
  

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Abstract 
The efforts of scientists are not weighed by the size of books or the number of pages, 

and they were not limited to lengthy books, but included short messages similar to 

contemporary fatwas today, and these messages were the means of dissemination and 

dissemination among science students and specialists. 

The smallness of some messages may be a reason not to be alert to them, and 

documented, especially if they are jammed between large messages to other authors. 

The message in our hands is such, and these messages is (injury in preventing women 

from writing) to Mr. Noman bin Mahmoud bin Abdullah Al Alousi. 

This letter is from comparative jurisprudence, in which the author compared two 

authoritative and forbidden groups of women to learn to write. 

In addition to publishing this letter, it is necessary to introduce the author and his 

scientific efforts. 

 ملخص

إن جهود العلامء ال توزن بحجم الكتب وال بعدد الصفحات، وهي مل تقترص عىل الكتب املطولة، بل شملت الرسائل القصرية 

 ، وقد كانت هذه الرسائل هي وسيلة نرشها وإذاعتها بني طلبة العلم واملتخصصني.التي متاثل الفتاوى املعارصة اليوم

 وصغر بعض الرسائل قد يكون سببًا لعدم التنبه هلا، وتوثيقها والسيام إن كانت حمشورة بني رسائل كبرية ملؤلفني آخرين. 

منع النساء من الكتابة( للسيد نعامن بن حممود بن والرسالة التي بني يدينا هي من هذا القبيل، وهذه الرسائل هي )اإلصابة يف 

 عبد اهلل اآللوو.

 وهذه الرسالة من الفقه املقارن، إذ قارن املؤلف فيها بني فريقني املجيزين والامنعني لتعلم النساء الكتابة.

 ومن دواعي حتقيق هذه الرسالة فضالً عن نرشها، التعريف بمؤلفها وبجهوده العلمية.



  

حلمد هلل عىل إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وصىل اهلل وسلم عىل نبيه الداعي إىل رضائه، وعىل آله ا

 وأصحابه.

 أما بعد:

فإن جهود العلامء ال توزن بحجم الكتب وال بعدد الصفحات، وهي مل تقترص عىل الكتب املطولة، بل شملت 

ة اليوم، وقد كانت هذه الرسائل هي وسيلة نرشها وإذاعتها بني طلبة الرسائل القصرية التي متاثل الفتاوى املعارص

 العلم واملتخصصني.

وصغر بعض الرسائل قد يكون سببًا لعدم التنبه هلا، وتوثيقها والسيام إن كانت حمشورة بني رسائل كبرية 

 ملؤلفني آخرين. 

للسيد نعامن  صابة يف منع النساء من الكتابة(والرسالة التي بني يدينا هي من هذا القبيل، وهذه الرسائل هي )اإل

 .بن حممود بن عبد اهلل اآللوو

 وهذه الرسالة من الفقه املقارن، إذ قارن املؤلف فيها بني فريقني املجيزين والامنعني لتعلم النساء الكتابة.

 ومن دواعي حتقيق هذه الرسالة فضالً عن نرشها، التعريف بمؤلفها وبجهوده العلمية. 

 د قسمت هذا البحث عىل قسمني:وق

 القسم األول: القسم الدراو، وفيه مبحثان:

 املبحث األول: التعريف باملؤلف.

 املبحث الثاين: التعريف بالرسالة ومنهجي يف التحقيق.

 القسم الثاين: النص املحقق.

لَّ أن أكون قد وفقت يف تقديم هذه الرسالة والت   ج  زَّ و  عريف هبا وأن جيعل مجيع أعاملنا ويف اخلتام أسأل اهلل ع 

خالصة لوجه اهلل تعاىل، وصلِّ اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملني.

  



 
 

    

 اسمه ولقبه ووالدته ووفاته( (ـ حياته الشخصية 1

هو السيد نعامن بن حممود بن عبد اهلل بن حممود األلوو البغدادي، ينتهي نسبه إىل احلسني بن عيل ريض اهلل اسمه:  أـ

 (1) عنهام.

وقد اشتهر بأنه السيد خري الدين نعامن أبو الربكات ابن السيد حممود بن عبد اهلل األلوو، ولد يف  ب ـ شهرته ولقبه: 

 (2)ضليع يف العلم واألدب، ينسب إىل آلوس.بيت عريق يف احلسب والنسب، 

 (3)هــ.  1252ولد ببغداد يوم اجلمعة الثنتي عرشة خلت من املحرم سنة    ـ والدته: 

ترك السيد نعامن اآللوو أربعة بنني مل يزالوا يشتغلون بالعلم، ثم إنه مترض عدة أشهر ثم انتقل إىل رمحة د ـ وفاته: 

 (4)ته مجع ال حيصون عددا رمحة اهلل عليه.، وحرض جنازـه1317اهلل سنة 

  

                                                             

بْد احل ير بن عبد الكبري ابن حممد احلسني اإلدرييس،  (1)  فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، حممد ع 

، املعجم اجلامع 2/672 م:1982 ،بريوت، الطبعة: الثانية -هـ(، دار الغرب اإلسالمي1382املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 

يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين، أعضاء ملتقى أهل احلديث، أعده للشاملة: أسامة بن الزهراء عضو يف ملتقى أهل 

 1/363احلديث: 

هـ(، دار إحياء الرتاث 1399إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون، إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي )ت (2)

، فهرس الفهارس واإلثبات 1/363، املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين:1/296لبنان:  -العريب، بريوت 

، معجم املؤلفني عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي 1/35 ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت:

 107 /13بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت: -بة املثنهـ(، مكت1408)ت 

 2/672، فهرس الفهارس:13/363معجم املؤلفني: (3) 

  1/363املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين: (4) 



  

 ـ حياته العلمية:2

الشيخ العالرمة أبو الربكات خري الدين نعامن بن حممود بن عبد اهلل اآللوو البغدادي، فقيه، متكلم،  أ ـ شيوخه:

ألعالم واعظ، وحمدث اجتمعت فيه من األوصاف ما تفرقت يف غريه من العلامء، وترمجته ذكرهتا كتب السري وا

 (1) القديمة منها واحلديثة.

 وإذا أردنا اإلشارة إىل شيوخه، فقد كانت الركيزة األوىل يف أرسته فهو من بيت علم وكرم يشار إليه بالبنان.   

ـ والده مؤلف التفسري الكبري روح املعاين وهو: أبو الثناء، شهاب الدين، السيد حممود أفندي األلوسى  1

هـ وكان رمحه اهلل شيخ العلامء يف العراق، وآية من آيات اهلل العظام، ونادرة من نوادر 1217 البغدادي، ولد يف سنة

ارى،  ثاً ال جي  امة يف الفروع واألصول، حم  دِّ األيام. مجع كثريًا من العلوم حتى أصبح عالَّمة ىف املنقول واملعقول، فهَّ

اً لكتاب خالد، وكان رمحه اهلل غاية يف احلرص رسِّ ف  اشتغل بالتدريس والتأليف  عىل تزايد علمه، وتوفري نصيبه منه، وم 

ودرس يف عدة مدارس، ترك للناس ثروة علمية كبرية ونافعة، فمن ذلك تفسريه لكتاب  وهو ابن ثالث عرشة سنة،

امن األلوسى، اهلل تعاىل. وله حاشيته عىل القطر، كتب منها يف الشباب إىل موضع احلال، وبعد وفاته أمتها ابنه السيد نع

ة الغواص يف أوهام اخلواص، والفوائد السنية يف علم آداب البحث، وقد توىف رمحه اهلل  ورشح السلم يف املنطق، ود رَّ

 (2)هـ، ود فن يف بغداد.1270يف يوم اجلمعة اخلامس والعرشين من ذي القعدة سنة 

هـ( حممد بن عبد 1221-1140ـ ومن أصحاب ومشايخ األلوو الشاميني الكزبري حممد الكزبري) 2

الرمحن بن حممد بن زين الدين بن عبد الكريم الصفدي، العطار، الدمشقي )أبو املحاسن، وجيه الدين( الشهري 

بالكزبري، فقيه شافعي عامل، انفرد باالشتغال باحلديث، ودرس حتت قبة النرس يف دمشق، ووضع ثبتا يف أسامء 

 (3) ذي احلجة. 19يف ولد بدمشق وتويف بمكة حاجاً  شيوخه. 

 

                                                             

 13/107معجم املؤلفني: (1) 

هـ(، دار العلم للماليني، الطبعة 1396لزركيل الدمشقي)ت اإلعالم للزركيل خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، ا (2)

، هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إسامعيل 12/175، معجم املؤلفني: 7/176م: 2002أيار/ مايو -اخلامسة عرش

 419ــ  2/418ن:لبنا –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب بريوت 1399بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي)ت 

 6/198، األعالم، للزركيل: 10/152، 5/177معجم املؤلفني:  (3)



 
 

    

 ب ـ تالميذه: 

الشيخ السيد حممود شكري، هو العامل العالمة املؤلف اللغوي، األديب املصلح، أبو املعايل السيد حممود  -1

شكري ابن السيد عبد اهلل بن السيد حممود شهاب الدين األلوو. ولد سنة ألف ومائتني واثنتني وسبعني من اهلجرة 

 ملجد والنسب ومعروفة بالعلم والدين، وتلقي العلم عن أيب هو عمه أيب الربكات نعامن خري الدين يف أرسة عريقة يف ا

األلوو والشيخ إسامعيل بن مصطفى املوصيل والسيد حممد أمني اخلراساين الفارو وغريهم. وتقدم يف العلوم 

فكان زعيام من زعامء النهضة الدينية، العقلية والنقلية، ودرس وألف فذاع صيته وقصده الناس من بلدان متعددة، 

ورائدا من رواد العلم واألدب وداعيا من دعاة اإلصالح، وكان مثاال للعامل اجلريء أمام الدولة العثامنية وفرتة 

 االحتالل اإلنكليزي للعراق. 

 ألف مؤلفات كثرية يف الدين واللغة والتاريخ واألدب والعلم منها:

، أخبار بغداد وما جاورها من البلدان، الدالئل العقلية عىل ختم الرسالة بلوغ األرب يف أحوال العرب

املحمدية، كان السيد حممود شكري األلوو _ رمحه اهلل _ حيسن اللغة الفارسية والرتكية وله بعض الرسائل املرتمجة 

خذ عنه العلم من أهل نجد إىل العربية من هاتني اللغتني. تتلمذ عليه خالئق ال حيصون من أهل العراق وغريهم، وأ

 الشيخ حممد بن عبد العزيز بن مانع والشيخ عيل بن سليم أن آل يوسف القصيمي، تويف السيد حممود 

شكري يف بغداد سنة ألف وثالثامئة واثنتني وأربعني من اهلجرة، وأوسع ما كتب عنه كتاب "حممود شكري 

 (1)األثري.  األلوو وآراؤه اللغوية" لتلميذه األستاذ حممد هبجت

عبد الغفار بن عبد الواحد بن السيد وهب الشهري باألخرس، ولد  الشيخ عبد الغفار األخرس: -2

هـ( باملوصل، سافر إىل بغداد وسكن هبا، وكان ينتقل إىل البرصة ويرجع إىل بغداد وجيول يف بالدها، 1220سنة)

عىل الشيخ اآللوو كتاب سيبويه فأعطاه به  ، وقرأ1290ذي احلجة من سنة  9وبلسانه خرس توىف بالبرصة يف 

إجازة، ثم درس العلوم العقلية والفنون العربية فأتقنها، وتعاطى فن الشعر فأجاد به كال إلجادة، هلدي وان شعره 

 (2)مجع إشعار هو قصائدها محد عزت باشا العمرى، وطبعها يف القسطنطينية وسامه الطراز األنفس يف شعر األخرس

                                                             
ينظر: مشاهري علامء نجد وغريهم، عبد الرمحن بن عبدا للطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف، طبع عىل نفقة املؤلف بإرشاف دار  (1)

 287ـ 1/286م: 1972هـ / 1392الياممة للبحث والرتمجة والنرش، الرياض، الطبعة: األوىل، 

 1/588، هدية العارفني:5/268، معجم املؤلفني:32ـ  4/31األعالم، للزركيل:  (2)



  

عبد الكريم بن السيد عباس آل الوزير اليامين، البغدادي،  ميذه العالَّمة عبد الكريم الصاعقة،ومن تال -3

يخ الفطن األريب، ذو السمة الب هي والذكاء، واأل دب الظَّاهر، واحلفظ الباهر، والفطنة النقادة، والقرحية  العالمة، الشَّ

 املنقادة، رمحه اهلل تعاىل.

م. ونسبه: 1867-هـ1285 ببغداد، بمحلة باب األز  "باب الشيخ" حالياً سنة ولد الشيخ رمحه اهلل تعاىل

 احلسني الشيخ يل األزجي، أصله يامين ولقبه: أبو الصاعقة. 

وقيل: لقب به نسبة إىل جملته )الصاعقة(، نزحت عائلة الشيخ رمحه اهلل وهي من األرشاف احلسنية من اليمن 

 لتزم بداية حياته العلمية حلقة وجملس عالمة بغداد حينها، اثمَّ استقرت يف بغداد قبل قرنني من الزمن إىل محاة، ومن

 (1))نعم إن خري الدين اآللوو( فتعلم القراءة والكتابة واخلط وتالوة القرآن الكريم.

