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 مقدمة

, وأصفد أن حمؿدًدا ظددده وحده ال رشيك فه رب افعادغ, وأصفد أال إفه اهلل احلؿد هلل

 أما بعد: ,ورشوفه 

ذم حدديث ابدن  فؾعالمة حمؿد بن إشامظقل األمر افصـعاين رمحه اهلل مػقدؾفذا بحث  

اضؾعدت ظدذ  «,من قرأ حرًفا من كتاب اهلل فله عرش حسنات: »مسعود ريض اهلل ظـه

افذي أهدداه  ل األمر افصـعاينجمؿوع رشائل افعالمة حمؿد بن إشامظقخمطوضته ضؿن 

, ؾواؾد  أن افدحدث ظـددي صدده جداهز, جزاه اهلل خًرا يل بعض شؽان ادديـة افـدوية

, وجعؾت ظؾقه ذياًل ذم آخره, ذـدرت ؾقده األدفدة ظدذ ضؿن بعض مداحثي؛ ؾلؾردته

 رجاء افـػع به, وادثوبة من اهلل تعاػ.ادسلفة 

ظددافؽريم بن إبراهقم بن حسغ بن ظع  :عاينمجعه حػقد األمر افصـادجؿوع وهذا 

 .بن يوشف بن إبراهقم بن حمؿد بن إشامظقل األمرا

 .(3533/1)رؿم افـسخة:, ةة ادؾك ظددافعزيز بجدمصدر ادخطوط :جامع 

الرد عذ منن »رشافة بعـوان:  رمحه اهلل (054)توؿد أفف اإلمام أبو افؼاشم بن مـده 

؛ رد هبدا ظدذ «والنمم وادنيع عنن كنمم اهلل عنز و ن  يقول: امل حرف لينفي األلف

 واحلؿد هلل تعاػ.األصاظرة, وهي مطدوظة, 
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 ترمجة ادؤلف

هو اإلمام افعالمة أبو إبراهقم حمؿد بن إشامظقل بن صالح بن حمؿد بن ظع افؽحالين 

إػ  ثم افصـعاين, وتسؿى ظائؾته بعائؾة األمر, وفذا يطؾ  ظؾقه األمر افصـعاين كسددة

 .جده األمر حيقى بن محزة

 .ويتصل كسده باحلسن بن ظع بن أيب ضافب ريض اهلل ظـفام 

 .(8411)شـة اجلؿعة كصف مجادي اآلخرة  وفد رمحه اهلل بؿديـة ـحالن فقؾة 

مديـدة صدـعاء شدـة رشق مديـة حجة, ثم اكتؼل مع وافده إػ وـحالن مديـة تؼع ذم  

 .( ؾـشل هبا8845)

شدة افعؾدم ذم آاألمر رمحه اهلل ذم مجقع افعؾوم, وؾاق األؿدران, وتػدرد بر وؿد برع ابن 

افسدؾف افصداف ,  صـعاء, وأطفر االجتفاد, وظؿل بلدفة افؼدرآن وافسدـة ظدذ ؾفدم

 .وحذر من افتؼؾقد

 فه ظدة من ادمفػات من أصفرها:

 األدفة اجلؾقة ذم حتريم كظر األجـدقة. -8

 تفاد.إرصاد افـؼاد إػ تقسر االج -1
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 إشدال ادطر بؼح كظم كخدة افػؽر. -3

 اإلصابة من افدظوات ادجابة. -0

 تطفر االظتؼاد ظن درن اإلحلاد. -3

 وضي.قافتـوير رشح اجلامع افصغر فؾس -6

ويل ظؾقده حتؼقد  , توضق  األؾؽار دعداين تـؼدق  األكظدار ذم ظؾدوم اآلثدار -5

 . وختريج

 ثؿرات افـظر ذم ظؾم األثر. -1

 .وهو من مجع وفده ظدداهلل ,يوان األمر افصـعايند -1

 .شدل افسالم رشح بؾوغ ادرام -84

 .إحؽام األحؽام رشح ظؿدة األحؽام افعدة ظذ -88

 .ؿصب افسؽر كظم كخدة افػؽر -81

 ـشف األشتار ألبطال أدفة افؼائؾغ بػـاء افـار. -83

 .افزيديةوافصالة أهل افسـة ذم شـن ادسائل ادرضقة ذم بقان اتػاق  -80

 .فؾحسن اجلالل افـفارافغػار ظذ ضوء  ـحةم -83
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 (.8811يوم افثالثاء افثافث من صفر صعدان شـة )ُتوذم 

