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األساليب اللفظية البيانية يف الروايات التفسريية
the verbal illustration methods in the Tafsir
(Quranic interpretations) Narrations

إعداد:
د .علي بن عبد اهلل بن محد السكاكر
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن باجلامعة اإلسالمية

األساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

املستخلص
إن سلف األمة سلكوا خري األساليب ،وأفضل الطرائق يف تفسريهم لكالم اهلل ،لذا كان
ِ
بالتأمل يف رواياهتم التفسريية؛ حىت تكون لنا طريقة
ف على أساليبهم ،وذلك َّ
ٌّ
حري بنا أن نق َ
ومنهجا.
فقد كان النيب عليه الصالة والسالم أقدر الناس على االستفادة من األساليب اليت تُ َقِّرب
املفاهيم إىل األذهان ،وتساعد على ترسيخها يف عقوهلم ،مراعيا حال املخاطبني؛ فتارة يستخدم
أسلوب االستفهام يف التفسري يف شىت صوره ،وتارة يلجأ إىل استخدام أسلوب التكرار ،أو يستخدم
التشجيع ،أو التشويق ،وغري ذلك من األساليب اليت ستأيت معنا ،وفق واقع احلال الذي حيتاج فيه
إىل تفسري كالم اهلل سبحانه.
ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم هذا املنهج النبوي التفسريي ،فسلكوه يف
مث أدرك الصحابة َ
تعليمهم لكتاب اهلل ،واستثاروا بذلك أفهام طالهبم.
ويهدف البحث :أن تتضح لنا طريقتهم يف تعليمهم لكتاب اهلل ،وأن نتسىن بسنتهم خاصة
َّ
أن هذه الروايات مبثوثة يف كتب التفاسري ،فالمفسر هو أولى بها سلوكاً ومنهجاً من غيرهم.
فألجل ذلك كان منهجي استقراء (موسوعة التفسري املأثور) مع بيان وجه ربط األسلوب يف
العملية التعليمية التفسريية
ورأيت أن أمسيه ب (األساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية)
شىت األساليب والطرق إليصال املعلومة ،فأعطوا
ومن أهم النتائج أن السلف استخدموا َّ
الكالمَ انتباها ،والتفسري التفاتا وأوسع بيانا .األصل يف التفسري هو التفسري اللفظي؛ فلذلك ينبغي
االهتمام بطرقه ووسائله وأنواعه.
وقد أوصيت يف هناية البحث بعدة وصايا مهمة أحسبها أن كلها تصب يف تطوير الدراسات
القرآنية وفقا ملنهج سلفنا الصاحل.
الكلمات االفتتاحية :األساليب  -اللفظية -الروايات التفسريية.
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186 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract

The ancestors of this nation has used the best methods and ways in their
interpretations of Allah’s words. That is why we need to stand on their methods ،
and that is by contemplating at their interpreting narrations ،so that it serves as our
way and methodology.
The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was able to benefit
from methods that bring concepts closer to the mind and help to establish them in
their senses ،with the consideration of the ones he addresses ،sometimes he uses
interrogative methods ،and sometimes resort to the use of repetition method ،
rhyming or suspense and other methods which will be discuss later ،depending on
the situation which he needs to interpret Allah’s words in.
Then the companions meet followed and the Tabi’een and those who follow
them followed this prophetic method of interpretation ،they followed it in their
teaching of the words of Allah،
The research aims: to explain their way of teaching the book of Allah ،
especially that these narrations are scattered in the Tafsir books. The interpreter
should be the first one to follow those methods and teachings.
For this reason ،I chose the of extrapolating the (Ma’sou’at At-Tafseer AlMathour) with an explanation of the method of linking the method in the
educational process of interpretation.
I chose to name it (the verbal methods in the Tafsir Narrations)
Among the most important results ،that the predecessors used different
methods and ways to convey the information ،and they give attention to the
speech ،and interpretation a wider conscern. The origin of Tafsir is the verbal
interpretation ،it is therefore necessary to pay attention to its ways ،means and
types.
I have recommended at the end of the research several important
commandments that I think are all in the development of Quranic studies
according to the approach of our righteous ancestors.
Keywords: the methods – verbal – Tafsir narrations.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أش ر األنبي اء واملرس لني ،نبين ا مم د وعل ى آل ه
وصحبه أمجعني ،أما بعد. . .
ف َّ
َّن اهلل س بحانه وتع اىل ق د هي أ لكتاب ه س لفا ص احلا ن ذروا حي َاهتم وأف نَ وا أعم ارهم يف تبي ني
معاني ه بأوس ع عب ارة وأوج ه ا ،فس لكوا خ ري األس اليب ،وأفض ل الطرائ ق يف تفس ريهم لك الم اهلل ،ل ذا
ِ
بالتأم ل يف رواي اهتم التفس ريية؛ ح ىت تك ون لن ا طريق ة
ف عل ى أس اليبهم ،وذل ك َّ
ك ان ح ٌّ
ري بن ا أن نق َ
ومنهجا.
َّ
وإن م ن أه ِّم م ا يُولي ه الن املر يف ذل ك امل نهج النب وي يف التفس ري ،فق د ك ان  أفض ل مفس ر
ألص حابه ر وان اهلل عل يهم ،فق د ك ان علي ه الص الة والس الم أق در الن اس عل ى االس تفادة م ن
األس اليب ال يت تُ َق ِّرب املف اهيم إىل األذه ان ،وتس اعد عل ى ترس يخها يف عق وهلم ،مراعي ا ح ال
املخ اطبني؛ فت ارة يس تخدم أس لوب االس تفهام يف ش ىت ص وره ،وت ارة يلج أ إىل اس تخدام أس لوب
التك رار ،أو يس تخدم التش جيع ،أو التش ويق ،وغ ري ذل ك م ن األس اليب ال يت س تأيت معن ا ،وف ق واق ع
احلال الذي حيتاج فيه إىل تفسري كالم اهلل سبحانه.
كل ذلك حرص منه  على أن تنتقل ه ذه التفس ريات النبوي ة الش ريفة بأس ر وق ت ،وأوج
بيان ،دون سآمة أو ملل للمتلقي.
ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم هذا املنهج النبوي التفس ريي ،فس لكوه يف
مث أدرك الصحابة َ
تعليمهم لكتاب اهلل ،واستثاروا ب ذلك أفه ام طالهب م ،ف أعطوا الك المَ انتباه ا ،والتفس ري التفات ا وأوس ع
بيانا.
كم ا ه ائال ِم ن تل ك الث ار اللفظي ة ال يت اس تخدمها الس لف
وقد حفظت لنا التفاس ري امل أثورة ً
يف التفسري ،مما يصعب حصرها واستقصاؤها؛ لكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق.
وقد حاولت أن أمجع شيئا ِمن م نهجهم يف ذل ك يف ثناي ا ه ذا البح ث ،ال ذي رأي ت أن أمسي ه
ب ( األساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية) ،وذلك من خالل استقراء (موسوعة التفس ري
املأثور) اليت قام بَّعدادها مرك الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلم ام الش اطيب ،واس تخراج تل ك
األحاديث والثار(.)1
( )1وهي أكرب موسوعة وجامع للتفسري املأثور ،حيث مجعت تفسري النيب  والصحابة والتابعني وت ابعيهم مع وا
إىل املصادر األصيلة مقرونا بتعليقات مخسة من أبرز احملققني يف التفسري ،إع داد مرك الدراس ات واملعلوم ات
القرآنية يف معهد اإلمام الشاطيب .واملشر العلمي ا د مساعد بن سليمان الطيار.
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وأمل ي أن تتض ح لن ا ط ريقتهم يف تعل يمهم لكت اب اهلل ،وأن نتس ىن بس نتهم خاص ة َّ
أن ه ذه
الروايات مبثوثة يف كتب التفاسري ،فالمفسر هو أولى بها سلوكاً ومنهجاً من غيرهم.
واهلل سبحانه املسؤول أن يوفقنا للصواب ،ويرزقنا استما احلق واتباعه يف املبدأ واملآب.
واحلمد هلل رب العاملني.
أسباب اختيار املوضوع:
كان الختيار املو و عدة أسباب ،منها:
 -1ما وقفت عليه من الكم اهلائل من الثار يف هذا املو و يف كتب التفاسري املأثورة ،اليت مل
جتمع من قبل.
ِ
َّ
كتب التفاسري ،مع العلم َّأهنا
 -2أن كل َمن تكلم عن األساليب عند املتقدمني جنده يُهمل َ
ِمن أَوفَر املراجع اليت ِ
حفظَت لنا الكثري ِمن األساليب البيانية اللفظية يف التفسري النبوي
ومن جاء بعدهم.
وتفسري الصحابة والتابعني وتابعي التابعني َ
إحجام بعض مدرسي التفسري يف املساجد واجلامعات عن بعض األساليب املستخدمة عند
-3
ُ
السلف.
 -4مبا أن هذا العلم من أشر العلوم ،فقد رغبت أن أجعله من أشوق العلوم يف تعلمه
وتعليمه.
أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف األمور التالية:
 -1يفتح هذا البحث الباب لنو من أنوا التفسري ملل زمنا طويال حبيس النصوص الشريفة،
ومل يأخذ حظه من النظر.
 -2إحياء منهج من مناهج تعليم التفسري.
 -3أن فيه خدمة للتفسري باملأثور من خالل خدمة جانب من جوانبه.
 -4معرفة طرق تعليم التفسري الواردة عن النيب  والسلف.
 -5أن تومليف هذه األساليب يف تعليم التفسري يع ز اإلدراك احلسي ،ويشوق املتلقي
لالستما والتفاعل مع معاين اليات ،وتثبيتها يف أذهاهنم.
الدراسات السابقة:
ت عل ى دراس تني س ابقتني ت دوران ح ول املو و ال ذي نتح د عن ه يف ه ذا البح ث،
وقف ُ
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وهاتان الدراستان مها:
 -1منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل القرآنية من خالل القصص القرآين :دراسة قرآنية
تربوية ،جملموعة باحثني (زكريا اخلضر ،وعبد الرؤو بين عيسى ،وانتصار مصطفى) ،حبث
يف جملة النجاح لألحبا "العلوم اإلنسانية" العدد 2011 /25م.
وذلك البح ث اس تعرب بع ض القص ص الق رآين واألس اليب البياني ة والملبوي ة املس تخدمة فيه ا،
ويُالحظ من هذا أنه قد اقتصر على القصص القرآين.
وأم ا ه ذا البح ث ل ن يتع رب لألس اليب القرآني ة س واء يف القص ص الق رآن أو يف غريه ا م ن
اليات ،بل سيكون يف األساليب عند املفسرين من السلف.
 -2من مجاليات االستفهام يف البيان النبوي ،للدكتور عبد الع ي صاحل العمار.
هذا البحث يف مس ألة واح دة م ن البي ان النب وي وه و االس تفهام م ع بي ان مجاليته ا ،ومل يتط رق
للروايات التفسريية يف هذا الباب.
والبحث هذا هو ماولة جلمع مجيع الروايات يف البيان اللفظي يف التفس ري امل أثور لو ع م نهج
تأص يلي تطبيق ي يف التفس ري ،وإيص اله إىل ال ُمتَ لَقِّي يف هيئ ة ال لَ بس فيه ا وال خف اء ،وإزال ة ك ل م ا
كلما كان املعىن وا حا ك ان األس لوب أبل ،
يعملب املعىن من َع َقبات قد ُتفي بعضا ِمن املقصود ،و َّ
واملتكلم أفصح.
خطة البحث:
ينقسم البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وسبعة مباحث ،وخامتة ،وفهارس.
المقدم ةةة ،وحتت وي عل ى :أمهي ة املو و  ،وأس باب اختي اره ،والدراس ات الس ابقة ،وخط ة البح ث،
ومنهجه.
التمهيد :وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن األساليب اللفظية.
املطلب الثاين :أمهية استخدام األساليب اللفظية يف تعليم التفسري.
أما املباحث فهي كالتايل:
المبحث األول :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتكرار.
المبحث الثاني :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري باالستفهام.
المبحث الثالث :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري باملراجعة واملناقشة.
المبحث الرابع :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشويق واإلثارة.
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المبحث الخامس :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتأكيد والقسم.
المبحث السادس :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشبيه.
المبحث السابع :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشجيع.
الخاتمة .وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
مث الفهارس ،ويشتمل على:
 -1فهرس املصادر واملراجع.
 -2فهرس املو وعات.
منهج البحث:
سيسري البحث وفق املنهج العلمي التايل:
 -1قمت باستقراء (موسوعة التفسري املأثور) إعداد مرك الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد
اإلمام الشاطيب ،وحصرت الروايات اليت يَِرد فيها وسيلة من الوسائل البيانية اللفظية وغري
اللفظية يف التفسري باملأثور.
 -2اكتفيت بأهم الثار الواردة يف التفسري البياين اللفظي.
 -3حددت وصنفت طرق تعليم التفسري اليت وردت يف روايات التفسري باملأثور.
 -4رتبت الثار حبسب القرون عند سرد الثار الواردة يف التفسري باملأثور.
 -5كتبت البحث حبسب القواعد اإلمالئية احلديثة ،مع مراعاة عالمات الملقيم.
 -6كتبت اليات بالرسم العثماين ،مع وة إىل سورها.
خرجت األحاديث من مصادرها األصلية مع احلكم على األحاديث املرفوعة؛ حبسب
َّ -7
املنهجية العلمية الصحيحة يف التخريج ،أما الثار التفسريية الواردة عن السلف فقد ع وهتا
لكتب التفاسري إال أن أجدها يف كتب السنة فأخرجها منها.
 -8بينت ما حيتاج إىل بيانه.
 -9ختمت البحث ببعض فهارس املعينة على الوصول إىل املعلومة املرادة بأقصر طريقة ممكنة.
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التمهيد
املطلب األول :معنى األسلوب اللفظي
ل يس املقص ود هب ذا املبح ث حتري ر مع ىن األس لوب ،ب ل امل راد من ه بي ان امل راد مبص طلح (األس اليب
اللفظية) الذي استعملته يف هذا البحث.
أما معىن األسلوب بني املتخصصني من علماء اللغة والبالغة :فه و الطريق ة والوج ه ،يق ال س لكت
أسلوب فالن يف كذا :أي طريقته ومذهبه ،ويقال أخذ فالن يف أساليب من القول؛ أي أفانني منه(.)1
وأما اللفظ فهو في اللغة:

 يأيت مبعىن الكالم ،قال تعاىل :ﱡﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ [ق.]18 :ظ لَفظا(.)2
ظ يَل ِف ُ
 ويأيت مبعىن الرميِ ،م َن الفعل لََف َواملعىن اللغوي املناسب لبحثنا هو :أن اللفظ مبعىن الكالم.
وفةةي االص ة ال  :خيتل ف اص طالح العلم اء يف مع ىن اللف ظ؛ فللمناطق ة واألص وليني تعري ف(،)3
وللفقهاء تعريف( ،)4وللنحاة تعريف( ،)5ومل أجد تعريفا خاصا باملفسرين.
وأما التفسير اللفظي:
فل م أج د عن د املفس رين ش يئا إال م ا ذك ره اب ن عاش ور يف التحري ر والتن وير مب ا معن اه أن التفس ري
اللفظي :هو التصورات اجل ئية لأللفاظ(.)6
املفس ر ق د يَُف ِّس ر أحيان ا باس تخدام اللف ظ،
ول يس ه ذا مقص ودي بالبح ث ،وإََّّن ا قص دت أن ِّ
وأحيان ا يفس ر م ن غ ري أن يس تخدم اللف ظ والك الم ،ب ل يس تخدم غ ري ذل ك م ن اإلش ارات واإل اءات
والرسم والعد وحنو ذلك.
فاألسةةاليب اللفظيةةة البيانيةةة فةةي التفسةةير :ه ي طرائ ق الكلِ م امللفومل ة لغ رب م ا يف تعل يم وبي ان
( )1انظر :لسان العرب ( ،)2058/3والقاموس احمليط (.)125
( )2انظر :العني ( ،)161/8ومعجم مقاييس اللغة ( ،)259/5ولسان العرب (.)461/7
( )3انظر مثال ما قاله الغ ايل يف معيار العلم (ص.)49
( )4انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)283/35
( )5انظر :احلاوي للفتاوي (.)333/2
( )6التحرير والتنوير (.)12/1
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وتو يح مراد اهلل.
فيخ رج ب ذلك :م ا ك ان غ ري ملف وظ م ن ط رق التفس ري ال ذي يك ون باس تخدام اإلش ارة بالي د ،أو
التطبيق العملي ،أو عقد األصابع ،أو غري ذلك من أنوا التفسري.
وفائدة( :لغرب ما) أن هذا األسلوب الذي سلك له أغراب مقصودة تساعد على فهم كالم اهلل.
املطلب الثاني :فوائد استخدام األساليب اللفظية يف التفسري
إن املفسر اجليِّد :هو الذي يس عى لتحس ني عمليت ه التعليمي ة ،فيس عى الس تخدام األس لوب األجن ع
لطالبه ،حبيث خيتار األسلوب املناسب ،الذي يتماشا مع درسه ،فك ل أس لوب م ن األس اليب ال يت س تمر
معن ا ل ه فوائ د وخص ائص ق د تش ملك وق د تف ملق ،فس أذكر ش يئا م ن ذل ك عل ى س بيل اإل از ،أم ا األمثل ة
عل ى ذل ك فس تأيت معن ا يف املباح ث وس أبني الثم رة يف ك ل أس لوب ب ل يف ك ل أث ر عل ى ح دة ،أم ا هن ا
فسأذكرها على سيبل اإلمجال:
 فالتفسير بأسلوب التكرار ،يثبت املعلومة ،يف ذهن السامع. والتأكيد :يدلل على أمهيتها وعظم قدر هذه املعلومة. واالستفهام يأيت على أوجه :إما لتصحيح اخلطأ ،أو لتهيئة السامع لتلقي املعلومة ح ىت يك وننفس ه متام ا ألخ ذ املعلوم ة ال يت يُراد
ال ذهن حا را ،فبع د االس تفهام جت د الطال ب ق د هتي أت ُ
إلقاؤه ا علي ه ،أو ق د يبعث ه عل ى التفك ري والس تنتاج؛ ألن اإللق اء املس تمر م ن غ ري س ؤال ق د
يبعث السائمة وامللل خاصة إذا طال الوقت.
 أما المراجعة والمناقشة :وإعادة الدرس واملعلومات يف ٍوقت آخر ،فَّن ذلك يثبت املعلوم ة،
مع املناقشة فيها ،ومعرفة مدى فهم الطالب هلا ،واستيعاهبم حملتواها ومضموهنا.
وس إىل الس ما  ،و ع ل الذان تُص غِي مل ا يُق ال ،وذل ك قب ل
 أم ةةا التش ةةوي  :فيج ذب النف َاخلوب يف صلب املو و .
 والتشبيه :يساعد على اختصار الوقت وتوصيل املعلومة سريعا ،وأيض ا مج ع األش ياء املتش اهبةيف سياق و ٍ
احد يُساعد على حفظهما مجيعا.
 أم ةةا التشة ةةجيع :فه و رك ن أساس ٌّي يف العملي ة التعليمي ة ،حي ثعهم عل ى ال تعلعم ،ويبع ث روحالتن افس ويش جعهم عل ى احلف ظ والفه م ،وك الم املفس رين الس ابقني مل يء مبث ل ه ذا التش جيع
بصور خمتلفة ،وَّناذج مجيلة ،ال بُ َّد لنا أن جنعلها نرباسا نستضيء به خالل مسريتنا التعليمية.
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املبحث األول :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتكرار
لق د اس تخدم الس لف طريق ة تك رار املعلوم ة التفس ريية عل ى طالهب م وس امعيهم؛ لِ َم ا يف ذل ك
من تثبيت للمعلومةٍ ،
وبيان ألمهيتها يف ذهن السامع.
وبالتتبع لبعض الروايات الواردة عنهم يف التكرار ،وجدت أن التكرار له ثالثة طرق:
املفسر العبارة التفسريية نفسها ،ويكون ذلك من باب التأكيد ،أو الوعظ.
ال ريقة األولى :أن يكرر ِّ
ومما ورد يف ذلك من روايات ما يلي:

 -عن عقبة بن عامر قال :مسعت رس ول اهلل  يق ول عل ى املن رب :ق ال اهلل :ﱧﭐﲥﲦﲧ

ﲨﲩﲪﱦ ،أال إن القوة الرمي ،أال إن القوة الرمي ،ثالثا(.)1

ألت عب د اهلل ب ن مس عود  ع ن قول ه تع اىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
 -وعن أيب الصهباء ق ال :س ُ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [لقم ان .]6 :ق ال :فق ال :الغن اء وال ذي ال إل ه إال ه و .يةُ َر ّدده ةةا ةةال
مرات(.)2
ففي هاتني الروايتني ورد تكرار التفسري ثال مر ٍ
ات.
كم ا َّ
أن ه ذه الطريق ة فعله ا الن يب  ابت داء ،مث َع ِقلَه ا الص حابة م ن الن يب  ،وطبقوه ا ِم ن
شك أهنا طريقة تربوية سليمة ،ومنهج تعليمي سديد.
بعده ،فال َّ
 عن أيب الدرداء َّ ةت،
أن رجال أبصر جنازة ،فق ال :م ن ه ذا؟ فق ال أب و ال درداء :هةاا أن َ
أنت ،يقول اهلل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [ال مر.)3(]30 :
هاا َ
ويف ه ذا األث ِر ُك ِّرر التفس ري م رتني فق ط ،ول يس كم ا ورد يف الث ار الس ابقة ث ال م راتِ ،ممَّا
أن األمر ليس بتعبدي ،فال يل م أن يكون التكرار ثال مر ٍ
ع
يدل على َّ
ات ح ىت يك ون املفس ُر ق د اتَّب ع
السنة ،بل حبسب حاجة السامع ،وحبسب املوقف التعليمي.
ني األث ُر َّ
أن الص حابة ك انوا فقه اء ،يع ون م ا يفعل ه الن يب  ،ويُراع ون حاج ة الن اس إىل
ويُبَ ِّ ُ
هذه الطرق.

( )1صحيح مسلم (1522 /3ح .)1917
( )2جامع البيان للطربي ( ،)534/18ومصنف ابن أيب شيبة ( ،)309/6ومستدرك احلاكم (،)411/2
وشعب اإل ان للبيهقي (ح.)5096
( )3أخرجه اإلمام أمحد يف ال هد (ص )111وانظر الدر املنثور للسيوطي (.)660/12
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 -وعن إبراهيم بن أدهم -رمحه اهلل -قال :صدق اهلل -ع ً امسه -فيم ا يق ول :ﭽ ﭳ ﭴ

ت اجل ن واإلن س إال ليعم روا ال دنيا
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [ال ذاريات ،]56 :ومل ي ُق ل :وم ا خلق ُ
و معوا األموال ،ويبنوا الدعور ويُشيًدوا القصور َّ
ويتلذذوا ويتف ًكه وا .ويجعل يومه أجمةع يةُ َةردد كلة ،

ويق ول :ﭽ ﯱ ﯲ ﭼ [األنع ام ،]90 :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [البينة.)1(]5 :
التك رار ال وارد يف ه ذا األث ر مل يتقي د بع دد مع ني م ن تك رار العب ارة التفس ريية ،وإَّن ا أص بح
يومه أمجع هذه املسألة.
التكرار مقيدا بال منُ ،
حيث بقي يَُرِّد ُد َ
وهو يؤي د م ا ذكرتُه س ابقا ِم ن أن التك رار يف التعل يم ُس نَّة نَبَ ِويَّة ،ولكن ه غ ري م دد بع دد مع ني
م ن التك رار؛ كم ا فع ل الص حابة والت ابعون ،ب ل ه و -واهلل أعل م -يرج ع إىل حاج ة الس امعني ،وإىل
املفس ر خيت ار
أمهي ة املس ألة املطروح ة ،وحن و ذل ك مم ا ق د يط رأ عل ى العملي ة التعليمي ة فيجع ل املعل م ِّ
طريقة معينة أو عددا معينا لتكرار املعلومة يف أذهان الطالب.
وال ريقة الثانية من طرق التكرار :أن يكرر التفسري ،ولكن بعبارة وطريقة أخرى ،ولذلك طُُرق:
ٌ
إجمال بعد تفصيل ،ومنه:
أ -أن يكون

 م ا ورد يف تفس ري مقات ل ب ن س ليمان حي ث ق ال :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ ال َتت ل يفمش يك ،وال تبط ر حي ث ال حي ل ،ﭽ ﰌ ﭼ يع ين :و ِ
اخف ض ﭽ ﰍ ﰎ ﭼ [لقم ان]19 :
ِ
يأم ُر لقما ُن ابنَه باالقتصاد في المشي والمن (.)2
يعين :من كالمكُ .
وفس ر الي ة كامل ة عل ى
فس ر ك ل كلم ة يف الي ة لوح دها ،مث أع اد َّ
ف نالحظ هن ا أن مق اتال َّ
طريقة اإلمجال بعد التفصيل.

 -ومنه أيضا قوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [لقم ان ،]27 :يع ين :عل م اهلل ،يق ول مقات ل :ل و أن ك ل ش جرة ذات س اق
على وجه األرب بُريت أقالما ،وكانت البحور الس بعة م دادا ،فكت ب بتل ك األق الم ،ومجي ع خل ق اهلل
 يكتبون من البحور السبعة ،فكتبوا علم اهلل تعاىل وعجائبه؛ لنفدت تل ك األق الم وتل ك البح ور،
ومل ينف د عل م اهلل وكلمات ه وال عجائب ه ،ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ يف ملك ه ،ﭽ ﰈ ﭼ يف أم ره ،يخبة ةةر

( )1حلية األولياء أليب نعيم (.)40/8
( )2تفسري مقاتل بن سليمان (.)435/3
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الناس َّ
علمه(.)1
أن أح ًدا ال يُد ِر ُك َ
َ
نفسه ،حيث أمجل بعد التفصيل.
وهنا قد فعل مقاتل الشيءَ َ
ويف هذا إشارة إىل معلمي التفسري الذين يقتصرون أثناء تدريسهم على إح دى الط ريقتني ،إم ا
اإلمجال ،وإم ا التفص يل ،خاص ة م ع وج ود التقس يم املعل وم ألن وا التفس ري ،حي ث يُ َق َّس م التفس ري إىل
تفسري حتليلي ،وتفسري إمجايل.
فاملعلِّ ُم يظ عن يف أثن اء تعل يم التفس ري التحليل ي أنَّه ينبغ ي االقتص ار عل ى ه ذا ،ولك ن مث ل ه ذه
الث ار ت دلعنا عل ى َّ
أن م ن املناس ب ج دا ملعل م التفس ري أن م ع ب ني الط ريقتني ،فيب دأ ب التحليلي
التفص يلي مث ُ ِم ُل؛ إع ادة للمعلوم ات ال يت تفص يلها واإلطال ة يف ش رحها بطريق ٍة خمتص رةٍ جتم ع
شتات املو و .
أو يب دأ ال درس ب املعىن اإلمج ايل لطي ات هتيئ ة للط الب ح ىت يفهم وا مض مون الي ات فهم ا
إمجاليا ،يساعدهم على الفهم التفصيلي التحليلي الذي يكون مرحلة ثانية.
وال ذي ق د تب ني يل -م ن خ الل خ ربيت املتوا عة يف جم ال تعل يم التفس ريَّ -
أن طبيع ة ال درس،
ونوعي ة الط الب ه ي ال يت تف رب عل ى املعل ِم م ا ال ذي خيت اره؛ ه ل يب دأ باإلمج ايل مث التحليل ي ،أم
التحليلي مث اإلمجايل ،أم يبدأ باإلمجايل مث التحليل ي مث يع ود لامج ايل م رة أخ رى للت ذكري والتنبي ه ،ك ل
ذل ك يرج ع إىل حس ن اختي ار املعل م اجلي د حبس ب م ا ي راه مناس با للمقط ع الق رآين املفس ر ولطبيع ة
الطالب احلا رين أمامه.
ب -أن يفسر الكلمة القرآنية بعبارة موافقة لها في المعنى ،م يةَُبةين ما المراد من هاا المعنى ،ومنه:

ِّي يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
 -م ا ُروي ع ن إمساعي ل ال عس د ً

ﭔﭼ [السجدة ،]21 :يعين بالعذاب األدىن :العذاب األقرب ،وهو الجوع في الدنيا(.)2
ففس ر مع ىن الع ذاب األدىن بقول ه" :الع ذاب األق رب" ،مث ك رر م رة أخ رى وب َّني امل راد بالع ذاب
األدىن فقال" :وهو اجلو ".
فسر (العذاب األدىن) مجلة.
ففسر األدىن وحدها ،مث َّ
َّ
 وق ول حي ب ن س َّالم :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ فيعب د األوث ان دون ه ﭽ ﭲ ﭳ ﭼِمن اهلل ،ﭽ ﭴ ﭵ ﭼ أتاه ِمن اهلل ،ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [احلج ]8 :مضةي  ،أي :بةين مب ا ه و علي ه
( )1تفسري مقاتل بن سليمان (.)438/3
( )2تفسري حي بن سالم (.)693/2
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من الشرك(.)1
"بني".
كرره مرة أخرى بقولهِّ :
فابتدأ بتفسري املنري ب "املضيء" ،مث ً

 وق ال مقات ل ب ن س ليمان :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [الس جدة ]28 :يعن ةةي:القضا  ،وهو البعث(.)2
بكل ٍ
وجه ُمم ِكن.
ويف هذه الطريقة إشارة إىل أن املعلم عليه أن يُ َف ِّسر الية لطالبه ِّ

ج -أن يفسر الكلمة القرآنية بلفظة ،م يفسر اللفظة مرة أخرى بلفظ آخر:
وتتلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة؛ بأن الطريقة السابقة كان فيه تفسري اللفظ ة القرآني ة
املفس ر بلفظ ة أخ رى مرادف ة أو
بلفظ ة أخ رى مرادف ة ،مث َّ
تفس ر اللفظ ة األخ رى املرادف ة ال يت اس تعملها ِّ
غري مرادفة تبني املعىن.
أما هذا الطريقة فهو أن تفسر اللفظة القرآنية نفسها مبرادفني خمتلفني.
والطريقتان خمتلفتان من هذه الناحية ،متقاربتان من ناحية أخرى.
ومن ذلك:

 ع ن قت ادة ب ن دعام ة يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮬ ﭼ [فص لت ،]16 :ق ال:مشؤومات ،نَ ِكدات(.)3
ال ريقةةة الثالث ةةة م ةةن ط ةةرق التكة ةرار :أن يق ع التك رار يف ق راءة الي ات ،ال يف التفس ري؛ لش ِّد انتب اه
السامعني:

 -ق ال مقات ل ب ن س ليمان :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭼ [احل ج ]1 :ن ل ت هات ان اليت ان ل يال ،والن اس يس ريون يف غ اة ب ين املص طلق ،وه م ح ٌّي ِم ن
خ اع ة ،فقرأهةةا النبةةي  تل ة الليلةةة علةةى النةةاس ةةال م ةرات ،مث ق ال« :هةةل تةةدرون أي يةةوم
هاا؟ » .قالوا :اهلل ورسوله أعلم.)4( . . .

( )1تفسري حي بن سالم (.)278/2
( )2تفسري مقاتل بن سليمان (.)453/3
( )3تفسري عبد الرزاق الصنعاين (.)184/2
( )4تفسري مقاتل بن سليمان ( .)114-113/3وهذا الذي ذكره مقاتل أخرج ه اب ن وه ب يف جامع ه ()40/1
قال :أخربين شبيب ،عن أبان ،عن أنس  قال :ن لت. . .
وأخرجه ابن جرير ( ) 452/16قال :حدثنا ابن عبد األعلى ،قال :ثنا ممد بن ثور ،عن معمر ،عن قتادة،

- 21 -

األساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

فالتكرار هنا حصل لنفس الية اليت يُراد تفس ريُها ،تش ويقا للس امعني ،وج ذبا النتب اههم ،قب ل
امع ِّ
نفس ه متام ا ألخ ذ املعلوم ة ال يت
أن يُط رح التفس ري ،بع د أن يك ون الس ُ
املتلق ي للتفس ري ق د هتي أت ُ
يُراد إلقاؤها له.
ويف ه ذا األث ر تأكي د مل ا ذكرت ه تعليق ا عل ى الث ار الس ابقةَّ ،
أن التك رار وس يلة نبوي ة للتعل يم،
وهدي إسالمي للتفهيم ،لكن دون حص ٍر يف أع ٍ
داد معين ة ،أو آي ات م ددة ،ب ل األم ر يرج ع حبس ب
ما يراه املعلم مناسبا ،ما دام مل خيرج عن احملام القرآن ،ومل َّ
يتعد على حدود اهلل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرات ،وإَّنا ورد يف بعض الطرق (يرجع هبا صوته)!
عن أنس  .ومل يذكر أبانا ،ومل يصرح بالثال َّ
ورجال الطربي كلهم ثقات ،وقد أشار ابن جرير ( )452/16إىل تصحيحه يف مو ع تر ه.
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املبحث الثاني :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري باالستفهام
من الوسائل اليت استُخ ِد َمت كثريا يف تفسري النيب  والسلف الصاحل للقرآن الك رمي :أس لوب
االستفهام.
وقد كان استخدام هذا األسلوب يف كالمهم وتفسريهم متنوعا متع ددا ،اس تُخ ِدمت في ه ط رق
كثرية.
كت الروايات اليت كان فيها سؤال من السائل للمفسر ألنه ليس هو املقص ود هن ا ،وإَّن ا
وقد تر ُ
املفس ُر فيه ا أس لوب االس تفهام يف تفس ريه ،س واء ك ان ه ذا االس تفهام
أوردت الروايات اليت يستخدم ِّ
لالستفس ار ،أو للتقري ر ،أو لانك ار ،أو للت وبي  ،أو لل تهكم ،أو لألم ر ،أو للتنبي ه ،أو للتحقي ق ،أو
غ ري ذل ك م ن أغ راب االس تفهام ،فَّن ه يع د وس يلة م ن أه م الوس ائل ال يت اس تخدمها الس لف يف
مت االس تفهام ال وارد يف الرواي ات
التفس ري ،ب ل م ن أكث ر تل ك الوس ائل اس تعماال عن دهم؛ ول ذا قس ُ
اجملموعة إىل أقسام ،وهي كما يلي:
أ  -االستفهام الاي يكون مقدمة بين يدي التفسير.
ق د يط رح ال ُم َف ِّس ر واملعل م اس تفهاما ب ني ي دي تفس ريه لطي ة؛ يري د م ن ذل ك ج ذب انتب اه
الط الب ،أو ح ثهم عل ى التفك ري يف مع ىن الي ة ،أو يري د اس تخراج م ا عن دهم م ن معلوم ات مس بقة
متعلق ة بتفس ري الي ة ح ىت يب ين عليه ا تفس ريه ،ويع د ه ذا األس لوب م ن أش هر األس اليب املس تخدمة
عند السلف.
نبوي كرمي يف التفسري؛ فقد وردت بذلك روايات متعددة عن نبين ا  يف ذل ك،
وهو أسلوب ٌّ
فمنها:
ول اهلل  إغف اءة ،فرف ع رأس ه ُمتبس ما،
 م ا ج اء ع ن أن س ب ن مال ك  ،ق ال :أَغف ى رس ُفق ال« :إن ه أن ل ت َعلَ َّي آنف ا س ورة» .فق رأ« :بس م اهلل ال رمحن ال رحيم ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ»
حىت ختمها .ق ال« :هل تدرون ما الكو ر؟» .ق الوا :اهلل ورس وله أعل م .ق ال« :ه و هن ر أعطاني ه ريب
يف اجلنة ،عليه خري كثري ،تَ ِرد عليه أًُميت يوم القيامة ،آنيته عدد الكواكبُ ،خيتلج العبد منهم ،ف أقول:
رب ،إنه ِمن أميت .فيقال :إنَّك ال تدري ما أحد بعدك»(.)1
يا ً
 وع ن أيب ذر يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ [ي س،]38 :ورسول اهلل  جالس ،فلما غربت الشمس قال« :يا أبا كر ،هةل تةدري أيةن
املسجد
دخلت
قال:
ُ
َ
ُ
( )1صحيح مسلم ( ،300/1ح.)400
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تاهب هاه؟» .قال :قلت :اهلل ورسوله أعلم .قال« :فَّهنا ت ذهب تس تأذن يف الس جود ،في ؤذن هل ا،
وكأهن ا ق د قي ل هل ا :ارجع ي م ن حي ث جئ ت ،فتطل ع م ن مغرهب ا» .مث ق رأ( :وذل ك ُمس تَ َقر هل ا) .يف
(.)1
قراءة عبد اهلل
وهذان احلديثان عن النيب  وا حان مت ام الو وح يف اس تخدام أس لوب االس تفهام ،وذل ك
ٍ
تعلم م نهم مع ىن ه ذه الي ة قب ل الش رو يف
ع ن طري ق ط رح س ؤال للس امعني قب ل تفس ري الي ة ،يس ُ
تفسريها.
وهذا االستفهام قبل الشرو يف الدرس يُفيد عدة أمور:
 هو ذب انتباه السامعني أوال.ب الَّذي ل ه خلفي ة س ابقة ع ن ه ذا املو و ؛ س واء
 وثانيا يستطيع به املعلم أن يعر الطال َبعل م س ابق ،أو ع ن طري ق حتض ري ال درس قب ل اإلتي ان للحص ة ،مم ا يعط ي املعل م تص ورا ع ن طالب ه،
وعن مدى متكنهم ورغبتهم يف التعلم.
وهذا األسلوب أيضا اتبعه الصحابة الكرام يف تفسري اليات القرآنية ،فمن ذلك:
 ع ن حذيف ة ب ن اليم ان  ،ق ال :ق ال يل عم ر ب ن اخلط اب  :ك ةةم تَةعُ ةةدون س ةةورةَقلت :اثنتني أو ثالثا وسبعني آية .ق ال :إن كان ت لَتُق ا ِرب س ورَة البق رة أو أط ول ،وكان ت
األحزاب؟ ُ
فيها آية الرجم(.)2
وه ذا ي ع
رت س ابقاَّ -
أن الص حابة الك رام ق د اقت دوا ب النيب  يف الوس ائل
دل -كم ا ذك ُ
التعليمي ة ،كم ا أهن م اقت دوا ب ه يف غ ري ذل ك م ن ش ؤون احلي اة وال دين ،مم ا علن ا هن ت عم أكث َر بالوس ائل
الملبوية التعليمية النبوية.

 -وع ن ن افع ق ال :ق رأ اب ن عم ر ر ي اهلل عنهم ا ه ذه الس ورة ،فم َّر هب ذه الي ة :ﭽ ﯡ

ِ
ةت هةةاه ا ي ةةُ؟ ق ال :ال.
ةيم أن ِزلَة ة
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [البق رة .]223 :فق ال :تةةدري فة َ
رجال كانوا يأتون النساء يف أد ِ
قال :يف ٍ
باره َّن(.)3
َ

( )1صحيح البخاري ( ،107/4ح ،)3199وصحيح مسلم ( ،139/1ح.)159
( )2الدر املنثور للسيوطي ( )716/11وقال" :أخرجه ابن مردويه".
( )3أخرجه ابن جرير يف جامع البيان للطربي ( )751/3قال :حدثين يعقوب ،قال :ثنا هشيم ،قال :أخربن ا اب ن
ع ون ،ع ن ن افع ق ال :ك ان اب ن عم ر  إذا ق را الق رآن مل ي تكلم ق ال :فق رأت ذات ي وم ه ذه الي ة. . .
فقال :أتدري فيمن ن لت؟. . .
وأخرجه أيضا كما يف نسخة أمحد شاكر ( )404/4قال :حدثين يعقوب ،حدثنا ابن علية ،عن ابن عون به.
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واألث ران الس ابقان ال واردان ع ن عم ر وابن ه ليس ا يف التفس ري مباش رة ،وإَّن ا يف علم ني متعلق ني
بالتفسري خادمني له ،من أنوا علوم القرآن الكرمي ،وهو علم عد آي القرآن ،وعلم أسباب الن ول.

 -وع ن عب د اهلل ب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

[يس ،]41 :قال :أتدرون ما ال ُفل المشحون؟ قلنا :ال .قال :هو ال ُموقر(.)1
وم ن خ الل م ا وقف ت علي ه م ن الث ار وج دت أن اب ن مس عود  م ن أكث ر الص حابة
استخداما هلذا األسلوب ،ومما ورد عنه يف ذلك:
 م ا روي ع ن مس روق ب ن األج د أن ه ق ال :ق رأت عن د عب د اهلل ب ن مس عود ه ذه الي ة:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [النحل .]120 :فقال :كان معاذ أمة قانتا .قال :هل تةدري مةا
األمة؟ األمة :الذي يعلم الناس اخلري .والقانت :الذي يطيع اهلل ورسوله(.)2
يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ

 وع ن زر ب ن حب ي[النحل ،]72 :قال :قال يل عبد اهلل بن مسعود :مةا الحفةدة يةا ر؟ ق ال :قل ت :ه م أحف اد الرج ل
ِمن ولده ،وولد ولده .قال :ال ،هم األصهار(.)3
وهذا األثر ِمن أعظم الث ار ال يت مت عر عل ى املعل م ،فَّن ه ينبه ه عل ى أن املعل م ق د يعل م يف بع ض
األحيان َّ
أن الطالب قد يكون يف ذهنه شيء يف معىن التفسري ،ليس هو امل راد ،فيك ون مقص ود املعل م
الب ه ذا املع ىن ال ذي يف أذه اهنم ،مث يَ ُك عر عل يهم ببي ان خطئ ه ،وتفه يمهم
م ن الس ؤال أن ي ذكر الط ُ
املعىن الصحيح.
وه ذه مس ؤولية كب رية تق ع عل ى ع اتق معلِّ م التفس ري ،فَّن ه ب علي ه أن يع ر م ا ه ي
املعلومات اخلاطئة اليت تدور يف أذهان املتعلم ني واملتعلق ة بتفس ري الي ات ،س واء ك ان س بب فه م غ ري
الصحيح وجود خط أ منتش ر ب ني الن اس يف مع ىن الي ات ،أو َّ
أن اللفظ ة القرآني ة يس تخدمها الع وا عم يف
العامي يف معىن ليس هو املعىن املنشود واملراد من الية.
كالمهم
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ذا األث ر وإن ك ان موقوف ا لفظ ه عل ى اب ن عم ر  ،إال أن ه يف حك م املرف و  ،ألن ه م ن أس باب الن ول ال يت
ليس ت م ن ال رأي ،عل ى م ا تق رر عن د أه ل احل ديث ،وإس ناده ص حيح ثاب ت مسلس ل باحلف اظ ،وش ي اب ن
جرير امسه يعق وب ب ن إب راهيم ال دورقي ،أح د الثق ات األثب ات كم ا يف اجل رح والتع ديل ( ،)202 / 9وت اري
بغداد (.)277 / 14
( )1جامع البيان للطربي ( ،)443/19واملوقر ،أي :املفروغ من جهازه ،ينظر :العني ( 374/5مادة :فكل).
( )2جامع البيان للطربي (.)394/14
( )3جامع البيان للطربي (.)298/14
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وقد استخدم هذا األسلوب أيضا التابعون يف تفسريهم:

 فف ي تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [ق ]32 :ق ال ي ونس ب ناألواب الحف ةةيظ؟ ه و الرج ل ي ذكر َذنب ه إذا خ ال
خبً اب :ق ال يل جماه د ب ن ج رب :أال أُنبّئة ة بة ة ّ
فيستغفر اهلل منه(.)1

جبَ ري ،يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
 -وع ن س عيد ب ن ُ

ِ
ِ
األرب(.)2
آدم؟ ألنَّه ُخلِق ِمن أ َِد ِمي
ﭷ ﭼ [البقرة ]31 :قال :أَتَ ةد ُرون ل َم ُسمي ُ

 وعن عفيف بن س امل ،ق ال :س ألت عب د اهلل ب ن حي ب ن أيب كث ري ع ن ق راءة الفاحت ة خل فت أهن ا تكف ي ع ن
اإلم ام .فق ال :عةةن الكافيةةة تسةةأل؟ قل ت :وم ا الكافي ة؟ ق ال :الفاحت ة ،أ ََم ا علم َ
سواها ،وال يكفي سواها عنها؟ (.)3
وهذا األثر فيه طريقة مجيلة لتعليم السائل اسم السورة.
ونالح ظ م ن الث ار الس ابقة يف ه ذه الطريق ة :أن املعل م أو املفس ر ق د يس أل الس ؤال وينتظ ر
اإلجاب ة م ن طالب ه أو س امعيه ،وق د يس أل الس ؤال مث ي ب ه و مباش رة دون أن ينتظ ر جواب ا م نهم؛
ألن استفهامه هو جمرد متهيد وتوطئة بني يدي تفسريه.

ب  -االستفهام الاي يُراد به تشبيه شي بشي  ،أو تقريب الاهن ألم ٍر واقعي.
ق د يُ راد باالس تفهام أحيان ا تقري ب املع ىن امل َف ًس ر إىل ذه ن الس امع بتش بيهه ب أمر آخ ر ،أو
ُ
صر الذهن ألمر واقعي حيسه الطالب ويعيشه ،أو صر ذهن ه ملك ان اإلجاب ة ،وغالب ا م ا يس تعمل
املفسر عند استخدام هذا األسلوب قوله" :أال ترى؟ " "أرأيت؟ " وحنو ذلك من العبارات.
لف ألث ر ه ذا األم ر يف التفس ري ،وأش اروا إلي ه ،فق د ج اء ع ن الربي ع ب ن س ربة أن ه
وق د تنبَّ ه الس ُ
رب إىل العق ول م ن املع اين ،ألةةم تس ةةمع إلةةى قول ةةه :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ق ال :األمث ال أق ُ

ﮭﮮ ﭼ [السجدة" ]27 :ألم تر؟ "" ،ألم يروا؟ "(.)4
ومن الثار الواردة يف ذلك:

( )1جامع البيان للطربي ( ،)451/21ومصنف ابن أيب شيبة (.)27-26/14
( )2تفسري عبد الرزاق الصنعاين ( ،)20/2وجامع البيان للطربي (.)512/1
( )3الكشف والبيان للثعليب (.)128/1
( )4الدر املنثور للسيوطي ( ،)712/11ونسبه إىل كتاب "الغرر" أليب بكر بن حيان.
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 ما روي أ ًن رسول اهلل  قال« :إ ًن أول ش يء خلَ ق اهلل القل م ،فأخ ذه بيمين ه ،وكلت ا يدي هني ،فكت ب ال دنيا وم ا يك ون فيه ا م ن عم ل معم ول؛ بِر أو فج ور ،رط ٍ
ب أو ي ابس ،فأحص اه عن ده

يف ال ًذكر» .وق ال« :اق رؤوا إن ش ئتم :ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ

[اجلاثية ،]29 :فهل تكون النّسخة إال من شي قد فُرِغ منه؟ »(.)1

 -وع ن عم ر ب ن اخلط اب  يف قول ه تع اىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

[احلجرات ]13 :هي م ًكية ،وهي للعرب خاصة؛ الموالي أي ٍ
ٍ
شعاب؟ (.)2
قبيلة لهم وأي
ً
ً
تفهام فيهم ا لتنش يط ذه ن الس امع إىل نف ِي مع ىن ق د
فاحل ديث واألث ر الس ابقان اس تخدم االس ُ
الطالب غري مراد من اليات ،فهو استفهام يراد به نفي املعىن اخلاطئ ،وتقرير املعىن الصحيح.
يفهمه
ُ
ي العم ل أفض ل؟ ق ال :أم ةةا تقة ةرأ الق ةةرآن؟!
 وع ن س لمان الفارس ي  أنَّ ه ُس ئِل :أ عﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [العنكبوت ،]45 :ال شيء أفضل ِمن ذكر اهلل(.)3
واالستفهام املستخدم يف األثر فيه توجيه لذه ِن السامع ليتوج ه إىل الق رآن الك رمي ،ليبح ث في ه
عن مراده ،فالقرآن هو البحر الذي ال تنفد معانيه ،وال يُع ِج الباحثني عن إ اد مرادهم فيه.

 وعن عبد اهلل بن مسعود  يف قول ه تع اىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [ال رمحن ،]54 :ق ال:أُخبرتم بالبَ ائن ،فكيف بالظّهائر؟!(.)4

 -وع ن أيب س عيد اخلُدري  يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [احلجرات ،]7 :قال :هذا نبيًكم يُوحى إليه ،وخيار أ ًُمتكم ،ل و أط اعهم يف كث ري
ِمن األمر َلعنِتوا ،فكيف بكم اليوم؟ (.)5
واالس تفهام يف ه ذين األث رين ق ام مق ام الش رح والبي ان ،ب ل ص ر في ه الص حابيًان اجلل يالن
ذه َن الس امعني والق ارئني إىل املع ىن امل راد ع ن طريق ة اس تفهام يُ راد ب ه املقارن ة ب ني أم رين؛ أح دمها

( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة (ص 66ح )110قال :حدثنا ابن مصفَّى ثنا بقية ،حدثين أرطاة بن املن ذر،
عن جماهد بن جرب عن ابن عمر .
وأخرجه الفريايب يف القدر (ص )261قال حدثنا أبو أنس مال ك ب ن س ليمان األهل اين احلمص ي ،ح دثنا بقي ة
بن الوليد . . .به ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ،374/7ح.)3136
( )2الدر املنثور ( )593/13وع اه إىل ابن مردويه.
( )3جامع البيان للطربي (.)415/18
( )4جامع البيان للطربي ( ،)243/22ومستدرك احلاكم (.)475/2
( )5أخرجه الملمذي يف اجلامع (ح.)3269
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مذكور معلوم للسامعني ،والث اين غ ري م ذكور وجمه ول للس امعني ،فك ان الس ؤال لش حذ األذه ان عل ى
التفكري دون إعطاء ٍ
إجابة معينة وا حة.
وال خيف ى َّ
أن ِمث َل ه ذا يُ َع ِّو ُد الط الب عل ى التفك ري ،وماول ة فه م املع ىن غ ري املنط وق ،وه و
ث عل ى الت دبر والتأم ل ،فه و أس لوب ل و مل يس تخدمه املعلِّ م يف
ت دريب عل ى َملَ َك ِة االس تنباط ،وح ٌّ
ثنايا درسه وتعليمه سيفوته فيه خري عظيم.

 -وع ن عب د اهلل ب ن عم ر ر ي اهلل عنهم ا يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [األح اب ،]58 :ق ال:
فكيف بالاي يأتي إليهم المعروف؟! يضاعف هلم األجر(.)1

 وعن احلسن البصري ،يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [س بأ ]51 :ق ال:وأي شي ٍ
أقرب ِمن أن كانوا في ب ن األرض فإكا هم على ظهرها! (.)2
ُ

 وع ن علقم ة ب ن ق يس النخع ي أن ه ق رأ :ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ [املطفف ني ،]26 :وق ال :أمةةاأيت المرأة تقول للع ّار :اجعل لي خاتمه مس ًكا .تريد آخره؟ (.)3
ر َ

ج  -االستفهام الاي يراد منه االستفصال عن مراد ال الب:
املفس ُر عل ى الس ؤال بس ؤال آخ ر،
ق د يس ُ
املفس َر س ؤاال ع ن تفس ِري آي ٍة م ا؛ ف ريد ِّ
ب ِّ
أل الطال ُ
وه ذا االس تفهام الخ ر في ه م ن الفائ دة :التبي ني للطال ب ب أن املعلوم ة ال يت يس أل عنه ا تنقس م إىل
الطالب ذهنَه يف بيان تلك األنوا  ،ومن ذلك:
أنوا ٍ  ،أو أقسام ،فيُع ِم ُل
ُ
 -ع ن اب ن ع ون ،ق ال :س ألت ع امرا [الش عيب] ع ن القن وت .ق ال :ومة ةةا هة ةةو؟ ق ال :قل ت:

ﭽﭖﭗﭘﭼ [البق رة .]238 :ق ال :مطيع ني .ق ال :قل ت :ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭼ

[األح اب .]31 :قال :يُ ِطع َن(.)4

د  -االستفهام اإلنكاري:
ِ
 ك ان الع الء ب ن زي اد ي ذكر الن ار ،فق ال رج ل :ملَ تُ َق نِّط الن اس؟ ق ال :وأنةةا أقةةدر أن أق ةنّ( )1جامع البيان للطربي (.)180/19
( )2تفسري حي بن سالم (.)770/2
( )3الكشف والبيان للثعليب (.)156/10
( )4جامع البيان (.)92/19
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الن ة ة ة ةةاس ،واهلل  يق ة ة ة ةةول :ﭽ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [ال مر ،]53 :ويق ول :ﭽ ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ

ﮂ ﭼ [غ افر]43 :؟! ولك نكم ُِحتبع ون أن تُبَ َّش روا باجلن ة عل ى مس اوا أعم الكمَّ ،
وإَّن ا بع ث اهللُ
ممدا  مبشِّرا باجلنة ملن أطاعه ،وم ِ
نذرا بالنار َمن عصاه(.)1
ُ
َُ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ( )1814/4معلقا.
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املبحث الثالث :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري باملراجعة واملناقشة
األول أن التك رار م ن أس اليب تعل يم التفس ري ال يت اس تعملها الن يب 
لق د م َّر يف املبح ث َّ
والص حابة الك رام  وم ن بع دهم م ن الس لف واملفس رين ،وك ان املقص ود ب التكرار هن اك ه و تك رار
التفسري يف املوقف الواحد عدة مرات.
أما هنا فهو إعادة الدرس واملعلومات يف وق ٍ
ت آخ ر ،عل ى س بيل املراجع ة واملناقش ة ،وذل ك لتثبي ت
املعلومات السابقة ،مع املناقشة فيها ،ومعرفة مدى فهم الطالب هلا ،واستيعاهبم حملتواها ومضموهنا.
وفيما يلي شيء مما وقفت عليه من األحاديث والثار يف ذلك:
أ -المناقشة مع ال الب:
َّ
إن على املفسر أال يكون آلة إلقاء فقط ،يُلقي ما يري د أن يعلم ه للط الب ،ب ل علي ه أن يف تح
اجملال للنقاش ،واألخذ والرد ،واالعملاب واالستشكال.
اس ب إال هل ك».
 -ع ن عائش ة ر ي اهلل عنه ا ،قال ت :ق ال رس ول اهلل « :ل يس أح د ُحي َ

فقلت :ألةيس اهلل يقةول :ﭽ ﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﭼ [االنش قاق:
ومن نُوقِ احلساب هلك»(.)1
]8-7؟ قال« :ليس ذلك باحلساب ،ولكن ذاك العربَ ،
واألث ُر وا ح يف استش كال عائش ة ر ي اهلل عنه ا مل ا قال ه الن يب  ،مل ا تق رر يف ذهنه ا م ن
معلوم ات س ابقة ت ع
دل عل ى غ ري ذل ك ،ومل يك ن موق ف الن يب  م ن ذل ك إال موق ف املعل م ال ذي
ٍ
بَّجابة شافية وافية.
يتلَّقى األسئلة املستشكلة بكل رحابة صدر ،مع اإلجابة على ذلك
وهك ذا عل ى املعل م أن يس تقبل أس ئلة طالب ه بك ل تَرح اب وس عة ص در ،وأن يك ون قوي ا يف
مادته حىت يكون لديه القدرة يف اإلجابة على تل ك األس ئلة واالستش كاالت ،و َّأال يقت ل روح البح ث
العلمي لدى طالبه ،وحيطم التفكري النق دي عن دهم ،ب ل حي ثعهم عل ى امل ي د م ن التفك ري والتأم ل فيم ا
الرد على الشبهات واإلجابة عنها.
يُقال هلم؛ فَّنَّه مبثل ذلك ينشأ جيل يستطيع َّ
 وع ن مس روق أ ًن عائش ة ر ي اهلل عنه ا قال ت :ي ا أب ا عائش ة َم ن زع م أ ًن مم دا رأى ربًهفق د أعظ م ِ
الفري ة عل ى اهلل .ق ال :وكن ت متكئ ا فجلس ت ،فقل ت :ي ةةا أُم الم ةةؤمنين ِ
أنظرين ةةي وال
ّ
ُ
تعجلين ة ة ة ةةي ،أرأي ة ة ة ة ِ
ةت ق ة ة ة ةةول اهلل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [ال نجم ،]13 :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﭼ [التك وير]23 :؟ قال تَّ :إَّن ا ه و جربي ُل رآه م رة عل ى خلق ه وص ورته ال يت ُخلِ ق عليه ا،
( )1متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،32/1ح ،)103وغريها من املوا ع ،وصحيح مسلم (،2204/4
ح.)2876
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ادا ِعظَم خل ِق ه م ا ب ني الس ماء واألرب .قال ت:
ورآه مرة أخرى حني هبط من الس ماء إىل األرب س ً
()1
أنا أول َمن سأل النيب  عن هذه الية ،قال« :هو جربيل . »
وهك ذا ك ان الس لف الص احل م ن الص حابة ِ
الك رام ،يتعلم ون األس اليب التفس ريية التعليمي ة م ن
الن يب  ،فكم ا أن الن يب  رََّّب عائش ة ر ي اهلل عنه ا عل ى اس تقبال االستش كاالت ،واإلجاب ة
عنه ا بطريق ة علمي ة س ديدة؛ ك ذلك ن رى عائش ة -ر وان اهلل عليه ا -ق د فعل ت مث َل ذل ك م ع
التابعي الذي استشكل منها ما قالت.
وه ذا يُ َؤِّك ُد َّ
أن األس اليب التفس ريية للن يب  كان ت حا رة يف أذه ان الص حابة ،يت أملون
طريقت ه ،ويقت دون ب ه ،ويهت دون هبدي ه ،فال دين اإلس المي دي ن متكام ل ،مل ي ملك ش يئا إال وق د علَّمن ا
إياه ،فكيف يُظَ عن َّ
أن شيئا مهما كطريقة التعليم واألساليب الملبوي ة اخلاص ة هب ا مل ت ذكرها الش ريعة ومل
تتعرب هلا؟!  ،بل هي الشريعة املتكاملة ،اليت مل ي ل املسلمون يرون فيها ما يش بع هنم تهم ،ويغن يهم
عن األخذ األعمى من احلضارات األخرى.

 -وع ن عب د اهلل ب ن ربيع ة ،ق ال :س ألين اب ن عب اس ع ن ق ول اهلل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

[العنكب وت .]45 :فقل ت :ذك ر اهلل بالتس بيح والتهلي ل والتكب ري .ق ال :الِ ،ذك ُر اهلل إيَّاكم أك ربُ ِم ن

ذكركم إيَّاه ،مث قرأ :ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ [البقرة.)2(]152 :
وهذا األثر عن ابن عباس فيه لطيف ة س بق أن م رة معن ا يف أس لوب التك رار؛ وه و أن املعل م ق د
يعلم أحيانا أن هناك تفسريا معينا يتداوله الناس فيما بينهم لتفس ري آي ة معين ة ،ويري د أن ينب ه الطال ب
على خطأ هذا الفهم وهذا التفسري أو أن هناك معىن أدق مما هو متب ادر لألذه ان فللمفس ر أن خيت ار
األس لوب األمث ل ،فم ثال هن ا ابت دأ اب ن عب اس بالس ؤال ع ن املع ىن ح ىت خي رج الت ابعي م ا عن ده م ن
الفهم غري الصواب؛ فبعد ذلك ينبهه على خطئه ،ويذكر له الوجه الصواب.
وع دم القي ام هب ذا األم ر ،وجم رد ط رح املع ىن؛ ق د يُب ِق ي يف ذه ن الطال ب املع ىن األول ،إذ ق د
يعتقد الطالب أن الية فيها تفسريان صحيحان كما يف كثري م ن الي ات ،فيفوت ه التنبي ه عل ى التفس ري
اخلاطئ ،وهبذا األسلوب ينتبه الطالب للوجه الصحيح من الوجه اخلاطئ.
 -وع ن زي د ب ن ُرفَي ع ،يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ال روم،]41 :

( )1متفق عليه ،صحيح البخاري ( ،115/4ح ،)3235وصحيح مسلم ( ،159/1ح.)177
( )2جامع البيان للطربي ( ،)411/18وتفسري القرآن العظيم البن أيب حا ( ،)3067/9ومستدرك احلاكم
( ،)409/2وشعب اإل ان للبيهقي (ح.)674
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اب البحر(.)1
قال :انقطا املطر .قيل :فالبحر؟ قال :إذا مل ُمت ِطر عميت دو ع

والمراجعة والمناقشة لم تكن فق مع األصةحاب المةوافقين ،بةل إنهةا فةي التفسةير تكةون حتةى
مع المعاند والمخاصم.
 عن عبد اهلل بن عباس  أنه خاصم ن افع ب ن ِاألزرق اخل ارجي ،فق ال اب ُن عب اس :ال ورود:

ال دخول .وق ال ن افع :ال .فق رأ اب ن عب اس :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﭼ [األنبي اء ،]98 :وق ال :وردوا أم ال؟ وق رأ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭼ [هود ،]98 :أ ََوردوا أم ال؟ أما أنا وأنت فسندخلها ،ف انظر ه ل ج رج منه ا أم ال؟ وم ا أرى
ك إذا؟ (.)2
اهللَ ُخم ِر َجك منها لتكذيبك .قال :فضحك نافع ،فقال ابن عباس :ففيم َّ
الض ِح ُ
ففي األثر تَ َقبع ل للنِّق اش م ن خص ٍم خم الف يف العقي دة ،والع امل امل ِّ
تمكن ال ي عج ه ذل ك ،فه و
رد الشبهات ،ودح ض اإلش كاالت ،فيقب ل النق اش م ن املواف ق واملخ الف ،م ع اإلش ارة إىل
قادر على ِّ
أنه ال بُ َّد من مراعاة قواعد النقاش واجلدال.

ب -اختبار ال الب في معلوماتهم.
 عن ممد بن سريين ،قال :قال علي بن أيب طالب :أي آية أوسع؟ فجعلوا ي ذكرون آي ٍات
ِم ن الق رآن :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [النس اء ]110 :وحنوه ا ،فق ال عل ي :م ا يف الق رآن
آي ة أوس ع م ن :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [ال مر.)3(]53 :

افع ب ن األزرق س أله ع ن قول ه تع اىل :ﭽ ﮞ
 -ع ن عب د اهلل ب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا أ ًن ن َ

ﮟ ﮠ ﮡﭼ [املرس الت ،]35 :و ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ [ط ه ،]108 :و ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭼ [الص افات ،]27 :وﭽ ﮞ ﮟ ﮠﭼ [احلاق ة ]19 :فم ا ه ذا؟ ق ال :وحي ك هةةل
ت ،أل يس ق ال اهلل تع اىل:
َ
سألت َهلك َ
كنت َ
سألت عن هاا أح ًدا قبلي؟ قال :ال .قالَ :أما إنك لو َ
( )1الدر املنثور ( ،)605/11وقال" :أخرجه ابن أيب حا ".
( )2أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ( ،)11/2والطربي يف اجلامع ( ،)591-590/15وابن أيب حا يف تفسريه
( ،)2080/6كلهم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار َع َّمن مسع ابن عباس ر ي اهلل عنهما.
ورجاله كلهم ثقات لوال أن فيه رجال مبهما.
( )3أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان (.)228/20
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ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ[احل ج]47 :؟ ق ال :بل ى .ق ال :وإ ًن لك ًل مق دار
يوم من هذه األيام لونا ِمن األلوان(.)1
دالن عل ى َّ
األث ران الس ابقان ي ِّ
أن املعل م ق د حيت اج أحيان ا أن يس أل طالب ه ع ن خلفيَّ اهتم
العلمي ة ،ح ىت يس تطيع أن ينطل ق منه ا يف الش رح والتعل يم ،ويفه م م ا س بب ع دم فه م الط الب ،أو
اإلشكالية املوجودة يف أذهاهنم.
ج -فتح المجال لل الب إلجابة بعض األسئلة الموجهة للشيخ:

 -فعن عبد اهلل بن عباس ر ي اهلل عنهم ا أنَّه س ئل ع ن قول ه تع اىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

[الش ورى ،]23 :فق ال س عيد ب ن جب ري :قُ رَّب آل مم د .فق ال اب ن عب اسَ :ع ِجل ت ،إن الن يب 
مل يكن بطن من قري إال كان له فيهم قرابة ،فقال :إال أن تَ ِ
صلوا ما بيين وبينكم من القرابة(.)2
يف األث ِر أس لوب تعليم ي جي د ،وه و َّ
أن األس ئلة املوجه ة للمعلِّ م ال ينبغ ي أن يك ون ه و اجملي ب
دائما ،بل قد ُِحييل ذلك على بعض طالبه النجباء ،كما أجاب سعيد بن جبري عن السؤال املوجه لشيخه.
ونس تطيع أن نس تنبط م ن ذل ك طرق ا تعليمي ة يف تعل يم الط الب ،وذل ك ك أن يُ َكلَّف الط الب
باإلجابة عن بعض األسئلة ،أو كتابة حبو ٍ فيها ،أو حنو ذلك.
د -المراجعة والمناقشة بين العلما :
إن املراجع ة واملناقش ة ليس ت حك را عل ى مناقش ة املعل م لطالب ه ،ب ل ق د تك ون ب ني املفس رين ،أو ب ني
املتعلمني ،وهذا أمر غائب عن كث ٍري من جمالسنا وجامعاتنا ،ب تفعيله ،واالهتمام به ،ومما ورد يف ذلك:
س ُشتَ ري ب ن َش َكل( )3ومس روق ،فق ال ُش تَ ريَّ :إم ا أن ُحتَ ِّد م ا
 عن عامر الشعيب قالَ :جتَالَ َوإم ا أن أح ِّد فتص ًدقين .فق ال مس روق :ال ب ل ح ِّد
ت ِم ن اب ن مس عود  فأص ًدقكَّ ،
مسع َ
ت اب ن مس عود  يق ول :إن أك رب آي ة فرح ا يف الق رآن :ﭽﮥ ﮦ
فأص ًدقك .فق ال :مسع ُ
صدقت(.)4
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [ال مر .]53 :فقال مسروق:
َ

( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك (.)573/4
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،178/4ح ،)3497و( ،129/6ح ،)4818وابن جرير الطربي يف جامع
البيان (.)495/20
(ُ )3شتَري ب َن َش َكل بن محيد العبسي ،أبو عيسى الكويف ،تابعي ثقة مقل من احلديث .انظر :هتذيب التهذيب (.)311/4
( )4أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ( ،)226/20وقد سبق تر ه.
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املبحث الرابع :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشويق واإلثارة
أس اليب التش ويق واإلث ارة متنوع ة متع ددة ،وه ي كث رية ال تنته ي ،ن رى الن يب  والص حابة
والتابعني قد استخدموها يف تعليمهم ،وهي جمال رحب و ِاسع ،يستطيع املعلم أن يستخدم في ه أش ياء
كثرية ،وأمور متعددة متنوعة ،ومما ورد يف ذلك:
أ -التقديم بمقدمة علمية قبل تفسير ا ية:
كث ريا م ا حيت اج الط الب إىل معلوم ٍ
ات تُعي نهم عل ى فه م امل ادة العلمي ة املطروح ة يف ال درس،
درس ه
وذلك قبل اخلوب يف املسائل التفسريية املراد طرحها ،وعلى املعلم أن يكون ُمراعي ا هل ذا ،يعل م ُ
على ماذا يُبىن من معلومات أخرى.
النفوس إىل السما  ،و ع ل الذان تُص غِي مل ا
وقد يكون التقدميُ بأسلوب مث ٍري ُم َش ِّو ٍق ،ذب
َ
يُقال ،وذلك قبل اخلوب يف صلب املو و .
ٍ ِ
وقفت عليه:
والتقدمي مبقدمة قصرية ُم َش ِّوقَة ُوجد يف كثري من كالم املفسرين ،ومما ُ
ذر  قال :مسعت رسول اهلل  يق ول « :ال ةةٌ يُ ِحةبهم اهلل ،و ال ةة يبغضةهم اهلل»؟
 عن أيب ًقال :نعم فما إخالين أكذب على خليلي ممد  ثالثا يقوهل ا ،ق ال :قل ت :م ن الثالث ةُ ال ذين حي بهم اهلل
دو جماه دا متس با فقات ل ح ىت قُت ل ،وأن تم جت دون يف كت اب
؟ ق ال« :رج ل غ ا يف س بيل اهلل فلق ي الع َّ
اهلل  :ﭽﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﭼ [الص ف ،]4 :ورج ل ل ه ج ا ٍر يؤذي ه،
فيص رب عل ى أذاه وحيتس به ،ح ىت يكفي ه اهلل إيَّاه مب وت أو حي اة ،ورج ل يك ون م ع ق وم فيس ريون ح ىت يش ق
عليهم الكرى والنععاس ،فين لون يف آخر الليل ،فيق وم إىل و وئه وص الته» .ق ال :قل ت :م ن الثالث ة ال ذين
يُبغِض هم اهلل؟ ق ال« :الفخ ور املخت ال ،وأن تم جت دون يف كت اب اهلل  :ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﭼ [لقمان ،]18 :والبخيل املنَّان ،والتاجر أو َالبيَّا احلال »(.)1

( )1أخرج ه اإلم ام أمح د يف املس ند ( ،285/35ح ،)21355ق ال ح دثنا ي ي د -أي :اب ن ه ارون -أخربن ا
األسود بن شيبان ،عن ي يد أيب العالء ،عن مطر بن عبد اهلل الشخري ،قال :بلغين عن أيب ذر .
وأخرج ه الملم ذي يف س ننه ( ،531/4ح ،)2751 ،2750والنس ائي يف الس نن ( ،207/3ح،)1615
واب ن خ ة يف ص حيحه ( ،175/4ح ،)2456واب ن حب ان يف ص حيحه ( ،91/11ح ،)4771والط رباين
يف املعج م الكب ري ( ،)152/2واحل اكم يف املس تدرك ( ،577/1ح .)1520كله م م ن طري ق مط ر ب ه،
وإسناده صحيح ،صححه الملمذي ،واحلاكم ،ووافقه الذهيب.
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الع ة ةدالن ،ونِ ةعةةم ِ
 وع ن عم ر ب ن اخلط اب  ق ال :نِ ةعةةم ِالع ةةالوة  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ
َ
َ
()1

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [البق رة]157-156 :
ِ
العدالن ،ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [البقرة ]157 :نِعم العِالوة(.)2
نع َم َ
ِ
نمصات،
 وع ن عب د اهلل ب ن مس عود  ق ال :لع ن اهلل الوا ات ،وامل ُتو ِّ ات ،وامل ُتَ ِّاملغريات خللق اهلل .فبل ذلك امرأة من بين أسد يُقال هل ا :أم يعق وب .فج اءت
للحسنً ،
واملُتفلِّجات ُ
ت .ق ال :وم ايل ال ألع ن َم ن لع ن رس ول اهلل  وه و يف
ت وَكي َ
لعنت َكي َ
إليه ،فقالت :إنه بلغين أنك َ
أت ما بني َّ
الدفَّتني فما وجدت فيه شيئا من ه ذا! ق ال :لةئن كنةت قرأتيةه
كتاب اهلل؟! قالت :لقد قر ُ
لقةةد وجدتيةةه ،أم ا ق ر ِ
أت :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [احلش ر]7 :؟ قال ت:

بلى .قال :فَّنه قد هنى عنه(.)3
 وعن كعب األحبار ق الِ :أج ُد في التوراة أنَّه لم تكن محبة ألحد من أهةل األرض حتةى
ِ
دت في ه :ﭽﭑ ﭒ
يكون بدؤها من اهلل تعةالى يةُةنزلهةا علةى أهةل األرض ،مث ق رأت الق رآن فوج ُ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [مرمي.)4(]96 :
ِ
ةل النةةا ِر
ةل الجنةةة الجن ةةَ ،وأهة ُ
 وع ن عكرم ة ق ال :إن ةي َألعةةرف السةةاعةَ التةةي يةةدخل فيهةةا أهة ُالنار ،الساعةُ اليت يكون فيها ارتفا الض حى األك رب إذا انقل ب الن اس إىل أهل يهم للقيلول ة ،فينص ر أه ل
َ
الن ار إىل الن ار ،وأم ا أه ل اجلن ة فينطل ق هب م إىل اجلن ة فكان ت قيل ولتهم يف اجلن ة ،وأطعم وا كب د ح وت
فأشبعهم كلهم ،فذلك قوله :ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ [الفرقان.)5(]24 :

( )1العِ الوة يف األص ل :م ا حيم ل عل ى البع ري وغ ريه م ن الع دلني ،ينظ ر :هت ذيب اللغ ة ( ،120/3ب اب الع ني
وال الم) ،والع دالن بكس ر الع ني ِ :مح ال الداب ة ،مسي ا ع دلني لتس اويهما ،ينظ ر :مق اييس اللغ ة (،247/4
عدل) ،فهو هنا استعارة.
( )2أخرجه احلاكم ( ،)270/2والبيهقي يف شعب اإل ان (ح.)9688
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه (ح ،)4886ومسلم (ح.)2125
( )4الدر املنثور للسيوطي ( ،)148/10وقال" :أخرجه عبد بن محيد".
( )5أخرجه ابن أيب حا يف تفسريه ( )2681/8قال :حدثنا أيب ،قال :حدثنا سعيد بن سليمان ،ثنا عبد اهلل بن
ميسرة ،ثنا رجل قد مساه ،قال عكرمة. . .
صح إسناده إىل عكرمة ،ألنه مم ا ال جم ال لل رأي في ه ،وه ذا
هذا األثر يظهر من لفظه أنه يف حكم املرفو لو َّ
على مذهب من رأى أن املقطو مما ق د يك ون ل ه حك م الرف ع ،ك ابن عب د ال رب وغ ريه ،لك ن يف إس ناده رج ل
مبهم ،فهو عيف ،واهلل أعلم.
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 وسأل رجل ابن عيينة عن ال َق َد ِريَّة ،فقال :يا ابن أخي قالت القدرية مةا لةم يقةل اهلل ،وال المالئكةةة ،وال النبيةةون ،وال أهةةل الجنةةة ،وال أهةةل النةةار ،وال مةةا قةةال أخةةوهم إبلةةيس ،ق ال اهلل

 :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [التك

وير ،]29 :وقال ت املالئك

ة:

ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [البقرة ،]32 :وق ال النبي ون :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﭼ [األع را  ،]89 :وق ال أه ل اجلن ة :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [األع را :

 ،]43وق ال أه ل الن ار :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ [املؤمن ون،]106 :
إبليس :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [احلجر.)1(]39 :
وقال أخوهم ُ

ب -تعظيم شأن المسألة الم روحة:
ِ
ومن أساليب التش ويق تعظ يم املس ألة املطروح ة ،ببي ِ
ان أهن ا مس ألة مهم ة ،أو َّأهن ا تتمي ب بعض
امل ايا ،أو حنو ذلك مما يُ َش ِّوق الطالب ملعرفة حقيقة املسألة ،وملاذا هي مهمة.
ألت اب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا ع ن قول ه :ﭽﭝﭞﭟﭠ
 -ع ن عط اء ق ال :س ُ

ِ
ألت رس ول اهلل  ،ق الَّ « :أم ا الظ اهرة
ﭡ ﭼ [لقمان ،]20 :قال :هةاه مةن كنةو علمةي ،ق ال :س ُ
فمن سواهم»(.)2
فما َس َّوى من خلقك ،وأما الباطنة فما سمل من عورتك ،ولو أبداها لقالك أهلك َ
ما أَملُ عن َّ
أن مثل هذه العبارة اليت طرحها ابن عب اس ر ي اهلل عنهم ا إال وق د ج ذبت انتباه ك
أيها القارا ،وجعلت قلبك يلتف ت إليه ا ،لتع ر ه ذا الكن َ العلم ي ال ذي يُري د أن يُل َقيَ ه اب ُن عب ٍ
اس
على أنظار السامعني.
مبثل هذا ينشط طالبنا للتعلم ،ويتشوقون للتف عهمُِ ،
ِ
وحي عسون بلذة العلم ،ويشعرون بأمهيته وفضله.
ُ

 -وع ن مم د ب ن كع ب القرمل ي أن ه ت ال ه ذه الي ة :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﭼ [م رمي ]89-88 :الي ات كله ا ،فق ال ح ني تاله ا :إن كةةاد أعةةدا اهلل لَيُ ِقيمةةون
علينا الساعةَ(.)3

( )1أخرجه البيهقي يف القضاء والقدر (.)824/3
( )2أخرجه البيهقي يف شعب اإل ان ( ،284-283/6ح ،)4185من طريق ممد بن عبد الرمحن العرزمي ع ن
أبيه ،عن جده ،وهو عبد امللك بن أيب سليمان ،عن عطاء ،قال :سألت ابن عباس ر ي اهلل عنهما به.
وإس ناد احل ديث عيف ج دا؛ حل ال العرزم ي وأبي ه وج ده ،ق ال ال دارقطين( :مم د ب ن عب د ال رمحن ،م ملوك،
وأبوه وجده) ،ينظر :موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله (.)404/2
( )3تفسري إسحاق البسيت (ص.)218
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وه ذا األث ر ه و يف كيفي ة بي ان األخط اء ال يت تق ع م ن الن اس ،وهتويله ا بالطريق ة املتوافق ة م ع
طريقة القرآن الكرمي.
ج -بيان طري الوصول إلى تفسير ا ية:

 -ع ن عب د اهلل ب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا ق ال :كن ت ال أدري م ا ﭽﭑﭒﭓﭼ

ِ
أحدمها :أنا فَطَرُهتا .يقول :أنا ابتدأ ُهتا(.)1
[الشورى ،]11 :حىت أتاين أعرابيَّان
خيتصمان يف بئر ،فقال ُ
 ع ن أيب ُمسَيَّ ة( )2ق ال :اختلفن ا يف ال ورود فق ال بعض نا :ال ي دخلها م ؤمن .وق ال بعض هم:فذكرت له ،فق ال وأه وى بأص بعيه
يدخلوهنا مجيعا مث ينجي اهلل الذين اتقوا ،فلقيت جابر بن عبد اهلل
ُ
ةول اهلل يقةول« :ال يبق ى ب ٌّر وال ف اجر إال دخله ا ،فتك ون
ةمعت رس َ
ص َّةمتَا إن لةم أكةن س ُ
إىل أذنيهُ :
ِ
ِ
عل ى امل ؤمن ب ردا وس الما كم ا كان ت عل ى إب راهيم ،ح ىت َّ
إن للن ار َ جيجا م ن بَ ردهم ،مث ينج ي اهللُ
الذين اتقوا ويذر الظاملني فيها جثيا»(.)3
 وع ن عكرم ة ق ال :لَ َّم ا ن ل ت :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [القم ر ]45 :ق ال عم ر:ِ
ةب فةةي الةةدرع وهةةو يقةةول:
جعل ت أق ول :أ ع
ي مج ٍع يه م؟ فلمةةا كةةان يةةوم بةةدر رأيةةت النبة َّةي يَثة ُ

فعرفت تأويلها يومئا(.)4
ﭽﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﭼ
ُ
دال عل ى َّأهنم ا أ ُِخ ذا ع ن طري ق الس ما والتلق ي ،واألث ر الث اين ي ع
ف األثران األوالن َّ
دل عل ى أن ه
أ ُِخ َذ عن طريق الرؤية املباشرة.
أي
واملعلم يستطيع يف ثنايا تعليمه أن خيلط ذل ك بش يء م ن ممي ات س ريته الذاتي ة ،مم ا يواج ه َّ
طال ِ
ب عل م؛ ِم ن كون ه أخ ذ املعلوم ة ع ن طري ق رحل ة ،أو ع ن معاين ة الواق ع بعين ه ،أو ع ن طري ق
السما من العلماء الكبار ،أو حنو ذلك مما يُ َش ِّوق الطالب إىل املعلومة ومساعها وفهمها.
( )1أخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن (ح ،)206والبيهقي يف الشعب (ح.)1682
( )2يروي عن جابر بن عبد اهلل  ، روى عنه كثري بن زياد ،ال يع ر امس ه ،ق ال ال ذهيب جمه ول ،ينظ ر :الثق ات
البن حبان ( ،)569/5واملغين يف الضعفاء (.)789/2
( )3أخرج ه أمح د يف املس ند ( ،396/22ح .)14520وق ال املن ذري يف الملغي ب والملغي ب (،231/4
ح" :)5491روات ه ثق ات" ،وق ال اهليثم ي يف جمم ع ال وائ د ( ،55/7ح" :)11159رجال ه ثق ات ،وه و
كذلك لوال أن أبا مسية جمهول كما قال الذهيب.
( )4أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف تفسريه( ،)259/2عن معمر عن قتادة عن أيوب ،عن عكرمة به.
وابن جرير الطربي يف جامع البيان ( )157/22من طريق ابن علية عن أيوب به.
واحلديث إسناده صحيح ،واهلل أعلم.
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تحصل فيه المعلم على العلم:
د -بيان الوقت أو المكان الاي َّ

 ع ن أيب إس حاق الس بيعي يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭼ[ف اطر:ناج(.)1
مسعت ُمنا ستين سنة :ف ُكلعهم ٍ
 ]32قالَّ :أما ما ُ
وت
 ع ن عم رو ب ن ميم ون ق ال :حةةد نا عب ة ُد اهلل بةةن مسةةعود فةةي بيةةت المةةال ،ق ال :لَ َّم ا ابتل ع احل ُبيح احلص ى ،فن ادى يف الظلم ات مللم ات ث ال :
ونس  تس َ
ونس  أَه َوى ب ه إىل ق رار األرب ،فس مع ي ُ
ي َ
بط ن احل وت ،ومللم ة اللي ل ،ومللم ة البح ر :أن ال إل ه إال أن ت س بحانك إين كن ت م ن الظ املني .ﭽ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ [الصافات ،]145 :قال :كهيئة الفرخ املمعُوط -الذي ليس عليه ري .)2(-
َ
ه -رب طر المعلومة بزمن معين:
 ع ن أيب س عيد اب ن املعل ى  ق ال :ق ال رس ول اهلل « :ألعلمن ك س ورة ه ي أعظ م الس ور يفالق رآن ،قبةةل أن تخةةرج مةةن المسةةجد» .مث أخ ذ بي دي ،فلم ا أراد أن خي رج ،قل ت ل ه« :أمل تق ل ألعلمن ك س ورة
ه ي أعظ م س ورة يف الق رآن» ،ق ال :ﱡﭐﱆﱇﱈﱉﱠ [الفاحت ة« ]2 :ه ي الس بع املث اين ،والق رآن
العظيم الذي أوتيته»(.)3
ُربِط ت املعلوم ة ب م ٍن مع ني ،جعل ت الص حايب اجللي ل ينتظ ر حص ول ذل ك ال من لس ما املعلوم ة ،وه و ن و
من أنوا التشويق وا ح.
و -إنشاد الشعر:
إنش اد الش عر للط الب يف تفس ري الي ات ،واس تخدامه يف تعل يم التفس ري؛ ه و ن و م ن أن وا التش ويق ال ذي ق د
يس تخدمه املعل م جل ذب انتب اه الط الب ،وق د ورد ذل ك كث ريا يف ك الم الس لف ،ال س يَّما اب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا،
فس ر آي ة من كتاب اهلل ع ً وج ًل إال ن فيها بيتا من الش عر(.)4
فقد جاء عن عكرمة أنه قال :ما مسعت ابن عباس ً
()5
وكان يقول" :إذا أعياكم تفسري آي من كتاب اهلل فاطلبوه يف الشعر؛ فَّن الشعر ديوان العرب" .
( )1جامع البيان للطربي (.)370/19
( )2أخ رج اب ن أيب ش يبة يف املص نف ( )338/6واحل اكم يف املس تدرك ( )383/2م ن طري ق أيب إس حاق الس بيعي ،ع ن عم رو ب ن ميم ون
عن عبد اهلل بن مسعود  ،ورجال اإلسناد ثقات لوال ما خيشى من تدليس أيب إسحاق فَّنه مدلس ومل يصرح بالسما .
( )3صحيح البخاري ( 17/6ح .)4474
( )4التربي ي ،ش رح احلماس ة ( ،)3/1وأخ رج أب و بك ر األنب اري يف "كت اب الوق ف" م ن طري ق عكرم ة ع ن اب ن عب اس ،ق ال :إذا س ألتم
عن شيء من غريب القرآن ،فالتمسوه يف الشعر فَّن الشعر ديوان العرب" ،امل هر (.)302 /2
( )5املرجع السابق.
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وأ رب لذلك مثاال:

 ع ن عب د اهلل ب ن عب اس ر ي اهلل عنهم ا يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ [ص: ،]3قال :نادوا النداء حني ال ينفعهم ،وأنشد:
َّ
ت ليلى الت حين تاكر(.)1
تاكر ُ

 وع ن س فيان ب ن حس ني يف قول ه :ﭽﭑﭒﭓﭼ [ال ذاريات ]7 :ق ال :طرائ ق كطرائ ق الرم لواملاء ،وأنشد(:)2
ري ة ة ةةح َخريةة ة ة ة ( )3لض ة ة ةةاحي مائ ة ة ةةه حبُة ة ة ة (.)4
مكلّة ة ة ة ة ة ة ةةل بأصة ة ة ة ة ة ة ةةول الة ة ة ة ة ة ة ةةنجم تنسة ة ة ة ة ة ة ةةجه
 -ككر بعض اإلشكاالت المتعلقة بالمعلم في تفسير ا ية:

 -قال سفيان بن عيينة :كنت أقرأ هاه ا ية فال أعرفها :ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [البقرة ،]106 :أقول :هةاا قةرآن وهةاا قةرآن فكيةف يكةون خي ًةرا منهةا؟
أخف عليكم ،أهو َن عليكم(.)5
أيسر عليكمَّ ،
حىت فُ ِّسر يل فكان بيِّ نا :نأت خبري منها لكمَ ،
وسفيان بن عيينة من العلماء الكبار املعروفني املشهورين ،ومل ُ انِع م ن إخب ار طالب ه ب َّ
أن ه ذه
الي ة مل يك ن يفهمه ا م دة م ن ال من ،يُش ري إىل طالب ه باالهتم ام هب ا ،وأخ ذها عن ه ،فَّن ه ل يس ك ل
أحد يفهمها ،وليس كل شخص يدها.

( )1الشاهد ،صدر بيت من البحر الطويل ،ومل أقف عليه هكذا يف شيء من املصادر ،إال أن يكون تصحف من
قول الشاعر:
وأمس ى الش يب ق د قط ع القرين ا
ب ليل ى الت حين ا
ت ذكر ُح َّ
ينظر :خ انة األدب ( ،)178/4لكن هذا من الوافر وذاك من الطويل.
واألثر يف الدر املنثور للسيوطي ( ،)504/12وقال" :أخرجه ابن أيب حا ".
( ) 2البيت من البسيط ،وهو ل هري بن أيب سلمى يف ديوانه (ص.)176
( )3ال ريح اخلري ق :ه ي اللين ة ،أو الب اردة ،ويق ال للش ديدة أيض ا ك ذلك ،لك ن س ياق البي ت يقتض ي أن ي راد هب ا
اللينة ،وانظر :مجهرة اللغة ( ،)283/1وهتذيب اللغة (.)15/7
( )4ينظ ر :تفس ري إس حاق البس يت (ص ،)421واحلُب ك ،الط رق ال يت تك ون يف امل اء م ن أث ر ال ريح ،ينظ ر :أس اس
البالغة (( )165/1ح ب ك).
( )5كتاب السنة للمروزي (ص ،186ح.)255
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 -دعوة الناس لحضور تفسير ا ية:

 -يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

أن أب ا ال درداء  لَ َّم ا رأى م ا أح د املس لمون يف الغوط ة ِم ن البُني ان ونَص ِ
[الش عراءَّ ]189 :
ب
الشجر قام في مسةجدهم فنةادى :يةا أهةل دمشة  .ف اجتمعوا إلي هِ ،
فحم د اهلل وأث ىن علي ه ،مث ق ال:
َ
أال تستحيون! أال تستحيون! جتمعون ما ال تأكلون ،وتبنون ما ال تسكنون ،وت أملون م ا ال تُد ِركون،
ق د كان ت ق بلكم ق رون ،مع ون فيُوع ون ،ويبن ون فيوثق ون ،وي أملون فيُ ِطيل ون ،فأص بح أملُه م غ رورا،
إن ع ادا ملك ت م ا ب ني ع ٍ
وأص بح مجعُه م بُ ورا ،وأص بحت مس اكنهم قب ورا ،أال َّ
دن وعم ان خ يال
وِركابا ،فمن يشملي ِم ِّين مريا َ عاد بدرمهني؟ (.)1
و كننا أن نعترب هذا األث َر أص ال مل ا ن راه م ن اإلعالن ات ال يت تق وم هب ا اجلامع ات أو غريه ا م ن
حلث الناس على احلضور ،وتنبيههم على وج ود دروس أو ما رات أو حن و
املراك العلمية والدعويةِّ ،
ذلك مما هو منتشر وشائع يف زماننا.
ط -استعمال أسلوب األلغا والتعمية على السامع:
َمن ِمنَّا ال حيب األلغاز! أسلوب التش ويق الش هري ال ذي ع ر أمهيت ه الع املُ وغ ري الع امل ،الص غري
أثره يف مجيع حياتنا.
والكبري ،املعلم واملتعلم ،نرى َ
وس نرى يف الث ار املقبل ة نوع ا م ن ه ذا ،اس تخدمه املفس رون يف تفس ري ك الم اهلل س بحانه
وتعاىل ،تشويقا للسامعني ،وجذبا لنظرهم ،ولفتا النتباههم.

 يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [التغ ابن ،]15 :ق ال اب ن عم ر -داخ َل
ةب الفتنةةة .ق ال :أن ا؟ ق ال :نع م .فلم ا رأى اب ن عم ر م ا َ
ر ي اهلل عنهم ا -لرج ل :إن ة تُحة ّ
()2
املال والو َلد .
ب َ
الرجل ِمن ذاك قالُِ :حت ع
ُ
وهم عنده :كلكم صدي وشهي ٌد .قيل ل ه :م ا تق ول ي ا أب ا
 -عن أيب هريرة  أنه قال يوما ُ

هري رة؟ ق ال :اق رؤوا :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭼ [احلديد.)3(]19 :

( )1أخرجه ابن أيب حا يف تفسريه (.)2799/9
( )2الدر املنثور للسيوطي ( ،)519/14وقال" :أخرجه وكيع".
( )3الدر املنثور للسيوطي ( ،)282/14وقال" :أخرجه ابن أيب حا " ،ومل أقف عليه يف القدر املوجود من تفسري
ابن أيب حا .
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 ع ن حي ب ن عم ر ب ن راش د التيم ي ق ال :كن ت أطل ب الع رب ،فأنفق ت م ا ك ان مع ي،وأت اين س فيان ب ن عُيين ة ح ني بلغ ه خ ربي ،فق ال يل :ال ت أس عل ى م ا فات ك ،واعل م أن ك ل و رزق ت
ومةن دعةا لةي؟ قةال :دعةا
ألتاك .مث قال يل :أبشر ،فَّنك عل ى خ ري ،أتةدري مةن دعةا لة ؟ قلةتَ :
ل حملة العرش .قلةت :دعةا لةي حملةة العةرش! قةال :نعةم ،ودعةا لة نةو  .قلةت :ودعةا لةي
نو ؟ قال :نعم ،ودعا لة إبةراهيم  .قلةت :دعةا لةي إبةراهيم ! قةال :نعةم ،ودعةا لة محمةد

 .قل ت :أي ن دع وا يل؟ ق ال :أم ا مسع ت قول ه تع اىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [غ افر .]7 :قل ت :وأي ن دع ا يل ن وح ؟ ق ال :أم ا مسع ت

قول ه :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [ن وح .]28 :قل ت:

وأي ن دع ا يل إب راهيم ؟ ق ال أم ا مسع ت ق ول اهلل  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵﭼ [إبراهيم .]41 :قلت :فأين دعا يل مم د ؟ ق ال ،فه رأس ه ،مث ق ال :أم ا

مسعت قوله تعاىل :ﭽﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [ممد ]19 :فك ان أط و هلل وأرأ
هبا وأرحم أن يأمره اهلل بشيء مث ال يفعله(.)1
ويدخل يف ه ذا :أس لوب األلغ از العلمي ة النثري ة أو الش عرية ال يت يكتبه ا العلم اء ،ح ىت يُش عُِروا
السامع بنو من الغموب والتشويق ،والذي يدفعه إىل ماولة معرفة حل املسألة.
ي -تخصيص بعض ال الب بالتفسير دون ا خرين:
املفس ر أن املعلوم ة التفس ريية ال يفهمه ا ك ل أح د ف يخص َم ن ي راه ذكي ا دون
ق د ي رى املعل م و ِّ
فيتوس م
غ ريه بتفس ري الي ة ،أو تك ون الي ة م ن املش كالت ال يت ال ينبغ ي طرحه ا عل ى ع و ِّام الن اسَّ ،
ص
س بأنَّه ُخ َّ
اخلري وطل ب العل م يف بع ض مس تمعيه وطالب ه ،فيخص هم هب ذا العل م ،والطال ب إذا أح َّ
مبعلومة دون غريه ي يد تلهفه وتشوقه هلا.
ومما ورد من ذلك:

 -ع ن منص ور ب ن املعتم ر ،ق ال :س أل رج ل جماه دا ع ن ه ذه الي ة :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

فس ةرها لةةي ،فق ال :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [البل د .]2-1 :ق ال :ال أدري .ةةم ّ

( )1أخرجه أبو نعيم يف احللية (.)279/7
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احلرام(.)1
خص التفسري مبنصور بن املعتمر.
يفسر معىن الية للرجل السائل ،ولكنه َّ
فمجاهد مل ِّ
وليس املقصود هنا أن املعل م ُخي ِف ي العل م ع ن بع ض الط الب ،ولكنن ا كم ا نعل م ال يص لح ك ل
العل م لك ِّل الن اس ،فبعض هم ق د ال يفهم ه جي دا ،وبعض هم يفهم ه فهم ا خاطئ ا ،وبع ض الط الب ق د
توس ع وتق دَّم وب دأ
يكون ما زال يف بدايات العلم فيحتاج إىل املسألة التأصيلية اليت تؤسسه وغ ريُه ق د َّ
يفهم اإلشكاالت والرد عليها ،فالطالب ليسوا سواء؛ فوجب أن يكون ما يُ َعلَّ ُمونَه خمتلِفا.

ل -من أساليب التشوي  :االنفعال أ نا إلقا الدرس.
َّ
إن االنفع ال املناس ب للمعلوم ة املطروح ة م ن أس اليب التش ويق؛ فق د يك ون انفع ال ُح ٍن ،أو
غضب ،أو فرح واستبشار ،وحنو ذلك مما تقتضيه الية.
ومما ورد يف ذلك:

 ع ن اب ن عم ر َّأن رس ول اهلل  ق رأ ه ذه الي ة ذات ي وم عل ى املن رب :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [ال مر ،]67 :ورسول
وحيركه ا ،يُقب ل هب ا ويُدبرِّ « :ج د ال رب نفس ه :أن ا اجلب ار ،أن ا املتك رب ،أن ا
اهلل  يقول هك ذا بي دهً ،
()2
المنبر حتى قلنا :لَيَ ِخ َّر َّن به .
فرجف برسول اهلل
امللك ،أنا الع ي  ،أنا الكرمي»َ .
َ

م -من أساليب التشوي  :جعل ال الب يقرأ إجابة سؤاله أو يبحث عنها بنفسه:
ومما ورد يف ذلك:
 ع ن احلس ن البص ري أن ه ُس ئِل ع ن قول ه تع اىل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ [املع ارج.]19 :ق ال :اق ةرأ مةةا بعةةدها .فق رأ :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [املع ارج.]21-20 :
قال :هو هكذاُ ،خلِق هكذا(.)3
( )1الدر املنثور ( ،)434/15وقال" :أخرجه عبد بن محيد".
( )2أخرج ه اإلم ام أمح د يف املس ند  ،)5414( 304/9والنس ائي يف الس نن الك ربى ( ،)139/7واب ن خ ة يف
التوحيد ،وابن حبان يف صحيحه ( ،)322/16كلهم من طرق عن محاد بن سلمة ،عن إسحاق بن عبد اهلل
ب ن أيب طلح ة ،ع ن عبي د اهلل ب ن مقس م ،ع ن عب د اهلل ب ن عم ر ر ي اهلل عنهم ا ،وه و ص حيح ،ص ححه
األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)597/7
( )3التفسري املنسوب إىل جماهد (ص.)674
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ن -من أنواع التشوي  :بيان صعوبة التفسير على المفسر نفسه.
إن معرف ة طال ب العل م اجلي د بص عوبة تفس ري آي ٍة أو كلم ة م ن كت اب اهلل عل ى العلم اء
واملفسرين؛ عل ه متش وقا ملعرف ة تفس ري ه ذه الي ة ،وماول ة خ وب غماره ا ،واقتح ام ص عوبتها .فعل ى
املفس ر واملعلِّ م ب ني ال َفين ة واألخ رى أن يط رح عل ى الط الب واملتعلم ني الص عوبات ال يت تواجه ه يف
ِّ
ٍ
معرفة تفسري آية ما ،أو عدم معرفته هلا ،أو حنو ذلك.
ومما ورد يف ذلك:
 ثبت عن عمر  أنه قال :ما سألت رسول اهلل  عن شيء أكثر مما سألته عنالكاللة ،حىت طعن بَّصبعه يف صدري ،وقال يل« :يكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة
النساء»(.)1
 عن عبد اهلل بن عباس قال :ما أدري ما ِالغسلين ،ولكين أملنًه الًقوم(.)2
 -ق ال احلس ن البص ري :مةا أدري مةا تفسةير ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ [غ افر ،]1 :و ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ

[الشعرا  ]1 :وأشباه كل  ،غري َّ
أن قوما ِمن السلف كانوا يقولون :أمساء السور وفواحتها(.)3
 وعن عامر الشعيب يف قول ه تع اىل :ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﱠ [ال ذاريات ]19 :ق ال :أعيةانيأن أعلم ما المحروم(.)4

( )1أخرجه مسلم مطوال يف صحيحه (ج/2ص ،81ح.)567
( )2الدر املنثور للسيوطي ( ،)681/14وقال " :أخرجه ابن أيب حا  ،وال جاجي يف أمالي ه" ،ومل أج ده يف تفس ري
القرآن العظيم البن أيب حا .
( )3تفسري ابن أيب زمنني (.)125/4
( )4الدر املنثور للسيوطي ( ،)677/13وقال" :أخرجه عبد بن محيد".
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املبحث اخلامس :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالقسم والتأكيد
أ) القسم:
ال خيف ى َّ
أن القس م م ن الوس ائل ال يت يس تخدمها الن اس للدالل ة عل ى أمهي ة الش يء والتوكي د علي ه،
وقد حصل هذا األمر من النيب والصحابة وغريهم من املفسرين ،ومما وقفت عليه يف هذا:
 ع ن أيب س عيد اخل دري  ،أن رج ال مس ع رج ال يق رأ :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱠ يردده ا ،فلم اأص بح ج اء إىل رس ول اهلل  ف ذكر ذل ك ل ه ،وك أن الرج ل يتقاهل ا ،فق ال رس ول اهلل « :والةةاي
نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن»(.)1
 وعن أيب هريرة  قال :أَتعجب ون م ن من ل ة املالئك ة ِم ن اهلل؟ والةاي نفسةي بيةده ،لَمن ِل ةُالعبد امل ؤمن عن د اهلل ي وم القيام ة أعظ م ِم ن من ل ة ملَ ٍ
ك ،واق رؤوا إن ش ئتم :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
َ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [البينة.)2(]7 :
 وع ن احلس ن البص ري يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [س بأ: ،]21قالِ :
واهلل ،ما رهبم بعصا وال سيف وال سوط ،وال أكرههم عل ى ش يء ،وم ا ك ان إال غ رورا
و ِ
أماينَّ دعاهم إليها فأجابوه(.)3
 وع ن س ليمان التيم ًي يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [امل م ل ]12 :ق ال :قي وداِ
ك أبدا .مث بكى(.)4
واهلل ثِقاال ال تُ َف ع
ب) التأكيد:
وللتأكيد صور كثرية ،أكتفي بذكر أث ٍر واحد لئال أ ِ
ُطيل يف ذلك.

 ع ن احلس ن البص ري يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [الص افات:ش في كل َّ
أن الذي أ ُِمر بذحبه من اب َين إبراهيم :إمساعيل(.)5
 :]170أنَّه كان ال ي ُ
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه (189 /6ح .)5013
( )2تفسري ابن أيب زمنني ( ،)152/5والدر املنثور للسيوطي ( ،)576/15وقال :أخرجه ابن أيب حا  ،ومل أقف
عليه يف القدر املطبو من تفسري ابن أيب حا .
( )3ينظر :جامع البيان للطربي ( ،)271/19ومصنف عبد الرزاق (.)130/2
( )4ينظر :الدر املنثور للسيوطي ( ،)53/15وقال" :أخرجه عبد الرزاق ،وعبد بن محيد".
( )5جامع البيان للطربي (.)596/19
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املبحث السادس :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشبيه
ك أن تش بيه الش يء غ ري املعل وم ب املعلوم ،أو تش بيه املعن وي باحلس يِ ،م ن أه م الوس ائل
ال ش َّ
ت يف ذل ك عل ى مجل ة ال
اليت تساعد املعلم على إيصال املعلومة اليت يريد إيصاهلا للط الب ،وق د وقف ُ
وحيت ذى مل ن أراد أن
لح ألن تك ون مث اال يقت دى ب ه ُ
ب أس هب ا م ن التش بيهات يف ك الم الس لف ،تص ُ
يعلم التفسري لطالبه.
أ -تشبيه ٍ
عمل بعمل:
 ع ن أيب هري رة  ،ع ن الن يب  ق ال" :إن فةةي الجنةةة لشةةجرة يسةةير الراكةةب فةةي ظلهةةا()1

مائة سنة ،واقرءوا إن شئتم :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الواقعة.]30 :
فبل ذل ك كعب ا فق ال :ص دق ،وال ذي أن ل الت وراة عل ى موس ى والفرق ان عل ى مم د ،لةةو َّ
أن
رجالً ركب َّ
حقة أو جاعة م دار بأصل تل الشجرة ما بلغها حتى يسق هرماً(.)2
جند يف هذا املثال التفسريي أن الكتب السماوية تواط أت أيض ا عل ى التش بيه والتقري ب باملث ال
كما يف هذا املو ع.

 وع ن عب د اهلل ب ن مس عود  يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [م رمي: ،]71قال :قال رسول اهلل « :يَِرد الناس كلهم النار ،مث يصدرون عنه ا بأعم اهلم ،فةأولهم كلمةح
شد الرجل ،م كمشيه»(.)3
ضر الفرس ،م َّ
البرق ،م كالريح ،م َك ُح ة
كالراكب في رحله ،م ك َ
 وعن ابن مسعود  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [الغاشية ]4 :توب يف الن ار كمةا تخةوضاإلبل في الوحل(.)4

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه (119/4ح.)3252
( )2ينظر :جامع البيان للطربي (.)313/22
( )3أخرجه أمحد يف املسند ( ،206/7ح )4141والدارمي يف سننه ( ،)932/2والملمذي يف اجلامع (،380/5
ح ،)3428واحلاكم يف املستدرك ( ،407/2ح ،)3421كلهم من طري ق عبي د اهلل ب ن موس ى ع ن إس رائيل
ع ن الس دي ،ق ال :س ألت م رة اهلم داين ع ن ق ول اهلل ﴿ :وإن م نكم إال وارده اد فح دثين أن عب د اهلل
حدثهم قال :قال رس ول اهلل  .ورج ال اإلس ناد كله م ثق ات م ا خ ال الس دي وه و الكب ري ،امس ه إمساعي ل،
وهو صدوق ،واحلديث حسنه الملمذي ،وصححه احلاكم.
الو َح ُل :ط ني ي رتطم في ه
( )4ينظ ر :الكش ف والبي ان للثعل يب ( ،)188/10ومع امل التن ي ل للبغ وي ( ،)404/8و َ
الدواب ،ينظر :العني (.)301/3
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 وع ن أن س ب ن مال ك  يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [ال رمحن: ]66قال :باملسك والعنرب تَنضخان على دور اجلنَّة كما ينضخ الم ر على دور أهل الدنيا(.)1
 وع ن عب د اهلل ب ن عب اس  ق ال :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ [النم ل ]17 :جع ل عل ى ك ِّل ص نفمنهم َوَزعة ،تَ ُرًد أوالها على أخراها لئال يتقدموا يف املسري ،كما تصنع الملوك(.)2
ونالحظ هنا أن ابن عباس رب مثاال للناس مبا يرونه يف واقع حياهتم.

 -وع ن عب د اهلل ب ن احل ار ب ن نوف ل ،أنَّه س أل كعبةاً ع ن قول ه :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﭼ [األنبي اءَ ]20 :أم ا ش غلهم رس الة؟ أم ا ش غلهم عم ل؟ فق ال :جعةةل لهةةم التسةةبيح كمةةا
جعل لكم النفس ،ألست تأكل وتش رب وجت يء وت ذهب وت تكلم وأن ت تت نفس؟ فك ذلك جع ل هل م
التسبيح(.)3
ب -تشبيه ٍ
حال بحال:

 يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [األنبي اء ]28 :ع ن ج ابر ب ن عب داهلل ،قال :قال النيب « :ليلة أُس ِري يب مررت جبربيل وهو ب املأل األعل ى ،م ةلقةى ك ِ
ةالحل ِ
ةس( )4البةالي
ُ
ُ ً
ِمن خشية اهلل»(.)5
 وعن أيب رزين العقيلي ق ال :قل ت :ي ا رس ول اهلل كي ف حيي ي اهلل امل وتى؟ ق ال« :أمةا مةررتبوادي أهلِ ممحالً م مررت به َخ ِ
ضراً؟ » .قال :بلى .قال« :كذلك النشور»(.)6
ُة
 وع ن اب ن عب اس يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﮣ ﮤﭼ [ط ه ،]22 :ق ال :ك ان لِي ده ن ور( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)518/4والدر املنثور للسيوطي (.)155/14
( )2أخرجه الطربي يف تفسريه (.)26/18
( )3ينظ ر :ج امع البي ان للط ربي ( ،)244/16والعظم ة أليب الش ي (ح ،)322وش عب اإل ان للبيهق ي
(ح.)161
( )4احلِلس :البساط .انظر :لسان العرب؛ مادة (حلس).)316/1( ،
( )5أخرج ه اب ن أيب عاص م يف الس نة ( ،)276/1والط رباين يف األوس ط ( ،64/5ح ،)4679كالمه ا م ن طري ق
عبيد اهلل بن عمرو عن عبد الكرمي عن عطاء عن جابر.
واحلديث حسنه األلباين يف الصحيحة (.)362/5
( )6أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( ،)415/2واإلمام أمحد يف املسند ( ،111/26ح 16192واب ن أيب
حا يف تفسريه ( ،)145/1واحلاكم يف املس تدرك ( ،605/4ح )8682وص ححه .وق ال اهليثم ي يف جمم ع
ال وائد ( ،85/1ح" :)281رجاله ُم َوثَّقون".
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ِ
ساطع ي ِ
ضيء بالليل والنهار كضو الشمس والقمر(.)1
ُ

ج  -تشبيه ٍ
كات باات:
ت رس ول اهلل  يق ولُ « :حي َش ر الن اس ي وم القيام ة عل ى
 وع ن س هل ب ن س عد ق ال :مسع ُرصة نَِقي( ،)2ليس فيها معلَم ٍ
أرب بيضاء عفراء ،ك ُق ِ
ألحد»(.)3
ََ
َ
ذر أن ه
 يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [البق رة ،]255 :ع ن أيب ًيب  ع ن الكرس ِّي ،فق ال« :ي ا أب ا ذر ،م ةةا السةةماوات السةةبع واألر ةةون السةةبع عن ةةد
س أل الن َّ
الكرسةةي إال كحلقةةة ملقةةاة بةةأرض فةةالةَّ ،
وإن فض ل الع رش عل ى الكرس ي كفض ل الف الة عل ى تل ك
احللقة»(.)4

 -وع ن عب د اهلل ب ن عب اس يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﭼ [ال مر ]67 :قال :ما يف السماوات السبع واألر ون الس بع يف ي ِد
اهلل  إال كخردلة في ِ
يد أحدكم(.)5
ة
 ويف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [الفي ل ]4 :ق ال نوف ل ب ن معاوي ةِ
ِ
الع ة َدس،
حاب الفي ل ،حص ى مثةةل الح َّمةةص ،وأكبةةر مةةن َ
ديلي :رأي ُ
ت احلص ى ال يت ُرم َي هب ا أص ُ
ال ً
()6
ُحمر مختّمة كأنها َج ةزع ظَفار .

 ويف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭼ [التوب ة ]57 :ق ال مم د ب ن الس ائب الكل يب :نفق ايف األرب كنَة َف اليَة ةربُوع(.)7

( )1ينظر :معامل التن يل للبغوي (.)270/5
( )2يع ين :كخب ال دقيق النق ي اخل ايل م ن الغ والنخ ال ،ينظ ر :تفس ري غري ب م ا يف الص حيحني للحمي دي
(ص.)137
( )3صحيح البخاري ( ،109/8ح ،)6521وصحيح مسلم ( ،2150/4ح.)2790
( )4أخرج ه أب و الش ي يف العظم ة ( ،)569/2والبيهق ي يف األمس اء والص فات ( ،299/2ح ،)861واب ن حب ان
يف صحيحه ( ،77/2ح .)361وصححه البيهقي ،واأللباين يف السلسلة الصحيحة ( ،226/1ح.)109
( )5أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)246/20
( )6ينظر :الدر املنثور (.)664/15
( )7ينظر :الكشف والبيان للثعليب ( ،)54/5ومعامل التن يل للبغوي (.)59/4
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د -تشبيه عدد بعدد:
 روي َّأن النيب  قال ألصحابه يوم بدر« :أنتم ِبع َّدة أصحاب طالوت يوم لقةي» .وك ان
الصحابة يوم بدر ثالمثائة وبضعة عشر رجال(.)1

 ع ن س عيد ب ن جب ري يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [البق رة:القليل ثالمثائة وبضعة عشرِ ،ع َّدة أهل بدر(.)2
 ،]249قالُ :
 ع ن عبي دة ق الِ :عة َّةدةُ الةةاين شةةهدوا مةةع النبةةي بةةدراً ِكعة َّةدة الةةاين جةةاو وا مةةع طةةالوت
النهر ،عدهتم ثال مائة وثالثة عشر(.)3
ويستفاد من هذه الرواي ات ال يت ش بهت ع دد أص حاب ب در بع دد أص حاب ط الوتَّ :
أن مج ع
األشياء املتشاهبة يف سياق و ٍ
احد يُساعد على حفظهما مجيعا.
هة -تشبيه لون بلون:

 وع ن اب ن إس حاق :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ [النم ل ]12 :وك انرده ا،
موس ى رج ال آدم أق ىن جع دا طُواال ،فأدخ ل ي ده يف جيب ه مث أخرجه ا بيضةةا مثةةل الةةثلج ،مث َّ
فخرجت كما كانت على لونه(.)4
 -تشبيه طعم ب عم:

 عن قتادة بن دعامة يف تفسري قوله :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [ط ه ]80 :ق ال :امل نك ان ين ل عل يهم يف مل تهم مثةل العسةل ،م ن طل و الفج ر إىل طل و الش مس ،والس لوى ه و الط ري
الذي يُقال له ال عسماىن(.)5

( )1أخرج ه اب ن جري ر يف تفس ريه ( ،)491/4واب ن أيب ح ا يف تفس ريه ( )751/3ع ن قت ادة ق ال :ذك ر لن ا أن
الن يب  ق ال ألص حابه ي وم ب در ،وه ذا رواي ة جمه ول فقت ادة مل ي ذكر اس م م ن حدث ه ،واحل ديث عيف
مرفوع ا ،لك ن أخرج ه البخ اري يف ص حيحه ( 74/5ح ،3959ب اب ع دة أص حاب ب در ،ع ن ال رباء ب ن
عازب موقوفا عليه.
( )2ينظر :تفسري ابن أيب حا .)2514( 475/2
( )3ينظر :الدر املنثور للسيوطي (.)148/3
( )4ينظر :تفسري القرآن العظيم البن أيب حا (.)2975/9
( )5ينظر :تفسري حي بن سالم (.)269/1
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 -ع ن الس دي ق ال :كان ت –م رمي بن ت عم ران -م ن س بط ه ارون ،فقي ل هل ا :ﭽ ﭱ ﭲﭼ

[مرمي ]28 :فدعيت إىل ِسبطه ،كالرجل يقول للرجل :يا أخا بني ليث ،يا أخا بني فالن(.)1

 ع ن عل ي ب ن أيب طلح ة يف تفس ري قول ه :ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ [م رمي ،]28 :ق ال :نُس بت إىل ه ارونبن عمران ألهنا كانت من ِسبطه ،كقولك :يا أخا األنصار(.)2

ط -تشبيه وقت بوقت:

فف ي قول ه تع اىل :ﭽ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﭼ [احلدي د ]29 :ج اء ع ن عب د اهلل ب ن عم ر ر ي اهلل عنهم ا أن ه مس ع رس ول اهلل 
يقول( :إَّن ا بق اؤكم فيم ا س لف ق بلكم م ن األم م ،كم ا ب ني ص الة العص ر إىل غ روب الش مس ،أعط ي أه ل الت وراةِ
الت ورا َة ،فعمل وا هب ا ح ىت انتص ف النه ار مث عج وا ،ف أعطوا قرياط ا قرياط ا ،مث أعط ي أه ل اإلجني ِل اإلجني َل ،فعمل وا
ب ه ح ىت ص الة العص ر مث عج وا ،ف أعطوا قرياط ا قرياط ا ،مث أعطي تم الق رآن ،فعمل تم ب ه ح ىت غ روب الش مس،
فأعطيتم قرياطني قرياطني ،قال أهل الت وراة :ربن ا ه ؤالء أق ل عم ال وأكث ر أج را؟ ق ال :ه ل مللم تكم م ن أج ركم م ن
شيء؟ قالوا :ال ،فقال :فذلك فضلي أوتيه من أشاء)(.)3
ي -تشبيه شخص بشخص:

 يف تفس ري قول ه تع اىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼﭼ [الش عراء ]157 :ع ن عب د اهلل ب ن َزمع ة ،ق ال:مسعت النيب  وذكر الذي َع َقر الناقةَ ،قال« :انتدب هلا رجل ذو ع َومنَعة يف قومه ،كأبي معة(.)5(»)4

( )1ينظر :جامع البيان للطربي (.)525/15
( )2ينظر :الدر املنثور للسيوطي ( ،)66/10وق ال" :أخرج ه اب ن أيب ح ا " ،ومل أق ف علي ه يف الق در املطب و م ن تفس ري الق رآن
العظيم البن أيب حا .
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،180/9ح.)7467
ويف تفس ري الكش ف والبي ان للثعل يب ( )251/9وال در املنث ور للس يوطي ( )295/14أوردا حن و ه ذا احل ديث وج اء في ه أن الي ة
ن لت بسبب ما قاله أهل الكتاب.
( ) 4أب و زمع ة ه و البل وي ،اختل ف يف امس ه فقي ل :جعف ر ،وقي ل عب د ،وه و ص حايب مش هور ،ينظ ر :االص ابة يف متيي الص حابة
(.)647/1
( ) 5متف ق علي ه أخرج ه البخ اري يف ص حيحه ( ،148/4ح ،)3377و( ،169/6ح ،)4942ومس لم (،2191/4
ح.)2855
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ك -تشبيه حجم بحجم:

 ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [النجم ]14 :ع ن أن س ب ن مال ك ق ال :ق الن يب اهلل ُ « : :رفِ َع ت يل ِس درة منتهاه ا يف الس ماء الس ابعة ،نَة ةبقهةةا مثةةل قِةالل َه َجةةر ،وورقهةةا مثةةل
ِ
ِ
ت :ي ا جربي ل ،م ا ه ذان؟ ق ال:
آكان الفيَلة ،خيرج من ساقها هنران ملاهران ،وهنران باطن ان ،ق ال :قل ُ
َّأما الباطنان ففي اجلنة ،وأما النهران الظاهران فالنيل وال ُفرات»(.)1
 ع ن عب د اهلل ب ن عب اس ق ال :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ [الفي ل ]4 :حجةةارة مث ةةلوح َج ر يف ِمنق اره،
َّم ة ،م ع ك ِّل ط ائر ثالث ة أحج ارَ :ح َج ران يف رجلي هَ ،
البنةةدق ،وهب ا نض ح مح رة ُخمَت َ
()2
عسكرهم .
حلقت عليهم من السماء ،مث أرسلت تلك احلجارة عليهم ،فلم تَع ُد
َ

( )1أخرجه البخاري(52/5ح  ،)3887ومسلم (145/1ح .)162
( )2ينظر :الدر املنثور للسيوطي (.)664/15
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املبحث السابع :الروايات الواردة يف أساليب تعليم التفسري بالتشجيع
تشجيع املعلم لطالب ه رك ن أساس ٌّي يف العملي ة التعليمي ة ،حي ثعهم عل ى ال تعلعم ،ويش جعهم عل ى
احلفظ والفهم ،وكالم املفسرين السابقني مليء مبثل هذا التشجيع بصور خمتلفة ،وَّناذج مجيل ة ،ال بُ َّد
لنا أن جنعلها نرباسا نستضيء به خالل مسريتنا التعليمية ،وأذكر من ذلك صورا:
أ -التشجيع بالمد والثنا :
عن أيب بن كع ب ،ق ال :ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي ه وس لم« :ي ا أب ا املن ذر ،أت دري أي آي ة
م ن كت اب اهلل مع ك أعظ م؟» ق ال :قل ت :اهلل ورس وله أعل م .ق ال« :ي ا أب ا املن ذر أت دري أي آي ة م ن
كت اب اهلل مع ك أعظ م؟» ق ال :قل ت :ﭽ ﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﭼ [البق رة .]255 :ق ال:
فضرب يف صدري ،وقال« :واهلل ليهن العلم أبا المنار»(.)1
فةةي هةةاا األ ةةر فوائةةد ،منه ا :أن ك ن أن م ع املفس ر يف درس ه أكث ر م ن أس لوب ،كم ا يف
ه ذا احل ديث حي ث مج ع ب ني االس تفهام والتك رار والتش جيع .وك ذلك أن األس لوب يف التفس ري
اليك ون قاص را عل ى املع اين ب ل يتع دى ذل ك إىل بع ض عل وم الق رآن كم ا م ر معن ا س ابقا وهن ا حي ث
استعمل األسلوب يف فضائل اليات.
ب -التشجيع ببث رو التنافس:
ةمع الج َّةن
 -عن رسول اهلل  أنه قرأ سورة الرمحن على أصحابه فسكتوا ،فقال« :ما لي أس ُ

أحسةن جوابةاً لربهةا مةنكم؟ م ا أتي ت عل ى ق ول اهلل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [ال رمحن]13 :
إال قالوا :ال شيء ِمن نِعمك ربِّنا نُ َك ِّذب فلك احلمد»(.)2
( )1أخرجه مسلم (556 / 1ح .)810
( )2أخرجه الملمذي يف اجلامع ( 252/5ح ،3291باب ،ومن سورة ال رمحن) ،وق ال الملم ذي عقب ه(( :ه ذا ح ديث غري ب ،ال
نعرفه إال من حديث الوليد بن مسلم عن زهري بن ممد.
قال ابن حنبل :كأن زهري بن ممد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عن ه ب العراق ،كأن ه رج ل آخ ر قلب وا امس ه ،يع ين:
ملا يروون عنه من املناكري ،ومسعت ممد بن إمساعيل البخاري ،يقول :أهل الش ام ي روون ع ن زه ري ب ن مم د من اكري ،وأه ل
العراق يروون عنه أحاديث مقاربة)).
لك ن للح ديث طري ق آخ ر أخرج ه الب ار يف مس نده( ،190/12ح ،)5853والط ربي يف ج امع البي ان ( ،)190/22ع ن
عمرو بن مالك النضري ،حدثنا حي بن سليم الطائفي ،حدثنا إمساعيل بن أمية ،عن نافع عن ابن عمر  مثله.
وهذا اإلسناد فيه حي بن سليم وفيه عف ،وقد ُوثِّق ،فه و مم ا يعت رب ب ه عل ى ك ل ح ال ،وق د حس نه األلب اين يف السلس لة
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ج -التشجيع بالتبشير بما يَسر:

 وع ن ج ابر ب ن عب د اهلل ق ال :مل ا ن ل ت :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [الواقع ة ]1 :ذُكِ ر فيه ا:ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الواقع ة ،]14-13 :ق ال عم ر :ي ا رس ول اهلل ثُلً ة ِم ن
األول ني وقلي ل ِمنَّ ا؟! فأمس ك آخ ر الس ورة س نة ،مث ن ل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ

[الواقع ة .]40-39 :فق ال رس ول اهلل « :يةةا عمةةر ،تعةةال فاسةةمع مةةا قةةد أنةةزل اهلل :ﭽ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﭼ [الواقعة ةةة ،]40-39 :أال َّ
يل ثُلً ة ،وأ ًُم يت ثُلً ة ،ول ن
وإن ِم ن آدم إِ ََّ
تُستَكمل ثُلًتنا ح ىت نس تعني بال عس ودان ِم ن ُرع اة اإلب لِ ،ممًن يش هد أن ال إل ه إال اهلل وح ده ال ش ريك
له»(.)1

والمكانة:
د -التشجيع بالتقدير َ
فم ن ص ور التش جيع أن يق در الطال ب املتمي  ،وين ل من لت ه ال يت يس تحقها ،ويص در يف اجمل الس واألم اكن
العامة اليت تليق مبقامه.
 ع ن عب د اهلل ب ن عب اس ق ال :كةةان عمةةر يةةدعوني مةةع أصةةحاب محمةةد  ،ويق ول :ال ت تكلًم ح ىتيتكلًم وا ،ف دعاهم فس أهلم فق ال :أرأي تم ق ول رس ول اهلل  يف ليل ة الق درِ « :
التم ُس وها يف العش ر األواخ ر وت را»
أي ليل ة تروهن ا؟ فق ال بعض هم :ليل ة إح دى وعش رين .وق ال بعض هم :ليل ة ث ال  .وق ال بعض هم :ليل ة مخ س.
ت :إن ك أم رتين أال أتكل م ح ىت
وق ال بعض هم :ليل ة س بع .فق الوا وأن ا س اكت ،فق ال :مالة ة ال ت ةةتكلم؟ فقل ُ
ت اهلل ي ذكر الس بع؛ ف ذكر س بع مس وات ،وم ن
يتكلم وا .فق ال :مةةا أرسة ُ
ةلت إلي ة إال لتةةتكلم .فق ال :إين مسع ُ
ت م ا ال
ت األرب س بع .فق ال عم ر :ه ذا أخربت ين مب ا أعل م ،أرأي َ
ثلهن ،وخل ق اإلنس ان م ن س بع ،ونَب ُ
األرب م ً
ت األرب س بع؟ قل ت :ق ال اهلل  :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
أعل م ،قول ك :نَب ُ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [ع بس ،]30-26 :ق ال :فاحل دائق غُلب ا احليط ان م ن النخ ل والش جر ،ﭽﯯ

اب واألنع ام وال تأكل ه الن اس .فق ال عم ر
األب :م ا أنبت ت األرب مم ا تأكل ه ال دو ً
ﯰﭼ [ع بس ]31 :ف ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيحة ( ،183/5ح.)2150
( )1أخرج ه الط رباين يف مس ند الش اميني ( ،298/1ح ،)520ح دثنا أمح د ب ن املعل ى ،ثن ا هش ام ب ن عم ار ،ثن ا عثم ان ب ن
عالن ،قال مسعت عروة بن رومي حيد عن جابر.
ورجال إسناده كلهم ثقات ما عدا عثمان فلم أقف على ترمجة له.
وانظر :الكشف والبيان للثعليب ( ،)211/9ومعامل التن يل للبغوي (.)16/8
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ألص حابه :أعجةزتم أن تقولةوا كمةةا قةةال هةةاا الغةةالم الةةاي لةةم يجتمةةع شةةؤون رأسةةه( ،)1واهلل إنةةي ألرى القةةول
كنت أمرتُ أال تتكلّم حتى يتكلّموا ،وإني آمرك أ ةن تتكلّم معهم(.)2
قلت ،وقد ُ
كما َ
هة -التشجيع بالمكافأة:

 وع ن بش ري ب ن كع ب أن ه ق رأ ه ذه الي ة :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [املل ك ]15 :فق ال جلاريت ه:إن در ِ
يت ما مناكبهةا فأنةت حةرة لوجةه اهلل .فقال ت :ف َّ
َّن مناكبه ا جباهل ا .فس أل أب ا ال ًدرداء فق ال:
د ما يريبك إىل ما ال يريبك(.)3

( )1الشؤون مجع شأن :أي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ،ومنها جتيء ال دمو  ،ينظ ر :الص حاح (( ،)2142/5ش أن) ،وغري ب
احلديث إلبراهيم احلريب (.)876/2
( )2أخرجه ابن أيب عاصم ،يف الحاد واملثاين ( )289/1واحلاكم يف املستدرك ( ،)437/1والبيهق ي يف الش عب
( )270/5كلهم من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس .
ورجال اإلسناد ثقات كلهم ،وقد صحح احلاكم احلديث.
( )3ينظر :جامع البيان للطربي (.)128/23
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اخلامتة
احلمد هلل الذي أعانين على إمتام هذا البحث مبنِّه وفض له ،وه ا أن ا أخ تم البح ث هب ذه اخلامت ة،
وبأهم النتائج والتوصيات.
النتائج:
 -1األصل يف التفسري هو التفسري اللفظي؛ فلذلك ينبغي االهتمام بطرقه ووسائله وأنواعه.
 -2مل تقتص ر الث ار ال واردة يف البح ث عل ى أس اليب تعل يم التفس ري؛ ب ل اش تملت عل ى تعل يم
بعض أنوا علوم القرآن.
 -3تك رار املعلوم ة يف املوق ف التعليم ي ه و أس لوب نب وي يف تعل يم التفس ري ،وع اه عن ه الص حابة
والتابعون وعملوا به ،وهو غري مقيد بعدد مع ني م ن األع داد ،فق د يك ون م رتني ،أو ثالث ة ،أو
أكث ر ،وق د يك ون التك رار مرتبط ا ب من مع ني ،وق د يك ون التك ر ُار ب نفس اللفظ ة ،وق د يك ون
باختيار لفظة أخرى تؤدي نفس املعىن.
 -4ق د م ع املفس ر يف املعلوم ة الواح دة أكث ر م ن أس لوب ،ف يمكن أن م ع ب ني االس تفهام
والتكرار والتشجيع.
التوصيات:
 -1ما دام أن األصل يف التفسري هو التفسري اللفظي؛ فعلين ا أن نك ون أكث ر اهتمام ا ب ه م ن أن وا
التفسري األخرى.
 -2أكثر املباحث املذكورة يف ثنايا هذا البحث كن أن يتوسع فيها ،وحتل ل حتل يال كافي ا ،فتك ون
خاص ة إذا مقارنته ا م ع الوس ائل التعليمي ة املوج ودة يف العل وم األخ رى ،وإذا
حبوث ا مس تقلةَّ ،
قُوِرنت مبا يطرحه املتخصصون يف التعليم والملبية.
 -3م ا مجعت ه يف ه ذا البح ث إَّن ا ك ان ع ن أس اليب تعل يم التفس ري عن د الن يب  ،والس لف الص احل م ن
الص حابة ،والت ابعني ،وأتب اعهم ،وبقي ت هن اك ق رون متطاول ة ،وكت ب كث رية؛ عل ى الب احثني أن
ذكرت.
يستقرءوها ،و معوا ما فيها من وسائل لتعليم علم التفسري؛ فاألمر ليس مصورا فيما ُ
 -4أُوص ي املعلم ني أثن اء تطبي ق وس ائل التعل يم اللفظي ة امل ذكورة يف ثناي ا ه ذا البح ث وغ ريه؛ ب أن
ص َفاء يف اس تخدامهم ه ذه الوس ائل ،فل يس ك ل ٍ
درس تص لح ل ه ك ل وس يلة ،ول يس
يكون وا ُح َ
ك ل طال ب تص لح ل ه ك ل طريق ة ،فمج رد معرف ة الطريق ة ال يع ين ج ودة اس تخدامها ،فاملعرف ة
شيء والتطبيق شيء آخر ،فليكونوا حريصني على اس تيعاب ه ذه املس ائل ،ومراجع ة أنفس هم
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بع د تطبيقه ا ،ه ل وص لت املعلوم ة ل ذهن الطال ب هب ذا األس لوب بش كل جي د؟ أم أهن امل
تص ل؟ ه ل كان ت املعلوم ة غ ري متناس بة م ع الطريق ة؟ أو أهن ا ال تناس ب الط الب؟ أو أن
امل درس مل يع ر كي ف يطرحه ا طرح ا جي دا؟ إىل غ ري ذل ك م ن العقب ات ال يت تواج ه املعلم ني
يف إيصال املعلومات.
 -5ل و أن ه يف ك ل ع ام دراس ي جدي د؛ ُو ِ َعت قائم ة ب أهم األح دا ال يت ك ن أن حتص ل يف
العام القادم ،وربط ذلك باملنهج التفسريي.
 -6مجع األلغاز العلمية املبثوثة يف الكتب.
فسر بوسائل التفسري املختلفة.
 -7استقراء القرآن كله من أوله لخره ملعرفة ما كن أن يُ َّ
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املصادر واملراجع
ابن أيب حا  ،أبو ممد عبد الرمحن بن ممد" .تفسري القرآن العظيم" حتقيق :أسعد ممد الطيب،
مكتبة ن ار مصطفى الباز ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة1419 ،ه.
ابن أيب زمنني ،أبو عبد اهلل ممد بن عبد اهلل" .تفسري القرآن الع ي " .حتقيق :أيب عبد اهلل حسني
بن عكاشة ،وممد بن مصطفى الكن  ،دار الفاروق احلديثة ،مصر – القاهرة ،الطبعة األوىل،
1423ه2002-م.
ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن ممد" .مسند ابن أيب شيبة" .حتقيق :عادل بن
يوسف الع ازي ،وأمحد بن فريد امل يدي ،دار الوطن ،الرياب ،الطبعة األوىل1997 ،م.
اللحام ،دار
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن ممد "املصنف يف األحاديث والثار" .حتقيق :سعيد ممد ً
الفكر ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
ابن أيب عاصم ،أيب بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك" .السنة" حتقيق :ممد ناصر الدين األلباين،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه.
ابن حبان ،حملمد بن حبان بن أمحد" .صحيح ابن حبان بملتيب ابن بلبان" .حتقيق :شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1414 ،ه.
ابن حبان ،ممد بن حبان" .الثقات" .طبع بَّعانة وزارة املعار للحكومة العالية اهلندية ،حتت
مراقبة الدكتور ممد عبد املعيد خان دائرة املعار العثمانية ،الطبعة األوىل1393 ،ه-
1973م.
ابن خ ة ،أبو بكر ممد بن إسحاق بن خ ة" .التوحيد وإثبات صفات الرب ع وجل" .حتقيق:
عبد الع ي بن إبراهيم الشهوان ،مكتبة الرشد ،السعودية – الرياب ،الطبعة اخلامسة،
1414ه1994-م.
ابن خ ة" ،صحيح ابن خ ة" .حتقيق :ممد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
الثالثة1424 ،ه2003-م.
ابن عاشور ،ممد الطاهر بن ممد" .التحرير والتنوير" .الدار التونسية للنشر1984 ،م.
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالم ممد هارون،
1399ه1979-م.
ابن منظور ،ممد بن مكرم" .لسان العرب" .دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،ه.
أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق "غريب احلديث" حتقيق :د .سليمان إبراهيم ممد العابد ،جامعة
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أم القرى ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1405 ،ه.
أبو احلسن ،مقاتل بن سليمان "تفسري مقاتل بن سليمان" .حتقيق :عبد اهلل ممود شحاتة ،دار
إحياء الملا  ،بريوت ،الطبعة الثانية1423 ،ه2002-م.
أبو بكر ابن األنباري ،ممد بن القاسم بن ممد "إيضاح الوقف واالبتداء" ،حتقيق :ميي الدين
عبد الرمحن رمضان ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق1390 ،ه1971-م.
أبو بكر جعفر بن ممد بن احلسن" .القدر" .حتقيق :عبد اهلل بن محد املنصور ،أ واء السلف،
الطبعة األوىل1418 ،ه1997-م.
أبو بكر ممد بن احلسن بن دريد" .مجهرة اللغة" ،حتقيق :رم ي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
الطبعة األوىل1781 ،م.
أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود" .مسند أيب داود الطيالسي" .حتقيق :د .ممد بن عبد احملسن
الملكي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األوىل1419 ،ه1999-م.
أبو عبد احلرمن أمحد بن شعيب" .سنن النسائي الصغرى" .حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1406 ،ه1986-م.
أبو عبد اهلل ممد بن عبد اهلل احلاكم" .املستدرك على الصحيحني" .حتقيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
سالم بن عبد اهلل" .فضائل القرآن" .حتقيق :مروان العطية ،ومسن خرابة،
أبو عبيد القاسم بن ً
ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
أمحد بن حنبل "ال هد" .و ع حواشيه :ممد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،ه1999-م.
أمحد بن حنبل" .مسند اإلمام أمحد" .مؤسسة قرطبة ،القاهرة.
األزهري ،أبو منصور ممد بن أمحد" .هتذيب اللغة" .حتقيق :ممد عوب مرعب ،دار إحياء الملا
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
اإلشارات الواردة يف السنة النبوية (مجعا ودراسة).
األصبهاين ،عبد اهلل بن ممد بن جعفر بن حيان" .العظمة" ،حتقيق :ر اء اهلل بن ممد إدريس
املباركفوري ،دار العاصمة ،الرياب ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
األصفهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل" .حلية األولياء وطبقات األصفياء" .دار السعادة ،مصر.
األلباين ،ممد بن ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
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(ت1420ه) ،مكتبة املعار 1415 ،ه.
البخاري ،أبو عبد اهلل ممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق :قاسم الشماعي الرفاعي ،دار
القلم.
الب ار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق" .مسند الب ار :البحر ال خار" .حتقيق :مفوظ الرمحن
زين اهلل ،وعادل بن سعد ،وصربي عبد اخلالق الشافعي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة،
الطبعة األوىل1988 ،م2009-م.
البسيت" ،تفسري إسحاق بن إبراهيم" .وأصله رسالة دكتوراه مل تنشر باجلامعة اإلسالمية باملدينة
النبوية حققها كل من د عوب العمري د عثمان املعلم.
البغدادي ،عبد القادر بن عمر" .خ انة األدب ولب لباب لسان العرب" .حتقيق :عبد السالم ممد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الرابعة1418 ،ه1997-م.
البغوي ،احلسني بن مسعود أيب ممد "معامل التن يل" .حتقيق :ممد عبد اهلل النمر ،وعثمان مجعة
مريية ،وسليمان مسلم احلرش ،دار طيبة1409 ،ه1989-م.
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي "شعب اإل ان" .حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديث :د .عبد
العلي عبد احلميد حامد ،أشر على حتقيقه وتريج أحاديثه :خمتار أمحد الندوي ،مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع بالرياب بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي ،اهلند ،الطبعة األوىل،
1423ه2003-م.
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى" .األمساء والصفات" حققه وخرج أحاديث وعلق
عليه :عبد اهلل بن ممد احلاشدي ،قدم له :مقبل بن هادي الوادعي ،مكتبة السوادي ،جدة
– اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1413 ،ه1993-م.
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى" .القضاء والقدر" .حتقيق :ممد بن عبد اهلل آل
عامر ،مكتبة العبيكان ،الرياب – السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي" .سنن البيهقي الكربى" .حتقيق :ممد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة1424 ،ه2003-م.
التربي ي حي بن علي بن ممد "شرح ديوان احلماسة" .اختاره :أبو متام حبيب بن أوس دار القلم،
بريوت.
الملمذي ،أبو عيسى" .اجلامع الكبري (سنن الملمذي)" .حتقيق :بشار عواد معرو  ،دار الغرب
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1996 ،م.
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الثعليب ،أبو إسحاق أمحد الثعليب" .الكشف والبيان" .حتقيق :علي بن عاشور أيب ممد ،ونظري
الساعدي ،دار إحياء الملا العريب ،الطبعة األوىل1422 ،ه2002-م.
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه1987-م.
احلميدي ،أبو عبد اهلل ممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن محيد" .تفسري غريب ما يف
الصحيحني البخاري ومسلم" .حتقيق :د .زبيدة ممد سعيد عبد الع ي  ،مكتبة السنة ،القاهرة
– مصر ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
خضري عباس جري" .التقنيات الملبوية :تطورها وتصنيفاهتا وأنواعها واجتاهاهتا" الطبعة األوىل،
1432ه2010-م.
الدارمي ،أبو ممد عبد اهلل بن عبد الرمحن" .سنن الدارمي" .حتقيق :حسني سليم أسد الداراين،
دار املغين للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه2000-م.
الدمشقي ،أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم" .النبوات" .حتقيق :عبد
الع ي بن صاحل الطويان ،أ واء السلف ،الرياب ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1420ه2000-م.
زكريا اخلضر ،وعبد الرؤو بين عيسى ،وانتصار مصطفى" .منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل
القرآنية من خالل القصص القرآين :دراسة قرآنية تربوية" .حبث يف جملة النجاح لألحبا
"العلوم اإلنسانية" العدد 2011 /25م.
ال خمشري ،ممود بن عمر" .أساس البالغة" .حتقيق :ممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1419 ،ه1998-م.
زهري بن أيب سلمى" .ديوان زهري بن أيب سلمى" .حتقيق :علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1408 ،ه1988-م.
سعد خليفة عبد الكرمي" .أثر أساليب التدريس احلديثة على االرتياح املهين واألداء لدى معلمي
العلوم" جملة الملبية العلمية ،مصر ،العدد اخلامس ،عام 2010م.
السنن الكربى ،للنسائي أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب .حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم
شليب ،أشر عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد احملسن الملكي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه2001-م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر .الدر املنثور يف التفسري باملأثور .حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن
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الملكي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،دار هجر ،الطبعة
األوىل1424 ،ه.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .احلاوي للفتاوي" .حتقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرمحن ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .امل هر يف علوم اللغة وأنواعها" ،حتقيق :فؤاد علي منصور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه1998-م.
س الدين ،أبو عبد اهلل ممد بن أمحد بن عثمان بن قا از الذهيب" .املغين يف الضعفاء".
(ت784ه) ،حتقيق :د .نور الدين عمل.
الشيباين ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن الضحاك" .الحاد واملثاين" .حتقيق :د .باسم فيصل أمحد
اجلوابرة ،دار الراية ،الرياب ،الطبعة األوىل1411 ،ه1991-م.
الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع" .تفسري عبد الرزاق الصنعاين" .دراسة وحتقيق :د.
ممود ممد عبده ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
الصنعاين ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع" .مصنف عبد الرزاق" .حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ،اجمللس العلمي ،اهلند ،الطبعة الثانية1403 ،ه.
الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب" .مسند الشاميني" .حتقيق :محدي بن عبد اجمليد
السلفي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه1984-م.
الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب" .املعجم األوسط" .حتقيق :طارق بن عوب اهلل ،ومسن
احلسيين ،دار احلرمني ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
الطرباين ،سليمان بن أمحد بن أيوب" .املعجم الكبري حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة.
الطربي ،ممد بن جرير" .جامع البيان عن تأويل آي القرآن" .حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن
الملكي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،الطبعة األوىل ،دار
هجر.
العثيمني ،ممد بن صاحل " .لقاءات الباب املفتوح" .حتقيق :د .عبد اهلل الطيار ،دار الوطن ،الطبعة
األوىل1996 ،م.
العسقالين ،أمحد بن علي بن ممد" .اإلصابة يف متيي الصحابة" .حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود،
وعلي ممد معوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه.
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العسقالين ،أمحد بن علي بن ممد" .هتذيب التهذيب" .مطبعة دائرة املعار النظامية ،اهلند،
الطبعة األوىل1326 ،ه.
الغامدي ،عبد الرحيم بن غرم اهلل" .املنهج التعليمي عند أشهر أئمة التفسري من الصحابة
وتالميذهم من التابعني".
الغ ايل ،أيب حامد ممد بن ممد الغ ايل" .معيار العلم يف فن املنطق" .الطوسي (ت505ه)،
حتقيق :د .سليمان دنيا ،دار املعار  ،مصر1961 ،م.
فتاوى اللجنة الدائمة ،مجع وترتيب :أمحد بن عبد الرزاق الدوي  ،طبعة رئاسة إدارة البحو
العلمية واإلفتاء.
الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد" .العني" .حتقيق :د .مهدي املخ ومي ،ود .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
القرشي ،عبد اهلل بن وهب بن مسلم" .اجلامع البن وهب يف األحكام" .حتقيق :رفعت فوزي عبد
املطلب ،وعلي عبد الباسط م يد ،الطبعة األوىل1425 ،ه2005-م.
القريواين ،حي بن سالم" .تفسري حي بن سالم" .تقدمي وحتقيق :د .هند شليب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1425 ،ه2004-م.
جماهد بن جرب" .تفسري جماهد" .حتقيق :د .ممد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي
احلديثة ،مصر ،الطبعة األوىل1410 ،ه1989-م.
املروزي ،أبو عبد اهلل ممد بن نصر بن احلجاج" .كتاب السنة" .حتقيق :سامل أمحد السلفي،
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
املسلمي ،د .ممد مهدي وزمالئه" .موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله".
عامل الكتب للنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي" .الملغيب والملهيب من احلديث الشريف" .حتقيق :إبراهيم
س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
موسوعة التفسري املأثور ،أكرب جامع لتفسري النيب والصحابة والتابعني وتابعيهم مع وا إىل املصادر
األصيلة مقرونا بتعليقات مخسة من أبرز احملققني يف التفسري" .إعداد مرك الدراسات
واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشاطيب .واملشر العلمي أ.د .مساعد بن سليمان
الطيار.
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقا والشؤون اإلسالمية ،الكويت ،دار السالسل ،الكويت،
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1404ه1427-ه.
النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .اعتىن به :أبو صهيب الكرمي ،بيت
األفكار الدولية1419 ،ه.
اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر" .جممع ال وائد ومنبع الفوائد" .حتقيق :حسام الدين
القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،ه1994-م.
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اإلعجاز البياني لكلمة( :الذِّكر) يف قوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [سورة احلجر]

The eloquence miracle of the word (Dhikr) in the
verse, which can be translated as:
" Verily, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the
")Qur’ân) and surely, We will guard it (from corruption

إعداد:
د .ياسر بن إمساعيل راضي
الدراسات القرآنيَّة بكلية اآلداب  -جامعة طيبة باملدينة املنورة
األستاذ املشارك بقسم ِّ

اإلعجاز البياني لكلمةِّ :
(الذكر) في قوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ،د .ياسر بن إسماعيل راضي

املستخلص
الدراسة حتديداً إىل بيان سر العالقة بني كلمة ( ِّ
الذكر) وكلمة( :لحافظون) يف قوله
هتدف ِّ

تعاىل :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ.

الدراسة يف السؤال اآليت :ما احلكمة يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) يف
وتظهر مشكلة ِّ
اآلية دون غريه من أمساء القرآن الكرمي؟
الدراسة يف املنهج التحليلي لتفسري اآلية ومعناها؛ ومن مث املنهج االستنباطي
ويتمثل منهج ِّ
بُغية الوصول إىل إجياد العالقة املتالزمة بني الكلمتني املذكورتني يف اآلية.
مر العصور؛
وخلصت ِّ
سر حفظ القرآن الكرمي من التحريف والضياع على ِّ
الدراسة إىل أن ّ
القراء وذلك بكثرة ذكره وتكراره ومراجعته وتعليمه ومدارسته على الدوام اليت
هو حفظه يف صدور َّ
توضحها كلمةِّ ( :
الذكر)؛ مث حفظه يف سطور األوراق مكتوباً ،إذ لو حفظ مكتوباً فقط لضاع
وحرف كما ُحِّرفت الكتب السماوية السابقة.
ُ
ِّ
الكلمات ال ّدالة (المفتاحية) :أمساء القرآن ،الذكر ،إعجاز بياين ،حفظ القرآن.
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Abstract
This study aims to explain the secret relationship between the word (Dhikr)
and the word (surely guard it) in the verse which can be translated as: (Verily it is
We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Quran) (and surely, We will guard it
(from corruption)
The study problem occurs in the following question: what is the wisdom
behind the usage of the Quran name (Dhikr) in the verse, without the other names
of the Quran?
The study is represented in the analytical approach for the interpretation of
the verse and its meaning, and then the deductive approach in order to reach the
relationship between the words mentioned in the verse.
The study concluded that the secret of preserving the Quran from distortion
and loss through the ages; is by preserving it in the hearts of the reciters, by its
frequent repeating, reviewing and continues teaching, which the word (Dhikr)
explains, and then preserving it by written in pages, as if it was only preserved in
a written format it would have lost and distorted like the other previous heavenly
books.
Key words
Names of the Qur'an, Dhikr, the eloquence miracle, preserving the Qur'an..

- 69 -

اإلعجاز البياني لكلمةِّ :
(الذكر) في قوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ،د .ياسر بن إسماعيل راضي

املقدمة
احلمد هلل الذي أنزل الكتاب قرءاناً عربياً غري ذي عوج ،والصالة والسالم على من أويت
جوامع الكلم ،مؤسس تفسري القرآن الكرمي ومبيّنه للناس أمجعني ،وعلى آله وصحبه ومن سار على
هنجه إىل يوم الدين ،وبعد :فمنذ أن نزل القرآن الكرمي على رسوله األمني  وقف العرب يف حرية
من دقة ألفاظه ،وقوة تراكيبه ،ودهشة من جزالة أسلوبه ،وبراعة بيانه ،ومجال بالغته ،فأدركوا حقاً
أنه كالم ُمعجز ال يباريه كالم ،وال يقف أمامه عارض ،حىت قال سيّد من ساداهتم -وهو الوليد بن
املغرية -لقومه وهو يصف القرآن" :واهلل إن لقوله-أي رسول اهلل  - الذي يقول حالوة ،وإن
عليه لطراوة ،وإنه ملثمر أعاله ،مغدق أسفله ،وإنه يعلو وما يُعلى ،وإنه ليحطم ما حتته" ( ،)1فآمن
منهم من آمن وكفر من كفر!.
املتخصصة ال تنتهي عن تفسري
ومنذ ذلك الوقت وحىت عصرنا احلاضر والدراسات األصيلة
ّ
القرآن الكرمي وتنوع علومه ولغته وإعجازه؛ فمن أشهر من كتب يف إعجاز القرآن من املتقدمني:
اإلمام الباقالين (ت402 :هـ) وكتابه :إعجاز القرآن ،واإلمام اجلرجاين (ت 471 :هـ) ،وكتابه:
دالئل اإلعجاز ،ومن املعاصرين؛ مصطفى صادق الرافعي (ت 1356 :هـ) وكتابه :إعجاز القرآن
والبالغة النبوية ،ود .عائشة بنت عبد الرمحن (ت1419 :هـ) وكتاهبا :اإلعجاز البياين للقرآن(.)2
مر
وملا كان اإلعجاز البياين من أعظم املقصود بالتحدِّي للخلق؛ إنسهم وجنَّهم ،على ِّ
العصور واألزمان ،رغبت أن أكتب يف جانب من جوانبه؛ وهو إعجاز الكلمة القرآنية .يقول ابن
عطية (ت 546 :هـ)" :ووجه إعجازه أن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شيء علما ،وأحاط بالكالم كله
علما ،فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد
املعىن"( ،)3أقول :فما من كلمة يف القرآن تقوم مقامها كلمة أخرى ،يقول اجلرجاين" :أن األلفاظ ال
تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة ،وال من حيث هي كلمة مفردة ،وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة
وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها ،أو ما أشبه ذلك ،مما ال تعلق له بصريح

( )1الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير( ،ط ،2الرياض :مكتبة دار األخيار1424،هـ) ،ص.1819
( )2كلها مطبوعة ومعلومة.
( )3ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،احملرر الوجيز ،حتقيق :هاين احلاج( ،القاهرة :دار التوفيقية للرتاث ،د.ط2001 ،م).35/1 ،
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اللفظ"( . )1فعلى ما تقدم كان هذا البحث الذي هو بعنوان :اإلعجاز البياين يف كلمةِّ ( :
الذكر) يف
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ.
يسهم هذا البحث يف تعظيم القرآن الكرمي وبيان شرفه وقد ِره يف قلب
راجياً من اهلل تعاىل أن َ
جل جالله أن يتقبل هذا العمل
املؤمن ،ودافعاً له يف تدبُّره وفهمه والعمل مبا جاء فيه .سائال املوىل َّ
خالصاً لوجهه الكرمي ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
أهمية البحث:
 احلاجة إىل الدراسات اخلاصة بإعجاز القرآن الكرمي عامة واإلعجاز البياين خاصة ألنه بهنزل وعليه مدار التحدي للثقلني :اإلنس واجلِن.
 الوقوف على كلمات القرآن الكرمي ومفرداته وتراكيبه للوصول إىل تدبر القرآن الكرميوالتفكر فيه واخلشوع يف قراءته.
أسباب اختيار املوضوع:
 شهرة اآلية وكثرة االستشهاد هبا يف مسألة حفظ اهلل تعاىل القرآن الكرمي ،فهي أقوى دليليف تك ّفل اهلل تعاىل حفظ هذا الكتاب دون غريه من الكتب السماوية.
 ِج َدة املوضوع والكتابة عن كلمةِّ :(الذكر) يف هذه اآلية خاصة.
-

أهداف البحث:
التنظري ملثال من أمثلة اإلعجاز البياين ،وبيان التناسب بني كلمات اآلية الواحدة.
شحذ مهم الدَّارسني وطلبة العلم للبحث والكتابة يف علم اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي.
تبيني أسرار القرآن الكرمي على ضوء ما سطره العلماء يف باب اإلعجاز ،واالجتهاد مبا يتفق
مع الضوابط العلمية والشرعية على أساس املنهج السليم.
الرد على مطاعن املغرضني القائلني ببشرية القرآن الكرمي ،وأن فيه من التناقض واالختالف
ما يثبت أنه فعل بشر!
مشكلة البحث
الدراسة يف األسئلة اآلتية :ما احلكمة يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) يف
تظهر مشكلة ِّ

( ) 1ينظر :اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممود حممد شاكر( ،ط،3
القاهرة ،مطبعة املدين؛ جدة :دار املدين1413 ،هـ 1992 -م) ،ص.99
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اآلية دون غريه من أمساء القرآن الكرمي كامسي :القرآن أو الكتاب ،ومها أشهر امسني وأكثرمها ورودا
يف القرآن الكرمي؟ وهل هناك عالقة وتناسب بني كلمةِّ ( :
الذكر) وكلمة( :لحافظون) يف اآلية؟
حدود البحث:
تسري الدراسة يف موضوع أمساء القرآن وأوصافه كمبحث من مباحث علوم القرآن الكرمي ويف
حدود اآلية التاسعة املذكورة من سورة احلجر ،ويف جمال الكلمة القرآنية على وجه اخلصوص.
الدراسات السابقة:
إن اإلعجاز البياين للكلمة القرآنية يشمل مجيع كلمات القرآن الكرمي ،وهو جمال واسع
وثري ،وكتابات العلماء والدَّارسني فيه متواصلة ومتجدِّدة منذ القدمي ،فالقرآن العظيم ال تنتهي
ّ
عجائبه وال يشبع منه العلماء .ومن خالل االطالع والبحث يف قاعدة البيانات لعناوين البحوث
املتخصصة الورقية منها والتِّقنيَّة مل أتوصل إىل دراسة علميَّة مطابقة لعنوان
الدراسات
العلميِّة و ِّ
ِّ
الدراسات والبحوث اليت حاولت جهدي التوصل إليها واالطالع على حمتواها
البحث ،ولعل أقرب ِّ
حىت وقت كتابة البحث ومل أستطع؛ هي:
 حبث دكتوراه بعنوانِّ :الذكر يف القرآن الكرمي( ،دراسة موضوعية) ،للباحث :محد بن أمحد
البدر ،عام 1414هـ ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (.)1
 مقال علمي يف جملة الفكر اإلسالمي بعنوان :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ ،أليب احلسن الشعراين ( .)2وعليه أحسب أن موضوع الدراسة جديد يف فكرته
وحتليل مادته .وهلل احلمد واملنَّة.

هيكل البحث:
ينقسم البحث إىل متهيد ومبحثني على النحو اآليت:
تمهيد :التعريف مبصطلحات البحث.
أوالً :تعريف املركب الوصفي( :اإلعجاز البياين).
ثانياً :تعريف ( ِّ
الذكر) ومعانيه يف القرآن الكرمي.
( ) 1اجليوسي ،عبد اهلل ،كشاف الدراسات القرآنية( :الرسائل اجلامعية يف الدراسات القرآنية)( .،ط  ،1دمشق:
دار الغوثاين للدراسات القرآنية2007 ،م) ،ص.172
( )2ينظر :جملة الفكر اإلسالمي( ،لبنان :بريوت1392 ،هـ) ،س ،1ع ،1ص.69-67
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فيها.
اآلية.

المبحث األول :تفسري آية :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ ،والصور البيانية
المبحث الثاني :اإلعجاز يف استعمال اسم القرآنِّ ( :
الذكر) دون غريه من أمساء القرآن الكرمي يف
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املبحث األول :تفسري قوله تعاىل :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ.