   ـ مؤلفاته:

يقه إىل احلج، ويل السيد نعامن اآللوو القضاء يف أماكن متعددة يف العراق، منها احللة، وزار مرص يف طر

ورحل إىل سورية وبالد األناضول واجتمع بفضالئها، ثم قصد القسطنطينية، وعاد حيمل لقب رئيس املدرسني، 

ومجع خزانة كتب نادرة، ثم ترك املناصب، ثم اآلستانة، ومكث سنني هناك، فعكف عىل التدريس والتصنيف، إىل 

 هتا كتب الرتاجم منها: هـ، وله مؤلفات كثرية ذكر 1317أن تويف ببغداد سنة 

 ـ حاشيته عىل القطر، وقد أكمل هبا حاشية والده، وقد اشتملت عىل حتقيقات.1

 ـ كتاب الشقائق، واسمه شقائق النعامن عىل شقاشق ابن سليامن.2

 ـ " جالء العينني يف حماكمة األمحدين.3

 ذوات الطرفني من الكلامت.ـ كتاب غالية املواعظ ومصباح املتعظ وقبس الواعظ، سلس الغانيات يف 4

حممد بن امحد بن ابى موسى اهلاشمي القايض أبو عىل البغدادي احلنبيل  -ـ رشح الفصيح لثعلب يف اللغة. اهلاشمي5

 ، وقد خلصه من كتب ابن اجلوزي وغريه، ورتبه ترتيبا حسنا سهل فيه مسالك الوعظ.432املتوىف سنة 

 (2)ة اهلندية. ـ  ومنها األجوبة النعامنية عن األسئل6

                                                             
 أعالم املدرسة احلديثية البغدادية املعارصة أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق املحمدي (1)

 1/5ه:ـ 1433مجادي األول / /12بحث مقدم يف املؤمتر العلمي الثاين يف جامعة األنبار، 

  13/107، معجم املؤلفني: 5/29األعالم، للزركيل:  (2)



 
 

    

 د ـ ثناء العلامء عليه: 

هو العامل الكبري، التقي الورع الزاهد، نعامن بن حممود بن عبد اهلل اآللوو)أبو الربكات، خري الدين( فقيه، 

 (1)متكلم، واعظ.

 وللشيخ نعامن اآللوو من العلم ما يؤهله لذلك، ومن ثناء الشيوخ لنعامن األلوو.

ان حلو امل فاكهة، رسيع املحارضة، حمبوب العرشة، كثريا للطائف والنكات، حسن : وقد كقال حممود شكري

 (2)اخلط، وافر العقل، وكان مربوع القامة، أبيض اللوين ميل إىل الصفرة، صبورا عىل املداراة. 

وادًا، "كان عقله أكرب من علمه، وعلمه أبلغ من إنشائه، وإنشاؤه أمتن من نظمه، وكان جقال فيه هبجت األثري:

 (3)وفياً، زاهدًا، حلو املفاكهة، سمح اخللق". 

ومل يبلغ سن العرشين، إالر وصار من األساتذة املعتربين، أخذ العلم عن والده املربور، وكان بالفضل   

مشهورا، وقد أجازه العلامء األعالم، واملشايخ العظام بجميع العلوم من منطوق ومفهوم ومجع من األسانيد 

ا مل جيتمع عند غريه من ذوي الفضائل والكامالت، وقد اقتحم مشاق األسفار لذاك، وطوى شقق البعاد واإلثبات، م

لام هناك، له حمبة التامة بالعلم وذويه، والشغف الوافر بالفضل وحامليه، ال سيام ما كان عليه السلف الصالح، من 

وطريقتهم، فأحيا ذكرهم بعد اندراسه، وأوقد  الطريق املستقيم الواضح فقد طوى قلبه عىل حمبتهم، وسلوك هنجهم

مصباح هدهيم بعد انطفاء نرباسه، سيف اهلل املسلول عىل أهل البدع واألهواء، والبالء املربم عىل من خالف الرشيعة 

الغراء، وال حيتج يف الغالب لتأويل، وال يميل إىل زخرف األقاويل، فهو صحيح العقيدة، آمر باملعروف ناه عن 

، صادع باحلق، فلذا كثر معاندوه وخصامئه وحاسدوه، فإن احلق صعب عىل املغلوب، وكان يف الوعظ ال يشق املنكر

 له غبار، وال يدرك يف مضامر، فهو كالسيل املنحدر، والغيث املنهمر. 

ثناء توىل أيام شبابه بعض املناصب العلية، فكان فيها حممود السرية، حتى ترك مجيع ألسنة الناس تلهج بال   

عليه، ثم ترك ذلك وسافر إىل بيت اهلل احلرام وزيارة مسجد الرسول عليه أفضل الصالة والسالم، ثم عاد وطنه 

واشتغل بالتدريس والتأليف، ثم سافر إىل دار اخلالفة عن طريق الشام، واجتمع بغالب هاتيك الديار باألعالم، 

                                                             
 10/106معجم املؤلفني عمر كحالة: (1)

   1/363املعجم اجلامع يف تراجم املعارصين:  (2)

 /https://ar.wikipedia.org/wik iاملوسوعة احلرة  (3)



  

، واجتمع هناك أيضا بأفاضلها ومشاهري علامئها، منهم فستجاز وأجاز ومر أيضا عىل مرص ألجل طبع تفسري والده

السيد عبد اهلادي األبياري عليه الرمحة، فلام وصل إىل القسطنطينية عومل هناك أحسن معاملة، وأحلوه من االحرتام 

 (1)حمله، وبعد أن نال مقاصده عاد إىل وطنه قرير العني، بعد أن أقام يف تلك الديار نحو سنتني. 

  

                                                             
 /http://www.ahlalhdeeth.comحلديث عىل املوقع . وينظر: ملتقى أهل ا1/363املعجم اجلامع يف تراجم املعارصين: (1)



 
 

    

 :أوالً ـ اسم الرسالة ونسبتها

رصح املؤلف باسم الرسالة وموضوعها ونسبتها إليه بقوله:)اإلصابة يف منع النساء من الكتابة للسيد الفقري 

 (1)نعامن الشهري بآلوو زادة عفي عنه(. 

 اء صنعة الكتابة.هو إجابة عن أسئلة يف جواز تعليم النس وموضوعها:

  :ثانياً ـ املنهج العام

الرسالة مع إجيازها، إالر أهنا اشتملت عىل إثبات جواز تعلم النساء الكتابة، واستدلوا بأدلة. وهناك فريق     

 آخر منع النساء من تعلم الكتابة، واستدلوا بأدلة، وبعد املناقشة يف أدلة املجيزين والامنعني ترجح جواز تعلم النساء.

 :ثالثاً ـ بيانات املخطوطة

 املخطوطة رسالة عبارة سؤال يف حكم تعلم النساء الكتابة.

 عائدية املخطوطة: خمطوطات ديوان الوقف السني. .1

 .24285/  5021رقم املخطوط: .2

 سطراً.23عدد األسطر: .3

 كلامت يف كل سطر تقريباً. 13عدد الكلامت: .4

 .6عدد الورقات: .5

 نوع اخلط: نسخ. .6

 يف التحقيق: رابعاً ـ منهجي 

قمت بعزو أقوال العلامء، والروايات املختلفة الواردة عنهم يف الكتاب إىل مصادرها األصلية التي اعتمدها  .1

 املصنف يف تصنيفه هلذا الكتاب.

 ترمجت لألعالم الواردة أسامؤهم يف النص املحقق. .2

 لكالم عىل فقرات.وضحت النص بام يتطلبه اخلط العريب من عالمات التنقيط والرموز، وتقسيم ا .3

                                                             
 اللوحة األوىل  (1)



  

 ب[، والرقم للصفحة واحلرف إىل وجهي اللوحة.1أ[ أو ]1وضعت أرقامًا لصفحات بني معكوفيتن ] .4
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 اللوحة األخرية

  



 
 

    

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وسالماً عىل حبيبه الذي ال تستطيع أقالمنا  أ[ محداً ملن علمنا ما مل نعلم وفضلنا بالبيان االتم، وصالة1]ورقة   

حترير مجيع كامالته، وتنضب حمابر البحار عند رشح ما انطوى يف كلامته، وعىل آله الذين ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، 

والسادة املنصوص عليهم بأهنم احد الثقلني إىل  هور القائم، وأصحابه الذين كتب يف اللوح املحفوظ وصفهم فنزل 

 أما بعد: يف التوراة واألنجيل والفرقان مدحهم.

هذا السؤال مع ما ورد من األسئلة التي أمطنا  (1)فقد ورد يف هذا الشهر املبارك رمضان من بالد هندستان    

آنفا عن وجهها نقاب األشكال، ويف احلقيقة أنَّ اجلواب عن هذه املسألة، وحل بنده أيت كاملعضلة، وهو األمر الالزم 

هتامم لدى علامء اهلند اجلاري بينهم لذلك اخلصام، فاألسئلة األوىل إنام انبعث عن هذا التخالف مؤنساً االستيضاح اال

عنها لام كاد أْن حيصل بينهم التجاحف، فأرسل الفريقان األسئلة اىل السيد السند رشيف النفس. واألب واجلد 

والفرض األفضل األعلم وأخي الذي خطت آيات أسالفه القادري املحض، والعلوي الذي يدخل والئه يف السنة 

يف كل قلم، فقد أمطر زاهبا يف اخلافقني كل علم، ذي الفضيلة واملناقب اجلليلة من ثنيت له الوسادة يف حضرية جده 

لقايص ، ال برح متنزهاً بشقائق األماين وموئالً ل(2)عىل السجادة، حرضة آل النقيب السيد عبد الرمحن أفندي الكيالين

والداين، فأحب أْن أجيب عن ذلك بل أمر، وأمره يلبى عند كل سالك، فأجبت وإْن مل أكن أهال للجواب، حمرراً 

أوالً ما قاله كل فريٍق من أولئك اإلنجاب، ثم اذكر ما قاله العلامء يف الباب، وما ينقدح لذهني الكليل يف شهر الصيام 

 ل.اجلليل، واهلل يقول احلق وهو هيدي السبي

بسم اهلل الرمحن الرحيم ما قولكم دام فضلكم يف تعليم صنعة الكتابة للنساء. هل جيوز أم ال؟  قال السائل:  

نظراً إىل ما فيها من مظنة اتقاد نار الفتنة والفساد، واعتبارًا لام فيها عني من العيون، يبرص هبا الشاهد والغائب الذي 

ب [ بفساد هذا الزمان الذي  هر الفسق والفجور، وكثر 1ه املظنة] ورقة يميل إليه القلب والفؤاد، وقد تأكدت هذ

                                                             
هـ(، األدب والفن يف 1388هندستان أي مكان اهلند. ينظر: جملة الرسالة جملة الرسالة أصدرها: أمحد حسن الزيات باشا)ت  (1)

  43/717أسبوع:

ري شيخ الطريقة القادرية ببغداد ونقيب اإلرشاف هبا يروي عبد الرمحن أفندي الكيالين هو العالمة عبد الرمحن بن عيل القاد (2)

 2/742الطريقة القادرية عن والدته زينب بنت السيد حممد القادري. ينظر: فهرس الفهارس ومعجم املعاجم: 



  

الزنا ورشب اخلمور، خصوصا يف ارض اهلند التي قل فيها احلياء واحلجاب، وكثر خرو  النساء يف السكك بال نقاٍب 

 مضمر هواها إىل بعض (1)وجلباٍب، وقد  هر هذا املظنون يف بعض األحيان حيث كتبت بعض املخدرات

 (3)، ويؤكد املنع عنها منع النساء عن حضور املساجد واجلامعات، من زمن سيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه(2)األخدان

إىل يومنا هذا لام فيه من مظنة االفتتان وصدور القباحات، كيف ال ؟ وهو األصل يف نزول احلجاب وقعود النساء يف 

 (5)لامء عىل سد ذرائع املفاسد. ، ويرجحه أيضا اتفاق الع(4)البيوت وسد األبواب

                                                             
اك من البيت املخدرات مأخوذة من واخلدر هو السرت واجلمع خدور، واخلدر سرت يمد للجارية يف ناحية البيت ثم صار كل ما وار (1)

ويطلق اخلدر عىل البيت اذا كان فيه امرأة. ينظر: لسان العرب، املؤلف حممد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور 

، املصباح املنري يف غريب الرشح 4/230هـ: 1414-بريوت، الطبعة: الثالثة –هـ(، دار صادر 711األنصاري اإلفريقي)ت 

 1/165بريوت:  –هـ(، املكتبة العلمية 770د بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس)ت الكبري، أمحد بن حمم

اخلدن: الصديق يف الرس وهي للذكر واألنثى، واخلدن هو الصاحب و املصاحبة، وقيل خانت الرجل: صاحبته. ينظر: لسان  (2)

مصطفى/ أمحد الزيات /حامد عبد القادر/ حممد ، املعجم الوسيط جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم 13/139العرب:

هـ(، دار 395، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو احلسني )ت 1/222النجار(، دار الدعوة: 

 163 /2م:1979 -هـ 1399عام النرش:  الفكر،

هـ(، دار 885حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي )املتوىف: ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن  (3)

 13/279الكتاب اإلسالمي، القاهرة: 

ال متنعوا اماء اهلل مساجد اهلل ))وهذا الكالم فيه نظر، بل وقد وردت األحاديث الدالة عىل عدم املنع لقوله صىل اهلل عليه وسلم 

هذا احلديث صحيح من رواية أيب هريرة، وصححه ابن حبان ينظر: البدر و 15/505وليخرجنر تفالت((. مسند اإلمام أمحد:

املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، ابن امللقن رسا  الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي 

