها، وال يكون إالّ باللسان، والشكُر ال يكون إالّ يف مقابَلة النعمة، النع

 .١٣: سبأ﴾/﴿ :ويكون باللسان وغريه كام قلناه ، قال اهللا تعاىل

 رمحه اهللا تعاىل يف )(وقال شيُخنا أبو املحاسن يوسف بُن خطيب املنصورّية

                                                 
= 

 ).84ص (التعريفات : انظر

 .ومل ينسبه )1/47(ذكره يف الكشاف ) (

مجال الدين ألبو املحاسن يوسف بن احلسن بن حممد، املعروف بابن خطيب : هو) (
االهتامم يف رشح : هـ، من مؤلفاته809املنصورية، فقيه شافعي من أهل محاة، تويف سنة 

، وبغية )10/308(الضوء الالمع : انظر. أحاديث األحكام، ورشح ألفية ابن معطي
 ).2/355(الوعاة 

]ب14[



 
 

. إّن احلمَد يكون بالفعل أيضًا، وذكر له شاهداً : )(بعض مصنَّفاته

واحلمُد لفُظه لفُظ خَرب، كأّنه ُخيِربُ أّن املستِحقَّ للحمد هو اهللا، وفيه تعليُم 

قولوا احلمُد هللا، وفيه إشعاٌر بأّنه تعاىل حيٌّ قديٌر مريٌد عاِملٌ؛ إْذ : اخلْلق، تقديُره

ه إالّ من كان هذا شأُنه . احلمُد ال يستِحقُّ

، ثم ُجعل صفًة، كعَدل وخَصم، : ﴾﴿ :قوله تعاىل هو مصدر َربَّ ُيَربِّ

ه عىل الصفة أو البَدل ، وجرُّ .  وأصُله رابٌّ

. عىل النداء: وقرىء بالنصب، عىل إضامر أعني، وقيل

. وقرىء بالرفع، عىل إضامر هو

. )(قاله أبو البقاء الُعْكُربي

املالِك، والسيِّد، : )(ويف معناه أربعُة أقوال حكاها املاَوْرديُّ وغُريه
. واملَُدبِّر، واملَُريبِّ 

فهو من صفات - ألّنه مالٌك أو سيٌِّد - فإْن ُوصف اهللا تعاىل بأّنه ربٌّ 
. الذات

ُر خلِقه أو ُمَربِّيهم فهو من صفات فعله: وإْن قيل . ألّنه ُمَدبِّ
ومتى أدخلَت عليه األلَف والالَم فهو ُخمَتصٌّ باهللا تعاىل دون َخْلقه، وإن : )(قال

.ربُّ املال، وربُّ الدار: حذفت كان مشرتكًا فتقول  
هو مجُع عاَمل، وهو مجُع تصحيٍح ال واحد له من : ﴾﴿ :قوله تعاىل

: لفظه، واختلف العلامُء يف حقيقته
ين : فقال املتكلِّمون من أصحابنا وغُريهم ومجاعاٌت من أهل اللغة واملفرسِّ

                                                 
 .مل أعرف ما هو هذا املصنَّف) (
 ).5ص (التبيان : انظر) (

 ).1/207(، وتفسري ابن كثري )1/54(النكت والعيون : انظر) (

 .املصدر السابق) (



 
 

 ُ . )(كلُّ املخلوقات: العاَمل
. )(هم املالئكُة واإلنُس واجلنُّ : وقال مجاعةٌ 

املالئكُة واإلنُس واجلنُّ والشياطُني، قاله أبو : هو أربعُة أنواع: وقيل
. )( والفّراء)(ُعَبْيَدة

:  واختلفوا يف مبلغهم

سّتامئة يف البحر وأربعامئة يف :  هللا ألف عاملَ «: قال سعيُد بُن املسّيب

. )(»الَربّ 

أربعون ألفًا يف البحر، :  ثامنون ألف عاملَ «: )(وقال مقاتل بن حّيان

. )(»وأربعون ألفًا يف الَربّ 

                                                 
، وتفسري )145-1/144(، وتفسري الطربي )112-1/111(الكشف والبيان : انظر) (

 ).1/208(ابن كثري 

 .املصادر السابقة) (

معمر بن املثنى، التيمي موالهم البرصي، من كبار أئمة اللغة واألدب، تويف سنة : هو) (

سري أعالم النبالء : انظر. جماز القرآن، ونقائض جرير والفرزدق: هـ، من مؤلفاته209

 ).5/235(، ووفيات األعيان )9/445(

أبو زكريا حييى بن زياد بن عبداهللا، الديلمي الكويف الفراء، من أئمة التفسري : هو) (

سري : انظر. معاين القرآن، واملقصور واملمدود: هـ، من مؤلفاته207واللغة، تويف سنة 

 ).6/176(، ووفيات األعيان )10/118(أعالم النبالء 

 ).1/112(الكشف والبيان : انظر) (

أبو بسطام البلخي اخلّزاز، حمّدث ثقة من أهل التفسري، تويف يف حدود سنة : هو) (

 ).6915: رقم(، وتقريب التهذيب )6/340(سري أعالم النبالء : انظر. هـ150

 ).1/112(الكشف والبيان : انظر) (



 
 

 هللا ثامنية عرش ألف عاَمل، الدنيا عاَملٌ منها، وما العمران يف «: )(وقال َوْهٌب 

. )(»اخلراب إالّ كُفْسطاط يف صحراء 

 : ال حيُرص عدَد العاملني أحٌد إالّ اهللا، قال اهللا تعاىل«: )(وقال َكْعُب األحبار

. » ٣١: املدثر﴾﴿ :تعاىل

. )(العاَملُ بنو آدم خاّصًة، قاله احلسُني بُن الفضل وأبو معاذ النحوّي : وقيل

. )(النحوّي 

. هو الدنيا وما فيها: وقال آخرون

: واختلفوا يف اشتقاق العاملَ : )(قال الواحدي

ُمشَتقٌّ من العَالمة؛ ألّن كلَّ خملوق داللٌة وعالمٌة عىل وجود صانعه، : فقيل

فالعاَملُ اسٌم جلمع املخلوق، ودليُله استعامُل الناس يف قوهلم العاَمل ُحمَدث، وهذا قوُل 

                                                 
أبو عبداهللا وهب بن ُمنَبِّه بن كامل، اليامين الصنعاين، أخو مهام بن منبِّه، أخباري قصيص : هو) (

 ).7535: رقم(، والتقريب )4/544(السري . مشهور، تويف سنة بضع عرشة ومائة

 ).1/112(الكشف والبيان ) (

أبو إسحاق كعب بن ماتع احلمريي، كان من أهل اليمن فسكن الشام، من الرواة : هو) (

سري أعالم : انظر . الثقات، مشهور برواية اإلرسائيليات، مات يف خالفة عثامن 

 ).5684: رقم(، وتقريب التهذيب )494-3/489(النبالء 

له عناية هبذا الشأن، وله كتاب من تصنيفه يف : املروزي املقرىء، قال القفطي: هو) (

 ).4/185(إنباه الرواة بأنباء النحاة : انظر. القراءات، وعلُمه حسن

أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد، النيسابوري الشافعي، إمام علامء التفسري، تويف : هو) (

. الوجيز، والوسيط، والبسيط: التفاسري الثالثة املشهورة: هـ، من مؤلفاته468سنة 

 ).5/240(، وطبقات السبكي )18/339(سري أعالم النبالء : انظر



 
 

﴿ :احلسن وجماهد وقتادة، ودليُله من القرآن قوُل اهللا تعاىل

   ﴾٢٤ - ٢٣: الشعراء .

 َمْن يعِقُل خاّصًة، قاله ابُن – عىل هذا –ُمشَتقٌّ من الِعْلم، والعاملَون : وقيل

 ﴾ ﴿:؛ لقوله تعاىل)( واألزهري)(عّباس، واختاَره أبو َهْيَثم

. )(، وَمجَع العاملني ليُعمَّ األجناَس كلَّها١: الفرقان

 والنصُب والرفُع، وبكلٍّ /جيوز فيهام اجلرُّ : ﴾﴿ :قوله تعاىل

. )(- عىل ما ذكرنا يف رّب –قرىء 

: ﴾﴿ :قوله تعاىل

.  مالك:)( ويعقوُب )( والكِسائيُّ )(قرأ عاصمٌ 

                                                 
الفاخر يف : هـ، من مؤلفاته206الرازي، اشتهر بكنيته، كان من أئمة اللغة والنحو، تويف سنة : هو) (

(إنباه الرواة : انظر. اللغة، وزيادات معاين القرآن للفراء  ).2/329(، وبغية الوعاة )4/188

أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر، األزهري اللغوي، من كبار أئمة اللغة، كان : هو) (

سري : انظر. هتذيب اللغة، والتفسري: هـ، من مؤلفاته370شافعي املذهب، تويف سنة 

 ).3/63(، وطبقات السبكي )16/316(أعالم النبالء 

، خمطوط بمكتبة يوسف آغا بقونيا، ومل أجد ) أ7ق (التفسري البسيط، للواحدي : انظر) (

 .العبارة يف املطبوع

 ).5ص (التبيان، للعكربي : انظر) (

أبو بكر عاصم بن أيب النجود هبدلة، األسدي موالهم الكويف، من القراء السبع : هو) (

 ).1/346(، وغاية النهاية )5/256(سري أعالم النبالء : انظر. هـ127املشهورين، تويف سنة 

ب بالكسائي، من القراء : هو) ( أبو احلسن عيل بن محزة بن عبداهللا، األسدي الكويف امللقَّ

سري أعالم النبالء : انظر. هـ، وقيل غري ذلك189السبع، ومن علامء العربية، تويف سنة 

 ).1/535(، وغاية النهاية )9/131-134(

 ]أ15[



 
 

.  َملِك:وقرأ اآلَخرون

فْخذ، وكْتف، : ، وهو من ختفيف املكسور مثل)(وُقرىء بإسكان الالم

ه عىل الصفة والَبَدل من هللا،  وإضافُته عىل هذا َحمَْضٌة، وهو معرفٌة، فيكون جرُّ

. وال حذف فيه عىل هذا

وعىل قراءة األلف واجلّر يكون َنكَِرًة؛ ألّن اسم الفاعل إذا ُأريد به احلاَل أو 

ه عىل الَبَدل ال عىل الصفة؛ ألّن  االستقباَل ُجرَّ باإلضافة، فعىل هذا يكوُن َجرُّ

. املعرفة ال توَصف بالنكرة

مالِك يوِم : مالِك َأْمِر يوم الدين، أو: ويف الكالم َحْذُف مفعول، تقديُره

. الدين األمر

خرج عن الطرفّية؛ ألّنه ال يصحُّ فيه تقديُر يف؛ ألّهنا  ِ﴾﴿ وباإلضافة إىل

. تفصُل بني املضاف واملضاف إليه

وُيقرُأ مالَك بالنصب، عىل أن يكوَن بإضامر : )(قال أبو البقاء

أعني، أو حاالً، وأجاز قوٌم أن يكوَن نداًء؛ وُيقرأ بالرفع، عىل إضامر هو، 

عىل قراءة َمْن رفع الرمحن؛ وُيقرُأ مليك ﴾﴿ ويكون خربًا لـ

يوم الدين بالرفع والنصب واجلّر؛ وُيقرُأ مَلَك يوم، عىل أّنه فعٌل ويوم 

. مفعول أو ظرف
                                                 

= 
أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن زيد، احلرضمي موالهم البرصي، من القراء : هو) (

. هـ205العرش املشهوري، وبعض علامء القراءات يعّد قراءته من الشاّذ، تويف سنة 

 ).2/386(، وغاية النهاية )10/169(سري أعالم النبالء : انظر

 ).55ص (املجيد يف إعراب القرآن املجيد : انظر. هي رواية شاذة عن أيب عمرو البرصي) (

 ).6ص (التبيان : انظر) (



 
 

: )(ثم اختلفوا يف مالك وملِك

َفِرهني وفاِرهني، وَحِذرين وحاِذرين، : معنامها واحد، مثل: فقال قومٌ 

. ربُّ الدار ومالُكها: الرّب، يقال: ومعنامها

هو القادُر عىل اخرتاع األعيان من العَدم إىل : املالك وامللِك: وقيل

. الوجود، وال يقدُر عليه أحٌد غُري اهللا

مالك العبد والطري : مالِك َأْمجَُع وَأْوَسُع؛ ألّنه يقال: قال أبو ُعَبْيَدة

ملِك هذه األشياء؛ وألّنه ال يكوُن مالكًا ليشٍء إالّ وهو : والدواّب، وال يقال

. بُمْلكه، وقد يكوُن ملَِك اليشء وال يملُكه

ملِك أوىل؛ ألّن كلَّ ملٍِك مالٌك، وليس كلَّ مالٍك ملِكًا؛ وألّنه َأْوَفُق : وقال قومٌ 

﴿و ١١٦: املؤمنون﴾﴿ :لسائر القرآن، مثل قوله تعاىل

﴾و ،  ١: اجلمعة﴿﴾٢: الناس .

ي دِّ قايض يوم : ﴾﴿:)(قال ابُن عّباس ومقاتل والسُّ

 .)(احلساب

 ، ٣٦: التوبة﴾﴿ :احلساب، قال اهللا تعاىل:  الدين«: قال جماهد

. ) (» احلساب املستقيم: أي

، ويقع عىل اجلزاء يف اخلري والّرش مجيعًا، »اجلزاء :  الدين«: وقال قتادة

                                                 
 ).115-1/114(الكشف والبيان : انظر) (

، صدوق يف : هو) ( أبو حممد إسامعيل بن عبدالرمحن بن أيب كريمة، الكويف، مفرسِّ

 ).467: رقم(، والتقريب )5/264(السري : انظر. هـ127احلديث، تويف سنة 

 ).1/72(الدر املنثور : انظر) (

 ).1/114(الكشف والبيان : انظر) (



 
 

: )(كام َتدين ُتدان، ومنه قوُل الشاعر: يقال

 ومل يبق سوى العدوّ 

 

 ان ِدّناهم كام دانوا 

. » ال ينفُع فيه إالّ الدين / :﴾﴿«: قال حممد بن كعب الُقَرظي 

. َقَهْرُته فَذلَّ : ِدنُته فدان، أي: القهُر، ُيقاُل : الدينُ : وقيل

. يوُم الطاعة: الطاعُة، أي: الدينُ : وقيل

. )(الرشيعةُ : الدينُ : وقيل

. وُيطَلُق الديُن عىل معاٍن ُأخر يبُلُغ جمموُعها ثامنيَة عرش معنًى

أنشدنا شيُخنا اإلماُم احلافُظ العّالمُة ويلُّ الدين أبو ُزْرَعة أمحُد بُن اإلمام 

أنشدين :  بالقاهرة قال)(حافِظ اإلسالم َزْيِن الدين أيب الفضل العراقيُّ الشافِعيُّ 

:  يف معاين الدين لنفسه)(والدي

                                                 
خزانة : انظر. البيت من قصيدة للِفنْد شهل بن شيبان الزماين قاهلا يف حرب البسوس) (

عبدالسالم حممد : عبدالقادر البغدادي، حتقيق:  ولب لباب لسان العرب، تأليفاألدب

 ).3/431(م، 1997-هـ1418 ، 4نرش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط. هارون

 ).1/53(معامل التنزيل : انظر) (

وّيل الدين أبو زرعة أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني، ابن احلافظ العراقي،  فقيه : هو) (

اإلطراف بأوهام : هـ، من مؤلفاته826حمّدث، كان قاضيا للديار املرصية، تويف سنة 

، )1/336(الضوء الالمع : انظر. األطراف للمزي، وحترير الفتاوي، وغري ذلك

 ).1/72(والبدر الطالع 

زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن، العراقي، حافظ عامل : هو) (

التبرصة والتذكرة يف املصطلح، وتكملة رشح : هـ، من مؤلفاته806فقيه، تويف سنة 

 يف  حسن املحارضة، و)4/171(الضوء الالمع : انظر. سنن الرتمذي، وغري ذلك

طبع دار . حممد أبو الفضل إبراهيم: السيوطي، حتقيق: تاريخ مرص والقاهرة، تأليف

]ب15[



 
 

 وُيطلق الديُن عىل معاين

      

 املّلة اجلزاء احلساب الشان 

 وسرية سياسة عبادُة  

     

 توحيد التدبري قهٌر عادةُ  

 طاعة امللك القضاء 

 السلطان 

 حاٌل مكافأة وقوم دانوا 

وإّنام خصَّ يوَم الدين بالذكر مع كونه مالِكًا لألّيام كلِّها؛ ألّن األمالك  

 ﴾﴿ :يومئٍذ زائلٌة، فال ُمْلك وال أمَر إالّ له، قال اهللا تعاىل

﴿ :، وقال ١٦: غافر ﴾﴿: ، وقال ٢٦: الفرقان

﴾١٩: االنفطار)( .

وإجراُء هذه األوصاف عىل اهللا تعاىل، من كونه موِجدًا للعاملني، ربا هلم، 

ُمنِْعًام عليهم بالنعم كلِّها ظاهِرها وباطنِها عاجلِها وآجلِها، مالكًا ألمورهم يوَم 

الثواب والعقاب، للداللة عىل أّنه احلَقيُق باحلمد، ال أحَد أَحقُّ به منه؛ بل ال 

يَّتِه له ه عىل احلقيقة سواه؛ فإّن ترتَُّب احلُْكم عىل الوصف ُيشِعُر بِعلِّ ؛ )(يستحقُّ

 عىل أّنه من اّتصَف بتلك الصفات ال يستأِهُل ألَْن )(ولإلشعار بطريق املفهوم

                                                 
= 

 ).1/204(إحياء الكتب العربية بمرص، 

 .﴾﴿مل يكتب املؤّلف الواو من قوله ) (

 يف حتقيق إرشاد الفحول: انظر يف بيان أن ترتب احلكم عىل الوصف من مسالك العلة) (

طبع دار . سامي بن العريب األثري: الشوكاين، حتقيق: احلق من علم األصول، تأليف

، والبحر املحيط )2/889(م، 2000-هـ1421 ، 1الفضيلة بالرياض، ط

)5/201.( 

مفهوم موافقة، ومفهوم : ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق، وهو نوعان: املفهوم هو) (

 ).311ص (التعريفات : انظر. خمالفة



 
 

.  ُحيَمَد فضًال عن أْن ُيْعبَد، ليكوَن دليًال عىل ما بعده

.  فالوصُف األّوُل لبيان ما هو املوِجُب للحمد

ٌل بذلك ُخمتاٌر فيه، ليس يصدُر منه  والثاين والثالث للداللة عىل أّنه متفضِّ

. إلجياٍب بالذات أو وجوٍب عليه قضّية لسوابق األعامل حتى يستحقَّ به احلمدَ 

والرابع لتحقيق االختصاص؛ فإّنه مما ال ُتقَبُل الرشكُة فيه بوجٍه ما، 

. وتضمُني الوعد للحاِمدين والوعيد للُمعِرضني

: ﴾ٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱٱٿٱ﴿ /: قوله تعاىل

. اجلمهوُر عىل كْرس اهلمزة وتشديد الياء

، واألشَبه أْن يكون لغًة )(وُقرىء شاذا بفتح اهلمزة: )(قال أبو البقاء

، والوجُه فيه أّنه ُحِذف إحدى )(مسموعًة، وُقرىء بكْرس اهلمزة وختفيف الياء

اليائني الستثقال التكرير يف حرف العّلة، وقد جاء ذلك يف الشعر، قال 

: )(الَفَرْزَدق

 تنظَّرُت نرصًا والسامكني َأْهيُام

    

 عيلَّ مع الغيث اسَتَهلَّْت َمواطُره 

 
                                                 

 ).6ص (التبيان يف إعراب القرآن : انظر) (

املحتسب يف تبيني وجوه شواذ : نسب هذه القراءة ابُن جني إىل الفضل الرقايش، انظر) (

. عيل النجدي ناصف وآخرون: ابن جني، حتقيق:  واإليضاح عنها، تأليفالقراءات

 ).1/39(م، 1994-هـ1415طبع املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 

 ).1/40(املحتسب : نسبها ابُن جني إىل عمرو بن فائد، انظر) (
أبو فراس مهام بن غالب بن صعصعة، : وهو. )1/347(ديوان الفرزدق : انظر) (

وفيات األعيان : انظر. هـ126التميمي البرصي، كان أشعر أهل زمانه، تويف سنة 
 ).4/590(، وسري أعالم النبالء )6/86(

 ]أ16[



 
 

. بقْلب اهلمزة هاءً : ، يعني)(وقرىء ِهّياك: )(قال الَبْيضاوّي 

ا عند اخلليل وسيَبويه .   اسٌم ُمضَمرٌ )(وإِيَّ
فأّما الكاُف فحرُف ِخطاب عند سيَبويه ال َمْوضع هلا ، وال تكون اسًام؛ ألّهنا لو 

ا ُمضافًة إليها، واملُْضَمرات ال ُتضاف . كانْت اسًام لكانت إِيَّ
ا ُتشبِه املُْظَهر  ا إليه؛ ألّن إِيَّ وعند اخلليل هي اسٌم ُمْضَمٌر ُأضيفْت إِيَّ

مها عىل الفعل والفاعل، ولِطوِهلا بكثرة حروفها . لِتقدُّ
. إذا بلغ الرجُل الستِّني فإّياه وإِّيا الشواّب : وُحكِي عن العرب

إِّياك بكامهلا اسٌم، وهذا بعيد؛ ألّن هذا االسم خيتلُف : وقال الكوفّيون
. إّياَي، وإّياك، وإّياه: آخُره بحَسب اختالف املتكلِّم واملُخاَطب والغائب، فُيقال

. )(قاله أبو البقاء

 له، وهو حرٌف، وَمْوضُع إّياك )(الكاُف اسٌم، وإِّيا ِعامدٌ : وقال قومٌ : قال

.  َنْصب بنعُبد

: إّياك ِخطاٌب، واحلمد هللا عىل لفظ الَغْيبة، فكان األَْشَبه أن يكون: فإْن قيل

. إّياه

عادُة العرب الرجوُع من الَغْيَبة إىل اِخلطاب، ومن اِخلطاب إىل الَغْيَبة، : قيل

                                                 
 ).1/29(أنوار التنزيل : انظر) (
،  من كتاب البديع القرآنخمترص يف شواذ: نسبها ابُن خالويه إىل أيب السّوار الغنوي، انظر) (

 ).9ص (طبع مكتبة املتنبي بالقاهرة، . ابن خالويه: تأليف
أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب، الفاريس ثم البرصي، إمام النحو وحّجة العرب، : هو) (

 ).352-8/351(، والسري )360-2/346(إنباه الرواة : انظر. هـ180تويف سنة 
 ).7ص (التبيان : انظر) (

حممد عثامن، طبع مكتبة : أبو بكر الرساج، حتقيق: األصول يف النحو، تأليف: انظر) (

 ).2/152(م، 2009/هـ1430، 1الثقافة الدينية بالقاهرة، ط



 
 

. ومن الَغْيَبة إىل التكلُّم، ومن التكلُّم إىل الَغْيَبة

﴿ :وأّما الرجوُع من الَغْيَبة إىل اخلطاب، فكقوله تعاىل

 ﴾وكقول الشاعر ٢٢ - ٢١: اإلنسان ،)( :

 وآليُت ال أرثي هلا من كاللةٍ 

      

 وال من حًفى حتى تالقي حمّمدا 

﴿ :كقوله تعاىل: ومن اخلطاب إىل الَغْيَبة 

﴾٢٢: يونس .

ٱ :كقوله تعاىل:  وعكِسه–اْلتفات :  قيل فيه–ومن الَغْيَبة إىل التكّلم 

﴿﴾ وكقول امرىء الَقْيس ٩: فاطر ،)( :

 تطاول ليُلك باإلثِمدِ 

      

 ونام اخلِيلُّ ومل ترُقد 

 وباَت وباتْت له ليلةٌ  

       

 كليلِة ذي العاِئِر األَْرَمدِ  

 وذلك من نبأٍ جاءين 

         

ُته عن أيب األْسَود   وُخربِّ

: ويف شعر امرىء القيس هذا ثالثُة اْلتفاتات 

قوُله ليُلك، وهو اْلتفاٌت من التكلُّم إىل اخلطاب؛ ألّنه ُخياطُِب : أحُدها

. نفَسه

، ففيه اْلتفاٌت من اخلطاب إىل : والثاين ه أن يقول بِتُّ يف قوله باَت، وحقُّ

. الَغْيَبة

. والثالث يف قوله جاءين، وهو اْلتفاٌت من الَغْيَبة إىل التكلُّم
                                                 

طبع املطبعة . حممد حممد حسني. د: ديوانه الكبري، حتقيق: البيت لألعشى، انظر) (

 ).135ص (النموذجية بمرص، 

 ).135ص (م، 1958طبع مرص . حممد أبو الفضل إبراهيم: ، حتقيقديوان امرىء القيس: انظر) (



 
 

. فاحلاِصل أّن أنواع االْلتفات سّتٌة، واهللا أعلم

وجيوز أْن يكون فيه اْلتفاٌت من التكلُّم للغيبة بقوله وبات؛ ألّنه ُخياطِب 

. نفَسه

: )(قال الشيخ قطب الدين الرازي رمحه اهللا تعاىل:  وفائدُة االْلتفات هنا/

مة، وهو أّن -  يعني االلتفات –وبيان الفائدة يف هذا املَْوِضع  موقوٌف عىل مقدِّ

كلَّ يشٍء ُمَعلَّم موجود عىل الرتتيب، فإذا ُعلِم أّوالً يوجُد فصل له متيٌُّز وظهوٌر 

ر بوجٍه آخر فال شّك أّنه يريُد ذلك التميُّز والظهور عند  عند العقل، ثّم إذا ُتُصوِّ

كّلام يزداُد وجُه العلم يزداُد ظهوُره، حتى يصري كأّنه حاِرصٌ : ، وهكذا)(الفطر

د هذا فنقول ملّا ذكر : عنده فُيخاطُبه، فالغائُب رّبام يصُري حارضًا باآلخرة؛ إذا متهَّ

احلمَد هللا تصّور موجودًا هو املعبود باحلّق حقيٌق باحلمد والثناء، فله امتياٌز 

املالك، العاملني، :  ومعنى الرّب –وانكشاٌف عند العقل؛ ثّم ملا ذكر ربَّ العاملني 

 علَمه مالكًا جلميع املُمكِنات، قد –املُمكِنات العاملِة واملُمكِنات املعلومة : معناه

حصل عنده أّنه ُمبدىٌء جلميع املُمكِنات موِجٌد هلا، فال شكَّ أّنه يزيد ذلك 

ر أنه مبدٌأ جلميع الكامالت الفائضة  االنكشاف؛ ثّم ملّا ذكر الرمحن الرحيم ُتُصوِّ

عىل املمكنات، كام أن وجودها منه، ثم ملا ذكر مالك يوم الدين تبّني أن كونه 

مبدئا جلميع املوجودات والكامالت ال خيتصُّ بالدنيا، بل كام أنه مالُك األمور 

كلٍّها يف الدنيا كذلك هو مالُك األمور كلِّها يوَم الدين، فربام يزيد ذلك 

االنكشاف بحيث حيرضه مشاهدًا له خياطُبه إياك نعبد، ففائدُة اخلطاب التنبيُه 

، بحيث إذا وصل إىل  ٍل قلبي وحضوٍر تامٍّ عىل أن القراءَة ينبغي أن تكون بتأمُّ

                                                 
 .)أ14-ب13ق (يف حاشية القطب عىل الكشاف ) (

 .العقل: يف خمطوطة حاشية القطب) (

]ب16[



 
 

ُح للخطاب، وإليه اإلشارة بقوله  «: خامتة الصفات حصل له االنكشاُف املصحِّ

.  انتهى،»ال صالة إال بحضور القلب 

. ﴾﴿ واجلمهوُر عىل فتح النون من

. ، وهي لغةٌ )(وقرىء بكْرسها

نسَتْعِون نسَتْفِعُل من الَعْون، فاسُتثِقَلْت الكرسُة عىل الواو فنُِقَلت : وأصُله

. )(إىل الَعْني، ثم ُقلَِبْت ياًء لسكوهنا واْنكِسار ما قبَلها، هذا إعراُهبا

طريٌق ُمَعبَّد أي ُمَذلَّل، : فالعبادُة غايُة اخلضوع والتذلُّل، ومنه: وأّما املعنى

وثوٌب ذو َعَبَدة إذا كان يف غاية الصفاقة، ولذلك ال ُيسَتعَمُل إالّ يف اخلضوع هللا 

. تعاىل

نطلُب منك املعونَة عىل : طلُب املعونة عىل العبادة، أي: واالستعانةُ 

. عبادتك، أو طلُب املعونة يف املهّامت كلِّها

والضمُري املُستكِّن يف الفعلني للقارىء وَمن معه من احلََفَظة وحارضي 

دين، أدرَج عبادَته يف تضاعيِف عبادهتم، وخلط  اجلامعة، أو له ولسائر املوحِّ

عت اجلامعة . حاجَته بحاجتهم، ولعّلها ُتقَبُل بَركُتها وُجياُب إليها، وهلذا ُرشِ

م املفعوُل  : وُقدِّ

 : للتعظيِم واالهتامِم والداللِة عىل احلَْرص؛ ولذلك قال ابُن عّباس

                                                 
الكشاف عن : انظر. قرأ هبا عبيد بن عمري وزّر بن حبيش وحييى بن وثاب وطائفة) (

 ).1/141(، والبحر املحيط )1/120(حقائق التنزيل 

 ).7ص (التبيان يف إعراب القرآن : انظر) (



 
 

. )(» وال نعبُد غَريك «

ٌم يف الوجود . وتقديِم ما هو ُمَقدَّ

والتنبيِه عىل أّن العابَد ينبغي أن يكون نظُره إىل املعبود أّوالً وبالذات، ومنه 

إىل العبادة، ال من حيُث إّهنا عبادٌة صَدَرْت عنه؛ بل من حيث إّهنا نسبٌة رشيفٌة 

إليه، وُوْصَلٌة بينه وبني احلّق، فإّن العارف إّنام حيقُّ وصوُله إذا استغرَق يف 

مالحظة جناب القدس وغاب عّام عداه، حتى إّنه ال يالحُظ نفَسه وال حاالً من 

ل ما حكاه اهللا  أحواهلا إالّ من حيُث إّهنا مالحَظٌة له ومنتِسبٌة إليه، ولذلك ُفضِّ

ٱ :، عىل ما حكاه عن كليمه قال ٤٠: التوبة﴾﴿ عن حبيبه حني قال

﴿﴾٦٢: الشعراء .

ر الضمُري للتنصيص عىل أّنه املُسَتعاُن ال غري . وُكرِّ

ِمل َقّدَم ذكَر العبادة عىل االستعانة واالستعانُة تكون قبل العبادة؟ : فإن قيل

هذا يلزم من جعل االستطاعَة قبل الفعل، ونحن بحمد : قيل: قال البغوي

اهللا نجعُل التوفيَق واالستطاعَة مع الفعل، فال فرق بني التقديِم والتأخري، 

 ذكر مجلَة العبادة أّوال ثم ذكر ما هو من /االستعانُة نوُع تعبُّد، فكأّنه : ويقال

. )(تفاصيلها، انتهى كالُم البغوي

                                                 
، عن ابن )1/29(وابن أيب حاتم يف تفسريه  )1/159(أخرج ابن جرير يف نفسريه ) (

إياك (: قل يا حممد :  قال جربيل ملحمد «: قال )إياك نعبد(عباس يف قوله تعاىل 

 .»إياك نوّحد ونخاف ونرجو يا رّبنا، ال غَريك  : )نعبد

 ).1/54(معامل التنزيل : انظر) (

 ]أ17[



 
 

مت العبادُة عىل االستعانة ليوافق رؤوس اآلي، : )(]الَبْيضاِوّي [وقال  وُقدِّ

. وُيعَلُم منه أّن تقديم الوسيلة عىل طلب احلاجة َأْدعى إىل اإلجابة

حًا واعتدادًا : وأقول: قال ملا نسب املتكلُِّم العبادَة إىل نفسه َأْوهم ذلك تبجُّ

َبه بقوله  ليدلَّ عىل أّن العبادَة أيضًا مما  ژٿٱٱٿٱٱژٱ منه بام يصدُر عنه، فعقَّ

. ال تتمُّ وال تسَتتُِب إالّ بمعونٍة منه وتوفيٍق 

. نعبُدك ُمستعينني بك: الواُو للحال، واملعنى: وقيل

:  ژٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱژٱ :قوله تعاىل

. هو فعُل أمٍر من اهلَْدي

 َهْدُي : اهلَْدُي رضبان: )("املقصد األسنى" يف )(قال الُقْرُطبِّي 

،  ٧: الرعد﴾﴿ :ضاللٍة وهو الذي تقدُر عليه الرسُل، قال تعاىل

، وَهْدُي توفيٍق وتأييٍد  ٥٢: الشورى﴾﴿: وقال

ه أيب  وعصمٍة وهذا انفرد به سبحانه وتعاىل، قال اهللا لنبيِّه يف حقِّ عمِّ

.  ٥٦: القصص﴾﴿ :طالب

                                                 
 ).1/29(أنوار التنزيل : وانظر. ما بني املعقوفتني سقط من قلم املصنّف سهواً ) (

أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر، األنصاري اخلزرجي األندليس، من كبار : هو) (

اجلامع ألحكام القرآن، : هـ، من مؤلفاته671املفّرسين، عاش بمرص وتويف سنة 

، وطبقات )2/122(الوايف بالوفيات : انظر. والتذكرة بأحوال املوت وأمور اآلخرة

 ).2/65(املفرسين للداوودي 

حممد حسن . د.أ: القرطبي، حتقيق: ، تأليفاألسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى: انظر) (

م، 1995-هـ1416 ، 1طبع دار الصحابة بطنطا، ط. جبل وطارق أمحد حممد

 .بتّرصف من املصنّف )1/377-378(



 
 

 :وقد تِرُد اهلدايُة واملراُد هبا اإلرشاُد، قال اهللا تعاىل: قال إماُم احلرمني

﴿﴾وقال ٥: حممد ، :﴿﴾٢٣: الصافات .

