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Abstract: 

Imam Siddiq Khan is one of the imams of the time in his time, a promise of the men of the Islamic 

Renaissance and the innovators where he became famous in the Indian subcontinent and the land 

of Hijaz, because he excelled in several sciences, such as the sciences of interpretation and the 

fundamentals of jurisprudence and others, With the knowledge of the fundamentals of 

jurisprudence, and that through his writing in Arabic and Persian, and through exposure to him in 

many places in the interpretation and books of jurisprudence, we follow a middle approach in the 

choices of fundamentalism by the transfer of the views of scientists and evidence in the matter and 

choose the correct ones, citing what he sees as far away from the intolerance of doctrine The 

tradition of dopey for evidence, and from this point of research is a statement about his choice on 

the issue of fundamentalism, a partial Companion saying while there is no room for diligence in. 

Do you have raised or not the rule? Using the descriptive analytical and comparative approach, 

and this article aims to highlight the efforts of a scientist of India, and to indicate that the imams 

of the flags capable of development and interpretation and high reasoning . 

Keywords: Qul, Al-Sahabi, Ijtihad, Siddiq, Khan, Hakam, Al-Marfu'a. 

 

 ملخص البحث 
اإلسالمية واجملددين حيث ذاع صيته يعترب اإلمام صديق خان أحد األئمة األعالم يف عصره، وُعدَّ من رجاالت النهضة  

يف شبه القارة اهلندية وأرض احلجاز، وذلك ألنه برع يف علوم عدة، كعلمي التفسري وأصول الفقه وغريها، وكان من 
الكثرين يف التأليف، وقد أوىل اإلمام اهتماماً واضحاً بعلم أصول الفقه، وذلك من خالل أتليفه فيه ابلعربية والفارسية، 

الل تعرضه له يف كثري من الواضع يف تفسريه وكتبه الفقهية، فنراه يتبع منهجاً وسطياً يف اختياراته األصولية وذلك ومن خ
بنقل آراء العلماء وأدلتهم يف السألة واختيار الصائب منها مستدالً مبا يراه راجحاً ومبتعداً عن التعصب الذهيب والتقليد 

طلق يكون البحث حول بيان اختياره يف مسألة أصولية جزئية وهي قول الصحايب فيما الغافل عن الدليل، ومن هذا الن
ال جمال لالجتهاد فيه هل له حكم الرفوع أو ال؟ ابستخدام النهج الوصفي التحليلي والقارن، وهتدف هذه القالة إىل 

 ى االستنباط والتأويل واالستدالل الرفيع. إبراز جهود عامل من علماء اهلند، وبيان أنه من األئمة األعالم القادرين عل

 قول، الصحايب، االجتهاد، صديق، خان، حكم، الرفوع.   املفتاحية:   الكلمات 

 املقدمة 
احلمد هلل الذي أعلى شأن العلم والعلماء، وجعلهم هداة يبينون للناس طريق احلق، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

مداً عبده ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه شريك له وأشهد أن سيدان ونبينا حم
 أمجعني. 
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وبعد: فقد اهتم علماء األمة عموما وعلماء اهلند خصوصا ابلعلم، وأولوا أصول الفقه عناية خاصة، وبذلوا ما يف وسعهم 
تشبعوا ابلعلم وأصبحوا من أهله، فرجعوا إىل بالدهم خلدمته، ورحل عدد كبري منهم السافات البعيدة من أجله، حىت  

حاملني معهم هذه العلوم اليت حتصلوا عليها، وراحوا ينشروهنا يف بالدهم، وكذا يف البلدان اإلسالمية، فكان من األسباب 
بحث من الرئيسة الختيار الوضوع هو السامهة يف إظهار جهود أحد علماء اهلند يف علم األصول. وتتبني حدود ال

خالل السؤال: ما رأي اإلمام صديق حسن خان يف قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه؟ هل له حكم الرفوع أو 
التحليلي  الوصفي  النهج  التعريف جبهود اإلمام صديق خان يف علم األصول، وابستخدام  البحث إىل  ال؟ ويهدف 

رئيسة وهي دراسة مسألة أصولية لعامل من علماء اهلند أال وهو والقارن، تظهر نتائج هذا البحث، وينحصر يف دائرة  
 اإلمام صديق حسن خان وبيان اختياره فيها.

 

 يف التعريف ابإلمام صديق خان القنوجي. املبحث األول:  
 امسه ولقبه وآاثره العلمية.   املطلب األول: 

. هكذا ترجم (1) نـَّْوجي، نزيل "هبوابل" ابهلند صديق بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين، البخاري، القِّ   امسه ولقبه: 
، وصاحب (4) ، ونقل هذا االسم تلميذه نعمان اآللوسي يف جالء العينني(3) ، والتاج الكلل(2) لنفسه يف كتابه أجبد العلوم

اهلنود ، ونقلت بعض كتب الرتاجم أن امسه: حممد بن صديق خان، وهو صحيح أيضا؛ ألن من شأن  (5)حلية البشر
 . (7) ، وهدية العارفني(6) السلمني أن يطلقوا اسم "حممد" على علمائهم، ومن هذه الكتب: إيضاح الكنون

العلمية:   لإلمام صديق خان َملكٌة عجيبة يف التأليف، حيث كان يكتب عدة كراريس يف يوم واحد، ويصنف آاثره 
أقطار العامل اإلسالمي، وكتب له كثري من العلماء رسائل   الكتب الضخمة يف أايم قليلة، وقد شاعت كتبه وانتشرت يف 

فيها الثناء على كتبه والدعاء له، وُعد  من رجال النهضة اإلسالمية اجملد دين، ومما يدل على موسوعيته وتبحره يف شىت  
بلغت مصنفاته   أنواع العرفة أنه صنف يف خمتلف العلوم والفنون، ومل يقتصر على علم معني، وال على فن خاص، حيث 

، وقد كتبها بثالث لغات، هي: العربية، والفارسية، 300مصنفا، وإذا أضيف إليها الرسائل اليت كتبها بلغت حنو    222
مصنفا ابللغة العربية، وهي تشمل علوم التفسري، واحلديث، والفقه اإلسالمي، والصرف، والنحو،   56واألردية، منها  

 . (8) اريخ، والرتاجم، وعلوم احلكمة، والطب، والفلسفة، وغريهاوالبالغة، والشعر، والنطق، والت

 ثناء العلماء عليه ووفاته. املطلب الثاين:  
: إن مكانة الشخص العلمية تظهر فيما خيلفه من مؤلفات ينتفع هبا طلبة العلم من بعده، وقد ظهرت ثناء العلماء عليه

عدة فنون كالعقيدة، والتفسري، والفقه وأصوله، واحلديث، واللغة، مكانة اإلمام صديق خان فيما خلفه من مؤلفات يف  
وغريها، مما يدل على أنه كان ذا ابع ويد طوىل، واطالع واسع يف خمتلف العلوم، ومع أنه فتحت له الدنيا فصار 

