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احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الصاة وأتم التسلليم عىل سليدنا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني.

وبعد: فهذه رسلالة » املسألة يف البسـملة « للعامة الشيخ عيل القاري، وهي 

من رسلائله وكتبه التي شارك هبا يف الدراسات القرآنية، وهو يرد هبا عىل َمْن خّطأ 

َمْن مل يسلمِّ يف أول سلورة براءة، وعىل َمْن تّوهم أنَّ البسملة من أول براءة قول أيب 

َ ابتداًء أن هذا قول باطل خمالف للكتاب والُسنَّة  حنيفة، وأنه هو املذهب، وقد بنيَّ

وإمجاع األمة، وأّكد أخريًا بأنه قول شلاذ مبني عىل قياس غري صحيح، وأنه ساقط 

عن حيز االعتبار يف عمل مجيع أهل الديار.

وَخَتَم الرسلالة بنصيحة مهمة فيها منهج علمي حصيف، واستشلهد بقولني 

عميقني لإلمامني املجتهدين أيب حنيفة والشافعي.

وقد ذكر فيها » فتاوى النوازل « أليب الليث السلمرقندي، واألسللوب يشري 

إىل أن النقل عنه مل يكن مبارشًا.

ونقل عن قايض خان، والسلخاوي املقرئ، واملهدوي، وابن شيطا، ومل يذكر 

كتبلًا، والنقلل علن الثاثة األخرييلن موجود يف كتلاب » النرش « البلن اجلزري، 

والظاهلر أنله نقلل منله. ومل أجد قلويل السلخاوي واملهلدوي يف كتابيهلا: » فتح 

الوصيد « و» رشح اهلداية «.

 وقد رأيت هلذه الرسالة أربع نسخ، وكلها ضمن جماميع. وهي:
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1- نسخة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة برقم )80/85(.

2- وأخرى فيها أيضًا برقم )80/82(.

3- ونسخة يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد برقم )13772(.

4- ونسخة يف مكتبة األزهر برقم )2430(، كتبت سنة )1276هل(.

وقد اعتمدت األوىل وقابلتها ببقية النسلخ، ومل أذكر شيئًا من أخطاء النساخ، 
وضبطتها، وعلقت تعليقات يسرية.

أملا العنلوان فقلد جاء هكلذا يف نسلختي علارف حكملت، واألزهرية، أي 
» املسـألة يف البسـملة «، وجاء عىل ظهر جمموع أوقاف بغداد: » رسلالة يف بسلملة 

األنفال «، وهو خطأ ظاهر، فالرسالة يف بسملة براءة.

وذكرهلا البغلدادي يف » هديـة العارفني « )753/1( باسلم: » المسـألة في 
شـرح البسملة «، وذكرها اللكنوي في » التعليقات السنية « ص8 باسم: » رسالة 

في قراءة البسملة أول سورة براءة «، وهذا وصف أكثر منه عنوانًا.

وقلد ُذِكلَر لها في » الفهرس الشـامل « )قسلم التفسلير( )666/2( » 14 « 
نسخة غير المذكورة هنا.

القاسلم  أيب  بلن  سلليان  األندللي:  داود  أليب  أن  أذكلر  أن  املفيلد  وملن 
)ت:496هل(: » كتاب سقوط بسم اهلل الرمحن الرحيم من أول براءة يف املصحف 

والتاوة، جملد «)1(.

•     •     •

)1( الدر الثمني يف أساء املصنفني )ص 386(.
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ترمجة املؤلف باختصار

َترجلم لإلملام الشليخ عيل القلاري كثلريون)1(، وُكتبلت عنه رسلائل علمية 

متخصصلة بالعربية وغريها)2(، لذلك سلأكتفي هنا بنبذٍة عنه، وَمن أراد التوسلع 

فعليه بالرسالة املذكورة يف احلاشية، أقول:

- هلو العاملة املتفنِّلن عليل بلن سللطان حمملد )3( اهللروي املكلي احلنفلي، 

)1( أورد الباحث حممد بن عبد الرمحن الشّاع يف بحثه )املا عيل القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب 
عنه( املنشلور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد األول، ص93-95 أربعًا ومخسلني ترمجة 

له كتبها قدماء وحمدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- املحبي )ت: 1111هل( يف خاصة األثر 185/3.  

- القادري )ت: 1187هل( يف التقاط الدرر ص242.  
- اآللويس )ت: 1317هل( يف جاء العينني يف حماكمة األمحدين ص41.  