ٌر، وُحكِي فيه التأنيُث، ُيقال هذه هدٌي مستقيمة، وهو : واهلَْدُي ُمذكَّ

ى بنفسه وبالالم وبإىل، فمن األول قوله تعاىل ، ﴾﴿ :يتعدَّ

ٱ: ، ومن الثالث ٣٥: يونس﴾﴿: ومن الثاين

﴿﴾٢٣: الصافات. 

نحو : وذكر بعُض أهل العلم أّن اهلَْدَي وقع يف القرآن عىل أنواٍع كثرية

. )(العرشين نوعاً 

؛ : )(وقال الَبْيضاِوّي رمحه اهللا تعاىل ُع أنواعًا ال ُحيصيها عدٌّ وهدايُة اهللا تتنوَّ

: لكنّها تنحرص يف أجناس مرتتِّبة

ُن املرُء من االهتداء إىل مصاحله، : األول إفاضة الِقَوى التي هبا يتمكَّ

. كالقّوة العقلّية، واحلواّس الباطنة، واملشاعر الظاهرة

 نصُب الدالئِل الفارقة بني احلّق والباطل والصالح والفساد، : والثاين

﴿: ، وقال تعاىل ١٠: البلد﴾﴿ :وإليه أشار حيث قال/ 

﴾١٧: فصلت. 

 :اهلدايُة بإرساِل الرُسل وإنزاِل الكُتب، وإّياها عنى بقوله: والثالث

﴿﴾وقوله تعاىل ٧٣: األنبياء  :﴿

﴾ ٩: اإلرساء. 

                                                 
 . مل أعثر عىل قائل هذا القول) (

 ).1/30(أنوار التنزيل : انظر) (

]ب17[



 
 

بالوحي أن يكشف عىل قلوهبم الرسائر، وُيرهيِم األشياء كام هي، : والرابع

واإلهلام واملنامات الصادقة، وهذا قسٌم خيتصُّ بنَْيله األنبياء واألولياء، وإّياه عنى 

﴿: وقوله ، ٩٠: األنعام  ﴾﴿ :بقوله

﴾ ٦٩: العنكبوت  .

إّما زيادة ما ُمنِحوه من اهلدى والثبات عليه، أو حصول : فاملطلوب

َبة عليه، فإذا قاله العارُف الواصُل عنى به أْرِشْدنا طريَق السري فيك : املراتب املَرتَّ

ليمحَو عنّا ظلامِت أحوالنا، ومتيَط غواَيش أبداننا، لنستيضَء بنور ُقدسك فنراك 

. بنورك

ل،  واألمُر والدعاُء يتشاركان لفظًا ومعنًى، ويتفاوتان باالستعالء والّتسفُّ

. بالرتبة: وقيل

ي  ط اليشَء إذا بلعه، وُسمِّ اط بالسني هو األصل؛ ألّنه من َرسَ والرسِّ

َي لقًام؛ ألّنه  الطريُق رساطًا جلََريان الناس فيه كَجَريان املُبَتَلع، ولذلك ُسمِّ

.  )(يلتقُمهم

.  جاء به عىل األصل– )(، ويعقوب)(ابُن كثري:  وهو–فمن قرأه بالسني 

                                                 
(، والدر املصون يف إعراب الكتاب املكنون )س ر ط(لسان العرب : انظر) ( 1/64-65.( 

مّكّي :  وعللها وحججها، تأليفالكشف عن وجوه القراءات السبع: يف رواية ُقنُْبٍل عنه، انظر) (

 ).1/34(م، 1997-هـ1418 ، 5طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. ابن أيب طالب

أبو معبد عبداهللا بن كثري بن عمرو، الكناين الداري املكي، مقرىء أهل مكة، من : وابن كثري هو

 ، و)319-5/318(سري أعالم النبالء : انظر. هـ122القراء السبعة املشهورين، تويف سنة 

نرش . چطيار آلتي قوال. د: الذهبي، حتقيق:  عىل الطبقات واألعصار، تأليفمعرفة القراء الكبار

 ).1/197(م، 1995-هـ1416 ، 1مركز البحوث اإلسالمية بإستانبول، ط



 
 

، والسُني )( قَلَب السني صادًا لُِتجانَس الطَاء يف اإلطباق)( قرأه بالصادِ ومن

.  )( واهلْمس)(ُتشاِرك الصاَد يف الصفري

 قلَب السَني زايًا؛ ألّن الزاَي والسَني من حروف )(ومن قرأ بالزاي

. )(الصفري، والزاُي َأْشَبُه بالطاِء ألّهنام جمهورتان

                                                 
= 
ابن اجلزري، تصحيح : ، تأليفالنرش يف القراءات العرش: يف رواية ُرَوْيٍس عنه، انظر) (

 ).1/271(طبع دار الكتب العلمية ببريوت، . عيل حممد الضّباع: ومراجعة

 ).1/272(املصدر السابق : وهم مجهوُر القراء غري محزة، انظر) (

م نطُق : اإلطباق هو) ( أن ترفع يف النطق طريف اللسان إىل احلنك األعىل ُمطبِقًا له فُيفخَّ

املعجم : انظر. الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: احلرف، وحروف اإلطباق أربعة هي

 ، 4نرش مكتبة الرشوق الدولية، ط. جممع اللغة العربية بمرص: الوسيط، إعداد

أبو : ، تأليف اللباب يف علل البناء واإلعراب، و)550ص (م، 2004-هـ1425

طبع دار الفكر املعارص ببريوت ودار . غازي خمتار طليامت: البقاء العكربي، حتقيق

 ).347-2/346(م، 1995-هـ1416 ، 1الفكر بدمشق، ط

الزاي، : صوٌت خيرُج من بني ثنايا اللسان وطرفه عند النطق بحروف: الصفري هو) (

طبع جممع . أمحد بن أمحد الطويل: ، تأليففن الرتتيل وعلومه: انظر. والسني، والصاد

م، 1999-هـ1420، 1طباعة املصحف باملدينة ومركز امللك فيصل بالرياض، ط

)2/588.( 

فحثه : جريان النَفس مع احلرف عند النطق به ساكنًا، وحروفه جمموعة يف عبارة: اهلمس هو) (

 ).1/202(، والنرش يف القراءات العرش )2/579(املصدر السابق : انظر. شخص سكت

 ).1/272(النرش يف القراءات العرش : انظر. هي قراءة محزة يف بعض الروايات عنه) (

انحباس جري النَفس مع احلرف عند النطق به، ويكون يف مجيع احلروف : اجلهر هو) (

 .املصدرين السابقني: انظر. عدا حروَف اهلمس



 
 

.  قصد أن جيعَلها بني اجلْهر واإلطباق)( الصاَد زاياً )(ومن َأَشمَّ 

وقرأ محزُة باإلشامم، وقرأ اجلمهوُر بالصاد وهو املختار؛ ملوافقة 

. )(املصحف

ٱٱُمْسَتْقِوم، ثم عمل فيه ما ذكرنا يف: وأصل املستقيم

. )(ژٿژٱ

الرساط القويم، وجيوز أن يكون بمعنى : وُمْسَتْفِعل هنا بمعنى فعيل، أي

. الثابت: القائم، أي

ط، كُكُتب، وهو كالطريق يف التذكري والتأنيث: ومجُع الرساط . ُرسُ

. )(» هو اإلسالم «: )(قال ابُن عّباس وجابر :  ژٹٱٱٹٱٱژٱ و

«)( .
                                                 

. هتيئة الشفتني بالتلفظ بالضم، ولكن ال يتلفظ به تنبيها عىل ضم ما قبلها:  اإلشامم هو)(

 ).83ص (التعريفات : انظر

(الكشف عن وجوه القراءات السبع : محزة بن حبيب الزيات، يف رواية َخَلٍف عنه، انظر: وهو) ( 1/34.( 

، والنرش يف القراءات العرش )1/65(الدر املصون يف إعراب الكتاب املكنون : انظر) (

)1/271-272( 

 ).207ص (: انظر) (

جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام، األنصاري ثم السلمي، صحايب ابن صحايب، : هو) (

سري أعالم النبالء : انظر. هـ70 ، تويف بعد سنة ُمكثٌِر من الرواية عن النبي 

 ).879: رقم(، وتقريب التهذيب )3/189(

وعن جابر أخرجه . )1/174(األثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (

الدر املنثور : وانظر. )259-2/258(واحلاكم يف املستدرك  )1/173(ابن جرير 

)1/76.( 



 
 

. )(وهو قوُل مقاتل

. )(» هو القرآن «: وقال ابُن مسعود

. )(»  كتاُب اهللا/: الرصاُط املستقيم «: وروي عن عّيل مرفوعاً 

. )(» طريُق اجلنّة «: وقال سعيُد بُن ُجَبْري 

. )(» طريُق السنّة واجلامعة «: )(وقال َسْهُل بُن عبداهللا

. )(»  طريُق النبّي «: )(وقال َبْكُر بُن عبداهللا املَُزين

. )(» رسوُل اهللا وصاحباه «:  واحلسنُ )(وقال أبو العالية

                                                 
 )1/54(معامل التنزيل : انظر) (

 ).2/258(واحلاكم يف املستدرك  )1/173(أخرجه ابن جرير ) (

: رقم( )باب ما جاء يف فضل القرآن/كتاب فضائل القرآن(أخرجه الرتمذي يف جامعه ) (

). 1/172(، وابن جرير يف تفسريه )10/482(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )2906

 .وإسناده ضعيف جدا ألنه فيه راويني جمهولني وراويًا ضعيفاً 

 .طريق احلق: )1/120(، ويف الكشف والبيان )1/54(معامل التنزيل : انظر) (

، من كبار الزّهاد، : هو) ( ث مفرسِّ أبو حممد سهل بن عبداهللا بن يونس، التسرتي الصويف، حمدِّ

 ).1/210(، وطبقات املفرسين )13/330(سري أعالم النبالء : انظر. هـ283تويف سنة 

ألن البدعة ال تكون : ، وفيه زيادة قوله)1/121(أخرجه الثعلبي يف الكشف والبيان ) (

 .مستقيمة

أبو عبداهللا بكر بن عبداهللا بن عمرو، من التابعني الثقات من أقران احلسن البرصي : هو) (

، وتقريب )4/532(سري أعالم النبالء : انظر. هـ106وابن سريين، تويف سنة 

 ).751: رقم(التهذيب 

 ).1/54(معامل التنزيل : انظر) (

ُرَفْيع بن ِمْهران، الرياحي، إمام مقرىء مفرسِّ من التابعني، وكان قد أدرك زمن : هو) (

 ]أ18[



 
 

الذين يعبدون اهللا ويستعينون من اهللا مؤمنون باهللا ال َحماَلة، فهم : فإن قيل

مهتدون، فكيف يطلبون اهلدايَة وطَلُب احلاصل ُحمال؟ 

إّن املراَد طلُب زيادة اهلدى، أو طلُب الثبات، واأللطاُف عنده : فاجلواُب 

الوسائُل واألسباُب التي خيتار هبا املَُكلَُّف الطاعَة تركًا أو إثباتًا، أو يقرُب منها 

َبةً  َلًة، وإالّ فُمَقرِّ نه يف احلالني، فإن كانت األسباُب تاّمًة ُتسّمى ُحمَصِّ . مع متكُّ

 ناقًال له عن )(هكذا ذكر السؤاَل واجلواَب الشيُخ قطُب الدين الرازّي 

. )(الزخمرشي

وعىل ما ذهبنا إليه ال سؤال؛ ألّن املؤمنني وإن : )(ثم قال قطُب الدين

 وهي السعاداُت األبدّية –كانوا ُمهتدين يف عقائدهم وأعامهلم إالّ أّن مطالَبهم 

َمِدّية  ْ  ال حتُصُل إالّ هبداية اهللا إىل الطريق املستقيم إليها، فال بّد –والكامالُت الرسَّ

. من طلبها

                                                 
= 

: هـ، وقيل90 ، تويف سنة  وهو شاّب، وأسلم يف خالفة أيب بكر الصديق النبي 

 ).1964(، وتقريب التهذيب )4/207(سري أعالم النبالء : انظر. هـ93

، وزاد السيوطي يف الدر املنثور )1/21(وابن أيب حاتم  )1/175(أخرجه ابن جرير ) (

) 2/259(وأخرجه احلاكم . عبد بن محيد وابن عدي وابن عساكر: نسبته إىل )1/79(

 .من طريق أيب العالية عن ابن عباس ريض اهللا عنهام

 .)ب-أ10ق (حاشية القطب عىل الكشاف : انظر) (

 وهم –ومعنى طلب اهلداية : ، وعبارته فيه)1/121(الكشاف للزخمرشي : انظر) (

 . طلُب زيادة اهلدى بمنح اإللطاف–مهتدون 

 .)ب10ق (حاشية القطب عىل الكشاف : انظر) (



 
 

،  ژٹٱٱٹٱٱژٱ  من)(هو َبَدٌل :  ژڤٱٱڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱژٱ :قوُله تعاىل

، وهو يف حكم تكرير العامل من حيُث إّنه املقصوُد بالنسبة،  »)(وهو َبَدُل الُكل

وفائدُته التوكيُد والتنصيُص عىل أّن طريَق املسلمني هو املَشهوُد عليه باالستقامة 

عىل آَكِد وجٍه وأْبَلِغه؛ ألّنه ُجِعل كالتفسري والبيان له، وكأّنه من البنيِّ الذي ال 

. )(خفاء فيه أّن الطريَق املستقيَم طريُق املؤمنني، والَبَدُل واملُْبَدل كلٌّ منهام معرفة

. ، والعائُد عليه اهلاُء وامليمُ  ژٱٱٱڤژٱ  اسٌم موصول، وِصَلُته ژٱٱڤژٱ و

 ُ والغَرُض من وضع الذي َوْصُف املعارف باجلمل؛ ألّن اجلمل تفرسِّ

. ، والنكراُت ال توصف هبا املعرفةُ )(النكراِت 

واأللُف والالُم يف الذي زائدتان، وتعريُفها بالصلة، أال ترى أّن َمْن وما 

َفهام بالصلة . معرفتان وال الم فيهام، فدلَّ أّن تعرُّ

اللذيُّون؛ ألّن واحَده الذي، إالّ أّن ياَء اجلمع ُحذَفْت : واألصُل يف الذين

.  لئّال يلتقَي ساكنان)(باألصل

 ،  ومن العرب من جيعُله يف /والذين بالياء يف كّل حال؛ ألّنه اسٌم َمبنيٌّ

الرفع بالواو ويف اجلّر والنصب بالياء، كام جعلوا تثنيَته باأللف يف الرفع وبالياء 

                                                 
ابن : قطر الندى ورشحه، تأليف: انظر. تابٌع، مقصوٌد باحلكم، بال واسطة: البدل هو) (

حممد حميي الدين عبداحلميد، طبع املكتبة العرصية ببريوت، : هشام األنصاري، حتقيق

 ).309ص (م، 2005/هـ1425

 .املصدر السابق. عبارٌة عّام الثاين فيه عُني األول: بدل الكل هو) (

 ).67-1/66(الدر املصون : انظر) (

 .واملصنف ينقل هنا منه. بالنكرات: يف التبيان يف إعراب القرآن) (

 .حذفت ياء األصل: يف التبيان للعكربي) (

]ب18[



 
 

. يف اجلّر والنصب

. )(وُقِرىء رصاط من أنعمت عليهم

: ويف الذي مخُس لغات

. ، بالم مفتوحة من غري الم التعريف، وقد ُقرىء به شاذا)(الَّذي: أحدها

. الذْي، بسكون الياء: والثانية

. بحذفها وإبقاء كرسة الذال: والثالثة

. حذف الياء وإسكان الذال: والرابعة

َدة: واخلامسة . بياٍء مشدَّ

.  )(وقرأ محزُة عليهم وإليهم ولدهيم بضمِّ هائها

﴿ وضمَّ يعقوُب كلَّ هاٍء قبلها ياٌء ساكنٌة تثنيًة ومجعًا، إالّ قوله

﴾ ١٢: املمتحنة )(  .

. )(وقرأ اآلخرون بكرسها

                                                 
: رقم/2/533( ، أخرجها سعيد بن منصور يف سننه هي قراءة عمر بن اخلطاب ) (

 ).285-1/284(وابن أيب داود يف املصاحف  )176

 .لذي: )9ص (يف التبيان للعكربي ) (

نرش . أوتويرتزل: أبو سعيد الداين، تصحيح: ، تأليفالتيسري يف القراءات السبع: انظر) (

 ).19ص (م، 1984-هـ1404 ، 2دار الكتاب العريب ببريوت، ط

، وفيه أنه انفرد ابن مهران عن يعقوب )1/273(النرش يف القراءات العرش : انظر) (

: حممد بن رشيح الرعيني، حتقيق: ، تأليفمفردة يعقوب: بقراءهتا بضم اهلاء، وانظر

 ).77-76ص (طبع اجلامعة اإلسالمية باملدينة، . مهدي دهيم

 ).1/273(النرش يف القراءات العرش : انظر) (



 
 

ها إىل األصل مضمومًة عند االنفراد، ومن كَرس فألجل  فمن ضمَّ اهلاَء ردَّ

. )(الياء الساكنة، والكرسُة أخُت الياء

وضمَّ ابُن كثري كلَّ ميِم مجٍع ُمشَبعًا يف الوصل، إذا مل يْلَقها ساكٌن، فإْن 

. )(لِقَيها ساكٌن فال ُيشبعُ 

. )( خيريِّ )(ونافعٌ 

ْته ألُف وصٍل، وقبل اهلاِء كٌرس أو )(وضمَّ وْرٌش   عند ألف القطع، وإذا تلقَّ

. )(أو ياٌء ساكنة

، وكرسها أبو عمرو ، وكذلك يعقوب )(وضمَّ اهلاَء وامليَم محزُة والكسائيُّ

                                                 
، )1/5(معاين القرآن للفراء : ، وانظر)123-1/122(النقل من الكشف والبيان ) (

 ).36-1/35(والكشف عن وجوه القراءات السبع 

 ).1/273(النرش يف القراءات العرش : ، وانظر)1/54(النقل من معامل التنزيل ) (

أبو ُرَوْيم نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم، الليثي موالهم املدين، قارىء أهل : هو) (

سري أعالم النبالء : انظر. هـ169املدينة، من القراء السبعة املشهورين، تويف سنة 

 ).334-2/330(، وغاية النهاية )7/336-338(

 ).1/273(النرش يف القراءات العرش : انظر) (

عثامن بن سعيد بن عبداهللا، شيخ القراء بمرص، روى القراءة عن نافع املدين، تويف : هو) (

 ).503-1/502(، وغاية النهاية )296-9/295(السري : انظر. هـ197سنة 

 ).1/274(، والنرش يف القراءات العرش )1/55(معامل التنزيل ) (

أبو عمرو بن أيب العالء، املازين البرصي، اسمه زّبان، مقرىء أهل البرصة، من : هو) (

-6/407(سري أعالم النبالء : انظر. هـ121القراءة السبعة املشهورين، تويف سنة 

 ).292-1/288(، وغاية النهاية )410



 
 

. )(يعقوب إذا انكَرس ما قبله

ون بضمِّ امليم وكرس اهلاء؛ ألْجل الياء، أو لِكْرس ما قبلها  واآلخرون ُيِقرُّ

. )(وضمِّ امليِم عىل األصل

ها اإلنساُن، : واإلنعامُ  إيصاُل النعمة، وهي يف األصل احلالُة التي يستلذُّ

ه من النعمة وهي الدين . فُأطلِقْت ملِا يستلذُّ

﴿ :وإْن كانت ال ُحتىص كام قال تعاىل- ونَِعُم اهللا 

﴾ دنيوّي : تنحُرص يف جنسني: )(قال الَبْيضاوّي : –  ١٨: النحل و، ٣٤: إبراهيم

روحاّين؛ لنْفخ : َمْوِهبّي وَكْسبي، واملَْوِهبّي قسامن: وُأخروّي، واألول قسامن

الروح فيه، وإرشاِقه بالعقل وما يتبُعه من القوى كالفهم والفكر والنطق، 

وِجسامّين؛ لَتْخليق البَدن والقوى احلاّلة فيه واهلْيئات العارضة له من الصّحة 

تزكيُة النفس عن الرذائل، وَحتلِّيها باألخالق : وكامل األعضاء، والَكْسبّي 

واملََلكات الفاضلة، وتَزيُّن البدن باهلْيئات املطبوعة واحلُىل املُستحسنَة، وحصول 

 : اجلاه واملال، والثاين

بني / ئه يف أعىل ِعلِّيِّني مع املالئكة املَُقرَّ  أْن يغفر ما فرط منه، ويرىض عنه، وُيبوِّ

أبَد اآلبدين، واملراد هو القسم األخري وما يكون ُوْصلًة إىل َنْيله من القسم 

. اآلخر، فإّن ما عدا ذلك يشرتُك فيه املؤمُن والكافرُ 

. مننَْت عليهم باهلداية والتوفيق: أي ژٱڦٱڤژٱ: )(وقال البَغِوّي 

                                                 
 ).1/274(انظر هذه القراءات يف النرش ) (

 ).1/36(الكشف عن وجوه القراءات السبع : انظر) (

 ).1/31(أنوار التنزيل : انظر) (

 ).1/54(يف معامل التنزيل ) (
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، وهم )(منَنَْت عليهم بالثبات عىل اإليامن واالستقامة: قال ِعْكِرَمة

. األنبياء

هم كلُّ من ثبََّته اهللا عىل اإليامن من النبّيني واملؤمنني الذي ذكرهم اهللا يف : وقيل

. ٦٩:  النساء،اآلية﴾﴿ قوله

وا دينهم: وقال ابُن عّباس . )(هم قوُم موسى وعيسى قبل أْن غريَّ

. )( ومْن معههم النبّي : )(وقال عبدالرمحن بن زيد

. )(هم آُل رسول اهللا وأبو بكر وعمر: وقال أبو العالية

. )( وأهُل بيتههم أصحاُب رسول اهللا : )(وقال َشْهر بُن َحْوَشب

. ُيقرُأ باجلرّ :  ژٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦژٱ :قوله تعاىل

: وفيه ثالثة أوُجه: )(قال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل
                                                 

 .وهو منسوب إليه عند البغوي. مل أعثر عىل خترجيه عن عكرمة) (

 ).1/122(الكشف والبيان : انظر) (

هـ، من 182عبدالرمحن بن زيد بن أسلم، من مفرسِّ من رواة احلديث، تويف سنة : هو) (

، وتقريب )8/349(سري أعالم النبالء : انظر. التفسري، والناسخ واملنسوخ: مؤلفاته

 ).3890: رقم(التهذيب 

 ).1/178(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (

 ).1/54(معامل التنزيل : انظر) (

أبو سعيد، األشعري الشامي، موىل أسامء بنت يزيد ريض اهللا عنها، من كبار علامء ) (

، وتقريب التهذيب )4/372(سري أعالم النبالء : انظر. هـ112التابعني، تويف سنة 

 ).2846: رقم(

 ).1/122(الكشف والبيان : انظر) (

 ).10-9ص (التبيان يف إعراب القرآن ) (



 
 

.  ژٱٱڤژٱ أّنه َبَدل من: أحدها

.  ژٱٱڦژٱ أّنه َبَدل من اهلاء وامليم يف: والثاين

. أّنه صفة للذين: والثالث

ف باإلضافة، فال يصحُّ أن يكون : فإن قلَت  الذين معرفٌة، وغري ال يتعرَّ

: صفًة له، ففيه جوابان

َفْت باإلضافة، : األول ين وكانا معرفتني تعرَّ أّن غًريا إذا وقعت بني ُمَتضادَّ

عجبُت من احلركة غِري السكون، وكذلك األمُر هنا؛ ألّن املُنَْعَم عليه : كقولك

. واملغضوَب عليه ُمَتضاّدان

قريٌب من النكرة؛ ألّنه مل ُيقَصْد به فضُل قوٍم  ژٱٱڤژٱ أنّ : اجلواب الثاين

قريبٌة من املعرفة احلاصلة هلا باإلضافة، فكلُّ  ژڦٱٱڦژٱ بأعياهنم، و

. واحٍد منهام فيه إهباٌم من وجٍه واختصاٌص من وجه

: ، وفيه ثالثُة أوُجه)(بالنصب ژٱٱڦژٱ وُيقرأُ 

، وَيضُعُف أن  ژڤژٱ أّنه حاٌل من اهلاء وامليم، فالعامل فيها: أحدها

 أن يعمل /ال يصُلُح  ژٱٱٹژٱ ؛ ألّنه ُمضاٌف إليه، و ژٱٱڤژٱ يكون حاالً من

، ويعمل فيهام معنى  ژٱٱڤژٱ بنفسه يف احلال، وقد قيل إّنه ينتِصُب عىل احلال من

. اإلضافة

. ، أو من اهلاء وامليم ژٱٱڤژٱ أنه ينتِصُب عىل االستثناء من: والوجه الثاين

. أّنه ينتِصُب بإضامر أعني: والثالث
                                                 

إىل عمر وابن مسعود وعيل  )1/29(نسب هذه القراءة أبو حيان يف البحر املحيط ) (

 .وعبداهللا بن الزبري ريض اهللا عنهم
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مفعوٌل من غضب عليه، وهو الزم، والقائُم مقاَم :  ژڦٱٱژٱو 

ژٱ غِري الفريق املغضوب، وال ضمري يف: ، والتقدير ژڦژٱ :الفاعل

الفريق : ؛ لِقيام اجلاّر واملجرور مقاَم الفاعل، ولذلك مل جيتمْع فيقال ژڦ

. املغضوبني؛ ألّن اسَم الفاعل واملفعول إذا عمل فيام بعده مل ُجيَمْع مجَع السالمة

. انتهى كالُم أيب البقاء

. ثَوراُن النفس إرادًة لالنتقام: والغَضُب 

يٌَّة وهي أّن األعراض النفسانّية، كالرمحة، والفرح،  وهنا قاعدٌة كلِّ

والرسور، واحلياء، واملْكر، واِخلداع، واالستهزاء، والغضب، أوائُل غاياٍت، فإذا 

.  ُوِصف اهللا تعاىل بيشٍء منها يكون حمموالً عىل الغايات ال عىل البدايات

ُك الروُح إىل  فالغضُب َمَثًال كيفّيٌة َتعِرُض للنفس بسببها يغيل الدُم وتتحرَّ

خارٍج دفعًا للمكروه وطَلبًا لالنتقام، فابتداؤه غلياُن الدم وحركُة الروح، وغايُته 

إرادُة االنتقام من املغضوب عليه، فهو يف حقِّ اهللا تعاىل حمموٌل عىل إرادة االنتقام 

.  ال عىل غليان الدم

وأيضًا احلياُء له أّوٌل وهو انكساٌر حيُصُل يف النفس، وله غايٌة وهو ترُك 

. )(القول، فلفُظ احلياء يف حقِّ اهللا تعاىل ُحيمُل عىل ترك الفعل ال عىل االنكسار

                                                 
 هي من – نقًال عن الفخر الرازي –هذه القاعدة التي ذكرها املؤلف ومثل هلا هنا ) (

والصواب الذي . حجج األشاعرة يف تأويل الصفات االختيارية مثل التي ذكرها هنا

عليه السلف من الصحابة والتابعني واألئمة األولني أّن اهللا تعاىل موصوٌف هبذه 

الصفات كام يليق هبا جالله وعظمُته، وأهنا ال ُتشبُِه اّتصاف املخلوقني هبا، كام أّن ذات اهللا 

تعاىل ال تشبه ذوات املخلوقني، فنُثبُِتها هللا تعاىل من غري تكييٍف وال متثيٍل وال تأويل، وَنكُِل 

 . )فام بعدها- 6/217(جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر. حقيقَتها إليه سبحانه وتعاىل



 
 

. )(وهذه قاعدٌة رشيفٌة يف هذا الباب

﴿)(منهم: هم اليهود؛ لقوله تعاىل: قيل: واملغضوُب عليهم

﴾ ٦٠: املائدة .

. وغضُب اهللا تعاىل ال يلحُق املؤمنني، إّنام يلحُق الكافرين: )(قال البغوي

ٱال زائدٌة عند البرصيِّني للتوكيد، لتأكيد ما يف:  ژڄٱٱڄٱژ :قوله تعاىل

. ال املغضوب عليهم وال الضاّلني: من معنى النفي، فكأّنه قال ژٱڦٱژ

جئُت بال يشٍء، فأدخلوا عليها : وعند الكوفّيني هي بمعنى غري، كام قالوا

. )(وغري الضاّلني: حرَف اجلّر، فيكون هلا حكُم غري، وقرىء

وأجاب البرصّيون عن هذا بأّن ال دخلْت للمعنى، فتخّطاها العامُل كام 

. )(يتخّطى األلَف والالمَ 

.  ژٱٱڄژٱ  يف/واجلمهوُر عىل ترك اهلمز 

ْختِياينّ   هبمزٍة مفتوحٍة، وهي لغٌة فاشيٌة يف العرب يف كلِّ )(وقرأ أّيوُب السَّ

                                                 
 ).1/27(نقلها املؤلف من مفاتيح الغيب للفخر الرازي ) (

: هذه الكلمة زيادة من املؤّلف قد ظنَّها من اآلية، وليست منها، ولعله قصد أن يكتب) (

 .، وال تظهر هكذا من خّطه)فيهم(

 ).1/55(معامل التنزيل ) (

 .)من أنعمت عليهم(:  ، وقد تقّدم خترجيها ضمن قراءتهقرأ هبا عمر بن اخلطاب ) (

 ).10ص (التبيان يف إعراب القرآن : انظر) (

أبو بكر أيوب بن أيب متيمة كيسان، العنزي موالهم، البرصي، عامل حافظ عابد من : هو) (

، وتقريب )6/15(سري أعالم النبالء : انظر. هـ131صغار التابعني، تويف سنة 

 ).610: رقم(التهذيب 
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ٌد، نحو ضاّل، وداّبة، وجاّن، والعّلُة يف ذلك أّنه : ألٍف وقع بعدها حرٌف ُمَشدَّ

. )(قَلَب األلَف مهزًة ليفتح حركَتها لئّال جيمَع بني ساكنني

ِملَ دخلْت ال هنا؟ والقاعدُة أّن ال بعد الواو العاطفة ال ُتذكُر إالّ : فإن قيل

ما جاء زيٌد وال عمرو، وههنا : جاء زيٌد وال عمرو، بل: يف سياق النفي، فال ُيقال

. قد جاء ال بعد الواو العاطفة يف غري سياق النفي

إّن زيدًا غُري : أّن يف غري معنى النفي كام تقّدم، وهلذا جاز: فاجلواب

إّن زيدًا مثُل ضارٍب؛ ألّن املُضاَف : ال ضارب، بخالف: ضارٍب؛ ألّنه يف معنى

َم عليه معموُل املُضاف إليه ُم املُضاَف، فبطريق األَْوىل أْن ال يتقدَّ . إليه ال يتقدَّ

ضلَّ املاُء يف اللبن إذا هلك : وأصُل الضالل اهلالُك والَغْيبوبُة، يقال

. )(وغاب

هم النصارى؛ ألّن اهللا تعاىل حكم عىل النصارى بالضالل  ژڄژٱو

﴿ٱٱٱٱٱ:، كام حكم عىل اليهود فقال ٧٧: املائدة ﴾﴿ :فقال

﴾ ٦٠: املائدة .