، ويف املسألة 5/46م 2004-هـ1425 السعودية، الطبعة: األوىل،-الرياض -هـ(، دار اهلجرة للنرش والتوزيع 804املرصي )ت:

هـ(، دار احلديث، مرص، الطبعة: األوىل، 1250تفصيل ينظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني)ت 

 158ـ 3/156م: 1993 -هـ 1413

ژ     ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ چ قال تعاىل  (4)

 من سورة األحزاب. 33اآلية   چڑ     ڑ  ک  ک   ک    

سد الذرائع حمل خالف بني علامء األصول فمنهم من قال بمنعها، وقال البعض ال جيوز منعها، ينظر: البحر املحيط يف أصول  (5) 

م 1994 -هـ 1414الطبعة: األوىل،  هـ(،دار الكتبي،794الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش )ت

هـ(، دار ابن عفان، 790، املوافقات للشاطبي، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي )ت 4/382

  3/300م: 1997هـ/ 1417الطبعة األوىل 



 
 

    

وأنَّ للوسائل ما للمقاصد، وقد نص املال عيل ، (1)وترصحيهم بأنَّ دفع املضار مقدم عىل جلب املنافع

، (5)، واملحدث الدهلوي(4)واجلالل الدواين (3)، يف رشحه عىل عدم اجلواز لفساد النسوان يف هذا الزمان(2)القارئ

وقال شارح املرشعة حتت قول بالامتن:)وال يعلمها الكتابة إذ ربام كانت سببا للفتنة  وغريهم من علامء هذا الشأن،

إىل من هتواه ويف الكتابة عني من العيون يبرص هبا الشاهد الغائب، وفيها تعبري عام يف الضمري بام ال ينطق به اللسان، 

 . انتهى.(6) فهو أبلغ من اللسان هبذه احليثية(

                                                             
جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة والقاعدة االصولية هي )درء املفاسد أوىل من جلب املنافع( جملة األحكام العدلية،  (1)

 ( 30العثامنية، املحقق: نجيب هو آويني، نور حممد، كارخانه  ار تإكتب، آرام باغ، كراتيش الامدة)

اإلمام الفقيه املحدث األصويل املفرس نور الدين عيل بن سلطان بن حممد اهلروي املكي احلنفي املعروف بالقارئ وعرف بالقارئ  (2)

نه كان إماما يف القراءات وهو متكلم صويف مؤرخ نحوير أديب. ينظر: رشح مسند أيب حنيفة،املؤلف عيل بن )سلطان( حممد، أل

م: 1985 -هـ 1405لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت1014أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري)ت 

1/12  

ح سنن أيب داود، حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف احلق، الصديقي، العظيم ينظر: عون املعبود رش (3)

 10/268هـ: 1415بريوت، الطبعة: الثانية،  –هـ(، دار الكتب العلمية 1329آبادي )ت 

له كتاب رشح العقائد  ه اهلل.وهو املحقق جالل الدين حممد بن أسعد بن حممد بن عبد الرحيم بن عيل الصديقي الدواين رمح (4)

حممد بن حممد بن حممد بن أمحد البديري احلسيني، الدمياطير األشعري  -العضدية. ينظر: اجلواهر الغوايل فيذكر األسانيد العوايل 

، أبو حامد )املتوىف:  مس الدين ، تفسري املنار )تفسري القرآن احلكيم(حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد ش1/82هـ( 1140الشافعير

 8/194هـ(، اهليئة املرصية العامة للكتاب: 1354بن حممد هباء الدين بن من ال عيل خليفة القلموين احلسيني )ت

يلُّ اهلل، املحدث (5) هو الشيخ أمحد املعروف بشاه ويل اهلل بن عبد الرحيم، الفاروقي الدهلوي اهلندي، أبو عبد العزيز،امللقب شاه و 

ثني. من أهل دهلي باهلند. زار احلجاز سنة 1176ة اهلل البالغة)تالدهلوي صاحب كتاب حج  1143هـ(، فقيه حنفي من املحدر

 1/149ـ، له مصنفات. ينظر: األعالم، للزركيل:  ـه1145 -

عبد اهلل  مل أعثر عىل الكتاب وال مؤلفه فيام اطلعت عليه من املصادر. ينظر النص يف: تفسري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن، أبو (6)

القاهرة، الطبعة:  –هـ(،دار الكتب املرصية 671حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي)ت 

هـ(، دار 775، اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص رسا  الدين عمر بن عيل النعامين )ت 122/ 20م: 1964 -هـ 1384الثانية، 

، الرتاتيب اإلدارية، 8/245، نيل االوطار: 20/416م 1998-هـ  1419لبنان، الطبعة: األوىل،  بريوت / -الكتب العلمية 

 . 1/109نظام احلكومة النبوية، الشيخ عبد احلي الكناين، دار الكتب العلمية، بريوت ـلبنان: 



  

 اهلل تعاىل عنه أنَّه قال:)جنبوهن الكتابة وال تسكنوهن الغرف( كام يف روضة األخبار وقد روي عن عمر ريض  

، وعن ابن عباٍس ريض اهلل عنهام وعائشة ريض اهلل عنها مسنداً مرفوعاً )ال تعلموهن الكتابة (1)منتخب ربيع األبرار

 (2)وعلموهن الغزل وسورة النور(. 

، (5)، ونقله العالمة القرطبي(4)ي يف شعب اإليامن بسنٍد صحيٍح والبيهق (3)رواه احلاكم يف املستدرك

 ، (9)واخلطيب الرشبيني    (8)، والسيوطي (7)، والبغوي(6)والواحدي

                                                             
هـ(، دار القلم العريب،  940)ت اخلطيبروض األخيار املنتخب من ربيع األبرار، حممد بن قاسم بن يعقوب احلنفي حمي الدين بن  (1)

  289هـ: ص 1423، 1حلب، ط/

ال ))واحلديث نصه يف املستدرك، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت قال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  (2)

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  وقال:تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة يعني النساء وعلموهن املغزل وسورة النور(( 

هـ(، دار الكتب 405املستدرك عىل الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري املعروف )ت  ينظر:

مي املعجم األوسط، سليم بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخ  2/430م:1990 –هـ 1411بريوت، الطبعة: األوىل،  –العلمية 

 6/34القاهرة:  –هـ(، دار احلرمني 360الشامي، أبو القاسم الطرباين )ت

، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع. ينظر: الدر املنثور، 2/396أخرجه احلاكم:  (3)

 6/124وت ـلبنان: هـ(، دار الفكر، بري 911املؤلف عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي)ت 

هـ ـ 1423، 1هـ(، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع ـ السعودية ـ الرياض. ط 458، امحد بن احلسني بن عيل البيهقي)ت اإليامنشعب  (4)

 ، قال البيهقي عنه: وهذا اإلسناد منكر. 90 /4م:2003

 20/120اجلامع ألحكام القرآن : تفسري القرطبي  (5)

(ـ دار الكتب ـه468تفسري القران الكريم ابو احلصن عيل بن امحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي)ت التفسري الوسيط يف  (6)

  3/302م: 1994هـ ـ 1415، 1العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

، 4والتوزيع، طهـ(، دار طيبة للنرش  510تفسري البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القران، أبو حممد احلصني بن مسعود البغوي )ت  (7)

 6/68م: 1997هـ ـ 1417

 6/124الدر املنثور:  (8)

الرسا  املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم وبناء احلكيم اخلبري، شمس الدين حممد بن نارص اخلطيب الرشبيني  (9)

 2/645هـ،  1285هـ(، مطبعة بوالق ـ القاهرة  977الشافعي)ت 



 
 

    

، والقارئ، واملحدث الدهلوي، وغريهم وسكتوا عنه وسكوهتم مع أهنم أئمة الفروع واألصول إمارة (1)واملناوي

لتأمل فيه، والتحقيق واإلفتاء بام يناسب الوقت، ويليق ليظهر احلق األخذ والقبول، واملأمول من جنابكم ا

 والصواب.

ويرتفع النزاع والواقع يف هذا الباب بسبب أنَّ بعض  ار بلدنا لام رأى بنات النصارى واليهود واملجوس 

ل اإلسالم أيضًا ليرصنَّ أ [ واحلساب، أراد بجهله أْن يعلم بنات أه2وكفار اهلنود يتعلمن يف املدارس الكتابة ] ورقة 

، فبنى مدرسة للبنات حترض فيها الصغريات والكبريات املراهقات، بل بعض البالغات عىل ما سمعنا من بعض  مثلهنَّ

الثقات، ويتعلمن احلساب والكتابة، وقليالً من الفقه، وشيئاً من القصص واحلكايات، ومعلموهنَّ األجانب 

ع بعض العلامء عنها سداً لباب الفساد، فأخذته العزة وزاد يف املداد، فاستفتى البالغون من شبان هذا الزمان، شنر 

، بل باستحباهبا إْن مل تفض اىل الفساد، وهو بمفهومه  بعض العلامء املتهورين، فأفتى واحلالة هذه بجواز الكتابة هلنَّ

 يدل عىل اجلواز مع الفساد، واهلل تعاىل اهلادي إىل طرق اهلداية والرشاد.

م أحلقهام بقوله: احلمد هلل وحده، ما قول ساداتنا العلامء واألعالم دام فضلهم فيمن فرس هذه اآليات األربع ث

ڈژ ژ ڑ چ ، وقوله تعاىل(2)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀڀچ وهي قوله تعاىل:

، وقوله (4)چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ  ، وقوله تعاىل(3)چڑ   

هبذا التفسري، وهو أنَّ املراد هبذه اآليات األربع تعليم الكتابة. واحلكم  (5)  چڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑ چ تعاىل

يف ذلك يشمل الذكر واألنثى، وإنَّ تعليم البنات الكتابة جائز بدليل هذه اآليات. فهل تفسري هذه اآليات هبذا املعنى 

                                                             
ي زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تا  العارفني بن عيل بن زين العابدين أحلدادي ثم املناوي الشيخ عبد الرؤوف املناو (1)

هـ( صاحب كتاب فيض القدير رشح اجلامع الصغري خر  أحاديث تفسري البيضاوي وقال يف كتاب أوله: 1031القاهري )املتوىف: 

ينظر: تفسري البيضاوي )أنوار  "الساموي بتخريج أحاديث البيضاويالفتح "اهلل أمحد أن جعلني من خدام أهل الكتاب، وسامه 

هـ(، دار إحياء الرتاث 685التنزيل وأرسار التأويل(، نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )ت: 

  1/20هـ: 1418 -بريوت، الطبعة: األوىل –العريب 

 282سورة البقرة: من اآلية  (2)

 1سورة ن: اآلية  (3)

 1،2،3،4سورة الرمحن: اآليات  (4)

  4،3سورة العلق: اآلية (5)



  

ذا املعنى، وأفتى بذلك إذا مل صواب، أم فيه أدنى مقاربة ؟ وما يرتتب من احلكم رشعًا عىل من فرس هذه اآليات هب

يكن األمر كذلك ؟ وما عىل من كان سبباً يف إ هار هذه الفتوى ونرشها، ومن كان معينًا هلم؟ أفتونا ولكم األجر 

 اجلزيل من املوىل اجلليل. انتهى كالم السائل.

 ٍة.فأقول ومنه سبحانه استمد التوفيق يف البدء واملآل: الكالم عىل هذا يف فصلني وخامت

.  الفصل األول: فيام استدل به املجوزون لتعليمها هلنَّ

 الفصل الثاين: فيام استدل به الامنعون لتعليم الكتابة للنساء.

 اخلامتة: يف تصحيح أدلة الطرفني والتوسط والتفصيل املحمودين.

