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أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين
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قواعد النشر يف اجمللة
•
•
•
•
•

أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•

•

•

•

()

صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت ).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من عدد اجمللة الذي نشر

حبثه فيه ،و (  ) 10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد نشره ورقيّاً أو
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل -
إلكرتونيّاًّ ،
وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية النّشر -
ال ّ
إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.

منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

كلمة رئيس التحرير
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا،
من يهده هللا فال مضـل لـه ،ومـن يضـلل فـال هـادي لـه ،وأشـهد أن ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه،
وأشهد أن حممـداً عبـده ورسـوله ،صـلى هللا عليـه وسـلم مـا تعاقـب الليـل والنهـار ،ومـا دار الفلَـك علـى
مر الزمان ،أما بعد:
ص َدر العدد األول من (جملّة اجلامعـة اإلسـالمية) عـام 1388ه ـ 1968 -م ،قبـل أكثـر
فقد َ
مــن ( )50عامـاً ،وصـ ّلدر العــدد بكلمــة مــن انئــب رئــيس اجلامعــة آنــذاك :ياحــة الشــي عبــدالعزيز بــن

عبــدهللا بــن ابز ر ــه هللا تعــاىل .وكانــت اجمللّــة يف ســنوا ا األوىل تضــم -إىل جانــب البحــوث العلميــة-
ٍ
مقاالت أدبية ،وقصائد ،ومقتطفات من الصحف ،وفتاوى ،وغري ذلك.

اقتصرت علـى البحـوث العلميـة كمـا جـاء يف
مث جتدد ثوهبا عام 1404هـ 1984 -م حينما َ
كلمة رئيس حتريرها آنذاك :فضيلة الدكتور /صاحل بن عبدهللا العبود ،وذلك يف ديباجة العدد .64 / 63
مث واف ــق جمل ــس اجلامع ــة بت ــاري 1438 /9 /20ه املواف ــق 2017 /6 /14م عل ــى تط ــوير
جمالت:
جملّة اجلامعة اإلسالمية لتصبح ثالث ّ
• جملّة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية.

• جملّة اجلامعة اإلسالمية للغة العربية والعلوم االجتماعية.

• جملّة اجلامعة اإلسالمية للعلوم التطبيقية.
وبعــد اعتمــاد ق ـرار تفريــع جملّــة اجلامعــة اإلســالمية وافــق جملــس اجلامعــة يف جلســته املعقــودة
بتـ ــاري 1439 /4 /1ه 2017 /12 /19 -م علـ ــى أن جمخـ ــذ (جملّـ ــة اجلامعـ ــة اإلسـ ــالمية للعلـ ــوم
تسلسل (جملّة اجلامعة اإلسالمية) يف ترقيم أعدادها اليت توقفت عند العدد (.)183
الشرعية)
َ
واليــوم -بفضــل هللا تعــاىل وتوفيقــه -يصــدر العــدد ( )184وهــو أول عــدد حيمــل اســم (جملّــة
اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية).
و دف (جملّة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية) إىل مواصلة هنج اجمللة السابقة يف التميُّـز يف

صـلة ،وحتـر علـى انتقـاء مـا تنشـره لقّرائهـا ،ضـا يضـيف إىل املعرفـة،
نشر األحباث العلميـة الرصـينة املؤ ة
ويسهم يف بنائها ،ويواكب قضااي العصر ومستجداته.
ونظـراً ملــا تتبــوّه اجمللّــة مــن مكانــة عليةــة بــل اجملــالت العلميــة الشــرعية احملكمــة ،بـَنَـتهــا خــالل
عقود من الزمن؛ فإهنا حتر على تتويج هذه املكانة أبن يتم توثيق ذلـك بتصـنيفها يف قواعـد بيـاانت

اجملالت العاملية ضمن اجملالت املرموقة ،وأن تكون من أوائل ة
اجملالت الشرعية اليت يتم تصـنيفها ضـمن
اجملــالت املرموقــة ،ويتــلتةى ذلــك -بعــد معونــة هللا -مبراعــاة املنهجيــة البحثيــة العامليــة ،ومعــاي لري النشــر يف
قواعد بياانت اجملالت العاملية.
ـنهج احل ـ ةق ،والوســطيةَ املعتدلــة ،وتــحز الصــورَة الصــحيحة للش ـريعة؛
وحيــث إن اجمللّــة تنشــر املـ َ
فإهن ــا حت ــر عل ــى انتش ــار أحباثه ــا وزايدة املط ــالعل هل ــا واملس ــتفيدين منه ــا؛ م ــن خ ــالل النش ــر عل ــى
موقعه ــا ،وعل ــى املواق ــع البحثي ــة العلمي ــة العاملي ــة ،كم ــا تنش ــر مستخلص ـ ل
ـات أحباثه ــا ابللغ ـة اإلجنليزي ــة؛
لكوهنا اللغة األوسع انتشاراً يف العامل.
مثة إن اجمللّــة ال تقــوم إال بعنصـرين رئيســل :الباحــث ،وامبــري املقـ ّلـوم احمل ةكــم؛ ولــذا فإهنــا ترغــب

إىل البــاحثل اجلــادين ،وإىل خ ـحاء التقــوا أبن يكون ـوا هلــا ســنداً وعــوانً؛ فــبهم ترتقــي ،وعلــيهم تعتمــد
بعــد هللا عــز وجــل-؛ وتــدعوهم إىل االعــالى علــى قواعــد النشــر فيهــا؛ لنصــل -مجيع ـاً -ابجمللّــة إىلاهلدف املنشود إبذن هللا.
وإن ضا يذكر فيشكر ما بذله معايل مدير اجلامعة د .حامت بن حسن املرزوقي يف سـبيل دعـم
اجمللة ،وتوفري احتياجا ا ،وتيسري متطلبا ا؛ لتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الذي يليق هبا.
ـدالرزاق
والشــكر موصــول لســعادة وكيــل اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي أ.د .عبـ ّ
ابــن فـ ّـراص الصــاعدي الــذي مــا فتـ يســاند اجمللــة ،ويَرقــب مســري ا يف تطورهــا بعــد تفريعهــا ،ويــذلل مــا
يعرتضها من عقبات ،ويتطلع إىل أن تكون إحدى الواجهات ّل
املشرفة للجامعة.
وختاماً ،أتوجه بشكري اجلزيـل إىل كـل مـن أسـهم يف بنـاء اجمللّـة علـى م ّلـر العقـود ،مـن رّسـاء

حتريرهــا ،وهيئــات التحريــر ،ومــديري التحريــر ،والعــاملل يف اجمللّــة مجيع ـاً؛ وأخــص مــنهم :أ.د .حممــد
يعقــوت تركســتاين الــذي تــوىل رجمســة حتريــر جملّــة اجلامعــة اإلســالمية مــدة عقــدين مــن الزمــان ،جملقــت

صـة مـن عمـل
خالهلما اجمللّة ،حيث أدارها حبكمة ورصانة ،وبذل من وقته وجهده ما ال يعلمه ّإال خا ة
معــه ،لكــن هللا يعلمــه؛ نســلل هللا أن زيــه علــى ذلــك اجلـزاءَ األوص ،وأن ميتلّعــه ابلصــحة والعافيــة ،وميــد
يف عمره على عاعته.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعل.

حمتويات العدد

م
) 1
) 2
) 3
) 4
) 5
) 6
) 7
) 8

البحث

د .حسن حممد يلع آل أيوب عسريي

د .خادل بن عثمان السبت

د .حيىي بن صالح الطويان

د .يلع عبدالكريم شهوان
د .صالح بن اغلب عوايج

د .بندر بن عبدالعزيز ايلحىي

د .أمحد بن حممد بن سعد آل سعد الغامدي
د .أمحد بن صالح الصواب الرفايع

رقم الصفحة

11

49

111

201

233

283

367

425

آيات لطف اهلل يف القرآن الكريم
مناسباتها ،ومعانيها ،واهلدايات املستنبطة منها
The verses of Allah's kindness in the Noble
Qur'an, their appropriateness, meanings and the
guidances derived from them
إعداد:
د .حسن حممد علي آل أيوب عسريي
األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

آايت لطف هللا يف القرآن الكرمي مناسباهتا -ومعانيها -واهلداايت املستنبطة منها ،د .حسن حممد علي آل أيوب عسريي

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على سسىول و وعلى آلىه وصىمنه ومىن واا ب أمىا بعىدء قىد ىا
مووىوم م،ىمب لىه اس نىاق وعيىد بعقيىدة املسىلمب وهىو يتوىىت على مىدب ىدبر لكتىا
هذا النمى
سبىىه و م،ىىم معا يىىهب و أ أتيتىىه أينىىا مىىن أن معر ىىة أ ىىا و عىىا و ىىدبر معا يىىه مىىن أسىىنا ا
املر إميا هب وإخالص العنا ة خلالقه.
وىىىد بىىدأ النم ى ذقدمىىة ذأىىر ي،ىىا أتيىىة املووىىومب وسىىنل اختيىىاس ب وم ى  ،النم ى ب وخ ىىة
النم .
مث اسىىتمتاب تلتم،يىىدب ايى الىىتمل عل ى م لن ى ب أواتىىا عريىىت الل ىىت للىىة العىىر ب
وأ ه ي لد على معىان متعىد ةب م ،ىاء الر ىدب وصىلر الشىت ب والتو يىد والعصىمة .وأمىا امل لىل ال ىا ب
قىىد أىىان معىىل اسىىمء ضالل يىىتزب املنىىان إ و عىىف و ى ىلىلب وأ ىىه يميىىد معر ىىة و عىىا جبمي ى
صليا و ىي رقا.
التماصيل الواىعة الكون م،ما أان ر
مث الىىتمل النم ى عل ى الدساسىىة املووىىوعيةب وهىىت مقصىىو النم ى األساسىىت اي ى نىىمن
سىنعة منااى ب واملىواذن ذأىر ي،ىا الل ىت القىرآنب وبيىان م اسىنااا وعالىااىا تد الى وس
ي،اب وذأر أهم الموائد اجلليلة واهلدا الرت ية املست ن ة م ،ا.
وىىىد خلصىىهن ايىىة هىىذا النمى إ خامتىىة نىىم هن خالصىىة تائم،ىىاب ومىىن أبر هىىاء لىىرن
اسىىمء ضالل يىىتزب وأ ىىه يىىدل عل ى أخ ى أوصىىان الىىر سىىنما ه و عىىا ب م يىىا بتوصىىية ذفيىىد ع ايىىة
و ساسة لناىت أ ا و عا ب وبيان آاثسها الرتبوية واا تماعية عل املسلم وجمتمعه.
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184  العدد- جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
Praise be to Allah and peace and blessing be upon the Messenger of Allah,
his family, companions and his followers. after then, this research discussed an
important subject that is closely related to the Muslim faith as it depends on the
extent of his understanding of the Holy Quran and its meanings. It is also
important to know that the names of Allah and understanding its meanings is one
of the reasons for increasing one's faith and the devoting worship to his Creator.
The research began with an introduction which contains the importance of
the subject, the reason for choosing it, the research methodology and the research
plan.
Then it was opened with a which contains two subchapters, the first :
included a definition of kindness in the Arabic language, and it has multiple
meanings, including: kindness, smallness, success, and infallibility. As for the
second subchapter, it was about the meaning of the name : (The kind), which is
added to Allah, which means knowing Allah the Almighty in all the details that
occur in the universe, even if it is small and precise.
Then the research included the objective study, which is the purpose of the
main thesis, as it included seven chapters, and the places in which the kindness
has been mentioned in the Holy Qur'an, showing its suitability and relation with
the verses in which they were mentioned, mentioning the most important benefits
and the divine guidance that are derived from them.
At the end of this research, I concluded it with a summary of the most
important results, the most important of which are : The nobleness of the name
(The kind) and it indicates the most specific attributes of Allah the Almighty,
followed by the recommendations to further study the rest of the names of Allah,
and explain their educational and social effects on the Muslim and his community.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمد و ستعي ه و ستلمر و عوذ تهلل من لىروس أ مسى ا ومىن سىيأا أعمال ىا مىن
ي،د و ال منل له ومىن ينىلل ىال هىا لىه وألى،د أن ا إلىه إا و واىد ا لىريك لىه وألى،د
أن حممدا عند وسسولهض1ز.
أما بعدء
ى ن العلىىوم تمىىاو يمىىا بي ،ىىاب و تماوىىل على بعنىى،اب وألمىىا أىىان العلىىم مقىىرت لل ىىيب اعيىىا
إ وايىد و عىىا ب اا على ذريىىد نيىه صىىل و عليىىه وسىىلمب أىىان ألىرن وأ ىىل وأ ى مىىن ىىي
من العلوم.
وإن مىىن أ ى لىىك اللىىا ب وأ ىىل لىىك الىىدس ا معر ىىة و ل ائىىه وصىىما هب والتقىىر إليىىه
بتوايد وسبوبيته.
وا لىك أن معر ىة أ ىا و عىا فيىد العىاس معر ىة بىريمب تعيى ،م على اقيىد العنىا ة لىىهب
و مت الشرك وال د ع ه.
ومن أ ل ذلك وىى ااختيىاس على «آ ل ىت و القىرآن الكىرمب م اسىنااا-ومعا ي،ىا-
واهلدا املست ن ة م ،ا».
أهمية املوضوع:
مما يدل عل أتية املوووم ما يلتء
1ز أن العلم تهللب وأ ائهب وصىما ه مىن ألىرن العلىومب وأ ل،ىا على ا ذىال ب االىتلال بم،ىم هىذا
العلم التلال لعل امل اللب واصوله للعند من ألرن املواهلض2ز.
2ز أن معر ىىة و سىىنما ه و عىىا ل ائىىه احلسىىل ممىىا يفيىىد ا ميىىانب ىىىال الشىىي السىىعد سمحىىه وض3زء
ض1ز ه ىىذ خ ن ىىة احلا ىىةب وى ىىد أخر  ،ىىا اب ىىن ما ىىه أت ىىا ال ك ىىابب ت خ ن ىىة ال ك ىىابب ض609 /1زب سى ىىم
خ نىىة ال كىىابب ض238 /2زب سىىىم ض2118زب والرتمىىذ
ض1892زب وأبىىو او أتىىا ال كىىابب ت
أتا ال كابب ت ما ا خ نة ال كابب ض405 /3زب سىم ض1105زب وال سائت أتا ال كابب ما
سسىىالة ممىىر ة
يسىىتمل مىىن الكىىالم ع ىىد ال كىىابب ض89 /6زب سىىىم ض3277ز .وصىىمم،ا الشىىي األلنىىا
تسم خ نة احلا ة ال أان سسول و صل و عليه وسلم يعلم،ا أصمابه.
ض 2ز ي ظرء س عاسض العقل وال قلب ابن يميةب 1ء 28ب.27
الس ْعد التميمتب ولد س ة ض1307هىزب وهو ممسرب من علما =
ض3ز هوء عند الرمحن بن انصر بن عند و ىل
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"إن ا ميىىان ل ىىا و احلسىىلب ومعر ت،ىىا يتنىىمن أ ىوام التوايىىد ال العىىةب وايىىد الربوبيىىةب و وايىىد
األلوهيةب و وايد األ ا ب والصما ب وهذ األ وام هت َسوب ا ميان وسواهب وأصله و ايتىه كلمىا
ا ا العند معر ة ل ا وب وصما ه ا ا إميا هب وىو يقي ه"ض1ز.
أسباب اختياره:
ير سنل اختياس املوووم ألموسب من أت،ا ما يلتء
1ز أن ا ميان ل ا و احلسل من أصول ا ميان تهلل عا ب وهت من األموس ال جيىل على املسىلم
معر ت،اب و عند و عا يا.
2ز عدم وىو عل من مج اد ال تعلد تلل تب و ساست،ا ساسة موووعية.
الدراسات السابقة:
التمسىىي عل ى ى ممىىر هىىذا
مل أىىىت مىىن خىىالل النم ى وس ىصال املشىىاي امل تص ى
املووىىوم على و ىىه اخلصىىوصب إا أن أاىىد أعنىىا جل ىىة التمكىىيم ا لىىة املىىوىرة أوىمى على ى
بع ىوانء ضالل ىىت بيىىان القىىرآن الكىىرم -ساسىىة مووىىوعيةزب للىىدأتوس جمتىىق حممىىو عقلىىةب وهىىو ى
م شوس جملة املدو ة -جمم المقه ا سالمت -عام 2017مض2ز.
وبعد ااذالم عليه ن ع د المر ب ىت وبى هىذا النمى ء قىد أىان النمى املىذأوس
ينمى عىىن معىىل الل ىىت ذع ىىا املع ىىو العىىامب ون التقيىىد تسىىمء ضالل يىىتز املنىىان إ و عىىا ب
بي مىا ى لمظىت خىاص تد الى وس ي،ىا ألمىة الل ىت املتعلقىة تهلل عىا ب وبيىان م اسىىنااا
اد ال وس ي،اب وما التملهن عليه من اكم ليلة و وائد بديعة.

= احل ابلةب من أهل جندب من مصلما ه ء يسي الكرم امل ان مسي القرآنب والقواعد احلسان مسي القرآنب
والقواعد واألصول اجلامعة أصول المقهب و و س ة ض1376هىز .ي ظرء األعالمب للفسألتب 3ء .340
ض1ز التووياب والنيان لشمرة ا ميانب للسعد ب صء .41
ض2ز وهو مو و عل هذا الرابطء105847/2 https://platform.almanhal.com/Files/
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منهج البحث:
ي قسم م  ،النم إ ىسم ب وتاء
األولء م  ،أتابة النم ب وهو أما يلتء
1ز أتابة اد القرآ يىلة تلرسم الع ما م ذأر اسم السوسة وسىم ادية املنت.
الصىىميم أو أاىىدتا اأتمي ىىهن
2ز خت ىري األاا ي ى ب واداثسب واملىىرو ب ى ن أىىان احلىىدي
تلعفو إلي،اب م ذأر اسم الكتا ب والنىا ب وسىىم اجلىف والصىممةب وسىىم احلىدي ب وإذا مل يكىن
ي،مىىا خر تىىه مىىن مصىىا س ب م ى ذأىىر أبىىر أاكىىام العلم ىىا عليىىه مىىن اي ى الص ىىمة

احلىىدي
والنعت.
3ز وعيد األىوال امل قولة عن العلما ب وعفوها ملصا سها.
4ز التعريت تألعالم الواس ين النم ب واألماأن والمر املذأوسة.
عا

ال ا ء م  ،النم املوووعتب وهو يقىوم النمى على الدساسىة املووىوعية د
القرآن الكرمب اي يذأر اهن أل آية عالعة م اللب أما يلتء
امل لل األولء امل اسنةب وهو بيان م اسنة ذأر الل ت تدية أاملة.

ل ىت و

مع ىىل ادي ىىة

امل ل ىىل ال ىىا ء التمس ىىي ا مج ىىايب وذل ىىك م ىىن خ ىىالل بي ىىان أى ى ىوال املمس ى ىرين
ولرا،ا.
امل لىىل ال ال ى ء اهلىىدا املسىىت ن ةب وأبىىر الموائىىد املسىىت ر ة مىىن اديىىة ال ى وس ي،ىىا ذأىىر
الل ت.
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خطة البحث:
شىىتمل اخل ىىة عل ى مقدمىىة و ي،ىىا بيىىان أتيىىة املوو ىىومب وأسىىنا اختيىىاس ب وم ى  ،النم ى ب
وخ ة النم .
ومت،يد وهو مشتمل عل عريت الل ت للة العر ب ومعىل اسىمء ضالل يىتزب املنىان إ
و عف و ىللب و يه م لنانء
امل لل األولء عريت الل ت للة العر .
امل لل ال ا ء معل اسمء ضالل يتزب املنان إ و عف و ىلل.
الدساسة املوووعيةب و ي،ا سنعة مناا ء
املنمى

.]103
املنم

األولء ىولىىه عىىا ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ عىىامء

ال ا ء ىوله عا ء ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ﴾ [يوستء .]100
املنم

ال الى ء ىولىه عىا ء ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

املنم

الراب ء ىوله عىا ء ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

املنمى

اخلىىاموء ىولىىه عىىا ء ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﯩ ﯪ ﴾ [احل ء .]63

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [لقمانء .]16
ﮞ ﮟ ﮠ﴾[األافا ء .]34

املنم السا سء ىوله عا ء﴿ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ﴾[الشوسبء .]19
املنم الساب ء ىوله عا ء ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ [امللكء .]14
اخلامتة.
،رس املصا س واملرا .
،رس املوووعا .
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التمهيد
املطلب األول :تعريف اللطف يف لغة العرب
الل ت الللة اسم الماعل من ضل تزض1ز.
وله الللة عدة ٍ
معانب وهت ما يلتض2زء
األولء الر دب يقالء ل ت و لكب أ ء أوصل إليك ما ال بر د.
ال ىىا ء صىىلر الشىىت ب و اسيىىة ل يمىىة اخلصىىرء إذا أا ىىهن وىىامرة الىىن نب والل يىىت مىىن الكىىالمء
ما مض مع ا وخمت.
ال ال ء التو يد والعصمةب يقالء ل ت به وب أ ء و قه وعصمه.
الراب ء أل مه بكذاب أ بر بهب وأم ل يمة بولدها ل ت إل ا ا.
امل لل ال ا ء معل اسمء ضالل يتزب املنان إ و عف و ىللء
ضضالل يىىتزز مىىن أ ائىىه احلسىىلب وهىىو الىىذ يل ىىت بعنىىد أمىىوس الداخليىىة املتعلقىىة ب مسىىهب
ويل ت بعند األموس اخلاس ية ع هب يسوىه ويسو إليه ما به صالاه مىن ايى ا يشىعرب وهىذا
من آاثسء علمهب وأرمهب وسمحته.
ل،ذا أان معل الل يت وع ء
األولء أ ه اخلني الذ أاىاق علمىه تألسىراس والنىواذن واخلنىا واخلمىا ب ومك ىوان الصىدوسب
وملينا األموسب وما ل ت و ىل من أل لت ض3ز.
معايشىى،مب وأس اى،ىىمب وهىىدايت،مب واألل ىىان ال ى سىى،ل علىىي،م ذاعتىىه

ال ىىا ء ل مىىه بعنىىا
و قريم م هض4ز.
ىل م ى ،مب يعام ىىل امل ىىصم
وو ل ي ىىت بعن ىىا س ي ىىد ي ىىم ىري ى مل

بع ىىت وسأ ىىة وإاس ىىانب وي ىىدعو

امل ىىالم إ التوبىىة واللم ىران م،مىىا بلىىل يىىم العصىىيانب ،ىىو ل يىىت بعنىىا يعلىىم ىىىائد أا ىواهلمب وال
ض1ز التقا أ ا وب للف ا تب صء .138
ض2ز ي ظر ما ة ضل تزء الصمابب اجلوهر ب 4ء 1426؛ مقاييو الللةب ابن اسسب 5ء .250
ض3ز مسي أ ا و احلسلب للف اجب صء .44
ض4ز التقا أ ا وب للف ا تب صء .138
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خيم عليه لت مما

صدوسهمض1ز.

ى ىىالل يت مى ىىن أ ى ىىا و عى ىىا مع ى ىىا ء ا اسى ىىان إ عنى ىىا
يعلمونب والعلم تخلميا و ىائد األموس.

خمى ىىا وسى ىىرت مى ىىن اي ى ى ا

ض 1ز ي ظرء أ ا و احلسل ال ابتة الكتا والس ةب حملمو عند الرا الرووا ب صء 557؛ ال مر ا تل
خمتصر لرب أ ا و احلسل وو الكتا والس ةب لسعيد بن علت القم ا ب صء .44
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آيات اللطف يف القرآن الكريم،
وفيها سبعة مباحث
املبحث األول :قوله تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾

[األ عامء ]103ب
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
ملىىا م ى و سىىنما ه و عىىا إ ساك األبصىىاس لىىهب ع ىىت عل ى ذلىىك ىولىىهء ﴿ ﭬ ﭭ﴾ب
خ ات للسىام ذىا يم،ىمب إذ العىا ة أن أىل ل يىت ا دسأىه األبصىاسب ماسىة النصىر إاىا ىدسك اللىون
من أىل متلىونب والكىون مىن أىل متكىونب وإ ساأ،ىا إاىا هىو للمرأنىا ون املمىر ا ب ولىذلك ملىا ىىال
﴿ﭨ ﭩ ﭪ﴾ ع ت عليه ىوله ﴿ ﭮ﴾ خمصصىا لذا ىه سىنما ه بصىمة الكمىال؛ أل ىه لىيو
أل من أ سك ليأا أان خنيا بذلك الشت ألن املدسك للشت ىد يدسأه لي رب ض1ز.
ى ﴿ ﭭ﴾ ي اسل ما ا يدسك تلنصرب و﴿ ﭮ﴾ ي اسل ما يدسأهض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هذ ادية إادب اد

الى يسىتدل يىا أهىل السى ة واجلماعىة على

ىوا سنيىة املىصم

لىريم

ادخىىرةب قولىىه ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ء يىىدل عل ى أن األبصىىاس ىرا ب ولك ،ىىا ا
سىىنما ه و عىىا
دسأه؛ أل ه ل وعال أعظم من أن دسأه األبصاسض3ز.
ىال ابن يمية سمحه وض4زء "مع ا عل ىىول اجلم،ىوس ا اىيط بىه لىيو مع ىا ا ىرا ى ن مىت
ض1ز ي ظرء الربهان
ض2ز معرتك األىران

علوم القرآنب الفسأشتب 1ء .80
إعما القرآنب السيوذتب 1ء .32

ض3ز ي ظرء ام النيانب لل رب ب 9ء 462؛ الكشت والنيان عن مسي القرآنب لل عليبب 4ء .176

ض4ز هىىوء أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيم بىىن عنىىد السىىالم ابىىن عنىىد و بىىن أي القاسىىم اخلنىىر ال مىىي احل ىرا الدمشىىقت
احل نلىىتب أبىىو العنىىاسب قىىت الىىدين ابىىن يميىىةب ولىىد اىران سى ة ض661هىىزب واىىول بىىه أبىىو إ مشىىد نىىل
والت،رب وأان آية التمسىي واألصىولب صىياب اللسىانب ىلمىه ولسىا ه متقىاستنب وذلىل إ مصىر مىن أ ىل =
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الرنية يشاسأه يىه املعىدوم لىيو هىو صىمة مىدب نىالن أو ىه ا الىاق بىه وا يىدسك ى ن هىذا يقتنىت
أ ىىه مىىن عظمتىىه ا دسأىىه األبصىىاس وذلىىك يقتنىىت أمىىاا عظيمىىا عمىىف معىىه األبصىىاس عىىن ا ااذىىة
اديىىة الىىة على إعنىىا سنيتىىه و مىىت ا ااذىىة بىىه قىىيض مىىا ظ ىىه اجل،ميىىةض1ز مىىن أ ىىا الىىة عل ى مىىت
سنيته"ض2ز.
أما الرنية

الد يا ،ت ي ممك ةب أما ىال عا ء ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾

[األعرانء .]143
وعىىن مسىىرو ض3زب ىىىالء ىلىىهن لعائشىىة سوىىت و ع ،ىىاء أمتىىا هىىل سأب حممىىد صىىل و عليىىه
وسلم سبه؟ قالهنء ضضلقد ىىتض4ز لىعر ممىا ىلىهنب أيىن أ ىهن مىن عىالدب مىن اىدعك،ن قىد أىذ ء
مىىن اىىدعك أن حممىىدا صىىل و عليىىه وسىىلم سأب سبىىه قىىد أىىذ ب مث ى ىرأ ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ ع ى ى ى ى ى ىىامء ]103ب ﴿ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋﰌﰍ ﰎ ﰏ﴾ [الش ىىوسبء  .]51وم ىىن ا ىىدعك أ ىىه يعل ىىم م ىىا ىىد
ق ىىد أ ىىذ ب مث ىى ىرأ ء ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [لقم ىىانء .]34وم ىىن ا ىىدعك أ ىىه أ ىىتم ق ىىد
أ ىىذ ززب مث ىى ىرأ ء ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ﴾ [املائ ىىدةء ]67ادي ىىةب ضضولك ىىه سأب ربي ىىل
= توب أ ىت ياب سمن مدةب و قل إ ا سك دسية .مث أذلد سا ر إ
ومىىا معىىتقال بقلعىىة مشىىد سى ة ض728هىىزب ر ىىهن مشىىد أل،ىىا
امرب 1ء 144؛ النداية وال ،ايةب ابن أ يب 14ء .135

مشىد واعتقىل يىا وأذلىدب مث أعيىدب
ا ىىه .ي ظىىرء الىىدسس الكام ىىةب ابىىن

ض 1ز اجل،ميةء هم أ نىام اجل،ىم بىن صىموان الرتمىذ ب وهىم ي كىرون صىما الىر عىف و ىلب ويقولىون نلىد القىرآنب
ويفعم ىىون أن و ل ىىيو عل ى الع ىىر ب ىىل أ ىىل مك ىىان .ي ظ ىىرء ىىر معاص ىىرة تس ىىل إ ا س ىىالمب للال ىىل
عوا تب 3ء .1131
ض2ز الصمديةب ابن يميةب 1ء .91

ض3ز هىىوء مسىىرو بىىن األ ىىدم بىىن مالىىك بىىن أميىىة اهلمىىدا الىىو اعتب أبىىو عائشىىة المقيىىهب بعىىت عقىىةب مىىا سى ة ض62ه ىىز.
ي ظرء سي مشدب ابن عساأرب 57ء 396؛ اذيل الكمال أ ا الر الب للمف ب 27ء .451
ض 4ز ىتء أ ىام من المفم .ي ظرء ال ،اية

ريل احلدي واألعرب ابن األعيب 4ء 91ب ما ة ضىتز.
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عليه السالم صوس ه مر ززض1ز.
ىىىال ابىىن القىىيم سمحىىه وض2زء "إ ىىه سىىنما ه لعظمتىىه يتعىىا أن دسأىىه األبصىىاس واىىيط بىىه ولل مىىه
وخرب ىىه ي ىىدسك األبص ىىاس ىىال ختم ىىت علي ىىهب  ،ىىو العظ ىىيم ل م ىىه الل ي ىىت عظمت ىىهب الع ىىاي ىرب ىىه
القريل علو ب الذ ليو أم له لت وهو السمي النصيب ا دسأه األبصىاس وهىو يىدسك األبصىاس
وهو الل يت اخلني"ض3ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة
ادخرةب وهو مذهل أهل الس ة واجلماعةض4ز.
 )1إعنا سنية املصم لريم سنما ه و عا
 )2مت ا ساك ا ي مت الرنيةب بل ي نت،ا تملم،ىوم .ىه إذا مى ا ساكب الىذ هىو أخى أوصىان
الرنيةب ل عل أن الرنية اثبتةض5ز.
 )3إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.
إعنا اسمء الل يت والعليم واحلكيم هلل عف و ىلل.

ض1ز أخر ه الن اس أتا مسي القرآنب ت ىولهء ضضوسناب مد سبك ىنل ذلوم الشمو وىنل اللرو ززب
6ء 139ب سىىىم 4855؛ ومسىىلم أتىىا ا ميىىانب ت معىىل ىىىول و عىىف و ىىلء ولقىىد سآ فلىىة أخىىرب ب
وهل سأب ال يب صل و عليه وسلم سبه ليلة ا سرا ب 1ء 158ب سىم .177
ض 2ز هوء حممد بن أي بكر بن أيو ب المقيه ا مام املم املتم ن ال مو مشو الدين أبىو عنىد و الدمشىقت إمىام
اجلو يةب ولد س ة ض691هىزب ومن أتنىهء إعىالم املىوى ب و ا املعىا ب و يهىاب اىنو مىدة وأوذ كىاس لىد
الرال إ ىىرب اخلليىلب و ىو سى ة ض751هىىز .ي ظىرء املعمىم امل ىت تحملىدع ب للىذهيبب صء 269؛ أعيىان
العصر وأعوان ال صر وأعوان ال صرب للصمد ب 4ء .366
ض3ز اا األسواب إ بال األ رابب ابن القيمب صء  .295وي ظرء العقيدة وب لأللقرب صء .201
ض4ز ي ظرء تاب الرمحن مسي القرآنب للعليمتب 2ء .445
ض 5ز ي ظرء يسي الكرم الرمحن مسي أالم امل انب للسعد ب صء .268
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املبحث الثاني :قوله تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[يوسف،]100:

و يه عالعة م اللء
املطلب األول :املناسبة:
الل يت ه ا ا ذعل العامل نما األمىوسب واملىدبر هلىا واملسى،ل لصىعاياب وذلىك أل ىه سىنما ه
و عا إذا أسا ليأا س،ل أسنابهب ما الل يت ه ا ألن ما يل ت يس،ل موذ ض1ز.
وم اس ىىنة ذأ ىىر ه ىىذا املوو ى ر ىىاهرةب وذل ىىك أ ىىه س ىىنما ه و ع ىىا ى ىىدىلس عل ى يوس ىىت علي ىىه
السالم ما رب له من اي إلقائه اجللب و خوله على عفيىف مصىرب ومىا ىرب لىه بعىد ذلىك مى
ال سوة وأيدهنب مث لقا إخو ه بهب وسنية أبويه بعد ذلكب كل ما رب مىن هىذ األمىوس ىا مىن
لدن خني ذآا الوىائ ب ول يت تست راج األموس و قديرهاض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
اكىت هىذ اديىة الكرميىة لىكر ىيب و يوسىت عليىه السىالم لربىه سىنما ه و عىا ب إذ جنىا مىىن
العنو يةب و وض امللك إليه خفائن األسضب بعد أن منل عليه تخلروج من السمنض3ز.
"وىد عا يوست مصم ا تهلل عا ب م يعا لىه سىنما هب ملتمأىا جل ابىه أىل ااا ىهب ايى
ىرا يسىىتعيذ تهلل مىىن عىىل السىىو ب ويىىدعو و ليصىىرن ع ىىه أيىىد ال سىىوةب و ايىىة ىصىىته يقىىر ب عمتىىه
عليهب وعل أهلهب وعلى ال ىاس أمجعى ب ويقىولء ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﴾.
وهك ىىذا يع ىىد أا ىىة الى ى عم الى ى عال ىى،اب ومتتى ى ي ىىا إخو ىىهب وأهل ىىهب ويش ىىكر و على ى ع ائ ىىهب
و نله"ض4ز.
مسي القرآن العظيم والسن امل ا ب لأللوستب 7ء .58
ض1ز سوب املعا
ض2ز بصائر ذو التمييفب للميو آت ب 4ء .430
ض3ز ي ظرء التمسي الوسيطب للوااد ب 2ء 636؛ مسي القرآنب للسمعا ب 3ء .68
ض4ز عوة الرسل علي،م السالمب ألمحد لو ب صء .224
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املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة
1ز الس ىىمو لل ىىي و عل ى ى
السابقةض1ز.

 ،ىىة التعظ ىىيم حم ىىرم

ل ىىرع اب وى ىىد أ ىىان مو ىىو ا

بع ىىض الش ى ىرائ

2ز بيان عظيم أيد الشي انب يما أ سد ب ا خوةض2ز.
3ز ه ىىذ ادي ىىة موى ىىت مجي ىىل ل ىىيب و يوس ىىت علي ىىه الس ىىالمب مى ىن ل م ىىه واس ىىن خ اب ىىه علي ىىه
السالمب اي ذأر االه السمنب ومل يذأر االه اجللب لتمىام عمىو عىن إخو ىهب وأ ىه ا
يذأر ذلك الذ لب وأن إ يا كم من النا ية من إاسان و إيض3ز.

ض1ز ي ظرء حماسن التأويلب للقا تب 6ء .220
ض2ز ي ظرء مسي املرا تب 13ء .44
ض3ز ي ظرء يسي الكرم الرمحنب للسعد ب صء .405
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املبحث الثالث :قوله تعاىل:

﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ﴾ [احلج]63:
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة
و ىىه م اسىىنة ألمىىة ضالل يىىتز أن مىىن ل ىىت و سىىنما ه و عىىا اسىىت راج ال نىىا مىىن األسض
تملا ب وابتدام ما يشا ض1ز.
قال الفسأشت سمحه وض2زء "إاا صل بى﴿ ﯩ ﯪ﴾ ألن ذلك
اللي وإخراج ال نا من األسضب وأل ه خني ب مع،مض3ز.
امل لل ال ا ء التمسي ا مجايء
ىىىال ابىىن ع يىىة سمحىىه وض4زء "وىىىد لىىاهد هىىذا السىىوس األىصى

مووى الرمحىة خللقىه ا ىفال

ض5ز

ىىفل امل ىىر بعىىد ىمىىط

وأصنمهن لك األسض ال سقي،ا الر ب ىد اخنر ب نا وعيت ىيد"ض6ز.
ض1ز ال كهن

القرآن الكرمب للممالعتب صء .346

ض 2ز هوء حممد بن عند و بن يا س الفسأشت املوصلت بدس الدين الشا عتب ولد س ة ض745هىزب من صىا يمهء
الربهىىان علىىوم القىىرآنب وخت ىري أاا ي ى الرا عىىتب وهىىو قيىىهب أص ىويب حمىىددب مشىىاسك بعىىض العلىىومب
وأا هن و ا ه س ة ض794هز .ي ظرء ذنقا املمسرينب لأل ه و ب صء 302؛ معمم املىصلم ب لكمالىة
10ء .205
ض3ز الربهان

علوم القرآنب للفسأشت 1ء 81ب بتصرن.

ض 4ز هوء عند احلد بن الل بن عند الرمحن احملاسيب املعرون تبن ع يةب أبىو حممىدب ولىد عىام ض481زب وهىو
قيه اا ظ حمدد مش،وس أ يل حنو لاعر بليل أا لب ومن أتنهء احملرس الو يفب و س ة ض542هىز.
ي ظىىرء بليىىة امللىىتمو سي ى س ىىال أهىىل األ ىىدلوب للنىىيبب صء 389؛ الىىديناج املىىذهل معر ىىة أعيىىان
علما املذهلب ابن راونب 2ء .57
و اململكة امللربية .ي ظرء السوس األىص م ذ ر،وس عوة
ض5ز السوس األى ص ء م قة لرا ية ق ادن
املوادين اىت اية ولت،مب لعمر ى لب صء .20
ض6ز احملرس الو يف

مسي الكتا العفيفب ابن ع يةب 4ء .131
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وى ىىال ال ع ىىاليب سمح ىىه وض1زء "وى ىىد ل ىىاهد ل أان ذل ىىك بص ىىمرا سى ىواأنض2ز تملش ىىر ب وه ىىت
َن النمىىر ىىىد اىىال بي ،مىىا وذلىىك أ ىل
اكى لىم مك ىةَ إاىل أ ىل
اأن مقىىداس يىىوم
َن التعديىىة مىىن ىىدة إ س ىو َ
النمىىر أو أىى ىلىل تلىرياب املعتدلىىةب وأىىان ذلىىك أ ىلَورل اخلريىىتب وأ ىىرب و العىىا ة أَ ىلن أَم ى َىاس لىىك الىىنال

كو لن تخلريت قطب هذا هو اللاللب ولَ ىلما لىاهد ل ذلىك ىذأر ل هىذ اديىة الكرميىةب سىنمان و
ما أعظم ىدس ه!"ض3ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
 -1أن هىىذ اديىىة ليىىل عل ى أمىىال ىدس ىىهب أ مىىن ىىىدس عل ى هىىذا ىىىدس عل ى إعىىا ة احليىىاة بعىىد
املو ض4ز.
 -2اختي التعني عن ال نا الذ هو مقتن الشكر ملىا يىه مىن إىامىة أىىوا ال ىاس والن،ىائم
بىىذأر لو ىىه األخنىىر؛ ألن ذلىىك اللىىون ممتى لألبصىىاسب ،ىىو أينىىا مو ىىل لىىكر على مىىا خلىىد و مىىن
املرأبض5ز.
مجال املص وعا
 -3أن و هىىو ال ىىذ ي ىىفل مىىن الس ىىما امل ىىا ىىال لن ى األسض أن ص ىىناب خمنىىرة بع ىىد ااسب ىىدا
واجلمانض6ز.
 -4إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض 1ز هوء عند الرمحن بن حممد بن خملون ال عاليب اجلفائر ب أبو يدب ولد س ة ض786هىزب وهو ممسرب ومن أتنهء
اجل ىواهر احلس ىىان مس ىىي الق ىىرآنب و ىىو سى ى ة ض875هى ىىز .ي ظ ىىرء الن ىىو الالمى ى ب للسى ى او ب 4ء 152؛
األعالمب للفسألتب 3ء .331
ض 2ز س ىواأنء مدي ىىة ق ى مش ىىال ل ىىر س ىىو ان .ي ظ ىىرء معم ىىم النل ىىدانب لي ىىاىو احلم ىىو ب 3ء 276؛ مراص ىىد
ااذالمب للق يعتب 2ء .751
ض3ز اجلواهر احلسان

مسي القرآنب لل عاليبب 4ء .135

ض4ز ي ظرء اجلام ألاكام القرآنب للقرذيبب 12ء .91
ض5ز ي ظرء التمرير والت ويرب ابن عالوسب 17ء .318
ض6ز ي ظرء التمسي احلدي ب لدسو ةب 6ء .71
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املبحث الرابع :قوله تعاىل ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢ﴾ [لقمان]16 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اسىىنة الل ىىت هىىذا املوو ى ء أن هىىذ اديىىة ىىا لنيىىان إااذىىة علىىم و سىىنما ه
و عا لكل مو و ب سوا أان رىاهراب أم خمميىاب ىال يليىل ع ىه مووى ذسة بى ذيىا صى رة أو
ذنقا السموا ب أو أعما األسضب وهو سنما ه يعلم الليلب ويقدس عل أل لت ض1ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هىىذ اديىىةب يكشىىت لقمىىان اب ىىه عىىن علىىم وب وبسى ة سىىل ا هب اىىىت يعنىىد عىىن علىىم بىىهب
ومعر ة ذا ي نلت له من أمال و اللب اهلل سنما هب الذ يسىتمد أن يعنىدب وأن يمىر تلعنىا ةب هىو
املالك هلىذا الو ىو ب العىامل بكىل صىلية وأنىية يىه .اىىت احلنىة مىن اخلىر لب وهى مىن الصىلر يى ا
كا متسك يا األصىاب  ..هىذ احلنىةب إن كىن أ مكىان هىذا الو ىو  ..إن كىن صى رةب
أ صى رة مىىن صى وس األسضب أو كىىن السىىموا الى ا اىىدو هلىىاب أو كىىن األسضب عل ى
أ عمىىد م ،ىىاب و أ مكىىان ي،ىىاب هىىذ احلنىىة النىىالة اللاسىىىة ىىر هىىذا الو ىىو ب أ ي ىىا وب
وخير ،ا من هذ األعما السميقة

أاشا الكونض2ز.

ض1ز ي ظرء من بال ة القرآنب ألمحد عند و النيلتبصء 202؛ املعمفة الكربب القرآنب ألبو هرةب صء.201
ض2ز ي ظرء ام النيانب لل رب ب18ء 557؛ مسي القرآن العظيمب ابن أ يب6ء 338؛ التمسي القرآ للقرآنب
لعند الكرم اخل يلب11ء .570
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املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز صىىوس الوصىىية مراىنىىة و لىىه أىىل ا ى ب وإااذتىىه بكىىل لىىت ؛ ليلىىرس مسىىه ريىىفة املراىنىىة
واحلنىىوس واخلىىونب والتىىدبرب والتمكىىي العميىىدب وااهتمىىام والعفميىىة الصىىا ىةب واملتابعىىة والتواص ىىلب
وذل ىىك

ص ىىوير ات ىىف ل ىىه العاذم ىىةب ومي ىىتأل ب ىىه الو ىىدان والقل ىىل سهن ىىة وس ن ىىة ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ض1ز.
2ز على األسىىرة أن مىىت ريىىفة املراىنىىة هلل عىىا
و العلنض2ز.

أىىل صىىر ااا وأىواهلىا مى و ومى ال ىىاس

السىىر

3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.
املبحث اخلامس :قوله تعاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ﴾ [األحزاب]34 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اسىىنة الل ىىت ه ىىاء أ ىىه سىىنما ه و عىىا ملىىا أمىىر أم،ىىا املىىصم

بتنليىىل العلىىم والقىىرآن

والس ة ال نوية لل اسب ألاس إ أ ه ل لأ ه وعف علمه يعلم ويدبر ما يصلاب الدينب ولىذلك عىل
ما عل من األمر وال ،تب ويعلم من يصلاب لل نوةب ومن يستأهل أن يكون من أهل بيتهض3ز.
،و سنما ه ل يت لم،ا املصم ب خني ذا يصلاب هلن وي مع،نض4ز.

ض1ز التصوير القرآ للقيم اخللقية والتشريعيةب لعلت صنابب صء .199
ض2ز املر السابدب صء .229
ض3ز سوب املعا ب لأللوستب 11ء .201
ض4ز ي ظرء املوسوعة القرآ يةب لألبياس ب صء .4836
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املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
ا هذ ادية الكرمية سيا اد ا اجلليلة ال أمر و عا يا أم،ا املصم ض1ز.
ض2ز
ر
ىمعهن
ْمىىةب سى ل
ىىىال ا مىىام الشىىا عت سمحىىه و ء "ذأىىر و الكتىىا ب وهىىو ال لقى َىرآنب وذأىىر احلك َ
َم ْن ْأسو من أهل العلم تل لقَرآن يقولء احلكمة س ة سسول و .وهىذا يشىنه مىا ىىالب وو أعلىم؛ ألن
ر
وذأر و مىله عل َخ ْلقه بتعليم،م الكتىا واحلكمىةب لىم َجيل ْىف وو أعلىم
ال لقَرآن ذلأر وألْن َعْته احلكمةب َ

أن يقىىال احلكمىىة هاه ىىا إا سى ةل سسىىول و؛ وذلىىك أ ىىا مقرو ىىة مى أتىىا وب وأن و ا ىىرتض ذاعىىة
ىرضب إا لكتىا وب مث سى ة سسىولهب
سسولهب واتىلم عل ال اس ا نام أمر ب ال جيو أن يقال لقىولء مل
لر َما وصم ا من ىل
أن و َ َع َل ا ميان برسوله مقروانر ت ميان بهب وس ة سسىول و لمنَىيرَىة عىن و معىل مىا
خاصىىه ر
ر
وعامىىهب مث ىىىرن احلكمىىة يىىا بكتابىىهب ا نع،ىىا إ ب ومل جيعىىل هىىذا ألاىىد مىىن
أسا ب لىىيالر عل ى

خلقه ي سسوله"ض3ز.
ىىىال ابىىن القىىيم سمحىىه وء "احلكمىىة الى

ىىا

يىىا الرس ىلء هىت احلكمىىة احلىىد املتنىىم ة للعلىىم

ال ا والعمل الصاحل لل،دب و ين احلدب صابة احلد اعتقا ا وىوا وعمىال .وهىذ احلكمىة رى،ىا و
سنما ه ب أ نيائه وسسلهب ومجع،ا حملمد صل و عا عليه وسلمب أما مج له من احملاسن مىا رىىه
األ نيا ىنلهب ومج أتابه من العلىوم واألعمىال مىا رىىه الكتىل ىنلىه .لىو مجعىهن أىل اكمىة
صميمة العامل من أل ذائمة لكا هن احلكمة ال أو ي،ا صىلوا و وسىالمه عليىه ىفرا يسىيا
دا ا يدسك النشر سنته"ض4ز.

ض1ز ي ظرء ام النيان ويل القرآنب لل رب ب 4ء 384؛ التمسي الوسيطب للوااد ب 3ء .469
ض 2ز هوء حممد بن إ سيو بن العناس بن ع مان بن لا بن السائل بن عنيد بن عند يفيد بن هالم بن امل لل
بن عند م انب أبو عند و القرلت امل ليب الشا عتب ولد س ة ض150هىزب وأان أ ي امل اىل م املماخر
م ق القرينب ا تمعهن يه من العلوم بكتا و وس ة الرسول صل و عليه وسلمب وأالم الصمابة سوت
و ع ،م وآاثسهمب واختالن أىاويل العلما و ي ذلك من معر ة أالم العر والللة والعربية والشعر ما مل
ي ب و و أول لعنان س ة ض204هىز .ي ظرء سي بلدا ب لل يل النلدا ب سي أعالم
جيتم
ال نال ب للذهيبب 10ء .5
ض3ز الرسالةب للشا عتب 1ء .78
ض4ز إ اعة الل،مان من مصايد الشي انب ابن القيمب 2ء .257
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اديىىة وإن أىىان

وهىىذا اخل ىىا
سا املصم .
ىىىال الوااىىد سمحىىه وض1زء "اخل ىىا وإن اخىىت
اخل يهب ن أ ريا من اخل ا خيت

سىىيا أمىىر أم،ىىا املىىصم ب إا أ ىىه لىىامل للىىيهن مىىن
سىىا ال ىىيب صىىل و عليىىه وسىىلم لىىيهن

لمظه ويعم مع ا "ض2ز.

املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:

1ز بيان أن احلكمة

هذ ادية هت الس ة ال نوية الصميمةض3ز.

2ز مل يفل أصما سسول و صل و عليه وسلم والتابعون بعدهم ير عون إ أم،ا املصم
أ ي من أاكام ال سا ومن أاكام الر ل م أهلهض4ز.
3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز هوء أمحد بن حممد بن علت بن متويه الوااد ال يسابوس الشا عت أبو احلسن ممسر حنو ب للو قيه
لاعرب من مصلما هء الو يف والوسيط والنسيطب و ب يسابوس س ة ض468هىز .ي ظرء ذنقا املمسرينب
للسيوذتب صء 23؛ ذنقا املمسرينب للداوو ب 1ء .394
ض2ز التمسي النسيطب للوااد ب 18ء .242
ض3ز ي ظرء أيسر التماسيب للمفائر ب 4ء .268
ض4ز ي ظرء التمرير والت ويرب ابن عالوسب 22ء .18
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املبحث السادس :قوله تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾

[الشورى]19 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
و ىىه م اس ىىنة الل ىىت ه ىىذ ادي ىىة الكرمي ىىةء أن و س ىىنما ه و ع ىىا
عا ب ،و ير من يشا ب وهو إاا ير ى،م أل ه ل يت يمب سايم بعنا ض1ز.

ع ىىل س العن ىىا بي ىىد

ىىىال ابىىن أي م ى سمحىىه وض2زء "﴿ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ أَ ء نل مىىه َوَسمحتىىه لخلرى َىد الْ َكىىا رر

وس وعو َواىْىنَ ْل َوأ بر"ض3ز.

املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:

أن و سنما ه و عا ل يت إيصال امل ا ب وصرن النال من و ىه يىد إ ساأىهب وهىو بىر
بليل الرب يم ىد وصل بىر إ مجيى اخللىدب وهىو سىنما ه ي شىر امل اىىل ويسىرت امل الىلب ويعمىو عمىن
ي،موب ويع ت العند و الكمايةب ويكلمه ال اعة ون ال اىةض4ز.
ىىىال السىىعد سمحىىه وء "خيىىرب عىىا بل مىىه بعنىىا ليعر ىىو والن ىىو ب ويتعرو ىوا لل مىىه وأرم ىىهب
والل ىىت مىىن أوصىىا ه عىىا مع ىىا ء الىىذ يىىدسك النىىمائر والس ىرائرب الىىذ يوصىىل عنىىا -وخصوصىىا
املصم  -إ ما يه اخلي هلم من اي ا يعلمون وا التسنون.
مىىن ل مىىه بعنىىد املىىصمنب أن هىىدا إ اخلىىي هدايىىة ا خت ىىر بنالىىهب ذىىا يسىىر لىىه مىىن األسىىنا
ض1ز ي ظرء ويال أهل الس ةب املا ريد ب 9ء .117
ض2ز هوء حممد بن عند و بن عيس بن حممد املر ب أبو عند و األلني املعرون تبن أي م ب فيل ىرذنةب
اختصاس املدو ةب وأتا م ت ل األاكامب وأتا أصول
ولد س ة ض324هىزب ومن صا يمهء املقر
العلمب متم ا األ والشعرب مقتميا داثس السلتب و و س ة ض399هىز.
الس ةب و أان من الراس
ي ظرء سي أعالم ال نال ب للذهيبب 17ء 188؛ الوا تلو يا ب للصمد ب 3ء .260
ض3ز مسي القرآن العفيفب ابن أي م ب 4ء .166
ض4ز ي ظرء الكشت والنيانب لل عليبب 8ء 308؛ معامل الت فيلب للنلو ب 7ء 189؛ مداسك الت فيل واقائد التأويلب
لل سمتب 3ء .251
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الداعيىىة إ ذلىىكب مىىن ر ىىه عل ى حمنىىة احلىىد واا قيىىا لىىه وإيفاعىىه عىىا ملالئكتىىه الك ىرامب أن ي نت ىوا
عنا املصم ب وال وهم عل اخليب ويلقوا ىلويم من في احلد ما يكون اعيا ا ناعه.
ومىىن ل مىىه أن أمىىر املىىصم ب تلعنىىا ا اا تماعيىىةب الى يىىا قىىوب عىفائم،م و نعى تم،ىىمب
والصل م ،م الت ا و عل اخلي والر نة يهب واىتدا بعن،م بنعض.
ومن ل مهب أن ىيض لعند أل سنل يعوىه والول بي ه وب املعاصتب اىت إ ىه عىا إذا علىم
أن الىىد يا واملىىال والر سىىة وحنوهىىا ممىىا يت ىىا و يىىه أهىىل الىىد ياب ق ى عنىىد عىىن ذاعتىىهب أو املىىه على
اللملة ع هب أو عل معصية صر ،ا ع هب وىدس عليه س ىه"ض1ز.
املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز أ ه عا بر بعنا يرسل إلي،م أعظم امل ا ب ويد ع ،م أأرب النال ب ي الرب والما رض2ز.
2ز أ ىىه ل ىىت لوليائىىه اىىىت عر ىىو ؛ ولىىو ل ىىت لعدائىىه ملىىا مىىدو وإاىىا أىىان ل مىىه يىىم مىىن انايىىة
الر واحلمظض3ز.
3ز مىىن مظىىاهر ل مىىه أ ىىه ا يعىىا ل،م تلعقوبىىةب م ى جمىىاهرام ذعصىىيتهب وأ ىىه يىىر ى،م مجيعىىا م ى أن
أأ رهم ا يشكرو ه عل عمهض4ز.
إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز يسي الكرم الرمحنب للسعد ب صء .756
ض2ز مسي املرا تب 25ء .34
ض3ز ي ظرء أوواب التماسيب حملمد عند الل يت بن اخل يلب 1ء .593
ض4ز ي ظرء التمسي الوسيطب ل او ب 13ء .27
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املبحث السابع :قوله تعاىل ﴿ :ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﴾ [امللك]14 :
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املناسبة:
ملا ذأر سىنما ه ىنىل هىذ اديىة ىولىهء ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[امللىكء

]13ب عقىلل ذلك بقوله ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ب وذلك ني،ا عل أ ه عا يعلىم مىا
ال موسض1ز.
" لقه للم لوىا و سىويت،ا على مىا هىت عليىه مىن إ سىان وايىوان و نىا ومجىا ء مىن أأىرب
األ لة العقلية عل علمهب كيت خيلق،ا وهو ا يعلم،ا"ض2ز.
املطلب الثاني :التفسري اإلمجالي:
هىىذ اديىىة أ ىىه أيىىت ا يعلىىم السىىر واجل،ىىر مىىن أو ىىد كمتىىهب وواسى
خيىىرب سىىنما ه و عىىا
علمهب وعظيم ىدس هب مجي األليا وهو ال ا ذ علمه إ ما ر،ر م ،ا وما ب ن.
وأأ ه سنما ه يقولء أا يعلم سرأم و ،رأمب من يعلم الدىائد واخلما ب مجل،ا و ماصيل،اض3ز.
وعن عائشة سوت و ع ،ا ىصة تنع،ا خىروج ال ىيب صىل و عليىه وسىلم إ النقيى ض4زء مث
ا لق ىىهن عل ى إع ىىر ب ا ىىىت ىىا النقي ى ق ىىامب أذ ىىال القي ىىامب مث س ى ى يدي ىىه ع ىىالد مى ىرا ب مث احن ىىرن
احنر ىىهنب أسىىرم أسىىرعهنب ،ىىرول ،رولىىهنب أانىىر أانىىر ب سىىنقته ىىدخلهنب لىىيو إا أن
او ى معهن ىىدخلب قىىالء ضضمىىا لىىك؟ عىىائاب اشىىيا سابيىىةززض5زب ىالىىهنء ىلىىهنء ا لىىت ب ىىىالء
«لت ربي أو لي رب الل يت اخلنيززض6ز.
ض1ز ي ظرء اا تصاس للقرآنب للناىال ب 2ء .659
ض2ز القواعد احلسان لتمسي القرآنب للسعد ب صء .53
ض3ز ي ظرء مسي القرآنب للسمعا ب 6ء 11؛ معامل الت فيلب للنلو ب 8ء 178؛ مسي املرا تب 29ء .14
ض 4ز النقي ء مقربة أهل املدي ةب به ن أ لة الصمابة و و ا سسول و وب ا ه وأب انهنب وهو م ل الشمو من
املسمد ال نو يرب سأ الع  .ي ظرء معمم املعامل اجللرا ية السية ال نويةب لعا د النال ب صء .48
ض5ز اشيا سابيةء أ ما لك ىد وى عليك احلشاب وهو الربو وال ،ي الذ يعرض للمسرم مشيهب واحملتد
ريل احلدي واألعرب ابن األعيب392ء1ب ما ة
أالمه من اس مام ال مو و وا ر  .ي ظرء ال ،اية
ضاشاز.
ض6ز أخر ه مسلم أتا اجل ائفب ت ما يقال ع د خول القنوس والدعا ألهل،ابض669/2زب سىم ض974ز.
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املطلب الثالث :اهلدايات املستنبطة:
1ز أن علم و عا أااق جبفئيا األليا اخلميةب ال من لأ ا أن خيرب ال اس بعن،م بعنا
دوع،اب أل ا أا هن خا ية علي،مض1ز.
2ز أن و هو الذ خلد ال اس ومن ال نيعت أن يعلم أعماهلم وما يدوس
صدوسهمض2ز.
3ز إعنا ا تء الل يت واخلني هلل عف و ىلل.

ض1ز ي ظرء التمسي الوسيطب ل

او ب 15ء .18

ض2ز ي ظرء التمسي احلدي ب لدسو ةب 5ء .378
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اخلامتة
احلمد هلل س العامل ب والصالة والسالم عل ألرن األ نيا واملرسل ب ني ا حممدب وعلى آلىه
وصمنه أمجع .
وبعدء
قد اصلهن اية هذا النم إ عد من ال تائ ب وهت ما يلتء
1ز أن ضالل يتز من أ ا و احلسلب وال جيل عل املسلم إعنااىا هلل على مىا يقتنىت الت فيىه عىن
ال د والشنيه.
2ز أن ضالل تز الللة جيتم مع ا عل ما وخمت لأ ه.
3ز أن اسم و عا ضالل يتز وس مقروان القرآن ت ه ضاخلنيز مخو آ ب وهتء
أ -ىوله عا ء ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األ عامء .]103
 ىول ىىه ع ىىا ء ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [احلى ى ء.]63

ج -ىولىىه عىىا ء ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [لقمانء .]16

 -ىول ى ى ىىه ع ى ى ىىا ء ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ﴾ [األافا ء .]34

ه -ىوله عا ء ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [امللكء .]24
 -1أن اسم و عا ضالل يتز وس ممر ا القرآن آيت ب وتاء

أ -ىوله عا ء ﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ [يوستء .]100

 ىوله عا ء ﴿ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الشوسبء .]19وأما التوصيا ال خلصهن م ،ا هذا النم ب ،ت ما يلتء
 -2أوصىت إخىوا ذلنىىة العلىم الشىىرعت بدساسىىة اد الى تعلىد بصىىما و عىىا خاصىىةب
ملا ي،ا من بواهر رواهر الربوبيةب و ليل أ عال األلوهية.
 -3ساسىىة اجلوا ىىل الرتبويىىة داثس مىىل صىىما و عىىا على املرااىىل العمريىىة امل تلمىىةب مىىن
شو ا سان وهو ذملب إ آخر مراال عمر .
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فهرس املصادر واملراجع
ابن األعيب املناسك بن حممد بن حممدب "ال ،اية ريل احلدي واألعىر" .اقيىدء ذىاهر أمحىد الىفاو
وحممو حممد ال ااتب ضق1ب بيو ء املكتنة العلميةب 1399هىز.
ابىىن يميىىةب أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيمب "الصىىمدية" .اقيىىدء حممىىد سلىىا سىىاملب ضق2ب مصىىرء مكتنىىة ابىىن
يميةب 1406هىز.
ابىىن يميىىةب أمحىىد بىىن عنىىد احللىىيمب " س عىىاسض العقىىل وال قىىل" .اقيىىدء الىىدأتوس حممىىد سلىىا سىىاملب
ضق2ب الر ضء امعة ا مام حممد بن سعو ا سالميةب 1991مز.
ابىىن خلكىىانب أمحىىد بىىن حممىىدب "و يىىا األعيىىان وأ نىىا أب ىىا الفمىىان" .اقيىىدء إاسىىان عنىىاسب ضق1ب
بيو ء اس صا سز.
ابن عالوسب حممد ال اهرب "التمرير والت وير" .ضق1ب و وء الداس التو سية لل شرب 1984هىز.
ابىىن عسىىاأرب علىىت بىىن احلسىىن بىىن هنىىةب " سيى مشىىد" .اقيىىدء عمىىرو بىىن رامىىة العمىىرو ب ضق1ب
بيو ء اس المكر لل ناعة وال شر والتو ي ب 1995مز.
ابىىن راىىونب إبىراهيم بىىن علىىت بىىن حممىىدب "الىىديناج املىىذهل معر ىىة أعيىىان علمىىا املىىذهل" .اقيىىدء
حممد األمحد ب ضالقاهرةء اس الرتاد لل ن وال شرز.
ابىىن ىىىيم اجلو يىىةب حممىىد بىىن أي بكىىر بىىن أيىىو ب "إ اعىىة الل،مىىان مىىن مصىىايد الشىىي ان" .اقيىىدء حممىىد
اامد المقتب ضالر ضء مكتنة املعاسنز.
ابىىن ىىىيم اجلو يىىةب حممىىد بىىن أي بكىىر بىىن أيىىو ب "اىىا األسواب إ بىىال األ ىراب" .ضق1ب القىىاهرةء
م نعة املد ز.
ابىىن ما ىىهب حممىىد بىىن يفيىىد القىىفوي ب "الس ى ن" .اقيىىدء حممىىد ىصا عنىىد النىىاىتب ضق1ب مصىىرء اس
إايا الكتل العربية  -يصل عيس الناي احلليبز.
أبىىو او ب سىىليمان بىىن األلىىع بىىن إسىىما السمسىىتا ب "السى ن" .اقيىىدء حممىىد حميىىت الىىدين عنىىد
احلميدب ضق1ب بيو ء املكتنة العصريةز.
أبو هرةب حممد بن أمحدب "املعمفة الكربب القرآن" .ض اس المكر العريز.
األبياس ب إبراهيم بن إ اعيلب "املوسوعة القرآ ية" .ضق1ب مصسسة سمل العر ب 1405هىز.
األ ه و ب أمحد بن حممدب "ذنقا املمسرين" .اقيدء سليمان بن صاحل اخلىف ب ضق1ب السىعو يةء
مكتنة العلوم واحلكمب 1997مز.
األ هىىر ب حممىىد بىىن أمحىىدب "اىىذيل الللىىة" .اقيىىدء حممىىد عىىوض مرعىىلب ضق1ب بىىيو ء اس إايىىا
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الرتاد العريب 2001مز.
األل ىىقرب عم ىىر ب ىىن س ىىليمان ب ىىن عن ىىد وب "العقي ىىدة و" .ضق12ب األس نء اس ال م ىىائو لل ش ىىر
والتو ي ب 1999مز.
األلن ىىا ب حمم ىىد انص ىىر ال ىىدينب "خ ن ىىة احلا ىىة الى ى أ ىىان سس ىىول و ص ىىل و علي ىىه وس ىىلم يعلم ،ىىا
أصمابه".ضق1ب الر ضء مكتنة املعاسنب1421هىز.
مسىي القىىرآن العظىيم والسىىن امل ىا " .اقيىىدء
األلوسىتب حممىو بىىن عنىد و احلسىىي ب "سوب املعىا
علت عند الناس ع يةبضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب 1415هىز.
األ دلسىىتب عنىىد احلىىد بىىن الىىل بىىن ع يىىةب"احملرس الىىو يف مسىىي الكتىىا العفيىىف" .اقيىىدء عنىىد
السالم عند الشا حممدبضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب  1422هىز.
النىىاىال ب حممىىد بىىن ال يىىلب "اا تصىىاس للقىىرآن" .اقيىىدء حممىىد عصىىام القنىىاةب ضق1ب َع ىلمىىانء اس
المتابب بيو ء اس ابن افمب  2001مز.
الن ىىاس ب حممىىد بىىن إ اعيىىلب "اجلىىام املسى د الصىىمياب امل تصىىر مىىن أمىىوس سسىىول و صىىل و عليىىه
وسى ىىلم وس ى ى ه وأ مى ىىه" .اقيى ىىدء حممى ىىد هى ىىي بى ىىن انصى ىىر ال اصى ىىرب ضق1ب اس ذى ىىو ال مى ىىاةب
1422هىز.
الندو ب أمحد عند و النيلتب "من بال ة القرآن" .ضالقاهرةء نه مصرب 2005مز.
النلىىدا ب أمحىىد بىىن علىىت بىىن اثبىىهن اخل يىىلب " سيى بلىىدا " .اقيىىدء الىىدأتوس بشىىاس عىوا معىىرونب
ضق1ب بيو ء اس اللر ا سالمتب 2002مز.
النلو ب احلس بن مسعو بن حممدب "معىامل الت فيىل مسىي القىرآن" .اقيىدء عنىد الىر ا امل،ىد ب
ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريب 1420هىز.
الىنال ب عىا د بىن يى ب "معمىم املعىامل اجللرا يىة السىىية ال نويىة" .ضق1ب مكىة املكرمىةء اس مكىىة
لل شر والتو ي ب 1402هىز.
الرتمىىذ ب حممىىد بىىن عيسى بىىن َسى ْىوسةب "السى ن" .اقيىىدء أمحىىد حممىىد لىىاأر وآخىىرونب ضق1ب مصىىرء
لرأة مكتنة وم نعة مص م الناي احلليبب 1395هىز.
ال عاليبب عند الرمحن بن حممد بن خملىونب "اجلىواهر احلسىان مسىي القىرآن" .اقيىدء الشىي حممىد
علىىت مع ىىوض والش ىىي عىىا ل أمحىىد عن ىىد املو ىىو ب ضق1ب بىىيو ء اس إاي ىىا ال ىرتاد الع ىىريب
1418هىز.
ال علىىيبب أمحىىد بىىن حممىىد بىىن إبىراهيمب "الكشىىت والنيىىان عىىن مسىىي القىىرآن" .اقيىىدء ظىىي السىىاعد ب
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ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريب 1422هىز.
اجلفائ ى ىىر ب ى ىىابر ب ى ىىن موسى ى ى ب "أيس ى ىىر التماس ى ىىي" .ضق5ب املدي ى ىىة امل ى ىىوسةء مكتن ى ىىة العل ى ىىوم واحلك ى ىىمب
2003مز.
اجلوهر ب إ اعيل بن محا ب "الصماب" .اقيىدء أمحىد عنىد اللمىوس ع ىاسب ضق4ب بىيو ء اس العلىم
للمالي 1987مز.
احلمو ب ىو بن عند وب "معمم النلدان" .ضق2ب بيو ء اس صا سب 1995مز.
اخل يلب عند الكرم يو وب "التمسي القرآ للقرآن" .ضالقاهرةء اس المكر العريز.
اخل ي ى ىىلب حمم ى ىىد عن ى ىىد الل ي ى ىىتب "أوو ى ىىاب التماس ى ىىي" .ضق6ب مص ى ىىرء امل نع ى ىىة املصى ى ىرية ومكتنت ،ى ىىاب
1964مز.
الداوو ب حممد بن علت بن أمحدب "ذنقا املمسرين" .ضبيو ء اس الكتل العلميةز.
سو ةب حممد عف ب "التمسي احلدي " .ضق1ب القاهرةء اس إايا الكتل العربيةب 1383هىز.
الىىذهيبب حممىىد بىىن أمحىىد بىىن ع مىىان بىىن ىَ ْاميىىا ب "املعمىىم امل ىىت تحملىىدع " .اقيىىدء حممىىد احلنيىىل
اهليلةب ضق1ب ال ائتء مكتنة الصديدب 1988مز.
الىىذهيبب حممىىد بىىن أمحىىد بىىن ع مىىان بىىن ىَ ْاميىىا ب " سيى ا سىىالم َوَو يىىا املشىىاهي َواألعىىالم" .اقيىىدء
الدأتوس بشاس عوا معرونب ضق1ب بيو ء اس اللر ا سالمت2003مز.
الذهيبب حممد بن أمحد بن ع مان بن ىَ ْاميا ب "سي أعالم ال نال " .اقيىدء لىعيل األساننوقب ضق3ب
بيو ء مصسسة الرسالةب 1985مز.
الىرا ب أمحىد بىن ىىاسس بىن أىر ب "مقىىاييو الللىة" .اقيىدء عنىد السىىالم حممىد هىاسونب ضبىىيو ء اس
المكرب 1979مز.
الروىوا ب حممىىو عنىىد الىرا ب "أ ىىا و احلسىىل ال ابتىىة الكتىىا والسى ة" .ضق1ب القىىاهرةء مكتنىىة
سلسنيلب 2005مز.
الف ىىاجب إب ىراهيم بىىن السىىر بىىن سىى،لب " مسىىي أ ىىا و احلسىىل" .اقيىىدء أمحىىد يوسىىت الىىدىا ب
ضبيو ء اس ال قا ة العربيةز.
الف ىىا تب عن ىىد ال ىىرمحن ب ىىن إس ىىما ب "ال ىىتقا أ ىىا و" .اقي ىىدء عن ىىد احلس ى ى املن ىىاسكب ضق2ب
بيو ب 1986مز.
الفسأشتب حممد بىن عنىد و بىن يىا سب "الربهىان علىوم القىرآن" .اقيىدء حممىد أبىو المنىل إبىراهيمب
ضق1ب القاهرةء اس إايا الكتل العربية عيس الناىب احلليب ولرأائهب  1957مز.
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الفسألتب خي الدين بن حممو ب "األعالم" .ضق15ب بيو ء اس العلم للمالي ب 2002مز.
الس ى او ب حممىىد بىىن عنىىد الىىرمحنب "الن ىىو الالم ى ألهىىل الق ىىرن التاس ى " .ضبىىيو ء م ش ىىوسا اس
مكتنة احلياةز.
السىىعد ب عنىىد الىىرمحن بىىن انصىىر بىىن عنىىد وب " يسىىي الكىىرم الىىرمحن مسىىي أىىالم امل ىىان" .اقيىىدء
عند الرمحن بن معال اللوالدب ضق1ببيو ء مصسسة الرسالةب 2000مز.
السىىعد ب عنىىد الىىرمحن بىىن انصىىرب "القواعىىد احلسىىان لتمسىىي القىىرآن" .ضق1ب الىىر ضء مكتنىىة الرلىىدب
1999مز.
السىىمعا ب م صىىوس بىىن حممىىد بىىن عنىىد اجلنىىاسب " مسىىي القىىرآن" .اقيىىدء سىىر بىىن إب ىراهيم و ىىيم بىىن
عناس بن يمب ضق1ب الر ضء اس الوذنب 1418هىز.
السىىيوذتب عنىىد الىىرمحن بىىن أي بكىىرب "ذنقىىا املمسىرين" .اقيىىدء علىىت حممىىد عمىىرب ضق1ب القىىاهرةء
مكتنة وهنةب 1396هىز.
السىيوذتب عنىىد الىرمحن بىىن أي بكىرب "معىىرتك األىىران إعمىىا القىرآن" .ضق1ب بىىيو ء اس الكتىىل
العلميةب 1988مز.
الشا عتب حممد بن إ سيوب "الرسالة" .اقيدء أمحد لاأرب ضق1ب مصرء مكتنه احلليبب 1940مز.
صنابب علت علتب "التصوير القرآ للقيم اخللقية والتشريعية" .ضالقاهرةء املكتنة األ هرية للرتادز.
الصىىمد ب خليىىل بىىن أينىىكب "أعيىىان العصىىر وأع ىوان ال صىىر وأع ىوان ال ص ىىر" .اقي ىىدء عل ىىت أب ىىو يىىد
وآخرونب ضق1ب بيو ء اس المكر املعاصرب مشدء اس المكرب 1998مز.
الص ىىمد ب خلي ىىل ب ىىن أين ىىكب "الى ىوا تلو ي ىىا " .اقي ىىدء أمح ىىد األساننوق و رأ ىىت مصى ى م ب ضق1ب
بيو ء اس إايا الرتادب 2000مز.
صالب الدينب حممىد بىن لىاأر بىن أمحىدب " ىوا الو يىا " .اقيىدء إاسىان عنىاسب ضق1ب بىيو ء
اس صا سب 1973ز.
الن ىىيبب أمح ىىد ب ىىن الى ى بى ىن أمح ىىدب "بلي ىىة املل ىىتمو سيى ى س ىىال أه ىىل األ ىىدلو" .ضالق ىىاهرةء اس
الكا ل العريب 1967مز.
ال رب ب حممد بن ريرب " ام النيان ويل القرآن" .اقيىدء أمحىد حممىد لىاأرب ضق1ب بىيو ء
مصسسة الرسالةب 2000مز.
ذ ى ىىاو ب حمم ى ىىد س ى ىىيدب "التمس ى ىىي الوس ى ىىيط" .ضق1ب الق ى ىىاهرةء اس ن ى ىىة مص ى ىىر لل ناع ى ىىة وال ش ى ىىر
والتو ي ز.
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العسىقال ب أمحىد بىن علىىت بىن حممىد بىىن أمحىد بىن امىىرب "الىدسس الكام ىة" .اقيىىدء حممىد عنىد املعيىىد
خانب ضق2ب اهل دء جملو ائرة املعاسن الع ما يةب 1972مز.
العليمتب جمي الدين بن حممدب " تاب الرمحن مسي القرآن" .اقيدء وس الىدين ذالىلب ضق1ب اس
ال وا سب 2009مز.
ع ىوا تب الىىل بىىن علىىتب " ىىر معاصىىرة تسىىل إ ا سىىالم وبيىىان موىىىت ا سىىالم م ،ىىا" .ضق4ب
دةء املكتنة العصرية الذهنية لل ناعة وال شر والتسويدب 1422هىز.
لو ب أمحد أمحدب " عوة الرسل علي،م السالم" .ضق1ب بيو ء مصسسة الرسالةب 2002مز.
الم ىىيو آت ب حمم ىىد ب ىىن يعق ىىو ب "النلل ىىة ى ىرا م أئم ىىة ال م ىىو واللل ىىة" .ضق1ب اس س ىىعد ال ىىدين
لل ناعة وال شر والتو ي ب 1421هىز.
الميو آت ب حممد بن يعقو ب "بصائر ذو التمييف ل ائت الكتا العفيف" .اقيىدء حممىد علىت
ال ماسب ضالقاهرةء ا لو األعل للشأون ا سالمية  -جل ة إايا الرتاد ا سالمتبز.
القا تب حممد مجال الدينب "حماسن التأويل" .اقيدء حممد تسل عيون السىو ب ضق1ب بىيو ء اس
الكتل العلميةب 1418هىز.
القم ىا ب سىعيد بىىن علىت بىن وهىىتب "ال مىر ا تىل خمتصىىر لىرب أ ىا و احلسىىل وىو الكتىىا
والس ة" .ضالر ضء م نعة سميز.
القرآن الكرم.
القرلىىتب إ اعيىىل بىىن عمىىر بىىن أ ىىيب "الندايىىة وال ،ايىىة" .اقيىىدء علىىت لىىي ب ضق1ب بىىيو ء اس
إايا الرتاد العريب 1408هىز.
القرلتب إ اعيل بن عمر بن أ يب " مسي القرآن العظيم" .اقيىدء سىامت بىن حممىد سىالمةب ضق2ب
اس ذينة لل شر والتو ي ب 1420هىز.
الق ىىرذيبب حمم ىىد ب ىىن أمح ىىد ب ىىن أي بك ىىرب "اجل ىىام ألاك ىىام الق ىىرآن" .اقي ىىدء أمح ىىد ال ىىرب و وإبى ىراهيم
أذمياب ضق2ب القاهرةء اس الكتل املصريةب 1964مز.
القشي ب مسلم بن احلماجب "املس د الصمياب امل تصر ب قىل العىدل عىن العىدل إ سسىول و صىل
و عليه وسلم" .اقيدء حممد صا عند الناىتب ضق1ب بيو ء اس إايا الرتاد العريز.
ى لب عمىر بكىر حممىدب "السىوس األىصى م ىذ ر،ىوس عىوة املواىدين اىىت ايىة ولىت،م ض515ه ى-
668هىز" .ض امعة امل ياب ألية اد ا ب ىسم التاسي ا سالمتب س ة املا ستيز.
الق يعتب عند املصمن بن عنىد احلىدب "مراصىد ااذىالم على أ ىا األمك ىة والنقىام" .ضق1ب بىيو ء
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اس اجليلب 1412هىز.
ى يىىيبب اامىىد صىىا ب "مملكىىة ال نىىا أمىىا يعروىى،ا القىىرآن ويصىىم،ا" .جملىىة اجلامعىىة ا سىىالمية تملدي ىىة
امل وسة3ب ض1399هىز.
ن ىىال املم ر
ال ىىعرتب "ال ك ىىهن الق ىىرآن الك ىىرم" .اقي ىىدء عن ىىد و عن ىىد الق ىىا س
الق ىىيوا ب عل ىىت ب ىىن َ ىل ل َ
ال ويلب ضق1ب بيو ء اس الكتل العلميةب 2007مز.
أمالةب عمر بن سواب "معمم املصلم " .ضبيو ء اس إايا الرتاد العريز.
املا ريد ب حممد بن حممد بن حممو ب " ويال أهىل السى ة" .اقيىدء جمىد تسىلومب ضق1ب بىيو ء
اس الكتل العلميةب 2005مز.
املرا ىىتب أمحىىد بىىن مص ى م ب " مسىىي املرا ىىت" .ضق1ب مصىىرء لىىرأة مكتنىىة وم نعىىة مص ى م النىىاىب
احلليب وأوا ب 1946مز.
املىىر ب حممىىد بىىن عنىىد و بىىن عيسى بىىن حممىىدب " مسىىي القىىرآن العفيىىف" .اقيىىدء اس ى بىىن عكالىىة
وحممد بن مص م الك فب ضق1ب مصرء الماسو احلدي ةب 2002مز.
املىىف ب يوسىىت بىىن عنىىد الىىرمحنب "اىىذيل الكمىىال أ ىىا الر ىىال" .اقيىىدء بشىىاس ع ىوا معىىرونب
ضق1ب بيو ء مصسسة الرسالةب 1980مز.
ال سائتب أمحىد بىن لىعيل بىن علىتب "السى ن" .اقيىدء عنىد المتىاب أبىو ىدةب ضق1ب الىلء مكتىل
امل نوعا ا سالميةب 1406هىز.
ال سىىمتب عنىىد و بىىن أمحىىدب "مىىداسك الت فيىىل واقىىائد التأويىىل" .اقيىىدء يوسىىت علىىت بىىديو ب ضق1ب
بيو ء اس الكلم ال يلب  1998مز.
الوااىىد ب علىىت بىىن أمحىىدب "التمسىىي النسىىيط" .اقيىىدء أصىىل اقيقىىه ض15ز سسىىالة أتىىوسا جبامعىىة
ا مام حممد بن سعو ب ضق1ب الر ضء امعة ا مام حممد بن سعو ا سالميةب1430هىز.
الوااىىد ب علىىت بىىن أمحىىدب "التمسىىي الوسىىيط" .اقيىىدء عىىا ل أمحىىد عنىىد املو ىىو وآخىىرونب ضق1ب
بيو ء اس الكتل العلميةب 1415هىز.
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صياغة القواعد الرتجيحية
يف التفسري
(دراسة تطبيقية)
Phrasing Principles of Weighting In Tafsir
()Applied Study
داد:
إِ ْع ُ
د .خالد بن عثمان السبت
األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام

صياغة القواعد الرتجيحية يف التفسري  -دراسة تطبيقية ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
ص ِّرحة ابلرتجيح.
تبني من خالل هذا البحث أن صيغة القاعدة الرتجيحية تكون ُم َ
ه ذذذا ابإل ذذافة لق تع ذذيت القواع ذذد ال ذذق اك ذذن أن تذُدع َحذ ذ ابلقواع ذذد الرتجيحي ذذة بع ذذد تع ذذد ل
صياغاهتا.
وأن مثذذق اواعذذد ذات صذذيغة ترجيحيذذة ذذذهرها بعذذيف أهذذل الععذذم مص ذ اهتم ه ذ اجذذة لق
حتر ر ودراسة من حيث صحتها ،وهذليت تطبيقاهتا وأمثعتها.
الكعمات الدالة( :القواعد-الرتجذيح-اواعذد الرتجذيح-القواعذد الرتجيحيذة-التعذار والرتجذيح-
م هوم القواعد الرتجيحية).
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Abstaract
This research shows that the wording of the weighting principle justifies
with weighting words.
Furthermore، there are some rules can be added to the weighting principle
after the alteration of its wording.
However، there are weighting principles، stated by some scholars in their
works، in need of editing and studying in terms of authenticity، implementation
and examples.
(Rules - weighting - weighting rules – the rules of weighting incompatibility and weighting - the concept of weighting rules).
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم ععى رسول هللا ،أما بعد:
فه ذذذا ذذث تص ذذر اواع ذذد الرتج ذذيح الت س ذ م ذذن ال احي ذذة التطبيقي ذذة ،وا ذذد س ذذبق دراس ذذة
أُخرى هذذا البذام مذن ال احيذة ال ر ذة بع ذوان (القواعذد الرتجيحيذة الت سذ -دراسذة ن ر ذة) .و
حتكيمها لحدى اجملالت الععمية(.)1
واد ذهرت الدراسة ال ر ة:
أ -بيان ما لعقواعد من أمهية.
م -ما واع من لَدبس املراد ابلقواعد الرتجيحية لدى هث من الباحثني.
ُ
ج -معىن (القاعدة) و (الرتجيح) و (الت س ) و (القاعدة الرتجيحية).
ص ِّرحة ابلرتجيح.
د -ابط القاعدة الرتجيحية ،وهو هوهنا ذات صياغة ُم َ
ه -ال رق بني القاعدة الرتجيحية وغ ها من القواعد.
و -وج العالاة بني القواعد الرتجيحية وغ ها من القواعد.
ز -أاسام القواعد الرتجيحية.
ح -املصادر الق تُ دستَمد م ها القواعد الرتجيحية.
ومن ه ا جاء هذا البحث مقتصراً ععى هذا ال وع من القواعد دون غ ها.
ص ِّرحة ابلرتجذذيح،
واذذد جععت ذ بعذذد املقدمذذة ععذذى مبحثذذني ،ذهذذرت األول م هذذا القواعذذد الذ ذ ُم َ
ذلوردت عذذة م هذذا مذذن غذ اصذذد لالستقصذذاء ،ول ذذا لتكذذون وذجذاً ُهَعِّذ هذذذا
وهذ أسذذاب البحذذث ،فذ ُ
ال وع من القواعد ،و رفع ما اد وجد من العَّدبس.
وسذذعكق ذلذذيت َهندُم ذاً ُاَذذدَّداً بذذذهر القاعذذدة ،أذهذذر بعذذدها (تو ذذيح القاعذذدة) ،أذهذذر
التطبي ذ ععيهذذا ( يذذث و تُمذذاوز لاللذذة أمثعذذة لكذذل ااعذذدة) دون لهثذذار طذذول ب ذ هذذذا البحذذث الذذذ
أعددت لع شر الععم مما و حيتمل لو عدداً ادوداً من الص حات.
أمذذا املبحذذث الثذذات فذذذهرت فيذ عذذة مذذن القواعذذد الذذق اكذذن أن نُعحقهذذا بقواعذذد الرتجذذيح بعذذد
تعد ٍل صياغتها.
واد سعكق عر هذا ال وع من القواعذد َهندُمذاً ُمغَذا راً ملذا ذهرتذ ال ذوع األول ،ف ذ هذذا
( )1لالطالع ععى تعيت الدراسة:
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ال وع:
 )1أُلبق القاعدة بع ها من غ تغي صياغتها.
 )2أذهر القاعدة بعد الصياغة اجلد دة(.)1
 )3وملا هان هذا ال وع ُم دوَدعاً هتام لعباحث بع وان( :اواعد الت س ) بصياغت األصعية مع شرح
القاعدة وتطبيقاهتا ،فإت أهت ه ا مبُمرد اإلحالة لق املصدر دون حاجة لق شرح القاعدة أو
التمثيل ععيها.
أتبعت خبامتة ذهرت فيها أهم نتائُم  ،التوصيات ،هما و عق آخره فهرساً لعمصادر،
وآخر لعمو وعات.
انفعا لكاتب
هذا وأسلل هللا تعاق أن تقبع بقبول حسن ،وأن هعع
خالصا لوجه الكرميً ،
ً
واارئ  ،لن مسيع جميب.

( )1وهذه الصياغة اجلد دة من عمل الباحث سب اجتهاده.
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املبحث األول :القواعد الـمُصَرِّحَة بالرتجيح
قاعدة :لذا دار الكالم بني الرتتيب أو التقدمي والتلخ فاألصل الرتتيب(:)1
توضيح معىن القاعدة:
األصل أن الكالم ل ا ُعترب سذب مذا جذاء ا ذة مذن انحيذة ترتيذب وتتذابع أل ايذ ومعانيذ ،
لذا هان لذليت وج صحيح من املعىن ،وو حاجة ع دئذذ لق محعذ ععذى غذ نَ َسذق ال ذاهر مذن القذول
وم َؤ َّخًرا؛ ألن ذليت خالف األصل.
َّما ُ
أبن في ُم َقد ً
وعذدَّه مذن ععذم البيذان والبذد ع ،فقذال:
واد َشدَّد أبو حيذان رمحذ هللا لنكذاره ععذى مذن ادعذاه َ
ذذرورة ِّ
الشذذعر ،وهذذو مذذن أاذذبح الضذرائر ،في بغذ بذذل هذذب أن ذَُ ذ َّذهه القذذرآن
"وهذذذا و هذذوز ع ذذدان لو
ع " اهذ(.)2
واكن القول أبن اد ُعُمل لق ذليت لذا تعذر فهم ععى الرتتيب الذ ورد ا ة.
وهذذذا كذذون ا ذذة الواح ذذدة بذذني أل ايهذذا و ُ عهذذا ،وا ذذد كذذون اجلمعذذة مذذن ا ت هم ذذا
سيتبني ابألمثعة.
َّعاة هذا البام تت اوت ،فم ها مالذ وجذ اذو مذن ال ذر ،وم هذا
لن ال ماذج والصور املُد َ
ما حيتمل ،وم ها البعيد املتَ َكعَّف.
ُ
التطبيق(:)3
ذام َعذذن ت ِّقذذيح الشذ ِّ
( )1هذذذه القاعذذدة وبعذذيف تطبيقاهتذذا ذذر :احلسذذني بذذن عع ذ الرجراج ذ " ،رفدذذع الِّ َقذ ِّ
ذهام"،
َ ُ
امد السراح ،د .عبد الرمحن بن عبذد هللا اجلذرب ن ،أصذل هذذا الكتذام :رسذالتا ماجسذت ،
َمحَد بن َّ
حتقي د .أ د
(ط ،1الر – املمعكة العربية السذعود ة1425 :ه ذ 2004 -م) 368 :2 ،؛ عبذد هللا بذن لبذراهيم الععذو
الشذ قيط " ،نشذر الب ذذود ععذى مرااذ السذذعود" ،تقذدمي الذدا ولذذد سذيد اباب  -أمحذد رمذذه ( ،مطبعذة فضذذالة
ابملغذذرم) 137 :1؛ امذذد بذذن وسذذف (أبذذو حيذذان األندلس ذ )" ،البحذذر اطذذيط الت س ذ " .حتقي ذ صذذدا
امد يل( ،ب وت :دار ال كر1420 ،ه)167 :4 ،؛ أمحد بن وسف ،السمني احلعيب" ،الدر املصون
ععوم الكتام املك ون" حتقي د .أمحد امد اخلراط( ،دمش  :دار القعم) .594 :2
(" )2أبو حيان األندلس "" ،البحر اطيط".167 :4 ،
( )3لالسذتهادة مذذن األمثعذة اذذذا ال ذوع ذذر :احلسذني بذذن مسذعود البغذذو " ،معذا الت ه ذذل ت سذ القذذرآن" ،حتقيذ
عبد الرزاق املهد ( ،ط ،1ب وت :دار لحياء الرتاث العريب1420 ،ه) 216 :3 ،؛ امد بذن عمذر (ف ذر
الد ن الراز )" ،م اتيح الغيب = الت س الكب "( ،ط ،3ب وت :دار لحياء الرتاث العريب1420 ،ه) :15
247 :28 ،424؛ أبو العباب احلعيب" ،الدر املصون ععوم الكتام املك ون" 334 :2 ،؛
عمذذر بذذن ععذ احل بعذ " ،العبذذام ععذذوم الكتذذام" ،حتقيذ عذذادل أمحذذد عبذذد املوجذذود ،وععذ امذذد معذذو (ط= ،1
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أ -األمثعة ععى دعوى التقدمي والتلخ
األول :اال تعاق :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ۡ
ٱه ز َّ
َتت
ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [فصعق ]39:واد اختع ق عبارات امل سر ن املراد بقول ﴿
ُ
زو زر زب ۡت﴾ ،فم هم من محل ذليت ععى األر ن سها ،هما دل ععي ياهر ا ة ،وللييت ما اال
هؤوء:
ۡ َّز
اول ﴿ :ٱهَتت﴾:
ا ة الواحدة(:)1

 -1اهتهت ابل بات ،أ  :حترهق ب  .وب اال جماهد( ،)2ومقاتذل بذن سذعيمان( .)3واختذاره
ابن جر ر( ،)4والهجاج( ،)5والقرطيب(.)6
وهو مبعىن اول من فَ َّسره بت َ عُّل أجهائها ابملاء وتشقُّقها لع بات
واال األزهر " :اهتهت األر  :لذا أنبتق"( .)8ونقع عن العيث(.)1
(.)7

= ب وت – لب ان :دار الكتب الععمية1419 ،ه 1998 -م)28 :9 ،427 :3 ،؛ الرجراج " ،رفدع الِّ َق ِّ
ذام
َُ
َعن ت ِّقيح الش ِّ
هام" 369-368 :2 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن"،
(ب وت – لب ان :دار ال كر لعطباعة وال شر والتوز ع).190 :6 ،
( )1لالستهادة من األمثعذة اذذا ال ذوع ذر :الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن"( ،طبعذة شذاهر) -455 :6
( ،462طبعة هُمر)  243 ،244 :20؛ امد بن عع الشوهات" ،فتح القد ر"( ،ط ،1دمشذ  :دار ابذن
هث  ،دار الكعم1414 ،ه) .37،89 :5 ،253،267،505،544،548،567،581 :4
( )2أخرج امذد بذن جر ذر الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن" ،حتقيذ عبذد هللا عبذد اطسذن الرتهذ ( ،ط،1
دار هُمر لعطباعة وال شر والتوز ع واإلعالن1422 ،ه 2001 -م).475 :21 ،
( )3مقاتذذل بذذن سذذعيمان األزد " ،ت س ذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان" ،حتقي ذ عبذذد هللا امذذود شذذحات (ط ،1دار لحيذذاء
الرتاث1423 ،ه).116 :3 ،
( )4الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،571 :18 ،
( )5لبذراهيم بذذن السذذر بذذن سذذهل (أبذو لسذذحاق الهجذذاج)" ،معذذات القذذرآن ولعرابذ " ،حتقيذ عبذذد اجلعيذذل عبذذده شذذعيب
(ط ،1ب وت :عا الكتب1408 ،هذ 1988 -م) .413 :3
( )6امد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" ،أمحد الربدوت ولبراهيم أط يش (ط ،2القاهرة :دار الكتذب
املصر ة1384 ،ه 1964 -م) .365 :15
( )7اال عبد احل بن غالب ابن عطية " ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه" حتقي عبذد السذالم عبذد الشذا
امد (ط ،1ب وت :دار الكتب الععمية 1422ه).18 :5 ،
( )8امذذد بذذن أمحذذد بذذن األزهذذر ااذذرو " ،هتذذذ ب العغذذة" ،حتقيذ امذذد عذذو مرعذذب (ط ،1بذ وت :دار لحيذذاء =
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واال ال راء" :زاد ر عها"(.)2

 -2أ  :استبشرت ابملطر(.)3

واال القرطيب" :واألر لذا انشقق ابل باتُ :و ِّص َ ق ابلضحيت ،فيُموز وص ها ابوستبشار
ضا"(.)4
أ ً
وععى هذا التوجي فإن رجع لق القول األول.
وأما من َو َّج املعىن لق الهرع فإن جعل ذليت اوهتهاز وص ً ا لع بات(.)5
ِّ
وراب (.)6
هما اال املَُربد  :اهته نباهتا َ
وذليت كون ععى َحذف املضاف ،وهو ال بات.
ُ
اال الواحد " :واوهتهاز ال بات أيهر .قال :اهته ال بات لذا طال"(.)7
واول ﴿ زو زر زب ۡت﴾( :ععى أن ذليت عود لق األر ن سها) ،ايل:
انت ذذق ،وهذذو مبعذذىن اذذول جماهذذد – روا ذذة ﴿ :-زو زر زب ۡ
تتت﴾ لع بذذات ،اذذال :ارت عذذق ابذذل أن
ت بق(.)8
وب اال جماهد( ،)9والسد ( ،)10واختاره الهجاج( ،)11والقرطيب(.)1

= الرتاث العريب2001 ،م).230 :5 ،
( )1عع بن أمحد الواحد " ،التَّذ د ِّس ُ البَ ِّسيط" ،حتقي أصل حتقيق ( )15رسالة دهتوراه جبامعذة اإلمذام امذد
بن سعود ،اامق جل ة ععمية من اجلامعة بسبك وت سيق (ط ،1عمادة البحث الععم  -جامعة اإلمذام
امد بن سعود اإلسالمية1430 ،هذ).273 :15 ،
( )2لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".413 :3 ،
( )3ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن"365 :5 ،؛ امد بن عع الشوهات" ،فتح القد ر".594 :4 ،
( )4امد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )5ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".571 :18 ،
( )6ذذر :الواح ذذد " ،الت سذ ذ البس ذذيط"273 :15 ،؛ عب ذذد ال ذذرمحن ب ذذن عع ذ اب ذذن اجل ذذوز "زاد املس ذ عع ذذم
الت س " ،حتقي عبد الرزاق املهد (ط ،1ب وت :دار الكتام العريب1422 ،ه).224 :3 ،
( )7ر :الواحد " ،الت س البسيط".260 :3 ،
( )8أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،
( )9أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،
( )10الساب .
( )11لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".388 :4 ،
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ولق هذذذا املعذذىن – انت ذذق -رجذذع اذذول ابذذن عطيذذة ،لو أن ذ محذذل ذلذذيت ععذذى انت اخهذذا ابملذذاء
وععو سطحها ب (.)2
صدَّع عن ال بات(.)3
واال ال راء :أ أهنا ت ت خ تَ َ
الربدذ ُو اد كذوانن ابذل اخلذروج مذن األر  ،واذد
واال القرطيب بعد ت س ه مبا سب " :واوهتهاز و َّ
كوانن بعد خروج ال بات لق وجذ األر  ،فَذ ُربذُ ُّوهذا ارت اعهذا  ...فال بذات تحذرك لعذربوز ،ذهداد
جسم ِّ
طوو وعر ًا"(.)4
ابلك َرب ً
أ ذذع ق-أ  :ذذاع ق -ال بذذات مبُمذ ء الغيذذث .وب حذذوه اذذال مقاتذذل بذذن سذذعيمان( )5واختذذاره
ابن جر ر ( ،)6وعهاه لق اتادة (.)7
احدا ،وهو حالة خروج ال بات(.)8
هذا واد َج َّوز القرطيب أن كون َّ
الربدو واوهتهاز و ً
هل ا ة تقدمي ويخ ؟
هذا قول من فَ َّسر َربدذ َوها ابنت اخها ،واهتهازها مبعىن طول نباهتا.
وهذا ليس بالزم املعىن حىت نعُمل مع لق دعوى التقدمي والتلخ  ،وه خالف األصل.
ولذا يمعق املعات األخرى فإن عامة ذليت ستقيم مع املعىن ععى الرتتيب ا ة من غ
حاجة لق ادعاء ما سب من التقدمي والتلخ  ،وللييت بيان ذليت:
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ بتحرهها ابل بات داخعها ،أو بت عل املاء أجهائها فيكون
لذا فُ ِّسر معىن ﴿
َربدوها مبعىن انت اخها نتيُمة لذليت هما و خي ى ،فهو ألر ملا ابع .
ولذا هان املعىن :أنبتق ،فإن معىن ﴿ زو زر زب ۡت﴾ أ  :زاد نبتها و ا.
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ أ  :اهته نباهتا وطال ،و
وهكذا من َع َّد ذليت من وصف ال بات ،فيكون معىن ﴿
(= )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )2ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".18 :5 ،
( )3معات القرآن (.)18/3
( )4القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )5مقاتل" ،ت س مقاتل بن سعيمان".116 :3 ،
( )6الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" .475 :21 ،وتعيت عبارت  ،ولن صرح أبن ذليت ُراد ب ال بات،
وسيما أن فسر اهتهازها بتحرهها ابل بات.
"ع ِّرف الغيث َربد ِّوها".
( )7الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" .475 :21 ،وعبارة اتادةُ :
( )8القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
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﴿ زر زب ۡت﴾ :أ اع ق ال ََّماء.
الربدو ش ء واحد ،وأن حالة خروج ال بات فكذليت.
ولذا اع ا أبن اوهتهاز و َّ
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ أ  :استبشرت ابملطر ،وأن ﴿ زر زب ۡت﴾ أ  :انت ق ابل بات،
وععى القول أبن ﴿
فالكالم كون ععى وجه من الرتتيب.
وععي فاملعىن ستقيم من غ حاجة لق ادعاء التقدمي والتلخ  ،سواء هان ذليت هع ابل
خروج ال بات من األر  ،أو هان َدا َمل ذليت بعد خروج .
اال تعاق :ﱡﭐ ﲞﲟ ﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﱠ [الروم.]23:
ف هذه ا ة ذَ َهر هللا تعاق العيل وال هار ،وال وم ،واوبتغاء من فضع .
فم ذذن َخذ ذ َّ ال ذذوم ابلعي ذذل ،وابتغ ذذاءَ ال ض ذذل وطع ذذب املع ذذا ابل ه ذذار؛ ا ذذال أبن ا ذذة تق ذذداًا
ويخ ًا ،والتقد ر :ومن آ ت م امكم ابلعيل ،وابتغاؤهم من فضع ابل هار(.)1
واحتج هؤوء مبا ع :
 -1أن ذليت هو املتَ َك ِّرر القرآن(.)2
ُ
 -2أن العُرف دل ععى ختصي العيل ابل وم ،وال هار ابوبتغاء.
واد َعَّف هذا القول ابن عطية ،وذهر أن ل ظ ا ة و ُعط ما أراد صاحب هذا
القول(.)3
وذهب آخرون لق أن املعىن :م امكم ابلعيل وال هار ،وابتغاؤهم فيهما.
زز ُ ُ
وععي كون اول ﴿ب َّ ۡ
ك م ﴾.
ٱَّلل زوٱنلَّ زهار﴾ ُمتَذ َععِّ ًقا بذ ﴿منام
ووج ذليت أن العيل اد ُشتغل في ابحلوائج والكسب ،هما كون ذليت ال هار.
وهكذا ال هار فقد ام في من هان ُم دشتَغِّ ًال ابلعيل ،أو ما اعتاده ال اب من نوم القيعولة وحنو ذليت.
اال ابن عطية" :ول ا معىن ذليت أن َعم ابلعيل وال هار ،فَ َس َّمى الهمان واصد من ذليت تعد د
آ ة ال وم ،وتعد د آ ة ابتغاء ال ضل ،فإهنما آ تان تكوانن ليل وهنار"( )4اهذ.
واال الشوهات" :واألول هو امل اسب لسائر ا ت الواردة هذا املعىن ،وا خر هو
( )1ورجح امود بن عمرو اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"( ،ط ،3ب وت :دار الكتام
العريب 1407ه)  .473 :3مع أن َج َّوز القول ا خر.
( )2لع ر هذه ا ت راجع امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".56-55 :3،
( )3ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،
( )4ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،

- 58 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

امل اسب لعَّ دم القرآت هاه ا"( )1اهذ.
واملقصود أن هذا القول هر ععى هذا األصل ،وهو أن األصل الكالم الرتتيب .وهللا
أععم.
وممن ذهب لق هذا املعىن ابن عطية( ،)2وأبو حيان( ،)3والطاهر بن عاشور(.)4
اال تعاق :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠ [غافر.]29:28:
واد اختعف امل سرون هذا الرجل هل هان من اوم فرعون (سواء هان من ارابت  ،أم هان
من ِّ
القدبط الذ ن هم ععى د ) أو هان من بين لسرائيل ععى اولني ،و بين ععى ذليت اختالفهم
الوااع ارتباط أجهاء الكالم ا ة الكراة هما سيتبني:
القول األول :أن من اوم فرعون ،وهان مؤمًا كتم لاان خوفًا ععى ن س من فرعون.
وه ذ ذذو ا ذ ذذول اجلمه ذ ذذور ،وبذ ذ ذ ا ذ ذذال الس ذ ذذد ( )5واحلس ذ ذذن( )6واخت ذ ذذاره اب ذ ذذن جر ذ ذذر( ،)7وص ذ ذذاحب
الكش ذ ذذاف( ،)8واب ذ ذذن عطي ذ ذذة( ،)9والق ذ ذذرطيب( )10واب ذ ذذن ج ذ ذذه ( ،)11وأب ذ ذذو حي ذ ذذان( ،)12واب ذ ذذن هث ذ ذ ذ (،)13
( )1الشوهات" ،فتح القد ر".253 :4 ،
( )2ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،
( )3أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".382 :8 ،
( )4امد الطاهر ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"( ،تونس :الدار التونسية لع شر1984 ،ه).76 :21 ،
( )5أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".375 :21 ،
( )6ذهره القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".306 :15 ،
( )7ت س الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".376 :21 ،
( )8اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل".162 :4 ،
( )9ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".556 :4 ،
( )10ت س القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".306 :15 ،
( )11امد بن أمحد ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل" ،حتقي د .عبد هللا اخلالد (ط ،1ب وت :شرهة دار
األرام بن أيب األرام1416 ،ه) .230 :2
( )12أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".9:251 ،
( )13لمساعيل بن عمر بن هث " ،ت س القرآن الع يم" حتقي امد حسني مشس الد ن (ط ،1ب وت :دار =
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والشوهات( ،)1والش قيط ( ،)2وابن عاشور ( ،)3وغ هم.
واستدل هؤوء أبمور ،م ها(:)4
ف عذذن اتذذل موسذذى ععي ذ السذذالم ،ولذذو
صذذح ،وَه َّ
 )1أن فرعذذون اذذد أصذذغى لكالمذ واسذذتمع هالمذ ونُ د
هذذان لس ذرائيعيا ملذذا ابذذل م ذ  ،بذذل ملذذا اج ذرتأ ععذذى ُمكاملت ذ  ،فضذ ًذال عذذن هني ذ عذذن اتذذل موسذذى ععي ذ
السالم ،بل سيعاجع ابلعقوبة؛ ألن هان عاد اوسرائيعيني ،وو ستَذد ِّ
أحدا م هم.
صح ً
ُ
َد
ز ۡ
ز ٓزز
َّ
 )2اول ام ﴿ :زف زمن يز ُ ُ
ِّ
نُصنزا م ۢ
ذحا لقومذ ُ ،م دشذ ًقا
ص
ان
ذان
ه
ذ
ن
أ
ذى
ع
ع
ذل
ي
دل
﴾
تا
ن
ء
ا
ج
ن
إ
ٱّلل
ِ
تۡ
ب
ن
ً
ۡز
ز َٰ ز ۡ ز ُ
تم ٱل ۡ ُم ۡلت ُ ۡٱَّلز ۡ
تو زم زظَٰهتِ ز
ك ُ
نن ي ٱۡلۡرض﴾  ،واذد تكذرر هذذا
ععيهم ،هذا مع اول ابع ﴿يقوم ل
ال داء ﴿ زي َٰ زق ۡوم﴾ لالث مرات هذه القصة.
زز ز ُُۡ ز
تون َّ ز
ٱّلل زحتتيي ا﴾
 )3أنذ قذال :هتمذ أمذر هذذا ،وو قذذال :هذتم م ذ  ،همذذا اذال تعذذاق﴿ :ول يكتمت
[ال سذذاء ،]42:فكيذذف قذذال أبن املعذذىن :كذذتم لاانذ مذذن آل فرعذذون؟ (ع ذذد مذذن اذذال :لنذ مذذن بذذين
لسرائيل).
ۡز
ۡ
ۡ
ۡ
ز
ز
ز
ز
ُ
ُ
ز
 )4اولذ ﴿ :يَٰق ۡوم لك ُم ٱل ُمل ٱَّلز ۡوم ظَٰهِ ز
نن ي ٱۡلۡرض﴾ ،ومععذوم أن بذين لسذرائيل حي هذا هذانوا
غا ة اوستضعاف ،و كن ام معيت.
ۡ زۡ ز
 )5ك لالحتُماج اذا املعىن اول ﴿ :م ۡن زءال فِعون﴾.
وععى هذا القول كون اول ﴿ :م ۡن زءال ف ِۡ زع ۡو زن﴾ ص ة لعمؤمن(.)5
= الكتب الععمية  -م شورات امد عع بيضون1419 ،ه) .140 :7
( )1الشوهات" ،فتح القد ر".560 :4 ،
( )2امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".383 :6 ،
( )3ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".128 :24 ،
( )4ر :الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن" 376 :21 ،؛ امذود بذن عمذرو اله شذر " ،الكشذاف عذن
حق ذذائ غ ذ ذواميف الت ه ذذل"162 :4 ،؛ اب ذذن عطي ذذة" ،اط ذذرر ال ذذوجيه ت س ذ ذ الكت ذذام العه ذذه"556 :4 ،؛
القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن"307 :15 ،؛ ابن جه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"230 :2 ،؛ أبذو حيذان
األندلس ذ ذ " ،البحذ ذذر اطذ ذذيط" 9:251 ،؛ الشذ ذذوهات" ،فذ ذذتح القذ ذذد ر" .560 :4 ،؛ ابذ ذذن عاشذ ذذور" ،التحر ذ ذذر
والت و ر".128 :24 ،
( )5ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"376 :21 ،؛ اله شذذر " ،الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف
الت ه ذذل"162 :4 ،؛ اب ذذن عطي ذذة" ،اط ذذرر ال ذذوجيه ت سذ ذ الكت ذذام العه ذذه"556 :4 ،؛ الق ذذرطيب" ،اجل ذذامع
ألحكام القرآن"307 :15 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل"230 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر =
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القول الثات :أن من بين لسرائيل ،وهان كتم لاان من فرعون.
وب اال السد ( روا ة)(.)1
ز ز
ز ۡ
ك ُت ُم إ ز
يم َٰ زن ُه ٓۥ﴾.
وععى هذا القول كون اول ﴿ :م ۡن زءال ف ِۡع ۡون﴾ متعع ًقا بقول ﴿ :ي
وليس ص ة لذ (رجل) ،والتقد ر :واال رجل مؤمن من بين لسرائيل كتم لاان من آل فرعون.
وععي ذ قذذال أبن ا ذذة تقذذداًا ويخ ذ ًا( ،)2وهذذو خذذالف يذذاهر ا ذذة ،همذذا أن ذ ذذالف اذذذا
األصل والقاعدة املقررة من أن ذليت خالف األصل.
جدا هما و خي ى.
وهذا املثال-هما ترى -جاءت هذه الدعوى -التقدمي والتلخ  -عي ة ً
م -األمثعة ععى دعوى التقدمي والتلخ ا ت(:)3
اذذال تعذذاق :ﱡﭐﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱠ [البقذ ذ ذذرة-67 :

.]73

ز ۡ

ُ ز ۡ
ٱۡض ُبتو ُ ب زب ۡعض ز
تها ﴾...مذن امل َذؤ َّخر
فقد ذهب هثذ مذن أهذل الععذم( )1لق أن اولذ ﴿فقلنتا
ُ

= اطيط".9:251 ،
( )1ذهره القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".307 :15 ،
( )2ذذر :الش ذذوهات" ،ف ذذتح الق ذذد ر" 560 :4 ،؛ ام ذذد األم ذذني الشذ ذ قيط " ،أ ذ ذواء البي ذذان ل ض ذذاح الق ذذرآن
ابلقرآن" 383 :6 ،؛ ل افة لق املصادر املذهورة ع د بيان متعع (من آل فرعون) ععى القول األول.
( )3لعواذذوف ععذذى أمثعذذة أخذذرى مذذن هذذذا ال ذذوع ،ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"142 :15 ،؛
الواحذد " ،الت سذ البسذيط"520 :13 ،؛ ععذ بذن امذد املذاورد " ،ت سذ املذاورد = ال كذق والعيذون"،
حتقي السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم( ،لب ان بذ وت :دار الكتذب الععميذة)284 :3 ،؛ ابذن اجلذوز
ععم الت س "63 :2 ،؛ ابن عطية" ،اطذرر الذوجيه ت سذ الكتذام العه ذه"145 :2 ،؛ أبذو
"زاد املس
حيان األندلس " ،البحر اطيط" ، .168-167 :4 ،542-541 :2 ،أبذو العبذاب احلعذيب" ،الذدر املصذون
ععوم الكتام املك ون".185-184 :4 ،
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التالوة ،امل َقدَّم املعىن.
ُ
أوو ل ذذا ه ذذو ات ذذل الذ ذ س ال ذذذ وا ذذع فيذ ذ
ا ذذالوا :ألن الس ذذبب األم ذذر ب ذذذبح البق ذذرة امل ذذذهورة ً
ذادارأ فيهذذا ،فسذذللتم موسذذى فقذذال :لن هللا مذذرهم أن
التذذدارؤ .وأن تقذذد ر الكذذالم :ولذ اتعذذتم ن ًسذذا فذ َّ
تذ وا بقرة.
ععَّعذوا وجذ ذلذذيت –التقذذدمي والتذذلخ  -أبن املقصذذود مذذن هذذذه القصذذة وحنوهذذا مذذن اصذ بذذين
لسرائيل تعد د ج ا هتم وتقر عهم ععيهذا ،فُمذاءت هذذه ا ت ععذى هذذا ال حذو مذن التقذدمي والتذلخ
لتكون مبثابة اصتني م صعتني-مع أهنا اصة مت ِّ
َّحذدة -األوق لتقذر عهم ععذى تع ذتهم وعذدم مسذارعتهم
ُ
لق اومتثال ،والثانية لعتقر ع ععى اتل ال س ،والت ََّدارؤ فيها ،وما واع ذليت من ا ذة الع يمذة مذن
لحياء هذا القتيل.
ؤخر -وهذذو ذهذذر اتذذل ال ذ س -ععذذى الذ ذ ُم َقدَّم-وهذذو األمذذر بذذذبح البقذذرة-؛
اذذالوا :فعذذو اذذدم الذ ذ ُم َّ
لكانق اصة واحدة ،ولََ ات الغر من تث ية التقر ع ِّ
وموجب من اجل ا ت.
ووج هذا القول يذاهر ،وععيذ اجلمهذور مذن امل سذر ن( ،)2لك ذ لذيس اذل ات ذاق ،فقذد خذالف
أوو بذذبح البقذذرة
ذلذيت بعضذهم هذليب حيذان-رمحذ هللا ،-حيذث َجذ َّذوز أن كذون هللا تعذاق اذد أمذرهم ً
َّعُّذق ،واذع بعذد ذلذيت أمذر القتيذل فذليهر اذم احلكمذة
و ُطدعِّعهم ععى ِّععَّذة ذلذيت ،فذذ وها بعذد التذ
َ
زُ ۡز ۡ
ٱۡض ُبو ُ ب زب ۡعض زها﴾.
الق أخ اها ع هم حيث أمرهم بذ ها ،فقال﴿ :فقلنا
واح ذذتج أبن ذ و ذذرورة لعق ذذول أبن ذ تَذ َق ذذدَّم ات ذذل تع ذذيت ال ذ س ،س ذذللوا ع ذذن ااتع ذ مل ذذا اختع ذ ذوا
وتدافعوا اتع  ،فلمرهم بذبح البقرة.
ل ذذافة لق أن ذلذذيت -أ مذذا ذهذذب للي ذ  -ت ذ مذذع يذذاهر السذذياق ،ولذذيس لذذدى القذذائعني مذذا
صرف ع سوى اص و صح التعو ل ععيها.
ضا بكون التكعيف الذ أمرهم ب ِّم دن ذبح البقذرة مذن غذ أن ذذهر حكمتذ
واست هر ذليت أ ً
كذذون أبعذذم اومتحذذان هذذل اتثعذذون؟ ألن ذ عبود ذذة اضذذة ،خبذذالف مذذا يهذذرت حكمت ذ فذذإن العقذذل
دعو لق امتثال (.)3
اال تعاق :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱠ [البقرة.]238 :
(= )1ر هذا وما بعده :اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"154 :1 ،؛ عبد الرمحن بن عع
ابن اجلوز "زاد املس ععم الت س "78 :1 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".86 :1 ،
( )2راجع املصادر احلاشية السابقة.
( )3أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".418-417 :1 ،
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فهذه ا ة جاءت بني آ ت املتوىف ع ها زوجها ،واملطعقات.
واد زعم بعضهم أهنا مرتبطة اب ت الق ذُهر فيها القتال هذه السورة.
وشذبَّهوها اب ذذة السذذابقة
وععَّعذوا ذلذذيت مبذا جذذاء فيهذذا مذن بيذذان أحذوال الصذالة حذذال اخلذذوفَ ،
اصة البقرة.
االوا :وهوز أن تكون متقدمة التالوة ورسذم املصذحف ،متذلخرة ال ذهول ابذل هذذه ا ت
َن َّ ِّ
ٱّللِّ َوٱععَ ُمواد أ َّ
يع َععِّيم﴾ [البقرة.)1( ]244 :
﴿وَٰاَتِّعُواد ِّ َسبِّ ِّيل َّ
ٱّللَ َمس ٌ
ععى اول بعد هذه ا ةَ :
وهذا ال حاجة إليه ملا يلي:
 )1أهنذذم جذ َّذوزوا أن كذذون َحذ َذدث خذذوف ابذذل لنذهال لمتذذام أحكذذام املطعقذذات ،فبذذني تعذذاق أحكذذام صذذالة
اخلوف ع د مسيس احلاجة لق بيان  ،أنذهل لمتذام أحكذام املطعقذات( ،)2أو غذ ذلذيت مذن األمذور
العار ة (.)3
 )2أن وا ذذوع ه ذذذه ا ذذة ب ذذني آ ت املت ذذوىف ع ه ذذا ،واملطعق ذذات و خيع ذذو م ذذن م اس ذذبة ( ،)4لذ اك ذذن أن
قذذال :أبن هللا تعذذاق ملذذا ذهذذر عذذة هث ذ ة مذذن األحكذذام واحلقذذوق بذذني الذذهوجني ممذذا تعع ذ ابل كذذاح
الصذذداق
والذوطء واإل ذذالء والطذالق والرجعذذة واإلر ذاع وال قذذة ،والكسذوة والعِّذ َذدد ،واخلِّطبذة واملتعذذة و َّ
ُ
لق غذ ذلذيت ممذا اذد شذغل امل َكعَّذف وَسذت ر ُجهذده ممذا اذد كسذل معذ عذن العبذادة ،ف بهذ ععذى
ُ
هذه العبادة الع يمة الق ه صعة بني العبد ورب .
وهذذذليت ملذذا ذهذذر احلق ذذوق واألحكذذام املتععقذذة اب دميذذني نب ذ ععذذى ح ذ اخلذذال الذذذ ه ذذو أوق
وأجدر.
ز ز ز ۡ ُ ٓ ز ۡ ز ُ َّ ۡ ز َٰ ز ز ز ز ُ ۡ ز ۡ ز ز ۡ ز ُ
ۡ
هما اكن القول أبن ملا اذال ﴿وأن تعفتوا أۡتِ للتقتو ول سوُتوا ٱلفضتل بيتنكم﴾
[البقرة ]237 :وهانق هذه اخلَعَّة احلميدة من الع و عن احلقوق ممذا اذد عسذر ععذى هثذ مذن ال ذوب
ذه ذذر م ذذا عي ذ عع ذذى ذل ذذيت ،وه ذذو اطاف ذذة عع ذذى الص ذذعوات ،ومعع ذذوم أن الص ذذالة هم ذذا ا ذذال هللا تع ذذاق:
ۡ
ٓ ۡ ز
﴿ زت ۡن ز َٰ
َه زعن ٱل زف ۡح زشاء زوٱل ُمنكِ﴾ [البقرة.]45 :
لق غ ذليت من األوج امل اسبة الق تُذهر هذا املو ع.
وععي فال قال أبن ا ة تقداًا ويخ ًا ،و سيما أن خالف األصل.
( )1ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".542-514 :2 ،
( )2الساب .542 :2
( )3ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".465 :2 ،
( )4ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط" .542 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".465-467 :2 ،
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قاعدة :لذا دار الكالم بني التوهيد والتلسيس فالتلسيس أوق(:)2()1
توضيح معىن القاعدة:
اد تتكرر الع ة الواحدة ،أو اجلمعة وشبهها( ،)3أو ا ة بع ها ،أو مبا قرم م ل ًا أو
معىن ،فيحمل ذليت بعيف أهل الععم ععى التوهيد؛ لما لتقو ة احلكم ،أو لبراز أمهيت والت و ب  ،أو
ألجل التذه .
و سيما أن التوهيد أسعوم معروف هالم العرم امل ثور وامل وم ،واد نهل القرآن الكرمي
بعغتهم وععى معهودهم اطباهتم.
و ذهب آخرون لق ما هو أبعم من ذليت وأهمل ،فيحمعون ععى التلسيس ،مبعىن أن الع ة،
أو اجلمعة وشبهها ،أو ا ة الق تبدو مكررة و تكون هذليت حقيقة األمر ،بل لن ذليت املكرر
حيمل معىن جد ًدا غ األول هما سيتضح من التمثيل لعقاعدة.
وهبذا تكون املعات أهثر بعكس األول ،ومععوم أن القرآن ُعرب ب ابألل اظ القعيعة الدالة ععى
املعات الكث ة(.)4
ولعع اتضح لعقارئ الكرمي أن الصور الداخعة حتق هذه القاعدة لالث:
األوىل :تكرار اللفظة الواحدة.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
 )2أن تتكرر بع ظ قرم م ها املعىن.
الثانية :تكرار اجلملة وشبهها.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
( )1هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر هتام (األمساء املتشاهبة ا ة الواحدة القرآن الكرمي ملؤل
أفدت م .
محدان بن و الع ه ) فهو انفع ابب  ،و بعيف صور تطبيقات هذه القاعدة ،واد ُ
ام َعن ت ِّقيح الش ِّ
( )2هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر :الرجراج " ،رفدع الِّ َق ِّ
هام" 370 :2 ،؛ عبد هللا
َُ
الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود"1:137 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر":3 ،55 :2 ،75 :1 ،
.58،59
( )3وهو اجلار اجملرور وال رف ،واد راد ب الص ة (املشت ).
( )4ر :سعيمان بن عبد القو الطو " ،شرح تصر الرو ة" ،حتقي عبد هللا بن عبذد اطسذن الرتهذ ( ،ط،1
مؤسسذذة الرسذذالة 1407 ،ه ذ 1987 -م)375 :2 ،؛ عبذذد الذذرمحن بذذن أيب بكذذر (جذذالل الذذد ن السذذيوط )،
"األشباه وال ائر"( ،ط ،1دار الكتب الععمية1411،هذ 1990 -م)135 ،؛ "التمهيد لإلس و ".167 ،
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 )2أن تتكرر بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن.
الثالثة :تكرار اآلية.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
 )2أن تتكرر بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن.
التطبيق على الصورة األوىل:
ال وع األول :تكرار الع ة الواحدة بعي ها:
ز ۡ
َّ
ز
ز زۡ زُ ز
ون ف زيها ل ۡغوا زول سزۡث ًيما ٢٥إل قيٗل زس زلَٰما زس زلَٰما[ ﴾٢٦الوااعة.]26-25 :
 )1اال تعاق﴿ :ل يُمع
ز
ز
فالتكرار اول  ﴿ :زسلَٰما زسلَٰما﴾ امول ععى التوهيد ع د بعيف أهل الععم(.)1
وذهب األهثرون( )2لق أن ليس لعتوهيد ،ولن اختع ق عباراهتم توجيه ععى رأ ني:
األول :أن ذل ذذيت ذذدل عع ذذى التعاا ذذب ابعتب ذذار األزم ذذة ،فه ذذو دال عع ذذى هث ذذرة الس ذذالم وتك ذذرره
ودوام  ،فهو سالم بعد سالم ،وحتية بعد حتية ،يث و سذمع هذلم مذن امل َسذعَّم ععيذ لوَّ َسذالَم ا خذر
ُ
ردا.
بدءًا أو ًّ
ز
ز
الثات :أن ذليت ابعتبار هثرة املسذعِّمني ععذيهم( ،)3فذاهلل تعذاق سذعِّم ععذيهم ﴿ زستلَٰم ۡ ۡ
تول متن
َُ
َُ
( )1ذذر :امل تُمذذب بذذن أيب العذذه اامذذذات" ،الكتذذام ال ر ذذد لع ذرام القذذرآن اجمليذذد(لعرام ،معذذان ،ا ذراءات)"،
حتقي ذ ام ذذد ن ذذام ال ذذد ن ال ت ذذيح (ط ،1دار الهم ذذان1427 ،ه ذذ)83 :6 ،؛ أ.د .أمح ذذد ب ذذن ام ذذد اخل ذراط،
"اجملتىب من مشكل لعرام القرآن"( ،املد ة امل ذورة :جممذع املعذيت فهذد لطباعذة املصذحف الشذر ف1426 ،هذذ)
1276 :4؛ ام ذذد ن ذذور ب ذذن ام ذذد ابرر ذ ذ " ،الي ذذااوت واملرج ذذان لع ذ ذرام الق ذذرآن" (ط ،1دار اإلع ذذالم،
1423هذ).543 ،
( )2ر :م صور بن امد السمعات" ،ت س القرآن" ،حتقي سر بن لبراهيم وغ ذيم بذن عبذاب بذن غ ذيم (ط،1
الذذر  -السذذعود ة :دار الذذوطن1418 ،هذ ذ 1997 -م) 347 :5؛ اله شذذر " ،الكشذذاف عذذن حقذذائ
غواميف الت ه ذل"460 :4 ،؛ "البيضذاو " 179 :5؛ عبذد هللا بذن أمحذد ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذدارك
الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل" ،حقق ذ وخذذرج أحاد ث ذ  :وسذذف عع ذ بذذد و  ،راجع ذ واذذدم ل ذ  :اي ذ الذذد ن د ذذب
مسذذتو( ،ط ،1ب ذ وت :دار الكعذذم الطيذذب 1419ه 1998 -م)422 :3 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم
الت ه ل"335 :2 ،؛ "ت س ابذن هثذ "14 :8 ،؛ لبذراهيم بذن عمذر البقذاع " ،ن ذم الذدرر ت اسذب ا ت
والسور"( ،القاهرة :دار الكتذام اإلسذالم )206 :19 ،؛ "ت سذ أيب السذعود"192 :8 ،؛ "روح املعذات"،
139 :14؛ "ت س القامس ".122 :9 ،
( )3ذذر :مقاتذذل" ،ت سذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان"218 :4 ،؛ "ت سذ السذذمرا د "315 :3 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع =
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َّ َّ
يم﴾ [ س ،]58 :وهذليت املالئكذة
ر ّٖ رح ّٖ

ز زُۡ ز
ُۡ
َبت ۡم فن ۡع زم عق زَب ٱ َّدلار﴾ [الرعد.]24-23 :
ص

ُ ُ ز ز
ُ
ۡ ز َٰٓ ز ُ
ز ز َٰ ز ز ۡ ُ
تيكم ب زمتا
﴿ زوٱل زملئكة يز ۡيخلون زعل ۡيهم من ك بزتا ّٖ  ٢٣ستلم عل

ز ُ

ز ز ز

﴿َت َّيت ُه ۡم فيها سلَٰم﴾ [لبراهيم.]23 :

هما ُ َسعِّم بعضهم ععى بعيف
َّسعيم ععيهم دالة ععى هثرة امل َسعِّمني .وهللا أععم.
وبني القولني ُمالََزَمة،
فإن ز هثرة الت د
ُ
ز َّ ٓ ز ُ َّ
ز
ۡ ُ ز
 )2اال تعاق﴿ :لَك ۖٓ إذا دكت ٱۡلۡرض دكا دكا﴾ [ال ُمر.]21 :
واذد محذذل بعذذيف أهذذل الععذذم تكذذرر ل ذذظ ﴿ زدكتتا زدكتتا﴾ ا ذذة ععذذى التوهيذذد ()1؛ لتحقيذ

لدفع احتمال اجملاز(.)2

لرادة مدلول الدَّك احلقيق
وذهب اجلمهور من امل سر ن لق أن الذدَّك الثذات غذ األول ،أ َ :د ًّهذا حاصذالً بعذد َدك ،فهذو
َد ٌال ععى التتابع واوستيعام(.)3
وأن الدَّك ُه ِّرر ععيها حىت صارت هباء ُمدذبَذثا(.)4
=
()1

()2
()3

()4

ألحك ذذام الق ذذرآن"206 :17 ،؛ اخل ذذازن" ،لب ذذام التلو ذذل مع ذذات الت ه ذذل"7 :2 ،؛ أب ذذو حي ذذان األندلسذ ذ ،
"البحر اطيط"236 :4 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".297 :27 ،
ذذر :لعذرام لاللذذني سذذورة ِّمذذن القذذرآن وبذذن خالو ذ " ،82 :ت س ذ السذذمرا د "477 :3 ،؛ األنبذذار ،
"البي ذذان غر ذذب لع ذرام الق ذذرآن"512 :2 ،؛ "الكت ذذام ال ر ذذد لع ذرام الق ذذرآن اجملي ذذد"397 :6 ،؛ اب ذذن
اله َّجذذاج "262 :1 ،؛ "اجلذذدول لع ذرام القذذرآن الكذذرمي"326 :30 ،؛ "شذذرح ابذذن
عص ذ ور" ،شذذرح َُذذل َّ
عقيل ععى أل ية ابن ماليت"214 :3 ،؛ "لعرام القرآن وبيانذ "475 :10 ،؛ "اليذااوت واملرجذان لعذرام
القرآن".601 ،
ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".336 :30 ،
ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" 383 :24 ،؛ البغو " ،معا الت ه ل ت س القرآن":4 ،
252؛ اله شذذر " ،الكش ذذاف عذذن حق ذذائ غ ذواميف الت ه ذذل"751 :4 ،؛ ابذذن اجل ذذوز "زاد املس ذ عع ذذم
الت س "444 :4 ،؛ ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب " 158 :31 ،؛ القرطيب" ،اجلامع
ألحكذذام القذذرآن"54 :20 ،؛ "ت س ذ البيضذذاو "311 :5 ،؛ ال س ذ " ،ت س ذ ال س ذ = مذذدارك الت ه ذذل
وحقذذائ التلو ذذل"641 :3 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"481 :2 ،؛ اخلذذازن" ،لبذذام التلو ذذل
معذات الت ه ذل"427 :4 ،؛ أبذو حيذان األندلسذ " ،البحذر اطذيط" .475 :10 ،؛ "ت سذ ال يسذذابور ":6 ،
498؛ البقاع " ،ن م الدرر ت اسب ا ت والسور"37 :22 ،؛ "السراج امل ذ (ت سذ الشذربيين)":4 ،
353؛ "ت سذ أيب السذذعود"157 :9 ،؛ الشذذوهات" ،فذذتح القذذد ر"535 :5 ،؛ "روح املعذذات"342 :15 ،؛
"ت س القامس ".471 :9 ،
ر :عبد هللا بن وسف ابن هشذام" ،شذرح اطذر ال ذدى وبذل الصذدى" حتقيذ امذد اذى الذد ن عبذد احلميذد =
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ۡ ز
ٓ
وهكذا اول بعده ﴿ :زو زجا زء زر ُّب ز زوٱل زمل ُ زصفا زصفا[ ﴾٢٢ال ُمر.)1( ]22 :

املعىن(:)2

ال وع الثات :تكرار الع ة الواحدة بع ظ قرم م ها
ذ هذذه ا ذة
 )1اذال تعذاق:
الكراذذة جذذاء األمذذر ابلذذرب والتقذذوى ،ومهذذا متقذذارابن املعذذىن ،وهذذذليت ال ه ذ عذذن اإل والعذذدوان،
ودونيت حاصل ما ذهره أهل الععم ذليت:
ززز زُ زز
لَع ٱلَۡب زو َّ
ٱتل ۡق زو ﴾:
أوو :اول ﴿ :وتعاونوا
ً
ذهذذب بعذذيف أهذذل الععذذم لق أهنمذذا مبعذذىن واحذذد ،وأن ذلذذيت لعتوهيذذد واملبالغذذة( ،)3وذهذذب آخذذرون
لق أن ذلذذيت لعتلسذذيس حيذذث محع ذوا هذذل ل ذذة م همذذا ععذذى غ ذ معذذىن الع ذذة األخذذرى ،ولن اختع ذذق
عباراهتم ذليت.
فقيلِّ :
الرب :هو العمل مبا أمر هللا ابلعمل ب .
والتقوى :هو اتقاء ما أ ََمذر هللا ابتقائذ واجت ابذ مذن معاصذي  .واختذاره ابذن جر ذر( ،)4وَروى حنذوه
عن اعة من السعف( ،)5ونَ َسب بعضهم لق اجلمهور(.)6
اال ابن عباب ر هللا ع هماِّ :
يق ع (.)7
الرب :ما أ َ
ُمرت ب  ،والتقوى :ما ُهن َ
وايلِّ :
الرب :ت اول الواجب وامل دوم للي  ،والتقوى :رعا ة الواجب .اال ابن عطيذة( ،)8واذال:
ز ۡ
ززز زُ زز
ز
ۡ
لَع ٱلَۡب زو َّ
ٱتل ۡق زو َٰ ۖٓ زول زت زع زاونُوا زلَع ٱۡلثۡم زوٱل ُع ۡي زوَٰن﴾ [املائذدة ،]2 :ف
﴿وتعاونوا

= (ط ،11القاهرة1383 :هذ)
( )1ر :املصادر السابقة.
( )2لعوا ذذوف عع ذذى أمثع ذذة أخ ذذرى ذذر عع ذذى س ذذبيل املث ذذال" :حاش ذذية الش ذذهام عع ذذى البيض ذذاو "71،366 :6 ،؛
الشوهات" ،فتح القد ر"58 :3 ،56-55 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".172 :1 ،
( ) 3ر :ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"150 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر اطذيط"،
 170 :4؛ الشوهات" ،فتح القد ر".9 :2 ،
( )4الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".52 :5 ،
( )5ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".491 :9 ،
( )6ذذر :الواح ذذد " ،الت س ذ البس ذذيط"306 ،؛ البغ ذذو " ،مع ذذا الت ه ذذل ت س ذ الق ذذرآن"9 :2 ،؛ الق ذذرطيب،
"اجلذذامع ألحك ذذام الق ذذرآن"313 :20 ،؛ "ت س ذ اب ذذن هث ذ "13-12 :2 ،؛ الشذذوهات" ،ف ذذتح الق ذذد ر":5 ،
248؛ عبد الرمحن بن انصر السعد " ،تيس الكرمي الرمحن ت س هالم امل ان" ،حتقيذ عبذد الذرمحن بذن
معال العوحي ( ،ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،ه 2000 -م).219 ،
( )7أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".52 :8 ،
( )8ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".150 :2 ،
.292 :
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"فإن ُجعل أحدمها بدل ا خر فَبِّتَ َُم ُّوز"(.)1
وايلِّ :
الرب :ر ا ال اب ،و التقوى :ر ا هللا .واختاره املاورد (.)2
وه ذذو معذ ذذىن اذ ذذول احلذ ذذافظ ابذ ذذن رجذ ذذب -رمح ذ ذ هللا" :-فقذ ذذد كذ ذذون امل ذ ذراد ابلذ ذ ِّذرب معامعذ ذذة اخلع ذ ذ
ابإلحسان ،وابلتقوى معامعة احل ب عل طاعت واجت ام ارمات "(.)3
وأشذذار احلذذافظ ابذذن القذذيم -رمح ذ هللا -لق أن ال ذذرق بي همذذا ف ذذرق بذذني السذذبب املقص ذذود لغ ذ ه
والغا ذذة املقصذذودة ل سذذها ،ابعتبذذار أن الذذرب مطعذذوم لذات ذ  ،فهذذو همذذال العبذذد وصذذالح  ،وأمذذا التقذذوى
فه ذ الطر ذ املوصذذل لق الذذرب والوسذذيعة للي ذ  ،وذلذذيت أن الواا ذذة مذذن ابم دفذذع الضذذرر ،والذذرب مذذن ابم
حتصيل ال ع ،وأن التقوى هاحلِّ دميَة ،والرب هالعافية( .)4وهو مبعىن اول اجلمهور.
وذهب بعضهم لق َّ
أن الرب عام فِّ دعل امللمور وتَذ درك اط ور ،بي ما التقوى تكون ب عل

فالرب أعم من التقوى .وللي ذهب ابن جه (.)5
اطرم دون امل دوم .وععي ُّ
الواجب وتَذ درك َّ
واد نذَبَّ بعيف أهل الععم هاحلافظ ابن القيم -رمحذ هللا -لق أن الذرب والتقذوى مذن األل ذاظ الذق
لذا اجتمعذذق افرتاذذق ،ولذا افرتاذذق اجتمعذذق ،فذذإذا أُفذذرد هذذل واحذذد م هذذا دخذذل في ذ املسذذمى ا خذذر،
واعترب احلافظ ابن القيم أن ِّ
الرب جهء من التقوى ،وهذليت التقوى جهء الرب(.)6
وهو معىن ما ذهره الشيخ عبدالرمحن السعد -رمح هللا -من أن بعذيف األمسذاء القذرآن لذا
أُفذذرد دل ععذذى املعذذىن الدمَ ِّ
اسذذب لذ  ،ولذا اُذذرن مذذع غذ ه دل ععذذى بعذذيف املعذذىن ،ودل مذذا اُذذرن معذ ععذذى
ُ
ِّ
ومثَّذذل لذذذليت بع ذذظ الذذرب ،وأنذ لذا أُفذذرد دخذذل فيذ امتثذذال األوامذذر واجت ذذام ال ذواه  ،وهكذذذا لذا
ابايذ َ ،
ِّ
جامعذا لكذل مذا حيبذ
أُفردت التقوى .وذهر أن لذا ُ ع بي هما هما هذه ا ة الكراة هان الذرب امسًذا ً
جامع ذذا ت ذذاول ت ذذرك ي ذذع
هللا و ر ذذاه م ذذن األا ذوال واألفع ذذال ال ذذاهرة والباط ذذة ،وهان ذذق التق ذذوى امسًذذا ً

( )1الساب .
( )2عع بن امد املاورد " ،أدم الدنيا والد ن"( ،دار مكتبة احلياة1986 ،م).182،183 ،
( )3عبذذد الذذرمحن بذذن أمحذذد بذذن رجذذب" ،جذذامع الععذذوم واحلكذذم شذذرح اسذذني حذذد ثا مذذن جوامذذع الكعذذم" ،حتقي ذ
شعيب األرانؤوط  -لبراهيم ابجس( ،ط ،7ب وت :مؤسسة الرسالة1422 ،هذ 2001 -م).98 :2 ،
( )4امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة" ،الرسذذالة التبوهيذذة ( ذذمن جممذذوع الرسذذائل)" ،حتقي ذ امذذد عه ذذر مشذذس،
لشراف :بكر بن عبد هللا أبو ز د (ط ،1مكة املكرمة دار عا ال وائد 1425ه).10،11 ،
( )5ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".220 :1 ،
( )6ابن ايم اجلوز ة" ،الرسالة التبوهية".5 ،
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اطرمات(.)1
زز زز زُ زز ۡ ۡ ۡ
اونوا لَع ٱۡلثم زوٱل ُع ۡي زوَٰن﴾.
اثنيًا :اول ﴿ :ول تع
فاإل والعدوان متقارابن ،فيحتمل التوهيد.
والصحيح ع ذد أهذل الععذم أنذ لعتلسذيس ،وفسذروا هذل ل ذة م همذا بغذ معذىن الع ذة األخذرى،
ولن اختع ق عباراهتم ذليت.
فمذذن اائذذل :اإل  :هذذو تذذرك مذذا أمذذرهم هللا ب ععذ  ،والعذذدوان :هذذو رذذاوز مذذا حذذد لكذذم د ذ كم،
وفر لكم أن سكم و غ هم .واختاره ابن جر ر(.)2
وايل :اإل  :هو احلكم الالح عن اجلرائم ،عين :ما رتتب ععيها من املؤاخذة ،والعدوان:
يعم ال اب .واختاره ابن عطية(.)3
وايل :اإل  :ما هان ارم اجل س هاخلمر ،والعدوان :ما هان ارم القدر واله دة .واختاره ابن
القيم( ،)4ونب لق أهنما مما لذا اجتمعا افرتاا ،ولذا افرتاا اجتمعا.
وايل :اإل  :ت اول ج ا ت العبد بي وبني هللا وما بي وبني العباد ،والعدوان ما بي وبني
غ ه وهو أخ  .واختاره الراغب األص هات( ،)5وابن جه (.)6
وايل :اإل  :الك ر أو املعصية ،والعدوان :البدعة أو ال عم(.)7
 :مكتب ذذة الرش ذذد)،

( )1عب ذذد ال ذذرمحن ب ذذن انص ذذر آل س ذذعد  " ،القواع ذذد احلس ذذان لت سذ ذ الق ذذرآن"( ،ط ،1ال ذذر
.48،49
( )2الط ذذرب " ،ج ذذامع البي ذذان يو ذذل الق ذذرآن" 52 :8 ،؛ و ذذر :ال سذ ذ " ،ت سذ ذ ال س ذ = م ذذدارك الت ه ذذل
وحقائ التلو ل".425 :1 ،
( )3ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"150 :2 ،؛ و ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط"،
 170 :4؛ الشوهات" ،فتح القد ر".9 :2 ،
( )4امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة" ،مذذدارج السذذالكني بذذني م ذذازل ل ك نعبذذد ول ك نسذذتعني" حتقي ذ امذذد
املعتص ذذم ابهلل البغ ذذداد ( ،ط ،3ب ذ ذ وت :دار الكت ذذام الع ذذريب 1416ه 1996 -م)375 :1 ،؛ اب ذذن ا ذذيم
اجلوز ة" ،الرسالة التبوهية".10 ،
( )5احلسني بن امد (الراغب األص هات)" ،امل ردات غر ب القرآن" ،حتقي ص وان عدانن الذداود ( ،ط،1
الدار الشامية  -دمش – ب وت :دار القعم1412 ،ه).260،261 :4 ،
( )6ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".220 :1 ،
( )7ر :السمعات" ،ت س القرآن"8 :2 ،؛ احلسني بن مسذعود البغذو " ،معذا الت ه ذل ت سذ القذرآن":2 ،
 9؛ عع بن امد اخلازن" ،لبام التلو ل معات الت ه ل" تصحيح :امد عع شاهني (ط ،1ب وت :دار =
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ۡ ۡ

ۡ

وهكذا اول تعاق ﴿ :زو زن زت زنَٰ ز
ج ۡو زن بٱۡلثم زوٱل ُع ۡي زوَٰن زو زم ۡعص زيت َّ
ٱلِ ُسول﴾ [اجملادلة.]8 :

فقد فسر اإل مبا خيت هبم ،والعدوان مبا تعع بغ هم ،ومعصية الرسول مب ال ت (.)1
حواد﴾ [ال ور.]22 :
 )1اال تعاقَ ﴿ :وليَع ُواد َوليَص َ ُ
فالع و والص ح مبعىن متقارم ،فذهب بعضهم لق أن ذليت مبعىن واحد؛ إلفادة التوهيد(.)2
وذهذذب آخذذرون لق الت ر ذ بي همذذا :ف سذذروا الع ذذو بذذرتك العقوبذذة ععذذى الذذذنب ،والتُمذذاوز ع هذذا،
واَدت  ،والص ح :برتك التثر ب والعوم ،يذث
(ع َ ق الر ح األلر) لذا طَ َم َسدت َ
وذليت ملخوذ من اوامَ :
ذُ دع ِّر عن لساءة املس ء حىت هلن وليها ص حة الع لعرا ًا ع ها(.)3
وايل :الع و عن األفعال ،والص ح عن األاوال(.)4
وايل :الع و السرت ،والص ح اإلعرا (.)5
عمدا هان أو خطلً ،والص ح ابملتعمد(.)6
وايل :الع و عمن اصد اجل ا ة ً
ز
َّ ٓ ۡ ُ
ز ُ ۡ ٓ ز َّ
إ إل ٱّلل﴾
 )1اال تعاق سياق اإلخبار عن عقوم ععيذ السذالم﴿ :إن زمتا أۡتكوا بزت وحتٓ
[ط .]86 :
فالبث واحلهن مبعىن متقذارم ،واذد ذهذب بعذيف أهذل الععذم لق احتذاد مع امهذا ،وأنذ ذع بي همذا

= الكتب الععمية 1415ه)7 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".170 :4 ،
( )1ر" :ت س ابن هث "43 :8 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر".224 :5 ،
( )2ر :عبد الكرمي بن هوازن القش " ،لطائف اإلشارات = ت س القش " ،حتقي لبراهيم البسيوت (ط،3
مصر :اايئة املصر ة العامة لعكتام).601 :2 ،
ِّ
ذتح البيذان مقاصذد القذرآن" عذين
( )3ر :الشوهات" ،فتح القذد ر"20 :4 ،؛ امذد صذد خذان القَّذوج " ،ف ُ
األنصار ( ،صيدا – ب وت :املكتبة العصرَّة لعطبَاعة
بطبع ِّ وادم ل وراجع خادم الععم َعبد هللا بن لبراهيم
َ
َ
وال دشر1412ه 1992 -م)190 :9 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن"،
.487 :5
( )4ر :املاورد " ،ت س املاورد "84 :4 ،؛ "ت س السمعات".514 :3 ،
( )5ذذر :املذذاورد " ،ت سذ املذذاورد "84 :4 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل"،
496 :2؛ البقاع " ،ن م الدرر ت اسب ا ت والسور".239 :13 ،
( )6امذد بذذن امذد ابذذن عرفذة" ،ت سذ ابذن عرفذذة" ،حتقيذ جذذالل األسذيوط (ط ،1بذ وت – لب ذان :دار الكتذذب
الععمية2008 ،م).228 :3 ،
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لعتلهيد(.)1
وذهذذب آخ ذذرون لق الت ر ذ بي هم ذذا ،ععذذى اخ ذذتالف بي ذ هم العبذذارة ع ذذن ه ذذذا ال ذذرق ،فق ذذال
بعضهم :البث :أشد احلهن ،وللي ذهب ابذن اتيبذة ،وال حذاب ،والبغذو  ،وابذن جذه  ،والسذمني احلعذيب
وغ هم(.)2
وذه ذذب بعض ذذهم لق أن الب ذذث ه ذذو اا ذذم ،أو أشذ ذذده .وب ذ ذ ا ذذال اب ذذن جر ذذر ،واب ذذن أيب زم ذ ذذني،
وامل ذذاورد  ،والواح ذذد  ،والس ذذمعات ،وص ذذاحب الكش ذذاف ،والبيض ذذاو  ،واب ذذن هثذ ذ  ،واب ذذن عاش ذذور،
وغ هم(.)3
وفسذذر الشذذيخ عبذذد الذذرمحن السذذعد البذذث مبذذا بذذث مذذن الكذذالم ،وأن احلذذهن الذذذ كذذون
القعب(.)4
واحلاصذذل أن ذلذذيت هعذ رجذذع لق الت ر ذ بي همذذا املعذذىن ،واذذد ذهذذر بعذذيف أهذذل الععذذم أن ممذذا
دفع َودهم التكرار أن عتقد أن املعىن احلاصل من جمموع املرتادفني و وجد ع د ان راد أحدمها(.)5
أدم الكاتذذب والشذذاعر" حتقي ذ أمحذذد

( )1ذذر :نصذذر هللا بذذن امذذد ( ذذياء الذذد ن بذذن األل ذ )" ،املثذذل السذذائر
احلو (القاهرة :دار هنضة مصر).162 :2 ،
( )2الراغذذب األص ذ هات" ،امل ذذردات غر ذذب القذذرآن"222 ،؛ أمحذذد بذذن امذذد ال حذذاب" ،معذذات القذذرآن" حتقي ذ
امد عع الصذابوت (ط ،1جامعذة أم القذرى – مكذة املكرمذة)455 :3 ،؛ البغذو " ،معذا الت ه ذل ت سذ
القرآن"444 :2 ،؛ ابن جذه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"126 :2 ،؛ أبذو العبذاب احلعذيب" ،الذدر املصذون
ععوم الكتام املك ون".548 :6 ،
( )3الطذذرب " ،جذذامع البي ذذان يو ذذل الق ذذرآن"306 :13 ،؛ امذذد بذذن عب ذذد هللا ابذذن أيب َزَمِّذذني" ،ت س ذ الق ذذرآن
العه ذذه" ،حتقي ذ حس ذذني ب ذذن عكاشذذة ،ام ذذد ب ذذن مص ذذط ى الك ذذه( ،ط ،1مص ذذر -الق ذذاهرة :ال ذذاروق احلد ث ذذة
1423ه ذ 2002 -م)237 :2 ،؛ املذذاورد " ،ت س ذ املذذاورد "71 :3 ،؛ الواحذذد " ،الت س ذ البسذذيط"،
577؛ "ت س السمعات" 58 :3؛ اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"470 :2 ،؛ ت سذ
البيضاو 174 :3؛ "ت س ابن هث "406 :4 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".45 :13 ،
( )4السعد " ،تيس الكرمي الرمحن ت س هالم امل ان".404 ،
( )5ذذر :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا الهرهش ذ  " ،الربه ذذان عع ذذوم الق ذذرآن" ،حتقي ذ ام ذذد أب ذذو ال ض ذذل لب ذراهيم( ،ط:1
بذ وت -لب ذذان :دار لحيذذاء الكتذذب العربيذذة ،عيسذذى البذذايب احلعذذيب وشذذرهاؤه1376 ،ه 1957 -م ( ،صذ َّذورت
دار املعرفة ،ب وت ،لب ان  -ب س ترايم الصذ حات))477 :2 ،؛ "عبذد الذرمحن بذن أيب بكذر ،جذالل الذد ن
الس ذذيوط " ،اإلتق ذذان عع ذذوم الق ذذرآن" ،حتقي ذ ام ذذد أب ذذو ال ض ذذل لب ذراهيم( ،اايئ ذذة املص ذذر ة العام ذذة لعكت ذذام،
1394ه 1974 -م).860 :2 ،
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التطبيق على الصورة الثانية (تكرار اجلملة وشبهها)(:)1
ال وع األول :تكرار اجلمعة بعي ها:
ۡ
ز
َّ ز ز ز ُ ۡ ز ۡ
َّ َّ ز ۡ ز ز َّ ُ
ز َٰٓ ز ُّ ز َّ ز ز ز ُ َّ ُ
َّ ز َّ َّ
ٱّللز
اال تعاق﴿ :يأيها ٱَّلين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وتلنظِ نفس ما ۡيمت لغ ّٖيٖۖ وٱتقتوا ٱّلل إن
ز ُۢ ز ز ۡ ز ُ ز
ون﴾ [احلشر.]18 :
خبي بما تعمل
فقد تكرر ا ة اول  ﴿ :زو َّٱت ُقوا َّ ز
ٱّلل﴾.
وهو امول ع د بعيف أهل الععم ععى التلهيد ،ابعتبار مشواا ملا اد ُذهر امل اجلمعة
ز ُ ز
الثانية (املكررة) ،وأن املقام بيان أمهيتها ،و سيما أن اول بعده﴿ :إ َّن َّ ز
ٱّلل زخب ُ
ي ۢ ب زما ت ۡع زملون﴾
ت م بعيف ما اد ُذهر من الوجوه واطامل الق اد ُخت هل عة بش ء م ها(.)2
َّ َّ ز ز ُ ۢ ز ز ۡ ز ُ ز
االوا :ولعادة ﴿ زو َّٱت ُقوا َّ ز
ون﴾ ،فيحصل الربط بني
ٱّلل﴾ ليبىن ععي ﴿إن ٱّلل خبي بما تعمل
ز
زۡز ُ ۡ
نظ ِۡ زنفس َّما ۡ َّي زم ۡت ل زغ ّٖي﴾(.)3
التععيل وامل َععَّل ،لذا واع بي هما فصل ﴿وتل
ُ
وذهب آخرون لق أن هل عة م هما اد جاءت ملعىن غ املعىن الذ سيقق ل األُخرى،
ولن اختع وا امل ذليت.
فمن اائل :لن األول أداء الواجبات ،هما ُشعر ب ما بعده من األمر ابلعمل ،وأن الثات
َّ َّ ز ز ُ ۢ ز ز ۡ ز ُ ز
ون﴾ أ  :من املعاص  .االوا:
ترك اطارم ،ذُ دؤ ِّذن ب الوعيد بقول بعده﴿ :إن ٱّلل خبي بما تعمل
َّما ععى التوهيد(.)4
لكون التلسيس ُم َقد ً
أو أن اول َّ َ﴿ :زٱت ُقوا َّ ز
أوو مراد ب التقوى مبعىن اخلوف من هللا ،وه الباعثة
ٱّلل﴾ املذهور ً
زۡز ُ
نظ ِۡ زن ۡفس َّما ۡز َّي زم ۡ
ت ل زغي﴾ ،و كون ﴿ زو َّٱت ُقوا َّ ز
ٱّلل﴾ املذهور
ععى العمل؛ ولذليت أردف بقول ﴿ :وتل
ّٖ
( )1لالسذ ذذتهادة مذ ذذن األمثعذ ذذة ذ ذذر :الطذ ذذرب " ،جذ ذذامع البيذ ذذان يو ذ ذذل القذ ذذرآن"183-182 :5 ،؛ اله شذ ذذر ،
"الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف الت ه ذذل"443 :2 ،؛ ت س ذ البيض ذذاو ( ،)34 /4أبذذو حيذذان األندلس ذ ،
"البحذذر اطذذيط"167 :4 ، 384 :1 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب" ،الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون":6 ،
 437؛ عمر احل بع " ،العبام ععوم الكتام"11:12 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر":2 ،116 ،75 :1 ،
59 :3 ،421؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن" 386 ،244 :7 ،؛ ابن
عاشور" ،التحر ر والت و ر".64،26،319 :21 ،272 :16 ،
( )2ذذر :امذذود بذذن عبذذد هللا األلوس ذ " ،روح املعذذات ت س ذ القذذرآن الع ذذيم والسذذبع املثذذات" حتقي ذ عع ذ عبذذد
البار عطية( ،ط ،1ب وت :دار الكتب الععمية 1415ه) (.)253 /14
( )3ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".112 :28 ،
(" )4روح املعات".253 :4 ،
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اثنيًا مر ًادا ب الدوام ععى التقوى األوق(.)1
هما اكن القول أبن األوق هالتوطئة لألمر بعدها ابطاسبة ،جاءت الثانية حثًّا ععى
تقوى هللا هذه اطاسبة ن سها؛ ذليت أن هللا مطعع ععى حال وأعمال  ،و خي ى ععي ش ء من
ز ُ ز
سره وعالنيت ﴿ ،إ َّن َّ ز
ٱّلل زخب ُ
ي ۢ ب زما ت ۡع زملون﴾.
ال وع الثات :تكرار اجلمعة بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن:
 )1ا ذ ذ ذ ذ ذ ذذال تع ذ ذ ذ ذ ذ ذذاق :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠ [ال حل.]97 :
واد اختعف امل سرون املراد ابحلياة الطيبة ا ة ،فذذهب بعضذهم لق أن ذلذيت ل ذا كذون
ِّ
ِّ
َّار
اجل ذذة؛ ألن الذذدنيا و ختعذذو مذذن الكذذدر والد ُمَذغ َ
صذذات ،خبذذالف ا خذذرة ،همذذا اذذال تعذذاقَ ﴿ :ول َّن ٱلذذد َ
ِّ
ٱألخَرَة َاِّ َ ٱحلَيَذ َوا ُن لَو َهانُواد َععَ ُمو َن﴾ [الع كبوت.]64 :
وذهذذب آخذذرون لق أن ذلذذيت كذذون الذذدنيا ،مبذذا كذذون لععبذذد مذذن األُن ذس ابهلل ،والطملني ذذة
لذذذهره ،والسذذعادة بطاعت ذ  ،والتعذذذذ مب اجات ذ  ،ومذذا ضذذاف لق ذلذذيت مذذن التوفي ذ لع ذ ات ،والعافيذذة،
والذذرزق احلذذالل ،لق غذ ذلذذيت ،همذذا اذذال تعذذاق﴿ :ربذََّذذا ءاتَِّذذا ِّ ٱلذذدُّنيا حسذَة وِّ ِّ
ٱألخذ َذرةِّ َح َسذَة َواَِّذذا
َ ََ َ
َ َ
ام ٱل ِّ
َّار﴾ [البقرة.)2(]201 :
َع َذ َ
َّهم أَج َذرُهم
هذا ابإل افة لق أن لو هان املذراد ابحليذاة الطيبذة اجل ذة لكذان اولذ بعذدهَ ﴿ :ولََُم ِّذهذَ ذ ُ
ِّ
عمعُذذو َن﴾ [ال حذذل ]97 :تك ذر ًارا؛ ألن تعذذيت احليذذاة الطيبذذة -ععذذى هذذذا -ه ذ أجذذر
َحسذ ِّذن َمذذا َهذذانُواد َ َ
أب َ
عمعهم.
خبالف القول أبهنا الدنيا ،فإن املعذىن :فع حيي ذ الذدنيا حيذاة طيبذة ،ول ُمذه هم ا خذرة
أبحسن ما هانوا عمعون .ومععوم أن التلسيس أوق من التوهيد.
ِّ
ت وٱألَر ِّ وٱلطذَّ َٰ
ٱّلل سبِّح لَ ۥ من ِّ َّ ِّ
 )2اال تعاق﴿ :أََ تَذَر أ َّ
ص َذالتَ ۥُ
صَٰذ َّق ُهذل اَذد َعع َذم َ
َ ُ َ
َن ََّ ُ َ ُ ُ َ
ٱلس ََٰم ََٰو َ
وتَسبِّيح ۥۗ و َّ ِّ
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾ [ال ور.]41 :
َ َُ َ
ٱّللُ َعع ُ
واد اختعف أهل الععم مرجع الضم الد ُم َقدَّر الذ هو فاعل (ععم) ععى اولني:
األول :أن عائد لق هللا تعاق ،اول ﴿ :أََ تَذَر أ َّ
ٱّللَ ُ َسبِّ ُح لَ ۥُ﴾.
َن َّ
صعِّني اد ععم هللا صالت وتسبيح .
وععي كون املعىن :هل من الد ُم َسبِّحني والد ُم َ
( )1ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".112 :28 ،
( )2ر" :ت س ابن هث "601 :4 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان
.440-442

- 73 -

ل ضاح القرآن ابلقرآن":2 ،

صياغة القواعد الرتجيحية يف التفسري  -دراسة تطبيقية ،د .خالد بن عثمان السبت

وب اء ععى ذليت كون اول ﴿ :و َّ ِّ
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾ هالتكرار ،فيكون من ابيل التوهيد الع
َ
ٱّللُ َعع ُ
ِّ
ِّ
يح ۥُ﴾.
ب
س
ت
و
ۥ
ت
ال
ص
م
ع
ع
د
ا
ل
ه
﴿
:
ل
و
ا
(هل)
الثات :أن عود لق
ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
وععي كون املعىن :هل من الد ُمصعني والد ُمسبحني اد ععم صذالة ن سذ وتسذبيح ن سذ  ،أو هذلم
مذذن املصذذعني واملسذذبحني اذذد ععذذم صذذالة هللا وتسذذبيح هللا العَّ ذ َذ ن أ ََمذذر هبمذذا وهذذدى لليهمذذا؛ م ذذن ابم
ل افة اخلَدع لق اخلال (.)1
وععى هذا القول كون اول ﴿ :و َّ ِّ
يهيدا(.)2
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾
يسيسا و ً
َ
ٱّللُ َعع ُ
ً
وهذا القول أرجح ألن القاعدة أن التلسيس مقدم ععى التوهيد.
واد اختاره الش قيط -رمح هللا.)3(-
التطبيق على الصورة الثالثة (تكرار اآلية)(:)4
ال وع األول :تكرار ا ة بعي ها:
 )1اال تعاق﴿ :فَبِّلَ ِّ ءَ َاو ِّء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِّن﴾ [الرمحن.]13 :
فقذذد تكذذررت هذذذه ا ذذة هذذذه السذذورة لحذذدى ولاللذذني مذذرة ،مثذذان م هذذا جذذاءت عقيذذب آ ت
فيهذذا تعذذداد عُمائذذب خعذ هللا وبذذدائع صذ ع ومبذذدأ اخلعذ ومعذذادهم ،سذذبع م هذذا عقيذذب آ ت فيهذذا
ذهر ال ار وشدائدها ،مثان وصف اجل ات وأهعها ،ومثان أخرى بعدها لعُم تني العتني دوهنا(.)5
.