عن  ژٱٱڄٱٱڄژٱ  بالبدعة  ژٱٱڦٱٱڦژٱٱٱٱٱ:وقال سهُل بُن عبداهللا

. ) (السنّة

إذا علمَت ذلك، فاعلْم أّنه ُيَسنُّ للقارىء أن يقوَل بعد فراغه من قراءة 

آمني، مفصوالً عن الفاحتة بسكتٍة، سواًء أكان يف الصالة أو يف غريها، : الفاحتة

                                                 
 ).1/46(املحتسب البن جني : انظر) (

 .)ض ل ل(لسان العرب : انظر) (

 ).1/55(معامل التنزيل : انظر) (



 
 

.  لكْن يف الصالة آَكدُ 

: والدليُل عليه

 إذا فرغ من كان رسوُل اهللا :  قالما رواه الداَرُقْطني، عن أيب ُهَرْيَرة 

.  » آمني «: قراءة أّم القرآن رفَع صوَته وقال

.  ) (» إسناُده حسن «: قال الداَرُقْطني

. ) (»  عىل رشط الشيخني«: وصّححه ابُن ِحّبان واحلاكُم أيضًا، وزاد احلاكمُ 

ڦٱٱڦٱٱژٱ :إذا قال اإلمام «:  قال عن النبّي وعن أيب ُهَرْيَرة 

َم : فقولوا ژڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱ آمني، فإّنه من وافق قوُله قوَل املالئكة ُغِفَر له ما تقدَّ

. ) (» من ذنبه

كَتُة الفاِصَلُة بني وآمني خفيفًة جدا؛ لُِيعلَم أّن  ژٱٱڄژٱ وتكوُن السَّ

. آمني ليست بقرآٍن، فإّهنا ليسْت بقرآٍن بإمجاع املسلمني

: وفيها مخُس لغات

. باملّد وختفيف امليم: إحداها

. بالقرص وختفيف امليم: والثانية

. باملّد واإلمالة: والثالثة

باملّد وتشديد امليم، وهي ضعيفٌة ُمنَْكَرٌة، وقد نصَّ ابُن : والرابعة

                                                 
 ).1274: رقم/1/134(سنن الدارقطني ) (

 ).1/223(ومستدرك احلاكم  )1806: رقم/5/111(صحيح ابن حبان : انظر) (

، )796: رقم( )باب فضل اللهم ربنا ولك احلمد/كتاب األذان(أخرجه البخاري يف صحيحه ) (

: رقم( )باب التسميع والتحميد والتأمني/كتاب الصالة(ومسلم يف صحيحه  409.( 



 
 

يت كِّ . )( ومجاعٌة عىل أّهنا من َحلْن العوام)(السِّ

بالقرص وتشديد امليم، وهي ضعيفٌة، حكاها الشيُخ تاُج الدين : واخلامسةُ 

ن)( عن ابن األَْنبارّي )("اإلقليد"  يف)(الِفْركاُح   ومل أَرها يف: )(، قال ابُن املُّلقِّ

. )("زاهره"

                                                 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، البغدادي، شيخ العربية وحجتها يف : هو) (

وفيات : انظر. إصالح املنطق، وأدب الكاتب: هـ، من مؤلفاته204زمانه، تويف سنة 

 ).12/16(، وسري أعالم النبالء )6/395(األعيان 

يت، حتقيق: ، تأليفإصالح املنطق: انظر) ( كِّ أمحد حممد شاكر وعبدالسالم : ابن السِّ

وانظر أقوال الفقهاء يف حكم . )179ص (، 3طبع دار املعارف بمرص، ط. هارون

 ).3/370(القراءة هبا يف املجموع للنووي 

تاج الدين أبو حممد عبدالرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري، من فقهاء الشافعية وجمتهدهيم، : هو) (

اإلقليد لدرء التقليد، ورشح : هـ، من مؤلفاته690مرصي األصل نزل دمشق وتويف هبا سنة 

(، وطبقات السبكي )414ص /هـ690-681(تاريخ اإلسالم : انظر. الورقات 8/163.( 

.أليب إسحاق الشريازي )التنبيه يف الفقه(، وهو يف رشح )اإلقليد لدرء التقليد(: عنوانه الكامل) (  

أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار، إمام حافظ، مقرىء من كبار علامء النحو واللغة : هو) (

البيان يف إعراب القرآن، واإلنصاف يف : هـ، من مؤلفاته304: يف زمانه، تويف سنة

 ). 3/201(، وإنباه الرواه )15/274(سري أعالم النبالء : انظر. النحو

رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد، األنصاري الشافعي، من كبار علامء : هو) (

هـ، من 804احلديث والفقه والتاريخ، أصله من األندلس ونزل القاهرة ومات هبا سنة 

التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، وخالصة الفتاوي يف تسهيل أرسار : مؤلفاته

 ).5/57(، واألعالم )6/100(الضوء الالمع : انظر. احلاوي

حييى : أبو بكر األنباري، قرأه وعلق عليه: الزاهر يف معاين كلامت الناس، تأليف: انظر) (

، ومل يذكر )1/66(م، 2004/هـ1424مراد، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، 



 
 

:  واخُتلِف يف معناها/

. )(اللهّم استِجْب واْسَمعْ : معناها: فقيل

. )(كذلك يكونُ : معناها: وقال ابُن عّباس وقتاَدة

. )(هو اسٌم من أسامء اهللا تعاىل: وقال ُجماهد

. )(هو طابُع الدعاء: وقيل

خاتُم اهللا عىل عباده يدفُع اآلفاِت عنهم، كخاتم الكتاب يمنُعه من : وقيل

. )(الفساد وظهور ما فيه

. )(ال ُختَيِّْب رجاَءنا: وقيل

. )(ال يقدُر عىل هذا غُريك: وقيل

. )(هو كنٌز من كنوز العرش ال يعلُم تأويَله إالّ اهللا: وقيل

                                                 
= 

 .األنباري هذه اللغة

 ).1/93(الدر املنثور : قال به احلسن البرصي، انظر) (

تاج اللغة وصحاح ( الصحاح، وهو تفسري اجلوهري يف )1/55(معامل التنزيل : انظر) (

، 1طبع دار العلم للماليني بالقاهرة، ط. أمحد عبدالغفور عّطار: ، حتقيق)العربية

 .)أ م ن(م 1956-هـ1376

 ).2/426(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (

 ).1/55(معامل التنزيل : انظر) (

 ).1487: رقم( ، وضّعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة روي نحوه مرفوعا إىل النبي ) (

، ووقع يف )1/197(قال به حممد بن عيل الرتمذي كام يف اجلامع ألحكام القرآن ) (

 .تصحيف الرتمذي إىل النهدي )1/125(الكشف والبيان 

 ).1/125(هو قول سهل بن عبداهللا التسرتي كام يف الكشف والبيان ) (

]ب20[



 
 

. وقيل غُري ذلك

. واألوُل هو قوُل اجلمهور

ٌك : قال أهُل العربّية َكها ُحمَرِّ وحقُّ آمني الوقُف؛ ألّهنا كاألصوات، فإْن حرَّ

. ووَصَلها بيشٍء بعدها فَتَحها الْلتقاء الساكنني

. )(وإّنام مل ُتكَرسْ لِثَِقل الكرسة بعد الياء، كام فتحوا أيَن وكيَف : قالوا

ًة أرسَّ اإلماُم وغُريه بالتأمِني َتَبعًا للقراءة، وإْن  يَّ وإذا كانت الصالُة ِرسِّ

ًة وجهر بالقراءة اسُتِحبَّ لإلمام اجلهُر بالتأمِني بال خالٍف، نصَّ  كانْت جهريَّ

؛ حلديث أيب )(، واتَّفَق األصحاُب عليه)(عليه إماُمنا الشافعيُّ رمحه اهللا تعاىل

.  وغِريه من األحاديث التي يف معناه)(ُهَرْيَرة السابق مّر عند البخارّي 

.  )(وأّما املُنَفِرُد فُيَسنُّ أيضًا له اجلهُر هبا كاإلمام عند مجهور األصحاب

 عىل أّنه ال جيهُر، وقال يف )(وأّما املأموُم فنصَّ الشافعيُّ يف اجلديد

                                                 
= 
 ).1/125(هو قول عبدالرمحن بن زيد بن أسلم كام يف الكشف والبيان ) (

 ).3/370(النقل من املجموع للنووي ) (

طبع دار . رفعت فوزي عبداملّطلب. د: اإلمام الشافعي، حتقيق: ، تأليفاألم: انظر) (

 ).2/249(م، 2001-هـ1422 ، 1الوفاء باملنصورة، ط

 ).3/371(املجموع للنووي : انظر) (

 ).157-156ص (: انظر) (

 ).3/371(املجموع للنووي : انظر) (

املدخل إىل : انظر. هو مذهب الشافعي وأقواله بمرص: واجلديد. )2/249(األم : انظر) (

 ، 1طاألردن،  بدار النفائسطبع  .أكرم يوسف القواسمي. د: تأليف ،مذهب الشافعي



 
 

. )(جيهرُ : )(القديم

:  ولألصحاب طُرٌق 

ها وأشهُرها والتي قاهلا اجلمهورُ  : أّن املسألة عىل قولني: )(أصحُّ

. جيهرُ : أحدمها

.  ُيِرسُّ : والثاين

.  جيهُر قوالً واحداً : )(والثاين

.  إن كُثر اجلمُع وكُرب املسجُد جهَر، وإن قلُّوا وصُغر املسجُد أرسَّ : والثالث

. )(أّنه إْن مل جيهر اإلماُم جهَر، وإالّ فقوالن: والرابع

. أّن املأموم جيهُر به: واألصحُّ من حيُث اجلملةُ 

 ، والغّزايلُّ يف)("التنبيه"  يف)(أبو إسحاق الشريازيُّ : وممّن صّححه
                                                 

= 
 ).506-505ص (، هـ1423

 ).505ص (املصدر السابق . هو مذهب الشافعي وأقواله قبل انتقاله إىل مرص: القديم) (

 ).3/371(املجموع : وقد خّطأ النوويُّ قوَل من نسب هذا إىل القديم، انظر) (

إمام احلرمني :  يف دراية املذهب، تأليف هناية املطلب، و)2/112(احلاوي الكبري : انظر) (

 ، 1طبع دار املنهاج بجدة، ط. عبدالرحيم حممود الديب. د.أ: اجلويني، حتقيق

 ).372-3/371(، واملجموع للنووي )2/150(م، 2007-هـ1428

 .أي ثاين الطرق) (

 ).3/372(، واملجموع )2/152(هناية املطلب : انظر) (

أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف، الفريوزآبادي الشريازي نزيل بغداد، : هو) (

التنبيه، واملهّذب، كالمها : هـ، من مؤلفاته476من كبار أئمة الشافعية، تويف سنة 



 
 

. ، وغُريهم)(، والرافِِعيُّ )(، والَبَغِويُّ )("الوجيز"

.  وآخرون)("املقنع" وقطَع به املَحاِمِيلُّ يف

. واملسألُة معروفٌة بأّهنا ممّا ُيفتى فيها عىل القديم

ن اإلمام . وهذا اخلالُف إذا أمَّ

ن اإلماُم، فُيسَتَحبُّ للمأموم التأمُني جهرًا بال خالف، نصَّ  أّما إذا مل ُيَؤمِّ

، واّتفَق عليه األصحاُب؛ لَيسمَعه اإلماُم فيأيت به، قال أصحاُبنا : عليه الشافعيُّ

. سواًء تركه اإلماُم عمدًا أو سهوًا ُيسَتَحبُّ للمأموم اجلهُر به

.  )( هذا مذهبُنا يف استحباب اجلهر بالتأمني لإلماِم واملأموِم واملُنفردِ /

                                                 
= 

، وطبقات الشافعية )18/452(سري أعالم النبالء : انظر. يف الفقه، والتبرصة

 ).4/215(للسبكي 

أبو إسحاق الشريازي، طبع عامل الكتب بالرياض، : التنبيه، تأليف: انظر) (

 ).119ص (م، 1983/هـ1403

عيل معوض وعادل : الغزايل، حتقيق: فقه اإلمام الشافعي، تأليفالوجيز يف : انظر) (

 ).1/167(م، 1997-هـ1418 ، 1طبع دار األرقم ببريوت، ط. عبداملوجود

عادل أمحد عبداملوجود : البغوي، حتقيق:  فقه اإلمام الشافعي، تأليفالتهذيب يف : انظر) (

م، 1997-هـ1418 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. وعيل أمحد معوض

)2/97.( 

أبو القاسم عبدالكريم بن حممد بن : والرافعي هو. )1/124(املحرر يف الفقه : انظر) (

هـ، من 623عبدالكريم، الرافعي القزويني، شيخ الشافعية يف زمانه، تويف سنة 

، )22/253(سري أعالم النبالء : انظر. املحرر يف الفقه، ورشح الوجيز: مؤلفاته

 ).8/281(وطبقات الشافعية 

 .)ب13ق (املقنع : انظر) (

 ]أ21[



 
 

، وابُن )(، وابُن ُخَزْيَمة)(، وإسحاق)(، وأمحد)(طاووس: وهبذا قال

َبْري )(، وداود)(املُنِْذر . ، وابُن الزُّ

ون بالتأمني: وقال أبو حنيفة والثَّْورّي  . )(ُيِرسُّ

ُيِرسّ به، : إحدامها: ، وعنه يف اإلمام روايتان)(وكذا قال مالك يف املأموم

                                                 
= 
أن املأموم جيهر بالتأمني تبعًا إلمامه؛ : ومذهُب الشافعية هذا هو الراجح يف املسألة، أي) (

من حديث  )780: رقم( )كتاب األذان، باب جهر اإلمام بالتأمني(ملا رواه البخاري 

نوا، فإنه من وافق تأمينه تأمني  «:  قال أن النبي أيب هريرة  إذا أّمَن اإلماُم فَأمِّ

 .» املالئكة ُغفر له ما تقّدم من ذنبه

 ).2642: رقم/2/97(الرواية عنه يف مصنف عبدالرزاق ) (

 ).2/162(املغني البن قدامة : انظر) (

 وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج، مسائل اإلمام أمحد: انظر) (

م، 2004-هـ1424 ، 1طبع دار اهلجرة بالرياض، ط. خالد الرباط وآخرون: حتقيق

)2/247.( 

 ).287-1/286(صحيح ابن خزيمة : انظر) (

 ).3/130(األوسط البن املنذر : انظر) (

 ).3/262(املحىل البن حزم : انظر) (

: حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق: ، تأليف األصل، و)1/162(كتاب اآلثار : انظر) (

) 1/11(م، 1990-هـ1410 ، 1طبع عامل الكتب ببريوت، ط. أبو الوفا األفغاين

طبع رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى . املرغيناين:  رشح بداية املبتدي، تأليفاهلدايةو

 ).1/49(م، 1900-هـ1317البايب احللبي بالقاهرة، 

حممد بوخبزة : القايض عبدالوهاب، حتقيق:  يف الفقه املالكي، تأليفالتلقني: انظر) (

 ).1/107(م، 2004-هـ1425 ، 1طبع دار الكتب العلمية، ط. احلسني التطواين



 
 

. )(، وكذا املُنفِرد عنده)(ال يأيت به: والثاين

:  ودليُلنا

م يف البخاري ومسلم .  )(حديُث أيب ُهَرْيَرة املتقدِّ

ڦٱٱڦٱٱٱژ  قرأسمعُت النبّي :  قال)(وعن وائل بن ُحْجر 

.  مدَّ هبا صوَته» آمني «: فقال ژڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱ

ِمِذّي )(رواه أبو داود ْ .  » حديٌث حسن «:  وقال)(، والرتِّ

. ورفع هبا صوَته: ويف رواية أيب داود

َحه )(وإسناُدها حسن، كلُّ رجاله ثقات؛ إالّ حممد بن كثري الَعْبدي ، فجرَّ

                                                 
ابن أيب زيد :  عىل ما يف املدّونة من غريها من األّمهات، تأليفالنوادر والزيادات: انظر) (

م، 1999طبع دار الغرب اإلسالمي، . عبدالفتاح احللو. د: القريواين، حتقيق

)1/179.( 

 ).1/179(املصدر السابق ) (

 .تقدم خترجيه) (

أبو هنيدة وائل بن حجر بن وائل، احلرضمي، صحايب جليل، نزل العراق، وتويف : هو) (

 ).6/312(، واإلصابة )2/572(السري : انظر . يف أوائل خالفة معاوية 

 ).932: رقم( )باب التأمني وراء اإلمام/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

 ).248: رقم( )باب ما جاء يف التأمني/كتاب الصالة(جامع الرتمذي ) (

. هـ223أبو عبداهللا حممد بن كثري، العبدي البرصي، من ثقات الرواة، مات سنة : هو) (
إبراهيم الزيبق وعادل : ابن حجر العسقالين، حتقيق: هتذيب التهذيب، تأليف: انظر

، )3/683(م، 2001/هـ1421، 1مرشد، طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط
 ).6292: رقم(والتقريب 



 
 

َقه غُريه، وقد روى له البخاري وناهيك به َرشفًا له وتوثيقاً )(ابُن معني . )(، ووثَّ

، عن ُحْجر بن )(وهكذا رواه سفيان الثَّْوري، عن َسَلَمة بن ُكَهْيل

. ، عن وائل بن ُحْجر)(َعنَْبس

:  عن َسَلَمة بن ُكَهْيل فاخُتلف عليه فيه)(ورواه ُشْعَبةُ 

. )( كذلك)(فرواه عنه أبو الوليد الطَيالِيس

 خفَض هبا » آمني «: قال:  وقال فيه)(ورواه عنه أبو داود الطَياليس

                                                 
أبو زكريا حييى بن معني بن عون، الغطفاين موالهم، البغدادي، حافظ ثقة : هو) (

، )96-11/71(السري : انظر. هـ233مشهور، من أئمة اجلرح والتعديل، تويف سنة 
 ).7701: رقم(والتقريب 

 ).336-26/334(هتذيب الكامل : انظر) (
أبو حييى سلمة بن كهيل بن حصن، احلرضمي الكويف، من الرواة الثقات، وفيه : هو) (

 ).2521: رقم(، والتقريب )2/77(هتذيب التهذيب : انظر. هـ123تشّيع، تويف سنة 
أبو العنبس حجر بن العنبس، احلرضمي الكويف، من الرواة الثقات، متكّلٌم فيه : هو) (

 ).1153: رقم(، والتقريب )365-1/364(هتذيب التهذيب : انظر. بيشء يسري
أبو بسطام شعبة بن احلجاج بن الورد، العتكي موالهم، الواسطي ثم البرصي، : هو) (

. هـ160أمري املؤمنني يف احلديث، تويف سنة : من الرواة الثقات املشهورين، قيل فيه
 ).2805: رقم(، والتقريب )228-7/202(السري : انظر

هشام بن عبدامللك، الباهيل موالهم، البرصي، من الثقات األثبات يف رواية احلديث، : هو) (
 ).7351: رقم(، والتقريب )274-4/273(هتذيب التهذيب : انظر. هـ145تويف سنة 

 ).2/58(البيهقي يف السنن الكربى : أخرجه من هذا الطريق) (

سليامن بن داود بن اجلارود، البرصي، صاحب املسند، من الرواة الثقات، تويف : هو) (

 ).2565: رقم(، والتقريب )92-2/90(هتذيب التهذيب : انظر. هـ204سنة 



 
 

. )(صوَته

. )(يرفُع هبا صوَته: ورواه األكثرون عن َسَلَمة بإسناده وقالوا

. »جهر هبا :  أخطأ ُشْعَبة، إّنام هو«: )("تارخيه" وقال البخاريُّ يف

ِمِذيُّ  ْ حديُث سفيان أَصحُّ يف هذا من حديث :  قال البخارّي «: وقال الرتِّ

. »وأخطأ فيه ُشْعَبة : ُشْعَبة، قال

ِمِذّي  ْ . ) (» )( وكذلك قال أبو ُزْرَعة الرازي«: قال الرتِّ

 إذا فَرغ من قراءة أمِّ القرآن كان رسول اهللا :  قالوعن أيب ُهَرْيَرة 

. » آمني «: رفَع صوَته وقال

. » هذا إسناٌد حسن «:  وقال)(، والداَرُقْطني)(رواه أبو داود

                                                 

حممد بن عبداملحسن الرتكي، طبع دار هجر : مسند أيب داود الطياليس، حتقيق: انظر) (

 ).1117: رقم/361-2/360(م، 1999/هـ1419بالقاهرة، 

: رقم(العالء بن صالح، كام أخرجه أبو داود : ممن رواه عن سلمة) (  ).249: رقم(والرتمذي  )933

البخاري، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، : التاريخ الكبري، تأليف: انظر) (

 ).2/1/73(م، 1986/هـ1406

أمحد بن احلسني بن عيل، إمام حافظ كبري، من أهل اجلرح والتعديل، تويف سنة : هو) (

 ).17/46(سري أعالم النبالء : انظر. هـ375

 ).248: رقم(انظر كالم الرتمذي عىل احلديث السابق ) (

 ).934: رقم( )املوضع السابق(سنن أيب داود ) (
 ).1274: رقم/2/134(سنن الدارقطني ) (



 
 

. ولنا غُري ذلك من األحاديث الصحيحة

ٌة صحيحٌة رصحيةٌ  .  وليس ملن قال باإلرسار ُحجَّ

ت احلنَِفيَُّة برواية ُشْعَبة وقولِه . )(وَخَفض هبا صوَته: بل احتجَّ

وَرَفع هبا :  ُمتَِّفقون عىل أّنه غَلط، وأّن الصواَب )(وقد بيَّنَّا أّن احلُّفاظ

. صوَته

ت املالِكِيَُّة بأّن سنَّة الدعاء تأمُني السامع دون الداعي، وآخرُ    واحَتجَّ

ُن اإلماُم ألّنه داعٍ / . )( الفاحتة دعاٌء، فال ُيَؤمِّ

هذا َغَلط، بل إذا اْسُتِحبَّ التأمُني : قال القايض أبو الطيِّب من أصحابنا

. )(للسامع، فالداعي أوىل باالستحباب، واهللا أعلم

                                                 
 .سبق خترجيه يف الصفحة السابقة) (

 .وعىل رأسهم اإلمام البخاري) (

طبع مطبعة حممد . حممد اخلريش: ، تأليفرشح اخلريش عىل خمترص خليل: انظر) (

 ).1/282(هـ، 1306مصطفى سنة 

 ).293-1/292(التعليقة الكربى : انظر) (

]ب21[



 
 

: املسألة الرابعة

 يف بيان فضل فاحتة الكتاب

 عىل ُأَيبِّ بن َكْعب وهو قائٌم ُيَصيلِّ مرَّ رسوُل اهللا :  قالعن أيب ُهَرْيَرة 

َل ُأَيبٌّ يف صالته ثم جاء إىل رسول اهللا » تعال يا ُأَيبّ  «: فصاح فقال  ، ، فَعجَّ

﴿ :ما منَعك يا ُأّيبٌّ أن ُجتيَبني إْذ دعوُتك؟ أليس اهللا يقول «: فقال

﴾ ال جَرم يا : ، قال ُأَيبّ »  ٢٤: األنفال

ُحتِبُّ أن ُأعلَِّمك  «: رسول اهللا ال تدعوين إالّ أجبُتك، وإن ُكنُْت ُمَصلِّيًا، قال

، » سورًة مل ينزل يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثُلها؟

، والنبّي » ال ختُرْج من املسجد حتى تعّلمها «: نعم يا رسول اهللا، فقال: فقال ُأَيبّ 

 ّالسورَة يا :  يميش يريُد أن خيُرَج من املسجد، فلّام بلغ الباَب ليخُرج قال له ُأَيب

، فقرأ ُأَيبٌّ أمَّ القرآن، » نعم، كيف تقرأ يف صالتك؟ «: رسول اهللا، فوقف فقال

والذي نفيس بيده ما ُأنزل يف التوراة وال يف اإلنجيل وال يف  «  :فقال النبّي 

. » الزبور مثُلها، وإّهنا هلي السبُع املَثاين التي آتاين اهللا تعاىل

. )(حديٌث صحيح

َمنَّك سورًة  « : قال رسوُل اهللا :  قالوعن أيب سعيد بن املَُعىلَّ  ألَُعلِّ

َور يف القرآن قبل أن ختُرج من املسجد ، ثم أخذ بيدي، فلّام أراد » هي أعظُم السُّ

  :أَملْ تقْل ألَُعلَِّمنَّك سورًة هي أعظُم سورٍة يف القرآن؟ قال: أن خيُرج قلُت له

                                                 
، والرتمذي يف جامعه )9345: رقم/201-15/200(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) (

: رقم ()باب ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب / أبواب فضائل القرآن عن رسول اهللا (

 ).11/106(، وابن جرير يف تفسريه )2875



 
 

. » ، هي السبُع املَثاين والقرآُن العظيُم الذي أوتيُته ژٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپژٱٱٱٱٱ«

.  هكذا)( وابُن ماَجه)( والنسائي)( وأبو داود)(رواه البخاري

ي ، عن )( ، عن حممد بن ُمعاذ األنصاري)(رواه الواِقِدّي : )(وقال املِزِّ

                                                 

 ).4474: رقم( )باب ما جاء يف فاحتة الكتاب/كتاب التفسري(صحيح البخاري ) (

 ).1458: رقم( )باب فاحتة الكتاب/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

باب تأويل قول اهللا عز وجل وجل ولقد آتيناك سبعا من /كتاب االفتتاح(سنن النسائي ) (

 ).8010: رقم/5/11(، وهو يف السنن الكربى )913: رقم ()املثاين والقرآن العظيم

 ).3785: رقم( )باب ثواب القرآن/كتاب األدب(سنن ابن ماجه ) (

). 9/218(يف حتفة األرشاف يف معرفة األطراف ) (

مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبدالرمحن بن يوسف، القضاعي : واملزي هو

الكلبي املزي، حمّدث الديار الشامية، كان حمّدثًا عارفًا بأخبار رجال احلديث، تويف سنة 

هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، وحتفة األرشاف يف معرفة : هـ، من مؤلفاته742

 ).237-8/236(، واألعالم )4/457(الدرر الكامنة : انظر. األطراف

أبو عبداهللا حممد بن عمر بن واقد، األسلمي موالهم، املدين، نزيل بغداد، من رواة : هو) (

هتذيب : انظر. هـ207احلديث املرتوكني، مشهور برواية السرية واملغازي، تويف سنة 

 ).6215: رقم(، وتقريب التهذيب )658-1/656(التهذيب 

: انظر. حممد بن معاذ بن حممد بن أّيب بن كعب، من رواة احلديث، مل ُيعرف حاله: هو) (



 
 

 عن أيب سعيد بن املَُعىلَّ عن ُأَيبّ )( عن َحْفص بن عاصم)(حبيب بن عبدالرمحن

. ابن َكْعب

 عنده جربيُل، إْذ سمع نقيضًا بينا رسوُل اهللا :  قال/ وعن ابن عّباس 

 هذا باٌب ُفتح من السامء ما ُفتح «: من فوِقه، فرفع جربيُل بَرصه إىل السامء فقال

: أْبِرشْ بنورْين أوتِيَتهام مل ُيؤَهتام نبيٌّ قبلك:  فقالقّط، فنزل منه مَلٌك فأتى النبّي 

. »فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفًا منها إالّ ُأعطيَته 

. )(رواه مسلم

إّن القوَم ليبعُث  «:  قال أّن النبّي )(وعن ُحَذْيَفة بن اليامن 

ٱ اهللاُ عليهم العذاَب حتًام مقضيا، فيقرُأ صبيٌّ من صبياهنم يف الُكّتاب

، فيسمُعه اهللا تعاىل فريفُع عنهم بذلك  ژپٱٱپٱٱپٱٱپژٱ

                                                 
= 

 ).4/44(ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
عبدالرمحن بن حبيب، املدين، املخزومي موالهم، راٍو يف احلديث : ُيقال يف اسمه كذلك) (

 ).3860: رقم(، والتقريب )2/498(هتذيب التهذيب : انظر. ُمتكلَّم فيه

هتذيب : انظر. حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، العمري، ثقة يف احلديث: هو) (

 ).1416: رقم(، والتقريب )452-1/451(التهذيب 

باب فضا فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة واحلث /كتاب الصالة(صحيح مسلم ) (

 ).806: رقم ()عىل قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة

حذيفة بن اليامن، العبيس، حليف األنصار، صحايب جليل من السابقني، اشتهر : هو) (

، واإلصابة )2/361(سري أعالم النبالء : انظر. هـ36برواية أحاديث الفتن، تويف سنة 

)1/332-333.( 
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. ) (» العذاَب أربعني سنةً 

                                                 
الفتح : وهو موضوع، انظر: وقال املناوي. )1/90(أخرجه الثعلبي يف تفسريه ) (

املناوي، طبع دار العاصمة : الساموي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي، تأليف

 ).1/119(م، 1988/هـ109، 1بالرياض، ط



 
 

: املسألة اخلامسة

 يف األحكام املتعلِّقة بالفاحتة

: وفيه مسائل

 :األوىل

.  قراءُة الفاحتة للقادر عليها فرٌض من فروض الصالة، وركٌن من أركاهنا

. وُمَتَعيَّنٌَة، ال تقوُم مقاَمها ترمجُتها بغري العربّية، وال قراءُة غِريها من القرآن

ها،  ويستوي يف تعيينها مجيُع الصلوات فْرِضها ونْفلِها، جْهِرها ورسِّ

والرجُل واملرأُة واملُسافُر والصبيُّ والقائُم والقاعُد واملُضطجُع، ويف حال شّدة 

. اخلوف وغريها

وسواٌء يف تعينها اإلماُم واملأموُم واملنفرد، ويف املأموم قوٌل ضعيف أّهنا ال 

ُحه إن شاء اهللا تعاىل . جتُب عليه يف الصالة اجلهرّية، وسنوضِّ

وتسقُط الفاحتُة عن املسبوق، وحيمُلها عنه اإلماُم، برشط أن تكون تلك 

الركعُة حمسوبًة لإلمام، احرتازًا من اإلمام املُحَدث والذي قام إىل خامسٍة ناسيًا، 

. )(هذا مذهُبنا

يها يف النافلة واجبًة أم رشطًا أم ركنًا؟ فيه ثالثُة أوُجه  وهل نسمِّ

ها: ألصحابنا . ركنٌ : أصحُّ

وبمثل مذهبنا وتعنيُّ الفاحتة، وأّنه ال تصحُّ صالُة القادر عليها إالّ هبا قال 

. مجهوُر العلامء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

 بِن أيب / ، وعثامن  عن عمر بِن اخلّطاب )(وقد حكاه ابُن املُنِْذر

                                                 
 ).327-3/326(املجموع، للنووي : انظر) (

 ).3/100(األوسط البن املنذر : انظر) (

]ب22[



 
 

، )(، وابِن عّباس، وأيب ُهَرْيَرة، وأيب سعيد اخلُْدري، وخّوات بن ُجَبْري )(العاص

ْهري، وابِن َعْون ، واألَْوزاعّي، ومالك، وابِن املبارك، وأمحد، وإسحاق، )(والزُّ

. وأيب َثْور

.  )(وحكاه أصحاُبنا عن الثَّْوري، وداود

ُ الفاحتُة لكْن ُتْسَتَحبُّ : وقال أبو حنيفة .  )(ال تتعنيَّ

.  جتب وال ُتشَرتط، فلو قرأ غَريها من القرآن أجزَأه: ويف رواية عنه

ما يتناوُله : ، والثانية)(آيٌة تاّمةٌ : إحداها: ويف قدر الواجب ثالُث رواياٍت عنه

ثالُث آياٍت قصار أو آيٌة : هذا هو الصحيح عندهم، والثالثة: ، قال الرازي)(االسمُ 

                                                 
أبو عبداهللا عثامن بن أيب العاص، الثقفي الطائفي، صحايب جليل كان أمري أهل : هو) (

سري أعالم النبالء : انظر. هـ51 ، تويف سنة ثقيف الذين أسلموا عىل يدي النبي 

 ).4517: رقم(، وتقريب التهذيب )2/374(

أبو صالح خوات بن جبري بن النعامن، األنصاري األويس، صحايب جليل، كان : هو) (

، )330-2/329(سري أعالم النبالء : انظر. هـ40أمري الرماة يوم أحد، تويف سنة 

 ).1/457(واإلصابة 

أبو عون عبداهللا بن عون بن أرطبان، املزين البرصي، من أتباع التابعني، عامل : هو) (

، وتقريب )6/364(سري أعالم النبالء : انظر. هـ150البرصة وحافظها، تويف سنة 

 ).3543: رقم(التهذيب 

 ).3/361(املجموع للنووي : انظر) (

 ).1/19(نرش دار املعرفة ببريوت، . الرسخيس: ، تأليفاملبسوط: انظر) (

 ).1/54(اهلداية : انظر) (

كامل حممد حممد : القدوري، حتقيق:  يف الفقه احلنفي، تأليفخمترص القدوري:  انظر)(

 ).10ص (م، 1997-هـ1418 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عويضة



 
 

.  )) (( وحممد)(طويلٌة، وهبذا قال أبو يوسف

: واحُتجَّ أليب حنيفة

.  ٢٠: املزمل﴾﴿ بقول اهللا تعاىل

ثم اقرْأ ما  «:  قال للُميسء صالَتهوبحديث أيب ُهَرْيَرة أّن رسول اهللا 

. » تيرسَّ معك من القرآن

. )(رواه البخاري ومسلم

ال صالة إالّ بقرآٍن، بفاحتٍة أو  «:  قالوبحديٍث عن أيب سعيد عن النبّي 

. ) (» غريها

ال صالة إالّ بقرآٍن وبفاحتة  «:  قالويف حديٍث عن أيب ُهَرْيَرة عن النبّي 

. ) (» الكتاب

. فيدلُّ عىل أّن غَريها يقوُم مقاَمها: قالوا

                                                 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، األنصاري الكويف، صاحب أيب حنيفة، من كبار : هو) (

 ).2/220(، واجلواهر املضّية )8/535(السري : انظر. هـ182القضاة، تويف سنة 

أبو عبداهللا حممد بن احلسن بن فرقد، الشيباين الكويف، صاحب أيب حنيفة، من كبار فقهاء : هو) (

 ).135ص (، وطبقات الشريازي )9/134(السري : انظر. هـ189العراق، تويف سنة 

 ).1/54(اهلداية : انظر قوليهام يف) (

، )793: رقم () الذي ال يتم ركوعه باإلعادةباب أمر النبي /كتاب األذان(صحيح البخاري ) (

: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة(وصحيح مسلم  397.( 

  .مل أجد هذا احلديث هبذا اللفظ عن أيب سعيد اخلدري ) (

: رقم( )باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب/كتاب الصالة(أخرجه أبو داود يف سننه ) (

(، والبيهقي يف السنن الكربى )819  .» ال صالة إال بقرآن بفاحتة الكتاب فام زاد «: ، ولفظه)2/37



 
 

وألّن ُسَور القرآن يف باب احلُْرمة سواء؛ بدليل حتريم قراءِة اجلميع : قالوا

. )(، وحتريِم مسِّ املُْحَدث وغريمها)(عىل اجلُنُب

ال  «:  قال أّن النبّي )(واحتجَّ أصحاُبنا بحديث ُعبادة بن الصامت 

. » صالة ملن مل يقرْأ فيها بفاحتة الكتاب

. )(رواه البخارّي ومسلم

. ال صالَة كاملٌة : معناه: فإن قالوا

هذا خالُف حقيقته، وخالُف الظاهر والسابق إىل الفهم، فال : قلنا

. ُيقَبُل 

من صىلَّ صالًة مل يقرْأ فيها بأمِّ القرآن  «:  قالوعن أيب ُهَرْيَرة عن النبّي 

.  احلديث» غُري متام – ثالثًا – )(فهي ِخداٌج 

                                                 

: رقم(، أخرجه الرتمذي » ال يقرأ اُجلنُُب وال احلائُض شيئًا من القرآن «: حلديث) (

 .من حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام )595: رقم(وابن ماجه  )131

: ، أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري، مع» ال يمّس القرآن إال طاهر «: حلديث) (

حممد شكور، طبع دار عامر بعّامن، : الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين، حتقيق

، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، )2/277(م، 1985/هـ1405

 ).7780: رقم(طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، 

أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس، األنصاري اخلزرجي، صحايب جليل، أحد : هو) (