  



 
 

    

ي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال استدل املجوزون بوجوه منها ما أخر  أبو داود، واحلاكم وصححه أنَّ النب

، والنملة قروٌح ختر  يف اجلنب من (2) : ))علمي حفصة رقية النملة كام علمتها الكتابة(((1)للشفاء بنت عبد اهلل

 ،(3)البدن  ب [ 2]ورقة 

 

                                                             
الشفاء بنت عبد اهلل بن عبد شمس بن خلف القرشية العدوية، ام سليامن بن أيب خثمة، أسلمت وهي من املبايعات ومن املهاجرات  (1)

يه وسلم يقيل عندها وكانت ترقى من النملة. ينظر: أسد األول، كانت من عقالء النساء وفضالئهن وكان رسول اهلل صىل اهلل عل

الغابة يف معرفة الصحابة، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين 

 7/162م: 1994 -هـ 1415هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 630ابن األثري)ت

واحلديث بنصه عن صالح بن كيسان عن أيب بكر بن سليم ابن أيب حثمة عن الشفاء بنت عبد اهلل قالت: دخل علينا النبي صىل اهلل  (2)

أال تعلمني هذه رقية النملة كام علمتيها الكتابة((. سنن أيب داود سليامن بن األشعث بن )) عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال يل:

ْستاين )ت  إسحاق بن بشري بن جإ ، سنن النسائي 4/11بريوت:  –هـ(، املكتبة العرصية، صيدا 275شداد بن عمر واألزدي السِّ

بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ(، مؤسسة الرسالة 303الكربى، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيبب بن عيل اخلراساين، النسائي )ت

بو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أ7/75م  2001 -هـ  1421

، املعجم الكبري، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري 45/46م: 2001 -هـ 1421هـ(، مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل، 241)ت

، واحلديث 24/313الثانية: القاهرة، الطبعة:  –هـ(، دار النرش: مكتبة ابن تيمية 360اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين)ت 

رجاله ثقات رجال الشيخني غري إبراهيم بن مهدي فمن رجال أيب داود وقد وثقه أبو حاتم وابن قانع وذكره ابن حبان يف الثقات 

 وقال ابن معني: كان رجال مسلم إال أراه يكذب و نقل العقييل عن ابن معني قوله: جاءنا باملناكري وقال األزدي: له عن عيل بن

مسهر أحاديث ال يتابع عليها وقال احلافظ يف التقريب:مقبول. والشفاء بنت عبد اهلل روى هلا البخاري يف األدب املفرد وأبو داود 

، وهذا احلديث سكت عنه املنذري 6/372وقد اختلف يف وصله وإرساله، ينظر مسند اإلمام األمحد تعليق شعيب االرنؤوط: 

ورجال إسناده رجال الصحيح إال إبراهيم بن مهدي البغدادي املصيصيوه وثقة وأخرجه أمحد يف  ثم بن القيم يف تعليقات السنن

  10/267مسنده واحلاكم وصححه، ينظر عون املعبود: 

 267 /10ويف احلديث داللة عىل جواز تعليم النساء الكتابة، ينظر عون املعبود:

ب بمرتىض، ، تا  العروس من جواهر الق11/680ينظر لسان العرب: (3) اق احلسيني، امللقر د بن عبد الرزر د بن حممر اموس، حممر

بيدي )ت   31/38هـ(، دار اهلداية: 1205الزَّ



  

كانا يكتبان الكتاب ، أنَّ احلائض واجلنب أذا (2)، ومنها ما ذكره يف خزانة املفتني(1)ورقيتها يشٌء كانت تستعمله النساء 

يف الطبقات يف ترمجة عالء الدين  (3)الذي يف بعض سطوره آية القرآن، يكره هلام ذلك ومنها ما ذكره الكفوي

زوجة أيب بكٍر، وكانت تفقهت عىل أبيها، وعد املجيز مجلة من  (5_ )فاطمة الفقيهة  -أنَّه كانت له ابنة ( 4)السمرقندي

                                                             
النملة قروح ختر  يف اجلنبني، ويقال إهنا ختر  أيضًا يف غري اجلنب ترقيف تذهب بإذن اهلل عز وجل، ويف احلديث دليل عىل أن  (1)

ظر معامل السنن، وهو رشح سنن أيب داود: أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب تعليم الكتابة للنساء غري مكروه. ين

 4/227م: 1932 -هـ. 1351حلب، الطبعة: األوىل –هـ(، املطبعة العلمية388البستي املعروف باخلطايب )املتوىف: 

م(، فقيه حنفي، ألف خزانة املفتني  1345 -هـ  746خزانة املفتني يف فروع احلنفية للشيخ حسني بن حممد بن حسني السمعاين) (2)

، 1/703. كشف الظنون: 1/314هـ. ينظر هدية العارفني:  740وكان يف اوله )احلمد هلل محد الشاكرين...( وفرغ منها سنة 

 2/256األعالم، للزركيل: 

أعالم األخبار من فقهاء مذهب النعامن  ه(،ـ له كتاب يف الطبقات سامه 990حممود بن سليامن الكفوي احلنفي من القضاة )ت  (3)

 2/1473، كشف الظنون: 2/413املختار يف طبقات احلنفية. ينظر: هدية العارفني 

هو اإلمام عالء الدين حممد بن امحد ابو بكر عالء الدين السمرقندي، شيخ فاضل جليل القدرمن أشهر كتبة حتفة الفقهاء، أشهر  (4)

 1/328اين صاحب كتاب بدائع الصنائع وهو رشح لكتاب حتفة الفقهاء. ينظر: تا  الرتاجم:تالميذه اإلمام أبو بكر الكاس

فاطمة بنت حممد بن أمحد السمرقندي، عاملة فاضلة وفقيهة وحمدثة ذات خط مجيل أخذت العلم عن أبيها وعن مجلة من الفقهاء،  (5)

واحلديث وعارصت امللك العادل نور الدين الشهيد  وأخذ عنها كثريون وتصدرت التدريس وألفت مؤلفات عديدة يف الفقه

هـ، واستشارها يف بعض أموره الداخلية وسأهلا بعض املسائل الفقهية أنعم عليها، وقال ابن العديم: حكى  569املتوىف سنة 

ها عالء الدين والدي: أهنا كان تتنقل املذهب احلنفي نقال جيدا تزوجها الكاساين صاحب بدائع الصنائع الذي رشح كتاب أبي

السمرقندي التحفة السمرقندية الذي سامه البدائع فجعله مهرا هلا وكان زوجها الكاساين ربام هيم يف الفتيا فرتده إىل الصواب وتعرفه 

وجه اخلطأ يف رجع إىل قوهلا، وقال: وكانت تفتي وكان زوجها حيرتمها ويكرمها وكانت الفتوى أوال خير  عليها خطها وخطأ 

هـ(، 775نظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش، أبو حممد، حميي الدين احلنفي)ت ي بيها،

، الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور،زينب بنت عيل بن حسني بن عبيد اهلل بن حسن بن 2/277كراتيش  –مري حممد كتب خانه 

، 1/367هـ:.1312هـ( املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة: األوىل، 1332لعاميل )ت إبراهيم بن حممد بن يوسف فواز ا

، وينظر يف ترمجتها أيضا عىل 2/588م:2007 -هـ1428الطبعة العارشة،  -عودة احلجاب، حممد أمحد إسامعيل املقدم، دار طيبة 

 http://www.islam-love.com/ar/topic/1املوقع 



 
 

    

ض رواة احلديث املروي عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها يف املنع من تعليم الكتابة النساء الكاتبات، وطعن يف بع

 (1)هلنَّ 

املجوز للتعليم ناقال عن ابن اجلوزي قال: قال ابن ( 2)قال الشيخ األجل  يرز احلي من الليل اللكنوي عبد احلي

حدثنا  (5)دثنا حييى بن زكريا بن يزيد الدقاقح(4)حممد بن عمرو أنبأنا حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم  (3)حبان أنبأنا

عن ابيه عن عائشة  (8)عن هشام بن عروة(7)حدثنا شعيب بن اسحق الدمشقي (6)حممد بن إبراهيم أبو عبد اهلل الشامي

                                                             
 من هذا البحث  (ينظر ص سبق ختريج احلديث (1)

، 3/290هـ(، ومن مؤلفاته الفوائد البهية يف تراجم احلنفية. ينظر:األعالم للزركيل:1304عبد احلي )اللكنوي( حممد عبد احلي )(2)

8/328 

 10/369)أنبأنا( أثبتناها من سند احلديث. ينظر عون املعبود:  (3)

،وهو: عمدة املحدثني يف هذا الفن. له كتاب الثقات. ينظر: كشف 345ملتوىف: سنة هو احلافظ: حممد بن حبان البستي، اابن حبان  (4)

الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنيطيني املشهور باسم حاجي خليفة أو احلا  خليفة 

  3/1407م 1941بغداد، تاريخ النرش: -هـ(، مكتبة املثنى1067)املتوىف: 

يى بن زكريا بن يزيد الدقاق، روى عن: أمحد بن إبراهيم املوصيل، وغريه، وعنه: حممد بن خملد، وأبو بكر الشافعي. ينظر: تاريخ حي (5)

اْيامز الذهبي )ت:  هـ(، دار الكتاب 748اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ق 

 21/329م:  1993 -هـ  1413طبعة: الثانية، العريب، بريوت، ال

ابو عبد اهلل الشامي حممد بن إبراهيم الشامي منكر احلديث ومن الوضاعني، قال الذهبي قال الدار قطني كذاب، وقال بن عدي  (6)

ب بن إسحاق عنه عامة أحاديثه غري حمفو ة، قال بن حبان ال حيل الرواية عنه إال عند االعتبار كان يضع احلديث وروي عن شعي

شام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا وال تعلموهن الكتابة انتهى، وقال بن اجلوزي يف العلل املتناهية هذا احلديث ال يصح 

 10/268عون املعبود: حممد بن إبراهيم الشامي. ينظر:

إنه ولد: سنة تسعني ومائة. سمع: زيد بن حييى ، موىل قريش، يكنى أبا حممد. مل يلحق السامع من أبيه، فشعيب بن اسحق الدمشقي (7)

تويف سنة  وعنه: النسائي، وابن جوصا، وأبو الدحداح، وله شعر جيد. بن عبيد، وأبا املغرية احلميص، وأبا اليامن، وأمحد بن خالد.

اْيامز شمس الدين أبو عبد اهلل حممد  قال أبو حاتم: صدوق. ينظر: سري أعالم النبالء، أربع وستني ومائتني. بن أمحد بن عثامن بن ق 

 10/27م:2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -هـ(، دار احلديث748الذهبي )ت 

هـ( تابعي، من أئمة احلديث. من علامء " املدينة " ولد  146 - 61هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القريش أألسدي، أبو املنذر:) (8)

ا. ودخل بغداد، وافد أعىل املنصور العباو، فكان من خاصته. وتوفيقها. روى نحو وعاش فيها. وزار الكوفة فسمع منه أهله

 8/87اربعمئة حديث. وأخباره كثرية. ينظر:األعالم، للزركيل: 



  

قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم:))ال تسكنوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل 

، وقد ذكر (2)، ثم قال: قال ابن اجلوزي: ال يصح حممد بن إبراهيم الشامي، كان يضع احلديث(1)(( وسورة النور

، والعجب كيف خفي عليه أمره، وقال السيوطي بعد نقل كالم ابن اجلوزي قلت: (3)احلاكم هذا احلديث يف صحيحه

و عيل احلافظ حدثنا حممد بن حممد بن احلاكم ما أخرجه من طريق هذا الوضاع حتى يتعجب منه، بل قال: أنبأنا أب

، وأخرجه البيهقي (4)سليامن حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك حدثنا شعيب بن اسحق، فذكره وقال: صحيح اإلسناد

، أنبأنا أبو احلسن حممد بن حسن (5)يف شعب اإليامن عن احلاكم من هذا الطريق، ثم قال: أنبأنا ابو نرص بن قتادة

، حدثنا حممد بن إبراهيم الشامي حدثنا شعيب بن اسحق، فذكره بإسناده نحوه، وهذا (7)طني، حدثنا م(6)الرسا 

، فأفاد أنَّ طريق حممد بن إبراهيم هي املنكرة، وأنه بغري هذا اإلسناد ليس (8)هبذا اإلسناد منكر، هذا كالم البيهقي 

                                                             
 سبق خترجيه  (1)

ـ(، إدارة العلوم ه597ينظر: العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، مجال الدين أبو الفر  عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت  (2)

، ومل يرو هذا احلديث عن هشام إال شعيب بن اسحق 1/119م: 1981هـ/140األثرية، يف صل آباد، باكستان، الطبعة الثانية، 

وتفرد به حممد بن إبراهيم الشامي حدثنا حممد بن عبد اهلل احلرضمي ويف سند احلديث حممد بن إبراهيم الشامي منكر احلديث ومن 

، فيض القدير رشح اجلامع الصغري،زين الدين حممد املدعو بعبد 6/34ال القرطبي كذاب ينظر: املعجم الوسيط الوضاعيني وق

، جممع الزوائد ومنبع 3/244هـ: 1356مرص، الطبعة: األوىل،  –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031الرؤوف املناوي )ت 

هـ،  1414هـ(، مكتبة القدو، القاهرة، عام النرش: 807م اهليثمي )ت الفوائد، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سلي

  10/268عون املعبود:  4/93م: 1994

 .2/430املستدرك عىل الصحيحني:  (3)

 10/269، عون املعبود: 2/430املستدرك عىل الصحيحني: (4)

 مل أجد له ترمجة فيام لدي من مصادر  (5)

، حممد بن احلسن بن أمحد بن إسامع(6) ي 
مإ يل أبو احلسن الرسا ، كان شديد االجتهاد يف العبادة وكان صىل حتى أقعد، ثم بكى حتى ع 

هـ(، دار الكتب 597ينظر: املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، مجال الدين أبو الفر  عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت 

 14/251م: 1992 -هـ 1412العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 

، تاريخ اإلسالم: 11/28حممد بن عبد اهلل بن سليامن، احلافظ أبو جعفر احلرضمي الكويف مطني. ينظر: سري أعالم النبالء، للزركيل  (7)
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 478ـ  2/477شعب اإليامن للبيهقي:  (8)



 
 

    

ذا حديث صحيح اإلسناد، بل عبد الوهاب بمنكر، نعم، قال احلافظ ابن حجر يف األطراف بعد ذكر قول احلاكم: ه

( 2)، وقد تابعه حممد بن إبراهيم الشامي عن شعيب بن اسحق وحممد بن إبراهيم رماه إبراهيم بالوضع.(1)مرتوك

 انتهى.

أ[ ثم قال الشيخ عبد احلي متع اهلل املسلمني بطول بقاءه: إنَّ حديث النهي بجميع طرقه غري قابل  3]ورقة

ديث حفصة ال يدل عىل االختصاص هبا، بل يشملها ويشمل غريها من النساء، ويستفاد منه لالحتجا ، وأن ح

 انتهى. (3) جواز التعليم، بل يستحب عند احلاجة هلنَّ 

واستدل غريه من العلامء املجيزين يف فتاوهيم بأدلة ال تصلح لالعتصام يف ميدان اخلصام فلذا رضبت صفحا    

اآليات األربع التي نقلها السائل عن أحد املجيزين وسوف نذكر ما ذكره العلامء فيها عن ذكرها األقالم، ومن ذلك 

 بعون امللك املعني. 