 من الال صاحب مال وجاه ومنصب، إال أن ذلك مل مينعه من طلب العلم ونشره والتأليف فيه، بل وصرف مما آاته هللا
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واجلاه يف خدمة الدين، مما جعله حمل ثناء العديد من العلماء، حيث شهدوا له ابلعلم والعرفة، وخري دليل على ذلك 
كتاب "قرة األعيان ومسرة األذهان يف مآثر اللك اجلليل النواب حممد صديق حسن خان" لـ: سليم أفندي، الذي مجع 

 عن مؤلفاته. فيه تقاريظ علماء عصر اإلمام عنه و 
، واشتد به الرض وأعياه العالج، واعرتاه الذهول (9) : أصيب اإلمام صديق خان يف آخر عمره مبرض االستسقاءوفاته

هـ أفاق قليالً، 1307مجادى اآلخرة سنة    29واإلغماء، وكانت أانمله تتحرك كأنه مشغول ابلكتابة، ولا كان يوم  
هل صدر من الطبعة؟ فقيل له: إنه على وشك الصدور،   - أتليفه األخري  وهو -فسأل عن كتابه: "مقاالت اإلحسان"  

ولعله يصل يف يوم وليلة، فحمد هللا على ذلك، وقال: إنه آخر يوم من الشهر، وهو آخر كتاب من مؤلفاتنا، فلما كان 
ت نفسه إىل ابرئها، نصف الليل فاضت على لسانه كلمة أحب لقاء هللا قاهلا مرة أو مرتني، وطلب الاء واحتضر وفاض 

 . (10) رمحه هللا تعاىل،  وله من العمر تسع ومخسون سنة وثالثة أشهر وستة أايم

 .املبحث الثاين: قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه عند صديق خان القنوجي
 تعريف الصحايب لغًة واصطالحاً. املطلب األول:  

لغًة:   َبُه  تعريفه  ب: َصْحٌب، مثل: مشتق من الصحبة، َصحِّ َيْصَحُبُه ُصْحَبًة ابلضم، وَصحابة، ابلفتح. ومجع الصاحِّ
 .(11) راكب وركب، وصاحبه: عاشره، والصاحب: العاشر

وطالت صحبته معه،   -صلى هللا عليه وسلم–: عرف مجهور األصوليني الصحايب أبنه: من لقي النيب  تعريفه اصطالحاً 
 .(12) وكثرت جمالسته له 

 . (13) مؤمناً به ومات على ذلك  - صلى هللا عليه وسلم–وعرفه مجهور احملدثني وبعض األصوليني أبنه: من لقي النيب 
-  الراد ابلصحايب أن احملدثني يعنون الصحايب الراوي حلديث النيب  قال الشيخ عياض السلمي: )والسر يف اختالفهم يف 

وهو مؤمن به ومات على إسالمه وجب قبول روايته    -صلى هللا عليه وسلم-، فكل من رأى النيب  -صلى هللا عليه وسلم 
ن ثبت هلم ذلك ، وقد وجدوا ابالستقراء والتتبع أن الذي- صلى هللا عليه وسلم-واحلكم بصحة مساعه من رسول هللا  

صلى هللا -كلهم عدول، فقرروا أنه ال حاجة للبحث يف عدالتهم، وأن روايتهم مقبولة، سواء أكانوا ممن الزموا النيب  
 أو من األعراب الذين رأوه مرة واحدة بعد إسالمهم.  - عليه وسلم

-وأما األصوليون فإهنم يتكلمون عن الصحايب الذي له اجتهاد يف األحكام الشرعية وله فقه بكتاب هللا وسنة رسوله  
فرتة طويلة  -صلى هللا عليه وسلم-، وميكن تقليده واتباع رأيه، وهذا ال حيصل إال لن الزم النيب  -صلى هللا عليه وسلم

مرة فإنه ال يكتسب هبذه الرؤية   - صلى هللا عليه وسلم-ا من رأى النيب  وأخذ عنه وأفاد من علمه وخلقه وسريته، وأم
فقها وعلما جيعله من أهل االجتهاد يف الشريعة، ولذلك ال ميكن أن يقال إن رأيه حجة، وهم إمنا عرفوا الصحايب الذي 

 .(14) وقع اخلالف يف حجية قوله(
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 حترير حمل النزاع.املطلب الثاين: 
العلماء يف أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وال له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ ال خالف بني  

أو اآلتية كالالحم والفنت وأحوال   -عليهم الصالة والسالم - كاإلخبار عن األمور الاضية من بدء اخللق وأخبار األنبياء  
قاب خمصوص، له حكم الرفوع إذا علم أنه أخذه عن يوم القيامة، وكذا اإلخبار عما حيصل بفعله ثواب خمصوص أو ع

 عليه فهو حمل نزاع بينهم.   - صلى هللا عليه وسلم–أما إذا مل يضفه إىل النيب   -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا  
 مذاهب العلماء وأدلتهم. املطلب الثالث:  

صلى هللا –ببيان لغة، ومل يضفه إىل النيب  اختلف العلماء يف قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وليس له تعلق  
 على مذهبني.  هل له حكم الرفوع أو ال؟  - عليه وسلم

، وأيب (16) ، وأصحاب الشافعي كأيب إسحاق الشريازي( 15) ليس له حكم الرفوع. وهو مذهب ابن حزم  املذهب األول: 
، واختاره اإلمام صديق خان، (19) ، وابن عقيل(18) ، وبعض أصحاب أمحد كأيب اخلطاب الكلوذان(17) الظفر السمعان 

 . (21)(20) والشيخ أمحد شاكر 
ففي تعليق له يف الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث على القول أبن تفسري الصحايب يف حكم الرفوع قال: 

رفوع، وأن ما يقوله الصحايب، مما ال جمال فيه للرأي مرفوع حكماً )أما إطالق بعضهم أن تفسري الصحابة له حكم ال
كذلك: فإنه إطالق غري جيد، ألن الصحابة اجتهدوا كثرياً يف تفسري القرآن، فاختلفوا، وأفتوا مبا يرونه من عمومات 

أما ما حيكيه بعض الصحابة الشريعة تطبيقاً على الفروع والسائل، ويظن كثري من الناس أن هذا مما ال جمال للرأي فيه. و 
كان يروي اإلسرائيليات   -رضي هللا عنهم- من أخبار األمم السابقة، فإنه ال يعطى حكم الرفوع أيضاً، ألن كثرياً منهم  

- عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والوعظة، ال مبعىن أهنم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إىل رسول هللا  
 .(22) ، حاشا وكال(-مصلى هللا عليه وسل

استدل أصحابه على أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب ليس له حكم الرفوع   األدلة:
 مبا أييت: 

حقيقة. لذلك ال جيوز إضافته إليه ابلظن والتخمني،  -صلى هللا عليه وسلم -أن قول الصحايب ليس بقول النيب    - 1
ن   ِعْلم  َوََل تَْقُف َما لَيَْس ََلَ ِبهِ  :)قالألن هللا تعاىل  