 ).28-3/27(، واإلصابة )2/5(السري : انظر. هـ34النقباء بالعقبة، تويف سنة 

، وصحيح مسلم )756: رقم( )باب وجوب القراءة/كتاب األذان(صحيح البخاري ) (

 ).394: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة(

: ابن األثري، حتقيق:  واألثر، تأليفالنهاية يف غريب احلديث: انظر. النقصان: اخلداج) (



 
 

. )(رواه مسلم

ال ُجتزىُء صالٌة ال يقرُأ الرجُل  «:  قالوعن ُعبادة بن الصامت أّن النبّي 

. » فيها بفاحتة الكتاب

. » إسناُده حسن، ورجاُله ثقات كّلهم «: ، قال)(رواه الداَرُقْطني /

ال ُجتزىُء صالٌة ال ُيقرُأ فيها  « : قال رسوُل اهللا :  قالوعن أيب ُهَرْيَرة 

. » بفاحتة الكتاب

 يف- بكرس احلاء - ابُن ُخَزْيَمة وأبو حاتم بُن ِحّبان : رواه هبذا اللفظ

.  ، بإسناٍد صحيح)("صحيَحْيهام"

. » ُأِمْرنا أْن نقرَأ بفاحتة الكتاب وما تيرسَّ «:  قالوعن أيب سعيد اخلُْدري 

.  بإسناٍد صحيح عىل رشط البخارّي ومسلم)(رواه أبو داود

ويف املسألة أحاديُث صحيحٌة اقترصنا عىل هذا القدر منها طلبًا 

. لالختصار

وا هبا أّهنا وردت يف قيام الليل، ال يف َقْدر : واجلواُب عن اآلية التي احتجُّ

                                                 
= 

نرش دار الكتب العلمية ببريوت، . طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي

)2/12.( 

 ).395: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة(صحيح مسلم ) (

 ).1225: رقم/2/104(سنن الدارقطني ) (

 ).1789: رقم/5/91(، وصحيح ابن حبان )490: رقم/1/240(صحيح ابن خزيمة ) (

  )باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

 ).818: رقم(
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. القراءة

ٌة، فُيحَمُل عليها مجعًا بني األدّلة، أو ُحيَمل : وعن احلديث َ أّن الفاحتَة ُمَتَيرسَّ

. عىل من ال ُحيِسنُها

حديٌث ضعيف، رواه : » ال صالة إالّ بقرآن « : وعن حديث أيب ُهَرْيَرة 

. )(أبو داود بإسناٍد ضعيف

أّن أقلَّ ما ُجيزىُء - لو صحَّ - أّن معنى هذا احلديث : وجواٌب آخر وهو

َأْكثِْر الصوَم، فإْن : ُصْم ولو ثالثَة أّيام من الشهر، أي: فاحتُة الكتاب، كام ُيقال

. نقصَت فال تنقْص عن ثالثة أّيام

أّنه ال يلزُم منه استواَءها يف : إّن سَوَر القرآن سواٌء يف احلُْرمة: وعن قوهلم

اإلجزاء يف الصالة، ال سّيام وقد ثبتت األحاديُث الصحيحُة يف تعنيُّ الفاحتة، 

 .فوجب املصُري إليها، واهللا تعاىل أعلم

                                                 
 ).1/316(انظر العّلة يف ضعفه يف ضعيف سنن أيب داود، للشيخ األلباين ) (



 
 

 :الثانية

:  )(إذا ترك الفاحتَة يف الصالة ناسيًا ففيه قوالن للشافعّي 

 وهو الذي نصَّ عليه الشافعيُّ يف اجلديد واتَّفَق األصحاُب عىل –أحدمها 

ر يف الركوع أو بعده قبل القيام إىل -: تصحيحه  ال تسقُط عنه القراءُة؛ بل إْن تذكَّ

ر بعد قيامه إىل الثانية ُلِغَيْت وصارت الثانية  الثانية عاد إىل القيام وقرأ، وإْن تذكَّ

هي األوىل، وإْن ذكر بعد السالم والفصُل قريٌب لزَمه الَعْوُد إىل الصالة وبنى 

عىل ما فعل، فيأيت بركعٍة أخرى، ويسجد للسهو، وإن طال الفصُل لزمه 

. )(استئناُف الصالة

. إّنه تسقُط عنه القراءُة بالنسيان-: وهو القديُم -  والقول الثاين /

ر يف الركوع وما  َر بعد السالم فال يشء عليه، وإْن تذكَّ فعىل هذا إْن تذكَّ

: بعده قبل السالم فوجهان

جيُب أْن يعوَد إىل القراءة، كام لو نيس  -: )(وبه قطع املَُتَويلِّ - أحدمها 

. سجدًة ونحَوها

                                                 
 ).3/332(املجموع للنووي : انظر) (

 .وهذا القول هو الراجح؛ ألن قراءة الفاحتة ركٌن من أركان الصالة) (

 فقه شافعي، 50(خمطوط بدار الكتب املرصية برقم . املتويل: تتمة اإلبانة، تأليف: انظر) (

. )أ200ق (، )اجلزء الثاين

أبو سعد عبدالرمحن بن مأمون بن عيل، النيسابوري، من كبار فقهاء : واملتويل هو

تتمة اإلبانة، أكمل به اإلبانة لشيخه : هـ، من مؤلفاته478الشافعية، تويف سنة 

، )18/585(سري أعالم النبالء : انظر. الفوراين، ومل يكمله حيث وصل إىل القضاء

 ).3/223(وطبقات السبكي 
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ال يشء عليه، وركعُته صحيحٌة، وسقطت عنه القراءُة كام لو ذكر : والثاين

، ونقله عن نصٍّ "تعليقه"  يف)(بعد السالم، وهبذا قطَع الشيُخ أبو حامد

 الَبنَْدنيجّي، والقايض : للشافعّي يف القديم، وقطع به أيضا

، واهللا أعلم)("الُعّدة" ، وصاحُب )(أبو الطيِّب . ، وهو األصحُّ

 :املسألة الثالثة

َبًة ُمَتواليًة؛ ألّن : قال اإلماُم الشافعّي واألصحاُب  جتُب قراءُة الفاحتة مرتَّ

.  ) (» صلُّوا كام رأيتموين ُأصيلِّ  «:  قال كان يقرأ هكذا، وثبت أّنه النبّي 

مَ  َر املَُقدَّ َر وأخَّ م املؤخَّ :  فإْن تَرَك الرتتيَب فقدَّ

َد ذلك بطلْت قراءُته، وال تبطُل صالُته؛ ألّن أكثر ما فعل أّنه قرأ  فإْن تعمَّ

.  آيًة أو آياٍت يف غري موضعها، ويلزُمه استئناُف الفاحتة

ر، وبنى عىل املَُرتَّب من أول الفاحتة،  وإن فعَل ذلك ساهيًا مل يعتدَّ باملَُؤخَّ

                                                 
هـ، من 406أمحد بن حممد بن أمحد، اإلسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد، تويف سنة : هو) (

يف نحو مخسني جملدًا ذكر فيها مذاهب العلامء : التعليقة يف الفقه، قال النووي: مؤلفاته

، وطبقات )195-1/193(سري أعالم النبالء : انظر. وبسط أدلتها واجلواب عنها

 ).4/61(السبكي 

 ).651 ، 1/649(التعليقة الكربى يف الفروع : انظر) (

أبو عبداهللا احلسني بن عيل بن احلسني، الطربي املّكي، من كبار الشافعية، كان : هو) (

العدة يف رشح : هـ، من مؤلفاته495: هـ، وقيل498يدعى بإمام احلرمني، تويف سنة 

 ).4/349(، وطبقات السبكي )19/203(سري أعالم النبالء : انظر. اإلبانة للفوراين

باب األذان للمسافرين إذا كانوا مجاعة /كتاب األذان(أخرجه البخاري يف صحيحه ) (

  .، من حديث مالك بن احلويرث )631: رقم ()واإلقامة وكذلك بعرفة ومجع



 
 

. نصَّ عليه الشافعّي واّتفق األصحاُب عليه

إالّ أْن يطول الفصُل فيجُب استئناُف القراءة، هكذا :  وغُريه)(قال الَبَغِويُّ 

. قاله األصحاُب 

إْن كان ُيعَتَربُ الرتتيُب ُمبطًِال للمعنى تبُطُل : ينبغي أْن يقال: )(قال الرافعّي 

َده، كام قالوا د تغيريًا ُيبطُِل املعنى : صالُته كام إذا تعمَّ د تغيَري ترتيِب التشهُّ إذا تعمَّ

. إّن صالته تبُطُل 

أن يصل الكلامِت بعِضها ببعض وال يفصل إالّ بقدر : وأما املُواالة فمعناها

: التنفُّس، فإن أَخلَّ باملُواالة فله حاالن

: أْن يكون عامدًا، فُينَظر: أحدمها

إْن سكَت يف أثناء الفاحتة طويًال، بحيث أشعَر بَقْطِعه القراءَة وإعراِضه 

عنها، خمتارًا أو لعائٍق، بُطلْت قراءُته ووجب استئناُف الفاحتة، هذا هو 

. ، وليس بيشءٍ )(أّنه ال تبُطُل قراءُته: ، وفيه وجهٌ )(املذهب

. وإْن قُرصْت مّدُة السكوت مل ُيؤثِّر بال خالف

وإْن نوى قطَع القراءة ومل يسُكْت مل تبُطْل قراءُته بال خالف، نصَّ 

                                                 
 ).2/96(التهذيب للبغوي : انظر) (

عادل أمحد عبداملوجود وعادل : الرافعي، حتقيق: العزيز رشح الوجيز، تأليف: انظر) (

م، 1997-هـ1417، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. حممد معوض

)1/498.( 

 ).3/357(، واملجموع للنووي )1/498(العزيز رشح الوجيز : انظر) (

 ).2/116(، والغزايل يف الوسيط )2/140(اجلويني يف هناية املطلب : ذكر هذا الوجه) (



 
 

 ألّنه: )("األمّ "  األصحاُب عليه، قال يف/، واّتفَق )("األمّ " عليه يف

. حديُث نفٍس وهو مرفوٌع عنه

. وإْن نوى قْطَعها وسكَت طويًال بُطلْت بال خالف

وإْن سكَت بُطلْت أيضًا عىل الصحيح املشهور، وبه قطع األكثرون، ونصَّ 

 .)("األم" عليه يف

مها من األذكار، أو قرأ آيًة  وإْن أتى يف أثناء الفاحتة بتسبيٍح أو هتليٍل أو َغْريِ

؛ ألّنه ُمناٍف  ها عمدًا، بطلْت قراءُته بال خالف، سواًء كثر ذلك أم قلَّ من َغْريِ

، فأّما ما ُأمر به إليه كتأمني املأموم لِتأمني  لقراءهتا، هذا فيام ال ُيؤمُر به املصيلِّ

. إمامه وسجوِده معه لِتالوته ونحومها، ففيه خالٌف نذكُره قريبًا إن شاء اهللا تعاىل

: أن ُخيلَّ باملُواالة ناسياً : احلال الثاين

أّنه ال : فالصحيُح الذي نصَّ عليه الشافعيُّ وقطع به األصحاُب 

تبطُل قراءُته، بل يبني عليها؛ ألّنه معذوٌر، سواء كان أخلَّ باملُواالة 

، وقاله )("األمّ "بسكوٍت أم بقراءة َغْري الفاحتة يف أثنائها، نصَّ عليه يف 

ألّنه ُمْغَتَفٌر له يف النسيان، وقد قرأ الفاحتَة : "األم" األصحاب، قال يف

                                                 
 ).2/248(األم : انظر) (

 .املصدر نفسه) (

 .املصدر نفسه) (

 ).2/248(األم ) (

]ب24[



 
 

. كلَّها، سواء قلنا بُعذر ترك الفاحتة ناسيًا أم ال

ايلُّ )(ومال إماُم احلََرَمْني   إىل انقطاع املُواالة بالنسيان إذا قلنا ال )( والَغزَّ

. تسقط القراءُة بالنسيان

. األّوُل : واملذهُب 

ولو أعيا يف أثناء الفاحتة فسكت لإلعياء، ثم بنى عىل قراءته حني 

ت قراءُته، نصَّ عليه يف . ؛ ألّنه معذورٌ )("األمّ " أمكنَه، أجزَأه وصحَّ

وأّما إذا أتى املأموُم يف أثناء الفاحتة بام ُنِدب إليه ملصلحة الصالة مما يتعلَُّق 

هبا، كتأمِني املأموم لتأمني اإلمام، وسجوِده معه لتالوته، وفتِحه عليه القراءَة، 

وسؤالِه الرمحَة عند قراءته آيَتها، واالستعاذِة من العذاب عند قراءته آيَته، ونحو 

: ذلك، فهل تنقطُع ُمواالُة الفاحتة؟ فيه وجهان مشهوران ألصحابنا

هام ، )(أبو عّيل الطربي: ال تنقطُع، بل يبني عليها وُجتزُئه، وهبذا قال: أصحُّ

                                                 
). 2/142(هناية املطلب : انظر) (

أبو املعايل عبدامللك بن عبداهللا بن يوسف، اجلويني ثم النيسابوري، : وإمام احلرمني هو

هناية املطلب يف دراية : هـ، من مؤلفاته478إمام من كبار شيوخ الشافعية، تويف سنة 

، وطبقات )18/468(سري أعالم النبالء : انظر. املذهب، والربهان يف أصول الفقه

 ).5/165(السبكي 

 ).117-2/116(الوسيط يف املذهب : انظر) (

 ).2/248(األم ) (

: هـ، من مؤلفاته350احلسن بن القاسم، شيخ الشافعية وإمامهم، تويف سنة : هو) (

، وطبقات )16/62(سري أعالم النبالء : انظر. املحرر يف النظر، واإلفصاح يف املذهب

 ).3/280(السبكي 



 
 

 تفسريه ، وأبو احلسن الواحدّي يف)(، والقايض أبو الطيِّب)(والقّفاُل 

َحه الغّزايلّ )("البسيط" .  وغُريهم)( والرافِِعّي )( والشاِيشّ )(، وصحَّ

 أيب حامد، /تنقطُع، فيجُب استئناُف الفاحتة، وهو قوُل الشيخ : والثاين

َحه صاحُب )(واملَحاِمِيلّ  ة" ، والَبنَْدنيِجّي، وصحَّ . )("التتمَّ

َن يف أثناء الفاحتة، أو عطس  ِرُد الوجهان يف كلِّ مندوٍب، فلو أجاب املؤذِّ وال يطَّ

احلمُد هللا، أو فتح القراءَة عىل غري إمامه، أو سبََّح ملن استأذَن عليه، أو نحوه، : فقال

َح به الَبَغِويُّ  وإّنام :  واألصحاُب، قالوا)(انقطَعْت املُواالُة بال خالٍف عنهام، رصَّ

                                                 
. )ب201ق (انظر قوَله يف تتمة اإلبانة ) (

أبو بكر عبداهللا بن أمحد بن عبداهللا، املروزي اخلراساين، إمام عّالمة من : والقفال هو

، وطبقات )17/405(سري أعالم النبالء : انظر. هـ417شيوخ الشافعية، تويف سنة 

 ).5/53(السبكي 

 ).1/299(التعليقة الكربى : انظر) (

 .مل أعثر عىل قوله يف تفسريه البسيط) (

 ).2/116(الوسيط : انظر) (

أبو بكر حممد بن عيل بن إسامعيل، اخلراساين، فقيه أصويل لغوي من كبار : هو) (

دالئل النبوة، : هـ، من مؤلفاته365الشافعية، وهو إمام وقته بام وراء النهر، تويف سنة 

، وطبقات السبكي )16/283(سري أعالم النبالء : انظر. وحماسن الرشيعة

)3/200.( 

 ).1/499(فتح العزيز : انظر) (

 .)ب13ق (املقنع : انظر) (

 .)ب201ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 ).2/96(التهذيب : انظر) (
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.  الوجهان يف ذكٍر يتعلَُّق بالصالة ملصلحتِها

  :ولو كان يف أثناء الفاحتة فقرأ اإلمامُ : )(قال القايض أبو الطيِّب

﴿﴾بىل، تنقطُع قراءُته، : ، فقال املأمومُ  ٤٠: القيامة

.  كسؤال آيِة الرمحة، فيكوُن عىل اخلالف: يعني

. أْن يستأنَف الفاحتَة، ليخرَج من اخلالف: واألَْحَوُط يف كلِّ هذه الصَور

واعَلْم أنَّ اخلالَف خمصوٌص بمن أتى بذلك عامدًا عاملًا، أّما من أتى به 

َح به املَُتَويلِّ   وغُريه، وهو )(ساهيًا أو جاهًال فال تنقطُِع قراءُته بال خالف، رصَّ

َلها ناسيًا أو جاهًال، فكذا : ودليُله: واضٌح، قال أّن الصالَة ال تبُطُل بام ختلَّ

. الفاحتةُ 

 :املسألُة الرابعةُ 

َر الفاحتَة أو آيًة منها :  إذا كرَّ

ال بأس بذلك إن كان ذلك : كان شيخي يقوُل : )(قال إماُم احلََرَمْني 

َر كلمًة منها بال  كه يف أّن الكلمَة قرأها كام ينبغي أم ال؛ ألّنه معذوٌر، وإن كرَّ لتشكُّ

ُد يف إحلاقه بام لو أدرَج يف أثناء الفاحتة ِذكرًا آخرَ : سبب .  كان شيخي يرتدَّ

والذي أراه أّنه ال تنقطُع ُمواالُة الفاحتة بتكرير كلمٍة منها : )(قال اإلمامُ 

.  كيف كان

                                                 
 ).1/299(التعليقة الكربى : انظر) (

 .)أ202ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 ).2/143(هناية املطلب : انظر) (

 .املصدر نفسه) (



 
 

يف  - )(والُده الشيُخ أبو حممد: وهو- هذا كالُم اإلمام، وقد جزَم شيُخه 

ر"التبرصة" كتابه َرها للشّك أو للتفكُّ .  بأّنه ال تنقطُع قراءُته، سواًء كرَّ

َر آيًة مل تنقطْع القراءُة، وإْن قرأ نصَف الفاحتة، ثم : )(وقال الَبَغِويُّ  إْن كرَّ

شكَّ هل أتى بالبسملة فأمتَّها، ثم ذكر أّنه كان أتى هبا، جيُب أْن يعيَد ما قرأ بعد 

ْيج ها، وقال ابُن ُرسَ : )(الشّك، وال جيب استئناُف الفاحتة؛ ألّنه مل ُيدخْل فيها َغْريَ

. جيُب استئناُف الفاحتة

َر اآليَة التي هو فيها مل تبُطْل قراءُته، وإْن أعاد بعَض : )(وقال املَُتَويلِّ  إْن كرَّ

ٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺژٱ قرأ، ثم  ژٱٱڤٱٱٱڦژٱ /اآلياِت التي فرغ منها، بأن وصل إىل 

ٱ أجزأْته قراءُته، وإْن اقتَرص عىل ژٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺژٱ ، فإْن استمرَّ عىل القراءة من ژ

مل تصحَّ  ژٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄژٱ ثم عاد فقرأ ژٱٱٺٱٱٺٱٱٱٱٺژٱ

قراءُته، وعليه استئنافها؛ ألن هذا غري معهود يف التالوة، هذا إن كان عامدا، فإن 

كان ساهيا أو جاهال مل تنقطع قراءته، كام لو تكلََّم يف أثناء صالته بام ليس منها 

. ناسيًا أو جاهًال ال تبُطُل صالُته، فكذا ال تبُطُل قراءُته هنا

 
                                                 

أبو حممد عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا، الطائي السنبيس اجلويني، من كبار شيوخ : هو) (

التبرصة يف الفقه، : هـ، من مؤلفاته338الشافعية، وكان نحويا مفرسًا، تويف سنة 

 ).5/73(، وطبقات السبكي )17/617(سري أعالم النبالء : انظر. والتفسري الكبري

 ).2/96(التهذيب : انظر) (

أبو العباس أمحد بن عمر بن رسيج، القايض الشافعي، فقيه العراقيني، تويف سنة : هو) (

 ).3/21(، وطبقات السبكي )14/201(سري أعالم النبالء : انظر. هـ306

 .)ب202ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 ]أ25[



 
 

 :املسألة اخلامسة

جتُب قراءُة الفاحتة يف كلِّ ركعٍة؛ إالّ ركعَة املسبوق إذا أدرَك اإلماَم راكعًا، 

. فإّنه ال يقرُأ وحتُصُل له الركعةُ 

حيمُلها عنه اإلماُم، أم مل جتْب أصًال فيه؟ وجهان يف مذهبنا : وهل ُيقاُل 

: )(حكامها الرافعيُّ والنََّوِوّي 

هام حيمُلها، وبه قطَع األكثرون، وهلذا لو كان اإلماُم ُحمِْدثًا مل ُحتَسْب : أصحُّ

. هذه الركعة للمأموم

. هذا مذهُبنا يف وجوب الفاحتة يف كلِّ ركعة

ب" قال النََّوِوّي يف . وبه قال أكثُر العلامء: )("رشح املَُهذَّ

وحكاه أصحاُبنا عن عيلٍّ وجابٍر ريض اهللا عنهام، وهو مذهُب أمحد، : )(قال

 عن ابِن َعْون واألَْوزاِعيِّ وأيب َثْور، وهو الصحيُح عن مالك )(وحكاه ابُن املُنِْذر

جتُب القراءُة يف الركعتني األوليني وأّما األخريان فال جتُب : وداود، وقال أبو حنيفة

يُّ  فيهام قراءٌة، بل إن شاَء قرَأ وإن شاء سبََّح وإن شاَء سكَت، وقال احلسُن الَبْرصِ

ال جتُب القراءُة إالّ يف ركعٍة يف كلِّ الصلوات، وحكى ابُن : وبعُض أصحاب داود

: أّنه إْن قرَأ يف أكثر الركعات أجزَأه، وعن الثَّْوِرّي :  عن إسحاق بِن راهويه)(املُنِْذر

باعّية فقط مل ُجتِزْاه، وعن مالك إْن ترك القراءَة يف : إْن قرأ يف ركعٍة من الصبح أو الرُّ

                                                 
 ).3/361(، واملجموع للنووي )1/491(العزيز للرافعي : انظر) (

 ).3/361(املجموع رشح املهذب : انظر) (

 .املصدر نفسه) (

 ).3/110(األوسط البن املنذر : انظر) (

 ).3/115(األوسط : انظر) (



 
 

ها َأْجَزَأه ِزئه وإْن تركها يف ركعٍة من َغْريِ . ركعٍة من الصبح مل ُجتْ

:  واحُتجَّ ملن مل يوِجْب قراءًة يف األُْخَرَيْني 

.  ٢٠: املزمل﴾﴿ :بقول اهللا تعاىل

 ابن عّباس /دخْلنا عىل :  قال)(وبحديث عبداهللا بن عبيداهللا بن عّباس

 يقرأ يف الظهر والعرص؟ كان رسوُل اهللا : سْل ابَن عّباس: فقلنا لشابٍّ منا

 َمخْشًا، هذه رشٌّ من «: لعلَّه كان يقرأ يف نفسه؟ فقال: ، فقيل له» ال ، ال «: فقال

نا دون الناس بيشٍء إالّ  األوىل، كان عبدًا مأمورًا، بلَّغ ما ُأرِسَل به، وما اختصَّ

َأَمَرنا أْن ُنسبَِغ الوضوَء، وأْن ال نأكَل الصدقَة، وأْن ال ننزي : بثالث خصال

. »احلامر عىل الَفَرس 

.  بإسناٍد صحيح)(رواه أبو داود

مخش اهللا وجَهه وجلَده : هو باخلاء والشني املعجمتني، أي )َمخْشاً (وقوُله 

. َعْقرى وَحْلقى: مخشًا، كقوهلم

ال صالَة ملن مل يقرْأ بأمِّ  « : قال رسوُل اهللا : وبحديث ُعباَدة قال

. » القرآن

. )(رواه البخاري ومسلم

ة: قالوا . وهذا ال يقتيض أكثَر من مرَّ

                                                 
 ).3475: رقم(التقريب : انظر. من ثقات رواة احلديث) (

: رقم( )باب قدر القراءة يف صالة الظهر والعرص/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

808.( 

، وصحيح مسلم )756: رقم( )باب وجوب القراءة/كتاب األذان(صحيح البخاري ) (

 ).394: رقم( )باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة(

]ب25[



 
 

ال صالَة إالّ بالقرآن، ولو بفاحتة  « : وبحديث أيب ُهَرْيَرة عن النبّي 

. ) (» الكتاب

. )(أّنه قرَأ يف األوَلَيْني وسبََّح يف األخَرَيْني  : وعن عّيل 

: واحتجَّ أصحاُبنا

 املسجَد، فدخَل رجٌل دخَل رسوُل اهللا :  قالبحديث أيب ُهَرْيَرة 

، ثم جاء فسلَّم عىل النبّي   :  فقال ، فردَّ عليه النبّي فصىلَّ

، فإّنك مل ُتصلِّ  «  «:  ، فقال، فصىلَّ ثم جاء فسلَّم عىل النبّي » ارِجْع فصلِّ

، فإّنك مل ُتصلِّ  ه : ، ثالثًا، فقال» ارِجْع فصلِّ والذي بعثَك باحلّق ما ُأحِسُن َغْريَ

، ثم اقرْأ ما تيرسَّ معك من القرآن، ثم  «: فعلِّْمني، قال ْ إذا ُقمَت إىل الصالة فَكربِّ

ارَكْع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارَفْع حتى تعتدَل قائًام، ثم اسُجْد حتى تطمئنَّ 

. » ساجدًا، ثم افَعْل ذلك يف صالتك كلِّها

. )(رواه البخاري ومسلم

ثم افَعْل ذلك يف كلِّ  «:  بإسناٍد صحيح)(ويف روايٍة ذكرها الَبْيَهقي

                                                 
باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتة /كتاب الصالة(أخرجه أبو داود يف سننه ) (

 ).1/316(، وضّعفه الشيخ األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )819: رقم ()الكتاب

، وابن املنذر يف األوسط )3764: رقم/3/266(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (

)3/114.( 

 ) الذي ال يتم ركوعه باإلعادةباب أمر النبي /كتاب األذان(صحيح البخاري ) (

) باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة/كتاب الصالة(، وصحيح مسلم )793: رقم(

 ).397: رقم(

 .» ثم افعل ذلك يف صالتك كلها «: ، ولفظه)2/15(السنن الكربى ) (



 
 

. » ركعةٍ 

صلُّوا كام رأيُتموين  «:  قال أّن النبّي )(وبحديث مالك بن احلَُوْيِرث

. » ُأَصيلِّ 

. )(رواه البخاري

كان :  كان يقرُأ يف كلِّ الركعات، فعن أيب قتادة قالوقد ثبت أّن النبّي 

 يف الظهر والعرص يف الركعتني األوَلَيْني بفاحتة الكتاب / يقرُأ رسوُل اهللا 

. وبسورَتْني، وُيسِمُعنا اآليَة أحيانًا، ويقرُأ يف الركعتني األخَرَيْني بفاحتة الكتاب

. )(رواه مسلم

 يقرُأ يف األخَرَيْني «:  ومسلم، لكْن قوُله)(وأصُله يف صحيَحْي البخاري

.  انفرد به مسلم»بفاحتة الكتاب 

. واحتجَّ أصحاُبنا بغري ذلك أيضاً 

. أّهنا وردت يف قيام الليل: وأّما اجلواُب عن احتجاجهم باآلية فهو

ٌم عىل النايف؛ : وعن حديث ابن عّباس أّنه نَفى، وغُريه أثبَت، واملُْثبُِت ُمَقدَّ

 ، ال سّيام كيف وهم أكثُر منه وأكُرب سنا وأقدُم ُصحبًة وأكثُر اختالطًا بالنبّي 

َ تقديُم أحاديثَيهام عىل حديثه . أبو ُهَرْيَرة وأبو قتادة، فتعنيَّ

. وأيضًا فإّن روايَة ابن عّباس عىل سبيل التخمني والظّن، ال عن حتقيق
                                                 

اإلصابة . هـ74أبو سليامن الليثي، صحايب جليل، نزل البرصة، تويف سنة : هو) (

 ).6473: رقم(، والتقريب )6/22(

 .سبق خترجيه) (

 ).451: رقم( )باب القراءة يف الظهر والعرص/كتاب الصالة(صحيح مسلم ) (

 ).759: رقم( )باب القراءة يف الظهر/كتاب األذان(صحيح البخاري ) (

 ]أ26[



 
 

  ال أدري أكان رسوُل اهللا «: بدليل ما رواه ِعْكِرَمُة عن ابن عّباس قال

. »يقرُأ يف الظهر والعرص أم ال 

.  بإسناٍد صحيح)(رواه أبو داود

. وحينئٍذ فال ُيعاِرُض األكثرين اجلاِزمني بإثبات القراءة

أّن املُراَد الفاحتُة يف كلِّ ركعة؛ بدليل ما ذكْرنا من : وعن حديث ُعبادة

ٌ مجعًا بني  األحاديث، وبدليل أّنه جتُب القراءُة يف الركعة الثانية، وهذا ُمَتَعنيِّ

. األحاديث

: وعن حديث أيب ُهَرْيَرة جوابان

. أّنه ضعيف، سبق بيان تضعيفه يف مسألة تعنيُّ الفاحتة: أحدمها

. أّن املراد الفاحتة يف كلِّ ركعة، مجعًا بني األدّلة: والثاين

أّنه ضعيف؛ ألّنه من رواية احلارث األَْعَور وهو كّذاٌب : وعن حديث عيلّ 

. ، واهللا أعلم)(، وقد ُروَي عن عيلٍّ خالُفه)(مشهوٌر بالضعف عند احلُّفاظ

 :املسألة السادسة

قراءُة الفاحتة واجبٌة عىل اإلمام واملنفرد يف كلِّ ركعٍة كام قلناه، وعىل 

.  املسبوق فيام ُيدرُكه مع اإلمام بال خالٍف يف مذهبنا

وأّما املأموُم، فاملذهُب الصحيح وجوُهبا عليه يف كلِّ ركعة يف الصالة 

                                                 
 ).809: رقم( )باب قدر القراءة يف صالة الظهر والعرص/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

 ).437-1/435(انظر الكالم عليه يف ميزان االعتدال ) (

، وابن املنذر يف األوسط )3747: رقم/3/262(أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) (

 أنه كان يأمر أن ُيقرأ يف الظهر والعرص يف الركعتني األوليني ، عن عيل )3/113(

 .بفاحتة الكتاب وسورة، ويف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب



 
 

يَّة واجلهريَّة . الرسِّ

. أّهنا ال جتُب عليه يف اجلهرّية: "اإلمالء"وعن الشافعّي يف القديم و

. واملراُد بذلك الركَعاُت التي ُيَرشُع فيها اجلهرُ 

 ورابعُة العشاء فيجب عليه القراءُة فيهام بال  /فأّما ثالثُة املغرب والعشاء

. )("رشح املهذب" خالف، قاله النََّوِوّي يف

ح به صاحُب : قال ة" رصَّ :  وغُريه، ويف حفظي أّن فيها وجهًا أيضاً )("التتمَّ

ة أيضًا وجٌه أّهنا ال جتُب فيها يَّ ِّ . أّهنا ال جتُب، واهللا أعلم، ويف الرسِّ

فإذا قلنا ال جتُب عليه يف اجلهريَّة، وكان أصمَّ أو بعيدًا من : قال أصحاُبنا

اإلمام ال يسمُع قراءَة اإلمام، ففي وجوهبا عليه وجهان يف مذهب الشافعّي 

هام: مشهوران للخراسانيِّني ة، والثاين: أصحُّ يَّ ِّ ال : جتب؛ ألّهنا يف حّقه كالرسِّ

. )(جتب؛ ألّهنا جهرّية

ة وأرسَّ يف اجلهرّية فوجهان ألصحابنا يَّ ِّ : ولو جهر اإلماُم يف الرسِّ

هام  . أّن االعتبار  بفعل اإلمام-: وهو ظاهر النّص - أصحُّ

. بصفة أصل الصالة: والثاين

هذا مذهبُنا يف وجوب قراءة الفاحتة عىل املأموم يف كلِّ الركعات من 

يَّة واجلهرّية، والصحيُح عندنا وجوُهبا كام قلناه، وهبذا قال أكثُر  ِّ الصالة، الرسِّ

. )(العلامء

                                                 
 ).3/364(املجموع رشح املهذب ) (

 .)أ208ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 ).3/364(املجموع للنووي : انظر) (

 .وهو القول الذي أميل إليه؛ لوضوح أدلته، ولركنّية قراءة الفاحتة يف الصالة) (

]ب26[



 
 

ِمِذيُّ يف ْ القراءُة خلف اإلمام هي قوُل أكثر أهل : )("جامعه" قال الرتِّ

.  والتابعنيالعلم من أصحاب النبّي 

، وأمحد، وإسحاق: وبه يقوُل : قال . مالٌك، وابُن املبارك، والشافعيُّ

ال :  ومجاعٌة من أهل الكوفة)(قال الثَّْوِرّي وابُن ُعَيْينَة: )(وقال ابُن املُنِْذر

ْهِريُّ ومالٌك وابُن املبارك وأمحُد وإسحاُق  ال يقرُأ يف : قراءة عىل املأموم، وقال الزُّ

يَّة، وقال ابُن َعْون واألَْوزاِعيُّ وأبو َثْور ِّ جتُب : اجلهرّية وجتُب القراءُة يف الرسِّ

يَّة واجلهرّية ِّ . القراءُة عىل املأموم يف الرسِّ

جتُب عىل املأموم القراءُة، وكانت : قالت طائفٌة من الصحابة: )(وقال اخلَطَّاِيبُّ 

. طائفٌة منهم ال تقرُأ، واختلف الفقهاُء بعدهم عىل ثالثة مذاهب

فذكر املذاهَب التي حكاها ابُن املُنِْذر، وحكى اإلجياَب مطلقًا عن 

.  َمْكُحول

.  عن اللَّْيث بِن سعد)(وحكاه القايض أبو الطيِّب

أّنه ُيسَتَحبُّ له أن َيقرَأ يف سكتات اإلمام :  عن أمحد)(وحكى الَعْبَدريُّ 

                                                 
 ).2/118(جامع الرتمذي ) (

 ).110-3/108(األوسط ) (

أبو حممد سفيان بن عيينة بن أيب عمران، اهلاليل الكويف املكي، ثقة حافظ فقيه، : هو) (