، وأن حديث عائشة ريض اهلل (4)فخالصة كالم املجيزين أنَّ تعليم الكتابة هلنَّ جائز بدليل حديث الشفاء    

بعض األحيان، وقيده بعضهم بقوله إالر إذا أفىض إىل ، رواته بجميع طرقه مطعونون، بل التعليم مستحب يف (5)عنها 

مفسدٍة كبريٍة الشأن، فكتبوا يف ذلك الفتاوى، وطبعوها، واىل املاملك اإلسالمية أرسلوها مرصين عىل فتح أبواب 

املكاتب للنسوان، ورادرين ملن عارضهم يف ذلك بالقلم واللسان، ونافني للفساد ومؤملني للخري والسداد واهلل 

 حانه أعلم بالصواب.سب

 

 

                                                             
هـ(، دار 1250اين )املتوىف:، الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة، حممد بن عيل بن حممد الشوك10/269عون املعبود:(1)

 1/126الكتب العلمية، بريوت ـلبنان: 

هـ(، 852ينظر: إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت  (2)

 -هـ 1415ة النبوية)باملدينة(، الطبعة: األوىل، ومركز خدمة السنة والسري –جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف )باملدينة( 

 . 17/344م: 1994

 . 1/110ينظر: الرتاتيب اإلدارية نظام احلكومة النبوية:  (3)

 سبق خترجيه  (4)

 سبق خترجيه  (5)



  

استدل الامنعون لتعليمهنَّ بأموٍر، منها احلديث الذي رواه السيوطي يف الدر املنثور قال: أخر  ابن مردويه،    

والبيهقي يف شعب اإليامن عن عائشة ريض اهلل تعاىل عنها ))ال تنزلوهنر الغرف وال تعلموهنر ـ يعني النساء ـ الكتابة 

 انتهى.  (1)الغزل وسورة النور((. وعلموهن

واخلطيب الرشبيني يف تفسريه  (2)وذكره أيضاً يف األجر اجلزل يف الغزل، وذكره يف معامل التنزيل آخر سورة النور

ويف غري ذلك من الكتب ، (6)ورشح رشعة اإلسالم مفتاح اجلنان ، (5)، وخمترص ربيع األبرار(4)والقرطبي وأمجل، (3)

ومنها أنَّ حديث الشفاء خاٌص بزوجات النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم، وال يقاس  (7)فسريية والفقهيةاحلديثية والت

، ومنها ما هو مذكور يف كالم السائل من منعهنَّ من حضور املساجد، وأنَّ درء املفاسد مقدٌم عىل  عليهنَّ غريهنَّ

املقال، وإعادة القيل والقال، فهو لدى حصول املراد  جلب املصالح، كام حرر يف السؤال، فال حاجة إىل التطويل يف

 يوجب املالل فتذكر وميرز احلال.

  

                                                             
 سبق خترجيه  (1)

 6/86تفسري البغوي:  (2)

 2/645الرسا  املنري للخطيب الرشبيني:  (3)

 20/201تفسري القرطبي:  (4)

 289خمترص ربيع االبرار:ص  (5)

هـ(، من علامء األفاضل تصانيفه بالعربية. كان  931مفاتيح اجلنان يف رشح رشعة اإلسالم للشيخ يعقوب بن عيل الربوسوي )ت(6)

لتدريس يسمى " يعقوب بن سيد عيل " توىل التدريس يف " بورسة " ثم يف " آيدين " ففي " أدرنة " وويل القضاء هبذه. ثم أعيد ل

. معجم 8/201مدة. وتقاعد عن العمل. ومات راجعا من احلج، يف " بركة احلا  " بمرص. من كتبه ". ينظر: األعالم للزركيل: 

كتاب نفيس كثري الفوائد للشيخ حممد بن أيب بكر املفتي ابن إبراهيم اجلرغي الواعظ عرف  ورشعة اإلسالم 13/251املؤلفني:

فتي أهل بخارى أصله من قرية يقال هلا جزغ إمام فاضل فقيه واعظ أديب شاعر ورع حسن السرية من بإمام زاده قال السمعاين م

 1/253، تا  الرتاجم: 2/36أهل اخلري والدين سمع أبا الفضل. ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية: 

 17ـ16 /6نيل االوطار:  (7)



 
 

    

حينام سئل  (1)ب [إْن شاء اهلل تعاىل أوالً ما أجاب به العالمة ابن حجر اهليثمي الشافعي 3نذكر فيها ] ورقة 

 عن ذلك، ثم نذكر ما يتعلق بكالم املتخاصمني وزبدة ما هنالك.

يف الفتاوى احلديثية الشهرية بخامتة الفتاوى ما نصه: سئل رمحه اهلل تعاىل ما حكم تعليم النساء الكتابة ؟ قال 

ضعيٌف؟ فأجاب بقوله: هو  (3)هل هو صحيٌح أو، (2)ففي وسيط الواحدي أول النور ما يدل عىل عدم االستحباب 

ىل عنها أنَّ النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال: صحيٌح، فقد روى احلاكم وصححه البيهقي عن عائشة ريض اهلل تعا

أي: لام فيها من ( 4)))ال تنزلوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة ـ يعني النساء ـ وعلموهن الغزل وسورة النور((

 (5)دبرها.األحكام الكثرية املتعلقة هبنَّ املؤدى حفظها، وعلمها إىل غاية حفظهنَّ عن كل فتنٍة وريبٍة كام هو  اهر ملن ت

رواه احلكيم الرتمذي عن ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه، أنَّ النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال: ))ال تسكنوا 

 (6) نساءكم الغرف وال تعلموهنر الكتابة((.

                                                             
 974ت  (اهليتمي السعدي األنصاري،شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس ابن حجر اهليتمي أمحد بن حممد بن عيل بن حجر (1)

هـ( فقيه باحث مرصي، مولده يف حملة أيب اهليتم )من إقليم الغربية بمرص( وإليها نسبته.والسعدي نسبة إىل بني سعد من عرب 

( و )اجلوهر املنظم( -األرب يف فضائل العرب  الرشقية )بمرص( تلقى العلم يف األزهر، ومات بمكة. له تصانيف كثرية، منها )مبلغ

( و )الفتاوي -( يف فقه الشافعية، و )اخلريات احلسان يف مناقب أيب حنيفة النعامن -رحلة إىل املدينة، و )حتفة املحتا  لرشح املنها  

 1/234( ينظر: األعالم للزركيل: -اهليتمية أربع جملدات، و )رشح مشكاة املصابيح للتربيزي 

  1/51، الرتاتيب اإلدارية: 3/302تفسري الوسيط للواحدي:  (2)

 يف املخطوط )أم(  (3)

 سبق خترجيه  (4)

هـ(، 974الفتاوى احلديثية، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس)ت (5)

  51 /1، الرتاتيب اإلدارية:1/62دار الفكر:

هـ(، دار اجليل 320للشيخ حممد بن عيل بن احلسن بن برش، أبو عبد اهلل، احلكيم الرتمذي )ت نوادر األصول يف أحاديث الرسول  (6)

  1/193الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي: ، 3/83: بريوت –



  

ن وأخر  احلكيم الرتمذي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنَّه قال:))مرر لقامن عىل جارية يف الكتراب فقال: مل

، وحينئٍذ فيكون فيه إشارٌة إىل علة النهي عن الكتابة، وهي أنَّ املرأة إذا (1) يصقل هذا السيف، أي: حتى يذبح به((

 (2)تعلمتها توصلت هبا إىل أغراٍض فاسدٍة.

وأمكن توصل الفسقة إليها عىل وجه أرسع وابلغ من توصلهم إليها بدون ذلك ؛ ألنَّ اإلنسان يبلغ بكتابته يف 

اضه اىل غريه ما ال يبلغه برسوله ؛ وألنَّ الكتابة أخفى من الرسول، فكانت أبلغ يف احليلة، وأرسع يف اخلداع أغر

واملكر، فألجله عربر عن املرأة بعد الكتابة بالسيف الصقيل الذي ال يمر عىل يشء إال قطعه برسعة، كذلك هي بعد 

إىل إجابته إليه عىل أبلغ وجٍه، وأرسعه، ثم ما مرر من األحاديث  الكتابة تصري ال يطلب منها يشء إال كان فيها قابلية

ختصص حديث ابن النجار عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنَّ رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال:))من 

ة والسالم:))أْن ، فقوله عليه الصال(3)حق الولد عىل والده أْن يعلمه الكتابة وأْن حيسن اسمه وأْن يزوجه إذا بلغ((

 (4) يعلمه الكتابة(( خاص بالولد الذكر.

وأعلم أنَّ النهي عن تعليم النساء الكتابة ال ينايف طلب تعليمهنَّ القرآن، والعلوم واآلداب ؛ ألنَّ يف هذه مصالح 

إال أنَّ فيها خشية أ [ يتولد عليها، بخالف الكتابة، فإنَّه وإْن كان فيها مصالح،  4عامة من غري خشية مفاسد ] ورقة 

 (5) مفسدة، ودرء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.

  

                                                             
 1/62اهليتمي:  ، الفتاوى احلديثية البن حجر16/122، كنز العامل 3/21نوادر األصول يف أحاديث الرسول  (1)

  51 /1الرتاتيب اإلدارية (2)

هـ(، ضبط نصوصه وخر  أحاديثه: فريق من الباحثني 911جامع األحاديث،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت  (3)

سنن األقوال ، كنز العامل يف 1/62، الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي 9/324بإرشاف د عيل مجعة )مفتي الديار املرصية(:

هـ(، مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة، 975واألفعال،عالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري اهلندي )ت 

 16/625م:1981هـ/1401

 1/62الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي: (4)

 املصدر نفسه  (5)



 
 

    

، عن عيل كرم اهلل وجهه أنَّ (3)، وابن النجار(2)، والديلمي(1)وأخر  أبو نرص عبد الكريم الشريازي يف فوائده

بِّ أهل ب بِّ نبيكم، وح  يته، وقراءة القرآن، النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: ))أدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال: ح 

 (4) فإنَّ محلة القرآن فيظل اهلل يوم ال  ل إال  له مع أنبيائه و أصفيائه((.

                                                             
اهلل الشريازي ثم اهلندي الكجرايت، أحد العلامء املربزين يف التاريخ عبد الكريم الشريازي الشيخ العالمة عبد الكريم بن عطاء (1)

والرجال والعلوم احلكمية، قدم اهلند يف عهد حممود شاه الكبري، وصنف الطبقات املحمودية يف التاريخ، بدأ فيها من خلق آدم إىل 

بمنفي تاريخ اهلند من األعالم(، عبد احلي بن  سنة مخس عرشة وتسعامئة، ينظر: نزهة اخلواطر وهبجة السامع والنوا ر)اإلعالم

هـ،  1420بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل،  -هـ(،دار النرش: دار ابن حزم 1341فخر الدين بن عبد العيل احلسني الطالبي )ت 

 4/372م: 1999

ابة. ينظر تقريب التهذيب، أبو الفضل هو عبد اهلل ابن فريوز الديلمي أخو الضحاك ثقة من كبار التابعني ومنهم من ذكره يف الصح(2)

: 1986 – 1406سوريا، الطبعة: األوىل،  –هـ(، دار الرشيد 852أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين)املتوىف: 

1/317  

روف بابن النجار األديب حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهلل ابن حماسن احلافظ حمب الدين أبو عبد اهلل البغدادي املع-ابن النجار (3)

صنف من الكتب أخبار املشتاق إىل إخبار العشاق.  ثالث وأربعني وستامئة. 643وتوىف سنة  578املورخ الشافعي ولد سنة 

انساب املحدثني.يتاريخ مدنية اإلسالم يف الذيل عىل تاريخ اخلطيب يف ثالثامئة جزء.جنة النا رين يف معرفة التابعني.العقد القائق 

عيون أخبار الدنيا وحماسن تواريخ اخلالئق.العوايل يف احلديث.القمر املنري يف املسند الكبري ذكر فيه كل صحايب وماله من يف 

 2/122احلديث. ينظر هدية العارفني 

امعيل بن سليم ، إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إس1/225فيض القدير  (4)

 -هـ 1420هـ(، دار النرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة: األوىل، 840بن قايامزبن عثامن البوصريي الكناين الشافعي )ت: 

هـ(، 911، الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، عبد الرمحن بن أيب بكر،جالل الدين السيوطي )ت 8/185م: 1999

، وقال املناوي: ضعيف الن فيه صالح بن األسود له 1/57م:2003 -هـ1423وت / لبنان، الطبعة األوىل، بري -دار الفكر

مناكري، ينظر: كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، إسامعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين الدمشقي،أبو الفداء )ت 

، وقال األلباين ضعيف جدا. ينظر: سلسلة األحاديث 1/74: م2000 -هـ 1420هـ(،املكتبة العرصية، الطبعة: األوىل، 1162

الضعيفة واملوضوعة وأثره السيئ يف األمة، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلا  نوح بن نجايت بن آدم، األشق ودري 

م: 1992هـ / 1412ىل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األو –هـ(، دار النرش: دار املعارف، الرياض 1420األلباين )ت

5/181 



  

فإْن قلت: أخر  أبو داود عن الشفاء بنت عبد اهلل قالت: دخل عيلَّ النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنا عند حفصة، 