( )1ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن"200 :19 ،؛ الهجاج" ،معات القرآن ولعراب "48 :4 ،؛ أمحد
بن امد الثععيب" ،الكشف والبيان عن ت س القرآن" حتقي أيب امد بن عاشور ،مراجعة وتذداي  :أ .ن ذ
الس ذ ذذاعد ( ،ط ،1ب ذ ذ وت :دار لحي ذ ذذاء ال ذ ذرتاث الع ذ ذذريب1422ه2002-م) 112 :7؛ امل ذ ذذاورد " ،ت سذ ذ ذ
املذذاورد "112 :4 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت سذ الكتذذام العه ذذه"189-188 :4 ،؛ ف ذذر الذذد ن
الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب "402 :24 ،؛ أبو العباب احلعيب" ،الذدر املصذون ععذوم الكتذام
املك ون".8:419 ،
( )2ذذر :ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح الغيذذب= الت سذ الكبذ "402 :24 ،؛ عمذذر احل بعذ " ،العبذذام ععذذوم
الكتام".410 :14 ،
( )3امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".551 :5 ،
( )4لالستهادة ر ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ذه"216 :5 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذاتيح
الغيب الت س الكب "313 :29 ،118-119 :4 ،؛ امد بذن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة" ،عذدة الصذابر ن
وذخ ة الشاهر ن"( ،ط ،3دمش – ب وت -املد ذة امل ذورة ،املمعكذة العربيذة السذعود ة :دار ابذن هثذ  ،مكتبذة
دار ال ذرتاث 1409ه ذ ذ1989 /م)187 ،؛ "روح البيذذان"276 :9 ،؛ الش ذذوهات" ،فذذتح الق ذذد ر"477 :4 ،؛
امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".317 :6 ،307 :5،
( )5ر" :روح البيان".293 :9 ،
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توهيذذد

واذذد ذهذذب بعذذيف أهذذل الععذذم لق أن ذلذذيت لغذذر التوهيذذد ،وأن ذ ععذذى طر قذذة العذذرم
هالمها(.)1
وذه ذذب آخ ذذرون لق أن ذل ذذيت ل ذذيس جمل ذذرد التوهي ذذد ،ول ذذا ج ذذاء لط ذذرد الغ ع ذذة ،ويهي ذذد احلُم ذذة،
والتذه ابل عمة ،وتقر ر الكرامة ،هما تضمن التوبيخ ععى عدم اوعرتاف ب عم هللا تعاق.
ز ز
زٓ
زُ
فهذذذا مذذن ابيذذل التعذذداد ولذذيس جمذذرد تكذرار لعتوهيذذد ،فال ذذاء مذذن اولذ ﴿ :فبتتِّۡ زءالء زربكمتتا
ُ ز
كتتِّبزان﴾ [الذذرمحن ]16 :هذذذا املو ذذع مذذثال تكذذون ت ر عذذا ععذذى اول ذ  ﴿ :زر ُّ ٱل ۡ زم ۡۡشتتۡز ِۡ زو زر ُّ
س
ً
ً
ۡ
ۡ
ٱل زمغِ زب ِۡ﴾ [الرمحن]17 :؛ ألن ربوبيت تقتض اوعرتاف ل ب عمة اإلهاد واإلمداد(.)2
وهكذذذا املوا ذذع األُخذذرى ،وذلذذيت أنذ ملذذا اختع ذذق الذ عم املذذذهورة هذذرر التوايذذف مذذع هذذل واحذذدة
م ها(.)3
نعم ذذا ت ذواز ال ذ عم
وهذذذليت ذهرهذذا بع ذذد ذهذذر ال ذذار وشذذدائدها ،اذذالوا :ألن خوفه ذذا ودفعهذذا ً
املذهورة ،أو ألهنا حعق ابألعداء ،وذليت من أع ذم الذ عم( ،)4همذا أن ال عذيم و هذر هذل ال هذور لو
مبعرفة ده.
ضا ه ا ،فيكون هبذا اوعتبذار اذد اجتمذع األمذران ،ولق
هذا ابإل افة لق أن التلهيد تحق أ ً
هذا ذهب اعة من امل سر ن وغ هم هابن عطية( ،)5وابن عاشور( ،)6والش قيط (.)7
ُۡ ز
كِّب ز
ِ﴾ [املرسالت.)8(]15 :
 )2اال تعاق ﴿ :زو ۡنل يز ۡو زمئ ِّّٖ للم
حيث تكررت سورة املرسالت عشر مرات.
فمن أهل الععم من محل ذليت ععى التلهيد من أجل الت و ف والوعيد.
وذهذذب آخذذرون لق أن هذذل آ ذذة تتصذذل مبذذا ذُهذذر ابعهذذا ،وذلذذيت أهنذذا هذذل مو ذذع مسذذبواة مبذذا
( )1ر :ابن اجلوز "زاد املس ععم الت س "208 :4 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر".160 :5 ،
( )2ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".246 :27 ،
( )3ر :ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".226 :5 ،
( )4ر" :روح البيان".293 :9 ،
( )5ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".226 :5 ،
( )6ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".246 :27 ،
( )7ر :امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".443-442 :2 ،
( )8ذذر :ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت سذ الكتذذام العه ذذه"418 :5 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع ألحكذذام القذذرآن"،
169 :19؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".442 :2 ،
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قتض ذ التصذذد  ،فُمذذاء الوعي ذد بعذذده ععذذى التكذذذ ب بذذذليت املذذذهور ابعهذذا ،فكلن ذ قذذول :و ذذل ملذذن
كذم هبذا ،وهكذا هل مو ع.
النوع الثاين :تكرار اآلية بلفظ مغاير مع تقارب املعىن:
سورة الكافرون.
ز ٓ ز ۡ ُ ُ ز ز ۡ ُ ُ ز ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ ز ۡ ُ ُ ز ز ٓ ز ز ۠ ز َّ ز ز ُّ
يتمۡ٤
فقد تكذرر اولذ ﴿ :ل أعبي ما تعبيون ٢ول أنتم عبيون ما أعبي ٣ول أنا َعبي ما عب
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ ز ۡ
ُ
ُ
ول أنتم عبيون ما أعبي﴾ [الكافرون.]5-2 :
فمن أهل الععم من حيمل ذليت ععى التلهيد ،وأن ذليت من وجوه هالم العرم اطباهتم.
اذذالوا :وفائذذدة التلهيذذد ه ذذا :اطذذع أطمذذاع الك ذذار ،وحتقيذ األخبذذار ،وهذذو لاذذامتهم ععذذى الك ذذر،
ِّ
أبدا(.)1
وأهنم و ُ دسع ُمون ً
اال الشوهات -رمحذ هللا -بعذد أن ذهذر املعذات الذق ذهرهذا القذائعون أبن ذلذيت لعتلسذيس ولذيس
صذف ،فذإن جعذل اولذ  ﴿ :زلٓ أز ۡع ُبيُ
ف ما و خي ى ععى مد ِّ
ف والتذَّع ُّس ِّ
لعتوهيد" :وهل هذا في من التَّ َكعُّ ِّ
َ
ُ
ز زُۡ ُ ز
ضذى العُّغ ِّذة العربيذة ،ولك ذ و ذت ُّم جعذل اولذ :
ص
ذان
ه
ولن
ذتقبال
س
لال
﴾
ون
ما تعبتي
ذحيحا ععذى ُم دقتَ َ
ً
ز
ٓ
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز
ون زما أ ۡع ُب ُ
َن اجلمعذةَ امسيَّذةٌ تُِّ
َّ
َّ
ذات هذل األواذات،
ب
ث
ال
و
ام
و
ذد
ل
ا
ذد
ي
أل
ذتقبال؛
س
لال
﴾
تي
﴿ول أنتم عبي
َّ
ُ
َ
َ
ُ
فذدخول ال ذ ععيهذذا رفذذع مذذا دلذذق ععيذ مذذن الذذدوام والثَّبذذات هذ ِّذل األواذذات ،ولذذو هذذان محَدعُ َهذذا ععذذى
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ
ز ز ٓ ز ز ۠ ز َّ ز ز ُّ
ۡ
ذحيحا لَعَ ِّذهَم ِّمثدذعُذ ُ اولذ ﴿ :ول أنا َعبي ما عبيتم﴾ ،اولذ ﴿ :ول أنتم عبيون ما
زاوستقبال ص ً
أ ۡع ُب ُي﴾ ،فال تم ما اِّ
ِّ
ِّ
ذدفع مذا ايذل مذن
ذذا
ه
ذدفع
ذا
م
ه
و
،
ذال
حل
ا
ذى
ع
ع
ني
ر
ُخ
أل
ا
معتني
اجل
محل
من
يل
د
د
ََ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
الد َعك ِّ
ابلضذمائِِّّر ال ِّذق هذ املبتذدأُ هذلِّ
دس؛ أل َّ
َّرةٌ َّ
َن د
اجلُ دمعَةَ الثانية والثالثة والرابعة هعها َُ ٌل امسيَّةٌُ ،م َ
صذد َ
اع ِّذل الدع ِّام ِّذل فيمذا بعذده ،مد ِّ يَّذةٌ هعُّهذا ٍ
واح ٍذد م هذاُ ،دذرب ع هذا ِّابس ِّذم الد َ ِّ
ذرف واح ٍذد ،وهذو ل ذظ (و)
د
َ
َ
ٌ
ِّ
هل و ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
القول مع هذا اوحتَاد َّ
أبن َم َعانيَذ َهاِّ احلال واوستقبال تع ةٌ.
احد م ها ،فكيف َص ُّح ُ
ذال واوس ِّ
ذول مذن اذذال لن ُه َّذل واح ٍذد م هذذا صذعُح لعح ِّ
ذتقبال فهذذو لادذ َذر ٌار م ذ ِّابلتَّ دكذ َذر ِّار؛ ألن
و َّأمذا ا ُ
َد ُ
ِّ ِّ
ِّ
َّح ُّك ِّم الَّذ ِّذذ و ذَ ُذد ُّل ععي ذ
محذ َذل هذذذا ععذذى معذ ًذىن ومحذ َذل هذذذا ععذذى معذ ًذىن مذذع اوحتَذذاد كذذو ُن مذذن ابم الذت َ
ِّ
يل.
َدل ٌ
أن القذ ذذرآ َن نَذ ذذهَل بعسذ ذ ِّ
ولذا تقذ ذ َّذرَر لذ ذذيت هذ ذذذا فذ ذذاععم َّ
ذان العذ ذذرم ،ومذ ذذن َمذ ذذذاهبِّ ِّه ُم الَّذ ذذق و ُدر َحذ ذ ُذد
َ
أن م ذ ذذن م ذ ذ ِّ
ِّ
ذتعماوهتِّ ُم الَّذ ذذق و تذَُ َك ذ ذ ُذر َّأهن ذ ذذم لذا أر ُادوا التَّلدهِّي ذ ذ َذد ه ذ ذ َّذرروا ،هم ذ ذذا َّ
ذذاهبِّ ِّه دم َّأهن ذ ذذم لذا أر ُادوا
واس ذ ذ
َ
ِّ
ذق هذذذا ف ائذِّ َذدةُ مذذا َواَذ َذع
ذوم لكذ ِّذل مذذن لذ ع دعذ ٌذم بعغذذة العذذرم ...ولذا َعَرفدذ َ
اوختصذذار أ دَو َجذ ُذهوا ،هذذذا مععذ ٌ
ذاع الك َّذذار عذذن أن ُِّهيذبذهم رسذذول هللا  لق مذذا سذلَلُوه مذذن ِّعبادتِّذ ِّ
ذورةِّ مذذن التَّلدهيذ ِّذد هذذو اطذ ُذع أطد َمذ ِّ
ُّ
ََ
َ ُ
َُد
السذ َ
( )1واملراد :من ععم هللا أن اوت ععى ه ره.
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آاتَذ ُهم" اهذ(.)1
و ذهب آخرون لق أن هذل آ ذة مذن ا ت األربذع جذاءت لتقر ذر معذىن جد ذد ،ععذى اخذتالف
بي هم توجي ذليت(.)2
فمذ هم مذذن قذذول أبن األُوليذذني فيمذذا ُسذذتقبل مذذن الهمذذان؛ ألن (و) ال افيذذة و تذذدخل الغالذذب
معذىن اوسذتقبال ،فيكذون املعذىن :و أعبذد مذا تعبذدون املسذتقبل ،وو أنذتم
لو ععى املضارع الذذ
عابدون ما أعبد املسذتقبل .ومحعذوا ا تذني األخ تذني ععذى احلذال ،واملعذىن :وو أان مقذيم ععذى عبذادة
احلال.
آاتكم احلال ،وو أنتم مقيمون ععى عبادة معبود
وبعضهم قول :فيما سعف.
وبعضذهم قذول بعكذذس هذذا ،فحمعذوا اجلمعتذذني األُوليذني ععذى احلذذال ،واجلمعتذني األُخذر ني ععذذى
اوستقبال.
ز
ز
ٓ
۠
ز ز ز َّ ز ز ُّ
يت ۡم﴾ هم م اوستقبال.
االوا :ألن اول ﴿ :ول أنا َعبي ما عب
ولق هذا األخ ذهب األخ ش( ،)3وال راء( ،)4والهجاج( ،)5والشربيين( ،)6وغ هم(.)7
ون ر آخرون لق أن هل واحد م هما صعح لعحال واوستقبال ،فقالوا :خن أحدمها
دفعا لعتكرار(.)8
ابحلال ،والثات ابوستقبال ً
( )1الشوهات" ،فتح القد ر"621-619 :5 ،؛ و ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".255 :20 ،
( )2ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".228-225 :20 ،
( )3ذهره الشوهات" ،فتح القد ر".620-619 :5 ،
( )4الساب .
( )5لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".371 :5 ،
(" )6السراج امل (ت س الشربيين)".600-599 :4 ،
( )7ر ععى سبيل املثال" :روح البيان".527 ،526 :10 ،
( )8ذذر :الشذذوهات" ،فذذتح القذذد ر"621-619 :5 ،؛ ولالسذذتهادة فيمذذا ذهذذره أهذذل الععذذم هذذذه ا ت ذذر:
الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"702 :24 ،؛ الواحذذد " ،الت سذ البسذذيط"394-391 :24 ،؛
البغذذو " ،معذذا الت ه ذذل ت س ذ القذذرآن"318-317 :5 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام
العه ذذه"531 :5 ،؛ ابذذن اجلذذوز "زاد املس ذ ععذذم الت س ذ "500 :4 ،؛ أمحذذد بذذن عبذذد احلعذذيم ابذذن تيميذذة،
"جمموع ال تاوى" ،حتقي عبد الرمحن بذن امذد بذن ااسذم( ،املد ذة ال بو ذة  -املمعكذة العربيذة السذعود ة :جممذع
املعذذيت فهذذد لطباعذذة املصذذحف الشذذر ف 1416ه 1995 -م)534-540 :16 ،؛ أبذذو حيذذان األندلس ذ ،
"البحر اطيط".560-559 :10 ،
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قاعدة :لذا دار الكالم بني اوستقالل و اإل مار فاوستقالل أوق(.)1
توضيح معىن القاعدة:
األصل الكالم أن ععى ياهره سب األل اظ امل َع َّرب هبا ع دون حاجة لق التقد ر
ُ
صار لق اإل مار لو لذا اكن
واإل مار؛ ألن احلذف والتقد ر خالف األصل ،ومن َ فإن و ُ َ
تصحيح الكالم بدون .
التطبيق(:)2
ز
ز
ز
ز ز ز َّ ز ز ۡ ز ۡ ز ۡ ُ
ز ٓ ز ۡ ز ٓ ُّ ۡ ز ز ۡ ز ً ز ۡ ز ُ ۡ ز ز ز ز ُ
تول
يهتا فف زُتقوا فيهتا فحتَ عليهتا ٱلق
 -1اال تعاقِ﴿ :إَوذا أردنا أن نهل ِۡنتة أَِنتا ََف
ز
ف زي ََّ ِۡ زنَٰ زها سز ۡيَيا[ ﴾١٦املرسالت.]15:
واد اختعف أهل الععم األمر املذهور ا ة الكراة ععى اولني:
األول :أن أمر هوت ادر ؛ فإن هللا و مر ابل حشاء ،و كون املعىن :اضي ا وادران ذليت.
الثات :أن أمر شرع د ين ،واملعىن :أمرانهم ابلطاعة فعصوا وفسقوا(.)3
وهو مرو عن ابن عباب ر هللا ع هما ،وسعيد بن جب ( ،)4وهذو اختيذار ابذن جر ذر ،وابذن
حهم ،وال س  ،وابن القيم ،وابن الوز ر ،والش قيط  ،ونسب لق اجلمهور (.)5
ذام َعذن ت ِّقذيح الش ِّ
( )1هذه القاعذدة وبعذيف تطبيقاهتذا ذر :الرجراجذ " ،رفدذع الِّ َق ِّ
ذهام"364 :2 ،؛ عبذد هللا
َ ُ
الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود" 137 :1 ،؛ ش اء الععيل  281؛ أبو العباب احلعيب" ،الدر
املصون ععوم الكتام املك ون".263،488 :8 ،
( )2لالسذذتهادة ذذر :ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح الغيذذب = الت سذ الكبذ "78،271 :8 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع
ألحكذذام القذذرآن"128 :10 ،؛ أمحذذد بذذن لدر ذذس القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذذول" ،حتقيذ طذ عبذذد الذذرؤوف
س ذذعد( ،ط ،1ش ذذرهة الطباع ذذة ال ي ذذة املتح ذذدة1393 ،ه 1973 -م)112 ،؛ أب ذذو العب ذذاب احلع ذذيب ؛ "ال ذذدر
ذام َعذن ت ِّقذيح الشذ ِّ
املصذون ععذوم الكتذام املك ذون" 261 :8 ،؛ الرجراجذ " ،رفدذع الِّ َق ِّ
ذهام"365 :2 ،؛
َ ُ
الشوهات" ،فتح القد ر"209 :3 ،؛ عبد هللا الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود".137 :1 ،
( )3ذذر :ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"443 :1 ،؛ امذذد األمذذني الش ذ قيط " ،أ ذواء البيذذان ل ضذذاح
القرآن ابلقرآن".75 :3 ،
( )4أخرج ذليت الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".528-527 :14 ،
( )5ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"532-527 :14 ،؛ ععذ بذذن أمحذذد ابذذن حذذهم" ،ال صذذل
املعذذل واألهذواء وال حذذل"( ،القذذاهرة :مكتبذذة اخلذذا) )103 :3 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل
وحقذذائ التلو ذذل"249 :2 ،؛ شذ اء الععيذذل 281؛ امذذد بذذن لب ذراهيم ابذذن الذذوز ر" ،العواصذذم والقواصذذم =
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ذمارا همذذا تذذرى ،وهذذو خذذالف األصذذل ،خبذذالف األول ،ومذذاو قتض ذ
وهذذذا القذذول قتض ذ ل ذ ً
اإل مار أوق.
ز ز ً ز ُ ز َّ ُ ۡز
ۡز
َّ
ز
ُ
ُ
َّ
ز
ز ز ُ ز
ون َّ ز
ٱّلل زو زر ُس ُ
ولۥ زوي ز ُۡ زع ۡون ي ٱۡلۡرض فُادا أن يقتل ٓوا أو
 -2اال تعاق﴿ :إن زما زج زَٰٓٓؤا ٱَّلين ُيارب

ۡز
ز
ز ز ز
ز ُ
ز
ُّ ۡ
ز ز
َّ ز ُ ز
ٱدلن زياۖٓ
يُ زصل ُب ٓوا أ ۡو تق َّط زع أيۡييه ۡم زوأ ۡر ُجل ُهم م ۡن خل َٰ ٍف أ ۡو يُنف ۡوا م زن ٱۡلۡرض ذَٰل ل ُه ۡم خ ِّۡٓ ي
ز
ز
زول ُه ۡم ي ٱٓأۡلخ زِة زعِّا زعظيم[ ﴾٣٣املائدة.]33:

ولعععماء هذه ا ة اوون مشهوران:
األول :أن اإلم ذذام َُ ذ َّ ف ذذيهم س ذذب م ذذا ذراه م ذذن املص ذذعحة ،ف ذذإن ش ذذاء اَذتَذذل ،ولن ش ذذاء اط ذذع
األ ذذد واألرجذذل مذذن ِّخ ذالَف ،ولن شذذاء ن ذذى .وهذذو روا ذذة عذذن ابذذن عبذذاب ر ذ هللا ع همذذا ،وهذذذا
روا ة وعطاء بن أيب رابح وابن املسيب(.)1
احلسن ،وب اال جماهد ولبراهيم ال ع
ذمارا ،والتقذذد ر :أن ُقتع ذوا لذا اَذتَذعُذوا ،أو ُصذذعبوا لذا اَذتَعذوا وأخذذذوا املذذال،
الثذات :أن ا ذذة ل ذ ً
أو تُقطع أ د هم وأرجعهم من ِّخالف لذا أخذوا املال و قتعوا  ...لخل.
وه ذذو روا ذذة ع ذذن اب ذذن عب ذذاب ر ذ هللا ع هم ذذا ،وب ذ ا ذذال لبذ ذراهيم ال ع ذ روا ذذة وأب ذذو ِّ دجمعَذذه
ومذ َذوِّرق العُمعذ ( .)2واختذذاره ابذذن
واحلسذن واتذذادة والسذذد وعطذذاء اخلراسذذات وسذذعيد بذذن جبذ والربيذذع ُ
جر ر(.)3
واألصل عدم اإل مار ،وب اء ععي رتجح القول األول(.)4
َّ ٓ ز ز ۡ
ۡ ٓ ُ ۡ
ُ
ۡ
ز ز ز ز ز َّ ز ز ۡ
اِ أن يُؤم ُن ٓوا إذ زجا زءه ُم ٱل ُه زي َٰ زوي ز ُۡ زتغف ُِوا زر َّب ُه ۡم إل أن سۡت زي ُه ۡم ُس َّنة
 -3اذال تعذاق﴿ :وما منع ٱنل
ۡز ز ز ۡ
ۡ ز
ُ
ِ أ ۡو يزۡت زي ُه ُم ٱل زعِّا ُ ق ُبٗل﴾[الكهف.]55:
ٱۡل َّول
ف هذه ا ة الكراة خالف معروف مع اها ععى اولني مشهور ن(:)5

= الذذذم عذذن س ذ ة أيب القاسذذم" ،حقق ذ و ذذبط نص ذ  ،وخذذرج أحاد ث ذ  ،وعع ذ ععي ذ شذذعيب األرنذذؤوط( ،ط،3
ب ذ ذ وت :مؤسسذ ذذة الرسذ ذذالة لعطباعذ ذذة وال شذ ذذر والتوز ذ ذذع 1415 ،هذ ذ ذ  1994 -م)377 :5 ،؛ امذ ذذد األمذ ذذني
الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".75 :3 ،
( )1أخرج ذليت ع هم الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".378 :8 ،
( )2الساب .373 :8 ،
( )3الساب .381 :8 ،
( )4ر :امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".442 :2 ،
( )5ذذر :اله ش ذذر " ،الكش ذذاف ع ذذن حق ذذائ غذ ذواميف الت ه ذذل"729 :2 ،؛ اب ذذن اجل ذذوز "زاد املسذ ذ عع ذذم =
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األول :أن املعىن :وما م ع ال اب من اإلاان واوستغ ار لذ جاءهم الرسل اباذدى والبي ذات لو
ما سب ععم ا من أهنم و ؤم ون ،بل ستمرون ععى ه رهم حىت يتيهم ُسَّة األولني مذن الك ذار،
ولتيان العذام ل هم وم القيامة اُذبُال.
واختار هذا القول الواحد  ،وابن جه  ،والش قيط (.)1
الثات :أن ا ة مضافًا ،والتقد ر :وما م ع ال اب من اإلاان واوستغ ار لو طعبهم أن
يتيهم ُسَّة األولني ،أو تيهم العذام اذُبُال.
ولق هذا املعىن ذهب الهجاج ،ومك بن أيب طالب ،وابن هث (.)2
وهما ترى فإن هذا القول مب اه ععى التقد ر ،خبالف األول ،ومععوم أن األصل عدم التقد ر،
هما أو ح ا الكالم ععى القاعدة ،فيرتجح بذليت ماو تقد ر في وهللا أععم.
َصل أوق(.)3
َصل واله دة فالتَّل ُّ
قاعدة :لذا دار الكالم بني التَّل ُّ
توضيح معىن القاعدة:
هل حرف أو ل ظ فإن حيمل معىن ودولة سي لتقر رها ،وو صعح محع ععى أن من ابيل
الهائد من غ فائدة؛ ألن ز دة املبىن له دة املعىن( ،)4واد صرح بعيف أهل الععم ب اله دة
=
()1
()2

()3

()4

الت س ذ "92 :3 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع ألحكذذام القذذرآن"6-5 :11 ،؛ ال س ذ " ،ت س ذ ال س ذ = مذذدارك
الت ه ل وحقائ التلو ل"307 :2 ،؛ ابن جذه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"468 :1 ،؛ أبذو حيذان األندلسذ ،
"البحر اطيط"194 :7 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".303 :3 ،
ذذر :الواحذذد " ،الت س ذ البسذذيط" 65 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"468 :1 ،؛ امذذد األمذذني
الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".304-303 :3 ،
ذذر :لب ذراهيم بذذن السذذر (أبذذو لسذذحاق الهجذذاج)" ،معذذات القذذرآن ولعراب ذ "296 :3 ،؛ "اادا ذذة ملك ذ ":6 ،
4410؛ "ت س ابن هث "172 :5 ،؛ امد األمذني الشذ قيط " ،أ ذواء البيذان ل ضذاح القذرآن ابلقذرآن"،
.304 :3
هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر :الرجراج " ،رفذع ال قذام عذن ت قذيح الشذهام" 367 :2 ،؛ عبذد هللا
الش قيط " ،نشذر الب ذود ععذى مرااذ السذعود"137 :1 ،؛ "األصذل اجلذامع إل ضذاح الذدرر امل ومذة سذعيت
ع اجلوامع"91 :1 ،؛ "الربهان لعهرهش "178 :2 ،؛ امد بن عبد هللا الهرهش " ،البحر اطيط أصول
ال ق ( ،ط ،1دار الكتيب1414هذ 1994 -م).200 :2 ،
ر :ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"537،538 :16 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن"34 :3 ،؛ خالد
بن عثمان السبق" ،اواعد الت س عا ودراسة"( ،ط ،1دار ابن ع ان 1421هذ ).356 :1 ،
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()2
()1
السَّراج(.)3
القرآن  ،هداود ال اهر  ،وامل َِّربد ،ولععب ،وابن َّ
ُ
وو خي ى أن مراد من رى اله دة ل ا هو من حيث اإلعرام ،وهذليت أن املعىن األصع و
أصال ،بل اا دووت تكميعية هالتوهيد وتقو ة
خيتل ذفها ،وليس مرادهم ن ال ائدة م ها ً
الكالم ،وما لق ذليت من امل اح البالغية( ،)4يث لو حذفق ل ات ذليت امل دع َحظ َولََذ َق من
َ
ُح دسن الكالم وروعت (.)5
وهان بعيف أهل الععم ذُ َعِّرب عن اله دة بذ (الصعة) وحنو ذليت َي َُّد ًاب العبارة.
هذذذا وا ذذد ذهذذب هث ذ م ذذن أهذذل العع ذذم لق ج ذواز لط ذذالق (الهائ ذذد) الق ذذرآن الك ذذرمي ابوعتب ذذار
الساب  ،واحتُمذوا أبن ذلذيت هثذ هذالم العذرم ،واذد نذهل القذرآن بعسذاهنم ،همذا احتُمذوا أبن الذه دة
(.)6
إبزاء احلذف ،فهذا لالختصار ،وتعيت لعتوهيد
ولذا تقذرر أهنذذم مت قذذون ععذذى أن ز دة املبذىن لذذه دة املعذذىن ،وأن مذذا سذمي بعضذذهم ب ذ (الهائذذد) و
ر ذ ذذد ب ذ ذذذليت ن ذ ذ ذ فائدتذ ذ ذ املكمع ذ ذذة املع ذ ذذىن ،وعع ذ ذذى ذل ذ ذذيت رت ذ ذذع اخل ذ ذذالف ،و ك ذ ذذون التس ذ ذذمية
فحسب(.)7
واملقص ذذود ه ذذا أن امل َقذذدَّم الرتجذذيح ع ذذد اوحتمذذال م ذذن هذذذه احليثيذذة ل ذذا ه ذذو اعتبذذار الع ذذظ
ُ
ذيال حيمذذل معذذىن ودولذذة و تتحقذ مذذن دونذ  ،ولذذيس املذراد املعذذات التكميعيذذة فذذذليت و اخذتالف فيذ
أصذ ً
هما سب .

( )1ر" :البحر اطيط أصول ال ق 201 ،200 :2 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن":3 ،305 :1 ،
72؛ الس ذذيوط " ،اإلتق ذذان عع ذذوم الق ذذرآن"318 :2 ،؛ خال ذذد ب ذذن عثم ذذان الس ذذبق" ،اواع ذذد الت س ذ ع ذذا
ودراسة".350 :1 ،
( )2ر :الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن".178 :2 ،
( )3ر :الساب .72 :3 ،
( )4ر :الهرهش " ،البحر اطيط أصول ال ق 200 :2 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن"72- :3 ،
74؛ ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى".537 :16 ،
( )5ذذر :مص ذذط ى ص ذذادق الرافعذ ذ " ،لعُم ذذاز الق ذذرآن والبالغ ذذة ال بو ذذة"( ،ط ،8بذ ذ وت :دار الكت ذذام الع ذذريب،
1425هذ2005-م) .159
( )6ر :الهرهش " ،البحر اطيط أصول ال ق .200 :2 ،
( )7الساب .201 :2 ،
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التطبيق(:)1
ز
ز ۡ
زۡ
َشء زو ُه زو َّ
يع ۡٱۡلزص ُ
ٱلُم ُ
ي﴾ [الشورى.]11:
اال تعاق﴿ :لي زس كم لهۦ ۡ ۖٓ
()2
وحيتَ َمذل أهنذا غذ زائذدة ،واملذراد ابملِّثدذل:
"حيتَ َمل هون الكاف زائذدة ُ ،
اال الش قيط رمح هللاُ :
الذذذات ،هقذذول العذذرم( :مثعذذيت و عذذل هذذذا) ،ع ذذون :أنذذق و بغ ذ لذذيت أن ت عذذل هذذذا .فذذاملعىن:
ليس هاهلل ش ء.
ز
ۢ ز ٓ ۡ زَٰٓ ز ز َٰ ۡ
ز
ز
لَع م لتتهۦ﴾
ون ذ ه مذذن لطذذالق املِّثذذل ولرادة الذذذات ﴿ :زوۡتته زي ۡتتاهي م تن بتتر إَءيتتل
[األحقاف.]10:
ز
ُ
ُ
ُّ
أ  :ععذذى ن ذذس القذذرآن ،و ش ذ ء آخذذر ممالذذل ل ذ  ،واول ذ ﴿ك زمتتتن َّم زلت ُ
تتهۥ ي ٱلظل زمَٰتتتت﴾
[األنعام.]122:
أ  :همن هو ال عمات" اهذ( .)3وذهر القاعدة املتقدمة ه ا.
ز ز َّ
ز َّ ز ز َٰ ز
لَع ۡ ِۡ زنةّٖ [ ﴾...البقرة.]259 :
اال تعاق﴿ :أ ۡو كٱَّلِّ َِ
ز ز َّ
اال ابن جر ر رمح هللا" :واد زعم بعيف حنو البصرة أن "الكاف" اول ﴿ :أ ۡو كٱَّلِّ زَ َِّ
ز ز َٰ ز ۡ ز
مر ععى ار ة.
لَع ِۡن ّٖة  ﴾...زائدة ،وأن املعىن :أ َتر لق الذ حاج لبراهيم ًيعا ،أو الذ َّ
واد بيَّ ا ابل فيما مضذى( :)4أنذ غذ جذائه أن كذون هتذام هللا شذ ء و معذىن لذ  ،مبذا أغذىن
عن لعادت هذا املو ع"(.)5
( )1لالستهادة من األمثعة ،ر" :جموع ال تاوى"538-538 :16 ،؛ "املثل السائر أدم الكاتب والشاعر"،
13-23 :3؛ القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذذول"113 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب" ،الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام
املك ذذون" 221 :3 ،557-518،556-517 :2 ،؛ الرافع ذ " ،لعُمذذاز القذذرآن والبالغذذة ال بو ذذة"159 ،؛
ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".53 :13 ،
( )2ابعتبار أن (الكاف) لعتشبي  ،وهذليت ِّ
(مثدل) ،فكلن املعىن :ليس ِّمثدعِّ ش ء.
لكن لذا اعتربان أن املراد بذ ِّ
(مثدل) الذات حنتج لق دعوى اله دة ،فيكون املعىن :ليس هذات ش ء.
ُ
( )3ام ذذد األم ذذني الشذ ذ قيط " ،أ ذ ذواء البي ذذان ل ض ذذاح الق ذذرآن ابلق ذذرآن" 442 :2 ،؛ ولعمه ذذد ذذر" :ت سذ ذ
البيضذذاو "78 :5 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل"247 :3 ،؛ ابذذن جذذه ،
"التس ذذهيل لعع ذذوم الت ه ذذل"245 :2 ،؛ أب ذذو حي ذذان األندلسذ ذ " ،البح ذذر اط ذذيط" 459 :4 ،؛ "السذ ذراج امل ذ ذ
(ت س الشربيين)".530 :3 ،
( )4ر م .225 :1 :
( )5الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".578 :4 ،
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تعماو
قاعدة :اد حيتمل الع ظ معات عدة ،و كون أحذدها هذو املعهذود والغالذب اسذ ً
فيقدم(:)1
توضيح معىن القاعدة:
اذذد حتتمذذل ا ذذة معذذان عذذدة ،وو اكذذن أن تكذذون يعهذذا مذرادة ،فيُطعَذذب الرتجذذيح بي هذذا ،ومذذن
الطُُّرق الق َََرت َّجح فيها أحد هذه اوحتماوت هون هو املعهود والغالب استعمال القرآن.
التطبيق:
اول تعاق ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [احلد د.]20 :
"أخرب سبحان عن مص الدنيا وحقيقتهذا ،وأهنذا مب هلذة َغيذث أعُمذب الك ذار نباتذ  ،والصذحيح
لن شذذاء هللا -أن الك ذذار هذذم الك ذذار ابهلل؛ وذلذذيت عُ ذ درف القذذرآن حيذذث ذُهِّ ذ ُروا هبذذذا ال عذذق هذذلاول ذ ( :ﭽ ﭾ)
عرف ذذون ب ذ هم ذذا ذه ذذرهم ب ذ
مو ذذع ،ول ذذو أراد ال ذ ُّذهراع ل ذذذهرهم ابمسه ذذم ال ذذذى ُ َ
ذااب ابل ذذدنيا؛ فإهن ذذا داره ذذم ال ذذق ا ذذا عمع ذذون
[ال ذذتح ،]29:وا ذذا َخ ذ ذ َّ الك ذذار ب ذ ذ ألهن ذذم أش ذذد لعُم ذ ً
و كدحون ،فهم أشد لعُمااب به تها ،وما فيها من املؤم ني"(.)2
القذرآن

 )1اول تعاق( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [التكو ر:]15 :
اختلف املفسرون يف املراد ابخلنس على أقوال ،منها:
األول :أهنا ال ُموم ،وهو اول أهثر امل سر ن( ،)3واد رو عن عع ر ذ هللا ع ذ  ،واحلسذن،
وجماهد ،واتادة( ،)4وغ هم.
الثات :أهنا بقر الوحش وال باء ،وهذا مرو عن ابن مسعود ،وابذن عبذاب ،وجماهذد روا ذة،
والضحاك ،ولبراهيم ال ع  ،وسعيد بن جب ( ،)5وغ هم.
ابلبني لاسام ال َّذر ِّ
اال ابن القيم رمح هللا" :ليس ِّ ِّ
م -تعذاق -ابلبقذر والغذهون ،ولذيس هذذا عُ دذرف
ُ
القذذرآن وو عادتذ  ،ولَّ ذذا ذُ دق ِّسذذم -سذذبحان  -مذذن هذ ِّذل جذد ٍ
أاسذ َذم
أاسذ َذم ابلُّذ ُذذوب َ
س أبعذذاله ،همذذا أنَّذ ملذَّذا َ
( )1ر :امد األمني الش قيط " ،أ ذواء البيذان ل ضذاح القذرآن ابلقذرآن":3 ،209-208 :2 ،189 :1 ،
 118،144 :6 ،515 :5 ،79 :4 ،320،478؛ "اجلذذدول لع ذرام القذذرآن" .12 :19 ،همذذا ذهره ذا
مقدمة ت س ه مو عني.
( )2ابن ايم اجلوز ة" ،عدة الصابر ن وذخ ة الشاهر ن".171 ،
( )3الواحد " ،الت س البسيط".263 :23 ،
( )4رواه ع هم الطرب ت س ه.154-152 :24 ،
( )5الساب .158-154 :24 ،
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أبعالها ،وه الَّذ د س اإلنسانية.
ولذ َّما أاد َس َم بكالم أاد َس َم أبشرف وأجعِّ ؛ وهو :القرآن.
و)ومها.
وامرهاُ ،
ومشسهاُ ،
أاس َم أبشرفها وه  :السماءُُ ،
ولذ َّما أاد َس َم ابلعُدعوَّ ت َ
أاس َم أبشرف  ،وهو :العيايل العشر.
أاس َم َّ
ابلهمان َ
ولذ َّما َ
ُ
ٓ
ز
ۡ
ز
ولذا أراد -سبحان  -أن ذُ دق ِّس َم بغ ذليت أدرج العموم ،هقولذ ع َّذه وجذل﴿ :فٗل أُۡ ُم ب زما
ُۡ ُ ز زز ز ُۡ ُ ز
تون[ ﴾٣٩احلااذة ،]39- 38 :واولذ  :اال َّذذ َهَر َو داألُندذثَذى اذراءة رسذول هللا
تبُصون ٣٨وما ل تبُص
 صعى هللا ععي وسعم  ،-وحنو ذليت"(.)1ۡز
ُ ۡ ز ۡ
َّ
ُ ُّ ز ز
كزز
ٱّلل﴾ [األنعام.]116 :
وك عن زسبيل
ث زمن ي ٱۡلۡرض يضل
اول تعاقِ﴿ :إَون سطع أ
اختعف أهل الععم املراد ابألر ه ا ععى اولني(:)2
األول :أهنا مكة املكرمة.
الثات :أهنا الكرة األر ية.
اال ابن عاشور" :األيهر أن املراد ا ة املعىن املشهور؛ وهو يع الكرة األر ية ،همذا هذو
غالب استعمااا القرآن"(.)3
قاعدة :محل اإل افة ععى املعهود القرآن أوق من غ ه(:)4
توضيح معىن القاعدة:
هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة ،لو أهنا تتععذ ب ذوع أخذ وهذو (اإل ذافة) ،وذلذيت أن
تضذذاف ل ذذة وا ذذحة املعذذىن لق أخذذرى ،فتكذذون الثانيذذة اتمعذذة ابعتبذذار هذذذا الرتهيذذب اإل ذذا  ،همذذا
سيتضح من املثال ،ول ذا نتعذرف هذذه احلذال ععذى املعذىن املذراد ابل ذر لق املعهذود اوسذتعمال
هتام هللا تعاق ،و كون ذليت من ابيل ت س القرآن ابلقرآن.
التطبيق:
ز ُ ۡ ز ُ َّ َٰز
ز ز ۡ ز ُ ز ز ُّ ُ ز ز ُ ز ۡ ز ُ ز
اول تعاق﴿ :لهم دار ٱلُلم عنيربهمۖٓ وهو وَّلهم بما َكنوا يعملون [ ﴾١٢٧األنعام.]127 :
اال ابن القيم رمح هللا " :ل افتها لق السالم لاللة أاوال:
(" )1التبيان أاسام القرآن".188،189 ،
(" )2ت س ذ البيضذذاو "179 :2 ،؛ أبذذو حيذذان األندلس ذ " ،البحذذر اطذذيط" 629 :4 ،؛ "الس ذراج امل ذ (ت س ذ
الشربيين)"446 :1 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر"177 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".24 :8 ،
( )3ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".24 :8 ،
( )4ر" :بدائع ال وائد".134 :2 ،
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أحدها أهنا ل افة لق مالكها السالم سبحان .
الثات أهنا ل افة لق حتية أهعها؛ فإن حتيتهم فيها السالم.
الثالث :أهنا ل افة لق معىن السالم ،أ  :دار السالم من هل آفة ونق َو َش ٍر.
والثاللذذة ُمتَ َال ِّزمذذة ،ولن هذان الثالذذث أيهرهذذا؛ فإنذ لذذو هانذذق اإل ذذافة لق مالكهذذا أل ذذي ق لق
اسذذم مذذن أمسائ ذ غ ذ السذذالم ،وهذذان قذذال :دار الذذرمحن ،أو دار هللا ،أو دار املعذذيت ،وحنذذو ذلذذيت ،فذذإذا
عهدت ل افتها للي جاء دار السالم ُِّ
محعَق ععى املعهود.
وأ ضا فإن املعهود القرآن ل افتها لق ص تها أو لق أهعها:
أما األول :ف حو دار القرار ،دار اجملد ،ج ة امللوى ،ج ات ال عيم ،ج ات ال ردوب.
عهذ ذد ل ذذافتها لق اس ذذم م ذذن أمس ذذاء هللا تع ذذاق الق ذذرآن،
وأم ذذا الث ذذات :ف ح ذذو دار املتق ذذني ،و تُ َ
فاألوق محَدل اإل افة ععى املعهود القرآن"(.)1
قاعدة :لذا دار الع ظ -املتَ َُم ِّرد عن القرائن -بني احلقيقة واجملاز فإن ُحي َمل ععى احلقيقة(:)2
ُ
توضيح معىن القاعدة:
اول ا( :لذا دار الع ظ) ،أ  :لذا هان ُم ََرتِّد ًدا ُداتَ ِّم ًال.
اول ا( :الد ُمتَ َُمرد عن القرائن) ،وذليت أن ما هان ُم دق َِّرتًان مبا دل ععى ُمراد املتكعم من احلقيقة
أو اجملاز فإن ُحي َمل ععى ما َدلَّق ععي القر ة.
اول ا( :بني احلقيقة واجملاز).
احلقيقذذة :ه ذ الع ذذظ الد ُمسذذتعمل فيمذذا ُو ِّ ذذع ل ذ (( ،)3س ذواء هذذان الو ذذع لُغذذوًّ  ،أم شذذرعيًّا ،أم
عرفيًّا(.)4
( )1الساب .134 :2 ،
( )2ر" :املستص ى"190 ،؛ امذد بذن عمذر الذراز " ،اطصذول" ،دراسذة وحتقيذ د .طذ جذابر فيذا الععذوات،
(ط ،3مؤسسة الرسالة 1418هذ 1997 -م) 342-339 :1 ،؛ "رو ة ال اير"503-501 ،؛ الطذو ،
"شرح تصر الرو ة"665 :2 ،؛ "هشف األسرار شرح أصول البذهدو "83،84 :2 ،؛ "تشذ يف املسذامع
جبمذذع اجلوامذذع"445 :1 ،؛ امذذد بذذن عبذذد الذذرحيم األرمذذو " ،هنا ذذة الوصذذول درا ذذة األصذذول" ،حتقي ذ د.
صاحل بن سعيمان اليوسف ،د .سعد بن سا السو ح ،أصل الكتام :رسالتا دهتوراه جبامعة اإلمام ابلر ،
(ط ،1مكة املكرمة :املكتبة التُمار ة 1416ه 1996 -م).371-374 :2 ،
( )3ذذر" :ال صذذول األصذذول"46 :1 ،؛ "العذذدة أصذذول ال ق ذ "188 :1 ،؛ "اواطذذع األدلذذة"269 :1 ،؛
الراز " ،اطصول"286 :1 ،؛ "اإلحكام لآلمد ".27 :1 ،
( )4ر :ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"96،97 :7 ،؛ خالد بن عثمان السبق" ،اواعد الت سذ عذا ودراسذة"= ،
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واجملاز :هو الع ظ الد ُمستعمل غ ما ُو ِّ ع ل لعالاة مع ار ة(.)1
اول ا( :فإن ُحي َمل ععى احلقيقة) ،وذليت وعتبارات عدة ،م ها(:)2
 )1أن األصل الكالم احلقيقة ات ااًا ،خبالف اجملاز فهو ِّخالف األصل.
 )2أن احلَ دمل ععى احلقيقة استصحام لألصل؛ لذ األصل بقاء ما هان ععى ما هان لو لدليل.
 )3أن احلقيقة أسب لق ِّ
الذهن وال َ هم ،وذليت دليل رجحاهنا.
 )4أن احلقيقة و تتواَّف ععى وجود القر ة خبالف اجملاز ،مع أن األصل عدم القر ة.
 )5أن اجملاز تواف بعد الو ع ععى ال قل وععت دون احلقيقة ،فكان أندر.
واملقصود أن اجملاز تواف ععى َو د ع الع ظ ملعىن ،وععذى نذَ دقعذ لق غذ ه ،واسذتعمال فيذ -ع ذد
مذذن عتذذرب الو ذذع في ذ  ،-وععذذى شذذرط ذلذذيت ال قذذل -وهذذو امل اسذذبة ،-وععذذى ار ذذة تصذذرف عذذن احلقيقذذة
وتذذدل ععذذى اجملذذاز -همذذا سذذب  ،-خبذذالف احلقيقذذة؛ فإهنذذا و تتواذذف لو ععذذى الو ذذع واوسذذتعمال ،وو
مرجوحذذا ابل سذذبة لق مذذا تواذذف ععذذى أاعهذذا ،همذذا أن
خي ذذى أن مذذا تواذذف ععذذى أهثذذر املقذذدمات كذذون
ً
ذور أخذذرى
الذذذ تواذذف ععذذى شذ ء واحذذد أغعذذب وجذ ً
ذودا ممذذا تواذذف ععذذى ذلذذيت الشذ ء مضذذافًا لليذ أمذ ٌ
متعددة.
تنبيهات:
األول :ما ذُهِّر هذه القاعدة ل ا ذَتَلَتَّى ععى القول بواوع اجملاز ،والععماء تع ون ذليت
بَني ُِّجميه-وهم األهثر -ومانع؛ لما إبطالق -العغة والقرآن ،-أو خصو القرآن(.)3
= .151 :1
( )1ر" :رو ة ال اير"206 :1 ،؛ "تقر ب الوصذول لق ععذم األصذول"156 ،؛ "التحبذ شذرح التحر ذر":6 ،
2884؛ امذد بذذن ععذ الشذذوهات" ،لرشذذاد ال حذذول ليل حتقيذ احلذ مذذن ععذذم األصذذول" ،حتقيذ الشذذيخ أمحذذد
عهو ع ا ة( ،ط ،1دمش  -ه ر بط ا :دار الكتام العريب 1419هذ 1999 -م).63 :1 ،
( )2ذر :الذراز " ،اطصذول"342-339 :1 ،؛ "التحصذيل مذن اطصذول"238-237 :1 ،؛ األرمذو " ،هنا ذذة
الوصول درا ة األصول".373-374 :2 ،
( )3لعتذ ََّو ُّسذع هذذذه املسذذللة ذذر :ابذن تيميذذة" ،جممذذوع ال تذذاوى"400-497 :20 ،88-114 :7 ،؛ "الرسذذالة
املدنيذذة حتقي ذ اجمل ذاز واحلقيقذذة ص ذ ات هللا وبذذن تيميذذة ،املسذذتدرك ععذذى جممذذوع ال تذذاوى"-168 :2 ،
173؛ " تصر الصواع املرسعة"494-285 ،؛ "م ع جواز اجملاز امل هل لعتعبد واإلعُماز لعش قيط ".
و هذه املصادر ُم ااشات لعقائعني ابجملاز ،سواء تعر  ،أو ايوده ،وغ ذليت.
واد ُوجد عبارات بعيف املتقذدمني ،هالب ذار وابذن اتيبذة .ذر" :خعذ أفعذال العبذاد"112 ،؛ "يو ذل مشذكل
القرآن".85 ،73 ،
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معا.
الثات :ل ا كون لعمال القاعدة لذا اكن محَدل الع ظ ععى حقيقت وجمازه ً
أما لذا أمكن محَدع ععيهما فمن أهل الععم من أجازه -وهو األارم ععى القول إبلبات
اجملاز ،-واألهثرون ععى امل ع(.)1
التطبيق(:)2
اول ذ ذ ذ ذ ذ تع ذ ذ ذ ذذاق( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [األنبياء.]47 :
اختعف امل سرون امليهان ا ة :أهو ععى احلقيقة أم ععى اجملاز ؟
ذهب اجلمهور لق أن حقيقة ،وأن هللا هعل وم اطشر مواز ن تُوزن هبا أعمال العباد(.)3

وذه ذذب بعض ذذهم لق أن ذ ذ َمثَ ذذل لعع ذذدل ،ول ذذيس عع ذذى احلقيق ذذة ،هقول ذ ذ تع ذذاق( :ﮘ ﮙ

( )1ذذر" :التقر ذذب واإلرشذذاد" 139 :1 ،ومذذا بعذذدها؛ اله)ذذات" ،ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول"70-68 ،؛ "بيذذان
امل تصذذر شذذرح تصذذر ابذذن احلاجذذب"161 :2 ،؛ "اإلهبذذاج شذذرح امل هذذاج"265 :1 ،؛ "تشذ يف املسذذامع":1 ،
434؛ "غا ة األصول شرح لب األصول"48 ،؛ عبد هللا الش قيط " ،نشر الب ود ععذى مرااذ السذعود":1 ،
126؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"99 :1 ،؛ "املهذم ععم أصول ال ق " 1099 :3 ،وما بعدها.
( )2لالستهادة ر :مك بن أيب طالب" ،اادا ة لق بعو ال ها ة ععم معات القذرآن وت سذ ه وأحكامذ و ذل
من ف ون ععوم " ،حتقي جمموعة رسائل جامعية بكعية الدراسذات الععيذا والبحذث الععمذ  -جامعذة الشذاراة،
إبشذ ذراف :أ .د :الش ذذاهد البوش ذذي ( ،ط ،1جمموع ذذة ذذوث الكت ذذام والسذ ذ ة  -هعي ذذة الش ذذر عة والدراس ذذات
اإلس ذ ذ ذذالمية  -جامع ذ ذ ذذة الش ذ ذ ذذاراة 1429ه 2008 -م):12 ،4861 :7 ،5129-5128 ،1681 :3،
8482؛ ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتذام العه ذه"88 :1 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذاتيح الغيذب
= الت س ذ الكب ذ "347 :17 ،19 :13 ،478-479 :12 ،89 :10 ،؛ "ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول
لعه)ذ ذات"70-69 ،؛ "ش ذذرح اإلمل ذذام أبحاد ذذث األحك ذذام"292 :4 ،؛ األرم ذذو " ،هنا ذذة الوص ذذول درا ذذة
األصذذول"330 :2 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب ؛ "الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون" 146-145 :11 ،؛
"املوافقذذات"251-250 :3 ،؛ "لرشذذاد السذذار لشذذرح صذذحيح الب ذذار "453 :2 ،؛ "التععي ذ املمُمذذد
ععى موطل امد"540 :1 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".58 :22 ،
( )3نسذذب غ ذ واحذذد لق هذذور أهذذل الععذذم ،واختذذاره ابذذن جر ذذر ،والسذذمعات ،وال ذراز  ،وابذذن تيميذذة ،وابذذن جذذه ،
واخلازن ،والسمني احلعيب ،واخلطيب الشربيين ،وغ هم .ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن":10 ،
70؛ الواحذذد " ،الت سذ البسذذيط"24 :9 ،؛ "ت سذ السذذمعات"384 :3 ،؛ ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح
الغيب = الت س الكب "148 :22 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"302 :4 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم
الت ه ذذل"23 :2 ،؛ اخلذذازن" ،لبذذام التلو ذذل معذذات الت ه ذذل"227 :3 ،؛ "عمذذدة احل ذذاظ ت س ذ أشذذرف
األل اظ"308 :4 ،؛ "السراج امل (ت س الشربيين)".506 :2 ،
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ﮚ) [األعراف.)1(]8 :
ِّ
وصذ درف
قول الراز بعد أن ذهر خالف أهل الععم" :محَدل هذا الع ظ ععى ُجمرد العدل جمذازَ ،
الع ذذظ عذذن احلقيقذذة لق اجملذذاز مذذن غ ذ ذذرورة غ ذ جذذائه ،و سذذيما واذذد جذذاءت األحاد ذذث الكث ذ ة
ابألسانيد الصحيحة هذا البام"(.)2

اول ذ ذ ذ تع ذ ذذاق( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)

[فصعق.]11 :

اتلا ٓ زأسز ۡي زنا زطآئع ز
اول تعاقۡ﴿ :ز ز ز
ِ﴾ ععى اولني(:)3

اختعف أهل الععم
األول :أن ذليت ععى سبيل احلقيقة ،وأن هللا َرَّهب السماوات واألر ما َع َقال ب
صعَق اإلجابة م هما ابلطواعية(.)4
وح َ
اخلطامَ ،
الثات :أن ذليت ععى سبيل اجملاز ،وهلن هللا حي ما أَجرى أمرمها ععى ُمراده نذََّهل ذليت م هلة
اإلجابة ابلطاعة م هما(.)5
والقول األول تؤ ده القاعدة هما و خي ى.

( )1وهذذا مذذرو عذن ابذذن عبذاب ر ذ هللا ع همذذا ،وجماهذد ،ونسذذب الواحذد والذراز لعضذحاك واألعمذذش ،ونسذذب
ضا ،وهو ياهر هالم ابن جر ر ت سذ هذذه ا ذة .ذر :الطذرب " ،جذامع البيذان
الراز والقرطيب لقتادة أ ً
يو ل القرآن"285-284 :16 ،؛ الواحد " ،الت س البسيط"24 :9 ،؛ ف ر الد ن الذراز " ،م ذاتيح
الغيب = الت س الكب "148 :22 ،202 :14 ،؛ القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".293 :11 ،
( )2ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".149 :22 ،
( )3ذذر" :ت س ذ السذذمعات"40 :5 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام العه ذذه"7 :5 ،؛ "عمذذدة
احل اظ ت س أشرف األل اظ".350 :3 ،
( )4وهذا ياهر الروا ة عن ابن عباب ،واحلسن البصر  ،وهو ال اهر من هالم ابن جر ر ،واختاره السمعات ،وابن
عطيذذة ،وابذذن تيميذذة .ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"391 :3 ،؛ أمحذذد بذذن ح بذذل" ،زوائذذد
الههد"215 ،؛ "ت س السمعات"5:40 ،؛ ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"7 :5 ،؛ ابن
تيمية" ،ال تاوى الكربى".488 :6 ،
( )5وهذذا القذول اختذاره ابذن حذهم "ال صذل املعذل واألهذواء وال حذل"73 :1 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذذاتيح
الغيب = الت سذ الكبذ "549-550 :27 ،؛ و ذر400 :15 ،26 :4 :؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ =
مدارك الت ه ل وحقائ التلو ل"229 :3 ،؛ وأبو حيان األندلس " ،البحر اطيط"291 :9 ،؛ و"القامس
ت س ه"328-327 :8 ،؛ وابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"246 :24 ،وما بعدها.
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صيَغِها
املبحث الثاني :القواعد اليت ميكن إحلاقها بقواعد الرتجيح بعد تعديل يف ِ
هذا ال وع من القواعد أوردت

( )1

الكتام ا خر (اواعد الت س ) ،واكن ل افت لق القواعد

الرتجيحية بعد تعد ل الصياغة؛ ليت اسب مع هذا العون من القواعد (الرتجيحية).
وسيكون عر القواعد هذا القسم خاصة ععى ال حو ا يت:
 )1أُلبق القاعدة بع ها هتام اواعد الت س .
 )2أذهر القاعدة بعد الصياغة اجلد دة.
 )3أهت ابإلحالة لق املصدر ،دون ذهر شرح أو تطبي ؛ ألن ذليت موجود هتام اواعد
الت س .
القاعدة األوىل:
الصيغة األصعية:
أل اظ الشارع امولة ععى املعات الشرعية ،فإن تكن فالعُرفية ،فإن تكن فالعغو ة(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
لذا دار هالم الشارع بني احلقائ الثالث (الشرعية ،والعرفية ،والعغو ة) هانق الشرعية ُم َقدَّمة
ععى غ ها ،هما أن العُرفية ُم َقدَّمة ععى العغو ة.
القاعدة الثانية:
الصيغة األصعية:
لذا عُ ِّرف الت س من جهة ال يب صعى هللا ععي وسعم فال حاجة لق اول من بعده(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لذا صح الت س عن ال يب صعى هللا ععي وسعم فهو ُم َقدَّم ععى غ ه.

( )1ت بي  :ذهرت هتام اواعد الت س ااعدة ه ألي بقواعد الرتجيح ،وه :
(جعل اومسني ملع يني أوق من أن كوان ملعىن واحد).
( )2خالد بن عثمان السبق" ،اواعد الت س عا ودراسة".151 :1 ،
( )3الساب .149 :1 ،
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القاعدة الثالثة:
الصيغة األصعية:
اول الصحايب ُم َقدَّم ععى غ ه الت س  ،ولن هان ياهر السياق و دل ععي (.)1
الصيغة بعد التعد ل:
لذا تعار اول الصحايب مع من دون فقول ُم َقدَّم.
القاعدة الرابعة:
الصيغة األصعية:
ت س القرآن مبقتضى العغة ُراعى املعىن األغعب واألشهر واألفصح دون الشاذ أو
القعيل(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
ت س القرآن مبقتضى العغة ذُ َقدَّم املعىن األغعب واألشهر واألفصح ععى ما ليس هذليت.
القاعدة اخلامسة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن لحلاق الكالم مبا عي أو ب ه فهو أوق(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لحلاق الكالم مبا عي أو ب ه أوق من ت ر ق وتشتيت .
القاعدة السادسة:
الصيغة األصعية:
لذا تعاابق الضمائر فاألصل أن تحد مرجعها(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
توحيد مرجع الضمائر أوق من ت ر قها.

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.186 :1 ،
.213 :1 ،
.249 :1 ،
.414 :1 ،
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القاعدة السابعة:
الصيغة األصعية:
األصل عدم ال سخ(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
لذا دار ال بني ال سخ واإلحكام فاألصل اإلحكام لو لدليل.
القاعدة الثامنة:
الصيغة األصعية:
و ذُ َقدَّر من اطذوفات لو أفصحها وأشدها موافقة لعغر (.)2
الصيغة بعد التعد ل:
ذُ َقدَّم من امل َق َّدرات األفصح واألهثر موافقة لعغر .
ُ
القاعدة التاسعة:
الصيغة األصعية:
ذُ َقعَّل امل َقدَّر مهما أمكن لتقل ال ة األصل(.)3
ُ
الصيغة بعد التعد ل:
مىت ما هان امل َقدَّر أال فهو أوق.
ُ
القاعدة العاشرة:
الصيغة األصعية:
لذا هان لعكالم وج م هوم ععى اتساا ععى هالم واحد فال وج لصرف لق هالمني(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
احدا ععى نس مت ِّ
َّحد أوق من صرف لق هالمني.
اعتبار الكالم و ً
ُ

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.733 :2 ،
.375 :1 ،
.376 :1 ،
.376 :1 ،

- 91 -

صياغة القواعد الرتجيحية يف التفسري  -دراسة تطبيقية ،د .خالد بن عثمان السبت

القاعدة احلادية عشرة:
الصيغة األصعية:
لكل حرف من حروف املعات وج هو ب أوق من غ ه ،فال هوز حتو ل ذليت ع لق غ
لو ُمة(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محَدل هل حرف من حروف املعات ععى األ دَوق من معاني ُم َقدَّم ععى غ ه.
القاعدة الثانية عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا هان ا ة م حيتمل عوده لق أهثر من مذهور ،وأمكن احلمل ععى اجلميع ُمحل
ععي (.)2
الصيغة بعد التعد ل:
لعادة الضم لق يع ُاتمالت أوق من اصره ععى بعضها ما أمكن.
القاعدة الثالثة عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا ورد مضاف للي وجاء بعدمها م فاألصل عوده لعمضاف(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لعادة الضم لق املضاف أوق من لعادت لق املضاف للي لو لصارف.
القاعدة الرابعة عشرة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن محل أل اظ القرآن ععى عدم الرتادف فهو املطعوم(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
محل األل اظ القرآن ععى عدم الرتادف أوق.
( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

..376 :1 ،
.400 :1 ،
.402 :1 ،
.460 :1 ،
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القاعدة اخلامسة عشرة:
الصيغة األصعية:
اخلطام لواحد من األمة عم غ ه لو لدليل خيصص ب (.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محل خطام الواحد من األمة القرآن ععى العموم أوق من ختصيص ابمل اطب(.)2
القاعدة السادسة عشرة:
الصيغة األصعية:
اخلرب ععى عموم حىت َِّرد ما خيصص (.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لبقاء العام ععى عموم أوق من ادعاء ختصيص لو لدليل.
القاعدة السابعة عشرة:
الصيغة األصعية:
األصل لبقاء املطع ععى لطالا حىت َِّرد ما ُقيده(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
لبقاء املطع ععى لطالا أوق لو لدليل.
القاعدة الثامنة عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا ورد ععى املطع ايدان تع ان ،وأمكن ترجيح أحدمها ععى ا خر ،وجب محل املطع
ععى أرجحها(.)5
الصيغة بعد التعد ل:
لذا تردد املطع بني ايد ن فإن حيمل ععى األرجح واألارم م هما.
( )1الساب .573 :2 ،
( ) 2ت بي  :ومن ذليت اخلطاابت املوجهة لع يب صعى هللا ععي وسعم .هما
"القواعد".578 :2 ،
( )3الساب .599 :2 ،
( )4الساب .621 :2 ،
( )5الساب ..623 :2 ،
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القاعدة التاسعة عشرة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن محل هالم الشارع ععى التشر ع ُحيمل ععى جمرد اإلخبار عن الوااع(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محل هالم الشارع ععى التشر ع أوق من محع ععى جمرد اإلخبار عن الوااع.
القاعدة العشرون:
الصيغة األصعية:
األصل محل نصو الوح ععى يواهرها لو لدليل(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
محل الع ظ ععى ياهره املتبادر مقدم ععى غ ه.
القاعدة الواحدة والعشرون:
الصيغة األصعية:
اد تُماذم الع ة الواحدة املعىن واإلعرام فَذيُذتَ َم َّسيت بصحة املعىن وذُ َؤَّول لصحت
اإلعرام(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
مراعاة املعىن أوق من مراعاة اإلعرام.
القاعدة الثانية والعشرون:
اتمال(.)4
حتمل ا ة ععى املعىن الذ است ا ال قل في عن أهل الععم ولن هان غ ه ً
الصيغة بعد التعد ل:
يضا ع د أهل الععم فهو أوق.
ما هان من املعات مست ً

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.460 :1 ،
.2843 ،
.216 :1 ،
.804 :2 ،
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اخلامتة
رعى من خالل هذا البحث:
صذ ِّذرحة ابلرتجذذيح) ،مذذع تطبيقاهتذذا؛ لتكذذون
 )1ذذاذج مذذن القواعذذد الرتجيحيذذة (وه ذ ذات صذذياغة ُم َ
تبياانً اذا ال وع من القواعد يث و عتبس مع غ ه من اواعد الت س .
 )2أن من القواعد ما اكن أن ُعحذ ابلقواعذد الرتجيحيذة بعذد تعذد ل صذياغاهتا ،لتعحذ ابل ذوع
املذهور ابعها ،و هذا ال وع ذهرت القاعدة بصيغتها األوق ،أردفق بذهرها بصيغة ترجيحية.
 )3أن مث ذذق اواع ذذد ذات ص ذذيغة ترجيحي ذذة ذذذهرها بع ذذيف أه ذذل العع ذذم م ذذن امل س ذذر ن واألص ذذوليني
مص اهتم ه اجة لق حتر ر ودراسة من حيذث صذحتها ،وهذذليت تطبيقاهتذا وأمثعتهذا وهذذا ذتح
لعدارسني والراغبني هذا الععم ابابً التص يف ُحيََّرر بعد.
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التوصيات
فقذذد أوردت عذذة مذذن القواعذذد الرتجيحيذذة الذذق ذهرهذذا بعذذيف امل سذذر ن أو غذ هم مذذن األصذذوليني
غ أهنا اجة لق دراسة متلنية من انحيتني.
األوق :من حيث صحتها وسالمتها.
الثانية :من حيث أمثعتها وتطبيقاهتا الصحيحة الساملة من لشكاوت او ة تَ ِّرُد ععيها.
وهذا عر ٌ ل :
القاعدة األوق:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك وال قل فال قل أوق(.)1
القاعدة الثانية:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك واجملاز فاجملاز أوق(.)2
القاعدة الثالثة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك واإل مار فاإل مار أوق(.)3
القاعدة الرابعة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك والت صي فالت صي أوق(.)4
القاعدة اخلامسة:
لذا دار املعىن بني ال قل واجملاز فاجملاز أوق(.)1
()1

()2

()3

()4

ر :الراز " ،اطصول"352 :1 ،؛ أمحد بن لدر ذس القذرا " ،ن ذائس األصذول شذرح اطصذول" ،حتقيذ
عادل أمحد عبد املوجذود ،ععذ امذد معذو ( ،ط ،1مكتبذة نذهار مصذط ى البذاز1416ه ذ 1995 -م):2 ،
959؛ األرمو " ،هنا ة الوصول درا ة األصول"472 :2 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".77 :1 ،
ذ ذذر :ال ذ ذراز " ،اطصذ ذذول"354 :1 ،؛ الق ذ ذرا " ،ن ذ ذذائس األصذ ذذول"978 ،961 :2 ،؛ األرمذ ذذو " ،هنا ذ ذذة
الوصذذول درا ذذة األصذذول"480 :2 ،؛ الشذذوهات" ،لرشذذاد ال حذذول"77 :1 ،؛ الهرهشذ " ،البحذذر اطذذيط
أصول ال ق .128 :3 ،
ذذر :ال ذراز " ،اطص ذذول"357 :1 ،؛ الق ذرا " ،ن ذذائس األص ذذول"963 :2 ،؛ "ال ذذروق لعق ذرا "؛ 6 :1؛
القرا " ،شرح ت قيح ال صول"121 ،؛ الهرهش  " ،البحر اطيط"128،129 :3 ،؛ "غا ة الوصول شرح
لب األصول"51 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
ر :الراز " ،اطصول"358 :1 ،؛ القرا " ،شرح ت قيح ال صول"121 ،؛ "ال روق لعقذرا "6 ،؛ القذرا ،
"ن ائس األصول".983 :2 ،
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القاعدة السادسة:
لذا دار املعىن بني ال قل واإل مار فاإل مار أوق(.)2
القاعدة السابعة:
لذا دار املعىن بني ال قل والت صي فالت صي أوق(.)3
القاعدة الثام ة:
لذا دار املعىن بني اجملاز واإل مار فاجملاز أوق ،وايل عكس ذليت ،وايل :مها سواء(.)4
القاعدة التاسعة:
لذا دار املعىن بني اجملاز والت صي فالت صي أوق(.)5
القاعدة العاشرة:
لذا دار املعىن بني اإل مار والت صي فالت صي أوق(.)6
القاعدة احلاد ة عشرة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك وال سخ فاوشرتاك أوق(.)7
القاعدة الثانية عشرة:
لذا دار املعىن بني ال سخ والت صي فالت صي أوق(.)8
(= )1ذر :الذراز " ،اطصذذول"358 :1 ،؛ القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذول"124 ،؛ القذرا " ،ن ذذائس األصذذول"،
963 :2؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
( )2ذذر :الذ ذراز " ،اطص ذذول"359 :1 ،؛ القذ ذرا  ،القذ ذرا " ،ن ذذائس األص ذذول"964 :2 ،؛ األرم ذذو " ،هنا ذذة
الوصول درا ة األصول".485 :2 ،
( )3ذ ذذر :ال ذ ذراز " ،اطصذ ذذول"359 :1 ،؛ الق ذ ذرا " ،ن ذ ذذائس األصذ ذذول"964،985 :2 ،؛ األرمذ ذذو " ،هنا ذ ذذة
الوصول درا ة األصول"486 :2 ،؛ "اإلهباج شرح امل هاج".331 :1 ،
( )4ذذر :الذراز " ،اطصذذول"359 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذذائس األصذذول"985 ،964 :2 ،؛ "التمهيذذد لإلسذ و "،
207؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
( )5ر :الراز " ،اطصول"360 :1 ،؛ القرا " ،ن ائس األصول شرح اطصول"965 :2 ،؛ األرمو ،
"هنا ة الوصول درا ة األصول"489 :2 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".79 :1 ،
( )6ر :املصادر السابقة.
( )7ر :األرمو " ،هنا ة الوصول درا ة األصول".493-496 :2 ،
( )8ذذر :اب ذذن اجل ذذوز "زاد املسذ ذ عع ذذم الت سذ ذ "273 :4 ،؛ ف ذذر ال ذذد ن الذ ذراز " ،م ذذاتيح الغي ذذب = الت سذ ذ
الكبذ "493 :6 ،؛ امذذد رشذذيد ر ذذا" ،ت سذ القذذرآن احلكذذيم (ت سذ امل ذذار) "( ،اايئذذة املصذذر ة العامذذة لعكتذذام= ،
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القاعدة الثالثة عشرة:
لذا دار املعىن بني التواطؤ واوشرتاك فالتواطؤ أوق(:)1
القاعدة الرابعة عشرة:
لذا دار املعذذىن بذذني أن كذذون مشذذرتًها بذذني َععَمذذني وبذذني مع يذذني هذذان جععذ مشذذرتًها بذذني َععَميذذني
أوق(.)2
القاعدة اخلامسة عشرة:
جعل الع ظ مشرتها بني َععَم ومعىن أوق من جعع مشرتها بني مع يني(.)3
القاعدة السادسة عشرة:
محل الع ظ ععى اإلفراد أوق من محع ععى اوشرتاك لو بدليل(.)4
القاعدة السابعة عشرة:
هعما هان ال سخ أال هان أوق(.)5
القاعدة الثام ة عشرة:
الت س الذ كون ب ال ُمبَذيَّذًا أوق من القول الذ كون ب ُدجم َم ًال(.)6

=

()1
()2
()3
()4
()5
()6

1990م).355 ،
ر :الذراز " ،اطصذول"361 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذائس األصذول"966 :2 ،؛ امذد بذن امذد ابذن عرفذة" ،ت سذ
ابن عرفة".73 :3 ،
ر :الراز " ،اطصذول"361،362 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذائس األصذول"966 :2 ،؛ األرمذو " ،هنا ذة الوصذول
درا ة األصول"500 :2 ،؛ "البحر اطيط أصول ال ق .131 :3 ،
ذذر :ال ذراز " ،اطصذذول"362 :1 ،؛ الق ذرا " ،ن ذذائس األصذذول"966/2 ،؛ األرمذذو " ،هنا ذذة الوصذذول درا ذذة
األصول".500 :2 ،
ذذر :الط ذذو " ،ش ذذرح تص ذر الرو ذذة"156 :3 ،؛ "رف ذذع ال ق ذذام ع ذذن ت ق ذذيح الش ذذهام":2 ،155،331 :1 ،
.363 ،170
ر :ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".249 :5 ،
ر :ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".117 :10 ،
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قائمة املصادر باللغة العربية
اإلهبذذاج شذذرح امل هذذاج :عع ذ بذذن عبذذد الكذذا السذذبك  ،وولذذده ج الذذد ن أبذذو نصذذر عبذذد الوهذذام،
ال اشر :دار الكتب الععمية-ب وت1416 ،هذ 1995-م.
اإلتقان ععوم القرآن :عبد الذرمحن بذن أيب بكذر ،جذالل الذد ن السذيوط  ،حتقيذ  :امذد أبذو ال ضذل
لبراهيم ،ال اشر :اايئة املصر ة العامة لعكتام ،س ة ال شر1394 :ه 1974-م.
أدم الدنيا والد ن :عع بن امد املاورد  ،دار مكتبة احلياة1986 ،م.
لرشاد ال حول ليل حتقي احل من ععم األصول :امذد بذن ععذ الشذوهات ،حتقيذ  :الشذيخ أمحذد عذهو
ع ا ذذة ،دمش ذ  -ه ذذر بط ذذا ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب ،الطبعذذة :الطبعذذة األوق1419هذ ذ -
1999م.
األشذذباه وال ذذائر :عبذذد الذذرمحن بذذن أيب بكذذر (جذذالل الذذد ن السذذيوط ) ،ال اشذذر :دار الكتذذب الععميذذة،
الطبعة :األوق1411 ،هذ 1990 -م.
أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن :امد األمني بن امد امل تذار الشذ قيط  ،ال اشذر :دار ال كذر
لعطباعة و ال شر و التوز ع ،ب وت – لب ان ،عام ال شر 1415 :هذ 1995 -م.
لعُمذذاز القذذرآن والبالغذذة ال بو ذذة :مصذذط ى صذذادق الرافع ذ  ،ال اشذذر :دار الكت ذذام العذذريب – ب ذ وت،
الطبعة :الثام ة 1425 ،هذ  2005 -م.
البح ذذر اط ذذيط أص ذذول ال ق ذ  :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا الهرهش ذ  ،ال اش ذذر :دار الكت ذذيب ،الطبع ذذة :األوق،
1414هذ 1994 -م.
البحذذر اطذذيط الت س ذ  :امذذد بذذن وسذذف (أبذذو حيذذان األندلس ذ ) ،حتقي ذ  :صذذدا امذذد يذذل،
ال اشر :دار ال كر  -ب وت1420 ،ه.
الربهذذان ععذذوم القذذرآن :امذذد بذذن عبذذد هللا الهرهشذ  ،حتقيذ  :امذذد أبذذو ال ضذذل لبذراهيم ،ال اشذذر :دار
لحيذذاء الكتذذب العربيذذة ،عيسذذى البذذايب احلعذذيب وشذذرهاؤه ،الطبعذذة :األوق1376 ،ه 1957 -م،
صورت دار املعرفة ،ب وت ،لب ان  -ب س ترايم الص حات).
( َّ
التحر ر والت و ر :امد الطاهر ابن عاشور ،ال اشر :الدار التونسية لع شر  -تونس1984 ،ه.
التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل :امذذد بذذن أمحذذد ابذذن جذذه  ،حتقي ذ  :د .عبذذد هللا اخلالذذد  ،ال اشذذر :شذذرهة دار
األرام بن أيب األرام  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1416 :ه.
ت س ابن عرفذة :امذد بذن امذد ابذن عرفذة ،حتقيذ  :جذالل األسذيوط  ،ال اشذر :دار الكتذب الععميذة،
ب وت – لب ان ،الطبعة :األوق2008 ،م.
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التَّذ د ِّس ذ ُ البَ ِّسذ دذيط :عع ذ بذذن أمح ذذد الواحذذد  ،حتقي ذ  :أص ذذل حتقيق ذ ( )15رس ذذالة دهت ذذوراه جبامع ذذة
اإلمذذام امذذد بذذن سذذعود ،اامذذق جل ذذة ععميذذة مذذن اجلامعذذة بسذذبك وت سذذيق  ،ال اشذذر :عمذذادة
البحث الععم  -جامعة اإلمام امد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوق 1430 ،هذ.
ت سذ ذ الق ذذرآن العه ذذه :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا اب ذذن أيب َزَمِّ ذذني ،حتقيذ ذ  :حس ذذني ب ذذن عكاش ذذة ،ام ذذد ب ذذن
مص ذذط ى الك ذذه ،ال اش ذذر :ال ذذاروق احلد ث ذذة ،مص ذذر -الق ذذاهرة ،الطبع ذذة :األوق1423 ،ه ذ ذ -
2002م.
ت س ذ القذذرآن الع ذذيم :لمساعيذذل بذذن عمذذر بذذن هث ذ  ،حتقي ذ  :امذذد حسذذني مشذذس الذذد ن ،ال اشذذر :دار
الكتب الععمية  -م شورات امد عع بيضون  -ب وت ،الطبعة :األوق1419 ،ه.
ت س ذ القذذرآن :م صذذور بذذن امذذد السذذمعات ،حتقي ذ  :سذذر بذذن لب ذراهيم وغ ذذيم بذذن عبذذاب بذذن غ ذذيم،
ال اشر :دار الوطن ،الر – السعود ة ،الطبعة :األوق1418 ،هذ1997 -م.
ت س املاورد = ال كق والعيون :عع بن امد املاورد  ،حتقي  :السيد ابن عبذد املقصذود بذن عبذد
الرحيم ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت  -لب ان.
ت سذ ال سذ = مذدارك الت ه ذذل وحقذائ التلو ذل :عبذذد هللا بذن أمحذد ال سذ  ،حققذ وخذرج أحاد ثذ :
وسف عع بد و  ،راجع وادم لذ  :ايذ الذد ن د ذب مسذتو ،ال اشذر :دار الكعذم الطيذب -
ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1419 :ه 1998 -م.
ت سذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان :مقاتذذل بذذن سذعيمان األزد  ،حتقيذ  :عبذذد هللا امذذود شذذحات  ،ال اشذذر :دار
لحياء الرتاث  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1423 :ه.
التمهيذذد ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول :عبذذد الذذرحيم بذذن احلسذذن اإلس ذ و  ،حتقيذ  :د .امذذد حسذذن
هيتو ،ال اشر :مؤسسة الرسالة – ب وت ،الطبعة :األوق1400 ،ه.
ت سذ ذ الق ذذرآن احلك ذذيم (ت سذ ذ امل ذذار) :ام ذذد رش ذذيد ر ذذا ،ال اش ذذر :اايئ ذذة املص ذذر ة العام ذذة لعكت ذذام،
1990م.
هتذذذ ب العغذذة :امذذد بذذن أمحذذد بذذن األزهذذر ااذذرو  ،حتقيذ  :امذذد عذذو مرعذذب ،ال اشذذر :دار لحيذذاء
الرتاث العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر2001 :م.
تيسذ الكذذرمي الذذرمحن ت سذ هذذالم امل ذذان :عبذذد الذرمحن بذذن انصذذر السذذعد  ،حتقيذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن
معال العوحي  ،ال اشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوق1420 ،ه 2000 -م.
جامع البيان يو ذل القذرآن :امذد بذن جر ذر الطذرب  ،حتقيذ  :عبذد هللا عبذد اطسذن الرتهذ  ،ال اشذر:
دار هُمر لعطباعة وال شر والتوز ع واإلعالن ،الطبعة :األوق1422 ،ه 2001 -م.
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جذذامع الععذذوم واحلكذذم شذذرح اسذذني حذذد ثا مذذن جوامذذع الكعذذم :عبذذد الذذرمحن بذذن أمحذذد بذذن رجذذب،
حتقي ذ  :شذذعيب األرانؤوط  -لب ذراهيم ابجذذس ،ال اش ذذر :مؤسسذذة الرسذذالة – ب ذ وت ،الطبع ذذة:
السابعة1422 ،هذ 2001 -م.
اجلامع ألحكام القرآن :امد بن أمحد القذرطيب ،حتقيذ  :أمحذد الذربدوت ولبذراهيم أط ذيش ،ال اشذر :دار
الكتب املصر ة  -القاهرة ،الطبعة :الثانية ،س ة ال شر1384 :ه 1964 -م.
ِّ ِّ
الشذذه ِّ
يضذ ِّ
يضذذاو :
ذاو ِّ = ،عَا ذةُ ال َقا ِّ ذ وهِّ َ ا ذةُ َّ
الرا ذ َععَذذى ت د س ذ ِّ البَ َ
ام َععَذذى ت د س ذ ِّ البَ َ
َحاشذذيةُ َ
أمحد بن امد بن عمر اخل اج  ،ال اشر :دار صادر – ب وت.
الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون :أمحذذد بذذن وسذذف ،السذذمني احلعذذيب ،حتقي ذ  :د .أمحذذد امذذد
اخلراط ،ال اشر :دار القعم  -دمش .
الرسذذالة التبوهيذذة ( ذذمن جممذذوع الرسذذائل) :امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة ،حتقي ذ  :امذذد عه ذذر
مشذس ،لشذراف :بكذر بذن عبذد هللا أبذو ز ذد ،ال اشذر :دار عذا ال وائذد  -مكذة املكرمذة ،الطبعذة:
األوق 1425 ،ه.
ام َعن ت ِّقيح الش ِّ
رفدع الِّ َق ِّ
امذد السذراح ،د.
َمحَذد بذن َّ
هام :احلسني بذن ععذ الرجراجذ  ،حتقيذ  :د .أ د
َُ
عبد الرمحن بن عبد هللا اجلذرب ن ،أصذل هذذا الكتذام :رسذالق ماجسذت  ،ال اشذر :مكتبذة الرشذد
لع شر والتوز ع ،الر -املمعكة العربية السعود ة ،الطبعة :األوق 1425 ،هذ  2004-م.
روح املعذذات ت سذ القذذرآن الع ذذيم والسذذبع املثذذات :امذذود بذذن عبذذد هللا األلوسذ  ،حتقيذ  :ععذ عبذذد
البار عطية ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق1415 ،ه.
زاد املسذ ععذذم الت سذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن ععذ ابذذن اجلذذوز  ،حتقيذ  :عبذذد الذذرزاق املهذذد  ،ال اشذذر:
دار الكتام العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1422 :ه.
الس ذراج امل ذ اإلعانذذة ععذذى معرفذذة بعذذيف معذذات هذذالم رب ذذا احلكذذيم اخلب ذ  :امذذد بذذن أمحذذد اخلطيذذب
الشربيين ،ال اشر :مطبعة بووق(األم ة) -القاهرة ،س ة ال شر1285 :ه.
شرح ت قيح ال صول :أمحد بن لدر س القرا  ،حتقي  :ط عبذد الذرؤوف سذعد ،ال اشذر :شذرهة الطباعذة
ال ية املتحدة ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1393 :ه 1973 -م.
شرح ت قيح ال صول :أمحد بن لدر س القرا  ،حتقي  :ط عبذد الذرؤوف سذعد ،ال اشذر :شذرهة الطباعذة
ال ية املتحدة ،الطبعة :األوق 1393 ،هذ 1973 -م.
شذذرح تص ذذر الرو ذذة :س ذذعيمان بذذن عب ذذد الق ذذو الط ذذو  ،حتقي ذ  :عبذذد هللا ب ذذن عب ذذد اطس ذذن الرته ذ ،
ال اشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوق 1407 ،هذ 1987 -م.
ش اء الععيل مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتععيل :امد بن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة ،حتقيذ :
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ال اشر :دار املعرفة ،ب وت ،لب ان ،الطبعة1398 :هذ1978/م.
عدة الصابر ن وذخ ة الشاهر ن :امد بذن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة ،ال اشذر :دار ابذن هثذ  ،دمشذ ،
بذ ذ ذ وت ،مكتب ذ ذذة دار الذ ذ ذرتاث ،املد ذ ذذة امل ذ ذذورة ،املمعك ذ ذذة العربي ذ ذذة الس ذ ذذعود ة ،الطبع ذ ذذة :الثالث ذ ذذة،
1409هذ1989 /م.
العواصذم والقواصذم الذذم عذن سذ ة أيب القاسذم :امذد بذن لبذراهيم ابذذن الذوز ر ،حققذ و ذبط نصذ ،
وخ ذذرج أحاد ثذ ذ  ،وععذ ذ ععيذ ذ  :ش ذذعيب األرن ذذؤوط ،ال اش ذذر :مؤسس ذذة الرس ذذالة لعطباع ذذة وال ش ذذر
والتوز ع ،ب وت ،الطبعة :الثالثة 1415 ،هذ 1994 -م.
غا ة الوصول شرح لذب األصذول :زهذر بذن امذد األنصذار  ،ال اشذر :دار الكتذب العربيذة الكذربى،
مصر.
غر ذذب الق ذذرآن :عب ذذد هللا ب ذذن مس ذذعم ب ذذن اتيب ذذة ال ذذد ور  ،حتقيذ ذ  :أمح ذذد ص ذذقر ،ال اش ذذر :دار الكت ذذب
الععمية 1398 ،هذ 1978 -م.
فتح البيان مقاصد القرآن :امد صد خان ِّ
القَّذوج  ،عذين بطبعذ ِّ واذدم لذ وراجعذ  :خذادم الععذم
ُ
األنصذذار  ،ال اشذذر :املكتبذذة العصذذرَّة لعطبَاعذذة وال دشذذر  -صذذيدا  -ب ذ وت،
َعبذذد هللا بذذن لبذراهيم َ
َ
س ة ال شر1412 :ه 1992 -م.
فتح القد ر :امد بن عع الشوهات ،ال اشر :دار ابذن هثذ  ،دار الكعذم الطيذب  -دمشذ  -بذ وت،
الطبعة :األوق1414 ،ه.
ال روق = أنوار الربوق أنواء ال روق :أمحد بن لدر س القرا  ،ال اشر :عا الكتب.
ال صل املعل واألهواء وال حل :عع بن أمحد ابن حهم ،ال اشر :مكتبة اخلا) – القاهرة.
اواعد الت س عا ودراسة :خالد بن عثمان السبق ،دار ابن ع ان ،الطبعة األوق1421 ،ه.
الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف الت ه ذذل :امذذود بذذن عمذذرو اله شذذر  ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب -
ب وت ،الطبعة :الثالثة ،س ة ال شر1407 :ه.
الكشذذف والبيذذان عذذن ت س ذ القذذرآن :أمحذذد بذذن امذذد الثععذذيب ،حتقي ذ  :أيب امذذد بذذن عاشذذور ،مراجعذذة
وتذذداي  :أ .ن ذ السذذاعد  ،ال اشذذر :دار لحيذذاء ال ذرتاث العذذريب  -ب ذ وت  -لب ذذان ،الطبعذذة:
األوق ،س ة ال شر1422 :ه 2002 -م.
لبذذام التلو ذذل معذذات الت ه ذذل :عع ذ بذذن امذذد اخلذذازن ،تصذذحيح :امذذد عع ذ شذذاهني ،ال اشذذر :دار
الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1415 :ه.
العبام ععوم الكتذام :عمذر بذن ععذ بذن عذادل احل بعذ  ،حتقيذ  :عذادل أمحذد عبذد املوجذود ،وععذ
امذذد معذذو  ،ال اشذذر :دار الكتذذب الععميذذة  -ب ذ وت  -لب ذذان ،الطبعذذة :األوق ،س ذ ة ال شذذر:
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1419ه 1998 -م.
لطذذائف اإلشذذارات = ت س ذ القش ذ  :عبذذد الكذذرمي بذذن ه ذوازن القش ذ  ،حتقي ذ  :لب ذراهيم البسذذيوت،
ال اشر :اايئة املصر ة العامة لعكتام  -مصر ،الطبعة :الثالثة.
صيد اخلاطر :عبد الرمحن بذن ععذ ابذن اجلذوز  ،بع ا ذة :حسذن املسذاح سذو دان ،ال اشذر :دار القعذم
– دمش  ،الطبعة :األوق1425 ،هذ 2004 -م.
املثذذل السذذائر أدم الكاتذذب والشذذاعر :نصذذر هللا بذذن امذذد ( ذذياء الذذد ن بذذن األلذ ) ،حتقي ذ  :أمحذذد
احلو  ،بدو طبانة ،ال اشر :دار هنضة مصر ،ال ُمالة ذ القاهرة.
جممذذوع ال تذذاوى :أمحذذد بذذن عبذذد احلعذذيم ابذذن تيميذذة ،حتقي ذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن امذذد بذذن ااسذذم ،ال اشذذر:
جممذذع املعذذيت فهذذد لطباعذذة املصذذحف الشذذر ف  -املد ذذة ال بو ذذة  -املمعكذذة العربيذذة السذذعود ة،
1416ه 1995 -م.
اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام العه ذذه :عبذذد احل ذ بذذن غالذذب ابذذن عطيذذة ،حتقي ذ  :عبذذد السذذالم عبذذد
الشا امد ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق1422 ،ه.
اطص ذذول :ام ذذد ب ذذن عم ذذر ال ذراز  ،دراس ذذة وحتقي ذ  :د .ط ذ ج ذذابر في ذذا الععذ ذوات ،ال اش ذذر :مؤسس ذذة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،هذ 1997 -م.
مذذدارج السذذالكني بذذني م ذذازل ل ك نعبذذد ول ك نسذذتعني :امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة ،حتقي ذ :
امذذد املعتصذذم ابهلل البغذذداد  ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب  -ب ذ وت ،الطبعذذة :الثالثذذة ،س ذ ة
ال شر1416 :ه 1996 -م.
معا الت ه ل ت س القذرآن :احلسذني بذن مسذعود البغذو  ،حتقيذ  :عبذد الذرزاق املهذد  ،ال اشذر :دار
لحياء الرتاث العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق1420 ،ه.
معات القرآن ولعراب  :لبراهيم بن السر الهجاج ،حتقي  :عبد اجلعيل عبده شذعيب ال اشذر :عذا الكتذب
– ب وت ،الطبعة :األوق  1408هذ  1988 -م.
معذذات القذذرآن :أمحذذد بذذن امذذد ال حذذاب ،حتقي ذ  :امذذد عع ذ الصذذابوت ،ال اشذذر :جامعذذة أم القذذرى -
مكة املكرمة ،الطبعة :األوق.1409 ،
معذذات القذذرآن :حيذذى بذذن ز د ال ذراء ،حتقي ذ  :أمحذذد وسذذف ال ُمذذايت ،امذذد عع ذ ال ُمذذار ،عبذذد ال تذذاح
لمساعيل الشعيب ،ال اشر :دار املصر ة لعتلليف والرت ة -مصر ،الطبعة :األوق.
م ذذاتيح الغيذذب = الت س ذ الكب ذ  :امذذد بذذن عمذذر (ف ذذر الذذد ن ال ذراز ) ،ال اشذذر :دار لحيذذاء ال ذرتاث
العريب  -ب وت ،الطبعة :الثالثة1420 ،ه.
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امل ردات غر ب القرآن :احلسني بن امد (الراغب األص هات) ،حتقيذ  :صذ وان عذدانن الذداود ،
ال اشر :دار القعم ،الدار الشامية  -دمش  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1412 :ه.
نشر الب ود ععى مراا السعود :عبد هللا بن لبراهيم الععو الش قيط  ،تقدمي :الذدا ولذد سذيد اباب
 أمحد رمه  ،ال اشر :مطبعة فضالة ابملغرم.ن ذذم الذذدرر ت اسذذب ا ت والسذذور :لبذراهيم بذذن عمذذر البقذذاع  ،ال اشذذر :دار الكتذذام اإلسذذالم -
القاهرة.
ن ذائس األصذذول شذذرح اطصذذول :أمحذذد بذذن لدر ذذس القذرا  ،حتقيذ  :عذذادل أمحذذد عبذذد املوجذذود ،ععذ
امد معو  ،ال اشر :مكتبة نهار مصط ى الباز ،الطبعة :األوق1416 ،هذ 1995 -م.
هنا ذذة الوص ذذول درا ذذة األص ذذول :ام ذذد ب ذذن عب ذذد ال ذذرحيم األرم ذذو  ،حتقيذ ذ  :د .ص ذذاحل ب ذذن س ذذعيمان
اليوسذذف ،د .سذذعد بذذن سذذا السذذو ح ،أصذذل الكتذذام :رسذذالتا دهتذذوراه جبامعذذة اإلمذذام ابلذذر ،
ال اشر :املكتبة التُمار ة مبكة املكرمة ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1416 :ه 1996 -م.
اادا ة لق بعو ال ها ة ععم معات القذرآن وت سذ ه وأحكامذ و ذل مذن ف ذون ععومذ  :مكذ بذن أيب
طالذذب ،حتقي ذ  :جمموعذذة رسذذائل جامعيذذة بكعيذذة الدراسذذات الععيذذا والبحذذث الععم ذ  -جامعذذة
الشاراة ،إبشذراف :أ .د :الشذاهد البوشذي  ،ال اشذر :جمموعذة ذوث الكتذام والسذ ة  -هعيذة
الشذذر عة والدراسذذات اإلسذذالمية  -جامعذذة الشذذاراة ،الطبعذذة :األوق ،س ذ ة ال شذذر1429 :ه -
2008م.
الوجيه ت سذ الكتذام العه ذه :ععذ بذن أمحذد الواحذد  ،حتقيذ  :صذ وان عذدانن داوود  ،ال اشذر:
دار القعم ،الدار الشامية  -دمش  ،ب وت ،الطبعة :األوق1415 ،هذ.
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جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل
من مسائل علوم القرآن
من خالل كتابه "اإلتقان يف علوم القرآن"
Al-Suyouti's efforts in actuating what may confuse
in issues regarding the science of the Qur'an
"Through his book "Al-Itqaan fi Uloum Al-Qur’an
داد:
إِ ْع ُ
د .حييى بن صاحل الطويان
األستاذ املشارك بقسم القرآن وعلومه يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان" ،د .حيىي بن صاحل الطواين
جهود ُّ

بعد:

املستخلص
مد هللِ الَّ ِذي ه َددا لِتددبر كتابده والالدالو والسدالم علدي ا يمدا حممدد وعلدي آلده وصد ه أمدا
ح
اْلَ ُ

َّ
فإن دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من املوضوعات املهمة؛ ألن فيه ردا علدي ُُد هات
املغرضني الدذين ععلدوا الد ُدمشكل مدن كلدمل املسدائل مددالال للععدن يف القدرآن الكدرم وفيده أيضدا ايددو
يف إميان املؤمن؛ إذ كعمئن المفس علي سالمة القرآن وحفظه من الت ريف أو التغيري.
لس دديو(ت ت911:ه) ُعه ددد يف دف ددع م ددا يُش ددكل م ددن مس ددائل عل ددوم الق ددرآن إذ
ولق ددد ك ددان ل ُّ
كضد َّدمن كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل اإلعابددة عددن أربعددة وعشدرين مسد لة مددن مسددائل علددوم القددرآن
قس دم ُ العمددل يف هددذا ال د إ :
ال د ُدمشكلة أص د
أعوبتدده عُمدددو لكددل َمد حدن أكددي بعددد  .وقددد َّ
مقدمة ومتهيد وفاللني والامتة وفهارس.
َّأما املقدمة :فقدد ددد ُ فيهدا عدن أةيدة املوضدوس وأسد اي االتيدار والعدة ال د وممه دت
فيه.
والتمهيد :كماول فيه التعريف إبجيااي مبفردات عموان ال .
والفالل األول بيم فيه :ممهج السيو(ت فيما يشكل من مسائل علوم القرآن.
والفالل الثاين كماول فيه :عهود اإلمام السيو(ت يف دفع ما يشكل مدن مسدائل علدوم القدرآن
من الالل كتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
وبعد مجع كلمل املسائل املشكلة يف علوم القرآن ودراستها مل أقف علدي أي مسد لة مدن مسدائل
حل إُكاهلا.
علوم القرآن األربعة والعشرون است ال ُّ
وأالدريا َّ
أن الكتابددة يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن عمددد املفسدرين مددن املوضددوعات
اجلديرو ابلكتابة فيها إلبرااي عهودهم والتعرف علي مماه هم يف دفع ما يُشكل من كلمل املسائل.
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184  العدد- جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstract
Praise be to God who guided us to manage his book, and prayers and peace upon our
Prophet Muhammad and his family and companions, but after:
The payment of what constitutes the issues of the sciences of the Qur'an is an
important issue, because it is a response to the suspicions of those who have
made the problem of those issues an entry point for challenging the Holy
Quran, and also an increase in the believer's faith.
The Suyuti (T: 911e) had an effort to advance the issues of the sciences of the
Qur'an. His book, "Mastery in the Sciences of the Qur'an", included twentyfour issues of the sciences of the Qur'an. The work in this research has been
divided into: introduction, preface, two chapters, conclusion, and indexes.
The introduction: I spoke about the importance of the subject and the reasons for its
selection, research plan, and methodical.
A brief introduction to the title of the research.
The first chapter, in which he explained: Al-Suyuti's approach to the issues of
science of the Koran.
The second chapter dealt with: the efforts of Imam al-Suyuti in pushing the issues of
science of the Koran through his book "proficiency in the sciences of the
Koran".
After gathering these issues in the sciences of the Qur'an and studying them, I did not
stand on any of the twenty-four issues of the Qur'an.
Finally, writing in pushing the issues of the sciences of the Qur'an in the
interpreters is a worthy subject of writing, in order to highlight their efforts
and to identify their methods in advancing what constitutes these issues.
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املقدمة
اْلَم ُدد هللِ الَّد ِدذي ه َددا لِتدددبر كتابده و َع َعلمَددا مددن أَهلده الَّد ِدذي ُ مكي ِده ال ا(ددل مدن بد ِ
ني يديد ِده وُ
ح
َ
ُ
ِِ
ُصدلِت علدي ا يده حممدد الداب رسدله وأا يائده صدلي عليده وعلدي
من اللفده كميي مدل مدن حكدي دم يدد وأ َ
آله وسلَّم كسليما كثريا أ ََّما بدَ حع ُد:
دإن معرف دةَ مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن و(ددرة دفعدده مددن املوضددوعات املهمددة اجلددديروِ
فد َّ
ردا علددي ُُد هات املغرضددني مددن املستشددرقني وامل تدعددة الددذين ععلدوا الد ُدمشكل مددن
ابلدراسددة؛ ألن بدده َّ
مسددائل علددوم القددرآن مدددالال للععددن يف القددرآن الكددرم .وبدده أيضددا ايددو يف إميددان املددؤمن؛ إذ كعمددئن
ال ددمفس عل ددي حف ددا الق ددرآن الك ددرم كم ددا أايل دده كع ددا عل ددي ا ي دده حمم ددد ص ددلي علي دده وس ددلم م ددن
الت ريف أو التغيري.
ول د َّدما كددان هددذا املوضددوس جددذ األةيددة؛ اعتهددد العلمددال يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم
السديو(ت ت911:ه) فقدد كض َّدمن كتابده إلاإلكقدان يف علدوم
القرآن وكدان مدن أولئدمل عدالل الددين ُّ
الق ددرآنإل -وال ددذي يدُ َع د ُّدد مجه ددرو يف عل ددوم الق ددرآن -ال ددة وعش ددرون مسد د لة م ددن مس ددائل عل ددوم الق ددرآن
ال ددمشكلة اعتهددد -ر دده  -يف دفعهددا ورفددع اإلُددكال عمهددا رسد د
دلوي علمددت رصددني أص د
ُ
عُمدو لكل َم حن أكي بعد ممن كماول هذ املسائل.
ل ددذا اس ددتعم ُ ابهلل كع ددا عل ددي مجعه ددا ودراس ددتها يف مؤل ددف مس ددتقل؛ ليس ددهل الرع ددوس إليه ددا
واُاتفاس جا كما أن يف مجعها ودراسدتها إبدراايا جلهدود السديو(ت يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم
القرآن والتعرف علي ممه ه يف دفعها وكان مما ُد ذ ةَّدو وق َّدوز عديميو علدي مجعهدا ودراسدتها أاده
وحبسب علمت -مل ي سق هلا أن ُمجع ودرس .إ  :مقدمة ومتهيد وفاللني والامتة وفهارس.
قسم ُ العمل يف هذا ال
وقد َّ
َّأما املقدمة :فقدد ددد ُ فيهدا عدن أةيدة املوضدوس وأسد اي االتيدار والعدة ال د وممه دت
فيه.
وفيه م ثان:
والتمهيد :كماول فيه التعريف إبجيااي مبفردات عموان ال
األول :التعريف ابملشكل.
امل
الثاين :التعريف ابلسيو(ت وبكتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
امل
الفالل األول :ممهج السيو(ت فيما يشكل من مسائل علوم القرآن.
الفالل الثداين :عهدود اإلمدام السديو(ت يف دفدع مدا يشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن مدن الدالل
كتابه إلاإلكقان يف علوم القرآنإل.
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اخلامتة وفيها :أهم اتائج ال .
الفهارس وفيها :فهرس املالادر واملراعع واملوضوعات.
ممه ت يف كتابة ال :
السدديو(ت؛ ُسددت را كددل مددا يتعلددق
 )1قمد بقدرالو كتدداي إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل جلددالل الدددين ُّ
بكالم املؤلف يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فقط.
 )2ركَّ د ُ املددادو العلميددة املسددت رعة وفددق كركيددب املالددمف يف كتابدده مددع عيوهددا إ مكا ددا بددذكر اجلدديل
ورقم الالف ة يف اْلاُية.
السيو(ت يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن علي الم و التايل:
 )3قم بتوضيح كالم ُّ
أ -وضع عموا لكل مس دلة يوضح اإلُكال فيها.
السديو(ت يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن دد
ي -ععل كل مدا يتعلدق بكدالم ُّ
عموااني ةا:
اص التعارض ال ُدموهم.
اص اإلُكال أو ُّ
 ُّ دفع اإلُكال أو دفع التعارض ال ُدموهم.السيو(ت قد َّبني ذلمل.
 )4بيَّم يف اْلاُية وعه اإلُكال يف املس لة إذا مل يكن ُّ
السيو(ت ذكرهتا يف اْلاُية.
 )5إذا كان هماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال مل يذكرها ُّ
السيو(ت يف اإلُارو إ اإلُكال يف املس لة.
)6
ذكرت يف اْلاُية َم حن وافق ُّ
ُ
 )7بيَّم موقفت من اإلُكال يف املس لة مع ذكر اْل ة.
 )8التيمد عمددد كتابددة ال د ابملددمهج العلمددت املت ددع؛ مددن عدديو ا دت إ سددورها وأرقامهددا و دريج
األحادي وا اثر مع بيدان درعتهدا وكو يدق األقدوال املمقولدة وبعالمدات الوقديم وضد ط مدا تدا
إ ضد د ط وُ ددرم الكلم ددات الغري ددة والتعري ددف إ م ددا ت ددا إ بي ددان م ددن األع ددالم واألم دداكن
وال لدان وحنوها.
السدديو(ت ممددا ُ عالقددة لدده بد ِ
دمص
 )9وضددع اقعددا هكددذا )...؛ للدُلددة علددي مددا حذفتدده مددن كددالم ُّ
الس دديو(ت ف ددإين
اإلُددكال ودفع دده وإذا اقتض ددي الس ددياة اإلض ددافة أو كال د يح اخلع د عل ددي ك ددالم ُّ
أضعه بني معقوفتني وأُري إ ذلمل يف اْلاُية.
ويف اخلتام:
فهددذا عهددد مقد ددل وعمددل مقالددر فمددا كددان فيدده مددن صدواي ِ
فمددن وحددد ومددا كددان فيدده مدن
الع فمن افست والشيعان و أس ل العفو واملساحمة.
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وفيه مبحثان:
وفيه مطلبان:

التمهيد :التعريف بإجياز مبفردات عنوان البحث،
املبحث األول :التعريف بالـمُشكل،

املطلب األول :تعريف الـمـُشْكِل يف اللغة
للمشكل يف اللغة أربعة معان يدور حوهلا :اُالتالط واُلت اس واُُت ا واملما لة.
ُ
ِ
ِ
ول :هذا علي َُكحل هذا؛ أَي :علي مثَالده .وهدذا أَ حُد َك ُل جدذا؛ أَي :أ حُدَه وممدهُ قي َدل ل مدر
ك ُق ُ
ِ
االتَدلَط .)1
األمر :التَدَس .وأَ حُ َكل َّ
علت األ َُمر؛ إذا ح
املشتَ ه ُم حشك مل .وكقول :أَ حُ َكل ُ

املطلب الثاني :تعريف الـمـُشْكِل يف االصطالح
خيتلددف كعريددف الدمددُشكل يف اُصددعالم ك عددا ُالددتالف اسددتعماله يف كددل فددن فتعريفدده عمددد
علمال أصول الفقه ليس كتعريفه عمد علمال اْلدي والتفسري وعلوم القرآن .)2
للمشددكل اصددعالحا -يف اظددري -هددو مددا كوصددل إليدده د .أ ددد القالددري فقددد
وأاسددب كعريددف ُ
عرفدده بتعريددف عد ددام يشددمل معمددا يف اصددعالم األصددوليني واوددد ني وعلمددال التفسددري وعلددوم القددرآن
َّ
درعت
فقددال -وفقدده  -هددو :إلكد ُّدل اددصد ُددرع دت؛ اسددتغلق والفددت معمددا أو أوهددم ُمعارضددة اددصد ُد د
إمجاس أو د
قياس أو قاعدود ُرعيةد كليدة اثبت ددة أو أصدلد لغدوي أو
آالر أو أوهم ُمعارضة ُم حعتَََبد من :د
حقيقةد د
علمية أو ِح د
س أو معقولإل .)3

 )1ااظر :لسان العري  )356/11مادو إلُكلإل.
 ) 2ااظر بيان كلمل التعريفات يف :مشكل القرآن الكرم د .ع د
الواردو يف كفسري القرآن د .أ د القالري ص.)19:

املمالور ص )47:واألحادي املشكلة

 )3ااظر :األحادي املشكلة الواردو يف كفسري القرآن د .أ د القالري ص.)19:
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املبحث الثاني :التعريف بالسُّيوطي( ،)1وبكتابه "اإلتقان يف علوم القرآن"،
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه
هو :ع د الر ن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق الددين أيب بكدر بدن الف در عثمدان بدن
ظر الدين حممد بن سيف الدين الضر بن جندم الددين أيب الالدالم أيدوي بدن صدر الددين حممدد بدن
الشيخ ةام الدين ةام اخلضريي األسيو(ت.
ض حرييَّة؛ َِحملَّةم ب غداد.
ض حريي اس ة إ الد ُ َ
والد ُ َ
السيُو(ت  )2اس ة إ أسديوط؛ وهدت ال لددو الدو رحدل إليهدا ع ُّدد األدىن إلحممدد
واألسيو(ت أو ُّ
بن سابق الدين أيب بكرإل .)3
وم حدن دواده كدااوا مدن أهدل الوعاهدة
َّأما عد األعلي ةَّام الدين؛ فكان أع ميا أو من الشدرة َ
والردسة؛ وُ يعرف من أعداد َمن الدم العلم حق اخلدمة إُ والد .
ويُكىن بدد :أيب الفضل .)4
ويُلقب بد :عالل الدين .)5

 )1اظرا لكون السيو(ت من األعالم األفذاذ املشهورين فقد حظت -ر ه  -ابلعديد من الواعم وُ أو ق
وأصح وأدة مما كت ه السيو(ت عن افسه لذا س قتالر يف كرمجته علي ما ذكر عن افسه يف كتابه حسن
اواضرو يف اتريخ مالر والقاهرو ص )344-335:وما اياد عن ذلمل أُري إ مالدر .
 )2كذا يُمسب قال السيو(ت :إلكان الوالد يكتب يف اس ه السيو(ت وغري يكتب األسيو(ت ويمكر كتابة
الوالد وُ إاكار بل كال األمرين ص يح ...إل .ااظر :الت دث بمعمة للسيو(ت ص.)12:
َسيُد حوط :مديمة يف غريب الميل من اواحت صعيد مالر وهت مديمة عليلة ك ريو وقد اُسب إليها مجاعة من أهل
وأ ح
العلم إُ أاه اافرد جذ المس ة حبي صارت إذا أ(لق ُ كمالرف إُ إليه .ااظر :مع م ال لدان
.)193/1
 )3ااظر :الت دث بمعمة للسيو(ت ص.)12:
 )4ااظرُ :ذرات الذهب .)74/10
 )5ااظر :املالدر السابق.
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املطلب الثاني :والدته ،ونشأته ،وحياته العلمية:
ولددد يف الق دداهرو س ددمة 849ه) واش د يتيم ددا؛ إذ مددات وال ددد وعم ددر ددس س ددموات وأس ددمد
وص ددايته إ الكم ددال ب ددن اهلَُم ددام اْلمف ددت ف ف ددا الق ددرآن وه ددو دون دداين س ددمني حف ددا العم دددو
وممها الفقه واألصول وألفية ابن مالمل وُرس يف اُُتغال ابلعلم مدن مسدتهل سدمة أربدع وسدتني
ف الددذ الفقدده والم ددو عددن مجاعددة مددن الشدديود وأ ُِعيد َدي بتدددريس العربيددة يف مسددتهل سددمة س د وسددتني
دج سددمة كسدع وكسددعني وقددد ُدرس يف التالددميف سدمة سد وسددتني وأفدد مددن مسدتهل سددمة إحدددز
وح َّ
وراية الت ددر يف س د عة علددوم:
وس د عني وعُقددد لدده إمددالل اْلدددي مددن مسددتهل سددمة ا متددني وس د عني ُ
التفسري واْلدي والفقه والم دو واملعداين وال يدان وال دديع؛ ودون هدذ السد عة يف املعرفدة :أصدول
الفقدده واجلدددل والتال دريف ودو ددا اإلاشددال والتوسددل والف درائء ودو ددا الق درالات ومل مالددذها -
أي :القدرالات  -عددن ُدديخ ودو ددا العددب َّأمددا علددم اْلسدداي واملمعددق فلددم يُلددق هلمددا اهتمامدده .إلوقددد
فتح له يف الشدعر فلده ُدعر كثدري وغال ده يف الفوائدد العلميدة واألحكدام الشدرعية وملدا بلد أربعدني سدمة
كع ددا واإلع د دراض ع ددن ال دددايا وأهله ددا وُ ددرس يف دري ددر
أال ددذ يف الت ددرد للع ددادو واُاقع دداس إ
مؤلفاك دده وك ددرك اإلفت ددال والت دددريس واعت ددذر ع ددن ذل ددمل يف مؤل ددف  ،ددا ب د ددإلالتمفيسإل وك ددان األم د درال
واألغميال مكون إ ايدركه ويعرضون عليه األموال المفيسة فريدهاإل .)1
املطلب الثالث :شيوخه ،وتالميذه:

شيوخه:
إلذكددر كلمي ددذ ال ددداوودي يف كرمجتدده أ ،ددال ُ دديواله إعدداايو وق درالو و،اع ددا م درك ني عل ددي ح ددروف
املع م ف لغ عدهتم واحدا و سني افساإل  )2من أُهرهم:
 ُ )1دديخ اإلس ددالم عل ددم ال دددين ص دداا ب ددن سد درا ال دددين الُلقيد د وق ددد ُايم دده يف الفق دده إ أن م ددات
ت868:ه).
ُ )2دديخ اإلسددالم ُددرف الدددين املمدداوي ت871:ه) ق درأ عليدده قععددة مددن املمهددا وَّ،د َدع عليدده يف
التقسيم و،ع دروسا من ُرم ال ه ة ومن حاُية عليها ومن كفسري ال يضاوي.
 )3اإلمددام العالم ددة كقددت ال دددين الش د لت اْلمفددت وُايم دده يف اْل دددي والعربيددة ومل يمف ددمل عم دده إ أن
مات.
 )1ااظر :املالدر السابق.
 )2ااظرُ :ذرات الذهب .)74/10
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 )4الشدديخ العالمددة حميددت الدددين الكددافي ت ُايمدده أربددع عشددرو سددمة ف الددذ عمدده الفمددون مددن التفسددري
واألصول والعربية واملعاين وغري ذلمل وكتب له إعاايو عظيمة ت879:ه).
 )5الشديخ سديف الددين اْلمفدت حضدر عمدد دروسدا عديددو يف الكشداف والتوضديح وحاُديته عليدده
وكل يص املفتام والعضد ت881:ه) .)1

تالميذه:
للسيو(ت كالميذ ُكثر لوا لوال العلم بعد ممهم:
 )1اْلافا مشس الدين حممد بن علت الداودي صاحب إل( قات املفسرينإل ت.)2 )945:
 )2املؤرد مشس الدين حممد بن علت بن (ولون الدمشقت الالاْلت اْلمفت ت953:ه) .)3
 )3حممد بن أ د بن إدس اْلمفت صاحب إلبدائع اليهور يف وقائع الدُّهورإل ت930:ه) .)4
 )4السيد مجال الدين يوسف بن ع د اْلسي األ حَرميوين ت958:ه) .)5
 )5سرا الدين عمر بن قاسم األاالاري املعروف ي دإلالمَّشارإل ُيخ القرال ت938:هد) .)6

املطلب الرابع :مؤلفاته العلمية
اُ ددتهر الس دديو(ت -ر دده  -بكث ددرو التد د ليف يف ع دددَّو فم ددون؛ فمافد د ع دددَّهتا عل ددي س ددمائة
مؤلَّف حد إاه قد يكتب يف يوم واحد ال ة كراريس أتليفا ودريرا ِ )7من أُهرها:
 )1الدر املمثور يف التفسري امل ور.
 )2ل اي المقول يف أس اي الميول.
ُ )3رم الشا( ية.
 )4الدي ا علي ص يح مسلم بن اْل ا .
 )5كدريب الراوي يف ُرم كقريب المووي.
 )6األُ ا والمظائر.
 )1ااظر أ،ال ُيواله يف :حسن اواضرو ص.)337:
 )2ااظرُ :ذرات الذهب  )375/10واألعالم .)291/6
 )3ااظرُ :ذرات الذهب  )428/10واألعالم .)291/6
 )4ااظر :األعالم .)5/6
 )5ااظرُ :ذرات الذهب  )464/10واألعالم .)240/8
 )6ااظر :الضول الالمع  )113/6واألعالم .)59/5
 )7ااظرُ :ذرات الذهب .)76/10
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 )7كشميف األ،اس مبسائل اإلمجاس.
 )8ال ه ة املضية يف ُرم األلفية أي :ألفية ابن مالمل.
 )9مجع اجلوامع وُرحه ةع اهلوامع.
ُ )10رم ملعة اإلُراة يف اُُتقاة.
 )11اك علي التل يص يسمي اإلفالام.
 ( )12قات اْلفاظ.
 ( )13قات الم او الكَبز والوسعي والالغرز.
 )14اتريخ اخللفال .)1

املطلب اخلامس :وفاته
كددويف -ر دده  -يف سد ر ليلددة اجلمعددة اتسددع عشددر مجددادز األو مددن العددام اْلددادي عشددر
بعددد املائددة التاسددعة يف مميلدده بعددد أن متددرض س د عة أدم بددورم ُددديد يف ذراعدده األيسددر عددن إحدددز
وستني سمة وعشرو أُهر و ااية عشر يوما .)2
املطلب السادس :التعريف بكتاب "اإلتقان يف علوم القرآن"
يدع ُد كتاي إلاإلكقان يف علوم القرآنإل أوسع مالم د
َّف يف علوم القرآن ممذ بدايدة التد ليف يف هدذا
َُ
ِ
العلددم وهددو مددن أ َُّمهددات الكتددب املعتمددد عليهددا يف الدراسددات القرآايددة ومددن أكثرهددا ُددهرو وُ ميكددن
ل اح يف علوم القرآن أن يستغ عمه.
السدديو(ت -ر دده  -إ  :مقدمددة و ددااني اوعددا مددن أا دواس علددوم القددرآن
قسددمه مؤلفدده ُّ
وقددد َّ
والامتددة .ذكددر يف مقدمددة الكتدداي سد ب ومراحددل أتليفدده وأادواس علددوم القددرآن الثمددااني وععلدده مقدمددة
لتفسددري الك ددري الددذي ُددرس فيدده وهددو :إللمددع ال درين ومعلددع ال دددرين اجلددامع لت ريددر الروايددة وكقريددر
الدرايةإل ويف اخلامتة َّبني اجلهود الو بذهلا يف إجنااي الكتداي وحدال عالدر ومدا كدان يُعاايده مدن أقرااده
وح َّساد .
ُ
السيو(ت -ر ه  -مل يُفالح يف مقدمة الكتاي عن ممه ه الذي سدار عليده يف كتابده إُ
و ُّ
أن ممه دده العددام يف عرضدده ألادواس علددوم القددرآن يتمثددل يف أادده :عمددد كددل اددوس يددذكر رقمدده وعمواادده
 )1ااظر أ،ال مؤلفاكه يف :حسن اواضرو ص.)339:
 )2ااظرُ :ذرات الذهب .)78/10
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َم حن ألَّف فيه وأ،ال كت هم و َّأول من صدمف فيده وأحيدا يمتقدد هدذ الكتدب وإن كااد لده مؤلفدات
يف هددذا المددوس أُددار إليهددا ي دددأ بتعريددف هددذا المددوس وفائدكدده ويعددرض مسددائله ذاكدرا مددا قيددل فيدده
مسمدا كل قول إ قائلده غال دا وهدو يف اقلده عدن العلمدال لديس لدرد قدل بدل لده آرات وكرعي اكده
وااتقاداكه غال ا ُمدعما رأيه ابلدليل يضيف يف الامتة المدوس مدا كوصدل إليده علمده يقولده :إلفائددوإل
أو إلكم يهإل أو إلمس لةإل وحنو ذلمل.
وكت دداي إلاإلكق ددان يف عل ددوم الق ددرآنإل يدُ َع د ُّدد كل يال ددا حمكم ددا ل ددكتاي إلالَبه ددان يف عل ددوم الق ددرآنإل
لليركشت مع كركيب وايددات أضافها السيو(ت مل كتوفر عمد اليركشت .)1
الفصل األول :منهج السُّيوطي فيما يُشكل من مسائل علوم القرآن
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :منهجه يف إيراد اإلشكال
السيو(ت يف إيراد اإلُكال (ريقتان:
لإلمام ُّ
دمص عل ددي وع ددود اإلُ ددكال؛ وذل ددمل إبح دددز الال ددي والع ددارات الدَّال ددة
العريق ددة األو  -أن ي د َّ
عليه ومن أمثلته:
 )1قولدده -ر دده  -يف املسد لة السادسددة عشددرو :مشددكل مددا ورد ِمددن إاكددار ابددن مسددعود  قرآايددة
الفادة واملعوذكني :إلومن الد ُدم حش ِك ِل  ...مدا ذكدر اإلمدام ف در الددين قدال :إلاُِقدل يف بعدء الكتدب
د
مسعود كان يدحم ِكر كو َن سورو الفادة واملعوذكني من القرآن وهدو يف غايدة الال ِ
دعوبة؛
ابن
القدمية أن َ
ُ ُ
دار
اكر كددان حاصددال يف عالددر الال د ابة بكددون ذلددمل مددن القددرآن فإاكد ُ
أل إن قلمددا :إن المقد َدل املت دو َ
ديم أن القد ددرآن لد دديس مبت د دواكر يف
دب الكفد ددر .وإن قلمد ددا :مل يك ددن حاصد ددال يف ذلد ددمل اليمد ددان فيل د ُ
يُوع د ُ
األصلإلإل .)2
 )2قوله -ر ه  -يف املس لة الثالثة :م ِ
دوهم التعدارض بدني أحاديد اديول الدوحت علدي المد وهدو يف
ُ
أهلدده :إلففددت الالد يح :أ ددا ايلد  )3وقددد بقددت مددن الليددل دُلُثَدده وهددو صددلي عليدده وسددلم عمددد أُم
ِ
ديل علددت الددوحت يف فدرا ِ امدرأود
ِ
استُ حشددك َل اجلمد ُدع بددني هددذا وقولدده يف حددق عائشدةَ :إلمددا اد َ َّ
َسدلَ َمةََ .و ح
ُ
 )1ااظر :اإلمام السيو(ت وعهود يف علوم القرآن د .حممد الشُّرجبت ص )524-513:وعلوم القرآن بني
الَبهان واإلكقان د .حاايم حيدر ص.)619:
 )2ااظر :ص.)43:
 )3يقالد جا :آية الثال ة الذين اللفوا .ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
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غ ِريهاإل .)1
فهم ِمن كالمه وعود ومن أمثلته:
العريقة الثااية – عدم المص علي وعود اإلُكال وإمنا يُ َ
 )1قولدده -ر دده  -يف املس د لة العاُددرو :مشددكل مددا ورد يف عدددد حددروف القددرآن :إلوأالددر الع دَباينُّ
د
ألف ِ
فم حدن قدرأ
ألف حدرف وسد عةم وعشدرون أل َ
عمر بن اخلعاي مرفوعا :إلالقرآ ُن ُ
دف حدرف؛ َ
عن َ
د
دود ا ن ُ يدَحدلُد د ُ ه ددذا
ص ددابرا حمتسد د ا ك ددان ل دده بك ددل ح ددرف ايوعد دةم م ددن اْل ددور الع ددنيإل ...إذ املوع د ُ
العددإل .)2
 )2قولدده  -ر دده  -يف املسد لة السددابعة عشددرو :مددوهم التعددارض بددني أحاديد رفددع الالددوت ابلقدرالو
واإلسد درار ج ددا :إلوردت أحاديد د ُ كقتض ددت اس ددت اي رفد د ِع الال د ِ
دوت ابلقد درالو وأحاديد د ُ كقتض ددت
َََ ح
َ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلس در َار والف د ِ
دء الال ددوت فم ددن األول :ح دددي ُ الال د ي ني :إلم ددا أذ َن ُ لش ددتل م ددا أذ َن لمد د
حسد ِن الالددوت يدَتَدغَّددىن ابلقددرآن جيهد ُدر بددهإل .ومددن الثدداين :حدددي ُ أيب داود والومددذي والمسددائت:
ِ
ابلقرآن كاجلاه ِر ابلالدقة وال ُدم ِسُّر ابلقرآن كال ُدم ِسر ابلالدقةإلإل .)3
إلاجلاهر
ُ
املبحث الثاني :منهجه يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن .وفيه مطلبان:

املطلب األول :منهجه يف دفع ما يُشكل وهو ليس بسبب معارضته خلرب آخر
السيو(ت يف دفع ما يُشكل وهو ليس بس ب معارضته خلَب آالر مسلكني وةا:
سلمل ُّ
األول -مسلمل ِ
رد اخلَب مع كوعيهه علي فرض ص ته و وكه .ومن أمثلته:
قددال الس دديو(ت يف املس د لة التاس ددعة :مش ددكل م ددا ورد يف َّأولي ددة عم ددر ب ددن اخلع دداي  يف مج ددع
داود من (ريق اْلسنَّ :
عمر َس َل عدن آي ددة مدن كتداي فقيدل :كااد
ابن أيب َ
القرآن :إلوأالر ُ
إلأن َ
ِ
ِ
أول َمن مجعه يف املال فإل.
يوم
اليمامة .فقال :إ هلل وأ ََمَر جبم ِع القرآن فكان َ
مع فالن قُت َل َ
أول مددن َمجَ َعددهإل
دماد ُ ممقعد مدع وامل در ُاد بقولدده :إلفكددان َ
قددال –ر دده  -يف دفددع اإلُددكال :إلإسد ُ
أي :أُار جبمعهإل .)4
الثاين -مسلمل ق ول اخلَب مع أتويله وصرفه عن ظاهر  .ومن أمثلته:
 )1ااظر:
 )2ااظر:
 )3ااظر:
 )4ااظر:

ص.)19:
ص.)38:
ص.)47:
ص.)33:
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قال السيو(ت يف املس لة العشدرين :مشدكل مدا ورد ممدا اسدخ كالوكده مدن القدرآن الكدرم :إلقالد
دعات معلومد د
عائشددة :إلكددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات َُد ِدرحم َن فمُ ِسد ن مد د
دول
دس معلومددات فتددويف رسد ُ
ُ
.
َّ
داهر
ُ
وهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأُ مددن القددرآنإل روا الشددي ان .وقددد ككلمدوا يف قوهلددا :إلوهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأإل؛ فددإن ظد َ
ِ
بقالُ التالوو وليس كذلملإل.
ِ
داري الوفداو أو َّ
قدال –ر ده  -يف دفدع اإلُدكال :إلوأُعيدب َّ
أن الدتالوَو اُسد َ ح
رن املدر َاد :ق َ
كل ِ
يقرُتهاإل .)1
فتويف
الماس إُ بعد وفاوِ رسول
أيضا ومل يدَحدلُ ح ذلمل َّ
ُ
وبعء الماس َ
املطلب الثاني :منهجه يف دفع ما يُشكل وهو بسبب معارضته خلرب آخر
لدفع ما يوهم ظاهر التعارض بني المالوص الشرعية أربعة مسالمل عمدد مجهدور العلمدال وهدت
علي حسب الوكيب ا يت :اجلمع بني المالني املتعارضني فدإذا كعدذر اجلمدع و د أن أحددةا سدخ
لآلالددر؛ فإادده يالددار إ القددول ابلمسددخ فددإذا كعددذر يُل َ د ُ حيمئد ددذ إ الوعدديح فيُعمددل رحددد المالددني
ويددوك ا الددر وأال دريا إن مل يتيسددر ُددتل ممددا ذكددر فإادده جيددب علددي ا تهددد التوقددف عددن العمددل رحددد
المالددني حددد يت ددني لدده وعدده اْلددق فيهمددا .واإلمددام السدديو(ت يف دفددع مددا يددوهم ظدداهر التعددارض بددني
المالوص الشرعية قد أالذ بثال ة مسالمل؛ اجلمع والوعيح والمسخ.
فمن أمثلة أالذ مبسلمل اجلمع يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
قددال السدديو(ت يف املسد لة الثاايددة والعشدرين :مددوهم التعددارض بددني أحاديد أعظددم سددور القددرآن:
ِ
إلوُ كمايف أيضا بني ِ
كون الفادة أعظم ُّ ِ
أعظم السورإل.
السور وبني اْلدي ا الر أن ال قروَ ُ
َ
ِ
قال -ر ه  -يف دفع التعارض املوهمَّ :
إلألن املر َاد به ما عدا الفادة مدن ُّ
الس َدوِر الدو فُالدلَ ح
دج؛ إذ مل كش ددتمل س ددوروم عل ددي م ددا اُ ددتمل علي دده
وضد د ِربَ ح األمث د ُ
دام ُ
فيه ددا األحك د ُ
دال وأُقيمد د اْلُ َ د ُ
ولذلمل ُِ،ي إلفُسعاط القرآنإل .)2
ومن أمثلة أالذ مبسلمل الوعيح يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
قددال السدديو(ت يف املسد لة الثاايددة :مددوهم التعددارض بددني أحاديد وقد ادديول آيددة دويددل الق لددة:
إلآيدة دويددل الق لددة ففددت إلالالد ي نيإل مددن حدددي ابد ِن عمددر :إلبيممددا المدداس بق د د
دال يف صددالو الالد ح
ُ ُ
ُ
َُ َ
إذا أاتهددم د
آت فقددال :إن المد صددلي عليدده وسددلم قددد أُاحد ِيل عليدده الليلدةَ قددرآ من وقددد أ ُِمد َدر أن يَ حسددتق َل
 )1ااظر :ص.)60:
 )2ااظر :ص.)64:
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الق لةإل...
لكن يف إلالال ي نيإل عن الَبالَّ :
إلأن المد َّ  صدلَّي قَِ َدل بيد ِ املقددس سدتةَ عش َدر -أو سد عةَ
أول صدالود صدالَّها العال ُدر وصدلَّي معدده
عش َدرُ -ددهرا وكدان يدُ حع ِ ُدده أن ككدو َن قِحدلَتُدده قَِد َدل ال يد ِ وأادده ُ
دوم ف ددر َ رعددل ممددن ص دلَّي معدده فمد َّدر علددي أهددل مس د د وهددم راكعددون فقددال :أَ حُد َده ُد ابهلل لقددد
قد م
ِ
ِ
فداروا كما هدم قَِ َدل ال يد إل .فهدذا يقتضدت أ دا ايلد دارا بدني
صلَّحي ُ مع رسول  قَ َل الكع ة ُ
الظهر والعالرإل.
دح مبقتضددي
قددال -ر دده  -يف دفددع التعددارض املددوهم :إلقددال القاضددت عد ُ
دالل الدددين :إلواألرعد ُ
ألن قضددية أهد ِدل قُ د د
اُسد ِ
دال كاا د يف الال د ح وقُ ددالم قري ددة مددن املديمددة في عُد ُدد أن
دتدُل ايوُهلددا ابلليددل؛ َّ َ
أالد َدر ال يدا َن هلددم مددن العالددر إ الالد حإل .وقددال ابددن ح در :إلاألقددوز َّ
أن ايوَهلددا كددان
دول َّ 
يكدون رسد ُ
من هو داالل املديمة؛ وهدم بمدو
ارا واجلو ُ
عمر :أن اخلَب وصل وق العالر إ ح
اي عن حدي اب ِن َ
حار ددة ووصد َدل وقد َ الالد ح إ مد حدن هددو الددار املديمددة؛ وهددم بمددو عمددرِو بد ِن عددوف أهد ُدل ق ددال وقولدده:
دااي مددن إ(ددالة الليلددة علددي بعددء اليددوم املاضددت والددذي يليددهإل .قلد  :ويؤيددد
إلقددد أُادديل عليدده الليلددة إل لد م
دول  قاعد مد علدي املمدَب
هذا ما أالرعه
إلم َدرحر يومدا ورس ُ
ُّ
المسائت عن أيب سعيد بن ال ُدم َعلَّي قالَ :
 هدذ ا يدة :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ
أمر ف لس ُ فقرأ رسول
فقل  :لقد َ
حدث م
َ َّ
الظهرإل .)1
غ ممها
[ال قرو ]144:حد فَدَر َ
ايل فاللي َ
ومن أمثلة أالذ مبسلمل المسخ يف دفع ما يوهم ظاهر التعارض:
دعات معلومد د
قددال السدديو(ت يف املسد لة العشدرين :إلقالد عائشددة :كددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات
ُ
َُ ِرحم َن فمُ ِس ن د
وه َّن مما يدُ حقَرأُ من القرآنإل .روا الشدي ان وقدد
مس معلومات فتويف ُ
رسول ُ 
إلوهن مما يدُ حقَرأ إلَّ :
ظاهر بقالُ التالووِ وليس كذلملإل.
ككلموا يف قوهلاَّ :
فإن َ
داري الوفدداو أو َّ
قددال السدديو(ت يف دفعدده :إلوأُعيددب َّ
أن الددتالووَ اُ ِس د َ ح أيضددا ومل
رن امل در َاد :قد َ
كل ِ
يقرُتهاإل .)2
الماس إُ بعد وفاوِ رسول  فتويف
يدَحدلُ ح ذلمل َّ
ُ
وبعء الماس َ
املبحث الثالث :منهجه يف عرض األقوال اليت يوردها عند دفع ما يُشكل من مسائل علوم
القرآن
السيو(ت يف عرضه ل قوال الو يوردها عمد دفعه ملا يُشكل يف عدو أمور:
كظهر ممه ية ُّ
 )1ااظر :ص.)19:
 )2ااظر :ص.)60:
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أوُ -أاه ُ يقتالر علي قول واحد يف دفع ما يُشكل بل جتد يذكر أكثر ِمن قول .)1
اثايددا -اعتمددات يف الغالددب األعد ِدم بعدديِو القددول إ صدداح ه  )2أو يكددون العدديو م همددا كقولدده:

إلقال بعضهمإل  )3أو إلقال غري إل  )4أو إلوأعيب إل .)5
اثلثا -أاه ليس لرد قدل ل قدوال الدو يوردهدا يف دفدع مدا يُشدكل بدل لده ُ الدية اسدتقاللية
فت ددد خيت ددار الق ددول الد دراعح ممه ددا مرع ددا قول دده ابل دددليل  )6وجت ددد يس ددتدرك ويتعق ددب عل ددي كل ددمل

األقوال .)7

املبحث الرابع :مصادر السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن
مل يكتددف اإلمددام السدديو(ت مبددا عمددد مددن ملكددة علميددة يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم
القددرآن بددل اقددل مددن مالددادر متعددددو ومتموعددة ممهددا مالددادر رئيسددة ومالددادر يظددن القددار أادده اقددل
السدديو(ت مددن املالددادر الرئيسددة وس قتالددر يف هددذا امل د
ممهددا؛ وهددت يف اْلقيقددة مددذكورو أ مددال اقددل ُّ
علي ذكر املالادر الرئيسة وهت علي الم و ا يت:
 ) 1ااظر :املس لة الثااية :موهم التعارض بني أحادي وق ايول آية دويل الق لة واملس لة اخلامسة :موهم
التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
 ) 2ااظر :املس لة األو  :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكت واملدين واملس لة الثااية :موهم التعارض بني
أحادي وق ايول آية دويل الق لة.
واملس لة السادسة عشرو :مشكل ما ورد من إاكار ابن مسعود رضت عمه قرآاية الفادة واملعوذكني.
 )3ااظر :املس لة السابعة عشر :موهم التعارض بني أحادي رفع الالوت ابلقرالو واإلسرار جا.
 ) 4ااظر :املس لة األو  :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكت واملدين واملس لة السادسة :مشكل ما ورد يف
ايمن ايول القرآن الكرم واملس لة الثالثة والعشرون :مشكل ما ورد يف املقدار الذي بيمه الم من القرآن
ألص ابه.
 )5ااظر :املس لة الرابعة :ما يُ حستَ حش َكل علي ما ورد رن أول ما ايل من القرآن سورو اقرأ .املس لة العشرون:
َّاي املال ف.
مشكل ما ورد يف اسخ القرآن واملس لة الثاممة عشرو :مشكل كل ني عثمان رضت عمه ُكت َ
 )6ااظر :املس لة الثااية :موهم التعارض بني أحادي وق ايول آية دويل الق لة .واملس لة الثالثة :موهم
التعارض بني أحادي ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف أهله .واملس لة السابعة :مشكل
ما ورد يف حالر ايول القرآن علي الم صلي عليه وسلم مس آدت.
 )7ااظر :املس لة الثاممة :مشكل ما ورد يف َّأولية علت بن أيب (الب رضت عمه يف مجع القرآن .واملس لة
اْلادية والعشرين :مشكل ما ورد مما اسخ كالوكه دون حكمه من القرآن الكرم .واملس لة التاسعة عشرو:
َّاي املال ف.
مشكل عئة عائشة وابن ع اس -رضت عمهماُ -كت َ
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 )1إلفتح ال اري يف ُرم ص يح ال اريإل ُبن ح ر العسقالين.
السدديو(ت يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل
وهددذا املالدددر يدُعد ُّدد مددن أكثددر املالددادر الددو اقددل ممهددا ُّ
السديو(ت أ مدال كالمده يف دفدع اإلُدكال قدد
علوم القدرآن وكثدري مدن املالدادر والمقدوُت الدو يدذكرها ُّ
السيو(ت اقل ممها .)1
ذكرها اْلافا ابن ح ر مما جيعل القار يظن أن ُّ
 )2إلالَبهان يف علوم القرآنإل لليركشت.
 )3إلاملالاحفإل ُبن أَ حُتَةَ.
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل أليب بكر ابن األا اري.
َّ )4
 )5إلاُاتالار للقرآنإل أليب بكر ال اقالين.
 )6إلمواقع العلوم من مواقع الم ومإل جلالل الدين ال لقي .
اْلالار.
 )7إلالماسخ واملمسودإل ُبن َّ
 )8إلمشكل القرآنإل ُبن قتي ة.
 )9إلالوسيلة إ كشف العقيلةإل لعلم الدين الس اوي.
 )10إلاملالاحفإل أليب بكر بن أيب داود.
 )11إلاهلداية إ بلوغ المهايةإل ملكت بن أيب (الب.
 )12إلمفاكيح الغيبإل لف ر الدين الراايي.
 )13إلكفسري القرآن العظيمإل ُبن كثري الدمشقت.
 )14إلعامع ال يان عن أتويل آي القرآنإل أليب ععفر العَبي.
 )15إلُعب اإلميانإل أليب بكر ال يهقت.
 )16إلدُئل الم ووإل أليب بكر ال يهقت.
 )1ااظر :املس لة الرابعة عشرو واخلامسة عشرو والسادسة عشرو فقد ذكر يف دفع اإلُكال عدو اقوُت من
السيو(ت اقل ممها وإمنا اقلها من كالم ابن ح ر يف فتح ال اري وهت:
مالادر متموعة يظن القار أن ُّ
 )1الكواكد ددب الد دددراري يف ُد ددرم ص د د يح ال د دداري للكرمد دداين وقد ددارن مد ددع مد ددا ذكد ددر ابد ددن ح د ددر يف فد ددتح
ال اري .)48/9
 )2إلاملدُحعلم بفوائد مسلمإل للماايري وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)48/9
 )3إلالد د ُدمفهم مل ددا أُ ددكل م ددن كل دديص صد د يح مس ددلمإل للق ددر( وق ددارن م ددع م ددا ذك ددر اب ددن ح ددر يف ف ددتح
ال اري .)48/9
 )4إلا موس َُرِم الحمه َّذ ِ
يإل للمووي وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)742/8
ح َُ
 )5إلاملدُ َ لَّيإل ُبن حيم وقارن مع ما ذكر ابن ح ر يف فتح ال اري .)742/8
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املبحث اخلامس :أثر جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن فيمن جاء بعده
السيو(ت مكااة علمية عالية يتمتع جا يف عالر وقعر لذا ليس غري ا أن يكون جلهود يف
لإلمام ُّ
دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن أ مر واضح فيمن عال بعد من العلمال يف ُد العلوم
ع مدو يف ابجا واستشهد جا وليس من السهل استعراض كل الذين استفادوا من
فص
عهود إُ أاه أمكن كت ع بعضهم من الالل دراسة كلمل اجلهود وهم علي الم و ا يت:
 )1ابن ح ر اهليتمت ت974:ه) يف كتابه إلالفتاوز اْلديثيةإل .)1
 )2ابن عقيلة املكت ت1150:ه) يف كتابه إلاليددو واإلحسان يف علوم القرآنإل .)2
 )3حممود األلوست ت1270:ه) يف كفسري إلروم املعاين يف كفسري القرآن العظيم والس ع
املثاينإل .)3
 )4حممد امل اركفوري ت1353:ه) يف كتابه إلدفة األحوذي بشرم عامع الومذيإل .)4
 )5حممد بن ع د العظيم اليرقاين ت1367:ه) يف كتابه إلمماهل العرفان يف علوم القرآنإل .)5
وأالريا:
فكل َم حن أكي بعدهم من املعاصرين ممن كتب يف دفدع مدا يُشدكل مدن مسدائل علدوم القدرآن قدد
ُّ
السيو(ت يف هذا ال اي يف كتابه إلاإلكقانإل.
أفاد مما كت ه ُّ

 )1قارن ما ذكر ابن ح ر اهليتمت يف الفتاوز اْلديثية ص )169:مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة السادسة:
مشكل ما ورد يف ايمن ايول القرآن الكرم ص.)28:
 )2قارن ما ذكر ابن عقيلة يف اليددو واإلحسان يف علوم القرآن  )230/2مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة
الثااية والعشرين :موهم التعارض بني أحادي أعظم سور القرآن ص.)63:
 )3قارن ما ذكر األلوست يف كفسري  )23/1مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة العاُرو :مشكل ما ورد يف َّأولية
سامل مو أيب حذيفة رضت عمه يف مجع القرآن ص.)34:
 )4قارن ما ذكر امل اركفوري يف دفة األحوذي  )256/10مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة الثالثة :موهم
التعارض بني أحادي ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف أهله.
 )5قارن ما ذكر اليرقاين يف مماهل العرفان  )275/1مع ما ذكر السيو(ت يف املس لة السادسة عشرو :مشكل
ما ورد من إاكار ابن مسعود رضت عمه قرآاية الفادة واملعوذكني (ص.)44:
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الفصل الثاني :جهود السُّيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه
وفيه أربعة وعشرون مس لة:

اإلتقان يف علوم القرآن".

املسألة األوىل :مشكل ما ورد يف ضابط معرفة املكي واملدني.
اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
)1
داكم يف إلمسد د ددتدركهإل وال يهق د د ُّدت يف إلالد د دددُئلإل وال د د د َّدي ُار يف
ق د ددال ُّ
السد د دديو(ت  :إلأال د ددر اْلد د د ُ
ق ددال :إلم ددا ك ددان :ﱡﭐ ﲢ
إلمس ددمد إل م ددن (ري ددق األعم ددم ع ددن إب دراهيم ع ددن علقم دةَ ع ددن ع ددد
ﲣ ﲤ ﱠأُا د دديل ابملديم د ددة وم د ددا ك د ددان ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ ﭐ ﭐف مك د ددةإل  .)2وأالرع د دده أب د ددو ع ي د ددد يف
إلالفضائلإل عن علقمة مرسال .)3
وأالر عن ميمون بدن مهدران قدال :إلمدا كدان يف القدرآن :ﱡﭐ ﲌ ﲍﱠ أو :ﱡﱤ ﱥﱠ
مكت وما كان :ﱡﲢ ﲣﲤﱠ فإاه مدينإل .)4
فإاه ٌّ
قددال ابد ُدن ععيددة

)5

)1
يح و َّأمددا:
وابددن الفددرس وغريُةددا :إلهددو يف :ﱡﲢ ﲣ ﲤﱠ ص د م

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )81/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2أالرعه اْلاكم يف املستدرك - )20/3واللفا له -ومن (ريقه أالرعه ال يهقت يف دُئل الم وو )144/7
عن معاذ بن املثىن عن ىي بن معني عن وكيع بن اجلرام عن أبيه عن األعمم به .ويف إسماد اجلرام
بن مليح قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)138:إلصدوة يهمإل.
وأالرعه ال يار يف مسمد  )336/4عن حممد بن ع د امللمل الواسعت عن (لق بن غمام عن قيس بن الربيع
عن األعمم به حنو  .ويف إسماد قيس بن الربيع قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)457:إلصدوة
كغري ملا كَب وأدالل عليه ابمه ما ليس من حديثه ف دَّث بهإل.
 )3أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )367:عن أيب معاوية قال :حد ما من ،ع األعمم دث عن
إبراهيم عن علقمة قال :إلكل ُتل من القرآن ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤﱠ [ال قرو ]104 :فإاه أايل ابملديمة
وما كان ﱡﭐﱤ ﱥ ﱠ [األعراف ]158 :فإاه أايل مبكةإل.
وأالرعه الواحدي يف أس اي الميول ص )22:من (ريق ُع ة عن سفيان الثوري عن األعمم عن إبراهيم
عن علقمة فذكر مبثله .واأل ر ص ح إسماد ابن ح ر يف الع اي يف بيان األس اي .)240/1
 )4أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )367:عن علت بن مع د عن أيب املليح عن ميمون بن مهران به.
واأل ر رعال إسماد قات؛ إُ أاه ممقعع.
اْلق بن َغالب بن ع ِعيَّة اواريب األادلست الغر (ت ال َق ِ
اضت صاحب =
 )5ابن ععية هو :أبو حممد ع د ح
َ
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ﱡﲌﲍﱠ فقد ميت يف املدينإل

.)2

)3
الماس علي َّ
أن إلالمسدالإل مدايدة وأوُهلدا:
ابن اْلَ َّ
وقال ُ
الار  :إل ...وقد اكفق ُ
وعلي َّ
أن إلاْلجإل مكية؛ وفيها :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ [اْلج]77:إل .)4

ﱡﭐﲌ ﲍﱠ

دول إن أالددذ علددي إ(القدده فيدده اظد مدر؛ فددإن سددورو ال قددرو مدايددة وفيهددا:
وقددال غددري  :)5إلهددذا القد ُ
ﱡﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ [ال ق د درو ]21:ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [ال قد ددرو]168:
وسورو المسال مداية وأوُهلا :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠإل .)6

= كفسري إلاورر الوعيي يف كفسري الكتاي العيييإل ت541:هد) .ااظر ( :قات املفسرين .)266/1
 ) 1ابن الفرس هو :أبو حممد ع د املمعم حممد بن ع د الرحيم األاالاري اخليرعت صاحب كتاي إلأحكام
القرآنإل أصابه فاجل والدر كغري حفظه ق ل موكه بعامني فوك األالذ عمه .ت597:ه) .ااظر :سري أعالم
الم الل .)464/21
 )2ااظر :اورر الوعيي  )105/1وأحكام القرآن ُبن الفرس .)37/1
اْلالارإل
 )3هو أبو اْلسن َعلت بن ُحمَ َّمد بن ُحمَ َّمد بن إبراهيم اخليرعت اإلُ يلت الفاست الح َم حعُروف بدإلابن َّ
َكا َن إِماما فَاضال كثري التالميف ِيف أُصول الح ِف حقه وصمَّف كتااب ِيف إلالم ِ
َّاسخ واملمسودإل ت611:ه) .ااظر:
َ
الوايف ابلوفيات  )83/22واألعالم .)330/4
 )4كتابه إلالماسخ واملمسودإل مفقود وقد ذكر السيو(ت يف مقدمة اإلكقان من الكتب الو استفاد ممها يف أتليفه
لإلكقان.
 )5وهو اليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)190/1
 )6وعه اإلُكال :ظاهر ا اثر الو أوردها السيو(ت عن ابن مسعود رضت عمه وعلقمة وميمون بن مهران
ُّ
كدل علي أن ما صدر يف القرآن بلفا ﱡﲌ ﲍﱠ؛ فهو مكت وما صدر بلفا ﱡﭐ ﲢ ﲣ
ﲤﱠ؛ فهو مدين .لكن يشكل علي هذا أن هماك سورا مداية فيها ﱡﲌ ﲍﱠ كد :سورو ال قرو
والمسال وهماك سور مكية وفيها ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤﱠ كد :سورو اْلج مما يوهم الالف ظاهر ا اثر
املروية عن ابن مسعود رضت عمه وعلقمة وميمون بن مهران .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر
يف الع اي  )243/1والشربي يف كفسري السرا املمري  )31/1واليرقاين يف مماهل العرفان .)194/1
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جهود ُّ

اثايا– دفع اإلُكال:
الار :إلقد اعتىن املتشاغلون ابلمسخ جذا اْلدي واعتمددو
السيو(ت  :)1إلوقال ابن اْلَ َّ
قال ُّ
ض حع ِفه...إل .)2
علي َ
 ...وق ددال مك د ٌّدت  :)3إله ددذا إمن ددا ه ددو يف األكث ددر ول دديس بع د ددام ويف كث ددري م ددن الس ددور املكي ددة:
ﱡﲢ ﲣ ﲤ ﱠإل .)4
وقال غريُ  :)5إلاألقري َحلُه علي أاه
العاي املقالود به -أو ُع ُّل املقالود به -أه ُدل مكدةَ
م
أو املديمةإل .)6
)7
دول
فم َسدلَّم وإن كددان السد ب فيدده حالد َ
وقددال القاضددت  :إلإن كددان الرعددوسُ يف هددذا إ المقد ِدل ُ
دعيف إذ جي د دواي العد دداي املد ددؤممني بالد ددفتهم واب،ه د ددم
املد ددؤممني ابملديمد ددة علد ددي الكثد ددرو دون مكد ددة فض د د م
ِ
وعمسددهم ويدُدؤمر غددريُ املددؤممني ابلع ددادو كمددا يدُدؤمر املؤممددون ابُسددتمرار عليهددا واُايددد ممهدداإل .اقلدده
اإلمام ف ر الدين يف كفسري )8إل .)9

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )81/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2كتابه إلالماسخ واملمسودإل مفقود وقد ذكر السيو(ت يف مقدمة اإلكقان من الكتب الو استفاد ممها يف أتليفه
لإلكقان.
 ) 3مكت هو :أبو حممد مكت بن أيب (الب و بن حممد بن خمتار القيست القريواين القر( صاحب
كفسري إل اهلداية إ بلوغ المهاية إل ت437:ه) .ااظر :وفيات األعيان .)274/5
 )4ااظر :كفسري اهلداية إ بلوغ المهاية .)182/1
 )5وهو اليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)191/1
 )6وبه قال :الواحدي يف أس اي الميول ص.)22:
 )7مل أكوصل إ معرفته.
 )8ااظر :كفسري ف ر الدين الراايي .)75/2
حممد بن عمر بن اْلسني القرُت ال كري العَبستاين املعروف بدإلابن
وف ر الدين هو :أبو ع د
اخلعيبإل كان يتوقد ذكال ااتشرت كواليفه يف ال الد ُرقا وغراب ممها :إلكفسري القرآن الكرمإل مجع فيه كل
غريب وغري ة وهو ك ري عدا لكمه مل يكمله قد بدت ممه يف كواليفه بالد وعظائم وس ر واحنرافات عن
السمة و يعفو عمه فإاه كويف علي (ريقة يدو و يتو السرائر ت606:ه) .ااظر :وفيات
األعيان  )249/4وسري أعالم الم الل .)500/21
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكِرت يف دفعه.
 )9والذي َّ
يوع ُح َّ

- 130 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

املسألة الثانية :موهم التعارض بني أحاديث وقت نزول آية حتويل القبلة.
اص التعارض املوهم:
أوُ– ُّ
)1
ِ
داس
م
ال
دا
م
إلبيم
:
در
م
ع
ن
د
ب
ا
حدي
من
نيإل
ي
إلالال
ففت
لة
الق
دويل
ة
إلآي
:
السيو(ت
قال ُّ
ُ
ُ
ُ
ََ
بق د د
دال يف صددالو الال د ح إذا أاتهددم د
آت فقددال :إن الم د صددلي عليدده وسددلم قددد أُاحد ِيل عليدده الليل دةَ
ُ
قرآ من وقد أ ُِمَر أن يَ حستق َل الق لةإل .)2
مسلم عن أاسَّ :
إلأن الم َّ صلي عليده وسدلم كدان يالدلت حندو بيد ِ املقددس فميلد :
وروز م
ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [ال ق ددرو ]144:ا ي ددة فم د َّدر رع د مدل م ددن بد د َس ددلِمةَ وه ددم رك ددوسم يف
الق لةَ قد حولَ فمالُوا كلُّهم حنو ِ
إن ِ
صالو الف ر وقد صلَّوا ركعة فمادز :أُ َّ
الق لةإل .)3
ُ ح
َ
لكددن يف إلالال د ي نيإل عددن ال دَبالَّ :
إلأن الم د َّ صددلي عليدده وسددلم ص دلَّي قَِد َدل بي د ِ املقدددس
أول صدالود صدالَّها
عشرُ -هرا وكان يدُ حع ِ ُه أن ككدو َن قِحدلَتُده قَِ َدل ال يد ِ وأاده ُ
عشر -أو س عةَ َ
ستةَ َ
دوم ف ددر َ رعددل ممددن صدلَّي معدده فمد َّدر علددي أهددل مسد د وهددم راكعددون فقددال:
العالد ُدر وصدلَّي معدده قد م
ِ
ِ
دداروا كمدا هدم قَِ َدل ال يد إل  .)4فهدذا يقتضدت
أَ حُ َه ُد ابهلل لقد صلَّحي ُ مع رسدول  قَ َدل الكع دة ف ُ
أ ا ايل ارا بني الظهر والعالرإل .)5
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)7
ِ
اُستدُل ايوُهلا ابلليدل؛
األرعح مبقتضي
السيو(ت  :)6إلقال القاضت ُ
قال ُّ
عالل الدين  :إلو ُ

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )96/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4490 4488 403 :ومسلم يف ص ي ه م.)526 :
 )3أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)527 :
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4486 399 40 :ومسلم يف ص ي ه م.)525 :
 )5وعه التعارض يت ني من الالل :أن ظاهر حديثت ابن عمر وأاس رضت عمهم يفيدان أن ايول آية دويل
الق لة يف الليل مما يوهم كعارضه مع حدي الَبال بن عاايي الذي يفيد ايوهلا ارا .وقد أُار إ هذا
التعارض :القر( يف كفسري  )148/2وال لقي يف مواقع العلوم من مواقع الم وم ص )42:وابن ح ر
يف فتح ال اري .)506/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )96/1الموس األول :يف معرفة املكت واملدين.
عالل الدين هو :أبو الفضل عالل الدين ع د الر ن بن عمر بن رسالن الكماين العسقالين
 )7القاضت ُ
األصل ال لقي املالري من علمال اْلدي مبالر ااته إليه ردسة الفتوز بعد وفاو أبيه وويل القضال
ابلددر املالرية إ أن مات صاحب كتاي إلمواقع العلوم من مواقع الم ومإل يف علوم القرآن =
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ألن قضددية أهد ِدل قُ د د
دول
دال كااد يف الالد ح وقُ ددالم قري ددة مددن املديمددة في عُد ُدد أن يكددون رسد ُ
َّ َ
عليه وسلم أ َّالَر ال يا َن هلم من العالر إ الال حإل .)1
اي عددن حدددي ابد ِن عمد َدرَّ :
وقددال ابددن ح ددر  :)2إلاألقددوز َّ
أن اخلددَب
أن ايوَهلددا كددان ددارا واجلدو ُ
ووصل وق َ الالد ح إ َم حدن هدو الدار
وصل وق العالر إ َم حن هو داالل املديمة؛ وهم بمو حار ة
َ
ِ
دااي مدن إ(دالة الليلدة علدي
أهل ق ال وقوله :إلقد أُايل عليه الليلدةإل ل م
املديمة؛ وهم بمو عمرو ب ِن عوف ُ
بعء اليوم املاضت والذي يليهإل .)3
دول
إلمد َدرحر يومددا ورسد ُ
قل د  :ويؤيددد هددذا مددا أالرعدده المسد ُّ
دائت عددن أيب سددعيد بددن ال د ُدم َعلَّي قددالَ :
أمر ف لس ُ فقرأ رسدول صدلي عليده وسدلم هدذ
 قاع مد علي املمَب فقل  :لقد َ
حدث م
ديل فال د د د د دلَّي
غ ممه د د د ددا ا د د د د َ
ا ي د د د ددة :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ [ال ق د د د ددرو ]144:ح د د د ددد فَد د د د د َدر َ
الظهرإل )4إل .)5
َ
صددلي

= ت824:ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )282/1واألعالم لليركلت .)320/3
 )1ااظر :مواقع العلوم من مواقع الم وم ص.)43:
 )2ابن ح ر هو :أبو الفضل ُهاي الدين أ د بن علت بن حممد الكماين العسقالين املشهور بد إلابن
آابئِِه -من أئمة العلم والتاريخ أصله من عسقالن بفلسعني ومولد ووفاكه
َح َ رإل َ -وُه َو لقب لَعء َ
ابلقاهرو ولع ابألدي والشعر أق ل علي اْلدي أص ح حافا اإلسالم يف عالر ويل قضال مالر مرات
اعتيل أما كالاايفه فكثريو عليلة ممها :إلُرم ص يح اإلمام ال اريإل ت852:ه) .ااظر :الضول
الالمع  )36/2واألعالم لليركلت .)178/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)506/1
 )4أالرعه المسائت يف السمن الكَبز  17/10م )10937:والعَباين يف املع م الك ري  )303/22كالةا
من (ريق مروان بن عثمان عن ع يد بن حمني عن أيب سعيد بن املعلي به .ويف إسماد مروان بن عثمان
بن أيب سعيد بن املعلي؛ وهو ضعيف .ااظر :التقريب .)6572
لدي أاه ُ كعارض يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه والو أرع ها عواي اْلافا
 )5والذي َّ
يوع ُح َّ
ابن ح ر.
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املسألة الثالثة :موهم التعارض بني أحاديث نزول الوحي على النيب  وهو يف أهله.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
السدديو(ت  :)1إلففددت الال د يح :أ ددا ايل د  )2وقددد بقددت مددن الليددل لثدُده وهددو  عمددد أُم
قددال ُّ

َسلَ َمةَ .)3
ِ
دوحت
اجلمع بني هدذا وقولِده صدلي عليده وسدلم يف حدق عائشدةَ :إلمدا ا َ
َو ح
استُ حشك َل ُ
ديل عل َّدت ال ُ
يف فرا ِ امرأود غ ِريهاإل )4إل .)5
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)6
دالل الدددين :إلولعد َّدل هدذا كددان ق ددل القالد ِ
دوحت
د
ل
ا
ديل
د
ا
دو
د
ل
ا
دة
د
ع
دت
د
ض
القا
دال
د
ق
إل
:
السدديو(ت
َ
ُ
قددال ُّ
ُ
فيها يف فرا أُم َسلَ َمةَإل )7إل.
ِ
ت مبا يُؤالدذ ممده اجلدواي الدذي أحس ُدن مدن هدذا فدروز أبدو يعلدي يف إلمسدمد إل عدن
قل  :ظَف حر ُ
ديل عليده وهدو يف أهلده فيمالدرفون
دوحت لَيم ُ
عائشة قال  :إلأُععيد كسدعاإل اْلددي وفيده :إلوإن كدان ال ُ
ديل علي دده وأ مع دده يف ْلافد ددهإل  .)8وعل ددي ه ددذا ُ معارض د دةَ ب ددني اْل ددديثني كمد ددا ُ
عم دده وإن ك ددان لَيم د ُ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )103/1الموس اخلامس :الفراُت والمومت.
 )2يقالد جا :آية الثال ة الذين اللفوا .ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
 )3أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )4677:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه م )2769:عن كعب بن
مالمل رضت عمه -وهو أحد الثال ة الذين كيب عليهم -وفيه :إلف ايل كوبتما علي ا يه صلي عليه
وسلم حني بقت الثل ا الر من الليل ورسول صلي عليه وسلم عمد أم سلمة...إل.
 )4عيل من حدي أالرعه ال اري يف ص ي ه م )3775 2581:عن عائشة رضت عمها.
 )5وعه التعا رض يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد ايول الوحت علي الم صلي عليه وسلم
وهو يف دار أُِم سلمة مما يوهم كعارضه مع اْلدي الثاين الذي يفيد اقتالار ايول الوحت علي الم صلي
عليه وسلم وهو يف دار عائشة .وقد أُار إ اإلُكال :الع اوي يف مشكل ا اثر )291/1
وامل اركفوري يف دفة األحوذي .)256/10
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)103/1
 )7ااظر :مواقع العلوم من مواقع الم وم جلالل الدين ال لقي ص.)48:
 )8أالرعه أبو يعلي املوصلت يف مسمد  )90/8والعَباين يف املع م الك ري  )30/23كالةا من (ريق علت
بن اييد بن عدعان عن عدَّكه عن عائشة .واْلدي إسماد ضعيف؛ فيه علت بن اييد بن عدعان؛ ضعَّفه
ابن ح ر يف كقريب التهذيب ر )4734:وجلهالة عدَّو علت بن اييد بن عدعان.
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خيفيإل .)1

املسألة الرابعة :ما يُسْتَشْكَل على ما ورد بأن أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)2
ديل حددي م آالدر :روز الشدي ان عدن عائشدة قالد َّ :
إلإن
إلووَرَد يف َّأوِل ما ا َ
قال ُّ
السيو(ت َ :
)3
ِ
ِ
ديل
داس إ اإلسددالم اد َ
َّأو َل مددا اد َ
ديل سددوروم مددن ال د ُدم َف َّ
الل فيهددا ذ حكد ُدر اجلمددة والمددار حددد إذا اثي المد ُ
اْلالل واْلرامإل .)4
ُ
استُ حش ِك َل هذا َّ :)5
ايل إلاقرأإل  )6وليس فيها ِذ حك ُر اجلمة والمارإل.
رن َّأو َل ما َ
وقد ح
 )1وهماك وعه آالر يف دفع التعارض غري ما ذُكر قال به الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  :)293/1وهو
التفريق بني ايول الوحت يف الدار وايوله يف الل اف فاْلدي األول أالَب أن كوبة كعب وصاح يه ايل
علي الم صلي عليه وسلم وهو يف بي أم سلمة ويف ليلتها دون ذكر ايول الوحت يف فراُها ويف
اْلدي الثاين فيه اافراد عائشة رضت عمها بميول الوحت علي الم صلي عليه وسلم وهو يف فراُها
لدي أاه
دون غريها من اسال الم صلي عليه وسلم عليه وليس ذلمل يف اْلدي األول .والذي َّ
يوع ُح َّ
ُ كعارض يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه والو أرع ها عواي الع اوي.
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )110/1الموس السابع :معرفة أول ما ايل.
 )3أي :رعع .ااظر :لسان العري  )243/1مادو إل ويإل.
 )4عيل من حدي أالرعه ال اري يف ص ي ه م .)4993:ومل أعثر عليه يف ص يح مسلم.
 )5استشكله اْلافا ابن ح ر يف فتح ال اري .)40/9
 )6وبه قال :مجهور العلمال .ااظر :كفسري ابن كثري  )271/8وكفسري الشوكاين .)570/5
وعمدددهتم يف ذلددمل حدددي أالرعدده ال دداري يف صد ي ه م- )3:واللفددا لدده -ومسددلم يف صد ي ه م)252:
عددن عائشددة رضددت عمهددا أ ددا قالد  :إلأول مددا بددد بدده رسددول صددلي عليدده وسددلم مددن الددوحت الددرتد
ِ
ب إليه اخلالل وكان خيلو بغار حرال
الالاْلة يف الموم فكان ُ يرز رتد إُ عالت مثل فلق الال ح ُح َ
فيت م د فيدده ...حددد عددال اْلددق وهددو يف غددار ح درال ف ددال امللددمل فقددال :اق درأ قددال :مددا أ بقددار قددال:
ف الذين فَدغَعَِّ حد بل م اجلهد أرسل فقال :اقرأ قلد  :مدا أ بقدار ف الدذين فَدغَعدَّ ِ الثاايدة حدد
بل م اجلهد أرسل فقال :اقرأ فقل  :ما أ بقدار ف الدذين فَدغَعدَّ ِ الثالثدة أرسدل فقدال :ﱡﭐﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ [العلق]3-1:إل فرعع جا رسول
صلي عليه وسلم يرعف فؤاد فدالل علي الدجية بم الويلد رضت عمها فقالَ :ايِملُ ِوين َايِملُ ِوين
 ...اْلدي إل.
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اثايا -دفع اإلُكال:

أبن ِ
قال السيوطي(" :)1وأُجيب(َّ :)2
اد سورةُ َّ
املدثر،
"م ْن" مقدرهٌ ،أيِ :م ْن َّأوِل ما نزل ،أو املر ُ
نزل بعد ِ
نزل قبل نزول بقيَّ ِة
آخرها َ
أول ما َ
فإهنا ُ
فرتة الوحي ،ويف آخرها ِذ ْك ُر اجلنة والنارَّ ،
فلعل َ
"اقرأ""(.)3
املسألة اخلامسة :مُشكل آخر ما نزل من القرآن الكريم
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :موهم التعارض بني اآلثار املروية يف آخر ما نزل من القرآن الكريم
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
)4
ِ
ِ
د
إلآالدر آي ددة ايلد  :ﱡﱁ
قدال ُّ
السديو(ت  :إلروز الشدي ان عددن الدَبال بدن عداايي قددالُ :
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ [المسالِ ]176:
وآال ُر سورود ايل برالوُإل .)5
إلآالر د
ِ
اري عن اب ِن ع د
آية ايل آيةُ الرابإل .)6
وأالر ال ُّ
اس قالُ :
)7

واملدر ُاد جدا قولُده كعدا :

عمر مثله
وروز ال ُّ
يهقت عن َ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [ال قرو... ]278:
إلآالدر ُ د
ِ
ديل مدن القدرآن :ﱡﭐﳆ
وأالر
دتل ا َ
ُّ
المسائت من (ريق عكرمة عن ابن ع اس قدالُ :
ﱡﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن .)110/1
 )2ااظر :فتح ال اري .)40/9
 )3وهماك وعه آالر يف دفع اإلُكال غري ما ذُكر قال به ابن كثري يف كفسري  :)48/1إل تمل أ ا أرادت اسم
ددي أاده ُ إُدكال يف املسد لة؛ ل عوبدة الدو
عمس لسور املفالل الدو فيهدا الوعدد والوعيددإل .والدذي ي َّ
دوع ُح ل َّ
ذكرت يف دفعه.
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)114/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )5أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4605:ومسلم يف ص ي ه م.)1618:
 )6أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4544:
 )7أالرع دده ال يهق ددت يف دُئ ددل الم ددوو  .)138/7وأالرع دده أ ددد يف املس ددمد  )425 361/1واب ددن ماع دده يف
السددمن م ) 2276:كلهددم مددن (ريددق ابددن أيب عروبددة عددن قت ددادو عددن سددعيد بددن املسدديب عددن عمددر ب ددن
اخلعاي .قال حمققو مسمد أ د :إلإلحسن رعاله قدات رعدال الشدي ني سدعيد بدن املسديب أدرك عمدر ومل
يسمع ممه و ىي  -وهو ابن سعيد القعان ، -ع من سعيد بن أيب عروبة ق ل اُالتالطإل.
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ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ [ال قرو ]281:ا يةإل ...)1
وأالددر ابددن أيب حدداب عددن سددعيد بددن ع ددري قددالِ :
ديل مددن القددرآن كلدده :ﱡﭐ ﳆ ﳇ
إلآالد ُدر مددا اد َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ [ال قرو ]281:ا ية وعا الم ُّ صلي عليه وسلم بعدد اديول هدذ ا يدة كس َدع
د
يوم اُ مني لليلتني اللَتا ِم حن ربيع األولإل .)2
ليال مات َ
ابن عري در مثله عن ابن عريج .)3
وأالر ُ
وأالد ددر مد ددن (ريد ددق ععيَّد ددة عد ددن أيب سد د د
دعيد قد ددالِ :
إلآالد ددر آيد د ددة ايل د د  :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ
ُ
ا يةإل .)4
د
ِ
إلآالددر القد ِ
د
درآن عهدددا ابلعددر آيدةُ الدراب
وأالددر أبددو ع يددد يف إلالفضددائلإل عددن ابددن ُددهاي قددالُ :
وآيةُ الدَّينإل .)5
ددث الق ِ
وأالر ابن عري در من (ري ِدق ابدن ُ د
دهاي عدن سدعيد بدن املسدي ِ
ب :إلأاَّده بدَلَغَده َّ
درآن
أن أح َ
ُ
)6
يح اإلسماد.-
مرسل ص ُ
عهدا ابلعر آيةُ الدَّينإل  - .م
ِ
إلآالدر آي ددة ايلد  :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
 ...ويف إلاملستدركإل عدن أُيب بدن كعدب قدالُ :
ﲠ ﱠ [التوبة ]128:إ آالر السوروإل .)7
 )1أالرع د د د دده المس د د د ددائت يف الس د د د ددمن الك د د د ددَبز  )39 40/10والعد د د د دَباين يف الك د د د ددري  )371/11والع د د د ددَبي يف
كفسددري  )67/5كلهددم مددن (ريددق عكرمددة عددن ابددن ع دداس بدده .واأل ددر صد َّ ح إسددماد الشدديخ أ ددد ُدداكر يف
دقيقه كفسري العَبي .)40/6
 )2أالرعه ابن أيب حاب يف كفسري  )554/2من (ريق ابن هليعة عن ععال بن ديمار عن ابن ع ري مثله.
واأل ر إسماد مرسل وفيه أيضا ابن هليعة االتلط بعد احواة كت ه .ااظر :كقريب التهذيب ر.)3563:
ابن
 )3أالرعه ابن عرير يف كفسري  )68/5من (ريق ابن عريج عن ابن ع اس -رضت عمهما .-قال ُ
يال وبدا يوم َّ ِ
إن المَِّ َّ  مك َ بدع َدها كِسع لَ د
يوم ِاُ حدمَ ح ِ
ُعَريحج :إليقولونَّ :
نيإل.
َح
الس ومات َ
َ َ
َ
 )4مل أقف عليه يف كفسري ابن عرير العَبي .وذكر بماله اْلافا ابن كثري يف كفسري  )721/1ومل يمس ه
ولعل السيو(ت اقله من اْلافا ابن كثري.
ألحد َّ
اَّلل بن صالِ دح وابن بُ َك حدري ع ِن اللَّحي ِ َعن َع ِق ديل َع ِن ابح ِن
 )5أالرعه يف فضائل القرآن ص )369:عن ع د َّ
ُِه د
اي.
َ
 )6أالرعه ابن عرير يف كفسري  )68/5من (ريق ابن املسيَّب به.
 )7أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )368/2وع د بن اإلمام أ د يف ايوائد علي املسمد  )42/35والعَباين
يف املع م الك ري  )199/1كلهم من (ريق ُع ة عن علت بن اييد عن يوسف بن مهران عن ابن =
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اس قالِ :
 ...وأالر مسلم عن اب ِن ع د
إلآال ُر سورود ايلد :
ﱠ [المالر]1:إل .)1
الومذي واْلاكم عدن عائشدةَ قالد ِ :
إلآال ُدر سدورود ايلد املائددوُ فمدا َو َعد حد ُب فيهدا ِم حدن
وأالر
ُّ
ُ
د
حالل فاسحت ِ لُّو إل اْلدي .)2
وأخرجا أيضاً عن عبد هللا بن عمرو ،قاالِ :
"آخ ُار ساورةز نزلار ساورةُ املائادة ،والتات "(.)3
قل ُ  :يع  :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [المالر.]1:
ويف حدي عثما َن املشهور :إلبرالو ِم حن آالر القرآن ايوُإل .)1 )4
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

= ع اس عن أيب بن كعب فذكر مبثله .ويف إسماد علت بن اييد بن عدعان ضعَّفه ابن ح ر يف التقريب
ر.)4734:
وأالرعه ع د بن اإلمام أ د يف ايوائد علي املسمد  )149/35وابن أيب داود يف املالاحف ص)112:
وابن أيب حاب يف كفسري  ) 1919/6كلهم من (ريق أيب ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية
عن أيب بن كعب فذكر معوُ .وأورد ابن كثري يف كفسري  )243/4وقال :إلغريبإل واأل ر ضعَّف
إسماد حمققو املسمد.
الضريس يف فضائل القرآن ص )73:عن عَّاس بن الحولِ ِ
يد عن يَِييد عن َسعيد َع حن قتادو عن
وأالرعه ابن ُّ
ح َ
ُيب بحن َك حع د
ب فذكر بم و .
ح
اْلَ َس ِن عن أ ََّ
واأل ر مب موس (رقه إسماد حسن قال حمققو مسمد اإلمام أ د  :)42/35إلأ ر حسن  ...قد عال من (ريق
آالر رعاله قات لكمه ممقعع فيت سن بهإل.
 )1أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)3024:
 )2أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )340/2وأ د يف املسمد  )353/42والمسائت يف السمن الكَبز
 )97/10كلهم من (ريق معاوية بن صاا عن أيب الياهرية عن ع ري بن افري عن عائشة فذكركه مبثله.
قال حمققو املسمد :إلإسماد ص يح رعاله قات رعال الال يحإل.
 )3أالرعه الومذي يف السمن م )3063:واْلاكم يف املستدرك - )340/2بدون قوله :إلوالفتحإل -ومن
ي عن
(ريقه أالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )278/7كلهم عن ع د بن وهب عن ُحيَ دت الح َم َعافِ ِر ُّ
أيب ع د الر ن اْلُُلِ ِت عن ع د بن عمرو فذكر مبثله .واأل ر إسماد ضعيف .ااظر :ضعيف سمن
الومذي ل ل اين ص.)373:
 )4أالرعه أ د يف املسمد  )459/1والومذي يف السمن م )3086:وأبو داود يف السمن م)786:
والعَبي يف كفسري  )98/1كلهم من (ريق عوف عن يييد الفارست عن ابن ع اس قال :قُد حل ُ لِعثحما َن
بح ِن َعفَّا َن :ما ََلَ ُك حم أَ حن َع َم حد ُحب إِ َ األَاحد َف ِال َوِه َت ِم َن املثَ ِاين َوإِ َ بدََرالَوم َوِه َت ِم َن املئِ َني فَد َقَراحدتُ حم بدَحيدمَد ُه َما َوَملح =
َ
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اثايا -دفع التعارض املوهم:
السدديو(ت مسددلمل اجلمددع يف دفددع مددا ظدداهر التعددارض بددني ا اثر املرويددة يف آالددر مددا ادديل
دلمل ُّ
سد َ
من القرآن الكرم وذكر فيه عوابني؛ عوااب الاصا بد عء ا اثر املتعارضدة وعدوااب عامدا يشدمل مجيدع
ا اثر املتعارضة:
أوُ  -اجل دواي اخل دداص ب د عء ا اثر املتعارض ددة يف آالددر م ددا ا دديل :آي د ِدة ال دراب ﱡﭐ ﳆ ﳇﱠ
وآية الدَّين فقال -ر ده  )2 -إلقلد  :وُ ممافدا َو عمددي بدني هدذ الدرو ِ
ِ
ادت يف آي ِدة الدراب ﱡﭐ ﳆ
ﳇ ﱠ وآيد دةُ ال دددَّين؛ ألن الظ دداهر أ ددا ايلد د ُدفحد َع ددة واح دددو كوكي ه ددا يف املالد د ف؛ وأل َّ ددا يف قال د ددة
دول ال دَب ِ
ِ
واحدددود ف د الَب كددلٌّ عددن بعد ِ
ال :إلآالددر مددا ادديل :ﱡﭐ
يح .وقد ُ
دء مددا اد َ
ديل رادده آالد مدر وذلددمل ص د م
ُ
ﱁ ﱠإل أي :يف ُد د ن الفد درائء .وق ددال اب ددن ح ددر يف إلُ ددرم ال دداريإل :إل(ري د ُدق اجلم ددع ب ددني
أن هذ ا يةَ هت التام ا ِ
القولني يف ِ
آية الراب ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﱠَّ :
دت املميل ِدة يف الدراب؛ إذ هدت مععوفدةم
ُ
أن كددال ممهمددا ِ
ديهن ويد د مع بددني ذلددمل وبددني قد ِ
دول ال دَبال؛ رن ا يتددني َايلَتددا مجيعددا فيالد ُددة َّ
آالد مدر
علد َّ ُ ح َ ُ
ِ
دالف آي ِدة
ابلمس ة لِما عداةا .وُ تمل :أن ككون ا ِال ِريَّةُ يف آية المسال مقيددو مبدا يتعلدق ابملواريد
دح؛ ملدا يف آيدة ال قدروِ مدن اإلُدارو إ معدىن الوفداوِ الد ُدم حستَد حل ِيَم ِة خلامتدة
عكسده و ُ
األول أرع ُ
ال قرو وُ تمل ُ
الميولإل  )3ااتهيإل.
اثايا  -اجلواي العام عن مجيع ا اثر املتعارضة يف آالر ما ايل

)5
صد َّ
إل ...قال ال يهق ُّدت ُ :
إلجيمدع بدني هدذ اُالتالفدات -إن َ

فقال -ر ه :)4 -
ح َّ -
رن ك َّدل واح ددد أعداي مبدا

ِ
= كَ حكتد وا بديدمدهما سعحر بِس ِم َِّ
الر ح ِن َّ ِ
ال
مل؟ فَد َق َ
وها ِيف َّ
السح ِع العَُّوِل َما ََلَ ُك حم َعلَي ذَل َ
الرحي ِم َوَو َ
اَّلل َّ َ
ض حعتُ ُم َ
ُ ُ َح َ ُ َ َ َ ح
ُعثح َما ُن :فذكر معوُ .واأل ر ضعَّف إسماد األل اين يف ضعيف سمن الومذي ص )381:والشيخ أ د
ُاكر يف دقيقه كفسري العَبي .)102/1
 ) 1ااظر :حكاية موهم التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن الكرم يف :كشف املشكل من
حدي الال ي ني ُبن اجلوايي  )418/2ودُئل الم وو لل يهقت  )136/7واُاتالار للقرآن لل اقالين
 )245/1والماسخ واملمسود للم اس ص )358:وكفسري ابن كثري  )208/5وفتح ال اري ُبن ح ر
 )205/8وكفسري األلوست .)54/2
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )115/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )3ااظر :فتح ال اري .)205/8
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )5ال يهقت هو :أبو بكر أ د بن اْلسني بن علت ال يهقت اخلسروعردي الشافعت؛ والسروعرد :من قرز بيهق =
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)2
)1
َّ
دَب عددن آالددر مددا
د
ال
أ
دمهم
د
م
دال
د
ك
أن
دل:
د
م
ت
إل...
:
دارإل
د
ال
إلاُات
يف
در
د
ك
ب
دو
د
ب
أ
دت
د
ض
القا
دال
د
ق
و
.
عمددد إل
ُ
َ
،عدده مددن الم د  يف اليددوم الددذي مددات فيدده أو ق د َدل مرض ده بقليددل وغددريُ ،ددع ممدده بعددد ذلددمل وإن مل
يَ حس َم حعه هو.
وَ تمل أيضدا :أ حن كَمد ِيَل ا يدة الدو هدت آالدر آيدة كالهدا الرسدول صدلي عليده وسدلم مدع آدت
آالر ما ايل يف الوكيبإل ااتهيإل .)3
ايل معها فيُد حؤَم ُر برسم ما ايل معها بعد رسم كلمل فيُظَ ُّن أاه ُ

= بميسابور ،ع من :أيب ع د اْلاكم اْلافا ف كثر عدا قال إمام اْلرمني :إلما من ُافعت إُ
وللشافعت فضل عليه غري ال يهقت فإن له املمة والفضل علي الشافعت؛ لكثرو كالاايفه يف االرو مذه ه
وبسط موعي وأتييد آرائهإل .صمف ايهال ألف عيل ممها إلالسمن الكَبزإل ت458:ه) .ااظر :سري
أعالم الم الل  )163/18واألعالم .)116/1
 )1ااظر :دُئل الم وو .)139/7
 )2ااظر :اُاتالار للقرآن .)246/1
والقاضت هو :أبو بكر حممد بن العيب بن حممد ال الري ال غدادي ابن ال اقالين من ك ار علمال الكالم
ااته اليه الردسة يف مذهب األُاعرو قال عمه الذه  :إلوكان قة إماما ابرعا صمف يف الرد علي
الرافضة واملعتيلة واخلوار واجلهمية والكراميةإل من كت ه :إلإع ااي القرآنإل وإلاُاتالار للقرآنإل
ت403:ه) .ااظر :سري أعالم الم الل  )190/17واألعالم .)176/6
 ) 3اقتالر السيو(ت علي مسلمل اجلمع يف دفع موهم التعارض بني ا اثر املروية يف آالر ما ايل من القرآن
وهماك مسلمل آالر وهو مسلمل الوعيح يف آالر ما ايل من القرآن الكرم وقد االتلف أص اي هذا
كل
املسلمل يف كعيني آالر ما ايل من القرآن إذ ليس فيها ُتل مرفوس إ الم صلي عليه وسلم وإمنا ُّ
واحد خيَب مبا يسمع ويرز وقد يسمع ويرز ما ُ يسمعه ويرا ا الر ولعلَّ أرعح األقوال قول ابن ع اس
رضت عمهماَّ :-أن آالر ما ايل من القرآن قوله كعا  :ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ
[ال قرو ]281:ا ية وهو االتيار القر( وابن ح ر وعيا ابن ععية إ اجلمهور .قال ابن ح ر :إلملا يف
آية ال قرو ِمن اإلُارو إ معىن الوفاو املستليمة خلامتة الميولإل؛ َّ
وألن سعيد بن ع ري وابن عريج – كما كقدم
أن الم صلي عليه وسلم عا بعد ايوِهلا كسع د
ليال َو َّ
االا علي َّ
ألن ما ذكر يف آالر ما ايل
عمهما – َّ
َ
من القرآن ُ مل علَي أَََّا ِمن ِ
آال ِر َما ادََيل قاله :أبو حيان وألاه األُهر واألصح قال القر(  :إلوهذا
حَ ُ َ
ح
القول أعرف وأكثر وأصح وأُهرإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )378/1وكفسري القر( )375/3
وكفسري أيب حيان  )719/2وفتح ال اري .)205/8
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املطلب الثاني :مشكل عدّ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الكهف ]110:اآلية من
آخر ما نزل من القرآن الكريم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
السيو(ت  :)1إلومن غريبِ ما َوَرَد يف ذلمل  :)2ما أالرعه ابن عرير عدن معاويدةَ بد ِن أيب
قال ُّ
سددفيا َن أادده كددال هددذ ا يددة :ﱡﭐ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﱠ [الكهددف ]110:ا يددة وقددال :إلإ ددا ِ
آالد ُدر
د
آية ايل من القرآنإل .)3
)4
كل ...إل  )5إل .)6
ش
م
ر
أ
إلهذا
:
قال ابن كثري
ح
ُ
م
م
اثايا -دفع اإلُكال:
قددال السدديو(ت  :)7إلقددال ابددن كثددري :إل ...ولعلَّدده أراد أادده مل يمدديل بعدددها آيددة كمس د ها وُ كغددري

حكمها بل هت مث تة حمكمةإل .)8
اري وغري عن ابن ع اس قال :إلايلد هدذ ا يدة :ﱡﭐ ﲃ ﲄ
قل  :ومثلُه ما أالرعه ال ُّ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱠ [المسال ]93:هت آالر ما ايل ح وما اس ها ُتلإل .)9
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )2أي :يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
دَبي يف كفسددري  )441/15والعدَباين يف املع ددم الك ددري  )392/19كالةددا مددن (ريددق إ،اعيددل
 )3أالرعدده العد ُّ
بدن عيددا عددن عمدرو بددن قدديس الكمددي أادده ،ددع معاويدة بددن أيب سددفيان كدال هددذ ا يددة فدذكر مبثلدده .قددال
اهليثمت يف لمع اليوائد  :)14/7إلروا العَباين ورعاله قاتإل.
 ) 4ابددن كثددري هددو :أبددو الفدددال عمدداد الدددين إ،اعيددل بددن عمددر بددن كثددري القرُددت ال ال دروي الدمشددقت الشددافعت
صاحب إلكفسري القرآن العظيمإل حافا مؤرد فقيه صاهر اْلافا املديي وُايمده وأالدذ عمده وأق دل علدي علدم
اْل د د د دددي وأال د د د ددذ الكث د د د ددري ع د د د ددن اب د د د ددن كيمي د د د ددة ت774:ه د د د د دد) .ااظ د د د ددر ( :ق د د د ددات املفس د د د د درين )111/1
واألعالم .)320/1
 )5ااظر :كفسري ابن كثري .)208/5
 )6ااظر :حكاية اإلُكال يف مماهل العرفان لليرقاين .)99/1
 )7ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  .)117/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )8ااظر :كفسري ابن كثري .)208/5
 )9أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4590:ومسلم يف ص ي ه م.)3023:

- 140 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

وعمد أ د والمسائت عمه :إللقد ايل يف آالر ما ايل ما اس ها ُتلإل )1إل .)2
املطلب الثالث :مُشكل عدّ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ [املائدة ]3:اآلية من آخر ما
نزل من القرآن الكريم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
السيو(ت  :)3إل ِم َن الح ُم حش ِك ِل  ...قولُده كعدا  :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [املائددو ]3:فإ َّ دا
قال ُّ
)4
ِ
إكمال مجيدع الفدرائء واألحكدام ق لهدا وقدد ص َّدرم بدذلمل
وظاه ُرها
عام ح َّ ِة الوداس
ُ
ايل بعرفةَ َ
دالل وُ ح در مامإل  )5مددع أاَّدده َوَرَد يف آيددة ال دراب والدددَّي ِن
ددي فقددال :إلمل يمدديل بعدددها حد م
لسد ُّ
مجاع دةم مددمهم ا ُّ
)6
ِ
ابن عريرإل .)8 )7
والكاللة أ ا ايل بعد ذلمل وقد استشكل ذلمل ُ
اثايا -دفع اإلُكال:
السديو(ت  :)9إلوقدال  :)10إلاألو أن يدُتَد ََّو َل علدي أاَّدهُ أكم َدل هلدم ديدمهم إبفدرادهم ابل لد ِدد
قدال ُّ
ِ
كني عمدده حددد َح َّ ددهُ املسددلمو َن ُ ُخيددالِعُهم املشددركونإل .أيدَّدد ُ مبددا أالرعدده مددن
اْل درِام وإعددالل املشددر َ
 )1أالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )44/4والمسائت يف السمن الالغرز م )3999 :وابن ماعه يف السمن
م ) 2621 :كلهم من (ريق سامل بن أيب اجلعد عن ابن ع اس به معوُ .واْلدي ص ح إسماد حمققو
مسمد اإلمام أ د.
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه..
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )119/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4407:عن (ارة بن ُهاي :إلأن أ سا من اليهود قالوا :لو ايل هذ
ا ية فيما ُ ذ ذلمل اليوم عيدا فقال عمر :أية آية؟ فقالوا :ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ [املائدو .]3 :فقال عمر :إين ألعلم أي مكان أايل أايل ورسول
صلي عليه وسلم واقف بعرفةإل.
السدي فذكر معوُ.
 )5أالرعه العَبي يف كفسري  )80/8من (ريق أس اط عن ُّ
 ) 6ااظر :املس لة اخلامسة :ا اثر الو يوهم ظاهرها التعارض يف آالر ما ايل من القرآن الكرم.
 )7ااظر :كفسري العَبي  .)82/8وابن عرير هو :أبو ععفر حممد بن عرير بن يييد العَبي املؤرد املفسر
اإلمام صاحب كفسري إلعامع ال يان يف أتويل القرآنإل قال ابن األ ري :إليف كفسري ما يدل علي علم غيير
ودقيقإل ت310:ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )110/2واألعالم .)69/6
 )8وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن عرير يف كفسري  )82/8واليرقاين يف مماهل العرفان .)102/1
 )9ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )119/1الموس الثامن :معرفةُ آالر ما ايل.
 )10أي :ابن عرير العَبي .ااظر :كفسري العَبي .)82/8
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(ريددق ابددن أيب (ل ددة عددن ابددن ع دداس قددال :إلكددان املشددركو َن واملسددلمو َن َُ ُّ ددو َن مجيعددا فلمددا ايل د
دج املسددلمو َن ُ يشددارُكهم يف ال ي د اْل درام أحددد مددن املشددركني؛
ب درالوُ اُفددت املشددركو َن عددن ال ي د
وحد َّ
َ
ذلمل من متام المعمة ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [املائدو]3:إل )1إل .)2
فكان َ
املسألة السادسة :مشكل ما ورد يف زمن نزول القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)3إلوق ددال اب ددن ح ددر يف إلُ ددرم ال دداريإل :إلق ددد أال ددر أ د ُدد وال يهق د ُّدت يف
ق ددال ُّ
د
األسد َق ِعَّ :
دني
ُّ
أن المد صددلي عليدده وسددلم قددال :إلأُا ِيلد التددوراوُ لسد مضد َ
إلالشددعبإل عددن وا لدةَ بددن ح
اليب ددور لثم د ِ
دان عش ددرو الل د ح مم دده والق ددرآ ُن ألربد د دع
م ددن رمض ددان واإلجني د ُدل ل ددثالث عش ددروَ الل د ح مم دده و َّ
)4
دابق لقولده
وعشرين الل ح ممهإل ويف رواية :إلوص ُ
اهيم ألول ليلةإل  .قال :إلوهدذا اْلددي ُ مع م
ف إبر َ
كع د د د ددا  :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ [ال ق د د د ددرو ]185:ولقول د د د د ِده :ﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ
[القدددر ]1:فيُ ح تَ َمد ُدل أن ككددو َن ليل دةُ القددد ِر يف كلددمل السددمة كاا د كلددمل الليلددة ف د ُايل فيهددا مجلددة إ
أول :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [العلق]1:إل .)5
،ال الدايا أُايل يف اليوم الرابع والعشرين إ األرض ُ
قلد د  :لك ددن ي حش د ِ
دك ُل عل ددي ه ددذا :م ددا ا حُ ددتُ ِهَر م ددن أا دده ص ددلي علي دده وس ددلم بُعد د يف ُ ددهر
ُ

 )1أالرعه العَبي يف كفسري  .)83/8واأل ر إسماد حسن؛ وهو من أحسن العرة وأعودها عن ابن ع اس
وعلت بن أيب (ل ة صدوة وعدم ،اعه من ابن ع اس ُ يضر؛ ألاه أالذ عن لاهد أو سعيد بن ع ري
وكالةا قة .ااظر :الع اي يف بيان األس اي  )207/1واإلكقان يف علوم القرآن .)469/2
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه.
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )160/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )4أالرعه أ د يف املسمد  )191/28وال يهقت يف ُعب اإلميان  )521/3والعَباين يف املع م الك ري
 )75/22والعَبي يف كفسري  )189/3كلهم من (ريق عمران القعان عن قتادو عن أيب املليح عن
وا لة بن األسقع فذكر مبثله .واْلدي قال عمه اهليثمت يف لمع اليوائد  :)197/1إلروا أ د والعَباين
يف الك ري واألوسط وفيه عمران بن داود القعان ضعفه ىي وو قه ابن ح ان وقال أ د :أرعو أن يكون
صاا اْلدي  .وبقية رعاله قاتإل .وقال األل اين يف األحادي الال ي ة  :)104/4إلوهذا إسماد
حسن رعاله قات ويف القعان كالم يسري .وله ُاهد من حدي ابن ع اس مرفوعا حنو  .أالرعه ابن
عساكرإل .وقال الشيخ أ د ُاكر يف دقيقه لتفسري العَبي  :)446/3إلوهو إسماد ص يحإل.
 )5ااظر :فتح ال اري .)27/1
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اثايا -دفع اإلُكال:
)3
إلوجيدداي عددن هددذا مبددا ذكددرو  :)4أاَّدده اُ د أوُ ابلددرتد يف ُددهر َم حولِددد
السدديو(ت ُ :
قددال ُّ
يهقت وغري )5إل.
كاا ُم َّد ُهتا ستةَ أُهر أُوحت إليه يف اليقظة ذكر ال ُّ
املسألة السابعة :مشكل ما ورد يف حصر نزول القرآن على النيب  خبمس آيات.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)6
اس دتُد حق ِر َ مددن األحادي د ِ الال د ي ِة وغ ِريهدداَّ :
أن القددرآ َن كددان يم د ِيُل
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلالددذي ح
ديول العشد د ِر د
د
آدت يف قال ددة اإلف ددمل
دح ا د ُ
ص د َّ
دس آدت وعشد درا وأكث د ُدر وأق د ُّدل وق ددد َ
حبس ددب اْلاع ددة د َ
)8
)7
ديول عشد د د ِر د
آدت م د ددن ِ
ديول :ﱡﱆ ﱇ ﱈﱠ
أول امل د ددؤممني مجل د ددة
مجل د ددة
دح ا د د ُ
دح ا د د ُ
وص د د َّ
وص د د َّ
َ
َ
 ) 1وبه قال :املسعودي وابن ع د الَب وعيا ابن القيم إ األكثرية وقيل :بل كان ذلمل يف رمضان كما
اص علي ذلمل عُ يد بن عمري وحممد بن إس اة واالتار ابن كثري وابن ح ر واحتج هؤُل بقوله
َّ
كعا  :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ [ال قرو ]185 :قالوا :أول ما أكرمه كعا بم وكه
أايل عليه القرآن واألولون قالوا :إمنا كان إايال القرآن يف رمضان مجلة واحدو يف ليلة القدر إ بي
العيو أايل مم ما حبسب الوقائع يف الث وعشرين سمة .وقال (ائفة :أايل فيه القرآن أي :يف
ُ اه وكعظيمه وفرض صومه .وقيل :كان ابتدال امل ع يف ُهر رعب .ااظر :اياد املعاد )76/1
وال داية والمهاية  )6/3وفتح ال اري .)570/6
 )2وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر اهليتمت يف الفتاوز اْلديثية ص.)169:
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )160/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )4ااظر :فتح ال اري .)27/1
لدي أاه ُ إُكال يف
 )5مل أقف عليه يف كتب ال يهقت الو بني يدي وااظر املالدر السابق .والذي َّ
يوع ُح َّ
املس لة؛ لل واي املذكور يف دفعه.
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )163/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )7أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4473:عن عائشة رضت عمها يف قالة اإلفمل وفيه :إلقال  :فلما
ِ
ِ
ي عمه وهو يض مل فكاا أول كلمة ككلم جا« :د عائشة
ي عن رسول صلي عليه وسلم ُسر َ
ُسر َ
أما  فقد برأك» فقال أمت :قومت إليه قال  :فقل  ُ :و ُ أقوم إليه وُ أ د إُ 
ﱆ ﱈ ﱉ ﱠ العشر ا دت كلها...إل.
ﱇ
ف ايل  :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
 )8أالرعه ع د الراياة يف مالمفه  )383/3ومن (ريقه أالرعه أ د يف املسمد  )350/1والومذي يف =
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)1
دء آيد ددة وكددذا قولدده :ﱡﭐﱝ ﱞ ﱟﱠ [التوبددة ]28:إ آالددر
[المسددال ]95:وحد َددها ؛ وهددت بعد ُ
)2
ِ
ِ
بعء آية.
ا ية ايل بعد ايول أول ا ية كما حرر يف إلأس اي الميولإل وذلمل ُ
ُد د د ددتَةَ يف كتد د د دداي إلاملالد د د دداحفإل عد د د ددن عكرم د د د دةَ يف قولد د د دده :ﱡﭐﳍ ﳎﱠ
وأالد د د ددر ابد د د ددن أَ ح
آدت و س د
آدت وأربع د
الث د
آدتإل .)3
[الواقعة ]75:قالَ :
إلأايل ُ القرآ َن جنوما َ
َ
َ
إلالشدعبإل مدن (ريدق أيب َال حل َددوَ [عدن أيب العاليدة]  )4عدن عمدر
 ...و َّأما ما أالرعه ال يهق ُّدت يف ُّ
آدت س د
قال :إلكعلَّموا القرآن س د
آدت؛ َّ
يميل ابلقرآن علي الم صدلي عليده
يل كان ُ
ُ
فإن عَب َ
َ
)5
وسلم سا ساإل .