 :مصادر ترمجته

 ( فؾشوـاين.831-833/ 1) افددر افطافع( 8

 ( فؾزرـع.6/31) األظالم( 1   

 ( فألـوع .8135-0/8183) هجر افعؾم ومعاؿؾه ذم افقؿن( 3

 مة توضق  األؾؽار بتحؼقؼي ؾؼد توشعت ذم ترمجته ؿؾقاًل.مؼد( 0 
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 ]ختريج احلديث[

 ,من قنرأ حرفنًا منن كتناب اهلل فلنه حسننة» :حديث ابن مسعود ريض اهلل ظـه

ومنيع  ,والم حنرف ,لنف حنرفأبن   ,ال أقنول امل حنرف ,واحلسنة بعرش أمثاهلا

 .(8)«حرف

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 بشواهده.صحق   (8)

 جاء ظن مجاظة من افصحابة هم: 

وابن مـده ذم افرد ظذ من يؼول امل  ,(1184رواه افسمذي برؿم ): ريض اهلل ظـه ابن مسعود( 8

 .(6-0حرف برؿم )

 . ريض اهلل ظـه وؿال افسمذي: ويروى هذا احلديث من ؽر هذا افوجه ظن ابن مسعود

 .ريض اهلل ظـه ص ظن ابن مسعود رؾعه بعضفم,  ووؿػه بعضفم ظن ابن مسعودورواه أبواألحو

 ( وؿال: ال أدري حػظه أم ال؟.8/186وذـره افدخاري ذم ترمجة حمؿد بن ـعب من افتاريخ افؽدر )

وؾقه زيادة من ضريد  مسدؾم بدن إبدراهقم ظدن أيب األحدوص ظدن  ,( كحوه8/333ورواه احلاـم )

 براهقم بن مسؾم اهلجري ؿال افدذهدي ذم افتؾخدق : ضدعقف وهدو ـدذفك, وذم شـده إ ,ظدداهلل به

 ؿوفه: رؾع موؿوؾات.  وزاد احلاؾظ ذم افتؼريب

( وافطدزاين ذم افؽددر بدرؿم 1113( وابدن أيب صدقدة رؿدم )3113ورواه ظدد افرزاق ذم ادصـف )

قدة ظن ابدن مسدعود من ضري  أيب ظد(86وابن مـده ذم افرد ظذ من يؼول امل حرف برؿم )( 1605)

 ؾذـره موؿوًؾا وهذا إشـاد مـؼطع. 

من ضري  أيب  (1601و  1601و 1606(,  وافطزاين ذم افؽدر برؿم )3338ورواه افدارمي برؿم )
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 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 األحوص ظن ظدد اهلل موؿوًؾا,  وهو صحق .

  ( من ضري  ؿقس بن شؽن ظن ظدداهلل موؿوًؾا,  وشـده صحق .1118ورواه ابن أيب صقدة برؿم )

 ( من ضري  ظؾؼؿة واألشود ظن ظدداهلل به. 1110ورواه أيًضا برؿم )

 ؾافراج  ادوؿوف ظذ ظدداهلل بن مسعود وهو صحق  ظـه.

 وأما ادرؾوع ؾؾه ضريؼان:

ابة مرشؾة ـام األوػ: ظـد افسمذي من ضري  حمؿد بن ـعب وؿد أخطل ذم رؾعه وروايته ظن افصح

 . ذم هتذيب افتفذيب

 ـد احلاـم من ضري  إبراهقم اهلجري ضعقف يرؾع ادوؿوؾات. وافثاكقة: ظ

وافذين رووه موؿوًؾا, أبو األحوص,  وؿقس بن شؽن,  وظؾؼؿة واألشود وروايدتفم  صدحقحة بده 

 موؿوًؾا.