ِ
ْمعَ  ۚ  إ ئُوًَل  َوإلُْفَؤإدَ  َوإلَْبَصَ  إلس  ئَِك ََكَن َعْنُه َمس ْ  ﴾ ٣٦﴿ ُُكُّ ُأولَ َٰ

   (23()24) . 
عليه:   إمنا هو بغلبة الظن، كما يضاف إليه خرب   - صلى هللا عليه وسلم–أبن إضافة قول الصحايب إىل النيب  اعرتض 

 .(25) الواحد ظناً؛ ال يقيناً، وأيضا: هذه اآلية وردت فيما طريقه العلم؛ ال ما طريقه الظن
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اس جيوز أن يكون قد قاله أهنم مل يكونوا معصومني عن السهو والغلط، فإذا نقل عن واحد منهم شيء خبالف القي  - 2
عن قياس فاسد أو ظن ٍّ ظنه، ومل يكن صحيحاً أو وقع له غلط فيما قاله، وزلة فيما صار إليه، فعلى ذلك ال جيوز إثبات 

 .(26) قوله على أنه مسند مرفوع
لنقلوه، ال سيما   -صلى هللا عليه وسلم–يف ذلك توقيفاً عن النيب    -رضي هللا عنهم–أنه لو كان عند الصحابة    -3

: -عليه الصالة والسالم -عند اختالفهم واضطراب أقواهلم يف مثل هذا الكالم الذي ال جمال للغة العرب فيه، مع قوله 
 .(29) (28)، ومع قوله: ))من كتم علماً يعلمه أجلم بلجام من النار(((27) ))رحم هللا من مسع مقاليت فأداها((

 .(30) أبنه حيتمل أنه رواه ومل يبلغنا، وحيتمل أن يكون كره الرواية، فإن مجاعة منهم كانوا يكرهون ذلك  اعرتض عليه: 
كان يفاضل يف دية   -رضي هللا عنه -جيوز أن الصحايب يقول برأيه، وليس عنده يف ذلك خرب، بدليل أن عمر    - 4

فرجع عن  (31) ل إصبع مما هنالك عشر من اإلبل(( : ))يف كقال -صلى هللا عليه وسلم -األصابع، حىت أُخرب أن النيب  
 . (32)فقوله، ومل يكن عنده يف ذلك توقي

عليه: قال ذلك ابلقياس الصحيح، وهو: أن منافع األصابع ختتلف فجعل ديتها   -رضي هللا عنه- أبن عمر    اعرتض 
 . (33)على قدر منافعها، فلما روي له اخلرب ترك القياس، واخلالف إمنا هو فيما ال قياس فيه

تلفوا كسائر ما هو مأخوذ التفقوا عليه ومل خي  -صلى هللا عليه وسلم-أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذاً عن النيب    -5
 .(34) صلى هللا عليه وسلم-عنه، فلما اختلفوا يف هذا علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب 

أن له حكم الرفوع، فيقدم على القياس، وخيص به النص. وهو مذهب اجلمهور من األصوليني والفقهاء   املذهب الثاين:
واحملدثني، منهم: األئمة األربعة، إال أهنم خيتلفون يف مدى االحتجاج به قلة وكثرة؛ لعدم اتفاقهم على ضابط معني حيدد 

 .(35) ايب ابألخذ عن اإلسرائيلياتما ال جمال لالجتهاد فيه، واشرتط بعضهم أال  يُعرف الصح
استدل اجلمهور على أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب له حكم الرفوع مبا   األدلة:
 أييت: 
  :واجب، ألن هللا تعاىل أثىن عليهم بقوله تعاىل  - رضي هللا عنهم-أن حسن الظن ابلصحابة  -

اِبُقونَ  لُونَ  َوإلس  ينَ  َوإْْلَنَْصارِ  إلُْمهَاِجرِينَ  ِمنَ  إْْلَو  ِ ْحَسان   إت َبُعوهُْ  َوإَّل 
ِ
ُ  َرِضَ  ِِب ََتِْري َجن ات   لَهُمْ  َوَأعَد   َعْنهُ  َوَرُضوإ  َعْْنُمْ  إّلل 

ََتَا   ينَ  إْْلَْْنَارُ  ََتْ َِلَ  َأبًَدإ ِفهيَا  َخاِِلِ  : وقوله  (36) ﴾١٠٠﴿ إلَْعِظيُ  إلَْفْوزُ  ۚ  َذَٰ
ُتمْ ) ْلَمْعُروفِّ  أَتُْمُرونَ  لِّلنَّاسِّ  أُْخرَِّجتْ  أُمَّةٍّ  َخرْيَ  ُكنـْ ّللَِّّ  َوتـُْؤمُِّنونَ  اْلُمْنَكرِّ  َعنِّ  َوتـَنـَْهْونَ  ابِّ َوَلوْ  ابِّ خَ  َلَكانَ  اْلكَِّتابِّ  أَْهلُ  آَمنَ  ۗ 
نـُْهمُ  يـْرًا ُقونَ  َوَأْكثـَُرُهمُ  اْلُمْؤمُِّنونَ  هَلُْمۚ  مِّ  ﴾ ١١٠﴿ اْلَفاسِّ

وغري ذلك، فإذا قال الصحايب قوالً ال جمال لالجتهاد فيه، فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق، وإذا   (37)
 .(38) -صلى هللا عليه وسلم -مل يكن فيه جمال لالجتهاد ثبت أنه مسعه من النيب 
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 -صلى هللا عليه وسلم-أبنه جيب علينا إحسان الظن هبم، وجيب علينا أيضا أن ال نضيف إىل رسول هللا    اعرتض عليه:
 . (39)قوال وفعال إال عن تثبت، وال ثبت ىف هذا اخلرب الذى تظنون ثبوته

 الرتجيح. املطلب الرابع:  
من خالل عرض الذهبني واألدلة يتبني للباحث رجحان ما ذهب إليه اجلمهور من أن قول الصحايب فيما ال جمال 
لالجتهاد فيه له حكم الرفوع، وذلك من ابب حسن الظن ابلصحابة، وأهنم ال يقولون ذلك برأيهم؛ بل البد أن يكونوا 

 . -صلى هللا عليه وسلم–مسعوه من النيب  
هل له حكم الرفوع   فيما ال جمال لالجتهاد فيه  الصحايبقول  اإلمام صديق خان القنوجي من    موقف :  املطلب اخلامس

 أو ال؟ 
 يف حصول الأمول. أوال:  

ذكر اإلمام صديق خان يف كتابه هذا يف مبحث: "كالم الصحايب يف مسائل االجتهاد" اختالف العلماء يف حجية 
التابعني ومن بعدهم يف مسائل االجتهاد، مث بني  أنه إذا مل يكن من مسائل قول الصحايب على من بعد الصحابة من  