هذه اآلية التاسعة من سورة احلِجر وهي متعلقة مبا قبلها من اآليات من ّأول السورة.
نستعرض اآليات لضرورة بيان معىن اآلية املع ّدة للدراسة .قال تعاىل :ﱡ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﱁﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱆﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﱠ.
عمن كفر بنعمة اإلسالم
بدأت السورة يف احلديث عن القرآن الكرمي وفضله ،مث حتدثت ّ
ويودون لو
وهداية هذا القرآن من املكذبني الذين أخرب اهلل عنهم أهنم سيندمون يوم ال ينفع الندم ّ
كانوا مسلمني! لذا فهم يعيشون يف هذه الدنيا كالبهائم يأكلون ويتمتعون بلذاهتم!
ويقرر سبحانه أن من سنته أنه ال يُهلك قرية ما إالّ وهي مستحقة للعذاب بسبب تكذيبها
ّ
وطغياهنا كما هو مقدَّر ومعلوم يف اللوح احملفوظ .بعدها حت ّدثت اآليات عن موقف ك ّفار مكة من
دعوة النيب  ،فوجهوا له على سبيل التهكم والسخرية مقالتني:
املقالة األوىل :ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [احلجر،]6 :
أي :الذي ِّنزل عليه القرآن ،فمن استهزائهم بالنيب  مل يذكروا امسه ،بل َّ
نكروه للتقليل من شأنه
 ،وذكروا القرآن الكرمي باسمِّ :
الذكر ،ولعل السبب يف قوهلم هذا ألن الرسول  كان يتلوه
عليهم ويذكره دوما يف حماوراته معهم وأمام الكعبة كما جاء يف سريته  يف دعوته املكية ،وألن
القرآن فيه ذكرهم وتذكريهم مبن سبق من األمم واجلماعات ومصريهم .يقول أبو زهرة (" :)1
وتسميته -أي :القرآن -بالذكر من اهلل تعاىل ال منهم ،ألهنم لو علموه ذكرا ما أنكروه" (.)2
( )1هو ولد حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة ،ولد يف مصر ( 1315هـ) ،من أشهر علماء
مصر يف زمانه ،ألف ما يزيد عن  30كتابًا غري حبوثه ومقاالته ،من أشهرها- :تاريخ املذاهب اإلسالمية،
علم أصول الفقه ،تويف سنة1394( :هـ) .تنظر ترمجته يف :املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم
املعاصرين ،إعداد :أعضاء ملتقى أهل احلديث www. ahlalhadeeth. com
( )2أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفاسري( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د .ط ،د ،ت) ،ج ،8ص.4068
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عربوا عن نزول القرآن بفعل املبين للمجهول ،فقالوا :ﱡ ﭐ ﭐ ﭐﱮ ﱠ ،فهم ال يؤمنون أصال
كما ّ
بأن اهلل تعاىل هو الذي أنزله على رسوله  .ويف قوهلم هذا شبهة واضحة بأن الرسول  كان
يتلقى القرآن من مصدر آخر؛ من اجلن مثالً أو من مصدر بشري ،أو ما شابه ذلك! لذا َرم ْوه
مبرض اجلنون -  -ألنه لو كان عاقال -يف اعتقادهم -مل يدَّع النبوة ،فالنبوة شأهنا عظيم ليس
من السهل من يدعيها تأتيه هبذه السهولة!
أما املقالة الثَّانيَة فهي قوهلم :ﱡ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ [احلجر:
 ]7وهذا طلب منهم تعجيزي وتعسفي ما أرادوا به إال االستهزاء والسخرية! وهو أن يروا املالئكة
فرد اهلل عليهم مبقالتني كذلك ،وبدأ مبا انتهوا به من املقالة الثانية ،فقال :ﱡﱽ
شاهدة على رسالته َّ ،
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [احلجر( ،]8 :أي أن نزوهلا ال يكون إال
الرسالة أو قبض األرواح عند املوت أو
بأمر اهلل وحكمته ولكن غالب نزوهلا يكون بالعذاب أو ِّ
القرآن)(.)1
مث ذكر سبحانه سنَّته يف األمم؛ وأنه ال يأتيهم بآية إثر اقرتاحهم وطلبهم هلا إال ومعها
العذاب إن مل يؤمنوا هبا! فكأن الكالم :ما نن ِّـزل املالئكة إال حبق واجب نقدِّره حنن ونعلمه ال مبجرد
اقرتاح متعسف! وأيضا لو نزلت املالئكة مل تُنظروا بعد ذلك بالعذاب ،أي :تؤخروا( .)2لذا قال يف
ختام اآلية :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ.
ﱡﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

رده سبحانه وتعاىل على مقالتهم األوىل ،ففي قوله:
أما ّ
املتأمل يف أسلوهبا وتعبريها ،وتدبر مفرداهتا جيد أهنا قد احتوت على
ﲍﱠ ،والناظر يف اآلية و ّ
معان ،منها:
الرد احلاسم الذي كان كالصاعقة على املشركني ،وهذا الرد ال جمال للتأويل فيه أو النقاش،
ّ -1
رد عليهم بقوله( :إنا حنن نزلنا الكتاب) مثال ،لقالوا :هذا غري هذا! وهو ال يعنينا! وكذا
فلو ّ
رد عليهم بقوله( :إنا حنن نزلنا القرآن) لقالوا :حنن ال نعرف القراءة ،وال نعرف كتابا يف
لو ّ
ثقافتنا املوروثة هبذه التسمية! وهكذا لو ذكر هلم امسا آخر من أمساء القرآن الكرمي لتعلَّلوا
بأسباب واهية كي ال يؤمنوا به أو يصدقوه! فكان من حكمته سبحانه وإعجاز كالمه البديع

( ) 1أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر احمليط ،حتقيق :عادل عبد املوجود؛ علي معوض( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط2010 ،3م) ،ج ،5ص( 434بتصرف).
( )2املصدر السابق نفسه.
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أن جاء باللفظ نفسه وهوِّ :
(الذكر) .مث جاء بالشطر الثاين ليتناسب مع هذا االسم؛ وهو
مسألة احلفظ ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ (فإن قيل :قد حصل رد إنكارهم واستهزائهم بقوله:

ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ فما وجه اتصاله بقوله :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ؟ أجيب بأن
اتصاله من قبيل اتصال الدليل باملدلول ،فإن حفظ اهلل إياه على كونه من عند اهلل تعاىل ال
يستلزم كونه حمفوظا مامل حيفظه اهلل تعاىل ويتكفل حبفظه ،أال ترى أنه مل يتفق لشيء من
الكتب مثل هذا احلفظ ،فإنه ال كتاب إال وقد دخله التحريف والتغيري إما يف الكثري منه أو
القليل ،وبقاء هذا الكتاب مصونا عن مجيع جهات التحريف مع أن دواعي املالحدة واليهود
والنصارى متوفرة على إبطاله ،وإفساده؛ من أعظم املعجزات) (.)1
 -2أنه سبحانه تكفَّل بنفسه حفظ هذا القرآن ،وهذا من أكرب إعجاز القرآن الكرمي ،فهو باق
يتحرف ،ويشهد عليه قوله تعاىل:
منذ نزوله وإىل آخر الزمان حمفوظا مل يتغري ومل يتبدل ومل َّ

ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ ﭐﭐ ﭐ ﭐ[النساء .]82 :قول أبو
حيَّان(" : )2وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعاىل ،إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه
ما تطرق لكالم البشر . . . .،كما حدث للكتب املتقدمة ،فإن اهلل تعاىل مل يتكفل حفظها
()3
الربّانيّني واألحبار فوقع فيها اخلالف"  .كما قال تعاىل :ﱡ ﲁ
ووَّكل حفظها إىل َّ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [املائدة.]44 :
السابقة كما فعل يف القرآن الكرمي؟
وقد يَرد هنا سؤال :ملاذا (مل)4حيفظ اهلل تعاىل الكتب ّ
أجاب الشيخ الشعراوي بإجابة موفَّقة؛ تُ ُّ
عد من استنباطاته الفريدة يف تدبر كتاب اهلل
تعاىل .خمتصر كالمه أن الكتب السابقة كانت منهجاً ومل تكن معجزة ،إذ أن كل نيب كانت له
( ) 1شيخ زاده ،حممد بن مصلح الدين ،حاشية حمي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي البيضاوي ،ضبطه
وصححه :حممد الشاهني( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م) .ج ،5ص.196
( )2هو حممد بن يوسف الغرناطي ،أثري الدين أبو حيان ،حنوي عصره ،وحمدثه ،ومفسره ،ومؤرخه ،وأديبه .ولد
سنة654( :هـ) ،وتويف سنة745( :هـ) ،من أشهر كتبه :البحر احمليط يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.655
( )3ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،ج ،5ص( 435بتصرف).
( )4حممد متويل الشعراوي ،عامل دين ووزير أوقاف مصري سابق .يعد من أشهر مفسري معاين القرآن الكرمي يف العصر
احلديث؛ ولد سنة1911( :م) وتويف سنة1998( :م) .موقع ويكيبديا احلرة https: //ar. wikipedia.
org
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معجزة خاصة به ومن جنس ما اشتهر به قومه ،خبالف القرآن الكرمي فقد كان منهجاً ومعجزة.
واملعجزة ال أحد يتدخل فيها ال إلغاءً وال حفظاً ،أما املنهج يُطلب من حامليه أن حيافظوا عليه،
وهو تكليف ،والتكليف يف دائرة االختيار إن شاء املكلّف فعل وإن مل يشأ مل يفعل ، . .كما أن
وحرفوا
هذا املنهج عُ َ
رضة أن يطاع أو أن يُعصى ،لذا كان من حاملي الكتب السابقة أن عصوا ّ
وزوروا ،وقد وصفهم اهلل تعاىل بقوله :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
وبدَّلوا َّ
()1
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [ البقرة. ]79 :
ولحفظ اهلل كتابه ٍ
معان ودالالت ،منها:
 قال قتادة(" :)2أنزله اهلل مث حفظه ،فال يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطالً ،وال ينقص منهحقا ،حفظه اهلل من ذلك"( )3وكذا حفظه من أبالسة اإلنس من حتريف أو تصحيف أو
زيادة أو نقص ،قال السعدي(" :)4وحفظ اهلل ألفاظه من التغيري فيها والزيادة والنقص،
يبني احلق
حيرف ِّ
ومعانيه من التبديل ،فال ِّ
حمرف معىن من معانيه ،إال وقيض اهلل من ّ
املبني"(.)5
 حفظه عن الدروس أي :االنقراض( .)6أي :حفظه بإبقاء شريعته إىل يوم القيامة (.)7 ومن معاين احلفظ؛ اإلعجاز :إذ جعله اهلل معجزاً مغايراً لكالم البشر ،حبيث ال خيفى تغيري( ) 1مقتبس من درسه الدوري يف املسجد املسجل على األسطوانة املمغنطة (سي دي) انتاج :شركة ميديا
بروتكت للربجميات ،شريط رقم ،)46( :تفسري سورة احلِجر.
( ) 2هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ،مفسر ،وحافظ للحديث ،وفقيه ،من كبار التابعني ،ولد سنة:
(61هـ) وتويف سنة118( :هـ) .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.435
( ) 3أخرجه الطربي بسند صحيح من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ،ينظر :الطربي ،حممد بن جرير ،جامع
البيان عن تأويل آي القرآن ،خرج أحاديثه وعلق عليه :إسالم عبد احلميد( ،القاهرة :دار احلديث ،د .ط،
2010م) ،ج ،7ص.55
( )4هو الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي التميمي ،ولد سنة1307( :هـ) وتويف سنة1376 ( :هـ) يف مدينة
عنيزة ،اململكة العربية السعودية ،عامل ،ف قيه حنبلي ،ومفسر ،من كتبه :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.279
( ) 5السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،اعتىن به حتقيقا ومقابلة :عبد
الرمحن اللوحق( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط2002 ،1م) ،ص .429
( ) 6اجلرجاين ،عبد القاهر بن عبد الرمحن ،درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،حتقيق :وليد بن أمحد احلسني،
(لندن :جملة احلكمة ،ط2008 ،1م) ،ج ،3ص.48
( )7اآللوسي ،أيب الفضل شهاب الدين حممود ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق :سيد
عمران( ،القاهرة :دار احلديث ،د .ط2005 ،م) ،ج ،7ص .354
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نظمه على أهل اللسان ،أو نفي تطرق اخللل إليه يف الدوام بضمان احلفظ له كما نفى أن
يطعن فيه بأنه املنـزل له( )1يقول الصاوي(" :)2وقد جعل اهلل له خدمة من البشر حيفظونه،
يرده أصغر صغري يف اجمللس مع عدم العيب يف
فرتى الكبري العظيم إذا غلط وهو يقرأ ّ
ذلك"(.)3
ذكر القرطيب( )4قصة لطيفة يف حفظ اهلل تعاىل كتابه( ،فعن حيىي بن أكثم ( )5قال :كان
للمأمون( -)6وهو أمري إذ ذاك -جملس نظر ،فدخل يف مجلة الناس رجل يهودي حسن الثوب
حسن الوجه طيب الرائحة ،قال :فتكلم فأحسن الكالم والعبارة ،قال :فلما أن تقوض اجمللس دعاه
املأمون فقال له :إسرائيلي؟ قال نعم .قال له :أسلم حىت أفعل بك وأصنع ،ووعده .فقال :ديين
ودين آبائي! وانصرف .قال :فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما ،قال :فتكلم على الفقه فأحسن
الكالم ،فلما تقوض اجمللس دعاه املأمون وقال :ألست صاحبنا باألمس؟ قال له :بلى .قال :فما
كان سبب إسالمك؟ قال :انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه األديان ،وأنت مع ما
فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الكنيسة
تراين حسن اخلطَ ،
( ) 1البيضاوي ،ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر ،أنوار التنـزيل وأسرار التأويل ،حتقيق :جمدي السيد؛ ياسر
أبو شادي( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.669
( ) 2هو أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري بالصاوي :فقيه مالكي ،مفسر ،بياين ،ولد سنة1175( :هـ) مبصر ،وتويف
سنة1241( :هـ) باملدينة املنورة ،من أشهر كتبه :حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين( ،لبنان :مؤسسة نويهض الثقافية ،ط1409 ،3هـ) ،ج ،1ص.76
( ) 3الصاوي ،أمحد بن أمحد ،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ،حتقيق :عبد اهلل املنشاوي( ،القاهرة :دار
احلديث ،د .ط2011 ،م) ،ج 2ص.375
( ) 4هو حممد بن أمحد أبو عبد اهلل األنصاري اخلزرجي األندلسي ،من كبار املفسرين ،وحمدث ،تويف سنة:
(671هـ) من أشهر كتبه اجلامع ألحكام القرآن .تنظر ترمجته يف :معجم املفسرين ،عادل نويهض ،ج،2
ص.479
( ) 5هو ابن حممد بن قطن ،قاضي القضاة ،الفقيه العالمة ،أبو حممد ،التميمي املروزي ،مث البغدادي .ولد يف
خالفة املهدي .حدَّث عنه ،الرتمذي ،وأبو حامت ،والبخاري خارج "صحيح"  ،قال اخلطيب ،واله املأمون
قضاء بغداد ،تويف سنة242( :هـ) .الذهيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق:
جمموعة بإشراف :شعيب األرناؤوط( ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ) ،ج ،12ص.5
( )6هو اخلليفة أبو العباس ،عبد اهلل بن هارون الرشيد ،وكان من رجال بين العباس حزما وعزما ورأيا وعقال وهيبة
وحلما ،وحماسنه كثرية يف اجلملة .ولد سنة170( :هـ) ،وتويف سنة218( :هـ) .الذهيب ،سري أعالم النبالء،
ج ،8ص.386
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وعمدت إىل اإلجنيل فكتب ثالث نسخ فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها البيعة
ُ
فاشرتيت مينَ ،
الوراقني
وعمدت إىل القرآن فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها َّ
ُ
فاشرتيت مينَ ،
فتصفحوها ،فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان َرم ْو هبا فلم يشرتوها ،فعلمت أن هذا كتاب
محفوظ ،فكان هذا سبب إسالمي .قال حيىي بن أكثم :فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن
عيينة ( )1فذكرت له اخلرب فقال يل :مصداق هذا يف كتاب اهلل عز وجل .قال قلت :يف أي موضع؟
قال :يف قول اهلل تبارك وتعاىل يف التوراة واإلجنيل " :مبا استحفظوا من كتاب اهلل" ،فجعل حفظه
إليهم فضاع ،وقال عز وجل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ فحفظه اهلل عز وجل
علينا فلم يضع)(.)2
أما الضمري يف هاء :ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ يف قول مجيع املفسرين –كما يقول ابن اجلوزي-
املقصود به القرآن الكرمي( .)3ومنهم من يرجعه-أي :الضمري -إىل حفظ اهلل نبيه  .يقول
الطربي(" : )4حلافظون :مبعىن وإنا حملمد حلافظون ممن أراده بسوء من أعدائه"( .)5ونظريه قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱠ [املائدة .]67 :يقول الشنقيطي(" :)6الصحيح يف معىن اآلية أن
الضمري يف قوله :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ راجع إىل ِّ
(الذكر) الذي هو القرآن ،وهو احلق كما
( )1هو ابن أيب عمران ميمون موىل حممد بن مزاحم ،من كبار التابعني ،شيخ اإلسالم أبو حممد اهلاليل الكويف،
مث املكي مولده :بالكوفة يف سنة (107هـ) .طلب احلديث ،وهو حدث ،بل غالم ،ولقي الكبار ،ومحل
عنهم علما مجا ،وأتقن ،وجود ،ومجع وصنف ،وعمر دهرا ،وازدحم اخللق عليه ،وانتهى إليه علو اإلسناد،
تويف سنة198 ( :هـ) .الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ج ،7ص .414
( ) 2القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،حققه وخرج أحاديثه :عماد البارودي خريي
سعيد( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،ط2012 ،10م) ،ج ،10ص.6
( )3ابن اجلوزي ،زاد املسري ،ص.755
( ) 4هو حممد بن جرير الطربي ،أبو جعفر ،مفسر ،ومؤرخ ،وفقيه ،صاحب مذهب مستقل ،ولد سنة:
(224هـ) ،وتويف سنة310( :هـ) ،من أشهر كتبه :تأريخ األمم وامللوك ،وجامع البيان يف تأويل آي القرآن.
تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.508
( )5الطربي ،جامع البيان ،ج ،7ص ،55وينظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج  ،3ص ،390والقرطيب ،اجلامع
ألحكام القرآن ،ج  ،10ص.6
( )6هو حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ،مفسر ،عامل فقيه ،ولد سنة1325( :هـ) ،وتويف سنة:
(1393هـ) ،من أشهر كتبه :أضواء البيان يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج،2
ص.496
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يتبادر من ظاهر السياق"( .)1ويظهر من ترجيح الشنقيطي هلذا املعىن عمله بقاعدة " :توحيد مرجع
الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها" ،وذلك النسجام النظم ،واتساع السياق ،وقوة
اإلعجاز ،ما دام األمر حمتمالً ،وال حجة توجب تفريقها ،وتأىب توحيدها(.)2

ﲍ ﱠ.

أما عن الصور البيانية في قوله تعالى:
فاآلية على قِصرها وقلَّة كلماهتا اليت ما جتاوزت عشرة كلمات إال أهنا احتوت على العديد
أثرت عملية احلفظ هلذا القرآن إثراءً ،وهذا من أسرار النظم القرآين الذي
من املعاين والدالالت اليت َ
أهبر العقول! فسبحان اهلل العظيم الذي أعجز كتابه.
 أوالً :احتوت اآلية على ع ّدة مؤكدات ،وهي( :إ ّن) األوىل والثانية من قوله :ﱡﭐﲇ ﱠ وهو حرفتوكيد ونصب و(نا) ضمري يف حمل نصب إ ّن ،و(ﭐﱡﭐ ﲈ ﱠ يف موضع نصب على التوكيد (إن)،
()3
وجيوز أن تكون يف موضع رفع على االبتداء)  .وكذا الالم املزحلقة يف كلمة :ﱡﭐ ﲍ ﱠ
تفيد التوكيد .فهذه املؤكدات يف اآلية فيها زيادة بيان وداللة على قوة حفظ القرآن وكماله؛ ويفيد
هذا باملقابل بأن القرآن الكرمي لن يتطرق إىل أي نسبة من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو
النقص.
 ثانياً :صيغ اجلمع يف اآلية والتعبري بلفظ العظمة واجلالل يدل على أن هذا القرآن أُنزل منعند اهلل سبحانه وأنه تكفل حفظه بنفسه منذ نزوله وإىل قيام الساعة .فقوله :ﱡﭐﲇ ﱠ
ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

وﱡﲈﱠ وﱡﭐ ﲉ ﭐﱠ كلها جاءت يف سياق العظمة لتتناسب مع عظمة ما سيحفظ
الرازي ( )4عن صيغ اجلمع" :هذا من كالم امللوك عند إظهار التعظيم ،فإن
وتؤكده .يقول َّ
الواحد منهم إذا فعل فعالً أو قال قوالً قال :إنا فعلنا كذا . .وهكذا ههنا"( .)5ويقول ابن

( ) 1الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،اعتىن به وخرج أحاديثه :أبو حفص عمر
املكاوي ،أبو عثمان حممد بن رمضان( ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د .ط2011 ،م) ،ج ،3ص.106
( )2لالستزادة يراجع :احلريب ،د .حسني بن علي ،قواعد الرتجيح عند املفسرين( ،ط ،1الرياض :دار القلم،
1417هـ) ،ص.613
( )3النحاس ،أبو جعفر حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن ( ،ط ،6عامل الكتب1409 ،هـ 1988-م) .ج،2
ص.273
( )4هو حممد بن عمر ،فخر الدين الرازي ،ولد سنة544( :هـ) ،اإلمام املفسر املتكلم ،تويف سنة606( :هـ) ،من
أشهر كتبه :تفسري مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري .تنظر ترمجته يف :نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،2ص.596
( )5الرازي ،حممد فخر الدين ،التفسري الكبري( ،بريوت :دار الفكر ،ط2005 ،1م) ،ج ،7ص.138

- 80 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

اجلوزي(" :)1خوطبت العرب مبا تفعل من كالمها"( .)2وهلل املثل األعلى سبحانه.
يتحمل
(يُالح ُ
ظ يف هذه اآلية تقدمي املسند إليه ،باختيار كون اجلملتني فيهما امسيّتَـ ْني خربُمها ّ
ضمرياً يعود على املسند إليه فيهما .ويظهر لنا من هذا التقدمي ع ّدة دواعي بالغية:
( )1ابتداءُ طَْرِق األمساع بضمري املتكلّم العظيمِ ،إللقاء املهابة وا ِإلجالل ومشاعر التعظيم
والتفخيم.
اخلربي فيهما وتوكيده ،بالعدول عن اختيار اجلملة الفعلية ،إىل اختيار اجلملة
( )2متكني ا ِإلسناد
ّ
يتحمل خربها ضمري املبتدأ.
اإلمسيّة اليت ّ
( )3التوطئة ِإليراد مؤّكدات تالئمها اجلملة االمسيّة ،وهي( :حرف التوكيد "إ ّن" وضمري الفصل
"حنن" يف اجلملة األوىل) و (حرف التوكيد "إ ّن" والالّم املزحلقة ،وتقدمي معمول اخلرب "له"
املفيد للتخصيص يف اجلملة الثانية)(.)3
(نزل) وليس (أنزل)! والفارق بينهما واسع ،فمن
سر التعبري والدِّقة يف اختيار لفظَّ :
 ثالثاًُّ :املالحظ أن أكثر اآليات اليت حتدثت عن نزول القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا وكذا
الكتب السماوية األخرى كالتوراة واإلجنيل وغريمها جاءت بصيغة :أنزل ،بينما اآليات اليت
(نزل) .منها:
حتدثت عن نزول القرآن مفرقاً منجماً إىل رسول اهلل  جاءت بلفظَّ :
قوله تعاىل  :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ

[آل عمران.]3 :
قال القرطيب " :الكتاب ،يعين :القرآن ،والقرآن نزل جنوماً :شيئاً بعد شيء ،فلذلك قال:
ﮋﭛﮊ ،والتنـزيل مرة بعد مرة .والتوراة واالجنيل نزال دفعة واحدة فلذلك قال ﮋ ﭣ ﮊ " (.)4
ومثلها قوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
( ) 1هو عبد الرمحن بن علي القرشي التيمي ،أبو الفرج ،من علماء احلنابلة ،فقيه ،وواقظ ،ومفسر ،ومؤرخ ،ولد
سنة508( :هـ) ،وتويف سنة597( :هـ) .من أشهر كتبه :زاد املسري يف علم التفسري .تنظر ترمجته يف:
نويهض ،معجم املفسرين ،ج ،1ص.268
( )2ينظر :ابن اجلوزي ،أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي ،زاد املسري( ،بريوت :دار ابن حزم؛ املكتب
اإلسالمي ،ط2015 ،1م) ،ص .755
( )3امليداين ،عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكة الدمشقي ،البالغة العربية( ،ط ،1بريوت :دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية 1416 ،هـ  1996 -م) ،ج ،1ص.372
( )4القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،4ص.5
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮊ [ النساء ]136 :ويظهر املعىن واضحا يف قوله :ﮋ ﭥ ﭦ

ﭧ -أي :مجلة واحدة  -ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  -أي :مفرقا  -ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ

[النحل.]44 :
ومنه قوله تعاىل :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [اإلسراء:
.]106
أما عن نزول مجلة ففي ليلة القدر ،قال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [القدر.]1 :
وعلى هذا نرى أن احلق سبحانه حبكمته وعلمه الواسع استعمل لفظ :ﮋﭛﮊ يف اآلية:
ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ،ليدل على نزوله مفرقاً على مدة الدعوة اليت
استغرقت ثالث وعشرون عاماً وهذه مدة طويلة حتتاج إىل عناية مستمرة خاصة بالقرآن وحفظه من
الضياع والتحريف والنسيان ،لذا جاء بكلمة( :حلافظون) اليت يفيد الثبات والدوام لعملية احلفظ منذ
مر السنني وحىت قيام الساعة .فلو قال( :إنا حنن أنزلنا) ملا انسجم اللفظ وال معناه مع
نزوله وعلى ِّ
معىن احلفظ ،فسبحان اهلل العظيم الذي أعجز القرآن يف ألفاظه ومجله وآياته.
 رابعاً :براعة التقدمي والتأخري يف قوله :ﱡﲋ ﭐ ﲌ ﲍ ﱠ فلم يقل (وإنا حلافظون له) إذقدَّم املقصود باحلفظ وهو القرآن ألمرين؛ األمر األول :للداللة على تأكيد احلفظ وأولويته،
كما قال إخوة يوسف  ألبيهم يعقوب  :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﮊ [ يوسف ]12 :وقالوها ثانية بعدما رجعوا من مقابلة يوسف  وهم له
ِ
منكرون :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ [ يوسف.]63 :
األمر الثاني :مراعاة للفاصلة القرآنية يف مجيع سورة احلِجر املنتهية حبرف النون أو امليم،
وهنا انتهت اآلية حبرف النون يف كلمة :حلافظون.
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متهيد :التعريف مبصطلحات البحث.
أوالً :تعريف المركب الوصفي( :اإلعجاز البياني).
 -1تعريف اإلعجاز:
ِ
ِ
عجزا ،فهو عاجز ،أي:
يأيت العجز يف اللغة مبعىن الضَّعف ،يقال :عجز عن الشَّيء يعج ُز ً
ضعيف .وقوهلم َّ
إن العجز نقيض احلزم فمن هذا؛ ألنّه يضعُف رأيه .ويقال :أعجزين فالن ،إذا
()1
عاجزا.
عاجزاَّ ،
وصريهُ ً
عجزت عن طلبه وإدراكه  .وأعجزهُ الشيء :فاته ،وأعجزه فالناً :وجدهُ ً
ِ
النيب : ،ما أعجز به اخلصم عند التَّحدِّي ،واهلاء
والتَّعجيز :التّثبيط ،والنِّسبة إىل العجز .ومعجزة ِّ
للمبالغة(.)2
والمعجزة :ما يعجز البشر أن يأتوا مبثله(.)3
أما تعريف إعجاز القرآن فهو إثبات صدق النيب  يف دعوى الرسالة بإثبات عجز العرب
وغريهم عن معارضته يف معجزته اخلالدة :القرآن أن يأتوا مبثله أو بسورة مثله (.)4
 -2تعريف البيان.
البيان في اللغة :الكشف والوضوح والظهور .فقولنا :بان الشَّيء وأبان إذا اتَّضح

وانكشف( .)5والبيان :الفصاحةُ واللَّ َسن ،وفالن َأبني ْمن فالن أَي أَفصح منه وأَوضح كالما(.)6

والبيان اصطالحاً :إظْهار الْم ْقصود بأبلغ لفظ ،وهو من ال َف ْهم وذكاء القلب مع اللَّسن،
()8
ان ِ
وأَصلُه الكشف والظهور( .)7وعن ابن عبَّاس عن النَّيب  أنه قال(( :إِ ّن ِمن الْبـي ِ
لس ْحراً))
ُ
َ ََ
( ) 1ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،مقاييس اللغة ،مراجعة :أنس حممد الشامي( ،القاهرة :دار احلديث ،د.ط،
2008م)( ،ص ،) 640وابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :ياسر أبو شادي؛ جمدي السيد( ،القاهرة :دار التوفيقية،
د.ط ،د.ت) ،مادة( :ذكر) ،ج ،9ص.64-62
( ) 2الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط( ،بريوت :دار األرقم ،د.ط ،د.ت) .ج ،1ص.516
( )3جممع اللغة العربية ،املع جم الوسيط ،قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى ومجاعة( ،القاهرة :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت) ،مادة:
(عجزت) ،ص.634
( ) 4ينظر :القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1998 ،23م) ،ص( .258بتصرف).
( )5ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ص.121
( )6ابن منظور ،ولسان العرب ،مادة( :ذكر) ،ج ،1ص.692
( )7املصدر السابق -لسان العرب-نفسه.
( ) 8أخرجه البخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري( ،الرياض :دار السالم ،ط1999 ،2م) ،كتاب:
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أيب بن كعب أن النَّيب  أَنه قال(( :إِ ّن ِم َن الشِّعر ِح َكمةً))(.)1
وعن َّ
عرف علم البيان بأنه :العلم الذي ميكن معه الوقوف على معرفة أحوال اإلعجاز ،ألن
ويُ ّ
اإلمجاع منعقد من جهة أهل التحقيق على أنه ال سبيل إىل االطّالع على معرفة حقائق اإلعجاز
وتقرير قواعده من الفصاحة والبالغة إال بإدراك هذا العلم وإحكام أساسه (.)2
 -3تعريف اإلعجاز البياني.
()3
ميكن تعريفه بأنه (التحدي مبا وقع بنظم القرآن ،وصحة معانيه ،وتوايل فصاحة ألفاظه) .
يقول ابن عطية(" :)4ووجه إعجازه أن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شيء علما ،وأحاط بالكالم كله
علما ،فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني املعىن بعد
املعىن ،مث كذلك من أول القرآن إىل آخره ،والبشر معهم اجلهل ،والنسيان ،والذهول ،ومعلوم ضرورة
أن بشرا مل يكن قط حميطا .فبهذا جاء نظم القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة"(.)5
اإلعجاز البياين يف القرآن له ثالثة ألوان :احلروف وأصواهتا ،والكلمات وحروفها ،واجلمل
وكلماهتا( )6وكان هذا البحث يف القسم الثاين منها وهي كلمةِّ ( :
الذكر).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطب ،باب :إن من البيان سحرا ،رقم.)5767( :
( ) 1أخرجه أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،مراجعة :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ( ،الرياض:
دار السالم ،ط1999 ،1م) ،كتاب :األدب ،باب :ما جاء يف الشعر ،رقم .)5010( :وابن ماجة،
كتاب :األدب ،باب :اإلطالء بالنورة ،رقم ،)3755( :وصححه األلباين ،حممد ناصر الدين ،صحيح
وضعيف ابن ماجة ،برنامج منظومة التحقيقات احلديثية  -اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث
القرآن والسنة باإلسكندرية ،ج ،8ص.255
( ) 2احلسيين ،حيىي بن محزة ،الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز( ،بريوت :املكتبة العنصرية ،ط،1
 1423هـ) .ج ،1ص.11
( ) 3وهو تعريف ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،يقول :هذا القول هو الذي عليه اجلمهور واحلذاق ،وهو
الصحيح يف نفسه .تنظر مقدمة تفسريه :احملرر الوجيز ،حتقيق :هاين احلاج( ،القاهرة :دار التوفيقية للرتاث،
د.ط2001 ،م) ،ج ،1ص.35
( )4هو القاضي أبو حممد عبد احلق بن غالب ابن عطية األندلسي املغريب الغرناطي ،ولد481( :هـ) ،عامل جليل
من أعيان املذهب املالكي ،تويف546( :هـ) .تراجع ترمجته يف مقدمة احملقق لتفسريه :ابن عطية ،احملرر
الوجيز ،ج ،1ص.9
( )5ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج ،1ص.35
( )6اخلالدي ،صالح ،البيان يف إعجاز القرآن( ،عمان :دار عمار ،د.ط2014 ،م) ،ص.145
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ثانياً :تعريف ِّ
(الذكر) ومعانيه في القرآن الكريم.
ِّ
الذ ْكر :احلفظ للشيء ،كالتَّ ْذكار ،والشيء جيري على اللسانِّ .
ِّ
و(الذ ْكرى)
و(الذ ْك ُر)
ُ
ُ
ُّ
و(الذ ْكرةُ) :ض ّد النِّسيان .واستذكر الشيءَ :در َسه ِّ
الدراسة للحفظ .والتَّ َذ ُّكر:
االستِ ْذكارِّ :
للذكر .و ْ
َ َ
َ
َ
()1
ُّ
وذكرت الشَّيءَ بعد النِّسيان  .قال اللَّه تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑﱠ
تذكر ما أُنسيته.
ُ
ْ
[يوسف )2(]45:؛ أي ذكر بعد نسيان(( .)3والذكر :تارة يقال ،ويراد به هيئة للنفس هبا ميكن
لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة ،وهو كاحلفظ إال أن احلفظ يقال اعتبارا بإحرازه .والذكر
يقال اعتبارا باستحضاره .وتارة يقال حلضور الشيء القلب أو القول .ولذلك قيل :ال ّذكر ذكران:
ذكر بالقلب .وذكر باللِّسان .وكل واحد منهما نوعان :ذكر عن نسيان ،وذكر ال عن نسيان ،بل
عن إدامة احلفظ)(.)4
يقول ابن عاشور " :والذكر :مصدر ذكر ،إذا تلفظ .ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء.
فالذكر الكالم املوحى به ليتلى ويكرر ،فهو للتالوة ألنه يذكر ويعاد "(.)5
الذكر) في القرآن الكريم فقد ورد لفظِّ ( :
أما معاني ( ِّ
الذكر) باشتقاقاته وصيغه يف القرآن
الكرمي يف ( )283ثالثة ومثانني ومئيت موضع ( .)6وورد هذا اللفظ بصيغة االسم يف أكثر من
مرة ( ،)7كما
( )130مئة وثالثني موضعا .وجاء مبعىن القرآن الكرمي يف اآليات أكثر من (َّ )14
سنذكر بعضه الحقاً كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ

[احلجر ]6 :وقوله :ﱡﭐ ﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﱠ [ص.]8 :
واهتم العلماء من املفسرين وأهل االختصاص هبذا اللفظ كغريه من ألفاظ القرآن الكرمي لكثرة
( )1ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ص ،321والفريوز آبادي ،القاموس احمليط ،مادة( :ذكر) ،ص.512ابن
منظور ،ولسان العرب ،مادة( :ذكر) .55/5 ،والرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،بريوت :دار
القلم ،د.ط ،د.ت) ،مادة( :ذكر) ،ص.222
( )2متام اآلية :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ [ يوسف.]45 :
( )3قاله :ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وجماهد وعكرمة وقتادة .ينظر :الطربي ،جامع البيان.618-616 /1 ،
( ) 4الزين ،مسيح عاطف ،معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار الكتاب املصري؛ بريوت :دار
الكتاب اللبناين ،ط2007 ،5م) ،ص.382
( )5ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنون ،د.ط ،د.ت) ،ج ،14ص.17
( )6ينظر :عبد الباقي ،حممد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي( ،القاهرة :دار احلديث) ،ص.271-270
( )7ينظر :املصدر السابق نفسه.

- 85 -

اإلعجاز البياني لكلمةِّ :
(الذكر) في قوله تعالى :ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ ،د .ياسر بن إسماعيل راضي

وروده .فذكروا له ع ّدة أوجه( ،)1جنملها على النحو اآليت:
 -1ال ذ ذذّكر باللِّس ذذان وبالقل ذذب .ومثال ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﱠ [آل عمران " .]191 :أي  :ال يقطعون ذكره يف مجيع أحـواهلم بسـرائرهم
وضــمائرهم وألســنتهم "( )2ومنــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﱠ [البقــرة.]152 :
كم ــا ثب ــت يف احل ــديث الص ــحيح " :وأن ــا مع ــه ح ــني ي ــذكرين  ،إن ذك ــرين يف نفس ــه ذكرت ــه يف
نفسي ،وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل هم خري منه" (.)3
 -2ال ّذكر مبعىن الخبر ،ومثاله قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [يوسـف" ،]42 :أي:
()4
اذك ــرين عن ــد س ــيدك ،وأخ ــربه مبظلم ــيت ،وأين حمب ــوس بغ ــري ج ــرم"  .ومن ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﱠ [الكهف ".]83 :أي :سأقص عليكم منه خربا"

 -3الـ ّذكر مبعـىن العظذة .ومثالـه

()5

.

قولـه تعــاىل :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﱠ [ األنعام( ]44 :أي :فلما تركوا ما وعظوا وأمروا به) (.)6
 -4ال ّذكر مبعىن الوحي( .)7ومثاله قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [القمر.]25 :
 -5الـ ّذكر مبعــىن القذذرآن .ومثالــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ [األنبيــاء ]50 :وقولـه :ﱡﭐ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ [النحل.)8(]44 :

 -6ال ّذكر مبعـىن الكتذب السذماوية .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖﱠ [األنبيـاء]7 :
( ) 1ينظر :ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،حتقيق:
حممد عبد الكرمي كاظم الراضي( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1هـ 1984 -م) ،ج ،1ص.301
وينظر :العسكري ،أيب هالل ،الوجوه والنظائر ،حتقيق :حممد عثمان( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،ط،1
2007م) ،ص.230
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،1ص.162
( ) 3صحيح مسلم ،كتاب :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب :احلث على ذكر اهلل تعاىل ،رقم،)6805( :
ص.1166
( )4الطربي ،جامع البيان ،ج ،16ص.109
( )5املصدر السابق ،ج ،18ص.92
( )6البغوي ،معامل التنـزيل ،ج ،2ص.124
( )7ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ج ،7ص.479
( )8ينظر :املصدر السابق ،ج ،5ص ،347وج ،4ص.574
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أي :أهل التوراة واإلجنيل ،وغري ذلك من كتب اهلل اليت أنزهلا على عباده(.)1
شرف( .)2ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [الزخرف.]44 :
 -7ال ّذكر مبعىن ال ّ
 -8ال ـ ّذكر مبعــىن الحفذذظ .ومثالــه قولــه تعــاىل:ﭐﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ
[البقرة( .]63 :أي :تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ،وال تنسوه وال تضيعوه) (.)3
 -9ال ـ ّذكر مبعــىن البيذذان .ومثالــه قولــه تعــاىل :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ [ص( ]1 :أي :ذي
البيان ،قاله :ابن عباس ومقاتل)( ،)4ويأيت مبعىن :ذي الشرف(.)5
()6
 -10ال ـ ـ ّذكر مبع ــىن اللَّذ ذذوم المحفذ ذذوظ  .ومثال ــه قول ــه تع ــاىل :ﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱠ [األنبياء.]105 :
()7
العيذب والسذفه  .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ
 -11ال ّذكر مبعـىن َ
[األنبياء.]36 :
الصلوات الخمذ  .ومثالـه قولـه تعـاىل :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ
 -12ال ّذكر مبعىن َّ
()8
[البقرة( ،]239 :أي :فصلوا الصلوات اخلمس تامة حبقوقها)  ،ويندرج حتتها:
الج ُمعة( .)9ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [اجلمعة.]9 :
 صالة ُ -صالة العصر( .)10ومثاله قوله تعاىل :ﱡ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ [ص.]32 :

( )1ينظر :الطربي ،جامع البيان ،ج ،17ص.208
( )2املصدر السابق ،ج ،21ص.610
( )3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص.437
( )4البغوي ،معامل التنـزيل يف تفسري القرآن ،ج ،7ص.67
( )5الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص.139
( )6البغوي ،معامل التنـزيل يف تفسري القرآن ،ج ،3ص.320
( )7املصدر السابق ،ج ،3ص.288
( )8املصدر السابق ،ج ،1ص.327
( )9املصدر السابق ،ج ،8ص.117
( )10الطربي ،جامع البيان ،ج ،21ص.194
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املبحث الثاني :اإلعجاز يف استعمال اسم( :الذِّكر) دون غريه من أمساء القرآن الكريم يف
اآلية.
()1
املسمى)  ،فاهلل عظيم وله من األمساء والصفات
يقول العلماء( :كثرة األمساء دالَّة على شرف َّ
ما ال حتصى ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم مسِّي بأمساء ووصف بصفات كثرية مما دل على فضله
وعظيم قدره .وكذا احلال مع القرآن الكرمي؛ فقد اجتهد العلماء يف معرفة عدد أمسائه لعظيم شرفه
وعلو منـزلته ،فمنهم من ح ّددها بأربعة أمساء( ،)2ومنهم من أوصلها إىل مخسة ومخسني امساً(،)3
وآخر إىل نيِّف وتسعني امساً( ،)4ومنهم من اقتصر على اسم واحد فقط()5وهو :القرآن ،ألنه علَ ٌم
عليه وال يشرتك معه كتاب مساوي آخر.
والصحيح من ذلك-من وجهة نظر الباحث -أن منها ما هو اسم للقرآن ومنها ما هو صفة
له؛ ألن االسم يشرتط فيه العلميّة اخلاصة بالقرآن وال تنصرف إىل غريه.
وبالجملة؛ ميكن القول إن أمساء القرآن كثرية ،واليت اتفق عليها أغلب العلماء؛ أربعة[ :القرآن،
والكتاب ،والفرقان ،والذكر] .نستعرض أشهر امسني منها وأكثرمها ورودا يف آيات املصحف
الشريف؛ ومها :القرآن والكتاب ،ألمهية االستشهاد هبما يف هذه الدراسة ،وذلك على النحو اآليت:
 -1القرآن ،ذكر هذا االسم يف آيات املصحف الشريف مبعىن العلَميّة على القرآن نفسه قرابة
مرة( ،)6والقرآن اسم خاص بكالم اهلل مثل التوراة واإلجنيل( ،)7يقول ابن عاشور(" :)8
(َّ )70
( ) 1السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية مبجمع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة ،ط1426 ،1هـ) ،ج ،2ص.349
( )2وهو فعل اإلمام الطربي .ينظر مقدمة كتابه :جامع البيان ،ج ،1ص.102
( ) 3وهو قول القاضي أيب املعايل عزيزي بن عبد امللك .ينظر :الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الربهان يف علوم القرآن( ،الرياض :دار عامل الكتب ،د .ط2003 ،م) ،ج،1
ص.273
( )4ينظر :املصدر السابق -الربهان -نفسه.
( )5وهو قول اإلمام ابن عاشور ،وله توجيه يف هذا قوي .ينظر مقدمة كتابه :التحرير والتنوير ،ج ،1ص.71
( )6ينظر :عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،مادة :قرأ ،ص.539
( )7الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ج ،1ص.276
( ) 8هو حممد الطاهر بن عاشور ،رئيس املفتني بتونس ،مفسر ،ولغوي ،وحنوي ،وأديب ،ولد سنة1296( :هـ)،
وتويف سنة1393( :هـ) ،من أشهر كتبه :التحرير والتنوير ،يف تفسري القرآن .تنظر ترمجته يف :نويهض،
معجم املفسرين ،ج ،2ص.542

- 88 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

صار هذا االسم علما على هذا الوحي .وهو على وزن فعالن وهي زنة وردت يف أمساء
املصادر مثل غفران ،وشكران وهبتان ،ووردت زيادة النون يف أمساء أعالم مثل عثمان
وحسان وعدنان .واسم قرآن صاحل لالعتبارين ألنه مشتق من القراءة ألن ّأول ما بدئ به
ّ
الرسول من الوحي :ﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [العلق ]1 :وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ [اإلسراء ]106 :فهمزة قرآن أصلية
ووزنه فعالن " (( .)1والقرآن مصدر من قولك :قرأ الرجل إذا تال يقرأ قرآنا وقراءة ،وقال
قتادة« :القرآن معناه التأليف قرأ الرجل إذا مجع وألَّف قوال» وهبذا فسر قول اهلل تعاىل :ﱡ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ [القيامة .]17 :أي :تأليفه)(.)2
وعليه لو افرتضنا استعمال هذا االسم مكان كلمة( :الذكر) يف اآلية فقلنا( :إنا حنن نزلنا
القرآن وإنا له حلافظون) الختل سياق اآلية! فليس يف معىن القراءة صفة التكرار واملداومة على
احملفوظ مثل ما يفيده لفظ( :الذكر) ،فكان الختيار اهلل تعاىل هذا اللفظ قمة يف اإلعجاز والبيان
وروعة األسلوب.
مرة،
 -2الكتاب :ذكر هذا االسم يف آيات املصحف الشريف كمصطلح ما يقارب (َّ )330
مرة (( )3وهو مصدر كتب يكتب كتابة وأصلها
وذكر مبعىن القرآن الكرمي قرابة (َّ )70
اجلمع ،ومسيت الكتابة جلمعها احلروف فاشتق الكتاب لذلك ،ألنه جيمع أنواعا من القصص
ويسمى املكتوب كتابا جمازا ،قال اهلل تعاىل:
واآليات واألحكام واألخبار على أوجه خمصوصةّ ،

ﱡﱅ ﱆ ﱇﱠ [الواقعة ]78 :أي :اللوح احملفوظ) (.)4
وعليه لو افرتضنا استعمال هذا االسم مكان كلمة( :الذكر) يف اآلية فقلنا( :إنا حنن نزلنا
الكتاب وإنا له حلافظون) الختل سياق اآلية متاماَ! ألن اآلية ستشري بشكل واضح إىل حفظ
القرآن الكرمي مكتوباً يف السطور كحال الكتب السماوية السابقة اليت حفظت مكتوبة مث كانت
عُرضة للتحريف والتزوير والضياع! فال يستقيم معىن احلفظ الربَّاين للشيء املكتوب ،وإمنا أمر النيب
 بكتابة املصحف الشريف ليكون داعماً للمحفوظ وليس أساسا حلفظه.
( )1ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص.71
( )2ينظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ،ج ،1ص.92
( )3ينظر :عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،مادة( :كتب) ،ص.595-591
( )4الزركشي ،الربهان ،ج ،1ص.276
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دراز( )1عن ِسِّر التسمية هبذين االمسني" :روعي يف تسميته قرآنًا كونه
يقول األستاذ :حممد َّ
متلوا باأللسن ،كما روعي يف تسميته كتابًا كونه مدونًا باألقالم ،فكلتا التسميتني من تسمية
ًّ
الشيء باملعىن الواقع عليه .ويف تسميته هبذين االمسني إشارة إىل أن من حقه العناية حبفظه يف
مجيعا -أن تضل إحدامها
موضوعني ال يف موضع واحد ،أعين أنه جيب حفظه يف الصدور والسطور ً
فتذكر إحدامها األخرى -فال ثقة لنا حبفظ حافظ حىت يوافق الرسم املجمع عليه من األصحاب،
ُ
مرة .وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت
املنقول إلينا ً
جيال بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها ّأول ّ
يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر .وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها اهلل يف نفوس
إجنازا لوعد اهلل الذي تكفل حبفظه
األمة احملمدية اقتداءً بنبيها  بقي القرآن حمفوظًا يف حرز حريزً ،

حيث يقول :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ"(.)2
وبعد استقراء مصطلح( :حفظ) يف آيات القرآن الدَّال على حفظ القرآن الكرمي ُوجد أنه مل
مرة واحدة وهو يف هذه اآلية :ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
يُذكر هذا اللفظ إال ّ
ﲍﱠ ،فاقرتان مسألة حفظ القرآن باسمِّ :
متدبِّرين هذا
(الذكر) دون غريه جيعلنا نقف طويال َ

التخصص والباحثني احملقِّقني بأنه ال ترادف يف مفردات
ومتأملني! فالراجح عند علماء
االستعمال ِّ
ّ
()3
وسر اختيارها يف سياق اآلية ،وال عجب
القرآن الكرمي ،فكل مفردة فيه هلا مدلوهلا ،وبالغتهاّ ،
فهو كالم اهلل تعاىل الذي يعلو وال يعلى عليه.
كما نلحظ أنه سبحانه عندما حتدَّث عن نزول القرآن عموماً استعمل األمساء اآلتية:
 القرآن ،يف قوله تعاىل :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ [اإلنسان.]23 : -والكتاب يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ [ الزمر.]2 :

( )1هو حممد بن عبد اهلل دراز ،عامل أزهري ،وفقيه ،وأديب من هيئة كبار العلماء باألزهرُ ،ولد يف حمافظة كفر
الشيخ مبصر سنة1312 ( :هـ ) ،من أهم أعماله :دستور األخالق يف القرآن (بالفرنسية -مرتجم إىل
العربية) والنبأ العظيم .تويف سنة1377( :هـ) .تنظر ترمجته يف :األعالم ،خري الدين حممود الزركلي،
(ط ،15بريوت :دار املاليني2002 ،م) ،ج ،6ص .246ويف :كحالة ،عمر بن رضا ،معجم املؤلفني ،د.
ط ،بريوت :مكتبة املثىن؛ بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ن) ،ج ،10ص.212
( ) 2دراز ،حممد بن عبد اهلل ،النبأ العظيم :نظرات جديدة يف القرآن الكرمي( ،بريوت :دار القلم ،د .ط،
2005م) ،ج ،1ص.42
( )3ينظر :املنجد ،حممد نور الدين ،الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق ( ،دمشق :دار الفكر ،د .ط،
1997م) ،ص.224
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 -والفرقان يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [ الفرقان.]1 :

 والــذكر يف ق ــول تعــاىل :ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱠ [النح ــل:.]44
ولكن عندما حتدَّث عن مسألة حفظ القرآن؛ استعمل اسم ِّ
(الذكر) فقط؛ فقال :ﱡﭐ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ ،ملا هلذا االسم من مناسبة قوية مع كلمة( :حلافظون) .وهو
ما يسمى باالقرتان املناسب بني الكلمات يف اآلية الواحدة ( .)1وعليه ميكن بيان دالالت هذه
املناسبة بني الكلمتني يف اآلية على النحو اآليت:
أوالً :أوعية الحفظ األساس :الصدور ال السطور.
جعل اهلل تعاىل صدور احل ّفاظ سبباً رئيساً حلفظ القرآن الكرمي ،وكما قلنا يف تعريفِّ :
(الذكر)؛
أن ال ّذكر ذكران :ذّكر بالقلب .وذّكر باللِّسان .وكل واحد منهما نوعان :ذكر عن نسيان ،وذكر ال
عن نسيان ،بل عن إدامة احلفظ .وكال املعنيني ينطبقان متاماً على حال احلفظة لكتاب اهلل تعاىل،
فهم يدميون مذاكرة القرآن بقراءته املستمرة آناء الليل وأطراف النهار ،ومراجعته مع أنفسهم ومع
غريهم ،ويدميون تدارسه مع أقراهنم ،ويؤِّكدون حفظهم بتعليمه ونقله إىل غريهم .فكانوا سبباً فاعالً
مر العصور واألزمان ،بل أصبحوا مرجعاً علمياً يف كشف حماوالت
حلفظ القرآن الكرمي على ّ
مر التاريخ.
التحريف والتزوير أو الزيادة والنقصان من كتاب اهلل تعاىل على ِّ
وكان ّأول احلفَّاظ هو من أُنزل عليه القرآن - -ألنه مكلَّف به ،ومأمور ببيانه وتبليغه للناس،

قال تعاىل :ﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [القيامة– 17 :
 ،]19ومعلوم أن النيب  كان أميَّاً ال يقرأ وال يكتب ،فكانت وسيلة حفظه للقرآن الكرمي
ومراجعته له شفوية تعتمد على الذاكرة واملذاكرة الدائمة ،كما ثبت يف صحيح البخاري أنه  كان
يدارس القرآن مع جربيل عليه السالم يف كل ليلة من شهر رمضان (.)2
مث كان يف زمنه  مجع غفري من الصحابة رضي اهلل عنهم تل َقوا القرآن عنه  مشافهة،
وحفظوه كامال يف صدورهم ومل يعتمدوا على ما ُكتب من القرآن يف وقتهم ،ومعلوم كذلك أهنم
( )1ينظر كتاب :كمال ،خمتار شاكر ،االقرتان يف آيات القرآن( ،ط ،1عمان :دار الفاروق1434 ،هـ -
2013م).
( ) 2احلديث مبعناه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .أخرجه البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :بدء الوحي باب:
كيف كان بدء الوحي ،رقم ،)6( :ج ،1ص.2
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رضي اهلل عنهم مل يكونوا كلهم يعرفون القراءة والكتابة ،بل كانوا يعتمدون على ذاكرهتم يف
استدعاء احملفوظ يف أي وقت شاءوا .وقد اشتهر منهم حبفظ القرآن كبار الصحابة أمثال :اخللفاء
أيب بن كعب ،وعبد اهلل بن عباس ،وزيد بن ثابت،
األربعة ،وعبد اهلل بن مسعود ،ومعاذ بن جبل ،و ّ
وأبو موسى األشعري ،وأبو الدرداء عومير األنصاري ،وعائشة وحفصة وأم سلمة ،وغريهم رضي اهلل
عنهم أمجعني (.)1
ومما ي ّدل على مذاكرة القرآن الكرمي وأن أصل حفظه كان يف الصدور ال يف السطور؛ ما ثبت يف
ِ
ب إِ ًذا يـَْثـلَغُوا َرأْ ِسي
ت لَهَُ :ر ِّ
صحيح مسلم أن النيب  قال " :إِ َّن َرِّيب قَ َال ِيل :قُ ْم ِيف قُـَريْش فَأَنْذ ْرُه ْم فَـ ُقْل ُ
ِ
ِ
ك كِتَابًا َال يَذغْ ِسلُهُ ال َْماءُ ،تَذ ْق َرُؤهُ نَائِ ًما
كَ ،وُمْن ِزل َعلَْي َ
يك َوُمْبتَلي بِ َ
َح َّىت يَ َدعُوهُ ُخْبـَزًة ،فَـ َق َالُ :مْبتَل َ
َويَذ ْقظَا َن . . . .،احلديث" ( )2يقول ابن اجلزري ( " :)3فأخرب تعاىل أن القرآن ال حيتاج يف حفظه إىل
صحيفة تُغسل باملاء ،بل يقرؤه يف كل حال كما جاء يف صفة أمته " :أناجيلهم يف صدورهم"( ،)4وذلك
خبالف أهل الكتاب الذين ال حيفظونه إال يف الكتب وال يقرؤونه كله إال نظرا؛ ال عن ظهر قلب"(.)5
( )1ينظر :ابن حجر ،أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،رتَّبه :حممد فؤاد
عبد الباقي( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط1379 ،هـ) ،ج ،9ص .53وابن اجلزري ،مشس الدين أبو اخلري
حممد بن حممد ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :علي حممد الضباع( ،مصر :املطبعة التجارية الكربى ،د.
ط ،د .ت) ،ج ،1ص.6
( ) 2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب :اجلنة ونعيمها ،باب :الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار،
رقم ،)7207( :ص.1241
( )3هو احلافظ املقرئ شيخ اإلقراء يف زمانه مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشافعي ،ولد سنة:
(751هـ) ،كان إماما يف القراءات ال نظري له يف عصره ،تويف سن833 ( :هـ) ،من أشهر كتبه " :النشر
يف القراءات العشر" .السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،ذيل طبقات احلفاظ للذهيب،
حتقيق :زكريا عمريات( ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص.249
( ) 4هذه اجلملة من كالم موسى عليه السالم ويقصد باإلجنيل :القرآن الكرمي ،واخلرب ذكره ابن كثري يف تفسريه عن
قتادة- ،واهلل أعلم بصحته ولعله من اإلسرائيليات اليت ال تصدق وال تكذب ،لذا استشهد هبا العامل
رب ،إين أجد يف األلواح
النحرير :ابن اجلزري رمحه اهلل تعاىلُّ -
ونصه؛ قول موسى عليه السالم " :قالِّ :
أمة أناجيلهم -أي :كتاهبم القرآن-يف صدورهم يقرؤوهنا ،وكان من قبلهم يقرءون كتاهبم نظراً ،حىت إذا
رفعوها مل حيفظوا منها شيئا ،ومل يعرفوه .وإن اهلل أعطاهم من احلفظ شيئا مل يعطه أحدا من األمم .قال:
رب ،اجعلهم أميت .قال :تلك أمة أمحد" .ينظر :ابن كثري ،إمساعيل القرشي ،تفسري القرآن العظيم،
(بريوت :دار املعرفة ،ط1987 ،2م) ،ج ،2ص.259
( )5ابن اجلزري ،النشر ،ج ،1ص.6
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وال يعىن هذا أن حفظ القرآن يف السطور مل يكن من أسباب حفظه! بل هو السبب الثاين
الداعم حلفظه الصدور كما أشرنا إىل ذلك سابقاً ،ودلت عليه نصوص السنة وفعل الصحابة رضي
اهلل عنهم يف مجع القرآن األول يف حياة النيب  واجلمع الثاين بأمر من اخلليقة األول أيب بكر
الصديق  واجلمع الثالث بأمر من عثمان بن عفان .)1(
ثانياً :الحفظ بتواتر القرآن الكريم.
جموداً كما أُنزل بطريق التلقي مشافهة ،وما زال
وصل القرآن الكرمي إلينا بالتواتر الصحيح َّ
القرآن يُتلقى هبذه الطريقة ،وهبا تُعطى اإلجازات يف حفظه ،وما مسعنا أن شيخاً جييز تلميذه بكتابة
ويقومه! لذا ال خيلو زمان من األزمنة إال وفيه ألوف من
املصحف إن مل يسمع منه ويصحح له ِّ
احلفَّاظ املقرئني؛ حفظوا القرآن الكرمي عن ظهر قلب بالتلقي مشافهة عن شيوخهم ،ونقلوه إىل
غريهم بالتلقي واملشافهة كذلك؛ وهبذا حفظ اهلل تعاىل كتابه من التحريف والتبديل والضياع.
يقول ابن اجلزري " :إن االعتماد يف نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور ال على حفظ
املصاحف والكتب" (َّ )2
وعد -رمحه اهلل -هذه الوسيلة أشرف خصيصة من اهلل تعاىل هلذه األمة
( .)3ويقول أبو زهرة " :فكان حفظ القرآن يف الصدور مانعاً من حتريفه يف السطور" (.)4
وهذا صحيح ،ويسري يف كل زمان ،فقد بدأ حفظ القرآن يف الصدور أوالً ،وصحبه أمر النيب
 بكتابته من خالل كتَّاب الوحي الذين كان يأمرهم بكتابة ما ينـزل أوال بأول ،وعندما دعت
األول أيب بكر الصديق  أمر زيد بن ثابت  أن يعتمد يف كتابة
احلاجة إىل مجعه زمن اخلليفة َّ
املصحف على شاهدين ،أحدمها حافظا واآلخر كاتبا آليات أو سور من القرآن باإلضافة إىل حفظ
زيد  نفسه للقرآن .فإذن كتابة املصحف كانت تعتمد يف احلقيقة على ثالثة شهود ،شاهدين
من احلفظة للقرآن ،وشاهد من املصحف املكتوب ( )5مث كتب املصحف للمرة الثالثة يف زمن عثمان
.

( ) 1لالستزادة يف مسألة مراحل مجع القرآن الثالثة ،والشبه اليت أثريت حوهلا واإلجابة عنها؛ كتاب :أبو شهبة،
حممد بن حممد ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1412 ،هـ).
( )2ابن اجلزري ،النشر ،ج ،1ص.6
( )3املصدر السابق نفسه.
( )4أبو زهرة ،زهرة التفاسري ،ج ،8ص.4065
( )5لالستزادة يف موضوع اجلمع الثاين للقرآن يراجع :أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،ص.245-241
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اخلامتة:
لخص نتائج البحث يف خامتته -نسأل اهلل تعاىل حسنها -باآليت:
وبعد ،فنُ ِّ
 معاين ِّ(الذكر) وصيغه يف القرآن الكرمي كثرية ثريَّة تقوي استعماله يف اآلية أكثر من غريه من
أمساء القرآن الكرمي.
 -اللفظ املناسب واألقوى لسياق اآلية املعيَّنة للدراسة :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

يوضح اإلعجاز البياين فيها هو اسمِّ :
(الذكر) .وهذا يسوقنا لفهم قوله
ﲍ ﱠ الذي ِّ

تعاىل :ﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ [القمر .]17 :وهو ما يناسب
كلمة( :حلافظون) الدَّالة على حفظ القرآن الكرمي.
دعم حفظه يف
القراء أوالً مث َّ
 من حكمة اهلل تعاىل أن جعل أساس حفظ القرآن الكرمي يف صدور َّالسطور مكتوباً ليكون السبب الثاين حلفظه ،لذا مسَّاه يف مواضع كثرية :الكتاب ،ومنه قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [البقرة.]2 – 1 :
 لو حفظ القرآن الكرمي يف السطور فقط؛ لضاع كما ضاعت الكتب السماوية السابقةوحرف كما ُحِّرفت! ولكنها عناية اهلل تعاىل الفريدة بكتابه العزيز.
ِّ
توصيات البحث:
الدراسة ضرورة النظر يف أمساء القرآن الكرمي-ال سيما املشهور منها؛
تبني من خالل هذه ِّ
َّ
كالقرآن والكتاب والفرقان -ودراسة كل اسم دراسة بيانية منفردة إلظهار االعجاز البياين يف
استعمال هذا االسم من خالل جمموع اآليات القرآنية اليت ذُكر فيها .وهو ما أوصي به إخواين
الباحثني وطلبة العلم ،وكذا يف مسائل اإلعجاز البياين ألمساء القرن الكرمي موضوعات كثرية تصلح
أن تكون رسائل علمية ملرحليت املاجستري والدكتوراه ،واهلل املوفق.
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املصادر واملراجع
ابــن اجلــزري ،مشــس الــدين أبــو اخلــري حممــد بــن حممــد ،النشــر يف الق ـراءات العشــر ،حتقيــق :علــي حممــد
الضباع( ،د .ط ،مصر :املطبعة التجارية الكربى ،د .ت).
ابــن اجلــوزي ،أبــو الفــرج مجــال الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي ،زاد املســري( ،بــريوت ط :1دار ابــن حــزم؛
املكتب اإلسالمي2015 ،م).
ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي أبــو الفضــل العســقالين ،فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،رتَّبــه :حممــد
فؤاد عبد الباقي( ،د .ط ،بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،د .ط ،تونس :دار سحنون ،د .ت).
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب ،احملــرر الــوجيز ،حتقيــق :هــاين احلــاج( ،د .ط ،القــاهرة :دار التوفيقيــة
للرتاث2001 ،م).
ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب ،احملــرر الــوجيز ،حتقيــق :هــاين احلــاج( ،د .ط ،القــاهرة :دار التوفيقيــة
للرتاث2001 ،م).
ابن فارس ،أمحد بن فـارس بـن زكريـا ،مقـاييس اللغـة ،مراجعـة :أنـس حممـد الشـامي( ،د .ط ،القـاهرة:
دار احلديث2008 ،م).
ابن فارس ،أمحد بن فـارس بـن زكريـا ،مقـاييس اللغـة ،مراجعـة :أنـس حممـد الشـامي( ،د .ط ،القـاهرة:
دار احلديث2008 ،م.
ابن كثري ،إمساعيل القرشي ،تفسري القرآن العظيم( ،ط ،2بريوت :دار املعرفة1987 ،م).
ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :ياسر أبو شادي؛ جمدي السيد( ،د .ط ،القاهرة :دار التوفيقية ،د .ت).
أب ــو حي ــان ،حمم ــد ب ــن يوس ــف ،البح ــر احمل ــيط ،حتقي ــق :ع ــادل عب ــد املوج ــود؛ عل ــي مع ــوض( ،ط،3
بريوت :دار الكتب العلمية2010 ،م).
أبــو داود ،ســليمان بــن األشــعث ،ســنن أيب داود ،مراجعــة :صــاحل بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ( ،ط،1
الرياض :دار السالم1999 ،م).
أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفاسري( ،د .ط ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د ،ت).
أبو شهبة ،حممد بن حممد ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي( ،ط ،1القاهرة :مكتبة السنة1412 ،هـ).
األلبــاين ،حممــد ناصــر الــدين ،صــحيح وضــعيف ابــن ماجــة ،برنــامج منظومــة التحقيقــات احلديثيــة -
اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.
اآللوســي ،أيب الفض ــل ش ــهاب ال ــدين حمم ــود ،روح املع ــاين يف تفس ــري الق ــرآن العظ ــيم والس ــبع املث ــاين،
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حتقيق :سيد عمران( ،د .ط ،القاهرة :دار احلديث2005 ،م).
البخـ ـ ــاري ،أيب عبـ ـ ــد اهلل حممـ ـ ــد بـ ـ ــن إمساعيـ ـ ــل ،صـ ـ ــحيح البخـ ـ ــاري( ،ط ،2الريـ ـ ــاض :دار السـ ـ ــالم،
1999م).
البغوي ،أبو حممد احلسني بـن مسـعود ،معـامل التنزيـل يف تفسـري القـرآن ،حققـه وخـرج أحاديثـه :حممـد عبـد اهلل
النمــر  -عثمــان مجعــة ضــمريية  -ســليمان مســلم احلــرش( ،ط ،4دار طيبــة للنشــر والتوزيــع 1417 ،ه ـ
  1997م.البالغة العربية ،عبد الرمحن بن حسن َحبَـنَّ َكـة امليـداين الدمشـقي( ،ط ،1بـريوت :دار القلـم ،دمشـق،
الدار الشامية 1416 ،هـ  1996 -م).
البيضــاوي ،ناصــر الــدين أيب ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر ،أن ـوار التنـ ـزيل وأس ـرار التأويــل ،حتقيــق :جمــدي
السيد؛ ياسر أبو شادي( ،د .ط ،القاهرة :املكتبة الوفيقية ،د .ت).
اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرمحن ،دالئـل اإلعجـاز ،حتقيـق :حممـود حممـد شـاكر( ،ط،3
القاهرة ،مطبعة املدين؛ جدة :دار املدين1413 ،هـ 1992 -م).
اجلرجــاين ،عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن ،درج الــدرر يف تفســري اآلي والســور ،حتقيــق :وليــد بــن أمحــد
احلسني( ،ط ،1لندن :جملة احلكمة2008 ،م).
جلغ ــوم ،عب ــد اهلل إبـ ـراهيم ،املعج ــم املفه ــرس الش ــامل أللف ــاظ الق ــرآن الك ــرمي( ،ط ،1الري ــاض :مرك ــز
تفسري للدراسات القرآنية2015 ،م).
اجليوســي ،عبــد اهلل ،كشــاف الدراســات القرآنيــة( :الرســائل اجلامعيــة يف الدراســات القرآنيــة)( ،ط ،1
دمشق :دار الغوثاين للدراسات القرآنية2007 ،م).
احلريب ،د .حسني بن علي ،قواعد الرتجيح عند املفسرين( ،ط ،1الرياض :دار القلم1417 ،هـ)
احلس ــيين ،حي ــىي ب ــن مح ــزة ،الط ـراز ألسـ ـرار البالغ ــة وعل ــوم حق ــائق اإلعج ــاز( ،ط ،1ب ــريوت :املكتب ــة
العنصرية 1423 ،هـ).
اخلالدي ،صالح ،البيان يف إعجاز القرآن( ،د .ط ،عمان :دار عمار2014 ،م).
دراز ،حمم ــد ب ــن عب ــد اهلل ،النب ــأ العظ ــيم :نظ ـ ـرات جدي ــدة يف الق ـ ـرآن الك ـ ـرمي( ،د .ط ،ب ــريوت :دار القل ــم،
2005م).
ال ــذهيب ،مش ــس ال ــدين أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ،س ــري أع ــالم الن ــبالء ،حتقي ــق :جمموع ــة بإشـ ـراف :ش ــعيب
األرناؤوط( ،ط ،3مؤسسة الرسالة1405 ،هـ).
ذيل طبقات احلفاظ للذهيب ،حتقيق :زكريا عمريات( ،ط ،دار الكتب العلمية ،د .ت).
- 96 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح( ،د .ط ،بريوت :دار القلم ،د .ت).
الرازي ،حممد فخر الدين ،التفسري الكبري( ،ط ،1بريوت :دار الفكر2005 ،م).
الزركشـي ،بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهلل ،حتقيـق :حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ،الربهـان يف علـوم القـرآن،
(د .ط ،الرياض :دار عامل الكتب2003 ،م).
الزركلي ،خري الدين حممود ،األعالم( ،ط ،15بريوت :دار املاليني2002 ،م)
الـ ـزين ،مس ــيح ع ــاطف ،معج ــم تفس ــري مف ــردات ألف ــاظ الق ــرآن الك ــرمي( ،ط ،5الق ــاهرة :دار الكت ــاب
املصري؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين2007 ،م)
السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،اعتىن بـه حتقيقـا ومقابلـة:
عبد الرمحن اللوحق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة2002 ،م).
سلسلة علماء ومفكرون عرفتهم ،حممد اجملذوب ،اجلزء الثالث( ،ط ،4الرياض :دار الشواف).
السيوطي ،أبو الفضل جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القـرآن( ،ط ،1حتقيـق :مركـز الدراسـات القرآنيـة
مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة املنورة1426 ،هـ).
الشــنقيطي ،حممــد األمــني ،أض ـواء البي ــان يف إيضــاح القــرآن بــالقرآن ،اعت ــىن بــه وخ ــرج أحاديثــه :أب ــو
حفـ ــص عمـ ــر املكـ ــاوي ،أبـ ــو عثمـ ــان حممـ ــد بـ ــن رمضـ ــان( ،د .ط ،القـ ــاهرة :املكتبـ ــة التوفيقيـ ــة،
2011م).
الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير( ،ط ،2الرياض :مكتبة دار األخيار1424 ،هـ).
شــيخ زاده ،حممــد بــن مصــلح الــدين ،حاشــية حمــي الــدين شــيخ زاده علــى تفســري القاضــي البيضــاوي،
ضبطه وصححه :حممد الشاهني( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1999 ،م).
الصاوي ،أمحد بن أمحد ،حاشية الصـاوي علـى تفسـري اجلاللـني ،حتقيـق :عبـد اهلل املنشـاوي( ،د .ط،
القاهرة :دار احلديث2011 ،م).
الطــربي ،حممــد بــن جريــر ،جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،حتقيــق :أمحــد شــاكر( ،ط ،1بــريوت:
مؤسسة الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م).
الطربي ،حممد بن جرير ،جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ،خـرج أحاديثـه وعلـق عليـه :إسـالم عبـد
احلميد( ،د .ط ،القاهرة :دار احلديث2010 ،م).
عبد الباقي ،حممد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي( ،د .ط ،القاهرة :دار احلديث)
العسكري ،أيب هالل ،الوجوه والنظائر ،حتقيق :حممـد عثمـان( ،ط ،1القـاهرة :مكتبـة الثقافـة الدينيـة،
2007م)،
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الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط( ،د .ط ،بريوت :دار األرقم ،د .ت).
الق ــرطيب ،أيب عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن أمح ــد ،اجل ــامع ألحك ــام الق ــرآن ،حتقي ــق :أمح ــد ال ــربدوين وإب ـ ـراهيم
أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ  1964 -م.
القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،اجلـامع ألحكـام القـرآن ،حققـه وخـرج أحاديثـه :عمـاد البـارودي
خريي سعيد( ،ط ،10القاهرة :املكتبة التوفيقية2012 ،م).
القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،ط ،23بريوت :مؤسسة الرسالة1998 ،م).
كحالــة ،عمــر بــن رضــا ،معجــم امل ـؤلفني( ،د .ط ،بــريوت :مكتبــة املثــىن؛ بــريوت :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب ،د .ن).
كمال ،خمتار شاكر ،االقرتان يف آيات القرآن( ،ط ،1عمان :دار الفاروق1434 ،هـ 2013 -م).
جملة الفكر اإلسالمي( ،د .ط ،لبنان :بريوت1392 ،هـ)
جممــع اللغــة العربيــة ،املعجــم الوســيط ،قــام بإخراجــه :إب ـراهيم مصــطفى ومجاعــة( ،د .ط ،القــاهرة :دار
الدعوة ،د .ت).
مسلم ،أيب احلسني مسلم ابن احلجاج ،صحيح مسلم( ،ط ،1الرياض :دار السالم1998 ،م).
املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين ،إعداد :أعضاء ملتقى أهل احلديث
www. ahlalhadeeth. com

املنج ــد ،حمم ــد ن ــور ال ــدين ،الـ ـرتادف يف الق ــرآن الك ــرمي ب ــني النظري ــة والتطبي ــق( ،د .ط ،دمش ــق :دار
الفكر1997 ،م).
احلرة
موقع ويكيبيديا املوسوعة َّ

https: //ar. wikipedia. org

ميديا للربجميات( ،د .ط ،مصر :شركة ميديا بروتكت للربجميات ،االصدار األول ،د .ت).
النحاس ،أبو جعفر حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن( ،ط ،6عامل الكتب1409 ،هـ 1988-م).
نزهــة األعــني الن ـواظر يف علــم الوجــوه والنظــائر ،مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن اجلــوزي ،حتقيــق:
حممد عبد الكرمي كاظم الراضي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1404 ،هـ 1984 -م).
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التزيني يف القرآن الكريم
دراسة موضوعية
)The word (Beauty in the Noble Quran
A Subjective Study

إعداد:
د .علي بن محيد بن مسلم السناني
األستاذ املشارك بقسم التفسري بكلية القرآن الكرمي باجلاعةة اإسماعية

التزيين في القرآن الكريم  -دراسة موضوعية ،د .علي بن حميد بن مسلم السناني

املستخلص
احلمد هلل وكفى  ،والصىما والسىماع ىلى رسىالت ا تىى ،وىلى حىه ت وعىق اىتفى  ،وبةىد :فىنن
عق أنفع عا ينتفع بت املرء يف دينت ودنياه االشىتاا بكتىاا اهلل ،فىنن اهلل عةلىت ي يانىا لكىء شىنء وعىق
عااضيع هذا الكتاا :عاضاع التزيني يف القرآن الةظيم ،وحبى هىذا املاضىاع بي ىري ةصىيلة ال اةى
الةلميىىة وصاحىىة املت صصىىني ،وبيىىان ةقيقىىة أن عىىق عكايىىد الشىىيملان ي ىزيني املةاحىىن والق ىىا للنىىا
نكاية هبم ،فااع هم أن حيذروا.
وكذلك الاىاف ىل ةكمة اهلل يةىا يف يىزيني الكفىر واملةاحىن ألهلهىا ،وإبىرا هىذه احلكمىة
ليس ىىلماا مل ىىا ىض ىىاه اهلل ب ىىما عةارض ىىة ،وع ىىنهل ال ه ى ى ىىرت آي ىىا التى ىزيني ووض ىىةها م ىىث ع اةى ى
وعملالب عناس ة ،وعق مث مجع عاد ال ه عق صما االستقراء والتت ع ،وىد يضىمق امل هى األو :
الت ى ىزيني يف القى ىىرآن عنسى ىىابا إ اهلل يةى ىىا  ،ويضى ىىمق امل ه ى ى ال ى ىىاي :الت ى ىزيني يف القى ىىرآن عنسى ىىابا إ
الشيملان ومتت عملالب ،مث امل ه ال ال  :داللىة القىرآن ىلى يىزيني الكفىر للكىافريق ،وأصىريا اااةىة:
ويتضمق أهم نتا ل ال ه .
واحلمد هلل را الةاملني.
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Abstract
Praise be to Allah and His Peace and Blessings be upon his Chosen
Messenger ،his companions and those who follow him.
The most beneficial for man in this world and the hereafter is to engage
himself in studying the book of Allah, for Allah made it a clarification for all
things ،and one of the subjects of this great book is: “The Subject of
Beautification in the Noble Quran”.
Researching this kind of topic enriches the researcher and the specialists in
the field of Quran science and shows the fact that one of the devil's tricks is to
beautify sins and shameful deeds for people as a means of subduing them ،
therefore ،they should be wary of Shaytan tricks.
It is also serves as a way of understanding the wisdom of Allah in
beautifying disbelief and sins to its people ،and to highlight this wisdom for
people in order to surrender to Allah’s inevitable decree without opposition ،and
to also serves as a response to the opposing sects to the tenets of the people of
Sunnah ،those who rejected clear rules of Quran ،and expose their incoherent
explanations.
The methodology of this research is based on presenting the verses on
beautification ،and spread them under topics and sub-topics ،and then compiling
the research materials through induction and exploration.
This research comprised of five topics and a conclusion.
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املقدمة
احلمىىد هلل را الةىىاملني ،عالىىك يىىاع الىىديق ،وأشىىهد أن ال إلىىت اهلل امللىىك احلى امل ىىني إلىىت األولىىني
واآلصريق ،املّزيق بفضلت اإميان للمؤعنني ،الكفىر بةدلىت للكىافريق؛ يفةىء عىا يشىاء وحيكىم عىا يريىد ،ال
عةقب حلكمت ها القاي املتني ،والصما والسماع ىل إعىاع املرسىلني وة ىة اهلل ىلى الةىاملني ،وىلى
آلت وأحهابت الار املياعني ،وىل عق سار ىل هن هم واىتف أثرهم إ ياع الديق ،وبةد:
ف ىىنن ىل ىىم التفس ىىري ع ىىق ص ىىري الةل ىىاع ىا ىىة ،وش ىىرف الةل ىىم ع ىىق ش ىىرف املةل ىىاع ،وال ش ىىك أن
االشتاا بكتاا اهلل يةا ويفسريه وبيانت شرف ىظيم ،وعانم عسيم؛ ملق هيأ اهلل لىت أسى ابت ،ور ىىت
اإصىماص يف ل ىىت ،ذلىىك أن نىىار الىىاةن يضىىنء لألعىىة ريقهىىا ويةىىام اىىا عشىىاكلها ،وميهىىد لكمااىىا
يف الةاعىىء واآلعىىء؛ لىىذلك فىىنن صىىري النىىا عىىق عةىىء القىىرآن ىت وغايىىة عملل ىىت ،ىىىا حىىل اهلل ىليىىت
()1

وس ىىلم «ص ىىريكم ع ىىق يةل ىىم الق ىىرآن وىلم ىىت»  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [يىىان  ،]57 :وهىىذا الشىىفاء لىىق يتهصىىء إال مل ىق

الت ى ى ىىزع بش ى ى ىىر ت ،وه ى ى ىىا الت ى ى ىىدبر ،ى ى ى ىىا ية ى ى ىىا  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭼ [ص ،]29 :وإن املتأعء يف كتاا اهلل يةا جيد أن عق املااضيع اليت دار ك ريا يف القىرآن
الكىىرمي احلىىدي ىىىق التىزيني ،فقىىد ىىىرت الكتىىاا امل ىىارك اىىذا املاضىىاع ،عىىق عاانىىب عتةىىدد  ،و وايىىا
خمتلفة ،وعق ذلك بيىان ةكمىة اهلل يةىا يف يىزيني األىمىا السىياة للةىاعلني ،عىع التةىرت للك ىري عىق
عكا ىد الشىيملان ويزيينىت املةاحىىن وا رعىا للةاحىني ،باىرت الاىيةىىة باإنسىان ،فقىد أىسىم الشىىيملان

املريىىد لربىىت أنىىت سيسىىة عاهىىدا ،يف الت ىزيني ل ىىم آدع ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [احل ر ،]٣9 :وعق هنا أة ث أن أىرت ملاضىاع :التززيين فزي القزرآن
الكريم ،من خالل دراسة موضوعية ،وىد عةلث هذا ال هى بةنىاان :التززيين فزي القزرآن الكزريم
 /دراسة موضوعية .راعيا عق اهلل يةا التافي والسداد واإىانة.
أهمية املوضوع وسبب اختياره
وىد رغ ث أن أيناو هذا املاضاع جلملة عق األس اا عنها:
 -1أن هىذا املاضىاع أةىد املااضىيع الىىيت ىىرت اىا القىرآن الكىرمي ،ففقهىىت والاىىاف عىع عسىا لت ىىا

) (1أصرع ىىت ال ى ىىاري عى ىىق ةى ىىدي ى م ىىان رضى ىىن اهلل ىنى ىىت بى ىىاا ص ىىريكم عى ىىق يةلى ىىم القى ىىرآن وىلمى ىىت  192/6ح
(.)5027
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يزيد يف احلصيلة الةلمية لل اة ني وصاحة يف الت صص.
 -2بيىىان ةكمىىة اهلل يةىىا يف ي ىزيني الكفىىر واملةاحىىن ألهله ىىا ،فلىىم ل ى شىىياا أو يىىأعر بىىت ى ىىا
فس هانت ال يُسأ ىما يفةء وهم يُسألان.
 -٣التن يىىت إ أن عىىق عكا ىىد الشىىيملان لنينسىىان مسىىني الكفىىر واملةاحىىن لىىت ،وذلىىك بتمنيىىت بسىىةة
الرمحىىة وإنسىىاءه الةقابىىة ،فةلى الةاىىىء إدراك هىىذه احلقيقىىة واألصىىذ بأسى اا التهىىر لين ىىا عىىق
عكا د ىدوه الشيملان بنذن اهلل يةا .
 -4إب ىرا عىىا ذكىىره الةلمىىاء عىىق رد ىلمىىن عقنىىع ىل ى املةارضىىني حلكمىىة اهلل يةىىا يف ي ىزيني الكفىىر
واملةاحن ألهلها ،مبا ةسنتت الةقا أو ى هتت.
 -5الاىاف ىل بةض أسرار األسلاا القرآي املة ز يف ىرت التزيني بني ذكر الفاىء حرحيا وإهباعت.
الدراسات السابقة:
مل أعد ةسب ا ماىن عق يةىرت اىذا املاضىاع كدراسىة حب يىة عت صصىة ،وإمنىا هنىاك عزيىا عىق
املاضىىاع عملروةىىة ىىىك الش ى كة الةنك اييىىة ،ولكنهىىا ى ىىار ىىىق ينىىاو عاانىىب عىىق املاضىىاع بشىىكء خمتصىىر،
يستأن هبا وال يةتمد بالكلية ىليها .سا ما املا التافي وأن يلهمم الصااا يف القا والةمء.
خطة البحث:
عةلث ال ه يف :عقدعة ،وةهيد ،وثماثة ع اة  ،وصاةة.
المقدمة :ويتضمق أ ية املاضاع وس ب اصتياره .واإشار إ الدراسا السابقة.
التمهيد :ويتضمق :بيان عةىن التزيني ،والتزيني يف القرآن الكرمي.
المبحث األول :التزيني يف القرآن عضافا إ اهلل يةا  ،ومتت عملالب.
اململلب األو  :عةىن يزيني األىما عق اهلل يةا .
اململلب ال اي :ةكمة اهلل يةا يف يزيني األىما للةاعلني.
اململلب ال ال  :اهلل يةا ها املزيق ىل احلقيقة لكء ىمء.
اململلب الرابع :بيان عا مجع بت الةلماء بني جمنء التزيني عضافا إ اهلل ،وعضافا للشيملان.
المبحث الثاني :احلكمة عق إهباع فاىء يزيني األىما السياة :وفيت عملالب:
اململلب األو  :التأدا عع اهلل يةا يف ىدع نس ة ىمء الساء إليت.
اململلب ال اي :احلكمة عق إهباع املزيق للنا .
ُ
اململلب ال ال  :مناذج عق اآليا الاارد يف يزيني الةقابة واالستدراج.
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المبحث الثالث :التزيني يف القرآن الكرمي عضافا للشيملان ،ومتت عملل ان.
اململلب األو  :عا عاء عق التزيني عضافا للشيملان.
اململلب ال اي :عا عاء عق التزيني عضافا إ غري الشيملان.
المبحث الرابع :داللة القرآن الكرمي ىل يزيني الكفر للكافريق ،ومتت عملالب.
اململلب األو  :النزاع بني أهء السنة وخمالفيهم يف نس ة يزيني الكفر هلل يةا .
اململلىب ال ىاي :االةت ىىاج ىلى امل ىالفني ألهىىء السىنة عىىق املةتزلىة والقدريىة ب يىىان احلكمىة عىىق
يزيني اإىما .

اململلب ال ال  :ىا املةتزلة يف عةىن ﭽﯚ ﯛﯜﯝﯞﭼ [األنةاع ]108 :والرد ىليهم.
المبحث الخامس :التزيني عنة عق اهلل يةا ىل ى اده ،ومتت عملل ان:
اململلب األو  :فضء اهلل يةا ىل ى اده يف يزيني اإميان يف ىلاهبم.
اململلب ال اي :فضء اهلل يةا ىل ى اده يف يزيني السماء باملصابي .
الخاتمة :ويتضمق :أهم نتا ل ال ه .

منهج كتابة البحث:
 -1مجىىع واسىىتقراء املىىاد الةلميىىة للماضىىاع ،وهىىن ى ىىار ىىىق مجىىع اآليىىا الىىيت ذكىىر فيهىىا الت ىزيني،
وعق مث مليء هذه اآليا ووضع ىناويق عناس ة اا خبط عااير ،عع عراىا اآليت:
 -2مجع صماحة ملا ورد ىق املفسريق ةا عسا ء املاضاع كما ىُرت يف اآليا  ،عىع السىري عىع
املفسريق دون التاسع يف املاضاع عق الناةية الةقدية إال حبدود احلاعة جتن ا للتملايء املمء.
 -٣االىتناء بتةريف املفرد القرآنية عق صىما الرعىاع لكتىب اللاىة والاريىب ،وذكىر عىا يىدىا إليىت
احلاعة عق عسا ء اآلية باصتصار.
 -4كتابة اآليا القرآنية بالرسم الة ماي بني ىاسني عزهريق ،عع ىزوها إ سارها بذكر رىىم اآليىة واسىم
السار  ،عع السري وف يرييب السار واآليا يف املصهف الشريف ،وذلك يف املنت بني ىاسني.
 -5التاثي الةلمن عق صما الرعاع إ كتب التفسري ،ونقء كماع املفسريق عق كت هم ،عىع الككيىز ىلى
عا ق الشاهد عق اآلية الكرمية ،دون التةرت لسا ر أعزا ها ،عشريا إ عا نقلتت عتصرفا يف نقلت.
 -6ختريل األةادي واآلثىار عىق صىما الرعىاع إ كتىب السىنة املةتىك  ،فمىا كىان يف الصىهيهني
أو يف أةد ا؛ صرعتت عنهما ،وعا مل يكق فيهما؛ فننم أذكر كماع النقاد املةتكيق ةىا يلىك
األةادي حهة وضةفا.
 -7التةريف مبا حيتاج إ يةريف عق األلفاظ ،وغري ذلك.
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 -8يذييء ال ه بفهار ىلمية يقرا حمتااه.
وعا يافيقن إال باهلل ىليت ياكلث وإليت أنيب.
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التمهيد

معنى التزيين:
حىىهي ’ ،يىَ ُىد َ َىلَى ُة ءسىىق الشى ءىنء
ىىىا يف عقىىايي اللاىىةَ ( :يىَ َىق) الىىزاءُ َوالءيَىىاءُ َوالنَىىا ُن أ ء
َحىىء َ
()٣
)(2
ىث الشى ءىنءَ يَى ءزيينىىاَ :ةسىىنتت( ،)1وهىىا أةىىد عظىىاهر عكا ىىد الشىىيملان لنينسىىان
َوَءمسىىينت ،يىُ َقىىا ُ َيىءنى ُ
نكاية بت ىا ابق القيِّم رمخىت اهلل يةىا  :فىال ماء عركىب عىق يىزيني الشىيملان وعهىء الىنف  ،فننىت يىزيق
اا السياا ويُريها أهنا يف حىار املنىافع واللىذا والملي ىا ويافلهىا ىىق عملالةتهىا ملضىر ا ،فَىتَالّىد عىق
بني هذا التزيني وهذا اإغفا واإنساء اىا إراد وشىها  ،مث ميىدها بىأنااع التىزيني فىما يىزا يَق َىاى ةى
يصري ىزعا عا عا يقكن بت الفةء ،كمىا يىق لألبىايق األكىء عىق الشى ر وأغفلهمىا ىىق عملالةىة عضىر

املةصىىية؛ ف ىىالتزيني هىىا س ى ب إي ىىار ااىىري والش ىىر كمىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ [األنةىىاع ،]4٣ :وةقيقىىة األعىىر أن الت ىزيني إمنىىا ياىىك بىىت اجلاهىىء ألنىىت يل ى
والضار املؤذي حار احل والنافع املما م فأحء ال ماء كلت عق اجلهء وىدع الةلم (.)4

لىىت ال ا ىىء

) (1انظىىر عقىىايي اللاىىة ( يىىق)  41/٣نظىىر اللسىىان  ،٣95/11والصىىهاح 1748/5وىىىا الراغىىب :التىزيني هىىا:
التهسني ،كما يف يفسريه  ،4٣6/1باا (.)212
االى
) (2ىا اللاايان( :ك .ي .د) كاد لت كيدا ،أراده بت ،عق (الكيد) ،وها إ َر َاد عضر الءاَ ءري ُص ءفيَةَ ،وُه َىا عىق ء
ىاد يَكيىىدَ ،كءيىىدا،
ء
احليلَىىة السىىياَة ،أو يىىدبري فةىىء السىىاء ،أو التىىدبري ب ا ىىء ،ويف عة ىم اللاىىة الةربيىىة املةاحىىر  :كى َ
فها كا د ،واملفةا َعكيد ،يأ ملةان:
وصدىىىت واةتىىا ىليىىت ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [الملىىار  ،]15 :وىىىا يةىىا
 - 1ع َكىىر بىىت َ

يف النسىىاء – ﭽ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﭼ [ياس ىىف -]28 :وى ىىا ية ىىا ى ىىق فرى ىىان ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [ ىىت :]60 :مج ىىع
الشر إ فاىلت ،ىاعلت بامل ء.
سهريت ،ويقا  :رد َ
وشره ،أىاد ّ
كيده يف حنره :ىابلت مب ء أذاه ّ
بسىىاء ﱧﭐﳈﳉﳊﱦ[األن يىىاء .]57 :واملقصىىاد :عىىا ىصىىده الشىىيملان
 - 2ةاربىىت ،أر َادهُ ُ
وأراده باإنسان عق أفةا وناايا سياة ،ةقدا وةسدا.
) (٣يةريف الشيملان لاة :لفظ الشيّملان عشت عق :شملق؛ أي :بىَ ُة َد ىق رمحة اهلل يةا  ،أو ىق احل  ،أو شاط؛
أي :اةى ىىك  ،وكى ىىما املةنيى ىىني اللاى ىىايني عقصى ىىادان ،ينظى ىىر :لسى ىىان الةى ىىرا( :شى ىىملق) ،)81/8( :و(ش ى ىىيط):
( ،)176/8فاألو باىت ار الس ب واملقدعة ،وال اي باىت ار النتي ة والةاى ةّ ،أعا إبليس فها عصىملل يشىري
ذريّىة آدع
فكء ّ
اجلق و ّ
الشيا ني هن عىق ذريّىة إبلىي ؛ كمىا يقىا  :إ ّن ك ّىء ال شىر هىم عىق ّ
إ ىيم ّ
الشيا نيّ ،
السماع ،ولفظ :إبلي عشت عق :أبل أي :يىا وم ّىري وسىكث النقملىاع احل ّ ىة ىنىت ،لسىان الةىرا:
ىليت ّ
(بل ).)141 -140/2( :
) (4انظره خمتصر عق شفاء الةليء البق القيم .171/1
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التزيين في القرآن الكريم:
دار فةىىء الت ىزيني يف القىىرآن ك ىريا ،وعىىق صىىما يأعىىء اآليىىا الىىيت ورد فيهىىا الت ىزيني فىىنن غال ىىت
يىزيني ىقابىىة واسىىتدراج ،وهىىا عىىا ميكىىق أن أ يىىت :التىزيني السىىل أو يىزيني النقمىىة ،أي يىزيني األىمىىا
غىىري احلسىىنة ألحىىهاهبا ،أعىىا التىزيني اإجيىىا أو يىزيني املنىىة ،وهىىا التىزيني الىىذي ميىىنت اهلل يةىىا بىىت ىلى
ى اده املؤعنني فنن ىرت القرآن لت أىء ،كما سأذكره يف آصر ال ه بنذن اهلل.
وقد عرض القرآن للتزيين على النحو التالي:
عق صما استقراء آيا القرآن الكرمي فقد ورد التزيني يف كتاا اهلل يةا  )27( :عر  ،كما يلن:

جاء مضافا إلى اهلل تعالى بصيغة المبنزي للمعلزوم عىريني ،وهىا ىالىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [األنةىىاع ،]108 :وىالىىت :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [النمء.)1(]4 :

وورد بصززيغة البنززاء للمج ززول  )11مززر  ،وهىىا كمىىا سىىيأيت بيانىىت أنىىت عىىق فةىىء اهلل يةىىا ،

ولكنىىت أُهبىىم حلكمىىة ،وعىىق األع لىىة :ىالىىت يةىىا  : :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ال قر .)2( ]212 :

ﭧﭨﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﭼ [آ ىمران ،]14 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [األنةاع:

 ،]122ﭧ ﭨ ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [التابة:

 ،]٣7ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [يان  ،]12 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ [الرىد ،]٣٣ :ﭧﭨ

ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [فا ر ،]8 :ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
) (1وهىىذا عاىىاير ملىىا درج ىليىىت األسىىلاا القىىرآي ،فىىنن الاالىىب أن اهلل يةىىا ال ينسىىب لنفسىىت باسىىم الفاىىىء إال عىىا
كان ةسنا كما سيأيت.
) (2وسيأيت بيان ذلك عع األع لة عفصما يف امل ه ال اي بنذن اهلل.
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ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [غافر ،]٣7 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﭼ [حممد ،]14 :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الفت .]12 :

وجززاء الت ززيين فززي القززرآن مضززافا للشززينان الززرجيم باسززم العاع ز  )5م زرا ىل ى س ى يء
ااك والتهديد:
ﭧﭨﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﭼ [األنفا .]48

وعل ز ززى ج ز ززة الت دي ز ززد ىال ى ىىت ﭨ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﭼ [احل ر.]٣9 :

وممززا جززاء مضززافا للشززينان قول ز  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [النه ى ىىء ،]6٣ :وىال ى ىىت :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [النم ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىء،]24 :

وىال ى ى ى ى ىىت ية ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [الةنك ا .]٣8 :

وعىىاء ىلى عهىىة االعتنىىان عنىىت يةىىا ىلى ى ىىاده بننىىت يةىىا ة ىىب اإميىىان للمىىؤعنني و ينىىت يف
ىلىىاهبم عىىر واةىىده ،وىل ى عهىىة االعتنىىان ىل ى الة ىىاد بت ىزيني السىىماء اىىم باملصىىابي ( )5ع ىرا كمىىا
سأىرت لت يف امل ه اااع بنذن اهلل.
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املبحث األول :التزيني يف القرآن الكريم مضافاً إىل اهلل تعاىل ،وحتته مطالب:
املطلب األول :معنى التزيني من اهلل تعاىل
فكمىىا أشىىر يف التمهيىىد فقىىد عىىاء التىزيني يف القىىرآن الكىىرمي يىىار عضىىافا إ اهلل يةىىا  ،كمىىا

يف ىالت يةا ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [األنةاع:
 ،]108ويار عضافا إ الشيملان كما عر يف اآليا السابقة.
وقززد اقتضززل الحكمززة اإلل يززة أن اهلل يةىىا ىىىد يّىىق لكىىء ىاعىىء ىملىىت؛ فقىىد يىىق يةىىا

للم ىىؤعنني اإمي ىىان والةم ىىء الص ىىاا فض ىىما كم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [احل را  ،]7 :ويف املقابء فننت

يةا

يق الكفر للكافريق ىدال عنت يةا  ،كما ىا يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ ،فف ىىن اآلي ىىة ص ىىك ب ىىأن اهلل ية ىىا ُع ىزيق لك ىىء ىاع ىىء ىمل ىىت ىل ى
احلقيقىىة فضىىما وىىىدال ،وكىىذلك فىىنن الشىىيملان ع ىزيق ألىمىىا النىىا مبىىا يةرضىىت وحيسىىنت ،وذلىىك ىىىق
أعر ربت عء وىما.
معنى التزيين من اهلل تعالى:

ىالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،ىىىا ابىىق ىمليىىة – رمحىىت اهلل  -ويىزيني اهلل ىمىىء األعىىم
ها عا لقت و كىت يف النفا عق ا ة لل ري والشر واالي اع لملرىىت ،ويىزيني الشىيملان هىا مبىا يقذفىت
()1
َيَ :وَك َمىىا َيىىق
يف النفىىا عىىق الاساسىىة وصملىرا السىىاء  .وىىىا احلىافظ ابىىق ك ىىري رمحىىت اهلل يةىىا  :أ ء
ك َيىق حبكمتىىت ل ُك ِّىء أُعىة عى َىق
ص َىار اىىاَ ،كى َذل َ
يةىا ألهىء األحىىناع ُةىب أ ء
َحىنَاعه ءم َوالء ُم َه َاعىىا َ َاَىا َواالنءت َ
احلُ ىةُ الءَالاَىةَُ ،و ء
ااَاليَة َىلَ الض َىما َى َملَ ُه ُىم الىذي َكىانُاا فيىتَ ،وللىت ء
ءاأل َُعم ء
يمىا يَ َشىا ُهُ
ءمىةُ التاعىةُ ف َ
احلك َ
َوَ ءتَ ُارهُ(.)2
وى ىىا الس ىىمرىندي يف حب ىىر الةل ىىاع :عةن ىىاه أن اهلل ية ىىا ي ىىق ا ىىم ،ألن ىىت صلى ى ف ىىيهم األش ىىياء
الة ي ىىة ،فنظىىر إليهىىا الىىذيق كفىىروا فىىاغكوا هبىىا( ،)٣وسىىيأيت للمسىىألة عزيىىد بيىىان يف الىىرد ىلى ش ى ة نفىىا
يزيني الكفر للكافريق بنذن اهلل.
) (1ا رر الاعيز البق ىملية .٣٣2/2
) (2انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،٣15 /٣بتصرف.
) (٣حبر الةلاع أل اللي السمرىندي.1٣9/1 :
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املطلب الثاني :حكمة اهلل تعاىل يف تزيني األعمال للعاملني
إن اهلل يةىىا عنىىزه ىىىق الة ى ؛ فمىىا عىىق شىىنء صلقىىت اهلل يةىىا وىىىدره إال حلكمىىة ىظيمىىة ،ىىىد
نةلمها وىد ال نةلمها ،وىد عاء النص الصري يف القرآن الكرمي أنت يةا ىد يىق لكىء ىاعىء ىملىت،

ةسىىنا كىىان أو سىىياا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﭼ [األنةاع ،]108 :واىلم أن عق املهم بيانت أنت وإن كان التىزيني الىاارد يف اآليىة حمىتمما
لةمىاع الةمىىء ،لكنىت هنىىا حممىىا ىلى يىزيني الةقابىىة واالسىتدراج كمىىا يقىىدعث اإشىار إليىىت ،أي يىزيني
األىما غري احلسنة ألحهاهبا.
والحكمة من ذلك واهلل تعالى أعلم:

 -1ىقاب ىىة للة ىىاعلني وجم ىىا ا ا ىىم ىل ى ذن ىىاهبم :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ،ى ىىا يف حب ىىر
الةلىاع :عةنىىاه هكىذا ينىىا ل ُك ِّىء أُعىىة ،يةىم :لكىىء أهىء ديىىق ىملهىم ،يةىىم :ضىمالتهم يف الىىدنيا
ىقاب ىىة ،وجم ىىا ا ا ىىمُ ( ،مث إ َرِّهب ى ءىم َع ى ءىرعةُ ُه ءم) يف اآلص ىىر فَىيُىنَِّى ىاُى ُه ءم مب ىىا ك ىىانُاا يىَ ءة َملُ ىىا َن ية ىىم:
في ا يهم بذلك(.)1
 -2لمابتماء ،ىا ابىق ىىاد يف الل ىاا :إنىت ال ميتنىع أن يكىان اهلل يةىا هىا املىزيق اىم مبىا أ هىره
يف الىىدنيا عىىق الزهىىر والنضىىار والمليىىب واللىىذ  ،وصلى األشىىياء الة ي ىىة واملنىىا ر احلسىىنة ،وإمنىىا
فةىىء ذلىىك ابىىتماء لة ىىاد ؛ وذلىىك أنىىت عةىىء دار الىىدنيا ابىىتماء واعتهانىىا ،وركىىب يف المل ىىاع امليىىء
إ اللىىذا وةىىب الشىىهاا ال ىل ى س ى يء اإجلىىاء والقسىىر الىىذي ال ميكىىق يركىىت ،بىىء ىل ى
س يء الته ب الذي ةيء النف إليت عىع إعكىان .ردهىا ىنىت ،فنظىر االى إ الىدنيا أك ىر عىق
ىدرها فأى هم ةسنها و هر ا و ينتها فأة اها وفتناا هبا(.)2

وىا املاوردي – رمحت اهلل  -ىالت :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ فيت ثماثة أىاويء:
أحدها :كما ينا ام فةء عا أعرناهم بت عق الملاىا كىذلك ينىا ملىق يقىدع عىق املىؤعنني فةىء
عا أعرناهم بت عق الملاىا  ،ىالت احلسق.
والثاني :كذلك ش هنا لكىء أهىء ديىق ىملهىم بالشى ها ابىتماء اىم ةى ىىادهم ااىاى إليهىا
وى ُماا ىق الرشد فيها.
َ
والثالث :كما أوضهنا لكم احل ىل الدالىة ىلى احلى كىذلك أوضىهنا ملىق ىى لكم عىق ة ىل
) (1حبر الةلاع أل اللي السمرىندي .474/1
) (2ل اا التأويء لل ا ن .145/2

- 114 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

احل ع ء عا أوضهنا لكم(.)1

وىىىا ااىىا ن يف ل ىىاا التأويىىء ،وىال ىىت يةىىا  :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﭼ ،يةىىم كمىىا ين ىىا
اىىؤالء املشىىركني ى ىىاد األحىىناع و اىىىة الشىىيملان باحلرعىىان وااىىذالن كىىذلك ينىىا لكىىء أعىىت ىملهىىم عىىق
ااري والشر والملاىة واملةصية ،ويف هىذه اآليىة دليىء ىلى يكىذيب القدريىة واملةتزلىة ةيى ىىالاا ال حيسىق

عى ى ىىق اهلل صل ى ى ى الكفى ى ىىر ويزيين ى ى ىىت .ﭧﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ

[النمىىء ،)2(]4 :ه ىىذه صماحىىة مل ىىا ورد ىىىق املفس ىريق يف عةىىىن ي ىزيني اهلل يةىىا األىم ىىا للةىىاعلني وبي ىىان
احلكمة عق ذلك .وسيأيت لت عزيد بيان بنذن اهلل يةا .

املطلب الثالث :اهلل تعاىل هو املزين على احلقيقة لكل عمل
اىلم أن عق املتقرر ةقا و ا الشك فيىت أن اهلل يةىا صلى الة ىد وصلى فةلىت ةسىنا كىان أو

لي

حبسق ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [الصافا .]96 :

قززال الشززنقيني فززي األضززواء :وىىىد نقىىء القىىر كماعىىا مجىىيما نصىىت :إن اهلل صلى الكىىافر،
وكفىىره فةىىء لىىت وكسىىب ،عىىع أن اهلل صىىال الكفىىر ،وصل ى املىىؤعق ،وإميانىىت فةىىء لىىت وكسىىب ،عىىع أن اهلل
صىىال اإميىىان ،والكىىافر يكفىىر و تىىار الكفىىر بةىىد أن صل ى اهلل إيىىاه ؛ ألن اهلل يةىىا ىىىدر ذلىىك ىليىىت
وىلمىىت عن ىىت ،ألن وع ىىاد ص ىىماف املق ىىدر ى ىىز ،ووع ىىاد ص ىىماف املةل ىىاع عه ىىء ،ى ىىا الق ىىر  :وه ىىذا
أةسىىق األى ىاا  ،وهىىا الىىذي ىليىىت مجهىىار األعىىة ،مث ىىىا الشىىنقيملن :ولةىىء ىىا يشىىهد لىىت ىالىىت يةىىا :
(واهلل صلقكم وعا يةملان ) ،هذا ةاحء عا ىالت ىلماء التفسري ،وهىذا املاىىف كمىا ىىدعنا عىق عىأ
القىدر واجلىك ،وىىد لىث فيىت أىىداع وضىلث فيىت أفهىاع ،فكىان امللىك لىت ال يقىع يف علكىت إال عىا يشىىاء،

وكانىىت ىل ى كىىء شىىنء ىىىدير يفة ىىء يف علكىىت عىىا يريىىد ،ىَىىا َ ية ىىا  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [التاابق.)٣(]2 :

) (1يفسري املاوردي النكث والةيان .155 /2
) (2ل اا التأويء لل ا ن .145/2
) (٣انظىىر أضىااء ال يىىان  197/8بتصىىرف ،ونظىىره يف اجلىىاعع ألةكىىاع القىىرآن للقىىر
واةد عق املفسريق كالشاكاي وغريه.
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التزيين في القرآن الكريم  -دراسة موضوعية ،د .علي بن حميد بن مسلم السناني

املطلب الرابع :بيان ما مجع به العلماء بني جميء التزيني مضافاً إىل اهلل ،ومضافاً للشيطان
ىد يقدع أن ىا الريىب فيىت أن اهلل يةىا عىزيق لكىء ىاعىء ىملىت ىلى احلقيقىة إعىا فضىما كمىا

ىى ى ى ى ى ى ىىا يةى ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﭼ [احل را  ،]7 :وإعا ىدال كما ىا يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [األنة ىىاع ،]108 :فظ ىىاهر اآلي ىىة الكرمي ىىة أن اهلل ية ىىا
عىزيق ألهىىء الملاىىىة الملاىىىة ،وألهىىء املةصىىية املةصىىية عىىق سىىا ر الكفىىر واملةاحىىن ،كىىء ذلىىك حبكمتىىت
عء وىما ،والتزيني كما ها اهر عاء يف هذه اآلية الكرمية عضافا إ اهلل يةا  ،بينما هىا يف آيىا
أصىىر ىىىد عىىاء عضىىافا باسىىم الفاىىىء إ الشىىيملان الىىرعيم كمىىا أشىىر إليىىت يف التمهيىىد بشىااهده ،وعنىىت

ىالى ى ى ىىت يةى ى ى ىىا  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [النمى ى ى ىىء،]24 :
فكيف الجمع بين اآليا في هذه المسألة :ىا ابق ىملية  -رمحت اهلل يةا  -يف ا رر الاعيز:
ك َيىنىا ل ُك ِّىء أُعىة َى َملَ ُه ءىم)،
ونُسب التزيني إ الشيملان ،وىد ىا يةىا يف آيىة أصىرى ( َكىذل َ
[األنةاع ،]108 :ألن يس ب الشيملان ووساستت جتلىب ةسىق الفكىر يف ىلىاهبم ،وذلىك ا لىاا اهلل
لقت ،فنن نسب إ اهلل يةا ف أنت صالقت ،وإ الشيملان ف أنت عس ت(.)2( )1
وىا ابق اجلا ي :عةىنَ « :يّق» بفت الزاي والياء ،ىل عةىن :يّنها اهلل ام.
وال ىىاي :أنىىت يضىىاف إ الشىىيملان ،روي ىىىق احلسىىق ،والت ىزيني ع ىىق اهلل يةىىا  :هىىا الككي ىىب
المل يةىىن فننىىت؛ وضىىع يف المل ىىا ع حمّىىة ا ىىاا لصىىار فيىىت يزينىىث للىىنف  ،وذلىىك عىىق حىىنةت ،وي ىزيني
الش ىىيملان بنذك ىىار ع ىىا وى ىىع ع ىىق إغفال ىىت ىىا ع ل ىىت ي ىىدىا إ نفس ىىت لزينت ىىت ،ف ىىاهلل ية ىىا يى ىزيّق بالاض ىىع،
والشيملان يزيّق باإدكار(.)٣

كالم ابن القيم في التزيينين:
وىىد ىىرت الةماعىىة ابىق القىىيم لتاعيىت اصىتماف اإسىىناد يف هىذه املااضىىع فقىا  :فأضىىاف اهلل
يةا التزيني إليت  -س هانت  -صلقا وعشياة ،ونس ت إ سى ت  -يةىم الشىيملان  -وعىق أعىراه ىلى
يدي ىىت ي ىىار  ،أع ىىا اإس ىىناد إ الة ىىد فألن ىىت أة ىىب ي ىزيني الش ىىيملان ،وال ري ىىب أن إس ىىناد التى ىزيني إ اهلل
ةقيقىىة إذ هىىا صالقىىت وعشىىيؤه ،أعىىا اإسىىناد إ الشىىيملان فألنىىت س ى ب داع وعىىؤثر؛ أعىىا الة ىىد فألنىىت
) (1انظر يفسري ا رر الاعيز البق ىملية .292/2
) (2حناه ىدعتت ىق ابق القيم رمحت اهلل يف التمهيد.
) (٣اد املسري .176/1
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ع اشر للفةء ،واإسناد إ الشىيملان والة ىد لىي إسىناد ةقيقىة ،وهىذا التىزيني عنىت سى هانت ةسىق
إذ ها ابتماء واصت ار بةيد؛ ليتميز اململيع عنهم عق الةاحن واملؤعق عق الكافر(.)1
وىىا القىىا ن :وللراغىىب كىىماع بىديع ينهى ّىء بىىت ع ىىء هىذا اإشىىكا - ،أي االصىىتماف يف فاىىىء
التزيني  ،-وها ىالت:
إن الفةىىء كمىىا ينسىىب إ امل اشىىر لىىت ،ينسىىب إ عىىا هىىا سى ت وعسى ّىهلت ،وىلى هىىذا يصى ّ أن

ينس ىىب فة ىىء واة ىىد ي ىىار إ اهلل ية ىىا  ،وي ىىار إ غ ىىريه ،حن ىىا ىال ىىت :ﭽﭐﳋﳌ ﳍﳎﳏ

ﳐﳑﭼ [الس ى ى ى ى د  ،]11 :ويف عاضى ى ى ىىع آصى ى ى ىىر :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الزعى ى ى ىىر:
 ،]42فأسىىند الفةىىء يف األو إ امل اشىىر لىىت ،ويف ال ىىاي إ اآلعىىر بىىت ،وهكىىذا بتصى ّىار عىىا ذكىىر يىىزو

الشى هة فيمىىا يىىرى عىق األفةىىا عنسىىابا إ اهلل يةىا  ،عنفيىىا ىىىق اهلل يةىا  ،حنىىا ىالىىت :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ ،وىالى ى ى ى ى ى ىىت :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [األنفى ى ى ى ى ى ىىا ،]17 :

وىالت :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭼ [النساء.)2(]79 :
وى ىىا اب ىىق ىاش ىىار :وإس ىىناد ي ىزيني أىم ىىا املش ىىركني إ اهلل يف ه ىىذه اآلي ىىة وغريه ىىا ع ىىء ىال ىىت:
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [األنةىىاع ،]108 :ال ينىىايف إسىىناد ذلىىك إ الشىىيملان يف ىالىىت اآليت
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [ النم ى ى ىىء ،]24 :ف ى ى ىىنن وساس ى ى ىىة
الشىىيملان جتىىد يف نفىىا أولاىىك عريةىىا صص ى ا وعن تىىا ال يقهىىء( ،)٣فىىاهلل يةىىا ع ىزيق اىىم بس ى ب يملىىار
ع لة نفاسهم عق أثر ضةف سماعة الفملر ىندهم ،والشيملان عزيق اىم بالاساسىة الىيت جتىد ى ىاال يف

نفاسىىهم ،كمىىا ىىىا يةىىا ةكايىىة ىنىىت :ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ،ﰛ ﰜ ﰝ ﰞﭼ
) (1انظره يف شفاء الةليء  ،10٣/1ويف ا ا ىند اإعاع ابق ييمية ويماعيذه .26/1
) (2انظر حماسق التأويء للقا ن  ،9٣/2ويفسري الراغب األحفهاي .4٣4 /1
اجلُلُىىاد .سىىقاء ىاةىىء ،وشىىي ىاةىىءَ ،وىىىد
) (٣ىىىا يف ىىذيب اللاىىة ،ىهىىء  :٣٣/4ىَىىا َ اللءيى  :القاةىىء :الءيَىىاب عىىق ء
ىَ َهء ي ءق َهء ىُ ُهاالَ .وىَا َ أَبُا ُىَىءيد :ىَهء الرعء وىَى َفء ىُ ُهاال وىُفاال إذا يَ َ ،وىَا َ الراعز يف حفة ِّ
الذ ب:
َ
ك ى ى ى ى ى ى ّىء َرةي ى ى ى ى ى ىىب شى ى ى ى ى ى ى ءدىُت ُع ءسى ى ى ى ى ى ىتَى ءق ء
ح ى ى ى ىىب َىلَءيى َه ى ى ى ىىا يف الظ ى ى ى ىىماع الاَءيمل ى ى ى ىىء
َ
ىاع ل َةى ى ى ى ى ى ىىاع ُع ءق ى ى ى ى ى ى ىىء.
ى
ى
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ى
ى
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وىىىا يف الصىىهاح :ىهىىء الشىىنء يقهىىء ىهىىاال :ي ى َ  ،فهىىا ىاةىىء .واملتَى َق ِّهى ُىء :الرعى ُىء اليىىاب اجللىىد السىىي
ُ
احلا  ،وىهء بالكسر ىهما ع ما ،فها ىهء .وىهء الشي ىهما :ي علده ىل ىظمت .الصهاح ىهىء
(.)17 99/5
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[ص ،]8٣ ،82 :وى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ
[احل ر.)1(]42 :

إذا يظه ىىر ىىا نقلت ىىت ى ىىق املفسى ىريق أن اهلل ية ىىا ه ىىا املى ىزيق ىلى ى احلقيق ىىة لك ىىء ىم ىىء يةمل ىىت
اإنس ىىان ،إع ىىا فض ىىما أو ى ىىدال ،وه ىىذا ه ىىا الت ى ىزيني احلقيق ىىن ،والش ىىيملان ع ى ىزيق ب ىىالةرت والتهس ىىني
والاساسىىة واإغىااء واأل  ،وغىىري ذلىىك عىىق ىىر الشىىيملان يف اإواء والتضىىليء ،وبىىذلك حيصىىء اجلمىىع
بني التزيينني كما عاء هبما حري القرآن( ،)2واهلل يةا أىلم.

) (1انظره بتصرف عق التهرير والتناير .221/19
) (2يأيت اذه املسألة عزيد إيضاح يف اململلب األو عق امل ه ال اي اآليت بةده.
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املبحث الثاني :احلكمة من إبهام فاعل تزيني األعمال السيئة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التأدب مع اهلل تعاىل يف عدم نسبة عمل السوء إليه
اىلىىم أنىىت يف غالىىب اآليىىا الكرميىىة الىىيت ورد فيهىىا ذكىىر يىزيني الةقابىىة أو االسىىتدراج فننىىت يىىأيت
ع هما ،عسندا إ عامل يسم فاىلت ،وىد عاء ذلك حلكمة ،بينها املفسىرون رمحهىم اهلل يةىا  ،فقىالاا:
إنت وإن كان غالب ذلىك التىزيني عسىندا إ عىامل يسىم فاىلىت ،لكنىت عىق فةىء اهلل يةىا وإراديىت ىىدال
بماشىىك؛ فىىنن الكىىء بتقىىديره يةىىا وىلمىىت األ ي؛ لكىىق القىىرآن الكىىرمي عىىق بىىاا التىىأدا عىىع اهلل مل
يسىىند إ املىىا يةىىا باسىىم الفاىىىء إال عىىا كىىان ةسىىنا نافةىىا يف الاالىىب ،أعىىا عىىا كىىان غىىري ذلىىك فننىىت
يذكره يةىا باسىم املفةىا كمىا يتضى ذلىك عىق صىما اسىتقراء آيىا القىرآن الكىرمي ،فىنن اهلل يةىا
ال ينسب لنفست الشنء الق ي  ،أعا النةمىة فننىت ينسى ها اهلل يةىا إ نفسىت؛ ألن النةمىة كلهىا صىري،
ىى ىىا يةى ىىا  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [القصى ىىص ،]17 :وىى ىىا يةى ىىا :

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [الزص ىىرف ،]59 :وى ىىا ية ىىا  :ﭽ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [اإسراء ،]8٣ :ومل ينسب س هانت النةمة

لا ىىريه إال يف آي ىىة واة ىىد  ،وه ىىن ىال ىىت ية ىىا  :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [األةىزاا]٣7 :؛ فهىىن نةمىىة صاحىىة بةىىد نةمىىة اهلل يةىىا ىليىىت؛ وعىىق هىىذا

املنه ى ىىىا يةىىا  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [الفامىىة ،]7 :ومل يق ىء أغض ى ث ىلىىيهم؟ ،عىىاء باسىىم
املفةى ىىا  ،وأسى ىىنده للم هى ىىا  ،وذلى ىىك لى ىىيةم الاضى ىىب ىلى ىىيهم عى ىىق اهلل واملما كى ىىة وكى ىىء النى ىىا  ،ة ى ى
أحىىدىا هم يت ىكأ بةضىىهم عىىق بةىىض ة ى علىىادهم يت ىكأ عىىنهم ،ولىىذا عىىاء ( املاضىىاا ىلىىيهم )
لتشمء غضب اهلل وغضب الااض ني(.)1
ىا يف يفسري املنار :وىد يق يةا لألعم أصماىها وأىمااا املكسابة واملاروثة ،وعا كان
يزيينت ىقابة واستدراعا فننت ال يسند إ اهلل يةا واضع السنق وكايب املقادير ،وأعا يزيني الق ي
عق ىمء واىتقاد فيسنده يار إ الشيملان ،وشااهده ك ري  ،وورد إسناده إ اهلل يةا يف أو سار
النمء فقط ،يف ىالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [النمء:

 ،]4ويقابلت إسناد يزيني اإميان إليت ي ارك ا ت يف سار احل را

فقط يف ىالت يةا  :ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

) (1انظر ملسا  ٣0/1بتصرف.
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[احل را  ،]7 :وجيمةهما عةا إسناد األىما إليت يةا يف ىالت يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﭼ [األنةاع.)1(]108 :

ىلث :و ا روىن فيت هذا األدا ىالت يةىا يف إىاعىة اجلىدار :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﭼ [الكهف ،]82 :ونسب ااضر إ نفست صىر السىفينة ألنىت ىيىب؛ ومل ينسى ت إ اهلل
يةا ينزيها لت فقا  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الكهف.]79 :

و ى ىىا أس ى ىىنده اهلل ية ى ىىا إ نفس ى ىىت باس ى ىىم الفاى ى ىىء ،ىال ى ىىت ية ى ىىا  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭼ [الصى ىىافا  ،]6 :وعى ىىا عى ىىاء يف عةنى ىىاه ،فقى ىىد أسى ىىند هى ىىذا الت ى ىزيني احلسى ىىق إ ذايى ىىت الةليى ىىة
وهكذا ،والةلم ىند اهلل يةا .

املطلب الثاني :احلكمة من إبهام املزين للناس.
اىلم أنت كما عاء فاىء التزيني ع هما يف القرآن حلكىم ىظيمىة كمىا سى  ،كىذلك أُهبىم املىزيق
ُ
ك ريا يف القرآن الكرمي ألغرات داىية لذلك أيضا:
ىا القا ن  -رمحت اهلل يةا  :-فأهبم يةا املزيّق يف اآليا ألس اا:
 -1ليشىىمء ذلىىك أد الت ىزيني الااىىىع ىل ى لسىىان الشىىيملان ،وأصف ى الت ىزيني الىىذي يكىىان عىىق
استدراج اهلل كما يف ىالت يةا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [األنةاع.)2(]108 :
يق َك َف ى ُىروا
 -2أو ألن امل ىزيق أع ىىار ك ىىري  ،وص ىىص الت ىزيني بالكف ىىار ،إذ امل ىراد ع ىىق ىال ىىتُ ( :يِّى َىق لل ىذ َ
احليا الىدنيا ) ذعهىم والتهىذير عىق صلقهىم ،واىذا لىزع محىء التىزيني ىلى يىزيني يُةىد ذعىا ،فلىزع
أن يكان املراد عنت يزيينا عشابا مبا جيةء يلك الزينة عذعة ،وإال فنن أحء يىزيني احليىا الىدنيا
املقتضن للرغ ة فيما ها يق أعر لي مبذعاع ،إذا روىن فيت عا أوح اهلل برىيىت ،ىىا يةىا :
()٣

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [األىراف. ]٣2 :

هىىذه بةىىض احلكىىم الىىيت ذكرهىىا املفسىىرون إهبىىاع عىىا وىىىع التىزيني ىليىىت يف القىىرآن الكىىرمي ،وعىىاء
ع هما ،واهلل يةا أىلم.

) (1يفسري املنار  ،558/7بتصرف.
) (2يفسري حماسق التأويء .9٣ /2
) (٣انظره يف التهرير والتناير  ،295/2بتصرف.
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املطلب الثالث :مناذج من اآليات الواردة يف تزيني العقوبة واالستدراج
أع لة يزيني الةقابة واالستدراج ك ري عنها عا ورد صكا ىل يزيني احليا الدنيا للكافريق كما

ُيق ام شهاا م وسا ر أىماام السياة ،وعق أ هر األع لة ىالت يةا  :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

[ال قر .]212 :
جملة ما ورد عن المعسرين في معنى تزيين الحيا الدنيا للكافرين:
احلَ َسىىنَة واملنىىا ر املة ىىة فتةلقىاا هبىىا ،أو يةلقىاا مبىىا أ هىىره اهلل يف الىىدنيا عىىق
أَنىىت صلى ءاألَ ءشىىيَاء ء
الزه ىىر والنض ىىار والملي ىىب والل ىىذ وصلى ى األش ىىياء الة ي ىىة واملن ىىا ر احلس ىىنة ،وإمن ىىا فة ىىء ذل ىىك اب ىىتماء
لة اده ،أو لتَ َمك َق ةب الدنيا عق نفاسىهم واشىتداد يىاغلهم يف استهسىاهنا ،أو أو ىاهم أن ال آصىر
ليق لاا ىل لذا الدنيا ،و لب احلرص ىليها(.)1
ىىىا أبىىا الليى السىىمرىندي :عةنىىاه أن اهلل يةىىا يىىق اىىم ،ألنىىت صلى فىىيهم األشىىياء الة ي ىىة،
فنظر إليها الذيق كفروا فاغكوا هبا(.)٣
ىا ال ااي رمحت اهلل يةا  :األك رون ىل أن املزيق ها اهلل يةا  ،والتزيني عىق اهلل يةىا ُه َىا:
أنىىت صل ى األشىىياء احلسىىنة واملنىىا ر الة ي ىىة ،فنظىىر اال ى إليهىىا ،بىىأك ر عىىق ىىىدرها فىىأى هم ةسىىنها
فَى ُفتنُاا هبَا ،وىا الزعاج يق ام الشيملان(.)2
وىا السمةاي :ىالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ ،فَنن اهلل يةىا ىىد هىد االى
يف الىىدنيا ،ورغى هم يف اآلصىىر  ،وىىىا األك ىىرون :املىزيق هىىا اهلل يةىىا  ،والتىزيني عىىق اهلل هىىا أنىىت صلى
ىدرها ،فىىأى هم ذلىىك ،ففتن ىاا بىىت؛
األشىىياء احلسىىنة واملنىىا ر املة ىىة ،فنظىىر ء
اال ى إليهىىا بىىأك ر عىىق ىى َ
فلذلك التزيني عق اهلل(.)٣
هذا مجلة عا ورد ىق املفسريق يف عةىىن يىزيني احليىا الىدنا للكىافريق ،ويماةىظ أنىت يىزيني ىقابىة
واستدراج ،ىياذا باهلل.
و ا ُيق يف ىيان النا

عا عاء يف ىالت يةا  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

) (1أسند عةناه الملكي يف عاعع ال يان ىق ابق عريل ،وىكرعة  ،27٣/4وانظر ل اا التأويء لل ا ن ،141/1
حبر الةلاع.1٣9/1 :
) (2عةامل التنزيء لل ااي .269/1
) (٣يفسري السمةاي .212/1
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [آ ىمران.]14 :
ملا كان املقاع عقاع ة يء لتىزيني الةقابىة واالسىتدراج لىق أرعى فىيمق هىا املىزيق (اسىم الفاىىء)،
وإمنا أُىىن ب يان وعت التزيني ،بقدر املستملاع:
ىا ابق ك ري رمجت اهلل يةا  :ىك يةىا ىمىا ُيىق للنىا يف هىذه احليىا الىدنيا عىق أنىااع املىماذ
عىىق النسىىاء وال نىىني ،ف ىىدأ بالنسىىاء ألن الفتنىىة هبىىق أشىىد ،كمىىا ث ىىث يف الصىىهي ىىىق أسىىاعة بىىق يىىد
رضىىن اهلل ىنهمىىا أنىىت ،ىليىىت الصىىما والسىىماع ،ىىىا « :عىىا يركىىث بةىىدي فتنىىة أضىىر ىل ى الرعىىا عىىق
النسىىاء»( ،)1فأعىىا إذا كىىان القصىىد هبىىق اإىفىىاف وك ىىر األوالد ،فهىىذا عمللىىاا عرغىىاا فيىىت عنىىدوا
إليت ،كما ورد األةادي بالكغيب يف التزويل واالستك ار عنت(.)2
ىلىىث :فهىىذه األعىىار املىىذكار ىىا فىىا النفىىا إليهىىا ،ويتةل ى هبىىا ،فىىنن سىىار النىىا يف ل هىىا،
وةسىىنث نيىىا م حبسىىب عقتضى أعىىر الشىىارع فتزييهىىا اىىم ةيناىىذ يىزيني ةسىىق ،وإن ةصىىلاها خبىىماف
ذلك فتزيينها ام يزيني ىقابة ،وجمنء التزيني ع هما إ عامل يسم فاىلت عرع لل اي ،واهلل أىلم.
ىىىا يف الل ىىاا :والفاىىىء ا ىىذوف هىىا اهلل يةىىا ؛ ملىىا رك ىىب يف ىىاع ال ش ىىر عىىق ة ىىب هىىذه
فاألو ىا أهء السنة(.)٣
األشياء ،وىيء :ها الشيملانّ ،
وىا اآللاسن :واملزيق ها اهلل يةا  ،والتزيني للشهاا يملل ويراد بت صلى ة هىا يف القلىاا
وها هبذا املةىن عضاف إليىت يةىا ةقيقىة ألنىت ال صىال إال هىا ،ويمللى ويىراد بىت احلىض ىلى يةىا ن
الشىىهاا ا ظىىار فتزيينهىىا بىىاملةىن ال ىىاي عضىىاف إ الشىىيملان؛ ينىزيما لاساسىىتت ومسىىينت عنزلىىة األعىىر
هبا واحلض ىل يةا يها(.)4
إذا مجلىىة عىىا ورد يف عةىىىن الت ىزيني :انىىت عىىا رك ىىت يةىىا يف المل ىىاع ،وصلقىىت يف القلىىاا عىىق ةىىب
هذه األشياء والتةل هبا فملر .
وعنت عا عاء يف ىالت يةا  :ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [األنةاع.]122 :
هذه اآليا ونظا رها ا سيأيت ا عاء فيىت ااىك بىأن اهلل يةىا يىزيني للةىاعلني الةمىء السىنء
ىقابة عنت يةا  ،واملراد يزيني الةمء السنء كما يف السيا اآليت ،ال يزيني عملل الةمء.

) (1أصرعت ال اري باا عا يتق عق شؤع املرأ .)5096( ،8/7 :
) (2يفسري القرآن الةظيم .19/2
) (٣الل اا البق ىاد .70/5
) (4روح املةاي لآللاسن  95 /2بتصرف.

- 122 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

ىا القر  ،عةناه :يق ام الشيملان ى اد األحناع ،وأو هم أهنم أفضء عق املسلمني(.)1
وىا ابق ك ري رمحت اهلل :أي ةسق ام عا هم فيت عق اجلهالة والضمالة ،ىىدرا عىق اهلل وةكمىة

بالاىىة ،ال إلىىت إال هىىا وال را س ىااه ( ،)2وحنىىاه ىىىا النسىىفن ،ىىىا  :ىالىىت :ﭽﮪ ﭼ أي :كمىىا

يق للمؤعق إميانت ،كذلك ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ بتزيني اهلل يةا  ،كقالىت ( :ينىا اىم أىمىاام ) ،وىالىت:

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﭼ أي سىىا ر أىمىىاام ،)٣( ،ىلىىث :عىىع بيىىان عىىا ينىىت اهلل يةىىا اىىم وهىىا سىىا ر
أىمىىاام السىىياة ،فىىنن غالىىب املفس ىريق ذه ىاا إ أن امل ىزيق اىىم هىىا اهلل يةىىا  ،ىىىا يف الل ىىاا وىالىىت:
يق عا كانُاا يىَ ءة َملُا َن) :املزيق هىا اهلل يةىا ؛ ويىد ىليىت ىالىت ( ينّىا اىم أىمىاام )؛
( َكذل َ
ك ُيِّ َق ل ءلكافر َ
وألن ةصىىا الفةىىء يتاىىىف ىلى ةصىىا الىىدواىن وةصىالت ال يكىىان إال خبلى اهلل يةىىا فىىد ذلىىك
ىل أن املزيق ها اهلل يةا  ،وىالث املةتزلة املزيق ها الشيملان ،) )4( ،ويرده عا يقدع.
وأن ىىث ي ىىرى أن ك ىىما األع ى ىريق حمتم ىىء؛ ف ىىنن اهلل ية ىىا ه ىىا امل ى ىزيق ىل ى ى احلقيق ىىة لك ىىء ىم ىىء،
والشيملان عزيق بالةرت والتهسني.

وعن ى ى ى ىىت ىال ى ى ى ىىت ية ى ى ى ىىا  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ

[التاب ىىة ،]٣7 :يف ه ىىذه اآلي ىىة يصى ىري ب ىىأن املى ىزيق ا ىىم ه ىىا الس ىىنء ع ىىق أىم ىىاام ،ال ىماعه ىىا ،ى ىىا
أبا اللي السمرىندي :أ ي ُةسق ام ى أىماام(.)5
ىلىىث :ويقىىا يف صىىك هىىذه اآليىىة عىىا س ى عىىق أن كىىما األع ىريق حمتمىىء ،أي ىىىد يضىىاف فةىىء
التزيني إ اهلل يةا ةقيقة ،وىد يضاف إ الشيملان يسايما ومسينا وإغااء ،والكء حلكمة.
وعنت ىالت يةا  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [يان .]12 :
ىىىا ابىىق ىاشىىار :فىىاملراد باملسىىرفني هنىىا الكىىافرون الىىذيق أسىىرفاا ىلى أنفسىىهم بىىالكفر؛ واصتىىري
لفظ للمسرفني لداللتت ىلى ع ىالاتهم يف كفىرهم ،فىالتةريف يف املسىرفني لماسىتارا ليشىمء املتهىد
ىى ىىنهم وغى ىىريهم ،وأسى ىىند فةى ىىء الت ى ىزيني إ ا هى ىىا ألن املسى ىىلمني يةلمى ىىان أن امل ى ىزيق للمسى ىىرفني هى ىىا
صاا رهم الشيملانية ،فقد أسند فةء التزيني إ الشىيملان غىري عىر  ،واملةىىن أن شىأن األىمىا الذعيمىة
) (1اجلاعع ألةكاع القرآن .79/7
) (2يفسري القرآن الةظيم .٣٣1/٣
) (٣عدارك التنزيء للنسفن .5٣4/1

) (4بدأ بت الزخمشري ىا ما :ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ ،أي ينت الشيملان ،وذكر الاعت اآلصر ،انظر الكشاف .6٣/2
) (5حبر الةلاع أل اللي السمرىندي .57 /2
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الق يهىة إذا يكىرر عىق أحىىهاهبا أن يصىري اىم ىىىاد ُمسىق ىنىدهم ى ىىا ههم ،فىما يكىادون يشىىةرون
بق هها فكيف يقلةان ىنها كما ىيء:
()1
ة ى ى يى ىىرى ةسى ىىنا عى ىىا لى ىىي باحلسى ىىق
يقض ى ى ى ى ى ىل ى ى ى ى ى املى ى ى ى ىىرء يف أيى ى ى ى ىىاع حمنتى ى ى ى ىىت
وعنت ىالت يةا  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ
[الرىد.]٣٣ :

ىلىىث :ه ىىذا أيضىىا ىىا عىىاء ب ىىت التص ىري ب ىىأن امل ىزيق للك ىىافريق ه ىىا الس ىىنء عىىق أىم ىىاام ،ال
ُ
احلسىىق ،والكىىماع يف يةيىىني املىزيق يقىىا فيىىت عىىا سى  ،لكىىق عىىا صتمىىث بىىت هىىذه اآليىىة عىىق التةليىىء بىىأن
ُ
ااداية واإضما بيد اهلل يةا وةده يرع أن فاىء التزيني يف اآلية ها اهلل يةا  ،واهلل أىلم.
من ِحكم تزيين العم السيء لصاحب :

اىلىىم أن األك ىىر ىىا ُيىىق للنىىا يىزيني الةقابىىة :يىزيني احليىىا الىىدنيا اىىم ،ويىزيني ةىىب الشىىهاا
امل تلفىىة الىىيت يتةلقىىان هبىىا ،وىىىد يقىىدع ع الىىت ،وأيضىىا ىىا عىىاء يف حىري اآليىىا الك ىىري  :يىزيني الةمىىء
السنء لصاة ة ىدال عق اهلل يةا  ،واآليا يف هذا ك ري  ،عنها عع عا يقدع:

ىال ى ى ىىت ية ى ى ىىا  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [فا ر ،]8 :وغريها ا عاء يف هذا املةىن.

سبب نزول اآلية:
للمفس ىريق ىىىاالن فىىيمق نزلىىث فيىىت اآليىىة ،األو  :عىىنهم عىىق ىىىا نزلىىث يف أ عهىىء وأ بىىق
صلىىف وىت ىىة وشىىي ة والةىىاص بىىق وا ىىء واألس ىىاد بىىق ى ىىد ياىىا وىق ىىة بىىق أ عةىىيط وأش ى اههم،
والقىىا ال ىىان :أَن ءاآليَىىة نزلىىث يف أهىىء األه ىااء و ال ىىدع ،ىىىا السىىمةاي :واألو أن يقىىا  :إن اآليىىة
نزلث يف الكفار؛ ألَن ىليت أك ر اهء التفسري ،وىق ىتاد  :أنىت ىىا  :عىنهم ااىاارج الىذيق يسىتهلان
الدعاء واألعاا (.)2
واآلية كما يظهر فيها يسلية للمؤعنني ،لاما ياتماا لكفرهم وال يتهسروا ىل يركهم اإميان(.)٣
واملةىن ىل كء ،أي :أَفمىق كىان هكىذا ىىد أضىلت اهلل ألىك يف ةيلىت؟ َال ةيلىة لىك فيىت ،مث ىلىء
) (1التهرير والتناير  ،112/11بتصرف.
) (2يفسري السمةاي .٣47/4
) (٣الاعيز للااةدي  ،890/1بتصرف.
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َي :أي بق ىىدره ك ىىان ذل ىىك ،ﱧﭐﲍﲎﲏﲐ
يةىىا  :ﱧﭐﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱦ أ ء

َي :ال يأس ىىف ىلى ى ذل ىىك؛ ف ىىنن اهلل ةك ىىيم يف ى ىىدره ،إمن ىىا يض ىىء ع ىىق يض ىىء ويه ىىدي ع ىىق
ﲑﱦ أ ء
يهىىدي ،ملىىا لىىت يف ذلىىك عىىق احل ىىة ال الاىىة ،والةلىىم التىىاع؛ واىىذا ىىىا  :ﱧﭐﲓﲔﲕﲖﲗﱦ،
َحىابَتُ ع ءىق نُىاره
ىَا َ حل هلل ىليت وسلم :إن اللتَ َصلَ َ َصءل َقتُ يف ُءل َمةُ ،مث أَلء َق َىلَ ءىيه ءم ع ءىق نُىاره ،فَ َم ءىق أ َ
ك أَىُا ُ َ :عف الء َقلَ ُم َىلَ َعا َىل َم اللتُ َىز َو َعء(.)1
ضء ،فَل َذل َ
َصملَأَهُ عءنتُ َ
يىَ ءاَعاذ فَى َقد ءاهتَ َدىَ ،وَع ءق أ ء
ما ورد عن المعسرين في معنى تزيين العم السيء لعامل :
ىا ابق القيٍّم يف شفاء الةليىء :وهىذا التىزيني عنىت سى هانت ةسىق؛ إذ هىا ابىتماء واصت ىار ،كمىا

ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭼ [الكه ىىف ،]7 :ف ىىنذا آث ىىر
الةاحىىن الق ىىي واصتىىاره وأة ىىت ورضىىيت لنفسىىت ينىىت س ى هانت لىىت وأىمىىاه ىىىق ر يىىة ى هىىت ورمبىىا رآه ةسىىنا
ىقابة لت (.)2
وىا ابق ىاد يف الل اا :وعةىن :يق لت ساء ىملتُ ،ش ت لت وعاه( ،)٣وةسق لىت سىاء ىملىت
أي ىى ىملىىت فىىرآه ةسىىنا؛ يىىق لىىت الشىىيملان ذلىىك بالاسىاا  ،ويف اآليىىة ةىىذف جمىىا ه :أفمىىق يىىق لىىت
ساء ىملىت فىرأى ال ا ىء ةقىا كمىق هىداه اهلل فىرأى احلى ةقىا وال ا ىء بىا ما؟ « ،فىنن اللىتَ يُض َىء َع ءىق
يَ َش ىىاءُ َويىَ ءه ىىدي َع ى ءىق يَ َش ىىاء» ،وذل ىىك ألن أش ى اص الن ىىا عتس ىىاوية يف احلقيق ىىة واإس ىىاء واإةس ىىان
والسىياة واحلسىىنة ةتىىا بةضىىها ىىىق بةىىض فىنذا ىرفهىىا الى ةض دون الى ةض ال يكىىان ذلىىك باالسىىتقما
عنهم فما ب ّد عق االستناد إ إراد اهلل يةىا )4( ،وملىا انسىا اإنسىان لىذلك التهسىني السىنء للةمىء
غلب هااه ىل ىقلت ،ة انتك رأيت فرأى ال ا ء ةقا والتق ي ةسنا(.)4

وعن ى ى ى ى ى ىىت ىال ى ى ى ى ى ىىت ية ى ى ى ى ى ىىا  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [غافر.]٣7 :

) (1انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،5٣5/6واحلدي رواه ابق ة ان يف حهيهت بىرىم ( )1812عىاارد
واحلىاكم يف املسىتدرك ( )٣0/1عىق ريى األو اىىن ىىق َرب َيةىةُ بء ُىق يَزي َىدَ ،ى ءىق َىءىد اللىت الىديءىلَم ِّن بنهىاه ،ورواه
الكعذي يف السنق برىم ( )2642عق ري إ اىيء بق ىياش َى ءق َءحي ََي بءق أَ َى ءمىرو الس ءىيَايِّ َى ءىق ى ىد اهلل
الديلمن بنهاه ،وىا الكعذي :هذا ةدي ةسق .
) (2شفاء الةليء  ،10٣ /1يف ال اا اااع ىشر يف المل ع وااتم والقفء ،وسيأيت لت عزيد بيان ص .27
) (٣ىا يف خمتار الصهاح( :عاه) الشنء (ةايها) عق (التمايت) وها التل ي ىليت.٣01/1 ،
) (4انظر يفسري الل اا  ،105/16بتصرف.
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ىا الزعاج :عاضع الكاف نصب ،املةىن ( :يق لفرىان ساء ىملت) ع ء عا وحفنا(.)1

وىىىا ابىىق ك ىىري :ىالىىت :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ىقابىىة لىىت بصىىنيةت هىىذا الىىذي أراد أن يىىاهم بىىت
الرىية أنت يةمء شياا يتاحء بت إ يكذيب عاس ىليت السماع(.)2
كمىىا يىىرى يف اآليىىة صىىك ىمىىا ىُاىىىب بىىت فرىىىان عىىق يىزيني ىملىىت السىىنء يف ىينىىة جمىىا لىىت ىلى
ىتاه وىناده واستك اره .واألك ر ىل أن اهلل يةا ها فاىء التزيني يف هذه اآلية(.)٣

وحن ى ىىاه أيضى ى ىىا ىالى ى ىىت يةى ى ىىا  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

[حممد ،]14 :وىالت يةىا  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الفت .]12 :
وبة ىىد :فق ىىد ىُ ىىرت يف ه ىىذه اآلي ىىا الت ىزيني ع هم ىىا ع ني ىىا للم ه ىىا  ،وى ىىدعث أن ىىت وإن ك ىىان
كىىذلك فننىىت عىىق فةىىء اهلل يةىىا فهىىا عقىىدره وعشىىيؤه ،ولكىىق عقىىاع التىىأدا عىىع اهلل يةىىا بةىىدع نس ى ة
األعر السنء إليت يةا باسم الفاىء ،دفع إ إهبىاع الفاىىء ،خبىماف األعىر احلسىق فننىت يضىاف إليىت
يةا بما إهباع(.)4
فأنىىث يىىرى أنىىت ينسىىب ي ىزيني ااىىري إ نفسىىت خبىىماف ي ىزيني السىىاء ،إنىىك ىىىد جتىىد ع ى ما ىالىىت:

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [النمء ،]4 :ولكق ال جتد :ينا ام ساء أىمىاام؛ فىنن اهلل ال ينسىب
السىىاء إ نفسىىت ،وعىىق هىىذا ال ىىاا عىىا يىراه يف القىىرآن الكىىرمي يف الكىىماع ىلى الىىذيق أويىاا الكتىىاا ،فننىىت

ىل ى الةمىىاع إذا كىىان املقىىاع عقىىاع عىىدح وثنىىاء ،أ هىىر ذايىىت ونسىىب إيتىىاء الكتىىاا إ نفسىىت :ﱧﭐﱤ

ﱥﱦ ،وإذا كان املقاع عقاع ذع ويقريع ىا  :ﱧﭐﳙﳚﱦ( ،)5واهلل يةا أىلم.
) (1عةاي الزعاج .٣75/4
) (2يفسري القرآن الةظيم .144/7
السنء ،فاهنمك
) (٣ىا اآللاسنَ :وَكذل َ
ك أي وع ء ذلك التزيني ال ليغ املفرط ُيِّ َق لف ءر َى ءا َن ُساءُ َى َملت أى ىملت ّ
حىد ،أي :حىرف وعنىع َىىق السى يء ،أي سى يء الرشىاد والفاىىء يف احلقيقىة
فيت اهنماكا ال يرىاى ىنىت حبىا َو ُ
ها اهلل يةا وبالتاسط ها الشيملان .روح املةاي .184 /8
) (4وىىىد يقىىدع ذلىىك بشىىنء عىىق التفصىىيء يف اململلىىب الرابىىع عىىق امل هى األو ىنىىد بيىىان اجلمىىع بىىني جمىىنء التىزيني
عضافا إ اهلل يةا يار وعضافا إ الشيملان يار أصرى.
) (5انظ ىىر بتص ىىرف :أسى ىرار ال ي ىىان يف التة ىىري الق ىىرآي ،لفاض ىىء الس ىىاعرا ن ىن ىىد ذك ىىر الف ىىرو التة ريي ىىة ب ىىني ال ق ىىر
واألىراف ،عق صما املكت ة الشاعلة ومل أعد رىما للصفها هناك.
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املبحث الثالث :التزيني يف القرآن الكريم مضافاً إىل غري اهلل ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ما جاء من التزيني مضافاً للشيطان
اىلىىم أن ىىا أضىىافت اهلل يةىىا إ الشىىيملان يف كتابىىت :يىزيني األىمىىا السىىياة للنىىا  ،وهىىذا ريى ىىىاعر
للشىىيملان ،وعنىىار واض ى  ،عىىا فىىيتء الشىىيملان سىىالكا لىىت؛ إيقىىاع اإنسىىان بكىىء عىىا هىىا ى ىىي نكايىىة بىىت ،وىىىد
أشىىر يف التمهيىىد إ أن ي ىزيني الةمىىء السىىنء لنينسىىان نُسىىب ح ىرحيا إ الشىىيملان يف مجلىىة عىىق اآليىىا ،

كم ى ى ىىا يف ىال ى ى ىىت ية ى ى ىىا  :ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵ

ﯶﭼ [األنة ى ىىاع ،]4٣ :وكم ى ىىا ى ى ىىا ية ى ىىا  :ﱧﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱦ [األنف ى ىىا ،]48 :
وورد ع ىىء ذلىىك يف الك ىىري عىىق اآليىىا  ،وىىىد ريىىب يةىىا كمىىا يظهىىر ىل ى ي ىزيني الشىىيملان لنينسىىان ىملىىت أو
سياتت :إيقاع اإنسان يف املةاحىن ،عىق صىما مسىني املةصىية ،كمىا ىىا اإعىاع الملىكي رمحىت اهلل يةىا  :يّىق
ام :أي َة ّسق ام الشيملان عا كاناا يةملان عق األىما اليت يكرهها اهلل ويس ملها عنهم(.)1
طريقا الشينان في التزيين لإلنسان:
سلك الشيملان يف عهمة إيقاع اإنسان يف الشر ريقني:

 /1الوسوسة:
فاال ا عا يتصدر سيا بيان عهاع الشيملان إيقاع األذى بىاملؤعنني :الاساسىة اىم؛ كمىا عىاء

يف ىالى ى ىىت يةى ى ىىا  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [ األى ى ى ىراف ،] 20 :وىالى ى ىىت يةى ى ىىا

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [ ىىت  ،]120فالاساسىىة عىىق األىمىىا ا ىىة للشىىيملان،
فقد عارسها عنذ القدع عع أبينا آدع و وعت وةااء ىليهما السماع.
جملة ما ورد عن أه اللغة في معنى الوسوسة:
(احلَ ءمى ُىد للىىت الىىذي َرد َكءيىىده إ
ىىىالاا :إن
احلَىىدي  :ء
اصىىت َماطَ ،ويف ء
الا ءس َا َسىىة الء َكى َىما ُع ء
ااَفى َىن يف ء
َ
()2
ح ُدور النا (.)٣
الا ءساا ُ :ه َا الشءيملَا ُن الذي يىُ َاسا يف ُ
الا ءس َا َسة )  ،و َ
َ
ومجل ىىة ع ىىا ورد ى ىىق عفس ىىري الس ىىلف مل ىىرج ى ىىق ه ىىذا املة ىىىن ،ى ىىالاا :إهنى ىا الس ىىةن يف الء َم ءك ىىر
) (1انظر عاعع ال يان للملكي .٣57/11
) (2وأصرعىىت أبىىا داوود بىىاا رد الاساسىىة  ،٣29 /4وأمحىىد  10/4عسىىند ابىىق ى ىىا  ،والنسىىا ن يف ىمىىء اليىىاع
والليلة 248/9وحههت ابق ة ان ( )147عق ةدي ابق ى ا  -رضن اهلل ىنهما.
) (٣انظر اللسان (وسا ).
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ااَد َيةة والتل ي والتمايت لنييقاع يف الضرر(.)1
َو ء

 /2اإلغواء:
وع ىىق ي ىزيني الش ىىيملان لنينس ىىان إغ ىاا ه  :ع ىىق ص ىىما إ ه ىىار ومس ىىني ع ىىا يف املةص ىىية ع ىىق
اللذ  ،ىا ابق ى ا  :يريد يّق الشيملان ام الضمالة اليت كاناا ىليهىا فأحىروا ىلى عةاحىن اهلل ىىز
وعء (.)٣
فهسىق اىىم
وىىا ابىق ىاشىار :وىىد وعىد الشىيملان عىق ىىاىهم ىانىا ىلى نفى عىراه فىيهمّ ،
يلىىك القسىىاو  ،وأغ ىراهم باالسىىتمرار ىل ى آثىىاعهم وأىمىىاام ،وعىىق هنىىا يظهىىر أن الضىىما ينشىىأ ىىىق
استةداد اهلل يف صلقة النف  ،والتزيني :عةء السنء ينا.)4( ،
مجلة عا ورد ىق املفسريق يف عةىن اإغااء:
()2

ى ى ى ىىالاا :إن ى ى ىىت مبة ى ى ىىىن اإض ى ى ىىما  ،ى ى ى ىىا ية ى ى ىىا  :ﱧﭐﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻ

ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﱦ [احل ر.]40 – ٣9 :
ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري  -رمحىىت اهلل يةىىا  :-يقىىا يةىىا خم ىكا ىىىق إبلىىي وةىىرده وىتىىاه أنىىت ىىىا
للرا( :مبا أغايتم) ،ىا بةضهم :أىسم بنغااء اهلل لىت ،ىلىث :وحيتمىء أنىت بسى ب عىا أغىايتم وأضىللتم
(أل يىىنق اىىم) أي :لذريىىة آدع ،ىليىىت السىىماع (يف األرت ) أي :أة ىىب إلىىيهم املةاحىىن وأرغ ى هم فيهىىا،
وأ هم( ،)5إليها ،وأ ى هم إ ىاعا( ،وألغاينهم) أي :كما أغايتم وندر ىل ذلك(.)1
) (1انظر يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،402/5ويفسري ييسري الكرمي الرمحق للسةدي  ،285 /1وغري ا.
) (2ىا الزعاج :غاي الرعء يااى وها غاو :إذا ضء ،ويف لسان الةرا( :غىاي) الرع ُىء :ضىء وانقىاد للهىاى،
والاَى َىن :الضىىما ُ وااَءيَىىة .غىىاي :عصىىدر َغى َىاى :الاَى َىن ،والاَاايىةُ :االهنمىىاك يف الاَى ّىن .ويقىىا  :أغىااه إذا أضىىلت.
ىب ريّىىا ع ىىق الل ى َ ة ى ك ىىاد يىَ ءهل ىىك( 456 /4 ،غ ىىاى) الة ىىني ،ويف
ىيء يىَ ءا ى َىاى َغ ىىاى إذا مل يُص ى ء
و َغ ىىا َ
ي الفص ى ُ
َة ُد َُا يَ ُد َ َىلَ ص َماف الَر ءشىد َوإ ء َىماع
ني َوالء َا ُاو َو ء
احلَءر ُ
ي) الءاَ ء ُ
ف الء ُم ءةتَ َء بىَ ءة َد َُا أ ء
َح َمان :أ َ
عقايي اللاةَ ( :غا َ
اك يف الءَا ء.
ف الَر ءشدَ ،و ء
اجلَ ءه ُء ب ءاأل ءَعرَ ،واال ءهن َم ُ
ءاأل ءَعرَ ،و ءاآل َصُر َىلَ فَ َساد يف َش ءنء .فَ ءاألَو ُ الءاَ َنَ ،وُه َا ص َما ُ
يىُ َقا ُ َغ َاى يىَ ءااي َغيًّا .ىَا َ  :فَ َم ءق يىَءل َ َصءيىرا َءحي َم ُد النا ُ أ ءَعَرهَُ . . .وَع ءق يىَ ءا َا َال يىَ ءة َد ءع َىلَ الءاَ ِّن َال َما .عة م
عقايي اللاة .٣99/4
(ولَكى ءىق
) (٣ل ىىاا التأويىىء لل ىىا ن  ،112/2يشىىري رضىىن اهلل ىنمىىا إ الت ىزيني املضىىاف للشىىيملان يف ىالىىت يةىىا َ :
ث ىُىلُابىُ ُه ءم َوَي َق َاُ ُم الشءيملَا ُن َعا َكانُاا يىَ ءة َملُا َن) [األنةاع .]4٣
ىَ َس ء
) (4التهرير والتناير .229/7
ىيل واإغىراءُ .وأَ هُ يَى ُىؤَهُ أَّا :أَغىراه َوَهي َ ىىتُ ،وأَ هَُ :ة ىىت .وىىىا ابءى ُىق األَىىرا :
) (5ىىىا يف لسىىان الةىىرا :واألََ :التى ءهيى ُ
الكفار ،وأَ ه أَ ا وأَ يزا ع ء ُء َهزه.
يق يىَ ُؤَو َن
األُ ا ُ الشيَا ُ
َ
ني الذ َ
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وىا يف التسهيء :ىالت ( مبا أغايتم ) ال اء للس ية ،أي ألغاينهم بس ب إغاا ىك ي ،وىيىء:
للقسم كأنت ىا  :بقدريك ىل إغاا ن ألغاينهم ،والضمري لذرية آدع(.)2
ىىىا القىىر  :ويزيينىىت هنىىا بىىاعهني :إعىىا بفةىىء املةاحىىن ،وإعىىا بشىىالهم بزينىىة الىىدنيا ىىىق فةىىء
الملاىة .وعةىن :ﱧﭐﱼﱽﱦ أي ألضلنهم ىق ري اادى(.)٣
هىىذه صماحىىة ملىىا ورد ىىىق املفس ىريق يف عةىىىن اإغ ىااء ،يىىدور األى ىاا يف جمملهىىا إ اإضىىما
واإغراء ىل املةاحن.
املطلب الثاني :ما جاء من التزيني مضافًا إىل غري الشيطان:
ومن  /1 :مجيء التزيين مضافا للمشركين:

ىد عاء التزيني يف القرآن عر واةد عضافا للمشركني :كما ﭧ ﭨ ﭽ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ [األنةاع .]1٣7
اآليىىة الكرميىىة يف سىىيا ااىىك ىمىىا أراده الشىىيملان باملشىىركني عىىق ي ىزيني أىمىىاام الق يهىىة اىىم،
عكىرا ونكايىىة هبىىم ،ىىىا املفسىىرون :وكمىىا يىىق اىىم مىىرمي احلىىر واألنةىىاع كمىىا يف السىىيا السىىاب اىىذه
اآليىىة ،كىىذلك يىىق لك ىىري عىىق املشىىركني ،ىتىىء أوالدهىىم شىىركا هم ،ىىىا جماهىىد واحلسىىق والسىىدي وابىىق
يىىد :شىىركا هم ،أي :شىىيا ينهم ،ينىاا وةسىىناا اىىم وأد ال نىىا صيفىىة الةيلىىة ،يىىث الشىىيا ني شىىركاء
ألهن ىىم أ ىىاىاهم يف عةص ىىية اهلل وأض ىىيف الش ىىركاء إل ىىيهم ألهن ىىم اخت ىىذوها( ،)4وى ىىا الكل ى  :ش ىىركا هم
سدنة آاتهم ،فهم الذيق كاناا يزينان للكفار ىتء األوالد ،وكان الرعء عنهم حيلف لىاق ولىد لىت كىذا
غماعىىا لينهىىرن أةىىدهم كمىىا ةلىىف ى ىىد اململلىىب ىلى ابنىىت ى ىىد اهلل ( ،)5أو عىىا كىىاناا يفةلانىىت عىىق ىتىىء
ال نا صشية الةار ،وىتء األوالد صشية الفقر(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1يفسري القرآن الةظيم البق ك ري .5٣5 /4
) (2التسهيء البق عزي .418 /1
) (٣اجلاعع ألةكاع القرآن للقر .27 / 10
) (4أسنده ىنهم الملكي يف عاعع ال يان .1٣7 ،1٣6 /12
) (5ةكاه املاوردي  174/2ىق الكل  .وذكر ىالني آصريق يف املزيق صماف الشيا ني ،فمنهم عىق ىىا  :سىدنة
ُ
األحناع ،أو الااا عق النا .
) (6وهىىذا ال ىىاي عىىا ىليىىت أك ىىر املفسىريق انظىىر عىىاعع ال يىىان  ،1٣6 /12عةىىامل التنزيىىء لل اىىاي  ،162/2ويفسىىري
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 /2ومن مجيء التزيين مر واحد مضافا للقرناء:

ﭧﭨﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [فصلث.]25 :
ىلث :واملراد بالقرناء هنا :هم الشيا ني أيضا.
ىا الملكي رمحت اهلل يةىا ( :ىيضىنا) أي :وبة نىا( ،)1اىم نُظىراء عىق الشىيا ني ،ف ةلنىاهم اىم
ىرناء ىرناهم هبم يزيِّنان ام ى ا أىماام ،فزيناا ام ذلك ،مث نقء عةناه ىق جماهد والسدي(.)2
ضنا :سلّملنا وبة نا ووكلنا َاُ ءىم ىُىَرنىاءَ نظىراء
وها عا يذكر غريه علة املفسريق ،ىا ال ةل َ ،وىَىي ء
عىىق الشىىيا ني( .)٣وىىىا القىىر  :وهىىؤالء القرنىىاء عىىق اجلىىق والشىىيا ني وعىىق اإن ى أيضىىا( ،)4لكىىق
ها الراع أي أهنم الشيا ني ،بداللة السيا  ،والةلم ىند اهلل يةا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرآن الةظيم البق ك ري  ،٣44/٣وغريهم.
) (1وىا اجلاهري( :ىيّض) اهلل يةا فمانا لفمان :أي عاءه بت وأياةت لت ،خمتار الصهاح ، (26٣/1 :ي ،ت).
) (2عاعع ال يان .458 /21
) (٣الكشف وال يان ىق يفسري القرآن.292/8 ،
) (4اجلاعع ألةكاع القرآن .4٣5 / 15
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املبحث الرابع :داللة القرآن الكريم على تزيني الكفر للكافرين ،وحتته مطالب:
املطلب األول :النزاع بني أهل السنة وخمالفيهم يف نسبة تزيني الكفر هلل تعاىل
عاء يف حري آيا القرآن الكرمي ااىك عنىت يةىا أنىت ىىد يىق لكىء ىمىء ىملىت ةسىنا كىان أو
سىياا ،وعىىق ذلىك يىزيني الكفىر للكىىافريق ىىدال عنىىت يةىىا  ،فالااعىب ىلى عىق سىىلم اهلل لىت ىقلىىت ،ور ىىىت
الفهىىم الصىىهي أن يسىىلم ملىىا ةكىىم بىىت أةكىىم احلىىاكمني ،ورغىىم ورود ح ىري األدلىىة عىىق القىىرآن ىل ى
عاذُكر إال أن لكق هناك عق الفىر املنتسى ة لنيسىماع عىق نىا ع يف ذلىك ،وعىق هنىا ىىد ةصىء النىزاع بىني
أهىىء السىىنة وخمىىالفيهم كيىىف ي ىزيق اهلل يةىىا ألهىىء الكفىىر والضىىما كفىىرهم وضىىماام ،وىىىد ىىىرت اىىذه
املسألة مجلة عق ا ققني املتقدعني واملتأصريق ،وعق أع ء عق ىرت اا بشىنء عىق التفصىيء :ابىق القىيّم
رمحىت اهلل يةىا  ،فممىىا ىىا  :وهىذا التىزيني عنىت يةىا ةسىىق؛ إذ هىا ابىتماء واصت ىىار ليتميىز اململيىع عىىنهم