( يرويه ظـه حمؿدد بدن ـعدب,  1111ظوف بن مافك األصجعي مرؾوًظا ظـد ابن أيب صقدة برؿم )( 1

وهو افربدذي يرويده ظدن حمؿدد بدن وأيًضا ذم شـده موشى بن ظدقدة  وؿد ظؾؿت أن روايته مرشؾة, 

 وموشى ضعقف. ,ـعب

( وذم شـده ظدد افرحقم بن زيد افعؿي 3/010ظـفا, رواه افطزاين ذم األوشط ) ظائشة ريض اهلل (3

 ضعقف. زيد احلواري مسوك, وأبوه 

ؾػي ذم ذـر ادجاز وادجقز رؿ ( 0 ( ـام ذم اإليامء إػ زوائد األمايل 33م )أكس ريض اهلل ظـه, رواه افسِّ

 ( وذم شـده مدفم وجمفول حال.8/038واألجزاء )

( ط افؽتب افعؾؿقة, وذم شـده ظؿرو بدن 6/115ظع ريض اهلل ظـه, رواه ابن ظدي ذم افؽامل ) (3

 صؿر, وجابر اجلعػي ومها ـذابان.

( وذم 18-14)من يؼول امل حرف برؿم وابن مـده ذم افرد ظذابن ظؿر ريض اهلل ظـفام موؿوًؾا,  (6
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 ﴾ذلن  الكتناب﴿ و ,حنرف ﴾امل﴿ :ال أقول»: وذم رواية افسمذي وافدرامي 

والكناف  ,والذال حنرف ,واديع حرف ,حرف والمم حرف ,ولكن األلف ,حرف

 .(8)«حرف

 .ال حرف ,إضالق احلرف ظذ األفف مثاًل ألكه اشم اشتشؽل 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
وؾقفا ثوير بن أيب ؾاختة ( 11) شـده حمؿد بن ظدد اهلل افعرزمي مسوك وفه ضري  أخرى ظـده برؿم

 مسوك. 

, وذم ( إػ ابن أيب داود ذم ادصاحف, وأيب كك افسجزي8/814ظزاه افسقوضي ذم افدر ادـثور )و

 . شـده ثوير بن أيب ؾاختة مسوك

وذم األوشط ( 55-81/56( وافطزاين ذم افؽدر )3/10افدزار ـام ذم ـشف األشتار )ه روا (8)

 .( من حديث ظوف بن مافك مرؾوًظا به386برؿم )

   موشى بن ظدقدة افربذي وهو ضعقف.يوؿد تؼدم أكه من ضر
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 ]معنى احلديث[

وافػعدل  ,ف مؼاباًل فالشدمجاب ظـه ادػرسون بجوابغ: أحدمها أن جعل احلرأو

 واحلديث وارد ظذ افؾغة. جمدد, اصطالح ومغايرًا هلام

 . اكتفى.(1)ادراد ادعـى افؾغوي وفعؾه شامه باشم مدفوفه :(8)ؿال افدقضاوي

ف وإكام احلرف ظـد األوائل ما يستب ظؾقه افؽدالم مدن احلدر: (3)وؿال أبو افسعود

افتجدوز أو تدوهم , ؾلريد باحلديث دؾع اا دموزً وربام يطؾ  ظذ افؽؾؿة أيض ,اددسوضة

 زيادة تعقغ إرادة ادعـى احلؼقؼي فقتدغ بدذفك أن احلسدـة ادوظدود هبدا فقسدت بعددد

افؽؾامت افؼرآكقة بل بعدد حروؾفا ادؽتوبة ذم ادصاحف ـام يؾدوح بده ذـدر ـتداب اهلل 

 .دون ـالم اهلل أو افؼرآن

 ,ـقف ال وادحؽوم ظؾقه باحلرؾقة :ـام ؿقل ؛وفقس من تسؿقة افقء باشم مدفوفه 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (.613قد ظدد اهلل بن ظؿر بن حمؿد افشرازي افدقضاوي )تهو أبو شع (8)

وهدو مدن رؤوس  تػسر افرازي وؿد خل  ذم تػسره  وهو أصعري,(. 0/884)ترمجته ذم األظالم 

  افزخمؼي.واألصاظرة, 

 .(8/83) ادسؿى أكوار افتـزيل وأرسار افتلويل تػسر افدقضاوي (1)

(. ترمجتده ذم صدذرات افدذهب 111هو أبو افسعود حمؿد بن حمؿد بددن مصدطػى احلـػدي )ت (3)

(1/311-044.) 