= السمن م )3173:عن يواس بن سليم الالمعاين عن اليهري عن عروو عن ع د الر ن بن ع د القاري
قال، :ع عمر بن اخلعاي يقول :إلكان إذا ايل علي الم صلي عليه وسلم الوحت ،ع عمد وعهه
كدوي الم ل فميل عليه فمكثما ساعة فاستق ل الق لة ورفع يديه وقال :اللهم ايد وُ كمقالما وأكرمما وُ
هتما وأععما وُ درمما وآ ر وُ كؤ ر عليما وارض عما» .قال« :أايل علت عشر آدت من أقامهن
دالل اجلمة قرأ عليما ﱡﱁ ﱂ ﱃﱠ حد التم العشر» .واْلدي ضعَّف إسماد األل اين يف
ضعيف سمن الومذي ص.)398:
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )4592 2832 2831:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه
م )1898:كالةا عن الَبال بن عاايي قال :إلملا ايل  :ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ [المسال]95 :
عليه وسلم اييدا ف ال بكتف فكت ها وُكا ابن أم مكتوم ضراركه فميل  :ﱡﱁ
دعا رسول صلي
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠإل.
 )2ااظر :ل اي المقول ص .)103:قال السيو(ت :إلوأالر ابن عرير وأبو الشيخ عن سعيد بن ع ري قال :إلملا
ُق ذلمل
ايل ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [التوبةَّ ]28:
علي املسلمني وقالوا :من مكيما ابلععام وابملتاس ف ايل  :ﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱠ [التوبة]28:إل .وأالر مثله عن عكرمة وععية العويف والض اك وقتادو وغريهمإل.
 )3كتاي املالاحف ُبن أُتة مفقود حسب علمت .واأل ر أالرعه ابن عرير يف كفسري  )360/22عن ابن
يد عن ىي بن واضح عن اْلسني عن يييد عن عكرمة مثله.
 )4ما بني املعقوفتني ساقعة من األصل واإلضافة من ُعب اإلميان.
 )5أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )346/3وأبو اعيم يف حلية األوليال  )319/9واخلعيب ال غدادي يف
اتريخ بغداد  )388/15كلهم من (ريق علت بن بكار عن أيب اللدو عن أيب العالية به .واأل ر ضعَّف
إسماد األل اين يف ضعيف اجلامع الالغري ص.)653:
وأالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )346/3وابن أيب ُي ة يف املالمف  )117/6عن وكيع وأالرعه أبو اعيم =
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ومد حدن حفددا
ومددن (ريد ددق ضددعيف عددن علددت قددال :إلأُادديل القددرآن سددا سددا إُ سددوروَ األاعددام َ
سا سا مل يدَحم َسهإل .)1
ضد َدرَو قددال :إلكددان أبددو سددعيد اخلدددري يدُ َعل ُممددا القددرآن
ومددا أالرعدده ابد ُدن عسدداكر مددن (ريددق أيب اَ ح
آدت ابلغد ددداو و د ددس د
د ددس د
دس
وخيد ددَبُ أن عَبيد ددل اد د َ
آدت ابلعشد ددت ُ
دس آدت د د َ
ديل ابلقد ددرآن د د َ
َ
َ
آدتإل )2إل .)3
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
ايَّ :
داتُ إ المد صدلي عليده وسدلم جدذا
ص َّ
قال ُّ
دح -إلق ُ
أن معمدا -إن َ
السيو(ت  :إلفداجلو ُ
ال َق د حد ِر ح ددد فظَددهُ يدُحلق ددت إليدده ال دداقت ُ إايالدده ج ددذا القدددر الاص ددة .ويوضددح ذل ددمل :مددا أالرع دده
َّ
دس آدت
ال ُّ
دس آدت َ
يهقت أيضا عن الالد بن ديمار قال :قال لمدا أبدو العاليدة :إلكعلمدوا القدرآن َ
َّ
يل سا ساإل )5إل .)6
فإن الم صلي عليه وسلم كان مال ُذ من عَب َ
= يف حلية األوليال  )219/2من (ريق مسلم بن إبراهيم كلهم عن أيب اللدو الالد بن ديمار عن أيب
العالية موقوفا عليه .قال ال يهقت :إلالالف وكيعا -أي :علت بن بكار -يف رفعه إ عمر رضت عمه
ورواية وكيع أصحإل .أي :املوقوفة علي أيب العالية.
 )1أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  )80/4واخلعيب ال غدادي يف اتريخ بغداد  )211/8عن علت بن أيب
(الب به معوُ .قال ال يهقت :إلويف إسماد َمن ُ يدُ حعَرفإل .وأورد الذه يف مييان اُعتدال )308/1
وقال :إلهذا موضوس علي سليم بن عيسيإل واأل ر ضعَّفه السيو(ت  -كما كقدم .-
الالل بن ديمار عن أيب اضرو الع دي به.
 )2أالرعه ابن عساكر يف اتريخ دمشق  )391/20من (ريق َّ
الالل بن ديمار قال عمه ابن ح ر يف التقريب ر :)2947:إلأبو ُعيب ا مون مشهور
ويف إسماد َّ
بكميته مووك ص إل.
 )3وجه اإلشكال يتبني من خالل :أن ظاهر ا اثر الو أوردها السيو(ت عن عمر وعلت وأيب سعيد اخلدري
رضت عمهم كفيد رن القرآن كان يميل علي الم صلي عليه وسلم س آدت لكن يشكل علي
ذلمل األحادي الال ي ة الو أالَبت رن القرآن كان يميل علي الم صلي عليه وسلم حبسب اْلاعة
س آدت وعشرا وأكثر وأقل .وقد أُار إ هذا اإلُكال :األلوست يف كفسري  )178/8وحممد أبو
ُه ة يف املدالل لدراسة القرآن الكرم ص.)82:
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )164/1الموس السادس عشر :يف كيفية إاياله.
 )5أالرعه ال يهقت يف ُعب اإلميان  .)346/3وقد كقدم رجيه واْلكم عليه يف أ ر عمر بن اخلعاي
يف ص.)29:
وعهَ األلوست ايول القرآن علي الم صلي =
 )6وهماك وعه آالر غري ما ذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال فقد َّ
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املسألة الثامنة :مشكل ما ورد يف أوَّلية علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)1
إيل أبددو بكد در
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلروز ال دداري يف صد ي ه عددن اييددد بددن اثبد د قددال :إلأرسد َدل َّ
مقت َدل أهد ِدل اليمامددة فدإذا عمددر بد ُدن اخلعداي عمددد فقددال أبدو بكددر :إن عُ َمد َدر أاتين فقدال :إن القتد َدل قددد
استَ َ َّر بُِقَّر ِال القرآن وإين أالشي أن يَ حستَ ِ َّر الح َقحت ُل ِابلح ُقَّر ِال يف املوا(ن فَديَ حذ َهب كثدري مدن القدرآن وإين
ح
أرز أن َأتح ُم َدر جبمدع القدرآن فقلد لعمدر :كيدف كفع ُدل ُديئا مل يدَ حف َع حلدهُ رسدول صدلي عليده وسدلم؟
ِ
دذلمل َوَرأَيحد ُ يف ذلدمل الدذي
قال عمر :هو و الري فلم ييل عمر يدَُراععُ ِ حد ُدرم ُ صددري ل َ
دب الددوحت
رأز عمددر قددال َاييحد مد :قددال أبددو بكددر :إاددمل رعددل ُد ٌّ
داي عاقد مدل ُ ادَتَّ ِه ُمد َ
دمل وقددد كم د َ كَكحتُد ُ
امجَ حعهُ -فو ِ لو كلفوين اقل ع ل من اجل ال مدا كدان
لرسول صلي عليه وسلم فَدتَدتَدَّ ِع القرآن فَ ح
قل علت مما أمرين به من مجع القرآن -قل  :كيدف كفعدالن ُديئا مل يفعلده رسدول ؟ قدال :هدو
أ َ
ددر أيب بكددر وعمددر
و الددريم فلددم يدديل أبددو بكددر يُدراعع حددد ُددرم صدددري للددذي ُددر َم بدده صد َ
َمجعدده ِمددن الحعسد ِ ِ ِ
ِ
داف وصد ُددوِر ِ ِ
دوروِ التوبددة مددع أيب
دب َوالل َ د َ ُ
الر َعددال ووعدددت آالد َدر ُسد َ
فَدتَدتَدَّد حع د ُ القددرآ َن أ ح َ ُ ُ َ ُ ُ
ُالَيحميَةَ األاالاري مل أعدها مع غري ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [التوبدة ]128 :حدد َال ِامتَ ِدة بدرالو
عمد عمر َحيَاكَهُ عمد حفالةَ بِحم ِ عُ َمَرإل .)2
ف عمد أيب بكر حد كوفا
فكاا
ُّ
الال ُ ُ
داود يف إلاملالاحفإل -بسمد حسن -عن ع ِدد الدري قدال، :عد ُ عليدا يقدول:
ابن أيب َ
وأالر ُ
ِ
كتاي إل .)3
إلأعظم الماس يف
املالاحف أعرا أبو بكر ر ةُ علي أيب بك در هو ُ
مجع َ
أول َم حن َ
ُ
دول صدلي عليده
دات رس ُ
لكن أالر أيضا :من (ريق ابن سريين قال :إلقال عل ٌّدت :إلملدا م َ
ح
صح أاه ايل ركثر من ذلمل ورقل ممه.
= عليه وسلم س آدت س آدت علي الغالب يف ايوله؛ فإاه قد َّ
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف األدلة املعارضة
ااظر :كفسري األلوست  .)178/8والذي َّ
يوع ُح َّ
أن القرآ َن كان يم ِيُل حبسب اْلاعة س د
ألدلة َّ
آدت وعشرا وأكثر وأقل.
َ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )208/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4986:
 )3أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )49:وابن أيب ُي ة يف املالمف  )248/7وأبو ع يد يف فضائل
السدي عن ع د الري به .واأل ر قال عمه ابن كثري
القرآن ص )283:كلهم من (ريق سفيان الثوري عن ُّ
وحسن إسماد ابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9والسيو(ت -
يف كفسري  :)125إلهذا إسماد ص يحإل
َّ
كما كقدم.-
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)1
ِ د
أمجع القرآن فَ َ َم َعهُإل )2إل .)3
آال َذ َّ
وسلم آلَحي ُ أُ ُ
علت ردائت إُ لالالو مجعة حد َ
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
دعيف؛ ُاقعاعدده وبتقدددير ص د ته فم در ُاد
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلقددال ابددن ح ددر :إلهددذا األ د ُدر ضد م
جبمعه :حفظُه يف صدر وما كقدَّم من رو ِ
أصح فهو الح ُم حعتَ َم ُدإل .)5
اية ع ِد الري عمه ُّ
الضد َدريحس يف إلفضددائلهإل :حددد ما بشددر بددن موسددي
ورد مددن (ريد ددق آالددر أالرعدده ابددن ُّ
قل د  :قددد َ
حد ما َه حو َذوُ بن الليفة حدد ما عدون عدن حممدد بدن سدريين عدن عكرمدة قدال :إلملدا كدان بع َدد بيع ِدة أيب
قع َد ُّ
بيعتَدمل ف رسدل إليده .فقدال :أ َك ِرحهد َ
علت بن أيب (الب يف بيته فقيدل أليب بكدر :قدد كدر َ
بكر َ
س
بيعو؟ قال ُ :و  .قال :ما أقعدك ع ؟ قال :رأي ُ َ
كتاي يدُياد فيده ف َّدد ُ افسدت أُ أَلحدَ َ
د
أمجعهُ .قال له أبو بكر :فإامل اِ حع َم ما رأي َ إل.
ردائت إُ لالالو حد َ
دس واجل ُّدن
قال حممد :فقلد لعكرمدةَ :أَلَُّفدو كمدا أُاديل
األول ف َ
َ
داألول؟ قدال :إللدو اعتمعد اإلا ُ
ليف ما استعاعواإل .)6
علي أن يدُ َؤلفو ذلمل الت َ

َّت ِل وآلَحيدتُه أي :أَقح َس حم  .ااظر :لسان العري  )40/14مادو :إلأُإل.
 )1أي :أَقح َس حم ُ ؛ ُ
يقال :آلَحي ُ َعلَي الش ح
 )2أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )59:من (ريق ابن فضيل عن أُع عن حممد بن سريين به.
واأل ر إسماد ضعيف فيه أُع بن سوار الكمدي ضعَّفه ابن ح ر يف التقريب ص .)113:وأعلَّهُ ابن كثري
يف كفسري  )33/1وابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9ابُاقعاس؛ فإن حممد بن سريين مل يدرك أاب بكر
وُ عليا -رضت عمهما.-
 )3وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر حديثت اييد بن اثب وعلت -رضت عمهما -يفيدان رن أاب
بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل عليهما حدي ابن سريين الذي أالَب فيه رن علت
بن أيب (الب رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالف ظاهر حديثت اييد بن اثب وعلت -
رضت عمهما.-
وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن كثري يف كفسري  )33/1وابن ح ر يف فتح ال اري  )12/9والعي يف عمدو
القاري  )16/20واأللوست يف كفسري .)23/1
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )208/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )5ااظر :فتح ال اري  .)12/9وابن ح ر مل يمفرد مبا ذهب إليه يف دفع اإلُكال فقد س قه أبو بكر ابن أيب
داود
راوي اْلدي  -يف كتاي املالاحف ص )49:واْلافا ابن كثري يف كفسري .)33/1الضريس يف فضائل القرآن ص.)36:
 )6أالرعه ابن ُّ
وأالرعه ابن أيب ُي ة يف املالمف  )148/6عن يييد بن هارون عن ابن عون عن حممد بن سرين قال :إلملا =
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وأالرعه ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل من د
وعه آالر عن ابن سريين وفيه :إلأاه كتدب يف مالد فه
ُ
َّ
داي وكت د ُ فيدده إ املديمددة فلددم أقدددر
ين قددال :إلفعل د ُ ذلددمل الكتد َ
الماسد َدخ واملمسددودإل وأن ابد َدن سدري َ
عليهإل )1إل .)2
املسألة التاسعة :مشكل ما ورد يف أوَّلية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
داود مددن (ريددق اْلسددنَّ :
إلأن عمد َدر س د َل عددن آيد ددة مددن
قددال ُّ
السدديو(ت  :إل...وأالددر اب د ُن أيب َ
ِ
أول
دوم اليمامد ِدة .فقددال :إ هلل وأ ََمد َدر جبمد ِع القددرآن فكددان َ
كتدداي فقيددل :كااد مددع فددالن قُتد َدل يد َ
من مجعه يف املال فإل )4إل .)5
اثايا -دفع اإلُكال:

علت يف بيته...إل فذكر مبثله .واأل ر إسماد ممقعع؛ قال أبو ايرعة :إلعكرمة عن أيب
= است لف أبو بكر قعد ٌّ
بكر وعن علت مرسلإل .ااظر :هتذيب التهذيب .)273/7
 ) 1كتاي املالاحف ُبن أُته مفقود واأل ر مل أعد يف مالدر آالر .وما أالرعه ابن أُته عن ابن سريين هو
أحد األوعه الو قيل يف كوعيه قول علت رضت عمه :إلحد أمجع القرآنإل فهو مجع الاص به مجع فيه
وضم إليه كفسري والماسخ واملمسود .ااظر :اليددو واإلحسان يف علوم القرآن  )23/2وكفسري
القرآن َّ
األلوست .)23/1
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب بكر رضت عمه جبمع
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
أمجع القرآن فَ َ َم َعهُإل؛ أي :حفظه يف صدر
القرآ َن وبتقدير ص ته فاملر ُاد بقول علت رضت عمه :إلحد َ
وضم إليه كفسري والماسخ واملمسود -كما س ق بيان أعوبة العلمال
أو أاه مجع الاص به مجع فيه القرآن َّ
عمه.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )4أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص .)60:واأل ر قال عمه ابن كثري يف كفسري  :)26/1إلهذا ممقعع
فإن اْلسن مل يدرك عمرإل .وأعلَّه ابُاقعاس أيضا ابن ح ر يف فتح ال اري  )13/9والسيو(ت -كما
سي يت يف دفع اإلُكال.-
 ) 5وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي الذي روا اْلسن ال الري يفيد أن عمر رضت عمه هو
أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل علي هذا ما كقدم يف املس لة التاسعة حدي اييد بن اثب وعلت -رضت
عمهما -والذي أالَبا فيه أن أاب بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالف ظاهر
اْلدي الذي روا اْلسن ال الري .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن كثري يف كفسري  )26/1وابن ح ر
يف فتح ال اري .)13/9
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)1
أول م د ددن َمجَ َع د ددهإل أي :أُ د ددار
دماد ُ ممقع د د مدع وامل د د در ُاد بقول د دده :إلفك د ددان َ
ق د ددال ُّ
الس د دديو(ت  :إلإس د د ُ
جبمعهإل .)2

املسألة العاشرة :مشكل ما ورد يف أوَّلية سامل موىل أبي حذيفة رضي اهلل عنه يف مجع القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
قال السيو(ت  :)3إلقل ُ  :ومن غر ِ
ورد يف َّأوِل َم حن َمجَ َعه ما أالرعده اب ُدن أَ حُدتَةَ يف كتداي
يب ما َ
إلأول مددن َمجَددع القددرآن يف مالد د
ف سدداملم مددو
دس عددن ابددن بُريدددو قددالُ :
َ
إلاملالداحفإل مددن (ريددق َك حه َمد َ
أيب حذيفة أقسم ُ :يركدي د
بردال حد جيمعه ف معه ائتمروا :ما يُ َس ُّمواه؟ فقال بعضدهمُّ،َ :دو
ََ
الس د حفَر ق ددال :ذل ددمل اس د مدم كُس ددميه اليه ددود .فكره ددو فق ددال :رأيد د مثلَدده ابْل شد دة يُس ددمي املالد د ف
فاعتمع رأيهم علي أن يُ َس ُّمو املال فإل )4إل .)5
اثايا -دفع اإلُكال:
دول علددي أادده كددان أحددد اجلددامعني رمددر أيب
السدديو(ت  :)6إلإسددماد ممقعد مدع أيضددا وهددو حممد م
قددال ُّ

بكرإل .)7

 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 ) 2والسيو(ت مل يمفرد مبا ذهب إليه يف دفع اإلُكال فقد س قه ابن كثري يف كفسري  )26/1وابن ح ر يف
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب
فتح ال اري  .)13/9والذي َّ
يوع ُح َّ
أول من مجعه يف املال فإل؛ أي:
بكر جبمع القرآ َن وبتقدير ص ته فاملر ُاد بقول اْلسن ال الري :إلفكان َ
أُار جبمعه -كما س ق بيان أعوبة العلمال عمه.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )4كتاي املالاحف ُبن أُته مفقود حسب علمت واأل ر مل أعثر عليه وقد ضعَّفه السيو(ت ابُاقعاس -كما
سي يت يف دفع اإلُكال.-
 )5وعه اإلُكال يت ني من :أن ظاهر اْلدي الذي روا ابن بُريدو يفيد أن ساملا مو أيب حذيفة -رضت
األول حدي اييد بن اثب وعلت
عمهما -هو أول َم حن مجع القرآن لكن يشكل عليه ما كقدم يف امل
رضت عمهما -والذي أالَبا فيه أن أاب بكر رضت عمه هو أول َم حن مجع القرآن مما يوهم الالفظاهر اْلدي الذي روا ابن بُريدو .وقد أُار إ هذا اإلُكال :األلوست يف كفسري .)23/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )209/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )7قال األلوست يف كفسري  :)23/1إلوهت عثرو ممه -أي :من السيو(ت-؛ ألن ساملا هذا قتل يف وقعة اليمامة
كما يدل عليه كالم اْلافا ابن ح ر يف إصابته ...وُ ُمل أن األمر ابجلمع وقع من الالديق بعد كلمل
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف =
الوقعة وهت الو كاا س ا لهإل .والذي َّ
يوع ُح َّ
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املسألة احلادية عشرة :موهم التعارض يف أول َمنْ مجع القرآن يف القراطيس ويف الوَرَق.
اص موهم التعارض:
أوُُّ -
)1
د
ُهاي عن سدامل بدن ع دد
إلم َو(َّ ابن وهبإل عن مالمل عن اب ِن
قال ُّ
السيو(ت  :إلويف ُ
ا(يس وكددان س د َل اييد َدد بددن اثب د د يف ذلددمل ف د حددد
بددن عمددر قددال :إلمجد َدع أبددو بكددر القددرآ َن يف ق در َ
استعا َن بعُ َمَر ففعلإل .)2
د
س أبدو
ُصيب املسلمو َن ابليمامدة فد ِي َ
ويف إلمغاايي موسي بن عُ حقَةَإل عن اب ِن ُهاي قال :إللَ َّما أ َ
ِ
مل من القدر ِال (ائفدةم ف ق دل المداس مبدا كدان معهدم وعمددهم حدد ُِ
مج َدع علدي عهدد
بك در
َ
والاف أن يَهل َ
َ
الال ِ
فإل .)3
الوَرة فكان أبو بكر َ
مجع القرآن يف ُّ ُ
أول َم حن َ
أيب بكر يف َ
قال ابن ح ر  :)4إلووقدع يف روايدة عُمداروَ بد ِن َغ ِييدَّةََّ :
أن ايي َدد بدن اثبد قدال :إلفد مرين أبدو بكدر
دمل أبددو بك د در وكددان عمددر كت د ذلددمل يف ص د د
األدم والعُسد ِ
فكتَدحدتُددهُ يف قعددع ِ
يفة واحدددو
دب فلمددا هلد َ
ُ
ُ
ُ
فكاا عمد إل )5إل .)6
= َّأولية أيب بكر رضت عمه جبمع القرآ َن.
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )211/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )57:والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )304/5كالةا من
(ريق ابن وهب عن مالمل عن ابن ُهاي به .واأل ر رعاله قات لكمه ممقعع؛ ألن سامل بن ع د مل
يسمع من أيب بكر رضت عمه ومل يدرك عهد  .ااظر :هتذيب الكمال .)145/10
 )3أورد السيو(ت يف اإلكقان يف علوم القرآن  )190/1وعيا ُبن أُتَةَ من (ريق موسي بن عق ة به.
 )4ااظر :فتح ال اري .)16/9
 )5أالرعه العَبي يف كفسري  )54/1وأالرعه الع اوي يف مشكل ا اثر  )128/8وأبو اعيم يف حلية
األوليال  )51/2كلهم من (ريق ع د العييي بن حممد الدراوردي عن عمارو بن غيية عن ابن ُهاي عن
الارعة بن اييد بن اثب عن أبيه اييد بن اثب فذكر مبثله معوُ .وعيا ال قاعت يف مالاعد المظر
 )430/1إ ابن عرير وقال :إلبسمد رعاله رعال الال يحإل .واأل ر إسماد حسن فيه ع د العييي بن
حممد الدراوردي قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)358:إلصدوة كان دث من كتب غري
في ع إل .وفيه أيضا  :عمارو بن غيية قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)409:إلُ رس بهإل وابقت
رعاله قات.
وابن ُهاي يفيد أن أاب بكر
 ) 6وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر األ ر الذي روا سامل بن ع د
رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف قرا(يس ويف الورة لكن يشكل علي هذا األ ر الذي روا عُمارَو =
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اثايا -دفع موهم التعارض:
األدم والعُس ِ
دح )3؛ إمندا كدان يف ِ
دب أوُ ق دل أن ُجيمدع
السديو(ت  :)1إلقدال  :)2و ُ
األول أص ُّ
قال ُّ
ُ
َّ
يف عهد ددد أيب بكد ددر ُمجد ددع يف ُّ
دار الال د د ي ةُ
الال د د ف يف عهد ددد أيب بكد ددر كمد ددا دل د د عليد دده األال د د ُ
املوادفةُإل .)4
املسألة الثانية عشرة :مشكل ما ورد أن ترتيب آيات سور القرآن كان باالجتهاد.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)5
دوص املوادف دةُ علددي أن كركيددب ا دت كددوقيفت ُ ُُ دحد َهةَ يف
قددال ُّ
الس ديو(ت  :إل اإلمجدداسُ والمالد ُ
ذل ددمل َّأم ددا اإلمج دداسُ فمقلَددهُ غ ددريُ واح د ددد م ددمهم اليركش د ُّدت يف إلالَبه ددانإل  )6وأب ددو ععف ددر ب ددن الد ديبري  )7يف
إلمماس د اكهإل و ِع اركدُده :إلكركيددب ا ِ
دت يف ُسد َدوِرَها َواقِد مدع بِتَد حوقِ ِيف د ِه صددلي عليدده وسددلم َوأ حَم د ِرِ مددن غددري
َ ََ ُ
ُ
= ب ِن َغ ِييَّةَ عن اييد بن اثب رضت عمه رن عمر بن اخلعاي رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف
العس ِ
ِ
ب مما يوهم الالف
قرا(يس ويف الورة وأن أاب بكر رضت عمه أمر بكتابة القرآن يف قعع األدم و ُ ُ
وابن ُهاي .وقد أُار إ هذا اإلُكال :ابن ح ر يف فتح
ظاهر األ ر الذي روا سامل بن ع د
ال اري .)16/9
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )211/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )2أي :اْلافا ابن ح ر .ااظر :فتح ال اري .)16/9
 )3يف أن أاب بكر رضت عمه هو أول من مجع القرآن يف قرا(يس ويف الورة.
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل امل الف يف َّأولية أيب بكر رضت عمه يف مجع
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
القرآ َن يف قرا(يس ويف الورة.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )214/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
 )6ااظر :الَبهان يف علوم القرآن .)353/1
اليركشت هو :بدر الدين أبو ع د حممد بن ع د بن جادر اليركشت كركت األصل مالري املولد والوفاو
و َّ
أالذ عن ابن كثري عامل بفقه الشافعية واألصول له كالاايف كثريو ممها إلالَبهان يف علوم القرآنإل ت:
794ه) .ااظر ( :قات املفسرين  )162/2واألعالم .)60/6
 )7أبو ع عفر بن اليبري هو :أ د بن إبراهيم بن اليبري الثقفت الغر (ت حمدث مؤرد مفسر ااته إليه الردسة
يف األادلس يف العربية ورواية اْلدي والتفسري واألصول كتلمذ عليه اللق ممهم :املفسر أبو حيان من
مالمفاكه :إلمالك الت ويل يف املتشابه اللفظت يف التمييلإل ت708:ه) .ااظر ( :قات املفسرين )27/1
واألعالم .)86/1
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د
الالف يف هذا بني املسلمنيإل  )1ااتهي.
داري عددن ابددن ال ديبري قددال :إلقل د لعثمددان :ﱡﭐﱁ
دوص فممهددا ... :مددا أالرعدده ال د ُّ
و َّأمددا المالد ُ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [ال قددرو ]240:قددد اسد َ تَها ا يددة األالددرز فَلِد َدم ككتُ هددا ومل كَد َدد حعها؟ قددال:
ابن أالت ُ أُ َغريُ ُيئا ممه ِمن مكااهإل .)2
د َ
عمر قال :إلما س ل ُ الم َّ صلي عليه وسلم عدن ُدتل أكث َدر ممدا
وممها :ما روا
م
مسلم عن َ
سد لته عددن الكاللد ِدة حددد (عددن إبِصد عه يف صدددري وقددال :إلككفيددمل آيدةُ الالدديف الددو يف ِ
آالد ِر سددورو
ُ
َ
)3
المسالإل .
وممها :األحادي يف الواكيم سورو ال قرو .)4
وممها :ما روا مسلم عدن أيب الددردال مرفوعدا :إلمدن حفدا عشدر د
آدت مدن أول سدورو الكهدف
َح
م
َ
)5
االر من سورو الكهفإل .
عُالم من الدعالإل ويف لفا عمد َ :
العشر األو َ
إلم حن قرأ َ
ومن المالوص الد ِ
َّالة علي ذلمل إمجاَُ :مدا دََد َ مدن قرالكده لِ ُس َدودر َع ِديددود :كسدورو ال قدرو وآل
عم دران والمِسد ِ
دال يف حدددي ح َذيد َف دةَ  .)6واألَعددر ِ
اف يف إلص د يح الُ د ِ
داريإل أَاَّددهُ قرأهددا يف املغددري .)7
ُ ح
حَ
الال دح ِح حد َّدد إذا عددال ِذ حكد ُدر ُموس ددي
دائت :إلأاَّددهُ قرأه ددا يف ُّ
وﱡﱁ ﱂﱠ [س ددورو املؤمم ددون ]1:روز المَّسد ُّ
َال َذكحهُ َس حعلَةم فَدَرَك َعإل ...)8
وهارو َن أ َ
ُ

 )1ااظر :الَبهان يف كماسب سور القرآن ص..)182:
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4536 4530:
 )3أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)1617:
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م- )5009:واللفا له -ومسلم يف ص ي ه م )807:كالةا عن أيب
إلمن قرأ اب يتني من آالر سورو ال قرو يف ليلة
مسعود رضت عمه قال :قال الم صلي عليه وسلمَ :
كفتا إل.
 )5أالرعه مسلم يف ص ي ه م.)809:
 )6أالرعه مسلم يف ص ي ه م )772:عن حذيفة قال :إلصلي مع الم صلي عليه وسلم ذات ليلة
فدافتتح ال قدرو فق لد  :يركدع عمدد املائدة مضدي فقلد  :يالدلت جدا يف ركعدة فمضدي فقلد  :يركدع جددا
افتددتح المسددال فقرأهددا افتددتح آل عم دران فقرأهددا يق درأ موسددال إذا مددر يددة فيهددا كس د يح س د ح وإذا مددر
بسؤال س ل وإذا مر بتعوذ كعوذ...إل.
 )7أالرعه ال اري يف ص ي ه م )764:عن اييد بن اثب رضت عمه.
 )8أالرعه المسائت يف السمن الالغرز م )1007:ومسلم يف ص ي ه م )455:عن ع د بن السائب.
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ابة أ َّ ِ
الالد ِ
دب
ال ِل كَ ُد ُّل قرالكه صلي عليه وسلم َهلا ِمبَ حش َه دد ِمدن َّ
يف ُسودر َُ َّد ِمن الح ُم َف َّ
َن كَد حركي َ
ِ
آد ِهتَا كَدوقِ ِيفت وما كان َّ ِ
الال ابةُ ل َُريكِ دُوا كَد حركِي ا َِ،عُوا المَِّ َّ صلي عليه وسدلم يدَ حق َدرأُ علدي ِالالف ِده فَدَدلَد َ
َ ح ٌّ
ِ
مل َمحدلَ َ التواكر.
َذل َ
ِ
اة
ابن أيب داود يف إلاملالداحفإل مدن (ريدق حممدد بدن إسد َ
اعم يُ حشك ُل علي ذلمل :ما أالرعه ُ
اْلارث بن ُالَيحميَةَ جاكني ا يتدني مدن آالد ِر
عن ىي بن عَّاد بن ع د بن اليبري عن أبيه قال :إلأكي
ُ
دهد أين ،عتُهمددا مددن رسددول صددلي عليدده وسددلم َوَو َعحيدتُهمددا .فقددال عمد ُدر:
سددورو بدرالو فقددال :أُد ُ
وأ أُددهد لقددد ،عتُهمددا .قددال :لددو كاا د ددالث آدت جلعلتُهددا سددورو علددي ِحد َددود فددااظروا ِ
آالد َدر
َْلِقوةا يف آالرهاإل .)1
سورو من القرآن ف ح
قددال ابددن ح ددر  :)2إلظدداهر هددذا أ ددم كددااوا يدؤلفددون ِ
السددور ابعتهددادهم وسددا ُئر األال ددار
آدت ُّ
َُ
ُ
)3
ُّ
كدل علي أ م مل يفعلوا ُيئا من ذلمل إُ بتوقيفإل .
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
ابن أيب داود أيضا مدن (ريدق أُيب العاليدة عدن أيب
قال ُّ
السيو(ت  :إلقل ُ  :يُ ُ
عارضه ما أالرعه ُ
 )1أالرعدده ابددن أيب داود يف املالدداحف ص )111:وأ ددد يف املسددمد  )240/3كالةددا مددن (ريددق حممددد بددن
سددلمة عددن حممددد بددن إسد اة عددن ددىي بددن ع دداد بدده إُ أادده عمددد أ ددد بلفددا :إلأكددي اْلددارث بددن َاليمددةإل.
واْلدي قال عمه حمققو مسمد أ د  :) 240/3إلإسماد ضعيف؛ لتدليس حممد بن إس اة وُاقعاعهإل.
وقال الشيخ أ د ُاكر يف كعليقه علي املسمد  :)240/2إلع اد بن ع د بدن الديبري قدة ولكمده مل يددرك
قالة مجع القرآن بل ما أظمه أدرك اْلارث بن اليمة ولئن أدركه ملا كان ذلمل مال ا لل دي إذ مل يرو
عمه بل أرسل القالة إرساُ  ...وأما حدي ع اد بن ع د بن اليبري الذي هما فإاه حدي ممكر ُاذ
خمالف للمتواكر املعلوم من الدين ابلضرورو أن القدرآن بلغده رسدول ألمتده سدورا معروفدة مفالدلة يفالدل بدني
كدل سدوركني ممهدا ابل سدملة إُ يف إلبدرالوإل لديس لعمدر وُ لغدري أن يركدب فيده ُديئا وُ أن يضدع آيدة مكدان
آيدة وُ أن جيمدع آدت وحددها في علهددا سدورو ومعداذ أن جيددول ُدتل مدن هددذا يف الدا(ر عمدر ...فهددذا
اْلدددي ضددعيف اإلسددماد ممكددر املددد وهددو أحددد األحادي د الددو يلعددب جددا املستشددرقون وع يدددهم عمددد
ييعمون أ ا كععن يف وت القرآن ويفوون علي أص اي رسول ما يفوونإل.
 ) 2يف بيان وعه اإلُكال فيما ورد عن عمر بن اخلعداي رضدت عمده مب الفتده لإلمجداس والمالدوص املوادفدة يف
أن كركيددب آدت القددرآن كددان بتوقيددف مددن عمددد الم د صددلي عليدده وسددلم .وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال:
األلوست يف كفسري  )27/1واليرقاين يف مماهل العرفان .)350/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)15/9
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )219/1الموس الثامن عشر :يف مجعه وكركي ه.
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بددن كعددب :إلأ ددم مجع دوا القددرآ َن فلمددا ااته دوا إ ا يددة الددو يف سددورو ب درالو:
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ [التوبة ]127:ظمُّدوا أن هدذا ِ
آال ُدر مدا أُاديل فقدال أُيبُّ :
دول
إن رس َ
ص ددلي علي دده وس ددلم أقد درأين بع ددد ه ددذا آيت ددني :ﱡﲜ ﲝ ﲞﱠ [التوب ددة ]128:إ آال ددر
السوروإل )1إل .)2

ﲒﲔﲕ
ﲓ
ﱡﭐ ﲑ

املسألة الثالثة عشرة :مشكل ما ورد يف عدد حروف القرآن.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
دف ح د
دف أل ِ
درف
قال ُّ
السيو(ت  :إلوأالدر العدَباينُّ عدن عم َدر بدن اخلعداي مرفوعدا :إلالقدرآ ُن أل ُ
وس د د عةم وعشد ددرون ألد ددف حد ددرف؛ فمد ددن ق د درأ صد ددابرا حمتس د د ا كد ددان لد دده بكد ددل حد د د
درف ايوع د دةم مد ددن اْلد ددور
َ
َ ح
)1
املوعود ا ن ُ يدَحدلُ ُ هذا العددإل .
العنيإل  ...)4إذ
ُ
 )1أالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص )112:وع د بن أ د يف ايوائد علي املسمد  )149/35وابن
أيب حاب يف كفسري  ) 1919/6كلهم من (ريق أيب ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية به.
الضدريس يف فضدائل القدرآن ص )38:كالةددا مدن (ريددق أيب
وأالرعده ابدن أيب داود يف املالدداحف ص )56:وابدن ُّ
ععفر الراايي عن الربيع بن أاس عن أيب العالية موقوفا عليه .واأل ر يف إسماد أبو ععفر الراايي عيسي بن
أيب عيسي ع د بن ماهان قال عمه ابن ح ر يف التقريدب ص :)629:إلصددوة سدتل اْلفداإل .وأورد
ضعف إسماد حمققو املسمد.
ابن كثري يف كفسري  )243/4وقال :إلغريبإل واأل ر َّ
َّ
استدل به السيو(ت ُ يقوز لدفع اإلُكال؛ وذلمل لضعفه -كما كقدم يف رجيه.-
 )2قل  :األ ر الذي
اليرقدداين يف مماهددل العرفددان  )349/1فقددال:
وهمدداك أوعدده أالددرز يف دفددع اإلُددكال غددري مددا ذكددر السدديو(ت ذكرهددا ُّ
إلأوُ :رن ه ددذا اخل ددَب مع ددارض للق ددا(ع؛ وه ددو م ددا أمجع د علي دده األم ددة ومع دارض الق ددا(ع س دداقط ع ددن درع ددة
اُعت ار فهذا الَب ساقط مردود علي قائله .اثايا :أاه معدارض ملدا ُ الدي مدن األال دار الدالدة علدي الالفده
ددي أاده ُ إُدكال يف املسد لة؛
وقد كقدم كثري ممها-إل .وااظدر :كفسدري األلوسدت  .)27/1والدذي ي َّدوع ُح ل َّ
لضددعف الدددليل امل ددالف فقددد ك ددني -فيمددا سد ق يف رجيدده -رادده ممكددر ُدداذ ومل الفتدده اإلمجدداس والمالددوص
املوادف ددة وال ددو كث د أن كركي ددب ا دت ك ددان بتوقي ددف م ددن الم د ص ددلي علي دده وس ددلم وأا دده ُ ل ددال لل درأي
واُعتهاد فيه فال إُكال حيمئذ و كعا أعلم.
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )243/1الموس التاسع عشر :يف عدد سور وآدكه وكلماكه وحروفه.
 )4أالرعه العَباين يف املع م األوسط  ) 361/6عن حممد بن ع يد بن آدم بن أيب إدس عن أبيه عن عدد
عن حفص بن ميسرو عن اييد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلعاي فذكر مبثله.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )699/8وعيا إ ابن حمرَد َويحه َعن عمر بن اخلعاي رضت عمه.
واْلددي قدال عمده الدذه يف كرمجدة حممدد بدن ع يدد بدن آدم مدن ميديان اُعتددال  :)639/3إلكفدرد دَب اب(ددلإل= .
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اثايا -دفع اإلُكال:
)2
قال ُّ
السيو(ت  :إلرعالُهُ
فيه الذه ُّ  )3هلذا اْلدي وقد

د
إدس ككلدم
حممد ب َدن ع يدد بدن آدم ابدن أ
ُيخ العَباين َ
م
قات إُ َ
)4
ِ
ُِ ل ذلمل علي ما اُسخ رُ،ه من القرآنإل .

املسألة الرابعة عشرة :مشكل ما ورد يف ختصيص أربعة من الصحابة بأخذ القرآن عنهم دون
مَن سواهم.

اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
5
اري عن ع د ِ بدن عمدرو بدن العداص قدال، :عد ُ المد َّ صدلي
السيو(ت ) :إلروز ال ُّ
قال ُّ
دعود وسددادمل ومعد د
عليدده وسددلم يقددول :إلالددذوا القددرآ َن مددن أربعد ددة :مددن ع ددد ِ بددن مسد د
داذ وأُيب بددن
= س دداة ه ددذا اْل دددي وأق ددر اْل ددافا يف اللس ددان  )277/5وق ددال األل دداين يف سلس ددلة األحادي د د الض ددعيفة
واملوضوعة  :)70/9إلقل  :لوائح الوضع علي حديثه ظاهرو فمثله ُ تا إ كالم يمقل يف جتر ه ركثر
ممددا أُددار إليدده اْلددافا الددذه العسددقالين؛ مددن روايتدده ملثددل هددذا اْلدددي وكفددرد بدده إل وسددي يت كضددعيف
السيو(ت لل دي عمد دفع اإلُكال.
اليرقاين يف مماهل العرفان .)349/1
 )1وقد أُار إ هذا اإلُكال :ال قاعت يف مالاعد المظر  )277/1و ُّ
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )243/1الموس التاسع عشر :يف عدد سور وآدكه وكلماكه وحروفه.
 )3ااظر :مييان اُعتدال .)639/3

والددذه ُّ هددو :مشددس الدددين أبددو ع ددد حممددد بددن أ ددد بددن عثمددان بددن قاميددااي الددذه
عالم ددة حمق ددق ،كال دداايفه ك ددريو كث ددريو كق دداري املائ ددة ممه ددا :إلاتري ددخ اإلس ددالمإل و"ميد ديان اُعت دددال يف اق ددد
الرعال" ،ت748:ه) .ااظر ( :قات الشافعية للس كت  )100/9واألعالم .)326/5
 )4وهماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال غري ما ذُكر:
 -1أن هذا اخلَب معارض للقا(ع؛ وهو ما أمجع عليه األمة علي املال ف ا موس ايمن الالفة الالديق
رضت عمه فعدد حروفه ُ كالل العدد املذكور يف اْلدي ومعارض القا(ع ساقط عن درعة
حددافا مددؤرد

اُعت ار.
 -2قد ذكر ال قاعت -علي فرض ص ة اْلدي  -وعها آالر يف دفع اإلُكال ابإلضافة إ ما ذكر السيو(ت
فقال :إلولعل هذا العدد كان ق ل أن يقتالر علي حرف واحد من الس عة فإن حروفه ا ن ُ
لدي أاه ُ إُكال يف
ك ل هذا العدد وُ كقاربهإل .ااظر :مالاعد المظر  .)277/1والذي َّ
يوع ُح َّ
املس لة؛ لضعف الدليل امل الف فقد ك ني أاه موضوس.

 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )245/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
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د
كعبإل  .)1أي :كعلَّموا مدمهم واألربعدةُ املدذكورون :ا مدان مدن املهداعرين؛ وةدا امل تددأُ جمدا وا مدان مدن
ابن د
ابن ع لإل .)2
معقل مو أيب ُحذيفةَ ومعاذم :هو ُ
األاالار وساملم هوُ :

اثايا– دفع اإلُكال:
)4
)3
ِ
دالم مبددا يكددو ُن بعددد إل  .)5أي :أن
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلقددال الك حرَمدداين  :إل َحتمددل أادده أراد اإلعد َ
ِ
هؤُل األربعةَ ي قون حد يمفردوا بذلمل.
وكدُعقددب  :)6ر ددم مل يمفددردوا بددل الددذين مهددروا يف جتويددد القد ِ
دعاف
درآن بعددد العالددر الم ددوي أضد ُ
ََ
ُ َ
ِ
ِ
ُيب
املذكورين وقد قُتل ساملم مو أيب حذيفةَ يف وقعدة اليمامدة ومدات معداذم يف الالفدة عم َدر ومدات أ ٌَّ
وابددن مسد د
أتالددر اييد ُدد بددن اثب د وااته د إليدده الر س دةُ يف الق درالو وعددا
دعود يف الالفددة عثمددان وقددد َّ
ُ
ديم
بعددهم ايممددا (ددويال فالظدداهر أادده أمددر ابألالددذ عددمهم يف الوقد الددذي صدددر فيدده ذلددمل القد ُ
دول وُ يلد ُ
من ذلمل أُ يكو َن أح مد يف ذلمل الوق ُاركهم يف حفا ِ
القرآن بل كان الذي فظدون مث َدل الدذي
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)4999:
 ) 2وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اليص الم صلي عليه وسلم هؤُل األربعة رالذ القرآن
ِ
القرآن
عمهم دون َمن سواهم ِمن الال ابة يفهم ممه أُ يكو َن أح مد يف ذلمل الوق ُاركهم يف إكقان
وحفظه وهذا خيالف ما هو معلوم من أن الذين أكقموا القرآ َن وحفظو من الال ابة أضعاف هذا العدد
املذكور ويشهد لال ة ذلمل كثرو القرال املقتولني يوم مسيلمة ابليمامة وذلمل يف أول الالفة أيب بكر رضت
يف الال ي ني من قتل س عني من األاالار يوم بئر معواة كااوا يسمون القرال.
عمه وما
وقد حكي هذا اإلُكال الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )218/14فقال" :ابي بيان مشكل ما روي عن
رسول صلي عليه وسلم من قوله :إلالذوا القرآن من أربعةإل فذكر أربعة ممن مجع القرآن دون من
سواهم ممن قد مجعهإل .وأُار إليه أيضا :مكت بن أيب (الب يف اإلاباة عن معاين القرالات ص)95:
واْلموي يف القواعد واإلُارات يف أصول القرالات ص )39:وابن ح ر يف فتح ال اري .)48/9
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )245/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
 )4هو مشس الدين حممد بن يوسف بن علت بن سعيد الكرماين عامل ابْلدي كالدَّز لمشر العلم ب غداد
ال ني سمة وأقام مدو مبكة وفيها فرغ من أتليف كتابه إلالكواكب الدراري يف ُرم ص يح ال اريإل قال
ابن قاضت ُه ة :إلفيه أوهام وككرار كثري وُ سيما يف ض ط أ،ال الرواوإل ت786 :ه) .ااظر ( :قات
املفسرين  )285/2واألعالم .)153/7
 )5ااظر :الكواكب الدراري يف ُرم ص يح ال اري للكرماين .)26/15
 )6ااظر :فتح ال اري .)48/9
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حفظو وأاييد مجاعة من الال ابة .ويف الال يح يف غيووِ بئر َمعُ حواَةَ :أن الذين قُتِلدوا جدا مدن الالد ابة
كان يُقال هلم ال ُقَّرالُ وكااوا س عني رعالإل .)1
املسألة اخلامسة عشرة :مشكل ما ورد يف حصر َمنْ مجع القرآن يف عهد النيب  بأربعة من
الصحابة دون من سواهم.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
)2
إلم حدن مجدع القدرآ َن
السيو(ت  :إلوروز ال ُّ
قال ُّ
اري عن قتدادو قدال :سد ل ُ أادس بدن مالدملَ :
ُيب ب ُدن كعدب ومعداذُ بدن
علي عهد رسول صلي عليه وسلم؟ فقال :أربعةم كلُّهم مدن األاالدار :أ َُّ
د
أحد عُموموإل .)3
يد بن اثب وأبو اييد .قل َ :م حن أبو اييد؟ قالُ :
ع ل واي ُ
وروز أيضددا مددن (ري د ِق اثب د د عددن أاد د
دس قددال :إلمددات الم د ُّ صددلي عليدده وسددلم ومل جيمد َدع
ِ
د
يد بن اثب وأبو اييدإل .)4
بن ع ل واي ُ
القرآ َن غريُ أربعة :أبو الدردال ومعاذُ ُ
وفيه خمالفةم ْلدي قتادوَ من وعهني:
ُيب بددن كعددب
يح بالدديغة اْلالددر يف األربعددة وا الد ُدرِ :ذ حكد ُدر أيب الدددردال بد َ
ددل أ َُّ
أحدددةا :التال در ُ
وقد استمكر مجاعةم من ِ
األئمة اْلالر يف األربعةإل .)5
 )1أالرعه ال اري يف ص ي ه م .)4088:وهماك أوعه أالرز يف دفع اإلُكال:
 )1أن هؤُل كااوا أكثر ض عا أللفاظه وأكقن ألدائه وإن كان غريهم أفقه يف معاايه ممهم.
 )2أو ألن هؤُل األربعة كفرغوا ألالذ ممه صلي عليه وسلم مشافهة وغريهم اقتالروا علي أالذ بعضهم من
بعء.
 )3أو ألن هؤُل كفرغوا ألن يؤالذ عمهم.
 )4أو ألن هؤُل مل يكواوا مشهورين مبا اسب إليهم الم  فذكرهم ليم ه عليهم وسك عن غريهم
لشهرهتم ويؤيد إمجاس المقلة عن ابن مسعود أاه مل يكن مجع القرآن يف عهد صلي عليه وسلم.
 )5أن الم  قال هذا القول ومل يكن يف القوم أقرأ ممهم حدث بعدهم َم حن هو مثلهم وأقرأ ممهم.
ااظرُ :رم ص يح مسلم للمووي  )17/16واإلاباة عن معاين القرالات ص )95:والقواعد واإلُارات يف
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه.
أصول القرالات ص .)39:والذي َّ
يوع ُح َّ
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )246/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
 )3أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)5003:
 )4أالرعه ال اري يف ص ي ه م.)5004:
 ) 5ووعه اإلُكال :أن ظاهر قول أاس رضت عمه يفيد حالدر مجدع القدرآن أي :حفظده يف عهدد المد صدلي =
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اثايا -دفع اإلُكال:
)1
ي  :)2إلُ يلدديم مددن قد ِ
دول أاد د
دس :إلمل جيمعدده غددريهمإل أن يكددون
السدديو(ت  :إلوقددال املد َداايِر ُّ
قددال ُّ
لم َّ
أن سدواهم َمجَعده وإُ فكيدف اإلحا(دةُ بدذلمل
الو ُ
اقع يف افس األمر كذلمل؛ ألن التقدير :أاه ُ يدَ حع َ
دتم إُ إن كددان لقددت كد َّدل واحددد مددمهم علددي ااف دراد
مددع كثددروِ الال د ابة وكَد َفد ُّدرقهم يف ال د الد؟ وهددذا ُ يد ُّ
حمد حدل لدده مجد مدع يف عهد ِدد المد صددلي عليدده وسددلم وهددذا يف غايددة الُد حعد ِدد يف
وأالددَب عددن افسدده أادده مل يَك ُ
العادو وإذا كان املرعع إ ما يف علمه مل يليم أن يكون الواقع كذلملإل.
دمل بقد ِ
دمل هلددم فيدده فددإ ُ اُ َسددلم
دول أاددسد هددذا مجاعدةم مددن املالحدددو وُ ُمتَ َم َّسد َ
قددال :إلوقددد متََ َّسد َ
َحلَه علدي ظداهر سدلَّمما ولكدن مدن أيدن هلدم َّ
ديم
أن الواق َدع يف افدس األمدر كدذلمل؟ سدلَّمما لكدن ُ يل ُ
مددن كد ِ
ا لموعدده اجلد ُّدم الغفددري ولدديس مددن ُددرط
دون كددلد مددن اجلددم الغفددري مل فظدده كلَّدده أُ يكددون َح ِف د َ
الكل -ولو علي التواييع -كفيإل.
كل فرد مجيعه بل إذا َح ِف َ
التواكر أن ف َ
الكل َّ
ا ُّ
ا ُّ
)3
ِ
دوم اليمامدة سد عون مدن ال ُق َّدرال وقُتِدل يف عهدد المد صدلي عليده
وقال القر( ُّ  :إلقدد قُت َدل ي َ
دس األربع دةَ ابلددذكر؛ لشدددَّوِ كَد َعلُّقد ِده جددم دو َن
وسددلم ب ئددر َمعُ حواَدةَ مثددل هددذا العددددإل .قددال :إلوإمنددا َالد َّ
دص أاد م
غريهم أو لكو م كااوا يف ذهمه دون غريهمإل.
عليه وسلم جؤُل األربعة من الال ابة دون َمن سواهم وهذا خيالف ما هو معلوم ِمدن أن الدذين حفظدو
=
مددن الالد ابة أضددعاف هددذا العدددد املددذكور ويشددهد لالد ة ذلددمل كثددرو القدرال املقتددولني يددوم مسدديلمة ابليمامددة
وذلمل يف أول الالفة أيب بكر رضت عمه وما د يف الالد ي ني مدن قتدل سد عني مدن األاالدار يدوم بئدر
معواددة كددااوا يسددمون الق درال .وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر )218/14
واملاايري يف املدُحعلم بفوائد مسلم  )150/3والمووي يف ُرم ص يح مسلم  )19/16وال اقالين يف اُاتالار
للقددرآن  )180/1وأبددو الع دداس القددر( يف ال د ُدمفهم  )56/1وأبددو ُددامة يف املرُددد الددوعيي  ،)39/1وابددن
اليرقاين يف مماهل العرفان .)243/1
كثري يف كفسري  )53/1واليركشت يف الَبهان  )241/1و ُّ
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )246/1الموس العشرون :يف معرفة ُحفَّاظه ورواكه.
حممد بن علت بن عمر
ي هو :أبو ع د
املاايِر ُّ
 )2ااظر :املدُحعلم بفوائد مسلم للماايري  .)152-150/3و َ
الت َِّميمت املاايري اس ته إ إلماايرإل جبييرو صقلية حمدث من فقهال املالكية حدث عمه :القاضت عياض
له إلاملعلم بفوائد مسلمإل وإلإيضام اوالول يف األصولإل ت536 :ه) .ااظر :سري أعالم الم الل
 )104/20واألعالم .)277/6
 )3ااظر :ال ُدمفهم ملا أُكل من كل يص ص يح مسلم  .)379/6والقر( ُّ هو :أبو الع اس أ د بن عمر بن
الال ِ ي َ ح ِ
ني َّ ُرم
إبراهيم األاالاري القر( يعرف بدإلابن امليينإل فقيه مالكت من رعال اْلدي
تالر َّ
ح
اال َ
ص ِ يح ُمسلم َو َ،ا ُ إلالح ُم حف ِهم ملا أُكل من كل يص كتاي مسلمإل ت656:ه) .ااظر :الوايف
خمُحتَالر َ
ابلوفيات  )173/7واألعالم .)186/1

- 158 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

وقال القاضت أبو بكر ال اقالينُّ :إلاجلواي عن حدي أاسد من د
أوعه:
ُ
يليم أُ يكون غريُهم َمجَ َعه.
أحدها :أاه ُ
مفهوم له فال ُ
َ
ايل جا إُ أولئمل.
الثاين :املر ُاد مل يدَ ح َم حعهُ علي مجيع الوعو والقرالات الو َ
جيمع ما اُسخ ممه بعد كالوكه وما مل يُمسخ إُ أولئمل.
الثال  :مل ح
دعة د ِ
دول ص ددلي علي دده وس ددلم ُ بواس د د
الراب ددع :أن املد دراد جبمعِ د ِده كَدلَقي دده ِم ددن يف رس د ِ
دالف
ح
غ ِريهم فيَ ح تَ ِم ُل أن يكون كلقي بعضه ابلواسعة.
درف حددا َهلم
اخلددامس :أ ددم كالد َّددوا إللقائدده وكعليمدده فا حُددتهروا بدده والفددت حددال غددريهم َّ
عمددن عد َ
ِِ
األمر يف ِ
افس األم ِر كذلمل.
ف الر ذلمل فيهم حبسب ع حلمه وليس ُ
السددادس :املدراد ابجلمددع الكتابدةُ فددال يمفددت أن يكددون غددريُهم َمجَ َعدده ِح حفظددا عددن ظهد ِر قل دده و َّأمددا
ِ
هؤُل ف معو كتابة وحفظو عن ظهر قلب.
السدابع :املدر ُاد أن أحددا مل يُفالددح رادده َمجَ َعده -مبعددىن أكمد َدل ِح حفظَده -يف عهددد رسددول  إُ
أولئددمل ددالف غد ِريهم فلددم يُفالد حدح بددذلمل؛ ألن أحدددا مددمهم مل يُكملدده إُ عمددد وفدداو رسددول صددلي
ضددرها إُ أولئددمل
عليدده وسددلم حددني ايل د آالد ُدر آيددة فلعد َّدل هددذ ا يددة األالددريو ومددا أُ د هها مددا َح َ
غريها اجلمع الكثري.
األربعةُ ممن َمجَ َع مجيع القرآن ق لها وإن كان قد َح َ
ضرها من مل ح
جيمع َ
دمع والعاعددة لدده والعمددل مبوع دده وقددد أالددر أ د ُدد يف إلاليهدددإل مددن
الثددامن :أن املدر َاد جبمعدده السد ُ
الي ِاه ِريَّة أن رعال أكي أاب الدَّردال فقالَّ :
مجع القرآن .فقال :اللهدم َغ حفدرا؛ إمندا َمجَ َدع
إلإن اب
(ريق أيب َّ
َ
القرآ َن من ،ع له وأ(اسإل )1إل .)2
قددال ابددن ح ددر  :)3إلويف غالد ِ
دف وُ سدديما األالددريإل .قددال :إلوقددد
دب هددذ اُحتمدداُت ككلُّد م

دات ذلددمل لل دديرِ دون األوس فقددط فددال يُمفددي ذلددمل عددن
ظهددر يل احتمد م
دال آالد ُدر وهددو أن امل دراد :إ د ُ
غري الق يلتني من املهاعرين؛ ألاه قدال ذلدمل يف معدرض املفداالرو بدني األوس واخلدير كمدا أالرعده ابدن
األوس واخلددير
عريددر مددن (ريددق سددعيد بددن أيب َع ُروبدَدة عددن قتددادوَ عددن أاددس قددال :إلافت ددر اْليَّددان:
ُ
ومد حدن َعد َددلَ ح ُددهادكُه رعلددني اليميددة بددن
فقددال األوس :ممددا أربعدةمَ :مددن اهتد َّدي لدده العددر ُ سد ُ
دعد ابددن معدداذ َ
وم د حدن ََحت ددهُ ال د َّددبحد ُر عاص ددم ب ددن أيب اثب د  .فق ددال
اثب د
وم د حدن َغ َّس دلَحته املالئك ددة حمظل دةُ ب ددن أيب ع ددامر َ
َ
 )1مل أعثر عليه يف اليهد لإلمام أ د .واأل ر أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )132:عن ع د
صاا عن معاوية بن صاا عن أيب الياهرية به.
 )2ااظر :اُاتالار للقرآن .)180/1
 )3ااظر :فتح ال اري .)51/9
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اخلير  :مما أربعةم مجعوا القرآن مل جيمعه غريهم  ...فذكرهمإل )1إل .)2

املسألة السادسة عشرة :مشكل ما ورد من إنكار ابن مسعود رضي اهلل عنه قرآنية الفاحتة
واملعوذتني.

اص اإلُكال:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)3إلوم ددن ال د ُدم حش ِك ِل  ...م ددا ذك ددر اإلم ددام ف ددر ال دددين ق ددال :إلاُِق ددل يف بع ددء
ق ددال ُّ
أن ابددن مسد د
دعود كددان ي ِ
مكد ُدر كددو َن سددورو الفادددة واملعدوذكني مددن القددرآن  )4وهددو يف غايددة
ُ
الكتددب القدميددة َّ َ
الالد ِ
دعوبة؛ أل إن قلمدداَّ :
اكر كددان حاصددال يف عالددر الال د ابة بكددون ذلددمل مددن القددرآن
إن المقد َدل املت دو َ
ديم َّ
أن القددرآن لدديس مبت دواكر يف
دب الكفددر .وإن قلمددا :مل يكددن حاصددال يف ذلددمل اليمددان فيلد ُ
فإاكد ُ
دار يُوعد ُ
األصلإل )5إل.
اثايا -دفع اإلُكال:
)7
)6
األغلب علي ِ
الظن َّ
أن اق َدل هدذا املدذهب عدن ابد ِن مسدعود اق مدل
قال ُّ
السيو(ت  :إلوقال  :إلو ُ
 )1مل أقف عليه عمد ابن عرير .واْلدي أالرعه ال يار يف املسمد  )395/13وأبو يعلي املوصلت يف
املسمد  )395/5والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )374/10والعَباين املع م الك ري )10/4
واْلاكم يف املستدرك  )90/4كلهم من (ريق ع د الوهاي بن ععال عن سعيد بن أيب عروبة به .قال
اْلاكم :إلهذا حدي ص يح علي ُرط الشي ني ومل خيرعا إل .وقال اهليثمت يف لمع اليوائد :)41/10
إلروا أبو يعلي وال يار والعَباين ورعاهلم رعال الال يحإل.
 )2وهماك وعه آالر يف دفع اإلُكال غري ما ذكر قال به ابن كثري يف كفسري  :)53/1إلولعل مراد  :مل جيمع
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة
القرآن من األاالار؛ وهلذا ذكر األربعة من األاالارإل .والذي َّ
يوع ُح َّ
الو ذكرت يف دفعه.
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )268/1الموس الثاين والعشرون :معرفة املتواكر.
 )4وسي يت قري ا ريج الرواية واْلكم عليها عمد ذكر السيو(ت هلا يف دفع اإلُكال.
 )5ااظددر :مفدداكيح الغيددب  .)178/1وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال أيضددا :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر
 )111/1وال دداقالين يف اُاتال ددار للق ددرآن  )330-300/1والسد د اوي يف مج ددال القد درال ص)94:
واب ددن كث ددري يف كفس ددري  )531/8واب ددن ح ددر يف ف ددتح ال دداري  )743/8وال ق دداعت يف مال دداعد المظ ددر
 )313/3واليركش د د ددت يف الَبه د د ددان يف عل د د ددوم الق د د ددرآن  )127/2واأللوس د د ددت يف كفس د د ددري )26/1
 )517/15واليرقاين يف مماهل العرفان .)275/1
 )6ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )269/1الموس الثاين والعشرون :معرفة املتواكر.
 )7أي :ف ر الدين الراايي .وااظر :مفاكيح الغيب .)178/1
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اب(ل وبه الل اخلالص عن هذ الع حقددوِإل .وكدذا قدال القاضدت أبدو بكدر :إلمل ي ِ
دح عمده أ دا ليسد
ال َّ
ُ
َ
ُ
م
ُ
ِ
ِ
ِ
د
َّ
ا عمدده إمنددا َحكهددا وأسددقعها مددن مالد فه؛ إاكددارا لكتابتهددا ُ ع دددا لكو ددا قددرآ ؛
بقددرآن وُ ُحفد َ
دب يف املالد ف إُ مدا أ ََم َدر المد ُّ صدلي عليده وسدلم إب اك ِده فيده ومل
ألاه كاا
ُّ
السمَّةُ عمد أُ يَكحتُ َ
ِ
ب ذلمل وُ ََِ ،عهُ أ ََمَر بهإل .)1
َجي حد ُ َكتَ َ
المووي  )2يف إل َُدرِم الحمه َّدذ ِ
يإل :إلأمجدع املسدلمو َن علدي َّ
أن املعدوذكني والفاددةَ مدن القدرآن
وقال
ُّ
ح َُ
ِ
د
و َّ
اب(ل ليس بال يحإل .)3
أن َم حن َع َ َد ممها ُيئا كفر وما اُق َل عن ابن مسعود م
)4
ِ
د
ص َّ
دح عمده قدرالوُ
ابن َح حيم د يف إلاملدُ َ لَّيإل :إلهذا َكذ م
ي علي ابن مسعود وموضوسم وإمنا َ
وقال ُ
عاص دم عن ِايدر عمه وفيها املعوذاتن والفادةإل .)5
)6
د
دار ذلددمل ف د الر
ص د َّ
وق دال ابد ُدن ح د در يف إلُ ددرم ال دداريإل  :إلقددد َ
دح عددن اب د ِن مس ددعود إاكد ُ
أ ددد وابد ُدن ِحَّددان عمدده :إلأادده كددان ُ يكتددب املعددوذكني يف مالد فهإل  )7وأالددر ع ددد بد ُدن أ د َدد يف
 )1ااظر :اُاتالار للقرآن أليب بكر ال اقالين .)330-300/1
دووي هددو :حميددت الدددين أبددو ايكددرد ددىي بددن ُددرف بددن مددري اْلددوراين المددووي الشددافعت عالمددة ابلفقدده
 )2المد ُّ
واْلدددي مول ددد ووفاك دده يف إلا دواإل م ددن ق ددرز ح ددوران بسددورية وإليه ددا اس د ته مددن كت دده إلاملمه ددا يف ُ ددرم
ص د د يح مسد ددلمإل وإلروضد ددة العد ددال نيإل ت676:ه) .ااظد ددر ( :قد ددات الشد ددافعية للسد د كت )395/8
واألعالم .)149/8
 )3ااظر :ا موس يف ُرم املهذي ..)396/3
ابن َح حيم هو :أبو حممد علت بن أ د بن سعيد بدن حديم الظداهري عدامل األاددلس يف عالدر وأحدد أئمدة
ُ )4
اْليميددةإل وكدان يقددال :إللسدان ابددن
اإلسدالم كددان يف األاددلس اللددق كثدري يمتسد ون إ مذه ده يقددال هلدم إل ح
ح دديم وس دديف اْل ددا ُ ددقيقانإل وكااد د ل دده وألبي دده م ددن ق ل دده ردس ددة ال دوايارو وك دددبري اململك ددة فيه ددد ج ددا
وااالرف إ العلم والت ليف له مالمفات كثريو ممها :إلاوليإل ت456 :ه) .ااظر :سري أعالم المد الل
 )184/18واألعالم .)254/4
 )5ااظر :اولَّي اب اثر .)32/1
 )6ااظر :فتح ال اري .)742/8
 )7أالرعه أ دد يف املسدمد  )116/35وابدن ح دان يف صد ي ه م )797:وابدن الضدريس يف فضدائل القدرآن
ص ) 124:كلهددم مددن (ريددق عاصددم بددن جدلددة عددن اير بددن ح دديم قددال :إلقل د أليب بددن كعددب :إن ابددن
مسعود كان ُ يكتب...إل فذكر مبثله .قال حمققو املسمد :إلحددي صد يح وهدذا إسدماد حسدن مدن أعدل
عاصم بن جدلة فهو صدوة حسن اْلدي وقد كوبعإل وقد ص َّ ح إسماد السيو(ت  -كما سي يت.-
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ِ
ابن َم حرَد َويحده مدن (ريدق األعم ِ
اة عدن ع دد الدر ن بدن
دم عدن أيب إسد َ
إلايددات املسمدإل والعَباينُّ و ُ
مل املعوذكني من مالداحفه ويقدول :إلإ مدا ليسدتا مدن
يييد الم عت قال :كان ع د بن مسعود يدَ ُ ُّ
مل املعدوذكني مدن املالد ف
كتاي إل  )1وأالر ال َّي ُار والعدَباينُّ مدن وعده آال َدر عمده :إلأاده كدان يدَ ُ ُّ
)2
داايدها صد ي ة -قددال
ويقددول :إمنددا أ ُِمد َدر المد ُّ  أن يُتعد َّدو َذ جمددا وكددان ع ددد ُ يقدرأ جمدداإل -أسد ُ
)3
ِ
دح أاده صدلي عليده وسدلم قدرأ
ص َّ
ابن مسعود علي ذلمل أح مد من الالد ابة وقدد َ
ال َّي ُار  :إلمل يدُتَابع َ
جما يف الالالوإل.
ِ
دردود والعع ُدن يف الدروادت الالد ي ة
ابن ح در ُ :)4
ي عليدهإل م م
إلفقول َمدن قدال :إلإاده َكدذ م
قال ُ
د
ادت ص ي ة والت ويل حمتملإل.
بغري ُمستمد ُ يُق ل بل الرو ُ
قدال :إلوقدد َّأولدده القاضدت  )5وغددريُ علدي إاكددا ِر الكتابدة كمدا سد قإل .قدال :إلوهددو أتوي مدل حسد مدن؛
إُ َّ
كدفع ذلمل حيد عدال فيهدا :إلويقدول :إ مدا ليسدتا مدن كتداي إل.
أن الروايةَ الالر ة الو ذكرُهتا ُ
ميكن ُدل لف ِدا إلكتداي إل علدي املالد ف فيَدتِ ُّم الت ويدل املدذكورإل .قدال :إللكدن مدن أتمدل
إلقال :إلو ُ
سياة ِ
العرة املذكورو است عد هذا اجلمعإل.
َ

 )1أالرعه ع دد بدن أ دد يف ايوائدد علدي املسدمد  )117/35والعدَباين يف املع دم الك دري  )235/9كلهدم
من (ريق حمم د بن أيب ع يدو بن معن عن أبيه عن األعمم عن أيب إس اة عدن ع دد الدر ن بدن يييدد
قال :فذكر مبثله .قدال اهليثمدت يف لمدع اليوائدد  :)149/7إلروا ع دد بدن أ دد والعدَباين ورعدال ع دد
رعددال الال د يح ورعددال الع دَباين قدداتإل .وقددال حمققددو املسددمد :إلإسددماد ص د يح رعالدده قددات رعددال
الال يحإل وقد ص َّ ح إسماد السيو(ت – كما سي يت.-
 )2أالرعدده ال ديار يف املسددمد م )1586 :والعدَباين يف املع ددم الك ددري  )235/9كالةددا مددن (ريددق حسددان بددن
الال حل ِ بح ِن َجحَر َام عن إبراهيم عن َع حل َق َمةَ عن ع د بن مسعود رضدت عمده فدذكر مبثلده.
إبراهيم ع ِن َّ
ق ددال اهليثم ددت يف لم ددع اليوائ ددد  :)149/7إلروا ال د ديار والعد دَباين ورعاهلم ددا ق دداتإل وق ددد صد د َّ ح إس ددماد
السيو(ت -كما سي يت.-
 )3ااظر :مسمد ال يار إلال ر اليالارإل  .)29/5وال َّي ُار هو :أبو بكر ،أ د بن عمرو بن ع د اخلالق الَدَّيار من
أهددل ال الددرو ،حددافا مددن العلمددال ابْلدددي  ،لدده مسددمدان أحدددةا ك ددري ،ددا إلال ددر الياالددرإل والثدداين صددغري
ت292:ه) .ااظر :سري أعالم الم الل  )554/13واألعالم .)189/1
 )4ااظر :فتح ال اري .)743/8
 )5أي :ال اقالين.
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ذلمل.

)1
دتقر عمدد القعد ُدع بددذلمل
داي ابد ُدن َّ
الالد اغ  :راده مل يسد َّ
قدال :إلوقددد أع َ

داة بعددد
حالدل اُكفد ُ

وحاصلُه :أ ما كااتا متواكركني يف عالر لكمهما مل يتواكرا عمد إل .ااتهي.
ابن مسدعود أن املعدوذكني ليسدتا مدن القدرآن؛ ألاده
وقال ابح ُن قُدتَدحيدَةَ يف إلمشكل القرآنإل َّ :)2
إلظن ُ
اْلسن واْلسني ف قام علي ظمه وُ اقدول :إاده أصداي يف
رأز الم صلي عليه وسلم يدُ َع َّوذ جما
َ
ذلمل وأالع املهاعرون واألاالارإل.
قال :إلو َّأما إسقا(ُه الفادةَ من مال فه فليس لظَمه أ ا ليسد مدن القدرآن معداذَ ولكمده
ِ
ذهب إ َّ
ومجدع بدني اللدوحني خمافدةَ الشدمل والمسديان والديددو والمقالدان ورأز أن
دب ُ
أن القرآ َن إمندا ُكت َ
ِ
ِ
ووعوي كعلُّمها علي كل واحدإل.
ال ِرها
ذلمل م مو من يف سورو اْلمد؛ لق َ
قل  :وإسقا(ُه الفادةَ من مال فه أالرعه أبو ع د
يد بسمد ص يحإل .)3

الالَّاغإل فقيه ُافعت لده
 )1وهو :أبو االر ع د السيد بن حممد بن ع د الواحد ال غدادي املعروف بدإلابن َّ
إلالشدداملإل يف الفقدده وإلالعدددوإل يف أصددول الفقدده ت477:ه) .ااظددر :سددري أعددالم المد الل )464/18
واألعالم .)10/4
 )2ااظر :أتويل مشدكل القدرآن ص .)43:واب ُدن قُدتَدحيدَدةَ هدو :أبدو حممدد ع دد بدن مسدلم بدن قتي دة الدديمَد َوري
ويل قضال الديمور فمسب إليها وكان رأسا يف علم اللسان العريب واألال ار وأدم الماس ومن املالمفني
املكثرين من كت ه :إلأتويل خمتلف اْلدي إل وإلكفسري غريدب القدرآنإل ت276:ه) .ااظدر :سدري أعدالم
الم الل  )296/13واألعالم .)137/4
 )3أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )318:عن إ،اعيل بدن إبدراهيم عدن أيدوي عدن ابدن سدريين قدال:
ُيب بن كعب يف مالد فه فاددة الكتداي واملعدوذكني واللهدم إ اسدتعيممل واللهدم إدك اع دد وكدركهن
إلكتب أ َُّ
ابن مسعود وكتب عثمان ممهن فادة الكتاي واملعوذكنيإل واأل ر ص َّ ح إسماد السيو(ت -كما كقدم.-
وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1009/3عن ع د األعلي بن ع د األعلدي عدن هشدام بدن حسدان عدن
حممد بن سرين فذكر بم و  .واأل ر إسماد ص يح.
وأالرعه ابن كثري يف كفسري  )103/1معلقا فقال :إلوقد روز األعمم عن إبراهيم قال :قيل ُبن مسعود:
إللدَِم ل حدم ككتب الفاد ة يف مال فمل؟ قال :لو كت تها لكت تها يف أول كل سوروإل -قال أبو بكدر بدن أيب داود:
يع  :حي يقرأ يف الالالو -قال :إلواكتفي حبفا املسلمني هلا عن كتابتهاإل.
وف عن ِ
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )323/1معلقا فقال :إلوروز الشع عن ابن ع د
حممد بن أُيب
َ
َ
بن كعب :إلكتب أُيب س ُس َور يف املالد ف فاددة الكتداي واملعدوذكني والله ُدم إ اسدتعيممل واللهدم إدك
أالددر ا مت ددني فادددة الكت دداي =
اع د ُدد ومل يكت د ُه َّن اب د ُدن مس ددعود فلم ددا مج ددع اب د ُدن عف ددان املال د ف كت ددب ددالاث و َّ
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املسألة السابعة عشرة :موهم التعارض بني أحاديث رفع الصوت بالقراءة واإلسرار بها.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
الس دديو(ت  :)1إلوردت أحادي د د ُ كقتض ددت اسد ددت اي رف د د ِع الالد د ِ
ق ددال ُّ
دوت ابلق د درالو وأحادي د د ُ
َََ ح
َ
األول :حددي الالد ي ني :إلمدا ِأذ َن لش د
ِ
الالوت .فمدن ِ
ِ
دتل مدا ِأذ َن لمد
والفء
كقتضت اإلسر َار
ُ
ُ
جيهر بهإل .)2
حس ِن الالوت يدَتَدغَّىن ابلقرآن ُ
وم ددن الث دداين :ح دددي ُ أيب داود والوم ددذي والمس ددائت :إلاجل دداهر ابلق د ِ
درآن كاجل دداه ِر ابلال دددقة
ُ
وال ُدم ِسُّر ابلقرآن كال ُدم ِسر ابلالدقةإل )3إل .)4
اثايا -دفع التعارض املوهم:
)5
دووي :إلواجلمد ُدع بيمهمدداَّ :
أن اإلالفددالَ أفض ُدل حيد الدداف الددردلَ أو
السدديو(ت  :إلقددال الم ُّ
قدال ُّ
دام جبهدر واجله ُدر أفضدل يف غدري ذلدمل؛ ألن العم َدل فيده أكثدر وألن فائدكَده كتعددز
اللُّون أو اي م
أتذَّز ُم َ
دوم
إ السددامعني وألادده يُد حدوقِ ُ
ال د ِر ُ
دب القددار ِ وجيمد ُدع َةَّدده إ الفكددر ويَ ح
،عدده إليدده ويعحد ُدرُد المد َ
ف َ
ا قلد َ
ويييد يف المشاطإل  .)6ويد ُّل هلدذا اجلمد ِع حددي أيب داود -بسدمد صد يح -عدن أيب س د
دعيد :اعتكدف
ُ
ُ
ِ
دف السددو وقددال :إلأُ
رسد ُ
فسددمعهم جيهددرون ابلقدرالو ف َك َشد َ
دول صددلي عليدده وسددلم يف املسد د َ
= واملعوذكني وأالر اللهم إ استعيممل واللهم إدك اع دإل.
لدي وت ما روي عن ابن مسعود رضت عمده إاكدار قرآايدة الفاددة واملعدوذكني و دوت ذلدمل ُ
والذي َّ
يوع ُح َّ
يدُ َع ُّد ُمشكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكرت يف كوعيه كلمل الروادت.
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )352/1الموس اخلامس والثال ون :يف آداي كالوكه واتليه.
 )2أالرعه ال اري يف ص ي ه م )5024:ومسلم يف ص ي ه م.)792:
 )3أالرعدده أبددو داود يف سددممه م )1333:والومددذي يف سددممه م )2919:والمسددائت يف سددممه م)2561:
وأ د يف املسمد  )598/28كلهم من (ريق َِحب ِري بن سدعد عدن الالدد بدن معددان عدن كثدري بدن ُم َّدروَ عدن
عق د ددة ب د ددن ع د ددامر ف د ددذكر مبثل د دده .واْل د دددي صد د د ح إس د ددماد األل د دداين يف ص د د يح س د ددمن أيب داود -75/5
م.)1204:
 )4وعه التعارض يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول ُّ
يدل علي است اي رفع الالوت ابلقرالو يف املقابل
جنددد أن اْلدددي الثدداين يقتضددت اإلسدرار والفددء الالددوت ابلقدرالو ممددا يددوهم التعددارض بيمهمددا .وقددد أُددار إ
هددذا التعددارض :المددووي يف الت يددان يف آداي لددة القددرآن ص )104:واليركشددت يف الَبهددان يف علددوم القددرآن
 )463/1وال قاعت يف مالاعد المظر  )325/1وامل اركفوري يف دفة األحوذي .)191/8
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )352/1الموس اخلامس والثال ون :يف آداي كالوكه واتليه.
 )6ااظر :ا موس ُرم املهذي .)166/2
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ِ
َّ
بعضكم علي بعضكم يف القرالوإل .)1
يرفع ُ
إن ُكلَّ ُكم مما د لربه فال يدُ حؤذيَ َّن ُ
بعضكم بعضا وُ ح
)2
ب اجله ددر ب د عء الق درالو واإلس درار ب ِ
عض ددها؛ ألن ال د ُدم ِسَّر ق ددد ي ددََم ُّل
وقددال بعض ددهم  :إليسددت ُّ
ُ
ُ
ِ
يح ابإلسرارإلإل .)3
س ابجلهر واجلاهر قد يَك ُّل فيسو ُ
في اَ ُ
املسألة الثامنة عشرة :مشكل تلحني عثمان رضي اهلل عنه كُتَّابَ املصحف.
اص اإلُكال:
أوُ– ُّ
الس دديو(ت  :)4إلوق ددال  :)5ح ددد ما ح َّ ددا ُ ع ددن ه ددارون ب ددن موس ددي أال ددَبين ال د ديبريُ ب ددن
ق ددال ُّ
ِ ِ
ِ ِ
داحف عُرض د عل ددي عثم ددا َن فوع ددد فيه ددا ُحروف ددا م ددن
ال د د ري ع ددن عكرم دةَ ق ددال :إلمل ددا ُكتَ د املال د ُ
ِ ِ ِِ
الل د ِن فقددال ُ :كدُغَريوهدا؛ فد َّ
دب مددن
دإن الع َ
دري سدتُدغَريُها -أو قدال :سدتُد حعرُجا -رَلحسدمَت َها لددو كدان الكاكد ُ
د
قيف وال ُدم حملِت من ُه د
اْلروفإل .أالرعه من هذا العريق ابدن األا داري يف كتداي
ذيل مل كُوعد فيه هذ
ُ
)6
ابن أَ حُتَةَ يف كتاي إلاملالاحفإل .)7
ُّ
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل و ُ

 )1أالرعه أبو داود يف سممه م )1332:وأ د يف املسمد  )392/18والمسائت يف السمن الكَبز
 )289/7كلهم من (ريق ع د الراياة عن معمر عن إ،اعيل بن أمية عن أيب سلمة بن ع د الر ن عن
أيب سعيد اخلدري قال :فذكر مبثله .واْلدي ص ح إسماد املالمف  -كما كقدم  -واألل اين يف ص يح
سمن أيب داود  -77/5م.)1203:
 )2وهو ال يهقت يف ُعب اإلميان .)453/3
لدي أاه ُ كعارض بني اْلديثني؛ ل عوبة الو ذُكرت يف اجلمع بيمهما.
 )3والذي َّ
يوع ُح َّ
 )4ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )550/4الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )5أي :أبو ع يد يف فضائل القرآن ص.)287:
 )6والكتاي مفقود.
 )7والكتاي مفقود .وأالرعه أيضا ابن أيب داود يف املالاحف ص )119:من (ريق ُعَدحيد بن عقيل عن
هارون األعور عن اليبري بن اخلري عن عكرمة به .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ
ابن أيب داود عن عكرمة .واأل ر رعال إسماد قات لكمه ضعيف؛ ملا ميت:
صرم بذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )119:والس اوي يف الوسيلة إ كشف العقيلة
 -1اُاقعاس كما َّ
ص )36:وابن األا اري والسيو(ت -كما سي يت عمد اقله ألعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
صرم بذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )119:والس اوي يف الوسيلة ص)36:
 -2المكارو يف املد كما َّ
-كما سي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
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أالددر ابد ُدن األا دداري حند َدو مددن (ريددق ع ددد األعلددي بددن ع ددد
من (ريق ىي بن يدَ حعمر.)2 ...

بددن عددامر

)1

وابد ُدن أَ حُددتَةَ حند َدو

 )1أالرعه ابن األا اري يف كتابه إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل -وهو مفقود.-
وأالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص- )120:واللفا له -ومن (ريقه أالرعه علم الدين الس اوي يف
الوسيلة ص )34:وابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3وابن أُتة يف املالاحف -كما يف اإلكقان
 -)552/1كلهم من (ريق إ،اعيل بن إبراهيم عن اْلارث بن ع د الر ن عن ع د األعلي بن ع د
بن عامر قال :ملا فرغ من املال ف أيت به عثمان فمظر فيه فقال :إلقد أحسمتم وأمجلتم أرز فيه ُيئا من
ْلن وستقيمه العري رلسمتهاإل.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ ابن أيب داود يف كتابه إلاملالاحفإل عن ع د حاأل حَعلَي بن
ع د بن عامر الح ِ
قرُت .واأل ر إسماد ضعيف؛ ملا ميت:
َ
صرم بذلمل الس اوي يف الوسيلة ص )36:وابن األا اري والسيو(ت -كما سي يت عمد
كما
 -1اُاقعاس
َّ
اقله ألعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
 -2ضعف اْلارث بن ع د الر ن املدين قال عمه ابن ح ر يف التقريب ص :)146:إلصدوة يهمإل.
 -3المكارو يف املد -كما سي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.-
 )2أالرعه ابن أُتة يف كتابه إلاملالاحفإل -وهو مفقود.-
وأالرعه ابن أيب داود يف املالاحف ص- )122:واللفا له -وابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3وأبو عمر
الداين يف املقمع ص )121:وال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )537/2والذه يف اتريخ اإلسالم
 )503/6كلهم من (ريق عمران القعان عن قتادو عن االر بن عاصم عن ع د بن فعيمة عن ىي
بن يعمر قال :قال عثمان رضت عمه :إليف القرآن ْلن وستقيمه العري رلسمتهاإل.
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )537/2من (ريق عمران القعان عن قتادوَ عن ىي بن يعمرِ عن ابن
فعيمةَ قال :قال عثما ُن :فذكر مبثله.
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )745/2وعيا إ ابن أيب داود يف كتابه إلاملالاحفإل عن ىي بن يعمر.
واأل ر إسماد ضعيف؛ ملا ميت:
 -1اُاقعاس َّ
فإن ىي بن يعمر مل ير عثمان رضت عمه ومل يسمع ممه ُيئا كما صرم بذلمل أبو عمر الداين
يف املقمع ص )115:والس اوي يف الوسيلة ص.)36:
ابن
 -2عهالة ع د بن فُعيمة قال ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  :)538 535/2إلواترو ُ
يقول الراوي ُ
ِ
اجلهالة اببن أيب فُعيمةَ هذا والفال أمرِ و ِ
أوضح د
ول
دليل علي
ابن أيب فعيمة وهذا
وآالر ُ
ُ
يقول ُ
فعيمةَ ُ
ذك ِر إل.
صرم بذلمل ال اقالين يف اُاتالار  )538/2والس اوي يف الوسيلة ص.)36:
 -3اُضعراي يف سمد كما َّ
والعلة الرابعة :المكارو يف املد كما ذكر ذلمل أبو عمرو الداين يف املقمع ص )115:والس اوي يف الوسيلة =
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دكلَة عدددا وكيددف يظَد ُّدن ابلال د ِ
وهددذ ا اثر م حشد ِ
ابة أوُ -أ ددم يدَحل مددون يف الكددالم فضددال عددن
ُ
ُُ
ُّ
القرآن وهم الفال الُ اللددُّ؟ كيف يُظَ ُّن جم اثايدا -يف القدرآن الدذي كَدلَ َّق حدو مدن المد صدلي عليده
وح ِفظددو وض د عو وأكقمددو ؟ كيددف يُظَد ُّدن جددم اثلثددا -اعتمدداعُهم كلهددم علددي اخلع د
وسددلم كمددا أادديل َ
وكتابتده؟ كيددف يظَد ُّدن جددم رابعددا -عدددم كَدمَ دُّ ِههم ورعد ِ
دوعهم عمدده؟ كيددف يُظَد ُّدن بعثمددا َن أادده يمهددي عددن
ُ
ُ
دروي ابلتدواكر َاللَفددا عددن
كغيددري ؟ كيددف يُظَد ُّدن أن القدرالو اسددتمرت علددي مقتضددي ذلددمل اخلعد وهددو مد ٌّ
سلف؟ هذا مما يست يل عقال وُرعا وعادوإل .)1
اثايا -دفع اإلُكال:
السيو(ت  :)2إلوقد أعاي العلمال عن ذلمل بثال ِة د
أعوبة :)3
قال ُّ
َ
ُ
دعري ممقعد مدع؛ وألن عثمددان
أحد ُددها :أن ذلددمل ُ يالد ُّ
دماد ُ ضد م
دح عددن عثمددان؛ فددإن إسد َ
دعيف مضد م
ِ
لتقيمده العددري رلسدمتِها؟ فدإذا كدان الددذين
ُعع َدل للمداس إمامدا يقتدددون بده فكيدف يدَ َدرز فيدده ْلمدا ويوُكده َ
دب مالد فا
كولَّدوا َ
دار فكيددف يُقيمدده غددريهم؟ وأيضددا :فإادده مل يَكتُد ح
مجعدده وكتابتَدده مل يقيمدوا ذلددمل وهددم اخليد ُ
كتب َّ
عد َو مالاحف.
واحدا بل َ
فددإن قيددل :إن الل ددن وقددع يف مجيعهددا ف عي د مد اكفاقُهددا علددي ذلددمل أو يف ِ
اف
بعضددها فهددو اع دو م
َ َ
ف دون مال د د ف ومل أتتِ
بال د د ة ال د د عء ومل ي ددذ ُكر أح د د مد م ددن الم دداس أن الل ددن ك ددان يف مال د د د
ح
َ
د )4
املالاحف ُّ
قط خمتلفة إُ فيما هو من وعو القرالو وليس ذلمل بل ن .
ُ
ِ
الرمد د ِي واإلُ دداروِ ومواضد د ِع
الوع دده الث دداين- :عل ددي كق دددير صد د َّ ة الرواي ددة -أن ذل ددمل ُم د َدؤَّومل عل ددي َّ
= ص .)36:وسي يت بيان ذلمل عمد اقل السيو(ت أعوبة العلمال يف دفع اإلُكال.
 )1وقد أُار إ هذا اإلُكال :ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )531/2وأبو عمرو الداين يف املقمع يف رسم
مالاحف األمالار ص )119:وعلم الدين الس اوي يف الوسيلة إ كشف العقيلة ص )36:واليرقاين
يف مماهل العرفان .)386/1
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )551/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )3ااظر :الوسيلة إ كشف العقيلة لعلم الدين الس اوي ص.)36:
اليعا وابن األا اري -كما
 )4وِممَّن أالذ مبسلمل كضعيف هذا األ ر وعدم وكه عن عثمان رضت عمهَّ :
سيذكر السيو(ت عمه -وأبو عمرو الداين وال اقالين واليخمشري والف ر الراايي وابن كيمية وابن اجليري
واليرقاين .ااظر :معاين القرآن وإعرابه لليعا  )131/2واملقمع ص )119:واُاتالار للقرآن
 )533/2وكفسري اليخمشري  )590/1وكفسري الف ر الراايي  )84/11ولموس الفتاوز
 )253/15ومماهل العرفان .)386/1
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اْلذف حنو :ﱡﭐ ﱄ ﱠ ﱡﭐ ﱪ ﱠ وما أُ ه ذلمل.
الثال  :أاَّه ُم َؤَّومل علي أُيال الالف لفظُهدا رَ،هدا كمدا كت دوا :ﱡﭐ ﲰ ﱠ [التوبدة]47:
وﱡﭐ ﲼ ﱠ [المم ددل ]21:رل ددف بع ددد إلُإل وﱡﭐ ﲬ ﲭ ﱠ [املائ دددو ]29:بد دواو وأل ددف
وﱡﭐ ﳁ ﱠ [الذاردت ]47:بيدالين فلدو قدُ ِر َ بظداهر اخلدط لكدان ْلمدا وجدذا اجلدواي ومدا ق لَده عديم
ابن أَ حُتَةَ يف كتاي إلاملالاحفإل .)1
ُ

وقال ابن األا اري يف كتاي :إلال َّدرد علدي مدن الدالف مالد ف عثمدانإل  :)2إلاألحاديد املرويدة
عن عثمان يف ذلمل ُ كقوم جا ح ة؛ أل ا ممقععة غريُ متالدلة ومدا يشدهد عقدل رن عثمدان -وهدو
دني
دام فيت ُ
اإلمام األمة الذي هو إمام الماس يف وقته وق حد َوُهتم -جيمعهم علدي املالد ف الدذي هدو اإلم ُ
ُ
فيه اللال ويُشاهد يف العه ايلال فال يُالل ه كدال و مدا يدَتَ د َوَّه ُم عليده هدذا ذو إاالداف ومتييدي وُ
أالددر اخلع د َ يف الكتدداي ليالددل ه مددن بعددد وس د يل اجلددائني مددن بعددد ال مددالُ علددي ر،دده
يعتقد ُدد أادده َّ
الوقوف عمد حكمه.
و ُ
ومددن ايعددم أن عثمددان أراد بقولدده :إلأرز فيدده ْلمدداإل أرز يف َالعدده ْلمددا إذا أقممددا رلسددمتما كددان
ْلن اخلط غري م حف د
سد وُ م د ر د
ف مدن عهدة دريدف األلفداظ وإفسداد اإلعدراي فقدد أبعَ َدل ومل يُالدب؛
ُ َ
ُُ
ُ
ِ
ِ
َّ
دؤالر فسدادا يف
ألن اخلط مم م عن المعق فمن َ
ْلن يف َكحت ه فهدو ُح مدن يف اُعقده ومل يكدن عثمدا ُن لي َ
ه ال ِ
ألفاظ القرآن من عهة َكحت د
دوم أاده كدان ُمواصدال لددرس القدرآن متقمدا أللفاظده
ب وُ اعق ومعل م
موافقا علي ما ُرسم يف املالاحف ال ُدمحمد َف َذو إ األمالار والمدواحتإل .أيَّ َدد ذلدمل مبدا أالرعده أبدو ع يدد
ديخ مددن أهددل
قددال :إلحددد ما ع ددد الددر ن بددن مهدددي عددن ع ددد بددن م ددارك حددد ما أبددو وائددل ُ-د م
داحف
الدديمن -عددن هدداا الَببددري -مددو عثمددا َن -قددال :إلكم د عمددد عثمددا َن وهددم يدَ حعرضددون املالد َ
ِ
يتسن} وفيها {ُ ك ديل لل لدق} وفيهدا {ف مهدل
رسلَ
بكتف ُاود إ أُيب بن كعب فيها{ :مل َّ
ف َ
ابن أَ حُتَةَ هو :أبو بكر حممد بن ع د بن أُتة األص هاين أستاذ ك ري وإمام ُهري
 )1وكتابه مفقود .و ُ
وحنوي حمقق قة قرأ علي أيب بكر بن لاهد له كتاي إلاملالاحفإل وكتاي إلاوَبإل يف القرالات قال ابن
اجليري :إلكتاي عليل يدل علي عظم مقدار إل ت360:ه) .ااظر ( :قات املفسرين )161/2
واألعالم .)224/6
 )2وكتابه مفقود .وابن األا اري هو :أبو بكر حممد بن القاسم بن حممد األا اري من أعلم أهل ايمااه ابألدي
واللغة ومن أكثر الماس حفظا للشعر واألال ار قيل :كان فا ال ائة ألف بي ُاهد يف القرآن من
كت ه إلإيضام الوقف واُبتدالإل وإلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل ت328:ه) .ااظر :السري
 )276/15واألعالم .)334/6
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ِ
دب ﱡﭐ ﲱ ﲲﱠ [ال ددروم ]30:وحم ددا
الك ددافرين} ق ددال :ف دددعا ابل د َّددواو فم ددا أح ددد َ
الالم د حدني فكت د َ
دب ﱡﭐ ﲷ ﲸﱠ [ال قدرو ]259:أْلدق فيهدا اهلدالإل .)1
دب ﱡﭐ ﲊ ﱠ[العدارة ]17:وكت َ
إلف مهلإل وكت َ
دف علددي مددا ُكتِددب ويدُحرفَد ُدع
َّعي عليدده أادده رأز فسددادا ف مضددا وهددو يُوقَد ُ
قددال ابددن األا دداري :إلفكيددف يدُدد َ
ات الالواي و ليد إل ااتهي.
ُ
كم ابْلق ويدُحل ِيَمهم إ َ
اخلالف إليه الو ُ
اقع من الماس ني؛ لي َ
ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل قال :إلحد ما اْلسن بدن عثمدان
قل  :ويدُ َؤيد هذا أيضا :ما أالرعه ُ
أا الربيع بن بدر عن سوار بن َُد يب قدال :سد ل اب َدن الديبري عدن املالداحف فقدال :إلقدام رع مدل
عمر فقال :د أمري املؤممني َّ
عمر قد ه َّدم أن جيمدع القدرآن
إ
إن الماس قد االتلفوا يف القرآن فكان ُ
َ
علي قرالو واحدو فعُعِن (َ حعمَدتَه الو مات ممها فلمدا كدان يف الالفدة عثمدا َن قدام ذلدمل الرعدل فدذكر
ابلال د د ف فعرضد ددماها عليهد ددا حد ددد
لد دده ف مد ددع عثمد ددا ُن املالد دداحف بعث د د إ عائش د دةَ ف ئ د د ُ ُّ
فش ِق َق ح إل )2إل.
قومماها أمر بسائرها ُ
فهذا ُّ
يدل علي أ م ض عوها وأكقموها ومل يوكوا فيها ما تا إ إصالم وُ كقوم.
ابن أَ حُدتَةَ :إلأا د حممدد بدن يعقدوي أا د أبدو داود سدليمان بدن األُدع أا د أ دد
قال ُ
بدن مسددعدو أا د إ،اعيددل أالددَبين اْلدارث بددن ع ددد الدر ن عددن ع دد األعلددي بددن ع دد بددن عددامر
قددال :إلملددا فُددرغ مددن املال د ف أُِيتَ بدده عثمددان فمظددر فيدده فقددال :أحسددمتم وأمجلددتم أرز ُدديئا سددمقيمه
 )1أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص .)286:ومن (ريقه أالرعه ابن عرير يف كفسري .)602/4
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )30/2وعيا إ ابحن َر َاه َويحه ِيف ُم حسمد وأيب ع يد يف الفضائِل وع د بن
ِ
الَببَِري مو ُعثحمان قال :فذكر بم و .
يد َوابن عرير وابن األَا ا ِري يف املالاحف َعن هاا َ
وأبو وائل -كما يف التقريب ص -)296:هو :أبو وائل القاص الالمعاين ع د بن َِحبري املرادي.
وأالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )286:عن ع د الر ن بن املهدي عن أيب اجلرام عن سليمان بن
عمري عن هاا مو عثمان قال :فذكر بم و خمتالرا .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )30/2وعيا
إ أَيب ع يد وابن عرير َوابحن الح ُممذر وابن األَا اري عن هاا قال :فذكر بم و خمتالرا .وهذا األ ر يف
إسماد سليمان بن عمري وهو لهول اْلال كما يف اجلرم والتعديل  )133/4وفيه أيضا :وضام بن ع د
ا يد ال هراين أبو اجلرام قال عمه ابن ح ر يف لسان املييان  :)221/6إليروي املراسيل واملقا(يعإل .واأل ر
إسماد حسن رعاله بني قة وصدوة.
 )2كتاي املالاحف مفقود .وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )990/3عن اْلسن بن عثمان عن الربيع بن
بدر به .واأل ر إسماد موضوس فيه الربيع بن بدر بن عمرو التميمت قال عمه ابن ح ر يف التقريب
ص :)206:إلمووكإل.
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رلسمتماإل )1إل.
ِ
ِ
دب الف دراغ مددن
دح معددىن مددا كقدددم فك ادده عُ د ِر َ
فهددذا األ د ُدر ُ إُددكال فيدده وبدده يتَّضد ُ
ض عليدده َعقد َ
كتابت دده فد درأز في دده ُ دديئا كت ددب عل ددي غ ددري لس ددان قد دريم كم ددا وق ددع هل ددم يف إلالت ددابو إل وﱡﭐ ﲴ ﱠ
سيقيمه علي لسان قريم َو ََّّف بذلمل عمدد العدرض والتقدوم ومل يدوك فيده
[ال قرو ]248:فوعد راه
ُ
ا الدذي صددر عدن عثمدا َن فلديم
حرفهدا ومل يُدحت ِق ِن اللفد َ
لعل َمدن روز كلدمل ا اثر السدابقة عمده َّ
ُيئا .و َّ
ممه ما ليم من اإلُكال فهذا أقوز ما جياي به عن ذلمل وهلل اْلمدإل .)2
املسألة التاسعة عشرة :مشكل ختطئة عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهما كُتَّابَ املصحف.

اص اإلُكال:
أوُُّ -

السيو(ت  :)3إلقال أبو ع يد يف إلفضائل القرآنإل :حد ما أبو معاويةَ عن هشام بن ُعروو عن أبيه قال:
قال ُّ
إلس ل ُ عائشةَ عن ْل ِن القرآن عن قوله كعا  :ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [(ه.]63:
ﳏ ﳑ ﳒ ﱠ [المسال ]162:وعن قوله كعا  :ﱡﲧ ﲨ ﲩ
ﳐ
وعن قوله كعا  :ﱡﭐ ﳎ
ﲪ ﲫ ﲬﱠ [املائدو.]69:
)4
عمل ال ُكتَّاي أالعَؤوا يف الكِتَايإل  - .)5هذا إسماد ص يح علي ُرط
فقال ح  :د َ
ابن [أُالو] هذا ُ
 )1األ ر إسماد ضعيف .وقد كقدم يف ص.)49:
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لعدم وت ما روي عن عثمان رضت عمه يف كل يمه ُكتَّاي
 )2والذي َّ
يوع ُح َّ
املال ف ول عوبة العلمال الو قيل يف كوعيه قوله -علي فرض ص ته.-
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )550/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )4يف اإلكقان يف علوم القرآن إلأالتإل والتال يح من مالادر الت ريج.
 )5أالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص .)287:ومن (ريقه أالرعه أبو عمرو الداين يف املقمع ص.)122:
وأالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )1507/4والعَبي يف كفسري  )680/7وابن أيب داود يف املالاحف
ص )129:وال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )540/2كلهم من (ريق أيب معاوية عن هشام بن ُعروو به.
وأالرعه ابن َُّة يف اتريخ املديمة  )1013/3عن أ د بن إبحدَر ِاه َيم عن َعلِ ِت بح ِن ُم حس ِه در َع حن ِه َش ِام ب ِن ُع حرَووَ به.
وأالرعه ال اقالين يف اُاتالار للقرآن  )540/2من (ريق َعلِت بن ُم حس ِه در َع حن ِه َش ِام بح ِن عُحرَووَ به.
ِ
مالور َوابن أيب ُيَة
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )744/2وعيا إ أيب ع يد ِيف إلفضائلهإل وسعيد بن َم ُ
َوابحن عرير َوابحن أيب َد ُاود َوابحن الح ُمحمذر َعن ُع حرَوو قال :فذكر مبثله.
يح علدي ُدرط الشدي نيإل .وهدو كمدا
واأل ر قال عمه السيو(ت -كما كقددم يف ادص اإلُدكال :-إلهدذا إس م
دماد صد م
قدال لكدن استشدكل مج مدع مددن العلمدال هدذا األ در مددن عهدة المكدارو يف متمده فقددالوا بضدعفه وعددم وكده عددن
عائشددة رضددت عمهددا؛ ألادده ميتمددع عددادو وُددرعا أن يسددك الالد ابة رضددت عددمهم عددن هددذا اخلعد وهددم =
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الشي ني... -إل.

)1
ابن أَ حُتَةَ يف إلاملالاحفإل
وقال ُّ
ي مما كقد َ
السيو(ت  :إليدَ حقُر ُ
َّم عن عائشة :ما أالرعه اإلمام أ ُد يف إلمسمد إل و ُ
من (ريق إ،اعيل املكت عن أيب اللَ د
ف -مو ب ُمجَ َح -أاه دالل مع ع يد بن ُعمري علي عائشة فقال:
إلعئ أس لُمل عن د
يقرُتها؟ قال  :أيَّةُ آية؟
آية يف كتاي كيف كان ُ
ُ
رسول صلي عليه وسلم َ
َحب إليمل؟
قال :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [املؤممون ]60:أو إلوالذين محكون ما أكواإل .فقال  :أيتُهما أ ُّ
إيل من الدايا مجيعا .قال  :أيتُهما؟ قل  :إلالذين مكون ما أكواإل.
قل  :والذي افست بيد إلحداةا أ ُّ
َحب َّ
ِ
فقال :
َّ
ُ
يقرتها وكذلمل أُايل ح
ولكن اهل الَ
أُهد أن رسول صلي عليه وسلم كذاك كان َ

فإل .)2
ُحر َ

= يعلمون أن فيه ْلما ُ جيواي يف اللغة فضال عن التالوو ويوكوا كقوميه وإصالحه وهم الذين ُ جيتمعون علي
ضاللة؛ بل ممرون بكل معروف ويمهون عن كل ممكر أن يدعوا يف كتداي ممكدرا ُ يدُغَِدري أحدد مدمهم.
قال الشيخ األلوست يف كفسدري  :)535/8إلذكدر أهدل املالدعلح :أن ممدا يُددرك بده وضدع اخلدَب مدا يؤالدذ مدن
حال املروي؛ ك ن يكون مماقضا ِ
لمص القرآن أو السمة املتواكرو أو اإلمجاس القععت أو صريح العقدل حيد
ُ يق ل ُتل من ذلمل الت ويل أو مل تمل سدقوط ُدتل ممده يديول بده اودذور .فلدو قدال قائدل بوضدع بعدء
هاكيمل األال ار مل ي عد .و كعا أعلدمإل .وممدن قدال بدرد هدذا األ در وعددم وكده عدن عائشدة رضدت عمهدا
مدن عهدة المكدارو يف متمده :العدَبي يف كفسدري  )684/7واليعدا يف معداين القدرآن  )131/2واليخمشدري
يف كفس د ددري  )590/1وال د دداقالين يف اُاتال د ددار للقد د ددرآن  )549/2ومك د ددت اب د ددن أيب (ال د ددب يف كفسد د ددري
 )4663/7 )1530/2والف د ددر الد د دراايي يف كفس د ددري  )64/22 )84/11واب د ددن كيمي د ددة يف لم د ددوس
الفتاوز  )253/15وأيب حيان يف كفسري  )134/4واليرقاين مماهل العرفان  )393/1وغريهم.
واحتمال اخلع يف املد ليس من أيب معاويدة حممدد بدن الداايم الضدرير؛ ألاده قدد كوبدع -كمدا كقددم -اتبعده علدت بدن
مسددهر وإمنددا مددن هشددام بددن عددروو؛ فددإن الددذي حدددَّث جددذا اْلدددي عمدده مددن أهددل العدراة وةددا :أبددو معاويددة
وعلددت بددن مسددهر وكالةددا كددويف وقددد كُكلِد َدم يف روايددة الع دراقيني عمدده .ااظددر :هتددذيب الكمددال )238/30
ومييان اُعتدال .)302/4
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )555/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )2أالرع د د دده اإلم د د ددام أ د د ددد يف املس د د ددمد  )185/41وأب د د ددو عم د د ددر ال د د دددُّوري يف قد د د درالات المد د د د ص د د ددلي علي د د دده
وسلم ص )130:كالةا عن عفان عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل املكت به.
وأالرعه ابن أُتة يف كتابه املفقود املالداحف  -كمدا يف اإلكقدان للسديو(ت  -)555/1مدن (ريدق إ،اعيدل املكدت
به مثله.
وأالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )51/42عن يييد عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل عن أيب اللف أاه
دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فس هلا ع يد بن عمري :فذكر مبثله.
=
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ومددا أالرعدده ابد ُدن عري د در وسددعيد بددن ممالددور يف إلسددممهإل مددن (ريددق سددعيد بددن ع ددري عددن ابددن

و=أالرعه ابن أيب حاب يف اجلرم والتعديل  )366/9من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل
لكن
بن مسلم املكت عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا :إلو َّ
اهل الَ ُحرفإل.
وأالرعه ال اري يف التاريخ الك ري  )28/9من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن إ،اعيل بن
أمية عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا:
َّ
إلولكن اهل الَ
ُحرفإل.
وأالرعه أبو أ د اْلاكم يف األسامت والكىن  )318/4من (ريق يييد بن هارون عن ص ر بن عويرية عن
إ،اعيل ابن أمية عن أيب اللف أاه دالل مع ع يد بن عمري علي عائشة فذكر مبثله .قال ابن ح ر يف
كع يل املمفعة  :)447/2إلواستفد من هذ الرواية أن إ،اعيل املكت؛ هو ابن أمية أحد الثقات
املشهورين من رعال الال يح وظن ُي ما اهليثمت يف إللمع اليوائدإل له أاه إ،اعيل بن مسلم املكت؛
وليس كما ظنإل.
وأالرعه أبو أ د اْلاكم يف األسامت والكىن  )318/4وإس اة بن راهويه يف مسمد  )942/3والعَبي يف
كفسري  )70/17كلهم من (ريق (ل ة بن عمرو عن أيب اللف قال :دالل مع ع يد بن عمري علي
إلولكن اهل الَ ُحرفإل .و(ل ة بن عمرو املكت مووك كما يف
عائشة فذكر خمتالرا دون قوهلا:
َّ
التقريب ص.)283:
وأالرعه اْلاكم يف املستدرك  )269 256/2من (ريق ىي بن راُد عن الالد َّ
اْلذال عن ع د بن
ع يد بن عمري عن أبيه قال :قل لعائشة رضت عمها فذكر بم و دون قوهلا:
َّ
إلولكن اهل الَ
ُحرفإل .قال اْلاكم :إلهذا حدي ص يح اإلسماد ومل خيرعا إل .وكعق ه الذه بقوله :إل ىي بن راُد
ضعيفإل .وضعفه ابن ح ر يف التقريب ص.)590:
إلات ِرخيهإل َوع د بن
مالور َوأ د َوالُ َ ا ِري ِيف َ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )106/6وعيا إ سعيد بن َم ُ
ِ
إلاملالاحفإل والدَّارقع يف إلا ِإلفرادإل واْلاكِم
يد وابن الح ُممذر َوابحن أُتة وابن األَاَا ِري َمعا ِيف
ص هُ وابحن حمرَد َويحه َعن ع يد بن ُع َم حري فذكر مبثله.
َو َ
واأل ر إسماد ضعيف جلهالة حال أيب اللف مو ب ُمجَح كما قاله ابن ح ر يف كع يل املمفعة )447/2
وحمققو مسمد اإلمام أ د  .)185/41ومتابعة ع د بن عُ يد بن عمري له – كما كقدم عمد اْلاكم– يف
إسمادها ىي بن راُد املاايين؛ وهو ضعيف كما كقدم.
واأل ر ضعَّف إسماد اْلافا ابن كثري يف كفسري  )481/5واهليثمت يف لمع اليوائد  )72/7ظمَّا ممهما أن
إ،اعيل املكت؛ هو إ،اعيل بن مسلم املكت وقد كعقب ذلمل ابن ح ر يف كع يل املمفعة  )447/2واَّه
مالرحا
علي أن إ،اعيل املكت هو إ،اعيل بن أمية أحد الثقات املشهورين من رعال الال يح كما عال َّ
به يف إسماد أيب أ د اْلاكم وال اري املتقدم.
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ع دداس يف قول دده :ﱡﳆ ﳇ ﳈﱠ [الم ددور ]27:ق ددال :إلإمن ددا ه ددت العد د م م ددن الكاك ددب إلح ددد
َت به ال ُكتَّايإل .)1
ب مما أالع ح
كست ذاوا وكسلمواإل .أالرعه ُ
أحس ُ
ابن أيب حاب بلفا إلهو فيما َ
ابن األا اري من (ريدق عكرمدةَ عدن ابدن ع داس :إلأاده قدرأ :إلأفلدم يت َّدني الدذين آممدوا
وما أالرعه ُ
أن لو يشال هلدز الماس مجيعاإل فقيل له :إ دا يف املالد ف :ﱡﱼ ﱽﱠ [الرعدد ]31:فقدال:
عسإل .)2
ُّ
أظن الكاكب كت ها وهو م
 )1أالرعه العَبي يف كفسري  )240/17وسعيد بن ممالور يف سممه  )409/6وابن أيب حاب يف
كفسري  )2566/8وأبو ع يد يف فضائل القرآن ص )307:والع اوي يف ُرم مشكل ا اثر
 )250/4ومن (ريق سعيد بن ممالور وال يهقت يف ُعب اإلميان  )208/11كلهم من (ريق ععفر بن
إدس عن سعيد بن ع ري به.
وأالرعه الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )249/4واْلاكم يف املستدرك  )430/2ومن (ريقه أالرعه
ال يهقت يف ُعب اإلميان  )209/11كالةا من (ريق ععفر بن إدس عن لاهد عن ابن ع اس -رضت
عمهما.-
ِ
مالور َوع د بن يد َوابن عرير
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )171/6وعيا إ الح حفرَدِيب َو َسعيد بن َم ُ
ِ
وابن املمذر وابن أيب ح ِاب وابن حاألَاحد ا ِري ِيف إلالحم ِ
ص هُ َوالحَدحيد َه ِقت ِيف إلُعب
َ َح
َح
الاحفإل َوا حْلَاكم َو َ
َ َ
َ
َ
ا ِإلميانإل والضيال ِيف إلامل تاروإل من (رة َعن ابحن َعَّاس َ -ر ِضت َعمهما.-
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  )8/11وعيا إ سعيد بن ممالور والعَبي وال يهقت يف إلالشعبإل عن ابن
ع اس -رضت عمهما .-قال :إلبسمد ص يحإل.
واأل ر إسماد ص يح؛ فقد ص ه اْلافا ابن ح ر -كما كقدم -وقال عمه اْلاكم يف املستدرك :)430/2
إلهذا حدي ص يح علي ُرط الشي ني ومل خيرعا إل.
وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه .قال ابن ح ر يف فتح
ال اري  :) 9/11إلوأالرعه إ،اعيل بن إس اة يف إلأحكام القرآنإل عن ابن ع اس واستشكله وكذا (عن يف
ص ته مجاعة ممن بعد إل .ممهم :أبو ععفر الم اس وابن األا اري -كما سيذكر السيو(ت يف دفع
اإلُكال -واليخمشري وابن ععية والقر( وأبو حيان والشمقيعت .وقال ابن كثري يف كفسري :)37/6
إلوهذا غريب عدا عن ابن ع اسإل.
ااظر :الماسخ واملمسود للم اس ص )587:وكفسري اليخمشري  )227/3وكفسري ابن ععية )176/4
وكفسري القر(  )214/12وكفسري أيب حيان .)30/8
 )2كتاي املالاحف ُبن األا اري مفقود .واأل ر أالرعه العَبي يف كفسري  )537/13من (ريق أيب ع يد
القاسم بن َّ
سالم عن يييد عن عرير بن حاايم عن اليبري بن اخلري أو يعلي بن حكيم عن عكرمة به.
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  )373/8وعيا إ العَبي وع د بن يد عن ابن ع اس -رضت =

- 173 -

السيوطي يف دفع ما يُشكل من مسائل علوم القرآن من خالل كتابه "اإلتقان" ،د .حيىي بن صاحل الطواين
جهود ُّ

دول يف
سعيد بن ممالدور مدن (ريدق سدعيد بدن ع دري عدن ابدن ع داس :إلأاده كدان يق ُ
وما أالرعه ُ
ابلالددادإل .وأالرعدده ابد ُدن
التيقَد ِ الدو ُاو َّ
قولدده :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﱠ [اإلس درال :]23:إمنددا هددت َّ
إلووصددي ربددملإل َ
َّ
ابلالادإل.)1 ...
إلاستمد
أَ حُتَةَ بلفا:
الكاكب ِمدادا كثريا فالتَدَيقَ ِ الو ُاو َّ
ُ
= عمهما .-قال :إلإبسماد ص يح كلهم من رعال ال اريإل .وص َّ ح إسماد أيضا الشيخ حممود حممد
كل رعاله رعال
ُاكر يف دقيقه كفسري العَبي  )452/16فقال :إلفهذا الَب رعاله قات بل ُّ
الال ي ني سوز أيب ع يد القاسم بن سالم وهو إمام قة صدوة فإسماد ص يح ُ مععن فيهإل.
وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه قدال ابدن ح در :إلو َّأمدا مدا أسدمد
العَبي عن ابن ع اس فقد اُتد إاكار مجاعة -ممن ُ علم له ابلرعدال -صد ته وابلد اليخمشدري يف ذلدمل
كعادكه إ أن قال إلوهت و فرية ما فيها مريةإل وك عه مجاعة بعد و املستعانإل .ممهم :ابن األا اري -
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -والف ر الراايي والقر( وأبو حيان واأللوست واليرقداين .قدال
ابددن ح ددر :إلوهددذ األُدديال وإن كددان غريهددا املعتمددد لكددن ككددذيب املمقددول بعددد صد ته لدديس مددن دأي أهددل
الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل.
ااظ ددر :ف ددتح ال دداري  )373/8واإلكق ددان  )550/1وكفس ددري اليخمش ددري  )530/2وكفس ددري الد دراايي )43/19
وكفس د د د ددري الق د د د ددر(  )320/9وكفس د د د ددري أيب حي د د د ددان  )391/6وكفس د د د ددري األلوس د د د ددت  )148/7ومماه د د د ددل
العرفان .)389/1
ني عن سعيد بن ع ري به.
 )1أالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )104/6عن سفيان عن ع د امللمل بن أ حَع ََ
وسعِيد بن َممالور وابن عرير وابن الح ُممذر وابن
الفرَدِيب َ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )257/5وعيا إ ح
ِ
إلاملالاحفإل من (َ ِريق سعيد بن ُعَري به.
األَاَا ِري ِيف
وأورد ابن ح ر يف الفتح  )373/8وعيا إ سعيد بن ممالور عدن ابدن ع داس -رضدت عمهمدا .-قدال:
إلإبسماد عيد عمهإل.
وأالرعه أ د بن مميع يف مسمد -كما يف إداف اخلريو املهرو بيوائد املساايد العشرو لل وصريي  -)229/6من
(ريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن ع اس -رضت عمهما.-
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )257/5وعيا إ أَيب ع يد وابن مميع وابن الح ُممذر وابن حمرَد َويحه من (ريق
مهَران َعن ابحن َعَّاسَ -ر ِضت عمهما .-قال ال وصريي :إلهذا إسماد ضعيف؛ فرات بن السائب
حمي ُمون بن ح
ضعَّفه أ د بن حم ل وابن معني وابن ح ان والدارقع وغريهم وقال ال اري :ممكر اْلدي إل.
وأالرعه ابن أَ حُتَةَ يف كتابه املفقود إلاملالاحفإل -كما يف اإلكقان يف علوم القرآن  -)556/1وابن أيب حاب -
الض َّ اك َعن ابن َعَّاس -رضت عمهما .-وهذا اإلسماد
كما يف الدر املمثور  -)257/5من (ريق َّ
الض اك بن مياحم مل يلق ابن ع اس -رضت عمهما .-ااظر :هتذيب التهذيب
ضعيف؛ ُاقعاعه َّ
.)454/4
=
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سعيد بن ممالور وغريُ من (ريق عمرو بن ديمار عن عكرمة عدن ابدن ع داس:
وما أالرعه ُ
إلأادده كددان يق درأ :إلولقددد آكيمددا موسددي وهددارون الفرقددان ضدديالإل [األا يددال ]48:ويقددولُ :ال د ُذوا هددذ ال دو َاو
واععلوها ها هما :إلوالذين قال هلم الماس إن الماس قد مجعوا لكمإل ا ية [آل عمران]173:إل .)1
وأالرعدده ابد ُدن أيب حدداب مددن (ريددق الديبري بددن ِال ِريد عددن عكرمدةَ عددن ابد ِن ع دداس قددال :إلاا ِيعدوا
فاععلوها يف :ﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ [غافر]7:إل .)2
هذ الو َاو َ
ومدا أالرعدده ابدن أَ حُددتة وابددن أيب حداب مددن (ريد ِدق عع د
دال عددن ابددن ع داس يف قولدده كعددا  :ﱡﭐ ﲞ
ُ ََ ُ
ِ
دور مثد َدل اددور
ﲟ ﲠ ﱠ [المددور ]35:قددال :إلهددت َالعَد م مددن الكاكددب هددو أعظد ُدم مددن أن يكددون اد ُ
إلمثل اوِر املؤمن كمشكاودإل )3إل.
املشكاو إمنا هتُ :
مجع من العلمال هذا األ ر من عهة المكارو يف متمه فقالوا بضعفه ممهم :أبو حاب وابن األا اري
=
وقد استشكل م
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -وابن ععية والف ر الراايي واليرقاين.قال ابن ح ر :إلوهذ األُيال وإن كان غريها املعتمد لكن ككذيب املمقول بعد ص ته ليس من دأي أهل
الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )447/3وكفسري القر( )237/10
وكفسري الف ر الراايي  )147/20ومماهل العرفان  )390/1وفتح ال اري .)373/8
 )1أالرعه سعيد بن ممالور يف سممه  )295/6عن سفيان عن عمرو بن ديمار به.
ممالور وابن الح ُمحمذر عن ابن عَّاس -رضت
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )634/5وعيا إ سعيد بن ُ
عمهما.-
واأل ر إسماد ص يح ورعاله قات .وص ح إسماد حمققو سمن سعيد بن ممالور.
 )2أالرعه ابن أيب حاب يف القسم املفقود من كفسري -كما يف الدر املمثور  -)634/5وعيا السيو(ت أيضا
إ ع د بن يد وابن الح ُممذر عن ابن َعَّاس -رضت عمهما.-
وأالرعه أبو ع يد يف فضائل القرآن ص )305:عن يييد بن هارون عن عرير بن حاايم عن اليبري بن الري
عن عكرمة  -قال أبو ع يد :إلُ أدري أهو عن ابن ع اس أو ُإل  -أاه كان يقرأ :ﱡﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ [األا يال ]48 :ويقول :إلحولوا الواو إ موضعها والذين ملون
العر ومن حوله)إل .واأل ر إسماد ص يح رعاله قات .وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر والذي
ق له من عهة المكارو يف متمه؛ أل ا معارضة للقرالو املتواكرو ا مع عليها فقالوا بضعفه ممهم :ابن األا اري
كما سيذكر السيو(ت يف دفع اإلُكال -واليرقاين يف مماهل العرفان .)391/1 )3أالرعه ابن أُتة يف املالاحف -وهو مفقود -وأالرعه ابن أيب حاب يف كفسري  )2594/8قال :حد ما
علت بن اْلسني ما االر بن علت أالَبين أيب عن ُِحل بن ع اد عن قيس بن سعد عن ععال عن ابن
ُّ
ع اس رضت عمهما فذكر مبثله.
=
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اثايا -دفع اإلُكال:
الس دديو(ت  :)1إلوق ددد أع دداي اب د ُدن أَ حُ ددتَةَ  )2ع ددن ه ددذ ا اث ِر ُكلِ َه ددا رن املد دراد :أالع ددؤوا يف
ق ددال ُّ
اُالتيار ومدا هدو األ حَو جلمدع الم ِ
داس عليده مدن األحدرف السد عة ُ أن الدذي ُكتدب العد الدار عدن
القرآن.
ِ
إلحددرف اهل ددالُإل :أُلقددت إ الكاكددب ه ددالم غددريُ مددا كددان األ حَو أن
قددال :إلفمعددىن قددول عائشدةَُ :
يد حل َقي إليده مدن األحدرف السد عةإل .قدال :إلوكدذا معدىن ق ِ
دول ابد ِن ع د
داس إلكت هدا وهدو عدسإل يعد  :فلدم
ُ
)3
ِ
يتدددبَّر الوعددهَ الددذي هددو أ حَو مددن ا الددر وكددذا َسددائ ُرَهاإل .و َّأمددا ابد ُدن األا دداري فإادَّده عددمَ َح إ كضددعيف
)4
داس وغد د ِري بث ددوت ه ددذ األح د ِ
ِ
ُال د َدر ع ددن ابد د ِن ع د د
درف يف القد درالو
ال ددروادت ومعارض ددتها ب ددروادت أ َ
األول أو وأَقحد َع ُد .)5
اي ُ
واجلو ُ
و=أورد السيو(ت يف الدر املمثور  )197/6وعيا إ ابن أيب ِ
حاب َعن ابن َعَّاس -رضت عمهما .-واأل ر
إسماد ص يح رعاله قات .وقد استشكل بعء العلمال هذا األ ر والذي ق له من عهة المكارو يف متمه؛
أل ا معارضة للقرالو املتواكرو ا مع عليها فقالوا بضعفه ممهم :ابن األا اري -كما سيذكر السيو(ت يف
دفع اإلُكال -واليرقاين يف مماهل العرفان .)392/1
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )556 553/1الموس اْلادي واألربعون :يف معرفة إعرابه.
 )2يف كتابه إلاملالاحفإل وهو مفقود.
إلالرد علي من الالف مال ف عثمانإل وهو مفقود.
 )3يف كتابه ُّ
 )4وهماك أوعه أالرز قيل يف دفع اإلُكال غري ما ذكر ممها:
َّ )1
سمدها ص ي ا -فهت آحادية فال كعارض القععت الثاب ابلتواكر وُ
أن هذ الروادت -وإن كان ُ
يث جا قرآن وُ سيما وهت خمالفة لرسم املال ف ا مع عليه والقاعدو :أن الرواية مد الالف رسم
املال ف فهت ُاذو ُ يلتف إليها وُ يعول عليها.
 )2علي فرض وت هذ الروادت فت مل علي التفسري وبيان املعىن للقرالو املتواكرو قال ابن ععية يف
كوعيه قرالو ابن ع اس -رضت عمهما{ -حد كست ذاوا وكسلموا} :إلواألُ ه أن يقرأ «كست ذاوا» علي
التفسريإل .ااظر :كفسري ابن ععية  )175/4ومماهل العرفان لليرقاين  )389/1واملدالل لدراسة
القرآن الكرم ومد أبو ُُه ة ص.)372 368:
لدي وت وص َّ ة ما روا هشام بن ُعروو عن أبيه عن عائشة وا اثر املروية عن ابن ع اس
 )5والذي َّ
يوع ُح َّ
َّاي املال ف و وهتا ُ يدُ َع ُّد ُمشكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذُكرت يف
رضت عمهما -يف عئة ُكت َكوعيه كلمل الروادت.
قال اْلافا ابن ح ر يف فتح ال اري  :)373/8إلوهذ األُيال وإن كان غريها املعتمد لكن ككذيب املمقول بعد =
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ابن أَ حُتَةَ :حدد ما أبدو الع داس حممدد بدن يعقدوي حدد ما أبدو داود حدد ما اب ُدن األسدود
قال ُ
آدم عن ع د الر ن بن أيب ِ
الي د عدن أبيده عدن الارعدةَ بدن اييدد قدال :إلقدالوا لييدد:
حد ما ىي بن َ
د أاب سعيد أوةح َ ؟ إمنا هت إل ااية أايوا من الض ن ا مني ا مدني ومدن املعدي ا مدني ا مدني ومدن اإلبدل
ا م ددني ا م ددني وم ددن ال ق ددر ا م ددني ا م ددنيإل فق ددال :إلُ؛ َّ
يقد دول :ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ألن
َّ
كر ايو م واألاثي ايو م إل )1إل.
ﲡ ﱠ [القيامة ]39:فهما ايوعان ُّ
كل واحد ممهما ايو م الذ ُ
أن الق ددوم ك ددااوا يت ددريون أمج ددع اْل د ِ
دروف للمع دداين
ق ددال اب د ُدن أَ حُ ددتَةَ :إلفه ددذا اخل ددَب ي ددد ُ
ُّل عل ددي َّ َ
َ
أسلَسدها علدي األلسددمة وأقرجدا يف امل الدذ وأُددهرها عمدد الع ِ
دري للكتابددة يف املالداحف وأن األالددرز
َ
َ
وح َ
كاا قرالو معروفة عمد كلِهم وكذا ما أُ ه ذلملإل .ااتهيإل.
املسألة العشرون :مشكل ما ورد مما نسخ تالوته من القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
)3
دعات معلومد د
السدديو(ت  :)2إلقال د عائشددة :إلكددان فيمددا أُاحد ِيَل إلعشددر رضد د
دات [ َُد ِدرحم َن]
قددال ُّ
ُ
فمُ ِس د ن مد د
وهد َّدن ممددا يدُ حقد َدرأُ مددن القددرآنإل .روا
دس معلومددات فتددويف رسد ُ
دول صددلي عليدده وسددلم ُ
الشي ان .)4
إلوه َّن مما يدُ حقَرأإلَّ :
ظاهر بقالُ التالووِ وليس كذلملإل .)5
وقد ككلموا يف قوهلاُ :
فإن َ
اثايا -دفع اإلُكال:
داري الوفداو  )2أو َّ
السيو(ت  :)1إلوأُعيب َّ
أن الدتالووَ اُ ِسد َ ح أيضدا ومل يدَحدلُد ح
قال ُّ
رن املر َاد :ق َ
= ص ته ليس من دأي أهل الت اليل فليمظر يف أتويله مبا يليق بهإل.
 )1أالرعه ابن أُتة يف املالاحف -وهو مفقود -وأالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )373/6من (ريق
آد َم عن ع د الر ن بن أيب ِ
اْلُحل َوِِ
اليَ ِد به .واأل ر يف
ال در عن اْلسن بن علت ح
اين عن َح َىي بحن َ
حمَ َّمد بن اَ ح
إسماد ع د الر ن بن أيب ِ
اليَ ِد وهو صدوة كغري حفظه ملا قدم بغداد كما يف التقريب ص )340:ومل
يتضح يل أن ىي بن آدم أاب ايكرد األموي روز عمه ق ل أن يتغري حفظه أو بعد .
 )2ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 ) 3ما بني املعقوفتني ساقعة من األصل واإلضافة من املالدر والسياة يقتضت إضافتها.
 )4أالرعه مسلم يف ص ي ه م .)1452:ومل أعد يف ص يح ال اري.
 )5وقد أُار إ هذا اإلُكال :الع اوي يف ُرم مشكل ا اثر  )311/5والم اس يف الماسخ واملمسود
ص )65:واليركشت يف الَبهان يف علوم القرآن .)39/2
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كل ِ
الماس إُ بعد وفاوِ رسول
ذلمل َّ

صلي

يقرُتها .)3
عليه وسلم فتويف
ُ
وبعء الماس َ

وقال أبو موسي األُعري :إلادََيلَ ح ُرفِ َع ح إل )4إل.
املسألة احلادية والعشرون :مشكل ما ورد مما نسخ تالوته دون حكمه من القرآن الكريم.
اص اإلُكال:
أوُُّ -
داس اياد عُ َم د ُدر يف
الس دديو(ت  :)5إلوق ددال يف إلالَبه ددانإل  )6يف ق ددول عُم ددر :إلل ددوُ أن يق د َ
ق ددال ُّ
دول الم د ُ
كتاي لكت تُهاإل .)7
= )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )2ااظر :الَبهان يف علوم القرآن .)39/2
 )3وقد االتار المووي يف ُرحه ص يح مسلم  )29/10وأبو ُامة يف املرُد الوعيي ص )43:واليركشت يف
الَبهان يف علوم القرآن  )39/2وغريهم.
وهماك وعه آالر قيل يف دفع اإلُكال غري ما ذكر :إلأن هذ الرواية مهما ص َّ فهت آحادية ُ يث جا قرآن؛
لدي أاه ُ
ألن القرآن ُ يث إُ ابلتواكرإل .ااظر :املدالل لدراسة القرآن ص .)295:والذي َّ
يوع ُح َّ
إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه.
 )4مل أعثر عليه.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/1الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )6ااظر :الَبهان يف علوم القرآن لليركشت .)35/2
الر حع ِم م )10:ومن
 )7عيل من حدي أالرعه اإلمام مالمل يف املو( يف كدتاي :اْلدود ابي :ما عال يف َّ
(ريقه أالرعه ال يهقت يف السمن الكَبز  )370/8عن ىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب.
وأالرعه ال اري يف ص ي ه ُم َعلَّقا يف كدتاي :األحكام ب دداي :الشهادو ككون عمدد اْلداكم يف وُيتده القضدال.
إلو َّأمددا قَددول عمددر ِيف الد َّدر حعم فَد ُهد َدو (ددرف مددن
ووصددله اْلددافا ابددن ح ددر يف كغليددق التعليددق  )300/5وقددالَ :
َّ ِ
اْل ُدود ِيف َابي رعم اْل لي من ِ
اليَ َومل يذكر فِ ِيه َه َذا الحقدر
َح ِدي
املالمف معوُ ِيف ح
السقي َفة َوقد َساقه َ
َوذكر فِ ِيه َمالمل ِيف الح ُم َو(َّ َعن ىي بن سعيد أَاه ،ع سعيد بن الحمسيب يدَ ُقول :ملا صدر عمر من مىن أَ َ َد
ِابحألَبحعح اْلَ ِدي إل.
وأالرع د د د د دده أب د د د د ددو داود يف الس د د د د ددمن م )4418:واب د د د د ددن ح د د د د ددان يف صد د د د د د ي ه  )145/2واب د د د د ددن أيب ُ د د د د ددي ة يف
املالمف  )431/7وأبو ع يد يف فضائل القرآن ص )321:كلهم من (ريق اليهري عن ع يد بدن ع دد
بن عت ة عن ابن ع اس -رضت عمهما .-وهذا اإلسدماد صد ه األل داين يف التعليقدات اْلسدان علدي
ص يح ابن ح ان .)426/1
وأالرعه ال اري يف ص ي ه م )6442:وأالرعه مسلم يف ص ي ه م )1691:مدن (ريدق ابدن ُدهاي
عدن ع يددد بددن ع ددد بدن عت ددة بددن مسددعود عدن ابددن ع دداس -رضددت عمهمدا -معددوُ بدددون أن يددذكرا =
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)1
دول المدداس واجلددائي يف ِ
افسدده قددد
ممعدده قد ُ
ُ
يعد  :آيددة الددرعم  -ظدداهرُ أن كتابتَهددا عددائيوم وإمنددا َيقوم ِمن الارد ما ميمعُه فإذا كاا عائيو ليم أن ككو َن اثبتة؛ ألن هذا ُ ُن املكتويإل .)2
ُ
اثايا -دفع اإلُكال:
)4
)3
دادر عُ َمد ُدر ومل يدُ َعد ِدر ح علددي مقالد ِدة
قددال ُّ
السدديو(ت  :إلوقددد يُقددال  :لددو كاا د الددتالووُ ابقيددة ل د َ
داس ُ كالدلُح مااعددا  .)5وابجلملددة فَده ِدذ ِ الدم د َالايمةُ م حشد ِ
المداس؛ ألن مقالدةَ المد ِ
دكلَةم ولعلَّدده كددان يعتقد ُدد أادده
َ
ُ ََ ُ
الَبُ واحد والقدرآن ُ يثُد ُ بده وإن د َ اْلكدم  )6ومدن همدا أاكدر اب ُدن ظََف َدر  )7يف إل اليم دوس إل َع َّدد
هددذا ممددا اُسددخ كالوكُدده قددالَّ :
دَب الواحد ِدد ُ يدُثحِ د ُ القددرآنإل .قددال :إلوإمنددا هددذا مددن ال د ُدمحم َس َ ُ
إلألن الد َ
حكمهإل  .)8ااتهي.
المسخ وةا مما يلت سان والفرة بيمهما :أن ال ُدمحم َس َ لفظُه قد يدُ حعلَ ُم ُ
دح أاده كَدلَقَّاهدا مدن المد صدلي عليده
يعتقد أاه الَبُ واح دددإل مدردود؛ فقدد ص َّ
وقوله :إللعله كان ُ
الالددل قددال :إلكددان اييددد بددن اثب د وسددعيد بددن العدداص
وسددلم ف د الر اْلدداكم مددن (ريددق كثددري بددن َّ
يكت ددان املالد ف فمد َّدرا علددي هددذ ا يددة فقددال اييددد، :عد رسددول صددلي عليدده وسددلم يقددول:

داس اياد ُع َمد ُدر...إل .واْلدددي قددال عمده ابددن ع ددد الددَب يف اُسددتذكار :)488/7
= قدول ُعمددر :إللددوُ أن يقد َ
دول الم ُ
حدي م ص يح ا ِإلس ِ
إلهذا ِ
مادإل.
َ ُ ح
وةَا الحَدتَّةَإل .ااظر :املالدر السابق.
 )1وهت :إلالشحَّي ُخ َوالشحَّي َ ةُ فَ حار ُمجُ ُ
 )2وقددد أُددار إ هددذا اإلُددكال :الع دداوي يف ُددرم مشددكل ا اثر  )302/5وال دداقالين يف اُاتالددار للقددرآن
 )398 393/1واليركشددت يف الَبهددان يف علددوم القددرآن  )36/2وحممددد أبددو ُدده ة يف املدددالل لدراسددة
القرآن الكرم ص.)300:
 )3ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )651/4الموس السابع واألربعون :يف س ه وممسواله.
 )4ااظر :الَبهان يف علوم القرآن لليركشت .)35/2
 )5وبه قال :مجهور العلمال؛ أن القرالو املروية عن عمر كُد َع ُّد من ا ي املمسوالة كالوكه دون حكمه .ااظدرُ :درم
مش ددكل ا اثر  )304/5وُ ددرم صد د يح مس ددلم للم ددووي  )191/11وكفس ددري الف ددر الد دراايي )208/3
وكفسري ابن كثري  )7/6واملرُد الوعيي ص )42:واواسخ القرآن ُبن اجلوايي .)161/1
 )6ااظر :اُاتالار للقرآن لل اقالين .)429/2
 )7وهو ح ة الدين أبو ع د حممدد بدن ع دد أيب حممدد بدن حممدد بدن ظفدر الالدقلت املكدت أديدب رحالدة
مفسددر لدده كال دداايف ممهددا :إليم ددوس اْلي دداوإل يف كفسددري القددرآن ت565:ه دد) .ااظددر :الس ددري )522/20
واألعالم .)230/6
 )8ااظر :كفسري ابن ظفر إليم وس اْلياو يف كفسري القرآن الكرمإل قد ُحقق يف عدَّو رسائل علمية داالل اململكة
والارعها وقوله هما مل أمتكن من الوصول إليه يف كفسري .
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إلالشدديخ والشددي ة إذا ايايددا فارمجوةددا ال تَّ دةَإل فقددال عمددر :ملددا ايل د أكي د ُ الم د َّ صددلي عليدده وسددلم
ديخ إذا ايىن ومل ُ ال ددن ُعلِ ددد وأن
فقلد د  :أكت ه ددا؟ فك ا دده كد د ِر ذل ددمل فق ددال عم ددر :أُ ك ددرز أن الش د َ
الشاي إذا ايىن وقد أُح ِ
الن ُرعم؟إل .)1
ح
ب يف اسددخ كالوهتددا؛
قددال ابد ُدن ح د در يف إلُددرم ال دداريإل :إلفيُسددتفاد مددن هددذا اْلدددي
َّ
الس د ُ
لكون العمل علي غري الظاهر من عمومهاإل .)2
دف علددي األمددة بعدددم اُ ددتهار
قل د  :والعددر يل يف ذلددمل اكت دةم حسددمةم وهددو :أن س د َه الت في د ُ
ا اْلددود
حكمهدا ابقيدا؛ ألاده أ ق ُدل األحكدام وأُددُّها وأغلد ُ
كالوهتا وكتابتها يف املال ف وإن كدان ُ
وفيه اإلُاروُ إ ادي السو.
المسائت :إلأن مروان بن اْلكم قال لييد بن اثبد  :أُ ككتُ هدا يف املالد ف؟ قدالُ :
وأالر
ُّ
أُ كددرز أن الشددابَّني الثَّي ددني يُرمجددان ولقددد ذكددر ذلددمل فقددال عمد ُدر :أ أكفدديكم فقددال :د رسددول
أَ حكتِ د ِ آي دةَ الد َّدرع ِم قددال ُ :أسددتعيعإل  .)3قولدده :إل أَ حكتِ د ِ إل أي :ائددذن يل يف كتابتهددا أو ِ
مك د مددن
ح
ح َ ح
ذلمل.
الضد َدريحس يف إلفضددائل القددرآنإل عددن يعلددي بددن حكدديم عددن اييددد بددن أسددلم :إلأن عمددر
وأالددر ابددن ُّ
دب المدداس فقددال ُ :كَ ُشد ُّدكوا يف الد َّدرعم فإادده حددق ولقددد ةمد ُ أن أكتَدده يف املالد ف فسد ل
العد َ
رسول صلي عليده وسدلم ف َددفَد حع َ يف صددري
ُيب بن كعب فقال :أليس أكيت وأ أستق ِرئُها َ
أ َّ
 )1أالرعه اْلاكم يف املستدرك  )400/4واإلمام أ د يف املسمد  )472/35والمسائت يف السمن الكَبز
 ) 406/6كلهم من (ريق حممد بن ععفر عن ُع ة عن قتادو عن يواس بن ع ري عن كثري بن الالل
به .واْلدي قال عمه اْلاكم :إلهذا حدي ص يح اإلسماد ومل خيرعا إل ووافقه الذه  .قال األل اين يف
سلسلة األحادي الال ي ة  :)947/6إلوهو كما قاُإل.
 )2ااظر :فتح ال اري .)143/12
 )3أالرعه المسائت يف السمن الكَبز  )407/6وال يهقت يف السمن الكَبز  )367/8كالةا من (ريق ابن
عون عن حممد بن سريين قال :ا ئ عن ابن أالت كثري بن الالل قال :إلكما عمد مروان وفيما اييد بن
اثب فقال اييد :كما اقرأ« :الشيخ والشي ة فارمجوةا أل تة» .فقال مروان...إل فذكر .
الال حل .
َّسائِت َوأَيب يعلي َعن كثري بن َّ
وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )559/6وعيا إ الم َ
قال األل اين يف السلسلة الال ي ة  :)975/6إلرعاله قات غري ُيخ حممد فإاه مل يسم وقد أُار إ ص ته
ال يهقت بقوله عق ه :إليف هذا وما ق له دُلة علي أن آية الرعم حكمها اثب وكالوهتا ممسوالة وهذا مما ُ
أعلم فيه الالفاإل.
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وقلد  :أكسددتقرئُه آيدةَ الد َّدرعم وهددم يتَ َسددافَ ُدو َن  )1كَ َسددافُ َد ال د ُ ُم ِرإل  .)2قددال ابددن ح ددر :إلوفيدده إُددارو إ
بيان الس ب يف رفع كالوهتا؛ وهو اُالتالفإل )3إل .)4
املسألة الثانية والعشرون :موهم التعارض بني أحاديث أعظم سور القرآن.
اص التعارض املوهم:
أوُُّ -
السيوطي(" :)5وال تنايف أيضاً بني ِ
ِ
احلديث اآلخر أن
السوِر( ،)6وبني
كون التاحتة أعظم ُّ
قال ُّ
َ
أعظم السور(.)8(")7
البقرَة ُ
ِ
فاد :ادَحيو َّ
الذك ِر علي األاثي .ااظر إلاللسانإل  )218 / 3مادو إلسفدإل.
 )1الس ُ ُ
الضريس.
 )2مل أعد يف اجليل املع وس من فضائل ابن ُّ
وأورد ابن ح ر يف فتح ال اري  ) 143/12من (ريق يعلي بن حكيم عن اييد بن أسلم فذكر مبثله .قال:
الضريس عن اييد بن أسلم.
إلرعاله قاتإل .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )560/6وعيا إ ابن ُّ
 )3ااظر :فتح ال اري .)143/12
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ ل عوبة الو ذكرت يف دفعه الالوصا عد القرالو املروية عن
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
عمر من ا ي املمسوالة كالوكه دون حكمه.
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )376/2الموس الثال والس عون :يف أفضل القرآن وفاضله.
 )6أالرعه ال اري يف ص ي ه م )4474:عن أيب سعيد بن املعلي وفيه :إل ...قال يل :ألعلمممل سورو
هت أعظم السور يف القرآن ق ل أن ر من املس د .أالذ بيدي فلما أراد أن خير قل له :أمل كقل
ألعلمممل سورو هت أعظم سورو يف القرآن قال :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱠ [الفادة ]2 :هت الس ع
املثاين والقرآن العظيم الذي أوكيتهإل.
 )7أالرعه ابن أيب حاب يف علل اْلدي  )584/4من (ريق ىي بن السكن عن ُع ة عن أيب إس اة
عن الت َِّم ِ
يم ِت عن ابن ع اس قال :قال رسول صلي عليه وسلم :إلأعظم سورو يف القرآن :ال قرو
وأعظم آية فيها :آية الكرستإل.
الضريس يف إلفضائل القرآنإل ص )91:من (ريق َع حم ِرو
وأالرعه موقوفا علي ابن ع اس -رضت عمهما -ابن ُّ
ب ِن مراي د
رع دل من ب متيم عن ابن ع اس قال :إلما َاللَ َق ََ،ال َوَُ
وة عن ُُ حعَةَ عن أيب إِ حس َ
ح َحُ
اة عن ُ
ِ
ِ
د
ِ
أ حَرضا َوَُ َس حهال َوَُ َعَال أ حَعظَ َم من سوروِ الَد َقَروِ َوأ حَعظَ ُم آيَة ف َيها آيَةُ الح ُك حرس ِتإل .واْلدي قال عمه ابن أيب
حاب -بعدما أالرعه مرفوعا :-إلقال ِأيبَ :هذا الع م؛ إَِّمنا هو عن اب ِن َعَّ د
ضعيف
الس َكن
ابن َّ
ُ
اس قولَهُ و ىي ُ
اْلدي إل .وقال الذه  :إل ىي بن السكن؛ فيه لنيإل.
 ) 8وعه التعارض املوهم يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد أن سورو الفادة هت أعظم سور القرآن
يف املقابل جند أن اْلدي الثاين يفيد أن سورو ال قرو هت أعظم سور القرآن مما يوهم التعارض بيمهما .وقد =
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اثايا– دفع التعارض املوهم:

()2
السوِر اليت فُ ِ
السيوطي(َّ :)1
األحكام،
ر فيها
قال ُّ
صلَ ْ
"ألن املر َ
ُ
اد به ما عدا التاحتة من ُّ َ
األمثال ،وأُقيمر احلُ َج ُج؛ إذ مل تشتمل سورةٌ على ما اشتملر عليه ،ولذلك ُِسير
ض ِربَر
ُ
وُ
"فُسطاط القرآن"(.)4(")3

املس لة الثالثة والعشرون :مشكل ما ورد يف املقدار الذي بيَّمه الم  من القرآن ألص ابه
اص اإلُكال:
أوُُّ -
()6
()5
النيب صلى هللا عليه وسلم َّبني
قال ُّ
ابن تيمية  ...وغريُه أن َّ
السيوطي " :وقد َ
ص َّرح ُ

= أُار إ هذا التعارض املوهم بني اْلديثني :ابن عقيلة املكت يف اليددو واإلحسان يف علوم القرآن
.)230/2
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )376/2الموس الثال والس عون :يف أفضل القرآن وفاضله.
أعظم السور.
 )2أي :أن ال قرَو ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ
َّاس و ُّ ِ د
لتمع الم ِ
يل لِ َم ِديمَ ِة ِمالر
 )3ال ُف حسعا ُط -ابلضم والكسر -هو :املديمَةَ ال ِو ف َيها َ
كل َمديمَة فُ حسعاط؛ َومحمهُ ق َ
اها َع حمُرو بح ُن الح َع ِ
اص :ال ُف حسعاط .ااظر :لسان العري  )371/7مادو :فسط
الَِّو بدَمَ َ
وكسميتها بدإلفسعاط القرآنإل أالرعه الديلمت يف مسمد إلالفردوس مب ور اخلعايإل  )344/2عن أيب سعيد
ِ
وها؛
اخلدري رضت عمه قال :قال رسول ُّ :
إلالس َورو الَِّو يذكر ف َيها الحَد َقَرو فسعاط الح ُق حرآن فَدتَد َعلَّ ُم َ
كها حسرو َوَُ كستعيعها ال علةإل .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )51/1وعيا إ
كعلمها برَكة َوكر َ
فَِإن َ
اخلُ حد ِري.
الديلمت عن أيب سعيد ح
وأالرعه الدارمت يف السمن  )2126/4عن الالد بن معدان موقوفا عليه.
واْلدي قال عمه األل اين يف سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة  :)214/8إلموضوس أالرعه الديلمت عن
إ،اعيل بن أيب ايدد الشامت عن أيب رافع عن سعيد املقَبي عن أيب سعيد اخلدري مرفوعاإل.
لدي أاه ُ كعارض يف املس لة؛ لضعف الدليل املعارض ولل واي املذكور يف دفعه -لو سلمما
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
بال ة الدليل املعارض.-
 )5ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )569/2الموس الثمااون :يف ( قات املفسرين.
 )6ااظر :لموس الفتاوز ُبن كيمية .)331/13
وابن كيمية هوُ :يخ اإلسالم كقت الدين أبو الع اس أ د بن ع د اْلليم بن ع د السالم بن ع د بن كيميَّة
داعية إصالم يف الدين آية يف
الممريي اْلراين الدمشقت اْلم لت ا تهد املعلق كان كثري ال
التفسري واألصول فاليح اللسان قلمه ولسااه متقارابن أتهل للفتوز والتدريس وله دون العشرين سمة =
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ِ
عمر أنه قال:
ألصحابه
تتسري مجيع القرآن أو غالبَه ،ويُا َؤيد هذا :ما أخرجه أمحد ،وابن ماجه ،عن َ
َ
"من ِ
ِ
آخ ِر ما أُن ِز َل آيةُ الرابَّ ،
وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قُبِض قبل أن يُا َت ِسرها"(.)1
ْ
كل ما نزل ،وأنه إمنا مل يا َت ِسر هذه اآليةَ؛ لس ِ
َّ
ِ
رعة
دل فحوى
الكالم على أنه كان يُا َت ِسر هلم َّ
ُ
ُ
موتِِه بعد نزولاِها ،وإال مل يكن للتخصيص هبا وجهٌ.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُا َت ِس ُر شيئاً من
البز ُار عن عائشة قالر" :ما كان ُ
وأما ما أخرجه َّ
َّ
القرآن إال آايً بع ز
هن من جربيل"(.)3(")2
دد ،علَّمه َّإاي َّ
َ
= وأمد بكثرو الكتب وسرعة اْلفا وقوو اإلدراك والفهم وبطل المسيان له كالاايف كثريو عدا يف ُد
العلوم ممها :إلممها السمةإل وإلالعقيدو التدمريةإل مات معتقال بقلعة دمشق ف رع دمشق كلها يف
عماايكه سمة 728ه) .ااظرُ :ذرات الذهب  )142/8واألعالم .)144/1
 )1أالرعه اإلمام أ د يف املسمد  )425 361/1وابن ماعه يف السمن م )2276:والعَبي يف كفسري
الضريس يف فضائل القرآن ص )36:كلهم من (ريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادو عن
 )66/5وابن ُّ
سعيد بن الحمسيِ ِ
ب عن عمر بن اخلعاي رضت عمه .وأورد السيو(ت يف الدر املمثور  )104/2وعيا
َُ
إ أَ ح د وابن ماعه وابن الضريس وابن عرير وابن املمذر َعن عمر بن اخلعاي رضت عمه.
وأالرعه ابن أيب ُي ة يف املالمف  )448/4عن ابن إدريس عن أُع وداود عن الشع قال :العب
عمر ف مد وأ ىن عليه قال .. :فذكر بم و  .وهذا اإلسماد رعاله قات لكمه ممقعع؛ الشع مل
يدرك عمر رضت عمه .ااظر :هتذيب التهذيب  .)65/5واْلدي قال عمه الشيخ أ د ُاكر يف دقيقه
كفسري العَبي  :)38/6إلوهذا اْلدي -علي عاللة رواكه و قتهم -ضعيف اإلسماد؛ ُاقعاعه فإن سعيد
بن املسيب مل يسمع من عمرإل.
 )2أالرعه ال يار يف املسمد  )23/18والعَبي يف كفسري  )78/1كالةا من (ريق ععفر اليبريي عن هشام
بن عروو عن أبيه عن عائشة رضت عمها .واْلدي إسماد ضعيف فقد ضعَّفه ابن عرير يف
كفسري  )83/1وال قاعت يف مالاعد المظر  )412/1والسيو(ت -كما يف دفع اإلُكال -واألل اين يف
سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة  )154/14وابن كثري يف كفسري  )14/1وقال :إلفإاه حدي
ممكر غريب وععفر هذا هو ابن حممد بن الالد بن اليبري بن العوام القرُت اليبريي قال ال اري ُ :يتابع
يف حديثه .وقال اْلافا أبو الفتح األايدي :ممكر اْلدي إل.
 )3وعه اإلُكال يت ني من الالل :أن ظاهر اْلدي األول يفيد -كما ذكر السيو(ت -أن الم صلي عليه
كل ما ايل وأاه إمنا مل يد َف ِسر هذ ا يةَ؛ لس ِ
رعة موكِِه بعد ايولدِها لكن يشكل عليه
وسلم كان يدُ َف ِسر هلم َّ
ُ
ُ
اْلدي الثاين يفيد أن الم صلي عليه وسلم مل ي ِ
فسر كل القرآن للال ابة رضت عمهم مما يوهم
ُ
الالف ظاهر اْلدي األول .وقد أُار إ هذا اإلُكال :العَبي يف كفسري  )81/1وحممد حسني =
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اثايا -دفع اإلُكال:
وأولاه ابان جريار وغاريه
اديث منك ٌار -كماا قالاه ابان كثاري(-)2؛ َّ
السايوطي(" :)1فهاو ح ٌ
قال ُّ
اكالإ أشاكلن علياه ،فساعل هللا ِعلْمهان ،فعنزلاه إلياه علاى لس ِ
آايإ مش ز
على أهناا أشاارإ إآ ز
اان
ُ
َ َ
َ
جربيل(.)4(")3

= الذه يف التفسري واملفسرون .)39/1
 )1ااظر :اإلكقان يف علوم القرآن  )569/2الموس الثمااون :يف ( قات املفسرين.
 )2ااظر :كفسري ابن كثري .)14/1
 )3ااظر :كفسري العَبي  )83/1وكفسري ابن ععية  )41/1وكفسري ابن كثري  )14/1ومالاعد المظر
لل قاعت .)412/1
لدي أاه ُ إُكال يف املس لة؛ لضعف الدليل املعارض ولل واي املذكور يف دفعه -لو سلمما
 )4والذي َّ
يوع ُح َّ
بال ة الدليل امل الف.-
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خامتة البحث
اْلمد هلل الذي وفق ُالتيار هذا املوضوس وهي يل أس اي إمتامه وإجنااي وقدد الرعد بعدد
اكتماله جبملة من الفوائد والمتائج أُمجلها فيما يلت:
السيو(ت يف دفدع مدا يُشدكل
متيَّي هذا ال
ِجبدَّكه وأصالته حي مل يُس ق أن ُمجع عهود ُّ
من مسائل علوم القرآن من الالل كتابه إلاإلكقان يف علوم القدرآنإل يف مؤلدف مسدتقل يسدهل الرعدوس
إليها واُاتفاس.
السدديو(ت مددن املكثدرين يف التد ليف فمددا مددن علددم إُ ولدده مؤلددف فيدده إُ دفددع مددا يُشددكل
يدُ َعد ُّدد ُّ
مددن مسددائل علددوم القددرآن فلعددل مجددع كالمدده يف دفددع مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن مددن الددالل
كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل إبدر مااي لتلددمل اجلهددود والتعددرف علددي ممه دده يف دفددع مددا يُشددكل مددن
كلمل املسائل.
يف هذا ال د ردٌّ علدي ُُد هات املغرضدني مدن املستشدرقني وامل تدعدة الدذين ععلدوا مدا يُشدكل
مسائل علوم القرآن مدالال للععن ابلقرآن الكرم.
بلد لمددوس مددا يُشددكل مددن مسددائل علددوم القددرآن مددن الددالل كتابدده إلاإلكقددان يف علددوم القددرآنإل
ال ة وعشرون مس لة.
من الالل الدراسة مل أقف علي أي مس لة من مسدائل علدوم القدرآن الثالثدة والعشدرون اسدت ال
حل إُكاهلا.
ُّ
الكتابددة يف دفددع مددا يُشددكل م ددن مسددائل علددوم القددرآن عم ددد املفس درين مددن املوضددوعات املهم ددة
اجلديرو ابلكتابة فيها إلبرااي عهودهم والتعرف علي مماه هم يف دفع ما يُشكل من كلمل املسائل.
ويف اخلتام أس ل كعا أن يكتب هلذا العمل الق دول واُاتفداس وأن يالدلح يل ايدو وايوعدو
وذريددو ووُو أمددر وأن فددا عليمددا ديممددا وبددالد وصددلي وسددلم علددي ا يمددا حممددد وعلددي آلدده
وص ه.
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قائمة املصادر واملراجع
اإلاباددة عددن معدداين الق درالات مكددت بددن أيب (الددب ت :د .ع ددد الفتددام ُددل ط :دار ضددة مالددر للع ددع
والمشر.
إددداف اخلددريو املهددرو بيوائددد املسدداايد العشددرو أ ددد بددن أيب بكددر ال وصددريي ت :دار املشددكاو لل د العلمددت
إبُراف :أيب متيم دسر بن إبراهيم ط :دار الو(ن للمشر الردض ط1420 1ه.
اإلكقددان يف علددوم القددرآن عددالل الدددين السدديو(ت ت :فدوااي ايمددريل ط :دار الكتدداي العددريب بددريوت ط1
1419ه.
اإلكقان يف علوم القرآن عالل الدين السيو(ت ت :مركي الدراسات القرآاية ط :لمدع امللدمل فهدد لع اعدة
املال ف الشريف 1426ه.
األحادي د د املشد ددكلة ال د دواردو يف كفسد ددري القد ددرآن د .أ د ددد القالد ددري ط :دار ابد ددن اجل د دوايي اململكد ددة العربيد ددة
السعودية الدمام ط1430 1ه.
أحكام القرآن ابن الفرس األادلست ت :د( .ه علت بوسريح دار ابن حيم بريوت ط1427 1ه.
األس ددامت والك ددىن أب ددو أ ددد اْل دداكم ت :يوس ددف ال ددداليل ط :دار الغد درابل األ ري ددة املديم ددة املم ددورو ط1
1994م.
أس د اي ادديول القددرآن أب ددو اْلسددن علددت بددن أ ددد الواحدددي ت :عالددام اْلميدددان ط :دار اإلصددالم –
الدمام ط1412 2ه.
األعالم الري الدين بن حممود بن حممد اليركلت ط :دار العلم للماليني ط2002 15م.
الش ددرجبت ط :دار املكت د د س ددورد دمش ددق ط1
اإلم ددام الس دديو(ت وعه ددود يف عل ددوم الق ددرآن د .حمم ددد ُّ
1421ه.
اُاتالددار للقددرآن القاضددت أبددو بكددر ال دداقالين ت :د .حممددد عالددام القضدداو ط :دار الفددتح َ -ع َّمددان دار
ابن حيم – بريوت ط1422 1ه.
ال داية والمهاية أبو الفددال إ،اعيدل بدن عمدر بدن كثدري القرُدت ت :ع دد الوكدت ط :دار ه در للع اعدة
والمشر والتواييع واإلعالن ط1418 1ه.
الَبهان يف كماسب سور القرآن أ د بن إبدراهيم الغر (دت ت :حممدد ُدع اين ط :وايارو األوقداف والشدؤون
اإلسالمية املغري 1410ه.
الَبهان يف علوم القرآن حممد بن ع د بن جادر اليركشت ت :حممد أبدو الفضدل إبدراهيم ط :دار إحيدال
الكتب العربية عيسي ال ايب اْلل وُركائه ط1376 1ه.
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ت :د .بشددار عددواد معددروف ط :دار

اتريددخ اإلسددالم َوَوفيددات املشدداهري َواألعددالم حممددد بددن أ ددد الددذه
الغري اإلسالمت ط2003 1م.
اتريخ املديمة عمر بن ُ ة الممريي ال الري ت :فهيم حممد ُلتوت عدو 1399هد.
اتريددخ بغددداد أبددو بكددر اخلعيددب ال غدددادي ت :بشددار ع دواد ط :دار الغددري اإلسددالمت – بددريوت ط1
1422ه.
اتريخ دمشق ابن عساكر علت بن اْلسن بن ه ة ت :عمرو العمروي ط :دار الفكر للع اعة والمشدر
والتواييع 1415ه.
الت يان يف آداي لة القرآن ىي بن ُرف المدووي ت :حممدد اْل دار ط :دار ابدن حديم للع اعدة والمشدر
والتواييع بريوت – ل مان ط1414 3ه.
الت دددث بمعمد ددة ع ددالل الد دددين السد دديو(ت ت :إليياب د د مد دداري ط :املع عد ددة العربي ددة اْلديثد ددة مالد ددر:
1972م.
دفة األحوذي بشرم عامع الومذي حممد ع د الر ن امل اركفوري ط :دار الكتب العلمية – بريوت.
كع يل املمفعة بيوائد رعدال األئمدة األربعدة أ دد بدن علدت ح در العسدقالين ت :د .إكدرام إمدداد اْلدق
ط :دار ال شائر  -بريوت ط1996 1م.
كغليدق التعليددق علدي صد يح ال دداري أ دد بددن علدت بددن ح ددر العسدقالين ت :سددعيد ع دد الددر ن القيقددت
ط :املكتب اإلسالمت دار عمار – بريوت وعمان – األردن ط1405 1ه.
كفسددري ابددن أيب حدداب كفسددري القددرآن العظدديم ابددن أيب حدداب ع ددد الددر ن بددن حممددد الدراايي ت :أسددعد حممددد
العيب ط :مكت ة ايار مالعفي ال ااي اململكة العربية السعودية ط1419 3ه.
كفسدري ابدن ععيدة اودرر الدوعيي يف كفسدري الكتداي العييدي ع دد اْلدق بدن غالدب بدن ععيدة األادلسددت ت:
ع د السالم ع د الشايف ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط 1422 1ه.
كفسري ابن كثري كفسدري القدرآن العظديم أبدو الفددال إ،اعيدل بدن عمدر بدن كثدري القرُدت ت:سدامت سدالمة
ط :دار (ي ة للمشر والتواييع ط1420 2ه.
كفسددري أيب حيددان ال ددر اودديط يف التفسددري حممددد بددن يوسددف بددن حيددان األادلسددت ت :صدددقت حممددد
مجيل ط :دار الفكر – بريوت 1420ه.
كفسددري األلوسددت روم املعدداين يف كفسددري القددرآن العظدديم والس د ع املثدداين حممددود بددن ع ددد األلوسددت ت:
علت ع د ال اري ععية ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط 1415 1ه.
كفسددري اليخمشددري الكشدداف عددن حقددائق غدوامء التمييددل حممددود اليخمشددري دار الكتدداي العددريب بددريوت
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ط1407 3ه.
كفسري الشربي السدرا املمدري يف اإلعاادة علدي معرفدة بعدء معداين كدالم ربمدا اْلكديم اخل دري حممدد بدن أ دد
اخلعيب الشربي ط :مع عة بوُة – القاهرو 1285ه.
كفسدري العددَبي عددامع ال يددان عدن أتويددل آي القددرآن حممددد بددن عريدر العددَبي ت :د .ع ددد بددن الوكددت
ابلتعاون مع مركي ال وث والدراسات اإلسالمية بددار ه در ط :دار ه در للع اعدة والمشدر والتواييدع
واإلعالن ط1422 1ه.
كفسددري العددَبي عددامع ال يددان يف أتويددل القددرآن حممددد بددن عريددر العددَبي ت :أ ددد ُدداكر ط :مؤسسددة
الرسالة ط1420 1ه.
كفسري القر( اجلامع ألحكام القرآن حممدد بدن أ دد القدر( ت :أ دد الدَبدوين وإبدراهيم أ(فديم ط:
دار الكتب املالرية – القاهرو ط1384 2ه.
كفسري ف ر الدين الراايي مفاكيح الغيب ف ر الدين الدراايي دار الكتدب العلميدة بدريوت – ل مدان ط1
1411ه.
كفسددري مكددت بددن أيب (الددب اهلدايددة إ بلددوغ المهايددة يف علددم معدداين القددرآن وكفسددري وأحكامدده ومجددل مددن
فم ددون علوم دده مك ددت ب ددن أيب (ال ددب القيس ددت ت :لموع ددة رس ددائل عامعي ددة بكلي ددة الدراس ددات العلي ددا
وال د العلمددت عامعددة الشددارقة إبُ دراف أ .د :الشدداهد ال وُددي ت ط :لموعددة حبددوث الكتدداي
والسمة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -عامعة الشارقة ط1429 :1ه.
التفسري واملفسرون د .حممد السيد حسني الذه ط :مكت ة وه ة القاهرو.
كقريددب التهددذيب أ ددد بددن علددت بددن ح ددر العسددقالين ت :حممددد عوامددة ط :دار الرُدديد – سددورد ط1
1406ه.
هت ددذيب الته ددذيب أ ددد ب ددن عل ددت ح ددر العس ددقالين ط :مع ع ددة دائ ددرو املع ددارف المظامي ددة اهلم ددد ط1
1326ه.
هتدذيب الكمددال يف أ،ددال الرعدال يوسددف بددن ع دد الددر ن املدديي ت :د .بشدار عدواد معددروف ط :مؤسسددة
الرسالة بريوت ط1400 1ه.
مجال القرال وكمال اإلقدرال علدم الددين السد اوي ت :د .مدروان الععيَّدة د .حمسدن الرابدة ط :دار املد مون
للواث دمشق – بريوت ط1418 1ه.
حسددن اواضددرو يف اتريددخ مالددر والقدداهرو عددالل الدددين السدديو(ت ت :حممددد أبددو الفضددل إب دراهيم ط :دار
إحيال الكتب العربية وعيسي ال ايب اْلل وُركا مالر ط1387 1ه.
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األصد هاين ط :السدعادو جبدوار حمافظدة مالدر