 ).2464: رقم(، والتقريب )8/454(السري : انظر. هـ198تويف سنة 

 ).207-1/206(معامل السنن يف رشح سنن أيب داود : انظر) (

 ).1/317(التعليقة الكربى يف الفروع : انظر) (

أبو احلسن عيل بن سعيد بن عبدالرمحن، اَملُيوْرقي األندليس، عاملٌ مفٍت عارف : هو) (

. خمترص الكفاية، يف خالفيات العلامء: هـ، من مؤلفاته493باختالف العلامء، تويف سنة 



 
 

ًة اسُتِحبَّت  يَّ ًة ومل يسُكْت مل يقرْأ، وإْن كانت ِرسِّ وال جيُب عليه، فإن كانت جهريَّ

. الفاحتُة وسورةٌ 

. ال جتُب عىل املأموم قراءةٌ : وقال أبو حنيفة

أّن قراءَة املأموم :  والَعْبَدِريُّ عن أيب حنيفة)(ونقل القايض أبو الطيِّب

. معصيةٌ 

يَّة واجلهرّية:  والذي عليه مجهوُر املسلمني/ ِّ . القراءُة خلف اإلمام يف الرسِّ

. وهو أَصحُّ األقوال عىل السنّة وَأْحَوُطها: )(قال الَبْيَهقي

دة عن عمر بِن اخلّطاب، وعّيل : ثم روى األحاديَث فيه، ثم رواه بأسانيده املتعدِّ

، وابِن عمر، وابِن )(بِن أيب طالب، وعبداهللا بِن مسعود، وُأَيبّ بِن َكْعب، وُمعاذ بِن جبل

ْرداء ، وأنس بِن مالك، وجابر ابِن عبداهللا، وأيب سعيد اخلُْدِرّي، )(عّباس، وأيب الدَّ

                                                 
= 

 ).5/257(طبقات السبكي : انظر

 ).1/318(التعليقة الكربى يف الفروع : انظر) (

 ).2/163(السنن الكربى ) (

ابن عمرو بن أوس، أبو عبدالرمحن األنصاري اخلزرجي املدين البدري، صحايب جليل، ) (

مًا يف احلالل واحلرام، تويف يف شهد بدرًا، وبعثه النبي   إىل أهل اليمن داعيًا، كان مقدَّ

 ).6/106(، واإلصابة )1/443(سري أعالم النبالء : انظر. هـ16طاعون الشام سنة 

ُعَوْيِمر بن عامر، وقيل غري ذلك، األنصاري : ُعَوْيِمر بن زيد بن قيس، وقيل: اسمه) (

اخلزرجي، صحايب جليل، أسلم يوم بدر، وشهدا أحدا وغريها، كان سّيد القّراء 

، )2/335(سري أعالم النبالء : انظر . بدمشق، تويف يف خالفة عثامن بن عفان 

 ).5/46(واإلصابة 

 ]أ27[



 
 

، وعبداهللا بِن َمْعِقل، )(، وِعْمران)(وُعباَدة بن الصامت، وأيب ُهَرْيَرة، وهشام بِن عامر

. )(وعائشة ريض اهللا عنهم

يناه عن مجاعٍة من التابعني: قال َبْري، وَمْكحول، : وُروِّ ُعْرَوة بِن الزُّ

ْعبِّي، وسعيد بِن ُجَبْري، واحلسن البرصّي رمحهم اهللا . )(والشَّ

: ال يقرُأ مطلقاً : واحُتجَّ ملن قال

 عن أيب حنيفة عن موسى بن أيب )(]إبراهيم[بحديٍث يرويه مكّي بُن 

من صىلَّ خلف اإلمام  «:  قالعائشة عن عبداهللا بن شّداد عن جابر عن النبّي 

. ) (» فإنَّ قراءة اإلمام له قراءةٌ 

                                                 
: هشام بن عامر بن أمّية، األنصاري ، صحايب جليل هو وأبوه عامر بن أمّية، يقال: هو) (

: انظر.  إىل هشام، نزل البرصة وعاش إىل زمن زيادكان اسمه شهابًا فغّريه النبي 

 ).6/287(اإلصابة 

عمران بن ُحَصْني بن ُعَبْيد، أبوُنَجْيد اخلزاعي، صحايب جليل، أسلم هو وأبوه : هو) (

وأبو هريرة يف وقت واحد سنة سبع من اهلجرة، والّه عمر قضاء البرصة، وتويف سنة 

 ).5/27(، واإلصابة )2/508(سري أعالم النبالء : انظر. هـ52

 ).171-2/167(السنن الكربى : انظر) (

 ).172-2/171(املصدر نفسه ) (

(بياض يف األصل، وقد استدركته من املجموع للنووي ) (  .ألن املؤلف ينقل منه )3/365

 هكذا «: وقد أعّله اإلمام البيهقي فقال بعده. )2/159(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) (

، »رواه مجاعة عن أيب حنيفة موصوالً، ورواه عبداهللا بن املبارك عنه مرسًال، وهو املحفوظ 

 : وقد أخرجه مرسًال دون ذكر جابر بن عبداهللا . يعني أنه رّجح الرواية املرسلة
 ).2/160(، والبيهقي يف السنن الكربى )2797: رقم/2/136(عبدالرزاق يف املصنف 



 
 

. )( مثلهوعن ابن عمر، عن النبّي 

 ُيصيلِّ بالناس ورجٌل يقرُأ كان النبّي : وعن ِعْمران بن ُحَصْني قال

، فنهى عن القراءة خلف » من ذا الذي خياُجلني سوريت؟ «: خلَفه، فلّام فرغ قال

. )(اإلمام

ْرداء قال  : أيف كلِّ صالٍة قراءٌة؟ فقال : ُسئل النبّي : وعن أيب الدَّ

  وجَبْت هذه، فقال يل رسوُل اهللا : ، فقال رجٌل من األنصار» نعم «

. ) (» ما أرى اإلماَم إذا أمَّ القوَم إالّ قد كفاهم «-: وكنُت أقرَب القوم إليه - 

من صىلَّ صالًة مل يقرْأ فيها بفاحتة الكتاب  «:  قالوعن جابر عن النبّي 

. ) (» فهي ِخداٌج؛ إالّ أن يكون وراَء اإلمام

                                                 
 : ، وأعّله الدارقطني فقال بعده)1502: رقم/2/260(أخرجه الدارقطني يف سننه ) (

 . مرسالً عن أيوب عن النبي : ، يعني»عن أيوب :  رفُعه وهم، والصواب«

، والبيهقي يف السنن الكربى )1240: رقم/2/113(أخرجه الدارقطني يف سننه ) (
باب هني املأموم عن /كتاب الصالة(وأخرجه بنحوه مسلم يف صحيحه . )2/162(

 ).398: رقم ()جهره بالقراءة خلف إمامه
 )باب ترك القراءة خلف اإلمام فيام جهر به/كتاب االفتتاح(أخرجه النسائي يف سننه ) (

، والدارقطني يف )27530: رقم/45/519(، واإلمام أمحد يف مسنده )920: رقم(
 ).1262: رقم/2/125(سننه 

والدارقطني يف السنن  )1/218(أخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار ) (
وأعّله . )233: رقم(ومالك يف املوطأ برواية أيب مصعب  )1241: رقم/1/114(

وأخرجه موقوفًا : قلت. حييى بن سّالم ضعيف، والصواب موقوف: الدارقطني فقال
 ).2/160(والبيهقي يف السنن الكربى  )1/218(الطحاوي  : من كالم جابر 



 
 

. ) (» من قرَأ وراَء اإلمام فال صالَة له «: وعن َزْيد بن ثابت قال

، وليس يضمُن إالّ القراءَة عن )(» اإلماُم ضامنٌ  «: ويف احلديث: قالوا

. املأموم

وألّهنا قراءٌة، فسقطْت عن املأموم، كالسورة يف اجلهرّية، وكركعة : قالوا

. املسبوق

: واحتجَّ أصحاُبنا

. » ال صالة ملن مل يقرْأ بأمِّ القرآن « / : بقوله 

. )(رواه البخاري ومسلم

، ومل يثبْت ختصيُصه  ٍص - يعني املأموم - وهذا عامٌّ يف كّل ُمَصلٍّ بُمَخصِّ

. صحيٍح رصيٍح، فبقي عىل عمومه

 يف )( قرأهأّن النبّي : وبحديث ُعباَدة بن الصامت املذكور يف الكتاب

 لعلَّكم تقرؤون وراء إمامكم؟ «: صالة الصبح فثُقَلْت عليه القراءُة، فلّام فَرغ قال

ال تفعلوا إالّ بفاحتة الكتاب، فإّنه ال صالة  «: نعم هذا يا رسول اهللا، قال: ، قلنا»

. » ملن مل يقرْأ هبا

                                                 
 .، وشّكك يف صّحته)2/163(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) (
 )باب ما جيب عىل املؤذن من تعاهد الوقت/كتاب الصالة(أخرجه أبو داود يف سننه ) (

باب ما جاء أن اإلمام ضامن /أبواب الصالة(، والرتمذي يف جامعه )517: رقم(
، من حديث )7169: رقم/12/89(، وأمحد يف مسنده )207: رقم ()واملؤذن مؤمتن

  .أيب هريرة 

 .سبق خترجيه من الصحيحني) (

 .قرأ: كذا ُيقرأ بخط املصنف، والصواب) (

]ب27[



 
 

ِمِذّي والداَرُقْطني والَبْيَهقي وغريهم ْ . )(رواه أبو داود والرتِّ

ِمِذّي  ْ . » حديٌث حسن «: قال الرتِّ

. » إسناُده حسن «: وقال الداَرُقْطني

. » إسناُده جّيد ال َمْطَعن فيه «: )(وقال اخلَطَّاِيبّ 

: )("رشح املهّذب" قال النََّوِوّي رمحه اهللا تعاىل يف

هذا احلديُث من رواية حممد بن إسحاق بن َيسار عن َمْكحول، : فإْن قيل

عن، ال ُحيَْتجُّ به عند : ، واملَُدلُِّس إذا قال يف روايته)(وحممد بن إسحاق ُمَدلِّس

ثني . مجيع املَُحدِّ

: أّن الداَرُقْطنيَّ والَبْيَهِقيَّ روياه بإسنادمها عن ابن إسحاق قال: فجواُبه

. )(حّدثني َمْكحوٌل هبذا، فذكره

. » هذا إسناٌد حسن «: قال الداَرُقْطنّي يف إسناده

                                                 
: رقم( )باب من ترك القراءة يف صالته بفاحتة الكتاب/كتاب الصالة(سنن أيب داود : انظر) (

: رقم) (باب ما جاء يف القراءة خلف اإلمام/أبواب الصالة(، وجامع الرتمذي )823

 ).2/164(، وسنن البيهقي الكربى )1213: رقم/2/97(، وسنن الدارقطني )311

طبع املطبعة . حممد راغب الطباخ: اخلطايب، تصحيح: ، تأليفمعامل السنن: انظر) (

 ).1/205(م، 1932-هـ1351 ، 1العلمية بحلب، ط

 ).3/366(املجموع رشح املهذب : انظر) (

رفعت فوزي عبداملطلب : أبو زرعة بن العراقي، حتقيق: كتاب املدلسني، تأليف: انظر) (

 ).81ص (م، 1999/هـ1419ونافذ حسني محاد، طبع دار الوفاء بالقاهرة، 

 ).2/164(، وسنن البيهقي الكربى )1216: رقم/2/99(سنن الدارقطني : انظر) (



 
 

ثني  أن املَُدلِّس إذا ُروي حديُثه من طريقني )(وقد ُعلِم من قاعدة املحدِّ

ثني، أو أخربين، كان الطريقان صحيحني، : عن، ويف اآلخر: قال يف أحدمها حدَّ

. وُحكِم باتِّصال احلديث، وقد حصل ذلك هنا

، ويف بعضها صّىل : ورواه أبو داود من ُطُرق، وكذلك الداَرُقْطنيُّ والَبْيَهِقيُّ

ال يقَرَأنَّ أحُدكم  «:  بعَض الصالة التي ُجيَْهُر فيها بالقراءة، فقالبنا رسوُل اهللا 

. ) (» إذا جهرُت بالقراءة، إالّ بأّم القرآن

 ،  واحلديُث صحيٌح عن ُعباَدة عن النبّي «: قال الَبْيَهقي عِقَب هذه الرواية

. ، ثم روى أحاديَث شواهَد له»وله شواهد 

من صىلَّ  «:  قالواحتجَّ الَبْيَهقي وغُريه بحديث أيب ُهَرْيَرة أّن النبّي 

إّنا نكوُن وراء : ، فقيل أليب ُهَرْيَرة» صالًة مل يقرْأ فيها بأمِّ القرآن فهي ِخداج

 ، إىل آخر حديث » اقرْأ هبا يف نفسك «: اإلمام، فقال

. )(، وهو صحيٌح، رواه مسلم) (» قسمُت الصالة «

.  أصحاُبنا يف االستدالل، ويف هذا الذي ذكرناه كفايةٌ /وأطنَب 

؛ )( ُجمَْمل» ال صالة ملن مل يقرْأ هبا «:  يف حديث ُعبادةقوله : فإن قيل

                                                 
بنت (عائشة عبدالرمحن . د: ابن الصالح، حتقيق: ، تأليفمقدمة ابن الصالح: انظر) (

 ).171ص (م، 1974طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة، . )الشاطىء

 ).2/165(هذه الرواية هبذا اللفظ عند البيهقي يف سننه ) (

 ).2/38(سنن البيهقي الكربى : انظر) (

 .سبق خترجيه يف أول الكتاب) (

. ما خفي املراد منه، بحيث ال ُيدرك بنفس اللفظ إال ببيان من املجِمل: املجمل هو) (

 ]أ28[



 
 

ألّنه يدلُّ عىل نفي احلقيقة، وهي غُري منتفية، فيحتاج إىل اإلضامر، وال سبيل إىل 

:  إضامر كّل حمتَمل لوجهني

أن اإلضامَر إّنام احتيَج إليه للرضورة، والرضورُة تندفع بإضامر : أحدمها

. فرد، وال حاجة إىل إضامر أكثر منه

أّن إضامَر الكامل قد يتناقض، فإّن إضامَر الكامل نقيُض إثبات : وثانيهام

ة، ونفُي الصّحة ُيعارُضه، وإذا ُنِفَي إضامُر فرٍد فليس البعُض أوىل من  الصحَّ

ُ اإلمجاُل  . البعض، فيتعنيَّ

: فاجلواُب من أوُجه

ال ُنسلُِّم أّن احلقيقَة هنا غُري منتفية، وإّنام تكوُن غَري منتفية لو ُمحل : أحدها

لفُظ الصالة عىل غري ُعْرف الرشع، أما إذا ُمحل عىل ُعْرف الرشع فيكون منتفيًا 

حقيقًة، وال َحيتاُج إىل اإلضامر املَُؤدِّي إىل اإلضامر، ولكن ألفاُظ الشارع حممولٌة 

عىل ُعْرفه؛ ألّنه الغالُب، وألّنه املُحتاُج إليه فيه، فإّنه بعثه لبيان الرشعّيات ال 

. لبيان موضوعات اللغة

أّن القول بأّن نفي الكامل نقيُض إثبات الصّحة، فهذا وإْن قاله : الثاين

مجاعٌة من أئّمة أصحابنا إالّ أّن فيه نظرًا وبحثًا، وذلك أّن نفي األََخّص ال 

؛ بل هو صارف، وإن مل ُيثبت األعمَّ أيضاً  . يستدعي ثبوَت األََعمِّ

ال ُجتزىُء صالٌة ال ُيقرُأ  «: قد جاء يف بعض روايات حديث ُعبادة: الثالث

. ، واهللا أعلم) (» فيها بفاحتة الكتاب

                                                 
= 

 ).285ص (التعريفات : انظر

 ).1789: رقم/5/91(أخرج هذه الرواية ابن حبان يف صحيحه ) (



 
 

: واجلواُب عن األحاديث التي احتجَّ القائلون بإسقاط القراءة هبا

 . أّهنا ضعيفٌة، وليس فيها يشٌء صحيح عن النبّي 

. وبعُضها موقوٌف 

. وبعُضها ُمْرَسٌل 

. وبعُضها يف رّواته ضعيٌف أو َضعفاً 

ب" قاله النََّوِوّي يف .  )("رشح املهذَّ

َ الَبْيَهقيُّ رمحه اهللا علَل مجيعها، وَأْوَضَح تضعيَفها: قال . )(وقد بنيَّ

بأّنه حمموٌل عىل - لو صحَّ  - )(وأجاب أصحاُبنا عن احلديث األول

. املسبوق، أو عىل قراءة السورة بعد الفاحتة، مجعًا بني األدّلة

أّهنا سنٌّة فُرتكْت الستامعه قراءة اإلمام، : واجلواُب عن قراءة السورة

. أّهنا سقطْت ختفيفًا عنه، لعموم احلاجة: بخالف الفاحتة، وعن ركعة املسبوق

يَّة دون اجلهرّية ِّ :  واحُتجَّ للقائلني بالقراءة يف الرسِّ

. ٢٠٤: األعراف﴾﴿ :بقول اهللا تعاىل

. )(هذا عندنا يف القراءة التي ُتسَمُع خاصةً : قال الشافعيُّ يف القديم

 ، فبّنيَ لنا سنَّتنا، خطَبنا رسوُل اهللا : وعن أيب موسى األَْشَعِرّي قال

وا،  «: وعلََّمنا صالَتنا، فقال كم أحُدكم، فإذا كربَّ فكربِّ أقيموا صفوَفكم، ثم ْلَيُؤمَّ

                                                 
 ).3/367(املجموع رشح املهذب ) (

 .)فام بعدها- 2/163(السنن الكربى : انظر) (

 .» من صىل خلف اإلمام فقراءة اإلمام له قراءة «: وهو حديث) (

 ).3/367(املجموع للنووي : انظر) (



 
 

 . » وإذا قرأ فَأْنِصتوا

. )(رواه مسلم

إّنام ُجعل اإلماُم لُِيْؤَتمَّ به، فإذا  « : قال رسوُل اهللا : وعن أيب ُهَرْيَرة قال

وا، وإذا قرأ فَأْنِصتوا . » كّربَ فكربِّ

. )(رواه أبو داود والنسائّي 

:  عن حديث أيب ُهَرْيَرة هذا، فقال)("صحيحه" قيل ملسلم بن احلّجاج يف

ليس كلُّ يشٍء عندي صحيٌح : ِملَ ملْ تَضْعه ههنا؟ فقال: هو عندي صحيٌح، فقيل

. وضعُته ههنا، إّنام وضعُت ههنا ما أمجعوا عليه

أّن  : عن أيب ُهَرْيَرة - بضمِّ اهلمزة وفتح الكاف - وبحديث ابن ُأَكْيَمة 

 هل قرَأ معي أحٌد منكم؟ «:  انَرصَف من صالٍة جَهَر فيها بالقراءة فقالالنبّي 

، فانتهى » ما يل ُأناَزُع القرآنَ : إّين أقوُل  «: نعم يا رسوَل اهللا، قال: ، فقال رجٌل »

  فيام جهر فيه بالقراءة من الصلوات حني الناُس عن القراءة مع رسول اهللا 

 . سمعوا ذلك من رسول اهللا 

ِمِذّي / ْ ِمِذّي )( رواه أبو داود والرتِّ ْ . » حديٌث حسن «:  وغُريمها، قال الرتِّ

                                                 
 ).404: رقم( )باب التشهد يف الصالة/كتاب الصالة(صحيح مسلم ) (

، وسنن )604: رقم( )باب اإلمام يصيل من قعود/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

باب تأويل قوله عز وجل وجل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا /كتاب االفتتاح(النسائي 

 ).922: رقم ()له وأنصتوا

 ).404: رقم(صحيح مسلم ) (

، وجامع )826: رقم( )باب من رأى القراءة إذا مل جيهر/كتاب الصالة(سنن أيب داود ) (

باب ما جاء يف ترك القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام /كتاب الصالة(الرتمذي 
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َفُه الَبْيَهقي . ، وسيأيت الكالُم عليه)(وضعَّ

. واحتجَّ أصحاُبنا باألحاديث السابقة يف االحتجاج عىل النافني مطلقاً 

: واجلواُب عن اآلية الكريمة من وجهني

أّن املُسَتَحبَّ لإلمام أن يسكَت بعد الفاحتِة قدَر ما يقرُأ املأموُم : أحدمها

. الفاحتَة، وحينئٍذ ال متنُعه قراءُة الفاحتة من اإلنصات

أّن القراءة التي ُيؤَمُر باإلنصات هلا يف السورة وكذا الفاحتة إذا : الثاين

. سكت اإلماُم بعدها

وهذا إذا سلَّْمنا أّن املراد باآلية حيُث : )(وقال النََّوِوّي رمحه اهللا تعاىل

ينا عن جماهد وغِريه : قرىء القرآُن، وهو الذي أعتقُد رجحاَنه، قال وإالّ فقد ُروِّ

َيْت قرآنًا الشتامهلا عليه)(أّهنا نزلْت يف اخلطبة . ، وُسمِّ

ينا يف: قال  «:  عن أيب ُهَرْيَرة ومعاوية أّهنام إّنام قاال"سنن الَبْيَهقي" وُروِّ

. ) (»كان الناُس يتكلَّمون يف الصالة فنزلت هذه اآلية 

: ، فمن أوُجه» وإذا قرأ فَأْنِصتوا «: وأّما اجلواُب عن حديث

. الوجهان الّلذان ذكْرنامها يف جواب اآلية: منها

                                                 
= 

 ).312: رقم ()بالقراءة

 ).2/157(يف السنن الكربى ) (

 ).3/367(يف املجموع ) (

، وانظر )10/665(وابن جرير يف تفسريه  )1/247(أخرجه عبدالرزاق يف تفسريه ) (

 ).6/724(الدر املنثور للسيوطي 

 ).2/155(السنن الكربى للبيهقي : انظر) (



 
 

أّن هذه اللفظَة ليسْت ثابتًة -: وهو الذي اختاَره الَبْيَهقي - والوجه الثالث 

. » هذه اللفظُة ليسْت حمفوظًة «: "سننه"  ، قال أبو داود يفعن النبّي 

 :  أّنه قال)(ثم روى الَبْيَهقي عن احلافظ أيب عّيل النَّْيسابوِرّي 

 هذه اللفظُة غُري حمفوظًة، وخالف سليامَن التَّْيِميَّ مجيُع أصحاِب قتادة يف زيادته «

. »هذه اللفظَة 

 :  أّهنام قاال)(ثم روى عن حييى بن َمعني وأيب حاتِم الرازي

، وذكر الَبْيَهقي » ليست هي بيشٍء «: ، قال حييى بُن َمعني» ليسْت حمفوظًة «

. )(ُطُرَقها وِعَلَلها كّلها

 احلديث، » ما يل ُأناَزُع القراءةَ  «: وأّما حديُث ابِن ُأَكْيَمة عن أيب ُهَرْيَرة

: فجواُبه أيضًا من األوُجه الثالثة

. الوجهني السابقني يف جواب اآلية

 ابُن «: أّن احلديَث ضعيٌف؛ ألّن ابَن ُأَكْيَمة جمهوٌل، قال الَبْيَهقي: والثالث

ْهِرّي، ومل يكْن  ْث عنه غُري الزُّ ْث إالّ هبذا احلديث، ومل ُحيدِّ ُأَكْيَمة جمهوٌل مل ُحيدِّ

                                                 
احلسني بن عيل بن يزيد، حافظ عّالمة، من كبار النُّّقاد من شيوخ احلاكم النيسابوري، : هو) (

 ).16/51(، وسري أعالم النبالء )8/71(تاريخ بغداد : انظر. هـ349تويف سنة 

خالد . د: فريق من الباحثني، إرشاف: ابن أيب حاتم، حتقيق: كتاب العلل، تأليف: انظر) (

). 493: رقم(م، 2006/هـ1427، 1سعد احلميد، طبع الرياض، ط. اجلرييس ود

حممد بن إدريس بن املنذر، احلنظيل الرازي، من كبار احلفاظ : وأبو حاتم الرازي هو

، )13/247(سري أعالم النبالء : انظر. الزهد: هـ، من مؤلفاته277النُّّقاد، تويف سنة 

 ).5755: رقم(وتقريب التهذيب 

 ).159-2/157(املصدر السابق ) (



 
 

ُث سعيَد بَن املسّيب  ْهِرّي من معرفته أكثُر من أْن رآه ُحيدِّ ، ثم روى »عند الزُّ

 هذا «:  عن احلَُمْيِدّي شيِخ البخاري قال يف حديث ابن ُأَكْيَمة/الَبْيَهقي بإسناده 

ْهِريِّ قّط  . ) (»حديٌث رواه رجٌل جمهوٌل، مل يْرِوه عنه غُري الزُّ

رين ُمتَّفقون عىل أّن هذه الزيادة  مني واملتأخِّ  وألّن احلُّفاظ من املتقدِّ

ليسْت من -  فيام جهر فيه فانتهى الناُس عن القراءة مع رسول اهللا : قوله: وهي- 

ْهِرّي ُمْدَرَجٌة يف احلديث، وهذا ال خالف فيه  كالم أيب ُهَرْيَرة، بل هي من كالم الزُّ

ْهِيلُّ : بينهم، ممّن قال ذلك ، وحممد بُن حييى الذُّ  شيُخ البخاري وإماُم أهل )(األَْوزاِعيُّ

، )(، واخلَّطاِيبُّ )("سننه" ، وأبو داود يف)("تارخيه" َنْيسابور، وقاله البخاريُّ يف

. ، وغُريهم)(والَبْيَهِقيُّ 

وروى الَبْيَهقي من رواية عبداهللا بن ُبَحْينَة نحَو رواية ابن ُأَكْيَمة عن أيب 

. )(ُهَرْيَرة

 هذا خطأ ال شكَّ فيه وال «:  قال)(ثم روى عن احلافظ يعقوب بن سفيان

                                                 
 ).2/159(املصدر السابق : انظر) (
أبو عبداهللا حممد بن حييى بن عبداهللا، الذهيل النيسابوري الزهري، ثقة من كبار احلّفاظ، : هو) (

 ).6427: رقم(، وتقريب التهذيب )12/273(سري أعالم النبالء : انظر. هـ258تويف سنة 
 ).38ص ( )الكنى(التاريخ الكبري : انظر) (
 ).826: رقم(سنن أيب داود : انظر) (
 ).1/206(معامل السنن : انظر) (
 ).2/159(السنن الكربى للبيهقي ) (
 ).2/158(املصدر السابق ) (
طبع مكتبة . أكرم ضياء العمري. د: الفسوي، حتقيق: ، تأليفاملعرفة والتاريخ: انظر) (

أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن : وهو. )2/127(هـ، 1410 ، 1الدار باملدينة، ط
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. ، واهللا أعلم»وال اْرتياب 

 :املسألة السابعة

إذا مل يقدْر عىل قراءة الفاحتة وجب عليه حتصيُل القدرة، بتعلٍُّم، : قال أصحاُبنا

: أو حتصيِل مصحٍف يقرؤها منه، برشاٍء أو إجارٍة أو إعارٍة، فإْن كان يف ليٍل أو ظلمةٍ 

َلِزَمه حتصيُل الرساج عند اإلمكان، فلو امتنع من ذلك عند اإلمكان َأثِم وَلِزَمه إعادُة 

. كلِّ صالٍة صّالها قبل قراءة الفاحتة

أّن ما ال يتمُّ : القاعدُة املشهورة يف األصول والفروع: ودليُل ما ذكرناه

. )(فهو واجٌب - وهو َمقدوٌر للُمَكلَّف - الواجُب إالّ به 

ر التعليم بضيِق الوقت، أْو َبالَدته َرْت عليه الفاحتُة، لَِتَعذُّ ، أو )(فإْن تعذَّ

: مل ُجتِزْئه ترمجُة القرآن بغري العربّية، بل ينظر: عَدِم املُعلِّم واملصحف، وغِري ذلك

إْن أحَسَن غَريها من القرآن لِزَمه قراءُة سبع آيات، وال ُجتِزُئه دون سبٍع وإن 

ُط أن ال تنُقَص حروُفها عن حروف الفاحتة عىل َأَصّح  كانت طِواالً، وُيشَرتَ

                                                 
= 

املعرفة : هـ، من كؤلفاته277جوان، الفاريس الفسوي، ثقة حافظ رّحال، تويف سنة 
: رقم(، وتقريب التهذيب )13/180(سري أعالم النبالء : انظر. والتاريخ، واملشيخة

7871.( 

حممد : الغزايل، حتقيق:  من علم األصول، تأليفاملستصفى: انظر يف هذه القاعدة) (

هـ، 1413 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عبدالسالم عبدالشايف

. د: فخر الدين الرازي، حتقيق:  يف علم أصول الفقه، تأليفاملحصول، و)1/231(

 ).1/2/317(طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، . طه جابر فياض العلواين

 .)ب ل د(لسان العرب : انظر. ضد النفاذ والذكاء واملضاء يف األمور: البالدة) (



 
 

ُد بحرفني يف الفاحتة والبدل . )(األَْوُجه عندنا، وُحيَسُب احلرُف املَُشدَّ

قٍة  ثم إن مل ُحيسْن سبَع آياٍت متوالية بالرشط املذكور جاز العدوُل إىل متفرِّ

، واّتفق عليه )("األمّ "  نصَّ عليه اإلماُم الشافعّي يف/بال خالف، 

.  )(، ثم اجلمهوُر أطلقوا املسألة)(األصحاُب 

لو كانت اآليُة الفْردُة ال تفيُد معنًى منظومًا إذا ُقرئْت : وقال إماُم احلرمني

، فيظهُر أّنه ال نأمُره بقراءة هذه اآليات  ٢١: املدثر﴾﴿ :وحدها، كقوله تعاىل

قة، ونجعُله كمن ال ُحيِسُن قرآنًا أصًال فيأيت بالذكر . )(املتفرِّ

. )(واملختاُر ما سبق عن األصحاب: قال النََّوِوّي 

ففيه وجهان : وإن كان ُحيسُن سبَع آياٍت متوالية، بالرشط املذكور

: ألصحابنا

إماُم ال ُجتِزُئه املعرفُة، بل جيب قراءُة سبٍع متواليٍة، وهبذا قطع : أحدمها

. )(، والرافِِعّي "البسيط"، والغّزاّيل يف )(احلرمني

هام قُة، من سورٍة أو ُسَوٍر، وبه قطع القايض أبو الطّيب : وأصحُّ ُجتِزُئه املتفرِّ

                                                 
 ).375-3/374(املجموع للنووي : انظر) (

 ).232-2/231(األم : انظر) (

 ).2/144(هناية املطلب : انظر) (

 ). 160-2/159(، واملغني البن قدامة )1/19(املبسوط للرسخيس : انظر) (

 ).2/145(هناية املطلب : انظر) (

 ).3/375(املجموع : انظر) (

 ).2/145(هناية املطلب : انظر) (

 ).1/502(العزيز رشح الوجيز : انظر) (
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حه النََّوِوّي )("البيان" ، والَبنَْدنيِجّي، وصاحُب )("تعليقه" يف ، وهو )(، وصحَّ

. )("األم" وهو الذي نصَّ عليه الشافعيُّ يف

:  فإن كان ُحيسُن دون سبع آياٍت، كآيٍة أو آيتني

. )(فيقرُأ ما ُحيِسنُه، ثم يأيت بالذكر عن الباقي، عىل األصحِّ عندنا

أّنه جيُب تكراُر ما ُحيسنُه حتى يبلَغ قدَر الفاحتة؛ ألّنه أقرُب : والوجُه الثاين

. إليها من الذكر

وجب تكراُر : فلو مل ُحيِسْن إالّ قدَر بعض الفاحتة، ومل ُحيِسْن بدالً من الذكر

. ما ُحيِسنُه حتى يبلغ قدَرها

: ولو أحسَن آيًة أو آياٍت من الفاحتة ومل ُحيِسْن مجيَعها

فإْن مل ُحيِسْن لباقيها َبَدالً وَجب تكراُر ما أحسَن حتى يبلغ قدَر الفاحتة بال 

. خالف

وإْن أحسَن لباقيها َبَدالً ففيه خالٌف ألصحابنا، واألََصحُّ باتِّفاقهم أّنه 

جيُب قراءُة ما ُحيِسنُه من الفاحتة، ثم يأيت بَبَدل الباقي؛ ألّن اليشَء الواحَد ال يكوُن 

.  )(أصًال وَبَدالً 

                                                 
 ).1/248(التعليقة الكربى : انظر) (

قاسم حممد النوري، طبع دار املنهاج : أبو سامل العمراين، حتقيق: البيان، تأليف: انظر) (

 ).2/196(م، 2006/هـ1426، 2بجدة، ط

 ).3/376(املجموع للنووي : انظر) (

 ).2/231(األم : انظر) (

 ).3/376(املجموع للنووي : انظر) (

 ).2/145(هناية املطلب : انظر) (



 
 

فإن كان حيفُظ أوَل الفاحتة أتى به ثم يأيت : وعىل هذا جيُب الرتتيُب بينهام

بالَبَدل، ال جيوُز العكُس، وإْن كان حيفُظ آخَرها أتى بالَبَدل ثم قرَأ الذي حيفُظه 

. )(منها، فلو َعَكس مل ُجيِزْئه، هذا هو املذهُب الصحيُح 

َرها سبَع : واألَْحَوُط واملُسَتَحبُّ ملن حيفُظ آيًة أو نحَوها من الفاحتة أن ُيكرِّ

.  بَبَدِل ما زاد عليها لَيخرَج من اخلالف/مّراٍت، ويأيت مع ذلك 

. "التبرصة"  يف)(الشيُخ أبو حممد: وممّن نبَّه عىل هذا

هذا حكُم َمن ُحيسُن شيئًا من القرآن، وال خالف أّنه متى أحسَن سبَع 

. آياٍت من القرآن ال جيوُز أن يرتَكها وينتقَل إىل الذكر

فإن مل ُحيِسْن شيئًا منه وجب عليه أن يأَيت بالذكر َبَدَهلا عىل ما هو املشهوُر 

. املعروُف يف كتب الفروع

فإن عجز عن الذكر بالعربّية وأحَسنَه بالعجمّية أتى به بالعجمّية، بخالف 

-. كام سنذكُره إن شاء اهللا تعاىل - القرآن 

فإن عجز عن ذلك وقَف بقدر الفاحتة ساكتًا، ثم يركُع، وُجتزُئه صالُته بال 

: إعادٍة؛ ألّنه مأموٌر بالقيام والقراءة، فإذا عجز عن أحدمها لزَمه اآلخُر؛ لِقوله 

. )(، رواه البخاري ومسلم» وإذا أمرُتكم بأمٍر فْأتوا منه ما استطعُتم «

 :املسألة الثامنة

لو قرأ ترمجَة الفاحتة بلغٍة لبعض العرب غِري اللغة املقروِء هبا مل تصّح، ومل 
                                                 

 ).3/376(املجموع للنووي : انظر) (

 .اجلويني: أي) (

، )7288: رقم() باب االقتداء بسنن رسول اهللا /كتاب االعتصام(صحيح البخاري ) (

 ).1338: رقم( )باب فرض احلج مرة يف العمر( )كتاب احلج(وصحيح مسلم 
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ح به املَُتَويلِّ من أصحابنا، قال إن : وحيث أتى بالرتمجة: ُجتزىْء عن الصالة، رصَّ

دًا بُطلْت صالُته، وإن كان ناسيًا أو جاهًال مل ُيعَتدَّ بقراءته ولكن ال  كان متعمِّ

. )(تبُطُل صالُته، ويسجُد للسهو كسائر الكالم ناسيًا وجاهالً 

 :املسألة التاسعة

ال جتوُز قراءُة الفاحتة وال غِريها من القرآن بالفارسّية، وال ُجتِزُؤه؛ ألّن 

القصَد من القرآن اللفُظ والنظُم، وذلك ال يوجُد يف غريه، وسواٌء أمكنه العربّية 

أو عجز عنها، وسواٌء أكان يف الصالة أو غريها، فإْن أتى برتمجته يف صالٍة بَدالً 

. عن القراءة مل تصحَّ صالُته، سواًء أحسن القراءَة بالعربّية أم ال

. )(هذا مذهُبنا

.  )(، وداود)(، وأمحد)(مالك: وبه قال مجاهُري العلامء، منهم

. جيوُز، وتصحُّ به الصالُة مطلقاً : وقال أبو حنيفة

. )(جيوُز للعاجز، دون القادر: وقال أبو يوسف وحممد

                                                 
 .)أ201ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 ).3/380(املجموع للنووي : انظر) (

ابن ُجَزّي : قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية، تأليف: انظر) (

-هـ1405 ، 1طبع عامل الفكر ، ط. عبدالرمحن حسن حممود: الكلبي، حتقيق

 ).65ص (م، 1985

 ).2/158(املغني : انظر) (

 ).3/254(املحىل البن حزم : انظر) (

طبع دار الكتاب العريب . الكاساين:  يف ترتيب الرشائع، تأليفبدائع الصنائع: انظر) (

 ).1/112(م، 1982ببريوت، 



 
 

:  واحُتجَّ أليب حنيفة

﴿ :بقول اهللا تعاىل

/﴾١٩: األنعام .