 قدة يقستػقد ذم تػسره هذا من تػسر افرازي. وهو ماتريدي افعؼ



 ]معنى احلديث[ من قرأ حرًفا             

 
83 

واشتتداع احلسـة إكام هي ادسؿقات افدسقطة افواؿعة ذم ـتاب اهلل ظز وجل شدواء ظدز 

ـام ذم ؿوفك افسغ مفؿؾة وافشغ معجؿة مثؾثة, وؽر ذفك  ,ظـفا بلشامئفا أو بلكػسفا

ـدام إذا ؿؾدت األفدف مما اليصدق ادحؿول إال ظذ ذات ادوضوع ال أشدامئفا ادمفػدة 

[, 1افدؼرة:﴾]َذلَِ  اْلكَِتاُب ﴿: ممفف من ثالثة أحرف وـام أن احلسـات ذم ؿوفه تعاػ

ؾدة حروؾده افثالثدة بمؼا ﴾ملا﴿: دؼابؾة حروف افدسقطة مواؾؼة فعدمفا ـذفك ذم ؿراءة

لن ـاًل ؛ إذ احلؽم بومواؾؼة فعددها ال دؼابؾة أشامء ادؾػوطة ادواؾؼة ذم افعدد ,ادؽتوبة

مـفا حرف واحد مستؾزم فؾحؽم باكه مستتدع بحسـة واحدة؛ ؾدافعزة ذم ذفدك ادعدز 

ظـه دون ادعز به, وفعل افرس ؾقه أن اشتتداع احلسـة مـوط بنؾادة ادعـى ادراد بافؽؾامت 

افؼرآكقة, ؾؽام أن شائر افؽؾامت افؼيػة ال تػقد معاكقفا إال بافتؾػظ بحروؾفدا أكػسدفا 

فػوات  ادؽتوبة ال تػقد ادعاين ادؼصودة هبا إال بافتعدر ظـفا بلشدامئفا, ؾجعدل ـذفك ا

 . اكتفى.(8)ذفك يؾػظ ـافؼسم األول من ؽر ؾرق بقـفام

 م ول, وهدي  ,ومسدؿقاهتا , مدثالً  ,والم ,مقم :حتؼقؼه أن هـا أشامء هي :وأؿول

روف افدسدقطة واحلؽم باحلرؾقة ذم حديث افػضائل حؽم ظذ ادسدؿى, أظـدي احلد

مثاًل ؾتارة يعز ظن احلرف افدسقط باشؿه واحلؽم  وهو بهافتي ترـت افؽؾامت مـفا 

ظذ مسؿى افشغ أظـي ش ال ظذ ظذ ادسؿى كحو افشغ معجؿة مثؾثة ؾنكه حؽم 

االشدم كحدو ظذ شم افذي هو افشغ رضورة أن ادعجم ش ال ؽر وتارة يؽون اال

نن افتلفقف حؽم االشم رضورة؛ إذ هو ادمفف ال األفف ممفف من ثالثة أحرف ؾ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 (.8/30) ا افؽتاب افؽريمإػ مزاي ادسؿى إرصاد افعؼل افسؾقم تػسر أيب افسعود (8)
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 ظذ االشم وافطول حؽم ظذ ادسؿى.مسامه, وهذا حؽم 

إذا ظرؾت هذا ؾاحلؽم ذم حديث افػضائل ظذ مقم مثاًل بلهنا حرف حؽم ظدذ  

ادسؿى افذي هو مد ال ظذ االشم افذي هو مقم, ؾنكه اشدم رضورة, ؾفدذا إخددار 

 .مدفوهلا ومالحظة اإلخدار ظن فػظ زيد بلكه ضويل ظـفا وتسؿقة هلا باظتدار

وإذا تؼرر هذا ؾاحلسـة ادوظودة هي ؿراءة ادسؿى أظـي )ا( و)ل( و)م( ـام أهنا  

دعدزة ـذفك ذم ؿراءة ذفك افؽتاب أظـي ظدذ حروؾفدا افدسدقطة مدن )ذ, ل, ك( ا

 بادعز ظـه وهي ادسؿقات.