ْقي ة النملة كام علمتيها الكتابة((. فقال يل:))علميها ر 
 (2)وهذا يدل عىل حظه تعليمهنَّ الكتابة.، (1)

ليس فيه داللة عىل طلب تعليم هنا لكتابة، وإنام فيه دليل عىل جواز تعليمهنَّ الكتابة، ونحن نقول به،  قلت:

ا لنهي عنه تنزهياً لام تقرر من املفاسد املرتتبة عليه، واهلل تعاىل أعلم انتهى بحروفه.  (3)وإنام غاية األمر فيه أنَّ

ما نصه:وعن الشفاء  (5)يف كتابه منتقى األحكام جد شيخ اإلسالم( 4)ال العالمة أبو الربكات عبد السالم وق

دخل عيلر النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال ))أال تعلمني هذه رقية النملة كام  بنت عبد اهلل قالت:

 (7) عىل جواز تعليم النساء الكتابة. انتهى.، وهو دليٌل (6)علمتيها الكتابة((. رواه امحد وأبو داود 

                                                             
 سبق خترجيه  (1)

 1/62الفتاوى احلديثية  (2)

 املصدر نفسه (3)

الشيخ اإلمام العالمة فقيه العرص شيخ احلنابلة جمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلرض بن حممد بن عيل احلراين،  (4)

عمه فخر الدين اخلطيب، وسار إىل بغداد وهو مراهق مع السيف ابن عمه، .تفقه عىل 652وتوىف سنة  590ابن تيمية.ولد سنة 

فسمع من: أيب أمحد بن سكينة، وابن طربزذ يوسف بن كامل، وضياء بن اخلريف وسمع بحران من: حنبل املكرب، وعبد القادر 

ياطي، وأمني الدين ابن شقري، احلافظ.وتال بالعرش عىل: الشيخ عبد الواحد بن سلطان.حدث عنه: ولده؛ شهاب الدين، والدم

وعبد الغني بن منصور املؤذن، وحممد بن حممد الكنجي، والشيخ حممد بن القزاز، والشيخ حممد بن زباطر، والواعظ حممد بن عبد 

 23/291املحسن اخلراط. ينظر: سري أعالم النبالء 

م لإلمام جمد الدين عبد السالم ابن تيمية ، فإنه مجع "املنتقى من أحاديث األحكام انتقاه من األحكام الكربى منتقى األحكا(5)

األحاديث التي يعتمد عليها علامء اإلسالم يف األحكام ، انتقاها من الكتب السبعة.... " اىل آخر كالمه ، ،ويقال إن القايض هباء 

اب سامه نيل األوطار يف رشح الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب السورية وقد رشحه احلافظ الشوكاين اليمنى يف كت

، معجم 1/570منتقى األخبار ويقع يف ثامنية أجزاء كبرية ويعترب أحد أمهات أحاديث األحكام يف اإلسالم. ينظر هدية العارفني:

 هـ(، مكتبة ابن سينا909الكتب، يوسف بن حسنني أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابن املربد احلنبيل )ت 

 3، منتدى شبكة اآللوكة 1/99مرص  –للنرش والتوزيع 

، واحلديث رجال استناده رجال الصحيح. ينظر: فتح الغفار اجلامع ألحكام 45/46، مسند اإلمام امحد: 4/11سنن ايب داود:  (6)

 هـ:1427ة األوىل،هـ(، دار عامل الفوائد، الطبع1276سنة نبينا املختار، احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد الصنعاين )ت 

، وقال األلباين: صحيح. ينظر صحيح اجلامع الصغري وزياداته،أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلا  نوحبن 4/1997

 1/4415املكتب اإلسالمي:  هـ(،النارش:1420نجايت بن آدم، األشقودري األلباين )ت:

 1/99، الرتاتيب اإلدارية 10/367ينظر: عون املعبود  (7)



 
 

    

وقال العالمة الشوكاين يف رشحه نيل األوطار قوله:))كام علمتها الكتابة(( فيه دليٌل عىل جواز تعليم النساء 

 (1) الكتابة.

، فالنهي عن تعليم (2) وأما حديث ))ال تعلموهنر الكتابة وال تسكنوهنر الغرف وعلموهنر سورة النور((

انتهى. بحروفه، فتبني لك أنٍّ حديث الشفاء  (3)بة يف هذا احلديث حممول عىل من خيشى من تعليمها الفساد.الكتا

 صحيٌح.

وحديث عائشة ريض اهلل عنها أخرجه، وذكره مجلة من العلامء، واملحدثني، واملفرسين. كاحلاكم وابن 

يوطي يف الدر املنثور، ويف كتابه اجلزل يف فضيلة والس، (5)والبيهقي يف شعب األيامن، والقرطبي واجلمل، (4)مردويه

الغزل، وابن حجر اهليتمي، والواحدي، والرشبيني، والبغوي، واملال عيل القارئ، وغريهم من غري تضعيف وال رد 

، نعم إنٍّ احلافظ الذهبي طعن يف بعض رواته يف (6)وال طعن بأحد رواته، بل احلاكم صححه، وأخرجه من طريقني 

 (8)يف ترمجة حممد بن إبراهيم الشامي.( 7)امليزان

                                                             
 9/105نيل االوطار للشوكاين  (1)

 سبق خترجيه  (2)

 9/105نيل االوطار للشوكاين  (3)

بن مردويه احلافظ املجود العالمة، حمدث أصبهان، أبو بكر، أمحد بن موسى أبن مردويه بنفور كبن موسى بن جعفر، األصبهاين، ا (4)

مولده يف سنة ثالث وعرشين وثالثامئة. وحدث عن:  س، وغري ذلك.صاحب "التفسري الكبري"، و"التاريخ"، و"األمايل" الثالثامئة جمل

وذكر أبا بكر بن مردويه: هو أكرب من أنند لعيل هو عىل –قال أبو بكر بن أيب عيل  أبيه أيب عمران بحديث سمع: هـمن إبراهيم بن متويه،

 13/77تعه بمحاسنه. األعالم للزركيل: فضله، وعلم هو سريه،و أشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حديثه، أبقاه اهلل، وم

أربع ومائتني وألف.  1204سليم انب ن عمر بن منصور العجيىل املرصي االزهرى الشافعي املعروف باجلمل توىف سنة  –اجلمل  (5)

وقد سمى حاشيته " فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب ". طبعت باسم حاشية اجلمل عىل رشح املنهج وله حاشية 

 1/406ىل رشح الرميل ملنها  النووي. ينظر: هدية العارفني ع

 سبق خترجيه  (6)

، ثامن وأربعني 748ميزان االعتدال، يف نقد الرجال للشيخ لشمس الدين، أيب عبد اهلل بن أمحد الذهبي احلافظ. املتوىف: سنة  (7)

 2/1917ون: وسبعامئة. وهو كتاب جليل، يف إيضاح نقلة العلم النبوي. ينظر كشف الظن

اْيامز الذهبي )ت  (8) هـ(،دار املعرفة 748ينظر: ميزان االعتدال يف نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ق 

، هتذيب التهذيب، أبو الفضل أمحد بن عيل 446ـ 3/445م: 1963 -ه1382الطبعة: األوىل،  لبنان، –بريوت للطباعة والنرش،

 .9/14هـ: 1326هـ(،مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 852أمحد بن حجر العسقالين )ت:  بن حممد بن



  

ب [ وإنٍّ يف تعليم النساء الكتابة يف البالد اهلندية خيشى منها الفساد، كام يستفاد من سؤال السائل،  4] ورقة 

، (1)وأنت تعلم أنٍّ درئها مقدم عىل جلب املصالح، ففي األشباه القاعدة اخلامسة درء املفاسد أوىل من جلب املصالح

ا تعارض مفسدة ومصلحة ق دم دفع املفسدة غالبًا؛ ألنٍّ اعتناء الرشع باملنهيات اشد من اعتنائه باملأمورات، ولذا فإذ

، وروي يف (2) قال صىل اهلل عليه وسلم:))إذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه((

، ومن ثم جاز ترك الواجب رفعا للمشقة، (3) ضل من عبادة الثقلني((الكشف حديث:))لرتك ذرة  ا هنى اهلل تعاىل أف

يف فتاواه، ومْن مل جيد سرتة ترك ( 4)ومل يسامح يف اإلقدام عىل املنهيات خصوصا الكبائر، ومن ذلك ما ذكره البزازي

. (6)قتض األمر التكرارمتى استوجب النهي األزمان، ومل ي(5)االستنجاء ولو عىل شط هنر؛ ألن النهي راجٌح عىل األمر 

 انتهى.

                                                             
هـ(، دار 970األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي )ت:  (1)

 1/37، درر احلكام رشح جملة األحكام: 1/90م:1999 -هـ 1419األوىل،  لبنان،الطبعة: –الكتب العلمية، بريوت 

، سنن الدار قطني، ابو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدار 5/110سنن النسائي: (2)

إذا ))، ويف رواية مسلم 2/281م 2004 -هـ 1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –هـ(، مؤسسة الرسالة، بريوت 385قطني )ت 

أمرتكم بيشء فأتوا منهام استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه((، صحيح مسلم مسلم بن احلجا  أبو احلسن القشريي النيسابوري 

 4/102بريوت  –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب261)ت 

، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور 1/90نظائر مل اعثر عىل احلديث يف كتب السنن واآلثار ينظر: األشباه وال (3)

لبنان، الطبعة األوىل  –هـ، دار الكتب العلمية بريوت  1231تويف  -اإليضاح، أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي 

 1/32م: 1997 -هـ 1418

مد بن حممد بن شهاب، املعروف: بابن البزاز الكردري، البزازية، وهو املعروف بالفتاوى البزازية للشيخ، اإلمام، حافظ الدين: حم(4)

احلنفي. املتوىف: سنة سبع وعرشين وثامنامئة وهو: كتاب جامع. خلص فيه: زبدة مسائل الفتاوى، والواقعات، من الكتب املختلفة، 

تاوى البزازيه. ورشح خمترص ورجح ما ساعده الدليل. وذكر األئمة: أن عليه التعويل. من تصانيفه. اجلامع الوجيز املشهور بف

 2/185، هدية العارفني: 1/242القدورى. ومناقب اإلمام أبى حنيفة وغري ذلك. ينظر كشف الظنون:

ألن النهي عن كشف العورة راجح عىل األمر بإزالة النجاسة. ينظر القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د. حممد  (5)

 -هـ 1427دمشق، الطبعة: األوىل،  –جامعة الشارقة، دار الفكر  –الرشيعة والدراسات اإلسالمية  مصطفى الزحييل، عميد كلية

 1/241م:  2006

 1/90األشباه والنظائر:  (6)



 
 

    

واملرأة إذا وجب عليها الغسل، ومل  د سرتًة من الرجال تؤخره، والرجل اذا مل جيد سرتًة من الرجال ال يؤخره، 

 . انتهى. (1)ويغتسل، ويف االستنجاء إذا مل جيد سرتًة يرتكه، والفرق أنَّ النجاسة احلكمية أقوى

اآليات األربع التي ذكرها السائل، وذكر أنَّ اخلصم ادعى الداللة فيها عىل جواز  ما يف األشباه باختصاٍر، وإنَّ    

التعليم دعوى مل تنور، ومل جيد املدعي فيها أثر، ومل يستدل فيها عىل ذلك من قول مْن غرب، وقوله: إنٍّ األمر يف قوله 

پ پ پ    ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پچ تعاىل:}فاكتبوه{ يشمل الذكر واألنثى يعارضه قوله تعاىل:

، وإنَّ املراد من قوله تعاىل: (3)اآلية، فباإلمجاع أنَّ النساء غري مكلفات باجلمعة (2)چڀ ڀ ڀ ڀ 

، وعىل دعوى (5)چڀ ڀ ٺ ٺٺچ  الكتابة واالستكتاب لقوله سبحانه: (4)چڀڀچ

لك يفيض اىل املجوز يلزم مراجعة األجانب للنساء الكاتبات املفضية إىل االختالط وسامع األصوات، بل لعل ذ

؛ ألهننَّ إذا سئلنَّ  ، وخروجهنَّ يف اغلب األوقات من بيوهتن، وعدم منع أزواجهن هلنَّ خلوة الرجال األجانب هبنَّ

: كنا نكتب ما أمرنا اهلل تعاىل بكتابته يف قوله: ، (6)چڀ ڀ ٺ ٺٺچ    عن سبب اخلرو  يقلنَّ

ٌب؛ ألنَّ اآلية أمٌر، واألمر للوجوب كام هو مذهب غري واحٍد ويقتيض عىل زعم املستدل أنَّ تعليم الكتابة هلنَّ واج

، وال قائل لوجوب تعليمهنَّ ولو كفاية، فاالستدالل هبا عىل اجلواز بعيٌد جدًا، وكذا ببقية اآليات، (7)من األصوليني

                                                             
 1/91األشباه والنظائر::  (1)

 9سورة اجلمعة من اآلية  (2)

هـ(،دار الكتب العلمية، 587د الكاساين احلنفي )تبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمح (3)

، بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد 1/258م:1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، 

 1/133م:  2004 -هـ 1425القاهرة، تاريخ النرش:  –هـ(، دار احلديث 595القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )ت 

 282سورة البقرة من اآلية  (4)

 282سورة البقرة من اآلية  (5)

 282سورة البقرة اآلية  (6)

عامن، الطبعة: األوىل،  –هـ(،دار البيارق 543املحصول يف أصول الفقه، القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب الاملكي)ت (7)

هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: 505د بن حممد الغزايل الطوو)ت، املستصفى، أبو حامد حمم2/112م: 1999 -هـ 1420

، البحر املحيط يف أصول الفقه، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر 1/210م: 1993 -هـ 1413األوىل، 

 1/231م: 1994 -هـ 1414هـ(، دار الكتب، الطبعة: األوىل، 794الزركيش)ت 



  

عليم قابلية نوع اإلنسان لذلك وال أ [ يف اآلية: الكتابة ؛ ألنَّ املراد من الت 5وإْن قال بعضهم: إنَّ املراد بالبيان ] ورقة 

، فقوله تعاىل: يدخل يف ذلك ما هو عام للرجال  (1)چک ک ک ک  گچ  يلزم من ذلك جواز تعليم الكتابة هلنَّ

والنساء، وما هو خاص هبم كالرمي، والفروسية وعمل الرسو ، وركوهبا، ونحو ذلك مع قوله عليه الصالة 

: ))لعن اهلل املتشبهني من الرجال بالنساء ولعن اهلل املتشبهات (3)، و(2)رسو ((والسالم: ))لعن اهلل الفرو  فوق ال

أي فقرص مع أن النساء يباح هلنَّ جر الذيل نحو الذراع،  (5)چڭ ۇچ ، وهذا قوله تعاىل: (4) من النساء بالرجال((

 وما ألطف ما قيل:

 (6)الذيول وعىل الغانيات جر                   كتب القتل والقتال علينا

مؤيد حلديث عائشة، وما ( 8)ومنعهنر من حضور املساجد واجلامعات ، (7)وما نقله ابن حجر من حديث لقامن

؛ ألن نساء النبي (9)قلناه، وقد قيل باحتامل حديث الشفاء اخلصوصية بحفصة كام نقل عن املال عيل القارئ وغريه

                                                             
 5ة سورة العلق: اآلي (1)

لعن اهلل الفرو  عىل الرسو ((، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد ))واحلديث نصه  (2)

، وقال عنه 3/222م: 1997هـ/1418لبنان،الطبعة: األوىل،  -بريوت -هـ(، مؤسسة الريان للطباعة والنرش762الزيلعي)ت 

 حديث غريب جدا. 

 وله صىل اهلل عليه وسلم.أي وق (3)

لعن رسول اهلل املتشبه ين من الرجال بالنساء ولعن اهلل ))واحلديث نصه يف البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ريض اهلل عنهام  (4)

املتشبهات من النساء بالرجال((، صحيح البخاري حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، دار طوق النجاة، الطبعة 

 5/2207ـ ـ:ه1422وىل، األ

 4سورة املدثر: اآلية  (5)

وبيت الشعر لعمر بن ايب ربيعة املخزومي، العقد الفريد أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن جرير بن  (6)

 4/380هـ:  1404 بريوت، الطبعة: األوىل، –هـ(، دار الكتب العلمية 328سامل املعروف بابن عبد ربه األندليس )ت 

مرر لقامن عىل جارية يف الكتراب فقال: ملن يصقل )) أي احلديث الذي أخرجه احلكيم الرتمذي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنَّه قال:(7)

 هذا السيف، أي: حتى يذبح به(( واحلديث سبق خترجيه 

 13/279ينظر: نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور (8)

 10/268عبود: ينظر: عون امل (9)



 
 

    

كل يشء،كام تشري إليه اآلية الكريمة، والدليل كام قيل إذا طرقه عليه الصالة والسالم ال يقاس عليهنَّ غريهنَّ يف 

، فحديث عائشة اعرتاه الضعف عىل قول املدعي للجواز، وحديث الشفاء احتمل (1)االحتامل بطل به االستدالل

، (2)الحاخلصوصية، ولام كان األمر كذلك رجعنا إىل القواعد األصولية فوجدنا أنَّ درء املفاسد مقدم عىل جلب املص

كام رصحت به أيضاً علامء األئمة الاملكية، إذ من حام حول احلمى  (3)وأنَّ سد الذرائع من بعض القواعد الفقهية

، ورأينا عىل مقتىض ما ذكر (5)، وأنَّ األحكام قد ختتلف باختالف الزمان واملكان واألشخاص(4)يوشك أْن يقع فيه

اد؛ ألن حال الزمان ال خيفى عىل من له متييز بأحوال الرجال والنسوان، وأنَّ السائل: أنَّ املتعلامت خيشى عليهنَّ الفس

املكان هو املكان املتسلط عليه األجانب الذين تساوى عندهم يف كافة األحكام الرشعية احلر والعبد والنساء 

ز هلنَّ التعليم ناقصات عقٍل ودينٍ  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه كام ورد عن سيد املرسلني  (6)والذكران، وأنَّ املجور

أمجعني اخرتنا املنع، واحلاصل أنَّ تعليم الكتابة هبذه الصورة املدرجة يف السؤال الشك يف كراهتها عند من نظر إىل 

                                                             
، حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى )ت 2/309عون املعبود:  (1)

 1/174بريوت: –هـ(، دار الكتب العلمية 1353

 .1/90األشباه والنظائر، البن نجيم:  (2)

 .1/113املوافقات:  (3)

احلالل بني واحلرام بني وبينهام ))عن النعامن بن بشري قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقولوأصله احلديث املتفق عليه  (4)

مشبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى املشبهات ستربأ لدين هو عرضه ومن وقع يف الشبهات كراعي رعى حول احلمى 

ضه حمارمه أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا يوشك أن يوقعه إال وإن لكل ملك محى أال إن محى اهلل يف أر

 .3/1219، صحيح مسلم: 1/28فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب(( صحيح البخاري: 

، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي)ت (5) ْلبإيِّ طبعة هـ(، امل743تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

، السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل بن 1/240ه: 1313بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل،  -الكربى األمريية

 2/98هـ(، دار ابن حزم، الطبعة األوىل: 1250حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )ت 

سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف أضحى أو فطر إىل املصىل فمر وأصل احلديث يف البخاري عن أيب سعيد اخلدري قال: خر  ر (6)

يا معرش النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول اهلل قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشري ))عىل النساء فقال: 

يننا وعقلنا يا رسول اهلل قال أليس شهادة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لإل بِّ الرجل احلازم من إحداكن قلن وما نقصان د

املرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بىل قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم قلن بىل قال فذلك من 

 1/314نقصان دينها(( صحيح البخاري: 



  

العواقب من كل الرجال، وأنَّ تعليم الكتابة لبنت يعلمها أبوها، أو نحوه  ن هو مأمون عليها، أو امرأة وكانت البنت 

أة مأموناً عليها، وال خيشى من تعلمها الكتابة فساد، وهذا غريٌب جدًا، فالظاهر أنَّه ال بأس به، بل ال يبعد أو االمر

إذا قيل ال كراهة فيه، كام حكي يف التواريخ والرتاجم عمن كتبنَّ من النساء يف األزمنة الامضيات، وإما تعليمها العلم، 

عليها، وعىل وليها، أو زوجها كام ذكره ابن حجر وغريه، وهذا ما  هر يل واجب  ب [ لدينها فهو  5وما يلزم ] ورقة 

 يف اجلواب، واهلل سبحانه أعلم بالصواب.

وأما ما ذكره يف السؤال من أنَّ القائل بأنَّ هذه اآليات األربع تدل عىل جواز تعليمهنَّ ما حكمه رشعا ؟   

املعرب عام يف الضمري، أو اخلري والرش، أو القرآن بالكتابة قول فجوابه: إنَّ تفسريه البيان املفرس باملنطق الفصيح 

، وأما غري هذا  ا متسك به يف بقية اآليات اجلليلة، فإنَّه وإْن قال املفرسون (1)نسب ليامن، ومل يرتضه يف روح املعاين

وم خلق القلم، أو لوح ، أو دواة خلقت ي(3)أنَّ } ن { من املتشابه، أو اسم حلوت عليه األرض (2)چڈژ ژ چ  يف:

من هنٍر، أو هنٍر من اهنار اجلنة، أو الدواة والقلم الذي خط يف اللوح املحفوظ، أو قلم املالئكة الكرام، أو الكاتبني، 

، أي علم ما علم بواسطة القلم ال غريه تعاىل، فكام علرم سبحانه (5)   چژ ژ ڑ  چ  وقوله تعاىل:، (4)أو جنس القلم

، فهو بعيد عن املقصود بمراحل، (6)لكتابة بالقلم يعلمك بدوهنا، وقراءة ابن الزبري علرم اخلط بالقلم القارئ بواسطة ا

 ومل نر االستدالل هبا ألحٍد من األفاضل كام تقدم يف آية اجلمعة وشبهها فال تغفل.

خره، فاجلواب: إنَّ وأما قول السائل: ما يرتتب من احلكم رشعاً عىل من فرس هذه اآليات هبذا املعنى إىل آ  

الذي يلزم عىل العامل أْن ال يفرس القرآن الكريم برأيه، وال يؤوله التأويل املخالف هبواه، بل يتبع ما ورد، وال يأيت بام 

ينايف القواعد العربية، واألصول الرشعية التي تقبل وال ترد، فقد روى ابن كثري يف تفسريه عن جندب أنَّ رسول اهلل 

                                                             
هـ(، دار 1270مود بن عبد اهلل احلسيني األلوو )تينظر: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، شهاب الدين حم (1)

 ، وفيه تفصيل ملعنى14/99هـ: 1415بريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

 . 4)البيان( يف قوله تعاىل )علمه البيان( سورة الرمحن: اآلية 

 1سورة القلم اآلية  (2)

 29/23روح املعاين  (3)

 24ـ 29/23روح املعاين  (4)

  4العلق اآلية  سورة (5)

 181ـ  30/180روح املعاين  (6)



 
 

    

، وروي عن أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه (1) وسلم قال: ))من قال يف القران برأيه فقد أخطأ(( صىل اهلل عليه

، وقال الوالد عليه الرمحة يف روح (2) أنَّه قال: ))أي ارض تقلني وأي سامء تظلني إذا قلت يف كتاب اهلل ماال أعلم((

: الرعد صعقات املالئكة، والربق زفرات أفئدهتم، واملطر املعاين يف تفسري سورة الرعد ما نصه: وقال ابن الزنجاين

، وجعل الزخمرشي هذا من بدع املتصوفة، وكأينر بك تقول: أنَّ أكثر ما ذكر يف باب اإلشارة من هذا (3)بكاؤهم

، فمعاذ اهلل الكتاب من هذا القبيل، واجلواب إنرا ال ندعي إالر اإلشارة، وأما إنَّ ذلك مدلول اللفظ، أو مراد اهلل تعاىل

تعاىل من أْن يمر بفكري واعتقادي، ذلك هو الضالل البعيد، واجلهل الذي ليس عليه مزيد، وقد نص املحققون من 

 الصوفية عىل أنَّ معتقد ذلك كافر والعياذ باهلل تعاىل، ولعلك تقول: كان األوىل مع هذا ترك ذلك. 

. انتهى بحروفه، فعىل هذا ينبغي (4)أ [ ذكره غري خفي 6رقة فنقول قد ذكر مثله من هو خري منا، والوجه يف ] و  

للقائل به االستغفار، واإلنابة، وأْن ال يتوصل بشهرة القلم اىل جواز الكتابة، واهلل سبحانه اعلم باحلق ومن أصابه، 

 يا رب العاملني.والصالة والسالم عىل النبي األمي الذي أنزل اهلل تعاىل عليه كتابه، وكافة اآلل والصحابة آمني 

  

                                                             
من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ((، ))ونص احلديث عن جندب بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (1)

ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )ت   –سالمي هـ(،دار الغرب اإل279سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن س 

 ، وقال أبو عيسى: هذا احلديث غريب.5/200م: 1998بريوت، سنة النرش: 

لبنان:  –هـ(،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 179موطأ مالك موطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين)ت (2)

2/166 

 13/137روح املعاين:  (3)

 13/137روح املعاين:  (4)



  

 القرآن الكريم

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة، املؤلف: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن  .1

 م.1999 -هـ 1420هـ(، دار النرش: دار الوطن للنرش، الرياض، الطبعة األوىل، 840الكناين الشافعي)ت

بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  إحتاف املهرة .2

هـ(، النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف )باملدينة(، ومركز خدمة السنة والسرية النبوية 852العسقالين)ت

 م. 1994 -هـ 1415)باملدينة(، الطبعة األوىل، 

عرفة الصحابة، املؤلف: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين أسد الغابة يف م .3

 هـ.1415هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، سنة النرش:630اجلزري، عز الدين ابن األثري. )ت 

الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، املؤلف: زين  .4

 م.1999 -هـ 1419لبنان، الطبعة األوىل،  –هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 970املرصي)ت

أعالم املدرسة احلديثية البغدادية املعارصة أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق املحمدي النارش: بحث مقدم  .5

 هـ.1433مجادي األول / /12مي الثاين يف جامعة األنبار يف املؤمتر العل

هـ(، دار العلم للماليني، 1396األعالم، للزركيل خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي)ت .6

 م. 2002أيار/ مايو  -الطبعة اخلامسة عرش

هـ(، النارش: مؤسسة 241نبل بن هالل بن أسد الشيباين)تاإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن ح .7

 م. 2001 -هـ 1421الرسالة، الطبعة األوىل، 

إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون، املؤلف: إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي )ت  .8

 لبنان. -هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب. بريوت 1399

هـ(، النارش: 794املحيط يف أصول الفقه، املؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش)تالبحر  .9