حلية األوليال و( قات األصفيال أبو اعديم أ دد بدن ع دد
1394هد.
الدر املمثور ع د الر ن بن أيب بكر السيو(ت ط :دار الفكر بريوت.
دُئددل الم ددوو ومعرفددة أحدوال صدداحب الشدريعة أبددو بكددر ال يهقددت ط :دار الكتددب العلميددة – بددريوت ط1
1405ه.
اياد املعدداد يف هدددي الددري الع دداد ابددن قدديم اجلواييددة ط :مؤسسددة الرسددالة بددريوت  -مكت ددة املمددار اإلسددالمية
الكوي ط1415 27ه.
اليددو واإلحسان يف علوم القدرآن حممدد بدن أ دد بدن عقيلدة املكدت ت :لموعدة رسدائل عامعيدة ماعسدتري
مركي كفسري للدراسات القرآاية الردض ط1432 2ه.
سلسلة األحادي الالد ي ة وُدتل مدن فقههدا وفوائددها حممدد صدر الددين األل داين ط :مكت دة املعدارف
الردض ط.1
سلسلة األحادي الضعيفة واملوضوعة وأ رها السي يف األمة حممد صدر الددين األل داين ط :دار املعدارف
الردض اململكة العربية السعودية ط1412 1ه.
سمن ابدن ماعده حممدد بدن ماعده يييدد القديوي ت :حممدد فدؤاد ع دد ال داقت ط :دار إحيدال الكتدب العربيدة
فيالل عيسي ال ايب اْلل .
سددمن أيب داود سددليمان بددن األُددع الس سددتاين ت :حممددد ع ددد اْلميددد ط :املكت ددة العال درية صدديدا –
بريوت.
سددمن الومددذي حممددد بددن عيسددي الومددذي ت :أ ددد ُدداكر ط :مالددعفي ال ددايب اْلل د – مالددر ط2
1395ه.
السددمن الالددغرز ا تددن مددن السددمن أ ددد بددن ُددعيب المسددائت ت :ع ددد الفتددام أبددو غدددو ط :مكتددب
املع وعات اإلسالمية حلب ط1406 2ه.
السد ددمن الكد ددَبز أ د ددد بد ددن اْلسد ددني ال يهقد ددت ت :حممد ددد ععد ددا ط :دار الكتد ددب العلميد ددة بد ددريوت ط3
1424ه.
السد ددمن الكد ددَبز أ د ددد بد ددن ُد ددعيب المسد ددائت ت :حسد ددن ُد ددل ط :مؤسسد ددة الرسد ددالة – بد ددريوت ط1
1421ه.
سددمن سددعيد بددن ممالددور سددعيد بددن ممالددور اخلراسدداين ت :د .سددعد اْلميددد ط :دار الالددميعت الددردض
ط1417 1ه.
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ت :لموعدة مدن اوققدني إبُدرافُ :دعيب األر توط

سري أعالم الم الل حممد بن أ د بن قَ حاميدااي الدذه
ط :مؤسسة الرسالة ط 1405 3ه.
ُ ددذرات ال ددذهب يف أال ددار م ددن ذه ددب اب ددن العم دداد اْلم ل ددت ع ددد اْل ددت ب ددن أ ددد ت :حمم ددود األر توط
وع د القادر األر توط ط :دار ابن كثري دمشق – بريوت ط1406 1:ه.
ُرم مشكل ا اثر أبو ععفر الع اوي تُ :عيب األراؤوط ط :مؤسسة الرسالة ط1415 1ه.
ُعب اإلميان أبو بكر ال يهقت ت :د .ع د العلت ع د اْلميد حامد ط :مكت ة الرُد الدردض ابلتعداون
مع الدار السلفية ب وم اي ابهلمد ط1423 1ه.
ص د د يح اب ددن ح ددان اإلحس ددان يف كقري ددب ص د د يح اب ددن ح ددان حمم ددد ب ددن ح ددان الُس ددو ت ُ :ددعيب
األراؤوط ط :مؤسسة الرسالة بريوت ط1408 1ه.
ص يح ال اري اجلامع املسمد الال يح امل تالر من أمور رسول صلي عليه وسلم وسدممه وأدمده
حممد ددد بد ددن إ،اعيد ددل ال د دداري ت :حممد ددد ايهد ددري بد ددن صد ددر الماصد ددر ط :دار (د ددوة الم د دداو ط1
1422هد.
ص د يح مسددلم املسددمد الال د يح امل تالددر بمقددل العدددل عددن العدددل إ رسددول صددلي عليدده وسددلم
مسلم بن اْل ا القشريي ت :حممد فؤاد ع د ال اقت ط :دار إحيال الواث العريب – بريوت.
ض د ددعيف أيب داود حمم د ددد ص د ددر ال د دددين األل د دداين ط :مؤسس د ددة غد د دراس للمش د ددر والتوايي د ددع الكويد د د ط1
1423ه.
ضد ددعيف اجلد ددامع الالد ددغري وايددكد دده حممد ددد صد ددر الد دددين األل د دداين إبُ د دراف :ايهد ددري الشد دداويم ط :املكتد ددب
اإلسالمت.
ض ددعيف س ددمن الوم ددذي حمم ددد ص ددر ال دددين األل دداين أُ ددرف عل ددي ( اعت دده :ايه ددري الش دداويم ط :املكت ددب
اُسالمت بريوت ط1411 1ه.
الضول الالمع ألهل القرن التاسع حممد بن ع د الر ن الس اوي ط :دار مكت ة اْلياو – بريوت.
( قددات الشددافعية الكددَبز ع ددد الوهدداي بددن كقددت الدددين الس د كت ت :د .حممددود العمدداحت د .ع ددد الفتددام
اْللو ط :ه ر للع اعة والمشر والتواييع ط1413 2ه.
( قات املفسرين :مشس الدين الداوودي ط :دار الكتب العلمية – بريوت ت :جلمة من العلمدال إبُدراف
الماُر.
الع دداي يف بي ددان األس د د اي أ ددد ب ددن عل ددت ب ددن ح ددر العس ددقالين ت :ع ددد اْلك دديم األا دديس ط :دار
ابن اجلوايي ط 1418 1ه.
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العلددل ابددن أيب حدداب ع ددد الددر ن بددن حممددد ال دراايي إبُ دراف د .سددعد اْلميددد و د .الالددد اجلريسددت ط:
معابع اْلميضت ط1427 1ه.
علوم القرآن بني الَبهان واإلكقان د .حاايم حيدر ط :مكت ة دار اليمان املديمة املمورو 1420ه.
عمدو القاري ُرم ص يح ال اري حممود بن أ د العي ط :دار إحيال الواث العريب بريوت.
الفتاوز اْلديثية أ د بن حممد بن علت بن ح ر اهليتمت ط :دار الفكر.
فتح ال اري ُرم ص يح ال اري أ د بن علت بن ح ر العسقالين ط :دار املعرفة  -بدريوت إبُدراف:
حمب الدين اخلعيب 1379ه.
الفددردوس مب د ور اخلعدداي ُددريويه بددن ُددهردار الددديلمت ت :السددعيد بددن بسدديوين ايغلددول ط :دار الكتددب
العلمية بريوت ط1406 1ه.
فضدائل القددرآن ومددا أاديل مددن القددرآن مبكدة ومددا أادديل ابملديمدة حممددد بددن أيدوي الضدريس ت :غدديوو بدددير ط:
دار الفكر دمشق – سورية ط1408 1ه.
فضائل القدرآن أبدو عُ يدد القاسدم بدن سدالم ت :مدروان الععيدة وآالدرون ط :دار ابدن كثدري دمشدق ط1
1415ه.
القواعددد واإلُددارات يف أصددول القدرالات أ ددد بددن عمددر اْلمددوي ت :د .ع ددد الكددرم بددن حممددد بكددار ط:
دار القلم دمشق ط1406 1ه.
الكت دداي املال ددمف يف األحاديد د وا اثر أب ددو بك ددر ب ددن أيب ُ ددي ة ت :كم ددال يوس ددف اْل ددوت ط :مكت ددة
الرُد الردض ط1409 1ه.
كشف املشكل من حدي الال ي ني ع د الر ن بن علت اجلوايي ت :علت ال واي ط :دار الدو(ن –
الردض.
الكواكددب الدددراري يف ُددرم ص د يح ال دداري للكرمدداين دار إحيددال ال دواث العددريب بددريوت ل مددان ط2
1401هد.
ل اي المقول يف أس اي الميول ع د الر ن بن أيب بكدر السديو(ت ت :أ دد ع دد الشدايف ط :دار الكتدب
العلمية بريوت – ل مان.
لسان العري ابن ممظور حممد بن مكرم بن علت ط :دار صادر – بريوت ط1414 3هد
لمددع اليوائددد ومم ددع الفوائددد علددت بددن أيب بكددر اهليثمددت ت :حسددام الدددين القدسددت ط :مكت ددة القدسددت
القاهرو 1414ه.
لموس الفتاوز ُيخ اإلسالم أ د بن ع د اْلليم بن كيمية اْلدراين مجدع :ع دد الدر ن بدن حممدد بدن قاسدم
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ط :لمع امللمل فهد لع اعة املال ف الشريف املديمة الم وية اململكة العربية السعودية 1416ه.
ا موس ُرم املهذي ىي بن ُرف المووي ط :دار الفكر.
املدالل لدراسة القرآن الكرم حممد بن حممد أبو ُُه ة ط :مكت ه السمة القاهرو ط1423 2ه.
املرُد الوعيي إ علوم كتعلدق ابلكتداي العييدي أبدو ُدامة ع دد الدر ن بدن إ،اعيدل املقدسدت الدمشدقت ت:
(يار آلو قوُ ط :دار صادر بريوت 1395ه.
املسددتدرك علددي الال د ي ني أبددو ع ددد اْلدداكم حممددد بددن ع ددد بددن حممددد بددن دويدده ت :مالددعفي
ع د القادر ععا ط :دار الكتب العلمية – بريوت ط1411 1ه.
مسد ددمد أيب يعلد ددي أ د ددد بد ددن علد ددت املوصد ددلت ت :حسد ددني أسد ددد ط :دار امل د د مون لل د دواث دمشد ددق ط1
1404ه.
مسددمد إس د اة بددن راهويدده إس د اة بددن إب دراهيم بددن خملددد بددن إب دراهيم اْلمظلددت د .ع ددد الغفددور ال لوُددت
ط :مكت ة اإلميان املديمة املمورو ط1412 1ه.
مسددمد اإلمددام أ ددد بددن حم ددل أ ددد بددن حممددد بددن حم دل الشددي اين تُ :ددعيب األراددؤوط عددادل مرُددد
وآالرين إُراف :د ع د الوكت ط :مؤسسة الرسالة ط1421 1ه.
مسدمد ال ديار إلال ددر اليالددارإل أ دد بددن عمددرو العتكددت املعددروف ابل ديار ت :حمفددوظ الددر ن اييددن وعددادل
بن سعد وصَبي ع د اخلالق ط :مكت ة العلوم واْلكم  -املديمة املمورو ط.1
مسمد الدارمت سمن الدارمت ع د بن ع د الر ن الدارمت ت :حسني سدليم الدداراين ط :دار املغد
للمشر والتواييع اململكة العربية السعودية ط1412 1ه.
املالدداحف أبددو بكددر بددن أيب داود ع ددد بددن سددليمان الس سددتاين ت :حممددد بددن ع ددد ط :الفدداروة
اْلديثة مالر – القاهرو ط1423 1ه.
ِ
اصد د ِدد ِ
م ِ
اف علَد ددي م َق ِ
السد د َدوِر إب د دراهيم ال قد دداعت ط :مكت د ددة املعد ددارف الد ددردض ط1
َ َ
الد دداع ُد المَّظَد د ِر لإل حُد د َدر َ َ
1408ه.
مال د د ام اليعاعد ددة يف ايوائد ددد ابد ددن ماعد دده أ د ددد بد ددن أيب بكد ددر بد ددن إ،اعيد ددل ال وصد ددريي ت :حممد ددد املمتقد ددي
الكشماوي ط :دار العربية – بريوت ط1403 2ه.
املالددمف ع ددد ال دراياة بددن ةددام الالددمعاين ت :ح يددب الددر ن األعظمددت ط :ا لددس العلمددت اهلمددد ط2
1403ه.
معدداين القددرآن وإعرابدده إبدراهيم بددن السددري اليعددا ت :ع ددد اجلليددل ع ددد ُددل ط :عددامل الكتددب بددريوت
ط1408 1ه.
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مع م ال لدان دقوت اْلموي ط :دار الفكر بريوت.
املع م الك ري سليمان بن أ د العَباين ت :دي السلفت ط :مكت ة ابن كيمية – القاهرو ط.2
امل ددعلم بفوائ ددد مس ددلم حمم ددد ب ددن عل ددت امل دداايري ت :حمم ددد الش دداذيل المف ددري ط :دار التواس ددية للمش ددر ط2
1988م.
ال ددمفهم ملددا أُددكل مددن كل دديص ص د يح مسددلم أ ددد بددن عمددر القددر( ت :حميددت الدددين ديددب وآالددرون
ط :دار ابن كثري دمشق ط1417 1ه.
املقم ددع يف رس ددم مال دداحف األمال ددار أب ددو عم ددرو عثم ددان ب ددن س ددعيد ال ددداين ت :حمم ددد الال ددادة قم دداوي
ط :مكت ة الكليات األايهرية القاهرو.
اليحرقاين ط :مع عة عيسي ال ايب اْلل وُركا ط.3
مماهل العرفان يف علوم القرآن حممد ع د العظيم ُّ
املمهددا ُددرم صد يح مسددلم بددن اْل ددا ددىي بددن ُددرف المددووي ط :دار إحيددال الدواث العددريب – بددريوت
ط1392 2ه.
مواقد ددع العلد ددوم يف مواقد ددع الم د ددوم ع د ددد الد ددر ن بد ددن عمد ددر ال لقي د د ت :د .أاد ددور حممد ددود العد دداي ط :دار
الال ابة (معا.
ميديان اُعتدددال يف اقددد الرعددال حممددد بددن أ ددد الددذه ت :علددت حممددد ال دداوي ط :دار املعرفددة للع اعددة
والمشر بريوت – ل مان ط1382 1ه.
الماسددخ واملمسددود أبددو ععفددر المَّ َّ دداس ت :د .حممددد ع ددد السددالم ط :مكت ددة الفددالم – الكوي د ط1
1408ه.
اواسددخ القددرآن ع ددد الددر ن بددن علددت اجل دوايي ت :حممددد امللي دداري ط :عم ددادو ال د العلمددت ابجلامعددة
اإلسالمية املديمة املمورو اململكة العربية السعودية ط1423 2ه.
ال د دوايف ابلوفي د ددات الليد ددل ب د ددن أي د ددمل الالد ددفدي ت :أ د ددد األر توط ط :دار إحي د ددال ال د دواث – ب د ددريوت
1420ه.
الوسديلة إ كشددف العقيلدة علددم الدددين علدت بددن حممدد السد اوي ت :مددوُي حممدد اإلدريسددت ط :مكت ددة
الرُد الردض ط1424 2ه.
وفيات األعيان وأا ال أبمال اليمان أ د بن اللكان ت :إحسان ع اس ط :دار صادر – بريوت.
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داللة (أو) العاطفة يف تأكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع
ما بعدها ضمن السياق القرآني
The Significance of the coordinator (or) in confirming the
occurrence of what comes before and what follows
in the context of the Quraan

داد:
إِ ْع ُ

د .علي عبد الكريم شهوان
األستاذ املساعد يف التفسري وعلوم القرآن جبامعة طيبة ابملدينة املنورة

داللة أو العاطفة يف أتكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ضمن السياق القرآين ،د .علي عبدالكرمي شهوان

املستخلص
يُعىن البحث بدراسة واحدة من الدالالت اليت سبق إليها القرآن الكرر رررا الع:ر(أ )،و
،ظهَرت الدراسة ارِ َك َم املرتتبة علر هر ا املعرىن
وهي أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها و َ
بعررد ،ن بيترَررا معررىن الع:رر( ل ررة وا رر :حا وحتَ ر تد َا عررن ،ب رررع معررات وأالالت )،و الرريت كره ررا
علماء ال حو والتفسري.
وقررد وقَر َفررا الدراسررة عل ر موار ر ل القرررآن الكررر ت :بررق عليهررا أاللررة أتكيررد وقرروع مررا قبررل
)،و أون ما بعدها رمن السياق القرآت.
الكلمات املفتاحيةأ
أاللة )،و العاطفة السياق القرآت أتكيد وقوع ما قبل )،و معىن الع.(:
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Abstract
The study examines one of the signs that preceded the Quran to "or" the
coordinator, which is the confirmation of the occurrence of (or) and the absence of
the aftermath, and the study showed the sentence resulting from this meaning after
proving the meaning of coordinator, and focused on the most significant meanings
of "or" the coordinator mentioned by theological and interpretive scholars.
The study has focused on some points in the Quran that apply to the
confirmation of the occurrence of "or" the coordinator without what is beyond the
context of the Quran.
Keywords
Signs, "or: the coordinator, context of the Qur'an, confirmation of the
occurrence of pre-"or" the coordinator, the meaning of coordinator.
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املقدمة
إن ارمد هلل حنمده ونسرتعي ونسرت فره ونعرو مهلل مرن ررور ،نفسر ا ومرن سريلات ،عمال را
من يهده هللا ف مضرل لر ومرن يضرلل فر هراأو لر و ،رهد ،ن ال إلر إال هللا وحرده ال رري لر
و ،هد ،ن حممدا عبده ورسول وبعدأ
فقررد حظرري القرررآن الكررر بع ايررة فاِقررة مررن قِبَررل علمرراء املسررلمد ور ررم ِعظَررم مررا قردتموه رري
بعد يرل يبقر القررآن الكرر ايرر الع:راء مترااحم امفكرار متَملر ِ،دأ املعرات يب ِهررِ َنرواره ِ
وح َك ِمر
ُ
ُ َ
ُ
و،حكام .
وإرررافة إك َكر لرون القررآن الكررر َح ِفر علومررا كثرررية فقررد سرراهم ،يضررا ل الك رر( عررن علرروم  ،ررر
وكان ار َكرم عليهرا ال املحرتَ ِ
كم إليهرا كير( ال وهرو كر م العلريم ا:برري الر وأ ﱡﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ُل
َ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ )فصلاأ . 42
وبت :رواا س رري ل امعم ررة الرريت وا َكبَررا امتررداأ اأس ر مآ يظهررر ليررا ،ن القرررآن الكررر كرران
امسرربق ل مواكبتهررا بررل وحتفياهررا وال هرروو عررا ولعررل مررن ُم لع ِملااتر العظيمررة وكلهررا كر ل ،ن مررا
ق تدمر عررز امعم ررة والعصررور بقرري حمافظررا عل ر إعملرراعه وإعرراره ل ي ر ُمتَر َعلتقاتر فلررم لر ُ نرروره و
ت تَ ِ حيت .
ولعل و وأ القرآن في ا كان السب اموحد ل بقاء الل رة العربيرة حمفوظرة ،مرام الترداف ال رديد
الر و يسررع لرردفعها إك االنرردلر ،و الضررياع ،و الرتا ر والضرع( و،مررام ارتملمررات الرريت ال تفرررت ر ررم
ت َك ُّسرها ،مام واحدة تلو ام ر .
وإ ا ُ،قرريم ارررديث عررن القرررآن وإعملرراعه فررفن ،و مررا يقفررا إك ام هرران إعملرراعه البيررات فهررو
ال ر و وقَر َ في ر التحرردو وبقرري مب ر مفتوحررا إك ،ن يرررر هللا امرو ومررن عليهررا ول الوقررا نفس ر
يبق ر بعيرردا عررن املعاررررة مررا عررل العلمرراء يقفررون مستص ر رين ،نفسررهم ،مام ر ُمظه ررين رررعفهم
طالبد القوة م فأ وا يتدارسون لريتفعوا ب ِرفلر َعت وه ا َو لعد هللا تعاك ملن ،قبل عل كتاب .
وأييت هر ا البحررث ليحرراو الك رر( عررن واحر ٍرد مررن ،سررا ٍر كثرررية وعظيمررة اسررتوأعها هللا كتابر
العايرا ولريم مرن مبال رة القرو ،ن يكرون اسررتعما القررآن الكرر رررا الع:ر(أ )،و ررمن سررياق
معد ورأ في للداللة عل أتكيد وقروع مرا قبلهرا وعردم وقروع مرا بعردها ،حرد مظراهر إعملراع القررآن
الكر اليت سبَ َق إليها بل ورمبا تفترَأ عا.
مث يك ( تدبُّر ال صوص اليت ت :بق عليها القاعدة ل أاللة )،و ه ه عرن ِح َكر ٍم ليلرة وراء
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إيراأ ما ال يق حتقق بعدها ل ،عل مستوايت اأعار امل لع ِملا.
ُ
وقررد وقَر َفررا الدراسررة عل ر موار ر ل القرررآن الكررر ت :بررق عليهررا أاللررة أتكيررد وقرروع مررا قبررل
)،و أون مررا بعرردها رررمن السررياق القرررآت وقوفررا ا تهرراأاي يفيررد التمثيررل ال ارصررر فررأمر التر َردبُِّر ،مررر
ا تهاأو يقبل ،ن يُضاا علي .
ولتوا ل امفكار وإيصا ِ
الفكرة فقد حتَ تد َا الدراسرة عرن املعرىن اأ راي لأيرة ،وال مثت عرن
أاللة )،و حس القاعدة اليت قاما عليها الدراسة ل املوار اليت مشلتها.
الدراسات السابقة:

ور ررم حمرراوالت البحررث ا رراأة ل ُكتُر التفسررري والل ررة إال ،نر  ِ ،ر لد مررن َسربَر َق إك الكتابررة
ل هر ا املوررروع ِ
وعلمررا ،ن كتر ال حررو والل ررة وحررد التفسررري ال تكرراأ لررو مررن ِ لكر ِر معررات حررروا
الع:رر( وأالالهترراآ إال ،ملررا ِ
أتت عل ر أاللررة ،ن )،و قررد أتيت رررمن سررياق معررد لت ،كِررد وقرروع مررا
قبلها وعدم وقوع ما بعدها.
ومن ،برع الدراسات اليت ت اولا ارديث عن أالالت حرا الع،) (:و ما أييتأ
امعررة
 حبررث للرردكتور حيرردر فيرررو مي راان بع روانأ أاللررة ،و العاطفررة ل ال حررو العرررمبرل كليرة الدراسررات القرآنيرة 2011/1/6م وعلر الررر م مرن َتو ُّسر ِ الباحررث ل أالالت )،و إال
،ن يت:ترق ،بدا لداللة أتكيد وقوع ما قبل )،و العاطفة وعدم وقوع ما بعدها.
 عض ر رريمة حمم ر ررد عب ر ررد ا :ر ررالق )تأ 1404ه ل كتاب ر ر أ أراس ر ررات مس ر ررلو الق ر رررآنالكررر وعلر الررر م مررن روعررة هر ا الكتررا مررن حيررث ا مر وامسررلو آ إال ،نر يت رراو البتررة ،ن
من أالالت ،و ل القرآن الكر أتكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها.
دي رردا يض رراا إك الدراس ررات القرآني ررة والل وي ررة ل
وعلير ر فق ررد يك ررون هر ر ا البح ررث م ررد
إرافة أاللة ديدة ررا الع،) (:و .
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مشكلة الدراسة:
•
•
•
•

حتاو الدراسة اأ ابة عن التساؤالت التاليةأ
هل تق( معات ارروا وأالالهتا ع د ما كره العلماء السابقون فقط؟
ما إمكانية إرافة أالالت إك ما كره العلماء ل معات ارروا وأالالهتا؟
ما مد إمكان االستفاأة من القرآن الكر ل حف الل ة العربية و،ساليبها البيانية؟
هل ميكن ت:بيق قاعدة )،و ل أتكيرد وقروع مرا قبلهرا وعردم وقروع مرا بعردها علر كر م الب رر
ِ لعرا ونرَثلرا ؟
أهداف الدراسة:

1
2
3
4
5

ميكن إ ا ،برع ،هداا الدراسة فيما يليأ
،ساليب البيانية امل ِ
عملاة واملتعدأة.
تثوير العقو الستيراج ِح َك ِم القرآن الكر من
االستفاأة من ،سالي القرآن الكر البيانية للو و إك كما العبارة.
التعرا عل أاللة ديدة ررا الع(:أ )،و سبق القرآن الكر إليها.
ُّ
تسررليط الضرروء عل ر ،ن القرررآن الكررر ال ت قضرري عملاِب ر و،ن ر يرُلب ِهرررِ أاِمررا ل رردُّأه و راارة
معاني وتعدأ ،ساليب .
اسررتيراج ِح َكررم إرررافية لل صرروص القرآنيررة الرريت ورأت فيهررا )،و للداللررة عل ر حتقررق وقرروع مررا
قبلها وعدم وحتقق وقوع ما بعدها.
منهج الدراسة:

اقتضا طبيعة البحث اتباع امل هج العلمي القاِم عل أ
 1امل هج االسرتقراِيأ وهر ا ت:لر اسرتقراء ال صروص القرآنيرة الريت ورأ فيهرا حررا الع:ر(أ )،و
والر رروع إك ،قروا املفس ررين ل أالالتر رررمن السررياق ال ر و ورأ فير وك ر ل اسررتقراء ،مهررات
كت ال حو والبيان اليت عُِيَا بدراسة معات ارروا وأالالهتا.
 2امل هج التحليليأ و ل ملدراسة التحليلية ملا مت ع .
 3امل ر هج االس ررت باطيأ و ل ر مسررتي ص ال ت رراِج بع ررد حتليله ررا وتس ررمليلها حس ر م ررا يقتض رري
م هج البحث العلمي.
خطة البحث:
اقتضا طبيعة البحث تقسيم إك مقدمة ومبحثد و امتة و ل عل ال حو اآليتأ
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املقدم ررة وت ررتمل عل ر أ الدراس ررات الس ررابقة وم رركلة الدراس ررة و،ه ررداا الدراس ررة و ،ي ررة
الدراسة وم هج الدراسة و :ة البحث.
املبحث امو أ معات حرا الع،) (:و ل الل ة العربية والقرآن الكر  .وفي م:لبانأ
امل:ل امو أ معىن الع.(:
امل:ل الثاتأ أالالت )،و .
املبحث الثاتأ املوار اليت ورأت فيها )،و ت ،كِد وقوع ما قبلها وعردم وقروع مرا بعردها .وفير
مخسة م:ال أ
امل:ل امو أ ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ.
امل:ل الثاتأ ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ.
امل:ل الثالثأ ﱡﱁﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱠ ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱠ.
امل:لر ر ر الرابر ر ر

أ ﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ ﭐ

ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ ﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ.
امل:ل ا:اممأ ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ.
ا:امتة وفيها ال تاِج والتو يات.
قاِمة املرا وهي مرتبة حس ما يقتضي م هج البحث العلمي.
حمتوايت البحث.
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املبحث األول :معاني حرف العطف (أو) يف اللغة العربية والقرآن الكريم
املطلب األول :معنى العطف:
،والأ معىن الع (:ل ةأ
قررا ابررن فرراروأ العررد وال:رراء والفرراء  ،ررل واحررد ررحيل يررد عل ر انث رراء وعيرراج .يقررا أ
ع:فررا ال رريء إ ا ،ملتر  .وانع:رر( إ ا انعرراج .ومصرردر ع:رر( الع:رروا .وتع:رر( ملر ررة تع:فررا.
وع (:هللا تعاك ف ِ عل ف ن ع:فا .والر ل يع (:الوساأةأ يث يهرا ع:فرا إ ا ارتفرق عرا .قرا
لبيدأ
ع ر ر ر ر ر ر رراط( ال م ر ر ر ر ر ر رررق ر ر ر ر ر ر رردق املبت ر ر ر ر ر ر ر ر
وجم ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروأ م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربامت الك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر
ويقا للملانبدأ الع:فان مسيا بر ل آ من اأنسران مييرل عليهمرا ،ال ترر ،ملرم يقولرونأ رىن
ع:ف إ ا ،عرو ع و فاك. 1) .
وميكررن إ ررا املعررات ِ،
املتفرعررة عررن ام ررل الل رروو الرريت كرهررا ،هررل الل ررة ملرراأةأ )ع:رر( ل ررة
فيما أييتأ
ص َن ،مال ح اه.
 ع (َ:ال ُ ل ع (َ:الوساأةَأ اها. عَ:ف عن اممرأ ،بعده و رف ع . ع (َ:اللتف َ عل سابق أ )ال حو والصرا ،تبع ،إايه بواس:ة حرا الع.(:حتو ِحيت .
 ع (َ:إك ارهأ ما إلي وتو ، ، ع (َ:عل املسكدأ  ،فق وح ا علي عامل برفق ولد ورق،ة.اَّللُ قَرلبَ ُ َوبَِقلبِ ِأ َ َعلَ ُ َرِحيما َعُ:وفا.
( ت
 َعَ َ:( ف ن عن ك اأ َر َ َ وانصرا). 2
 َعَ َ:) 1ابن فارو  ،د بن فارو بن عكراي القاوي الراعو )تأ 395هر  .مقاييم الل ة حتقيقأ عبد الس م حممد
بتصرا.
هارون أار الفكر 1399هر ج 4ص351
ُّ
( ي ظرأ الراعو حممد بن  ،بكر بن عبد القاأر
)عَ َ:
) 2للوقوا عل تفصي ت املعىن الل وو ملاأةأ َ
ار في )تأ 666هر خمتار الصحاح حتقيقأ يوس( ال يخ حممد املكتبة العصرية  -الدار ال مو ية
بريوت -يدا ط1420 5هر1999 /م ص .212جمم الل ة العربية ملقاهرة )إبراهيم مص:ف  ، /د
الاايت /حامد عبد القاأر /حممد ال ملار املعملم الوسيط أار الدعوة ج 2ص.608
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لنياأ معىن الع (:ا  :حاأ
و،ما الع (:ل اال  :ح فهو قسمانأ امو أ ع (:البيان والثاتأ ع (:ال سق.
)1
املورررل ملتبوع ر ل املعررارا امليص ر ل ر ل ال ك ررات
فع:رر( البيرران هررو الترراب ا امررد ِ،
فمثررا ع:رر( البيرران ل املعرراراأ ) رراءت حممررد ،برروك ف رأبوكأ ع:رر( بيرران عل ر حممررد وك ررا
مور ر ررل ل ر ررىلو ومثالر ر ر ل ال كر ر ررات قولر ر ر تع ر رراكأ ﱡ ﲝ ﲞ ﲟﱠ
معرف ر ررة والث ر ررات ل املث ر ررا
ِ،
)إب رراهيمأ  16ف ررأﭐﱡﲟ ﱠ ع :رر( بيرران عل ر أ ﱡ ﲝ ﲞ ﱠ وك ررا نك رررة والث ررات ل املث ررا
ِ
خمص لىلو .
،
و،مررا ع:رر( ال سررق) 2فهرروأ الترراب ال ر و يتوسررط بي ر وبررد متبوع ر ،حر ُرد ارررروا الع رررة
وهرريأ )الرواو الفرراء مثت ،و ،م إ تمررا بررل ال لكررن حررد ل بعر املوارر )،. 3مررا سررب تسررمية
ه ا ال وع مرن الع:ر( مل سرقآ من ال ريء إ ا ع:فتر علر ريء رار نظامرا) . 4وهر ا القسرم هرو
ال و يع ي ا ل ه ه الدراسة.
املطلب الثاني :دالالت (أو):

لرريم مررن املبررالق إ ا قل ررا إن )،و تعر ُّرد ،كثررر حررروا املعررات ل الل ررة العربيررة أاللررة عل ر معر ٍ
ران
َ
مت ايرة سواء ل استعماالت الل ة ،و القرآن.
)1
)2

قا

)3
)4

العا مي عبد الر ن بن حممد بن قاسم ار بلي ال ملدو)تأ1392هر حا ية اآل رومية ج 1ص.80
نسقا إ ا ،تيا ب متتابعا .قا ابن م ظورأ التسق ملتسكد
ال سق ل الل ةأ التتاب يقا أ نسقا ال يء ل
مصدر من نسقا الك م إ ا ع:فا بعض عل بع  .يرُلظَرأ ابن م ظور حممد بن مكرم بن علي )تأ
711هر لسان العر أار اأر بريوت ط1414 3هر ج 10ص .353ابن ه ام عبد هللا بن
رح ق:ر ال د وبل الصد حتقيقأ حممد
يوس( بن  ،د بن عبد هللا ابن يوس( )تأ 761هر
حمىي الدين عبد ارميد ال ا رأ القاهرة ط1383 11هر ص.301
اوو الد بن عبد هللا بن  ،بكر بن
ابن يعيشأ وقيلأ ل نسق ملساوات امو ل اأعرا  .ي ظرأ ا ر ،
رح التصريل عل التوريل ،و التصريل مبضمون التوريل ل ال حو أار
حممد امعهرو )تأ 905
الكت العلمية بريوت -لب ان ط1421 1هر 2000م ج 2ص.153
عبدارميد حممد حميي الدين )تأ 1392هر التحفة الس ية ب رح املقدمة اآل رومية ال ا رأ وعارة
اموقاا وال ون اأس مية – ق:ر 1428هر ص.125
ارتروو حممد بن  ،د بن امعهرو )تأ 370هر هت ي الل ة حتقيقأ حممد عوو مرع أار إحياء
الرتار العر بريوت ط2001 1م ج 8ص.313
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وإ تن ريامة ما كتب علماء الل ة وال حو قدميا وحديثا ل معات ارروا يُلِزع  ،ية هر ا العِلرم
ومد ارا ة إلي ل فهم املراأ وتو ي ال صوص.
وقد بد من العلماء أالالت )،و ل الل ة والقرآن الكر واست رهدوا لر ل مرن القررآن
الكر و عر العر ونثرهم وميكن إ ا معات حرا الع،) (:و فيما أييت) 1أ
،والأ ال ر ر ر أ ويقصر ررد ب ر ر أ ارر رررية مر ررن ل ر ر قول ر ر تعر رراكأ ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ
)الكه(أ . 19
قررا ابررن كثررريأ من ر كرران أ ررورتم إك الكهرر( ل ،و ملررار واسررتيقاظهم كرران ل آ ررر ملررار
ورت ر ر ا اس ررتدركوا فق ررالوا كم ررا  ،ررز هللا تع رراك ع ر ر همأ ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﱠ ،وأ هللا ،علررم َمررركم وكأنر حصررل رتررم نرروع ترررأأ ل كثرررة نررومهم فرراهلل ،علررم مث عرردلوا إك
امهم ل ،مرهم إ اك وهو احتيا هم إك ال:عام وال را ). 2
لني رراأ اأع ررامأ ويقص ررد ب ر أ ال م رروو م ررن ه ررة الس ررام وه ررو ر ا ال ر آ من ال ر ر
موو من قبل املتكلم). 3
ومثال قول تعاكأ ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ )سبأأ . 24
قررا ال:ررزوأ قررد علررم ،نر علر هررد و،ملررم علر رر مبررد ولك ر رفررق عررم ل ا::ررا
فلم يقلأ إِ عل هد و،نتم عل ر فك ل قول أ ﱡﭐﱭ ﱮ ﱠ )البقرةأ . 143
مع اه ع دهمأ إال لتعلموا ،نتم إ ك تم هاال ب قبرل ،ن يكرون فأرراا العلرم إك نفسر رفقرا
:اعم ). 4
) 1ت بيهاتأ
ِ
وم ِق ٍ،ل ملعات )،و .
 .1العلماء بد ُمكلثر ُ
 .2بع ر اس ررتعماالت )،و كتم ررل ،كث ررر م ررن أالل ررة ،و ميك ررن ،ن ُلك َس ر عل ر أالل ررة أون  ،ررر ف رراممر يبق ر
ا تهاأاي بد العلماء.
 .3اقتصرت الدراسة عل ِ لك ِر ،برع الدالالت.
) 2ابن كثري ،برو الفرداء إمساعيرل الدم رقي )تأ 774ه ر تفسرري القررآن العظريم رريج وحتقيرقأ مراعن عبردالر ن
البحصلي البريويت أار الدليل ام رية بريوت لب ان 1426هر 2005م ج 5ص.145
) 3امل رراأو حسررن بررن قاسررم بررن عبررد هللا بررن علر ،ري املصرررو املررالكي )تأ 749هر ر ا ررىن الرردات ل حررروا
املعات حتقيقأ فير الدين قباوة وحممد ند فارل أار الكت العلمية بريوت– لب ان ط1413 1هر-
1992م ص.228
) 4ال:زو ،بو عفر حممد بن رير )تأ 310هر ام البيان عن أتويل آو القرآن آ املعرواأ تفسري =
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،وأ فوو للسام ا:يار). 1

للثاأ التييريأ ويقصد ب أ االنتقاء واالنتيا
ومثال ر قول ر تعرراكأ ﱡﭐﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤﱠ )املاِدةأ . 89
خمري ل تكفري ميي اليت ح رث فيهرا دحرد هر ه ارراالت الرث ر الريت
قا ال:زوأ وامل َك ِ،ف ُر ت
ُ
مساها هللا ل كتاب و ل أ إطعام ع رة مساكد مرن ،وسرط مرا ي:عرم ،هلر ،و كسروهتم ،و حتريرر رقبرة
د اع من ا مي ال ا بي هم ل ل ). 2
رابعاأ اأمحرةأ ويقصد عاأ رد احملظور فيقا أ ،مح ال يء ،وأ ،حلت ل .
ِ
ا ل جمالسة ه ا الضر من ال او). 3
وم قو أ الم ارسن ،و ابن سريين ،وأ  َ،نل ُ
ومثال قول تعاكأ ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ)) 4ال ساءأ . 3
امساأ التفصيل وت وي املقا أ ويقصد ب أ التبيد.
ومثال قول تعاكأ ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱠ )البقرةأ . 135
فالقاِل امو أ همأ يهوأ املدي ة.
والثات همأ نصار جنران و اء القرآن برأ ﱡ ﱄ ﱠ للتفصيل وت وي املقا .
وق ررد نفر ر املفس رررون ،ن تك ررون ﱡ ﱄ ﱠ ه ررا للتيير رري ك ررر لر ر املوس رري فق ررا أ وأ ﱡ ﱄ ﱠ
= ال:زو ربط وتعليقأ حمموأ اكر أار إحياء الرتار العر بريوت ط 1ج 3ص.162
) 1فاِدةأ إ ا اتصل التييري مممر جيم بي هما كما ل قو أ أر ا ،و أي ارا ففن و دت قري ة تد عل
جيالم ام رار .ي ظرأ العكزو عبد هللا
اأمحة اع ا م بي هما كما ل قو أ الم الفقهاء ،و التاهاأ ملن
ُ
حتقيقأ عبد األ ال بهان أار
بن ارسد بن عبد هللا )تأ 616هر اللبا ل علل الب اء واأعرا
الفكر أم ق ط 1416هر 1995م ج 1ص.223
) 2ال:زو ام البيان عن أتويل آو القرآن ج 10ص.555
) 3ابن السراج حممد بن السرو بن سهل ال حوو )تأ 316هر ام و ل ال حو حتقيقأ عبد ارسد
الفتلي م سسة الرسالة لب ان– بريوت ج 2ص.56
) 4وقد تفيد ه ا التييري ،و اأمحةأ ي ظرأ عضيمة حممد عبد ا:الق )تأ 1404ه أراسات مسلو
القرآن الكر تصديرأ حمموأ حممد اكر أار ارديث القاهرة ج 1ص.654
ِ
رري بي ر وبررد الواحرردة
قلرراأ وإن كرران ررل اآليررة عل ر التييررري ه ررا آكررد للمعررىن والسررياق .قررا ابررن عا ررورأ ُ ر َ،
معتبرار التعردأ ،وأ فواحردة مررن امعواج ،و عردأ ترا ملكرا ،ميررانكم و لر ،ن اململوكرات ال ي ررتط فرريهن
مررن الع ررد مررا ي رررتط ل امعواج ولكررن ي رررتط حسررن املعامل ررة وترررك الض ررر  .ي ظرررأ اب ررن عا ررور حمم ررد
ال:اهر التحرير والت وير )تأ 1393هر م سسة التاريخ العر بريوت لب ان ج 4ص.222
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لت وير املقررا ال للتييررري برردليل ،ن كررل واحررد مررن الفرريقد يكفررر اآل ررر ،وأ قررا اليهرروأ للمر م دأ
ُكونُوا ُهوأا .وقالا ال صار رتمأ كونوا نَصار ). 1
ساأساأ ،ن تكون مبع ر أ )وال أ
ومثال قول تعاكأ ﱡﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ.
قررا الف رراءأ ﭐﱡ ﱄ ﱠ هه ررا مب الررةأ )ال  .وأ )،و ل ا حررد واالسررتفهام وا رااء تكررون ل
معىنأ )ال ). 2
سابعاأ التقري أ ويقصد ب أ املقاربة.
ومثالر ر قولر ر تع رراكأ ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ )ال ح ررلأ . 77
قررا الاخم ررروأ ،وأ هررو ع ررد هللا وإن ترا ر كمررا تقولررون ،نررتم ل ال رريء ال ر و تسررتقربون أ هررو
كلمل البصر ،و هو ،قر إ ا مل تم ل استقراب ). 3
لم اأ ،ن تكرون مبعرىن الرواوأ ومثالر قولر تعراكأ ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﱠ )العلقأ . 12-11
)4
،يا إن كان عل ارتد و،مر ملتقو .
واملعىنأ ،ر َ

) 1املوسي ،بو الفضل ها الدين حمموأ الب داأو )تأ 1270هر روح املعات ل تفسري القرآن العظيم
والسب املثات ط 1أار إحياء الرتار العر بريوت 1999م ج 1ص.391
) 2الفراء كىي بن عايأ بن عبرد هللا برن م ظرور الرديلمي )تأ 207ه ر معرات القررآن حتقيرقأ ) ،رد يوسر(
ال ملايت /حممد علري ال ملرار /عبرد الفتراح إمساعيرل ال رلر أار املصررية للترألي( والرت رة مصرر ط 1ج3
ص.219
) 3الاخم رررو، .بررو القاسررم حممرروأ بررن عمررر ا :روارعمي )تأ 538هر ر الك رراا عررن حقرراِق الت ايررل وعيررون
امقاويررل ل و رروه التأويررل ط 2حتقيررقأ عبرردالرعاق املهرردو أار إحيرراء الررتار العررر بررريوت 2001م
ج 2ص.623
) 4عضيمة حممد عبد ا:الق أراسات مسلو القرآن الكر ج 1ص.656
قلاأ لعل من البحور املفيدة حو )،و واستعماالهتا وأالالهتا حبث ،عدتهأ أ .حيدر فيرو مياان بع وانأ
امعة مبل كلية الدراسات القرآنية 2011/1/6م وقد استفدت
أاللة ،و العاطفة ل ال حو العر
م كثريا ل الوقوا عل التقسيمات وال واهد.
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املبحث الثاني :املواضع اليت ورَدَت فيها (أو) تؤكِّد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها
متهيد:
ورَأت فيهررا )،و ت ،كِر ُرد وقرروع مررا قبلهررا وعرردم وقرروع مررا
قبررل البرردء مرررديث عررن املوارر الرريت َ
بعدها لك ُسن اأ ارة إك بع اممورأ
،والأ وقَر َفررا الدراسررة عل ر موارر ل القرررآن الكررر ت :بررق عليهررا أاللررة أتكيررد وقرروع مررا قبررل
)،و أون مررا بعرردها رررمن السررياق القرررآت وقوفررا ا تهرراأاي يفيررد التمثيررل ال ارصررر فررأمر التر َردبُِّر ،مررر
ا تهاأو يقبل ،ن يُضاا علي .
لنيرراأ ال يع ر ،ن مررن أالالت )،و ل القرررآن الكررر حتقيررق وقرروع مررا قبلهررا وعرردم وقرروع مررا
ورَأ فيهرا أتكيرد مرا قبرل )،و
بعدها ،ن ه ا أن القرآن الكر ل لر أاِمرا برل ه راك آايت كثررية َ
وما بعدها.
للثرراأ تَر َفر ُّررُأ القرررآن الكررر بداللررة أتكيررد وقرروع مررا قبررل )،و أون مررا بعرردها ال ر ت ،ن ر عررن
ص ٍرد ورِِ َكر ٍم عظيمرة علر ر،سرها عردم حا رة القررآن إك االسرتدراك كمرا هرو حرا الب رر فررالقرآن
قَ ل
ك م ع م ال يو ،ما الب ر ف:ربعهم الرتق وقصرور العقرل وسررعان مرا كترا ون إك االسرتدراك
ل الكر م لَ لسررخ ك مهررم السررابق بقررو أ )،و كر ا وكر ا كررأن يقررو قاِررلأ نريررد الر ها إك املدي ررة
امل ررورة ،وال مث يت رردارك امم ررر ،نر ر يري ررد الر ر ها إك مك ررة املكرم ررة ،وال فيق ررو ف رروراأ )،و إك مك ررة
املكرمررة فهر ا االسررتدراك يررد ُّ علر قصررور العقررل الب رررو ووقرروع السررهو وا::ررأ م ر ويسررتحيل ،ن
يكون ل ل القرآن الكر .
رابعراأ إ ا كران حتقررق مرا بعرد )،و أون مررا قبلهرا يفيررد االسرتدراك وتصروي القررو وهرو ررفة
نق ٍ فرفن القاعردة القرآنيرة ،ن مرن أالالت )،و أتكيرد وقروع مرا قبلهرا وعردم وقروع مرا بعردها يُظل ِه ُرر
ِح َكمررا عظيمررة س رتُربريِ ها الدراسررة ل موارررعهاآ لكررن ِ
ميكررن القررو عل ر و ر العمرروم إن إعمررا ه ر ه
َ،
القاعدة العظيمة يفيد أتكيد وقوع امل لي َز ب قبل )،و أتكيدا ُم:للَقا ال يقبل ال ت ،و الض لتع(.
ُ
يد ُّ عل أتكيرد حقيقرة ،ن هللا
امساأ ُّ
تكرر ه ا امسلو الدالي لرأ )،و ل القرآن الكر ُ
تعرراك عر م ال يررو ليتضررافر ،سررلو القرررآن الكررر البيررات مر عبارتر ل إحقرراق هر ه ارقيقررةأ )هللا
ع م ال يو فهو سبحان يرُ َق ِ،دم ِ لكر ما يتحقتق وقوع عل ما ال يق .
املطلب األول:ﭐﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ:

قول تعاكأ

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
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ﱓ ﱔ ﱕﱠ)) 1البقرةأ . 106
املعىن اأ اي لأيةأ
ريء ب ر ٍ
تكرراأ تم ر كلمررة املفس ررين عل ر ،ن املقصرروأ ملتسررخ هرروأ إعالررة ر ٍ
ريء آ ررر ِع َورررا
ل
)2
ِ
ا َحمَلت ُ .واآلية ت:لق عل املعملراة وت:لرق علر الق:عرة
ع
وحلت ل
يقا أ نَ َس َيا ال مم الظ تل َ
من القرآن امل تملة عل ُح لك ٍم رعي ،و موعظة ،و حنو ل وهو إط ق قرآت واملعىن ام رري هرو
الر و جيرررو علي ر السررياق ه ررا س رواء ُ،عيررل لفر اآليررة ،م بقرريآ من املقصرروأ هررو إب:ررا امحكررام ال
إعالة املفاظ). 3
وبَر َرىن املفس رررون فَهمه ررم لقولر ر تع رراكأ ﱡﭐ ﱆ ﱇﱠ علر ر و ر ر قر رراءهتم رت ررا) 4فم ررن قر،ه رراأ
ﱡنرَل َسررأهاﱠ م ررن الت ررأ ري ،وأ ن ِ ،ره ررا ل ،م الكت ررا أ )الل رروح احملف رروظ ف ر يك ررون وقي ررلأ نُر ل ِهبها
ع كم حد ال ترُ لقَر ،وال تُ ل َكر.
ومر ر لرن قر،ه ر رراأ ﱡﭐ ﱇﱠ م ر ررن ال سر رريان ال ر ر و ه ر ررو مبع ر ررىن الر ر تلررتك ،وأ نرتكه ر ررا ف ر ر نرُبَ ر ر ِ،درتا وال
َ
)5
ن سيها .
والر ر ر ر ر و يع ي ر ر ر ررا ل قولر ر ر ر ر تع ر ر ر رراكأ ﱡ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱠ هررو إ ررا الق ررآن الكررر هررة ا:رييررة واملثليررة لت ر ه نفررم السررام كررل م ر ه تكررن فتملررده
)1

)2

)3
)4

)5

ورأ ،ن اآلية نالَا ملا قا اليهوأأ ،ال ترون ،ن حممدا ل هلل علي وسلم أيمر  ،حاب َم ٍر مثت ي هاهم ع
وأيمرهم ف ويقو اليوم قوال وير ع دا ما ه ا القرآن إال ك م حممد علي الس م يقول من تلقاء
نفس وهو ك م يُ اقِ ُ بعض بعضا .ي ظرأ البيضاوو عبدهللا بن عمر بن حممد ال رياعو )تأ 691هر
،نوار الت ايل و،سرار التأويل تقد أ حممد عبدالر ن املرع لي أار إحياء الرتار العر بريوت طأ 1
1418هر 1998م ج1ص.99اآللوسي روح املعات ل تفسري القرآن العظيم والسب املثات ج 1ص.477
،بو القاسم ارسد بن حممد املعروا ملرا ام فهاىن )تأ 502هر تفسري الرا ام فهات حتقيق
وأراسةأ أ .حممد عبد العايا بسيوت ال ا رأ كلية اآلأا  -امعة ط :ا ط1420 1هر 1999م ج1
ص.283
ي ظرأ ابن عا ور "التحرير والتنوير" ج 1ص.638
قر، ،بو عمرو وابن كثريأ ﱡنَرل َسأهاﱠ وقر ،الباقونأ ﱡﭐﱇﱠ .ي ظرأ ابن ا ارو حممد بن حممد بن يوس(
)تأ  833هر "النشر يف القراءات العشر" حتقيقأ علي حممد الضباع )تأ 1380هر امل:بعة
التملارية الكز تصوير أار الكتا العلمية ج 2ص.220
القرطر ،بو عبدهللا حممد بن  ،د امنصارو )تأ 671هر "اجلامع ألحكام القرآن" حتقيقأ )سا
مص:ف البدرو أار الكت العلمية بريوت 2000م ط 1ج 2ص.47
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مراأا إ ا:ريية تكون من حيث اال تما عل مرا ي اسر مصرلحة ال راو ،و مرا يردف عر هم مضررة ،و مرا
في ل عواقر يردة ،و مرا فير روا ايرل ،و مرا فير رفرق مملكلفرد ور رة عرم ل موارر ال ردة وإن
كان لهم عل ال دة قد يكون ،كثر مصلحة ). 1
أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها ل اآلية السابقةأ
تسخ وقد نقل ا وي اأ اع علر وقوعر
هور ام وليد والفقهاء واملفسرين عل وقوع ال ل
فقا أ لاعلَم َما َار إِلَلي ِ َكافتة ال ُمسلمد َ َرواع ال،سرخ ) 2و لر بعيردا عرن بعر ا :فرات الواقعرة
ل قضررااي تفصرريلية ِ،
متفرعررة م ر آ لكررن هررل موقرر( امل َف ِ،سررين ل قرروع اأنسرراء ،و الرتمء نفسر كمررا ل
ُ
تسخ ؟
ال ل
إن املتَرتَربِ ،مقوا املفسررين ل معرىنأ ﱡنرَل َسرألهاﱠ ،وأ ﱡﱇﱠ يرر ،ن بعضرهم راوع اررديث
ع هررا رمبررا كرُري ال يرلمل ر ِرا وراء ،بعر ٍ
راأ يقتضرريها اللف ر امل َمل رترأ وال يقتضرريها املعررىن امل ررتبط ملسررياق ،و
َ َ
ُ
)3
وم هم من اكتفر مملررور علر املعرىن سرريعا أون الوقروا علر
ارُكلم كما فعل ل سيد ق:
)4
حمم ر ٍرل ررري حمم رروأ
التفص رري ت كم ررا فع ررل املوس رري و ررريه ومر ر هم َم ر لرن َر َرل املع ررىن تَ َكلُّف ررا علر ر َ
مستَ ِدال ل ل برواايت ري حيحة من ،ن ال ر ل هللا علير وسرلم كران ي را علير الروحي ملليرل
تس ررخ
وي س رراه مل ه ررار كم ررا س رريأيت تفص رريل ل ارُ لكر ر ِم علر ر تلر ر ال رررواايت ومر ر هم م ررن ي ررر ،ن ال ل
ِ ِ
صلَ ٍة واحردة هري التبرديل قرا حممرد ر ريد رررا رتأا علر مرن ععرم لر أ فمرا الفاِردة
واأنساء مبُ َح ،
ل ع:ف علي َو؟ وهل هو إال تكرار َِجي ُّل ك م هللا ع ). 5
ِ ِ
تم ِء وبعرد تتبُّر ،قروا عمروم املفسررين رتمرا يتبر تد ،ن مرا َكرروه مرن
وعل املع يرد ل نل َسراء والر ل
معر ٍ
ران تُبقرري ل الر فم تسرراؤالت ،و تصرر:دم مر ُم َسرلتمات وال ر ت ع رردو ،ن اأ رركا لرريم ل
فهررم ال تسررل( واَ:لَرر( لأيررة وإإررا هررو ل إحكررام اركررم بوقرروع اأنسرراء ،و الرتمء ل القرررآن الكررر
)1
)2
)3
)4
)5

ابن عا ور التحرير والت وير ج 1ص.641
ا وي عبد املل بن عبد هللا بن يوس( بن حممد )تأ 478هر "التلخيص يف أصول الفقه" حتقيقأ
عبد هللا و ال باي وب ري  ،د العمرو أار الب اِر اأس مية بريوت ج 2ص.467
ق :سيد ق :إبراهيم حسد ال ا ي )تأ  1386ل ظ القرآن أار ال روق -القاهرة
1425هر2004 -م )ط 34ج 1ص.102
املوسي روح املعات ل تفسري القرآن العظيم والسب املثات ج 1ص.350
ررا حممد ر يد تفسري القرآن العظيم آ املعروا برأ تفسري امل ار ط 1أار إحياء الرتار العر
بريوت 2002م ج 1ص.359
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وهر ا مررا ،وقَر الاخم ررو ومررن تَبِ َعر ل ت ايرل املعررىن الل رروو علر الواقر العملرريآ لر ل جنررد الاخم رررو
يقو أ ونس هاأ أت ريها وإ هاعا إك ري بد  .وإنساؤهاأ ،ن ي ه حبفظها عن القلو . 1) ..
و ل اآليرة علر القاعردة القرآنيرة  َ،تن مرن أالالت )،و أتكيرد وقروع مرا قبلهرا وعردم وقروع مرا
تسخ ل القرآن الكرر وعردم
بعدها يرُلهي اأ كا ويايل اللبم وعل ل يكون املعىنأ وقوع ال ل
وقوع اأنساء ،و التمء في فليم ه اك آايت ،بقاها هللا ل اللوح احملفوظ و يرُل ِالرترا علر قلر ال رر
فحر ر ِفا م ررن اكرتر ر قب ررل ،ن يتلقاه ررا
ررل هللا علير ر وس ررلم ول رريم ه رراك آايت ،نس رراها هللاُ نَبِيتر ر ُ ُ
الصحابة رري هللا ع هم.
ما روو من ،ن ال ر ل هللا علي وسلم كان يرَلس آايت ،راأ هللا تعاك ل ،ن ي ساهاأ
كررر ال:ررزو رواايت ُلر ِرز ،ن ال ررر ررل هللا علي ر وسررلم ُ،نل ِسرري آايت َنالَررا علي ر و،ن ر كرران
ي ر ر ِا علير ر ال رروحي مللي ررل وي س رراه مل ه ررار ونق ررل اب ررن كث ررري هر ر ه ال رررواايت ل تفس ررريه ع ررن ال :ررزو
َسانيدها أون ،ن يرُ َعلِ،ق عليها وه ه الرواايت هيأ
الرواية اموكأ )كان ترا ي را علر ال رر رل هللا علير وسرلم الروحي ملليرل وي سراه مل هرار
ف ر ررأنا هللا ع ر ررا و ر ررلأ ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ ، .ر ر ر ر اب ر ررن ،
حامت .قا املباتأ وه ا إسر اأ ررعي( ال كرتج مبثلر ولر علترانأ اموكأ ارملراج هر اأ هرو الرقريآ
فق ررد ك ررره اب ررن  ،ح ررامت ل ا رررح والتع ررديل فق ررا أ س ررلل ،ب ررو عرع ررة ع ر ر ؟ فق ررا أ ال ،عرفر ر .
وام ر أ حممد بن الابري هر ا وهرو إمرام مسرملد حررانآ قرا ابرن  ،حرامتأ سرألا  ،ع ر ؟ فقرا أ
ليم مملتد .وسلل ،بو عرعة ع ؟ فقا أ ل حديث يء  .وقا ابن عدوأ م كر ارديث ). 2
الرواية الثانيةأ قا ابن ريرأ حد ا سوار برن عبرد هللا الع رزو قرا حرد ا الرد برن اررارر
قرا حرد ا عروا عرن ارسرن ،نر قرا ل قولر أ ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱠ قا أ إن نبيكم ل هللا علي وسلم ،قرئ قرآِ مث نسري فلرم يكرن ريلا ومرن القررآن مرا قرد
نسخ و،نتم تقرءون ). 3
وبعيدا عن كون ه ه الرواية انفرأ عا ال:زو ،و من نقلها ع كما فعل ابن كثري فهري م كررة
) 1الاخم رو الك اا ج 1ص.201
) 2املبات حممد ِ ر الدين )تأ1420هر سلسلة امحاأيث الضعيفة واملوروعة و ،رها السيئ ل
اممة أار املعارا الرايو ط1412 1هر 1992م ج 11ص.455-454
) 3ال:زو ام البيان عن أتويل آو القرآن 2001م ج 1ص .546وي ظر ،يضاأ ابن كثري تفسري
القرآن العظيم ج 1ص.219
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املنت بعيدا عن اعرت سر دها الر و أ ت علير اعرت
هللا علي وسلم حصل ل مثل ه ا ال و ُو ِ ( ب .
قررا حممررد ر رريد رررراأ وال ر ع رردو ل ،ن هر ه الروايررة مك وبررة وإن مثررل هر ا ال سرريان
حمررا علر امنبيرراء علرريهم السر مآ مملررم معصررومون ل التبليررق واآلايت الكرميررة ِطقررة بر ل كقول ر
تعاكأ ﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ )القيامةأ . 17
وقول تعاكأ ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ )ارملرأ . 9
وقد قا احملد ون وام وليونأ إن من ع مة ور اررديث خمالفتر للردليل القراط عقليرا كران
،و نقليا كأ و االعتقاأ وه ه املسألة م ها ففن ه ا ال سيان ي ال العصمة اجملم عليها ). 1
ة الك مأ
ورَأت في ه ا ي ،كِد حصو ما قبلها
إن فهم اآلية ب اء عل ،ن أاللة )،و ل سياقها ال و َ
وعدم حصو ما بعدها يايل اأ كا وجيعل فهم ا لأية عل حن ٍو سليم ولو ت بت املفسرون و،هل
مت هرا إ كير( يرُ لع َقرل ،و يرُلر َقرل ،ن ال رر رل

الل ة إك ،ن من أالالت )،و ل السياق القرآت أتكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعدها ملا
حصل رتم ه ا االر:را ل فهم اآلية ولَ َع ُّدوا ل اآلية عل القاعدة القرآنية واحدا من مظاهر
َ
اأعملاع البيات للقرآن.
املطلب الثاني :ﭐﱡ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ:

قول تعاكأ

ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲﱳﱵﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱾ ﱿ ﲀﱠ )آ عمرانأ

. 144
املعىن اأ اي لأيةأ
،حد وقُتِل من قُتِل
رو ال:زو وابن كثري و ري ا ،ن ملتا املام من املام من املسلمد يوم ُ
م هم ِأ ال ي:انأ ،ال إن حممدا قد قُتِ َل .ور ابن قميلة إك امل ركد فقا رتمأ قتلا حممدا.
وإإا كان قد رر رسو هللا ل هللا علي وسلم ف مل ل ر،س فوق ل ل قلو كثري من
ال او واعتقدوا ،ن رسو هللا قد قُتِ َل و َ توعوا علي ل كما قد قَ ت هللا عن كثري من امنبياء
عليهم الس م فحصل وهن ورع( وأت ر عن القتا ففي ل ،نا هللا تعاكأ ﱡﭐ ﱣ ﱤ
) 1حممد ر يد ررا تفسري القرآن اركيم املعروا بتفسري امل ار ج 1ص.360
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ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ..ﱠ). 1
ففي قول تعاكأ ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ ،ن ل هللا علي وسلم ليم ل فة متيِ،اه عل
ال او إال القيام ملرسالة و،عباِها ومت:لباهتا و،ن ه ه الصفة تقتضي بقاءها ال بقاء املبعور عا
ص ُّل ،ن ي َقلِ
الرسلأ ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ و،مام ه ه ارقيقة ف ي ِ
َ
وه ا أن ي ُّ ُ
بتحمل
امل م ون من بعده من تَر َعلُّ َقهم امقو هو ملرسالة ال ب ي الرسو فعليهم ،ن ميضوا ُّ
،عباء الدعوةآ ل ل عُوتِبُوا عل ما كان م هم يوم ،حد) 2أ ﭐﱡ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳﱠآ من الضترَر سيق عل من انقل عل عقبي وحدهأ ﱡﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
َ
ﱺ ﱻ ﱼﱠ.
وا تتما اآلية بقول أ ﱡﭐﱾ ﱿ ﲀﱠ قا ،بو عهرةأ وقد يقو قاِلأ ملا ا
َع تز ه ا مل اكرين و يرُ َعِ،ز ملصابرين؟ م ،ن الصز ه ا هو امظهر إال ،ن ال ُّ كلر ل ه ا املقام هو
ص لِز إك َح ِ،د ال ُّ لك ِر عل
،عل أر ات الصز و ل ،ملم يتح تملوا الب ء فقط بل اوعوا ح تد ال ت
ه ه ال ديدة فال ُّ كلر ه ا ز وعايأة وقليل من يكون عل ه ه ال اكلة ول ا قا تعاكأ
ﱡﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ )سبأأ . 3) 13
أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها ل اآلية السابقةأ
ال رراظر إك قولر تعرراكأ ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ يررر ،ن القرررآن الكررر قردتم ِ لكر َرر املرروت علر
ام البيان عن أتويل آو القرآن

) 1للوقوا عل الرواايت اليت َورَأت ل سب ناو اآلية يرُلظَرأ ال:زو
ج 4ص .144-141ابن كثري تفسري القرآن العظيم ج 1ص.561
) 2فالرسالة  ،ل وال ر ل هللا علي وسلم وا:لفاء والقياأات ََلَتُها وه ا مبد ،قرآت وأستور حياة فمهما
ِ
( املسرية ،و يرُلب ِ:لها وال يرُل ي الرسالة ،و ُجيَ ِ،مدها وه ا ما ت بت
كانا القياأة عظيمة ففن ياعا ال يوق ُ
ِ
الص ِ،ديق رري هللا ع حي ما قا كلمت امل هورة ع د موت ال ر ل هللا علي وسلمأ ،يها ال اوأ من
إلي ،
كان يعبد حممدا ففن حممدا قد مات ومن كان يعبد هللا ففن هللا حي ال ميوت مث ت اآليةأ ﱡﭐ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ  .رواه البيارو حممد بن إمساعيل )تأ 256هر ا ام املس د
الصحيل امليتصر من ،مور رسو هللا ل هللا علي وسلم وس و،ايم حتقيقأ حممد عهري بن ِ ر
ال ا ر أار طوق ال ملاة ط1422 1هر ل كتا أ  ،حا ال ر ل هللا علي وسلم م قو ال ر
ل هللا علي وسلمأ لو ك ا متي ا لي رقمأ ) 3668ج 5ص.6
)، 3بو عهرة حممد  ،د مص:ف )تأ 1394هر عهرة التفاسري أار الفكر العر القاهرة مصر ج3
ص.1434
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القتررل وب رراء علر القاعرردة القرآنيررة الرريت تقضرري َن مررن أالالت )،و حس ر السررياق القرررآت ال ر و
ورَأت في ر أتكي ررد وق رروع م ررا قبله ررا وع رردم وق رروع م ررا بع رردها ف ررفن ا مل ررة القرآني ررةأ ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ
َ
ﱰﱠ تد عل ،ن ال ر ل هللا علي وسلم سيموت موات ولَن يرُ لقتَل قت .
ور ررم ،ن ا ررو العررام لأيررة يتحردتر عررن رراوة ،حررد وهررو ررو قتررا وقتررل حيررث نالررا اآليررة
لبيرران ام رر الر و حصررل لرربع الصررحابة رررري هللا عر هم ع ررد إ رراعة ،ن ال ررر ررل هللا علير وسررلم
ِ
ِ
ر( علير
قُتر َرلآ إال ،ن القرررآن الكررر بررد َ،ا ملررة القرآنيررةأ ﱡﭐ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱠ بر لك ِر املرروت مث َعَ:ر َ
القتررل بررأ )،و مر ،ن امليررق ملسررياق تقررد ِكررر القتررل ،وال مثت الع:رر( علير مملرروتأ )،فررفن قُتِر َرل ،و
مات وملر م من ،ن ه ه الصيا ة للململة ال ُِ ُّل ملت ا م الصويت لقراءهتا وملر م مرن ،ملرا امليَرق
بظاهر السياق لسب ال او إال ،ن القرآن الكر قدتم ِ لكر املوت عل القتل وه ا التقد راعر فير
القرآن ما هو ،وك وهو بيان حقيقة ،ن ال ر ل هللا علي وسلم سيموت موات ولَ لن يرُ لقتَ َل قَرلت .
ولقررد ت بتر امل لهتمررون ملبيرران القرررآت مررن املفس ررين إك تقررد القرررآن الكررر للمرروت عل ر القتررل
ُ
ر م ،ن امليق ملسياق هو تقد القتل عل املروت ومرن هر الء املفسررينأ ،برو السرعوأ حيرث قرا أ
وعظُم في احمل ة ). 1
تقد تقدير املوت م ،ن تقدير القتل هو ال و لر م الفت ة َ
جير املوت ام ر ). 2
وقا املوسيأ وقدتم تقدير املوت م ،ن تقدير القتل هو ال و كاأ ُّ
،سبا تقد املوت عل القتل ل اآلية ع د املفسرينأ
َكر ،بو السعوأ تعليلد لتقد املوت عل القتل ل اآلية واتبع املوسي ب ِ لك ِر ا حرفيا
و اأ
،والأ لِما ،ن املوت ل را الوقوع فا ر ال او عن ال كوص ع ده و لهم عل الترثَربُّ ِ
ا
ُ
ُ
ه اك ،هم.
الر ُسل عليهم الس م هو اُ:لُُّو
لنياأ من الو ( ا ام بي ل هللا علي وسلم وبد ُّ
مملوت أون القتل). 3
ولعررل ررل تقررد ِ لكررر املرروت عل ر القتررل ل اآليررة عل ر قاعرردة ،ن مررن أالالت )،و حس ر
إر اأ العقل السليم إك ماااي

)، 1بو السعوأ حممد بن حممد بن مص:ف العماأو ار في )تأ 982هر
الكتا اركيم ط 1أار الكت العلمية بريوت 1999م ج 2ص.42
) 2املوسي روح املعات ج 4ص.393
) 3ي ظرأ ،بو السعوأ إر اأ العقل السليم إك ماااي الكتا اركيم ج 2ص .42املوسي روح املعات
ج 4ص.393
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السررياق ال ر و َوَرَأت في ر أتكيررد وقرروع مررا قبلهررا وعرردم وقرروع مررا بعرردها ،وك تررا كررره ،بررو السررعوأ
واملوس رري و،مت للمع ررىنآ من في ر ر مع ررىن إر ررافيا وه ررو بي رران حقيق ررة ،ن ال ررر ررل هللا علي ر ر وس ررلم
سيموت موات ولن يرُ لقتَ َل قت .
وق ررد  ،ررار الاخم رررو ل لفت ررة يل ررة ع ررد تفس ررريه لأي ررة إك ،ن ال ررر ررل هللا علير ر وس ررلم
ِ
ِ
راأ لكونر
سيموت موات ولن يرُ لقتَل قلت فقا أ فرفن قرُلراأ َ َ َك َرر القترل وقرد عُل َرم ،نر لرن يرُ لقتَرل؟ قل ُ
جمرروعا ع ررد امليرراطبد .فررفن قلرراأ ،مررا َعلِمرروه مررن ِحيررة قولر أ ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ )املاِرردةأ
قلاأ ه ا تا ت ملعلماء م هم و وو البصرية، .ال تر ،ملم مسعوا ز قتل فهربوا؟ ). 1
 67؟ ُ
املطلب الثالث:ﭐﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

قول تعاكأ

ﳙ ﳚﱠﭐﱡﱂ ﱃ ﱄﱠ:

ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ )آ عمرانأ . 158-157
املعىن اأ اي لأيتدأ
اآليترران تتحرردلن عررن ا وانر ال فسررية محروا اجملتمر املسررلم بعررد رراوة ،حررد ومررا تَبِر َ لر
مررن مشاتررة امل ررافقد مل ر ين قُتِل روا ل سرربيل هللا فاآليررة الرريت َس ربَر َقا هرراتد اآليتررد متَُِ،هر ُرد رتمررا وت ررتبط
عمررا وهرري قول ر تعرراكأ ﱡ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳋﳌﳍ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ )آ عمرانأ . 156
فرامرواح بيرد هللا تعراك يقبضرها كيرر( راء ومرد راء ويرُلرِسرلُها كيرر( راء ومرد راءآ لكررن
ارسرة تبق ل نفوو ال ين ع ت رش التيرا ل نفوسرهم فحراولوا ارترر مرن املروت الر و ي:لربهمأ
ﱡﭐﲶ ﲷ ﲸﱠ )الكه(أ . 59
ِ
،قسرم هللا تعراك ،ن ميرَ َح ُهم رااءين عظيمرد
و،ما الر ين قُتلروا ل سربيل هللا تعراك ،و مراتوا فقرد َ
ررا امل فرررة والر ررة قررا تعرراكأ ﱡﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﱠ و ررا ررري مررن عرريش
امل افقد والكفار وتا جيمعون من ح:ام عاِل وال تيملة ارتميرة للملمير هري الف راء سرواء كران لر
موات ،م قت .
أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها ل اآليتد السابقتدأ
تتحر ردتر اآلي ررة اموك ع ررن ررو القت ررا ل س رربيل هللاأ ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱠ
) 1الاخم رو تفسري الك اا ج 1ص.450
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ومعلروم ،ن امظهررر ل املعركرة هررو القترل ولرريم املروت ال:بيعرري ،و لع ٍ
رارو واآليررة الثانيرة تتحرردر عررن
،ظهرر مرن القترل و ،رهر
املوت ال:بيعي الر و هرو الواقر اريرايت االعتيراأو حيرث يكرون املروت فير َ
فررالقرآن الكررر قردتم القتررل عل ر املرروت ل اآليررة اموكآ ليررد ت علر أتكيررد وقرروع مررا قبررل )،و وق ردتم
املوت عل القتل ل اآلية الثانيةآ ليد ت ،يضا عل أتكيد وقوع ما قبل )،و .
قررا ا:الرردوأ ِ
وح لكمررة تقررد القتررل عل ر املرروت ل اآليررة اموك ،ن القتررل ل سرربيل هللا هررو
امل اس ر للملهرراأ ل سرربيل هللا وا هرراأ هررو مظ ررة القتررل ..وه ر ا املعررىن ررري م رراأ ل اآليررة الثانيررة
ول ل اءت ريا تها وفرق ام رل وقردتم فيهرا املروت علر القترلآ منر هرو السرب امكثرر رلرو
اآل ا وانتهاء امعمار فمعظم ال او ميوترون مروات طبيعيراآ ولر ل يقيِ،رد القترل فيهرا ل سربيل هللا
وبقرري عل ر إط ق ر  .و ررتان مررا بررد ا:ررامتتدأ امتررة ال ررهيد و امتررة امليررا ول ر ل قررا ل اآليررة
الثانيةأ ﱡﱅﱆﱇﱠ فقط ). 1
و املفسررين ل تقررد القتررل علر املرروت ل اآليررة اموك وتقررد املرروت علر القتررل ل اآليررة
َر،ل ُ
الثانيةأ
حبررث املفسرررون البيررانيون ،سرربا التقررد والتررأ ري ل اآليتررد و كررر بعضررهم املعررىن الر و متَُثِ،لر
قاعدة ،ن من أالالت )،و أتكيد وقوع ما قبلها وعدم وقوع ما بعردها نفسر آ لكرن أون إناارترا علر
ال ِ ،القرآت كوملا قاعدة وم هم من تكلتم عن ،سبا  ،ر بعيدا عن ه ه القاعدة.
ومن ه الء املفسرينأ حممد ر يد ررا إ قا أ ،قو أ وه ا هرو املقصروأ ه را ،وال وملر اتآ
من السررياق ل ارررر ولر ل قردتم ِكررر القتررل علر املرروت فررفن القتررل الر و يقر كثرريا ل ارررر
واملوت يكون فيها ،قل ف كره تبعا ا اآلية الثانية ). 2
تم القتررل ل اموك واملرروت ل الثانيررة اعتبررارا بع:رر( مررا يظررن ،نر ،بعررد
وقررا ابررن عا ررورأ وقرد َ
عن اركم ففن كرون القترل ل سربيل هللا سرببا للم فررة ،مرر قرير ولكرن كرون املروت ل رري السربيل
مثررل لر ،مررر فرري مسررتبعد وكر ل تقررد املرروت ل الثانيررةآ من القتررل ل سرربيل هللا قررد يظررن ،نر
بعيررد عررن ،ن يعقب ر ار ررر م ر مررا في ر مررن التف ر ن ومررن رأ العملررا عل ر الصرردر و عررل القتررل مبررد،
الك م وعوأه ). 3
ح عبدالفتاح إعملاع القرآن البيات وأالِل مصدره الرمت أار عمار عمان -امرأن
) 1ا:الدو
بتصرا.
ط 1ص269
ُّ
) 2حممد ر يد ررا تفسري القرآن اركيم ج 4ص.166
) 3ابن عا ور التحرير والت وير ج 3ص.265-264
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وقا ،بو عهررةأ قردمأ ﱡﭐ ﳕﱠ ل هر ا املقرام منر امل اسر آ من الكر م الكرر ل ،عقرا
مقتل ر ررة  ،ر ررابا املس ر ررلمد و ،ر رراعم َه ر ر تم بس ر ررببها ف اس ر ر تق ر ررد أ ﱡﭐ ﳕﱠ علر ر ر أ ﱡﭐﱂﱠ وإن
ا::ررا ه ررا للمر م ِ
د الر ين اهرردوا وهررو مبررد رااِهم .وقررا سرربحان أ ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱠ ا::ررا امو للتب ررري مل سرربة للمملاهرردين كمررا  ،رررِ وا::ررا ه ررا يعررم اجملاهرردين
و ريهم ول ا قدم في أ ﱡﭐﱂﱠ عل أ ﱡﭐﳕﱠ ). 1
وقررا ال ررعراووأ وال ال ر ل ررأملم ،ن مررن يلق ر هللا م ر هم ويفضرري إك رب ر يكررون بسررب
القتررل ،كثررر تررا يكررون بسررب املرروت حترر( ،نف ر ،مررا ه ر ه اآليررة فقررد رراءت لبيرران ،ن مصررري ي ر
العبرراأ ومررر عهم ي رروم القيامررة يك ررون إك هللا تعرراك و،ن ،كثرررهم تاه ررق نفس ر و رررج روح ر مررن بدن ر
تم املوت ه ا عل القتل ). 2
بسب املوت فل ا قد َ
املطلب الرابع :ﱡﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﱠ ﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ:
قول ر ر ر ر ر ر تعر ر ر ر ر رراكأ

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎﱏﱐﱑﱒﱔﱕ ﱖﱗﱠ

وقول تعاكأ

ﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲁﲂﲃﲄ

وقول تعاكأ

)امعرااأ . 88

ﲅﱠ )إبراهيمأ . 13

ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ ﳌﱠ )الكه(أ . 20
املعىن اأ اي لأايتأ
حت تد ا اآلية اموك عن َتوعُّ ِد املستكزين من قوم ُ َعي ٍ علي الس م لر وملرن َآم َرن معر ففمرا
ﱡﭐ ﱔ ﱕ
،ن ُل ِر وهم من قريتهم ،و ير عوا عن إس مهم فكان ا وا م علير السر م الررف
ﱖ ﱗﱠ ،وأ كي رر( نع رروأ فيه ررا وحن ررن ك ررارهون رت ررا علر ر ،ن ارتم رراة أنك ررار الوق رروع ونفير ر ال
أنكار الواق واستقباح .
ِ
رملل اآلي ررة الثاني ررة امل ررهد نفس ر ر واملوق رر( ات ر ر وترُبَ ر ِ،رد ،ن ررأن الك ررافرين مهلل تع رراك
وتُ َس ر ،
)، 1بو عهرة عهرة التفاسري ج 3ص.1473-1472
) 2ال عراوو تفسري ال عراوو ج 3ص.1835
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امل َك ر ِ،بد لىلنبيرراء ه ر ا هررو مرروقفهم م ر ،نبيرراِهم ومررن آم روا معهررم إمررا إ ررا هم وطرررأهم وإمررا ،ن
ُ
ير عوا إك الكفر وال يعلمون ،ن هللا تعاك رتم مملِر اأ و،ن تعاك هو من يتوعت ُدهم مرت ك.
روا مرن قرومهم فيمرا لرو

و،ظل َهَرت اآلية الثالثة يارين ا د ،مام الفتيرة ارتراربد بردي هم علر
مت تك وا م هم ففما ،ن ير وهم ،و يعيدوهم إك الكفر.
أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها ل اآلايت السابقةأ
لقررد ُو ِر ر َ امل م ررون ،مررام يررارين ا ررد فاآليترران اموك والثانيررة كرران ا:يرراران فيهم را اأ رراج

وال في ،و الر وع إك ملة الكفر واآلية الثالثة كان االحتماالن فيها الر م حرد املروت ،و الر روع إك
ِملتة الكفر.
وكررون امنبيرراء علرريهم السر م هررم ُر ُسررل هللا تعرراك و ،ررفياؤه مررن َ ل ِقر وقررد ا تررارهم هللا تعرراك
لتبلي ررق الرس ررالة ف ررفن ر رروعهم ع ررن أع رروهتم وتلَبُّس ررهم ملكف ررر ،م ررر ُم لسر رتَرلبر َعد ال و رروأ لر ر ل قاِم ررة
االحتماالت فاهلل تعاك هو من ا تارهم.
وإن مررا  ،ررا بر ررعي علير السر م املسررتكزين مررن قومر لَيَر ُد ُّ أاللررة وارررحة علر ،ن مررا
ح ِ،ق ر ر ررق ق ر ر ررا تع ر ر رراكأ ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
بع ر ر ررد )،و ر ر ررري متَ َ
رعي علير
ﱦﱠ )امعرااأ  89واملتردبِ،ر لأيرة يرر ليرا ،ن ،سرلو اأ ابرة يرد علر رفر
الس م وامل م د يار الر وع عن أي هم.
فررأ ﱡﭐ ﱙﱠ تفيررد التحقيررق والتأكيررد والفعررل املاررريأ ﱡﱚﱠ يفيررد حتقررق حصررو االف ررتاء
علر هللا ل حررا ارترردوا عررن اأسر م وأ ﱡﱝﱠ تعبررري يررد علر ر اعة الفعررل وأ ﱡﱞﱠ تفيررد
التم ر رري والت ر رركي ل حصر ررو ارتر ررداأهم عر ررن اأس ر ر م وأ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ يفير ررد ،ن
امل م د ِ ون ُمكَلرمون والكافرين ارقون هالكون.
إ ا فر وع عي ٍ علير السر م ومرن آمرن معر عرن أير هم يرار مرفروو البترة فر يبقر ،مرام
املستكزين من قوم إال يار إ را هم من قريتهم.
وإعمرراال لقاعرردة ،ن مررن أالالت )،و أتكيررد وقرروع مررا قبلهررا وعرردم وقرروع مررا بعرردها حس ر السررياق
ال ر ر و َورَأت في ر ر فر ررفن امنبي رراء علر رريهم الس ر ر م لبت ررون عل ر ر أع ر روهتم مار ررون ل ط ر رريقهم راسر رريون ل
توحيرردهم هلل تعرراك ولَر لرن يرتَرردوا ع رن اأس ر م وإ ا كرران ،حررد ا:يررارين املَتر َوعتر ِرد عمررا سيمضرري عل ر امنبيرراء
ُ
عليهم الس م فهو اأ راج واأبعراأ ،مرا االرترداأ عرن اأسر م فهيهرات هيهرات ،ن كصرل رترم لر وهر ه
ِحكلمة َألتا عليها قاعدة )،و ال يُ لستَهان عا ل ا املعىن.
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والقرآن والس ة فيهما من ال واهد عل إ راج امنبياء عليهم الس م من ،ررهم ما يرد علر
باهتم عل أعوهتم وسعيهم ل إجياأ ،رو يتمك ون فيها من إظهار أعوهتم عل الدين كل .
ومل سرربة للفتيررة  ،-ررحا الكهرر( -فررفن إعمررا قاعرردة )،و ل َح ِ،قهررم لَيَر ُرد ُّ ،يضررا عل ر
تثبيررا هللا تعرراك رتررم فتقررد ِ لك ر ِر الررر م ل السررياق حس ر القاعرردة ير ُرد ُّ أاللررة وارررحة عل ر ،ملررم
سررييتارون  ،ررد ،نرواع املرروت وهررو الررر م علر ،ن يرترردوا عررن إميرراملم مهلل طرفررة عررد وهر ا مررا  ،تكرردوه
بقورتم ال و  ،ز هللا تعاك ب أ ﱡﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ ،وأ ل حا عُ لدمت ل ملة الكفر.
ودعمررا ه ر ه القاعرردة ،ن مررن أالالت )،و حس ر السررياق القرررآت أتكيررد وقرروع مررا قبلهررا
وعرردم وقرروع مررا بعرردها يَظل َهر ُرر ل ررا هر ا املعررىن ا ميررل الر و يررد علر بررات ،هررل ارررق علر مبرراأِهم
وعقيرردهتم وال ر ،ن ل ل ر أعرروة لور ررة امنبيرراء وامل ر م د ،ن يتبت ر لروا ات املوقرر( و،ن يتأ تس ر لروا
ممنبياء و،تباعهم ل الثبات عل ارق مهما كان الث َتمن فالدين ،عل و ،ل ..
املطلب اخلامس :ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ:

قول تعاكأ

ﱡﭐ ﲺ ﲻ

ﲼ) 1

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ

)الكه(أ . 60
املعىن اأ اي لأيةأ
رو البيارو عن  ُ،بن كع رري هللا ع ،ن مسر رسرو هللا رل هللا علير وسرلم يقرو أ
إن موس قام :يبرا ل بر إسرراِيل فسرللأ ،و ال راو ،علرم؟ فقرا أ  ِ،فعتر هللا علير إ يررأ
العلم إلي فأوح هللا إلي إ تن ي عبدا مبملم البحرين هو ،علم م قا موسر أ اي ر فكير( ي
ب قا أ أت مع حوات فتملعل ل مكتل فحيثما فقدت اروت فهو. 2) ..
عام ،ن يلتقي م:ضر ر برة م ر ل لقاِر والرتعلُّم م ر ف ر تد رحرا رحلتر
فموس علي الس م َ
بصحبة فتاه إ  ،زه هللا تعاك ،ن سيلقاه.
) 1قا القرطرأ هور املفسرين عل ،ن اآلية تتحدر عن نر هللا تعاك موس بن عمران علي الس م .
القرطر ا ام محكام القرآن ج 11ص .9وقا ،بو عهرةأ هو موس بن عمران امل كور ل القرآنآ
من ي كر علم امس موس سو ه ا الرسو الكر ومن يقو إن موس ريه فهي أعو ب أليل وال
مصدر رتا إال تن ي ك ل القرآن لق  ،ياء َال  ،ل رتا حو عبارات إبعاأا ملعاني عن املراأ م ها .
ي ظرأ عهرة التفاسري ،بو عهرة ج 9ص.4555
) 2للر وع إك ارديث بتمام يرُلظَرأ حيل البيارو كتا تفسري القرآن م أ ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ) 2ﲽ
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ رقمأ  4725ج 6ص.88
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بع ،قوا العلماء ل معىن قول تعاكأ ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠأ
كر املفسرون عدتة ٍ
معان للحق  ،هرها ما يليأ
،والأ الررامن ال:ويررل أون حتديررد املرردة .قررا البيضرراووأ ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠأ ،و ،سررري عمرراِ
طرروي واملعررىنأ حررد يقر إمررا بلرروي اجملمر ،و مضرري ارقر ،و حررد ،بلررق إال ،ن ،مضرري عمرراِ ،ترريقن
مع فوات اجملم ). 1
القاا والباء  َ،ل و ِ
ِ
احرد وهرو يَ ُرد ُّ علر
الثاتأ ار لقبةأ مثانون عاما .قا ابن فاروأ اراءُ َو ُ َ ُ ل َ
ِ
ِ
اررَ لرب ِ
م برَ لولُر ُ ..فأَتمررا التامرران فهررو
م َمَ:ر ُررهَُ .و َحقر َ البَعررريُ إِ َا ل
رام إِ ا ل
م .يقررا أ َحقر َ العر ُ
احتَ رربَ َ
احتَ رربَ َ
ِ
ِ
َح َقررا و ل ر مل ررا جيتم ر في ر م ررن الس ر د
ح لقبَررة وا م ر ُ ح َق ر  .وارُلق ر ُ َمثَررانُو َن َعام ررا وا َ لم ر ُ  ،ل
وال هور ). 2
الثالررثأ سرربعون عامررا .قررا ال ررعراووأ ارُُقر أ ر ِح لقبررة وهرري الفرررتة ال:ويلررة مررن الررامن
ررة فمعررىن لر ،ن يسررري موسر
وقررد قردتروها حبرواي سرربعد ،و مثرراند سر ة فررف ا كرران ،قررل ا مر
علي الس م ماِتد وع ررة سر د علر اعتبرار ،ن ارِلقبرة سربعون سر ة .ويكرون املعرىنأ ال ،تررك السرري
ِ
ت ماِتد وع رة س د ). 3
إك ه ا املكان ولو س لر ُ
وقد نقرل بعر املفسررين ،قرواال  ،رر ل مردة ارقبرة تبتعرد عرن قرو ،هرل الل رة وامكثريرة مرن
املفسرين ال أاعي لع ِ،دها ه اآ ل ل اقتُ ِ
صَر عل كر  ،هر امقوا .
أتكيد وقوع ما قبل )،و وعدم وقوع ما بعدها ل اآلية السابقةأ
إن سياق امحدار ومرا ورأ ل قصرة موسر علير السر م يرد ُّ أاللرة واررحة علر ،ن موسر
علي ر الس ر م س رريلتقي م:ض ررر ل املك رران ال ر و ب ررد هللا تع رراك ل ر ،ن ر س رريلقاه في ر وه رروأ ﱡ ﳂ
ِ
ر( لر فر سرربيل مو
ﳃﱠ ومبرا ،ن هللا تعراك  ،ررز موسر علير السر م ،نر سرريملده حيرث و َ
احتما َن ل اللقاء لن يتحقق.
ِ
رق الوقرروع وهررو قولر تعرراكأ ﱡ ﳀ ﳁ ﳂﳃﱠ
إ ا فمررا قبررل ﱡ ﳄﱠ ل اآليررة ُمتَ َح ،قر ُ
وه ا ما حصل ل ملفعل وما بعدها ري ُمتَ َح ِ،ق ِق الوقوع وهو قول تعاكأ ﱡﳄ ﳅ ﳆﱠ.
) 1البيضاوو ،نوار الت ايل و،سرار التأويل ج 3ص.286
) 2ابن فارو مقاييم الل ة ج 2ص 89بتصرا.
) 3ال عراوو تفسري ال عراوو ج 14ص.8950
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قا ابرن عا رورأ وع:ر(ﭐﱡ ﳄ ﳅﱠ علر أ ﱡ ﳁﱠﭐ بررأ ﱡ ﳄﱠ فصرار املع:روا إحرد
ايتد ل ق ع عن السري ،وأ إما ،ن ،بلق املكران ،و ،مضري عم را طروي  .وملرا كران موسر ال رامره
ال ر ر ل و رروأ مك رران ه ررو جمم ر ر للبح ر ررين والف رراء طلبتر ر ع رردهآ من ر ر عل ررم ل ر ر ب رروحي م ررن هللا
تعاك ). 1
كمررة مررن وروأ قول ر تعرراكأ ﱡ ﳅ ﳆﱠ بعرردأ ﱡﳄﱠ
مث يُتررابِ ابررن عا ررور ك م ر ل بيرران ارِ ل
فق ررا أ فتع ررد ،ن يك ررون املقص رروأ حب رررا الرتأي ررد أتكي ررد مض رري عم ررا يتحق ررق فير ر الو ررو إك جممر ر
البحرين .فاملعىنأ ال ،بررح حرد ،بلرق جممر البحررين بسرري قرير ،و ،سرري ،عمراِ طويلرة فرفت ملرق جممر
البحررين ال حمالررة وكأنر ،راأ عر ا أتيرريم فترراه مررن حماولررة ر وعهمررا كمررا أ علير قولر بعرردأ ﱡﭐ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ )الكه رر(أ ، . 62و ،راأ ررح عامي ررة فت رراه ليس رراوي ل ررحة الع ررام
حد يكوِ عل عام متحد ). 2
وعر ا يتأكررد ،ن مررا بعررد )،و ررري ُمتَ َح ِ،قر ِرق الوقرروع و،نر ررري مقصرروأ ل اتر وإإررا هررو أع:رراء
معىن آ ر يُظل ِهر عاميرة موسر علير السر م ل الو رو إك هدفر ول هر ا اأ برار مرن الل:راِ( مرا
وحتمل الصعا .
ي ه مرتِ َمم ل نيل املبت
ُّ

) 1ابن عا ور التحرير والت وير ج 15ص.365
) 2املر السابق ج 15ص.365
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اخلامتة
ارمررد هلل ال ر و ب عمت ر تررتم الصررارات ال ِعصررمة إال لكتاب ر والص ر ة والس ر م عل ر نبي ررا
حممررد الر و ُ،نلر ِاَ علير القرررآن فكرران ررري مررن قرر،ه وفهمر وعمررل بر وأعررا إلير وعلر آلر و ررحب
ومن اتتب هدي إك يوم ال ِ،دين وبعدأ
فقد يَ تسر هللا تعاك إمتام ه ا البحرث املع رون بررأ أاللرة )،و العاطفرة ل أتكيرد وقروع مرا قبلهرا
وعدم وقوع ما بعدها رمن السياق القرآت .
ويرع ُّد هر ا البحرث واحردا مرن فرروع التفسرري الل روو املتعلقرة بل رة القررآن الكرر وبيانر امل ِ
عملرا
َُ
ُ
وكر ِرق املتيب:رد ل
ال و يُ ِ ُ نوره ل كل حرا من حرروا نظمر في رري طريرق السرالكد للر راأ َ
ُسبُ ِل الت كي والت َك ُّز واأراأ.
وميكن إ ا ،برع ال تاِج اليت تو تلَا إليها الدراسة فيما أييتأ
 جميء ه ا امسلو الب ي لتأكيد وقوع امل لي َز ب قبل )،و .ُ
 التأكيد عل ،ن القرآن الكر هو ارَ َكم عل الل ة وليم امل لحتَ ِكم إليها.ُ
 الوقوا عل ح َك ٍم عظيمة ل استيدام القرآن الكر ررا الع:ر( )،و ررمن السرياق الر وورَأت في .
َ
ِ
 إظهررار إعررار القرررآن الكررر ل ت رروع ،سرراليب البيانيررة و،ن ر ال ت قضرري عملاِب ر تررا ُجيَر ،د ُأ الرردعوةأاِما للعلماء والباحثد ل استيراج مظاهر إعملاعه امل لستَ ِمترة ل د املياأين.
ُ
التوصيات:
 أراسرة إمكران ت ايرل أاللررة )،و ل أتكيرد وقروع مررا قبلهرا وعردم وقروع مررا بعردها ل كر م العرررعرا ونثرا ت اي مقصوأا وليم عفواي م إظهار ارِ َكم املرتتبة علي .
 قيررام م ررروع أراسررة كليررة عل ر رركل رسرراِل امعيررة جملموعررة مررن ط ر الدراسررات العليررا لاستيراج م هج القرآن الكر ل استعمال رروا املعات ب كل عام وتسمليل ،برع ما تفرترأ بر
القرآن الكر .
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املراجع
املبات حممرد ِ رر الردين )تأ1420ه ر سلسرلة امحاأيرث الضرعيفة واملورروعة و ،رهرا السريئ
ل اممة أار املعارا الرايو ط1412 1هر 1992م.
املوس رري ،ب ررو الفض ررل ررها ال رردين حمم رروأ الب ررداأو )تأ 1270ه ر ر روح املع ررات ل تفس ررري
القرآن العظيم والسب املثات ط 1أار إحياء الرتار العر بريوت 1999م.
ام ررفهات ارس ررد ب ررن حمم ررد املع ررروا ملرا ر ر )تأ 502ه ر ر تفس ررري الرا ر ر ام ررفهات
حتقيررق وأراسررةأ أ .حممررد عبررد العايررا بسرريوت ال ا رررأ كليررة اآلأا  -امعررة ط :ررا ط1
1420هر 1999م.
البيررارو حممررد بررن إمساعيررل )تأ 256ه ر ا ررام املسر د الصررحيل امليتصررر مررن ،مررور رسررو هللا
ررل هللا علير وسررلم وسر و،ايمر حتقيررقأ حممررد عهررري بررن ِ ررر ال ا ررر أار طرروق ال ملرراة
ط1422 1هر.
البيضرراوو عبرردهللا بررن عمررر بررن حممررد ال ررياعو )تأ 691هر ر ،ن روار الت ايررل و،س ررار التأوي ررل
تق ررد أ حمم ررد عب رردالر ن املرع ررلي أار إحي رراء الر ررتار الع ررر ب ررريوت طأ 1418 1ه ر ر
1998م.
رررح التصرريل علر
راوو الررد بررن عبررد هللا بررن  ،بكررر بررن حممررد امعهرررو )تأ 905ه ر
ا رر ،
التور رريل ،و التصر رريل مبض ررمون التور رريل ل ال ح ررو أار الكتر ر العلمي ررة ب ررريوت -لب رران
ط1421 1هر 2000م.
ا وي عبد املل برن عبرد هللا برن يوسر( برن حممرد )تأ 478ه ر التليري ل  ،رو الفقر
حتقيقأ عبد هللا وملال باي وب ري  ،د العمرو أار الب اِر اأس مية بريوت.
ا:الرردو ر ح عبرردالفتاح إعملرراع القرررآن البيررات وأالِررل مصرردره الرررمت أار عمررار عمرران-
امرأن ط.1
الراعو حممد بن  ،بكر بن عبد القاأر ار في )تأ 666ه ر خمترار الصرحاح حتقيرقأ يوسر(
ال ر رريخ حمم ر ررد املكتب ر ررة العصر ر ررية  -ال ر رردار ال مو ي ر ررة ب ر ررريوت -ر رريدا ط1420 5هر ر رر/
1999م.
ررررا حممررد ر رريد تفسررري القرررآن العظرريم املعررروا ب ررأ تفسررري القرررآن اركرريم املعررروا بتفسررري
امل ار 12م ط 1أار إحياء الرتار العر بريوت 2002م.
،بو عهرة حممد  ،د مص:ف )تأ1394هر عهرة التفاسري أار الفكر العر القاهرة مصر.
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الاخم رررو، .ب ررو القاس ررم حمم رروأ ب ررن عم ررر ا :روارعمي )تأ538ه ر ر الك رراا ع ررن حق رراِق الت اي ررل
وعيون امقاويل ل و وه التأويل ط 2حتقيقأ عبدالرعاق املهدو أار إحياء الرتار العرر
بريوت 2001م.
ابررن السرراج حممررد بررن السرررو بررن سررهل ال حرروو )تأ316ه ر ام ررو ل ال حررو حتقيررقأ عبررد
ارسد الفتلي م سسة الرسالة لب ان– بريوت.
،بو السعوأ حممد بن حممد بن مصر:ف العمراأو ار فري )تأ982ه ر إر راأ العقرل السرليم إك
ماااي الكتا اركيم ط 1أار الكت العلمية بريوت 1999م.
ام البيان عن أتويرل آو القررآن رربط وتعليرقأ
ال:زو ،بو عفر حممد بن رير )تأ310هر
حمموأ اكر أار إحياء الرتار العر بريوت ط.1
ابن عا ور حممد ال:اهر التحرير والتنوير )تأ1393هر م سسة التاريخ العر بريوت لب ان.
عبدارميررد حممررد حميرري الرردين التحفررة الس ر ية ب رررح املقدمررة اآل روميررة ال ا رررأ وعارة اموقرراا
وال ون اأس مية – ق:ر 1428هر.
عضيمة حممد عبد ا:الق)تأ 1404هر أراسات مسلو القرآن الكرر تصرديرأ حممروأ حممرد
اكر أار ارديث القاهرة.
العك ررزو عب ررد هللا ب ررن ارس ررد ب ررن عب ررد هللا )تأ 616ه ر ر اللب ررا ل عل ررل الب رراء واأعر ررا
حتقيقأ عبد األ ال بهان أار الفكر أم ق ط 1416هر 1995م.
ابررن فررارو  ،ررد بررن فررارو بررن عك رراي القرراوي ال رراعو )تأ395هر ر مقرراييم الل ررة حتقيررقأ عبررد
الس م حممد هارون أار الفكر 1399هر.
الفرراء كررىي بررن عايأ بررن عبررد هللا بررن م ظررور الررديلمي )تأ207ه ر معررات القرررآن حتقيررقأ ) ،ررد
يوس ر رر( ال ملايت/حمم ر ررد عل ر رري ال ملار/عب ر ررد الفت ر رراح إمساعي ر ررل ال ر ررلر أار املص ر ررية للت ر ررألي(
والرت ة مصر ط.1
القرررطر ،بررو عبرردهللا حممررد بررن  ،ررد امنصررارو )تأ671هر ر ا ررام محكررام القرررآن حتقيررقأ
)سا مص:ف البدرو أار الكت العلمية بريوت 2000م ط.1
ابن ا ارو حممد بن حممد بن يوس( )تأ 833هر "النشرر يف القرراءات العشرر" حتقيرقأ علري
حممد الضباع )تأ 1380هر امل:بعة التملارية الكز تصوير أار الكتا العلمية.
ابن كثري ،بو الفرداء إمساعيرل الدم رقي)تأ774ه ر تفسرري القررآن العظريم رريج وحتقيرقأ مراعن
عبدالر ن البحصلي البريويت أار الدليل ام رية بريوت لب ان 1426هر 2005م.
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جمم ر الل ررة العربيررة ملقرراهرة )إب رراهيم مصرر:ف  ، /ررد ال راايت /حامررد عبررد القرراأر /حممررد ال ملررار
املعملم الوسيط أار الدعوة.
امل رراأو حسررن بررن قاسررم بررن عبررد هللا بررن علر ،ري املصرررو املررالكي )تأ749ه ر ا ررىن الرردات ل حررروا
املعررات حتقيررقأ فيررر الرردين قبرراوة و حممررد نررد فارررل أار الكتر العلميررة بررريوت– لب رران ط1
1413هر1992 -م.
ابررن م ظررور حممررد بررن مكرررم بررن علرري )تأ711هر ر لسرران العررر أار رراأر بررريوت ط3
1414هر.
امعررة مبررل كليررة الدراسررات القرآنيررة
مي راان حيرردر فيرررو أاللررة ،و العاطفررة ل ال حررو العررر
2011/1/6م.
ارتروو حممد بن  ،د بن امعهرو )تأ370هر هت ي الل ة حتقيقأ حممد عروو مرعر أار
إحياء الرتار العر بريوت ط2001 1م.
ررح ق:رر ال رد
ابن ه ام عبد هللا برن يوسر( برن  ،رد برن عبرد هللا برن يوسر( )تأ 761ه ر
وبل الصد حتقيقأ حممد حمىي الدين عبد ارميد ال ا رأ القاهرة ط1383 11هر.
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مَ ْروِيَاتُ التَّ ْحذِيرِ
مِنْ زَلَّةِ الْعَالِمِ
A Compilation,(Extraction)Takhrij and Study of
Marwiyaat
on Warning against the Scholar’s Mistake
إعداد:
د /صاحل بن غالب عواجي
األستاذ املشارك بقسم علوم احلديث يف كلية احلديث الشريف ابجلامعة اإلسالمية
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املستخلص
العنوان( :مروايت التحذير من زلة العامل مجعا وخترجيا ودراسة).
موضوووا الثحووث وهوودود  :الثحووث يع و ألحووي األهاديووث القوليووة ال ووارد عوون الن و  فيحووا
يتعلق بزلة العامل من التحذير منها أو التعامل معها ،وختريج تلك األهاديث ودراستها هوديييا واحلموم
عليهووا ،وقوود هاولووا اسووتيعاح األهاديووث املرفوعووة ال ووارد  ،وأتثعووا ذلووك بدراسووة لتلووك األهاديووث
إمتاما للفائد .
املنهج :اعتحدت يف هذا الثحث املنهج الوصفي التحليلي.
تقسيم الثحث :قسحا الثحث إىل مقدمة ،وقسحني ،وخامتة.
القسم األول :ختريج األهاديث الوارد يف التحذير من زلة العامل ،والتعامل معها.
والقسم الياين :دراسة هذ األهاديث وما دلا عليه ،وجعلته يف متهيد ومثحيني:
التحهيوود :املوراد بزلووة العووامل .املثحووث األول :األسووثاح الوول جعلووا زلووة العووامل يف هووذ املنزلووة موون
اخلطور  .املثحث الياين التعامل مي زلة العامل.
مث اخلامتة ،مث ثثا املصادر واملراجي ،مث الفهارس.
موون أبوورز اتووائج الثحووث :ك وول األهاديووث الوول وردت يف التحووذير م وون زلووة العووامل ختل ووو م وون
ضعف ،ولمنها تشهد لثعضها يف التحذير من زلة العامل ،وموضي الشاهد منها يرتقي للحسن لغري .
ويف الدراسة تثني أن التعامل الصحيح املثين على القواعد الل أشار إليهوا العلحوا يف ميول هوذ
احلا ت خيرج األمة من خسار بعض علحائها ،أو هدر ممااتهم.
الملحات املفتاهية :زلة العامل ،خطأ العامل ،ضرر زلة العامل ،مروايت زلة العامل ،التعامل مي زلة
العامل.
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Abstaract
The Subject and Scope of Research: The research deals with compiling the
verbatim Hadiths of the Prophet regarding the Scholar’s Mistake by giving
warning about it or dealing with it, and also to extract these aHaadeeth, study
them in hadith wise and give the necessary judgement on it, and I covered all the
(Marfu’) contained in it i.e the narrations raised directly to the Prophet, followed
by a required study of those hadith in order to complement the benefit.
Methodology: Descriptive Analytical Method.
Research Breakdown: It is divided into an introduction, two sections,
and a conclusion.
Section One: Extraction of the Ahaadeeth narrated on warning against
the Scholar’s mistake and how to deal with it.
Section Two: The study of these Ahaadeeth and its significance, it has
a preface and two topics:
The Preface: The meaning of the Scholar’s Mistake.
The first topic: The reasons behind the gravity of the Scholar’s
Mistake.
The second topic: Dealing with the Scholar’s Mistake.
Conclusion, Bibliography and Indexes.
The most prominent results of the research:
All the hadiths mentioned in the warning against the scholar’s mistake
are not without weakness, but it supports one another, and the portion of
evidence in it raise it to the level of hasan lighairihi.
It was found in the study that the correct treatment in dealing with
these mistakes, according to the Scholars’ rules on such cases will save the
Islamic Ummah from losing some of her Scholars or rubbish their status.
Keywords: Scholar’s Mistake, Scholar’s blunder, Hadiths narrated on
the Scholar’s Mistake, Dealing with the Scholar’s Mistake.
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املقدمة
احلحوود ب رح العوواملني ،وصوولى ن علووى اثينووا ححوود وعلووى لووه وص ووحثه أمجعووني ،وبعوود :ف و ن
العلحا ورثة األاثيا  ،وهم سرج األمة ،ومعامل اهلدى الول تتودهب ،وا ،وقود اوو ن عوز وجول يف كتابوه،
ورسوله  يف سنته إىل عظيم قدرهم وجاللة شأهنم ،واختوارهم ن بوني سوائر األموة حلحول هوذا العلوم،
فأقام ،م الدين ،وهفظ ،م امللة ،وجعلهم موقعني عنه أهمامه جل وعال.
وقود توواردت النصوو يف بيوان كيووف يعامول هوو الصوفو موون األموة ،وكيوف فوظ هقوووقهم،
وترعى منزلتهم ،وصنف مجاعة من أهل العلم كتثا يف بيان أدح الطالب مي شيخه.
ومي ذلك فححا ينثغي اعتقاد أ عصحة ألهود مون النواس للعلحوا أو لغوريهم ،وأن كول إاسوان
يوخووذ موون كالمووه ويوورد إ رسووول ن  )1(لعصووحته ابلوووهي ،و وهووي بعوود  ،ومووا موون أهوود إ وهووو
عرضة ألن صل منه زلة وهفو .
والتعام وول م ووي تل ووك ال ووز ت واهلفو ووات -إن هص وولا -أم وور يف اي ووة األ ي ووة ،أدرك ووه العلح ووا
املصلحون ،والعقال الناصحون ،وخباصة مىت تعلق األمر بصفو األموة وهوم العلحوا  ،هوىت قوال بعوض
احلمحا « :للحوت أهون على العاقول مون زلوة عوامل افول»( ،)2لوذا أهثثوا وث ذلوك لنفسوي أو مث
لغ ووريهب بع وود ذل ووك ،وجعل ووا عنو ووان ه ووذا الثح ووث( :م ووروايت التح ووذير م وون زل ووة الع ووامل مجع ووا وخترجي ووا
ودراسة).
أهمية البحث وأسباب اختياره
 الثحووث يعو ابلتحووذير موون موضوووا خطووري يف هيووا أهوول العلووم ،و أمووان لووه موون الوقوووا فيووه إفظ أرهم الرامحني.
 عظم خطر زلة العامل على األمة ملوقعه بني الناس وما له من األتثاا. حاولة الوقوف على منهج العلحا وسلف األمة يف التعامل مي هذا اجلااب املهم واخلطري. إشووهار هووذا األموور بووني النوواس فيووه إسووهام يرتقووي بووه التحووي يف أخالقووه وتعاملووه ،و فووظ بووه كرامووةأهل العلم.
( )1ورد عوون مجاعووة موون السوولف ،وصووح عوون بعضووهم كحماهوود قووال :لوويق موون أهوود إ يوخووذ موون قولووه ويو ك إ
الن و  ،وحن ووو ع وون مال ووك وق ووال :إ ص وواهب ه ووذا الق وور وأش ووار إىل ق وور الن و  .ااظ وور :ج ووامي بي ووان العل ووم
وفضله( ،)926-925/2خمتصر املومل يف الرد إىل األمر األول( .)66-65
( )2شرح الصدور بشرح هال املوتى والقثور(  25رقم .)51
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 ومما تقدم يف بيان أ ية املوضوا من أسثاح جمتحعة تظهر أسثاح اختيار موضوا هذا الثحث.أهداف البحث
 مجي األهاديث املتعلقة مبوضوا الثحث يف جز واهد. خترجيها ودراستها دراسة هدييية ،وبيان الصحيح من ري . التنثيه على موضوا خطري يف هيا أهل العلم ،تظافرت النصو والشواهد على التحذير منه. املسووا ة يف بيووان املوقووف الصووحيح املعتحوود علووى مووا ورد موون النصووو يف كيفيووة التعاموول مووي هووذاحلالة إن هصلا.
موضوع البحث وحدوده
الثحث يع ألحي األهاديوث القوليوة الووارد عون النو  فيحوا يتعلوق بزلوة العوامل مون التحوذير منهوا أو
التعامل معها ،وختريج تلك األهاديث ودراستها هديييا واحلمم عليها.
وقد هاولا استيعاح األهاديث املرفوعة إىل الن  فيحا ورد النص فيها على ذكر زلوة العوامل
على قلة تلك األهاديث.
وأتثعا ذلك بدراسة لتلك األهاديث معتحودا فيحوا ذكرتوه علوى موا ورد عون سولف األموة ،وموا
استنثطه العلحا من تلك األهاديث إمتاما للفائد .
الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة جتحي األهاديث النثوية املتعلقوة مبوضووا الثحوث يف التحوذير مون زلوة العوامل
م ووي خترجيه ووا ودراس ووتها ،وم ووا ورد م وون األهادي ووث املرفوع ووة -وه ووي موض وووا الثح ووث -مني ووور يف كت ووب
السنة.
خطة البحث
قسحا الثحث إىل مقدمة ،وقسحني ،وخامتة ،مث فهارس علحية.
املقدمووة :و توووهب علووى أ يووة املوضوووا وسووثب اختيووار  ،وأهووداف الثحووث ،وهوودود  ،والدراسووات
السابقة ،واخلطة ،واملنهج.
والقسووم األول :خت وريج األهادي ووث ال ووارد يف التحووذير م وون زلووة العووامل والتعام وول معه ووا ،مووي احلم ووم
عليها.
والقسم الياين :دراسة هذ األهاديث وما دلا عليه ،وجعلته يف متهيد ومثحيني:
التحهيد :املراد بزلة العامل.
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املثحث األول :األسثاح الل جعلا زلة العامل يف هذ املنزلة من اخلطور .
املثحث الياين :التعامل مي زلة العامل.
اخلامتة :وفيها أهم اتائج الثحث.
ثثا املصادر واملراجي.
فهرس األهاديث واآلاثر.
فهرس املوضوعات.
منهج البحث
وقد راعيا يف املنهج الذهب سرت عليه يف هذا الثحث ما يلي:
 مجي األهاديث الوارد يف هذا املوضوا من كتب السنة هسب ما وقفا عليه. ا قتصار يف مجي األهاديث على ما ورد فيه التصريح بلفظ الزلة وما اشتق منه. رتثا األهاديث يف هذا الثحث ترتيثا متسلسال. ختوريج األهاديووث واحلمووم عليهووا هسووب قواعوود ادوودثني ،وذلووك بدراسووة أسوواايدها والمووالم علووىرواتا ،وأاقل كالم أئحة الشأن يف تصحيحها أو إعالهلا ،وأجتهد يف الثحوث عون الشوواهد إن
استدعى املقام ذلك.
 ا هتحام هني ختريج احلديث مبا يدل على الشاهد منه. شرح الغريب. التعليق على ما حيتاج إىل تعليق.ويف اخلتووام :أمحوود ن تعوواىل أو وأخوريا ،وأسووأله جوول وعووال التوفيووق والسووداد ،وأن جيعوول احلووظ
من هذا العحل القثول ،ويمتثه خالصا لوجهه المرمي ،وأن ينفي بوه كاتثوه واملسولحني ،ويغفور موا فيوه
من زلل وخطأ ،واحلحد ب رح العاملني.
وصلى ن على سيدان ححد وعلى له وصحثه أمجعني.
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القسم األول :ختريج ا ألحاديث ا لواردة يف ز لة العا مل

القسم األول
ختريج األحاديث الواردة يف زلة العامل
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احلديث األول
عن كيري بن عثد ن بن عحرو بن عووف  ،عون أبيوه ،عون جود أن رسوول ن  قوال« :اتقووا
زلة العامل ،وااتظروا فيئته»(.)1
ختريج احلديث:
احل ووديث أخرج ووه اب وون ع وودهب( ،)2والثيهق ووي( ،)3وأب ووو منص ووور ال ووديلحي( )4كله ووم م وون وور ع وون
كيري بن عثد ن بن عحرو بن عوف ،عن أبيه ،عن جد أن رسول ن  قال ...فذكر .
ويف إسووناد كيووري بوون عثوود ن بوون عحوورو بوون عوووف ،شوودد بعضووهم يف أموور  ،قووال الووذه  :وا ،
واقوول عوون أو داود أاووه قووال :كووذاح( ،)5و الووب العلحووا علووى تضووعيفه وتركووه ،وبعضووهم اتحووه ،عوودا
الثخووارهب ف اووه سووئل عوون هووديث يرويووه فقووال :هووو هووديث هسوون ،إ أن أمحوود كووان حيحوول علووى كيووري
يضعفه( ،)6وتوسط احلافظ يف أمر فقال :ضعيف ،وأفرط من اسثه إىل المذح(.)7
وفيه كذلك والد  :عثد ن بن عحرو بن عوف ،ذكر ابون هثوان يف اليقوات( ،)8وقوال الوذه :
وثق( ،)9وقال احلافظ :مقثول(.)10
واحلديث عزا العراقي للثغوهب يف املعمم وابن عدهب يف المامول ،وقوال :مون هوديث عحورو بون

( )1يعين رجوعه .ااظر :الفردوس( 95/1رقم  ،)308املقاصد احلسنة(  38رقم .)22
( )2المامل(.)60/6
( )3السنن المرى( ،)211/10املدخل إىل السنن المرى(  442رقم.)831
( )4ااظور إسوناد يف الغرائووب امللتقطوة(231/1رقوم ،)131وهووو يف كتواح الفوردوس لوالوود أو شوماا( 95/1رقووم
 )308من ري إسناد.
( )5الماشف( 145/2رقم .)4637
( )6ااظ وور ترمجت ووه يف المام وول( 57/6رق ووم  ،)1599ت ووذيب الته ووذيب( ،)421/8ت ووذيب المح ووال(-136/24
.)140
( )7تقريب التهذيب (.)5617
( )8اليقات (.)41/5
( )9الماشف ( 580/1رقم .)2882
( )10تقريب التهذيب (.)3503
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عوف ،وضعفا ( ،)1يعين ضعفا احلديث.
وعز السخاوهب للعسمرهب والديلحي( ،)2وقال املناوهب :ضعيف إن مل يمن موضوعا(.)3
وقال األلثاين :ضعيف جدا(.)4
وهووذا بنووا علووى أن كيووري بوون عثوود ن مو وك ،وإ فاحلووديث ضووعيف علووى رأهب احلووافظ فيووه أاووه
يصل هد ال ك ،ون أعلم.

( )1ختريج اإلهيا ( 479/1رقم .)1825
( )2املقاصد احلسنة (  38-37رقم .)22
( )3اقله عنه يف كشف اخلفا ومزيل اإللثاس ( 41/1رقم  ،)78والذهب يف فيض القدير ( )140/1أاه أشار إىل
ضعفه وقال :إن سلم عدم وضعه.
( )4السلسلة الضعيفة ( 193/4رقم .)1700
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النار».

احلديث الثاني
عوون أو هريوور رضووي ن عنووه عوون الن و  قووال« :اهووذروا زلووة العووامل ،ف و ن زلتووه تمثمثووه( )1يف

ختريج احلديث:
أخرج ووه أب ووو منص ووور ال ووديلحي( )2ق ووال :أخ ووران أو ،أخ ووران املي ووداى ،أخ ووران احلس وون ب وون عل ووى
اخلالل ،أخران أبو بمر ححد بن عثيد ن السحني ،هدثنا احلسني بن على بون املغوري  ،عون ححود بون
اثبا ،عن ححد بن عمالن ،عن أبيه ،عن أو هرير به.
قال املناوهب« :مل يرمز املصنف له بشي وهو ضعيف ،مث أعله املناوهب بيالثة من رواته:
 ححد بن اثبا الثناين ،واقل قول الذه فيه :ضعفه ري واهد(.)3 ححو وود بو وون عمو ووالن ،وذكو وور أن الو ووذه أورد يف الضو ووعفا وقو ووال :صو وودو  ،ذكو وور الثخو ووارهب يفالضعفا  ،وقال احلاكم :سي احلفظ(.)4
 والد عمالن ،وهو جمهول»(.)5همذا قال املناوهب ،وتعقثه الغحارهب ،وشدد عليه يف اقد بمالم مفاد :
أن ححوود بوون عمووالن :ثقووة صوودو صووام موون رجووال مسوولم ،ولوويق كوول كووالم يف الرجوول يوودل
على ضعفه.
وأمووا والوود عمووالن فلوويق مبمهووول بوول هووو معووروف وقوود روى لووه مسوولم متابعووة كابنووه ،وقووال
النس ووائي :أبس بو ووه ،وذك وور ابو وون هثو ووان يف اليق ووات ،والشو ووارح  -يقص وود املنو وواوهب -رأى يف املي و وزان
عمالن بن إمساعيول بون مسعوان عون أو هريور وعنوه لحوة بون صوام جمهوول كصواهثه ،فظنوه عموالن
وال وود حح وود ول وويق ك ووذلك؛ فو و ن عم ووالن وال وود حح وود يع وورف أب ووو  ،وإمن ووا يع وورف بعم ووالن ،م وووىل
فا حة بنا عتثة.
( )1بضم املينا فو وفتح الماف وسومون املوهود  ،والمثمثوة تمريور الموب ،أهب تقلثوه علوى رأسوه وترديوه لوجهوه
فيها .فيض القدير(.)187/1
( )2ااظر إسناد يف الغرائب امللتقطة من مسند الفردوس( 153/1رقم .)59
( )3ااظر كالم الذه يف ديوان الضعفا وامل وكني(  344رقم .)3623
( )4ااظر كالم الذه يف ديوان الضعفا وامل وكني (  365رقم .)3877
( )5فيض القدير (.)187/1
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وأما ححد بن اثبوا ،فوذكر أاوه مل يصورح يف السوند أباوه الثناين...قوال :ويف الوروا ححود بون اثبوا
كيريون ،فيهم ثقات وضعفا  ،فال أدرى من أين جزم ؟(.)1
ويف بعض ما ذكر الغحارهب يف تعقثه مراجعة واظر:
أو  :أما ما ذكر عن عمالن والد ححد بون عموالن فصوحيح ،وقوال احلوافظ يف ترمجتوه :أبس
به(.)2
اثايووا :مووا ذكوور عوون ححوود بوون عمووالن موون أاووه ثقووة صوودو صووام موون رجووال مسوولم ،فوونعم إ أاووه
تملم فيه يسريا ملا اختلطا عليه أهاديث أو هرير  ،كحا اص عليه ري واهد(.)3
اثليووا :مووا ذكوور عوون ححوود بوون اثبووا ،وتعقووب الغحووارهب للحنوواوهب يف جزمووه أباووه الثنوواين فوونعم حيتوواج
إىل مزيوود إثثووات ،فو ين مل أقووف يف ترمجتووه فيحووا العتووه موون المتووب الوول ترمجووا دحوود بوون اثبووا الثنوواين
علووى أاووه يووروهب عوون ححوود بوون عمووالن ،أو يووروهب عنووه احلسووني بوون علووى بوون املغووري  ،وذكوور احلووافظ يف
ثقتووه أو حنووو ثقتووه موون امسووه ححوود بوون اثبووا ثالثووة روا  :الثنوواين هووذا ،واليوواين جمهووول ،واليالووث هووو
العثدهب :صدو لني احلديث(.)4
واحلديث ضعفه أيضا األلثاين مبححد بون اثبوا ،وذكور أن ححود بون اثبوا هوو العثودهب الثصورهب،
وقال :ومن دواه مل أعرفهحا(.)5
( )1املداوهب لعلل اجلامي الصغري وشرهي املناوهب (.)220-219/1
( )2تقريب التهذيب (.)4543
( )3ااظر :تذيب المحال ( ،)108-101/26تقريب التهذيب (.)6136
( )4تقريب التهذيب (.)5772 ،5771
( )5السلسلة الضعيفة ( 86/5رقم .)2066
ويقصد مبن دواه :أبو بمر ححد بن عثيد ن السحني ،ذكر حقق الغرائب امللتقطة ( )154/1أن الظاهر أاه مصوحف
عن [ابن الشخري] ،وهو ححد بون عثود ن بون الشوخري أبوو بمور الصورييف( )378-293ثقوة أموني ،ااظور :خريو
بغووداد( ،)333/2وذكوور يف ترمجتووه أاووه يووروهب عوون علووي بوون احلسووني بوون املغووري الوودقا (ت )317املو جم يف خريو
بغداد( ،)380/11وهو ثقة ،مث قال ادقق :والشاهد أاه شيخه يف السند عند الديلحي ،رمبا كان منقلثا عن هذا.
كذا قال ،وما ذكر له حل من النظر ،لمن األمر يثقى على ا هتحال ،خاصة أن يمون قد اجتحي
تصحيف يف اسم الراوهب من (السحني) إىل (ابن الشخري) ،مث هصل قلب يف اسم شيخه ،فيحتاج إىل دليل
أقوى مما ذكر ،وكذلك مل يرد يف ترمجة الدقا يف خري بغداد ( )380/11أاه روى عن ححد بن اثبا أو
روى عنه ابن الشخري ،ون أعلم.
احلسوون بوون علووى اخلووالل ،هووو احلسوون بوون ححوود بوون احلسوون بوون علووي ،أبووو ححوود اخلووالل ،قووال اخلطيووب= :
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وعليه فاحلديث ضعيف.
احلديث الثالث
عوون كيووري بوون عثوود ن ،عوون أبيووه ،عوون جوود  ،قووال :مسعووا رسووول ن يقووول« :إين أخوواف
على أمل من بعودهب مون أعحوال ثالثوة قوالوا :موا هوي اي رسوول ن ؟ قوال :زلوة العوامل ،أو هموم جوائر،
أو هوى متثي».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه املعوواى بوون عح وران( ،)1والث وزار( ،)2والط وراين( ،)3وابوون عوودهب( ،)4وأبووو اعوويم(،)5
والثيهقوي( ،)6وابوون عثود الوور( ،)7والقضواعي( ،)8والرافعووي( )9موون ور عوود عون كيووري بون عثوود ن ،عوون
أبيه ،عن جد  ،قال :مسعا رسول ن  يقول :إين أخاف على أمل ...فذكر .
قال اهلييحي :روا الثزار ،وفيه كيري بن عثد ن بن عوف ،وهو م وك ،وقد هسن له ال موذهب
(.)10
وكيووري بوون عثوود ن خمتلووف فيووه ،وقوود تقوودم قووول احلووافظ فيووه :ضووعيف ،وأفوورط موون اسووثه إىل
المذح(.)11
وفيه كذلك والد  :عثد ن بن عحرو بن عوف ،تقدم أاه مقثول (.)12
= كتثنا عنه ،وكان ثقة .خري بغداد (.)425/7
( )1الزهد للحعاى (  304-303رقم .)219
( )2مسند الثزار ( 314/8رقم .)3384
( )3املعمم المثري ( 17/17رقم .)15113
( )4المامل (.)58/60
( )5احللية (.)10/2
( )6املدخل إىل السنن المرى (ض 442رقم .)830
( )7جامي بيان العلم وفضله ( 978/2رقم .)1865
( )8مسند الشهاح ( 174/2رقم .)1127
( )9التدوين يف أخثار قزوين (.)287/2
( )10جمحي الزوائد (.)187/1
( )11تقريب التهذيب (.)5617
( )12تقريب التهذيب ( ،)3503وااظر بقية األقوال فيه يف ختريج احلديث األول.
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وعليه فاحلديث ضعيف.

احلديث الرابع
عن ابن عحر قال :قال رسول ن« :إن أشد ما أختوف على أمل ثالاث :زلة عوامل  ،وجودال
منافق ابلقر ن  ،ودايا تقطي أعناقمم  ،فاتحوها على أافسمم».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه ابوون األع وراو(-)1وموون ريقووه الثيهقووي يف الشووعب( ،- )2موون ريووق عحوور بوون
إمساعيوول الصووائ  ،ويف املوودخل ( )3موون ريووق جعفوور بوون ححوود بوون شوواكر ،وق ووام السوونة( )4موون ريووق
أمحد بن زهري بن هرح كلهوم –عحور بون إمساعيول وجعفور بون ححود وأمحود بون زهوري -عون أو سوان
مالك بن إمساعيل الصائ  ،ثنا مسعود بن سعد ،عن يزيد بن أو زايد ،عن جماهد ،عن ابن عحر.
وأبو سان هو مالك بن إمساعيل أبو سان النهدهب ،ثقة متقن صحيح المتاح(.)5
وقد اختلف عليه:
فروا اجلحاعة عنه كحا سثق.
وخوالفهم ححود بون رز ن عنوود الثيهقوي( ،)6فوروا عون أو سووان مالوك بون إمساعيول بسووند ،
لمن قال فيه :عن عثد ن بن عحرو رضي ن عنهحا.
وححوود بوون رز ن لعلووه أبووو بموور الملوووذاين ،وهووو ثقووة ( ،)7ولموون شووك يف تقوودمي الروايووة
األوىل ،فهووي روايووة اجلحاعووة عنووه ،وفوويهم أئحووة كثووار ،كأمحوود بوون زهووري وهووو ابوون هوورح أو خييحووة (،)8
وجعفر بن ححد وهو ابن شاكر ،ثقة عارف(.)9
قال الثيهقي عقب إخراجوه احلوديث« :واألول أصوح» ،يعوين بوذلك تورجيح روايوة اجلحاعوة عون
( )1الزهد وصفة الزاهدين (  48رقم .)78
( )2شعب اإلميان ( 281/7رقم .)10311
( )3املدخل إىل السنن المرى (  443رقم .)832
( )4ال يب وال هيب (  534رقم .)977
( )5تقريب التهذيب (.)6424
( )6شعب اإلميان ( 281/7رقم .)10312
( )7ااظر :ثقات ابن هثان ( ،)124/9خري بغداد (.)191/3
( )8خري بغداد (.)164-162/4
( )9تقريب التهذيب (.)654
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أو سووان موون هووديث عثوود ن بوون عحوور رضووي ن عنهحووا ،و يلووزم منووه تصووحيح احلووديث؛ ف و ن يف
إسناد على الوجهني كليهحا :يزيد بن أو زايد وهوو القرشوي اهلوايي ،قوال الوذه  :شويعي عوامل ،فهوم
صوودو  ،ردهب احلفووظ ،مل يو ك( ،)1وقووال احلووافظ :ضووعيف ،كوور فتغووري وصووار يووتلقن ،وكووان شوويعيا(،)2
فلعل ا ضطراح يف الرواية منه ،ون أعلم.
وعليه فاحلديث ضعيف.
احلديث اخلامس
عن أو الدردا  ،قوال :قوال رسوول ن « :أخواف علوى أمول ثوالاث :زلوة عوامل ،وجودال منوافق
ابلقر ن ،والتمذيب ابلقدر».
ختريج احلديث:
أخرجه الطراين( )3من ريق إسحا بون سوليحان ،عون معاويوة بون حيو  ،عون يوواق بون ميسور ،
عن أو إدريق اخلو ين  ،عن أو الدردا .
قال اهلييحي :روا الطراين ،وفيه معاوية بن حي الصديف ،وهو ضعيف(.)4
وقال احلافظ :ضعيف ،وما هدث ابلشام أهسن مما هدث ابلرهب(.)5
والراوهب عنه هنا هو إسحا بن سليحان ،وهو أبو حي الرازهب العثدهب ،كويف ازل الرهب(.)6
فيثا أن الضعف من معاوية ،وأن هذا احلديث مما هدث به يف الرهب.
واحلديث ضعفه األلثاين(.)7
وقد ورد موقوفا على أو الدردا رضي ن عنه:
أخرجه أمحد يف الزهد( ،)8وأبو اعيم يف احللية( ،)9وابن عثد الر( )1كلهم من ريق احلسن،
( )1الماشف( 382/2رقم .)6305
( )2تقريب التهذيب (.)7717
( )3مسند الشاميني ( 264/3رقم  ،)2220القضا والقدر ( 285رقم .)442
( )4جمحي الزوائد (.)203/7
( )5تقريب التهذيب (.)6772
( )6تذيب التهذيب (.)234/1
( )7ضعيف اجلامي (  32رقم .)220
( )8الزهد (  208-207رقم .)771
( )9هلية األوليا (.)219/1
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قال :كان أبو الدردا يقول« :إن مما أخشى عليمم زلة العامل ،وجدال منافق ابلقر ن ،والقر ن هق،
وعلى القر ن منار كحنار الطريق ،ومن مل يمن نيا من الدايا فال دايا له».
وإسناد رجاله ثقات ،إ أاه منقطي بني احلسن وأو الدردا  ،قال أبو زرعة الرازهب :احلسن
عن أو الدردا مرسل(.)2
وعليه فاحلديث ضعيف مرفوعا وموقوفا.
احلديث السادس
ع وون مع وواذ ب وون جث وول ،ق ووال :مسع ووا رس ووول ن  ،يق ووول« :إين أخ وواف عل وويمم ث ووالاث ،وه وون
كائنات :زلة عامل ،وجدال منافق ابلقر ن ،ودايا تفتح عليمم».
ختريج احلديث:
()7
أخرجه الطراين( -)3ومن ريقه اخلطيوب( ،-)4ومتوام( ،)5وأبوو اعويم( ،)6وأبوو إمساعيول اهلوروهب
كله ووم مو وون ريو ووق عاصو ووم بو وون علو ووي ،ان عثو وود احلم وويم بو وون منصو ووور ،ان عثو وود امللو ووك بو وون عحو ووري ،عو وون
عثد الرمحن بن أو ليلى ،عن معاذ بن جثل.
ق و ووال الط و و وراين عقثو و ووه يف األوس و ووط :مل يو و وورو هو و ووذا احل و ووديث عو و وون عثو و وود املل و ووك بو و وون عحو و ووري إ
عثد احلميم بن منصور.
قال اهلييحي :فيه عثد احلميم بن منصور ،وهو م وك احلديث(.)8
وكذا قال احلافظ :م وك ،كذبه ابن معني(.)1
(= )1جامي بيان العلم وفضله( 980/2رقم .)1868
( )2املراسيل بن أو هامت (  44رقم .)148
( )3املعمووم الصووغري( 186/2رقووم  ،)1001املعمووم األوسووط( 342/6رقووم  ،)6575املعمووم المثووري(-138/20
 139رقم .)282
( )4خري بغداد(.)129/2
( )5فوائد متام( 219/2رقم .)1576
( )6صفة النفا (  159-158رقم .)144
( )7ذم المالم وأهله( 90-89/1رقم .)78
وأخرجووه أبووو ذر أيضووا موون ريووق أخوورى عوون عاصووم بوون علووي عوون عثوود امللووك بوون عحووري ،موون ووري ذكوور شوويخه عثوود
احلميم بن منصور ،ولعله سقط من النسخة ،ون أعلم.
( )8جمحي الزوائد (. )186/1
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وفيووه أيضووا روايووة ابوون أو ليلووى عوون معوواذ ،وهووو مل يسووحي منووه( ،)2لموون العلووة األوىل كافيووة لوورد
الرواية ،فلعله ألجل ذلك مل يشر هلا اهلييحي.
وذكر الطراين يف الصغري عقب إخراجه احلديث أاه مل يرو عن عثد امللك إ عثد احلمويم بون
منصور ،وأاه يروى عن معاذ إ ،ذا اإلسناد.
ولمن للحديث ريق أخرى عن معاذ رضي ن عنه(:)3
رواها عحرو بن مر عن معاذ ،واختلف عليه على أوجه:
الوجه األول :عن عحرو بن مر عن معاذ مرفوعا:
أخرجوه الطوراين( )4مون ريوق عثود ن بون صوام عوون الليوث قوال :قوال حيو بون سوعيد :هوودثين
أبو هازم ،عن عحرو بن مر  ،عن معواذ بون جثول ،عون رسوول ن  قوال« :إايكوم وثالثوة :زلوة عوامل،
وجوودال منووافق ،ودايووا تقطووي أعنوواقمم .فأمووا زلووة عووامل ف و ن اهتوودى ف ووال تقلوودو ديوونمم ،وإن زل ف ووال
تقطعوا عنه مالمم .وأما جودال منوافق ابلقور ن ،فو ن للقور ن منوارا كحنوار الطريوق ،فحوا عورفتم فخوذو ،
وما أامرمت فردو إىل عامله .وأما دايا تقطي أعناقمم ،فحن جعل ن يف قلثه فهو الغين».
قووال اهلييحووي« :عحوورو بوون موور مل يسووحي موون معوواذ ،وعثوود ن بوون صووام كاتووب الليووث ،وثقووه
عثد امللك بن شعيب بن الليث وحي يف رواية عنه ،وضعفه أمحد ومجاعة»(.)5
وأبوو هوازم الوذهب يف سوند هوو سوولحة بون دينوار ثقووة( ،)6وعثود ن بون صووام كاتوب الليوث هووذا
(= )1تقريب التهذيب(.)3750
( )2ذكر ذلك ال مذهب وابن خزمية والثيهقي والضيا املقدسي ،وقال املنذرهب :هو ظاهر جدا .ااظر :صحيح ابون
خزمية( ،)200/1فة التحصيل ( .)205
( )3فائد اثه عليها احلافظ ابن همر يف ا ستدراك على الطراين وحنو يف أهمامهم ابلتفرد ،هيث ذكر أاه يقي
عليهم التعقب فيه كيريا سب اتساا الثاا وضيقه ،أو ا ستحضار وعدمه.
قال :وأعمب من ذلك أن يمون املتابي عند ذلك احلافظ افسه ،فقد تتثي العالمة مغلطاهب على الطراين ذلك يف
جووز مفوورد ،وإمنووا حيسوون اجلووزم ابإليوراد علوويهم هيووث خيتلووف السوويا أو هيووث يمووون املتووابي مموون يعتوور بووه؛
هتحال أن يريدوا شيئا من ذلك إب القهم ....النما (.)709/2
ويف هذا امليال هنا يظهر أاه مل يتوفر هذان الشر ان ،فقد اختلف السيا  ،واملتابعة فيها كالم.
( )4املعمم األوسط ( 307/8رقم .)87159
( )5جمحي الزوائد (. )186 / 1
( )6تقريب التهذيب (.)2489

- 248 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

قال الذه  :فيه لني( ،)1وقال احلافظ :صدو كيري الغلط ،ثثا يف كتابه ،وكااا فيه فلة (.)2
وأما ا اقطاا بني عحرو بن مر ومعاذ ،فهو ظاهر ،هيث إن عحرا مون صوغار التوابعني ومعواذا
متقدم الوفا  ،ولذا قال أبو زرعة عون عحورو هوذا« :مل يسوحي مون أهود مون أصوحاح رسوول ن إ
من ابن أو أوى»(.)3
وعليه فاإلسناد ضعيف ،وهو معل ابملخالفة كحا سيأيت.
الوجه الياين :عن عحرو بن مر عن عثد ن بن سلحة عن معاذ مرفوعا:
علقووه الوودارقطين يف عللووه ( )4وموون ريقوه ابوون اجلوووزهب يف العلوول املتناهيووة( )5قووال :روا األعحو
عون عحوورو بوون موور  -يعووين عوون عثود ن بوون سوولحة عوون معوواذ -مرفوعووا ،تفورد بووه عنووه معحوور بوون زائوود ،
وكان قائدا لألعح عنه.
ومعحر بن زائد هذا قال العقيلي :يتابي على هدييه(.)6
وعليه ف سناد هذ الرواية ضعيف ،وهو معل ابملخالفة كحا سيأيت.
الوجه اليالث :عن عحرو بن مر عن عثد ن بن سلحة عن معاذ موقوفا ،وقد روهب من عد
ر :
أخرجووه وكيووي( ،)7وأبووو داود( ،)8وأبووو اعوويم( ،)9وابوون عسوواكر( )10موون ريووق شووعثة ،عوون عحوورو بوون
موور  ،عوون عثوود ن بوون سوولحة ،عوون معوواذ قووال :كيووف أاووتم عنوود ثووالث :دايووا تقطووي رقووابمم ،وزلووة عووامل،
وجدال منافق ابلقر ن؟ فسمتوا ،فقال معاذ بن جثل :أما دايا تقطوي رقوابمم ،فحون جعول ن نوا يف
قلثه فقد هدهب ،ومن فليق بنافعته دايا  ،وأموا زلوة عوامل ،فو ن اهتودى فوال تقلودو ديونمم ،وإن فو
فال تقطعوا منه أانتمم ،ف ن املومن يف مث يف  ،مث يتوح...األثر.
( )1الماشف ( 562/1رقم .)2780
( )2تقريب التهذيب (.)3388
( )3املراسيل بن أو هامت (  147رقم .)531
( )4علل الدارقطين ( 81/6رقم .)992
( )5العلل املتناهية ( 131/1رقم .)202
( )6ضعفا العقيلي ( 206/4رقم  ،)1790واقتصر على ذلك يف لسان امليزان ( 78/6رقم .)8493
( )7الزهد لوكيي (  301-299رقم .)71
( )8الزهد ألو داود (  198رقم .)193
( )9هلية األوليا (.)97/5
( )10خري دمشق (.)438/58
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قال الدارقطين« :وقفه شعثة و ري عن عحورو بون مور عون ابون سولحة عون معواذ ،واملوقووف هوو
الصحيح»( ،)1وكذا قال أبو اعيم(.)2
وابوون سوولحة هووذا هووو :عثوود ن بوون سوولحة أبووو العاليووة امل ورادهب ،قووال الووذه  :صووويلح( ،)3وقووال
احلافظ :صدو تغري هفظه( ،)4ومل أقف على من تملم يف مساعه من معاذ رضي ن عنه.
وال وراجح يف هووذ الوورواايت عوون عحوورو بوون موور الوقووف ،فهووي روايووة األهفووظ شووعثة يف مقابوول
الوجوه األول الووذهب فيوه صووام كاتوب الليووث ،والوجوه اليوواين الوذهب فيووه معحور بوون زائود  ،وكال ووا مووتملم
فيه ،وقد رجح املوقوف الدارقطين كحا تقدم.
وقد ورد احلديث من ر أخرى أيضا موقوفة على معاذ رضي ن عنه:
 -1أخرجووه الث وزار( )5موون ريووق شووهر بوون هوشووب ،قووال :هوودثين عثوود الوورمحن بوون وونم ،عوون هووديث
احل ووارث ب وون عح ووري أا ووه :ق وودم م ووي مع وواذ م وون ال وويحن فحم ووث مع ووه يف دار  ،ويف منزل ووه فأص ووا،م
الطاعون فطعن معاذ ...وسا احلديث بطوله ،وفيه:
فقووال :امسووي مووين فو ين أوصوويك بوصووية ،إن الووذهب تثمووي علووي موون وودوك ورواهووك؛ فو ن العلووم
ممااه بني لووهي املصوحف ،فو ن أعيوا عليوك تفسوري فا لثوه بعودهب عون ثوالث :عوومير أو الودردا أو
عنوود سوولحان الفارسووي أو عنوود ابوون أم عثوود وأهووذرك زلووة العووامل ،وجوودال املنووافق ،مث إن معوواذا اشووتد بووه
النزا ازا املوت فنزا ازعوا مل ينزعوه أهود فموان كلحوا أفوا مون حور فوتح رفوه فقوال :اخنقوين خنقوك
فوعزتووك إاووك لووتعلم أين أهثووك ،قووال :فلحووا قضووى حنثووه ااطلووق احلووارث هووىت أتووى أاب الوودردا حووص
فحمث عند ما شا ن أن ميمث ،مث قال احلارث :إن أخي معاذا أوصاين بك وبسولحان الفارسوي،
واببوون أم عثوود ،و أراين إ منطلقووا إىل الع ورا فقوودم الموفووة فمعوول حيضوور جملووق ابوون أم عثوود بموور ،
وعشووية فثينحووا هووو كووذلك يف اللووق ذات يوووم قووال ابوون أم عثوود :فحوون أاووا؟ قلووا :اموور موون أهوول
الشووام ،قووال ابوون أم عثوود :اعووم احلووي أهوول الشووام لووو واهوود  ،قووال احلووارث :ومووا تلووك الواهوود ؟ قووال:
لووو أهنووم يشووهدون علووى أافسووهم أهنووم موون أهوول اجلنووة قووال :فاس و جي احلووارث م ورتني أو ثووالاث وقووال:
( )1علل الدارقطين ( 81/6رقم .)992
( )2هلية األوليا (.)97/5
( )3الماشف ( 559/1رقم .)2760
( )4تقريب التهذيب (.)3364
( )5مسند الثزار ( 118-116/7رقم  ،)2672واحلديث ويل ،وقد اقتصرت منه على موضي الشاهد ،وكذلك
ملا يرد من اإلهالة إليه يف بعض املعاين يف قسم الدراسة إن شا ن.
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صود معواذ عنودما قوال  ،فقوال ابون أم عثود :ومووا قوال اي ابون أخوي؟ ،قوال :هوذرين زلوة العووامل ،ون
مووا أاووا اي ابوون مسووعود إ أهوود رجلووني إمووا رجوول أصووثح علووى يقووني ،ويشووهد أن إلووه إ ن فأاووا
موون أهوول اجلنووة ،أو رجوول موورخح توودرهب أيوون منزلتووك ،قووال ابوون مسووعود :ص ود أخووي إهنووا زلووة فووال
تواخذين ،ا ...احلديث.
وأخوورج ابوون أو شوويثة( )1حنووو لموون قووال يف سووند  :عوون شووهر بوون هوشووب ،عوون احلووارث بوون
عحري الزبيدهب ،قال :وقي الطاعون ابلشام فقام معاذ حص فخطثهم ...فذكر حنو خمتصرا.
ويف إس ووناد الث و وزار شو وويخه يعقو وووح بو وون اصو وور مل أق ووف عليو ووه ،وشو وويخه عثو وود احلحيو وود بو وون  ،و ورام
صوودو ( ،)2وسووند ابوون أو شوويثة رجالووه ثقووات إىل شووهر بوون هوشووب ،فلعوول روايووة ابوون أو شوويثة عوون
شهر عن احلارث بن عحري أرجح.
ولموون شووهرا خمتلووف فيووه اختالفووا كث وريا ،ورمبووا كووان ا خووتالف يف هووذا السووند منووه ،ولووذا ثوور
الووذه يف ترمجتووه يف الماشووف أ حيمووم عليووه ،وأن ينقوول فيووه أقووال بعووض األئحووة فقووال« :عوون شووعثة
لقيا شهرا فلم أعتد به ،وقال النسائي :ليق ابلقوهب ،ووثقه أمحد وابن معني ،وقوال أبوو هوامت :لويق
بدون أو الزبري»(.)3
وقال احلافظ :صدو  ،كيري اإلرسال واألوهام(.)4
قووال اهلييحووي« :يف إسووناد الث وزار شووهر بوون هوشووب ،وفيووه كووالم ،وقوود وثقووه ووري واهوود ،وروى
الطراين يف المثري رفا منه»(.)5
 -2أخرجووه احلوواكم( )6موون ريووق خوور موون ريووق اعوويم بوون محوواد املووروزهب ثنووا الفضوول بوون موسووى ،ثنووا
عثد األعلى بن أو املساور ،عن عمرمة ،عن احلارث بن عحري بنحو خمتصرا.
قال احلاكم :صحيح اإلسناد ومل خيرجا .
 33رقم .)76

( )1مصنف ابن أو شيثة( 161/6رقم  ،)30326واإلميان (
( )2تقريب التهذيب (.)2846
( )3الماش و ووف( 491-490/1رق و ووم ،)2314وااظ و وور ترمجت و ووه يف اجل و وورح والتع و ووديل( 144/1رق و ووم  ،)40المام و وول
( 40-36/4رقم  ،)898تذيب المحال( 578/12رقم .)2718
( )4تقريب التهذيب (.)2830
( )5جمحووي الزوائوود ( .)312/2واقتصوور الط وراين يف املعمووم المثووري ( 304/7رقووم  )7208علووى قولووه :عوون أبووو
عثيد  ،وشرهثيل ابن هسنة ،وأبو مالك مجيعا يف يوم واهد.
( )6مستدرك احلاكم (.)420-419/4
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وتعقثه الذه فقال :عثد األعلى تركه أبو داود.
وقال احلافظ :م وك ،كذبه ابن معني(.)1
 -3أخرج ووه اب وون عس وواكر( )2م وون ري ووق س وويف ب وون عح وور ع وون أو عيح ووان وأو هارث ووة والربي ووي اث ووأان
إبسنادهم أن احلارث بن عحري قال :ملا هضر معاذ الوفا بمى أهل الثيا...فذكر حنو .
ويف إسووناد سوويف بوون عحوور ،وهووو التحيحووي ،قووال الووذه  :ضووعفه ابوون معووني و ووري ( ،)3وقووال
احلافظ :ضعيف يف احلديث ،عحد يف التاري ( ،)4وشيوخه الذين ذكرهم هنا مل يتثني من هم ؟
 -4أخرجه ابن عساكر( )5مون ريوق محواد بون عحورو ،عون زيود بون رفيوي ،عون معثود اجلهوين قوال جوا
رجوول يقووال لووه :يزيوود بوون عحووري السمسوومي ،وكووان تلحيووذا ملعوواذ بوون جثوول ،فلحووا هضوورت معوواذا
الوفا قعد يزيد عند رأسه يثمي ...فذكر حنو .
ويف إسناد محاد بن عحرو ،وهو النصي  :رما مجاعة ابلمذح(.)6
ويزيد بن عحري  ،هو احلارث بن عحري  ،اختلف يف امسه ،واألول رجحه الثخارهب(.)7
 -5أخرج ووه الاللم ووائي( )8م وون ري ووق عث وود امل ووومن املفل وووج الثص وورهب  ،ق ووال :ه وودثنا أو ق ووال :مسع ووا
احلسوون قووال :قووال معوواذ« :إمنووا أخشووى عليووك ثالثووة موون بعوودهب :زلووة عووامل  ،وجوودال منووافق يف
القوور ن ،والقوور ن هووق ،وعلووى القوور ن منووار كحنووار الطريووق ،فحووا عوورفتم منووه فخووذو  ،وموون مل يموون
نيا من الدايا فال دين له».
وفيه ااقطاا بني احلسن ومعاذ ،ف اه مل يسحي منه( ،)9وعثد املومن ووالد مل أقف عليهم.
 -6أخرجه أبو اعيم يف مسند أو هنيفة ( )10عن جوواح التيحوي ،عون احلوارث بون سوويد ،أن رجوال،
( )1تقريب التهذيب (.)3737
( )2خري دمشق (.)463/11
( )3الماشف ( 476/1رقم .)2224
( )4تقريب التهذيب (.)2724
( )5خري دمشق (.)340/65
( )6اجلرح والتعديل ( 144/3رقم  ،)634لسان امليزان ( 426/2رقم .)2944
( )7التاري المثري ( 350/8رقم  ،)3288تذيب المحال (.)217/32
( )8شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 137/1رقم .)198
( )9اص على ذلك اهلييحي يف خترجيه لثعض األهاديث يف جمحي الزوائد (.)120/7
( )10مسند أو هنيفة ( .)67
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قال ملعاذ :أوصين ...وذكر حنو خمتصرا.
ويف إس ووناد ج وواح ه ووذا ،ص وودو رم وي ابإلرج ووا ( ،)1واحل ووارث ب وون س ووويد وإن ك ووان ثق ووة م وون
أصحاح ابن مسعود( ،)2إ أين مل أقف عليه يف الروا عن معاذ ،ومعواذ متقودم الوفوا رضوي ن عنوه،
فيخشى أن يمون فيه إرسال ،ون أعلم.
واخلالصة:
أن احلووديث روهب مرفوعووا وموقوفووا ،واملرفوووا يصووح ،والوراجح فيووه الوقووف ،وقوود ورد موون وور
بعضها ضعفه شديد ينمر فال يعتد ،ا ،وبعضها ضعفه منمر ،فتقوهب بعضها بعضوا ،ويرتقوي ،وا
موقوفا إىل احلسن لغري  ،ون أعلم.
احلديث السابع
عوون ححوود بوون كعووب القرظووي ،هوودثين موون أتووم عوون رسووول ن  قووال« :إن أخوووف م ووا
أخاف عليمم بعدهب ثالث :ما يفتح عليمم من زهر الدايا وزينتها ،ورجال يتأولون القور ن علوى وري
أتويلووه ،وزلووة عووامل ،مث قووال :أ أخووركم ابملخوورج موون ذلووك ،إذا فتحووا علوويمم الوودايا ،فاشوومروا ن،
وخووذوا مووا تعرفووون موون التأويوول ،ومووا شووممتم فيووه فووردو إىل ن جوول وعووز ،وااتظووروا ابلعووامل فيئتووه ،و
تلقفوا( )3عليه عير ».
ختريج احلديث:
أخرجه أبو داود يف املراسيل( )4قال :هدثنا احلسون بون أمحود بون أو شوعيب ،هودثنا مسومني،
عوون األوزاعووي ،عوون إبوراهيم بوون ريووف ،عوون ححوود بوون كعووب القرظووي ،هوودثين موون أتووم عوون رسووول
ن .
()5
ويف إسووناد  :مس وومني ،وه ووو اب وون بم ووري أب ووو عثوود ال وورمحن احل وراين احل ووذا  ،اختل ووف في ووه  ،وق ووال
( )1تقريب التهذيب (.)984
( )2اجلرح والتعديل ( 75/3رقم  ،)350تذيب المحال (.)235/5
( )3التلقف :ا بتالا .ولقفه :تناوله بسرعة.
ااظر :لسان العرح ( ،)321/9خج العروس ( .)377/24لقف.
ولعل املراد اإلرشاد إىل التيثا والتحهل يف األخذ عون العوامل يف تلوك احلوال ،ف اوه قود يرجوي عنهوا بعود ذلوك ،وعودم
املثادر إىل إذاعتها واشرها عنه ،ون أعلم.
( )4املراسيل (  358رقم .)533
( )5ااظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل ( 329/8رقم  ،)1521وتذيب المحال (.)483/27
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الذه  :صدو يغرح( ،)1وحنو قول احلافظ :صدو خيطئ ،وكان صاهب هديث(.)2
وفيه كذلك إبراهيم بن ريف ،قال احلوافظ« :جمهوول ،تفورد عنوه األوزاعوي ،وقود وثوق»( ،)3ولعلوه
ع توثيق ابن هثان ،فقد ذكر يف اليقات ،وقال :شي (.)4
ولمن اقل ابن شاهني عن أمحد بن صام املصرهب أاه قال فيه :ثقة ( ،)5وقود قورر وري واهود مون
ادققني منهم احلافظ و ري أن من روى عنه واهد ،وورد توثيقه من معتر قثل توثيقه( ،)6فهوو ثقوة إن
شا ن.
وبقووي يف اإلسووناد شووي ححوود بوون كعووب القرظووي الووذهب روى عنووه هنووا ،وهووو مووثهم ،ومل يصووفه
ابلصحثة ،وإمنا يقثل اددثون ميلوه إذا وصوفه التوابعي الوذهب روى عنوه ابلصوحثة ( ،)7أموا إذا روى عنوه
بقوله( :هدثين من أتم) كحوا هوو احلوال هنوا ،فهوو تعوديل موي اإل،وام ،و يقثلوه النقواد( ،)8وحيتحول
هنا أن يمون خبعيا؛ –بول هوو الظواهر( - )9فيموون احلوديث مرسوال ،ولوذا أورد أبوو داود يف املراسويل
كحا تقدم.
فاحلديث ضعيف ألجل ما سثق ،وضعفه األلثاين( ،)10ون أعلم.

( )1الماشف ( 257/2رقم .)5404
( )2تقريب التهذيب (.)6615
( )3تقريب التهذيب (.)188
( )4اليقات (.)21/6
( )5ثقات ابن شاهني (  58رقم .)38
( )6هو اختيار العراقي وتلحيذ ابن همر .ااظر :ازهة النظر(  ،)189فتح املغيث(.)163-162/2
( )7فتح املغيث (.)269/1
( )8التعديل مي اإل،ام وري كواف عنود أهول التحقيوق ،قوال اخلطيوب« :إذا قوال العوامل :كول مون رويوا عنوه ثقوة ،
وإن مل أمسه ،مث روى عحن مل يسحه ف اه يمون مزكيا له ري أان اعحل على تزكيته ،جلواز أن اعرفوه إذا ذكور
خبالف العدالة » المفاية (  ،)92يعين أاه قد يمون ثقة عند ضعيفا عند ري .
علووى أن هنوواك فرقووا بووني قووول ال وراوهب« :هوودثين اليقووة» ،وقولووه« :هوودثين موون أتووم» ،فوواألوىل أرف وي موون الياايووة،
لصراهتها يف التوثيق ،واليااية تستلزم افي الضعف .ااظر :فتح املغيث(.)197 ،193/2
( )9لقول ححد بن كعب« :من أتم» ،والصحاو أجل من أن يقول عنه ذلك.
( )10السلسلة الضعيفة ( 118-117/14رقم .)6548
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احلديث الثامن
عن جابر بن عثد ن ،قال :قال رسوول ن« :إن أخووف موا أخواف علوى أمول أعحوال ثالثوة،
قالوا :وما هن اي رسول ن؟ قال« :زلة عامل ،وسلطان جائر ،وهوى متثي».
ختريج احلديث:
احلووديث أخرجووه أبووو وواهر السوولفي( )1عوون أو احلسووني ححوود بوون املظفوور بوون موسووى احلووافظ ،ان
عثد الرمحن بن عثد ن الرملي أبو ححد ،ان سعيد بن عثود ن بون سوعيد بون ححود بون رديوح ،هودثين
جوودهب سووعيد بوون ححوود بوون رديووح ،عوون رديووح بوون عطيووة ،عوون إب وراهيم بوون أو عثلووة ،عوون ححوود بوون
املنمدر ،عن جابر.
قال اخلالل عقثه « :ريب من هديث إبوراهيم بون أو عثلوة ،واسوم أو عثلوة يور ،و أعلوم بون
أو عثلة ،عن ححد بون املنمودر وري هوذا احلوديث ،وموا كتثنوا إ عون ابون املظفور  ،ورديوح بون عطيوة
عزيز احلديث  ،وهو من األسامي املنفرد ».
وأخرجووه يف موضووي خوور( )2لموون قووال فيووه :هوودثنا ححوود بوون املظفوور ،ان عثوود الوورمحن بوون سووا ور
الرملي ،ان سعيد بن عثد ن بن سعيد بن رديح ،هدثين أو عثد ن بون سوعيد ،هودثين جودهب ححود
بن رديح ،عن رديح بن عطية ...وذكر ابقي السند وامل مبيله.
واختلف فيه قول سعيد بن عثود ن بون سوعيد بون رديوح ،هيوث روا يف املوضوي األول عون جود
سعيد بن ححد عن رديح ،وروا يف املوضي الياين عن أبيه عن جد عن رديح.
ويف إسناد سعيد بن عثد ن هذا ووالد وجد والراوهب عنه مل أقوف علوى جورح أو تعوديل فويهم،
وابقي إسناد ثقوات ،ورديوح الوذهب يف السوند هوو رديوح -مصوغر -ابون عطيوة القرشوي املووذن ،قوال يف
لسان امليزان« :وثقه أبو هامت ،ولينه ري يسريا»( ،)3ومل أقف على من لينوه إ موا اقلوه احلوافظ افسوه

( )1أخرجووه السوولفي يف املشوويخة الثغداديووة يف اجلووز الرابووي والعش ورين موون املشوويخة (موون فوائوود أو ححوود اخلووالل)
[ل/232أ] ،ويف املطثوا ( 191/2رقم .)2077
( )2املشيخة الثغدادية أيضا اجلز اخلامق [أ ،]66/ويف املطثوا( 244/1رقم .)450
( )3ااظر :لسان امليزان(223/7رقم  )2931وهصل يف املطثوا تصوحيف عميوب ،هيوث اسوب التوثيوق لودهيم
على لسان أو هامت ،وكالم أو هامت الذهب يف اجلرح والتعوديل ( 518/3رقوم  )2339يظهور منوه أاوه هموى
توثيقة عن مروان بن ححد الطا رهب ،ولذلك اسثه له املوزهب يف توذيب المحوال( )176/9واقلوه عنوه احلوافظ
افسه يف تذيب التهذيب(.)272/3
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يف التهووذيب عوون األزدهب أاووه يتووابي فيحووا يووروهب( ،)1وقووال يف التقريووب :صوودو يغوورح( ،)2و الووب
األئحة على توثيقوه كحوروان بون ححود ودهويم وابون هثوان( ،)3واألزدهب لويق ممون يعتحود قولوه يف مقابول
هو .
احلديث التاسع
ع وون اب وون عث وواس ق ووال :ق ووال رس ووول ن« :جت وواوزوا ع وون ذا ووب الس ووخي ،وزل ووة الع ووامل ،وس ووطو
السلطان العادل ،ف ن ن تعاىل أخذ أبيديهم كلحا عير عاثر منهم».
ختريج احلديث:
أخرجووه اخلطيووب يف خري و بغووداد( ،)4وأبووو بموور قاضووي املارسووتان( ،)5والرافعووي يف التوودوين( )6موون
ريق هناد ،أخران أبو منصور ححد بن ححد بون عثود ن اهلوروهب الوواعظ ،هودثنا أمحود بون ححود بون
ايسووني احلووافظ ،هوودثنا عثوود العزيووز بوون عثوود ن أبووو عحوور الرملووي ،هوودثنا ذو النووون بوون إب وراهيم الزاهوود
املصرهب ،هدثنا فضيل بن عياض الزاهد ،هدثنا ليث عن جماهد عن ابن عثاس.
ويف إسناد :
 هناد ،وهو ابن إبراهيم أبو املظفر النسفي ،شوي اخلطيوب ،قوال الوذه « :راويوة للحوضووعاتوالثالاي ،وقد تملم فيه»(.)7
 أمحد بن ححد بون ايسوني احلوافظ ،وهوو أبوو إسوحا اهلوروهب ،كذبوه الودارقطين ،وقوال اخلليلوي:«هافظ ليق ابلقوهب ،يروهب اسخا يتابي عليها عن شيوخ جمهولني»(.)8
 أبو عحر الرملي :مل يتثني من هو. لي ووث ب وون أو س ووليم :ق ووال ال ووذه « :في ووه ض ووعف يس ووري م وون س ووو هفظ ووه ...وبعض ووهم اه ووتج( )1ااظر :تذيب التهذيب(.)272/3
( )2تقريب التهذيب()1932
( )3اليقات( ،)311/6واملواضي السابقة يف تذيب التهذيب وتذيب المحال.
( )4خري بغداد (.)98/14
( )5أهاديث الشيوخ اليقات (املشيخة المرى ) ( 865/2رقم .)315
( )6التدوين يف أخثار قزوين (.)195/4
( )7ااظر :خري بغداد ( ،)97/14ميزان ا عتدال ( 310/4رقم .)9254
( )8ااظ و و و و و وور :س و و و و و ووا ت الس و و و و و وولحي لل و و و و و وودارقطين(  94رق و و و و و ووم ،)21اإلرش و و و و و وواد( 875-874/3رق و و و و و ووم ،)792
السري(.)339/15
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به»( ،)1وقال احلافظ« :صدو اختلط جدا ،ومل يتحيز هدييه ف ك»(.)2
فاإلسناد ضعيف جدا؛ لضعف من دون ليث ،أما ليث فضعفه حتحل.
وللح ووديث ري ووق أخ وورى ع وون لي ووث عن وود اخلرائط ووي(،)3والط وراين( ،)4واخلطي ووب( ،)5وأو اع وويم(،)6
والذه ( )7لمن اقتصر فيه على ذكر السخي.
وقال العراقي عن إسناد الطراين« :يشثه أن يمون إسناد هسنا ،...ولويق يف إسوناد أهود ممون
يووتهم ابلمووذح فيحووا أعلووم ،ومل أر يف أهوود موونهم جرهووا إ يف ليووث بوون أو سووليم ،وححوود بوون عثوود ن
شي الطراين» ،مث دافي عنهحا(.)8
وفيه ليث بن أو سليم ،وقد تقدم بيان هاله.
قال الذه  :هذا هديث منمر.
ول و ووه ش و وواهد تص و ووح ع و وون اب و وون مس و ووعود ،وأو هري و وور يف ذك و وور الس و ووخي ،ول و وويق فيه و ووا موض و ووي
الشاهد(.)9
قال األلثاين عن احلديث ابللفظ الوذهب ورد عنود اخلطيوب و وري يف أول التخوريج« :عنودهب اب ول
،وذا اللفوظ ،ألاوه موي كواوه موون روايوة ليوث بون أو سوليم كحوا تقوودم ،ف اوه مل تقوي هوذ الوزايد يف شووي
من رقه ،و ر ري  ،إ يف رواية اخلطيب هذ  ،وفيها هناد بون إبوراهيم أبوو املظفور النسوفي؛ قوال
الذه  :روى الميري بعد اخلحسني وأربعحئوة إ أاوه راويوة للحوضووعات والوثالاي وقود تملوم فيوه .قلوا:
فهذا من موضوعاته .ون أعلم» (.)10
( )1الماشف ( 151/2رقم .)4692
( )2تقريب التهذيب (.)5685
( )3ممارم األخال (  189رقم .)570
( )4املعمم األوسط ( 33/6رقم .)5710
( )5خري بغداد (.)334/8
( )6احللية (.)4/10
( )7السري (.)261/17
( ) 8وأما شي الطراين فهو(مطني) ،وهو إمام وقد دافي العراقي عنه ،وهو على كل هال مل يتفرد هنا ،وليق عليه
مدار .
ااظر :رسالة للعراقي يف الرد على الصغاين مطثوعة يف خر مسند الشهاح( 364/2رقم .)10
( )9السلسلة الضعيفة (.)401-400/6
( )10السلسلة الضعيفة ( 403-402/6رقم .)2870
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ولمن هناك فرقا بني أن يمون الراوهب راوية للحوضوعات ،مبع أاه ري متحر ملا يرويه ،وبوني أن
خيتلق هو هذ املوضوعات من عند افسه ،ون أعلم.
ويف عحوم األمر إبقالة ذوهب اهليئات عيراتم ،هديث عحر عن عائشة قالا :قال رسوول ن:
«أقيلوا ذوهب اهليئات ز تم».
أخرجه أبو داود( ،)1والنسائي( ،)2وأمحد( ،)3وأبو يعلى( ،)4وصححه ابن هثان(.)5
وكذا صححه األلثاين بشواهد (.)6
واحلوديث وإن كوان ظوواهر يف احلودود ( ،)7إ أاووه موااي -فيحوا يظهوور -مون محلووه علوى العحوووم،
يووث يشووحل كوول زلووة موون ذهب هيئووة ،ولووذا أورد ابوون هثووان يف ذك وور األموور إبقالووة ز ت أهوول العل ووم
والدين ،ون أعلم.