تسعة, وافرس ؾقه أكه ال حسـة تزيدد  تـظر إػ حروف أشامئفا فؽاكتوفو ـاكت  

تسدعة ؾؽلكدك ؿدرأت ادسدؿقات ـدام  حروؾه معاكقفا ثالثة, وإن ـاكت معـى, وفو

ؿرأت ذفك افؽتاب, وـلكك فػظت بادسدؿى ؾاشدتتدع ثدالث حسدـات, بخدالف 

أفػدا   يزيدذفك, ؾنكك فػظت باحلروف افدسقطة تؾػظك بذفك, ؾذفك حتته معان 

ظز ظـفدا بلشدامئفا, ؾاألشدامء مدراد هبدا ادسدؿقات ذم أفػا   ظز ظـفا به, وامل حتته

 ومسدؿى ؽدر معدان, ؾؼدول ادحؼد  أيب افـوظغ ؽايته أن مسؿى افػوات  أفػدا 

افسعود شواء ظز ظـفا بلكػسفا, وذفك مثل ذفك افؽتاب مثاًل ؾنكه ظز ظن حروؾه 

ظدز ظدن حروؾده ؾنكده  ﴾امل﴿ :افدسقطة بـػسفا أو ظز ظـفا بلشامئفا, وذفك مثدل

ؾرق ذم احلؽم باحلرؾقة واشتتداع احلسـة بغ افعدارتغ ؾؾذا افدسقطة بلشامئفا ؾنكه ال 

ؽر ؾرق بقـفام وإذا تؼرر هذا  منؿال: ؾجعل ذفك تؾػظًا بادسؿقات ـافؼسم األول 

ظؾؿت أكه ال يتم باحلرؾقة واشتتداع احلسـة احلروف اددسدوضة إال باظتددار مددفوهلا 
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 .ظـفا بلكػسفا أو بلشامئفا, أما ما ظز ظـه باشؿه ؾواض  ـام ؿرركاه شواء ظز

وأما ما ظز ظـه بـػسه ؾنكه ال يتم احلؽم ظؾقده إال بدافتعدر ظـده باشدؿه ـدام ذم  

 وافؽاف حرف, ؾلكه حقث أريد بقان احلؽم ظذ ما ظز به كػسه ,ال حرفذؿوفك اف

وتسؿقتفام حرف واإلخدار ظدـفام  وافؽاف ظدل ظـه كػسه وجاء باشؿه أظـي افذال

 .به إكام هو مالحظة فؾؿدفول أظـي )ذ( و)ك( ـام ؿرركاه
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 [األ ر منوط بتدبر احلروف]

ذم اإلخدار ظـفا باحلرؾقدة  مستوي األؿداموخالصته أن هذه احلروف اددسوضة 

أو شواء ظز ظـفا بلكػسفا  (8)واشتتداع احلسـة ؾنكه ال يؽون إال بعد مالحظة مدفوهلا

تدؿق  أيب  بلشامئفا أال تراه ؿال ذم األول امل حرف وذم افثاين وافذال حرف ؾؾم يلت

 .افسعود ؿدس رسه يـدؾع به ما ؿافه افدقضاوي

وإذا ؾفؿت ما بسطـاه من ادراد ؾؾك أن حتؿل ظدارة افدقضاوي ظدذ أكده أراد  

قث ؿدال ومسدام اإلخدار كظرًا إػ اددفول, ؽايته أن افدقضاوي تسام  ذم ـالمه ح

ومراده أخز ظـه كظدرًا إػ مدفوفده, وحقـ دذ يعؾدم أكده يدرد ظدذ ـالمده شدمال 

االشتػسار ظن ؿوفه أن اشتتداع احلسـة مـوط بنؾادة ادعـى ادراد بافؽؾامت افعربقدة 

بلن يؼال ما أريد بادعـى هل افتام ؾال يتم أن افذال ادعجؿة من ذفك مثاًل تسدتتدع 

دعـاه إال باكظامم آخرين من ـؾؿته إفقه, وهو بؿـزفة فػظ م ومدقم  حسـة, إذ ال متام

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

َر ُأوُلو اأْلَْلَباِب ؿال اهلل تعاػ: ﴿ (8) ُروا آَياتِِه َولَِيَتَذكَّ بَّ [, 11:ص﴾]كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَ  ُمَباَرٌك لَِيدَّ