- املراغي )ق14هل( يف الفتح املبني يف طبقات األصوليني 89/3.  
- أبو غدة يف مقدمة حتقيق )فتح باب العناية(.  

كا يضاف ما كتبه:  
- أ.د. حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص270.  

- أصحاب )الفهرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط: التفسري وعلوم القرآن(   
662/2-666، وغريهم من حمققي كتبه.

ويسلتدرك عىل الشلّاع ما ذكره ملن ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهيلة، وهذا غري صحيح،   
وإنا ترجم له يف التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفردًا.

)2( منهلا: )اإلملام عيل القاري وأثره يف علم احلديث( كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتاي، وقد 
نوقشلت بجامعة أم القرى سلنة 1406هل، وطبعت سلنة 1408هل، وال شك أن معلومات 

وجهودًا ظهرت بعد هذا التاريخ. 
)3( اسلم أبيله مركلب، وقد جاء يف عدد ملن املواضع: سللطان بن حممد، منهلا يف عقود اجلواهر 
واللدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ص111 وهو خطأ قطعًا، وكنت تناولت هذا اخلطأ يف  

مقال بعنوان: )ابن بني الزيادة والنقصان( نرش يف جريدة العراق بتاريخ 1987/7/6م. 
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املشهور بالقاري)1(.

- ُولد يف هراة سنة 930هل تقريبًا)2( وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إىل مكة 

واسلتكمل فيهلا حتصيله، وأقام هبلا إىل حني وفاته يعلِّم، ويصنلف، ويفتي، وحييا 

حياة الكفاف)3(، ويبتعد عن األضواء)4(.

- أخذ عن عدد من علاء مكة، وأقدمهم وفاة ابن حجر اهليتمي )ت: 973هل(، 

وآخرهم يوسف األمايس )ت:1000هل(، وأخذ عنه كثريون.

- كان لله اهتلاٌم بتحقيق املسلائل العلميلة، وَمْن قلرأ مقدمتله لكتابه الكبري 

» مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح «)5( أدرك هذا.

ْت ببعض العلاء  - وكان له مواقف من عدد من املسلائل العلمية اخلافية َأدَّ

إىل انتقاده، بينا رآها آخرون عامة عىل متيزه واجتهاده)6(.

)1( يف معجم تفاسري القرآن الكريم 705/1: الطائي. وهو حتريف طباعي. 
)2( هلذا ما اسلتنتجه الشليخ عبلد الفتاح أبو غلدة من وفاة بعض شليوخه املكيلني. انظر تقديمه 
لل )رشح رشح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وُأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية يف 

روسيا ص 175 بل:968هل وهو خطأ قطعًا. 
)3( جلاء يف ترمجتله يف مقدملة املصنلوع ص10: )وذكلر أنه كان يكتلب كلَّ علام مصحفًا بخطه 

اجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام(.
وبمناسلبة هذا اخلرب أقول: جاء يف طبعة للقرآن الكريم يف اصطنبول قامت هبا )بايتان كتاب   

آوي( سنة 1394هل قول طابعيه ص613 منه: )وموافقًا خلط عيل القاري(.
)4( اقلرأ - إن شلئت - كتابله: )تبعيد العللاء عن تقريب األملراء( وقد أخرجه إخراجًا مؤسلفًا 

الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة )1990م(. 
)5( انظر 2/1-3 وهذا الكتاب أكرب كتبه وأجلها كا قال املحبي يف خاصة األثر 185/3. 

)6( انظلر خاصلة األثلر 185/3، وملا قاله الشلوكاين يف البلدر الطاللع ص449، وقد نقله  = 
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- اعتنلى بالتأليف وترك بعلده ثروًة علمية كبرية وقفهلا ورشط أال يمنع ِمن 

استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى املرتمجني:

فقلد َذَكلَر له احلاج خليفلة )33( كتابًا)1(، وذكر البغلدادي )105( كتاب)2(، 

وذكلر مجيلل العظم )128( كتلاب)3(، وذكلر بروكللان )170( كتلاب)4(، وعدَّ 

الصبلاغ )125( كتلاب)5(، وقوتلاي )148( كتلاب)6(، وأوصلهلا الشلاع إىل 

)263( كتاب)7(. 