( )1سنن أو داود :كتاح احلدود ،ابح يف احلد يشفي فيه ( 540/4رقم .)4375
( )2السنن المرى :كتاح الرجم ،ابح التماوز عن زلة ذهب اهليئة ( 468/6رقم .)7253
( )3مسند أمحد (.)181/6
( )4مسند أو يعلى ( 363/8رقم .)4953
( )5صحيح ابن هثان ( 296 / 1رقم .)94
( )6السلسلة الصحيحة ( 239-231/2رقم .)638
()7كحا ورد عند أو داود و ري زايد (إ احلدود).
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القسم الثاني
قسم الدراسة
ويشتمل على متهيد ومبحثني
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متهيد :يف املراد بزلة العامل
الزلة يف اللغة :يقال :زل يف رأيه ودينه يزل ز وزلال وزلو وزليلى متد وتقصر(.)1
قال ابن دريد :زل الشي عن الشي إذا دهض عنه يزل ز وزليال.
وزل الرجوول زل وة قثيحووة إذا وقووي يف أموور مموورو أو أخطووأ خطووأ فاهشووا ،ومنووه قوووهلم :اعوووذ ابب
من زلة العامل(.)2
وزلة العامل هي سقطته ،قيل :وأفرد الزلة لقلة وقوعها منه(.)3
وهي تشحل كل ما قد يوخذ ويعاح عليه مون فعول ،أو قوول ،سووا ذلوك يف ذاوب ارتمثوه ،أو
خطأ صدر منه يف رأهب ،أو فتوى ،أو اجتهاد ،ون أعلم.
وذكر شي اإلسالم يف شرح احلديث يف املراد ابلعامل صاهب الزلة أباه صوحيح ا عتقواد يوزل،
كحا يقي من أئحة الفقها أهل السنة واجلحاعة(.)4
قووال املنوواوهب يف مع و زلووة العووامل« :يعووين عحلووه مبووا خيووالف علحووه ،ولووو موور واهوود  ،ف اووه عظوويم
املفسد ؛ ألن الناس مرتقثوون ألفعالوه ليقتودوا بوه ،ومون تنواول شويئا وقوال للنواس :تتنواولو ؛ ف اوه سوم
قاتل ،سخروا منوه واتحوو وزاد هرصوهم علوى موا هنواهم عنوه ،فيقولوون :لوو أاوه أعظوم األشويا وألوذها
ملا استأثر به»(.)5
وأش ووار يف موض ووي خ وور إىل ص ووور م وون ص ووور زل ووة الع ووامل فق ووال« :كلثسو وه اإلبريس ووم( ،)6وركوب ووه
مراكب العمم ،وأخذ ما فيه شثهة من مال السلطان و وري  ،ودخولوه عليوه ،والو دد إليوه ،ومسواعدته
إاي بو ك اإلامووار ومتزيقووه األعوراض ،وتعديووه ابللسووان يف املنوواظر  ،واسووتخفافه ابلنوواس ،وترفعووه علوويهم،
واشتغاله ابلعلوم مبا يقصد منوه إ اجلوا  ،وكتسواهله يف اإلفتوا  ،ويف اإلجواز بوه ،وكتقصوري يف بوذل
اجلهوود يف ا جتهوواد ،وإعطائووه النظوور هقووه فيحووا يسووأل عنووه ،وتسووارعه إىل اجل وواح موون رأس القلووم أو
( )1ااظر :لسان العرح ( )307/11زلل.
( )2مجهر اللغة ( )130/1زلل.
( )3فيض القدير (.)203/1
( )4جمحوا الفتاوى (.)355/10
( )5فيض القدير (.)202-201/1
( )6ا بريسوم معوورح ،وفيوه ثووالث لغوات ،بمسوور اهلحوز والورا وفوتح السووني ،بفوتح اهلحووز والورا  ،وموونهم مون يمسوور
اهلحز ويفتح الرا  ،وهو احلرير.
ااظر :الصحاح ( ،)1871/5خج العروس ( )276/31برسم.
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اللسووان ،وإمجالووه يف حوول التفصوويل والثيووان ،فهووذ ذاوووح يتثووي العووامل فيهووا العووامل ،فيحوووت العووامل ،ويثقووى
شر مستطريا يف العامل»(.)1
وكحا سثق ذكر  ،ف ن الظاهر أن املراد ابلتحذير من زلة العامل ما يشحل ذلك كله.
وميموون أن يسووتنثط موون األهاديووث ال ووارد يف التحووذير موون زلووة العووامل وفقووه التعاموول معهووا ،ومووا
ورد من اآلاثر ،وكالم العلحوا  -مثحيوان مهحوان يتعلقوان ،وذا املوضووا أعورض هلحوا ابختصوار وإجيواز
إمتاما للفائد .
املبحث األول :األسباب اليت جعلت زلة العامل يف هذه املنزلة من اخلطورة
هناك أسثاح كيري جعلا زلة العامل أخطر من ري  ،ومجاا ذلك كله –فيحا يظهور -يعوود إىل
أن زلووة العووامل ضووررها متعوود إىل ووري موون النوواس ،خبووالف زلووة ووري  ،فلزلتووه موضووي وهووال خمتلفووة ختووتص
،ا ،ومن األوجه الل جعلا زلة العامل يف هذ اخلطور ما يلي:
أو  :أن زل ووة الع ووامل ت ووودهب ب ووه للع ووذاح والن ووار ،وق وود ورد يف ذل ووك ه ووديث أو هري وور بس ووند
ضعيف مرفوعا «فو ن زلتوه تمثمثوه يف النوار»( ،)2أهب ترديوه فيهوا ،والعيواذ ابب ،قوال الزخمشورهب« :فلحوا
قلب اخللق عن اهلدى بزلته قلثه ن تعاىل يف النار جزا وفاقا»(.)3
وأيضا فهو يتححل إمثه وإمث من تثعه على زلته ،قال الصنعاين يف شرح هديث« :أخواف علوى
أمل ثالاث زلة عامل» :خطيئته؛ ألاه يقتدهب ،ا ري  ،فويعظم الوثال  ،أو ألاوه يعاقوب عليهوا فويعم عقابوه
من ذاب له(.)4
وهنا سوال هو :كيف تدخل العامل زلته النار مي أاه مأجور على اجتهاد وإن أخطأ؟
وجوابه أن الزلة والغلط خر تقي عن تقصري يف ا جتهاد ،وفاعل ذلوك وري موأجور بول موأزور،
وخر تقووي عوون اجتهوواد خم ،لموون وقووي فيووه الغلووط يف اسووتحالل حوورم أو وورمي هووالل أو توورك واجووب
بتأويل ،وهو افق األمر خطأ ،فهذا يوجر على اجتهاد  ،و يعاقب على زلته(.)5
( )1فيض القدير (.)187/1
( )2راجي ختريج احلديث الياين.
( )3فيض القدير (.)187/1
( )4التنوير شرح اجلامي الصغري (.)438/1
( )5فيض القدير (.)187/1
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اثايا :أن زلة العامل تدم الدين.
ورد عوون عحوور رضووي ن عنووه بسووند صووحيح قووال« :ث والث يهوودمن الوودين :زلووة العووامل ،وجوودال
منافق ابلقر ن ،وأئحة مضلون» (.)1
اثليووا :أن النوواس تيووق ابلعووامل ،ملووا عرفووا عنووه موون العلووم ،فيقتوودون بووه ،فيمووون ضوورر وا و ار بووه
أعظم للعلم الذهب عند  ،وقد روهب عن عحر رضوي ن عنوه قوال« :ثوالث أخوافهن علويمم و،ون يهودم
الزمان :زلة عوامل عهود النواس عنود علحوا ،فوزل زلوة تثعوه النواس عليهوا ،ورجول قورأ القور ن يسوقط منوه
ألفا و واوا صد الناس عن اهلدى ،وأخذهلم أئحة مضلون» (.)2
وقووال ابوون القوويم« :وموون املعلوووم أن املخوووف يف زلووة العووامل تقليوود فيهووا؛ إذ لووو التقليوود مل خيووف
من زلة العامل على ري »(.)3
وقال املناوهب« :ي تب على زلته من املفاسد الل صى قتدا اخللق به»(.)4
رابعا :أن العوامل لوه أتثواا ،ورمبوا كيوروا وااتشوروا ،خبوالف وري ممون أثور لوه ،ولوذلك كااوا زلتوه
موون أشوود مووا خيشووى علووى األمووة ( ،)5وورد أاووه قيوول لعيسووى ابوون موورمي صوولوات ن عليووه« :اي روح ن
وكلحته من أشد الناس فتنة؟ قال :زلة العامل إذا زل العامل زل بزلته عامل كيري» (.)6
وقووال ابوون عثوود الوور« :شووثه العلحووا زلووة العووامل ابامسووار السووفينة؛ ألهنووا إذا رقووا وور معهووا
( )1أخرجوه الودارمي يف سوننه( 63/1رقووم  )220موون ريوق أو إسووحا  ،والفورايو يف صوفة النفووا (  72رقووم
 )30موون ريووق مالووك بوون مغووول ،وأو اعوويم يف احلليووة ( )196/4موون ريووق مغووري  ،وابوون عثوود الوور يف جووامي
بيان العلم وفضله( 979/2رقم  )1867من ريق أو هصني كلهم عن الشع عن زايد عن عحر رضي ن
عنه ،وهذا سند صحيح.
( )2أخرجه املستغفرهب يف فضوائل القور ن( 314-313/1رقوم  )275مون ريوق عثود ن بون صوام هودثين الليوث
عن جرير بن هازم عن جمالد عن عامر الشع عن زايد بن هدير قال :مسعا عحر.
ويف إسناد جمالد بن سعيد :ضعيف .تقريب التهذيب (.)6478
( )3إعالم املوقعني(.)133/2
( )4فيض القدير(.)187/1
( )5كحا روهب يف ألفاظ كيري من األهاديث الل سثق خترجيها .راجي احلديث (.)8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
( )6أخرجووه ابوون املثووارك يف الزهوود (  508رقووم  )1474قووال :أخووران ابوون هليعووة ،هوودثين عثيوود ن بوون أو جعفوور
قال " :قيل لعيسى ابن مرمي صلوات ن عليه ..فذكر .
ويف إسناد ابن هليعة :صدو خلط بعد اه ا كتثه ،ورواية ابن املثارك وابن وهب عنه أعدل مون ري وا .تقريوب
التهذيب ( ،)3563واخلر مما يستأاق به من مروايت أهل المتاح.
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خلق كيري»(.)1
وهلذا قيل :إذا زل عامل زل بزلته عامل (.)2
خامسووا :أاووه قوود يظهوور احلووق لووذلك العووامل في اجووي عوون زلتووه ،ويثقووى مجاعووات موون النوواس علووى
األخذ ،ا بعد  ،ومون ذلوك موا روهب عون متويم الودارهب ،أاوه قوال« :اتقووا زلوة العوامل فسوأله عحور موي ابون
عثوواس فقووال لووه :مووا زلووة العووامل؟ فقووال« :العووامل يووزل ابلنوواس فيوخووذ بووه ،فعسووى أن يتوووح العووامل والنوواس
أيخذون به»(.)3
وقووال ابوون عثوواس« :ويوول لألتثوواا موون زلووة العووامل ،قيوول :وكيووف ذلووك؟ قووال :يقووول العووامل الشووي
برأيه فيلقى من هو أعلم منه برسول ن  منه فيخر ويرجي ،ويقضي األتثاا مبا همم»(.)4
قووال يف املوافقووات« :وهمووذا احلمووم مسووتحر يف زلتووه يف الفتيووا موون ابح أوىل ،ف اووه رمبووا خفووي
علووى العووامل بعووض السوونة أو بعووض املقاصوود العامووة يف خصووو مسووألته ،فيفضووي ذلووك إىل أن يصووري
قوله شرعا يتقلد ،وقو يعتر يف مسائل اخلالف ،فرمبا رجي عنه وتثني لوه احلوق فيفوتوه تودارك موا سوار
يف الثالد عنه تالفيه ،فحن هنا قالوا :زلة العامل مضروح ،ا الطثل»(.)5
سادسا :أن أهل الفسو يفرهون بزلة العامل ،ملوافقة هواهم ،وملا يرجواه من اشر اب لهم
وإضالل الناس:
قوال ابوون األعوراو :قووال بعوض احلمحووا  :وعائووب يعيووب النواس بفضوول عيثووه ،ويثغضووهم سووب
( )1جامي بيان العلم وفضله (.)983/2
( )2فيض القدير (.)187/1
( )3أخرجوه ابون املثوارك يف الزهود (  508رقوم  ،)1449وموون ريقوه ابون عسوواكر يف خريو دمشووق (،)81/11
وابوون اجلوووزهب يف القصووا واملووذكرين (  193رقووم  ،)40موون ريووق عثوود العزيووز بوون أو رواد عوون انفووي أن
متيحا الدارهب استأذن عحر بن اخلطاح يف القصص ...فذكر القصة.
وعلقها الثيهقي يف املودخل (  445رقوم  .)837وفيهوا ااقطواا ،فو ن روايوة انفوي عون عحور واضوحة اإلرسوال كحوا
قال أبو زرعة العراقي .فة التحصيل ( .)325
( )4أخرجه الثيهقي يف املودخل (  445رقوم  ،)836وابون عثود الور يف جوامي بيوان العلوم وفضوله ( 984/2رقوم
 ،)1877واخلطيب يف الفقيه واملتفقه (.)27/2
من ريق محاد بن زيد عن املي بن سوعد عون أو العاليوة عون ابون عثواس ،وهوذا إسوناد هسون ،فيوه امليو بون سوعد
ويقال :ابن سعيد ،ليق به أبس .تقريب التهذيب (.)6469
( )5املوافقات (.)136/5
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بغضووه ،ويرفووي عوووراتم ليموا ووا شووركا يف عورتووه ،شووي أهووب إىل الفاسووق موون زلووة عووامل ،و إىل
اخلامل من عير الشريف .مث أاشد ابن األعراو:
()1
شو و و و و و و و ورا أذي و و و و و و و ووي وإن مل يعلحو و و و و و و و ووا ك و و و و و و و ووذبوا
إن يعلحو و و ووا اخل و و ووري خيف و و ووو وإن علح و و و ووا
املبحث الثاني :التعامل مع زلة العامل
ملووا تقوودم موون اإلشووار إىل عظووم ضوورر زلووة العووامل ،وفداهووة خطرهووا ،ممووا يثل و بووه أثرهووا إىل النوواس
كاف ووة ،ورمب ووا تت ووابي الن وواس عليه ووا ق ووروان وعح ورا ووويال ،وألج وول ه ووذا اه ووتم هل ووا اي ووة ا هتح ووام العلح ووا
املصلحون ،والعقال الناصحون ،هىت قوال بعوض احلمحوا « :للحووت أهوون علوى العاقول مون زلوة عوامل
افل»(.)2
وقوود رويووا األهاديووث واآلاثر وأقووال علحووا األمووة يف التنويووه إىل كيفيووة التعاموول مووي زلووة العووامل،
هووىت يقيوود ضووررها ،ويمفووى النوواس شوورها ،ومووي ذلووك يثقووى هل ووذا العووامل هقووه لعلحووه وفضووله ،وميموون
تلخيص ما ورد يف ذلك فيحا يلي:
أو  :عدم متابعة العامل على الزلة الل وقعا منه أو تقليد فيها:
ف و ن امل وراد ابلتحووذير موون زلووة العووامل هووو التحووذير موون ا قتوودا ب وه فيهووا ومتابعتووه عليهووا( ،)3وقوود
روهب ذلوك يف بعووض ألفواظ هووديث معوواذ« :فأموا زلووة عوامل فو ن اهتوودى فوال تقلوودو ديوونمم»( ،)4وروهب
عوون سوولحان رضووي ن عنووه أاووه قووال« :فأمووا زلووة العووامل فو ن اهتوودى فووال تقلوودو ديوونمم وتقولووون اصووني
ميل ما يصني فالن ،وانتهي عحا ينتهي عنه فالن»(.)5
وينثغي على املسولم أن يطلوب احلوق بدليلوه ،وأ يقلود يف ديون ن أهودا ،أموا عاموة النواس فو ذا
ظهر له من كالم سائر العلحا أن ذلك خطأ وزلل وقي فيه ذلك العامل الذهب يقلود مل جيوز لوه تقليود ،
( )1الالسة وجواهر العلم ( 389/5رقم .)2247
والشعر لطريح بن إمساعيل اليقفي من قصيد يف مدح الوليد بن يزيد .خري دمشق (.)473-472/24
( )2شرح الصدور بشرح هال املوتى والقثور (  25رقم .)51
( )3فيض القدير (.)187/1
( )4راجي ختريج احلديث السادس ،وسند ضعيف مرفوعا كحا سثق.
( )5ااظر :الفتاوى المرى ( ،)95/6إعالم املوقعني ( ،)222/3املوافقات (.)134/5
واألثر أخرجه ابن عثد الر يف جامي بيان العلم وفضوله ( 982/2رقوم  )1873بنحوو  ،ولمون مون وري ذكور قولوه:
«تقول و و ووون اص و و ووني ...اخل» ،ويف إس و و ووناد عط و و ووا ب و و وون الس و و ووائب :ص و و وودو اخ و و ووتلط خ و و وور عح و و وور تقري و و ووب
التهذيب(.)4592
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قال ابن عثد الر« :إذا ثثا وصح أن العامل خيطئ ويوزل مل جيوز ألهود أن يفول ويودين بقوول يعورف
وجهه»(.)1
وقووال ابوون القوويم« :ف و ذا عوورف أهنووا زلووة مل جيووز لووه أن يتثعووه فيهووا ابتفووا املسوولحني ،ف اووه اتثوواا
للخطأ على عحد ،ومن مل يعرف أهنا زلة فهو أعذر منه ،وكال ا مفرط فيحا أمر به»(.)2
اثايووا :المووف عوون الثحووث عنهووا وتطلثهووا ،والتيثووا فيهووا هووني مساعهووا ،وعوودم اشوورها وإذاعتهووا
بني الناس إن ثثتا عنه:
روهب موون هووديث ححوود بوون كعووب القرظووي عحوون يتهحووه مرفوعووا« :وااتظووروا ابلعووامل فيئتووه ،و
تلقفوا عليه عير ».
والتلقف هو ا بتالا ،وكذلك التناول بسرعة.
ولعل املراد -ون أعلم -اإلرشاد إىل التيثا والتحهل يف تلوك احلوال ،فو ن العوامل قود يرجوي عون
زلته بعد ذلك ،وعدم املثادر إىل إذاعتها واشرها عنه(.)3
وقووال ابوون القوويم« :ف و ن كنووا قوود هووذران زلووة العووامل وقيوول لنووا :إهنووا موون أخوووف مووا خيوواف علينووا،
وأمران مي ذلك أن ارجي عنه ،فالواجب علوى مون شورح ن صودر ل سوالم إذا بلغتوه مقالوة ضوعيفة
عن بعض األئحة أن حيميها ملن يتقلدها ،بل يسما عن ذكرها إن تويقن صوحتها ،وإ توقوف يف
قثوهلا؛ فميريا ما حيمى عن األئحة ما هقيقة له»(.)4
اثليا :عدم التشنيي عليه ،وهدر هقه:

( )1جامي بيان العلم وفضله (.)983/2
( )2إعالم املوقعني (.)133/2
( )3راجي ختريج احلديث السابي.
( )4إعالم املوقعني (.)222/3
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ف وواملراد التح ووذير م وون تل ووك الزل ووة ،التح ووذير م وون ش ووخص ذل ووك الع ووامل ال ووذهب أخط ووأ ،فحق ووه
حفوووظ ،وجنابووه مصووان ،وقوود ورد يف هووديث ابوون عثوواس مرفوعووا« :جتوواوزوا عوون ذاووب السووخي ،وزلووة
العامل ،وسطو السلطان العادل ،ف ن ن تعاىل أخذ أبيديهم كلحا عير عاثر مونهم» ،وهوو وإن كوان
يصح سند  ،إ أاه ورد يف معنا هديث صحيح بلفظ« :أقيلوا ذوهب اهليئات ز تم»(.)1
قال الشا  « :ينثغي أن ينسب صاهثها إىل التقصري ،و أن يشوني عليوه ،وا ،و ينوتقص
م وون أجله ووا ،أو يعتق وود في ووه اإلق وودام عل ووى املخالف ووة ت ووا ،ف و ن ه ووذا كل ووه خ ووالف م ووا تقتض ووي رتثت ووه يف
الدين»(.)2
رابعا :مناقشته واصحه والتلطف معه يف ذلك:
روى الطوراين( )3عوون أو مسوولم اخلووو ين ،أاووه قوودم الع ورا فملووق إىل رفقووة فيهووا ابوون مسووعود،
فتوذاكروا اإلميوان  ،فقلووا« :أان موومن»  ،فقوال ابوون مسوعود« :أتشوهد أاووك يف اجلنوة؟» ،فقلووا« :
أدرهب مما حيدث الليول والنهوار» ،فقوال ابون مسوعود« :لوو شوهدت أين موومن لشوهدت أين يف اجلنوة»،
قال أبو مسلم :فقلا " :اي ابن مسعود ،أمل تعلم أن الناس كااوا على عهود رسوول ن  علوى ثالثوة
أصناف :مومن السرير مومن العالايوة  ،كوافر السورير كوافر العالايوة  ،موومن العالايوة كوافر السورير ؟ "
قووال« :اع ووم»  ،قلووا« :فح وون أيه ووم أا ووا؟» ،قووال« :أان م ووومن الس ورير م ووومن العالايووة»  ،ق ووال أب ووو
مسوولم :قلووا " :وقوود أاووزل ن عووز وجوول كهووو الووذهب خلقمووم فحوونمم كووافر وموونمم مووومن فحوون أهب
الصنفني أاا؟ " ،قال« :أان مومن» ،قلا« :صلى ن على معواذ»  ،قوال« :ومالوه؟»  ،قلوا :كوان
يقول« :اتقوا زلة احلميم ،وهذا منك زلة اي ابن مسعود» ،فقال« :أستغفر ن».
قووال األلثوواين« :مناقشووة هادئووة رائعووة بووني ابوون مسووعود وأو مسوولم اخلووو ين التووابعي اجلليوول،
أبس من ذكرها ملا فيها من علم وخلوق كورمي ،موا أهوجنوا إليوه يف مناظراتنوا وجماد تنوا ،وأن املنصوف
يضيق ذرعا مهحا عال ومسا إذا وجه إليه سوال أو أكير يف سثيل بيان احلق»(.)4
( )1راجي ختريج احلديث التاسي.
( )2املوافقات(.)138-136/5
( )3مسند الشاميني ( 333-332/2رقم .)1443ورجاله ثقوات عودا هشوام بون عحوار ،وهوو صودو كور فصوار
يتلقن ،تقريب التهذيب( ،)7303وقال األلثاين عن إسناد  :سند جيد.
( )4السلسلة الضعيفة ( 194-193/4رقم .)1700
قال األلثاين « :رضي ن عن ابن مسعود ما أمجل إاصوافه ،وأشود تواضوعه ،لمون يثودو أاوه خوالف بينهحوا يف
احلقيقووة ،فووابن مسووعود اظوور إىل املووول ،ولووذلك وافقووه عليووه أبووو مسوولم ،وهووذا اظوور إىل احلووال ،وهلووذا وافقووه ابوون =
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خامسا :ذير الناس من تلك الزلة هىت يتثي عليها:
ف ن من واجب النصوح لعاموة املسولحني بيوان احلوق هلوم ،و وذيرهم مون زلوة يوزل ،وا عوامل هوىت
يتثعه عليها الناس ،فالعامل يتثي بزلته ،كحا يوخذ ،فوته.
وس ووا ذلووك يف هياتووه ،أو بعوود مماتووه إذا خشووي أن بعووض النوواس قوود يغ و  ،وا فيتثعووه عليهووا،
وهذ كتب العلحا زاخر برد ز ت بعض العلحوا  ،والنهوي عنهوا ،يف سوائر العلووم والفنوون ،ويف ذلوك
أميلة يف :العقيد  ،والتفسوري ،والقورا ات ،وعلووم القور ن ،ويف روايوة احلوديث ،وعلوموه ،والفقوه ،واللغوة،
زل فيه ووا أه وود العلح ووا  ،وتعقث ووه ووري م وون العلح ووا وبينو ووا احلو وق ،واص و ووا أهن ووا زل ووة مم وون ق ووال  ،ووا م وون
العلحا (.)1
سادسا :ااتظار عودته عن خطأ ورجوعه للصواح ،وعدم قطي اليأس منه:
وقد روهب ذلك مرفوعا «:وااتظروا فيئته»( ،)2يعين رجوعه(.)3
وروهب يف بعووض ألفوواظ هووديث معوواذ مرفوعووا :وإن زل فووال تقطعووا عنووه مووالمم( ،)4وثثووا عنووه
موقوفا قال« :وإن ف فال تقطعوا منه أانتمم»(.)5
وروهب ع وون س وولحان الفارس ووي أا ووه ق ووال« :كي ووف أا ووتم عن وود ث ووالث :زل ووة ع ووامل ،وج وودال من ووافق
ابلقر ن ،ودايا تقطي أعناقمم؟ فأما زلة العامل ف ن اهتدى فال تقلدو دينمم ،وتقولون :اصوني ميول موا
يصني فالن ،وإن أخطأ فال تقطعوا إايسمم منه ،فتعينوا عليه الشيطان»(.)6
= مسعود ،وأما استغفار  ،فالظا هر أاه اظر إىل استنمار على أو مسلم كان عاما فيحا يثدو من ظاهر كالمه.
ون أعلم».
وأامر اإلمام أمحد إامارا شديدا رجوا ابن مسعود عن ا ستينا  ،وقال :كذلك أصحابه يقولون اب ستينا  .السنة
للخالل ( 599/3رقم .)1026
( )1واجتحعا عندهب مناذج من ذلك هىت أقف على منهج العلحوا يف هوذا املوضووا ،ولويق مون الصوواح ذكرهوا
جمحوعة يف هذا الثحث و ري .
( )2ورد ذلك بسند ضعيف ،راجي ختريج احلديث األول والسابي.
( )3كحا تقدم بيااه عند ختريج احلديث األول.
( )4ضعيف مرفوعا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )5هسن موقوفا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )6ااظر :الفتاوى المرى( ،)95/6إعالم املوقعني( ،)222/3املوافقات(.)134/5
واألثر أخرجه ابن عثد الر يف جامي بيان العلم وفضله( 982/2رقوم  )1873بنحوو  ،ولمون مون وري ذكور موضوي
الشاهد هنا ،ويف إسناد عطا بن السائب :صدو اختلط خر عحر تقريب التهذيب(.)4592
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سابعا :قثول عذر إذا عاد واعتذر:
روهب يف ذلووك عوون علووي بوون أو الووب رضووي ن عنووه قووال« :موون هووق العووامل أ تميوور عليووه
ابلسوال ،و تعنته ابجلواح وأن تلح عليه إذا كسل و أتخذ بيوبوه إذا هنوض ،و تفشوني لوه سورا،
و تغتابن عند أهدا ،و تطلنب عيرته ،وإن زل قثلا معذرته ،»...لمن سند وا (.)1
ويغين عنه ما ثثا عن معاذ موقوفا« :وأما زلة عامل ،فو ن اهتودى فوال تقلودو ديونمم ،وإن فو
فال تقطعوا منه أانتمم ،ف ن املومن يف مث يف  ،مث يتوح.)2(»...
ون عووز وجوول يقثوول توبووة التائووب ،ويعفووو عوون املخطووئ وصوواهب الزلوول مووىت عوواد واعتووذر ،قووال
تعاىل :ﱡ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱠ( ،)3واحلحد ب رح العاملني.

( )1جووامي بيووان العلووم وفضووله( 519/1رقووم  )841بسووند ضووعيف جوودا ،فيووه صووام بوون ححوود ال مووذهب :مووتهم سوواقط.
ااظر :الروهني( ،)370/1ميزان ا عتدال ( 300/2رقم .)3825
وأخرجه اخلطيب يف اجلامي ألخال الراوهب( 301-300/1رقم  ،)350ويف الفقيه واملتفقه()198/2
من ر أخرى عن علي رضي ن عنه ،ولمن ليق فيها موضي الشاهد.
( )2هسن موقوفا .ااظر :ختريج احلديث السادس.
( )3سور ه ،ية رقم (.)82
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اخلامتة
احلحد ب الذهب بنعحته تتم الصاحلات ،وبعد:
فهذ أهم النتائج الل وصلا إليها يف هذا الثحث:
 كل األهاديث الل وردت يف التحذير من زلة العامل ختلو من ضعف ،ولمون املرفووا منهوايشووهد لثعضووه يف التحووذير موون زلووة العووامل ،وموضووي الشوواهد منهووا يرتقووي للحسوون لغووري  ،واحلووديث موون
أهاديث ال هيب ،وميله مما يتموز يف ذكر مجاعة من أهل احلديث(.)1
 خطر زلة العامل من خطر ممااته يف األمة ،واخلطأ منه ليق كغري . التعاموول الصووحيح املثووين علووى القواعوود الوول أشووار إليهووا العلحووا يف ميوول هووذ احلووا ت موون:عوودم متابعووة العووامل علووى الزلووة الوول وقعووا منووه أو تقليوود فيهووا ،والمووف عوون الثحووث عنهووا وتطلثهووا،
والتيثووا فيهووا هووني مساعهووا ،وعوودم اشوورها وإذاعتهووا بووني النوواس إن ثثتووا عنووه ،وعوودم التشوونيي عليووه،
وهوودر هقووه ،ومناقشووته واصووحه والتلطووف معووه يف ذلووك ،و ووذير النوواس موون تلووك الزلووة هووىت يتثووي
عليهووا ،وااتظووار عودتووه عوون خطووأ ورجوعووه للص وواح ،وعوودم قطووي اليووأس منووه قث ووول عووذر إذا ع وواد
واعتذر ،كل ذلك خيرج األمة مون خسوار بعوض علحائهوا ،أو هودر مموااتهم« ،فحوا أهود مونهم إ لوه
اندر ينثغي أن تغحر يف جنب فضله ،وجتتنب»(.)2
ويف اخلتووام أسووال ن عووز وجوول أن يتقثوول مووين هووذا العحوول خالصووا لوجهووه الموورمي ،وأ جيعوول
للنفق منوه هظوا ،و للشويطان فيوه اصويثا ،موي علحوي مبوا فيوه مون خطول وزلول ،يف أموور زل ،وا القلوم
أو استغلق دوهنا الفهم ،وهس أين قد بذلا جهدهب ،فحا كان فيه من صوواح فحون ن وهود  ،ولوه
احلحد والشمر ،وما كان فيه من خطأ فحين ومن الشيطان ،وأستغفر ن العظيم.
وصلى ن على سيدان ححد وعلى له وصحثه أمجعني.

( )1لالستزاد يف املسألة ينظر :كتاح احلديث الضعيف وهمم ا هتماج به ( .)300-249
( )2سثل السالم (.)251/1
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ثبت املصادر واملراجع
اإلرشاد يف معرفة علحا احلديث ،ألو يعلى اخلليول بون عثودن اخلليلوي ،قيوق ححود سوعيد بون عحور
إدريق ،ممتثة الرشد الرايض ،ط األوىل 1409هو.
إعالم املوقعني عن رح العاملني ،ألو عثد ن ححد بن أو بمر بن أيووح املعوروف اببون قويم اجلوزيوة،
قوودم لووه وعلووق عليووه وخوورج أهادييووه و اثر  :أبووو عثيوود مشووهور بوون هسوون ل سوولحان ،الناشوور:
دار ابن اجلوزهب للنشر والتوزيي ،املحلمة العربية السعودية ،ط األوىل 1423 ،هو.
اإلمي ووان ،ألو بم وور عث وودن ب وون حح وود ب وون أو ش وويثة ،قي ووق حح وود انص وور ال وودين األلث وواين ،املمت ووب
اإلسالمي ،ط اليااية 1403هو.
الثحوور الزخووار املعووروف مبس وند الث وزار ،ألو بموور أمحوود بوون عحوورو بوون عثووداخلالق الث وزار ،قيووق حفوووظ
الرمحن زين ن ،ممتثة العلوم واحلمم املدينة املنور  ،ط األوىل 1409هو.
خج العووروس موون ج وواهر القوواموس ،دحوود مرتضووى احلسوويين الزبيوودهب ،قيووق عثدالس ووتار أمحوود ف وراج
و خرين ،ال اث العرو بريوت1385 ،هو.
خري و أمس ووا اليق ووات مموون اق وول ع وونهم العل ووم ،ألو هف ووص عح وور بوون أمح وود ب وون عيح ووان املع ووروف ابب وون
شاهني ،قيق عثداملعطي أمني قلعمي ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1406هو.
التاري المثري ألو عثدن ححد بن إمساعيل الثخارهب ،اشر دار المتب العلحية بريوت.
خري بغداد ألو بمر أمحد بن علي اخلطيب الثغدادهب ،اشر دار المتاح العرو بريوت.
خري دمشق وذكر فضلها وتسحية من هلها من األماثل أو اجتاز بنواهيها من وارديها وأهلهوا ،ألو
القاسووم علووي بوون احلسوون بوون هثووة ن الشووافعي املعووروف اببوون عسوواكر ،قيووق عحوور بوون رامووة
العحروهب ،دار الفمر بريوت ،ط األوىل 1417هو.
فوة التحصوويل يف ذكوور روا املراسوويل ،لوو الوودين أو زرعووة أمحوود بون عثوودالرهيم بوون احلسووني العراقووي،
قيق عثدن اوار  ،ممتثة الرشد الرايض ،ط األوىل 1419هو.
الت وودوين يف أخث ووار ق ووزوين ،لعث وودالمرمي ب وون حح وود الرافع ووي الق ووزويين ،قي ووق عزي ووز ن العط وواردهب ،دار
المتب العلحية بريوت1408 ،هو.
ال يب وال هيب ألو القاسم إمساعيل بن ححد بن الفضل اجلوزهب األصثهاين املعروف بقووام السونة،
قيق أمين بن صام بن شعثان ،دار احلديث القاهر  ،ط األوىل 1414هو.
تقريب التهذيب لشهاح الدين أمحد بن علي بون همور العسوقالين ،قيوق ححود عواموة ،دار الرشويد
هلب ،ط الرابعة  1412هو.
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التنوير شرح اجلامي الصغري ،دحد بن إمساعيل بون صوالح بون ححود احلسوين ،األموري الصونعاين ،قيوق
ححد إسحا ححد إبراهيم ،الناشر :ممتثة دار السالم ،الرايض.
تووذيب الته ووذيب ألو الفض وول أمحوود ب وون عل ووي بوون هم وور العس ووقالين ،اش ور دار المت وواح اإلس ووالمي
القاهر  ،ط األوىل 1414هو.
ت ووذيب المح ووال يف أمس ووا الرج ووال ،جلح ووال ال وودين أو احلم وواج يوس ووف امل ووزهب ،قي ووق بش ووار ع و وواد
معروف ،موسسة الرسالة ،ط السادسة 1415هو.
اليقات بن شاهني = خري أمسا اليقات.
اليقات دحد بن هثان الثسل ،مصور عن الطثعة األوىل مبطثعة جملق دائور املعوارف العيحاايوة يودر
ابد الدكن اهلند ،موسسة المتب اليقافية.
جووامي بي ووان العل ووم وفض ووله ،ألو عح وور يوس ووف ب وون عث وود ال وور ،قي ووق أو األش ووثال ال ووزهريهب ،دار اب وون
اجلوزهب ،الدمام ،ط األوىل 1414هو.
اجلووامي ألخووال الووراوهب و داح السووامي ،ألو بموور أمحوود بوون علووي بوون اثبووا اخلطيووب ،قيووق ححوود
عماج اخلطيب ،موسسة الرسالة بريوت ،ط اليالية 1416هو.
احل ووديث الض ووعيف وهم ووم ا هتم وواج ب ووه ،لعث وود الم وورمي ب وون عث وود ن اخلض ووري ،ممتث ووة دار املنه وواج،
الرايض ،ط اليااية 1426هو.
هليو ووة األوليو ووا و ثقو ووات األصو ووفيا  ،ألو اعو وويم أمحو وود بو وون عثو وودن األصو ووفهاين ،دار الفمو وور بو ووريوت،
1416هو.
ذم المووالم وأهلووه ،ألو إمساعيوول عثوودن بوون ححوود األاصووارهب اهلووروهب ،قيووق عثوودالرمحن بوون عثوودالعزيز
الشثل ،ممتثة العلوم واحلمم املدينة املنور  ،ط األوىل 1416هو.
رسالة للعراقي يف الرد على الصغاين مطثوعة يف خر مسند الشهاح= مسند الشهاح.
سثل السالم ححد بن إمساعيل بن صالح بن ححد احلسين ،المحالين مث الصنعاين ،أبوو إبوراهيم ،عوز
الدين ،اشر دار احلديث.
الزه وود ،ألو داود س ووليحان ب وون األش ووعث السمس ووتاين ،قي ووق ض وويا احلس وون الس وولفي ،اش وور ال وودار
السلفية ،اهلند ،ط األوىل 1413هو.
الزه وود ألو عث وودن أمح وود ب وون حح وود ب وون هنث وول الش وويثاين ،قي ووق حح وود الس ووعيد بس وويوين ز ل ووول ،دار
المتاح العرو ،ط اليالية 1417هو.
الزهد لعثدن بن املثارك ،قيق هثيب الرمحن األعظحي ،دار المتب العلحية بريوت.
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الزه وود للحع وواى ب وون عح وران املوص وولي ،قي ووق ع ووامر هس وون ص وورهب ،الناش وور :دار الثش ووائر اإلس ووالمية،
بريوت ،ط األوىل 1420 ،هو.
الزهوود وصووفة الزاهوودين ألو سووعيد بوون األع وراو أمحوود بوون ححوود بوون زايد بوون بشوور بوون درهووم الثصوورهب
الصو ووويف ،قيو ووق جمو وودهب فتحو ووي السو وويد ،الناشو وور :دار الصو ووحابة لل و و اث – نطو ووا ،ط األوىل،
1408هو.
الزهد ،لوكيي بن اجلوراح ،قيوق عثودالرمحن عثوداجلثار الفريووائي ،ممتثوة الودار املدينوة املنوور  ،ط األوىل
1404هو.
سلسلة األهاديث الصحيحة وشي من فقهها وفوائدها ،دحد انصر الدين األلثواين ،ممتثوة املعوارف
الرايض.
سلسوولة األهاديووث الضووعيفة واملوضوووعة وأثرهووا السوويئ يف األمووة ،دحوود انصوور الوودين األلثوواين ،ممتثووة
املعارف الرايض.
السنة ألو بمر أمحد بن ححد بن هارون بن يزيود اخلوالل ،قيوق عطيوة بون عتيوق الزهوراين ،دار الرايوة
الرايض ،ط اليااية 1415هو.
السنن المرى ألو بمر أمحود بون احلسوني بون علوي الثيهقوي ،ويف ذيلوه اجلووهر النقوي لعوال الودين بون
علي بن عيحان املارديين الشهري اببن ال كحاين ،دار املعرفة بريوت 1413هو.
السوونن الموورى ألو عثوودالرمحن أمحوود بوون شووعيب النسووائي ،قيووق هسوون عثووداملنعم شوول  ،موسسووة
الرسالة ،ط األوىل 1422هو.
السوونن ألو داود سووليحان بوون األشووعث السمسووتاين ،إعووداد وتعليووق عووزت عثيوود دعوواس ،دار احلووديث
محص.
السنن ألو ححد عثدن بن عثدالرمحن الدارمي ،قيق السويد عثودن هاشوم ،اشور هوديث اكوادمي،
فيصل ابد ابكستان1404 ،هو.
س ووري أع ووالم الن ووثال لش ووحق ال وودين أو عث وودن ال ووذه  ،قي ووق ش ووعيب األرا ووووط و خو ورين ،موسس ووة
الرسالة ،ط العاشر 1414هو.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة ألو القاسم هثة ن بن احلسن بن منصور الاللموائي ،قيوق أمحود بون
سعد بن محدان الغامدهب ،دار يثة الرايض ،ط السادسة 1420هو.
شوورح الصوودور بشوورح هووال املوووتى والقثووور ،لعثوود الوورمحن بوون أو بموور ،جووالل الوودين السوويو ي ،قيووق
عثد اليد عحة هل  ،الناشر :دار املعرفة ،لثنان ،ط األوىل 1417هو.
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شووعب اإلميووان ألو بموور أمحوود بوون احلسووني الثيهقووي ،قيووق ححوود السووعيد بوون بسوويوين ز لووول ،دار
المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1410هو.
الصووحاح خج اللغووة وصووحاح العربيووة ،ألو اصوور إمساعيوول بوون محوواد اجلوووهرهب الفوواراو ،قيووق :أمحوود
عثد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للحاليني ،بريوت ،ط الرابعة 1407هو.
صوحيح ابوون هثوان ب تيووب ابوون بلثووان عووال الودين علووي بوون بلثووان الفارسووي ،قيووق شووعيب األراووووط،
موسسة الرسالة بريوت ،ط اليالية 1418هو صحيح ابن خزمية
صووفة النفووا وذم املنووافقني ،ألو بموور جعفوور بوون ححوود الف ورايو ،قيووق عصووام بوون مرعووي ،موسسووة
قر ثة مصر.
الضووعفا ألو جعفوور ححوود بوون عحوورو بوون موسووى بوون محوواد العقيلووي ،قيووق عثووداملعطي أمووني قلعمووي،
دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1404هو.
ضووعيف اجلووامي الصووغري وزايدتووه ،دحوود انصوور الوودين األلثوواين ،املمتووب اإلسووالمي ،ط الياليووة 1410ه و،
الطثعة :األوىل 1432 ،هو.
العلل الوارد يف األهاديوث النثويوة ،ألو احلسون علوي بون عحور الودارقطين ،قيوق حفووظ الورمحن زيون ن
السلفي ،دار يثة الرايض ،ط األوىل العلل املتناهية
الغرائووب امللتقط ووة موون مس ووند الفووردوس ،للح ووافظ ابوون هم وور العسووقالين ،،قيووق العوورو ال وودائز ،رس ووالة
ماجستري ري منشور  ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنور 1430-1429هو.
الفتوواوى الموورى ،لتقووي الوودين أو العثوواس أمحوود بوون عثوود احللوويم بوون عثوود السووالم بوون عثوود ن بوون أو
القاسم بن ححد ابن تيحية احلراين احلنثلوي الدمشوقي ،الناشور :دار المتوب العلحيوة ،ط األوىل،
1408هو.
فووتح املغيووث بشوورح ألفيووة احلووديث للعراقووي ،ألو عثوود ن ححوود ب وون عثوود الوورمحن الس ووخاوهب ،قيووق
عثد المرمي اخلضري وححد ل فهيد ،ممتثة دار املنهاج الرايض ،ط األوىل 1426هو.
الف ووردوس مب ووأثور اخلط وواح ،ألو ش ووماا ش ووريويه ب وون ش ووهردار ال ووديلحي ،قي ووق الس ووعيد ب وون بس وويوين
ز لول ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1406هو.
فضائل القر ن ،ألو العثاس جعفر بن ححد املستغفرهب ،قيق أمحد بن فارس السولوم ،دار األاصوار،
القاهر 1438 ،هو.
الفوائد ألو القاسم متام بن ححد الرازهب ،قيق محدهب بون عثداليود السولفي ،ممتثوة الرشود الورايض،
ط األوىل 1412هو.
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فيض القدير شرح اجلامي الصغري ،لعثدالر وف املناوهب ،توزيي دار إهيا السنة النثوية.
القصووا واملووذكرين ،جلحووال الوودين أو الفوورج عثوود الوورمحن بوون علووي بوون ححوود اجلوووزهب ،قيووق ححوود
لطفي الصثاغ ،الناشر :املمتب اإلسالمي ،بريوت ،ط اليااية 1409هو.
القضووا والقوودر ،ألمحوود بوون احلسووني بوون علووي بوون موسووى اخلسووروجردهب اخلراسوواين ،أو بموور الثيهقووي
قيق ححد بن عثد ن ل عامر ،الناشر :ممتثة العثيمان ،الرايض ط األوىل1421 ،هو.
الماشف يف معرفة من له رواية يف المتب الستة ألو عثدن ححود بون أمحود الوذه  ،موي هاشوية ابون
العمحي ،قيوق ححود عواموة وأمحود منور اخلطيوب ،شوركة دار القثلوة وموسسوة علووم القور ن ،ط
األوىل 1413هو.
المام وول يف ض ووعفا الرج ووال ألو أمح وود عث وودن ب وون ع وودهب اجلرج وواين ،قي ووق حي و خمت ووار و وزاوهب ،دار
الفمر ،ط اليالية 1409هو.
المت وواح املص وونف يف األهادي ووث واآلاثر ،ألو بم وور عث وودن ب وون حح وود ب وون أو ش وويثة ،قي ووق حح وود
عثدالسالم شاهني ،دار المتب العلحية بريوت ،ط األوىل 1416هو.
كشووف اخلفووا ومزيوول اإللثوواس عحووا اشووتهر موون األهاديووث علووى ألسوونة النوواس ،إلمساعيوول بوون ححوود
العملوين ،دار إهيا ال اث العرو بريوت ،ط اليااية 1352هو.
المفاية يف علم الرواية ،ألو بمر أمحد بن علي بن اثبا اخلطيب ،منشوورات املمتثوة العلحيوة ابملدينوة
املنور .
لسان العرح ،دحد بن كرم بن منظور ،دار صادر بريوت ،ط األوىل.
لسان امليزان ،ألو الفضل أمحد بن علي بن همر العسقالين ،دار الفمر بريوت ،ط األوىل 1408هو.
الالسووة وج وواهر العلووم ،ألو بموور أمحوود بوون مووروان بوون ححوود الوودينورهب املووالمي ،قيووق مشووهور هسوون
سلحان ،دار ابن هزم بريوت ،ط األوىل 1419هو.
الروهني من اددثني والضعفا وامل وكني ،دحد بن هثان بن أمحود الثسول ،قيوق ححوود إبوراهيم زايود،
دار املعرفة بريوت1412 ،هو.
جمحي الثحرين يف زوائود املعمحوني ،لنوور الودين اهلييحوي ،قيوق عثدالقودوس بون ححود اوذير ،اشور ممتثوة
الرشد الرايض ،ط اليااية 1415هو.
جمحوا الفتاوى لشي اإلسالم أمحود بون تيحيوة ،مجوي وترتيوب عثودالرمحن بون ححود بون قاسوم وابنوه ححود،
وزار الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعو واإلرشاد ابملحلمة العربية السعودية1416 ،هو.
خمتصوور املوموول يف الوورد إىل األموور األول ،ألو القاسووم شووهاح الوودين عثوود الوورمحن بوون إمساعيوول بون إب وراهيم
املقدس ووي الدمش ووقي املع ووروف أبو قي ووق ص ووالح ال وودين مقثووول أمح وود ،الناش وور :ممتث ووة الص ووحو
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اإلسالمية ،المويا  1403هو.
امل ووداوهب لعل وول اجل ووامي الص ووغري وش وورهي املن وواوهب ،ألمح وود ب وون حح وود ب وون الص ووديق ب وون أمح وود ،أو الف وويض
الغحارهب احلسين األزهرهب ،الناشر :دار المت  ،القاهر  ،ط األوىل1996 ،م.
امل وودخل للس وونن الم وورى ألو بم وور الثيهق ووي ،قي ووق حح وود ض وويا ال وورمحن األعظح ووي ،اش وور دار اخللف ووا
للمتاح اإلسالمي.
املراسيل ألو ححد عثدالرمحن بون أو هوامت ،بعنايوة شومر ن بون اعحوة ن قوجواين ،موسسوة الرسوالة ،ط
اليااية 1418هو.مستدرك احلاكم
املراسوويل ،ألو داود سووليحان بوون األشووعث السمسووتاين ،قيووق شووعيب األران وط ،موسسووة الرسووالة ،ط
اليااية 1418هو.
مسووند أو يعلووى أمحوود بوون علووي بوون املي و املوصوولي ،قيووق هسووني سووليم أسوود ،دار اليقافووة العربيووة ،ط
األ4وىل 1412هو.
مس ووند الش وواميني ألو القاس ووم س ووليحان ب وون أمح وود الطو وراين ،قي ووق مح وودهب عثدالي وود الس وولفي ،موسس ووة
الرسالة بريوت ،ط اليااية 1417هو.
مسووند الشووهاح ألو عثوودن ححوود بوون سووالمة القضوواعي ،قيووق محوودهب عثداليوود السوولفي ،موسسووة
الرسالة بريوت ،ط األوىل 1405هو.
املشو وويخة الثغداديو ووة ،ألو و وواهر أمحو وود بو وون ححو وود السو وولفي ،خمطو وووط منو ووه اسو ووخة مصو ووور يف قسو ووم
املخطو ات ابجلامعة اإلسالمية رقم (92ف) عن األصل ادفوظ مبمتثة األسمورايل.
مصنف ابن أو شيثة= المتاح املصنف.
املعم ووم األوس ووط ألو القاس ووم س ووليحان ب وون أمح وود الطو وراين ،قي ووق ووار ب وون ع وووض ن ب وون حح وود
وعثدادسن بن إبراهيم احلسيين ،منشورات دار احلرمني1415 ،هو.
املعمم الصغري ألو القاسم سليحان بن أمحد الطراين ،دار المتب العلحية بريوت.
املعمووم المثووري ألو القاسووم سووليحان بوون أمحوود الطوراين ،قيووق محوودهب عثداليوود السوولفي ،اشوور ممتثووة
الرشد الرايض ،ط اليااية.
املغين عن محل األسوفار يف ختوريج موا يف اإلهيوا مون األخثوار ،ألو الفضول زيون الودين عثودالرهيم بون
احلسني العراقي ،قيق أشرف بن عثداملقصود ،ممتثة رية الرايض ،ط األوىل 1415هو.
املقاصد احلسنة يف بيان كيري مون األهاديوث املشوتهر علوى األلسونة ،دحود بون عثودالرمحن السوخاوهب،
قيق ححد عيحان اخلشا ،اشر دار المتاح العرو بريوت ،ط اليااية 1414هو.
ممووارم األخووال ألو بموور عثوودن بوون ححوود بوون أو الوودايا ،قيووق ححوود عثوودالقادر أمحوود عطووا ،دار
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المتب العلحية بريوت1421 ،هو.
قيوق مشوهور بون هسون
املوافقات ،إلبراهيم بن موسى بن ححد اللخحي الغران ي الشهري ابلشا
ل سلحان ،الناشر :دار ابن عفان ،ط األوىل 1417هو.
مي وزان ا عتوودال يف اقوود الرجووال ،ألو عثوودن ححوود بوون أمحوود بوون عيحووان الووذه  ،قيووق علووي ححوود
الثماوهب ،دار الفمر.
ازهة النظر يف توضيح خنثة الفمور ،ألو الفضول أمحود بون علوي بون همور العسوقالين ،قيوق علوي بون
هسن بن علي بن عثداحلحيد ،دار ابن اجلوزهب ،ط اليااية 1416هو.
النما على كتاح ابن الصالح ،ألمحد بن علي بن همر العسوقالين ،قيوق ربيوي بون هوادهب عحوري،
اللق العلحي إهيا ال اث اإلسالمي اجلامعة اإلسالمية ،ط األوىل 1404هو.
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املستخلص
ىىعرا ميق ى
الكىىتعك عى مد اليىىعن أ ى اىم ميىىتا لالمكىى؛ ياة اإلسىىالمياةً يىىط اققى
ال خيفىىأ أ ا ا
اليظري يف أسعاق املال الدولياة خالل السىيعات القاليالىة املاةىيةق واىد اتتسىي أليىة لذىة يف ىة امل؛ الىة
مىىت ى اىعر املكىى؛ ية اإلسىىالميةً ولتياكىىا م ى ذلىىر أ رت ميىىة كعر ىىا اختال ىىا تيىىريا يف مشىى؛و ياتكا ب ى
األنظار الفقكياةق وما زال تع اى؛ لتريىري مىت املشىتالت الىج إتىاز د م اىد مىت اليرىط واليظى؛ً ى ا
اتر اقىىا الذىى؛ الى اةئ أمنشىىل مىىت أ الىىهق و تىىع اليىىداا الى اةئ ىىعل او الالايىىع د السىىيدات ال؛بعاىاىة
ومت ةا املي الا ا ت ت؛ة التتابة يف "دشىتاالت قكيىة متعالاقىة لكىتعك اإلسىالمياة اراسىة قكيىة
ييقية"ً دث؛ا لالمشكد اليرريي العانق ولالمالياة اإلسالمياة الأ الع ه اخلاصق واد ا ت ىة الدراسىة
األول الش ىىيكات املتعالاق ىىة ملالتياىىة الك ىىعرااة لتد ىىعلق وش ىىيكة ىىداول
ش ىىامالة لريالث ىىة ميا ىىط املير ىىط ا
التعكىىد بش ى؛ا
الكىىتعك املشىىتمالة الىىأ اليقىىعا والىىداع امليرىىط الريىىا ةىىما رأا املىىال م ى العا ىىدق و ا
أدعل الكتعك بقيمتكا االمسياة امليرط الريالىط ييقىات دىتعك د ىارة العى ملىت كىاق ومىا ت اىميه مىت
شيكة بي الع ا والعيية وانتكي مت خالل ة امليا ط د مجالة مت اليتا اق ألاكا
الكىتعك
الكىتعك اإلسىالمياة بى اليظ؛ااىة والت ييىاق وأ ا يتالىة ىدا مىت ا
 )1أ ا ياك احن؛ا ا ىا ؛ا يف ا
ىرتكا مىت اليا ياىة الشى؛ ياةق
تم بشتالياة العقعاً بذ؛
التعدا د عاز الىر ا
ا
الكىتعك أو د ا
اد ا ا
او م؛ا اة لالمقادد املعتربة ش؛ ا
 )2ي ى ا أ ا متمىىت اخلالىىا يف ذلىىرق واألدىىا ال ى اةئ تفى اى؛ّ يىىه بقياىىة املال ظىىات الشىى؛ ياةً املذىىاالة يف
حماتىاة السىيدات ال؛بعااىةق وحماولىىة تييفكىاق ودرىاا عىارز شىى؛ ياة تعا ىا وخكىا ي السىيدات و يا ا ىىاً
ىىارا الفت ىىع ق وعالف ىىة املع ىىااري الش ىى؛ ياةق وا ى؛ارات اجمل ىىام الفقكياىىة
اىىا اأا يف بال ىىا األ ي ىىا د
الكاارة يف شأهنا
الكىىتعك ىىت مسىىار ا الشىى؛ يً لعى اىا أب؛ز ىىا نشىىأة
 )3اا ىىأ أ ا يىىاك عامىىا أخىى؛ اأات د احن ى؛اع ا
الكىىتعك يف بيلىىة ااتكىىااااة بىىري دسىىالمياةق يىىط ىىيمت التعامىىا يكىىا بسىىع؛ الفا ىىدةق و ىىا مقت ىىيات
ا
املؤسسات املالياة العاملياة ودمال ا ا يف يىن آليات وسياسات مالية حمداةً ربم شاشىتكا و ؛ تكىا أمىان
ا
د كار األزمات املالية املتتالية
التالم ى ىىات املفتا ي ى ىىة الك ى ىىتعك االس ى ىىالمية -املك ى ىى؛ ية اإلس ى ىىالمية -التمعا ى ىىا اإلس ى ىىالمي -الس ى ىىيدات
االستريماراة شيكات الكتعك
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Abstract

Sukuk, or Sharia-based bonds, are clearly the most important product of Islamic banking.
Sukuk have achieved outstanding presence on the international monetary markets in the past
few years. They have gained further importance at this stage of development in Islamic banking.
Yet sukuk have raised controversy among jurisprudents (fuqaha’) and still face many problems
that require further scrutiny and investigation so that their goals can be achieved and so that they
can provide an alternative to usurious bonds.
It is important therefore to study Islamic sukuk, their applications and the
jurisprudential suspicions about their position in Sharia, with a view to enriching the
literature on Islamic banking.
Conclusions researched are:
First: the question of nominal ownership of assets and of trading sukuk that contain
money and debts
Second: guaranteeing capital with the returns and the pledge to buy sukuk at the
price of their nominal value.
Third: applications of sukuk by leasing out objects to the party that purchased it with
the problem of sale with option to repurchase and the problem of sale by sample.
The study has reached the following conclusions:
1- There is a clear deviation in the application of Islamic sukuk. The structuring of
some sukuk has focused on the formal correctness of contracts in order to
sanction those sukuk regardless of the goals of the Sharia.
2- The origin of the deviation and the rest of the observations made on the
legitimacy of the sukuk lies in the attempt to emulate usurious bonds and to find
sharia-based interpretations that would agree with the properties of bonds and
their advantages.
Which has led in most cases to contradictory fatwas and violation of Sharia criteria
and the decisions of jurisprudential academies on bonds.
3- It became clear that other factors have led to deviation in the application of
sukuk, most important among which is the emergence of sukuk in non-Islamic
communities where interest controls the process of trading in sukuk according
to the norms of international monetary institutions and their impositions of
specific mechanisms and policies in contrast with their vulnerability in the face
of repeated financial crises.
Keywords: Islamic sukuk, Islamic finance, Islamic banking, Islamic funding,
investment bonds.
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املقدمة
احلمد هللق والكالة والسالن الأ رسعل هللا وآله ودريه ومت واال ق وبعد
الكتعك اإلسالمياة مت أ ام األاوات لتركيا التمعااق سىعا أتىا ذلىر الىأ مسىتع
تع اد ا
الشىى؛تات أن األ ى؛ااً بىىا و ى الىىأ مسىىتع احلتعمىىاتق و ىىي سرياىىا احلالقىىة األسىى؛ّ ىىعا يف سىىعق
التمعاى ىىا اإلس ى ىىالمي( ً)1ولتى ىىت يف مقاب ى ىىا م ى ىىا اققتى ىىه س ى ىىعق رأا امل ى ىىال اإلسى ىىالمياة م ى ىىت دد ى ىىدارات
لالكتعكق وتةلر ال ف؛ة اهلا الة يف اعر ا واتتسا كا لالسىعق املالياىةً ادال أ ا يتالىة بعىت ميتيىات
الكىىتعك  -حبتىىم حماولتكىىا االسىىتفااة مىىت اهليتالىىة التقاليداىاىة لالسىىيداتق وحماولىىة إقيىىا الفعا ىىد
ىىة ا
االاتكااااة نفسكا -ا ا م الحن؛اع ىت ميىااا الشى؛اعة اإلسىالمياةق وحماتا ىا لالميتيىات العةىعياة
املتالياسة ل؛
املكمىةً
وال ا
شر أ ا ياك ادة عالفات واعى و قى يف الت ييقىات العمالياىة هلىة األااة املالياىة ا
التكعر لد القا م الأ التيفيةق واد اتع ميشىؤ ا
اد اتع ميشؤ ا القكعر يف الفكمق وةعف ا
()2
الكتعك والتعاما هبا
التسا ا و دن االلت ان أل تانق والش؛وطق وال عابط امليظامة إلددار ا
وم ىىت ىىةا املي ال ىىا ىىا ت الفت ىى؛ة لالتتاب ىىة يف أ ى اىم املبالف ىىات الش ىى؛ ياة املتعالاق ىىة بت ييق ىىات
الكتعك والشيكات املتعالاقة هبا
ا
أوّ ًال :مشكلة البحث:

الكتعك تذري ا مىت امليتيىات املالياىة اإلسىالمياةق نشىأت يف بيلىة
تمت مشتالة اليرط يف أ ا ا
ااتكىااااة ربعاىاىةً يىىط تىىع امليتيىات التقاليداىاىة أدىىعال لالميتيىىات اإلسىالمياةً ىاىا اأا يف تريىىري مىىت
( )1تىىا أاا سىىعق الكىىتعك يىىدا خىىالل العىىان 2017ق دذ ودىىال ايمىىة دمجىىار ددىىدارات الكىىتعك د 80
هنااة سيتمرب املاةيق والسيا يف ذلر اإلددارات التيرية الج شكد ا أسعاق اول جمالى
ماليار اوالر
التعىىاو اخلالييىىيق والىىج مىىت تىىا أب؛ز ىىا ايىىان املمالتىىة الع؛بيىىة السىىععااة دىىدار دىىتعك بقيمىىة  9ماليىىارات
اوالرق ىىع األت ىىرب الىىأ اإلة ىىالقق دةىىا ة د بع ىىت اإلدىىدارات الك ىىذرية يف األس ىعاق ا الي ىىةق واىىد تان ى
عاع ى ى ى ى وتال ى ى ى ىىة "س ى ى ى ىىتاندرا آن ى ى ى ىىد ب ى ى ى ىىعرز" لالتك ى ى ى ىىييفات اال تماني ى ى ى ىىةق بال ى ى ى ىىع ي ى ى ى ىىم دد ى ى ى ىىدارات الس ى ى ى ىىيدات
اإلسىىالمية" الكىىتعك"ق امليىىاق خىىالل العىىان  2017ب ى  70و 80ماليىىار اوالرق واال ى العتالىىة يف ق؛ا ى؛
داطق دنه بعد أاا اعئ يف العان املاةيق إناه مت بري العاةأ ما دذا تا سعق الكتعك العاملية ميتت أ
سيا أاا متت؛را يف  2018؛ادة الييا االاتكائق ايبق  05ااسمرب 2017
الكتعك اإلسالمياة 275-274
( )2الش؛اف (مح ة)ق ةماانت ا
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األ ي ىىا د أ ات ىىع املي ىىتا اإلس ىىالمي خالي ىىا م ىىت قيقت ىىه الش ىى؛ ياةق ود ت ىىا ا ىىد أخ ىىة الك ىىعرة
الش؛ ياة
ثانيًا :أهميّة البحث:
الكتعك مت خالل
أتيت ألياة اليرط يف واا ا
الكىىتعك بعدىىفكا أااة اس ىتريمارااة وا ىىدة الىىأ املسىىتع االاتكىىاائق تمىىا شىىري د ذلىىر
 )1ألياىىة ا
نسية اع يم املعامالت مت سية د أخ؛
 )2اخ ىىتالع و ك ىىات اليظ ىى؛ م ىىت اليا ي ىىة الش ىى؛ ياةق و ىىارا الفت ىىاو بش ىىأ بع ىىت الت ييق ىىات
لالكتعك
ا
لالكىىتعكً مىىت أ ىىا دش ى نظىىان مىىار ىىاملي داىىد اعامىىه
 )3ةىى؛ورة فعيىىا ااانىىا املقادىىدئ ا
إقيا التيمية الشامالةق والعدل واملساواة ب مجي الفلات اال تما ياة
ثالثًا :أهدافُ البحثِ:

اكدع ةا اليرط د
الكتعك اإلسالمياة
 )4دب؛از ااانا اليظ؛ئ واملقاددئ ال اةئ اام اليه ا
الكتعك اإلسالمياةق ومد احلا ة دليكا
 )5بيا ما ياة ا
الكتعك وخكا ككا
 )6التشف ت أنعاّ ا
رابعًا :أسباب اختيار البحث:

)1
)2

ا ا الختيار ةا اليرط َّدةم أمعرق ميكا
الكتعكق ب
ارا معااف
املبتك يف جمال املالياة اإلسالمياة بشأ قيقة دسالمياة ا
ا
مؤااد هلاً تعهنا اليداا الش؛ ي لالسيدات ال؛بعااةق ورا ت هلا وا امكا لكعرااة
الكىىتعك املي ىىي ة لق ى؛ارات اجملمعياىىة واملعىىااري الشىى؛ ياة يف إقيىىا اهلىىدع امليشىىعا مىىت
ألياىىة ا
التمعاا اإلسالميق و ع ال؛بط ب التمعاا واهلدع امل؛اا اسىتبدان التمعاىا أل الىه أئ الى؛بط
ب التد اقات اليقدااة وامليااالت االاتكااااة احلقيقياة بعيدا ت احليىا ال؛بعااىةق الى اةئ مىت شىأنه
اؤس ليظان مار املي داد
أ ا
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خامسًا :الدّراساتُ السَّابقةُ:
الكتعك د اسم
يقسم الدراسات الج ياول
ا

الكتعك بشتا ان
األول الدراسات الج ياول
ا
القسم ا
" )1دىىتعك التمعاىىا واالس ىتريمار الىىج كىىدر ا شىى؛تات املسىىالة"ق لالىىدتتعر كىىان يفىىي معسىىأق
و ي رسالة اتتعرا  /امعة القا ؛ةق ياول يكا اليا ط دىتعك االسىتريمار مىت يىط ع؛افكىاق
وخكا ككاق واأل تان املميا ة هلاق واآل ر املرت ية الأ دددار ا
وواةأ مت يعا الدراسىة أهنىا اادى؛ة الىأ دىتعك االسىتريمار الىج كىدر ا شى؛تات املسىالة
الكىتعكق سىعا الىج كىدر ا شى؛تات املسىالةق
قطق يف
أييت ةا اليرىط ليشىما مجيى أنىعاّ ا
أو الج كدر ا الييعك واملكارع
"الكىىتعك الىىج كىىدر ا شىى؛تات املسىىالة يف اليظىىان السىىععائ والفقىىه اإلسىىالمي"ق مىىد امىىد
)2
ا
ي ىىد هللاق و ىىع حب ىىط تميال ىىي لدر ىىة املا س ىىتريق امع ىىة اإلم ىىانق ي ىىاول ي ىىه اليا ىىط ع؛ا ىىف
الك ىىتعك ال ىىج مك ىىدر ا ش ىى؛تة املس ىىالةق تم ىىا ي ىىاول الس ىىيدات م ىىت ي ىىط ع؛افك ىىاق وأنعا ك ىىاق
وخكا ككا

يف
)3

)4
)5

مت

وواةىىأ مىىت يىعا الدراسىىة تعهنىىا اادىى؛ة الىىأ الكىىتعك الىىج مكىىدر ا شىى؛تات املسىىالة قىىطق
الكتعك
أييت ةا اليرط ليشما مجي أنعاّ ا
"الكىىتعك (السىىيدات) االس ىتريمارااة"ق لالىىدتتعر يىىد السىىتار أبىىع بىىدةق و ىىع حبىىط مق ى ادن جملم ى
ا
الفقىىه اإلسىىالميق الىىدورة الس ىىابعة شىى؛ةق و ى اى؛ق يىىه اليا ىىط د ع؛اىىف االس ىتريمار وأ دا ىىه
الكتعك عتكى؛اً
الكتعك وبيا خكا ككاق واد ا داريه ت ا
وةعاب ه الش؛ ياةق و ع؛اف ا
الكتعك
يط مل ات ا؛ق د تريري مت األ تان املتعالاقة هباق ومل اةت؛ أنعاّ ا
الكتعك
القسم الريا مؤلافات يف أنعاّ حماداة مت ا
"دتعك اإل ارة اراسة قكياة أتديالياة ييقياىة"ق حلامىد بىت سى بىت حممىد الىي مىريةق حبىط
مق ادن لييا ار ة املا ستري مت املعكد العار لالق ا يف اسم الفقه املقار
"دتعك امل؛احبة اراسة قكياة أتديالياة ييقياة"ق لرتتي بت يد الع ا اهلعمياق حبىط مقى ادن لييىا
ار ة املا ستري مت املعكد العار لالق ا يف اسم الفقه املقار
الكتعكً لتيكما خيتالفا يه
و ةا اليرريا ود تاان اتافقا م حبريي يف التالن العان ت ا
كة أدا املعةعّق وة؛اقة ال ؛حق والذااة ميه
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سادسًا :منهجُ البحثِ:

ِ
اليرط الأ اليَّرع التار
ا ميكيي يف
التراليالي املقار َ يف ؛ اآلرا واملسا ا الفقكية املتعالاقة
امليكا االستق؛ا َّي
تمدت
 )1ا
َّ
م
َ
لكتعكق واد ر ع يف ذلر د املكاار األديالة يف الفقه اإلسالميق وعتالف امل؛ا
ا
اليرط مستع يا مجي عانا املشتا
اتع
العالمياة واليررييةً
م
 )2ا يع امليكا العدفي التفسريئ يف بيا معا اآلايت الق؛آنياة واأل اااط الييعااة
تما ا يع يف ةا اليرط مجالة مت اال ؛ا ات
ِ
ىاز د دا ىىاح كىىعا؛ا اايقىاق وإ؛اى مى؛ حمى اىا اليى اّ يكىىا ايىىا بيىىا تمكىىاً
ىعا؛ املسىىألة الىىج إتى م
 )3كى م
ليت أ امل؛اا ميكا
 )4ىى؛ م اآلرا ِ يف املسىىا ا سىىا االاا ىىات الفقكيىىةق ونسىىية تى اىا رأئ د اا الىىه مىىت أد ىىراا
املةا ا
 )5؛ م أالاِة األاعالق م بيا و ه ال اِداللة ميكا تالاما اات أ األم؛ ذلرق ودا؛اا امليااشة اليكا
 )6بيا م ما عدال م د ر رانه مت اآلرا ق م بيا سيا الرت يأ
ِ
اا األ اااط مت مكاار اق إ تىا احلىداط يف
السعر العاراةق وخت؛ م
ذت؛ أراان اآلايتق وأمسا ا
 )7م
الكىىرير  -أو يف أ ىىدلا -اتتفي ى م لع ى و دليىىهً ودالا خ؛ تىىه مىىت تتىىا السىىيتق واملسىىانيدق
واآل رق ميييا آرا املر اِدث يف ار ته
م
اليرط خباسة ت ام مت مالبكا لالمعةعّق وأ ام ما امت مت نتا ا
َ
 )8ختم م
ىتفاا ميكىاق واملسىتعا م هبىا يف تتابى ِة اليرىط و كى؛ا
 )9ةايا اليرط بفك؛ا لالمكاار وامل؛ا املس م
لالمعةع ات
سابعًا :خطة البحث:
ىىا ىىةا اليرىىط يف مقدمىىةق وثالثىىة ميا ىىطق وخاسىىةق وذااالى تى َّىا ذلىىر بفك؛سى ق أ ىدلا
لالمكاار وامل؛ا ق والريا لالمعةع ات
املقدمة و يكا ألية اليرىطق وأ دا ىهق وأسىياا اختيىار ق والدراسىات السىابقة واملىيكاق وخ ىة
اليرط
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متهيد:
األول الشيكات املتعالاقة ملالتياة الكعرااة لتدعلق وشىيكة ىداول الكىتعك املشىتمالة
امليرط ا
الأ اليقعا والداع ق و يه مخسة م الا
األول الكتعك القا مة الأ األدعلق والكتعك املد عمة أبدعل
امل الا ا
حما التكتير مت ة؛ع محالة الكتعك
امل الا الريا املالتياة الكعرااة لتدعل ا
متقعمة ش؛ ا
امل الا الريالط كعر بعت الكتعك القا مة الأ أدعل بري ا
حما التكتير
امل الا ال؛اب االت اإلخفاق وبةور الشر عل قيقة املالتياة لتدعل ا
امل الا اخلام الكتعك الج شتما مع عاا ا الأ نقعا أو ااع ق وشيكة داوهلا
التعكد بش؛ا أدعل الكىتعك بقيمتكىا االمسياىة ق
امليرط الريا ةما رأا املال م العا دق و ا
و يه مخسة م الا
التعكد بش؛ا أدعل الكتعك بقيمتكا االمسياة
األول ةما رأا املال مت خالل ا
امل الا ا
امل الا الريا ةما ا د اورئ حم ادا الأ الكتعك
امل الا الريالط يازل محالة الكتعك اما زاا ىت نسىية معيايىة مىت الىدخا لالمىدا؛ الىأ سىييا
احلا
امل الا ال؛ابى التى ان مىدا؛ الكىتعك اى؛ا محالىة الكىتعك يف ىال نقىي الى؛بأ الفعالىي ىت
العا د املتعا عزاعه
امل الا اخلام ربط العا د مبؤ اش؛ سع؛ الفا دة
امليرط الريالىط ييقىات دىتعك د ىارة العى ملىت كىاق ومىا ت اىميه مىت شىيكة بيى الع ىا
وبي العييةق و يه مخسة م الا
األول شىىيكة العييىىة يف امليفعىىة يف دىىتعك د ىىارة الع ى ملىىت كىىا د ىىارة بىىري ميتكيىىة
امل الىىا ا
لتمالير
امل ال ىىا الري ىىا ش ىىيكة العيي ىىة يف امليفع ىىة يف د ىىتعك د ىىارة الع ى ى مل ىىت ك ىىا د ىىارة ميتكي ىىة
لتمالير
امل الا الريالط شيكة بي الع ا يف دتعك د ارة الع ملت كا د ارة ميتكية لتمالير
امل الا ال؛اب دتعك د ارة الع ملت كا (ما خ؛ز مت اليد و اا دليه كع لذع)
امل الا اخلام الكعرااة يف العقعا "العربة يف العقعا ملقادد واملعا ال أللفاظ وامليا "
اخلاسة واد ذت؛ت يكا أ ام اليتا ا الج عدالا دليكا
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أمحد هللا – عا  -الأ اليد واخلتانق وأسأله أ رعا حبريي ةا خالكا
وختاما إ ا م
را العامل ق ودالاأ هللا وسالام
لع كه الت؛ميق ان عا لعامة املسالم ق وذخ؛ا ر اعن الداتق واحلمد هلل ا
الأ نييايا حممد وآله ودريه أمجع
سكيد
الكتعك اإلسالمياة
اأوال ع؛اف ا
الكر لذة التتاا الةئ اتتا يف املعامالت واألاارا؛ق أو وثيقة مبال أو حنع ق أو عذز
ا
م يعّ الأ شتا مع استعماله املعاّ يف أ د املكارع لتم؛ بك؛ع امليالغ ا ؛ر به مت اليقدق
ر ِ
اكق مريا حب؛ وحبعر وأحب؛ وحبارق و ع املتتعا الةئ ات امت اقا أو
د ٌّ
ود َت ٌ
د مت ٌ
عك وأ م
ومجعه م
()1
ماال وحنع
ومىىت معانيىىهق وثيقىىة ا ىرتاع مبىىال مقيىىع ق أو وثيق ىة ت ىىمت دثيىىات ىىا س ىعا تىىا مىىاال أو
بىىري ق( )2واعىىرب هبىىا ىىت العراىىة املاليىىة الىىج ريي ى قىىا لكىىا يكا يف مالتيىىة شىىا عة ألدىىا أو أدىىعلق
وميكا التكتير أئ إعاا األدعل د دتعك وة؛ كا لاليي
ومىىت معىىا الكىىتعك ال؛اىىاّ متت ىىعا يكىىا أ يىىات ال عىىان ميك ىىا مىىا ات ىىع بعمىىا ت ىىأرزاق
الق اة والعمال وميكا ما اتع بذري ما تالع ا أل ا احلا ةق( )3وتالاكا سمأ دتعك
واد ى ى ال ا ا؛ تكى ىىا يلى ىىة ا اسى ىىية وامل؛ا عى ىىة لالمؤسسى ىىات املالياى ىىة اإلسى ىىالمياة أب اهنى ىىا "و ى ىىا
متس ىىاواة القيم ىىة سرياىىا كك ىىا ش ىىا عة يف مالتيا ىىة أ ي ىىا ق أو مي ىىا ق أو خ ىىدماتق أو يف مع ىىعاات
مش ى ىى؛وّ مع ى ى ا ق أو نش ى ىىاط اس ى ىتريمارئ خ ى ىىاصق وذل ى ىىر بع ى ىىد إك ى ىىيا ايم ى ىىة الك ى ىىتعكق واف ى ىىا ا
()4
االتتتااق وبد استبدامكا يما أددرت مت أ اله"
نكىىه "رىىعز أ كىىدر
واىىد ورا يف املعيىىار الشىى؛ ي راىىم ( )17الكىىاار ىىت نف ى اهليلىىة مىىا ا
متعسى ةق أو ةعاالىىةق ل ىعابط الشىى؛ ياةق واىىد كىىدر او إداىىد أ ىىاق
الكىىتعك آل ىىال اكىىريةق أو ا
()5
الكتعك الأ أساسه"
وذلر حبسا ةييعة العقد ال اةئ كدر ا
( )1ابت ميظعرق لسا الع؛اق مااة (دتر)  457/10ال؛ازئ (حممد بت أيب بت؛)ق عتار الكراحق مااة
(دتر)  177الفيعميق املكياح امليري 345/1
( )2اوابه (أش؛ع حممد)ق الكتعك اإلسالمية ب اليظ؛اة والت ييا 9
( )3ابت يد الربق امليتقأ ش؛ح املعةأ 411/3
( )4املعااري الش؛ ياةق يلة ا اسية وامل؛ا عة لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة 238
( )5م؛ سابا 243
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و ا؛ كا جمم الفقه اإلسالمي يف اور ه التاسعة ش؛ أب اهنا "و ا أو شكااات مالياىة متسىاوااة
القيم ىىةق سرياىىا كك ىىا ش ىىا عة يف مالتيا ىىة مع ىىعاات (أ ي ىىا ق أو مي ىىا ق أو ق ىىعقق أو خال ىىيط م ىىت
ىيتم دنشىىاال ا مىىت كىىيالة االتتتىىااق و كىىدر و ىىا
األ يىىا وامليىىا واليقىىعا والىىداع ) اا مىىة عىىال أو سى ا
()1
قد ش؛ ي وأتخة أ تامه"
ىيي الىىأ
وات اىىأ مىىت خىىالل التعى؛اف السىىابق ق أ ا ع؛اىىف جممى الفقىىه اإلسىىالمي بتمياى لى ا
السىىالمق واملشىىارتةق وحنع ىىاق وبيىىا
اشىرتاط أ كىىدر ا
الكىىتعك و ىىا قىىد شىى؛ يق تىىاليي ق واإل ىىارةق و ا
اليه أتخة أ تامه
تما أ ا ع؛اىف يلىة ا اسىية وامل؛ا عىة لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةق اتمياى بييىا ثالثىة أمىعر
الكر الكاار اوهناق و ي الأ بااة تيرية مت األلياةق وبياهنا يف ما االي
اتم ا تيار ا
ال ا
 )1إكىىيا ايمىىة الكىىر أل ا املقكىىعا لتكىىتير( )2أ اتىىع أااة لتركىىيا املىىال ال ىى؛ورئ إل ىىاز
نشاط مع ا ق وال اتم ذلر دالا بعد إكيا القيمةق وبدوهنا كع وراة اراة ت م معهنا
الكر ال ارتاا اليه املقكعا ميهق
 )2افا ا االتتتاا ألناه ما مل اقفا ا االتتتااق إ ا
ا
الكتعكق وال ب اد مت إكيا
دذ القيمة ا اداة لالمش؛وّ أو اليشاط ا
معز ة لتساوئ الأ دا ا
اؤائ احلال
الكتعكق إ مل كا ذلر مل كا امل العاق واد ا
امليالغ امل العا بيي مجي ا
الكتعكق ورامبا د دلذا االتتتاا يف الة دن التم اتت مت بيعكاق دةا ة د
د أتثا؛ ايمة ا
أ اهنا وا االتتتاا ال تمتا خبادياة التداول وال ميتت اإل ااة مت كيالتكا يما أ ادت له
( )1جمم الفقه اإلسالميق الدورة التاسعة ش؛ إلمارات الع؛بياة املتاردةق دمارة الشاراةق ا؛ار رام 178
()19/4ق بتاراخ  5-1مجاا األو ان  1430ى املعا ا  30-26أ ؛اا 2009ن
( )2د ا مالية دددار الكتعك اإلسالمية سمأ لتكتيرق و ع إعاا املع عاات العييية أو امليا د دتعك
در
اابالة لالتداولق وذلر مت خالل بعت ال عابط الش؛ ية الج قعن الأ أساا مالتية املستريم؛ ألدعل ٌ
اخال ميريا ا د الكرق و ياك آليات ش؛ ية لتع ري الترعط (احلمااة واألما ) لالعميا او ال ما املميعّ
ش؛ ا يف املشارتاتق و ي شيه مالية التعراا دالا أ ا الفقكا أودعا ختيار سمية التكتير بداال
ملك الأ التعرااق وذلر أل ا تالمة التكتير مشتقة مت تالمة الكتعك و ي سريا اليداا اإلسالمي لتالمة
السيدات الج عين ةمييا التعاما أبااة مالية اا مة الأ الداع والفا دة ا ؛مةق تما أ ا التعراا يف الفت؛
املار التقاليدئ اا م بكفة أساسية الأ الداع ق مت خالل إعاا الر الداع د أوراق مالية اابالة لالتداول
يف األسعاق املاليةق و ع ما ايكأ يه الش؛ّ يف التياال حممد داحل ( تأ ال؛محت الي)ق "اور الكتعك
اإلسالمية يف سعاا املش؛و ات التيمعاة"  2اي قيي(سام؛ مظك؛)ق ديا ة التمعاا يف املكارع
واملؤسسات املالية اإلسالمية 439

- 292 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

إعل
 )3بد استبدامكا يما أددرت مت أ اله و ةا ع ما ا
ادل الأ أ ا كيالة ا
الكتعك اد ا
د استريمار قيقي اؤا الكا لالتداولق دذ اونه ال رعز داوهلا دالا مبريالكاق و ياا اليكا ش؛وط
إعل د استريمار قيقيق أدير سرياا
قد الك؛عق ا
ألهنا ما زال نقعااق إذا ما ا
()1
ككا شا عة يف مالتياة ما أ ادت لهق ييعز داوهلا ييلة
الكتعك أب اهنا "أوراق مالياة متساواة القيمةق حم اداة امل ادة بالياق اابالة
نع؛ع ا
و اليهق اليا أ ا
سيتم
لالتداولق د مكا أدعل مكممةق سرياا ككا شا عة يف مالتياة مع عاات اا مة عالق أو ا
دنشاال ا مت كيالة اتتتاا كدر و ا قد ش؛ ي وأتخة أ تامهق و ستبدن يما أددرت مت
()2
أ اله الأ أساا اا دة «الذيم لذ؛ن»"
نيا أنعاّ الكتعك اإلسالمياة:
الك ى ىىتعك اإلس ى ىىالمياة بتعى ى ى ادا د ى ىىيغ التمعا ى ىىاق وا ى ىىد ذت ى ىى؛ت يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة
تي ى ى اىعّ ا
()3
المؤسسات املالياة اإلسالمياة مثانية أنعاّق و ي
ل ا
اأوال دتعك اإل ارة و ي "دتعك ذات ايمة متساواة يد دددار اق وال قيا التي ةق
وميتت داوهلا ل ؛ق التياراةق و ي سريا ككا شا عة يف مالتية أ يا مؤ ؛ةق أو مالتية ميا
()4
أو خدمات مت معييةق أو معدع ة يف الةمة"
اتم دددار اق لتركيا رأا مال السالمق
نيا دتعك السالم و ي و ا متساوااة القيمة ا
()5
و كيأ سالعة السالم العتة حلمالة الكتعك
اتم دددار ا الستبدان كيالة
لريا دتعك االستكياّ و ي و ا متساواة القيمة ا
()6
االتتتاا يكا يف كيي سالعةق واكيأ املكيعّ العتا حلمالة الكتعك
( )1الش؛اف (مح ة)ق "ةماانت الكتعك اإلسالمياة" 270-269
الكر) مت العا يات واأل يا بقدر ما أيخة
( )2املقكعا مت اا دة الذيم لذ؛نق ع إميا املستريم؛ ( اما ا
إماله لالمباة؛ واخلسا ؛
مت املي ات واحلقعقق كع
ا
استرا نكييه مت األر ح نظري ا
( )3املعيار الش؛ ي رام ()17ق بيد242-240 5/1/5
( )4و ىىةا التع؛اىىف اىىربز خكىىا ي دىىتعك اإل ىىارةق و ىىي سىىاوئ ايمتكىىا االمسيىىة يىىد اإلدىىدارق و ىىدن ااباليتكىىا
كى ادرق وتعهنىىا اابالىىة لالتىىداول انظىى؛ ا؛ومىىي (محيىىد)ق دىىيا ة الكىىتعك اإلسىىالمياة وااى
لالتي ىىة يف معا كىىة املم َ
وآ اقق وراة مق ادمة يف املالتقأ الدور الريالط عل املالياة اإلسالميةق دفاا ق  17-16عا 2014ن 4
( )5ييىىد (حممىىد سىىامي)ق الىىدور التمىىعاالي لالمكىىارع اإلسىىالمياة (التمعاىىا لكىىتعك) ا؛بىىة مىىالي ايق جمالىىة العالىىعن
االاتكااااةق اجملالد 10ق العدا38ق 2015ن 113
( )6العي ئ (سععا)ق الكتعك اإلسالميةق ةعاب كا و ييقا ا املعاد؛ة 91
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رابعا دتعك امل؛احبة و ي و ا متساواة القيمةق كدر لتمعاا ش؛ا سالعة امل؛احبةق و كيأ
()1
سالعة امل؛احبة العتة حلمالة الكتعك
ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
خامسىا دىىتعك املشىىارتة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
دنشا مش؛وّق أو عا؛ مش؛وّ اا مق أو سعاا نشاط الأ أساا قىد مىت قىعا املشىارتةق واكىيأ
الكىىتعك يف ىىدوا ككىىكمق و ىىدار دىىتعك املشىىارتة
املشىى؛وّ أو مع ىىعاات اليشىىاط مالتىىا حلمالىىة ا
الأ أساا الش؛تةق أو الأ أساا امل اربةق أو الأ أساا العتالة الستريمار
و يقسم دتعك املشارتة د ثالثة أنعاّ ر يسياة
 )1دىتعك الشىى؛تة و ىىي و ىا مشىىارتة سرياىىا مشى؛و ات أو أنشى ة ىىدار الىأ أسىىاا الشىى؛تة بتعيى
()2
أ د الش؛تا أو بري م إلاار ا
 )2دتعك امل اربة و ي و ا مشارتة سرياا مش؛و ات أو أنش ة دار الأ أساا امل ىاربة بتعيى
()3
م ارا مت الش؛تا أو بري م إلاار ا
 )3دىىتعك العتالىىة الس ىتريمار و ىىي و ىىا مشىىارتة سرياىىا مشىى؛و ات أو أنش ى ة ىىدار الىىأ أسىىاا
العتالة الستريمار بتعي وتيا ت محالة الكتعك إلارا ا
ىتم دد ىىدار ا الس ىىتبدان ك ىىيالة
سااس ىىا د ىىتعك امل ار ىىة و ىىي و ىىا متس ىىاواة القيم ىىة ا ى ا
كىة يف ا كىعل و ىا
االتتتاا يكا يف سعاا مش؛وّ الأ أساا امل ار ةق واكيأ حلمالىة الكىتعك ا
()4
ما ادا العقد
ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
سىىابعا دىىتعك املسىىاااة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
الكىىتعك
سىىقي أشىىيار مريمىى؛ةق واإلنفىىاق اليكىىا ور ااتكىىا الىىأ أسىىاا قىىد املسىىاااةق واكىىيأ حلمالىىة ا
()5
كة مت الريم؛ة و ا ما ادا العقد
ا
( )1امل؛ السابا 71
( )2الع ى؛ايب (مك ى فأ)ق اور الكىىتعك اإلسىىالمياة يف سعاىىا االاتكىىااق جمالىىة اليشىىا ؛ االاتكىىااااةق اجملالىىد الريالىىطق
العدا1ق مارا 2017ن 70
الكىتعك اإلسىالمياة يف التيميىة االاتكىاااة (اراسىة الىة)ق جمالىة اراسىات العالىعن
( )3حممد الل (احليي ي)ق اور ا
اإلااراةق اجملالد 42ق العدا2ق 2015ن 556-555
الكتعك اإلسالمياة يف ا ىم ا ىاّ العاىف اإلسىالميق وراىة مىا مق ادمىة يف املىؤس؛
( )4الدما (زايا الل)ق اور ا
اإلسالمي ت اعان األوااع وداار اق واا و العاتق  22-20أتتعب؛ 2009ن 10
( )5شى؛ايق (ر يىىا)ق أسىعاق األوراق املاليىىة بى داىىدات التعراىىا التقاليىىدئ و العىىات التكىىتير اإلسىىالميق وراىىة =
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ىتم ددىىدار ا السىىتبدان كىىيالتكا يف
ميىىا دىىتعك املذارسىىة و ىىي و ىىا متسىىاواة القيمىىة اى ا
ب؛ا أشيار و يما ات الايه ةا الذ؛ا مت أ مال ونفقات الأ أسىاا قىد املذارسىةق واكىيأ حلمالىة
()1
كة يف األر والذ؛ا
الكتعك ا
ا

= ما مق ادمة يف املالتقأ العةين امليظم مل؛ت ااامعي أم العقىال احلىاز معسىأ أق أمخىعكق بتاميذسى ق -9
 10أ ؛اا 2013ن 13
( )1العي ئ (سععا)ق الكتعك اإلسالميةق ةعاب كا و ييقا ا املعاد؛ة 174
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املبحث األوّل :الشبهات املتعلّقة بامللكيّة الصوريّة لألصول ،وشبهة تداول الصكوك املشتملة
على النقود والديون
ك ىىة ش ىىا عة يف أ ي ىىا ق أو
الك ىىتعك ىىت الس ىىيداتً تعهن ىىا سرياىىا ا
ال خيف ىىأ أ ا أ ى اىم م ىىا ميياى ى ا
ميا ق أو خدماتق أو نقعاق أو ااع ق أو م اا ميكاً و اليه إ ا إ اقىا ىة املالتياىة بت اىا مقت ىيا ا
مىىت الذىىيم والذىى؛نق وانتفىىا مىىا اتعىىار م ى إ اققكىىا مىىت مظىىا ؛ الكىىعرااة ومسا ىىا مىىت األلياىىة مبتىىا ً
لترقيا مقكد الش؛اعة يف ثيات األمعال
ىر يف تعهنىا رياالىة لالمالتياىةق تمىا اىرب
الكتعك الىج اش ا
بري أناه ك؛ت يف اآلونة األخرية بعت ا
()1
الكىىتعك املع ىىعاة يف السىىعق ال عت ى
ىىت ذلىىر حممىىد قىىي ريمىىا ق و ي ى ا أ ا باليياىىة ياتىىا ا
الكىىتعك هلىىة األدىىعلق ىىةا د انىىا كىىعر دىىتعك شىىتما مع عاا ىىا الىىأ
قيقىىة مالتياىىة محالىىة ا
نسية تيرية مت اليقعا أو الداع ةمت و ا عتالطق مى مىا اتتيفىه مىت املؤاخىةات الشى؛ ياة خبكىعص
داوهلا
الكىىتعك هلىىة األدىىعلق مىىا بيايىىه ى ادة قكىىا
ولعى اىا أ ى اىم مىىا اقىىدح يف التمالاىىر احلقيقىىي حلمالىىة ا
معاد؛ات و ري مت مال ظات شى؛ ياة يف ىةا اجملىالً يىط ذتى؛وا ى ادة مال ظىات شى؛ ياة تعالاىا
ىربأ مىىت د ىىازة
إل ى؛ا ات الكىىعرااة يف دبى؛ان العقىىعاق مىىت ذلىىر أ ا الشىىيخ يىىد هللا بىىت سىىاليما املييى ى ا
دىىتعك م ىىار اليرى؛اتً بعدىىفكا ييقىىا لكىىيغ السىىيدات مىىت يىىط العااى ق ود اختالفى يكىىا مىىت
()2
يط الشتا
لكىىتعك اخلسيسىىةً
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل ا
تمىىا ودىىف حممىىد أنى بىىت مكى فأ ال راىىا ا
الكىتعك لىريمت األدىاليً اىا كمىه
التعكىد ىااة شى؛ا األدىعل مىت محالىة ا
دذ ذت؛ أ ا املشىتالة تمىت يف ا
()3
الكىتعكق اىا
ذوو الشأ ويف مقدمتكم "وتاالت التكىييف اال تمىا " الىأ أناىه ةىما لى؛أا مىال محالىة ا
املت؛مة5 2010
( )1ا
الكتعك تأااة إلاارة السيعلةق الدورة العش؛و جملم الفقه اإلسالمي امليعقد يف م اتة ا
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريراق ندوة الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 375-374
( )2امليي ( يد هللا)ق ا
( )3قىىعن وتىىاالت التكىىييف اال تمىىا بتقيىىيم املبىىاة؛ املتعالاقىىة دىىدارات الىىداتق سىعا لالشىى؛تات أو احلتعمىىاتق
مؤش؛ لاليىدارة اال تمانياىة الىج ييىين
وادر ا الأ الع ا بتسداد عا د الدات واألاساط املرتاية اليهق و ع أ ام ا
اليكا التكييفات مت ايا ة العتاالتق واع ىد ى ادة وتىاالت لالتكىييف اال تمىا ىعل العىاملً لتىت يىاك
ثىىالر شىى؛تات أم؛اتيىىة تىىرب معتم ىىدةق و ىىي "سىىتاندرا آنىىد ب ىىعرز"ق و"مىىعاا "ق و" يىىت " وتالىىة األني ىىا
التعاتيىةق وتىىاالت التكىىييف العامليىىة بعىد األزمىىة املاليىىة بى اليىدا ا وأسىاليا العمىىا ااداىىدةق 2013/6/8ق =

- 296 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

اقالا العقد د ا؛ معثاا بقيمة األدعلق و كيأ ال اياة املش؛وةة اليه ر

()1

املطلب األوّل :الصكوك القائمة على األصول ،والصكوك املدعومة بأصول:
و قىىا لتع؛اىىف وتالىىة مىىعاا ")2("Moody’sق والعتالىىة املالي اىاىة لالتكىىييف"
()3
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعلق ىىي الىىج اتمتاى يكىىا املسىتريم؛و بىىد م األدىىعل
 ً "Malaysiaىىإ ا ا
حم اىا العقىد وةىىماهناق وال قيىا ال؛ ىىعّ الىأ املكى ِىدر( )4يف الىة التعرياىى؛ً ذلىر أ ا األدىىعل حم اىا العقىىد
مش ى اتا امل؛ ى الع يىىد لال ى؛بأ واإلةفىىا ق ويف م الىىة عريىى؛ املكى ِ
السىىداا أو د سىىار ً ىىإ ا محالىىة
ت
ى
ر
ىد
ا
ا
م
الكتعك متاهنم السي ؛ة الأ األدعلق واسرتااا ما ا عىع مىت ايمىة األدىعلً و اليىه ىإهنم اعى ادو
ا
أ ىىا ىىاال م ىىت ال ىىدا ي ب ىىري امل ىىمعن ق وم ىىت الَّ ىىإ ا ا ى ى ادا الع ي ىىد ملب ىىاة؛ اال تم ىىا ىىع أاا
األدعل ونع ياتكا اال تمانياة
الكىىتعك( )5بشى؛ا كا
اتعكىىد ميشى ا
الكىىتعك الىىج ا
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعلق كىىي ا
و اأمىىا ا
مىت املكى ِىدر يىد الىىعل األ ىاق أو لرتاةىىي يف أ ىا مي اتىى؛ بقيمىة اتافقىىا اليكىاق ىىي باليىا مسىىاواة
م

Rating Agency

= اسرت ع بتاراخ  1439/6/25مت معا
الكىتعك
( )1عقيا ا حممد أن بت مكى فأ ال راىا الىأ حبىط " قىعمي نقىدئ لالق ىااي الشى؛ ياة املتعالاقىة مبالتياىة ا
القا مىىة الىىأ األدىىعل"ق لالىىدتتعر س ىىعيد حممىىد بىىع ؛اوةق والىىدتتعر أش ىى؛ع و ىىدئ اسىىعايق نىىدوة الك ىىتعك
اإلسالمياة 2010ن 3
انظ؛ سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارةق ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن  215وما بعد ا
عتكة يف اراسة اادارة املالياة لالش؛تات األم؛اتياة و كييفكا مت يط متانتكا املالياةق
( )2معاا
مؤسسة أم؛اتياة ا
ا
ايظ؛ املؤس؛ الدور ال؛اب ااا ات ااتكاااة امليةق "األزمة االاتكاااة العاملية مت ميظىعر دسىالمي" امعىة
التعا  -تالية العالعن اإلااراة  -يف الفىرتة مىت  16-15ااسىمرب 2010نق أ ا /بالعىعز بىت الىي ق أ /مىدا
أمحد 8
املؤسسات املالياة ا الياة والعاملياة امل؛ السابا 8
أتسس سية 1990نق و ي ا
عتكة بتكييف ا
( )3ا
الكىتعك تيىا خىاص ميفكىا ()Special Purpose Vehicleق ام الىا اليىه اختكىارا ()SPVق اشىرتئ
( )4مكدر ا
الك ىىتعكق وا ىىد عكا لالميش ى ةال ىىا التمعا ىىا ق ىىعا االستك ىىياّ
األد ىىعل ألم ىعال ال ىىج اتال اقا ىىا م ىىت محال ىىة ا
و ييقا ه املعاد؛ة ا راسة مقدمة لييا ار ة املا ستريق امعة احلاز خل ؛ق اا ا ؛ق أش؛ع اليكىا أ /دىاحل
الكاحليق69 2008-2007
الكتعك ع املالر األدالي لتدعل العييياةق الةئ ا؛با يف احلكعل الأ سعااق و تاز باليا د
( )5ميش ا
االستم؛ار يف استعمال األدعل نفسكا الش؛تات ذات الذ؛ اخلاص  spvيف الكتعكق ا /يد اليارئ
مشعاق دريفة السييا األرانيةق 2015/8/5
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/
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ى اىا ال ىىأ األد ىىعلق ودا ىىا
الداخالياىىةق أو مىىت خىىالل
ىااة شى؛ا األدىعلً الىت

أئ
لالقيم ىىة االمسيا ىىة لالك ى ا
ىرق ويف ىىة احلال ىىة ال ات ىىع حلمال ىىة ا
الك ىىتعك ا
اعتمىىدو تاليىىا الىىأ املي ِشى و دار ىىه املالياىىة يف الىىد ق ادمىىا مىىت خىىالل مىعارا
م
ادر ه الأ د ااة التمعااً و اليىه ىإذا مل اسىت املي ِشى الع ىا لت اما ىه
م ()1
أئ اا ي
اتع محالة ا
الكتعك يف معاف ف يالي الأ ا
تما أددر جمال اخلدمات املالياة اإلسالمياة ان 2009ن معيىاراق يىاول يىه تفااىة رأا املىال
()2
الكتعك
الكتعكق ميياىيا الف؛ق ب نع مت ا
ليسية د يتالة ا
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعل و قت ىىي الترعاىىا التامىىا لالمالتياىىة القانعنياىىة ليسىىية د األدىىعل
 )1ا
أئ خسىىا ؛ يف الىىة د ىىالع أئ
رمىىا مىىالتع ا
حمى اىا العقىىدً وارتاىىا الىىأ ذلىىر أ ات ا
الكىىتعك ا
اخنفا يف ايمة املع عااتق تما تر ادا عا د مالتيكا الأ أساا املشارتة يف ال؛بأ واخلسىارة
حما العقد
يف االستريمار املتمرياا يف الر األدعل ا
الكىىتعك او مالتياتكىىا
الكىتعك القا مىىة الىىأ األدىعل و قت ىىي انتقىىال ميفعىىة األدىعل حلمالىىة ا
 )2ا
السىىدااق ادمىىا لالميش ى ىىت ة؛اىىا الع ىىد لش ى؛ا ق أو
التامالىىةق وال؛ ىىعّ يف الىىة التبالاىىف ىىت ا
املك ِدر ت ة؛اا ةما سداا املستر اقاتق ولي الأ األدعل
م
ىتم
ى
ك
ا
ىا
ى
م
بيي
حق
األر
ىا
ى
ي
إق
يف
ىعل
ى
د
األ
ة
ىا
ى
ف
بت
ىتم
ى
ىعل
ى
د
أل
ىة
ى
م
ع
املد
ىتعك
ى
الك
ىإ
ى
ىهً
ى
ي
ال
و
ا
ا
ا
ا
ِ
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل لتفىىا ة املالياىىة لالمكىىدر أو امليش ى وادر ىىه الىىأ
الكىىتعك يف ا
محالىىة ا
م
()3
السداا
ا
الك ىىتعك و ييقا ىىا العمالياىىةق و س ىىا اس ىىتق؛ا الي ىىا ري س ىىعيد ب ىىع ؛اوةق
و ليظىى؛ د واا ى ا
وأشىى؛ع اسىىعاي لقا ىىدة الييىىاانت املسىىتقاة مىىت جمال ى اخلىىدمات املالياىىة اإلسىىالمياةق الكىىاار يف أوت
م
الكىىتعك املد عمىىة ألدىىعل تافىىا وروح الشى؛اعة اإلسىىالمياة ومياا كىىا
2009نق و الىىأ الىى؛بم مىىت أ ا ا
لالكىتعك القا مىة
العامة واعا د ا التالياةً بىري أ اهنىا مل تيىاوز ( )11ددىدارا مقارنىة بىى( )560ددىدارا ا
الكى ى ىىتعك املد عمى ى ىىة ألدى ى ىىعل ال تيى ى ىىاوز  %2مى ى ىىت جمم ى ى ىعّ
الى ى ىىأ األدى ى ىىعلق و ى ى ىىع مى ى ىىا اعى ى ىىين أ ا ا
( )1بى ى ىىع ؛اوة (سى ى ىىعيد حممى ى ىىد) واسى ى ىىعاي (أشى ى ىى؛ع و ى ى ىىدئ)ق قى ى ىىعمي نقى ى ىىدئ لالق ى ى ىىااي الشى ى ىى؛ ياة املتعالاقى ى ىىة مبالتياى ى ىىة
الكتعك 113
ا
( )2املعيار رام  7بيد 10ق نقال ت بع ؛اوة (سعيد حممد) واسعاي (أش؛ع و دئ)ق م؛ سابا 111
( )3ب ى ىىع ؛اوة (س ى ىىعيد حمم ى ىىد)ق واس ى ىىعاي (أش ى ىى؛ع و ى ىىدئ)ق ق ى ىىعمي نق ى ىىدئ لالق ى ىىااي الش ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ىىة مبالتيا ى ىىة
الكتعك 112
ا

- 298 -

()1

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

اإلددارات
أتسسى ادال اليياىة لالمت الايىات الكىعرااة
واحلاصل اظك؛ أ ا ا
الكتعك القا مة الأ األدعل ما ا
لالعقىىد يف الش ى؛اعة اإلسىىالمياةق الىىج مىىت ألاكىىا إداىىد أدىىا اقىىعن اليىىه العقىىدق او أ يتقىىا يكىىا
ىيي الىىأ أ ا األ يىىا وامليىىا ر ىىع
املالتياىىة احلقيقياىىة لتدىىعل حمى اىا التكىىتيرق معظىىم ا
الكىىتعك ى ا
ىر تىاز د ةىما بيى
ىرً اىا رعىا امىا الك ا
ل ما العا ىد ورأا املىال أئ القيمىة االمسياىة لالك ا
الكىىتعك مىىت اِيىىا املي ِشى ق و ىىع مىىا رعالكىىا قىىرتا مىىت
دى اتهق واتىىع ذلىىر ىىت ة؛اىىا الع ىىد بشى؛ا ا
م
معىن السيدات التقاليدااة
املطلب الثاني :امللكيّة الصوريّة لألصول حملّ التصكيك من طرف محلة الصّكوك:
ميتت مج املال ظات الش؛ ياة املتعالاقة بكعرااة بي أدعل التكتير حلاماليكاق يما االي
الكتعك مبع ا اانع أو ؛ع
حما التكتير أدعال بري اابالة أل مسالر مت محالة ا
 )1أ اتع ا
اارئق تاألدعل السيااااة لالدولةق مريا امل اراتق وميا الربملا وجمال العزرا ق وآ ر اليفطق
()2
و قعق االمتياز ليعت الش؛تات احلتعمياة أو شيه احلتعمياة
الكىتعك أبةىعاع ايمتكىا السىعاياةق تىأ اتىع
الكتعك يىد بيعكىا حلمالىة ا
اتم قعمي أدعل ا
 )2أ ا
الكىتعك ك اى؛ كم
الكتعك مبا ة ألفً حبيط اتعى اةر الىأ محالىة ا
األدا ايمته ألفق يمياّ حلمالة ا
الكىىتعكق تمىىا أ ا قىىعمي األدىىا مبقىىدار يىىم التمعاىىا
يىىهق ادال مىىت خىىالل التاعامىىا مى مكىىدر ا
امل؛بعا يهق اليا الأ أ ا األدا بري مقكعاق ودا ىا م عىا ذراعىة لتراليىا القى؛ الى اةئ ا؛بىا
ِ
الكىتعك()3ق اقىعل ابىت القىيم -رمحىه هللا -يف ىةا السىياق "دا ىا
املمكدر يف احلكعل اليه سم ا
ط ملىىت اكىد بىىه ر الف ىىا
مشى؛ّ الييى ملىت لىىه بى؛ يف ساليىىر الىريمت وسالاىىر السىالعةق ومل اشىى؛ّ اى ا
()4
أو اليسا ق وال ب؛ له يف الريمتق وال يف املريامتق وال يف السالعةق ودا ا ب؛ةكما ال؛ "
 )3أالا فيىىد الكىىيابة القانعنياىىة ليشىى؛ة اإلدىىدار و قىىعا الىىأ نقىا قيقىىي ملالتياىىة األدىىعل د محالىىة
الكىىتعك وال لىىعتيالكم
الكىىتعك الىىأ أنىاىه لىىي حلمالىىة ا
ىيي بعىىت نشى؛ات ددىىدار ا
ا
الكىىتعكً دذ ى ا
( )1امل؛ السابا 113
الكتعك اإلسالمياة رالاة مقاددااة 31
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكتعك وةماان ا 87
( )3مرية ( امد ست)ق مالتياة محالة ا
( )4د الن املعاع 186/3
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)4

)5

)6

)7

أبئ شىىتا
أئ مىىت مع ىعاات ا
الكىتعكق أو التك اى؛ع يكىا ا
أئ اىا يف بيى ا
إى أئ ى؛ع -اِ
يي بعىىت نشى؛ات ددىىدار
آخىى؛ ادال و قىىا ا
لتعكىىد الشى؛ا  -أئ د ىىااة الييى الىىأ املمكىىدر -تمىىا ى ا
ِ
الكىىتعك قىىعق األدىىعل وميا عكىىاق ال أنىاىه نقىىا هلىىم
الكىىتعك الىىأ أ ا املمكىىدر دا ىىا ّ حلمالىىة ا
ا
()1
مالتياىىة األدىىعل نفسىىكا ق ومىىت أمريالىىة ىىةا التيكىىيي مىىا ىىا يف نشىى؛ة ىى؛ دىىتعك املشىىارتة
الك ىىتعك احل ى اىا يف التيفي ىىة ال ىىأ األد ىىعل حم ى اىا
ملك ىى؛ع أيب ىى :اإلس ىىالمي "ال ميال ىىر محال ىىة ا
اال تما ق وأ ا قعاكم يرك؛ يف التيفية ة اد بير أبىع  :اإلسىالميق مىت خىالل دل امىه بشى؛ا
()2
ِ
حما الش؛اتة بيا الأ ش؛وط وثيقة الع د لش؛ا "
نكيا الش؛ار املمكدر يف األدعل ا
ىيا املي ِشى التيىارئ ومي انياتىه العمعمياىةق و ىع مىت اليا ياىة القانعنياىىة
د ا األدىعل مل مإىةع مىت س ا
م
اليا الأ استم؛ار مالتياة ة األدعل مت اِيا املي ِش ً واعين ةا أناه مت اليا ية القانعنياىة ويف
م
()3
الكتعك القا مة الأ األدعل م بقياة الدا ي
الة د السهق اتساو ال ادا يع مت محالة ا
نكى شى؛وط وأ تىان بعىت نشى؛ات
استيدال أدىعل دىتعك اإل ىارة أثيىا مى ادة اإلدىدارً يىط ا
الكىتعك
دددار دتعك العيا املؤ ا ؛ة الأ أ ا لالمكدر-وو قا لتقدا؛ امل الا -أثيىا سى؛اي مى ادة ا
احل ى اىا املال ى ن يف سالاىىر األد ىىعل املمالعت ىىة حلمال ىىة الك ىىتعكق ود ىىا كم أد ىىعال أخ ىى؛ اثال ىىةً و الي ىىه
واتعكىد املكى ِدر سىتليار العى اليداالىة مبريىا شى؛وط
سيتم سخ قد اإل ارة يف العى املسىتيدلةق ا
ا
م
()4
الكتعك لتدعل هبةا اال تيار دعراي
العقد السابا وأ تامه وأ ؛ هً و ةا رعا مالتياة محالة ا
ىيي الىىأ ىىدن أ قياىىة
الييى م ى شىى؛ط التىىأ ريق ومىىا ات ى اىميه مىىت شىىيكة بيى الع ىىا وبيى العييىىةق والى ا
الكىتعك يف التك اى؛ع يف العى املىؤ ا ؛ة يف ىال دخفىاق املسىتأ ؛ يف سىداا اإلرىارات و سىخ
محالة ا
()5
قد اإل ارةق وااتكار أ اقيتكم يف اإلرارات
ال اع ىىد اال تكىىاا العا ىىاق أو العيااىىة العا يىىة اىىدو االاتكىىااااة لالمشىى؛وّ و قىىدا؛ات عا ىىد ً
ني الأ الفا دة التق؛ايياىة لالععا ىدق و ىي ىااة مىا عتمىد الىأ "الالييىعر" يف قىدا؛ اليسىيةق
ودا ا يه ا
ِ
ِ
اكتمىىع بىهق و ىىةا األمى؛ اعىىين
وال اسىأل محالىة ا
الكىىتعك املميشى أو املمكىىدر ىت املشىى؛وّ أساسىا وال ا

الكتعك وةماان ا 103
( )1مرية ( امد ست)ق مالتياة محالة ا
( )2بع ؛اوة(سى ى ىىعيد حمم ى ى ىىد)ق واس ى ى ىىعاي (أش ى ى ىى؛ع و ى ى ىىدئ)ق قى ى ىىعمي نق ى ى ىىدئ لالق ى ى ىىااي الش ى ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ى ىىة مبالتياى ى ىىة
الكتعك 117
ا
( )3امل؛ السابا 117
( )4مرية ( امد ست)ق امل؛ السابا 88
الكتعك اإلسالمياة رالاة مقاددااة 31
( )5مشعا ( يد اليارئ)ق ا
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الكىىتعكً و ىىع مىىا
أ ا املعامالىىة عتمىىد الىىأ الع ىىد لش ى؛ا ق م ىىا ا دليىىه ال ى؛بأ الىىدورئ أئ عا ىىد ا
()1
لالميش أو املك ِدر بري جمد
رعا اليرط ت دو املش؛وّ بدل امل؛ت املار م
م

املطلب الثالث :ظهور بعض الصّكوك القائمة على أصول غري متقوّمة شرعًا:
الكىتعك
حما التكتير اتع يف بعت األ يا بىري متق اىعن شى؛ اق مريىا ا
دةا ة ملا سياق إ ا ا
الىىج أدىىدر ا "سىىابر" (اإلدىىدار الريالىىط)ق اىىال امىىد مىىرية يف شىىأهنا د ا مىىا ت ىه "سىىابر" الىىأ
ىأ بيعىىه واملعاوةىىة اليىىهق ودا ىىا ىىع يف
محالىىة ا
الكىىتعك لىىي ييىىا وال ميفعىىةً بىىا وال قىىا معيىىعاي اكى ا
املتركىىالة م ىىت
ىترا ل ىى"سابر"ق
قيقىىة األمىى؛ بي ى ا ى مىىت اإلا ى؛ااات اليقدااىىة املسىىتقيالياة الىىج ستسى ا
ا
نشىاةكا يف سىعاا ميتيىىات الشى؛تات التابعىىة هلىاً و اليىىه ىامليي دا ىا ىىع نقىد آ ىىاق أو ميتىت القىىعل
استرا لى"سابر" مبع ا قعا التسعاا مى
احلا يف احلكعل الأ اليقد اآل ا ال اةئ
ا
أب ا امليي ع ا
الكىتعك -لىي ييىاق وال ميفعىةق
ش؛تا ا التابعةق و الأ اال تمال تاليكماً إ ا املييى -أو مىا سرياالىه ا
ىر حمى اى؛نق ال رىىعز ش ى؛اال وال داولىىهق
ىأ املعاوةىىة اليىىه وبيعىىهً و اليىىه كىىةا الكى ا
وال قىىا معيىىعاي كى ا
كيتالىة دىتعك "سىىابر" دا ىا ىىي دىيذة م؛اتيىة مىىت مجالىة مىىت العقىعا وااللت امىات الكىىعرااة املف؛بىة مىىت
()2
التعدا د الق؛ ب اياة
حمتعا اق بري املقكعاة لةا اً با مقكعا ا ا
و ل؛ عّ د اإلددار الريالط مت دتعك "سابر"ً ىد أ ا شى؛تة "سىابر" القاب ىةق أب؛مى
ا فااياىىات بييكىىا وب ى أرب ى شىى؛ة شىى؛تة مىىت الشىى؛تات التابعىىة هلىىا يف السىىععاااةق مريىىا شىى؛تة احلداىىدق
وش؛تة ابت رشدق وش؛تة سا تعق وش؛تة ددعق و تعا "سىابر" مبقت ىأ ىة اال فااياىات مسىؤولياة
األنش ة التسعاقياة و مالياات بي ميتيات ة الش؛تات التابعىة بشىتا ر ىي ق مقابىا رسىعن سىعاا
إتسىىا نسىىية ملعااىىة مىىت سىىع؛ املييعىىاتق وختتالىىف ىىة اليسىىية مىىت ا فااياىىة ألخىى؛ ق ومبع ىىا ىىة
()3
اال فااياتً أديأ اا التسعاا امتيازا اتما لش؛تة "سابر"
الكىتعك مقابىا مخسىة ماليىىارات
وبيىا اليىه اامى شى؛تة "سىىابر" بييى ىةا االمتيىاز د محالىىة ا
رايل سى ى ى ىىععائق بعاس ى ى ى ى ة ددى ى ى ىىدار دى ى ى ىىتعك مل ى ى ى ى ادة ش ى ى ى ى؛ات امى ى ى ىىاق يى ى ى ىىدأ مى ى ى ىىت اتراى ى ى ىىخ اإلبى ى ى ىىالق
( )1ب ى ىىع ؛اوة (س ى ىىعيد حمم ى ىىد)ق واس ى ىىعاي (أش ى ىى؛ع و ى ىىدئ)ق ق ى ىىعمي نق ى ىىدئ لالق ى ىىااي الش ى ىى؛ ياة املتعالاق ى ىىة مبالتيا ى ىىة
الكتعك 118
ا
( )2مرية ( امد ست)ق دتعك احلقعق املعيعااة 189
( )3امل؛ السابا 190
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الك ى ىىتعك ش ى ىى؛تة "س ى ىىابر" لالقي ى ىىان
2008/05/15ق و يتك ى ىىي يف 2028/05/15ق الا وات ى ىىا محال ى ىىة ا
بعمالياات التسىعااق وبيى ميتيىات الشى؛تات التابعىة لىى"سابر" مقابىا كىعهلا الىأ  %1مىت الععا ىد
الكتعكق الا امى "سىابر" املتي اقىأ مىت ىة ال؛سىعن  -بعىد خكىم
الج أدير اآل مت اا محالة ا
الكتعك اس اىمأ "اال تيىاةي"ق و ىع جم اى؛ا ايىد حماسى :ا ىرتئ
 -%1يف ساا ا رتاةي سم محالة ا
الكتعكق ىد ميىه "سىابر" يف ت اىا ثالثىة أشىك؛
لد "سابر"ق ولي سا بيتيا مستقال حلمالة ا
ا ىىد الكىىتعكق الى اةئ ميريىاىا مؤ اشىى؛ سىىع؛ الفا ىىدة بى الييىىعك السىىععاااة ملى ادة ثالثىىة أشىىك؛ ()SIBORق
()1
زا د ( )48نق ة أساا ()%0.48
ويف هنااى ىىة اخلم ى ى سى ىىيعات األو عى ىى؛ "سى ىىابر" الى ىىأ محالى ىىة الكى ىىتعك ربيتكى ىىا يف ش ى ى؛ا
الك ىىتعك بى ىريمت اس ىىاوئ  %90م ىىت ايمتك ىىا االمسيا ىىةق مى ى الت امك ىىا يف العاى ى نفس ىىه أب ىىد م ىىت
ا
الكر االمسياةق و ىع مىا امس اىمأ مليالىغ اإلةىايف
الكتعك  %10مت ايمة
ا
احلساا اال تياةي حلمالة ا
ىرتا تامىىا أدىىا اايىىه
ال ى اةئ اىىد يف هنااىىة تى اىا مخ ى سىىيعاتً وبىىةلر اتىىع امىىا الكى ا
ىر اىىد اسى ا
ىر) يف هناا ىىة اخلمى ى س ىىيعات األو ق إلة ىىا ة د األر ح ربى ى
( %100م ىىت القيم ىىة االمسيا ىىة لالك ى ا
الكىىتعك الىىأ ذلىىر ىى؛ اليي ى وأةفل ى
السىىيعااة الىىج سىىيا وأ اسىىتالمكاق ىىإذا وا ىىا أباليياىىة محالىىة ا
استم؛ت خلم سيعات أخ؛ ق يتىع مثىت الشى؛ا سىا التى ان املك ِىدر ييلىة ميرياىا
ا
الكتعكً ودالا ا
م
ىر يف هنااىة
 %60مت القيمة االمسياة
لالكر يف هنااة السية العاش؛ةق و %30مت القيمىة االمسياىة لالك ا
ا
ىر مخى سىيعاتً ألناىه بعىد ىةا التىاراخ
السية اخلامسة ش؛ةً واشري ىةا د أ ا املى ادة احلقيقياىة لالك ا
ىر) تر ى اد أابق و ىىع م ىىا ال ميت ىىت أ اقي ىىا ب ىىه
س ىىيفقد  %30م ىىت ايم ىىة ااي ىىه (القيمىىة االمسياىىة لالك ى ا
()2
الكتعك أو السيدات
مستريم؛ يف ا
ِ
عكىدا ال ر عىة يىه
عكىد ا
ومت أ ام ما ا يف يتالة ةا اإلددار الت ان املمكدر "سىابر"ق و ا
الكىىتعك يىىد واىىعّ جممع ىىة مىىت
الكىىتعك أو بع ىىكاق اىىت ا؛بىىا يف اليي ى مىىت محالىىة ا
بش ى؛ا مجي ى ا
()3
احلاالت ال ار ة املسماة حباالت اإلخفاقق وميكا
م
الكىىتعك ىىت القىىدر
ىة
ى
ال
مح
ىأ
ى
ال
ّ
ىعز
ى
مل
ا
بأ
؛
ى
ل
ا
ىي
ى
ق
ن
أو
ةق
ىيعا
ى
س
ى
ب
؛
ال
ىة
ى
ا
ر
الدو
ح
األر
ىىدن ا ى
ا
ا
ا
ا
ىعزّ ميىىه ىىت
ىعزّ تى اىا مخ ى سىىيعاتق أو نقىىي املى ا
املتافىىا اليىىهق أو ىىدن ا ى امليالىىغ اإلةىىايف ال ى اةئ اى ا
القدر املتافا اليه ( %10مت القيمة االمسياة)
( )1امل؛ السابا 201-200
( )2مرية ( امد ست)ق دتعك احلقعق املعيعااة 201
( )3امل؛ السابا 203
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ِ
ألئ اا ىت تىىا ق
ألئ مداعنياىىة وا يىىة اليىىه يف اتراىىخ اسىىترقااكا ا
ىىدن سىىداا املمكىىدر "سىىابر" ا
أتخ؛ املك ِدر يف سداا ا تياوز ( )175ماليع رايل سععائ
ش؛ا ة أ تع ة املداعنياة الج
ا م
د سار املك ِدرق أو ددور تم ا ا ي حبالاه و كفياته
م
ىرق
ى
ك
ال
ىة
ى
م
اي
ىا
ى
م
تا
ىأ
ى
ال
ىا
ى
ك
سير
ىر
ى
ك
ال
ىا
ى
م
ا
أ
ىاق
ى
أا
ىيالت
ى
ك
التف
ىة
ى
يف
و ىاىا ىىا
ا
ا
ا
أئ مىت ىىاالت اإلخفىاق خىىالل
إلةىا ة د الى؛بأ الىدورئ ال؛بعىي املس ا
ىتراق وذلىىر يف ىال واىىعّ ا
ىر يىد ذلىرق و ىةا اىا اىد م
ىر مىت "سىابر" شى؛ا الك ا
اخلم سىيعات األو ق وةالىا امىا الك ا
الكىتعك ال اعىدو أ اتىع نقىدا آ ىالق أو اىا احلكىعل الىأ اليقىد اآل ىا
القعل أب ا ما سريااله ىة ا
()1
التعدا د الق؛ ب اياة
الكتعك تا مقكعا ا ا
مقابا نقد ا اً ومت الا إ ا يتالة ة ا
املطلب الرابع :حاالت اإلخفاق وبذور الشك حول حقيقة امللكيّة لألصول حملّ التصكيك:
الكىتعك حلاماليكىاً مىا
اا ا اد األمى؛ عقيىداق واىد م بىةور الش ا
ىر ىعل قيقىة مالتياىة أدىعل ا
أ ىى؛ز العاا ى بعىىد كىىعر ى ادة دىىتعك ممتعرياىى؛ة يف اآلونىىة األخىىرية الىىأ ب ى؛ار دىىتعك "داس ى تىىام؛و
ب ى ىىاز"ق ود ى ىىتعك "الب ى ىىع س ى ىىيج"ق و"دنفس ى ىىتمي اار الك ى ىىتعك"ق و"بعل ى ىىد بيالى ى ى  1د ى ىىتعك"ق
()2
الكىىتعكق شىىكدت شىى؛وّ
و"دىىتعك اليبيىىا" ً يىىط د ا ىىاالت اإلخفىىاق الىىج مميي ى هبىىا ىىة ا
الكىىتعك يف ا فااياىىات اميىىد العة ى ق
الكىىتعك يف مالياىىات د ىىااة اهليتالىىةق واخىىعل محالىىة ا
مكىىدرئ ا
()3
الكتعك قعق مالتياتكم لتدعل الدا مة لكتعتكم
او أ مميارا محالة ا
الكىىتعك الىىج اف ى ت د ( )21الىىة سىىية 2010نق
واىىد أ رت ىىاالت اإل سىىار يف سىىعق ا
مالر ىىة ىىت تيفيا ىىة سى ىعاة مياز ىىات
ىىدال واس ىىعا يف ال ييع ىىة القانعنيا ىىة احلقيقيا ىىة ا
لالك ىىتعكق وأس ىىلالة ا
الكىتعك ملقارنىة مى محالىة الىداع التقاليدااىة يف مالياىات
اتم هبا معامالة محالة ا
ا
الكتعكق والتيفياة الج ا
( )1امل؛ السابا 186-185
الكتعك األسياا واآل رق ندوة الكتعك اإلسالمياة 357
( )2عاة ( مار)ق دخفاق/د سار بعت دددارات ا
الكتعك املتعريا؛ة
( )3ذ ا بعت اليا ري د وة ثالثة خيارات إل ااة يتالة ا
الكتعك %70د  %80مت القيمة االمسياة الستريمارا م
األول خيار اخلكمق و ع أ اتسالام محالة ا
ا
الكر ب اياة سية د سيت
الريا سداد رتة استرقاق
ا
الكتعك د أسكم مالتياة يف الش؛تة املكدرة
إعل مالتياة أدعل ا
الريالط خيار مياالة الدات ألسكمً حبيط ا
انظ؛ "االاتكااااة"ق العدا  6166بتاراخ 1431/09/19ه املعا ا لى 2010/08/29
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()1

د ااة اهليتالة أو اإل الا
ولع اىا أبىى؛ز مريىىال الىأ ىىةا ااىىدل القىىانع ق مىا ىىدر يف ا ىىياة دشىكار اإل ىىالا لشىى؛تة الىىيفط
األم؛اتياة ( ً)East Cameron Partnersيط ز م الش؛تة يف م؛ا عتكا الق ىا ياة أ ا األدىعل الىج
الكىىتعكق وأبنىاىه مل اتىىت يىىاك
؛ تى اليكىىا مالياىىات اإلدىىدار التابعىىة هلىىا ليسى ااخىىا مالتياىىة محالىىة ا
الكتعك
نقا عالي لالمالتياة د ش؛تة األب؛ا اخلادة ( )SPVالج مش اتال إلددار ا
تم ىىا ااا ى أ ا التعام ىىا امل ىىةتعر ت ىىا يف واا ى األم ىى؛ ا؛ة ىىاق مبا ة ىىمانه مبع ىىا مي ىىالغ ال؛ا ى أو
الكتعك اتع ا اليكم ااتسان ال؛ا م الدا ي اآلخى؛ات يف ىال
دا؛ااات اإلنتازً و ةا اعين أ ا امالي ا
كىىفياة الشىى؛تةق وتانى قىىارا؛ د المياىىة اىىد ذتىى؛ت د ا امل؛ا ىىا األو مىىت الق ىىياة أ ا يىىاك بىعاار اأولياىىة
الكتعك املتعريا؛ة قعاكمق وذلر رب ع ا ه القاةي حنع ف يا كعل الىدا ي اأوال الىأ
بفقدا محالة ا
الكىىتعكق وتىىةلر بسىىيا كىىعر ي ىعات اانعنياىىة يف يتىىا السىىيد الىىةئ يتالتىىه
قىىعاكم ايىىا محالىىة ا
()2
الكتعك أمان الق ا
ش؛تات ا اماةً األم؛ ال اةئ أسكم يف دةعاع معاف محالة ا
الكىىتعك اخلالييياىىع مى بىىري م مىىت الذى؛بي الكىىعدا ادال يىىدما تىىم القاةىىي
ومل اتىىي اف محالىىة ا
األم؛اتىي ملكىالرة ىىؤال املسىتريم؛ات يف امل؛ا عىة القانعنياىىة الىج امتى ادت ألتريىى؛ مىت سىيةق واىىد ى اد امل؛اايىىع
هلة الق ياة ةا احلتم الق ى ىىا ي ملف ىىا ق وذلر ليظ؛ د أ ا ؛اىا ا ى ىىام تى ىىا خيشىأ مىت ى ىىدن
ا ىرتاع ا تمىىة أب قياىىة مالتياىىة األد ىىعل حلمالىىة السىىيدات اإلسىىالمياةً لتىىت مىىا كىىا ىىع اى؛ار ا تمىىة
()3
الكتعك
بترعاا مالتياة ة املع عاات د امالي ا
الكىىتعك حلاماليكىىا اسىىتد أ تريىىريا مىىت ااكىىد والعا ى ق
واحلادىىا أ ا دثيىىات ىىا مالتياىىة أدىىعل ا
ى؛اا تي ىىري يف العا ىىعّ و ىىدن العا ىىعًّ و ىىةا ع ىىالف ملقك ىىد الش ى ى؛اعة يف الريي ىىات والعة ىىعح يف
وا رتة ىىه ى ا
()4
األمعال
و اليىىه تقت ىىي ال ىى؛ورة أ حنىى؛ص تى اىا احلىى؛ص الىىأ ىىع ري األمىىت والرييىىات يف مالتياىىة أدىىعل
الكىىتعك حلاماليكىىا يىىد دىىيابة ىىة العقىىعاق واالبتعىىاا ىىت الكىىعرااة يف د ؛ا كىىاق وااللت ى ان بق ى؛ارات
ا
( )1امل؛ السابا
( )2امل؛ الساباق مقال " ا كا امالع السيدات اإلسالمياة الأ آ ر اليفط بعد د الا ش؛تة ةااة
أم؛اتياة؟"ق العدا()5739ق بتاراخ  28اعنيع 2009ن
( )3امل؛ الساباق مقال "اا أم؛اتي ايتك؛ حلمالىة دىتعك خاليييى ق واكىدر تمىا ةىد شى؛تة أم؛اتياىة"ق
العدا()6124ق بتاراخ  18اعليع 2010ن
( )4ابت اشعر (حممد ال ا ؛)ق مقادد الش؛اعة اإلسالمية 306
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لكىىتعك مقت ىىا ا
جممى الفقىىه اإلسىىالميق وميكىىا مىىا اى اى؛ر مىىت أنىاىه "رىىا أ إ اقىىا العقىىعا اخلادىىة ا
وإمى ىىا
مى ىىت يى ىىط ثيى ىىعت املالتياى ىىة شى ىى؛ ا واى ىىانعانق ومى ىىا ارتاى ىىا اليكى ىىا مى ىىت القى ىىدرة الى ىىأ التكى ى اى؛ع ا
()1
ال ما "
ومىىت املفاراىىات أنىاىه بعىىد دىىدور ىىةا القى؛ار يف سىىيتمرب 2012نق كىى؛ت ا ىىياة داىىدة يف سىىعق
الكىىتعكق و ىىي دىىتعك امل ىىاربة لشىى؛تة "اانىىة بىىاز"ق يعىىد أ عافى الشىى؛تة ىىت سىىداد مسىىتر اقات
ا
دىىتعك امل ىىاربة بقيمىىة ماليىىار اوالرق تىىا اسىىترا سىىداا ا يف 2012/10/31نً اخال ى الشىى؛تة يف
ا
الكىتعك مىت أ ىىا د ىااة يتالىة شى؛وط سىداا دىتعك امل ىاربة املسىىتر اقةق
مفاوةىات مى ايىة ىامالي ا
الكىتعك
عدال يف  23أب؛اا 2013ن د دبى؛ان دىفقة د ىااة التمعاىاق وذلىر مبعا قىة أباليياىة ىامالي ا
و ا
ومسالي الش؛تة
الكتعك اادادة ب ى %8ق و ىع
متعسط مع ادل ال؛بأ لش؛ ج ا
ومت الييعا ال؛ يسة لالكفقةق إداد ا
الكىىتعك ااداىىدة مبىىا
لالكىىتعك احلالياىىة اليىىالغ %7.5ق ومبا ع اى ا
مىىا ميرياىىا زاياة ةفيفىىة الىىأ معى ادل الى؛بأ ا
الك ىىتعك
ايمت ىىه ( )300مالي ىىع اوالرق وستال ىىر ش ىى؛تة "اان ىىة ب ىىاز" خي ىىار س ىىداد أد ىىا ايم ىىة ش ىى؛ ج ا
()2
اادادة يف أئ وا ايا مع د استرقااكا ااداد يف  31أتتعب؛ 2017ن
كىىتعك يف ىىة احلىىال شىىييكة بعمالياىىة
املتأمىىا يف ىىة الق ىىياة اال ىىة أ ا د ىىااة يتالىىة ال ا
ولعى اىا ا
د ااة دولىة الىداع املتعىارع اليكىا يف يتىا التمعاىا التقاليىدئ يىد يى املقىرت ىت السىدااق و اىا
م
الكىىتعك مىىت  %7.5د %8ق مقابىىا ال ى اياة يف أ ىىا
اىىد م ىىة الشىىيكة ال؛ ى يف نسىىية العا ىىد ى ا
الك ىىتعك
الك ىىتعك م ىىت 2012/10/31ن د 2017/10/31نق و ع اى ى ة ىىماانت ا
اس ىىترقاق ايم ىىة ا
ب ىىماانت دة ىىا ياة بقيم ىىة ( )300مالي ىىع اوالرً و الي ىىه ىىإ ا العالا ىىة التعاادااىىة بى ى الش ىى؛تة و ىىامالي
الكىىتعك دا ىىا ىىي الاىىة مداايىىة يف احلقيقىىةق ود تان ى قىىعن يف الظىىا ؛ الىىأ أسىىاا امل ىىاربةق الا د ا
ا
الكىتعك أو اتراىخ اإلةفىا ق بيىا
الكتعك ايمىة التمعاىا األدىالي يىد هنااىة مى ادة ا
مسألة استرقاق محالة ا
ِ
الكىتعك أو شى؛ا أدىعهلاً ياليىا الىأ حبىط مىد شى؛ ياة ةىما
عكد املمكىدر امل ىارا سىرتااا ا
الأ ا
ِ
الكتعك
عكد املمكدر بش؛ا أدعل ا
رأا املالق و ا

( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي الدور رام 5 )20/3( 188
( )2مقال بعيعا "اانة باز يكي د ااة سعاا دتعتكا بيياح"ق اخلمي
 1439/6/23ى مت معا https://www.mubasher.info/news/
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املطلب اخلامس :الصكوك اليت تشتمل موجوداتها على نقود أو ديون ،وشبهة تداوهلا:
الكتعك بيعكا يف السعق الريانعااة بعد ش؛ا كا مىت اِيىا املتتتيى ق وخيتالىف احلتىم يف
ام؛اا بتداول ا
الكىتعك سرياىا أ يىاان
الكتعك مت مع عااتق يتع ىا ا دذا تانى ىة ا
داوهلا حبسا ما سريااله ة ا
الةم ىىةق تم ىىا يف د ىىتعك
ومي ىىا ق وات ىىع يع ىىا دذا أد ىىدرت ا
الك ىىتعك مقاب ىىا مع ىىعاات معد ىىع ة يف ا
()1
السالمق ا يف املعيار الش؛ ي رام()17ق بيد(" )14/2/5ال رعز داول دتعك السالم"
تما ال رعز داول دتعك امل؛احبة بعد ساليم ب ىا ة امل؛احبىة لالمشىرتئ()2ق " يىط ا فقى تالمىة
الفقكىا الىأ ىىدن ىعاز عراىىا الىدات اليقىىدئ املؤ ا ىا الريابى يف الة امىىةق وامتيىاّ داولىىه يف سىعق نعاىاىةق
معيىىا مىىت يسىىهً يىىط دنىاىه اتىىع مىىت اييىىا سىىم التمييىىاالتق واي ىىعئ الىىأ ر
س ىعا بي ى بيقىىد ا
معيىا مىت بىري يسىهً الشىتماله الىأ ر اليسىيلةً وذلىر
الف ا واليسيلة فاق الفقكا ق أو بيى نقىد ا
لس ى؛اي أ ت ىىان الك ىى؛ع الي ىىه ش ىى؛ اق وال ىى؛ق يف ذل ىىر احلت ىىم ب ى م ىىا دذا ت ىىا س ىىيا و ىىعا ال ىىدات
()3
الةمة ا؛ةاق أو بيعاق أو د ارةق أو بري ذلر"
اليقدئ يف ا
وخيتالىف احلتىم يف دىتعك االستكىياّ حبسىا مىىا سرياالىهً يىط "رىعز ىداول أو اسىرتااا دىىتعك
الك ىىتعك يف مى ى ادة االستك ىىياّق اأمى ىا دذا ما عى ى
إعلى ى اليق ىىعا د أ ي ىىا العت ىىة حلمال ىىة ا
االستك ىىياّ دذا ا
الكىىتعك مثيىىا يف استكىىياّ م ىعازق أو مبا سىىاليم الع ى املكىىياعة لالمستكىىي ً ىىإ ا ىىداوهلا خي ى
كىىيالة ا
()4
أل تان التك؛ ات يف الداع "
و اأم ىىا دذا تانى ى املع ىىعاات نق ىىعااق ي يا ىىا اليك ىىا أ ت ىىان الك ىى؛ع أئ الق ىىيت يف اجملالى ى ق
والتماثا واملسىاواة دذا تىا اليقىدا مىت ىي وا ىدق والقىيت يف اجملالى قىط دذا تىاان عتالفى ق واىد
الك ىىتعك ى ى بداا ىىة التك ىىتير ال ىىأ نق ىىعا أو اا ىىع ق تم ىىا ىىي احل ىىال ى ى
ش ىىتما مع ىىعاات ا
بتا مع عاا اق واد اد نسيتكا ميف؛اة أو جمتمعة الأ األ يا ق وامليىا ق واحلقىعقً
كتير ش؛تة ا
رييلىىة اىىيكت اإلشىىتال ىىا ا ياىىا الىىأ ذلىىر اعا ىىد الكىى؛ع يف الىىة زاياة اليقىىعاق أو اعا ىىد بيى
الىىدات يف الىىة زاياة الىىداع ق أو اتىىع اال تيىىار مليىىدأ األتري؛اىاىة أو األباليياىىةق أو ر ااىىة اا ىىدة األدىىالة
( )1بيىىد 14/2/5ق املعي ىىار الش ىى؛ ي راىىم ()17ق يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة لالمؤسسىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةق املع ىىااري
الش؛ ياة 244
( )2بيد 15/2/5ق املعيار الش؛ ي رام ()17ق امل؛ نفسه 244
( )3محاا (ن اه)ق ا ااي قكياة معاد؛ة يف املال واالاتكاا 229
( )4بيد 14/2/5ق املعيار الش؛ ي رام ()17ق امل؛ السابا 244
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و س ىىا اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه اإلس ىىالمي را ىىم()5/4()30ق بش ىىأ د ىىتعك امل ىىاربة ود ىىتعك
االس ىتريمارً ىىإ ا الع ىىربة مبي ىىدأ األتري؛ااىىة أو األباليياىىة أئ دذا تانى ى املي ىىا واأل ي ىىا واحلق ىىعق بالي ىىةق
()2
ييعز داول اخلال ة او اليظ؛ أل تان الداع واليقعاق مال بقا دة "احلتم لالذالا"
و تر اقىىا الذاليىىة ادمىىا ل ى اياة الىىأ اليكىىفً واعىىين ىىةا أال يالىىغ الىىداع واليقىىعا اليكىىفق أو
اتع الذالا لي تريرياق و اد التري؛ة لالمذالعا ع أ ايالىغ الريالىط  -واىد م ذلىر شىعا د مىت الفقىه
()4
املالتي )3(-أو أ ا اد الأ الريالطً ا اعين أ يالغ األ يا وامليا الريالري أو اد
لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةق
واد أخة بقا دة التيعياة اجملال الش؛ ي هبيلة ا اسية وامل؛ا عة
ا
واهليلىىة الشىى؛ ياة ملكىى؛ع ال؛ا رىىي يف الق ى؛ار راىىم ( )305بشىىأ األسىىكمق والق ى؛ار راىىم ( )516بشىىأ
()5
داول و دات دياااا الي ا يف السععاااةق واهليلة الش؛ ياة ليي األوراق املالياة يف التعا
و فيىىد نظ؛ااىىة التيعياىىة أبناىىه د تان ى اليقىىعا والىىداع اتبعىىة لت يىىا وامليىىا وليس ى مقكىىعاة
ل ىىةا اً يي ىىعز ىىداول اخلال ىىة او اليظ ىى؛ أل ت ىىان ال ىىداع واليق ىىعاق م ىىال بقا ىىدة "الت ىىاب ال اف ىى؛ا

الكىىتعكق
( )1القىى؛ة اابىىي ( الىىي حميىىي الىىدات)ق أثىى؛ الىىداع ونقىىعا الشىى؛تة أو ا فظىىة الىىأ تىىم ىىداول األسىىكم و ا
http://
اسرت ع قبتاراخ1439/6/25ق مت islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID =18
( )2ال يالي (حممد مك فأ)ق القعا د الفقكياة يف املةا ا األربعة  325/1وما بعد ا
ىعن أَا َب ِمىت
( )3ا
ىر اَىعالَ مىم أَنَّ َ
ال الأ ذلر استق؛ا الش؛اعة يف تالياا ا و يا اق مت ذلر اعل هللا عىا {دِ َّ َربَّ َ
ىر َى مق م
ِ ِ َّ ِ
ِ
رزمامل مىا ]20ق واعلىه » الا ايى ل ربيىا  -يىارك و عىا  -تىا
ات َم َع َ
ثىمالمريَ ِي الالَّي ِا َونك َفهم َوثىمالمريَىهم َوةَا َفىةٌ ام َىت الىة َ
ليالىىة د السىىما الىىدنيا ى ايقىىأ ثالىىط الاليىىا اآلخىى؛ اقىىعل مىىت اىىد ع أسىىتييا لىىه مىىت اسىىألينً أ يىىه مىىت
استذف؛ أبف؛ له« اليبارئق الكريأق تتاا أبىعاا التك ايىدق ا الىد ا والكىالة مىت آخى؛ الاليىاق ىداط
را ىىم ( 384/1 )1094مس ىىالمق الك ىىريأق تت ىىاا الك ىىالةق ا الرتبي ىىا يف ال ىىد ا وال ىىةت؛ يف آخ ىى؛ الالي ىىاق
داط رام (521/1 )758
= ومت الف؛وّ الفقكياة وةأ ااا رة دذا بالذ الريالط الأ رأئ اإلمان مالر املازرئق املعالم  183/2اليا يق
امليتقأ  235/4ودثيات اخليار ملذابية اتع يما زاا الأ الريالط الأ رأئ بعت املالتياة املازرئق امل؛
نفسه 169/2
الةمةق معااري التيعياة و اال اق معااري الذالية
( )4مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
و اال اق الدورة احلاااة والعش؛و ملؤس؛ جمم الفقه اإلسالمي الدورق ال؛اي ق  1435ى2013/ن 15
( )5امل؛ السابا 23
www.
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()2

حلتم"()1ق واا دة "امذتف؛ يف التعاب ما ال امذتف؛ يف بري ا"
واشىىرتةعا إل مىىال نظ؛ااىىة التيعياىىة أ اتىىع املتيىىعّ ىىع املقكىىعا ليي ى والتىىداولق وأ اتىىع
اليي ى والتىىداول بعىىد اليشىىاطق وأ ايقىىأ اليشىىاط مسىىتم؛اق أو ام؛ا ىىأ مىىا سىىياق ومعىىه شىى؛ط أالا اقى اىا
املتيعّ (األ يا وامليىا ) ىت الريالىطق مىال حبىداط العدىياة يف اعلىه « الريالىطق والريالىط تريىري»(ً)3
أل ا األاى اىا مىىت الريالىىط اتىىع يف تىىم التىىاب ()4ق أو اسىىتأن ليىىدأ اليشىىاط أب يالىىغ األ يىىا وامليىىا
 %10مىىت اخلال ىىة (اهليلىىة الشىى؛ ياة ليي ى األوراق املالياىىة يف التعا ى )ق أو او اش ىرتاط نسىىية معيايىىة
()5
األولق والق؛ار رام )516
(ال؛ا ري املالتقأ الفقكي ا
الكىتعكً اال ىة أ ا
لعا املتتيا لق؛ارات جمم الفقه اإلسالمي املتعالاقة بييى الىداتق و ىداول ا
و ا
اجملم د ارز مت نظ؛ااة الذالية( )6د م؛ا اة نظ؛ااة التيعياة()7ق الا د اام ب اليظى؛اات ( ً)1لىلالا اتىع
( )1ال يالي (حممد مك فأ)ق القعا د الفقكياة يف املةا ا األربعة  440/1وما بعد ا
( )2امل؛ السابا  447/1وما بعد ا
( )3اليبارئق الكريأق تتاا اليفقاتق ا ا اليفقة الأ األ اق داط رام 62/7 5354مسالمق
الكريأق تتاا العدياةق ا العدية لريالطق داط رام (1250/3 )1628
( )4ا ىىيط ىىةا األد ىىا م ىىا ورا يف معي ىىار األس ىىكم والس ىىيدات را ىىم ()21ق الك ىىاار ىىت يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة
ىي الييىىد ( )19/3الىىأ أنىاىه "دذا تان ى مع ىىعاات الشىى؛تات مشىىتمالة الىىأ
ا
لالمؤسسىىات اإلسىىالمياةق قىىد نى ا
أ يىىا وميىىا ونقىىعا وااىىع ق يبتالىىف تىىم ىىداول أسىىكمكا حبسىىا األدىىا املتيىىعّ ميكىىاق وبىى؛ الشىى؛تة
ونشاةكا املعمىعل بىهق ىإذا تىا ب؛ةىكا ونشىاةكا التعامىا يف األ يىا وامليىا واحلقىعقً ىإ ا ىداول أسىكمكا
ىىا ق او م؛ا ىىاة أ تىىان الكىى؛ع أو التكى اى؛ع يف الىىداع ق شى؛ا ة أالا قى اىا القيمىىة السىىعاياة لت يىىا وامليىىا
ىىت نسىىية  %30مىىت دمجىىار مع ىىعاات الشىى؛تة الشىىامالة لت يىىا وامليىىا واحلقىىعق والسىىيعلة اليقداىاىة ومىىا يف
تمكا -أئ ااىع الشى؛تة الىأ الذىريق و سىا ا ااارااىة لىد الذىريق والسىيدات الىج ستالتكىا وسرياىا ااىعان-
بك؛ع اليظ؛ ت مقدار السيعلة اليقدااة والداع لتعهنا ييلة اتبعة"
الةمةق معااري التيعياة و اال اق معااري الذالية
( )5مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
و اال اق الدورة احلاااة والعش؛و ملؤس؛ جمم الفقه اإلسالمي الدورق ال؛اي ق  1435ى2013/ن 15
( )6تا التأتيد الأ نظ؛ااة الذالية سا ما ا يف الق؛ار ( )4/5( )30بشأ سيدات املقارةة
( )7تا استد ا نظ؛ااة التيعياة إلةىا ة لالذاليىةق سىا مىا ىا يف القى؛ار ()17/7( )158ق بشىأ بيى الىداتق
ني دعر بي الدات ااا ة الأ اآليت "بي الدات ةمت خال ة أباليكا أ يا وميا ي املقكىعاة مىت
قد ا
الكىىتعك "ال رىىعز أ =
ىي يف أ تىىان ا
اليي ى "ق وتىىةلر الق ى؛ار راىىم ( )19/4( )178بشىىأ التعراىىاً قىىد نى ا
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ذلر ذراعة لتداول الدَّات
والةئ اىدر اإلشىارة دليىهق أ ا ىةا األمى؛ مل م سىم بعىدً دذ د ا جممى الفقىه اإلسىالمي يف اور ىه
الريانية والعش؛ات لتعاى 1436ه2015/نق رأ أ ا ىةا املعةىعّ حبا ىة د التيسىيا بى اى؛ارات
()2
اجملم ذات الكالة إل ااة ديابة عديات اليدوة
و ةا ما ياليا د ؛ بعت املال ظات املتعالاقة مبعيارئ الذالية والتيعياة
اأوال معيار الذالية
وا؛ بعت اليا ري املعاد؛ات يف املالياىة اإلسىالمياةق أناىه دذا تىا اع ىد مىت ا تكىاا مقيىعل يف
ىىة املسىىألةق كىىع العمىىا بقا ىىدة الذاليىىة (أتريىى؛ مىىت  ً)%50و ىىع املعيىىار الىىةئ أخىىة بىىه جممى الفقىىه
()3

اإلسالمي
الكتعك ذات املع عاات املبتال ة دذا تان الذالية لالمع عاات القابالة
و اليه يمتت داول ا
لالتىداولق ال سىيما وأنايىا ىد لالذاليىىة ا تيىارا يف بعىت املسىا ا املتعالاقىىة ألمىعال ال؛بعااىة يىد الفقكىىا (ً)4
ىؤائ د سىعاغ ا اى؛نق وبشى؛ط أ قىعن احلا ىة د ذلىرق اأمىا أ ىدخا
لتت الأ اليرع الىةئ ال ا ا
االاار هباً كةا ال امقيا حلكعل الترياا ييلة الأ ا ا؛ن
الكتعك اكد ا
الداع يف كيالة ا
ومىىت اليظىىا ؛ لت ييقىىات الىى؛ يف الفقىىه اإلسىىالمي أ عمىىا ال ى اة ا املذشىىع -أئ املبىىتالط
مبعىىد آخىى؛ -معامالىىة ال ى اة ا اخلىىالي د تىىا ال ى اة ا ىىع الذالىىاق وخىى؛ز ىىت تعنىىه ذ يىىا د تىىا
الذ ى ا أئ املع ىىد اآلخ ىى؛ ىىع الذال ىىاق ود س ىىاو ال ى اة ا اخل ىىالي م ى املذش ىىع ً معم ىىا الت ى اىا

= اتابىىة القىىعل جب ىعاز التىىداول ذراعىىة أو يال ىىة لتكىىتير ال ىىداع و ىىداوهلاق تىىأ اتر ى اىعل نشىىاط الك ىىيدوق د
املتا ؛ة لداع الج نشأت ت السال ق ورعا شيلا مت السال يف الكيدوق يالة لالتداول"
( )1تا التف؛اا ب استبدامات الذالية والتيعياة سا ما انتكأ دليه اجملم يف اور ه العشى؛ات ا ا ى؛ 2012نق
لالكتعك واألسكم والع دات
يف ا؛ار رام ()20/3( )188ق بشأ داول األوراق املالياة ا
( )2اى ى؛ار را ىىم ()10/22( )214ق بش ىىأ الذالي ىىة والتيعيا ىىة يف املع ىىامالت املاليا ىىة اال م ىىا وةى ىعاب كما وش ىى؛وط
إ اققكمىىاق ال ىىدورة الرياني ىىة والعش ىى؛و ق التعا ى ق  5-2مج ىىاا اآلخ ىى؛ة 1436هق املعا ىىا ل ى ى  25-22م ىىارا
2015ن
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 307
( )3ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
( )4التاسا ق بدا الكيا 195/5ق وابت ادامةق املذين 14/5
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()1

تا مال ربعئ
معامالة ال اة ا ا تياةاق ومرياله الف اة و ا
الكىىتعكق اييذىىي أ اقياىىد أب تىىع احلا ىىة
و ىىةا القىىعل تمىىاا معيىىار الذاليىىة يف مع ىىعاات ا
املبتكىع ق و اأمىا أ اتىع الذى؛ األسىاا مىت التكىتير سىعاغ
اا مة د ذلرق و ىةا األمى؛ اق اى؛ر
ا
االا ىىار ل ىىداع ً كى ىىةا إيا ىىا ي ىىعّق وتى ىىةا د مبا داخ ىىال ال ىىداع (ااى ىىع امل؛احب ىىة م ى ىريال) اكى ىىدا د
الك ىىتعك حبس ىىمق يييععهن ىىا ال ق ىىا بس ىىع؛
مع ىىعاات امى؛اا ك ىىتيتكاً لتس ىىعاغ بيعك ىىا م ىريال د محال ىىة ا
الكىىتعكً ىىال رىىعز ذلىىر ألنىاىه
أ الىىأق أو كىىالع الىىأ ايمتكىىا االمسياىىة د ا تفظىعا هبىىا ى ا دةفىىا ا
()2
إياا خي؛ق واياات بااة املي مت بي الدَّات ومقكد
واحلادا أ ا املسؤولياة املالقاة الأ ا ا العالما ق ي وة معااري مع ا ىدة ق ى ال ؛اىا أمىان
م
احلياق و س اد الةرا املف ية د ال؛
م
الكىىتعك املشىىتمالة الىىأ اليقىىعا والىىداع ىىع
والى؛ا أق أ ا ا تمىىاا معيىىار األباليياىىة اىعاز ىىداول ا
األسالمً لتعا قه أا ا م نظ؛ااة التيعياة يف ال ع اةر دثيات املقكعا املتيعّ وإداد ق وهللا أ الم
نيا معيار التيعياة
معيار الريالط
مال بقا دة التيعياةق اشرتط اجملال الش؛ ي هليلىة ا اسىية وامل؛ا عىة يف املعيىار راىم ( ً)21أال
اقى اىا املتيىىعّ ىىت الريالىىط مىىت ايمىىة اخلال ىىةق و ىىع ى اد التريىى؛ةً حلىىداط سىىعد بىىت أيب واىىاص  اىىال
ىالق أ ِ
ات ِمبَ َّت ىةَق َى مقال ى م ِر َمى ٌ
مودىىي ِمبىَ ِىار متالِاى ِىه؟ اَى َ
« َتىىا َ اليَّى ِ م
ى  :اىَعمى م
ىعاِ َوأ ََان َم ى ِ؛ ٌ
ىال «الَ» اىمال ى م
ط والريىمالم م ِ
ال «الَ» امىال َالريىمالم ِ
ىر أَبيِيَىا َ َخىريٌ ِمىت أَ
َ َّ
ط؟ اَ َ
الش ِ؛؟ اَ َ
ّ َوَرثىَتَ َ
ىط َتريىريٌق أَ َ َىد َ
م
ال «الريىمالم م َ
ِ ِ ()3
َّاا ِيف أَاداكم»
َ َد َ مكم َالَة اىَتَ َت َّف مفع َ الي َ
والظىىا ؛ أ ا االسىىتدالل حلىىداط الىىأ معياراىاىة الريالىىط ال اسىىتقيمق أاكىىأ مىىا مالىىه احلىىداط
الترب ات الج ميكا العدياةق ومىت بىري املستسىا أ
مت االلة را العما هباق أ ا الريالط تريري يف جمال ا
اؤائ د القىعل بعى اد متيع ىا مىت اِيىا األتريى؛ أئ الريالريى ق و ىع أمى؛ ىا ؛
اع اد الريالط تريريا الأ حنع ا
الفسااق و ع د ذلر خيالف املي ا ال؛ايةي والعقاليً التريري يف مقابالة آخ؛ مت يسه ىع األتىرب
( )1الق؛ايفق الةخرية 33/6ق وابت ي؛ اهليتميق إفة ا تاز 286/5ق وابت ادامةق املذين 40/4
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 308
( )2ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
( )3اليبارئق الكريأق تتاا اليفقاتق ا ا اليفقة الأ األ اق داط رام ( 62/7 )5354مسالمق
الكريأق تتاا العدياةق ا العدية لريالطق داط رام (1250/3 )1628
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اىىدراق ال األاى اىاق ريالىىط العشىى؛ة لىىي تريىىريا يف مقابالىىة السىىي الياايىىةق ود تىىا تريىىريا يف مقابالىىة العا ىىد
واالثي
والى اةئ اىىدر اإلشىىارة دليىىهق أنىاىه اع ىىد يف الفقىىه مىىا اكىىالأ الىىيال الىىأ أ ا الريالىىط اتيى الريالريى يف
ىعئق ومىىا ىىع بىىري
احلتىىمق تمىىا يف الفقىىه املىىالتيً ملىاىا را ىىأ قكىىاال م عى اةر الفكىىا بى مىىا ىىع مىىال ربى ا
ىعئ يف بعىىت املسىىا اق أ ىىازوا اس ىترييا مىىت مىىيعكم ملسىىا ا (م ى اد يىىعة) بي ى ا الاىىأ أب ىىد اليقىىدات
ربى ا
جبيسىه مىت الى اة ا أو الف اىة (تييى السىيف ا الاىأ لى اة ا لى اة ا)ق دذا تىا يف نى ّ احلاليىة سىىاا
الشىىي ق وشىى؛ةعا لىىةلر عييىىا الععةى ا عىىا لىى؛ اليسىىيلةق وأ تىىع احلاليىىة بقىىدر الريالىىط أاى اىا مىىت
()1
أاا
ايمة الشي م اليتهً وذلر لتكري احلالية اتبعة له أئ د اهنم ادوا اتبعا ما تا ثالريا ا
معيار  %10مت اخلال ة تر اد أاب لت يا وامليا
ادات ة اليسية و قىا لالكيلىة الشى؛ ياة لييى األوراق املالياىة يف التعاى ()2ق وبعىت املعىااريق
الك ىتعك مىىا اام ى املع ىىعاات القابالىىة لالتىىداول بالذ ى %10
تمعيىىار سىىعق ايبً ليسىىمأ بتىىداول ا
()3
الةمة
تر اد أابق وذلر تدليا الأ بد مالياة ااتيا املع عاات املعدع ة يف ا
ومسى ىىتيد ى ىىةا اال تكى ىىااق ى ىىع مى ىىا ذ ى ىىا دليى ىىه جمم ى ى الفقى ىىه اإلسى ىىالمي الى ىىدور يف ا ى ى؛ار راى ىىم
)4()1/9(/84ق بشىىأ اىىارة الىىة اق واحلالىىعل الشىى؛ ياة ال تمىىاّ الكىى؛ع واحلعالىىةق مىىت ىعاز مياالىىة
ألوهلا بقعله (د أبير ) إاليته تسيف ومكرفق و يد له
( )1اال الدراا؛ "واعاز بي ا الأ ش؛وط أشار ا
مقكا وثعا ر اق لر ر بيعه أب دلا با
أنف أو ست مت أ دلاق الع مل يأ تدواة وست وشا
ا
اقا ما بي به مت بري = ي احلالية ت د؛ع اايار تاليي والك؛عق ولريانيكا بقعله
لع؛و ق دالا أ ا
(ومسا؛ت) احلالية الأ ا الاأ أب اتع يف ن كا ساا أو ب؛ن ارا مق ولريالريكا بقعله (و يا) املعقعا اليه
مت مثت ومريمتق الع أ ا ا مي ليقدق إ و دت الش؛وطق از بيعه (م القا)ق تان احلالية لاليع ؛ أن الق
بي بكيفه أو بري ديفهق لتت ا اا د بي بكيفه ش؛ط راب أشار له بقعله (و) از بيعه (بكيفه د
تان ) أئ احلالية (الريالط) دو ق ألناه ي " الش؛ح التيري  40/3وانظ؛ ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 308ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق
( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
حنع دتعك دسالمياة قيقياة 11-9
ةمة 15
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ال ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 306
( )3ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
نكىىه "اىىعز املياالىىة ب ى مقىىدار مىىت الىىة اق ومقىىدار آخىى؛ أاى اىا ميىىه
( )4ىىا يف الق ى؛ار املىىةتعر قىى؛ة (ز) مىىا ا
م ىىمعمة دليىىه مىىت ىىي آخىى؛ق وذلىىر الىىأ ا تيىىار أ ا ال ى اياة يف أ ىىد الععة ى مقابالىىة اىىي اآلخىى؛ يف =
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مقىىدار مىىت ذ ىىا مبقىىدار آخىى؛ أاى اىا ميىىه م ىىمعن دليىىه ىىي آخىى؛ق و ىىة املسىىألة ىى؛ّ امىىا امعىى؛ع يف
()1
سمأ مسألة (م اد يعة)
الفقه مبا ام ا
واىىد ميعك ىىا مجكىىعر الفقك ىىا ىىدا احليفياىىةق و الاال ىعا املي ى بعا ىىعّ التفاةىىا يف الععة ى ال؛ب ىىعا
ىعزّ الي ىىه و ال ىىأ
ىعئ يف الع ىىع امقاب ىىا جبيس ىىه يف الع ىىع اآلخ ىى؛ق وال ات ى ا
املتيانسى ى ً أل ا امل ىىال ال؛ب ى ا
ااىىي اآلخىى؛ امل ىىمعن دليىىه أئ لىىع بيع ى شىى؛ة ارا ىىم ومتيىىال مىىت القمىىأ خبمسىىة شىى؛ ارلىىاً
()2
امعبال الدرا م لدرا م مجيعاق ميع املسألة لعاعّ ر الف ا
اأما الأ اعل احليفياة تمقابا الدرا م العش؛ة بعش؛ة قط مىت الىدرا م اخلمسىة شى؛ يف العىع
ىأ املس ىىألةق و ىىة ال ؛اق ىىة
اآلخ ىى؛ق و ك ىىيأ ال ىىدرا م اخلمس ىىة اليااي ىىة يف مقاب ىىا متي ىىال القم ىىأً تك ى ا
اسى اىميكا احليفياىىة "اال تيىىار"ً لت ىياكم اياىىدوا اا ىعاز أبال اتىىع الذىى؛ مىىت ىىةا ال ى اىم واخلالىىط الترااىىا
()3
الأ ال؛
و اليه ال رعز أ اتابة القعل جبعاز التداول ذراعة أو يالة لتكتير الىداع و ىداوهلاق تىأ
ورعىىا شىىي مىىت السىىال يف
اترى اىعل نشىىاط الكىىيدوق د املتىىا ؛ة لىىداع الىىج نشىىأت ىىت السىىال ق م
الكىىيدوق يال ىىة لالت ىىداولق واإلش ىىتال ال ى اةئ ا ىى؛ح نفسىىه تي ىىف الس ىىييا د مع؛ ىىة املقك ىىعا؟ و ىىا
اعىى؛ع بيياىىة املتالاىىف أن مبرى اىا العقىىد؟ ولعى اىا ال ى؛ا أ أ ا العىى؛ع اع ى مد ا ى ادا الىى؛ ي يف مع؛ ىىة املقكىىعا
()4
املتيعّ وإداد
بيىىا اا ىىدة التيعياىىة الىىأ أ ا "العىىربة لقكىىد ومىىا ىىدا تي ى "ق او إداىىد أئ نسىىية لت يىىا
وامليا
= العع الريا "
( )1مك الأ ارز الأ ألسية الفقكا ق واد ا؛ كا ابت يمية أبهنا بي ربعئ جبيسهق ومعكما أو م أ دلا ديف
آخ؛ مت بري يسهق مريا بي ارل بدر م وثعا جممعّ الفتاو 457/29
( )2احل ىىااق معا ىىا ااالي ىىا 301/4ق واب ىىت رش ىىدق اليي ىىا والترك ىىيا 440/6ق والقى ى؛ايفق الف ىى؛وق 252/3ق
والشى؛بيينق مذىىين ا تىىاز 39/2ق وال؛مالىىيق هنااىىة ا تىىاز 440/3ق والقاليىىعيبق اشىىية االيىىعيب 173/2ق وابىىت
ادامةق املذين 92/6ق وابت مفالأق الف؛وّ 160/4ق وامل؛ااوئق اإلنكاع 33/5
( )3الس؛خسى ى ى ىىيق امليسى ى ى ىىعط 14/5ق والتاسى ى ى ىىا ق بى ى ى ىىدا الكى ى ى ىىيا 216/5ق وابى ى ى ىىت ابى ى ى ىىداتق اشى ى ى ىىية ابى ى ى ىىت
ابدات 275/5
األول يف التعاى (اا ىدة التيعياىة يف العقىعا وأث؛ ىا الىأ الرتخيكىات)
( )4الفق؛ة ال؛ابعىة مىت اى؛ار املالتقىأ الفقكىي ا
انظ؛ مشعا ( يد اليارئ)ق تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ال اةمة 20
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الق؛ة اابي د أناىه رىعز ىداول األسىكمق
مال بيظ؛ااة التيعياة خالك اراسة لعالي حميي الدات ا
()1
الكتعكق أو الع دات االستريمارااة مكما تان نسية الداع أو اليقعا لش؛وط التالية
أو ا
 )1أ مإى ادا أبى؛ا الشى؛تة أب مىىال التيىارةق واالسىتريمارق أو الكىيا ةق أو ال را ىىة مىت خىىالل العقىىعا
العاراة الأ السال أو امليا أو احلقعق أئ أال إ ادا أب؛اةكا يف الكري ة أو بي الداع
الك ىىتعك ال ىىأ اليق ىىعا وال ىىداع ً يت ىىع يك ىىا
 )2أالا قتك ىى؛ مع ىىعاات الش ىى؛تةق أو الك ىىيدوقق أو ا
مع عاات مااااة أو معيعااة مت أ يا وميا او اليظ؛ د اليسية
 )3أ تع أ مال اليي والش؛ا الستكياّ وحنع ا ي املقكعاة أدالةق و تىع الىداع أو اليقىعا
املؤسسىىة أب تان ى اتبعىىة لت يىىا
اىىد أ ى اتبعىىة بىىري مقكىىعاةق ودا ىىا اات ىىتكا ةييعىىة أنش ى ة ا
كىة
وامليا أئ أ ا ياك اكدا يعيا هلا ةمياق وامل؛اا لقكىد املعتىرب أ اتىع حم اىا التىداول ا
يف الع ىىا االسىتريمارئ لاليشىىاط املشىى؛وّق القىىا م أدىىالة الىىأ املتىا ؛ة يف السىىال واخلىىدماتق بىىري
املقتك؛ الأ التعاما يف اليقعا ا ىة والىداع ا ىةق اأمىا دذا تىا حم اىا التىداول الىداع -تمىا
يف س ىىيدات ال ىىداع  -أو اليق ىىعا ق ىىطً ىىال ر ىىعز ىىداوهلا ادال ال ىىأ ة ىىع ةى ىعابط بيى ى ال ىىداع
واليقعا
املؤسسة ارسة أنش تكا يف األ يا وامليىا ق اأمىا ايىا ذلىر يتىع التىداول نقىدا لقيمىة
 )4أ يدأ ا
املد ع ة
لالمؤسسة
 )5أ اتعاف التداول يد د ال التكفياة القانعنياة
ا
 )6ال رىىعز أ اتابىىة القىىعل ا ىعاز ذراعىىة أو يالىىة لتفتيىىر الىىداع و ىىداوهلاق تىىأ اترى اىعل نشىىاط
ورعىىا شىىي مىىت السىىال يف الكىىيدوق
الكىىيدوق د املتىىا ؛ة لىىداع الىىج نشىىأت ىىت السىىال ق م
يالة لالتداول
األول لشى ىى؛تة ال؛ا رى ىىي املكى ىى؛ ياة لالس ى ىتريمار ل ى ىىا ف
و ى ىىا يف عدى ىىيات املالتقى ىىأ الفقكى ىىي ا
(2002ن)ق يف خكىىعص معةىىعّ ىىداول أسىىكم الشىى؛تات وو ىىدات الكىىياااا املشىىتمالة الىىأ ااىىع
ونقعا
 )1رىىعز ىىداول أسىىكم الشىى؛تات وو ىىدات الكىىياااا املشىىتمالة الىىأ ااىىع ونقىىعا بيىىا الىىأ اا ىىدة
التيعياةق وأ ا العربة لقكدق وما دا تي
 )2د ا اا ى ىعاز امل ى ىىةتعر يف الفق ى ىى؛ة الس ى ىىابقة مش ى ىى؛وط بي ى ىىد نش ى ىىاط الش ى ىى؛تات املس ى ىىالة والك ى ىىياااا
( )1القىى؛ة اابىىي ( الىىي حميىىي الىىدات)ق أثىى؛ الىىداع ونقىىعا الشىى؛تة أو ا فظىىة الىىأ تىىم ىىداول األسىىكم والكىىتعك
والع دات االستريماراة ق متتية املالر كد العةييةق دةق1424ه 100-99
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اؤائ القعل بةلر د تأ ا الكعرااة و داول اليقعا والداع "
االستريمارااةً للال ا
تمىىا ىىا يعىىا لالفقىى؛ السىىابقت التسىىاالل اآليت "و الىىأ القىىعل هبىىةا الى؛أئق كىىا امشىىرتط يف
أاا مت املتيعّ؟"
التاب أ اتع ا
األول لتعا ى ً ذ ىىا ي ىىد الي ىىارئ
و ىعا ال ىىأ ذل ىىرق واس ىىتيااا د اى ى؛ار املالتق ىىأ الفقك ىىي ا
مشىىعا د أنىاىه دذا أشىىتا إداىىد املقكىىعا املتيىىعّ يف العىى؛ع أو التىىي أمىى؛ ً ييىىا إل مىىال اا ىىدة
التيعياىىة يف ىىة احلالىىةق أ اتىىع التىىاب او اليكىىف (أاىىا مىىت )%50ق واملتيىىعّ أتريىى؛ مىىت اليكىىف
()1
(أتري؛ مت )%50

الةمة 27
( )1تم أت يا األ ؛ة يف د ارة املعدعع يف ا
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املبحث الثاني :ضمان رأس املال مع العائد ،والتعهّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها االمسيّة
الكىىتعك ىىت ة ىعاب كا الشىى؛ ياةق حماولىىة دلياس ىىكا الكىىفة الشىى؛ ياةق م ى
مىىت مظىىا ؛ احن ى؛اع ا
ا ا ظة الأ اخلاديات نفسكا لالسيدات ال؛بعااةق مت خالل ا اوالت الفقكياة ل ىما رأا املىال مى
التعكىد مىت الشى؛ار املىدا؛ق أو امل ىارا بشى؛ا
العا د يف دعرة املشارتة وامل اربة املقياىدة الىأ أسىاا ا
م
()1
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىةق ورا ىىد ىىة الفتىى؛ة سى امىىد سىىا ق تمىىا وثاقكىىا يف أحباثىىهق
أدىىعل ا
ىتقا مىىت امل ىىارا أو الش ى؛ار املىىدا؛ق ورا ىىد ىىة الفتىى؛ة اهليلىىة الشىى؛ ياة
أو الىىأ أسىىاا ا
التعكىىد املسى ا
األولق وا ىىد وثاقى ى يف ت ىىاو
ليي ىىر ا
املؤسس ىىة الع؛بيا ىىة املك ىى؛ ياة اإلس ىىالمياة يف اليرى ى؛ات يف ش ىىتيالكا ا
()2
املؤسسة امليشعرة
ا
املطلب األوّل :ضمان رأس املال من خالل التعهّد بشراء أصول الصكوك بقيمتها االمسيّة:
الك ىىتعك
الك ىىتعكق ىىااة م ىىا ات ىىع مع ا ك ىىا م ىىت مك ىىدر ا
التعك ىىد أو االلتى ى ان بشى ى؛ا أد ىىعل ا
ا
لالمستريم؛ات لذى؛ الترفيى و الىا األمىعالً لتىع ذلىر مبريابىة ةىما رالوا أمىعاهلمق تمىا ميتىت أ
اتع داارا مت ة؛ع لط
الك ىىتعك لقيم ىىة
وامقك ىىد ل ىىما ي ىىا التى ى ان املس ىىتفيد م ىىت اإلد ىىدار أو م ىىت ميرياال ىىه حلمال ىىة ا
لالك ىىتعكً بك ىى؛ع اليظ ىى؛ ىىت نت ىىا ا العماليا ىىة االسى ىتريمارااة يف العااى ى ق واع ىىين ىىةا أ ا محال ىىة
االمسيا ىىة ا
لالمكىدرً يكىىيأ
الكىتعك سىعع اسى ا
ا
ىرتاو رأا مىاهلم بعىىد مى؛ور ىىرتة مىت الى مت بييى الىر األدىىعل م
()3
اا ما اليكم ع التأ اتد مت املال ة واملتانة املالياة لالش؛تة املكدرة
م

الكتعك  -ت امت و ىدا لشى؛ا  -يتكىي د املداايىةً لىةلر قىد ااكى
والظا ؛ أ ا معظم ا
الك ىىتعك حبس ىىا م ىىا ىىؤول دلي ىىهق م؛ا ي ىىة يف ذل ىىر
أبال ىىا متا ىىا التك ىىييف اال تم ىىا د ك ىىييف ا
الكتعك ع اىدرة املك ِىدر الىأ ا ى امليالىغ
مكمةق و ي أ ا اخل ؛ األساا الةئ اعا كه محالة ا
مسألة ا
م
الكىىتعك ال عىىدو أ تىىع
املىىةتعر واملىىد ع ات الدوراىاىةً األمىى؛ الىىةئ ا ى بع ىىكم د القىىعل أب ا ا
الكتعك املعاد؛ة  5وما بعد ا
( )1اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق الكتعك ب األسكم والسيداتق جمالة االاتكاا اإلسالمي العامليةق مااع 1 2013
الك ىىتعك ت ىىم ة ىىما ال ىى؛ع الريال ىىط وة ىىما القيم ىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )3مش ىىعا ( ي ىىد الي ىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 4
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سيدات اات م مع ق رأا ماهلا الأ املك ِدر ال رعز داوهلاً أل ا ذلر مت بي الدات املميعّ
م
والعاا ى أ ا ال اىىما ال اتىىع وا يىىا الىىأ املكى ِىدر ادال يف بعىىت احلىىاالت الىىج ؛اىىا ااىىعان أو
م
ذمىة املك ِىدرق مريىا ااىع امل؛احبىةق والسىالمق واالستكىياّق و ا ىدات اإل ىارةق ومىا
الت اما لتععات يف
ا م
را بسىيا التعى ادئ والتقكىري وعالفىة الشى؛وطق ويف ىاالت أخى؛ اتىع ال ىما بىري ىا شى؛ ا
()2
الأ املك ِدر دذا تا م ار ق أو ش؛اتاق أو وتيال الستريمارق أو مستأ ؛ا يما اتعالاا لع
م
لالكىىتعك والعا ىىد مبع ىىا
ىة
ى
االمسي
ىة
ى
م
القي
ىمت
ى
وا
ىاق
ى
أل
ىرت
ى
ش
م
ىة
ى
حب
ا
؛
امل
ىتعك
ى
د
يف
ىدر
ى
ك
امل
و
ا ا
ِ
الكىىتعك
لالكىتعكق واالتى ن ا
ب؛ا ىىا حلمالىىة ا
ذلىىرق واملمكىىدر يف االستكىىياّ دىىان ا ىىمت القيمىىة االمسياىىة ا
يف ىىال ع ى اةر سىىاليم املكىىيعّق واملكى ِىدر يف السىىالم تالكىىان يف االستكىىياّق واملكىىدر املسىىتأ ؛ يف
م
م
ىر بك ىىفته مس ىىتأ ؛اق م ىىااان ق ىىد اإل ىىارة اا م ىىاق وال
ى
ك
لال
ىدورئ
د ىىتعك اإل ىىارة ا ىىمت العا ىىد ال ى
ا
()3
ا مت القيمة االمسياة لت يا املؤ ا ؛ة
ملق؛ر قكا يف دتعك امل اربة واملشارتة والعتالة الستريمارً أ ا اد املك ِىدر الىأ أدىعل
ومت ا ا
م
الكتعك اد أمانةق ال ا ميكا ادال يف الج التع ادئ والتقكىريق ىا يف عدىياة نىدوة الربتىة راىم
ة ا
الةمىىة مبىىا رىا الع ىىا بىىه مىىت
"أمىىا ال ىىما كىىع االلتى ان لتعىىعاتق وذلىىر بشىىذا ا
( 5/31الييىىد )1ا
مىال و مىاق و ىع يىعّ يف امل ىاربة واملشىىارتة والعتالىة السىتريمار بى ة؛ يكىاً ادال دذا اىمياىد لتعى ادئق
()4
أو التقكريق أو عالفة الش؛وط"
اأمىىا ب ىىال ةىىما املكى ِىدر يف الىىة تعنىىه م ىىار ظىىا ؛ً يىىط انعقىىد اإلمجىىاّ الىىأ أ ا اىىد
م
امل ارا اد أمانة ال مت ادال لتع ادئ أو التف؛اط( ً)5با وذ ىا مجىا ري أ ىا العالىم د ىدن ىعاز
اشرتاط ىم امل ىارا يف ىال ىدن ع اداىه أو ف؛ا ىهق و تمىعا بفسىاا ىةا الشى؛طً أل ا اشىرتاط
ةما رأا املال الأ امل ارا اقالا العقد مىت مم ىاربة د اى؛ ق و اىعل امل ىارا مىت تعنىه وتىيال
م
()1

الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 247
الكتعك و عا د اق ندوة ا
( )1الق؛ئ (حممد الي)ق أ تان ةما ا
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق امل؛ السابا 7
()3
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط وةما القيمة االمسياة والعا دق وال ما بعع ق
مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكىىتعك مى ذىىري العى ق حبىىط جملمى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛ 18-13
التعكىىد بشى؛ا ا
و ا
سيتمرب 2012ن 10
( )4امل؛ السابا 6
( )5وا ت تأ اإلمجاّق ابت يد الرب يف االستةتار 124/21ق وشيخ اإلسالن ابت يمياة يف جممعّ
الفتاو 82/30
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أمييىىا د تعنىىه مقرتةىىا ةىىامياً تىىؤول امل ىىاربة بىىةلر د اىى؛ ى اى؛ نفعىىاق ومىىت املقى اى؛ر "أ ا العىىربة يف
العق ىىعا ملقاد ىىد واملع ىىا ال أللف ىىاظ واملي ىىا "()1ق اق ىىعل اب ىىت ادام ىىة رمح ىىه هللا "م ى ى ش ىى؛ط ال ىىأ
امل ىارا ةىما املىالق أو سىكما مىت العةىيعةً الشىى؛ط ةىاق ال نعالىم يىه خال ىاق والعقىد دىىريأق
ني اليه أمحد و ىع اىعل أيب ييفىة ومالىرق وروئ ىت أمحىد أ ا العقىد افسىد بىهق و م تىي ذلىر ىت
ا
()2
الشا عيً ألناه ش؛ط اسد أ سد امل اربة"
الكىتعك-أ ا ىمت رأا املىال لالشى؛تا
الكىتعك-بعدىفه شى؛اتا حلمالىة ا
تما ال رعز ملمكىدر ا
()3
اآلخ؛اتً ألناه اق الش؛تة ب الش؛تا يف الة اخلسارةق ومل اقا جبعاز أ د
لالمؤسسىىات املالياىىة اإلسىىالمياة
واىىد ورا يف املعيىىار الشىى؛ ي الكىىاار ىىت يلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىة
ا
نكىىه "رىىعز ددىىدار أ ىىد الشى؛ات و ىىدا مال مىىا
التعكىىد املىىةتعر يف الييىىد 7/5/1/3ق مىىا ا
ىىدن ىعاز ا
كته درريا مت خالل قد بي يد الش؛ا ق و سىا القيمىة السىعاياة يف
اا مبع يه لش؛اته سالار ا
()4
لقيمة الج امتفا اليكا يد الش؛ا ق وال رعز اشرتاط الع د لقيمة االمسياة"
تا
ا
الكىتعك يف هنااىة املى ادة
اتعكد بش؛ا أدىعل ا
الكتعك  -بعدفه وتيال -أ ا
تما ال رعز ملدا؛ ا
بقيمتك ىىا االمسيا ىىةً أل ا العتال ىىة ق ىىد أمان ىىة ل ىىي يك ىىا ة ىىما ال ىىأ العتي ىىا ادال يف ىىالج التعى ى ادئ أو
التقكىىريً وهبىىةا أخىىة معيىىار ال ىىماانت الكىىاار ىىت اجملالى الشىى؛ يق يىىط ىىا يف الييىىد1/2/2مىىا
نكىىه "ال رىىعز اش ىرتاط ال اىىما الىىأ امل ىىاراق أو وتيىىا االس ىتريمارق أو أ ىىة الشىى؛تا ق س ىعا تىىا
ا
()5
ال اما لتدا أن لال؛بأق وال رعز سعاا مالياا ا الأ أ اهنا استريمار م مع "
الكىىتعك أو األدىىعل لقيمىىة السىىعاياةق أو
الكىىتعك بش ى؛ا ا
اتعكىىد مكىىدر ا
الىىأ أنىاىه رىىعز أ ا
القيم ىىة العاال ىىةق أو بى ىريمت اتاف ىىا الي ىىه ي ىىد الشى ى؛ا ق و ىىةا ا ىىد أ ىىاز اجملالى ى الش ىى؛ ي هليل ىىة ا اس ىىية
()6
الكتعك
وامل؛ا عة
لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة يف الييا اإلا ا ي بشأ ا
ا
( )1ابت يم (زات الدات بت دب؛ا يم)ق األشيا واليظا ؛ 207ق وزاعر (أ ست)ق القعا د الفقكياة 690/2
( )2املذين 49/5
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 15
( )3العريما (حممد قي)ق ا
( )4بي ى ىىد 7/5ق املعي ى ىىار الش ى ىى؛ ي را ى ىىم ()12ق يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة لالمؤسس ى ىىات املالياى ىىة اإلس ى ىىالمياةق املع ى ىىااري
الش؛ ياة 171
( )5بيى ىىد 1/2/2ق املعيى ىىار الشى ىى؛ ي راى ىىم ()5ق يلى ىىة ا اسى ىىية وامل؛ا عى ىىة لالمؤسسى ىىات املالياى ىىة اإلسى ىىالمياةق املعى ىىااري
الش؛ ياة 48
الكىىتعكق الفقىى؛ة رابعىىاق الكىىاار ىىت يلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىةق ىىان 2008ن =
( )6بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي بشىىأ ا
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تمىىا دىىدر جب ىعاز ا ى؛ار جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور يف الق ى؛ار راىىم ()30ق بشىىأ س ىىيدات
ىتم التىىداول
املقارةىة وسىىيدات االسىتريمارً يىىط ىا يف الفقىى؛ة الريالريىىة مىىت العيكى؛ ال؛ابى "رىىعز أ اى ا
بقيان ااكة املك ادرة يف رتات اورااة معياية ال أو دراا اع ا ىه د اامكىعرق التى ن مبقت ىا خىالل
م
الكىىتعك مىىت ربىىأ مىىال امل ىىاربة بسىىع؛ معى ا ق و سىىت أ سىىتع يف إداىىد
ىة
ى
ا
؛
ى
ش
مى ادة حمى اداة ب
ا
()1
السع؛ أب ا اخلربةق و قا لظ؛وع السعق وامل؛ت املار لالمش؛وّ"
التعكىد لشى؛ا لقيمىة السىعاياة أو القيمىة العاالىة ال اال اى :ممت الايىات العىامال يف
ولتت ملى ا تىا
ا
الكتعك ا تمانيا لىد الشى؛تات
الكتعكق لترقيا ةما رأا املال امليشعا مت أ ا كييف ا
جمال ا
املتبككىىةق الىىأ ا تيىىار أ ا القيمىىة السىىعاياةق وتىىةلر القيمىىة العاالىىة اىىد ال ىىا ي القيمىىة االمسياىىة
ا