االجتهاد ودل دليل على التوقيف فقد صر ح أبنه ليس مما هو بصدده، لكنه جزم أبنه ليس حجة. حيث قال: )وال 
ودل دليل على التوقيف، خيفاك أن الكالم يف قول الصحايب إذا كان ما قاله من مسائل االجتهاد، أما إذا مل يكن منها،  

 . (40) فليس مما حنن بصدده، واحلق أنه ليس حبجة(
 يف تفسريه "فتح البيان يف مقاصد القرآن". اثنيا:  

اختار اإلمام صديق خان يف تفسريه أن قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب ليس له حكم 
 الرفوع، وبيان ذلك: 

ِ الرهْحَمِن الرهِحيِم الم * َذِلَك اْلِكَتاُب ََل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتهِقيَن *    (:البقرة عند تفسري قوله تعاىليف سورة    - ِبْسِم َّللاه
ََلَة َوِممها َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقونَ  ذكر اختالف السلف يف أتويل احلروف اليت يف   (41 *)الهِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصه

أوائل السور، مث رد  على من تكلم يف بيان معان هذه احلروف، وجزم أبن ذلك هو مراد هللا عز وجل منها، وقال: إنه 
غلط أقبح الغلط، وركب يف فهمه ودعواه أعظم الشطط، ألنه إن كان ما فسرها به راجعا إىل لغة العرب وعلومها فهو  

 حبت، فإن العرب مل يتكلموا بشيء من ذلك.   كذب 
 وإذا تقرر أنه ال ميكن استفادة معان هذه احلروف من لغة العرب فلم يبق إال أحد أمرين: 

األول: التفسري مبحض الرأي، الذي ورد النهي عنه، والوعيد عليه، وأهل احلق أحق الناس بتجنبه، والصد عنه، فهم 
 كتاب هللا ملعبة هلم يتالعبون به، ويضعون خزعبالت أفكارهم عليه.أتقى هلل سبحانه من أن جيعلوا  

الثان: التفسري بتوقيف عن صاحب الشرع، وهذا هو النهج الواضح والسبيل القومي، على أنه قد ثبت النهي عن طلب 
سبحانه تتبع ذلك فهم التشابه، وحماولة الوقوف على علمه، مع كونه ألفاظا عربية، وتراكيب مفهومة، وقد جعل هللا  
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صنيع الذين يف قلوهبم زيغ، فكيف مبا حنن بصدده، وهو احلروف يف أوائل السور، فإنه ينبغي أن يقال فيه: إنه متشابه 
 التشابه، فهو خارج عن سبيل الفهم، وال مدخل لكالم العرب فيه.

على منط لغة العرب، فهموا أن احلروف الذكورة كيف فهم اليهود عند مساع "أمل" فإهنم لـ ا مل جيدوها    -رمحه هللا–مث بني   
"أمل" و "ألص" و   - صلى هللا عليه وسلم –رمز إىل ما يصطلحون عليه من العد  الذي جيعلونه هلا، فلما تال عليهم النيب  

، -صلى هللا عليه وسلم –"ألر" و "ألر" التبس عليهم األمر من حيث عددها، ألهنم يريدون بعددها معرفة مدة ملكه  
وأجل أمته، فقالوا: لقد التبس علينا أمرك اي حممد، ما ندري أقليال أعطيت أم كثريا، فهذا ما بلغته أفهامهم من هذا 
األمر الختص هبم من عدد احلروف، مع كونه ليس من لغة العرب يف شيء، وأيضا فإن هؤالء الالعني قد جعلوا ما 

 لتثبيط عن اإلجابة له والدخول يف شريعته. فهموه من عدد عند مساع ٱُّ خل مل ٱىل يلَّ موجباً ل
ما ظنوه ابدئ بدء، حىت يرد   -صلى هللا عليه وسلم –فلو كان هلذه احلروف معىن يعقل ومدلوالً يفهم لدفع رسول هللا  

 به ما به من التشكيك على من معهم.
ه الفواتح شيء يصلح للتمسك يف هذ  - صلى هللا عليه وسلم–سؤاال وهو: هل ثبت عن رسول هللا    -رمحه هللا–مث أورد  

تكلم يف شيء من معانيها، بل غاية ما   - صلى هللا عليه وسلم-به؟ وأجاب عنه بقوله: )قلت: ال أعلم أن رسول هللا  
 ثبت عنه هو جمرد عدد حروفها(.

الصحايب   مث ذكر أحاديث تتعلق مبا ورد يف احلروف القطعة يف أوائل السور، وأردفها أبدلة على أنه ال حجة يف قول
)فإن قلت: هل جيوز االقتداء أبحد من الصحابة قال   فيما ال جمال لالجتهاد فيه ابحلروف يف أوائل السور، حيث قال:

 يف تفسري شيء من هذه الفواتح قوالً صح إسناده إليه: 
 صلى هللا عليه وسلم.-قلت: ال، لا قدمنا، إال أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول  

 قلت: هذا مما ال جمال لالجتهاد فيه وال مدخل للغة العرب فلم ال يكون له حكم الرفوع.فإن  
قلت: تنزيل هذا منزلة الرفوع وإن قال به طائفة من أهل األصول وغريهم، فليس مما تنشرح له صدور النصفني، وال 

خول من أعظم اخلطر مما ال برهان عليه صحيح سيما إذا كان يف مثل هذا القام، وهو التفسري لكالم هللا سبحانه، فإنه د 
إال جمرد قوهلم إنه يبعد من الصحايب كل البعد أن يقول مبحض رأيه فيما ال جمال لالجتهاد فيه، وليس جمرد االستبعاد 

 مسوغاً للوقوع يف خطر الوعيد الشديد. 
 يف تفاسريهم النقولة عنهم، وجتعل على أنه ميكن أن يذهب بعض الصحابة إىل تفسري بعض التشابه كما جتده كثرياً 

 هذه الفواتح من مجلة التشابه. 
مث ههنا مانع آخر؛ وهو أن الروي عن الصحابة يف هذا خمتلف متناقض، فإن عملنا مبا قاله أحدهم دون اآلخر كان 

ع غري هذا الانع وهو أنه حتكماً ال وجه له، وإن عملنا ابجلميع كان عماًل مبا هو خمتلف متناقض، وال جيوز، مث ههنا مان
التفقوا عليه ومل خيتلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه،   - صلى هللا عليه وسلم    -لو كان شيء مما قالوه مأخوذاً عن النيب  

- ، مث لو كان عندهم شيء عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم -فلما اختلفوا يف هذا علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب 
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يف هذا لا تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، ال سيما عند اختالفهم واضطراب أقواهلم يف مثل هذا   - لمصلى هللا عليه وس
 الكالم الذي ال جمال للغة العرب فيه وال مدخل هلا. 