ع ىىق الةاح ىىن وامل ىىؤعق ع ىىق الك ىىافر كم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭼ [الكهىىف ،]7 :وه ىىا عىىق الش ىىيملان ى ىىي  ،وأيضىىا فتزيين ىىت س ى هانت للة ىىد ىمل ىىت الس ىىي
ىقابىىة عنىىت لىىت ىلى إىراضىىت ىىىق ياةيىىده وى اديتىىت وإي ىىار سىىنء الةمىىء ىلى ةسىىنت فننىىت ال بىىد أن يةرفىىت
سى هانت السىىي عىىق احلسىىق فىىنذا آثىىر الق ىىي واصتىىاره وأة ىىت ورضىىيت لنفسىىت ينىىت س ى هانت لىىت وأىمىىاه ىىىق
ر يىىة ى هىىت بةىىد أن رآه ى يهىىا ،وكىىء ىىامل وفىىاعر وفاسى ال بىىد أن يريىىت اهلل يةىىا لمىىت وف ىىاره وفسىىقت
ى يها فنذا ةادى ىليت اريفةث ر ية ى هت عق ىل ت فرمبا رآه ةسنا ىقابة لت(.)1
وكذلك ابق ىاد احلن لن يف الل اا ،و ا اصتصريت عنت ىالت – رمحت اهلل وأةسق ع ااه:-
اة ىىتل أه ىىء الس ىىنة هب ىىذه اآلي ىىة الكرمي ىىة ىلى ى أن اهلل  -ية ىىا  -ي ىىق للك ىىافر الكف ىىر ،وللم ىىؤعق
اإميان ،وللةاحن املةصية ،وللممليع الملاىة لظاهر النص ،ألنا بينا أن حىدور الفةىء ىىق الة ىد ،يتاىىف
ىلى ى ةص ىىا ال ىىداىن ،وأن يل ىىك الداىي ىىة ال ب ىىد وأن يك ىىان بت ليى ى اهلل  -ية ىىا  ،-وال عة ىىىن لتل ىىك
الداىية إال ىملت واىتقاده ،أو نت باشتما ذلىك الفةىء ىلى نفىع ا ىد ،وعصىلهة راعهىة ،وإذا كانىث
يلىك الداىيىة ةصىلث بفةىء اهلل  -يةىا  ،-اعتنىىع أن يصىدر ىىق الة ىد فةىء ،وال ىىا  ،وةركىىة ،إال إذا
يق اهلل  -يةا  -ذلك الفةء يف ىل ت( ،)2ولةء فيما ذكره رمحت اهلل هنا غنية ىق التملايء.
وعىىاء يف التةىىرف ملىىذهب التصىىاف :ىىىا بةضىىهم :اصتىىار املىىؤعق اإميىىان وأة ىىت واستهسىىنت وأراده وآثىىره
) (1انظر شفاء الةليء .10٣ /1
) (2انظىىر يفسىىري الل ىىاا البىىق ىىىاد  ،٣66/8 :بتصىىرف ،ولشىىي اإسىىماع كىىماع مجيىىء ةىىا هىىذا املاضىىاع يف
االستقاعة لت .٣69/1
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ىلى ى ض ىىده وك ىىره الءك ءف ىىر وأباض ىىت واس ىىتق هت َومل ي ىىرده وآث ىىر ىلي ىىت ض ىىدهَ ،واهلل صلى ى ل ىىت االصتي ىىار واالستهس ىىان،
واالراد لنيمي ىىان والى ى اض والكراه ىىة واالس ىىتق اح للكف ىىر ى ىىا اهلل ية ىىا  :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﭼﮋ[احل ىرا  ،]7 :واصت ىىار الك ىىافر الكف ىىر واستهس ىىنت وأة ىىت وأراده وآث ىره ىل ى
ضىىده وك ىره اإميىىان وأباضىىت واسىىتق هت ومل يىىرده وآثىىر ىليىىت ضىىده ¸واهلل يةىىا صل ى ذلىىك كلىىت ،ىىىا يةىىا  :ﭽﯚﯛ
ﯜﯝﯞﭼ [األنة ى ى ى ىىاع ،]108 :وى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ىىا  :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭼ [األنة ى ى ى ىىاع:
 ،]125ولىىي أةىىدهم مبمنىىاع ىىق ضىىد عىىا اصتىىاره وال مبهمىىا ىلى عىىا اكتسى ت ولىىذلك وع ىىث ة ىىة اهلل ىلىىيهم وةى
ىل ىىيهم الق ىىا ع ىىق َرهب ىىم وع ىىأوى الء َك ىىافريق الن ىىار مب ىىا ك ىىاناا يكسى ى ان ،ﭽﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭼ [الزص ىىرف:
 ]76ويفةء عا يشاء ﭽﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ [األن ياء.]2٣ :
وعىىا عىىق صملىىر وال ةركىىة إال بىىاألعر ،وهىىا ىالىىت( :كىىق )؛ فلىىت االى واألعىىر ،واالى حىىفتت فَلىىم يىىدع هبىىذيق
احلرفني لةاىء يدى شياا عق الدنيا واآلصر ال لت وال بت و إال إليت فاىلم أنت ال إلت ها(.)1
املطلب الثاني :االحتجاج على املخالفني ألهل السنة من املعتزلة والقدرية ببيان احلكمة
من تزيني األعمال للعاملني.
ىا الةلماء :والزينة نظري املشياة ،ألهنم جيدوهنا يف عاضع عنسابة إ الشيملان ع ء ىالت :ﭽﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [النمء:
 ]24وأش اهها ،فكء عشياة عنسابة يف القرآن إ غريه ،و ينة أو إضما فها ي ع لت ،إذ عستهيء أن يكان
عء عمالت ي ةا ام وعزينا أو عضما وشا يا بقا م ،وكيف يكان كذلك وها ميلكهم وال ميلكانت ،صلقهم كيف
أراد جبميع حفا م وآال م وها يف مجيع حنيةت فيهم ويف غريهم ىد  ،ىقء االيقة ىدلت أع مل يةقلاه .فهذا
واض ال ل فيت ملق شرح اهلل حدره ومل يكابر ىقلت(.)2
الرد على تأويالت م الباطلة:
لىىث أىىىداع ك ىىري عىىق امل ىىالفني ألهىىء السىىنة ةينمىىا ةىىاولاا إصضىىاع نصىىاص الىىاةن للةقىىا  ،فمىىا استسىىاغتت
ىق ىىاام ى ل ىىاه ،وع ىىا صالفه ىىا ردوه ،وهى ىىذا ريى ى ض ىىما  ،فالصى ىااا أن الةقى ىىا الس ىىليمة يس ىىتنري بن ىىار الى ىىاةن وال
يةارضىىت ،أعىىا أن يقىىف عةارضىىة لىىت فىىذلك دا ىلى يلاثهىىا بلاثىىة شىىها أو شى هة ،فمىىا أشىىد عىىا ينتىىاا الةقىىا عىىق
يىىغ بتىىأثري إةىىدى هىىايني الل ىاثتني شىىها أو ش ى هة؛ وعىىق هنىىا ال يتة ىىب أن يةكض ىاا مبىىا ةسىىنتت ىقىىاام أو ى هتىىت

) (1انظر التةرف ملذهب التصاف .49/1
) (2انظره يف النكث الدالة ىل ال يان يف أنااع الةلاع واألةكاع .٣70/1
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ىلى أن اهلل يةىىا حبكمتىىت ال الاىىة يقى ّدر ااىىري والشىىر( ،)1ويف السىىيا ملىىا ىىىرر أهىىء السىىنة ر يىىة املىىؤعنني لىرهبم ىيانىىا يىىاع
القياعىىة اسىىتدالال بص ىري النصىىاص عىىق الق ىرآن والسىىنة ،وعنهىىا أيضىىا ةىىدي  « :إنكىىم يىىرون ربكىىم كمىىا يىىرون هىىذا
القمىىر »( ،)2يت ىرأ الزخمشىىري فيقابىىء هىىذه النصىىاص بشىىملط عىىق القىىا ىىىا ما :و ىمىىث املشى هة وا ىىك ( ،)٣أن الزيىىاد
ه ىىن النظ ىىر إ وع ىىت اهلل ية ىىا  ،وع ىىاءوا حب ىىدي عرى ىىاع!( ،)4يش ىىري ا احل ىىدي امل ىىذكار ،وه ىىا يف ال ىىاري! ية ىىم
عفكى ،أو عرىع ،فهذا نتاج إصضاع نصاص الاةن ملا ةسنتت الةقا أو ى هتت ،وهذا عسلك جمانب للصااا.
واىلىىم أن عاىىىف املةتزلىىة وعىىق وافقهىىم عىىق ي ىزيني أىمىىا الكفىىار اىىم ،كمىىاىفهم عىىق ااىىتم ىل ى ىلىىاا
الكفى ىىار للهيلالى ىىة بينهى ىىا وبى ىىني وحى ىىا اإميى ىىان إليهى ىىا ،كمى ىىا ىى ىىا يةى ىىا  :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ [ال قىىر  ،]7 :ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري رمحىىت اهلل يةىىا  :ىىىا ابىىق عريىىر :وىىىا
بةضىىهم :إمنىىا عةىىىن ىالىىت( :صىىتم اهلل ىلى ىلىىاهبم) إص ىىار عىىق اهلل ىىىق يكىىكهم ،وإىراضىىهم ىىىق االسىىتماع ملىىا دىىاا
إليىىت عىىق احلى  ،كمىىا يقىىا  :إن فمانىىا ألحىىم ىىىق هىىذا الكىىماع ،إذا اعتنىىع عىىق اىىىت ،ورفىىع نفسىىت ىىىق يفهمىىت يكىكا
ىىىا  :وهىىذا ال يص ى ؛ ألن اهلل ىىىد أصىىك أنىىت هىىا الىىذي صىىتم ىل ى ىلىىاهبم وأ ىىاىهم( ،)5ويةق ىىت ابىىق ك ىىري ىىىا ما:
) (1ىا الةمراي يف االنتصىار :ىمىاا أن اهلل مل يقىدر ىلى الة ىاد املةاحىن فىردوا بىذلك عىا ث ىث يف السىنة عىق أن
اإميان بأن اهلل يقدر ااري والشر ركق عق أركان اإميان ،انظر االنتصار يف الرد ىل املةتزلة .67/1
) (2أصرعت ال اري يف كتاا عااىيث الصما  ،باا فضء حما الةصر (.)554/115/1
) (٣يرد يف الكشاف هذه الصفا  :سمة املش هة واحلشاية ا ك أو اجلكية ،وذلك عنت ملز بأهء السنة واجلماىة.
فا سمة :الذيق يصفان اهلل بأن لت عسما وع ة وأىضاء وغري ذلك يةا اهلل ىما يقالان ىلاا ك ريا .ينظر:
ختريل الةقيد الملهاوية (.)45/1
الس ى كن يف شىىرح أحىىا ابىىق احلاعىىب :احلشىىاية ا فىىة ض ىلّاا ىىىق س ىااء الس ى يء جيىىرون آيىىا اللّىىت ىل ى
وىىىا ّ
اهرهىىا ويةتقىىدون أنىىت املىرادّ ،ىاا بىىذلك ألهنىىم كىىاناا يف ةلقىىة احلسىىق ال صىىري ،وىيىىء املىراد باحلشىىاية ا فىىة ال
يرون ال ه يف آيا الصفا اليت يتة ّذر اعرا ها ىل اهرها بء يؤعنان مبا أراده اللّت عع عزعهم بأ ّن الظاهر
ويفاضىىان التأويىىء إ اللّىىت .وغىىري ذلىىك عىىق التةريفىىا  ،وهىىم يمللقاهنىىا ىل ى أهىىء السىىنة السىىا ريق عىىع
غىىري ع ىراد ّ
عدلا النصاص ملزا ام ،وىدةا فيهم ويف عذه هم ،ينظر :كشاف احملماةا الفنان (.)1160/1
واجلك ها نفن الفةء ةقيقة ىق الة د وإضافتت إ الرا يةا  ،واجلكية أحناف .فاجلكية ااالصة :هن اليت
ال ي ىىث للة ىىد فةىىما وال ىىىدر ىل ى الفةىىء أحىىما ،واجلكيىىة املتاسىىملة :هىىن الىىيت ي ىىث للة ىىد ىىىدر غىىري عىىؤثر
أحما ،فأعا عق أث ث للقدر احلادثة أثرا عا يف الفةء ،و ىن ذلىك كسى ا ،فلىي جبىكي .ينظىر :امللىء والنهىء
( .) 85/1ولتةلم أن هذه التةريفا اليت ذكر ىا إمنىا هىن حبسىب عصىملل أهىء السىنة ،بينمىا يريىد الزخمشىري
هبذه األوحاف جمتمةة أهء السنة أنفسهم.
) (4انظر الكشاف للزخمشري .٣42/2
) (5عاعع ال يان للملكي  ،260/1وانظر الكشاف .547 /4
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وىد أ نب الزخمشري يف يقرير عا رده ابق عريىر هاهنىا ويىأو اآليىة عىق مخسىة أوعىت وكلهىا ضىةيفة عىدا ،وعىا عىرأه
ىل ى ذل ىىك إال اىتزال ىىت؛ ألن اا ىىتم ىل ى ىل ىىاهبم وعنةه ىىا ع ىىق وح ىىا احل ى إليه ىىا ى ىىي ىن ىىده -ية ىىا اهلل ىن ىىت يف

اىتقىىاده-ولىىا فهىىم ىالىىت يةىىا  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [الصىىفَ ،]5 :وىَى ءالُىىتُ:
ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ [األنة ى ىىاع ،]110 :وع ى ىىا
أش ى ت ذلىىك عىىق اآليىىا الدالىىة ىل ى أنىىت يةىىا إمنىىا صىىتم ىل ى ىلىىاهبم وةىىا بيىىنهم وبىىني ااىىدى ع ىزاء وفاىىىا ىل ى
ةىىاديهم يف ال ا ىىء ويىىركهم احل ى  ،وهىىذا ىىىد عنىىت يةىىا ةسىىق ولىىي بق ىىي  ،فلىىا أةىىاط ىلمىىا هبىىذا ملىىا ىىىا عىىا
ىىىا  ،ىىىا القىىر  :وأمجةىىث األعىىة ىل ى أن اهلل ىىىز وعىىء ىىىد وحىىف نفسىىت بىىااتم والمل ىىع ىل ى ىلىىاا الكىىافريق
جما ا لكفرهم كما ىا  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [النساء.)1(]155 :
ولةىىء يف هىىذا غنيىىة ىىىق عزيىىد التملايىىء يف بيىىان الىىرد ىل ى املةتزلىىة وعىىق وافقهىىم فيمىىا ذه ىاا إليىىت عىىق ىىىدع
نس ة يزيني الكفر للكافريق إ اهلل يةا  ،واهلل أىلم.
املطلب الثالث :قول املعتزلة يف معين ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ (األنعام  )108والرد عليهم
يقىىا الزخمشىىري يف يفسىىري ىالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ :أي مث ز ذلززك الت ززيين
زينا لك ّأمة من أعم الكفار ساء ىملهم ،وذكر أربةة أوعت:
 -1أو صليناهم وشأهنم.
 -2أومل نكفهم ة ةسق ىندهم ساء ىملهم.
 -٣أو أعهلنا الشيملان ة يق ام.
 -4أو يناه يف ىمهىم ،فهىذه األوعىت األربةىة الىيت فسىر هبىا الزخمشىري يىزيني أىمىا الكفىار اىم
املنري ىا ما ىالىت :أو صلينىاهم وشىأهنم ،فسىر التىزيني بىذلك ،ألنىت
ىقابة عق اهلل ،ويةق ت ابق ّ
يةا ال ل الشر ىند املةتزلة ،و ل الشر وااري ىند أهء السنة(.)2
ويف عاض ىىع آص ىىر يق ىىا الزخمش ىىري :فم ىىا أعه ىىء َع ىىق مي ىىزج الكف ىىر ب ىىاال  ،وجيةل ىىت ع ىىق مجلت ىىت،
واال  :أىظم نةمة عق اهلل ىل ى اده ،والكفر :أىظم كفران عق الة اد لرهبم(.)٣
املنري :ىالت «فمىا أعهىء عىق ميىزج الكفىر بىاال » يريىد أهىء السىنة ،ةيى يقالىان إنىت
ىا ابق ّ
يةا ها ااال ألىما الة اد ة الكفر وغريه عق املةاحىن ،وال وعىت لت هىيلهم عىع اسىتنادهم إ
) (1يفسري القرآن الةظيم البق ك ري  ،174 /1وانظر الكشاف .547/4 ،56/2
) (2انظره يف الكشاف .547/4
) (٣املرعع الساب .
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ىالت يةا  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [الصافا .)1(]96 :

الرد على هذه التأويال الضعيعة:
وبعد أن ذكر ابن عادل -رمحت اهلل يةا  -يف الل اا مجلة عق هذه التأويما وعنها:
ىىاام يف عةىىن ( ينىىا لكىء أعىة ىملهىىم ) ىىا  :أي ينىا لكىىء أعىة يقىدعث عىىا عرنىاهم بىت عىىق
ىا احل  ، ،أي محلاه ىل عا كان ين ان ام فةلت ،وكما ىا بةضىهم :إنىت  -يةىا – يىق اىم عىا
ين اىىن أن يةمل ىاا وهىىم ال ينتهىىان ،ثززم قززال ابززن عززادل رمحىىت اهلل :وهىىذه وعىىاه ضىىةيفة؛ ألن الىىدليء
الةقلن القا ع د ىل حهة عا أشةر بت اهر النص؛ ألنا بينا أن حدور الفةىء ىىق الة ىد ،يتاىىف
ىل ى ةصىىا الىىداىن ،وأن يلىىك الداىيىىة ال بىىد وأن يكىىان بت لي ى اهلل  -يةىىا  ،-وال عةىىىن لتلىىك
الداىيىىة إال ىملىىت واىتقىىاده ،أو نىىت باشىىتما ذلىىك الفةىىء ىل ى نفىىع ا ىىد ،وعصىىلهة راعهىىة ،وإذا
كان ىىث يل ىىك الداىي ىىة ةص ىىلث بفة ىىء اهلل  -ية ىىا  ،-اعتن ىىع أن يص ىىدر ى ىىق الة ىىد فة ىىء ،وال ى ىىا ،
وةركىىة ،إال إذا يىىق اهلل  -يةىىا  -ذلىىك الفةىىء يف ىل ىىت ،وضىىمريه ،واىتقىىاده ،وأيضىىا أن اإنسىىان ال
تىىاره الىتقىىاد كانىىت إميانىىا ،وىلمىىا ،وحىىدىا ،وةقىىا ،فلىىاال سىىابقة اجلهىىء األو  ،ملىىا اصتىىار هىىذا اجلهىىء
ال اي :مث إنت ملا اصتار ذلك اجلهء السىابع ،فىنن كىان اصتيىار ذلىك لسىاب آصىر ،لىزع أن يسىتمر ذلىك
إ عا ال هناية لت عق اجلهاال  ،وذلك حما ؛ فاعب انتهاء يلك اجلهىاال إ عهىء أو لقىت اهلل
 يةىىا  -فيىىت ابتىىداء ،وهىىا بسى ب ذلىىك اجلهىىء ىىق يف الكفىىر كانىىت إميانىىا ،وةقىىا وىلمىىا؛ ف ىىث إنىىتيسىىتهيء عىىق الكىىافر اصتيىىار الكفىىر واجلهىىء ،إال إذا يىىق اهلل  -يةىىا  -ذلىىك اجلهىىء يف ىل ىىت؛ ف ىىث
) (1الكشىىاف  ،547/4ىىىا النيسىىاباري رمحىىت اهلل يف الىىرد ىلى يىىأويما نفىىا التىزيني ىىىق اهلل ،ةينمىىا ىىىالاا :إن
امل ى ىزيق غى ىىري اهلل اسى ىىتدالال بقال ىىت :ﱧﭐﱔﱕﱖﱗﱦ [النمى ىىء ،]24 :وبقالى ىىت :ﱧﭐﱋﱌ
ﱍﱎﱦ [ال ق ىىر  ]257 :ف ىىنذا امل ىراد :ين ىىا لك ىىء أع ىىة ع ىىق أع ىىم الكف ىىار ىمله ىىم أي :صلين ىىاهم
وشىىأهنم وأعهلنىىاهم ةى ةسىىق ىنىىدهم سىىاء ىملهىىم ،أو أعهلنىىا الشىىيملان ةى يىىق اىىم أو ينىىا يف ىمهىىم،
وىاام :إن اهلل أعرنا هبذا و ينت لنا ،ىا النيساباري :وها ضةيف ،بأن ىالت يةىا  :ﱧﭐﲩﲪ ﱦ بةىد ىالىت

ﱧﭐﲣﲤﱦ عشىىةر بىىأن إىىىداعهم ىل ى ذلىىك املنكىىر إمنىىا كىىان بت ىزيني اهلل يةىىا  ،وأيضىىا اإنسىىان ال تىىار
الكفر واجلهء ابتداء عع الةلم بكانت كفرا وعهما ،والةلم بذلك ضروري؛ بء إمنا تاره ألنت اىتقد كانت إميانا
وىلما وةقا وحدىا ،ولاال سابقة اجلهء األو ملا اصتىار اجلهىء ال ىاي وال يىذهب اجلهىاال إ غىري النهايىة،
فما بد أن ينتهن إ عهء أو لقت اهلل يةا فيت وها بسى ب ذلىك اجلهىء ىق الكفىر إميانىا واجلهىء ىلمىا،
انظر غرا ب القرآن للنيساباري  ،142 /٣بتصرف.
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هب ىىذيق الكه ىىانني الق ىىا ةني ،أن ال ىىذي ي ىىد ىلي ىىت ىىاهر ه ىىذه اآلي ىىة؛ ه ىىا احلى ى ال ىىذي ال حمي ىىد ىن ىىت،
ف مللث يأويما م بأسرها؛ ألن املصري إ التأويء إمنا يكان ىند يةذر محء الكىماع ىلى ىاهره ،وأعىا
ملا ىاع الدليء ىل أنت ميكق الةدو ىق الظاهر ،فسىقملث هىذه التكليفىا  ،وأيضىا :فاىىت« :كىذلك
ينا لكء أعة ىملهم» بةد ىالت« :فيس اا اهلل ىدوا باري ىلم».
عشةر بأن إىداعهم ىل ذلىك املنكىر إمنىا كىان بتىزيني اهلل يةىا  ،فأعىا أن حيمىء ذلىك ىلى أنىت
 ي ارك ويةا  -يق األىما الصاحلة يف ىلاا األعم ،فكان هىذا كىماع عنقملىع ىمىا ى لىت ،وأيضىا:فقالىىت :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ :يتنىىاو األعىىم الكىىافر واملؤعنىىة ،فت صىىيص هىىذا الكىىماع باألعىىة
املؤعنة ،يرك لظاهر الةماع(.)1

وقال في االنتصار:
وأعا ىا امل الف :بأن اهلل مل يزيق للكافريق أىماام ،وإمنا ينها ام الشيملان ،فقد بينا أن اهلل

يق ام أىماام بقالت يةا  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [النمء،]4 :
ونسب ذلك إ الشيملان بأنت ينت ام باساسة الشيملان ،والشيملان ووساستت صل اهلل؛ بدليء أن اهلل
أعر ن يت حل اهلل ىليت وسلم أن يتةاذ بت عق الشيملان وعق وساستت بقالت يةا  :ﭽﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ [النهء ،]98 :وىالت :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [النا  ،]6 – 1 :ولاال أهنما صل اهلل ملا استةيذ بت عنهما ،ىا ابق
القيَم رمحت اهلل يةا  :ويرد ىل القدرية الذيق مينةان إسناد عا فيت ى إ اهلل ،فنن هذا القا يدفةت
بأهنا عق الشيملان وعق الة د ى يهة ،أعا عق اهلل فما ى ألنت فةلت ىقابا فها عنت مجيء( ،)2واهلل يةا
أىلم وأةكم.

) (1انظر الل اا ٣66/8 :بتصرف ،وىد أشر إ بةضت فيما يقدع.

) (2االنتصار .405/2
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املبحث اخلامس :التزيني مِنة من اهلل تعاىل على عباده ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :فضل اهلل تعاىل على عباده يف تزيني اإلميان يف قلوبهم
اىلىم أن هىىذا النىاع عىىق التىزيق ياىىاير عىا سى ؛ فمىا يقىىدع إمنىا غال ىىت عىق يىزيني الةقابىىة ،أو
االسىىتدراج ،وهىىا عىىا ميكىىق أن نسىىميت :الت ىزيني السىىل  ،أعىىا هنىىا فهىىا يف اجلانىىب اآلصىىر ،وهىىا ي ىزيني
االعتنان عنت يةا ىل ى اده ،أو هىا التىزيني اإجيىا  ،وعىق صىما االسىتقراء وعىد هىذا النىاع عىق
التزيني عىاء يف القىرآن ملاضىاىني ،األو  :يف سىيا االعتنىان عنىت يةىا ىلى ى ىاده ،وال ىاي يف سىيا
ااك ىق يزيني السماء بالن اع وها عنة عنت أيضا ،كما سيأيت احلدي ىنت يف اململلب ال اي.
ىى ى ى ىىا يةى ى ى ىىا  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ [احل را .]7 :

حىل اهلل َىلَءيىت
سبب النزول اآلية :ىا الملكي رمحت اهلل يةا  :نزلث ةينما بةى رسىا اهلل َ
َو َسىىلم رعىىما عىىق أحىىهابت جل ايىىة حىىدىة ىىىاع ،فأيىىاهم الرعىىء ،فلمىىا أيىىاهم رة ىاا بىىت ،وأىى ّىروا بالزكىىا ،
حىل اهلل َىلَءيىت َو َسىلم ،فقىا  :يىا رسىا اهلل،
وأىملاا عىا ىلىيهم عىق احلى ّ  ،فرعىع الرعىء إ رسىا اهلل َ
حىل اهلل َىلَءيىت َو َسىلم ،وبةى إلىيهم
ورعةاا ىىق اإسىماع ،فاضىب رسىا اهلل َ
عنع بنا فمان الصدىةَ ،
فأياه فقا َ :أعنَى ءةتُ ُم الزكا ََ ،و ََرءد ُءُت َر ُساي؟ فقالاا :واهلل عا فةلنا ،وإنا لىنةلم أنىك رسىا اهلل ،وال بى ّد
ء
حىىل اهلل َىلَءيىىت َو َسىىلم ،فىىأنز اهلل هىىذه
لنىىا ،وال عنةنىىا ة ى ّ اهلل يف أعاالنىىا ،فلىىم يصىىدىهم رسىىا اهلل َ
اآليىىة ،فةىىذرهم ،)1 ،ىىىا احلىىافظ ابىىق ك ىىري -رمحىىت اهلل يةىىا  :-يىىأعر يةىىا بالت ىىث يف صىىك الفاسى
ليهتىىاط لىىت ،لىىاما حيكىىم بقالىىت فيكىىان -يف نف ى األعىىر-كاذبىىا أو خمملاىىا ،فيكىىان احلىىاكم بقالىىت ىىىد
اىتف وراءه ،وىد هن اهلل ىق اي اع س يء املفسديق ،وعق هاهنىا اعتنىع اا ىف عىق الةلمىاء عىق ى ىا
روايىىة جمهىىا احلىىا الةتمىىا فسىىقت يف نفى األعىىر ،وى لهىىا آصىىرون ألنىىا إمنىىا أعرنىىا بالت ىىث ىنىىد صىىك
الفاس (.)2
وعلزى كز حزال :صىك اآليىة الكرميىة أن اهلل وفى ى ىاده املىىؤعنني لق ىا اإميىان واإذىىىان لىت مبىىا
أودع يف ىلاهبم بفضىلت عىق ى ىا احلى وإي ىاره ،ملىا أبىان اىم عىق األدلىة والشىااهد ىلى حىهتت ،وى ىا
) (1عاعع ال يان  ، 89/22وىد
 ،257 /4وغريه.
) (2يفسري القرآن الةظيم .٣70/7

غريه الرعء بأنت :الاليد بق ىق ة بق أ عةيط ،ذكره ال ااي يف عةامل التنزيء
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القلىىاا والفملىىر السىىليمة لىىت ،وهىىذا ينضىىم عىىع الةديىىد عىىق نصىىاص الكتىىاا الةزيىىز الىىيت عفادهىىا أن اهلل

يةا ع أراد بالة د صريا فننت ييسر لىت أسى اا ى ىا اإميىان واال مانىان بىت كمىا ىىا يةىا  :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [األنةاع ،]125 :أعا عق أراد اهلل

يةا لت الشقاء واحلرعان أغااه ىدال ةى ينالى ىل ىت ىىق ى ىا اإميىان ،كمىا ىىا يةىا  :ﭽﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ وكم ى ى ى ىىا ى ى ى ى ىىا ية ى ى ى ىىا  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﭼ [هىىاد ،]٣4 :فس ى هانت يهىىدي عىىق يشىىاء فضىىما ،ويضىىء عىىق يشىىاء ىىىدال ،ال يُسىىأ
ىما يفةء وهم يسألان.

املطلب الثاني :االمتنان على العباد بتزيني السماء هلم باملصابيح:
يقىىدع أن هىىذا النىىاع عىىق التىزيني إمنىىا هىىا يىزيني إجيىىا  ،وهىىا أن اهلل يةىىا اعىىنت ىلى ى ىىاد املىىؤعنني
بتزيني السماء ام ،وىىد عىاء ااىك ىلى عهىة االعتنىان ىلى الة ىاد هبىذه املنىة الةظيمىة يف ( )5عااضىع عىق
الق ىرآن الك ىرمي ،كمىىا ىىىا يةىىا  :ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗﭼ [احل ىىر،]16 :

وﭧ ﭨ ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الص ى ى ى ى ى ى ى ى ىىافا  ،]6 :وﭧﭨ ﭽﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [فص ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىلث ،]12 :وﭧﭨ ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [املل ىىك ،]5 :وﭧﭨ ﭽﮀ ﮁ

ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [ .]6 :
اىلم أن يزيني السماء الدنيا بىالن اع ،ويىار ىىا مبصىابي  ،فىنن ذلىك أةىد احلكىم الىيت صلى اهلل
يةا عق أعلها الن اع ،فننت يةا عةء عق صلى الن ىاع عىع هىذه الاايىة الىيت هىن ينىة السىماء الىدنيا،
عةىىء الن ىىاع كىىذلك ىماعىىة يهتىىدي هبىىا النىىا يف لمىىا

الىىك وال هىىر كمىىا ىىىا يةىىا  :ﭽﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ [األنة ىىاع ،]97 :وكم ىىا ى ىىا ية ىىا  :ﭽﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [النهء ،]16 :وهن كذلك عةلهىا اهلل يةىا رمجىا للشىيا ني ،كمىا ىىا يةىا
ﭽﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ ،فس هان عق صل فأبدع ،وشرع فأةكم ،واهلل يةا أىلم.
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اخلامتة
احلمىىد هلل وكفى والصىىما والسىىماع ىلى إعىىاع األيقيىىاء وىىىدو احلنفىىاء وىلى آلىىت وحىىه ت وعىىق
اىتف  ،وبةد:
فقد ياحلث يف صتاع هذا ال ه امل تصر الذي يسر اهلل يةا اةاعت إ النتا ل التالية:
 -1يان ةقيقة أن اهلل يةا ها املزيق ىل احلقيقة لكء فةء يفةلت اإنسان إعا فضما أو

ىدال ،ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [الرىد.]41 :
 -2هلل يةا احلكمة يف يزيني األىما للةاعلني؛ ألنت اهلل يةا عنزه ىق الة ؛ فما عق شنء
صلقت اهلل يةا وىدره إال حلكمة ىظيمة ىد نةلمها وىد ال نةلمها ،فالااعب ىلينا التسليم.
 -٣أسند اهلل يةا التزيني إليت  -س هانت  -صلقا وعشياة ،وإ الشيملان يس ا ومسينا؛ ألنت
س ب داع وعؤثر؛ أعا الة د فألنت ع اشر للفةء ،فاإسناد إ اهلل يةا ةقيقة ،وإ
الشيملان والة د لي حبقيقة.
 -4غالب اآليا اليت ورد فيها التزيني يف القرآن ،إمنا ها يف التزيني السل  ،أو يزيني الةقابة
واالستدراج ،أعا يزيني املنة ،أو التزيني اإجيا فنن اآليا فيت ىلية عدا.
 -5كما عاء اإهباع ك ريا يف القرآن ملق وىع عنت التزيني ،كذلك أُهبم عا وىع ىليت التزيني؛
حلكم ك ري ع ينة يف عاضةها.
 -6درج القرآن الكرمي إ اسناد الك ري عق األفةا إ عامل يسم فاىلت وإن كانث عق فةء اهلل
يةا وإراديت ىدال؛ لكق عق باا التأدا عع اهلل؛ فلم يضف إ املا يةا باسم الفاىء
إال عا كان ةسنا غال ا ،وعا كان سياا فننت يأيت ع هما ،أو عضاف للشيملان.
 -7رغم حري القرآن ىل يزيني اهلل يةا الكفر للكافريق ،إال أن هناك عق الفر املنتس ة
لنيسماع عق ىد صالفث ،ويأولث اآليا يأويما عتةسفا.
 -8س ب التأويما املتةسفة اليت ىابء هبا املةتزلة وعق وافقهم حري األدلة ىل يزيني الكفر
للكافريق س ت إصضاع نصاص الاةن ملا ةسنتت الةقا أو ى هتت! واحل أن الةقء السليم
ينقاد لصري الاةن دون أن يةارضت.
وبةد فها أنا ىد أهنيث هذا الةمء امل ارك ،فىأن كىان حىاابا فهىا عىق اهلل يةىا  ،وأمحىده يةىا
ىل ييسريه ،وإن كان صملأ فمق نفسن وعق الشيملان ،فاستافر اهلل يةا عق كء ذنب وصملياة.
واحلمد هلل أوال وآصرا.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
اب ى ىىق اجل ى ىىا ي ،ى ى ىىد ال ى ىىرمحق ب ى ىىق ىل ى ىىن ب ى ىىق حمم ى ىىد .اد املس ى ىىري يف ىل ى ىىم التفس ى ىىري ( .ط ،٣املكت ى ىىب
اإسماعن1984 ،ع).
ابىىق ييميىىة ،أب ىىا الة ىىا أمحىىد بىىق ى ىىد احلل ىىيم .االسىىتقاعة مقي ى  :د .حممىىد رشىىاد سىىامل (ط،1
عاعةة اإعاع حممد بق سةاد.)140٣ ،
ابىىق عىىزي الكلى  ،حممىىد بىىق أمحىىد بىىق حممىىد بىىق ى ىىد اهلل .التسىىهيء لةلىىاع التنزيىىء مقي ى  :الىىدكتار
ى د اهلل ااالدين( .ط ،1بريو  ،شركة دار األرىم بق أ األرىم  1416هى).
ابق ىىيم اجلا يىة ،مشى الىديق .شىفاء الةليىء يف عسىا ء القضىاء والقىدر واحلكمىة والتةليىء (بىريو ،
ل نان ،دار املةرفة1٣98 ،هى1978/ع).
ابىىق ك ىىري ،إ اىيىىء بىىق ىمىىر .يفسىىري القىىرآن الةظىىيم مقيى  :سىىاعن بىىق حممىىد سىىماعة( .ط ،2دار
ي ة للنشر والتا يع 1999 ،ع).
ابق عنظار ،حممد بق عكرع بق ىلن .لسان الةرا ( .دار حادر200٣ ،ع).
أبا ةيان ،حممد بق ياسف بق ىلن بق ياسف .يفسري ال هر ا يط (دار إةياء الكا الةر ).
أبىىا ى يىىد  ،عةمىىر بىىق امل ىىىن .جمىىا القىىرآن  .مقي ى  :حممىىد ف ىااد سىىزكني( .عكت ىىة ااىىا ن ،القىىاهر ،
1٣81ه).
أبا ىمرو الداي ،ى مان بق سةيد بق ى مىان بىق ىمىر .التيسىري يف القىراءا السى ع  .حنقيى  :اويىا
يريز ( .ط ،2بريو  ،دار الكتاا الةر 1404هى1984 /ع).
األ هىىري ،حممىىد بىىق أمحىىد .ىىذيب اللاىىة  .مقي ى  :حممىىد ىىىات عرىىىب( :ط ،1بىىريو دار إةيىىاء
الكا الةر .)2001
األندلسىىن ،ى ىىد احل ى بىىق ىمليىىة .ا ىىرر الىىاعيز يف يفسىىري الكتىىاا الةزي ىىز  .مقي ى  :جمماىىىة عىىق
ا ققني( .ط ،2ىملر ،و ار األوىاف والشاان اإسماعية2007 ،ع).
ال اري ،حممد بىق إ اىيىء .اجلىاعع املسىند الصىهي امل تصىر عىق أعىار رسىا اهلل حىل اهلل ىليىت
وسىىلم وسىىننت وأياعىىت = حىىهي ال ىىاري  .مقي ى  :حممىىد هىىري بىىق ناحىىر الناح ىىر( .ط ،1دار
ا الن ا  - ،عصار ىق السلملانية بنضافة يرىيم حممد فؤاد ى د ال اىن1422 -ه).
ال ااي ،احلسني بق عسىةاد .عةىامل التنزيىء  .مقيى  :حممىد ى ىد اهلل النمىر وآصىريق( .ط ،1الريىات،
دار ي ة للنشر والتا يع1989 ،ع).
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الكعىذي ،حممىد بىىق ىيسى بىىق َس ءىار  .اجلىىاعع الك ىري؛ سىنق الكعىىذي  .مقيى  :بشىىار ىىااد عةىىروف.
(ط ،1بريو  ،دار الارا اإسماعن1996 ،ع).
احلماي ،ياىا بق ى د اهلل .عة م ال لدان ( .ط .2بريو  ،دار حادر 1995 ،ع).
اا ىىا ن ،ال ىىديق ىل ىىن ب ىىق حمم ىىد ب ىىق إبى ىراهيم ب ىىق ىم ىىر .ل ىىاا التأوي ىىء يف عة ىىاي التنزي ىىء  .مقيى ى
ويصهي حممد ىلن شاهني (بريو  ،دار الكتب الةلمية).
الدعشىىقن ،ىمىىر بىىق ىلىىن بىىق ىىىاد  .الل ىىاا يف ىلىىاع الكتىىاا  .مقيى  :الشىىي ىىىاد أمحىىد ى ىىد
املاعاد والشي ىلن حممد عةات( .بريو  /ل نان دار الكتب الةلمية).
الذه  ،حممد بق أمحد .سري أىماع الن ماء ( .عؤسسة الرسالة2001 ،ع).
الىرا ي ،حممىىد بىىق أ بكىىر بىىق ى ىىد القىىادر .خمتىىار الصىىهاح  .مقيى  :ياسىىف الشىىي حممىىد املكت ىىة.
(ط ،5بريو – حيدا ،الةصرية  -الدار النماذعية1420 ،هى 1999 /ع).
الراغىىب األحىىفهاي ،احلسىىني بىىق حممىىد .يفسىىري الراغىىب األحىىفهاي مقيى ودراسىىة :د .حممىىد ى ىىد
الةزيىىز بس ىىياي( .ط ،1كليىىة اآلداا  -عاعة ىىة نملىىا  1420ه ى ى  )1999 -وىىىاد ب ىىق ىل ىىن
الشِّدي (الريات ،دار الا ق).
الزعىىاج ،إب ىراهيم بىىق السىىري بىىق سىىهء .عةىىاي القىىرآن وإىرابىىت  .مقي ى  :ى ىىد اجلليىىء ى ىىده شىىل .
(ط ،1بريو  ،دار ىامل الكتب 1988ع).
الزخمشري ،حمماد بق ىمرو بق أمحد .الكشىاف ىىق ةقىا غىااعض التنزيىء ( .ط ،٣بىريو  ،دار
الكتاا  1407هى).
الساعرا ن ،فاضء بق حاا بق عهدي بق صليء .أسرار ال يان يف التة ري القرآي .
السةدي ،ى د الرمحق بق ناحر بق ى ىد اهلل .ييسىري الكىرمي الىرمحق يف يفسىري كىماع املنىان  .مقيى :
ى د الرمحق بق عةما اللاحي (ط ،1عؤسسة الرسالة 1420هى  2000-ع).
السىىمةاي ،عنصىىار بىىق حممىىد بىىق ى ىىد اجل ىىار .يفسىىري القىىرآن مقي ى  :ياسىىر بىىق إب ىراهيم وغنىىيم بىىق
ى ا بق غنيم (ط ،1الريات  -السةادية دار الا ق1418 ،هى1997 -ع).
السىىيا ن ،ى ىىد الىىرمحق بىىق أ بكىىر .الىىدر املن ىىار يف التفسىىري باملىىأثار  .مقي ى  :ى ىىد اهلل بىىق ى ىىد
ا سق الككن( .عركز ه ر للدراسا الةربية واإسماعية200٣ ،ع).
الشنقيملن ،حممد األعىني بىق حممىد امل تىار بىق ى ىد القىادر أضىااء ال يىان يف إيضىاح القىرآن بىالقرآن
(بريو  ،دار الفكر.)1995 ،
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الملكي ،حممد بق عرير .عىاعع ال يىان ىىق يأويىء آي القىرآن  .مقيى  :حممىاد حممىد شىاكر( .عكت ىة
ابق ييمية ،القاهر ).
الةسىىقماي ،أمحىىد بىىق ىلىىن بىىق ة ىىر .فىىت ال ىىاري شىىرح حىىهي ال ىىاري ( .بىىريو  ،دار املةرفىىة،
.)1٣79
ىمىىر ،أمحىىد خمتىىار ى ىىد احلميىىد .عة ىىم اللاىىة الةربيىىة املةاحىىر ( .ط .1ىىىامل الكتىىب  1429ه ى -
 2008ع).
الةمراي ،حيَي بق أ ااري بىق سىامل .االنتصىار يف الىرد ىلى املةتزلىة القدريىة األشىرار مقيى  :سىةاد
بق ى د الةزيز االف( .الريات ،اململكة الةربية السةادية أضااء السلف).
الفراهيىىدي ،االيىىء بىىق أمحىىد بىىق ىمىىرو بىىق ةىىيم .الةىىني  .مقي ى  :د عهىىدي امل زوعىىن ،د إب ىراهيم
الساعرا ن( .دار وعكت ة ااما ).
القر  ،حممد بق أمحد بق أ بكر بق فرح .اجلاعع ألةكاع القرآن (ساريا ،دار الفكر).
القزويم ،أمحد بق فار بق كريا .عة م عقىايي اللاىة  .مقيى  :ى ىد السىماع حممىد هىارون( ،دار
الفكر1979 ،ع).
القشىىريي ،عسىىلم بىىق احل ىىاج .املسىىند الصىىهي امل تصىىر بنقىىء الةىىد ىىىق الةىىد إ رسىىا اهلل
حىىل اهلل ىليىىت وسىىلم= حىىهي عسىىلم  .مقي ى  :حممىىد ف ىؤاد ى ىىد ال ىىاىن( ،بىىريو  ،دار إةيىىاء
الكا الةر ).
القصاا ،أمحد حممد بىق ىلىن بىق حممىد .الدالىة ىلى ال يىان يف أنىااع الةلىاع واألةكىاع  .مقيى  :اجلىزء
 :1ىلىىن بىىق غىىا ي التىىاجيري اجلىىزء  :٣ - 2إبىراهيم بىىق عنصىىار اجلنيىىد اجلىىزء  :4شىىايع بىىق ى ىىده
بق شايع األ ري( .ط .1دار القيم  -دار ابق ىفان  1424هى  200٣ -ع).
القلماي ،حممد رشيد بق ىلن رضىا بىق حممىد .يفسىري القىرآن احلكىيم (يفسىري املنىار) ااياىة املصىرية
الةاعة للكتاا .)1990
الكماب ىىاذي ،حمم ىىد ب ىىق أ إس ىىها ب ىىق إب ى ىراهيم ب ىىق يةق ىىاا .التة ىىرف مل ىىذهب أه ىىء التص ىىاف .
(بريو  ،دار الكتب الةلمية).
الساعرا ن ،فاضء بق حاا بق عهدي بق صليء .ملسا بيانية ( .أىده للشاعلة :أبا ى د املةز).
اململةىىم ،ى ىىد الةظىىيم إب ىراهيم حممىىد .ا ىىا ىنىىد اإعىىاع ابىىق ييميىىة ويماعيىىذه بىىني اإنكىىار واإى ىرار .
(عكت ة وه ة).
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النسىىا ن ،أمحىىد بىىق شىىةيب .سىىنق النسىىا ن الكىىكى  .مقي ى  :ةسىىق ى ىىد املىىنةم شىىل ( .عؤسسىىة
الرسالة.)2001 – 1421 ،
النسفن ،ى د اهلل بق أمحد بق حمماد .عدارك التنزيء وةقىا التأويىء يفسىري النسىفن  .ةققىت وصىرج
أةادي ىىت :ياسىىف ىلىىن بىىدياي ،راعةىىت وىىىدع لىىت :حميىىن الىىديق ديىىب عسىىتا( .ط ،1يىىرو  ،دار
الكلم المليب 1419 ،هى).
نظاع الديق ،احلسق بق حممد .غرا ب القرآن ورغا ب الفرىىان مقيى  :الشىي كريىا ىمىريا (ط،1
بريو  ،دار الكتب الةلميت  1416هى).
الااى ىىدي ،حمم ىىد ب ىىق ىم ىىر ب ىىق واى ىىد .املا ىىا ي  .مقي ى ى  :عارس ىىدن ع ىىان ( .ط .٣ب ىىريو  ،دار
األىلمن .)1989 /1409
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منهج الشيخ ابن عثيمني يف بيان اهلدايات القرآنية من خالل سورة األنعام
The methodology of Shaikh ibn Uthaimeen in the explanation
of the Quranic guidance, through Surat Al-An'aam

إعداد:
د .أمحد بن مرجي صاحل الفاحل
األتساذ ااشماذك اقسم اادركاتسذ ااسإتسماية اجبذيع ااجلوف ا

منهج الشيخ ابن عثيمين في بيان الهدايات القرآنية من خالل سورة األنعام ،د .أحمد بن مرجي صالح الفالح

املستخلص
يعىناهذااادبحث اععفةث ايث الااداثةنااقثما يفةبثاا اقةثذااااثرايذ اادسفخالةث ايثما ثما اتسثوك ا
األالعثثذوياديا ثثرفافةايعفة ث اقة ثثذاااشم ثفاآاقذا ثثرايذ اادسفخالة ث اد ث ادا ث ما ذياداداعفي ثثااقذدا ثثةنااق ثثما
يفةبثثااك ث ااتادقا مثثل اقاث وايثثو أيادفقثفااا اةث اااثثرايذ اادسفخالةث اد ذيث اادع بثثذ ا ثثذياد ريثثرا
األد ثثذلااد ثثدااتس ثثايرياذاادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا افي ثفاآااا ثثرايذ اادسفخالة ث ياد ثثفا ثثذ ااا ثثرايذ ا
ادسفخالة ا رااداةنااقما يفةبايادادوقوفا ىاطفيس ااداثةنااقثما يفةبثاا اقةثذااااثرايذ اادسفخالةث يا
دقثثراتس ث ااادبذ ث ااشم ث الاادو ث اادا تسثثاسفاصااداداح ة ثثاياد ثثااادبح ث افةا ثثرآايثثمااد اثثذصلا
داداو ثثةذ ايثثما ااثثذيا ااااثثرايذ اادسفخالة ث اهثثاااسإكيثثذآا اادلثثذهف ادا ة ث اادراد ث ا ةاثثذاا يثثذ ا
ادسفخالةث ث اق ثثف ا ثثحةح يادفا ثثفال ثثو ااألد ثثذلاادرادث ث ا ثثىااارايث ث ا ال م ثثلاادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا
"اد ذصر يااسإيذك يااسإثبذ ياادبةذاياادر د ياادوضوح"ياد قذااادبح العرآا ذ اااثرايذ اادسفخالةث ا
ال مثثلااقثثما يفةبثثااةاثثب ملاادعسري ث اداشماع س ث اقذداأ ة ث اداأل ماقة ث اداد وي ث ادادا ثثة ة ادادر وي ث ا
داد ساة ث اداشمم ث ة ااشم ا ة ث اداد لة ث اداشمع وي ث يادلو ثثواادبح ث افةاطنثثف اادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا ا
اتسثثايفاااااثثرايذ يادفاثثفالةيثثأااداثثةنااقثثما يفةبثثاا اطفيسث ا فضث اد اثثرايذ اداد واصثثرايثثماا يثثذ ا
ادسفخالةث ث يا ي ثثذااداو ثثةذ اة اا ثثذياآكاتسث ث اي ثثذهلااشم مث ثفيما اقة ثثذاااا ثثرايذ اادسفخالةث ث ياآكاتسث ث ا ث ث ا
اشم ذتسبذ ا ال ملااداةنااقما يفةبا .ا
الكلمات المفتاحية:اي اليااقما يفةبايااارايذ يااألالعذو.ا ا
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Abstract
The purpose of this research is to know The methodology of Sheikh ibn
Uthaimeen in the explanation of the Quranic guidance through Surat Al-An'aam..
It aims at knowing the literal and conventional meaning of the Qur'anic Hidayat
(guidance), a short introduction of Ibn Uthaymeen (may Allah have mercy on
him), a highlight of the importance of the Quranic Hidayat and the concerns of the
scholars towards it, to identify the words used by Sheikh Ibn Uthaymeen in the
introduction of Quranic Hidayat, and mentioned the aspects of the Quranic
Hidayat of Sheikh Ibn Uthaymeen, and to know the approach of Shaykh Ibn
Uthaymeen in explaining the Quranic Hidayat. The researcher took the
descriptive, inductive and analytical method, and concluded the research with a
number of conclusions and recommendations, the most important of which are:
That the Qur'anic Hidayat are the visible and hidden instructions that the Qur'anic
verses indicate in correct ways, and the diversity of the terms used to refer to the
guidance appeared in the interpretation of Sheikh ibn Uthaymeen "benefit,
indication, proof, explanation, signification, clarity". The study revealed the
multiplicity of areas of the Quranic Hidayat in the interpretation of Ibn
Uthaymeen, which included the faith in relation with the ''recommendation, ethics,
linguistics, establishing, preaching, Jurisprudence, systematic methodology,
words and meanings. The research also concluded with Sheikh Uthaymeen's
methodology in extracting the guidance verses, and the uniqueness of Shaykh ibn
Uthaymeen appeared in his presentation of the benefits of the Quranic Hidayat.
The most important recommendations: to study the methodologies of the
interpreters in the explanation of the Quranic Hidayat, a study of the science of
occasions in the interpretation of Sheikh ibn Uthaymeen.
Key words:
Methodology, Ibn Uthaymeen, Hidayat, An'am
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املقدمة
احلب ثثراتااد ثثذاا ع ثثواادس ثثفخااال اتس ثثذادهراي ث اد ع ثثذشماياداد ثثما ادادم ثثماوا ثثىاي ثثماقعيف ث ااتا
قذدسفخااهذآيذاديبافاادالذيفايا يذاقعريا ا
ةإاااد ذي اادعلبىاداشمس رااألمسىايمافالأا اادسفخاااد فمياهاافكيثذآااد ثذملاشمثذاةةث ا ثما ا ا
ده ثثراياا ياداتس ثثاسذي ا ة ثثذة إااشمو ث افةاك ث ااتا اادث ثرالةذادا ثثف يايس ثثو ااحلث ث الب ثثذك ادلع ثثذةيا

(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [اد ح ث ث ث ث ثثوي]89يايس ث ث ث ث ثثو ا
ادمعراا( 1376ه)يا"ة بذا ذااهذااادسفخاالبةذالثذااد ثوايثا ا ثذكا ث ااتا ثىاادعبثذآا اث يا
ةذالس ع ثثملاقث ث ا ث ث اادل ثثذشماياداالا ث ث اقث ث ااشممث ث بوااة ثثذكاه ثثررااث ث اياا ثثردااقث ث افةا ي ثثفاآيث ث ا ا
دآالةثثذه يادك ث اي ثثذدوااق ث ا ثثوا ثثلا ااد ثرالةذادا ثثف ياةذاثثررايثثذاالثثذدو اق ث ايثثما ث االثثذة اد بثثوا
ثثذح"()1ياداثثذاا ثثففااشم مثثفدااقثثرثذاد ثثرييفذا ثثىاقةثثذااهرايذل ث ياداد اثثاا ثثما تسثفاك اد ب ث يا
ديماهثال اادع بثذ اادثذيمادةساث ااتادثذداااداثةنااقثما يفةبثاا ال مثل ياةسثرا ثورال مثل ا ثرآاا
يمااارايذ اادسفخالة ياداسإكيذآا اادفقذالة إااددال ملااالابذ ا واقذكئادا مل إادكغب ايينا اا ثو ا
اغبذكاهذااادع ياد ا اذبايما يةأا اباادا ملااشمعذ ف إاا ذااهثذااادبحث ااشموتسثوواقثثا"مننهج
الشننيخ ابننن عثيمننين فنني بيننان الهنندايات القرآنيننة مننن خننالل سننورة األنعننام"ياتسثثذصماااتااسإ ذال ث ا
دادمراآ.ا
.1
.2
.3
.4

أهمية البحث وأسباب اختياره:
احلذ ااشمذتس ادبةذاا ايما وواادسفخاادهوااارايذ اادسفخالة يايما ة اادا ةوادادا بة .
ي ذال ااداةنااقما يفةبااادع بة اقا وا ذوادادا ملي اقا وا ذف.
ااشم الااشمابةأاادذااتس ااداةنااقما يفةباا ايوضو ااارايذ اادسفخالة .
ا ثثر اه ثثذاااشموض ثثو ياة ث ايمثثب ا–اةةب ثثذا ث ا–اآكاتس ث ايوض ثثو ااا ثثرايذ اادسفخالة ث ا ثثرا
اداةنااقما يفةبا.

()1اااللفياادمعراا برادف ماقماالذ فيا"لةملااد فمياادف ما ال ملا ماوااشم ذا".ا سة يا برادف ماقما
يعماااد وحي ياط1يا(قلد يايالتسم اادفتسذد ي1420ه2000-و)يا(ف.)446
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حدود البحث:
تس قا ثثفا اه ثثذااادبح ث ا ثثىااا ثثرايذ اادسفخالة ث ااد ثثدا دكآه ثثذاادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا ا اذق ث ا
"ل م ثثلاادس ثثفخاااد ثثفميياتس ثثوك ااألالع ثثذوا(ا ي ثثذ ا)53-1ياآاكااق ثثمااجل ثثواااد ا ثثفاداداواي ث يااد بعث ث ا
األدةيا1433ه".ا ا
أهداف البحث:

يارفاهذااادبح افةاا يتي ا
 .1قةذاااشمفاآاقذارايذ اادسفخالة اد ادا ما ذ.
 .2اداعفيااقذداةنااقما يفةبااك ااتادقا مل اقا وايو أ.
 .3فقفااا اة ااارايذ اادسفخالة اد ذي اادع بذ ا ذ.
 .4ريرااألد ذلااددااتسايرياذااداةنااقما يفةباا افيفاآااارايذ اادسفخالة .
 .5فا ذ ااارايذ اادسفخالة ا رااداةنااقما يفةبا.
 .6يعفة اطف ااداةنااقما يفةباا ااتسايفااااارايذ اادسفخالة .
 .7ادوقوفا ىاي ذآكااداةنااقما يفةباادطفيسا ا اقةذاااارايذ اادسفخالة .
الدراسات السابقة:
ملا قثثاا ثثىايثثمال ثثذد ايوضثثو اااثثرايذ اادسفخالةث ا ثثرااداثثةنااقثثما يفةبثثااقبحث ايمثثاسويا
د ثثمادع ث ايثثمااشمماحمثثماقةثثذااي ثثا ايثثماادركاتسثثذ ااشماعس ث ا ثثذااادبح ث اقا ث وايبذي ثثفا داغ ثثلا
يبذيفيادهاا ىاد ااسإمجذ ي ا
 ي الااداةنااقما يفةبااد اوآ ا اادا ملاد وواادسفخاياد ر اوك/اقذصثرامبثرااداثبلايا
كتسذد اآ اوكا ياادموآاايا ذيع ا واآكيذايا1421ه.
 ي الااداةنااقثما يفةبثاا اادا مثلياد ثر اوك/ا بثراادثف ماقثما ثذحاادثرهجمياد ثرايا ث ا
ادبةذاياادعرآا()160يا1422ه.
 اوآااداةنااقما يفةباادخكاؤ ا اادا ملاد وواادسفخايادألتسثاذ اادثر اوك/ا ثراقثمامبثرا
اد يراياادفيذ ياي اب اادفيراالذيفداياط1يا1426ه.
 ي الااداةنااقما يفةباا اا تسا بذطايماادسفخاااد فمييا راقثماتسث ةبذااا ،ثلياي ثفيا
ذيع ا اامشسيا ا ة اادرتقة ا(ادسم ااألآيب)يااجمل را()15اادعرآا()2يا1430ه.
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 ي الاادعماي ااداةنامبراقما ذحاادعيفةباا الف ةحذلث ادا اةذكالث اادا مثلي يا مثااقثما
اااحلفيبياي فيا ذيع اادسذهف يا ا ة اآاكاادع ووياادعرآا()62يا1433ه.
 اشم،ثذيااادر ويث ا ال مثثلااداثةنااقثثما يفةبثثااك ث ااتاديعذجلاث ادس،ثثذيذاادثثر و ااشمعذ ثثف يا
د ثثر اوك/ا بثثرااتاقثثما ثثوآااد ثفيكياكتسثثذد اآ اثثوكا ياادمثثعوآي يااجلذيع ث ااسإتسثثماية اقذشمري ث ا
اشم وك يا1436هث.
 يث الااداثثةنااقثثما يفةبثثاا الوفةثثااادا مثثلادعثثمااااشماث ما ااشمعذ ثثف يا فضثثذادآكاتسث يا
ممااقما اااداافاينيااشمثاللفاادثردااادسثفخينااألد يا ةث ااداثفيع اد ثو اادثريميا ذيعث ا
اشم اا ذدراقذدمعوآي يااجمل رااألد يا1437ه.
 اارايذ اادسفخالة ا"آكاتس ال ة ة "يادألتسثاذ اادثر اوكاطث ا ذقثريماطث ا ثرادخ ثفيمياادثريذويا
ي اب ااشما يبياط1يا1438ه.
دمجة اهذ اادركاتسذ املال ا ىا أصةذ اهذااادبحث إاداشماعس ث اعث الااداثةنااقثما يفةبثاا
اقةثثذااااثثرايذ اادسفخالة ث .اة ث الم ث ضااد،ثثو ا ثثىااألد ثثذلاادثثدااتسثثايرياذااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ا
قة ثثذاااا ثثرايذ اادسفخالة ث ث ياد ا ثثذ ااا ثثرايذ ا ال مث ثل ياد اطفيسا ث ث ااشمابة ثثأ اداشما ثثفآ ا ا ثثف ا
اارايذ اادسفخالة  .ا
منهج وإجراءات البحث:
تس لب ا اهذااادبح ااشم ذهلاا لة ي ا
ا  -اشم الاادو اياد داايما ما اد ااي اووااارايذ اادسفخالة يادقةذاااد ف اقة اذادقاا
ا تسا بذطذ اادسفخالة يادقةذاا ذي اادع بذ ادتس اااألي اقذارايذ اادسفخالة اقرثذاد رييفذ.
اب -اشم الاا تساسفاصاياد داايما ما الاب ايواطمااارايذ اادسفخالة ا ال ملااداةنااقما
يفةباا"تسوك ااألالعذو"ادمجعاذ .ا
اا -داشم ال ااداح ة ا اد دا ايم ا ما ا ف ااارايذ اادسفخالة ادل ذداذ اقذدركاتس اد ة اذا
دا وفافةاالاذصلاي اذ .ا
يذايما ة ااسإ فا ا اادعب ة اة بذاي يتي ا
 قفا ال ملااداةنااقما يفةباا"تسوك ااألالعذو"اقفا اةذ  .ا
 آكاتس ااارايذ اادسفخالة ااددا فهذااداةنااقما يفةبااداتسايف اذايماا يذ .
 فاا يذ اادسفخالة اادداينمااارا ذاد أدهذافةاياواضعاذاقذ فااتس اادموك ادكق اا ي ا ااشمنت .ا
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 ف اا ث ثثذاااحل ث ثثري ا ااد ث ثثحةحاا دا ا ث ثثراذاةة ث ثثوااا قا ث ثثذكا ةاب ث ثثذا اادايث ث ثفيلاآداا
غلاذ.
ثإاا
 أدااألقوا افةاقذص ةاذياداشمع ويذ ااشم سود اال ثذيا داقا ثففافةايفا عاثذا ااحلذيثة ياة ا
ذاااشم سو اال ثذادضثعا اقثاا مايثداادا ثةااه ثذاا""..ياديسذق ث ا اااثذيجمااشم ثركا دا
اشمف ايمبوقذاق ب ا(االلف)يادفاا ذاااد سواقا ففاييناملا ضع اقاا مايداادا ةا.
 ثثفاقةذالثثذ ااشم ثثركا اااثثذيجما ا د ادكدآاد ث ا ثثىااد حثثواا يتي( ثوااااد اثثذبياداتس ث ا
اشمالداياكق ااد بعث ياي ثذاااد اثفيااتسث ااد ذيثفياتسث ااد اثفياداجلثأ ااداد ث ح )يادف اال ثفكا
اد اذباا فااتس ااشمالدااداتس ااد اذباداجلأ اداد ح .
خطة البحث:
اايابواهذااادبح ا ىايسري ادتسبع ايبذ اد ذل  .ا
ااالمقدمة :اياب ملا ىيا اة ااشموضو اد تسبذباا اةذك ياد ردآ ياد هراة يادادركاتسذ ا
ادمذقس يادي ا ادف فا ال ياد اادبح  .ا
المبحث األوليالعفياااارايذ اادسفخالة ا ااد ادا ماحيادةة اي بذايا ا
المطلب األول:العفياااارايذ ا ااد  .ا
المطلب الثاني:العفياااارايذ اادسفخالة ا اا ماح .ا
المبحث الثاني:ااداعفيااقذداةنااقما يفةباادل مل يادةة اي بذاي ا
المطلب األول:الفمج ايو أ اد اةنااقما يفةبا .ا
المطلب الثاني:العفياايو أاقا ملااداةنااقما يفةبا .ا
المبحث الثالث:ا اة ااارايذ اادسفخالة اد ذي اادع بذ ا ذ .ا
المبحث الرابع:ااد ف اقااا تسا بذطذ اادسفخالة اداارايذ اادسفخالة  .ا
المبحث الخامس:ااألد ذلااددااتسايرياذااداةنااقما يفةباا افيفاآااارايذ اادسفخالة  .ا
المبحث السادس:ا ذ ااارايذ اادسفخالة ا رااداةنااقما يفةبا .ا
المبحث السابع:اطنف ااداةنااقما يفةباا ااتسايفااااارايذ اادسفخالة  .ا
المبحث الثامن:اي ذآكااداةنااقما يفةباادطفيسا ا ا ف ااارايذ اادسفخالة  .ا
الخاتمة:اداياب ملا ىيا ه ااد اذصلاداداو ةذ .
ثبت المراجع
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د تس ااتااداوةة اشمذاةة ا لااادرالةذادا ف ياد ااجيعوا بذد ذا ذد ا واقذ.

- 154 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

املبحث األول :تعريف اهلدايات القرآنية يف اللغة واالصطالح
املطلب األول :تعريف اهلدايات يف اللغة:
اارايذ امجث اهرايث يادهثااععثىناادر دث اداسإكيثذآادادبةثذاياقثذ اادفاغثبااأل ث اذينا( 502ه)يا
"ااراي اآ د اق ا"()1يادقذ ااشم ذداا( 1031ه)يا"ااراي اآ دث اق ثاافةايثذايو ثوافةااشم ثوبيا
دقة ثثواتسث ث و اطفيث ث ايو ثثوافةااشم ثثوب"()2يادق ثثذ اادأقة ثثراا( 1205ه)يا"اا ث نثرراق،ث ث ااا ثثذ ادة ثثاكا
ادرا ياادفيثذآادادر دث اق ثاافةايثذايو ثوااشم ثوب"()3ياد ثذ ا ااشمع ث اادوتسثةضيا"ةثماااهثررادهثريذا
دهراي ااتسرتيرياديسذ اهرراةماااهرااةماااتسذكاتسل يادةماالذا كير ادآد "( .)4ا
د ه ثثباقع ثثاا ه ثثوااد ث ث افةاادا في ث اق ثثااا كي ثثذآاداارايث ث اةس ثثذدوايا" ااا كي ثثذآافةاادا ثثا اه ثثوا
ادا في افدةث ادادابةثاادث ياداارايث اهثااادثاب مايثماادو ثو افدةث "()5يادادثذاايلاثفا ثذالعثوآاداثا ادا ثريا
ادادبةذالثثذ ا اثثذاععثثىنادا ثثرياقثثذ ااقثثما
دفاا ن ثي ا اثثذاق د ثثذلادا ث اةذاثثرايذ اداسإكيثثذآا ادادثثر
ة ا( 541ه)يا"دااراي ا ااد ث ااسإكيثذآياد اثذالا ثففا ثىاد ثو اينعث ا اثذااشم يمثفدااق ثلاد ث ا
ملاك عثملافةااسإكيثذآ"()6ياديسثو ااألتسثاذ اادثر اوكاطث ا ذقثريميا"ةبثما ثما ايثذا
اسإكيذآياد اذاف االنالي َ
لسثثروايابثثاا اااارايث ا ااد ث الث يتاععثثىنيااسإكيثثذآيا داادر دث اق ثثايا دااداسثثرويا داادبةثثذايا دااداعفيثثاا
قذداثثا يا داادس ثثرادادو ث يادمجةث اهثثذ ااشمعثثذينالف ث افةايثثذا ثثف ااقثثماةثثذكملاععثثىنااسإكيثثذآيا ةث اا اث ا
يعىنااداسروادإلكيذآا ماا د الا فغاي اقسة ااشمعذين"( .)7ا
() 1اااللثثفيااأل ث اذينا يباادسذتس ث ااحلمثثااقثثمامبثثريا"اشم ثثفآا ا اغفيثثباادسثثفخا".ا سة ث يامبثثراتسثثةرا ثثماينيا
اد بع ااأل ل يا(ي فياآاكاي ىاادبذيبااحل يبيا1381هث)ياف.538
() 2اااللثثفيااشم ثثذدااايثثماادثثريمامبثثرااشمثثر واقعبثثراادثثفؤدفاقثثمالثثذااادعثثذكةايا"اداوقةثثاا ثثىايابثثذ ااداعثثذكيا".ا
ط1يا(ادسذهف يا ذملااد ابيا1410هث-ا1990و)يا1يا.739
()3اااللفياادأقةراامبراقمامبراقما براادثفاا ااشمفل،ثىيا"لثذااادعثفدملايثما ثواهفاادسثذيومل".اطبعث ااد ويثمليا
يذآ اهرريا(ف.)8662
() 4اااللفيا ب ااد اادعفقة يا"اشمع اادوتسةض".اآ.طيا(ي اب اادافد اادرددة يا2004و)يا2يا.879
() 5اااللثثفياادعمث فاا يباهثثما ااحلمثثماقثثما بثثراتيا"اد ثثفد ااد ويث ".ا سةث يامبثثرافقثفاهة اتسث ة ياآ.ط(ي ثثفيا
آاكاادع اداديفسذة اد افياآ) .يا1يا.42
() 6اااللفيااقما ة امبرا برااحل اقماغذدباقما براادف ميا"احملفكاادو ةأا ال مثلااد اثذباادعأيثأ".ا سةث يا
براادمماوا برااداذ امبرياط1يا(قلد ياآاكااد اباادع بة ي1422هث)يا1يا.8
()7اااللفيا ذقريميا"اارايذ اادسفخالة اآكاتس ال ة ة "يا1يا.24
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املطلب الثاني :تعريف اهلدايات القرآنية يف االصطالح:
يعاث اي ث كاااثثرايذ اادسفخالة ث ايثثمااشم ث حذ ااحلرييف ث اادثثداملال ثثمايارادد ث اقثثااادع بثثذ ياي ث ا
ال ادكآ اد ل اااررا اادسفخاااد فميا اثمامثذص اداث ااد افيمايوضعذا( .)1ا
ده ثثذ اةثثف اقثثااي ث كاااراي ث ا ب ث كا ثثذواياثثبواهراي ث ااداوةة ث ادهراي ث ااسإكيثثذآادهراي ث ا
اسإاذوادغلهذيادقااي كااارايذ اادسفخالة ا مايماة واا وواادسفخا .ا
ادا ثثذااة ثثإاااداعفي ثثاااد ثثذاا ثثف ااق ثثما ذي ثثوكا( 1394ه)اد اراي ث ث ا ثثااق ثثذ يا"دااراي ث ث ا ا
ا ماحااداف ا االم رافةااتالعذةاهااادر د ا ىايثذايفضثاااتايثماةعثواا ثلياديسذق اثذااد،ثماد ا
دهااادا فيف"()2إاقعةرا مااشمعىناا ما اااشمفاآايماااثرايذ اادسفخالةث ياةذدثذاايس ثر اادع بثذ ا ادقا ثذا
ادفكيثثذآا ادد ثثذصاال ثذاعثثماتسثثذكا ةاثثذيا
اشمعذ ثثفايثثذا ثثف اادس ثفخاااد ثفميايثثمايعثثذاادةواصثثرادآ
د بوا ذياد س ايفاآااتاي اذافةااد ذ ا اادرالةذادا ف  .ا
ددعثثوايثثما مجثثوااداعفي ثثذ اادثثدا يفةثثملاااثثرايذ اادسفخالة ث ايثثذا ثثف ااألتسثثاذ اادثثر اوكاط ث ا ذقثثريما
ةث اقثثذ اق ثثذيا"ادر دث ااشمبة ث اسإكيثثذآا اادسثفخاااد ثفمياادثثدالو ثثواد ثثوا ثثليادل ث ايثثما ثثوايثثف"()3يا
دفاا ملا كرا ااهذاااداعفياايال ذا ة ا يوكي ا
 .1اقود ث ا"ادر د ث ااشمبة ث "ياةذاثثرايذ اادسفخالة ث اهثثااال مثثاذااسإكي ثثذآا اادسفخالة ث اددةمثثملاادر د ث ا
اشمبة ث ااثثذ ااسإكيثثذآا ياداثثذااةثثماا كرا ذ ث ادو ثثوآاهثثذ اادعبثثذك ا ااداعفيثثاياة ثثواقةثثواهثثاا
اادسثفخاااد ثفمياادثدالو ثواد ثوا ثلياادل ث ايثما ثوايثف"ياد ثذااتسثذص ذيادهثواادثثذاا
"آ
يابذيىاي ااداعفياااد وااا الااادذ فاد اراي .
 .2دثثةسا ااداعفيثثاايثثذايثثر ا ثثىااد ثثف اقثثااي ث كاااثثرايذ اادسفخالةث ادغثثل ايثثمااشم ث حذ ا
()1اااللثثفياي ثفاداااحلبةثثبيا"ي اثثوواااثثررا اادسثثفخاااد ثثفمياآكاتس ث اي ث حة ادل مثثلايوضثثو ا".ا(آيا ث ياآاكا
اد واآكيا1432هث2011-و)يا(ف)78يادقرا فااألتساذ اادر اوكاط ا ذقريماديمايع ا اايوضعاايماهذ ا
اشمواض ث اه ثثااعع ثثىناااراي ث يا داب ثثذا اق ثثو ااتالع ثثذةي (ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ)اا[اشمذص ثثر ي]16ايا

دا

ث ث ث ثثفياق ث ث ث ثثو ااتالع ث ث ث ثثذةي (ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫ)اا[ة ملي]17يادقراكا عملا رآاايماادفتسذصواادع بة ااددا ابملا اي كاااررا اادسفخاا
اد فميادملا رايماداةس ا اهذا.اااللفيا ذقريميا"اارايذ اادسفخالة اآكاتس ال ة ة "يا1يا.24
()2اااللفيااقما ذيوكامبرااد ذهفيا"ل ملااداحفيفادادا ويف".اآ.طيا(ادراكااداوالمة ياآ) .يا1يا.188
() 3اااللفيا ذقريميا"اارايذ اادسفخالة اآكاتس ال ة ة "يا1يا.44
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اشمسذكق ا ذ تسا بذطاييفما.
 .3ملايا،ثثبمااداعفيثثااضثثذق ذااثثذ اااثثرايذ اادسفخالةث ياععثثىناهثثوا ثثوايثثما ثثفاهرايث ا دافكيثثذآاا
ل،ب ا اا ي ايال ذاق ؟.
 .4ا ذ اد ا ةرا ىا ثوااااثرايذ اادسفخالةث الو ثواد ثوا ثلادل ث ايثما ثوايثفياةاثذاا يثفا
يعفدفياة ةاايا وكا االنمبىاهراي ادهاا الو وافةا لاد ال ايمايف.
دممذاتسب اث ماادسو اق اااارايذ اادسفخالة اهايا"اسإكيثذآا اادلثذهف اادا ةث اادرادث ا ةاثذاا يثذ ا
ادسفخالة اق ف ا حةح ".ا ا
ةث ث ب يا"اسإكيذآا "ياألاايعذيناااراي ا اذالعوآافةااسإكيذآا بذايفايع ذاتسذقسذا .ا
د بث يا"ادلثثذهف ادا ةث "ياد يثثفااقعثثاااشم ث حذ ااشمسذكقث ا ذ تسثثا بذطاادثثذااينعثثىنا ااد ذدثثبا
عذا اايمااد ا .ا
د ب يا"ادراد ا ةاذاا يذ اادسفخالة "ياحبة احياب اذااد ااادسفخين .ا
د ب يا"ق ف ا حةح "ياقةراسإ فااااارايذ اادسفخالة ااشمما ذآ اق ف اغلا حةح  .ا
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املبحث الثاني :التعريف بالشيخ ابن عثيمني وتفسريه
املطلب األول :ترمجة موجزة للشيخ ابن عثيمني
هثثوااداثثةناادعماي ث ا قثثوا بثثراتااد سة ث ااشم يمثثفيامبثثراقثثما ثثذحاقثثماتس ث ةبذااقثثما بثثرادف ماقثثما
ياددثثرا ا ةثأ ادهثااف ثثررا
يفبثذااادثوهةيباادابةبثثاياد ثر ااديفذدث ا نيفبثثذاانط ث ا ةث ا يفةبثثااةذيثاافاقث ن
يثثرااي س ث اادس ثثة اقذشمب ث اادعفقة ث اادمثثعوآي يا اادمثثذق ادادعا ثفيمايثثمايثثافاكي،ثثذاااشمبثثذك ايثثماتس ث ا
تسثثب اد كقعثثاادثمامثذصث اد دثثاايثثماه ثثف ااشم ث ىا.اايثثا واحب ث اادسثفخاادط ثثباادع ث اي ثثذا ثثذاا بثثف ا
كق ا اف اتس ياد ثذااك ث ااتايثماادع بثذ اادبثذكايمادثةسا ا ابعث ااحمل ثااةسثضاقثوا ثىااشممثاوراادثرداا
ىتا وا ىا ذصأ ااشم ااةة واادعذشمة اتس ا1414ها اةف ا ري ااسإتسماو .ا
اا نتس ث ر افدة ث اا ذق ث ا ااجلثثذي ااد بثثلاقع ةثثأ اي ثثذالثثو ااداثثةنا بثثراادثثف ماادمثثعرااتس ث ا
1376هياد ن ياا ،واا اهةئ ا بذكاادع بذ اقذشمب اادعفقة اادمعوآي اتس ا1407ها ىتالو .ا ا
ملاينعففااداةنااقما يفةبااق يفف ال سمال ادك مالث ا اط ثباادع ث ياداثذاالا بثذاك ث ااتا ثىايثرا
بثثذ اق ثثر ياد ثثذاايثثما قثثفاايثثما ثثذاي ث ا ااداثثةناادعماي ث ااشم يمثثفا بثثراادثثف ماقثثماالذ ثثفاادمثثعرااةسثثرا
ايث ث اتس ثثملا ا ثثف اتسث ث يادق ثثرالث ث ثفا يفث ثلااقث ث ادقع بث ث ياد ثثذدااادا ثثةنااشم يم ثثفامب ثثرااألي ثثاااداث ث سة اا
( 1393ه)ياداداةنااحمل يرثا براادعأيأاقماقذاا( 1420ه)ادغله  .ا
نثثففااداثثةنااقثثما يفةبثثااق يفثثف ايالد ذل ث ادي ث ذل ا ا ثثرآايثثمااد ثثواا ثثذد حوادادا مثثلاداد س ث ا
داحلري ادغلهذإادقرا عوااتاشمالد ذلث ايثماادسبثو ادا الااثذكادل ثذةساطثماباادع ث ا ةاثذايثذادثةساد لهثذا
يمااشمالد ذ ااددا ذالملال ركا اايذال ياداذاا نينااد ذملاقآكاص ادا ااذآال ادا اةذكال ااد ساة ادادا ملي  .ا
لو اك ااتاتس اف رراد افيماد كقعبذص اقعرااألداايثماه ثف ااد ثيباا ثما بثفاالثذهأاادفاقعث ا
دادمبعااتس ياد اا ة ا ااشمم رااحلفاوادآةما ايس اادعر اع ااشم في ( .)1ا
املطلب الثاني :تعريف موجز بتفسري الشيخ ابن عثيمني:
ينعثثرال مثثلااداثثةنااقثثما يفةبثثاايثثما مجثثواادا ذتسثثلااشمعذ ثثف ياةبوتسثثو ة ااداثثةناادع بة ث ا ثثذاااثثذا
األثفاادباا ادق ذل اي اا يذ اد فااد واصراي اذ .ا
ا ديثثااادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاال م ثثل اي ثثمااشم ثثحاايبذي ثثف ياد ثثذااث ةث ث ااي ثثما ادة ثثدااألكقع ثثذ ا
() 1اااللفالفمجا اقا ففيااحلمااددةراقما ريا"اجلذي احلةذ اادعماي امبراقما يفةبااادع بة ادادعب ة اديذاقةوا
ةة ايمااشمفاصا".اط1يا(قفي ذالةذياتس م اف راكا ااحل بث يا1422ه)يا(ف173اديثذاقعثرهذ)إاداد يثرايا
" اوآااداةنااقما يفةباادخكاؤ ا اادا ملاد وواادسفخا"يا(ف30اديذاقعرهذ).
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داجلبعث ايثثما ثوا تسثثبو يادقثثرااقاثر اقمثثوك ااد ذ ث اتسث ا(1407ه)يادلثثو اك ث ااتاد ثذااقثثرادقثثاا
راا ي ا()52ايماتسوك ااألالعذو .ا
داشم ذد ادا مل اجيرا ال اي سم ادسمبايا ا
ادسم ث ااألد يال م ثلاا ي ث اديثثذاياع ث ا ثثذايثثما ثثفاشمعثثذينااد بثثذ يادف فا ثثذيادادس ثفا ا ااد ثواكآ ا
ةةاذيادخكا ااشم مفيماةةاذ .ا
دادسم اا فيااد واصرااشمما ب ايماا ي يادهثواادسمث ااأل يفثفا ال مثل ياةسثرافاثفا ةثذا ال مثلا
اداةنااقما يفةباا ف ا ىاقةذاااد واصراداارايذ اداد ذصاايثماا يثذ اادسفخالةث ياقثواكعثذااتسثا فآادطثذ ا
احلري ا اقع،اذياددعوا دااي يتافثذالذاي اك ااتاق اة اادوقوفايث اخيثذ اادسثفخاااد ثفميياديثذاايثاب ملا
ة ايما ادتسفاكياداذاايسو اك ااتيا"د اكيبا اا واخي ا ا اذبااتالا،بماةواصرا لةب ايعفةاثذا
اسإالمذااحبمبا بث ادةابث "....يافةا ااقثذ يا"ديفثما اهثذاااد اثذبادثماالثا ا يفثلاا ثمال مثلاا يثذ ا
دقةذااد وهاذااد وي ايماادبماغ اداسإ فابادغلا دثاإاألااهثذاا–ادتااحلبثرا–ايو ثوآا ا يفثلايثما اثبا
اشم يمفيميادد مايابينا اا قاااد واصراادثدالمثا بضايثماهثذ اا يثذ يادقثااد ث ا دثااغذدبثذاةةبثذاحياثذاافةا
قةذايادةةبذا ةملاآ دا ياألااا تسا ذآ ايماادسفخاااد فميا ذ ااد فيس احي وا ذا ا يفل"( .)1ا

() 1اااللفياادعيفةباامبراقما ذحيا"

ذوايماادسفخاااد فمي".ا(ادفيذ يايراكاادوطميا1425هث)يا1يا.9-7
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املبحث الثالث :أهمية اهلدايات القرآنية وعناية العلماء بها.
لمثثابراااثثرايذ اادسفخالةث ا اةااثثذايثثمااكلبذطاثثذاادوثةث اقثثذدسفخاااد ثفميياد اغفاقث ا ثثاايعاثثيناادع بثثذ ا
قثثرثذاد ثثرييفذاععذالةث يادياث ي وااهرايذلث ياديس ثثواايث ا تسثفاك ياديمثثايف واا بث ياديمرتيثثردااق واصثثر يا
دياراكتسثثوااد ذص ث ياةثثذدسفخاا ثثذ ااثثرفاتسثثذويادغذي ث االبة ث إا ادهثثااهراي ث ااد ثثذملاشمثثذاةة ث اق ثواوا ةثثذة ا
دخ ثثفة يايسثثو ااتالبثثذك ادلعثثذةيا(ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ)ا[اسإتس ثفا ي]9ياديسثثو البثثذك ا

دلعث ثثذةيا(ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ)[اجلث ثثميا]2-1يا
ة بعثثملاا ياثثذااد ث اادس ثفخاادااراي ث ايبذيثثف ا افيثثذك اداضثثح افةاادثثامااواقة ابثثذيادادا ةثثرا ثثىا س ث ا
ااراي ث اشمثثما ثثذاقثثذدسفخاياد بثثواق ث يايسثثو ااقثثما ذيثثوكيا"ة ة ث افثثثذ افةاضثثبذااتسثثماي ا ي ث اادس ثفخاايثثما
احلةثثر ا ثثمااد في ث ااألقثثووإاألااادس ثفخاا ثثذ اق تس ث وبايثثمااسإكيثثذآاقثثوميا اا ة ثثذاا احيثثو اآدال ث ادآداا
ادودثثواافةاادعسثثو ا َ ذصثثوا)1("..ياديسثثو اادمثثعرايا"ةبثثمااهاثثرراعثثذايثثر وافدةث اادسثفخاا ثثذاا بثثوااد ثثذملا
د قويا اد هراه ا امجة ا يوك "( .)2ا
دممثثذايثثر ا ثثىاة،ثثواااثثرايذ اادسفخالة ث اهثثوايثثذايرتلثثبا ةاثثذايثثما ثثثفا ااد ثرالةذادا ثثف ايسثثو العثثذةيا

(ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ)يايسث ث ث ث ثثو ااد ث ث ث ث ثفاااا( 606ه)يا"ألاااد ث ث ث ث ث ا
األدةاشم ثثذاآد ثثملا ثثىا ثثوااادسث ثفخااهذآي ثثذافةاا اس ثثذآااأل ثثوبادادعب ثثوااأل ث ث كياد ثثبا اايلا ثثفاا ثثذاا
اد ثواباداد ثثماحا ثثثفإاد دثثااهثثوااأل ثثفااد بثثلاألاااد في ث ااألقثثووا اقثثرادااي ةثثرااد ثفقكااأل ث ياداد ث ا
األ ل "(.)3ا ا
دف اا ثثذاااحلث البثثذك ادلعثثذةا ثثثىنا ثثىايثثمالثثماا اذقث ادآادوا ثثىا دثثايادكليثثبااأل ثثفاادعلثثة ا ثثىاهثثذ ا
ادث ثثاماد ا اقود ث ث ا ث ثثواي ث ث ال يا(ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄ)

[ةثثذطفي]30-29ياة ةثثااعثثمايسثثاايث اهرايذلث اديا ي اثثذاديفيثثرااد ثثذملاد ثثوا ثثلاةةاثثذ يايسثثو ااقثثما ذيثثوكيا"ا
د اا يث ايثثذاياثثبواثثواباقنث،فا اادسثفخاياةثثإ اايَ ثثر ا ث ا ا ث ايثثماادثثذيمايا ثثواا اثثذبااتياديسةبثثواااد ثثما يا
ددواملاي ذ با اادارقفا اادسفخاإ اةإااد اماد ا لاذايمااديفوابادادا يوكاق الواكا ماواات"( .)4ا
()1اااللفيااقما ذيوكيا"اداحفيفادادا ويف"يا8ايا.189
()2اااللفياادمعرايا"لةملااد فمياادف ما ال ملا ماوااشم ذا"يا(ف.)454
() 3اااللفياادفاااامبراقما بفيا"ي ذلةكااد ةب".ا(قلد ياآاكااد فيا1410هث)يا10يا.7
()4اااللفيااقما ذيوكيا"اداحفيفادادا ويف"يا11يا.479
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دممذاير ا ىاة ،اذاد اةااذا ي،ثذيايثذا ع ث ااتالبثذك ادلعثذةايثمايع ثأ ااثذااادسثفخاياحبةث افالث ا
ثثذحاد ثثواايثثذاادي ثثذاياد اا ذصب ث ا ال س،ثثاياد ب ث اد تس ثفاك ا ا ثثرااثثذياة ثثذااد ثثواي مث يثفايثثما
اارايذ اداد ذصاايذاثةأ ا ماغثل .اد ثذااادةسثاادثررااشم مثفيمادغثله اقث ااهثذااادسثفخااحيبثوا اطةذلث ا
ادعريرايمااسإكيثذآا ادااثرايذ اادثداقثراللاثفاداثيااآدااخ ثفياقثذ ا ثااقثما يباطذدثباا ة بثذا
تسئوياهثوا ثر ايثا ايثماادثو ااف ايثذا ا اثذباات؟اةسثذ ايا" ادادثذااةَثَث ااحلبيث يادقثفاادي َم َثب يا
ي ث ثثذا إ بث ث ث اف اةاب ث ثثذاينع ةث ث ث ااتاك ث ثثماا اادسث ث ثفخايادي ث ثثذا اه ث ثثذ ااد ث ثثحة ا)1("...يايس ث ثثو ااق ث ثثماادس ث ثثة ا
( 751ه)يا"داشمس ثثوآال ثثذد ااد ثثذملا ايفال ثثبااد ا ث ا ااد ثثوفياد ااي ث ا اي ثثماي ا ث اي ثثماا ي ث ا
ن بذا دا ن باياديث ا ايثماي اث اي اثذا اثف ا ثذوا دا يفثفايثما دثاياديث ا ايثمايسا ثفا ااد اث ا
ىا فآااد اآدااتسةذق ادآداافثذص يادفيذكل ادل بةا ادا ابذك "( .)2ا
ديسثو افمسذ ةثثوا سثثاا( 1127ه)يا"داسإيثثذك ا ااادعبثثذآادثثوا ثذالوااياثثرقفدااادسثفخاياديا ثثفداا ا
خثذكايع أال يااد الواكاهرايذل يادالل اخيذلث ياد بثذ اة ثذ ا يادمجثذ اقماغاث ياد أادث ا د ذفث يادكااالث ايعذالةث يا
دياذال ث ايبذالة ث ياد ا تس ثفاك اد سذصس ث يادآق ث افيثثذكال ادد ذص ث يااد ال ثوا ايعذجلذل ث األي ثفا اادس ثاوبايثثماف ثثذق ا
ضفكاادذالوبإادو ثردااةةث اد ثواآا ااآدا يادد ثوايثف اايث ذ يادد ثوا ثاااقثف يادد ثواد ثااغثف ا)3("...يا
ديس ثثو اا دوتس ثثاا( 1270ه)يا"د ث اي ثثماتس ث يثفاد ن إ ث االبيا ثثملا ةاب ثثذااسإي ثثذك ادملالبة اب ثثذاادعب ثثذك "()4يا
ديس ثثو اادأكق ثثذينا( 1367ه)يا"ق ثثواادوا ثثبا ااالاح ثثفكاي ثثما غ ثثما اه ثثذ ااشم ثثذآ ااشمل بث ث ياد ااال ثثلا ا
مس ثذدا اادس ثفخاإا ة ث االمااثثففااشمعثثذكفااد وكاالة ث ااشم س ث ياداحلسثثذص ااسإاة ث ااشما ثفق ياد ااالو ث ااهابذي ثثذا
آاصبذاافةااتسا ما ا لذ اهذااادا أيوادهرايذل ااد ذصس "( .)5ا
ديسو اادا سة اا( 1393ه)يا"قودث ايا(ف اةابثذايع ةث ااتاك ثماا ا اثذباات)ايثر ا ثىا
ااةا ا اذبااتالا رآاق اادع وواداشمعذكفاادداملال ما را ذي ااد ذمل"( .)6ا
ىاآيباادب ذياط3يا(قثلد يا

() 1اااللفياادبيذكاامبراقمافمسذ ةويا"اجلذي ااد حةكااشميا ف".ا سة ياي
آاكااقما يفليا1407ه-ا1987و)يا4يا69يا ري اكق ا(.)3047
() 2اااللفيااقماادسة امبراقما يباق ثفا يثوبيا"ف ثماوااشمثوقعاا ثماكباادعثذشما".ا سةث ياطث ا بثرادفؤدفاتسثعريا
(قلد ياآاكااجلةويا1973و)يا1يا.354
() 3اااللفياا ويتافمسذ ةوا سااقماي ىيا"كدحاادبةذا".اآ.طيا(قلد ياآاكااد فياآ) .يا3يا.32
() 4اااللفيااألدوتساا يبااد ،وامبوآيا"كدحااشمعذينا ال ملاادسفخااادعلة ادادمب ااشميفذين".اآ.طيا(قثلد ياآاكا
ف ةذ اادرتاثاادعفيبياآ) .يا6يا.191
()5اااللفياادأكقذينامبرا برادعلة يا"ي ذهواادعفةذاا ا وواادسفخا".اط1يا(قلد ياآاكااد فيا1996و)يا2يا.258
() 6اااللفيااداث سة اامبثرااأليثااقثمامبثرااشمياثذكيا" ضثوا اادبةثذاا افي،ثذحاادسثفخااقثذدسفخا".اآ.طيا(قثلد يا
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ديسثثو ااقثثما ذيثثوكيا"ة نعثثواادس ثفخااد ثثذملادةاثثرقفداايعذالة ث يادي ا ث واا ثثماغواي ،ث اقسثثركااد ذق ث يا
ةإ ا ىالعذقباطبسذ اادع بذ اق ا اي واافةا ذي ايماي وال "( .)1ا
ديسثثو ااقثثما يفةبثثايا"اد بثثذا ثثذاااسإالمثثذاا يثثرافقبثثذ ا ثثىاادس ثفخاااد ثفمييادفثذالثثذاق ث ياد بثثذاد ث يا
دلرقفاا يذل يا ذااق ا ةا يادعذاير ا ة ايمااد واصراادعلةب اداأل ذوا دتس "( .)2ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آاكااد فياقلد يا1415هث)يا3يا.148ا
()1اااللفيااقما ذيوكيا"اداحفيفادادا ويف"يا12يا.222
()2اااللفياادعيفةبايا ذوايماادسفخاااد فمييا1يا.8
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املبحث الرابع :الفرق بني االستنباطات القرآنية واهلدايات القرآنية
ينعراي كاا تسا بذطذ اادسفخالة ايما يفثفااشم ث حذ ااشمسذكقث اشم ث كاااثرايذ اادسفخالةث يا
دا ثثذاا ثثذاادأاي ثثذا ة ثثذاقة ثثذاااحل ثثرااد ذ ثثواقة اب ثثذياد اث ثثماد ثثذاه ثثذااف اععفةث ث ااشمع ثثىنااشمث ثفاآاي ثثما
ا تسا بذطذ اادسفخالة  .ا
ةذ تسثثا بذطا ث ا ااد ث اي ثثما"الثثبض"ياععثثىناا تس ثثايفاااداسإفا ثثذكاقعثثراا ثثذ يايس ثثو ااق ثما
ةث ثثذكملا( 329ه)يا"اد ث ثثواادادبث ثثذ اداد ث ثثذ ا ب ث ث الث ثثر ا ث ثثىااتسث ثثايفااايث ثثا ياداتسث ثثا ب ملااشمث ثثذ يا
اتسايف ا "()2يادقذ اادأقةرايا"د وايثذا نفاثفاقعثرا ثذ اةسثرا نالإثبضاداتسثا بضا اثوداياد اادب ثذصفيا
د وايا ا فافل اقعرا ذص اةسرا الب ا اداتسا ب ا "( .)3ا
دل و ثملالعثثذكيااادع بثذ ادماتسثثا بذطا اا ث ماحإادفاا ذالثثملا اثذالثثردكا ثو اا تسثثايفااا
ياةعفة ااقما فيفااد اا( 310ه)اقسود يا"د وايمايفاايةئذا ذاايمثارتاا ثما ق ثذكا
قعراا ذ
ي
ادعةثثوايا دا ثثمايعثثذكفاادس ثثوبياةاثثواد ث ايمثثا بض"()4يادقثثذ ااد ثثوداا( 676ه)يا"قثثذ اادع بثثذ يا
ا تسا بذطااتسايفااايذا اااشمفاآاق ايثمااد ث "()5يادقثذ ااقثماادسثة ا( 751ه)يا"اتسثايفااااأليثفا
ادذاايماي ال ا ااخي ىا ىاغلااشممثا بض"()6يادقثذ اادثر اوكاةاثراادثوهيبيا"اتسثايفااايثذا ثاايثما
ن
اد ااق في ا حةك"( .)7ا
ديثثما ثثما ااداعثثذكياااد ويث ادا ث ما ة ايلاثثفادثثااجبثثما ااكلبثثذطاي اثثوواا تسثثا بذطذ اادسفخالةث ا
اد ثثذوادفكيثثذآا ياداثثذاا ثثذااا تسثثا بذطاياب ث اادفتسثثواد داااأليثثفاآداا
عثثذا ثثاا اا ي ث ايثثماآ
()1اه ثثذ اي ث حذ ا ثثفراغثثلاا تسثثا بذطذ اادسفخالة ث ياد ثثماادثثذاايلاثثفااا ااقة اثثذادقثثااي ث كاااثثرايذ اادسفخالة ث ا
ذفايماادوضوحإاممذا احياذاايع افةايأيراقةذاادلوقاياد يناقذدااي كاادا ملادادارقفاييفما.
()2اااللفيااقماةذكملا راقماةذكملاقما ا فيذيا"يسذيةسااد ".ا سة يا برادمثماوامبثراهثذكدايا(ا ثذآااد اثذبا
ادعفبيا1423هثا2002-و)يا5يا.304
()3اااللفياادأقةرايا"لذااادعفدملايما واهفاادسذيومل"يا(ف.)5015
() 4اااللفيااد اامبراقما فيفيا" ذي اادبةذاا ال ديواادسفخا".ا سة يا رايذ فياط1يا(يالتسمث اادفتسثذد يا
1420هث)يا8يا.571
()5اااللفيااد ودااحيىياقمايففيا"ةذيبااألمسذ اداد ذ ".اآ.طيا(آاكااد اباادع بة ياآ) .يا( .)158/1/2
()6اااللفيااقماادسة يا"ف ماوااشموقعاا ماكباادعذشما"يا1يا.172
()7اااللفياادوهيباةاراقمايبذك يا"ي الاا تسا بذطايماادسفخاااد فمي"ياط1يا( ر يايف أاادركاتسذ اداشمع ويذ ا
ادسفخالة ث اععاثثرااسإيثثذوااداثثذطيبيا1428ه ثث)يا(ف)44ياداد اثثذبا ا ث اكتسثثذد اآ اثثوكا يادهثثاايثثما مجثثوا
ادفتسذصواد دتسعاذا اقذباا تسا بذطياد وايما اباقعر ا اا تسا بذطا ةذآاي اذ.
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غ ثثله يايس ثثو ااتالع ثثذةيا(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)اا
[اد مذ ي]83ياقذ اادفااايا"يعينادع بث اادثذيمايمثا ب واااشمي ةثذ "()1يا يثذاااثرايذ اادسفخالةث اةاثاالعثىنا
قذسإكيذآا اادلذهف ادا ة ا اا يذ اادسفخالة  .ا
دق ثثذ ا ثثىايثثذاتسثثب اث ثثماادسثثو اق ث ااي اثثوواااثثرايذ اادسفخالة ث ا ث اد مشثثويا ة ث ايعثثىناعثثذا ثثذاا
ذةةذادفذهفاا اا يذ ياد يذاي اوواا تسا بذطاةاثوا ثذفاقذشمعثذيناا ةث ياد ايبعثرا اايسثذ افاااد لثاا
قة ابذا بوواد وفيا دافااا تسا بذطادتسة ايمادتسذصواادو و اد ارايذ اادسفخالة  .ا

()1اااللفياادفااايا"ي ذلةكااد ةب"يا5يا.303
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املبحث اخلامس :األلفاظ اليت استخدمها الشيخ ابن عثيمني يف إيراد اهلدايات القرآنية
اتسثثايروااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ثثرآاايثثمااألد ثثذلاادثثدالف ث اشمعثثىناااراي ث ا ااد ذدثثبيادهثثذ ا
األد ثثذلاقع،ثثاذا ثثذ ا ثثفحيذا اادر د ث ا ثثىايعثثىناااراي ث يادقع،ثثاذاغثثلا ثفيكيادث ثثماقةثثذااهثثذ ا
األد ذلا ىااد حواا يت()1يا ا
 -1الفائدةيا ذ ا اداذكااد ثحذحا اااد ذصثر اهثايا"يثذااتسثا رل ايثما ث ا دايثذ يادةثذآ ادث ا
ةذص ثثر اي ثثماق ثثذباق ثثذ ياد ثثذااة ثثذآادث ث اي ثثذ ا ااثب ثثملياد ة ثثر ااشم ثثذ ا ةاث ث ياد ةرلث ث ا ي ،ثثذا
اتسثثا رل "(.)2ادقثثرااتسثثايروااداثثةنااقثثما يفةبثثااهثثذاااد ث اق ثثة ااسإةثفاآا(اد ذصثثر )ادق ثثة ا
اجلب ا(اد واصر)ا يفلاا ال مثل ياالثمافاا تسثايراوااداثذص ادث ا ثرااشم مثفيماادثذيمايعث داا
اقسوا ا" ةذآ اهذ اا ي يادهثذ اا يث ال ةثر"ياة ث ا قثااد اثةنااقثما يفةبثاا ثىايوقث ا
ثثف ا ثثذ ااد ثثة .ادق ثثرا ثذااك ث ااتايب ثثاااد واص ثثراي ثثما ثثواخي ث اقع ثثراا الاا ثثذ اي ثثماقة ثثذاا
ي ذتسثثبااذياديعثثذينااشم ثثفآا اةةاثثذياد د ث ااسإ ثفابيادادسثفا ا افااد ثثر اديثثذا يثثبا ياديثثما
دثثاايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)ا[األالعثثذوي]18يا
ة اقذ يا"ايمافوائداا ي ااد فث ياالفائدة األولىيااثبذ ااتس اادسذهفاتا.)3("..
 -2اإلش ننارةياق ثثذ ااألاه ثثفاا( 370ه)يا" ي ثثذكاادف ثثواينا ثثلنافي ثثذك إاف اا دي ث اقةري ث ياد ي ثثذكا
ياثلياف اايثذاد  ،ث َاادثفا"(.)4ادقثرا ث ي ااداثةنااقثما يفةبثاا ثذاااد ث ا يفثلاا ال مثل ياديثما
دث ث ث ث ث ثثاايث ث ث ث ث ثثذا ث ث ث ث ث ثثف ا ث ث ث ث ث ثثراقود ث ث ث ث ث ث العث ث ث ث ث ثثذةيا(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)ا

[األالعثثذوي]29يا ة ث اقثثذ ا اةواصثثراهثثذ اا ي ث يا"اد ذصثثر ااديفذالة ث يااإلش ننارةافةاآال ثثوااحلةثثذ ا
ادرالةذياد ذادةمملاقا اااحلةذ اادداي ب اادإلالمذاا ااحيذة ا ةاذادي مىاا ف "( .)5ا
() 1اتس كلبااألد ذلاق ذ ا ىا يفف ااتسايراوااداةنااقما يفةباااذا ال ملاتسوك ااألالعذو.
() 2اااللثثفيااد ثفاااامبثثراقثثما يباق ثثفاقثثما بثثرادسذآكيا"داثثذكااد ثثحذح".ا سة ث يامبثثوآا ثثذطفياآ.طيا(قثثلد يا
ي اب ادب ذااالذيفدايا1415هثا1995-و)يا1يا.517
() 3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف)92يادهذاال فكا اا يذ اادداةمفهذااداثةنااقثما يفةبثاايثما
تسوك ااألالعذوا رااخي ادا ر اتسة يتاقةذ ذا سذا.
() 4اااللفيااألاهفاا قواي وكامبراقما ثريا"ةثذيبااد ث ".ا سةث يامبثرا ثو ياط1يا(قثلد ياآاكاف ةثذ ا
ادرتاثاادعفيبي1421هث)يا4يا.118
()5اااللثثفياادعيفةبثثايا"ل مثثلاتسثثوك ااألالعثثذو"يا(ف)152ياددماتسثثاأاآ اي لثثفااد ث حذ اا لة ث يا39يا44يا46يا
56يا185يا173يادغلهذ.
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ثاسفاةاثواثَذقِثملادقث امسثايا
ملااداا ايثَيفإبن ن
 -3اإلثباتيا ذ ا ااشم بذحااشم ليا"ثثَبَ َ
ثملاثثنبنولثذاآاواداتس ي
()1
ثملااألي ثثفا ث يثكيادياع ثثرراق ثثذابأ ادادا ،ثثعةااةةس ثثذ ااَثإثبَاَ ث ن َادثثَب،اَ ث ن" يادق ثثذ ااجلف ثثذينا( ا
داثثَبَث َ
()2
)816يا"اسإثبثثذ اهثثوااحل ث اقيفبثثو ايثثا اخ ثثف" يادقثثرااتسثثايروااداثثةنااقثثما يفةبثثااهثثذاا
اد ا يفلاا ال مل ياديثما دثاايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [األالع ث ث ثثذوي]43يا ة ث ث ث اق ث ث ثثذ يا
"اد ذصر اادعذيف ياإثباتاقمو اادس باقعرادة يادسود يا(ﯮ ﯯ ﯰ)"(.)3
 -4البيان :قذ ااألاهفايا"اقثذاااداثا يادق ،ثاياد قثذاياداتسثابذاياععثىنادا ثرإادي ث اقودث العثذةيا
ثىناياََبثةا ثثذ "()4يادقثثرا ث ااداثثةنااقثثما يفةبثثاا
(ﮝ ﮞ) ق مثفاادةثثذ ادلاثثريرهذياععث ن
ذاااد ا ال مل ا ا رآايمااشمواض ياديما داايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [األالعث ث ث ث ثثذوي]6يا ة ث ث ث ث ث ا
قذ يا"اد ذصر ااديفذديف يابيانا لب ااتاتسبحذال ادلعذةاد َغإةثَفل يا ةث ا ه ثاا ددئثااادسثووايث ا
يذا ره ايماادسو اداد عب "(.)5
 -5الداللننة:اقثثذ ااألاهثثفايا"قثثذ ااقثثمااأل ثفايبياآ ي ايثثر اف ااهثثرريادقثثذ ااقثثماادم ث ةملا ثثما
اد ثفا ياآدةثثوايثثمااد ار دث ادادر دث اقذد مثثفاداد ثثاك"()6يادقثثرااتسثثايروااداثثةنااقثثما يفةبثثااهثثذاا
اد ث ا ا ثثرآايثثمااشمواض ث ا ال مثثل يالثثذك اق ث ا(هثثذ اا ي ث الثثر )يادلثثذك اق ث ا( اهثثذ ا
ا ي ث اآدة ثثو)ياادي ثثما د ثثااي ثثذا ثثف ا ثثراقودث ث الع ثثذةيا(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ) [األالعذوي]16يا ة اقذ يا" اهذ اا يث ادليلا ثىا اااد ثواااحلسةسثاا
() 1اااللثثفيااد ةثثوياا ثثراقثثمامبثثريا"اشم ثثبذحااشم ثثلا اغفيثثبااداثثفحااد بثثلاد فاةعثثا".اآ.طيا(قثثلد يااشم اب ث ا
ادع بة ياآ) .يا1يا.80
() 2اااللفيااجلف ثذينا ثااقثمامبثريا"اداعفي ثذ ".ا سةث يافقثفاهة ااألالبثذكاياط1يا(قثلد ياآاكااد اثذباادعثفيبيا
1405هث)يا1يا.23ا
()3ااالل ثثفياادعيفةب ثثايا"ل م ثثلاتس ثثوك ااألالع ثثذو"يا(ف)223ياددماتس ثثاأاآ اي ل ثثفااد ث حذ اا لة ث يا221يا243يا
259يا.263
()4اااللفيااألاهفايا"ةذيبااد "يا5يا.219
()5اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف)43ياددماتساأاآ اي لفااد حذ اا لة يا46يا211يا.222
()6اااللفيااألاهفايا"ةذيبااد "يا4يا.437
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هواادذااحي واق ففااتاادعذابا مااسإالمذاايوواادسةذي "(.)1
ِ
ِ
ثح ا
ضثو ذ َاد َ
اد ن
ثراد َ
ثح ادض َ
ضَ
ثك ن
ض َثكااداثا نايَ ،ن
 -6الوضوح:اقثذ ااقثماي لثوكا( 711ه)يا"دق َ
َدض َكادلَث َوض،كافاف"()2يادقثرا ث ااداثةنااقثما يفةبثاا
َ ،،كاَااقذايادهواد
اضكاددض،ذحاد َ
دال َ
َ
ذاااد

ا ال مل ايف ادا ر ياد داا ثراقودث العثذةيا(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [األالعث ث ثثذوي]110يا ة ث ث ث اق ث ث ثثذ يا"ة ث ث ثثواا
اسإالمذاايا ا د ايذاي لةث ااحلث ا ثفا لثة يادا يث اداضثح ا اتسثوك ااألالعثذوياقثذ العثذةيا

(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) "(.)3

()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف)81ياددماتساأاآ اي لفااد حذ اا لة يا53يا89يا.130
()2اااللفيااقماي لوكامبراقماي فويا"دمذااادعفب".اط1يا(قلد ياآاكا ذآكياآ) .يا2يا.634
()3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)36
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املبحث السادس :جماالت اهلدايات القرآنية عند الشيخ ابن عثيمني
نثثينااداثثةنااقثثما يفةبثثااقذتسثثايفاااااثثرايذ اداد واصثثرايثثماا يثثذ اادسفخالة ث ا ال مثثل ا يثثثذا ذي ث يا
ة ،يال مل ا رآاا بلااي اثذيادقثرال و ثملا ذ ةثذاد الوا اثذاحبمثبايثذا ةثذ ااتا ةث ايثما ث ادق ثل يا
يسو اك ااتيا"د اكيبا ذداا اااسإالمثذاايثاللىاادع ث احبمثبايثذايعث ايثمااسإثثذاادااثرراداداسثىيا بثذا

قذ العذةيا(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [يفميي .)1("]76ا
داشم ذد ااذ ااارايذ اداد واصرا ال مل ا-اك ااتا-اخي اافةا ذالف افةاا يتيا ا
ثداةمثفهذا
أوالً :الهدايات العقدية:ادهاااد ذدب ا ىال مل ياةماال ذآاخت واخي ايماا يذ ااد ي
اداثثةنااقثثما يفةبثثااف اديثثذ فاةةاثثذامج ث ايثثماااثثرايذ اادعسري ث يادهثثذاافيثثذااتسااثثعذكااي ث اك ث ااتاق ث اا
غ بايذا اادسفخاااد فمياهوا السفيفاادعسةثر ياددثذاايسثو يا"ديثماك ث ااتااددث ااحلبثراداد ،ثواداشم ث ا
الث اي يفثثفايثثمافثبثثذ ايثثوواادسةذيث ادي،ثثفبادث ااألييفثثذ إاألاااسإثثثذااقثثذدةوواا ثثفاهثثواادثثذااحيبثثوااسإالمثثذاا
سةس ث ا ثثىااسإثثثذا"()2ياديسثثو ا ي،ثثذيا"دفثبثثذ ااألتسثثبذباآ ا ة ث اادعسثثوادادمثثب اد اي ثثف اف ا ث يا
دادس ثفخاامم ثثو ايثثماهثثذاياد الثثذا ال ثثكاطثثماباادع ث ا ااياثثرقفدااادس ثفخاياديمثثا ب وااا يثثذ اادثثداةةاثثذا ثثفا
ادمببإاألال اقثراقةثوافاا اادسثفخاا يفثفايثما دثااآدةثوايثر ا ثىافثبثذ ااألتسثبذبا)3("..يا داألااخيثذ ا
اداو ةثثراهثثاا ة،ثثواا يثثذ ا ا اثثذبااتيايسثثو ااقثثمالةبةث ا( 728ه)يا"داثثذاا ذالثثملاقثثواهثثوااتا ثثرا
ي اق ا فدةاذالعر اث اادسفخاإاألااةةاذااداو ةرياةعن ا ااخيذ ااداو ةرا ة،وايماغلهذ"( .)4ا
دقثثرالعثثرآ اااثثرايذ اادعسريث ا ال مثثل ياةب اثثذايثثذا ثثذاا اكقوقةث ااتا ثثوا ا ثثما ياديثثما دثثاا
ي ثثذا ثثف ا ثثراقود ث الع ثثذةي(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [األالع ثثذوي]1يا ةث ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثر ا
احلذآي ا اف يا ااكقوقة ااتالعذةا ذي اد باليماداد ذةفا .)5("..ا
دي اثذاايثذا ثذاا ا دوهةاث اتسثبحذال ادلعثذةياديثما دثاايثذا ثف ا ثراقودث العثثذةيا(ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [األالعثذوي]3يا ةث اقثثذ يا"ااد ذصثر ااألدةيا اا دوهةث ااتاثذقاث ا اادمثثبذدا ا
داألك ا .)6("..ا
() 1اااللفياادعيفةبايا" ذوايماادسفخاااد فمي"يا1يا.8
()2اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)71
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)243
()4اااللفيااقمالةبة ا راقما براحل ة يا" بو ااد اذدر".ا سة يا براادف ماقماقذتسث ياآ.طيا(اشمري ث ااشم ثوك يا
ب ااشم ااةاراد بذ ااشم حااادافيايا1416هث)يا17يا.190
()5اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)21
()6ااشم ركاادمذق يا(ف.)29
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دي اذايذا ذاا ا مسذصث اد ث ذل ياديثما دثاايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [األالعذوي]16يا ة اقذ يا"فثبذ اادف ث اتااق ث ااد عثوادسودث ا

(ﯨ ﯩ ﯪ)يادك ث ااتالبثثذك ادلعثثذةايثثمااد ث ذ اادذالةث ااد ع ة ث "()1ياديسثثو ااداثثةنااقثثما يفةبثثاا
ايوضث اخ في"ددةا بث ااثثذ ااشممث د إاألاا يفثلاايثثمااد ثثذملا ايعاثثيناقذد واصثثرااشممث ة ااشمرتلبث ا ثثىااسإثثثذاا
ق مس ثثذ ااتاد ث ث ذل ياده ثثذاا ي ثثفا ق ثثراي ث ث ياه ثثذ اه ثثاااديفب ثثف ياة ثثإ اا ب ثثملا اااتايع ث ث اتس ثثف اد ا ثثف ا
اتساحةةملاي ياة الرت ايذاد بيادملال عوايذاحيفو"( .)2ا
دي اثذايثذا ثذاا السفيثفايفلبث ايثمايفالثبااسإثثثذاياديثما دثاايثذا ثف ا ثراقودث العثثذةيا(ﰍﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) [األالعذوي]35يا ة اقذ يا"اد ذصر اادمذقع يافثبثذ ا
يفلب ايمايفالبااسإثذااقذدسركادهاااشماةئ ا.)3("..
دي اذايذا ذاا افثبذ اا

اتا واد ماياديما داايذا ف ا ثراقودث العثذةيا(ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)ا[األالع ث ثثذوي]1يا ة ث ث اق ث ثثذ يا"اد ذص ث ثثر ااديفذالة ث ث يا اا ث ثثذد اادم ث ثثبذدا ا
داألك اهوااتا)4("يادغلهذايمااارايذ ااددامش ملا واالباادعسةر ا اذ.ا ا
ثانين ناً :اله نندايات المتعلق ننة بالت ي ننة :ده ثثاااد ثثدايماا ثثعفاي ثثما ماا ثثذااشم ثثاليما اة ث اادعب ثثذآ ا
دادا ثثذدوادا  ،ثثو اتاياةة ثثأآاآاكغبث ث ادمبث ث اد عب ثثذآ يايس ثثو اادفاغ ثثبااأل ث ث اذينيا"ادعبوآيث ث اففا ثثذكا
اداذدويادادعبذآ ا ق غاي اذإاأل ذاغذي ااداذدواد ايماحساذاف ايماد اغذي ااسإة،ذ ادهوااتالعذة"( .)5ا
دقثثرال و ثثملاهثثذ اااثثرايذ ا ال مثثل ياةب اثثذايثثذا ثثذاا اقةثثذاا سثثذك اادثرالةذادآالوهثثذيادهثثااقثثردكهذا

لر ا ىا اة اادعبذآ ادادعبوادآل ف ياديما داايذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ) [األالعثثذوي]29يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر ااديفذالة ث يااسإيثثذك افةاآالثثوااحلةثثذ ااد ثرالةذياد ثثذا
دةمملاقا اااحلةذ اادداي ب اادإلالمذاا ااحيذة ا ةاذيادي مىاا ف ادسود يا(ﭨ) "( .)6ا
دي اثثذايثثذا ثثذاا اقةثثذاا ب ث ااتاا ا يثثفا َ َ ثثف ا ا اذق ث ياديثثما دثثاايثثذا ثثذ ا ثثراقود ث ا

()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتساوك ااألالعذو"يا(ف.)82
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)31
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)191
() 4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يايا(ف.)18
()5اااللفيااأل اذينيا"اشم فآا ا اغفيباادسفخا"يا1يا.319
()6اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)152
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لعذةيا(ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) ا[األالعثذوي]35يا ةث اقثذ يا"اد ذصثر ااديفذي ث يا بث ااتا
ا ا ع ثثوااد ثثذملا ث ث اياي ثثالي ااد ثثذةفيمياده ثثذاا ي ثثفا ق ثثراي ث إاألالث ث اد ثثو ااد ثثفاملايع ثثففاة ،ثثوا
اسإثذا"( .)1ا
دي اثذايثثذا ثثذاا اقةثثذاا اةث اادا،ثف اداد ثثو اتاتسثثبحذال ياديثثما دثثاايثذا ثثف ا ثثراقودث العثثذةيا
( ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)

[األالع ثثذوي]43يا ة ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثر ااديفذي ث ياد ثثوباادا ،ثثف افةااتايادادا ،ثثف اعع ثثىنااد ثثو ا
داسإالذق افةااتالعذة"( .)2ا
دي اذايذا ذاا اقةذاا وك ااشمعذ ااد ثفهذا ىاادعبرياديما داايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا
(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)ا

[األالعذوي]10يا ة اقذ يا"اد ذصر اادمذقع اداديفذي يا اااشمعذ ااتسثبباد عسوقث ادسودث يا(ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ)ياد ااادعسوق اقسركاادعبواددذداا ن ي اق ا اذ"( .)3ا
دي اذايذا ذاا اقةذااة،واا ابذكاعماتسب ايمااألي اممثما ثذقبا ااتا دا ثثذ ياديثما دثاايثذا
ث ث ث ث ث ثثف ا ث ث ث ث ث ثثراقودث ث ث ث ث ث ث الع ث ث ث ث ث ثثذةيا(ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)

[األالعثثذوي]11يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر ااديفذديف ث ياة،ثثواا ابثثذكياد ال ث ا يثثفاي ثثوبادسود ث ا(ﭮ)ا

دتس ثوا ا ثثذااا ابثثذكاعثثمااالثثاس ااتاي ث ا ا داعثثما ثثثذ ياةثثإاا ثثذااعثثمااالثثاس ااتاي ث ا اةذسإالمثثذااحيثثذكيا
دفاا ذااممما ثذ اةذسإالمذاايفغب"( .)4ا
ثالث ناً :الهنندايات األخال يننة:ادالس ثثرا ثثذااأل ثثما ادا آاباادثثدا كيثثرافدةاثثذاادسثثفخاياد ث ا
ىاةع اذيا دااددا ذكاي اذادأل ذاق،رهذايما فميااأل ما  .ا
دقثثرا دكآااداثثةنااقثثما يفةبثثاامج ث اي اثثذا ااد واصثثراادثثدااتسثثاسذهذايثثماا يثثذ ياةبثثمااأل ثثما ا
دا آابااحلم ث ث اادث ثثدا كيث ثثرافدةاث ثثذاادسث ثثفخاايث ثثذا ث ثثف ا ث ثثراقود ث ث الع ث ثثذةيا(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) ا[األالعث ث ث ثثذوي]17يا ة ث ث ث ث اقث ث ث ثثذ يا"اد ذصث ث ث ثثر ا
اديفذديف يااحل ا ىااد إاألالااف اا بملا ااادذاا ذقااقذد،فاهوااتاةمااقرا اال "( .)5ا
()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)192
()2اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)222
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)59
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)152
()5ااشم ركاادمذق يا(ف .)84ا
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دي اذا ي،ذاايذا ف ا راقودث العثذةيا(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [األالع ثثذوي]25يا ة ث ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثرلذاااداذتس ثثع ادادعذي ثثف يا ال ث ث ا
ي ب اادإلالمذاا ااياع اطف ااجلر ا .)1("..ا
ديثثمااأل ثثما ادا آاباادثثدا ثثذكاي اثثذاادس ثثفخاايثثذا ثثف ا ثثراقود ث الع ثثذةيا(ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) [األالعثثذوي]26يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر اادفاقع ث يااداحثثذيفا
يماتس و ااسإالمذااتسبواااما ادهوا اياعف"( .)2ا
دي اث ثثذا ي،ث ثثذايث ثثذا ث ثثف ا ث ثثراقود ث ث العث ثثذةيا(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) ا[األالعثثذوي]44يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر اادمثثذقع ا
اف يا ال اجيبااحلذكايمااد فحاادذااهواةفحاادب فاق ع ااتا .)3("ا
رابعناً :الهنندايات الل:ويننة:ادالس ثثرا ثثذااد ثثملاداد فاصثثاااد ويث ااشممثثا ذآ ايثثماا يثثذ ياةسثثرا
يذكااداةنااقما يفةباافةا رآاي اذا ايعف ا رييف ا مااد واصرايما واخي .ا ا
دهثثذ اااثثرايذ ااد ويث اي اثثذايثثذا ثثذاافثثذهفاا االثثااا يث ادهثثاا يفثثل يا سودث العثثذةيا(ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) ا[األالع ثثذوي]1ياق ثثذ ااق ثثما يفةب ثثايا"اد ذص ثثر اادفاقعث ث يا ااادم ثثبذدا ا
مج إاأل ذامجعملياد رآهذاتسب امسذدا اق ااادسفخاااد فمي"( .)4ا
دي اذايذاملاي مافذهفاا االااا يث يادفاثذااتسثا ب ااداثةنااقثما يفةبثاايثماا يث يا بثذا ثذ ا ا

قودث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث الع ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثذةيا(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)

[األالع ثثذوي]7يا ةث ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثر اادفاقعث ث ادا ذيمث ث يا الث ث اي ب ثثاااسإفا ثثذكا ايوضث ث ااسإض ثثبذكاف اا
آ ملااحلذ يادسود يا(ﯣ ﯤ ﯥ)يادهذاايسث اا يفثلاا اادسثفخاا اخيثذ اياعثرآ ياييفثواقثو ااتا

لع ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثذةيا(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[ادبسف ي]98ياملايسوا( رداد )اي ا ااا ي اةةاذاي ذتسب ا فرادهاايفا ذ اةوا واا يذ "( .)5ا
خامس ناً :الهنندايات التيصننيلية:ادالس ثثرا ثثذااد واصثثرااشماثثاب ا ثثىال ثثةوا دالسعةثثرادسذ ثثر ا
()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)138
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)143
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)152
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)18
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)49-48
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يعة ث يادق ثثراض ث يثبماادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاااد واص ثثرااد ثثدااتس ثثايف اذاي ثثماا ي ثثذ امج ث ث اي ثثماه ثثذ اادسوا ثثرا
داأل ثثو يادي ثثما د ثثااي ثيفمااي ثثذا ثثف ا ااجلب ث اق ثثااا ي ثثذ ااد ثثدال ثثر ا ثثىا ث ااسإالم ثثذااي ثثماط ثثايا
دا يثثذ اادثثدالثثر ا ثثىا ث ااسإالمثثذاايثثمايثثذ يا ة ث اقثثذ يا"دا ث ا ال ث ا اث ثثما اايس ث اادا ثثذقااقثثاا
آدة ااق عةاا قراإاألال ادواد رااداعذك اقة ابذاملاي والذاق عةاا .)1("..ا

دي ثثما د ثثاا ي ،ثثذاي ثثذا ثثف ا ثثر اقودث ث الع ثثذةيا(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)ا
[األالعذوي]48يا ة اقذ يا"اد ذصر ااداذتسع ياادسو اقذشم اووياةب اوواقود العذةا ااشمماي ثما ثذداا
ةع ة اا وفاداحلأا"( .)2ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [األالعثثذوي]50يا ة ث ا
قذ يا"اد ذصر ااحلذآي ا اف يا ااادافاص الوقة ة ياةمااجيوااأل را اايبار اي اذايثةئذياداثذااقثفكا هثوا
ادع ا اااأل وا اادعبذآا ااشم اداحللف"( .)3ا
سادس ن ناً :الهن نندايات الدعوين ننة:ادالس ثثرا ثثذااد واص ثثرااشما ،ثثب اقع ثثاااسإكي ثثذآا اداد ا ثثذ ا
ادر وي ياةسرا نففا مااداةنااقما يفةباا ف ااداريرا ىااجلواالباادر وي  .ا
دهثثذ اااثثرايذ اي اثثذا ثثذاا ذ ثثذا اادرا ة ث ياديثثما دثثاايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر ا
اديفذالة يالسوي ااد يباا اادثر و افةااتياد الث ايابثذا ثذد اهثال ا ااي ثةبو اق،ثفكاةثإ ا اث ثواا
دااف ااملاي مااتا كاآ "( .)4ا
دي ا ثثذاي ثثذا ثثذاا ذ ثثذا ااشم ثثر ويادي ثثما د ثثااي ثثذا ثثف ا ثثراقود ث الع ثثذةيا(ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ) [األالع ثثذوي]25يا ةث ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثرلذاااديفذالةث ث اداديفذديفث ث يا
اداحذيفايماا تسابذ اقماااالا ثذ ياد ااهثذااآ بااد ثذكياديا ثف ا ثىاهثذاا الث اي ب ثاادإلالمثذااف اااتسثاب ا
اايا يواديا فاةةبذااتساب يا اتسةبذاف اا ذاااد اذبادادم ا ىتايعففايع ذاذ"( .)5ا
دي اثثذايثثذاا ثثذاا ذ ثثذا ادتسثثة اادثثر و ياديثثما دثثاايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)24
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)241
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)253
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)84
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)135
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [األالعثثذوي]19يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر اادمذآتس ث يا ااادسثثفخاااد ثثفميا ثثذفا
ااسإالذاكياةبماملاياع اقذدسفخااةمااد ل اات"( .)1ا
ثئما
سننابعاً :الهنندايات الفقهيننة:ادالس ثثرا ثثذااد واصثثرااشما،ثثب ادأل ثثذوااد ساةث ا ال مثثل ياددث ا
ثثذاااداثثةنااقثثما يفةبثثاايعفدةثثذاق سا ث اادواتس ث اف ا اااشممثثذصواادثثدال ذداثثذا ال مثثل ادمثثوك ااألالعثثذوا
ق ة ث ث ياديث ثثما دث ثثااي ث ثيفماايث ثثذا دكآ ا ث ثثراقود ث ث العث ثثذةيا(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

تسباادفتسو َ امثالثذبادقب ثذالوقاث ياهثوايفل ث ا
ﭧ) [األالعذوي]10يا ة اقذ يا"اةإااقةواف اا ي
()2
اادساوا دا ؟ياةذجلوابيا اا اهذاا ماةذياةبماادع بذ ايماقذ ياف ذالسبوالوقا  . ".....ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)

[األالعثثذوي]15يا ةث اقثثذ يا"ةثثإااقةثثوياف االثثذبااسإالمثثذاايثثما الثثباةةث ا ذيث ا ثثىاغثثل اةاثثوايمثثسضا
ااد لا وا ؟ياةذجلوابيافذهفااد وفا اايمسضاف اا ذااغلايذ "( .)3ا
ثاا ة ث ااداثثةنااقثثما
ثامن ناً :الهنندايات المسننلكية والمنهجيننة:ادهثثذاااجملثثذ ايثثماااثثرايذ االث ي
يفةبثثاا ال مثثل ا ا يفثثفايثثمايوض ث .ادالس ثثرا ثثذااد واصثثرااشما،ثثب ااسإكيثثذآا ا ااشم ث الاداشمم ث اا
ادذااي ب اا اايملا ة ااشمم  .ا
دي ثثمااألييف ث ث ا ةا ثثذاقود ث ث يا"ف اايم ثثا أواي ثثما ا ث ث ااشم ث ث الاداشمم ث ث اا اااسإالم ثثذاايفض ثثىاق ثثذحل ا
املاحيث يثفويا دادةاث املاينو ثثب»ياد ثثذداايمام ث اد سثثركياديثثمااد واصثثرااشمم ث ة ا
اداثثف اياةثثماايسثثو يا«دةاث ن
داشم ا ة ا الاال اأواق ذوااتااداف ة ياألاااحل اد ياداحل ب اةةبذايف  .)4("...ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذاقود ث يا"ادوا ثثبا ثثىاطذدثثباادع ث ا اايبثثاايثثذايسا،ثثة اادثثردةواي ث اادمثثب ا
داد ذ ادو ااأليفاف اف اا يفدااعع ة ياد ذاايبثاايثذالسا،ثة ااألآدث ايثماد ثوبااد ثاا ثمايمثذدصا يا
ديما كاآااد ةح اة فيساذاي اوح"( .)5ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذاقود ث يا"دهثثذ ااأليثثوكااشماع س ث اقذشممثثالدداا اال ثثداةةاثثذا......يادهثثذ ااشمم ث د ا
ك وا اايا ب ااذاطماباادع اادذيماالف وايمااتا ااي واااث ايمثاسبوا ذةثواقذشم ثذة ياف اا لثذ ا ثرا
()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)107
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)57
()3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)80
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)97
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)125
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يمااألةفاآا ملايل افآاك ا دادااك يادتس داا الثن إ اِ ياألالااف اا ةاةا اةموفا رثاةا "( .)1ا
ثاا ةاثذااداثةنا
تاسعاً :الهدايات اللفظينة والمعنوينة:ادهثذاااجملثذ ا ي،ثذايثمااجملثذ اادثداال ي
اق ث ثثما يفةب ث ثثاا ال م ث ثثل .ادي ث ثثما د ث ثثااي ث ثثذا ث ثثف ايث ث ثيفماا ث ثثراقودث ث ث الع ث ثثذةيا(ﯞ ﯟ ﯠ)

[األالعثثذوي]33يا ة ث اقثثذ اقعثثرهذيا"ة ةاثثذاةذصثثرلذاايع وي ث ادد لة ث يا د ااد ذصثثر ااشمع وي ث ياهثثاافةثثذآ ا
احل ثثفا ث اااشمعثثىنيا(دد ثثماادلثثذشماا اجيحثثردااف اقآيثثذ اات)ا...ياداد ذصثثر ااد لة ث يادا ذتسثثباكؤدملا
ا يذ ا.)2("..ا ا
دي ثثما د ثثاا ي ،ثثذااي ثثذا ثثف ا ثثراقودث ث الع ثثذةيا(ﭚ ﭛ ﭜ) [األالع ثثذوي]36يا ةث ث اق ثثذ يا
"دةذصثثر اهثثذاااداسثثرميا اهثثذ اا ي ث اد لة ث اديع وي ث يا يثثذااشمع وي ث اةاثثاافةثثذآ ااحل ثثفاد ال ث ا ايف ث اف افةا
اتياد يذااد لة اة ا ذتسباكؤدملاا يذ ا .)3()..ا

()1اديَس رااداةناك ااتايماهذايا ال اقراي وااه ذ اي اا ذفاآا واادوااك ا دااسإآاك املالا
دق اوا اكعذا رثاةا .ااشم ركاادمذق يا(ف.)259
()2اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)173
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)196
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املبحث السابع :طرق الشيخ ابن عثيمني يف استخراج اهلدايات القرآنية.
ثثذااد ي ة ث اادع بة ث اداداثثف ة اادثثدايابا ث ا ثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثااك ث ااتاآدكا بثثلا الوفة ث ا
ا ااتس ثثايفااااا ثثرايذ اي ثثماا ي ثثذ .اف ااشم يم ثثفااشم ثثرك افآكا ثثذا ة ثثرااا ثثذ ا
دع ثثرآاي ثثمااد ثثف اداد ثثر
ايثثاب ي مايثثمااداو ثثوافةايعفة ث ااشمعثثذيناداأل ثثذواداد ثثذصااداسإكيثثذآا اادثثداايثثاب ملا ةاثثذا
ادثثر
اداد ف ايذاي يتيا ا
ا يذ ياديماهذ اادر
أوالً :داللنة المطابقننة :يسثو ااألال ثثذكاا( 926ه)يا"ادر دث ا َ ث إثواااداثا احبذدث اي ثأوايثثماادع ث ا
قث ث اادع ث ث اقا ثثا اخ ثثفياآ دث ث ااد ث ث ا ثثىايع ثثذ اي ذقسث ث ياد ثثىا أصث ث ال ،ث يثبمياد ثثىا ايث ث ااد ثثذهينا
اداثأاو"()1ياد يفةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثااق ثثذيا"آ دث ااد ث ا ثثىامجةث ايع ثثذ ياةر دث اادبةثثملا ثثىامجةث ايثثذا
ةة ايمااد ففاداجملذدساداأل واشاآ د اي ذقس "( .)2ا
دقثثراا ابثثرا ةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ال مثثل ا يف ثلاياةبثثما دثثااي ثيفماايثثذا ثثف ا ثثراقود ث ا
لع ثثذةيا(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [األالع ثثذوي]3يا ة ث ث اق ثثذ يا"اد ذص ثثر ااألدةيا اا دوهة ث ث ااتا
ثذقا ا اادمبذدا اداألك  .)3("..ا
دي ث ث ثثما د ث ث ثثاا ي ،ث ث ثثذاي ث ث ثثذا ث ث ثثف ا ث ث ثثراقودث ث ث ث الع ث ث ثثذةيا(ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ)

[األالع ث ث ثثذوي]18يا ة ث ث ث ث اق ث ث ثثذ يا"اد ذص ث ث ثثر ااألدةيافثب ث ث ثثذ ااتس ث ث ث ث ا(ادس ث ث ثثذهف)اتاإاألال ث ث ث ث اق ث ث ثثذ ا(ﰂ

ﰃ)"(.)4
ثاني ناً :داللننة الت ننمن :دقثثرا يفةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثااق ثثذيا"آ د ث ااد ث ا ثثىا ثثأ ايع ثثذ يا
ةر د اادبةملا ىا وا ف اد رهذيادد وا وشاد ر اآ د ال،بم"( .)5ا
دقثثراا ابثثرا ةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ال مثثل ا يف ثلاياةبثثما دثثااي ثيفماايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا

(ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ)[األالعذوي]13يا ةث اقثذ يا"اد ذصثر ااديفذديفث يافثبثذ اهثذيما
() 1ادهثثذاااداعفيثثاايمثثا ذآاي ث ا اآ د ث اادا،ثثبمادا دا ثأاوياداثثذاا ع اابثثذاقعثثراآ د ث ااشم ذقس ث ايبذيثثف .اااللثثفيا
األ ال ذكااا فيذاقمامبريا"احلردآااألالةس اداداعفي ذ اادرقةس ".ا سة اادر اوكيايذااااشمبذك ياط1يا(قلد يا
آاكااد فااشمعذ فيا1411هث)يا(ف.)80-79
() 2اااللفياادعيفةباامبراقما ذحيا"ل ملاادسفخاااد فميياتسوك اف".ا(آاكااديففيذيا1425هث)يا(ف.)51
()3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)30
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)93
()5اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك اف"يا(ف.)51
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ا مساا(ادمبة ادادع ة )يادفثبذ ايذال،ب ذ ايما

يا

اادمب ا اادمبة يادادع ا اادع ة "( .)1ا

ديثثما دثثاا ي،ثثذايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) [األالعثثذوي]17يا ةث اقثثذ يا"اد ذصثثر ااألدةيا ااي ب ثثاادإلالمثثذاا اا
يع اك ذ اقذتاإاألال اف اا ن اي،بوااهذ اا ي اةموفايعابرا ا يوك ا اذا ىااتا .)2("ا
ثالثناً :داللننة االلت ن ام()3يادقثثرا فةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثااق ثثذيا"آ د ث ااد ث ا ثثىاادثثمااواا ثثذكاا
ادذاا اير ا ة اق ل ياد مايمادوااي ياةر د اادبةملا ىا ااد اقذااآ د ااداأاو"( .)4ا
دقراا ابرا ةاثذااداثةنااقثما يفةبثاا ال مثل ا يفثلاياديثما دثاايثيفمااايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) ا[األالعذوي]1يا ة اقذ يا"اد ذصر اادمذقع يا اايثماي ثاا
فذهفااألك اةسراي اا تس اذا .)5("..ا

ديما داا ي،ذايذا ف ا راقودث العثذةيا(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [األالعثذوي]31يا ةث ا
قثثذ يا"اتسثثار ا ثثذاقعثثااادع بثثذ ا ثثىاثبثثو اكؤي ث ااتا–اتسثثبحذال ادلعثثذةا–اما ثثذاق ث اااشمماقثثذ ا قثثرا اا
ل واايوا ا "( .)6ا
رابعاً :داللة السياق :ديس ثرا ثذاآ دث اادمثةذ اادسثفخينيادقثرا يفةاثذاغثلادا ثراق ثذي"اةاث اا يث ا
عفا ذ ايذاقب اذاديذاقعرهذ"(.)7
دقثثرااتسثثا رافدةاثثذااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ا يفثثفايثثمايوضث ا ال مثثل ياديثثما دثثاايثيفماايثثذا ثثف ا ثثرا

قودث العثثذةيا(ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ)[األالعثثذوي]26يا ةث اقثثذ يا"دثثوا
قثثذ اقذصثثويا ثثفاقعثثاااشم مثفيما ااا يث االأدثثملا ا يباطذدثثبا اايعثثىناي اثثواا ث يا ايايثثراة ا ث يادي ئثثواا
()1االلفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)74
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)84
()3ادي ثثركاا ااثثذاآ دث اا قا،ثثذ يادآ دث ااسإيثثذك يادآ دث اادا بةث يايسثو ااداث سة اا( 1393هثث)اقعثثرا اا ثثفا
ااديفماث يا"د واهذ ااديفماث ايماآ د اا داثأاو".اااللثفيااداث سة اامبثراقثمااأليثايا"يثذ ف ا ا
هذ اادر
و ااد س ".اط5يا(ي اب اادع وواداحل يا1422هث)يا(ف.)283
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك اف"يا(ف.)51
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)19
()6اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)163
() 7اااللفياادسذتس ا براحل ة اقما براتيا"آ د اادمةذ اد ثفهذا اادا مل".ا(كتسذد ايذ ماليا ة ا و اادريما
جبذيع ااسإيذوامبراقماتسعوآااسإتسماية يا1421هث)يا(ف.)93
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ا ايا ال ا اياليم؟ياةذجلوابياهذااغ ضا لة إاألااا ي ا اتسةذ اادذواد ااا اداد ئاا "( .)1ا

ديما داا ي،ذايذا ف ا راقود العذةيا(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [األالعذوي]50يا ةث اقثذ ا
ايعثثىناف إايا"دفاا ااد ث اادعفقة ث ااثثذايعثثذاا مثثباادمثثةذ ياةا ث يتاالذةة ث يادل ث يتايثثفطة ا...افةا اا
قذ ياد مايثذاادثذاايعثااهثذ ااشمعثذين؟اادثذاايعة ث اادمثةذ ياةثر ا ثىا دثاا ثىا اااألد ثذلاياعثاا
يع ذهذاقذدمةذ "( .)2ا
خامسناً :داللننة الل:ننة العربيننة :داشمس ثثوآاه ثثذاهثثوااتسثايفبذكااد ث اادعفقةث ا اادو ثثو اد اثثرايذ ا
ادسفخالة ث يادقثثرااتسثثا رااداثثةنااقثثما يفةبثثاافدةاثثذا يف ثلاا ال مثثل ياديثثما دثثااي ثيفماايثثذا ثثف ا ثثراقود ث ا
لع ثثذةيا(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [األالع ثثذوي]6يا ة ث اق ثثذ يا"ةة ث اادا ثثذ اي ثثمااد َةب ث افةا
ا ثثذبادهثثوااحل،ثثوكيادا دا ثثذ اي ثثواايثثمااد ةبث افةااحل،ثثوكياديثثمااحل،ثثوكافةااد ةبث ياديثثمااسإفاثثذكا
فةااسإض ثثبذكا...فةا ااق ثثذ ياةة ثثوااه ثثذااا دا ثثذ اي با ثثذاد س ثثذكئادادم ثثذي ياده ثثواي ثثما تس ثثذدةبااد ث ث ا
ادعفقة ياادسفخااالأ اقذد اادعفقة "( .)3ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ) ا[األالعذوي]21يا ةث اقثذ يا"اد ذصثر اادفاقعث ادا ذيمث ياد ثوباادا ثري اق ثواخيثذ ا
اتااد والة اداداف ة ياد ا داا اا(خيذ )اي،ذة ياداجلب اف اا ضةااي ةراادعبوو"( .)4ا
سادس ناً :داللننة الظننا ر :دقثثرا ث يثففااداثثةنااقثثما يفةبثثااادلثثذهفاقسودث يا"يثثذاآ اق مث ا ثثىا
يعثىناكا ثثكايث اا ابثذ اغثثل "(.)5ادقثثراا ابثثرا ةث ااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ا ثرآايثثمااشمواضث ا ال مثثل يا

ديما دااييفماا راقود العذةيا(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [األالعثذوي]7يا ةث اقثذ يا"دهثذااادمثحفاهثوا
هوا اقماغ اادسثفخايادة ثذ اادسثفخايادقةثذااادسثفخايا دا ا والث ا لثىاق اثذباالثأ ايثماادمثبذ اةب يثو ا ثىا
ق ذكه ؟اادلذهفا ال ايابوااأليفيما .)6("..ا
ديثثما دثثاا ي،ثثذايثثذا ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)141
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)248
()3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)41
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)121
() 5اااللفياادعيفةباامبراقما ذحيا"األ و ايما ااأل و ".اآ.طيا(آاكااقمااجلواايا1426هث)يا1يا.49
()6اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)49
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ﯺ ﯻ) [األالعثثذوي]52يا ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر ااديفذديف ث يافثبثثذ اد ث ااتاا....فةا ااقثثذ ياد يثثذايثثما
ةمفا دااق اااشمفاآاقذدو ااديفواباةسرا إاألاا داادذداادلذهفااد "( .)1ا
ي
سابعاً :داللنة الوا نع :دقثرااتسثا رااداثةنااقثما يفةبثاافةاادواقث ا ايواضث ايثمال مثل ياةبثما
دااييفماايثذا ثف ا ثراقةذالث ادألآدث اادرادث ا ثىا ثوااتايا ةث اقثذ يا"دقثرا ث ينا ثرااد ثمابا
الث اكراالذقث ايثثمايثثر اادثثو آ الفةث اكتسثثاذافةاادمثثبذ ياديسثثو ا ذالثثملاي،ث ع ا ثثىا باثثذادقثثاااحلثثاا
دا فالفة اكتساذافةاادمبذ يادهذاا اينمابعرا ذاكةعملاكتساذافةاك ذا .)2("ا

ديثما دثاا ي،ثذايثذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) [األالعثذوي]34يا
ة اقذ يا"اد ذصر ااديفذديف يالمث ة ااد ثيباإاألاااسإالمثذااف اا ث ا ااغثل اقثرا ثذق ايثذا ثذق اهثذاا
ة ااأليفيادقراتسب ا اادا ملا ييف ادذداايماادسفخاياديما ماواادعفبادادواق ايذهرا ذاا .)3("..ا
ثامناً :داللة ال:النب والمطنرد فني القنرآن الكنري :اديس ثرا ثذا اا بثوااشمعثذيناداألد ثذلا اا
ماوااتاا ثىايثذا ثف اقث ا ثذآ اادسثفخاا ا تسث وق .ادقثراا ابثرا ةاثذااداثةنااقثما يفةبثاا يفثلاا
ال مل ياةبما داايذا ثف ا ثراقودث العثذةيا(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [األالعثذوي]7يا
ة ث اقثثذ يا"اد ذصثثر اادفاقع ث ادا ذيم ث يا ال ث اي ب ثثاااسإفاثثذكا ايوض ث ااسإضثثبذكاف ااآ ثثملااحلذ ث يا

دسود يا(ﯣ ﯤ ﯥ)  ،دهذاايس ا يفلاا اادسفخاا اخيذ اياعرآ "( .)4ا

دي ث ثثما د ث ثثاا ي ،ث ثثذاي ث ثثذا ث ثثف ا ث ثثراقودث ث ث الع ث ثثذةيا(ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)

[األالعثثذوي]35يا ة ث اقثثذ يا"دهثثذاايثثمالثثرا وااجلب اثثاااداثثفطةااياةا ثثواااجلب ث ااديفذالة ث ا امثثوا
أوا وابااجلب ااألدةيادهذاايو را اادسفخااد ا ماواادعفبا .)5("..ا
تاسعاً :داللة القيناس:ادقثرا يثففااداثةنااقثما يفةبثااادسةثذملاق الث يا"لمثوي اةثف اق ثوا ا ث ا
دع ا ذيع اقة ابذ"( .)6ا
دقرااتسا رااداةنااقما يفةباافةاادسةذملا ايواض اق ة ايثمال مثل ياةبثما دثاايثيفماايثذا دكآ ا
()1ااشم ركاادمذق يا(ف.)266
()2اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)95
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)180
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)48
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)186
()6اااللفياادعيفةبايا"األ و ايما ااأل و "يا(ف.)68
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اةواصرااسإفاذكا ايوضث ااسإضثبذكا ثراقودث العثذةيا(ﯣﯤﯥ)يا ةث اقثذ يا"-2اادسةثذمليا
ععىنا اا وايماقذ اقوا اةاوا ذةفا..ياةإ اا ذااهذااادو ااادلذهفاقم ذا ة ا وايذايذث "(.)1ا ا
دي ركاا ا ا ي،ذاقةثذملااألدةيادقثرااتسثا رافدةث ااداثةنااقثما يفةبثاا ال مثل ياديثما دثاايثذا

ثثف ا ثثراقود ث العثثذةيا(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [األالعثثذوي]45يا ة ث اقثثذ يا" ااه ثواا ثثما
خ فه إاألال اف ااق اادراقفادهواا فاةبذاتسبس ايماقذبا دة"( .)2ا
عاشنراً :داللننة األصننل:اديس ثثراقذأل ثثواه ثثذاادسذ ثثر اادعذيث يايسثثو اادبمثثاذينا( 1300ه)يا
"دل اادسذ ر ا اا ماحا ثىااأل ثوادادسثذالوااداشممث د اداد،ثذقضاداشمس ثريادلع يثففاق ثذا يثفا ثاا
ي ب ا ىامجة ا أصةذل "( .)3ا
دقراا ابرااداةنااقما يفةباا ىاآ دث ااأل ثوا ا ثر ايواضث ايثمال مثل ياةبثما دثاايثيفماا

ي ثثذا ثثف ا افثب ثثذ ا ااادة ثثذ اد ا بة ث ا اقود ث الع ثثذةيا(ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ) [األالع ثثذوي]27يا
ة ث اقثثذ يا"د ثثمايثثذاق ثثذ ا د ا ثثكإاألال ث ا يمثثفياد احياثثذاافةالسثثريفيادف ااآاكااد ثثماواقثثاا اا
ي وااةة ايا ايسركا دا ياةإال ذاال ذاقعروااداسريفإاألال ااأل و"( .)4ا
ديما داا ي،ذاقود يا" يذااأل واةإال ثذايف ث ا ثىا ثوايثماةعثوايثذاين يثفيااداقثذ ايثذاي يثفياق الث اا
ذةفاقعة يا ىتاالسة ا ة ااحلرياةإ اااآ ىايذالعذااللفالذاهواهذاا حةكا داغلا حةك"(.)5
حننادع عشننر :داللننة المفهننوم :يسثثو ااقثثمااابثثذوا( 861ه)يا"داشم اثثوواآ دث ااد ث ا ا ا
موااد ا ىاثبو ا ايذ وكاشممث و ا داال ةث ا ث ياتسثوا ا ثذاااحل ث ااشمثذ وكافجيذقثذا داتسث بذ"(.)6ا
دق ثثرااتس ثثا رافدةث ث اادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا ال م ثثل ا ايواضث ث اق ة ث ث ياةب ثثما د ثثاايث ثيفمااقودث ث يا"اد ذص ثثر ا
اداذتسثثع ياادسثثو اقثثذشم اووياةب اثثوواقود ث العثثذةياا(ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ)ا اا
يماملاي ما ذدااةع ة اا وفاداحلأا"( .)7ا
ثنناني عشننر :داللننة الن ن ول:اديس ثثرا ثثذاا ابثثذآااداثثةنااقثثما يفةبثثااك ث ااتا ثثىا تسثثبذبا
()1اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)49
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)227
() 3اااللفياادبماذيناق فمليا"مةضااحملةض".اآ.طيا(يالتسم ا واآاد بذ يا1983و)يا(ف.)747
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)145
()5اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)166
() 6اااللفياقذآيذ ااحل اامبرا يايا"لةملااداحفيف".ا(ي فياي ىاادبذيبااحل يبيا1351هث)يا1يا.91
()7اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)241
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دي ذااالأد اا يذ ا ااداو وافةايعفة ااارايذ اادسفخالةث .ادقثرااتسثا رافدةاثذااداثةنااقثما يفةبثاا ا

يواض اق ة ا ال مل ياةبما داايثذا ثف ا ا ريثرااشمس ثوآاقسودث العثذةيا(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ) [األالعذوي]28ياهواه ااد ذةفداا وااشم ذةسوا؟يا ةث اقثذ يا"ةثإااقةثواهثواث ثما ااالسثو يا
فااا يث ايثثذي اد بع ةثثا؟ياةثثذجلوابياالع ث إاألال ث ا اي ذةثثذ ياد ثثماين إا ث وا ثثىا و ثثذا ااشم ثثذةساا اا
ادمثثوك اي ةث إاألااتسثثوك ااألالعثثذواي ةث االأدثثملا اي ث امج ث ادا ثثر ياة ةثثااي ثثوااةةاثثذافيثثذك اد ب ثثذةسا؟ا
.)1(".....

()1ااشم ركاادمذق يا(ف.)148
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املبحث الثامن :مصادر الشيخ ابن عثيمني وطريقته يف عرض اهلدايات القرآنية.
ينع ثثراادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثااي ثثمااشم مث ثفيمااد ثثذيمالة ثثأداا اطفيسث ث ا فض ثثا اد ا ثثرايذ اداد واص ثثراي ثثما
ا يذ يادث ماقةذااهذ ااد فيس ايما ما ااد سذطاا لة ي ا
 -1اتسثثا ذآااداثثةنااقثثما يفةبثثاايثثما اثثباادا مثثلااشموثثثو اةةاثثذا–اا بثثذايمثثبةاذاهثثوا–ا ا ثثفا
ثرقفا
اد واصثثرادااثثرايذ ايثثماا يثثذ يايس ثثو اك ث ااتيا"داثثذاا ث اف ثواينااشمم ث باا ثثىالث ا
اثثذبااتايادل ا ث ايعذالة ث يادادف ثثو اةةبثثذا ايعفةوال ث افةا هثثواادع ث ادةبة ثثو اا ث يادفااملا
ياةمفاا ا دااةإةا اباادا ملااشموثو ا ذا ا ملااقما يفلاك ااتيادل ملايةي ذا بثرا
ادثثف ماقثثماتسثثعرايادل مثثلاادسثثفطيبيادل مثثلااداثثو ذينادغلهثثذايثثماادا ذتسثثلااشمعفدة ث اداشموثثثو ا
عالد ةا ثثذا ا ب ا ث ث ادآي ث ث ا "(.)1ادمم ثثذاي ثثذ فاه ثثذا ااادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثااملاي س ثثوا ثثما ثثرا
اشم م ثفيماادثثذاااتسثثا ذآاي ث ا اقثثذد اا ال مثثلاتسثثوك ااألالعثثذوا–امثثواادبح ث ا–يادغذي ث ايثثذا
يمياةمفهذا ذاا يفلايمااشم مفيم»ياديما دثاا
يسو ا« فاقعاااشم مفيمياقذ اقعاااشم يمف
ي
()2
يا"دةمثثفهذا ثثذاا يفثثلايثثمااشم م ثفيماق ث اااد مثثةذااه ثثذاععثثىناادثثرت " يادقود ث ا ي،ثثذيا"قثثذ ا
قود ث
ي
()3
ىتايأآاآاغبذافةاغب " .
قعاااشم مفيميافااهذاايماقذبااداا اق ا
ي
 -2ذيا ااد ذصسث اق اثبايثةنااسإتسثماوااقثمالةبةث اداقثماادسثة ياداتسثا ذآل اادواضثح اي اثذا افيثفاآا
اد واصثثرادااثثرايذ ا ال مثثل يايسثثو اك ث ااتيا" الثثذايثثذاك يثثملا مثثمايثثما اثثبايثثةنااسإتسثثماوا
اقمالةبة ادل بةذ ااقماادسة اك ابذااتياد ما ماوااقماادسثة ا تسثاواد قثفبافةااد اث ياددثذداا
لعا ا ابااقماادسة اتس بذاد ابايةنااسإتسماوا.)4("..
 -3دقثثراالسثثوااداثثةنااقثثما يفةبثثاا ابثثذا ايواض ث ا ثثر اي اثثذاقود ث يا"دقثثرالسثثرواد ثثذا ثثماوايثثةنا
اسإتسثثماوااقثثمالةبةث ا ا اذقث ا«اقا،ثثذ ااد ثفاطااشممثثاسة »ا ثثىاييفثثواهثثذاااد ثثو اشمثثذال ث ا ثثىا
قود ث الع ثثذةيا(ﭥ ﭦ ﭧ) [اداوقث ث ي]69ياحبث ث ا–اك ث ث ااتالع ثثذةا–احبيف ثثذا ا
جتر ا ا اا اذب"()5ياادقود ا ي،ذيا"ديذا ممايذاقثذ ايثةنااسإتسثماوااقثمالةبةث ا-اك ث ااتا–ا

() 1اااللفياادعيفةبايا" ذوايماادسفخاااد فمي"يا1يا.8
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)215
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)234
()4اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)139
()5اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)13
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مااشما بااقذ ياف ا دلوااةاويذيادملاياللواا ويذياد دلثواا ثذ يادملاياللثوااا ثذ "()1يادقودث ا ي،ثذيا
"ادقرا فااقماادسة ا-اك ااتا–ا اايما تسبذبااالافاحااد ركااد رق ادادبذ "(.)2
 -4حيففا ىاقفا ا ابااد واصرا براص ااد واصرادي اذحاآاكاادمعذآ ا قماادسثة ياد ثةراا ثذطفا
قثثمااجل ثاوااإادادثثداكعثثذاتسثثا ملاد ث ااد في ث ا اادو ثثو ادثثبعاااد ثثذصااداد ثثملايثثماا يثثذ يا
يسو اك ااتيا"دقرا فااقماادسة ااد ثفد اقة ابثذا ا اذقث ا«قثراص ااد واصثر»يادهثذاااد اثذبا يفي ثذا
ة ايةي ذا براادف ماادمعراا اااد بيادقثذ يافالث ا اثذبا لثة .ادهثوا ثذداإاياثبا ايثما
قعااادو واا اذبا« ةراا ذطفا قمااجلواا»"(.)3
 -5غذدبثثذايثثذاجيب ث ا ثثرآاايثثماا يثثذ ياد اقعثثاااأل ةثثذااخي ث ادا ثثر ()4يامثايبثثاايع ذهثثذاداد واصثثرا
اشمما ذآ اي اذ.
 -6يبثر ا ثثذآ اقذد واصثراااذيث ادادفصةمث ادهثثاااشماع سث اقذدعسةثثر ايثيفمايامثايعث يثفاا ثىاادس،ثثذيذااد ويث ا
دادبماغة ادغلهذ.
 -7جيبث ااد واصثثراف اا ذالثثملايرتاق ث يا دا ذالثثملاف ثثراهذايا ف ث ايثثمااأل ثثفر()5يادقثثرال ثثفكاهثثذاا ا
ل مل .
 -8يف ثلاايثثذايثثوكآا ااد واصثثرااشممثثا ذآ ايثثماا يثثذ امج ث ايثثماا ةرتاضثثذ ادادامثثذؤ اادثثداقثثرا
ل سرحا اادذهماقسود ا«ةإااقذ اقذصو»يا«دواقذ اقذصثو»يادكعثذا ثفااةرتاضثذادلمثذؤ ايا ف ثذا ثما
دااادامذؤ ()6يادجيةبا اذاقاا ايماادا ةوياديما دااييفمااايثذا دكآ ا ااد ذصثر ااديفذالةث ا
ثثراقود ث العثثذةيا(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [األالعثثذوي]31يا ة ث اقثثذ يا"دثثواقثثذ اقذصثثويا
هثثوايثثمادسثثذ ااتاااد لثثفافدة ث ؟ياق ثثذيااتسثثار اقعثثااادع بثثذ ا–ك ا ث اات-ا ثثىااد لثثفافةا

اتاا ذ اا ي يادقسود يا(ﭸ) ا[ا الاسذ ي.)7("...]6
 -9غذدبثثذاجيثثأوااداثثةنااقثثما يفةبثثااقذيثثابذ اا ي ث ا ثثىااد ذصثثر اادثثدايثثذ فهذيادالثثذآكاايثثذايثثرتآآا ا
()1ااشم ركاادمذق يا(ف.)21
()2ااشم ركاادمذق يا(ف.)90
()3اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف12يا.)206
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)31

()5ادقرايفايع ذاييفذ اهذاا ااشمبح اادمذآملا(اارايذ اادر وي ).
()6اااللفاييفذد ياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)125
()7اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)161
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ح ااد ذصر ادآ واذا اا ي ياديما دااييفماايثذا دكآ ا ااد ذصثر اا ذيمث ا اثف ا ثراقودث ا

لعذةيا(ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) [األالعثذوي]34يا ةث اقثذ يا"قثراي ثوااةةاثذافيثذك ا
فةا اامبراا ذمتاادفتسوياةإاا كاَ إ نذاهذ ااد ذصر ايماهذ اا يث يادف اةاثوا ثذمتااد بةثايا
دهذاا يفا ب ا ة ا.)1("...
 -10ف ا ذآل اق اال واااد واصرااشمما ذآ ايماا يث ا اادسمث ااديفثذينايثمال مثلا ثواخيث ادهثوا
ا ث ثثذفاقذد واص ث ثثرياد ث ث ا اقع ث ثثاااأل ة ث ثثذاايوكآه ث ثثذا اادسم ث ث ااألد ادا ث ثثذفاعع ث ثثىناا ي ث ث ا
دادس ث ثفا ا ااد ث ثواكآ اةةاث ثثذياديث ثثما د ث ثثااي ث ثيفماايث ثثذا دكآ ا ث ثثراقود ث ث الع ث ثثذةيا(ﯣ ﯤ ﯥ)

[األالعذوي]7يا ة اقذ يا"ففاذكا ايوض ااسإضبذكاملايسثوادسثذدوايافيثذك افةاةذصثرلااةذصثر ا
ياعريث ادةذصثثر ا ايث يااد ذصثثر اادماايث اهثثاااحل ث ا ثثةا اقثثذد فياداشماعريث اهثثاا اايثثماقثثذ اقثثوا ا
ةاوا ذةف"(.)2
 -11يمث ثثا فآا ةذالث ثثذا ا ث ثثفااد واصث ثثرادااث ثثرايذ إا ث ثثىتاق ث ثثملالم ث ث ا اث ثثف اةذصث ثثر ا اف ث ثثررا
ا يثثذ ()3ياد ةذالثثذاي ثثذ فاةذصثثر ادا ثثر ()4يادالثثذآكااي ثثذايثثذ فاا ي ث اديبثثاايع ذه ثثذاآدااقةذال ث اشم ثثذا
يما ذآاي اذ( .)5ا

()1اااللفيااشم ركاادمذق يا(ف.)185
()2اااللفياادعيفةبايا"ل ملاتسوك ااألالعذو"يا(ف.)44
()3ااشم ركاادمذق يا(ف.)227
()4ااشم ركاادمذق يا(ف.)232
()5ااشم ركاادمذق يا(ف.)214
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اخلامتة
احلبراتافدة ااشم ااىياداد ما ادادمماوا ىااد يبااجملاىبياد ىاخد اد حذق ا داااد اىيادقعريا ا
ةسرالو ملايما ما اهذااادبح افةا رآايمااد اذصلاداداو ةذ ي ا
 -1ااااراي ا ااد ال يتاععىناادر د اداسإكيذآادادبةذا.
 -2اارايذ اادسفخالة اهايااسإكيذآا اادلذهف ادا ة اادراد ا ةاذاا يذ اادسفخالة اق ف ا حةح .
 -3وا عبااداةنااقما يفةباا اادا مليادادذاافافايما ما ا يفف اادركاتسذ اداألحبذثا و ال مل .
 -4لةيثثأاادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا اطفيس ث ال م ثثل إا ة ث ا ثثذااي م ثثفاا ي ثثذ اي ثثما ثثما اقم ثثبااكصةم ثثايااألد يا
اشمعذيناادواكآ ا اا ي ادادسفا ا اداد يادا فيااد واصرااشمما ب اي اذ.
 -5فافال ثفااداةنااقما يفةباا-اق وك اداضح ا-اقاةي ا براادف ماادمعرا.
الاا ىاهذا.
 -6دضوحااارفاادفصةسايمال مل ادهواقةذاااد واصرااشمما ب ايماا ي ادقرا ي
 -7ذي ااشم مفيماقرثذااد رييفذ اقذد واصراداارايذ ايماا يذ ا لاآدةوا ىا اةااذ.
 -8ث ثثماادسثثو اقث ااي اثثوواااثثرايذ اادسفخالةث ا ث ادمشثثوايثثماي اثثوواا تسثثا بذطياةذاثثرايذ اادسفخالةث الاثثبوايثثذا ثثذاا
فذهفا اد ةذ ا اا ي ياالمافاا تسا بذطاةاواياع اعذا ايا دافااا تسا بذطادتسة اد و و اد ارايذ .
 -9ل ثثو ااألد ثثذلاادراد ث ا ثثىاااراي ث ا ال مثثلااداثثةنااقثثما يفةبثثاا"اد ذصثثر يااسإيثثذك يااسإثبثثذ ياادبةثثذاياادر د ث يا
ادوضوح".
 -10لع ثثرآ ا ثثذ ااا ثثرايذ اادسفخالةث ث ا ال م ثثلااق ثثما يفةب ثثااةا ثثب ملاادعسريث ث اداشماع سث ث اقذداأ ةث ث اداأل ماقةث ث ا
داد وي ادادا ة ة ادادر وي اداد ساة اداشمم ة ااشم ا ة اداد لة اداشمع وي .
 -11ا اب ثثراادا ثثةنااق ثثما يفةب ثثاا ثثىا ثثرآاي ثثمااد ثثر اداد ثثف ا ااتس ثثايفااااا ثثرايذ ياي ا ثثذيا"اشم ذقسث ث يا
دادا ،ثثبميادا داث ثأاويادادم ثثةذ ياداد ث ث يادادل ثثذهفيادادواقث ث ياداد ذد ثثباداشم ثثفآا اادسث ثفخايادادسة ثثذملياداأل ثثويا
داشم اووياداد أد ".
 -12لةيأااداةنااقما يفةباا اطفيس ا فض اد ارايذ اداد واصرايماا يذ اادسفخالة .