ىربّ مىت ال ى؛ع الريالىطق أو الع ىد
لالكتعكً تا
ا
ا
التعسا د ةا ال ما ت ة؛اىا الع ىد املمالى ن لت ا
ِ
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىةق مى مىىا اعىىرتئ
الكىىتعك بشى؛ا األدىىعل حمى اىا ا
املالى ن مىىت املمكىىدرق أو مىىدا؛ ا
ذلر مت شيكات ش؛ ياة يف بعت احلاالتً واستد ي ةا حبط املسألة يف التقسيم اآليت
املسألة األوىل :الوعد امللزم (التعهّد) بالشراء بالقيمة االمسيّة:
الع ىىد لشى؛ا لقيمىىة االمسياىىة يف دىىتعك اإل ىىارة (ةىىما املكى ِىدر املسىىتأ ؛) رىىد اليا ىىط
م
()2
ؤائ د ةا ال ما مت املستأ ؛ نفسهق وميكا
دعرا تريرية مت اإل ارة امليتكية لتماليرً ا
التماليىىر لع ىىد هليىىة املعالاقىىة الىىأ س ىىداا مجي ى الت امىىات اإل ىىارة()3ق أو و ىىد ليي ى ب ىريمت
رم ئ()4ق وأييت ال ما يف ة الكعرة مت م؛ا اة ايمة الع يف أاساط اإل ارة
التعكىد لشى؛ا الىأ أسىاا دىايف ايمىة األدىعلق أو القيمىة السىعاياةق أو القيمىة العاالىةق أو
= "ورعز أ اتع
ا
بريمت اتافا اليه يد الش؛ا ق و قا ملا ا يف املعيار الش؛ ي رام ()12ق بشأ الش؛تة (املشارتة)ق والش؛تات
احلدارية 2-6-1-3ق ويف املعيار الش؛ ي رام ( )5بشأ ال ماانتق وبيد "2-2-2
( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام )5/4( 30ق جمالةا اجملم ق العدا1809/3 4
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )2مشىىعا ( يىىد اليىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 10
( )3اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور يف اور ىىه الريالريىىة راىىم " 3/1/13د ا الع ىىد هبيىىة املعى ادات يىىد انتكىىا أمىىد
اإل ارة ا بعقد ميفكا"
( )4ةيقا لالمعيار الش؛ ي رام ( )9اإل ارة واإل ارة امليتكية لتماليرق بشأ ة؛ق التمالارق الفق؛ة -8/1أق ا
يه "و د ليي بريمت رم ئق أو بريمت قيقىيق أو و ىد لييى يف أثيىا مى ادة اإل ىارة أب ى؛ة املى ادة الياايىةق أو =
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التمالير الأ أساا الع د املال ن مت املستأ ؛ لش؛ا بريمت حمى ادا مسىيقاق مميرياىا القيمىة االمسياىة
م
لت يىىا املىىؤ ا ؛ة أسىىعة لع ىىد لش ى؛ا يف امل؛احبىىةق واىىد دىىدر جب ىعاز ذلىىر بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي هليلىىة
()1
ا اسية ان 2008ن
ىؤائ د ةىىما القيمىىة االمسياىىة يف ىىال ذى اىري
التعكىىد مىىت كىىة املسىىتأ ؛ يف ىىة الكىىعرةً اى ا
و ا
القيمىىة السىىعاياة هليىىعط يف اتراىىخ اإلةفىىا ق واىىد ذ ىىا بعىىت اليىىا ري د ىىدن ىعاز الع ىىد املال ى ن
ى ىىم األم ى ى
ىؤائ د
لش ى ى؛ا لقيم ى ىىة االمسياى ىىة لت ي ى ىىا حم ى ى اىا اإل ى ىىارة م ى ىىت املس ى ىىتأ ؛ً ألناى ىىه ا ى ى ا
(املسىىتأ ؛) يمىىا ال رىىعز ةىىمانهق و ىىع العى املىىؤ ا ؛ة يف ىىاالت التالىىف أو الىىيقيق أو يىىعط القيمىىة
()2
السعاياة
وا؛ آخ؛ أ ا يعط القيمة السعاياة لالع املؤ ا ؛ةً رعا اإل ارة تامل ىاربةق واملشىارتة والعتالىة
عكد املك ِدر بش؛ا أدعهلا بقيمتكا االمسياة أو بقيمة حم اداة سالفاً و ىع خىالع
مت يط دن عاز ا
م
()3
لكتعك
مق؛رات اجملال الش؛ ي هليلة ا اسية يف بيانه اخلاص ا
ا
خاد ىىة دذا المي ىىا أناىىه ورا يف مس ى اىعاة بي ىىا
و ىىةا اس ىىتدراك و ي ىىه اس ى ا
ىترا التأم ى اىا وامليااش ىىةق ا
نك ىىه "ال رى ىىعز أ اشى ىىتما ق ىىد نقى ىىا املالتياى ىىة د محالى ىىة
اجملال ى ى الشى ىى؛ ي الى ىىج أم ى ى ادت ييلى ىىة مى ىىا ا
الكىىتعكق أو مىىت مي ىرياالكم الىىأ شىى؛ط أت ىىري الع ى بعىىد اليي ى د اناىىا املالتياىىةق وال الىىأ شىى؛ط و ىىد
ا
()4
املس ىىتأ ؛ بشى ى؛ا كا"ق و ق ىىا مل ىىا ورا يف حماة ىى؛ة لف ىىيالة الش ىىيخ ي ىىد هللا املييى ى ً لت ى اىت ىىة الفق ىى؛ة
م ىىة مىىت بيىىا اهليلىىة ال؛مسىىي الكىىاار ىىان 2008نق وبىىدال مىىت ذلىىر أةىىاع الييىىا الفقىى؛ة التاليىىة
الكىىتعك بقيمتكىىا
التعكىىد يف دىىتعك اإل ىىارة شى؛ا األدىىعل املىىؤ ا ؛ة يىىد دةفىىا ا
"رىىعز لالمسىىتأ ؛ يف ا
= بسع؛ السعق"
ونكىىكا "رىىعز لالمسىىتأ ؛ يف
الكىىتعكق الفقىى؛ة خامسىىاق 2008نق ا
ىيي بيىىا اجملالى الشىى؛ ي بشىىأ ا
( )1ةيقىىا لى ا
الكتعك بقيمتكا االمسياةق الىأ أالا اتىع شى؛اتا
التعكد يف دتعك اإل ارة ش؛ا األدعل املؤ ا ؛ة يد دةفا ا
ا
أو م ار أو وتيال"
لالكىىتعك بش ى؛ا أد ىعهلا واملعاىىف الفقكىىي ميىىهق نىىدوة مسىىتقيا
عكىىد األم ى املكىىدر ا
( )2تىىيال (أسىىيد أااىىا)ق ا
العما املك؛يف اإلسالمي ال؛ابعةق اليير األ اليق ادة 2011/12/14-13ن 131-130
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما
( )3مشىىعا ( يىىد اليىىارئ)ق ا
الكىىتعك م ى ذىىري الع ى ق حبىىط جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدورق الىىدورة  20ا ا ىى؛
التعكىىد بش ى؛ا ا
بعىىع ق و ا
 18-13سيتمرب 2012ن 12
( )4حماة ىى؛ة الش ىىيخ ي ىىد هللا املييى ى ليي ىىر اإلس ىىالمي لالتيمي ىىةق 2009نق نق ىىال ىىت س ىىعاالم (س ىىامي)ق ميتي ىىات
دتعك اإل ارةق ندوة الكتعك اإلسالمياةق 2010ن 229
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االمسياى ىىةق الى ىىأ أال اتى ىىع ش ى ى؛اتاق أو م ى ىىار ق أو وتى ىىيال الس ى ىتريمار" ودذا تى ىىا اامي ى ى اعالى ىىم أ ا
املسىىتأ ؛ يف دىىتعك اإل ىىارة تىىا اىىد ّ األدىىا نقىىدا ايىىا اسىىتليار ً ىىإ ا الييىىا بىىةلر اتىىع اىىد
()1
التعكد املسياق و ع ما ال ري أ د مت أ ا العالم
أا؛ العيية لش؛ط و ا
ا
ِ
الكىىتعك يف هنااىىة
الكىىتعك لقيمىىة االمسياىىة يىىد دةفىىا ا
عكىىد املمكىىدر أو املىىدا؛ بشى؛ا أدىىعل ا
ا
م ادة اإلددار
و ع مىا ذ ىا دليىه سى امىد اسىا ق ومياى ىت ال ىما أبناىه لىع مل يىا العى أو التى
التعكىىدً يىىط "د ا ال ىىما املرتاىىا الىىأ الع ىىد لش ى؛ا لقيمىىة االمسياىىة ال
يىىاً ىىال حمى اىا لتيفيىىة ا
اتر اقا ادال دذا تىا واىعّ الييى لقيمىة االمسياىة تميىا ويف مجيى احلىاالتً ولت اىت ىةا بىري وااى ق أل ا
الك ىىتعك) و ىىد ق وا ىىد ال ا؛ب ىىا املع ىىعا ل ىىه  -أئ املس ىىتفيد( -محال ىىة
الع ىىد اال ى ى ن العا ىىد (م ىىدا؛ ا
الكىىتعك) يف يفيىىة الع ىىدً الر فىىاّ مثىىت املع ىىعاات يف السىىعق ىىت ال ىريمت املع ىىعا بىىهق ىىال كىىا
ا
الكىتعكً أل ا بيى
الكتعك اىد الىر تاليىاق ىال اقى الييى دال دذا ةاليىه محالىة ا
اليي ق ال د ا مع عاات ا
الكىتعك يىاق ىال االى ن العا ىد شى؛ا اهلالىر واشىرتئ اليىااي
املعدون ال رعزق واد الىر مع ىعاات ا
الكىتعك أو حلعالىة األسىعاقً ىإ ا
التالي أو اا ي ملع ىعاات ا
ا
حبكة مت الريمت اأما دذا مل اق اهلالك ا
العا ىىد اال مىىه ش ى؛ا ىىة املع ىىعاات لقيمىىة االمسياىىةق وال اع ى اد ذلىىر ةىىماان لالبسىىارةً أل ا الشىىأ يف
العا ىىد أنىاىه اال مىىه ش ى؛ا مىىا و ىىد بش ى؛ا ه ولىىع نقك ى ايمتىىه السىىعاياةق تمىىا يف امل؛احبىىة وو ىىد املسىىتأ ؛
()2
بش؛ا الع املؤ ا ؛ةً إناه اال مه الش؛ا ود نقك القيمة السعاياة"
()3
ؤااه»
تما
ا
استدل الأ ما ذ ا دليه بقعله  « الأ اليد ما أخةت ا ا
الك ى ىىتعك  -م ى ىىار ت ى ىىا ق أو شى ى ى؛اتاق أو وت ى ىىيال
وو ى ىىه الدالل ى ىىة م ى ىىت احل ى ىىداطق أ ا م ى ىىدا؛ ا
را رأا مىال امل ىىاربة أو املشىىارتة أو العتالىىةق وأناىه دذا اا ىىأ التىىه أو الفىىه
السىتريمار -اال مىىه شىى؛ ا ا
أو خسىار هً ىىإ ا اليىه و ىىد أ ارييى واىىعّ اهلىالك التالاىىي أو اا ىي أو ىىدور اخلسىارة عىىالق وأ ا
ىىةا اهلىىالك أو التالىىف أو اخلسىىارة مل اتىىت نتييىىة عدااىىهق أو قكىىري ق أو خ لىىهق أو عالفتىىه لشىى؛وط
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 229
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالت ومالتياة محالتكا وةماان ا 73
( )2اسا ( س امد)ق دددار ا
( )3ابت ما ةق السيتق تتااق الكداات ا العاراةق داط رام ( 802/2 )2400اليسا يق السيتق تتاا
العاراة والعااعةق ا املييرةق داط رام ( 333/5 )5751وةعفه األليا يف دريأ وةعيف سيت
ابت ما ةق حممد اند؛ الدات األليا (املتعىف  1420ى)ق ب؛انما ميظعمة الترقيقات احلدارييةق مت دنتاز
م؛ت نعر اإلسالن ألحبار الق؛آ والسية إلستيدراةق ب؛ام ()2400ق ا  2400ق 400/5
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الكتعك اع اد م اد ياً ألناىه اى اد ي أمى؛ا خيىالف األدىاق و ىع أ اتىع الشىي الى اةئ
اإلددارق مدا؛ ا
أخ ىىة مع ىىعاا ي ىىد م ىىا مل اق ى ادن ال ىىيال ال ىىأ الت ىىهق ويف احل ىىاالت التري ىىرية الذالي ىىة أ ا رأا امل ىىال ال
()1
اتالفق وال اكالرق وال خيس؛
واس ىىتدرك الي ىىه ي ىىد الي ىىارئ مش ىىعا واناش ىىهق أبناىىه ا ىىد يق ىىأ العى ى ً ولت ىىت ىىيبفت ايمتك ىىا
ىرق واتري ىى؛ اخنف ىىا ايم ىىة األد ىىعل يف
الس ىىعاياة ىىت ايمتك ىىا االمسيا ىىةق يت ىىع ة ىىماان ي ىىا ب ىىال ش ى ا
الكىىتعك بسىىيا ةىىعل املى ادة أو األزمىىاتق الا "د ا ةىىما مىىا ال رىىعز ةىىمانه يىىعّ شىى؛ اً ى ا لىىع مل
ا
()2
كا ما اع ا ال ما يما بعد"
و ةا ما أ اتد ه نىدوة الربتىة ( )31يف عدىياا اق الىج ىا يف مقى ادمتكا "أمجى املشىارتع الىأ
ىر أو رحبىا حمى ادااق سىعا أتىا ذلىر لتى انق أن
الكتعك أ ا مت رأا مىال الك ا
أناه ال رعز ملمكدر ا
الكىىتعك أو
الكىىتعك ومىىدا؛ ا بش ى؛ا أدىىا ا
التعكىىد مىىت ممكىىدر ا
عكىىدق أن و ىىد مال ى ن تمىىا ال رىىعز ا
ا
اسىىتيداهلا لقيمىىة االمسياىىة يىىد دةفا كىىاً أل ا ذلىىر اىىؤول د ال ىىما يف الىىة يىىعط القيمىىةق ولىىع مل
عكىىد اآلمى؛ لشى؛ا يف امل؛احبىىة
الكىتعك لالتالىىف التالاىىي أو اا ىيق وخيتالىىف احلىال ىىت ا
تع اى؛ أدىىعل ا
()3
بش؛ا امليي ولع ي ايمتهً أل ا اليي خيتالف ت املشارتة مت يط ال ما "
املعسىىع لىىدا ؛ة الشىى؛وط اىى؛و أ ا ىىةا الشىى؛ط الىىةئ ات ى اىمت الت ى ان املكى ِىدر
تمىىا أ ا بعىىت ا
م
الكىتعك بقيمتكىا االمسياىةً ىا وال أبا بىهق بيىا الىأ أ ا األدىا يف الشى؛وط والعقىعا
بش؛ا أدعل ا
()4
احلا واإل ةق وأ ا ةا الش؛ط ال ارتاا اليه ر وال ب؛رق و يه مكالرة لالعاادات
ا
را املىىالق اقىىعل ابىىت
ىربّ بىىه امل ىىارا ومل اشىىرتةه ا
ونىمىعا أب ا مريىىا ىىةا الشىى؛ط ةىىاق ود ى ا
ادامىىة "مىىا ال رىىا ةىىمانهً ال اكى اىري الشىى؛ط م ىىمعانق ومىىا رىىا ةىىمانهً ال ايتفىىي ةىىمانه بشىى؛ط
()5
نفيه"
الكىتعك لقيمىة االمسياىة يف هنااىة مى اد ا ال خيى؛ز
التعكد بش؛ا أدىعل ا
واحلادا أ ا ييا ةا ا
ت الت
األو أ تىع ايمىة مع ىعاات امل ىاربة يف هنااىة مى اد ا مسىاواة أو أا اىا مىت القيمىة االمسياىىةً
الكتعك املعاد؛ة 23-21
( )1اسا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
عكد مدا؛ئ العمالياات االستريمارااةق ندوة الربتة احلاااة والريالث 143
( )2أبع ب ادة ( يد الستار)ق ا
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط وةما القيمة االمسياة والعا دق 19-18
( )3مشعا ( يد اليارئ)ق ا
الكتعك و عا د ا 214
( )4الق؛ئ (حممد الي)ق أ تان ةما ا
( )5املذين 397/5
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ل؛ا املال رأا مالهق أو ةىمت لىه ايمىة حمى اداة مىت رأا مالىهق وواىا
يد ة اتع املم ارا اد ةمت ا
مت اخلسارة الج يشأ مت ؛ا كفية امل اربةق ومريا ةا ال ما ال خالع يف أناه يعّ
الريانيىىة و ىىي الىىج اىىد ميىىاّ يكىىا مع ىىعاات امل ىىاربة أبتريىى؛ مىىت ايمتكىىا االمسياىىة الىىج الت ى ن هبىىا
امل ىاراق مىت شىىأ ذلىر أ امعلىىد التكمىة لالم ىىارا بتعنىه اسىىعأ ىا ة نفسىىهً دذ تيىف امستسىىا
()1
لالكتعكق واستأث؛ مبا زاا اليكا ليفسه؟
الكتعك القيمة االمسياة ا
أ اد امل ارا حلمالة ا
التعكىىد املسىىتال ن ل ىىما رأا املىىال د تىىا دىىاارا مىىت
واىىد اسى ا
ىتدل آخىى؛و الىىأ ىعاز ىةا ا
()2
مدا؛ العمالياات بعدفه ش؛اتاً أب ا ذلر يعّ يف ش؛تة العقد
()3
الكىىتعك ىىي شىى؛تة مالىىرق ونىمىعا ىىةا
ولىىي يف شىى؛تة املالىىر ق و ىىم اىى؛و أ ا الشىى؛تة يف ا
القىىعل أب ا الشىى؛تة مى امكىىد هبىىا االسىتريمار أو االسىىتذالل املشىىرتك-سىعا ىىت ة؛اىىا التيىىارة أو ىىت
الكىتعك امقكىد هبىا االسىتريمارق أو االسىتذالل
ة؛اا اإل ارة -أدير ش؛تة قدق ومت اليد اي أ ا ا
املدرة لالدخاق ال سييا د القعل أب اهنا ش؛تة مالىرً ولىةا رىعز
ت ة؛اا األ يا املؤ ا ؛ة أو األدعل ا
()4
أ ا مت أ د الش؛تا رأا مال اآلخ؛ ب ؛اا مياش؛ أو بري مياش؛
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااةق ندوة الربتة احلاااة والريالث 13
( )1ي (معسأ آان)ق ا
( )2و ي الج يشأ لعقد واال فاق ب ال ؛ أو األة؛اع الأ تعايكاق واالشرتاك يف املال وال؛بأ أو يف العما
أبهنىىا قىىد ب ى املتشىىارت ً لالش ىرتاك يف رأا املىىال وال ى؛بأق
وال ى؛بأق واىىد ى اى؛ع قكىىا احليفيىىة شىى؛تة العقىىد ا
أبهنا ثيعت احلا يف
أبهنا قد مالتي مال أتري؛ الأ االاار يكما معاق و ا؛ كا الشا عية ا
و ا؛ كا املالتياة ا
شىىي الثي ى ىىأتري؛ الىىأ كىىة الشىىيعّق و ا؛ كىىا احليابالىىة بق ىعهلم ىىي اال تمىىاّ يف اسىىترقاق أو كى اى؛ع
الق ى ىىدورئق عتك ى ىى؛ الق ى ىىدورئ 344ق والك ى ىىاوئق بالذ ى ىىة الس ى ىىالر 153/2ق واخل؛ش ى ىىيق ش ى ىى؛ح اخل؛ش ى ىىي ال ى ىىأ
خاليا 254/3ق والش؛بيينق مذين ا تاز 212/2ق وابت ادامةق املذين 109/5
خيتي اثيا أتري؛ بشي وا دق أو ما ع يف تمىهق والىةئ يف تىم الشىي العا ىدق ىع املتعى ادا
( )3و ي أ
ا
اتعس؛ ف؛اقه لتتميا أنكياال ق سعا يف ذلر الع والدات وبريلاق تالدار العا ىدة
املبتالطً حبيط اتع اةر أو ا
واألر العا ىىدةً ىىإ ا شىى؛تة املالىىر ريي ى يكىىا دذا اشىىرتاي اق أو ور ىىاق أو انتقال ى دليكمىىا أبئ سىىيا مىىت
أسياا املالرق تاهلية والعدياة و ىي دمىا اختياراىة أو اةى ؛ارااةق االختيارااىة ىي الىج يشىأ بفعىا الشى؛ات
ودراا ما معىاق تاهليىة هلمىا أو العدىياة هلمىا بشىي يقىيال ً واكىري ذلىر الشىي مشىرتتا بييكمىا شى؛تة مالىر
واة ى ؛ارااة و ىىي الىىج ريي ى لشبك ى ىىأتري؛ بذ ىىري عالكمىىاق واو درااة أ ىىد مىىت الش ى؛ات أو الش ىى؛تا ق
تاملريار يتع املعرور مشرتتا ش؛تة مالر مت بري اختيىار وتمىا لىع انفتقى أتيىاا واخىتالط مىا يكىاق اىا
اعس؛ أو= اتع اةر كا بع ه ت بعت ال االعيق الير؛ ال؛ا ا 180/5ق والس؛خسيق امليسعط 151/11ق
والتاسا ق بدا الكيا 65/6
( )4العريما (حممد قي)ق الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 17
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التعكىىد د تىىا دىىاارا ىىت مىىدا؛ العمالياىىات  -بعدىىفه وتىىيال-
وذ ىىا آخىى؛و د ىعاز ىىةا ا
"أمىا دذا تانى
أا؛ ا معيار ال ماانت الكاار ت اجملال الش؛ يً يط ا يىه ا
مستدلا مبسألة ا
العتالة بري مش؛وةة يكا التفالةق الا تفا العتيا مت اتعاما معه بعقد ميفكاً إناىه اتىع تفىيال ال
()1
بكفة تعنه وتيالق ا لع م ل ت العتالة ايقأ تفيال"
واقعل ىىع د ا وتي ىىا االسى ىتريمار مل ات ىىت ة ىىاميا يف األد ىىاً ولتيا ىىه أد ىىيأ ة ىىاميا حبت ىىم ىىةا
املستقا امليفكا ت قد العتالة
التعكد
ا
ا
وأم يىىا أب ىىةا ايىىاا م ى الفىىارقً أل ا العتيىىا يف الكىىعرة املىىةتعرة يف املعيىىار اتىىع تفىىيال
ىىت مىىدا؛ العمالياىىات بعقىىد ميفكىىاق وأنىاىه ال ا ىىمت ادال دذا ختالاىىف املىىدات ىىت الع ىىا بعا يا ىىه قىىطً
الك ىىتعكق ىىإ ا وتي ىىا
ولتيا ىىه ال ا ىىمت لالي ىىا أ ات ىىع اليي ى ى راحب ىىا يف ت ى اىا ىىالق اأم ىىا يف د ىىعرة ا
االسىتريمار ال ا ىىمت مىىدايا معياىيىىاً ودا ىىا ىىع ا ىىمت خسىىارة العمالياىىاتق ى ا د ا ةىىمانه اظى اىا اا مىىاق
ألئ
ود س ادا مجي املداي وا يا مً ولتت تانى العماليىات خاسى؛ة ليى ول األسىعار يف السىعقق أو ا
()2
سيا آخ؛ق تيف امقاا ةا الأ ذاك؟
ىتقا مىىت بىىري شىى؛ط أسىىعة مبىىا سىىيا مىىت ىعاز تفالىىة العتيىىا بىىري
و اليىىه ال ىىما بعقىىد مسى ا
ممستسا يد مت أ از تفالة العتيا بش؛وطق واد الاا اليه أ ىد اليىا ري مبىا أييت "واى؛ تريىري مىت
أ ىا العالىم واالختكىىاص أناىه مىىت الكىعا ايىىعل اىاوز اإلمجىاّ الىىأ ميى ةىىما امل ىارا أو الشى؛ار
م
مبي؛ا قد جما ً ا ولع تا مستقال ورايىاً دذ العقىعا اليم ياىة اعىا مريىا ىة التفالىات ااانيياىة
ا
ىتم فسىري ا
يتم التعاما معكا الأ أ اهنىا شى؛وط عالياىة ا فااياىةق وتىةلر ا ا
والعقعا املستقالاة أم؛ا مع؛و اق ا
()3
يد التيازّ"
عكىىدات مىىدا؛ئ العمالياىىات
واىىد أ اتىىدت نىىدوة الربتىىة ( )31يف عد ىىيتكا راىىم 5/31ق بشىىأ ا
عكىىد امل ىىاراق أو الشى؛ار املىىدا؛ق أو
نكىىه "ال رىىعز
االسىتريمارااة امليى ً قىىد ىىا يف الييىىد ( )2مىىا ا
ا م
التعكىىد يف ىىال
العتيىىا السىتريمار ب ىىما اخلسىىارةق أو التالىىفق أو يىىعط القيمىىة أاي تىىا سىىييكماق و ا
( )1بي ىىد 1/2/2ق و2/2/2ق املعي ىىار الش ىى؛ ي را ىىم ()5ق يل ىىة ا اس ىىية وامل؛ا ع ىىة لالمؤسس ىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةق
املعااري الش؛ ياة 48
( )2العريما (حممد قي)ق امل؛ السابا 19
( )3ى ىىداا (العياشى ىىي)ق عى ىىاة؛ الريقى ىىة يف ييقى ىىات امل ى ىىاربة و ال كى ىىاق وراى ىىة معالعمى ىىات أساسى ىىياة 247-246ق
الكتعك تم ةما ة؛ع لط 21
ومشعا( يد اليارئ)ق ا
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()1

إما املالر اخلسارة اا ياة"
يعط القيمة ةما بري مياش؛ً ألناه محااة مت ا
واحلاد ىىا أ ا ا ىىاوالت الفقكيا ىىة لتس ىىعاغ ة ىىما رأا امل ىىال مى ى العا ىىد يف د ىىعرة املش ىىارتةق
التعكىىد مىىت الش ى؛ار املىىدا؛ق أو امل ىىاراق أو العتيىىا بش ى؛ا أدىىعل
وامل ىىاربةق والعتالىىة الىىأ أسىىاا ا
الك ىىتعك بقيمتك ىىا االمسياىىة  -ا ىىد خالفى ى اإلمج ىىاّ الفقك ىىي املعاد ىى؛ً ق ىىد ورا يف اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه
ا
نك ى ىىه "ال ر ى ىىعز
اإلس ى ىىالمي را ى ىىم )20/3( 188ق يف اور ى ىىه العشى ى ى؛ات ا ا ى ىى؛ ى ىىان 2012نق م ى ىىا ا
الكىتعك بقيمتكىا االمسياىةق أو
الكتعك أو أدىعل ا
اتعكد بش؛ا ا
لالم اراق أو الش؛ارق أو العتيا أ ا
م
ال بيقد مؤ ا ىا أتريى؛ ميىهق وامسىتريىن
اؤائ د ةما رأا املالق أو د نقد ا
بقيمة حم اداة سالفاً مبا ا
الكتعك"
مت ذلر االت التع ادئ والتف؛اط الج ستع ا ةما قعق محالة ا
الرىىة لتع يىىد الفتىىاو ق وااللتى ان لقى؛ارات اجملمعياىىة واملعىىااري الشىى؛ ياة املتعالاقىىة
و اليىىه ال اىى؛ورة مم ا
لكتعك
ا
املسألة الثانية :ضمان طرف ثالث:

التعك ىىد م ىىت الشى ى؛ار امل ىىدا؛ق أو امل ىىاراق أو العتي ىىا بشى ى؛ا
ملى ى ات ىىا ال ىىما ال ىىأ أس ىىاا ا
التعسىىا د ىىةا ال ىىما ىىت ة؛اىىا الع ىىد
الكىىتعك بقيمتكىىا االمسياىىة يع ىىا شىى؛ اً تىىا
األدىىعل أو ا
ا
املال ن جبرب اخلسارة مت ة؛ع لطق وةما ال ؛ع الريالط ال خيالع مت أم؛ات
أ -أ اتع بال ع
وا ىىد د ىىدر جب ىعاز ا ى؛ار جمم ى الفق ىىه اإلس ىىالمي ال ىىدور را ىىم ()30ق بش ىىأ س ىىيدات املقارة ىىة
م
ىيي
ل
ا
وسيدات االستريمارق و ا يف الفق؛ة التاسعة مت العيك؛ ال؛اب "لي ياك مىا مييى شى؛ ا مىت ا
وذمتىىه املالياىىة
يف نشىى؛ة اإلدىىدار أو دىىتعك املقارةىىة الىىأ و ىىد ةىى؛ع لىىط -ميفكىىا يف شبكىىياته ا
عكي ارب اخلس؛ا يف مش؛وّ مع ا "
لتربّ بدو مقابا مبيالغ ا
ت ة؛يف العقد -ا
ذمت ىىه املاليا ىىةق سى ىعا أت ىىا شبك ىىا ةييعي ىىا أو ا تي ىىاراي يف
وامعى ى اد ال ىى؛ع الريال ىىط ميفك ىىال يف ا
()2
األ عال التالياة
()3
الكتعكً ألناه ال رعز أ ا مت الش؛ار لش؛اته
 أالا اتع مت محالة ا أالا اتع أ د ال ؛ ش؛اتا لال ؛ع الريالط بيسية بالية (أتري؛ مت اليكف)ً استلياسا( )1ندوة الربتة العا دة والريالث امليعقدة يف  8-7رم ا 1431ه ق املعا ا لى  19-18أبس
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط 9
( )2مشعا ( يد اليارئ)ق ا
( )3ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام 15/25/136ق بشأ املشارتة املتيااكة وةعاب كا الش؛ ياة
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تماا الذالية يف ا؛ارات جمم الفقه اإلسالمي()1ق أو بيسية الريالط أتري؛ً استلياسا
()2
التري؛ة يف املعااري الش؛ ياة
ِ
الكتعك
أالا اتع العتا مت أ د ة؛يف العقد املمكدرق أو محالة ا
الكتعك تالاكمق أو بع كمق أو مت املك ِدر
أالا اتع متفعال يما ا ميه مت محالة ا
م
تا الكعر اآل ياة
و اليه ال ا
اكأ ةما ال ؛ع الريالط يف ا
ةما الش؛تة القاب ة د د الش؛تات التابعة هلاق أو العت
ةما ش؛تة ذات ب؛ خاص ايشلكا املك ِدر لذ؛ ةما اإلددار
م
ؤسسات احلتعمياة يف ذلر
امل
أو
ات
ر
ا
ز
الع
د
د
ه
أددر
ةما اولة أو بيتكا امل؛ت ئ دددارا
ا
تماا

اليالدق أو العت
ولتىىت إ اقىىا ذلىىر يف العاا ى املعادىى؛ بىىري متكى اىعر ادال يف ىىاالت حمىىدواة وااليالىىةق تىىأ قىىعن
()3
بةلر احلتعمات والدول لذ؛ شيي االستريمار
ا -أ اتع بعع
و ىىةا نىىعّ مىىت أنىعاّ التىىأم التيىىارئً أل ا ال ىى؛ع الريالىىط مالتى ن لتعىىعات يف مقابىىا العىىع
املد عّق و اامة الفقكا املعاد؛ات واجملام الفقكياة الأ مي التأم التيارئ
بري أ ا امد بىت سىت مىريةق و يىد اليىارئ مشىعا وبريلىاق اى؛و ىعاز ةىما ىالك أدىعل
الك ىىتعك أو نقك ىىكا م ىىت خ ىىالل الت ىىأم التع ىىاو ً شى ى؛ا ة أ ات ىىع مس ىىتيمعا لال ى ىعابط الش ىى؛ ياة
ا
()4
لالتأم يظريا و ييقا
ونكىىه "رىىعز الترى اىعط مىىت
و ىىع مىىا أاى اى؛ جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي يف اور ىىه العش ى؛ات ا ا ىى؛ق ا
الك ىىتعك وبري ىىاق م ىىت خ ىىالل الت ىىأم التع ىىاو أو التت ىىا الي املي ىىيط بقعا ىىد
ع ىىاة؛ رأا امل ىىال يف ا
()5
ك؛ة"
الش؛اعة امل ا

( )1ا؛ار جمم الفقه اإلسالمي رام )5/4( 30ق بشأ سيدات املقارةة وسيدات االستريمار
( )2املعيار الش؛ ي رام ()21ق بشأ األوراق املالياة
الكتعك وةماان ا 92
( )3مرية ( امد بت ست)ق مالتياة محالة ا
الكتعك تم ةما ال ؛ع الريالط
( )4مرية ( امد بت ست)ق امل؛ السابا 94ق ومشعا ( يد اليارئ)ق ا
25
( )5ا؛ار رام )20/3( 188ق الفق؛ة نيا (/1أ) و(6 )2
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ادال أ ا مىت اإلشىىتاالت العالقىىة مبعةىىعّ التىأم يف ىىة احلالىىةق مىىا ذتى؛ حممىىد الىىي القىى؛ئ يف
اشرتاط ةما املك ِدر لش؛تة التأم ق و فكيا ذلر أ ا األدعل الىج ىي حم اىا اإل ىارة رى؛ئ التىأم
ِ م
الكىىتعكً حبيىىط لىىع الت ى التىىا تىىامالً اام ى شىى؛تة التىىأم
ىة
ى
ال
مح
ىم
ى
و
ىرق
ى
ل
املا
اليكىىا مىىت ايىىا
ا
الكىىتعك املكى ِىدر وتىىيال ملياشىى؛ة مالياىىة التىىأم
بىىد التعىىعات املتفىىا اليىىهق وهلىىةا الذىى؛ امعى ا محالىىة ا
م
الكتعكق وإكيا التععات مت شى؛تة التىأم يف ىال واىعّ املتى؛و ق
وا أاساةكا وتالة ت محالة ا
وذلىىر ال أبا بىىه ومشىى؛وّ دذا تىىا التىىأم لىىد شىى؛تة لالتىىأم التعىىاو اإلسىىالميً لتى اىت اإلشىىتال
يمىىا ام ىىاع د ذلىىر مىىت شىى؛ط مفىىاا أ ا الىىأ املكى ِىدر يف ىىال واىىعّ اهلىىالك التامىىا أ اقىىعن
م
بتس ىالام التعىىعات امليكىىعص اليىىه يف بعليكىىة التىىأم مىىت شىى؛تة التىىأم خىىالل م ى ادة معيايىىة (شىىك؛ يف
الكىتعك خىالل املى ادة املىةتعرةق سىعا ا عى شى؛تة التىأم ذلىىر
الذالىا)ق ودادا ىه يف سىاا محالىة ا
التععات أن مل د ً وهبة ال ؛اقة أديأ املك ِدر ةاميا ش؛تة التأم وال راا أ ا مريا ىةا الشى؛ط
م
الكىىتعك يف ىىال ىىالك األدىىا املىىؤ ا ؛ او عى اد
ىة
ى
ال
مح
عكىىد املكى ِىدر (املسىىتأ ؛) بتعىىعات
ا
اىىؤول د ا
م
()1
ميه أو قكريق و ع حمظعر ش؛ ا تما ق ادن بيانه
املطلب الثاني :ضمان عائد دوري حمدّد على الصكوك:
الكىىتعك د السىىيدات التقاليداىاىةق أ اتىىع العا ىىد
مىىت العسىىا ا الىىج انتشىى؛ ييقكىىا لتق؛اىىا ا
الكىىتعك الىىأ محالتكىىا اىىابال لالتعاى وااليىىا التذى اىريق سىعا تىىا ا ىىدا بتىىا م سىىا
الى اةئ ا
اعز ىىه مكىىدر ا
الىىأ أسىىاا نسىىية ملعااىىة مىىت القيمىىة االمسياىىةق أو ت ىىا م؛بعةىىا مبؤ اشىى؛ مع ى ا ق مري ىىا ()LIBORق أو
بسع؛ الفا دة معما
الكتعك االمسياة و ا ىد ا الىأ
الكتعك لقيمة ا
واد ك؛ت ا تكااات معاد؛ة بت م مدا؛ ا
شر أ ا اراسىة ااىدو املق ادمىة مىت
أساا اراسة اادو املق ادمةق اقعل س امد سا "وال ا
امل اراق والدراسة السعاياة الج بميي اليكا ة الدراسةق والج ت امت ال؛بأ املتعا مت املشى؛وّ -
ع اد ا؛اية اعااة الأ تةا ا ع اخلسىارة اجمل اى؛اة ىت الىدلياق و ى امل ىارا يف م؛تى املى اد يق و يىا
م
م تم اليه ب ىما الى؛بأ املعالىت يف اراسىة ااىدو ً ى ا اقى ادن ىع الىدليا الىأ اخلسىارة الىج اى اد يكا
م
را رأا
ىإ يى ىىت ىةا اإلثيىىاتق ل مىه ةىما اهلىىالك التالاىي أو اا ىىي أو اخلسىارة أئ ل مىىه ا
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ةق جمم الفقه اإلسالميق الدورة التاسعة
( )1الق؛ئ (حممد الي)ق ا
ش؛ةق دمارة الشاراة 21
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الىأ

الكتعكق والى؛بأ املتر اقىا ا فااىاق والى؛بأ املتعاى الىةئ أ ك؛ ىه اراسىة ااىدو
املال تامال حلمالة ا
()1
رأايا ال اةئ خالفين يه مجكعر قكا العك؛"
ىدل الىأ واىعّ ذ؛اى؛ مىت ىةا املىدا؛
واستيد ىةا اال تكىاا د أ ا اخلسىارة يف احلالىة املىةتعرة ا
الكىتعك مىا أاىدمعا الىأ
ملستريم؛اتق والتذ؛ا؛ لقىعل تىالتذ؛ا؛ لفعىاً اع ىا ال ىما ق دذ د ا محالىة ا
ش ى؛ا كا واالسى ىتريمار يك ىىا ادال ا تم ىىااا ال ىىأ ىىة الدراس ىىة ال ىىج ش ىىري د و ىىعا أر ح متعاع ىىةً وم ىىت
ال ييعىىي أ اتىىع معى اد الدراسىىة مسىىؤوال ىىت د ىىداا ا أبمانىىةق و قىىا لقعا ىىد د ىىداا اراسىىات ااىىدو
واراسة السعقق ومسؤوال ت نتا يكاق وميكا الععا د املتعاعة
الكتعك م ادّ ال مه الييايةق واد ا فا الفقكا الأ ع؛اف املى اد ي أبناىه
تما
ا
استدل أب ا مدا؛ ا
()2
الكىىتعك م ى ادّ
مىىت ا ى اد ي خىىالع األدىىاق أو خىىالع التريىىري الذالىىا يف العىى؛ع والعاا ى ق ومىىدا؛ ا
ىرة اراسىة ااىدو املق ادمىةق إ النىه ىت اخلسىارة ىع خىالع األدىاً ومىت الا
لالبسارةق واألدىا د ا
كى ىىع مم ال ى ىىا لييايى ىىة إلثي ى ىىات أ ا اخلس ى ىىارة مل تى ىىت ى ىىت خ ى ىىأ مي ى ىىهق ود ي ى ى ى ىىت ذل ى ىىر ت ى ىىم
بت ىىمييه( ً)3و ىىةا خىىالع اىىعل مجكىىعر الفقكىىا يف اىىد امل ىىارا وحنىىع ()4ق كىىم اىىد ى ادو أمييىىا يف
األداق ساملا ب؛الا مت مة اإللال والتع ادئ والتقكريق أو عالفته لشى؛وط العقىدق ىال امقىال بت ىمييه
را املىىال العتى ق و ىىةا اال تكىىاا خيتالىىف ىىت املعىى؛وع قكىىا يف إداىىد امل الىىا لييايىىةق
ى ا ارييى
ا
را املالق و ع حبسا ال؛أئ ااداد مدا؛ االستريمار
كع يف الفقه ا
و ةا ال؛أئ له و ا ته يف قدا؛ اليا ري ِ معيد الىي ااىار يق و يىد العظىيم ىالل أبىع زاىدً
()5
ولتت اييذي قييد بش؛وطق ميكا
ىتقا اتمتاى ى خل ىىربة الش ىى؛ ياة والتيارااىىة الالزم ىىة لالرت ىىم يف ىىة
 أ ىىتتم د حم ات ىىم خ ىىار ي مس ى ااملسا اً لتق؛ا؛ مسؤولياة مدا؛ االستريمار مت دمكا
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالتق ومالتياة محالتكاق وةماان ا 75-71
( )1دددار ا
( )2ال ؛ابالسىىي ( الىىي بىىت خاليىىا)ق مع ى احلتىىان  53ابىىت ؛ ىىع (دب ى؛ا يم بىىت الىىي)ق يكىى؛ة احلتىىان 140/1ق
والتسعر ( الي بت يد السالن)ق اليكية يف ش؛ح الترفة 46/1
الكتعك املعاد؛ة 25-22
( )3سا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )4احلكتفيق الىدر املبتىار 490/4ق وابىت رشىدق بدااىة اجملتكىد 199/2ق واملىاورائق احلىاوئ التيىري 340/7ق
وابت ادامةق املذين 68/5
الكى ى ىىتعك اإلسى ى ىىالمياةق ى ى ىى؛ و قى ى ىىعميق ى ى ى ادة
الكى ى ىىتعك اإلسى ى ىىالمياة وتيفياى ى ىىة االر قى ى ىىا هبى ى ىىاق نى ى ىىدوة ا
( )5أس ى ى ىعاق ا
2010ن 312-311
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 أ اقتك؛ مييه الأ رأا املالق وال اتياوز بةلر د ال؛بأالكىىتعك (م ىىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال
ومىىت املقى اى؛ر قكىىا أنىاىه ال رىىعز حبىىال أ ا ىىمت مىىدا؛ ا
الكىىتعك رحبىىا أو ا ىىدا حمى ادااق س ىعا تىىا ذلىىر مبيالىىغ معى ا ق أو بيسىىية مىىت رأا
السىتريمار) حلمالىىة ا
املىىالق أو مبؤ اشىى؛ معى ا مريىىا ( ً)LIBORيىىط ورا يف اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي راىىم )5/4( 30
ني ب ىما امىا امل ىاربة رأا املىالق
"ال رعز أ شتما نش؛ة اإلددار أو دتعك املقارةة الأ ا
اليي الىأ ذلىر دى؛ا ة أو ةىمياً ب ىا
أو ةما ربأ مق عّ أو ميسعا د رأا املالق إ وا
ا
استرا امل ارا ربأ م اربة املريا"
ش؛ط ال ما ق و ا
الكىىتعكق
الكىىتعك ومىىدا؛ ا
بىىري أناىىه ميتىىت إداىىد نسىىية عزا ى ال ى؛بأ الكىىايف الفعالىىي ب ى محالىىة ا
الكىتعك يف نسىية
سا نعّ العقد الةئ اكدر
ا
كىة محالىة ا
الكر الأ أساسهق دذا ة؛ب نسىية أو ا
الكىتعك سىيما أ ك؛ ىه اراسىة ااىدو ق ىإذا
ال؛بأ املتعاعةً إناه اظك؛ العا د أئ ال؛بأ املتعاى حلمالىة ا
كىىة محالىىة الكىىتعك مىىت الى؛بأ الكىىايف
تىىا الى؛بأ املتعاى يف اراسىىة ااىىدو مىريال ىىع %15ق وتانى
ا
الكىىتعكق و تىىع رحبىىا أو ا ىىدا متعاىعىىا وال سرياىىا الت امىىا
الكىىتعك  %9حلمالىىة ا
 ً%60ىىإ ا العا ىىد الىىأ ا
الكىتعك ىت نتىا ا اراسىة ااىدو مبىا ىا
الكىتعكق ادال الىأ رأئ القىا ال مبسىؤولياة مىدا؛ ا
الأ مدا؛ ا
يكىىا مىىت أر ح متعاعىىة دذا ي ى ىىت دثيىىات القى اىعة القىىا ؛ةق أو السىىيا األ يىى :ال ى اةئ ىىال او إقيىىا
()1
ال؛بأ املتعا
مع؛ةىة لاليقكىا أو الى اياة حبسىا مىا ىؤول دليىه نتييىة املشى؛وّ
ومت ال ييعىي أ ا ىة اليسىية ا
الفعالياىىةً ومىىت الا ىىال ميتىىت مع؛ ىىة نسىىية الى؛بأ املتر اققىىة أو اخلسىىارة ادال بعىىد مالياىىة التي ىىيت احلتمىىي
أو احلقيقىي تمىىا ىىع معىى؛وعق وانعتاسىىا لىىةلرً إناىه دذا اسىترييييا دىىتعك اإل ىىارةق مىىت املفىىرت أ
الكىتعك املكىدرة اىد
الكىتعك يف الذالىا األ اىم متذ اىريا وبىري بى ً ادال أ ا معظىم ا
اتع العا د الىأ ا
مؤسسىىة
اتتسىىي يكىىا خكيكىىة السىىيدات ال؛بعاىاىة مىىت يىىط د اهنىىا ى ا
ىعزّ أر ح املشىى؛وّ بيسىىية معيايىىة ا
الىىأ سىىع؛ الفا ىىدة ()LIBORق أو ميسىىعبة ل ى؛أا املىىالق اقىىعل حممىىد قىىي العريمىىا "د اهنىىم مىىت أ ىىا
رباىى؛ ذلىىر وةىىععا بيىىدا يف العقىىد امكى اى؛ح أبنىاىه دذا تىىا الى؛بأ الفعالىىي اليىىا ا مىىت االسىتريمار زا ىىدا الىىأ
الىىر اليسىىية املييياىىة الىىأ سىىع؛ الفا ىىدةً ىىإ ا امليالىىغ ال ا ىىد تالاىىه اىىد د مىىدا؛ العمالياىىات (سىعا أتىىا
م ىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال السىتريمار)ق الىىأ تعنىىه ىىا ا لىىه الىىأ سىىت اإلاارةً ى ا د ا يتالىىة
الكىتعك
ك؛ح بتع ال ا د مسترقا لالمدا؛ ترىا ً بىا تتفىي بقعهلىا د ا محالىة ا
بعت ا
الكتعك ال م ا
مؤسسة الأ أساا سع؛ الفا دة يف التعزا الدورئق اأما دذا تىا الى؛بأ الفعالىي
استر اقع نسية معياية ا
( )1سا ( س

الكتعك املعاد؛ة 27
امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
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اناكا مت اليسية املةتعرة املييياة الىأ سىع؛ الفا ىدةً ىإ ا مىدا؛ العمالياىات االتى ن بىد الفى؛ق بى الى؛بأ
الكىتعكق ود ا
الكتعكق الأ أساا اى؛ او ا ىدة اقى ادن د محالىة ا
الفعالي و الر اليسية د محالة ا
ودمىا مىت
ةا الق؛
ا
اسرتا املدا؛ املمق؛ ادما مت امليالغ ال ا دة الأ سع؛ الفا ىدة يف ىرتات ال قىةق ا
()1
الكتعك
ختفيت مثت ش؛ا املع عاات يد دةفا ا
املطلب الثالث :تنازل محلة الصكوك عمّا زاد عن نسبة معيّنة من الدخل للمدير على سبيل
احلافز:
؛ العما يف تريىري مىت دىتعك االسىتريمار ودىتعك اإل ىارة الىأ مىيأ املىدا؛  -الىأ سىييا
احلىىا  -مجيى مىىا زاا ىىت ى اد معى ا مىىت الى؛بأق سىعا تىىا ذلىىر احلى اد نسىىية مىىت رأا املىىالق أو ميالذىىا
حم ادااق أو مؤ اشَ؛ سع؛ الفا دة
واىىد اسىىتيد القىىا الع جبىعاز اشىرتاط احلىىا ملىىدا؛ العمالياىىة د مىىا ذتىى؛ بعىىت الفقكىىا مىىت ىعاز
مريىا ذلىر يف العتالىة والسمسى؛ةق اىال اليبىارئ "ومل اى؛ ابىت سى؛اتق و ىا ق ودبى؛ا يمق واحلسىت أب ى؛
السمسىىار أبسىىاق واىىال ابىىت يىىاا ال أبا أ اقىىعل بى ىىةا الريىىعاق مىىا زاا الىىأ تىىةا وتىىةاً كىىع
لىىرق واىىال ابىىت س ى؛ات دذا اىىال بعىىه بتىىةاق مىىا تىىا مىىت ربىىأ كىىع لىىرق أو بيىىين وبييىىرً ىىال أبا
()2
به"
واس ىىتيدوا أا ىىا د اال تك ىىاا اام ىىا ي املعاد ىى؛ الك ىىاار ىىت اجملالى ى الش ىى؛ ي هليل ىىة ا اس ىىية
لالمؤسس ىىات املالياىىة اإلس ىىالمياةً ي ىىط ىىا يف معي ىىار امل ىىاربة "دذا ش ىى؛ط أ ىىد ال ىى؛
وامل؛ا ع ىىة
ا
ليفسه ميالذا مق ع اً سدت امل اربةق وال اشىما ىةا امليى مىا دذا ا افىا ال ؛ ىا الىأ أناىه دذا زاات
ىتي ل ى؛بأ ال ا ىىد ىىت الىىر اليسىىية أو اوهنىىاق
األر ح ىىت نسىىية معيايىىةً ىىإ ا أ ىىد ةىى؛يف امل ىىاربة خيى ا
()3
تعزا األر ح الأ ما ا افقا اليه"
الكتعك بعت املعاد؛اتق اقىعل الشىيخ يىد هللا املييى
واد ا رت الأ اشرتاط احلا ملدا؛ ا
لكىىتعك لتت ىىع دىىتعتا دسىىالمياة دىىداا و ىىدالً التبالاىىي ىىت
"د ا مىىت ددىىالح د ى؛ا ات العمىىا ا
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 8
( )1ا
( )2اليبارئق الكريأق تتاا اإل ارةق ا أ ؛ة السمس؛ة 92/3
( )3بي ى ىىد 5/8املعي ى ىىار الش ى ىى؛ ي را ى ىىم ()13ق يل ى ىىة ا اس ى ىىية وامل؛ا ع ى ىىة لالمؤسس ى ىىات املاليا ى ىىة اإلس ى ىىالمياةق املع ى ىىااري
الش؛ ياة 185
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اشرتاط أ اتع لالمدا؛ مىا زاا ىت نسىية معيايىة مىت دىايف الى؛بأق كىايف الى؛بأ اىا ألر ا األمىعال
ولي لالمدا؛ اا يهً ادال ما تا يف ن اق املعقعلق تي مت دايف األر ح متا أة له الىأ سىت
الكتعك بعىد كىعل مقت ىا ق الا د ا سىت األاا ال امعى؛ع ادال
األاا ق وب يا نف مت أ ا محالة ا
بعد العما واملتا أة را أ تع الأ ادر ست األاا ق دذا تا مدا؛ الكىيدوق اى؛ أ ا أ ى؛
الىىأ مالىىه االيىىاً الىىه احلى اىا أ ا الىىا األ ىى؛ الىىةئ اتىىا مالىىهق اأمىىا أ تىىع املسىىألة مييياىىة الىىأ
ذ؛ا؛ أر ا األمعال مت يط ا ىع أ ا أ ى؛ة اإلاارة االيالىة ىداق بييمىا نكىيا األسىد أيخىة املىدا؛
مىىت اخلالىىفق بىىد ع أ ا ذلىىر متا ىىأة لىىه الىىأ سىىت األاا ً كىىةا ذ؛اىى؛ أبدىىراا األم ىعال و الىىم
()1
هلم"
وا يف راا الأ القىا ال نتفىا الظالىم يف ىةا الشى؛طً ألناىه ال اق ى الشى؛تة يف الى؛بأق و ىع
اا م الأ أساا اال فاق والرتاةيق بقعله " العاا أ ا ةا لىي ا فااىاق ودا ىا ىع يظىيم ادىا ايىا
الكىىتعكق والقىىعل أب ا اليشىى؛ة يف اى اىعة اال فىىاق بىىري ىىا ؛ً يىىط د ا مريىىا ىىة اليشىى؛ة يف
و ىىعا محالىىة ا
التعسىىفياة املييياىىة ال ىىأ اإلذ ىىا والع ىىدل اقت ىىي أ ت ىىع اال فااياىىة االىىة مييياىىة ال ىىأ
اى اىعة اال فااياىىة ا
()2
تا ة؛ع مبا اقت يه العدل"
العةعح والشفا ياةق واليمعد ت التذ؛ا؛ آلخ؛اتق و ق؛ا؛ اا ا
الا د ا اس ىىترقاق امل ىىدا؛ امليال ىىغ ال ا ىىد ال ىىأ نس ىىية معياي ىىة ا ىىد ممسا ىىي ىىا ا ال ىىأ س ىىت داار ىىه
لتدىىعلق ود ا ىىةا احلىىا دا ىىا اعقىىا تعنىىه ىىا ا د تىىا م؛ ي ىىا مبىىا زاا الىىأ أاب الى؛بأ املتعاى ق مىىت
الكىتعكق مىريال د تىا أاب الى؛بأ
خالل العمالياات التيارااة أو الكيا ياة الج أمدىدرت مىت أ الكىا ا
املتعاى مىىت ىىة العمالياىىات  ً%15ىىيمتت أ امقىىال د ا مىىا زاا الىىأ ىىة اليسىىية مىىت الى؛بأ الفعالىىيق
ا
إناه امع أ لالمىدا؛ ىا اً أل ا ىةا املقىدار ال ا ىد ميتىت دةىا ته د سىت داار ىه بع ىه معقىعلً لت اىت
الك ىىتعك ليس ى م؛ ي ىىة ل؛حبياىىة املتعاع ىىة م ىىت العمالياىىاتق ودا ىىا ىىي م؛ ي ىىة
اليس ىىية املعياي ىىة يف ىىة ا
بتتىىاليف التمعاىىا أو سىىع؛ الفا ىىدة الىىةئ اتذى اىري تى اىا اىىعنق وال الاىىة لىىه ب؛حبياىىة املشىى؛وّ التيىىارئ أو
الكيا يق تريريا ما يقي نسيته مت نسية ال؛حبياة املتعاعة مت املش؛وّق إ تان نسية ال؛بأ املتعاى
 %15يف املريال الساباً إناىه مىت املمتىت ىدا أ اتىع سىع؛ الفا ىدة %5ق والى؛بأ الفعالىي نى ل د
 ً%10لسىىع اإلاارة مىىت املىىدا؛ق تيىىف ميتىىت أ امقىىال د ا مىىا زاا الىىأ  %5امع ىىأ لالمىىدا؛ حلسىىت
()3
ن ل ال؛بأ د  %10بدال مت %15
داار هً ل؛بم مت أناه أسا يف اإلاارة
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريرا 380
( )1ا
( )2امل؛ السابا 380
الكتعك تأااة إلاارة السيعلة 11
( )3العريما (حممد قي)ق ا
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الكىىتعك لىىي ىىا ا يف احلقيقىىةً ودا ىىا ىىع ة؛اىىا
و كىى؛ هبىىةا أ ا مىىا امسى اىمأ ىىا ا يف ىىة ا
الكتعك الأ أساا سع؛ الفا دةق ود ا ة ااكة ال ختالع مىت الت؛ا ىة الىأ األا اىاق د
لتمشية ة ا
مل نقا حب؛متكا
ومع ا الت؛ا ة أو احل؛مةق ا تماّ ة اا ياة م بري ا مىت الع ىد لشى؛ا لقيمىة االمسياىةق
والت ى ان مىىدا؛ الكىىتعك إلا ى؛ا ق و قىىدمي السىىيعلة يىىد نقىىي ال ى؛بأ ىىت اليسىىية املعيايىىةً اىىا عالكىىا
الكىتعك قيقتكىا وةييعتكىا الشى؛ ياةق واعالكىا شىييكة بسىيدات الىدات
جمتمعة يف نظ؛ مق سالا ىت ا
()1
التقاليدااة
املطلب الرابع :التزام مدير الصكوك بإقراض محلة الصكوك يف حال نقص الربح الفعلي عن
العائد املتوقّع توزيعه:
الكىتعكق اىمي معظىم نشى؛ات ددىدار
مت أ ا ةما عزا ا د اورئ حم ادا الأ محالىة ا
الكىىتعك يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي
الكىىتعك بتقىىدمي اىى؛ او ا ىىدة د محالىىة ا
عكىىد مىىدا؛ ا
الكىىتعك ا
ا
ت نسىية العا ىد املتعاى ق أو ايىا كىعر يف التىاراخ ا ى ادا لتعزاى العا ىدق أو يف الىة مىا دذا كى؛ ربىأ
الكىتعك السىعاياة ىت ايمتكىا االمسياىةق وبىري أناىه ال ع ىد لىد املىدا؛ السىيعلة
أب زاات ايمة أدىعل ا
التا ية لالتعزا ق وذلر الأ أ اق اسىرتااا ميالىغ القى؛ مىت األر ح ا اققىة يف الفىرتات االسىتريمارااة
الالا قةً ودالا إناه يف ال دن عا؛ األمىعال التا يىة السىرتااا القى؛ ةىعال مى ادة العقىدق م سىم مىت
الكىىتعك الىىأ حنىىع
الكىىتعك يىىد انتكىىا األ ىىاق واهلىىدع مىىت ذلىىر كىىميم ا
مثىىت ش ى؛ا مع ىىعاات ا
رعالكا شييكة لسيدات الج د مر الأ مالتيكا نسية ا دة حم اداة
ومريىىا ىىةا االلتى ان ميتىىت اليظىى؛ دليىىه الىىأ أنىاىه وااى إى اليكىىي ىىت ا تمىىاّ بيى وسىىالفً أل ا
الكىىتعك بعدىىفه م ىىار ق أو ش ى؛اتاق أو وتىىيال الس ىتريمار ةىى؛ع يف قىىد معاوةىىة مريالىىه مريىىا
مىىدا؛ ا
قد اليي ق واىد ثيى أ ا اليى«  :هنىأ ىت بيى وسىالف»( )2اىال ابىت ادامىة "ولىع ىه بشى؛ط أ
الكتعك املعاد؛ة 28
( )1سا ( س امد)ق اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
( )2مالرق املعةأق تتاا الييعّق ا السالف وبي الع؛و بع كا بيعتق داط رام  657/2 69ويف روااة
ت م؛و بت مشعياق ت أبيهق ت د ق اال ِ
وسالَف"ق
هنأ رسعل هللا  "ت بيعت يف بيعةق و ت بي َ
مسىىيد اإلمىىان أمحىىد بىىت ييىىاق أبىىع يىىد هللا أمحىىد بىىت حممىىد بىىت ييىىا بىىت ىىالل بىىت أسىىد الشىىييا (املتىىعىف
 241ى ىى)ق ا قى ىىا أمحى ىىد حممى ىىد شى ىىات؛ق اار احلى ىىداط – القى ىىا ؛ةق ال يعى ىىة األو ق  1416ى ى ى 1995 -نق
بىى؛ام 6628ق  190/6والسىىيت التىىرب ق أبىىع يىىد الىى؛محت أمحىىد بىىت شىىعيا بىىت الىىي اخل؛اسىىا ق اليسىىا ي =
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امسى ىالافهق أو بق؛ة ىىهق أو ش ىى؛ط املشى ىرتئ ذل ىىر الي ىىهً ك ىىع حم ى اى؛نق والييى ى ة ىىاق و ىىةا م ىىة ا مال ىىر
والشىىا عيق وال أ الىىم يىىه خال ىىا"( )1واىىال أا ىىا "ود شىى؛ط أ اىىؤ ا ؛ اار أباى اىا مىىت أ ؛ ىىاق أو أ
استأ ؛ اار املق؛ أبتري؛ مت أ ؛ اق أو الأ أ اكدئ لىه دااىةق أو اعمىا لىه مىالً تىا أبالىغ يف
()2
التر؛مي"
ِ
الكىىتعك يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي
اتعكىىد املمكىىدر بتقىىدمي اىى؛ د محالىىة ا
و اليىىه ىىال رىىعز أ ا
()3
ت ال؛بأ املتعا ً ألناه اؤول د ةما املك ِدر ل؛أا املال
م
الكىىتعك ال فسىىري لىىهق سىىع أنىاىه ا؛بىىا يف
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا
عكىىد مىىدا؛ ا
وال خيفىىي أ ا ا
الكىىتعكً ومىت الا كىىع ال اقىىدن
احلكىعل الىىأ احلىا الى اةئ ميرياىىا الى ااياة الىىأ الى؛بأ املى ا
ىعزّ الىىأ محالىة ا
الىىأ ىىةا اإلا ى؛ا ادال مليفعىىة اققكىىا آ ىىال أو ىىا الً وهلىىةا اي يىىا اليىىه اليكىىي ال ىعارا يف احلىىداطً
()4
أل ا مقت أ احلداط اليكي ت اام ب معاوةة وسالفق و ع متر اقا يف ة احلال
الكىىتعكق يف
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا
ومىىا اليىىه مجكىىعر قكىىا العكىى؛ق أنىاىه ال رىىعز دلى ان مىىدا؛ ا
التربّ هبىةا او دلى انق و ىةا مىا أ اتىد القى؛ار راىم )19/4( 178ق الكىاار ىت جممى الفقىه
رعز ا
اتعك ىىد م ىىدا؛
ىي ال ىىأ اآليت "ال ر ىىعز أ ا
اإلس ىىالمي ال ىىدور يف ق؛ ىىه الريالري ىىةق اليي ىىد ( ً)1ي ىىط ن ى ا
ىربّ يىىد نقىىي الى؛بأ الفعالىىي ىىت الى؛بأ املتعاى ق ولىىه  -بعىىد
الكىىتعك اى؛ا محالىىة ا
ا
الكىىتعكق أو لتى ا
()5
تالتعكد"
اتربّ لف؛قق أو أ اق؛ةهق وما اكري ؛ ا امعترب
ا
كعر نتيية االستريمار -أ ا
لالمؤسسىىات املالياىىة اإلسىىالمياة ىىدن
تمىىا أ اتىىد بيىىا اجملال ى الشىى؛ ي هليلىىة ا اسىىية وامل؛ا عىىة
ا
ونكىىه "ال رىىعز
ىعاز ق وأ ىىاز بىىداال يىىه تىىعات ا تيىىاةيً لتذ يىىة الىىة الىىيقي بقىىدر اإلمتىىا ق ا
= (املتىعىف  303ىى)ق ققىىه وخ اى؛ز أ اااريىىه سىت يىىد املىيعم شىىال:ق وأشى؛ع اليىىه شىعيا األرانالوطق واى ادن
له يد هللا بت يد ا ست الرتتيق مؤسسة ال؛سالة – بريوتق ال يعة األو ق  1421ى 2001 -نق تتىاا
ىداط
العتاق ا ذت؛ االختالع يف املتا ا اىؤائ بعىت تتابىهق بى؛امق 5010ق  53/5واىال األليىا
سىىت دىىريأق دىىريأ وةىىعيف سىىيت اليسىىا يق حممىىد اندىى؛ الىىدات األليىىا (املتىىعىف  1420ىى)ق ب ى؛انما
ميظعمة الترقيقات احلداريية مت دنتاز م؛ت نعر اإلسالن ألحبار الق؛آ والسىية إلسىتيدراةق ا 4701ق
ب؛ام 4629ق 201/10
( )1املذين 177/4
( )2امل؛ السابا 241/4
الكتعك تم ةما ة؛ع لط 17
( )3مشعا ( يد اليارئ)ق ا
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة 41
( )4يسأ (معسأ آان)ق ا
( )5ا؛ارات جمم الفقه اإلسالمي الدورق الدورة التاسعة ش؛ةق مجاا األو 1430ه املعا ا أب؛اا 2009ن
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الكتعك  -سعا أتا م ىار ق أن شى؛اتاق أن وتىيال السىتريمار -أ االتى ن أب اقى ادن د محالىة
ملدا؛ ا
الكىىتعك ا؛ةىىا يىىد نقىىي ال ى؛بأ الفعالىىي ىىت ال ى؛بأ املتعا ى ق ورىىعز أ اتىىع ا تياةي ىا لتذ يىىة الىىة
ا
اليقي بقدر اإلمتا ً بش؛ط أ اتع ذلر ميكعدىا اليىه يف نشى؛ة االتتتىااق وال مىان مىت عزاى
ال؛بأ املتعا إ احلسىاا و قىا لالمعيىار الشى؛ ي راىم ()13ق بشىأ امل ىاربة بيىد 8/8ق أو احلكىعل
()1
الكتعك"
الأ سعاا مش؛وّ الأ ساا محالة ا
املطلب اخلامس :ربط العائد مبؤشّر سعر الفائدة:
الكىىتعك وسىىيدات الىىدات التقاليدااىىةق اااىىه املكىىدرو د ربىىط
سىىعيا د التق؛اىىا ب ى دىىيذة ا
م
()2
الكتعك بسع؛ الفا دةق ور؛ئ ةا ال؛بط بعا دة مت ة؛اقت
اد ا
األو ربط األ ؛ة يف قد اإل ارة مبؤ اش؛ سع؛ الفا دةق بىدال مىت ميالىغ معى ا ً ربىم مىا ارتاىا
الىىأ ذلىىر مىىت كالىىة األ ىى؛ة يف مجي ى ىرتات اإل ىىارة()3ق و ىىع أمىى؛ دىىار معتىىااا يف قىىد اإل ىىارة
املمت ى ادة يف ال ى مت م ى ادة ةعاال ىىةق وا ىىد ايالت ىىه اهليل ىىات الش ىى؛ ياة اس ىىتيااا د ا ى؛ار جمم ى الفق ىىه اإلس ىىالمي
الىىدورق بشىىأ الى؛بط القياسىىيق والى اةئ ىىا يىىه "رىىعز يف اإل ىىارات ال عاالىىة لت يىىا إداىىد مقىىدار
األ ىى؛ة الىىأ الفىىرتة األو ق واال فىىاق يف قىىد اإل ىىارة الىىأ ربىىط أ ىى؛ة الفىرتات الال قىىة مبؤ اشىى؛ معى ا ق
()4
تا رتة"
ش؛ا ة أ كري األ ؛ة معالعمة القدر يد بد ا
واألد ىىا يف ق ىىعا املعاوة ىىات  -وميك ىىا ق ىىد اإل ىىارة -أ ات ىىع الععة ىىا معال ىىعم ي ىىد
التعااىىد ال بعىىد ق و الىىأ ىىةا ىى؛ قىىه األ مىىةً ادال يف مسىىا ا االيالىىة ذتىى؛وا عاز ىىا مى الذىى؛ر اليسىىريق
مريىىا د ىىارة األ ىىري ب عامىىه ولياسىىه وسىىتيا ق و الىىأ ذلىىر ذ ىىا بع ىىت املعاد ى؛ات د مي ى إداىىد
األ ىى؛ة هبىىةا املؤ اشىى؛ (سىىع؛ الفا ىىدة)ق بيىىا الىىأ أ ا ىىةا املؤ اشىى؛ بىىري معالىىعن لالعااىىدات يىىد عايى قىىد
لالمؤسسات املالياة
الكتعك الكاار ان 2008ق يلة ا اسية وامل؛ا عة
الش؛ ي بشأ
ا
ا

( )1بيا اجملال
اإلسالمياة
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 20
( )2الق؛ئ (حممد الي)ق ا
( )3يف ال تان اإل ارة مل ادة حمدواةق مريا مخ سيعاتً اتافا املؤ ا ؛ واملستأ ؛ الأ أ د األ ؛ة ا ى اداة
تا رتة درارااة حم اداةق مريا شك؛ق أو ثالثةق أو سية
ا
مبؤش؛ مع ا مريا الالييعر ا
ىبم و ذي ىىري ايم ىىة العمال ىىةق الفق ىى؛ة رابع ىىا( /ا)ق جمم ى الفق ىىه
( )4ا ى؛ار را ىىم )12/9( 115ق بش ىىأ معة ىىعّ الت ى ا
اإلس ىىالمي ال ىىدور املييري ىىا ىىت ميظم ىىة امل ىىؤس؛ اإلس ىىالمي يف اور ىىه الرياني ىىة ش ىى؛ة ل ى؛اي يف املمالت ىىة الع؛بياىىة
السععاااةق مت  25مجاا اآلخ؛ة د  1ر ا1421هق املعا ا لى  28-23أاالعل (سيتمرب) 2000ن
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اإل ىىارةق ود تىىا معالعمىىا يف بدااىىة الفىىرتة اإلراراىاىة األو مىىت ىرتات م ى ادة اإل ىىارةق ور ىعا التب ى؛اا
الىىأ ىعاز اليي ى بسىىع؛ السىىعق أو مىىا ايق ى بىىه السىىع؛ً أل ا املقكىىعا بىىةلر ىىع سىىع؛ السىىعق اىىعن
عاي ى العقىىد ال بعىىد مب ى ادة ةعاالىىةق واملؤ اشىى؛ يف اإل ىىارة اتىىع يف اتراىىخ أو ىعاراخ ال قىىةق ولىىي يف
اعن الدخعل يف قد اإل ارة
وأ از آخ؛و إداد األ ؛ة ملؤ اش؛ً ولتت الأ حنع ال امف ي د كالىة ا شىة يىد عايى
قد اإل ارةق و ع ما يياا جمالى املعىااري الشى؛ ياةق شىرتاط أ اتىع يىاك ى اد أ الىأ مريىا %10ق
()1
و اد أاب مريا %5ق وأ تع أ ؛ة الفرتة األو حم اداة ألراان
ذري ا مبؤ اش؛ً عيد ة اقعن مىدا؛ اإلدىدار اىداّ
الريانية ستبدن يف ال ثيات األ ؛ة او ا
الكىتعك ا ىدا م؛ ي ىا أبسىعار الفا ىدةق
عكيق الا اد حلمالىة ا
اإلرارات يد إكيالكا يف ساا ا
إ تانى األ ى؛ة الىج واى إكىيالكا أتريى؛ مىت العا ىد املى؛ يط بسىع؛ الفا ىدةً أواّ مىا زاا يف سىاا
كىىا مىىت ااىى؛ة أاى اىا مىىت امليالىىغ امل الىىعاً اسىىتبدن مىىدا؛ اإلدىىدار
ا تيىىاةي ويف ىىال تىىا امليالىىغ ا ا
امليالغ املعا ة يف احلساا اال تيىاةيق ىإذا مل تىت تا يىة ةالىا مىت املك ِىدر أ اىعا؛ األمىعال الالزمىة
م
عكىىد يىىد اإلدىىدار بتىىع ري السىىيعلة التا يىة هلىىةا الذىى؛ الىىأ سىىييا القىى؛ احلسىىت الىىةئ
بيىا الىىأ ا
اتعكىىد املكى ِىدر لتيىىازل ىىت القىى؛ يف ىىال ىىدن ىىعا؛ مىىا اتفىىي
ىرتا يف الف ىرتات الال قىىةق واىىد
امسى ا
ا م
()2
السرتااا
واحلادا أناه يف ىال تىع الى؛بأ املتعاى لالسىتريمار متذ اىريا أو بتىا الىأ بى؛ار عا ىد اإل ىارةً
الكىىتعك مبؤ اشىى؛ سىىع؛ الفا ىىدةق وباليىىا اتىىع مؤ اشىى؛
الكىىتعك سىىعأ د ربىىط العا ىىد الىىأ ا
ىىإ ا ى اىا ا
()3
الكىىتعك د السىىيدات التقاليداىاىة سىعا بسىعا ق
لييىىعر ( )LIBORق واهلىىدع مىىت ورا ذلىىر ق؛اىىا ا
الكتعك مب؛ا اة املقادد واملآالت ومالتية محالتكا وةماان ا 49-48
( )1سا ( س امد)ق دددار ا
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 21-20
( )2الق؛ئ (حممد الي)ق ا
( )3الالييىعر ( )London Interbank Offered Rate: LIBORمميرياىا جممع ىة مىت املعىااالت الىأ أسىعار الفا ىدة
الأ الق؛و املتياالة لعمالت ال؛ يسة ب الييىعك الدولياىة يف سىعق ليىد ق واىد بىدأ إداىد رمسيىا مى بدااىة
ىتم سىاا ()15
تا اىعن = مىا رمسىي ( )150معى ادال لالييىعرق يىط ا ا
1986نق و تمرياا آليته يف ساا ا
مع ادال سا امل ادة (اعنق أسيعّق أسيع ا ق ومت شك؛ د  12شك؛ا)ق لعش؛ مالت ر يسةق و ي (ااييه
اإلس ىرتليينق والىىدوالر األم؛اتىىيق وال ى اليىىا ق والف؛نىىر السعسىى؛ئق والىىدوالر التيىىدئق والىىدوالر األس ىرتارق
واليعروق والت؛وان الدا ارتياةق والتعروان السعادااةق والىدوالر الييعزليىدئ) السىرييا (حممىد بىت دبى؛ا يم)ق آلياىة
إداد مع ادالت لييعرق جمالة امعة اإلمان حممد بت سععا اإلسالمياة 4
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الكتعك خكعدا؟
كا رعز استبدان مؤ اش؛ سع؛ الفا دة يف املعامالت املالياة اإلسالمياة معماق و ا
ىر أ ا اس ىىتبدان س ىىع؛ الفا ىىدة يف إدا ىىد العا ىىد ال ىىأ االسى ىتريمار أو ا تس ىىاا التتالف ىىة
ال ش ى ا
التمعاالياىىةق اري ىىري ى ادة إ افظ ىىات ل ىىد املش ى اتت يف قيق ىىة التمعا ىىا اإلس ىىالمي ومياد ى؛اه ال ىىأ ى اد
سعا
الكتعك  -بعدفكا أااة سعاالياة -ال ميتت ودفكا إلسالمياةً حبتم
األول ا؛ أ ا ا
الف؛اا ا
ار ياةكا بسع؛ الفا دةق واتتساهبا خكا ي اعدن الفارق بييكا وب السيدات التقاليدااةق بييما ا؛
إما املباة؛ق و عزا األر ح ب الش؛تا الأ
الف؛اا الريا أ ا التمعاا اإلسالمي اان الأ أساا ا
الكتعك القا مة الأ نسية الفا دة دن ةا األساا مت رأسهً و اليه
أساا االق وآلية ا
العا ا ا تماا آليات أخ؛ بري نسية الفا دة ال تساا تالفة التمعاا اإلسالمي و عا د
وذ ىىا آخىى؛و د أ ا اسىىتبدان مؤ اشىى؛ لييىىعر ( )LIBORيف سىىعري بعىىت العقىىعا واألاوات
اإلسالمياة لي حمظعرا مت يط امليدأق ما اان العقىد متعا قىا مى الشى؛اعةً ربىم المكىم أب ا معى ادالت
لييىىعر ىىي قىىعمي ألسىىعار الفا ىىدة يف وا ى حم ى اداق ومسىىتبدن بعدىىفكا ممىىدخالت لعقىىعا أباليكىىا بىىري
()1
متافقة م ميااا الش؛اعة اإلسالمياةق مريا العاا أل اق والسيدات واملشتقات املالياة
فشى ىىي اس ى ىىتبدان مع ى ى ادالت ليي ى ىىعر يف بعى ىىت األاوات املالياى ىىةق
بى ىىري أ ا ى ىىةا ال ميي ى ى م ى ىىت أ ا ا
تكىىتعك اإل ىىارة و قىىعا امل؛احبىىةً أدىىيأ اىىؤثا؛ بشىىتا سىىال :يف الكىىعرة الة يياىىة لكىىيا ة اخلىىدمات
وا؛سىخ اال تقىىاا لىد بع ىىكم أ ا التمعاىا اإلسىىالمي ال
املالياىة اإلسىىالمياة لىد مجكىىعر املتعىامال هبىىاق ا
كىىتعك اإلسىىالمياة املريىىرية لاليىىدلق
خادىىة مى انتشىىار بعىىت ال ا
خيتالىىف ىىةراي ىىت التمعاىىا التقاليىىدئق ا
وايقىىأ التسىىاالل ىىت مىىد شىى؛ ياة اسىىتبدان ىىةا املؤ اشىى؛ يف املعىىامالت اإلسىىالمياةق خادىىة بعىىد أزمىىة
اال تمىىا الىىج ة ى؛ب الق ىىاّ املىىار سىىية 2008نق والتشىىف ىىت ىىيرة التال ىىا أبسىىعار الفا ىىدة
ب الييعك يف ليد ؟
و سىىا مقىىاالت نمشىى؛ت الىىأ بعىىت املعاا ى اإللترتونياىىة اإلخياراىىةً ىىإ ا ثالثىىة بيىىعك أوروبياىىة
تيىىريةق و ىىي بيىىر رتالي ى الربا ىىا ق وروايل بيىىر أوع سىىتع الندق وبيىىر اىىع يب أا السعاسىى؛ئق
عرةى بشىىتا تيىىري يف ىىيرة التال ىىا أبسىىعار الفا ىىدة بى الييىىعك (الالييىىعر)ق الىىج ىات األسىعاق
ا
()2
املالياة الدولياةق السيما اي املال يف ليد
( )1آلية إداد معدالت لييعرق ودمتانية االستفااة ميكا حلساا مؤش؛ات مالية دسالميةق ا /حممد بت دب؛ا يم
السرييا – امعة اإلمان حممد بت سععا اإلسالمية 20
( )2ميدل داس أونالاتق 2012/07/10ن ؛ادة الييا االاتكاائق ايبق  04أبس 2012ن ؛ادة =
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واععا اتتشاع يرة الالييعر د ان 2008نً يط ي ا مت خالل الترقيقىات أ ا أتريى؛
م ىىت ( )12متع ىىامال يف ىىة اليي ىىعك ت ىىانعا اعمال ىىع ال ىىأ الت ىىأثري يف أس ىىعار الفا ىىدة  -سى ىعا املدر ىىة
ليعروق أو الدوالرق أو الى اليىا  -بى ىامي 2005ن و2009نق مىت خىالل اال كىال مبتعىامال
آخ؛ات يف ليد ً لالركعل الأ أ الأ ا د مت ماليات مقاا ة مالتق واالى وتالىة رواىرتز د اهنىا
ىعرط متعىىامال يف ىىة الف ىىيرةق وتىىةلر و ىىا التسىىعاة بى " رتاليى "ق
اةاالعى الىىأ و ىىا رييى ى ا
ووزارة العىىدل األم؛اتياىىةق وايىىة ىىداول السىىال اآل الىىة بعاشىىي تً اىىد مبع يكىىا بيىىر رتالي ى ()453
()1
ماليع اوالر تذ؛امة الأ خالفياة التال ا يف أسعار الالييعر
ة الق ية ر ىي الييىر امل؛تى ئ الربا ىا "مري ى تييىغ" د القىعل د ا املكىارع
واد ا
ا الياىىة إتىىاز د ذيىىري قيقىىي يف ثقا تكىىا وإ ى ادر تييىىغ يف مىىؤس؛ دىىرفي امىىا ودىىفه ب ى "التال ىىا
املىىات؛" يف أسىىعار الفا ىىدةق اىىا ال "دنىاىه اييذىىي ددىىالح سىىع؛ الفا ىىدة ب ى الييىىعك يف ليىىد ً ليعى اىرب ىىت
()2
التعامالت الفعالياة يف السعق"
ودذا تىا ع ا ىىه خىربا التمعاىىا ال؛بىعئ د اليرىىط ىىت بىىداا لسىع؛ الفا ىىدةق أو ددىىال ه ليعى اىرب
ىىت التع ىىامالت الفعالياىىة يف الس ىىعقق أل ىىي م ىىت اا ىدا؛ لتمعا ىىا اإلس ىىالمي الق ىىا م يف الس ىىفته ال ىىأ
املشىىارتة يف الذىىيم والذىى؛نق وميىىين الىىأ أسىىاا العىىدل والعةىىعحً أ ى اى؛ن الىىأ نفسىىه حماتىىاة األاوات
املالياىىة التقاليداىاىة يف اسىىتبدامكا لسىىع؛ الفا ىىدةً لترداىىد العا ىىد أو سىىاا التتالفىىة التمعاالياىىة بىىد ع
اسىىتعماله مؤ اشىى؛ا الىىأ تالفىىة الف؛دىىة اليداالىىة؟ وأ اق ى ادن بىىداال ىىت ذلىىرق ميتيىىات مالياىىة دسىىالمياة
أديالة تا كا االاتكاا التقاليدئ ايا اإلسالمي ليتعاىف مت أزما ه املتتالية؟

= الع؛ا االاتكاااة الدوليةق  05أتتعب؛ 2012ن
( )1العسط أونالاتق العدا 3583ق اخلمي  28اعنيع 2012ن
( )2ايظ؛ مقال "مع ة ا أ ا بيعك ب؛ا انية ترب " بتاراخ 2012/06/30نق اسرت ع
1439/6/25ه مت معا =6026http://iaanews.com/News/Print/?id
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املبحث الثالث :تطبيقات صكوك إجارة العني ملن باعها ،وما تتضمّنه من شبهة بيع الوفاء
وبيع العينة
الكتعك املتداولة يف األسعاق املالياةً نظ؛ا د ما تمتا به مت
ع مد دتعك اإل ارة مت أ ام ا
ار ة الية مت االستق؛ار يف السع؛ وشيه الريايات يف العا دق وتةلر مت م؛ونة س اتت ااكة املك ادرة
م
مت سعاا ما ؛ا مت األنش ة املتا ةق او أ تقياد بيعّ مع ا مت األنش ة أو املشارا ( ً)1ولتياكا
وحما
م ذلر ال ختالع مت انتقااات ش؛ ياة تتي مت أ الكا ادة أحبارق و مقدت عهلا ندواتق ا
املسألة امل العبة يا سيقتك؛ الأ الشيكات املتعالاقة بكتعك د ارة الع ملت كاق سعا تان
د ارة شذيالياة أو ميتكياة لتمالير
الكتعك) أدعال ييياة لالمستريم؛ات (محالة
ودعرة ةا امليتا أ ايي ال؛ابا يف التمعاا (مكدر ا
مقس ة تياوز يف
ا
الكتعك) بريمت نقدئ اة؛ق الا استأ ؛ ا مت ا
املمعل نفسه أب ؛ة مؤ ا الة أو ا
جممع كا الريمت اليقدئ لالع ق واهلدع ع التمعاا أئ كعل الع الأ نقد اة؛ مقابا نقد
()2
الكتعك
أتري؛ ميه مستقيالق ويف الذالا يتكي العمالياة بععاة مالتياة األدا ملمكدر ا
وو ه اإلشتال اتمت يف اشرتاط قد اإل ارة يف قد اليي د؛ا ة أو ةمياق مبعىن قييد
قد اليي إل ارةق ومريال ة الكعرةق أ اقعل اليا لالمشرتئ "بعتر ة ال ا ؛ة بتةاً
ش؛ا ة أو الأ ش؛ط أ ؤ ا ؛ ا ر م ادة تةا بتةا"()3ق و ع اا انتش؛ ييقه يف دتعك اإل ارة
إهنا ال
ودذا نظ؛ان د ديذة بي الع بش؛ط استليار ا  -سعا انتك لتمالير أو ال -ا
يفر ت الالذعً أل ا ميفعة الع خت؛ز مت اد املالر ةمت قد اليي بريمت اة؛ق الا ؛ دليه
ا
بريمت مؤ ا ا أ الأ مت الريمت احلاة؛ً تتع يية يف امليفعةق إ انتك لتماليرق اات ال؛اية
()4
وأدير بةلر يية وإااال الأ ال؛ ً أل ا أ ام ما مييا بي العيية أ ا السالعة خت؛ز مت اليا الا
الكتعك يف  30سؤاال و عااق نش؛ة ع؛افياة داارة ت اامعياة املك؛ااة لالتمعاا اإلسالميق مالرا جمالاة
( )1ا
التمعاا اإلسالمي 11
( )2سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 215
( )3سا ( س امد)ق عاليا الأ حبط "د ارة الع ملت كا" لي اه محااق معا س امد سا
( )4بي العيية ع بي السالعة بريمت معالعن د أ ا معالعنق ال ش؛اال ا مت اِيا اليا نفسه بريمت الق وأباا مت
الريمت األولق أو ش؛اال ا حب ؛ة ةاليكا مت أ ي:ق ال بيعكا ل اليكا بريمت أتري؛ ميه د أ اق ال اييعكا
ةاليكا -املشرتئ األخري -ليا عكا األول نقداق أو أباا مت الريمت الةئ اشرت به ال الا الي (حممد)ق
ميأ اااليا 65/5
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ععا دليهً كي لذعق و ي شييكة أا ا بيي الع ا أو بي االستذالل

املطلب األوّل :شبهة العينة يف املنفعة يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة غري منتهية
بالتمليك:
د ا دىىتعك اإل ىىارة لعدىىف السىىابا يىىارة ىىت ميظعمىىة قدااىىة مرتاب ىىةق تىىألاف مىىت قىىعا
وو ىىعا متتابعىىة الىىأ و ىىه ال اقيىىا التي ىىةق دىىيذ لترقيىىا ىىدع سىىعاالي حمى اداً و ىىع كىىعل ى
العى الىأ نقىىد اةى؛ مقابىا نقىىد أتريى؛ ميىه مسىىتقيالق سىعا تانى دىىيذة اإل ىارة امليتكيىة لتماليىىر
أو ال ويف الكىىيذة الريانيىىة (أئ التشىىذيالياة) سىىيظك؛ و ىىه اإلشىىتال الفقكىىي تمىىا ا ى؛ا بعىىت اليىىا ري
املعاد؛ات يف أ ا املعامالة ت امت يية يف امليفعة
وبيىىا ذلىىر أ ا قىىد الييى ات ى اىمت أمى؛ات نقىىا مالتياىىة ال؛ايىىةق ونقىىا مالتياىىة امليفعىىةق اأمىىا قىىد
اإل ارة يت امت نقا مالتياة امليفعة و د اق إذا اشرتط د ارة الع بعىد بيعكىاً كىةا اعىين أ ا ميفعىة
الع ى خ؛ ى مىىت اىىد املالىىر ةىىمت قىىد اليي ى ب ىريمت اةىى؛ق الا ر ع ى امليفعىىة نفسىىكا دليىىه ب ىريمت
مؤ ا ا أ الأ مت الريمت احلاة؛ً تتع يية يف امليفعةق ونظري ذلر لع ّ سالعت بىريمت اةى؛ق الا
اشرت د دالا بريمت مؤ ا اً كي يية ثيا ياة يف ة السالعةق و ي مت دعر العيية املميع ىة()1ق اىال
اإلمان مالر "د بِع يىدات بعشى؛ة د شىك؛ً ىال يتى أ ىدلا بتسىعة نقىدا وال بىدايار نقىداً أل ا
()2
بي ال؛ا دلير اع اد لذعا"
ويف "معا ا اااليا" أ ا مت ّ ثعب مريال بعش؛ة د شك؛ق الا اشرت أ ىدلا بىريمت مؤ ا ىا
األول
األولق تأ اشرتاه لشك؛ات مريالً إ ا ذلر ال رعزق سعا اشرتا مبريىا الىريمت ا
ألبعد مت األ ا ا
أو أاى اا ميىىه أو أبتريىى؛ً أل ا أ ىىد ثعبيىىه اىىد ر ى دليىىهق ودىىار تأنىاىه ا ى ثىىع لالمشىىرتئ الىىأ أ اسىالافه
ر؛ نفعاق ودذا اشرتا أبتري؛ ىةلر واةىأق ود
بعد شك؛ ش؛ة ا
ا؛ا ا دليه بعد شك؛اتق وذلر سالف ا
اش ىرتا أباى اىا فيىىه اليي ى والسىىالفً ألناىىه دذا اش ىرتا خبمسىىة م ىريال د أبعىىد مىىت األ ىاق العشىى؛ة ال ىىج
()3
ا؛ا بعد شك؛
أيخة ا يف األ ا بع كا مثت لريعاق وبع كا سالف ا
ىرتا اليىىا امليفعىىة ب ىريمت
و ييىىا ذلىىر يف مسىىألتيا أ ا امليفعىىة وال؛ايىىة بيعتىىا ب ىريمت نقىىدئق الا اسى ا
( )1سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 215
( )2املعاق (حممد)ق التاز واإلتاليا 284/6
( )3احل اا (حممد) 399/4
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أ الىىأق و ىىع األ ىى؛ة املؤ ا الىىةً تتىىع يع ىىة ملىىا يكىىا مىىت السىىالف والى اياة( )1و ىىةا املعىىىن " ادىىا يف
بي الع بش؛ط استليار اً أل ا امليفعة وال؛اية متذىاا؛ا ق تمىا تر اقىا العييىة يف بيى العى وشى؛ا كاق
()2
إ اهنا تر اقا يف بي امليفعة وش؛ا كا"
و اليىىه ىىإ ا د ىىارة العى ملىىت كىىا أب ىى؛ة أ الىىأ مىىت مثىىت الش ى؛ا مظياىىة لالعييىىة يف امليفعىىة إ ى
ستار سالاىر ال؛ايىةً أل ا األ ى؛ة اىمي ايمىة ال؛ايىةً ولىةلر ال اك اىم يف ىة احلالىةق ىا ؛ ى العى
ى؛ا العى ى م ىىت
األول أو ال؟ أل ا املش ىىرتئ ا ىىد ك ىىا ال ىىأ رأا مال ىىه وزاياةق ىىال ا ى اى؛ أ ا ى ا
ليا عك ىىا ا
خىىالل يىىة أو يىىازل او مقابىىاً وهلىىةا و ىىدان مىىت الفقكىىا مىىت مي ى اش ىرتاط اإل ىىارة يف اليي ى ق مىىت
مسلا ت اليي واإل ارةق اال " ا يف بري ذلىر الشىي ق وال رىعز يف ذلىر
ذلر أ ا سريع
()3
الشي بعييه"
وا؛ بعت اليا ري أ ا و ه املي يف ة املعامالة تع األ ى؛ة أ الىأ مىت الىريمت اليقىدئً ألناىه
لع ؛ةيا أ ا األ ؛ة اة؛ةق لتان كىيالة الكىفقت مياالىة ال؛ايىة ونقىد مقابىا نقىدً بىري أ ا اليقىد
امل ىىمعن د ال؛ايىىة  -و ىىع األ ىى؛ة -أتىىرب مىىت اليقىىد املفىى؛ا و ىىع الىريمتق و ىىة الكىىعرة إتمكىىا اا ىىدة
"مى اد يىىعة"ق ومعالىىعن ىىدن ىعاز املعىىامالت الىىج اتىىع يكىىا اليقىىد املفىى؛ا أاى اىا مىىت اليقىىد امل ىىمعن د
السىىالعةق و ىىع ى احلادىىا يف ىىة املسىىألةً أل ا كىىيالة الكىىفقت مياالىىة مالتياىىة العى م ى األ ىى؛ة
مقابا الريمتق إذا تان األ ؛ة أ الأ مت الريمت اليقدئً مل تت ا ةق و ىةا دذا ا رتةىيا أ ا األ ى؛ة
()4
اة؛ةق إذا تان مؤ ا الةً ال راا أ اهنا أو ملي ييلة لع عا السالف وزاياة
مناقش ةةة خال ىىا مل ىىا ذ ىىا دلي ىىه مجك ىىعر الفقك ىىا م ىىت احليفياىىةق والش ىىا عياةق واحليابال ىىةق واإلم ىىان
سريع مت املالتياةق وسامي سعاالمق ور يا اعن مت املعادى؛اتق مىت ميى اشىرتاط اإل ىارة يف الييى ً
ىىإ ا ن اىىه محىىااق و يىىد هللا العمىىار وبريلىىاق ذ ي ىعا د أ ا أت ىىري الع ى ملىىت كىىا د ىىارة شىىذيالياة بيىىا
الأ املعاةأة املتق ادمةً ع تم أت ري ا لش؛ط املقار لييعكىا بيىا الىأ الى؛ا أ مىت أاىعال الفقكىا ق
وأنىاىه ىىا يف اليظىى؛ الفقكىىي يىىد املالتياىىةق وشىىيخ اإلسىىالن ابىىت يمياىىة مىىت احليابالىىةق واىىد وا قكىىم الىىأ
تا مت س امد سىا ق والكىداا ال ى؛ا؛ق و ييىا اسىم اليشىميً لتالاىة الىج
ةا الرت يأ ا
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 216
( )2امل؛ السابا 218
( )3ابت رشد اادق الييا والتركيا 496/8
( )4سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 219
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ذت؛ ىا اليا ريىىا يف معةىىعّ د ىىارة العى ملىىت كىىا()1ق ولتدىىا الشىى؛ ي الىةئ أمخىىة مىىت جممىىعّ أالاىىة
ىرةق والىىي ال اسىترييا ىىار الىىأ خىىالع األدىىا
الشى؛اعةق و ىىع أ ا األدىىا يف العقىىعا والشىى؛وط الكى ا
()2
درة املسألة املع؛وةة
تاز د الياق وال اليا ميي مت ا
وا ىىرت ر يىىا اىىعن املكىى؛ئ الىىأ اىىعل ن اىىه محىىااً أب ا املالتياىىة وشىىيخ اإلسىىالن ابىىت يمياىىةق
تىىانعا اىىد أ ىىازوا د ىىارة العى ملىىت كىىا بقعلىىه "و ىىةا بىىري دىىريأً أل ا الىىةئ أ ىىاز املالتياىىة وابىىت
يمياىىة ىىع بعتىىر اارئ ىىة بتىىةا الىىأ أ ييعىىين اابتىىر ىىة بتىىةاً ككيىىا سىىالعتا عتالفتىىا ق ويف
()3
مسألتيا سالعة وا دة"
وا ىىرت أا ىىا الىىأ الكىىداا ال ى؛ا؛ يف نق تى ق األو بيىىا الىىأ اا ىىدة األدىىا يف العقىىعا
اإل ىىةق ولىىع تان ى ىىة العقىىعا م؛اتيىىة ال ميفىى؛اةق بقعلىىه " الىىأ أ ا العقىىد امل؛اتىىا اىىد اتىىألاف م ىىت
تا ميكما ا مبف؛ا ق وال اتع م ذلر ةا العقىد امل؛اتىا ميكمىا ىا اق تييى وسىالف"ق
قداتق ا
والريانيىىة تىىع ال ى؛ا؛ اىىد اناىىت نفسىىهً يىىط ذتىى؛ يف تتابىىه "الذىى؛ر" "أ ا مسىىالر الفقىىه اإلسىىالمي
اقىىا اسىىتق؛ار املعىىامالتق بتق؛اىى؛ ميىىدأ مي ى ع ى ادا الكىىفقة و عالىىه األدىىا"( ً)4تىىا األدىىا يىىد
()5
واتلة مي ع ادا الكفقة
ونكىىعص مالىىر وأدىىرابه لىىي يكىىا ا تمىىاّ د ىىارة الع ى ملىىت كىىاً بىىا نكعدىىكم تعالاىىا
تماّ د ارة العما م اليي ق ولي د ىارة العى ق تمىا لىع اشىرت ثىع وشى؛ط الىأ اليىا ياتتىهق
()6
أو اشرت اة وش؛ط الأ اليا ديابتكا
( )1وذلىىر مبياسىىية املالتقىىأ الفقكىىي ال؛اب ى لشىى؛تة ال؛ا رىىيق امليعقىىد يف مدايىىة ال ى؛اي 1424/10/24-23ه ق
املعا ا لى2003/12/18-17ن انظى؛ اليشىمي ( ييىا اسىم)ق عقيىا الىأ اليرريى املعىدات يف معةىعّ
"د ارة الع ملت كا"ق املعا ال؛مسي لالدتتعر ييا اسم اليشمي
( )2سىىا ( سى امىىد)ق عاليىىا الىىأ حبىىط "د ىىارة العى ملىىت كىىا "ق املعاى ال؛مسىىي لالىىدتتعر سى امىىد
سا
( )3د ارة الع ملت كاق ا ختتالف ت بي الع ا ق جمالاة امعة املالر يد الع ا ق االاتكاا اإلسالميق ن19ق
دا100 2
( )4ال ؛ا؛ (الكداا)ق الذ؛ر وأث؛ يف العقعا يف الفقه اإلسالمي 119
( )5املك؛ئ (ر يا اعن )ق امل؛ السابا 100
( )6ابىىت رشىىد ااىىدق الييىىا والتركىىيا  238-237/4وورا يىىه اىىال ابىىت القاسىىم "وتى اىا مىىا تىىا اعىى؛ع و كىىه
بعدما خي؛زً ال أبا أ اشرتاهق واشرتط ماله مريا أ اشرتئ اليعا الأ أ م ة لهق والقمىيي الىأ أ =
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والةات ذت؛وا مت املالتياة دن عاز ا تماّ د ارة الع وبيعكاق دا ا ذتى؛و يف سىياق ىداط
ى  :واىىد أ يىىا بعىىريئق اىىال يبسىىه عثىىاق
ىىاب؛ يف اس ىترييا امليفعىىةق اىىال «مل ى ا أ ىىأ الى اىي اليى ا
ى :ق قىىال بعييىىهق
تي ى بعىىد ذلىىر أ ىىي خ امىىه ألمس ى داريىىهق مىىا أاىىدر اليىىهق الرقىىين اليى ا
الىأ أ ا ر كى؛ د املدايىةق اىال ولىر كى؛ د املدايىةق اىال
يعته ميه خبم أواقق اال االى
()1
الما ادم املداية أ يته بهق اا واياةق الا و يه ر»
ا
ومثىاىة ىى؛ق بى اشىرتاط اإل ىىارة يف الييى ق والييى مى اسىترييا امليفعىىةق تمىىا لىىع ّ شىىبي ااراق
واسىتريىن سىىتيا ا شىىك؛ا أو سىىيةق مى أ ا مثىىت الىىدار مى االس ىترييا أاى اىا مىىت مثيكىىا اونىىهق والفىى؛ق بييكمىىا
أ ؛ة الشك؛ أو السىيةً وذلىر أل ا يف دىعرة الييى مى اسىترييا امليفعىة ال يتقىا يكىا مالتياىة امليفعىة مىت
اليىىا د املشىىرتئ الا عىىعا دليىىهً بىىا ىىي ايىىة يف مالتىىه ابتىىدا لالم ى ادة املتافىىا اليكىىاً انتفىىا خىى؛وز
()2
امليفعة و عا ا ايفي شيكة العيية أدال
تا بي ود ارة الىأ ى وا ىدة ات اىمت العييىةً بىا يىاك ىاالت يتفىي
واحلادا أناه لي
ا
ميكىىاق مىىت ذلىىر دذا انتفىىأ السىىالف مىىت الكىىفقت ق حبيىىط إكىىا مقادىىة بى مثىىت العى واأل ىى؛ةق أو
انتفىىأ خىى؛وز امليفعىىة و عا ىىاق تمىىا يف اليي ى م ى اس ىترييا امليفعىىةق أو تىىا مثىىت الع ى مىىت بىىري ىىي
األ ؛ةً حبيىط ال رى؛ئ بييكمىا الى؛ ق تمىا لىع ّ بيقىعا وأ ا ى؛ بيىرتول أو امىأ وحنىع ذلىر أو اشىرتط
العمىىا يف الع ى ايىىا انعقىىاا اإل ىىارةق تمىىا لىىع اشىىرت مس ىتريم؛ أرةىىا الىىأ أ اسىىتبدن اليىىا ال ىريمت
اليقىىدئ يف بيا كىىاً لتىىي اسىىتأ ؛ ا اليىىا بعىىدا ذلىىر أب ىى؛ة مؤ ا الىىةق فىىي ىىة احلالىىة ورات اإل ىىارة
الأ ميفعة عتالفة ت ميفعة الع الج بيع اأوالً ال تع مىت ىي الىج خ؛ ى مىت اىد اليىا ق
تمى ىىا أ ا ال ى ىريمت اليقى ىىدئ امسى ىىتبدن يف العمى ىىاق ى ىىال ع ى ىىد شى ىىيكة السى ىىالف ب ى ى مثى ىىت الع ى ى واأل ى ىى؛ة
املؤ ا الة( ً)3ومت العاةأ أ ا ة الكعر ال ي يا الأ واا مسألتيا

= مخياط لهق والظكارة لالقاليسعة الأ أ امعما لهق أو القمأ الأ أ ام رت لهق ال أبا بةلر تالاهً أل ا ذلر
تالاه اد م؛ع و كهق وتةلر اال مالر"
( )1مسالمق الكىريأق تتىاا املسىاااةق ا بيى اليعىري واسىترييا رتعبىهق ىداط راىم 1223/3 715اليبىارئق
الكريأق تتاا ااكاا والسريق ا استلةا ال؛ ا اإلمانق داط رام51/4 2967
( )2سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 217
( )3امل؛ السابا 220-219
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املطلب الثاني :شبهة العينة يف املنفعة يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة منتهية
بالتمليك:
ىىيكت يف معظىىم دىىعر دىىتعك اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر شىىيكة العييىىةق وبيىىا ذلىىر أ ا ىىة
ىتالبي
الكىىيذة معامالىىة م؛اتيىىة مىىت قىىعا والت امىىات متتابعىىة ومرتاب ىىةً ىىدع د بىى؛ سىىعاالي حمى ادا اى ا
معيىىاق الا
الكىىتعك) ايي ى ييىىا د املمى اىعل (محالىىة ا
يف أ ا ةالىىا التمعاىىا (مكىىدر ا
الكىىتعك) ب ىريمت ا
ىييم الىىأ أاسىىاطق م ى
األول ممى ا
اسىىتعيد ا ب ؛اىىا اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر ب ىريمت أ الىىأ مىىت ال ىريمت ا
و ىىعا عاةىىؤ مسىىيا ب ى األة ى؛اع الىىأ ذلىىرق و ىىة الكىىعر املسىىتردثة مىىت العييىىة مسى اىمأ " ت ى
العيي ىىة"( ً)1أل ا الي ىىا ىىع املق ىىرت يف ىىة احل ىىالق واملق ىى؛ ىىع املش ىىرتئً يف ى أ ا الي ىىا ىىع
م
املق؛ ق واملشرتئ أل ا ع املقرت يف دعرة بي العيية املع؛و ة يف تتا الفقه
م
م
و اليه قد ذ ا أبالا املعاد؛ات د دن عاز ة املعامالىةق ومىيكم الكىداا ال ى؛ا؛ ون اىه
()2
محاااق الالةا أ ازا يف السابا اشرتاط اإل ارة يف اليي دذا تان اإل ارة شذيالياة
لتت يف دعرة احلال ب ا ن اىه محاىاا أ ا يىاك معاةىأة بى ةى؛ الىأ بيى أ ىدلا ل خى؛ ييىا
معياق الا أت ري املشرتئ الر الع مت عكىا د ىارة ميتكيىة لتماليىر بيىدل
اابالة لالنتفاّ هبا بريمت ا
املعيا ال اةئ كىا بىهق واى؛ أ ا ىة احلالىة سرياىا
مقسط الأ عن أتري؛ مت الريمت ا
حم ادا مؤ ا اق أو ا
يىد االنفى؛ااق حمظىعرات
ا فااا الىأ دةىمار اكىدلا التعامىا حبيالىة الى؛ امى بى قىدات مشى؛و
يىىد اال تمىىاًّ إل ىىا كما يىىد اال تمىىاّ د دىىعرة مسىىتردثة مىىت العييىىةً يىىط د ا اليىىا اكىىد
هبىىة الكىىفقة اسىىتعااة مالتياىىة العى الىىج كىىا مىىت مشىرتاكا بةراعىىة الكىىيذة العقداىاىة امل؛اتيىىةق املعسىىعمة
املعيا ال اةئ كا لىه بىهق وا فىا مى املشىرتئ
إل ارة امليتكية لتمالير بريمت مؤ ا ا أتري؛ مت الريمت ا
()3
مسيقا الأ ذلرً تان حمظعرة أل اهنا يالة د الق؛ ال؛بعئ
ىأ
وخىىالفكم يف ذلىىر آخىى؛و ق مىىيكم سى امىىد اسىىا ق الى اةئ اىى؛ "أ ا ىىة الكىىيذة كى ا
دذا ما مرو ي ش؛وط العقعا والع عا الىج تت اىع ميكىا ىة امليظعمىة حب اىاق وأ رتاىا الىأ ت اىا قىد
( " )1ت العيية" مقتيسة مت حبط "ميتيات دتعك اإل ارة"ق لسامي سعاالم 215
( )2ال ى ى؛ا؛ (د ى ىىداا)ق عقيي ى ىىه ال ى ىىأ حب ى ىىط "اش ى ىرتاط اإل ى ىىارة يف ق ى ىىد اليي ى ى " 12ق ومحاى ىىاا (ن ا ى ىىه)ق "د ى ىىتعك
اإل ارة" 23
( )3سا ( س امد)ق عاليا الأ حبط "د ارة الع ملىت كىا"ق لي اىه محاىاا  4-3معاى الىدتتعر سى
امد سا

- 342 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

مىىت قىىعا ىىة امليظعمىىة آ ر وأ تامىىه الشىى؛ ياة الىىج رايكىىا الشىى؛ّ اليىىهق ىىإذا مخعلف ى الشىى؛وط أو
اآل ر يف ق ىىد ميك ىىاً ب ىىا ذل ىىر العق ىىدً و لت ىىار ق ىىدت امليظعم ىىة ؛اب ك ىىاق وأد ىىير ىىا ة ىىت
إقيىىا ىىد كا يف العمالياىىة التمعاالياىىة املقكىىعاة ميكىىا"( )1تمىىا وا ىىا يىىد هللا العمىىار الىىأ دىىيذة اشىرتاط
د ارة الع ملت كا د ارة ميتكية لتمالير دذا تان اإل ارة قيقياىةق وتىا ال ىما الىأ املىؤ ا ؛ق
()2
ومل اقكد هبا الترياا الأ التمعاا ال؛بعئق ونفأ أ اتع ةا العقد مت بي العيية
استدل القا الع بيفي العيية يف ةا العقد مبا االي
و ا
د ا العييىىة ا ا؛مىىة ال تر اقىىا ادال بشىى؛وطق ميكىىا أالا اتذى اىري امليي ى ذى اىريا اتىىع نقىىي ال ىريمت مىىت
األول م ى ادة ةعاالىىةق و ىىي تفيالىىة حبعالىىة
أ الىىهق والكىىعرة يف ىىة املعامالىىة افكىىا يكىىا العقىىد الريىىا ىىت ا
األس ىعاق و ذى اىري ىىال امليي ى ( )3الا دنىاىه اىىد مبا الفكىىا ب ى الييعت ى األو والريانيىىة بعقىىد أ يىى :ةعاىىا
()4
األمدً و اليه إناه ايتفي ودف العيية ت دتعك اإل ارة يف ة املعامالة هبةا اال تيار
وأم يا يه
إ؛ن لةا اق ودا ىا لتعهنىا يالىة الىأ الى؛ وذراعىة دليىهق ىإ ايىا أب ا ىة الشى؛وط
د ا العيية مل ا
اد انتف ً إ ا دتعك اإل ارة يا ديذة ا ؛ة تعهنا ذراعة د ال؛
د ا مىىا ذتىى؛ م ىىت م ىىي م ى ادة ةعاالىىة ب ى العقىىدات أمىى؛ ب ىىري مىىؤثا؛ق وال ايف ىىي احليالىىة ال؛بعااىىة يف
عكىد وةىما
دتعك اإل ارةً أل ا العىع الريىا حمى ادا مسىيقاق والى اياة (األ ى؛ة) حمى اداة سىالفاق مى ا
تاما مت املك ِدر ستم؛ار اإل ارةق الا الش؛ا حلالة الج تع اليكاق و لريمت املعالعن ا ى ادا سىالفاق
م
و اليه إذا تا ش؛ا الع بعد ش؛ سيعات مريال بسىع؛ السىعق احلقيقىيً لتىا مىا ذمتى؛ مىت و ىعا
مى ى ادة تا ي ىىة حلعال ىىة األسى ىعاق مقي ىىعال()5ق اق ىىعل ر ي ىىا ا ىىعن املك ىى؛ئ يف ىىةا الس ىىياق "د ا تري ىىريا م ىىت
اهليلات ؛ أ ا العيية يتفي ب عل امل ادة سية إكا يكا عالة األسىعاق ( ذ اىري األسىعار)ق و ىةا أمى؛
( )1امل؛ السابا 12
( )2اليشىىمي ( ييىىا اسىىم)ق عقيىىا الىىأ اليرريى املعىىدات يف معةىىعّ (د ىىارة العى ملىىت كىىا)ق املعاى ال؛مسىىي
لعييا اسم اليشمي
تذري يكا الع املؤ ا ؛ة
( )3واد اا املعااري الش؛ ياة الة مشاهبة لتيياا العييةق أب س ي ب العقدات م ادة ا
أو ايمتكاق ورا يف املعيار الش؛ ي (" )9دذا تان الع املؤ ا ؛ة ممشرتاة مت املستأ ؛ ايا د ار ا دليه د ىارة
ميتكية لتماليرق ال ب اد لتيياا قد العييىة مىت م ىي مى ادة تذ اىري يكىا العى املىؤ ا ؛ة أو ايمتكىا مىا بى قىد
اإل ارة ومع د بيعكا د املستأ ؛"
الةمة وامليتكية لتمالير" 152
( )4العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الةمة وامليتكية لتمالير" 153-152
( )5العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
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()1

سري اهل مق مت أات أ السية؟ تما أ ا عالة األسعاق اد إكا يف حلظة"
ولىىةلر اشىىرتط ييىىا اسىىم اليشىىمي ا ىعاز ىىة الكىىيذة أ ات ىىع ش ى؛ا املس ىىتأ ؛ لالع ى
ىتقاق وأال امقكىىد هبىىة املعامالىىة الترياىىا
بسىىع؛ السىىعق سىىا اال فىىاق يف واتىىهق وأ اتىىع بعقىىد مسى ا
()2
ي اإل ىىارة
ىي اليكىىا ا ى؛ار اجملم ى يمىىا خي ى ا
الىىأ التمعاىىا ال؛بىىعئ ق زاياة الىىأ ة ىعابط اا ىعاز الىىين نى ا
()3
الكىتعك بىري متر اقىىا يف
امليتكيىة لتماليىر واىد م اى؛ بيىا سىابقا أ ا الشى؛ا لقيمىة السىعاياة ألدىعل ا
الكتعك معماق ودتعك اإل ارة الأ و ه اخلكعص
معظم ييقات ا
األول ت ة؛اىا اهليىة أو الييى بىريمت رمى ئ أا اىا بتريىري مىت
د ا مالتياة األدعل اات د اليا ا
األولً و ي هبةا ختتالف ت العيية
الريمت ا
وأم يا يه
ىأ القىعلً أل ا العىىربة يف العقىىعا ملقادىد واملعىىا ال أللفىاظ وامليىىا ()4ق العا ىىا
أبناىه ال اكى ا
يا اليظ؛ د العمالياة تيار ع ؛ ا ال تيار دعر اق و ع ؛ املسألة أ ا اليىا اىيت مىاال يف بيعىه
ألدىعل بقيى يىد قيقىىةق الا ا ى ال قىا يف شىىتا أاسىىاط أتريى؛ ىاىا اىىيت د الشىبي ذا ىىه بيىىا
الىىأ ا ف ىىاق س ىىاباق و ىىع مع ىىىن العيي ىىة ال ىىج ايق ىىأ ي ىىه امليي ى قيق ىىة ي ىىد الي ىىا ق م ى االلت ى ان ل ى؛بأ
لالشىىبي املشىىرتئ مقابىىا امليالىىغ الىىةئ ا عىىهق املسىىتأ ؛ يف مىىعن ىىاالت اإل ىىارة امليتكيىىة لتماليىىر
اىىد أ ىى؛ة أ الىىأ مىىت األ ىى؛ة السىىعاياة لالميفعىىة املسىىتأ ؛ة أئ أ ا املىىد عّ لىىي أ ىى؛ة رسىىاً بىىا
ىدل ىىةا الىىأ اكىىد ش ى؛ا الع ى ال ش ى؛ا امليفعىىة أئ أ ا اإلرىىار الال ىىا
كىىة مىىت ال ىريمت أا ىىاق واى ا
ا
لش؛ا الع ع مت يط امل مع قد بي ق ال قد د ارة قيقيق واد ق ادمه لتعاةىؤ قىد شى؛ا
()5
أااً تر اقا بةلر العيية ا ا؛مة
مت الشبي نفسه بريمت ا
( )1د ارة الع ملت كا ا ختتالف ت بي الع ا 100
( )2عقيا الأ اليرري املعدات يف معةعّ "د ارة الع ملت كا"ق املعا ال؛مسي لعييا اسم اليشمي
( )3اى؛ار جممى الفقىىه اإلسىىالمي راىىم )12/4( 110ق بشىىأ معةىىعّ اإلرىىار امليتكىىي لتماليىىر ودىىتعك التىىأ ريق
عاز اإل ارة امليتكية لتماليرق و ادا لةلر ش؛وةا جممالكا ما أييت
أ اتع قد اإل ارة قيقياق حبيط م ياىا اليىه أ تىان اإل ىارة مىت تىع ةىما العى املىؤ ؛ة ونفقىات الكىيانة
بري التشذيالياة الأ املؤ ؛ ةيالة رتة اإل ارة
استقالل قد اهلية أو العقد الىةئ سالاىر بىه العى املىؤ ؛ة بعىد انتكىا اإل ىارة ىت قىد اإل ىارةً حبيىط اتىع ت اىا
ميكما قدا مستقالق ال أ مرعا العقدا يف قد وا د
( )4ابت يمق األشيا واليظا ؛ 207/1
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االرقا هبا 320-319
( )5ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
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د ا العق ىىعا الفاس ىىدة دذا أمت ىىت ك ىىريركا ال ىىأ و ىىه آخ ىى؛ ك ىىع األو ق وم ىىا ذت ىى؛ م ىىت ت ىىع
دتعك اإل ىارة مىت اييىا العييىة لىه و ا تىهً ولتىت ميتىت كىريأ العقىد ونفىي العييىة اخىال ةى؛ع
لىىطق ومريالىىه أ اتىىع بيى العى لعسىىيط مىىار (بيىىر)ق الا يىىدما كىىيأ يف مالتىىه وةىىمانهق اقىىعن
الكىىتعك)ق الا اقعمىىع ىىم ار ىىا الىىأ اليىىا أت ىىريا ميتكيىىا
بتكىىتيتكا وبيعكىىا لالمسىتريم؛ات (محالىىة ا
()1
لتمالير
وأم يا يه
أب ا العيية ما ا؛م ادال ملا ىؤول دليىه مىت الى؛ ا اى؛نق ىال ايقالىا احلى؛ان ىالال اخىال ةى؛ع
ل ىىطق اق ىىعل اب ىىت الق ىىيم "ولالعيي ىىة د ىىعرة خامس ىىة  -و ىىي أا ىىيأ د ىىعر ا وأش ىىد ا إ؛مي ىا -و ىىي أ
املرتابي ى ِ اتعاةىىآ الىىأ الىى؛ ق ال اعمىىدا د ال؛ ىىا يىىد متىىاّ يش ىرتاه ميىىه ا تىىازق ال اييعىىه لالمىى؛يب
بريمت ال واقي ىه ميىهق ال اييعىه داي املى؛يب بىريمت مؤ ىاق و ىع مىا ا فقيىا اليىهق ال اعيىد املتىاّ د ربىه
سمأ الريالثيةً ألهنا ب ثالثةق ودذا تان السالعة بييكمىا خادىة كىي الرييا يىة
واع يه شيلاق و ة م ا
ويف الريالثي ىىة ا ىىد أاخ ىىال بييكم ىىا حمال ىىال ا م ىىا أن ىىه ال ىىا هلم ىىا م ىىا ى اى؛ن هللا م ىىت ال ىى؛ ق و ىىع تمرال ىىا
اليتىىاحق كىىةا حمالىىا الىى؛ ق وذلىىر حمالىىا الفىى؛وزق وهللا– عىىا  -ال ختفىىأ اليىىه خا يىىةً بىىا اعالىىم خا يىىة
()2
األ وما ختفي الكدور"
املطلب الثالث :شبهة بيع الوفاء يف صكوك إجارة العني ملن باعها إجارة منتهية بالتمليك:
مىىت االنتقىىااات الىىج مريىىار ىىعل دىىتعك د ىىارة الع ى ملىىت كىىاق القىىعل أب ا يكىىا شىىيكا بيي ى
ىي مجك ىىعر العالم ىىا ال ىىأ إ؛مي ىىهق ود ىىدر ي ىىه اى ى؛ار جممى ى الفق ىىه
الع ىىا ق أو بيى ى االس ىىتذالل ال ىىةئ ن ى ا
ونكىىه د ا جمال ى جمم ى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور امليعقىىد يف اورة
اإلسىىالمي الىىدور راىىم )4/7( 66ق ا
مىىؤس؛ السىىاب جب ى ادة يف املمالتىىة الع؛بياىىة السىىععاااةق مىىت  12-7ذئ القعىىدة 1412هق املعا ىىا لى ى -9
 14آاير (م ىىااع) 1992نق وبع ىىد اةال ىىه ال ىىأ الير ىىعر الى ىعاراة د اجملم ى خبك ىىعص معة ىىعّ بيى ى
الع ىىا ق وبعىىد اسىىتما ه د امليااشىىات الىىج اارت ىىعل بي ى الع ىىا ق و قيقتىىه "بي ى املىىال بشىى؛ط أ ا
ا؛ا املشرتئ دليه امليي "ً اا؛ر ما االي
را الريمت ا
اليا م ا
اأوال د ا قيقة ةا اليي (ا؛ ا؛ نفعا)ق كىع إااىا الىأ الى؛ ق وبعىدن دىرته اىال مجكىعر
الةمة وامليتكية لتمالير" 153
( )1العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق "دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
( )2آ ائق ع املعيعا ش؛ح سيت أيب ااوا 250/9

- 345 -

إشكاالت فقهية متعلقة ابلصكوك اإلسالمية ،دراسة فقهية تطبيقية ،د .بندر بن عبدالعزيز اليحىي

العالما

()1

نيا د ا ةا العقد بري ا ش؛ ا
ىرتا العقىار
را الىريمت اس ا
وبي الع ا تما ق ادنق أ ايي ا تاز د اليقد قارا لهق الىأ أناىه مى ا
()2
را ال ىريمتق وبىىةلر ممسى اىي بي ى الع ىىا ً أل ا املشىىرتئ
امليي ى ق كىىع بي ى بشىى؛ط الفسىىخ أو اإلاالىىة يىىد ا
اال مه الع ا لش؛طق و ىع يىارة ىت يالىة ربعااىة تمرياىا يف "أ اتعاةىأ اثيىا الىأ أ اقى؛ أ ىدلا
اآلخى؛ ميالذىا مىت املىالق الىأ أ اىد املقىرت ييىا تعقىار د املقى؛ ايتفى هبىا أو بذالاتكىاق الىأ أناىه
م
را العى ً ري ى دليىه القى؛ وزاياة ميفعىة العقىار"( ً)3ومىت يىا ىا ت سىميته بييى
را املال ا
م ما ا
ىتذا العقىىار امليي ى أئ اسىىتفيد مىىت بالاتىىه (راعىىه)ق ب ؛اىىا أت ىىري الىىأ
االسىىتذاللً أل ا املشىىرتئ اسى ا
()4
املمعل مت األ ؛ة لقا سعااله
اليا أو بري ً يستفيد ا
ودىىتعك اإل ىىارة ملىىت كىىا د ىىارة ميتكي ىة لتماليىىرق ال ختتالىىف تريىىريا ىىت بي ى الع ىىا أو بي ى
االستذاللً ذلر أ ا مىت الكىعر الشىا عة هلىا أ تىع ىعاة ال؛ايىة أو مالتياىة العى د اليىا لقيمىة
الكىتعك بيى العى املىؤ ا ؛ة
عكىد محالىة ا
الكتعكق بيىا الىأ ا
االمسياة (مثت اليي اليقدئ) يف هنااة أ ا ا
ِ
الكىىتعك الىىأ
الىىأ املمكىىدرق و تىىع األ ىى؛ة ييلىىة بىىري مت ى اىمية لقيمىىة ال؛ايىىةً يىىط كىىا محالىىة ا
عا د اورااة سرياىا األ ى؛ةق الا يف هنااىة املى ادة كىالع الىأ رأا املىال مىت خىالل الييى لقيمىة االمسياىةق
ى؛ا اليىه قىار سىا
الكتعك)ً إ ا األخىري ا ا
الكتعك م ا
را الريمت لالمشرتئ (محالة ا
تأ ا مكدر ا
اال فاق
املناقشة ام رت الأ ةا القعلق أب ا ب الكيذت (بي الع ا ودتعك اإل ارة) اختال ا
 )1أناه مت ا تما الياتعل ت الع دق و دن دب؛ان الييى مبعارةىة املسىتأ ؛ أو املىؤ ا ؛ً يتيى ا أ ا ىعاة
األ يىىا املىىؤ ا ؛ة د املالىىر السىىابا ليس ى تمياىىةق و ىىي د ىىاات عىىعا مىىت خىىالل قىىد اليي ى
التعكىىدً وهبىةا اى ول االشىىتيا أب ا د ىارة العى ملىىت كىا د ىارة ميتكيىىة
الى اةئ ال بى اد ميىىه مى و ىعا ا
ى؛ا لالمييى يف
عكىد ل ا
ىتم يىه  -بعىد الشى؛ا الىه -ا
لتمالير مت اييا بي الع ىا ً أل ا بيى الع ىا ا ا
ى؛ا مال ى نق وال تىىاز د قىىد بي ى داىىد ب ى
أئ وا ى اعيىىد يىىه اليىىا ال ىريمت لالمشىىرتئق و ىةا الى ا
ا
( )1جمالاة اجملم ق العدا الساب 9/3
( )2جمالاة األ تان العدلياةق املااة  118و403-396ق واملك؛ئ (ر يا اعن )ق د ارة الع ملت
ت بي الع ا ؟ 97
( )3العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق امل؛ السابا 153
( )4املك؛ئ (ر يا اعن )ق د ارة الع ملت كا ا ختتالف ت بي الع ا ؟ 99

- 346 -

كا ا ختتالف

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

را ال ىريمت (الق ىى؛ )ق وال ميال ىىر
املال ىىر احل ىىار والس ىىاباً ب ىىا اريي ى احل ى اىا لالمال ىىر الس ىىابا مبي ى اى؛ا ا
املشىىرتئ لع ىىا اليي ى لالذىىريً يف ى أ ا املىىؤ ا ؛ يف التىىأ ري امليتكىىي لتماليىىر ميالىىر اليي ى لالذىىريق
أئ مسىتأ ؛ يف الىة بيى املىؤ ا ؛ األدىا
و يتقا املالتياىة ا
حممالىة لع ىد لتماليىرق تمىا ايتقىا اىا ا
()1
املؤ ا ؛ د ارة شذيالياة
 )2أ ا بي ى الع ىىا قىىد بي ى ان ى اىىد يىىه ال ىريمتق الا قىىد بي ى معالاىىا الىىأ شىى؛ط كىىع اقىىعل م ى
در الى ىريمت راات دلي ىىر املييى ى ق اأم ىىا م ىىا اقى ى يف د ىىتعك اإل ىىارةً ك ىىع و ىىد لشى ى؛ا (أو
راات َّ
اليي )ق ولي قد بيى معالاىا الىأ شى؛طق ورىدر لىةت؛ أ ا ةا فىة مىت قكىا احليفياىة مىت املىانع
ليي ى الع ىىا أخ؛ ىعا مىىت دىىعر املميع ىىة مىىا تىىا الىىأ سىىييا الع ىىدق مىىت ذلىىر مىىا ذتىى؛ دىىا ا
"الير؛ ال؛ا ا" ىت ااةىي خىا يمىا اتعالاىا بييى الع ىا ق اىال "ود ذتى؛ الييى بىال شى؛ط شى؛ةا ق
()2
الا ش؛ةا الأ و ه املعا دةً از اليي ول ن الع ا "
لالكتعك اتع لقيمة احلقيقياةق ولي بىريمت دىعرئ ال ا؛ةىأ
 )3أ ا اليي يف الت ييقات الكريرة ا
به اليا ق ادال دذا عثاا مت اسرتااا لتدا بعد وا تما يف بي الع ا
ِ
اترمىا يكىا
 )4أ ا العالاة ب محالة ا
الكتعك واملمكدر يف قد اإلرارق ىي الاىة مىؤ ا ؛ مبسىتأ ؛ق ا
الكىىتعك) الكىىيانة األساسىىية الىىج مىىت اوهنىىا يق ى امليفعىىةق ولىىي مىىت
مالىر العى املىىؤ ا ؛ة (محالىىة ا
()3
ذلر شي يف بي الع ا
ااعاا
ميتت اإل ابة ت اليقاط السابقة يما االي
 )1أنىاىه ال اس ىالام بع ىىعا ىىةا الفىى؛قً أل ا املعامالىىة سىىا ييقكىىا يف العاا ى معامالىىة م؛اتيىىة مىىت قىىعا
أئ مت االلت امات يكا
والت امات مرتاب ة ال جمال لتبالاف ا
ىؤائ دليكىا ىة املعامالىة الىج تشىابه مى
 )2أناه ود سالم بع عا ةا الف؛قً إ ا العىربة ليتىا ا الىج ا
بي الع ا
 )3د ا القعل أب ا "املؤ ا ؛ يف التأ ري امليتكي لتمالير ميالر اليي لالذري"ق بىري متر اقىا يف العااى ً ألناىه
و ىىد يف بع ىىت الت ييقى ىىات مري ىىا ددى ىىدار د ىىتعك الير ى ى؛ات ىىان 2004نق ال ى ى اةئ ى ى يى ىىه
( )1ايظ؛ عقيا يد الستار أبع ب ادة يف املالتقأ الفقكي ال؛اب ملك؛ع ال؛ا ري 6ق والعم؛ا ( يد هللا بت
الةمة وامليتكية لتمالير 154
حممد)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
( )2ابت يم (زات الدات)ق الير؛ ال؛ا ا ش؛ح تي الداا ا 8/6
الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة 19
( )3الق؛ئ (حممد الي)ق ا
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احلتعمىىة ى ا مشىىا ا مىىت أر م ىىار اليرى؛ات الىىدورق وبىىري مىىت مالياىىات الييى مل؛ا ىىا يعاىاىة
سىىيااااةق ال اتكى اىعر أ تيىىازل يىىه الدولىىة قيقىىة ىىت مالتياتكىىا هلىىاً ىاىا رعىىا قىىد الييى دىىعرايق
الكىىتعك ركالىىع يف بعىىت
اهلىىدع ميىىه احلكىىعل الىىأ التمعاىىا رسىىاق تمىىا أ ا املتتتي ى يف ا
()1
األ يا الع املييعةق ال ت ايمتكاً دذ د اهنم ال ا؛ومع قيقة سالاتكا
 )4د ا املمارسىىات الشىىا عة يف دىىتعك اإل ىىارة ال اتر اقىىا يكىىا الا ىة مىىؤ ا ؛ مبسىىتأ ؛ق مىىت يىىط
إما املؤ ا ؛ يعات املع عاات املىؤ ا ؛ة ةىعال ىرتة قىد اإل ىارةق ت ىما خ ى؛ األدىا املىؤ ا ؛ق
ا
اترمالىه املىالاك
تا ما ا
ا
وإما نفقات الكيانة األساسياةق ونفقات التأم وال ؛ا ا والذ؛اماتق و ا
تا ذلر ت ة؛اا قسيم األ ؛ة د ثالثة أاسان
ااةً دذ د ا املؤ ا ؛ م اما ماليا املستأ ؛ ا
األ ؛ة الريابتة وميرياا جممع كا تالفة ش؛ا األدا املؤ ا ؛ مت مالته املستأ ؛
األ ى؛ة املتذى اىرية وسرياىىا ربىىأ املىىؤ ا ؛ ىىعق تالفىىة شى؛ا ه لتدىىا املىىؤ ا ؛ مىىت مالتىىه املسىىتأ ؛ق و ىىي
ماليا سع؛ الفا دة السا د يف السعق يد استرقاق األ ؛ة
يرمالك ى ىىا امل ى ىىؤ ا ؛
األ ى ىى؛ة املم ى ىىا ة وسرياى ىىا اليفق ى ىىات ال ار ى ىىة تيفق ى ىىات الك ى ىىيانة األساس ى ىىياةق ا
لالمستأ ؛ مت خالل دةا ة ة اليفقات الأ األ ؛ة لالفرتة اإلرارااة التالية لالفىرتة الىج تياىدت يكىا
الر اليفقات
واحلادىىاق ىىإ ا ال ىى؛ع املىىؤ ا ؛ م امىىا املسىىتأ ؛ مىىا رىىا اليىىه أ ايفقىىه ىىع الىىأ مالتىىهق ىىال
اترمىا بىةلر يعىىات املالىر قيقىىةق و ىةا اؤاتىد تىىع اإل ىارة بىىري قيقياىةً بىا و ى ا يف ىال الىىف
ا
األدىىا املىىؤ ا ؛ أو التىىهً ىىإ ا شىى؛تة التىىأم ىىي الىىج ىىد ايمىىة األدىىا املىىؤ ا ؛ اهلالىىر أو التىىالفق
وأاسىىاط التىىأم دا ىىا اىىد عكا املسىىتأ ؛ أئ د ا شىى؛تة التىىأم سرياىىا املسىىتأ ؛ قيقىىة يف الىىد ق تىىأ ا
ال امت لتالف األدا املؤ ا ؛ و الته ع املستأ ؛ أا ا
ىدل الىىأ اخىىتالع املعامالىىة يف دىىعر ا العمالياىىة مىىت التكى اىعر الىىةئ
و اليىىه ىىإ ا األمىىعر املتق ادمىىة ى ا
()2
ا؛ا يف ذ ت أدراا ال؛أئ اجملي ات هلا

الةمة وامليتكية لتمالير 155
( )1العم؛ا ( يد هللا بت حممد)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا -320
( )2ااار ي (معيد الي)ق وأبع زاد ( يد العظيم الل)ق أسعاق ا
321
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املطلب الرابع :صكوك إجارة العني ملن باعها (ما خرج من اليد وعاد إليه؛ فهو لغو):
د ا انتقىىال السىىالعة أو ى ميكىىا الا عا ىىه يىىطق "والشىىارّ ال اشىى؛ّ العيىىط"ق تمىىا اقىىعل تى اىا
مىىت ابىىت يمياىىة()1ق والشىىاة)2(:ق ولىىي ذلىىر ِ يىى؛ا الىىأ اليىىاا يف معىىامال مً أل ا اليىىاا قىىال ق
والعيط لي مىت شىأ العقىال ق ىإذا مو ىد العيىط تىا سىتارا لذى؛ آخى؛ق و ىع الترااىا الىأ ا اى؛نً
دذ مىىا مىىت يالىىة ادال و ت ى اىمت مىىا ىىع لذىىع أل ىىا الترياىىاق ىىاملي مىىت العيىىطق والالذىىع ميى مىىت شىىي ال
ىتذا يف العدىىعل د ا ى اى؛نً ولىىةلر س ى اد السىىالف ىىةا اليىىاا مىىت
ايف ى العقىىال بىىا ا ى اى؛ مً ألنىاىه اسى ا
()3
أداله تما ع شأهنم اا ما
ودذا نظ ى؛ان د دىىيذة د ىىارة الع ى ملىىت كىىا بيىىا الىىأ عاةىىؤ أو اش ىرتاط ممسىىيا ل ىىارة يف
يفر ىت الالذىعق ىا يف معا ىا اااليىا "و َأمىا مىا اقى
اليي ق سعا انتك لتمالير أو الً كي ال ا
الشىبي اشىرتئ الييى مىريال أبلىف اايىارق الا اىؤ ا ؛
ِيف ك؛ان ةاق و ع اا ام به اليالع مت أ ا ا
ىتم؛ اليىىا الىىأ
مبا ىىة اايىىار ليا عىىه ايىىا أ اقي ىىه املشىىرتئق وايىىا أ خياليىىه اليىىا مىىت أمتعتىىهق بىىا اسى ا
سىىتيا داي د تىىا الىىأ سىىتيا ق أو الىىأ وة ى اىىد اليىىه ود از ىىهق وأيخىىة املشىىرتئ ميىىه تى اىا سىىية
أ ؛ة مسماة اتفقا اليكاق كةا ال رىعز بىال خىالعق لعىدن انتقىال ال ىما دليىهق واخلى؛از ل ىما ق
و يا مل ايتقا ال ما ق ليقا امليي إ اد عهق ال تىم لىه لذالىةق بىا ولىع اىيت املشىرتئ املييى ق
الا أ ىى؛ لاليىىا الىىأ الع ىىه املتق ى ادن مل رى ق أل ا مىىا خىى؛ز مىىت اليىىد و ىىاا دليكىىاق لذىىع تمىىا ىىع مقىى؛ر يف
()4
بيعّ اآل الق وآل د د؛اأ ال؛ ق و ةا واةأ ملت دبا؛ وأنكفق وهللا أ الم"
ىيي أنىاىه ى ا لىىع مبا القىىيت وانتقىىا ال ىىما ً ىىإ ا مىىا خىى؛ز مىىت اليىىد و ىىاا
وواةىىأ مىىت ىىةا الى ا
دليكاً كع لذعق و تع احلكيالة ي نقىد اةى؛ أبتريى؛ ميىه مىؤ ا الق و ىةا ىع دى؛اأ الى؛ ق املالتياىة
ىؤائ د ال ىى؛ ق و ىىم
ود أ ىىازوا ا تم ىىاّ اليي ى واإل ىىارةق ىىإ اهنم ال ري ى و ا تما كم ىىا ال ىىأ و ىىه ا ى ا
ريى و ملىىت اسىىتأ ؛ ييىىا أ اؤ ا ؛ ىىا الىىأ املىىؤ ا ؛ نفسىىهق مىىا مل ع ىىد مىىة سىىالف ى اى؛ ميفعىىةق و ىىي
العيية اإلرارااةق تممي ييلة( )5ورا يف الش؛ح التيري " از (استليار املالر) املؤ ا ؛ لدار أو اابتىه
( )1داامة الدليا الأ دب ال احليا 195
( )2املعا قات 375/3
( )3سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 223
( )4احل اا (حممد) 374/4
( )5سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 225
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()1

مريال (ميه) أئ مت املستأ ؛ ادال لتكمة سالف ا؛ ميفعة"
و ىىةا ىىع أدىىا اإلمىىان أمحىىدً ولىىةلر رىىعز يف املىىة ا أت ىىري الع ى ملؤ ا ؛ ىىاق اىىال املىى؛ااوئ
" ىىإ تىىا يالىىة مل ر ى اىىعال وا ىىدا"( ً)2وهلىىةا قياىىد العيىىارات امل القىىة يف تىىالن قكىىا املىىة ا مبىىا ال
اف ي د العيية اإلرارااة
و ةا ع ميكا شيخ اإلسالن ابت يمياةً ولةلر ملا مسلا ىت بيى األمانىة أو الع ىا مى انتفىاّ
ا
ط
ىاا دلَيى ِىه ال َع َقى َىارً َتىىا َ َ ى َةا بىَيىعىىا َ ِةىىالق َو َّ
الشىى؛ م
املشىىرتئق اىىال " َ ىِإذَا َشى َى؛ َط أَنَّىىهم دذَا َ ىىا َ ِ ل ىري ََّم ِت أَ َى َ
ِ ()3
ِ
ِ
ىعا
ك م
َد ِاأ اَىعَر العمالَ َما " واىال يف معةى آخى؛ "دذَا َتىا َ ال َمق م
َّن َالَأ ال َعقد َتال مم َقا ِر لَهم ِيف أ َ
ال مم َقد م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّرا ِ ِم ِيف ِذ َّمتِى ِىهق َىِإ َذا
أَ َأي مخى َة أَ َ ى مىد ملَا مىىت اآل َخى ِ؛ َا َرا ى َىمق َواىَيىتَفى م ال ممع ىىي ب َع َقىىار اآل َخى ِ؛ ممى َّىد َة َم َقىىان الىىد َ
َّرا ِ َم دلَيى ِىه أَ َى َاا دلَيى ِىه ال َع َقى َىارً َى َكى َةا َ ى َى؛ ٌان بِى َىال َراىىاق َوَ ى َةا َا َرا ِ ى مىم بِى َىد َرا ِ َم ِمريالِ َكىىاق َوَميى َف َعىةم الىىدَّا ِر
أَ َى َ
ىاا الىىد َ
َوم ى َىع الى اِى؛َ اليَىِا م "()4ق م ى تعنىىه اختىىار ىعاز اام ى ب ى اليي ى واإل ىىارةً ىىال رىىعز محىىا أا ىعال األ مىىة
نك ىعا اليكىىا يف مياسىىيات ى ادةً بىىا م مىىا
والعالمىىا الىىأ مىىا ايىىاات أدىىعهلم واعا ىىد مىىةا يكم الىىج ا
امل الا الىأ املقياىدق والعىان الىأ اخلىاصق ومكىا نكىعص الفقكىا ىت أ تىع م ياىة وذراعىة لىيقت
()5
ليي واإلمجاّ
أ تان الش؛اعة الريابتة
ا
واحلاداق أ ا احليا نع ا ادما أ ا اىمعا د أ ىد الععةى مىا لىي مبقكىعاق أو ا اىمعا د
ِ
ىعاي جبيسىهق ومعكمىا أو
األول مسألة " ممى اد َي َىعة"ق وةىاب كا أ اييى رب ا
العقد قدا لي مبقكعاق ا
م أ دلا ما لي مت يسهق مريا أ اتع ب؛ةىكما بيى اىة بف اىة متفاةىال وحنىع ذلىرق ي اىم
ايي ألىف اايىار يف ميىداا أبلفىي اايىارق واليىعّ الريىا مىت احليىا
د الف اة القاليالة عةا آخ؛ق
أ ا ى اىما د العقىىد ا ى اى؛ن قىىدا بىىري مقكىىعاق مريىىا أ اتعاةىىآ الىىأ أ اييعىىه الىىة ا خبىى؛زةق الا ايتىىاّ
اخل؛ز ميه أبتري؛ مىت ذلىر الىة اق أو اىعاط ا لريىا الىأ أ اييى أالىا ؛ةىاق الا اييعىه امليتىاّ ملعامالىه
املى ى؛ايبق الا اييع ىىه املى ى؛ايب لك ىىا يهق و ى ىي احليال ىىة املريالاري ىىة ( )6و ىىةا اليع ىىا رتمع ىىا يف الييى ى بش ىى؛ط
التىىأ ري دذا تان ى األ ىى؛ة أ الىىأ مىىت ال ىريمتق ىىإذا تان ى ميتكيىىة لتماليىىر كىىي ييىىةً ودالا كىىي م ى اد
( )1الدراا؛ 9/4
( )2اإلنكاع يف مع؛ ة ال؛ا أ مت اخلالع 35/6
( )3جممعّ الفتاو 396/29
( )4جممعّ الفتاو 335-334/29
( )5سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 226-225
( )6ابت يمياةق امل؛ السابا 29-27/29

- 350 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

يعةق ا تم يكا أدعل احلياق واليتيية ي ما ن؛ مت دتعك ال ختتالف ع ؛اي ت السىيدات
()1
ال؛بعااةق ال يد املستريم؛اتق وال يد املك ِدرق وال يد ش؛تات التكييف اال تما
م
الكىىتعكق واليرىىط ااىىاا ىىت
و اليىىه ىىأر أنايىىا حبا ىىة د د ىىااة اليظ ىى؛ ىىع ؛اي يف مسىىرية ا
بدا ا قيقياة
املطلب اخلامس :الصوريّة يف العقود "العربة يف العقود باملقاصد واملعاني ال باأللفاظ
واملباني":
ذت؛ان آنفا أ ا يتالة دتعك د ارة الع ملت كاق دا ا ي ديذة م؛اتية مت مجالىة مىت العقىعا
ومؤاا ىىا أ اهن ىىا يال ىىة ال ىىأ ال ىى؛ أئ
وااللت ام ىىات الك ىىعرااة املف؛ب ىىة م ىىت حمتعا ىىا ب ىىري مقك ىىعاة ل ىىةا اق ا
الكىىتعك مىىت يىىط العاا ى العمالىىي مىىا ىىي ادال سىىيدات
التعدىىا د القىى؛ ب ى اياةق ذلىىر أ ا ىىة ا
ا
ىر د ىىارةق و ا ىىد السىىيد مسى اىي أ ىى؛ةق
ربعاىاىةق ود اختالفى يكىىا مىىت يىىط الشىىتاق السىىيد مسى اىي دى ا
السيد مت ا؛ ممس اي مالتياة مؤ ا ؛ةق واسرتااا ايمىة السىيد يىد دةفا ىهً ممس اىي بيى العى
وما ميريااله ا
الكتعك ت السيدات ادال ب اياة جممع ة مىت األوراق الىج اعاعكىا أةى؛اع
الأ املستأ ؛ق وال ختتالف ا
()2
أ اهنا ارا م بدرا م بييكما ؛ا؛ةق واتع دمثكا أترب الارتا ال؛ حليالة
العقدً يف
وو ه القعل بكعرااة ة الكيذة اتا أ يما االي
الكىىتعك أ يىىاان يمىىا ال اييعىىه املالىىر لفعىىاق تمىىا يف ىىاالت ددىىدار
 )1واىىعّ ىىة الكىىيذة مىىت ا
دتعك اإل ارة امليتكية لتماليىر العااعىة الىأ شى؛ا تالتىات تعمياىة تىاملعان وامل ىاراتً ايفىي
ىت املعامالىىة تعهنىىا مالياىىة بيى الا د ىىارة قيقياىةق ورعالكىىا سىىعاال مسىىترتا بفا ىىدة()3ق كىىةا األدىىا ال
الكتعكق كىع انتقىال دىعرئً يىط
قيقة له يف قد الش؛ا مت يط انتقال مالتياته د محالة ا
الكىىتعك ال ميالتىىع بيى األدىىا ادال الىىأ املكى ِىدرق و ىىع مىىا رعالكىىا ييىىة دىى؛ ةق تمىىا أ ا
د ا َمحالىىة ا
م
الكىىتعك اال مىىع املكى ِىدر بش ى؛ا األدىىا دذا اخنف ى ايمتىىه السىىعاياةق و ىىةا ايفىىي مقت ىىأ
محالىىة ا
م
( )1سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 230
الةمة وامليتكية لتمالير 155
( )2العم؛ا ( يد هللا)ق دتعك اإل ارة املعدع ة يف ا
الكتعك اإلسالمياة وتيفياة االر قا هبا 321
( )3ااار ي (معيد)ق وأبع زاد ( يد العظيم)ق أسعاق ا
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()1

وإمالكم ملباة؛ السعاياة
مالتياتكم لتداق ا
 )2د ا مثىىت األدىىعل حمى اىا قىىدئ الييى واإل ىىارة ال ميرياىىا قيقىىة القيمىىة السىىعاياة هلىىاً بىىا اسىىاوئ امليالىىغ
()2
امل؛اا سعاالهً اا اؤاتد أ ا ةا اليي بري قيقي
 )3د ا األ ؛ة م؛ ي ة لفا دة وليس أب ؛ة املرياق م ل ون العقد لال ؛ ةىعل املى ادةق و ىةا مىا اؤاتىد
ةييعىىة دىىتعك اإل ىىارةق وأ اهنىىا سعاىىا حمىىت ال الاىىة لىىه ألدىىعل احلقيقياىىة( ً)3دذ د ا داارة ىىة
الكتعك ا د م اإلرارئ الدورئ ادال و ىا مؤ اشى؛ معى ا تمؤ اشى؛ الالييىعرق
الكتعك ال مع ي محالة ا
ا
ىر ى اىا
ومىىا زاا ىىت ذلىىر بعىىد سىىم املكىىاراف  -مبىىا يف ذلىىر أ ىى؛ داار ىىا -الىىي حلامىىا الكى ا
الكتعك بىد ع أناىه ىا ألاا ىهق العا ىد لالسىيدات بى مى ادة بقا كىا اايىاق
يهً ودا ا ع ملدا؛ ا
()4
لالكتعك شيه ب م ادة اإل ارة العلياة
والعا د ا
ِ
الكىىتعك وايىىا اليي ى ق بش ى؛ا األدىىا يف هنااىىة امل ى ادة لقيمىىة االمسياىىةً
اتعكىىد املمكىىدر ايىىا ددىىدار ا
 )4ا
الك ىىتعك ا تماني ىىاً وم ىىت الا س ىعاقكا لالمس ىتريم؛ات أئ أ ا
ىتم ك ىىييف ا
وبيىىا ال ىىأ ىىةا ا
التعك ىىد ا ى ا
ِ
الكىتعكق ولىعال ىةا االلتى ان مل
املمكدر االتى ن بشى؛ا األدىا ايىا أ يتقىا مالتياىة األدىا د محالىة ا
أئ
الكىىتعك ليقيالىعا شى؛ا ا
اتىىت محالىىة ا
الكىىتعك أو االتتتىىاا يكىىاق و ىىة ييىىة لشىى؛ط ال اقيالكىىا ا
()5
مة ا
الك ىىتعك
ىتم د ىىااة األد ىىا د مالت ىىه احلقيق ىىيق ودةف ىىا ا
 )5يف هناا ىىة امل ى ادةق و يفي ىىةا هل ىىةا االلت ى انً ا ى ا
لقيمة االمسياةق كة امل؛ الة ي امل؛ الة املشاهبة لسداا السيدات بعد انتكا م ادة الق؛
واحلادىىا أ ا مجي ى ىىة اإلخ ىىالالت الش ىىا عة يف دىىتعك اإل ىىارةق ومعظىىم أن ىعاّ الك ىىتعك
لكىتعك اإلسىىالمياة
املتداولىة يف األسىعاق املالياىةً ؤاتىىد بت اىا ايا ىة أ ا السىيدات ال؛بعاىاىةق ومىا امس اىمأ ا
الكىىتعك ىىت
لكىىيذة املىىةتعرة و كىىا لعمالىىة وا ىىدةق و ت الاىىا ةىى؛ورة اليرىىط ىىت أسىىياا احنى؛اع ا
بتا دعر ا
مقادد ا الش؛ ياةق وتيفياة كريأ املسارق وا تياا أو ه اخلالا ا

( )1سعاالم (سامي)ق ميتيات دتعك اإل ارة 230
( )2ااار ي (معيد) وأبع زاد ( يد العظيم)ق امل؛ السابا 321
( )3سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 230
الكتعك اإلسالمياة ااوزا و كريرا 375
( )4امليي ( يد هللا بت ساليما )ق ا
( )5سعاالم (سامي)ق امل؛ السابا 229
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اخلامتـة
الكىتعك اإلسىالمياةق مىت خىالل بيىا
ياوليا خالل ةا اليرىط بعىت ااعانىا املتعالاقىة بعااى ا
دشتاالت قكية متعالاقة هباق والشيكات الج عرتئ دددار ا و داوهلاق وا ا أ مىت سىياق اليرىط أ ا
الكىىتعك اىىد
الكىىتعك اإلسىىالمياة بى اليظ؛اىاىة والت ييىىاق وأ ا يتالىىة ىىدا مىىت ا
يىىاك احن؛ا ىىا ىىا ؛ا يف ا
ىرتكا مىىت اليا ياىىة الشىى؛ ياةق
تمى بشىىتالياة العقىىعاً بذىى؛
التعدىىا د ىعاز الىىر ا
ا
الكىىتعك أو دى ا
ا ا
ىر
الكىتعك ىؤول د أ ا امىا الك ا
او م؛ا اة لالمقادد املعتربة ش؛ اق وأدير بعت ددىدارات ا
ىرق وال اخ ىىا ل ىىه يف املالتياىىة احلقيقياىىة ألد ىىعل املش ىى؛وّ حم ى اىا
ال اع ىىدو أ ات ىىع ممق؛ة ىىا ملك ىىدر الك ى ا
اترما شيلا مت عاة؛ ق وال اتقاسم األر ح احلقيقياة املتعلاىدة مىت األ يىا املكى اتتةق
التكتيرق وال ا
ىر ا ىدا مبقىدار سىع؛ الفا ىدة رسىاق مى ةىما تامىا سىرت اّ رأمسالىىه
ىترا امىا الك ا
ودا ىا اس ا
الكر لقيمة االمسياة
عكد املك ِدر بش؛ا
ا
رب ا
م
و ي ى ا أ ا متمىىت اخلالىىا يف ذلىىرق واألدىىا ال ى اةئ تفى اى؛ّ يىىه بقياىىة املال ظىىات الشىى؛ ياةً ىىع
املذى ىىاالة يف حماتى ىىاة السى ىىيدات ال؛بعااى ىىةق وحماولى ىىة تييفكى ىىاق ودرى ىىاا عى ىىارز شى ىى؛ ياة تعا ى ىىا وخكى ىىا ي
ارا الفتع ق وعالفة املعىااري الشى؛ ياةق واى؛ارات
السيدات و يا ا اً اا أا يف بالا األ يا د
اجملام الفقكياة الكاارة يف شأهنا
الكىتعك ىت
ومت ورا ىةا السىيا الى؛ ي ق ا ا ىأ أ ا يىاك عامىا أخى؛ اأات د احنى؛اع ا
الكىىتعك يف بيلىىة ااتكىىااااة بىىري دسىىالمياةً يىىط ىىيمت التعامىىا
مسىىار ا الشىى؛ يق لعى اىا أب؛ز ىىا نشىىأة ا
املؤسسات املالياة العاملياة ودمال ا ا يف ايين آليىات وسياسىات مالياىة
يكا بسع؛ الفا دة و ا ممقت يات ا
حم اداةً ربم شاشتكا و ؛ تكا أمان د كار األزمات املالياة املتتالية
الكىىتعك يف ى اد ذا ىىاق مىىت يىىط ىىدن العيااىىة
ىىةا د انىىا عامىىا أخىى؛ متعالاقىىة هبيتالىىة ا
العا ية مت اليعا ي الش؛ ياةق واالاتكااااةق والقانعنياة
ولعالايا ما أ ام نتا ا اليرط يما االي
الكى ىىتعك جبمي ى ى قعاكى ىىا والت اما ى ىىا يف
الك ىىتعك القابالى ىىة لالتى ىىداول مالتيا ىىة محالى ىىة ا
 )1ر ىىا أ سرياى ىىا ا
مع ىىعاات قيقياىىةً مىىت شىىأهنا أ تمالاىىر وميىىاّ شىى؛ ا واىىانعانق سىعا تانى أ يىىاانق أو ميىىا ق أو
خدمات
كة اارااىة أو مالياىة
الكتعك القابالة لالتداول اإلا؛ااات أو الداع ً ادال دذا
 )2ال رعز أ سرياا ا
ذمة مالياة اا مة لداكاق واخال الىداع اتبعىة لت يىا وامليىا بىري
مجي مع عاا اق أو حمفظة هلا ا
مقكعاة يف األدا
الكتعك  -سعا تىا م ىار ق أو شى؛اتاق أو وتىيال السىتريمار -أ االتى ن اى؛ا
 )3ال رعز ملدا؛ ا
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الكتعك يد نقي ال؛بأ الفعالي ت ال؛بأ املتعا ق ورىعز أ اتىع ا تياةيىاً لتذ يىة الىة
محالة ا
الىىيقي بقىىدر اإلمتىىا ق بشىى؛ط أ اتىىع ذلىىر ميكعدىىا اليىىه يف نشىى؛ة االتتتىىااق وال مىىان مىىت
عزا ال؛بأ املتعا إ احلسااق الأ أ تع ياك آليات واةرة لالتراسا يف هنااة امل ادة
الكىتعكق
اتعكد بش؛ا األدعل مت محالىة ا
لالم اراق أو الش؛ارق أو وتيا االستريمار أ ا
 )4ال رعز م
التعكىىد لشى؛ا الىىأ
أو ىىت ميىرياالكم بقيمتكىىا االمسياىىة يىىد دةفا كىىا يف هنااىىة املى ادةق ورىىعز أ اتىىع ا
أس ىىاا د ىىايف ايم ىىة األد ىىعلق أو القيم ىىة الس ىىعاياةق أو القيم ىىة العاال ىىةق أو بى ىريمت اتمف ىىا الي ىىه ي ىىد
الك ىىتعك ة ىىامت ل ى ى؛أا امل ىىال لقيم ىىة االمسيا ىىة يف ىىاالت التع ى ى ادئ أو
الشى ى؛ا ق الم ىىا أب ا م ىىدا؛ ا
التقكىىري أو عالفىىة الشىى؛وطق سىعا تىىا م ىىار ق أو شى؛اتاق أو وتىىيال السىتريمار اأمىىا دذا تانى
مع عاات دتعك املشارتةق أو امل ىاربةق أو العتالىة السىتريمار قتكى؛ الىأ أدىعل مىؤ ا ؛ة د ىارة
الكىىتعك-
التعكىىد بشى؛ا الىىر األدىىعل  -يىىد دةفىىا ا
الكىىتعك ا
ميتكيىىة لتماليىىرً ييىىعز ملىىدا؛ ا
بيااي أاساط األ ؛ة امي األدعلً بعدفكا سرياا دايف ايمتكا
الكىتعك بقيمتكىا
التعكد يف دتعك اإل ارة ش؛ا األدعل املؤ ا ؛ة يىد دةفىا ا
 )5رعز لالمستأ ؛ يف ا
االمسياىىةق الىىأ أالا اتىىع ش ى؛اتاق أو م ىىار ق أو وتىىيال السىتريمار ويف ىىال تىىا املسىىتأ ؛ ىىع
الكىىتعكً ىىال ب ى اد مىىت اياىىا العييىىةق أبال اتىىع يىىاك بي ى
مالىىر األدىىعل ايىىا بيعكىىا الىىأ محالىىة ا
بش؛ط التأ ري

- 354 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

التوصيات
لك ىىتعكق واالبتع ىىاا ىىت حمات ىىاة
 )1ة ىى؛ورة ع ي ىىد الفت ىىاو ق وااللت ى ى ان ملع ىىااري الش ىى؛ ياة املتعالاق ىىة ا
الكىىتعك مىىت اليىعا ي الشىى؛ ياة
األاوات املالياىىة التقاليداىىةق ودرسىىا نظىىان مىىار داىىد امعىىىن حبعتمىىة ا
املؤسسىىات
ىتم مىىت خىىالل عىىاو الييىىعك والشىى؛تات و ا
والقانعنياىىة واالاتكىىااااةً و ىىع مىىا ميتىىت أ اى ا
ىي املكىارع امل؛ت ااىة واهليلىات
املالياة بع كا مى بعىتق ومى تعمىات الىدول اإلسىالمياةق و ألخ ا
لالمؤسسىات املالياىة اإلسىالمياةً إلدىدار اىعان
ال؛اابياة العاليىاق لتعىاو مى يلىة ا اسىية وامل؛ا عىة
ا
لالكىىتعك اإلسىىالمياةق وذلىىر حلمااىىة قىىعق مجي ى األة ى؛اعق و يظىىيم العالاىىاتق
ول ىعا أ ميظامىىة ا
وتيفياىىة الت ىىداول واالس ىىرتااا وحن ىىع ذل ىىرً ى ى ا ات ىىع املتتتي ىىع يك ىىا ال ىىأ ال ىىم بت ى اىا م ىىا اتعالاىىا
لكتعك مت اإل ؛ا ات
ا
ِ
 )2ة؛ورة دراا معااري اايقىة لالمراسىيةً ومىت الا راابىة ميظامىة مىت ايىا املكىارع امل؛ت ااىة واهليلىات العاليىا
الكىىتعك
الكىىتعكق ا
لالتىىدايا الشىى؛ يق وذلىىر الىىأ أسىىاا ال ىعابط الشىى؛ ياة واملعىىااري اخلادىىة هبىىة ا
اإلسىىالمياة دذا مىىا ىىعا؛ت يكىىا الشىى؛وط وال ىعابط املياسىىيةً ىىإ ا هلىىا آ را تيىىرية يف التيمياىىة االاتكىىااااة
والتعمىىريق وسعاىىا اليييىىة الترتياىىة واملشىىارا احليعاىاىةق تمىىا عى مد وسىىيالة ان عىىة االىىا املى ادخ؛اتق واميى
األمعال ال ؛ورااة لتمعاا املش؛و ات يف عتالف الع ع اليا عةً خدمة لالاتكاا العةينق واملسىالة يف
انتقال رالوا األمعال مت الدول اإلسالمياة الذيياة د الدول الفقرية
الكىىتعكً بىىا رىىا أ مىىد اا
 )3اتع ى ا الىىأ اهليلىىات الشىى؛ ياة اأال تتفىىي دىىدار تىىع ا ىعاز يتالىىة ا
العقعا والع ا ذات الكىالةق وم؛ااىا ة؛اقىة ييقكىاق و تأ اتىد مىت أ ا العمالياىة التى ن يف مجيى م؛ا الكىا
الكىتعكق ومىا تر اىعل
ىتم اسىتريمار كىيالة ا
ملت الايات وال عابط الش؛ ياة و ا املعااري الشى؛ ياةق وأ ا ا
الر احلكيالة دليه مت مع عاات د ديغ االستريمار الش؛ ياة
الكتعك ميتت داوهلا يف األسعاق املالياة العاملياىةً ىال بى اد مىت فعيىا اور السىعق
تيار أ ا ة ا
الكىىتعك اإلسىىالمياة و يظيمكىىاق
املالياىىة اإلسىىالمياة الدولياىىة بعدىىفكا يلىىة دش ى؛ا ياة معىىىن مب؛اايىىة التعامىىا يف ا
الكىىتعك و ىىداوهلاق ووة ى لىعا أ ىىيط التعامىىا هبىىاً مبىىا م اقىىا الت امكىىا
و ع يىىد املعىىااري اخلادىىة دىىدار ا
أب تان الش؛اعة اإلسالمياة ومقادد ا

- 355 -

إشكاالت فقهية متعلقة ابلصكوك اإلسالمية ،دراسة فقهية تطبيقية ،د .بندر بن عبدالعزيز اليحىي

فهرس املصادر واملراجع
الكتب املطبوعة:
آ ائق حمم ىىد أش ىى؛ع « ىىع املعي ىىعا ش ىى؛ح س ىىيت أيب ااوا» (ط2ق ب ىىريوت اار التت ىىا العالمياىىةق
1415ه)
ابت يمياةق أمحىد بىت يىد احلالىيم) «داامىة الىدليا الىأ دب ىال احليىا» (بىريوت اار املع؛ ىة بىريوت
(ا ت)
ابىىت يميىىةق أمحىىد بىىت يىىد احلالىىيم) «جممىىعّ الفتىىاو » إقيىىا يىىد الىى؛محت بىىت حممىىد بىىت ااسىىم)
امليعرة
(املداية ا
جمم املالر كد ل يا ة املكرف الش؛افق 1995ن)
ابىىت ما ىىةق حممىىد بىىت ا اىىد «سىىيت ابىىت ما ىىة» إقيىىا حممىىد ىؤاا يىىد اليىىااي (اار د يىىا التتىىا
الع؛بياة (ا ت)
أبع ااواق ساليما بت األشعط «سيت أيب ااوا» إقيا حممد حميىي الىدات يىد احلالىيم) (بىريوت
املتتية العك؛اةق (ا ت)
ىررهق ورامىىهق وخى اى؛ز أ اااريىىهق و الاىىا اليىىه حممىىد ىؤاا يىىد اليىىااي
أنى ق مالىىر بىىت «املعةىىأ» دى ا
(بريوت اار د يا الرتار الع؛يبق 1406ه1985/ن)
اليبارئق حممد بت دمسا يا «دىريأ اليبىارئ» إقيىا حممىد ز ىري بىت اندى؛ اليادى؛ (ط1ق اار
ةعق اليياةق 1422ه)ى
الرتمىةئق حممىىد بىىت يسىىأ «سىىيت الرتمىىةئ» (مكىى؛ شىى؛تة متتيىىة وم يعىىة مكى فأ اليىىايب احلالىى:ق
1975ن)
التسىىعرق الىىي بىىت يىىد السىىالن) «اليكيىىة يف شىى؛ح الترفىىة» ةىىي ه ودىىرره حممىىد يىىد القىىاار
(ط1ق بريوت اار التتا العالمياةق  1418ى1998 /ن)
شا
احلكتفيق حممد بت الىي «الىدر املبتىار» إقيىا يىد املىيعم خاليىا دبى؛ا يم) (ط1ق بىريوت اار
التتا العالمياةق 1423ه/ن2002ن)
احل ااق حممد «معا ا اااليا ش؛ح عتك؛ خاليا» (ط3ق اار الفت؛ق 1992ن)
اخل؛شيق حممد بت يد هللا «ش؛ح اخل؛شي الأ خاليا» (القا ؛ة 1317ه)ى
الدراا؛ق أبع الربتات «الش؛ح التيري» (اار الفت؛ق (ا ت)
ال؛ماليق حممد «هنااة ا تاز» (بريوت اار الفت؛ق 1404ه1984/ن)
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ال يالىىيق حممىىد مك ى فأ «القعا ىىد الفقكياىىة و ييقا ىىا يف املىىةا ا األربعىىة» (ط1ق امش ىىا اار
الفت؛ق 1427ه2006/ن)
الس؛خسيق حممد بت أمحد «امليسعط» (بريوت اار املع؛ ةق  1406ى)
الشاة:ق دب؛ا يم بت معسأ «املعا قات» إقيا أبع ييىدة مشىكعر بىت سىت آل سىالما (ط1ق
اار ابت فا ق 1997ن)
الش؛بيينق حممد بت أمحد «مذين ا تاز» (بريوت اار الفت؛ق (ا ت)
حممد «بالذة السالر» (القا ؛ة م يعة احلال:ق  1372ى1952 /ن)
الكاوئق أمحد بت ا
ال ؛ابالسىىيق الىىي بىىت خاليىىا «مع ى احلتىىان يمىىا اىىرتاا ب ى اخلكىىم مىىت األ تىىان» (اار الفتىى؛
(ا ت)
القىىدورئق أمحىىد بىىت حممىىد « عتكىى؛ القىىدورئ» إقيىىا تامىىا حممىىد عا ىىة (ط1ق بىىريوت اار
التتا العالميةق 1418ه1997/ن)
الق؛ايفق أمحىد بىت داراى «الىةخرية» إقيىا حممىد يىي وآخى؛و (ط1ق اار الذى؛ا اإلسىالميق
1994ن)
الق؛ايفق أمحد بت دارا «الف؛وق» ( امل التتاق (ا ت)
الق ىى؛ة:ق حمم ىىد ب ىىت أمح ىىد «اا ىىام أل ت ىىان الق ىى؛آ » إقي ىىا أمح ىىد ال ىىرباو ق ودبى ى؛ا يم أةف ىىي
(القا ؛ة اار التتا املك؛ااةق 1964ن)
القاليعيبق أمحد سالمة « اشيتا االيعيب و مرية» (بريوت اار الفت؛ق 1415ه1995/ن)
التاسا ق ال الدات «بدا الكيا » (ط2ق بريوت اار التتاا الع؛يبق ق 1982ن)
املازرئق حممد بت الي «املعالىم بفعا ىد مسىالم» إقيىا حممىد الشىاذر الييفى؛ (ط2ق الىدار التعنسىية
املؤسسة العةيياة لالتتاا ا ا ؛ق 1988ن)
لاليش؛ق و ا
املىىاورائق الىىي بىىت حممىىد «احلىىاوئ التيىىري» إقيىىا الشىىيخ /الىىي حممىىد معىىع ق والشىىيخ /ىىاال
أمحد يد املع عا (ط1ق بريوت اار التتا العالمياةق 1419ه1999/ن)
امل؛ااوئق ال الدات «اإلنكاع يف مع؛ ة الى؛ا أ مىت اخلىالع» (ط2ق اار د يىا الىرتار العى؛يبق
(ا ت)
امل ى ى ى ى ىعاقق حممى ى ى ى ىىد بى ى ى ى ىىت اعسى ى ى ى ىىف «التى ى ى ى ىىاز واإلتاليى ى ى ى ىىا» (ط1ق بى ى ى ى ىىريوت اار التتى ى ى ى ىىا العالميى ى ى ى ىىةق
1416ه1995/ن) اليسا يق أمحد بت شعيا «سيت اليسىا ي» ققىه وخ اى؛ز أ اااريىه سىت
يىىد املىىيعم شىىال :أشىى؛ع اليىىه شىىعيا األرانالوط ا ى ادن لىىه يىىد هللا بىىت يىىد ا سىىت الرتت ىىي
مؤسسة ال؛سالةق 1421ه2001/ن)
(ط1ق بريوت ا
اهليتميق أمحد بت حممد بت ي؛ «إفىة ا تىاز يف شى؛ح امليكىاز» (مكى؛ املتتيىة التياراىة التىرب
- 357 -

إشكاالت فقهية متعلقة ابلصكوك اإلسالمية ،دراسة فقهية تطبيقية ،د .بندر بن عبدالعزيز اليحىي

لكا يكا مك فأ حممدق 1357ه1983/ن)
الكتعك اإلسالمياة ما يتكا وةعاب كا الش؛ ياة»
اليرىيق بيدر يد الع ا « ا
محااق ن اه «ا ااي قكياة معاد؛ة يف املال واالاتكاا» (ط2ق اار القالمق 2012ن)
مؤسسى ى ىىة ال؛سى ى ىىالةق
ييى ى ىىاق أمحى ى ىىد بى ى ىىت «املسى ى ىىيد» إقيى ى ىىا شى ى ىىعيا األرنى ى ىىؤوط (ط1ق بى ى ىىريوت ا
1421ه2001/ن)
رشدق حممد بت أمحد (احلفيد) «بدااة اجملتكد» (القا ؛ة اار احلداطق 1425ه2004/ن)
رشدق حممد بت أمحىد أبىع العليىد (ااىد) «الييىا والتركىيا» اار الذى؛ا اإلسىالمي بىريوت ط2ق
1988ن)
املدونىة التىرب » (ط1ق اا ا ى؛-بىريوت اار الىرتارق
زاعرق أ ست «القعا د الفقكياة املستيي ة مت ا
واار ابت نق  1426ى2005/ن)
ابداتق حممد أم « اشية ابت ابدات» (ط2ق بريوت اار الفت؛ق 1412ه1992/ن)
ى ادة المىىا «جمالاىىة األ تىىان العدليىىة» نىىعر حممىىد (ت؛ا شىىي تارخانىىه اى ِ
ىارت تتىىاق آران
ا
(ا ت)
الي ق حممد «ميأ اااليا ش؛ح عتك؛ خاليا» (ط1ق بريوت اار التتا العالميةق 2003ن)
؛ ىىع دب ى؛ا يم ب ىىت ال ىىي « يك ىى؛ة احلت ىىان يف أد ىىعل األا ىىية ومي ىىا ا األ ت ىىان» (ط1ق متتي ىىة
التاليات األز ؛اةق  1406ى 1986 -ن)
ايم ااعزااةق حممد بت أيب بت؛ «د الن املعاع » إقيا حممد يد السالن دب؛ا يم (ط1ق بىريوت
اار التتا العالميةق 1991ن)
جمم الفقه اإلسالمي «جمالة جمم الفقه اإلسالمي»
مؤسسىة ال؛سىالةق 1424ه/
مفالأق حممد «الف؛وّ» إقيا يد هللا بت يد ا ست الرتتي (بريوت ا
2003ن)
يمق زات الدات بت دب؛ا يم) «األشيا واليظا ؛» إقيا و قدمي حممىد م يى احلىا ة (ط2ق امشىا-
بريوت اار الفت؛ق واار الفت؛ املعاد؛ق  1420ى1999/ن)
ىىيمق زا ىىت ال ىىدات ب ىىت دبى ى؛ا يم) «الير ىى؛ ال؛ا ىىا ش ىى؛ح تيى ى ال ىىداا ا» (ط2ق اار التت ىىاا اإلس ىىالميق
(ا ت)
يلة ا اسية وامل؛ا عة لالمؤسسات املالياة اإلسالمياة «املعااري الش؛ ياة» (االمتيازق 2010ن)
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البحوث املق ّدمة يف الندوات واملؤمترات:
"الكتعك اإلسالمياة (التعراا) و ييقا ا املعاد؛ة و داوهلا" حبىط مقى ادن يف الىدورة التاسىعة شى؛ة جملمى
الفقه اإلسالمي
عكد مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة» ندوة الربتة احلاااة والريالث
أبع ب ادةق يد الستار « ا
ب ىىع ؛اوةق سى ىىعيد حممى ىىدق واس ىىعايق أشى ىى؛ع و ى ىىدئ " قى ىىعمي نقى ىىدئ لالق ى ىىااي الشى ىى؛ ياة املتعالاقى ىىة مبالتياى ىىة
الكىىتعك اإلسىىالمياة ىى؛ و قىىعمي) امعىىة املالىىر يىىد الع ا ى ى ادة 11-10
الكىىتعك" نىىدوة ا
ا
مجاا اآلخ؛ة 1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
الكىتعك اإلسىالمياة وتيفياىة االر قىا هبىا"
ااار يق معيد اليق وأبىع زاىدق يىد العظىيم ىالل "أسىعاق ا
الكتعك اإلسالمياة ؛ و قعمي) امعة املالر يد الع ا ادة  11-10مجىاا اآلخى؛ة
ندوة ا
1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
ال راىىاق حممىىد أن ى بىىت مك ى فأ عقيىىا ا حممىىد أن ى بىىت مك ى فأ ال راىىا الىىأ حبىىط " قىىعمي نقىىدئ
الكىىتعك القا مىىة الىىأ األدىىعل" لالىىدتتعر سىىعيد حممىىد بىىع ؛اوةق
لالق ىىااي الشىى؛ ياة املتعالاقىىة مبالتياىىة ا
والدتتعر أش؛ع و دئ اسعاي ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن
الس ىىرييا ق حممىىد ب ىىت دب ى؛ا يم) «آلياىىة إدا ىىد مع ى ادالت ليي ىىعر» جمال ىىة امع ىىة اإلم ىىان حممىىد بىىت س ىىععا
اإلسالمياة
الك ىىتعك اإلس ىىالمياة ىى؛ و ق ىىعمي)
الش ى ى؛افق مح ى ى ة «ة ىىماانت الك ىىتعك اإلس ىىالمياة» ن ىىدوة ا
2010ن
الكتعك اإلسالمياة رالاة مقاددااة
ا
التعكىىد
الكىىتعك تىىم ةىىما ال ىى؛ع الريالىىطق وةىىما القيمىىة االمسياىىة والعا ىىدق وال ىىما بعىىع ق و ا
ا
الكتعك م ذري الع حبط جملم الفقه اإلسالمي الدور الىدورة  20ا ا ى؛ 18-13
بش؛ا ا
سيتمرب 2012ن)
الكىىتعك تىىأااة إلاارة السىىيعلة» الىىدورة العشىى؛و جملم ى الفقىىه اإلسىىالمي
العريمىىا ق حممىىد قىىي «" ا
املت؛مة  1432ى2010/ن)
امليعقد يف م اتة ا
الةمى ىىة وامليتكيى ىىة لتماليى ىىر» نى ىىدوة
العم ى ى؛ا ق يى ىىد هللا بى ىىت حممى ىىد «دى ىىتعك اإل ى ىىارة املعدى ىىع ة يف ا
الكىىتعك اإلسىىالمياة ىى؛ و قىىعمي) امعىىة املالىىر يىىد الع اى ى ادة  11-10مجىىاا اآلخىى؛ة
1431ه املعا ا لى 25-24مااع 2010ن)
الكىتعك اإلسىالمياة واور ىا يف التيميىة وسعاىا اليييىة الترتيىة الكىري ة
الق؛ اابيق الي حمي الدات « ا
اإلس ىىالمياة ب ى ى العاا ى ى وامل ىىأمعل» ايب  10-7مج ىىاا اآلخ ىى؛ة  1430ى ىى 31/م ىىااع 3 -اعني ىىع
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2009ن)
الكتعك اإلسالمياة 2010ن)
الكتعك و عا د ا» ندوة ا
الق؛ئق حممد الي «أ تان ةما ا
املك؛ئق ر يا اعن «د ارة الع ملت كىا ىا ختتالىف ىت بيى الع ىا » جمالاىة امعىة املالىر يىد
الع ا االاتكاا اإلسالمي ن 19دا2
الكىىتعك اإلسىىالمياة
الكىىتعك اإلسىىالمياة اىىاوزا و كىىريرا» نىىدوة ا
امليي ى ق يىىد هللا بىىت سىىاليما « ا
2010ن)
الكىتعك مب؛ا ىاة املقادىد واملىأالتق ومالتياىة محالتكىاق وةىماان ا»
سا ق س امىد «"ددىدار ا
حب ىىعر ن ىىدوة الربت ىىة ( )32لالاتك ىىاا اإلس ىىالمي ى ى ادة  11-10رم ىىا  1432ى ىى11-10/
أبس 2011ن)
الكتعك املعاد؛ة
اراسة عل معةعّ بعت عانا ا
سعاالمق سامي «ميتيات دتعك اإل ارة» ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010ن
الكى ىىتعك األسى ىىياا واآل ر» نى ىىدوة الكى ىىتعك
ى ىىعاةق مى ىىار «دخفاق/د سى ىىار بعى ىىت ددى ىىدارات ا
اإلسالمياة
عكدات مدا؛ئ العمالياات االستريمارااة» ندوة الربتة احلاااة والريالث
يسأق معسأ آان) « ا
دااق العياشي «عاة؛ الريقة يف ييقات امل اربة و ال كا»ق وراة معالعمات أساسياة
ِ
لالكىىتعك بشى؛ا أدىعهلاق واملعاىف الفقكىي ميىه» نىىدوة
عكىد األمى املمكىدر ا
تىيال ق أسىيد أااىا « ا
مستقيا العما املك؛يف اإلسالمي ال؛ابعة اليير األ الي ادة 2011/12/14-13ن)
الةمىىة معىىااري التيعياىىة و اال ىىا
مشىىعاق يىىد اليىىارئ « تىىم أت يىىا األ ىى؛ة يف د ىىارة املعدىىعع يف ا
معىىااري الذاليىىة و اال ىىا» الىىدورة احلاااىىة والعشىى؛و ملىىؤس؛ جممى الفقىىه اإلسىىالمي الىىدور الى؛اي
 1435ى2013/ن)
الكتعك وةماان ا ندوة الربتة الريانية والريالثع دة 2011
مالتياة محالة ا
مريةق امد بت ست «"دتعك احلقعق املعيعااة» ندوة الكتعك اإلسالمياة 2010
رسائل املاجستري والدكتوراه:
ال ؛ا؛ق الكداا «الذى؛ر وأثى؛ يف العقىعا يف الفقىه اإلسىالمي» (ط2ق سالسىالة دىاحل تامىا لال؛سىا ا
ااامعياةق 1995ن)
املقاالت والصحف واملواقع اإللكرتونيّة:
"اان ىىة ب ىىاز يك ىىي د ىىااة سعا ىىا د ىىتعتكا بيي ىىاح" اخلم ىىي 2013/05/09ن) اس ىىرت بت ىىاراخ
 1439/6/23ى ى م ىىت معا ى /2315520https://www.mubasher.info/news/اان ىىة-ب ىىاز -يك ىىي-
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مالية-د ااة-سعاا-دتعتكا-بيياح

«االاتكااااة» العدا ( )6166بتاراخ 1431/09/19ه املعا ا لى 2010/08/29
الكىىتعك يف  30س ىؤاال و ىعا » نشىى؛ة ع؛افياىىة دىىاارة ىىت اامعياىىة املك ى؛ااة لالتمعاىىا اإلسىىالمي
« ا
مالرا جمالاة التمعاا اإلسالمي
«ا ىىا أم؛ات ىىي ايتك ىى؛ حلمال ىىة د ىىتعك خالييي ى ى ق واك ىىدر تم ىىا ة ىىد ش ىى؛تة أم؛اتيا ىىة» الع ىىدا
( )6124بتاراخ  18اعليع 2010ن)
« ىىا كىىا ىىامالع السىىيدات اإلسىىالمياة الىىأ آ ر الىىيفط بعىىد د ىىالا شىى؛تة ةااىىة أم؛اتياىىة؟» العىىدا
( )5739بتاراخ  28اعنيع 2009ن)
«وتىىاالت التكىىييف العامليىىة بعىىد األزمىىة املاليىىة ب ى اليىىدا ا وأسىىاليا العمىىا ااداىىدةق وتالىىة األنيىىا
التعاتي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة»  2013/6/8اسى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىرت ع بت ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىاراخ  1439/6/25م ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىت معا ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/

الق؛ة اابيق الي حميي الدات أث؛ الداع ونقعا الش؛تة أو ا فظة الأ تم داول األسكم
الكتعك اسرت ع بتاراخ 1439/6/25
و ا

51

http://www.islamfeqh.com/Nawazel
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Research on Health Practitioners’ Deception to
the Patient
A Comparative Jurisprudence Study
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إِ ْع ُ
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أستاذ الفقه املشارك بكلية الشريعة وأصول الدين جبامعة امللك خالد

تغرير املمارس الصحي ابملريض  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أمحد بن حممد الغامدي

املستخلص
تناول البحث موضوواا ققييوا ذا أةيوة ةبووخط وخ وورخ يفلووة ن واملعنوا املعاصورط وانواروه توريور
املمارس الصحي يفملريض "دراسة ققيية مقاررة".
وجوواهذ وورا الدراسووة بوور تاايوود بعووض املمارسوواذ اعاّدووة ن ا ووال ال و ط وتعموود بعووض
املمارسو الصووحي اسووتوجل ااجووة املوريضط موون خووجل التوريوور بووهط وللوه الو جوراه امو ّو
مصلحة له قيه بوسائ ةاذبة ومضللة؛ ّمعا ن الكسب املادي.
و ووي وودب ن بيوواش ايكووذ الشووراي ن وورا اهارووبط وتفصووي أاكامووهط وتوض وويآل ا ر
املرتتبة اليهط خاصة مع دملة مسائلهط وتنوع صوراط وااجة الناس ن معرقة أاكامه.
وملوود خلصو ن هنايتيووا ن أش األدلووة الشووراية تتفووأل مووع األرعمووة الوضووعية اةليووة والعامليووة ن
وجوب الصدق موع املوريضط والنصوآل لوهط ومرااواخ مصولحتهط معتوممخ أش لارسوة التوريور ن ا وال ال و
خيارة للمريضط و ساهخ ملينة ال ب الشريفةط وأره ذا تسبب التورير املتعمود ن اإلضورار يفملوريض قو ش
املمارس الصحي الوار يكوش مرتكبا هناية امدية توجب اليه القصاص.
وتوصووي وورا الدراسووة ش الو ايوواةذ أو موون يقوووذ مقامووه أش يتيوور موون اإلج وراهاذ ويسوون
موون األرعمووة مووا وود موون تفشووي وورا املمارسوواذ الووت تسوويه ن مينووة ال ووبط وتنوواع الاقووة بو أقوراد
ا تمع.
الكلماذ املفتااية التوريرط املريضط ال بيبط املمارس الصحيط العقد ال .
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Abstract
This research deals with an important, wide and extremly dangerous topic
on Jurisprudence which is :patient deception by health practitioners a comparative
jurisprudence study. It is considered a vital jurisprudential subject and a severe
issue plaguing the modern day and age. Among the reasons to discuss the topic,
there remains a central theme presented in this study and that is the growing
number of medical malfeasance practices as well as the deliberate exploitation of
the patient's need through unscrupulous means. Unfortunately, patients are tricked
into authorizing medical work in which he/she has no interest or need by false and
misleading means for material gains. This study aims to clarify the Sharia ruling
on the matter, detailing its rulings, and explaining the effects which results from
it, especially with its tricky issues, and different faces. The research concluded
with results that : the sharia evidence agrees with the local and International
regulation systems in being honset with the patient, ofering advice and
considering his/her best interest. Furthermore, Sharia law considers any form of
defraudingin the medical field as a betrayal of the patient, an abuse of the medical
profession. And when a deleberate deception causes harm to the patient by the
health practitioner he/she is considered to commit a delebarate crime and thus
faces Qisaas (a retributive justice). The study recommends legislative bodies to
pursue legal actions and enact regulations to limit the cancerous spread of
practices that harm the profession of medicine and shake societal confidence
Keywords: Deception, Defraudment, Patient, Doctors, Health Practitioners,
MedicalContract
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املقدمة
ايمد هللط والصجخ والسجذ ال رسول هللاط وال آله وصحبه ومن وا ا .مث أما بعد
ق و ش فوورب مينووة ال ووب مر وووش الرااوواخ األخووجق اإلسووجمية القووووةط وأصووول املينووة وملوااوود ا
العلميووة املتعووارب الييووا ب و األّبوواهط الووت توجووب الصوودقط وبوورل النصووآلط وملصوود املووداواخ و في و
ا ذط و را و األص الري أوجب هللا تعان التاامهط وااتقدا الناس قيمن وارسه.
لكن بعض املمارس الصحي ( )1لن قسدذ ذليذط وتسول ايعووو والشويواذ الدريويوة
ال و رفوسوويذط جنح ووا اوون املسوولك السووويط وخووالفوا ا داب ايميوودخط قاسووتولوا وورا املينووة النبيلووة
لتحقيأل مصاحل فيصية خاصة.
و ش من أاعوذ اهورائذ وأفونع امليالفواذ ن ا وال ال و أش يتعمود املموارس الصوحي اسوتوجل
ااجة املريضط وا ستيارة بصحتهط من خجل التورير بهط ولله ال جراه امو ّو مصولحة لوه
قيه بوسائ ةاذبة ومضللة؛ ّمعا ن الكسب املادي.
ورعورا ع ووورخ وورا املمارسوواذ املشووينة موون بعووض النفوووس املريضووةط ققوود أدرجو النيابووة العامووة
يفململكة العربية السعودية لارسة التوريور يفملوريض أو اودذ اسوتيداذ األسوب ال بيوة السوليمة ن ّريقوة
العجج بقصد ا بتااز أو ا ستوجل املادي جروة ةممى موجبة للتوملي (.)2
وجاه ن املادخ رملذ ( )103من امليااق اإلسجمي العاملي لألخجمليواذ ال بيوة والصوحية( )3أروه
( )1ارص ال استعمال مص لآل «املمارس الصحي» ن العنواش أو ط مث ن اموذ البحث؛ ليعذ ة من
يبافر معاهة املرض ط من األّباهط واملمرض ط والصيادلةط وقّن األفعةط والتيديرط وامليتممط وغو ذط
وذلك اسب املادخ األون من النعاذ السعودي ملااولة املين الصحيةط الري أادته وزارخ الصحة السعوديةط
وأملرا جملب الوزراه ن جلسته املنعقدخ بتاريخ ( 1426 /11/3و)ط وصدر الوجب املرسوذ امللكي رملذ
(ذ )59/واتريخ ( 1426/11/4و)ط و توي ال أربع وأربع مادخ.
( )2أملرذ وزارخ الداخلية ن اململكة العربية السعودية ئحة اهرائذ الكبوخ املوجبة للتوملي ط ومشل اشرين جروةط
بناه ال الصجاياذ املقررخ الوجب املادخ ( )112من رعاذ اإلجراهاذ اهاائية الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ
"ذ "2/واتريخ ( 1435/1/22و)ط الت تنص ال أش دد وزير الداخلية ما يعد من اهرائذ الكبوخ املوجبة
للتوملي ط ورشرذ را الجئحة ن جريدخ أذ القرى يوذ اهمعة  25مجادى ا خرخ  1435وط وملد رشر را
اعمم ن ادد من الصح السعودية ا ةار النيابة العامة السم ( يدة التحقيأل واإلدااه العاذ)ط منيا
"صحيفة اكاو"ط (اسرتجع يوذ اهمعةط املواقأل  1438/2/4و 4/روقممم 2016ذ).
( )3امليااق اإلسجمي العاملي لألخجملياذ ال بية والصحية صدر ان املنعمة اإلسجمية للعلوذ ال بيةط فارك ن
ادادا ادد من املنعماذ اإلملليمية والعاملية واهياذ ايكومية املعنية يف ال الصحيط وأملرته منعمة الصحة
العامليةط ويتكوش من اشرخ أبوابط ويتضمن ( )108مادخ.
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"ال و ال بيووب ن تعاملووه مووع امل وريضط أش يتمنووب ة و مووا و مارتووه وراا تووهط وة و مووا موون ف و ره
اإلسوواهخ ملينووة ال ووبط وأ سوور بقووة امل وريض يفسووتيداذ أسوواليب الو و أو التوودليبط أو التكسووب
املادي ب رق غو مشرواة ".
ون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط رص و املووادخ اعامسووة ال و أش " ي وااول املمووارس
الصحي مينته ملصلحة الفرد وا تمعط مبتعدا ان ا ستوجل"(.)1
و را األرعموة والتشوريعاذ وغو وا لوا سوي وط تتواقوأل موع فوريعتنا الووراه الوت ةارو سوباملة ن
لاية املرض لن يسوتو ااجوا ذط أو يبتوا أموواابذط يفلوسوائ اةرموةط واألسواليب املضوللةط قنمود ن
رصوووص الووواي ط وملوااوود الش وريعة الكليووة املتعلقووة يفلتوريوور والو و واعووداع مووا ف و ايقوووقط ويرقووع
العلذط ويقيذ العدل.
غو ووو أرو ووه بسو ووبب تاايو وود و وورا املمارسو وواذ اعاّدو ووة ن ا و ووال ال و و ط وتنو وووع أسو وواليب اعو ووداع
والتضوولي ط وخ ووورخ التوريوور ن وورا ا ووال الووري دائمووا مووا يسوولذ املوريض أموورا ن ال بيووبط ويوورةن ن
ارصووه وأمارتووهط ويصووعب التعوورب ال و صوودمله وراا تووه؛ بسووبب ّبيعووة العم و ال و الووري يوودرك
اقائقه وأسرارا امليورخ املتيصصووشط ققود رأيو اياجوة ملحوة ن بيواش اكموه الشورايط وتوضويآل
ا ر املرتتبة اليهط خاصة مع دملة مسائلهط وتنوع صوراط وااجة الناس ن معرقة أاكامه.
أرووّن ر أجوود موون خصووه بدراسووة مسووتقلة
ومووع أةيووة دراسووة موضوووع التوريوور ن ا ووال ال و
ومبافوورخط و ش ةوواش بعووض البووااا ملوود تنوواول موضوووع التوريوور ن العقووود امومووا()2ط وبعضوويذ تنوواول
يفلدراس ووة موض وووع التوري وور ن بع ووض املع ووامجذ ال و و وج ووه اعص وووص()3ط و ف ووك أش لك و و اق وود
ّبيعت ووهط وأش اخ ووتجب ص ووور التوري وور م وون اق وود ن اق وودط وتن وووع أف ووكااباط وم ووا أرتم ووه العص وور م وون
مسووتمداذط يفإلضوواقة ن خصوصووية ا وال ال و واسووتقجله بووبعض املسووائ ط يوجووب الو البووااا
أش يفردوا يفلدراسة.