والواقلع أنَّ مؤلفلات القاري ما زاللت بحاجة إىل إفرادهلا باجلمع والبحث 

 والدراسلة املتأنيلة املتعمقلة، وحتقيلق عناوينهلا ونسلبتها، واالطلاع عليهلا قدر 

 اإلملكان - وقلد تيلرس الوصلوُل إىل الكثري منها - ذللك أن تكلرارًا كثريًا حصل 

ر عنده الكثلري، واسلتوقفني ثاثون   يف بعلض القوائلم كقائمة الشلاع فقلد تكلرَّ

كتابًا مكررًا. 

=  القنوجلي يف التلاج املكللل ص406، ولاسلتزادة انظلر عقود اجلوهلر 266-264/1 
واإلمام عيل القاري ص114-96. 

)1( ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية. 
)2( انظر: هدية العارفني 753-751/1. 
)3( انظر: عقود اجلوهر 273-266/1. 

)4( انظر: تاريخ األدب العريب: العرص العثاين ق101-86/9. 
)5( انظر: مقدمة حتقيق )األرسار املرفوعة( ص32-23. 

)6( انظلر: اإلملام عليل القلاري ص115-166، وهذا غري ما انفلرد بذكره بروكللان، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )166(. 

)7( املا عيل القاري. البحث السابق ص93-64. 
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مان لنا دراسة  ولعلَّ الباحثني األخريين يتابعان جهودمها يف هذا املجال، ويقدِّ

ف فيها هبذه الكتب تعريفًا كامًا. وقد طبع منها الكثري، وما  جامعة مستوعبة، ُيَعرَّ

من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

- تلقى العلاُء مؤلفلات القاري)1(بالقبول، وحظي هو وهي بالثناء، وأكتفي 

هنا بذكر األقوال اآلتية:

قال املحبِّي عنه: )أحد صدور العلم، فرد عرصه، الباهر السمت يف التحقيق، 

وتنقيلح العبارات، وشلهرته كافية عن اإلطلراء يف وصفه.... اشلتهر ذكره وطار 

صيته، وألَّف التآليف الكثرية اللطيفة التأدية، املحتوية عىل الفوائد اجلليلة()2(.

وقلال اللكنلوي بعد أن ذكر له جمموعة من الكتب وأنله طالعها كلها: )وغري 

دية عىل  ذللك ملن رسلائل ال تعد وال حتلى، وكلها مفيلدٌة بلَّغته إىل مرتبلة املجدِّ

رأس األلف()3(.

لكن ليته - رمحه اهلل - مل يقيِّد نفسله بالسلجع، وترك قلمه عىل سلجيته، فإنَّ 

ذلك يكون أمجل يف أسللوبه وأفضل، وقد يقوده السلجُع إىل حمذور، انظر إىل قوله 

)1( للتدليل عىل اشلتهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق السليد حممد فاتح قايا أحى )27( 
نسلخة لرسلالته )رسلالة يف بيان إفلراد الصاة عن السلام هل يكلره أم ال( املطبوعة ضمن 
املجموعة العارشة من )لقاء العرش األواخر باملسلجد احلرام( 1429هل وقد اعتمد الباحث 

املذكور عىل )13( نسخة منها. 
)2( خاصة األثر 185/3.  

)3( التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. ويف قوله: )ال تعد وال حتى( مبالغة ظاهرة! 
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يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو يذكُر سندًا عاليًا حصل عليه يف رواية مشكاة املصابيح 

قلال: )وهلذا أعىل ملا يوجد من السلند املعتَمد، يف هلذا الزمان املكلّدر املنّكد()1( 

فاملقصود ينتهي عند قوله: يف هذا الزمان، وليس السياق سياق شكوى منه.

- حظلي بعلُض كتبله بلرشوح متعلددة ككتابله » احللزب األعظلم واللورد 

األفخم «)2(.

ل ُطبع له يف قزان وقصبة مياس بروسيا ثانية كتب هي: تزيني العبارة، واحلزب 

األعظم، ورسالة يف اخلرض، ورشح عني العلم، ورشح الفقه األكرب، ورشح خمترص 

الوقاية » فتح باب العناية «، ورشح مسند اإلمام األعظم، واملنح الفكرية. ُطبعت 

ما بني 1845 - 1911م، وُطبع احلزب األعظم إحدى عرشة طبعة)3(. 

ُتلويف - رمحه اهلل - يف شلوال سلنة 1014هل)4(، ودفن باملعلاة، وملا بلغ خرب 

وفاتله علاَء ملرص صلوا عليه باجلاملع األزهر صاة الغيبلة يف جممع حافل جيمع 

أربعة آالف نسمة فأكثر)5(.