د يذاالتوصيات ،اة عوايما ااذي ا
 -1آكاتس اادسوا رااد ساة اداأل ودة ادادا ملي اداد وي ا ال ملااداةنااقما يفةبا.
 -2آكاتس ا ااشم ذتسبذ ا ال ملااداةنااقما يفةبا.
 -3آكاتس اي ذهلااشم مفيما اقةذاااارايذ اادسفخالة .
د اذيثثذاة ثثرااتاتسثثبحذال ادلع ثثذةا ثثىايثثذال ،ثثواق ث ا ة ثثذاد الع ث ياد ث اادتس ث ا ثثىا ثثذمتاكتس ث اد البةذص ث ا
د ىاخد اد حب ادتس الم ةبذا يفلا.
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املصادر واملراجع
األاهفاا قواي وكامبراقما ريا"ةذيبااد ".ا سة يامبرا و ياط1يا(قثلد ياآاكاف ةثذ ا
ادرتاثاادعفيبي1421ه) .ا
األ ث اذينا يباادسذتسث ااحلمثثااقثثمامبثثريا"اشم ثثفآا ا اغفيثثباادسثثفخا".ا سة ث يامبثثراتسثثةرا ثثماينيا
اد بع ااأل ل يا(ي فياآاكاي ىاادبذيبااحل يبيا1381ه) .ا
األدوتسثثاا يبااد ،ثثوامبثثوآيا"كدحااشمعثثذينا ال مثثلاادسثثفخااادعلثثة ادادمثثب ااشميفثثذين".اآ.طيا(قثثلد يا
آاكاف ةذ اادرتاثاادعفيبياآ .) .ا
األال ذكااا فيذاقمامبريا"احلثردآااألالةسث اداداعفي ثذ اادرقةسث ".ا سةث اادثر اوكيايثذااااشمبثذك ياط1يا
(قلد ياآاكااد فااشمعذ فيا1411ه) .ا
اقثثمالةبة ث ا ثثراقثثما بثثراحل ة يا" بثثو ااد اثثذدر".ا سة ث يا بثثراادثثف ماقثثماقذتس ث ياآ.طيا(اشمري ث ا
اشم وك يا ب ااشم ااةاراد بذ ااشم حااادافيايا1416ه) .ا
اقما ذيوكامبرااد ذهفيا"ل ملااداحفيفادادا ويف".اآ.طيا(اادراكااداوالمة ياآ .) .ا
اقثثما ة ث امبثثرا بثثرااحل ث اقثثماغذدثثباقثثما بثثراادثثف ميا"احملثثفكاادثثو ةأا ال مثثلااد اثثذباادعأيثثأ".ا
سة يا براادمماوا برااداذ امبرياط1يا(قلد ياآاكااد اباادع بة ي1422ه) .ا
اقماادسة امبراقما يباق فا يوبيا"ف ماوااشموقعاا ماكباادعذشما".ا سة ياطث ا بثرادفؤدفاتسثعريا
(قلد ياآاكااجلةويا1973و) .ا
اق ثثماة ثثذكملا ثثراق ثثماة ثثذكملاق ثثماا في ثثذيا"يس ثثذيةسااد ث ".ا سة ث يا برادم ثثماوامب ثثراه ثثذكدايا(ا ثثذآا
اد اذباادعفبيا1423ها2002-و) .ا
اقماي لوكامبراقماي فويا"دمذااادعفب".اط1يا(قلد ياآاكا ذآكياآ .) .ا
قذآيذ ااحل اامبرا يايا"لةملااداحفيف".ا(ي فياي ىاادبذيبااحل يبيا1351ه) .ا
ادبي ثثذكاامب ثثراق ثثمافمسذ ة ثثويا"اجل ثثذي ااد ثثحةكااشميا ثثف".ا سة ث ث ياي ث ث ىاآي ثثباادب ثثذياط3يا
(قلد ياآاكااقما يفليا1407ه-ا1987و) .ا
اد يراا راقمامبريا" اوآااداةنااقما يفةباادخكاؤ ا اادا مثلاد ثوواادسثفخا".اط1ا(ادفيثذ يا
ي اب اادفيراالذيفدايا1426ه) .ا
ادبماذيناق فمليا"مةضااحملةض".اآ.طيا(يالتسم ا واآاد بذ يا1983و) .ا
اجلف ذينا ااقمامبريا"اداعفي ذ ".ا سة يافقثفاهة ااألالبثذكاياط1يا(قثلد ياآاكااد اثذباادعثفيبيا
1405ه) .ا
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احلثثفيبا ثثااقثثما مثثايا"ي ث الاادعماي ث ااداثثةنامبثثراقثثما ثثذحاادعيفةبثثاا الف ةحذل ث ادا اةذكال ث ا
ادا ملي ".ا(ي فيا ذيع اادسذهف يا ا ة اآاكاادع ووياادعرآا62يا1433ه) .ا
احلمثثااددةثثراقثثما ثثريا"اجلثثذي احلةثثذ اادعماي ث امبثثراقثثما يفةبثثااادع بة ث ادادعب ة ث اديثثذاقةثثواةة ث ايثثما
اشمفاصا".اط1يا(قفي ذالةذياتس م اف راكا ااحل ب يا1422ه) .ا
ثثراط ث ث ا ذقث ثثريمادخ ث ثثفدايا"ااث ثثرايذ اادسفخالة ث ث اآكاتس ث ث ال ث ثثة ة ".اط1يا(ادث ثثريذوياي اب ث ث ااشما ث ثثيبيا
1438ه) .ا
ا ،ثثلا ثثراقثثماتس ث ةبذايا"ي ث الااداثثةنااقثثما يفةبثثاا اا تسثثا بذطايثثماادسثثفخاااد ثثفمي".ا(ي ثثفيا
ذيع ا اامشسيا ا ة اادرتقة ا"ادسم ااألآيب"يااجمل را15ياادعرآا2يا1430ه) .ا
ا ويتافمسذ ةوا سااقماي ىيا"كدحاادبةذا".اآ.طيا(قلد ياآاكااد فياآ .) .ا
ادثثرهجما بثثراادثثف ماقثثما ثثذحيا"يث الااداثثةنااقثثما يفةبثثاا اادا مثثل".ا(د ثثرايا ث اادبةثثذاياادعثثرآا
160يا1422ه) .ا
اد ثفاااامبثثراقثما يباق ثثفاقثثما بثثرادسذآكيا"داثثذكااد ثثحذح".ا سة ث يامبثثوآا ثثذطفياآ.طيا(قثثلد يا
ي اب ادب ذااالذيفدايا1415ها1995-و) .ا
ادفاااامبراقما بفيا"ي ذلةكااد ةب".ا(قلد ياآاكااد فيا1410ه) .ا
ادأقةراامبراقمامبراقما براادفاا ااشمفل،ىيا"لذااادعفدملايما واهفاادسذيومل".اطبع ااد ويمل .ا
ادأكقذينامبرا برادعلة يا"ي ذهواادعفةذاا ا وواادسفخا".اط1يا(قلد ياآاكااد فيا1996و) .ا
ادمثثعراا بثثرادف ماقثثماالذ ثثفيا"لةمثثلااد ثثفمياادثثف ما ال مثثلا ثثماوااشم ثثذا".ا سةث يا بثثرادف ماقثثما
يعماااد وحي ياط1يا(قلد يايالتسم اادفتسذد ي1420ه2000-و) .ا
ادابلااقذصرامبريا"ي الااداةنااقثما يفةبثااد اثوآ ا اادا مثلاد ثوواادسثفخا".اكتسثذد اآ اثوكا يا
(ادموآاايا ذيع ا واآكيذايا1421ه) .ا
ادا سة اامبرااأليااقمامبرااشمياذكيا" ضثوا اادبةثذاا افي،ثذحاادسثفخااقثذدسفخا".اآ.طيا(قثلد يا
آاكااد فياقلد يا1415ه) .ا
اداافاينا مماقما ايا"ي الااداثةنااقثما يفةبثاا الوفةثااادا مثلادعثمااااشماث ما ااشمعذ ثف ا
فضثثذادآكاتس ث ".ااشمثثاللفاادثثردااادسثثفخينااألد يا( ثثذيا ة ث اادا ثفيع اد ثثو اادثثريماجبذيع ث ااشم ثثاا
ذدريااجمل رااألد يا1437ه) .ا
ط ا ذقريمادخ فدايا"اارايذ اادسفخالة ياآكاتس ال ة ة "ياط1يا(ادريذوياي اب ااشما يبيا1438ه) .ا
اد ث ث اامب ثثراق ثثما في ثثفيا" ثثذي اادبة ثثذاا ال دي ثثواادس ثثفخا".ا سةث ث يا ثثراي ثثذ فياط1يا(يالتسمث ث ا
ادفتسذد يا1420ه) .ا
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ادعيفةباامبراقما ذحيا" ذوايماادسفخاااد فمي".ا(ادفيذ يايراكاادوطميا1425ه) .ا
ادعيفةباامبراقما ذحيا"األ و ايما ااأل و ".اآ.طيا(آاكااقمااجلواايا1426ه) .ا
ادعيفةب ثثاامب ثثراق ثثما ثثذحيا"ل م ثثلاادس ثثفخاااد ثثفميياتس ثثوك ااألالع ثثذو"ياط1يا(آاكااق ثثمااجل ثثواااد ا ثثفا
داداواي يا1433ه.ا ا
ادعيفةبايامبراقما ذحيا"ل ملاادسفخاااد فميياتسوك اف"يا(آاكااديففيذيا1425ه) .ا
ادعم فاا يباهما ااحلمماقما بثراتيا"اد ثفد ااد ويث ".ا سةث يامبثرافقثفاهة اتسث ة ياآ.ط(ي ثفيا
آاكاادع اداديفسذة اد افياآ .) .ا
ادسذتس ث يا بثثراحل ة اقثثما بثثراتيا"آ د ث اادمثثةذ اد ثفهثثذا اادا مثثل.ا(كتسثثذد ايذ مثثاليا ة ث ا ثثو ا
ادريماجبذيع ااسإيذوامبراقماتسعوآااسإتسماية يا1421ه) .ا
اد فيكا بثراتاقثما ثوآيا"اشم،ثذيااادر ويث ا ال مثلااداثةنااقثما يفةبثااك ث ااتاديعذجلاث ادس،ثذيذا
ادر و ااشمعذ ف ".اكتسذد اآ اوكا يا(اشمري ااشم وك يااجلذيع ااسإتسماية يا1436ه) .ا
اد ةثثوياا ثثراقثثمامبثثريا"اشم ثثبذحااشم ثثلا اغفيثثبااداثثفحااد بثثلاد فاةعثثا".اآ.طيا(قثثلد يااشم اب ث ا
ادع بة ياآ .) .ا
ب ااد اادعفقة يا"اشمع اادوتسةض".اآ.طيا(ي اب اادافد اادرددة يا2004و) .ا
ي ثفاداااحلبةثثبيا"ي اثثوواااثثررا اادسثثفخاااد ثثفمياآكاتس ث اي ث حة ادل مثثلايوضثثو ا".ا(آيا ث يا
آاكااد واآكيا1432ه2011-و) .ا
اشم ثذدااايثثماادثثريمامبثثرااشمثثر واقعبثثراادثثفؤدفاقثثمالثثذااادعثثذكةايا"اداوقةثثاا ثثىايابثثذ ااداعثثذكيا".ا
ط1يا(ادسذهف يا ذملااد ابيا1410ه-ا1990و) .ا
اد ودااحيىياقمايففيا"ةذيبااألمسذ اداد ذ ".اآ.طيا(آاكااد اباادع بة ياآ .) .ا
ادث ثثوهيباةاث ثثراقث ثثمايبث ثثذك يا"ي ث ث الاا تسث ثثا بذطايث ثثماادسث ثثفخاااد ث ثثفمي"ياط1يا( ث ثثر يايف ث ثثأاادركاتسث ثثذ ا
داشمع ويذ اادسفخالة اععارااسإيذوااداذطيبيا1428ه).ا ا
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ب القرآنِ
الشواهد الشعرية على غري ِ
من معلقة عنرتة بن شداد
The poetic evidence on the strange words of the Quran
from the Mu'allaqa (ode) of Antara

إعداد:
د .صاحل بن ثنيان الثنيان
األستاذ الـمساعد بِقسم التفس ِري ِ
وعلوم القرآن بِـكليِّة القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية
ُ

الش ِ
ريب ال ُق ِ
واه ُد الشِّعريَّةُ على غَ ِ
َّ
رآن ِمن ُمعلَّ َق ِة عنترةَ ب ِن ش ّداد ،د .صالح بن ثنيّان الثنيّان

املستخلص
يتناااال ال ا  :دراســة اله ـواعد الهــعرية علــن مريــق القــرآن مــَ معلقــة ع ـ و ــاو
الم ا ا ال :التعريــا بالهــاعر وا علقــة س ـاـا دراســة اله ـواعد الم ا الثااا وذل ـ
بِ ِذ ْك ِر ِ
أصل ا فـرد الرريةـة اللرـة س ِذ ْكـر ا فـرد الرريةـة ايفيـة و الةيـا الهـعرر س ِذ ْكـر أ ـوا
فسريَ واللُّرويِّني س بيان ِ
وجه الهاعد والعال ة بي هما.
ال ُـم ِّ
ـاعدا ُ 7( :مفــردات رآةيـ غـة ولرويـّ غـة :وااقــا ا عــد وال ـ ُـمراد.
له ـواعد ( 22شـ )
و ــد بلرــا ا ّ
ِ
ومفــرد م ِشــعرياةم :أعـ ُّـم ا عــد ِمــَ
و(ُ 10مفــردات راةياــة :أعـ ُّـم ا عــد مــَ ال ـ ُـمفردات الهــعريةُ .
غ ِغ
ِ
ِ
ومفــرد م رآةياـةم :أُريــد ــا ا عــد ا ــا ر.
ومفرد ــان رآةيتــان :أُريــد مــا الــمعد الهــرع ِّ ُ .
ُمفــرد رآةياــةُ .
ومفرد م شعرياةم :أُريد ا ا عد ا ا ر.
ُ
و ــد ســار ماانال الدةاسااة :علــن الدراســة ائســتقرالية والتلليليــة وال ـ ُـمقارةة ا ااول الدةاسااة:
ةظريـاـة مكتةيــة اأها ا النتااا ل :أ ان الــم ِ
فردات الرريةــة القـ ِ
ـرآن الكــرمي و ا علقـ ِـة ا افقــا هيعُهــا
ّ
ُ
ِ
ِ
ُّ
أص ـ ِـل مع اع ــا اللر ــور وأ ان ائص ــتالن اإاص ــل بي ه ــا وم ــا ع ــو ب ــا العم ــوم وا ــو وا ع ــد
الهرع الـمةين علن اللُّرور و ِ
اإقيقة وا ا ِ .
ِّ
ِّ
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Abstract
The research deals with the study of the poetic evidence on the strange
words of the Quran from the Mu'allaqa (ode) of Antara. The first chapter dealt
with the introduction of the poet and the Mu'allaqa, then the evidence was studied
in the second chapter, by mentioning the origin of the strange word in the
language and in the Quran and in the poem. Then mentioning the interpreters and
the linguists' views, and then the explanation of the face of the witness and the
relationship between them.
The evidences reached about (22 evidences): a (7) Quranic and linguistic
Vocabulary which corresponded in meaning. And (10) Quranic vocabulary: more
generalize than the poetic vocabulary. A poetic vocabulary: more generalize in
meaning than the Quranic vocabulary. Two Quranic vocabularies: which indicates
the (sharia) meaning. A Quranic vocabulary: which indicates the metaphorical
meaning. And a poetic vocabulary: indicating a metaphorical meaning.
The study followed the inductive, analytical and comparative approach, the
type of study: office theory, the most important results: that the strange words
in the Holy Quran and in the Mu'allaqa, all correspond in the root of their
linguistic meanings, and that the difference between them is in the general and
particular aspect, the (Sharia) meaning that built-up on the Linguistic, and the
literal and metaphor meaning.
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املقدمة
اإمــد ر ر العــا ني وال ــال والســالم علــن أشــرن األةةيــان وا رســلني ســيدةا وةةي ــا مــد
وعلن آلِه وصلةه أهعني أما بعد
اإ ان ِمَ أعظ ِم ما شارن ارُ بـه األمـة اإلسـالمية كتـا ُ ار الكـرمي الـذر ئ يل يـه الةا ُـل ِمـَ
ِ
بـ ِ
وعــد ) للمتقــني مــَ
ني يديــه وئ مــَ صلفــه حيـ مـل مــَ قكــي غم يــد اقــد أةحلــه ارُ ر ـة) للعــا ني ُ
ِ
ـني علـن اهـ ِم ك ِ
ـالم ارِ ع ّـح وج ّـل معراـةُ معاةيـه
اس به أالح وجنا ومـَ ركـه صـا وصسـر ويّـا يُع ُ
ـغ و ــا الوعــان الــذر ةــح ايــه القــرآن ــا عــاى( :بِلِسـ غ
ب ُمةِ ـ غ
ني
ـان عــرِ ي
ـغ اللر ـةُ العربي ـةُ قيـ ُ
مــَ قيـ ُ
ُ
ِ
ـعرعا وأك ـ ُـر مــا اعــت ام بـ ِـه الف ــلانُ والةُلرــانُ مــَ أشــعا ِر
([ 195الهــعران وأجـ ُ
ـود مــا ع ــد العــر شـ ُ
ِ ِ
وقسـِها و ـد و ـح اصتيـارر علـن ُمعلاق ِـة
ـات السـةح قي ُ
العر ِ ا علق ُ
ـغ علاقوعـا علـن الكعةـة جلماُـا ُ
ع ـ بـ َِ شـد غاد العةسـ ألدر مـا ايهــا مـَ الهـو ِ
اعد مري ِ
ـق القــرآن الك ِ
ـرمي وايمــا يلـ  :أعــدان
ِّ ُ
الةلغ أمهيّة الةلغ .الدراسات السابقة .قدود الةلغ .صطة الةلـغ .مـ ها الةلـغ .الكلمـات
ال ِـمفتاقيّة.
-1
-2
-3
-4

أوالً :أهداف البحث.
الةلغ ا فردات الرريةة للقرآن الكرمي.
يق ِ
ائستدئ لرر ِ
القرآن مَ الهعر العرب الف يح.
ِ
ِ
يق م ِ
مفردات مر ِ
علقة ع .
بيان وجه العال ة بني
ومفردات مر ِ ُ
يق القرآن ُ
الـ ـارد عل ــن م ــَ يُه ـ ِّـك باله ــع ِر اجل ــاعل بالدراس ــة العلمي ــة ا ة يّ ــة عل ــن أ ـ ـوا العلم ــان ِم ــَ
ال ُـمفسريَ واللُّرويني.

-1
-2
-3
-4
-5

ثانيا :أهمية البحث.
عال ة الةلغ بتفسري القرآن الكرمي
أمهيّة معراة ا فردات الرريةة اهم القرآن الكرمي.
أ ان الهعر ديوا ُن العر ِ يّا ي ِ
عطيه أمهياة) ائستفاد ِ م ه فسري ِ
القرآن الكرمي.
ُ
ِ
ِ
أ ان اهم الهعر العرب الف يح يُساع ُد علن اهم القرآن الكرمي
ايفية؛ ِ
رجح معد مَ ا عاين فسري ِ
ا
لورودهِ ِبه.
أن الهعر د يُ ِّ ُ )
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ثالثا :الدراسات السابقة.
ا علن مَ ام بدراسة الهواعد الهعرية مـَ معلقـة ع ـ بـَ شـ ّداد علـن مريـق القـرآن
مل أ ْ
ـا علــن ـ ِ
ني دراســة الهـواعد الهــعرية مــَ معلقـ ِـة راــة بـ َِ العةـ ِـد ومعلاقـ ِـة اإــار بــَ ِقلّــح
وو فـ ُ
اليهكرر كالمها للدكتور عةد ار بَ أ د الك درر.
و وج ــد رس ــالة علمي ــة لل ــدكتور عة ــد ال ــر َ اله ــهرر  :اله ــاعد اله ــعرر فس ــري الق ــرآن
الكرمي أمهيته وأثره وم اعا ا فسريَ ائستههاد به.
كما وجد ع اد رسالل دراسة الهواعد الهعرية ع د غ
عدد مَ ا فسريَ كالهـواعد الهـعرية
فسري القـر  ،للـدكتور عةـد العـا سـامل وشـواعد أب قيـان فسـريه للـدكتور صـ ر وجهـود
الطـ ـ ر دراس ــة الهـ ـواعد اله ــعرية لل ــدكتور م ــد ا ــالك واله ــاعد اله ــعرر فس ــري الةر ــور
لل ــدكتور ع ــام مـ ــد واله ــاعد اله ــعرر فسـ ــري التةي ــان للطوس ـ ـ للـ ــدكتور ربس ــان ع ـ ـالور
والهـاعد الهـعرر فسـري الهــوكاين للـدكتور علـ ا لـال والهــاعد الهـعرر فسـري الكهــان
للحخمهرر للدكتور س وبراعيم.
رابعا :حدود البحث.
ـق الـو ِ
ا ْـت ــرت الةلـ ِ
ارد ُمعلاقـ ِـة ع ـ ُمستهـ ِه )دا بـ ِـه علــن الرريـ ِ
ـغ علــن اســتلر ِاب الرريـ ِ
ـق
ُْ
الـ ــمماثِل ا اد ِــه ال ُق ـ ِ
ـرآن الك ـ ِ
ـرمي م ــح الـ ـ ُـمقار ِةة بي هم ــا ُمقت ـ )ـرا عل ــن رواي ـ ِـة قفـ ـ غ ع ــَ عاص ــم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـق الــذر ا ـاف ـ علــن وي ـراده :ابـ ُـَ ُتيةــة (ت276:ع ـ
وال ــم ُ
رجح اإُك ـم علــن الرريــق :عــو الرريـ ُ
ِ
كتابِ ــه :مري ــق الق ـ ِ
ِ
ـق
ـرآن وأب ــو بك ــر ِّ
الس س ــتاينُّ (ت330:ع ـ ـ كتاب ــه :مري ــق الق ـ ـرآن والرام ـ ُ
يق ِ
األصفهاينُّ (ت502:عـ كتابِه :ا فردات مر ِ
القرآن.
خامسا :خطة البحث.

ا ستلل
ال ُـمقدمة.
الـتّمهيد.
ا ةلغ األو  :التعريا بالهاعر وا علقة.
ا ةلغ ال اين :دراسة الهواعد الهعرية.
ا ا ة وايها ال تالا والتّوصيات.
اهار ا راجح وال ُـملتويات.
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سادسا :منهج البحث.
يعتمد الةلغ علن ا ها ائستقرال والتلليل وال ُـمقارةة.
و دراسيت للهـواعد الهـعريةِ :ذكـر أصـل ا فـرد اللر ِـة مراةـة) علـن ق ِ
ـرون ا ع ـم س ِذ ْكـر
ُ
ُ
الـمفرد الرريةة ُمفرد ) القرآن الكرمي و الةيا الهعرر س ِذ ْكـر ايفيـة س الةيـا الهِّـعرر س أذكـر
ِ
ِمـَ أ ـوا ا فسـريَ مـا يــل ل بِ ِـه الــمراد بي ِ
ستههد ب ِـه س أ ـوا اللُّرـويني الةيــا
ـان الــمعد الـ ُـم
ُ ُ
ْ ُُ
ُبني وجه الهاعد والعال ة بي هما.
الهعرر س أ ِّ
سابعا :الكلمات الـمفتاحية.
ما اد اللفظة القرآةية اللفظة الهعريّة وجه العال ة.
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الـتمهيد:
ةــح القــرآ ُن الكــرميُ بِلرــة العــر ِ ــا عــاى :ﱣﭐﲓﲔ ﲕﱢ[الهــعران 195 :و ــا

عـ ـ ــاى :ﱣﭐﱈﱉ

ع ـ ــاى :ﱣﭐﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﱢ[يوس ـ ــا 2 :و ـ ــا
ﱊﱋﱌﱍﱎﱢ[اُ ـلا 3 :و ـد ةـح علـن غ
ـوم بلرـوا الرايـة الف ِ
ـاقة الةالمـ ِـة
ِ
ِّع ـ ُـر وكاةــا ُعقـ ُـد لــه ال ــدوات و تمـ ُـح لــه
ومــَ أاِـ ِـل مــا يتفــاصرون بــه وأعظـ ِم مــا يتلـ ّدون بــه :اله ْ
رصد له اجلوالح س كان يّا اصتـاروه أشـعارعم :الـ ُـمعلّقات اعُلِّقـا علـن أسـتا ِر الكعة ِـة
القةالل وُ ُ
ِ
ِ
ِ
وقس َِ بيا ِ ا.
لف اقتها وبالمتها وشراها ُ
ِ
ةفوسـهم قـِ بُعِـغ مـ مد  وئ الـا مكاةـةُ الهـع ِر ةفـو ِ
و د بقيـا مكاةـةُ الهـع ِر
ـ  ،يـ ُقــو ُ ِإ اســان« :وِ ان ُروح
ـا ال ـ ا
ال ـ ُـمسلمني ومــَ ذل ـ أ ان عالهــة ره ـ ار ع هــا الــا عـ ُ
الْ ُق ُد ِ ئ يـحا ُ يـُؤيِّ ُدك ما ةاا ْلا ع َِ ارِ ور ُسولِِه»(. 1
وأُثـِـر عــَ ال ـ ِ
ـلابة ره ـ ار ع ـ هم اعتمــامهم بِلرـ ِـة العــر ِ
وصــا ومــَ
عمومــا وبالهــع ِر ص )
)
ُ
س ـ ـِل عـ ـ ْـَ ـ ْولِـ ـ ِـه :ﱣﭐﳧﳨﳩﳪﱢ
ذل ـ ـ مـ ــا ُرور ع ـ ـ َِ ابْ ـ ـ َِ عةـ ــا ره ـ ـ ار ع همـ ــا أةاـ ــهُ ُ
[القلــم 42:ــا  :وِذا صفــن علــي ُكم شـ ن ِمــَ الْ ُقــر ِ
الهـ ْـع ِر اِإةـاـهُ ِديــوا ُن الْعــر ِ ( 2و ــا
آن اــابْـتـرُوهُ ِ ِّ
ْ ْ ْم
ْ
ـكلِهِ
آن وم ْهـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـق الْ ُقـر ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب علــن مري
ْ ُ
أبـو بكـر بــَ األةةـارر ـ ْد جــان عـ َِ ال اـلابة والتاــابعني ك ـريا ائ ْقت ُ
ِّع ِر(. 3
بِاله ْ
ِ
باله ــع ِر عل ــن
ـهاد ِّ
كم ــا أُث ــر ع ــَ الت ــابعني وأ ة ــاعهم والـ ـ ُـمفسريَ عل ــن م ـ ِّـر الع ــوِر ائسته ـ ُ
الةالمة وم ِريعا مَ ِ
القرآن ومريةِ ِه وايما يتعلا بال ل ِو وال ا ِ
رن و ِ
أساليق ِ
ِ
علوم العربية.
ُ
ص غة الهعر العـرب الف ـيح ِ
أمهية ِ
اكل ما أُثِر يد ُّ علن ِ
ومـَ
اللرة العربية فسري القرآن وخبا ا
ُّ
الدراسـةُ علـن شـو ِ
عيون الهع ِر العرب :معلاقةُ ع بَ غ
ِ
اعد الرري ِ
ـق ايهـا
ـق ِّ
شداد العةس الـيت ست ُّ
ِّ ُ
ِ
يق ِ
علن مر ِ
دئئت ا عاين بي هما بإذن ار عاى.
القرآن الكرمي وا قارةةُ

قسان قديغ ر م. 2490( :
( 1أصرجه ُمسلم صليله كتا اِالل ال لابة با اِل ّ
( 2اةظر :ابَ أب قامت " فسري القرآن العظيم" .3366/10
( 3اةظر :السيو "اإل قان علوم القرآن" .67/2
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املبحث األول :التعريف بالشاعر واملعلقة.
أاال :التَّعريف بعنترة بن شداد:
غ
غ
در.
بَ ش ّداد بَ عمرو بَ معاوية بَ راد العةس ّ الا ّ
عو :أبو ال ُـمرلِّس ع ُ ُ
أشهر ِ
اجلاعلية ومَ شعران الطةقة األوى.
ارسان العر
ُ
اجلاعليّــة وذا كــان
ُّأم ـه قةهــيّة أمــة ا هــا :بيةــة ســر وليــه الس ـواد م ه ــا وكاةــا العــر
للرجل م هم ول مد مَ أمة استعةده وكان لع وصو مَ ّأمه عةي مد وكان سـةق ّادعـان أب ع ـ ويـاه
أ ان بعـ أقيــان العـر أمــاروا علـن ـ غ
ـوم ِمـَ بــين عـةس الصــابوا مـ هم اتــةعهم العةسـيّون اللقــوعم
اقــا لوعم وع ـ اــيهم اقــا لــه أبــوه :كـ ّـر يــا ع ـ اقــا ع ـ  :العةـ ُـد ئ حيســَ الكـ ّـر وّمــا حيســَ
اكر وعو يقو :
اإال وال ا ّر اقا ُ :ك ـ ـّر وأةا ُقـ ـ ـّر ّ
ِ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده وأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـره
كـ ـ ـ ـ ـ ّـل ام ـ ـ ـ ـ ــر حيم ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ـ ـارهُ

ِ
ـفره
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردات مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
اادعــاه أبــوه بعــد ذل ـ
و ا ــل يوم ـ غـذ اــلبْـلن واســت قذ مــا كــان بليــدر عـ ِّ
ـدوعم مــَ الر يمــة ّ
وأإ به ةسةه.
ومــَ أجـ ِ
كــان ِم ـَ أقس ـ َِ العــر شــيمة) ومــَ أعـ ِّـحعم ةفســا ِ
ـودعم يـ )ـدا يوصــا بــاإلم علــن
شد غ بطهه و شع ِره ِراةم وعذوبة.
وكان مررما باب ة عمه :عةلة ال أ ْن ختلو له يد مَ ذكرعا.
السـَ ايهــا بــالوه و ُِ ـدت
اجتمــح شــةابه بـامر القــيس وشــهد قــر داقــس والرـ ان
ُ
ِ
مهاع ُده وعاش ويال و حنو س ة 22 :ةل اُ ر (. 1
ثا يًا :التَّعريف بال ُامعلَّقة:
أ او ُ م ــا ــا اله ــع ِر ــيد  :ع ــل م ــادر ُّ ِ
ـود ش ــع ِرهِ وك ــاةوا
اله ــعرانُ م ــَ ُمـ ـ ادِم وعـ ـ أج ـ ُ
ْ
ذعةة(. 2
يُ ُّ
سمو ا ال ُـم ّ

( 1اةظ ــر رهت ــه  :اب ــَ تية ــة "اله ــعر واله ــعران" 243/1؛ ال ــدار طين "ا ؤ ل ــا والـ ـ ُـملتلا" 1722/3؛
الحركل "األعالم" 91/5؛ كلالة "مع م ا ؤلفني" .14/8
( 2اةظر :ابَ تيةة "الهعر والهعران" 245/1؛ ابَ األةةارر "شرح الق الد السةح الطوا " 291؛ التّ يحر
"شرح ديوان ع " .147
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عدد أبياتِاا :أربعة ومثاةون بيتا .اشتملا علن ا واهيح التالية :الو ِ
ـون علـن األ ـال ِ والرـحِ
ُ
)
ِ
دح والوصا.
وا ِ
ـتهل ع ـ ـ ُ ـ ــيد ه بـ ــذك ِر األ ـ ــال ِ األبيـ ــات ال الثـ ــة األوى كع ـ ــاد ِ أملـ ـ ِ
ـق اله ـ ــعران
اس ـ ـ ا
اجلــاعليني س اةتقــل الةيــا الرابــح وى الترــين بــل ال ِ ةوبتــه عةلــة وشــر وصـ ِفها والتارـ ُّـحِ ــا
ِ
ِ
ـام علـن ال ُفـرش
و أث ان وصفه ُا يُ ِّ ُ
ـذكر أ ان ةوبتـه و ْن كاةـا ُمدلالـة) ُ
ةني ش اعتهُ وص هُ و ّو ـه وي ُ
ال اعمة اإةه ي ام علن ِ
ارس ِه األدعم.
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـق م هــا أن ـُ ْوصــلهُ
و الةيــا ا ــامس والعه ـريَ اةتقــل وى وصــا ةا تــه وعــو ُحياورعــا ويطلـ ُ
وبني ِ
الةلوغ ق ِ
صفاِتا اإميد وص عا وسرعتها اليت ُ ِ
وده.
ساع ُده
ِ
دار ةوبته ا
ُ
ةفس ِه بال ِ
ـية والس ِ
فات اإميد ِ ِمَ الفروس ِ
مدح ِ
ِ
ـماقة
واةتقل
الةيا ال امَ وال الثني وى ِ
ظلم والكرم واله اعة.
وذا مل يقح عليه م
وصا ارسه وأةه ِمَ سـرعتِه وو ِ
ِ
ِ
دامـه كلمـا يسـة ُح اـو
الةيا السابح واألربعني شر
س
ُ
ِ
األعدان.
ا ِان وي ت ُر به علن
ـدام وية ِّـني اعتـحا ِ
ِ
الةيا ال اين وا مسـني وى وص ِ ِ
ِ
ومـه
س اةتقل
ـا ةفسـه بالهـ اعة واإل ِ ُ ُ
ِ
األبيات األصـريِ ب اـني أةاـه ئةهـرالِه بـاإرو ِ والـدِّاا ِ عـَ
به واست ادعم له ُ ار ِبة أعدالهم س
ِ
ومه مل يتم اكَ مَ يارِ ةوبتِه ووصلِها.
و ــد اعتمــدت دراسـ ِـة معلقـ ِـة ع ـ ب ـ َِ شـ غ
ـداد علــن رسـ ِ
ـالة ماجســتري بع ـوان "دي ـو ِان ع ـ
ُ
حتقي ودراسة" ِ
ِ
ِ
سم اللرـة العربيـة مـَ كليـة ايفدا ةامعـة القـاعر
للةاقغ :مد سعيد مولور
ِ
ـا ةُسـ غـا خمطو ـ غـة والروايــة الــيت اعتمــد عليهــا ا علقــة:
و ــد اعتمــد
حتقيقـ ِـه لــديو ِان ع ـ علــن سـ ِّ
روايــة الــو ي ِر أب بكــر عاصــم بــَ أيــو الةطليوسـ الةلــور (ت464:ع ـ وروايــة أب اإ ــاب يوســا
ِ
ب ـ ــَ س ـ ــليمان الـ ـ ــملقاق ب ـ ــاألعلم الهـ ـ ـ تمرر (ت476:ع ـ ـ ـ وكالمه ـ ــا رووع ـ ــا بالسـ ـ ـ د وى األص ـ ــمع ِّ
(ت216:عـ لك اَ رواية األعل ِم ع الرواية األ و س )دا .وُ ِّق الديوان :مد سعيد اعتمـد علـن
عــذه الروايـ ِـة وبـ اـني ائصتالاــات بي هــا وبــني روايــة الةطليوس ـ اإاشــية( 1س اســت دت وى ةُسـ غ
ـلة
ُ
أصــر ِمــَ ةُسـ ِـا الــدِّيو ِان اعتمــد ابعُهــا :أمــني ا ــورر علــن روايـ ِـة :أب عُةيــد (ت209:ع ـ وع ـ
ةُ ِ
سلة مطةع ِـة ايفدا ِ وعـ ةُسـلةم مسـاةِد م مل أة ُق ْـل م هـا وئ موهـ غح واق غـد مل أجـ ْده الُّسـلة
اعتمدت عليها.
ال ُـملقاقة اليت
ُ
( 1اةظر :ع

"ديوان ع " .151
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املبحث الثاني :دراسة الشواهد الشعرية.
ِ
اه ُف )آ ِامف )أ ََاَّف )ال َلم اي َلاَّف )تُا ا ل ِامف اللَّ لاقَااة
)م اي َلا ُ
المااادة ا الااى) :أ ا َّف اللَّ لاقَااة ال ُقرآ يَّااةَ :
ِّ
تف.
الش لع ِريَّة) :يَيل ِامف )أ ََا ل
(1
ـ ــا ع ـ ــاى :ﱧﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱦ [آ عمـ ـ ـران151:
(2
ﱧﭐﱾﱿﲀﲁﲂﱦ
ﱧﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱦ [ع ـ ـ ـ ـ ـ ــود80:
(3
[الكه ـ ـ ــا 10:ﱧﭐﲪﲫﲬﲭﲮﲯ ﲰﲱﱦ [السـ ـ ـ ـ د 19:
ﱧﭐﱆﱇﱈﱉﱦ[األقحا . 4( 51:
ا ع :
ِ (5
ِ
ِقـ ـ ـ ـ ـ ــح م ي ـ ـ ـ ـ ــماةِيةم ِأل ْع ـ ـ ـ ـ ــم ِ ـ ْـمـ ـ ـ ـ ـ ــط ِم
ت
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلْ ِور وى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــحِ الّع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـام كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أو ْ
ِ (6
يـ ـ ـ ـ ـلْ ِور وِى ق ِ ـ ـ ـ ـ ِـد ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورا) يـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت لِلطِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الق ِسـ ـ ـ ـ ـ ِّ عرْم ـ ـ ـ ــرم
ـعان و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار)
ُ
ْ ُ
التعليق:
الس ِ ســتاينُّ :ال ــملْو م ــدر أو ي ـلْ ِور أ ِويّـا) وم ـلْ )و قــو  :أو وى كــذا :اةِـ ّـم وليــه
ــا ِّ
(7
ر :ﱧﭐﱳﱴﱦ ِ
مرجعُ ــه ومكاةُــه
ي ــلور أوي)ــا وم ــلو وآواهُ م ــريه يـُ ْؤِوي ـ ِـه وِي ــوان) و ــا الط ـ ُّ
ِ
معادهِ(. 8
الذر يلور وليه وي ريُ
ـا وليــه وومــا وصــلها
أر :اةِْـ ام ويوصـ ُـل بــإى يقــا  :أويـ ُ
ــا الــحو ين :يقــا  :أو يــلور أويـ)ـا ْ
بالالم ألةه أراد :لور وليه ُـلُ م له(. 9
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

ةفســها  :آ عمـران آيــة 197:وال ســان آيــة 97:والتوبــة آيــة 73:ويــوةس آيــة 8:والرعــد
وردت ال ــيرةُ ُ
آية 18:واإلسران آية 97:وال ور آية 57:والتلرمي آية.9:
ةفسها  :عود آية 43:ويوسا آية 69:وا ؤم ون آية.50:
وردت ال يرةُ ُ
ةفسها  :ال م آية 15:وال ا عات آية.39:
وردت ال يرةُ ُ
ةفسها  :ا عارب آية.13:
وردت ال يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .200
اةظر :ع "ديوان ع " .208
اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات مريــق القــرآن" 103؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 219؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" .65
اةظر :الط ر "جامح الةيان" .481/10
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .252
اةظرّ :
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فسرون أ ان لفظ ــة :أو وم ــا
بي ااان اا ااق العال ااة ب ااين اللاق ااة القرآ ي ااة االش ااعرية :ذك ــر الـ ـ ُـم ِّ
ارن م ها ليت علن ع اد ِ معاين وع  :ائةِمام وا كان وا رجح الذر ي ار ِ
وليه وأمـا اللُّرويُّـون
ُ ُ
باللفظة :ائةِـمام اقـ وون كـان يهـمل ا كـان والــمستقر الـذر يـ ْذعق وليـهِ
ِ
ا ُّوا علن أ ان ا راد
ُ ّ
ُ ُ
أمشل.
وئ أ ان مدلوُا القرآن أ ُّ
عم و ُ
الاما ّدة الثا ية( :ب ة م اللاقة القرآ ية( :أَبلا َرُموا اللاقة الشعريةُ ( :م ا ل ا َارِم .
ا عاى :ﱧﭐﱨﱩﱪﱫﱬﱦ [الحصرن. 79 :
ا ع :
ِ (1
ـغ ِشـ ـ ـ ـ ـ ـْا مه ـ ـ ـ ـ ــايعِ
لُـةِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ وأ ْقـ ِـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـحهُ بل ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غر ُمـ ْـةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم
ذُلُـ ـ ـ ـ ـ مـل ِرك ـ ـ ـ ـ ـ ِـاب قْي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُُ

التَّعليق:
ـق األصــفهاين :ا ِإلبْــرام :وقكــام األمــر وأصـلُه مــَ وبـرام اإةــل وعــو رديــد اتلــه .
ــا الرامـ
ُ
(3
ِ
ابَ يد :أم أقكموا أمرا اإةّا ُ ِكمون ألمرةا(. 4
أمرا اإةّا ُُممعُون  .و ا ُ
و ا ُُماعد :أم أهعوا )
(6
(5
ا األ ْمر :أ ْقكمته .و ا الاحو ينُّ :اإلبرام :اإلقكام .
و ا ا ليل :اإلبرام :وقكام ّ
اله ن وأبرْم ُ
فسرون أ ان ار سـةلاةه و عـاى لـ ّـما
بيان ااق العال ة بين اللاقة القرآ ية االشعرية :ذكر ال ُـم ِّ
ِ
دبريا أقسَ مـَ وقك ِـام ِهم
أمرا وأهعوا عليه وأقكموه اإةاه ُسةلاةه ُحيك ُم )
ابني أ ان الكفار وذا أبرموا )
وعو أقسَ اإاكمني و الةيا الهعرر ذكر ع ُ أةاه ُحي ِكم أمر ِركابِِه ومه ِ
ـايعيه علـن مـا يقتِـيه
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
غ
ِ
عقلُــه بــلم غر ُ ك ـم ُمــدبار اكــال اللفظ ـني جــان رعــد :ــدبري األم ـر ووقكامــه اعلــن عــذا :مهــا لفظــان
ِ
ايفية و ِ
الهعرر.
الةيا
ُمتوااقان ُم اداان
ّ
(2

المادة الثالثة( :ب ن ن اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة( :بَانَان اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :بَانَا َق .
ـ ـ ــا عـ ـ ــاى :ﱧﭐﲍﲎﲏﲐﱦ [األةفـ ـ ــا  12 :ﱧﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱦ

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

اةظر :ع "ديوان ع " .219
اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات مريــق القــرآن" 120؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 400؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" .78
اةظرُ :ماعد " فسري ُماعد" 595؛ الط ر "جامح الةيان" .646/21
اةظر :الط ر "جامح الةيان" 646/21؛ ا اوردر "الُّكا والعيون" .240/5
اةظر :ا ليل "العني" .272/8
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .264
اةظرّ :
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[القيامة. 4 :
ا ع :
و ـركتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ِّ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةا ِ يـُـ ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

يـ ْق ِ
ِ ـ ـ ـ ـ ْـمَ ُق ْسـ ـ ـ ـ ــَ ب اةِ ـ ـ ـ ـ ِـه وال ـ ـ ـ ـ ـ ِـم ْع ِم

(1

التعليق:
ـدوكم ك ـ اـل ــر غ
ن وم ْف ِ ـ غـل م ــَ أ ـ ـران أي ــديهم
ــا الطـا ـ ُّ
ر :واهـ ـربوا أيه ــا ا ؤم ــون ِم ــَ ع ـ ِّ
(2
ِِ
ِ
وأرجلهم  .و ا ابَ أب قامت :ع َِ األ ْو اع ِّ ِ ـ ْولـه :ﱧﭐﲍﲎﲏﲐﱦ ـا  :اهـر ْ
(3
ولـه :ﱧﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱦ جعلُهـا يـدا
ر :عـَ اإسـَ
م هُ الوجه والعني  .و ـا الطـا ُّ
ـطهَ ولــو شــان جلمعهـ ّـَ اا اقيــا األرت بفيـ ولكــَ سـ ّـواك صلقــا
ـهَ ويةسـ ّ
وجعلُهــا أصــابح يقةِـ ّ

قسـ ا( . 4و ــا ابـ ُـَ أب قــامت :عــَ ابــَ عةــا رهـ ار ع همــا ﱧﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱦ ــا :
ـا الةعــري أو كلــاار اإمــار ولكــَ جعلــه ار صلقــا ســويا قسـ ا هــيال قــة ُ بــه
كلـ ِّ
لــو شــان جلعلــه ُ
و ةس ُ به يا ابَ آدم(. 5
ان وع أ ران األصابح .وهح ِ
اجلوعرر :الة اةةُ :واقد الة ِ
القلا ِة :ب اةات(. 6
ا
ُّ
فسرون ا ـراد بايفي ِـة األوى :أ ان
بيان ااق العال ة بين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :ذكـر الـ ُـم ِّ
كل أ ـر ِ
كل ر غ
ان اجلسـد مـَ الـرأ ِ وى
ن ويهمل ذل ا
يلمر ال ُـمقا لني أن يِربوا ِم َْ األعدان ا
ار ُ
ني وذكــروا أ ان ا ـراد ــا ايفيـ ِـة ال اةيــة :أ ـران األصــابح .وأمــا الةيـ ِ
الــرجل ِ
ـعرر اقــد ذكــر
ـا الهـ ِّ
ّ
اله ـراح :أ ان ا ـراد بالة ـ ِ
ـان أ ـران األصــابح .وكــال الق ـول ِ
ني ُمتقــار م وئ أ ان ــو ال ـ ُـمفسريَ
اللُّرويـُّـون و ُّ
قيغ أدصلوا الرأ .
أعم
ُّ
ُ
( 1اةظــر :ع ـ "ديـوان ع ـ "  -ةعــة ايفدا  82 -الــحو ين "شــرح ا علقــات الســةح"  259والروايــة الــيت
ديوان ع  -ةعة ا كتق اإلسالم :210 -
م ـ ـ ــا ب ـ ـ ــني ُـلاـ ـ ـ ِـة ر ِأس ـ ـ ـ ِـه والـ ـ ـ ـ ِـم ْع ِم.
و ـركتُ ـ ـ ـ ــهُ ج ـ ـ ـ ــحر ِّ
الس ـ ـ ـ ــةا ِ يـُـ ْهـ ـ ـ ـ ـ ــهُ
(2
(3
(4
(5
(6

اةظر :الط ر "جامح الةيان" 431/13؛ ابَ تيةة "مريق القرآن" 177؛ الس ستاين "مريق القرآن"
121؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .147
اةظر :ابَ أب قامت " فسري القرآن العظيم" .1668/5
اةظر :الط ر "جامح الةيان" .51/24
اةظر :ابَ أب قامت " فسري القرآن العظيم" .3386/10
اةظر :اجلوعرر "ال لاح" .2081/5
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ِ
ِِ
َّ
ين اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّةُ ( :اثَِّ .
المادة الرابعة( :ج ث م الل لاقَة ال ُقرآ يَّةَ ( :ااثم َ
ا عاى :ﱧﭐﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﱦ[األعران. 1( 78 :
ا ع :
(2
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُكو وِى ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْف غح رواكِ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاِم
ـا ِ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــويْال) ة ـ ـ ـ ـ ــا ِيت
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ْد قة ْس ـ ـ ـ ـ ـ ُ
التعليق:

ر :ﱧﲓﱢ يع ــين :س ــقو )ا ص ــرعن ئ يتلرك ــون أل ــم ئ أرواح ا ــيهم ــد
ــا الطاـ ـ ُّ
علكوا والعر قو للةارك علن الركةة :جاس ..و ا ابَ غ
يد :ميِّتني(. 3
ابَ ُدريد :ج م الطاالِر جي م وجي م ج ما وج وما وِذا أل ـ صـدره بِ ْـاأل ْر ِ
ت ومو عـهُ :م مـه
ا ُ
وكذلِ ال اسةح وُررا استعري لرري ال اسةح والطري(. 4
فسرون أن ا ـراد بِـ ـﭐﱧﭐﲓﱦ
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ذكــر الـ ُـم ِّ
ِ
األرت لِــما أصــا ُم ِمــَ العــذا ِ م ــروعني ميِّتــني وذكــر اللُّرويـُّـون أ ان ع ـ أراد أن
الســقو ُ علــن
ني يـد ُّ علـن معـد ائلت ـا ِ
باألرت اكال اللفظـ ِ
ِ
غ شكواهُ وى أق ا ِر األثا ّ اجلامثة وال ُـملت قة
يـةُ ا
ـاألرت و ِ
بـ ِ
لحومهــا و ت)ــا ــويال) وئ أ ان اللرــويِّني ذكــروا أ ان األصــل ال ـ ْ ِم للطاـ ِري س اســتُعري لـِما عــداه
مَ اإيواةات واجلمادات.
احالِ ِ
المادة الخامسة( :ح ل ل اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّةَ ( :ح َال ِ ُل اللَّ لاقَة ِّ
يل .
الش لع ِريَّةَ ( :
ا عاى :ﱧﭐ ﲗﲘﲙ ﲚﲛﱦ [ال سان23:
ا ع :
(5
ِ ِ غ
ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ُكو ا ِري تُـ ـ ـ ـ ــهُ ك ِه ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِ األ ْعل ـ ـ ـ ـ ـ ِم
ـا ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادئ)
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ِيل ماةـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
التعليق:
ر :ﱧﭐﲗﲘﲙﲚﲛﱦ اإةـ ــه يعـ ــين :وأ واب أب ـ ــالكم
ـ ــا الطاـ ـ ُّ
(1
(2
(3
(4
(5

ةفسها األعران آية 91:وعود آية 67:وآية 94:والع كةوت آية.37:
ووردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .183
اةظر :الط ر "جامح الةيان" 546/12؛ ابَ تيةة "مريق القرآن" 169؛ الس ستاين "مريق القرآن"
175؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .187
اةظر :ابَ دريد "ههر اللرة" .415/1
اةظر :ع "ديوان ع " .207
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الذيَ مَ أصالبكم(. 1
ــا الـاحو ينُّ :اإليــل :با هملــة :الــحوب واإليلــة الحوجــة و يــل اشــتقا هما :و مــا مــَ اإلــو
اقدا(. 2
اشا و )
اسميا ما أل ما حيالن م )حئ و )
اقدا وار )
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ا فـ الـ ُـمف ِّسرون واللُّرويـُّـون أ ان اإليلــة
الحوب؛ و ُِّيا بذل أل مـا حي ّـال ِن روهـ غح واق غـد واـر غ
اش واق غـد وعـذا علي مـل
ع  :الحوجة واإليل عوُ :
فسرون اعلالـوا اللفــي بالتاعليـ ِـل الهــرع ا ســت ة ِ مــَ القـ ِ
السـ ِة بــل ان كــال م همــا
ـرآن و ُّ
لُرــور وأمــا الـ ُـم ِّ
ِّ
حيل له معاشرُ صاقةِه بعد اكتما ِ ِ
كاح الهرع ِّ بي هما.
عقد ال ِ
ُّ
المادة السادسة( :ح م ل اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة ِّ
االش لع ِريَّةَ ( :ح ُمولَة .
ا عاى :ﱧﭐﲱﲲﲳﲴﭐﱦ [األةعام. 142:
ا ع :
ِ ِ (3
ـق ا ْملـ ـ ـ ـ ـ ِم
ـين وِئ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ْولةُ أ ْعلِه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
و ْسـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـ ــدِّيا ِر س ـ ـ ـ ـ ُّ
ـا ق ـ ـ ـ ـ ا
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
التعليق:
ـار اإلبــل الــيت ُْحيمـ ُـل عليهــا والفــرش
ــا ا ــاوردر :ايــه ثالثــة أ اويــل :أقــدعا :أن اإمولــة كةـ ُ
صــرارعا الــيت ئ حيمــل عليهــا .وال ــاين :أن اإ ُمولــة مــا ُِ ــل عليــه مــَ اإلبــل والةقــر والفــرش :الر ـ م.
وال الغ :أ ان اإمولة مـا ـل مـَ اإلبـل والةقـر وا يـل والةرـا واإمـري والفـرش مـا صلـ ُـم مـَ
أصوااها وجلودعا(. 4
ــا ابـ ُـَ عةّــاد :اإمولــة :اإلبــل الــيت حتمــل عليهــا األثقــا واإُ ُمــو  :اإلبــل بلثقاُــا( . 5و ــا
الاحو ينُّ :اإمولة :اإلبل اليت ُ ِطْي ُ أن يُـلمل عليها(. 6
فسرون معـد اإمولـة وذكـروا
بيان ااق العال ة بين اللاقة القرآ ية االشعرية :و اسح الـ ُـم ِّ
(1
(2
(3
(4
(5
(6

اةظر :الط ر "جامح الةيان" 149/8؛ ابَ تيةة "مريـق القـرآن" 123؛ الس سـتاين "مريـق القـرآن"
186؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .252
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .256
اةظرّ :
اةظر :ع "ديوان ع " .188
اةظــر باصت ــار :ا ــاوردر "الُّكــا والعي ــون" 179/2؛ اب ــَ تيةــة "مري ــق الق ــرآن" 162؛ الس س ــتاين
"مريق القرآن" 188؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .258
اللرة" .115/3
اةظر :ابَ عةّاد "احملي
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .247
اةظرّ :
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غ
باإمولـة :اإلبـل دون سـالر ا ركوبـات؛
ايها ع اد أ وا كما ق ّدم و ّأما اللُّرويُّـون ا ُّـوا علـن أ ان ا ـراد ُ
ِ ِ
سا ا ِ ِ
ا لكله اإلبل(. 1
ويُؤيِّ ُده و ع ُّ :
قق ا ْملم وا ْملم ةة م

الد َاا َِر ( َدا َِرةُ اللَّ لاقَة ِّ
المادة السابعة( :د ا ة اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّةَّ ( :
الش لع ِريَّةَ ( :داَِرة .
ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاى :ﱧﭐ ﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥ

ﲦﲧﭐﱦ[التوبة. 2( 98:
ا ع :
ِ
ـيا بـ ـ ـ ـ ـ ــل ْن أُمـ ـ ـ ـ ـ ــوت وملْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدْر
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد صهـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

لِْللـ ـ ـ ـ ـ ْـر ِ دالـِ ـ ـ ـ ــرم علـ ـ ـ ـ ــن اْبـ ـ ـ ـ ــين ه ْمِ ـ ـ ـ ـ ـ ِم

(3

التعليق:

ــا ال ـرا ر :ﱧﭐﲡﲢﲣﭐﱦ يعــين :ا ــوت والقتــل أر ي تظــر أن قلــق األمــور

علـ ــيكم رـ ــوت الرسـ ــو  ويظهـ ــر علـ ــيكم ا هـ ــركون س وةـ ــه أعـ ــاده ولـ ــيهم اقـ ــا  :ﱧﭐﲥﲦ

ﲧﱦ والــدالر  :جيــو أن كــون واقــد وجيــو أن كــون صــفة مالةــة وع ـ ومــا ســتعمل
ُحتي باإلةسان كالدالر يغ ئ يكون له م ها خمل م (. 4
ا الاحو ينُّ :الدالر  :اسم لللادثة ُِّيا ا؛ أل ا دور مَ ص غري وى شير ومَ شـير وى صـ غري
س استُعملا ا كروعة دون احملةوبة(. 5
فسرون واللُّرويـُّـون أ ان الــدوالر مــا
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :بـ اـني الـ ُـم ِّ
ي ــدور باإلةس ـ ِ
فسرون أ ان ا ـ ـراد بال ــدوال ِر م ــا ي تظ ــره
ـان ُ
وحي ــي ُ ب ـ ِـه م ــَ شـ ـير أو مك ــروهغ وصـ ـ ا الـ ـ ُـم ِّ
ُ
ِ
غ
غ
ِ
ِ
ِ
ا ــااقون بــال   ،وأصــلابه مــَ مــوت أو تـ غـل أو عحلــة ب ــان) علــن ســةق ةــحو ايفيــات و ّأمــا
الةيا الهعرر ا ا اللُّرويُّون علن اةتظا ِر ع ِ و وِ أر مكروهغ وشير علن عدويِّ ِـه ُق ـ غ
ني وع غـرم ابـين
ّ
همِم.
آاــة

(1
(2
(3
(4
(5

اةظر :ابَ م ظور "لسان العر " .191/12
ةفسها ا الد آية 52:والفتح آية.6:
ووردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .221
اةظــر :فســري الـرا ر 132/16؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 191؛ الس ســتاين "مريــق القــرآن" 219؛
األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .322
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .264
اةظرّ :
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الش ِ
ريب ال ُق ِ
واه ُد الشِّعريَّةُ على غَ ِ
َّ
رآن ِمن ُمعلَّ َق ِة عنترةَ ب ِن ش ّداد ،د .صالح بن ثنيّان الثنيّان

ت ( َم لر َحًا اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّةَ ( :ةِحليَة .
المادة الثامنة( :ة ح ب اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّةَ ( :ة ُحَ ل
(1
ــا عـ ــاى :ﱧﭐﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﱦ[التوبـ ــة25 :

ﱧﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ

ﳐﳑﳒﳓﳔﱦ[ . 60-59 :
ا ع :
بِرِقْية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ْ ِ
ني يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـدر جْر ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
ْ

ِ (2

الِـ ـ ـ ـ ـ ـارم
الس ـ ـ ـ ـ ــةا ِ ُّ
ـس ِّ
بِاللاي ـ ـ ـ ـ ـ ِـل ُم ْـعــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

التعليق:

ا يريــد هــا ا علــيهم مــح ِســعتِها وﱧﳀﳁ
ــا ابــَ تيةــة :ﱧﲠﲡﱦ رــا ا اــسع ْ

ﳂﳃﱦ ئ جيدوا مكاة)ا رقة)ا(. 3
ــا ابـ ُـَ األةةــارر :الرقيةـةُ :الواســعةُ يُقــا مكــان رقــق ورقيــق أر واســح .و ــوُم :مرقةـا)
ِ
ِ
س(. 4
وأعال وسهال مع اه أ يا سعة) وأ يا أعال) كلعل ؛ ااستلة ْ
فسرون واللُّرويُّـون بـل ان ا ـراد رـاد ِ
بيان ااق العال ة بين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :ا افـ الـ ُـم ِّ
فسرون أ ان األرت هــا ا علــن ا ســلمني يــوم ق ــني مــح
رقــق ومــا ـارن م هــا :ال اســعةُ اــذكر الـ ُـم ِّ
سـعتِها قي مــا اــروا م هــحمني و عــذه ايفيـ ِـة اســتُ ِ
أقسـوا بِــي ِ
ِ
األرت
ـغ ُّ
عمل ايهــا ا عــد ا ــا ر قيـ ُ
ّ
ِ
ِ
ايفية األُصر  :ورد ايها دعانُ أع ِـل ال ـا ِر
جيوشهم و
ما
ح
وع
عم
صدور
ا
ها
ما
ع د عحلتِهم قي
ُ
ُ ُ
ـا ع ـ ُ ـ او ع تِ ِـه
علن بعِهم الةع
ّ
بلئ سعة وئ كرامة ُم ايها و ّأمـا الةيـا الهـعرر اي ُ
عملا عـذه اللفظـة
ـدم بك ـرغ كمـا يُ ُّ
وع ـا اسـتُ ْ
ـق ا ـانُ مـَ الـدل ِو ُ
بل ا رقيةةم واسـعةم رـر ُب م هـا ال ُ
ِ
الهعرر با عد اإقيق ّ .
الةيا
ِّ
المادة التاسعة( :ة ك د اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّةَ ( :ةَااكِ َد  .االلَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّةَ ( :ةَااكِ َد ( َةَك َد .
ا عاى :ﱧﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﭐﱦ[الهور . 33 :
(1
(2
(3
(4

وردت ال يرةُ ةفسها  :التوبة آية.118:
اةظر :ع "ديوان ع " .210
اةظــر :ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 193؛ الس ســتاين "مريــق القــرآن" 237؛ األصــفهاين "ا فــردات
مريق القرآن" .346
اةظر :ابَ األةةارر "شرح الق الد السةح الطوا " .346
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ا ع :
ـا ِ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــويْال) ة ـ ـ ـ ـ ــا ِيت
ولق ـ ـ ـ ـ ـ ْد قة ْس ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ولق ـ ـ ـ ـ ْد ش ـ ـ ـ ـ ِربا ِم ـ ـ ـ ــَ ال ـ ـ ـ ــمد ِ
امة بـ ْع ـ ـ ـ ــدما
ُْ
ُ
التعليق:

أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُكو وِى ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْف غح رواكِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاِم
(2
رك ـ ـ ـ ــد اُـ ـ ـ ـ ـو ِاجر بِالـ ـ ـ ـ ــمه ِ
ون الـ ـ ـ ـ ـ ُـم ْعل ِم
ُ
ُ
(1

ابَ ُتيةة :ﱧﭐﱍﱦ أر :سواكَ علن ظه ِر الةل ِر(. 3
ا ُ
ا ابَ األةةارر :ركد أر :سكَ(. 4
فسرون واللُّرويُّــون بــل ان ا ـراد
بي ااان اا ااق العال ااة ب ااين اللاق ااة القرآ ي ااة االش ااعرية :ا ف ـ ال ـ ُـم ِّ
ِ
ايفية الكرل ِـة ذكـر ارُ عـاى أةاـه ون أسـكَ
وعدم اإرك ِة اف
بلفظة :ركد وما ارن م ها ُّ
السكو ُن ُ
الس ُفَ س ُكَ و تواـا عـَ اإرك ِـة و الةي ِ
ـا األ اوِ ذكـر ع ـ ُ أةاـهُ يهـتك وى اإ ـارِ
الرياح اإ ان ُّ
ُ
ُ
ـاب الطعـ ِـام و الةيـ ِ
ـا ال ــاين ذكــر أةــه يهــر ُ ا مــر
األثــا الســاك ِة الــيت ُوهـ ُـح عليهــا األواين إلةِـ ِ
ِ
ني م ِ
تفقان ا عد وا دلو .
بعدما
يسكَ ال ا ُ و ا اُاجرِ ا ُ
ويتةني بذل أ ان اللفظ ِ ُ
ُ

المادة العاشرة( :ز ا ة اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة (تَا َز َااُة (ال ازاة اللَّ لاقَة ِّ
اء (ا لزَاَّة .
الش لع ِريَّةَ ( :زلاَة َ
ــا ع ــاى :ﱧﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱦ [الكه ــا 17 :ﱧﭐﲽ

ﲾﲿﱦ [اإا. 5( 30 :
ا ع :
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِبر ِ ِ
ُّق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهْ ِ
لا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ْ
ْ
ني ال ْ
ا رـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الــد ْـ ُ
ا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْوار ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـَ وْ ـ ـ ـ ـ ـ ــح القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بِــلـةــاةـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

ْوران ـْ ِفـ ـ ـ ـ ـ ُـر عـ ـ ـ ـ ـ ْـَ ِقيـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات ال ـ ـ ـ ـ ـ اديْـل ِم
(7
ِ ِ
ـل ِم
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكا و ا بع ْـةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ و ــل ْـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
(6

اةظر :ع "ديوان ع " .183
اةظر :ع "ديوان ع " .205
اةظــر :ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 393؛ الس ســتاين "مريــق القــرآن"  241األصــفهاين "ا فــردات
مريق القرآن" .364
اةظر :ابَ األةةارر "شرح الق الد السةح الطوا " .337
ةفسها  :الفر ان آية 4:وآية 72:وا ادلة آية.2:
وردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .201
اةظر :ع "ديوان ع " .217
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التعليق:

الش ِ
ريب ال ُق ِ
واه ُد الشِّعريَّةُ على غَ ِ
َّ
رآن ِمن ُمعلَّ َق ِة عنترةَ ب ِن ش ّداد ،د .صالح بن ثنيّان الثنيّان

ِ
ا ِّ ِ
ِ
اإـ ( . 1و ـا
ور؛ ِألةاـهُ مي مـل عـَ ْ
الس ستاينُّ :ﱧﱚﱦ ايل ولـذل يـل للكـذ  ُ :م
 :،ﱧﭐﲽﲾﲿﱦ والـ ُّـحور :الةا ــل والكــذ ُ و ُِّـ ورا ألةــه أميــل عــَ اإـ وم ــه:
القــر ُّ
( ـتحاوُر ع َْ ك ْه ِف ِه ْم ومدي ة ْوران أر ماللة .وكل ما عدا اإ اهو كذ وبا ل و ور(. 2
الحور :ا يل والفعل ور يحور وال عا :أ ور واألة ن :وران واجلمحْ ُ :ور(. 3
ا الاحو ينُُّّ :
فسرون واللُّرويُّــون بــل ان ا ـراد
بي ااان اا ااق العال ااة ب ااين اللاق ااة القرآ ي ااة االش ااعرية :ا اف ـ ال ـ ُـم ِّ
بــالحوِر :ا يــل وعــو ا ـراد الةيـ ِ
ـني أ ان ةا تــهُ يــل و فـ ُـر عــَ قيـ ِ
ـات
ـا الهــعرر قيـ ُ
ُ
ـغ وِ ان ع ـ يُةـ ِّ ُ
ّ
ُ
ِ
الرمـاح قـح عُ ِق ِـه .وأمـا ايفيـةِ
ِ
ِ
يل لـ ّـما رأ ِّ
ُ ُ
ّ
ومياه األعدان و الةيا ال اين :ي ا ارسهُ بلةه يــم ُ
فسرون بــل ان ا ـراد بــالحوِر :الكــذ ُ والةُهتــا ُن وعــذا ا عــد يت ِافـ ُ مــح
القرآةيـ ِـة ســورِ اإـ ِّـا اـ ا الـ ُـم ِّ
أصل مع اعا اللُّرـور وعـو ا يـل لكـ اَ مـدلو الــمفرد القرآةيـة أعـم مـَ قيـغ ِ
ا عد األوِ
ِ
مشوُـا
ُ
ُ
ِ
للميالن والكذ ِ والة ِ
ِ
خبالن ال ُـمفرد الهعرية.
هتان
ُ
السااابِ ِ
ِ
ات اللَّ لاقَااة
المااادة ال اديااة عشاارة( :س ب ح اللَّ لاقَااة ال ُقرآ يَّااة( :يَ لساَ ُ و َن ( َسا ل اً ( َّ َ
ِّ
الش لع ِريَّةَ ( :سابِح .
ـ ـ ـ ـ ــا

ع ـ ـ ـ ـ ــاى :ﱧﲸﲹﲺ ﲻﱦ [األةةي ـ ـ ـ ـ ــان 33 :ﱧﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪﱦ

[ا حمل 7 :ﱧﭐﲘﲙﱦ[ال ا عات. 3 :
ا ع :
(4
ةـ ْـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غـد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوُرهُ ال ُكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ ُمكـلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم
ـابح
وِ ْذ ئ أ ا ُ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ِرقال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ

التعليق:
ا األصفهاين :ال اسةح :ا ر السريح ا ان و اُوان يقا  :سةح سةلا) ِ
وسةاقة) واسـتُعري
ْ
ُْ ّ ّ
لِمـ ّـر ال ــوم الفل ـ حنــو :ﱧﲸﲹﲺﲻﱦ ولِ ـ رر الفــر حنــو :ﱧﭐﲘﲙ ﱦ
(1
(2
(3
(4

اةظــر :الس ســتاين "مريــق القــرآن" 147؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 264؛ األصــفهاين "ا فــردات
مريق القرآن" .387
اةظر :القر " ،اجلامح ألقكام القرآن" .55/12
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .253
اةظرّ :
اةظر :ع "ديوان ع " .208
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العمل حنو :ﱧﭐﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱦ(. 1
ولِسرعة ال ّذعا
(2
ابَ اـار  :السـني والةـان
ا ا ليل :السابح مَ ا ْيل :اإس َُ م ِّد اليديَْ اجل ْرر ( .3و ا ُ
س مَ السع .
س مَ العةاد وايفصر ج م
واإان أصالن :أقدمها ج م
فسرون واللُّرويُّـون أ ان األلفـا
بيان ااق العال اة باين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :ا افـ الـ ُـم ِّ
ال ـ ـ ُـمستههد ـ ــا رعـ ــد :السـ ــع الس ـ ـريح .وعـ ــو ال ـ ــفة اجلامعـ ــة لكـ ــل األلفـ ــا السـ ــابقة وون كـ ــان
فسرون أدصل ـوا ا ـر ِاد ــا :ال ــوم وا اللكــة واألرواح وحنوعــا قســق ســيا ِ ايفيـ ِ
ـات وأمــا
ال ـ ُـم ِّ
ـفة؛ لكـ يــد ا علــن سـ ِ
ـكل خم ـو غ ــذهِ ال ـ ِ
الةي ِ
ـعرر اــإ ان ع ـ وصــا صيلــهُ بهـ غ
ـرعة صيلِـ ِـه
ـا الهـ ِّ
ُ
مـاد (سـةح بلةـه
األصل األ او ُ الذر ذكـره ابـَ اـار
وكلةه ِمَ ُسرعتِ ِه يسة ُح او األرت .و ّأما
ُ
ـرآن ك ــريا ول ــيس ل ــه عال ـةم ب ـ ِ
اللفي ا ــذكوِر بالةي ـ ِ
ج ـ س م ــَ التاعةُّــد والت حي ــه اه ــو م ــذكور الق ـ ِ
ـا
م
)
م
الهعرر.

َسَ َغ ( َسابِغَات اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :سابِغَة .
المادة الثا ية عشرة( :س ب غ اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة( :أ ل
ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــاى :ﱧ ﱍ ﱎﱏﱐﱑﭐﱦ [لقم ـ ـ ـ ـ ــان 20:ﱧﭐﲃﲄ ﲅﱦ
[سةل. 11:
ا ع :
(4
غ
بال اس ـ ـ ـ ـْـي ِ
ا ع ـ ـ ـ ــَ ق ـ ـ ـ ـ ِـام اإقيق ـ ـ ـ ـ ِـة ُمعلـ ـ ـ ـ ـ ِم
ـا اُروجه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ س ـ ـ ـ ـ ـ ــابِرة عت ْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
التعليق:

(5
 :،ﱧﭐﲃﲄﲅﱦ أر
ـا ا ـا ن :ﱧﭐ ﱍﱦ أر أمتا وأكمــل علـيكم  .و ـا القــر ُّ
دروعــا ســابرات أر :كوامــل امــات واســعات يقــا  :ســةو الــدر ُ وال ــو ُ ومريمهــا وذا مطّــن كــل مــا

(1
(2
(3
(4
(5

مريــق القــرآن" 392؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 365؛ الس ســتاين

اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات
"مريق القرآن" .304
اةظر :ا ليل "العني" .152/3
اةظر :ابَ اار "مقاييس اللرة" .125/3
اةظر :ع "ديوان ع " .211
اةظر :ا ا ن "لةا التلويل" 399/3؛ ابَ تيةة "مريـق القـرآن" 303؛ الس سـتاين "مريـق القـرآن"
267؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .395

- 209 -

الش ِ
ريب ال ُق ِ
واه ُد الشِّعريَّةُ على غَ ِ
َّ
رآن ِمن ُمعلَّ َق ِة عنترةَ ب ِن ش ّداد ،د .صالح بن ثنيّان الثنيّان

عو عليه واِل م ه(. 1
الســابرة :الــدِّر الواســعة( . 2و ــا ابـ ُـَ اــار  :الســني والةــان والرــني أصــل واقــد
ــا الفــارابّ :
ـةرا األمــر وأســةو اــال من وهــونه .ويُقــا  :أســةو ارُ عليــه
يــد علــن :ــام الهـ ن وكمالــه يقــا ُ  :أسـ ُ
ةعمه .ورجل ُمسةِ مو أر :عليه در م سابرة(. 3
فسرون أ ان (أ ْســةو رع ــد أمتا
بي ااان اا ااق العال ااة ب ااين اللاق ااة القرآ ي ااة االش ااعرية :ذكــر ال ـ ُـم ِّ
وأكم ــل وأ ان ﱣﭐﲅﱢ رع ــد :ال ــدرو التّ ّام ــة الواس ــعة وع ــذا ا ع ــد ع ــو ال ــذر ــده ع ـ ـ
ـدوه لِهـ اعتِ ِه وو ِ
دامـه و اوِـه
معلقتِ ِه
قيغ وصا ةفسهُ بلةاهُ ُلِّح ُ الدر السابرة اليت يُلةسها ع ُّ
ُ
ِ
ِ
أعم مَ مدلو اللفظة الهعرية.
اللفظة
الِر ِ بالسيا ولِذا امدلو ُ
القرآةية ُّ

المادة الثالثة عشرة( :س ة ب ل اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّةَ ( :س َرابِليل اللَّ لاقَة ِّ
ال .
الش لع ِريَّة( :تَ َ
سا لاربَا َ
ــا ع ــاى :ﱧﭐﲤﲥﲦﱦ [وب ـراعيم 50:ﱧﭐﱦﱧﱨﱩ

ﱪﱫﱬﱭﭐﱦ [ال لل. 81:
ا ع :
مـ ـ ـ ـ ـ ــا ِلْـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـل ِرهِ
ُ
ـيهم بِـ ُـ ْرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرِ ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـا أ ْرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ولــةــاةِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـِ سـ ْـرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدام

ِ (4

التعليق:

(5
الس ِ س ـ ــتاينُّ:
ـ ــا اب ـ ـ ُـَ ُتية ـ ــة :ﱧﭐﲤﱦ أرُ ُ :م ُ ـ ــهم واق ـ ــدعا ِس ـ ـ ـربا  .و ـ ــا ِّ
ﱧﱨﱩﱪﱦ يعين :ال ُق ُم ﱧﭐﱫﱬﱭﭐﱦ يعين :الدُّرو (. 6
بالدم وصار له ر حلة ِّ ِ
ا الاحو ينُّ :لطاا ِ
السربا (. 7
عموم ِّ
السربا أر ع ام جسده ُ
فسرون مع يـ ِ
ني لِلسـربا ِ أوُمـا:
بيان اااق العال اة باين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :ذكـر الـ ُـم ِّ
الهـراح اــذكروا أ ان ا ـراد بــه :القمــي الــذر يعـ ُّـم اجلســد
القمــي وثاةيهمــا :الــدِّر  .و ّأمــا اللُّرويـُّـون و ُّ

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

اةظر :القر " ،اجلامح ألقكام القرآن" .267/14
اةظر :الفاراب "مع م ديوان األد " .367/1
اةظر :ابَ اار "مقاييس اللرة" .129/3
اةظر :ع "ديوان ع " .217
اةظر :ابَ تيةة "مريق القرآن" .234
اةظر :الس ستاين "مريق القرآن" 264؛ األصفهاين "ا فردات
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .263
اةظرّ :
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ارسه بالدِام وع ام جسـده قـِ صـار لـه ر حل ِـة
وذل أ ان ع
لدح ةفسهُ بلةه يرم أعدانه قِ لطاا ُ
ُ
يان ِخب ِ
قيغ وةاه أُريد ا مع ِ
الن ال ُـمفرد ِ الهعرية.
القمي لِك رِِه اال ُـمفرد القرآةيةُ ُّ
أعم مَ ُ
الش لع ِريَّة( :ال َّ
المادة الرابعة عشرة( :ش ا م اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة ا ِّ
لشَوَّ .
ا عاى :ﱧﭐﱟﱠﱦ[ا عارب. 16 :
ا ع :
ِ (1
ةـ ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غـد مراكِ ـلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ةةِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل الـم ْل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِحم
وق ِهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيايت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرمب عل ـ ـ ـ ـ ـ ــن عْة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل الْ اه ـ ـ ـ ـ ـ ــو

التعليق:
ر :و ــا ــح جلــد ال ـرأ وأ ـران الةــدن وال اهــو  :هــح ش ـوا وع ـ مــَ ج ـوارح
ــا الطاـ ُّ
ِ
ق م ْقتال اررا وصا الواصا بـذل ِ :جلـد
اإلةسان ما مل يكَ مقتال يقا  :رمن الشو وذا مل يُ ْ
الرأ ِ كما ا األعهن:
ا ـُتـْيـلةُ ما لهُ ْد ُجلِّل ْ
ال ْ
ا شْيةا شوا ُهُ
ِ
السا ُ كقوُم صفة الفر :
وررا ُوصا بذل ّ :
عة ُل الهاو ةـ ْه ُد اجلُحار
ْ
(2
ِ
وصفا .
أصل ذل كله ما
ُ
يعين بذل  :والمه و ُ
الهــو وِامــا يُــراد بِـ ِـه الق ـوالم ئ ال ـارأْ ؛ ِألن وصــا الْفــر بعةالــة ال ـارأْ
ــا ابـ ُـَ ُدريــد :عْةــل ّ
(3
الهو  :األ ران والقوالم(. 4
ُع ْ ةم  .و ا الاحو ينُّّ :
فسرون عــذه اللفظــة ا عــد
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ذكــر ال ـ ُـم ِّ
ِ
لهــو ك لــد ِ الـرأ ِ والقـوال ِم و ّأمــا اللُّرويـُّـون ا ُّـوا علــن أ ان ا ـراد باللفظـ ِـة الهــعرياِة
األعـ ّـم واألمشــل ل ّ
ِ
ِ
ـا ارسـهُ بلةـه حيملُـه بيُسـ غر وسـهو غلة
عو :والم الفر األربعة اليـدان وال ِّـرجالن؛ وذلـ أل ان ع ـ ي ُ
المة األر ِ
لِـرل ِي ِ
ومتاةة و ِ
بعة.

(1
(2
(3
(4

اةظر :ع "ديوان ع " .199
اةظر :الط ر "جامح الةيان" 607/23؛ ابَ تيةة "مريق القرآن" 486؛ الس ستاين "مريق القرآن"
289؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .471
اةظر :ابَ دريد "ههر اللرة" .240/1
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .251
اةظرّ :
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الش ِ
ريب ال ُق ِ
واه ُد الشِّعريَّةُ على غَ ِ
َّ
رآن ِمن ُمعلَّ َق ِة عنترةَ ب ِن ش ّداد ،د .صالح بن ثنيّان الثنيّان

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ايعتِ ِق اللَّ لاقَااة
ايعة (شا َ
المااادة الخامسااة عشاارة( :ش م ل اللَّ لاقَااة ال ُقرآ يَّااة( :ش ايَا ًعا (شاايَ ِ (شا َ
ِّ
الش لع ِريَّةُ ( :مشايِِع .
ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى :ﱧﭐﲥﲦﲧﱦ [األةعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 65:ﱧﭐﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱦ
[األةعــام159:

(1

ﱧﭐﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [اإ ــر 10 :ﱣﭐﱬﱭﱮ

ﱯ ﱰﱦ [م ــرمي 69:ﱧﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ

. 2( 15:

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱦ[الق
ا ع :
ـغ ِشـ ـ ـ ـ ـ ـْا مه ـ ـ ـ ـ ــايعِ
ذُلُـ ـ ـ ـ ـ مـل ِرك ـ ـ ـ ـ ـ ِـاب قْي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُُ

ِ (3

لُـةِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ وأ ْقـ ِـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـحهُ بل ْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غر ُمـ ْـةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم

التعليق:
ــا ابـ ُـَ اجلــو ر :ذكــر أعـ ُـل التاـ ْف ِســري أن الهــيح ِ الْ ُقـ ْـرآن علــن أ ْربـعــة أوجــه :أقــدعا :الْ ِفــر .
اإ ـر :ﱧﭐﲏﲐﲑ
وِمْه ـ ْوله ـعـاى ِ ْاألةْـعـام :ﱧﭐﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱦ وِ ْ
ﲒﲓﲔﲕﱦ وِ الْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :ﱧﭐﲣﲤﲥﱦ وِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـروم :ﱧﭐﳈﳉﳊ
ﳋﳌﳍﭐﱦ .وال اـ ِ
ـاينْ :األ ْعــل والّســق .وِمْ ــه ـ ْولــه ـعــاى ِ الْق ـ  :ﱧﭐﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﭐﱦ أرادِ :مـَ أعلـه ِ الّسـق وِى بــين وِ ْسـرالِيل .وال االِـغ :أعـل الْملاــة .وِمْـه ـ ْولـه ـعــاى
ِ مـ ـ ـ ـ ـ ْـرمي :ﱧﱬﱭﱮﱯﱰﱦ وِ الْقمـ ـ ـ ـ ــر :ﱧﭐﱈﱉﱊﱦ وِ سـ ـ ـ ـ ــةل:
ﱧﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱦ وِ ال ـ ـ ـ ـ ــااات :ﱧﭐﱠﱡﱢﱣﱦ .والارابِـ ـ ـ ـ ــح:
ْاأل ْعوان الْ ُم ْلتلفة .وِمْه ـ ْوله ـعاى ِ ْاألةْـعام :ﱧﭐﲥﲦﲧﱦ (. 4
ا ابَ م ظوغر :ا سلمةُ بَ مسلم :مهايع  :م ِ
اق .،و يلُ :معِ ْـيـِ ـ (. 5
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
و ــا الـاحو ينُّ :ا هــايعة :ا عاوةــة أُصــذت مــَ الهــيا وعــو د ــال اإطــق عاوةتــه ال ــار علــن
(1
(2
(3
(4
(5

آية 4:والروم آية.32:
ةفسها  :الق
وردت ال ِّ يرةُ ُ
ةفسها  :ال ااّات آية.83:
وردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .219
اةظر :ابَ اجلو ر "ةحعـة األعـني الاـواظر" 376؛ ابـَ تيةـة "مريـق القـرآن" 154؛ الس سـتاين "مريـق
القرآن" 292؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .470
اةظر :ابَ م ظور "لسان العر " .189/8
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اإليقاد اإطق اجل ْح (. 1
فسرون للفظـ ـ ِـة ﱧﭐﲔﱦ
بيا ااان ااا ااق العال ا ااة با ااين اللاقا ااة القرآ يا ااة االشا ااعرية :ذكـ ــر ال ـ ـ ُـم ِّ
ِ
ر وا عــد الــذر يُوااـ الهــاعد الهــعرر م هــا عــو ا عــد
ُ
ومهــت ّقاِتا أربعــة معــاين كمــا ذكــره ابـ ُـَ اجلــو ّ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ا
أعل ا لّة وما ي در ُب ايهم مَ ال ُـم اقق وال ُـمعني و ّأما اللرويُّـون ا ُّـوا علـن أن ا ـراد
ال الغ وعوُ :
بِــ :مهايع الـم ِ
اقق والـمعني اق وأراد ِبه ع ا :لُةُّـه وعقلُـه كمـا ةـ ا علي ِـه الةي ِ
ـا الهـعرر
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ااتلارا بوارِ عقله وعظ ِم دعاله.
يده
يّا يح ُ
)
الصا ِري ِ ( ِ
ين اللَّ لاقَااة
َّاا ( َك َّ
المااادة السادسااة عشاارة( :ص ة م اللَّ لاقَااة ال ُقرآ ِيَّااة( :لَيَ ل
صا ِرُمنا َ
َ
صااا ِةم َ
ِّ
ص َّرِم .
الش لع ِريَّة( :يَاتَ َ
ـ ـ ــا ع ـ ـ ــاى :ﱧﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱦ

[القلم22-17 :
ا ع :
ـلا) و ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكابا) ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُك ال ع ِه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيا غة
س ـــــــ ّ

ِ (2

ْجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِرر علْيـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــمانُ ملْ يـت ـ ـ ـ ـ ـ ـارم

التعليق:
ــا األصــفهاينُّ :ال اـ ْـرُم :القطيعــة وال ا ـ ِرلةُ :وقكــام األمــر ووبرامــه وال ا ـ ِرميُ :طع ـةم ُمْ ـ ِرمةم
الرمــل ﱣﭐﱗﱘﱦ يــل :أصــةلا كاألش ـ ار ال ا ـ ِرل ِة أر :الْم ْ ـ ُـر ِوم لُهــا و يــل:
عــَ ّ
كاللّي ــل أل ّن اللّي ــل يق ــا ل ــه :ال ا ـ ـ ِرميُ أر :ص ــارت س ــودان كاللّي ــل ئق ا ه ــا ﱣﭐﱇﱈ ﱉ
ﱊﱦ أر :جيت و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ويت اولو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ﱣﭐﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱦ
ال اــا ِرم :ا اه ـ وةا ـةم م ــرومةم :كل ــا طــح ثــديها اــال رــرب لة هــا قــِ يقــو  .و ـارم ِ
ا ال اس ـ ةُ
ّ
ُ
(ُ ْ 3
واةْ رم اله نُ :اةقطح .
ِ
ِ
ِ
يح ُمطاـ ِرمد وُعـو الْقطْ ُـح( . 4و ـا الـاحو ينُّ:
ابَ اار غ  :ال ا ُ
يم أ ْ
ص مل واقـ مد صـل م
ا ُ
اد والارانُ والْم ُ
(1
(2
(3
(4

الحو ين "شرح ا علقات السةح" .264
اةظرّ :
اةظر :ع "ديوان ع " .197
اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات مريــق القــرآن" 483؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 479؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" .306
اةظر :ابَ اار "مقاييس اللرة" .344/3
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التا ُّرم ائةقطا ومل يت ارم :مل ي قطح(. 1
بيان ااق العال ة باين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :وردت مـاد صـرم القـرآن ثـال مـر غ
ات
وكلهــا رجـ ُـح وى أصـ غـل واقـ غـد وعــو :القطـ ُـح االلفظــة األوى :ﱧﭐﱉﱦ جــانت رعــد طــح ال مــار
وج ــذاذعا ة ــل و ي ـ ِ
ـان ا س ــاك ِ
ـةلا كاللي ـ ِـل
ني واللفظ ــة ال اةي ــة :ﱧﭐﱘﱦ ا ـ ـر ُاد :أ ان ج ـ ـتـ ُهم أص ـ ْ
الـ ُـمظلم األســود الــذر اةقطــح هــياوه واللفظــة ال ال ــة :ﱧﭐﱣﱦ أر :ــا عني الِّمــار أو :ماهــني
وج ــا مني عل ــن م ــا ا افق ـوا علي ـ ِـه و ــا عني ب ــذل طع ـا) .وك ـ ُّـل ع ــذه األلف ــا وون اجتمع ــا أص ـ ِـل
القط ِح وئ أ ان اللفظة ال اةية استُ ِ
ـغ ُشـةِّها جاـتُـ ُهم باللي ِـل ا ظلـم و اللفظـة
عمل ايها ائستعارُ قي ُ
ني :األو القطــح وال ــاين :اجلــحم وأمــا اللفظ ـةُ الةيـ ِ
ال ال ـ ِـة جــانت رع ي ـ ِ
ـد
ـا الهـ ِّ
ْ
ـعرر ا ــانت رعـ )
واقـ غـد وعــو :القطـ ُـح أر :أ ان ا طــر الــذر عطــل علــيهم مل ي قطـ ْـح .اعلــن عــذا يكــو ُن اســتما ُ عــذه
ِ
ِ
ِ
ِ
الهعرر.
الةيا
استعماُا
أمشل مَ
اللفظة
ِّ
القرآن ُّ
أعم و ُ
ادة (ياغَ ِ
ِ
ِ
اد ُة اللَّ لاقَة ِّ
اد َة .
الش لع ِريَّة( :غَ َ
المادة السابعة عشرة( :غ د ة اللَّ لاقَة ال ُقرآ يَّة ( :اُغَ ل ُ
ــا عــاى :ﱧﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱦ [الكهــا 47 :ﱧﭐﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﱦ [الكها. 49:
ا ع :
(2
ْأم ع ـ ـ ـ ــل عراْ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـداار بـ ْع ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ــوُّع ِم
الهـ ـ ـ ـ ـ ــعرانُ ِم ـ ـ ـ ـ ـ ْـَ ُمت ـ ـ ـ ـ ـ ــرادِم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ْـل م ـ ـ ـ ـ ــادر ُّ
التعليق:

الس ِ ســتاينُّ :ﱧﭐﱘﱦ ةُـ ْـة ِ وة ـ ْ ك وةُــللِّا .يـُقــا  :مــادرت كــذا وأمدر ــه وِذا صلاــفْته
ــا ِّ
السيُو (. 3
الردير ِألن مانهُ ختل ُفه ُّ
وِمْه ُ
ُ
أصل ُلوه(. 4
موهعا مس )عا وئ و د راـعُوه و ْ
ا الحو ين :عل ركا الهعران )
فسرون واللُّرويُّــون بــل ان ا ـراد
بي ااان اا ااق العال ااة ب ااين اللاق ااة القرآ ي ااة االش ااعرية :ا ف ـ ال ـ ُـم ِّ
(1
(2
(3
(4

الحو ين "شرح ا علقات السةح" .250
اةظرّ :
اةظر :ع "ديوان ع " .182
اةظــر :الس ســتاين "مريــق القــرآن" 474؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 268؛ األصــفهاين "ا فــردات
مريق القرآن" .603
اةظر :الحو ين "شرح ا علقات السةح" .245
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فسرون أ ان ار ســةلاةه و عــاى قهــر ال ــا ومل
بلفظـ ِـة :مــادر ال ـ ا ُك واإلبقــان اف ـ ايفيـ ِـة ذكــر ال ـ ُـم ِّ
ي ـ ُ ْك ويـُْة ـ ِ أق ـ )ـدا مل حيه ــره ي ــوم القيام ـ ِـة و ايفي ـ ِـة األص ــر  :أ ان الكف ــار ي ــوم القيام ـ ِـة يتع ا ة ــون ب ــل ان
ِ
ا ايهـا .وأمـا
وسـ ِّ ل ْ
ـريا وئ و ـد أُق ـي ْ
ا ُ
ـرريا وئ كة )
الكتُق وصلالا أعماُم ئ ُ ْك عمـال) ص )
ِ
ِ ِ ِِ
الةيـ ِ
ِ
غ
ـد ِمــَ
ـا الهـ ِّ
ـعرر اسـتـ ْفهم ع ـ ُ اســتفهام وةكــار كــون الهــعران مــَ ةلــه مل يُرــادروا وي ُكـوا معـ )
ِ
يتةني اِّفـا ُ اللفظـ ِ
ِ
ا ِ
ني
عاين وأُسلوب)ا مَ
أساليق الهع ِر وئ و د سةقوه به وةظموا ايه أشعارعم و ذا ا ُ
ِ
ايفية و ِ
الهعرر.
الةيا
ِّ

المااادة الثامنااة عشاارة( :غ ض ض اللَّ لاقَااة ال ُقرآ ِيَّااة( :يَاغُ ا
ض ا ل اللَّ لاقَااة
ض ل
ضا َان (ا لغ ُ
ضااوا (يَاغل ُ
الش لع ِريَّة( :غَ ِ
ِّ
ض لي .
ــا ع ــاى :ﱧﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱦ [ال ــور 30:ﱧﭐﲀﲁ ﲂ
ﲃﲄﱦ [ال ور 31:ﱧﭐﳘﳙﳚ ﳛﳜﳝﱦ [لقمان. 1( 19:
ا ع :
(2
دار ِيفةِس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غـة م ِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـوِ العِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ ل ِذيْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذِ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـمتة اس ِم
ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي غ راُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م

التعليق:
ا األصفهاين :الر ُّ  :الّق ان مَ الطّرن وال ّوت(. 3
ِي الطا ِ
ا الرا ُّ ِ
رن أر :اــا ِـ ُـره(. 4
ر :م ُ
ـرآن الة ـ ِر وال ِ
بيان ااق العال ة باين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :وراد الرـ ُّ ال ُق ِ
ـوت
فسرون أ ان ا ـراد بــالر ِّ ا فـ ُ والت قــي ُ الــمرأ وى مــا قـارم ارُ أو ايمــا ئ يعــين
و ــد بـ اـني الـ ُـم ِّ
ـان ئ ّقـ ِ
ـق ال سـ ِ
وكــذل صف ـ ال ـ ِ
وصاص ـة) جاةـ ِ
ـان الفت ـ ِـة بســما ِ أص ـو ِاِت َّ وأ امــا اللُّرويـُّـون
ـوت
ّ
ُ
ني ِصلقة) يّـا يحي ُـد هـا ِ ا ـرأ ِ
ِ
الهعرر :ةحو ُ اجلف َِ علن الع ِ
ا ُّوا علن أ ان ا راد بالر ِّ الةيا
ِّ
الرجا ِ ولك ِّـين مل أجـ ْد مـَ ذكـر عـذا
عي يها وُحيتم ُل أن كون امرأ ) قيياة) ر ُّ ب رعا قيان) مَ ِّ
ائقتما وو ْن كان عذا ائقتما ُ عو ا واا ُ عد اللفظة ال ُقرآةية.
(1
(2
(3
(4

ةفسها  :اإ رات آية.3:
وردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .184
اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات مريــق القــرآن" 607؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 394؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" .94
اةظر :الرا ر "خمتار ال لاح" .227
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ِ ِ
ين اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :أَ ا َلوَّ .
المادة التاسعة عشرة( :ق ا م اللَّ لاقَة ال ُقرآ يَّة( :لل ُ
لم لق ِو َ
ا عاى :ﱧﭐﲿﳀﳁﳂﳃﱦ [الوا عة. 73 :
ا ع :
(1
ِ
أ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وأ ْـفـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ْعـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ُِّم الـهـي ـ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم
ُقـيِّـي ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ْـَ لـ ـ ـ ـ ـ غـل ـقـ ـ ـ ـ ــادم ع ْهـ ـ ـ ـ ـ ُـدهُ
التعليق:

ــا أب ــو قيّــان :ﱧﭐ ﳃﱦ ا س ــااريَ وع ــم ال ــا لون األرت الق ـوان .وع ـ القف ــر و ي ــل:
(2
ر أ ان ا فس ـريَ لوعــا علــن مع ي ـ ِ
ني :األو  :ا ســااريَ
الــذيَ ئ اد معهــم وئ مــا  .وذكــر الط ـ ُّ
وال اين :ا ستمتعني ا ور اجح القو األو (. 3
ِ
ِر غ مَ التلكيد(. 4
ا الاحو ينُّ :اإل وان واإل فار :ا الن هح بي هما ل ْ
فسرون مع يـ ِ
ني للـ ُـم ْق ِويَْ األو ُ
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ذكــر الـ ُـم ِّ
م همــا :ا ســااريَ الــذيَ ي حلــون بــاألرت القـوان القفــر وعــذا ا عــد عــو الــذر ذكــره اللُّرويـُّـون معــد
ِ
قيغ وةه ا  :أ و وأ فـر بعـد أن ذعةـا ةوبتـه مـَ ذلـ ا كـان
بيا ع
اللفظة الهعرية
ُ
الصةلا صالية) م ِ
فسرون عـو:
قفر) ئ شـ ن ايهـا سـو األ ـال و ّأمـا ا عـد ال ـاين الـذر ذكـره الـ ُـم ِّ
ُ
أ ان ا ـراد بالــمقويَ ا سـتمتعون بال ـا ِر سـوان كـان قاهــرا م يـا أو مسـاارا م ِ
قفـرا وعـذا ا عـد مــري واردغ
ُ
ُ
)
) ) ُ ) ُ )
ِ
ر كما قدام.
الةيا الهعرر وعو الذر هعافه الط ُّ
ِ
َّ
اء اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :تَ لام ُكو .
المادة العشران( :م ك ا الل لاقَة ال ُقرآ يَّةُ ( :م َك ً
ا عاى :ﱧﭐﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱦ [األةفا . 35 :
ا ع :
(5
ِ ِ غ
ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ُكو ا ِري تُـ ـ ـ ـ ــهُ ك ِه ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِ األ ْعل ـ ـ ـ ـ ـ ِم
ـا ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادئ)
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ِيل ماةـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة رْك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

(1
(2
(3
(4
(5

اةظر :ع "ديوان ع " .185
اةظر :أبو قيان "حتفة األريق" 265؛ ابـَ تيةـة "مريـق القـرآن" 451؛ الس سـتاين "مريـق القـرآن"
451؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .694
اةظر :الط ر "جامح الةيان" .145/23
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .246
اةظرّ :
اةظر :ع "ديوان ع " .207
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التعليق:
ا ُماعد :عو ودصالُـهم أصابعهم أاواعهم يعين الت فري .
ا الاحو ينُّ :ال ُـمكان :ال ا ِفْيـ ُر(. 2
فسرون أ ان الـ ُـمكان الـوارد ايفيـة
بيان ااق العال اة باين اللاقاة القرآ ياة االشاعرية :ب اـني الـ ُـم ِّ
ـروب ال ـدِام ع ــد وصـ ِ
عــو :الت ــفري بــالف ِم ققيق ـة) وأمــا بيـ ِ
ـابة
ـا ع ـ اإةـاـه أراد أ ْن يُه ـةِّه صــوت صـ ِ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
عدوهِ بالـت فري بالفم علن ِ
ـعرر واقـ مد لكاـهُ أُريـد
اري ِة ِّ
سةيل ا ا اا عد ايفية و الةيا اله ِّ
ال ُقرآن ققيقتُه و الهع ِر علن سةيل التاهةيه.
(1

المادة ال ادية االعشران( :ن أ م اللَّ لاقَة ال ُقرآ ِيَّة( :يَا لني لَا َن ( َيََّ اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :يَا لنيََّ .
ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــاى :ﱧﭐﳖﳗﳘ ﳙﳚﱦ [األةع ـ ـ ـ ــام 26 :ﱧﭐ ﲢ ﲣﲤﲥ

ﲦﲧﲨﱦ[اإلسران. 3( 83:
ا ع :
وكلام ـ ـ ـ ـ ــا يـْ ـ ـ ـ ـ ــل بِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اةِ ِ
ق داِّـه ـ ـ ـ ـ ــا الْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ِ (4

وق ِه ـ ـ ـ ـ ِمـ ـ ـ ــَ ع ـ ـ ـ ـحِِب ِ
العه ـ ـ ـ ـ ِّ ُمـ ـ ـ ــؤاوم
ْ ِّ ْ

التعليق:

ر عو الةُعد(. 5
ابَ ُجحرن :ﱧﳙﳚﱦ أر :يـْةـعُدون والالْ ُ
ا ُ
ـل اجلاةق األلَ م ها(. 6
ا الاحو ينُّ :كلن عذه ال ا ة ُْـةعِ ُد وُـ ـ ِّ
فسرون واللُّرويـُّـون أ ان ا ـراد
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ا اف ـ ال ـ ُـم ِّ
ِ
فسرون أ ان ايفيـة ةحلـا أب ال غ
ـق كـان ي هـن عـَ أذيا ِـة
ائبتعاد اف
ايفية ذكر ال ُـم ِّ
بِـالاــل ِر :الـةُ ُ
عد و ُ
ِ ِ
ِ
ـا ع ـ ُ ةهـا ةا تِ ِـه سـ ِريعا كـل ان
ال   ،وي ل ب فسه
ُ
ويةتعد عَ اإللان بـه  .و الةيـا ي ُ
(1
(2
(3
(4
(5
(6

اةظــرُ :ماعــد " فســري ُماعــد" 354؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 179؛ الس ســتاين "مريــق القــرآن"
439؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .773
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .257
اةظرّ :
ةفسها  :ا لا آية.51:
وردت ال ِّ يرةُ ُ
اةظر :ع "ديوان ع " .202
اةظــر :ابــَ ُجــحرن "التســهيل لعلــوم الت حيــل" 258/1؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 152؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" 506؛ األصفهاين "ا فردات مريق القرآن" .830
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .253
اةظرّ :
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ةاةِةها ِعر يريد أن ِ
ردشها وع ت ِ
ةتعد ع هُ ل ة) ويسر) لِفر ِ ُسرعتِها وةها ِ ها.
اقيه و ت الن و ُ
ُ ُ

ِ
ش اللَّ لاقَة ِّ
الش لع ِريَّة( :يَانُا لشانَاقُ .
المادة الثا ية االعشران( :ن ا ش اللَّ لاقَة ال ُقرآ يَّة( :التاَّنَ ُاا ُ
ا عاى :ﭐﱧﭐﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱦ [سةل. 52 :
ا ع :
(1
يـ ْق ِ
ِـ ـ ْـمَ ُق ْسـ ــَ ب اةـِ ـ ِـه وال ـ ـ ِـم ْع ِم
و ـركتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر ِّ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةا ِ يـُـ ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهُ

التعليق:

(2
ـاو ُ وعـو فاع مـل ِمـَ
ا األصفهاينُّ :ال ـ ْاو ُ
ش :التّ ُاو  .و ا الهوكاين :ﱧﱭﱦ الت ُ
ـاو وا عـد :كيـا ُـم أ ْن يت ـاولوا اإللـان ِمـَ بـُ ْع غـد يعـين ايفصـر و ـد ركـوه
التّ اوش الذر عـو الت ُ
الدُّةيا(. 3
ِ
وش ةـ ْو )شا(. 4
ش :الت ُاو والفعل ةاش ي ُ
ا الاحو ينُّ :ال ـ ْاو ُ
فسرون واللُّرويـُّـون أ ان ا ـراد
بيااان ااااق العال ااة بااين اللاقااة القرآ يااة االشااعرية :ا اف ـ ال ـ ُـم ِّ
فسرون معــد ايفيـ ِـة :أةـاـه ئ ُل ِكــَ للكفــا ِر ــاو ُ اإللـ ِ
ِ
ـان ال ـ ّدا ِر
ـاو ُ اــذكر ال ـ ُـم ِّ
ُ
بــال ـ ْاو ِش :أةــه التا ـ ُ
ُ
ايفصــرِ اــال ُلك ـ هم اولُــه وائســتفاد ُ م ــه و ــد اــات علــيهم األوا ُن وذكــر اللُّرويـُّـون أ ان ع ـ مــدح
ةفسه بلةه قي ما تل عد اوه ركه للسةا ِ ت اولُه بقو ِ
المها وخمالةِها و لكلُه بلاو ِاعها.
ُ

(1
(2
(3
(4

اةظر :ع "ديوان ع " .210
اةظــر :األصــفهاين "ا فــردات مريــق القــرآن" 829؛ ابــَ تيةــة "مريــق القــرآن" 358؛ الس ســتاين
"مريق القرآن" .153
اةظر :الهوكاين "اتح القدير" .385/4
الحو ين "شرح ا علقات السةح" .259
اةظرّ :
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اخلامتة
تم ال اإات وايما يل أه النتا ل:
اإمد ر الذر ب عمته ّ
ِ
ِ
ِ
بعد دراسة الرر ِ
القرآن ِ
ا وى ما يل :
يق
الكرمي والهواعد عليه ُمعلاقة ع صل ُ
 -1األلفا اليت وااقا ا عد وا راد( :س عة ألااظ وع اليت ا اد  :ال اةية والرابعة
اإادية والعهريَ وال ِ
ِ
اةية والعهريَ.
وا امسة والتّاسعة والسابعة عهر
األعم ا عد مَ األلفا الهعرية( :عشرة ألااظ وع اليت ا ا اد :
 -2األلفا القرآةية ّ
األوى وال ال ة والسادسة والعاشر واإادية عهر وال اةية عهر وال ال ة عهر والرابعة
عهر وا امسة عهر والتاسعة عهر .
اد  :السابعة.
أعم ا عد مَ لفظة رآةية :وع ال ِيت ا ّ
 -3لاقة ااحدة شعرية ّ
رآةيتان أُريد ما ا عد الهارع ياد ) علن ا عد اللرور ومها اللّ ِ
ِ
اد :
 -4لاقتان
تان ا ّ
السادسة عهر وال ام ة عهر .
ايفية وأُريد ا ا عد ا ا ر الهعر وع اليت
 -5لاقة ااحدة أُريد ا ا عد اإقيق
ا ا اد  :العهريَ الاقة ااحدة أُريد ا ا عد ا ا ر ايفية وأُريد ا ا عد اإقيق
الهعر وع اليت ا ا اد  :ال ام ة.
يتةني ل ا أ ان الـم ِ
فردات الرريةة القرآن الكرمي و ا ِ
علقة ا افقا هيعُها
وعلن ما سة ا
ُ
ِ
أصل مع اعا اللُّرور وأ ان ائصتالن اإاصل بي ها وما عو با العموم وا و وا عد
الهرع الـمةين علن اللُّرور واإقيقة وا ا .

التوصيات:

 -1دراسة شواعد مريق بقية ا علقات السةح.
 -2دراسة الهواعد الهعرية علن األساليق اللروية مَ ا علقات السةح.
 -3دراسة الهواعد الهعرية علن األساليق الةالمية مَ ا علقات السةح.
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املصادر واملراجع
ابَ أب قامت " فسري القرآن العظيم" .حتقي  :أسعد مد الطيق (صيدا .ا كتةة الع رية .
األعني الّواظر علم الوجوه والّظـالر" .حتقيـ  :مـد عةـد
ابَ اجلو ر عةد الر َ بَ عل " .ةُحعة ُ
الكرمي 1 ( .بريوت :مؤسسة الرسالة 1404عـ .
اب ــَ ُج ــحرن "التس ــهيل لعل ــوم الت حي ــل" .حتقي ـ  :د .عة ــد ار ا ال ــدر 1 ( .ب ــريوت :دار األر ــم
1416عـ .
ابــَ ُدريــد مــد بــَ اإســَ" .ههــر اللُّرــة" .حتقيـ  :رمــحر م ــري بعلة ّكـ  1 ( .بــريوت :دار العلــم
للماليني 1987م .
ابـ ــَ اـ ــار أ ـ ــد بـ ــَ اـ ــار " .مقـ ــاييس اللرـ ــة" .حتقي ـ ـ  :عةـ ــد السـ ــالم عـ ــارون( .دار الفكـ ــر :
1399عـ .
ابَ تيةة عةد ار بَ مسلم" .الهعر والهُّعران"( .القاعر  :دار اإديغ 1423ه .
ابــَ تيةــة عةــد ار بــَ مســلم" .مريــق القــرآن" .حتقيـ  :أ ــد صــقر( .بــريوت :دار الكتــق العلميــة
1398 :عـ .
ابَ م ظور مد بَ مكرم" .لسان العر " 3 ( .بريوت :دار صادر 1414عـ .
أبو قيّان مد بَ يوسا" .حتفة األريق را القرآن مَ الرريق" .حتقي  :ـري ا ـذو 1 ( .
بريوت :ا كتق اإلسالم 1403عـ .
األصفهاين اإسني بَ مد" .ا فردات مريق القـرآن" .حتقيـ  :صـفوان عـدةان 1 ( .دمهـ :
دار القلم-الدار الهامية 1412عـ .
األةة ــارر م ــد ب ــَ القاس ــم" .الحاع ــر مع ــاين كلم ــات ال ــا " .حتقيـ ـ  :د .ق ــامت ص ــا ( 1
بريوت :مؤسسة الرسالة 1412عـ .
الســةح الطّـوا اجلاعليّــات" .حتقيـ  :عةــد الســالم مــد
األةةــارر مــد بــَ القاســم" .شــرح الق ــالد ّ
عارون 5 ( .دار ا عارن .
الةر ــور اإس ــني ب ــَ مس ــعود" .مع ــامل الت ــحيل" .حتقي ـ  :عة ــد ال ــر ا ا ه ــدر( .ب ــريوت :دار وقي ــان
ال ا العرب 1420 :عـ .
التّ يحر حيىي بَ عل " .شرح ديوان ع " .حتقي ُ :ميد ّراد 1 ( .دار الكتا العرب 1412عـ .
اجل ــوعرر و اعي ــل ب ــَ ــاد" .ال ــلاح ــاب اللر ــة وص ــلاح العربي ــة" .حتقي ـ  :أ ــد عة ــد الرف ــور.
(  4بريوت :دار العلم للماليني 1407عـ .
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معاين الت ـحيل" .حتقي  :مد عل شـاعني 1 ( .بـريوت:

ا ا ن عل بَ مد" .لةا التلويل
دار الكتق العلمية  1415عـ .
ا ليل ا ليل بَ أ د" .العني" .حتقي  :د .مهـدر ا لحومـ د .وبـراعيم السـامرال ( .بـريوت :دار
ومكتةة اُال .
الدارُطْين عل بَ عمـر" .ا ؤ لـا والـ ُـملتلا" .حتقيـ  :مواـ بـَ عةـد ار بـَ عةـد القـادر1 ( .
بريوت :دار الرر اإلسالم 1406عـ .
"خمتــار ال ــلاح" .حتقي ـ  :يوســا الهــيا (  5بــريوت :ا كتةــة الع ـرية
ال ـرا ر مــد بــَ أب بكــرُ .
1420عـ .
الرا ر مد بَ عمر" .مفا يح الريق" 1 ( .بريوت :دار الكتق العلمية 1421عـ .
ّ
ِ
الحِرْكل صري الديَ بَ مود" .األعالم" 15 ( .بريوت :دار العلم للماليني 2002م .
ِّ
الحخمهـرر مــود بــَ عمــرو" .الك اهــان عــَ ققــال مـوام الت حيــل" 3 ( .بــريوت :دار الكتــا العــرب
1407عـ .
الاحو ين قسني بَ أ د" .شرح ال ُـمعلقات السةح" 1 ( .بريوت :دار وقيان الُّ ا العرب 1423عـ .
الس ستاين مريق القرآن "ةحعة القلو " .حتقي  :مد أديق 1 ( .دمه  :دار تيةة 1416عـ .
ّ
الس ــيو عة ــد ال ــر َ ب ــَ أب بك ــر" .اإل ق ــان عل ــوم الق ــرآن"( .الق ــاعر  :اُي ــة ا ـ ـرية العام ــة
1394 :عـ .
للكتا
الهوكاين مد بَ علـ " .اـتح القـدير" 1 ( .بـريوت :دار ابـَ ك ـري ودار الكلـم الطيـق دمهـ
1414عـ .
اللرــة" .حتقيـ  :مــد قســَ 1 ( .بــريوت:
ال ّــاقق بــَ عةّــاد و اعيــل بــَ عةّــاد" .الـ ُـملي
عامل الكتق 1414عـ .
الطـ ر مــد بــَ جريــر" .جــامح الةيــان عــَ لويـ ِـل آ ِر القــرآن" .حتقيـ  :أ ــد مــد شــاكر ( 1
بريوت :مؤسسة الرسالة 1420عـ .
الفاراب وسلا بَ وبراعيم" .مع م ديوان األد " .حتقي  :د .أ د خمتار (القاعر  :مؤسسة دار الهـعق
1424 :عـ .
ال ُق ْر ُ ،مد بَ أ ـد" .اجلـامح ألقكـام القـرآن" .حتقيـ  :أ ـد الـ دوين ووبـراعيم أ فـيط2 ( .
القاعر  :دار الكتق ا رية 1384عـ .
ا اوردر عل بَ مد" .الُّكا والعيون" .حتقي  :السيد ابَ عةد ا ق ود( .بريوت :دار الكتق العلمية .
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الواقدر علـ بـَ أ ـد " .فسـري ِ
الةسـي " 1 ( .الريـات :عمـاد الةلـغ العلمـ جامعـة اإلمـام
مد بَ سعود 1430عـ .
ع ـ ـ ع ـ ـ بـ ــَ ش ـ ـ ّداد" .دي ـ ـوان ع ـ ـ " .حتقي ـ ـ  :مـ ــد سـ ــعيد مولـ ــور (بـ ــريوت :ال ـ ــمكتق اإلسـ ــالم :
1964عـ .
ع ع بَ ش ّداد" .ديوان ع " 4 ( .بريوت :مطةعة ايفدا .
"مع م ا ؤلفني"( .بريوت :دار وقيان ال ا العرب .
ّ
كلالة عمر بَ رهاُ .
ُُماعد ُماعد بَ ج " فسري ُُماعد" .حتقي  :د .مـد عةـد السـالم أبـو ال يـل 1 ( .م ـر :دار الفكـر
اإلسالم اإدي ة 1410عـ .
مســلم مســلم بــَ اإ ــاب" .ا سـ د ال ــليح ا لت ــر" .حتقيـ  :مــد اـؤاد عةــد الةــا  1 ( .بــريوت:
دار وقيان ال ا العرب 1374عـ .
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ضبط الصحابة الكرام  للمرويات
may Allah be ،The Accuracy of the Noble Companions
in Narrations،pleased with them

إعداد:
د .زين بن حممد بن حسني العيدروس
األتساذ ااسماذد ابقاماال راتسذتااإلتسالميةاجبذمعةاحضرموت ا

ضبط الصحابة الكرام  للمرويات ،د .زين بن محمد بن حسين العيدروس

املستخلص
موضوع البحث:اضبطاالصحذبة للمرويذت،افذلبحثايُ افعادناضبطاالصحذبةالِمذا
العقالءامنا
ويبّياأناضبطهمامالن ٌمابهابّيادلمذءاأهلاالانة،او ُا
يروونهامناأحذديثارتسولااهللا،ا ن
هذهااأل ناُمة،اوبيذنا لكامعاالا ليل .ا
أهداف البحث :ال فذع ادن اأدراض االصحذبة االكرام ،االذين ابلَغو اأدلى ادرجذتا
يثانبينهما،اومذامسعوهامنه،او كراأتسبذبامتينزهمابضبطااسمرويذت،اوالردادلىامنا
ا
ضبطهماحل
ابشر اخيطئون ،اوبيذن اخلطا
يفاح ابذب اردا امرويذت ابعض االصحذبة؛ احبجة اد م ادصماهم ،اوأهنم ٌ
شبههم .ا
فاابعت انصوص االكاذب االشريف،ا
اتبعت ااسمنهج ااالتساقرائي االوصفي ،ا ُ
منهج البحث :ا ُ
وتابعت اكالماأهلاالشأنامناأهلااحل يثامنا
والانةاالنبويةايفاال اللةادلىاضبط االصحذبة،ا
ُ
للت امنهذ امبذ ايُؤين اضبط االصحذبةا
اسماق مّي اواسماأخرين امنهم ،ا
ورجعت الكابهم ااألصلينة ،اواتسا ُ
ُ
الكرامااألحذديثارتسولااهللا .ا
اأول امرتبة امنا
أهم نتائج البحث :جاللة اق ْ ر ااحلذفظ اابن احجر االعاقالين ايف ْ
اجعله ن
اللاانةا
مراتب االاع يل االصحذبة االكرام ا ،اوال فذع ادن اد الة االصحذبة ا اوحفظهم اوإتقذهنم ُا
اسمشرفةاهواديناوفرض،اوجيبااالنرباءاسمناقصيهماأواألد ائهم،اوبيذنازايْفهما ُاكلا ا لكابإنصذف،ا
ن
ومذ ا هب اإليه ااألمري االصنعذين اوتبعه ابعض ااسمعذصرين ابأن اد الة االصحذبة ا اال اياالزم امنهذا
ضبطهم،اهواإشكذلامردود؛اواإلشكذلادن اأهلاالاحقيقاالايردااسمنقول،اواقاصذرابعضاالعلمذءا
الاهمادوناالاعرضالضبطهم،اهوالعلمهماأناد الاهمااتُغينادناضبطهم،اوالبحثا
دلىا كراد
ن
يُربهنالذلك .ا
ُوصياالبذحثّياالاوتسعايفاالكاذبةايفاموضوعاضبطاالصحذبةاامعاال راتسةا
التوصيات:اأ
ن
الاطبيقيةااليتات ُ لادلىامتذماضبطهم،اومنذ جامناإتقذهنماللمروينذت،اوأُوصياالبذحثّياإىلاالاأينايفا
ِ
البحثافيهذاباجرداوإنصذف .ا
اسمهمة،او
الكاذبةايفامثلاهذهااسماذئلاالشذئكةاو ن
ن
الكلمات المفتاحية :ضبط،االصحذبة،ااسمرويذت،االع الة،االانة .ا
ا
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Abstract

Topic of the research: the accuracy of the Companions، may Allah be
pleased with them، in narrations. The research defends the accuracy of the
Companions for the Hadith of the Messenger of Allah، peace and prayers be upon
him، that they narrated. It shows that their accuracy is undisputed among the
Sunni scholars and the wise of the Ummah. That is explained with evidence.
Objectives of the research: to defend the honor of the noble Companions،
may Allah be pleased with them، who reached the highest degree of accuracy in
the Hadith of their Prophet، peace and prayers be upon him، and what they heard
from him. It lists the reasons for being distinguished in having accurate narrations.
The research refutes those who open the door to reject the narrations of some of
the Companions with the pretext of not being flawless and that they are humans
who err. The research shows the fallacy of their specious arguments.
Methodology of the research: I followed the investigative and descriptive
approach، as I searched for the texts in the Book and Sunnah to prove the
reliability and accuracy of the Companions، may Allah be pleased with them. I
went through the literature of the specialized scholars of Hadith، the previous and
current، I checked their original books، and used that to support the accuracy of
the noble Companions، may Allah be pleased with them، in the Hadith of the
Messenger of Allah، peace and prayers be upon him.
The most important conclusions of the research: the great value of AlHafidh Ibn Hajar Al-Asqalani in reserving the first level of accuracy for our
masters the noble Companions، may Allah be pleased with them، defending their
accuracy، memorization and mastering of the Sunnah، which is religion and an
imperative. Those who belittle them or go against them must be stopped by
exposing their falseness، all of that should be done fairly. As for what Al-Amir
As-Sanaani، along with some contemporary scholars، had said that the reliability
of the Companions، may Allah be pleased with them، does not necessarily mean
their accuracy، this is a rejected matter. For those scholars who verify things، this
matter does not reject what has been narrated. The fact that some scholars only
mentioned the reliability of the Companions without referring to their accuracy is
due to their knowledge that their reliability substitutes their accuracy، and the
research proves that.
Recommendations: I recommend the researchers to elaborate in writing on
the topic of the accuracy of the Companions، may Allah be pleased with them،
with applied studies that prove their perfect accuracy along with samples of their
accurate narrations. Moreover، I recommend the researchers to be careful when
writing in such difficult and important topics and to research neutrally and fairly.
Keywords: accuracy; Companions; narrations; reliability; Sunnah
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املقدمة
اهللارباالعددذسمّي،االعظدديما لاالكمددذل،ااخاددذرالنبينددهااخددريارجددذل،اون نقددىاقلددو مامددنا
احلم د
ن
األخطذل،اوأصلحاأفعذهلماواألقوال،افأتسع هماحببيبهافبلَغوااالكمذل،اورضيادنهما ُوااجلدالل،اوأمحد ا
اهللاح د دقامح د ه،اوأش ددكرهالاوفيق ددهاوه ايا دده،افل ددهااحلمد د اأناجعلن ددذام ددنااسملا ددزمّيا ي دده،ااسما ددأدبّيام ددعا
دفووارتسددله،اتسددي نذادم د اودلددىاحلددهاوصددحبه،اوتس دلنماتاددليمذرياكث دريرياا
أحبذبدده،اوالصددالواوالاددالمادلددىاصد ُ
كبرياري،ا نأمذابع  :ا
ابالىااهللاتعذىلاهذهااألمةااحملم يةابوجوداالنواصباوالروافض،اومذايبثونهاومذايقومدونابده،امدنا
دلمّياور وتسددهم،اوخددرجامددناالفددرقاّي:ااألمددةاالوتسددطامددناأهددلاالاددنةاواجلمذدددة،ا
طع د وناوسم د وزالرمددوزااسماد
ُ
وهددؤالءاتسددلكوااماددلكارتسددولااهللا،اوتعددذملواامددعااألح د افابإنصددذفاورويدندة،اوحبكمددةاودقالنينددة،ا
ِ
دوواأواةلظ ددة،افي ددأآايفاحخ ددراه ددذااالزم ددذنام ددنايق ددولاب ددأناد ال ددةا
دذواوالام اهن ددة،اودوناقا د
ونادذب د
ُد ُ
ُ
هجددور،اوملايافد ندوهاأحد ٌ ا
الصددحذبةاالكدرامااالايعدديناوالايلددزمامنددهاضددبطهم،اوهددواقد َا
دولام ُ
دولام ْشددبُوه،اوقد َ
مناتسلفااألُمةابذلك؛األنهاياعذرضامعااألدبااسمدأمورابدهايفاكثدريامدنااألحذديدثاددناتسدي نذارتسدولا
اهللااوهواأدلمابأصدحذبه،اومدذاتسديؤولااألمدرامدنابعد ه،ابدذطْالعااهللاتعدذىلالدهاكمدذاأخدربابكثدريامدنا
اسمغيبذت ا،اكمذاتسيأآايفابيذنافضلهماودباهمال ينااهللاتعذىلاونشره .ا
موضوع البحث:
ضببط الصبحابة الكبرام  للمرويبات ،فذلبحدثايدُ افعاددناضدبطاالصدحذبةالِمدذايرووندهامدنا
ويبّياأناضبطهمامالن ٌمابهابّيادلمذءاأهلاالانة،اوالعقالءامدناهدذهااألُمدة،ا
أحذديثارتسولااهللا،ا ن
دبادمدذايااشدكلايفا
ويُ لنلالذلكامناالكاذباالعزيز،او
ن
الانةااسمطهرو،اومناكالماأهلااحل يث،اوجيي ن
موضوعاضبطهم،اوإتقذهنماألحذديثارتسولااهللا .ا
أسباب اختيار املوضوع:
أيتاكالمذرياألح االعلمذءااسمربزينامنادلمذءااليمناممندناتسدذرتاكابدهاالبلد ان،اأَالاوهدواالعالمدةا
ر ُ
()1
دم ابناإمسذديلااألمريااحلايناالصدنعذين ادارمحدهااهللادا(ت1182ه)،ايااشدكلافيدهاجعدلااحلدذفظا
ألاالصنعذيناهذا،اوقذلامع نقبذريادلىا
أيتامنااسمعذصريناالعالمةااحملققادب االفاذحاأبواة ن وادارمحهااهللادامذلالر
()1اور ُ
ُ
د ن ااحلذفظاابناحجراأولامرتبةامنامراتباالاع يلاالصحبة:ا(وبَ هياأناهذااالاق مياإمنذاهوابذلنظراإىلا
الع الة،اوأمذابذلنظراإىلاالضبطاواحلفظافالام خلاللصحبةافيه.افق ااتسافذضاأنابعضاالصحذبةاأحفظا
من ابعض،اوأنابعضهماناي) ،اانظر اتعليقه ادلى اكاذب:اظفراأمح االاهذنول ،اقواد ايف ادلوم ااحل يث،ا
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ابناحجراالعاقاليناأولامرتبةامدنامراتدباالاعد يلاكدوناالدراولاصدحذبياذري،امثا
احملققاأمريااحمل ثّياأمح
ن
اسمرتب ددةاالثذني ددةام ددناأ نك د ام ح ددهاك ددأوثقاالن ددذ .ا.ا.او نادد ددىاأناالص ددحبةاالاتاك نف ددلابذلض ددبطاواحلف ددظ،ا
وتسيأآانصاكالمده،اوحتقيدقاالقدولافيده،اوهدذاا
فكيفاجتعلاالصحبةاأبلغامنااسموصوفابأوثقاالنذ ؟ا
ن
داتاالكاذبددةايفا
الكددالمايفدداحابذبدذرياللشددرا،اوطريقدذرياللطعددنايفاروايددذتاالصددحذبةااوضددبطهم،اوقد ااخد ُ
هذاااسموضوعالع واأتسبذب،اومناأمههذ :ا
اومطعن دذريايفاتس ددذدتنذا
درهام د ْ خالري َ
دىام د ْدناجيع ددلام ددناكددالماالص ددنعذيناأوااإلش ددكذلاال ددذلا كد َ
 -1أخشد َ
الصحذبةاالكراما،اويفاإتقذهنماوضبطهماسمدذامسعدوهاوحفظدوهاوبلنغدوه،ابدلاقد اوجد امدنايقدول:ا
د الةاالصحذبةااالاتاالزماضبطهم!ا! ا
 -2دفذدذريادناالصحذبةاااالذيناأثىنااهللاتعذىلادليهماواخاذرهمالنبينها .ا
ذاوردهذ .ا
 -3خ مةرياوحفظذرياألحذديثاتسي نذارتسولااهللاامناالاالدبا ن
أهداف البحث:
يه فاالبحثالاحقيقاد واأمورافمناأمههذ :ا
 -1ال فذعادناأدراضاالصدحذبةاالكدرام،االدذينابلَغدواأدلدىادرجدذتاضدبطهماحلد يثانبديهما،ا
ومذامسعوهامنه،او كراأتسبذبامتينزهمابضبطااسمرويذت .ا
 -2الددردادل ددىام ددنايف دداحاب ددذباردامروي ددذتابع ددضاالص ددحذبة؛احبج ددةاد د مادص ددماهم،اوأهن ددمابش د ٌدرا
خيطئون،اوبيذناخلطاشبههم،اوإلزامهمالآلخرينامبدذاالايلدزم،اوهدوازدمهدماأناد الدةاالصدحذبةا
االاتاالزماضبطهم .ا
 -3إثب ددذتاك ددالماأه ددلااحل د يثام ددناأناالص ددحذبةااض ددذبطوناماقن ددون،اود د َدرضاكالمه ددم،اونق ددلا
اتسا الهلمادلىا لك .ا
منهج البحث:
دتانصددوصاالكاددذباالش دريف،اوالاددنةاالنبويددةايفا
دتااسمددنهجااالتسدداقرائياالوصددفي،افاابعد ُ
ااتبعد ُ
دتاك ددالماأه ددلاالش ددأنام ددناأه ددلااحل د د يثام ددنااسماق د د مّيا
ال الل ددةادل ددىاض ددبطاالص ددحذبةا،اوتابع د ُ
للتامنهددذامبددذايُؤيند اضددبطاالصددحذبةاالك دراماا
دتالكاددبهمااألصددلينة،اواتسددا ُ
واسماددأخرينامددنهم،اورجعد ُ
دثاسمّرجيهددذامددعااحلُكددمادليهددذ،ا
دزوتااايددذتالاددورهذاوحيذ ددذ،اواألحذديد
ألحذديددثارتسددولااهللا،اودد ُ
ن
ورددتادليهذابذحلُجج،اوبكالماأهلاالعلم .ا
كرت ُ
بهام ْناالايُالمابضبطاالصحذبةاامجيعاذري،ا ُ
و ُ
اش َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق:ادب االفاذحاأبواة و،ا(ط،5اداراالاالم،ا1412د2000م)،اص،242اوتسيأآابيذنا لكاورده.ا
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الدراسات السابقة:
تارتسذئلاهلذاصلةابعنواناالبحثافمنهذ :ا
وج ُ
األول ب  :عدالببة الصببحابة  ال تسببتلضم ضببب هم ،لل د كاورادلددولابددناحذم د ابددناشددهذب،ا
مكابددةاتددرميااحل يثددة،االدديمن،اط،1ا2013م.اوهدديارتسددذلةاةاصددرو،اوهدديايفانفددضاموضددوعاحبثددياإالا
هبتاإليه،ابلاتُق ندررامدنادنواهندذارألاالعالمدةاالصدنعذينادارمحدهااهللاداوأمثذلده،ا
أهنذايفاالنايجةادكضامذا ُ
وهوانقيضامذاتوصلتاإليهايفاهذااالبحث .ا
ُ
الثانيببة :أسبببات تفب ّبوص الصببحابة  فببض ضبببط الحببديث ،للد كاوراتسددلطذناتسددن االعكذيلددة،ا
والد كاورادمد اديد ادمدوداالصدذحب،اداراابدنااجلدوزل،ابدذألردن،اط،1ا1431ه ادا2010م،اوهدديا
رتسددذلةايفاجزئيددةاد د ن دواماعلنقددةابأتسددبذباتفد ندو االصددحذبةاايفاضددبطهماللمرويددذت،اوموضددوعاحبثدديا
درتالبتسدبذباالرتبذطهدذابادوابقاموضدوعاضدبطا
يعذجلااسموضوعابعينه،االاأتسدبذبهاوالامق مذتده،اوقد اأش ُ
ودزوتاإليهذ .ا
الصحذبةا،اواتساف تامنهذ،ا
ُ
الثالثببة :عوامببض ضبببط الصببحابة  للسببنة النبويببة ،لل د كاورادب د االددرمحنابددناأمح د ادلددو ا
اسم د خلي،اإالاأنددهاماعلنددقابعوامددلاالضددبط،اوهددياجددزءاممدندذا كرتددهاضددمنامطلددباواح د افقددط:اأتسددبذبا
تفو االصحذبةاايفاضبطااسمرويذت،ابينمذابقيةااسمبذحدثاواسمطذلدباببحثدياماعلنقدةابضدبطاالصدحذبةا
ن
ومذالهاصلةابه .ا
الرابعببة :الصببحبة والصببحابة ،وشبببهات حببوع عدالببة الصببحابة وضببب هم ب عببر ون ببد ادا
لل د كاورادب د ااهللابددنادب د ااهلددذدلاالقحطددذين،اوأصددلاالرتسددذلةايفاال د فذعادددناالصددحذبةااومفه ددوما
الصحبة،اوالردادلىابعضاالشبهذتاحدولادد الاهماوضدبطهم،اإالاأناحبثدياةصدوصامبوضدوعاضدبطا
الصدحذبةااللمرويددذت،افهددواةصددوصابددذلكامددعاالاد ليلالثبددوتاضددبطهم،اوالددردادلددىامددنايددزدماأنا
د الاهماالاتاالزماضبطهم،ابذل ليلاوالنقلادناأهلاالعلمامناأهلااحل يثاوةريهم .ا
الخامسببة :العدالببة والطبببط وأارهمببا فببض ابببوع األحاديببث أو ر ّدهببا ،للد كاوراجنيد اأشددرفا
دثاتوتسددعايفاشددرطياالع الددةاوالضددبطايفاال دراولابشددكلادددذم،اولدديضاضددبطا
إقبددذلاأمح د ،اوهددذااالبحد
ن
الصحذبة،اوحبثياخذصابذلك،انعماأشذراالد كاوراجنيد اأشدرفالضدبطاالصدحذبةابذخاصدذراجد اري،ا
دراياعرضددوناسمددذاياعددرضالددهاةددريهمامددناا طذيددذاوااثددذم،اوق د ا
دن د ا كددرهالشددبهةاأناالصددحذبةاابشد ن
اطلعتادلىاالبحثاكله،اوملاأج هاتعرضاسموضوعاحبثيابذ صوصاداواهللاتعذىلاأدلماد .ا
وتوج د ارتسددذئلاأخددرصاةصوصددةابع الددةاالصددحذبةامثددل:اعدال ببة الص ببحابة عن ببد المس ببلمين،
لل د كاورادم د الطي ددفاالفه د اول،اوعدال ببة الص ببحابة ف ببض ض ببور ال ببرة الكب بريم والس ببنة النبوي ببة،
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لل كاورادمذداالاي االشربيين،اوالصبحبة والصبحابة ،رسبالة تصصبيلية فبض تح يبا عدالبة الصبحابة،
وذكر فطائلهم  ،للد كاوراأمحد ادلديااإلمدذم،اوهديارتسدذئلاماعلنقدةابع الدةاالصدحذبة،اوموضدوعا
حبثياماعلنقابضبطهماومذاياعلقابه .ا

يأآ :ا

خطة البحث:
دتاالبحددثايفامق مددة،اوأربعددةامبذحددثاوحتاهددذامطذلددب،اوخذمتددة،اوفيهددذاأهددماالناددذئج ا،اكمددذا
ورتبد ُ

الم دمة :وفيهذاأمهيةااسموضوعاوتسببااخايذره،اومنهجاالبحث .ا
المبحث األوع :يفامفهدوماالصدحبةاوفضدلهذ،اوتعريدفاالضدبطالغدةاواصدطالحذرياوأنوادده،اوفيدها
مطلبذن :ا
اسمطلبااألول:امفهوماالصحبةاوفضلهذ ا
اسمطلباالثذين:اتعريفاالضبطالغةاواصطالحذرياوأنواده ا
المبحث الثانض :د الةاالصحذبةاالكرامااواألدلةادليهذ،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:اد الةاالصحذبةا .ا
اسمطلباالثذين:ااألدلةادلىاد الةاالصحذبةا .ا
المبحث الثالث :يفابيذنااسمرادابدإطال االع الدةادلدىاالصدحذبةااومشوهلدذالضدبطهم،اواألدلدةا
دلىا لك،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:اإطال اد الةاالصحذبةاايشملاضبطهمادن ااحمل ثّياوةريهم ا
اسمطلباالثذين:ااألدلةادلىاأناإطال اد الةاالصحذبةاايشملاضبطهم ا
ورده ددذ،اوأتس ددبذبامتينددزا
المبح ببث الرابب ب  :يفا ك ددرابع ددضاالش ددبهذتايفاض ددبطاالص ددحذبةا،ا ن
الصحذبةابذلضبطاواالتقذن،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:ايفا كرابعضاالشبهذتايفاضبطاالصحذبةا،اوردهذ .ا
اسمطلباالثذين:اأتسبذبامتينزاالصحذبةاابذلضبطاواالتقذن .ا
الخاتمة :وفيهذاأهماالناذئجاوالاوصيذت .ا
أتسددألااهللاتعددذىلاأنايددرزقينااإلخددالصايفاكاذبددةاهددذااالبح ددث،اوأنايكددونادفذد دذريادددناأد دراضا
الص ددحذبةاالكد دراما،اوأناجيع ددلا ل ددكايفاميد دزاناحا ددنذآ،اوياقبل ددهام د ندينابقب ددولاحا ددن،اوه ددذااأوانا
الشروعايفااسمقصود،اوبذهللاالكرمياالاوفيق .ا
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املبحث األول :يف مفهوم الصحبة وفضلها ،وتعريف الضبط لغة واصطالحاً وأنواعه
املطلب األول :يف مفهوم الصحبة وفضلها
الصحابض لغة:
صذحبامثلاراكِ و
وص ْحبذن،ا ِمثْ ُلا
ُا
اجلَ ْم ُع اأَصحذب،اوأ
ب َاوَر وا
كب،او ْ
ص ْحب:امجَْ ُع اال د
ال د
َصذحيب،ا ُ
َ
حذبامثل:اجذئِع ِ
ِ
اوشبذن،ا ِ
حذبةاوصحذبة .ا
وصحباوص
اوجيذع،ا
وص
ُا َ ٌ
َش ن
ذب ُ ن
َ
صحذبة ،ابذل َفْاح :ااألَصحذب ،اوهو ايف ااألَصل امص َ ر ،ااوال ِ
اخالف ابّي اأ َْهل االلغَة اأَ دنا
اوال د
ْ
ْ
بلاهواجذ ور ادلىا ُكل َام ْنا
رامنهذاةصوص،ا
ُا
شاَقامناق َا
ام ْشاَ ٌّق امناالص ْحبَة،ااوأنهاليضامب ْا
ال د
ص َح ِ د
َ
ذِب ُ
ِ ()1
ِ
ليالاأ َْواا َكثرياريا  .ا
باةريهاقَ ري
صح ْ
الصحابض فض اص الح المحداين:
هوامنالَِق َي االنيباصلىااهللادليه اوحله اوتسلمامؤمنذريابه،اومذتادلىااإلتسالم،اولوا
الصحذِب:ا َ
()2
لتا ِرداوٌايفااألصحاقذلهااحلذفظاابناحجر  .ا
ََتَلد ْ
لكناالاعبريااألولاأد ،اولذااقذلااحلذفظاابنا
ودرب ابعضااحمل ثّيابذلر ية اب الري امنااللقي،ا
ن
ن
ِ ِ ِ
ِجاابنا
حجرادارمحهااهللاد:اوالاعبريابذللقياأَوىلامناقولابعضهم:االصحذِب َام ْنارأَصاالنيبا؛األنها ُخيْر َ
ِ
وه ْماصحذبةٌابالاترد واد .ا
أُم وا
وحنوهامناالعُ ْميذن،ا ُ
امكاوم،ا َ
ِ
ِ
الصحذِبايفااال ِ
ِ
ام ْالِ ريمذا
قذلااحلذفظاالاّذول ادارمحهااهللاد:ا
ْ
صط َالحِا:ا َرائياالنِديب اا َح َذلاكونه ُ
َدذقِ ريالادلىااألصح ا،اكمذا هباإليهااجلمهورامنااحمل ثّياواألصوليّياوةريهم،ااكافذءامبجرداالر يةاولوا
الامكذسمة()3؛الشرفامنزلةاالنيبا؛افإنهاكمذاصرحابها
حلظة،اوإناملايقعامعهذاجمذلاةاوالاممَُ َ
ذشذوٌ او ُ
()1اانظر:ادم ابنامنظورااسمصرل،ا"لاذناالعرب ا"،ا( اط،1ابريوت:اداراصذدر ا)مذدوا(صحب):1ا،519اوا
أمح ابنادليابناثذبتاا طيب،ا"الكفذية ايفادلماالرواية"،احتدقيق:اأبوادب ااهللاالاورقي،ا اوإبراهيمامح لا
اسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ااسمكابةاالعلمية)ا.51ا ا
( )2اانظر:اأمح ابناحجراالعاقالين،ا"نزهةاالنظرايفاتوضيحاخنبةاالفكرايفامصطلحاأهلااألثر ا"،احتقيق:انورا
ال ينادا،ا(اط،2ادمشق:اداراا ري،ا1414د1993ما)،ا.109ا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ام ْشاَ ٌّقام َناالص ْحبَة،االام ْنا
()3اوق ن
ارداالايوطياوةريهادلىامنااشاطاطولااجملذلاةابإ ْمجَ ِذعاأ َْه ِلااللغَاة،ا َدلَىاأَندهُ ُ
ِ
وص ِ
ذل ِ
ِ
ِ
ِ
ذاح ْوريالا
،او َال َ
:اصحْب ُ
باةْيدَرهُاقَل رييالا َكذ َناأ َْوا َكث ريريا،ايدُ َق ُ َ
قَ ْ ورامْند َهذاةَْ ُ
تافُ َالنري َ
كايُطْلَ ُقادلىا ُكل َ
ص و َ
ام ْناصح َ
ذدةري.اانظر:اجاللاال ينادب االرمحناالايوطي،ا"ات ريباالراولايفاشرحاتقريباالنواولا"،ا
ذاو َتس َ
َو َش ْهرير ْ
ااويوريم َ
(ط،1ابريوت:امؤتساةاالكاباالثقذفية،ا1424هاد2003م)،ا:2ا.670ا ا
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احلظةاطبعاقلبهادلىااالتساقذمةا؛األنهابإتسالمهاماهيئاللقبول،ا
بعضهماإ اارحهامالماأوارأصامالمذري
ُ
فإ ااقذبلا لكاالنوراالعظيماأشرفادليه،افظهراأثرهادلىاقلبهاودلىاجوارحه.اوممننانصادلىااالكافذءا
ذاأمح ؛افإنهاقذل:امناصحبهاتسنةاأواشهرارياأوايومذرياأواتسذدة،اأوارحهافهوامناأصحذبه.اوكذااقذلاابنا
اسم ِيين :امناصحباالنيب ا اأ اأوارحهاولواتسذدةامناهنذر،افهو امن اأصحذباالنيب ا.اوتبعهمذا
تلميذمهذاالبّذرلافقذل:امناصحباالنيبااأوارحهامنااسمالمّيافهوامناأصحذبه( .)1ا
فطض الصحبة ،ووجوت احترام الصحابة  وتوايرهم
صااإلمذماأبوانعيمااألصبهذينادارمحهااهللادا(تا430اهد)ابيذنادلو امقذماالصحذبةاالكرام،ا
تا
مسح ْا
وشرحاطرفذريامنامشذئلهماالعظذم،اوممنذا كرهامنامجيلا ْكرهماأنانفوتسهمادارضيااهللادنهمادا َا
بذلنفض اواسمذل اوالول اواألهل اوال ار ،اففذرقوا ااألوطذن ااواإلخوان ،اوقالوا ااابذء اواإلخوان ،اوبذلواا
النفو اصذبرين،اوأنفقواااألموالاداابّي،اونذصبواامنانذوأهماماوكلّي،افآثرواارضذءااهللادلىاالغنذء،ا
الغُربةادلىاالوطن.اهمااسمهذجروناﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
لادلىاالعز،او ا
نا
والذا

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(،)2احقاذري،امثاإخواهنمامنااألنصذراأهلا
اإليثذراأدزاقبذئلاالعرباجذراري،اواَتذاالرتسولادليهاالاالمادارهماأمنذرياوقراراريااألد نافذءاالصارب،ا
نا
اسمواتسذواو

قذءاالزهر:،اﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
واألص
اُ

فم ْاناانطوتاتسريرتها
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ(،)3ا َا
ناأضمرابُغضهم،افهواالفذئزابذسم حاالذلا
ا
نا
دلىادبناهم،ا َا
ود
ا
وتربأا اممن
اناهللاتعذىلابافضيلهماومود م،ا ان
م حهمااهللاتعذىلابهافقذل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ( )4اااية.ا
ماوبشرهما
نا
فذلصحذبةارضيااهللادنهماهماالذيناتوىل ااهللاشرحاص ورهم،افأنزلاالاكينةادلىاقلو
نا
برضوانهاورمحاهافقذل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ( .)6()5ا