. والعجُم ال يعقلون اإلنذاَر به إالّ برتمجته: قالوا

ُأنزَل القرآُن عىل سبعة  «:  قالأّن النبّي : )("الصحيحني" ويف

. » أحُرف

أّن قومًا من الُفْرس سألوه أن يكتَب هلم شيئًا  : وعن َسْلامن الفارّيس 

. )(من القرآن، فكتب هلم فاحتَة الكتاب بالفارسّية

. وألّنه ِذْكٌر، فقامت ترمجُته مقاَمه، كالشهادتني يف اإلسالم

 . وقياسًا عىل جواِز ترمجة حديث النبّي 

. وقياسًا عىل جواِز التسبيح بالعجمّية

: واحتجَّ أصحاُبنا

أّنه سمع هشاَم بَن حكيم يقرُأ سورًة عىل  : بحديث عمر بن اخلّطاب 

.  ، وذكر احلديث بردائه، وأتى رسوَل اهللا )(غري ما يقرُأ عمر، فَلبََّبه

. )(رواه البخاري ومسلم

                                                 
: رقم( )باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف/كتاب فضائل القرآن(صحيح البخاري ) (

باب بيان أن القرآن أنزل عىل سبعة /كتاب صالة املسافرين(، وصحيح مسلم )4992

 ).818: رقم ()أحرف وبيان معناها

 ).3/380(مل أقف عىل خترجيه، وقد أورده اإلمام النووي يف املجموع ) (

 ).4/223(النهاية يف غريب احلديث : انظر. جعل رداءه يف عنقه وجّره به: أي) (

، )4992: رقم( )كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن عىل سبعة أحرف(البخاري ) (
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.  اعرتاَضه يف يشٍء جائزٍ ولو جازت الرتمجُة مل ُينكِْر عليه، وألنكَر عليه النبّي 

وا أيضًا بأّن ترمجَة القرآن ليسْت قرآناً  . واحتجُّ

. وألّن القرآن هو هذا النظُم املُعِجُز، وبالرتمجة يزوُل اإلعجاُز، فلم ُجتزْ 

. وكام أّن الشعر خيرُج برتمجته عن كونه شعرًا، فكذا القرآنُ 

أّن اإلنذاَر حيُصُل هلم به وإْن ُنِقل : وأما اجلواُب عن اآلية الكريمة فهو

. إليهم معناه بالعجمّية

أّنه سبُع لغاٍت للعرب، وألّنه يدلُّ عىل أّنه ال ُيَتجاَوُز هذه : واجلواُب عن احلديث

. السبعة، وهم يقولون جيوُز كلُّ لسان، ومعلوٌم أّهنا تزيُد عىل سبعةٍ 

. أّنه كتب تفسَريها، ال حقيقَة الفاحتة: وعن فعل َسْلامن

أّن يف جواز ترمجته للقادر عىل العربّية وجهني : وعن اإلسالم

: )(ألصحابنا

. ال يصّح، وعىل هذا فاجلواُب ظاهر: أحدمها

. أّنه يصحُّ إسالُمه-: وهو الصحيح - والثاين 

. والفرُق أّن املراَد معرفُة اعتقاده الباطن، والعجمّيُة كالعربّية يف حتصيل ذلك

أّن املراَد بالقرآن اإلحكاُم والنظُم :  احلديث والتسبيح)(وعن القياس عن

. املُعِجُز، بخالف التسبيح واحلديث
                                                 

= 
كتاب صالة املسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف وبيان (ومسلم 

 ).1899: رقم ()معناها

 ).3/380(املجموع للنووي : انظر) (

) 3/380(عىل، كذا هو يف املجموع للنووي : كذا بخط املؤلف، وهو خطأ، والصواب) (

 .الذي ينقل منه هنا



 
 

. )(هذه طريقُة أصحابنا يف املسألة

 أّن القرآن ُمعِجز، /ُعمدُتنا :  فقال)("األساليب" وَبَسَطها إماُم احلرمني يف

. واملُعتَمُد يف إعجازه اللفظُ 

اإلعجاُز يف بالغتِه : ثم تكلَّم علامُء األصول يف املُعَجز منه، فقيل: قال

وجزالتِه وفصاحتِه املُجاِوزِة حلدود جزالِة العرب، واملُختاُر أّن اإلعجاَز يف 

جزالته، مع أسلوبه اخلارج عن أساليب كالم العرب، واجلزالُة واألسلوُب 

يتعّلقان باأللفاظ، ثم معنى القرآن يف حكم التابع لأللفاظ، فيحصُل من هذا أّن 

. اللفَظ هو املقصوُد املتبوُع، واملعنى تابِعٌ 

ترمجُة القرآن ليست قرآنًا بإمجاع املسلمني، : فنقوُل بعد هذا التمهيد

وحماولُة الدليل هلذا تكلٌُّف، فليس أحٌد ُخيالُف يف أّن من تكلََّم بمعنى القرآن 

ة ليس قارئًا للقرآن، وليس ما لفظ به قرآنًا، ومن خالف يف هذا كان  باهلنديَّ

ُمراِغًام جاحدًا، وتفسُري شعر امرىء الَقْيس ليس بشعره، فكيف يكوُن تفسُري 

القرآن قرآنًا، وقد سلَّموا أّن اجلُنَُب ال ُحيَرُم عليه ذكُر معنى القرآن، واملُحِدث ال 

ُيمنَُع من محله كتابًا فيه معنى القرآن وترمجُته، فُعلَِم أّن ما جاء به ليس قرآنًا، وال 

ى به  خالف أّن القرآن ُمعِجز، وليست الرتمجُة ُمعِجزًة، والقرآن هو الذي حتدَّ

.  العرَب، ووصفه اهللا تعاىل بكونه عربياالنبّي 

: وإذا ُعلَِم أّن الرتمجَة ليست قرآنًا، وقد ثبت أّنه ال تصحُّ صالُته إالّ بقرآنٍ 

                                                 
وطريقة الشافعية هذه يف املسألة هي الراجح يف املسألة؛ لقّوة أدّلتهم، وضعف أدّلة ) (

 .احلنفية وتطّرق االحتامل إليها

: انظر. ، ذكر فيه اخلالف بني احلنفية والشافعيةاألساليب يف اخلالفيات: هو كتاب) (

 .ومل أعثر عليه ال خمطوطًا وال مطبوعاً . )1/75(كشف الظنون 
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. حصل أّن الصالة ال تصحُّ بالرتمجة

باِع، والنهِي عن االخرتاِع،  هذا كلُّه مع أّن الصالَة مبناها عىل التعبُِّد واالتِّ

ة، وإذا نظر الناظُر يف أصل الصلوات، وأعداِدها،  وطريُق القياس ُمنَْسدَّ

اِد ركوعها يف كلِّ واختصاِصها بأوقاهتا، وما اشتمَلْت عليه من عدد ركعاهتا،  واحتِّ

وجد أمَرها عىل االتِّباع، ومل : ركعة، وتكرير سجودها، إىل غري ذلك من أفعاهلا

مقصوُد الصالة : يفارْقها مجلًة وتفصيًال، فهذا يسدُّ باَب القياس، حتى لو قال قائٌل 

اخلضوُع فيقوُم السجوُد مقاَم الركوع، مل ُيقَبْل ذلك منه، وإن كان السجوُد أبلَغ يف 

. اخلضوع

ثم من عَجب قوهلم إّن الرتمجَة ال يكوُن هلا حكُم القرآن يف حتريمها عىل  /

هلا حكُمه يف الصالة التي مبناها عىل التعبُّد واالتِّباع، وختالف : اجلُنُب، ويقولون

يأيت هبا العاجُز عن العربّية بلسانه؛ ألّن مقصوَدها املعنى : تكبرية اإلحرام حيث قلنا

رشح " هذا آخُر كالِم إمام احلرمني، نقله عنه النََّوِوّي يف. مع اللفظ، وهنا بخالفه

.  رمحه اهللا تعاىل)("املهّذب

 :املسألة العارشة

جتوُز القراءُة يف الصالة وغِريها الفاحتَة وغَريها : قال أصحاُبنا وغُريهم

بكّل واحدٍة من القراءات السبع، وال جتوُز القراءُة يف الصالة وال يف غريها 

ة؛ ألّهنا ليسْت قرآناً  .  بالقراءة الشاذَّ

ة فإْن مل يكْن فيها تغيُري معنًى وال زيادُة : فإْن قرأ الفاحتَة يف الصالة بالشاذَّ

                                                 
 ).381-3/380(املجموع : انظر) (
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ْت صالُته، وإالّ فال . )(حرٍف وال نقُصه صحَّ

ونقل اإلمام احلافُظ أبو عمر بُن عبدالّرب إمجاَع املسلمني عىل أّنه ال جتوُز 

. )(القراءُة بالشاّذ، وأّنه ال ُيَصىلَّ خلَف من يقرأ هبا

ف ذلك، فإْن : فمن قرأ بالشاذّ : قال العلامءُ  إن كان جاهًال به وبتحريمه ُعرِّ

َر تعزيراً   بليغًا، إىل أْن ينتهي عن ذلك، )(عاد إليه بعد ذلك أو كان عاملًا به ُعزِّ

. وجيُب عىل كّل ُمكلٍَّف قادٍر عىل اإلنكار أْن ُينكَر عليه

. وإذا قرأ بقراءٍة من السبع اسُتِحبَّ أْن ُيتمَّ القراءَة هبا

فلو قرأ بعَض اآلياِت هبا وبعَضها بغريها من السبع جاز، برشط أْن ال 

. يكوَن ما قرأه بالثانية مرتبطًا باألول

 :احلادية عرش

جتُب قراءُة الفاحتة يف الصالة بجميع حروفها وتشديداهتا، وهي أربع 

دًا،  عرشَة تشديدًة، يف البسملة منهّن ثالث، فلو أسقَط حرفًا منها، أو خفَّف ُمشدَّ

.  أو أبدَل حرفًا بحرف، مع صّحة لسانه مل تصحَّ قراءُته

ولو أبدَل الصاَد بطاٍء، ففي صّحة قراءته وصالته وجهان للشيخ أيب حممد 

                                                 
 ).3/392(املصدر السابق ) (

املصدر السابق نفسه، ومل أعثر عىل كالم احلافظ ابن عبدالرب ، ويقرب منه كالمه يف ) (

 ).8/48(االستذكار 

عقوبة غري مقّدرة رشعًا، جتب حقا هللا، أو آلدمّي، يف كل : التعزير يف اصطالح الفقهاء) (
وزارة : املوسوعة الفقهية، إعداد وطبع: انظر. معصية ليس فيها حدٌّ وال كّفارٌة غالباً 

 ).12/254(م، 1980/هـ1400، 3األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، ط



 
 

 )( وحممد ابن حييى"البسيط"  والَغّزايل يف)(، قال إمام احلرمني)(اجلَُوْيني

رشح " كام نقله عنهم النََّوِوّي رمحه اهللا تعاىل يف-  وغُريهم )(والرافِِعي

 :)( -"املهّذب

هام ، قال النََّوِوّي : أصحُّ  )(وبه قطع القايض أبو الطيِّب: )(ال تصحُّ

. والشيُخ أبو حامد، كام لو أبدل غَريه

؛ لُعْرسِ إدراك خمرجها عىل العوامِّ وِشْبِههم/: والثاين .  تصحُّ

 :الثانية عرشة

أو كَرسها، أو  ژٱڤژٱ إذا حلَن يف الفاحتة َحلْنًا ُحييُل املعنى، بأْن ضمَّ تاء

مل تصحَّ قراءُته، -: هبمزتني - إِإِياك نعبد : ، أو قال ژٱٱٿٱٱٿژٱ كَرس كاَف 

دْ  َد، وجتُب إعادُة القراءة إْن مل يتعمَّ . )(وتبُطُل صالُته إْن تعمَّ

                                                 
 ).2/139(هناية املطلب : انظر) (
 .املصدر السابق) (
شيخ . حممد بن حييى بن منصور، النيسابوري- أبو سعد :  وقيل–أبو سعيد : هو) (

املحيط يف رشح : من تصانيفه. هـ548الشافعية، وصاحب الغّزايل وتلميُذه، تويف سنة 
، وطبقات )314-20/312(سري أعالم النبالء : انظر. الوسيط، والتعليقة يف اخلالف

 ).27-7/25(الشافعية الكربى 

 ).1/497(العزيز رشح الوجيز : انظر) (

 ).3/392(املجموع : انظر) (

 .املصدر نفسه) (

 ).1/284(التعليقة الكربى : انظر) (

). 3/393(هذا قول الشافعية كام يف املجموع ) (

مون منهم يرون أن اللحن اجليل إذا : أما احلنفية ففّصلوا املسألة عىل ثالثة أحوال املتقدِّ
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 ، وضمِّ صاد ژٱٿٱژ ونون ژٱٱٿژٱ وإْن مل ُحيِِل املعنى، كفتِح دال

ولكنّه : مل تبُطْل قراءُته وال صالُته، قال أصحاُبنا: ، ونحو ذلك ژٱٱٹژٱ

َده مل تبُطْل قراءُته وال صالُته، هذا هو الصحيُح،  ُده، ولو تعمَّ مكروٌه، وُحيَرُم تعمُّ

. )(وبه قطَع اجلمهورُ 

                                                 
= 

وإذا كان حلنًا جليا ال يغّري . كان يغّري املعنى تغيريًا يكون اعتقاده كفرًا فصالته باطلة

املعنى تغيريًا فاحشًا فصالته باطلة عند أيب حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن، وعند أيب 

رون منهم يرون أن اللحن اجليل املغريِّ للمعنى . يوسف ال تفسد لعموم البلوى واملتأخِّ

: انظر. ال تفسد الصالة به مطلقًا؛ ألن قراءة الفاحتة عندهم ليست ركنًا بل هي واجب

، )1/281(كامل الدين ابن اهلامم، طبع دار الكتب العلمية، : رشح فتح القدير، تأليف

). 1/20(وأحكام القرآن للجصاص 

. وأما املالكية فعندهم أن الذي ال ُحيسُن قراءة القرآن أشد حاالً ممّن ترك القراءة أصالً 

). 1/177(املدونة الكربى : انظر

وأما احلنابلة فريون أن اللحن اجلّيل اُملِخّل باملعنى ُيبطُِل الصالة؛ إال إذا عجز القارىء 

عن إحساهنا وخيف خروج الوقت بتعّلمها فحينئذ ال يلزمه قراءهتا وإنام يلزمه قراءة 

: ابن قدامة، ومعه: املقنع، تأليف: انظر. سور أو آيات بعدد آيات سورة الفاحتة

عبداهللا بن : اإلنصاف للمرداوي، والرشح الكبري لعبدالرمحن بن قدامة، حتقيق

عبداملحسن الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو، طبع دار عامل الكتب بالرياض، 

 ).450-3/444(م، 2005/هـ1426

، واملالكية )1/281(وهو قول احلنفية كام يف فتح القدير . )3/393(املجموع : انظر) (

). 450 ، 3/444(، واحلنابلة كام يف املغني )1/177(كام يف املدونة الكربى 

أن يلحن وهو عاملٌ باملعنى، أما إذا تعّمد اللحَن : واملقصود بتعّمد اللحن يف هذه املسألة

 ).22/443(جمموع فتاوى ابن تيمية : وهو جاهٌل للمعنى فهذا ُيلحُق بالنايس، انظر



 
 

أّن اللحَن الذي ال ُحييُل :  وجهٌ "التتّمة" ويف: )(قال النََّوِويُّ رمحه اهللا تعاىل

. )(املعنى ال تصحُّ الصالُة معه

 واإلعراب مجيعًا، أم )(واخلالُف مبنيٌّ عىل أّن اإلعجاَز يف النَّْظم: )(قال

 )(يف النَّْظم فقط؟
 :الثالثة عرشة

 عن الشيخ أيب حممد )("رشح املهّذب" حكى النََّوِويُّ رمحه اهللا تعاىل يف
-: اجلَُوْينيَّ : يعني- قال : ، قال النََّوِوّي "كتاب التبرصة" اجلَُوْيني يف

رشُط السني من البسملِة وسائِر الفاحتة أْن تكون صافيًة غَري مشوبٍة بغريها، 

. )(-وطرِف اللسان : يعني - )(لطيفَة املَْخَرج من بني الثنايا

                                                 
 .املصدر نفسه) (

 .)أ204ق (تتمة اإلبانة : انظر) (

 .النووي: يعني) (

 .هو البالغة والفصاحة واألسلوب: املقصود بالنظم) (

، طبع القاهرة بمطبعة دار التأليف، اخلّطايب يف رسالته بيان إعجاز القرآن: ممّن مال إىل القول األول) (
عبدالقاهر اجلرجاين يف رسالته : وممّن قال بالقول الثاين، )23-21ص (م، 1953/هـ1373

، 1حممد رضوان الداية وفائز الداية، طبع دار الفكر بدمشق، ط: ، حتقيقدالئل اإلعجاز
 والقول الراجح عندي هو القول األول القائل بأن القرآن ).29-28ص ( م،2007/هـ1428

معجٌز يف لفظه ومعناه ونظمه وأسلوبه، وهو القول الذي ارتضاه بعض املتأخرين ممّن أّلف يف 
 ."معرتك األقران يف إعجاز القرآن"اإلعجاز كاإلمام السيوطي يف كتابه 

 ).3/393(املجموع ) (
مجع َثنِّية، وهي األسنان األربع التي يف مقدمة الفم، ثنتان من فوق وثنتان من : الثنايا) (

 .)ث ن ي(لسان العرب : انظر. أسفل
: مكي بن أيب طالب، حتقيق: الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة، تأليف: انظر) (

 ).116ص (م، 2007/هـ1428، 5أمحد حسن فرحات، طبع دار عامر بعّامن، ط



 
 

 فإْن كانْت : متنُعه من إْصفاِء السني فجعلها مشوبًة بالثاء)(فإْن كان به ُلْثَغةٌ 

ُلْثَغًة فاحشًة مل ُجيْز للفصيح االقتداُء به، وإْن كانْت ُلْثَغًة يسريًة ليس فيها إبداُل 

.  سٍني جازْت إمامُته

د، فإْن بالغ يف التشديد مل تبُطْل  وجيُب إظهاُر التشديد يف احلرف املَُشدَّ

َد  صالُته، لكّن األحسَن اقتصاُرها عىل احلّد املعروف للُقّراء، وهو أْن ُيَشدِّ

. )(التشديَد احلاصل يف الدَرج

قون  وليس من رشط الفاحتة فصُل كلِّ كلمٍة عن األخرى كام يفعُله املَُتَعمِّ

ون هذا من العجز والِعيِّ  . املُجاِوزون للحّد، بل البرصيُّون َيُعدُّ

 ژپٱٱپٱٱپٱٱپٱٱژٱولو أراد أن يفصل يف قراءته بني البسملة و

َقها ژٱٱپژٱ َقَطَع مهزةَ  . وحقَّ

. )( يصَل البسملَة باحلمد؛ ألّهنا آيٌة منها/واألَْوىل أْن 

؛ ألّن ذلك ليس بوقٍف وال منتهى  ژٱٱڤٱٱٱڦژٱ واألَْوىل أن ال يقَف عىل

. )(آيٍة أيضًا عند الشافعيِّ رمحه اهللا
                                                 

 .)ل ث غ(لسان العرب : انظر. أن تعدل حرفًا إىل حرف غريه: اللثغة) (

 .أي يف درج الكالم أي وصله، والدرج يقابل الوقف) (

قطعها عن السورة املاضية : األول: يف قراءة البسملة بني السورتني أربعة أوجه للقراء) (

وصلها باملاضية وباآلتية، : ووصلها باآلتية، وهو أوىل األوجه وأرجحها، الثاين

قطعها عن املاضية وعن اآلتية وقراءهتا مفردة، وهو الذي اتفق عليه القراء، : والثالث

النرش يف : انظر. وصلها باملاضية وقطعها عن اآلتية، وهذا الوجه منعه القراء: والرابع

 ).1/267(القراءات العرش 

أمحد فريد املزيدي، طبع : أبو جعفر النحاس، حتقيق: القطع واالئتناف، تأليف: انظر) (

]ب32[



 
 

ومن الناس من ُيبالُغ يف الرتتيل، فيجعُل الكلمَة كلمتني، قاصدًا : قال

، يقفون بني السني والتاء وقفًة لطيفًة،  ژٿژٱ :إظهاَر احلروف، كقوهلم

فينقطُع احلرُف عن احلرف والكلمُة عن الكلمة، وهذا ال جيوُز؛ ألّن الكلمَة 

الواحدَة ال حتتمُل التقطيَع والفصَل والوقَف يف أثنائها، وإّنام القدُر اجلائُز من 

. أْن ُخيرَج احلرَف من خمرجه ثم ينتقَل إىل الذي بعده، بال وقفةٍ : الرتتيل

، وليس : وترتيُل القرآن َوْصُل احلروف والكلامت عىل ْرضٍب من التأينِّ

. من الرتتيل فصُل احلروف، وال الوقُف يف غري َمْوضعه

إشامُم احلركة الواقعة عىل احلرِف املوقوِف عليه اختالسًا : ومن متام التالوة

. ال إشباعاً 

تشبه  ژٱٱٿژٱ :ولو أخرَج بعَض احلروف من غري خمرِجه، بأْن يقول

ال بصاٍد َحمَْضٍة وال بسٍني َحمَْضٍة بل بينهام، فإن كان ال ُيمكنُه  ژٱٱٹژٱالتاُء الداَل، أو

ْت صالُته، وإْن أمكنَه وجَب   التعلُُّم، ويلزُمه قضاُء كلِّ صالٍة يف زمن التعلُُّم صحَّ

. التفريط يف التعلُّم

َ املعنى وهو : هذا حكُم الفاحتة، فأّما غُريها فاخللُل يف تالوته إْن َغريَّ

د، بأْن قرأ  برفع اهللا ونصب  ٢٨:فاطر﴾﴿ ُمتَعمِّ

                                                 
= 

، وإيضاح الوقف )1/29(م، 2002/هـ1422، 1دار الكتب العلمية ببريوت، ط

حميي الدين : أبو بكر األنباري، حتقيق: واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل، تأليف

م، 1971/هـ1390عبدالرمحن رمضان، طبع جممع اللغة العربية بدمشق، 

)1/477.( 



 
 

والسارُق : الشواّذ، كقراءةالعلامء، أو قرأ بعَض الكلامت التي يف 

فمن مل جيْد فصياُم ثالثة أّياٍم : ، و)(والسارقُة فاقطعوا أيامَهنام

، فهذا كلُّه تبُطُل به الصالُة، )( هللاأقيموا احلجَّ والُعمرةَ : ، و)(ُمتتابعاٍت 

ُ معنًى وال يزيُد يف الكالم مل تبُطْل به الصالُة،  وإْن كان َخَلًال ال ُيغريِّ

. ولكنّها ُتكَرُه، فهذا آخُر كالم الشيخ أيب حممد

ة تغيُري : )("التتّمة" قال صاحُب   معنًى أو زيادُة كلمٍة، /وإذا كان يف الشاذَّ

َد بُطَلْت، وإالّ فال، ويسجُد للسهو . انتهى كالُم النََّوِوّي رمحه اهللا تعاىل. فتعمَّ

 :تنبيه

أمجَع املسلمون : )("رشح املهّذب" قال النََّوِوّي رمحه اهللا تعاىل يف

َور املكتوبِة يف املصحف قرآٌن، وأّن  َذتني والفاحتَة وسائَر السُّ عىل أّن املَُعوِّ

َذتني  من جحَد شيئًا منه كفَر، وما ُنقَل عن ابن مسعود يف الفاحتة واملَُعوِّ

: )("املَُحىلَّ "  يف أول كتابه)(، قال ابُن َحْزم)(باطٌل ليس بصحيٍح عنه
                                                 

 ).8/407(تفسري الطربي : هي قراءة ابن مسعود، انظر) (
 ).8/653(املصدر السابق : هي قراءة أيب بن كعب، انظر) (
 ).3/328(املصدر السابق : انظر) (
 .)أ204ق (تتمة اإلبانة ) (
 ).3/396(املجموع ) (
 أنه مل يكتب يف مصحفه الفاحتة وال يشري إىل األثر الذي روي عن ابن مسعود ) (

 ).1/5(انظر خترجيه يف الدر املنثور . املعوذتني
أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، األندليس القرطبي، إمام عامل مشهور، ذو فنون : هو) (

املحىلَّ يف الفقه، اإلحكام يف أصول األحكام، تويف سنة : ومعارف، ظاهرّي املذهب، من مؤلفاته
 ).212-18/184(، والسري )330-3/325(وفيات األعيان : انظر. هـ456

 ).1/13(املحىل : انظر) (

 ]أ33[



 
 

 عن ِزرِّ بِن )( موضوٌع، وإّنام صحَّ عنه قراءُة عاصمهذا كِذٌب عىل ابن مسعود

َذتان)(ُحَبْيش .  عن ابن مسعود، وفيها الفاحتُة واملَُعوِّ

. انتهى، واهللا تعاىل أعلُم بالصواب، وإليه املَْرِجُع واملَآُب 

واحلمُد هللا وحَده، وصىلَّ اُهللا عىل سيِّدنا حممد وآله وصحبه وسلََّم تسليًام 

. كثريًا إىل يوم الدين

علََّقه وفرَغ منه كاتُبه عيل بن خطيب النارصّية الشافعّي، يوَم اخلميس ثامن 

. عرش مجادى اآلخرة سنة ثالٍث وثالثني وثامنامئة، ختَمها اهللا تعاىل بخٍري، آمني

                                                 
أبو بكر عاصم بن أيب النجود هبدلة، األسدي موالهم الكويف، مقرىء أهل الكوفة يف : هو) (

 ).1/346(، وطبقات القراء )5/256(سري أعالم النبالء : انظر. هـ127عرصه، تويف سنة 

أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة، األسدي الكويف، مقرىء الكوفة مع السلمي، : هو) (

سري أعالم النبالء : انظر. هـ81وأدرك جمموعة من الصحابة وروى عنهم، تويف سنة 

 ).2019: رقم(، وتقريب التهذيب )4/166(



 
 

 



: ويف هناية هذا البحث يمكن كتابة نتائج وتوصّيات متّخضت عنه

 :النتائج

: قد خلص الباحث بعد كتابة البحث إىل نتائج مفيدة، وفوائد رشيفة، منها

أّن سورة الفاحتة من أعظم سور القرآن الكريم؛ ملا حتويه من مطالب -1

. وفوائد وعلوم

أّن من آكد ما يدّل عىل عظم هذه السورة كثرُة املؤّلفات يف تفسريها -2

 .مفردًة؛ غري ما هو مبثوث من تفسريها يف كتب التفسري اجلامعة

 ُيعدُّ من العلامء – أعني ابَن خطيب النارصية –أّن مؤّلف هذا الكتاب -3

الكبار الذين متّيزوا بالسعة العلم وكثرة التحقيق؛ ملا تضّمنه كالُمه من فوائد 

 .جليلة يف شتى العلوم

أنه من خالل دراسة حياة هذا اإلمام تبّني أّن له كتبًا ومؤّلفاٍت مهّمة -4

 .حتتاج إىل عناية وحتقيق

أّن العمل عىل حتقيق املخطوطات ليس بالسهل كام قد يظنّه بعُض -5

الباحثني، وإنام هو عمٌل شاقٌّ تنوط به مسؤولّية كبرية يف حتليل النصوص 

 .وإخراجها كام وضعها مؤلِّفوها

: التوصيات

ُم الباحث هذه التوصّيات التي انبثقت عن هذا البحث عسى  وأخريًا يقدِّ

: أن ينتفع هبا من الدارسون والطالب



 
 

 

يويص الباحثني والطالب بالعناية باملخطوطات اإلسالمية، بحثًا -1

ق منها . عنها، ومجعًا هلا، والعمل عىل حتقيق ما مل ُحيقَّ

االهتامم بمخطوطات التفسري وعلومه؛ ألهنا كثرية، وما ُطبع منها ال -2

 .يغطِّي كّل املوجود منها يف املكتبات

العمل عىل حتقيق املخطوطات املتعلِّقة بتفسري سورة الفاحتة، فإنه -3

ق  .يوجد الكثري منها يف املكتبات مما مل ُحيقَّ

الرتكيز يف اختيار املخطوطات املراد حتقيُقها عىل العلامء األوائل؛ فإهنم -4

 .يتمّيزون بسعة العلم، وكثرة التحقيق، وغزارة الفوائد



 
 

 

 

 .القرآن الكريم

 :مراجع التفسري وعلوم القرآن الكريم: أوال

طبع رشكة ومطبعة مصطفى البايب . السيوطي:  يف علوم القرآن، تأليفاإلتقان .١

 .م1978-هـ1398 ، 4احللبي وأوالده بمرص، ط

 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. ابن العريب املالكي: ، تأليفأحكام القرآن .٢

. م1988-هـ1408

طبع دار إحياء . حممد الصادق قمحاوي: اجلصاص، حتقيق: ، تأليفأحكام القرآن .٣

. هـ1405الرتاث العريب ببريوت، 

طبع دار . عصام احلميدان: الواحدي، ختريج وتدقيق: النزول، تأليفأسباب  .٤

. م1992-هـ1412 ، 2اإلصالح بالدمام، ط

 عبداهللا سويدان : ، تأليفاألقوال الراجحة يف بيان أسامء الفاحتة .٥

). 63/80(خمطوط بمكتبة عارف حكمت باملدينة برقم . ) هـ1234ت (

التبيان يف إعراب القرآن =إمالء ما من به الرمحن .٦

حممد عبدالرمحن : البيضاوي، تقديم:  وأرسار التأويل، تأليفأنوار التنزيل .٧

 ، 1طبع دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة الفكر العريب ببريوت، ط. املرعشيل

. م1998-هـ1418

: أبو بكر األنباري، حتقيق: إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل، تأليف .٨

. م1971/هـ1390حميي الدين عبدالرمحن رمضان، طبع جممع اللغة العربية بدمشق، 

نرش دار الكتب العلمية . أبو حّيان النحوي:  بالتفسري، تأليفالبحر املحيط .٩

. م2000-هـ1422 ، 1ببريوت، ط

حممد زبري حافظ أبو الكالم، رسالة : أبو شامة املقديس، حتقيق: تأليفالبسملة،  .١٠

. هـ1421ماجستري بجامعة أم القرى، سنة 



 
 

 