وال يقال قد اختلفوا يف غريه من األحكام فيلزم عدا األخذ به، ألان نقول اختالفهم يف ذلك من قبيل األخذ ابألخص 
 أو التقدم أو التأخر، ويف كثري مما اختلفوا فيه إن علموا ابلنص تركوا ذلك خبالف ما هنا، وهللا أعلم. أو األعم  

والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السالمة واقتدى بسلف األئمة أن ال يتكلم بشيء من ذلك، مع االعرتاف أبن يف 
 .يف(42) أفهامنا، وإذا انتهيت إىل السالمة يف مداك فال جتاوز(  إنزاهلا حكمة هلل عز وجل ال تبلغها عقولنا، وال هتتدي إليها 

 : سورة البقرة أيضا، عند تفسري قوله تعاىل
الظَّا َعْهدِّي يـََنالُ  اَل  قَالَ  ۗ   ُذر ِّيَّيتِّ  َومِّنْ  قَالَ  ۗ   إَِّماًما لِّلنَّاسِّ  َجاعُِّلكَ  إِّن ِّ  قَالَ  ۗ   فََأََتَُّهنَّ  بَِّكلَِّماتٍّ  َربُّهُ  إِّبـْرَاهِّيمَ  ابـْتَـَلى   َوإِّذِّ )

، -عليه السالم–ذكر أن العلماء اختلفوا يف الراد ابلكلمات اليت ابتلى هللا سبحانه هبا إبراهيم    (43)   ﴾ ١٢٤﴿ لِّمِّنيَ 
، وقد جاء عن بعض السلف ما يوافق ذلك، لكن ظاهر النظم القرآن أن الراد هبا الكلمات يف قوله تعاىل:  جب حب خب مبَّ ُّ

، وال جاءان من طريق تقوم -صلى هللا عليه وسلم–فه، وأن احلق أنه إذا مل يصح شيء عن الرسول وعن آخرين ما خيال 
، فيكون مبيناً  جب حب خب مبَّ به احلجة ما يعني معىن الكلمات مل يبق لنا إال ما ذكره هللا سبحانه يف كتابه، وهو قوله: ُّ

وقد اختلف العلماء يف تعيني قال: )  حيث   للكلمات، وقد استدل بذلك على أن قول الصحايب ال تقوم به احلجة، 
جب  الكلمات فقيل: هي شرائع اإلسالم، وقيل: ذبح ابنه، وقيل: أداء الرسالة، وقيل: هي خصال الفطرة، وقيل: قوله: ُّ
، وقيل: الطهارة، قال الزجاج: وهذه األقوال ليست مبتناقضة؛ ألن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم، انتهى. وظاهر  حب خب مبَّ

جب حبَّ وما بعده، ويكون ذلك بياانً للكلمات، وجاء عن بعض السلف ما يوافق  النظم القرآن   أن الكلمات هي قوله: ُّ
، وال جاءان من -صلى هللا عليه وآله وسلم -ذلك وعن آخرين ما خيالفه، واحلق أنه إذا مل يصح شيء عن رسول هللا  

، طريق تقوم هبا احلجة يف تعيني تلك الكلمات مل يبق لنا إال أن نقول   جب حب خب مبَّ إهنا ما ذكره هللا سبحانه يف كتابه قال: ُّ
 ويكون ذلك بياانً للكلمات، أو السكوت وإحالة العلم يف ذلك على هللا سبحانه. 

وأما ما روي عن ابن عباس وحنوه من الصحابة ومن بعدهم يف تعيينها فهو أواًل أقوال الصحابة وال تقوم هبا احلجة فضاًل 
بعدهم، وعلى تقدير أنه ال جمال لالجتهاد يف ذلك وإن له حكم الرفع فقد اختلفوا يف التعيني اختالفاً عن أقوال من  

مينع معه العمل ببعض ما روي عنهم دون البعض اآلخر، بل اختلفت الرواايت عن الواحد منهم كما روي عن ابن 
إىل العموم، ويقال تلك الكلمات هي عباس فكيف جيوز العمل بذلك، وهبذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار  

 .(44) مجيع ما ذكر ههنا، فإن هذا يستلزم تفسري كالم هللا ابلضعيف والتناقض وما ال تقوم به احلجة(
هي أن اإلمام صديق خان اختار عدم جعل قول الصحايب فيما ال جمال لالجتهاد فيه مبنزلة الرفوع، مستدال   اخلالصة:

لفواتح السور، فإهنم اختلفوا فيها، فدل ذلك على أهنم   -رضي هللا عنهم–تفسري الصحابة  على ذلك يف فتح البيان ب
صلى –وإال لا اختلفوا، ولذلك ال يصح رفع قوهلم ونسبته إىل النيب    -صلى هللا عليه وسلم –لو ينقلوا تفسريها عن النيب  

 . -هللا عليه وسلم 
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 ألصوليني والفقهاء واحملدثني من قوهلم أن له حكم الرفوع. فيكون هبذا االختيار خمالفا لا ذهب إليه مجهور ا 
 بعد عرض السألة وبيان اختيار اإلمام صديق خان فيها ال يسعين إال أن أشري إىل النتائج اليت توصلت إليها:   اخلامتة:

 أوال: النتائج. 
 مية واجملددين.أن اإلمام صديق خان أحد األئمة األعالم يف عصره، وأحد رجاالت النهضة اإلسال  - 1
أنه يعرض آراء العلماء وأدلتهم يف السألة وخيتار الصائب منها مستداًل مبا يراه راجحاً ومبتعداً عن التعصب الذهيب   - 2

 والتقليد الغافل عن الدليل. 
مال أن من منهج اإلمام صديق خان اتباع الدليل وافق اجلمهور أو خالفهم، مما يدل على أنه جمتهد قادر على إع   - 3

 النظر وتدقيقه. 
أنه يرى أن قول الصحايب مما ال جمال لالجتهاد فيه ليس له حكم الرفوع إال أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه   - 4

وأن إثبات اإلسناد مبجرد الظن والقول أبنه يبعد من الصحايب كل البعد أن يقول   -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول  
ألن جمرد االستبعاد ال يكون مسوغاً للوقوع يف خطر الوعيد   هاد فيه فإن ذلك ال جيوز، مبحض رأيه فيما ال جمال لالجت

 الشديد وهو القول على هللا بغري علم. 
كما أن الروي عن الصحابة يف تفسري ما ال جمال لالجتهاد فيه خمتلف متناقض، فإن عملنا مبا قاله أحدهم دون اآلخر 

ابجلميع كان عمالً مبا هو خمتلف متناقض، وهذا ال جيوز، وأيضا أنه لو كان شيء مما قالوه كان حتكماً، وإن عملنا  
التفقوا عليه ومل خيتلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه، فلما اختلفوا يف هذا   - صلى هللا عليه وسلم    - مأخوذاً عن النيب  

 -صلى هللا عليه وسلم -ن عندهم شيء عن النيب  ، مث لو كا -صلى هللا عليه وسلم -علمنا أنه مل يكن مأخوذاً عن النيب  
 يف هذا لا تركوا حكايته عنه ورفعه إليه. 