()1اانظر:امشضاال ينادم ادب االرمحناالاّذول،ا"افاحااسمغيثاشرحاألفيةااحل يث ا"،ا(ط،1البنذن:ادارا
الكاباالعلمية،ا1403ها)ا:1ا.78ا ا
()2اتسوروااحلشر:ا.8ا ا
()3اتسوروااحلشر:ا.9ا ا
()4اتسوروااحلشر:ا.10ا ا
()5اتسورواالاوبة:ا.21ا ا
( )6اانظر:اأبو انعيمااألصبهذين،ا"ااإلمذمةاوالردادلىاالرافضة"،احتقيق:اد.ادلياالفقيهي،ا(اسم ينةااسمنورو:امكابةا
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ولفضلاالصحذبةا اومذاقذمواابهامناخ مةاال ين،اونصروارتسولااهلل ا،اوردتاأحذديثا
ِ
ابنامغَف و
دلااسمزينااقذل:اقذلارتسولااللد ِها
توجبااحاامهم،ا
ومنعاالاعرضافيهم،افمنهذ:اح يثادب االلده ُ
ن
ِ
َحبدد ُه ْم افبحيبا
 :ا(اللد َه االلد َه ايف اأصحذِب ،االلد َه االلد َه ايف اأصحذِب ،االَ اتَدادّ ُذ ُ
وه ْم ا َةَرضذري ابع ل ،افَ َم ْن اأ َ
ض ُه ْام ،ا َوَم ْن اح َ ُاه ْم افَد َق ْ اح اين ،ا َوَم ْن اح اين افَد َق ْ اح َص االلد َه اتَدبَ َذرَكا
ض ُه ْم افببغضي اأَبْدغَ َ
َحبدد ُه ْام ،ا َوَم ْن اأَبْدغَ َ
أَ
()1
ذىل ،اومن اح َص االلده افَدي ِ
ك اأَ ْن ايَأْ ُخ َذاهُ)  ،اودن اأِب اتسعي ا ادن االنيب ا اقذل :ا َ(ال اتَ ُابواا
وش ُ
َ ُ
َوتَد َع َا َ َ ْ
ذِب،افلوااأَ دناأَح َ ُكماأَنْد َفق ِامثْلاأُح و ا َهباذريامذابدلَ َغام داأَح ِ ِهماوالانَ ِ
صي َفهُ)(،)2ا اودناثدَ ْوبَذ َاناا َد ِنا
َص َح ِ ا
أْ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ
()3
ِ ِ
ِ
ِ
ومافَأ َْم ِا ُكوا،اوإ اا ُكَِراالْ َق َ ُرافَأ َْم ِا ُكوا)  .ا
النيبااقذل:ا(إ اا ُكَراأ ْ
َص َح ِذِبافَأ َْما ُكوا،اوإ اا ُكَرتاالن ُج ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلوماواحلكم،ا1415هدا-ا1994ما)،ا209ادا.211ا ا
()1اأخرجهاأمح اواللفظاله،ا "امان ااإلمذماأمح ابناحنبلا"،احتقيق:اشعيبااألرنؤوطاوحخرون،ا(اط،1ادارا
مؤتساةاالرتسذلة،ا 1421اهدا -ا 2001ام)،ا،45/5اوالامذل،ا"تسنناالامذل"،احتقيق:اأمح ادم اشذكرا
وحخرون،ا(ط،2امصر:اشركةامكابةاومطبعةامصطفىاالبذِبااحلليب،ا 1395اهدا -ا1975م)،اك:االْمنَذقِ ِ
با
َ
ِ
.اإال اأناابناحبذنا
يب َاال اندَ ْع ِرفُهُ اإالامناهذااالْ َو ْجِاه ن
هذااح ِ ٌ
دنارتسولااللده ا اح ا،3862اوقذل:ا َ
يث ا َة ِر ٌ
صححه ،ا" اصحيح اابن احبذن اباتيب اابن ابلبذن ،ا" احتقيق :اشعيب ااألرنؤوط ،ا(ط ،2ابريوت :امؤتساةا
الرتسذلة ،ا1414ه– ا1993م) ا .244/16اوالبيهقي ،ا"شعب ااإلميذن" ،احتقيق :اال كاور ادب االعلي ادب ا
هايفا
احلمي احذم ا(ط،1اداراالرش ،ا 1423اهدا -ا 2003ام)،ا:3ا 93اوقذلابع ه:اوق ا كرنذاشواه ا
كاذباالفضذئل.اقذلااحلذفظاابناحجرايفاترمجةادب االرمحنابنازيذداروالاهذاااحل يث:اروصادنادب ااهللا
بنامغفلاح يث:ا(اهللااهللايفاأصحذِب)،اودنهادبي وابناأِبارائطة،اقذلااسمفضلاالغالِبادناحيىيابنامعّي:ا
الاأدرفه،اقذلااسمفضل:او كرهاةريهاأنهاابناأِباتسفيذن.ا كرهاابناحبذنايفاالثقذت،او كراأبواجعفراالطرباينا
قلتاداالقذئلاابناحجرادالكناابناحبذناملا
يذداولادلىاخراتسذنايفاتسنةاتاعاوسماّي،ا ُا
أنادب االرمحنابناز ِ ا
كرهاحكىا
ا
يذكرهاإالايفادب ااهللابنادب االرمحن،اوتبعايفا لكاالبّذرلاوابناأِباحذمت،امثاأناالبّذرلاسمذا
قلت اداالقذئلاابناحجراأيضذرياد اوق اقيل:اإنادب ا
كالمامناقذلافيهادب االرمحنابن ازيذد،اوقذل:اوفيهانظر.ا ُا
الرمحنابنازيذدابناأبيهابقياإىلاأيذمااحلجذج،اوهواالذلا كرهاالطربلاوليضاهوافيمذاأظناراولااحل يثا
اسمذكور.اأمح ابنادليابناحجراالعاقالين،ا" ذيباالاهذيب"،ا(ط،2ابريوت:اداراالفكر،ا1404ه–ا
اباكمذاقذلاابناحجر،اولعلا
1984م) ا.160/6اواحل يثاةريبااإلتسنذداكمذاقذلاالامذل،اوفيهااضطر
ن
مناأشذرالاصحيحهالشواه اتعض امعنذهاكمذا كرهذاالبيهقياداواهللاتعذىلاأدلماداا ا
( )2اأخرجه االبّذرل،ا"صحيحاالبّذرلااجلذمعااسمان االصحيحااسمّاصرامناأمورارتسولااهللاصلىااهللادليهاوتسلما
وتسننهاوأيذمها"،اترقيم:ادم افؤادادب االبذقي،ا(اط،1اداراطو االنجذو،ا1422هد)،اواللفظالهاك:افضذئلا
ِ
ِ
يالح،3470اومالم،ا"صحيحامالم"،احتقيق:ادم افؤادادب ا
ااخلِ ريا
كنتامادّ ريذ َ
الصحذبةابذب:اقَد ْولاالنيباالو ُ
ص َحذبَِةاحا.2540ا ا
اتسباال د
البذقي،ا(ابريوت:اداراإحيذءاالاافاالعرِبا)،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذب:ا َْحت ِرِمي َ
( )3اأخرجه االطرباين اواللفظ اله ،ا" ااسمعجم االكبري" ،احتقيق :امح ل ابن ادب اجملي  ،ا(اسموصل :امكابة االزهراء،ا
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ِ
دامذامتنعااسمالمامناالوقوعايفاد ْرضاالصحذبةا
ويفاهذهااألحذديث اداوهياةيضامنافيض ا
ألجلارد امرويذ مادنارتسولااهللا،اوت لا
الكرام،اوا وضايفاضبطهماوإتقذهنماحملفوظذ م؛ا
ن
األحذديثادلىاوجوباالازامااألدبايفاحقهماوجنَذ م،اوكيفاال؟اوهماالذينااخاذرهمااهللاتعذىلا
ورهماتسطورهم،اوكذنواامذايامعونهاحيفظونه!!ا
وهماالعرباالذيناكذنتاص
سمهمةاتبليغاالشريعة!ا
ُ
ُ
ن
فرضيااهللاتعذىلادناتسذدتنذ اأهلابيتاالنيبادليهاأفضلاالصالواوالاالم،اوالصحذبةاالكرام،اومنا
تبعهمابإحاذن .ا
وق اقذلاالعالمةادم ادب االعظيماالزرقذينادارمحهااهللادايفاكاذبهامنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحنا
بع ا كرهاللعواملااليتاتسذد تاالصحذبةاالكراما احلفظاكاذبااهللاتعذىل،اوأحذديثارتسولااهللا
 اوالاثبنتايفانقلهمذ،اوأطنبافيهذ،اوح نق َق االقولافيهذاقذل:ا(أولئك اداالصحذبةاالكراما اد اهما
حجراالزاويةايفابنذءاهذهااألمةااسمالمة،ادنهماقبلاةريهماتل ناقتااألمةاكاذبااهلل،اوحذقتاتسنةا
رتسولااهللا،اودرفتاتعذليمااإلتسالم،افذلغضا امناشأهنم،اوالاحقرياهلم،ابلاالنظراإليهمابذلعّيا
ائمااسمهمةاالكربصااليتاانا بوااهلذ،ا
نا
اجملردوامنااالدابذر،االايافقاواسمركزاالاذمياالذلاتبو ه،اوالايو
قوض اددذئم االشريعة،ا
وهنضوا ا ذ،ااكمذ اأن االطعن افيهم ،اوالاجريح اهلم ،اايُزلزل ابنذء ااإلتسالم ،ا اويُ نا
اويُشكك ايف اصحة االقرحن ،ا اويُضيع االثقة ابانة اتسي ااألنذم .ومن اأش نا امذ اجيرح ابه االصحذبةا
ماالاثبنتا
ا
ا ذمهماباوءااحلفظ،اود ماالضبط،اوسمزهمابذلكذباواالفااءادلىااهللاورتسوله،اونبزهمابع
والاحرلايفانقلهماكاذبااهللاوتسنةارتسولهاإىلااألمة؛الذلكادينادلمذءااإلتسالماق مياذرياوح يثاذريابذل فذعا
دنادريناالصحذبة؛األنهاكمذارأيتادفذعادنادرينااإلتسالم.اوملايكنا لكاال فذعانزوواهوصاوالا
نبووادصبية،ابلاكذنانايجةال راتسذتاحتليلية،اوأحبذفاتذرخيية،اوحتقيقذتابذردةاواتسعة،اأحصاهما
د دارياونق مافرداريافرداري،اودرضاهمادلى اأد اموازيناالرجذل،ا اممنذاتبذهيابهااألمةااإلتسالميةاكذفةا
األمماواألجيذل)( .)1ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1404ه– ا1983م)،ا /2ا،98اورواهاأيضذريامناح يثاابناماعودا /10ا،198اودب االرزا االصنعذينا
مرتسالري،ا"ااألمذلايفاحثذراالصحذبة"،احتقيق:اجم لاالاي اإبراهيم،ا(النذشرامكابةاالقرحن)،ا،50اوأبوانعيم،ا
"حلية ااألوليذء اوطبقذت ااألصفيذء" ،ا(ط ،4ابريوت :ادار االكاذب االعرِب ،ا1405ه) ،ا /4ا ،108اقذلا
اهليثمي:ارواهاالطرباين،اوفيهاماهرابنادب اسملكاواثنقهاابناحبذناوةريه،اوفيهاخالف،اوبقيةارجذلهارجذلا
الصحيح.ا"اجممعاالزوائ اومنبعاالفوائ "،احتقيق:احاذماال يناالق تسي،ا(القذهرو:امكابةاالق تسي،ا1414ا
يثاحانهابعضااحمل ثّياكذلعراقياوةريهالطرقه.اانظر:اأبواالفضلاالعراقي،ا
هد،ا1994ام)،ا/7ا،202اواحل
ن
"ااسمغينادنامحلااألتسفذرايفااألتسفذرايفاَتريجامذايفااألحيذءامنااألخبذر".احتقيقاأشرفادب ااسمقصود،ا(طا
،1االريذض:امكابةاطربية،ا1415هدا-ا1995م)،ا:1ا.29ا ا
( )1ادم ادب االعظيم االزرقذين ،ا" امنذهل االعرفذن ايف ادلوم االقرحن ا" ،ا(تسوريذ :ادار االفكر ،ادذم ا1416هد-ا
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املطلب الثاني :تعريف الضبط لغة واصطالحاً وأنواعه
الطبط لغة:
حفظهابذحلَْزِام،ا
دي ِءاأل:ا
ْ
يطلقاالضبطايفااللغةادلىاد ن وامعذن،امناأشهرهذاتقول:ا َ
ضْبطاالش ْ
طادلى:الُزوماالش ِ
طاأَلا
وهذاااسمعىنااسمرادابهاأوالريادن ااحمل ثّي،ا اويطلقاالضْدب ُا
اوحْب ُاه،ا َوالدر ُج ُلاضذبِ ٌ
ديء َ
ُُ ْ
اجلِ ْا ِام،اويطلقادلىااحلبض،ا
حذ ِزٌام.اويطلقادلىاالش ن واتقول:ارجلاضذبط:ا َش ِي ُ االْبَطْشاوال ُق دووِ َاو ْ
َخذهادلىاحْب و
ضاوقَد ْهر( .)1ا
طاالرجل:اأ
َا
تقول:اتضبد
َ
الطبط اص الحا:
إتقذنامذايرويهاالراولادناظهراقلباوحفظه،ا اويثبتايفاص رهامذامسعهابأنايكونامايقظاذرياسمذا
يرولاةريامغفل،احبيثايام ناكنامنااتساحضذرهامىتاشذء،اأوايضبطامذاكابهايفاكاذبهابصيذناهال يه،ا
وا
وصححهاإىلاأنايُؤدلامنها( .)2ا
ا
منذامسعهافيها
ط امذايرويه اقولُهُ اتعذىل:اﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
لضب ِا
ودليلاوجوباالازاماالراولا ْ
()3
ادرضا
فق
،ا
اقناحفظه
املاي
ذ
اروصاشيئ
ن
فم
،ا
ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﭼ
ري
ُ
ْ
َ
ن
نفاهاالاؤ ِ
بااهللاتعذىلااإلمثادلىام ْناقذلاأواروصاح يثذرياملايكنادن ها
الاوم ْنامثَدااحلاذب،اوق ارتن
َ
دلمابأناملايضبطاأوايُاقنامذامسعهاوودذهابلاقرنهابذلشرك ادداوالعيذ ابذهلل ادداوكبذئراالذنوبافقذلا
تسبحذنه:اﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(،)4اولقولاالرتسولاايفااحل ِ
يثااسماواتر:ا(نَضَدرااهللا
ِ ()5
ِ
ِ
ِ
اكمذامس َع)،ا
امبَدل وغ اأ َْو َد
اكمذامس َاع،افَد ُر د
ىامناتسذم وع) ،افقولها:ا(فَدبَدلدغَهُ
ْامَرأريامسعامندذاشيئاذري،افَدبَدلدغَهُ
بُ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1996م)،ا:1ا.232ا ا
( )1اانظر :اابن امنظور" الاذن االعرب" امذدو ا(ضبط) ،ا :7ا ،340ااودم ابن ايعقوب االفريوزحبذدل ا"القذمو ا
احمليط"،ا(ط،1ا1412ه)امذدواا(ضبط)،ا.872ا ا
()2اانظر:االايوطي،ا"ات ريباالراولا"ا،153اوابناحجر،ا"نزهةاالنظرا"،ا.55ا ا
()3اتسوروااإلتسراء:ا.36ا ا
()4اتسوروااألدراف:ا.33ا ا
ِ
ذع اح ا2657ا
ذبامذاجذءايفااحلَث ادلىاتَدْبلي ِغ اال دا َم ِا
ْ
( )5اأخرجهاالامذلاواللفظاله،ا"االاننا"،اك:االعلم،ابَ
يح ،اوأبو اداود ،ا"تسنن اأِب اداود" ،احتد :ادم ادي اال ين ادب ااحلمي  ،ا(ا
اص ِح ٌا
اح ِ ٌ
اح َا ٌن َ
يث َ
وقذل :اهذا َ
ض ِلانَ ْش ِراالْعِْل ِاماحا،3660اواحل يثاصحيح.اانظر:اإمسذديلابنا
دمشق:اداراالفكر)،اك:ااألقضية،ابَذبافَ ْ
فذءاومزيل ااإللبذ ادمذ ااشاهر امن ااألحذديث ادلىاألانة االنذ ا"،ا(ط،3ا
ا
دم االعجلوين،ا"ااكشف اا
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وإالاملايكنامنااسمبلغّيا
تصريحابذشااطاضبطاالراولاسمذايرويهامنااألحذديثاكمذامسعهذاوحفظهذ،ا ن
دنارتسولااهللاااكمذاينبغي،اوملاتشملهاددوتهابذلنضذرو .ا
أنواع الطبط:
الضبطانودذن :ا
 -1ضبط صدر:اوهواأنايُثبتاالراولامذامسعهاحبيثايام نكنامنااتساحضذرهامىتاشذء،افيجبا
و
اةريامغفل احذزمذرياحلفظه،اوادينذرياسمعىنامذايرويه،اومذايؤديها
دلىاالراولاضبطامرويه،امايقظذري
اللفظ اإن اح ن ف امبعنذه ،اإ اياتب ادلى ا لك افاذد اوحتريف ،ابل اأحيذنذ اتغيري اللشريعةا
وأحكذمهذ .ا
ِ
االصالوِ،اوإمنذا
ا
)اقبل
و ن
لعلامناأمثلةاد ماضبطاالص رانقلابعضهماح يثاالنهيادنا(احلَْلق َ
احلِلَ ِاق،افلمايثبتاحفظالفظة:ا ِْ
وابناش َعْي و
بادناأبيها
فعناد ْم ُر
هوا ْ
ُ
(احللَ ِق)اصحيحاذري،افوقعايفاا طأ،ا َ
ذر،اوأنا
دناج ِه اقذل:ا(هنىارتسولااللد ِه ا ا َد ِن االشَر ِاء َاوالْبَدْي ِع ايفاالْ َم ْا ِج ِا،اوأناتدُْن َش َ افيهااألَ ْش َع ُا
َ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
د
ِ
صالَو)  .ا
ااحللَق
ْ
تدُْن َش َ افيهاالضدذل اةُ،ا َو َدن ْ
ايومااجلُ ُم َعةاقبلاال د
و
اقبلاالصالوايفايوم ااجلمعةاودنا
ااااقذلااإلمذماا طذِب ادارمحهااهلل اد:ا(هنيها ادنااحلِلَ ِق
ِ
ِ
ِ
وقذلالا
ِا
اقبل
االشع ِار.ا َ
ادلىاحال ِ ن
وياأولونَهُ
االصالو.ا ن
الان َحلقاأيضاذري.ايرويهاكثريٌامنااحمل ثّي:ادنااحلَْلق َ
ِ
قذلاأبوا
مذامسعتاهذاااحل َا
أتسياقبلاالصالوِاحنواريامناأربعّياتسنةريابع
َحلِ ْقار
يث.ا َ
ُ
بعضامشذخينذ:املاأ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قذل:ا َح ْلق َة اوحلَق،امثْ ُل ابَ ْ َروا
اح ْل َقة.ايُ ُا
ا
ُتسليمذن:اوإدمنذاهوااحللَ ُاق،امكاوروااحلذء
مجع َ
امفاوحةاالالم،ا ُ
ِ
ِِ
اتساحب اهلما
االصالوِ،او
ا
اقبل
هنذهمادناالان َحل ِق او
ِ
د
وبِ َ راوقَ ْ
صع.ا ُ
ص َعةاوق َ
االجامذع ادلىااسمُذاكرواوالع ْلم َ
لكابع َ االصالوِ)( .)2ا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1988اما–ا1408ه)،ا:2ا.423ا ا
( )1اأخرجهاأمح ،ا"اسمان "،اواللفظالها /2ا،179اوالامذل،ا"االاننا":،اكاالصالو،ابَذبامذاجذءايفا َكَر ِاهيَ ِةا
الْبَدْي ِع َاوالشَر ِاء اوانشذداالضدذلدِة ا َوالش ْع ِر ايفاالْ َم ْا ِج ِا اح،322اوقذل:اقذلادم ابناإمسذديل اداالبّذرل ادا ارأيتا
ب،اقذلادم :اوق امسعاشعيبابنادَم امنا
وابناش َعْي وا
أَمح اوإتسحذ او كراةريمهذاحياجوناحب يثادم ِر
ُ
ِ
روابناش َعيباإمنذاضعدافه؛األَنهاحي فادنا
يثادم
ابناد ْم ورو.اقذلاالامذل:اومناتَكلدمايفاح
ُ
َج هادب االلده َ
ْ
دهاملايامعاهذهااأل ِ
امناج اهِ.اوابنامذجهايفاتسننهاك:اإقذمةاالصالو،ابَذبا
صحيفةاج هاكأ نَهنمارأَوااأَن
َحذد َ
يث َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
باحا.1133ا ا
اخيْطُ ُا
ذم
م
اإل
او
ذء
ب
ا
ح
اال
او
و
ال
ص
اقبلاال
ة
ع
م
ايومااجل
ق
ل
مذاجذءايفااحل
ََْ
دَ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ُْ ُ َ
( )2امح ابنادم ابناإبراهيماا طذِب،ا"اإصالحاةلطااحمل ثّي ا"،احتقيق:اد.ادم ادليادب االكرمياالرديين،ا
يثاصحف،ا
(دمشق:ادارااسمأموناللااف،ا1407ه)،ا،28اوق ا كرااإلمذماا طذِبامذايزي ادنامذئةاح
ُ
ج يرابذالطالعادليه.ا ا
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صونا
امسعافيهاوصححهاإىلاأنايؤدلامنه،افيَ ا
 -2ضبط كتات:اوهواصيذنةاالراولاكاذبهامنذ
ن
كاذبهاالذلايشاملادلىامامودذته،االيتاكابهذابِنَد ْف ِا ِه اأ َْو ابِثِ َق واة،ا َوحيفظهادناتطر االازويرا
والاغيرياإليه،امناحّيامسعافيهاإىلاأنايؤدل( .)1ا
وهلذااش ن دادلمذءااحل يثادلىاالراولاالذلاحي ن فامناكاذبهاوألزموهاحبفظاكاذبهامناال ن ا
فيحذفظادليهاكمذاحيذفظادلىانفاهاوروحه!!اوأناالااذهلايفاكاذبها
والاغيرياوالزيذدواأواالنقصذن،ا
ُ
جيعلارواياهامردودو،افذكرااحلذفظاا طيبادناابنامه لامذاي لادلىااالحايذطاالبذلغادلىاكاذبا
الراولادناشيوخه،افروصابان هادناأِباموتسى ا ِ
مسعت ادب االرمحنابنامه صايقول:ا
الزمن ايقول:ا ُ
َ
لوالاأهنذاخبطيامناح يثيامذا
وحننادن هانفري،افقذل:اإ نن االرقعةالاقعايفاي لاكأيناملاأمسعهذ،او ن
فقلت اله:ايذاأبذاتسعي اإ ااأصذبكاهذااالا
ثت ا ذ،امثاأقبلادلينذ،افقذل:األيضايصيبكماهذا!ا ُ
حن ُ
يصيبنذ.امثاقذلاا طيب:اومناشرطاصحةاالراوايةامناالكاذب،اأنايكونامسذعاالراولاثذبااذري،اوكاذبها
ُماقناذري( .)2ا
اص َ قَداُهُ)ابذلراءايفاح يث:ا
(وِيف االْبُدر َ
لعل امناأمثلةاد ماالضبطاللكاذب،اروايةابعضهم:ا َ
و ن
()3
(ِيف ِْ ِ
ص َ قَداُهُ).اقَذ َهلَذابِذلدزا ِل)  .ا
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْبزا َ
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْبَد َق ِر َ
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْغَنَ ِم َ
ااإلب ِل َ
قذلااحلذفظاالزيلعيانقالري ادناابنادقيقاالعي ادارمحهمذااهلل اداوتع نقبه:اادلماأنااألصلاالذلا
نقلت امنهاهذاااحل يثامناكاذبااسماا رك،اليضافيهاالبَزابذلزالااسمعجمة( ،)4اوفيهاضماالبذءايفا
ُ
()1اانظر:االاّذول،ا"فاحااسمغيثا"،ا:2ا.4ا ا
اتوتسعااإلمذماا طيب ادارمحهااهلل ادابذكرامنذ جامناصنيعااحلفذظا
()2اانظر:اا طيب،ا" االكفذيةايف ادلماالرواية"ا،232اوق ن
والرواوامناالاش داواالحايذطاواسمراجعةاوالاثبتا سمذاكابوه؛احىتاتطمئنانفوتسهمادلىاضبطاكابهماومرويذ م.ا ا
()3اأخرجهاال اراقطين،ا"تسنناال ارقطين"،احتد:ادب ااهللاهذشماميذينااسم ين،ا(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1386هد1966م)،ا/2ا
يق.اقذلااحلذفظاابناحجر:اإِتسنَذدها َةري ِ
ارهادلىاموتسىابنا
اصح ويح ام
َص ِل االْ َعاِ ِا
،488اوقذلابع ااحل ا
يث:ا َكَابَهُ ِام َن ْ
ْ ُ ْ
ااأل ْ
َ
ِ
يق:اتسعي ابناتسَلم َةابناأِبا
َيضذاوا ْاحلَذكمامناطَ ِر ِا
ابعةارواهذاال ن ارقُطِْيناأ ري
دُبَدْي َ واالدربَذلا،اولهادن هاطر ٌ
يقاثذلث.ا.اولهاطري َقةٌار َ
ا ْحلا ِذم ِ
ادنادمران،اولفظُه:ا( ِْ ِ
ويفاالبز ا َص َ قَداُاهُ،ا َوَم ْن َارفَ َعا
اص َ قَداُد َهذ،ا نا
اص َ قَداُد َهذ،اويفاالْبَد َق ِر َ
اص َ قَداُد َهذ،اويفاالْغََن ِم َ
يفااإلب ِل َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و
د
ِ
وهذااإتسنَ ٌذداالابأ ابه.اأمح ا
اأوادنَذن َري َاالايَد ُع َهذالغَرمي َاوَالايدُْنف ُق َهذايفا َتسب ِيلااللهافَد ُه َوا َكْندٌاز،ايُك َْوصابهايوماالْقَي َذم اة)،ا
َد َراه َم َ
ْ
بنادليابناحجراالعاقالين،ا" االالّيصااحلبريايفاأحذديثاالرافعياالكبري ا"،احتقيق:ادب ااهللاهذشمااليمذينااسم ين،ا
(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ا1384د1964م)،ا:2ا،179اانظر:ادم امشضااحلقاالعظيماحبذدل،ا"ادونااسمعبوداشرحاتسنناأِبا
داودا"،ا(بريوت:اداراالكاباالعلمية،ادذما1995م)،ا:4ا.297ا ا
اياّي:اكالااإلتسنذديناصحيحذنا
()4ا وهواكمذاقذلهاابنادقيقاكمذايفاماا ركااحلذكمادلىاالصحيحّيا،545/1اوقذلابع االرو ا
دلىاشرطاالشيّّياوملاخيرجذه.ا ا
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اسموضعّي،افيحاذجاإىلاكشفهامناأصلاحخرامعارب،افإنااتفقتااألصولادلىاضماالبذء،افالايكونا
حابهايفامان اال ارقطيناقذهلذا
اصر
ُ
فيهادليلادلىاماألةازكذواالاجذروااناهى،اوهذاافيهانظر؛افق ن
بذلزالاكمذاتق ن م،اوقذلاالنوولايفا ذيبااألمسذءاواللغذت:اهوابذلبذءاوالزالاوهي:االثيذبااليتاهيا
ناصحفهابضماالبذءاوبذلراءااسمهملة،اوهواةلطااناهى)( .)1ا
أماعةاالبزاز،اقذل:اومناالنذ ام
ن
ن
شروط الطبط العامة بنوعيه:
ِ
دال،االامييزا
ونامغَف ريا
يشاطاللضبطاشروطاوهي:ااألوع:اأَ ْن ايكوناالدرا ِولايقظريذ،ابأَ ْن االاي ُك ُ
الصوابامناا طأ؛اكذلنذئماوالاذهيا؛اإ ااسماصفا ذاالاحيصلاالركوناإليه،اوالامتيلاالنفض اإىلا
ظاأَل:ايثبتامذامسعهايفاحفظهاحبيثايبع ازوالهادناالقووااحلذفظة،ا
احي َف َ
االدامذدادليه.االثانض:اأَ ْن َْ
صونهادناتطر االازويرا
ويامكنامنااتساحضذرهامىتاشذءاإِ ْناح دفاح ْفظريذ،اوإناح ن فامناكاذبهافيَ ُ
ثايدُ ْؤمنا
والاغيرياإليه،امناحّيامسعافيهاإىلاأنايؤدل.االثالث:اأَ ْنايدَ ْعلَ َمامذايفااللد ْفظامناإِحذلَة،اِحبَْي ُ
َِ
يثاكمذامس َعهاحبروفه( .)2ا
منات ْغي ِريامذايرِو ِيهاإِناروصابذسمعىن،اوملايدُ َؤدااحل
فهذهاالشروطاإ ااوج تايفاالراولاكذناضذبطذرياتقبلاروايذته،اويبحثادناتوفنرابقينةاشروطا
قبولااحل يث،اوليضامعىنا لكاأناالراولاالاخيطئاأواال اياهوايفاالقليلامنامرويذته،افهذااملا
يبلغهاأح اوالعصمةالبنبيذءافقط،افهذاااإلمذماأمح ابناحْنبل ادارمحهااهلل ادايقول:ا(ومن ايدعر ِ
صام َنا
ََ
َ َ ْ َ َْ
ِ
يف؟ا)(،)3اوق ا كرااإلمذماالامذل ادارمحهااهلل اداد دارياالابأ ابهامناالروايذتات لا
دص ِح ِا
ا َْطَأ َاوالا ْ
َدلَىااخاالفاأهلاالعلمايفاحفظهماوتفذو مايفاالضبط،اوقذل:ا( َملْايالمامناا طأاوالغلطاكبريا
أح امنااألئمة،امعاحفظهم)( .)4ا
وق ا كرااحلذفظاابنارجبااحلنبلي ادارمحهااهلل اداكالمذرياألهلاالعلمايفاخطأااحل نفذظااسماقنّي،ا
فكيفامبذارولادنابعضاالصحذبةاامنانابةا
ومعا لكاملايضعفهماوملايق حاأح ايفاضبطهم،ا
ُ

()1ادب اهللابنايوتسفااحلنفياالزيلعي،ا"انصباالرايةايفاَتريجاأحذديثااهل ايةا"،احتقيق:ادم ايوتسفاالبنورل،ا
(مصر:ادارااحل يث،ادذم 1357اه)،ا:2ا،377اوانظر:اكالماالنوول.ادياال ينابناشرفاالنوول،ا"ا
ذيبااألمسذءاواللغذت"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1996م)،ا:3ا.25ا ا
()2اانظراهذهاالشروطايف:االاّذول،ا"فاحااسمغيث"ا:2ا3اددا.4ا،اوا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"ا.53ا ا
اعادلمااحلَ ِيْثامعاالاقيي اواإليضذحاسمذاأطلقاوأةلقامنامق مةاابناالصالحا
()3اانظر:اابناالصالح،ا"ا َم ْع ِرفَةاأنو
ْ
"،ادب االرحيمابنااحلاّياالعراقي،ا(ط،2اصنعذء:ادارااقرأاللنشراوالاوزيع،ا1413د:)1993ا.252ا ا
حاابنارجبااحلنبليااسمامىاشرحادللاالامذلا"احتقيق:ا
()4اأبوادياىاالامذل،ا"ادللاالامذلاالصغريامعاشر
ن
خذل ادب االفاذحاشبل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1423د،)2002ا.431ا ا
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الوهماوا طأالبعضهم،اوهمااأش ن االنذ اوردذرياوأدظمهمامنااهللاتعذىلاةذف اةري!ا! ا
ونقلااحلذفظاابنارجبادنااإلمذماابنامعّي ادارمحهمذااهلل اداقوله:امناملاخيطئافهواك نذاب.ا
لات اأدجباممناحي فافيّطئ،اإمنذاأدجباممناحي فافيصيب.ا
وقذلاابنامعّي ادارمحهااهلل اد:ا ُ
اومهَت ادذئشة ا& امجذدة امنا
وم ْن ايالَم امن االوهم؟ اوق ن
وقذل ادب ااهلل ابن ااسمبذرك اد ارمحه ااهلل اد :ا َ
الصحذبةا ايفاروايذ ماللح يث.اوقذلااحلذفظاابنارجب ادارمحهااهلل اد:اوقرأتاخبطاأِباحفصا
الربمكياالفقيهااحلنبليا -ا كرتاألِبااحلانايعيناال ارقطين:اجذء ادمروابناحيىيااسمذزين،ايفا كرها
احلمذراموضعاالبعريايفاتوجهاالنيبااإىلاخيرب.اوأناأمح املايضعفهابذلك.افقذلاأبوااحلان:امثلا
هذاايفاالصحذبة.اقذل:اروصارافعابنادمروااسمزين.اقذل:ارأيتاالنيبااخيطبادلىابغلةامبىن.اوروصا
ضعفاالصحذِبابذلك؟ااناهى.اوق ا كرااألثرما
النذ اكلهماخطبةاالنيباادلىانذقة،اأوامجل.اأفيُ ن
ألمح :اأناابنااسم ييناكذناحيملادلىادمروابناحيىي،او كرالهاهذاااحل يث:ا(أناالنيبا اصلنىا
دلىامحذر)،اقذل:ا(اإمنذاهوادلىابعري)،افقذلاأمح :اهذااتسهل( .)1ا
صور ضبط الراوي أو عدمه عند المحداين أرب :
(األول ب ب اتد ددذماالضد ددبط،او(الث ب ببانض اخفيد ددفاالضد ددبط،او(الثالث ب ببة ااكثد ددرياا طد ددأ،او(الرابع ب ببة ا
َم ْناخطؤهاأكثرامناصوابه .ا
يذنامردودامنااتصفا مذادن ااحمل ثّي(.)2
واألوليذنامقبولامنااتصفا مذ،اواألخر
ٌ
وقذل االشوكذين اد ارمحه ااهلل اد :ا(قذل االامذل ايف االعلل :ا"كل امن اكذن اماهمذري ايف ااحل يثا
بذلكذباأواكذنامغفالري اخيطئاالكثري،افذلذلااخاذرهاأكثراأهلااحل يثامنااألئمةاأناالايشاغلا
بذلروايةادنه"()3ااناهى،اواحلذصلاأنااألحوالاثالثةاداألادلىارألاالفقهذءاواألصوليّياد:ا1داإناةلبا
خطؤهاوتسهوهادلىاحفظهافمردوداإالافيمذادلماأنهاملاخيطئافيه اد2داوإناةلباحفظهادلىاخطئها
وتسهوه،افمقبولاإالافيمذادلماأنهاأخطأافيهاد3داوإنااتساويذابذ الف.اقذلاالقذضيادب ااجلبذرايقبل؛ا
ألناجهةاالاص يقاراجحةايفاخربهالعقلهاودينه،اوقذلاالشيخاأبواإتسحذ :اأنهايُرد،اوقيل:اإنهايقبلا
خربهاإ ااكذنامفارارياوهواأنايذكرامناروصادنهاويعّياوقتاالامذعامنه،اومذاأشبها لكاوإالافالا
حاابنارجبااحلنبليااسمامىاشرحادللاالامذل"،ا43ادا.437ا ا
()1اانظر:االامذلا"دللاالامذلاالصغريامعاشر
ن
( )2انظر :ادم ابن اإمسذديل االصنعذين ،ا" اتوضيح ااألفكذر اسمعذين اتنقيح ااألنظذر" ،احتد :ادم ادي اال ين ادب ا
احلمي ،ا(بريوت:اداراالفكرا)،ا:1ا.12ا ا
( )3انظر:اابنارجبااحلنبلي،ا"اشرحادللاالامذل"،ا،29ا.28ا ا
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يقبل،اوابهاقذلاالقذضياحاّي،اوحكذهااجلويينادناالشذفعيايفاالشهذدو،اففياالروايةاأوىل)(.)1
قذلاابنارجبادارمحهااهللاد:ا(وقامارابع:اوهماأيضذرياأهلاص اوحفظاولكنايقعاالوهمايفا
ح يثهماكثرياري،الكناليضاهواالغذلبادليهم.اوهذااهواالقاماالذلا كرهاالامذلاهذاهنذ،او كرا
دناحيىيابناتسعي االقطذناأنهاتركاح يثاهذهاالطبقة،اودناابنااسمبذركاوابنامه لاووكيعاوةريهما
أهنم اح ثوا ادنهم ،اوهو اأيضذري ارأل اتسفيذن اوأكثر اأهل ااحل يث ااسمصنفّي امنهم ايف االاننا
والصحذح)(.)2
مثانقلاأقواالريالبئمةايفااسموضوع،اونقلادناابنامه ل ادارمحهااهلل اد:ا(أنااالدابذرايفا لك ادا
ا طأادابذألةلب،اوكالمااإلمذماأمح اي لادلىامثلاقولاابنااسمبذركاومناوافقه،افإنهاح ن فادناأِبا
تسعي اموىلابيناهذشم،اوق اقذلافيه:ا"كذناكثرياا طأا"،اوملاياكاح يثه،اوح فادنازي ابنا
وقذلاأبوادثمذناالرب دي(:)3انذادم ابناحيىياالنياذبورلا
احلبذباوقذلافيه:ا"كذناكثرياا طأا".ا
ْ
"قلت األمح ابناحنبلايفادليابنادذصم،او كرتالهاخطأه؟افقذلالاأمح :ا"كذنامحذدابنا
قذل:ا ُ
ملاير ابذلروايةادنهابأتسذريا".اوقذلاإتسحذ ابنامنصور:ا
تسلمةاخيطئ اداوأومأاأمح ابي ه اداخطأرياكثريارياو َ
()4
قلتاألمح :امىتاياكاح يثاالرجل؟اقذل:ا"إ ااكذناالغذلبادليهاا طأ")  .ا
ُ

( )1ادم ابنادلياالشوكذين،ا" اإرشذداالفحولاإىلاحتقيقااحلقامنادلمااألصول ا"،ا(ط،1ابريوت:اداراالكابا
العلمية،ابريوت،اط،1ا1414د1994م)ا.84ا ا
( )2ابنارجبااحلنبلي،ا"شرحادللاالامذل"،ا.40ا ا
دي،ارحذلاجوال،اتويفاتسنة(292هد).االذهيب،ا
( )3هو:اتسع ابنادمروابنادمذرااحلذفظاأبوادثمذنااألزدلاالرب
ن
"تسرياأدالماالنبالء"،ا:14ا.78ا ا
( )4ابنارجبااحلنبلي،ا"شرحادللاالامذل"،ا.42ا
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املبحث الثاني :عدالة الصحابة الكرام  واألدلة عليها
املطلب األول :عدالة الصحابة 
()1
ِ
امناالعلمذءافمنهم:اإمذمااحلرمّي،اوابناالصالح،ا
نقلااإلمجذعادلىاد الة االصحذبةامجذدةٌ
َ
()2
وابنادب االربادارمحهمااهللادا  .ا
قذل ااحلذفظ اابن الصالح اد ارمحه ااهلل اد :ا(إن ااألمة اجممعةٌ ادلى اتع يل امجيع االصحذبة اومنا
البضاالفنتامنهم،افكذلكابإمجذعاالعلمذءاالذينايُعا ا مايفااإلمجذع؛اإحاذنذرياللظنا م؛اونظرارياإىلا
مذامته اهلمامنااسمآثر،افكأنااهللاتسبحذنهاوتعذىلاأتذحااإلمجذعادلىا لك؛الكوهنمان َقلةاالشريعة)( .)3ا
ن
ِ
رت اأقوالاأخرصاتقولاخبالفااإلمجذع،الكنهذاضعيفةاج اري،اوَتذلفامذادليهاالاوادا
وإنا ُك ْ
األدظمامنااألمةااحملم ية .ا
ول د د د د د دديضاك د د د د د ددلاق د د د د د ددولاج د د د د د ددذءامعا د د د د د د درباري ا ا إالام د د د ددذاك د د د ددذنال د د د ددهاح د د د د ٌّ
دظام د د د ددناالنظ د د د ددر ا

اوهلذااقذلااحلذفظاابن حجر ادارمحهااهلل ادا(ت ا ا
ااجلميعا
دفقاأهل االاندةادلىاأ دن
852ه):ا(وات
َ
ُ
ول،اوَملاخيذلفايفا لكاإالداشذو امنااسمبا دة)( .)4ا
د ٌا
والاخيفددىاأنامددذاكددذنادليددهاالا دوادااألدظددمامددناهددذهااألمددةاكددذناهددواالص دواب،اودليددهااسمعد ندول ا،ا
وهوااسمنهجاالذلاأمهُاالعلمذءامناالالفاوا لف،افعناابنادمرااقدذل:اقدذلارتسدولااهللا
كيفاال!ا
ن
دهام ْدناشد دذا
دىاالض ِا
:ا َ
(الاجيمعااهللُاهذهااأل نُمةاأواقذل:اأُم ِديتادل َ
ااالادوادااألدظدم؛افإن َ
داللةاأبدَ اري،اواتنبعدو َ
ش دذايفاالنذ ِر)( .)5ا
ِ
دلىامالزمةاالادقوصا
()1االع الة:اتطلقادلىااالتساقذمةايفاال يناوالاريو،اويرجعاحذصلهذاإىلاأهنذ:ا َملَ َكةٌا َْحتم ُالاصذحبهذا ُ
روءوِ،اويقذلاله:اد ل،اوشروطاالع الةاسماة:اأَ ْن ايكونامالماذري،ابذلغذري،ادذقالري،اجمانبذرياللكبذئراواإلصرارادلىا
واسم ا
ُ
امناخوا ِرمااسمروءو.ااواسمُروءَوايُرجع ايفامعرفاهذاإِىلاالعرف افاّالفابذخاالفااألشّذصاوالبل ان.ا
الصغذئر،اتسليمذري
َ
ُ
انظر:اابناحجر،ا"انزهةاالنظرايفاتوضيحاخنبةاالفكر"،ا،58اوالاّذول،ا"فاحااسمغيثا"،ا:2ا.5ا ا
( )2اانظر:ادب ااسملكابنادب ااهللااجلويين،ا" االربهذنايفاأصولاالفقه"،احتقيق:اد.ادب االعظيمادموداال يب،ا
(مصر:االنذشراالوفذء،ا1418ه)،ا:1ا،406اوالاّذول،ا"فاحااسمغيثابشرحاألفية ااحل يثا":،3ا،113ا
اوتسراجاال يناأبواحفصادمرابنادليابناملقن،ا"اسمقنعايفادلومااحل يث"،احتقيق:ادب ااهللابنايوتسفا
اجل يع،ا(ط،1االاعودية:ادارافوازاللنشر،ا1413هد)،ا:2ا.493ا ا
()3اابناالصالح،ا"مق مةاابناالصالحامعاالاقيي اوااليضذحاللعراقي"،ا.302ا ا
()4اأمح ابنادليابناحجراالعاقالين،ا"اإلصذبةايفامتييزاالصحذبة"،احتقيق:ادليادم االبجذول،ا(ابريوت:ادارا
اجليل،ا1412هادا1992م)،ا:1ا.10ا ا
( )5اأخرجه ااحلذكماواللفظاله ،ا"اسماا رك ادلى االصحيحّي" ،احتقيق :امصطفى ادب االقذدر ادطذ،ا(دار االكابا
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وق اردااحلذفظاالسبخاوي ددارمحدهااهللاددادلدىامدناخيدذلفامدذادليدهاالادوادااألدظدمافقدذل:ا(ولكدناقد ا
أشذراإىلاا الفاالكيذاالطربلاحيثاقدذل:اإنادليدهاكذفدةاأصدحذبنذ.اوكدذااقدذلاالقذضدي:اهدواقدولاالادلفا
ومجهددوراا لددف.اوحكددىااامد لاوابددنااحلذجددباقدوالاأهنددماكغددريهمايفالددزوماالبحددثادددنادد الاهمامطلقددذ،ا
وهددواقضدديةاكددالماأِبااحلاددّيابددناالقطددذن،اقددولامددناالشددذفعيةا؛افإنددهاقددذل:افوحشددياقاددلامحددزواولددهاصددحبة،ا
والوليد د اش ددرباا م ددر.اقلن ددذ:ام ددناظه ددرامن ددهاخ ددالفاالع ال ددةاالايق ددعادلي ددهااتس ددماالص ددحبة،اوالوليد د ال دديضا
بصدحذِب،اإمنددذاأصددحذبهاالددذيناكددذنواادلددىاطريقادده.اوهددذاادجيددب،افذلكددلاأصددحذبهابذتفددذ ،اوقاددلاوحشدديا
حلمددزواكددذناقبددلاإتسددالمه،اوأمددذاالولي د اوةددريهاممددنا كددرامبددذاأشددذراإليددهافق د اكددفاالندديباامددنالعددنابعضددهما
(االاتَدْلعْنها؛افَدواللدِهامدذادلِمدتاإِدالاأَندده ُِ
احيدبااللددهَا َوَر ُتسدولَهُ)( )1ا،اكمدذاكدفادمدراددناحذطدبارضديااهللا
بقوله:ا َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ُ
دذل:ا ْادملُدواام ِ
دذاش ْدئاُ ْمافَد َقد ْ ا
دنهمدذاقدذئالالده:ا(إِندددهُ َ
اشد ِه َ ابدَ ْ ريرا،ا َوَمدذايدُ ْ ِر َ
يكالَ َع ددلااللددهَااطدلَ َدع َ
ادلَددىاأ َْه ِدلابدَ ْ وار،افَد َق َا َ َ
تالَ ُك ْم)(،)2االاتسيمذاوهماةلصونايفاالاوبدةافيمدذالعلدهاصد رامدنهم،اواحلد وداكفدذرات.ا.ا.اوبذجلملدة،ا
َة َفْر ُ
فاكاا وضايفاهذااوحنوهاماعّي.ا.ا.اقذلاابنااألنبدذرل:اولبي المبراد بعبد البتثهم اببوت العصبمة لهبم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية)،ا /1ا،201اوقذل:اقذلالنذادمرابناجعفراالبصرلاهكذاايفاكاذباأِبااحلاّيادناتسلمابناأِبا
الذيذل،اوهذاالواكذنادفوظاذريامناالراولالكذنامناشرطاالصحيح.اوهوادن اابنامذجهابلفظ:ا(إِ دن اأُدم ِيت َاالا
و
ااأل َْدظَ ِام)،ا"تسنناابنامذجه"،احتقيق:ادم افؤادادب ا
َْجتاَ ِم ُع
ااخاِ َالفريذافَد َعلَْي ُك ْم ابِذل دا َو ِاد ْ
َ
اارأَيْداُ ْم ْ
ادلىاض َاللَة افإ َ
ايذتا
ااأل َْدظَ ِام اح ا ،3950اواحل يث اله اطر اورو ا
البذقي ،ا(بريوت :ادار االفكر) ،اك :االفنت ،ابَذب :اال دا َو ِاد ْ
كثريو،اوهلذااحانهاابنااسملقناوالاّذولاوةريمهذ،اقذلاالاّذول:اوبذجلملةافهواح يثامشهورااسمنتا وا
دوايفااسمرفوعاوةريه.امثا كراالروايذت.اأبواا ريادم ابنادب االرمحناالاّذول،ا"ا
ا
اماع
أتسذني اكثريواوشواه ُا
اسمقذص ااحلانةايفابيذناكثريامنااألحذديثااسمشاهروادلىااأللانةا"،احتقيق:ادم ادثمذناا شت،ا(بريوت:ا
داراالكاذباالعرِب)،ا.717اوانظر:اتسراجاال يناأبواحفصادمرابنادليابناأمح اابنااسملقن،ا" اتذكروا
احملاذجاإىلاأحذديثااسمنهذج،احتقيق:امح لادب ااجملي االالفي،ا(اسمكابااإلتسالمي،ا1994م)،ا.55ا ا
ذب ا^اأَ دن ارج ريال ادلىاده االنِديب ا ا َكذن اامسه ادب االلد ِه،اوَكذنايدلَق ِ
ا،اوَكذ َنا
دناد َمرابْ ِن اا طَ ِا
َ ُْ ُ َْ َ
( )1اوردا ُ
َُ
َ ُ ُ
دب امحَ ريذر َ
ِ
دِ
،اوَكذ َن االنِديب ا اقَ ْ اجلَ َ ه ِايف االشدر ِ
ذل َار ُج ٌل ِام َنا
اب،افَأُِآَابِِه ايدَ ْوريمذافَأ ََمَر ابِِه افَ ُجل َ ،افَد َق َ
يُ ْ
ض ِح ُ
َ ُ
َ
ك ارتسولاالله ا اَ
ِ
ذلاالنِديبا:ا(الَاتَدلْعنُوه،افَدواللد ِهامذادلِمتاإِنده ُِ
احيباااللدهَ َاوَر ُتسولَاهُ)ا
امذايدُ ْؤتَىابِِه؟افَد َق َ
َ ُ َ َ َْ ُ ُ
ال َق ْوم:االلد ُه دم َ
،امذاأَ ْكثَدَر َ
االعْنهُ َ
اشذ ِر ِ
ب اا َم ِر ِ
ض ِاخبَذروِج ِام َن ااسمِلدِاةا
امذايُكَْرهُ ِام ْن الَ ْع ِن َ
أخرجهاالبّذرلايفاصحيحهاك:ااحل ود،ابَ ُ
ذب َ
ْ َ
،اوإندهُ الَْي َ
ذل ارجل:اأَين ِ
ك ا^ اقذل:ا َة َ اادلَي ارتس ُ ِ
ِ
ك اابْ ُن اال ْخ ُش ِن؟ا
امذلِ وا
امذل ُ
ول االلده ا،افَد َق َ َ ُ ٌ ْ َ َ
َ د َُ
ح،6780اودناداْبَذ َن ابْ َن َ
ِ ِ
كامنَذفِق،االَ ُِ
ولاالَاإِلَهَاإِدالااللدهُ،ايدَْباَغِيا
ذلاالنِديبا:ا(اأَالَاتَد ُقولُوهُ:ايدَ ُق ُ
احيبااللدهَ َاوَر ُتسولَهُ،افَد َق َ
فَد َق َ
ذل َار ُج ٌلامندذ:ا َل َ ُ ٌ
ِ
ِ
االقيذم ِة ابِِه،اإِدال احدرم االلده ِ
دذر ا)اأخرجها
ذل:ابدَلَى،اقَ َ
ك َاو ْجهَ االلد ِه ا)،اقَ َ
ذل:ا(فَإِندهُ االَ ايدُ َو َ
بِ َذل َ
ََ ُ َ
اَف َ
ادْب ٌ ايدَ ْوَم َ َ
ادلَْيه االن َ
ّياحا.6938ا ا
ذاجذءَ ِايفااسماَأَولِ َا
البّذرل،ا"الصحيح"،اك:اال يذت،ابَ ُ
ام َ
ذب َ
ُ
ذتسو ِا،احا.3007ا ا
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"االصحيح"،اك:ااجلهذداوالاري،ابذبااجلَ ُ
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واسببتحالة المعصببية مببنهم ،وإنمببا الم براد ابببوع روايببتهم مببن بيببر تكلببب ببحببث عببن أسبببات العدالببة
وطلب التضكية ،إالاإناثبدتاارتكدذباقدذدح،اوملايثبدتا لدكاوهللااحلمد ،افدنحنادلدىااتساصدحذبامدذاكدذنواا
دليهايفازمدنارتسدولااهلل احدىتايثبدتاخالفده،اوالاالافدذتاإىلامدذايدذكرهاأهدلاالادريا؛افإندهاالايصدح،اومدذا
دذءاطهدرااهللامنهدذاتسديوفنذ،ا
صحافلهاتأويلاصحيح،اومذاأحاناقولادمرابدنادبد االعزيدزارمحدهااهلل:اتلدكادم ن
با ذاألانانذ)( .)1ا
ُ
فالاَتَض ْ
وقددذلااإلمددذماال رطبببضا ددارمحددهااهلل ادا(671ه دد):ا(فذلصددحذبةاكلهددماد د ول،اأوليددذءااهللاتعددذىلا
وأصددفيذ ه،ا ِ
وخريتددهامددناخلقددهابعد اأنبيذئددهاورتسددله.اهددذاامددذهباأهددلاالاددنة،اوالددذلادليددهااجلمذدددةامددنا
هبتاشرِمةاالامبذالوا ماإىلاأناحذلاالصحذبةاكحدذلاةدريهم،افيلدزماالبحدثا
أئمةاهذهااألمة.اوق ا
ْ
دددنادد الاهم.اومددنهمامددنافددر ابددّياحددذهلمايفابد اءوااألمددرافقددذل:اإهنددماكددذنواادلددىاالع الددةاإ ا اك،امثا
تغريتا دمااألحدوال،افظهدرتافديهمااحلدروباوتسدفكاالد مذء،افدالابد ن امدناالبحدث.اوهدذاامدردود،افدإنا
ن
خيددذراالصددحذبةاوفضددالءهماكعلددياوطلحددةاوال دزبرياوةددريهما،اممدندناأثددىنااهللادلدديهم،اوزنكددذهماورضدديا
د ددنهماوأرض ددذهم،اوود د همااجلن ددةابقول ددهاتع ددذىل:اﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(،)2اإ ْاكذن ددتاتل ددكااألم ددورا
امصيب)( .)3ا
مبنيةادلىااالجاهذد،اوكلاجماه ُ
ولإلمذماأبوااسمظفرامنصوراالسمعانضادارمحدهااهللادات(489هدد)اكدالماجيند ايفاالدردادلدىاالطدذدنّيا
وردااجملهدولّيامدنهم،اوالاقليدلامدناإتقدذنامرويدذ ماقدذلادارمحدهااهللاد:ا(هدذااالرجدلا
يفاد الةاالصحذبةا،ا ن
قد ابددىناكالمددهايفاهددذااالفصددلادلددىاالاصد ندرفايفاالصددحذبة،اواإليهددذمابددبعضاالطعددنادلددىاطذئفددةامددنهم،ا
ووتسد َدماطذئفددةامددنهمابكددوهنماجمهدولّي،اوهددذااالددذصاقذلددهاج درأوادظيمددة،اوالا
ورمددىابعضددهمابعد ماالع الددة،ا َ
()4
أدرلاكيفاوقعااإلةضذءادنه،اواسم َ َاجمة ايفاحقهايفابدالداأهدلاالادنة؟اومجيدعاالصدحذبةاقد ادد ن هلمااهللا
ُ
تع د ددذىلايفاحلاكث د ددريوام د ددناكاذب د ددهافق د ددذلاتع د ددذىل:اﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(،)5اواسم درادامددناالددذينااتبعددوهمابإحاددذنامددناماددلميا

()1االاّذول،ا"فاحااسمغيثابشرحاألفيةااحل يثا"،ا:3ا.113ا ا
()2اتسوروااالفاح:ا.29ا ا
( )3ادم ابناأمح امشضاال يناالقرطيب،ا"ااجلذمعاألحكذماالقرحن"،احتقيق:اأمح االربدويناوحخر،ا(ط،2امصر:ا
داراالكابااسمصرية،ا1384هدا-ا1964ام)،ا:16ا.299ا ا
()4ااسم َ َاجمة:امناالاااوال خولايفاالشيء،اقذلاابنامنظور:ادرمج:اادرمجاالرجلاالشيء:ادخلافيهاواتسااابه.امذدوا
ُ
(درمج)،ا"الاذناالعربا"،ا:2ا،271اوانظر:االفريوزحبذدل،ا"القذمو ااحمليط"،امذدوا(دمج)،ا.242ا ا
()5اتسورواالاوبة:ا.100ا ا
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الفدداح،اومددناأتسددلمامددناأهددلاالبدوادلاواألددراب،اوقددذلاتعددذىل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(،)1اوقددذلا

تعذىل:اﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﭼ(،)2اوك د ددذلكاوردتاأخب د ددذراكث د ددريوايفافضد د ددلاالص د ددحذبة،اوق د ددذلا:ا(الاتد د ددذكرواا
أَصدح ِذِباإالاخبدري،افلدوااأَنْد َفدقاأَحد َ ُكمامددلءااألرضا َهبدذريامدذاأدركامد داأَحد ِ ِهماوالانَ ِ
صدي َفهُ)(،)3اوالروايددذتا
َ
َْ
ُ َ ْ
َ َ ْ
ِ
يفاجددنضاهددذااتكثددر،اوأمددذاأبددواهريددروا،الق د اكددذنامددنااسمهددذجرينامددنادْليددةاأصددحذبارتسددولااهللا،ا
دذاهَريْد َدروَا
دبادُبَدْيد َ َكاأَبدَ ُ
وفضددذئلهاكثددريو،اوحاددباالاددذمعامددذاصد دحادددنارتسددولااهللااأنددهاقددذل:ا(االلهد َ
دماحبد ْ
ِ ِ
ِِ
ّي)(،)4اوق د ااكددذناددددذالددهابددذحلفظ،اواتسدداجذبااهللاتعددذىلافيددها لددك،احددىتااناشددرايفا
إىلادبَددذد َكاالْ ُمد ْدؤمن َ
العدذملا كدرهاوح يثده،اوقدذلاإتسدحذ ااحلنظلدي ادارمحدهااهلل اد:اثبدتادند نذايفااألحكدذماثالثدةاألدفاحد يث،ا
روصاأب ددواهري ددرواامنه ددذاأل ددفاوسما ددمذئة،اوق ددذلاالبّ ددذرل:اروصادن ددهاتس ددبعمذئةام ددناأوالدااسمه ددذجرينا
واألنصذر،اوق اروصامجذدةامناالصحذبةاادنه)( .)5ا
وق اتكلنمااحلذفظاالعث يلض ادلىاابن المدينض ادارمحهمذااهلل ادابابباوهماوقعافيه،اوممنذاقذله:ا
أنذاأشاهىاأناتعرفينام ْن اهواالثقةاالثبتاالذلامذاةلط،اوالاانفردامبذاالاياذبعادليه؟ابلاالثقةا
(و
َ
احلذفظاإ ااانفردابأحذديثاكذناأرفعاله،اوأكملالرتباه،اوأدلادلىاادانذئهابعلمااألثر،اوضبطهادونا
اللهماإالاأنايابّي اةلطهاوومههايفاالشيءافيُعرفا لك،افذنظراأولاشيءا
أقرانهاألشيذءامذادرفوهذ،ا
ن
اإال اوق اانفرد ابانة ،افيقذلاله :اهذاا
إىلاأصحذب ارتسول ااهلل ا االكبذر اوالصغذر ،امذ افيهم اأح ن
احل يثاالاياذبعادليه،اوكذلكاالاذبعون ا،اكلاواح ادن هامذاليضادن اااخرامناالعلم،اومذاالغرضا
فإناهذاامقررادلىامذاينبغيايفادلمااحل يث.اوإناتفرداالثقةااسماقنايُع اصحيحذرياةريباذري.اوإنا
هذا،ا
ن
تفرداالص و اومنادونهايُع امنكراري.اوإناإكثذراالراولامنااالحذديثااليتاالايوافقادليهذالفظذرياأوا
ن
()1اتسورواالفاح:ا.29ا ا
()2اتسورواالفاح:ا.18ا ا
لادايفاأشهرا ُكاباالانة.ا ا
َص َح ِذِباإالاخبري)افلماأج هذادافيمذال د
()3اتق ن ماَترجيهادونازيذدواأوله:ا(الاتذكروااأ ْ
()4اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذبامنافَ ِ
اأِباهَريْدَروَ اال ْدو ِتسي ا^اح 2491ابلفظ:ا
َ
ضذئ ِل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي)،اوالطرباين،ا
ب اإلَْيه ْم االْ ُم ْؤمن َا
اهَريْدَروَا ،ا َوأُدمهُ اإىل ادبَذد َك االْ ُم ْؤمن َا
ب ُ
ادبَدْي َ َك اهذا ايدَ ْع ِين اأَبَذ ُ
(اللهم َ
ّي ،ا َو َحب ْ
احب ْ
"معجمهاالكبري"،ا/25ا.40ا ا
()5اأبوااسمظفرامنصورابنادم االامعذين،ا"قواطعااألدلةايفااألصول"،احتقيق:ادم احانادم ،ا(ابريوت:ادارا
مثاتوتسعايفاال فذعادناالصحذبةاالكراما اخصوصذريا
الكاباالعلمية،ا1418هد ادا1997م)،ا:1ا،363ا ن
تسي نذاأبواهريرو.ا ا
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يصريهاماوكااحل يث،امثامذاكلاأح افيهاب دةاأوالهاهفوواأوا نوب،ايق حافيهامبذايُوهنا
إتسنذداريا ن
ح يثه ،اوال امن اشرط االثقة اأن ايكون امعصومذري امن اا طذيذ اوا طأ ،اولكن افذئ و ا كرنذ اكثرياري امنا
الثقذت االذين افيهم اأدىن اب دة ،اأوهلم اأوهذم اياريو ايف اتسعة ادلمهم ،اأن ايعرف اأن اةريهم اأرجحا
منهم،اوأوثقاإ اادذرضهماأواخذلفهم،اف ِزنااالشيذءابذلع لاوالورع)( .)1ا
بت ادلىاأناالصحذبةاد ولاأثبذت،ا
فهذهانصوصا هبية،امناكبذرادلمذءااألمة،ات ل اوتدُثْ ُ
اهلمااتساّرجتاقواد االاح يث،ا
وأنهامناطريقهمادُرفتاوتسذئلاالاَثبنتايفانقلااحل يث،اومناأقو ُ
هر اكالمهما
وجل،اوزنكذهماتسي اا لقارتسولااهللا،اوق
اهلمابذلكااهللادز ا نا
وق اشه َ
ن
َ
ادذشرهماوم َ
وضبطهم،ابلامذاحذزوااالفضذئلاواسمراتباإالابصحباهماله،اوالافذينايفادباهاواتبذده،افهلابع ا لكا
ْ
يدُانهمايفاد الاهم!ا!االلهماال،ا نإالامناأُشرباقلبهابذلفانة،ادذفنذااهللاتعذىلامنهذاومناأربذ ذ .ا
املطلب الثاني :األدلة على عدالة الصحابة 
تسأ كرايفاهذاااسمطلباأهمامذاوردايفاكاذبااهللاتعذىلاوتسنةارتسولااهللا،اممنذاي لاويرش ا
إىلاتع يلاصحذبةاتسي نذارتسولااهللاادااداوهياةيضامنافيض،اوهنرامناحبر،العلاهذهااألدلةا
جت اقلبذرياخذليذريامناب و
أومش دوشذريادليهافاُدْنقذهاوتُرش ه .ا
دة
ن
اوهوصافابصره،ا ُ
وق ادق ااإلمذماالخ يب ادارمحهااهلل ادابذبذريايفاتع يلاالصحذبةاالكراما افقذل:ا(بذبامذا
األحذديثامبذاقررهااألثبذتامنا
جذءايفاتع يلااهللاورتسولهاللصحذبة)،اوأتبعهابيذنذرياوتفارياريالآليذتاو
ن
هامنا
ا
العلمذءاالراتسّّي،اوممنذااتسانبطهامنافهوماالعلمذءاالربذنيّي،اوتسأ كراأهما لك امعامذ ايُؤين
كالماالعلمذءااألدالم :ا
 -1قولهاتعذىل:اﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
()2

ﭶﭼ ،اوقوله :اﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ(،)3اوهذاااللفظاوإناكذنادذماذريافذسمرادابهاا ذص،اوقيل:اوهواواردا
يف االصحذبة ادون اةريهم( ،)4اولإلمذم االشاطبض ا د ارمحه ااهلل اد احتقيق ايف اتأيي امعىن اااياّيا
()1اانظر:ادم ابناأمح االذهيب،ا"اميزانااالدا الايفانق االرجذلا"،احتقيق:ادليادم االبجذول،ا(بريوت:ادارا
اسمعرفة)،ا:3ا.141ا ا
()2اتسورواحلادمران:ا.110ا ا
()3اتسورواالبقرو:ا.143ا ا
()4ااا طيب،ا"الكفذية"ا.46ا ا
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الاذبقاّي ،اواجلواب ادن ادمومهذ ادون اَتصيص االصحذبة االكرام ا افقذل :ا(ففي ااألوىل:ا
إثبذتااألفضليةادلىاتسذئرااألمم،او لكايقضيابذتساقذماهمايفاكلاحذل،اوجريذناأحواهلما
دلىااسموافقةادونااسمّذلفة،اويفاالثذنية:اإثبذتاالع الةامطلقاذري،او لكاي لادلىامذادلنتادليها
األوىل،اوالايُقذل:اإناهذاادذمايفااألمة،افالاخياصابذلصحذبةادونامنابع هم؛األنذانقولا
أوال:اليضاكذلك؛ابنذءادلىاأهنمااسمّذطبونادلىاا صوص،اوالاي خلامعهمامنابع هما
إالابقيذ اوب ليلاحخر،اواانيا:ادلىاتاليماالاعميماأهنماأولاداخلايفامشولاا طذب؛افإهنما
نأولامناتلنقىا لكامناالرتسولادليهاالصالواوالاالم،اوهمااسمبذشروناللوحي،اواالثا:اأهنما
ذادلىاالكمذلاإالاهم،ا
أوىلابذل خولامناةريهم؛اإ ااألوصذفااليتاوصفواا ذاملاياصفا
ن
فمطذبقةاالوصفالالتصذفاشذه ادلىاأهنماأحقامناةريهم،ابذسم ح،اوأيضذريافإنامنابع ا
الصحذبة امن اأهل االانة ،اع ّدلوا الصحابة عل اإلطالص والعموم ،فصخذوا عنهم رواية
اإال امن اصحتا
ودراية من بير استثنار وال محاشاة ،اخبالف اةريهم ،افلم ايعاربوا امنهم ن
إمذماه ،اوثبات اد الاه ،او لك امص ن ؛ الكوهنم اأحق ابذلك ااسم ح امن اةريهم ،افيصح اأنا
يطلقادلىاالصحذبةاأهنماخرياأمةابإطال ،اوأهنماوتسطاأل:اد ولابإطال )( .)1ا
فشرفهم اداألاالصحذبة اد ااهللادزا
وقذلااإلمذمادب االرمحنابناأِباحذمتاالرازي ادارمحهااهلل اد:ا( ان
اوض اعِِاه اإيذهم اموضع اال ُاق اوو ،افنفى ادنهم االشك اوالكذبا
وجل امبذ ام دان ادليهم اواكرمهم ابه ،امن ْا
كرهايفادكماكاذبه:اﭽ ﭪ ﭫ
دز ا ْا
ومسنذهماد ولااألمة،افقذل:ا نا
والغلطاوالريبة اوالغمز،ا ا

دنااهللادز ا كرهاقوله:اﭽ ﭭ ﭼا
نا
ففاراالنيبا ا
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ،ا نا
قذل:اد االري،افكذنوااد ولااألمة،ااوأئمةااهل ص،اوحججاال ين،اونقلةاالكاذباوالانه)( .)2ا
 -2وقذلااهلل اتعذىل:اﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ(،)3ا قذلاالعالمةاابناحجرااهليامي ادارمحهااهلل ادايفاهذهاااية:ا(فآمنهمااهللامنا
خزيه،اوالايأمنامناخزيهايفا لكااليوماإالاالذينامذتوااواهللاتسبحذنهاورتسولهادنهماراض،ا
فأمنهمامناا زلاصريحايفامو مادلىاكمذلااإلميذن،اوحقذئقااإلحاذن،اويفاأنااهللاملايزلا

( )1اإبراهيمابناموتسىاالشذطيب،ا"ااسموافقذتايفاأصولاالفقه"،احتقيق:ادب ااهللادراز،ا(بريوت:ادارااسمعرفة)،ا:4ا
75ادا.76ا ا
( )2ادب االرمحنابناأِباحذمتادم ابناإدريضاالرازلاالاميمي،ا"اجلرحاوالاع يلا"،ا(ط،1ابريوت:اداراإحيذءا
الاافاالعرِب،ا1952م)،ا:1ا.7ا ا
()3اتسورواالاحرمي:ا.8ا ا
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راضيذادنهماوكذلكارتسولااهللا .)1()ا
 -3ح يثاأِبابكْرَاو ا ايفاخطبةاوداعاالنيبا ايفاحجاهاوممنذاقذلافيهذ:ا(أالالِيبدلغاالش ِ
دذه ُ ا
َُ
َ َ
ِ ()2
ب) ،افق اأمرارتسولااهللااالصحذبةامجيعذريايفاحجةاودادهاالابليغالبمة،اوهذاا
ِمْن ُك ْماالْغَذئ َا
اكيفايأمرهماوفيهماولواواح ارياليضاد الري اأواليضا
اقول امنااسمشرعاأهنماد ول؛اإ
ُ
دليل ٌ
ٌ
ِ
أناخيولاأح ارياليضاكفؤاريايُبلنغادنهاديناربه،االذلابُذ َل امنا
ضذبطاذري!ا!احذشذارتسولااهللا ا ن
امرتادلىااسمالمّي!ا! ا
أجلهامذابُذل،اوبع اش ائ ن
هللادر ااإلمذماابن حبا ادارمحهااهلل ادايفامعرضااالتسا اللادلىاد الةاالصحذبةا اقذل:ا
و ن
(ويفاقولها:ا(أالالِيبدلغاالش ِ
ب)،اأدظماال ليلادلىاأناالصحذبةاكلهماد ولاليضا
دذه ُ ِامْن ُك ْماالْغَذئِ َا
َُ
فيهماجمروحاوالاضعيف؛اإ الواكذنافيهماجمروحاأواضعيف،اأواكذنافيهماأح اةرياد ل،االتساثىنا
فلمذاأمجلهمايفاالذكرابذألمرابذلابليغا
ماالغذئِب)،ا نا
يفاقولها،اوقذل:ا( ااأَالالِيُبَدلغافال ٌان اوفال ٌان امْان ُاك ا
شرفاذري)( .)3ا
دلا لكادلىاأهنماكلهماد ول،او ا
منابع هم،ا نا
كفىامبَ ْاناد نالهارتسولااهللاا اَ
ب امعارتسولااللد ِه ا،امثُداقُد ْلنَذ:الوا َجلَ ْانَذاحىتانصالنيا
 -4دناأِبابدُْرَد َو ا اقذل:ا( ا َ
صلدْيدنَذاالْ َم ْغ ِر َ
ذء،اقذل:افَجلَانَذافَّرجادلَيدنَذ،افقذل:امذا ِزلْاُماهذاهنذاقُد ْلنَذايذارتس َ ِ
ِ
كا
ذام َع َ
َ ْ ََ َ َ ْ
ولااللده َ
اصلدْيدنَ َ
َُ
ْ
معهاالْع َش اَ
ب،امثُداقدُ ْلن َ ِ
َصْباُ ْام،اقذل:افَدَرفَ َع اَارأْ َتسهُا
كاالْعِ َش ا
ض
الْ َم ْغ ِر َا
َ ْ
احىتانصلىام َع َ
ذءَ،اقذل:اأ ْ
َح َاْناُ ْماأواأ َ
َ
ذاَنل ُ
ذء،افَِإ َاا َهب ِ
تا
وماأ ََمنَةٌالِل دا َم ِا
ذء،اوكذنا َكثِريارياِممدذايدَ ْرفَ ُع َارأْ َتسهُاإىلاال دا َم ِا
إىلاال دا َم ِا
ذء،افقذل:ا(االن ُج ُ
ََ
ِ
ود ُ و َان،ا
َص َح ِ ا
َص َح ِذِب َامذايُ َ
وم اأَتَىاال دا َمذءَ َامذاتُ َ
ت اأَتَىاأ ْ
ذِب،افَِإ َاا َ َهْب ُ
ود ُا،ا َوأَنَذاأ ََمنَةٌ األ ْ
الن ُج ُ
()4
َصح ِذِب اأَمنَةٌ ِاألُدم ِ ا ِ
ود ُ و َان) ،افق اجعلاالرتسولاا
َص َح ِذِب اأَتَىاأُدم ِيت َامذايُ َ
ب اأ ْ
َوأ ْ َ َ
يت،افَإ َاا َ َه َ
أصحذبه االكرام اأ ََمنَة األماه ،افهذه اتزكية اصرحية ،اوتع يل اجلي األصحذبه ادون اتفريق ،افهلا
يعةاالغراء!اوهماأَمنةااألمة!! ا
حيصلابع ا لكاخالفايفانقلهماومرويذ ماللشر
ن
ااألُدمةابذلصحذبةا
اوهذااالاد ْشبِ ايهَ االعجيبامناتسي نذارتسولااهللا ايعطي امناوجوبااها ِاء ْ
()1اأمح ابنادم ابناحجرااهليامي،ا"االصوادقااحملرقةادلىاأهلاالرفضاوالضاللاوالزن قةا"،احتقيق:ادب االرمحنا
بنادب ااهللاالاكياوحخر،ا(ط،1البنذن:امؤتساةاالرتسذلة،ا1417هدا-ا1997م):2ا.605ا ا
أخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،ابذبالِيبدل ْغ االْعِْلم االش ِ
ب اح،105اومالم،ا"الصحيح"،ا
دذه ُ االْغَذئِ َا
ا
( )2ا
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
احت ِرِمياال َمذء َاو ْاأل َْدَر ِ
الاحا.1679ا ا
اض َاو ْاأل َْم َو ِا
ك:االقاذمةاواحملذربّي،ابَذباتَد ْغليظ َْ
()3اابناحبذن،ا"االصحيح"،ا.162/1ا ا
ِ
ِ
َص َحذبِِه َاوبدَ َقذءَا
( )4اأخرجه امالم،ا"الصحيح" ،اك :افضذئل االصحذبةا ابَذبابدَيَذن اأَ دن ابدَ َقذءَ االنيبا اأ ََمذ ٌن األ ْ
َص َحذبِِهاأ ََمذ ٌنالِ ْبُدمِاةاحا.2531ا ا
أْ
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ِ
ِ
لااأل َْرضابذلنجوم،اوأيضاذريافإنهاجعلا
الكراما ا
اأه ْ
ريااها اء ْ
مذاهوانظريااها ائهمابنبِي ِه ْم ا،اونظ ْ
ْ
َناخيْطئوا افيمذاينقلونهامناأحذديثا
ْ
بقذءهمابّيااألُدمةاأَمنَةري اهلماوحرزاريامناالشدر اوأَتسبذبه،افلواجذزاأ ُ
ِ
د
اللصحذبةاوح ْرزاريا
ذفر
نبينهم،اأوافيمذاأَفْداَد ْو
ْ
ونابذحلَقا اوالع الة اأ ََمنَةري
اابه،)1اويظفرابهامنابع هم،الكذناالظ ُ
هلم،اوهذاامناالْ ُم َحذل(  .ا
وال ليل ادلى اد الاهم اع ال امذ ا كره اابن االوزير االصنعانض اد ارمحه ااهلل اد ا( :)2اإن ِ
اص َاا
و
الري.ا
احانادق ا
العملابذلظدنامناةرياخوف امضدرو ٌ
الصحذبةاامظنو ٌان،اويفاةذلفاهامضدروٌامظنون اةٌ،او ُ
الري،اوإمنذاخصصنذهمابذلك،اسمذادلمنذامناص قهماوأمذناهمايفا
اجبادق ا
ومعاخوفااسمضدروااسمظنونةاو ٌ
ِ
ِ
امرجوح انذدرا
لكاجتويز
ب االثد َق اةُ،اولكنا
اةري امعارب،اإ اق ُ
ٌ
ٌ
اجيوز اأنايَكْذ َ
ةذلبااألحوال،اوالنذد ُر ُ
ِ
ِ
امناياجذتسرا
اطبقذتاأهلااإلتسالم
أناأخض
ادلىاص دحةامذا كرنذ:ا
الوقوعافلمايعارب،اوالذلاي ل
د
ُ
دلىااإلق ِامادلىاالفواحشامناالزىناوةريهامناالكبذئراالاتسينمذافذحشةاالزىن،اوق ادلمنذاأنامجذدةا
و
ِ
ِم ِ
افيمذايظهر النذاأقلا
اوناذء،افَد ُه ْم
وا
لكامنارجذل
ااإلتسالمايفازمذنارتسول ااهللا اوقعواايفا
ناأهل
ُ
ِ
الصحذبةاديذن اةري،اوأخفهماأمذن رياة،اولكنهمامعا لكافعلواامذاالايكذد ايفعلُهاأورع ااسماأخرين،ا َِ
ومناحيقا
ُ
ُ
ِ
ِ
ومنابذلاالروحايفامرضذوااهللِ،اأوااسماذردةابغرياإكراهوا
ا
ايفازمروااألوليذءاواسماقّي،ا
ب ااألمذنة ُ
لهامنص ُ
ِ
ِ
اِ
ِ
ِ ِ
يم ادليهذا
إىلاحكمااهلل،امثلااسمرأو االيتازنت،افجذءتاإىلارتسول ااهللا اتُقر ابذنبهذ،اوتاألُهاأنايُق َ
ِ
ِ
ااأل ِ
ِو
ولااهللِ ا،ا
ىار ُتس َ
احلَ دا،اوكذلكااداافامذدزابذلزىن،افعنابدَُريْ َ و ا^اأَ دن َامذدَزابْ َن َامذلك ْ ْ
َتسلَم داي،اأَتَ َ
ول اِ
ين،افَدَرداهُ،افَدلَ دمذا َكذ َن ِام َناالْغَ ِا
ت،ا َوإِيناأُِري ُ اأَ ْناتُطَهَرِ ا
تانَد ْف ِاي،ا َوَزندَْي ُا
فَد َق َا
ذار ُتس َ
ااهلل،اإِيناقَ ْ اظَلَ ْم ُ
ذل:ايَ َ
ول ِ
ذل:ا
ااهلل ا اإِ َىل اقَد ْوِم ِاه ،افَد َق َا
ااهللِ ،اإِين اقَ ْ َازندَْي ُا
ول ا
أَتَ اذهُ ،افَد َق َا
ت ،افَدَردهُ االثدذنِيَاةَ ،افَأ َْر َتس َل َار ُتس ُ
ذل :ايَذ َار ُتس َ
يفاالْع ْق ِل ِامن ِِ ِ
ِ
يمذاندَُرص،ا
«أَتَد ْعلَ ُمو َنابِ َع ْقل ِهابَأْ ريتسذ،اتدُْن ِك ُرو َن ِامْنهُ َ
ْ َ
اشْيئريذ؟ا»افَد َقذلُوا:ا َمذانَد ْعلَ ُمهُاإِدال َاوِ د َ
اصذحلينَذاف َ
فَأَتَذه االث اِ
َخبَد ُروهُ اأَندهُ َاال ابَأْ َ ابِِاه،ا َوَال ابِ َع ْقلِِاه،افَدلَ دمذا َكذ َن االدرابِ َعةَا
دذلثَاةَ،افَأ َْر َتس َل اإِلَْي ِه ْم اأَيْ ري
ادْن اهُ،افَأ ْ
ضذافَ َاأ ََل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تا
ول ا
ذل ،افَ َجذءَت االْغَذم يداةُ ،افَد َقذلَ ْا
اح ْفَررياو ،امثُد اأ ََمَر ابه افَد ُرج َام ،اقَ َا
ت :ايَذ َار ُتس َ
ااهلل ،اإين اقَ ْ َازندَْي ُ
َح َفَر الَهُ ُ
ِ
تا
ااهللِ،ا ِملَاتَد ُردِ ا
ول ا
ين،ا َوإِندهُ َارد َهذ،افَدلَ دمذا َكذ َن االْغَ ُا،اقَذلَ ْا
فَطَه ْرِ ا
ذار ُتس َ
ين؟الَ َعلد َ
ذارَد ْد َ
ك اأَ ْن اتَد ُردين ا َك َم َ
ت:ايَ َ
ِِ
صِيب ِايف ِ
ذدزا،افَدو ِ
ِ
اهلل اإِين ا َحلْبدلَى،اقَ َا ِ
اخ ْرقَواة،ا
ت اأَتَدْاهُ ابِذل د
ذاولَ َ ْ
ذل:ا«إ دمذ َاال افَذ ْ َهِيب َ
ُ
اح دىت اتَل ل»،افَدلَ دام َ
َم ري َ
ِِِ
صِيب ِايفايَ ِهِاكِ ْاَروُا
ت:ا َه َذااقَ ْ َاولَ ْ تُاهُ،اقَ َا
قَذلَ ْا
اح دىتاتَد ْف ِط ِم ِايه»،افَدلَ دمذافَطَ َمْاهُاأَتَدْاهُابِذل د
ذل:ا«ا ْ َهِيبافَأ َْرضعيه َ
( )1اانظر:ادم ابناأِبابكراأيوب اابناالقيم االزردي،ا"اإدالمااسموقعّيادنارباالعذسمّي"،ا،احتقيق:اطهادب ا
الر وفاتسع ،ا(بريوت:ادارااجليل،ا1973م)،ا:4ا.137ا ا
( )2اانظر:ادم ابناإبراهيم،اأبوادب ااهلل،ادزاال ين،امناحلاالوزير،ا"االعواصماوالقواصمايفاالذبادناتسنةاأِبا
القذتسماا"،احتقيق:اشعيبااألرنؤوط،ا(ط،3امؤتساةاالرتسذلة،ا1415اهدا-ا1994ام)،ا:1ا383ادا.385ا ا
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ّي،امثُدا
يباإِ َىل َار ُج ول ِام َناالْ ُم ْالِ ِم َا
ُخْب واز،افَد َقذلَ ْا
يبااهللِاقَ ْ افَطَ ْماُاهُ،ا َاوقَ ْ اأَ َك َلاالطد َع َاذم،افَ َ فَ َعاال د
صِ د
ت:ا َه َذاايَذانَِ د
ِ
ِ
اخذلِ ُ ابْ ُن االْ َولِي ِ ِاحبَ َج وار ،افَدَرَمى َارأْ َتس َهذا
اص ْ ِرَهذ ،ا َوأ ََمَر االندذ َ افَدَر َمجُ َ
وهذ ،افَديُد ْقبِ ُل َ
أ ََمَر ا َذ افَ ُحفَر ا َهلَذ اإِ َىل َ
ِ ِو
ِ
ِ
ذاخذلِ ُا،افَد َوالد ِذلا
ذهذ،افَد َق َا
دم َ
ىاو ْج اها َخذل افَ َابدد َهذ،افَ َام َعانَِيبااهللاا َتسبدهُاإِيد َ
ذل:ا« َم ْه ريالايَ َ
دحاال ُ
ادلَ َ
فَداَدنَض َ
ذحب امك و ِ
ِ
ندَ ْف ِاي ابِي ِهِ الََق ْ اتَذبت اتَدوبةري الَو اتَذبدهذ ِ
ادلَْيد َهذ،ا
صلدى َ
ْض الَغُفَر الَاهُ» ،امثُد اأ ََمَر ا َذ افَ َ
َ ْ َْ ْ ََ َ
اص ُ َ
َ
()1
ت)  .ا
َو ُدفِنَ ْا
اتلكااألدصذراأتىاإىلاأهلاال ِو ِ
ِ
الية اليقالُوه؟اوهذهااألشيذءُاممذاتُنبها
هلادُالِ َام اأ دن اأح اريايفاة ِري
ف ا
وإال اففياقولِهاتعذىل:اﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ااكِفذيةٌ امعامذا
الغذفل،اوتُقولابصريوَ االعذقل،ا نا
دِ
ِ
ِ
ين ايدَلُوندَ ُه ْم امثُدا
ِا
بأهنماخري
هذامناشهذدو ااسمصطفيا ا
دض َ
َ
االقرون افقذلا:ا( َخْيد ُر اأُدم ِيت اقَد ْرين امثُداالذ َ
ُ
()2
دِ
ينايدَلُوندَ ُه ْام)  .ا
الذ َ
ا
اا

ىناحا.1695ا ا
ادلَىاندَ ْف ِا ِهابِذلز َا
ام ِنا ْاداَدَر َ
ف َ
()1اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:ااحل ود،ابَ ُ
ذب َ
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"االصحيحا"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذبافَ ِ
َصح ِ
ذباالنيب،احا.3450ا ا
َ
ضذئ ِلاأ ْ َ
َ
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املبحث الثالث :بيان املراد بإطالق العدالة على الصحابة  ومشوهلا لضبطهم ،واألدلة
على ذلك
املطلب األول :إطالق عدالة الصحابة  يشمل ضبطهم عند احملدثني وغريهم
األصلايفاالصحذبةاالع الة،افهم اأهلاال يذنةاوالفطذنة،اوق ااخاذرهمااهللاتعذىلاهلذااال ينا
فم ْنااخاذرهااهللالصحبةاحبيبهاوصفوتهامناخلقهااالب اوأنايكونامصط نفى،اقذلاتسي نذا
وتبليغه،ا َ
دب االلد ِهابناماع و
ادَ دم و اا َخْيدراقدُلُ ِ
ودا:ا(اإِ دنااللد َهانَظَرايفاقدُلُ ِ
ذد،ا
وباالْعِبَ ِا
وباالْعِبَ ِا
بُ
َ ُْ
ذد،افَد َو َج َ اقَد ْل َ
َ
َ
ِ
اد دم وا،افَدوج َ اقُدلُوب اأَصحذبِهاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذصطََفذهُ الِنَد ْف ِا ِاه،افَذبْداَد َعثَهُ اب ِر َتسذلَاه امثُدانَظَر ايفاقُدلُوب االْعبَذد ابَد ْع َ اقَد ْل ِ
ب َُ
فَ ْ
َ َْ
ََ
َ
ِ
ادلىادينِِاه،افمذارأَصاالْمالِمو َناحانذريافَدهو ِ
َخْيدراقدُلُ ِ
ادْن َ االلد ِها
اوَزَراءَانَبِي ِاه،ايدُ َقذتِلُو َن
وباالْعِبَ ِا
ذد،افَ َج َعلَ ُه ْم ُ
َ ُ ْ ُ َ َ َُ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
د
يءٌ)  .ا
اتس ا
ااتسيئذريافَد ُه َوادْن َ االله ا
ومذارأ َْو َ
َح َا ٌان،ا َ
اوهلذااتاذلتااايذتاوتاذبعت،اوقتانزولاالكاذبايفاالثنذءاالعذطر،اوالذكرااحلان،اوقبوهلما
حلملاالرتسذلةابع انبيهما .ا
وق اأطلقاالعلمذءادلىاالصحذبةا ابأهنماكلهماد ول،اوملايقص وااالع الةافحاب،اواليتا
هياشرطالقبولاراولااحل يث،ابلاقص وااأيضذرياضبطهماللح يث،اوهذاابذلنابةاللصحذبة،اأمذامنا
د اهم امن االرواو امن االاذبعّي اومن ادوهنم افالب امن اد الاهم اوضبطهم امعاذري؛ األن االع الة اشيء،ا
والضبطاشيءاحخر،انعماق ايطلقونادلىاأح مهذاويقص وناااخرامعاذري،اولكناهذاالهاقرائنات لا
دليه،اوقص ا لكاقليل .ا
اودلىاالعموماالايلزمامناد الةاالراولاواتساقذماهاأنايكوناضذبطذرياماقناذري،اوهذااأمراظذهراالا
خيفىادلىاطذلبادلم،اولكناإطال اد الةاالصحذِباتعيناأنهاضذبطاماقناللح يثاالذلامسعها
اصرحا ذاامجذدةامناالعلمذء؛الئالا
منارتسولااهللا،اوأنهاحذلاأدائهاللح يثاكذلكاأيضاذري،اوق ن
الةامقين وابذلضبط،ا
ا
ياوهماد ما لك،اوهلذااأطلق االعلمذءاأناالصحذبةاد ولاتذرو،اوتذروا كروااالع
ااسمقين  ،اوتذرو ايقولون اد ول اثقذت ،امع اأن االثقة اهو :امن امجع ابّي االع الةا
وحيمل ااسمطلق ادلى ا
()1اأخرجهاأمح اواللفظاله،ا"ااسمان ا"ا،379/1اوالطرباين،ا"اسمعجماالكبري"،ا/9ا،112اوالبزار،ا"مان االبزار"،ا
حتقيق:ادفوظاالرمحنازين،ا(ط،1ابريوت:امؤتساةادلدوماالقدرحن،ا1409ه)،ا/5ا،212اقدذلااهليثمدي:ارواها
أمح اوالبزاراوالطرباينايفاالكبرياواألوتسطاورجذلهاموثقون.اوحانهااحلذفظاابناحجراوةريه.اانظر:اأبوااحلانا
نددوراال د ينادلدديااهليثمددي،ا"اجممددعاالزوائ د اومنبددعاالفوائ د "،احتقيددق:احاددذماال د يناالق تسددي،ا(القددذهرو:امكابددةا
الق تسي،ا1414اهد،ا1994ام)،ا:8ا، 253اوأمح ابناحجراالعاقالين،ا"األمذلااسمطلقة"،احتقيق:امح لا
دب ااجملي االالفي،ا(ط،1ابريوت:ااسمكابااإلتسالمي،ا1416ها–ا1995م)،ا.65ا ا
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والضبط اكمذ اال اخيفى ،الكن ا لك ادلى اتسبيل االاأكي  ،اوتذرو ايقولون :اكلهم احجة ،اواحلجة اهوا
الع لاالضذبط،اوهكذا .ا
اوإليكامنذ جامناكالمهم :ا
 -1قذلااإلمذماابن حبا االبايت ادارمحهااهلل ادات(354ه)صذحباالصحيحايفامق ماه:ا(وإمنذا
قبلنذاأخبذراأصحذبارتسولااهللا امذارووهذادناالنيبا اوإناملايبينوااالامذعايفاكلامذا
رووا،اوبيقّيانعلم:اأناأح همارمبذامسعاا ربادناصحذِباحخراورواهادناالنيبا امناةريا
كرا لكاالذلامسعهامنه؛األهنمارضيااهللادنهماأمجعّياكلهماأئمةاتسذدواقذدو،اعدوع ا ننزها
()1
فقرراابناحبذنا
ن
اهللادزاوجل،اأق اراأصحذبارتسولااهللاادناأ يلض َص بهم الوهن ) ،ا ن
ِ
أناأهلااحل يثاكذفةاقبلواامرويذتاالصحذبةا امعاروايةابعضهمادناالبعض؛الع الاهما
ٍّ
لكاكذفايفاضبطهم،اوهلذاادلنلا لكابأنامكذناهماالرفيعةامتنعاأنايصيباأح هماالوهنا
و
داالضعفادايفاحفظها اوضبطه؛الانزيهااهللاتعذىلاأق ارهم .ا
 -2قذلااإلمذماأبواحفصادمرابناأمح ابن شاهين ادارمحهااهلل ادات(385ه):ا(والانةااليتا
صحتادنارتسولااهللاافرواهذاالثقةادناالثقةامناالاذبعّياإىلاحيثااناهىااحل يث؛األنا
الصحذبةادليهماالاالماأرفعاحذالري امناأنايقذلاهلم :ا ة ،هم عدوع الدين ،وهماالذينا
()2
ِ
اوص ِ
ف االثقة،ا
شه وااالانزيل) ،اوكالماابناشذهّياصريحابوصفاالصحذبةا ابأدلىام ْن ْ
والاخيفذكاأناالثقةامنامجعابناالع الةاومتذماالضبط .ا
 -3قذلااإلمذماالبيه ض ادارمحهااهلل اد ا(ت ا458ها)ابع اإتسنذدهاحل يثايفاإثبذتااهلالل:ا(دنا
أِبادمريابناأنضادنادمومةالهامناأصحذباالنيبااقذل:ا(اأصبحاأهلااسم ينةاصيذماذريايفا
وا
حخرايومامنارمضذنادلىاده االنيبا،افق ماركبامناحخراالنهذر،افشه واادن ارتسولا
ااإىلامصالهم،ا
اهللااأهنمارأواااهلاللابذألمض،افأمرارتسولااهللااالنذ اأنايفطروا،اويغ و ُا
وكذلكارواهامبعنذهاشعبةاوهشيمابنابشريادناأِبابشراجعفرابناأِباوحشية،اوهواإتسنذدا
حان اوأبو ادمري ارواه ادن ادمومة اله امن اأصحذب االنيب ا ،اوأصحات النبض كلهم
ا ات ،فسوار سموا أو لم يسموا)(،)3اوق انقلاكالمااإلمذماالبيهقياهذاااإلمذماالضيلعضا
()1اصحيحاابناحبذنا.162/1ا ا
() 2اأبددواحفددصادمددرابددناأمحد ابددناشددذهّي،ا"شددرحامددذاهباأهددلاالاددنةاومعرفددةاشدرائعاالد يناوالاماددكابذلاددنن"،ا
حتقيق:ادذدلابنادم ،ا(امؤتساةاقرطبةاللنشراوالاوزيع،ا1415هد)،ا.45ا ا
()3االبيهق ددي،ا"الا ددنناالك ددربص"،احتقي ددق:ادمد د ادب د االق ددذدرادط ددذ،ا(مك ددةااسمكرم ددة:امكاب ددةاداراالب ددذز،ا1414هد ددا
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(ت ا762ه)اواحلذفظاابن االمل ن ا(تا804ه) ادارمحهمااهلل اد ااوارتضيذه:ابأناأصحذبا
النيبااكلهماثقذت( .)1ا
ثت ادنادب االعزيزابناجعفر،اقذل:اأنذا
 -4قذلااإلمذماالخ يب ادارمحهااهلل اد ا(ت ا463ه):ا(ح ُا
أمح ابنادم ابناهذروناا الل،اقذل:اأنذادم ابنادليابنادمود،اقذل:اثنذاأبوابكرااألثرم،ا
قلت األِبادب ااهللايعين:اأحمد بن حنبض اإ ااقذلارجلامناالاذبعّي:اح ثينارجلامنا
قذل:ا ُا
أصحذباالنيباافذحل يثاصحيح؟اقذل:انعم،اأخربنذاأبوابكراالربقذين،اقذل:اأنذادم ابنادب ا
اهللابناسمريويهااهلرول،اقذل:اأنذااحلاّيابناإدريض،اقذل:اوتسألاهايعينادم ابنادب ااهللابنا
دمذر:اإ ااكذنااحل يثادنارجلامناأصحذباالنيبااأيكونا لكاحجة؟اقذل:انعم،اوإناملا
امه؛افإنامجيعاأصحذباالنيبااكلهم حجة)(،)2اواحلُ نجةامناألفذظاالاع يلاالعذلية،اتطلقا
ايُ نا
ل:اأدلىامناالثقة( .)3ا
دلىامنامجعاالع الةاوالضبط،ابلاجعلهذابعضهماك ْذا ُجر دا
وقذلاالخ يب ادارمحهااهلل اد اأيضاذري:ا(الاحياذجااىلاتسؤالادنهم اداألاالصحذبة  اد ا اوإمنذاجيبا
فيم ْان ا ُادوهنم ا،اكلاح يثااتصلاإتسنذدهابّيامنارواهاوبّياالنيبا املايلزماالعملابهاإناال ابع اثبوتا
َا
د الةارجذله،ا وجيباالنظرايفاأحواهلماتسوصاالصحذِباالذلارفعهااىلارتسولااهللا؛األناعدالة
الصحابة اابتةامعلومة،اباع يلااهللاهلم،اواخباره عن طهارتهم،اواختيارهاهلمايفانصااالقرحن)( .)4ا
وع مر ِ
ضيُّو َ ،
 -5قذل ااإلمذم اابن عبد البر اد ارمحه ااهلل اد ات(463ه) :ا( َّ
الص َحابَةث ثكل ثّه ْم ثع ثد ٌ َ ْ
ات ،وهذا أ َْمر م ْجتَم ٌ َعلَْي ِه ِع ْن َد أ َْه ِض ال ِْعل ِْم بِالْح ِد ِ
يث)(،)5اوقذلاأيضاذري:ا(قَد ْولَهُا
ات أَاْببَ ٌ
اَِ ٌ
َ
ٌ ث َ
ِ
وم)،اهوادلىامذاف داَرهاالْ ُمَزِيناوةريه،اوأَ دنا لكايفاالندد ْق ِال؛األَ دنا
َص َح ِذِبا َكذلن ُج ِا
َدلَْيهاال دا َال ُام:ا(اأ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1994م)،ا.249/4ا ا
() 1اانظر:ادمرابنادليابناااسملقن،ا"االب رااسمنريايفاَتدريجااألحذديدثاواألثدذراالواقعدةايفاالشدرحاالكبدري"،احتقيدق:ا
مصدطفىاأبدواالغديطادبد ااحلدياوحخدرون،ا(ط،2االاددعودية:ادارااهلجدرو،ا1425ه د ادا2004م)،ا:5ا،94اوا
الزيلعي،ا"نصباالراية"ا:2ا.212ا ا
()2ااا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"ا.415ا ا
()3اانظر:االاّذول،ا"افاحااسمغيثا"،ا:2ا.117ا ا
()4اا طيب،ا"االكفذيةايفادلماالرواية"ا.46ا ا
()5ايوتسفابنادب ااهللابنادبد االدرباالنمدرل،ا"الامهيد اسمدذايفااسموطدأامدنااسمعدذيناواألتسدذني "،احتقيدق:امصدطفىابدنا
أمحد االعلددولاودم د ادب د االكبددرياالبكددرل،ا(اسمغددرب:اوزاروادمددومااألوقددذفاوالشددؤونااإلتسددالمية،ا،ا،)1387ا
:22ا،47اومثلهاأيضذريايف:ايوتسفابنادب ااهللابنادب االرباالنمرل،ا"ااالتساذكذر"،احتقيق:اتسذملادمد ادطدذا
ودم ادليامعوض،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1421ه–ا2000م)،ا:10ا.76ا ا
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ات عث ثد ٌ
اجباقبولامذانقلاكلاواح و ِامْند ُه ْام)( .)1ا
مجيعهمااَِ ٌ
وع،افو ٌ
دفقاأهل ااحلقا،اومنايُعا ابهايفااإلمجذع،ا
 -6قذل ااإلمذم االنووي ادارمحهااهلل ادا(ت ا676ه):ا(اات
ُ
دلىاابوع اشهذدا م،اورواياتهم،اوكمذلاد الاهم،ارضيااهللادنهماأمجعّي)(،)2اومعلوماأناا
ايةام ْناكذناد الريايفادينه،اضذبطذرياسمروينه .ا
مقبولاالرو َ
اكابتايفامصنفيااسميزاناد داريااكثرياريامنا
ُا
 -7قذلااحلذفظاالذهبضادارمحهااهللاداتا(748هد):ا(ق
ادوناامسهايفا
الثقذتاالذينااحاجاالبّذرلاأوامالماأواةريمهذا م؛الكوناالرجلامنهماق نا
مصنفذتااجلرح،اومذاأورد مالضعفافيهمادن ل،ابلاليعرفا لك،اومذازالاميرا اِباالرجلا
وفيهامقذلام ْان االايعبأابه،ا ولوافاحنذاهذااالبذبادلىانفوتسنذال خلافيهاد وامنا
َا
الثبت،ا
الصحذبةاوالاذبعّياواالئمةافبعضاالصحذبةاك نافَار ابعضهماباأويلامذ،اواهللايرضىادناالكل،ا
الري،اوباكفريا
بذليتاتليننهمادن نذاأص ا
ا
ويغفراهلم،افمذاهمامبعصومّي،اومذااخاالفهماودذرباهم،ا
ا وارجاهلماأحنطتاروايذ م،ابلاصذراكالماا وارجاوالشيعةافيهم اجرحاذريايفاالطذدنّي.،ا.ا.ا
وهذااكثريامناكالمااألقرانابعضهمايفابعض،اينبغض أ يث وى وال يثروى ،اويُطرحاوالاجيعلا
ا
طعناذري ،اويعذمل االرجل ابذلع ل اوالقاط .،ا .ا .افصما الصحابة رضض اهلل عنهم فبساطهم
ِ
يسلم
م وي ،وإ جرى ما جرى ،وإ بل وا كما بلط بيرهم من الث ات ،فما يَكاد ث
ِ
نادر ،ال يطر أبدا؛ إ ْذ عل عدالتهم وابوع ما ن لوه العمض،
أح ٌد من الغلط ،لكنه بلط ٌ
()3
فعملااألمةااإلتسالميةامناالاوادا
وبه ندين اهلل تعال ) ،اوق اص َ َ االذهيب ادارمحهااهلل اد،ا َ
األدظمادلىاقبولاروايذ م،اود مانق امذانقلوهابلااألخذا ذاايُع امناال ين،االذلان ِ ينا
اهلل اتعذىل ابه ،اوالعمل ادلى اهذا اكذفٍّا ،افكيف اإ ا اثبت اوحت نقق افعالري امن انصوص االشرعا
احلكيماومقذص هاكمذلاد الاهم،اومتذماإتقذهنم؟ ا
 -8قذلااإلمذماال يبضادارمحهااهللادا(743هد):ا(والصحذبةاكلهماعدوع م ل ا؛الظواهراالكاذبا
()4
يل اهلم ابذإلطال  ،اوهو ادليلا
والانة اوإمجذع امن اايُعا ابه)  ،اقوله :اد ول امطلقاذري ،اتع ٌ
()1اابنادب االرب،ا"ااالتساذكذر"،ا:4ا.7ا ا
()2احيددىيابددناشددرفاالنددوول،ا"اشددرحاصددحيحاماددلمااسماددمى:ااسمنهددذجاشددرحاصددحيحاماددلمابددنااحلجددذج"،ا(ط،1ا
بريوت:اداراالقلم،ا1407د،)1987ا:15ا.149ا ا
() 3اأبوادب ااهللادم االذهيب،ا"االرواواالثقذتااسماكلمافيهمامبذاالايوجباردهم"،احتقيق:ادم اإبدراهيمااسموصدلي،ا
(بريوت:اداراالبشذئرااإلتسالمية،ا1412هدا-ا1992م)،ا23اد.24ا ا
()4اشددرفاالد ينااحلاددّياالطيدديب،ا"شددرحاالطيدديبادلددىامشددكذوااسمصددذبيحااسماددمى:االكذشددفادددناحقددذئقاالاددنن"،ا
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بإمجذعاأهلاالانة .ا
لاوثيقهم،اوهوااحلق،ا
ُ
 -9قذلاالعالمةاابناحجراالهيتمض ادارمحهااهلل ادا(ت ا974هد):ا(ادلماأناالذلاأمجعادليهاأهلا
الكفا
الانةاواجلمذدة،اأنهاجيبادلىاكلاأح اتزكيةامجيعاالصحذبةابإثبذتاالع الةاهلم،او نا
دناالطعنافيهماوالثنذءاديلهم،افق اأثىنااهللاتسبحذنهاوتعذىلادليهمايفاحيذتامناكاذبه)( .)1ا
 -10قذلادلياال اريادارمحهااهللادات(1014هد):ا(إ ْذ الصحابة كلهم عدوع وا ات)( .)2ا
اتقرر اأن :ااألصل ادن ااحمل ثّي اإنه ايشاط ايف االراول االع الة اوالضبط ،اوأن اكالري امنا
فكمذ ن
الع الة اوالضبطاله امفهومه اواتساقاللياه ايف امعنذه ااالصطالحي اواللغول ،اوهذا اأمر اواضح امعلوم،ا
ولكناق ايطلقادلىاالع لاويُرادابهااجملموعامناالع الةاوالضبطامعذرياأوايطلقادلىاالضذبطاويرادابها
اجملموعامناالع الةاوالضبطامعاذري،اولكنابقرائناداخليةاأواخذرجيةاتعرفامناالايذ اأوامناالاصريحا
بهادن االكالم،افهذاااإلمذماابن خضيمةادارمحهااهللادايقاصرادلىاالع لايفادنواناصحيحه،اويقص ا
معاكوناالراولاضذبطاذري،اوقذلادن اح يثاالصالوايفامرابضاالغنم،اود ماالوضوءامناحلومهذ،ا
ملانر اخالفذريابّيادلمذءااحل يثاأناهذااا رباأيضذرياصحيحامناجهةاالنقل؛الع الةانذقليه،ا
يقول:ا
َ
أقرهادلىااطالقهاهذاا( .)3ا
وق انقلادنهاهذاااحلذفظاابناحجراو ن
اتوتسعابذكرااألمثلةايفااسموضوعاد .أحمد معبد ايفاكاذبهااسمفي األفذظاودبذراتااجلرحا
وق ن
والاع يلافذنظرهذ( .)4ا
ومناخاللاكالمااألئمةاواحلفذظامناالراتسّّيايفاالعلمايفاأنهاالايبحثادناد الةاالصحذبةا
ملاحيرفوهاأوايغريوهابلاكذنواايفا
اوالادناضبطهم،اوأنامذارووهادنارتسولااهللااق انقلوهالنذ،او
ن
مناهىااألمذنةايفاالنقلاوالابليغ .ا
املطلب الثاني :األدلة على أن اطالق عدالة الصحابة  يشمل ضبطهم
األدلة التض تدع أ عدالة الصحابة تمنعهم من الرواية من بير ضبط:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق:اد.ادب ااحلمي اهن اول،ا(ط،1امكدةااسمكرمدة:امكابدةاندزارامصدطفىاالبدذز،ا1417اه د-ا1997ام)،ا
:12ا.3840ا ا
()1ااهليامي،ا"الصوادقااحملرقةادلىاأهلاالرفضاوالضاللاوالزن قة"،ا:2ا.603ا ا
() 2ادليابناتسلطذناالقذرل،ا"امرقذوااسمفذتيحاشرحامشكذوااسمصذبيحا"،ا(بذكااذن:ااسمكابةااإلم اديةا):7ا.36ا ا
() 3اانظ ددر:اابد ددناخزميد ددة،ا"اص ددحيحاابد ددناخزميد ددة"،احتقي ددق:اد.ادم د د امصد ددطفىااألدظم ددي،ا(،ابد ددريوت:،ااسمكاد ددبا
اإلتسالمي،ا1390ا–ا1970م).ا،ا،22/1اوابناحجر،ا"االالّيصااحلبري"،ا:1ا.115ا ا
()4ا111اددا.115ا ا
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تسأ كراأهمااألدلةااليتات نالاأناد الةاالصحذبةامتنعهمامناروايةااحل يثامناةرياضبط،اأوا
مناةرياتثبت،اإ اد الاهماواتساقذمةادينهماتلزمهماالضبط،اوالاحرزايفاأداءاالانةاالشريفة،ا ِ
فم ْنا
ن
ن
هذهااألدلة :ا
دل ااهللاتعذىل احبفظاكاذبهاوأصولادينهابقوله اتسبحذنه:اﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
 -1تكف َا

()1
ظ امعنذه ،اومن امجلة امعذنيهاا
ﮝﭼ  ،اوال اخيفى اأن امن امجلة احفظ الفظ االذكر احف ُ

األحذديثاالنبويةاال الةادلىاتوضيحامبذنيه ا،اكمذاقذلااهللاتعذىل :اﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(،)2اففيااحلقيقةاتك نفلااهللاتعذىلاحبفظا
ألناالانةاتبّياالقرحناالكرمي،اوب اهةرياالا ُميكناحفظااسم نبّيا-
الانةااسمشرفة؛ا
الكاذباالعزيزاو
ن
ن
ُ
ااسمبّي ا -اوهو االانة ااسمطهرو -اوإال اسمذ اكذن اهنذك امعىن،ا
وهو االقرحن االكرمي -اب ون احفظ ن
اماوم ْنا
فذلكاذباوالانةادفوظذناحبفظااهللاتعذىلاهلمذ،اوق اهيئااهللاتعذىلاالصحذبةاالكر َ
اإال امذا
ااسمهمة االعظيمة ،افكذن االصحذبة ايُاقنون امذ ايروونه ،اوال احي ن ثون ن
جذء ابع هم اهلذه ن
يضبطونه،اومذاوردامناوقوعاخطأ ادادلىاالقولابذلااليماحبصوله اداأوانايذنافينبنهونادليه،ا
والاياامراأح همادليه( .)3ا
ن
 -2ممنذاي لادلىاضبطاالصحذبةااحل يثانبيهمااادانذئهمابكاذبةاح يثه،ابلاثبتا لكا
ِِ
اصلدىا
ىار ُتسوله َ
بإ نهااهلمابكاذبةاح يثهاالشريف؛افعناأِباهريروااقذل:اسمدذافَداَ َحااللدهُا َدلَ َ
واش وذه ا-ا َر ُج ٌل ِام ْن اأ َْه ِلا
ادلَْي ِه َاو َتسلد َم َام دك َة اقَ َذم ِايف االندذ ِ امثا كراخطباه،اوقذل:ا(افَد َق َذم اأَبُ َ
اهللُ َ
ولااللد ِهاصلدىااهللادلَي ِهاوتسلد ام:ا«ا ْكاُبو ِ
ذل:اا ْكاُبُو ِ
ااألَِِبا
اليَ َم ِنا-افَد َق َا
ذل َار ُتس ُ
ولااللدِاه،افَد َق َ
ذار ُتس َ
َ
ُ
االايَ َ
ُ َْ ََ َ
ول االلدِاه؟اقَ َا ِ ِ
امسعه ِ
ِ
َش اذهو»،اقُد ْلت الِ ْبَوز ِ
اديا:ا َمذاقَد ْولُاهُ:اا ْكاُبُو ِ
ذام ْنا
ذار ُتس َ
ُ َْ
ذل:ا َهذه اا ُطْبَ َة االدِيت َ َ َ
اال ايَ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تا
اد ْم وروارضيااهللادنهمذ،اقَ َا
ادْب االلدهابْ ِن َ
ود ْن َ
ادلَْيه َاو َتسلد َم) ،ا َ
اصلدىااهللُ َ
ذل:ا ُكْن ُ
َر ُتسولااللده َ
أَ ْكاب ا ُكل و
ِ
ِ ِ
ِ
ب ا ُك دلا
ُُ د َ
اش ْيء اأ َْمسَعُهُ ام ْن َار ُتسول االلده ا اأُِري ُ اح ْفظَاهُ،افَدنَد َهْا ِين اقُدَريْ ٌ
ش َاوقَذلُوا:اأَتَكْاُ ُ
ِ
ِ
ذب،ا
اد ِن االْكاَ ِا
ض ِا
َش ْي وء اتَ ْا َمعُهُ َاوَر ُتس ُ
ب ،ا َوالر َ
ول االلده ا ابَ َشٌر ايدَاَ َكلد ُم ِايف االْغَ َ
ْت َ
ضذ ،افَأ َْم َاك ُ
()1اتسوروااحلجر:ا.9ا ا
()2اتسورواالنحل:ا.44ا ا
()3اانظر:اإبراهيمابناموتسىاالشذطيب،ا"ااسموافقذتايفاأصولاالفقه"،ا:2ا،59اوالصنعذين،ا"اتوضيحا"،ا:2ا.59ا ا
ام دك د دةَ.اح،2434اوما د ددلم،ا
دفاتُد َع د ددر ُ
()4اأخرجد ددهاالبّد ددذرل،ا"الص د ددحيح"،اك:االلقطد ددة،ابَد ددذبا َكْيد د َ
فالَُقطَ د دةُاأ َْه د د ِدل َ
ِ ِ و
دذباحت د ِرِميام دك دةَاو ِ
ِ
دو ِاام.احا
ذاولَُقطَا َهددذ،اإِدالال ُمْنش د َ
"الصددحيح"،اك:ااحلددج،ابَد َْ َ َ َ
دذاو َشد َ
ادلَددىاال د َ
دج ِرَه َ
ذاو َخ َال َهد َ
صد ْدي َه َ
.1355ا ا
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فَ َذ َكرتا َالِ َ ِ ِ ِ
بافَد َوالد ِذلاندَ ْف ِايابِيَ ِ ِه َامذا
ُصبُعِ ِهاإِ َىلافِ ِايه،افَد َق َا
ُْ
كالَر ُتسولااللدها،افَأ َْوَمأَابِأ ْ
ذل:ا(اا ْكاُ ْ
()1
ِ
ِ
د
تاصحفالبعضاالصحذبةا افيهذاح يثارتسولااهللا،ا
ووج
ُ
َخيُْر ُج امْنهُ اإال َ
اح ٌّق) ،ا ُ
وهذااي لادلىاأناالصحذبةاملاياقنوااحفظاالانةايفاص ورهمافحاب،ابلاأضذفوااإىلا
لك اكاذبة االانةايف اده االرتسول ،او لك اي ل ادلى اضبطهم اللمرويذت ،اومذ اورد امنا
النهيادناالكاذبةاللح يثاالشريف،افذلكاأل نن االنهياخذصابوقتانزولاالقرحن؛اخشيةا
الابذتسهابغريه،اواإل نابكاذباهايفاةريا لك،اأواأناالنهياخذصابكاذبةاةرياالقرحنامعاالقرحنا
يف اشيء اواح  ،اواإل ن ايف اتفريقهمذ اأو االنهي اماق ن م ،اواإل ن انذتسخ اله ادن ااألَمن امنا
االلابذ ،اوهوااألقرباكمذاأشذراإليهااحلذفظاابناحجرادارمحهااهللاد( .)2ا
ِ
 -3األدراِباالكذفِ
فيأمره،اويذهباإىلاقومهاداديذرياهلماإىلااإلتسالم،ا
د
راكذنايأآاالنيباافَديُ ْال ُام،ا ُ
ن
ِ
ومعلمذرياهلمامذادلنمهاالنيباامناشرائعه،افلوالاد الاُهاوضبطهاوإتقذنهالمذامسعهامناالرتسولا
 امذاأقدرهادلىا لك،اوالاأمرهابإخبذرهالقومهاوتبليغه،اولقذلاله:اإن َِ
دهاالاحيل القومكاأنا
و
ابشيء اممنذ ادلماهم ِامن اشرائع ااإلتسالم احىت اخياربوا اد الاك اوإتقذن اضبطك ابع َ ا
يعملوا
)
3
(
ِ
ابنااحلوي ِر ِ
اشبَبَةٌا
ك
ف ا اقذل:ا(أَتَدْيدنَذاالنيبا ا َوَْحن ُن َ
إتسالمك .اومثذلا لكامذارواه ا َمذل ُ
َُْ ْ
ِ ِ
ِ
ين الَْيدلَاةري،اوكذنارتسولااللد ِه ا ا َرفِيقاذري،افلمذ اظَ دن اأَندذاق اا ْشاَد َهْيدنَذا
ُماَد َقذربُو َن افَأَقَ ْمنَذادْن َ هُ اد ْش ِر َ
اارِجعُوا اإىل اأ َْهلِي ُك ْام،ا
اد دم ْن اتَدَرْكنَذ ابدَ ْع َ نَذ ،افَأ ْ
أ َْهلَنَذ ،اأو اق اا ْشاَد ْقنَذ ،ا َتسأَلَنَذ َ
َخبَد ْرنَذهُ اقذل ا :ا( ْ
فَأَقِ ِ
صلوا اكمذا
وه ْام ،ا َوُم ُر ُ
يموا افي ِه ْم َاو َدل ُم ُ
َح َفظُ َهذ اأو َاال اأ ْ
وه ْم ا د َاو َ َكَر اأَ ْشيَذءَ اأ ْ
َح َفظُ َهذ ا د ،ا َو َ
ُ
()4
ِ
ص َالاوُ ،افَد ْليُد َؤ ْن الَ ُك ْم اأح َكم َاولْيَد ُؤدم ُك ْم اأَ ْكبَد ُرُك ْم)  ،اووجها
ت اال د
ضَر ْ
اح َ
َرأَيْداُ ُموين اأ َ
ُصلي ،افإ ا َ
االتسا اللامنااحل يثاهو:اأنهاي لادلىاقبولاالرتسولا اأنايبلن َغ االصحذبةا االشرائعا
مناصالواوصوماوفرائضاألهليهم؛العلمهابع الاهم،اوضبطهم،اوهذهاتزكيةاهلمامنها .ا
ادلَْيدنَذادب ا
 -4وممنذايثبتاضبطاالصحذبةاافيمذارووهامنااألحذديث:امذارواهادُ ْرَوواقذل:ا َح دج َ
دذب ِايفاكِاَ ِ
دذباالْعِْلد ِم.احا،3646اقدذلاابدناحجدرابعد ااحلد يث:اوهلدذاا
()1اأخرجهاأبوداود،ا"الانن"،اك:االعلم،ابَ ٌ
طر اأخرصادنادب ااهللابنادمروايقولابعضهذابعضذ،ا"افاحاالبذرل"،ا:1ا.207ا ا
اتوتسددعاالد كاورادمد ادجددذجاا طيددب ادارمحددهااهلل اداايفا
()2اانظددر:اابددناحجددر،ا"افدداحاالبددذرلا"،ا:1ا،208اوقد ن
ويناالانةااسمشرفةايفاالعصرااألول،او كرامذايثبتا لكايفاكاذبها"االانةاقبلاالا وينا".ا ا
إثبذتات
ن
()3اانظر:اابناالوزير،ا"االعواصماوالقواصماالبناالوزير"،ا:1ا.381ا ا
()4اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااألحكذم،ابذبامذاجذءايفاإِجذزوِاخ ِرباالْو ِ
ص َدالوِا
صد ُ و ِ ْ
ايفااألَ َ ِان َاوال د
اح ِاال د
َ
َ َ ََ َ
ص ْوِم َاوالْ َفَرائِ ِ
َح َك ِذم.احا.6819ا ا
َوال د
ض َاو ْاأل ْ
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ِ
ِ
مسعتاالنيباايقول:ا(اإِ دنااللد َه َاالايدَْن ِزعُاالْعِْل َما
اللده َ
ابناد ْم وروارضيااهللادنهمذافَ َام ْعاُهُايقول:ا ُ
ِ ِِ ِ
بدَ ْع َ اأَ ْن اأدطذمهوهاانْاَِزاداذري،ا َولَ ِك ْن ايدَْناَ ِزدُهُامنهمامعاقَدْب ِ
ذلا
اج ده ٌ
ض االْعُلَ َامذء ابع ْلم ِه ْام،افَديَْبد َقىانَذ ٌ ُ
ضلو َان،افَح د ثْ ِ
ضلو َن اوي ِ
يااَد ْفاَدو َان،افَديد ْفاُو َن ابِرأْيِ ِه ام،افَدي ِ
ادذئِ َشةَ ارضيااهللادنهذ ا َزْو َج االنيبا
ت ابِه َ
َ ُ
ََ
َ ْ ُ
ُْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
د
د
و
ِ
تا
ذتساَثْب ْ
واح دج ابدَ ْع ُا،افقذلت:ايذابناأ ْ
ادْب َ االله َ
 امثُداإِ دن َ
ُخيت اانْطَل ْق اإىلادب االل اه،افَ ْ
ابناد ْمر َ
ِ
ِ
ادذئِ َشةَا
ت َ
اح د ثْداَِين ادنه ،افَجْئاُهُ افَ َاأَلْاُهُ افَ َح د ثَِين ابِه ا َكنَ ْح ِو امذ اح ثين ،افَأَتَدْي ُ
ل امنه االذل َ
ِ
وهذاانصاصريح،اي لا
ابناد ْم ورو)(،)1ا
َخبَد ْرتدُ َهذ،افَد َع ِجبَ ْا
اح ِف َ
فَأ ْ
ظادب االلده َ
ٌ
ت،افقذلت:اواهللالق َ
دلىاضبطاالصحذِب؛اإ ْ املايزدافيهاوملاينقصابع اتسنةاكذملة!اوهكذااالصحذبةاالكرامافق ا
وفنقهمااهللاتعذىلاحلفظادينه،اوتسنةانبيها،اقذلااحلذفظ اابناحجر ادارمحهااهلل اد:ا(قَد ْولُاهُ:ا
ت:اواللد ِه الََق ْ ِ
ِ
ِ
اد ْم ور ِ
َخبَد ْرتدُ َهذا
(فَد َع ِجبَ ْا
اح ْرَملَاةَ:ا(افَدلَ دمذاأ ْ
ادْب ُ االلده ابْ ُن َ
احف َظ َ
و)ايف ا ِرَوايَة َ
َ
ت،افَد َقذلَ ْا َ
ِ
َصلا
ص)اقُد ْل ُا
ك،اقَذلَ ْا
بِ َذلِ َا
ت:اوِروايَةُ ْ
اص َ َ اأ ََراهُ ا َملْ ايَِزْد اف ِيه َ
ااأل ْ
ت:ا َمذاأ ْ
ذاوَملْايدَْند ُق ْ
َح َابُهُ اإِدال َ
اشْيئري َ
فلمذاح دفابها
هذادلم
ادذئشةاكذنادْن
ْ
ملاأَ دن َ
امنااحلَ يث،اوظندتاأَنهازادافيهاأَوانقص،ا ن
ٌ
ْحتاَ ُ
ةاحرَملَ َةااليتا كرا
ثَذنِيذرياكمذاح ن فابهاأ ََوالاتذ دكَرتاأَندهادلىاوفْ
َ
قامذاكذنتامسعت،او ن
لكناروايَ ْ
فِ َيهذاأَند َدهذاأنكرتا لكاوأ َْدظَماهاظذهر ِ
ويؤي ا لكا
وايفاأَندهُا َملايكنادن
ْ
هذامنااحلَ يثادلم،ا َ
َ
ايزد اوَملا
فابهابع ا
اتااَ َل ادلىاأَندهاحفظَهاإِدال الكونهاح ن
اتسنَةاكمذاح دفابهاأَدوريال ا َمل ْ
ْ
أَند َدهذا َمل ْ
ينقص)( .)2ا
ْ
ثبتاحترمياالاقولادلىارتسولااهللا اولوابذلظن،اووجوباالاأ نك اوالاثبنتامنانابةاكلا
-5
ن
قولاأوافعلاأواوصفالرتسولااهللا؛األناتسناهااسمص راالثذينامناالاشريع،افهياوحيامنا
دن ااهللاتعذىل،اقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(،)3اوالصحذبةااهماأش االنذ اتثبناذريا
فالايروونامذاي ِه ُمونافيه،اأوامذالاحيفظونهاأوامذملايامعوه،اومنامجلةااألحذديثاالزاجروا
ادلَ ديا
ب َ
والنذهيةادنانابةاح يثاولواظنذرياملايقلهارتسولااهللا اقولاالرتسولا:ا( َم ْن ا َك َذ َ
()4
ِ
ِ
دف ِ ِ و
ب افَد ُه َوا
مناح َ َ
ادين احبَ يث ايدَُرصاأَندهُا َكذ ٌ
ُماَد َعم ري اافَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُام َن االندذ ِار) ،اوح يث:ا( َ

()1اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااالداصذمابذلكاذباوالانة،ابذبامذاي ْذ َكرامنا َماالدرأْ ِلاوتَ َكل ِ
فاالْ ِقيَذ ِ ا{ا
َ
َ
ُ ُ
}،االاتَد ُقل:امذاليضالكابِِه ِ
اد ْل ٌماح.6877ا ا
والاتَد ْق ُ
ف َ ْ
() 2اأمح ابدنادلديابدناحجدراالعادقالين،ا"افداحاالبدذرلاشدرحاصدحيحاالبّدذرل"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا
(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1379ه)،ا:13ا.285ا ا
()3اتسورواالنجم:ا.3ا ا
()4اأخرجددهاالبّددذرل،ا"الصددحيح"،اواللفددظالددهاك:االعلددم،ابد ِ
ادلَددىاالنددِديباحا،110اوماددلمايفا
ب َ
امد ْدنا َكد َذ َ
َ ُ
دذباإ ِْمث َ
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ِ
با
نا
ّي)(،)1اقذلاالسيوطضادارمحهااهللاد:ايفاقوله:ا(
َح ُ االْ َكذ ِبِ َا
مناروصاديناح يثاذريايدَُرصاأَندهُا َكذ ٌ
أَ
دلىاأناكلام ْان اروصادناالنيبا اح يثاذرياوهوا
َا
ربادال ا
ٌّا
ّي)،افظذهراهذااا
َح ُ االْ َكذ ِبِ َا
فَد ُه َو اأ َ
دفا
مناح َ
شذكافيه،اأصحيحاهواأواةرياصحيح،ايكوناكأح االكذ بّي؛األنها اقذل:ا( َ
لكا
للاحرزامنامثلا ا
َدين اح يثاذري،ا ا
وهوايُرصاأنهاكذب،اوملايقل:اوهواياايقناأنهاكذب،او ان
كذناا لفذءاالراش ون،اوالصحذبةااسمناّبوناددارضوانااهلل ادليهم ا د ا ايانقوناكثروااحل يثادنا
رتسولااهللااوياش نادونايفا لكامنهم:اأبوابكر،اودمر،اودثمذن،اودلي،اوطلحة،اوالزبري،ا
ودب االرمحنابنادوف،اوتسع ابناأِباوقذص،اودب ااهللابناماعود،اواسمق ادابن ااألتسود،ا
طذلبذنام ْان اروصاهلمذاح يثاذريادنا
َا
ا
وأبواأيوبااألنصذرل.ا.ا.اوةريهم،او
كذناأبوابكراودمرايُ
ملايامعذهامنهابإقذمةاالبيننةادليه،اوياود انهايفا لك،اوكذنادليابناأِباطذلبا
ا
رتسولااهللاا
ااهللابناماعوداياغري ادن ا كرااحل يثادنارتسولااهللااوتنافخا
نا
يااحلِفادليه،اوكذنادب
ا
أوداجه،اويايلادرقه،اوت معادينذه،اويقول:اأواقريباذريامناهذااأواحنواهذااأواشبهاهذا ا،اكلاا
لك اخوفاذري امن االزيذدو اوالنقصذن اأو االاهو اوالنايذن اواحايذطاذري الل ين ،اوحفظاذري اللشريعةا
وحاماذريالطمعاطذمع،اأوازيغازائ واغاأناجيائافيحكيادنارتسولااهللاامذاملايقله،اأواي خلا
يفاال ينامذاليضامنه،اوليقا لا مامنايامعامنهماويأخذادنهمافيقفواأثرهم،اويالكا
طريقهم،افذاتنبعهمادلىا لكامجذدةامناصذحلياالاذبعّياواقافوااحثذرهم،اواتبعوااتسبيلهمايفا
البحثادناروا ذ،اوالاواقنيايفاأدائهذ،امنهم:اتسعي ابنااسمايب،اودرووا
الذبادناالانن،او
اُ
بناالزبري،اودليابنااحلاّي،اودمروابنادب االعزيزاوطذوو اابناكياذناودم ابنامالما
الزهرلاوأبواالزنذد.ا.ا.ا.ا)( .)2ا
 -6اوم ددناخ دداللامروي ددذتاالص ددحذبةاااسموج ددودوايفاكا ددباالا ددنةااسمش د ندرفةاوجد د نذاأهن ددمااتقنوه ددذا
اادنهاإالاببيننة؛اإ ْاااقَبِدلابعضدهما
ا
لكافالايُزحزحو
ا
وضبطوهذ،افلمايثبتاخالفا لك،اواألصلا
همابعض دهمابعض دذرياتس دواءايفاالكددذباأوا
روايددةاالددبعضافيمددذاملاياددمعوهامددناالرتسددولا،اوملايدَ داد
ُ
دد ماضددبطهم،او نأمددذامددذاوردادددنابعضددهماتددوهيمابعضددهم،افهددواحيامددلامعددذيناصددحيحةاويكددونا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مق مة،ا"االصحيح"،ابذباتَد ْغلِ ِ
يظاالْ َك ِذ ِ
بادلىارتسولااللد ِهاح.2ا ا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
د
دح د ِدذي ِرام ددنا
ا
ال
او
ّي
ب
ا
ذ
د
ك
ل
اا
ك
در
د
ت
او
دذت
د
ق
د
ث
دناال
د
د
ا
دة
د
اي
و
االر
دوب
د
ج
دذب:او
د
دحيح"،اب
د
ص
دة،ا"اال
د
()1اأخرج ددهاما ددلمايفامق م
َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ
ََ
ُُ
َ
الْ َك ِذ ِ
بادلىارتسولاااللد ِها.ا ا
()2ادب االرمحنابناأِباب كراالايوطي،ا"احتذيراا واصامناأكذ يباالقصذصا"،احتقيق:ادم االصبذغ،ا(النذشدرا
اسمكابااإلتسالمي،ا1394اهدا-ا1974ما)،ا82اددا.84ا ا
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لكلاواح امنهمادليلايعام ادليه،ااوهدوادادلدىاالاادليمابوجدوداالدوهماداالايقد حايفاضدبطهم؛ا
دةاأالاخيطدئامطلقداذري ا،اكمدذاتقد ن مايفابيدذناالضدبط،اوتسديأآابيدذناهدذاايفا
ألنهالديضامدناشدرطاالثق نا
اجلوابادناالشبهةاالرابعةاضمنااسمبحثاالرابع .ا
اولايُعرفابذلنظراإىلامرويذته،افهلاتادُانابِعتامرويذتامناا ُامايفاضبطهاليقدذل:اأندها
 -7وضبطاالر ا
الاياددالازمامددناد الاددهاضددبطه؟!ابددلاالعكددضامددذارواهاالصددحذِبالدديضافيددهامددذاخيددذلفاةددريهامددنا
دذاحد ف،اوأمدذامدذاوردامدنااسمّذلفدة،افهدذااقد ا
وإمنذاكلايرولامذامسع،او ٌا
ٌا
الصحذبة،ا
كلا ُاحي نافام ُ
يثاومشدكله،ا
ُا
أجذبادنهاالعلمذء،ابلاأفردواالهاكابذرياخذص اةري،اوأطلقدواادليهدذاكادباةالدفااحلد
يثاةالفاأوامشكلاإجذبذتامعروفة،اوطرائقالبيذهنذامشهورو .ا
ولكلاح
ُ
متنعهماأناحي ناثواا
ُا
 -8د الةاالصحذبة ا اداالثذباةاهلمامنانصوصاالشريعة اكمذ اتسبقابيذهنذ اد ا
فا
حيازادناالروايةاوالاحي ا ا
ا
امنهمام ْان ا
َا
ْا
ح يثذري اايَشكا
ونايفاحفظهاأواضبطه،افلهذاارأينذاكثرياري
اإال اإ ااتي ناقناضبطهاكمذامسعه،اواألدلةادلىا لكاكثريو،افمنهذ:ادن ِ
ادْب ِ االلد ِها
كثرياري نا
ادذم ِرابْ ِن َ
َْ َ
ذل:اقُد ْل ِ
ِ
ادنارتس ِ
ولااللد ِها
كُ
احتَ ُ
تاللزبدَ ِْاري:اإِيناالَاأ َْمسَعُ َ
بْ ِناالزبدَ ِْاري رضيااهللادنهمذ،ا َد ْناأَبِ ايه،اقَ َا ُ
ف َْ َُ
ذل:اأَمذاإِين ا َمل اأُفَذ ِرقْاه،اولَ ِكن َِ
ادلَ ديا
امس ْعاُهُ ايَد ُق ُا
 ا َك َم ُ
ذاحيَ ُ
ب َ
ول:ا( َم ْن ا َك َذ َ
ْ ُ َ ْ
ف افُالَ ٌن َاوفُالَ ٌان؟اقَ َا َ
()
ذل اأَنَ ا ِ
اح ِيثرياذا
فَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َن االندذ ِار) ، 1ا اودنادب االع ِزي ِاز،اقَ َ
ُح ثَ ُك ْم َ
ض^:اإندهُ الَيَ ْمنَدعُ ِين اأَ ْن اأ َ
ٌ
()2
ِ
ِ
ِ
اخ ْل َ َوا
ديب ا اقَ َا
َكث ريريااأَ دن االنِ د
ذل:ا( َم ْن اتَد َع دم َ َ
ادلَ دي ا َكذبريذ،افَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ام َن االندذ ِار) ،ا َو َد ْن اأَِِب َ
ذل الَه امذلِك ابن ِ
قَ َا ِ
ِ ِِ ِ و
ادينَذ وار:ا َمذالِلشْدي ِخا
ت َامْي ُمونريذاالْ ُك ْرِد د
ذل:ا َمس ْع ُ
ل َاوُه َو ادْن َ ا َمذلك ابْ ِن ادينَذ ار،افَد َق َ ُ َ ُ ْ ُ
ذاد ِناالنِديبا
ديباا َو َِمس َع ِامْن اهُ؟افَد َق َا
اد ْناأَبِ ِايه،افَِإ دناأَبَ َ
ذل:ا َكذ َناأَِِب َاال ُ
َال ُ
احيَ ُ
ذكاقَ ْ اأ َْد َرَكاالنِ د
احيَ ثدُنَ َ
ف َ
ص،اوقَ َا ِ
اماَد َعم ري اا
ول االلد ِه ا ايدَ ُق ُا
ت َار ُتس َ
ب َ
ذل:ا َمس ْع ُ
ول:ا(ا َم ْن ا َك َذ َ
ادلَ دي ُ
 ا َةَذفَةَ اأَ ْن ايَِزي َ اأ َْو ايدَْند ُق َا َ
فابهاةريامراو اوالا
هاحي نا
مسعاُ ُا
يث ا ا
فَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َن االندذ ِار)امثاقذل:اولكناتسأح اثُكمادنهاحب وا
ان
ثالفا( .)3ا
مرتّياوالا وا

ِ
ادلَْي ِه َاو َتسلد َماح.107ا ا
(1
اصلدىااهللُ َ
ب َ
ادلَىاالنِديب َ
ام ْنا َك َذ َ
ُ
)اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيحا"،اك:االعلم،ااباإ ِْمث َ
ِ
ادلَْي ِه َاو َتسلد َماح.108ا ا
()2اأخرجهاالبّذ
اصلدىااهللُ َ
ب َ
ادلَىاالنِديب َ
ام ْنا َك َذ َ
ُ
رل،ا"الصحيحا"،اك:االعلم،ااباإ ِْمث َ
()3اأخرجهاالطرباين،ا"اسمعجمااألوتسطا"،ا:6ا،210اقذلااهليثميادقبه:ارواهاالطدبدرِاين ِايف ْ ِ
اح َا ٌنا
،اوإِ ْتسنَ ُ
ذدهُ َ
ااأل َْو َتسط َ
ََ ُ ََ
اشذءَااللدهُا.-اجممعاالزوائ ،ا:1ا.148ا ا
-اإِ ْن َ
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املبحث الرابع :يف بعض الشبهات يف ضبط الصحابة  ،وردّها ،وأسباب متيز الصحابة
بالضبط واالتقان
املطلب األول :بعض الشبهات يف ضبط الصحابة  ،وردها
قبِ َلادلمذءااإلتسالمامرويذتاالصحذبةاالكرام،ادوناتفريقابّياصحذِباوحخر؛األنااجلميعا
ملايافوهاأح امناالاوادااألدظمامناأهلاالانةاالقولاباضعيفاصحذِباولواواح اريا
د ولاثقذت،او ن
الباه،اوهذاامنهماإمجذعافعلياودمليادلىاقبولامجيعاأحذديثهم،اواجلمعابّيامذايظهرامنهذاحبابا
ائقامقررو،اوفيمذايأآاتسأ كرابعضذرياممنذايذكرامنا
الظذهراالاعذرض،اوهلمايفا لكامنذهجامؤصلة،اوطر
ن
الردادليهذ،اوبيذناحقيقاهذ :ا
شبهذتاأواإشكذالتابزدماددذ ذاومروجيهذ،او ن

بعض الشبهات فض ضبط الصحابة ،ور ّدها:
 -1اتساشكلاالعالمةااألمرياالصنعانض اجعلااحلذفظاابناحجراالعس النض ادارمحهمذ ااهلل اد اأولا
مراتب االاع يل االصحبة؛ اإ اياالزم ا لك اضبطهم اوكمذل احفظهم ،اوهذا امل ايرتضها
الصنعذين؛األنااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاوهواالاينذيفاالصحبةاحابازدمه،اوإليكا
ااتساشكذلهاوردهافيمذايأآ :ا
نص
ن
ن
قذلاالصنعذينادارمحهااهللاد:ا(وادلماأنهاجعلااحلذفظاابناحجراأولااسمراتباكونهاصحذبياذري؛افإنها
قذل:اوبذدابذر امذ ا كرتهااحنصرال االكالمادلىاأحواهلمايفاثنيت ادشرو،افأوهلذاالصحذبة،اوالثذنيةامنا
أك ام حهاإمذابأفعلاكأوثقاالنذ اإىلاحخراكالمه،افأولااسمراتباتوثيقذريااكوناالرااولاصحذبياذري،اوظذهرا
هذااأناكونهاصحذبياذرياق اتضمناأنهاثقهاحذفظ،افصفةاالصحبةاق اتك نافلتابذلع الةاوالضبط،اوهذاا
الاإشكذلافيهابذلنظراإىلاالع الةادلىاأصلاأئمةااحل يث،اولكنابذلنظراإىلاالضبطاواحلفظاالاخيلوا
دنااإلشكذل،اإ ااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاالاينذيفاالصحبة،ابلاالاينذيفاالنبوو،افق اصحادنها
صلى ااهلل ادليه اوتسلم اأنه اناى ايف اصالته اوةريهذ ،افكيف اجيعل اكون االراول اصحذبيذ اأبلغ امنا
اسموصوف ابأوثق االنذ اوحنوه ،اوالصحبة اال اتنذيف االنايذن اود م ااحلفظ ،ابل اق اثبت ايف اصحيحا
البّذرلانايذنادمرالقصةاالايمم،اوتذكريادمذرالها ذ،اوملايذكر،ابلاق اثبتاأنهاقذلا:ا( َرِح َما
اللدهُافالانريذ،الق ا ناكريناالبذرحةاحيَةرياكنتاأُنْ ِاياُد َهذا)(،)1اوق اوردادلينذاتسؤالايفاهذااالشأن،اوكابنذافيها
()1اأخرجددهاأمح د اواللفددظالدده،ا"اسماددن "،ا/6ا،138اوالبّددذرل،ا"الصددحيحا"،اك:افضددذئلاالقددرحن،ابددذبانِاددي ِ
ذنا
َْ
َ
ِ
ِ
ااوَك َذااح.4750ا ا
الْ ُق ْرحن َاوَه ْلايقولانَا ُ
يتاحيَةَا َك َذ َ
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ملاأدلمامناتنبنهالذلكا)( .)1ا
ا
رتسذلةاوأطلنذافيهذاالبحث،او
واجلوابادناهذاااإلشكذلاالضعيف،اهواأناالصحذبةاالكراما اتُي نقناد الاهمابنصوصا
امافقادليهادن اأهلاالانةامنااحملققّياإناملا
الكاذباومذاتواترالنذاص قهماود ماكذ م،ا
وهذااأمر ٌ
ٌ
نقلااإلمجذع،ابينمذااسمرتبةاالثذنيةامنامراتباالاع يلااليتا كرهذاابناحجراوةريه:امنااأُ ناك ام حه:ا
إمذ:ابأفعلااكأوثقاالنذ ،اأواباكريراالصفةالفظذ:اكثقةاثقة،افأهلااسمرتبةاالثذنيةاد اال مامظنونة،ا
ولياتامايقنة؛الع ماوجودانصاشردياخذصافيهمابازكياهم؛اوألجلا لكاجعلااحلذفظاالصحبةا
قرراأناالصحذبةاأحفظا
أدلىامرتبةامنامراتباالاع يل،ا اوهلذااقُ مواادلىاةريهم،اهذااكلنهاإناملانُ ن
وأتقنامناةريهم!ا!اددامعاد ماالااليمابه ادداأمذاإ ااقلنذاأهنماأحفظامناةريهماوأتقنافالاإشكذلا
الباه!!اوهوااحلق االذلاالادي ادنه،اإ ايامينزاالصحذبةاالكراماخبصذئصاكثريوامنهذاقوواحوافظهما
وإتقذنامرويذ م ا،اكمذاتسيأآايفابيذناأتسبذباتفوقهمادلىاةريهم .ا
وكونااحلفظاود مهامنالوازماالبشرية،االاإشكذلافيه؛الكناالواقعامناخاللاكثروامرويذ ما
يثبتاأهنماضبطوهذاوبلنغوهذاكمذامسعوهذ،اوملاخيطئواافيهذ،اوأمذا
اليتامسعوهذامناتسي نذارتسولااهللاا ُ
فم ْن احفظا
مذانقل ادنهمامنااتسا راكابعضهمادلىابعض،افهذاافيمذاملايامعها لكاالبعض،ا َ
حجةادلىامناملاحيفظ،اومنامسعاحجةادلىامناملايامع،اوتسيأآا كرامنذ جامنهذاوبيذهنذ .ا
وقولاالصنعانضادارمحهااهللاد:ا(الصحبةاالاتنذيفاالنايذناود مااحلفظ)اليضايفادلنه؛األنهامنا
ومذامسيااإلناذناإالالنايه!!اولكنا لكا
اسمالنمابهاأنااإلناذناموصوفابصفةاالنايذنابلاقيل:ا ُ
ةري امالنم ابأن االصحذبة اح ن ثوا احب يث امع ااداقذدهم انايذنه اأو ايش نكون ايف احفظهم اوإتقذهنما
بلاثبتادنهماالاحرزامناالاح يثادنارتسولااهللا اخصوصذرياحذلانايذهنم،اواألدلةا
للح يث،ا
ن
ِ
ّيابْ ُانا َتسْبدَرَاو،ا َودُ َم ُرابْ ُنا
ناحيدذ َان،اقَ َا
صْ ُ
ذل:اانْطَلَ ْق ُ
ذاو ُح َ
يفااحايذطهماكثريواشهريوافمنهذ:ادنايَِزي اابْ َ
تاأَنَ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ولا
ص ٌْا
ت َار ُتس َ
ذاجلَ ْانَذاإِلَْي ِهاقَ َ
يتايَ َ
اخْيدريراا َكث ريريا،ا َرأَيْ َ
ّي:الََق ْ الَق َ
ذازيْ ُ َ
اح َ
ذلالَهُ ُ
ُم ْال وام،اإ َىل َازيْ ابْ ِناأ َْرقَ َام،افَدلَ دم َ
اهللِ ا،او َِمسعت ِ
ِ
ذازيْ ُ ا
اخ ْل َفهُالََق ْ الَ ِقي َا
اخْيدريراا َكث ريريا،ا َح ثْدنَذايَ َ
ت،ايَ َ
اح يثَاهُ،ا َو َةَزْو َ
صلدْي َ
ذازيْ ُ َ
ت َ
ت َام َع اهُ،ا َو َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذامسعت ِامن ارتس ِ
يتا
ول ااهلل ا،اقَ َا
ياواهلل الََق ْ ا َكِ َرب ْ
ت اتسينا،ا َوقَ ُ َم َ
اد ْه ل،ا َونَا ُ
َم َ ْ َ ْ َ ُ
ذل:ا( ايَذاابْ َن اأَخ َ
ِ ِ
بدعض االد ِذلا ُكْن ِ ِ
ذاال،افَ َال اتُ َكل ُفونِ ِايه)(،)2افرضيا
ذاح د ثْداُ ُك ْم افَذقْدبَدلُوا،ا َوَم َا
ُ
َْ َ
ت اأَديام ْن َار ُتسول ااهلل ا،افَ َم َ
اهللادنازي امذاأحوطهاوأورده!ا! ا
ول ِ
ك  اأَندهُاقَ َا ِ
وتق مادناأَنَ ِ
ااهللا
ض ابْ ِن َامذلِ وا
اح ِيثريذا َكثِ ريريااأَ دن َار ُتس َ
ُح ثَ ُك ْم َ
ذل:اإندهُالَيَ ْمنَدعُ ِين اأَ ْن اأ َ
()1االصنعذين،ا"اتوضيحا"،ا:2ا263ادا.264ا ا
()2اأخرجهامالم،ا"االصحيح"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذب ِامنافَ ِ
ادلِيابْ ِناأَِِباطَذلِ و
باحا.2408ا ا
َ ُ ْ َ
ضذئ ِل َ
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ذل:ا(من اتَدع دم َ ادلَي ا َك ِذبذ،افَد ْلياَبد دوأْام ْقع َ ه ِامن االندذ ِار)،اوتق ن ماأيضذريادن ِ
ادْب ِ االلد ِه ابْ ِنا
ادذم ِر ابْ ِن َ
َْ َ
،اقَ َا َ ْ َ َ د ري َ َ َ َ ُ َ
ذل :اقُد ْل ِ
ادن ارتس ِ
ف افُالَ ٌنا
الزبدَ ِْاري ،ا َد ْن اأَبِ ِايه ،اقَ َا
ك ُ
ول االلد ِه اَ ك َمذ ُ
احيَ ُ
احتَ ُ
ت اللزبدَ ِْاري :اإِين االَ اأ َْمسَ ُع َ
ُ
ف َْ َُ
ذل:اأَمذاإِينا ا َمل اأُفَذ ِرقْاه،اولَ ِكن َِ
ادلَ داي.ا.ا.ا)(،)1افهذهامنذ جات لا
امس ْعاُهُ ايدَ ُق ُا
ب َ
ول:ا( َم ْن ا َك َذ َ
ْ ُ َ ْ
َوفُالَ ٌان؟اقَ َا َ
الايروونامذاياومهونهاح يثذري اأوامذ االايُاقنوناحفظه،ابلايروونامذايُاقنونا
دلىاأناالصحذبة ا ا
ن
وبئضام ْنايأآاحخراالزمذناويري اإنزاهلمامنا
فللهادرهمامنارجذلاأثبذت!ا
حفظهاويايقنونامنامسذده،ا
َ
ن
مرتباهمااليتايااحقوهنذ ا،اكيفاال،اوهماأُمنذءااأل نُمةادلىاح يثاحبيبهماونبينهمارتسولااهللا .ا
ويفاقولاالصنعذين:ا(إ ْاااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاالاينذيفاالصحبة،ابلاالاينذيفاالنبوو،ا
فق اصحادنهااأنهاناىايفاصالتهاوةريهذ)،اتعميماوتوهيماللقذرئ،اداوهواةريامرضيادافليضاكلا
مذاثبتادناالنيباانايذنهايُع امناالنايذنااسمالزماللبشر؛افق اقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ(،)2افهذااااسمنايااسمذكورايفا
ِ
ت اأَبَذا
اايةاالشريفةامؤبد ،اوق ايكونااسمناي امؤقااذري،احلكمةاتشريعينةاكح يثاأَِِب اتسلَ َم اةَ،اقَذل:ا َتسأَلْ ُ
ذل:ا ْاداَ َك ْفنَذامعاالنِديب ااالع ْشرااألَوتس َ ِ
َتسعِي وا او ِ
يح َةا
كذنالاص ِ رييقذافَد َق َا
طام ْن َارَم َ
ضذ َان،افَ ََّر َ
جاصبِ َ
َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
وه ِ
االع ْش ِرا
ين افَ َّطَبَدنَذ،ا َوقَ َا
ذل:ا(إِين اأُِر ُ
يت الَْيدلَةَ اال َق ْ ِار،امثُد اأُنْاياُد َهذا -اأ َْو انُاياُد َهذا -افَذلْاَم ُا َ
ذايف َ
د ْش ِر َ
()3
ِ
وه ِ
ِِ ِ
ذايف االْ َع ْش ِر االْغَ َوابِِار)(،)4اوكذحل يثاالذلا
االوتْ ِار) ،اويفاروايةابلفظ:ا(فَدنُاياُد َهذافَذلْاَم ُا َ
األ ََواخر ايف َ
ول االلد ِه ا ار ُج ريال ايدَ ْقرأ ِ
ُايفا
ادذئِ َشة رضيااهللادنهذ اقَذلَ ْا
ت:ا َِمس َع َار ُتس ُ
كرهاالصنعذينانفاه،اوجذء ا َد ْن َ
َ
َ
ِ ِ
اتس ِ
ِ
د
ااوَك َذا)(،)5ا
ورو ابِذللدْي ِال،افَد َق َا
ااوَك َذا،احيَةري ا ُكْن ُ
ت اأُنْاياُد َهذام ْن ُ َ
ُتس َ
ورو ا َك َذ َ
ذل:ا(يدَ ْر َمحُهُ االلهُ الََق ْ اأَ ْ َكَرين ا َك َذ َ
ونايذناالنيبا ايفاالصالوانايذناتشريع؛النقا لابهايفاحذلةادروضاالنايذن النذ،اوهذاامنارمحةا
ِ
اصلدىا
اد ْل َق َمةاقَ َا
ذل:اقَ َ
ذل َ
اهللاتعذىلابنذاوتشريعذتهابواتسطةانبينهاوصفينهااجملاىبا،اولذااوردا َد ْن َ
ادْب ُ االلده َ
يم :االَ اأ َْد ِرل ازاد اأَو انَد َقص ا -افَدلَ دمذ اتسلدم اقِيل الَاه:ايذ ارتس َ ِ
ف ِايفا
ذل اإِبْدَر ِاه ُا
النِديب ا -اقَ َ
َح َا َ
ََ ْ
ول االلداه ،اأ َ
َ َ َ ُ َ َُ
َ
اك) ،اقَذلُوا :اصلديت ا َك َذا اوَك َذا ،افَدثدىن ا ِرجلَي ِاه ،اواتساد ْقبل ِ
االقْبدلََاة ،ا َو َتس َج َ ا
ذل :ا( َوَمذ ا َ َا
اش ْي اءٌ؟ اقَ َا
ال د
صالَِو َ
َْ َ
َ
ََ ْ ْ َ َْ َ َ
ادلَْيدنَذابِو ْج ِه ِاه،اقَ َا ِ
ّي ،امثُد َ د
اش ْيءٌ الَنَبدأْتُ ُك ْم ابِِاه،ا
َتس ْج َ تَد ْ ِا
ف ِايف اال د
صالَِو َ
اح َ َ
ذل :ا(إندهُ الَ ْو َ
اتسل َام،افَدلَ دمذاأَقْدبَ َل َ َ
ِ
ِ
ِ
اصالَتِِاه،ا
يت افَ َذك ُر ِ ا
ااش د
وين،ا َوإِ َ َ
َولَك ْن اإِدمنَذاأَنَذابَ َشٌر امثْدلُ ُك ْام،اأَنْ َاىا َك َمذاتَدْن َا ْو َان،افَِإ َاانَا ُ
َح ُ ُك ْم ِايف َ
ك اأ َ
()1اتق ن ماقريبذرياَتريجااحل يثّي.ا ا
()2اتسورواالبقرو:ا.106ا ا
()3اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضلاليلةاالق ر،ابذباالاِمذ ِ الَيدلَ ِةاال َق ْ ِر ِايفاال داب ِعااألَو ِ
اخ ِراحا.2016ا ا
َ ُ َ ْ
ْ َ
ض ِلالَْيدلَ ِةاالْ َق ْ ِراحا.1166ا ا
ذبافَ ْ
()4اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:االصيذم،ابَ ُ
ذناال ُقر ِ
()5اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاالقرحن،ابذبانِاي ِ
حناحا.5038ا ا
َ ُ َْ
ْ
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صواب افَد ْلياِ دم ِ ِ
ّي)( ،)1افحصول االنايذن امنه اااكمذا
اتس ْج َ تَد ْ ِا
فَد ْليَاَ َحدر اال د َ َ ُ َ
ادلَْي اه ،امثُد اليُ َال ْام ،امثُد ايَ ْا ُج ُ َ
لابذسمشرعا،اويصححا
حصلايفاصالتهالإلقا اءابه،اإ ااحصلالإلناذنانايذنايفاصالته،اويقا
ن
صالته،اويابعاه يه .ا
ولإلمذماابنادطينة ادارمحهااهلل اداكالماقين ٌم امفي ٌايفاهذاااسموضوعاقذل:ا(الصحيحايفاهذا:اأنا
ِ
جذئز ادداأل:اواقعاوحذصل اد،افأمذا
نايذناالنيبا ال َمذاأرادااهللاأنايناذه،اوملايُرداأنايدَثْبتاقرحناذري:ا ٌ
النايذناالذلاهواحفةايفاالبشرافذلنيبا امعصومامنه،اقبلاالابليغاوبع االابليغ،امذاملاحيفظهاأح ا
أمذاأناحيفظافجذئزادليهامذاجيوزادلىاالبشر؛األنهاق ابلدغ،او نأدصااألمذنة)( .)2ا
مناالصحذبة،او
ُ
فذلاهواوا طأامناالصحذبةاايفاح يثارتسولااهللااةرياواقع؛األنااهللاتعذىلاأنذطا ما
حفظاالشريعةابع اتكفله اتعذىلابذلك،اتشريفذرياهلم؛الكوهنمااتبعواارتسوهلما،افذلصحذبةامناأبع ا
اأناياقولواادلىارتسولااهللا اأواينابواالهاقوالريايَشكونايفامسذدهماأواضبطهمالِمذامسعوه،ا
النذ
ن
وق ادلنلادلىامذا كرتُهااإلمذماابناحبذناالبايتادارمحهااهللادافقذل:ا(افإناقذئلاقذئلافكيفاجرحتا
منابع االصحذبةاوأبيتا لكايفاالصحذبة،اوالاهواوا طأاموجودانايفاأصحذبارتسولااهللااا
إنااهللانزهاأق اراأصحذبارتسولهاادناث ْلباقذدح،ا
كمذايوج افيمنابع همامنااحملثّي؟ايقذلاله:ا
ن
وصذناأق ارهمادناوقيعةامانقص،اوجعلهماكذلنجومايقا صا م،اوق اقذلااهللاتعذىل:اﭽﯡ ﯢ
()3

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،امثاقذل:اﭽﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ (،)4افمناأخربااهللاتعذىلاأنهاال اخيزيهايوماالقيذمة،اوق اشه الها

بذتبذدهاملةاإبراهيماحنيفذ،االاجيوزاأناجيرحابذلكذب؛األنهايااحيلاأنايقولااهللاتعذىل:اﭽﭥ ﭦ

اماَد َعم ري اافَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َنا
ب َ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ،امثايقولاالنيبا:ا( َم ْنا َك َذ َ
ادلَ دي ُ
الندذ ِار)،افيطلقاالنيبا،ا إجيذباالنذراسمناأخربااهللاتعذىلاأنهاالاخيزيهايوماالقيذمة،ابلاا طذباوقعا
دلىامنابع االصحذبة،اوأمذامناشه االانزيلاوصحباالرتسولاافذلثلباهلماةرياحالل،اوالق حا
()1أخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االصالو،ابذباالاددوج ِه َْ ِ ِ
ثا َكذ َناحا 401ا
احْي ُ
احن َواالقْبدلَة َ
َ ُ َ
()2اأبددوادم د ادب د ااحلددقابددناةذلددبابددنادطيددةااألن لاددي،ا"اتفاددرياابددنادطيددةااسماددمى:ااحملددرراالددوجيزايفاتفاددريا
الكاذباالعزيز"،احتقيقادب االاالمادب االشذيفادم ،ا(لبنذن:اداراالكاباالعلمية،ا1413هد-ا1993ما)،ا
:1ا،194ادن اقولااهللاتعذىل:اﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ.ا ا
()3اتسورواحلادمران:ا.68ا ا
()4اتسورواالاحرمي:ا.8ا ا
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فيهماض ااإلميذن،اوالانقيصاألح همانفضاالنفذ ؛األهنماخرياالنذ اقرنذريابع ارتسولااهللااحبكما
أنامناتوىلارتسولااهللااإي ادهمامذاوالهااهللابيذنها
مناالاينطقادنااهلوصاإناهواإالايوحىا،او
ن
للنذ ،البذألحرصاأالاجيرح؛األنارتسولااهللا املاي ِ
ودعاأصحذبهاالرتسذلةاوأمرهماأنايبلغاالشذه ا
ُ
َْ
الغذئب،اوإالاوهمادن هاصذدقوناجذئزواالشهذدو؛األنهالواكذناكذلكالكذنافيهاق حايفاالرتسذلة،ا
وكفىامبناد ن لهارتسولااهللااشرفاذري،اوإنامنابع االصحذبةالياوااكذلك؛األناالصحذِباإ ااأدصاإىلا
منابع هاحياملاأنايكونااسمبلغاإليهامنذفقذرياأوامبا دذرياضذالرياينقصامناا رباأوايزي افيه؛اليضلابها
العذملامناالنذ ،افمناأجلهامذفرقنذابينهماوبّياالصحذبة؛اإ ْ اصذنااهللاتعذىلاأق اراالصحذبةادنا
الب عاوالضاللا)( .)1ا
ذءابنااحلَ َك ِماالْ َفَزا ِرلاقذلا
ْ
 -2مذاق ايفهمامناحتليفاتسي نذادلياالبعضهماكمذاوردادناأ ْ
َمسَ
ِ
ااهللامنهامبَذا
الرياإ اامسعتامنارتسولااللد ِه اا َح ِيثريذاندَ َف َع ِين
كنتا َر ُج ا
مسعت ا َدلِيًّذاايقول:ا(اا ُا
ُا
ِ
اص د قْداُاهُ ،اقذل:ا
َشذءَ اأَ ْن ايدَْند َف َع ِ ا
احلَ َ
َح ٌ امن اأ ْ
َص َحذبِه ْ
ف ال َ
ااتساَ ْحلَ ْفاُاهُ ،افإ ا َ
ين ،اوإ ا اح ناثين اأ َ
ص َ َ اأبوابَ ْك ورارضيااهللادنه.ا.ا.ااحل يث)( .)2ا
َو َح د ثَِيناأبوابَ ْك ور َاو َ
هالواملاحيلفالهاالراولا
فيُقذل:اهذااي نل ادلىاخالفامذهبااحمل ن ثّي ،األ نن ااسمفهومامنه:اأن
ن
مذااقَابِله!اوق اأجذب ادنا لكاابناالوزيراالصنعذين ادارمحهااهلل اد ابأ نن ا لكاةرياصحيح،اوأجذبادنها
جبوابّي :ا
لونابذلكايفاالصحذبةاالذينارأواارتسولااهللا ا ،اوليضايعلما
أحدهما:اأ نن ااحمل ن ثّياإمنذايقو
ن
أ نناهذاامنهماجلوازاأنايكونامنااألدراب .ا
الصحذِب ،اإنمنذاقذلوا:اإنه اداألاالصحذِب ادا
واانيهما:اأ نهنماالايقولون:اإنهاالاجيوزاالوهمادلىا ن
اولاباعم االكذب؛األ نهالواا ن مهابذلكاال ن مها
هماالر
ن
ودليااملايان ن
ثقة،اوالوهماجذئزادلىاالثنقة،ا ن
اذهلايفاالروايةابذلظن نن االغذلب ،افمعاميينها
بذلفجورابذليمّي ،اوملايص ن قهاإ ااحلف ،اوإنمنذاا ن مهابذلان
ن
قولاظنهابأ نهاماقناسمذارواهاحفظاذري.اومعاامانذدهامنااليمّيايعرفاأ نهاةرياماقناوالاماايقن،افاكونا
() 1ادم ابناحيذناأِباحذمتاالباديت،ا،ا"جملدروحّيامدنااحملد ثّياوالضدعفذءاواسماوكدّي"،احتقيدقادمدوداإبدراهيمازايد ،ا
(ط،1احلب،اداراالودي،ا1396ه)،ا:1ا.34ا ا
ِ
ِ
()2اأخرجهاأبواداود،ا"الادننا"،اواللفدظالدهاك:االصدالو،ابَدذبايفااال ْتسدا ْاغ َفذ ِراح،1521اوالامدذلايفاجذمعدهاك:ا
ادْن االاددوب ِةاح،406اوقذل:اح ِيث ِ
أبواباالصالو،ابذبامذاجذءايفاال د ِ ِ
اح َا ٌدن َاالاندَ ْع ِرفُدهُاإالا
اح ِ ٌ
َ ُ َ
يث َ
ادل ٍّي َ
ص َالو َ ْ َ
َ
ِ
ِ
دريو.اوابددنامذجدده،ا"الاددنن"،اك:االصددالو،ابَددذبامددذاجددذءايفاأَ دانا
مددناهددذااالْ َو ْجد ِدهامددناح د
ُ
يثادثْ َمددذ َنابددناالْ ُمغد َ
دذراوٌاحا،1395اواحل يثاحانهاالذهيباوةريه.اانظر:اتذكروااحلفذظ.11/1ا ا
ال د
ص َال َوا َكف َ
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هذهادداأل:االيمّيامعاوجودا مةاالااذهلاددادلنةايفاقبولاح يثه .ا
والاشك اأ نن اح يثاالثنقةاق ايكونامعلوالري ابأمرايوجباالوقف ،اوهلذااتوقنفاالنيبا ايفا
ن
يناحىت اتسأل ،اوتوقنفادمرا ايفاقبولاح يثافذطمةابنتاقيض ،او لكا
قبولاح يثا لاالي
ن
مقررايفامواضعهامنااألصولا( .)1ا
ن
قيل:ا الاخيلواإناكذناالراولامناأهلاالقبولافالامعىناالتساحالفه،اوإناملايكنافالاوجها
ولادلىاحق اأنهاالاحيكما
ٍّا
لالشاغذلابذتساحالفه!اوجوابه:اإنامذهبادلي اااكذنايفاالشهوداالع
ذاإالابع احلفااسمشهودالهادلىاص قهذافيمذاشه تابه،اففعلايفااحل يثاالذلاحي نافابهادنا
رتسولااهللاامثلا لك،اوملايكافابع الةاالراول،اوالايقذل:افكيفاتركااتساحالفاأِبابكر؟األنها
إمنذاتركااتساحالفهاسمذاقرأادليهامناكاذبااهللادزاوجلامذاقذمتالهابهااحلجةادلىاص قه،امبذاص ناقها
اممنذاملايكنامسعهافأةنذها لكادناطلباميينها( .)2ا
 -3ق ايُقذل :اممنذ اي ن ل ادلى اد م اضبط االصحذبة اأهنم ايروون ااألحذديث ابذسمعىن ،اوإال الروواا
احل يثابلفظهاكمذامسعوه .ا
وهذااالكالمايفامناهىاالاقوط،ابلاتكليفامبذاالايطذ اوهوامرفوعادنااألمة،افثبوتابعضا
ُ
الروايذتايفاالانةافيهذااخاالفايفاألفذظهذاممذاي لادلىاأناالرواواق اروواااحل يثامبعنذه،االاي لا
دلىاد ماضبطاالصحذبة؛األتسبذب :اأوال:االقولاالراجحادليالاوتعليالاجوازاروايةااحل يثامبعنذها
بشرطامعرفةااأللفذظاومقذص هذ،اومعرفةامذاحتُيلهامعذنيهذ،ااانيا:امذاال ليلاا ذصادلىاأنااخاالفا
ايذتااسمّالفةااليتاالاتغريااسمعىناهواحذصلامناالصحذبةاالرواوااألدلوناللح يثامنامجيعا
هذهاالرو
ن
اوتومهذت ادلى االصحذبة االكرام .ااالثا :الو اص ر امن االصحذبة ارواياهما
طرقه؟ااكل ا لك اَتمينذت ن
وتصرفهم ايف ااحل يث ابذلوهم اوا طأ؟ اوهما
احل يث امبعنذه ،افهل ايلزم امن ا لك اد م اضبطهم ،ا ن
الفصحذء!! ا
ااقذل ااإلمذم اأبو ااسمظفر امنصور االسمعانض اد ارمحه ااهلل اد ات(489هد) :ا( اقوهلم :اإهنم اكذنواا
()1ادم ابناإبراهيمابناالوزيراالصنعذين،ا"الدروضاالبذتسمايفاالذبادناتسن ِدةاأِباال َق ِ
ذتسما،"احتقيق:ادم ادالءا
َْ ُ
ُ َ ْ
ال ينااسمصرل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1419هاد1999م)،ا77ادا.78ا ا
()2ا كددرااإلشددكذلاوجوابددهااإلمددذماالطحددذول،اانظددر:اأبددواجعفددراأمح د ابددنادم د ابددناتسددالمةاالطحددذول،ا"اشددرحا
مشكلاااثذرا"،اتح:اشعيبااألرنؤوط،ا(االنذشرامؤتسادةاالرتسدذلة)،ا:15ا،310اوهدواملّدصامدنااسمعاصدرا
منااسمّاصرامنامشكلاااثذر/2ا.379ا ا
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ينقلون ابذسمعىن ،اقلنذ :اوكيف اخيفى امعىن ااحل يث ادلى امثل اأىب اهريرو ا ا( )1اودونه ،اوق اكذنتا
الاُها
درفوهذ ،اودرفوا ادليهذ افعله ابذللاذن امينع امن اا ْاشاِابَذه ااسمعىن ،اود ا
اجذءت ا ِا
ْا
األخبذر
بلاذهنم االيت ا اَ
جيوزاأنايَغلطافهذااأمرامثلهاموجودايف االفقيها
ا
لاهمة ااسمزي اوالنقصذنادليه،اوإناقذل:ا
اهادافع ا ِا
وتقو ٌا
وموجودايفاالشهذدات،اومعا لكاملايلافتاإليه،اف دالامذا كرنذهاأنامذاقذلهاهذااالرجلا
ٌا
وةرياالفقيه،ا
ناقذل امثلا
ادلىااجلملةاالايُق نامادلىاالقيذ ،اأدذرا اممن َا
ا
بذطل.اودن ل اأنامناقذل:اإناخرباالواح
االاصرف ايف االصحذبة ،اوتطريق االنذ اللطعن ادليهم ،اوالغمز افيهم،ا
هذه ااسمقذلة االيت امرجعهذ اإىل ان
()2
وناألااهللاتعذىلاالعصمةامنامثلاهذهااسمقذلةاالوحشة)  .ا
()3
اد ِرٌم) ،اوتوهيما
 -4مذاوردا
ديب ا اتَدَزدو َج َامْي ُمونَةَ َاوُه َو ُْ
دناابنادبدذ وا ارضيااهللادنهمذ:ا(أَ دن االنِ د
َ
ِ
اد ِرٌام)(،)4ا
َتسعِي ابْ ِناالْ ُم َايد ِا
ادبدذ و ِايفاتَد ْزِو ِ
يج َامْي ُمونَاةَ،ا َوُه َو ُْ
بادارمحهااهللادالهابقوله:ا(ا َوه َماابْ ُن َ
فق اجيعلا لكاالاوهيمامناابنااسمايبامثذالريالشبهةادامعاأنهاليضاشبهةايفا اتهاداالطعنايفا
ضبط االصحذِب اابن ادبذ ارضي ااهلل ادنهمذ ،اوليض اكذلك؛ الشمول االلغة اسمثل اقول اابنا
دبذ اسمناقص اأوادزمادلىافعلاشيءاحذلاكونهاملايفعله،اوأيضاذرياحياملاد واوجوه امنا
اسمقرر اد ماتوهيماالثقة اإالاب ليلاوببيننةاظذهروا
اسمعذيناصحيحةاوقوينة،االايلزمامنهذ االوهم،او ن
مافيهابغرياحق،اممدنايريد ا
()1اتسي نذاأِباهريروا^االصحذِبااجلليلااسمكثرامناروايةااحل يثادنارتسولااهللااتُكلن
ٍّ
الطعدنافيده،اولع ندلامدناتكلندمافيدهايريد االطعدنايفاالد ين اداوالعيدذ ابدذهللاتعدذىل اداوقد ادافدعادندهاالعلمدذء،افمدنهم:ا
ال كاورادم ادجذجاخطيبايفاكاذبها(اأبواهريرواراويةااإلتسالم)،اوممذاقذلهااحلذفظاالادّذولادنده:اوالاددربوا
بردابعضااحلنفيةاروايذتاتسي نذاأِباهريروا، اوتعليلهمابأندهالديضابفقيدها؛افقد ادملدواابرأيدهايفاالغادلاثالثدذا
دريه،اووالهادمدرارضديااهللادنهمدذاالواليددذتااجلاديمة.اوقدذلاابدنادبددذ الدهاكمدذايفاماددن ا
مدناولدوغاالكلدباوةد
ن
الشدذفعي،اوقد اتسدئلاددناماددألة:ا(أفادهايدذاأبدذاهريددروا؛افقد اجذءتدكامعضدلة).افددأفىت،اووافقدهادلدىافايدذه.اوقد ا
حكىاابناالنجدذرايفا يلدهاددناالشديخاأِباإتسدحذ اأندهامسدعاالقذضدياأبدذاالطيدباالطدربلايقدول:اكندذايفاحلقدةا
جبددذمعااسمنصددور،افجددذءاشددذباخراتسددذيناحنفدديافطذلددبابذل د ليلايفاماددألةااسمص دراو،افددأوردهااسم د ر ادلددىاأِبا
هريرو،افقذلاالشذب:اإنهاةريامقبولاالرواية.اقذلاالقذضي:افمذااتسااماكالمهاحدىتاتسدقطتادليدهاحيدةادظيمدةا
مناتسقفااجلذمع،افهربامنهذافابعاهادوناةريه،افقيلاله:اتب،افقذل:اتبت.افغذبتااحليةاوملايراهلذابع اأثر.ا
الاّذاول،ا"افاحااسمغيث"،ا:4ا.102ا ا
()2االامعذين،ا"اقواطعااألدلةايفااألصول"،ا:1ا363اددا.365ا ا
()3اأخرجددهاالبّددذرل،ا"الصددحيح"،اك:اج دزاءاالصددي ،ابددذباتددزويجااحملددرم،اح،1837اوماددلم،ا"االصددحيح"،اك:ا
النكذحابذباحترميانكذحااحملرماوكراهةاخطباهاح.1410ا ا
()4اأخرجهاأبوداود،ا"الانن"،اك:ااسمنذتسك،ابذبااحملرمايازوج،احا.1488ا ا
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الاحتامل .ا
وهلذاالإلمذماابن ِحبنذنا ادارمحهااهلل اداكالمايفاأناابنادبذ ارضيااهللادنهمذ احفظاوأتقنامذا
رواهايفاهذاااحل يث،اوهوامناأفقهاالنذ ابلُغةاالكاذباوهيااللغةاالعربية،ابلاهواترمجذناالقرحنا
الكرمي،اقذلاابناحبذن:ا(فإناجذزالقذئلاأنايقول:اوهماابنادبذ اوميمونةاخذلاهايفاا رباالذلا
كرنذه،اجذزالقذئلاحخراأنايقول:اوهمايزي ابنااألصمايفاخربه؛األناابنادبذ اأحفظاوأدلماوأفقها
منامئاّيامثلايزي ابنااألصم،اومعىناخرباابنادبذ ادن لاحيثاقذل:اتزوجارتسولااهللاصلىااهللا
دليهاوتسلماميمونةاوهوادرم،ايري ابهاوهواداخلااحلرم،االاأنهاكذنادرمذ ا،اكمذايقذلاللرجلاإ اادخلا
أحرم،اوإناملايكنا
الظلمة:اأظلم،اوأَن :اإ اادخلاَن اري،اوأ ماإ اادخلا ذمة،اوإ اادخلااحلرم:ا اَ
بنفاهادرماذري،او لكاأنااسمصطفىاصلىااهللادليهاوتسلم،ادزمادلىاا روجاإىلامكةايفادمرواالقضذءا
منااألنصذراإىلامكةاليّطبذاميمونةاله،امثا
ُا
الري ا
فلمذادزمادلىا لكابعثامنااسم ينةاأبذارافعاورج ا
نا
فلمذادخلامكةاطذفاوتسعىاوحل امنادمرته،اوتزوجاميمونةا
نا
خرجاصلىااهللادليهاوتسلماوأحرم،ا
فّرجامنهذ،ا
وهواحاللابع مذافرغامنادمرته،اوأقذمامبكةاثالثذ،امثاتسألهاأهلامكةاا روجامنهذ،ا ا
ذابارفاومهذاحالالن،افحكىاابنادبذ انفضاالعق االذلاكذنامبكة،اوهوا
فلمذابلغاتسرف،ابىنا
اَ
اَ
داخلااحلرمابلفظااحلرام،اوحكىايزي ابنااألصماالقصةادلىاوجههذ،اوأخرباأبوارافعاأنهاصلىااهللا
دليهاوتسلم،اتزوجهذاومهذاحالالن،اوكذناالرتسولابينهمذ،اوكذلكاحكتاميمونةادنانفاهذاف لاكا
هذه ااألشيذء امع ازجر ااسمصطفى اصلى ااهلل ادليه اوتسلم ادن انكذح ااحملرم اوإنكذحه ادلى اصحة امذا
اقولامنازدماأناأخبذرااسمصطفىاصلىااهللادليهاوتسلماتاضذداوتاهذتراحيثادولادلىا
نا
أصلنذ،اض
()1
ألااسمنحو اوالقيذ ااسمع ُاكو )  .ا
ُا
الر
وللعلمذءايفااجلوابادناتوهيماابنادبذ ارضيااهلل ادنهمذ اد ن واأجوبة،اأوصلهذااحلذفظاابنا
اسمل نقناإىلاتاعةااحامذالتاوأجوبةا( .)2ا
وق ااتسا ركتاالاي وادذئشةاأمااسمؤمنّيارضيااهللادنهذ ادلىابعضاالصحذبة ايفاماذئل،ا
ويظهرامنهذاحصولاالوهمامنهم،اوق امجعاالعالمةاالزركشيادارمحهااهللاداهذهااالتسا راكذتايفاكاذبا
أمسذه:ا(اإلجذبةادمذااتسا ركاهادذئشة رضيااهللادنهذ ادلىاالصحذبة)،اومناهذهااالتسا راكذتامذا
هوادلااجاهذدامناالصحذبةا،افهيادلااخاالفاوجهذتاالنظر،اوليضافيهذاتوهيماأواالاقليلا
مناضبطهماوإتقذهنماسمذامسعوهامناتسي نذارتسولااهللا،اومجلةامناهذهااألحذديثامذاميكنااجلمعا
()1ابناحبذن،ا"الصحيح"،ا/9ا.444ا ا
()2اانظر:اابنااسملقن،ا"االب رااسمنريا"،ا:7ا.477ا ا
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بّيامذاراوتهاالاي وادذئشةارضيااهللادنهذاوبّيامذارواهابقيةاالصحذبة ا،اكح يثاابنادبذ ارضيااهللا
قلاامنايفهمهامناأنصذفاالعلمذء .ا
دنهمذاالاذبق،اوهذاابذباواتسع،ا ن
املطلب الثاني :أسباب متيز الصحابة  بالضبط واالتقان
هنذك اد ن و اأتسبذب اتسذمهت ايف امتينز االصحذبة االكرام ابضبط امرويذ م ،اوإتقذنامامودذ م،ا
وتبليغهذ اكمذ اهي ،ادون احتريف اوال ااناحذل ،اوق اأفذد االعالمة االضراانض اد ارمحه ااهلل اتعذىل اد ابذكرا
ايارت اللصحذبة احفظ االكاذب اوالانة اونقلهمذ ،احىت اال اياابع ا لكا
العوامل اواألتسبذب االيت نا
دليهماأح ،اوالايطعنايفاالكاذباوالانةادناهذااالطريقاأح ،اوق انقلا لكاورتنبامجلةامناهذها
األتسبذباوالعواملاال كاوراتسلطذناالعكذيلةاوال كاورادم ادي ادموداالصذحب،ايفاكاذبيهمذاالذلا
يفاضبطااحل يث)،اوق اأفذداايفاكاذبيهمذ،اجزاهمااهللاتعذىلا
أمسيذهذ:ا(أتسبذباتفو االصحذبةا ا ْ
()1
خرياري،اوتسأ صامذا كرهاالزرقذيناومذا كراهافيمذايأآ  :ا
ضبط الحديث الشريب بصسبات من جهة سيدنا رسوع
أوال :أسبات ُّ
تفوص الصحابة  فض ْ
اهلل  ،ومنها:

تخوع الرسوع  ألصحابه بإل ار مواعظه وتوجيهاته:
1ب ّ
كذناتسي نذارتسولااهللاايانبعامنهجااحلكمةايفاالاعليماواسمودظة،افكذنامناشأنهاأنايناهزا
األ اشذةل ،اليحفظوا امذ ايُلقيه ادليهم ،اوق ادق ااإلمذما
فرصة انشذط اأصحذبه ،اوفراغ اقلو م امن ن
ذب َامذا َكذ َناالنِديباايدَاَ َّ دوُهلُ ْمابِذلْ َم ْو ِدظَِة َاوالعِْل ِما َك ْياالَا
البّذرلادارمحهااهللادابذبذريايفاصحيحهافقذل:ا(بَ ُ
ذم ا،ا
ذل :ا َكذ َن االنِديب ا :ا(يدَاَ َّ دولُنَذ ابِذلْ َم ْو ِدظَِة ِايف ااألَيد ِا
ود ا ،اقَ َا
يدَْن ِف ُروا)،اوروص ابان ه ادن اابْ ِن َام ْاعُ وا
َكراهةَ اال داآم ِة ادلَيدنَذ)(،)2اقذلااحلذفظاابناحجر ادارمحهااهلل ادايفامعىنااحل يث:االْمعىناكذنايدر ِ
اديا
ََ
َ َْ
َُ
()3
د
لكاكلايومالئالامنَ دالا  .ا
األوقذتايفاتذكرينذ،اوالايفعلا
ن
تمهض النبض  عند األدار:
2ب ّ
يفةاباو ا اوتدُ َؤَداوو،ادوناتسردةاودجلة؛ اليفهم اكالمه،ا
كذنارتسولااهلل ا ايلقياأحذديثهاالشر
ٍّ
()1االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحنا"،ا:1ا202اددا،219اوانظر:اد.اتسلطذناتسن االعكذيلة،اود.ادم ا
،ادمدذن:اداراابدنااجلدوزل،ا
ديد ادمدوداالصدذحب،ا"أتسدبذباتفدو االصدحذبةاايفاض ْدبطااحلد يث"،ا(ااط 1ن
2009م)،ا25اددا.62ا ا
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،احا.68ا ا
()3اانظر:اابناحجر،ا"افاحاالبذرل:ا،ا:1ا.162ا ا
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وحيفظ اح يثه ،افعن ادذئِشةَ ارضي ااهلل ادنهذ اأَ دن االنِديب اَ كذ َن ا( ُحي ف ِ
االعذدا
َْ َ َ
د
اح يثريذ ،الَ ْو َ
اد دهُ َ
َ ُ َ
ص اذهُ)(،)1اوهلذااأنكرتاالاي وادذئشة ارضيااهللادنهذ امناياردااحل يثاويارعايفاأداءه؛األنا
َأل ْ
َح َ
ادذئِ َش اةَ ارضيااهللادنهذ اأَند َدهذا
لكايُؤدلاإىلاد ماضبطهاوحفظهاوإتقذنه،افعنادُ ْرَووُ ابْ ُن االزبدَ ِْاري،ا َد ْن َ
ِ
ادنارتس ِ
كاأَبوافُالَ وان،اجذءافَجلَ ِ
اجذنِ ِ
ولااللد ِهاايُ ْا ِم ُع ِينا
اح ْجَرِ ا
قَذلَ ْا
آ،ا ُحيَ ُ
ب ُ
ضاإ َىل َ
ت:ا(أَالَايدُ ْعجبُ َ ُ
ف َْ َُ
ََ َ َ
ِ
ول االلد ِه ا ا َملْا
اتسْب َح ِ ا
َلِ َا
ادلَْي ِاه،اإِ دن َار ُتس َ
ت َ
يت،ا َولَ ْو اأ َْد َرْكاُهُ الََرَد ْد ُ
ك،ا َوُكْن ُ
ُتسب ُاح،افَد َق َذم اقَدْب َل اأَ ْن اأَقْض َي ُ
ت اأ َ
ِ
يث ا َك َا ْرِد ُك ْام)(،)2اويفاروايةاأخرصاأوضحتااحلكمةامناد ماتسردااحل يثاسمعرفاها
يَ ُك ْن ايَ ْا ُرُد ااحلَ َ
ِ
ص اذهُ)ا( .)3ا
وحفظه،اقذلتادذئشةارضيااهللادنهذ:ا(كذناالنيبااحي
فاح يثري َ
ذالواد دهُاالْ َعذد َاأل ْ
َح َ
َ
3ب إعادته الكلمة والعبارة وتكراره لها:
ال اخيفى اأن اتكرار االكلمة اوالعبذرو اياذد ادلى احفظهذ ،اوضبطهذ ،احبيث اال ايكون امعهذا
خطأ،افق اوردايفاأحذديثاكثريواأنهايكررابعضااجلمل اأواالكلمذت؛األمهياهذ،ابلاورداأنهايكررهذا
دلىاتسبيلااالتسامراراوال وام؛اسمذايفهمامنافعلااسمضذرعا(كذن)،اف َع ْناأَنَ و
ولااللد ِهاا
ضا:ا(أَ دن َار ُتس َ
ِ و
ِ
َد َذد َهذاثَالَثريذ)( .)4ا
اتسلد َماثَالَثريذ،ا َوإِ َااتَ َكلد َمابِ َكل َمةاأ َ
ااتسلد َم َ
َكذ َناإ َ َ
 4ب بركة النبض  وبركة دعائه:
حذزابعضاالصحذبةاقووااحلفظابربكةاتسي نذارتسولااهللا اوبركةاددذئه ا،اكذبنادبذ ارضيا
ِ
اص ْ ِراهِ،ا
ادبدذ واارضيااهللادنهمذاقَ َا
ذل:ا َ
اد ِناابْ ِن َ
اهللادنهمذاسمنذاددذءاله،اف َع ْناد ْك ِرَمةَ َ
ض دم ِيناالنِديبااإِ َىل َ
ِ
ْم اةَ)(،)5اوهذااأبواهريروا اتسين ااسمكثرينامناالصحذبةاالكرامايفااحل يثا
َوقَ َا
ذل:ا(اللد ُه دم َ
ادل ْمهُااحلك َ
ذل اأبواهريروا:ا
دناتسي نذارتسولااهللا،افق احظيابربكةاحبيبيهاسمذاشكذاإليهاكثروانايذنه،اقَ َا
ن
فا
ذل:ا(ابْ ُا ْطا ِرَداءَ َاك)افَدبَ َاطْاُاهُ،اقَ َا
اح ِيثريذا َكثِ ريريااأَنْ َا اذهُ؟اقَ َا
قُد ْل ُا
ذار ُتس َ
ذل:افَدغََر َ
ولااللدِاه،اإِيناأ َْمسَ ُع ِامْن َ
ك َ
ت:ايَ َ
ِ
اشْيئريذابَد ْع َ اهُ( .)6ا
بِيَ َ يِْاه،امثُداقَ َا
يت َ
ض دم اهُ)افَ َ
ذل:ا( ُ
ض َم ْماُاهُ،افَ َمذانَا ُ

()1اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااسمنذقب،ابذب ِ
اص َف ِةاالنِديبااحا.3567ا ا
َ ُ
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااسمنذقب،ابذب ِ
اص َف ِةاالنِديباحا.3568ا ا
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يثاو ُح ْكماكاَذبَةاالْع ْلماحا.2493ا ا
()3اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:االزه اوالرقذئق،ابَذباالادثَبتايفااحل
َ
دالِي ِم َاو ِاال ْتساِْائ َذ ِاناثَالَثريذاحا.6244ا ا
()4اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااالتسائذان،ابَ ُ
ذباالا ْ
ِ
ادبدذ و ا$حا.3756ا ا
ذبا ْك ِراابْ ِن َ
()5اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاأصحذباالنيبا،ابَ ُ
()6اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،ابذب ِ
اح ْف ِظاالعِْل ِماحا.119ا ا
َ ُ
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اانيا :تفوص الصحابة  بصسبات خاصة بهم ،ومن هذه األسبات:

علو إسنادهم:
1ب ّ
فذلصحذبة ا اتلقوا ااحل يث امن االفم االشريف امبذشرو ادون اواتسطة ،اوهذا اأدلى امراتبا
األتسذني ادلىااإلطال ابذإلطبذ ،اومعلومادن اأهلااحل يثاأنادلوااالتسنذدابقلةاد داالرواو؛اتسببا
اقل اا طأ ،اوكلمذ ازاد اد د االرواو ازاد اا طأاأوا
اقل اد د االرواو د
يف اقلة االوهم اون رو اا طأ ،افكلمذ د
احاملاا طأ.اوق ا كرااإلمذماابنادقيقاالعي ادارمحهااهللاداأناالْعُلُنواأقرباإِ َىلاالص دحة،اوأنهاإ اااكثرتا
الوتسذئطاقلاا طأاوالوهما( .)1ا
دا
تا
ةاتاذهلامذاكثراا َْطَأاوالزلل،ا َوإِ ااقالن ْا
الوتسذئطاو
قعامناكلاو ِاتسطَ
َ
َ
َ
تحملهم  بواائ ومشاهد حطروها:
 2ب ااترا
ّ
منااسمعلوماأنا ا رباإ اااقاناحبذدثةاأواواقعةاأواقرنهاالاذمعابزمذناأوامكذنامعينّي ا،اكذنا
كذنااسماحملالهاأبع ادناالوهمافيهاأوانايذنه،ابلاكذنا
لكاأددىاحلفظه؛اوتسببذريالثبذتهايفاالقلب،او
ن
لكاتسببذريايفااتساحضذرادقذئقهاوتفصيالته .ا
والصحذبةاالكراماارأوااالوقذئعاواألح افابأدينهم،اومسعواااألحذديثابأمسذدهم،اوشذه واا
تطبيقااإلتسالمادملياذري،اورأوااه لانبينهماوأفعذله،اومذاص رامنها ا،ا ُكلا لكاتسذد همادلىاحفظا
الرواية،اوضبطهذ،اونقلهذانقالري ادقيقاذري،اقذلاالعالمةاالزرقذين:ا(ارتبذطاكثريامناكالمااهلل اداتسبحذنه ادا
وتنبنهااأل هذن،اواتُلفتااألنظذراإىلا
ورتسوله،ابوقذئعاوحوادفاوأتسئلة،امناشأهنذاأنااتُثريااالهامذم،ا ا
قضذءااهللاورتسولهافيهذ،اوح يثهمذادنهذ،اوإجذباهمذادليهذ،اوبذلكايام ناكناالوحيااإلهلي،اوالكالما
النبول ايف االنفو افضل امت ناكن ،اويناقش ايف ااأل هذن ادلى امرا االزمذن)( ،)2اوالوقذئع اواسمشذه اكثريوا
شهريو ،اق اأجذد االعالمة االزقذين اد ارمحه ااهلل اد ايف ابيذن اارتبذط االوقذئع ابذلضبط اواالتقذن امن احيثا
ال راتسذتاالنفايةاوةريهذافقذل:ا(والنذظرايفاالانةاجي هذايفاكثر ذاالغذمرو،ات ورادلىامثلاتلكا
اقررادلمذءاالنفضاأناارتبذطااسمعلومذتابأمورامقذرنةاهلذايفاالفكر،ا
الوقذئعاواحلوادفاواألتسئلة،اوق ان
جتعلهذ اأبقى ادلى االزمن اوأثبت ايف االنفض ،افال اابِ ع اأن ايكون امذ ا كرنذ ادادية امن ادوادي احفظا
ااسمشذه ون الالك االوقذئع اواحلوادف،ا
ِا
الصحذبة الكاذب ااهلل اوتسنة ارتسوله ا ،ادلى احّي اأهنم اهم
ااحلق ،ااسمواجهون ابكالم اتسي اا لق ،ايف اهذه ااسمنذتسبذت ااسمالئمة ،اواألتسبذبا
اسمشذفهون اخبطذب نا
ُا
()1اانظ ددر:ادمد د اب ددنادقي ددقاالعيد د ،ا"ااالقد دااحايفابي ددذنااالص ددطالح"،احتقي ددق:اد ددذمراص ددربل،ا(ط،1اتس ددوريذ:ادارا
البشذئر،ا1417ه)،ا.42ا ا
()2االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا:1ا.208ا ا
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ااشرفة القضذء ااهلل افيهذ ،ا ُاماع اطنشة اإىل اح يث ارتسوله ادنهذ ،افينزلا
ام ْا
القذئمة ،االيت اجتعل انفوتسهم ُا
ف،ا
اماشوفة،ااكمذ اينزل االغيث ادلى ااألرض اوهي اماعطشة ،اتْانهْاله ابالَ َاه وا
الكالم ادلى االقلوب اوهي نا
ازا
اكهاوحترصادليهابيقظة،اوتعازاابه،اوتعا ادناحقيقةاوتنافعابه،اوتنفعابلا نا
ف،اوُامت ِا
هابش اغَ وا
وتأخ ُاذ َا
بهاوتربو،اوتنبتامناكلازوجا يج)( .)1ا
 3ب ااترا بعض األحاديث بصمور خاراة حطروها:
وقعتاللرتسولاااأموراخذرقةايفاحوادفاكثريو ا؛اكذنتادليالريادلىانبوتهاوص ارتسذلاه،اوالا
شكاأناهذهاا وار انقشتايفا ْهنامنارحهذاأوادذيشهذانقشذريايصعبا هذبه،اومينعاضيذده ،ومنا
أمثلةا لكامذارواه أبواهريدرو اقذل:ا(ا ُكندذامعاالنِديبااِيفام ِا واري،اقَ َا ِ
ذل:ا
تاأ َْزَو ُاداالْ َق ْوِام،اقَ َا
ذل:افَدنَف َ ْ
َ
ََ
ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه دم ابِنَ ْح ِر ابدَ ْع ِ
ت َامذابَق َي ام ْن اأ َْزَواد االْ َق ْوام،ا
ول ا
امحَذئِل ِه ْام،اقَ َا
ذار ُتس َ
ذل:افَد َق َ
ااهلل،الَ ْو َ
ض َ
امجَ ْع َ
َح دىت َ
ذل ادُ َم ُار:ايَ َ
اجم ِ
ذه ٌا:ا َو ُوا
ذل:افَ َجذءَا ُواالْبُدرابِبُدراهِ،ا َو ُواالا ْدم ِرابِاَ ْم ِراهِ،اقَ َا
ذل:افَد َف َع َال،اقَ َا
ادلَْيد َهذ،اقَ َا
ذل:ا َوقَ َ
ذل َُ
تااهللَ َ
فَ َ َد ْو َ
ذل:افَ َ َدذا
ذءَ،اقَ َا
ادلَْي ِه االْ َم ا
ذل:ا َكذنُو َا
صنَدعُو َن ابِذلند َدوص؟اقَ َا
الند َدواوِ ابِنَد َو ااهُ،اقُد ْل ُا
ااميُصونَهُ َاويَ ْشَربُو َن َ
ت:ا َوَمذا َكذنُواايَ ْ
ذل ِ
ولا
ك:ا(أَ ْش َه ُ اأَ ْن َاال اإِلَ َه اإِدال ا
ادْن َ ا َلِ َا
اح دىت َام َبَاالْ َق ْوُم اأ َْزِوَدتَد ُه ْام،اقَ َا
ااهللُ،ا َوأَين َار ُتس ُ
ذل:افَد َق َ
َدلَْيد َهذاقَ َ
ذل َ
اهللِ،اَالايد ْل َقىااهللا ِِمذادب ٌ ا َةيدراش ٍّ ِ
ااجلَنداةَ)( .)2ا
اد َخ َل ْ
َ َ َْ ْ َ َ
ذك اافي ِه َمذ،اإِدال َ
ا َ
4ب سيال أذهانهم  ،وصفار ف رتهم:
ةايُضربا ذااسمثلايفاالذكذء،اواألسمعيةاوقُادانووااحلذفظة،اوصفذءاالطبعا
إناالصحذبةا اكذنواااأُنام ا
وح ناواا ذطر،اويفاالاذريخاالعرِباشواه ادلىا لك،احىتالق اكذناالرجلامنهمارمبذا
وتسيالناالذهن،ا ِا
لامرو،امهمذاكثراوطذل،اورمبذاكذنامنالغةاةريالغاه،اولاذناتسوصالاذنه،اوكذنا
حيفظامذايامعها األَناو ان
لر وتسهم ادواوين اشعرهم اوأن اص ورهم اكذنت اتسجل اأناذ م ،اوأن اقلو م اكذنت اكاذب اوقذئعهما
وأيذمهم ا،اكلا لكااكذنتاخصذئصاكذمنةافيهم،اويفاتسذئرااألمةاالعربيةامناقبلااإلتسالم،امثاجذءا
إلتسالمافأرَاهفافيهماهذهاال ُاقوصاواسمواهب،اوزادهمامناتلكااسمزايذاوا صذئص،امبذاأفذداطبعهمامنا
ا
اْ
يثاوهوا
ا
امسو،اخصوصاذري اإ اكذنوااياامعوناألص ااحل
صقلاونفوتسهمامنا اطُهر،اودقوهلم امن ُا
كاذبااهلل،او ريااهل صاوهواه لاتسي نذادم اا( .)3ا
()1االزرقذين،ا"منذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا:1ا.210ا ا
اش ٍّ ِ ِ
ذإلميَ ِ
ام ْنالَ ِقيااهللَابِ ِْ
ادلَدىا
اد َخ َدل ْ
ذن َاوُهوا َةْيدُر َ
ذكافيه َ
ااجلَنددةَ َاو ُحدرَام َ
()2اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:ااإلميذن،ابَ ُ
ذب َ
الندذ ِراحا.44ا ا
()3اانظر:االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا.204/1ا ا
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 5ب ت واهم وورعهم :
وقوواإميذهنم،اوص ايقينهم،اوش ن واحبنهماهللاتعذىلا
دُرفادناالصحذبةااوردهماوتقواهم،ا ن
ورتسولها،او َة ْري مادلىاال ين،احىتاأثىنااهللاتعذىلادليهماقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﭼ( .)1ا
دِ
ِ دِ
ينايدَلُوندَ ُه ْام)( .)2ا
ينايدَلُوندَ ُه ْمامثُداالذ َ
وق ازكذاالنيبااأصحذبهافقذلا:ا( َخْيد ُراأُدم ِيتاقَد ْرينامثُداالذ َ
وق ا كر ااإلمذم االخ يب االبغ ادل اد ارمحه ااهلل اد ااايذت اواألحذديث االيت اتبّي اد الةا
الصحذبة،اوأنااهللاتعذىلان نقىاقلو ماوقوالبهم،افهمامناأتقىااأل نُمةادلىااإلطال امثاقذل:ا(ومجيعا
لكايقاضياطهذرواالصحذبة،اوالقطعادلىاتع يلهماونزاهاهم،افالاحياذجاأح امنهمامعاتع يلااهللا
تعذىلاهلم،ااسم اطنلعادلىابواطنهماإىلاتع يلاأح امناا لقاله،افهو ادلىاهذهاالصفةاإناال اانايثبتا
دلىاأح اارتكذبامذاالاحياملاإالاقص ااسمعصيةاوا روجامنابذباالاأويل،افيحكماباقوطاالع الة،ا
واد برأهم اهلل من ذلك ،ورفعااق ارهمادنه،ادلىاأنهالواملايردامنااهللادزاوجلاورتسولهافيهما
ااسمهجا
شيء ا اممنذ ا كرنذه؛ األوجبت ااحلذل االيت اكذنوا ادليهذ امن ااهلجرو ،اواجلهذد اوالنصرو ،اوبذل ا
ُ
واألموال،اوقالااابذءاواألوالد،اواسمنذصحة ايفاال ين،اوقوو ااإلميذناواليقّي،االقطعادلىاد الاهم،ا
واالداقذدالنزاهاهم،ااوأهنماأفضلامنامجيعااسمع دالّياواسمزناكّياالذيناجييؤنامنابع هم،اأب اااب ين،ا
هذاامذهباكذفةاالعلمذء،اومنايعا ابقولهامناالفقهذء)(.)3
تحملوه من الحديث اوال وعمال:
 6ب توظيب ما ّ
مثرواالعلماالعمل،اوالاخريايفادلمابالادمل،اوالصحذبةاالكراما امناأش االنذ اتطبيقذريا
لل يناولانةانبيهمااألمّيا،افالايامعوناحيةاإالادملواامبضموهنذ،اواتساقرتايفاتسوي اءاقلو م،ا
والايامعوناح يثذرياإالابذدرواالامجاهاإىلادملاوتطبيقاواماثذل،اقذلاالعالمةاالزرقذين:ا(مذامناشكا
أناالعملابذلعلمايقررهايفاالنفضاأبلغاتقرير،اوينقشهايفاصحيفةاالفكراأثبتانقش،ادلىاحنوامذاهوا
()1اتسورواالفاح:ا.29ا ا
()2اتق ن ماَترجيه.ا ا
()3اا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالروايةا"،ا48اددا.49ا ا
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معروفايفافناالابيةاودلماالنفض،امناأناالاطبيقاي اؤي ااسمعذرفاواألمثلةاتقي االقواد ،اوالاتطبيقا
أبلغامناالعمل،اوالامثذلاأمثلامنااالتبذع،اخصوصذااسمعذرفاال ينية؛افإهنذاتزكوابانفيذهذ،اوتزي ا

بذتبذدهذاقذلاتعذىل:اﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(،)1األ:اه ايةاونوراري،ا
وبّياالرش اوالغي)( .)2ا
تفرقونابهابّيااحلقاوالبذطل،ا
اُ
و
ِ
املاجيذوزه نن احىتايعرفا
راحيذت
ماد ْش
اودناابناماعود  اقذل:ا(ااكذ َن االرجلامندذاإ ااتعلد َ
ُ
العمل ا دان)(،)3ا اودناأِبادب االرمحن االالمي،اقذل:اح ثنذاالذيناكذنواايُق ِرئوننذ ادايعينا
ُ
معذنيه دان،او َ
ااد ْشراحيذتاملا
بذلكاأصحذبارتسولااهللااد:اأهنماكذنواايااق ِرئونامناالنيبا،افكذنوااإ ااتعلدمو َ
العملامجيعذ( .)4ا
خيلفوهذاحىتايعملواامبذافيهذامناالعمل،افاعلدمنذاالقرحناو
ري
 7ب تثبتهم  فض رواية الحديث:
منهجاالصحذبةاايفاالاثبتاواحملذفظةادلىاح يثاتسي نذارتسولااهللااأشهرامنانذرادلىا
اضحايفاتفوقهمايفاضبطا
دلم،افكذناتوظيفهماسمذامسعوهامنارتسولااهللاادلىانفوتسهمالهااألثراالو
ن
احل يثاالنبولاالشريف .ا
اهمايفاقبولامذايامعونامنابعضهما
ا
وق امتثنلا لكايفاش ن وااحايذطهمادن االرواية،اويفاتثبن
كاثبنتاأبوبكراالص يقاودمراالفذرو ارضيااهللادنهمذ ايفامريافااجل ن و(،)5اوحتليفادليا اسمنا
اأدصاإىلاحراتسةا
ح ن ثهاحب يثاكمذاتق ن ما كره،ا
فكلاهذاامظهر امنامظذهرااحلذراواالحايذط،اق ن
ٌ

()1اتسورو:ااألنفذل:ا.29ا ا
()2االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا/1ا215اددا.216ا ا
() 3اأخرجهاابناجريراالطربل،ا"جذمعاالبيذناددناتأويدلاحلاالقدرحن"،ا(ابدريوت:اداراالفكدر،ا1405ه)،ا،80/1ا
وقددذلادقددقاالكاددذباالشدديخاأمحد اشداذكراتعليق دذريادلددىااحلد يث:اهددذااإتسددنذداصددحيح.اوهددواموقددوفادلددىاابددنا
ماعود،اولكنهامرفوعامعىن؛األناابناماعوداإمنذاتعلماالقرحنامنارتسولااهللا.افهواحيكيامذاكذنايفا لكا
العه االنبولااسمنري.ا ا
()4اأخرجهاالطربل،ا"جذمعاالبيذنايفاتأويلاالقرحن"،ا،80/1ا،اقذلادققه:اهذااإتسدنذداصدحيحاماصدل.اأبدوادبد ا
الدرمحن:اهددواالاددلمي،اوامسددهادبد ااهللابددناحبيددب،اوهددوامدناكبددذراالاددذبعّي.اوقد اص ندرحابأنددهاح ثددهاالددذيناكددذنواا
يقرئوندده،اوأهنددماكددذنواايادداقرئونامددناالندديبا،افهددماالصددحذبة.اوإ ددذماالصددحذِباالايضددر،ابددلايكددوناح يثددها
ُمان ري ااماصال.ا ا
ذبامري ِ
()5اأخرجهاابنامذجه،ا"الانن"،اك:االفرائض،اب ِ
ااجلَ دوِاحا.2724ا ا
اف ْ
َ
َ
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الانةااسمشرفة،اقذلادم ابناتسريينادارمحهااهللاد:ا(االاثباتانصفاالعلم)(.)1ا
ُ

()1اأخرجهاا طيبا"،االكفذية"،ا.166ا
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اخلامتة :وفيها أهم النتائج
احلم اهلل ادلى اتوفيقه اإلمتذم اهذا االبحث ااسمّاصر ايف اهذا ااسموضوع ااسمهم ،اواسماعلنق اجبنذبا
تسذدتنذااألصحذب،اأصحذباتسي نذادم اخريااألحبذبا،اوفيمذايأآاأهماالناذئج :ا
-1ا جاللةاق ْ رااحلذفظاأمريااسمؤمنّيايفااحل يثاابناحجراالعاقالين ادارمحهااهلل ادايفاجعلهاأولا
مرتبةامنامراتباالاع يلاتسذدتنذاالصحذبةاالكراما،اوهواا برياباامجهماوتسريهماوق اكابا
دنهماكاذبهااسمبذرك:ا(اإلصابة فض تمييض الصحابة)،اوق اأصذب،اونطقابفصلاا طذب،ايفا
جعلهااسمرتبةااألوىلاهلم،اوهماهم!ا! ا
-2ا ال فذعادناد الةاالصحذبةااوشرفهم،اوحفظهماوإتقذهنم،اللانةااسمشرفة،اهواديناوفرض،ا
جيبااالنرباءاسمناقصيهماأواألد ائهم،اوبيذنازيفهماكلا لكابإنصذف .ا
-3ا الطعنايفاد الةااألصحذباأواالاقليلامناشأناحفظهماوإتقذهنماللمرويذتاطعنايفاالانةا
وفاحابذبالكلانذدقاوإمعة .ا
الشريفة،ا
ن
-4ا مذا هباإليهااألمرياالصنعذين ادارمحهااهلل اداوتبعهابعضااسمعذصرينابأناد الةاالصحذبةا االا
ياالزم امنهذ اضبطهم ،اهو اإشكذل امردود؛ اواإلشكذل ادن اأهل االاحقيق اال ايرد ااسمنقول،ا
الاهمادوناالاعرضالضبطهم،اهوالعلمهماأناد الاهما
واقاصذرابعضاالعلمذءادلىا كراد
ن
تغينادناضبطهم،افمثْلهماالايائلادناضبطهماوإتقذهنماللمرويذت،اوالبحثايربهنالذلك .ا
-5ا الايفهمامناإطال اضبطاالصحذبةا اللمرويذتاأهنمامعصومون؛افذلعصمةالبنبيذءافقط،ا
واحلفظاسمنادوهنم .ا
دلىاقوواحوافظهماوصفذءاأ هذهنم،اوهيأهماحلفظاالانةاالنبويةا
-6ا جبَ َلااهللاتعذىلاالصحذبةاا
ن
وتبليغهذ .ا
-7ا توفرتاللصحذبةا اأتسبذباكثريواتسذمهتايفاضبطهماللمرويذت،املاتاوفرالغريهم،افكذنواا
مناأش االنذ اضبطاذري،اومناأتقنهماحفظاذري،اومناهذهااألتسبذباأتسبذباروحيةاإميذنيةاك دذءا
الرتسولا .ا
اص ورا
اوقر ُ
-8ا الاهو اوالنايذن اوا طأامن اطبيعة االبشر ،اولكن اقوو ااإلميذن ابذهلل اتعذىل االذل َ
الصحذبةااجعلهماالايرووناإالامذاحفظوهاوأتقنوه،اوتثباواامنه؛األناالانةااسمبذركةاوحيامنا
اهللاتعذىل،او لكادليلاحلفظااهللاتعذىلال ينهاوتسنةاحبيبها .ا
-9ا الصحذبةا اد ولاأثبذتاالايُائلادناد الاهماوضبطهمابلاةريهمايُائلادنه،افذلغمزا
همايفاااخرواإالامنزلةاوق رارياوأجراري .ا
نيذاإالارفعة،اواالايزي
ن
فيهماالايزي همايفاال ُ ن
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التوصيات:
ُوصياالبذحثّياالاوتسعايفاالكاذبةايفاموضوعاضبطاالصحذبةا امعاال راتسةاالاطبيقيةااليتا
-1ا أ
ن
ت ل ادلى امتذم اضبطهم ،اومنذ ج امن اإتقذهنم اللمرويذت؛ اللرد ادلى امن اياطذول ادلى امنا
اخاذرهمااهللاتعذىلاحلفظادينهاوتسنةارتسولها؛اإ ْ االصحذبةا اهماتسلالةاالرجذلاالذينا
وصلاإلينذاال ينامناطريقهم،اومناروايذ م .ا
-2ا أُوصياالبذحثّياإىلاالاأينايفاالكاذبةايفامثلاهذهااسماذئلاالشذئكةاواسمهمة،اوالبحثافيهذا
باجرداوإنصذف،اوالرجوعاللروايذتاالصحيحة،اوال ُفهوماالاليمةالالفاهذهااألمة؛الئالايقعا
ن
ايفاأدراضاالصحذبةا .ا
أح
َ
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املصادر واملراجع
حب ددذدل،ادمد د امش ددضااحل ددقاالعظ دديم،ا"اد ددونااسمعب ددوداش ددرحاتس ددنناأِباداودا"،ا(ب ددريوت:اداراالكا ددبا
العلمية،ادذما1995م) .ا
ابددنااسملقددن،ادمددرابددنادلددي،ا"االب د رااسمن ددريايفاَت دريجااألحذديددثاواألثددذراالواقعددةايفاالش ددرحاالكب ددري"،ا
حتقيددق:امصددطفىاأبددواالغدديطادب د ااحلددياوحخددرون،ا(ط،2االاددعودية:ادارااهلجددرو،ا1425هد د ادا
2004م) .ا
ابددناالقدديم،ادم د ابددناأِبابكددراأيددوباالزردددي،ا"اإدددالمااسمددوقعّيادددنارباالعددذسمّي"،احتقيددق:اطددهادب د ا
الر وفاتسع ،ا(بريوت:ادارااجليل،ا1973م) .ا
ابددنااسملقددن،اتس دراجاال د يناأبددواحفددصادمددرابددنادلددي،ا"اتددذكروااحملاددذجاإىلاأحذديددثااسمنهددذج"،احتقيددق:ا
مح لادب ااجملي االالفي،ا(اسمكابااإلتسالمي،ا1994م) .ا
ابددنااسملقددن،اتسدراجاالد يناأبددواحفددصادمددرابددنادلددي،ا"اسمقنددعايفادلددومااحلد يث"،احتقيددق:ادبد ااهللابددنا
يوتسفااجل يع،ا(ط،1االاعودية:ادارافوازاللنشر،ا1413هد) .ا
ابناالوزير،ادمد ابدناإبدراهيم،االصدنعذين،ا"االعواصدماوالقواصدمايفاالدذباددناتسدنةاأِباالقذتسدماا"،ا
حتقيق:اشعيبااألرنؤوط،ا(ط،3امؤتساةاالرتسذلة،ا1415اهدا-ا1994ام) .ا
ابناالوزير،ادم ابناإبراهيم،االصنعذين،ا"الدروضاالبذتسمايفاالذبادناتسن ِدةاأِباال َق ِ
ذتسدما،"احتقيدق:ا
َْ ُ
ُ َ ْ
دم ادالءاال ينااسمصرل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1419هاد1999م) .ا
اب ددناحب ددذن،ادمد د اأِباح ددذمتاالبا دديت،ا"اص ددحيحااب ددناحب ددذناباتي ددبااب ددنابلب ددذن،ا"احتقي ددق:اش ددعيبا
األرنؤوط،ا(ط،2ابريوت:امؤتساةاالرتسذلة،ا1414ه–ا1993م) .ا
ابددناحجددر،اأمحد ابددنادلددياالعاددقالين،ا" ددذيباالاهددذيب"،ا(ط،2ابددريوت:اداراالفكددر،ا1404ه–ا
1984م) .ا
ابددناحجددر،اأمحد ابددنادلددياالعاددقالين،ا"اإلصددذبةايفامتييددزاالصددحذبة"،احتقيددق:ادلدديادم د االبجددذول،ا
(بريوت:ادارااجليل،ا1412هادا1992م) .ا
ابناحجر،اأمح ابنادلياالعاقالين،ا"افاحاالبذرلاشرحاصدحيحاالبّدذرل"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد ا
البذقي،ا(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1379ه) .ا
ابناحجر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"االالّديصااحلبدريايفاأحذديدثاالرافعدياالكبدريا"،احتقيدق:ادبد ا
اهللاهذشمااليمذينااسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ا1384د1964م) .ا
ابناحجدر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"األمدذلااسمطلقدة"،احتقيدق:امحد لادبد ااجمليد االادلفي،ا(ط،1ا
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بريوت:ااسمكابااإلتسالميا1416ها–ا1995م) .ا
ابناحجر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"نزهدةاالنظدرايفاتوضديحاخنبدةاالفكدرايفامصدطلحاأهدلااألثدرا"،ا
حتقيق:انوراال ينادا،ا(ط،2ادمشق:اداراا ري،ا1414د1993ما) .ا
ابدناحنبدل،اأبددوادبد ااهللاأمحد ابدنادمد االشديبذين،ا"اماددن ااإلمدذماأمحد ابدناحنبددلا"،احتقيدق:اشددعيبا
األرنؤوطاوحخرون،ا(اط،1ادارامؤتساةاالرتسذلة،ا1421اهدا-ا2001ام) .ا
ابددناحيددذن،ادم د اأِباحددذمتاالبادديت،ا،ا"جملددروحّيامددنااحمل د ثّياوالض دعفذءاواسماوكددّي"،احتقيددقادمددودا
إبراهيمازاي ،ا(ط،1احلب،اداراالودي،ا1396ه) .ا
ابناخزمية،ادم ابناإتسحذ االالمياالنياذبورل،ا"اصحيحاابدناخزميدة"،احتقيدق:اد.ادمد امصدطفىا
األدظمي،ا(بريوت:،ااسمكابااإلتسالمي،ا1390ا–ا1970م) .ا
ابددنادقيددق،ادم د االعي د ،ا"ااالق دااحايفابيددذنااالصددطالح"،احتقيددق:ادددذمراصددربل،ا(ط،1اتسددوريذ:ادارا
البشذئر،ا1417ه) .ا
ابددناشددذهّي،اأبددواحفددصادمددرابددناأمحد ،ا"شددرحامددذاهباأهددلاالاددنةاومعرفددةاشدرائعاالد يناوالاماددكا
بذلانن"،احتقيق:ادذدلابنادم ،ا(امؤتساةاقرطبةاللنشراوالاوزيع،ا1415هد) .ا
ابددنادب د االددرب،ايوتسددفابددنادب د ااهللاالنمددرل،ا"الامهي د اسمددذايفااسموطددأامددنااسمعددذيناواألتسددذني "،احتقيددق:ا
مصدطفىابدناأمحد االعلدولاودمد ادبد االكبدرياالبكددرل،ا(اسمغدرب:اوزاروادمددومااألوقدذفاوالشددؤونا
اإلتسالمية،ا1387ه) .ا
ابددنادب د االددرب،ايوتسددفابددنادب د ااهللاالنمددرل،ا"ااالتسدداذكذر"،احتقيددق:اتسددذملادم د ادطددذاودم د ادلدديا
معوض،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1421ه-ا2000م) .ا
ابناداذكر،اأبواالقذتسمادليابنااحلان،ا"اتذريخام ينةادمشقاو كرافضدلهذاوتادميةامدناحلهدذامدنا
األمذثل"،احتقيق:ادباال يناأِباتسعي ادمراالعمرل،ا(دمشق:اداراالفكر) .ا
ابدنادطيددة،اأبددوادمد ادبد ااحلددقابددناةذلددبااألن لاددي،ا"اتفاددرياابددنادطيددةااسماددمى:ااحملدرراالددوجيزايفا
تفاددرياالكاددذباالعزيددز"،احتقيددقادب د االاددالمادب د االشددذيفادم د ،ا(لبنددذن:اداراالكاددباالعلميددة،ا
1413هد-ا1993ما) ا
ابنامنظور،ادم ااسمصرل،ا"لاذناالعربا"،ا(اط،1ابريوت:اداراصذدرا) ا
أبددواداود،اتسددليمذنابددنااألشددعثاالاجادداذين،ا"تسددنناأِباداود"،احت د:ادم د ادددياالد ينادبد ااحلمي د ،ا
(دمشق:اداراالفكر) .ا
أبددوانعدديم،اأمح د ابددنادب د ااهللااألصددبهذين،ا"ااإلمذمددةاوالددردادلددىاالرافضددة"،احتقيددق:اد.ادلددياالفقيهددي،ا
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(اسم ينةااسمنورو:امكابةاالعلوماواحلكم،ا1415هدا-ا1994م) .ا
أبددوانعدديم،اأمح د ابددنادب د ااهللااألصددبهذين،ا"حليددةااألوليددذءاوطبقددذتااألصددفيذء"،ا(ط،4ابددريوت:ادارا
الكاذباالعرِب،ا1405ه) .ا
أبددوايعلددى،اأمحد ابددنادلدديااسموصددلي،ا"اماددن اأِبايعلددىا"،احتقيددق:احاددّياتسددليماأتسد ،ا(دمشددق:ادارا
اسمأموناللااف،ا1404ه–ا1984م) .ا
البّذرل،ادم ابناإمسذديل،ا"الاذريخاالكبري"،احتقيق:اهذشماالن ول،ا(دمشق:اداراالفكر) .ا
البّذرل،ادم ابناإمسذديل،ا"صحيحاالبّذرلااجلذمعااسمان االصحيحااسمّاصدرامدناأمدورارتسدولااهللا
صدلىااهللادليددهاوتسدلماوتسددننهاوأيذمدها"،اتددرقيم:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا(ط،1اداراطددو االنجددذو،ا
1422هد) .ا
البدزار،اأمحد ابددنادمددروابددنادبد اا ددذلق،ا"ماددن االبدزار"،احتقيددق:ادفددوظاالددرمحنازيددن،ا(ط،1ابددريوت:ا
مؤتساةادلوماالقرحن،ا1409ه) .ا
البغ ادل،اأبوابكراأمح ابنادلياا طيب،ا"اتذريخابغد اد،ا"احتقيدق:ابشدذراددوادامعدروف،ا(بدريوت:ا
داراالغربااإلتسالمي) .ا
البيهقددي،اأمحد ابددنااحلاددّيابددنادلدديابددناموتسددى،ا"الاددنناالكددربص"،احتقيددق:ادمد ادبد االقددذدرادطددذ،ا
(مكةااسمكرمة:امكابةاداراالبذز،ا1414هدا1994م) .ا
البيهقددي،اأمحد ابددنااحلاددّيابددنادلدديابددناموتسددى،ا"شددعبااإلميددذن"،احتقيددق:اال د كاورادب د االعلدديادب د ا
احلمي احذم ،ا(ط،1اداراالرش ،ا1423اهدا-ا2003ام) .ا
الام ددذل،اأب ددواديا ددى،ا"ادل ددلاالام ددذلاالص ددغريام ددعاش ددرحااب ددنارج ددبااحلنبل دديااسما د ندمىاش ددرحادل ددلا
الام د د د ددذلا"احتقي د د د ددق:اخذلد د د د د ادبد د د د د االفا د د د ددذحاش د د د ددبل،ا(ط،1اب د د د ددريوت:اداراالكا د د د ددباالعلمي د د د ددة،ا
1423د .)2002ا
الامذل،اأبوادياىادم ابدناديادى،ا"تسدنناالامدذل"،احتقيدق:اأمحد ادمد اشدذكراوحخدرون،ا(ط،2ا
مصر:اشركةامكابةاومطبعةامصطفىاالبذِبااحلليب،ا1395اهدا-ا1975ام) .ا
الاهذنول،اظفدراأمحد ،اقوادد ايفادلدومااحلد يثا"،احتقيدق:ادبد االفادذحاأبدواةد و،ا(ط،5اداراالادالم،ا
1412د2000م) .ا
اجلويين،ادب ااسملكابنادبد ااهلل،ا"االربهدذنايفاأصدولاالفقده"،احتقيدق:اد.ادبد االعظديمادمدوداالد يب،ا
(مصر:االنذشراالوفذء،ا1418ه) .ا
احلذكم،اأبوادب ااهللادمد ابدنادبد ااهللاالنيادذبورل،ا"اسمادا ركادلدىاالصدحيحّي"،احتقيدق:امصدطفىا
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دب االقذدرادطذ،ا(داراالكاباالعلمية) .ا
ا طددذِب،امحد ابددنادمد ابددناإبدراهيم،ا"اإصددالحاةلددطااحملد ثّيا"،احتقيددق:اد.ادمد ادلدديادبد االكددرميا
الرديين،ا(دمشق:ادارااسمأموناللااف،ا1407ه) .ا
ا طيب،اأمح ابنادليابناثذبت،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"،احتدقيق:اأبدوادبد ااهللاالادورقي،اوإبدراهيما
مح لااسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ااسمكابةاالعلمية) .ا
ال ارقطين،ادليابدنادمدراأبدوااحلادناالبغد ادل،ا"تسدنناالد ارقطين"،احت د:ادبد ااهللاهذشدماميدذينااسمد ين،ا
(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1386هد1966م) .ا
الذهيب،اأبوادب ااهللادم ،ا"االرواواالثقذتااسماكلمافيهمامبدذاالايوجدباردهدم"،احتقيدق:ادمد اإبدراهيما
اسموصلي،ا(بريوت:اداراالبشذئرااإلتسالمية،ا1412هدا-ا1992م) .ا
ال ددذهيب،ادم د د اب ددناأمح د د اب ددنادثم ددذن،ا"تس ددرياأد ددالماالن ددبالء"،ا(ط،11اب ددريوت:امؤتسا ددةاالرتس ددذلة،ا
2001م) .ا
الددذهيب،ادمد ابددناأمحد ابددنادثمددذن،ا"تددذكروااحلفددذظ"،ا(اهلند :اوزاروامعددذرفااحلكومددةاالعذليددةااهلن يددة،ا
وداراإحيذءاالاافاالعرِب) .ا
ال ددذهيب،ادم د د ابد ددناأمح د د ابد ددنادثمد ددذن،ا"امي د دزانااالدا د د الايفانق د د االرجد ددذلا"،احتقيد ددق:ادلد دديادم د د ا
البجذول،ا(بريوت:ادارااسمعرفة) .ا
الرازل،ادبد االدرمحنابدناأِباحدذمتادمد ابدناإدريدضاالاميمدي،ا"اجلدرحاوالاعد يلا"،ا(ط،1ابدريوت:ادارا
إحيذءاالاافاالعرِب،ا1952م) .ا
الزرق د ددذين،ادمد د د ادبد د د االعظ د دديم،ا"امنذه د ددلاالعرف د ددذنايفادل د ددوماالق د ددرحنا"،ا(تس د ددوريذ:اداراالفك د ددر،اد د ددذما
1416هد-ا1996م) .ا
الزيلعددي،ادب د ااهللاب ددنايوتس ددفااحلنف ددي،ا"انص ددباالرايددةايفاَت دريجاأحذدي ددثااهل اي ددةا"،احتقي ددق:ادم د ا
يوتسفاالبنورل،ا(مصر:ادارااحل يث،ادذم1357اه) .ا
الاددّذول،امشددضاالد ينادمد ادبد االددرمحن،ا"افدداحااسمغيددثاشددرحاألفيددةااحلد يثا"،ا(ط،1البنددذن:ادارا
الكاباالعلمية،ا1403ه) .ا
الادّذول،اأبدواا ددريادمد ابدنادبد االدرمحن،ا"ااسمقذصد ااحلاددنةايفابيدذناكثدريامددنااألحذديدثااسمشدداهروا
دلىااأللانةا"،احتقيق:ادم ادثمذناا شت،ا(بريوت:اداراالكاذباالعرِب) .ا
الاددمعذين،اأبددوااسمظفددرامنصددورابددنادم د ،ا"قواطددعااألدلددةايفااألصددول"،احتقيددق:ادم د احاددنادم د ،ا
(بريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1418هدادا1997م) .ا
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الادديوطي،اجدداللاال د ينادب د االددرمحن،ا"ات د ريباال دراولايفاشددرحاتقريددباالن دواولا"،ا(ط،1ابددريوت:ا
مؤتساةاالكاباالثقذفية،ا1424هاد2003م) .ا
الا دديوطي،ادبد د اال ددرمحناب ددناأِبابك ددر،ا"احت ددذيراا د دواصام ددناأكذ ي ددباالقص ددذصا"،احتقي ددق:ادمد د ا
الصبذغ،ا(النذشرااسمكابااإلتسالمي،ا1394اهدا-ا1974م) .ا
الشددذطيب،اإب دراهيماب ددناموتس ددى،ا"ااسموافق ددذتايفاأص ددولاالفق دده"،احتقي ددق:ادب د ااهللادراز،ا(ب ددريوت:ادارا
اسمعرفة) .ا
الش د ددوكذين،ادمد د د اب د ددنادل د ددي،ا"الد د د رارلااسمض د دديةاش د ددرحاالد د د رراالبهي د ددة"،ا(ط،1اال د دديمن:ادارااجلي د ددل،ا
1407هد1987م) .ا
الشوكذين،ادم ابنادلي،ا"اإرشذداالفحدولاإىلاحتقيدقااحلدقامدنادلدمااألصدولا"،ا(ط،1ابدريوت:ادارا
الكاباالعلمية،ابريوت،اط،1ا1414د1994م) .ا
الصددنعذين،ادمد ابددناإمسذديددل،ا"اتوضدديحااألفكددذراسمعددذيناتنقدديحااألنظددذر"،احت د:ادمد ادددياالد ينادبد ا
احلمي ،ا(بريوت:اداراالفكر) .ا
الصنعذين،ادب االدرزا ابدنامهدذم،ا"ااألمدذلايفاحثدذراالصدحذبة"،احتقيدق:اجمد لاالادي اإبدراهيم،ا(النذشدرا
مكابةاالقرحن) .ا
الطدرباين،اأبددواالقذتسدماتسددليمذنابدناأمحد ،ا"ااسمعجدمااألوتسددط"،احتقيدق:اطددذر ابدنادددوضااهللابدنادمد ا
وحخر،ا(القذهرو:ادارااحلرمّي،ا1415ه) .ا
الطرباين،اأبدواالقذتسدماتسدليمذنابدناأمحد ،ا"ااسمعجدماالكبدري"،احتقيدق:امحد لابدنادبد ااجمليد ،ا(اسموصدل:ا
مكابةاالزهراء،ا1404ا–ا1983م) .ا
الطربل،ادم ابناجرير،ا"جذمعاالبيذنادناتأويلاحلاالقرحن"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1405ه) .ا
الطحددذول،اأبددواجعفددراأمحد ابددنادمد ابددناتسددالمة،ا"اشددرحامشددكلاااثددذرا"،اتددح:اشددعيبااألرنددؤوط،ا
(النذشرامؤتساةاالرتسذلة) .ا
الطيدديب،اشددرفاالد ينااحلاددّي،ا"شددرحاالطيدديبادلددىامشددكذوااسمصددذبيحااسماددمى:االكذشددفادددناحقددذئقا
الاددنن"،احتقيددق:اد.ادب د ااحلمي د اهن د اول،ا(ط،1امكددةااسمكرمددة:امكابددةان دزارامصددطفىاالبددذز،ا
1417اهد-ا1997م) .ا
العجلوين،اإمسذديلابنادم ،ا"اكشفاا فدذءاومزيدلااإللبدذ ادمدذااشداهرامدنااألحذديدثادلدىاألادنةا
النذ ا"،ا(ط،3ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1988اما–ا1408ه) .ا
العراقددي،اأبددواالفضددلازيددناالد ينادبد االددرحيم،ا"ااسمغددينادددنامحددلااألتسددفذرايفااألتسددفذرايفاَتدريجامددذايفا
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األحيذءامنااألخبذر".احتقيقاأشرفادب ااسمقصدود،ا(طا،1االريدذض:امكابدةاطربيدة،ا1415هددا-ا
1995م) ا
اعادلمااحلَ ِيْثامعاالاقيي اواإليضذحاسمدذاأطلدقاوأةلدقامدنا
االرحيمابنااحلاّيا"ام ْع ِرفَةاأنو
العراقي،ادب
ْ
َ
مق مةاابناالصالحا"،ا(ط،2اصنعذء:ادارااقرأاللنشراوالاوزيع،ا1413د .)1993ا
العكذيل ددة،اتس ددلطذناتس ددن ،اوالص ددذحب،ادمد د اديد د ادم ددود،ا"أتس ددبذباتف ددو االص ددحذبةاايفاض د ْدبطا
دمذن:اداراابنااجلوزل،ا2009م) .ا
احل يث"،ا(ااط،1ا ن
الفريوزحبذدل،ادم ابنايعقوبا"القذمو ااحمليطا"،ا(ط،1ا1412ه) .ا
القذرل،ادليابناتسلطذن،ا"امرقذوااسمفذتيحاشرحامشكذوااسمصذبيحا"،ا(بذكااذن:ااسمكابةااإلم ادية) .ا
الق ددرطيب،ادم د اب ددناأمح د امش ددضاال د ين،ا"ااجل ددذمعاألحك ددذماالق ددرحن"،احتقي ددق:اأمح د اال ددربدويناوحخ ددر،ا
(ط،2امصر:اداراالكابااسمصرية،ا1384هدا-ا1964ام) .ا
القشد ددريل،اماد ددلمابد ددنااحلجد ددذجاأبد ددوااحلاد ددّياالنياد ددذبورل،ا"صد ددحيحاماد ددلم"،احتقيد ددق:ادم د د اف د دؤادا
دب االبذقي،ا(بريوت:اداراإحيذءاالاافاالعرِب) .ا
الناددذئي،اأمحد ابدناشددعيباأبددوادبد االددرمحن،ا"تسددنناالناددذئيااجملاددىب"،احتقيددق:ادب د االفاددذحاأبددواة د و،ا
(حلب:االنذشرامكابااسمطبودذتااإلتسالمية،ا1406ا–ا1986م) .ا
النوول،احيىيابناشرف،ا"ا ذيبااألمسذءاواللغذت"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1996م) .ا
النددوول،احيددىيابددناشددرف،ا"اشددرحاصددحيحاماددلمااسماددمىااسمنهددذجاشددرحاصددحيحاماددلمابددنااحلجددذج"،ا
(ط،1ابريوت:اداراالقلم،ا1407د .)1987ا
اهليامي،اأمح ابنادم ابناحجر،ا"االصدوادقااحملرقدةادلدىاأهدلاالدرفضاوالضداللاوالزن قدةا"،احتقيدق:ا
دب االرمحنابنادب ااهللاالاكياوحخر،ا(ط،1البنذن:امؤتساةاالرتسذلة،ا1417هدا-ا1997م) .ا
اهليثمي،اأبوااحلانانوراال ينادلدي،ا"اجممدعاالزوائد اومنبدعاالفوائد "،احتقيدق:احادذماالد يناالق تسدي،ا
(القذهرو:امكابةاالق تسي،ا1414اهد،ا1994ام) .ا
دم ابنايزي اأبوادب ااهللاالقزويين،ا"تسنناابنامذجده"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا(بدريوت:ادارا
الفكر) .ا
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زهر الروض يف مسألة احلوض
للعالمة احملقق :عبد الرب بن حممد بن حممد بن الشحنة  -تغمده اهلل برمحته-
املتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وحتقيقاً-

A study and investigation on the book titled (Zahru
) Ar-Rawd fee Masalat Al-Hawd
Author: Abdul Barr bin Muhammad bin Muhammad bin Shahna
()may Allah have mercy on him-died year 921 AH

إعداد:
د .ظاهر بن فخري الظاهر
األتساذ ااشماذك ابقسماالفقهابكليةاالاريعةابذجلذمعةااإلتسالميةا ا

الروض في مسألة الحوض ،للعالمة :ابن الشحنة المتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وتحقيقاً ،د .ظاهر بن فخري الظاهر
زهر َّ
ُ

املستخلص
هذاااشمخطوط االذياهوابعنوان :ا(زهراالروض ايفامسألةااحلوض)العبد االربابناحممداابنا
الاحنةااحلنفي،اووجدتهاخمطوطذًالطيفااحلجماكبرياالفذئدة،احتدَّثافيهامؤلِّفهاعنااتساعمذلااشمذءا
ٍ
الاعلمذءااحلنفية،ابأتسلوب افقهياكصني،ا
القليلاومدىاتأثُّرهابوقوعاالنجذتسةافيه،اوقدامجعافيهاأقو
هذهااشمسألةامتس اشرحيةاكبريةامناالنذس،اإ اجرتاعذدةاالنذسا
وبعبذكاتاموجزةاونقوالتاكثرية.ااو
ُّ
النياوحنوهذ،اوجرتاعذدةاغذلباالذاهبنياللرب اأواالبحرا
حفظااشمذءايفااألوايناوخزانذتااشمذءاواجلو
ِّ
للانزه اوغريه اعلى امحل ااشمذء امعهم ايف اعبوات اصغرية اوماوتسطة ااحلجم ،اوهذا اكله اداخل ايف اهذاا
ُّ
اشموضوع .ا
واشمخطوط ايامل :امقدِّمة ااشمؤلف ،اوبيذن ااشمذء االذي ايظهر افيه اأثر ااالتساعمذل ،اوالذي االا
امساعمالً اومذ اال ايكونا
يظهر ،اوالفصل ااألول :ايف اتعريف ااشمذء ااشمساعمل ،اومىت ايكون ااشمذء ُ
مساعمالً؟ ،امثاالفصلاالثذين:ايفاحكمااشمذءااشمساعمل،امثااخلذمتةايفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهرا
للمذءاالطَّهوك .ا
وقداخدمتااشمخطوطابعملاقسمادكاتسي،امشل:االاعريفابصذحبااشمخطوط،اوحتقيقااتسما
الكاذب ،اوحتقيق انسباه اشمؤلفه ،اومنهج اومصذدك ااشمؤلف ،اووصف االنسخ ااخلطية ،امث اخاماه اخبذمتةا
الاحقيقا(وفيهذاخالصةامفيدةاحملاوىااشموضوع) .ا
وقد احرصت اعلى احتري الفظ ااشمؤلف امن اخالل انسخيت ااشمخطوط االيت اوقفت اعليهذ،ا
وخدمتاالنصابذلاوثيقاوالاعليقااشمنذتسب،ابذإلضذفةاإىلاعملاالفهذكساالالزمة .ا
الكلمات المفتاحية :احلوض/اابناالاحنة/اثالثةاأ كع/اأثرااالتساعمذل/ااشمذءااشمساعمل/اأثرا
النجذتسة
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Abstract
This manuscript which is entitled: (Zahru Ar-Rawd fee Masalat Al-Hawd)
by Abdul Barr bin Muhammad bin Shahna Al-Hanafi.
I found it to be a nice manuscript, with great benefits, in which the author
talked about the use of little water and the extent to which it is affected by the
occurrence of impurity in it. He collected the Hanafi scholars sayings, in a strict
jurisprudence style, in brief terms and much quotations. This issue affects a large
segment of people, since most of them usually keep water in pots, water tanks,
gallons, etc, and the majority of people who go to the mainland or the sea for
hiking and other trips usually take with them containers in small and mediumsizes, and all these are within the subject.
The manuscript includes: the author's introduction, explanation of the water
which shows the impact of its being used usage, and the other which does not
show.
The first chapter: the definition of used water, when does water becomes
used water, and when it does not?, then the second chapter : the Islamic rule
regarding used water, then the conclusion: explanation of the rule of pure water
coming into contact with clean water (water mixed with pure substances).
I have served the manuscript with a study section, which included:
introducing the author of the manuscript, investigating the name of the book,
investigating its linkage to the author, The author's methodology and sources,
description of the written copies, I then ended it with the conclusion of the
investigation (which contains a useful summary of the subject) , I have been
careful to investigate the author's name through the copies of the manuscript
which I found, and I have served the text with documentation and appropriate
commentary, in addition to the work of the necessary indexes.
Key words:
The pond/ Ibn Shahna/three arms length/the Effect of use/used water/ the
effect of impurity.
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املقدمة
السالماعلىانبينذاحممداوعلىاآلهاوأصحذبهاأمجعني،اأمذا
احلمداهللاكب االعذشمني،او َّ
ِّ
الصالةاو َّ
()1
ٍ
بعد:افقداوقفتاعلىاخمطوط ابعنوان:ا(زهراالروضايفامسألةااحلوض) العبداالربابناحممداابنا
الاحنةااحلنفي ا-كمحهااهلل،-اووجدتهاخمطوطذً الطيفااحلجم اكبرياالفذئدة،احتدَّثافيهامؤلِّفه اعنا
اتساعمذلااشمذءاالقليلاومدىاتأثُّرهابوقوعاالنجذتسةافيه،اوقدامجعافيهاأقوالاعلمذءااحلنفيةا–كمحهمااهللا
ٍ
ابأتسلوب افقهي اكصني ،اوبعبذكات اموجزة اونقوالت اكثرية .افرأيت اأ ْن اأحقق اهذاا
 ،اوأجذد اوأفذد،اشمخطوط؛األمهيةاموضوعها اوشمذالهامناعالقةامبذشرةاباعريةامهمةامناشعذئرااإلتسالماوهياالصالة .ا
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
مثلاهذهااشمسألةامتس اشرحيةاكبريةامناالنذس،اإ اجرتاعذدةاالنذساحفظااشمذءايفااألواينا
ُّ
اأواالبحراللانزهاوغريهاعلىامحلا
النياوحنوهذ،اوجرتاعذدةاغذلباالذاهبنياللرب
وخزانذتااشمذءاواجلو
ُّ
ِّ
اشمذءامعهمايفاعبواتاصغريةاوماوتسطةااحلجم،اوهذااكلهاداخلايفاهذاااشموضوع .ا
َّ
كمذاأناللموضوعاتعلٌّقامبسذئلاماعددةايفاالفقهاومنهذ :ا
ملاياغريا
حكماغسلااليداقبلاإدخذهلذايفاإنذءاالوضوء،اوحكمااشمذءاالقليلاإ ااخذلطاهاجنذتسةاو َّ
وصفه،اوحدُّااشمذءاالقليلاوالكثري،اواشمذءاالذياالايرفعااحلدث،اوحكماالاَّطهرابذشمذءااشمساعملايفاطهذكة،ا
تا َّ
أناهذهاالرتسذلةاصغريةااحلجماكبريةاالفذئدة .ا
وحكماالطهذكةابآتسذكااحليوان.اواخلالصةااوجد ُا
الدراسات السابقة:
بعد االبحث ايف امواقع ااجلذمعذت االسعودية اومواقع االكليذت االارعية ايف ابعض ااجلذمعذتا
العربية ،اوعموم ااشمراكز االبحثية ،اومواقع ااإلنرتنت اوحمركذت االبحث ااخلذصة ابذشمخطوطذت اوالرتسذئلا
ٍ
ملاأقفاعلىاأحد امناتلكااجلذمعذتااليتاوقفتاعليهذاقذماباحقيقاهذاااشمخطوط،اممذا
العلمية ،ا
يغلباعلىاالظَّناأنها(مل)ايسبقاحقيقاهذاااشمخطوط .ا
خطة البحث:

ياكونامن :ا
البحث ا
مقدِّمة،اوتامل:اأمهايةااشموضوع،اوأتسبذبااخايذكه،اوالداكاتسذتاالساذبقة،اوخطَّةاالبحث .ا
القسماالداكاتسي،اويامل:االااعريفابصذحبااشمخطوط،اوحتقيقااتسماالكاذب،اوحتقيقانسباها
شمؤلفه،اومنهجااشمؤلف،اومصذدكااشمؤلف،اووصفاالنسخااخلطية،اومنذ جامناصوكااشمخطوط .ا
()1اهذااالعنوانااشماهوكاللمخطوط،اوتسيأيتايفاالقسماالدكاتسيامزيدابسطايفاحتقيقااتسمااشمخطوط .ا
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القسمااحملقق،اويامل:امقدِّمةااشمؤلف،اوبيذنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذل،اوالذياالا
اشمذءامساعمالًاومذاالايكون امساعمالً؟.ا
يظهر،اوالفصلااألول:ايفاتعريفااشمذءااشمساعمل،اومىتايكون ا ُ
والفصلاالثذين:ايفاحكمااشمذءااشمساعمل،اواخلذمتةايفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهراللمذءاالطَّهوك .ا
خذمتةاالاحقيقا(وفيهذاخالصةامفيدةاحملاوىااشمخطوط) .ا
الفهذكس ،اوتامل :افهرس ااألعالم ،افهرس ااشمراجع ،اوفهرس ااشموضوعذت ،اوال ايوجد ايفا
اشمخطوطاآيذتاوالاأحذديث،اوالاآثذك .ا
منهج التحقيق:
االرتقيم،ا
انسخت االنَّص ااشمراد احتقيقه احسب االقواعد ااإلمالئية ااحلديثة ،اوالازمت ابعالمذت َّ
وضبطامذاحياذجاإىلاضبط .ا
ااعامدت اأصالً انسخة ااشمكابة ااألزهرية ،ااحملفوظة ابرقم :ا( ،)22566-1702ا(34و)،ا
وكمزتاهلذابنسخةا(ز)،اوقمتامبقذبلاهذابنسخةاجذمعةااإلمذماحممدابناتسعودااإلتسالمية،ااحملفوظةا
برقم:ا()106االيتاكمزتاهلذابنسخةا(م)،اوأثبتاالفروقابينهمذايفااحلذشية ،افإ اااكذناالصوابايفا
نسخةا(م)افإيناأثباهابنيامعقوفانيا[اا]ايفااشمنت .ا
الرت ُّحم اواألوصذف االزائدة ،اكمذ اأغفلت االفروق ايف ااشمعرفةا
ضي :او َّ
اأغفلت االفروق ايف َّ
االرت ِّ
والنكرة ،اوصيغ ااألفعذل ،اوأحرف االعطف ،اوأمسذء ااإلشذكة ،احىت االاأثقل ااحلواشي ،اواعامدت ايفا
اشمنتااألقرباللسيذقامناهذهاالفروق .ا
،افإيناأُثبتامذايكملاالنَّقصامناالنُّسخةااألخرى،اووضعاها
اإ ْناحصلاتسا ْاقطايفانسخةا(ز) ِّ
يفااشمنتابنيامعقوفانيا[اا]،امعااإلشذكةاإليهايفااحلذشية .ا
ااحصلاتسقطايفانسخةا(م)،افإيناأشرياإليهايفااحلذشية .ا
اإ
ِّ
الصوابايفااشمنتابنيامعقوفانيا[ ا ا]،امع ا كرا
اخطأافإين ُّا
اإ اااتفقتاالنُّسخاعلى
ِّ
اأثبت ا َّ
اوجد،امنبهذًاعلىامذايفاالنسخانيايفااحلذشية .ا
مصدكهاإ ْن
ُ
اإ ا ااقاضى ااألمر ازيذدة ٍ
احرف اأو ٍ
افإين اأثباه ايف ااشمنت ابنيا
اكلمة اال ايساقيم ااشمعىن اإال اهبذِّ ،ا
معقوفانيا[اا]،اوأشرتاإىلااشمصدكاالذيااتساقياهامنهاإ ْناوجد .ا
اأشرت اإىل اهنذيةااكل اوجه امن اكل ٍ
الوحة امن ااشمخطوط ،امعااكاذبة اكقم الوحة انسخة ا(ز)ا
شرتاإىلاكقمااللوحةايفانسخةا(م)ايفااحلذشية .ا
ووجههذايفااشمنت،او لكابنيامعقوفانيا[اا]،اوأ ُا
اوثَّقت ااشمسذئل االفقهية ،اوالنقوالت االيت ا كرهذ ااشمؤلف امن امصذدكهذ ااألصيلة امن اكابا
اشمذهب،افإ ْناتعذكا لكافعناطريقاالكابااليتاناقلتاأقواهلم .ا
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اشرحتااأللفذظاالغريبة،اواشمصطلحذتاالعلمية .ا
اعلَّقتاعلىااشمسذئلااليتاحتاذجاإىلاالاعليق.ا ا
اترمجتابذخاصذكالألعالماالواكدا كرهمايفاالنَّصااحملقق،او لكاعنداأولا كراهلذ،اواقاصرتا
عرفابذشمرتجماله،اإالاإ ااملاأجدالهاترمجةاأشرتايفااحلذشية،اأنَّيناملاأجداللعلماترمجة .ا
علىامذايُ َّ
اترمجت ا– ابذخاصذك ا-للكاب االيتاينقل اعنهذااشمؤلف،امعابيذنااشمطبوعاواشمخطوطامنهذ،ا
وحصرتا لكايفاالقسماالدكاتسي .ا
اوضعتاالفهذكساالفنيةاالالزمة،اكمذاهواموضحايفاخطةاالبحثا(يفاالصفحةاالسذبقة) .ا
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القسم الدّراسي

()1

التعريف بصاحب املنت
اسمه وكنيته :هواالعالمةااحملققاع بداالربابناحممدابناحممدابناحممدابناحممدابناحممودا
الديناأبواالربكذت،ااشمعروفابذبناالاِّحنة .ا
يا ِّا
ُاتساِّر ُّا
نسبه ولقبه :يُلقَّبابذحلليبانسبةًاإىلامدينةاحلبامولداً،امثاالقذهريانسبةاإىلاالقذهرةاناأ ًة،ا
مثااحلنفيانسبةًاإىلامذهبهاالفقهي .ا
مولده :ولد ايف اليلة االثالثذء ،االاذتسع امن ا ي االقعدة ،اتسنة اإحدى اومخسني اومثذمنذئة،ا
(851/11/09هـ)،احبلب،اواناقلامنهذابصحبةاأبويهاإىلاالقذهرة،اوحفظاالقرآن،اوحفظا ُكاُبذًايفا
اشاغلايفاعلوماشىت،اعلىاشيوخاعدة .ا
َّا
خماصراتاالعلوم،او
وفاته :كذنتاوفذتها– اكمحهااهللا-يوم ااخلميس،ااخلذمسامناشعبذن،اتسنةاإحدىاوعارينا
اوصلِّي اعليه اصالة االغذئب اجبذمع ابين اأمية ابدماق ايفا
وتسعمذئة ا(921/08/05هـ) ،ابذلقذهرةُ ،
اخلذمساعارامناشعبذنااشمذكوك،اكمحهااهللاكمحةاواتسعة .ا
اوهما
شيوخه :كذن اله ا– اكمحه ااهلل ا– عدة اشيوخ ،اوقد اكتَّباهم اعلى احسب اتسنة االوفذة ،ا
كذآليت( :)2ا
-1امسعاببيتااشمقدساحذلاإقذماهافيها-امعاوالدها-امناخطيبابيتااشمقدسامجذلاالدينا
بنامجذعةا(تا865ه).ا ا
-2اأخذاالفقهامنا الاريفاالنسذبةااشمعمرابدكاالديناحسنابناحممدااحلسييناالقذهريا(تا
866ه)،ااومسعامناأيبابكرابناحممداالقلقانديا(تا867هـ)اوغريمهذ .ا
-3امسعابذلقذهرةامناهذجرابنتاحممداالقدتسيةا(تا871هـ).ا ا
الا ُامينااال ُقسنطيينااحلنفيا
-4اوأخذاالفقهاأيضذًامناأمحدابناحممدابناحسنابناعلياالاقىا ُّا
ويتا
(تا872هـ)،ا اوحممدابناعمرابناعمرابناحصناالامسابناالسراجاالقذهرياويعرفابذاشمْالاُ ِ ا
()1اانظر:احممدابناعبداالرمحناالسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:4ا،33احممدابناإبراهيماابنا
احلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذناحلب".احتقيق:احممودامحداالفذخوكياوحيىيازكريذاعبذكة،ا(منامناوكاتا
وزاكةاالثقذفةابدماقاعذما(1972م).ا:1ا،743احممدابناحممداالغزي،ا"الكواكباالسذئرة".احتقيقاخليلا
اشمنصوك ،ا(ط ،1ابريوت :اداك االكاب االعلمية ،ا1418هـ ا1997-م) ا :1ا ،220اخري االدين ابن احممودا
الزككلي،ا"األعالم"(.ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام)ا:3ا.273ا
()2اانظر:انفسااشمصذدكاالسذبقة .ا
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(نسبةالعملااشملا اوت)ا(تا873هـ)،اوأماهذنئااهلوكينيةامرميابنتاعليا(تا874هـ)،ااوجاللاالدينا
ال ُاق َّامصيا(تا875هـ)،اوغريهم .ا
-5أخذاأصولهاالفقهامناأيباالفداءازيناالديناقذتسمابناقُطلُوبغذااحلنفيا(تا879هـ) .ا
تالميذه :مل اتذكر اكاب االرتاجم امن اتالميذ االعالمة اابن االاحنة ا-كمحه ااهلل-تسوى اقطبا
،اومشساالدينااخلُجندي،احممدابناأمحدابنا
الديناابناتسلطذناالدماقيا(تا950هـ)امفيتادماق ا
حممد،ااشمدينااحلنفيا(ولداتسنة:ا873اه)( .)1ا
مؤلفاته :ألَّفاالعالمةاابناالاحنةا-كمحهااهلل-كابذًاكثريًةامنهذ( :)2ا
الذخذئرااألشرفيةايفاألغذزااحلنفيةا(مطبوع) .ا
زهراالروضايفامسألةااحلوضا(وهياالرتسذلةااليتابنياأيدينذاللاحقيق) .ا
شرحااشمئةاالبديعية،االيتانظمهذاجدهاأبواالوليدايفاعارةاعلوما(ملاأقفاعليه) .ا
،اويسمىاتفصيلاعقداالفوائداباكميلاقيداالارائد ،اشرحافيها
اشرحاالوهبذنيةايفافقهااحلنفية
َّ
منظومةاابناوهبذنايفافقهااحلنفيةا(خمطوطايفامكابةااألتسد،امكابةاالظذهريةاتسذبقاذً) .ا
غريباالقرآنا(خمطوط،اويوجدانسخةامنهايفامكابةااجلذمعةااإلتسالمية) .ا
نظماأبيذتذًا كرافيهذاالبكذئنيامناالصحذبةاايفاغزوةاتبو االذينانزلتافيهماقولهاتعذىل :ﭽ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [الاوبة:ا(] 92خمطوطايفامكابةاجذمعةااإلمذماحممدابناتسعودااإلتسالمية) .ا
مكانته العلمية :ال اشك َّ
اأن اللعالمة اابن االاحنة ا– اكمحه ااهلل-مكذنة اعلمية اعظيمة ايفا
اشمذهبااحلنفي،اويظهرا لكايفاخاللااآليت( :)3ا
أنَّه اتوىل اقضذء احلب امث اقضذء االقذهرة ،اوصذك اجليس االسلطذن ااشملك ااألشرفاأبو االنصرا
قذنصوهاالغوكيااشماوىفاتسنة:ا(922ه)اومسريه.اا ا
()1اانظر:اانظر:احممدابناعبداالرمحناالسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:4ا،33احممدابناإبراهيما
ابن ااحلنبلي ".ادك ااحلبب ايف اتذكيخ اأعيذن احلب" .احتقيق :احممود امحد االفذخوكي ااوحيىي ازكريذ اعبذكة ،ا(منا
مناوكاتاوزاكةاالثقذفةابدماقاعذما(1972م).ا:1ا،743احممدابناحممداالغزي،ا"الكواكباالسذئرة".ا
حتقيقاخليلااشمنصوك،ا(ط،1ابريوت:اداكاالكاباالعلمية ،ا1418هـا1997-م)ا:1ا،220اخرياالدينابنا
حمموداالزككلي،ا"األعالم"(.ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام)ا:3ا .273ا
()2اانظر:انفسااشمصذدكاالسذبقة.ا ا
( )3اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمع األهلاالقرناالاذتسع" .ا :4ا،33اابنااحلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذنا
حلب":1ا،743االغزي،ا"الكواكباالسذئرة".ا:1ا،220االزككلي،ا"األعالم".ا:3ا .273ا
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قذلاعنهاالقذضي اأمحدابناحممدابناعمرااالنصذكي،اشهذباالدينااحلمصي ا(تا )934ا:ا
كذناعذشمذًامافننذًايفاالعلوماالارعيةاوالعقلية .ا
اأثىناعليهاقطباالدينابناتسلطذنامفيتادماقاخرياً،اواحاجابكالمهايفامؤلفذته،اوكذناينقلاعنه .ا
مذهبه الفقهي :مذهبااشمؤلفاالعالمةاابناالاحنةا-كمحهااهلل-هوااشمذهبااحلنفي،اويظهرا
لكامناخاللااآليت :ا
صا
وخ َّ
)1اقذلااشمؤلفا-كمحهااهلل-يفامقدمةاهذهاالرتسذلة،ابعدامحدااهللاوالصالةاعلىاالنيبا:ا« ُ
بذشمزيدااإلمذمااألعظماأبذاحنيفةازيناالاذبعني»(،)1امثاخاماالرتسذلةاونسبانفسهاإىلااشمذهبااحلنفيابقوله:ا
اعناكاذباهايداجذمعهاالفقريااشمعرتفابذلعجزاوالقصوكاوالاقصري،اأيباحممداعبداالرباابناحممدابنا
فرغت
ُ
« ْ
حممدابناحممدابناحممدابناحممداوابناالاحنةااحلنفي»( .)2ا
)2اكتسذلةااشمؤلفااليتابنياأيدينذامناأوهلذاإىلاآخرهذايفابيذناحكمامسألةايفااشمذهبااحلنفي .ا
)3ااكلامناترجماللمؤلفانسبهاإىلااشمذهبااحلنفي .ا
أمذاعقيدته:املايبني ااشمؤلفاعقيدتهايفاهذهاالرتسذلة،اوأغلباالكابااليتاألفهذايفاالفقه،اوملاتاطرقاكابا
الرتاجماإىلاعقيدةااشمؤلفا-كمحهااهلل،-افيبقىاعلىااألصلاأنَّهاعلىاعقيدةاالسلف،افذألصلابراءةاالذمة .ا
حتقيق اسم الكتاب
اشاهرااتسماالكاذبابـزهراالروضايفامسألةااحلوض،اإالاأنَّهاقذلايفاصفحةاالعنوانايفانسخةا
(ز):ا(كتسذلةامفيدةايفاأحكذمااشمذءااشمساعمل،ااشمسمذةابزهراالروضايفاأحكذمااحلوض)،اويفاصفحةا
العنوانايفانسخةا(م)اقذل:ا(كتسذلةازهراالريذضايفاحكماالاوضيايفااحليذض،ااشمسمذهابزهراالروضا
يف امسألة ااحلوض) ،اإال َّ
اتسم االكاذب اإال ابذتسم ا(زهر االروض ايف امسألةا
اأن اكاب ااحلنفية امل ِّ
َّ
،اممذايدلاعلىاأناهذااهوااالتسمااألقرباللكاذب .ا
احلوض)()3ا
حتقيق نسبة الكتاب ملؤلفه
فذتساخرت ااهللا
 )1اوكدتانسبةاالرتسذلةامنااشمؤلفانفسه،احيثاقذلايفامقدمةاالرتسذلة:ا«
ُ

()1اانظر:امقدمةااشمخطوط.ا ا
()2اانظر:اخذمتةااشمخطوط.ا ا
()3اانظر:ازيناالدينابناإبراهيماابناجنيم"،االبحراالرائقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط ،2اداكاالكاذبااإلتسالمي):1ا
،268احممداأمنيابناعمراابناعذبدين،ا"حذشيةاكدااشمخاذكاعلىاالدكااشمخاذك"(.ط ،2ابريوت:اداكاالفكر،ا
1412هـا-ا1992م)ا:1ا .183ا
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تعذىلايفاكاذبةاكتسذلة ٍ
ٍ
الاأئمانذايفاهذهااشمسألة»( .)1ا
الطيفة ِّ
اتبنيالكاأقو َّ
)2ااكذاانسباهذهاالرتسذلةاالبناالاحنةا-كمحه ااهلل ،-االسخذويايفاالضوءاالالمع،اوابنا
احلنبلي ايف ادك ااحلبب ايف اتذكيخ اأعيذن احلب ،اوجنم االدين احممد ابن احممد االغزي ايف االكواكبا
السذئرة،اوالزككليايفااألعالما( .)2ا
منهج املؤلف:
َّ
متحص،اظهرايلاأناامنهجااشمؤلفا-كمحهااهلل-يدوكا
بعداالاحقيقاوقراءةااشمخطوطابامهلاو
علىااآليت :ا
 الايسادلابذآليذتاوالابذألحذديثاوالابذآلثذكاوالابذشمعقول،افهواكاذبافقهياجمردامنااألدلة .ا
 الاخيرجاعنااشمذهبااحلنفي،اوالايذكراأكاءابقيةاأئمةاالفقه،افهوامنتاحنفي .ا
 يُكثرامناالنقوالتاعناعلمذءاوكابااشمذهبااحلنفي،افعلىاصغراحجمااشمخطوطاإالاأنَّها
نقلامناأكثرامنا()30اكاذبذًامناكابااحلنفية(،)3اونقلاعناأكثرامنا()35اعلمذاً()4امنا
علمذءااحلنفية .ا
 أحيذنذًاينقلامناكابااحلنفيةادوناأ ْنايذكرااتسماالكاذب،اوغذلبذًايذكراالكاذبااشمنقولاعنه .ا
اينقلاعناكابااشمذهبابذلنص،امعادقاهايفاالنقلاوحتريااشمنقول .ا
ِّا
 غذلبذً
 مل ايساعملااشمؤلفا-كمحه ااهلل-مصطلحذت اخذصةابنفسه،اإالاأنَّهادكجاعلىااتساعمذلااأللفذظا
الفقهيةاالعذمةالعلمذءااحلنفية،اكحذلاأغلبااشمؤلفني .ا
ا
 أحيذنذًايسوقاالنَّقلابطريقاالسند،افيقولامثالً:احكذهاأبواجعفراعناعلياعنانصراعناأيباتسليمذن .ا
 أكثرامناالنقلامنافاذاوىاقذضياخذناعلىاصفةاالاحديد .ا
حاويبىنااحلكماعلىاالراجح .ا
الايفااشمسألة،امثايرج
 يسوقااألقو
ِّ
َّ
جيمعاالروايذتاواألقوالايفااشمذهباللمسألةاالواحدة،اوحيذولاأ ْنايوفقابينهذابطريقةافقهيةاماميزة .ا

ِّ
االخايذكاشرحااشمخاذك( .)1ا

مصادر املؤلف

()5

()1اانظر:امقدمةااشمخطوط.ا ا
()2اانظر:امؤلفذتاابناالاحنةايفابدايةاالقسماالدكاتسي.ا ا
()3اتسيأيتا كرهذاتفصيالًايفاالصفحةااآلتيةا(مصذدكااشمؤلف).ا ا
األغلبهماإالااجملهولامنهم،اووضعتافهرتسذالألعالم.ا ا
ترمجت
()4ا ُ
ً
()5ا عرفتابذشمصذدكاهنذاألنابعضهذامفقوداأواخمطوطاوملاميكناالرجوعاإليه،افيكونامصدكااللمؤلفاوليسامصدكاًاللمحقق.ا ا
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األصل( .)2ا
البداية( .)3ا
البدائع( .)4ا
الاحفة( .)5ا
الانجيساواشمزيد( .)6ا
الاوشيحا(أواشرحااهلداية)اللسراجااهلندي( .)7ا
خزانةااشمفاني( .)8ا
اخلالصة( .)9ا
خريامطلوب( .)10ا

(= )1ا اشمرادابه:ااالخايذكالاعليلااشمخاذك،اتأليف:اعبدااهللابناحممودابنامودودااشموصلي،اجمداالديناأبواالفضلا
احلنفيا(تا683هـ)،اعليهذاتعليقذتاالايخاحمموداأبوادقيقة،االنذشر:امطبعةااحلليبا-القذهرةا(وصوكهتذاداكا
بريوت،اوغريهذ)،اتذكيخاالنار:ا(1356هـا1937-م).ا ا
ا
الكاباالعلميةا-
( )2ااشمرادابه:ااألصلااشمعروفابذشمبسوط،اتأليف:اأبواعبدااهللاحممدابنااحلسنابنافرقداالايبذينا(تا189هـ)،ا
والكاذبامطبوعاباحقيق:اأبواالوفذااألفغذين،اوالنذشر:اإداكةاالقرآناوالعلومااإلتسالميةا–ااكراتاي.ا ا
( )3ااشمرادابه:ابدايةااشمبادي،اتأليف:اعليابناأيبابكراالفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)،االنذشر:امكابةاومطبعةا
حممداعلياصبحا-القذهرة.ا ا
( )4ا اشمرادابه:ابدائعاالصنذئعايفاترتيباالارائع،اتأليف:اعالءاالدين،اأبوابكرابنامسعودابناأمحداالكذتسذينا
احلنفيا(تا587هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةاالثذنية،ا(1406هـا1986-م).ا ا
()5ا اشمرادابه:احتفةاالفقهذء،اتأليف:احممدابناأمحدابناأيباأمحد،اأبوابكراعالءاالديناالسمرقنديا(تا540هـ)،ا
وهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةاالثذنية:ا(1414اهـا1994-م).ا ا
( )6ااشمرادابه:االاجنيساواشمزيد،اتأليف:اعليابناأيبابكراالفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)اوهوامطبوع،اوالنذشر:ا
إداكةاالقرآناوالعلومااالتسالمية،اكراتاي-بذكساذن.ا ا
( )7ا اشمرادابه:االاوشيحايفاشرحااهلداية،العمرابناإتسحقابناأمحدااهلندياالغزنوي،اتسراجاالدين،اأبواحفصا(تا
773هـ)،افقيهامناكبذكااألحنذف،اوهواكاذبامفقود.ا ا
( )8العله اخزانةااشمفاني،احلسنيابناأمحدااحلنفي،اوهواخمطوط،اونوجدانسخةامنهايفامركزااشملكافيصلاللبحوثا
والدكاتسذتااإلتسالميةابرقما(.)7352ا ا
( )9ااشمرادابه:اخالصةاالفاذوى،اتأليف:اطذهرابناأمحدابناعبداالرشيداالبخذكيا(تا542هـ)،اوهواخمطوطايفا
مكابةااألزهرية،اوحمفوظابرقم:ا(.)26789ا ا
( )10ااشمرادابه:اخريامطلوبايفاالعلمااشمرغوب،احممودابناأمحدابناعبداالسيدابناعثمذن،اأبوااحملذمد،امجذلا
الدين االبخذكي ااحلصريى ا(ت ا636هـ) ،اوهو اخمطوط ،اويوجد انسخة امنه ايف امعهد ااشمخطوطذت االعربيةا =
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الذخرية( .)1ا
شرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن( .)2ا
شرحاالطحذوي( .)3ا
شرحااجملمع( .)4ا
شرحااهلدايةالكمذلابنااهلمذم( .)5ا
شرحاخماصرااإلمذماأبوااحلسناالكرخياللقدوكي( .)6ا
الفاذوىاالبزازية( .)7ا
الفاذوىاالظهريية( .)8ا
فاذوىاقذضياخذن( .)9ا
= مصوكةاعناداكاالكابااشمصريةابرقما(.)164ا ا
( )1ا اشمرادابه:االذخريةا(فاذوىاالذخرية)،اتأليف:ابرهذناالديناحممودابناأمحداعبداالعزيزابنامذزةا(ت616هـ)،ا
وهواخمطوطانذقصامنهااجلزءااألول،اوحمفوظايفامكابةاداكاالكاباالظذهريةابرقم:ا(.)18ا ا
( )2ااشمرادابه:اشرحااجلذمعاالصغرياتأليف:احسنابنامنصوكااألزجندياالاهريابقذضياخذنا(تا592هـ)اوهوا
مطبوعاباحقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف.ايفاجذمعةاأماالقرىامبكةااشمكرمة.ا ا
( )3اوقفتاعلىاخمطوطاهبذاااالتسم ،اللفقيهااحلنفي،اهبذءاالديناعلياأبواالفضلابناحممدابناإمسذعيلااشمعروفا
با(اتسبيجذين)ا(تا535هـ)،اوتوجدامسخةامنهايفامكابةاأوقذفاحلبابرقما(534هـ) .ا
( )4ا اشمرادابه:اكاذباشرحااجملمعاالبنافرشاةاأوابذتسما(شرحااجملمعاالبنااشملك)اعلىاجممعاالبحرين،اتأليف:اعزا
الديناعبدااللطيفابناعبداالعزيزابناأمنياالدينابنافرشاها(تا801هـ)،اوالكاذباخمطوطايفااجلذمعةا
االتسالميةابذشمدينةااشمنوكةامكابةااشمركزية،اقسمااشمخطوطذتاحمفوظابرقم:ا(.)5793ا ا
ا
( )5ا اشمرادابه:افاحاالقديرايفاشرحااهلداية،اتأليف:اكمذلاالديناحممدابناعبداالواحداالسيواتسيااشمعروفابذبنا
اهلمذما(تا861هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالفكراالطبعة.اوبدوناتذكيخاالطبعة.ا ا
()6املاأقفاعليه.ا ا
( )7ااشمرادابه:االفاذوىاالبزازية،اأوااجلذمعاالوجيز،اتأليف:االايخاالعالمةاحممدابناحممدابناشهذبابنايوتسفا
الكردياالربيقييناالاهريابذلبزازي،ا(تا827هـ)،اوهوامطبوعايفاداكاالكاباالعلميةابريوت،البنذن.ا ا
()8ااشمرادابه:االفاذوىاالظهريية،اتأليف:احممدابناأمحداعمراالقذضياظهرياالديناأبوابكراالبخذكيا(تا619هـ)،ا
وهواحمققاكماروعاعلميالرتسذئلاالدكاوكاهايفاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة،اباحقيق:اكلامناشذديةابنتا
عبداالاكوك،اومهذابنتاتسلطذنااحلميدي.ا ا
( )9ااشمراد ابه :افاذوى اقذضي اخذن ،اوبعض ااشماأخرين ااخاصروا اهذا ااالتسم او كروا اعند اعزوهم ااألقوال اإليه ابـا
(الفاذوىااخلذنية)،اتأليف:احسنابنامنصوكااألزجندياالاهريابقذضياخذنا(تا592هـ)اوهوامطبوع،ا
والنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةااألوىل:ا(2009ام).ا ا
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فقهااألمراء( .)1ا
الفوائداالظهريية( .)2ا
الكذيف( .)3ا
الكذكيا(معراجاالدكايةاشرحااهلداية)( .)4ا
اشمبسوط( .)5ا
اجملاىب( .)6ا
احمليط( .)7ا
اشمفيد( .)8ا
اهلداية( .)9ا

()1املاأقفاعليه.ا ا
()2ا اشمرادابه:افوائدااجلذمعاالصغرياأواالفوائداالظهرييةا(وهواغرياالفاذوىاالظهريية)،اوالفوائداالظهرييةاتأليفاظهريا
الدين،اأبوابكراحممدابناأمحدابناعمراالبخذكيا(تا619هـ)،اوهواخمطوط،اويوجدانسخةامنهايفامكابةا
اجلذمعةااإلتسالميةابرقما(،)2057اوا(.)2219ا ا
( )3ا اشمرادابه:االكذيفاشرحاالوايفاتأليف:ااإلمذمااحلذفظااأيباالربكذتاعبدااهللابناأمحدابناحمموداالنسفيا(تا
710هـ)،اوهواخمطوط ايفامكابةاوزاكةااألوقذفاوالاؤونااالتسالميةاالقطريةاوحمفوظابرقم:ا(،)3اوحمققايفا
اشمعهداالعذيلاللقضذءاكرتسذئلادكاوكاهاتسنة:ا(1416هـ).ا ا
( )4ااشمرادابه:امعراجاالدكايةاشرحااهلداية،اتأليف:احممدابناحممدابناأمحدااخلجنديااإلمذماقواماالدِّيناالكذكيا
(تا749هـ)اوهوامطبوعاطبعةاحجريةاوصفحذتهامرقمةاكرتقيمااشمخطوطذت،اوحمفوظايفامكابةااحلرماالنبويا
برقم:ا(.217ا،)1ا(،)155292ابدوناتذكيخاالطبعةاوالاالنذشر،اوحمققاكماروعاعلميالرتسذئلاالدكاوكاها
يفااجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقريناوآخرون.ا ا
()5ااشمرادابه:ااشمبسوط،اتأليف:احممدابناأمحدابناأيباتسهلامشسااألئمةاالسرخسيا(تا483هـ)،اوهوامطبوع،ا
والنذشر:اداكااشمعرفةا–ابريوت:اتذكيخاالنار:ا(1414هـ1993-م).ا ا
( )6ا اشمرادابه:ااجملاىباشرحاخماصراالقدوكي،اتأليف:اخماذكابناحممودابناحممداالزاهدياأبواالرجذءا(تا658هـ)ا
وهواخمطوطايفااجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكةامكابةااشمركزيةاقسمااشمخطوطذتاوحمفوظابرقم:ا(.)2374ا ا
( )7ااشمرادابه:ااحمليطاالربهذينايفاالفقهاالنعمذين،اتأليف:ابرهذناالديناحممودابناأمحدابناعبداالعزيزابناعمراابنامذزها
البخذكيا(تا616هـ)اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،اب اريوتاالطبعةااألوىل:ا(1424هـ2004-م).ا ا
( )8العلااشمرادابه:ااشمفيداواشمزيداشرحاالاجريد،العبداالغفوكابنالقمذنابناحممد،اتذجاالدين،اأبوااشمغذفر،االكردكيا
(تا562هـ)،اوهواكاذبامفقود.ا ا
( )9ا اشمرادابه:ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي،اتأليف:اأبوااحلسنابرهذناالديناعليابناأيب ابكرابناعبدااجلليلا
الفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكااحيذءاالرتاثاالعريب.ا ا
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الولواجليا(فاذوىاالولواجليه)( .)1ا
النسخ اخلطية للرسالة ووصفها
وقفتاعلىانسخانياخطيانياللمخطوط،اووصفهذاعلىاالنحوااآليت :ا
أوالً :نسخة ااشمكابة ااألزهرية ،اوهي احمفوظة ابرقم :ا( ،)22566-1702ا(34و) ،اكابهذا
حسناأبواالعالءاتسنة:ا(1297ه)،اوقداكمزتاهلذابنسخةا(ز)،اوعدداألواحهذا()9األو ٍاح اويفاكلا

لوح اوجهني ،اويف اكل اوجه ا( )25اتسطراً ،اويف اكل اتسطر ا( )12-11اكلمة ،اوهي انسخة احسنةا
وخطهذاحسن،اوالوجهااألولامنااللوحةااألوىلامكاوبافيهذ:اهذهاكتسذلةٌ امفيدةٌ ايفاأحكذمااشمذءا
ٌ
تغمدهااهللابرمحاهاآمني-ااشمسمذةاب ـ ــ:ا
اشمساعملاللعالمةااحملق
ِّق:اعبداالرباحممدابناحممدابناالاَّحنةاَّ -
ِّ
راالروضايفامسألةااحلوض).اوالوجهاالثذينابيذضاليسافيهاشيءٌ،اوخطبةاالرتسذلةاتبدأامناالوجها
(زه َّ
طهراقلوباالفقهذءامنادنسااجلهذلةابذلدِّين.ا.ا.ا)،ا
األولامنااللوحةاالثذنيةابقو
له:ا(احلمداهللام ِّ
ُ
وتناهيااللوحةاالاذتسعةابقوله:ا(وصلىااهللاعلىاخرياخلقهاتسيدنذاحممد،اوعلىاآلهاوأصحذبهاوأزواجها
احلمداهللاكباالعذشمني) .ا
وتسلَّم،او
ِّ

ثانياً :نسخة اجذمعة ااإلمذم احممد ابن اتسعود ااإلتسالمية ،اوقد اكمزت اهلذ ابنسخة ا(م) ،اوهيا
حمفوظةابرقم:ا(،)106ااتسماالنذتسخاغريامعروف،انوعااخلط،اخطاالنسخ،اوتذكخيهذا(12ه)امنا
القرناتقديراً،اوعدداألواحهذا()9األواح،اوعددااألتسطرالكلالوحةا()27اتسطراً(.)2ا ا

( )1ا اشمرادابه:افاذوىاالولواجليه،اتأليف:اأبواالفاحاظهرياالديناعبداالرشيدابناأيباحنيفةابناعبداالرزاقاالولواجليا
(تا540هـ)،امطبوع،اباحقيق:امقدادابنايوتسفافريوي،االنذشر:اداكاالكاباالعلمية:ا(1424هـ).ا ا
() 2اهنذ انسخةاثذلثةاملاأمتكنااحلصولاعليهذاوهي:انسخةاجذمعةاطهران،الوساأجنلوسا -االواليذتااشماحدةا
( ،)A383 6اوهي احمفوظة ابرقم :ا( ،11ا ،)12:489اكابهذ ايوتسف امالح اتسنة :ا(1015هـ) ،الذاا
اتسابعدهتذامنامقذبلةاالنسخ .ا
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مناذج من صور املخطوط
صورة الغالف من نسخة األصل

ا
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صورة اللوحة األولى من نسخة األصل
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صورة اللوحة األخيرة من نسخة األصل
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ا

صورة اللوحة األولى من نسخة (م)

صورة اللوحة األخيرة من نسخة (م)
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

النـص احملـقــــق
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(بسمااهللاالرمحناالرحيم ا
اوم ِّنوك ابصذئر االعلمذء ايف اظُلما
ام ِّ
طهر اقلوب االفقهذء امن ادنس ااجلهذلة ابذلدِّينُ ،
احلمد اهلل ُ
السالماعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياوأفضلااألنبيذءاواشمرتسلني،ا
اشماكالتابأنواكااليقني،او َّ
الصالةاو َّ
صابذشمزيدااإلمذما
عنااألئمةااألك
وعلىاآلهاوأصحذبهاالطَّيبنياالطَّذهرين،اوكضيااهللا
بعةااجملاهدين،اوخ َّ
َّ
ُ
األعظماأبذاحنيفةازيناالاذبعني)( .)1ا
ئلت ا-أكشدين ااهلل اوإيَّذ اإىل اتسواء االطريق ،اوتسلك ايب اوبك ايف امنهذجا
اتس ُ
أمذ ابعد :افقد ُ
احقيق ا-عن ا ٍ
حوض ادون ا(ثالثة اأ كع( )2ايفا
اجدير ٌ
الاَّوفيق ،اوأ اقنذ احالوة االاَّحقيق ،اإنَّه ابذإلجذبة ٌ
()3
،اهلاجيوزاالوضوءافيهاأماال؟ا،اوهلايصريامساعمالًابذلاوضُّؤافيهاأواالايصريامساعمالً؟.ا ا
مثلهذ)
ُ
اطذهر اغري اطهوٍك ،او َّ
و كرت َّ
أن ااشماقذطر امنا
اأن ااشمفيت ابه ايف ااشمذء ااشمساعمل اقول احممد اأنَّه ٌ
أجبت اأنَّه اجيوزا
ا(قليل)( )4االقى اطهوكاً اأكثر امنه ،افال ايُ ْسلبه اوصف االطَّهوكية ،او ُا
اطذهر
الوضوء ٌ
ٌ
َّ
ُّؤاخذكجهاالافيه،امثابلغيناأن اهذهااشمسألةا(وقعتافيهذافاذوى،اوكاب افيهذا
االغرتافامنهاوالاَّوض
()5
،افذتساخرتااهللاتعذىلا
حنفيَّةازمذننذاكاذبةًاملاأقفاعليهذ،اوكأياكاحريصذًاعلىامعرفةااشمذهبافيهذ)
ُ
يفاكاذبةاكتسذلة ٍ
ٍ
اشمعولاعليها
الطيفة ِّ
اتبني الكاأقو َّ
الاأئمانذايفاهذهااشمسألة،اوُمتيِّزالكامذاهوااشمفيت ابهاو َّ
ٍ
ٍ
اوفصلنياوخذمتة .ا
َّباهذاعلىامقدمة
منااألقوالايفا لك(،)6اوكت
( )1اجذءتاهذهااالفااذحية ايفانسخةا(م)اهبذااالنص:ا(بسمااهللاالرمحناالرحيماوهواحسيباونعماالكيل،ااحلمدا
السالماعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياوإمذمااشمرتسلني،اوعلىاآلهاوصحبهاأمجعني،ا
هللاكب االعذشمني،او َّ
ِّ
الصالةاو َّ
وكضيااهللاتعذىلاعناإمذمنذااألعظماأيباحنيفةازيناالاذبعني).ا ا
( )2ا ِّ
الذكاع،ابذ لكسر:اهوامذابنياطرفااشمرفقاإىلاطرفااإلصبعاالوتسطى،اوهوامذايسذويايفاالوقتااحلذيلاعندا
احلنفية:ا()375،46اتسم،اوعندااشمذلكية:ا()53اتسم،اوعنداالاذفعيةاواحلنذبلة:ا()834،61اتسم،اوهوامذا
يبلغاتقريبذا() 375الرت،اوا(ثلث)اطنامنااشمذء.اانظر:احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".احتقيقا
يوتسفاالايخاحممدا(ط،5ابريوت:ااشمكابةاالعصرية،ا1420هـا/ا1999م)اص،112:احممداالزبيدي.ا"تذجا
العروس".احتقيقاجمموعةامنااحملققني.اداكااهلدايةا،21:5اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"اداكا
الدعوةا1ا،311:ااإليضذحذتاالعصريةاللمقذييساواشمكذييلاص،57:ااشمكذييلاواشموازيناالارعيةاص.50:ا ا
()3ايفانسخةا(م)،ا(دوناأكب ٍعايفاأكب ٍع).ا ا
()4اتسذقطامنانسخةا(م).ا[:10اأ]امنانسخةا(م).ا ا
الاخمالفةابيداأين املا
( )5امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،انصه:ا(كفعتاهبذاأتسئلةاوأفىتاهبذاحنفيةاهذااالزمذنابأقو
ِّ
أقف اعلى ٍ
اشيء امن اأجوباهم ااوكأياك احريصذً اعلى احتصيل ااشمذهب اوليست امن ااشمسذئل ااشماكلة ،اوالا
العويصة).ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(وماقاهذايفابعضاليلة).ا ا
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()1

أمذاالمقدِّمة؛ يفابيذنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذل،اوالذياالايظهرا[فيه]  .ا
يصريااشمذءابهامساعمالً،اومذاالا
وأمذاالفصل األول؛ ففياتعريفااشمذءااشمساعمل،او(فيمذ)( )2ا
ُ
يصريابهامساعمالً .ا
ُ
وأمذاالفصل الثاني؛ يفاحكمهاومىتايصريامساعمالً .ا
وأمذاالخاتمة؛ ففيابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهراللمذءاالطَّهوك،اواهللاتسبحذنهاوتعذىلا
اشمساعذن،اوعليهاالاُّكالن .ا

()1ايفانسخةا(ز)،ا(فيهذ)،اوتسذقطامنانسخةا(م)،اوالصواباهوااشمثبت.ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(ومذ).ا ا
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املقدمة
يفابيذنااشمذءاالذيا/2[/أ]ايظهرافيهاأثرااالتساعمذلاوالذياالايظهرا(فيه) ا
َّ
اعلماأنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذلاهواالذيايظهرافيهاأثراالنَّجذس()2ا(،)3اوكل امذا
اصرح اصذحب االبداية()4ا
ال ايظهر افيه اأثر االنَّجذتسة اال ايظهر افيه اأثر ااالتساعمذل اوال افرق ،اوقد َّ
()7
وغريه( )5ا َّ
بأن االغدير( )6االعظيم :اهواالذياالايظهرافيهاأثراالنَّجذتسة،اوهوااشمرادابذحلوضاالكبري ا
()8
ٍ
ابفروق؛ امنهذَّ :
اأن االكبري ايُعرف ا[بذخللوص ،اوفُ ِّسرا
افرقوا ابني االكبري اوالصغري
(عندنذ)  .اوقد َّ
ٍ
بافذتسرياخمالفة؛ا ا
اخللوص]()9ا
()1

()1اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()2امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(ز)،ا(أثراالنَّجذتسةايظهرافيهاأثرااالتساعمذل)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
قسمااحلنفيةااأل ْْعيذناالنَّجسةاإىلانوعني؛االنَّجذتسةُاالْ ُمغلَّظةُ،اوالنَّجذتسةُاالْ ُمخفَّفةُ،اوقذلُوا:اكلامذاخيْرجامنابدنا
()3ا َّ
اإلْنسذن اممذ اي ِ
ودي اوالْقيحا
اخروجه االْ ُوضوء اأو االْغسل
وجب
افهوامغالَّ ٌ
ظ ،اكذلْغذئط اوالْبولاواشمين اوالْم ْذي اوالْ ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الصغريةاأكالاأواملا
و
غريا
كذلكابولاالص
ة،او
احذض
االتس
و
ِّفذسا
ن
ال
و
ا
يض
ااحل
اودم
فم
ل
اا
اامأل
اإ
يء
الصديداوالْق
ْ
ْ
َّ
َّ
و َّ
ْ
الروثا اوإِ ْخثذءاالْبق ِراوالْع ِذكةُاوجنواالْك ْل ِ
اوخ ْرءُا
يأكال،او ْ
ميا ِةاوبولامذاالايـُ ْؤكلاو َّ
ب ُ
وحاوحل ُماالْ ْ
مراوالد ُ
َّماالْمس ُف ُ
ُ
اخل ُ
ِ
السنـَّوكاوالْفأْ ِ
ْوز ِ
الدَّجذجاوالْ ِّ
اودماا ْحللام ِةاوالْوزغةاإ ااكذنا
بطاواأل ِّ
اءاالس ِ
كاوخراءُ ْ
اوخر ِّ
ااحليَّةاوبوُهلذاوخراءُاالْعل ِق ُ
بذعاو ِّ ْ
تسذئِالً،افهذهااألْعيذ ُناكلُّهذاجنسةٌاجنذتسةاغلِيظةً،ا ُّ
فرسا
وعدواامناالنَّجذتسذتاالْ ُمخفَّفة؛ابولامذايـُ ْؤكلاحلمهاوالْ ُ
ِ
وخراءُ اط ٍري اال ايـُ ْؤكل.اأنظر:اجلنةاعلمذءابرئذتسةانظذماالديناالبلخي"،االفاذوىااهلنديةا"ا(ط ،2اداكاالفكرا
1310اهـ)ا:1ا45ا–ا،46اوأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع"(.ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1406هـا-ا
1986م)ا:1ا.60ا ا
()4ايفابدايةااشمباديا.1:5ا ا
()5امثل:ابدائعاالصنذئعا1ا.72:ا ا
()6اأصلاالغديرامسانقعامذءااشمطراصغرياًاكذناأواكبرياً،اغرياأنَّهاالايبقىاإىلاالقيظ،اإالامذاياخذهاالنذسامناعدٍّا
ٍ
ٍ
َّ
الذيايظهراأنااشمؤلفايريدابها–ا
يجاأواحذئ ٍر.اوقيل:اقطعةٌامنااشمذءاخيلفهذاالسيل،او
أواوجذ
اأواوقطاأواصهر ٍ
هنذ ا-احلوض االذي اجيامع افيه ااشمذء .اانظر :احممد ابن اأمحد ااهلروي ،ا"هتذيب االلغة" .احتقيق احممد اعوضا
مرعب،ا(ط،1ابريوت:اداكاإحيذءاالرتاثاالعريبا2001،م)ا:8ا،88االزبيدي،ا"تذجاالعروس"ا:13ا 208ا
()7اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة،ا"احمليطاالربهذين"احتقيقاعبداالكرمياتسذميااجلندي(ط،1ابريوت:اداكاالكابا
العلمية،ا1424اهـا-ا2004ام)ا:1ا .98ا
()8اانظر:اابنامذزة،ا"احمليطاالربهذين"ا:1ا .98ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(بذحلوض،اوفُ ِّسرااحلوض)اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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فعناأيباحفصاالكبري()1؛اأنَّهايُلقىافيهاصب ٌاغ(،)2افإ ْناخلُصاإىلااجلذنبااآلخر،افهواصغريٌ.ا
()3
اكذناالاياحر اكذناكبرياً،ا
احتر اجذنبهاحبركةاجذنبااآلخر،افهواصغريٌ،اوإ ْن
َّ
ويفاظذهراالرواية :اإ ْن َّ
واشمر ِ
َّ
عارباموجااشمذء؛األن ا لكايكونا
احتر اأحداطرفيه؛اأ ْن َّ
ادام ْن ُّ
اياحر ابذالكتفذعاواالخنفذض،اوالايُ
مناغرياحدَّة(،)6ا
ِا
وإ ْن اكثرااشمذء،اوإليهاأشذكايفااحمليط(،)4اوكذااعنامشسااألئمةااحللواين(،)5اوزاد :ا
البخذكيااإلمذمااشماهوك،اأخذاعناحممدابنااحلسن،اولدا
( )1اهو:اأمحدابناحفصااشمعروفابأيباحفصاالكبري ا
ُ
ـ)،اومذتاببخذكىايفااحملرم،اتسنةا(217هـ).اانظر:اقذتسمابناقطلوبغذ،ا"تذجاالرتاجم"احتقيقا
تسنةا(150ه
َّ
حممداخرياكمضذنايوتسف،ا(ط ،1ادماق:اداك االقلم ،ا 1413اهـا -ا 1992ام)ا:1ا،94اعبداالقذدكابنا
حممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا(مرياحممداكاباخذنها-ااكراتاي)ا:1ا،67احممدابناأمحداالذهيب ،ا"تسرياأعالما
النبالء"ا(القذهرة،اداكااحلديث،ا1427هـ2006-م)ا:10ا.157ا ا
ٍ
( )2االصبغ اوالصبغة :امذ ايُصبغ ابه ،اواجلمع اأصبذغ ،اوهو اتلوين االاَّيء ابلون امذ ،اتقول :اصبغاه اأصبغه .اانظر:ا
إمسذعيلابنامحذدااجلوهرياالفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"احتقيق:اأمحداعبداالغفوكاعطذك ،ا(ط ،4ابريوت:ا
داكاالعلماللماليني 1407،اهـا ا1987-م)ا:4ا ،1322اأمحدابنافذكسابنازكريذ ،ا"مقذييسااللغة"احتقيق:ا
عبداالسالماحممداهذكون.ا(اداكاالفكر1399،هـا-ا1979م).ا:3ا.331ا
هياعبذكةاعنااشمسذئلااليتاكويتاعناأئمةااشمذهب؛اأيباحنيفةاأيبايوتسفاوحممدابنااحلسن،اممذا كرهاحممدا
()3ا
ُ
االسري االصغري،ا
السري االكبريِّ ،
بن ااحلسن ايف اكابه ااشمعروفة؛ ااشمبسوط ،اواجلذمع االصغري ،اواجلذمع االكبري ،او ِّ
عرب اعنهذابكاباظذهراالرواية،اوبذألصول،اوبظذهرااشمذهب.اانظر:احممدابناعبداالواحداابنا
والزيذدات،اويُ َّ
اهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:9ا،104اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،560اعليابنا
حممدااجلرجذين"،االاعريفذت".ا(ط ،1ابريوت:اداكاالكاباالعلمية ،ا1403هـا1983-م)اصا،143اأيوبا
بن اموتسى االكفوي ،ا"الكليذت" .احتقيق :اعدنذن ادكويش ا-حممد ااشمصري ا(بريوت :امؤتسسة االرتسذلة) اصا
 ،594احممد اعبد ااحلي االلكنوي ،ا"عمدة االرعذية" احتقيق :االدكاوك اصالح احممد اأبو ااحلذج ،ا(ط ،1امركزا
العلمذءاالعذشمياللدكاتسذتاوتقنيةااشمعلومذت):1ا،78اعبدااإللهابناحممد.ااشمال،ا"الكواشفااجللية".ا(ط،1ا
مطبعةااإلحسذءااحلديثية،ا1425ها2004-م)اصا.62ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(أنَّه).ا ا
()4احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.95ا ا
()5اهو:اعبداالعزيزابناأمحدابنانصرابناصذحل،اأبواحممدامشسااألئمةااحللوايناالبخذكي،اإمذمااحلنفيةايفاوقاه،ا
وكوىاعنهامشسااألئمةاالسرخسي،اوفخرااإلتسالماالبزدوياوغريهم،اومنامصنفذته:ااشمبسوطايفاالفقه،اوتويفا
ببخذكىاتسنة:ا( 456اهـ).اانظر:احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:18ا،177اعبداالقذدكابنا
حممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا(:1ا،)318اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا .189ا
()6ااحلداضدااللني،اومنهاحداالسيفاإ ااصذكاحذداً،اواشمراداهنذاالاحريكابغرياقوة.اانظر:احممدابناأيبابكرا
الرازي،ا"خماذكاالصحذح".ا:1ا.188اا ا
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()2
()1
احتر ااجلذنب ااآلخر ،افليسا
و(أ ْن) اياكدَّك ااشمذء ،اوأمذ اإ ا اتراكمت ااحلثيذت ا[وطذل] احىت َّ
بايء( .)3ا
ٍا
ِ
يكااشمنغمس،ا
يكااشماوضئ،اوعناأيبايوتسف()5احتر
وكوياعناأيباحنيفة()4ا:اأنَّهااعارباحتر
ِّ
وهواكوايةاعناأيباحنيفة(،)6اوقذضياخذن( )7ااخاذكاهذا(، )8اوعنابعضااشماأخرينامناعلمذئنذ()9ا
أنَّهااعاربااخللوصابذل ُك ْدكة(،)10اوقدااعاربوااأيضذًاتقديرهابذشمسذحة،ا فعناأيباتسليمذنااجلوزجذين( )11ا

()1اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفانسخةا(ز)،ا(وطذك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()3ا[:10اب]امنانسخةا(م).ا ا
()4اانظر:احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا(بريوت:اداكااشمعرفة،ا1414هـ1993-م):1ا.70ا ا
()5اانظر:ااشمرجعانفسه.ا ا
()6اانظر:ااشمرجعانفسه.ا ا
( )7اهو:ااحلسنابنامنصوكابناأيباالقذتسماحممودابناعبداالعزيزااألوزجندي،االفرغذين،ااشمعروفابـقذضياخذن،ا
ويكىناأبذااحملذتسناويلقبابفخراالدين،اتفقَّهاعلىاأيباإتسحذقاإبراهيمابناإمسذعيلابناأيبانصراالصفَّذكي،ا
وظهرياالديناأيبااحلسناعليابناعبداالعزيزااشمرغينذين،اوغريمهذ،اولهامناالاصذنيف:االفاذوي،اوشرحااجلذمعا
الصغري،اوشرحاالزيذدات،اوشرحاأدباالقذضياللخصذف،اتويفاليلةاالنصفامناكمضذناتسنةا(592هـ).ا
انظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم":1.ا،151اأمحدابناعلياالعسقالين.ا"انزهةااأللبذبايفااأللقذب".احتقيق:ا
عبداالعزيزاحممدابناصذحلاالسديري،ا(ط،1االريذض:امكابةاالرشد ،ا1409هـ1989-م).ا:2ا،83اعبدا
القذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.383ا ا
()8احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن"،ا(ط،1اداكاالكاباالعلمية،ا2009ام).ا:1ا.14ا
()9امثلاالبذبريتايفاالعنذيةاشرحااهلدايةا:1ا.262ا
()10اانظر:ااشمرجعانفسه،اوالكدكة:امناكدكااشمذءاكدكاً،اإ اازالاصفذؤه،اومنااأللوانامذاحنذاحنواالسواداوالغربة،اومنا
احلوضاطينهاأوامذاعالهامناطحلباوحنوه،اومجعهذاالكدك،اانظر:اأمحدابناحممداالفيومي".ااشمصبذحااشمنريايفاغريبا
الارح االكبري".ا(اشمكابة االعلمية ا– ابريوت) .ا :2ا ،527اجممع االلغة االعربية ابذلقذهرة "،ااشمعجم االوتسيط" ا:2ا
.779ا ا
( )11اهو:اموتسىابناتسليمذن،اأبواتسليمذنااجلوزجذين،افقيهاحنفي،اأصلهامناجوزجذنامناكوكابلخ،اخبراتسذن،ا
تفقهاواشاهراببغداد،اعرضاعليهااشمأموناالقضذء،افقذل:ايذاأمريااشمؤمننيااحفظاحقوقااهللايفاالقضذءاوالا
ِّ
اعلىاأمذناكامثلي،افإين اواهللاغريامأموناالغضباوالاأكضىالنفسياأ ْن اأحكمايفاعبذده،افأعفذه.الها
تول
ِّ
تصذنيفامنهذ:االسرياالصغري،اونوادكاالفاذوي،اوغريهذ،اتويفاتسنة:ا(220هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا
ِّ
"اجلواهر ااشمضية" ا :2ا ،186احممد ابن اأمحد االذهيب.ا"تذكيخ ااإلتسالما" .احتقيق:اد .اباذك اعوادامعروف،ا
(ط،1اداكاالغربااإلتسالمي،ا2003م).ا:5ا،468اخرياالديناالزككلي،ا"األعالم":7.ا.323ا ا
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عن اعبد ااهلل ابن ااشمبذك ( )1اتقديره ابعا ٍر ايف اعا ٍار( .)2اقذل اأبو اتسليمذن :امث اتسألت احممد ابنا
احلسن ،افقذل :اهو اكبري ،احكذه االفقيه اأبو اجعفر( ،)3اعن اعلي ابن اأمحد( ،)4اعن انصري( )5اعن اأيبا
تسليمذن،اقذل:اوبهانأخذ،او(بقوله)()6اأخذاعذمةااشماذيخ()7اتوتسع ًةالألمراعلىاالنَّذساوعليهاالفاوى( .)8ا
ويف ااشمبسوط( : )9اقذل اأبو اعصمة( :)1اكذن احممد ايوقِّت ايف ا لك اعارةً ايف اعارةٍ  ،امثا
( )1اهو:اأبواعبداالرمحناعبدااللَّهابنااشمبذك ابناواضحااحلنظليااشم ْروِزي،اموالهماالرتكي،ااإلمذماشيخااإلتسالم،ا
احلذفظ ،االغذزي ،اأحد ااألعالم ،اولد ايف اتسنة:ا(118هـ)،ا اوطلب االعلم اوهو اابن اعارين اتسنة ،اوأكثرامنا
الرتحذلاوالاطوافاإىلاأ ْنامذتايفاطلباالعلماويفاالغزواويفاالاجذكة،اواإلنفذقاعلىااإلخوانايفااهللاتعذىل،ا
وجتهيزهم امعه اإىل ااحلجِّ ،
اتويف اتسنة :ا(181هـ) .اانظر :اأبو ابكر اأمحد ابن اعلي االبغدادي ،ا"تذكيخ ابغداد"ا
حتقيق :االدكاوك اباذك اعواد امعروف ا(ط ،1ابريوت :اداك االغرب ااإلتسالمي ا1422هـ ا 2002-ام) ا:11ا
،388احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:8ا.378ا ا
()2اأي:اأ كعاوقداتسبقابيذنامقداكاالذكاع.ا
()3اهو:احممدابناعبداهللابناحممدابناعمر،اأبواجعفراالبلخيااهلندواين،اكذنايُقذلاله:اأبواحنيفةاالصغري؛الرباعاهايفا
الفقه،ااشاهرابذلذكذءاوالزهداوالوكع،اأفىتايفااشماكالت،اوأوضحااشمعضالت،الهاكافاالغوامض،اتويفاتسنة:ا
(362هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا(:2ا،)68اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:2ا.74ا ا
()4اهو:االفذكتسياالايخااالمنيااجلليل،امسنداالديذكااشمصرية،اأبواالقذتسم،اعليابناحممدابناعليابناأمحدابنا
ِّ
اية،اتويفاتسنة:ا(443هـ)،اوهوامناأبنذءاالاسعني.اانظر:ا
عيسى،االفذكتسي،امثااشمصري،اشيخامعمراعذيلاالرو
ابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا،207اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:17ا.613ا ا
()5اهو:انصريابناحيىياوقيلانصراالبلخياتفقهاعلىاأيباتسليمذنااجلوزجذيناعناحممداكوىاعنهاأبواعاذباالبلخيا
مذتاكمحهااهللاتعذىلاتسنة:ا(268هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،200اعمرابناكضذا
كحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا(بريوت:امكابةااشمثىن،اداكاإحيذءاالرتاثاالعريب).ا:13ا .89ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(وبه).ا ا
()7ايُقصدابهاأئمةااحلنفيةاالثالثة،اأبوايوتسف،اوحممدابنااحلسن،اوزفر،اوحيذنذًايُقصداعلمذءااحلنفيةاممناملايدك ا
اإلمذم.اانظر:اعمدةاالرعذيةا(:1ا،)71اعبدااإللهابناحممدااشمال،ا"الكواشفااجللية".اص:ا .45ا
كرااحلكمااشمسئولاعنهاللسذئلاأوااجلواباعمذا
اابنيااحلكم،اوهو:اجوابااشمفيت،او
()8ا
الفاوى:ااتسمامناأفىتاالعذملاإ َّ
َّ
ٌ
يُاكلامنااشمسذئلاالارعية،اأواالقذنونية.اويفااصطالحااحلنفية:اهيامسذئلااتسانبطهذااجملاهدونااشماأخروناشمذا
تسئلوااعنا لكاوملاجيدواافيهذاكوايةًاعناأهلااشمذهبااشماأخرين.اانظر:اإتسعذدااشمفيتاعلىاشرحاعقوداكتسمااشمفيتا
(ص:ا،)322اقذتسمابناعبدااهللاالقونوي.ا"أنيساالفقهذءايفاتعريفذتااأللفذظااشماداولةابنياالفقهذء".احتقيق:احيىيا
حسنامراد،ا(داكاالكاباالعلميةا1424ها2004 -م).اص:ا،117اعبداالرؤوفابناتذجاالعذكفني.ا"الاوقيفا
علىامهمذتاالاعذكيف".ا(ط،1االقذهرة،اعذملاالكاب،ا1410هـا1990-م).اص:ا .256ا
()9احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.71ا ا
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عنهاشمذاتس ئلاعناهذا،اقذل:اإ ااا
كجعا إىلاقولاأيباحنيفةاوقذل:االاأوقِّتاشيئذً،اواشماهوك( )2ا
ُ
ٍ
.اوكوياالاوقيتابذلثمذناعناأيبا
كذن امثل ا
مسجدياهذا،افهواكبري،افمسحافكذنامثذنذًايفامثذن ُ
ُ
()3
،اوقيل:ااثىناعارايفامثلهذ،اومجعابنياالرواياني ؛ابذعابذكاخذكجااشمسجدا
يوتسفا/2[/ب]اأيضذً
ُ
وداخله،اوعناأمحدابناحرب(:)4اتسبعةايفاتسبعة،اوالصحيحاعناأيباحنيفةاأنَّهاملايُقدِّكايفا لكا
ٍ
اإىلاطرف( .)6ا
ٍا
َّجذتسةامناطرف
اإىلاغلبةاالظنا(يف)()5اخلوصاالن
كول
شيئذً،اوإمنذاقذل:اهوامو ٌ
ِّ
()8()7
ااالصح اوهو اظذهرا
ُّا
اقذل االايخ اقوام االدين االكذكي  :اوهذا اأقرب اإىل االاَّحقيق ،اوهو
الروايةاعناأيباحنيفة.ا ا
()9
وبهاأخذااإلمذماأبوااحلسناالكرخي ؛ َّ
َّجذتسة،اوغلبةاالظن ايفا
األن ااشمعارباعدماوصولاالن
ِّ
َّهاكذنايقول:اأولابركةاالعلماإعذكةا
،امناكبذكااألصحذب،اكوياعنهاأن
(= )1اهو:اأبواعصمةاتسعدابنامعذ ااشمروزي
َّ
ُ
الكاب.اانظر:احممدابناأمحداالذهيب.ا"تذكيخااإلتسالماووفيذتااشماذهرياواألعالم"ا:6ا،89احممدابناأمحدا
الذهيب.ا"ميزانااالعادالايفانقداالرجذل".احتقيق:اعلياحممداالبجذوي،ا(ط ،1ابريوت:اداكااشمعرفةاللطبذعةا
والنار،ا1382اهـا-ا1963م).ا:2ا،125اوعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.257ا ا
()2ايقصداهنذااشماهوكايفااشمسألةاعناحممدابنااحلسنا–اكمحهااهللا-وأصلاكلمةااشماهوكاتطلقاعلىااألمراإ اا اعا
واناار،اومجعهاماذهري.اويفااصطالحااحلنفية:اهوامذاكذنامقذبالًاللاذ .اانظر:اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ا
اشمعجم االوتسيط" ا :1ا ،498احممد اكواس اقلعجي ،اوحذمد اصذدق اقنييب .ا"معجم الغة االفقهذء".ا(ط ،2اداكا
النفذئساللطبذعةاوالناراوالاوزيع،ا1408اهـا1988-م).ا:1ا،431ااشموتسوعةاالفقهيةاالكويايةا:25ا.257ا ا
()3االرواية:امذانُقلانصذًّاعنااإلمذماأيباحنيفةاوصذحبيهاأيبايوتسفاوحممد.اانظر:اجمموعةاكتسذئلاابناعذبديناص:ا.16ا ا
( )4اهو:اأمحدابناحربابناعبدااهللابناتسهلابنافريوزاأبواعبدااهللاالزاهداالنيسذبوكي،اتسكنانيسذبوك،اوحدثا
عناتسفيذنابناعيينةاوغريه،اتويفاتسنة:ا(234هـ).اانظر:اأبوابكراأمحداالبغدادي،ا"تذكيخابغداد"ا:5ا 190ا
()5ايفانسخةا(م):ا(و).ا ا
()6اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.119ا ا
( )7اانظر:امعاراجاالدكايةايفاشرحااهلدايةاللكذكي،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقرين،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ا
يفااجلذمعةااإلتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،اتسنة:ا(:1436ا1437ه).ا:1ا ،154ا
( )8اهو:احممدابناحممدابناأمحدااخلجندي االسنجذكي،اقواماالديناالكذكي،افقيهاحنفياتسكناالقذهرةاومنا
تصذنيفه :امعراج االدكاية ايف اشرح ااهلداية ،اوجذمع ااألتسراك ايف اشرح ااشمنذك ،اوغريمهذِّ ،
اتويف ايف االقذهرة اتسنة:ا
(749هـ).اانظر:اديوانااإلتسالما(:1ا،)261اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا،36اعمرابنا
كضذاكحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا:11ا.182ا ا
( )9اهو :اأبو ااحلسن اعبيداهلل ابن ااحلسني ابن ادالل االبغدادي االكرخي ،االفقيه ااألصويل ،اولد اتسنة ا(260ه)،ا
اناهتاإليهاك
الصالة،اصبوكاًاعلىاالفقراواحلذجة،اومنامؤلفذته:ا =
ئذتسةااشمذهبايفاعصره،اكذناكثرياالصوماو َّ
َّ
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لكاجترياجمرىااليقنيايفاوجوباالعمل،اكمذاإ ااأخرباواح ٌد ابنجذتسةااشمذءاوجباالعملابقوله،ا
و لكاخيالفاحبسبا(اجاهذد)()1االرائياوظنِّه،اكذاايفاشرحااجملمع( .)3()2ا
()4
ٍ
ِّ
،اليسافوقاكلا
،اوهواتسبعاقبضذت
اعاالكْربذس
علاالصحيحاهنذا ك ِا
اعافج
َّ
ِّ
امثااخاُ
لفايفاالذك ُ
ٍ
قبضةاإصبعاقذئمةٌ،اكذاايفاالولواجلي()5اواجملاىب(.)6ا ا
()7
،اوصححاقذضياخذن()1ا كاعااشمسذحة؛اوهوابإصب ٍع ٍ
افوقا
اقذئمة ا
وهواقولاأيبااحلسناالرتساغفين
َّ
= شرحااجلذمعاالكبري،اشرحااجلذمعاالصغري،اوكتسذلةايفااألصول،اواشمخاصرايفاالفقه،اتويفاتسنةا(340هـ).ا
انظر:احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:15ا،426اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا
،337اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا.200ا ا
()1ايفانسخةا(م)،ا(اخاالف).ا
()2اشرحااجملمعاالبنافرشاذا(خمطوط)،الوحةا[:10اب].ا ا
()3اخالصةااألقوالايفامسذحةاحوضااشمذءاالذياتكلماعنهذااشمؤلفا-كمحهااهلل-كمذاتسبق :ا
األول:اإ ااألقيافيهاصب ٌغاخلصاإىلااجلذنبااآلخر،اأبواحفصاالكبري.ا ا
الثذين:اإ ااحتر اجذنبهاحبركةاحتر اجذنبهااآلخر،اعلىاخالفاعندهمايفاوصفاقوةاالاحريك.ا ا
الثذلث:امسذحاهاعارةاأ كعايفاعارةاأ كع،ااجلوزجذيناوعبدااهللابنااشمبذك ااحلنظلي،اوهواقولاعذمةاماذيخا
اشمذهبااحلنفياوعليهاالفاوىاعندهم.ا ا
الرابع:ا(ال)اتوقيتاوالاتقديرايفامسذحةااحلوض،اأبواحنيفةاوحممدابنااحلسن،اوالكرخي.ا ا
اخلذمس:امسذحاهامثذنيةاأ كعايفامثذنيةاأ كع،اأبوايوتسف.ا ا
السذدس:امسذحاهااثىناعارايفامثلهذ،اقولايفااشمذهب.ا ا
السذبع:امسذحاهاتسبعةايفاتسبعةاأ كع،اأمحدابناحرب.ا ا
مث اتسيارع ااشمؤلف ا-كمحه ااهلل-يف ابيذن ااخلالف ايف امقداك االذكاع ،امث اتسياكلم اعن اعمق ااحلوض ،امث اعنا
احلوضااشمساعملاالذيالهاطولاوالاعرضاله.ا ا
( ِ )4
ب ،افذكتسياها
االك ْربذس :ابذلكسرامث االسكون،اواجلمع االكرابيس،اوهياثوباغليظ امن االقطن ااألبيضَّ ،
امعر ٌ
بذلفاح.اانظر:احممدابنايعقوباالفريوزآبذدي.ا"القذموسااحمليط"احتقيق:امكاباحتقيقاالرتاثايفامؤتسسةا
الرتسذلة،ا(ط ،8ابريوت،امؤتسسةاالرتسذلة ،ا 1426اهـا -ا 2005ام).ا:1ا،570اإمسذعيلابنامحذدااجلوهريا
الفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"ا:3ا،970اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا:2ا.781ا ا
()5االفاوىاالولواجليةا:1ا.32ا ا
()6ااجملاىباشرحاخماصراالقدوكياللزاهديا(خمطوط)،الوحةا[:412اأ].ا ا
:اأبوااحلسناعليابناتسعيداالرتساغفين،افقيهاحنفي،امناك ْتساُـ ْغفناإحدىاقرىامسرقندا(أوزبكساذن)احذليذً ا،ا
()7اهو
ُ
كذن امن اأصحذب اأيب امنصوك ااشمذتريدي ،اوله امن ااشمصنفذت :االزوائد اوالفوائد ايف اأنواع االعلوم ،اوإكشذدا
ِّ
اشمهادي،اتويفاتسنة:ا(345هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم":1.ا،205اعبداالقذدكا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.362ا ا
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()2
ٍ
،اويفااحمليط:االصحيحاأ ْنايُعاربايفاكلا
كلاقبضة؛األنَّهاأليقابذشممسوحذت،اوهواقولااإلمذماعبداالكرمي
َّ
زمذناومكذنا كاعهم( .)3ا
مثااخالفواايفامقداكاالعمق(،)4افقيل:ا كاعٌ،اوعناالبزدوي()5امذابلغاالكعب،اوقيل:اشذ اٌّ(،)6ا
ابذلغرف ،اوعليه االفاوى،ا
وصحح اصذحب ااهلداية( )7اوالظهريية( :)8ا(أنَّه)( )9امذ اال اينحسر ا
َّ
اأكضه ْ
()10
[وقدَّكه] االبعضابأكبعةاأصذبعامفاوحة،اوقيل:اإ ااأخذاوجهااألكض .ا
اكذناحبذلالوامجعاصذكاعاراًايفاعا ٍر اوعمقها(قدكا
مثالواكذنالهاطول اوالاعرضاله،اإ ْن
ا
ٌ
ُ
ِش ٍرب)(،)11ااخاُلفا(فيه)()12؛ ا
افعندااشميداين()13اوالزندويسيت()1اجيوز،اوقذل:اأبوابكرابناطرخذن(:)2االاجيوزاوإ ْناكذناطولها

(=)1احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية":1.ا.14ا ا
()2ا بذلرجوعاغلىاكاباالرتاجمالعلمذءااحلنفيةاوجدتااتسما(عبداالكرمي)ايطلقاعلىاعدداكبريامناعلمذءااحلفيةا
منهم؛ اعبد االكرمي ابن اعبد االنوك االقطب ااحلليب ا( اولد ا663هـ) ،اوعبد االكرمي ابن احممد االصبَّذغي ،اوهنذ ا
علمذءانقلوااعناأيباحنيفةاهلمانفسااالتسم،اوبذلاذيلايصعباحتديدااشمرادابهاهنذ.ا ا
()3احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.99ا ا
()4اأي:اعمقاحوضااشمذء.ا ا
()5اانظر:اكدااحملاذكاعلىاالدكااشمخاذكا:1ا.193ا[:11اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()6االاذ :ااشمنفرداعناغريه،اأوااخلذكجاعنااجلمذعة،اومناالنذساخالفاالسوي،اهوامذاخذلفاالقذعدةاأواالقيذس،اويفا
اصطالحااحلنفية:اهوامذاكذنامقذبالًاللماهوكاأواالراجحاأواالصحيح،اأياأنَّهاالرأيااشمرجوحاأواالضعيفاأواالغريب.ا
انظر:احذشيةاابناعذبدينا:1ا،50ا:2ا،217احممداقلعجي،ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا255ا ا
()7ايفااهلدايةايفاشرحابدايةااشمباديا:1ا.22ا ا
()8االفاذوىاالظهريية،اص:ا، 264الإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممداالبخذكي،احتقيق:اشذديةابنتاعبداالاكوكا
الاذهي،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،اكليةاالرتبيةاللبنذتاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة،اتسنة:ا(1423هـ).ا ا
()9اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()10ايفانسخةا(ز)ا(وقدَّك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
( )11االاِّرب:ابذلكسراشربااإلنسذن،اهوامذابنياطريفااخلنصراواإلهبذمابذلافريجااشمعاذد،اواجلمعاأشبذكاوهوامذكر،ا
يقذل :اشربت االثوب اشرباً .اانظر :اأمحد ابن افذكس ابن ازكريذ ،ا"مقذييس االلغة" ا :3ا ،240اأمحد ابن احممدا
.ايفانسخةا(م)،ا(قدكايسري).ا ا
الفيومي".ااشمصبذحااشمنريايفاغريباالارحاالكبري"ا:1ا302
ٌ
()12اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()13اهو:احممدابناإبراهيماالضرير،اأبوابكرااشميداين،اقذلاالذهيب:امناأئمةااحلنفيةاحدثاعناأيباحممدااشمزيناوعنهاميمونابناعليا
اعذكفابذشمذهب،الهامنذظراتامعاأيباأمحدانصراالعيذضي.اانظر:اعبداالقذدكابناحممد"،اجلواهرااشمضية"ا:2ا6ا
ا
اكبري ٌ
ٌ
شميموين،اشيخ ٌ
حممداعبدااحليااللكنوي".االفوائداالبهيةايفاتراجمااحلنفية"ا(داكااشمعرفةا–ابريوت).اص:ا.155ا ا
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طولهامناخبذكى()3اإىلامسرقند()4ا( .)5ا
()6
و ِ
َّ
،افقداحصلااشمقصود،اوهواأن امذ( )7ادونا
لنكاف اهبذااالق ْدكامناالكالما(يفااشمقدمة)
عا ٍر ايف اعا ٍر ا -اعلى امذ اهو ااشمفىت ابه -اإ ا اوقعت افيه االنَّجذتسة اقليلةً اكذنت اأو اكثريًة ا(تسلباها
ٍ
ية،افثبتاحينئذ اأثرااالتساعمذل،اوهواتسلباالطَّهوكيةا
الطَّهذكة،اوكذلكابذالتساعمذلايسلباالطَّهوك
()8ا ا
عنامذء) .
()10
()9
ب ا(والبئر)  .ا
ئلتاعليهاوكذناحكمها/3[/أ]اكذإلنذءاواجلُ ِّا
احلوضاالذياتس ُا
ُ
(=)1اهو:اعليابناحيىيابناحممد،اأبوااحلسناالزندويسيتاالبخذكي،افقيهاحنفي،الهامناالاصذنيف:اكوضةاالعلمذءا
ِّ
ايفافقهااحلنفية،اتويفاتسنة:ا(382هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،164ا
ونزهةاالفضالء،اونظم
ٌ
خرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم":5.ا.31ا ا
،اكذنامناأجلافقهذءاأصحذباأيباحنيفةايفا
()2اهو:احممدابناأمحدابناحممدابناطرخذن،اأبوابكرااإلتسرتأبذدي
ِّ
عصره،اثقةٌايفااحلديث.اانظر:ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.21ايفانسخةا(م)،ا(بكرابناطرخذن)اوهواخطأ.ا ا
()3ا ُخبذكىابذلضم:امناأعظمامدنامذاوكاءاالنهراوأجلهذ،ااشمسذفةابينهذاوبنياجيحونايومذن،اوكذنتاقذعدةاملكا
السذمذنية،اوهيامدينةاقدميةانزهةاكثريةاالبسذتنياواتسعةاالفواكه ،اوبينهذاوبنيامسرقنداتسبعةاأيذم،اوينسباإىلا
خبذكىاخلقاكثريامناأئمةااشمسلمنيايفافنوناشىت،امنهم:اإمذماأهلااحلديثاأبواعبدااهللاحممدابناإمسذعيل،ا
صذحبااجلذمعاالصحيحاوهياحذليذًاتسمىا(أوزبكساذن).اانظر:ااحلموي.ا"معجماالبلدان"،ا(ط،2ابريوت،ا
داكاصذدك،ا1995ام):1،ا .353ا
()4امسرقند:امدينةاماهوكةامبذاوكاءاالنهر؛اقذلوا:اأولامناأتسسهذاكيكذوساابناكيقبذ ،اوليساعلىاوجهااألكضا
مدينةاأطيباوالاأنزهاوالاأحسنامنامسرقند،اوأكثرادكوهبذاودوكهذافيهذااشمذءااجلذكي،اوالاختلواداكامنابساذنا
ال اترى اأبنية ااشمدينة االتسااذكهذ ابذلبسذتني اواألشجذك اوهي احذليذً ايف ا(أوزبكساذن) .اانظر :اآثذك االبالد اص:ا
،535االروضااشمعطذكا:1ا.322ا ا
()5اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.97ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(علىاهذهااشمقدمة).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(كذن).ا ا
( )8امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(اتصفابذلنجذتسة،افكذلكاياصفاإ اااتساعملابسلباوصفاالطهوكيةا
عنه،اوإ ااثبتا لكاهنذاثبتايف).ا ا
( )9ااجلُب:االبئراالواتسعة،االبعيدةاالقعر،االيتاملاتنبابذحلجذكة،اومجعهذ،اأجبذباوجبذباوجببة.اانظر:احممدابناأيبابكرا
الرازي،ا"خماذكاالصحذح".اص:ا،52اوأبواحبيباتسعدي".االقذموساالفقهيالغةاواصطالحذً"ا(ط،2ادماق:اداكا
الفكر،ا1408هـا1988-م).اص:ا،57اوجممعااللغةاالعربية"ااشمعجماالوتسيط"ا:1ا.104ا ا
()10اتسذقطةامنانسخةا(م).اومثلهاخزانااشميذهاالذيايساعملهاعذمةاالنذسااآلناويوضعاعلىاأتسطحاالبيوت.ا ا
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()1

(تكميل:ايوضحا لكامذايفااخلالصة)
ِّ
وأمذااحلوضاالصغريافهواقيذسااألوايناواجلبذب،االاجيوزاالاوضُّؤافيه،اولواوقعتافيهاقطرةا
مخراينجس .ا
ويفافاذوىااإلمذماحذفظاالديناالبزازي()3()2ا-اوقداأدككهابعضاشيوخنذ:-اإ اانقصااحلوضا
َّأافيه،ابلايُغرتفامنهاوياوضأاخذكجه .ا
ا
مناعا ٍرايفاعا ٍراالايُاوض
()5
()4
(ويفاالانجيساواشمزيد) الايخااإلتسالمابرهذناالدينااشمرغينذيناصذحبااهلداية :ااحلوضا
وهواممالئ-اجيوزاالاوضُّؤافيهاواالغاسذلافيه؛ا
ٌا
أتسفلهاأقل امنا لكا-
ااكذناأعالهاعار ايفاعا ٍر او
إ
َّ
ٌ
َّهاأقلا
َّهاعارايفاعا ٍر،اوإ ْنانقصااشمذءاحىتابلغاتسبعذًايفاتسب ٍعاالاجيوزاالاوضُّؤاواالغاسذلافيه؛األن َّ
ألن ٌ
مناعا ٍرايفاعا ٍر،اولكنهايغرتفامنهاوياوضأ( .)6ا
()7
اقل امذؤه ،اواناهى اإىل اموض ٍع ادون اعا ٍر ايفا
ويف افاذوى ااإلمذم اقذضي اخذن  :ااحلوض اإ ا َّ
عا ٍر،االاجيوزافيهاالوضوء،اوقذلايفاموضعاآخر(:)8ا(خندقاطولهامذئةا كاعاأواأكثرايفاعرضا
كاعني؛اقذلاعذمةااشماذيخ:االاجيوزافيهاالوضوء،امثاحكىاعنابعضهمااجلواز،اإ ْن اكذنامذؤهالوا
:اب].ايفانسخةا(م)،ا(وقداصرحابذلكاصذحبااخلالصة).ا ا
()1اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[11
اَّ
()2احممدابناحممداالبزازي.ا"الفاذوىاالبزازية،اأوااجلذمعاالوجيز"ا(بريوت:البنذن،اداكاالكاباالعلمية):1.ا.8ا ا
( )3اهو:احممدابناحممداحذفظاالدين ابنانذصراالديناالعمذدياالكردكيااحلنفياويعرفابذلبزازي،اولدابكذزكينا
تسنة:ا(729هـ)،اولهامناالاصذنيف:االفاذوىاالبزازية،اوكاذبايفامنذقباأيباحنيفةاالنعمذن،اوشرحاخماصرا
ِّ
القدوكي،اوغريهذ،اتويف اتسنة:ا(827هـ).اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:10ا،37ا
عمرابناكضذاكحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا:11ا،223االاقذئقاالنعمذنيةا:1ا.21ا ا
()4االانجيساواشمزيدا(:1ا.)217ايفانسخةا(م)،ا(ويفااخلالصةاواشمزيد).ا ا
()5اهو:اعليابناأيبابكرابناعبدااجلليلاالفرغذين،ابرهذناالديناأبوااحلسنااشمرغينذين،اولداتسنةا(530هـ)،اوكذنا
امفسراًاحمقِّقذًاأديبذًافقيهذً،اومنااجملاهدين،اومنامصنفذته:االبداية،اواهلداية،اوكفذيةااشمناهي،اوالاجنيس،ا
حذفظذً ِّا
ِّ
ومنذتسكااحلج.اوتويف اتسنة:ا(593هـ).اانظر:احممدابناأمحداالذهيب ،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:21ا،232ا
عبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،383اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا.206ا ا
َّ
اف؛اأن االغرفاإخراجااشمذءامنااحلوض،افلواحصلتا
()6ايظهراالفرقابنياالوضوءااشمبذشرامنااحلوضاواالغرت
مالمسةابنيااليداواشمذءافالاحرجالعدمانيةاكفعااحلدثاأثنذءااشمالمسة،اأمذاالوضوءااشمبذشرامنهافهوامالمسةا
جااشمذءامساعمالًايفاكفعااحلدث،اواهللاأعلم.ا
بقصداكفعااحلدث،اوبذلاذيلاأخر
ُ
َّ
يذدةا(إن).ا ا
()7افاذوىاقذضياخذنا:1ا.14ايفانسخةا(م)،از
()8اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.15ا ا
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انبسطايصرياعاراًايفاعار،اوفيهذ)(:)1احوضاكبريافيهامارع اةٌ()2اتوضَّأاإنسذ ٌنايفااشمارعة،اإ ْناكذنا
اشمذءاماصالًابذأللواحامبنزلةاالاذبوت(،)3االاجيوزافيهاالوضوء،اواتصذلامذءااشمارعةابذشمذءااخلذكجامنهذاالا
يقطع،اكحوضاكبريااناعبامنهاحوضاصغري،افاوضأاإنسذ ٌنايفااحلوضاالصغرياالاجيوز،اوإ ْناكذنا
ذءااحلوضاالصغرياماصالًامبذءااحلوضاالكبري،اوكذااالايُعاربااتصذلامذءااشمارعةامبذاحتاهذامنااشمذءا
م
َّ
ٍ
اجذنبا
اصغري ايدخل ااشمذء امن
إ ْن اكذنت ااأللواح امسدودةًا( ،)4ا(وفيهذ)( :)5ايف ااشمذء ااجلذكي
ٌ
احوض ٌ
َّوضؤ،اوإ ْناكذناأكثرامنا لك،ا
وخيرجامناجذنب،اقذلوا:اإ ْناكذناأكبعذًايفاأكب ٍعافمذادونه،اجيوزافيهاالا ُّا
َّ
الاجيوز،اإالايفاموضعادخولااشمذءاوخروجه؛األن ايفاالوجهااألول،امذايقعافيهامنااشمذءااشمساعملاالا
،اويفاالوجهاالثذين،ايساقرافيهااشمذءاوالاخيرجا
يساقرافيه،ابلاخيرجاكمذادخلا/3[/ب]،افكذناجذكيذً
ُّ
ٍ
ٍ
األصح َّ
ليسابالزم،اإمنذااالعامذداعلىامذا كرايفااشمعىن،افيُنظرافيها
اأن اهذااالاَّقدير ا
إالابعدازمذن،او ُّ
جامناتسذعاهاوالايساقر افيه،اجيوزافيهاالاَّوضُّؤ،اوإالافال؛ا
إ ْن اكذنامذاوقعافيهامنااشمذءااشمساعملاخير
ُّ
)
6
(
ٍ
َّ
اهياتسبع ايفا
اايفاعنيامذء
تهاوضد ا لك ،اوكذااقذلو
لكاخيالفابكثرةااشمذءاالذيايدخلافيهاوقو
َّ
ٌ
تسب ٍع،اينبعااشمذءامناأتسفلهذاوخيرجامنامنفذهذ:االاجيوزافيهذاالاَّوضُّؤ،اإالايفاموضعاخروجااشمذء .ا
(وقذلااإلمذمااحلصريي)( )7ايفاخريامطلوب(َّ )8
ارطاعدمااتساعمذلااشمذءا
:افإن ااحلذصلاأ َّان اال َّا
()1اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.15امذابنياالقوتسنياتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
( )2ااشمارعة:امارعةااشمذء،اوهواموكداالاذكبة،اقذلااألزهري:االاتسميهذاالعربامارعةاحىتايكونااشمذءاعداًاالا
انقطذعاله ا،اكمذءااألهنذك،اويكوناظذهراًامعيناذًاوالايساقىامنهابرشذء،افإ ْانااكذنامنامذءااألمطذكافهواالكارعُا.ا
انظر:اإمسذعيلابنامحذداالفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"ا:3ا،1236االفيومي".ااشمصبذحااشمنريا"ا:1ا.310ا ا
()3االاذبوت:اصندوقامناحجراأواخابايوضعافيهااشميت.اانظر:اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا
:1ا،81احممداكواساقلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.117ا ا
( )4ايفانسخةا(م)،امادودةا(بذلاني)،اوكذاايفاالكاذبااشمنقولاعنهافاذوىاقذضياخذنا(:1ا،)15اوكالمهذا
يساقيمابهااشمعىن.ا ا
()5اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.13ايفانسخةا(م)،ا(وقذل).ا[:11اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6اكذاايفاالنسخاني،اوالعبذكةاغريامفهومة.ا ا
()7اهو:احممودابناأمحدابناعبداالسيدابناعثمذن،اأبُوااحملذمد،امجذلاالديناالبخذكيااحلصريي،افقيه،ااناهتاإليهاكيذتسةا
ـ)،اتسكنادماقاودكسابذشمدكتسةاالنوكية،اومناكابه:االاحريرايفاشرحا
احلنفيةايفازمذنه،اولدايفاخبذكىاتسنة:ا(546ه
َّ
اجلذمعاالكبري،اوخريامطلوبايفاالعلمااشمرغوب،اوالطريقةااحلصرييةايفااخلالفابنياالاذفعيةاواحلنفية،اوالوجيزايفا
فاذوىايفافقهااحلنفية،اتويفابدماقاتسنة:ا(636هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،285اخرياالدينابنا
.ايفانسخةا(م)،ا(منهذ،ااناهى.اوصرحااإلمذمااحلصريي).ا ا
حمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا161
َّ
()8اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ا(ط،1ابريوت،اداكاالكاباالعلميةا–1420اهـا2000-ام).ا:1ا.395ا ا
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الذيااتساعملهاووقعامنه،اوهذااماحققااتساعمذلها(يفااحلوضاالذياتسألتاعنه،اوهذهاالفروعاصرحيةٌا
ا
ٍ
يفاعنيامسألاك،اوتسيأيت)()1الذلكامز ٍ
اوبرهذن،اواهللاتسبحذنهااشمساعذن .ا
اوتوضيح
يدابيذن
ٍ
الفصل األول :يف تعريف املاء املستعمل وفيما يصري به املاء مستعم ًال وما  ا يصري به مستعمالً
َّ
اعلماأنااشمذءااشمساعملاثالثةاأنواع :ا
ُمساعملايفاغسلااألعيذناالطَّذهرةاوهواطذهٌرابذإلمجذع( .)2ا
()3
ساعملايفاغسلااألعيذناالنجسةاوهواجنسابذالتفذق( .)4ا
:اوم
ا[النوع الثاني]
ُ
ٌ
والنوع الثالث:اوهوااشمقصود،اوخيالفاتعريفهاحبسبااخاالفاأقوالاعلمذئنذا(األكبعةافيه؛ا
اأواتقربابهاإىلااهلل اتعذىلا
َّه:امذاكفعابهاحدث
فأبواحنيفةاوأبوايوتسفا– اكمحهمذااهلل -ا( )5اعلىاأن
َّ
ٌ
يعين:اأ ْنايكونافعلهاعبذد ًةامااملةًاعلىاالنيَّة)(،)6اقذلاقذضياخذن:اوهواالصحيح،اومنهمامنا كرا
َّ
أناقولهامعاحممد( .)7ا
(ويفاالبدائع(: )8اوالصحيحاقولاأيباحنيفةاوأيبايوتسف؛اشمذا كرنذامنازوالااشمذنعامناالصالةا
()1اتسيأيتا كرهايفاالفصلااآليت.اص:ا.44اومذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(يفامسألاكافانبَّهالهاواهللاتعذىلا
أعلم).ا ا
( )2اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.395اويفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(كذاايفاشرحااألتسبيجذيباوعنديا
يكناتقربذً،اأمذاإ ااكذناعلىاوجهاالقربةافال،اواهللاتعذىلاأعلم).اوالفرقابنيااإلمجذعا
َّهاحممولاعلىامذاإ ااملا
أن
ٌ
ُّ
َّ
االتفذق:االذيايظهراأنااإلمجذعاأوتسعامنااالتفذق،افذإلمجذعامصدكامنامصذدكاالااريعااشمافقاعليهذابعدا
و
الكاذباوالسنة،افهوااتفذقاالعلمذءااجملاهدينامناأمةاحممداصلىابعداوفذتهايفاأي اعصرامناالعصوكاعلىا
حكماشرعي،اولهاشروطاوضوابطالاحققه،اأمذااالتفذقافقدايكونابنياالفقهذءافقطاأوابنيااألئمةااألكبعة.ا
انظر:اأصولاالبزدويا-ااكنزاالوصولااىلامعرفةااألصولا:1ا،239اوأصولاالسرخسيا:1ا،302اواألشبذها
والنظذئراعلىامذهباأيباحنيفةا:1ا،108اوكوضةاالنذظرا:1ا .376ا
()3ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.395ا ا
() 5اانظر:اعليابناأيبابكرااشمرغينذين.ا"بدايةااشمباديايفافقهااإلمذماأيباحنيفة".ا(مكابةاومطبعةاحممداعلياصبحا
– االقذهرة) .ا :1ا ،5احممد ابن اأمحد االسرخسي ،ا"اشمبسوط" .ا :1ا ،47اوعثمذن ابن اعلي االزيلعي ".اتبينيا
احلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط،1االقذهرة،ااشمطبعةاالكربىااألمرييةا-بوالقا1313هـ).ا:1ا.24ا ا
َّهامذاكفعابهاحدثاأواتقربابه،ا
()6امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(الثالثة،افأبواحنيفةاويوتسفامافقذناعلىاأن
ٌ
أ ْنايكونافعلهاعبذد ًة).ا ا
()7حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"ا:1ا.21ا ا
()8اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.69ا ا
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إىلااشمذءا[واتساخبذث]()1االطبيعةاإيذهايفاالفصلني()2امجيعذً،ااناهى)( .)3ا
قربابه( )4؛اكذنامعهاكفعاأواملايكن،ا(واإلمذماأبوااحلسناالكرخيا
وقذلاحممد:اهوامذاتُ ِّ
مل ايذكر ايف اخماصره اتسوى َّ
ث اأو ااتساُعمل اللقربة امن اغريا
اأن ااشمذء ااشمساعمل :امذ اأزيل ابه احد ٌ
()6
:اهوامذاكفعابهاحدث؛ا
حدث،ايفاموضعاالطَّهذكةامنااألحداث)(، )5اوقذلازفرابنااهلذيل
اُ
ب اأواملايكن .ا
ُّ
كذنامعهاتقر ٌ
()7
قذلاشيخااإلتسالماوشيخااشمذهبا/4[/أ]ااإلمذماأبوااحلسناالقدوكي ا -اكمحهااهلل -اايفا
شرحه()8اشمخاصرااإلمذماأيبااحلسناالكرخيا-اكمحةااهللاعليه:-افصل؛ كذناأبوابكراالرازي()10()9ا
()1ايفانسخةا(ز)،اواتساحبذب،اواشمثبتاموافقاللكاذبااشمنقولاعنهابدائعاالصنذئعا:1ا.69ا ا
()2اكذاايفاالبدائع،اولعله:ا(الفعلني)؛اأياالقربةاوكفعااحلدث،اواهللاأعلم.ا ا
()3امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ا[:12اأ]امنانسخةا(م).ا ا
() 5اانظر:اعليابناأيبابكراااشمرغينذين.ا"ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي".احتقيق:اطاللايوتسف،ا(داكاإحيذءا
الرتاثاالعريب).ا:1ا،23اوحممدابناأيبابكراالرازيا"حتفةااشملو ايفافقهامذهبااإلمذماأيباحنيفةاالنعمذن"ا
(ط،1ابريوت:اداكاالباذئرااإلتسالمية،ا1417ه).ا:1ا.20امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()6اهو:ازفرابنااهلذيلابناقيساالعنربياالبصري،اأبوااهلذيلاصذحباأيباحنيفة،اكذنافقيهذً،احذفظذً،امجعابنيا
العلماوالع بذدة،اوكذنايقول:احنناالانأخذابذلرأيامذاداماأثر،اولداتسنة:ا(110هـ)،اويلاقضذءاالبصرةاومذتا
هبذاتسنة:ا(158هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،169اوأمحدابناحممداابناخلكذنا"وفيذتا
األعيذن اوأنبذء اأبنذء االزمذن" .احتقيق :اإحسذن اعبذس ،ا(بريوت :اداك اصذدك) .ا :2ا ،317احممد ابن اأمحدا
الذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:8ا،38اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،343اخرياالدينابنا
حمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:3ا.45ا ا
()7ا يفاكالاالنسخانيا(أبوااحلسن)،اوأمذايفاكاباالرتاجما(أبوااحلسني)،اوهو:اأمحدابناحممدابناأمحداالقدوكيا
البغدادي،ااإلمذمااشماهوك،اشيخااحلنفية،ااناهتاإليهاكئذتسةااحلنفيةابذلعراق،اولهامنااشمؤلفذت:ااشمخاصرايفا
فروعااحلنفية،اوشرحاخماصراالكرخي،االاجريد،اتويفاتسنة:ا(428هـ).اانظر:اأبوابكراأمحدابناعلياالبغدادي،ا
"تذكيخابغداد"ا(:6ا،)31اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،93اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا.98ا ا
()8املاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا
()9اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
()10اهو:اأمحدابناعلي،اأبوابكراالرازي،ااشمعروفابذجلصذص،اولداتسنة:ا(305هـ)اوتسكنابغداد،اواناهتاإليها
كئذتسة ااحلنفية ،اولهامن االاصذنيف :اشرح اخماصر االكرخي ،اوشرح اخماصر االطحذوي،اوشرح ااجلذمع االصغريا
ِّ
اجلذمعاالكبرياحملمدابنااحلسن،اتويفاببغداداتسنة:ا(370هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،96ا
و
عبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،84اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:1ا.171ا ا
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َّ
َّ
الًابأحداشرطني؛اإمذاأ ْن ايُساعملاعلىاطريقا
ااشمذءايصريامساعم ا
امناأصلاأيبايوتسفاأن
يقول:اإن
ُ
القربة()1اأوايُرفعابهااحلدث .ا
قذل(:)2اومناأصلاحممداأنَّهاالايصريامساعمالً اإالاأ ْن ايساعملهاعلىاوجهاال ُقربةاوملايكنا
امبسألةاكاذباالصالة؛اوهي:ااجلنباإ اانزلابئراًايطلبا
َّ
يرويا لكاعنهمذ،اوإمنذاكذنايقولهااتسادالالً
الرجلاطذهر .ا
الرجلاحبذله،اوقذلاحممد:ااشمذءاطذهراو َّ
دلواً،اقذلاأبوايوتسف:ااشمذءاحبذله،او َّ
()3
َّ
:افوجهاقولاأيبايوتسفاأن ااحلدثازالابذشمذء،افصذكاكمذالوااتساعملهاعلىا
قذلاأبوابكر
وجهاال ُقربة،اووجهاقولاحممداإ َّن ااجلنب( )4اإ ااأدخلايدهااإلنذءايغرتفامنه،اطهرتاوملايصرااشمذءا
الً؛األنَّهاملايساعملهاعلىاطريقاال ُقربة،افإ ااثبتاهذا( )5ااألصل.اقذلاأبوايوتسف( )6ا -ايفا
مساعم ا
احكمت ابذتساعمذل ااشمذء ،اولو احكمت ابذتساعمذله،ا
االرجل،
مسألة االبئر :-الو
احكمت ابطهذكة َّ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
لكامبذءامساعمل،ا
ابأولاجزء ايالقيهامنااشمذء،افيغاسلابعدا
أبطلتاطهذكته؛األن
َّهايصريامساعمالً
ُ
()7
فالاجيوز،اوإ ااملاجتزاالطَّهذكةاملايصرااشمذءامساعمالً،اوقذلاحممد :اشمذاملاينزلالالغاسذلاملايكنا
ماقربذًابذالتساعمذل،افصذكاطذهراًاوبقيااشمذءاحبذله.ا ا
ِّ
( )9()8ا
يُنكر اهذ ااخلالف ،اويقول :اال اخالف ابني اأصحذبنذ َّ
اأنا
وكذن اشيخنذ اأبو اعبد ااهلل
()1ا القربة:اهي:اكلامذاياقربابهاإىلااهللاتعذىلامناالطذعذت.اانظر:احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".ا
ص:ا،250اأمحدابناحممداالفيومي".ااشمصبذحااشمنريا:2ا 495احممداكواساقلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا
"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.360ا ا
( )2اأي:االكمذلابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا،87اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا
(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()3اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87االكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
ٍ
ٍ
اأوابذحاالماأوا
اءاكذناجبمذعاأوابذتسامنذءابذليداأوابافك ٍري
()4ااجلنذبة:ااحلدثاالذياتسببهاخروجااشميناباهوةٍ،اتسو
ٍ
اجهابفعلامبذحاكذجلمذعاللزوجة،اأوابفعلاحمرماكذلزنذاواالتسامنذء.اانظر:االزيلعي".ا
بغريا لك،اوتسواءاكذناإخر
تبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(:5ا،)15اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.166ا ا
()5العله:افهذا،اليساقيماالكالم.ا ا
()6اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،91اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
()7اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
( )8اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا،69ا
الزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.25ا ا
الفقيهااحلنفي،اأحدااألعالمامناأهلاجرجذنامناعلمذءا
دابناحيىيابنامهدي،اأبواعبدااهللااجلرجذينِّا
ا
هو:احمم
()9ا
َّ
ِّ
العراق ،اكذن ازاهداً اعذبداً ،اوله امن ااشمصنَّفذت :اترجيح امذهب اأيب احنيفة ،اوالقول ااشمنصوك ايف ازيذكة اتسيدا =
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()1