•     •     •

)1( مرقاة املفاتيح 3/1 وفيه: )عىل(،  فصححتها. 
)2( انظر: جامع الرشوح واحلوايش 940-939/2. 

)3( انظر: دليل املطبوعات العربية يف روسيا من 1787 إىل 1917م ص 170-175 و288. 
)4( جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روسليا ص170 قول مؤّلفه أنه تويف سلنة 1023هل، وهو 

خمالف ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!
)5( خاصة األثر 186/3.
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الورقة األوىل من نسخة عارف حكمت األوىل
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الورقة األوىل من نسخة عارف حكمت الثانية
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الورقة األوىل من نسخة أوقاف بغداد
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الورقة األوىل من نسخة األزهر
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املسألة يف البسملة

للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي

) 930 تقريبًا - 1014هـ (

ق ( ) النص احملقَّ
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ربِّ زْدين ِعْلًا يا كريم، واجعل الَبْسملَة يل براءًة ِمن عذاب اجلحيم.

ُنِقل عن » فتاوى النوازل « لإلمام أيب الليث)1( رمحه اهلل: ُسئَل حمّمد بن مقاتل 

الرازّي)2( عن رجٍل ابتدأ » قراءَة « سورة براءة وال سّمى، هل هو خطٌأ؟ 

فقال: هو خطٌأ إاّل أْن يدجمها األنفال.

حيح ما قال حمّمد بلن مقاتل، ألّن رجلًا لو أراَد   وقلال أبلو القاسلم)3(: الصَّ

أن يبتِدئ قراءة آية أو سلورة من السلور كان مأمورًا بأن يستعيَذ باهلل من الشيطاِن 

ِحيِم، فكذللك إذا ابتدأ سلورة التوبة.  محلِن الرَّ الرجيلم وُيتبلع ذلك: بِْسلِم اهللِ الرَّ

انتهى)4(.

م أنَّ البسملة ِمن أول براءة قول أيب حنيفة ريض اهلل  وقد تعلَّق بظاهره َمْن توهَّ

تعاىل عنه، وأّن هذا هو املذهب.

 وأنـا أقوُل، وباهلل أحلوُل: إّن هذا قوٌل باطٌل خمالٌف للكتاِب والسلنّة وإمجاع 

األّمة، وتفصيُله يطوُل.

ف به احلاج خليفة يف » كشلف  )1( هلو أبو الليث السلمرقندي، وكتابله » النوازل يف الفروع « عرَّ
الظنون « )1981/2(.

)2( انظر كلمة عنه يف » لسان امليزان « )388/5(.
)3( هو أمحد بن عصمة الصفار البلخي، تويف سنة )326هل(و انظر ترمجته يف » الطبقات السنية يف 

تراجم احلنفية « برقم )244(، و» الفوائد البهية «.
د ما  )4( مل أجلد هلذا يف الكتاب املطبوع باسلم » فتاوى النوازل « منسلوبًا إىل أيب الليث، وهو يؤكِّ

يراه األخ الشيخ شهاب اهلل املدين أن هذا املطبوع هو » خمتارات النوازل « للمرغيناين.
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 وجمَمُله: أّن األئّمة األربعة:

- منهم: َمن نفى كوهنا من القرآن، كاإلمام مالك وأتباعه.

     - ومنهم: َمن أثبتها، وهو: اإلمام الشافعّي وأتباعه.

قون عىل أهّنا آية أنزلْت للَفْصل. - وعلامؤنا املحقِّ

  وال شكَّ أّن بسملَة أّوِل براءة، ووسط النَّمل خارجٌة عن املبحث اّتفاقًا.

  وأّما إماُمنا األعظم: فليس له نصٌّ يف املسألة.

ح قايض خان)1(: أّن البسملة عندنا ليسْت من الفاحتة.   هذا، وقد رصَّ

   فلإذا كان املذهلُب أهّنا ليسلْت منها مع كوهنا فاحتَة الكتلاب، ومثبتًة يف مجيع 

املصاحلف العثانيَّلة وغريها، وقلد ثبَت قراءة البسلملة فيها بطلرٍق صحيحة عن 

النبلّي ملسو هيلع هللا ىلص داخَل الصاة وخارَجها، وتقّرر يف املذهب: أّن قراءهتا ُسلنَّة باالتفاق، 

بلل واجبلة عند بعضهلم يف أّول ركَعات الّصللوات عىل اختلاٍف يف بقيتها، وأّن 

ُر كوهنا من أّول براءة، وترُك  املعتَمد عدُم قراءهتا بني الفاحتة والّسلورة، فهل ُيتصوَّ

قراءهتلا خطلأ؟ هذا ال يقبله العقُل السلليم والذوُق الفهيم، بلل يف املنقول ما يدلُّ 

عىل بطاِن هذا القوِل السقيم.