( )1ينعر املادخ رملذ ( )5من رعاذ مااولة املين الصحيةط الصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ" )59/واتريخ
 1426/11/4و".
( )2ومون تلووك الدراسوواذ التوريوور وأبوورا ن العقووود؛ للوودةتور ةفووار ابوودالقادر الصوووريط والوو وأبوورا ن العقووود؛
للوودةتور ابوودهللا بوون سصوور السوولميط والتوودليب واألاكوواذ املتعلقووة بووه ن املعووامجذ املدريووة ققيووا وملوواروس؛
للدةتور ابدايي القاسذ امر وآخروش.
( )3ومني ووا التوري وور ن النك ووار دراس ووة ققيي ووة مقارر ووة؛ لل وودةتور ال ووي اب وود اب وون األل وود أب ووو البصو و ط والتوري وور ن
املضواريفذ ن بورصوة األوراق املاليوة؛ للودةتور ابودهللا بون سصور السولميط وأبور التوريور الو اقود النكووار؛
للباااة رلة حممود خالد.
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خطة البحث:
تتكوش من متييدط ومبحا ط وخامتةط وذلك ال النحو ا و
التمييد اجملة ال بيب يفملريض.
املبحث األول التورير يفملريض واكمهط وقيه بجبة م الب
امل لب األول تعري التورير.
امل لب الااين صور التورير ن ا ال ال .
امل لب الاالث اكذ التورير يفملريض.
املبحث الااين بباذ التوريرط وأبراط وقيه بجبة م الب
امل لب األول بباذ التورير ن ا ال ال .
امل لب الااين أبر التورير يفملريض ال التااذ املمارس الصحيط وقيه أربعة قروع
الفرع األول التورير املؤبِّر ال التااذ املمارس الصحي.
الفرع الااين اكذ اقد املعاهة النافئ ان التورير.
الفرع الاالث مساهلة املمارس الصحي الوار.
الفرع الرابع ضماش ما رتج ان التورير.
امل لب الاالث العقوبة الشراية للممارس الصحي الوار.
وأما عن منهج البحث:
ققود سوولك املوونيج ا سووتقرائي التحليلووي املقوارشط والتامو يفألصووول العلميووة والفنيووة املتعووارب
الييووا ن البحوووه الفقييووةط وموون ذلووك أرووّن ارض و املسووائ اعجقيووة بوورةر أمل ووال الفقيوواه قييوواط
ورس ووبتيا لقائليي وواط وذة وور أدلتي وواط وم ووا ورد اليي ووا م وون مناملش وواذط م ووع توبي ووأل ة و ذل ووك م وون الكت ووب
األصيلة واملعتمدخ ن ة مر ب.
ةمووا ارصو الو رقو بعووض رصوووص الفقيوواه موون ةتووبيذ؛ زوودب بوراز اهارووب ال و انوود
ققيائنا السوابق ط وانوايتيذ بوهط ضواقة ن دملوة ابوارا ذ ومتارتيواط وااتنيو بورةر بعوض األرعموة مون
مصادر ا؛ زدب براز مواققتيا للفقه اإلسجمي.
ن غو ذلك لا و معروب ومتبع ن اداد البحوه العلمية؛ رجياط وتعليقا وتوبيقا.
وختامووا ..أس و ل هللا تعووان أش جيع و املووي خالصووا لوجيووه الكوورعط وأش ينفووع بووهط وايموود هلل
رب العامل .
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التمهيـــد :عالقة الطبيب باملريض.
العجملة ب ال بيب واملريض اجملة تعاملديوةط ينشو انيوا التاامواذط ويرتتوب الييوا مسوؤولياذط
وتقوووذ الو أسوواس الرضووا ةسووائر العقووود()1ط وأتو أةيووة وورا العقوود لتعلقووه ببوودش اإلرسوواشط ومالووه موون
ارمة وةرامة واصمة ن الشوريعة اإلسوجميةط وألروه اقود يتضومن التاامواذ متقابلوة بو ال ورق ط يلتواذ
قيه ال بيب ببرل العناية وتقدع الرااية الجزمة للمريضط ويلتاذ املريض أو من ينوب انه مقاب ذلوك
بدقع املقاب املايل لتلك الرااية.
ةما أش العجملة العججية ب ال بيب واملوريض تقووذ الو أسواس الاقوة املتبادلوة بو ملووي ملوادر
وضعي ااجاط و را الاقة انصر ميذ ن التعام ال ط توجب الو ال بيوب مراملبوة هللا اوا وجو ط
وبرل الرااية الصحية الواجبوةط والتمسوك خجمليواذ مينتوهط وموع أش تقواش الصونعةط والدرايوة ئقوائأل
ال ووبط والعل ووذ ص ووول املين ووةط وملص ووي اع ووممخ واملي ووارخط أس وواس ن اةتس وواب وورا الاق ووة أش أداه
األمارووةط والصوودق ن التعام و ط والناا ووةط وايوورص ال و اقوووق املرض و ط ووضووع مصوولحتيذ قوووق ة و
مصلحة؛ أرةاش رئيسة وكن أش تقوذ را الاقة ب ال بيب واملريض بتوقر ا.
و وورا الق وويذ الس ووامية واألخجملي وواذ ال بي ووة م وون مك ووارذ األخ ووجق وص ووفاذ امل ووؤمن الواج ووب
مرااا ا ن التعام ب الناس اموما ن خمتل املعامجذ والصناااذط أهنا تت ةد أتةودا أوليوا ن
ا ال ال ال وجوه اعصووص؛ ألش موضوواه أبوداش النواس وأاراضويذط وال بيوب موؤمتن الو ذلوك
(.)2
( )1العجملة ب املمارس الصوحي واملوريض أو مون يقووذ مقاميوا اجملوة تعاملديوةط سوواه ةواش ورا التعاملود مكتوويف أو
ضمنياط أو ةاش ب ال بيب واملريض مبافرخ أذ ب املريض أو وليه واملستشف الري تعاملد معهط وملد اختل
الفقياه املتقودموش واملعاصوروش ن تكييو العقود ال و ط قواألةاروش الو أروه اقود جوارخ ن اقيقتوهط ومليو
ره اقد جعالةط وملي غو ذلك.
وملد ارب بتعريفاذ ةاوخط ولع من أجود ا أش يقال اتفاق ب ال بيوب واملوريض أو مون ينووب انوهط حملوه جسوذ
اإلرس وواشط يلت وواذ القتض وواا ال بي ووب بع ووجج امل وريضط بع وود ايص ووول ال و رض ووااط القاب و أو دوش مقاب و ط وقق ووا
لألصول العلمية واملينية.
ينعوور د .ملوويب بوون حمموود املبوواركط " العق ود ال و و أاكوواذ اإلذش ال و " (.اإلموواراذ العربيووة املتحوودخ دار اإلووواش
لل بااووة والنشوورط 2013ذ) 105ط د .مسووااد بوون ابوودالرلن القم وواين" .العقوود ال و "( .أزووا جامعووة
امللك خالدط  1438و)ط الباب الااين.
( )2ينعر حممد بن زةراي الرازيط "أخجق ال بيب" .ملقيأل ابدالل ي حممد العبد( .ط1ط القوا رخ مكتبوة دار
الورتاهط1397ه) 29ط 77ط د .ز ووو ألوود السووبااي ود .حمموود البووارط "ال بيووب  ..أدبووه وققيووه"( .ط3ط =
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وزرا األصول الشراية واألخجق اإلسجمية أخرذ األرعمة والقوار ال بية اةلية والعاملية
قف ووي امل ووادخ األون م وون امليا وواق اإلس ووجمي الع وواملي لألخجملي وواذ ال بي ووة والص ووحية أر ووه " الو و
ال بيب أش يكوش خملصا ن املهط متحليا الكارذ األخجق".
ون املادخ الربعة " ال ال بيب أش يتقي هللا ن مرضاا".
ون الفق وورخ (ب) مو وون املو ووادخ السادسو ووة اشو وورخ " ال و و ال بيو ووب أش و وورص ال و و الت و وااذ الدملو ووة
واإلتقاش ن الفحص ال والتشييص."...
ورص املادخ رملذ ( )103ال أروه " الو ال بيوب ن تعاملوه موع املوريضط أش يتمنوب ةو موا
مارته وراا ته".
ون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط رصو املووادخ اعامسووة منووه الو أش موون واجبوواذ
املمارس الصحي أش " يوااول مينتوه ملصولحة الفورد وا تموعط ن ر واق ااورتاذ اوأل اإلرسواش ن اييواخط
وسجمتهط وةرامتهط مراايا ن امله العاداذ والتقاليد السائدخ ن اململكةط مبتعدا ان ا ستوجل".
ون املوادخ التاسوعة " جيوب أش يسوتيدب العمو ال و دائموا مصولحة املوريضط والو املموارس
الصحي أش يبرل جيدا لك مريض".

= دمشأل دار القلذ ط 1426و) . 37
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املبحث األول :التغرير باملريض وحكمه
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف التغرير.
التوريوور لوووة أصووله الفع و غوورط يقووال غوور قووجش قووجس أي خداووه وأّمعووه يفلباّو ط وأ يوور لووه
الضار ن صورخ الناقعط وغرر به توريراط أي ارضه لليجكط وغرا الشي اشط أي خداوهط وغرتوه الودرياط
أي خداته باينتيا وزخرقياط قيي غرورط و و مورورط وغ ِّرير(.)1
والورور "ة ما غر اإلرساش من مالط أو جااط أو فيوخط أو رساشط أو في اش"(.)2
أما التورير ن ا ص جر ققد ارب بعدخ تعريفاذط و ي ن اهملوة متقاربوة ن املعووط ومنيواط
ملوابذ " اإلغراه بوسيلة ملوليةط أو قعلية ةاذبةط لرتغيب أاد املتعاملدين ن العقدط ولله اليه"(.)3
لكوون يجا و ال و وورا التعري و اوودذ مشولووه لص ووور التوريوور وأملسووامه؛ اي ووث اصوور وس ووائ
التوريوور ن وسوويلت ؛ ملوليووة أو قعليووةط مووع أرووه ملوود يكوووش بوسووائ أخوورى ةالكتموواش وغوووا ةمووا سووي و
توضيحه ن صور التورير ن ا ال ال ط مث ره أيضا ملاصر ال العقود ققط.
ولع و موون أجووود التعريفوواذ أرووه " ايم و ال و ملبووول مووا خووو قيووهط بوسوويلة ةاذبووة مضوولِّلةط
ِّ
ترغب قيهط بااذ أش قيه املصلحةط ولو ارق اقيقته ما ملب "(.)4
ألش وورا التعريو اوواذ ن العقووود وغو وواط ويشووم أملسوواذ التوريوور وصووورا امليتلفووةط و ووو أيضووا
ي ووتجهذ م ووع مقص ووودي يفلتوري وور ن وورا البح ووث؛ اي ووث يقتص وور الو و م ووا ة وواش مقص ووودا م وون الو ووارط
و ساليب مضللةط يتفوأل موع أخجمليواذ ال وب وأصووله العلميوة؛ ش التوريور يتحقوأل يفيمو
ال و الفع و والرتغيووب قيووه موون ملِّب و الوووارط يفلوسووائ الكاذبووةط وال وورق املضووللةط املعيوورخ لألموور ال و
( )1ينعر حممد بن مكرذ ابن منعورط "لساش العرب"( .ط3ط بووذ دار صادرط  1414و) 11 5ط حممد بن
حمم وود الابي ووديط "اتج الع ووروس م وون جو ووا ر الق وواموس" .ملقيو وأل جمموا ووة م وون اةققو و ( .دار اابداي ووة)ط 13
214ط سعدي أبوو جيوب" .القواموس الفقيوي  ..لووة واصو جاا"( .ط2ط دمشوأل دار الفكورط 1408ه)
272ط (مادخ غ ر ر).
( )2أبو جيبط "القاموس الفقيي" . 272
( )3مص ف ألد الارملا" .املدخ الفقيي العاذ (الفقه اإلسجمي ن بوبه اهديد)" ( .ط9ط دمشأل م ابع أل
يفه – األديبط )1967ط . 176 1
( )4الي اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"(.القا رخ دار الفكر العريبط 2000ذ) 150ط وينعر حنو ورا
التعري ن د .و به الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"( .ط4ط سوراي دار الفكر)ط .3069 4
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خجب واملعه واقيقتهط وذلك يكوش مع ملصود الووارط وسووه ريتوهط ئيوث لوو الوذ املوريض املوورر
به ئقيقة را السلوك املضل ملا أملدذ ال ذلك اإلجراه (.)1
أمووا مووا ةوواش رتيمووة خ و غووو مقصووودط وموون غووو خووداع وتضوولي قووج يوودخ ن اوودود املووي
را.
ومن املص لحاذ ذاذ املعاين املشازة ملص لآل (التورير)
مصو و لآل ا اتي ووال وي ل ووأل ن أصو و اللو ووة الو و ايِّو و نرق وج ووودخ النع وور والق وودرخ الو و ِّدمل ووة
التصرب()2ط ومنه اييلةط و ي ايورق ن تودبو األموورط لكون أةاور اسوتعماابا قيموا ن تعاّيوه خنبوث
ومكر وخديعةط وسلوك ّرق خفية(.)3
ملووال ابوون القوويذ " اييلووة معتووممخ يفألموور اةتووال زووا اليووهط قو ش ةوواش املقصووود أمورا اسوونا ةار و
اييلوة اسونةط و ش ةوواش ملبيحوا ةارو اييلوة ملبيحووةط و ش ةواش ّااوة وملربووة ةارو اييلووة اليوه ةوورلكط
و ش ةار معصية وقسوملا ةار اييلة اليه ةرلك"(.)4
ومصو لآل الوِّو و ووو رقويض النصووآلط وأصوله الفعو غو ط يقوال غو صوديقهط أي خداووه
وأ ير له خجب ما يب نهط وزين له غو املصلحة(.)5
والتوودليب وموون معاريووه انوود أ و اللوووة ةتموواش ايقيقووةط واملكوورط واملياداووةط و لبوواس صووورخ
اسنة لشيه ملبيآل()6ط "والتدليب أو التورير و غراه الع و و وواملد وخديعتوه؛ لِّيو نقودذ الو العقود واس أروه
( )1ينعر اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي" . 150
( )2ينعر حممد بن ألد األز ريط " ريب اللوة" .ملقيأل حممد مراب(.ط1ط بووذ دار اياه الرتاه العريبط
2001ذ)ط 156 5ط ابن منعور "لساش العرب" 187 11ط (مادخ ر ي ل).
( )3ينعوور الراغووبط "املفوورداذ ن غريووب القوورآش"ط 138 1ط الفيوووميط "املصووبار املنووو"ط 157 1ط الابيووديط
"اتج العروس"ط . 368 28
( )4ابوون القوويذط " غاب ووة الليفوواش"ط 385 1ط وينع وور حمموود ب وون أيب بكوور اب وون القوويذط " ا ووجذ امل ووملع ا وون رب
العامل " .ملقيأل ّه ابد الرؤوب( .القا رخ مكتبة الكلياذ األز ريةط  1388و)ط .240 3
( )5ينعر ابن منعورط "لساش العرب"ط 323 6ط حممد بن يعقوب الفووزآيفيط "القاموس اةيط" .ملقيأل
مكتب ملقيأل الرتاه ن مؤسسة الرسالة (بووذ مؤسسة الرسالة)ط 774 1ط الابيديط "اتج العروس"ط
289 17ط (مادخ غ ش ش).
( )6ينعر األز ريط " ريب اللوة"ط 252 12ط ألد بن قارس الرازيط "معمذ مقاييب اللوة" .ملقيأل
ابدالسجذ اروش(.دار الفكرط  1399و)ط 296 2ط أيوب بن موس ايسيّن الكفويط "الكلياذ معمذ
ن املص لحاذ والفروق اللووية" .ملقيأل ادسش دروي وحممد املصري( .بووذ مؤسسة الرسالة)ط = 1
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ن مصلحتهط والواملع خجب ذلك" (.)1
ومنيا التلبيب مصدر الفع لوبسبط يقوال لوبسب اليوه ايقوائأل أي خل يوا وسورت اقيقتيواط
وجعليا ملتبسة غامضة غو واضوحةط واملوراد خفواه ايقيقوة و يار وا الوجب موا وي اليوهط أو وو
يار الباّ ِّ ن صورخ ِّ
ايأل يفلكتماش والتعمية (.)2
واملجا و نووا ش وورا املص و لحاذ وغو ووا لووا يشووبييا ةاعِّووداعط واعِّجبووةط و ش ةوواش بينيووا
اموذ وخصوصط وقوارق ن بعض اهائياذ أش الفقياه يسوتعملوهنا العارييوا اللوويوة؛ ألروه معارييوا
اللوويووة موجووودخ ن املعوواين ا صو جاية؛ و ووي و ش ةارو ن اهملووة توودور اووول املعووو الووري أملصوودا
من التوريرط و و ملصد اإلغراه واعديعة ومللب ايقائأل بوسائ ةاذبةط اىت يعن املوورور أش األمور ن
مصوولحتهط والواملووع خووجب ذلووكط ئيووث لووو الووذ ئقيقووة وورا السوولوك املضوول ملووا أملوودذ ال و ذلووك
العم ط أش التورير أخص من النااية الفقيية.
اسوتعمال الكورب واعوداع وا اتيوال بنيوة التضولي ؛ للوصوول يل غورض
و ي مجيعيا تتفوأل ن ن
غو مشروعط و ي أيضا سلوةياذ منحرقةط وتصرقاذ يفألمارة والشسربط وتارع العداوخ والبوضواه
ب الناسط وتناع الاقة ب أقراد ا تمع.
ملال ابن امر اابياموي "ولوو قوتشو الصوناااذ وايورب والتمواراذ والبيواواذ والع واراذ
والص ووياغاذ واملص ووارقاذ وغو ووا لوج وودذ ان وود ذ م وون ص ووور الوو و ط والت وودليبط واعيار ووةط واملك وورط
والتحي و يفيي و الكاذبووةط مووا تنفوور انووه ال بوواعط ومتمووه األ وواع؛ ألرنووا وود ذ ن معووامج ذ ةوورجل
معيما سيفاش متقابجشط قمىت ملدر أادةا الو ا خور ملتلوه لوملتوهط ةورلك التموار واملتبوايعوش ا ش
ينوي ة وااد منيما أره ش فر بصاابه أخر مجيع ماله ئأل ويفّ وأ لكه"(.)3
أمووا اوون الفوورق بو الووورر والتوريوور انوود الفقيوواه قو ش الووورر يوراد بووه مووا يكوووش جميووول العاملبووة
للمتعاملِّ وودين مع وواط ئي ووث يعل ووذ اص و وولهط ويك وووش م وورتددا ب و و الوج ووود والع وودذ؛ ةبي ووع ا ي ووول أو
= 314ط (مادخ د ل س).
( )1الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )2ينعر ابن قارسط "مقاييب اللوة"ط 230 5ط حممد بن أيب بكر الرازيط "خمتار الصحار" .ملقيأل يوس
الشيخ حممد(.ط5ط بووذ املكتبة العصرية الدار النموذجيةط  1420و)ط 246 1ط الي بن حممد
اهرجاينط " التعريفاذ"  .ملقيأل مجااة من العلماه إبفراب النافر( .ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط
1403ه)ط 91ط (مادخ ل ب س).
( )3ألد بن حممد ابن امرط " الاواجر ان املرتاب الكبائر"(.ط1ط بووذ دار الفكرط 1407ه)ط .462 1
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املعدوذ(.)1
وزرا يتب أش بينيما اختجب ن املعوط قمح ئاي و التوريور املبوّن الو اعوداع والتضولي
من أاد ال رق زدب يقاع ال رب ا خر قيما ليب له قيه مصلحةط وليب الورر الري يشورتك قيوه
ال رقاش ن جيالة اقيقة األمرط و خداع قيه.
املطلب الثاني :صُوَر التغرير يف اجملال الطيب.
يعتقد بعض األّباه أش مينة ال ب أداخ للتكسب قحسبط قدائما ما يبتكر أسواليب متنواوة
لتش ووويأل املرض و وخ ووداايذ بو وورض مجووع امل ووالط واس ووتوجل ااج ووا ذ ن أوملوواذ ووذ أف وود ااج ووة ن
النصووآل والع و واملرااوواخط و وورا التوريوور واعووداع مووا أش يكوووش اوون ّريووأل املمووارس الصووحي مبافوورخط
و ووو األخ وور واألفو ود جرم وواط أو ا وون ّري ووأل ّ وورب آخ وور وس وويط متو وواّئ مع ووهط ةسماس وورخ األدوي ووة
واألدواذ ال بية؛ ألج ملقيأل الورض رفسه.
ووكن تقسيذ التورير يفملرض يفاتبوار وسوائله وأسواليبه ن بجبوة أملسواذط و وي التوريور القوويلط
والتورير الفعليط والتورير بكتماش ايقيقة(.)2
ق موا التوريور القوويل قيوو أةاور أروواع التوريوور ارتشواراط وأساسوه الكورب املتعمودط الوري يوراد موون
خجله ايمو الو الفعو ط و وو ابوارخ اون ةو ملوول مووِّ ذ يصودر مون املموارس الصوحي أو لون يعمو
يسووابهط بنيووة التض وولي ط ي ووؤدي يل تص وووير األموور الووي غ ووو اقيقتووه للمرض و ط ةالوص و الك وواذبط
واعداع التسويقي واإلاجسذ ال بية املايفوةط ومون أوضوآل صوورا انود الفقيواه املتقودم بيوع الونم ؛
ألش من صورا م ندر السلعة ةريفط و ّراؤ ا الا ليب قييا؛ لووجياط و دع غوا زا(.)3
( )1ينعر ن تعري الورر القورويط "أريب الفقياه" 221ط اهرجاينط "التعريفاذ" 208ط أبو جيبط "القاموس
الفقيي" .272
( )2ينعر ن أرواع التورير الي ايدر أقنديط "درر ايكاذ فرر جملة األاكاذ" .تعريب قيمي ايسيّن( .ط1ط
بووذ دار اهي ط  1411و)ط 312 1ط منصور بن يورب البيووط "ةشاب القناع ان منت اإلملناع".
(دار الكتب العلمية)ط 213 3ط ط حممود فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي"( .ط10ط بووذ الدار
اهامعيةط  1405و)ط 588ط د.ابد الكرع زيداشط "املدخ لدراسة الشريعة"( .اإلسكندرية دار امر بن
اع اب)ط 357ط الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )3ينعر صور النم ن حممد أم بن امر ابن اابدين" .رد اةتار ال الدر امليتار"(.بووذ دار الفكرط
 1421و )ط 101 5ط ألد بن حممد ابن امرط "ملفة اةتاج ن فرر املنياج" .ملقيأل هنة من العلماه= .
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وأما التورير الفعلي قيو اداه قع ن حم العقد ليعير بصورخ غوو موا وو اليوه ن الواملوعط
أي أره تاوير الوص ن املعقود اليه أو تويوا بقصود اإلييواذ()1ط ويفلتوايل قو ش ةو قِّ نعو مووِّ ذ يصودر
موون أاوود األّبوواه بنيووة التوريوورط ويعوون معووه املوريض صووحة األموورط و ووو ن ايقيقووة الووجب ذلووكط يعتوومم
توريو ورا؛ ةتوي ووو اس ووذ وص ووفة ّبي ووة ذاذ مفع ووول أملو و يفس ووذ وص ووفة أخ وورى مش وويورخ أةا وور قاالي ووةط أو
استبدال العجمة التمارية( )2املوضواة ال الدواه خرىط أو العبوث ن حمتووى املستحضور ال و ط أو
وضووع ملصووأل ماي و ال و دواهط وحنووو ذلووكط وموون أروااووه انوود الفقيوواه التوودليب الفعلووي()3ط وأفووير
صورا اند ذ مسو لة بيوع املصوسراخِّ الوت ر مللوبط واوبب لبنيوا ن ضورايا؛ ليمتموعط قويعن املشورتى أش
غاارخ لبنيا اادخ ابا مستمرخ(.)4
وأما التورير بكتماش ايقيقة قيو أش يتعمد املمارس الصحي السكوذ اون بيواش اقيقوة ذاذ
أتبو سل ةاش جيب اليه بياهنوا للموريضط ئيوث لوو الوذ زوا ملوا أملودذ الو ورا العقودط ةمون يصورب
للمريض مستحضورا ّبيوا و وو يعلوذ ااتوواها الو مكووسذ مضورخط أو غوو صوحيةط أو غوو قعالوةط لوا
= (مصر املكتبة التمارية الكممى)ط 315 4ط حميي الدين ىي بن فرب النوويط "فرر النووي ال صحيآل
مسلذ" ( .ط2ط بووذ دار اياه الرتاهط  1392و)ط . 159 10
( )1ينعر الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )2ارق املادخ األون من رعاذ العجماذ التمارية السعودي الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ (ذ)21/ط واتريخ
 1423/5/28وط العجمة التمارية هنا ابارخ ان األ اه املتيرخ فكج ليااط أو اإلمضاهاذ والكلماذ
وايروب واألرملاذ والرسوذ والرموز واألختاذ والنقوش البارزخط وأية فارخ أخرى أو أي جممواة منيا تكوش
صاية لتمييا منتماذ صنااية أو ارقية أو زراايةط أو مشروع استوجل للوايفذ أو الاروخ ال بيعيةط أو
للد لة ال أش الشيه املراد وضع العجمة اليهط يعود ملالك العجمةط بدااي صنعه أو ارتقائه أو اخرتااه أو
ا جتار بهط أو للد لة ال أتدية خدمة من اعدماذ".
( )3ينعر ابن فاسط "اقد اهوا ر الامينة"ط 704 2ط ابدهللا حممد بن حممد بن ابدالرلن اي ابط "موا ب
اهلي ن فرر خمتصر خلي "( .ط3ط دار الفكرط  1412و )ط 437 4ط الراقعيط "العايا فورر الووجيا"
221 4ط أبووو بكوور بوون حمموود ف و ا البكووري الوودمياّيط " اارووة ال ووالب ال و ا و ألفوواو قووتآل املع و ".
(ط1ط بووذ دار الفكرط  1418و).ط . 40 3
( )4ينعر ن تعري املصراخ ابن اابدينط "رد اةتار" 96/4ط يوس بن ابدهللا بون حممود ابون ابودالممط "الكوان
ن ققووه أ و املدين ووة".ملقيأل حمم وود ول وود مادي ووك(.ط2ط ال ورايض مكتب ووة ال ورايض ايديا ووةط  1400وو)ط 2
 707ط ابودهللا بوون ألود بوون حممود ابوون ملدامووةط " املوووّن" (.مكتبووة القوا رخط  1388و )ط 215 6ط املصووبار
املنو . 363
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ملد يتسبب ن مضاافاذ مرضية خ وخط ويسميه بعض الفقياه التدليب بكتماش العيب.
ون ضوه را األملساذ وكن مجال أبرز صور التورير املنتشرخ ن ا ال ال ط الت وارسيا
بعض املمارس الصحي ن ايا ذ ا تية
 )1اسووتوجل املرض و موون خووجل اداوواه ايصووول الو العلووذ واملعرقووة واعووممخ الكاقيووة ن مينووة ال ووبط
وملد يكوش ان ّريأل تاوير الشياداذ والو ئأل أو فرائياط و و يعلذ أره غو مستحأل ابا.
 )2الرتويج امم الدااية واإلاجش لعياداذ ّبية غو مرخصةط أو ملمارس صوحي غوو مؤ و ط أو الو
أرووه ااص و ال و درجووة متقدمووة وااليووة ن صووص ّ و مع و مث تب و أرووه الووجب ذلووك؛ ة و ش
يكوش ّبيبا ااماط أو ن صص ّ آخر.
 )3التسووويأل اسوون املواااي واألوصوواب ألدويووة غووو قعالووة أو غووو مرخصووةط وذلووك اوون ّريووأل ال بيووب
رفسهط أو من يتواّ معه ةالشرةة املنتمةط أو مؤسسواذ الصويدلة العامليوةط أو بعوض املواملوع ال بيوة
اإللكرتوريووةط وغالبووا مووا يتضوومن وورا التسووويأل تدليسوواط أو معلوموواذ ليس و صووحيحةط أو يكوووش
لتلك السلع أضرار تتي املرض ن مضاافاذ متعددخ.
 )4توعموود التشووييص ال و اعوواّئ؛ موون أج و وص و أدويووة واقوواملو دوش مووممرط أو ج وراه ملالي و
وقحوصاذ وأفعة غو زمة.
 )5يياذ املوريض أو املبالووة الكاذبوة ن وصو املورض ن درجوة التيويو ط وأروه ن ااجوة ن امليوة
جراايةط أو أدوية اججية و ي تناسب االته املرضية.
 )6اداوواه العووجج بووبعض ال وورق املبتكوورخط أو ييوواذ املرضو بفااليووة اووجج معو ط ةايووال ن الوورتويج
لل ب البدي ط أو العجج بواس ة «اعجاي اهرايوة(»)1ط و وي تواال ن ّوور البحوث والتمربوةط
أو ادااه اةتشاب اقاملو أو أاشاب ر يسبأل لييا لعجج بعض األمراض املستعصية.
 )7خووداع املرض و بواووود ةاذبووة ن األم و يفلشووفاه زوودب ت وي و قوورتخ العووججط واسووتمرار امل وريض ن
اإلجراهاذ الصحية؛ من أج ابتاازا ماليا.
( )1اعجاي اهرايوة و ي اعوجاي األساسوية الوت يتكووش منيوا اهنو اإلرسواين وةاقوة أاضوائه وخوجاياط وابوا القودرخ
الو ا رقسوواذط لتكوووين وتشووكي خووجاي أي روووع موون أاضوواه اهسووذط ن األايذ األون موون لووأل اهنو ن
الراذط أو مل أتبواذ ّبيةط وأجياخ خممميةط قيي منش عجاي اهسذ ةاقوة ومصودر تكوينيواط وابوا القودرخ
الشيدة هللا ال جتديد وتعويض أي روع من اعجايط قتح حمليا وتنمو بديج انيا.
ينعو وور أيو وووب زيو وونط "اعو ووجاي اهرايو ووة تقنيو ووة ّبيو ووة ورؤيو ووة فو ووراية"ط موملو ووع رسو ووالة اإلسو ووجذط امللتق و و الفقيو ووي
(.)/http://fiqh.islammessage.com
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 )8اتفوواق بعووض الصوويادلة أو مراةووا التحالي و وامليت ومماذ مووع بعووض األّبوواه ال و تسووويأل منتمووا ذ
وتصري بضااتيذ مقاب امولة ماليةط واملرض ليسوا ئاجة ابرا اإلجراهاذ.
 )9الس ووكوذ ا وون ا ر الس وولبية للعملي وواذ اهرااي ووة أو املستحضو وراذ ال بي ووةط و خف وواه املعلوم وواذ
اعاصة الياّر بعض اإلجراهاذ ال بية.
 )10صوونااة األموراض الوةيووةط موون ملِّبو بعووض املمارسو الصووحي أو جتووار و اسوورخ األدويووة؛ ومتويو
أئاه ودراساذ وةية غو صحيحة والرتويج ابوا اون ّريوأل خومماه متيصصو ؛ مون أجو تسوويأل
بعض األدوية واألدواذ واملستحضراذ ال بية.
 )11رواية ملصوص وةيوة اون أموراض مستعصوية واوا ذ مرضوية سدرخ ال اججيوا ن أوملواذ ملياسويةط
وب رق اارتاقية ومبتكرخ.
 )12تضلي الناس بتاوير أو تقليد العجمة التمارية للمنتج ال ط أو تويو ا هط أو العبث الحتواا.
 )13الكوورب ال و املرض و بعوودذ توووقر اإلمكوواسذ الكاقيووة للعووجج ن املصووحاذ ايكوميووة ا اريووة
وت وووجيييذ ن املراة ووا الص ووحية اعاص ووة ئم ووة أر ووه يوج وود قيي ووا م وون اإلمكاري وواذ م ووا يوج وود ن
ايكومية.
 )14خداع املريض والكرب اليه من أج الاايدخ ن مثن اإلجراه ال ط سوواه ةواش مللويج خموممايط أو
دواهط أو املية جراايةط أو غو ذلك.
 )15ير ن ا ورة األخوخ ما يسم بو«السيااة العججية»؛ قماج ارتشورذ ايواداذ وزرااوة الشوعر
الوةية ن الكاو من الدول ةوسيلة جرب للمرض بواود ةاذبة من ملِّب أسس غو مؤ ل .
وةو مووا سووبأل أمالووة وُوواذجط ويقوواس الييووا غو ووا لووا ر يوورةر يعتوومم ن األصو خمالفووة للقوااوود
واألصووول العلميووة والفنيووة املتعووارب الييووا ن مينووة ال ووبط وخروجووا ال و مقتضووياذ امليوون الصووحية
وآدازاط بقصد ل الوو ال ما خو له قيهط ان ّريأل اعداع والكرب والتضلي (.)1

( ) 1ما تقدذ ذةرا من صور التورير ن ا ال ال ط و رتيمة ستقراه الواملع املعاشط وةرلك القراهخ ن ةاو من
ووو اه واارط "صووور الو و واعووداع ن ا ووال ال و "ط املوملووع الشيصووي
املقووا ذ واملواملووع اإللكرتوريووةط ما و
للمميفس ووور ووو اه واارط أس ووتاذ الع ووجج ال بيع ووي والت ي و ط ()/http://www.samiralgazzar.comط ومق ووال
منشور ن صحيفة الرايض اإللكرتورية بعنواش "الو ن األدوية واألجياخ ال بية"ط اسرتجع بتاريخ السب
 30ربيع األول  1432و 5 -مارس 2011ذ  -العدد (.)15594
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املطلب الثالث :حكم التغرير باملريض.
التورير جبميع أروااه يتير الكرب والتضلي واعداع وسويلة لوهط ويكووش رتيمتوه غو املوريضط
و يوواق الضوورر بووهط واسووتوجله موواداي بوووو اووألط وةو وورا حموورذ فووراا يفتفوواق العلموواه؛ ألش "سووالِّك
املكر واعديعة اىت يفع املعصية أبوض اند الناس لسن يعوا ر زواط و وو ن مللووزذ أوضوعط و وذ انوه
ُّ
أفد رفرخ "(.)1
واألدلة ال را متواقرخط منيا
أو ملووول هللا تعووان ﮋ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﮊ()2ط و ف و أرووه
يفرتفو ِّ
واه الصوودق و ُّ الكوورب وا اتيووال والو و والتوودليب واعووداع والتاويوور والتوريوور واعيارووةط و وورا
األوصاب املرمومة فر حمض خوو قييواط و تليوأل يفملسولذ أاي ةواشط قكيو الون ائتمنوه النواس الو
أرواايذ وأجساد ذ وأاراضيذ.
ريووا أش السوونة النبويووة جوواهذ صوور ة يفلوايوود الشووديد ملوون تعامو يفلكوورب والوو واعووداعط
قعون ا ِّك ِّويذ ب ِّون ِّاووااذ ط ملوال ملوال رسووول ا سِّ « البويِّع ِّ
واش ِّيفعِّي ِّ
وار موا رن يوتوفسرملوواط قوِّ نش صودملا وبويسونووا
ن
()3
ِّ
ِّ
ِّ
ب ِّ
ورك ابما ِّن بونيع ِّيماط وِّ نش ةتما وةريف حمق ن بورةة بونيع ِّيما » .
وا و نون انب و ِّود هللاِّ بنو ِّون م نس ووعود ط مل ووال مل ووال رس ووول هللاِّ « م و نون غ سش وونا قول و نويب ِّمنسوواط والنم نك وور
اعِّووداع ِّن النسو ِّ
وار»()4ط قفووي ايووديا أموور صوريآل يفلصوودق والنُّصووآل والبيوواش ن التعامو ط ووايوود فووديد
ون
ملن خال ذلكط و را األوصاب من مجلة الوسائ واألساليب املستيدمة ن التورير.
( )1ألوود بوون الووي ابوون اموور العسووقجينط " قووتآل البوواري فوورر صووحيآل البيوواري" .ملقيووأل حمموود قوؤاد ابوودالبامليط
وحمب الدين اع يب( .بووذ دار املعرقة ط  1379و)ط . 352 12
( )2سورخ التوبة ا ية (.)119
( )3أخرجه حممد بن ااي البياريط "اهامع املسند الصحيآل امليتصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه".
ملقيأل حممود ز وو الناصور( .ط1ط دار ّووق النمواخط 1422ه)ط ن ةتواب البيوعط يفب ذا بو البيواش ور
يكتما ورصحاط برملذ ()2079ط ومسلذ بن ايماج القشويط "املسند الصحيآل امليتصر بنق العودل اون
العدل ن رسول هللا  ."ملقيأل حممد قؤاد ابدالباملي(.بووذ دار اياه الرتاه العريب)ط واللف لهط ن
ةتاب البيعط يفب الصدق ن البيع والبياشط برملذ (.)1532
( )4أخرج ووه اب وون اب وواشط "ص ووحيآل اب وون اب وواش" بو ورملذ ()567ط وال و ومماينط "املعم ووذ الكب ووو"ط بو ورملذ ()10234ط
وال ومماينط "املعموذ الصووو"ط بورملذ ()738ط وأبوو رعويذط "اليووة األوليواه"ط 188 4ط وصوححه األلبوواين ن
"اهامع الصوو وزايدته"ط برملذ ()11354ط ون "صحيآل الرتغيب والرت يب"ط برملذ (.)1768
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لاا أش ن التورير يفملريض خيارة لألمارة الت أمر هللا تعان دائياط وخياروة للمسوؤولية املينيوة
الواجب التاامياط و ي الصدق والنصآل وافو اقووق ا خورين؛ ألش مون خودع غووا وغورر بوه وغشوه
قق وود خ وواش األمار ووةط مل ووال هللا تع ووان ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠ(.)1
رابعا أره لذ للمريضط و يراه لهط ايث ةلفه إبجراهاذ غو صحيحةط وتعدى الو جسودا
بعملية ااجة اباط ووص له دواه رفع قيوهط واداو أروه ّبيوب و وو يعلوذ مون رفسوه أروه جييود
املينووة؛ ألش موون املقوورر انوود أ و العلووذ أش يوواق األذى يفلنوواس موون أج و الوودريا وا اميووا موون أفوود
أر و وواع العل ووذط مل ووال تع ووان ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ(.)2
خامسووا أش التوريوور يفملرض و بصووورا املتنواووة سووبب ن قسوواد مينووة ال ووبط وتووردي اعوودماذ
الصووحيةط و ووو روووع موون أر وواع الفسوواد ن األرض انوودما يقوووذ بعووض املمارسووي الصووحي يفسووتوجل
روب الناس وااجا ذ من أج ملقيأل املكاسب املادية واملناقع الراتية ب رق غو مشورواةط ملوال هللا
تعووان ﱣﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﱢ ()3ط والتوريوور داخ و ن وورا البوواب؛
ألره لذ وخماداة وااتيالط وأة ألموال الناس يفلباّ .
سادسووا أروه اوودى ّوورق أةو أمووال النوواس يفلباّو ط وملوود هنو هللا تعووان اوون ذلووك بقولووه
ﮋﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﮊ ()4ط أي أتةلو ووا يفلس ووبب الباّ و ط ويفلوج ووه ال ووري ر
يبحووه هللا تعووان ور يشووراه()5ط وةو موون غوسرر بووووا وأوةووه مووا اقيقووة لووه و صووحةط قيووو آةو ملالوه
يفلباّ .
سووابعا اوون أيب ريوورخ  ملووال ملووال الن و « ة و ُّ امل نسوولِّ ِّذ ال و امل نسوولِّ ِّذ اووراذط دمووه ومالووه
و ِّا نرضه»()6ط ون التورير يفملريض استيفاب ئرمتهط وأخر ملاله بوو األ.
( )1سورخ األرفال ا ية (.)27
( )2سورخ األاااب ا ية (.)58
( )3سورخ الشعراه ا ية (.)183
( )4سورخ البقرخ من ا ية (.)188
( )5ينعر الاخمشريط "الكشاب"ط 260 1ط النسفيط "مدارك التناي "ط 92 1ط ابن اوادلط "اللبواب ن الووذ
الكتاب"ط .322 3
( )6أخرجه مسلذ "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب المم والصلة وا دابط يفب ملرع لذ املسلذط وخرلهط وااتقواراط =
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منا ببوذ ملورع يواق الضورر يف خورينط قعون ابون ابواس رضوي هللا انيموا ملوال ملوال رسوول
هللا « ضرر و ِّضرار»()1ط وان أيب ِّص نرمة  أش رسول هللا  ملوال «م نون ضوا سر ضوا سر ا س بِّ ِّوهط
وم نن ف س
اق ف سأل ا س الني ِّه »()2ط والتورير من الوسائ املفضية ن الضرر.
اتسعا ان أيب رينورخ ط أش النسوِّ ِّ  ملوال « تص ُّوروا ِّ
اإلبِّو والوونذط قم ِّون ابنوتاايوا بو نعود قِّرسوه
ِّالو نِّوو النسعوورين ِّن بو نعوود أ نش نتلِّبويووا ِّ نش فوواه أ نمسووكط وِّ نش فوواه رسد ووا وصوواع متونور» ()3ط وايووديث موون أفووير
الت بيقوواذ وأةيووا ال و التوريوور الفعلووي؛ ألش املشوورتي ر يقب و البيووع بنوواه ال و التوودليب؛ لعنووه أش
املباع غاير اللنبط قيقاس اليه سائر أرواع وصور التوريرط جبامع الو واعداع ن ة .
اافرا مجاع األمة ال ملرع الكرب واعداع والو ن املعامجذ()4ط ب رجآل أةار
= برملذ (.)2564
( )1أخرجووه حمموود بوون يايوود ابوون ماجووةط "سوونن ابوون ماج وة" .ملقيووأل حمموود قوؤاد ابوودالباملي( .القووا رخ دار ايوواه
الكتب العربية )ط ن ةتاب األاكاذط يفب من بو ن اقه ما يضر جباراط برملذ ( )2341واللف لهط وألود
ن مسنداط برملذ ()2865ط و الي بن امر بن ألد الدارمل ّنط "سنن الدارمل ّن".ملقيأل فعيب ا رسؤوط
وآخروش ( ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط  1424و)ط برملذ ()3079ط ألد بون ايسو بون الوي البييقويط
" السنن الكممى للبييقي" .اةقأل حممد ابدالقادر ا ا( .بوووذ دار الكتوب العلميوة)ط بورملذ ()11718ط
وصووححه حمموود بوون ابوود هللا ايوواةذط "املسووتدرك ال و الصووحيح " .ملقيووأل مص و ف ابوود القووادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية)ط برملذ ()2345ط وحممد سصر الدين األلباينط " رواه الولي ن ريج أااديث
منار السبي " .فراب ز و الشاوي ( .ط2ط بووذ املكتب اإلسجميط  1405و)ط . 408 3
( )2أخرج ووه اب وون ماج ووةط "س وونن اب وون ماج ووة" ن ةت وواب األاك وواذط يفب م وون ب ووو ن اق ووه م ووا يض وور جب وواراط بو ورملذ
()2342ط وأبووو داود سووليماش بوون األفووعثط "سوونن أيب داود" .ملقيووأل حمموود ابدايميوود( .بووووذ املكتبووة
العصرية)ط ن ةتاب األملضيةط يفب ن القضاهط برملذ ()3637ط وحممد بن ايس بون س نوورخ الرتموريط "سونن
الرتمووري (اهووامع الكبو)".ملقيوأل بشووار اوواد( .بووووذ دار الووورب اإلسووجمي ط 1998ذ)ط ن أبوواب الوومم
والصوولة اوون رسووول هلل ط يفب مووا جوواه ن اعيارووة والو و ط ب ورملذ ( )1940واللف و لووهط واسوونه األلبوواين ن
"صحيآل اهامع الصوو"ط .1090 2
( )3أخرجه" البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقور والوونذط بورملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
( )4رقو اإلمجوواع الو ذلووك اوودد موون أئمووة اإلسووجذط موونيذ بوودر الوودين حمموود بوون ابوودهللا الارةشوويط " املناووور ن
القوااو وود الفقييو ووة"( .ط2ط الكوي و و وزارخ األوملو وواب الكويتيو ووةط  1405و و و )ط 314 3ط وحممو وود بو وون الو ووي
الشوةاينط "ري األوّار" .ملقيأل اصاذ الدين الصباب ي(.ط1طمصر مكتبة دار ايديث ط 1413و)ط 5
273ط واملبارةفوريط "ملفة األاوذي"ط . 452 4
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اةقق من أ العلذ ش التورير والو واعداع ةبوخ من ةبائر الرروبط وصرر بعضيذ ب و ره
يفسأل قاالهط وترد فيادته(.)1
وورا ووو اكووذ التوريوور يفمل وريض ن الش وريعة اإلسووجميةط و ووو يتواقووأل مووع ة و املوابيووأل الدوليووة
واةلية واألرعمة الصحية ن ا ال ال ط ومنيا
أو املياوواق اإلسووجمي العوواملي لألخجمليوواذ وال بيووة والصووحيةط ققوود جوواه الوونص ن مادتووه رملوذ
()75ط ال أره " جيوز أش يشتم اإلاجش أو اإلاجذ ال معلومواذ ودب ن تضولي املتلقويط
أو تايي ايقائألط أو خفاه ا ر اهاربية للعججط أو أش يكوش قيه ما يف داب العامة".
وج وواه ن امل ووادخ ( )76م ووا رص ووه " جي وووز لل بي ووب أش ي ووداي لنفس ووه أو منش و و ته مي وواراذ
وخدماذ تشييصية أو اججية ليب مؤ ج ابا وليب مرخصا له الااولتيا .
ون املووادخ ( " )77جي وووز لل بيووب أش يسووتو جي و املرض و يفملعلوم وواذ ال بيووةط قيض وولليذ
يفدا و وواه مكار و ووه القي و وواذ إبج و وراهاذ تشييص و ووية أو اججي و ووة تس و ووتند ن دلي و و الم و وويط أو بع و وورض
ضووماسذ بشووفاه بعووض األم وراض .وجيووب أش تقتصوور املووادخ اإلاجريووة ال و املعلوموواذ ايقيقيووة ققووط
دوش مبالوة".
ورص املادخ رملذ ( )103ال أروه " الو ال بيوب ن تعاملوه موع املوريضط أش يتمنوب ةو موا
و مارت ووه وراا ت ووهط وة و م ووا م وون ف و ره اإلس وواهخ ملين ووة ال ووبط وأ س وور بق ووة املو وريض يفس ووتيداذ
أساليب الو أو التدليب ."...
ري ووا أخجملي وواذ مين ووة ال ووبط ال ووري أادت ووه هن ووة المي ووة م وون يد ووة التيصص وواذ الص ووحية
يفململكة العربية السعوديةط وملد افتم ال ادد من األسب والضوابط األخجمليوةط ومنيوا موا رصوه "
ا بتع وواد ا وون ةو و م ووا و و مار ووة ال بي ووب وراا ت ووه ن تعامل ووه م ووع املو وريضط وأ يفق وود بق ووة امل و وريض
يفسووتيداذ أسوواليب الو و أو التوودليبط أو الكسووب املووادي ب وورق غووو رعاميووةط وة و مووا موون ف و ره
اإلساهخ ملينة ال ب"(.)2
لاووا النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط ايووث أةوود ن أةاوور مووادا الو ضوورورخ مرااوواخ
مصوولحة امل وريضط وا بتعوواد اوون اسووتوجلهط وسوون بعووض األرعمووة والعقووويفذ ملوون و صووول ال ووب
( )1ينعوور ألوود بوون حمموود ابوون اموور العسووقجينط " الاواجوور اوون امل ورتاب الكبووائر"( .ط1ط بووووذ دار الفكوورط
1407ه)ط 236 1ط د.ابوود هللا بوون سصوور السوولميط "الو و وأبوورا ن العقووود"ط (ط2ط ال ورايض مرةووا ابوون
تيمية للنشر والتوزيعط  1435و) . 58

( )2اابيدة السعودية للتيصصاذ الصحيةط "أخجملياذ مينة ال ب"ط (ط)2ط .19

- 385 -

تغرير املمارس الصحي ابملريض  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أمحد بن حممد الغامدي

وملواادا العلمية؛ وللته املسؤوليةط وأوجب مساهلة املمارس الصحي الوري يصودر انوه اع و بقصود
أو بوو ملصدط والتحقيأل معه وحماةمته أاي ةاش امله أو منصبه.
قموواج رص و املووادخ اعامسووة ال و اا ورتاذ اووأل اإلرسوواش ن اييوواخ وسووجمتهط وا بتعوواد اوون
ا ستوجل.
وجاه ن املادخ التاسعة ما رصه "جيب أش يستيدب العم ال دائما مصلحة املريض".
ورص و املووادخ السووابعة والعشووروش ال و أش "ة و خ و ميووّن صووحي ص ودر موون املمووارس
الصحيط وترتب اليه ضرر للمريضط يلتاذ من ارتكبه يفلتعويض".
واوودد النعوواذ أيضووا ن املوادخ الاامنووة والعشورين بعووض العقووويفذ لعوودد موون امليالفوواذ املتضوومنة
للتورير يفملرض ط ومنيا
أ -ذا زاول املين الصحية دوش ترخيص.
ب -ذا ملدذ بياسذ غو م ابقة للحقيقةط أو استعم ّرملا غو مشرواة من أج ايصول ال
ترخيص الااولة املين الصحية.
ج -ذا استعم وسيلة من وسائ الداايةط يكوش من ف هنا ل اهميور ال ا اتقاد اقيته
ن مااولة املين الصحية خجقا للحقيقة.
د -ذا ارتح لنفسه لقبا من األلقاب الت ت لأل اادخ ال مااويل املين الصحية.
ةما رص املادخ ايادية والاجبوش ال "أش يكوش املمارس الصحي حمج للمساهلة الت ديبية
ذا أخ اد واجباته املنصوص الييا ن النعاذط أو خال أصول مينتهط أو ةاش ن تصرقه ما يعد
خروجا ال مقتضياذ مينته وآدازا".
رابعا رعاذ واداذ اإلخصاب واألجنسة واجج العقذ()1ط ايث رص الفقرخ اعامسة من
املادخ ( )32اعاصة يفمليالفاذ والعقويفذط ال أش من امليالفاذ الت يعاملب الييا را النعاذ
"التورير يفملريض أو ادذ استيداذ األسب ال بية السليمة ن ّريقة العجج بقصد ا بتااز أو
ا ستوجل".
وبنوواه ال و وورا أدرج و النيابووة العامووة يفململكووة العربيووة السووعودية()2ط اووددا موون قق وراذ وورا
املادخط ومنيا را الفقرخ ال وجه اعصوص ضمن اهرائذ الكممى املوجبة للتوملي .
( )1صدرذ مواققة املقاذ السامي ال رعاذ واداذ اإلخصاب واألجنة واجج العقذ يفملرسوذ امللكي السعودي
رملذ ذ 76/ن (1424/11/21ه)وط ويتكوش را النعاذ من ( )41مادخ.
( )2سبق اإلفارخ ن ذلك ن ص5ط من را البحث.
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قيرا األرعمة وغو ا لوا ر يورةر تؤةود الو منوع ةو موا مون فو ره أش يضور يفملرضو ط ويسويه
ن مين ووة ال ووب ي ّريق ووة م وون ّ وورق ا س ووتوجل والتوري وور والوو و ط بو و هن ووا جت وورذ تعم وود اإلخ ووجل
يفألصووول العلميووة ملينووة ال ووبط وملمو ةو موون صوودر منووه خ و مسووؤولية تقصوووا أو خ دووه و ش ةوواش
غو مقصودط قكي يفع املتعمد الري يصحبه رية سيدة و دب مش .
ةمووا أش لارس ووة التوري وور والو و واع ووداع والك وورب ن ا ووال ال و يتن ووا م ووع األخجملي وواذ
اإلسووجمية للميوون ال بيووة الووت يووداو لييووا ديننووا اإلسووجمي ويؤةوود الو التااميووا ن مجيووع امليوونط و ووي
تت ة وود ن املي وون ال بي ووة ألش ال بي ووب مو وؤمتن الو و ب وودش اإلرس وواش و ووو أغلو و م ووا ول ووكط وم وون وورا
األخووجق اإلووواش بشوورب املينووةط و تقاهنوواط واإلخووجص قييوواط والصوودقط واألمارووةط والناا ووةط والنصووآلط
وسجمة املقصد(.)1

( )1ينعوور اابيدووة السووعودية للتيصصوواذ الصووحيةط "أخجمليوواذ مينووة ال ووب"  6ومووا بعوود اط السووبااي والبووارط
"ال بيب أدبه وققيه" 37ط القصوط "أخجملياذ مينة ال ب ن ضوه اإلسجذ"  57وما بعد ا.
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املبحث الثاني :إثبات التغرير ،وأثره
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :إثبات التغرير يف اجملال الطيب.
التورير من املمارساذ الت يقوع قييوا التنوازع والتمااود بو املتياصوم ؛ ولورا ةواش بباتوه انود
التقاضووي موون املووؤبراذ ن ايكووذ الشووراي؛ ألش موون القوااوود الفقييووة املقووررخ ن الفقووه اإلسووجمي أش
األص براهخ الرمة()1ط وأش ملول اإلرسواش يقبو الو غووا المورداط بو بود مون بباتوه ببينوة معتوممخ
وواضحة؛ ليتحقأل العدل الري أمرس هللا تعان به.
ون املقابو ود أش موون األصوول الاابتوة ن الشوريعة اإلسوجمية أش اإلرسواش مسووؤول اون املووه
ومووا ملوود ينووتج انووه موون ضووررط و وورا مووا ملووررا النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحية ن اووأل املمووارس
الصوحي الوري وملوع ن خ و غوو مقصوود؛ ايوث تونص املوادخ السوابعة والعشوروش منوه الو أش "ةو
خ و و مي ووّن ص ووحي ص وودر م وون املم ووارس الص ووحيط وترت ووب الي ووه ض وورر للمو وريضط يلت وواذ م وون ارتكب ووه
يفلتعويض".
ق و ذا ملقووأل وملوووع الضوورر ال و امل وريضط وةوواش وورا الضوورر رتيمووة للتوريوور املتعموود واملقصووود موون
املمارس الصحيط قيتحم ال بيب الوار رتيمة امله من يفب أون.
ول وورا ق و و ش التوريو وور املقص ووود نو ووا ت وواج ن بب وواذ إباو وودى ّ وورق اإلببو وواذ الش وورايةط وأاو ووّن
يفإلببوواذ ملامووة الوودلي أموواذ القضوواه يفل وورق الووت اوودد ا الشوريعةط الو اووأل أو واملعووة ترتتووب الييووا
آ ر فراية(.)2
ويكل و امل ود ِّ
ساي و ووو امل وريض ال ووري ومل ووع الي ووه الض وورر إببب وواذ التوري وور ال ووري ومل ووع الي ووه م وون
املمارس الصحيط واليه أش ياب أيضا أش ما أصابه من ضرر ةاش رتيموة للتوريور بوهط لسوبب آخور
غوا؛ وذلك امج بقول الن « البويِّنة ال النمد ِّ
سايط والي ِّم ال النمدسا الني ِّه»(.)3
( )1ينعوور وورا األص و ن ابوودالرلن بوون أيب بكوور السوويوّيط "األفووباا والنعووائر"( .ط1ط بووووذ دار الكتووب
العلميووةط 1411و )ط  53ط زيوون الوودين بوون ب ورا يذ بوون حمموود ابوون وويذط "األفووباا والنعووائر" .ملقيووأل زة وراي
امواذ( .ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط  1419و).ط . 50
( )2ينعر حممد الاايليط "وسائ اإلبباذ ن الشريعة اإلسجمية"( .ط1ط بووذ دار البياشط  1402و) . 23
( )3أخرجووه الرتمووري "اهووامع الكبووو"ط موون روايووة اموورو بوون فووعيب اوون أبيووه اوون جووداط ن أبوواب األاكوواذ اوون
ِّ
رسول هللا ط يفب ما جاه ن أش البينة ال
املدايط واليم ال املودا اليوهط بورملذ ()1341ط وايوديث =
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ولإلمج وواع املنعق وود الو و وورا األصو و ()1؛ ألش ال بي ووب ن وورا اي ووا ذ ملت وواذ بب وورل العناي ووة
املعتادخ مع املريضط واألص براهخ ذمته.
أمووا ن ايووا ذ الووت يلتوواذ قييووا ال بيووب بتحقووأل النتيمووة ةووبعض العمليوواذ التمميليووةط قيكفووي
املريض املتضرر ملامة البينة ال خجل املمارس الصحي يفلتااموهط واودذ ملقوأل النتيموة الوت واود زواط
وينتق و اووبه اإلببوواذ ال و ال بيووبط ويتع و اليووه رفووي املسووؤولية اوون رفسووهط اوون ّريووأل ببوواذ أش
امله ةاش واب ام ّبيب آخر لابج لهط ون رفب روقهط أو ان ّريأل ببواذ سوبب أجنو آخور
اجملة له به ةاش سببا ن ل التاامه(.)2
وملود رجووآل أةاوور العلموواه واةققو وموونيذ فوويخ اإلسوجذ ابوون تيميووةط وابوون قراوووشط وابوون القوويذط
وأةاوور الفقيوواه املعاص ورينط أش اإلببوواذ جيوووز بك و وسوويلة مشوورواة تاب و ايووأل وتقوويذ العوودلط س وواه
ةار من وسائ اإلبباذ القدوة أو املعاصرخط مادامو مون الوسوائ القويوة الراجحوةط الوت يت ورق
لييووا ااتمووالط و يشوووزا فووك أو فووبية؛ ألش املقصووود موون تش وريع وسووائ اإلببوواذ ُووا ووو يووار
ايألط و ملامة العدلط قب ي ّريقة مشرواة ملقأل را املقاصدط قيي معتممخ(.)3
= صووحيآلط ملووال ايوواق النسووائي " صووآل وواع اموورو موون أبيووهط وصووآل وواع فووعيب موون جوودا"ط ابوون اموورط
"التيووريب"ط 50 8ط وصووحآل ايووديث أيضووا األلبوواينط " رواه الوليو "ط 278 8ط وملووال " للحووديث فووا د
من اديث ابن اباس إبسناد صحيآلط ومن اديث ابن امر بسند جيد".
( )1حممد بن برا يذ ابن املنررط "اإلمجاع" .ملقيأل قؤاد ابداملنعذ( .ط1ط دار املسلذ للنشر والتوزيعط  1425و)ط
. 65
( )2ينعر حممود بون اسون آل الشويخط "ّبيعوة املسوؤولية والتوااذ ال بيوب ن اهرااوة التمميليوة"(.الرايض جامعوة
اإلموواذ حمموود بوون سووعود اإلسووجميةط  1434وو)ط 2869 3ط رفووا سووعد املووالكيط "املسووؤولية املدريووة لل بيووب
اوون أخ ائووه املينيووة ن اململكووة العربيووة السووعودية"(.جدخ جامعووة امللووك ابوودالعاياط 1434وو)ط 12ط صووحراه
داودي" .مسؤولية ال بيب ن اهرااة التمميلية"( .اهاائر جامعة ملاصدي مريفر ط 2006ذ)ط .109
( )3ينعوور الووي بوون خلي و ال رابلسوويط "مع و ايكوواذ قيمووا يوورتدد ب و اعصووم موون األاكوواذ"( .بووووذ دار
الفكر)ط1 68ط برا يذ بن الي بن حممد ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ ن أصول األملضية ومنا ج األاكاذ".
( ط1ط مكتبة الكلياذ األز ريةط  1406و)ط 240 1ط ألد بن ابدايليذ ابن تيميةط "جمموع الفتاوى".
ملقي ووأل اب وودالرلن ب وون حمم وود ب وون ملاس ووذ( .املدين ووة املن ووورخ جمم ووع املل ووك قي وود ل باا ووة املص ووح الشو وري ط
 1416و)ط 392 35ط حمموود بوون أيب بكوور ابوون القوويذط " ال وورق ايكميووة" (.مكتبووة دار البيوواش)ط 13ط
حمموود رأق و ااموواشط "النعوواذ القضووائي ن الفقووه اإلسووجمي"( .ط2ط دار البيوواشط  1415وو)ط 270ط د.
ابد الرلن بن برا يذ ايميضيط "القضاه ورعامه ن الكتاب والسنة"(.ط1ط مكة املكرمة معيد البحوه =
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ون ايقيقة أش ورا القوول يتواقوأل موع ّبيعوة األاموال ال بيوة الوت يكتنفيوا فويه مون الومووض
وادذ الوضور يفلنسبة لوو امليتص ط قيكوش ضحية التورير ااجاا أاياس ان اإلبباذ؛ هيله بكاوو
موون اقووائأل وأس ورار مينووة ال ووبط ويوواداد األموور صووعوبة ذا تعلووأل التوريوور والتضوولي إبخووجل املمووارس
الصحي يفلقوااد الفنية واألصول ال بية الت جييليا املريضط ويتعرر اليه ملامة الدلي الييا.
ولرا قو ش التوريور ن ا وال ال و وكون بباتوه ي وسويلة مشورواة مون وسوائ اإلببواذط ومنيوا
ال سبي املاال
أو اإلمل ورارط ش يعوورتب املمووارس الصووحي البووال العامل و امليتووار أرووه غوورر يفمل وريض متعمووداط
و را اإلملرار امة ةاقية ن يقاع ايكذ اليه؛ ألره أارب القصدا.
ورعورا لصوعوبة ببواذ التوريور نووا؛ لتعلقوه يفلنيوة والقصود وصووعوبة معرقوة ذلوكط قو ش الوالووب أش
اإلمل ورار ووو الوس وويلة املناس ووبة لإلبب وواذ ن وورا ايال ووةط أر ووه وك وون ا ت ووداه لي ووه بواسو و ة وس ووائ
اإلببوواذ األخوورىط والقورائن القويووة الوت توودل الو وجووود القصوود مووع د لووة ايووال العووا رخ موون اصووول
الضرر ب ريقة واضحة(.)1
ريا الشيادخط الصادرخ من أ اعممخ وا ختصاص العودول الاقواذ قيموا وكون معرقتوه
اوون ّ وريقيذط و ووذ املمارسوووش الصووحيوش العووالِّموش الينووة ال ووبط وخاصووة موون يعملوووش مووع الوووار أو
املت وواّئ معووهط أم وا غووو أ و ا ختصوواص قووج تقب و فووياد ذ؛ هيليووذ صووول مينووة ال ووبط ن
ايا ذ العادية الت يعرقيا وي لع الييا اواذ الناس.
لاا اليم ط قيما ذا اما املريض املورر به أو ضوحية التوريور أاي ةواش اون اإلببواذط قيحلو
الوار.
بينمو ووا و وود أش نو وواك او ووددا مو وون الصو ووور وايو ووا ذ ذاذ ال و ووابع امليو ووّن الو ووري يدرةو ووه
املتيصصوش العارقوش صول املينة وملوااد اط و وكن أش يتذ بباته بوسائ أخرىط منيا
رابعا اعممخ ال بيةط الت تص زا املمارسوش الصحيوش الاقاذ اياذملوش لن ابذ دراية خاصوة
ومعرقوة ةاملووة صوول مينووة ال ووب وملوااود اط ورأييووذ نووا لوه ااتبووارا وأتبوواط بو هنووا مون أ ووذ وسووائ
اإلبب و وواذ ن ا و ووال ال و و و ؛ قبق و ووول اعب و ووو تع و وورب اقيق و ووة التوري و وورط وم و وودى خمالفت و ووه ألص و ووول املين و ووة
= و اياه الرتاه اإلسجمي و جامعة أذ القرىط  1409و)ط . 393
( )1ينعر حممد بن حممد الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية وا ر املرتتبة الييا"(.ط3ط الشارملة مكتبة
الصحابةط  1424و)ط . 329
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وأخجمليا اط واجملة الضرر يفلتورير.
خامسووا امللو ال و للموريضط قالسوومجذ والتقووارير ال بيووة الورمليووة أو اإللكرتوريووةط املتضوومنة
لتشييص االة املورر بهط ومراا اججهط وما ال بش ره من جراهاذ ومتابعاذ ينبووي أش يكووش ابوا
ااتبار ن اإلبباذ بشرط أش يكوش ابا لاية خاصة وأش اق الييا من العبث والتاوير.
سادسا القرائن والد ئ والعجماذ الواضحةط والقويوة البالووة درجوة اليقو ؛ ةنتوائج التشوريآلط
والفحو ووص ال و و ط ووسو ووائ التقنيو ووة ايدياو ووة ةو ووا ذ التصو وووير أو التسو وومي ط وةشو وووقاذ ايسو ووايفذ
البنكيةط وغو ذلك(.)1

( )1ولإلّجع ال اكذ العم يفلقرائن ن الفقه اإلسجميط ينعر ال سبي املاال القضاه يفلقرائن املعاصرخ؛
لعبدهللا العمجشط اإلبباذ يفلقرائن ن الفقه اإلسجمي؛ إلبرا يذ الفائاط القضاه يفلقرائن واألماراذ ن الفقه
اإلسجمي؛ لعبدالعايا الدغيار.
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املطلب الثاني :أثر التغرير باملريض على التزام املمارس الصحي،
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :التغرير املؤثِّر على التزام املمارس الصحي.
بين و قيمووا تقوودذ اكووذ التوريوورط وملووررذ يفألدلووة ارمتووهط واوودياي نووا اوون أبوور لارسووة التوريوور
ال العقد ال قيما ذا مارس ال بيب أو الوسيط أاي ةاش التورير يفملريض.
و را األبور موا أش يكووش ملبو العقود الو وجوه النصويحة وا ستشوارخط أو ةواش أبنواه التعاملود أو
بعوود ب وراذ اقوود املعاهووة( )1مبافوورخ وملب و الوودخول ن أي ج وراه ّ و ط ور يلحووأل امل وريض بسووببه ضووررط
و ما أش يكوش بعد الودخول ن مقتضوياذ العقود وتنفيور اإلجوراهاذ ال بيوةط وملقوأل وملووع الضورر الو
املريض.
وبياش ايكذ الشراي نا يتضآل من خجل أربعة قروع
األول التورير املؤبر ال التااذ املمارس الصحي.
والااين أبر التورير يفملريض ال اقد املعاهة من ايث الصحة واللاوذ.
والاالث اكذ مساهلة املمارس الصحي الوار.
والرابع ضماش ما رتج ان التورير.
ق ما الفرع األول و و التورير املؤبر ن التااذ املمارس الصحيط ق ش الفقياه يكوادوش يتفقووش
ال أش التورير يكوش مؤبرا ذا ملقق قيه مجلة من الشروطط أمجليا ن ا و
الش وورط األول ملص وود التوري وور وس وووه الني ووة؛ ألش التوري وور يتحق ووأل يفيم و والرتغي ووب ال و
الفع و يفلكوورب واعووداع والتضوولي موون ملِّب و الوووارط و وورا يكوووش مووع ملصوود الوووار وسوووه ريتووهط
وفوورط النيووة وورا متعلووأل انوود بعووض الفقيوواه يفلعقوبووة األخرويووةط و أبوور لووه ن مسوواهلة الوووار وضووماره
وببوذ اعيار ةما سي و.
أمووا ذا ارتف و النيووة قووج توري وورط ةمووا ل ووو يفل و املمووارس الصووحي ن وص و املووه أو الداايووة
لنفسووه أو وص و أدويتووه اسوون األوصووابط و ش ةوواش للمتعاملوود ن ما و وورا ايالووة أش يووداي ال و
( )1ويكوش ذلك ةما ن االة ذ اب املريض ن املستشف ط أو ن ّبيب ن ايادتهط وتعاملدا معهط ولو
يفملعاّاخ؛ ذ يلاذ أش يكوش بينيما اقد مكتوب.
ينعر د .مليب بن حممد املبارك" .املسؤولية ال بية"(.ط4ط ديب دار اإلواش ط  1434و)ط .230
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الوار بسبب آخر غو التورير(.)1
الش وورط الا وواين أش يك وووش املو وورر ب ووه ج ووا ج يفلتوري وور ال ووري م ووورس ض ووداط وغ ووو ا ووار يفلض وورر
املرتتووب اليووه؛ ألش المووه السووابأل بووه دلي و ال و رضووااط و ذا رضووي يفلتعاملوود مووع المووه يفلتوريوور ققوود
أسقط اقه ن امل البة(.)2
الشوورط الاالووث أش يووؤدي التوريوور ن ضوورر أو غوورذ واملووع غووو حمتمو ؛ ألرووه ذا ر يووؤد ن ضوورر
أو غرذ قج خيار للمورر بهط و رجوع يفلضماش ال الوار؛ ألش اعيار والضماش يابتاش لرقوع الضوررط
و ضرر نا(.)3
الش وورط الراب ووع أش يك وووش التوري وور ووو ال ووداقع الو و التعامل وود؛ ئي ووث تك وووش أس وواليب التض وولي
واعداع الت استيدميا الوار ي الت دقع املورر به ن التعاملدط قلوو أملودذ الو بوراذ العقود لسوبب
غو التوريرط ور يكن للمتعاملد ا خر أتبو اليهط قج يكوش للتورير ايندر أبر ن العقد(.)4
الشوورط اعووامب أ يكوووش التوريوور لووا وكوون ةشووفه أو ا ّووجع اليووهط أو توودارك الوملوووع قيووهط
ئيث تكوش ايقيقة خمفية غو ا رخط و وكن التعرب الييا بسويولة؛ ألروه ذا ةواش وكون املوورر بوه
التعوورب اليووه ولووو يفلت مو أو السوؤالط أو التووداركط ور يفعو ط قيعتوومم مقصوراط ويتحمو رتيمووة تقصوووا
وتفري ه(.)5
الفرع الثاني :حكم عقد املعاجلة الناشئ عن التغرير.
مس لت

ايووديث اوون الفوورع الاوواين و ووو أبوور التوريوور يفمل وريض ال و اقوود املعاهووة سوويكوش موون خووجل
األون أبر التورير ال العقد ال ذا ر يرتتب اليه ضرر.
الاارية أبر التورير ال العقد قيما ذا يأل املريض ضرر بسببه.

( )1ينعر اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"ط 150ط د .مجي ابد اةسن اعل ط "ملاادخ الوار ضامن
وت بيقا ا الفقيية"ط جملة العدلط العدد 42ط ( 1430و)ط .128
( )2ينعر ابد الرلن بن ألد ابن رجبط " تقرير القوااد وملرير الفوائد"(.بووذ دار الكتب العلمية) 424ط
د .ةفار ابدالقادر الصوريط "التورير وأبرا ن العقود"(.ط1طاماش دار الفكرط  1428و)ط 159ط
اعل ط "ملاادخ الوار ضامن"ط .122
( )3ينعر ابن ملدامةط "املوّن"ط 233 4ط اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"ط . 150
( )4ينعر فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" 588ط املباركط "املسؤولية ال بية" . 223
( )5ينعر فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" 592ط اعل ط " ملاادخ الوار ضامن" . 122
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املسألة األوىل :أثر التغرير على العقد إذا مل يرتتب على التغرير ضرر:
ويتصور را ملب الدخول ن أي جراه ّ ط ون را ايالة لن يلحأل املريض ضررط ويفلتايل
قج أبر للتورير الفردا ال العقد؛ ألش فرط أتبو التورير ال العقد و اصول الضرر أو الونب(.)1
املسألة الثانية :أثر التغرير فيما إذا حلق املريض بسببه ضرر.
و ورا األبوور يتصووور ورا قيمووا ذا فوورع املوريض املووسرر بووه ن تنفيوور مووا وِّجوه بووهط معتقوودا صوودق
ص ووحهط وس ووجمة اإلجو وراهاذ ورفعي وواط مث تكش ووف ل ووه ايق ووائألط ويفش ل ووه ا وون يقو و تض وولي
ملائل ووه ور ن
ال بيب الوار وةربه وخدااهط ووملع اليه من جراه ذلك ضرر()2ط وأبب ما وملع اليوه مون توريورط وموا
رتج انه من غنب أو ضرر أاي ةاش ماداي أو رفسيا أو جسدايط أو غو ذلك.
والفقياه رليذ هللا تلفوش ن أبر التورير ن را ايالة الو اكوذ العقودط و يقوع صوحيحا
أذ يفّ ووجذ وذل ووك بن وواه ال و تن وووع أس وواليب التوري وورط واخ ووتجب وس ووائلهط وتع وودد ص وووراط قم وونيذ م وون
يصوحآل العقوود ويابو اعيووار للمووورر بووهط وموونيذ موون يصووحآل العقوود وجيعلووه زمووا لل وورق ط وموونيذ موون
كووذ اليووه يفلووب جشط وموونيذ موون يشوورتط لتو بو التوريوور ن العقوود اصووول الضوورر أو الووونب الو املووورر
بهط ومن خجل تتبع أملوال الفقياه رليذ هللا ن مجلوة مون صوور التوريور والتودليب واعوداع ن العقوودط
ق ره وكن مجال أملواابذ قييا ال النحو ا و
القول األول أش العقد يقع صحيحاط لكنه يكوش زموا مون جيوة املوريض املوورر بوهط قيابو
له اعيار ب مضاه العقد أو قسيه واسورتداد اقوهط م لقوا سوواه روتج اون التوريور غونب نأو ط والو
و وورا القو و و ووول او و ووامة الفقي و وواه مو وون اينفيو ووة()3ط واملالكيو ووة()1ط والشو وواقعية()2ط واينابل و ووة()3ط واب و وون او وواذ
( )1ينعر حممد أبو ز رخ" .امللكية ورعرية العقد ن الشريعة اإلسجمية"(.بووذ دار الفكر العريب)ط 461ط د.
اباس اسّن حممد" .العقد ن الفقه اإلسجمي" ( .ط1ط  1413و)ط 214ط زيداشط "املدخ لدراسة
الشريعة اإلسجمية"ط . 358
( )2يرةر الفقياه فروّا للضرر الري يؤاخر به املمارس الصحيط و ي  )1ملقأل وملوع الضرر ن ايالط )2
ببوذ التورير املوجب للمؤاخرخ إبادى وسائ اإلبباذط  )3أتةد العجملة ب التورير والضرر الري أصاب
املريضط ئيث ياب أش ما وملع من ضرر ةاش بسبب تورير املمارس الصحي.
ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" 301ط د .اافور ابدالرلن" .التعويض ان األضرار البدرية النافدة
ان األخ اه ال بية"(.الرايض جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و)ط 4875 5ط د .حممد
بن الي" .مسؤولية ال بيب ب الفقه والقاروش"( .ط2ط دمشأل دار القلذط  1429و)ط . 78
( )3ينعر أبو بكر بن برا يذ ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه" .ملقيأل صوو ألد( .ط1ط =
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العا ري()4ط و و اختيار اإلماذ الشوةاين(.)5
ملال اياق ابون امور "وملود أخور زورا القوول مجيوور أ و العلوذط وأقوىت بوه ابون مسوعودط وأبوو
من التابع ومن بعد ذ م نن ص اددا"(.)6
ريرخط و خمال ابما من الصحابةط وملال به ن
وملصوور بعووض اينفيووة وورا ايكووذ الو التوريوور القووويلط املبووّن الو الكوورب وا اتيووال اللفعوويط
ذا رتج انه غنب قاا ألاد املتعاملدين(.)7
ةمووا أش ووا ر موور ب اينابلووة ووص ببوووذ اعيووار ئصووول الووونب الفوواا ط ةمووا ن ةجميووذ
ان خيار التدليبط والنم ط والونب(.)8
= اإلماراذ العربية املتحدخ مكتبة مكة الاقاقيةط  1425و)ط 37 6ط حممد بن ألد السرخسيط " املبسوط".
(بووذ دار املعرقة ط 1414و)ط 38 13ط حممد بن ابدالوااد ابن اابماذط "فرر قتآل القدير"(.بووذ
دار الفكر)ط 400 6ط زين الدين بن برا يذ بن حممد ابن يذط "البحر الرائأل فرر ةنا الدملائأل"( .ط2ط
دار الكتاب اإلسجمي)ط .51 6
( )1ينعر العبدريط "التاج واإلةلي "ط 437 4ط حممد بن ارقه الدسومليط "اافية الدسوملي ال الشرر
الكبو" .ملقيأل حممد الي ( .بووذ دار الفكر)ط 16 3ط اي ابط "موا ب اهلي "ط 437 4ط الي
بن ألد بن مكرذ العدويط " اافية العدوي ال فرر ةفاية ال الب الريفين" .ملقيأل يوس البقااي.
(بووذ دار الفكرط  1414و)ط . 26 7
( )2ينعر حميي الدين وىي بون فورب النووويط "روضوة ال والب وامودخ املفتو " .ملقيوأل ز وو الشواوي ( .ط3ط
ب ووووذ املكت و وب اإلس ووجميط  1412و و )ط 467 3ط ط أل وود ب وون ل وواخ الرمل وويط "هناي ووة اةت وواج ن ف وورر
املنيوواجط"(.بووذ دار الفكوورط  1404و و)ط 73 4ط زة وراي بوون حمموود األرصوواري" .أسووو امل الووب ن فوورر
روضة ال الب"( .بووذ دار الكتاب اإلسجمي)ط .61 2
( )3ينعوور ابوون ملدامووةط "الشوورر الكبووو"ط 80 4ط حمموود بوون مفلووآل بوون حمموود" .الفووروع" .اةقووأل ابوودهللا الرتةووي.
(ط1ط مؤسسة الرسالةط  1424و)ط 93 4ط الي بون سوليماش املورداويط "اإلرصواب ن معرقوة الوراجآل مون
اعجب" ( .ط2ط دار اياه الرتاه العريب)ط . 399 4
( )4ينعر الي بن ألد ابن ااذط "اةل يف ر"(.بووذ دار الفكر)ط . 448 8
( )5ينعر حممد صديأل خاش القنوجيط "الروضة الندية فرر الدرر البيية"(.دار املعرقة)ط . 115 2
( )6ابن امرط "قتآل الباري"ط 458 4ط " بتصرب "ط وينعر الشوةاينط "ري األوّار"ط . 275 5
( )7ينعر ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه"ط 37 6ط السرخسيط "املبسوط"ط 38 13ط ابن
اابماذط "فرر قتآل القدير"ط 400 6ط ابن يذط "البحر الرائأل"ط .51 6
( )8ينعر البيووط "ةشاب القناع"ط 213 3ط ابن ملدامةط "الشرر الكبو"ط 339 11ط منصور بن يورب =
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القول الااين أش التورير ذا ةاش يفلفع خاصةط قالعقد صحيآلط ويقع سقراط وليب للموورر بوه
()2
اي و ووأل ن الرج و وووع ان و ووهط وب و ووه مل و ووال اإلم و وواذ أب و ووو انفي و ووةط وحمم و وود ب و وون ايس و وون()1ط وبع و ووض املالكي و ووة
والشاقعية()3ط لكن ن الروايوة امليتوارخ انود اينفيوة أش لوه ققوط الرجووع يفلنقصواش الوري أصوابه بسوبب
التورير ش فاه.
القول الاالث أش العقد ن را ايالة يقع يفّجط وبه ملال أبو بكر من اينابلة(.)4
أدلة األملوال
أدلة القول األول استدل القائلوش بصحة العقدط وببوذ اعيارط يفألدلة ا تية
الوودلي األول القيوواس الو املصوسراخِّط قعوون أيب رينوورخ ط أش النسوِّ ِّ  ملووال « تصو ُّوروا ِّ
اإلبِّو
والوونذط قم ِّون ابنوتاايوا بو نعود قِّرسوه ِّال نِّوو النسعوورين ِّن بو نعود أ نش نتلِّبويوا ِّ نش فواه أ نمسوكط وِّ نش فواه رسد وا وصوواع
متنور» ()5ط والتصورية ن اقيقتيووا غو وخووداع وتوريورط قكوواش ورا ايووديث أصوج ن النيووي اون التوريوور
واعداعط ون صحة العقد وببوذ اعيار للمورر به؛ ألش الن  ر كذ بب ووجش بيع املصراخط و ُا
جع اعيار ملبتااياط و و يكوش ن اقد صحيآل(.)6
وسمل أصحاب القول الاالث را الدلي من وجوا()7ط أةيا
= البيووط "دملائأل أويل الني لشرر املنتي " ( .ط1ط اار الكتبط  1414و)ط . 172 2
( )1ينعر ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه"ط 37 6ط ابن يذط "البحر الرائأل"ط 51 6ط ابن
اابدينط "رد اةتار"ط . 149 4
( )2ينعر اي ابط "موا ب اهلي "ط . 350 6
( )3ينعر النوويط "روضة ال الب "ط 416 3ط ابن امرط "ملفة اةتاج"ط . 315 4
( )4ينعر ابن ملدامةط "املوّن"ط 350 6ط املرداويط "اإلرصاب"ط . 339 11
( )5أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقر والونذط برملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
( )6العلماه متفقوش ال صحة العقد ن مس لة املصراخ؛ ألش الن  ر يب لهط و ُا جع له األ اعيار.
ينعر ابن املنررط "اإلمجاع"ط 92ط ىي بن حممد بن بوخ" .اإلقصار ان معاين الصحار" .ملقيأل قؤاد
ابداملنعذ ألد (.دار الوّن)ط 289 1ط ابن ابدالممط "التمييد"ط 205 18ط الشوةاينط "ري األوّار"ط
. 275 5
( )7سمل اينفية ومن واققيذ دلي اهميور را من وجوا ةاوخط ليب املقاذ نا إليراد ا و لتفصي القول قيياط
ووكن الرجوع لييا ن ابن اابدينط "رد اةتار"ط 96 4ط ال حاويط "فرر معاين ا ر"ط 19 4ط
السرخسيط "املبسوط"ط 38 13ط ابن امرط "قتآل الباري"ط . 459 4
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الوج ووه األول أش اي ووديث مع ووارض لقول ووه تع ووان
ﲵﲶ ﱠ()1ط قوواهااه قيووه خمووال للقيوواس الصووحيآلط و ووو أش ضووماش العوودواش يكوووش مووا يفملاو أو القيمووةط
والتمر الوارد ن ايديث ليب منيما(.)2
وأجيب روه مون ضوماش املتلفواذ العقوويفذط ولوو سولذ دخولوه ملو العمووذ قالصواع ماو ؛
ألره اوض املتل ط وجعله خمصوصا يفلتمر دقعا للنااعط ولو سولذ اودذ صودق املاو اليوه قعمووذ ا يوة
خمصص زرا ايديث؛ ألره مشيورط و و صاحل لتيصيص العموماذ القرآرية(.)3
الوجه الااين ا ض راب ن منت ايوديثط ققوالوا ذةور التمور قيوه اترخط والقموآل أخورىط واللونب
لاةط وااتمم الصاع اترخط واملا أو املال أخرى(.)4
يع به الصحيآل.
وأجيب ش ال رق الصحيحة اختجب قيياط والضعي
مل ووال اع ووايب "اي وديث ذا ص ووآل وبب و ا وون رس ووول هللا ط قل وويب س التس ووليذ ل ووه()5ط وة و
اديث أص برأسهط ومعتمم ئكمه ن رفسهط قوج جيووز أش يعورتض اليوه بسوائر األصوول امليالفوةط أو
يتوررع ن ب الوه بعوودذ النعوو لوهط ومللووة األفوباا ن رواوهط واألصوول ُوا صوارذ أصووو ويه الشوريعة
زاط وليب ترك ايديث بسائر األصولط ون من ترةيا له"(.)6
الوودلي الاوواين القيوواس الو موون وودع ن البيووعط قعو نون انبو ِّود ا سِّ بنو ِّون اموور ر ِّضووي ا س انويمووا أ سش
ووعط قوقووال «ِّذا يفيو نعو قوقو ن ِّخجبووة»()7ط أي غو و
رجووج ذةوور لِّلنسوِّ ِّ ط أروسوه نوودع ِّن البويو ِّ
ِّخداع.
و وورا يقتضووي أش األص و سووجمة العقوود م ون الو و واع وداعط والت ةيوود ال و وجوووب الصوودق
واألمارووة والنصووآل ن املعاملووةط وأش ِّ
اإلسووجذ يبوويآل اعديعووة و يقوور بيعيوواط ق و ذا ملقووأل وجووود التوريوور
ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

( )1سورخ النح من ا ية (. )126
( )2ينعر السرخسيط "املبسوط"ط 39 13ط ابن اابدينط "رد اةتار"ط . 149 4
( )3ينعر الشوةاينط "ري األوّار"ط . 275 5
( )4ينعر را الوجه واهواب اليه ابن امرط "قتآل الباري"ط 459 4ط الشوةاينط "ري األوّار"ط .275 5
( )5واديث املصراا ملال قيه ابن ابد المم " را ايديث جممع ال صحتهط واات من ر أيخر به فياه
اقيقة ابا".
( )6لد بن حممد بن برا يذ اع ايبط "معار السنن فرر سنن أيب داود"(.ط1ط الب امل بعة العلميةط
 1351و)ط . 724 3
( )7أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب ما يكرا من اعداع ن البيعط برملذ ()2117ط
ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب من دع ن البيع برملذ (.)1533
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واعداع بب األ الفسخ للمورر به(.)1
الدلي الاالث العمو بقااودخ الضورر يواالط واملوورر بوه ن أغلوب األاووال متضوررط والشورع
يقر الضررط قتمب زالتهط و زالته نا تكوش بتمك املورر به من قسخ العقد واسرتداد ماله(.)2
الدلي الرابع ل فرط الرضا؛ ألش اقد املعاهة را ال ال أساس سجمته لوا يوؤبر اليوهط
و يووور مووا يووؤبر اليووه قيمووا بعوود موون التوريوور واعووداع منوواب للرضوواط ويفلتووايل ق و ش للعاملوود الووري اخت و
الرضا من جاربه األ املضي ن العقد أو قسيه؛ لياب رضاا يفلعقد من جديد(.)3
أدلة القول الااين القائل بلاوذ العقدط وادذ ببوذ اعيار.
 )1ملول هللا تعان ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ(.)4
قالعقد ذا ر يقع زما ر يتحقأل وجوب الوقاه به.
ووعط قوقوال «ِّذا
 )2ا نن انب ِّد ا سِّ بن ِّن امر ر ِّضي ا س انويما أ سش رجج ذةر لِّلنسِّ ِّ ط أرسوه نودع ِّن البوي ِّ
يفيو نع و قوق و ن ِّخجب ووة»()5ط واي ووديث ص وريآل ن أش الن و  أم وور م وون وودع ش يش وورتط أ
خداعط و را يدل ال ادذ ببوذ اعيار يفعديعة ذا افرتّه(.)6
رووه ملض ووية ا و ط ق ووج م و ال و العموووذط و ُ ووا ووتج ب ووه ن اووأل م وون ةوواش بص ووفة
ور وومل
صااب القصة(.)7
 )3أش العقد ملد استو أرةاروه وفوروّهط و يوؤبر قيوه الوو والتوريور واعوداع؛ ألهنوا و ش ةارو حمرموة
ن ذا ا أهنا تتعلأل براذ العقد و ُا مر خارج انه(.)8
ش بب وووذ ص ووحة العق وود بتم وواذ أرةار ووه وف ووروّه يس ووتلاذ رف ووي اعي ووار للمو وورر ب ووهط
وين ووامل
( )1ينعر ااماش بن الي بن حممن الايلعيط "تبي ايقائأل فرر ةنا الدملائأل"( .ط1ط القا رخ امل بعة الكممى
األموية  -بو قط  1313و)ط 31 4ط أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 465
( )2ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" 464ط زيداشط "املدخ لدراسة الشريعة اإلسجمية" 358ط الاايليط
"القوااد الفقيية وت بيقا ا ن املرا ب األربعة"ط . 211 1
( )3ينعر القنوجيط "الروضة الندية"ط 116 2ط الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" . 415
( )4ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 463
( )5تقدذ رجيه ن الصفحة السابقة.
( )6ينعر التيارويط " اجه السنن"ط . 189 14
( )7ينعر اع ايبط "معار السنن"ط 766 3ط ابن العريبط "اارضة األاوذي"ط . 8 6
( )8ينعر ابن اابماذط "فرر قتآل القدير"ط . 240 5
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لابوذ اعيار دلة أخرى صحيحة وصر ة ةما تقدذ(.)1
 )4األص أش اقود املعاهوة مون العقوود الجزموةط و ورا العقوود جيوب أش تصواش اون الفسوخ موا أمكون؛
ألره لو أبيآل لك متضورر قييوا أش يفسوخ العقود لتااااو ملو وا امللاموةط ولقو مون اارتاميوا انود
الناسط ولكار التشار والتنازع ن لاوميا املشروع(.)2
 )5أش املووورر بووه مووا أش يكوووش ااملووا يفلتوريوور ومل و العقوود أو ط ق و ش ةوواش ااملووا بووه ايندوور يكوووش ملوود
أملوودذ ال و العقوود ال و بينووة وبرضووا اتذط و ش ةوواش غووو اووار بووه قيكوووش مقص ورا ن اووأل رفسووهط
قيتحمو و تبع ووة تقص وووا؛ ألر ووه ةو وواش وكن ووه أش يعل ووذ يفلتوري وورط وأ يتس وورعط وأش يتبو و ملبو و بو وراذ
العقد(.)3
ووكن أش ينامل را القول وأدلته مجا من وجوا
أ /أش مووا ذةوورا أصووحاب وورا القووول موون األدلووة اموموواذ ن مقابلووة الوونص الصووحيآل الصوريآلط
امليصووص ابوواط الووري ياب و اعيووار للمووورر بووهط و ووو ملووول النسوِّ ِّ  « تصو ُّوروا ِّ
اإلبِّو والووونذط قمو ِّون
ابنوتاايا بو نعد قِّرسه ِّال نِّو النسعرين ِّن بو نعد أ نش نتلِّبويا ِّ نش فاه أ نمسكط وِّ نش فاه رسد ا وصاع متنر» (.)4
ب /أش ن القووول إبمضوواه العقوود الووري بووّن ال و التوريوور والتضوولي والو و والتوودليب بب وواذ
للحأل ب رق حمرمة وغو مشرواةط و را يتنا مع مقصود الشارع ايكيذ ن التعوامجذ والعقوودط ون
اف ايقوق وصيارتيا.
ج /أش ن القووول بلوواوذ العقوود لمووا بينووا للمووورر بووه وضووررا اليووهط و لاامووه الووا يرضووااط و وورا
يعارض الاواب الشرايةط ق ش رقع العلذ ان املعلوذط والضرر ان املتضرر أص من أصول الشريعة.
د /أش قيووه ّمااووا أل و الشوور وا اتيووال ن التمووادي ن الباّ و ط واسووتوجل النوواسط و قسوواد
ايا ذ.
أدلة القول الاالث القائل بب جش العقد.
الدلي األول ل فرط الرضا؛ ألش التورير يؤبر الو الرضوا؛ ذ لوو ا ملوا أملودذ املوريض الو
التعاملدط واألص أش العقود تكوش صوحيحة يفلرتاضوي؛ لقوول هللا سبح و و و و و و و و و و و و و و وواره تعوان ﱡﱙ
( )1ينعر السلميط "الو وأبرا ن العقود" . 718
( )2ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" 463ط فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" . 590
( )3ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 463
( )4أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقور والوونذط بورملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨﱠ()1ط
ون التورير يفملريض وخدااه بوسائ مضللة لله ال الرضا الا ر يكن لوض به لو ر دع(.)2
ش الرضووا فوورط للصووحةط ق و ذا ارعوودذ رضووا العاملوود بعوود المووه يفلتوريوور قلووه
ووكوون أش ينووامل
ايأل ن قسخ العقد؛ ق ش خو قاختار ققد بب رضاا الكام يفلعقد من جديد.
الوودلي الاوواين األص و أش م لووأل النيووي يقتضووي الفسوواد()3ط وملوود جوواهذ النصوووص صوور ة ن
النيي ان التورير واعداع والو والتدليبط قمن أرش اقدا زرا الوسائ اةرمة قالعقد قاسد.
ش العقوود ال رةارووه وفووروّهط والنيووي الووارد ر يكوون متوجيووا لووراذ العقوود
ووكوون أش ينووامل
و ُووا ألموور خووارج انووهط قووج يووؤبر قيووهط والقااوودخ الفقييووة أش النيووي مووىت ةوواش ملعووو ن غووو املنيووي انووه
قج يكوش مفسدا (.)4
الرتجيح:
لع و و أاو وودل األمل و ووال -وهللا أالو ووذ -و ووو الق ووول األولط الو ووري ملو ووال أصو ووحابه ش العقو وود يقو ووع
صووحيحاط لكنووه يكوووش زمووا موون جيووة امل وريض املووورر بووهط قياب و لووه اعيووار ب و مضوواه العقوود أو
قس وويه واس وورتداد اق ووهط م لق ووا؛ وذل ووك لص ووحة ا ووديث املص ووراخ الو ووارد قي ووهط ولاب وووذ د لت ووه ال و و
املقصووودط وألرووه مقتضو العوودلط واملواقووأل لقوااوود الشوريعة القاضووية بتحصووي املصوواحل وتقليو املفاسوودط
و ووو األرقووأل يفلنوواسط وألش املووورر بووه معوورورط ألش التوريوور الواملووع اليووه ةوواش رتيمووة للتضوولي والو و ط
ويفلتووايل قو ش الشوريعة ر تب و العقوودط ور تلوواذ بووه املووورر بووهط و ُووا جعلو لووه ايو سأل ن أش تووارط قيقبو
العقد وجييااط أو يرقضه ويب له.
وبناه اليوهط ق روه ذا ةواش توريور املموارس الصوحي أو املتوواّئ معوه يفملوريض متقودما الو العقود
أو بعدا لكن املريض ر يدخ ن أي جوراه ّو ط قوج أبور للتوريور الفوردا الو العقود؛ لعودذ تسوببه ن
ضرر.
أما ذا فرع املريض املوسرر به ن تنفير ما وِّجه به بعد براذ العقدط وترتسوب الو التوريور ن ورا
ايالووة ضوورر ال و املووورر بووهط ق و ش اقوود املعاهووة ن أصووله صووحيآلط بنوواه ال و مووا ر سجحتووه موون أمل ووال
( )1سورخ النساه من ا ية (.)29
( )2ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" . 415
( )3ينعر الارةشيط "املناور"ط 314 3ط الممةتط "ملوااد الفقه" 281ط حممد صدملي البورروط "موسواة القوااد
الفقيية"( .ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط 1424و)ط . 685 10
( )4ينعر السرخسيط "املبسوط"ط 88 2ط البورروط "موسواة القوااد الفقيية"ط . 1263 11
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الفقياهط لكن من يفب رقع العلذ و زالة الضرر ققد جعل الشريعة اإلسجمية للموريض املتضورر ايوأل
ن أش وضي ن العقد أو يفسيه ويسرتد اقه.
ون ة و األا ووال ق و ش مسوواهلة املمووارس الصووحي أو املت وواّئ معووه اوون ةربووه وتضووليله واجووب
ف وورااط ويعت وومم مس وودو ا وون امل ووه مس ووؤولية أتديبي ووةط ويس ووتحأل الت دي ووب والتعاي وور؛ مليالفت ووه ألص ووول
الشريعةط وللقوااد الصحيةط وإلخجله خجملياذ املينة ال بية الشريفةط ةما سي و.
الفرع الثالث :مُسا َءلة املمارس الصحي الغارّ.
الواجووب الو املمووارس الصووحي أش يستشووعر فوورب املينووة ال بيووةط ويلتوواذ خجمليا ووا السوواميةط
ويووؤدي واجباتووه حنووو مرض وااط ق و ذا ابتعوود اوون السوولوك السوووي ملينووة ال ووبط وببت و خيارتووه وغشووهط
ص وودا التوري وور واع ووداع يفملو وريض م وون أجو و مص وولحته اعاص ووةط ق ر ووه يك وووش آمث ووا
وتعم وودا الك ووربط ومل ن
يفرتكاب ووه اةع ووورط وجت ووب مس وواهلته ا وون توري وورا يفملو وريض؛ ال ووا ق ووأل الع وودلط و فو و اق وووق املو وريض
املتض ووررط ب و ويعت وومم مس وودو ا وون امل ووهط مس ووؤولية أتديبي ووةط أو جنائي ووة()1؛ لتعم وودا التوري وور والك وورب
والتضلي واعداعط وإلخجله خجملياذ املينة ال بيةط وخمالفته للقوااد الصحية(.)2
وملود تنبيو ايكوموواذ واابيدوواذ الصوحية قسوون موون األرعمووة والعقوويفذ والوراموواذ مووا يووردع
الوارينط و د من لارسة التورير ن را ا الط و ف ال الناس أرواايذ وأمواابذ(.)3
( )1املسؤولية ال بيةط ي ما يرتتب ال ام املمارس الصحي من تعويض أو اقابط وابا ملسماش
األول املسوؤولية املدريوة أو املينيوة وأساسويا وجوود خ و ط ينوتج انوه وملووع الضوررط و اوممخ قييوا يفلقصوود واإلدراك
وا ختيارط وليب مقصودي نا را املسؤولية.
الااين املسؤولية اهنائية ويكووش ال بيوب حموج ابوا ذا أتو بفعو خموال ملقتضو األاوراب ال بيوةط واألصوول الفنيوة
واملينيووة املتعووارب الييووا انوود أ و ا ختصوواصط وتقووع ال و اإلرسوواش املكل و امليتووار املتعموود املوودرك ر
جروتووه ورتا ئميوواط ومنيووا املسووؤولية الت ديبيووة أو األخجمليووة ووي مسووائلة ال بيووب اوون خجلووه خووجق املينووة
وآدازا من الصدق واإلخجص والنصآل للمريض وحنو ا.
ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  300ط البارط "مسؤولية ال بيب ب الفقه والقواروش" 97ط ابودهللا بون
س و ووار الوام و ووديط "مس و ووؤولية ال بي و ووب امليني و ووة دراس و ووة أتص و وويلية مقارر و ووة بو و و الش و و وريعة اإلس و ووجمية والق و و ووار
املعاصرخ"(.ط1ط جدخ دار األردلب اعضراه ط ط1ط  1418و) . 34
( )2ينعر ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط 243 2ط ابن القيذط "زاد املعاد ن دي خو العباد"(.ط27ط بووذ
مؤسسووة الرسووالةط  1415و و)ط 127 4ط الشوونقي يط "أاكوواذ اهرااووة ال بيووة" 352ط املبوواركط "املس ووؤولية
ال بية" . 325
( )3تقدذ ذةر بعض األرعمة الصادرخ زرا الش ش ن ص21ط . 22
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وموون ذلووك مووا جوواه ن املووادخ اياديووة والاجب و موون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط
ورص وويا " م ووع ا وودذ اإلخ ووجل اك وواذ املس ووؤولية اهاائي ووة أو املدري ووةط يك وووش املم ووارس الص ووحي حم ووج
للمسوواهلة الت ديبيووة ذا أخ و اوود واجباتووه املنصوووص الييووا ن النعوواذط أو خووال أصووول مينتووهط أو
ةاش ن تصرقه ما يعد خروجا ال مقتضياذ مينته وآدازا".
ووكن أش يستدل ال را ايكذ دلة ةاوخط رقلية واقليةط ومنيا
 )1ام ووج يفألصو و املق وورر ن الشو وريعة اإلس ووجميةط و ووو مؤاخ وورخ اه وواين بعمل ووه املتعم وود ال ووري ارم ووه
الشو و و و و و و و و ووارعط مل و و و و و و و و و ووال هللا تع و و و و و و و و و ووان ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﱠ()1ط واملمارس الصحي ن را ايالة متعمد للكرب وا اتيالط وملاصد مليالفوة القوااود
ال بيوة واألصوول الفنيوة املتعوارب الييوواط قشو ره فو ش غووا يكوووش حموج للمسواهلة وللعقوبوة الدريويووة
واألخروية(.)2
 )2أش التوريوور ن ا ووال ال و يعتوومم جروووة توجووب املسوواهلة والعقوواب؛ لتضوومنه خيارووة املينووةط وارتيوواك
اقوق اإلرساريةط والقيذ األخجمليةط ذاذ اع ورخ ا جتمااية(.)3
 )3أش مسوواهلة الوووار ن ا ووال ال و أصوويج ةوواش أو وسووي اط ج وااه تعموودا اعووداع والتوريوورط و خجلووه
صول مينة ال ب وأخجملياتهط قأل املصلحة العامةط ويدقع املفاسد ان ا تمع(.)4
الفرع الرابع :ضمان ما نتج عن التغرير.
ومن آ ر التورير يفملريض ذا يقه ضرر بسبب تورير املمارس الصحي ضماش رتيمة التوريرط
وأملصد برلك "ا لتااذ بتعويض الوو اما يقه من تل املالط أو ضياع املناقعط أو ان الضرر
اهائي أو الكليط اياده يفلنفب اإلرسارية"(.)5
ق ذا ترتب ال تورير املمارس الصحي يفملريض ضرر ن رفسه أو ماله؛ ةتل اضوط أو
قواذ منفعتهط أو جك املريضط أو وملواه ن التااماذ مالية ر تكن لتلامه لو التورير بهط وحنو
ذلك؛ قي يضمن رتيمة ذلك التورير أذ ذ
للم وواب اوون وورا الس وؤال سوون بنووا أش حنوورر حم و الن وااع ن املس و لةط ببيوواش م وواّن ا تفوواق
( )1سورخ األاااب من ا ية (.)5
( )2ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  309وما بعد اط املباركط "املسؤولية ال بية" . 223
( )3ينعر السلميط "الو وأبرا ن العقود" . 761
( )4ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  309وما بعد اط املباركط "املسؤولية ال بية" . 233
( )5الاايليط "رعرية الضماش و أاكاذ املسؤولية املدرية واهنائية ن الفقه اإلسجمي" . 22
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وا ختجب قيياط ق ملول
أو أمجووع العلموواه الو وجوووب الضووماش الو الوووار املبافوور للمعاهووة ذا ملقووأل وملوووع الضووررط
وببو التوريوور وا اتيووال اليووه إباوودى وسووائ اإلببوواذ املعروقووةط وأرووه يضوومن مووا رووتج اوون املووه موون
ضررط ويتحم تبِّعتهط وما أرفقه املوسرر به ال اإلجراه ال الري ةاش استمابة للتورير الري موورس
اليووه؛ ألش الوووار و ووو املمووارس الصووحي أو املت وواّئ معووهط أو الوسوويط ن اووال يولووب قييووا الصوودق
والنصووآل واألمارووة وا ّمدن واش للمووورر بووه؛ وألرووه أيضووا متعوود اقيقووةط ولوجووود العوووض املووايل ن وورا
املعاملة(.)1
يؤيوود وورا ملووول اإلموواذ اع ووايب " أالووذ خجقووا ن املعووا ذا تعوودىط قتل و امل وريضط ةوواش
ضامنا"(.)2
ومل ووول اب وون رف وود ايفي وود " و خ ووجب أر ووه ذا ر يك وون ِّم وون أ و و ال ووب أر ووه يض وومن؛ ألر ووه
متعد"(.)3
واكو ابوون القوويذ اإلمجوواع أيضووا الو جيوواب الضووماش الو ال بيووب اها و ؛ لتوريوورا يفملوريضط
ققال " ق ذا تعاّ الذ ال ب وامله ور يتقدذ له به معرقةط ققود موذ جبيلوه الو توجب األرفوبط
وأملوودذ يفلتيووور الو مووا ر يعلمووهط قيكوووش ملوود غوورر يفلعليو ط قيلامووه الضووماش لوورلك ط و وورا مجوواع موون
أ العلذ "(.)4
ريووا قيمووا ذا ةوواش الوووار متسووببا ن الضوورر ال و حنووو يضوواب ليووهط ة و ش يكوووش املووورر بووه ن
اووال يولووب ال و نووه صوودق الوووارط و وورا ووو األص و ن ا ووال ال و ط ق و ش امل وريض ُووا ذ ووب ن
ال بيب وتعاملد معه لاقته ن أمارته ورصحهط ققد اختل الفقياه ن را الصورخ ال ملول
الق و ووول األول اتف و ووأل الفقي و وواه م و وون اينفي و ووةط واملالكي و ووةط والش و وواقعيةط واينابل و ووةط ال و و وج و وووب
التضو ووم ؛ قيو ووذ يو وورةروش أش التوريو وور سو ووبب مو وون أسو ووباب الضو ووماشط و ش اختلف و ووا ن بعو ووض صو وووراط
وفووروّه()5ط وزوورا القووول صوودر مل ورار جممووع الفقووه اإلسووجمي بوجوووب الضووماش ال و ال بي وب ذا وملووع
( )1ينعوور السرخسوويط "املبسوووط"ط 32 26ط الع وودويط "اافووية العوودوي"ط 26 7ط الو واايلط "الوس وويط"ط 4
191ط ابن ملدامة "املوّن"ط 354 7ط ابن رجب "القوااد" 232ط ابن ااذط "اةل "ط . 208 11
( )2اع ايبط "معار السنن" . 39 4
( )3حممد بن ألد ابن رفدط "بداية ا تيد وهناية املقتصد" (.القا رخ دار ايديثط  1425و)ط . 200 4
( )4ابن القيذط "زاد املعاد"ط . 127 4
( )5ينع و وور السرخس و وويط "املبس و وووط"ط 32 26ط الكاس و وواينط "ب و وودائع الص و وونائع"ط 34 9ط الع و وودويط "ااف و ووية =
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ضرر ال املريض ن مخب اا ذط واد منيا ذا غرر يفملريض (.)1
القووول الاوواين وذ ووب ليووه اإلموواذ ابوون اوواذ العووا ريط ايووث ملووال بعوودذ وجوووب الضووماش الو
الوار املتسبب م لقا.
وامته ن ذلك أره ر يبافر اإلتجبط ور يوملع الضرر الو املوورر بوهط ور يكر وه اليوهط و ُوا
املورر به و من أيأل الضرر بنفسه خمتارا(.)2
ش افواه الووار موون تبِّعوة املوهط واودذ القووول يفلضوماش ينوان العودل الووري
ووكون أش ينوامل
ج وواهذ ب ووه الش وريعة اإلس ووجميةط وجيع و م وون وورا الق ووول اص ووارة وورم ط قي و منوشط ويتمو ورأوش ال و
التعوودي ال و األرفووب واألم ووالط وا اتيوال ال و النوواسط وأة و أم وواابذ يفل وورق غووو املشوورواةط و وورا
خمال لقوااد الشريعة ومقاصد ا.
وملد استدل القائلوش بوجوب التضم دلة أبرز ا
أو او نون ا نمو ِّورو بنو ِّون فووعنيبط او نون أبِّيو ِّوهط او نون جو ِّوداِّط أ سش رسووول ا سِّ  ملووال «مو نون ت بسووبط و
بط قويو ض ِّامن»(.)3
يو نعلذ ِّمنه ِّّ ٌّ
قيورا ايوديث يوودل بلفعوه الو أش مووا يرتتوب الو امو مون سون ال ووب مون تلو رفووب
أو اضوووط أو مووا أخوورا موون املووال ن مقابلووة تلووك الصوونااة الووت سوونياط قيووو ضووامن لووهط ومووردود
الو و يفذل ووهط ألر ووه ر يبرل ووه بتوري وورا و ييام ووه أر ووه س وون و ووو س وونط قي وودخ ن دائ وورخ الوو و
واعداع.
واي ووديث و ش ة وواش رص ووا ن جي وواب الض ووماش الو و ال بي ووب اها و و ط أش الفقي وواه اات وومموا
= الع وودوي"ط 26 7ط العب وودريط "الت وواج واإلةلي و و " 555 7ط الو و واايلط "الوس وويط"ط 191 4ط اب وون ملدام ووةط
"املوّن"ط 354 7ط ابن رجبط "القوااد" 232ط البورروط "موسوواة القوااود الفقييوة"ط 271 6ط اعلو ط
"ملاادخ الوار ضامن" 131ط اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي" .150
( )1ينعوور جممووع الفقووه اإلسووجمي الوودويلط "مسووقط الودورخ اعامسووة اشوورخ"ط اسوورتجع ط بتوواريخ  14و  19اةوورذ
 1425وط املواقأل ( 11 – 6مارس) 2004ذ.
( )2ينعر ابن ااذ "اةل "ط . 208 11
( )3أخرجه أبو داودط "سنن أيب داود"ط ن ةتاب الدايذط يفب قويمن ت بوب بووو الوذ ق انو ط بورملذ ()4586
واللف و لووهط والنسووائيط "سوونن النسووائي" ن ةتوواب القسووامةط يفب صووفة فووبه العموودط ب ورملذ ()4830ط وابوون
ماجووةط "سوونن ابوون ماجووة" ن ةتوواب ال ووبط يفب موون ت بووب ور يعلووذ منووه ّووبط ب ورملذ ( )3466وصووححه
اياةذ ن "املستدرك" وواققه الر 212 4ط واسنه األلباين ن "صحيآل سنن ابن ماجة"ط .257 2
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أصووج ن تضووم ال بيووب مووىت ارتكووب موجبووا موون موجبوواذ الضموواشط ةالعموود واع و واهي و وغووو
ذلك(.)1
ريووا اوون ابوون ابوواس رضووي هللا انيمووا ملووال ملووال رسووول هللا  « ضوورر و ِّض وورار»()2ط
والتورير ُا جع سببا للضماش دقعا للضرر؛ ألش الضرر الواملع الو املوورور ةواش بسوبب توريور الووارط
ورقع الضرر يكوش بضماش رتيمة التوريرط قيتحم الوار رتيمة توريرا(.)3
لاووا ملااوودخ الوووار ضووامن()4ط وملااوودخ ة و غووار لوواذ املووورور بسووببه غوورذ رجووع بووه اليووه()5ط
ومعناةا أره أل للمورر به أش يرجع ال الوار الا غراط وأش يتحم رتيمة ما تسبب قيه توريرا(.)6
رابعا أش تجب املتسبب ة تجب املبافر ن أص الضماش؛ ألره وايالة را معتدط ومتعمد
للضررط قمن تسبب ن تجب مال فيص أو توروه قعليه ضماش ما غرمهط ةما يضمن ما أتلفه؛
ذ غايته أره تجب بسبب(.)7
يقول ابن اابدين "األص أش النمتسبِّب ضامن ذا ةاش متعدايط و قج يضمنط و ِّ
املبافر
يضمن م لقا "(.)8
خامسوا أش العودل يقتضوي أش مون تسوبب ن توجبط أو وجكط أو ضوررط ق روه يضومن؛ ألرووه
املتسووبب ن ذلووكط والعوودل نووا متك و املووورور موون الرجوووع الووا غرمووه ال و موون غ وسرا؛ ألش غ نرمووه ةوواش
بسبب غرورا(.)9
سادسا أش املصلحة العاموة تقتضوي بتضوم ال بيوب الووار؛ ألش افواؤا مون املسوؤولية يعورض
أروار الناس للي رط وجيلب املفاسد ال ا تمع(.)10
( )1ينعر وليد العوجاشط "ضماش ال بيب ن الشريعة اإلسجمية والقاروش" . 22
( )2تقدذ رجيه ص 20من را البحث.
( )3ينعر السرخسيط "املبسوط"ط . 133 7
( )4ولن أورد را القاادخ بنصيا ابن تيمية "الفتاوى الكممى"ط 379 4ط ووردذ زرا املعو ن السرخسيط
"املبسوط"ط ن أةار من موّن  35 26و . 37
( )5الشاقعيط "األذ"ط . 252 6
( )6ينعر اعل ط "ملاادخ الوار ضامن" . 114
( )7ينعر ابن القيذط " اجذ املوملع "ط 267 3ط البورروط "موسواة القوااد الفقيية"ط . 92 1
( )8ابن اابدينط "رد اةتار"ط . 602 6
( )9ينعر ابن القيذط " اجذ املوملع "ط . 267 3
( )10ينعر املباركط "املسؤولية ال بية" . 233
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مسألة :على من جيب الرجوع أو الضمان.
رجح آرفا ببوذ اعيار للموورر بوهط وأش لوه اوأل الورد ش أمكونط أو الضوماش ن اوال التلو
أو ااب ووجكط أو اإلرف وواق امل ووايلط أو تض وورر اهس وودط لك وون الس و وؤال ال و و م وون يرج ووعذ وم وون امل ال ووب
يفلضماشذ
ايكووذ نووا تل و يفخووتجب ايووالط ق و ش ةوواش التوريوور اياص و وملووع ب و ّوورق ةووا املمووارس
الصحي واملريضط أو مون ّورب لوث و وو الوسويط قوردا ةواش أو فورةة أو غوو ذلوك موع الوذ وتواّوؤ
املمارس الصحيط قاألمر ن را ايالة واضآلط قوجوع الو املموارس الصوحي يفلورد أو الضوماشط و ش
اما ان الرجوع ال أادةا أو ر يتمكن منه قوجع ال من وجدا منيما.
و ش ةوواش الوووار ووو الوسوويط واوودا ةصووااب اإلاووجش والداايووة للمنووتج ال و ط وبوودوش الووذ
وتواّووؤ موون املمووارس الصووحيط قللمووورر بووه الرجوووع اليووهط ويضوومن مووا تسووبب قيووه موون ضوورر؛ واألموور
متصووور ن وورا ايالووة خاصووة ن زمننووا وورا الووري أصووبآل للمنتم و ن مينووة الداايووة واإلاووجش موون
أقوراد وفوورةاذ القوودرخ الو غوراه النوواس وجورزذ و رخ رغبووا ذ ب وورق وأسوواليب ةاوووخ؛ زوودب ةسووب
بقة املتعامل ط والرتويج ألرفسيذ(.)1
املطلب الثالث :العقوبة الشرعية للممارس الصحي الغارّ.
بين و قيمووا سووبأل أش املمووارس الصووحي الوووارط الووري تعموود اإلض ورار يفمل وريض املووورر بووهط يعتوومم
مسوودو اوون املووه مسووؤولية أتديبيووةط أو جنائيووةط يفإلضوواقة ن مووا وجووب اليووه موون الضووماشط وذلووك
ئسب تضرر املريض من ادمهط وذلك ال النحو ا و
أو ش ر يلحووأل امل وريض ضوورر و تل و مووال أو ووجك رفووب أو اضووو أو منفعووة ق و ش الوووار
يس ووتحأل العقوب ووة ن ال وودريا وا خ وورخط قيو و مث رتكاب ووه اةع ووور الش ووراي؛ الك وورب وا اتي ووال والو و و
واعداع.
ويسووتحأل العقوبووة الدريويووة الووت يقرر ووا ايوواةذ أو موون يقوووذ مقامووهط و ووأل لووويل األموور أش يووؤدب
الوار ويعاملبه يفلعقوبة الت يرا ا مناسبةط من يفب التعاير والسياسة الشراية؛ لتعمودا التوريور والكورب
واعووداعط ال و وجووه يتضوومن ا سووتيفاب ئرمووة أجسوواد النوواس وأرواايووذ ط األموور الووري يوجووب معاملبووة
( )1ينعر ابن يذط "األفباا والنعائر" 215ط مالك بن أرب" .املدورة الكممى"( .ط1ط دار الكتب العلميةط
 1415و )ط 370 3ط ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ" 203 2ط البيووط "ةشاب القناع"ط 212 3ط
السلميط "الو وأبرا ن العقود"  720و . 725
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صوواابه الووا يرداووه اوون الرجوووع ن غ و النوواس وزجوور غوووا لوون تسووول لووه رفسووه اإلملووداذ ال و ما و قعلووهط
وإلخجله خجملياذ املينة ال بيةط وخمالفته للقوااد الصحية(.)1
وملد أمجع العلماه ال أش ال بيب اها و ؛ يؤاخور ال دوهط ويعاملوب اقوبوة راداوةط ويضومن موا
جنو يوودا؛ ألرووه اداو ال ووبط وغوورر يفملوريضط وقعو قعووج حمرمووا غووو مو ذوش لووه قيووهط قيكوووش متعووداي
بفعله(.)2
ملال ابنن ر نفود "ِّلسوا خوجب قيوه أش الواجوب الو مون غو أخواا املسولذط أو غوسراط أو دلسوب
بعيب أش يؤسدب الو ذلوك  ...لِّيوتونوا النواس اون ارمواذ هللا...ط وتعايور املودلِّب حمو اتفواق بو
الفقياهط ةك معصية اد قييا و ةفارخ"(.)3
وألش أتديووب املمووارس الصووحي الوووار قووأل مصوولحة اامووةط قيووو مووي املرضو ط وونووع األّبوواه
م وون التع وودي ال و أجس وواد الن وواسط والتم وورؤ ال و أب وداهنذ وأم وواابذط والتم ووادي ن خمالف ووا ذط وملقي ووأل
رغبا ذ غو املشرواة(.)4
والعقويفذ التعايرية الت أل لويل األمر أش يوملعيا يفلووار ةاووخ ومتنواوةط ومنيوا اقوبوة اهلودط
والورامة املاليةط وايببط والتشويوط وسوحب رخصوة مااولوة املينوةط أو موا يسوم انود الفقيواه يفيمور
ال ال بيب اها للمصلحة العامةط قفي جملة األاكاذ العدلية ما رصوه " الضورر اعواص يكووش
ما الضرر العاذط بو دوروهط قيودقع الضورر العواذ بوه؛ قمنوع ال بيوب اها و ط واملفوت املواجنط واملكواري
املفلب من مااولة صنااتيذ ضرر ابذط أره خاص زذط ولكن لوو ترةووا وفو هنذ صو مون موااولتيذ
صنااتيذ ضرر ااذ ة جك ةاو من الناس جبي ال بيب"(.)5
ويرجووع ن ملديوود جوونب التعايوور ومقوودارا ن رعوور ايوواةذط و وورا تلو يفخووتجب روووع اهروووة
ومجبسا اط واختجب أاوال الناس وأمصار ذ وأاصوار ذ؛ ةموا ملوال اإلمواذ القوران " والتعايور تلو
ب تعاير ن بلد يكوش ةراما ن بلد آخر"(.)6
يفختجب األاصوار واألمصارط قر س
( )1ينعر ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط 243 2ط ابن القيذط "زاد املعاد"ط 127 4ط الشنقي يط "أاكاذ
اهرااة ال بية" 352ط املباركط "املسؤولية ال بية" . 325
( )2ولن اك اإلمجاع ال را املس لة ابن رفد "بداية ا تيد"ط200 4ط وابن القيذ "زاد املعاد"ط. 4 127
( )3اي ابط "موا ب اهلي "ط . 449 4
( )4ينعر املباركط "املسؤولية ال بية للمبارك" . 327
( )5ايدرط "درر ايكاذ "ط املادخ رملذ ()26ط وينعر ابن يذط "األفباا والنعائر" . 87
( )6ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط . 291 2
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ريووا ذا تسووبب توريوورا ن اإلض ورار يفمل وريض ق و ش الوووار ايندوور يكوووش مرتكبووا هنايووة امديووة
توجووب اليووه القصوواص ذا اسووتكمل فووروط وجوووب القصوواص؛ لوجووود القصوود والعوودواش()1ط وجنايووة
ال بيب تل ان أرواع اهِّناايذ األخرىط ق ش ةارو جنايتوه امودا قحكميوا اكوذ العمودط و ش
ةار جنايته ِّفبه امدط قحكميا اكذ ِّفبه العمد.
ص الدسوملي ال وجووب القصواص الو ال بيوب املوداوي ذا ملصود ا اتوداهط ققوال "
وملد ر س
وأما لو ملصد ضررا ق ره يقتص منه "(.)2
ون اافية اعرفي الو خمتصور خليو " ش ال بيوب ذا زاد الو القودر امل لووب املو ذوش قيوه
توع ُّمدا ق ره يقتص منه بقدر ما زاد"(.)3
و را ايكذ الري رص اليه الفقياه يتفأل مع األص الشراي الري س
دل اليوه الكتواب العايواط
ايو و ووث يق و و ووول هللا تع و و ووان ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇﱠ(.)4
وملوود صوودر انوودس ن اململكووة العربيووة السووعودية اوودد موون التنعيموواذ والعقووويفذ والتش وريعاذ
اعاصوة المارسوة الوو والتوريور واعوداع ن ا وال ال و ط ولعو أةيوا رعواذ مااولوة امليون الصوحية()5ط
الووري ت وووي ال و اوودد موون العق ووويفذ املرتتبووة ال و املسووؤوليت اهاائيووة والت ديبيووة()6ط وملوود س ووبق
اإلفارخ ن بعضيا اند ايديث ان اجملة ال بيب يفملريضط وةرلك ن بياش اكذ التورير يفملريض.

( )1ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااوة ال بيوة" 329ط املبواركط "املسوؤولية ال بيوة" 151ط الواموديط "مسوؤولية
ال بيب املينية " . 77
( )2الدسومليط "اافية الدسوملي"ط . 355 4
( )3اعرفيط "فرر اعرفي" . 15 8
( )4سورخ البقرخ من ا ية (.)178
( )5رعاذ مااولة املين الصحية الصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ )59/واتريخ  1426/11/4و.
( )6ينعر ال سبي املاالط املواد ( )28و ( )29و ( )30من رعاذ مااولة املين الصحية.
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اخلـــــامتة
وبعد  ..ق ش أ ذ النتائج الت توصل لييا من خجل را البحث تتليص ن ا و
 )1أش دينن ووا اإلس ووجمي دي وون الع وودلط واملس وواواخ ن ايق وووق والواجب وواذط ورااي ووة ايق وووق اإلرس ووارية
وافعيا.
 )2اتف وواق األدل ووة الش ووراية النقلي ووةط والعقلي ووةط م ووع األرعم ووة الوض ووعية اةلي ووة والعاملي ووة الو و وج وووب
الصدق مع املريضط والنصيحة لهط ومراااخ مصلحته.
 )3أش لارسة التورير ن ا ال ال و يعتومم خياروة للموريضط وغشوا لل بيوب رفسوهط و سواهخ وتدريسوا
ملينة ال ب الشريفةط والعلماه متفقوش ال ملروه وجتروه.
 )4أش مسوواهلة املمووارس الصووحي الوووار أو املت وواّئ معووه اوون توريوورا واجووب فوورايط و قووأل مصوولحة
اامة.
 )5أرووه ذا تسووبب توريوور املمووارس الصووحي املتعموود ن اإلض ورار يفمل وريض ق ر وه يكوووش مرتكبووا هنايووة
امدية توجب اليه القصاص.
التوصيات:
 )1أش موضوع التورير ن ا وال ال و موضووع واسوع ومتمودد بتمودد صوورا وتنووع وسوائلهط و
ياال ئاجة ن دراساذ مقاررة ب الفقه واألرعمة.
 )2أش ال اياةذ أو من يقوذ مقاموه أش يتيور مون اإلجوراهاذ ويسون مون األرعموة موا ود مون
تفشي را املمارساذ الت تسيه ن مينة ال بط وتناع الاقة ب أقراد ا تمع.
واحلمد هلل رب العاملني،،،
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فهرس املصادر واملراجع
ابن القيذط حممد بن أيب بكر بون أيووب " .اوجذ املووملع اون رب العوامل " .ملقيوأل ّوه ابود الورؤوب
سعد( .القا رخ مكتبة الكلياذ األز ريةط  1388و).
ابن القيذط حممد بن أيب بكر بن أيوب " .ال رق ايكمية" (.مكتبة دار البياش).
ابون القوويذط حممود بوون أيب بكور بوون أيووب" .زاد املعوواد ن ودي خووو العبواد"(.ط27ط بووووذ مؤسسووة
الرسالةط  1415و).
ابون املنوررط أبووو بكور بوون بورا يذ" .اإلفوراب الو مورا ب العلموواه" .ملقيوأل صوووو ألود األرصوواري.
(ط1طاإلماراذ العربية املتحدخ مكتبة مكة الاقاقيةط  1425و).
اب وون املن ووررط حمم وود ب وون بو ورا يذ" .اإلمج وواع" .ملقي ووأل قو وؤاد اب ووداملنعذ أل وود(.ط1ط دار املس وولذ للنش وور
والتوزيعط  1425و).
ابن اابماذط ةمال الدين حممد بن ابدالوااد" .فرر قتآل القدير"( .بووذ دار الفكر).
ابوون تيميووةط ألوود بوون ابوودايليذ" .جمموووع الفتوواوى" .ملقيووأل ابوودالرلن بوون حمموود بوون ملاسووذ( .املدينووة
املنورخ جممع امللك قيد ل بااة املصح الشري ط  1416و).
ابن ااذط الي بن ألد" .اةل يف ر"(.بووذ دار الفكر).
ابوون رجووبط ابوود الوورلن بوون ألوود" .القوااوود (تقريوور القوااوود وملريوور الفوائوود)"(.بووذ دار الكتووب
العلمية).
اب وون رف وودط حمم وود ب وون أل وود ب وون حمم وود" .بداي ووة ا تي وود وهناي ووة املقتص وود" (.الق ووا رخ دار اي ووديثط
 1425و).
ابن اابدينط حممد أم بون امور بون ابودالعايا" .رد اةتوار الو الودر امليتوار"(.بووذ دار الفكورط
 1421و ).
اب وون اب وود ال ووممط يوسو و ب وون اب وودهللا ب وون حمم وود" .الك ووان ن قق ووه أ و و املدين ووة" .ملقي ووأل حمم وود ول وود
ماديك(.ط2ط الرايض مكتبة الرايض ايدياةط  1400و).
ابن قراوشط برا يذ بن الي بن حممد" .تبصرخ ايكاذ ن أصول األملضوية ومنوا ج األاكواذ"( .ط1ط
مكتبة الكلياذ األز ريةط  1406و).
ابن ملدامةط ابدهللا بن ألد بن حممد " .املووّن" (.مكتبة القا رخط  1388و ) .
ابن مفلآلط حممد بن مفلآل" .الفروع" .اةقأل ابدهللا الرتةي( .ط1ط مؤسسة الرسالةط  1424و).
- 410 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

ابن منعورط حممد بن مكرذ" .لساش العرب"( .ط3ط بووذ دار صادرط  1414و).
ابن يذط زين الدين بن برا يذ بن حممد" .األفباا والنعائر" .ملقيأل زةراي اموواذ( .ط1ط بوووذ
دار الكتب العلميةط  1419و).
ابوون وويذط زيوون الوودين بوون بورا يذ بوون حمموود" .البحوور الرائووأل فوورر ةنووا الوودملائأل" ( .ط2ط دار الكتوواب
اإلسجمي).
أبو جيبط سعدي" .القاموس الفقيي  ..لوة واص جاا"( .ط2ط دمشأل دار الفكرط 1408ه).
أبو ز رخط حممد أبو ز رخ" .امللكية ورعرية العقد ن الشريعة اإلسجمية"(.بووذ دار الفكر العريب).
األز ووريط حمموود بوون ألوود " .ووريب اللوووة" .ملقيووأل حمموود اوووض مراووب(.ط1ط بووووذ دار ايوواه
الرتاه العريب ط 2001ذ).
األصبحيط مالك بن أرب" .املدورة الكممى"( .ط1ط دار الكتب العلميةط  1415و ).
أقنووديط الووي اي ودر خواجووه" .درر ايكوواذ فوورر جملووة األاكوواذ" .تعريووب قيمووي ايسوويّن( .ط1ط
بووذ دار اهي ط  1411و).
آل الش وويخط حمم وود ب وون اس وونّ" .بيع ووة املس ووؤولية والتو وااذ ال بي ووب ن اهراا ووة التمميلي ووة"(.الرايض
جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و).
األلباينط حممد سصر الدين " .رواه الولي ن ريج أااديث منار السبي " .فراب ز و الشواوي .
(ط2ط بووذ املكتب اإلسجميط  1405و).
األرصو وواريط زة و وراي بو وون حممو وود" .أسو ووو امل الو ووب ن فو وورر روضو ووة ال ال و ووب"( .بو ووووذ دار الكتو وواب
اإلسجمي).
أيوب زين" .اعجاي اهراية تقنية ّبية ورؤية فراية" .ئث منشوور ن موملوع رسوالة اإلسوجذط امللتقو
الفقيي ./http://fiqh.islammessage.com
البو ووارط د .حممو وود بو وون الو ووي" .مسو ووؤولية ال بيو ووب ب و و الفقو ووه والقو وواروش"( .ط2ط دمشو ووأل دار القلو ووذط
 1429و).
البيوواريط حمموود بوون ااي و " .صووحيآل البياري(اهووامع املسووند الصووحيآل امليتصوور موون أمووور رسووول
هللا وسننه وأايمه)" .ملقيأل حممد ز و الناصر( .ط1ط دار ّوق النماخط 1422ه).
الممةتط حممد اميذ اإلاساش" .ملوااد الفقه"(.ط1ط ةراتشي الصدب ببلشرزط  1407و).
البيوت ط منصور بن يورب" .ةشاب القناع ان منت اإلملناع"( .دار الكتب العلمية).
البي ووووط منص ووور ب وون ي ووورب ب وون ص ووجر ال وودين" .ف وورر منتيو و اإلراداذ (دمل ووائأل أويل النيو و لش وورر
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املنتي )"( .ط1ط اار الكتبط  1414و).
البورروط حممد صدملي" .موسواة القوااد الفقيية"( .ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط 1424و).
البييقوويط ألوود بوون ايس و بوون الووي " .الس وونن الكووممى للبييق ووي" .اةقووأل حمموود ابوودالقادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية).
التيصصاذ الصحيةط هنة من اابيدة السعوديةط "أخجملياذ مينة ال ب"( .ط)2
الرتموريط حمموود بوون ايسو بون سو نوورخ" .سوونن الرتمووري (اهوامع الكبو)".ملقيووأل بشووار اوواد معووروب.
(بووذ دار الورب اإلسجمي ط 1998ذ).
اهرجوواينط الووي بوون حمموود بوون الووي  " .التعريفوواذ"  .ملقيووأل مجااووة موون العلموواه إبف وراب النافوور.
(ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط 1403ه).
اي وواةذط حمم وود ب وون اب وود هللا" .املس ووتدرك الو و الص ووحيح " .ملقي ووأل مصو و ف اب وود الق ووادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية).
اسّنط د .اباس اسّن حممد" .العقد ن الفقه اإلسجمي" ( .ط1ط  1413و).
اي ابط ابدهللا حممد بن حممد بن ابدالرلن" .موا ب اهليو ن فورر خمتصور خليو "( .ط3ط دار
الفكرط  1412و ).
ايميضوويط د .ابوود الوورلن بوون ب ورا يذ" .القضوواه ورعامووه ن الكتوواب والسوونة"(.ط1ط مكووة املكرمووة
معيد البحوه و اياه الرتاه اإلسجمي و جامعة أذ القرىط  1409و).
اعرفيط حممد بن ابدهللاط " فرر اعرفي ال خمتصر خلي "( .بووذ دار الفكر).
اع ايبط لد بن حممد بن برا يذ" .معار السنن فرر سنن أيب داود"(.ط1ط الوب امل بعوة العلميوة
ط 1351و).
اعفي ط الي اعفي " .الضماش ن الفقه اإلسجمي"(.القا رخ دار الفكر العريبط 2000ذ).
اعل ط د .مجي ابود اةسون" .ملااودخ الووار ضوامن وت بيقا وا الفقييوة"ط جملوة العودلط العودد 42ط
( 1430و).
الوودارمل ّنط الووي بوون اموور بوون ألوود" .سوونن الوودارمل ّن" .ملقيووأل فووعيب ا رسؤوط وآخووروش ( ط1ط
بووذ مؤسسة الرسالةط  1424و).
الدسوومليط حمموود بوون ارقووه" .اافووية الدسووملي الو الشوورر الكبووو" .ملقيووأل حمموود الووي ( .بووووذ
دار الفكر).
الوودمياّيط أبووو بكوور بوون حمموود فو ا البكووري " .اارووة ال ووالب الو او ألفوواو قووتآل املعو "( .ط1ط
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بووذ دار الفكرط  1418و).
الرازيط ألد بن قارس" .معمذ مقاييب اللوة" .ملقيأل ابدالسجذ اروش(.دار الفكرط  1399و).
ال ورازيط حمموود بوون أيب بكوور بوون ابوود القووادر" .خمتووار الصووحار" .ملقيووأل يوس و الشوويخ حمموود(.ط5ط
بووذ املكتبة العصرية الدار النموذجيةط  1420و).
الورازيط حممود بوون زةوراي" .أخووجق ال بيوب" .ملقيوأل ابوودالل ي حممود العبوود( .ط1ط القوا رخ مكتبووة
دار الرتاهط1397ه).
الرمليط ألد بن لاخ" .هناية اةتاج ن فرر املنياجط"(.بووذ دار الفكرط  1404و).
السابيووديط حمموود بوون حمموود بوون ابوودالرزاق" .اتج العووروس موون ج ووا ر القوواموس" .ملقيووأل جممواووة موون
اةقق ( .دار اابداية).
الاايليط أ .د .و به" .الفقه اإلسجمي وأدلته"( .ط4ط سوراي دار الفكر).
الاايلو و وويط أ .د .حممو و وود ".وسو و ووائ اإلببو و وواذ ن الش و و وريعة اإلسو و ووجمية"( .ط1ط بو و ووووذ دار البيو و وواشط
 1402و).
الاايلوويط و بووة" .رعريووة الضووماش (أاكوواذ املس ووؤولية املدريووة واهنائيووة ن الفق ووه اإلسووجمي)"( .ط9ط
دمشأل دار الفكر ط  1433و).
الارملاهط مص ف ألد" .املودخ الفقيوي العواذ (الفقوه اإلسوجمي ن بوبوه اهديود)" ( .ط9ط دمشوأل
م ابع أل يفه – األديبط .)1967
الارةشو وويط بو وودر الو وودين حممو وود بو وون ابو وودهللا " .املناو ووور ن القواا و وود الفقيي و ووة"( .ط2ط الكوي و و وزارخ
األوملاب الكويتيةط  1405و ).
زيداشط د .ابد الكرع" .املدخ لدراسة الشريعة اإلسجمية"(.اإلسكندرية دار امر بن اع اب).
الايلعوويط ااموواش بوون الووي بوون حمموون" .تبي و ايقووائأل فوورر ةنووا الوودملائأل"( .ط1ط القووا رخ امل بعووة
الكممى األموية  -بو قط  1313و).
السباايط د .ز و ألد" .ال بيب  ..أدبه وققيه" ( .ط3ط دمشأل دار القلذ ط 1426و).
مس ووتاينط س ووليماش ب وون األف ووعث" .س وونن أيب داود" .ملقي ووأل حمم وود حمي ووي ال وودين ابدايمي وود( .
الس ن
بووذ املكتبة العصرية).
السرخسيط حممد بن ألد " .املبسوط"( .بووذ دار املعرقة ط  1414و).
السوولميط د .ابوود هللا بوون سصوور" .الو و وأبوورا ن العقووود" ( .ط2ط ال ورايض مرةووا ابوون تيميووة للنشوور
والتوزيعط  1435و).
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الس و و و و وويوّيط اب و و و و وودالرلن ب و و و و وون أيب بك و و و و وور" .األف و و و و ووباا والنع و و و و ووائر"( .ط1ط ب و و و و ووووذ دار الكت و و و و ووب
العلميةط 1411و).
الشاقعيط حممد بن دريب بن العباس " .األذ" (.بووذ دار املعرقةط  1410و).
فل ط حممود مص ف ".املدخ ن الفقه اإلسجمي"( .ط10ط بووذ الدار اهامعيةط  1405و).
الشوونقي يط حمموود بوون حمموود" .أاكوواذ اهرااووة ال بيووة وا ر املرتتبووة الييووا"(.ط3ط الشووارملة مكتبووة
الصحابةط  1424و).
الشوووةاينط حمموود بوون الووي" .ريو األوّووار" .ملقيووأل اصوواذ الوودين الصووباب ي(.ط1طمصوور مكتبووة دار
ايديث ط 1413و).
الشوويباينط ووىي بوون حمموود بوون بوووخ" .اإلقصووار اوون معوواين الصووحار" .ملقيووأل ق وؤاد ابووداملنعذ ألوود.
(دار الوّن).
ص ووحراهط داودي" .مس ووؤولية ال بي ووب ن اهراا ووة التمميلي ووة"( .اهاائ وور جامع ووة ملاص وودي م و وريفر ط
2006ذ).
الصوريط د .ةفار ابدالقادر ".التورير وأبرا ن العقود"(.ط1طاماش دار الفكرط  1428و).
ُّ
ال رابلسوويط الووي بوون خلي و " .معو ايكوواذ قيمووا يوورتدد بو اعصووم موون األاكوواذ"( .بووووذ دار
الفكر).
اافو و و ووورط د .اافو و و ووور ابو و و وودالرلن" .التعو و و ووويض او و و وون األض و و و ورار البدريو و و ووة النافو و و وودة او و و وون األخ و و و وواه
ال بية"(.الرايض جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و).
ااماشط حممد رأق " .النعاذ القضائي ن الفقه اإلسجمي"( .ط2ط دار البياشط  1415و).
العوودويط الووي بوون ألوود بوون مكوورذ " .اافووية العوودوي ال و فوورر ةفايووة ال الووب ال وريفين" .ملقيووأل
يوس البقااي( .بووذ دار الفكرط  1414و).
العسووقجينط ألوود بوون الووي ابوون اموور " .قووتآل البوواري فوورر صووحيآل البيوواري" .ملقيووأل حمموود ق وؤاد
ابدالبامليط وحمب الدين اع يب( .بووذ دار املعرقة ط  1379و).
الوامووديط ابوودهللا بوون سووار" .مسووؤولية ال بيووب املينيووة دراسووة أتصوويلية مقاررووة بو الشوريعة اإلسووجمية
والقوار املعاصرخ"(.ط1ط جدخ دار األردلب اعضراه ط ط1ط  1418و).
الفووزآيفدىط حممد بن يعقوب" .القاموس اةيط" .ملقيأل مكتوب ملقيوأل الورتاه ن مؤسسوة الرسوالة
(بووذ مؤسسة الرسالة).
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القح اينط د .مسااد بن ابدالرلن" .العقد ال "( .أزا جامعة امللك خالدط  1438و).
القوواويّنط حمموود بوون يايوود" .سوونن ابوون ماجووه" .ملقيووأل حمموود ق وؤاد ابوودالباملي( .القووا رخ دار ايوواه
الكتب العربية ).
القص وووط اب وودالعايا ب وون اب وود الك وورع" .أخجملي وواذ مين ووة ال ووب ن ض وووه اإلس ووجذ"(.الرايض املعي وود
العايل للقضاهط 1431و).
ِّ
القنسوجيط حممد صديأل خاش " .الروضة الندية فرر الدرر البيية"(.دار املعرقة).
الكاسوواينط أبووو بكوور بوون مسووعود بوون ألوود " .بوودائع الصوونائع ن ترتي وب الش ورائع"(.ط2ط دار الكتووب
العلميةط  1406و).
الكفووويط أيوووب بوون موس و ايسوويّن" .الكليوواذ معمووذ ن املص و لحاذ والفووروق اللوويووة" .ملقيووأل
ادسش دروي وحممد املصري( .بووذ مؤسسة الرسالة).
املووالكيط رفووا سووعد" .املسووؤولية املدريووة لل بيووب اوون أخ ائووه املينيووة ن اململكووة العربيووة السووعودية".
(جدخ جامعة امللك ابدالعايا ط  1434و).
املبوواركط د .ملوويب بوون حمموود " .العقوود ال و (أاكوواذ اإلذش ال و )" (.اإلموواراذ العربيووة املتحوودخ دار
اإلواش لل بااة والنشرط 2013ذ).
املباركط د .مليب بن حممد" .املسؤولية ال بية"(.ط4ط ديب دار اإلواش ط  1434و).
جملة جممع الفقه اإلسجميط التابع لراب ة العار اإلسجميط الكة املكرمةط األاداد (.)8
املوورداويط الووي بوون سووليماش" .اإلرصوواب ن معرقووة ال وراجآل موون اعووجب" ( .ط2ط دار ايوواه ال ورتاه
العريب).
النسووائيط ألوود بوون فووعيب بوون الووي " .سوونن النسووائي" .ملقيووأل ابوودالفتار أبووو غوودخ( .ط2ط الووب
مكتبة امل بوااذ اإلسجمية ط 1406ه).
الن وووويط حمي ووي ال وودين ووىي ب وون ف وورب" .روضووة ال ووالب وام وودخ املفت و " .ملقي ووأل ز ووو الش وواوي .
(ط3ط بووذ املكتب اإلسجميط  1412و ).
النوويط حميي الدين ىي بن فرب" .فرر النوووي الو صوحيآل مسولذ" ( .ط2ط بوووذ دار ايواه
الرتاه العريب ط  1392و).
النيسابوريط مسلذ بن ايماج القشوي" .صحيآل مسلذ (املسند الصحيآل امليتصور بنقو العودل اون
العدل ن رسول هللا  .")ملقيأل حممد قؤاد ابدالباملي(.بووذ دار اياه الرتاه العريب).
اابيتموويط ألوود بوون حمموود ابوون اموور ".الاواجوور اوون امل ورتاب الكبووائر"( .ط1ط بووووذ دار الفكوور ط
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1407ه).
اابيتميط ألد بن حممد ابن امر" .ملفة اةتاج ن فرر املنياج" .ملقيأل هنة مون العلمواه( .مصور
املكتبة التمارية الكممى).
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األنظمة واملواثيق الدولية:
املياواق اإلسوجمي العواملي لألخجمليواذ ال بيوة والصوحيةط صودر اون املنعموة اإلسوجمية للعلووذ ال بيوةط
وأملرته منعمة الصحة العاملية.
رعاذ مااولة املين الصحيةط والصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ )59/واتريخ  1426/11/4و.
رعاذ العجماذ التمارية السعودي الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ (ذ)21/ط واتريخ  1423/5/28وو.
رع و وواذ وا و ووداذ اإلخص و وواب واألجن و ووة وا و ووجج العق و ووذ يفملرس و وووذ امللكو و وي الس و ووعودي رمل و ووذ (ذ )76/ن
 1424/11/21و.
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عالقة القاضي باجملتمع
خارج جملس القضاء
"دراسة فقهية مقارنة "
The judge's relationship with community outside
the judicial council.
""A comparative Fiqh study

داد:
إِ ْع ُ

د .أمحد بن صاحل الصواب الرفاعي

األستاذ املشارك بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة ابجلامعة االسالمية

عالقة القاضي ابجملتمع خارج جملس القضاء  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أمحد بن صاحل الصواب

املستخلص
احلم ددوكفك د د ،ك الص ددالك الع دداصكفىد د كا صد د ر دداكاد د اكالنود د ك ا د د ك د د د د د"كفاقد د ك
القاضيكابجملتمعكخارجكجمىسكالقضاءك"دراس كفقهيد كققارةد ك"كفىد ك يدا كاحللدركاليفدافيكقكال اقدا ك
القائمد ك ددلكالقاضدديك اجملتمدع،كفاحلاجد كقاسد كلنيدا كاحللدركاليفددافيكلتىددالكال اقد د د د د د ،ك يددا كق افددوكقدداك
حيلك حياصكق ها؛كرف اكلىواجك ال تكال يكيىوقكابلقضالك كاجملتمعكقكتىالكا عدائل،ك كقدوك كصصداك
أ جد كال اقد كالددهك اادداكال قهداءكقكتعد كأ جد ك ددا كاكاددي:ك يدعكالقاضدديك ئداائ ،ك اقدضااكالقاضدديك
اس ددت ارت كاحلد د ائ كقد د كال ددا ،ك قند د قكالقاض دديكلىهويد د ،ك زايرلكالقاض دديكلى ددا ،ك صض د د ركالقاض دديك
اجل ددائا،ك س دداصكالقاض دديكفى د كق د كق دداكفىي د ك رد كفى د كق د كس ددىركفىي د ،ك ائ ددت اقكالقاض دديكابلت ى دديرك
ال تيددا،ك ضددياف كالقاضدديك استضددافت ،ك دفددعكالصددوق ك الا ددالك اقن د كلىقاضددي.ك قددوكت ددابكالنو د ك ك
يا كق قفكال ىماءكق كتىالكاأل ج ك يا كالااجحك وليى كق كخاقكا ه كا ستقاائيكالتوىيىي .ك
الناص كي صيكقكحبث ك ضا رلك ضدعك ئود كقد كقندلكاجلهدا كا تتصد كت ضدحكق افدوكسدى ك
القاضيكقكجمتم كق كخاقكالاج عك كأصلاصكا كاليفاي كال ااء .ك
اللىما كا تاصي :كالقاضي،كاجملتمع،كفاق ،كخارجكجمىسكالقضاء .ك
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Abstract
Praise be to God and enough ،and prayer and peace on Mustafa This research
focused on "the judge's relationship with the community outside the Judicial
Council Comparative Fiqh Study on the statement of legitimacy in the relations
between the judge and the community ،there is urgent need to indicate the

legitimacy of that relationship ،To increase the embarrassment and indignity of
judges and society in those matters. The relationship was restricted in nine aspects:
selling and buying the judge ،borrowing the judge and borrowing the needs of the

people ،accepting the judge for the gift ،visiting the judge for the people ،attending
the funerals judge ،and the judge's safety over those who passed it on to And the

judge's work and education ،and hosting the judge and hosting ،and pay charity ،
Zakat and gift to the judge. The research dealt with the statement of the position of
the scientists from these aspects and the most likely evidence of his evidence
through the analytical inductive method
The researcher recommends in his research the need to establish a list by the
competent authorities to clarify the rules of conduct of the judge in his community
through recourse to the provisions of this law Glue.