صلى هللا عليه –وإجالهلم واجب، لكنهم ليسوا مبنزلة النيب    - رضوان هللا عليهم–أنه يرى أن حسن الظن ابلصحابة    - 5
 . -وسلم  صلى هللا عليه – يف أن جنعل قوهلم مبنزلة السند، فيضاف إىل النيب   -وسلم

 . التوصيات واملقرتحات
 يوصي الباحث غريه من الباحثني وذلك من خالل ما رآه من حبثه ابآليت: 

ضرورة االهتمام مبرياث علماء األمة من العرب وغريهم، وخصوصاً علماء اهلند يف علم أصول الفقه وغريه، ودراسة   -1
الفارسية واألردية وهي كثرية، ألهنا مل تنل حقها من وحتقيق مؤلفات اإلمام صديق خان، خاصة اليت كتبها ابللغتني  

 الدراسة والتحقيق وهي جديرة بذلك. 
إقامة ندوات ومؤَترات علمية ونشر حبوث تتعلق ابإلمام صديق خان وذلك جلذب أنظار الباحثني إىل هذا العالِـّم   - 2

صاحب موسوعة أجبد العلوم، وأديباً، وشاعراً، الفذ ومؤلفاته الكثرية حبيث تدور حول كونه مفسراً، وأصولياً وحمداثً، و 
وفقيهاً، وواعظاً. فهو حبق مدرسة علمية خترج هبا جمموعة من العلماء والباحثني وتركت آراؤه التفسريية واألصولية واحلديثية 

 بصماهتا يف مؤلفات كثرية. 
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                                                                                                                             :Footnoteاهلوامش

    
 

(1) ynzr fy trjmth: altalby, 'ebd alhy bn fkhr aldyn. (1420h-1999m). nzhh alkhwatr wbhjh almsam'e 

walnwazr. t1. byrwt: dar abn hzm. j8, s1246, wynzr: alqnwjy, sdyq hsn khan. (1428h-2007m). altaj 

almkll mn jwahr mathr altraz alakhr walawl. t1. qtr: wzarh alawqaf walsh'ewn aleslamyh. s535, wynzr: 

afndy, slym fars. (1298h). qrh ala'eyan wmsrh aladhan. d.t. qstntynyh: aljwa'eb. s2 . 

(2) ynzr: alqِnَwjy, sdyq hsn khan, (1423h-2002m). abjd al'elwm. t1. dar abn hzm. s725. 

(3) ynzr: alqِnَwjy, altaj almkll, mrj'e sabq, s535 . 

(4) ynzr: alalwsy, n'eman bn mhmwd bn 'ebd allh. (1401h-1981m). jla' al'eynyn fy mhakmh alahmdyn. 

qdm lh: 'ely alsyd sbh almdny. d.t. mtb'eh almdny. s62 . 

(5) ynzr: albytar, 'ebd alrzaq bn hsn bn ebrahym. (1413h-1993m). hlyh albshr fy tarykh alqrn althalth 'eshr. 

hqqh wnsqh w'elq 'elyh: mhmd bhjh albytar. d.t. byrwt: dar sadr. s738 . 

(6) ynzr: albabany, esma'eyl bn mhmd amyn bn myr slym. (d. t). eydah almknwn fy aldyl 'ela kshf alznwn. 

'eny btshyhh wtb'eh: mhmd shrf aldyn baltqaya, wrf'et bylkh alklysa. d.t. byrwt: dar ehya' altrath 

al'erby. j3, s10 . 

(7) ynzr: albabany, esma'eyl bn mhmd amyn bn myr slym. (1951m). hdyh al'earfyn asma' alm'elfyn wathar 

almsnfyn. d.t. astanbwl: wkalh alm'earf aljlylh. j3, s388. 

(8) ynzr: alqnwjy, sdyq hsn khan. (d.t), alblghh ela aswl allghh. almhqq: shad hmdan ahmd alsamra'ey. 

d.t. rsalh majstyr - jam'eh tkryt. s17, 20 . 

(9) almqswd bh astsqa' albtn, whw trakm ghyr tby'ey lkmyh mn alswa'el dakhl albtn, whdh mshklh sha'e'eh 

lda mrda tlyf alkbd.ynzr:https://www.clevelandclinicabudhabi.ae/ar/health-hub/health-

library/pages/ascites.aspx . 

(10) ynzr: altalby, nzhh alkhwatr, mrj'e sabq, j8, s1248, wynzr: mjlh alqsm al'erby, jam'eh bnjab, al'edd 22 

snh 2015m s291 . 

(11) ynzr: aljwhry, esma'eyl bn hmad alfaraby. (1407h-1987m). alshah taj allghh wshah al'erbyh. thqyq: 

ahmd 'ebd alghfwr 'etar. t4. byrwt: dar al'elm llmlayyn, madh (shb) j1, s161, wynzr: abn mnzwr, mhmd 

bn mkrm bn 'ely alrwyf'ey. (1414h). lsan al'erb. t3. byrwt: dar sadr. madh (shb) j1, s519, wynzr: 

alzbydy, mhmd bn mhmd bn 'ebd alrzaq. (d. t). taj al'erws mn jwahr alqamws. dar alhdayh. madh (shb) 

j3, s185 . 

(12) ynzr: alsm'eany, mnswr bn mhmd bn 'ebd aljbar, (1418h, 1999m). qwat'e aladlh. thqyq: mhmd hsn 

mhmd alshaf'ey. t1. byrwt: dar alktb al'elmyh, j1, s392, wynzr: alamdy, 'ely bn aby 'ely bn mhmd 

alth'elby. (d. t). alehkam fy aswl alahkam. thqyq: 'ebd alrzaq 'efyfy. d.t, byrwt- dmshq, lbnan: almktb 

aleslamy. j2, s92, wynzr: al tymyh, mjd aldyn, w'ebd alslam, wahmd. (d. t). almswdh fy aswl alfqh. 

thqyq: mhmd mhyy aldyn 'ebd alhmyd. d.t. dar alktab al'erby. s292, wynzr: allknwy, 'ebd al'ely bn 

mhmd bn nzam aldyn alshalwy. fwath alrhmwt bshrh mslm althbwt. mwq'e shbkh mshkah aleslamyh. 

j3, s337 . 