)1( هلو حسلن بن منصور البخلاري احلنفي، تويف سلنة )592هل(. انظر: » سلري أعام النباء « 
)231/21(، و» الطبقات السنية « برقم )725(، و» األعام « )224/2(. وطبع من كتبه 

» الفتاوى «.
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 وبياُنـه: أّن القلّراء أمجعوا عىل أهّنا ليسلت من براءة، واّتفقلوا عىل أهّنا ُتقَرأ يف 

أّول كّل سورة ابتدئ هبا إال براءة، وخرّيوا القارَئ يف أجزاء السور بني اإلتيان هبا 

وتركها إال يف أثناء براءة، فإهّنم اختلفوا فيها، واملعَتَمد: عدم اجلواز.

 نعلم  رشذملة قليللة منهم بطرق شلاّذة جلّوزوا قراءهَتلا يف أّول بلراءة، لكْن 

ال لكوهنا منها بل للترّبك أو لغريه من العلل اآلتية:

فلإنَّ السلخاوي)1( قال: » جلواز التسلمية يف أّول براءة حاَل االبتلداء هبا هو 

القياس «، يعني: ال املنقول املنصوص الذي عليه األساس.

يف، أو لعدم قطعهم- يعني:   قال: » ألّن إسقاطها: إّما ألّن براءة نزلْت بالسَّ

الصحابة - بأهّنا سورة مستقّلة.

ك. ي للتربُّ  فاألول: خمصوٌص بَمن نزلْت فيه، ونحُن إنا نسمِّ

 وعلىل الثاين: نجّوُزها جلواِزها يف األجزاء، وقد ُعِلم الغرض من إسلقاطها، 

فا مانع عنها «)2(.

 وقلال املهدوّي)3(: » وأّما بلراءة: فالقّراء جممعون عىل ترِك الفْصل بينَها وبني 

األنفلال بالبسلملة، وكذللك أمجعوا عىل ترك البسلملة يف أوهلا حلاَل االبتداء هبا، 

)1( شيخ القراء بدمشق يف زمانه: عيل بن حممد بن عبد الصمد، تويف سنة )643هل(. انظر ترمجته 
يف » معرفة القراء الكبار « )631/2(.

)2( هذا منقول يف » النرش « )264/1( باختاف يسري، وانظر املبحث يف » فتح الوصيد يف رشح 
القصيد « )210-209/2(.

)3( أبو العباس أمحد بن عار، تويف بعد سنة )430هل(. » معرفة القراء الكبار « )415/1(.
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ُز أْن ُيبتَدأ هبا ِمن  سلوى َمْن رأى البسلملة حاَل االبتداء بأوساط السلور، فإّنه جيوِّ

أول براءة عند َمن جعلها هي واألنفال سلورًة واحدًة، وال ُيبتَدأ هبا عند َمْن َجَعَل 

يف عّلًة هلا «)1(. السَّ

ِل التوبة فاستعاَذ ووصَل    وقال ابن شيطا)2(: » ولو أّن قارئًا ابتدأ قراءته من أوَّ

االسلتعاذة بالبسلملة مترّبكًا هبا ثّم تا السورة مل يكن عليه حَرٌج إن شاء اهلل تعاىل، 

كا جيوز له إذا ابتدأ من بعض السلورة أن يفعَل ذلك، وإّنا املحذور أن يِصل آخَر 

ِل براءة ثلم يِصل بينهلا بالبسلملة، ألّن ذلك بدعٌة وضاللٌة وخرٌق  األنفلال بلأوَّ

لإلمجاع وخمالٌف للمصاحف «)3( انتهى)4(.

وهلذا كلُّه يدلُّك عىل أّن قراءهتا جائزٌة عنَدهم، ومل يُقل أحٌد بأّن تركها خطأ، 

فينبغلي أن حُيَْملَل قوله علىل إرادة املبالغة بنلاًء عىل زعمه املختار عنلَده هذا القول 

الشاّذ، أوعىل اخلطأ يف العبارة وقعت بطريق املشاكلة لكام سائل املسألة.