حممد : الفريوزآبادي، حتقيق:  يف لطائف الكتاب العزيز، تأليفبصائر ذوي التمييز .١١

. طبع املكتبة العلمية ببريوت. عيل النجار وعبدالعليم الطحاوي

اخلطايب، طبع القاهرة بمطبعة دار التأليف، : ، تأليفبيان إعجاز القرآن .١٢

. م1953/هـ1373

دز طه عبداحلميد : ابن األنباري، حتقيق: ، تأليفالبيان يف غريب إعراب القرآن .١٣

. م1980-هـ1400طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب، . طه

عيل حممد : أبو البقاء العكربي، حتقيق: ، تأليفالتبيان يف إعراب القرآن .١٤

. طبع مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه.البجاوي

. الواحدي، خمطوط بمكتبة يوسف آغا بقونية: التفسري البسيط، تأليف .١٥

طبع . مصطفى مسلم حممد. د: عبدالرزاق الصنعاين، حتقيق: القرآن، تأليفتفسري  .١٦

. م1989-هـ1410 ، 1مكتبة الرشد بالرياض، ط

نرش دار . يارس إبراهيم وغنيم بن عباس: السمعاين، حتقيق: قرآن، تأليفال تفسري .١٧

. م1998-هـ1418الوطن بالرياض، 

. مصطفى السيد حممد وآخرون: ابن كثري، حتقيق:  القرآن العظيم، تأليفتفسري .١٨

. م2000-هـ1421 ، 1طبع مؤسسة قرطبة باجليزة، ط

طبع . أسعد حممد الطّيب: ابن أيب حاتم، حتقيق:  القرآن الكريم، تأليفتفسري .١٩

 .املكتبة العرصية بصيدا

نرش . أوتويرتزل: أبو سعيد الداين، تصحيح: ، تأليفالتيسري يف القراءات السبع .٢٠

. م1984-هـ1404 ، 2دار الكتاب العريب ببريوت، ط

عبداهللا . د: ابن جرير الطربي، حتقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف .٢١

. م2001-هـ1422 ، 1طبع دار هجر باجليزة، ط. الرتكي

طبع مؤسسة . عبداهللا الرتكي: القرطبي، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآن، تأليف .٢٢

. الرسالة ببريوت



 
 

 

خمطوط بمكتبة . قطب الدين الشريازي: ، تأليفحاشية القطب عىل الكشاف .٢٣

). 4373(مانيسا برتكيا برقم 

أمحد . د: السمني احللبي، حتقيق: ، تأليف الكتاب املكنونعلومالدر املصون يف  .٢٤

. طبع دار القلم بدمشق. اخلراط

طبع دار . عبداهللا الرتكي: السيوطي، حتقيق:  يف التفسري باملأثور، تأليفالدر املنثور .٢٥

. م2003-هـ1424 ، 1هجر باجليزة، ط

حممد رضوان الداية وفائز الداية، طبع : عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: ، تأليفدالئل اإلعجاز .٢٦

 .م2007/هـ1428، 1دار الفكر بدمشق، ط

: مكي بن أيب طالب، حتقيق: الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة، تأليف .٢٧

. م2007/هـ1428، 5أمحد حسن فرحات، طبع دار عامر بعّامن، ط

ابن الرضيس، :  وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل باملدينة، تأليففضائل القرآن .٢٨

. م1987-هـ1408 ، 1طبع دار الفكر بدمشق، ط. عروة بدير: حتقيق

مروان العطية : أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: فضائل القرآن ومعامله، تأليف .٢٩

. م1995/هـ1415وآخرون، طبع دار ابن كثري بدمشق، 

طبع جممع طباعة املصحف . أمحد بن أمحد الطويل: ، تأليففن الرتتيل وعلومه .٣٠

. م1999-هـ1420، 1باملدينة ومركز امللك فيصل بالرياض، ط

أمحد فريد املزيدي، طبع دار : أبو جعفر النحاس، حتقيق: القطع واالئتناف، تأليف .٣١

. م2002/هـ1422، 1الكتب العلمية ببريوت، ط

مّكّي بن أيب :  وعللها وحججها، تأليفالكشف عن وجوه القراءات السبع .٣٢

. م1997-هـ1418 ، 5طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. طالب

طبع دار إحياء . أبو حممد بن عاشور: الثعلبي، حتقيق: ، تأليفالكشف والبيان .٣٣

. م2002-هـ1422 ، 1الرتاث العريب ببريوت، ط

نرش . موسى حممد زنني: الصفاقيس، حتقيق: ، تأليفاُملجيد يف إعراب القرآن اَملجيد .٣٤

. م1992 ، 1كلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس، ط



 
 

 

ابن جني، :  واإليضاح عنها، تأليفاملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات .٣٥

طبع املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية . عيل النجدي ناصف وآخرون: حتقيق

. م1994-هـ1415بالقاهرة، 

عبدالسالم : ابن عطّية، حتقيق:  يف تفسري الكتاب العزيز، تأليفاملحرر الوجيز .٣٦

. م2001-هـ1422 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عبدالشايف حممد

حممد بن أمحد : الذهبي، حتقيق:  للخطيب البغدادي، تأليفخمترص اجلهر بالبسملة .٣٧

 ، 1طبع ونرش مؤسسة بينونة بأبو ظبي، ط. عثامن وعيل بن أمحد الكندي املرر

. م2005-هـ1426

طبع مكتبة املتنبي . ابن خالويه: ، تأليف من كتاب البديع القرآنخمترص يف شواذ .٣٨

. بالقاهرة

حاتم صالح . د: مكي بن أيب طالب، حتقيق: ، تأليفمشكل إعراب القرآن .٣٩

. هـ1405 ، 2طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. الضامن

حمب الدين عبد السبحان . د: أبو بكر بن أيب داود، حتقيق: ، تأليفاملصاحف .٤٠

. م2002-هـ1423 ، 2طبع دار البشائر اإلسالمية ببريوت، ط. واعظ

طبع دار طيبة . حممد عبداهللا النمر وآخرون: البغوي، حتقيق: ، تأليفمعامل التنزيل .٤١

. م1993-هـ1414 ، 2بالرياض، ط

أمحد يوسف نجايت وحممد عيل : أبو زكريا الفراء، حتقيق: ن، تأليفمعاين القرآ .٤٢

. م2001-هـ1422 ، 3طبع مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة، ط. النجار

طبع عامل . عبداجلليل عبده شلبي. د: الزّجاج، حتقيق:  وإعرابه، تأليفمعاين القرآن .٤٣

 .م1988-هـ1408 ، 1الكتب، ط

، 1طبع دار الفكر ببريوت، ط. فخر الدين الرازي: ، تأليفمفاتيح الغيب .٤٤

. م1981-هـ1401

طبع اجلامعة . مهدي دهيم: حممد بن رشيح الرعيني، حتقيق: ، تأليفمفردة يعقوب .٤٥

. اإلسالمية باملدينة



 
 

 

خمطوط بمكتبة عارف . ابن الدرهيم:  يف آيات الفاحتة، تأليفالنسامت الفائحة .٤٦

). 172/228(حكمت باملدينة برقم 

عيل حممد : ابن اجلزري، تصحيح ومراجعة: ، تأليفالنرش يف القراءات العرش .٤٧

. طبع دار الكتب العلمية ببريوت. الضّباع

. أرشف بن عبداملقصود: املاوردي، راجعه وعلق عليه: ، تأليفالنكت والعيون .٤٨

. م1992-هـ1412 ، 1طبع مؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، ط

عادل أمحد عبداملوجود : الواحدي، حتقيق: الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، تأليف .٤٩

. م1994-هـ1415 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. وآخرون

: مراجع السنة وعلوم احلديث: ثانياً 

طبع مؤسسة الرسالة . ابن بلبان: ، تأليفاإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان .١

 .م1991-هـ1412 ، 1ببريوت، ط

طبع املكتب . األلباين:  يف ختريج أحاديث منار السبيل، تأليفإرواء الغليل .٢

. م1979-هـ1399 ، 1اإلسالمي ببريوت، ط

طبع دار قتيبة . عبداملعطي أمني قلعجي. د: ابن عبدالرب، حتقيق: ، تأليفاالستذكار .٣

. م1994-هـ1414 ، 1بالقاهرة ودار الوعي ببريوت، ط

صغري أمحد . د: ابن املنذر، حتقيق:  يف السنن واإلمجاع واالختالف، تأليفاألوسط .٤

. م1985-هـ1405 ، 1طبع دار طيبة بالرياض، ط. حممد حنيف

ي، حتقيق: ، تأليفمعرفة األطرافبحتفة األرشاف  .٥ . عبدالصمد رشف الدين: املزِّ

. م1983-هـ1403 ، 2طبع املكتب اإلسالمي ببريوت والدار القّيمة، ط

صغري أمحد شاغف : ابن حجر العسقالين، حتقيق: ، تأليفتقريب التهذيب .٦

. هـ1416 ، 1طبع دار العاصمة بالرياض، ط. الباكستاين

ابن حجر العسقالين، :  يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، تأليفتلخيص احلبري .٧

. م1964-هـ1384طبع املدينة املنورة . عبداهللا هاشم اليامين: تصحيح وتعليق



 
 

 

ي، حتقيق: ، تأليفهتذيب الكامل يف أسامء الرجال .٨ طبع . بشار عواد معروف. د: املزِّ

. م1983-هـ1403 ، 1مؤسسة الرسالة ببريوت، ط

 ، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. أبو عيسى الرتمذي: ، تأليفجامع الرتمذي .٩

. م2000-هـ1421

. نرش دار الكتب العلمية ببريوت. ابن أيب حاتم: ، تأليفاجلرح والتعديل .١٠

، 1شعيب األرناؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، ط: سنن الدارقطني، حتقيق .١١

. م2004/هـ1424

طبع ونرش دار املغني . حسني سليم أسد: الدارمي، حتقيق: ، تأليفسنن الدارمي .١٢

. م2000-هـ1421بالرياض، طذ ، 

 ، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. أبو داود السجستاين: ، تأليفسنن أيب داود .١٣

. م2000-هـ1421

طبع دار . سعد احلمّيد. د: سعيد بن منصور، حتقيق: ، تأليفسنن سعيد بن منصور .١٤

. م1993-هـ1414 ، 1الصميعي بالرياض، ط

عبدالغفار البنداري وسيد كرسوي، طبع : النسائي، حتقيق: السنن الكربى، تأليف .١٥

. م1991/هـ1411، 1دار الكتب العلمية ببريوت،  ط

، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. ابن ماجه القزويني: ، تأليفسنن ابن ماجه .١٦

. م2000-هـ1421

، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. أبو شعيب النسائي: ، تأليفسنن النسائي .١٧

. م2000-هـ1421

. شعيب األرناؤوط وحممد زهري الشاويش: البغوي، حتقيق: ، تأليفرشح السنة .١٨

. م1983-هـ1403 ، 2طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، ط

شعيب األرناؤوط، طبع مؤسسة : الطحاوي، حتقيق: ، تأليفرشح مشكل اآلثار .١٩

. م1994-هـ1415، 1الرسالة، ط



 
 

 

طبع دار . حممد زهري النجار: الطحاوي، حتقيق: ، تأليفرشح معاين اآلثار .٢٠

. م1979-هـ1399 ، 1الكتب العلمية ببريوت، ط

-هـ1421، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. البخاري: ، تأليفصحيح البخاري .٢١

. م2000

اإلحسان =صحيح ابن حبان .٢٢

حممد مصطفى .د: ابن خزيمة، حتقيق: ، تأليفصحيح ابن خزيمة .٢٣

 .م1975-هـ1395، 1طبع املكتب اإلسالمي ببريوت، ط. األعظمي

، 2طبع دار السالم بالرياض، ط. مسلم بن احلّجاج: ، تأليفصحيح مسلم .٢٤

. م2000-هـ1421

طبع املكتب اإلسالمي ببريوت . األلباين: ، تأليفضعيف اجلامع الصغري .٢٥

األلباين، طبع مكتبة املعارف بالرياض، : ، تأليفضعيف سنن أيب داود .٢٦

. م1997/هـ1417

حمب الدين : ابن حجر العسقالين، حتقيق:  برشح البخاري، تأليففتح الباري .٢٧

. هـ1407 ، 3طبع املكتبة السلفية بالقاهرة، ط. اخلطيب وآخرون

املناوي، طبع دار : الفتح الساموي بتخريج أحاديث القايض البيضاوي، تأليف .٢٨

. م1988/هـ109، 1العاصمة بالرياض، ط

خالد . د: فريق من الباحثني، إرشاف: ابن أيب حاتم، حتقيق: كتاب العلل، تأليف .٢٩

. م2006/هـ1427، 1سعد احلميد، طبع الرياض، ط. اجلرييس ود

حبيب الرمحن : نور الدين اهليثمي، حتقيق: ، تأليفكشف األستار عن زوائد البزار .٣٠

. م1979-هـ1399 ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. األعظمي

. د: ابن حجر العسقالين، حتقيق: ، تأليفاملجمع املؤسس للمعجم املفهرس .٣١

. م1994-هـ1415 ، 1طبع دار املعرفة ببريوت، ط. يوسف عبدالرمحن املرعشيل

طبع . عبداهللا بن مساعد الزهراين. د: أبو داود السجستاين، حتقيق: ، تأليفاملراسيل .٣٢

. م2001-هـ1422 ، 1دار الصميعي بالرياض، ط



 
 

 

أبو معاذ طارق بن عوض : برواية أيب داود السجستاين، حتقيقمسائل اإلمام أمحد،  .٣٣

. م1419-هـ1999 ، 1طبع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ط. اهللا بن حممد

. طبع دار املعرفة ببريوت. احلاكم النيسابوري:  عىل الصحيحني، تأليفاملستدرك .٣٤

طبع مؤسسة . شعيب األرناؤوط وآخرون:  اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيقمسند .٣٥

. م1999-هـ1420 ، 2الرسالة ببريوت، ط

طبع مؤسسة علوم القرآن ببريوت . حمفوظ الرمحن زين اهللا. د: ، حتقيقمسند البزار .٣٦

. م1988-هـ1409 ، 1ومكتبة العلوم واحلكم باملدينة، ط

طبع دار الكتب العلمية ببريوت . حبيب الرمحن األعظمي: ، حتقيقمسند احلميدي .٣٧

 .ومكتبة املتنبي بالقاهرة

حممد بن عبداملحسن الرتكي، طبع دار هجر : مسند أيب داود الطياليس، حتقيق .٣٨

. م1999/هـ1419بالقاهرة، 

طبع ونرش رشكة املطبوعات العلمية . حممد عابد السندي: ، ترتيبمسند الشافعي .٣٩

. هـ1327بمرص، 

عبداخلالق خان : ابن أيب شيبة، تصحيح:  يف األحاديث واآلثار، تأليفصنفامل .٤٠

. م1966-هـ1386 ، 1طبع دائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد، ط. األفغاين

طبع . حبيب الرمحن األعظمي: عبدالرزاق الصنعاين، حتقيق: ، تأليفمصنف .٤١

. هـ1390 ، 1املكتب اإلسالمي ببريوت، ط

طبع املطبعة العلمية . حممد راغب الطباخ: اخلطايب، تصحيح: ، تأليفمعامل السنن .٤٢

. م1932-هـ1351 ، 1بحلب، ط

حممد : الروض الداين إىل املعجم الصغري للطرباين، حتقيق: املعجم الصغري، مع .٤٣

. م1985/هـ1405شكور، طبع دار عامر بعّامن، 

طبع مكتبة . محدي عبداملجيد السلفي: الطرباين، حتقيق: ، تأليفاملعجم الكبري .٤٤

. م1983-هـ1404 ، 2العلوم واحلكم باملدينة، ط



 
 

 

نش . عبداملعطي أمني قلعجي. د: البيهقي، حتقيق: ، تأليفمعرفة السنن واآلثار .٤٥

-هـ1412 ، 1جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتيش وجهات أخرى، طبع القاهرة، ط

. م1991

بنت (عائشة عبدالرمحن . د: ابن الصالح، حتقيق: ، تأليفمقدمة ابن الصالح .٤٦

. م1974طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة، . )الشاطىء

طبع . عيل حممد البجاوي: الذهبي، حتقيق: ، تأليفميزان االعتدال يف نقد الرجال .٤٧

. دار املعرفة ببريوت

النكت عىل نزهة النظر  =نزهة النظر رشح نخبة الفكر .٤٨

. نرش دار احلديث بالقاهرة. الزيلعي: ، تأليفحاديث اهلدايةألنصب الراية  .٤٩

ابن حجر العسقالين، : النكت عىل نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، تأليف .٥٠

-هـ1413 ، 1طبع دار ابن اجلوزي بالدمام، ط. عيل حسن عبداحلميد: النكت بقلم

. م1992

طاهر أمحد الزاوي : ابن األثري، حتقيق:  واألثر، تأليفالنهاية يف غريب احلديث .٥١

. نرش دار الكتب العلمية ببريوت. وحممود حممد الطناحي

: مراجع اللغة العربية وعلومها: ثالثاً 

طبع دار اجليل . فخر صالح قدارة. د: األنباري، حتقيق: ، تأليفأرسار العربية .١

. م1995-هـ1415، 1ببريوت، ط

يت، حتقيق: ، تأليفإصالح املنطق .٢ كِّ أمحد حممد شاكر وعبدالسالم : ابن السِّ

 . 3طبع دار املعارف بمرص، ط. هارون

حممد عثامن، طبع مكتبة الثقافة : أبو بكر الرساج، حتقيق: األصول يف النحو، تأليف .٣

. م2009/هـ1430، 1الدينية بالقاهرة، ط

. د: ، حتقيق، البن األنباري يف مسائل اخلالف بني البرصيني والكوفينياإلنصاف .٤

 . 1نرش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط. جودت مربوك



 
 

 

جمموعة : مرتىض الزبيدي، حتقيق:  من جواهر القاموس، تأليفتاج العروس .٥

. طبع دار اهلداية. حمققني

. حممد بن عبدالرمحن املرعشيل. د: الرشيف اجلرجاين، حتقيق: ، تأليفالتعريفات .٦

. م2003-هـ1424 ، 1طبع دار النفائس ببريوت، ط

فخر الدين قباوة وحممد . د: املرادي، حتقيق: ، تأليفاجلنى الداين يف حروف املعاين .٧

. م1992-هـ1413 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. نديم فاضل

: عبدالقادر البغدادي، حتقيق:  ولب لباب لسان العرب، تأليفخزانة األدب .٨

. م1997-هـ1418 ، 4نرش مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط. عبدالسالم حممد هارون

جورج عبداملسيح وهاين . د: ، تأليفمعجم مصطلحات النحو العريب: اخلليل .٩

. م1990-هـ1410 ، 1طبع مكتبة لبنان ببريوت، ط. جورج تابري

طبع دار . سيد كرسوي حسن: أبو املعايل الغزي، حتقيق: ، تأليفديوان اإلسالم .١٠

. م1990-هـ1411 ، 1الكتب العلمية ببريوت، ط

طبع املطبعة النموذجية . حممد حممد حسني. د:  الكبري، حتقيقديوان األعشى .١١

. بمرص

 .م1958طبع مرص . حممد أبو الفضل إبراهيم: ، حتقيقديوان امرىء القيس .١٢

. ب التذكاريةچطبع أمناء . وليد عرفات. د: ، حتقيقديوان حسان .١٣

. م1962طبع الكويت . إحسان عباس. د: ، حتقيقديوان لبيد بن ربيعة .١٤

حييى : أبو بكر األنباري، قرأه وعلق عليه: الزاهر يف معاين كلامت الناس، تأليف .١٥

. م2004/هـ1424مراد، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، 

. حممد حميي الدين عبداحلميد: الرّيض األسرتاباذي، حتقيق: ، تأليفشواهد الشافية .١٦

. هـ1358-هـ1356طبع مطبعة حجازي بالقاهرة، 

أمحد عبدالغفور : اجلوهري، حتقيق: ، تأليف)تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح .١٧

. م1956-هـ1376، 1طبع دار العلم للماليني بالقاهرة، ط. عّطار



 
 

 

حممد حميي الدين : ابن هشام األنصاري، حتقيق: قطر الندى ورشحه، تأليف .١٨

. م2005/هـ1425عبداحلميد، طبع املكتبة العرصية ببريوت، 

غازي خمتار : أبو البقاء العكربي، حتقيق: ، تأليفاللباب يف علل البناء واإلعراب .١٩

-هـ1416 ، 1طبع دار الفكر املعارص ببريوت ودار الفكر بدمشق، ط. طليامت

. م1995

طبع . يوسف خّياط: ابن منظور، إعداد وتصنيف:  املحيط، تأليفلسان العرب .٢٠

. دار لسان العرب ببريوت

نرش مكتبة الرشوق الدولية، . جممع اللغة العربية بمرص: ، إعداداملعجم الوسيط .٢١

. م2004-هـ1425 ، 4ط

د، حتقيق: ، تأليفاملقتضب .٢٢ طبع املجلس األعىل . حممد عبداخلالق عصيمة: املربِّ

. م1994-هـ1415للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 

طبع دار إحياء . إبراهيم مصطفى وعبداهللا أمني: ابن جنِّي، حتقيق: ، تأليفاملنصف .٢٣

. م1954-هـ1373 ، 1الرتاث القديم بالقاهرة، ط

. م1967نرش سعيد اخلوري ببريوت، . أبو زيد:  يف اللغة، تأليفالنوادر .٢٤

: مراجع الفقه وأصوله: رابعاً 

سامي : الشوكاين، حتقيق:  يف حتقيق احلق من علم األصول، تأليفإرشاد الفحول .١

. م2000-هـ1421 ، 1طبع دار الفضيلة بالرياض، ط. بن العريب األثري

طبع عامل . أبو الوفا األفغاين: حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق: ، تأليفاألصل .٢

. م1990-هـ1410 ، 1الكتب ببريوت، ط

طبع دار الوفاء . رفعت فوزي عبداملّطلب. د: اإلمام الشافعي، حتقيق: ، تأليفاألم .٣

. م2001-هـ1422 ، 1باملنصورة، ط

، اإلنصاف فيام بني علامء املسلمني يف قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم من اختالف .٤

طبع مكتبة أضواء السلف . عبداللطيف اجليالين. د: ابن عبدالّرب، حتقيق: تأليف

. م1997-هـ1417 ، 1بالرياض، ط



 
 

 

طبع دار الكتاب العريب . الكاساين:  يف ترتيب الرشائع، تأليفبدائع الصنائع .٥

. م1982ببريوت، 

قاسم حممد النوري، طبع دار املنهاج : أبو سامل العمراين، حتقيق: البيان، تأليف .٦

. م2006/هـ1426، 2بجدة، ط

 فقه شافعي، 50(خمطوط بدار الكتب املرصية برقم . املتويل: ، تأليفتتمة اإلبانة .٧

. )اجلزء الثاين

. إبراهيم الظفريي: أبو الطّيب الطربي، حتقيق: ، تأليفالتعليقة الكربى يف الفروع .٨

. هـ1423-هـ1422رسالة ماجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

حممد بوخبزة : القايض عبدالوهاب، حتقيق:  يف الفقه املالكي، تأليفالتلقني .٩

. م2004-هـ1425 ، 1طبع دار الكتب العلمية، ط. احلسني التطواين

أبو إسحاق الشريازي، طبع عامل الكتب بالرياض، : التنبيه، تأليف .١٠

. م1983/هـ1403

عادل أمحد عبداملوجود : البغوي، حتقيق:  فقه اإلمام الشافعي، تأليفالتهذيب يف  .١١

. م1997-هـ1418 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. وعيل أمحد معوض

رد املحتار عىل الدر املختار =حاشية ابن عابدين .١٢

عادل أمحد : املاوردي، حتقيق:  يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، تأليفاحلاوي الكبري .١٣

-هـ1414 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عبداملوجود وعيل حممد معوض

. م1994

عادل : ابن عابدين، حتقيق: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، تأليف .١٤

. م2003-هـ1423طبع عامل الكتب بالرياض، . أمحد عبداملوجود وعيل حممد معوض

طبع مطبعة حممد مصطفى . حممد اخلريش: ، تأليفرشح اخلريش عىل خمترص خليل .١٥

. هـ1306سنة 

. كامل الدين ابن اهلامم، طبع دار الكتب العلمية: رشح فتح القدير، تأليف .١٦



 
 

 

عادل أمحد عبداملوجود وعادل حممد : الرافعي، حتقيق: العزيز رشح الوجيز، تأليف .١٧

. م1997-هـ1417، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. معوض

العزيز رشح الوجيز =فتح العزيز .١٨

ابن ُجَزّي الكلبي، : قوانني األحكام الرشعية ومسائل الفروع الفقهية، تأليف .١٩

. م1985-هـ1405 ، 1طبع عامل الفكر ، ط. عبدالرمحن حسن حممود: حتقيق

قوانني األحكام الرشعية =القوانني الفقهية .٢٠

 ، 2طبع دار العلمية ببريوت، ط. ابن عبدالربّ :  يف فقه أهل املدينة، تأليفالكايف .٢١

. م1992-هـ1413

طبع دار . أبو الوفا األفغاين: حممد بن احلسن الشيباين، حتقيق: ، تأليفكتاب اآلثار .٢٢

. الكتب العلمية ببريوت

. نرش دار املعرفة ببريوت. الرسخيس: ، تأليفاملبسوط .٢٣

. نرش دار الفكر. النووي: ، تأليفاملجموع رشح املهذب .٢٤

طبع جممع . عبدالرمحن بن قاسم وابنه حممد: ، مجع وترتيبجمموع فتاوى ابن تيمية .٢٥

. م1995-هـ1416طباعة املصحف باملدينة، 

عبدالعزيز الطويل وأمحد : املحرر يف الفقه، تأليف عبدالسالم ابن تيمية، حتقيق .٢٦

، 1عبدالعزيز اجلامز، طبع دار أطلس اخلرضاء بالرياض ودار ابن حزم ببريوت، ط

. م2008/هـ1429

حممد عبدالرحيم بن حممد عيل : الرافعي، حتقيق:  الشافعي، تأليفاملحرر يف الفقه .٢٧

. م1998-هـ1418رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، . سلطان العلامء

طه جابر . د: فخر الدين الرازي، حتقيق:  يف علم أصول الفقه، تأليفاملحصول .٢٨

. طبع مؤسسة الرسالة ببريوت. فياض العلواين

نرش إدارة الطباعة املنريية، . أمحد حممد شاكر: ابن حزم، حتقيق: ، تأليفاملحىل .٢٩

. هـ، طبع مطبعة النهضة بمرص1347



 
 

 

عالء إبراهيم : ابن فرح اإلشبييل، حتقيق: خمترص اخلالفيات للبيهقي، تأليف .٣٠

. م1999/هـ1420، 1األزهري، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط

كامل حممد حممد : القدوري، حتقيق:  يف الفقه احلنفي، تأليفخمترص القدوري .٣١

. م1997-هـ1418 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عويضة

 دار النفائسطبع  .أكرم يوسف القواسمي. د: تأليف ،املدخل إىل مذهب الشافعي .٣٢

 .هـ1423 ، 1طاألردن، ب

. طبع مطبعة السعادة بمرص. ، لإلمام مالكاملدونة الكربى .٣٣

 وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج، مسائل اإلمام أمحد .٣٤

. م2004-هـ1424 ، 1طبع دار اهلجرة بالرياض، ط. خالد الرباط وآخرون: حتقيق

طبع املكتب . زهري الشاويش:  اإلمام أمحد، برواية ابنه عبداهللا، حتقيقمسائل .٣٥

. م1981-هـ1401 ، 1اإلسالمي ببريوت، ط

. حممد عبدالسالم عبدالشايف: الغزايل، حتقيق:  من علم األصول، تأليفاملستصفى .٣٦

. هـ1413 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط

طبع دار . عبدالفتاح احللو. عبداهللا الرتكي و د. د: ابن قدامة، حتقيق: ، تأليفاملغني .٣٧

. م1997-هـ1417 ، 3عامل الكتب بالرياض، ط

اإلنصاف للمرداوي، والرشح الكبري لعبدالرمحن : ابن قدامة، ومعه: املقنع، تأليف .٣٨

عبداهللا بن عبداملحسن الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو، طبع دار عامل : بن قدامة، حتقيق

. م2005/هـ1426الكتب بالرياض، 

). 1438(خمطوط بمكتبة أيا صوفيا بإستانبول برقم . املحاميل: ، تأليفاملقنع .٣٩

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، : املوسوعة الفقهية، إعداد وطبع .٤٠

. م1980/هـ1400، 3ط

. د.أ: إمام احلرمني اجلويني، حتقيق:  يف دراية املذهب، تأليفهناية املطلب .٤١

. م2007-هـ1428 ، 1طبع دار املنهاج بجدة، ط. عبدالرحيم حممود الديب



 
 

 

ابن أيب زيد :  عىل ما يف املدّونة من غريها من األّمهات، تأليفالنوادر والزيادات .٤٢

. م1999طبع دار الغرب اإلسالمي، . عبدالفتاح احللو. د: القريواين، حتقيق

طبع رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى . املرغيناين:  رشح بداية املبتدي، تأليفاهلداية .٤٣

 .م1900-هـ1317البايب احللبي بالقاهرة، 

عيل معوض وعادل : الغزايل، حتقيق: فقه اإلمام الشافعي، تأليفالوجيز يف  .٤٤

. م1997-هـ1418 ، 1طبع دار األرقم ببريوت، ط. عبداملوجود

طبع دار السالم . أمحد حممود إبراهيم: الغزايل، حتقيق: ، تأليفالوسيط يف املذهب .٤٥

. م1997-هـ1417 ، 1بالقاهرة، ط

: املراجع ذات الصلة بالبحث: خامساً 

طبع مكتبة . عبداهللا احلاشدي: البيهقي، حتقيق: ، تأليفاألسامء والصفات .١

. م1993-هـ1413 ، 1السوادي بجدة، ط

حممد حسن جبل . د.أ: القرطبي، حتقيق: ، تأليفاألسنى يف رشح أسامء اهللا احلسنى .٢

. م1995-هـ1416 ، 1طبع دار الصحابة بطنطا، ط. وطارق أمحد حممد

طبع دار الكتب العلمية . ابن حجر العسقالين: ، تأليف الصحابةمتييزاإلصابة يف  .٣

. ببريوت

ِرْكيل: ، تأليفاألعالم .٤ . م1992 ، 10طبع دار العلم للماليني ببريوت، ط. الزِّ

نرش دار القلم . حممد راغب الطباخ: ، تأليفتاريخ حلب الشهباءبعالم النبالء  إ .٥

. م1988-هـ1408 ، 2العريب بحلب، ط

. حسن حبيش. د: ابن حجر العسقالين، حتقيق: ، تأليفإنباء الغمر بأبناء العمر .٦

. م1998-هـ1419طبع وزارة األوقاف بالقاهرة، 

. حممد أبو الفضل إبراهيم: القفطي، حتقيق: ة عىل أنباه النحاة، تأليفإنباه الروا .٧

-هـ1406 ، 1طبع دار الفكر العريب بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ببريوت، ط

. م1986



 
 

 

سعود . د: ، ليحيى العمراين، حتقيقاالنتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشار .٨

. اخللف، نرش مكتبة أضواء السلف بالرياض

طبع . حممد عصام القضاة. د: أبو الطّيب الباِقّالين، حتقيق: االنتصار للقرآن، تأليف .٩

. م2001-هـ1422 ، 1دار الفتح بَعّامن ودار ابن حزم ببريوت، ط

طبع دار اجلنان . عبداهللا عمر البارودي: السمعاين، حتقيق: ، تأليفاألنساب .١٠

. م1988-هـ1408 1ببريوت، ط

أبو الطّيب الباِقّالين، : ، تأليفاإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به .١١

-هـ1421 ، 2طبع املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة، ط. حممد زاهد الكوثري: حتقيق

. م2000

طبع دار . إسامعيل البغدادي:  يف الذيل عىل كشف الظنون، تأليفإيضاح املكنون .١٢

. إحياء الرتاث العريب ببريوت

طبع دار . حممد مصطفى: ابن إياس، حتقيق:  يف وقائع الدهور، تأليفبدائع الزهور .١٣

. هـ1365 ، 1إحياء الكتب العربية بالقاهرة، ط

. هشام عبدالعزيز عطا وآخرون: ابن قّيم اجلوزّية، حتقيق: ، تأليفبدائع الفوائد .١٤

. م1996-هـ1416 ، 1طبع مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة املكرمة، ط

طبع دار هجر باجليزة، . عبداهللا الرتكي. د: ابن كثري، حتقيق: ، تأليفالبداية والنهاية .١٥

. م1997-هـ1417 ، 1ط

طبع دار الكتب . الشوكاين: ، تأليف بعد القرن السابعنالبدر الطالع بمحاسن م .١٦

. م1998-هـ1418 ، 1العلمية ببريوت، ط

حممد أبو : السيوطي، حتقيق:  يف طبقات اللغويني والنحاة، تأليفبغية الوعاة .١٧

. نرش املكتبة العرصية بالقاهرة. الفضل إبراهيم

ريض الدين :  من الشافعية البارعني، تأليفهبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين .١٨

ي، حتقيق -هـ1421، 1طبع دار ابن حزم ببريوت، ط. عبداهللا الكندري: الغزِّ

. م2001



 
 

 

. د.السيد يعقوب بكر وأ. د.أ: كارل بروكلامن، ترمجة: ، تأليفتاريخ األدب العريب .١٩

. م1993طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب، .رمضان عبدالتواب

عمر . د: الذهبي، حتقيق:  ووفيات املشاهري واألعالم، تأليفتاريخ اإلسالم .٢٠

. م1990-هـ1410طبع دار الكتاب العريب ببريوت، . عبدالسالم تدمري

. طبع دار الكتب العلمية ببريوت. اخلطيب البغدادي: ، تأليفتاريخ بغداد .٢١

البخاري، طبع دار الكتب العلمية ببريوت، : التاريخ الكبري، تأليف .٢٢

 .م1986/هـ1406

القايض :  وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، تأليفترتيب املدارك .٢٣

طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . حممد تاويت الطنجي: عياض، حتقيق