(13) ynzr: alamdy, alehkam, mrj'e sabq, j2, s92, wynzr: abn hjr, ahmd bn 'ely bn mhmd al'esqlany. (d. t). 

nzhh alnzr fy twdyh nkhbh alfkr fy mstlh ahl alathr. almhqq: 'ebd allh bn dyf allh alrhyly. t1. alryad: 
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mtb'eh sfyr. s140, wynzr: alshwkany, mhmd bn 'ely, (1419h, 1999m). ershad alfhwl ela thqyq alhq mn 

'elm alaswl. thqyq: ahmd 'ezw 'enayh. dmshq - kfr btna. qdm lh: khlyl almys wwly aldyn salh frfwr. 

t1. dar alktab al'erby. j1, s188, wynzr: alqnwjy, sdyq hsn khan, (2004m). hswl almamwl mn 'elm 

alaswl. thqyq wdrash: ahmd mstfa qasm alththawy. raj'eh wqdm lh: aldktwr abw alhsn 'etyh ms'ed 

al'ekawy. d.t. alqahrh: dar alfdylh. s153 . 

(14) alslmy, 'eyad bn namy bn 'ewd. (1426h, 2005m). aswl alfqh aldy la ys'e alfqyh jhlh. t1. alryad: almmlkh 

al'erbyh als'ewdyh, dar altdmryh. s184 . 

(15) hw: 'ely bn ahmd bn s'eyd bn hzm alzahry, ykna aba mhmd, 'ealm alandls fy 'esrh, aslh mn alfrs, kan 

shaf'ey almdhb thm antql ela mdhb dawd alzahry, mn msnfath: "alehkam fy aswl alahkam" fy aswl 

alfqh, w"alfsl fy almll walahwa' walnhl", w"almhla", fy alfqh, wghyrha, twfy snh 456h. ynzr: abn 

khlkan, abw al'ebas, shms aldyn, ahmd bn mhmd bn ebrahym bn aby bkr alerbly albrmky. (1977m). 

wfyat ala'eyan wanba' abna' alzman. thqyq: ehsan 'ebas. byrwt: dar sadr. j3, s325, wynzr: aldhby, 

mhmd bn ahmd bn 'ethman bn qaَyْmaz. (1427h, 2006m). syr a'elam alnbla'. alqahrh. dar alhdyth. j3, 

s373, syr a'elam alnbla' lldhby, 13/373, wynzr: alsfdy, slah aldyn khlyl bn aybk bn 'ebd allh. (1420h, 

2000m). alwafy balwfyat. almhqq: ahmd alarna'ewt wtrky mstfa. byrwt: dar ehya' altrath. j20, s93 . 

(16) hw: ebrahym bn 'ely bn ywsf alshyrazy, abw eshaq, almlqb: jmal aldyn, alfqyh alshaf'ey alaswly 

aladyb, lh al'edyd mn almsnfat, mnha: allm'e, wshrhha, waltbsrh fy aswl alfqh, wtbqat alfqha', 

wghyrha, twfy snh 476h. ynzr: alkhtyb albghdady, abw bkr ahmd bn 'ely bn thabt bn ahmd bn mhdy. 

(d. t). aljam'e lakhlaq alrawy wadab alsam'e. thqyq: d. mhmwd althan. alryad: mktbh alm'earf. j21, 

s32,  21/32, wynzr: alshyrazy, abw eshaq ebrahym bn 'ely bn ywsf. (1970m). tbqat alfqha'. hdbhu: 

mhmd bn mkrm abn mnzwr. almhqq: ehsan 'ebas. t1. byrwt- lbnan: dar alra'ed al'erby. almqdmh, 

wynzr: abn alsbky, taj aldyn 'ebd alwhab bn tqy aldyn. (1413h). tbqat alshaf'eyh alkbra. thqyq: d. 

mhmwd mhmd altnahy. d. 'ebd alftah mhmd alhlw. t2. hjr lltba'eh walnshr waltwzy'e. j4, s215 . 

(17) hw: mnswr bn mhmd bn 'ebd aljbar bn ahmd altmymy alsm'eany almrwzy alhnfy thm alshaf'ey, abw 

almzfr, wld snh 426 h, alemam al'elamh almfsr, ahd ala'emh ala'elam, mfty khrasan, wshykh 

alshaf'eyh, snf fy 'edh 'elwm mnha: altfsyr walfqh walaswl walhdyth, mn msnfath: "alqwat'e" fy alaswl 

w"albrhan" fy alkhlaf, wlh "tfsyr alqran al'ezyz" wktab "mnhaj ahl alsnh" w "alantsar" w "alrd 'ela 

alqdryh" w "alastlam" rd fyh 'ela aby zyd aldbwsy, wghyrha, twfy bmrw snh 489 h. ynzr: abn khlkan, 

wfyat ala'eyan, mrj'e sabq, j3, s211,  wynzr: aldhby, syr a'elam alnbla', mrj'e sabq, j14, s155, wynzr: 

aldawwdy, mhmd bn 'ely bn ahmd. (d. t). tbqat almfsryn. byrwt: dar alktb al'elmyh. j2, s339 . 

(18) hw: mhfwz bn ahmd bn hsn alklwdany, albghdady, alazjy, abw alkhtab, shykh alhnablh, wahd a'emh 

almdhb wa'eyanh, fqyh, aswly, mtklm, frdy, adyb, nazm, mn msnfath: "altmhyd fy aswl alfqh", 

wghyrh, twfy bbghdad snh 510 h. ynzr: alkhtyb albghdady, tarykh bghdad, mrj'e sabq, j21, s170,  

wynzr: abn aby y'ela, abw alhsyn, mhmd bn mhmd alfra' alhnbly. (d. t). tbqat alhnablh. thqyq: mhmd 

hamd alfqy. byrwt: dar alm'erfh. j2, s258, wynzr: khalh, 'emr bn rda bn mhmd raghb bn 'ebd alghny 

aldmshqy. (d. t). m'ejm alm'elfyn. byrwt: mktbh almthna- dar ehya' altrath al'erby. j8, s188 . 

(19) hw: 'ely bn 'eqyl bn mhmd albghdady alzfry alhnbly, abw alwfa', almqr'e, alfqyh, alaswly, alwa'ez, 

almtklm, ahd ala'emh ala'elam, wshykh alhnablh bbghdad fy wqth, kan qwy alhjh, mn msnfath: 

"alwadh fy aswl alfqh", w "alfswl" wghyrhma. twfy snh 513h. ynzr: alkhtyb albghdady, tarykh bghdad, 

mrj'e sabq, j21, s145, waldhby, syr a'elam alnbla', mrj'e sabq, j14, s330, walsfdy, alwafy balwfyat, 

mrj'e sabq, j21, s218 . 