إزالةااحلدثايوجبااتساعمذلااشمذء؛األنَّهاحصلااشمقصودابذالتساعمذل،اكمذالواقصداال ُقربة .ا
ٍ
اخالف ابغري اكوايةٍ ،اومذ اقذلوه ايف ااجلُنبايُدخل ايده ايفا
قذل( :)2اوال اضروكة ا(بنذ)( )3اإىل اإثبذت
اإلنذء،افإمنذا لكاللضروكة،االالعدماقصداال ُق ربة،اأالاتراهماقذلوا:الواأدخلا ِكجلهايفااإلنذءاصذكا
ُم ساعمالً؛األناَّهاالاضروكةابهاإىلا لك،اوقذلوا:الواأدخلا ِكجلهايفاالبئرايطلبادلواً( )4املايصرا
ُم ساعمالً َّ
؛األن االضروكةاتدعواإىلا لك،افصذكاكإدخذلااليدايفااإلنذء،اوقذلوا:الواأدخلاكأتسها
اخيص هذ،ا
يفااشمذءاصذكامساعمالً؛األنَّهاالاحذجةابهاإليه.اقذل:افأمذايفامسألةاالبئر،افلهذاوجهٌ ُّ
ُ
َّ
اأبذايوتسفاقذل:الواصذكااشمذءامساعمالً املاجيزاالغسلابه،اوإ ااملاجيزاالغسلابهاملا
وهو:اأن
ُ
يرتفع ااحلدث ا/ 4[/ب] ،افيبقى ااشمذء احبذله ،اوقذل احممد :انزول ااجلنب اإىل االبئر ايطلب االدلوا
()5
موضع اضروكةٍ ،اأال اترى َّ
غواصذاً( )6اأ ْنا ايكلفوها
اأن امن االنذس امن ُّ
اياق اعليهم ،اإ ا امذ امحَّلوا ا َّ
االغاسذلاقبلاالنزول،افصذكا لكاكإدخذلااليدايفااإلنذء،ااناهى .ا
()8()7
وقدا كرامعىنا لكااإلمذماالسرخسيا-اكمحهااهلل[-يفامبسوطه] ،اوقذل:اإ َّناهذااليسا
ٍ
َّ
بقوي َّ
حيحاأناإزالةااحلدثابذشمذءامفس ٌداإالا
لكناالص
اعناحممدانصذً،او
اهذاااشمذهباغريامروي
،افإن
َّ
ٍّ
ٍّ
عنداالضروكة،اكمذابينذايفااجلنبايُدخلايدهايفااإلنذء .ا
ٍ
مناغرياإثبذتاا
َّم،ا(وقداخرجهذااإلمذماأبوااحلسناالكرخيا-كمحهااهلل-ا
مثا كرابعضامذاتقد
َّ
ِّ
القبوك.احصلالهاالفذجلايفاآخراعمره،اتويف اتسنة:ا(398هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا
=
:2ا،143االوايفابذلوفيذتا:5ا،127اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا.136ا ا
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
()2اأياأبواعبدااهلل،اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
()3اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ا[:12اب]امنانسخةا(م).ا ا
()5ايفااشمنت:امذامحلوا،اويفااهلذمش:امذامجلوا.ا ا
()6االغوص:االنزولاحتتااشمذء،اتقذل:اغذصايفااشمذءاإ اانزلافيه،اواهلذجماعلىاالايءاغذئص،اوالغواصاالذياينزلا
لؤ،اوفعلهاالغيذصة.اانظر:االصحذحايفااللغةاللجوهرياالفذكايبا:2ا،28اوالرازي،ا"خماذكا
ا
يفاالبحراعلىااللؤ
الصحذح".اص:ا،488اواهلروي"،هتذيبااللغة"ا:8ا،147اوالفريوزآبذدي.ا"القذموسااحمليط"ا:1ا.87ا ا
()7اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م)،اانظر:احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.53ا ا
()8اهو:احممدابناأمحدابناأيباتسهل،اأبوابكراالسرخسي،امشسااألئمةاصذحبااشمبسوطاكذناعذشمذًاأصوليذًامنذظراً،ا
وأملىااشمبسوطاوهوايفاالسجن،اولهامناالاصذنيف:اشرحاخماصراالطحذوي،اوشرحاكاذباالكسباحملمدابنا
ِّ
احلسن،اتويفاتسنة:ا(490هـ).اانظر:االقرشيا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،28اابناقطلوبغذ"اتذجاالرتاجم":1.ا .234ا
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ااشمامسك اهبذه ااشمسألة اعن اكالم اهؤالء ااألئمةا
كمذ اتقدَّم)( .)1ا(فيذ اليت اشعري امذ اجواب
ِّ
األتسذطني)()2؟ .ا
وقداقذلااإلمذماالعالمةاظهرياالدِّيناأبوابكراحممدابناأمحد ابناعمر( )3اا -اكمحةااهللاعليه -ايفا
()4
للصدكاالاَّهيداحسذماالديناعمرابناعبداالعزيزا-كمحةااهللاعليه)5(-ا(بعدا
فو
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري ا َّ
َّ
()6
امن اقد اعلمت)  :اواالتساداللا
حكذية اكالم االقدوكي ااشماقدِّم اعن اشيخه اأيب اعبد ااهلل ااجلرجذين اوهو ْ
يضعف .ا
بذحملدثااشمنغمسايفاالبئرايهنياو ُ
ُّ
شمسألةاإلثبذتاهذاااالخاالفافجدوا،افلما
اجعتاالفحول]()8ايفاوجهااالتساداللاهبذهاا
قذل(:)7اوقدا[ك ُا
َّمتااإلشذكةاإليهامناالاَّخريج)( .)9ا
جيدواامذايُثلجاالفؤاداوتسكناإليهاالنَّفس،ا(مثا كراعناالكرخيامذاقد ُ
مث اقذل( :)10اولو اأدخل ا ِكجل ه ايف االبئر اومل اينو ابه ااالتساعمذل ،ا كر اشيخ ااإلتسالم ااشمعروفا

()1اتقدمايفاالفصلااألول.اومذابنياالقوتسني،اويفانسخةا(م)،ا(وكذااقذلااإلمذماأبوااحلسناالكرخيا.)ا ا
()2ايفااهلذمش:ا(مجلةاأتسطوان،اأي:امرتفع،اكذاايفاالصحذح)،اانظراالصحذحايفااللغةاللجوهريا:1ا.316امذا
بنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
( )3اهو:احممدابناأمحدابناعمراالقذضياأبوابكراالبخذكياظهرياالدين،افقيهاحنفي،اله:افوائداعلىااجلذمعا
ِّ
ية،اتويف اتسنة:ا(619هـ).ا
الصغرياللحسذماالاهيداتُسمى:االفوائداالظهريية،اومناكابهاأيضذً:االفاذوىاالظه اري
انظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،20اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،232اخرياالدينا
بناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:5ا.320ا ا
()4املاأقفاعلىاالكاذب،اوانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
( )5اهو:اعمرابناعبداالعزيزابناعمر ابنامذزةابرهذنااألئمة،اأبواحممداحسذماالدين،ااشمعروفابذلصدكاالاهيد،ا
اإلمذم اابن ااإلمذم ،اولد اتسنة ا(483هـ) اومن اتصذنيفه :االفاذوى االصغرى ،اوالفاذوى االكربى ،اوشرح ااجلذمعا
ِّ
الصغري،اتويفاتسنة:ا(536هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد"،اجلواهرااشمضية"ا:1ا،391اخرياالدينابناحممودا
الزككلي.ا"األعالم".اا:5ا.51ا ا
()6امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قذلاالقدوكي:افذكرامذاتقدَّماوزاد).ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.ا ا
()7اأيااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ
( )8االفحل:االذكراالقويامناكلاحيوان،امجعهافحولاوأفحل،اوفحولاالاعراأواالعلم،االفذئقونافيه.اانظر:اتذجا
العروسا:30ا،149اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا(:2ا،)676احممداكواساقلعجي،اوحذمدا
صذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.340ايفانسخةا(ز)،ا(أمجعتاالفحول)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()9امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قذلاالكرخيافذكرامذاتقدَّم).ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.89ا ا
()10اأي:ااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ

- 324 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

()1
ٍ
َّ
ا(عنداحممدا-كمحهااهلل .-ا
أن
ا
خبواهرازادة
ااشمذءايصريامساعمالً
ُ
يحاعنااإلمذماالثذلث،انقلهامثلاخواهرازادة .ا
ُ
:اوهذاانقلاصر ٌ
قلت (ٌ )2
()3
َّ
؛األن اا ِّلرجلايفاالبئرامبنزلةا
الً)
َّهاالايصريامساعم ا
امثاقذل :او كرامشسااألئمةااحللوايناأن
ُ
ااأدخلاالرجلايفااإلنذءايصريامساعمالً،ا(وكذلكالوا
اليدايفااآلنية،افعلىا(قوة)( )4اهذااالاعليل،اإ
َّ
ِّ
()6
()5
اآخرايفاالبئراأوااإلنذءايصريامساعمالً) ؛العدماالضروك ا[/5أ] .ا
أدخلاكأتسهاأواعضواً
ُ
()7
ااشماأخاريناالايخاحذفظاالديناالنسفي-اكمحها
إمذم ِّ
وقداحكىا(كالماالقدوكيا-اشماقدم )-ا ُ
اهللاتعذىل)8(-ايفاكذفيه(،)9اوملاياعقَّبه .ا
َّ
ُّؤافيه،اتسذلباعنااشمذءاوصفا
اإدخذلااليدايفااحلوضاالصغريابقصداالاوض
فظهرالكاهبذااأن
َّ
ٌ
()10
الطَّهوكية؛االكتفذعااحلدثا(والاَّقرب) ابإدخذلااليداونزعهذا(بذتفذقاعلمذئنذااألكبعةا -اكضيااهللا
ٍ
ااجترداعناالقصدااشمذكوكافهواغريامؤثِّ
عناحممد،اكدها
ر،اإالايفاقولامردود اثبوته)( )11ا
َّ
عنهم،-اوإ َّ

()1اهو:اأبوابكراحممدابنااحلسنيابناحممدابنااحلسناالبخذكي،ااشمعروفابـخواهرازاده،اعذملامذاوكاءاالنهر،اكذنا
إمذمذًافذضالً احنفيذً،اولهامناالاصذنيف:اكاذبااشمبسوط،اوشرحاأدباالقذضياأليبايوتسف،اوشرحااجلذمعا
الكبرياللايبذين،اوشرحاخماصراالقدوكي،اتويفاتسنة:ا(483هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا(:1ا
،)259اهديةاالعذكفنيا:2ا.76ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا
()2اأي:ااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ
()3امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(وجود).ا ا
()5امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا[:13اأ]امنانسخةا(م).ا ا
( )6ايفانسخةا(ز)ازيذدةاعبذكة:ا(قلت:اوميكناالاَّعذكضابنيامذاقذلهااإلمذماخواهرازادة،اعلىامذاإ ااملايكنا
موضعاضروكة،اومذاقذلهااحللوايناحبملامذاقذلهاخواهرازادةاعلىامذاإ ااملايكناموضعاضروكةاومذاقذلهااحللواينا
علىاموضعاالضروكة،افالاتعذكض،اواهللاأعلم).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ا(هذا).ا ا
( )8اهو :اعبد ااهلل ابن اأمحد ابن احممود ،اأبو االربكذت احذفظ االدين االنسفي ،اأحد االزهذد ااشماأخرين ،اصذحبا
الاصذنيف ااشمفيدة ايف االفقه اواألصول ،اوله امن االاصذنيف :ااشمنذفع اشرح االنذفع ،اوالكذيف اشرح االوايف ،اوكنزا
الدقذئق،اتويفاتسنة:ا(701هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،270اابناقطلوبغذا"تذجا
الرتاجم".اا:1ا،174اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:4ا.67ا ا
()9االكذيفاشرحاالوايفاخمطوطالوحةا[:9اأ].ا ا
()10اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
مذابنياالقوتسني،ايفانسخةا(م)،ا(بذلقصدااشمذكوكاوالايؤثرايفاقول).ا ا
ا
()11ا
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هؤالءااألتسذطنياالذيناهماعمدةااحلنفيةااحملركوناللمذهب،ا(الذيناالايُلافتاإىلاقولاغريهمايفا
َّهاالانصافيهاعناأصحذبنذ،ا
َّا
اشمذهب)(،)1ا(وهلذا)()2اقذضياخذنايفاشرحااجلذمعاالصغري()3ايقول:اإن
()5
()4
َّ
َّ
ااشمذءايصريامساعمالًا
ن
إ
امناعلمذئنذامناقذل:ا
أن
ا
،امثاحكى
ذ
كرااشماأخرونافيهذاخالف
:او
قذل
ً
ُ
ٍ
؛االناقذلااآلثذماإىلااشمذء،اوإمنذاملايصرامذءاالبئرامساعمالً ايفامسألةا
عنداحممد ابرفعااحلدثاأيضذً
ُ
اجلنباعنداحممداشمكذناالضروكة .ا
َّ
باممنايقولايفامسألانذاهذه،اأنامساندهايفاإفاذئهاجبوازاالاوضُّؤايفاهذاا
(ولعمرياإيناألعج
احلوض امسألةُ االبئر ،اواحلذل اأنَّه اال اجذمع ابينهمذ؛ َّ
اجترد اعن االنية ،اوهذه افيمنا
األن اتلك ،افيمن َّ
ياوضَّأ،امذاهذااإالاعجيب،اواهللااشموفق)( .)6ا
وقذل اشيخنذ ا -اخذمتة ااحملقِّقني اكمذل االدين ابن ااهلمذم( )7ايف اشرحه اللهداية( )8ابعد ا كرها
مذهبازفر:-االايُقذلامذا كراالايناهضاعلىازفر،اإ ابفعلاجمرداال ُقربةاالايدنِّس،ابلابذإلتسقذط،ا
َّ
َّسامبجرداالاقربابه،اوهلذااجذزاللهذمشي( )9اصدقةاالاَّطوع،ابلامقاضذهاأالايصريا
فإن ااشمذلاملايُدن
ُّ
اإالابذإلتسقذطامعاالاقرب،ا َّ
فإنااألصلا-اأعينامذلاالزكذة-االاينفردافيهااإلتسقذطاعنه،اإ ا
ُّ
ُمساعمالً
الاجتوزاالزكذةاإالابنيَّة،اوليساهذهاقول اواحدامناالثالثة؛األنَّذانقول:اغذيةااألمراثبوتااحلكمايفا
َّ
لكادائرامعاعقليَّةااشمنذتسباللحكم،افإ ْنا
األصلامعااجملموع،اوهواالايسالزماأنااشمؤثِّرااجملموع،ابلا
ٌ
()1امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(وهذا).ا ا
( )3ايفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن،احتقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ايفاجذمعةا
أماالقرى،امكةااشمكرمة،اتسنة:ا(1423-1422هـ).ا:1ا.85ا ا
()4ايفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.85ا ا
()5اأي:اشذكحااجلذمعاالصغرياقذضياخذنا:1ا.87ا ا
()6امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م)،اوزيذدة،ا(فذكرامذاتقدَّم).ا ا
( )7اهو:احممدابناعبداالواحدابناعبدااحلميد ابنامسعوداالسيواتسي،اكمذلاالدين،ااشمعروفابذبنااهلمذم،اولدا
بذإلتسكندكيةاتسنةا(790هـ)،انبغايفاالقذهرة،اوأقذماحبلبامد ًة،اإمذمامناعلمذءااحلنفية،اولهامنااشمصنفذت:ا
فاحاالقديرايفاشرحااهلداية،اوالاحريرايفاأصولاالفقه،اتويفاتسنةا(861هـ).اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمعا
ألهلاالقرناالاذتسع".ا:8ا،127اعبداالرمحنابناأيبابكراالسيوطي".ابغيةاالوعذةايفاطبقذتااللغوينياوالنحذة"ا
حتقيق:احممداأبواالفضلاإبراهيم،ا(اشمكابةاالعصريةا–البنذن).ا:1ا،166االزككلي.ا"األعالم".ا:6ا.255ا ا
()8افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.86ا ا
()9ااهلذمشي:اهماآلاعلياوآلاعبذساوآلاجعفراوآلاعقيلاوآلااحلذكثابناعبدااشمطلب.اانظر:االزيلعي".اتبينيا
احلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.303ا ا
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اعُقل ااتساقالل اكل احكم ا(بإزاء ااجملموع)(ُ )1حكم ابه ،اوالذي انعقله َّ
َّقرب ااشمذحيا
اأن اكالً امن االا ُّ
بايفاصدقةاالاطوعاوأثَّر( )2االاَّغريا
َّهاأفرداوصفاالاقر
للسيئذتاواإلتسقذطامؤثِّرايفاالاَّغري،اأالاترىاأن
ُّ
ُّ
/5[/ب]،احىتاحرماعلىاالنيبا،امثاكأيتااألثراعنداثبوتاوصفااإلتسقذطاومعهاغريه،اوكذلكا
َّ
راتغرياًاشرعيذً،اوهبذاايبعداقولاحممدا
وهواأشداحىتاحرماعلىاقراباها()3ا
النذصرةاله،افعرفنذاأناكالًاأثَّ ُّ
َّقربافقط،اإالاأ ْنامينعاكوناهذاامذهبه .ا
أنَّهاالا ُّ
()6
( )5ا
()4
مثاحكى ااكالمامشسااألئمةا(و) اجلرجذين،امثاقذل :اواشمخلصاباحقيقااحلقايفا لكا
بأحداأموكاثالثة؛اكفعااحلدثاتقربذًاأوا
هواأ ْناتابعاالروايذتايفااشمالقذةا(تُفيداصريوكةااالتساعمذل)()7ا
ُّ
غرياتقر ٍ
اءاكذنامعهاحدث اأواال،اوتسقوطاالفرضاعناالعضو،اوعليهاجترىافروعا
َّقرباتسو
ب،اوالا ُّ
ُّ
ٌ
ٍ
(مثاإن اشيخنذااتسااكلاقولاعلم َّ
جلااشمذءاالقليلاالاحلذجة،ا َّ
ذئنذاأن االفرضايسقطا
ا
إدخذلااليداوال ِر
ٍ
ابإدخذهلذااشمذءاالاحلذجة امعاقوهلمااحلدثاالاياجزأاكفعذً،اكمذاالاياجزأاثبوتذً،اوأجذبا
عنااليدامثالً
اباعظيماأكدت اأ ْن االاأخلي اهذهاالرتسذلةامنهالنفذتساه،اوإ ْن اكذناممذ اال احذجةابنذاإليه،ا
عنهاجبو
ُ
وكنتاقداظهرايلاهذاااجلواباقبلاوقويفاعلىاكالماشيخنذاوهللااحلمداواشمنة،افقذل:اوالاتالزمابنيا
تسقوطاالفرضاواكتفذعااحلدث،افسقوطاالفرضاعنااليدامثالً،ااقاضىاأ ْناالاجيباإعذدةاغسلهذامعا
بقية ااألعضذء ،اويكون ااكتفذع ااحلدث اموقوفذً اعلى اغسل االبذقي ،اوتسقوط االفرض اهو ااألصل ايفا
َّ
رفاأن اأصلهامذلاالزكذة،اوالثذبت افيهاليساإالاتسقوطهاحيثاجعلابهادنسذًاعلىا
االتساعمذل؛اشمذاعُ
مذا كرنذهاهذا،اواشمفيداالعابذكااإلتسقذطامؤثراًاصريحاالاعليلااشمنقولامنالفظاأيباحنيفةايفاكاذبا
احلسن،اومذاقدَّمنذهامناقوله؛األنَّهاتسقطافرضهاعنه،اقلتاوالذي)ا( .)8ا
اغمساجنب اأوا[ماوضئ]( )9ايديهاإىلااشمرفقني،اأوا
اويفاكاذبااحلسناعناأيباحنيفة:اإ ْن
ٌ
()1ايفانسخةا(م)،ا(بهاأوااجملموع).ا ا
()2ا[:13اب]امنانسخةا(م).ا ا
()3ايفانسخةا(ز)ازيذدة:اللنذس.ا ا
()4اأي:اابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()5اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()6اأي:اابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()7امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(عنداصريوكةااشمذءامساعمالً).ا ا
()8ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
()9ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
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َّ
لكاألناالضروكةا
إحدىاكجليها(يفااإلنذء)(،)1املاجيزاالوضوءامنه؛األنَّهاتسقطافرضه()2اعنه،اقذل:او
اوقعاالكوزايفااجلب اوأدخلايدهاللمرفقا
ملاتاحقَّقايفااإلدخذلاإىلااشمرفقنياحىتالواحتقَّقت؛ابأ ْن
ِّ
اجهاالايصريامساعمالً،اكذاايفااخلالصة(.)3
إلخر
ُ
،اومذاالايصريابهامساعمالً،اولنقدِّما
(تذنيب :بسرد)(ٍ )4ا
فروع
فيمذايصريابهااشمذءامساعمالً
ُ
ُ
قبلهاتنبيهذً .ا
َّ
االفاوىايفاصريوكةااشمذءام ساعمالً،اإمنذاهياعلىاقولااإلمذماوأيبايوتسف،االا
اعلماأن
ا
ُ
علىاقولاحممد .ا
()6
()5
جلهاللاربداأنَّها
قذلايفااخلالصة ا(-بعدامذاتقدَّم) اخبالفامذاإ ااأدخلايدهايفااإلنذءاأوا ِك
ُّ
يدااشمضمضة،االايصريامساعمالًاعندا
يصريامساعمالً؛االنعداماالضروكة -اولواأخذااشمذءابفمهاالايُر
ُ
ُ
حممد،اوكذاالواأخذهابفيهاوغسلاأعضذءهابذلك .ا
اوهواالصحيح ا[وكذاايفافاذوىاقذضياخذناالاصريحابأنَّها
َّ
وقذلاأبوايوتسف:االايبقىاطهوكاً
()7
أتاخبطا[والدياشيخااإلتسالماأماعينااهللاواشمسلمنياببقذئه]()8ا-
هواالصحيح] ،اوقر ُ
َّ
مناقذلاآمنياأبقىااهللامهجاهاااااااااااا***اااااااااافإناهذاادعذءاياملاالبارا
َّهاصذكامساعمالًالسقوطاالفرض،اقيل:اأواألنَّها
[بطَُّرة]()9ااخلالصة،اتعليالًاهلذا،اقذلافيه:األن
ُ
خذلطهاالبُصذقافلمايبقاطهوكاً .ا
ا
اطذهر،افالايُسلبهاالطَّهوكيةامذاملايغلباعليه،ا
َّ
قذل:اقلت:اويفاالثذيناتأم ْل؛األنَّهاخذلطهاشيءٌ ٌ
البصذقاهنذامغلوباغذلبذً،اواهللاأعلم .ا
و
ٌ
()10
:الواأخذااشمذءابفيهاوهواجنب افاوضأاالاجيوز،اوإ ْنا
اقذل:اويفاالفاذوىا/6[/أ]االظهريية
ٌ
ٍ
يفانسخةا(م)،ا(يفاإجذنة).ا ا
()1ا
()2ا[:14اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()3اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ]،اوانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(تكميلاتسرد).ا ا
()5اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(بعدا كرامذاعللابهاشيخنذانصااإلمذماآنفذً).ا ا
()7اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهرا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].تسذقطةامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()8ايفانسخةا(ز)،ا(الايخااإلمذماشيخااإلتسالماوالديا-ماعنذااهللاواشمسلمنيابطولابقذئه)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(بطرق)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
( )10االفاذوىاالظهرييةالإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممدابناعمر االبخذكي،احتقيق:اشذديةابنتاعبداالاكوكا =
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غسلابهاالثوبا[الانَّجس]()1اجذز .ا
()2
َّهامذءامساعملاجيوزابهاإزالةاالنَّجذتسةاالعينية،اوالاجيوزابها
:اقلت:اوهوا(ظذهر)()3؛األن
قذل
ُ
ٌ
الوضوء،اواهللاأعلم .ا
ويفاخزانةااشمفاني(:)4ااجلُنباإ ااأخذابفيهااشمذءاوغسلاأعضذئهابذلك،اأواأخذااشمذءابفيهاومألا
هواالصحيح؛األنَّهاصذكامساعمالًابسقوطاالفرض،اأواألنَّها
بهااآلنية،اكذناطذهراً،اوالايبقىاطهوكاً()5ا
َّ
خذلطاالبُصذق،افالايكوناطهوكاً .ا
()6
قلت:اوتقدمتايفاالاعليلاالثذينامنذقاةاالايخااإلمذم  .ا
مثاقذل(:)7اولواأدخلايدهاأوا ِكجلهايفااإلنذءاللاربدايصريامساعمالً؛االنعداماالضروكة،اوكذاا
هذااالاصحيحامنقول ايفافاذوىاقذضياخذن(،)8اويفااالخايذكاشرحااشمخاذك(،)9اوكذااجزمابهاحذفظا
ٌ
()10
الدِّيناالبزازيايفافاذويه  .ا
وحسبكاح َّجةً ا(تصحيح)( )11اهؤالءاالذيناهماأجلااشماأخرينا(مناعلمذئنذ)(،)12اوالعُمدةا
ُ
علىاتصحيحهماوتضعيفهم،اواهللاأعلم .ا
اويفافاذوىاقذضياخذن()13ا-اأيضاذً-الواأدخلااجلُنبايدهاأوا ِكجلهايفااإلنذءا(للاَّربد)،ايصريا
= الاذهي ،اكتسذلة ادكاوكاه اغري امطبوعة ،اكلية االرتبية اللبنذت اجذمعة ااشملك اعبد االعزيز اجبدة ،اتسنة:ا
(1423هـنسخةانسخةا(م)).اص:ا .257ا
()1اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفاالفاذوىاالظهرييةالإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممدابناعمراالبخذكياص:ا.258ا ا
يفانسخةا(م)،ا(طذهر).ا ا
()3ا
ٌ
()4املاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()5ا[:14اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6اتقدَّمايفاالصفحةاالسذبقة.اويفانسخةا(م)ازيذدة،ا(وهواطذهرة).ا ا
()7اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()8حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا(:1ا.)22ا ا
( )9اعبد ااهلل ابن احممود االبلدحي .ا"االخايذك الاعليل ااشمخاذك" .ا(النذشر :امطبعة ااحلليب ا-القذهرة اتذكيخ االنار:ا
1356اهـا1937-م):1.ا.16ا ا
()10االفاذوىاالبزازيةا:1ا.11ا ا
()11اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()12اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()13حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.22ا ا
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اشمذءامساعمالً؛االنعداماالضروكة،اولواأدخلااحملدثاكأتسهايفااإلنذءايُريدابهااشمسح،االايصريااشمذءا
ُ
مساعمالًايفاقولاأيبايوتسف .ا
()2
(قذل)( )1ا-اكمحهااهلل: -اإمنذاينجسااشمذءايفاكلاشيءايُغسلايُريدابهاالغسل،اأمذامذا ُميسحا
الايصريااشمذءابهامساعمالً،اوإ ْناأكادابهااشمسح،اوقذلاحممد(:)3اإ ااكذناعلىا كاعيهاجبذئر،افغمسهذا
()4
اشمذءامساعمالً .ا
يفااشمذء،اأواغمساكأتسهايفااإلنذء،االاجيوزاو(يصري) ا ُ
شمنايظن َّ
اأن االفاوىاعلىاقولاحممدا ايفا لكاإلطالقا
َّمت اهذااالاَّنبيهاتنبيهذً)( )5ا
ُّ
(وإمنذاقد ُ
َّ
[أصحذبنذايفاالكاب](َّ )6
لها(يفا
ادهماأناالفاوىاعلىاقو ا
؛اأناالفاوىاعلىاقولهايفااشمذءااشمساعمل،اوإمنذامر
َّ
فيمذايصريابهامساعمالً،اعلىاأنَّها
ادهماأن االفاوىاعلىاقوله)( )7ا
كونهاطذهراً،اوأنَّهاغرياجنس،اوليسامر
ُ
َّ
َّ
َّحقيق؛اأن اهذاامذهباأيباحنيفة اأيضذً ايفااشمذءااشمساعمل،اوإمنذا
تسريداعليكايفاالفصلاالثذيناأن االا
ٍ
؛الكونهاكويا لكايفامجلةامناكواهاعنااإلمذم،افذفهما لك .ا
اشاهرتانسباهاإىلاحممد
ُ
ك ْج ٌع اإىلاتسرداالفروعااليتاوعدنذ( )8اهبذاتاميمذًاللفذئدةا(وتعميمذًاللعذئدة) ا(،)9اوإ ْن اكذنافيمذا
تقدَّماغُنيةٌاعنا لك .ا
يفااخلالصة(َّ )10
جمرداً،اإمنذاالايصريامساعمالًاإ ااملايُرداالغسلافيه،ابلا
:اأن اإدخذلاالكفا َّ
أكاداكفعااشمذء،افإ ْن اأكاداالغسل؛اإ ْن اكذناإصبعذً اأواأكثرادوناالكفا(الايضر)(،)11اومعاالكفا
ٍ
ٍ
لاشيء امناالبدن،ا
/ب]ااشمساعملايفاوضوء اأواغ ْس
خبالفه،اوفيهذ( )12االاجيوزاالاوضُّؤابذشمذءا6[/
(واخالف)( )13ااشماذيخايف اهذهااللَّ
اآخراتسوىاأعضذءاالوضوء،اكمذالوا
ا
و
ض
لاع
س
فظة،احىتالواغ
ً
ُ
ُ
()1اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2اأي:اصذحبافاذوىاقذضياخذنا:1ا.22ا ا
()3اانظر:احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.22ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(هييم).ا ا
()5امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قدَّمتاهذهاالنيةابينهمذ).ا ا
()6ايفانسخةا(ز)،ا(أصحذباالكاب)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()7امذابنياالقوتسنياتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()8اوعدابذكرهايفامقدماهاص:ا.36ا ا
()9اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()10اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()11ايفانسخةا(م)،ا(الايصرب).ا ا
()12اأي:ايفاخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب]،اويفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(و).ا ا
()13ايفانسخةا(م)،ا(واخالفوا).ا[:15اأ]امنانسخةا(م).ا ا
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امساعمالً ،اخبالف اأعضذءا
امساعمالً؟ ا ،ا(واألصح اأنَّه اال ايصري ُ
غسل افخذه اأو اجنبه ،اهل ايصري ُ
الوضوء،اوجيوزاالاَّوضُّؤابذشمذءااشمساعملايفاغرياالبدن،اكمذالواغسلاثوبذًاأواإنذءًاطذهراً .ا
ُ
()1
ُّ
ويف افقه ااألمراء  :اهذا اكله اإ ا اكذن االذي ايُدخل ايده ايف ااإلنذء اأو االبئر ابذلغذً ،افإ ْن اكذنا
صبيذً،اإ ْن اعُلمايقينذً َّ
ايفاالسكة(،)2اجيوزاالاَّوضؤابذلك،ا
اكذنامعاالصيباكقيب
اأن ايدهاطذهرةٌ؛ابأ ْن
ِّ
ٌ
وإ ْناعُلمايقينذً َّ
أواجنس،ااشمساحباأ ْنا
َّهاطذهرا
ٌا
اأنايدهاجنسةٌاالاجيوزاالاَّوضؤابه،اوإ ْناكذناالايُعلماأن
ٌ
ياوضأابغريه،افإ ْناتوضأابهاجذز،اوهذااإ ااأدخلاالصيبايدهايفااإلنذءاوملايغسلهذ .ا
ٍ
اهلايصريامساعمالً؟ا)()3ااخالفااشماأخرون(،)4اواشمخاذك؛اأنَّهايصريا
ااتوضأايفاطات
اأمذاإ
ُ
مساعمالًاإ ااكذناالصيباعذقالً .ا
اتوضأ اللصالة ،اأمذ اإ ا اغسل االبذلغ ايده اللطعذم ا(أو امنا
اويف اشرح االطحذوي( :)5اهذا اكلُّه اإ ا َّا
()6
،اقذل:ايصريامساعمالً،اأمذاإ ااغسلامناالوتسخاأوااشمرأةُامناالعجنياالايصري()7ا ُمساعمالً .ا
الطعذم)
ُ
)
8
(
ا ويف افاذوى اقذضي اخذن  :ااحملدِ ث اإ ا اغسل اأطراف اأصذبعه اومل ايغسل اعضواً اتذم ذً،ا
أشذكااحلذكم()9ايفااشمخاصر()10اإىلاأناَّ
هايصريام ساعمالً .ا
ُ
وهذه ا[اشمسذئل]()11ااكلهذاشذهدةٌ اشمذاقدَّمنذه،اويفاهذااالقدك اكفذيةٌ افيمذاقصدتهاهنذ،اواهللا
()1اقذلايفااهلذمشاهذاااتسماالكاذب،ااناهى.اوملاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،ا
لوحةا[:12اب].ا ا
السكة:االزقذقاوالطريقةااشمصطفةامناالنخل،اومنهذاقيلالألز ِ
قةاتسكك؛االصطفذفاالدوكافيهذ.اانظر:االنهذيةا
()2ا ِّ
يفاغريبااحلديثاواألثرا:2ا،384احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".اص:ا،151احممداكواسا
قلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".اا:1ا.246ا ا
()3امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ااشماأخرون:ايقصداهبماعلمذءااحلنفيةاالذيناملايدككواااألئمةاالثالثة،اوقيل:امناكذنابعداالسنةاثالمثذئةااهلجرية.ا
انظر:اعبدااإللهابناحممد.ااشمال،ا"الكواشفااجللية".اص:ا .40ا
()5اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
()6اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(اشمذء).ا ا
()8حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.18ا ا
()9اهو:ااحلذكماالاهيداحممدابناحممدابناأمحداأبواالفضلااشمقاولاشهيداًاتسنةا(334هـ).اانظر:اكافاالظنونا
:2ا،1851اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:7ا .19ا
()10املاأقفاعليه.ا ا
()11اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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()1
يقاالرشذدامبنِّها(وكرمه)( .)2ا
اشمسؤولاأ ْنايوفِّقنذا(للمراد) اويرشدنذاإىلاطر َّ

الفصل الثاني :يف حكم املاء املستعمل ومتى يصري مستعمالً؟
َّ
اعلماأنافيهاعنااإلمذمااألعظماثالث كوايذت :ا
قذلايفاالبدائع(:)3ايفاظذهراالروايةاأنَّهاالاجيوزاالوضوءابه،اوملايزداعلىا لك،اوكوىاحممدا
َّهاطذهراغرياطهوٍك،اوبهاأخذاحممد،اوماذيخاالعراق()6ا
وزفراوعذفيةاالقذضي()5()4اعناأيباحنيفةااأن
ٌ
ا:اوهواطذهراغرياطاهوٍكاعنداأصحذبنذ،احىتاكذناقذضياالقضذةاأبواحذزما
ملايذكرواافيهاخالفذً،اقذلو
ٌ
()8
[عبدااحلميد]( )7االعراقي ايقول:اأكجواأ ْن االاثبتاكوايةاالنَّجذتسةافيهاعناأيباحنيفة،اوهوااخايذكا
احملققنيامناماذخينذامبذاوكاءاالنهر(،)9اقذلايفااحمليط(:)10اوهوااألشهرااألقيس،اوقذلايفااشمفيد(:)11ا
()1ايفانسخةا(م)،ا(السداد).ا ا
َّ
تسذقطامنانسخةا(م).اوكدايفااهلذمش:ااعلماأن اهذهاالفروعامبنيةٌ اعلىاالقولابنجذتسةااشمذءااشمساعمل،اأمذا
( )2ا
تهاوهواالصحيح،افذشمذءاكلهاطذهر اوالايساعملامنهاإالامذاالقىاالعضو،اوهواقليلاجداً،ا
علىاالقولابطهذك
ٌ
فيكوناالغذلبااشمذءااشمطلقافيجوزااتساعمذله،اكمذاحقَّقهاالارنباليل .ا
()3أبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.17ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ا:1ا.399ا ا
()5اهو:اعذفيةابنايزيدااألودي،اكذناأصحذباأيباحنيفةاخيوضونامعهايفااشمسألة،افإ ااملاحيضراعذفيةاقذلاأبوا
حنيفة:االاترفعواااشمسألةاحىتاحيضراعذفية،افإ ااحضراعذفيةاووافقهماقذل:اأثباوهذ،ا كرهاالنسذئيايفاالثقذتا
مناأصحذباأيباحنيفة،اويلاالقضذءاللمهدياببغداداوكذنامناخيذكاالقضذة،اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا
"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،267اوحممدابناتسعد.ا"الطبقذتاالكربىاالبناتسعد".ااحتقيق:احممداعبداالقذدكا
عطذ،ا(ط،1ابريوت،اداكاالكاباالعلميةا1410اهـا1990-م):7.ا.239ا ا
()6ايقصداهبم:ااجلصذصاوالقدوكياوالطحذوياوالكرخياوغريهم.اانظر:االلكنوي".االفوائداالبهية"اص:ا.239ا ا
()7ايف انسخةا(ز):ا(عبداالرحيم)،اوتسذقطامنانسخةا(م)،اواشمثبتاموافقالكاباالرتاجماوللكاذبااشمنقولاعنه،ا
العيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
( )8اهو:اأبواحذزم،اعبد ااحلميدابناعبداالعزيزااحلنفي،اكذنامناالقضذةاالعذدلةاببغداد،اولهاأخبذكاوحمذتسن،اوشمذا
احاضر،اكذنايقول:ايذاكبامناالقضذءاإىلاالقرب،امثايبكي،اكوىاعنابنداك.اانظر:احممدابناأمحداالذهيب.ا
"العربايفاخربامناغرب"ااحملقق:اأبواهذجراحممداالسعيدابنابسيوينازغلول.ا(داكاالكاباالعلميةا–ابريوت).ا
:1ا،423اشذكاتاالذهبا:3ا.388ا ا
()9اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
()10احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.116ا ا
( )11املاأقفاعلىاكاذبااشمفيد،اوهوالعبداالغفوكابنالقمذناأبوااشمغذفراالكردكيااشماوىفاتسنةا(562هـ)،اوانظر:ا =
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وهوااألصح،اوقذلااألتسبيجذيب(:)2()1اوعليهاالفاوىا[/7أ] .ا
ثانيها :كوى اأبو ايوتسف اعن اأيباحنيفة( )3اأنَّه اجنس اجنذتسةً اخفيفةً؛ اكبول امذ ايؤكل احلمه،ا
()5
()4
َّأابهاطذهرا
اتوض
ن
اينجس،اوإ
دث
َّأابهاحم
اتوض
ن
:اإ
ا
ذ
،اوعنهاأيض
الخاالفاالعلمذءافيهاوهوامذهبه
ْ
ْ
ً
ٌ
ُ
ٌ
ال .ا
()7
()6
وثالثها :كوىاحسنابنازيذد اعناأيباحنيفة اأنَّهاجنساجنذتسةاغليظة،اوبهاأخذااحلسن ،ا
وهياشذ ةاغريامأخو اهبذ،ا كرهاقذضياخذن( .)8ا
َّ
الكاأن احكمه( )9اعلىااألقوالاالثالثةاعدماجوازاالوضوءابه،اوهذاا
وإ ااعرفت اهذااظهر
()10
حااجلذمعاالصغري ابذلك،افإنَّهاقذل:ااتفقاأصحذبنذا–ا
شيخااإلتسالماقذضياخذنايصرحايفاشر
َّ
ِّ
= العيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
()1اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
( )2اهو:اأبوااحلسناعليابناحممدابناإمسذعيلابناعليابناأمحدابناحممدابناإتسحذقااألتسبيجذيب االسمرقندي،ا
اشمعروفابايخااإلتسالم،اولداتسنة:ا(454هـ)،امناأتسبيجذب،امناأهلامسرقند،اوملايكناأحدامبذاوكاءاالنهرا
يفازمذنهامناحيفظامذهباأيباحنيفةاويعرفهامثله،اشرحاخماصراالطحذوي،اتويفابسمرقنداتسنة:ا(535هـ).ا
انظر :االاحبري ايف ااشمعجم االكبري ا :1ا ،578احممد ابن اأمحد االذهيب .ا"تذكيخ ااإلتسالم اووفيذت ااشماذهريا
واألعالم"ا:10ا،658اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.127ا ا
()3اانظر:االزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.24ا
()4ايعينامذهباأبوايوتسف.ا ا
كرابناعلياالزبِ ِ
يدي".ااجلوهرةاالنريةا"ا(ط،1ااشمطبعةااخلريية،ا1322هـ):1.ا.16ا ا
()5اانظر:اأبواب
َّ
()6اهو:ااحلسنابنازيذدااللؤلؤياالكويف،اأبواعلي،افقيهامناأصحذباأيباحنيفةاونسباهاإىلابيعااللؤلؤ،اوهوامنا
اتبذعهذاحىت القداكذنايكسواممذليكهاكمذايكسوانفسه،اويلا
اللسنةاو
ا
َّ
أهلاالكوفة،انزلاببغداد،اوكذناحمبذً ُّ
القضذء ابذلكوفة اتسنة ا(194هـ) ،امث ااتساعفى اعنه ،اومن اتصذنيفه :اأدب االقذضي ،اواخلراج ،اتويف اتسنة:ا
(204ه).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،150اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:2ا
،191اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.193ا ا
يذدااشماقداترمجاه،اانظر:االزبِ ِ
يدي".ااجلوهرةاالنريةاشرحاخماصراالقدوكي"ا:1ا،61احممدابنا
()7اأيااحلسنابنياز
َّ
حممداالبذبريت،ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا(داكاالفكراالطبعة:ابدوناطبعةاوبدوناتذكيخ).ا:1ا.115
()8اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن،احتقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ايفاجذمعةاأما
القرى،امكةااشمكرمة،اتسنة:ا(1423-1422اه).ا:1ا83
()9ا[:15اب]امنانسخةا(م).ا ا
()10اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.83ا ا
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كمحهم ااهلل ا -اعلى َّ
اأن ااشمذء ااشمساعمل ايف االبدن اغري اطهوٍك ،اومل ايذكر افيه ااشرتاط اقربة اوال اغريهذا
واخالفواايفاطهذكته،اقلت:اوهذاامعاعمومهاياهداللفعلااألول،اومذانقلنذاعنااحملققنيامناعلمذئنذا
()1
كفىابذلكاح َّج اةً،اواهللاأعلم .ا
،او
مناأنَّهاملاينقلااشرتاطاالقربةا(كوايةًاعناأحدامناعلمذئنذ)
ُ
أمذامىتايصريامساعمالً،افذلصحيحا(مذاحكذهاالسراجااهلندي( )2ايفاشرحهاللهداية(،)3اوحققها
و
ُ
()6
()5
()4
َّهاالايصريامساعمالًاحىتايساقرا
ضو،اوقذلاكثريامنااشماذيخ :اأن
االع ْ
شيخنذاابنااهلمذم) اأنَّهاكمذ ازايل ُ
ُ
يفامكذن،اواتسادلوااعليهاجبوازاأخذاالبلَّةامنا ٍ
ٍ
مكذنامناالعضواإىلاآخر،اوعدماجوازهامناعض ٍواإىلاعض ٍوا
ٍ
آخر،اإالايفااجلنذبة؛األناالبدنافيهذاكذلعضواالواحد،اومبسحاالر ٍ
َّ
ايفااليد،االاببللامناعض ٍواآخر .ا
أساببلل
َّ
َّ
ضاله؛األنااخلالفاإمنذا
الاياعر
او
الاحقيق:اأناهذاااالتساداللاالاينهضاوالاميساموضعااخلالفاو َّ
أمذااشمذءاحذلاترددهاعلىاالعضواالايكونامساعمالًاللضروكة،اوأمذا
هوافيمذابعدااالنفصذلاقبلااالتساقراك،او
ُ
()7
ٍ
،افهوامساعملابذالتفذق ،افانبَّ ْهاله،اواهللاأعلم .ا
اشمأخو
امنامكذناإىلاآخرامنفصالً
ٌ

اخلامتة
ِ
يفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّ
ذهرا[للمذء]()8االطَّهوك ا
ُ
ُ
()1
االس راج ااهلند ي ايف اتوشيحه  :اإ ا اوقع ااشمذء ااشمساعمل ايف االبئر اال ايفسده اعندا
قذل ِّ

()1امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2اهو:اعمرابناإتسحذقابناأمحداالغزنوي،اتسراجاالدين،اأبواحفصااهلندي،افقيهامناكبذكااألحنذف،اولداتسنة:ا
(704هـ) ،اوله امن االاصذنيف :اشرح ااهلداية ااشمسمى ابـذلاوشيح ،اوالاذمل ايف االفقه ،اوزبدة ااألحكذم ايفا
اخاالفااألئمةااألعالم،اوالغرةااشمنيفةايفاترجيحامذهباأيباحنيفة،اتويفاتسنة:ا(773هـ.اانظر:اابناقطلوبغذا
"تذجاالرتاجم".اا:1ا،223اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:5ا.42ا ا
()3املاأقفاعلىاشرحااهلدايةاللسراجااهلندي،اوانظر:ااهلدايةا:1ا،23االبذبريت،ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا:1ا،89ا
الزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا25احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
ا
()4ايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90اومذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
ول ا ُكلَّمذاخرج ِ
تام ْنا
سمىاكذفاالْ ُمفذجأةِ،اكمذ اتـ ُق ُ
( )5اقذلايفاالعنذيةاشرحااهلدايةا:1ا 121ا(الْكذفاهذهاتُ َّ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ض ِواوقْت ِ
ِ
ِ
ااال ْتساِ ْعم ِذلا
امفذجئًذاوقْتازوال ِهاع ْناالْ ُع ْ
الْبـْيتاكأيْتازيْ ًدا،اأ ْي:افذجأ ْ
ت ُاكْؤيةازيْ اد،اوم ْعنذهُايصريُاالْمذءُ ُ
ت ِ
فاإىلاوقْ ِ
االزم ِ
ِمناغ ِْرياتـوقُّ ٍ
ذنافـي ُكو ُناجم ًذزااع ْقلِيًّذ).ا ا
ااال ْتساِ ْقرا ِك ِايفامكذناوُهو ْا
ذداالْ ِف ْع ِلاإىل َّ
اإتسن ُ
ْ
() 6امنهماتسفيذناالثوكياوإبراهيماالنخعي،اوبعضاماذيخابلخ،اوهوااخايذكاالطحذوي،اوبهاكذنايفيتاظهرياالدينا
اشمرغينذيناكمحهمااهللامجيعذً.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا،90االبذبريت ،ا"العنذيةاشرح ااهلداية".ا:1ا
،90االزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا،25احمموداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
()7اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()8ايفانسخةا(ز)،ا(اشمذء)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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حممد،اوجيوزاالوضوءابهامذاملايغلباعلىااشمذءا(الطَّذهر)(،)2اوهواالصحيح،اكذشمذءااشمقيَّداإ اا
ُ
اخالطابذشمذءااشمطلق .ا
ويفاالاحفة( )3ا-علىااشمذهبااشمخاذك:-اوإ ااوقعااشمذءااشمساعملايفااشمذءااشمطلقاالقليل؛ اقذلا
اقل،اوقيل:اجيوز،اوهواالصحيح .ا
بعضهم:االاجيوزاالوضوءابهاوإ ْن َّ
الاجيوزاالوضوءابه/ا[/7ب]ا
ومنهمامناقذل:ااشمذءااشمساعملاإ ااوقعايفاالبئرا-عنداحممد-
ُ
َّ
امنهمذاطذهراعنده( .)4ا
خبالفابولاالا
َّذة،امعاأناكالً
ٌ
َّ
الفرقاله:اأن ااشمذءااشمساعملامناجنسامذءاالبئر،افالايُساهلكافيه،اوالبولاليسامناجنسها
و
()5
فيُعارباالغذلبافيه  .ا
()6
بااشمذءااشمساعملايفابئ ٍرانُزحامنهذاعارونادلواً؛األنَّها
ويفافاذوىااإلمذماقذضياخذن
:الواص َّ
ُ
اجيوزااتساعمذل امذءاالبئر،اوعندمهذايُنزحا
طذهراعندهاوكذنادوناالفأكة،اوهذااعلىاالقولاالذياال ِّ
()7
،اوقيل:ايُنزحامجيعااشمذءاعلىاالقولابنجذتسةااشمذءااشمساعمل،اواشمساعملا[من] ااجلُنبا
ا
أكبعونادلواً
يُنزحامذءاالبئراكلُّه؛األنَّهاأغلظامنااحلدث .ا
()8
حاكلااشمذء،اوعنداصذحبيه؛ا
وقذلايفاموضعاآخر
:اص َّ
باالوضوءايفابئ ٍر،اعنداأيباحنيفةايُنز ُّ
ُ
()9
إ ْن اكذنااتسانجىابذلكااشمذء ا(فكذلك) ،اوإ ْن املايكنااتسانجىابه،افعلىاقولاحممد االايكونا
جنسذً،الكنايُنزحامنهذاعارونادلواً؛اليصريااشمذءاطهوكاً .ا
()10
:افصل،اقذلاأبوا
وقذلاالايخاأبوااحلسناالقدوكي ا[يفاشرحاخماصراأيبااحلسناالكرخي]
ٌ
ٍ
با لكااشمذءايفابئ ٍر،اأنَّهايُنزحامذءاالبئراكلُّه .ا
،افص َّ
يوتسف:ايفاكجلاتوضَّأايفاطات ُ
(=)1املاأقفاعليه،اوانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ااا:1ا.407ا ا
()2اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()3احممدابناأمحداالسمرقندي.ا"حتفةاالفقهذء"،ا(ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1414اه1994-ام).ا:1ا.78ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.407ا ا
()5اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ااا:1ا.407ا[:16اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()6حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.17ا ا
()7ايفانسخةا(ز)،ا(يف).ا ا
()8اأي:ايفافاذوىاقذضياخذنا:1ا.17ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(فذلك).ا ا
( )10اانظر:اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا،74اوحممد ابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط" .ا
ا:1ا.259اوتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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َّ
ااشمذءااشمساعملاجنس اعنده،اوالنَّجذتسةا
اقولاأيبايوتسفاأن
اوقذلاحممد:اعارونادلواً،اوجهُ
ٌ
()1
َّ
اقولاحممداأن ااشمذءااشمساعملاالايكونابنجسامنا
(اشمذئعة) اإ اااخالطتابذشمذء،انُزحامجيعه،اوجهُ
ٍ
مذء امذتتافيهافأكةٌ،افإ ااملاجيبابذلكانُزحامذء( )2االبئر،افهذا()3ااكمذاتراهاأصرحاشي ٍء ايفااتفذقا
اكذناأقلامنه،اوفيهاالاَّصريحابروايةا لكا
األئمةاالثالثةاعلىاتأثريااشمذءااشمساعملايفااشمذءاالطُّهوك،اوإ ْن
َّ
َّ
االفاوىايفاهذهااشمسألةاعلىاقولاحممد؟ا،الواتنزلنذامعهاوتسلَّمنذا
ابامنايقولاأن
عناحممد،افمذاجو
َّ
()4
َّ
ابيذناأناالصواباخالفا لك  .ا
َّهامر
لها لكاعناهذا،اعلىاأن َّ
()5
ااقلاالايفسدااشمذء،ا ا
اويفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن :اواناضذحاالغُسذلةايفااإلنذءاإ َّ
مرويا لكاعناابناعبذساَّ )7()6(
،اوألنافيهاضروكة،افيُعفىاالقليل .ا
ٌّ
()8
اوتكلَّموا ايف االقليل ،اعن احممدَّ :
اأن امذ اكذن امثل اكؤوس ااإلبر افهو اقليلٌا  ،اوعنا
الكرخي( :)9ا َّ
(أن امذ اكذن)( )10ايسابني امواضع االقطر ايف ااشمذء افهو اكثريٌ ،اوإ ْن اكذن اال ايسابنيا
()11
احكي ا لك ايف االفوائدا
اوقد
َّم،
اتقد
اممذ
ح
أصر
ا
ااهلل
يرمحك
ا
ا
وهذا
ا
،
ا
اقليل
فهو
ا
[كذلظلِّ ]
ُ
ٌ
()1ايفانسخةا(م)،ا(اشمذثر).ا ا
()2ايفانسخةا(م)ازيذدة،ا(مجيع).ا ا
()3ايفانسخةا(م)ازيذدة،ا(أوىل).ا ا
()4اانظر:اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.75ا ا
()5اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
ِ
َّ
)،اعلىاأنااجلنبالوااغاسلافذناضحامناغسلها
كاتسْيلاالْم ِذء
()6ااتسادلواابأثراابناعبذساامناقوله:ا(وم ْناميْل ُ
يفاإنذئهاملايفسداعليهااشمذء.اوهذاااألثرا(مل)اأقفاعليهامسنداً،اوقدا كروهايفابعضاكاباالفقه،اكارحا
اجلذمعاالصغريا(:1ا،)88اوحممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".اا:1ا.129ا ا
بناعبدااشمطلبابناهذشمابناعبدامنذفاأبواالعبذساالقرشيااهلذمشياابناعماكتسولا
()7اهو:اعبدااللَّهابناعبذسا
ُ
اللَّها، اوأمهاأماالفضلالبذبةاالكربىابنتااحلذكثابناحزنااهلاللية،اولداوالنيبا اوأهلابياهابذلاعبامنا
َّ
ِّ
َّيب ا اثالثاعارةاتسنة،ا
َّيب ا اوهواحرباهذهااألمةاوترمجذناالقرآن،او
كذنالهاشمذاتويف االن ُّ
مكة،اودعذالهاالن ُّ
ِّ
وقيل:امخساعارةاتسنة،اتويفاتسنة(68هـ)ابذلطذئف،اوهواابناتسبعنياتسنة.اانظر:اأتسداالغذبةا:3ا.219ا ا
()8اانظر:اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
()9اانظر:ااشمرجعاالسذبق.ا ا
()10ايفانسخةا(م)،ا(إ ْناكذن).ا ا
افقاللكاذبااشمنقولاعنه،ا
()11ا
ِّ
يفانسخةا(ز):اكذلطلابذلطذء،اويفانسخةا(م)اكابتاكذا:ا(كذنظن)،اواشمثبتامو ٌ
شرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
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الظهريية(،)1اوعليه/ا[/8أ]اماىاالقدوكي( .)2ا
()3
َّهاتسئلاعنامذءااجلنذبةاإ ااوقعايفااشمذءاوقوعذًايسابنيا(-أيا
[ ُ
وحكياعناأيباتسليمذن] ؛اأن ُ
()5
()4
ينفرج -امذءااإلنذءاعنداوقوع) اعنياالقطرات،اطذهرةٌ؟ا،اقذل:اإنَّها(ليسابايء) ،اويفافاذوىا
قذضياخذن( )6اخالفاهذا،اويفاخزانةااشمفاني(:)7اجنبااغاسلافذنْاضح( )8امناغسلهايفاإنذئه،املا
يفسداعليهااشمذء،اأمذاإ ااكذنايسيلافيهاتسيالنذً،اأفسده .ا
َّ
لكاأناهذهااشمسألةامبنيةٌاعلىا
والاحقيق:اهنذا[مذاتسأ كرهالك]()9ا-إ ْناشذءااهللاتعذىل،-او
ٍ
كروهايفاكاذبااألميذناونقلوهاإىلاالرضذع،او لكاأنَّه،اقذلايفاالذخرية(:)10اوإ ااحلفاالا
أصل ا
ِّ
َّ
أجنذتسهذاأنااحلذلفاإ ااعقداميينهاعلىا
بااشمذءايفااللنب،افذألصلايفاهذهااشمسألةاو
،افص َّ
ياربالبنذً ُ
مذئ ٍع افذخالطامبذئعاآخرامناخالفاجنسه؛اإ ْن اكذنتاالغلبةاللمحلوفاعليهاالاحينث،اوإ ْن اكذنذا
علىاالسواء،افذلقيذساأ ْناحينث،اويفااالتساحسذن()11االاحينث .ا
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.112ا ا
()2اانظرااشمصدكاالسذبق،اوحممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.154ا[:16اب]امنانسخةا(م).ا ا
()3اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.112ايفانسخةا(ز)،ا(وحكىاأبواتسليمذن)،اواشمثبتا
منانسخةا(م).ا ا
()4امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(أ ْنايُنزحامذءااإلنذءاعنداوقوعهاوترى).ا ا
()5ايفانسخةا(م)،ا(نسيامين).ا ا
()6ايفافاذوىاقذضياخذنا:1ا.22ا ا
()7اانظر:االبحراالرائقاشرحاكنزاالدقذئقا:1ا،265اوخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
اكش اشيئذً امنه اعلىا
االرش ،ااناضح اعليه ااشمذء،اأياترشش،اومنه انضح افال ٌن ابذشمذء اأو االطيباأي َّ
( )8االنضحُّ :
جسده اأو اثوبه .اانظر :احممد ابن اأيب ابكر االرازي ،ا"خماذك االصحذح" .اص :ا ،312اجممع االلغة االعربيةا
بذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا:2ا.928ا ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(مذاشذءا كرهالك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()10االذخريةاخماصراحمليطاالربهذيناللمصنفانفسه،ااوانظر:احمموداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
( )11ااالتساحسذن :امن ااتساحسن االاَّيء ،اإ ا اعدَّه احسنذً ،ااتساحسنت اكذا ،اأي :ااعاقدته احسنذً ،اأو اطلبا
األحسنالالتبذعاالذياهوامأموكابه،اضدِّااالتساقبذح.ا ا
ٌ
ٍ
اخذص.اانظر:امشساالعلوم ا:3ا،1449ا
اشرعي
وعندااألصوليني:اهواالعدولاحبكمااشمسألةاعنانظذئرهذالدليل
ٍّ
ٍّ
حممد ابن اأيب ابكر االرازي ،ا"خماذك االصحذح" .اص :ا ،73اوأبو احبيب اتسعدي ".االقذموس االفقهي الغةا
واصطالحذً"اص:ا،89اأصولاالسرخسيا(:2ا،)200اوتسليمذناالطويفا"شرحاخماصراالروضة"،احتقيق:اعبدا
اهللابناعبدااحملسناالرتكي،ا(ط،1امؤتسسةاالرتسذلة،ا1407اهـا1987-م).ا:3ا.190ا ا
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وفسر اأبو ايوتسف( )1االغلبة افقذل :اأ ْن ايسابني ا(لون)( )2ااحمللوف اعليه اويوجد اطعمه ،اوقذلا
َّ
َّ
بافيهااشمذءافإ ْناا
حممد:اتعارباالغلبةامناحيثاالقلةاوالكثرةاواألجزاء؛افإ
ااحلفاالاياربااللنب،افص َّ
ُ
()3ا
اللنباويرىالونه،افهواغذلب،اوحينثاعنداأيبايوتسف،اوبدونا لكاالاحينث،ا
كذنايوجدا[طعم]
ٌ
()4
َّ
لب،اغرياأنا
وأمذاإ اااخالطابلنباآخر،افعنداأيبايوتسفاهذااواألولاتسواء،ا(يعين:ايُعارب) االغذ
()5
الغلبةامن احيثااللَّوناوالطَّعم االاميكنااعابذكهذ،افههنذايُعاربابذلقدك،اوعند احممد احينثاههنذا
ٍ
بكلاحذل َّ
اجبنسه،اوإمنذايصريامساهلكذًاخبالفاجنسه،اوإ ااملايصرا
؛األن
االايءاالايصريامساهلكذً
ُ
ُ
مساهلكذًادخلهاالفعل،افلزمهااحلنث .ا
()6
قذلوا:اوهذاااالخاالفافيمذاميازجاوخيالطابذشمزجاواخللط  .ا
ا(ياخرج)( )7امجيع امذ انُقل اعن احممد اهنذ ،ا -اوزفر اموافق احملمد ايف اهذاا
وعلى اهذا ااألصل
َّ
األصل(،-)8ا(وهبذااياضح)( )9ا َّ
لكاأن ااشمذءاالطَّذهراإ ااالقىاطهوكاًاأكثرامنه،االاجيوزااتساعمذلهايفا
()11
()10
اجنس اجنذتسة امغلَّظة اأوا
َّه
ن
افأل
،
ايوتسف)
أيب
ا
ا(اإلمذم
اعند
اأمذ
،
تطهري ااألحداث ابذالتفذق
ٌ
خمفَّفة،افيانجسااشمذءاالطهوكامبالقذته،اوأمذاعلىا/8[/ب]اقولاحممد،اف َّ
ألن ااشمذءاالايساهلكافيها
()12
تصوك ااالتساهال افيها
جنسه افيكون ابذشمخذلطة ،اوقد اتسلب االطُّهوك اوصف االطَّهوكية؛ ا(لعدم) ا ُّ
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(كون).ا ا
()3اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(يصري).ا ا
()5اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
()6اانظر:ااشمصدكاالسذبق.ايفاالنسخانيازيذدة:اككاذبااهلدايةايفابذباالرضذع)اوحبذفهذايساقيمااشمعىن .ا
( )7ا يف انسخة ا(م) ،ا(يساخرج) .ااشمراد ابذلاخريج اعند االفقهذء اإ ا اأفىت ااإلمذم ايف امسألاني امااذهباني احبكمنيا
احدةامنهمذاإىلااألخرى،امذاملايفرقابينهمذاأوايقربا
خمالفنيايفاوقاني،اجذزانقلااحلكماوخترجيهامناكلاو
َّ
اكاعناأصولافخرااإلتسالماالبزدويا:1ا،212ااشمطلعاعلىاألفذظااشمقنعاص:ا،12ا
ا
الزمن.اانظر:اكافاالسر
واشموتسوعةاالفقهيةاالكويايةا:1ا،61اومصطلحذتااشمذاهباالفقهيةاصا .351ا
()8اعليابناأيبابكرابناعبدااجلليلااشمرغينذين.ا"ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي".احتقيق:اطاللايوتسف،ا(داكا
إحيذءاالرتاثاالعريب).ا:1ا.219ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(وهذااينضح).ا ا
()10ا[:17اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()11ايفانسخةا(ز)،ا(اإلمذماوأبوايوتسف)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()12ايفانسخةا(م)،ا(بعدم).ا ا
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عنده،ا(فاأمل)(،)1اواهللاأعلم .ا
َّ
()2
تامة:ا(تامابه) اهذهاالرتسذلة ا
()3
ِّ
ااعلما-اوفَّقنذااهللاوإيذ -ا َّ
امناأدلاالدليلاعلىاأنَّهاالاجيوزاالاوضُّؤا(مناهذا) ااحلوضا
أن
عنداو ٍ
ٍ
مذايفا
افيهامقنع -ا ا
ٌا
اكذناللبيب
احد امناعلمذئنذا -اكمحهمااهلل -ابعدامذاقدَّمنذهالك،ا -اوإ ْن
كاذبااألصل()4احملمدابنااحلسناالايبذينااكوايةااإلمذماأيباتسليمذنااجلوزجذينا-اكمحةااهللاعليه-ا
(عنه)(،)5ايفابذباالوضوءاوالغسلامنااجلنذبة،اقلت:اأكأيتاكجالًاجنبذًاااغاسلافذناضحامناغسلها
َّ
قذل؛األناهذااالايُساطذعااالمانذعا
شيءٌايفاإنذئه،اهلايفسداعليها لكااشمذء؟ا،اقذل:اال،اقلت:املا؟ا
لكااشمذءا
ا
منه،اقلت:ا(أكأيت اإ ْن)( )6اأفذضااشمذءاعلىاكأتسهاأواعلىاجسدهاأواغسلافرجه،افجعلا
ُ
()7
فسدااشمذءاوالاجيزيهاأ ْناياوضَّأابذلكااشمذءا(والايغاسلابه)  .ا
ُ
كلُّهايقطرايفااإلنذء،اقذل:اهذاايُ
اوقذلا-يفابذباالبئراومذاينجسهذ:-اقلت:اأكأيت اكجالًاطذهراًاوقعايفاالبئرافذغاسلافيهذ،ا
قذل:اأفسدامذءاالبئراكلَّ
َّأافيهذ،اقذل:انعم،اقلت:اوكذلكالوااتسانجىافيهذ،ا
ه،اقلتاوكذلكالواتوض
ُ
ُ
()8
،اقلت:ا
قذل:انعم،اقلت:افمذاحذلاالبئر؟،اقذل:اعليهماأ ْناينزحواامذءاالبئراكلَّهاإالاأ ْنايغلبهمااشمذء
ُ
ُ
()10
()9
ٍ
أكأيت االرجلاهلاجيزيها(وضوؤه) ا لك؟،اقذل:اال،اوتسكتاعليهاوملايعزهالواحد امن اشيخيه ،ا
وهذااشأنهايفااشمافقاعليه .ا
()12
()11
ِ
فاحركابعداهذاا(أنَّه) االاعربةابفاوىامناأفىتاجبوازاالوضوءامناهذاااحلوض امنااحلنفية،ا
َّ
يفانسخةا(م)،ا(فاأمله).ا ا
()1ا
َّ
()2ايفانسخةا(م):ا(ختاماهبذ).ا ا
()3ايفانسخةا(م)،ا(يفاهذه).ا ا
()4ااألصلااشمعروفابذشمبسوطا(:1ا.)24ا ا
()5اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(أكاإنسذن).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ا(والايقلابه).ا ا
()8ايف ااهلذمش:اويفامثلهاتعارباالغلبة،ابلاألجزاءاله،افإ ااكذنتاأجزاءااشمذءااشمطلقاأكثرامناأجزاءااشمذءااشمساعملا
االاال،اوفيهامناالاوتسعاعلىاعبذد ااهللامذاالاخيفى،افذلزماواتر امذاحقَّقها
ولوابقليل-جذزاالاطهرابه،اوإ ْن
ٍا
ُّ
موالنذاالعالمةاابناالاحنةالكذتبهاعبدااهللاصنعااهللامفيتاغزةا-كمحهااهلل.-ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(وضوء).ا ا
()10اأي:اأبواحنيفة،اوأبوايوتسفا–اكمحهمذااهللا.-ا ا
()11اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
الً-الايصريااشمذءاكلها
( )12ايفااهلذمش:االذياحققهااشماأخرون؛اكذلارنباليلاوغريه،اأنَّهاإ ااتوضَّأايفااحلوضا-مث ا
مساعمالً،ابلااشمساعملامنهاالقدكاالذياكفعااحلدث،اوكذلكاغمسايدهابنيةاكفعااحلدثاالايساعملامنا =

- 339 -

ٍ
اشماأخرينا(كمحهمااهللاوكضيا
الاح َّجةالهايفافاواه،اوالا(مامسك)()1ا
لهابقولاأحدامناعلمذئنذااشماقدِّمنياو ِّ
و ُ
()2
عنهماوأعذداعلينذاوعليكامنابركذتاعلومهمايفاالدنيذاواآلخرة)  .ا
أكدت]( )3ااتسايعذب اكالم اعلمذئنذ ا -اكمحة ااهلل اعليهم -ايف اهذه ااشمسألة ،اجلذءتا
ولو ا[ ُا
()6
()5
()4
(أضعذفامذاتسطَّرنذه) ،اويفابعضا لكاكفذيةٌاشمذاقصدنذهامنابيذنااحلكم،اوإمنذ ا كرنذا اهذا،ا
/أ]الوجههاالكرمياومقربذًا
(مجعذًاللفوائداوإعذد ًة اللعوائد،اواهللااشمسؤول)( )7اأ ْن اجيعلا لكاخذلصذً/ا[9
ِّ
إليه،اووتسيلةًاإىلاجنذتاالنعيم،اوهواحسيباونعماالوكيل( .)8ا
اعناكاذباهايد اجذمعهاالفقريااشمعرتفابذلعجزاوالقصوكا
:افرغت
ا(قذلامؤلفها-كمحةااهللاعليه-
ُ
ْ
()10
والاقصري،اأيباحممد( )9اعبداالربابناحممدابناحممدابناحممدابناحممدابنا(حممد) اابناالاحنةا
احلنفي،اغفرااهللاهلماوعفىاعنهم،ايفابكرةايومااخلميسااحلذدياوالعارينامناشهراكمضذنااشمعظَّما
قدكهاوحرماه،االواقعايفاشهوكاتسنة:ا() 808امثذناومثذمنذئةاخامهذااهللاخبري،اوهوايلامسامناالواقفا
امعرتف ابقصوك االبذع ،اوقلَّةا
عليه اإصالح امذ افيه امن ااخللل ،اواإلغضذءُ اعمذ افيه امن اا َّلزلل؛ افإنَّه
ٌ
االطِّ
الع،اوماعذك ابرتاكمااألشغذلاوالاواغل،اوتعذظمااهلمومااهلوائل،اواهللاتعذىلااتسأل،اوإليهابنبيها
ٌ
ِّ
نويب،اويسرتاعيويب،اويويف اديوين،اويوفِّقيناويعصمينامناالوقوعايفا
أتوتسل(،)11اأ ْن ايغفرا
حممدا ا َّ
تسخطذته،اوأ ْن اياوفَّذيناعلىااإلتسالم،اوجيعلينامناالعلمذءاالعذملنيااألعالم،اوخيامايلاخب ٍري اوجلميعا
اشمسلمني ،اوهو احسيب اونعم االوكيل ،اوصلَّى ااهلل اعلى اتسيدنذ احممد ،اوآله اوصحبه اأمجعني ،اوتسلَّما
اشمذءاإالامذاالقىايده،اوهواقليلابذلنسبةاإىلابذقيااشمذء،افهوامنابذبااخاالطااشمذءااشمساعملابذشمذءااشمطلق.ا ا
=
ٌ
يفانسخةا(م)،ا(متسك) .ا
()1ا
ُّ
()2امذابنياالقوتسنياتسذقطةٌامنانسخةا(م).ا ا
()3ايفانسخةا(ز)ا(كأيت)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(يفاأضعذفامذا كرنذه).ا ا
()5ا[:17اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6انسخةا(ز)،ا كرنذا(مجيع)اهذا،اوحبذفاكلمةا(مجيع)ايساقيمااشمعىن.ا ا
()7امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(ز)،ااشمساعذن.ا ا
()8ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(وصلىااهللاعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياواشمرتسلنياوعلىاآلهاوصحبهاوتسلم).ا ا
()9اأغلباكاباالرتاجماكاباه،احممود،اكمذاتسبقاترمجاه .ا
()10اأغلباكاباالرتاجماكابتاكنياه،اأبواالربكذت،اكمذاتسبقاترمجاه .ا
َّ
بعداموتهاممذاخيذلفامنهجاوعقيدةاالسلف؛األن االاوتسلابذلنيبا اأواجبذههاوحنومهذايفا
َّوتسل ابذلنيبا ا
()11االا ُّ
ُّ
والاعناأصحذبهامذايدل اعلىا
َّةاالرتسولا اا
الدُّعذءاعبذدةٌ،اوالعبذدةاتوقيفيةٌ،اوملايردايفاالكاذباوالايفاتسن َّ
،ا[صحيحامسلما
ا
نذافهواكدٌّ»
ا
ل،افعلماأنَّهابدعةٌ،اوقداقذلا:ا«مناعملاعمالاليساعليهاأمر
هذااالا ُّ
َّوتس ُ
كاذبااألقضيةا(:3ا)1343ابرقم:ا(.])1718اوانظر:افاذوىااللجنةاالدائمةا:1ا.502ا ا
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احلمداهللاكباالعذشمنيا( .)1ا
تسليمذًاكثرياًاإىلايوماالدين،او
ِّ

( )1ايفانسخةا(ز)ازيذدةامناالنذتسخ:ا(وعلَّقهالنفسهامثاشمناشذءااهللامنابعده،افقريُ اكمحةاالكرميااحلنَّذنااشمنَّذن،ا
ائدابرهاالويف،اوغفرالها
احلقرياالعذجزاعبداالرمحنااشمنزالويااحلنفي،اعذملهااهللابلطفهااخلفي،اوأجراهاعلىاعو ِّ
ولوالديهاوشماذخيهاوشمنايقولاآمني،اوجلميعااشمسلمني،اباذكيخااليومااشمبذك ،االعذشرامناشهرامجذديااآلخرامنا
السالم ،اوصلىااهللا
َّ
شهوكاتسنةاإحدىاوتسبعنيابعدااأللفامنااهلجرةاالنبوي،اعلىاصذحبهذاأفضلاالصالةاو َّ
احلمداهللاكباالعذشمني).ا ا
علىاخرياخلقهاتسيدنذاحممد،اوعلىاآلهاوأصحذبهاوأزواجهاوتسلَّم،او
ِّ
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اخلامتة
تكلمااشمؤلفا– اكمحهااهلل– ايفاهذااالكاذبااللطيفايفاحوضامقداكهادوناثالثة اأ كعاهلا
ريامساعمالًابذلاوضؤافيهاأواال؟،او َّ
أفذداأنا
جيوزافيهاالوضوءاأواال؟،اوهلايصريامساعمالً؟،اوهلايص ُ
ُ
َّهامذءامساعملايفاقولاحممد،اوأنَّهاطذهراغرياطهوك،او َّ
أنااشماقذطرامنا
اشمفيتابهايفااشمذهبااحلنفياأن
ُ
ية،اوجوزافيهااالغرتافامنه،اوالاَّوضؤا
الوضوءاطذهراقليلاالقىاطهوكاًاأكثرامنهافالايسلبهاالطَّهوك
َّ
َّ
َّوضؤافيه،اتسذلب اعنااشمذءا
اإدخذلااليدايفااحلوضاالصغريابقصداالا
أثبتافيهاأن
خذكجهاالافيه.او
َّ
ٌ
الطَّهوكيةاالكتفذعااحلدثاوالاَّقربابإدخذلااليداونزعهذ،ابذتفذقاعلمذءااحلنفيةااألكبعةا-كمحهمااهلل،ا
اجترد اعن اهذا االقصد امل ايؤثر ،او َّ
أن اأبذ احنيفة اوصذحبيه امافقون اعلى اتأثري ااشمساعمل ايفا
وأنَّه اإ ا َّ
()1
الطَّهوكاوتسلبهاعنهاالطَّهوكيةاإ ااوقعافيهاوإناكذناأقلامنه  .ا
وخلصااشمؤلفا– اكمحهااهلل -اأنااشمذءاالذيامقداكهادوناعا ٍر ايفاعا ٍر اأ كع،ا -اوهوامذا
اقرابة ا( ) 10اآالف الرت اأو اقرابة ا( )10اطن امن ااشمذء ،-اإ ا اوقعت افيه االنَّجذتسة اقليلةًاا
يسذوي ا
كذنتاأواكثريةً اتسلباهاالطَّهذكة،اوكذلكابذالتساعمذلاللطَّهذكةايسلبهاالطَّهوكية،ا -اهذااعلىامذا
هوااشمفيت ا بهايفااشمذهبااحلنفياكمذاقركا لكااشمؤلفا -اكمحهااهلل ا -ا فيؤثرابهاأثرااالتساعمذل،ا
ب اأواجذلوناأواخزاناأواغريا
بسلباطهوكياه،اتسو
اءاكذنااشمذءاموضوعايفاحوضاأواإنذءاأواج ِّ
ُ
لك،اوبذلاذيلالواتوضأايفااشمسلمالرفعااحلدثااألصغراأوااغاسلالرفعااحلدثااألكرب،اتسواءا
فعلا لكاداخلااشمذءاأوااغرتفامنه،اففيااحلذلانيايصبحابقيةااشمذءاغرياصذحلاللطهذكة،افيجبا
الانبهالذلك،األناكميةااشمذءاالبذقيةاكبرية،افإ ااملايوجداغريهايلجأااشمسلماللايمم،اوبذلاذيلايُعاربا
عند ااحلنفية اأن اهذا اهو احد ااشمذءاالقليل ،اوإىل اهذاا هب االاذفعية اواحلنذبلة اإال اأهنم ااخالفواا
معهمايفاحدااشمذءاالقليل،اأمذااشمذلكيةافلمايأخذواابذلافريقابنيااشمذءاالقليلاوالكثري،امعااتفذقا
مجيعاالفقهذءاأنااشمذءاتسواءاكذناكثرياًاأواقليالً اإ ااتغرياوصفهابذلنجذتسةافهواجنس،اواخلالفا
بينهمايفااشمذءاالقليلاالذيا(مل)اياغرياوصفهابذلنجذتسة(،)2اواهللاأعلم.

()1اانظر:اابنااحلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذناحلب"ا:1ا .743ا
( )2اانظر :اأبوابكرابن امسعود االكذتسذين"،ابدائع االصنذئع".ا :1ا،404ابداية ااجملاهدا :1ا،50اهنذية ااشمطلب ا
ا:1ا،229ااشمغينا:1ا.39اوعلىاهذاااشمعىناتدوكافاذوىااللجنةاالدائمةا:5ا،69افاوىاكقما()4849اومذا
بعدهذ.ا ا
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والناراوالاوزيع،ا1423هـ2002-م).
ابناقدامة،اعبدااهللابناأمحد.ا"ااشمغين".ا(مكابةاالقذهرة،االطبعة:ابدوناتذكيخاطبع).
ابــناقطلوبغــذ،ازيــناالــديناأبــواالعــدلاقذتســم.ا"تــذجاال ـرتاجمايفاطبقــذتااحلنفيــة"احتقي ــق:احممــداخــريا
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كمضذنايوتسف.ا(ط،1ادماق،اداكاالقلم،ا1413اهـا1992-م).
ابــنامــذزه،احممــودابــناأمحــد".ااحملــيطاالربهــذينايفاالفقــهاالنعمــذين.احتقيــق:اعبــداالكــرمياتســذميااجلنــدي،ا
(ط،1ابرياوت:اداكاالكاباالعلمية،ا1424اهـا2004-ام).
ابـنامعلــى،اأبـوابكــرابـناحممــد.ا"كفذيـةااألخيــذكايفاحـلاغذيــةااالخاصـذك".ااحملقــق:اعلـياعبــدااحلميــدا
بلطجياوحممداوهيباتسليمذن،ا(ط،1ادماق:اداكااخلريا1994م).
أبــوااشمعــذيل،احممــدابــناعبــداالــرمحن.ا"دي ـوانااإلتســالم"احتقيــق:اتســيداكســروياحســن،ا(ط،1ابــريوت:ا
لبنذن،اداكاالكاباالعلمية،ا1411اهـا-ا1990ام).
األزهــري،احممــدابــناأمحــد".اهتــذيبااللغــة".احتقيــق:احممــداعــوضامرعــب،ا(ط،1ابــريوت:اداكاإحيــذءا
الرتاثاالعريب2001،م).
البذبذين،اإمسذعيلابناحممداأمـني".اهديـةاالعـذكفنياأمسـذءااشمـؤلفنياوآثـذكااشمصـنفني"،ا(طبـعابعنذيـةاوكذلـةااشمعـذكفا
اجلليل ــةايفامطبعاه ــذاالبهي ــةااتس ــاذنبولا1951ام،امثااأُعيـ ـداطبع ــهابذألوفس ــت:اداكاإحي ــذءاالـ ـرتاثاالع ــريبا
بريوت).
البذبريت،احممدابناحممد.ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا(داكاالفكراالطبعة:ابدوناطبعةاوبدوناتذكيخ).
البخ ـ ــذكي،اط ـ ــذهراب ـ ــناأمح ـ ــد".خالص ـ ــةاالفا ـ ــذوىا(اخلالص ـ ــة)"ا(خمط ـ ــوطايفامكاب ـ ــةااألزهري ـ ــة،اب ـ ــرقما
(.)26789
البخذكي،احممدابناأمحـد".فاـذوىاالظهرييـة"احتقيـق:ادكاـوكةاشـذديةابنـتاعبـداالاـكوكاالاـذهي،اومهـذا
بنتاتسلطذنااحلميدي،ايفاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة.
البخـذكي،احممـدابـناإمسذعيــل".االاـذكيخاالكبـري".ا(دائــرةااشمعـذكفاالعثمذنيـة،احيــدكاآبـذدا-الـدكن،اطبــعا
حتتامراقبة:احممداعبدااشمعيداخذن).
البـ ـزازي،احمم ــداب ــناحمم ــداب ــناش ــهذب.ا"الفا ــذوىاالبزازي ــة،اأوااجل ــذمعاال ــوجيز"ا(ب ــريوت:البن ــذن،اداكا
الكاباالعلمية).
البعلــي،احممــدابــناأيباالفــاح".ااشمطلــعاعلــىاألفــذظااشمقنــع"احتقيــق:احممــودااألكنــذؤوطاويذتســنياحممــودا
اخلطيب،ا(ط،1امكابةاالسوادياللاوزيع،ا1423هـا2003-م).
البغ ــدادي،اأب ــوابك ــراأمح ــد.ا"ت ــذكيخابغ ــداد".احتقي ــق:اد.ابا ــذكاعـ ـوادامع ــروف،ا(ط،1اب ــريوت:اداكا
الغربااإلتسالميا1422هـا2002-ام).
البلــدحي،اعبــدااهللابــناحممــود.ا"االخايــذكالاعليــلااشمخاــذك".ا(النذشــر:امطبعــةااحللــيبا-القــذهرةاتــذكيخا
النار:ا1356اهـا1937-م).
البه ـوتى،امنصــوكابــناي ـونس".االــروضااشمربــعاشــرحازادااشمســاقنع".اومعــه:ا"حذشــيةاالاــيخاالعثيمــنياوتعليقــذتاالاــيخا
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السعدي"،اخرجاأحذديثه:اعبداالقدوساحممدانذير،ا(داكااشمؤيدا-مؤتسسة االرتسذلة).
اجلرج ــذين،اعل ــياب ــناحمم ــد".االاعريف ــذت".احتقي ــق:امجذع ــةام ــناالعلم ــذء،ا(ط،1اداكاالكا ــباالعلمي ــة،ا
1403هـا1983-م).
حالق،احممداصبحي.ا"اإليضذحذتاالعصريةاللمقـذييساواشمكذييـلاواألوزاناوالنقـوداالاـرعية"ا(مكابـةا
اجليلااجلديد).
احلموي،ايذقوتابناعبدااهلل.ا"معجماالبلدان"،ا(ط،2ابريوت،اداكاصذدك،ا1995ام).
احلِمــريى،احممــدابــناعبــدااهلل.ا"الــروضااشمعطــذكايفاخــربااألقطــذك".ااحتقيــق:اإحســذناعبــذس.ا(ط،2ا
بريوت:امؤتسسةانذصراللثقذفةا-طبعاعلىامطذبعاداكاالسراج،ا1980م).
احلِمريى،اناوانابناتسعيد.ا"مشساالعلوماودواءاكالماالعربامـناالكلـوم".احتقيـق:اداحسـنيابـناعبـدا
اهللاالعمــرياومطهــرابــناعلــيااإلكيــذيناود.ايوتســفاحممــداعبــدااهلل،االنذشــر:اداكاالفكــرااشمعذصــرا
(ط،1ابريوت:البنذن)،اداكاالفكرا(دماقا-تسوكية،ا1420اهـا1999-ام).
اخلجندي،احممدابناحممد.ا"امعراجاالدكايةاشرحااهلداية".احمققاكماروعاعلميالرتسـذئلاالـدكاوكاهايفا
اجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقريناوآخرون.
اخللــويت،اعبــداالــرمحنابــناعبــدااهلل.ا"كاــفااشمخــدكاتاوالريــذضااشمزهـراتالاــرحاأخصــرااشمخاصـرات"ا
حتقيق:اقذبلهابأصـلهاوثالثـةاأصـولاأخـرى:احممـدابـنانذصـراالعجمـي،ا(ط،1البنـذن:ابـريوت،اداكا
الباذئرااإلتسالميةا–1423هـا2002-م).
الـدويش،اأمحــداابــناعبـداالــرزاق.ا"فاــذوىااللجنـةاالدائمــة،االلجنــةاالدائمـةاللبحــوثاالعلميــةاواإلفاــذء"،ا
(الريذض:اكئذتسةاإداكةاالبحوثاالعلميةاواإلفاذءا-اإلداكةاالعذمةاللطبع).
ال ــذهيباحمم ــداب ــناأمح ــد.ا"مي ـزانااالعا ــدالايفانق ــداالرج ــذل".احتقي ــق:اعل ــياحمم ــداالبج ــذوي،ا(ط،1ا
بريوت:اداكااشمعرفةاللطبذعةاوالنار،ا1382اهـا-ا1963م).
الذهيب،احممدابناأمحد.ا"العربايفاخربامناغرب"ااحملقق:اأبـواهـذجراحممـداالسـعيدابـنابسـيوينازغلـول.ا
(داكاالكاباالعلميةا–ابريوت).
ال ــذهيب،احمم ــداب ــناأمح ــد.ا"ت ــذكيخااإلتس ــالماووفي ــذتااشما ــذهرياواألع ــالم".احتقي ــق:اد.ابا ــذكاع ــوادا
معروف،ا(ط،1اداكاالغربااإلتسالمي،ا2003م).
الــذهيب،احممــدابــناأمحــد".اتســرياأعــالماالنــبالء"احتقيــق:اجمموعــةام ـنااحملققــنيابإش ـرافاالاــيخاشــعيبا
األكنذؤوط،ا(ط،3امؤتسسةاالرتسذلة1405،اهـا1985-م).
الرازي،احممدابناأيبابكرا"حتفةااشملو ايفافقهامذهبااإلمذماأيباحنيفـةاالنعمـذن"ا(ط،1ابـريوت:اداكا
الباذئرااإلتسالمية،ا1417ه).
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الرازي،احممدابناأيبابكر".اخماذكاالصحذح"،احتقيق:ايوتسـفاالاـيخاحممـد،ا(ط،5ابـريوتا–اصـيدا،ا
اشمكابةاالعصريةا-االداكاالنمو جية،ا1420هـا-ا1999م).
الزاه ــدي،اخما ــذكاب ــناحمم ــود.ا"اجملا ــىباش ــرحاخماص ــراالق ــدوكي"اخمط ــوطايفااجلذمع ــةااالتس ــالميةامكاب ــةا
اشمركزيةاقسمااشمخطوطذتابرقما(.)2374
الزبِ ِ
يدي،اأبوابكرابناعلي".ااجلوهرةاالنريةاشرحاخماصراالقدوكي"ا(ط،1ااشمطبعةااخلريية،ا1322هـ).
َّ
الزبيــدي،احممــدابــناحممــدابــناعبــداالــرزاق".اتــذجاالعــروسامــناجـواهراالقــذموس".احتقيــق:اجمموعــةامــنا
َّ
احملققني،ا(داكااهلداية).
الزككلي،اخرياالدينابناحممود.ا"األعالم"،ا(ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام).
الزيلعي،اعثمذنابناعلي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط،1االقـذهرة،ااشمطبعـةاالكـربىااألمرييـةا
بوالقا1313هـ).السخذوي،احممدابناعبداالرمحن.ا"االضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسـع".ا(مناـوكاتاداكامكابـةااحليـذةا
–ابريوت).
السرخسي،احممدابناأمحد.ا"أصولاالسرخسي"ا(بريوت:اداكااشمعرفة).
السرخسي،احممدابناأمحد.ا"اشمبسوط"ا(داكااشمعرفةاتذكيخاالنار:ا1414هـ1993-م).
تســعدي،اأبــواحبيــب".االقــذموساالفقهــيالغــةاواصــطالحاذً"ا(داكاالفكــر.اط،2ادماــق:ا1408ه ــا-ا
1988م).
الســلمي،اعيــذضابــنانــذمي.ا"أصــولاالفقــهاالــذياالايســعاالفقيــهاجهلــه".ا(ط،1االريــذض:ااشمملكــةا
العربيةاالسعودية،اداكاالادمرية،ا1426اهـا-ا2005ام).
السمرقندي،احممدابناأمحد.ا"حتفةاالفقهذء"،ا(ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1414اه1994-ام).
الســيوطي،اعبــداالــرمحنابــناأيبابكــر".ابغيــةاالوعــذةايفاطبقــذتااللغــوينياوالنحــذة"احتقيــق:احممــداأبــوا
الفضلاإبراهيم،ا(اشمكابةاالعصريةا–البنذن).
الايبذين،احممدابنااحلسن.ا"األصـل،ااشمعـروفابذشمبسـوط".احتقيـق:اأبـواالوفـذااألفغـذين،ا(النذشـر:اإداكةا
القرآناوالعلومااإلتسالميةا–ااكراتاي).
الصفدي،اخليـلابـناأيبـك".االـوايفابذلوفيـذت".ا(بـريوت:اداكاإحيـذءاالـرتاث،اعـذماالناـر:ا1420ه ـ-
2000م).
طذ ْش ـ ُك ْربيازادْاه،اأمح ــدابــنامص ــطفى".الاــقذئقاالنعمذني ــةايفاعلمــذءاالدول ــةاالعثمذنيــة"ا(داكاالكا ــذبا
العريبا-ابريوت،اتسنةاالنار:ابدون).
الطــويف،اتســليمذنابــناعبــداالقــوي،ا"شــرحاخماصــراالروضــة"،احتقيــق:اعبــدااهللابــناعبــدااحملســناالرتكــي،ا
- 346 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

(ط،1امؤتسسةاالرتسذلة،ا1407اهـا-ا1987م).
العســقالين،اأمحــدابــناعلــيابــناحممــد.ا"انزهــةااأللبــذبايفااأللقــذب".احتقيــق:اعبــداالعزيــزاحممــدابــنا
صذحلاالسديري،ا(ط،1االريذض:امكابةاالرشد،ا1409هـ1989-م).
العيــين،احممــودابــناأمحــد".االبنذيــةاشــرحااهلدايــة".ا(ط،1ابــريوت:اداكاالكاــباالعلميــةا–1420اهــا-
2000ام).
الغ ـزي،احممــداب ــناحممــد.ا"الكواكــباالس ــذئرةابأعيــذنااشمئــةاالعذش ـاـرة"احتقي ــق:اخليــلااشمنص ــوك،ا(ط،1ا
بريوتا-البنذن،اداكاالكاباالعلمية،ا1418اهـا-ا1997م).
الفذكايب،اإمسذعيلابنامحـذد.ا"الصـحذحاتـذجااللغـةاوصـحذحاالعربيـة".احتقيـق:اأمحـداعبـداالغفـوكاعطـذك،ا
(ط،4ابريوت:اداكاالعلماللماليني،ا1407اهـاا-ا1987م).
الفريوزآبذدي،احممدابنايعقوب.ا"القذموسااحمليط"احتقيق:امكاـباحتقيـقاالـرتاثايفامؤتسسـةاالرتسـذلة،ا
(ط،8ابريوت،امؤتسسةاالرتسذلة،ا1426اهـا-ا2005ام).
الفيومي،اأمحدابناحممد".ااشمصبذحااشمنريايفاغريباالارحاالكبري".ا(اشمكابةاالعلميةا–ابريوت).
قذضياخذن،احسنابنامنصـوكااألزجنـدي.ا"شـرحااجلـذمعاالصـغريا(شـرحاقذضـياخـذن)"احتقيـق:اأتسـدا
اهللاحممداحنيفايفاجذمعةاأماالقرىامبكةااشمكرمة.
قذض ــياخ ــذن،احس ــناب ــنامنص ــوك،ا"فا ــذوىاقذض ــياخ ــذن،اأواالفا ــذوىااخلذني ــة"،ا(ط،1اداكاالكا ــبا
العلمية،ا2009م).
ال ُقرشــي،اعب ــداالق ــذدكاب ــناحمم ــد".ااجل ـواهرااشمض ــيةايفاطبق ــذتااحلنفي ــة".ا(م ــرياحمم ــداكا ــباخذن ــها–
كراتاي).
القــزويين،اعبــداالكــرميابــناحممــد".افــاحاالعزيــزاباــرحاالــوجيزالاالاــرحاالكبــري"ا[وهــواشــرحالكاــذبا
الوجيزايفاالفقهاالاذفعياأليباحذمداالغزايل،ا(داكاالفكر).
قلعج ــي،احمم ــداكواس،احذم ــداص ــذدقاقني ــيب.ا"معج ــمالغ ــةاالفقه ــذء"،ا(ط،2اداكاالنف ــذئساللطبذع ــةا
والناراوالاوزيع،ا1408اهـا1988-م).
القاونوي،اقذتسمابناعبدااهلل.ا"أنيساالفقهذءايفاتعريفذتااأللفذظااشماداولةابنياالفقهذء".احتقيـق:احيـىيا
حسنامراد،ا(داكاالكاباالعلميةا1424ها2004 -ام).
الكذتســذين،اأبــوابكــرابــنامســعود.ا"بــدائعاالصــنذئعايفاترتيــباالا ـرائع".ا(ط،2اداكاالكاــباالعلميــة،ا
1406هـ).
كحذلة،اعمرابناكضذ".امعجمااشمؤلفني".ا(بريوت:امكابةااشمثىن،اداكاإحيذءاالرتاثاالعريب).
الكف ــوي،اأي ــوباب ــناموتس ــى.ا"الكلي ــذتامعج ــمايفااشمص ــطلحذتاوالف ــروقااللغوي ــة"احتقي ــق:اع ــدنذنا
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دكويشا-حممدااشمصريا(مؤتسسةاالرتسذلةا–ابريوت).
اللكنوي،احممداعبدااحلي".االفوائداالبهيةايفاتراجمااحلنفية"ا(داكااشمعرفةا–ابريوت).
اللَّكنوي،احممداعبدااحلي،ا"عمـدةاالرعذيـةاباحاـيةاشـرحاالوقذيـة"،احتقيـق:االـدكاوكاصـالحاحممـداأبـوا
احلذج،ا(ط،1امركزاالعلمذءاالعذشمياللدكاتسذتاوتقنيةااشمعلومذت).
حممد،اعليامجعة،ا"اشمكذييلاواشموازيناالارعية"ا(نذشر:االقدسالإلعالناوالناراوالاسويق–القذهرة).
اشمرغينــذين،اعلــيابــناأيبابكــر.ا"بدايــةااشمباــديايفافقــهااإلمــذماأيباحنيفــة".ا(مكابــةاومطبعــةاحممــداعلــيا
صبحاالقذهرة) .ا
اشمرغين ــذين،اعل ــياب ــناأيبابك ــراب ــناعب ــدااجللي ــل.ا"ااهلداي ــةايفاش ــرحابداي ــةااشمبا ــدي".احتقي ــق:اط ــاللا
يوتسف،ا(داكاإحيذءاالرتاثاالعريب).
اشمرغينذين،اعليابناأيبابكر.ا"الاجنيساواشمزيد"ا(ط،1اإداكةاالقرآناوالعلومااالتسالمية،ا1424ه).
اشمروزي،اعبداالكرميابناحممـد.ا"الاحبـريايفااشمعجـماالكبـري"احتقيـق:امنـريةانـذجياتسـذمل،ا(ط،1ابغـداد،ا
كئذتسةاديوانااألوقذفا–1395هـ-ا1975م).
اشمطِّرِزى،انذصرابناعبداالسيد.ا"اشمغربايفاترتيبااشمعرب".ا(داكاالكاذباالعـريباالطبعـة:ابـدوناطبعـةا
وبدوناتذكيخ).
اشمــال،اعب ــدااإلل ــهاب ــناحمم ــد.ا"الكواش ــفااجلليــةاع ــنااشمص ــطلحذتااحلنفي ــة"ا(ط،1امطبع ــةااإلحس ــذءا
احلديثية،ا1425ها2004-م).
اشمنــذوي،اعبــداالــرؤوفابــناتــذجاالعــذكفني.ا"الاوقيــفاعلــىامهمــذتاالاعــذكيف".اا(ط،1االقــذهرة،اعــذملا
الكاب،ا1410هـا1990-م).
اشموتسوعةاالفقهيـةاالكويايـة،اصـذدكةاعـن:اوزاكةااألوقـذفاوالاـئونااإلتسـالميةا-الكويـت،االطبعـة:ا(مـنا
1404ا1427-هــ)،ااألجـزاءا1ا:23-االطبعـةاالثذنيــة،اداكاالسالتسـلا-الكويــت،ااألجـزاءا24ا
:38االطبع ــةااألوىل،امط ــذبعاداكاالص ــفوةا-مص ــر،ااألجـ ـزاءا39ا:45-االطبع ــةاالثذني ــة،اطب ــعاالوزاكة.
النسـ ــفي،اعبـ ــدااهللابـ ــناأمحـ ــد.ا"الكـ ــذيفاشـ ــرحاال ـ ـوايف"،اخمطـ ــوطايفامكابـ ــةاوزاكةااألوقـ ــذفاوالاـ ــؤونا
االتسالميةاالقطريةاوحمفوظابرقم:ا(.)3
الول ـواجلي،اعبــداالرشــيدابــناأيباحنيفــة".افاــذوىاالولواجليــه".احتقيــق:امقــدادابــنايوتســفافريــوي،ا(داكا
الكاباالعلميةاتسنة:ا1424اه) .ا
ا
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عملية تكميم املعدة وأحكامها الفقهية
The Process of Quantifying the Stomach and Its
Jurisprudence rulings

إعداد:
د .عبد اهلل بالقاسم حممد الشمراني
األستاذ املساعد بقسم الشريعة يف كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة جنران

عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية ،د .عبد اهلل بالقاسم محمد الشمراني

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
وبعد:
يتنااول ذاااا البحااي عملياة تملماايم املعاادة وماا يتعلا قااا مان أ ملااام ق يااة ،وذلا ماان ااالل
مت يد طيب ومبحثني و امتة على النحو التايل:
التم يااد ال:اايب :و يااه بيااان معاام عمليااة تملماايم املعاادة ،واأللفاااا املرتب:ااة قااا ،مااب بيااان طريقااة
إجراء العملية وأدواهتا ،و وائدذا وآثارذا.
واملبحي األول يف احلملم الفق ي إلجراء العملية والضوابط الشرعية يف ذل  .وينقسم إىل قسمني:
القسام األول :إجاراء عملياة تملماايم املعاادة يف احلاات العالجيااة :إمااا للضارورة أو احلاجااة الشاارعية،
أو إلزالة الضرر النفسي.
القسم الثاين :إجراء عملية تملميم املعدة يف احلات التجميلية احملضة.
وعقد املبحي الثاين يف اآلثار الفق ية املتعلقة بعملية تملميم املعدة ويشتمل على امل:الب التالية:
احلملم الشرعي لألدوية ال:بياة الالزماة يف عملياة تملمايم املعادة ،و ملام ازا ء املباان مان املعادة
ماان يااي ال :ااارة والنجاسااة ،والتغساايل والتملفااني والصااالة عليااه ود نااه ،و ملاام د ااب الكاااة إلج اراء
عمليااة تملماايم املعاادة ،و ملاام إجرائ ااا أثناااء الصااوم ،وأثاار التياادير وإد ااال املنيبااار ال:اايب والس اوائل
ال:بية على الصائم ،واملياطرة ال:بية يف عملية تملميم املعدة.
واخلامتة و ي ا نتائج البحي.
أس ا ل اهلل تعاااىل أن أعاال أعمالنااا الصااة لوج ااه الملاارم ،وأن ينفااب قاااا البحااي ماان ق ارأ أو
طالعه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
الكلمات المفتاحية :جرا ة – تملميم – قص  -املعدة – الفقه – ال:ب.
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Abstract
Praise be to Allah، prayers and peace be upon our Prophet Muhammad، his
family and companions may Allah bless them all abundantly. and after،
This research deals with the process of quantifying the stomach and what
relates to it regarding its jurisprudence rulings، through a medical preface، two
chapters and a conclusion، as follows:
The Medical Preface: it includes an explanation of the meaning of the
process of quantifying the stomach and its associated words، indicating the
method and tools of the process، its benefits and its effects.
the first chapter including the jurisprudential ruling on conducting the
process and its Shari'ah (legitimate) conditions. which is divided into two parts:
The first part: Performing the process of quantifying the stomach in
therapeutic cases: either for necessity or Shari'ah (legitimate) need.
The second part: Performing the process of quantification the stomach in
cases of cosmetics: either to remove the psychological damage or for purely
cosmetic.
The second Chapters: the jurisprudence effects related to the process of
quantifying the stomach and it included the following subchapters:
The Shari'ah ruling of the medical drugs required in the process of
quantifying the stomach، the ruling regarding the part of the stomach in terms of
purity and impurity، washing، shorouding، praying and burying him. The ruling
on paying zakaah for the process of quantifying the stomach، the ruling on
performing it during fasting، the effect of anesthesia، the introduction of a medical
microscope and medical fluids on the fasting person، and the medical risks in the
process of quantifying the stomach.
And the conclusion of the search results.
I ask Allaah to make our deeds sincerely for Him His، and to benefit
withthis research anyone who read it. May Allah's peach and blessing be upon our
Prophet Muhammad، his family and companions.
Keywords:
surgery - quantization - cutting - stomach - jurisprudence – medicine.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،ومن تبع م بإ سان إىل يوم الدين ،أما بعد.
َّ
إن اهلل تعاىل قد ل اإلنسان يف أ ضل صورة وأ سن تقوم قال سبحانه :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

()1
ومعم ،أي :شملالً وصورًة وإنسانيةً ،وكل ا من آيا القدرة ودتلة البعي(.)2
ا
س
اإلنسان
خلل
شامل
ﭠﭼ
ً
ً
َّ ِ
ِ
ول اللَِّه ﷺِ ِ َ :
صْ ٍ
ين
ني َر ِض َي اللَّهُ َعْنا ُ َما قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َو َع ْن ع ْمَرا َن بْ َن ُ َ
(خْي ُر أ َُّمتي قَ ْرني ثُ َّم الذ َ
َّ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ،قَ َال ِع ْمرا ُنََ :ال أ َْد ِري أَذَ َكر بَا ْع َد قَارنِِه ،قَارنَا ْ ِ
ني أ َْو ثََالثًا؟ ثُ َّم إِ َّن بَ ْع َد ُك ْم قَ ْوًما
يَلُونَ ُه ْم ثُ َّم الذ َ
ْ ْ
َ
َ
الس َم ُن)(.)3
يَ ْش َه ُدو َن َوََل يُ ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،ويَ ُخونُو َن َوََل يُ ْؤتَ َمنُو َنَ ،ويَ ْن ُذ ُرو َن َوََل يَ ُفو َنَ ،ويَظ َْه ُر فِي ِه ْم ِّ
بالس َم ِن ذنا :كثرة اللحم ،ومعنا أنه يملثر ذل ي م ،واملاموم منه
قال مج ور العلماء املراد ِّ
من يملتسبه ،وأما من ذو يه لقة ال يد ل يف ذاا ،واملتملسب له ذو املتوسب يف امل كول
واملشروب زائداً على املعتاد(.)4
قال ابن التني :املراد ذم حمبته وتعاطيه ت من ختل بال  ،وإمنا كان ماموماً ،ألن السمني
غالباً بليد الف م ،ثقيل عن العبادة كما ذو مش ور(.)5
ومب التقدم العلمي وال:يب ت:ور ازرا ا ال:بية املتعلقة بعالج السمنة على وجه اخلصوص ،ومن
ذل عملية تملميم املعدة ،سواء كان ذل الغرض من ا التداوي أو حتسني وجتميل امليب ر وقوام ازسم.
وتعترب السمنة وباءً عاملياً وذي مشمللة تت ايد عاماً بعد عام ،وطبقاً ملا نشرته منيبمة الصحة
العاملية يف أ دث تقرير هلا إن السمنة ستصبح وباء القرن احلادي والعشرين ،يي إن ذناك أكثر من
مليار شيص يعاين من ذا املشمللة ،كما أن السمنة ذي ثاين أذم سبب للو اة ميملن إيقا ه بعد

(] )1سورة التني.[4 :
( )2حممد األمني بن حممد امليتار الشنقي:ي" ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن"( .بريو  :دار الفملر 1415ذا).5 :9 ،
( )3حممااد باان إمساعياال البياااري" ،صااحيح البياااري" .حتقي ا د .مصاا:فى ديااب البغااا ،3 ( ،بااريو  :دار اباان كثااري،
1407ذ اا) ،كت اااب :املناقااب ،ب اااب :ض ااائل أصااحاب الن اايب ﷺ ،رق اام احلااديي938 :2 )2508( :؛ ومس االم ب اان
احلجااج القشاريي" ،ازااامب الصاحيح املسامى (صااحيح مسالم)"( .باريو  :دار ازياال) .يف كتااب :ضاائل الصااحابة،
باب :ضل الصحابة رضي اهلل عن م مث الاين يلوهنم مث الاين يلوهنم ،رقم احلديي.185 :7 )6638( :
( )4حيىي بن شرف النووي" ،املن اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج" ،2 ( .بريو  :دار إ ياء الرتاث العريب1392 ،ذا).87 :16 ،
( )5أمحد بن علي العسقالين " ،تح الباري شرح صحيح البياري"( .بريو  :دار املعر ة1379 ،ذا).260 :5 ،
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التد ني(.)1
وتعد من مشاكل العصر الصحية نيبراً ل يادة معدتهتا وارتباط ا باإلصابة بملثري من األمراض
اخل:رية ،كاألمراض القلبية وتصليب الشرايني وضغط الدم والبول السملري والسرطان ،إىل جانب
إعاقة السمنة لنشا الشيص و يويته وتع:يل نشاطه احلركي والعملي ،إضا ة إىل شعور بعدم
الرضا عن نفسه وعن صورة جسمه ،و اصة يف ضوء ثقا ة العصر اليت ترى أن ازمال واألناقة
تملمن يف النحالة أو استدارة ازسم وليس يف البدانة.
وذناك أسباب متعددة تؤدي إىل اإلصابة بالبدانة ،من ا العوامل الوراثية أو اتستعدادا
الوراثية املنقولة إلينا من اآلباء واألم ا واألجداد ،ووجود بعض اخللل يف إ رازا الغدد الصماء،
واستعداد ازسم لتملوين الدذون ،وتتد ل يف مشمللة البدانة كثري من العوامل واملؤثرا النفسية
وعادا تناول ال:عام و ات القل والصراع واإل با والفشل ،مما يد ب الشيص للتعويض عن
طري ال:عام(.)2
ويف معيبم احلات أعل احلل ازرا ي ذو هناية امل:اف ينما تفشل كل ال:رق الدوائية يف
عالج املرض ،إت أنه ميملن اللجوء إىل التد ل ازرا ي لعالج السمنة يف احلات التالية:
 ات السمنة املفرطة أو السمنة املرضية محاية للفرد من مضاعفاهتا اخل:رية. يف الة عدم قدرة الشيص على احلركة بشملل يسبب عج عن ممارسة ياته بصورطبيعية.
 يف ال شل مجيب الوسائل العالجية األ رى(.)3( )1د .أمحد حممد مصري" ،جرا ة ت:وي املعدة (ربط املعدة)" .جملة تعريب ال:اب 2015( ،44م)18 :؛ و د.
موسى عبدالرضا ورشيد" ،عملية حتويل املسار اجملازة املعدية" .جملة تعريب ال:ب 2015( ،45م).21 :
( )2عبدالرمحن حممد العيسوي" ،أمراض السمنة والوقاياة من اا" ،1 ( .دار الفملار ازاامعي2011 ،م)94 ،؛ و
د .أسااامة محاادي" ،الاارجيم المليميااائي الس اريب"1417 ،2 ( .ذ اا)38-36 ،؛ تو ي ا  ،و د .أمحااد تو ي ا ،
"ال ا اارجيم المليمي ا ااائي وال ا اارجيم الص ا ااحي" ،1 ( .أب ا ااو ت ا اايب :مملتب ا ااة ازامع ا ااة2004 ،م)9 ،؛ و د .رات ا ااب
عباادالوذاب الساامان" ،رجاايم القاارن احلااادي والعش ارين (رجاايم النيبااام املفتااوح والملميااا املفتو ااة)"،1 ( .
بريو  :دار الفملر املعاصر1421 ،ذا)20 ،؛ ومصري" ،جرا ة ت:وي املعدة".19 ،
( )3أمحا ااد عبا اادالفتاح عا ااوي " ،أش ا ا ر طا اارق احلميا ااة الغاائيا ااة (الا اارجيم)" ،1 ( .القا اااذرة :دار عا ااا الملتا ااب،
1428ذ اا)51 ،؛ وموسااوعة املل ا عبااداهلل باان عب اادالع ي للمحتااوى الصااحي م اان ااالل املوقااب اتلمل اارتوين
التايل:
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وت خيفى على أ د أن الت:ور العلمي وازرا ي يف اجملات ال:بية قد قف قف ا كبرية،
وأصبح العالج ازرا ي للسمنة أ د اخليارا امل:رو ة اليت قد يلج إلي ا ،من ذل عملية شفط
الدذون ،وعملية شد الب:ن ،وعملية ربط الفملني ،وعملية تدبيس املعدة ،وعملية شد الب:ن،
والبالون ال:يب ،إت أن البحي مقصور على عملية تملميم املعدة باستئصال ج ء من ا لعالج السمنة
كما سي يت إن شاء اهلل تعاىل .وتعترب عملية تملميم املعدة من العمليا ال:بية ازرا ية احلديثة،
ولاا أجد هلا ذكراً يف املؤلفا ال:بية القدمية.
وتعترب عملية تملميم املعدة من أبرز عمليا السمنة املفرطة ،وذي عملية ديثة نسبياً،
يي انتشر عام 2003م وذي وليدة نتائج البحي العلمي يي مت اكتشاف سبعة ذرمونا
سلبية توجد يف املعدة تسبب ازوع والسمنة ومرض السملر ،ومن ذنا جاء ملرة قص ذاا از ء
من املعدة للتيلص من اهلرمونا  ،وأيضاً تصغري جم املعدة ،وبالتايل تقليل جم األكل
املتناول(.)1
أسباب اختيار املوضوع
ويعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور منها ما يلي:
أوَلً :أمهية العناية باملسائل ال:بية املستجدة ،وبيان أ ملام ا الفق ية ،وما يرتبط قا من
قواعد أصولية و ق ية.
ثانياً :تناول املسائل املعاصرة والنوازل ال:بية يه تملوين للململة الفق ية ،من اتستدتل
واتستنبا والقياس وحنو ذل .
ثالثاً :انتشار ذاا النوع من العمليا ال:بية مما يستدعي حبث ا وبيان أ ملام ا وآثارذا
الفق ية.
رابعاً :ربط األصول والقواعد الفق ية بالفروع الفق ية واملسائل ال:بية ت دوج األصول
والقواعد ،والفقه وال:ب ،ومقاصد التشريب ،واإلعجاز العلمي.
منهج البحث
أوَلً :التعريف باملص:لح ال:يب وبيان مدى احلاجة إليه يف جمال التداوي.
ثانياً :املن ج الوصفي وذل من الل بيان طريقة ذا العملية ووسائل ا املستيدمة ،وما
يرتتب علي ا من أضرار طبية.
( )1انيبر املوقب اتلملرتوين التايل:

http://alsomna.com/portfolio-item.
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ثالثاً :املن ج اتستنباطي وذل بالقياس على املسائل اليت ذكرذا الفق اء املتقدمون أو املعاصرون.
رابعاً :الرجوع إىل أذل الفن والتيصص يف املسائل ال:بية ،وتعترب املواقب ال:بية اتلملرتونية
موثوقة يف اجملال ال:يب أكثر من الملتب املؤلفة ،وذل ألن املواقب ميملن حتدثي ا باستمرار ،أما
الملتب ال أري علي ا التحديي يف الغالب.
ولاا كان اتعتماد يف مجب أكثر املادة العلمية ال:بية – على ما يعتمد عليه أذل التيصص-
من املواقب اتلملرتونية مثل:
- medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
- Http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.

إضا ة إىل الملتب املعربة واملتيصصة يف اجملال ال:يب ،إثراءً للبحي.
خامساً :اتلت ام باملن ج املتبب يف البحوث العلمية من يي التيريج وقواعد اإلمالء
وعالما الرتقيم ،وإيضاح املص:لحا الغريبة وحنو ذل .
سادساً :اتستغناء عن تراجم األعالم د عاً لإلطالة.
سابعاً :ذكر األدلة للمسائل اخلال ية ومناقشت ا والرتجيح ي ا وبيان مسوغا الرتجيح ،إت
يف ال تملا ؤ األقوال عرض عن بيان الراجح.
خطة البحث
جاء :ة ذاا البحي يف مقدمة ومت يد ومبحثني و امتة على النحو التايل:
المقدمة :وتضمنت أمهية املوضوع وأسباب ا تيار ومن ج البحي و :ته.
التمهيد :معنى عملية تكميم المعدة وطريقتها وآثارها .وفيه أربعة مطالب:
امل:لب األول :معم عملية تملميم املعدة واأللفاا اليت هلا صلة قا.
امل:لب الثاين :طريقة إجراء عملية تملميم املعدة.
امل:لب الثالي :األدوا ال:بية املستيدمة يف عملية تملميم املعدة.
امل:لب الرابب :الفوائد واآلثار ال:بية املتعلقة بعملية تملميم املعدة.
المبحث األول :الحكم الفقهي لعملية تكميم المعدة وضوابطها الشرعية .وفيه
مطلبان:
امل:لب األول :احلملم الفق ي لعملية تملميم املعدة.
امل:لب الثاين :الضوابط الشرعية لعملية تملميم املعدة.
المبحث الثاني :اآلثار الفقهية المتعلقة بعملية تكميم المعدة .وفيه خمسة مطالب:
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امل:لب األول :احلملم الشرعي لألدوية ال:بية الالزمة لعملية تملميم املعدة.
امل:لب الثاين :ملم از ء املبان يف عملية تملميم املعدة.
امل:لب الثالي :ملم د ب الكاة إلجراء عملية تملميم املعدة.
امل:لب الرابب :ملم إجراء عملية تملميم املعدة أثناء الصوم.
امل:ب اخلامس :املياطرة ال:بية يف عملية تملميم املعدة.
الخاتمة :و ي ا الصة البحي ونتائجه.
المراجع.
فهرس الموضوعات.
أس ل اهلل تعاىل أن يعصمنا من ال لل ويو قنا يف القول والعمل ،إنه ويل ذل والقادر عليه.
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التمهيد :معنى عملية تكميم املعدة وطريقتها وآثارها .وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :معنى عملية تكميم املعدة واأللفاظ اليت هلا صلة بها .وفيه فرعان:

وقبل احلديي عن معم عملية تملميم املعدة ،تبد من بيان تعريف السمنة املرضية وطرق
عالج ا يما يلي:
تعرف السمنة ب هنا :زيادة وزن ازسم عن املعدل ال:بيعي نتيجة تراكم الدذون يه ،وذاا
الرتاكم ناتج عن عدم التوازن بني ال:اقة املتناولة من ال:عام وال:اقة املست لملة يف احلركة(.)1
وذناك تعريف للسمنة أكثر تداوتً :ب هنا زيادة الوزن المللي للجسم على  %120من الوزن
املثايل للفرد(.)2
وطريقة معر ة السمنة ال ائدة طبياً عن طري ساب مؤشر كتلة ازسم مبعادلة ( )BMIوذي
ا تصار للمص:لح ال:يب ( )Body Mass Indexوتعين مؤشر كتلة ازسم ،وتقاس مبعدل الوزن
على تربيب ال:ول أي :الوزن بالمليلو غرام مقسوماً على اترتفاع باألمتار املربعة يعادل ما يسمى
مبسا ة ازسم ،ولاا إن السمنة املرضية املفرطة أب أن ت يد عن  %40أو إذا كانت بني -35
 % 40ولملن يرتا حبالة مرضية تتحسن بإنقاص الوزن كالسملري ،و ر الضغظ ،وأمراض القلب،
والتوقف املفاجئ للتنفس أثناء النوم ،وحنو ذل (.)3
NormalBMI = 20-25 kg/m2
Morbid obesityBMI > 40 kg/m2
BMI > 35 kg/m2with comorbidity
()4
BMI = weight (kg)/height (m)2

يي يتم ربط السمنة أو الوزن بملثا ة ازسم ،وذل بقسمة الوزن بالمليلوجرام على مربب
ال:ول باملرت .على سبيل املثال :إذا كان الوزن  98كيلو وال:ول 172سم إن مؤشر كتلة ازسم
حيسب كالتايل:
 حتويل ال:ول من سم إىل مرت = 172سم ÷ 1.72 = 100م
2
 حتويل ال:ول من مرت إىل مرت مربب = 2.96 = 1.72 × 1.72م
( )1د .أمحد اخلويل" ،السمنة" ،1 ( .الملويت :مرك تعريب العلوم الصحية2008 ،م).6 ،
( )2عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".31 ،
( )3مصاري" ،جرا اة ت:ويا املعادة"19 ،؛ and P. ، Christopher J. K. Bulstrode،Norman S. Williams
()4

Ronan O'connell. ' ''Bailey And Love's SHORT PRACTIC OF SURGERY''. 26 th Edition.
)page (234)(282
)Bailey and love's page (1059
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إذاًكتلة ازسم =  98كجم ÷ 33 = 2.96
وذاا يدل على أن الشيص بدين(.)1
مؤشر كتلة الجسم
إىل
من
أقل من 20
25
20
30
25
35
30
40
35
50
40
أكثر من 50

التصنيف
وزن دون ال:بيعي (حنا ة)
وزن طبيعي
وزن زائد ( ر الوزن)
مسنة فيفة
السمنة الوس:ى
السمنة املفرطة (مرضية)
()2
السمنة وق املفرطة (اخلبيثة)

وتنقسم السمنة إىل نوعني:
السمنة املبملرة :وذي الايت تبادأ يف مر لاة ال:فولاة ياي ي ياد عادد اخلالياا الدذنياة يف ازسام،
وذاا النوع من السمنة تستمر طوال العمر.
الساامنة عنااد البااالغني :وذااي الاايت تيب اار عااادة بعااد مر لااة البلااو وت يااد ااالل اارتة العشارينيا
والثالثينيا من العمر ،وتستمر ال يادة بصورة أقل يف األربعينيا وبعد ذل .
وذا السمنة تملون مصحوبة ب يادة جم اخلاليا الدذنياة ولايس عاددذا ،وذاا السامنة قابلاة
للتجاوب مب النيبم الغاائية(.)3
وذناك العديد من ال:رق والوسائل لعالج السمنة من أمه ا:
 -1ازرا ة :وتستيدم ازرا ة إما لتصغري املعدة ،أو لشفط الشاحوم املرتاكماة موضاعياً ،أو لاربط
األسنان ملنب تناول ال:عام ،وذي ت متثل الً قيقياً لا  %40من الناس كما ذو تاذر.
 -2األدويااة :ذناااك أن اواع كثاارية ماان األدويااة الاايت طر اات يف األس اواق لعااالج الساامنة ،من ااا املااانب
للش ية ،أو املانب لالمتصاص ،أو املس ل ،أو امل يد ت رتاق الشحوم.
( )1اخلويل" ،السمنة".5 ،
( )2اخلويل" ،السمنة"4 ،؛ و ورشيد" ،عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)"21 ،؛ وسارة ذشام النوري" ،عالج
السمنة أ ملامه وضواب:ه (دراسة ق ية)" .جملة الوعي اإلسالمي 1436( ،106ذا).28 :
( )3محاادي" ،الاارجيم المليميااائي الس اريب"34 ،؛ و د .يعقااوب أمحااد الش اراح" .ذاال الساامنة ماارض" .جملااة تعريااب
ال:ب 2015( ،45م).7-6 :
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وقد ثبت شل ا مجيعاً شالً ذريعاً ،ألهنا ت متثل إت الً مؤقتاً ،وآثارذا ازانبية ت حتصى.
 -1العالج النفسي :ويسمى تعديل السلوك أي يف تناول ال:عام.
 -2الرياضة.
 -3اإلبر الصينية :وذي كما يقال تساعد على إقالل الش ية ،ويوصف مع ا دوماً محية قاسية،
يملون ن ول الوزن بسبب ذل وليس بسبب مفعول اإلبر الصينية(.)1
الفرع األول :معنى عملية تكميم المعدة لغة واصطالحاً:
أوَلً :معنى التكميم لغة:
الملم :الملاف وامليم أصل وا د يدل على ِغشااء ِ
وغ:ااء .مان ذلا ال ُمل َّماة ،وذاي :القلنساوة،
الرجل ،وتملمملم.
ويقال من اَّ :
تملم َم َّ
واملاراد باالملم ذاو كام القمايص ،والملام مان الثاوب ماد ل الياد و رج اا ،وازماب أكماام .وَكا َّام
وتملم َمه :إذا َّ
سد (.)2
كماً َّ
الشيءَ يَ ُملمه َّ

ثانياً :معنى عملية تكميم المعدة اصطالحاً:
استئصااال املع اادة ) )Gastrectomyذ ااو إج اراء ط اايب يست صاال ي ااه ج ا ء م اان املع اادة أو املع اادة
بملامل ا ،يي توجد أربعة أنواع تستئصال املعدة ذي:
 استئصال كامل املعدة. استئصال املعدة ج ئياً ،يي يست صل يه از ء السفلي من املعدة. تملميم املعدة ،يتم من الله استئصال ازانب األيسر من املعدة. استئصال املريء واملعدة ،يي يست صل يه ازانب العلوي من املعدة مب ج ء من املريء.وتعااد اإلصااابة بساارطان املعاادة الساابب ال ارئيس لعمليااة استئصااال املعاادة ،كمااا ميملاان استئصاااهلا
بشملل أقل شيوعاً قدف عالج :السمنة ،وسرطان املريء ،وقر ا املعادة ،واألورام غاري السارطانية،
وغري ذل (.)3
وتنقسم جرا ة السمنة إىل ثالثة أنواع:
( )1السمان" ،رجيم القرن احلادي والعشرين".36-34 ،
( )2أمحد بن ارس بن زكريا" ،معجم مقاييس اللغة" .حتقي  :عباد الساالم حمماد ذاارون( ،دار الفملار1399 ،ذاا):5 ،
122؛ وحممد بن مملرم ابن منيبور" ،لسان العرب" ،2 ( .بريو  :دار إ ياء الرتاث1417 ،ذا).158 :12 :
( )3انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:
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 -1تصغري جم املعدة ،وذي :جرا ة تملميم أو تدبيس املعدة ) )Sleeve Gstrectomyيي
يتم من الهلا تصغري جم املعدة إلنقاص كمية ال:عام املتناول.
 -2تغيري عمليا امتصاص الغااء من األمعاء ،وذي :جرا ة حتويل مسار املعدة أو اجملازة
املعدية ( )Gastric Bypassيي يتم من الهلا إنقاص عملية ذضم وامتصاص الغااء
املتناول من الل حتويل جمرى املعدة أو األمعاء الدقيقة.
 -3نوع مملون من تصغري للمعدة وتغيري لعمليا امتصاص الغااء ،وذي :جرا ة ربط املعدة
"ت:وي املعدة"(.)1( )Gastric Banding
وعملية تملميم املع دة ذي عملية جرا ية إلنقاص الوزن ،يتم ي ا تقليل جم املعدة بنسبة
 %70إىل % 80من جم ا األصلي ،وذل عن طري اتستئصال ازرا ي ز ء كبري من املعدة،
وتتم يف ذا العملية إد ال أدوا صغرية من الل شقوق صغرية متعددة يف از ء العلوي من
الب:ن ،مث يقوم ازراح بإنشاء كم ضي عن طري تدبيس املعدة رأسياً ،وإزالة از ء األكرب املنحين
من املعدة ،وتستغرق العملية يف العادة من ساعة إىل ساعتني تقريباً ،وجترى ذا العملية حتت
التيدير العام ،وذاا يعين أن املريض سوف يملون يف الة نوم عمي ولن يشعر ب ي أ ).(2
وتقلل العملية جم املعدة بشملل دائم ،مب العلم أنه من احملتمل أن يتم توسب املعدة يف
وقت ت يف احلياة .ويتم تنفيا ذا العملية بشملل عام عن طري املنيبار ،وت ميملن الرجوع ي ا.
مما يرتك ج ءاً صغرياً للمعدة على شملل أنبوب أو كم حبجم وشملل بة املوز ،وبال
يصبح باإلمملان احلد من كمية ال:عام املتناولة والشعور بالشبب الل رتة قصرية(.)3
وجه العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى اَلصطالحي لعملية التكميم المعدة :أن املعدة
بعد قص ا تصبح على شملل كم ،بعد أن كانت على شملل جيب.
ونسبة جناح عملية تملميم املعدة  Sleeve Gastrectomyمرتفعة يف عالج السمنة،
دوث قدان للوزن ال ائد عند وايل  %75من األشياص الاين
يي وجد الدراسا
أجريت هلم ازرا ة.
( )1د .أمحااد علااي امل اراد" ،عمليااة تملماايم املعاادة ماهلااا ومااا علي ااا" .جملااة تعريااب ال:ااب 2015( ،43م)20 :؛
ومصري" ،جرا ة ت:وي املعدة"19 ،؛ و ورشيد "عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)".21 ،
( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"20 ،؛ واملوقب اتلملرتوين ال:يب التايل:
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183.

( )3انيبر املوقب اتلملرتوين ال:يب التايل:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183

- 366 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

ومن الضروري إجراء امل يد من األحباث لتحديد مدى عالية تملميم املعدة كعالج طويل
وس:ي الوزن ال ائد ينيفض مبرور الوقت ،مما يدل على
األمد للسمنة ،وتيب ر الدراسا غالباً أن
َّ
أن بعض األشياص قد استعادوا بعضاً من الوزن الاي سرو يف البداية.
وين:وي استئصال املعدة يف عالج السمنة على :ر و اة منيفض جداً ،يي تقدر نسبة
دوثه ب قل من .)1( %1
وإجراء عملية تملميم املعدة باستئصال ج ء من ا لغرض عالج السمنة املفرطة ،ذي موضوع
ذاا البحي الاي نريد بيان معنا وطريقته وآثار الفق ية يما يلي ،مستمداً من اهلل تعاىل العون
والتيسري والتسديد.
الفرع الثاني :األلفاظ التي لها صلة بعملية تكميم المعدة.
أوَلً :تدبيس المعدة:
وذ ااو تض اايي لفا ارا املع اادة ع اان طري ا ا ياط ااة جا ا ء من ااا ،ي ااتم تص ااغري ج اام ا ارا املع اادة
3
باستيدام دباسة رأسية يف جدار املعدة و لقة أ قية لتولياد جياب ارا صاغري جماه اواىل50سام
تسااتقبال ال:عااام مااب اتسااتغناء عاان باااقي ارا املعاادة) ،(2ااال تسااتوعب إت كميااة قليلااة ماان ال:عااام،
وبال يشعر املريض بالشبب ألقل كمية من ال:عام(.)3
ولملاان نتيجااة خل:ااورة ذااا العمليااة علااى اإلنسااان قااد وضااعت شاارو م مااة ت تيااار املرضااى
هلااا العمليااا ماان قباال اهليئااا ال:بيااة امليتصااة ،وأمه ااا :الساامنة املفرطااة جااداً والاايت تااؤثر بصااورة
:اارية علااى ياااة الشاايص ،فااي ذااا احلااات يملااون اخل:اار ماان ازرا ااة مماااثالً أو أقاال ماان اخل:اار
الناتج من السمنة نفس ا( .)4وذا العملية قدمية و تعُ ْد جترى الياً.
ثانياً :تطويق المعدة أو ربط المعدة:
ربط املعدة أو ا ام املعادة القابال للتغياري ،ذاو أ اد أناواع جرا اا السامنة والايت ياتم إجراؤذاا

( )1انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.

( )2تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛  ،وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية"52 ،؛ واملوقب
ال:يب اتلملرتوين التايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )3تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".52 ،
( )4محدي" ،الرجيم المليميائي السريب".57 ،
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عن طري املنيبار ،وت تعاد ذاا ازرا اة األسالوب األمثال إلنقااص الاوزن ،اي ليسات نيبامااً غااائياً
عادياً ،بل طريقة يلج إلي ا األطباء بعد استنفاذ كا ة السبل املؤدية إىل إنقاص الوزن(.)1
وذي عملية جرا ية هتدف إلنقاص الوزن عن طري تقليال كمياة األطعماة الايت تسات:يب املعادة
استيعاقا عن طري ام قابل للتغيري.
واحل ام املستيدم ذو ج ااز السايليملون قابال للانفض يوضاب يف القسام العلاوي مان املعادة ،وذاو
معد لتقليل اتمتصاص وبالتايل تقليل كمية األطعمة املست لملة(.)2
ويااتم ماان ااالل ذااا ازرا ااة تثبياات شاريط ا ام ااارجي أ قااي ااول ال:اارف العلااوى زاادار
املعدة وتوليد جيب صغري جمه واىل  50سم 3و ممر ضي لباقي را املعدة).(3
وبال تفصل املعدة إىل ج أين ،قيبة علوية صغرية جداً ،تتواصل مب بقية املعادة مان االل
قناة مت إنشاؤذا(.)4
وقااد يااؤدي ذاااا احلا ام إىل نقااص يف الااوزن ،إضااا ة آلثااار ازانبيااة العدياادة واخل:اارية علااى ال ارئتني
والقلب عالوة علاى أناه يسابب ضامور العضاال  ،وقاد مت مناب تصانيعه أو وصافه أو اساتيدامه كوسايلة
طبية معتمدة للتيلص من الوزن ال ائد(.)5
ثالثاً :تحويل مجرى المعدة المحدود:
ذا ازرا ة ذي األكثار شايوعاً باني ازرا اا التحويلياة .وياتم الهلاا تولياد جياب صاغري يف
املع اادة باس ااتيدام الت اادبيس أو التحا ا م الرأس ااي لتص ااغري ج اام ا ارا املع اادة .مث إع ااادة زرع جا ا ء م اان
األمعاااء الدقيقااة يف ذاااا التجويااف .وبااال يااتم خت:اي اتثااين عشاار و ازا ء األول ماان األمعاااء لتقلياال
اهلضم و اتمتصاص(.)6
وقااد باادأ عمليااة حتوياال مسااار املعاادة باتنتشااار بشااملل أوسااب بعااد إجرائ ااا عااام 1994م يف
( )1انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )2مصري" ،جرا ة ت:وي املعدة (ربط املعدة)".19 ،
( )3انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:
( )4انيبر املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery/about/pac-20394258.

( )5عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".56 ،
( )6انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
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سااان دييغااو يف الوتيااا املتحاادة األمريمليااة ،وأصاابحت ذااا العمليااة ثااورة يف عااا ال:ااب وازرا ااة،
وأصاابح تقباال إج اراء ذااا العمليااة يت ايااد ،وذل ا لقلااة األ بعااد العمليااة ،وقصاار ماادة مملااوث امل اريض
باملستش اافى ،وقل ااة مض اااعفا از ااروح والع ااودة إىل العم اال بش ااملل أس اارع .ويس ااتغرق إجا اراء العملي ااة
( )90-70دقيقااة ،وبعااد يااوم أو يااومني يساامح للماريض بتناااول الس اوائل ،وخياارج ماان املستشاافى بعااد
يومني من إجراء العملية(.)1
رابعاً :التحويل المركب لمجرى المعدة (مع تخطى الحوصلة المرارية والبنكرياس):
يف ذا ازرا ة يتم استئصال از ء غري املستيدم من املعدة مب خت:ى أغلاب األمعااء الدقيقاة
مبا يف ذل البنملرياس و القناة املرارية ،ويتم زرع ال:رف األ ري لألمعاء يف املعدة(.)2
خامساً :قص المعدة:
اص جا ٍء مان
ذي عمليّة جرا يّاة ياتم ي اا تضايي ارا املعادة باستئصاال جا ء من اا ،وذلا بق ِّ
ِ
ختفيف الوزن ،يشعر املريض بالشبب ألقل كمية من ال:عام( ،)3وذي موضوع البحي.
املعدة قدف
سادساً :مص َّ
الشحم أو شفط ال ُدهون أو نحت الشحم أو استئصال الشحم بالمص:
ذي إ دى ازرا ا التجميلية اليت هتدف إىل إزالة الرتاكما الدذنية غاري املرغاوب ي اا مان جسام
اإلنسااان قاادف تغيااري شااملله بشا ٍ
املل عااام و ااا اآلن ت توجااد ب اراذني علميااة تثباات ت ا ثري ذااا العمليااة علااى
يي يستمر األثر لبضعة أش ر قط ،وأيضاً ت تؤثر ذا العملية على املشاكل املتعلقة بالسمنة(.)4
الوزنُ ،
ُ
وجتاارى حتاات ختاادير كلااي وتسااتغرق مااا يقاارب ماان ساااعة ،وبعاادذا بيااوم وا ااد ماان املمملاان أن
يغادر املريض ،وتتم ذا العملية عن طري إد ال أنابيب ر يعة حتت جلد الب:ن من االل تحاا
صااغرية ،يااي تتجمااب الاادذون يف من:قااة الااب:ن ،ويااتم توصاايل ذااا األنابيااب الر يعااة جب اااز إلذابااة
الدذون ،وله قوة شفط كبرية للدذون السائلة(.)5
( )1ورشيد" ،عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)".22 ،
( )2انيب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار :املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ال :ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايب اتلمل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتوين الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )3تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ واملوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )4انيب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار :املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ال :ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايب اتلمل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتوين الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )5تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".52 ،
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سابعاً :البالون الطبي:
ي ااي يوض ااب يف املع اادة ع اان طري ا املنيب ااار الض ااوئي ،ب ااالون اااص دا اال املع اادة ليقل اال م اان
راغ ا ،ويع:ي اإل ساس بالشابب ألقال كمياة مان ال:عاام ،وجتارى ذاا العملياة لألشاياص أصاحاب
الش ية املفتو ة ،والاين يفقدون قدرهتم على التحملم يف ش يت م لل:عام(.)1
وقد ثبت ضرر يف ا تماال ادوث تساليا يف جادار املعادة ،كاال قاد ياؤدي إىل انساداد
يف األمعاااء ،كمااا أن املرضااى يعااودون بساارعة كباارية إىل ساااب وزهناام مبجاارد إزالااة البااالون ،لاااا قصاار
اهليئااا ال:بيااة ااديثاً اسااتيدام البااالون علااى األحباااث ال:بيااة املعاارتف قااا قااط( ،)2كمااا أنااه ميملاان أن
ينفجر البالون الاي يقوم املريض بابتالعه دا ل املعدة(.)3
ومن خالل ما سبق يتبين ما يلي:
أوَلً :أن املصا اا:لحا السا ااابقة ما اان تملما اايم املعا اادة ،وقا ااص املعا اادة ،وتصا ااغري املعا اادة ،والتا اادبيس
ال:ويل ،ذي مجيعاً مبعم وا د " ،تملميم املعدة" باعتباار تغاري شاملل ا بعاد إجاراء العملياة ،و"قاص وتصاغري
املعدة" باعتبار احلجم ازديد هلا ،و"التدبيس ال:ويل" باعتبار التدبيس للمعدة بعد القص أثناء ازرا ة.
والغرض من ذاا العملياة تقليال الاوزن عناد السامنة املفرطاة ،وبعاض ذاا العملياا مان الناادر
اآلن إجراؤذااا كعمليااة حت ا م املعاادة ،أو ربااط املعاادة ،وكااال تاادبيس املعاادة ،واألكثاار شاايوعاً يف ذااا
األيام عملية قص املعدة أو تملميم املعدة.
ثاني اً :أن س اابب تس اامية العملي ااة بتملم اايم املع اادة ،أهن ااا ابت ااداء تمل ااون بق ااص جا ا ء م اان املع اادة ،مث
تدبيس ا بالدباسة ال:بية ،يتغري شملل ا من جيب إىل ك ٍم ضي كما سب .
ثالثاً :عملية تملميم املعدة ت:ل على ات عالج السمنة ،بينما ي:لا استئصاال املعادة يف
ات عالج األورام وحنو ذل .
رابع اً :عمليااة شاافط الاادذون ختتلااف عاان عمليااة تملماايم املعاادة ،ألهنااا عمليااة جتميليااة الغاارض
من ا التيلص من الدذون املرتاكمة يف جسم اإلنسان ،وت عالقة هلا العملية بازرا ة املعدية.
خامساً :كاال عملياة الباالون ال:ايب ختتلاف عان عملياة تملمايم املعادة وت عالقاة هلاا بازرا اة
املعدية ،يي يوضب البالون ال:يب يف املعدة لتقليل راغ ا ،وسرعة ات ساس بالشبب.
سادس اً :أن املقصااود ماان عمليااة اتستئصااال إزالااة املاارض أو الااورم أو حنااو  ،وقااد يملااون ذل ا
( )1محدي" ،الرجيم الملميائي السريب"57 ،؛ وتو ي " ،الرجيم الملميائي والرجيم الصحي".280 ،
( )2محدي" ،الرجيم المليميائي السريب".57 ،
( )3عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".56 ،
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باستئصاال كاماال املعادة ،ولاايس الغارض أن تملااون املعادة بشااملل كام أو غااري  ،بينماا يف علميااة تملماايم
املعدة يملون ي ا قص املعدة ب:ريقة و جم وشملل معني.
املطلب الثاني :طريقة إجراء عملية تكميم املعدة.
تتم عملية تملميم املعدة و اخل:وا ال:بية التالية:
 -1أري املريض التحاليل الضرورية اليت ي:لب ا ال:بيب قبل موعد العملية.
 -2يُد ل املريض إىل املستشفى قبل موعد العملية بيوم وا د ميتنب الهلا عن ال:عام والشراب.
 -3يتم ختدير املريض ختديراً كامالً قبل بدء العملية من قبل طبيب التيدير.
 -4تتم العملية باستيدام املنيبار لال ت بد من نفض الب:ن باهلواء ا يس ل د اول األدوا
حبيي يصبح الب:ن جمو اً ويرتفب إىل أعلى ،وذل من الل تحة صغرية على ازلاد اوق أو
حتت السارة ،ياتم مان الهلاا نفاض الاب:ن بغااز ثااين أوكسايد الملرباون لدرجاة معيناة باإبرة ،كا ي
جرا ة مناتري معتادة ،إلنشاء ي يف الب:ن.
 -5يعماال يف ب:اان امل اريض عاادة ثقااوب ويعااود الق ارار يف عااددذا إىل طبيااب ازرا ااة ،وماان ذااا
الثقااوب يااتم إد ااال املنيبااار املتصاال إلملرتوني ااً مااب شاشااة تلف يونيااة تيب اار الصااور ماان دا اال
الب:ن ،وذل بربط املنيبار بسل موصل إىل شاشة تليف يون تيب ر األمعاء واملعدة وغريذا.
 -6يقوم ازراح يف أثنااء العملياة بتحدياد مملاان املعادة ،ويساتيدم الليقاشاور( )1لفصال املعادة مان
الشاحوم املالصاقة هلااا قبال القااص ،ياتم إد ااال املالقاط مث ج اااز كاي وق:ااب األوعياة الدمويااة،
ويتم حترير املعدة من الدذون احملي:اة قاا .وبالتاايل يغاري شاملل املعادة مان جياب إىل كام ،وذااا
يفسر اسم ذا العملية.
 -7ياتم إد اال أنبااوب مان الفام إىل اتثااين عشار يارتاوح ق:ار باني 1.8-1.2ساام لتحدياد مسااار
أو قياس قص املعدة حبيي تُقص املعدة عليه.
 -8يباادأ از اراح بفصاال األنسااجة واألوعيااة الدمويااة بااالملي عاان املنحااين الملبااري للمعاادة ابتااداء ماان
نق:ااة تبعااد  6-4ساام عاان الفتحااة البوابيااة للمعاادة ،صااعوداً إىل األعلااى قريب ااً ماان املااريء ،مث
تقص املعدة بالدباسة ال:بية(.)2
( )1مص:لح الليقاشور ( ) Ligasureذو اتسم التجاري والعالمة التجارياة ألداة تساتيدم يف العملياا ازرا ياة
اليت جترى باستيدام املنيبار ،وامس ا العلمي (.)Tissue Sealing System
انيبر :اجمللة العلمية احململمة التاليةhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709321/ :
( )2الدباسة ال:بية املستيدمة يف العمليا ازرا ية و صوصاً عمليا تملميم املعدة ذي عبارة عن نوعني رئيسني:
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 -9يتم بعد ذل قص املعدة بواس:ة مملابس ديثاة حتتاوي علاى معادن التيتاانيوم ياي تقاوم بصاف
ثالثة :و من الدبابيس على جانيب املعدة اليت مير من الهلا املقص ازرا ي.
 -10تس ااحب األجا ا اء املقصوص ااة وي ااتم إ ا اراج ازا ا ء املست ص اال م اان املع اادة ع اان طريا ا إ اادى
تحا التنيبري املوجودة يف الب:ن ،وختا الثقوب.
 -11يبقى املريض حتت العناياة مادة ياومني علاى األقال ،وت باد لاه مان الرا اة التاماة بعاد العملياة ،وجتناب
بال أي جم ود أو محل أشياء ثقيلة ،كما عليه اتلت ام باألدوية والنيبام الغاائي الصحي(.)1
املطلب الثالث :األدوات الطبية املستخدمة يف عملية تكميم املعدة.
يت:لب العمل ازرا ي لعملية تملميم املعدة باملنيبار األدوا ال:بية التالية:
 -1أدوا لثقب جدار الب:ن وذي أول :وة يف العملية ومن الهلا إد ال األج ة كل ا.
 -2أنبااوب يسااتيدم لقياااس املعاادة املتبقيااة ،حمي:ااه  13مليماارت قااط ذاااا ذااو املقياااس العاااملي لااو
استيدم أقل من ذاا املقاس زاد نسبة و :ورة التضيي .
 -3الليقاشور :ويستيدم لفصل املعدة من الشحوم املالصقة هلا قبل القص.
 -4الدباسة :وت يت بعدة ألوان األسود يستيدم للمعدة السميملة ،والبنفسجي لألقل مساكة.
 -5كليرب( :)2يستيدم لوقف الن يف من املعدة املتبقية بعد القص ،عان طريقاه ياتم وضاب دباابيس
صغرية متس باملعدة.
 -6اخليو واإلبر ازرا ية(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ماركة كو يدين ( )Covidienوت يت بعدة ألوان مرتبة كالتايل:
أسود ،وبنفسجي ،وبين ،ورمادي
حبيي تستيدم السوداء للمعدة ،أو النسيج األمس  ،والبنفسجي لألقل مساكة ،وذملاا ملا بعدذا.
 -2ماركة إيثلون ( )Ethiconوت يت بعدة ألوان مرتبة كالتايل:
أسود ،وأ ضر ،وذذيب ،وأزرق ،وأبيض
حبيي تستيدم السوداء للمعدة أو النسيج األمس  ،واخلضراء لألقل مساكة ،وذملاا ملا بعدذا.
انيبر :اجمللة العلمية احململمة التالية:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5890851/?report=classic

( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"22 ،؛ واملوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.http://www.webmd.com/diet/obesity/restrictive-operations-stomach-stapling-or-gastric-banding

واملوقب اتلملرتوين التايل:
( )2وذو اسم األداة املستيدمة يف ذل باللغة اإلجنلي ية.

/gastric-sleeve http://www.takmeem.com.
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املطلب الرابع :الفوائد واآلثار الطبية املتعلقة بعملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:

الفرع األول :فوائد عملية تكميم المعدة.
يرتتب على إجراء عملية تملميم املعدة مجلة من املصاحل ال:بية املرجوة من ا:
 -1إنقاص الوزن ا الوصول إىل الوزن ال:بيعي الل العام األول من ازرا ة.
تع اااع بع ااض األما اراض الناجت ااة ع اان الس اامنة مث اال الس ااملري ،ي ااي إن املا اريض يض اا:ر أل ااا
كميا كبرية من األنسولني للسي:رة عليه ،ولملنه خيمد بعد العملية بنسبة .%80
 -2عالج ات ر ضغط الدم بنسبة .%50
 -3حتسني آتم املفاصل و شونة الركبة وأمراض القلب.
 -4حتسني نسبة اإلجناب بعد العملية.
 -5حتسني نفسية املريض وزيادة إقباله على احلياة وممارسة التمارين اليومية.
 -6عالج الة متالزمة انق:اع النفس اتنسدادي الل النوم بنسبة .%60
 -7عالج ات ارتفاع الملوليستريول بنسبة .%77
 -8عند الوصول إىل الوزن امل:لوب يثبات تقريبااً ،وت توجاد اجاة لعمال نيباام غااائي أو عملياة
جرا ية ثانية(. )2
الفرع الثاني :اآلثار المترتبة على عملية تكميم المعدة .وفيه ثالث مسائل:
ترتتب على عملية تملميم املعدة مجلة من اآلثار ال:بية وميملن تقسيم ا إىل ثالثة أقساام :آثاار
تتعل ا بالتياادير وأعراضااه ،وآثااار أ اارى تتعل ا بالعمليااة ذاهتااا ومض اااعفاهتا ،وآثااار مااا بعااد العمليااة،
وذل على النحو التايل:
المسألة األولى :اآلثار المتعلقة بالتخدير في عملية تكميم المعدة.
كمااا ت خيفااى أنااه ت ميملاان اتسااتغناء عاان التياادير يف كثااري ماان العمليااا ازرا يااة ،ولااه آثااار
جانبي ااة ميمل اان أن حت اادث أثن اااء العملي ااة ازرا ي ااة ،أو بع ااد العملي ااة ،عن اادما يتماث اال املا اريض للش اافاء،
وختتلااف ذااا اآلثااار بااا تالف نااوع التياادير املسااتيدم إت أهنااا يف أغلااب األوقااا ت تاادوم طااويالً،
ومن أذم ذا اآلثار ما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انيبر :املوقب اتلملرتوين التايل:
( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"27 ،؛ واملوقعني اتلملرتونيني ال:بيني التاليني:
https://medlineplus.gov/ency/article/007435.htm

/gastric-sleeve- medscape.com/article/197081-overview#a2.http://www.takmeem.com
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 -1الت اب احلل  ،وحيدث يف احلات اليت حيتاج ي ا املريض إىل أنبوب للتمملن من التنفس،
وعادة ما يستمر األ يف احلل من عدة ساعا إىل عدة أيام.
 -2اإلصابة بازفاف ،وحيدث للحات اليت ت حتصل على كميا كا ية من امليا والسوائل
بعد البنج ،ويقوم الفري ال:يب بإع:اء املريض سوائل أو عقاقري الل أنبوب الوريد للتيلص
من ازفاف.
 -3آتم يف العضال  ،يي إن امليدر املستيدم تسرت اء العضال ميملن أن يسبب األ
بعد التيلص من أثر البنج يف ازسم.
 -4صعوبة التنفس وعادة ما حيدث ذل بسبب قوة ت ثري أدوية اتسرت اء على العضال ،
يبقى از از التنفسي مسرت ياً دون القدرة على القيام بعمله يف التنفس كما أب.
 -5القشعريرة واترجتاف ،وحتدث ذا احلالة عندما يبدأ املريض باستعادة وعيه بعد العملية،
وذي من األعراض الشائعة أيضاً.
 -6قدان الااكرة ،ميملن أن تستمر يف بعض احلات لفرتة تصل إىل بعض ساعا  ،وذل
عند معيبم مرضى القلب ومرضى الرئة وال ذامير ،أو املرضى الاين كانوا قد تعرضوا للسملتة
الدماغية ،ؤتء معرضون لإلصابة بفقدان الااكرة على املدى ال:ويل ،وميملن أن تنيفض
قدرهتم على التعلم والرتكي .
 -7اهلايان ،وميملن أن تستمر ذا احلالة لبضعة أيام بعد اخلضوع للجرا ة ،ويف بعض األ يان
يشعر املريض بالتشوش وبعض املشاكل يف الااكرة ،وذا احلالة حتدث كثرياً عند املرضى
الاين قضوا عدة أيام يف العناية املرك ية احلثيثة.
 -8إرتفاع يف درجة احلرارة ،قد تملون ردة عل جسم املريض للبنج :رية وقاتلة يف بعض
األ يان(.)1
المسألة الثانية :اآلثار المتعلقة بعملية تكميم المعدة ومضاعفاتها:
تشاتمل عمليااة تملمايم املعاادة علااى بعاض األضارار اخلاصاة بالعمليااة ازرا يااة ذاهتاا ،ومبااا يرتتااب
علي ا من مضاعفا  ،ومن ذل :
 -1ا تمال انقالب املعدة أو التسريب ،أو ن يف دا لي حيتاج إىل نقل دم ،أو الفت ازرا ي
و تح ازرح ،أو انسداد األمعاء أو املعدة ،وزيادة اتستعداد للعدوى.
( )1انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery
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 -2املضاعفا الرئوية :وتشمل :اتهتاب الرئوي الصدري ،و دوث البلغم يف الصدر ،التقليل
من كفاءة از از التنفسي وتشبب الرئتني بالسوائل ،جل:ا وانسداد يف الرئتني والساقني.
 -3مضاعفا القلب واألوعية الدموية :دوث قصور يف القلب وعضلته مثل :النوبا القلبية،
عدم انتيبام ضربا القلب ،دوث السملتة الدماغية ،والدماغية الوعائية.
 -4مضاعفا المللى والملبد :دوث الفشل المللوي يف إ دى المللتني أو كلتي ما ،وإمملانية
دوث شل الملبد أو على األقل الت ابه.
 -5املضاعفا التنفسية :دوث قدان الش ية أو على العملس متاماً دوث الشََّر  ،و دوث
تقلبا م اجية واتكتئاب واملشاكل العاطفية واتجتماعية(.)1
وق ااد يواج ااه ع اادد قلي اال م اان املرض ااى اتن ع اااج يف ال ااب:ن أو الغثي ااان بع ااد ازرا ااة ،وازف اااف،
وتسااقط الشاعر نتيجاة اضفااض يتاامني  B6أو عمومااً اتبااع نيباام غااائي غاري كااف ،والشاعور باالربد،
وعدم حتمل ال:عام(.)2
ويت:لب استئصال املعدة يف بعاض األ ياان ق:اب عص ٍ
اب يسامى :العصاب املاب َ م Vagus Nerve
ومن وتائف ذاا العصب أنه يساعد على التحملم حبركة ال:عام الل مرور يف از از اهلضمي.
رغاام أن العصااب املااب م سااوف يشاافى بعااد ازرا ااة إت أن عاادداً قلاايالً ماان األشااياص يعااانون ماان
نوبا من اإلس ال الشديد ،كما أنه قد حيدث بني ني وآ ر ،وينت ي الل يوم وا د تقريباً.
وقا ااد يسا اااعد اسا ااتعمال دواء مضا اااد لإلس ا ا ال مثا اال  Loperamideصا اابا اً علا ااى احلا ااد ما اان
األعراض(.)3
وقااد يملااون ماان املمملاان عااالج بعااض املضاااعفا باسااتيدام األدويااة ،ولملاان عااالج بعض ا ا
اآل ار قااد حيتااج إىل إجاراء عمليااا جرا ياة أ اارى ،لااال ينبغاي علااى املاريض قبال إجاراء استئصااال
املعدة أن يستفسر من ال:بيب ازراح عن املياطر احملتملة ،وعن ا تمال دوث ا لديه(.)4
( ،Bailey and love's page (1063) )1واملواقب ال:بية اتلملرتوين التايل:

-/http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery
- https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.
- /gastric-sleeve. http://www.takmeem.com

( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماذال وماعلي ا".27-26 ،
( )3انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.