Keywords: judge ،community ،relationship ،outside the Judicial Council
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املقدمة

كاحلمددوكفكدمددو ك ةعددت ي ك ةعددت ا ،ك ة د كابفكقد كئددا ركأة عد اك قد كسددي ا كأفمال ددا،ك
قد كيهددو ك كفدداكقضددلكلد ك قد كيضددىلكفدداكادداديكلد ،ك أئددهوكأ ك ك لد ك ك ك صددو ك كئ دايالكل د ك
أئددهوكأ كدمددواكفنددو ك رس د ل كيق د قك كت ددا :كﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﭐ(آقكفماا :ك .)102ك
يق د د د قكس د د ددنواة :كﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱠﭐ ﭐ ﭐ(ال عدداء:ك،)1ك يق د قكسددنواة :كﱡﭐﲕﲖ

ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠك(األصااب)70:كأقاك و( :)1ك

دركقك
كفإ كق كممياا كاليفاي كاإلساقي كأهناكجاء كف د د د د د د د داق اك اقىد ،ك قاةد اكئداقى كا،كحبيد ككل ك
لك اق ،ك ت هكقك لكصادث ،كفهيكصاحل كلللكزقا ك قلا .ك ك
ق كتىالكاألق ركالهكأصاطتهاكاليفاي كمبايوكف ايد ك ااتمداصكق صدلكالقضداءكاليفدايفكالد يك د ك
ت صددركاألة ددس،ك تصددا كاألف دااا،ك ك ددألكاألق د اق،ك تق ددعكامص د قا ،ك يافددعكالتهددارج،ك تعددتقيرك
أص اقكال نادكفى كخريك قكخري .ك
قد كاألدلد كفىد كااتمدداصكاليفداي ككبد كا صددلكا يددفكأهندداك ضددوتكأصلدداصك لددالكا صددل،ك
ي ددتكأقد ر ك كأص الد ،ك قد كتىددالكاألصلدداصكالددهك ي تهدداكاليفداي كقدداكيت ىددقك اقد كالقاضدديك اد كأصددوك
أر د ددا كال مىيد د د كالقض د ددائي ك()2ك(ا د د د كفا د ددوي ،ك:1412ك352/5؛كا د د د كف د د د د دداص ،ك:1406ك17/1؛ك
النهد ي،ك:1403ك)280/6كككمبد كحيي د ك د ،ك جيتم د ك د ،ك يلد ك ي د ك يد هركسال د كسد اءك ددا ك
لددالكقكجمىددسكاحللددر،كأ كخددارجكجمىددسكاحللددر،ك كس د اءاكك اةددتكتىددالكال اق د كابمصد د د د د ص،كأصك ددريارك
) (1ككا كا فتتاصي كتعم كخ ن كاحلاج كأخاجهاكأ كدا د كقكس كقك تابكال لاحكاببكخ ن كال لاحك اقرك
 2118كس كأيبكدا دك( /3ك )456ك،ك ال عائي كقكس كقك تابكال لاحكاببكقاكيعتناحكق كاللاصكف وك
ال لاح.كس كال عائيك( 6ك/ك،)86ك ا كقاج كقك ت ددابكال لاحكاببكخ ن كال لاحكصوي كرقرك.1892ك
س كا كقاج ك(،)87/3ك الضق ي كق ك تاب كال لاحكاببكقا كجاء كق كخ ن كال لاح ك اقر ك.1105س ك
الضق ي()398/3ك صوو كالضق ي.ك لأللناين كرسال كق صى كقكختاي كأصادي كخ ن كاحلاج كخىصكفيهاك
كتصويحكام ن .ك ك
)(2كفوك ه رك ال ىماءكالقاضيكق كأر ا كالقضاءك احلصل يك ال و ا يكق كاحل ي ،ك ا كفاص ك كا كرصاقك
ق كا اللي ك،ك النه يكق كاحل ا ى .كاةظا:كصائي كا كفا وي ك،352/5كتنصالكاحللاص،17/1كك يفافكالق اعك
.280/6ك ك
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ق كأفاادكاجملتمع،كفاإلةعا ك ماكا كق ى صكقوينك ن
اد كال اق د ك ددلكالقاضدديك اجملتمددعكقدداكاثددريك
ال وقك احلقكال يكأقداك د كالقاضدي؛ك لد اكربندتكقك
لكالقاضيك أفاادكاجملتمعكقكبريكجمىسكاحللرك()1ك

ك(ا كخىو ،ك:1408ك .)594ك
نددريكفى د كال مىي د كالقضائيد د د د د د د ك ال ص د قكبدداك ك
دعكقداكيت ىدقك لداصكأادلكال ىدركقكتىدالكال اقد ك
كا عت ا ك فىي كالتلا  .ك

أهمية املوضوع

دراس د كأصلدداصكفاق د كالقاضدديكمبهتم د كايدديىك د كتلتعددلكأ ي د ك د ؛كأل كصاج د كاجملتمددعك
ل ج د دكالقضدداءكصاجد كقاسد ك كقىود كفدداكميل د كأ كيق د صكاجملتمددعك ددو كالقضدداء،كف دديكالقضدداءكابحلددقك
ظهداركال دوق،ك ةصدافكا ظىد صكقد كالظ د د د د د دامل،ك ايصدداقكاحلدقك كا عدتوق،ك أقدداكاب دا فك هنديكفد ك
ا لددا؛ك ألجىد ك د كاألةنيدداءك الاسددلكص د ا ك ك كسدداق كفىدديهر،ك د كائددت لكامى دداءكالاائددو ك
(العاخعددي،ك:1414ك،)60/16كف دافكت ددا كخىددقكامىددقك كج ىهددركأط د اراككف ى د قهركئدداكقتناي د ،ك
لتندداي كاقمددركتقددعكامصد قا ك يد هر،كفالعددنيلكقكامصد ق كق هدداك دداكقكاقتددوادااكقد كال عدداد،ك ك
ت ددا ك كحي ددلكال ع دداد،ك طاي ددقكفص ددلكامص د قا كالقض دداءك(العاخع ددي،ك:1414ك،)28/17ك ك د كداك
اةددتكاحلاج د ك كالقضدداءكقىو د كاسددتىاصك لددالكاحلاج د ك ك ج د دكأر اةد د د د د ك كقق قات د ك كخددافكقك
افتناركالقاضيكر اكق كأر ا كال مىي كالقضائي كأ كقق قاكق كقق قاهتا .ك
اءكفى كقاكسنقكيتضحكل اكأ ك ج دكالقاضيكقكاجملتمعكأقداكضدا ريكيعدتىاق ك جد دكاإلةعدا ك
فى كا كالنعي ك استتافكفيها.ك ك
ج دكالقاضيكقكاجملتمعكيىاصكق كصو ثكفاق كقاك ي ك لكأفاادك لالكاجملتمع .ك
فاحلاج ك اكقاس كلنيا كاألصلاصكاليفافي كلتىالكال اق ،ك يا كقاكحيدلك حيداصكق هداكرف داكلىوداجك
)(1ككاقتصا كقكالنو كفى ك دعكا عدائلكا ت ىقد ك اقد كالقاضديك دري كقكاجملتمدعكخدارجكجمىدسكاحللدركا ا قد ك
ف ددوكال قهدداءكقك تددنهركد كام د اكقكال د ازقكا ت ىق د ك د لالك،ك ل ددلك كييعدداك ددعكتىددالكال د ازقكقكحب د ك
آخا.كف ال يكسي اكقكالنو كق كالتصافا كايك ى كالتصافا كالهك ق تكفىيهاكف وك اصكال ىماءكفىد ك
فاقد كالقاضدديكمبهتم د ك -ل د لالكف ةددتكالنو د ك د دد"كفاقد كالقاضدديكابجملتمددعكخددارجكجمىددسكالقضدداءك" دداك
دراس د ك"كققتص دااكفى د كقدداك ددا كال قهدداءكقك تددنهركق د كالتصددافا  -كأ كا ددا كتصددافا كأخددا كملكي د اااك
قهاءكقك تدنهر،ك ل دلكالعدنلكقك لدالكأ كا جتهدادا كالدهكجلدلك ليهداكال قهداءكقكاسدت نادكق افدوكالعدى ك
ك
ال
الهكجيلكأ كيتقيوكباكالقاضيكجاء كفى كسنيلكا ثاقك كاحلصا.ك ك
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ال تكال يكيىوقكابلقضالكقكتىالكا عائلك( .)1ك
يددالكلىوددقكالد يكتد أك د ك قد كالقضددالكقد كاحليددفك الظىددر،كفاليف داي كاإلسدداقي كقددوك ضددوتك
ي ددتك ج د بكال ددوق،ك كددايك سددائى ،ك احل د ركق د كالظىددرك اجت ددابك سددائى ،ك ق د كال سددائلكا قضددي ك
إلقاق كال وقك يا كطابكت اقلكالقاضيك فاقت كابجملتمعكاييىك  .ك
ا اكقاكيت ىقكجباةلكالقاضي،ك ا ا كأقاكآخاك ا كقاكيت ىقكابجلاةلكاآلخداكقد كال اقد ك اد ك
اجملتمددعكفائددالكأ كأف داادكاجملتمددعكقددوكت يفددلك يد هرك ك ددلكالقضددالكفاق د كقدداكق د ك يددعكأ كئ دااءكأ كدف د لك
ل ليمد د كأ كصضد د ركج ددازلكأ كزايرلكأ كض ددياف كأ كاويد د  ...خل،ك اد د كاألقد د رك ىه دداكحباجد د ك ك يض دداحك
احلل ددركاليف ددافيكفيه دداكص دداك كيق ددعكأفد داادكاجملتم ددعكقكئ دديءكدظد د ركقد د كتى ددالكاألف دداق،ك ك كيق ددعكقك
أة عددهركئددي اكقد كاحلقددوك كالضد ي كفىد كالقضددالكف ددوكاقت ددافهركفد كتىددالكال اقد د ددا كبددريكا يفدكا ف ،ك
أيضاكصاك كت ق عكال اقا كا يفا ف كك لكالقاضيك أفاادكاجملتمع .ك
ك قوكةن كال ىماءكالقضالك كق افد كاآلدابكا ت ىقد ك اقد كالقد د دداضيكقدعكبدري كقد كأفداادكاجملتمدعكك
فه اكا كفاص ()32-31/1406:1()2ككيق قككفيماكي قى كف كا كا اصف(:)3ك"ك افىركأةد كجيدلك
فى كقد كتد كالقضداءكأ كي دافكة عد ،ك جيتهدوكقكصداحكصالد ،ك يلد ك لدالكقد كأادركقداكجي ىد كقد ك
ابل كفيوملكة عد كفىد كأدبكاليفداع،ك ص دألكا دا ءل،ك فىد كاقمد ،ك يتد ق كقداكييفدي كقكدي د ك قا ءتد ك
فقى ،ك حي كف كق صن ك ت ؛كفإة كأادلكأل كي ظداك ليد ك يقتدو ك د ،ك لديسكيعد كقك لدالكقداكيعدعك
بري ،كفال ي ك لي كقصا ف ك ة كاماص كفى كا قتواءكبوي كق ق ف  .ك
ك
كي ن دديكلد ك ددوكاحلصد قكقكاد اكا صددلكسد اءك صددلك ليد ك ابند كفيد ك طدداحكة عد كفىيد كأ كاقددتو ك
) (1ك صظتك ثرياكق ك لالكال ت،ك ا يفق ك كف وكتوريعيكل ابكالوراسا كال ىياكقك الق كقاجعتريكالقضاءك
قكقعركالقضاءك كالعياس كاليفافي كقكاجلاق كاإلساقي كاب وي كا رلك،كفقوك ا كق كضم كال ىن كقك
ال لق كقضال كق كالقضاء كال اص ك كالقضاء كاإلداري ك ك ا كاللثري كق هر كيتواج كق كاجلى كقع كزقائ كأ ك
صض رك ضكق اسناهتركأ كبريك لالكق كاألق ركا ت ىق كابل اقا كا جتمافي ك لكال ا  .ك
)(2ك ا ك ااايرك كفىيك كدموكا كفاص ككالي مايك،كت ككقضاءكا اللي كاب وي ك،كت ق ك ص فكك صوثكك،ك
ق كقص ات ك"كتنصالكاحللاصكقكأص قكاألقضي ك كاألصلاصك"ك ك"كالويناجكا الكقكق اف كأفيا كفىماءك
ا الك"كت قكس ك799هك.كالورركاللاق ك()48/1ك،كئ را كال الك()608/8ك .ك
)(3دموك كفيع ك كدموكاألزدي:كي افكاب كا اصفكق كأالكقاطن كاةتقلك الو كإلفايقي  .كت كالقضاءكك
نى عي ك كقاسي كت قكس ك 620كاد.كل كأراجياكقكبريكقاكف كق هاكا ان كقكال ىيك اليفيا ك ق هاكالورلك
الع ي ك تاب كاألجناد كق كاجلهادكظها كفي كفىم ك أاب كفي كف كتقوق ك تاب كاألصلاصك اليفا د كقكاببك
العىر.كال يلك كالتلمى كك242/5ك،كئهالكال رك254/1ك .ك
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د ك فددااكفىيد كأ كيااددوكقكطىددلكاحلددألكاألخىددصك العد كاألصددىح،كفامبدداكهىد كفىد ك لددالكاسددتوقاركة عد ك
لل ة كمم ك كيعدتوقكا صدل،كأ كزادو كقكأاد د دلكفصدا ،ك أيسد كقد كاستصداصهر،ك اسدتن ادكقداكياجد كقد ك
فداجكأقدداارك أقدا كأيضددا؛ك داكيداا كقد كفمد صكال عدادك قىد كا لت دا ك كامددري،كفإةد ك كملكيعددعكقكاستصدداحك
أالكفصا كفقوكأسىركة ع ك ألق ك يو ك كالتهىلد ك يد سكقد كتدوار ك كت دا كفنداد كابلاهد ،كفيىه د ك لدالك
كأة د كمييفدديكفى د كقيفدديكأاددلكزقاة د ك كينددايك يكئدديءك قددعكفي د ك فتقدداد كفعددادكاحلدداق،ك ا د اكأئددوكق د ك
قصددين كالقضدداءك أدا د كق د ك ددلكقدداكيت قددعكق د كالددناء،كفىيلخ د كة ع د كابجملااددولك يع د كقكا تعددابكامددريك
ي ىن د ك يعتصددىحكال ددا كابلاان د ك الابن د ك ييفددودكفىدديهركقكاحلددق،كفددإ ك كت ددا ك ضددى كجي ددلكل د كقك يت د ك
يددعكأق د ر كفاجدداك ساجددا،ك كجي ددلكصظ د كق د كال ي د كا نااددالكابلارس د ك ة ددا كاألق د رك ا لت د ا كاب ددافرك
ا ا سك ا عا ،كفيل كمم كخ طلك ق ل كت ا :كﱡﭐﳈﳉﳊﳋﳌﱠاألصقاف:ك ."20ك
أسباب اختيار املوضوع

)1
)2
)3
)4

ميل كتىتيصكأسنابكاختياركا ض عكقكال قادكالتالي  :ك
قاكسنقك ا كق كأ ي كا ض ع،ك ئولكاحلاج ك ليهاكقك اقعكالقضالكخاص ،ك اجملتمعكفم قا .ك
ددعكئ ددتا كقع ددائلكاد د اكا ضد د عك أصلد د داق كا ت اقد د كقك ت ددلكال قه دداءكفى ددركأق ددف-كصع ددلك
اطافي-كفى كق كقاصكجبمعكقعائلكا اكا ض ع .ك
تقايلكقعائلكال اق ك لكالقاضيك اجملتمعك تنيي هاكليعهلكالاج عك ليهاك ا طاعكفىيها .ك
رفعكقاك عت كق كاحلاجكاليفويوكال يكيقعكلى ا كقكت داقىهركقدعكالقضدال،ك احلداجكالد يكيقدعكفيد ك
القضالكأة عهركف وكت اقىهركقعكاجملتمع .ك
الدراسات السابقة

ق كخاقكالنو ك ا ستقااءكملكأقفكفى كق كقاصكجبمعكأ ك فاادكا عائلكا ت ىق ك اقا ك
القاضيكابجملتمع كخارجكجمىسكاحللرك -ا كق ض عكحبث ا -ك نو كقعتقل،ك ك ا كال ىماءكقوك
صاكفاق كالقاضيكابمص صكقك
كجاةنااكق كفاق كالقاضيكابجملتمع ك -خص اك
ت ا ل اكابلنو ك الوراس ك
جمىسكاحللر -كقك تنهركال قهي كقكأ ابكأدبكالقاضي،ك أ ابكسريلكالقاضيكقعكامص صك بريك
لال( )1ك،ك ماكأ كال ىماءكقوكةنه اك ك ى كق كاألق رككقكال اق ك لكالقاضيك اجملتمعكخارجكجمىسك
احللركقكأ ابك تابكأدبكالقاضيك لل هاك اةتك ئارا كفى كسنيلكاإلجياز،ك د كاستي اءك
)(1كاةظداكفىد كسددنيلكا ثدداقكئدداحكأدبكالقاضدديك د كقددازلك،كتنصددالكاحللدداصك د كفاص د ك،ك تددابكأدبكالقاضدديك
لىما رديك كا كالقاص،كا ينك كقواق  .ك
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عككلللكقناص ك قعائلكا ض ع( .)1ك

منهج البحث:

ميل كتىتيصكا ه كال يكسا كفىي كقكحبثيكقكال قادكالتالي  :ك
ستقاائيكق كخاقكالنو كقكا ص ددادركاألصدىي ك
أ :ك عكقعائلكالنو كف كطايقكا ه كا ك
ف د كقعددائلكا ض د ع،ك اقتصددا كقكاجلمددعكفى د كا عددائلكا ت ىق د كاب ض د عكأفددينكفاق د ك()2كالقاضدديك
ابجملتمعكخارجكجمىسكالقضاءكس اءك اةتكتىالكال اق كقالي كأصكبريكقالي  .ك
اثةيددا:ك اك اةددتكا عددلل كا داادكحبثهدداكق د كق اضددعكا ت دداب،ك دكدا كصلمهدداك ددوليىهاكقددعكت ثيددقك
ا ت ابكق كقظاة كا ت ل .ك
اثلثا:ك كك اةتكا عدلل كا داادكحبثهداكددلكخدافكفدا اكأقد اقكأادلكال ىدركقد كاألئمد كاألر د كقك
ا عددلل ،كققددوقاكرأيكاجلمه د ركفى د كبددري كفددإ كملكيل د كلىهمه د ركرأيكقكا عددلل كفددل اكاألق د اقكقاتن د ك
تاتيندداكزق ي دداكقنتددوركمب د الكاحل ي د ،كمثكا اللي د ،كمثكاليف دداف ي ،كمثكاحل ا ى د ،كق ددعك دداكأدل د ك ددلكق د ق،ك
تاجيحكقاكيظهاكيكرجواة  .ك
را ا:كفا كاآلاي كالقاآةي كا كس راا،ك تا تهاكابلاسركال ثماين .ك
خاقعددا:كخت داي كاألصادي د كق د كقصددادركالع د كاألصدديى ،ك د اكاسددركاللتدداب،ك الندداب،ك رقددرككك
احلوي -ك ك جدوك -اجلداءك الصد و ،ك يدا كقداك دا كأادلكاليفدل كقكدرجتهدا،ك ك دا كاحلدوي كقك
الصويول،كأ كأصو اكأ ت يك لال .ك
سادسا:كختاي كاآلاثركق كقصادراا،ك ةقلكصلركأالكال ىركفىيها .ك
سا ا:كتا كاألفاصكتا كستصالكابستث اءكامى اءكالاائوي ك األئم كاألر  .ك
اثق ا:كالت ايف-إبجيازك-ابللىما كال اين ك ا ص ىوا كال ىمي  .ك
)(1ك كقد كتىددالكا صد ا كاللتددلكا تتصصد كقكفىددركالقضدداءك لتددابكأدبكالقاضددي،كأليبك لدداكأهددوك د كفمدداك
الن واديكا يفه ركابمصافك،كلعا كاحللاصكقكق اف كاألصلاصك كاليفو كاحل يك،ك كتنصالكاحللاصك ك
فاص ك،ك كأدبكالقاضيك كالقاصك كا ا رديك،ك ال ابكاحللمي كقكالعياس كاليفافي ،ك كقيركاجل زي .ك
تلكال ق كا قار ك لتابكالتمهيوك كفنوكال ك ا ينك كقواق .ك ك
)(2كال اق د كقكالى د :كرا د كتددا ىك ددلكئتصددلكأ كئددي ل.ك قكا ص د احكميل د كت اي هدداك هنددا:كسددى كاألف داادك
اجلماف د د ددا كالقائم د د د د كفى د د د د كأس د د ددسكالت د د ددا ك اين د د د د ك ال د د د د في.كا ه د د ددركال س د د دديى()622/2؛كالت اي د د ددا ك
لىهاجدداين(ص)155:؛كق هددركالى د كا اصددالك(،)1538/2كال اقددا كال اق د ك اجملتمددعكلىددو ت رك دااايرك قدداصك
ص .7:ك
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اتس ا:كافتمو كقكق ه كالت ثي ددقكةظاصك ي كفىركال سكاألقايلي ك.APA
فائاا:كقمتكقكهناي كالنو ك ضعكثنتكلىمصادرك ا ااجعك فها كلىم ض فا  .ك
تبويب البحث:

يتل كا اكالنو كق كققوق ،ك متهيو،ك فصىل،ك خامت ،ك فهار كفىمي كفى كال و كاآلي :ك
ا قوقد ك فيهداكا فتتاصيد ك أ يد كا ضد عك سدنلكا ختيدارك الوراسدا كالعدا ق ك قد ه كالنود ك
تن يلكالنو  .ك
التمهيو:ك في كالت ايفكمب ادا كال ا .ك حيت يكفى كثاث كقناص  :ك
ا نو كاأل ق:كت ايفكالقضاءكل ك اص اصا .ك
ا نو كالثاين:كت ايفكاجملتمعكل ك اص اصا .ك
ا نو كالثال :كالق افوكال اق كقكفاق كالقاضيكمبهتم كخارجكجمىسكالقضاء .ك
ال صلكاأل ق:كفاقا كالقاضيكا الي كمبهتم كخارجكجمىسكالقضاء.ك في كأر كقناص  :ك
ا نو كاأل ق:كقنائالكالقاضيكلىنيعك اليفااء .ك
ا نو كالثاين:كاق كضااكالقاضيك است ارت كاحل ائ كق كال ا  .ك
ا نو كالثال :كقن قكالقاضيكلىهوي  .ك
ا نو كالاا ع:كاست هاركالقاضيك جارت  .ك
ال صلكالثاين:كفاقا كالقاضيكبريكا الي كمبهتم كخارجكجمىسكالقضاء.ك في كست كقناص  :ك
ا نو كاأل ق:ككزايرلكالقاضيكلى ا  .ك
ا نو كالثاين:كصض ركالقاضيكاجل ائا .ك
ا نو كالثال :كساصكالقاضيكفى كق كقاكفىي ،ك رد كفى كق كسىركفىي  .ك
ا نو كالاا ع:كائت اقكالقاضيكابلت ىيرككال تيا .ك
ا نو كاماقس:كضياف كالقاضيك استضافت  .ك
ا نو كالعاد :كدفعكالصوق ك الا الك اقن كلىقاضي .ك
امامت :ك تيفملكفى كأاركال تائ ك الت صيا ك ال هار  .ك
ال هار كال ىمي ،ك تيفتملكفى  :ك
ثنتكا صادرك ا ااجع .ك
فها كا ض فا .
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التمهيد :وفيه التعريف مبفردات العنوان

وحيتوي على مبحثني:
املبحث األول :تعريف القضاء لغة واصطالحا.

دلك ىمد ك"كقضدداء"كاد كقضداي؛كألةد كقد كقضدديت،ك كأ كاليدداءك دداكجدداء ك
القضدداءكقكالى د :كأصد ك
وكاأللفكالاائولكقىنتك الك الناص كقك تدلكالى د كجيدوكأ كل ظد ك"كقضد "كتدادكقكالى د كأل ثداكقد ك
ق ددفكفه د كق د كقنيددلكا يفددض كا د يك ق د كأاددركق اةي د ك أ ثاادداكالتصدداقاكاب ددفكا ص د اصيكاحللددرك
األداءك اإلهناءك اإل ماقك(ا كق ظ ر،ك:1414ك188-186/10؛كالاازي،ك:1420ك .)226ك
القضدداءكقكا ص د اح:كفدكدافكال قهدداءكالقضدداءك ت اي ددا ك ثددريلك ل ىدديكأقتصدداكفى د كالت ايددفك
ا تت دداركف ددويك(،)1ك اد د كق دداك ددا كا د د كخى ددو ك()2ك(:1408ك)275كصيد د كفافد د ك ةد د :ك"ق صد دلك
ال صلك لكال ا كقكامص قا كصعماكلىتوافيكق اكلىت ازعكابألصلاصكاليفافي كا تىق كقد كاللتد ددابك
الع " .ك
ا نو كالثاين:كت ايفكاجملتمعكل ك اص اصا .ك
اجملتمعكل :كاسدركق د قكقيفدتقكقد كال دلكاجتمدعكضدوكت داب،ك اجلم ددع:كقصدوركق لدالك دتك
اليفدديء.ك قددوكيل د كاا داكجلماف د كال ددا كتددا هركر ا ددىك قصدداةكقيفددض ك فددادا ك تقاليددوك ق د اةلك
ااي،ك:1407ك1198/3؛كال ري زآابدي،ك:1426ك710؛كفما،ك:1429ك .)396/1ك
اصولك(اجل ك
اجملتم ددعكاص د اصا:كاجملتم ددعكا د كف ددودك ن ددريكق د كاألف داادكا ع ددتقاي ،كت ددا هركر ا ددىكاجتمافي د ك
قصددالحكقيفددض ،كتصدداصنهاكأةظم د كتضددنىكالعددى ك سددى كتافااددا،ك اجملتمددعكا د ك ددلكجمم ف د كأف داادك
تا هركرا كقاكق ا ف كلويهرك قاكأثداكدائدركأ كقتقدتكقكصيداهترك قكفاقداهتركقدعك دض.ك(ا صداي،ك
:1400ك14؛كئاال،ك:1411ك .)43ك

) (1ك ليسكق كا اسلكقكةظايكالت سعكقكالت اي ا كأل كال ااكق ك اكت ايفكالقضاءكا كالتمهيوكلىنو .ك
سنلكق اسن كا اكالت ايفكقكةظايكا كأة كت ايفكلىقضاءكابفتنار كص كقكالقاضيكقعك ياة كلألثاكا ضتلك
فى كالقضاءك ي ي كال صلك لكامص ص .ك
) (2كا كفنوكالاه ك كدموك كدموكا كخىو كاإلئنيىيكا الليك،كا ترخك،كفاملكا جتماعك،كق كقص ات :ك
اترخي كا يفه رك(ال ك كدي ا كا نتوأك كام ك)...ك ،كت قك 808كهكابلقااال.ك ةناءكال ماك،327/5كئ را ك
ال الك.114/9ك ك
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ا قص د دكابل د ا كدراس د كال اق دا كالددهكتق د صكأ كت يفددلك ددلكالقاضدديك بددري كق د كفم د صكال ددا ك
خارجكجمىسكاحللر،كفالقاضيكي يشكقكاجملتمعكال يكحيلدركفيد ،كفم د داايكاألقد ركالدهكيعد كلىقاضديك
لىمهتمعكف ىهاكقكتىالكال اقا كقعكقاافالك ااق كال ظي ،ك مباك كيقىلكاين كالقضد د داء؟ ك
قدداكادديكاألق د ركالددهكجييددلكفىد كالقاضدديك فى د كاجملتمددعكأيضدداكأ كجيت نهدداكقد كتىددالكال اقددا ك
عنلكقاكت ق د د د د كق كالتهم ،ك قاككوث كق كال يلكق كقلاة كا اكا صلكاجلىيل؟ ك
املبحث الثالث :القواعد العامة يف عالقة القاضي مبجتمعه خارج جملس القضاء.

قنلكالندوءكقكدراسد كفاقد كالقاضديكمبهتم د كخدارجكجمىدسكالقضداءكي ن ديكالتمهيدوك د اكئديءك
ق كالق افدوكال اقد كالدهككلدرك تضدنىك لدالكالعدى ؛كأل كتصدافا كالقاضديكقدعكجمتم د كبدريكدصد رلك
ادديكقتهددودلكختتىددفكق د ك قددتكآلخدداك(،)1ك ميل د كأ كيقددا كفى د كتىددالكالتصددافا كالددهكةددصكفىيهدداك
ال ىماءكبريااكق كالتصافا كالهكملكي اااك()2كال ىماء .ك
ك قوكاجتهدو كقك دعكالق افدوكال اقد كالدهك ضد هاكال قهداءكالدهكي ن ديكفىد كالقاضديكقاافاهتداك
قكسى كقعكاجملتمعكقكخارجكجمىسكالقضاءكميل كتىتيصهاكقكال قادكالتالي ك( :)3ك
)(1كال يكسي اكقكالنو كق كالتصافا كايك ى كالتصافا كالهك ق دتكفىيهداكف دوك داصكال ىمداءكفىد كفاقد ك
القاضيكمبهتم ك-ك ل لالكف ةتكالنو ك دد"فاق كالقاضديكابجملتمدعكخدارجكجمىدسكالقضداءك" داك دراسد ك"ك
داءكقك
ققتصدااكفىد كقداك دا كال قهداءكقك تدنهركقد كالتصدافا -ك كأ كا دا كتصدافا كأخدا كملكيد اااكال قهد ك
تنهرك،ك ل لكالعنلكقك لالككأ كا جتهادا كالهكجللك ليهاكال قهاءكقكاسدت نادكق افدوكالعدى كالدهكجيدلك
أ كيتقيوكباكالقاضيكجاء كفى كسنيلكا ثداقك كاحلصداك.ك اد اكقداكقدار كأادلكالد ظركا اصداي ك مداكقكةظداصك
ا ااف ددا كاليفددافي كقكالنددابكالثدداق كامدداصك ت ودديكالقضددالك رداددركف د كاحللددر،كصي د ك كأسددنابكالددادكالددهك
رد كقكا ادلك96كملكتادكفى كسدنيلكاحلصدا،ك دلك رد كفىد كسدنيلكا ثداق،ك لدالكأ كا دادلك98كقد كال ظداصك
ا ركةصتكفى كأة :ك« اكقاصكابلقاضديكسدنلكلىدادك ملكيتد حكجدازكلىتصدركطىدلكرد ،كفدإ كملكيلد كسدنلك
الادكق كاألسنابكا ص صكفىيهاكقكا ادلك(العادس ك التع ل)كق كا اكال ظاص،ك جلكتقوميكطىلكالادكقنلك
تقددوميكأيكدفددعكأ كدفدداعكقكالقضددي ك كسددقىكاحلددقكفي د ».كف نددارلك«فددإ كملكيل د كسددنلكالددادكق د كاألسددنابك
ا ص صكفىيهاكقكا ادلكالعادس ك التع ل»كت ضحكجباءكأ كأسنابكالادكا ص صكفىيهاكقكا ادلكا رلك
رد كفى كسنيلكا ثاقك كاحلصا .ك
)(2ككةند كفىد كاد اكا ددفك ىد كقد كال ىمدداءكقد هركال د يكقكر ضد كال ددالنلك142/11ك،ك الاقىدديكقكهنايد كايتدداجك
 .254/8ك
)(3كك كاسددتتاصكاد كالق افددوكقد كخدداقكت ىدديا كال ىمدداءكلىتصددافا كالددهك ا ادداكلىقاضدديكقكجمتم د كخددارجك
جمىسكالقضاء .ك
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ايافظ كفى كاستقالي كالقضاءك صياد  .ك
يُ وكاستقاقكالقضاءكر يالكأساسي كحلياد ك ُ و كف كا تثاا كا تى كمبعريت ،ك قوركقداكتلد ك
ال اي ك ضسيخكا اكا نوأك ت نيق كتتوققك يفللكأدبك أ ملكال اي كا قصد دلكقد كالقضداءك اديك قاقد ك
ال ددوقك القع ددىك ددلكال ددا كقكس ددائاكاحلل ق ددا ك امص د د قا كق دداقكت ددا :ك ﭐﱡﭐﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱠﭐ(ال عد د د د د د د د د د د د دداء:ك
.)58ك ك
ي ددينكق ه د صكاس ددتقاقكالقض دداءكأ كيق ددعكالقاض دديكك ددتكاث ددريكس ددى كأ كئ ددتصكيص دداف كف د ك
كقي ددقكق دداكةص ددلكقد د كأجىد د ك اد د ك قاقد د كال ددوقك ددلكال ددا ك رف ددعكالظى ددركفد د هرك يص دداقكاحلقد د بك ك
أصددوابا.ك(زيددوا ،ك1415كه:ك71؛كاجل فددا ،كلصدداك د كدمددو.ك(1420كه).كاسددتقاقكالقضدداءكقك
ا مىل كال ا ي كالع دي .كجمى كال وقك(ال ودكاأل ق)،كصك .142ك
فال اجددلكفى د كالقاضدديكقكفاقت د كابجملتمددعكأ كيتصددافكتصددافاكيددتديك ك ق ف د ككددتكاثددريك
سى كأ كئتصكيصاف كف ككقيقكقاكةصلكقد كأجىد ككقيقداكقد اكا ندوأكال ظديركأفدينكقندوأكاسدتقاقك
القضاءك صياد  .ك
ايافظ كفى كاين ك ااق كالقضاء .ك
القضدداءكاد كقد كاددا كجندداحكاألقددرك ت راددا،ك اد كسددنلكقد كأسددنابكأق هدداك اسددتقااراا،ك قددوك
أ كاإلسدداصكجاةددلكالقضدداءكككقلاة د كفظيم د ،ك أض د كفىي د كاقين د ك ا ص دضاص،كفه ى د كققصددواكق د ك
ققاصددوك ث د كاألةنيدداءك ا اسددىلكقدداقكت ددا :كﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠكاحلويو:ك.25

ااتمد د ددتكاليف د د داي كاإلسد د دداقي كابلقضد د دداءكفه ىت د د د كطايقد د دداك ابابكلىتق د د دك كقد د دداقكت د د ددا

:كﭐﱡ ﭐﲡ

ﲢﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ ﲲﲳﲴ

ﲵﲶﱠ (ا ائول:ك .)8ك
احللدركالد يكيص د دوركقد كالقضداءكأقداكقىداصكجيدلكاصضاقد ك ا قتثداقكلد كص ظ د داكللااقد كالقضدداءك
اينت ،ك كقيقاكق كاقين كلىقضاءكةن كال ىماءكفى كأ كالقاضيكي ن يكلد كفدوصكا ئدت اقكمبداكقد كئدلة ك
احلددىكق د ك ااق د كالقضدداءك اينت د ك(العاخعددي،ك:1414ك77/16؛كال اا ىع دي،كد.كد:ك16؛كال ي ددين،ك
:1420ك23/9؛كا د كفاص د ،ك:1406ك/1ك34ك35-؛كقيددار ،كد.كد:ك15/1؛كاليفدداف ي،ك:1410ك
215/6؛كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
- 436 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

ال ااا ك ال رعك ا ا ءل .ك
القاضديكي ن ديكلد كأ كيتوىد كاىدقكالد رعكفيهت دلكاليفنه د د ددا كخ ف د د دداكقد كال قد عكقكاياقددا ،ك
القاضد دديكأ كق د د كب د ددري كقك ل د ددال،كف د ددال ك كف ى د د كقتيف د د ف ،ك ال ي د د كفى د د كتص د ددافات كقوقق د د .ك
(اجلاج د دداين،ك1403ه:ك252؛كاحل د دداب،ك1412كه:ك103/6؛كالص د د اين،كد.كد:ك)641/2ك م د دداك
ي ن دديكأ كيل د كةايهدداكف ي دداكقات دداكفمدداكييفددي كبددريكقتيف د فك دداكقكأيددويكال ددا كي ددلكقدداكياي د ،ك
يت د د د ق كق د دداكييف د ددي كقكدي د د د ك قا ءت د د د ك(اجلاج د دداين،ك1403ه:ك151؛كال اا ىع د ددي،كد.كد:ك15/1؛ك
احل اب،ك:1412ك/6ك103؛كا كقاسر،ك:1397ك/7ك)524ككك داءكفىد كقداكسدنقكةند كال ىمداءك ك
أ كالقاضيكي ن يكل كقاافالكا كاألق ركقكتصافات ك سى كقعكاجملتمع .ك
قاافالكاألفاافك ت ريكالاقا ك ا لا ك األص اق .ك
كقافددولك"كال ددادلكدلم د ك"كق د كالق افددوكالل د كا ق ددارلكقكاليف داي كاإلسدداقي ك(العددي طي،ك
:1411ك)89كالددهكت ددورجككتهدداكاألصلدداصكاليفددافي كا ن ي د كفى د كال ددافك ال ددادل،ك فاق د كالقاضدديكقك
جمتم كخارجكجمىسكاحللركق كاألق ركالهكت ورجكقك ثريكق كصد رااككدتكاد كالقافدول؛ك كأ كاد ك
ال اق كق ك ى كاألق ركا ت ىق ك دبكالقاضيك قا ءت  .ك
قاافالكا صاةك ا اسو .ك
ا ص ددىو كق ى ددلكئ ددافي؛كأل كئ دداعك كقص ددىو ك ىد د ،كفا ددوك افد د كا ص ددىو ك ا ع ددولكقد د ك
الاج د عك كاليفدداعكاحل يددفكصدداكة مددلكمبدداكفي د كقصددىو كبالن د ،ك ةنت ددوكفمدداكفي د كقضددال،كقدداقكئ دديخك
اإلساصكا د كتيميد كرهد ك ك(:1416ك23ك.)343/ك"كاليفداي كجداء ك توصديلكا صداةك تلميىهدا،ك
ت يددلكا اسددوك تقىيىهدداكحبعددلكاإلقلددا ،ك كق ى بدداكتدداجيحكخددريكام دريي ك اكملكميل د كأ كجيتم دداك
ي د ددا،ك دفد ددعكئ د دداكاليف د داي ك اكملكي د ددوف اك ي د دداك".ك يق د د قك(:1416ك:)129/28ك"ك اكت ارض د ددتك
ا صداةك ا اسددوك احلعد ا ك العددي ا كأ كتااهدت؛كفإةد كجيدلكتدداجيحكالدااجحكق هدداكفيمداك اكازدهددتك
ا صاةك ا اسوك ت ارضتكا صاةك ا اسو.كفدإ كاألقداك ال هديك ك دا كقتضدم اكلتوصديلكقصدىو ك
دفعكق عولكفي ظاكقكا اراكلد كفدإ ك دا كالد يكي د كقد كا صداةكأ كحيصدلكقد كا اسدوكأ ثداكملك
يل كقلق راك د ؛ك دلكيلد كداقداك اك اةدتكق عدوت كأ ثداكقد كقصدىوت ؛كللد كافتنداركققدادياكا صداةك
ا اسدوكاد كمبيداا كاليفداي كفمدداكقددوركاإلةعددا كفىد كاتندداعكال صد صكملكي ددوقكف هدداك كاجتهددوك اأيد ك
اف كاألئنا ك ال ظائاك قلك كت زكال ص صكق كيل كخنرياكباك و لتهاكفى كاألصلاص" .ك
فال اجلكفى كالقاضيكأ كياافيكقكفاقات كابجملتمعكخدارجكجمىدسكاحللدركجىدلكا صداةك درءك
ا اسوك أ كي از ك ي ها .ك
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طاف ك يكاألقا،ك خص صاكقكتقييوكا ناحك( .)1ك
ق كأُص قكال قيولكالصويو كالعدمعك ال افد كلد لكأقداكا عدىملكقكبدريكق صدي ك ،كقداقك ك
ت د د د ددا :كﱡﭐﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ
ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢ ﭐﱠ (ال عاء:ك)59
قدداقكاليفدديخكالع د ويك(:1420ك)183ك"ك أقدداك اف د كأ يكاألقددا،ك اددر:كال د لكفى د كال ددا ،ك
ق د كاألق دااء،ك احللدداص،ك ا تددل،كفإة د ك كيعددتقيركلى ددا ،كأقدداكدي د هرك دةيدداار،ك ك ددافتهرك ا ةقيددادك
قر؛كطاف كف؛ك ربن كفيماكف و ،ك للد ك يفدادكأ ك كأيقدا اكمب صدي ك ،كفدإ كأقدا اك د لال،كفداكطافد ك
تى بكقكق صي كامالق" .ك
فى يكاألقداكقلاةد ك ندريلكقكاليفداي كاإلسداقي ؛كفدلقا ك افتد ك صتاقدتكق صديت ،ك دلكج ىدتك
طافتد كقد كطافد ك ك ق صدديت كقد كق صددي ك ،كف دديكاحلددوي كفد كأيبكاايددالكرضدديك كف د كقدداق:كقدداقك
رس د قك :ك(ق د كأط د د ددافينكفقددوكأطدداعك ،ك كق د كفصدداينكفقددوكفص د ك ،ك كق د كي ددعكاألقددريكفقددوك
أطافين،ك كق كفص كاألقريكفقوكفصاين)(،)2ك قاك لالك كلتعدتقيركأقد ركالافيد ،ك يدتمل كقد ككقيدقك
ال اي د كال ددهكةص ددلكق ددا،ك ا دديكباي د كفظيم د كقل ة د كق د كأق داي :كصااس د كال ددوي ك ص ظ د كفى د كأصد د ل ك
ق افو ،ك سياس كالوةياك تو ريكأقاكالو ل ك الافي كابلوي كأيضاكقاافياكا صىو كقك لال .ك
تص ددافا ُ كاإلق دداصكقكالافي د ك ددوكأ كتل د كققي ددولكاب ص ددىو ،ك ا د كا ص ددىو كليع ددتكات د ك
لىه كأ كا ااجكاليفتصدي،ك دلك كا صداةكالدهكتقاراداكال صد صكاليفدافي كاديكا صداةكاحلقيقيد ؛كفدإ ك
اليفاي كقن اااك أساسهاكفى كاحللرك قصاةكال نادكقكا اشك ا اد،ك ايكفدوقك ىهدا،ك رهد ك ىهدا،ك
قصدداةك ىهددا،ك صلمد ك ىهددا؛كفلددلكقعددلل كخاجددتكف د كال ددوقك كاجل د ر،ك ف د كالاه د ك كضددواا،ك
ف د د كا صد ددىو ك كا عد ددول،ك ف د د كاحللم د د ك كال ن د د ؛كفىيعد ددتكق د د كاليف د داي ك كأدخىد ددتكفيهد دداك
ابلتل يددل،كفاليف داي كفددوقك ك ددلكفنددادل،ك رهت د ك ددلكخىق د ،ك ظى د كقكأرض د ،ك صلمت د كالوال د كفىي د ك
)(1ككتيفتوكاحلاج ك كا كالقافولكقكتصافا ك كفاق كالقاضيكمبهتم كخارجكجمىسكالقضاءكقكالاق كا اصاك
خص صاكفيماكيت ىقكابلت اقيرك كالقاارا كاإلداري كا ت ىق ك عى كالقاضيكقكجمتم ك كالهكيىاصكباكالقضالك
مماكيل كاألصلكفيهاكاإلابص ك،ك كا اك ى كق كالوراسا كقكا كا علل ك–كأفينكقعلل كسى ك يكاألقاك
قكالتقييوكاب ناحك-ككل لكق كأج دااكرسال كد ت را كقكجاق كالايت ة ك ا كسى ك يكاألقاكقكتقييوكا ناحكك
لىناص ك/كالنيفريكا ليكفنوكالا يك .ك
)(2كك أخاج كالنتاريكقكصويو كقك تدابكاجلهدادكاببكيقاتدلكقد ك راءكاإلقداصك كيتقد ك د ك داقرك2957ك.صدويحك
النتاريك .50/4ك

- 438 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

فى كصوبكرس ل ك-صى ك كفىي ك سىر-كأ كد ل ك أصوقهاك(ا كالقير،ك:1423ك .)377/4ك
فمدداك اة ددتكا ددا كقص ددىو كفاق د كجاق د كليف داائ هاكرأ كاإلق دداصكق د كخاق دداكتقيي ددوكا ن دداحكأ ك
اإللااصك ؛كفإ كتصافكاإلقاصك اءكفى ك لالكتصافاكئافياكصويواكجيلك ة ا ك ال مدلك د ،ك كجيد زك
التوايددلكلىددتتىصكق د .ك دداءاكفىد ك لددالكفددإ ك يكأقدداكا عددىملك اكرأ كا صددىو كقكتقييددوكأ كاإللدااصك
ٍ
يفيءكق كا ناصا كفى ك لال؛ك وكالتوقدقكقد ك جد دكا صدىو كال اقد ،ك اةت داءكالضدار،ك فدوصكسال د ك
ٍ
ةصكئافي.ك(اتج،كد.كد:ك76؛كالاصيىي،ك:1405ك .)518/5ك
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الفصل األول :عالقة القاضي املالية مبجتمعه خارج جملس القضاء،

وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول :مباشرة القاضي للبيع والشراء

الق دداضيك– ددري كق د كال ددا -حيت دداجك كأ كي ظ دداكقكأق د ركدةيد د ددا ،ك القي دداصكحباج د ددات كالي قي د ،ك
ال اجنا كا ييفي ،ك الهك ك ّوكل كق هاكقك د د د ددلكي ص،ك النيد د ددعك اليفااءك زصكقكق دداقا كال د ددا كفيمداك
ي د هر،ك كخيى د كقنائددالكالقاضدديكلىنيددعك اليف دااءكق د كأ كيل د كقكجمىددسكالقضد دداءكأ كقكخددارجكجمىددسك
القضدداء،ك قددوكات ددقكال قهد د د د دداءكفى د كأة د ك كي ن دديكلىقاضدديكأ كييفددضيكئددي اكأ كينيددعكئددي اكل ع د كقك
جمى ددسكالقضد د د دداء.ك(العاخع ددي،ك:1414ك/16ك77؛كالع ددا جي،ك:1418ك120/1؛كا د د كفن ددوكالد د ،ك
:1400ك953/2؛كا د د د د د د كفاصد د د د د د ،ك:1406ك34/1؛كاحل د د د د دداب،ك:1412ك119/6؛كاليف د د د د دداف ي،ك
:1410ك،215/6كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
أقاكقنائالكالقاضيكلىنيعك اليفااءكخارجكجمىسكالقضاءكفقوكاختىفكفي كال ىماءكفى كق لل .ك
القد قكاأل ق:كيلددا ك يددعكالقاضدديك ئداائ كخددارجكجمىددسكالقضدداءك اد كقدداك اددلك ليد كا الليد د د د كقك
ق د ق،ك اليفدداف ي ،ك احل ا ى د ،ك كأ كاحل ا ى د كاسددتث اكق د كاللااا د كقدداك اكاصت د د د دداجكالقاضدديك كقنائددالك
النيددعك اليف دااء،ك ملكيل د كل د كق د كيل ي د كفيه د زكل د كقنائددالكالنيددعك اليف دااءك دداك ااا د .ك(ا د كفنددوكال د ،ك
:1400ك953/2؛كخىي د د د د ددل،ك:1426ك219؛كاحل د د د د دداب،ك:1412ك119/6؛كاليف د د د د ددا يين،ك:1415ك
287/6؛كاقيثم د ددي،ك:1357ك10ك136/؛كا د د د كقواقد د د ،ك:1388ك70/10؛كالنه د د د ي،ك:1414ك/3ك
 .)500ك
فىلكأصوابكا اكالق قكق قر:كمباككر ا كأ كاألس دكا الليكف كأ ي كف كجدو ()1كأ كال ديك
) (1ككملكأقفكفى كتا ت ك كا ت كقكقياا كا فتواقك 491/4ك د د د اكا اكاحلوي كقكتا ت كفقىكد كت ىيق،ك
ةقلكف كأيبكأهوكاحلا رك ة ك س اد كليسك قائرك .د كقكلعا كا ياا ك 10/7ملكيادكال يكقكهت يلك
األااءك304/2ككفى ك ا كال اكد كت ايفكك كقكاإلصا ك12/7ك"كأ كاألس دكالقائي:ك يقاقكا اللي.ك
كفنوكاَّلل ك كاألس دكالقائي-أة كر كف كأ ي كف كجو ،ك
اك«ا كأيبكصا كقكاجلاحك التّ ويل»كقكتا
ت
كاَّلل كفىي ك سىّر،كقاق:ك«قاكفوقك اقكجتاكأ وا»ك.ر كا ك ال،كف كخالوك كفمري،كف .ك
ف كال يكصى ت
استور كا كفتو كفى كا ستي اب ،ك أخاجكأ كأهو كاحلا ركق كطايق ك قي كف كخالو ك كهيو -كأة ك
كاَّللكفىي ك سىّر:ك«قاكفوقك اقكجتاك
قكاَّللكصى ت
صوث كأ كاألس دكا الليكف كأ ي كف كجو ؛كقاق:كقاقكرس ت
قكرفيّت »ك ك اكقكأسوكال ا ك356/5كجوكأيبكاألس دككمثك اكا اكاحلوي .ك ملكيادكفى ك لال .ك
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صي كقاق:ك"قاكف د ددوقك اقكاجتاكقكرفيت ك"( .)1ك
مب داك ردكف د كأيبك لدداككأة د ك دداك يددع،كأخ د كال د راعك(،)2ك قصددوكالع د ب،كفقددال ا:كايكخىي د د د د ك
رسد قك كك كيعد الكأ كتيفت د د دلكفد كأق د د د ركا عددىمل،كقدداق:كفددإينك كأدعكفيددايكيضددي ،كقددال ا:ك
فد و كة ددااكلددالكقدداكيل يددال،كف اضد اكلد ك ددلكيد صكدر ددلك(،)3ك قدداك ردكفد كئدايحك()4ككأةد كق د د دداق:ك"ك
ئددادكفىدديكفمدداككصددلك ّ ين:كأ كأ يد دعك كأئددضي،ك كارتيفددي،ك كأقضدديك ألكبضددنا ك"()5؛ك ك
أل كالقاض د دديكي اف د د د كال د ددا ،كفيتع د ددااى كق د د د كقكالني د ددعك اليف د د دااء.ك(اليفد د دداف ي،ك:1410ك215/6؛ك
ا د ددا ردي،ك:1419ك42/16؛كا د د كقواق د د ،ك:1388ك،69/10كالنه د د ي،ك:1414ك،)500/3ك إل ك
اإلةعا كفيماكينيعك ييفضيكميا سكفدادل،ك لدالكيد قصكقلاةد كالقضداء.ك(العاخعدي،ك:1414ك/16ك
77؛كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
استوقكاحل ا ى كالقائى ك قصاكاللاااد كفيمداك اك دا كلىقاضديكقداكيل يد ك قصد كأيبك لدا 
أةد كقصددوكالعد بكليتّهد حداكفيد كصدداكفاضد اكلد كقدداكيل يد ،ك كلد كملكي اضد اكأليبك لدداكك داكاسددت فكفد ك
قنائد دات ك كالقي دداصك يد د ددال كف ددااكف ددل،كف دداكيض د د كلد د اركقض ددال.ك(ا د د كقواقد د ،ك:1388ك،70/10ك
النه ي،ك:1414ك .)500/3ك
قوك ّلكأصوابكا اكالق قكال ايق كاجلائالكقك يعكالقاضي،ك ئاائ ،ك ايك صوكطايقل :ك
األ :كأ كي اكبري ك لالك يل كل ك يلكبريكق ا ف .ك
)(1كر ا كال اينكقك"قع وكاليفاقيل"/2ك272كق كطايقكيقي كف كخالوك كهيوكث اكاألس دكا الليكف كأ ي كف ك
جددو كف د ا .ك احلددوي ك س د اد كض د يفكألجددلك قي د ك د كال ليددوك ددا كيددولسكف د كالض د اءك الل د ا ل،ك أ رد ك
ال ايكقكقياا كا فتواقك/4ك491ك قداق":كقداقكأ د كأهدوكاحلدا ركلديسكصويثد كابلقدائر"،ك قداقكالعدي طيكقك
"اجلدداقعكالص د ري"":146/3أخاج د كاحلددا ركقكاللددفكف د كرجددلك ا د كصددوي كض د يف".ك ض د كاأللندداينكقك
ض يفكاجلاقعك اقرك()5107كصك،737ك قكاإلر اءك اقرك(.)2623ك250/8ك ك
)(2كال رع:ك لوكالنقالكال صيفي ،كهت يلكالى ك189/2ك،كال لك .97/2ك
)(3كال نقا ك()131/3ك؛قاقكاليفيخكاأللناينكقك ر اءكال ىيلك:231/8ككملكأقفكفى ك س اد  .ك
)(4ك ا كال قي ،كأ كأقي ،كئايحك كاحلارثك كقيسك كاجلهركالل وي،كقاضيكالل ف ك،ك كا كمم كأسىركقكصيالك
ال يك-صى ك كفىي ك سىر-ك اةتقلكق كاليم كزق كالصويق.كأخناركالقضالك،189/2كاتريخكدقيفقك،7/23ك
سريكأفاصكال ناءك .100/4ك
)(5كأخندداركالقضددالكلى يددعك()190/2كالتىتدديصكاحلنددري،ك()195/4ك كقدداقكا د كصهددا:كملكأجددو ك،ك كقدداقكقك ر اءك
ال ىيلك(:)250/8ككملكأقفكفىي كصاكاآل ،ك كقكالتلميلك()209/1كقاق:كقىت:كا اكق ق عكض يف .ك
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الثاةيد :كأ كينيددعك ييفددضيكممد ك كي افد ك كحيا يد .ك(العاخعددي،ك:1414ك77/16؛كا صددىي،ك
:1358ك87/2؛كأ كام اب،ك:1425ك )568ك
الق د قكالثدداين:كجي د زكالنيددعك اليف دااءكلىقاضدديكقكبددريكجمىددسكالقضدداءكق د كبددريك ااا د ك ا د كق د قك
احل يد د د د ك ال دااجحكف ددوكا اللي د .ك(العاخعددي،ك:1414ك16ك77/؛كا د كجنددير،ك:1387ك،10/6كا د ك
فاص ك:1406ك.)35/1ك فىلكأصدوابكاد اكالقد قكقد قر:ك كرسد قك كككابئداكالنيدعك اليفدااءك
ع ،ك ا كسيوكالقضال،ك أفوقركفى دا كقلاكاداكملكينائدا .ك(العاخعدي،ك:1414ك16ك77/؛كا د ك
جنير،ك:1387ك،)10/6ك د اكامى داءكالاائدو ك داة اكينائدا كالنيدعك اليفدااءك ة عدهرك(.)1ك(ا د ك
س و،ك:1408ك131/3؛كالقو ري،ك:1427ك،)6537/12ك ق ك لدالكأ كأابك لداكالصدويقكك داك
يكاماف د كأخ د كال د راعك خ دداجك كالع د بكفقي ددلكلد د :ك كيع د الكا د ا،كفق دداق:كق دداك ددتكأدعكأاى دديك
يضي ،كف اض اكلد ك دلكيد صكدر دلك()2؛ك أل كالقاضديك دوكتقىدوكالقضداءكحيتداجكقداك دا كدتد دداجاك ليد ك
قنددلكتقى ددوكالقض دداء،ك تقى ددو كا د كاألقاة د ك كمي د كق د كالقي دداصكمبصدداةكة ع د ك فيال د ،ك هتم د كا ع دداد ك
ق ا قد د ،كأ كلدرلكف دداكميت ددعكفىيد د كالتص ددافكألجىه ددا.ك(العاخع ددي،ك:1414ك16ك77/؛كا د د كجن ددير،ك
:1387ك .)10/6ك
كال دااجح:ك ال ىددركف ددوك -كا د كالق د قكالثدداينكق د كج د ازك يددعكالقاضدديك ئ داائ كقكبددريكجمىددسك
القضدداءكقد كبددريك اااد كلقد لكأدلددتهرك قد كأ ازادداكقنائددالكال دديككالنيددعك اليفدااءكقكصياتد كفإةد ك ددلكقدداك
جازكلى يككجي زكألقت ك كقاككردكفي كختصيص ك ،ك لقوكائدض كال ديكقد كاألفداايبكفاسدا()3ك أقداك
كاجت دداكقكرفيت د "()4ك ة د ك
قدداكاس ددتوقك د كأص ددوابكالق د قكاأل قكفيه ددابكف د كص ددوي ك"كق دداكف ددوقك ٍاق ّ
ضد يفكق ق ددعك كميلد كا سددتو قك د ك(،)5ك أقدداكقدداكر يكفد كأيبك لدداكأةد ك دداك يددع،كأخد كالد راعك
قصوكالعد ب،كفديمل كاجلد ابكف د ك د جهل.كاأل ق:كقدال اكقصدوكأيبك لداكك كالعد بكيدوقكفىد ك
)(1كقاقكاأللناينكقكاإلر اءك:231/8كملكأقفكفى ك س اد ك ك
)(2كسنقكختاجي كصك .13ك

)(3كأ خاج كأ كدا دكقكس ك،ك تابكاألقضي ،كاببك اكفىركاحلا ركصوبكاليفااوكال اصوكجيد زكلد كأ كحيلدرك د ،ك
اقرك()3607ك(،) 308/3ك كال عائيكقكس كالل ،ك تابكالقضاء،كاببكالتعهيلكقكتا كاإلئهادكفى ك
النيدع،ك داقرك()6198ك(،)73/6ك صدوو كاحلدا ركقكا عدتور ك21/2كقك تدابكالنيد عك داقرك2187كك افقد ك
ال اي .ك
)(4كسنقكختاكجي كص .12ك
)(5كقياا كا فتواقك491/4ك،كلعا كا ياا ك10/7كض يفكاجلاقعكالص ريك كزايدت ك(صك .)737ك
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جد ازك يدعكالقاضديك ئداائ .ك(العاخعدي،ك:1414ك16ك.)77/كالثداين:كأةد ك داكقداق لىصدوا :كفدإينك ك
أدعكفيددايكيضددي .كملكي ارض د ،ك ددلكأت د اكل د كقدداكيعددوكصاجتد ،ك اد اكدليددلكفى د كأة د كل د كملكي اض د اكل د ك
ل الكحلاج كأاى  .ك
أقاكق قكفما ك ليفايحكصلكاستقضا كفقوكة قشك كاألثاكض يفك كميل كا ستو قك
( .)1ك
املبحث الثاني :اقرتاض()2القاضي ،و استعارته( )3احلوائج من الناس.

ي ن دديكلىقاضدديكأ كيت ددا كف د ك ددلكقدداكيددوقكفى د كايدداابلك ا يددل،ك ف د ك ددلكقدداكي د قصكصيفددم ك
القضاء،ك ق ك لالكا قضااك ا ست د ددارل،ك قوك دا ك ه ركال ىماءكلىقاضيكأ كيقضاكأ كيعت ري .ك
(العد ددماق وي،ك:1386ك212؛كا د د كجند ددير،ك:1387ك305/6؛كامائد ددي،كد.كد:ك/7ك150؛ك
فىيش،كد.كد؛ك)298/8ك( .)4ك
قوكفىلكال قهاءكق عكالقاضيكق كطىلكاحل ائ كاب قضااك ا ست ارلك ثاث كأق ر :ك
 )1ا سددت ارلك ا ق دضااكاةت د دداعكق د كبددريكف د ا،ك ال ددا كيتعددااى كقددعكالقاضدديكألجددلكق الت د كفامبدداك
صددااب كال ددريكفيمدداكيقددعك ي د ك ي د ،ك ألجددلك لددالكق ددعك ه د ركال ىمدداءكأ كييفددت لكالقاضدديكابلنيددعك
اليف د د دااء.ك(ا د د د كفاص د د د ،ك:1406ك28/1؛كاحل د دداب،ك:1412ك119/6؛كالارق د دداين،ك:1422ك
 .)243/7ك
 )2القاضيكقكطىن كلتىالكاحل ائ كيعد كلتوقيدقكقصداةكة عد كقعدت اكقك لدالك ضد كالد ظي يكأ ك
)(1كسنقكختاجي كصك .13ك
) (2كا قضاا كطىلكالقاا .ك القااكل :كالق ع؛كأل كا قااكيق عكئي اكق كقال كي ي كلىمقضا .كلعا ك
ال ابك ،216/7ككالقااكئافا:كدفعكا اقك كال ريكلي ت عك ك يادك ول .كصائي كا كفا وي ك،161/5ك
ال خريلك،286/5كق ينكايتاجك،115/2كا نوعك .204/4ك
) (3كا ست كارل:كطىلكال اري ك،ك كال اري ك -ك تيفويوكالياءك قوكخت تف،ك األ قكأفصحك:-كايكاسركلماكي اركأ ك
ي ي كالاجلكل ري كفي ت عك كمثكياد كفىي ،ك ايكق كال ايك ا كالتهاد،كايتكفاري كلتهادااكف كال ح ا.ك
اصا:كمتىُّالكا ك ريكف ا.كالنواكالاائقك7ك/ك،280كاليفاحكالص ريك2ك/ك
لعا كال ابك/14ك،74ك اص ا
،205كاحلا يك7ك/ك،116كا ينك7ك/ك .340ك
كةصكلىو ا ى كقكا علل ،ك كميل ك دخاقاككتكقاك ا كقكآدابكالقاضيكق ك ة كي ن يكأ ك
) (4كملكأقفكفى ٍّ
اكدخىت كا علل كقكد كق قر:ك"ي ن يكلىقاضيكأ كيل ك
يل كف يفك رفاكةاااك يواكف كال معك كّ ك ح
ف ي اك رفاكةاااك يواكف كال مع"ك أقثاقاكق كال نارا ،كاةظا:ككا ينك .40/10ك
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ة ددعكأاى د ،كل د لالكجي ددلكفىي د كجت ددلكطىددلكاحل د ائ ك ا ة د .ك(ا د كفاص د ،ك:1406ك28/1؛ك
ال اا ىعي،كد.كد:ك .)16ك
داقكمبلاةد كالقضدداءك–ك ك ددا كقناص داكقكأصددى ك-
 )3ق د كآدابكالقاضدديكأ كجيت ددلك د ّدلكقدداكفي د ك خد ا
ص كلاكللااق كالقاضدي،ك ص ظد اك ها د كالقضداء،ك كطىدلكال د اريك التمدا كاحلد ائ كقد كاد اكالقنيدلك
خاقكمبلاة كالقضاء.ك(قيار ،كد.كد:ك .)15/1ك
فيك ا
قوكقيوك ضكاحل ي ك ضكاليفاف ي ككداميكا قدضاا،ك ا سدت ارلكلىقاضديكمبد ك كجيد زكقند قك
اقوي د د كق د د .ك(ا د د كجن د ددير،ك:1387ك305/6؛كا د د كفا د ددوي ،ك:1412ك372/5؛كاليف د ددا يين،كد.كد:ك
619-618/2؛كاليفا يين،ك:1415ك288/6؛كاقيتمي،ك:1358ك .)137/10ك
مدداكقيددوك ددضكاليفدداف ي ك ا الليد كا ددعك كيل د كا ق دضاا،كأ كا سددت ارلكقكا ددافعكا قا ى د ك
ابألق اقك واركيعل ها،ك دا د كيا نهدا،ك دد ك لدالكادافكقداك كيقا دلكبالنداكابألقد اق،ك ملكجتداكال دادلك
ن د قكا دداقكقكققا ىت د ك اسددت ارلك تددلكال ىددرك د د ك لددال.ك(ا د كأيبكزيددو،ك:1999ك29/8؛كاقيتمددي،ك
:1358ك137/10؛كاألةصاري،كد.كد:ك .)300/4ك
اسددتثفك هد ركال قهدداءكقد كق ددعكالقاضدديكقد كاسددتقاااك اسددت ارلكاحلد ائ كقد كال ددا كصدداقكقدداك
اكت فا كاليفا دكالتالي  :ك
األ ق:كأ كيل كا ستقاااكق ك خ اة كال ي كي افكلد كا سدتقاااكقد هركقندلكت ليد كالقضداء.ك
(القااق،ك1994ص:ك82/10؛كا كأيبكزيو،ك1999ص:ك29/8؛كاألةصاري،كد.كد:ك .)300/4ك
الث د دداين:كأ كيلد د د كا ق د ددضاكق د د د ،كأ كا ع د ددت اركق د د د كخص د ددما،ك كي د ددتهركأةد د د كي د ددلكخص د ددما.ك
(ال م د د دداين:،ك29/8؛كال اا ىع د د ددي،كد.كد:ك16؛كا د د د د كأيبكزي د د ددو،ك1999ص:ك29/8؛كا د د د د كفاصد د د د ،ك
:1406ك)28/1
الثال د :كأ كجيددوكالقاضدديك ددواكق د كا سددتقاااكأ كا سددت ارل.ك(ا د كفاص د ،ك:1406ك28/1؛ك
ال اا ىعي،كد.كد:ك .)16ك
ا اكفيماكيت ىقكابست ارلك اقضااكالقاضيكق كبري ،كأقاكقاكيت ىقكإبف ائ كسدى اكل دري كفداكيقدعك
كتكال هي؛كأل كتعىيفكالقاضيكبري كق ا فك كي ه كف .ك(فىيش:،ك .)298/8ك
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كاقويد د د كقكاألصددلكجد د د دائالكإب دداعكاألقد ك اكملكيلد كا د د د دا كقدداةعكئددافيكق د كقن قددا.ك(داقد د د ددادك
أف د د ددوي،كد.كد:ك851/2؛كةظد د داصكالدوي ك آخ د د د ددا ،ك:1310ك،331/3كا د كفاصد ،ك:1406ك23؛ك
احل د د د دداب،ك:1412ك121/6؛كا د د د د كايبكالد د د ددوص،ك:1987كص114؛كاليفد د د ددا يين،ك:1415ك558/3؛ك
النه ي،ك:1403ك317/6؛كا ادا ي،كد.كد:ك .)212/1ك
قوكدقكفى ك لالكاللثريكق كاألدل كاليفافيد د د د ك ق ها :ك
( )3ك
قاك ردكف كفائيف كرضديك كف هداك()2قالدت ك:ك دا كرسد قك كيقندلكاقويد ك يثيدلكفىيهدا ،
قدداك ردكقد كصددوي كأيبكاايددالكك()4كقدداق ك:ك ددا كرسد قك كك اكأُيك دداصكسددلقكف د :كأكاويد كأصك
ص ددوق ؟كف ددا كقي ددل:كص ددوق .كق دداقكألص ددوا ك:ك ىد د اك ملكأي ددل.ك ك كقي ددل:كاويد د ،كض ددابك ي ددو كفل ددلك
ق هر(،)5ك ق كل ك:كهتاد اككا اك( .)6ك
فاقويد كقيفددا ف ك قددوكدفدداك ليد كاإلسدداصك صددضكفىيهددا،ك ادديكجددائالكإب داعكاألقد ،ك للد كاد اك
ا سددتونابكقكصددقكقد كملكيت ددلكل مددلكقد كأفمدداقكا عددىمل،كفلقدداكقد كت ددلكلد لالك القضددالك الد لك
) (1كاقوي كقكالى :كقاكأاويتكق كل فك ك يكق دل،ك كقاكيقوق كالقايلكق كالتوفك،كيقاق:ك(أاو )كل ك
لي .كققايسكالى ك ،43/6كستاركالصواحكصك.325ك قكا ص اح:كمتىيالكقكاحليالك اكف ا .ك وائعك
الص ائعك،116/6ك واي كاجملتهوك،112/4كاجملم عك،370/15كا ينك .41/6ك
) (2كفائيف ك تكالصويقكأيبك لاكالصويقكرضيك كف هاك ،كأصكا تق لك ،كأفق كةعاءكاألق ك،ك اةتكصافظ ك
لىواقك كاحلااصك،كرا ي كلىيف اك كال علك،كت فيتكاب وي كس ك 57كه.كا ستي ابك 435/4ك،كاإلصا ك
.139/8ك ك
)(3كأخاج كالنتاريكقك تابكاقن ك فضىهاكاببكا لافللكقكاقن ك اقرك(.)2585كصويحكالنتاريك .157/3ك
)(4كك أ كاايالكالو سيكفنوكالاه ك كصتا،كاإلقاص،كال قي ،كاجملتهو،كاحلافأل،كصاصلكرس قك كصى ك كفىي ك
سددىركأ د كاايددالكالو سددي،كاليمدداين،كسدديوكاحل ددافكاألثنددا .كاختىددفكقكااد كفىد كأقد اقك د ،كأرجوهددا:كفنددوك
الاه ك كصتا،ك يت كأ كاايال.كهلكف :كال يكككفىماك ثريا،كطينا،كقنار اكفي ،كصوثكف :كخىقك ثريك
ق كالصوا ك التا ل.ك ت قكس ك57ه.كسريكأفاصكال ناءك/3ك،583كأسوكال ا ك .457/3ك
)(5كأخاج كالنتاريكقك تابكاقن كاببكقن قكاقوي ك اقرك(.)2576كصويحكالنتاريك/3ك .155ك
) (6كأخاج كالنتاريكقكاألدبكا اد،كاببكقن قكاقوي ك اقر()594كصويحكاألدبكا دادكصك221ك،ك النيهقديك
قكالع د كالل د كاببكالتو دايضكفى د كاقن د ك كاقوي د كصددى ك ددلكال ددا ك280/6ك،ك صع د كاأللن دداينك،كار اءك
ال ىيلك( .)44/6ك
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ف ىدديهركالتوددازكفد كقند قكاقويد ؛كأل ك لددالكقد كج الددلكالقضدداء،ك اد كةد عكقد كالائد لك العددوتك كاك
ا كب كالص ،ك ق ك ى كاأل لكابلقضاء،ك مماكيوخلك كفىي كالتهمد ،ك كي مدعكفيد كال دا كفىيتودازك
ق ك لال،ك ال ىماءكقت ق كفى كأة ك كجي زكلىقاضيكأخ كاقوي كابجلمى  .ك
(العاخعددي،ك:1414ك82/16؛كالعددماق وي،ك:1414ك/3ك374؛كا د كفنددوكال د ،ك:1421ك
88/5؛كاحل د دداب،ك،1412ك120/6؛كال د د د ي،ك:1412ك166/11؛كالع د ددنلي،كد.كد:ك204/1؛ك
ا كقواق ،ك:1388ك .)67/10ك
ك األصلكقكا ع:كقاك ردكف كأيبكهيوكالعدافوي)1(أ كرسد قك ككاسدت ملكفداقاك(،)2ك
فهاء كال اقلكصلكفا كق كفمى ،كفقاق:كايكرسد قك ،كاد اكللدرك اد اكأادويكي.كفقداقكلد كال دي:ك
أفدداكق ددو كقك يددتكأ يددالك أقددال،كف ظددا كأيهددو كلددالكأصك ؟ك(.)3كفددال يككزجدداكالصددوايبكف وق دداك
قد دداق:كأادويكي.ك قداك كردكفد كأيبكهيدوكالعدافويكأ كال ديككقداق:ك"اواي د داكال مداقكبىد ق"ك(،)4ك
فاس قك ك لكأ كاوايد داكال ماقك ق هركالقض د ددالكسوتكدض؛كألة ك مناكيهو ك لديهركلي قصد اكفد ك
ا ه ددويك ددضكق دداكجي ددلكفىيد د كأداؤ ،ك أل كقند د قكاقويد د كقد د كالائد د ل،كفاقويد د كيقص ددوكب دداكقكال ال ددلك
اس د ددتمال كقى د ددلكالقاض د ددي،كلي ت د ددينك د د كقكاحلل د ددر،كفتيف د ددن كالائ د د ل.ك(العاخع د ددي،ك:1414ك82/16؛ك
العد د د د د ددماق وي،ك:1414ك/3ك374؛كال اا ىعد د د د د ددي،كد.كد:ك،16كا د د د د د د كفاص د د د د د د ،ك:1406ك26/1؛ك
)(1ككأ كهيوكالعافويكاألةصاريكا وين.كقيل:كااد كفندوكالداه .ك كقيدل:كا د رك د كسد و.كقد كفقهداءكأصدوابك
ال يككر كف كجا اك كفنوك ،ك فا لك كالا ري،ك فما ك كسىيركالارقيك،ك فنا ك كسهلك كس وك،ك
خارج ك كزيوك،ك دموك كفما ك كف اء؛ك بريار.كت قكس كستل.ك ك
قي ددل:كتد د قكسد د ك ض ددعك يفع ددل.ك لد د كص ددوي كقك صد د كاي د د كص ددالكرسد د قك ك.كاةظ دداك:كا س ددتي اب:ك4ك/ك
،1633كأسوكال ا :ك3ك/ك،453كاإلصا :ك11ك/ك .89ك
) (2كال اقل كا كفنو ك ك كالىتني كاألزدي ك ،كأسىر ك ك صول كال ي ك ،ك است مى كسافيا كفى ك ضك
الصوقا  .كاةظا :كق هر كالصوا كلىن ي ،252/4كق اف كالصوا كأليب كة ير ،1764/4كأسو كال ا ك
 .371/3ك
)(3كأخاج د كالنتدداريكقكصددويو كقكك تدداب:كاألميددا ك ال د ركابب:ك يددفك اةددتكميددلكال دديك دداقرك(.)6636ك
صويحكالنتاريك .130/8ك
تيءك اكأدخى ُكفي ،كال ائقكقكبايلكاحلوي ك71/3ك
)(4كال ى كق:ك اكاقت ك ّ
دس كق ح
كقتحاف كق ّ
تيءكقكاليف ْ
كبلكاليف ْ
قك تدابكآدابك
؛ال هاي كقكبايلكاحلوي ك .380/3احلوي كأخاجد كأهدوكقكا عد وك/5ك،425ك النيهقديك ك
القاضدديكاببك كيقنددلكق د كاويد ك دداقرك20474كالعد كاللد كلىنيهقدديك10ك/ك،138ك صددوو كاأللندداينكقك
ر اءكال ىيلك .246/8ك
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احل دداب،ك،1412ك120/6؛كا دداين،ك:1410ك410/8؛كال د ي،ك:1412ك166/11؛كا د كقواق د ،ك
:1388ك.)67/10ك اقويد د كلىو ددا رك القاض دديكقد د كأص ددوكا تتاص ددملكفيه دداك يد د اءكلىتص ددركاآلخ دداك
لعدداكقىند ،ك ري د كلىائد لكقكاحللددركفىيد ؛ك يددلكال د ك د كأاددو ك ليهددا،كفي ددورجكاد ا ك–كاحلددا رك
اا.ك(ا ابي دداين،ك:1389ك275/7؛كالق دااق،ك:1994ك
القاضدديك–كقكالد ي كائددض اكهللااي ك ك ادداكقىددي ك
80/10؛كاليفا يين،ك:1415ك392/4؛كا كقواق ،ك:1412ك،58/14ك .)59ك
قدداقكا ددا رديك(:)1ك" أقدداكالص د فكالثالد ك اددركقضددالكاألصلدداص،كفاقددواايكقكصقهددركأبىددألكقل دداك
أئوككاميا؛كألهندركق دو كحل دألكاحلقد بكفىد كأاىهداكد كأخد اا،كأيقدا كفيهداكاب دا ف،ك ي هد ك
فيهدداكف د كا لددا،ك ف د كأيبكاايددالككقدداق:ك«ل د كرس د قك ككالاائدديك ا اتيف دديكقكاحلل ددر"ك(،)2ك
فتصكاحللركابل ا؛ك ختصاص كابلت ىيأل".ك(ا ا ردي،ك:1419ك .)286/16ك
اكتقدداركا د اكاألصددلكقكا ددعكق د كقن د قكاقددواايكلىقضددالكفقددوكاسددتثفكال ىمدداءك ى د د كق د كاقددواايك
فلجاز كلىقضالك ايكفى كال و كالتاي :ك
اددلك هد ركال قهدداءكخافدداكلىيفدداف ي كقك جد ك كجد ازكقند قكالقاضدديكلىهويد ك اكقددوقتكلد ك
ممد ك كصاجد كلد كف ددوكالقاضدديكقت ىقد كاصد ق كأ كبددريك لددالكممدداكلد كفاقد ك ظي د كالقاضدديك يفدداطل.ك
األ ق:كأ كيل كمم كيهويكل كقنلكت ليت كال ظي .كالثاين:كفوصكزايدلكاقوي كفى كا قواركا تدادكفتنداحك
ا د كاقوي د ؛ك ةت دداءكا هتدداصكفيهدداكابلائ د ل،ك ل ددوصكاجملددازا كب دداكفى د كفمددل.ك(العاخع ددي،ك:1414ك
82/16؛كا د كاقمدداص،كد.كد:ك272/7؛كال اا ىعددي،كد.كد:ك16؛كالق دااق،ك:1994ك80/10؛كا د ك
فاص د ،ك:1406ك26/1؛كال د ي،ك:1412ك166/11؛كاليفددا يين،ك:1415ك287/6؛كا د كقواق د ،ك
:1388ك.)68/10ك كأحلقك ضكاليفاف ي كابجلكازككاقويد كالدهكهتدو ككلىقاضديكقد كبدريكأادلككالنىدوك
ال د يكيقضدديكفي د ك اككأرسددىهاكا هددويك كالنىددوكال د يكيقضدديكفي د كالقاضدديككأ كأاددويتك لي د كقكبددريكك
)(1ككاد كأ د كاحلعد كفىديك د كدمدوك د كدمددوك د كصنيددلكالنصدايكالن دوادي،كاليفددهريكاب دا ردي.كقد ك جد كفقهدداءك
اليفاف ي ك قاصكقكال ق ك األص قك الت عري،ك ك صريكابل ا ي .ك ك
قد كقتل اتد ك:كأدبكالدوةياك الدوي ،ككاحلدا يكاللندريك،كقد اةلكالد زارلك سياسد كا ىدال،كتعدهيلكال ظداك ت هيدلكالظ ددا؛ك
األصلدداصكالعددى اةي ك،كقددا كس د ك450هك.كاةظددا:كطنقددا كال قهدداءكلىيفدريازي:ك،131كطنقددا كالعددنلي5ك/ك
267ك-ك،285كطنقا كا س يك2ك/ك387ك–ك .388ك
) (2كأخاج كالضق ي كق ك تاب كاألصلاص كابب كقا كجاء كق كالاائي ك ا اتيفي كق كاحللر ،ك اقر ك( .)1336كس ك
الضق يك .614/3ك
قد د داقكالضق ي:كصوي كصع كصويح.ك صوو كاأللناينكقكصويحكس كالضق يك .68/2ك
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ىوكقضائ ،ك ليسكلىمهويكصاج كف وكالقاضيكتت ىدقكك قضدائ كقكتىدالكالنىدو؛كأل كاألصدلكقكاقويد ك
اإلابص د ،ك كهتم د كالائ د لكق تقي د كا ددا.ك(ا ددا ردي،ك:1414ك286/16؛كالاقى ددي،ك:1358ك243/8؛ك
اقيتمددي،ك:1357ك.)136/10ك ك د اكأحلددقك ددضكاليفدداف ي كابجلد ازكقددعكاللاااد كأ كتلد كاقويد كقك
بريكفمى ك ق كبريكأالكفمى كلعد ا كفد كفمىد ،كف اااتد كف هداكأ ك د كقد كقن قداكلديو ألكصدياةت كفدإ ك
قنىهاكجازك ملكمي عكق ها.ك(ا ا ردي،ك:1414ك .)287-286/16ك
اددلك هد ركال قهدداءك كجد ازكقن د قكالقاضدديكاقويد كق د كقايند ،ك كملكيل د كيهددويكلىقاضدديك
قنددلكت لي د كالقضدداء،ك يفددادكأ كيل د ك كصاج د كل د كف ددوكالقاضددي.كفتندداحكا د كاقوي د كف ددوكاجلمه د ر؛ك
ةت دداءكالتهمد د كلىت ددواخلك ددلكالقاض دديك ا ه ددوي.ك(ا د د كاقم دداص،كد.كد:ك272/7؛كالقد دااق،ك:1994ك
80/10؛كاليفا يين،ك:1415ك .)292/4ك
أقدداك ك ددا كلد كصاجد كف ددوكالقاضدديكفيندداحكلىقاضدديكقند قكاد كاقويد ،ك ليد ك اددلكاحل يد كقك
ق د قك ا اللي د ك اليفاف ي د ؛كأل كا د كاقوي د د د د ك كتددوخلكبدداكالظ د كفى د كالقاضددي؛كفددالاصرك القاا د ك ددلك
القاضدديك ا هددويكأفظددركق د كاقوي د ك أثاادداك(ا د كاقمدداص،كد.كد:ك272-271/7؛كالق دااق،ك:1994ك
80/10؛كاليفا يين،ك:1415ك .)292/4ك
اددلكاحل يد كقكقد قك ددضكا الليد ك كفددوصك ابصد كاد كاقويد كلىقاضددي؛كأل كاد كاقويد ك
ل د ك اةددتكلصددى كالدداصركلقددوقتكقنددلكال ظي د ،ك قنددلكأ كتل د كلىقايددلكصاج د كف ددوكالقاضددي.كة ددركل د كك
دريا،كمثكاس ددت فك ددوك ل ددالكفلا ددو ،ك
ددا كاد د اكالقاي ددلك كيه ددويكلىم ظ ددفكقن ددلكت ليتد د ؛كلل ةد د كفق د ا
أل يوددتكاويت د .ك(اللاسدداين،ك:1406ك9/7؛كا د كاقمدداص،كد.كد:ك272-271/7؛كا د كفنددوكال د ،ك
:1400ك .)953/2ك
دداكا د كصهدداكقد كاقددواايكا ددل كبدداكلىقاضدديكقدداك اكأ ك يكاألقدداكلىقاضدديكقند قكاقوي د د د ،ك
فإةد كيندداحكلد كأخد ااك(ا د كصهددا،كد.كد:ك)167/13؛ك دداك ردكفد كق ددا ك د كجنددلك()1كقدداق:ك ثددينك
رس قك كك كاليم كفقاق:ك«أتدوريكملك ثدتك ليدال؟ك كتصدي كئديااك دريك ين؛كفإةد كبىد ق»ك(.)2ك
فددال يكقصدداكال ى د قكفى د كقدداك اك ددا كأخ د كاقوي د ك ددريك كاإلقدداصكأقدداك اكأ كفهدديكليعددتكق د ك
)(1ك ا كق ا ك كجنلك كفما ك كأ كاألةصاريكامارجيك،كأصوكالعن لكالد ي كئدهو اكال قند كقد كاألةصدارك،ك
ئد ددهوك د ددوراك كأصد ددوك كا يفد ددااوك ىهد دداكقد ددعكالاس د د قك،ك اةد ددتك فات د د ك د دداف كفم د د ا كابليفد دداصكس د د ك18كهك
.ا ستي ابك1402/3ك،كاإلصا ك.136/6ك ك
)(2كأخاج د كالضق د يكقكس د كقكأ د ابكاألصلدداصكقكاببكقدداكج داءكقكاددواايكاألق دااءك دداقرك1335كس د كالضق د يك
14/3ك كقاقكف :ككصوي كصع كبايل.ك ض كاأللناينكقكض يفكالضق يكصك .155ك
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ال ى ق.ك ل لكالصد ابك ال ىدركف دوك كفدوصكاسدتث اءكقثدلكاد كالصد رلكقد كالتوداميك خص صداكقكصدقك
القاضددي؛كلض د فكاحلددوي ،ك أل ك لددالكي ددتحكاببكال عددادك التهم د ك ا يددلكق د كالقاضددي،كفددا عكلدديسك
ألجددلك كاإلقدداصكق د كفوق د ك مندداكألجددلكة دديكالتهم د كف د كالقاضددي،ك ضددما كال ددوق،ك ا د اكا ددفك ك
يتثاكفي كاإل كق كفوق  .ك
اقوي كلىقاضيكمم كا كأفى كق ك العى ا ك األقريكفينداحكلىقاضديكقن قداك يفداطل:كاأل ق:كأ ك
تل ك فقكا تادك ثدلكالقاضديكقد كقثدلكالعدى ا .كالثداين:كفدوصكت دريكصداقكالقاضديكقد ك صقدابكاحلدقك
ل د ددالك ةت د دداءكالتهمد د د كابلائد د د ل.ك(ا د د د كفا د ددوي ،ك:1386ك374/5؛كالاقى د ددي،ك:1358ك243/8؛ك
اقيتمي،ك:1357ك137/10ك .)138-ك
اقوي كلىقاضيك وكتا كالقضاءكفيناحكلىقاضيكقن قكاقوي ك احلاقكا كلقد قكرسد قك كقك
صدوي كأيبكهيدوكالع د ددافويك:ك"فهداكجىدسكقك يددتكأ يد ك أقد ،كفي ظدداكأيهدو كلد "ك(.)1كفالقاضدديك
اكتددا كال مددل،كيل د كقددوكجىددسكقك يددتكأ ي د ك أق د ،كفددإ اكأاددويك لي د كصي د كجدداز ؛ك ةت دداءكالاين د ك
ابلائ لك(ا كفا وي ،ك:1386ك،374/5كال ااي،ك154/2؛كا كصها،كد.كد:ك .)221/2ك
ق ددوك دداكص دداصلكاإلصي دداءك(:1358ك)154/2كض ددا اكفاق دداك دداكجيد د زكلىقاض دديكقن لد د كقد د ك
اقد ددواايكفقد دداقك د ددوك د ددا ك ى د د كق د د كاألصادي د د كقكال هد دديكف د د كاد ددواايكال مد دداق:ك« اكثنتد ددتكا د د ك
التيفددويوا ،كفالقاضدديك ال د ايكي ن دديكأ كيقددوركة عد كقك يددتكأقد ك أ ي د ،كفمدداك ددا كي د ك ددوكال دداقك
اد كقك يددتكأقد ،كجيد زكلد كأ كأيخد كقك يتد ،ك قدداكي ىددركأةد ك مندداكي د ددا كل يتد ،كفودااصكأخد ،ك قدداك
أئللكفىي كقكاواايكأصوقائ ؛كأهنركالك اة اكي ة كل ك ا كق ا كا،كفه كئنه ،كفىيهت ن " .ك
ل ى دداك ددتركا د كا عددلل كمبدداك ددا ك ى د كق د كأاددلكال ىددركق د كا د االكاألر د كقكأ كالقاضدديك
ي ن دديكلد د كا ت ددادك عد د كفد د كاد د اكا د د ط كالد د خيرك-أف ددينكقن د د قكاقويد د ك–كق دداقكقكق ددلكاحلل دداصك
(ال اا ىعددي،كد.كد:ك)16ك ددوك ددا كقدداكاسددتث ا كاحل يد كقد كاويد كالقايددلك قد كك ددا كيهددويكلىقاضدديك
قنددلكال ي د :ك"ك األص د بكقكزقاة دداكفددوصكالقن د قكق ىقددا؛كأل كاقوي د كت د رثك د قكا هددويك بضدداءك
ا هو ك لي ،ك قك لالكضاركالقاضي،ك دخ قكال عادكفىي .ك قيل:ك كاقوي كت ئكة ركاحللم ك" .ك
يق د د قكقكأدبكالقض د دداءك(ا د د كأيبكال د ددوص،ك:1404ك:)334/1ك" األ كل د د كس د ددوكاببكقن د د قك
اقواايكق ك لكأصوك" .ك
)(1كأخاجد د د كقع د ددىركقكص د ددويو ك د دداقرك1832كقك ت د ددابكاألق د ددارلكاببكك د دداميكا د ددواايكال م د دداق.كص د ددويحكقع د ددىرككك
 .1463/3ك
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كقدداقكقكةيددلكاأل طددارككك(اليف د اين،ك:1413ك)309/8كف د ككجتا تد كقددعكاقددواايككف ددوقاك ددا ك
قاضياككيق ق:ك"ك الظداااكأ كاقدواايكالدهكهتدو كلىقضدالك دد اركاديكةد عكقد كالائد ل؛كأل كا هدويك اك
ملكيل د كق تدداداكلءاددواءك كالقاضدديكقنددلك يت د ك كيهددويك لي د ك كل دداا،ك ا د ك قدداكالتق د يك د كفى د ك
ابطىد ،كأ كالت صددلكبويتد كلد ك كصقد ،ك اللددلكصدااصك مدداكتقددوص،ك أقددلكاألصد اقكأ كيلد كطالندداكلقا د ك
قد كاحلددا رك ت ظيمد ك ة د ك اقد ،ك كبددااكلد ك د لالك كا سددت ال كفى د كخصد ق ،كأ كاألقد كق د ك
ق النتهركل ،كفيوتيفركق كل كصقكفىي ك خياف كق ك كخياف كقنلك لال .ك
ا كاألباااك ىهاكتت قك كقاكآلتك لي كالائ ل.كفىيو ركاحلا ركا تو ألكلوي كا عت وك
لى ق فك لكيويكر كق كقن قكاواايكق كأاو ك لي ك وكت لي كلىقضاء،كفإ كلءصعا كاثرياكقكطنعك
اإلةعا ،ك القى بكجمن ل كفى كصلكق كأصع ك ليها،كفامباكقالتكة ع ك كا هويك لي كقياككيتثاك
ا يلكف كاحلقكف وكفا اكا تاصم ك لكا هويك لكبري ،ك القاضيك كييف اك لالك يظ كأة كملك
خياجكف كالص ابك عنلكقاكقوكزرف كاإلصعا كقكقىن ،ك الائ لك كت لكزايدلكفى كا ا،ك ق كا ك
احليثي كاقت تكف كقن قكاقواايك وكدخ يكقكالقضاءكمم ك ا كيهوي ك يكقنلكالوخ قكفي ك لكق ك
األقاربكفضاكف كسائاكال ا ،كفلا كقك لالكق كا افعكقاك كيتععكا قاصكلنع ،كأسلقك كأ ك
جي ى كخالصاكل جه " .ك
مسألة:

اختىفكال ىماءكفيماكي ى كالقاضيكقكاقدواايكالدهكأادويتك ليد ك أخد ااك -اديكداقد كفىيد د ك ك
جي زكل كأخ ااك -كق لل :ك
القد قكاأل ق:كيادادداكالقاضدديك كا هددويكقياسدداكفىد كالىق د ،كفددإ كت د ركردادداكت ضددعكقك يددتك
ا اق؛كأل كاقوي ك اةتكلىقاضيك عنلكفمىد ك اد كلئدلكفد كا عدىملكفلاةدتكاقويد كقكا دفكقدر.ك
لي ك الكاحل ي د د د ك اليفاف ي ك احل ا ىد .ك(الندا اي،كد.كد:ك271/7؛كاألةصداري،ك:2001ك300/4؛ك
اليفا يين،ك:1415ك/6ك288؛كاقيتمي،ك:1357ك138/10؛كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
الق د قكالث دداين:ك كت ددادك كص دداصنهاك ت ض ددعكقك ي ددتكق دداقكا ع ددىملكقنائ ددال،ك كيادا دداكفىد د ك
اب قددا،ك مندداكجي ىهدداكقك يددتكقدداقكا عددىمل؛كأل كال دديككملكأيقدداكا د كالىُّتين د كك ادادداك كأراببددا،ك
فوقكفى كفوصكردااك هدويها.ك ليد ك ادلك دضكاحل يد ،ك ا الليد ك دا ك دضكاليفداف ي ك جهداكفيمداك
اكخاجتكاقوي كف كالائ لك اجلااء،ك ة كت ضعكقك يتكا اق،كلن قاكط فداكل ائدلكا عدىملك تدواءك
ا هددويكبدداكت فددا،ك ددا كا د كقواقد كاصتمددا اكقكق د الكأهددو.ك(النددا اي،كد.كد:ك271/7؛كالق دااق،ك
:1994ك،81/10كاحل د د د دداب،ك:1412ك120/6؛كا د د د ددا ردي،ك:1414ك287/16؛كا د د د د كصه د د د ددا،ك
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:1419ك.167/13كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
الدااجح:كاد كالقد قكالثدداينك دداك ردكقكصددوي كا د كالىتنيد ،كفىد ك ددا كتىددالكاقددواايكاياقد كتددادك ك
أصواباكألقاكال يكككا كالىتنيد كك اداداك كأصدوا ك اخدريكالنيدا كفد ك قدتكاحلاجد ك كجيد ز،ك
ا د اكا د كا ه د دكف د كفمدداككق ددعكفمال د ك(ا د كاألثددري،ك:1409ك،336/4كا د كصه ددا،ك:1419ك
 .)139/3ك
املبحث الرابع :استئجار القاضي وإجارته

ل ى اكقندلكالندوءكقكاد اكا نود كال قد فكفىد كقداك دا كا د كالقديركرهد ك ك()1كقكاألقد اقكالدهك
أيخ ااكالقاضيكصي كقاق:ك"كفائول:كاألق اقكالهكأيخد ااكالقضدال.كقداقكا د كفقيدلك(:)2كاألقد اقكالدهك
أيخد ااكالقضددالكأر د كأقعدداصكرئ د لك اويد ك أجددالك رزب.كالائد لكص دااصك ادديكضدااب :كرئ د لكليميددلك ك
أصو اك ريكصقكفه كصدااصكفد كف دلكصدااصكفىد كاآلخ د ك ا ديك داكآ دا ،ك رئد لكي ااداكلديولرك
ديك
ابحلقك استي اءكصقكا يكق كدي ك د كفهيكصااصكفى كاحلا ركد كا ي؛كألهنداكلاسدت قا كفه ك
ه لكاآل قك أجالكال اءكقكامص ق  .ك
أقاكاقوي كفضااب كاوي ك اةتكقنلكال ي كفاككاصكاستواقتها،ك اوي كملكتلد ك ك دوكال يد ك
ادديكضدااب :كقلا اد ك ادديكاقويد ك ليد كممد ك كصل قد كلد ،ك اويد كممد كقددوكاجتهددتكلد كصل قد كفهدديك
صااصكفى كاحلا رك ا هوي .ك
أقاكاألجالك ك ا كلىوا ركرزبكق كاإلقاصكق ك يتكا اقكصاصكفىي كأخد كاألجدالكقد ك اصدوا؛ك
ألة ك مناكأجا كل كالازبكألجلكا ئدت اقكابحللدركفداك جد كألخد كاألجدالكقد كجهد كامصد ص.ك ك دا ك
احلدا رك كرزبكلد كف ىد ك جهدل:كأصددو ا:كاإلابصد ؛كألةد كفمددلكقنداحكفهد ك مداكلد كصلمددا ،ك ألةد كقددعك
)(1ك أ كفنوك كدموك كأيبك لاك د كأيد بك د كسد و،كلدسكالدوي ،كا د كقديركاجل زيد كا تد قكسد ك751كهكتىميد ك
داةيفك
ليفديخكاإلسداصكا د كتيميد .ك اد كالّد يكاد بك تند ك ةيفداكفىمد ،ك سده كق د كقكقى د كدقيفدق،كلّدفكتصد ك
ثددريلكق هدداك"ك فدداصكا د ق ل"ك "كال ددابكاحللمي د كقكالعياس د كاليفددافي "ك "ئ د اءكال ىيددلكقكقعددائلكالقضدداءك
القورك احللم ك الت ىيلك".كاةظا:كالورركاللاق ك،400/3كئ را كال ال/6ك .168ك
) (2أ د كال فدداءكفىدديك د كفقيددلك د كدمددوك د كفقيددلكا تد قكسد كك513ا دككقد ك ددواد،كال دااب.كئدديخكاحل ا ىد ،ك قدداصك
فاقد ،ك صدداصلكتصدداةيف،كقد ك ندداركاألئمد .كقد ككتصدداةي ك:ك تددابك"ال د "ك اد ك تددابك نددريكجد ادواك،كفيد ك
ف ائ ددوك ث ددريلكجىيىد د ك،كقكالد د فألك،ك الت ع ددري،ك ال قد د ،ك األص ددىلك،ك ال ود د ك،ك الى د د ك،ك اليفد د اك،ككالت دداريخك،ك
احللااي .ك في كق اظاات ك جمالع كالدهك ق دتكلد ،ك خد اطا ك ةتدائ كفلدا كقحديت حدوااكفيد .كاةظدا:كطنقدا كاحل ا ىد ك
كرجل(،)129/3كلعا كا ياا ك .478/4ك
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فددوصكالددازبك كيت ددلكفىيد كاحللددركفدداكمي ددعكقد كأخد كاألجددالك ال صدديك أقددلكاحلددا ركأي ددا كقد كقدداقك
اليتيرك قوركاحلاج  .ك
ك أقدداكالددازبكقد ك يددتكا دداقكفددإ ك ددا كب يدداك كصاجد كلد ك ليد كاصتمددلكأ كيلددا كلد اكيضدديقكفىد ك
أالكا صاةك حيتملكأ كيناح؛كألة ك قكة ع كل لالكفصارك ال اقلكقكالا الك امااج .ك
ك
قىددت:كأصددلكا د كا عددائلكفاقددلكالا ددالك قدديركاليتدديركفددإ ك كت ددا كأابحكل اقددلكالا ددالكجدداءاكق هدداك
فه كأيخ كقعكال قاك ال فك ال يككق كقد كقند قكاقويد ك قداق:كاداكجىدسكقك يدتكأ يد ك أقد كفي ظداك
الكيهويك لي كأصك ،ك قكا اكدليلكفى كأ كأاويك لي كقك يت ك ملكيل ك عدنني كال مدلكفىد كالا دالكجدازك
ل كقن ل كفيوقك لالكفى كأ كاحلا رك اكأاو ك لي كقد ك دا كيهدويكلد كقندلكاحللدرك ملكتلد ك يتد كسدنلك
اقوي كفى كقن قا.ك أقداكلظداكاليتديركفدافكت دا كأقدا كاب سدت افكقدعكال دفك أابحكلد كاأل دلكاب دا فكقدعك
ال قدداك اد ك قدداكاقدضااكأ ك ابصد كفىد كامددافكفيد .ك احلددا ركفدداعكقددضددك ددلكأصددىلكفاقددلكالا ددالك لظدداك
اليتيركفم كةظداك كفمد صكاحلاجد ك ليد ك صصد قكا صدىو كال اقد ك د كأحلقد ك اقدلكالا دالكفيلخد كالدازبكقدعك
كفاقلكالا ال،ك ق كةظاك ك ة كرافياكق تصناك اقى كالافيد ك ك كصدألكقدركأهندركأحلقد ك
ك
ال ينك ماكأيخ
يكاليتيرك كاصتداجكأخد ك كاسدت فكتدا ك اد اكأفقد ك"(.)1ك كلىناصد كحبد كقكأخد ككالقاضديكلألجدالكك
ققا لكقضائ ()2كخىصكفي كك كأ كال قهاءكرههرك كت دا كات قد اكفىد كأةد كجيد زكلىقاضديك ك دا كفقدرياك
دتاجدداكأخ د كالددازبكق د ك يددتكا دداقك(العاخعددي،كد.كد:ك،102/16كاللاسدداين،ك:1407ك13/7؛كا د ك
فاص د ،ك:1406ك30-29/1؛كا ددا ردي،ك:1414ك364/20؛كال د ي،ك:1412ك138-137/11؛ك
ا د د كقواقد د ،ك:1388ك34/10؛كالنهد د ي،ك:1414ك290/6؛كا د د كتيميد د ،ك:1416ك )576/28ك،ك م دداك
جيد زكلىقاضدديكفىد كال دااجحكق د كأقد اقكأاددلكال ىددركأخد كالددازبكق د ك يددتكا دداقك اك ددا كب يدداك(اللاسدداين،ك
:1407ك13/7؛كا د د د د د كفاصد د د د د ،ك:1406ك30-29/1؛كا د د د ددا ردي،ك:1414ك292/16؛كال د د د د د ي،ك
:1412ك138-137/11؛كا د كقواق د ،ك:1388ك34/10؛كالنه د ي،ك:1414ك،)290/6ك ك كجي د زك
لىقاض د دديكأخد د د كال د ددازبكق د د كامص د ددملك(الع د ددم اين،ك:1404ك132/1؛كاحل د دداب،ك:1412ك120/6؛ك
ال د د ي،ك:1412ك138-137/11؛كا ددا ردي،ك:1414ك20ك/ك366-365ك قي ددو ك ثماةيد د كئ ددا د؛ك
)(1ك وائعكال ائوك

كالقيركاجل زي ك147-146/3ك.ك ك

) (2كاةظا كت صيلكا عللد د د كقكحبثيكا س صك د دد"كرزبكالقاضيك كأجات كقكال ق كاإلساقيك كال ظاصكالع دي" ك ك
ا يف ركقكال ودك22كقكجمى ك ىي كداركال ى صك–كجاق كالقااال .ك
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ا د كق ىددح،ك:1400ك )14/10ك،ك مدداك كجيد زككا سددت هاركفىد كالقضدداءكفىد كالصددويحكقد كأقد اقكأاددلك
ال ىددركقدداقكقكا ددينكك(:1388ك:)35/10ك"فلقدداكا سددت هاركفىي د كفدداكجي د زكقدداقكفمدداك:ك كي ن دديك
لقاضيكا عىملكأ كأيخ كفى كالقضاءكأجااك ا اكق الكاليفاف يك كة ىركفي كخافاك" .ك
يق قكقكال ا بك(د.كد:ك:)5-3/3ك"كالقضالكجي زكأ كيلد كقدركأرزابكقد ك يدتكا داقكفىد ك
القضداءك افا،ك كجي زكأ كيعتلجا اكفى كالقضاءك افاك" .ك
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الفصل الثاني :عالقات القاضي غري املالية مبجتمعه خارج جملس القضاء

وفيه سبعة مباحث:
املبحث األول :زيارة القاضي للناس.

ككزايرلكالقاضدديكلى ددا كق د كأس ددنابكاألل د ك اين د ك ددلكال ددا ك القاض ددي،ك م دداكا د كق ى د صكأ ك
القاضدديكأصددوكأف داادكاجملتمددعكجي د زكل د كف ددلكقدداكجي د زكللددلكقعددىركف ى د ك كأ كيل د ك لددالكاألقدداكسدداك
يف ددافك ظي تد د كف دداكجيد د زكل د كأ كي ىد د ،كأ كيلد د كق ددوكثن ددتكال ه دديكقكصقد د ،ك ختتى ددفكالد داايرلكل ددا ك
ابخددتافكالددوافيكقددا،ك قددوك دداكأاددلكال ىددركصلددرك ددلكزايرلكق د كتىددالكال داايرا كحبعددلكالددوافيكقدداك
فيماكيىيكت صيلك لال :ك
أ :كزايرلكالقاضيكل داعكال ازيك احلاجك د ،كأ كقو صكال ائل .ك
كجي د زكلىقاضدديك داعكال ددازيك احل د د دداجك مدداكجي د زكلىقد د داضيكالايد ددارلك قددوصكال ائددلك(الااف ددي،كد.ك
د:ك500/12؛كال د ي،ك:1412ك166/11؛كا د كقواقد ،ك:1388ك70/10؛كا د كق ىددح،ك:1424ك
144/11؛كالنه ي،ك:1414ك .)489/3ك
فىلكال ىماءك لالكمبا رديكفد كأةدسك د كقالدالك)1(كأ كال ديككك دا كيدا ركأصدوا ،كف ديك
احلددوي :ك"أ كال دديككك ددا كيددا ركاألةصددار،ك يعددىركفىد كصددنياهنر،ك ميعددحكرء سددهر"ك(،)2ك أل ك لددالك
قا د ك طافد د كفكف دداك ج ددل،ك كخي ددلك يف ددافكالقض دداء،ك الد داايرلكس ددنلكلىمو دداابلك األل د د ك ددلكال ددا .ك
(ال ي،ك:1412ك166/11؛كا كقواق ،ك:1388ك70/10؛كا كق ىح،ك:1424ك .)144/11ك
قددوكةددصكاليفدداف ي كفى د كأ كال داايرلكلىقددادصكتل د ك ل د ك ددا كخصددماك(اليف ددا يين،ك:1415ك/6ك
 .)288ك
اثةيا:كزايرلكالقاضيكل يادلكا اض  .ك
زايرلكا دايضكق د كاآلدابكال اضددى ك كاألخددابكاحلع د كالددهكص د كفىيهدداكاإلسدداصك قددوك ردكقك
)(1ككأةسك كقالالك كال ضاك كضمضدرك د كزيدوك د كصدااصك د كج دوبك د كفداقاك د كبد رك د كفدويك د كال هدار.ك
اإلقاص،كا ه،كا قائ،كايوث،كرا ي كاإلساص،كأ كهالكاألةصاري،كامارجي،كال هاري،كا وين،كخادصكرسد قك
ك-صددى ك كفىي د ك سددىرك تىمي د ،ك تن د ،ك آخدداكأصددوا كق د اتكاب وي د كس د ك93كهك كقيددلك92هك كقيددلك
91هك.كأسوكال ا ،151/1كاإلصا ك .71/1ك
)(2كأخاج كا كصنا كقكصويو كقك تابكال ك اإلصعا ك،كاببكالاه ك اقر()459كصويحكا كصندا 206/2ك
،ك صوو كاأللناينكقكالصويو  .149/5ك
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فضدىهاكقداكر ا كثد اب كك()1قد كال دديككأ كرسد قك ك كقدداق:ك"كفائدوكا دايضكقكسافد ك()2اجل د ك
صدداكياجددعك"(،)3ك كقددوك ددا كال دديكككيددا ركأصددوا ك اكقاض د ا،ك كفيددادلكا دايضكق د كصق د بكا عددىرك
فى د د كا ع د ددىرك م د دداك ردكف د د كأيبكااي د ددالكككأ كال د دديكككقد د د د دداق:ك"ك اكق د ددااكف د ددو ك ك اكق د ددا ك
دالكقا د كي ددوبكقدداك يددعكال ددا ،ك كالقضددالكفيهد كداك
فاتن د "()4ككفيه د زكلىقاضدديكفيددادلكا دايض؛كأل ك لد ك
ددريار،ك كأل كا قص د دكبدداكطد د دداف ك ك كطاف د كرس د ل كك كطى ددلكث ا د .ك(العاخع ددي،ك:1414ك
81/16؛كاللاس د د دداين،ك:1406ك/7ك10؛كال ي د د ددين،ك:1420ك22/9؛كاحل د د دداب،ك،1412ك120/6؛ك
ا د د كأيبكزي ددو،ك:1999ك43/8؛كال د د ي،ك:1412ك166/11؛كاليف ددا يين،ك:1415ك6ك/ك288؛كا د د ك
قواقد ،ك:1388ك،)70/10ك قيددوك ددضكاليفدداف ي كزايرلكا دايضكمبدداك اكملكيلد كخصددما؛ك(الااف ددي،كد.ك
د:ك .)500/12ك
اثلثا:كزايرلكالقاضيكحلض ركال ليم ك( .)5ك
ربلكال يك قكصض ركال ليمد كفقداقكفيمداكر ا كف د كا د كفمداك(:)6ك" اكدفديكأصدو رك ك
)(1ككث اب كق كرس قك ككسيكق كأراكاحلهازك،كفائضا كال يكك أفتق ك،كفىداصكال ديكك صدون ك،ك ص دألك
ف ك ثرياكق كال ىرك،ك طاقكفما ك،ك ائتهاك ا ك.كيلفكأابكفنوك ك،ك يقاقك:كأابكفنوكالاه ك.ك قيدلك:كاد ك
ميدداينك.ك اسددركأ يد كجوددورك،ك قيددلك:كجبددودك.كصددوثكف د ك:كئددوادك د كأ ك،ك جنددريك د كة ددريك.كقددا كحبمددصك
54هك.كطنقا كا كس و"7ك،400/كأسوكال ا :كك .250/ك
)(2اماف د :ك:كاسددركقدداكخيددضفكق د كال تددلكصددلكيددور ،كال هاي د كقكبايددلكاحلددوي 24/2ك،كبايددلكاحلددوي ك د ك
اجل زي 273/1ك
)(3كأخاج كقعىركقكصويو ك،كك تابكال ك الصى ك كاآلدابك،كاببكفضلكفيادلكا ايضك اقرك(.)2568ك ك
)(4كأخاج د كالنت دداريكقكص ددويو ك،ك ت ددابكاجل ددائا،كاببكاألق دداكابتن دداعكاجل ددائاك دداقر()1240ك71/2ك قع ددىركقك
صويو ك تابكالعاص،كاببكصقكا عىركلىمعىرك اقر( .1705/4)2162ك
)(5كال ليمد كقكالى د ك،كقددلخ لكقد كالد ملك،ك اد كمتداصكاليفديءك اجتمافد ك،ك كاديكت ىدقكقكالى د كفىد كط داصكال ددا ك
خاص د ك كفى د كبددري ك قيددو.كال ددلك،344/8كلعددا كال ددابك/15ك،399ك بىددلك طاقهدداكأيضدداكقكال ص د صك
اليفافي ك اصكال ىماءكفى :كط اصكال ا كخاص ،كفإ اكأطىقتكال كليم كفال اللكأ كا اادكبداك لدال.كردكايتدارك
،347/6كاليفاحكاللنريك،377/2كق ينكايتاجك،344/3كا ينك .105/8ك
)(6كككفنددوك ك د كفمدداكا د كام ددابك،كاإلقدداصكالقددو لكئدديخكاإلسدداصكأ د كفنددوكالدداه كالقائدديكال ددو يكا لدديك،كمثك
ا وين.ك أسىرك ا كص ري،كمثكااجاكقعكأ ي كملكحيتىر،ك استص اكي صكأصو،كفل قكبا ات كام وب،ك ا كممد كابيدعك
كتكاليفهال،كر كفىمداك ثدرياكلف داكفد كال ديكك فد كأ يد ك،ك أيبك لداك،ك فثمدا ك،ك فىديك،ك بدريار.كتد قك
مبل كس ك73هك كقيلك72هك.كأسوكال ا 3ك/ك،277كاإلصا ك2ك/ك .347ك
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ال ليم د ،كفىيلهتدداك"(،)1ك ات ددقكال ىمدداءكفى د كأ كالقاضدديكل د كزايرلكال ددا كحلض د ركال د ئركابجلمى د ك ثاث د ك
ئا دك ا  :ك
األ ق:كأ كتل د د كالد ددوف لكفاق د د كف د ددوكاحل ي د د .ك(العاخعد ددي،ك:1414ك16ك77/؛كا صد ددىي،ك
:1358ك86/2؛كالن د د ددا اي،كد.كد:ك271/7؛كال اا ىع د د ددي،كد.كد:ك،16كال ي د د ددين،ك:1420ك)23/9ك
(،)2ك ف ددوكاليفدداف ي كتلددا ك جا تد ك كدف د لكاخت د كألجددلكالقاضدديكخاص د كأ كلألب يدداءك دفدديكفدديهر.ك
(ال ي،ك:1412ك165/11؛كاألةصاري،ك:2001ك .)300/4ك
الث دداين:كأ كيلد د كص دداصلكال ليمد د كأص ددوكامصد د صكف ددوكاحل يد د ك اليف دداف ي .ك(الن ددا اي،كد.كد:ك
271/7؛كال يد د د د د ددين،ك:1420ك23/9؛كال د د د د د دااي،ك:1417ك316/7؛كالااف د د د د د ددي،كد.كد:ك499/12؛ك
ال د د د د د د د ي،ك:1412ك165/11ك166-؛كاليف د د د د د د ددا يين،ك:1415ك6ك/ك288؛كاألةص د د د د د د دداري،ك:2001ك
 .)300/4ك
الثال د :كأ كتل د كال ليم د ك ليم د كةلدداحكقك ج د كف ددوكاحل ي د ك(،)3ك ق د الكا اللي د ،ك ظدداااك
ق الكاليفاف ي .ك(العاخعي،ك:1414ك16ك77/؛كال اا ىعدي،كد.كد:ك16؛كا د كفاصد ،ك:1406ك
28/1؛كاليفد د د د دداف ي،ك:1410ك215/6؛كاليف د د د د ددا يين،ك:1415ك6ك/ك288؛كا د د د د د كقواق د د د د د ،ك:1388ك
 )70/10ك
كدف حيكالقاضيك كال ليم كابليفا دكالعا ق ،كفماكصلرك جا ت ك؟ ك
فى ُ
اختىفكال قهاءكقكصلرك جا كالقاضيكالوف لك ك ليم كال ا كفى كثاث كأق اق :ك
الق د قكاأل ق:كيعددتولكلىقاضدديكصض د ركال ليم د ،كقدداكملكيل د كلصدداصنهاكخص د ق كف ددو ،ك ا د ك
)(1كأخاج ك النتاريكقكصويو ،ك تابكال لاح،كاببكصقك جا كال ليم ك الوف ل،ك ق كأ ملكسن كأايصك د ك اقرك
()5173كصددويحكالنتدداريكقددعكال ددتحك()14/7ك كأخاجد كقعددىركقكصددويو ك،ك تددابكال لدداح،كاببكاألقدداك
إبجا كالوافيك كدف لك اقرك()1429كصويحكقعىرك/2ك .1052ك
)(2كاختىددفكفىمدداءكاحل ي د كقكضددا ىكالددوف لكال اق د كف ددواركفى د كثاث د كأ ج د .كال ج د كاأل ق:كا ت د كا د كال ددودك
فال يفالك قاكد هناكدف لكخاص ،ك قاكف بكال يفالكدف لكفاق ،كال ج كالثاين:كاماص كقاكل كفىركأ كالقاضديك ك
حيضاااك كي مىها،كال ج كالثال :كال اق كدف لكال ا ك امتا كفقىك قاكسد ا اكخاصد .ك سدنلكقند قكالدوف لك
ال اق كف واركأ كالوف لكال اق كقاكاخت كألجلكالقاضيك دلكاختد كألجدلكال اقد ،ك كيصدريكالقاضديكآ داك
فيه دداك قض ددائ .كا نعد د دك16ك،77/كا ختي ددارك،86/2كال ايد د ك،271/7كق ددلكاحلل دداصك،16كفم ددولكالق دداريك
.23/9ك استثفك ضكاحل ي كق كق عكالقاضيك جا كالوف لكاماص كقاك اك اةتكالدوف لكاماصد كقد كقايدلك
أ كق كجا كفادت ك لالكقنلكالقضاء.كا ختيارككك .86/2ك
)(3كأضافك ضكاحل ي ك ليم كامتا ك ك ليم كال لاح.كا ختيارك،86/2كال اي ك،271/7كق لكاحللاصك .16ك
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ق د قكاجلمه د ركق د كاحل ي د ،ك ا اللي د كفى د كال دااجحكف ددوار،ك اليفدداف ي ،ك احل ا ى د ك(الايى ددي،ك:1313ك
178/4؛كا د د كق د ددازل،ك:1424ك33/8؛كفى د دديش،ك:1409ك298/8؛كا د ددا ردي،ك:1419ك45/16؛ك
ا كقواق ،ك:1388ك )70/10ك
الق قكالثاين:كجيلكفىد كالقاضديك جا د كالدوف لكقكال ليم د د د د ك دري كقد كال د ددا ك اد كقد قك دضك
ا اللي ،ك ج كلىيفاف ي .ك(فىيش،ك:1409ك298/8؛كاليفريازي،ك:1416ك .)381/3ك
الق د قكالثال د :كحيدداصكفى د كالقاضدديك جا د كدف د لكال ليم د ك ا د ك ج د كف ددوكاليفدداف ي .ك.ك(ال دااي،ك
:1417ك316/7؛كالااف د ددي،كد.كد:ك499/12؛كال د د د ي،ك:1412ك165/11ك166-؛كاليف د ددا يين،ك
:1415ك6ك/ك288؛كاألةصاري،ك:2001ك .)300/4ك
األدل  :ك
أدل كأصوابكالق قكاأل ق :ك
-1أ كاليفدارعكربددلكفمد صكا عدىملكقكاجا د كالددوف ل،ك القضدالكق ددو ك كصضد رااكق هددرك
ل م صكق ل كفيمداكر ا كف د كا د كفمدا:ك"ك اكدفداكأصدو ركأخدا ك ك ليمد كفىيهدلك"(،)1كفاليفدارعك
ةوبك ك جا كالوف لكلىه كالوافيكحلض ركا وف .ك(ال ي،ك:1392ك .)234/9ك
-2قاكثنتكف كأيبكاايالكككأ كال يقاق:ك((ئاكال اصكط اصكال ليم ،كمي هاكقد كأيتيهدا،ك
كملكجيددلكالددوف لكفقددوكفصد ك ك رسد ل ))ك(.)2كفددال يكك ددلكأ كفددوصك
يدُدوف ك ليهدداكقد كأياباددا،ك قد ُ
جا د د كالد ددوف لكق صد ددي كألق دداك ك أقد دداكالاس د د قك،ك هد ددلكاألق دداكفى د د كا سد ددتوناب؛كأل كأقد ددا ك
سصد صككفيمدداكفددواكالقضددالكفالقضددال؛ك ختصاصددهركمبصدداةكا عددىمل،كيعددقىكفد هركفددااكاإلجا د ك
اافكبريارك ي تقلك كا ستوناب.ك(ا ا ردي،ك:1414ك44/16؛كاألةصاري،كد.كد:ك )301/4ك
أدل كأصوابكالق قكالثاين :ك
استوقكأصوابكا اكالق قكمباكاسدتوقك د كأصدوابكالقد قكاأل ق،ك هىد اكاألقداكفىد كال جد بك
فاإلجا كجتلكابلوف ل،كفللكق كدفيكفقوك جنتكفىي كاإلجا ،ك كفضدو اك لدالك قد قكال ديككقك
)(1كأخاجد د كقع ددىركقكص ددويو كب د د اكالى ددألكقك ت دداب:كال ل دداح،كابب:كاألق دداكإبجا د د كال ددوافيك كدف د د ل،ك دداقرك
()1429ك،كصويحكقعىرك/2ك .1055ك
)(2كأخاجد د كقع ددىركقكص ددويو كب د د اكالى ددألكقك ت دداب:كال ل دداح،كابب:كاألق دداكإبجا د د كال ددوافيك كدف د د ل،ك د داقرك
()1432كصويحكقعىرك/2ك.، 1055ك أخاج كالنتاريكقكصويو ،ك تابكال لاح:كابب:كق كتا كالوف لك
فقوكفص ك ك رس ل ،ك اقرك،5177كصويحكقعىرك(/7ك،)25ك ى ألك"ئاكال اصكط اصكال ليمد ،كيدوف كقداك
األب ياءك يض كال قااء،ك ق كتا كالوف لكفقوكفص ك ك كرس ل  ." ك
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صددوي كأيبكاايددالكاآلخددا:ك"ق د كملكجيددلكالددوافيكفقددوكفص د ك ك رس د ل ك"كفقددوك د ّدلكال دديككأ ك
فوصك جا كالوف لكق صي كألقاك ك رس ل .ك(النه ي،ك:1414ك .)318/6ك
دليلكالق قكالثال  :ك
القاضدديكأجددريكا عددىملك كيددوريكقدداكيتوددا رك لي د كامصددما كف دداكجي د زكل د كصض د ركال د ئرك
م د د فكا يد ددل.ك(ال د د ي،ك:1412ك165/11ك166-؛كاليفد ددا يين،ك:1415ك6ك/ك288؛كاألةصد دداري،ك
:2001ك .)300/4ك
الااجح :ك
الدااجح -كأفىدر-أ كالقاضديك دري كقك جا د كالددوف ل؛كألةد ك دري كقكخ دابكالتلىيدف،كقددعك
ضددا رلكقاافددالكاألف دااف،ك التوددازكف د كق د اط كالايددلك الددتهر؛كمن د كال يددا كقك جا تهدداكخص ص د اكقك
ا كاألزقا .ك(ا ا ردي،ك:1414ك/16ك .)44ك
املبحث الثاني :حضور القاضي اجلنائز.

ملكخيتىفكال قهاءكقكج ازكصض ركالقاضيكاجل ازل،ك لكصاحك دضكال ىمداءكابسدتونابكئده دك
القاضديكلىه ددائاكقدداكملكييفد ى كفد كاحللددر،كفددإ كئد ى كصضد ركاجل ددازلكفد كاحللددركقددوصكاحللددر؛كألةد كقك
صق د كف ددااكف ددل،ك ئ دده دكاجل ددازلكف ددااك اي د .ك(العاخع ددي،ك:1414ك81/16؛كال ي ددين،ك:1420ك
22/9؛كا د كأيبكزيددو،ك:1999ك43/8؛كاحل دداب،ك،1412ك120/6؛كالااف ددي،كد.كد:ك500/12؛ك
ال ي،ك:1412ك166/11؛كا كقواق ،ك:1388ك .)70/10ك
ددلكصدداحك ددضكاليفدداف ي كأ كاسددتونابكصض د ركالقاضدديكاجل ددازلكييفددملكج ددازلكامصددرك بددري ك
فيع ددتولكلىقاضدديكأ كحيضدداكاجل ددائاك ل د كج ددازلكخص ددر.ك(الااف ددي،كد.كد:ك500/12؛كاألةص دداري،ك
:2001ك .)301/4ك
ك استوقكال قهاءكفى كاستونابكصض ركالقاضيكاجل ازلك ّولكأدل كق ها :ك
 )1فم صكقاكجاءكقكصوي كأيبكاايالكككأ كال يكككقداق:ك"صدقكا عدىركفىد كا عدىركسدتكقيدل:ك
قاكا كايكرسد قك ؟كقداق:ك اكلقيتد كفعدىركفىيد ،ك اكدفدا كفلجند ،ك اكست صدوالكفاةصدحكلد ،ك
اكف سكفوموك كفعمت ،ك اكقااكف و ،ك ك اكقا كفاتّن ك"( .)1ك
) (1كأخاج كقعىر كق كصويو  ،ك تاب :كالعاص ،كابب :كق كصق كا عىر كلىمعىر كرد كالعاص ،ك اقر ك(.)2162ك
صويحكقعىرك .1705/4ك
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 )2أ كصض د ركاجل د ددازلكقا د اك طاف د كا،ك قددوك فددوكاليفددارعكفى د ك لددالكأج دااكفظيمددا؛كفيددوخلكالقاضدديكقك
لالك(ا ا ردي،ك43/16؛كا كق ىح،ك.)170/8ك ك
مدداكقكاحلددوي :ك"قد كئددهوكاجل ددازلكصدداكيصددىي،كفىد كقدرياد،ك قد كئددهوكصدداكتددوف ك ددا كلد ك
قرياطا "كقيل:ك قاكالقرياطا ؟كقاق:ك"قثلكاجلنىلكال ظيرك"( )1ك
القاضيكبريكقدتتهركقكصضد ر ،كفداكي جدلكالقضداءُكفىيد ك
 )3أ كاحلض ركصقكلىميّتكفى كا عىمل؛ك
ُ
تاح ها،ك ألة ك كت ىّقكل لالك يفيءكق كأق ركامص ص؛كأل كال دا ك ىهدركقتعدا كفيد .ك(اللاسداين،ك
:1406ك .)10/7ك
ةند د د د د ك ددضكال ىمدداءكفىد ك ددضكآدابكصضد ركالقاضدديكاجل ددازلك ك كي يد د ددلكقلثد كقك لددالك
اجملىس،ك كميل كأصواكق كالتلىركفي ك يفيءكق كامص قا .ك(ا صىي،ك:1358ك .)86/2ك
مسألة :ما يفعله القاضي إذا كثرت الوالئم أو اجلنائز أو زيارة املرضى وتزامحت.

ملكي ددابكاحل ي د ك كا اللي د كك ك ددضكاليفدداف ي كك ددلكصض د ركاجل ددائا،ك كفيددادلكا اض د ك كزايرلك
القاضدديك قددوصككال ائددلك ك ددلكصضد ركال د ئركك اك ثددا ك تااهددتكفقد د ددال ا:كفىي د د كأ كي ددركاجلميددعكأ ك
يض كاجلميعكت يناكلقى برك كائياكف كا يل،ك اكاجتم تكاجل ائاكحبي كل كصضاااك ىهاكليفد ى كفد ك
أق ركا عىملكفاكييفهو؛كأل ك لالكفااك اي ،ك القضاءكفااكفدل،كفلدا ك قاقد كفدااكال دلكف دوك
ت ركاجلمعك ي مهاكأ ؛كأل كالقضاءك كيق صكفي كبري كققاق ،ك قكصض ر كف دوكاجلميدعكق دعكلد كف د ،ك
قكصض ر كف وكق صكد كآخاي كتاجيحكيد رثكضد اة كقكال د .ك(العاخعدي،ك:1414ك81/16؛ك
اللاس د د دداين:1406،ك/7ك10؛كاحل د د دداب،ك،1412ك120/6؛كاألةص د د دداري،ك:2001ك301/4؛كا د د د د ك
الاف ،كد.كد:ك )123/18ك
فابكاليف دداف ي ك احل ا ى ك دلكصضد ركاجل دائا،ك فيدادلكا اضد ،ك دلكصضد ركالد ئركفقدال ا:ك اك
ملكميل كالقاضيكا ستي د د د ددابكف لكا مل كقد كصضد ركاجل دائاك فيدادلكا دااكد كالد ئر،ك خيدصك د ك
ق كفاف ك قابكق ،ك لالكاستثفك ضكاليفاف ي كزايرت ك قدوصكال ائدلكفيهد زكأ كي درك د ك خيدصك ك
أ كيلد كلى ائددلكخصددركفدداكأييكققوقد كلد اكتضد فك د كة ددسكخصددم ك ظهد ركا مايىد .ك(ا ددا ردي،ك
:1412ك166/11؛كالااف د د د ددي،كد.كد:ك500/12؛كال د د د د د ي،ك:1412ك166/11؛كا د د د د د كقواق د د د د د ،ك
:1388ك .)70/10ك
) (1كأخاج كالنتاريكقكصويو ،ك تابكاجل ائاك،كاببكق كاةتظاكصاكتوف ك اقرك(.)1325كصويحكالنتاريك
 ،78/2ك قعىركق كصويو ،كك تابكاجل ائا،كاببكفضلكالصالكفى كاجل ازلك اتنافهاك اقر()495كصويحك
قعىرك .652/2ك
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ال ابك لكصض ركال ليم ك لكال يادلك صض ركاجل ائاكف وكاحل ا ى ك اليفاف ي كق ك جهل :ك
أصددو ا:كأ كال د ئركق د كصق د بكالددوافيكفددلظهاكاألب داااكقك جا د كال ليم د ك دااصكأصددوابا،ك
فالتتصيصك يثارك قيلكفاسدت ك دي هركقكاسدتوقابكاإلجا د .ك ال يدادلك صضد ركاجل دائاكقد كصقد بك
القاضيكفلظهاكاألباااكقكال يادلك قاكقكق اااكالث ابكفهازكأ كخيص .ك
الثدداين:كأ كقكالد ئركظ د كليعددتكقكفيددادلكا دايضك صضد ركاجل ددائاكفلددا كال مد صكفيهدداكقداياك
لىظ د د .ك(ا ددا ردي،ك:1419ك45/16؛كالااف ددي،كد.كد:ك500/12؛كال د د ي،ك:1412ك166/11؛ك
اليفا يين،ك:1415ك6ك/ك288؛كا كقواق ،ك:1388ك .)70/10ك
الااجح :ك
ال يكيظهاك كأفىركا كج ازكصضد ركالقاضديكلدن ضكاجل دائا،ك ك ثدا كفىيد كقداكملكيق د ك
لالكف كالقضد د د دداء؛كأل ك لدالكصدقكلىميدتكفىد كا عدىمل،كفىدركيلد كقتهمداكقكأداءكسد كفيوضدااا،ك
اكفيادلكا دايضكلد كأ كأييكقداكيعدت يع،كفدال ابك دلكصضد ركاجل دائاك فيدادلكا دايض،ك دلكصضد رك
ال د ئركأ كصض د ركال د ئركيل د كحلددقكأصددواباكفددإ اكصضدداكف ددوك ضددهرك ددا ك لددالكقددياك د كحيضدداك
ف ددو ،ك أقدداكصض د ركاجل ددائا،ك فيددادلكا دايضكفهدديكل ىددلكاليفددتصكالث د ابكل ع د كفىددركيددض كقدداكقددورك
فىي  .ك
املبحث الثالث :سالم القاضي على من مر عليه من الناس ورده السالم على من سلم عليه.

كالع دداصكق د د كآدابكاإلسد دداصكالد ددهكص د د كفىي د د ك ربد ددلكفيهد دداك قد ددوك ردكقكفضد ددى كاللثد ددريكق د د ك
األص د ددادي ك اآلاثرك القاضدديكقد ك ىد كا عددىملكالد ي كصددثهركاليفددارعكفىد كةيفدداك فيفدداءكاد اكاألدبك
الافيع .ك
كخيى د كسدداصكالقاضدديكفى د كال ددا كق د كصدداللك ددا:كسدداصكالقاضدديكفى د كق د كقدداكفىيد د د د د كقك
جمىدسكالقضداء(،)1ك سداصكالقاضديكفىد كقد كقداكفىديهركقكبدريكجمىدسكالقضداء.ك ا قصد دكقكحبث داكاد ك
ساصكالقاضيكفى كق كقاكفىي كقكبريكجمىسكالقضاء .ك
) (1ك القاضيك اكدخلكجمىسكالقضاءكيع كل كالعداصك مداكيعد كلد كالعداصكقكطايقد كفيعدىركفىد ك يدعكاجلالعدلك
قكجمىع د كق د كامص د صك كبددريكامص د صك كق د كبددريكختصدديصكألصددوكامصددملك،ك ك لددالكل م د صكاآلاثركفى د ك
اسدتونابكالعداصك ك الندوءك د .ك ةند كاللاسداينكككقد كاحل يد كأ كالقاضديك كيعدىرك اكجىدسكقكجمىدسكاحللددرك
ألةد كسددالفكلىعد كقكسدداصكالقددائركفىد كالقافددو.ك(اللاسدداين،ك:1406ك/7ك10؛كال اا ىعددي،كد.د:ك219؛ك
ا كفاص ،ك:1406ك38/1؛كال يك1412،ك154/11:؛كا ادا ي،كد.كد:ك )212/1ك
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فالقاضيكيعىركقثلك يدعكال دا ،كفىد ك دلك اصدوكقد كال دا كقكطايقد ،ك فىد كالقد صك اكدخدلك
فىدديهر.ك(العاخعددي،ك:1414ك78/16؛كال اا ىعددي،كد.كد:ك219؛كا د كفاصد ،ك:1406ك38/1؛ك
ال د د ي،ك:1412ك154/11؛كالنه د د ي،ك:1414ك)271/5؛كأل كالعد دداصككق د د كصد ددقكا ع د ددىركفى د د ك
ا عددىر،كلق لد ك:كفد كأيبكاايددالق د د د داق:كا ددتكرس د د د د قك كيقد ق:ك((صددقكا عددىركفىد كا عددىرك
يفس:كردكالعاص،ك فيدادلكا دايض،ك اتنداعكاجل د د دائا،ك جا د كالدوف ل،ك تيفدميتكال د داطس))(،)1ك كأل ك
القاضيكداخلككتكفم صكاألصادي كالهكربلكال يك فيهاكابلعاصكفى كال دا ك،ك مداكقكصدوي ك
فما ك كال اصك()2كرضيك كف كأ كرجاكسد لكال دي:كأيكاإلسداصكخدري؟كقداق:ك((ت دركال داص،ك
تق داأكالعدداصكفى د كق د كفافددتك ق د كملكت دداف))()3؛ك كأل كالعدداصكك كخييف د كفي د كهتم د كال ددا كفى د ك
القاضدديكاب يددلك ايدداابلكألجددلكالقضدداء،ك كأل كالعدداصككسددنلكلىعدداق كق د كاحلقددوك كسددنلكلعدداق ك
الصددوركق د كاحلقددو ك،ك مدداك ردكقكصددوي كال د اءك د كفددازبكك()4كأ كال دديككقدداق:ك"كأفيف د اكالعدداصك
تعىم ا"ك(،)5ك كال يككقو لكجلميعكا عىملك كق هرككالقاضيكفإة ك ا كيعىركفى كالصنيا ك اكقداك
فىيهر ك،ك ماكقكصوي كأةسك كقالالكككأ كرس قك ككقاك صنيا كفعىركفىيهرك( .)6ك

أقا كرد كالعاص كفا كخيى كصاق كالقاضي كف و كالعاص كفىي كق كصالل كأيضا ك ا :كأ كيل ك

)(1كأخاج كقعىركقكصويو ،ك تابكالعاص،كاببكق كصقكا عىركلىمعىركردكالعاص،ك داقرك(.)2162كصدويحك
قعىرك .180/4ك
) (2كف ْكما ك ْ كال اصك ْ ك ائل،كأسىركف دوكال هائدي،ك اداجاك كال دي قيدل:ك دا ك سداق كقكصد اكسد ك دا ك
قنلكال تحك عت كأئها،كت قكس كثاثك كأر لكي ظا:كأسوكال ا ك232/3؛كسريكأفاصكال ناءك .55/3ك
)(3كر ا كالنت دداريكقكص ددويو ،ك ت ددابكاإلمي ددا ،كاببك فيف دداءكالع دداصكقد د كاإلس دداصك دداقرك()15/1()28ك الى ددألك
لىنتد د دداري؛ك قعد د ددىركقكصد د ددويو ،ك تد د ددلكاإلميد د ددا ،كاببك يد د ددا كت اضد د ددلكاإلسد د دداصك أيكأق د د د ركأفضد د ددلك د د دداقرك
( .)65/1()63ك
)(4ككأ كفمارلكال اءك كفازبكاألةصاريك،كأسىركقعكأ ي ك كل كصون ك،ك كئار كقكبا ا كالاس قكك فت صا ك
ال اابك فار ،ك كسل كالل ف ،ك ئار كقعكفىيك قكاجلملك صد لك قتداقكامد ارج.كتد قكالد اءك د كفدازبك
س ك72كاد،ك قيلكس ك71كادك فما ك ضعك اةلكس .كاةظا:كأسوكال ا ك/1ك،171ككاإلصا  .142/1ك
)(5أخاج د كا د كصنددا كقكصددويو ،ك تددابكال د ك اإلصعددا \ كاببك فيفدداءكاسدداصك ط دداصكال دداصك دداقرك(،)491ك
()244/2ك،ك صع كاليفيخكاأللناين،كسىعى كاألصادي كالصويو ك(،)1493ك( )480/3ك
) (6أخاج كقعىركقكصويو ،ك تابكالعاصك،كاببكاستونابكالعاصكفى كالصنيا ك اقر(/4()2168ك .)1708ك
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القاضيكقكجمىسكالقضاءك(،)1ك أ كيل كالقاضيكقكبريكجمىسكالقضاء .ك
ا قص دكقكحبث اكا كردكالقاضيكساصكق كسىركفىي كككقكبريكجمىدسكالقضداء.كفهد كداخدلكقك
فمد صكاألدلد كالددهكأ جنددتكردكالعدداصككك ددلكصدداكييفددملك لددالكقدداك اك ددا كالقاضدديكقكجمىددسكالقضدداءك
قند ددلكا ةيف د د اقكابلقضد دداء.ك(ا صد ددىي،ك:1356ك165/4؛كال اا ىعد ددي،كد.كد:ك20؛كا د د كفا د ددوي ،ك
:1412ك،616/1ك415/6؛كا د كفاص د ،ك:1406ك46/1؛كالاقىددي،ك:1404ك261/8؛كا دادا ي،ك
د.كد:ك )206/11ك
املبحث الرابع :اشتغال القاضي بالتعليم والفتيا (.)2

القاضيكقكال ق كاإلساقيكتت فاكفي كق كاليفا دكقداكيتاىد كلىت ىديرك ال تيدا،ك دلك دا كقد كقهداصك
القض ددالكقك ددضكال ص د رك ال ص دداكال ناس دديكاإلئ داافكفى د كالت ى دديرك الت ددوريسك(الل ددوي،ك:1424ك
،)600ك اختىفكال ىماءكقكائت اقكالقاضيكابل تياك الت ىيركفى كثاث كأق اق :ك
) (1ك دداكاحل ي د ك كاليف دداف ي ك ا اللي د ك كاحل ا ىد د كأة د ك كي ن دديكا ت ددواءكالع دداصكفى د كالقاض دديكقكص دداقكاةيفد د ال ك
ابلقضد د داءكصدداك كييف د ى ك لددالكفمدداكا د كفي د ك ددلك اددلك ددضكاحل ي د ك ككدداميك لددالكف ددوكاةيف د اقكالقاضدديك
ابلقضاء.ك قال اكفي كةظما :ك
سد د د د دداقالكقل د د د د ددا كفى د د د د د كق د د د د د كستع د د د ددمع ك ك ق د د د د د د د د د ك د د د د د د د د ددوكق د د د د د د د د دداكأ د د د د د د د د ددويكيع د د د د د د د د د ك ييف د د د د د د د دداع ك
ق كص د د د د د د د د د ددلك تد د د د د د د د د د د داقك ا د د د د د د د د د دداك دد د د د د د د د د ددوث ك ك خ دكد د د د د د د د د يلك ق د د د د د د د د د د كيصد د د د د د د د د د يك ل د د د د د د د د دديهرك يع د د د د د د د د ددمع ك
ك ق دك د د د د د د د د د د كحبثد د د د د د د د د د د اكقكال ى د د د د د د د د د ددركدفه د د د د د د د د د ددركلي د د د د د د د د د د د ا ك
ق كل د د د د د د د دداركفق د د د د د د د د د د د كج د د د د د د د د د د د د د د د دالسكلقضائ د د د د د د د د
كالقاضيكقكصاقكاةيف ال كابلقضاء؛كألة كقك قتكبريكق اسدلكفىدرك
كقاكسنقكفادكالعاصكبريك اجلكفى
ك
اءكفى ك ك
يعتوقكج ااب.كأ قاكالعاصكفى كالقاضيك ردكالعاصكق كالقاضيكقكجمىسكاحللركقندلكاةيفد ال كابلقضداءكفهد ك
داخ ددلكقكفم د صكككاألدل د كال ددهكصث ددتكفى د كا ت ددواءكالع دداص.كاللاس دداين،ك:1406ك،10/7ك13؛كال اا ىع ددي،ك
د.د:ك20؛كا د د د كفا د ددوي ك1412،ك،616/1:ك415/6؛كا د د د كفاصد د د ك:1406،ك32/1؛كالاقى د ددي1404،ك
54/8:؛كالنه ي،ك:1403ك .153/2ك
ك) (2كاإلفتاءكقصوركال لك(أفا)ك،ك ال تياكقلخ لكق كفاك فت ،ك ايكمب فك(اإلابة )ك،كيقداق:كأفتدا كقكاألقداك اك
أابة كل .ك أصلك(ال ت )كق كال اك ا كاليفابكالق يكاحلوثكفللة ك-أيكا هك-يق يكقاكأبرك نياة ك ق ت ك
ال ىمي د د كاةظ ددا:كقق دداييسكالى د د ك(4ك/ك474ك)،كست دداركالص ددواحك(صك.)491ك قكا ص د د اح:كا ددا كف ددولك
ت اريفك جنوكأهناكجتتمعكص قكت ايفك اصوكتقاينا؛ك اد كأهندا:كاإلخنداركفد كصلدركاليفداعك كفىد ك جد كاإللدااص.ك
اةظا:كص كال ت ك ا هك ا عت هكصك،4كال ا ب:ك،54-48/4ك فاصكا ق ل:ك .196/4ك
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الق د قكاأل ق:كلىقاض دديكأ كي ددهك كجيى ددسكل ددي ىركال ددا كق ددعكقياق د كمبهم د كالقض دداءكد كتقيي ددو ك
مبعددائلكق ي د ،كفىد كال تيدداكقك ددلكأقد ركالددوي كك ك ليد ك اددلككاحل يد كقكالصددويحكف ددوار،ك اد كك جد ك
داضياك
ف وكاليفاف يد د كصوو كال ي،ك كق قكف وكاحل ا ى ككرجود كا د كالقدير؛كأل كال ديكقدعك ةد كقد د ك
دوك
دا كيقد صكابلت ىديرك كالتدوريسك كالدوف ل،ك ك دا كالقضدالكقد كالصدوا كيق قد ك داائضكالت ىديرككفقد ك
ا كالقضالكق ك ناركال قهاء،ك ك اة اكيت ل كالد دتددوريسك كاإلفتد د دداءكقندلكت ييد هركابلقضداء،ك كاسدتما اك
فىد د د د ك ل د د ددالكأث د د دداءكالقض د د دداءك د د ددوكف د د دداقر.ك(احلص د د ددل ي،ك:1423ك،464كالعاخع د د ددي،ك:1414ك
109/16؛كال د د ي،كد.كد:ك42/1؛كال د د ي،ك:1412ك109/11؛كايىد ددي،كد.كد:ك437/2؛كا د د ك
القير،ك:1411ك4ك/ك170؛كا كهوا ،ك:1397ك .)29ك
ملكيقيددو ك هد ركاحل يد كاددارجكجمىددسكالقضدداءكفقددوكجد ز اك لددالكصدداكقكجمىددسكالقضدداءك قيددو ك
ضهر.ك(احلصل ي،ك:1423ك،464كالعاخعي،ك:1414ك .)109/16ك
الق قكالثاين:كيلا كلىقاضيكال ت كفيماكئلة كأ كخياصركفيد ك،ك دالنيعك اليفد ك اجل دااي ك ليد ك
اددلكا اللي د ك ا د كق د قك ددضكاحل ي د ،ك ددضكاليفدداف ي ،ك دضكاحل ا ى د .كفى د كجدداء كالع دتاقكق د ك
خدارجكالنىددوكالد يكيقضدديكفيد كفدداك اااد ،كمثك كأفداكالقاضدديكملكيلد ك لددالكصلمدا،ك جيد زكالضافددعك ك
بددري ،كفى د كصلددركا د كأ كبددري كقكال ازل د ك ي هدداكااف د كملكيل د كةقضدداكحللم د ؛كأل كاإلفتدداءكيددتديك ك
ت ابكاللاصكفي ؛كألة ك كصلركمباكأفاكرمباكقيلكصلرك د لالكلتلييدوكفتد ا ،ك كصلدركاافد كلتهدودك
ةظا،كأ كتاجيحكصلركقيدلك ةد كصلدركمبداكملكي دتك د ك قدوكيلد كالعدتاقكقدا را.ك(العاخعدي،ك:1416ك
109/16؛كالوس د د قيكد.كد:ك139/4؛كالق د دااق،ك:1994ك75/10؛كاحل دداب،ك:1412ك119/6؛ك
امائ د ددي،كد.كد:ك150/7؛كا د د د كالص د دداح،ك:1423ك1ك108-107/؛كا د د د كالق د ددير،ك:1411ك4ك/ك
170؛كا كهوا ،ك:1397ك .)29ك
الق قكالثال :كأة ك كجيد زكلىقاضديكأ كي دهك ليد ك ادلكاليفداف ي كقك جد ،ك اد كاصتمداقكف دوك
ا اللي د ؛كألة د كق ضددعكهتم د ،ك جه د كأة د ك كأفدداكفيهدداكتل د كفتيددا ك دداحللركفى د كامصددر،ك كميل د ك
ةقض د ك قددتكايا م د ،ك ألة د كقددوكيت ددريكاجتهدداد ك كقددتكاحلل ددر،كأ كتظه دداكل د كق داائ كملكتظه دداكل د كف ددوك
اإلفتاء،كفإ كصلركاافكقاكأفاك كج لكلىمول صكفىي ك ا كسنياكلىتيف يعكفىيد ،ك قدوكقداقكئدايحك
ره د ك :كألكأقض دديكلل ددر،ك كأف ددهك(.)1ك(احل دداب،ك:1412ك119/6؛كا د كالص دداح،ك:1423ك1ك
،108-107/كال ي،كد.كد:ك1ك/ك42؛كا كالقير،ك:1411ك/4ك .)170ك
ك ال د دااجحك–ك ال ى ددركف ددوك ك–:كأ كلىقاض دديكأ كي دده؛ك دداكثن ددتكف د د كال دديك ف د د كقض ددالك
) (1طنقا كا كس و:ك/6ك،138كاجملم ع:ك/1ك،76كص كال ت :ك.29القير ك
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الصددوا كككفقددوك دداة اكي ت د كقددعكقضددائهر،كقددعكال ىددرك كفت د كالقاضدديكليعددتكصلمدداكق د كف ددوك
ه د ركال ىمدداءكخافدداكلددن ضكاحل ا ى د .ك(ا د كفا ددوي ،ك:1412ك4ك/ك326؛كالوس د قي،كد.كد:ك4ك/ك
157؛ك عكاجل اقعك397/2؛كا كال هار،ك:1418ك/4ك546؛كا كالقير،ك:1411ك4ك/ك )221ك
ركليعتكصلماكق ،ك لد كصلدركبدري ك دريكقداك
قاقكا كالقيرك(:1411ك:)170/4ك"كفتياكاحلا
ا
كةقضدداكحللمد ،ك كادديك دداحللر؛ك قد اكجيد زكأ كي ددهكلىواضدداك ال ائددل،ك قد كجيد زك
أفدداك د :كملكيلد
ا
صلم كل ك ق ك كجي ز" .ك
املبحث اخلامس :ضيافة القاضي واستضافته.

الضياف كقد كاآلدابكال اضدى ك األخدابكاللاميد ك قدوكصد كا سداصكفىيهداك أ دعكال ىمداءكفىد ك
أهناكق كقلارصكاألخابك(ا كفنوكال ،ك:1421ك .)367/8ك
ا اكق كصي كال م ص،كأقاكقاكيت ىقك ضدياف كالقاضديكبدري كفقدوكات دقكال ىمداءكفىد كأ كالقاضديك
كجي د د زكل د د كاستض د دداف كأص د ددوكامص د ددملكد كاآلخ د دداكاب ت د دداب.ك(العاخع د ددي،ك:1414ك16ك/ك82؛ك
ال اا ىعددي،كد.كد:ك21؛كا د كا د اب،ك:1416ك232/8؛كا د كفاص د ،ك:1406ك47/1؛كاليفدداف ي،ك
:1410ك232/6؛كاليفد د د دريازي،ك:1416ك/3ك393؛كاألةص د د دداري،ك:2001ك301/4؛كا د د د د كقواقد د د د ،ك
:1388ك73/10؛كالنه ي،ك:1403ك314/6ك )315-ك
استول اكفى ك لالكمباكيىي :ك
قدداك ردكأ كفىدديك د كأيبكطالددل ةدداقكفىيد كضدديفكفلددا كف ددو كأايقدداكفددلت كقكخصد ق كفقدداقكلد ك
فىي:كأخصركأةت؟كقاق:كة ر.كقاق:كفاركلكق اكفإلكهني اكأ كة اقكخصماك كقعكخصم ك( .)1ك
قكضددياف كأصددوكامصددملك ظهدداركا يددلكل د لالكامصددرك تددا كلى ددوقكفتل د كسددنناكلارتيددابكقك
القاض د د د دديك تد د د د د رثكالتهمد د د د د .ك(العاخع د د د ددي،ك:1414ك16ك/ك77؛كا د د د د د كاقم د د د دداص،كد.كد:ك274/7؛ك
ال اا ىع د د ددي،كد.كد:ك16؛كالن د د ددا اي،كد.كد:ك271/7؛كا د د د د كفاص د د د د ،ك:1406ك28/1كاليف د د د دريازي،ك
:1416ك/3ك393؛كا كقواق ،ك:1388ك .)73/10ك
) (1كأخاج كفنوكالازابكقكقصّ ك /8ك،300كاببكفوقكالقاضيكقكجمىع ك اقرك()15290ك،ك أخاج كالنيهقيك
ق كالع كالل ك /10ك137قكك تاب كآداب كالقاضي ،كابب ك كي ن ي كلىقاضي كأ كيضيف كامصر ك ت ك
خصم كق  .كقاق كاحلافأل كا كصهاكق كالتىتيص ك /4ك ،193كف ك س د د داد كالنيهقي :ك" س ادكض يف كق ك
ق ق ع".ك قوكصع كاألثاكدققكا اللكال الي ك .179/10ك
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أقدداك اكاستضددافهماك ي دداكفدداك ك د لال؛كأل كهتم د د د كا يددلكت ت دديكف د كالقاض دديك اكس د ك
ي هم د د ددا.ك(العاخع د د ددي،ك:1414ك16ك77/؛كصي د د ددور،ك:1411ك593/4؛كا د د د د كأيبكزي د د ددو،ك:1999ك
43/8؛كا كقواق ،ك:1388ك .)73/10ك
اسددتثفك ددضكاليفدداف ي كاجلددارك القايددلكفهد ّزكضدديافتهما،ك ك ددالكخصددملك رد:ك كالتهمد ك
تددتمل كق د كاجلددارك القايددلكأ ثدداكق د كالن يددو؛كلقابمدداكق د كقىددلكاحلددا رك ق دت د ؛ك ل د لالكق ددعكاحللددرك
لى ددا عك األصد ق،ك الددا جك الا جد كفىد كرأي،كمثكيىدداصكفى د ك لددالكجد ازكقن د قكاويد د د كأصددو اك اك ددا ك
جاراكأ كقاينكا،ك كقائلك كقعكقياصكامص ق .ك(ا كالاف ،ك:2009ك .)146/18ك
ا اكقاكيت ىقك ضدياف كالقاضديكامصد صكأقداكاستضداف كالقاضديكبدريكامصدملكفقدوك داكال ىمداءك
أة كي ن ديكلىقاضديكأ كيلثداكالدوخاقكفىيد كقد كفمد صكال دا ك الد يكي هدركقد كقد قرك لدالكأةد كجيد زكلد ك
لد د ددالك اكملكيلثد د دداكفىي د د د كالد د ددوخاقك د د ددا كق د د د كخ د د د اصكالقاا د د د .ك(العاخعد د ددي،ك:1414ك77/16؛ك
ال اا ىعد د د ددي،كد.كد:ك16؛كال يد د د ددين،ك:1420ك23/9؛كا د د د د كفاص د د د د ،ك:1406ك37/1؛كاليفد د د دداف ي،ك
:1410ك215/6؛كا كقواق ،ك:1388ك .)69/10ك
أقدداكاستضدداف كالقاضدديكق د كقنددلكال ددريكفقددوكقض د ك دداصكأاددلكال ىددركقكا نو د كاأل قكقكزايرلك
القاضيكلى ا ك()1كفاكضا رلكلتلاار كا اك( .)2ك

)(1كاةظا:كصك.22ك ك
)(2ك ت ني :كج لك ه ركاليفاف ي كا ستضاف كق كقنيلكاقوي ك،ك كج ى اكصلدركالضدياف ك ولدركاقويد كفقدال ا:كةدا قك
القاضيكضي اكفى كبري ك ك ا كقكقلا ك ىوكفمىد د د كملكجيا،ك ك ا كقكبريكقلا كفمى كجاز،ك ماكأة ك ك
يلا ك ك ا كفا اكسنيلك ةت اءكالتهم ،ك يوقكفى كاةت اءكالتهم كابلائ ل؛كأ كالقاضيكصاركقكصقكالضدياف كك
عائاكا عىملكال ا اي ،كفاكق د كفيهدا،ك كسدنيلكفيهداكلىتهمد كابلائد ل؛كقد ك جد دكاحلاجد كأ ك ىدوكال ظي د .ك
يلا ك كك ا كققيما؛ك ل وصكاألصقي كل كقكالضياف كصي ،ك ميفي كصدو ثكصاجد كلىمضديفكتت ىدقكابل ظي د ك
(ا ا ردي:1414،ك16ك287/؛كاألةصاري:2001،ك .)300/4ك
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املبحث السادس :دفع الصدقة والزكاة واهلبة للقاضي.

قارك ه ركاليفاف ي ك()1كأ كالصوق ك الا الك اقن ك ك اةتكممداكيقا دلك جدالك اقويد ،ك صلمه كداك
ولركاقوي  .ك
ج زك ضكاليفاف ي كلىقاضيكقن قكالا الك الصوق كمم ك كخص ق كل ،ك ليسكل كفدادلكإبف داءك
ز ات ك صوقت كلىقاضديك يفدادكفدوصكق افد كا تصدوبكأةد كالقاضدي ك،ك مداكقدارك دضكاليفداف ي كأ كال قدفك
فى د كالقاضدديكق د كأاددلكفمى د ،ككال د ركل د ك كفددلكالقاضدديكابا د ك ئدداط اكالقن د قك ددا ك اقوي د كل د .ك
(اليفا يين،كد.كد:ك619/2؛كاليفا يين،ك:1415ك288/6؛كاقيتمي،ك:1357ك .)136/10ك
املبحث السابع :إصالح القاضي بني الناس.

صثد ددتكاليف د داي كاإلس د دداقي كفى د د كالص د ددىحكقد دداقكت د ددا

كﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ

ال عاء:ك .114ك

قاقكأيضاكﭐﱡﭐﱑﱒﱓﱠكال عاء:ك ،128فالصىحكق كاألفماقكال اضى كالدهكصد كاليفدارعك
فىيهدداكابليفددا دككا نع د ط كقك تددلكأاددلكال ىددر،ك كالقاضدديك دداكل د كق د كقلاة د كاجتمافي د كقكاجملتمددعك
ا عىركييفاعكقكصق كالقياصكب اكا صدلكك دلكأ ك هد رككأادلكال ىدركيدا كقيفدا في ك صداحكالقاضديك
د د ددلكامصد د د د صكالد د د د ي كيضاف د د د د كأقاقد د د د ك()2ك(العاخع د د ددي،ك:1414ك136/20؛كاليفد د د دريازي،كد.كد:ك
299/2؛كا د ددادا ي،كد.كد:ك)207/11ككفم د د كاببكأ كفم د د صكال د ددا ؛كلوخ ل د د كقكفم د د صكاألدل د د ك
الوالد كفىد كفضدلكالصددىح.ك دلك كال قهدداءك دا اكأةد كي ن ديكلىقاضدديكاخدريكالنددتكقكالدوف ك اك ددا ك
)(1ك ملكأقددفكفى د كأق د اقكال ىمدداءكقك قي د كا د االكاألر د ككقكا د كا عددلل ك،ك ل ىهددركيددورج كصلمهدداكقكاقددواايك
لقضالك كقوكسنقك يا كصلمهاكقكا نو كالثال كق كال صلكاأل قكصك15ك.ك ك
)(2كك لدديسكجمدداقكحبث دداكقك صدداحكالقاضدديك ددلكامصد صك،كفنوث دداكخاصد ك اقد كالقاضدديكقكاجملتمددعكخددارجكجمىدديسك
احللرك،كك كللد كسدقتكاد اكاألقداكقد كاببكاأل ل يد كفدإ اك دا كالقاضديكق ىد بكق د كاإلصداحك دلكامصد صك
ال د ي كصقهددركال صددلك ي د هركقكةاافدداهترككف دديكبددرياركق د كاببكأ كك.كقددعكال ىددرك كا ددا كق د قكف ددوكقالددالك
ر اي د كف ددوكأهددوك ان د اكفي د ك كفددوصكقيفددا في ك صدداحكالقاضدديك ددلكامص د صكف ددو ك مندداكال اجددلكفىي د كا د ك
ال صددلك ق ددعكال دااعك لدديسكالت سددىك اليف د اف ك اإلصدداحكيل د كف ددوكبددريكالقاضدديكاجلدداقعكألصلدداصكالقدكداآ ك
لىقاطيك،267/5كاإلةصافك/11ك .207ك
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ا ا كأقاككلىصىحك دلكا تتاصدملكيدوقكفىي د د د د كقداك ردكقكصدوي كأصكسدىم كرضديك كف هداككقالدت:ك
جدداءكرجددا كق د كاألةصدداركخيتصددما ك كرس د قك ككقكق اري د ك ي همدداكقددوكدرسددت،كلدديسك ي همدداك
ي د ،كفقدداقكرسد قك ك:ك"ك ةلددركختتصددم ك ي،ك مندداكألك يفددا،ك كل ددلك ضددلركأحلد كحبهتد ،كأ كقددوك
قاق:كحلهت ،كق ك ض،كفإمناكأقضيك يد لركفىد كدد كقداكأادع،كفمد كقضديتكلد كقد كصدقكأخيد كئدي ا،ك
فدداكأيخد ،كفإمندداكأق ددعكلد كق د كقد كال دداركأييكبدداك سد اقاكقكف قد كيد صكالقياقد ك".كفنلد كالدداجا ،ك
قدداقك ددلك اصددوكق همددا:كصقدديكألخددي،كقدداق:كفقدداقكرس د قك كصددى ك كفىي د ك سددىر:ك"أقدداك كقىتمددا،ك
فا اندداكفاقتعددما،كمثكت خيدداكاحلددق،كمثكاسددتهما،كمثكليوىددلك ددلك اصددوكق لمدداكصدداصن "ك()1ككفي د كد ل د ك
صاحي كفى كقيفا في ك صاحكالقاضيك لكا تتاصملكفم كاببكأ كفمد صكال دا كلدوخ قكالقاضديك
قكفم صكاألدل كالوال كفى كفضيى كاإلصاحك لكال ا  .ك

)(1ككأخاج كأهوكقكا عد وك داقرك26717ك،كا عد وك308/44ك،ك صدوو كاحلدا ركقكا عدتور ك95/4ك ك افقد ك
ال د اي،كك أص ددى كقكالص ددويحكف ددوكقع ددىركقك ت ددابكاألقض ددي كاببكاحلل ددركابلظ دداااك كالىود د كابحلهد د ك دداقرك
.1713كصويحكقعىرك .1337/3ك
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اخلامتة.

احلموكفكال يك مت كتتركالصاحلا ،ك الصالك العاصكفى كخا كالاسا ،كا صد كفىد ك
سائاكال اي ،ك فى كآل ك صون كأ يكال ضائلك يلكالص ا ،ك فى كق كسداركفىد كهنههدرك اقت د ك
أثاارك كي صكاجلمعكقكال اصا  .ك
فن ددوكرصىد كقددعكاد اكالنود كقك"كفاقد كالقاضدديكابجملتمددعكخددارجكجمىددسكاحللددر.كدراسد كفقهي د ك
ققارة د ك"كادداكألكأخددتركحبثدديك د اكأاد د د د ددركةتائه د ،كق ت د راكف د كسدده يك خ د د د ددلي،ك ق ضفدداك تقصددرييك
جهىي،ك كأسلقكال ك ال اا كل د د ةيك العضك الص حكف كتقصرييك زلىي .ك
أهم نتائج البحث:

أ :كجي زكلىقاضيكالنيعك اليفااءك ع كق كبريك ااا  .ك
اثةيددا:كي ن دديكلىقاضدديكأ كيت ددا كفد كاسددت ارلكصد ائ كال ددا ك ا قدضااكقد هرك يعددتثفكقد ك لددالك
يفادكأ كيل كا قدضاك
ا ستقاااكق ك خ اة كال ي كي افكل كا ستقاااكق هركقنلكت لي كالقضاء.ك ك
ق د ،كأ كا عددت اركق د كخصددما،ك كيددتهركأةد كي ددلكخصددما،ك أ كجيددوكالقاضدديك ددواكق د كا سددتقاااكأ ك
ا ست ارل .ك
اثلثا:كاألصلكقكاواايكالقضدالكا دعكفيوداصكفىديهركأخد كاقدواايك يعدتثفكقد ك لدالكصد ر.كأ -اك
قدوقتكلد كممد ك كصاجد كلد كف دوكالقاضديكقت ىقد كاصد ق كأ كبدريك لدالكممداكلد كفاقد ك ظي د كالقاضدديك
يفدداطل.كاأل ق:كأ كيلد كممد كيهددويكلد كقنددلكت ليتد كال ظي د .كالثدداين:كفددوصكزايدلكاقويد كفىد كا قددوارك
ا تاد.كب -اكقوقتكاقوي كقد كقايدلك يفدادكأ كيلد ك كلد كصاجد كف دو .كج -اكقدوقتكاقويد كممد ك
ا د كأفى د كق د كالقاضدديكفيندداحكقن قدداك يف دداطلكاأل ق:كأ كتل د ك فددقكا تددادك ثددلكالقاض دديكق د كقث ددلك
العددى ا .كالثدداين:كفددوصكت ددريكصدداقكالقاضدديكق د ك صقددابكاحلددقك ل دالك ةت دداءكالتهم د كابلائ د ل.كد-أ اك
قوقتكاقوي ك وكتا كلىقضاء .ك
را ا:كت ضعكاقواايكا لخ لكق كقنلكالقاضيك ريكصقكقك يتكا اقكفى كالصويحكقد كأقد اقك
أالكال ىر .ك
خاقعددا:كي ن دديكلىقاضدديكأ كيت ددا كف د كا ق دضااك اسددت ارلكص د ائ كال ددا ك يعددتثفكق د ك ل ددالك
استقاااكالقاضيك است ارت كق ك خ اة كال ي كسنقكل كاألخ كق هرك أ كيل ك لالكفيماك وكق  .ك
سادسددا:كجي د زكلىقاضدديكزايرلكال ددا ك قددوصكبائددلكأ كت ديددعكصدداجكأ كفيددادلكق دايضكأ كصض د رك
ج ازل .ك
سا ا:كلىقاضديكصضد ركالد ئرك يفدادكأ كتلد كفاقد ك أ كيلد كصداصلكال ليمد كخصدماكقك
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قضي ك أ كتل كال ليم ك ليم كةلاح .ك
اثق ددا:كجي د زكلىقاضدديكصض د ركقدداكيعددت يعكق د كاجل ددائاك فيددادلكا اض د كاددافكال د ئركفى د كأ ك
حيضاكاجلميعكأ كيض كاجلميع .ك
اتس ا:كصلركالقاضيكقكالعاصكقكخارجكجمىدسكالقضداءكصلدركفمد صكال دا كقد كصيد كالندوءك
ك رد  .ك
فائاا:كلىقاضيكأ كي هك فت ا ك كت ت كصلما .ك
احلد دداديكفيفد ددا:ك كجي د د زكلىقاضد دديكاستضد دداف كأصد ددوكامصد ددملكات اقد ددا،ك جي د د زكاستضد دداف ك د دداك
امصمل،ك أقاكاستضاف كبرياركفاأل كلىقاضيكفوصكاإل ثاركق  .ك
الثدداينكفيفددا:كاستضدداف كبددريكالقاضدديكلىقاضددي،ك دفددعكالصددوق ك الا ددالكلد ،ك اقند كصلمهدداكصلددرك
اقواايكلىقاضي .ك
التوصيات:

ظهدداكيكق د كخدداقكا د اكالنو د ،ك ق اييفددهكل اقددعكالقضددالكضددا رلك ضددعك ئو د كق د كاجلهددا ك
ا تتصد كت ضددحكق افددوكسددى كالقضددالكخددارجكجمىددسكاحللددركقعددتمولكقد كأصلدداصكاليفداي كاإلسدداقي .ك
ل لكا اكالنو كيل كة الكلتىالكالائو  .ك
كا فق .ك
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ثبت املصادر واملراجع مرتبًا حسب لقب املؤلف

ا د كأيبكزيددو،كأ د كدمددوكفنددوك ك د ك(أيبكزيددو)كفنددوكالدداه كال دداي،كالقددري اين،كا ددالليك(1999كص)،ك
ال د ادرك ال داايدا كفى د كقدداكقكا و ة د كق د كبريادداكق د كاألقهددا .ك(د.)1ك ددري :كداركال ددابك
اإلساقي .ك
ا كاألثري،كأ كالع ادا كا نار ك كدموك كدموك د كدمدوكا د كفندوكاللداميكاليفديناينك(1399اددك-
1979ص)،كال هاي كقكبايلكاحلوي ك األثاك(د.كد).ك ري :كا لتن كال ىمي  .ك
ا كاألثري،كفىيك كدمدوك(1415اددك1994-كص).كأسدوكال ا د كقكق افد كالصدوا .ك(د.)1ك دري :ك
داركاللتلكال ىمي  .ك
ا د كاجلد زي،ك دداقكالددوي كأ د كال دداجكفندوكالدداه ك د كفىدديك د كدمددو.ك(1405ك–ك1985كص).كبايددلك
احلوي .ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
دوح كالثق ديكاحلىديك(1393ك–ك1973ص).كلعدا كاحللداصكقك
ا كاليفو ،كأهوك كدمدوك د كا د ّ
كاليف ْ

ق اف كاألصلاص.ك(د.)2كالقااال:كق ن كالنايبكاحلىي .ك
ا د كا د اب،كدمددوك د كي سددفكالنددوريك(1416اد د1994-ص).كالتدداجك اإل ىيددلكئدداحكستصدداكخىيددل.ك
(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا د كصندا ،كدمدوك د كصندا كالنعدهك(1408هك1988/ص).كاإلصعدا كقكتقايددلكصدويحكا د كصنددا .ك
(د.)1ك ري :كقتسع كالاسال  .ك
ا د كصهددا،كأهددوك د كفىدديكال عددقاينك(1419اد د.ك1989ص).كالتىتدديصكاحلنددريكقكخت داي كأصادي د ك
الااف يكاللنري.ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا كرئو،كدموك د كأهدو.ك(1425كاددك2004-كص).ك وايد كاجملتهدوك هنايد كا قتصدو.ك(د.)1كالقدااال:ك
داركاحلوي  .ك
ا د كس د و،كأ د كفنددوك كدمددوكاقدداليكابل د ء،كالن ددوادي.ك(1408ه).كال نقددا كالل د .ك(د.)2ك
ا وي كا رل:كقلتن كال ى صك احللر .ك
ا د كسدديو ،كفىدديك د ك اافيددل.ك(1421كا ددك2000-كص).كايلددرك ايدديىكاألفظددر.ك(د.)1ك ددري :ك
داركاللتلكال ىمي  .ك
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ا كفنوكال ،كي سفك كفنوك كال مايك(د.كد).كا ست ار.ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا كفار ،كأهوك كفار ك د كز داايكالقدا يينكالداازي،ك(1399اددك1979-ص).كققداييسكالى د ،ك(كقيدقك
ضنى:كفنوكالعاصكاار ).ك(د.كد)،كداركال لا .ك
ا د كفاص د ،ك دااايرك د كفىدديكالي مدداي.ك(1406ا ددك1986-ص).كتنصددالكاحللدداصكقكأص د قكاألقضددي ك
ق اا كاألصلاص.ك(د.)1كالقااال:كقلتن كاللىيا كاألزااي  .ك
ا د د كقواقد د ،كفن ددوك ك د د كأه ددوك د د كدم ددوك د د كقواقد د كا قوس ددي.ك(1414كاد ددك1994-كص).كالل دداقك
(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا د كقواق د ،كق فددقكالددوي كفنددوك ك د كأهددوك د كدمددوك د كقواق د كاجلمددافيلكا قوسددي،ك(1388ا ددك-
1968ص).كا ين.ك(د.)1كقلتن كالقااال .ك
ا كقازل،ك اادا كالدوي كدمد دك د كأهدوك د كفندوكال ايدا.ك(1424كاددك2004-كص).كايديىكال اداينكقك
ال ق كال ماينكفق كاإلقاصكأيبكص ي كرضيك كف .ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا د كق ىددح،ك دااايرك د كدمددوك د كفنددوك ،ك ااددا كالددوي .ك(1418كا ددك1997-كص).كا نددوعكقكئدداحك
ا ق ع.ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا د كق ظ د ر،كدمددوك د كقلدداصك د كفى د كاإلفايقددي.ك(1414كا دد).كلعددا كال دداب.ك(د)3ك ددري :كدارك
صادر .ك
ا د كجنددير،كزي د كالددوي ك د ك داااير.ك(.)1387كالنودداكالاائددقكئدداحك دداكالددوقائق.ك(د.)2ك ددري :كدارك
اللتابكاإلساقي .ك
أ د د دا د،كس ددىيما ك د د كاألئد د كالعهع ددتاينك(1993ص).كسد د كأيبكدا د.ك(د.)1ك ددري :كا لتند د ك
ال صاي  .ك
أهددو،كأهددوك د كدمددوك د كص نددلك د كادداقك د كأسددوكاليفدديناين،ك(1421كاد دك2001-كص)،كا ع د و.ك
( ئااف:كدكفنوك ك كفنوكايع كالض ي).ك(د.)1ك ري :كقتسع كالاسال  .ك
أهو،كد ت ركبايلكدموكسيوك(د.كد).كفىركا جتماعك دراس كا يفلا كا جتمافي .كداركا اف  .ك
األزااي،كدموك كأهوك(2001ص).كهت يلكالى .ك(د.)1ك ري :كدارك صياءكالضاثكال ايب .ك
آقكاليفيخ،كصاةك كفنوكال اياك(1417كادك1996-كص).كالتلميلك اكفا كختاجي كقد ك ر اءكال ىيدل.ك
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(د.)1كالاايا:كداركال اصم كلى يفاك الت زيع .ك
األلناين،كدموك كلصاك(1405كادك1985-ص).ك ر اءكال ىيل.ك(د.)2ك ري :كا لتلكاإلساقي .ك
األلن دداين،كدم ددوكلص دداكال ددوي ك(1415كاد ددك1995-كص).كسىع ددى كاألصاديد د كالص ددويو ك ئ دديءكقد د ك
فقههاك ف ائواا.ك(د.)1كالاايا:كقلتن كا ارفكلى يفاك الت زيع .ك
قاص،ك اااير.ك(1967ص).كال اقا كال اق ك اجملتمع.ك(د.)2كالقااال:كقلتن كاألجنى كا صاي  .ك
األةصدداري،كز داايك د كدمددوك(2001ص).كأسددفكا الددلكقكئدداحكر اكال الددل.ك(د.)1ك ددري :كدارك
اللتابكاإلساقي .ك
النتد دداري،كدمد ددوك د د ك اافيد ددلك(1409ك–ك.)1989كاألدبكا د دداد.ك(د.)3ك د ددري :كداركالنيفد ددائاك
اإلساقي  .ك
النتدداري،كدمددوك د ك اافيددل.ك(1422ه) كدكاجلدداقعكا ع د وكالصددويحكا تتصدداكق د كأق د ركرس د قك ك
صى ك كفىي ك سىرك س ك أايق ك=كصويحكالنتاري.ك(د.)1كداركط بكال هال .ك
النهد ي،كق صد رك د كيد ةسكالنهد ي.ك( )1403ك.ك يفددافكالق دداعكفد كقد كاإلق دداع.ك(د.ك ).ك ددري :ك
فاملكاللتل .ك
النه د ي،كق ص د رك د كي د ةسك د ك دريددسكاحل نىددي.ك(1414ا ددك1993-ص).كدق ددائقكأ يكال ه د كليف دداحك
ا ته كا ا فك يفاحكق ته كاإلرادا .ك(د.)1ك ري :كفاملكاللتل .ك
النيهق ددي،كأه ددوك د د كاحلع ددلك د د كفى دديكامُ ْع د حداْجاديكامااس دداين.ك(1424كا د ددك2003-كص).كالعد د ك
الل .ك(د.)3ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
اجلاج دداين،كفى دديك د د كدمد ددوك د د كفى دديكال د داي كاليف د دايفك(1403ا د ددك1983-ص).كالت اي د ددا .ك(د.)1ك
ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
احل داب،كدمددوك د كدمددوك د كفنددوكالدداه كال اا ىعديكا ددايبك(1412اددك1992-ص)،كق ااددلكاجلىيددلك
قكئاحكستصاكخىيل.ك(دك.)3كداركال لا .ك
احلم ددريي،كةيفد د ا ك د د كسد د يوكاحلم ددرييكاليم ددين.ك(1420كاد ددك1999-كص).كل ددسكال ىد د صك د اءك دداصك
ال ابكق كاللى ص.ك(د.)1ك ري :كداركال لا .ك
صي د ددور،كفى د دديكصي د ددوركخ اج د د كأق د ددلكأف د ددوي.ك(1411ا د ددك1991-ص).كدرركاحلل د دداصكقكئ د دداحكجمى د د ك
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األصلاص.ك(د.)1ك ري :كداركاجليل .ك
امائددي،كدمددوك د كفنددوك كامائدديكا ددالليك(د.كد).كئدداحكستص دداكخىيددلكلىتائ ددي.ك ددري :كدارك
ال لاكلى ناف  .ك
خىيددل،كخىيددلك د ك سددوابك د كق سد ،كضددياءكالددوي كاجل ددويكا ددالليكا صددايك(1426ادد2005/قدد).ك
ستصاكال اق كخىيل.ك(د.)1كالقااال:كداركاحلوي  .ك
ال د اي،كدمددوك د كأهددوك د كقائمددا.ك(1405كا ددك/ك1985كص).كسددريكأفدداصكال ددناء.ك(د.)3ك ددري :ك
قتسع كالاسال  .ك
الد داازي،كدم ددوك د د كأيبك ل دداكاحل ددي.ك(1420اد ددك/ك1999ص).كست دداركالص ددواح.ك(د.)5ك ددري ك–ك
صيوا:كا لتن كال صاي ك-الواركال م جي  .ك
حكالارقدداينك
الارقدداين،كفنددوكالندداقيك د كي سددفك د كأهددوكالارقدداينكا صدداي.ك(1422كاددك2002-كص).كئددا ُّ
فى كستصاكخىيل.ك(د.)3ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
العاخعددي،كدمددوك د كأهددوك د كأيبكسددهلك(1414ا ددك1993-ص).كا نع د د،ك(د.كد).ك ددري :كدارك
ا اف  .ك
اليفاف يكأ كفنوك كدموك ك دريسك(1410اد1990/ص).كاألص.ك(د.)1ك ري :كداركا اف  .ك
ئ دداال،كقص د د كئ دداالك(1991-1411ص)،كفى ددركا جتم دداعك اجملتم ددعكاإلس دداقي،ك(د.)1ك(د.ك
د) .ك
الصد اين،كفنددوكالددازابك د ك دداصك د كلفددعكاحلمددريي،ك(،)1403كا ص د ف.ك(اجملىددسكال ىمدديك–كاق ددو).ك
(د.)2ك ري :كا لتلكاإلساقي .ك
ال اا ىعددي،كفدداءكالددوي ،كفىدديك د كخىيددلكال اا ىعدديكاحل دديك(د.ك ).كق ددلكاحللدداصكفيمدداكيددضددك ددلك
امصملكق كاألصلاص.كداركال لا .ك
فمددا،كد.كأهددوكستدداركفنددوكاحلميددوك(1429كاددك2008-كص)،كق هددركالى د كا اصددال.ك(د.)1ك ددري :ك
فاملكاللتل .ك
ال يين،كدم دك كصعلكال يايبك(1420كادك2000-كص).كالن ايد كئداحكاقوايد .ك(د.)1ك دري :كدارك
اللتلكال ىمي  .ك
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ال ااي،كأ كصاقوكدموك كدموك(1417ه).كال سيىكقكا ال.ك(د.)1كالقااال:كداركالعاص .ك
القااق،كأهوك ك دريسكالص هاجيك(1994كص).كال خريل.ك(د.)1ك ري ك-داركال ابكاإلساقي .ك
القددا يين،كأهددوك د كفددار ك د كز داايكالقددا يينكالداازي.ك(1403اددك1983-ص).كصىيد كال قهدداء.ك(د.)1ك
ري :كاليفا كا توولكلىت زيع .ك
قى هددي،كدمددوكر ا كقى هددي،ك(1408كا ددك1988-كص).كق هددركل د كال قهدداء.ك(د.)2ك ددري :كدارك
ال ائسكلى ناف ك ال يفاك الت زيع .ك
اللاساين،كأ ك لاك كقع دك كأهو.ك(1406اددك1986-ص).ك دوائعكالصد ائعكقكتاتيدلكاليفداائع.ك
(د.)2ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
الل ددوي،كدمددوك د كي سددفك د كي قد بكالل ددويكا صددايك(1424كاددك2003-كص)،كالد لك القضددال،ك
كقيق:كدموكصع كدموكصعد ك اافيدل،ك أهدوكفايدوكا ايدوي .ك(د.)1ك دري :كداركاللتدلك
ال ىمي  .ك
ا ددا ردي،كأ د د كاحلعد د كفى دديك د د كدم ددوكالنص دداي.ك(1419كاد ددك1999-كص).كاحل ددا يكاللن ددريكقكفقد د ك
ق الكاإلقاصكاليفاف ي.ك(د.)1ك ري :كداركاللتلكال ىمي  .ك
ا ددادا ي،كفىدديك د كس ددىيما كالص دداحليك(د.كد).كاإلةصددافكقكق اف د كال دااجحكق د كام دداف.ك(د.)2ك
ري :كدارك صياءكالضاثكال ايب .ك
قعىر،كقعىرك د كاحلهداجكأ د كاحلعد كالقيفدرييكال يعدا ريك(د.كد).كا عد وكالصدويحكا تتصداك قدلك
ال ددوقكفد كال ددوقك كرس د قك كصددى ك كفىيد ك سددىرك"كصددويحكقعددىرك"ك ددري :كدارك صيدداءك
الضاثكال ايب .ك
ا صاي،كدموكأقلك(1400ك–ك1980ص)،كاجملتمعكاإلساقي،كالل يت:كداركاألرقر .ك
قص ك الااي ك فنوكالقادرك ال هار،ك دااايركقصد ك-أهدوكالدااي ك-صاقدوكفندوكالقدادرك-دمدوك
ال هار،ك(2001ص)،كا هركال سيى.ك(د.)1كداركالوف ل .ك
ال عددائي،كأهددوك د كئ د يلك د كفىدديكامااسدداينك(1421كا ددك2001-كص).كالع د كالل د .ك(دك.)1ك
ري :كقتسع كالاسال  .ك
ال ي،كدييكالوي كحيىيك كئافك(1412اددك/ك1991ص).كر ضد كال دالنلك فمدولكا تدل.ك(د.)3ك
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ري :كا لتلكاإلساقي .ك
اقيتمددي،كأهددوك د كدمددوك د كفىدديك(1357كا ددك1983-كص).كك د كايتدداجكقكئدداحكا هدداج.ك(د.)1ك
قصا:كا لتن كالتهاري كالل  .ك
ي ددع،كدمد ددوك د د كخىد ددفكالن ددواديك(1366كه.)1947/كأخند دداركالقضد ددال.ك(د.)1كقصد ددا:كا لتن د د ك
التهاري كالل  .ك
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➢ A conclusion that includes the research findings and recommendations.
➢ Bibliography in Arabic.
➢ Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate list.
➢ Necessary appendices (if any).

− If the research is published in paper form (hardcopy), the researcher will be
given a free copy of the journal's edition in which his work was published
and ten copies or (clippings) of his research paper.

− In case the paper is approved for publication, the journal assumes all its
copyrights and reserves the right to republish it in hard or soft copy or
include it in local and global databases with or without compensation, and
without having to obtain the researcher's consent.
− The author shall not republish his paper that has been accepted for
publication in the journal in any other publishing channel without prior
written consent from the editor-in-chief.
− The style of documentation adopted in the journal is Chicago style.

() These general rules are explained in detail in the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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