 ثلمَّ اسلتثناؤه)5( رصيٌح منه أّنله تبع الرشذمة وأّنه مل يرد من قراءة البسلملة يف 

أّوهللا كوهنلا منها، وإاّل السلتوى اإلدراُج وغلريه، ويدّل عليه تعليلل املصّحح)6( 

)1( هذا القول منقول في » النشر « )264/1(، ولم أجده في » رشح اهلداية « )13/1(.
)2( أبلو الفتح عبد الواحد بن احلسلني البغدادي، تويف سلنة )450هل(. » معرفلة القراء الكبار « 

.)415/1(
)3( هذا القول منقول يف » النرش « )264/1(.

)4( انظر تعليق ابن اجلزري بعد هذه األقوال يف » النرش « )265/1(.
)5( أي استثناء حممد بن مقاتل.

)6( يقصد أبا القاسم الصفار.
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لور هبا، وخملريَّ يف أثنائها فا يطابق  أيضلًا، لكلْن قد عرفَت أّنه مأمور يف أوائل السُّ

مّدعاه بأّن تركها خطأ.

 فملّخلُص اللكام، وخمْللُص امللرام: أّن هذا قوٌل شلاّذ مبنّي علىل قياس غري 

صحيلح، موهم أن تكوَن البسلملة من أّول براءة، وهو ملع ذلك بحمِد اهللِ امللِك 

اجلّبار، ساقٌط عن حّيز االعتبار، يف عَمل مجيع أهل الديار، حّتى يف كّتاب الصغار، 

وما ذاك إال بوعده تعاىل حيُث قال: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    ڱ   ﴾)1(.

ُد   وبإخبلاره ملسو هيلع هللا ىلص: » أّن اهللَ َيْبَعلُث هللذِه األّملة علىل رأِس ُكلِّ مئِة سلنٍة َمْن جَيدِّ

هلا دينَها «)2(. 

فافَتْح برَصك لإلنصاف، وأغمض عني االعتساف، وانظْر إىل ما قاَل، والتنظْر 

إىل َمن قال.

ـل ما صحَّ عن أيب حنيفـة ريض اهلل تعاىل عنه أّنه قال: »  ال حيِلُّ ألحٍد أن   وتأمَّ

يفتَي بقولنا ما مل يعلْم من أين قلنا « .

 وقد تبِعه اإلماُم الشافعيُّ يف هذا املقال بقوله: » إذا صحَّ احلديث فهو مذهبي، 

وارضبوا يف احلائِط قويل «.

)1( من سورة احلجر، اآلية: 9.
)2( رواه أبو داود يف » السلنن « )4291(، وقال العراقي وغريه: سلنده صحيح. » فيض القدير « 

)281/2(
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وهذا ما ظهَر يل يف اجلواب، واهلل تعاىل أعلُم بالصواب، وإليه املرِجُع واملآب، 

وأنلا أفقرعبلاد اهلل الغنلي املغنلي عليل بن سللطان حممد القلاري اهللروي احلنفي 

عاملهلا اهلل بلطفله اخلفلي وكرمه اللويف حاملدًا هلل أوالً وآخرًا، ومصليًا ومسللًا 

باطنًا وظاهرًا.

•     •     •
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املحرم، 1414هل ل 1993م.

ل هديلة العارفلني، للبغدادي )ت: 1339هلل(، مصورة دار إحيلاء الرتاث العريب 

بريوت.

•     •     •
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2- مصادر التحقيق:

ط10  بلريوت،  للمايلني،  العللم  دار  )ت:1396هلل(،  لللزركيل  األعلام،   -

)1992م(.

- التعليقات السنية عىل الفوائد البهية، لعبد احلي اللكنوي )ت:1304هل(، مكتبة 

خري كثري، كراتيش، باكستان.

- الدر الثمني يف أساء املصنّفني، البن الساعي )ت:674هل(، حتقيق: أمحد شوقي 

بنبني وحممد سعيد حنيش، دار الغرب اإلسامي، تونس، ط1 )1430هل- 2009م(.

- سلنن أيب داود )ت:275هلل(، طبعة حممد حميي الدين عبلد احلميد، دار الفكر، 

بريوت.

- سلري أعلام النبلاء، للذهبلي )ت:748هلل(، حتقيلق: جمموعة ملن املحققني، 

مؤسسة الرسالة، بريوت.