(20) hw: ahmd bn mhmd shakr bn ahmd abn 'ebd alqadr, almlqb bshms ala'emh, waby alashbal, mhdth, 

mfsr, fqyh, adyb, mn msnfath: shrh msnd alemam ahmd bn hnbl, w'emdh altfsyr, wshrh alba'eth 

alhthyth shrh akhtsar 'elwm alhdyth labn kthyr, wghyrha, twfy snh 1377 h. ynzr: alzrkly, khyr aldyn 

bn mhmwd bn mhmd bn 'ely bn fars. (2002m). ala'elam. t15. dar al'elm llmlayyn. j1, s253, wynzr: 

khalh, m'ejm alm'elfyn, j13, s368 . 
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(21) ynzr almdhb alawl walqa'elwn bh fy: abn hzm, abw mhmd 'ely bn ahmd bn s'eyd alandlsy alqrtby 

alzahry. (d. t). almhla balathar. byrwt: dar alfkr. j2, s7674, w alshyrazy, abw eshaq ebrahym bn 'ely bn 

ywsf. (1403h). altbsrh fy aswl alfqh. almhqq: d. mhmd hsn hytw. t1. dmshq: dar alfkr. s399, 

walsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s389, walklwdany, mhfwz bn ahmd bn alhsn. (1406h, 

1985m). altmhyd fy aswl alfqh. almhqq: mfyd mhmd abw 'emshh (aljz' 1 - 2). wmhmd bn 'ely bn 

ebrahym (aljz' 3 - 4). t1. jam'eh am alqra: mrkz albhth al'elmy wehya' altrath aleslamy. j3, s194, wabn 

'eqyl, 'ely bn 'eqyl bn mhmd albghdady. (1420h, 1999m). alwadh fy aswl alfqh, thqyq: 'ebd allh bn 

'ebd almhsn altrky. t1. byrwt: m'essh alrsalh. j5, s210, walqnwjy, hswl almamwl, mrj'e sabq, s355, 

walqnwjy, sdyq hsn khan, (1412 h-1992m). fth albyan fy mqasd alqran. 'eny btb'eh wqdm lh wraj'eh: 

'ebd allh bn ebrahym alansary. byrwt: almktbh al'esryh. j1, s72 . 

(22) ynzr: abn kthyr, abw alfda' esma'eyl bn 'emr alqrshy albsry thm aldmshqy. (1417h, 1996m). alba'eth 

alhthyth shrh akhtsar 'elwm alhdyth. shrh: ahmd mhmd shakr. t'elyq: nasr aldyn alalbany. hqqh wtmm 

hwashyh: 'ely bn hsn bn 'ely bn 'ebd alhmyd alhlby alathry. t1. alryad: mktbh alm'earf. s151. alhamsh1 . 

(23) swrh alesra', mn alayh: 36 . 

(24) ynzr: alshyrazy, altbsrh, mrj'e sabq, s399, walklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(25) ynzr: almsdr alsabq . 

(26) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s390 . 

(27) akhrjh altrmdy fy snnh fy ktab al'elm bab ma ja' fy alhth 'ela tblygh alsma'e j5, s34, rqm: (2658), wabn 

majh fy snnh fy almqdmh bab mn blgh 'elma j1, s84, rqm: (230), wahmd fy almsnd j21, s60, rqm: 

(13350), walhakm fy almstdrk j1, s162, waldarmy fy snnh fy almqdmh, bab alaqtda' bal'elma' j1, s301, 

rqm: (233). wshhh alalbany fy shyh aljam'e: j2, s1145 . 

(28)   .) (akhrjh ahmd fy almsnd j16, s293, rqm (10486), wabw dawd fy snnh fy ktab al'elm, bab krahyh 

mn'e al'elm j5, s499-500, rqm (3658), waltrmdy fy snnh fy abwab al'elm 'en rswl allh –sla allh 'elyh 

wslm-, bab ma ja' fy ktman al'elm j5, s29, rqm (2649), wabn hban fy shyhh: j1, s298, rqm (96), 

walhakm fy almstdrk j1, s182, rqm   (346 .)  

(29) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s389-390, walklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197 . 

(30) ynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(31) akhrjh ahmd fy almsnd j11, s317-318, rqm (6711), wabw dawd fy snnh fy ktab alhdwd, bab dyat 

ala'eda' j6, s620-621, rqm (4564), waltrmdy fy snnh fy abwab aldyat 'en rswl allh –sla allh 'elyh wslm-

, bab ma ja' fy dyh alasab'e j4, s13, rqm (1391), walnsa'ey fy alkbra j6, s376, rqm (7033), wabn hban 

fy shyhh: j14, s501-515, rqm (6559), walhakm fy almstdrk j1, s552, rqm (1447), walbyhqy fy alkbra 

fy ktab alsyr, bab jumaَ'e abwab aldyat fyma dwn alnfs j8, s141, rqm   (16189 .)  

(32) ynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s197    . 

(33) ynzr: almrj'e alsabq j3, s198   . 

(34) ynzr: alqnwjy, fth albyan, mrj'e sabq, j1, s72 . 

(35) ynzr: abw alhsyn albsry, mhmd bn 'ely altyb alm'etzly. (1403h). alm'etmd fy aswl alfqh. thqyq: khlyl 

almys. t1. byrwt: dar alktb al'elmyh. j2, s174, wynzr: alklwdany, altmhyd, mrj'e sabq, j3, s194-198, 

wynzr: fkhr aldyn alrazy, mhmd bn 'emr bn alhsn bn alhsyn altymy. (1418h, 1997m). almhswl fy 'elm 

aswl alfqh. drash wthqyq: aldktwr th jabr fyad al'elwany. t3. m'essh alrsalh. j4, s449, wynzr: abn alslah, 

'ethman bn 'ebd alrhmn alshhrzwry. (1423h, 2002m). m'erfh anwa'e 'elwm alhdyth. thqyq: 'ebd alltyf- 
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mahr yasyn alfhl. t1. dar alktb al'elmyh. s124, wynzr: alqrafy, ahmd bn edrys. (1416h, 1995m). nfa'es 

alaswl fy shrh almhswl. thqyq: 'eadl ahmd 'ebd almwjwd. 'ely mhmd m'ewd. t1. mktbh nzar mstfa 

albaz. j7, s3007, wynzr: alesnwy, 'ebd alrhym bn alhsn bn 'ely alshaf'ey. (1400h). altmhyd fy tkhryj 

alfrw'e 'ela alaswl. thqyq: mhmd hsn hytw. t1. byrwt: m'essh alrsalh. s449, wynzr: alzrkshy, abw 'ebd 

allh bdr aldyn mhmd bn 'ebd allh bn bhadr alshaf'ey. (1414h-1994m). albhr almhyt fy aswl alfqh. t1. 

dar alktby. j8, s67, wynzr: alshnqyty, mhmd alamyn bn mhmd almkhtar bn 'ebd alqadr aljkny. (2001m). 

mdkrh fy aswl alfqh. t5. almdynh almnwrh: mktbh al'elwm walhkm. s198, walslmy, aswl alfqh aldy 

la ys'e alfqyh jhlh, mrj'e sabq, s185 . 

(36) swrh altwbh, mn alayh: 100. 

(37) swrh al 'emran, mn alayh: 110. 

(38) ynzr: msadr almdhb althany. 

(39) ynzr: alsm'eany, qwat'e aladlh, mrj'e sabq, j1, s390 . 

(40) alqnwjy, hswl almamwl, mrj'e sabq, s355 . 

(41) swrh albqrh, alaytan: 1-2 . 
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