ا﴿ل تعاػ: وؿا ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَذ ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَ َأَفم ﴿[, وؿال شدحاكه وتعاػ:10حمؿد:﴾]َأَفم َيَتَدبَّ

ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو  [, ؾفذا هو افذي 11افـساء:﴾]َلَوَ ُدوا فِيِه اْختِمفًا َكثِراً  َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْرِ اهللَِيَتَدبَّ

  ؽرها من برـات افؼرآن افعظقم.  وافؼرآن أجًرا, ومـاؾع: ؾؼًفا, وظؿاًل, واشتشػاًء, يستػقد من ؿراءة 
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من ـؾؿة امل ال يدل ظذ معـى مقم ؾنكه ال ؾرق بغ م وذ من مقم ومن ذفك ؾقعددم 

افدالفة ظذ ادعـى افتام وإن أريد مع اكظاممفا إػ أخواهتا من ـؾؿتفا هلدا دخدل ذم 

ك افدخل ذم افدالفة ظذ معـى ـؾؿتفا افدالفة ظذ ادعـى ؾؽذفك م من مقم هلا ذف

وال ؾرق بغ افدالفتغ, وـون مدفول مقم فػظ ال جزء فده هدو م ومددفول ذفدك 

أم شوى افدالفة ظدذ ادعـدى ؾداحل  أن ادعـدى ؽدر معـى ذو جزء هو ادشار إفقه 

مالحظ بل ـؾامت افؼرآن افؽريم إن ظز ظـفا بلشامئفا ـػدوات  افسدور واحلسدـة 

ؾؿسؿى وإن ظز ظـفا بلكػسفا ؾاألحرف اددسوضة أكػسفا أال ترى ؿدال مستتدعة ف

مقم حرف ومراده مسامه أظـي م وؿال وافدذال حدرف أظـدي ذ ؾداحلؽم باحلرؾقدة 

واشتتداع احلسـة ظذ احلروف اددسوضة ظز ظـفا بلشامئفا وبؾػظفا وال يتم احلؽم 

فوهلا ال ظؾقفا أكػسفا ؾعم يدراد ظؾقفا باحلرؾقة إال مراد هبا احلؽم ظؾقفا باظتدار مد

احلؽم ظؾقفا أكػسفا فو أراد افتعدر بؾػظ ا حرف ل حرف م حرف ومل يرد ؾتلمل. 

 اكتفى.

ظدد افؽريم بن إبراهقم بن حسغ بن ظع بدن  (8) يشقدوهي بخط ؿال ذم األم 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

وأما من حقث «, َشقِّدي», أما من حقث افؾػظ ؾصواهبا فػًظا ومعـًى  ا ؽؾطً ُتعتر ـؾؿة ِشْقدي  (8)

 .أي رأشفم دة ظذ ؿومه؛ بحقث يؽون شقد ؿومهادعـى ؾال ُتظؾ  إال ظذ من ـاكت فه شقا

ثدت كسده إفقفم أم  –قعة ومن تدعفم من إضالؿفا ظذ ـل من اكتسب إػ أهل افدقت شأما ما اظتاده اف

 ؛ ؾفذا ؽؾط أيًضا.-مل يثدت

   (.381واكظر معجم ادـاهي افؾػظقة فؾشقخ بؽر رمحه اهلل )ص
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اكتفدى مدن خدط  :ؿال ذم األم, أكه يوشف بن إبراهقم بن حمؿد بن إشامظقل األمر

اددوػ إشدامظقل بدن حمؿدد بدن ا افعالمة حسغ ظع افعؿري ؿال من خدط صقخـ

ؿال اكتفى حتصقل ذفك من خط صقخـا افعالمة افددر األمر ومن ؾوائده  إشحاق, 

 .8363ربقع افثاين شـة , حرر صفر دامت إؾادته
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