. م1983-هـ1403 ، 2بالرباط، ط

إبراهيم الزيبق وعادل : ابن حجر العسقالين، حتقيق: هتذيب التهذيب، تأليف .٢٤

. م2001/هـ1421، 1مرشد، طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط

عبدالفتاح . د: عبدالقادر القريش، حتقيق: ، تأليفاجلواهر املضية يف طبقات احلنفية .٢٥

. م1993-هـ1413 ، 2طبع دار هجر باجليزة، ط. حممد احللو

حممد كامل : ابن دقامق، حتقيق:  يف سري امللوك والسالطني، تأليفاجلوهر الثمني .٢٦

 . 1طبع عامل الكتب ببريوت، ط. الدين عز الدين

حممد أبو : السيوطي، حتقيق:  يف تاريخ مرص والقاهرة، تأليفحسن املحارضة .٢٧

. طبع دار إحياء الكتب العربية بمرص. الفضل إبراهيم

ْحنة، قد له: ، تأليفالدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب .٢٨ عبداهللا حممد : ابن الشِّ

. م1984-هـ1404طبع دار الكتاب العريب بدمشق، . الدرويش

حممود . د: املقريزي، حتقيق: ، تأليفدرر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة .٢٩

. م2002-هـ1423 ، 1طبع دار الغرب اإلسالمي، ط. اجللييل

نرش دار اجليل . ابن حجر العسقالين:  يف أعيان املائة الثامنة، تأليفالدرر الكامنة .٣٠

. ببريوت



 
 

 

. د: البيهقي، حتقيق: ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، تأليفدالئل النبوة  .٣١

. م1988-هـ1408 ، 1طبع دار الكتب العلمية ببريوت، ط. عبداملعطي قلعجي

طبع . زيد احلسني. د: ، تقديمدليل الرسائل اجلامعية يف اململكة العربية السعودية .٣٢

-هـ1415 ، 2مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، ط

. م1994

فهيم حممد : ابن تغري بردي، حتقيق: ، تأليفملنهل الصايفعىل االدليل الشايف  .٣٣

. طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. شلتوت

 1نرش جامعة القرويني، ط. حسني وكاك: ، تأليفدور احلديث يف العامل اإلسالمي .٣٤

. م1990، 

خليل امليس، طبع دار القلم ببريوت، : الذهبي، تقديم: ديوان الضعفاء، تأليف .٣٥

. م1988/هـ1408، 1ط

. حسني إسامعيل مروة: السخاوي، حتقيق: ، تأليفالذيل التام عىل دول اإلسالم .٣٦

. م1992-هـ1413 ، 1طبع مكتبة دار العروبة بالكويت ودار ابن العامد ببريوت، ط

طبع . سهيل زّكار. د: ابن أيب جّرادة، حتقيق: ، تأليفتاريخ حلبمن زبدة احللب  .٣٧

. م1997-هـ1418 ، 1دار الكتاب العريب ببريوت، ط

. سعيد عبدالفتاح عاشور. د: املقريزي، حتقيق:  ملعرفة دول امللوك، تأليفالسلوك .٣٨

. م1973طبع مطبعة دار الكتب بالقاهرة 

طبع . شعيب األرناؤوط وآخرون: الذهبي، حتقيق: ، تأليفسري أعالم النبالء .٣٩

. م1986-هـ1406 ، 4مؤسسة الرسالة ببريوت، ط

فهيم حممد : بدر الدين العيني، حتقيق: ، تأليفالسيف املهند يف سرية امللك املؤيد .٤٠

. م1998 ، 2طبع مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة، ط. شلتوت

عبدالقادر : عبداحلّي احلنبيل، حتقيق: ، تأليفشذرات الذهب بأخبار من ذهب .٤١

-هـ1406 ، 1طبع دار ابن كثري بدمشق وبريوت، ط. األرناؤوط وحممود األرناؤوط

. م1986



 
 

 

طبع دار . حممد السعيد بن بسيوين زغلول: البيهقي، حتقيق: ، تأليفشعب اإليامن .٤٢

. م2000-هـ1421، 1الكتب العلمية، ط

السخاوي :  ألهل القرن التاسع، تأليفالضوء الالمع .٤٣

الطبقات الكربى =طبقات ابن سعد .٤٤

طبع دار العلوم . عبداهللا اجلبوري: األسنوي، حتقيق: الشافعية، تأليفطبقات  .٤٥

. م1981-هـ1400بالرياض، 

حممود حممد الطناحي : السبكي، حتقيق: ، تأليفطبقات الشافعية الكربى .٤٦

. طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. وعبدالفتاح حممد احللو

نرش دار الرائد . إحسان عباس. د: الشريازي، حتقيق: تأليفطبقات الفقهاء،  .٤٧

. العريب ببريوت

. طبع دار صادر ببريوت. ابن سعد: الطبقات الكربى، تأليف .٤٨

طبقات املدلسني أليب زرعة العراقي  .٤٩

طبع مكتبة وهبت . عيل حممد عمر: الداودّي، حتقيق: ، تأليفطبقات املفرسين .٥٠

. م1972-هـ1392 ، 1بالقاهرة، ط

 ، 2طبع املطبعة اهلاشمية بدمشق، ط. عمر رضا كّحالة: ، تأليفالعامل اإلسالمي .٥١

. هـ1377

طبع . رضاء الرمحن املباركفوري: أبو الشيخ األصبهاين، حتقيق: ، تأليفالعظمة .٥٢

. هـ1408 ، 1دار العاصمة بالرياض، ط

طبع . برجسرتارس. ج: ابن اجلزري، حتقيق: ، تأليفغاية النهاية يف طبقات القراء .٥٣

. م1982-هـ1402 ، 3دار الكتب العلمية ببريوت، ط

حممد إبراهيم نرص . د: ابن حزم، حتقيق: ، تأليفالفصل يف امللل واألهواء والنحل .٥٤

. طبع دار اجليل ببريوت. عبدالرمحن عمرية. و د

املجمع : ، إعداد– التفسري وعلومه –الفهرس الشامل للرتاث العريب املخطوط  .٥٥

. م1989. )مؤسسة آل البيت(امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية 



 
 

 

طبع مطبعة . م1952-هـ1371فهرس الكتب املوجودة باملكتبة األزهرية إىل سنة  .٥٦

. م1952-هـ1371األزهر 

فهرس خمطوطات التفسري والتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك  .٥٧

طبع مكتبة امللك . عامر سعيد متالت: ، ترتيب وتصنيفعبدالعزيز باملدينة املنورة

. م2008-هـ1429 ، 1عبدالعزيز باملدينة، ط

طبع . رضا جتّدد: أبو الفرج الوراق املعروف بالنديم، حتقيق: ، تأليفالفهرست .٥٨

. م1971-هـ1391طهران 

مركز الدراسات القرآنية بمجمع : ، إعداد مصنفات تفسري القرآن الكريمتفهرس .٥٩

. هـ1424طبع املجمع . طباعة املصحف باملدينة

رفعت فوزي عبداملطلب : أبو زرعة بن العراقي، حتقيق: كتاب املدلسني، تأليف .٦٠

. م1999/هـ1419ونافذ حسني محاد، طبع دار الوفاء بالقاهرة، 

طبع دار إحياء . حاجي خليفة:  عن أسامي الكتب والفنون، تأليفكشف الظنون .٦١

. الرتاث العريب ببريوت

شوقي شعث . د: أمحد أبو ذر احللبي، حتقيق: ، تأليفكنوز الذهب يف تاريخ حلب .٦٢

. م1996 ، 1طبع دار القلم العريب بحلب، ط. وفالح البكور

ل أفكار املتقدمني واملتأخرين .٦٣ فخر :  من العلامء واحلكامء واملتكلمني، تأليفحمصِّ

طبع مكتبة الكليات األزهرية . طه عبدالرؤوف سعد: الدين الرازي، راجعه وقدم له

. بالقاهرة

طبع عني للدراسات . حممود حممد احلويري: ، تأليفمرص يف العصور الوسطى .٦٤

. م1996-هـ1416 ، 1والبحوث اإلنسانية واالجتامعية بالقاهرة، ط

طبع . إحسان عباس. د: ياقوت احلموي الرومي، حتقيق: ، تأليفمعجم األدباء .٦٥

. م1993 ، 1دار الغرب اإلسالمي، ط

-هـ1404طبع دار صادر ودار بريوت ببريوت، . ياقوت: ، تأليفمعجم البلدان .٦٦

. م1984



 
 

 

نرش دار . حممد الزاهي: عمر بن فهد اهلاشمي، حتقيق: ، تأليفمعجم الشيوخ .٦٧

. الياممة بالرياض

 ، 1طبع مؤسسة الرسالة ببريوت، ط. عمر رضا كّحالة: ، تأليفمعجم املؤلفني .٦٨

. م1993-هـ1414

طبع مطبعة . يوسف إليان رسكيس:  العربّية واملعّربة، تأليفمعجم املطبوعات .٦٩

. م، نرش دار صادر ببريوت1928-هـ1346رسكيس بمرص، 

طيار آلتي . د: الذهبي، حتقيق:  عىل الطبقات واألعصار، تأليفمعرفة القراء الكبار .٧٠

. م1995-هـ1416 ، 1نرش مركز البحوث اإلسالمية بإستانبول، ط. چقوال

طبع مكتبة . أكرم ضياء العمري. د: الفسوي، حتقيق: ، تأليفاملعرفة والتاريخ .٧١

. هـ1410 ، 1الدار باملدينة، ط

نرش مكتبة ابن . حممد رشاد سامل. د: ابن تيمية، حتقيق: ، تأليفمنهاج السنة النبوية .٧٢

. م1989-هـ1409 ، 2تيمية بالقاهرة، ط

حممد حممد . د: ابن تغري بردي، حتقيق: ، تأليفاملنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف .٧٣

. م1999طبع مطبعة دار الكتب املرصية بالقاهرة، . أمني

نرش وزارة . ابن تغري بردي:  يف ملوك مرص والقاهرة، تأليفالنجوم الزاهرة .٧٤

. الثقافة واإلرشاد القومي بالقاهرة

طبع املطبعة املارونية . كامل بن حسني الغزي: ، تأليفهنر الذهب يف تاريخ حلب .٧٥

. بحلب

نرش دار . إسامعيل البغدادي: أسامء املؤلِّفني وآثار املصنِّفني، تأليفهدية العارفني  .٧٦

. هـ1951إحياء الرتاث العريب ببريوت تصويرًا عن طبعة إستانبول 

نرش . أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: الصفدي، حتقيق: ، تأليفالوايف بالوفيات .٧٧

. م2000-هـ1420 ، 1دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، ط

إحسان . د: ابن خلِّكان، حتقيق:  وأنباء أبناء الزمان، تأليفوفيات األعيان .٧٨

 .طبع دار صادر ببريوت. عباس









  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

رقم نص اآلية 

السورة 

الصفحة رقم اآلية 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱپٱٱپٱٱژٱ

ٱٱڤٱٱژ إىل ٱژپٱٱپٱٱڀٱٱٱ

ڤٱٱڤٱٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱ

                                    ٱٱٱژڄٱٱڄٱٱڄٱٱٱ

1 1-7 67 

﴿

﴾ٱ

4 69 183 

﴿﴾187 ، 186 60 5ٱ 

﴿﴾211 77 5ٱ 

﴿

﴾ٱ

6 19 187 

﴿﴾  241 90 6ٱ 

﴿

﴾ٱ

7 204 174 

﴿﴿﴾163 36 9ٱ 

﴿﴾171 40 9ٱ 

﴿﴾168 22 10ٱ 



 
 

 

﴿﴾196 35 10ٱ 

﴿ ﴾83 41 11ٱ 

﴿

﴾ٱ

12 40 87 

﴿﴾172 7 13ٱ 

﴿﴾182 34 14ٱ 

﴿   ﴾80 87 15ٱ 

﴿﴾156 53 16ٱ 

﴿﴾173 9 17ٱ 

﴿

﴾ٱ

17 110 149 

﴿﴾87 7 19ٱ 

 87 12 19ٱ﴿يـــيحيى﴾

﴿﴾173 73 21ٱ 

﴿﴾163 116 23ٱ 

﴿﴾161 1 25ٱ 

﴿﴾165 26 25ٱ 

﴿ 



  ﴾ٱ

26 23-24 160 



 
 

 

﴿﴾171 62 26ٱ 

﴿﴾172 56 28ٱ 

﴿

﴾ٱ

27 30 104 

﴿﴾174 69 29ٱ 

﴿/﴾157 13 34ٱ 

﴿

 ﴾ٱ

35 9 168 

﴿﴾250 28 35ٱ 

﴿﴾173 23 37ٱ 

﴿ 

﴾ٱ

37 181-

182 

131 

﴿

﴾ٱ

39 75 131 

﴿﴾165 16 40ٱ 

﴿﴾173 17 41ٱ 

﴿﴾172 52 42ٱ 

﴿﴾173 5 47ٱ 

﴿﴾87 78 ٱ 

﴿﴾180 12 60ٱ 



 
 

 

﴿﴾163 1 62ٱ 

﴿﴾105 1 67ٱ 

﴿﴾205 20 73ٱ 

﴿﴾237 21 74ٱ 

﴿﴾160 31 74ٱ 

﴿

﴾ٱ

75 40 215 

﴿ 

﴾ٱ

76 21-22 167-168 

﴿﴾165 19 82ٱ 

﴿﴾87 1 87ٱ 

﴿﴾173 10 ٱ 

﴿ 

 

﴾ٱ

96 1-3 105 

﴿﴾86 1 96ٱ 

﴿ 

 

  ﴾ٱ

108 1-3 109 ،143 

﴿﴾163 2 114ٱ 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

الصفحة   طرف احلديث 

 188 ژڦٱٱڦٱٱڦٱٱٱڄٱٱڄٱٱژٱ :إذا قال اإلمام

 111ٱ﴾﴿: إذا قرأُتم احلمَد فاقرؤوا

 ْ  219إذا ُقمَت إىل الصالة فَكربِّ

، فإّنك مل ُتصلِّ   219ارِجْع فصلِّ

كم أحُدكم   231أقيموا صفوَفكم، ثم ْلَيُؤمَّ

 227اإلماُم ضامٌن 

 119أّن البسملَة أّوُل ما نزل 

  105﴿ : فقالأّن جربيل أتى النبيَّ 

 ﴾﴿ : قرأ يف الصالةأّن رسول اهللا 

ها آيًة  فعدَّ

141 

 202-201إّن القوَم ليبعُث اُهللا عليهم العذاَب حتًام 

 232 انَرصَف من صالٍة جَهَر فيها بالقراءة أّن النبّي 

 ﴾ 142﴿ جهر بـ أّن النبّي 

 108يف أّوِل الفاحتة  ﴾﴿قرأ  : أّن النبّي 

 ﴾ 139﴿ كان إذا أمَّ الناَس قرأ أّن النبّي 

﴿ فقرأ  كان إذا جاءه جربيُل أّن النبّي 

﴾  علَم ،

110 

 143ُأنزلْت عيلَّ آنفًا سورٌة 

 241ُأنزَل القرآُن عىل سبعة أحُرف 



 
 

 

 232إّنام ُجعل اإلماُم لُِيْؤَتمَّ به 

 232ما يل ُأناَزُع القرآَن : إّين أقوُل 

 109-108 ذات يوٍم بني أظُهرنا إْذ أغفى إْغفاءًة بينا رسوُل اهللا 

 201 عنده جربيُل، إْذ سمع نقيضًا من فوِقه بينا رسوُل اهللا 

 199ُحتِبُّ أن ُأعلَِّمك سورًة 

 199تعال يا ُأَيبّ 

 220-219ثم افَعْل ذلك يف كلِّ ركعٍة 

 205ثم اقرْأ ما تيرسَّ معك من القرآن 

 148حديث رافع بن َخِديج يف املزارعة 

 118حديث شفاعة تبارك 

 74 أمُّ القرآن، وأمُّ الكتابٱٱژٱٱژٱ

  200، 71هي السبُع اَملثاين    ژٱٱپٱٱپٱٱپٱٱپژٱ

 231 ، فبّنيَ لنا سنَّتنا خطَبنا رسوُل اهللا 

 145ٱ.﴾﴿ جيهُر بـسمعُت رسوَل اهللا 

 ﴾ 135﴿سمعني أيب وأنا أقرُأ 

 210صلُّوا كام رأيتموين ُأصيلِّ 

   106،134 وأيب بكر وعمر وعثامن صّليُت مع رسول اهللا 

 113ضعوها يف سورة كذا 

 115   ژٹٱٱٱٹٱٱٹٱٱژٱ: فإذا قال العبد

 114ٱ﴾﴿: فإذا قال عبدي

 116فهذا لعبدي 

 116-115فهؤالء لعبدي 

 113، 104، 75، 74قَسمُت الصالَة بيني وبني عبدي : قال اهللا تعاىل



 
 

 

 ﴾ 139﴿يُؤمُّ الناَس افتتح بـ وهو  كان إذا قرأ

 198 ، 188 إذا فَرغ من قراءة أمِّ القرآن كان رسول اهللا 

 140 إذا قرأ ُيَقطُِّع قراءَته كان رسوُل اهللا 

 ﴾ 161﴿ جيهُر بـ كان رسوُل اهللا 

 136-135بمّكة  ﴾﴿ جيهُر بـ كان رسوُل اهللا 

 218 يقرُأ يف الظهر والعرص يف الركعتني كان رسوُل اهللا 

 140ٱٱژٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻژٱ  ُيَقطُِّع قراءةَ كان رسوُل اهللا 

 111-110كان املسلمون ال يعلمون انقضاَء السورة حتى تنزل 

 233كان الناُس يتكلَّمون يف الصالة فنزلت  

 110 ال يعلُم ختَم السورة حتى تنزل كان النبّي 

 109 ال يعرُف فصَل السورة كان النبّي 

 ﴾. 144﴿ جيهُر بالقراءة بـ كان النبّي 

 140ٱ﴾﴿ جيهُر بقراءة كان النبّي 

 226 ُيصيلِّ بالناس ورجٌل يقرُأ خلَفه كان النبّي 

 ﴾ 142﴿ يفتتُح الصالَة بـ كان النبّي 

 146يف صالته  ﴾﴿ يقرأ كان النبّي 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٻٱٱٱپٱٱپٱٱپٱٱژٱ : يقرأكان النبّي 

 ُيَقطُِّعها ژپٱٱ

140 

 146 سكتتان كانت لرسول اهللا 

 109ٱ﴾﴿ كانت مدا، ثم قرأ

 ﴾ 142﴿ :كانت مدا، ثم قرأ

 ﴾ 106﴿كانوا يستفتحون بـ 



 
 

 

 ﴾ 134﴿كانوا يفتتحون الصالَة بـ 

 147 وأيب بكر وعمر وعثامن كنّا نصّيل خلف النبّي 

َور  َمنَّك سورًة هي أعظُم السُّ  199 ، 71ألَُعلِّ

 221 يقرُأ يف الظهر والعرص ال أدري أكان رسوُل اهللا 

 207ال ُجتزىُء صالٌة ال يقرُأ الرجُل فيها بفاحتة 

 207ال ُجتزىُء صالٌة ال ُيقرُأ فيها بفاحتة 

 199ال ختُرْج من املسجد حتى تعّلمها 

 227ال تفعلوا إالّ بفاحتة الكتاب 

 218ال صالَة إالّ بالقرآن 

 137ال صالة إالّ بقراءة 

 205ال صالة إالّ بقرآٍن، بفاحتٍة 

 205ال صالة إالّ بقرآٍن وبفاحتة 

 227 ، 218ال صالَة ملن مل يقرْأ بأمِّ القرآن 

 227ال صالة ملن مل يقرْأ هبا 

 206ال صالة ملن مل يقرْأ فيها بفاحتة 

 229ال يقَرَأنَّ أحُدكم إذا جهرُت بالقراءة 

 227لعلَّكم تقرؤون وراء إمامكم؟ 

 226 ما أرى اإلماَم إذا أمَّ القومَ 

 234ما يل ُأناَزُع القراءَة 

 199ما منَعك يا ُأّيبٌّ أن ُجتيَبني 

 105 من القرآن سورٌة ثالثون آيةً 

 226من ذا الذي خياجلُني سوريت؟ 

 225من صىلَّ خلف اإلمام فإنَّ قراءة اإلمام 



 
 

 

 226من صىلَّ صالًة مل يقرْأ فيها بأمِّ 

 226من صىلَّ صالًة مل يقرْأ فيها بفاحتة الكتاب 

 252من قرَأ وراَء اإلمام فال صالَة له 

 109نزلت عيلَّ آنفًا سورٌة 

 199نعم، كيف تقرأ يف صالتك؟ 

 232هل قرَأ معي أحٌد منكم؟ 

 77هي شفاُء كلِّ داء 

 239وإذا أمرُتكم بأمٍر فْأتوا منه ما استطعُتم 

 231وإذا قرأ فَأْنِصتوا 

 199والذي نفيس بيده ما ُأنزل يف التوراة 

 94يا رمحَن الدنيا 

 



 
 

 

 

الصفحة أول البيت وقافيته 

با ... أفادتكم النعامُء   157املُحجَّ

 91مجة ... َألِـْهُت إليها 

 168ترُقد ... تطاول ليُلك 

 168حمّمدا ... وآليُت ال أرثي 

 166َمواطُره ... تنظَّرُت نرصًا 

 115أصنُع ... إذا ِمتُّ كان الناُس 

 84إيثاَركا ... واهللا أسامك 

 88عليكام ... إىل احلَْوِل 

 84تعلمه ... بسم الذي 

 164الشان ... وُيطلق الديُن 

 94رمحانا ... وأنت غيث 

 164دانوا ... ومل يبق سوى 

 92أمر اهللا ... أقبل سيٌل 
 



 
 

 

الصفحة االسم 

 189ابن األَْنباري 

 128ابن ُجَرْيج 

 129ابن ِحّبان 

 251ابن َحْزم 

 108ابن ُخَزْيَمة 

 70ابن ُدَرْيد 

 126ابن أيب ذئب 

َبْري     99ابن الزُّ

ْيج   216ابن ُرسَ

يت  كِّ  189ابن السِّ

 72ابن سريين 

   74ابن عّباس 

 98 ابن عبدالربّ 

ل   135ابن عبداهللا بن ُمَغفَّ

   99ابن عمر 

 204ابن َعْون 

 223ابن ُعَيْينَة 

 174 )القارىء(ابن كثري 

 133ابن أيب َلْيىل 

 99ابن املبارك 



 
 

   118ابن مسعود 

 132ابن اُملنِْذر 

 132 ابن أيب هاشم

 98ابُن أيب ُهَرْيَرة 

 128ابن َوْهب 

 193أبو إسحاق الشريازيُّ 

 139أبو ُأَوْيس 

 82أبو البقاء 

يق  دِّ    120أبو بكر الصِّ

 111أبو بكر بن الباِقالَّين 

 103أبو بكر الرازي 

 124 أبو بكر بُن حممد بِن عمرو بن َحْزم

 128أبو َثْور 

 234أبو حاتِم الرازي 

 140أبو حازم 

 210أبو حامد 

 88أبو احلسن األَْشَعري 

 102أبو حنيفة 

 73أبوداود 

 197أبو داود الطَياليس 

   224أبو الدرداء 

 197أبو زرعة الرازي 

 76أبو َزْيد الَبْلخي 



 
 

   121أبو سعيد اخلُْدري 

   71أبو سعيد بن اُملَعىلَّ 

ْعثاء   124أبو الشَّ

 133أبو الطيِّب الطربي 

 178أبو العالية 

 100أبو ُعَبْيد 

 159أبو ُعَبْيَدة 

 213أبو عّيل الطربي 

 234أبو عّيل النَّْيسابوِرّي 

 181أبو عمرو البرصي 

 197أبو الوليد الطَيالِيس 

   121أبو قتادة 

   125أبو ِقالَبة 

 117أبو حممد املقديس 

 160 أبو معاذ النحوّي 

   73أبو ُهَرْيَرة 

 161أبو َهْيَثم 

 123 أبو وائل

 205أبو يوسف 

   121ُأَيبُّ بُن كعب 

 100 أمحد بن حنبل

 164أمحد بن عبدالرحيم بن احلسني العراقي 

 92األخفش 



 
 

 125 األزرُق بُن َقْيس

 161األزهري 

 100 بن راهويه إسحاُق 

 108أّم َسَلَمة 

 213إماُم احلََرَمْني 

   106أنس 

 133األَْوزاِعيُّ 

ْختِياّين   187أّيوُب السَّ

 70البخاري 

 100الَبَغِوّي 

 177َبْكُر بُن عبداهللا اُملَزين 

 97الَبنَْدنيجي 

 82الَبْيضاوي 

 106 الَبْيَهقي

 189تاج الدين الِفْركاُح 

 145ثابت 

   176جابر 

 130جعفر بن حممد 

 221احلارث األعور 

 109احلاكم 

 124 حبيب بن أيب ثابت

 201حبيب بن عبدالرمحن 

 196ُحْجر بن َعنَْبس 



 
 

   201حذيفة بن اليامن 

 72احلسُن البرصي 

 126 بن َزْيداحلسُن 

 70احلسُني بُن الفضل 

   122احلسُني بُن عّيل 

 201َحْفص بن عاصم 

 132احلََكَم بن ُعَتْيَبة 

 145ّمحاد بن زيد 

 132َمحّاد بن أيب سليامن 

 131 )القارىء(محزة 

 146ُمحَْيد 

 148اخلَّطايب 

 127اخلطيب البغدادي 

 89اخلليل 

   204خّوات بن ُجَبْري 

 207الداَرُقْطني 

 102 داود

 148رافع بن َخِديج 

 193الرافِِعّي 

   252ِزّر بن ُحَبْيش 

ْهِرّي   101الزُّ

 126َزْيد بن عّيل بن حسني 

 123 سامل بن عبداهللا



 
 

ي  دِّ  163السُّ

 101سعيُد بُن ُجَبْري 

 123 سعيد بُن املسّيب

 100سفيان الثَّْوري 

 196َسَلَمة بن ُكَهْيل 

 128سليامن التَّْيمي 

 136 َسُمَرة بن ُجنُْدب

 177َسْهل بن عبداهللا 

َهْيِيلّ   118السُّ

 214الشاِيشّ 

 120الشافعّي 

 122شّداد بن َأْوس 

 145رشيك 

 196ُشْعَبة 

 183َشْهر بن َحْوَشب 

 194طاووس 

 252عاصم بن أيب النجود 

 105عائشة ريض اهللا عنها 

   206عبادة بن الصامت 

 183عبدالرمحن بن زيد 

 139عبدالرمحن بن يعقوب 

   121عبد اهللا بن أيب َأْوىف 

 122عبداهللا بن جعفر 



 
 

 126 بن احلسن بن عيل عبداهللا بن حسن

 127عبداهللا بن َصْفوان 

 218عبداهللا بن عبيداهللا بن عّباس 

ن  125 عبداهللا بن َمْعِقل بن ُمَقرِّ

ل     135عبداهللا بن ُمَغفَّ

 140عبداهللا بن أيب ُمَلْيَكة 

 224العبدري 

 126عبيداهللا بن عمر الُعَمري 

   120عثامن 

   204عثامن بن أيب العاص 

 99عطاء بن أيب رباح 

 123 ِعْكِرَمة

 139العالء بن عبدالرمحن بن يعقوب 

 123 عّيل بن احلسني

   78عّيل بن أيب طالب 

 125 عّيل بن عبداهللا بن عّباس

   121عّامر بُن يارس 

   120عمر 

 86عمر بُن عبدالعزيز 

 141عمر بن هارون الَبْلخي 

 225عمران بن حصني 

 110عمرو بن دينار 

 112الغّزاِيلّ 



 
 

 159الفّراء 

 166الَفَرْزَدق 

 74قتادة 

 85 )ابن قتيبة(الُقَتبي 

 172 الُقْرُطبِّي 

 156قطب الدين الشريازي 

 214القّفاُل 

 161الكِسائّي 

 160كعب األحبار 

 127اللَّْيث بُن سعد 

 102مالك بن أنس 

 220مالك بن احلَُوْيِرث 

 72املاَوْرِدّي 

د   93اُملَربَّ

 209اُملَتَويلِّ 

 75ُجماهد 

 97اَملَحاِميل 

 104حممد بن احلسن 

 127حممد بن احلنفّية 

ّي العسقالين  ِ  144حممد بن أيب الرسَّ

 124حممد بن عّيل بن احلسني 

 125 بن عبداهللا بن عباس حممد بُن عيل

 126 بن عمر بن عّيل حممد



 
 

 196حممد بن كثري الَعْبدي 

 101حممُد بُن َكْعب 

 200حممد بن ُمعاذ األنصاري 

 124 حممُد بُن اُملنَْكِدر

 129حممد بن نرص اَملْرَوزي 

 245حممد بن حييى النيسابوري 

ْهِيلّ   235 حممد بُن حييى الذُّ

ي   200املِزِّ

 73مسلم 

 128مسلم بن خالد 

 94مسيلمة 

   224معاذ بن جبل 

   122معاوية 

 128اُملْعَتِمر بن سليامن 

 159مقاتل بن حّيان 

 99َمْكحول 

 139 أيب ُمزاِحممنصور بن 

 181نافع القارىء 

 124 نافع موىل ابن عمر

 133النََّخعّي 

ر   138ُنَعْيم بن عبداهللا اُملَجمِّ

 73النََّوِويُّ 

 225هشام بن عامر 



 
 

 160الواحدي 

 200الواِقِدّي 

 216والد إمام احلرمني 

   195وائل بن ُحْجر 

 181َوْرش 

 160-159َوْهب بن ُمنَبِّه 

 196حييى بن معني 

 235يعقوب بن سفيان 

 161يعقوب القارىء 

 157 يوسف بُن خطيب املنصورّية
 



 
 

 

 

الصفحة الكلمة 

 155االستغراق 

 156االشتقاق الكبري 

 176اإلشامم 

 175اإلطباق 

 179البدل 

 236البالدة 

 245التعزير 

 248الثنايا 

 192 )املذهب(اجلديد 

 175اجلهر 

 116احلقيقة 

 175الصفري 

 192 )املذهب(القديم 

 131القراءة الشاّذة 

 136القياس 

 241لبب 

 248اللثغة 

 117املجاز 



 
 

 

 229املجمل 

 165املفهوم 

 135النسخ 

 175اهلمس 

 



 
 

 

 

الصفحة اسم الكتاب 

 243 األساليب 

 189 اإلقليد

 238، 237، 213، 212 األمّ 

 222 للشافعي اإلمالء

 237، 214البسيط للغزايل 

 214البسيط للواحدي 

 237 للعمراين البيان

 132البيان البن أيب هاشم 

 235، 197تاريخ البخاري 

 239، 216 لوالد إمام احلرمني التبرصة

 251، 247، 222، 214 )تتّمة اإلبانة(التتّمة 

 210 أيب حامد تعليق

 237تعليق القايض أيب الطيب 

 72تفسري املاوردي 

 193 التنبيه

 130اخلالفّيات 

 190الزاهر 

 233 سنن الَبْيَهقي



 
 

 

 235، 234، 116، 73سنن أيب داود 

، 146، 142، 139، 138سنن الدارقطني 

147 ،151 

 138سنن النسائي 

ب ، 231، 228، 222، 217 للنووي رشح املَُهذَّ

244 ،246 ،248 ،251 ،138 

 207، 138صحيح ابن حبان 

 207، 141، 108صحيح ابن خزيمة 

 241، 142صحيح البخاري 

 241، 73 مصحيح مسل

 241، 145، 137الصحيحان 

 210 الُعّدة

ل   87املَُحصِّ

 251املحىلَّ 

، 141، 138، 110، 109 املستدرك

142 ،144 

 151مسند اإلمام أمحد 

 151، 149، 138  يف البسملة ابن خزيمةمصنَّف

 148معامل السنن 

 172 املقصد األسنى

 194 للمحاميل املقنع



 
 

 

 193 للغزايل الوجيز

 



 
 

 

 

الصفحة املوضوع 

 3التمهيد 

 4أسباب اختيار البحث 

 4أمهية البحث 

 5أهداف البحث 

 5الدراسات السابقة 

 5خطة البحث 

 9 قسم الدراسة: أوال

 10دراسة املؤلِّف : الفصل األول

 11حياته ونشأته : املبحث األول

 19احلالة السياسية يف عرصه : املبحث الثاين

 30احلالة العلمية يف عرصه : املبحث الثالث

 53دراسة الكتاب : الفصل الثاين

 53اسم الكتاب : املبحث األول

 53توثيق نسبته إىل املؤلِّف : املبحث الثاين

 54موضوعه، ومن كتب فيه قبل املؤلف : املبحث الثالث

 58منهج املؤلِّف ومصادره : املبحث الرابع

 61وصف النسخة اخلّطّية : املبحث اخلامس

 63نقل تقريظ احلافظ ابن حجر : املبحث السادس



 
 

 

 66النّص املحّقق 

 66عنوان الكتاب 

 68يف أسامء سورة الفاحتة : املسألة األوىل

 80يف وقت نزوهلا : املسألة الثانية

 81يف إعراهبا وألفاظها ومعانيها : املسألة الثالثة

 82فيام يتعّلق بالبسملة لفظًا وحكًام : املقام األول

 96ما يتعّلق بالفاحتة من حيث األحكام 

 96يف كوهنا قرآنًا يف أوائل السور : املسألة األوىل

 120يف حكم اجلهر هبا واإلرسار : املسألة الثانية

 يف إعراب باقي الفاحتة وبيان ألفاظها : املقام الثاين

وقراءاهتا ومعانيها 
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 199يف بيان فضل فاحتة الكتاب : املسألة الرابعة

 203يف األحكام املتعّلقة بالفاحتة : املسألة اخلامسة

 253اخلامتة 

 255املالحق 

 260 الفهارس

 262     فهرس اآليات القرآنية 

 266     فهرس األحاديث النبوية  

 271     فهرس األشعار 

 272     فهرس األعالم املرتَمجني 



 
 

 

 282     فهرس الغريب واملصطلحات 

 284     فهرس الكتب الواردة يف املتن 

 287     فهرس املصادر واملراجع 

 308     الفهرس العام للموضوعات 

 