- رشح اهلدايلة، للمهلدوي )ت:440هلل(، حتقيلق: حازم سلعيد حيلدر، مكتبة 

الرشد، الرياض، ط1 )1416هل-1995م(.

- الطبقلات السلنية يف تراجلم احلنفيلة، للغلزي )ت:1010هلل(، ضملن املكتبة 

الشاملة.

- فتاوى النوازل، للسلمرقندي )ت:373هل(، ] كلذا [، حيدر آباد الدكن، اهلند، 

ط1 )1405هل(.

- فتلح الوصيد يف رشح القصيد، للسلخاوي )ت:643هل(، حتقيق: موالي حممد 

اإلدريي الطاهري، مكتبة الرشد، الرياض، ط2 )1426هل-2005م(.
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- الفهرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي املخطوط )قسم التفسري(، مؤسسة 

آل البيت، عان )1989م(.

- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي )ت:1033هل(، تصوير دار الفكر، 

بريوت.

- كشف الظنون، للحاج خليفة )ت:1067هل(، تصوير مؤسسة التاريخ العريب.

- لسان امليزان، البن حجر )ت:852هل(، تصوير مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 

بريوت، ط3 )1406هل - 1986م(.

- معرفة القراء الكبار، للذهبي )ت:748هل(، حتقيق: بشار عواد معروف وزميليه، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1 )1404هل(.

- النلرش يف القلراءات العلرش، البلن اجللزري )ت:833هلل(، حتقيلق: حممد عيل 

الضباع، تصوير دار الكتب العليمة، بريوت.

- هدية العارفني، للبغدادي )ت:1339هل(، تصوير مؤسسة التاريخ العريب.

•     •     •
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صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية

1- العجلاب يف بيلان األسلباب للحافظ ابن حجر العسلقاين: دراسلة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط1 )1417هل-1997م(، ط 2 )2006م(.

2- الكللات البينات يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   ﴾  للعامة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة 

األمحدية، ديب، العدد )6(، )1421هل-2000م(.

3- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )1422هل-2001م(.

4-نظرات فاحصة يف » رسلالة يف تفسلري قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

املنسلوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراسلات اإلسلامية والعربية بديب، 

العدد )20(، )2001م(.

5- أضواء عىل ظهور علم املناسلبة القرآنية. يف جملة األمحدية، ديب ، العدد )11(، 

)1423هل-2002م(.

6- إسلهام اإلملام الفريوزآبادي يف احلركلة العلمية التفسلريية يف زبيد. يف كتاب 

مؤمتر )زبيد وصاهتا العلمية بالعامل العريب واإلسامي( يف اليمن )2002م(.

7- القلايض عبلد الوهلاب البغدادي املالكي يف آثلار القدماء وامُلْحَدثني: دراسلة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )1424هل-2003م(.

8- القلايض عبد الوهاب البغدادي يف ذاكرة األيلام )مطوية(، ط1 )1424هل - 

2003م(.
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9- قلادة األملة يف رحلاب القلرآن. ط دار البحلوث بلديب، ط1، )1424هلل-

2003م(، ط2، )1424هل-2003م(.

10- رسلالة يف التفسلري عىل صورة أسلئلة وأجوبلة للعامة الشليخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )1424هل-2003م(. الدَّ

11- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: موازنة بني السيف 

والكلملة. يف كتلاب مؤمتر )مقتضيات الدعوة يف ضلوء املعطيات املعارصة( يف 

جامعة الشارقة )2003م(.

12- ديلوان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي: مجع وتوثيق وحتقيق. ط دار 

البحوث للدراسات اإلسامية وإحياء الرتاث بديب، )1425هل-2004م(.

ْحَسلاِن﴾ للعامة  13- قائلد العقيلان يف قوله تعلاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

14- نصيحة الوزراء للعامة مرعي بن يوسلف احلنبيل املقديس. ط دار البحوث 

بديب، )1426هل-2005م(.

15- اإلملام الزركليش وكتابله الآلللئ املنثلورة يف األحاديث املشلهورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )8(، )2006م(.

الشليخ  للعاملة  الصوفيلة  واشلتقاق  التصلوف  تعريلف  يف  رسلالة   -16 

َبلان. يف جملة البحوث والدراسلات الصوفيلة، القاهرة ،العدد  عبلد الكريم الدَّ

)2(، )2006م(.

17- جهود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونرشه . يف كتاب مؤمتر )حتقيق الرتاث 

العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن )2006م(.
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ين السلبكي: دراسلة  18- حتقيلق النظلر يف حكلم البرص املنسلوب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسامية، بريوت )2007م(.