 م.1994 -هـ 1414دار الكتب، الطبعة األوىل، 

بداية املجتهد وهناية املقتصد، املؤلف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد  .10

 م. 2004 -هـ 1425القاهرة، تاريخ النرش: –هـ(، النارش: دار احلديث 595حلفيد)تا

هـ(، 587بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي)ت .11

 م. 1986 -هـ 1406النارش:دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 



 
 

    

األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن امللقن رسا  الدين أبو حفص عمر بن عيل  البدر املنري يف ختريج .12

السعودية، الطبعة األوىل،  -الرياض -هـ(، النارش: دار اهلجرة للنرش والتوزيع 804بن أمحد الشافعي املرصي)ت 

 م. 2004 -هـ 1425

د بن .13 بيدي )ت  تا  العروس من جواهر القاموس، املؤلف: حممر ب بمرتىض، الزَّ اق احلسيني، امللقر د بن عبد الرزر حممر

 هـ(، النارش: دار اهلداية.1205

اْيامز الذهبي )ت  .14 تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن ق 

 م. 1993 -هـ  1413هـ(، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية، 748

، املؤلف: عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي  .15 لْبإيِّ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

 هـ.1313بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل،  -هـ(، النارش: املطبعة الكربى األمريية 743)ت

هـ(، 1353حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى )ت حتفة االحوذي برشح جامع الرتمذي، املؤلف: أبو العال  .16

 بريوت. –النارش: دار الكتب العلمية 

 الرتاتيب اإلدارية نظام احلكومة النبوية، الشيخ عبد احلي الكناين، دار الكتب العلمية، بريوت ـلبنان.  .17

هـ(، دار طيبة للنرش والتوزيع  510البغوي )ت تفسري البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القران، أبو حممد احلصني بن مسعود .18

 م.1997 -هــ1417، 4ط

تفسري البيضاوي )أنوار التنزيل وأرسار التأويل(، نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي  .19

 هـ. 1418بريوت، الطبعة األوىل،  –هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 685البيضاوي)ت

مع ألحكام القرآن، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس تفسري القرطبي اجلا .20

 م.1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة الثانية،  –هـ(، النارش: دار الكتب املرصية 671الدين القرطبي)ت

هـ(، النارش: دار الكتب العلمية 775اللباب يف علوم الكتاب،املؤلف: أبو حفص رسا  الدين عمر بن عيل النعامين )ت .21

 م. 1998 -هـ  1419لبنان،الطبعة األوىل،  -بريوت –

تفسري املنار)تفسري القرآن احلكيم( املؤلف: حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء الدين بن من ال  .22

 هـ(، اهليئة املرصية العامة للكتاب.1354عيل خليفة القلموين احلسيني )ت

هـ(، 468التفسري الوسيط يف تفسري القران الكريم أبو احلصن عيل بن امحد بن حممد الواحدي النيسابوري الشافعي)ت  .23

 م. 1994 -هــ  1415، 1دار الكتب العلمية، بريوت ـلبنان، ط



  

: دار هـ(، النارش852تقريب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت .24

 م.1986 -ه1406سوريا، الطبعة األوىل،  –الرشيد

هـ(، النارش:مطبعة دائرة 852هتذيب التهذيب، املؤلف: أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين)ت .25

 هـ. 1326املعارف النظامية، اهلند. الطبعة األوىل، 

هـ(، ضبط نصويص هو خر  911الدين السيوطي  )تجامع األحاديث، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  .26

 أحاديثه: فريق من الباحثني بإرشاف د. عيل مجعة.

املؤلف: حممد بن حممد بن حممد بن أمحد البديري احلسيني، الدمياطير األشعري  -اجلواهر الغوايل يف ذكر األسانيد العوايل  .27

، أبو حامد )ت  هـ(. 1140الشافعير

احلنفية املؤلف: عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل القريش، أبو حممد، حميي الدين احلنفي  اجلواهر املضية يف طبقات .28

 كراتيش.  –هـ(، النارش: مري حممد كتب خانه 775)ت

حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، املؤلف: أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي  .29

 م.1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة األوىل  –العلمية بريوت ه(ـ، النارش: دار الكتب 1231احلنفي)ت

هـ(، النارش: دار إحياء 885خرسو )ت -درر احلكام رشح غرر األحكام، املؤلف: حممد بن فرامر زبن عيل الشهري بمال  .30

 الكتب العرب.

 ـلبنان.  -ريوت هـ(، دار الفكر، ب 911الدر املنثور، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي)ت .31

الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور، املؤلف: زينب بنت عيل بن حسني بن عبيد اهلل بن حسن بن إبراهيم بن حممد بن  .32

 ه. 1312هـ( النارش: املطبعة الكربى األمريية، مرص، الطبعة األوىل، 1332يوسف فواز العاميل)ت

اين، املؤلف: شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني األلوو روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املث .33

 هـ. 1415بريوت، الطبعة األوىل،  –هـ(، النارش: دار الكتب العلمية 1270)ت

هـ(، دار القلم  940روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار، حممد بن قاسم بن يعقوب احلنفي حمي الدين بن اخلطيب)ت .34

 ـ ـه1423، 1العريب، حلب، ط

الرسا  املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم وبناء احلكيم اخلبري، شمس الدين حممد بن نارص اخلطيب الرشبيني  .35

 هـ. 1285هـ(، مطبعة بوالقـ القاهرة 977الشافعي)ت



 
 

    

بن احلا  نوح  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، .36

اململكة العربية السعودية،  –هـ(، دار النرش: دار املعارف، الرياض 1420بن نجايت بن آدم، األشق ودري األلباين)ت

 م.1992 -هـ 1412الطبعة األوىل، 

ْستاين )ت .37 جإ كتبة هـ(، النارش: امل275سنن ايب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 بريوت. –العرصية، صيدا 

ْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى)ت .38 هـ(، النارش: دار 279سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن س 

 م.1998بريوت، سنة النرش:  –الغرب اإلسالمي 

بغدادي الدار سنن الدار قطني، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار ال .39

 م. 2004 -هـ  1424لبنان، الطبعة األوىل،  –هـ(، النارش:مؤسسة الرسالة. بريوت 385قطني)ت

هـ(، النارش: مؤسسة 303سنن النسائي الكربى، املؤلف أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي)ت .40

 بريوت، الطبعة األوىل.  –الرسالة

هـ(، النارش: دار 748لف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن الذهبي)تسري أعالم النبالء، املؤ .41

 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة األوىل -احلديث

هـ(، 1250السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، املؤلف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني)ت  .42

 عة األوىل النارش: دار ابن حزم، الطب

هـ(، النارش: 1014رشح مسند أيب حنيفة، املؤلف عيل بن )سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري)ت .43

 م. 1985 -هـ  1405لبنان، الطبعة األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت 

، 1والتوزيع السعودية الرياض، طهـ(، مكتبة الرشد للنرش  458شعب األيامن، امحد بن احلسني بن عيل البيهقي )ت .44

 م.  2003 -هــ  1423

صحيح البخاري املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي. النارش: دار طوق النجاة، الطبعة األوىل،  .45

 هـ.1422

آدم، األشق  صحيح اجلامع الصغري وزياداته، املؤلف: أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلا  نوح بن نجايت بن .46

 هـ(، النارش: املكتب اإلسالمي.     1420ودري األلباين )ت

هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب 261صحيح مسلم املؤلف: مسلم بن احلجا  أبو احلسن القشريي النيسابوري)ت  .47

 بريوت. –



  

ن حدير بن سامل املعروف بابن عبد العقد الفريد املؤلف: أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب اب .48

 هـ. 1404بريوت، الطبعة األوىل،  –هـ(، النارش: دار الكتب العلمية 328ربه األندليس )ت 

هـ(، 597العلل املتناهية يف األحاديث الواهية، املؤلف: مجال الدين أبو الفر  عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي )ت .49

 م. 1981 -هــــ  1403صل آباد، باكستان، الطبعة الثانية، النارش: إدارة العلوم األثرية، يف

 م.2007 -هـ 1428عودة احلجاب، املؤلف: حممد أمحد إسامعيل املقدم، النارش: دار طيبة. الطبعة العارشة،  .50

ي، عون املعبود رشح سنن أيب داود، املؤلف: حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف احلق، الصديق .51

 هـ. 1415بريوت، الطبعة الثانية،  –هـ( النارش: دار الكتب العلمية 1329العظيم آبادي )ت

الفتاوى احلديثية، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو  .52

 هـ(، النارش: دار الفكر.974العباس)ت 

هـ(، النارش: 1276نبينا املختار، املؤلف: احلسن بن أمحد بن يوسف بن حممد الصنعاين)ت فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة .53

 هـ. 1427دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل، 

هـ(، 911الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي)ت  .54

 م. 2003 -هـ 1423ان، الطبعة األوىل، بريوت لبن -النارش:دار الفكر

بْد احل ير بن عبد الكبري ابن حممد  .55 فهرس الفهارس واإلثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، املؤلف: حممد ع 

بريوت، الطبعة الثانية،  -هـ(، النارش: دار الغرب اإلسالمي 1382احلسني اإلدرييس، املعروف بعبد احلي الكتاين )ت 

  م.1982

هـ(، النارش: دار الكتب 1250الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة، املؤلف: حممد بن عيل بن حممد الشوكاين )ت .56

 العلمية، بريوت ـلبنان.

هـ(، النارش: املكتبة 1031فيض القدير رشح اجلامع الصغري، املؤلف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي )ت .57

 هـ.1356رص، الطبعة األوىل، م –التجارية الكربى 

القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، املؤلف: د. حممد مصطفى الزحييل، عميد كلية الرشيعة والدراسات  .58

 م. 2006 -هـ  1427دمشق، الطبعة األوىل،  –جامعة الشارقة، النارش: دار الفكر –اإلسالمية 

عيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء)ت كشف اخلفاء ومزيل اإللباس، املؤلف: إسام .59

 م. 2000 -هـ 1420هـ(،النارش: املكتبة العرصية، الطبعة األوىل، 1162



 
 

    

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني املشهور باسم حاجي  .60

 م.1941بغداد، تاريخ النرش: -هـ(. النارش: مكتبة املثنى 1067خليفة أو احلا  خليفة)ت

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف:عالء الدين عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري اهلندي)ت  .61

 م.1981 -هـ 1401هـ(، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامسة، 975

هـ(، 711، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري األفريقي)تلسان العرب، املؤلف حممد بن مكرم بن عىل .62

 هـ.1414 -بريوت، الطبعة الثالثة  –النارش: دار صادر

جملة األحكام العدلية، املؤلف: جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، املحقق:نجيب هو اويني، النارش:  .63

 امباغ، كراتيش. نور حممد، كارخانه  ار تإكتب آر

 هـ(، األدب والفن يف أسبوع.1388جملة الرسالة أصدرها: أمحد حسن الزيات باشا )ت .64

هـ(،النارش: مكتبة 807جممع الزوائد ومنبع الفوائد، املؤلف: أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليم أن اهليثمي)ت .65

 م.  1994هـ،  1414القدو، القاهرة، عام النرش:

–هـ(، النارش: دار البيارق543يف أصول الفقه، املؤلف: القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب الاملكي)تاملحصول  .66

 م.1999 -هـ 1420عامن، الطبعة األوىل. 

هـ(، 405املستدرك عىل الصحيحني، املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري املعروف)ت  .67

 م.1990 –هـ 1411بريوت. الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية النارش: دار 

هـ( النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 505املستصفى، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوو)ت  .68

 م.1993 -هـ 1413

هـ(، 241بن أسد الشيباين)ت  امحد مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل .69

 م. 2001 -هـ  1421النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

مشاهري علامء نجد وغريهم، املؤلف: عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف، النارش: طبع عىل نفقة  .70

 م.1972 -هـ 1392وىل، املؤلف بإرشاف دار الياممة للبحث والرتمجة والنرش، الرياض، الطبعة األ

هـ(، 770املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، أبو العباس )ت .71

 بريوت. –النارش: املكتبة العلمية 

طايب معامل السنن، وهو رشح سنن أيب داود: أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف باخل .72

 م. 1932 -هـ  1351حلب. الطبعة األوىل  –هـ(، املطبعة العلمية 388)ت



  

هـ(، النارش: 360املعجم األوسط، املؤلف: سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )ت  .73

 القاهرة. –دار احلرمني 

املؤلف:أعضاء ملتقى أهل احلديث، أعده للشاملة: أسامة بن املعجم اجلامع يف تراجم العلامء وطلبة العلم املعارصين،  .74

 الزهراء عضو يف ملتقى أهل احلديث. 

هـ(، دار النرش: 360املعجم الكبري، املؤلف: سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي. أبو القاسم الطرباين )ت  .75

 القاهرة، الطبعة الثانية. –مكتبة ابن تيمية 

ؤلف: يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي، مجال الدين، ابن املربد احلنبيل )ت معجم الكتب، امل .76

 مرص. –هـ(، النارش: مكتبة ابن سينا للنرش والتوزيع 909

هـ(، النارش: مكتبة 1408معجم املؤلفني املؤلف: عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي )ت  .77

 ، دار إحياء الرتاث العريب بريوت.بريوت -املثنى

حممد  -حامد عبد القادر  –أمحد الزيات  -املعجم الوسيط املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى .78
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