19- َملْن مؤللف كتاب الغايلة والتقريب ؟. يف جملة معهلد املخطوطات العربية، 

املجلد )51(، العدد )1( و)2( ، القاهرة )2007م(.

20- كتب فضائل بيت املقدس: نظرات تقويمية )تاريخ بيت املقدس املنسوب إىل 

ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )2008م(. 

21-نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ديب، 

العدد )60(، )1429هل-2008م(. 

22-كتلاب الطلب النبوي ليلس لإلمام الذهبلي. يف كتاب مؤمتر )شلمس الدين 

الذهبي( يف تركانستان )2009م(.

23- رشوح أرضية لكتاب سلاوي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشلارحة( يف 

مكتبة االسكندرية )2009م(.

24- اللرتاث وإشلكالية النضج واالحلرتاق. يف كتاب مؤمتر )مسلتقبل الرتاث( 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، )1432 هل - 2011 م(.

25- احِلَكلم امللكيلة والكللم األزهريلة، للعاملة مرعلي بلن يوسلف الكرملي 

املقلديس احلنبيل )ت:1033هل(، حتقيق، دار أروقلة، عّان، ط1 )1434هل - 

2013م(.

26- علاء أرضاء خدموا القرآن وعلومه. جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، ط1 

)1434هل - 2013م(.

 





املـســـألة يف الـبـسـمـلـة38

* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب:

1- النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان. ط2)1428هل-2007م(، ط3 )1430هل-2009م(، 

ط4 )1433هل - 2012م(.

        وطبعلة خاصلة علن مراكلز األمرية هيا بنت احلسلني الثقافية اإلسلامية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)1429هل-2008م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)1429هل- 2008م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط1)1429هل- 2008م(.

5- توضيلح قطر الندى للعامة األسلتاذ الشليخ عبد الكريم الدبلان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط1 )1429هل- 2008م(، ط2 )1433هل- 2012م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430هل- 2009م(.

7- موعظلة احلبيلب وحتفة اخلطيب )من خطلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشلدين( 

للعاملة عليّل القلاري )ت: 1014هلل(: دراسلة وحتقيلق. ط1)1430هلل- 

2009م(.

8- العناية بطاب العلم عند علاء املسلمني. ط1 )1430هل - 2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1 )1431هل- 2010م(.

األملة.  تاريلخ  ملن  تطبيقيلة  شلواهد  لألبنلاء:  املسللمة  األرسة  رعايلة   -10

ط1)1431هل- 2010 م(.

* علرش رسلائل يف التفسلري وعللوم القلرآن لإلملام جلال الديلن السليوطي 

)ت: 911هل(، وهي:
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11- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

13- الكام عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

16- اليد البسطى يف تعيني الصاة الوسطى: دراسة وحتقيق.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تعلاىل:﴿پ   قولله  يف  املحلرر   -18

دراسة وحتقيق.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

-2010م(،  ط1)1431هلل  جملديلن،  يف  صلدرت  العلرش  الرسلائل  وهلذه   

ط2)1432هل-2011م(.

21- األخبلار املرويلة يف سلبب وضلع العربية للسليوطي: تقديلم وحتقيق. ط1 

)1432هل-2011م(.

22- الثغور الباسلمة يف مناقب السليدة فاطمة للسليوطي: دراسلة وحتقيق. ط1 

)1432 هل - 2011م(.

23- وداع رمضلان لإلمام أيب الفرج بلن اجلوزي)ت:597هل( : حتقيق وتقديم. 

ط1 )1432 هل - 2011م(.
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24- قادة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشلور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني)612-688هل(: حتقيق وتعليق.ط1)1432هل- 2011م(.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(، ط1 )1432 هل - 2011م(.

26- دليللك إىل العملل اليسلري واألجلر الكبلري )مطويلة(، ط1 )1433 هلل - 

2012م(.

27- البلارق يف قطلع السلارق للسليوطي: حتقيلق ودراسلة، ط1 )1434هلل - 

2012م(.

28- الضابطيلة للشلاطبية الاميلة لعليل القلاري )ت:1014هلل(: حتقيق، ط1 

)1434هل - 2013م(.

29- املسلألة يف البسلملة لعيل القلاري )ت:1014هل(: حتقيلق، ط1 )1434هل 

- 2013م(.

•     •     •

 