( )4انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:

- 375 -

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.

عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية ،د .عبد اهلل بالقاسم محمد الشمراني

المسألة الثالثة :اآلثار المتعلقة بما بعد عملية تكميم المعدة:
تعد عملية استئصاال املعادة مان العملياا ازرا ياة الملاربى ،ولاال قاد يساتغرق التعاايف من اا
وقتاً طويالً ،وقاد يت:لاب األمار اإلقاماة يف املستشافى ملادة تارتاوح باني أسابوع إىل أسابوعني بعاد إجاراء
العملية ،مب اللجوء إىل التغاية الوريدية إىل أن يصبح باإلمملان تناول ال:عام والشراب مرة أ رى.
كماا قاد يت:لاب األمار اسااتيدام أنباوب أنفاي قادف احلفااا علااى املعادة ارغاة ،ويا ال مبجاارد
عودة األمعاء للعمل بشملل جيد.
ساايتمملن املاريض يف هنايااة األماار ماان ذضاام معيباام األطعمااة والساوائل ،ولملاان قااد تملااون ذناااك
ضاارورة إلج اراء تغياريا علااى النيبااام الغاااائي ،مث ال :تناااول وجبااا متعااددة وصااغرية باادتً ماان ثااالث
وجبااا كباارية يومي ااً ،كمااا قااد تملااون ذناااك اجااة أيض ااً إىل اسااتعمال مملمااال يتامينيااة لضاامان
صول املريض على تغاية متملاملة(.)1
وكمااا سااب ااإن اهلاادف ماان العمليااة ذااو إنقاااص الااوزن عاان طري ا تقلياال كميااا ال:عااام الاايت
يتناوهلااا الشاايص ولاايس نوع ااا ،يااي إن املعاادة بعااد ذااا العمليااة تملااون صااغرية ،وت تقااوى علااى
كميا ااا ال:عا ااام الملبا اارية ،يُوضا ااب امل ا اريض علا ااى نيبا ااام غا اااائي ا اااص مؤلا ااف ما اان الس ا اوائل ط ا اوال
األساابوعني التاااليني للجرا ااة ،يتلوذااا أساابوعان ماان األطعمااة اللينااة أو امل روسااة ،ألنااه ت يملااون قااادراً
على تناول كمية كبرية من ال:عام ،و ا ت حتصل له مضااعفا :ارية بعاد العملياة ،وميملان تقسايم
النيبام الغاائي إىل مرا ل على النحو التايل:
املر لة األوىل :السوائل الرائقة :تبدأ ذا املر لة بعد العملية مباشرة وملدة أسبوع كامال ،أاب
علااى امل اريض ااالل ذاااا األساابوع تناااول الس اوائل الرائقااة قااط ،وجبرعااا صااغرية ،ومينااب ماان تناااول
املشااروبا الغازيااة أو الملثيفااة أو املشااروبا الغنيااة بالملااا يني أو السااملر ،وذل ا كلااه ااا ت ينفت ا
جرح التملميم ويبدأ التسريب.
املر لة الثانية :وتبدأ من بداية األسبوع الثاين وتساتمر ملادة أسابوع ،وذاي تعتماد علاى الساوائل
الملاملة القليلة الدسم ،وعصائر الفواكه ال:بيعية ،وتملون نسبة السملر ي ا منيفضة.
املر لة الثالثة :محية األغاية اللينة أو امل روسة :وتستمر ذا املر لة ملدة أسابوعني ،ياي إناه
يف ذااا املر لااة ينتقاال ماان الس اوائل إىل األغايااة اللينااة الاايت حتتااوي علااى الربوتينااا الغاائيااة .وأااب
التنويه إىل أن كمية ال:عام ت تتجاوز احلجم ازديد للمعدة ،بل أب أن تملون أقل منه.
( )1انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:
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مث بعااد ذلا يملااون ازاارح قااد التا م يمملنااه تناااول مااا يشاااء ماان ال:عااام علااى أن تملااون أغايااة
صحية ومتوازنة يف مملوناهتا.
وأب اتنتبا إىل أن اإل را يف تنااول ال:عاام يف أي مر لاة مان ذاا املرا ال ،سايؤدي تمااً
إىل اتسااتفرا الااالإرادي ،وذااو مااؤ جااداً ،يااي إن ال:عااام سااييرج دون أن تااتم معازتااه يف املعاادة،
ألنااه يب ا ي ااا ملاادة كا يااة ،وذاااا اتسااتفرا ماان ش ا نه إ ااداث آتم كباارية يف املعاادة واملااريء ،ورمبااا
يؤدي إىل ذت جدار املعدة يف مملان القص إذا تملرر ذل مرا عديدة(.)1

( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"24-23 ،؛ واملوقعني ال:بيني اتلملرتونيني التاليني:

- http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.
-https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183
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املبحث األول :احلكم الفقهي لعملية تكميم املعدة وضوابطها الشرعية .وفيه مطلبان:
املطلب األول :احلكم الفقهي لعملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:
خيتلف احلملم الفق ي إلجراء عملية تملميم املعدة حبسب احلاجة الداعية إلي اا ،وذاا احلاجاة
إما أن تملون اجيةً عالجيةً أو جتميلية حتسينية ،وذو ما س بينه يف احلات التالية:
الفرع األول :الحالة العالجية .وفيها ثالث حاَلت:
ت شا أن الشاريعة اإلسااالمية قااد راعاات املقاصااد والوسااائل ،وجعلاات (وساايلة املقصااود تابعااة
للمقصااود)(( ،)1وكاال مااا يقتضااي ت كيااد املقاصااد األصاالية ااو مقصااود للشااارع)( )2والعملااس كااال
ااإن (الوس ااائل تس ااقط بس ااقو املقاصااد)( ،)3وت يش اارت يف الع ااالج إن كان اات لااه أكث اار م اان وس اايلة
وج ااوب إ اادامها ،وذلا ا إعم اااتً للقاع اادة( :م ااا ك ااان للمقص ااد وس اايلتان ا ا كثر جت ااب إ اادامها
عيناً)( ،)4وألنه (ما كان أبلغ يف حتصيل مقصود الشارع كان أ ب)(.)5
والغاية من إجراء عملية تملميم املعدة ينقسم بالنيبر ملا تشتمل عليه إىل قسمني:
الحالة األولى :إجراء عملية تكميم المعدة للضرورة الشرعية.
وج ا اواز العمليا ااة هلا اااا الغا اارض تا اااذر ،واحلاجا ااة إلي ا ااا ملحا ااة أو ملجئا ااة ،ويف إجرائ ا ااا حتقي ا ا
للمقاصد الشرعية ودرء للمفاسد ،وميملن قياس ا على العمليا ازرا ية اخل:رية األ رى الايت خيشاى
علااى املاارء اهلااالك بساابب ترك ااا ،ويبلااغ بااال مقااام الضاارورة ،وت يشاارت يف احلملاام بملونااه مضاا:راً أن
يصري إىل احلالة اليت يشرف ي ا على املو  ،ويقل األمل يف شفائه وعالجه بازرا ة(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممد بان أيب بملار ال رعاي" ،إعاالم املاوقعني عان رب العااملني" .حتقيا طاه عباد الارءوف ساعد( .باريو  :دار
ازيل1973 ،م).135 :3 ،
وقد ورد صيغ أ رى هلا القاعدة مثال( :املبااح يعتارب مباا يملاون ادمااً لاه) .إباراذيم بان موساى الشااطيب،
"املوا قا " .حتقي مش ور بن سن آل سلمان ،1 ( ،دار ابن عفان1417 ،ذا).154 :3 ،
عب ااد الع يا ا ب اان عب ااد الس ااالم الس االمي" ،قواع ااد األ مل ااام يف مص اااحل األن ااام" .حتقيا ا حمم ااود ب اان التالمي ااد
الشنقي:ي( ،بريو  :دار املعارف).103 :1 ،
أمحااد باان إدريااس الق ارايف" ،الفااروق أو أن اوار الااربوق يف أن اواء الفااروق" .حتقي ا لياال املنصااور( ،بااريو  :دار
الملتب العلمية1418 ،ذا).270 :3 ،
أمح ااد ب اان عب ااد احلل اايم ب اان تيمي ااة" ،جمم ااوع الفت اااوى" .حتقيا ا أن ااور الب اااز ،ع ااامر ازا ا ار ،3 ( ،دار الو اااء،
1426ذا).308 :21 ،
د .حممد بن حممد امليتار الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية واآلثار املرتتبة علي ا" ،3 ( ،الشاارقة :مملتباة
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والقاعاادة يف ذلا ( :الضاارورة تر ااب التحاارم)( ،)1والتحاارم املر ااوع ذااو مااا قااد تااؤول إليااه العمليااة
من اطر وأضرار.
ويرد على ذاا :ذل الضرر املتوقب ين ل من لة الواقب؟
ا تلااف الفق اااء  -رمح اام اهلل  -يمااا إذا ا تلااف ملاام الشاايء بااالنيبر يف الااه وم لااه اابم
يملااون اتعتبااار؟ وذااي القاعاادة الفق يااة :ذاال العااربة باحلااال أو بامل ا ل؟( )2وذااي ماان القواعااد امليتلااف
ي ا ،ولاا إن بعض الصور تملون العربة ي ا باحلال ،وبعض ا تملون العربة ي ا بامل ل.
والاي ييب ر  -والعلام عناد اهلل  -أن مادار احلملام متعلا بدرجاة اليبان ،اإن كاان اليبان غالبااً
ااإن الش اريعة قااد علقاات كث ارياً ماان األ ملااام علااى غلبااة اليباان ،والقاعاادة أن( :الغالااب كاااحملق )(،)3
(والدائر بني النادر والغالب إضا ته إىل الغالب أوىل)(.)4
قا ااال ابا اان ج ا ا ي( :وأما ااا الضا اارورة ا ااي ا ااوف املا ااو  ،وت يشا اارت أن يصا اارب ا ااا يشا اارف علا ااى
املو )(.)5
وت ش يف أن قيام ال:بيب مب مة ازرا ة يف مثل ذا احلات اخل:رية وسعيه إلنقااذ الانفس احملرماة
أجل ما يتقرب به إىل اهلل -ع وجل -ملا يه من تفريج كربة مسلم وإعانته على الرب والتقوى(.)6
يعد من ِّ
في الصحيح من ديي أيب ذريرة رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :بَ ْي نَ َم ا َك ْل ب
ِ ِ
ِ ِ ِ
اد يَ ْقتُ لُهُ ال َْعطَ ُ ِ
س َق ْتهُ فَغُِف َر
يل فَنَ َ َع ْ
يُ ِط ُ
يف بَِركِيَّ ٍة َك َ
ت ُموقَ َه ا فَ َ
ش إ ْذ َرأَتْ هُ بَغ مي م ْن بَغَايَا بَن ي إ ْس َرائ َ
لَ َها بِ ِه)(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحابة1424 ،ذا).89 ،
( )1عبااد الع يا باان أمحااد البياااري" ،كشااف األسارار عاان أصااول ياار اإلسااالم البا دوي" ،حتقيا عبااد اهلل حممااود
عمر ،1 ( ،بريو  :دار الملتب العلمية1418 ،ذا).468 :2 ،
( )2عب ااد ال اارمحن ب اان أيب بمل اار الس اايوطي" ،األش اابا والنيب ااائر"( ،ب ااريو  :دار الملت ااب العلمي ااة1403 ،ذا اا):1 ،
.178
( )3أمحد بن علي املبجور" ،شرح املن ج املنتيب إىل قواعد املاذب" ،حتقي حمماد الشايض األماني( ،دار عباداهلل
الشنقي:ي).112 :1 ،
( )4القارايف" ،الفااروق" ،359 :1 ،ويعاارب عن ااا أيضااً( :الاادائر بااني النااادر والغالاب يلحا بالغالااب ماان جنسااه).
القرايف ،الفروق.357 :3 ،
( )5حممد بن أمحد الملليب" ،القوانني الفق ية".116 :1 ،
( )6الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".89 ،
( )7البياااري ،كتاااب :األنبياااء ،باااب :أم ساابت أن أصااحاب المل ااف والاارقيم :رقاام احلااديي:3 )3280( :
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( إذا كانت ذا ذي عاقبة من سعى يف إنقاذ يوان من اهلالك بسقيه ،اإن عاقباة مان ساعى
أجل عند اهلل وأعيبم ثواباً)(.)1
يف إنقاذ النفس اآلدمية احملرمة من اهلالك واملو بالعالج وازرا ة ّ

الحالة الثانية :إجراء عملية تكميم المعدة للحاجة الشرعية.
وتعتارب العملياا ال:بيااة ازرا ياة يف ذاا املرتبااة متفقاةً ماب أصااول الشارع وقواعاد  ،وذلا ألن
الشاريعة اإلسااالمية راعاات ر ااب احلاارج ،ود ااب الضاارر عاان العباااد ،كمااا دلاات علااى ذلا النصااوص ماان
الملتاب والسنة(.)2
وعلياه اإن عاالج السامنة بعملياة تملمايم املعادة ازرا ياة تعاد جاائ ة شارعاً ،ومتفقاةً ماب أصااول
الشرع وقاعدة ر ب احلرج والضرر.
()3

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ  ،وقال تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭼ( ،)4وقوله :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ(.)5
وج ه الدَلل ة :اادل جممااوع ذااا النصااوص علااى د ااب الضاارر ور ااب احلاارج قاادر اإلمملااان ،ساواء كاناات
احلاجة من املرتبة األوىل أو الثانية ،وعليه يستدل بعموم ذا النصوص على جاواز ذاا العملياة إذا كانات يف
درجة احلاجيا و تصل إىل درجة الضرورا  ،والضرورا تقدر بقدرذا ،وتال ظ عند لول دواعي ا.
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم في هاتين الحالتين من القواعد األصولية والفقهية بما يلي:
 -1ما ت يتم الواجب إت به و واجب(.)6
وج ه ذل  :فااظ الاانفس ماان الضاارورا اخلمااس الاايت جاااء الش اريعة حبفيب ااا والعنايااة قااا،
وإذا كااان إجاراء ذااا العمليااة حيقا املصاالحة ماان فااظ الضاارورة الشاارعية ومتوقفااً علي ااا ،ااإن إج اراء
عملية تملميم املعدة يعد واجباً للمصلحة الشرعية املرتتبة عليه.
 -2تح الارائب(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1279
( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".91 ،
( )2الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".94 ،
(] )3سورة البقرة.[185 :
(] )4سورة النساء. [28 :
(] )5سورة احلج. [22 :
( )6عل ااي ب اان حمم ااد اآلم اادي" ،اإل مل ااام يف أص ااول األ مل ااام" ،حتقيا ا د .س اايد ازميل ااي ،1 ( ،ب ااريو  :دار
الملتاب العريب1404 ،ذا).153 :1 ،
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وجه ذل  :ما كان ذريعة إىل احلرام أب ساد  ،والعملاس كاال
أب تحه ،وذل حتقيقاً للضرورة الشرعية يف فظ النفس.
 -3احلاجة تن ل من لة الضرورة ،عامة كانت أو اصة(.)2
 -4تراعى احلاجا كما تراعى الضرورا (.)3
وجه ذل  :إذا كانت احلاجة عاماة جملموعاة مان النااس ،أو اصاة بشايص معاني ،إهناا تنا ل
من لة الضرورة ،يف الرت يص بازواز ،ألن احلاجة مبنية على التوسيب والتيسري على الناس.
 -5الضرر ي ال(.)4
وجه ذل  :ذا القاعدة من جوامب األ ملام ،وذي أساس يف مناب الضارر احلاصال ساواء قبال
وقوعه أو بعد وقوعه ،وعليه اإن ترتاب علاى السامنة املفرطاة ضارر تااذر ،كااملنب مان صاالة ازماعاة،
وإع:اء ال وجة ق ا من اتستمتاع ،إن إجراء عملية تملميم املعدة إلزالة ذاا الضرر مشروع.
ماا كاان ذريعاة إىل الواجاب

الحالة الثالثة :إجراء عملية تكميم المعدة إلزالة الضرر النفسي.
وقد ا تلف الفق اء املعاصرون يف اعتبار الضرر النفسي على قولني:
القول األول :جواز ذاا النوع من العمليا  ،تن يالً للضرر النفسي من لة الضرر احلساي .وقاد
صاادر بااه ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي التااابب ملنيبمااة امل اؤمتر اإلسااالمي( ،)5وذ ااو قااول بعااض الفق اااء
املعاصرين( .)6واستدلوا على ذل مبا يلي:
ب فِي الْج ِ
ِ
يب أَنِْفي يَ ْو َم الْ ُك َال ِ
ت أَنْ ًفا ِم ْن
َس َع َد قَ َ
اهلِيَّ ِة ،فَاتَّ َخ ْذ ُ
َ
َ -1ع ْن َع ْرَ َجةَ بْ ِن أ ْ
ال( :أُص َ
ول اللَّ ِه ﷺ أَ ْن أَتَّ ِخ َذ أَنْ ًفا ِم ْن َذ َه ٍ
ب)(.)7
َوِر ٍق فَأَنْ تَ َن َعلَ َّي ،فَأ ََم َرنِي َر ُس ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1القرايف" ،الفروق".60 :2 ،
( )2إبا اراذيم ب اان جن اايم" ،األش اابا والنيب ااائر عل ااى م اااذب أيب نيف ااة النعم ااان"( ،ب ااريو  :دار الملت ااب العلمي ااة،
1400ذا).91 :1 ،
( )3عبااد املل ا باان عبااد اهلل ازااويين" ،الربذااان يف أصااول الفقااه" ،حتقي ا د .عبااد العيباايم حممااود الااديب،4 ( ،
مصر :دار الو اء1418 ،ذا).607 :2 ،
( )4علي بن سليمان املرداوي" ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه" ،حتقي د .عبد الرمحن ازربين ،د .عوض
القرين ،د .أمحد السراح( ،الرياض :مملتبة الرشد1421 ،ذا).3846 :8 ،
( )5ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي رقاام [1] )1/4( )26( :ماان ااالل موقااب جممااب الفقااه اإلسااالمي اتلملاارتوين
التايلhttp://www.iifa-aifi.org/1698.html. :
( )6قول د .صاحل حممد الفوزان" ،ازرا ة التجميلية" ،1 ( ،الرياض :دار التدمرية1428 ،ذا).116 ،
( )7حممد بن عيسى الرتماي" ،ازامب الصحيح سنن الرتماي" ،حتقي أمحد حممد شاكر وآ رون( ،باريو  :دار
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وجااه الدتلااة :يف ذاااا احلااديي دلياال علااى اعتبااار الضاارر النفسااي مبن لااة الضاارر احلسااي ،ألنااه
بفقااد األنااف ت تُف َقااد اسااة الشاام ،ويف ذاااا اعتبااار الشاارع للجمااال ،ويف زوال األنااف تشااو وضاارر
نفسي يلح صا به.
 -2القياس يف جواز إجراء عملية تملميم املعدة إلزالة الضرر النفسي على ما ذكر بعض
الفق اء من جواز التيمم إذا شي باستعمال املاء صول ش ٍ
ني ا يف عضو تاذر(.)1
 -3قال املرغيناين( :واألصل يف األطراف أنه إذا و جنس املنفعة على الملمال ،أو أزال
مجاتً مقصوداً يف اآلدمي على الملمال ،أب كل الدية) (.)2
 -4جواز العملية يف ذا احلالة قياساً على إجازة بعض الفق اء للمض:ر األكل مما رم أكله،
كامليتة إذا اف صول ش ٍ
ني ا يف عضو تاذر(.)3
السلَ َعة( ،)4ألن ذل من
 -5كال القياس على ما ذكر بعض الفق اء من جواز ق:ب َّ
التجمل وإزالة الشني(.)5
وجه الدَللة من مجموع هذه األقوال:
أن الش اريعة اإلس ااالمية عني اات بازان ااب النفس ااي ورتب اات علي ااه األ مل ااام الش اارعية ،وذل ا يف
اعتبار التجمل أو إزالة ازمال املقصود على الملمال ،أو صول ش ٍ
ني تاذر.
والشااني اليباااذر ت يملااون بفقااد العضااو أو منفعتااه ،وإمنااا بفقااد ازمااال أو كمالااه ،وذاااا دلياال
على اعتبار الضرر النفسي كالضرر احلسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ياء الرتاث العريب) األ اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا ،كتاب :اللباس ،باب :ما جاء يف شد األسنان
بالاذب :رقم احلديي ،)1770( :و سنه األلباين .240 :4
( )1حيااىي باان شاارف النااووي" ،اجملمااوع شاارح امل اااب"285 :2 ،؛ وموسااى باان أمحااد احلجاااوي" ،اإلقناااع يف قااه
اإلمام أمحد بن نبل" ،حتقي عبد الل:يف حممد السبملي( ،بريو  :دار املعر ة).51 :1 ،
( )2علي بن أيب بملر املرغيناين" ،اهلداية شرح بداية املبتدي"( ،اململتبة اإلسالمية).179 :4 ،
( )3عبد احلميد الشرواين " ،واشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املن اج"( ،بريو  :دار الفملر).392 :9 ،
( )4السلعة :غدة تيب ر بني ازلد واللحم ،إذا غم باليد جتركت .حممد بن أيب الفتح البعلاي" ،امل:لاب علاى أباواب
املقنب" ،حتقي حممود األرناؤو َوياسني حممود اخل:يب ،1 ( ،جدة :مملتبة السوادي1423 ،ذا).434 ،
( )5سليمان بن عمر البجريمي " ،اشية البجريماي علاى شارح مان ج ال:االب"( ،تركياا :اململتباة اإلساالمية):4 ،
309؛ وساليمان ازماال " ،اشااية ازماال علااى املان ج لشاايض اإلسااالم"( .بااريو  :دار الفملاار)465 :10 ،؛
وحممد اخل:يب الشربيين" ،مغين احملتاج إىل معر ة معاين ألفاا املن اج"( ،بريو  :دار الفملر).310 :4 ،
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 -6ومن املعقول :أن الصحة هلا جانبان :عضوي ونفسي ،إذا ا تل أ دمها إن ذل يعين
اعتالل الصحة ،املرض إما أن يملون سياً أو نفسياً(.)1
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
ضرر وََل ِ
َ -7ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن َْحي َىي الْ َم ِازِينِّ َع ْن أَبِ ِيه أ َّ
ض َر َار)(.)2
ول اللَّ ِه ﷺ قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
(َل َ َ َ َ
ض َرَر) عماوم ت صااص لاه ،او يشامل الضارر النفساي املعنااوي
وجاه الدتلاة :قولاه ﷺَ :
(َل َ
"األديب" ويشاامل الضاارر احلسااي الباادين ،أي :ت يضااار املاارء نفسااه ضاارراً سااياً أو معنويااً ،وت يضااار
أي :يد ل الضرر على غري سياً أو معنوياً.
ترتيااب الضاامان علااى الضاارر النفسااي عنااد بعااض الفق اااء ،اتعتااداد باااألثر ياادل علااى اعتبااار
املاؤثر ،وذاو مااذب أيب يوساف ،وحممااد بان احلسان( ،)3وبعااض املالملياة( ،)4وبعااض احلنابلاة( ،)5وقااول
ابن م(.)6
القول الثاين :حترم ذاا النوع من العملياا  ،وت يعاد الضارر النفساي عااراً مبيحااً إلجاراء ذاا
( )1الفوزان" ،ازرا ة التجميلية"119 ،؛ و د .حممد علي البار" ،املسؤولية ال:بية وأ القيا ال:بيب"،1 ( ،
جدة :دار املنارة1416 ،ذا).54 ،
( )2أ رجه مال بن أنس األصبحي" ،موطا مالا برواياة حياىي الليثاي" ،حتقيا حمماد اؤاد عباد البااقي( ،مصار:
دار إ ياء الرتاث العريب) ،مرسالً يف كتاب :األقضية ،بااب :القضااء يف املر ا  ،رقام احلاديي:2 )1429( :
745؛ و أمحد بن نبل الشيباين" ،مسند اإلمام أمحد بن نبل"( ،القاذرة :مؤسسة قرطباة) ،يف مساند ابان
عباااس رضااي اهلل عن مااا رقاام احلااديي313 :1 )2867( :؛ و حممااد باان ي يااد القا ويين" ،ساانن اباان ماجااه"،
حتقيا حممااد اؤاد عبااد الباااقي( ،بااريو  :دار الفملاار) ،واأل اديااي مايلااة ب ملااام األلباااين علي ااا ،يف كتاااب:
األ ملام ،باب :من بم يف قه ما يضر جبار  ،من ديي ابن عباس رضي اهلل عن ما.
ق ااال احل اااكم :ااديي ص ااحيح اإلس ااناد عل ااى ش اار مس االم و خيرج ااا  .وق ااال األلب اااين :ص ااحيح لغ ااري  .رق اام
احلديي.784 :2 )2341( :
حممد بن عبد اهلل احلاكم" ،املساتدرك علاى الصاحيحني" ،حتقيا مصا:فى عباد القاادر ع:اا ،1 ( ،باريو :
دار الملتب العلمية 1411ذا).66 :2 ،
( )3املرغيناين ،اهلداية.187 :4 :
( )4مال بن أنس األصبحي" ،املدونة الملربى" حتقي زكريا عمريا ( ،بريو  :دار الملتب العلمية).433 :3 ،
( )5أمحد بن محدان النمري" ،الرعاية الصغرى يف الفقه على ماذب اإلمام أمحد بن نبال" ،حتقيا د.ناصار بان
سااعود باان عبااداهلل السااالمة ،1 ( ،الرياااض :دار اشاابيليا 1423ذ ا)342 :2 ،؛ واحلجاااوي" ،اإلقناااع":4 ،
.269
( )6علي بن أمحد بن م" ،احمللى" ،حتقي أمحد حممد شاكر( ،القاذرة :دار الرتاث).460-459 :10 ،
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العملية(.)1
واستدلوا على ذل مبا يلي:

 -1قول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه تع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااىل :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ(.)2
وجه الدَللة :إن إجراء ذا العملية إذا حيملم أذل ال:ب واخلربة بوجود ضارر ساي ،إناه
يملون لغرض الملمال وازمال ،يعد حمرماً ملا يه من تغيري ل اهلل تعاىل.
ِ ()3
اهلل ب ِن مسع ٍ
الَِ :مسعت رس َ ِ
ِ ِ
صات
ود َا َق َ
ول اللَّه ﷺ (يَل َْع ُن ال ُْمتَ نَ ِّم َ
 -2عن َعْبد ْ َ ْ ُ
ْ ُ َُ
ات( )4والْم ِ
وشم ِ
والْمتَ َفلِّج ِ
ات(َّ )5
ْق اللَّ ِه)(.)6
الالتِي يُغَيِّ ْر َن َخل َ
َ ُ َ
َ ُ َ
وج ه الدَلل ة :يف ذاااا احلااديي دلياال علااى حتاارم الاانمص والتفلاايج والوشاام ملااا يااه ماان طلااب
احلسن املرغوب على صفة معينة ،وذو من تغيري ل اهلل تعاىل.
 -3ت جتوز جرا ة التجميل التحسينية كما ت أوز الوشم ،والوشر ،والنمص ،جبامب تغيري اخللقة
يف كل ،طلباً للحسن وازمال(.)7
( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".133 ،
(] )2سورة النساء .[ 119:
( )3النمص ذو :النمص  :نتف الشعر من الوجه ،واملتنمصة أو املنتمصة :اليت ت مر من يفعل قا ذل  .،حمماود
اباان عماار ال شااري" ،الفااائ يف غريااب احلااديي" حتقي ا علااي حممااد البجاااوي َوحممااد أبااو الفضاال إب اراذيم،
(  ،2لبنان :دار املعر ة)26 :4 ،؛ واملبارك بان حمماد بان األثاري" ،الن اياة يف غرياب احلاديي واألثار" ( ،1
دار ابن ازوزي1421 ،ذا).943 ،
( )4ال َفلَج :ذو رجة ما بني الثنايا والرباعيا  .ابن األثري" ،الن اية يف غريب احلديي واألثر".716 ،
( )5الوشم :أن تغرز إبرة يف البشرة ا يسيل الدم مث حتشاو املغاارز ُكحاالً أو حناو يا َّ
رق أثار أو خيض َّار ،و اعلاة
ذاا وامشة ،واملفعول قا موشومة ،إن طلبت عل ذل قا ي مستومشة أو موتشمة .النووي" ،املن اج شرح
صحيح مسلم بان احلجااج"106 :14 ،؛ وال شاري" ،الفاائ يف غرياب احلاديي واألثار"184 :2 ،؛ وابان
األثري" ،الن اية يف غريب احلديي واألثر".974 ،
( )6أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" ،كتاااب :التفسااري ،باااب :سااورة احلشاار ،رقاام احلااديي:4 )4604( :
1853؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب :اللباس ،باب :حترم عل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة،
رقم احلديي.166 :6 )5695( :
( )7الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".131 ،
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 -4أن ذا ازرا ة تتضمن يف عدد من صورذا الغ والتدليس وذو حمرم ،في ا إعادة صورة
الشباب للمل ل واملسن ،وذو مفض للوقوع يف احمليبور من غ األزواج وحنو ذل (.)1
 -5أن ذا ازرا ة ت يتم عل ا إت بارتملاب بعض احمليبورا  ،كالتيدير وذا ازرا ة حمرمة،
يبقى التيدير باقياً على األصل املوجب حلرمة استعماله.
وم اان تل ا ا احمليب ااورا قي ااام الرج ااال مب م ااة ازرا ااة للنس اااء األجنبي ااا والعمل ااس ،رتتمل ااب
حميبورا عديدة كاللمس ،والنيبر للعورة ،واخللوة باألجنبية ،وغريذا(.)2
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
 -1عدم ترتيب الضمان على الضرر النفسي عند مج ور الفق اء ،عدم اتعتداد باألثر يدل
على عدم اعتبار املؤثر .وذو ماذب احلنفية( ،)3واملالملية( ،)4والشا عية( ،)5واحلنابلة(.)6
التعويضااا و ا ماااذب ازم ااور تع:ااى للضاارر احلسااي ت املعنااوي ،أت تاارى أن رجااوع اخلاطااب
عن اخل:بة يسبب أملاً نفسياً هلا وت تعويض يف ذل  ،ألن اإلذن بالشيء إذن به ومبا يرتتب عليه.
(وتعتاارب الاادوا ب الاايت يعتااار قااا ماان يفعلااه ماان كااون الشاايص يت ا نفسااياً بساابب عاادم تلبيااة
رغبته بفعل ذاا النوع من ازرا ة غري كا ية يف الرت يص له بفعله)(.)7
الترجيح:
والاي ييب ر  -والعلم عند اهلل تعاىل  -رجحان أدلة أصحاب القول األول ،ملا يلي:
أوَلً :مااا اسااتدل بااه أصااحاب القااول الثاااين عمااوم يقاباال صااوص أدلااة القااول األول ،والاادليل
اخلاص أقوى يف موطن الن اع وأوىل يف اتعتبار من الدليل العام.
( )1املرجب الساب .
( )2املرجب الساب .
( )3حممااد باان أمحااد السر سااي" ،املبسااو " ،حتقي ا حممااد الشااا عي ،1 ( ،بااريو  :دار الملتااب العلميااة1421 ،ذ ا)،
.97 :26
( )4األصبحي" ،املدونة"560 :4 ،؛ وحممد بن عبد اهلل اخلرشي" ،اخلرشي على تصر سيدي ليل"( ،بريو :
دار الفملر).16 :8 ،
( )5إبا اراذيم ب اان عل ااي الشا اريازي" ،امل اااب يف ق ااه اإلم ااام الش ااا عي" ،ض ااب:ه وص ااححه زكري ااا عما اريا ،1 ( ،
بريو  :دار الملتب العلمية1416 ،ذا).233 :3 ،
( )6عبداهلل بن أمحد بن قدامة" ،املغين" ،1 ( ،بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).666 :9 ،
( )7الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".133 ،
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ثانياً :استدتهلم بقوله تعاىل :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﭼ(.)1
وحبااديي عبا ِاداهللِ ب ا ِن مسااع ٍ
اول اللَّا ِاه ﷺ يا ْلعاان الْمتانَ ِّمصااا ِ
االَِ :
ات َر ُسا َ
ضا َاي اهللُ َعْنااهُ قَا َ
ود َر ْ
(مس ْعا ُ
َ َ ُ َُ َ
َْ ْ َ ْ ُ
ِ ()2
والْمتافلِّجا ِ والْم ِ
ومشَا ِ َّ
الالِيت ياُغَيِّا ْر َن َ ْل َ اللَّه) .
َ َُ َ َ َ ُ
ميملن أن أاب عنه :ب ن ذاا ليس من تغيري ل اهلل ،وإمنا ذو من باب التاداوي ،وقاد اي
النيب ﷺعلى التداوي وأمر به ،و رق بني أن يملون التاداوي عالجااً ود اب ضارر ،وباني أن يملاون عبثااً
أو رغبة يف س ٍن أكمل ،ا األدلة أ ص من املدلول.
ثالثاً :قد ورد عن النيب ﷺ األمر بالتداوي واحلي عليه من ذل :
االُ :كْنا ِ
اول
ابَ ،ا َقاالُْوا :ياَاا َر ُسا َ
اامةَ بْا ِن َشا ِري ٍ قَا َ
ُ
ت عْنا َد النَّايب َ و َجااءَ ْ ْاألَ ْعاَر ُ
ُسا َ
مااا ورد َعا ْان أ َ
ِ
ِ
اء،
اللَّ ِه! أََت ناَتَ َد َاوى؟ قَ َ
اد اللَّ ِه تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن اللَّ هَ  لَ ْم يَ َ
اء إََِّل َو َ
ال« :نَ َع ْم يَا عبَ َ
ض َع لَهُ ش َف ً
ض ْع َد ً
ال :دواء إََِّل داء و ِ
ال« :ال َْه َرُم»(.)3
ول اللَّ ِه َوَما ُذ َو؟ قَ َ
اح ًدا» قَالُوا :يَا َر ُس َ
أ َْو قَ َ َ َ ً َ ً َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يب َد َواءُ َّ
الد ِاء
َو َع ْن َجاب ِر ب ِن َعْبداهلل رضي اهلل عنه عن النيب  قال« :ل ُك ِّل َداء َد َواء فَإذَا أُص َ
بَ َرأَ بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه َع َّ َو َج َّل .)4(»
ِ
ال رس ُ ِ
ِ ٍِ
اء»(.)5
َو َع ْن أَِيب ُذَريْاَرة  قَ َ
ول اهلل َ « :ما أَنْ َ َل اهلل م ْن َداء إَلَّ أَنْ َ َل لَهُ ش َف ً
ال :قَ َ َ ُ
وجااه الدتلااة :دل جممااوع ذااا األ اديااي علااى مشااروعية التااداوي واأل ااا بالوسااائل ال:بيااة
(] )1سورة النساء.[119 :
( )2سب خترأه.
( )3أ رجااه الرتماااي" ،ازااامب الصااحيح" أب اواب ال:ااب ،باااب :مااا جاااء يف الاادواء واحلااي عليااه رقاام احلااديي:
(383 :4 )2038؛ وأبو داود ،سليمان بن األشعي السجستاين" ،سنن أيب داود"( .بريو  :دار الملتاب
العااريب) ،كتاااب :ال:ااب ،باااب :يف الرجاال يتااداوى :رقاام احلااديي1 :4 )3857( :؛ قااال الرتماااي :ااديي
سن صحيح ،وقال ال يلعي :وبلفظ السنن روا البياري يف املفرد يف األدب ،واحلاكم يف املستدرك وغريمها،
وقال احلاكم :ديي صحيح و خيرجا  ،وصححه األلباين.
عبد اهلل بان يوساف ال يلعاي" ،نصاب الراياة أل ادياي اهلداياة" ،حتقيا حمماد عواماة ،1 ( ،باريو  :مؤسساة
الريان1418 ،ذا)283 :4 ،؛ وحممد ناصر الدين األلباين" ،صحيح سنن أيب داود" ،1 ( ،الرياض :مملتبة
املعارف1419 ،ذا).461 :2 ،
( )4أ رجااه مساالم" ،صااحيح مساالم" كتاااب السااالم ،باااب :لملاال داء دواء واسااتحباب التااداوي :رقاام احلااديي:
(.21 :7 )5871
( )5أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :ال:ااب ،باااب :مااا أن ا ل اهلل ماان داء إت أن ا ل لااه شاافاء :رقاام
احلديي.1819 :4 )5678( :
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املتا ة عند أذل ال:ب ،ملا يه من جلاب النفاب ود اب الضارر ،ومان ذلا عملياة تملمايم املعادة إلزالاة
الضرر الناشيء عن السمنة املَرضية.
َ
رابع اً :ق ااال اإلم ااام الا ارازي – رمح ااه اهلل –( :الض اارر أ القل ااب؛ ألن الض اارب يس اامى ض اارراً،
وتفوياات منفعااة اإلنسااان يساامى ضاارراً ،والشااتم واتسااتيفاف يساامى ضاارراً ،وت بااد ماان جعاال اللفااظ
امس ااً ملعاام مشا ٍ
ارتك بااني ذااا الصااور د ع ااً لالش ارتاك)( .)1اادل ذل ا علااى مشااول لفااظ الضاارر للضاارر
النفسي واملعنوي ،واعتبار ضرراً شرعياً معترباً.
خامس اً :قااوهلم :إن ذااا ازرا ااة تتضاامن يف عاادد ماان صااورذا الغ ا والتاادليس وذااو حماارم،
في ااا إعااادة صااورة الشااباب للمل اال واملساان ،وذااو مفااض للوقااوع يف احمليبااور ماان غ ا األزواج وحنااو
ذل (.)2
إن ذاااا اتس ااتدتل ااارج م ااوطن الن ا اع ،ألن مس ا لتنا يف مل اام إزال ااة الض اارر النفس ااي ال اااي
يلح املرء ،وليس ذو يف ملم التغيري احملض رغبة يف ازمال والتدليس بعودة الشباب.
سادساً :قوهلم :إن ذا ازرا ة ت يتم عل ا إت بارتملاب بعاض احمليباورا  ،كالتيادير وذاا
ازرا ة حمرمة ،يبقى التيدير باقياً على األصل املوجب حلرمة استعماله.
وميملن أن أاب عنه :بالقاعدة الفق ية( :الضرورا تبيح احمليبورا ).
وت ش ا أن ذ اااا احلمل اام مش اارو بالض اوابط الش اارعية العام ااة للعملي ااا ازرا ي ااة عل ااى وج ااه
العموم ،وعملية تملميم املعدة على وجه اخلصوص.
سابعاً :إن الشريعة جاء بنفي الضرر وإزالته على وجه العموم ،ويشمل ذل الضرر املعناوي
والضرر احلسي ،وت دليل على التيصيص.
ثامناً :متعة ال:االق لابعض النسااء دليال علاى اعتباار الشارع للتعاويض عان الضارر احلساي وذاو
النفقة ،والضرر املعنوي وذو راق ال وج ،ومراعاهتما مجيعاً.
تاسعاً :السمنة املفرطة قد تملون سبباً يف ترك الواجب واملندوب ،كارتك ازمعاة وازماعاة وحناو
ذل  ،وما ت يتم الواجب إت به و واجب( ،)3صار الضرر النفسي دينياً ودنيوياً.
الفرع الثاني :الحالة التجميلية.
( )1حممد بن عمر الرازي" ،احملصول يف علم أصول الفقه" ،حتقي د .طه جابر ياض العلواين( ،مؤسسة الرسالة).105 :6 ،
( )2الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بياة" .131 ،وذااا مان مجلاة أدلاة القاائلني بتحارم العملياا التجميلياة علاى
وجه العموم ،وقد يملون ذل يف عملية تملميم املعدة بتغري الشملل أو حنو ذل  ،واهلل أعلم.
( )3سب خترأ ا.
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إذا كااان الاادا ب لعمليااة تملماايم املعاادة يف عااالج الساامنة جماارد الرغبااة احملضااة يف احلساان ،أو ماان
ساان إىل أ ساان ،ليساات احلاجااة إلي ااا د ااب ضاار أو جلااب نفااب ،و أقااف علااى ماان تناااول ذااا
املس ا لة علااى وجااه اخلص ااوص وبيااان ملم ااا الشاارعي ،إت أنااه ينسااحب علي ااا احلملاام يف عمليااا
التجميل ات تيارية على وجه العموم إذ الغرض من ا ما ذكر.
قد ا تلف الفق اء املعاصرون يف ملم عمليا التجميل ات تيارية على قولني:
القول األول :حترم العمليا ازرا ياة التجميلياة ات تيارياة لغارض التجميال احملاض ،ألناه يعاد
من تغيري ل اهلل( .)1واستدلوا على ذل مبا يلي:
أوَلً :ماان الملتاااب :د ااول ذاااا النااوع ماان العمليااا

يف قولااه تعاااىل :ﭽﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﭼ(.)2
ثانياً :من السنة :ديي عب ِداهللِ ب ِن مسع ٍ
الَِ :
اول اللَّ ِاه ﷺ ياَْل َع ُان
ت َر ُس َ
ض َي اهللُ َعْنهُ قَ َ
ود َر ْ
(مس ْع ُ
َْ ْ َ ْ ُ
ِ ()3
الْمتانمصا ِ والْمتافلِّجا ِ والْم ِ
ومشَا ِ َّ
الالِيت ياُغَيِّا ْر َن َ ْل َ اللَّه) .
ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
ثالثاً :من القياس :ت جتوز جرا ة التجميل التحسينية كما ت أوز الوشم ،والوشر ،والانمص،
جبامب تغيري اخللقة يف كل؛ طلباً للحسن وازمال.
رابع اً :ماان املعقااول :إن ذااا ازرا ااة ت يااتم عل ااا إت بارتملاااب بعااض احمليبااورا كالتياادير،
واألصاال يف التياادير التحاارم ،وذااا النااوع ماان العمليااا غااري ما ذون قااا يبقااى ملاام التياادير علااى
األصل من التحرم.
خامساً :ومن املعقول كال  :أن ذاا العملياا ت ختلاو مان األضارار واملضااعفا الايت تنشا
( )1الشانقي:ي" ،أ ملااام ازرا ااة ال:بياة"133 ،؛ ود .حممااد الااد منصااور" ،األ ملاام ال:بيااة املتعلقااة بالنساااء يف
الفقه اإلسالمي" ،1 ( ،األردن :دار النفائس1419 ،ذاا)198 ،؛ ود .عبدالساالم الساملري" ،نقال وزراعاة
األعض اااء اآلدمي ااة ما اان منيب ااور إسا ااالمي"( ،ال اادار املص ا ارية1409 ،ذ ا اا)242 ،؛ و"ال ينا ااة و مل اام جرا ت ا ااا
املعاصرة" ،99 ،نقالً عن كتاب" :الضوابط الش رعية للممارسا ال:بية املتعلقة باملرأة"؛ و"مساؤولية ال:بياب
يف جرا ااة التجمي اال يف الفقااه اإلس ااالمي" ،73 ،نق االً ع اان كتاااب" :الض اوابط الشاارعية للممارس ااا ال:بي ااة
املتعلقة باملرأة"؛ والفوزان" ،ازرا اة التجميلياة" ،وذلا قياسااً علاى حتارم عملياة شافط الادذون لتعاديل القاوام
وحتسني امليب ر العام للجسم ،من باب أوىل حترم عملية تملميم املعدة ألهنا أ :ر وأشد من ا.311 ،
(] )2سورة النساء .[ 119:
( )3سب خترأه.
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عن ا(.)1
سادس اً :وما اان املعقا ااول كا ااال  :أن يف ذا ااا العمليا ااة تعريض ا ااً للجسا اام ملضا اااعفا ازرا ا ااة
كالتيدير وا تمال الن يف واتلت اب وحنو ذل  ،ولايس هلاا العملياة ضارورة أو اجاة معتاربة ،وإمناا
املراد تعديل القوام وحتسني ميب ر ازسم ،وذاا ت يسو تعريض ازسم ملياطر ازرا ة(.)2
الق ول الث اني :أن العمليااا التجميليااة ات تياريااة لغاارض التجمياال احملااض حتملم ااا ض اوابط
معينة ميملن ختريج ملم كل صورة من صورذا على دة(.)3
اؤد إىل ضارر
تعديل قوام ازسم بتناول األطعمة أو باتمتنااع عن اا ،أو التاداوي جاائ  ،ماا ي ِّ
أكرب(.)4
وذلا ا قياسا ااً عل ااى العملي ااا التجميلي ااة األ اارى كش اافط ال اادذون وش ااد التجاعي ااد وغريذ ااا،
وختتلف ذا العمليا يف درجة :ورهتا وما بعد العملية با تالف األ وال.
وعلاى ساابيل املثااال :الااي ييب اار أن عمليااة شاافط الادذون أيسار ماان عملياة تملماايم املعاادة ااال
يصح القياس علي ا( ،)5بينما يصح العملس وذو القياس علي ا قياس األولوية.

( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".132-130 ،
( )2الفوزان" ،ازرا ة التجميلية".311 ،
( )3د .حمما ااد عثما ااان شا اابري" ،أ ملا ااام جرا ا ااة التجميا اال يف الفقا ااه اإلسا ااالمي" ،1 ( .األردن :دار النفا ااائس،
1421ذ اا)583 :2 ،؛ ود .ش ااوقي عب ااد الس اااذي" ،الفمل اار اإلس ااالمي والقض ااايا ال:بي ااة املعاص اارة"،1 ( .
القاااذرة :مملتبااة الن ضااة املصارية1411 ،ذاا)155 ،؛ و"جرا ااة التجمياال" ،411-404 ،نقاالً عاان كتاااب:
"الضوابط الشرعية للممارسا ال:بية املتعلقة باملرأة".
( )4د .شا اابري" ،أ ملا ااام جرا ا ااة التجميا اال يف الفقا ااه اإلسا ااالمي"583 :2 ،؛ ود .السا اااذي" ،الفملا اار اإلسا ااالمي
والقضايا ال:بية املعاصرة".155 ،
( )5وقد أكد الرب يسور األملاين "أكل ماريو يللر" أ صائي األنسجة أن عملية شافط الادذون أصابحت شاائعة يف
الوتيا املتحدة األمريملية ،وعلى الرغم من كل ذا الش رة اليت قق ا ذاا النوع من العملياا إت أن هلاا
مضاعفا شديدة من ا :الن يف الاي قد حيدث حتات ازلاد ،واتلت اباا امليملروبياة ،وترذال ازلاد يف ذاا
املناااط  ،وكااال ااات الو اااة أثناااء إجاراء العمليااة ممااا يعاارف "بالصاامامة الدذنيااة" إت أنااه ماان املعااروف أن
ج از شفط الدذون يقلل من كمية الدذون قط ،ولملنه ت يعمل على إنقاص الوزن بصاورة مباشارة ،ماب ماا
يسببه من آثار جانبية .عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".53 ،
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واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي:

()1

أوَلً :ما اان الملتا اااب :قولا ااه تعا اااىل :ﭽ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ

وقوله تعاىل :ﭽ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(.)2
وجه الدَللة :دلت ذاتان اآليتاان علاى أن اهلل لا اإلنساان ساوياً يف أعضاائه ،وأي لال يف
الرتكيب ازسدي أو الشملل املا لوف – ساواء تزماه مان حليباة تملويناه أو اكتسابه بعاد املايالد  -إناه
يباايح لصااا به أن يتااداوى منااه ،وذاااا املاارض إن يساابب لصااا به أمل ااً عضااوياً إنااه يساابب لااه أمل ااً
نفسياً ومعنوياً ،واأل النفسي ليس ب قل من :ر األ ازسدي(.)3
ب فِ ي الْج ِ
ثانياً :عن عرَجةَ ب ِن أَسع َد قَ َ ِ
يب أَنِْف ي يَ ْو َم الْ ُك َال ِ
ت أَنْ ًف ا
اهلِيَّ ِة ،فَاتَّ َخ ْذ ُ
َ
َ ْ َْ َ ْ ْ َ
ال( :أُص َ
()4
ول اللَّ ِه ﷺ أَ ْن أَتَّ ِخ َذ أَنْ ًفا ِم ْن ذَ َه ٍ
ب) .
ِم ْن َوِر ٍق فَأَنْتَ َن َعلَ َّي ،فَأ ََم َرنِي َر ُس ُ
وج ااه الدتل ااة :دل ذ اااا احل ااديي عل ااى اعتب ااار الض اارر النفس ااي ،ااإذا اادث ل اال يف أعض اااء
اإلنسان إنه يبااح العاالج مناه ولاو كاان أملااً نفساياً ،ألن ذلا إعاادة لألعضااء أو الشاملل إىل الوضاب
ال:بيعي عر اً ،وتعد ازرا ة يف ذا احلال مشروعة(.)5
الترجيح:
والاااي ييب اار والعلاام عنااد اهلل رجحااان القااول األول القائاال بتحاارم عمليااة تملماايم املعاادة ،إذا
كاان الباعاي هلااا جمارد حتساني امليب اار العاام للجسام وتعااديل القاوام ،ماب انتفاااء الضارر ال:ايب واتعتبااار
الشرعي وذل ملا يلي:
أوَلً :عموم األدلة النقلياة والعقلياة علاى حتارم ذاا العملياة هلااا الغارض ،وت ُ ارج هلاا مان ذااا
العموم.
(والْ ُمتَا َفلِّ َجاا ِ لِْل ُح ْسا ِن) ادل ذلا
ثانياً :نص احلديي على الن ي جملارد احلسان يف قولاه ﷺَ :
على التحرم إذا كان القصد ازمال احملض والرغبة يف الملمال.
ثالث اً :أن العمليااا ازرا يااة عمومااً – ولااو كاناات يساارية  -قااد تنشا عن ااا مضاااعفا كثاارية،
(] )1سورة اتنف:ار.[8-7 :
(] )2سورة التني.[4 :
( )3السنباطي" ،جرا ة التجميل".410 ،
( )4سب خترأه.
( )5السنباطي" ،جرا ة التجميل".410 ،
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واألصل ي ا عدم ازواز إت حلاجة أو ضرورة شرعية معتربة(.)1
وق ااد ت ي ااد عملي ااة تملم اايم املع اادة أن بع ااض مض اااعفاهتا ق ااد ُحيت اااج يف عالج ااا إىل عملي ااا
جرا ية أ رى كما سب يف التم يد.
رابعاً :اتستدتل حبديي عر جة رضي اهلل عنه استدتل ارج موطن النا اع ،الادليل يف إزالاة
الضارر النفسااي واملعناوي ،ااو أ اص ماان املاادلول ،و ارق بااني إزالاة الضاارر النفساي والشااني اليباااذر -
كما ذكر الفق اء  -وبني الرغبة يف الملمال.
خامس اً :اارم بعااض الفق اااء إج اراء ازرا ااة إذا يملاان القصااد من ااا التااداوي وإزالااة الشااني
اليباااذر ،وإمنااا كاناات جملاارد تغيااري البنيااة ولاايس ماان باااب املااداواة ،قااالوا يف ق:ااب الساالعة( :الساالعة حلاام
زائاد علاى الباادن ويف ق:ع اا إزالااة الشاني وتوقاب الشاافاء ودوام البقااء ااو مان بااب املااداواة خباالف مااا
ذنا إن يه إ سادا وتغيريا للبنية وليس من باب املداواة)(.)2
وت ش أن ما ثبت يف حترم ق:ب السلعة يثبت يف عملية تملميم املعدة على قياس األوىل.
سادس اً :إن املعيااار الشاارعي يف جاواز العمليااا ازرا يااة ذااو إزالااة الضاارر ازساادي والنفسااي ،ومااا
دون ذل أمر ت ميملن انضباطه ،والشريعة ت تعل األ ملام على أوصاف ت تنضبط( .)3واهلل أعلم.
إن قيل :إزالة الشني كال أمر ت ميملن انضباطه.
قلنااا :اارق بااني إزالااة الشااني والقاابح وبااني الرغبااة يف ميب ا ٍر بوصا ٍ
اف معااني .ويف عمليااة تملماايم
املعاادة – وذااي موضااوع البحااي – ااإن الساامنة وصااف ميملاان انضااباطه ،ألهنااا ت تعتاارب مفرطااة إت إذا
كااان مؤشاار كتلااة ازساام  %40ا كثر ،أو مااا بااني  %40-35ويرا ا ذل ا الااة مرضااية تتحساان
بإنقاص الوزن ،كما مر معنا يف التم يد يف درجا السمنة.
إن قيل :األصال يف التاداوي اإلبا اة واملشاروعية ،وت شا أن عملياة تملمايم املعادة وإن كاان
الباعي هلا الرغبة يف ازمال ،إت أن ذل ت خيرج ا عن مجلة التداوي بالوسائل ال:بية املتا ة.
قلن ااا :إن الت ااداوي تعرتي ااه األ مل ااام التملليفي ااة اخلمس ااة ،وذ اااا ت مين ااب أن يمل ااون األص اال ي ااه
اإلبا ة واملشروعية ،إت أن ذا العملية هلااا الغارض مان قبيال التاداوي احملارم ،وت ارق يف احلملام باني
( )1الفوزان" ،ازر ة التجميلية".312 ،
( )2البجريمااي " ،اشااية البجريمااي"309 :4 ،؛ وحممااد اخل:يااب الشاربيين" ،مغااين احملتاااج إىل معر ااة معاااين ألفاااا
املن اج"( .بريو  :دار الفملر).310 :4 ،
( )3ولاااا ااإن ساابب الف:اار يف هنااار رمضااان للمسااا ر الساافر ،واحلملمااة ماان ذل ا وجااود املشااقة ،واملشااقة أماار ت
ينضبط ،يجوز الف:ر ولو توجد املشقة.
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ذ ااا العملي ااة والعملي ااا التجميلي ااة والتحس ااينية ال اايت جت اارى بغ اارض التحس ااني والتجمي اال ،كتع ااديل
األعضاء أو تملبريذا وتصغريذا وحنو ذل  ،واهلل تعاىل أعلم.
املطلب الثاني :الضوابط الشرعية لعملية تكميم املعدة.
مجيب العمليا ازرا ية ال:بية أب أن تملون متفقة مب املقاصاد الشارعية والضاوابط الفق ياة،
ومن مجلة ذا الضوابط ما قاله الع بن عبدالسالم –رمحه اهلل( :-وأما ما ت ميملان حتصايل مصالحته
إت بإ ساد بعضه ،كق:ب اليد املت كلة فيباً للروح إذا كان الغالب السالمة إنه أوز ق:ع ا)(.)1
يشاارت ي ااا مااا يشاارت يف مجيااب العمليااا ازرا يااة ( ،ااإذا سااقط األصاال سااقط الفاارع)(،)2
(وت يثبت الفرع واألصل باطل ،كما أنه ت حيصل املسبب والسبب غري اصل)(.)3
ومن ذا الضوابط الشرعية:
 -1أن يملون الغالب يف ذاا النوع من العلميا جنا ا بالشملل امل:لوب ،وت يرتتب علي ا
إضرار باملريض إعماتً للقاعدة الفق ية( :الغالب كاحملق )(.)4
 -2مشروعية العملية ازرا ية.
ِ
ِ
َّيب ﷺ ِيف
 -3اإلذن ال:يب من املريض أو وليهَ .ع ْن َعائ َشةَ َ -رض َي اللَّهُ َعْنا َ ا  -قَالَ ْ
ت :لَ َد ْدنَا النِ َّ
الَ :ت تُلِد ِوينَ ،ا ُق ْلناَ :كر ِاذيةُ الْم ِر ِ ِ
َحد
اق ،قَ َ
َمَر ِض ِه َا َق َ
َّو ِاءَ ،الَ َّما أََ َ
َ
الََ ( :ل يَ ْب َقى أ َ
َ
يض للد َ
َ
َ
ِم ْن ُك ْم إََِّل لُ َّد ،غَْي َر ال َْعبَّ ِ
اس فَِإنَّهُ لَ ْم يَ ْش َه ْد ُك ْم)(.)5
وج ه الدَلل ة :وإمنااا أماار ﷺ بلَااد ِ
ِّذم عقوبااة هلاام ااني ااالفو إشااارته إلااي م ( ََل تُلِ ِدونِي)
تع ير املتعدي يملون بنح ٍو من عله الااى تعادى باه ،إت أن يملاون عاالً حمرمااً ،ويف ذلا دليال علاى
( )1السلمي" ،قواعد األ ملام".78/1 ،
( )2عل ااي ي اادر" ،درر احلمل ااام ش اارح جمل ااة األ مل ااام" .حتقيا ا  :احمل ااامي م ااي احلس اايين( ،ب ااريو  :دار الملت ااب
العلمي ااة)48 :1 ،؛ وأمح ااد حمم ااد ال رق ااا" ،ش اارح القواع ااد الفق ي ااة" ،2 ( .دمشا ا  :دار القل اام 1409ذا اا)،
263؛ الندوي ،وعلي أمحد الندوي" ،القواعد الفق ية مف وم اا ،نشا هتا ،ت:ورذاا ،دراساة مؤلفاهتاا ،أدلت اا،
م مت ا ،ت:بيقاهتا" ،4 ( .دمش  :دار القلم 1418ذا).391 ،
( )3أمح ااد ب اان حي ااىي الونشريس ااي" ،إيض اااح املس ااال إىل قواع ااد اإلم ااام أيب عب ااداهلل مالا ا " .حتقيا ا الص ااادق ب اان
عبد الرمحن الغرياين ،1 ( ،بريو  :دار ابن م1427 ،ذا) 109 ،قاعدة.)61( :
( )4سب خترأ ا.
( )5أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :الااديا  ،باااب :القصاااص بااني الرجااال والنساااء يف ازرا ااا ،
رق اام احل ااديي2524 :6 )6492( :؛ ومس االم" ،ص ااحيح مس االم" كت اااب :الس ااالم ،ب اااب :كراذي ااة الت ااداوي
باللدود ،رقم احلديي.24 :7 )5891( :
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اعتبار اإلذن ال:يب(.)1
 -4أت يرتتب على عملية تملميم املعدة ضرر أكرب ،إن (الضرر ت ي ال مبثله)(.)2
 -5أت يقب ال:بيب يف موجبا املسؤولية امل نية ،من وجوب ات تياطا وات تبارا ال:بية
الالزمة ،ومعر ة الة املريض ،وسالمة التشييص ال:يب ،والقيام بالفحوصا الواجبة قبل
العمليا ازرا ية ،وحنو ذل  .واهلل أعلم.

( )1النووي" ،املن اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".199 :14 ،
( )2أمحاد باان حممااد احلسااني" ،غما عيااون البصااائر شاارح كتاااب األشاابا والنيبااائر" .حتقيا أمحااد باان حممااد احلنفااي
احلموي( ،بريو  :دار الملتب العلمية1405 ،ذا).280 :1 ،
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املبحث الثاني :اآلثار الفقهية املتعلقة بعملية تكميم املعدة .وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :احلكم الشرعي لألدوية الطبية الالزمة لعملية تكميم املعدة.
يقوم ال:بيب بعد إجراء عملية تملميم املعدة بوصف أدوية و يتامينا للمريض ،وعلياه التقياد
بتناوهلااا يومي ااً ط اوال ياتااه ،وميملاان أن يتعاارض امل اريض إىل مشااملال :اارية إذا يتناااول األدويااة
والفيتامينا اليت وصفت له كل يوم(.)1
األدوية يف ازملة تشتمل على منا ب ومضار ،وت يملاد يوجد دواء إت ولاه مصالحة ومفسادة،
وإذا اجتمعت املصلحة مب املفسدة ل ا ثالث ات :
األوىل :أن تملون املصلحة غالبة تقدم ،والثانية :أن تملون املفسدة راجحة يقدم درؤذا.
ويدل على ذل من النصوص الشرعية والقواعد الفق ية ما يلي:
(الضرر األشد يد ب بالضرر األ ف)(( ،)2يرتملب أذون الضررين بد ب أعالمها)(.)3
ٍ
حينئا درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.
والثالثة :أن تتساوى املصاحل واملفاسد
على أن من العلماء من يرى :ب ن املصاحل واملفاسد ت تتساوى من مجيب الوجو  ،وإمنا يف نيبر اجملت د(.)4
وعليه إن ات تالف يف اعتبار املصلحة من يي ذي مصلحة وارد ،وكاال املفسادة .وذاي
مسا لة دقيقاة يرجاب ي اا إىل أذال ات تصااص واتجت ااد معااً ،والقاعادة الفق ياة( :املرجاب يف كال ا ٍن
إىل الصاحلني من أذل اخلربة به)(.)5
ااإن كااان الاادواء يف ذاتااه يشااتمل علااى ضاارٍر ملاان يسااتعمله ماان املرضااى ،وكااان ال:بيااب اذقااً،
م ذونااً لااه شاارعاً باالعالج ماان ويل األماار ،وم ذونااً لااه تصاار اً ماان املاريض ذي األذليااة الملاملااة ،وثباات
بالتجربة نفعه ماب وجاود الضارر اليساري علاى مان يساتعمله ،قاد تنااول الفق ااء ذاا املسا لة يف ملام
شرب الدواء الاي يشتمل على سم يسري.
( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا".25 ،
( )2يدر" ،درر احلملام"36 :1 ،؛ وال رقا" ،شرح القواعد الفق ية".199 ،
( )3عبد الوذاب بن علي السبملي" ،ر ب احلاجب عن تصر ابن احلاجب" .حتقي علي حممد معاوض َو عاادل
أمحد عبد املوجود ،1 ( ،بريو  :دار عا الملتب 1419ذا).549 :1 ،
( )4وذو قول ابن القيم رمحه اهلل ،حممد بن أيب بملر ال رعي" ،مفتاح دار السعادة ومنشاور وتياة العلام واإلرادة".
(بريو  :دار الملتب العلمية).16 :2 ،
( )5أمح ااد ب اان عب ااداحلليم ب اان تيمي ااة" ،جمم ااوع الفت اااوى" .حتقيا ا  :أن ااور الب اااز َوع ااامر ازا ا ار ،3 ( ،دار الو اااء،
1426ذا).36 :29 ،
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ق ااال اب اان قدام ااة  -رمح ااه اهلل ( :-وم ااا ي ااه الس ااموم م اان األدوي ااة؛ إن ك ااان الغال ااب م اان شا اربه
واس ااتعماله اهل ااالك ب ااه أو ازن ااون ي اابح ش اربه ،وإن ك ااان الغال ااب من ااه الس ااالمة ويرج ااى من ااه املنفع ااة
اااألوىل إبا ااة ش اربه ،لااد ب مااا ذااو أ :اار منااه كغااري ماان األدويااة ،وحيتماال أن ت يباااح ،ألنااه يعاارض
نفسه لل الك لم يبح ،كما لو يارد باه التاداوي ،واألول أصاح ،ألن كثاريا مان األدوياة خيااف مناه،
وقااد أباايح لااد ب مااا ذااو أضاار منااه ،ااإذا قلنااا :حياارم شاربه ااو كاحملرمااا ماان اخلماار وحنااو  ،وإن قلنااا:
يباح و كسائر األدوية املبا ة)(.)1
وقال ابن جر – رمحه اهلل ( :-وأما جمرد شرب السام لايس حبارام علاى اإلطاالق؛ ألناه أاوز
استعمال اليسري منه إذا ركاب معاه ماا ياد ب ضارر إذا كاان ياه نفاب ،أشاار إىل ذلا ابان ب:اال .وقاد
أ اارج اب اان أيب ش اايبة وغ ااري أن ال ااد ب اان الولي ااد مل ااا ن ا ل احل اارية ،قي اال ل ااه :ا ااار الس اام ،ت تس ااقيمله
األعاااجم ،قااال :ائتااوين بااه ،ا تو بااه ااا بيااد  ،مث قااال :بساام اهلل واقتحمااه ،لاام يضاار  ،مل ا ن
املصاانف رم ا إىل أن السااالمة ماان ذل ا وقعاات كرامااة خلالااد باان الوليااد ،ااال يت سااى بااه يف ذل ا لاائال
يفضي إىل قتل املرء نفسه)(.)2
املطلب الثاني :حكم اجلزء املبان يف عملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:
كمااا سااب معنااا – يف املبحااي األول  -أن عمليااة تملماايم املعاادة تشااتمل علااى قااص ج ا ء كبااري ماان
املعاادة يصاال إىل  %80ماان جم ااا األصاالي ،واحلملاام الشاارعي املتعل ا قاااا از ا ء املقصااوص ماان جااانبني:
من يي ط ارته وجناسته ،ومن يي تغسيله وتملفينه والصالة عليه ود نه ،وذل يف الفرعني التاليني:
الفرع األول :حكم الج ء المبان من المعدة من حيث الطهارة والنجاسة:
()3
الضااابط الفق ااي يف ازا ء املقصااوص ماان املعاادة( :كاال جا ء منفصاال ماان ااي ااو كميتتااه)
اال :قَا ِاد َم النَّا ِايب ﷺ الْ َم ِدينَاةَ َوُذا ْام َأُبااو َن
وأصاال ذل ا  :ااديي أَِيب َواقِا ٍاد اللَّْيثِا ِّاي – َر ِضا َاي اهللُ َعْنااهُ  -قَا َ
ِ ِ
َسنِ َمةَ ِْ
يم ِة َو ِه َي َحيَّة فَ ِه َي َم ْيتَة)(.)4
اإلبِ ِلَ ،وياَ ْقَ:عُو َن أَلْيَا ِ الْغَنَ ِمَ ،ا َق َ
الَ :
أْ
(ما قُط َع م ْن الْبَ ِه َ
( )1ابن قدامة" ،املغين".447 :1 ،
( )2العسقالين " ،تح الباري".248 :10 ،
( )3حمم ااد ب اان أيب بمل اار البمل ااري" ،اتعتن اااء يف الف اارق واإلس ااتثناء" .حتقي ا ع ااادل أمح ااد عب ااداملوجود َوعل ااي حمم ااد
معوض ،1 ( ،بريو  :دار الملتب العلمية1411 ،ذا).109 :1 ،
َّ
( )4أ رجااه الرتماااي" ،ازااامب الصااحيح" كتاااب :األطعمااة ،باااب :مااا ق:ااب ماان احلااي ااو مياات ،رقاام احلااديي:
(74/4 )1480؛ وأبو داود" ،سنن أيب داود" كتاب :الصيد ،باب :يف صيد ق:ب منه ق:عة ،رقم احلديي:
( .70 :3 )2860وق ااال احل اااكم :ااديي ص ااحيح عل ااى ش اار البي اااري و خيرج ااا  ،وص ااححه األلب اااين.
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وقد ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف ط ارة ما أبني من احلي على قولني:
القول األول :ط ارة ما أبني من احلاي ساواءً كاان مسالماً أو كاا راً .وذاو مااذب ازم اور مان
املالملية( )1والشا عية( )2واحلنابلة( .)3واآلدمي جبملته طاذر ياً وميتاً(.)4
القول الثاني :جناسة ما أبني من احلي .وذو ماذب احلنفية(.)5
واستدل أصحاب القول األول مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ(.)6
وجه الدَللة :أن اهلل تعاىل قد كارم باين آدم ومقتضاى التملارم أت يانجس ماا أباني مناه ساواءً يف
ااال احلياااة أو بعااد املااو  ،ولفااظ بااين آدم يشاامل املساالم والملااا ر ،ومااا انفصاال ماان اآلدمااي ي ااا
ملم اآلدمي كرامةً وط ارًة.
ول اللَّ ِه ﷺ َوأَنَا ُجنُبَ َ ََ ،ا
ال :لَ ِقيَِين َر ُس ُ
 -2من السنةَ :ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة – رضي اهلل عنه  -قَ َ
ِ
الر ل َا ْغتَس ْلتُ ،مثَّ ِجْئت وذو قَ ِ
اعد،
َ ُ
ت ََتَاْي ُ
ت َم َعهُ َ َّا قَا َع َدَ ،انْ َسلَْل ُ
بِيَدي َ َم َشْي ُ
ُ ََُ
ت َّ ْ َ
ِ
(س ْب َحا َن اللَّ ِه يَا أَبَا ِه ٍّر ،إِ َّن ال ُْم ْؤِم َن ََل
ت لَهَُ ،ا َق َ
َا َق َ
ال( :أَيْ َن ُك ْن َ
ت يَا أَبَا ه ٍّر؟) َا ُق ْل ُ
الُ :
س)(.)7
يَ ْن ُج ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يلعي" ،نصب الراية أل اديي اهلداية" .317 :4
( )1أمحد بن إدريس القرايف" ،الا رية" .حتقي حممد جي( ،بريو  :دار الغرب1994 ،م)181 :1 ،؛ وحممد
ب اان حمم ااد احل :اااب" ،مواذ ااب ازلي اال لش اارح تص اار اخللي اال" .حتقيا ا زكري ااا عما اريا ( ،دار ع ااا الملت ااب،
1423ذا)142 :1 ،؛ وحممد بن يوسف العبادري" ،التااج واإلكليال مليتصار ليال"( ،باريو  :دار الفملار،
1398ذا).99 :1 ،
( )2حمم ااد ب اان أمح ااد الرمل ااي" ،هناي ااة احملت اااج إىل ش اارح املن اااج"( .ب ااريو  :دار الفمل اار1404 ،ذا اا)238 :1 ،؛
والشربيين" ،مغين احملتاج".78 :1 ،
( )3احلجاااوي" ،اإلقناااع"14 :1 ،؛ ومنصااور باان يااونس الب ااويت" ،دقااائ أويل الن ااى لشاارح منت ااى اإلرادا ".
(بريو  :عا الملتب1996 ،م).107/1 ،
( )4ابن قدامة" ،املغين".764 :1 ،
( )5حممد أماني بان عمار بان عابادين " ،اشاية رد امليتاار علاى الادر امليتاار شارح تناوير األبصاار"( .باريو  :دار
الفملر1421 ،ذا).194 :2 ،
(] )6سورة اإلسراء.[70 :
( )7أ رج ااه البي اااري" ،ص ااحيح البي اااري" كت اااب :الغس اال ،ب اااب :ازن ااب خي اارج وميش ااي يف الس ااوق وغ ااري  ،رق اام
احلديي.109 :1 )281( :
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وجه الدَلل ة :دل احلاديي علاى أن املاؤمن ت يانجس ،وذاو عماوم يشامل احليااة واملاو  ،وإذا
كان طاذراً إن ما ينفصل عنه يف ال ياته يعد طاذراًكال .
قااال اباان جاار – رمحااه اهلل  :-متس ا مبف ومااه بعااض أذاال اليباااذر قااال :إن الملااا ر جنااس

العااني ،وقا َّاوا بقولااه تعاااىل :ﭽ ﭢﭣﭤﭼ( )1إمنااا املشااركون جنااس .وأجاااب ازم ااور عاان
احلاديي :با ن املاراد أن املااؤمن طااذر األعضاااء ،تعتياااد جمانبااة النجاساة خبااالف املشاارك لعاادم حتفيبااه
عاان النجاسااة ،وعاان اآليااة :با ن املاراد أنااه جنااس يف اتعتقاااد واتسااتقاار ،و جاات م أن اهلل تعاااىل أباااح
نملاح نساء أذل الملتاب(.)2
ول اللَّ ِه ﷺ َ ْيالً قِبَ َل
ي َر ُس ُ
 -3من السنة كال َ :ع ْن أ ََيب ُذَريْاَرَة َ -ر ِض َي اهللُ َعنهُ  -قَ َ
ال :باَ َع َ
ال لَهُُُ :ثَ َامةُ بْ ُن أُثَ ٍال َسيِّ ُد أ َْذ ِل الْيَ َم َام ِةَ ،اَربَُ:وُ بِ َسا ِريٍَة
َْجن ٍدَ َ ،جاءَ ْ بَِر ُج ٍل ِم ْن بَِم َ نِي َفةَ ياُ َق ُ
ِم ْن َس َوا ِرى الْ َم ْس ِج ِد ..احلديي"(.)3
وج ه الدَلل ة :دل احلااديي علااى ط ااارة املشاارك احلااي ،لااو كااان جنسااً ملااا أد اال املسااجد ،وت
دليل على جناسته ميتاً ،وعلى ذل إن أج اء وما انفصال مناه ت اا ملماه ،ألن ماا أباني مان اي
و كميتته.
وعلل أصحاب القول الثاين مبا يلي:
اآلدمي يوان دموي ،يتنجس باملو كسائر احليوانا .
ويؤيد ذل  :إطالق جناسة غسالته ،وكاا لو وقب يف بئر قبل غسله جنس ا ،وكاا لاو محال ميتااً
قبل غسله وصلي به ،تصح صالته.
()4
وعليه إمنا ي :ر بالغسل كرامة للمسلم ،ولاا لو كان كا راً جنس البئر ولو بعد غسله .
والاااي ييب اار  -والعلاام عنااد اهلل تعاااىل  -رجحااان الق ااول األول وذ ااو ط ااارة م ااا انفصاال ماان
اآلدمااي احلااي ،ومااا أبااني منااه اارتة ياتااه ،وذل ا لقااوة مااا اسااتدلوا بااه ماان األدلااة النقليااة ،وذااو قااول
ازم ور ،وت ش أن الدليل النقلي يف موطن الن اع أوىل من الدليل العقلي ،واهلل أعلم.
(] )1سورة التوبة. [28 :
( )2العسقالين " ،تح الباري".390 :1 ،
( )3أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :املغااازي ،باااب :و ااد بااين نيفااة و ااديي ُثامااة باان أثااال ،رقاام
احلديي1589 :4 )4114( :؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" كتاب :از اد والسري ،باب :ربط األسري و سبه
وجواز املن عليه ،رقم احلديي.158 :5 )4688( :
( )4ابن عابدين " ،اشية رد احملتار على الدر امليتار".194/2 ،
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الفرع الثاني :حكم الج ء المبان من المعدة من حيث التغسيل والتكفين والصالة عليه
ودفنه:
ذكر الفق اء  -رمح م اهلل  -ملم ما أبني من ي من يي تغسيله وتملفيناه والصاالة علياه
ود نه ،وذو ما سنبينه يما يلي:
أوَلً :حكم التغسيل والصالة على الج ء المبان من المعدة من الحي:
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف التغسيل والصالة( )1على از ء املبان من املعدة من احلي على قولني:
القول األول :ت يغسل وت يصلى عليه( .)2وعللوا ذل مبا يلي:
 -1أن الصالة على امليت دعاء له وشفاعة لييفف عنه ،وذاا عضو ت ملم له يف الثواب
والعقاب(.)3
 -2إمنا يصل على عضو احلي ألنه ت يصلى على مجلته الباقية ،وملا صلي على امليت صلي على
بعضه(.)4
القول الثاني :يغسل ويصلى عليه كعضو امليت(.)5
الترجيح:
والاي ييب ر  -واهلل أعلم  -رجحان القول األول ملا يلي:
 -1لقوة ما عللوا به ،وذاا عضو ت ملم له يف الثواب والعقاب ،واحلملمة من الصالة الدعاء
للميت.
 -2أن التغسيل والصالة عبادة ،والعبادا األصل ي ا احليبر ا يرد الدليل.
 -3أن ذاا األمر قد وجد يف زمن النيب ﷺ ،وكل ما وجد سببه يف زمن النيب ﷺ و يفعله أو

( )1بقرن الفق اء كثرياً بني التغسيل والصالة باكرمها معاً ،وأ ياناً ب:ي ذكرمها ،من وجب تغسيله وجبت الصالة
عليااه ،وماان أااب تغساايله جتااب الصااالة عليااه ،إت مااا اسااتثين ماان ذل ا كاااحلري وحنااو مماان يسااتحيل
تغسيله.
( )2النووي" ،اجملموع شرح امل اب"254 :5 ،؛ والب اويت" ،دقاائ أويل الن اى"366 :1 ،؛ ومصا:فى السايوطي
الر يباين" ،م:الب أويل الن ى يف شرح غاية املنت ى"( .دمش  :اململتب اإلسالمي1961 ،م).891 :1 ،
( )3الب ويت" ،دقائ أويل الن ى"366 :1 ،؛ والر يباين" ،م:الب أويل الن ى".891 :1 ،
( )4علي بن حممد املاوردي" ،احلاوي يف الفقه الشا عي" ،1 ( .دار الملتب العلمية1414 ،ذا).32 :3 ،
( )5النووي" ،اجملموع شرح امل اب"254 :5 ،؛ واملاوردي" ،احلاوي يف قه الشا عي".32 :3 ،
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ي مر به ليس مبشروع( ،)1واهلل أعلم.

ثانياً :حكم تكفين الج ء المبان من المعدة:
ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم تملفني از ء املبان من احلي على قولني:
القول األول :وجوب التملفني ،ولف ا يف رقة(.)2
القول الثاني :استحباب التملفني(.)3
والاي ييب ر  -والعلم عناد اهلل تعااىل  -رجحاان القاول األول القائال بوجاوب التملفاني وميملان
أن يستدل هلاا الرتجيح مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ(.)4
وج ه الدَلل ة :أن اهلل تع اااىل ك اارم ب ااين آدم ،وم اان مقتض ااى التمل اارم تملفين ااه عن ااد موت ااه ،وت اارك
التملفااني ت يقتضااي التملاارم ،يااي إن الملااا ر ت يملفاان ،وكااال تااارك الصااالة عنااد احلملاام بملفاار ،
وعلى ذل إن ما انفصل من احلي ال ياته ي ا ملمه ،والعلة متحققة يف الملل والبعض.
 -2أن از ء ي ا ملم الملل يف ذا املس لة(.)5
 -3ما ورد عن عروة بن ال بري – رضي اهلل عنه – ني ق:عت رجله غسلت و ن:ت وكفنت
ولفت بق:يفة مث أرسل قا إىل املقابر(.)6
 -4القياس على حترم البيب ،إذا كان البيب حمرماً إكراماً له و يه ابتاال له ،رتك الد ن من باب
أوىل ،قال ابن عابدين – رمحه اهلل  :-واآلدمي مملرم شرعاً وإن كان كا راً ،إيراد العقد
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".172 :26 ،
( )2اباان عاباادين " ،اشااية رد احملتااار إىل الاادر امليتااار"385 :6 ،؛ وزكريااا األنصاااري" ،أساام امل:الااب يف شاارح
روض ال:الااب" .حتقي ا د .حممااد حممااد تااامر (  ،1بااريو  :دار الملتااب العلميااة1422 ،ذ اا)313 :1 ،؛
والرملي" ،هناية احملتاج".495-494 :2 ،
( )3األنصاري" ،أسم امل:الب"313 :1 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".495-494 :2 ،
(] )4سورة اإلسراء.[70 :
( )5ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".58 :5 ،
( )6علي بن احلسن الشا عي" ،تاريض مدينة دمش وذكر ضل ا وتسمية من ل ا من األماثل" .حتقي عمر بان
غرامة العمري( ،بريو  :دار الفملر1995 ،م)410 :61 ،؛ وحممد أمحاد الااذيب" ،تااريض اإلساالم وو ياا
املشااذري واألعااالم" .حتقيا  :د .عماار عبااد الساالم تاادمري ،1 ( ،بااريو  :دار الملتااب العااريب1407 ،ذاا)،
 .428 :6و أقف على ترمجة لرجال األثار مان أجال احلملام علياه ،لملناه ورد ب:ارق كثارية عناد أذال األ باار
والسري ،واهلل أعلم.
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عليه وابتااله به وإحلاقه بازمادا
أعلم.

إذتل له ،وذو غري جائ  ،وبعضه يف ملمه( .)1واهلل

ثالثاً :حكم دفن الج ء المبان من المعدة:
ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم د ن ما أبني من ي ميت على قولني:
القول األول :وجوب الد ن(.)2
القول الثاني :استحباب الد ن( .)3وعللوا ذل  :ب نه إكرام لصا ب ا(.)4
وميملن أن يستدل للقول األول وذو وجوب د ن از ء املبان من املعدة مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽ ﮣﮤﮥﭼ(.)5
وج ه الدَلل ة :تاادل اآليااة علااى وجااوب قاارب اإلنسااان بعااد موتااه وذااو ماان ااروض الملفايااا ،
واز ء ي ا ملم الملل ،وعليه إنه أب د ن از ء املبان من املعدة بعد استئصاله.
وإذا كان د نه تملرمةً له ،إن إكرام از ء كال ي ا ملم الملل ،واهلل أعلم.
ِ
اس ِم عن ع ِام ِر ب ِن عب ِد ِ
ِ
ول
ال :ا ْ تَ َج َم َر ُس ُ
اهلل بْ ِن ال باَ ِْري َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
 -2من السنة :عن ُذنَاْيد بْ ِن الْ َق َ ْ َ ْ َْ
ِ
ال ِيلَ :ما
َّيب َ ا َق َ
َّمَ ،ا َق َ
ت النِ َّ
ت َ َش ِربْاتُهُُ ،مثَّ أَتَاْي ُ
ب َاغَيِّْبهَُ َ ،ا َذْب ُ
اهلل َْ َ عِ َ:اين الد َ
ال :ا ْذ َذ ْ
صنَاع ِ
تَ :ش ِربْاتُهُ(.)6
تَ :غيَّْبتُهُ ،قَ َ
ال :لَ َعلَّ َ َش ِربْاتَهُ؟ قُا ْل ُ
ت بِه؟ قُا ْل ُ
َْ َ

( )1ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".58 :5 ،
( )2عب ااد احلمي ااد الش اارواين َو أمح ااد ب اان قاس اام العب ااادي " ،واش ااي الش اارواين والعب ااادي عل ااى حتف ااة احملت اااج بش اارح
املن اااج"216 :1 .؛ واألنصاااري" ،أساام امل:الااب"313 :1 ،؛ والرملااي" ،هنايااة احملتاااج"494 :2 ،؛ واباان
عابدين " ،اشية رد احملتار".385 :6 ،
( )3الش اارواين والعب ااادي " ،واش ااي الش اارواين والعب ااادي"216 :1 ،؛ واألنص اااري" ،أس اام امل:ال ااب"313 :1 ،؛
والرملي" ،هناية احملتاج".494 :2 ،
( )4املراجب السابقة.
(] )5سورة عبس. [21:
( )6أ رجه أمحد بن عمرو الب ار" ،مسند الب ار" .رسة علي بان ناايف الشاحود ،مان مساند عباد اهلل بان الا بري،
من طري عامر بن عبداهلل بن ال بري عن أبيه رقم احلديي ( .67 :2 )3834قال ابن جار :و ياه علاي بان
جماذد ،وذو ضعيف.
العسااقالين ،أمحااد باان عل ااي العسااقالين" ،التلياايص احلبااري يف خت اريج أ اديااي الرا عااي الملب ااري" ،1 ( .دار
الملتب العلمية1419 ،ذا).169 :1 ،
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وج ه الدَلل ة :أماار الناايب ﷺ بتغيياب الاادم وتغييبااه ت يملااون إت بد ناه ،وأمااا إ راقااه أو رميااه أو
سملبه إنه ت يعد تغييباً .وعليه إذا كان يثبت ذااا احلملام للادم الساائل ،اإن ازا ء املباان مان املعادة
ي ا ملمه يف الد ن من باب أوىل.
()1
ِ
ول اللَّ ِه ﷺ قَ َالَ ( :ك ْس ُر َعظْ ِم ال َْميِّ ِت َك َك ْس ِرهِ َحيًّا) .
ضي اهللُ َعْنا َ ا أ ََّن َر ُس َ
 -3ومن السنةَ :ع ْن َعائ َشةَ ّر َ
وج ه الدَلل ة :دل احلااديي علااى أن أعضاااء اإلنسااان رمت ااا يف ااال املااو  ،كحرمت ااا يف
ال احلياة ،والتعدي علي ا باألذى وحنو كالتعدي علي ا يف ال احلياة يف اإلمث.
وعلياه اإن ازا ء املبااان مان املعادة أااب د ناه لعماوم األدلاة يف تملاارم باين آدم ،وتملفيناه ود نااه،
و رمااة أعضااائه ي ااً وميت ااً ،وبعض ااً وك االً ،وت ش ا أن تاارك الااد ن عرضااة للتعاادي علي ااا ،وت يملااون
إكرام ا إت بد ن ا .واهلل أعلم.
 -4ما سب من اتستدتل باألثر الوارد عن عروة بن ال بري – رضي اهلل عنه – يف تملفني رجله
ني ق:عت(.)2
املطلب الثالث :حكم دفع الزكاة إلجراء عملية تكميم املعدة.
ق ا ا ا ا ا ا ااال اهلل تع ا ا ا ا ا ا اااىل :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﭼ(.)3
بني تعاىل يف ذا اآلياة أناه ذاو الااي قسام الصادقا وباني ملم اا ،وتاوىل أمرذاا بنفساه ،و
ملل قَ ْسم ا إىل أ د غري  ،جّأذا هلؤتء املاكورين(.)4
يَ ْ
ااال أااوز إ اراج الكاااة وصاار ا لغااري مسااتحقي ا ماان األصااناف الثمانيااة الاااين ذكاارذم اهلل تعاااىل،
وأمااا ماان كااان ق ارياً مريض ااً ،أو مساامليناً مريض ااً ،قااد اجتمااب يف قااه وصاافان :الفقاار واملاارض ،ومهااا أكثاار
اجااة وشاادة جمتمعااني ماان الفقاار و ااد  ،ااإذا كااان أااوز صاارف الكاااة للفقااري ،ااالفقري امل اريض ماان باااب
( )1أ رجه أبو داود" ،سنن أيب داود" كتاب :ازنائ  ،باب :يف احلفار أد العيبم ذل يتنملب ذلا اململاان ،رقام
احلديي204 :3 )3209( :؛ وابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" يف كتااب :ازناائ  ،بااب :يف الن اي عان كسار
عيبام امليت ،رقم احلديي .516 :1 )1616( :وصححه األلباين.
( )2سب خترأه.
(] )3سورة التوبة. [60:
( )4إمساعيل بن عمر القرشي" ،تفسري القرآن العيبيم" .حتقيا ساامي بان حمماد ساالمة ،2 ( ،دار طيباة1420 ،ذاا)،
.165 :4
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وق ااد أ ت اات اللجن ااة الدائم ااة جبا اواز ص اارف زك اااة األما اوال يف شا اراء األدوا ال:بي ااة الالزم ااة إلجا اراء
عمليااا القلااب ،والاايت ت تسااتيدم إت ماارة وا اادة ،وذل ا للمرضااى الاااين ت ميلملااون مااا يشاارتوهنا بااه،
يي إن تمللفت ا مرتفعاة ،وذلا بعاد التوثا مان ذااا األمار ،وحتاري عادم إمملاان ذاؤتء املرضاى مان شاراء
أدوا عملياهتم(.)1

( )1أمحااد عباادالرزاق الاادوي  " ،تاااوى اللجنااة الدائمااة للبحااوث العلميااة واإل تاااء" ،5 ( .الرياااض :دار املؤيااد،
1424ذا)389 :8 ،؛ رقم الفتوى ،)17969(:و توى أ رى 396 :8 :رقم الفتوى.)21048(:
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املطلب الرابع :حكم إجراء عملية تكميم املعدة أثناء الصوم( .)1وفيه ثالثة فروع:

ومن الل ما سب يف املبحاي األول يف كيفياة إجاراء عملياة تملمايم املعادة ،اإن ازواناب الايت تتعلا
مبوضوع البحي وتستدعي الدراسة يف ملم ت ثريذا على الصوم من ذا العملية ميملن صرذا يما يلي:
الفرع األول :حكم التخدير الكلي للصائم إلجراء عملية تكميم المعدة.
يتبني مما سب أن زمن إجراء عملياة تملمايم املعادة قاد يساتغرق سااعة تقريبااً أو أقال مان ذلا ،
وت بد يف ذا العملية من التيدير الملامال ،وت شا أن العقال مان شارو صاحة الصاوم ،والتيادير
ال:يب إلجراء العملية يلح باإلغماء على قياس الشبه(.)2
( )1وت بد من حترير معم ازوف وبيان املراد منه ،ملا يرتتب عليه من الف ق ي.
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف املراد من ازوف على أقوال:
القول األول :املراد بازوف :املعدة ،والدما  ،واحلل  .وذو ماذب احلنفية واملالملية.
وقد اشرت احلنفية لال ما يلي:
 -1أن يملون الواصل إىل ازوف عن طري الفم أو املنا ا األصلية كاألنف واألذن والدبر وحنو ذل .
 -2أن يوجد يف الواصل إىل ازوف األكل من يي الصورة.
 -3استقرار الدا ل يف ازوف.
واشرت املالملية ما يلي:
 -1أن يملون الواصل إىل احلل من منفا أعلى مائعاً ولو أاوز .
 -2أن يملون الواصل إىل ازوف من منفا أسفل واسعاً كالدبر ت كاإل ليل وازائفة وحنو .
 -3استقرار الدا ل يف ازوف.
القول الثاني :املراد بازوف :ذو الباطن .وذو ماذب الشا عية .وذو أوسب املااذب يف معم ازوف.
القول الثالث :املراد بازوف :كل مسمى جوف كالدما  ،واملعدة ،واحلل  ،والدبر .وذو ماذب احلنابلة.
القول الرابع :املراد بازوف :ذو املعدة .وذو ا تيار شيض اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
ولعل أقرب هذه األقوال – واهلل أعلم – ذو القول اخلامس وا تيار شيض اإلساالم ابان تيمياة – رمحاه اهلل–
ألن الادما ت منفااا لاه إىل ازااوف أو املعادة ،ومااا يصاال إىل احللا ماان املااء اليسااري وحناو ت يعتاارب مف:اراً وت
دليل على ذل  ،واهلل أعلم.
عااالء الاادين الملاساااين" ،باادائب الصاانائب يف ترتيااب الش ارائب"( .بااريو  :دار الملتاااب العااريب1982 ،م):2 ،
93؛ واملرغين اااين" ،اهلداي ااة"125 :1 ،؛ واب اان عاب اادين " ،اش ااية رد احملت ااار"149 :1 ،؛ واخلرش ااي" ،عل ااى
تص اار لي اال"249 :2 ،؛ والرمل ااي" ،هناي ااة احملت اااج"166 :3 ،؛ واحلج اااوي" ،اإلقن اااع"310 :1 ،؛ واب اان
تيمية" ،جمموع الفتاوى".245 :25 ،
( )2وذو أن يرتدد الفرع بني أصلني :اتر ومبيح ،ويملون شاب ه ب ادمها أكثار .وقيال يف تعريفاه :ماا اجتماب ياه
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واملغمى عليه مرتدد بني الناائم واجملناون ،باالنيبر إىل كاون عقلاه يا ل ،بال سارت اإلغمااء او
كالنائم ،وبالنيبر إىل كونه إذا ناُبِّه ينتبه ،يشبه اجملنون ،واألت ر إحلاقه بالنائم(.)1
والتيدير هلا العملية ت خيلو من الني:
الحالة األولى :التخدير الطبي للصائم بعض النهار إلجراء عملية تكميم المعدة.
خترج ذا املس لة على من أغمي عليه بعض الن ار ،وقد ا تلف ي ا الفق اء على قولني:
ات الصاايام ماان
الق ول األول :ماان أغمااي عليااه بعااض الن ااار صااومه صااحيح إذا كااان قااد بيَّا َ
الليل .وذو ماذب ازم ور من احلنفية()2والشا عية( )3واحلنابلة( .)4واستدلوا على ذل مبا يلي:
اص اللَّيثِي يا ُق ُ ِ
اخلَِ َّ:
اب َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ َعلَى الْ ِمْن َِرب
ت عُ َمَر بْ َن ْ
ولَ :مس ْع ُ
 -1عن َع ْل َق َمةَ بْ َن َوقَّ ٍ ْ َّ َ
ال َِ
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات َوإِنَّ َما لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى)(.)5
ول( :إِنَّ َما ْاألَ ْع َم ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ياَ ُق ُ
ت َر ُس َ
قَ َ
:مس ْع ُ
وج ه الدَلل ة :دل ت اااذر ذاااا احلااديي ومن:وقااه علااى اعتب ااار النيااة يف مجيااب األعمااال ،وق ااا
تتماي األعماال واأل عاال الشارعية ،وعلياه اال باد مان اشارتا النياة يف الصاوم ،اإذا وجاد يف بعاض
الن ار من املغمى عليه أج أ ذل  ،وصومه صحيح إذا كان قد بيَّت النية من الليل.
ال رس ُ ِ
فْ ،
َ -2ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
احلَ َسنَةُ
آد َم يُ َ
اع ُ
ول اللَّه ﷺُ ( :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ع ْشر أَمثَ ِاهلا إِ َىل سب ِ
عمائَة ِض ْع ٍ
ف ،قَ َ
ال اللَّهُ َعَّ َو َج َّل :إَِّت َّ
َج ِي بِه ،يَ َدعُ
َ ُ ْ َ
الص ْوَم َِإنَّهُ ِيل َوأَنَا أ ْ
َْ
ِ
ش وتَه وطَعامه ِمن أ ِ ِ
لصائِ ِم َار تَ ِ
وف
انَ ،ا ْر َ ة ِعْن َد ِِ ْ:رَِ ،وَا ْر َ ة ِعْن َد لَِقاء َربِِّهَ ،و َخلُلُ ُ
ََْ ُ َ َ َُ ْ ْ
َجلي ،ل َّ ْ َ
ِ ِ ()6
ِِ
يح الْم ْس ) .
ب ِعْن َد اللَّ ِه ِم ْن ِر ِ
يه أَطْيَ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطان تلفان ت على سبيل الملمال ،إت أن أ دمها أغلب من اآل ر ،احلملم باألغلب ملم باألشبه.
اآلمدي" ،اإل ملام"326 :2 ،؛ وعبد اهلل بن أمحد بن قداماة" ،روضاة النااتر وجناة املنااتر يف أصاول الفقاه
على ماذب اإلمام أمحد بن نبل" .وضب غوامضه د .شاعبان حمماد إمساعيال ،1 ( ،مملاة :اململتباة اململياة،
1419ذا).241 :2 ،
( )1عااالء الاادين باان حممااد البعلااي" ،القواعااد والفوائااد األصااولية ومااا يتعلا قااا ماان األ ملااام الفرعيااة" .حتقيا عبااد
الملرم الفضلي ،1 ( ،بريو  :اململتبة العصرية1418 ،ذا).57 ،
( )2ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".377 :2 ،
( )3الشربيين" ،مغين احملتاج".131 :1 ،
( )4احلجاوي" ،اإلقناع".308 :1 ،
( )5أ رجاه البياااري" ،صاحيح البياااري" كتااب :باادء الاو ي ،باااب :كياف كااان بادء الااو ي إىل رسااول اهلل ﷺ،
رقم احلديي.3 :1 )1( :
( )6أ رجه البياري" ،صحيح البياري" كتاب :اللباس ،باب :ما ياكر يف املس  ،رقم احلديي:5 )5583( :
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وج ه الدَلل ة :دل ذ اااا احل ااديي عل ااى أن الص ااوم إمس اااك م ااب الني ااة ويف قول ااه( :يَا َادعُ َش ا ْ َوتَهُ
وطَعامه ِمان أ ِ
ات
َجلاي) أضااف الارتك إلياه ،وقاد حتققات النياة يف املغماى علياه مان الليال إذا كاان قاد بيَّ َ
َ َ َُ ْ ْ
النية ،ويف بعض الن ار.
()1
 -3أن اإل اقة صلت يف ج ء من الن ار كما لو صلت يف مجيعه .
 -4أن اإلغماء يف اتستيالء على العقل وق النوم ودون ازنون ،لو قلنا :إن املستغرق منه
اإلغماء ت يضر كالنوم ألحلقنا األقوى باألضعف ،ولو قلنا :إن اللحيبة منه تضر كازنون
ألحلقنا األضعف باألقوى ،توس:نا وقلنا :إن اإل اقة يف حليبة كا ية يف صحة الصوم(.)2
الق ول الث اني :ماان أغماي علياه بعااض الن اار صاومه يب:اال ويل ماه القضااء .وذااو قاول للشااا عية(.)3
واستدلوا على ذل مبا يلي:
 -1القياس على احليض ،ملما أن احليض لو طرأ على املرأة الصائم إنه يب:ل الصيام به،
ملال اإلغماء(.)4
 -2ت بد أن حتصل اإل اقة يف أول الن ار ا يصح الصوم ليحصل ملم النية يف أوله(.)5
القول الثالث :التفصيل :إن أ اق بعد مضي نصف الن ار أو أقال مناه صاح صاومه ،إذا سالم
أول الن ار من غياب العقل ،وذو ماذب املالملية(.)6
واستدلوا لذل  :ب نه تملفي إ اقته يف ج ء مان الن اار لتحصال النياة ،والعقال شار الوجاوب،
وش ن الشر التقدم على اإلج اء(.)7
الترجيح:
والاااي ييب اار رجحانااه  -والعلاام عنااد اهلل – ذااو القااول األول وذااو ماااذب ازم ااور ،بصااحة
ت النية من الليل ،وذل ملا يلي:
صوم من أ اق ج ءاً من الن ار ،إذا كان قد بيَّ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2215؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" كتاب :الصيام ،باب :ضل الصيام ،رقم احلديي.158 :3 )2763( :
( )1ابن قدامة" ،املغين".32 :3 ،
( )2الشربيين" ،مغين احملتاج".433 :1 ،
( )3حيىي بن زكريا النووي" ،روضة ال:البني وعمدة املفتني"( .بريو  :اململتب اإلسالمي1405 ،ذا).366 :2 ،
( )4النووي" ،روضة ال:البني".366 :2 ،
( )5النووي" ،روضة ال:البني".366 :2 ،
( )6األصبحي" ،املدونة".276 :1 ،
( )7القرايف" ،الا رية".495 :2 ،
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 -1أن النية والقصد ركن يف الصوم( ،)1ومن أغمي عليه بعض الن ار وكان قد بيَّت الصيام من
الليل ،قد صلت منه النية ،ووجد يف ج ء من الن ار ،يج ئ ذل يف صحة الصوم.
 -2القياس على احليض قياس مب الفارق ،احليض مب:ل للصوم إمجاعاً ،وليس األمر كال يف
اإلغماء بعض الن ار .وقد دل الدليل على ساد الصوم باحليض ،و يرد الدليل يف اإلغماء.
 -3احلملم بفساد صوم احلائض تعبدي – عند بعض أذل العلم( – )2ومن أوجه ت:رق اخل:
يف القياس ،أت يملون احلملم معلالً( ،)3وعليه ال يقاس على األ ملام التعبدية.
 -4على رض أن احلملم معلل ،ال تيب ر علة األصل اليت يبم علي ا احلملم لتحقيق ا يف الفرع.
 -5وقد ذكر بعض الفق اء أن العلة من ذل إضعاف البدن( ،)4ال ييب ر وجه لال يف اإلغماء.
 -6األصل يف ما يُ َش يه صحة الصوم ،ا يقوم الدليل على ساد  .واهلل تعاىل أعلم.

الحالة الثانية :التخدير الطبي للصائم جميع النهار إلجراء عملية تكميم المعدة.
وخترج ذا املس لة كال على من أغمي عليه مجيب الن ار ،وقد ا تلف ي ا على قولني:
القول األول :من أغمي عليه مجيب الن ار يب:ل صومه ويل مه القضااء .وذاو مااذب ازم اور
من املالملية( )5الشا عية( )6واحلنابلة( .)7واستدلوا على ذل مبا يلي:
ال رس ُ ِ
ف،
َ -1ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
آد َم يُ َ
اع ُ
ول اللَّه ﷺُ ( :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
ال :قَ َ َ ُ
احلسنَةُ ع ْشر أَمثَ ِاهلا إِ َىل سب ِ
عمائَة ِض ْع ٍ
َج ِي بِِه،
ف ،قَ َ
ال اللَّهُ َعَّ َو َج َّل :إَِّت َّ
َْ َ َ ُ ْ َ
الص ْوَم َِإنَّهُ ِيل َوأَنَا أ ْ
َْ
يدع ش وتَه وطَعامه ِمن أ ِ ِ
لصائِ ِم َار تَ ِ
انَ ،ا ْر َ ة ِعْن َد ِِ ْ:رَِ ،وَا ْر َ ة ِعْن َد لَِق ِاء َربِِّه،
ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ
َجلي ،ل َّ ْ َ
ِ ِ ()8
ِ
و َخللُ ُ ِ ِ
يح الْم ْس ) .
ب ِعْن َد اللَّ ِه م ْن ِر ِ
َُ
وف يه أَطْيَ ُ

( )1وذو ماذب ازم ور من املالملية والشا عية واحلنابلة.
حممد عر ه الدسوقي " ،اشية الدسوقي على الشرح الملبري" .حتقي حممد علي ( ،بريو  :دار الفملر):1 ،
509؛ وازماال " ،اشااية ازماال"340 :4 ،؛ وحممااد باان مفلااح املقدسااي" ،كتاااب الفااروع ومعااه تصااحيح
الفروع" .حتقي عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،1 ( ،مؤسسة الرسالة 1424 ،ذا).434 :4 ،
( )2النووي" ،اجملموع شرح امل اب".354 :2 ،
( )3ابن قدامة" ،روضة الناتر".185 :2 ،
( )4ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".251 :25 ،
( )5األصبحي" ،املدونة".276 :1 ،
( )6الشربيين" ،مغين احملتاج".123 :2 ،
( )7احلجاوي" ،اإلقناع".308 :1 ،
( )8سب خترأه.
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وجه الدَللة :أن النياة ركان يف الصاوم ،ومان أغماي علياه مجياب الن اار و يفا يف أي جا ء مان
كمن أمس من غري نية لم يصح صومه.
أج ائه ،كان َ
 -2أن النية أ د ركين الصوم ،ال جت ئ و دذا كاإلمساك و د (.)1
 -3قياس اإلغماء على ازنون(.)2
الق ول الث اني :ماان أغمااي عليااه مجيااب الن ااار صااومه صااحيح .وذااو ماااذب احلنفيااة( ،)3ووجااه
عند الشا عية( )4واحلنابلة(.)5
واس تدلوا بالقي اس :وذل ا بقي اااس اإلغم اااء عل ااى الن ااوم ،ي ااي إن الني ااة ق ااد ص ااحت وزوال
اتستشعار بعد ذل ت مينب صحة الصوم كالنوم(.)6
الترجيح:
والاااي ييب اار رجحانااه – والعلاام عنااد اهلل – القااول األول وذااو ب:ااالن صااومه ول ا وم القضاااء اايمن
أغمي عليه مجيب هنار صومه ،وذل لقوة أدلت م ،وضعف أدلة القول الثاين وعدم سالمت ا من املعارضة.
الفرع الثاني :حكم إدخال المنظار الطبي للصائم إلجراء عملية تكميم المعدة.
احلاجة إىل إد ال املناتري ال:بية إىل جسم املريض الصائم إلجراء عملية تملمايم املعادة تملاون
من جانبني:
أوَلً :إدخال المنظار الطبي من خالل الجدار الخارجي للمعدة ،إلجراء عملية قص المعدة.
وقااد صاادر قارار جممااب الفقااه اإلسااالمي( )7جباواز ذلا وعاادم اعتبااار ماان املف:ارا وجاااء يااه:
األمور اآلتية ت تعترب من املف:را  ،وذكر من ا:
 إد ال منيبار من الل جدار الب:ن لفحص األ شاء ،أو إجراء عملية جرا ية علي ا(.)8( )1ابن قدامة" ،املغين".32 :2 ،
( )2املرجب الساب .
( )3زين الدين بن جنيم" ،البحر الرائ شرح كن الدقائ "( .بريو  :دار املعر ة)277 :2 ،؛ والملاساين" ،بدائب الصنائب".83 :2 ،
( )4املاوردي" ،احلاوي يف الفقه الشا عي".441 :3 ،
( )5علااي باان سااليمان املاارداوي" ،اإلنصاااف يف معر ااة ال اراجح ماان اخلااالف" ،1 ( .بااريو  :دار إ ياااء ال ارتاث
العريب1419 ،ذا).207 :3 ،
( )6ابن قدامة" ،املغين"32/3 ،؛ وابن جنيم" ،البحر الرائ ".277 :2 ،
( )7رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )8جملااة جممااب الفقااه اتسااالمي ،الصااادرة عاان منيبمااة املاؤمتر اتسااالمي جباادة( ،الاادروة العاشاارة 1418ذاا) العاادد
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ثانياً :إدخال المنظار الطبي من خالل الفم لقياس القدر المطلوب قصه من المعدة.
وإد ال ذاا النوع من املناتري عن طري الفم إىل املعدة ت خيلو من الني:
الحالة األولى :إدخال المنظار الطبي مع رش الحلق بالمخدر ،أو مادة ل جة في المنظار.
ويملون ذل برش احلل بامليدر املوضعي للمنب مان ادوث مضااعفا هلااا املنيباار كاالتقيؤ
وحناو  ،أو أعاال علاى رأس األنبااوب ماادة ل جااة لتسا يل د ااول املنيباار ،ااإن ذااا يعتاارب مان املفيبارا
وذل لد ول مواد تستقر يف ازوف ،وت خترج خبروج األنبوب(.)1
الحالة الثانية :إدخال المنظار الطبي من غير رش الحلق بالمخدر ،أو وجود مادة ل جة في
المنظار.
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف ذل على قولني:
القول األول :ت يعترب مفسداً للصوم .وذو ماذب احلنفية(.)2
وحجتهم في ذل :
اشرتاط م يف إ ساد الصوم استقرار الدا ل يف ازوف(.)3
القول الثاين :يعترب مفسداً للصوم .وذو ماذب املالملية( )4والشا عية( )5واحلنابلة(.)6
وحجتهم في ذل ما يلي:
أما املالملية بناءً على أن ازامد إذا وصل إىل املعدة إنه يفسد الصوم إذا كان املنفا عالياً(.)7
وأما الشا عية قد ذكروا أن من ابتلب طرف ٍ
يط ليالً وأصبح صائماً إن ابتلعه أو ن عه أ :ر(.)8
وأما احلنابلة اكروا أن من ابتلب ي:اً كله أو بعضاه ،مان علاه أو عال غاري  ،غااب يف جو اه
قد سد صومه(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )1الد بن علي املشيقح" ،ازامب أل ملام الصيام" ،1 ( .الرياض :مملتبة الرشد1437 ،ذا).99 :3 ،
( )2ابن عابدين " ،اشية ابن عابدين".149 :1 ،
( )3الملاساين" ،بدائب الصنائب".93/2 ،
( )4القرايف" ،الا رية".507/2 ،
( )5النووي" ،اجملموع شرح امل اب".314 :6 ،
( )6احلجاوي" ،اإلقناع".310 :1 ،
( )7الدسوقي " ،اشية الدسوقي".523 :1 ،
( )8الرملي" ،هناية احملتاج" ،167 :2 ،ويقاس عليه املنيبار ملشاقته يف الصورة.
( )9منصور بن يونس الب ويت" ،كشاف القنااع عان مان اإلقنااع" .حتقيا ذاالل مصايلحي( ،باريو  :دار الفملار،
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الترجيح:
والااي ييب اار  -واهلل أعلاام – رجحاان القااول األول ،ولاايس إد ااال املنيباار يعااد ماان األكاال أو
الشاارب ،وت يغااين عن مااا ،وقااد صاادر ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي( )1جب اواز ذل ا وعاادم اعتبااار ماان
املف:را وجاء يه:
أوتً :األمور اآلتية ت تعترب من املف:را  ،وذكر من ا:
(منيبار املعدة إذا يصا به إد ال سوائل (حماليل) أو مواد أ رى)(.)2
الفرع الثالث :حكم إدخال السوائل الطبية لجسم المريض الصائم إلجراء عملية تكميم
المعدة.
ذناك سوائل قد حيتاج إلي ا أثناء عملية تملميم املعدة أو بعد انت ائ ا ،وذا السوائل على الني:
الحالة األولى :إدخال السوائل الطبية غير المغذية إلى جسم المريض الصائم.
وذل ا كالس اوائل الاايت يملااون الغاارض من ااا إيقاااف الن يااف أو حنااو ذل ا  ،أثناااء أو بعااد إج اراء
عملية القص للمعدة ،أو حلاجة ازسم إىل الدواء وحنو  ،ا السوائل ال:بية على قسمني:
القسم األول :وصول السوائل الطبية إلى المعدة مباشرة.
حكمه ا :سااب بيااان ملاام مااا يصاال إىل املعاادة ماان ساوائل أنااه مفسااد للصااوم ،وصاادر بااه قارار
جممب الفقه اإلسالمي الساب (.)3
القسم الثاني :عدم وصول السوائل الطبية إلى المعدة ،وإنما يستفيد منها الجسم (كالحقن
الطبية).
حكمه ا :ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف ملاام الساوائل واحلقاان ال:بيااة غااري املغايااة يف إ ساااد
الصوم  -سواء كانت ذا احلقن يف العضل أو الوريد أو حتت ازلد أو يف املفاصل  -على قولني:
القول األول :ت تعترب السوائل ال:بية غري املغاية مفسدة للصوم.
وصدر بال توى ق:اع اإل تاء بدولة الملويت( ،)4و توى اللجنة الدائماة للبحاوث العلمياة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1402ذا).318 :2 ،
( )1رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )2جملة جممب الفقه اإلسالمي( ،الدروة العاشرة 1418ذا) العدد العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )3رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )4جمموعة الفتااوى الشارعية الصاادرة عان ق:ااع اإل تااء والبحاوث بدولاة الملويات (1405-1397ذاا)،1 ( ،
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واإل تاء(.)1
واحتجوا لذل  :ب ن املف:ر ذو ما وصل إىل ازوف أو الدما من تحة طبيعية أو مباشرة(.)2
القول الثاني :تعترب السوائل ال:بية غري املغاية مفسدة للصوم.
واحتجوا لذل  :با ن احلقناة الايت تع:اى حتات ازلاد أو يف العضاال أو يف الورياد أو يف قنااة النيااع
الشاوكي تصاال إىل ازااوف ،ألهناا تصاال عنااد إع:ائ ااا إىل الادورة الدمويااة ،وذااا توزع اا إىل أجا اء ازساام كاال
حبسب طلبه ،وعلى ذاا يتبني أن احلقن اليت يع:ي ا األطباء للصائمني يف هنار رمضان مفسدة للصوم(.)3
الترجيح:
وييب اار م اان ااالل القا اولني و ج ااج ك اال ريا ا  ،أن احلمل اام يف ذلا ا متعلا ا بوص اافني :مع اام
ازوف ،واعتبار ذا السوائل من املف:را .
الاااين ياارون رمااة ذااا الس اوائل الاايت تع:ااى للصااائم وإ سااادذا للصااوم ،ااال بااالنيبر إىل اعتبااار َّأن مااا
تصل إليه دا ل يف معم ازوف ،واعتبار ذا السوائل اليت تد ل ازسم من املف:را  ،أو ب د الوصفني.
والاااين ياارون جاواز ذااا الساوائل وعاادم إ سااادذا للصااوم ،بااالنيبر إىل عاادم اعتبااار مااا تصاال إليااه ماان
ازوف ،وليست ذا السوائل أكالً وت شرباً وت يف معنامها ،ال تملون من املف:را  ،أو ب د الوصفني.
والاااي ييب اار  -والعلاام عنااد اهلل تعاااىل  -رجحااان القااول األول القائاال بعاادم إ ساااد الصااوم مبااا
يد ل إىل جسم املريض من السوائل ال:بية غري املغاية ،وذل ملا يلي:
 -1اعتبار أن املقصود بازوف ذو املعدة.
 -2أن املفسد للصوم ذو ما كان أكالً أو شرباً أو ما يغين عن ما أو حيل حمل ما.
وذو ما صدر به قرار( )4جممب الفقه اإلسالمي الدويل التابب ملنيبمة التعاون اإلسالمي ،وجاء يه:
األمور اآلتية ت تعترب من املف:را ومن ا:
(احلقن العالجية ازلدية أو العضلية أو الوريدية ،باستثناء السوائل واحلقن املغاية).
وعلى ذل توى الشييني :عبدالع ي بن باز( ،)1وحممد بن عثيمني( – )2رمح ما اهلل تعاىل .-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1417ذا).245-244 :1 ،
( )1الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".252 :10 ،
( )2جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن ق:اع اإل تاء والبحوث بدولة الملويت.245 :1 ،
( )3وممن قال به من املعاصرين :د .طه بيب ،جملاة األزذار ،العادد الثالاي ،503 ،نقاالً عان حباي :أثار التاداوي
على الصالة والصيام ،د .زينب عياد عبداهلل ،586 :1 ،مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".
( )4رق اام )1/10(93 :بشا ا ن املف:ا ارا يف جم ااال الت ااداوي .وذلا ا م اان ااالل املوق ااب اتلمل اارتوين جملم ااب الفق ااه
اإلسالمي الدويلhttp://www.iifa-aifi.org/2009.html :
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الحال ة الثاني ة :إدخ ال الس وائل الطبي ة المغذي ة إل ى جس م الم ريض الص ائم .وذلا ا
كاحملاليل املغاية اليت يقصد من ا تغاية ازسم بعد العملية ازرا ية عرب األوردة الدموية.
حكمها:
ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف ملاام الس اوائل واحلقاان ال:بيااة املغايااة يف إ ساااد الصااوم علااى
ثالثة أقوال:
القول األول :تعترب السوائل ال:بية املغاية مفسدة للصوم.
وصا اادر با ااال تا ااوى اللجنا ااة الدائما ااة للبحا ااوث العلميا ااة واإل ت ا اااء( ،)3وق ا ارار جمم ا ااب الفق ا ااه
اإلسالمي التابب ملنيبمة التعاون اإلسالمي(.)4
واحتجوا لذل  :ب ن يف ملم ال:عام والشراب تعاطي تل احلقن يعترب يلاة علاى اإل :اار
يف رمضان(.)5
القول الثاني :ت تعترب السوائل ال:بية املغاية مفسدة للصوم.
()6
وصدر بال توى ق:اع اإل تاء والبحوث الشرعية بدولة الملويت .
واحتجوا لذل  :ب ن املف:ر ذو ما وصل إىل ازوف أو الدما من تحة طبيعية أو مباشرة(.)7
القول الثالث :التفصيل :اإلبر اليت توصال أدوياة أو ماواد مغاياة أو مقوياة ،وتاد ل ا إىل بادن
الصااائم عاان غااري طري ا األوردة والش ارايني (كات تقااان يف العضاادين أو الفياااين أو رأس األليتااني أو
ما شابه ذل ) ت تفسد الصيام ،ألهنا تصل إىل البدن عن طري املسام.
وأم ااا اإلب اار ال اايت توص اال أدوي ااة أو أغاي ااة أو مقوي ااا إىل ال اادم مباش اارة ع اان طريا ا األوردة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عبااد الع ي ا باان عبااد اهلل باان باااز" ،جممااوع تاااوى العالمااة عبااد الع ي ا باان باااز رمحااه اهلل" .أشاارف علااى مجعااه
وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.257 :15 ،
( )2حممد بن صاحل العثيمني" ،جمموع تاوى ورسائل ابن عثيمني" ( .األ رية ،دار الوطن  -دار الثريا1413 ،
ذا).138 :19 ،
( )3الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".252 :10 ،
( )4جملة جممب الفقه اإلسالمي( ،الدروة العاشرة 1418ذا) العدد العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )5الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".253-252 :10 ،
( )6جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن ق:اع اإل تاء والبحوث بدولة الملويت.245 :1 ،
( )7املرجب الساب .
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الشرايني ،إهنا تفسد الصوم(.)1
واحتج وا ل ذل مبااا يلااي :أهنااا صااار منفااااً عرًااا إلمااداد ازساام مبااا حيتاجااه ،ممااا يااؤدي إىل اكتفاااء
الباادن واسااتغنائه عاان املاواد امل لو ااة ماان أناواع ال:عااام والشاراب ،يضاااف إىل ذلا  :أن الس اوائل الاايت تصاال إىل
األوردة والشرايني توسب جماري الدم ،تمملن الشي:ان من ابن آدم ،وقد أمرنا بتضيي ذا اجملاري(.)2
الترجيح:
والاااي ييب اار – واهلل أعلاام – أن ذااا الس اوائل املغايااة تعتاارب ماان املف :ارا  ،وذااو قااول أكثاار
الفق اء املعاصرين ،وذو ما تدل عليه املقاصد الشرعية يف الصيام.
()3
وقد علل الفق ااء يف الف:ار مباا يصال إىل ازاوف أو غاري بالتغاياة  ،وذاو متحقا يف احملاليال
املغاي ااة ،وذل ا ألن املف :ارا م ااا كان اات م اان األك اال أو الش اارب أو مم ااا حي اال حم اال األك اال والش اارب،
واحملاليل املغاية ت ش أهنا تغين عن األكل والشرب ،وقد يستمر علي ا املريض أياماً .واهلل أعلم.
املطلب اخلامس :املخاطرة الطبية يف عملية تكميم املعدة.
مجياب العمليااا ازرا ياة واإلجاراءا ال:بياة هتاادف إىل فاظ الاانفس واحملا يباة علااى الصااحة،
ود ب املفسدة والضرر قدر اإلمملان ،ولاو بارتملااب أ اف الضاررين .ولااا الواجاب علاى ال:بياب أن
يراعي املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف العمليا ال:بية عموما.
وت ااالف بااني الفق اااء أن املشااقة جتلااب التيسااري( ،)4وأن املشااقة إذا بلغاات ااد اخل:اار علااى
الاانفس واألط اراف ومنا ع ااا توجااب الرت اايص والتيفيااف ،وقااالوا :إن فااظ امل ااج واألط اراف إلقامااة
مصاحل الدين أوىل من تعريض ا للفوا يف عبادة أو عبادا  ،يفو قا أمثاهلا(.)5
ويستثم من قواعد درء اخل:ر از اد يف سبيل اهلل ،يجوز يه املياطرة بالنفس ،ألناه قُا ِّارَر ماب
املشقة(.)6
إت أن املياااطرة يف إجاراء العمليااا ازرا يااة علااى وجااه العمااوم – إذا تاانجح  -ت خياارج مااا
( )1د .حممد جرب األلفي" ،مف:را الصائم يف ضوء املستجدا ال:بية" .جملة جممب الفقه اإلسالمي.653 :10 :
( )2املرجب الساب .
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".245 :25 ،
( )4حمماد باان أمحاد الفتااو ي" ،شارح الملوكااب املناري" .حتقيا حمماد ال يلااي ون ياه محاااد ،2 ( ،مملتباة العبيملااان،
1418ذا).445 :4 ،
( )5املوسوعة الفق ية الملويتية ،صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .الملويت :دار السالسل).206 :19 ،
( )6املوسوعة الفق ية الملويتية.207 :19 ،
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ينش عن ا عما يلي:
إت ااالف نف ااس ،أو عض ااو ،أو منفع ااة ،أو ص ااول مض اااعفا وآتم معين ااة نتيج ااة ع اادم جن اااح
العملية بالشملل امل:لوب.
وقااد جاااء الش اريعة اإلسااالمية حبفااظ الضاارورا اخلمااس ،ومن ااا فااظ الاانفس ،وماان األدلااة
على ذل :
()1

 -1قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﭼ ،وقولاه تعااىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﭼ(.)2
وج ه الدَلل ة :يف ذاااتني اآليتااني دلياال علااى حتاارم إتااالف الاانفس ،بفعاال مااا يساابب القتاال أو
املو  ،سواء كان بإجراء طيب او غري .
ِ
اجهُ ِيف َرأْ ِس ِاه،
اب َر ُجاالً ِمنَّاا َ َجار َ َش َّ
َ -2ع ْن َجاب ٍر  -رضي اهلل عنه  -قَالَ َ :ر ْجنَا ِيف َس َف ٍر َ َ
َص َ
ِ
ِ
صاةً
ُمثَّ ا ْ تَالَ َم َ َس َل أ ْ
صةً ِيف التاَّيَم ِم؟ َا َقالُواَ :ماا َجن ُاد لَا َ ُر ْ َ
َص َحابَهَُ ،ا َقالَ :ذل َجت ُدو َن ِيل ُر ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارب بِا َالِ َ َ ،ا َقااال:
ات تَا ْقااد ُر َعلَااى الْ َماااءَ .ا ْغتَ َساال َ َمااا َ َ .الَ َّمااا قَااد ْمنَا َعلَااى النَّا ِ ِّ
َوأَنْا َ
ايب ﷺ أُ ْ ا َ
قَاتالُااو قَا اتالَ م اللَّااه ،أَتَ س ا َلُوا إِ ْذ َ ياعلَم اوا؟ َِإَّمناَاا ِش ا َفاء الْعِااي السااؤال .إَِّمناَاا يمل ِ
ْفيا ِاه أَ ْن ياَتَ اايَ َّم َم،
ُ ِّ َ
َ ُ َ ُُ ُ
َ
َ
ْ َْ ُ
ِ
ب(.)3
َوياَ ْعص َ
وج ه الدَلل ة :يف احلااديي دلياال علااى حتاارم الوسااائل الاايت تااؤدي إىل قتاال الاانفس ،وعليااه ااإن
عملية تملميم املعدة إذا كانت قد تسبب ضرراً أعيبم من ضرر السمنة إهنا حترم.
 -3جاواز الف:اار للمارأة احلبلااى واملرضااب إذا ا تااا علااى نفسااي ما ،وتف:ارا وت:عمااا إذا ا تااا علااى
ولدي ما .قال ابن عبااس رضاي اهلل عن ماا :كانات ر صاة للشايض الملباري ،واملارأة الملبارية ،ومهاا
ي:يقااان الصاايام أن يف :ارا وي:عمااا مملااان كاال يااوم مساامليناً ،واملرضااب واحلبلااى إذا ا تااا علااى
أوتدمها أ :رتا وأطعمتا(.)4
(] )1سورة النساء.[29 :
(] )2سورة البقرة.[195 :
( )3أ رج ااه أب ااو داود" ،س اانن أيب داود" كت اااب :ال :ااارة ،ب اااب :يف اجمل ااروح يت اايمم رق اام احل ااديي:1 )336( :
وابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" كتاب :ال :ارة وسنن ا ،باب :يف اجملروح تصيبه جنابة يياف ،رقم احلديي:
( ،189 :1 )572و سنه األلباين.
( )4أ رجااه أبااو داود" ،ساانن أيب داود" كتاااب :الصااوم ،باااب :ماان قااال ذااي مثبتااة للشاايض واحلبلاى ،رقاام احلااديي:
(266 :2 )2320؛ ،والرتم اااي" ،از ااامب الص ااحيح" كت اااب :الص ااوم ع اان رس ااول اهلل ،ب اااب :م ااا ج اااء يف
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وج ه ذل  :أن الشاريعة قاد رتبات األ ملاام الشارعية علاى جمارد اخلاوف علاى الانفس أو الولااد،
وذو أمر ميبنون ،وقد يملاون مشاملوكاً ياه ،وماب ذلا التفتات إلياه الشاريعة .وكال ذلا تغليبااً زاناب
فظ النفس الاي ذو ضرورة من الضرورا اخلمس.
وت خيفى أن عملية تملميم املعدة ي ا إزالة جا ء مان املعادة ،وق:اب عضاو مان أعضااء ازسام،
وميملاان قياااس ذااا املس ا لة علااى مااا ذكاار الفق اااء – رمح اام اهلل – يف ملاام إزالااة :اار عض ا ٍو ماان
األعضاء بالق:ب ،و ٍ
ينئا ال خيرج ذل عن األ وال التالية:
الحال ة األول ى :أن يملااون يف إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة :اار علااى الاانفس ،ولاايس يف تاارك
العملية وبقاء العضو املراد إزالته :ر على املريض.
في ذا احلال حيرم إجراء العملية وق:ب العضو املراد إبانته(.)1
أزيد.

الحال ة الثاني ة :أن يملااون يف تاارك عمليااة تملماايم املعاادة :اار علااى الاانفس ،إت أن :اار عل ااا
()2

ويف ذا احلال حيرم إجراء العملية وق:ب العضو املراد إبانتاه  ،والقاعادة الفق ياة( :إذا اجتماب
ضرران أسقط األصغر األكرب)(( ،)3وتُد ب املفسدة العليا بالت ام املفسدة الدنيا)(.)4
الحالة الثالثة :أت يملون يف عملية تملميم املعدة وإزالة ج ء من ا :ر على النفس.
ويف ذا احلال جتوز العملية واإلزالة للعضو املراد(.)5
الحالة الرابعة :أن يتساوى اخل:ران؛ :ر إجراء عملية تملميم املعدة و :ر ترك ا.
وقد ا تلف يف ذا احلالة على قولني:
القول األول :جواز العملية ازرا ية ال:بية عند تساوي اخل:رين(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر صة يف اإل :ار للحبلى واملرضب ،رقم احلاديي .94 :3 )715( :قاال األلبااين :سان صاحيح .وانيبار:
العسقالين" ،التلييص احلبري".455 :2 ،
( )1األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )2األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )3العبدري" ،التاج واإلكليل"218 :4 ،؛ وحممد علي " ،منح ازليل شرح على تصر سيد ليل"( .بريو :
دار الفملر1409 ،ذا).327 :6 ،
( )4القرايف" ،الفروق".365 :1 ،
( )5األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
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القول الثاني :عدم جواز العملية ازرا ية ال:بية عند تساوي اخل:رين(.)2
الترجيح:
والاي ييب ر  -والعلم عند اهلل تعاىل  -أن القواعد الفق ية تعضد القول الثاين القائل بعدم ازواز ،من ذل :
 قاعدة( :الضرر ت ي ال مبثله)( ،)3وقاعدة( :الضرر ت ي ال مبثله وت مبا ذو وقه بل مبا ذو دونه)(.)4 إذا تساو املصلحة واملفسدة إن (د ب املفسدة مقدم على جلب املصلحة)( )5على أن مناألصوليني من نفى تساوى املصاحل واملفاسد من مجيب الوجو (.)6
ود اب املفساادة بارتك إجاراء العمليااة يف مثال ذااا احلااال ،وماا قااد تسااببه مان اااطر ومضاااعفا
أوىل من عل ا.
 من املعقول :إمنا شرعت ازرا ة إلزالة الضرر أو ختفيفه مبا ذو أقل منه ،إذا تساوى الضررانيف درجت ما وقدرمها ،إجراء ازرا ة ٍ
ينئا ت ائدة منه ،إضا ة إىل أن ازرا ة حبد ذاهتا قد جتر
إىل مضاعفا أ رى ،واهلل أعلم.
الحالة الخامسة :أن ي يد :ر ترك عملية تملميم املعدة على :ر عل ا.
ويف ذا احلال جتوز العملية واإلزالة بقص ج ء من املعدة(.)7
ويف ااال ازا اواز – ومه ااا احلالت ااان :الثالث ااة واخلامس ااة – يتف اارع ع اان ذ اااا :ذ اال ميمل اان أن يص ااار إىل
الوجوب؟
يج اب ع ن ذل  :أن املقصااود بااازواز املشااروعية ماان يااي األصاال ،وذااي اارع عاان مس ا لة
ملم التداوي ،وقد ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم التداوي على أقوال:
القول األول :جواز التداوي م:لقاً .وذو ماذب احلنفية( )8واملالملية(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1السلمي" ،قواعد األ ملام"4 :1 ،؛ واألنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )2البجريماي " ،اشااية البجريماي"309 :4 ،؛ وازماال " ،اشااية ازمال"465 :10 ،؛ ،نيبااام الاادين البلياي ومجاعااة ماان
علماء اهلند" ،الفتاوى اهلندية يف ماذب اإلمام األعيبم أيب نيفة النعمان"" .دار الفملر1411 ،ذا) .360 :5
( )3سب خترأ ا.
( )4ال رقا" ،شرح القواعد الفق ية لل رقا".195 ،
( )5السيوطي" ،األشبا والنيبائر"87 :1 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير".4185 :8 ،
( )6سب اإلشارة إىل ذل .
( )7األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )8ابن عابدين " ،اشية رد احملتار" .156 :7
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القول الثاني :استحباب التداوي .وذو ماذب الشا عية(.)2
القول الثالث :جواز التداوي ،وتركه أ ضل .وذو ماذب احلنابلة(.)3
ااإذا تعااني طبي ااً إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة ودعاات إليااه الضاارورة أو احلاجااة الشاارعية ألجاال
التداوي ،إن القول بالوجوب آكد وأت ر ،وقد قال ابن تيمية  -رمحه اهلل  -يف ذل :
والتحقي ق أن ماان التااداوي مااا ذاو حماارم ،ومنااه مااا ذاو مملاارو  ،ومنااه مااا ذاو مباااح ،ومنااه مااا ذااو
مستحب ،ومنه ما ذو واجب .ما الواجب و ما يعلم صول بقااء الانفس باه ت بغاري كماا أاب
أكاال امليتااة عنااد الضاارورة ،إنااه واجااب عنااد األئمااة األربعااة ومج ااور العلماااء ،وقااد قااال مسااروق :ماان
اض:ر إىل أكل امليتة لم ي كل ا ما د ل النار(.)4
ا ااا األقا ا اوال ليس ا اات متض ا ااادة ،وإمن ا ااا ا ا ااتالف احلمل ا اام راج ا ااب إىل ا ا ااتالف
وعل ا ااى ذلا ا ا
األ وال(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يوساف باان عبااد اهلل القاارطيب" ،اتساتاكار ازااامب ملااااذب ق اااء األمصااار" .حتقيا سااا حممااد ع:ااا ،وحممااد
علي معوض( ،بريو  :دار الملتب العلمية2000 ،م)414 :8 ،؛ والعبدري" ،التاج واإلكليل".6 :2 ،
( )2الرملي" ،هناية احملتاج".19 :3 ،
( )3الب ويت" ،دقائ أويل الن ى".340 :1 ،
( )4ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".12 :18 ،
( )5د .سن أمحد الفملي" ،أ ملام األدوية يف الشريعة اإلسالمية" ،2 ( .الرياض :دار املن اج1430 ،ذا).28 ،
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اخلامتة
توصلت من خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ما يلي:
تعرف السمنة ب هنا زيادة الوزن المللي للجسم على  %120من الوزن املثايل للفرد.
أوَلًَّ :
ثاني اً :تصاانف الساامنة ب هنااا مسنااة زائاادة ومفرطااة ومرضااية إذا زاد عاان  %40و ا معادلااة ()BMI
وتعين مؤشر كتلة ازسم ،وذل بقياس معدل الوزن على مسا ة ازسم.
ثالث اً :تنقساام الساامنة إىل :مسنااة فيفااة ،ومسنااة وساا:ى ،ومسنااة مفرطااة (مرضااية) ،ومسنااة ااوق املفرطااة
( بيثة).
رابعاً :تنقسم أنواع جرا ة السمنة إىل ثالثة أنواع :عملياة تصاغري جام املعادة ،وعملياة حتويال مساار
املعدة ،وعملية ربط املعدة.
خامساً :تعترب عملية تملميم املعادة مان أ ادث العملياا ازرا ياة ،وي:لا علي اا عادة اصا:ال ا
أو مسميا  :قص املعدة ،تصغري املعدة ،تدبيس املعدة ،التدبيس ال:ويل.
سادس اً :ي:ل ا تملماايم املعاادة علااى عمليااا عااالج الساامنة وإنقاااص الااوزن ،بينمااا ي:ل ا استئصااال
املعدة أو ج ء من ا على العمليا املتعلقة باألمراض واألورام وحنوذا.
س ابعاً :هلااا العمليااة أثاار ملح ااوا يف إنقاااص ال ااوزن ،وممااا ت خيفااى أن هلااا آثاااراً أ اارى قباال العمليااة
كالتيدير وحنو  ،وأثناء العملية ،واملتابعة ال:بية بعد العملية.
ثامن اً :األ اوال الاايت جتاارى عمليااة تملماايم املعاادة ماان أجل ااا تنقساام إىل قساامني :احلالااة العالجيااة ،واحلالااة
التجميلي ااة .م ااا احلال ااة العالجي ااة تقس اام إىل ث ااالث ااات  :إم ااا للض اارورة الش اارعية ،أو احلاج ااة
الش اارعية ،أو إلزال ااة الض اارر النفس ااي ،م ااا احلالت ااان األولي ااان ااال شا ا يف مش ااروعية العملي ااة هل اااا
الغ اارض ،وتعت اارب العملي ااة يف ذ اااتني املا ارتبتني متفقا اةً م ااب أص ااول الش اارع وقواع ااد  ،ور ااب احل اارج ود ااب
الضرر.
تاس عاً :ا تل ااف الفق اااء يف اعتب ااار الض اارر النفس ااي ض اارراً ش اارعياً معت ارباً ،وال اااي ي اارتجح م اان ااالل
البحي  -واهلل أعلم  -تن يل الضرر النفسي من لة الضرر احلسي.
عاشراً :ترجح من االل البحاي واهلل أعلام حتارم عملياة تملمايم املعادة إذا كاان الباعاي علي اا الرغباة
اجملردة يف ازمال والملمال ،وليست حلاجة د ب ضر أو جلب نفب.
الح ادي عش ر :تعتاارب عمليااة شاافط الاادذون أيساار ماان عمليااة تملماايم املعاادة يف ذاهتااا ومضاااعفاهتا،
وعليه يصح القياس علي ا قياس األولوية.
الث اني عش ر :أااب الرجااوع يف كاال ا ٍن إىل أذلااه ،واتعتماااد علااى قااول أذاال اخلااربة يف بناااء األ ملااام
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الشرعية.
الثال ث عش ر :ينبغااي علااى ال:بيااب وامل اريض مراعاااة الض اوابط الشاارعية إلج اراء عمليااة تملماايم املعاادة
واعتبارذا.
الرابع عشر :األدوية ال:بية املتعلقة بعملية تملميم املعدة ت جتوز شارعاً وت طبااً إن كاان ضاررذا أكارب
أو مسا ٍو للضرر املراد إزالته.
الخامس عشر :يعد از ء املبان من املعدة طاذراً يف ماذب مج اور الفق ااء ،ملال جا ء منفصال مان
ي و كميتته ،واآلدمي جبملته طاذر ياً وميتاً.
السادس عشر :الراجح أن از ء املبان من املعدة ت يغسل وت يصلى عليه.
السابع عشر :الراجح وجوب د ن ما أبني من ي ميت.
الثامن عشر :جواز د ب الكاة للفقري املريض احملتاج إلجراء عملية تملميم املعدة.
التاس ع عش ر :إذا ا تاايج إىل إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة أثناااء الصااوم ااإن التياادير ال:اايب للصااائم
ات النيااة ماان اللياال ،ت يفسااد الصااوم ،وذااو ماااذب ازم ااور ماان
بعااض الن ااار ،إذا كااان قااد بيَّا َ
احلنفية والشا عية واحلنابلة.
العش رون :التياادير ال:اايب للصااائم مجيااب الن ااار إلج اراء عمليااة تملماايم املعاادة ،يفسااد الصااوم ويل ا م
القضاء ،وذو ماذب ازم ور من املالملية والشا عية واحلنابلة.
الح ادي والعش رون :إد ااال املنيبااار ال:اايب إلجاراء عمليااة تملماايم املعاادة ماان ااالل جاادار املعاادة ت
يعد من املف:را كما صدر بال قرار جممب الفقه اإلسالمي.
وأما إد ال املنيبار ال:يب إلجراء عملية تملميم املعدة ،له التاان :إماا أن يصاا ب ذلا رش
احلل بامليدر ،أو مادة ل جة يف املنيبار ،إنه يف ذا احلالة يعترب من املف:را .
وإماا أن يملااون ذلا ماان غااري رش احللا باملياادر ،أو وجااود مااادة ل جااة يف املنيبااار ،ااالراجح يف
ذل عدم اعتبار من املف:را  ،وقد صدر به قرار جممب الفقه اإلسالمي.
الثاني والعشرون :إد ال السوائل ال:بية غري املغاية إىل جسم املريض الصائم تنقسام إىل قسامني :إماا
أن تصاال إىل املعاادة مباشاارة تعااد مفساادة للصااوم ،وإمااا أن ت تصاال إىل املعاادة وإمنااا يسااتفيد من ااا
ازساام كاااحلقن ال:بيااة وغريذااا ،وقااد ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف مااا ت يصاال إىل املعاادة علااى
ق اولني ،وال اراجح  -واهلل أعل اام  -ع اادم اعتبارذ ااا م اان املف :ارا  ،وب ااال ص اادر ق ارار جمم ااب الفق ااه
اإلسالمي الدويل ،وبه أ ا الشييان :عبدالع ي بن باز وحممد بن عثيمني رمح ما اهلل تعاىل.
وأما السوائل ال:بية املغاية الراجح أهنا من املف:را  ،وذو قول أكثر الفق اء املعاصرين.
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الثالث والعشرون :إذا دعت الضرورة أو احلاجاة الشارعية ال:بياة إىل إجاراء عملياة تملمايم املعادة اإن
املياطرة ال:بية يف إجرائ ا ت خترج عن مخسة أ وال بناء على غلبة اليبن:
احلال ااة األوىل :أن يمل ااون يف إجا اراء العملي ااة  :اار عل ااى ال اانفس ،ول اايس يف ترك ااا  :اار عل ااى
املريض ،تحرم.
احلالة الثانية :أن يملون يف إجراء العملية :ر أعيبم من :ر ترك ا ،تحرم.
احلالة الثالثة :أت يملون يف إجراء العملية :ر على املريض ،تجوز.
احلالااة الرابعااة :أن يتساااوى اخل :اران – :اار إج اراء العمليااة وترك ااا  -قااد ا تلااف الفق اااء -
رمح اام اهلل  -يف ذااا املس ا لة علااى ق اولني ،والاااي ياارتجح ماان ااالل البحااي  -واهلل أعلاام -
القول بعدم ازواز ألن الضرر ت ي ال مبثله.
احلالة اخلامسة :أن ي يد :ر ترك العملية على :ر إجرائ ا ،تجب العملية ٍ
ينئا.
ذاا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًكثرياً إىل يوم الدين.
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املصادر واملراجع
اب ا اان األث ا ااري ،املب ا ااارك ب ا اان حمم ا ااد" .الن اي ا ااة يف غري ا ااب احل ا ااديي واألث ا اار" ،1 ( .دار اب ا اان از ا ااوزي،
1421ذا).
ابن باز ،عباد الع يا بان عباد اهلل" .جمماوع تااوى العالماة عباد الع يا بان بااز رمحاه اهلل" .أشارف علاى
مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
اباان تيمي ااة ،أمح ااد ب اان عب ااد احلل اايم" .جمم ااوع الفت اااوى" .حتقي ا أن ااور الب اااز ،ع ااامر از ا ار ،3 ( .دار
الو اء 1426 ،ذا).
ابن م ،علي بن أمحد" .احمللى" .حتقي أمحد حممد شاكر( .القاذرة :دار الرتاث).
اباان عاباادين ،حممااد أمااني باان عماار " .اشااية رد امليتااار علااى الاادر امليتااار شاارح تنااوير األبصااار".
(بريو  :دار الفملر1421 ،ذا).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد" .املغين" ،1 ( .بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحاد" .روضاة النااتر وجناة املنااتر يف أصاول الفقاه علاى مااذب اإلماام أمحاد
ب اان نب اال" .وض ااب غوامض ااه وش اارح شا اواذد د .ش ااعبان حمم ااد إمساعي اال ،1 ( .ممل ااة :اململتب ااة
اململية1419 ،ذا).
ابن جنيم ،زين الدين" .البحر الرائ شرح كن الدقائ "( .بريو  :دار املعر ة).
األصبحي ،مال بن أنس" .املدونة الملربى" .حتقي زكريا عمريا ( .بريو  :دار الملتب العلمية).
األصبحي ،مال بن أنس" .موط مال برواياة حياىي الليثاي" .حتقيا حمماد اؤاد عباد البااقي( .مصار:
دار إ ياء الرتاث العريب).
األلباين ،حممد ناصر الدين" .صحيح سنن أيب داود" ،1 ( .الرياض :مملتبة املعارف1419 ،ذا).
اآلماادي ،علااي باان حممااد" .اإل ملااام يف أصااول األ ملااام" .حتقيا د .ساايد ازميلااي ،1 ( .بااريو :
دار الملتاب العريب1404 ،ذا).
األنص اااري ،زكري ااا" .أس اام امل:ال ااب يف ش اارح روض ال:ال ااب" .حتقيا ا د .حمم ااد حمم ااد ت ااامر،1 ( .
بريو  :دار الملتب العلمية1422 ،ذا).
البار ،د .حمماد علاي" .املساؤولية ال:بياة وأ القياا ال:بياب (ضامان ال:بياب وإذن املاريض)" ( ،1
جدة :دار املنارة1416 ،ذا).
البجريما ااي ،سا االيمان با اان عما اار " .اشا ااية البجريما ااي علا ااى شا اارح ما اان ج ال:ا ااالب"( .تركيا ااا :اململتبا ااة
اإلسالمية).
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البياري ،عبد الع ي بن أمحد" .كشاف األسارار عان أصاول يار اإلساالم البا دوي" .حتقيا عباد اهلل
حممود عمر ،1 ( .بريو  :دار الملتب العلمية1418 ،ذا).
البياااري ،حممااد باان إمساعياال" .صااحيح البياااري" .حتقي ا د .مصاا:فى ديااب البغااا ،3 ( .بااريو :
دار ابن كثري 1407ذا).
الب ار ،أمحد بن عمرو" .مسند الب ار" .رسة علي بن نايف الشحود.
البعلااي ،عااالء الاادين باان حممااد" .القواعااد والفوائااد األصااولية ومااا يتعل ا قااا ماان األ ملااام الفرعيااة".
حتقي عبد الملرم الفضلي ،1 ( .بريو  :اململتبة العصرية1418 ،ذا).
البعلااي ،حممااد باان أيب الفااتح" .امل:لااب علااى أب اواب املقنااب" .حتقي ا حممااود األرناااؤو َوياسااني حممااود
اخل:يب ،1 ( .جدة :مملتبة السوادي1423 ،ذا).
البملري ،حممد بن أيب بملار" .اتعتنااء يف الفارق واتساتثناء" .حتقيا عاادل أمحاد عباد املوجاود ،وعلاي
معوض ،1 ( .بريو  :دار الملتب العلمية1411 ،ذا).
حممد َّ
البليي ومجاعة من علمااء اهلناد ،نيباام الادين" .الفتااوى اهلندياة يف مااذب اإلماام األعيبام أيب نيفاة
النعمان"" .دار الفملر1411 ،ذا).
اب اان جن اايم ،إب ا اراذيم" .األش اابا والنيب ااائر عل ااى م اااذب أيب نيف ااة النعم ااان"( .ب ااريو  :دار الملت ااب
العلمية1400 ،ذا).
الب ااويت ،منص ااور باان ي ااونس" .دقااائ أويل الن ااى لشاارح منت ااى اإلرادا "( .بااريو  :ع ااا الملت ااب،
1996م).
الب ويت ،منصور بن يونس" .كشاف القناع عن من اإلقناع" .حتقي ذاالل مصايلحي( .باريو  :دار
الفملر1402 ،ذا).
الرتماااي ،حممااد باان عيسااى" .ازااامب الصااحيح ساانن الرتماااي" .حتقي ا أمحااد حممااد شاااكر وآ اارون.
(بريو  :دار إ ياء الرتاث العريب) األ اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا.
تو ي  ،د .أمحد" .الرجيم المليميائي والرجيم الصحي" ،1 ( .أبو تيب :مملتبة ازامعة2004 ،م).
ازمل ،سليمان " .اشية ازمل على املن ج لشيض اإلسالم"( .بريو  :دار الفملر).
ازااويين ،عبااد امللا باان عبااد اهلل" .الربذااان يف أصااول الفقااه" .حتقيا د .عبااد العيباايم حممااود الااديب.
(  ،4مصر :دار الو اء1418 ،ذا).
احلاكم ،حممد بن عباد اهلل" .املساتدرك علاى الصاحيحني" .حتقيا مصا:فى عباد القاادر ع:اا،1 ( .
بريو  :دار الملتب العلمية 1411ذا).
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احلجاااوي ،موسااى باان أمحااد" .اإلقناااع يف قااه اإلمااام أمحااد باان نباال" .حتقي ا عبااد الل:يااف حممااد
موسى السبملي( .بريو  :دار املعر ة).
احلسيين ،أمحد بن حممد" .غم عياون البصاائر شارح كتااب األشابا والنيباائر" .حتقيا أمحاد بان حمماد
احلنفي احلموي( .بريو  :دار الملتب العلمية1405 ،ذا).
احل:اااب ،حممااد باان حممااد" .مواذااب ازلياال لشاارح تصاار اخللياال" .حتقيا زكريااا عماريا ( .دار عااا
الملتب1423 ،ذا).
محدي ،د .أسامة" .الرجيم المليميائي السريب"1417 ،2 ( .ذا).
ي اادر ،عل ااي" .درر احلمل ااام ش اارح جمل ااة األ مل ااام" .حتقيا ا  :احمل ااامي م ااي احلس اايين( .ب ااريو  :دار
الملتب العلمية).
اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل" .اخلرشي على تصر سيدي ليل"( .بريو  :دار الفملر).
ورش اايد ،د .موس ااى عبدالرض ااا" .عملي ااة حتوي اال املس ااار اجمل ااازة املعدي ااة" .جمل ااة تعري ااب ال :ااب ،45
(2015م).25 – 20 :
اخلويل ،د .أمحد" .السمنة" ،1 ( .الملويت :مرك تعريب العلوم الصحية2008 ،م).
الدسااوقي ،حممااد عر ااه " .اشااية الدسااوقي علااى الشاارح الملبااري" .حتقي ا حممااد علااي ( .بااريو  :دار
الفملر).
الاادوي  ،أمحااد عبااد الاارزاق " .تاااوى اللجنااة الدائمااة للبحااوث العلميااة واإل تاااء" ،5 ( .الرياااض :دار
املؤيد1424 ،ذا).
الاااذيب ،حممااد باان أمحااد" .تاااريض اإلسااالم وو يااا املشاااذري واألعااالم" .حتقيا  :د .عماار عبااد السااالم
تدمري ،1 ( .بريو  :دار الملتاب العريب1407 ،ذا).
الا ارازي ،حمم ااد ب اان عم اار" .احملص ااول يف عل اام أص ااول الفق ااه" .حتقيا ا د .ط ااه ج ااابر ي اااض العلا اواين.
(مؤسسة الرسالة).
الرملي ،حممد بن أمحد" .هناية احملتاج إىل شرح املن اج"( .بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).
ال رع ااي ،حمم ااد ب اان أيب بمل اار" .إع ااالم امل ااوقعني ع اان رب الع اااملني" .حتقيا ا ط ااه عب ااد ال اارءوف س ااعد.
(بريو  :دار ازيل1973 ،م).
ال رعي ،حممد بن أيب بملر" .مفتاح دار السعادة ومنشور وتياة العلام واإلرادة"( .باريو  :دار الملتاب
العلمية).
ال رقا ،أمحد حممد" .شرح القواعد الفق ية" ،2 ( .دمش  :دار القلم 1409ذا).
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ال شااري ،حممااود باان عماار" .الفااائ يف غريااب احل اديي" .حتقي ا علااي حممااد البجاااوي َوحممااد أبااو
الفضل إبراذيم ،2 ( .لبنان :دار املعر ة).
ال يلعااي ،عبااد اهلل باان يوسااف" .نصااب الرايااة أل اديااي اهلدايااة مااب اشاايته :بغيااة األملعااي يف خت اريج
ال يلعي" .حتقي حممد عوامة ،1 ( .بريو  :مؤسسة الريان1418 ،ذا).
الس اااذي ،د .ش ااوقي عب ااد " .الفمل اار اإلس ااالمي والقض ااايا ال:بي ااة املعاص اارة" ،1 ( .الق اااذرة :مملتب ااة
الن ضة املصرية1411 ،ذا).
الس اابملي ،عب ااد الوذ اااب ب اان عل ااي" .ر ااب احلاج ااب ع اان تص اار اب اان احلاج ااب" .حتقيا ا عل ااي حمم ااد
معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،1 ( .بريو  :دار عا الملتب 1419ذا).
السجستاين ،سليمان بن األشعي" .سنن أيب داود"( .بريو  :دار الملتاب العريب).
السر سي ،حممد بن أمحد" .املبساو " .حتقيا حمماد الشاا عي ،1 ( .باريو  :دار الملتاب العلمياة،
1421ذا).
السااملري ،د .عبااد السااالم" .نقاال وزراعااة األعضاااء اآلدميااة ماان منيبااور إسااالمي"( .الاادار املص ارية،
1409ذا).
السلمي ،عبد الع ي بن عبد الساالم" .قواعاد األ ملاام يف مصااحل األناام" .حتقيا حمماود بان التالمياد
الشنقي:ي( .بريو  :دار املعارف).
الساامان ،د .راتااب عبااد الوذاااب" .رجاايم القاارن احلااادي والعش ارين (رجاايم النيبااام املفتااوح والملميااا
املفتو ة)" ،1 ( .بريو  :دار الفملر املعاصر1421 ،ذا).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بملر" .األشبا والنيبائر"( .بريو  :دار الملتب العلمية1403 ،ذا).
الشاااطيب ،إب اراذيم باان موسااى" .املوا قااا " .حتقي ا مش ا ور باان ساان آل ساالمان ،1 ( .دار اباان
عفان1417 ،ذا).
الشااا عي ،علااي باان احلساان" .تاااريض مدينااة دمش ا وذكاار ضاال ا وتساامية ماان ل ااا ماان األماثاال".
حتقي عمر بن غرامة العمري( .بريو  :دار الفملر1995 ،م).
شاابري ،د .حممااد عثمااان" .أ ملااام جرا ااة التجمياال" .ضاامن كتاااب( :دراسااا ق يااة يف قضااايا طبيااة
معاصرة) (  ،1األردن :دار النفائس1421 ،ذا).
الشربيين ،حممد اخل:يب" .مغين احملتاج إىل معر ة معاين ألفاا املن اج"( .بريو  :دار الفملر).
الشرواين ،عبد احلميد " .واشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املن اج"( .بريو  :دار الفملر).
الشاارواين ،عبااد احلميااد .والعبااادي ،أمحااد باان قاساام " .واشااي الشاارواين والعبااادي علااى حتفااة احملتاااج
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بشرح املن اج".
الش اانقي:ي ،د .حمم ااد ب اان حمم ااد امليت ااار" .أ مل ااام ازرا ااة ال:بي ااة واآلث ااار املرتتبا اة علي ااا"،3 ( .
الشارقة :مملتبة الصحابة1424 ،ذا).
الشانقي:ي ،حممااد األمااني باان حمماد امليتااار" .أضاواء البيااان يف إيضااح القاارآن بااالقرآن"( .بااريو  :دار
الفملر 1415ذا).
الشيباين ،أمحد بن نبل" .مسند اإلمام أمحد بن نبل"( .القاذرة :مؤسسة قرطبة).
الش اريازي ،إب اراذيم باان علااي" .امل اااب يف قااه اإلمااام الشااا عي" .ض ااب:ه وصااححه زكريااا عم اريا .
(  ،1بريو  :دار الملتب العلمية1416 ،ذا).
عباد اهلل ،د .زيناب عيااد" .أثار التاداوي علاى الصاالة والصايام" .ضامن أعماال ماؤمتر الفقاه اإلساالمي
الثاين (قضايا طبية معاصرة).
العبدري ،حممد بن يوسف" .التاج واإلكليل مليتصر ليل"( .بريو  :دار الفملر1398 ،ذا).
العثيمااني ،حممااد باان صاااحل" .جممااوع تاااوى ورسااائل اباان عثيمااني" ( .األ اارية ،دار الااوطن  -دار
الثريا 1413 ،ذا).
العسقالين ،أمحد بن علي" .التليايص احلباري يف ختاريج أ ادياي الرا عاي الملباري" ،1 ( .دار الملتاب
العلمية1419 ،ذا).
العسقالين ،أمحد بن علي " .تح الباري شرح صحيح البياري"( .بريو  :دار املعر ة1379 ،ذا).
علي  ،حممد" .منح ازليل شرح على تصر سيد ليل"( .بريو  :دار الفملر1409 ،ذا).
عوي  ،أمحد عبد الفتاح" .أش ر طرق احلمية الغاائية (الرجيم)" ،1 ( .القااذرة :دار عاا الملتاب،
1428ذا).
العيس ا ااوي ،عب ا ااد ال ا اارمحن حمم ا ااد" .أم ا ا اراض الس ا اامنة والوقاي ا ااة من ا ااا" ،1 ( .دار الفمل ا اار از ا ااامعي،
2011م).
غنيمي ،د .و اء غنيمي" .الضوابط الشرعية للممارسا ال:بية املتعلقاة بااملرأة" ،1 ( .الريااض :دار
الصميعي1430 ،ذا).
الفتااو ي ،حممااد باان أمحااد" .شاارح الملوك اب املنااري" .حتقي ا حمم اد ال يلااي ون يااه محاااد ،2 ( .مملتبااة
العبيملان1418 ،ذا).
الفمل ااي ،د .س اان أمح ااد" .أ مل ااام األدوي ااة يف الشا اريعة اإلس ااالمية" ،2 ( .الري اااض :دار املن اااج،
1430ذا).
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الفوزان ،د .صاحل حممد" .ازرا ة التجميلية" ،1 ( .الرياض :دار التدمرية1428 ،ذا).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الا رية" .حتقي حممد جي( .بريو  :دار الغرب1994 ،م).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الفروق أو أنوار الاربوق يف أناواء الفاروق" .حتقيا ليال املنصاور( .باريو :
دار الملتب العلمية1418 ،ذا).
القرشااي ،إمساعياال باان عماار" .تفسااري القاارآن العيباايم" .حتقي ا سااامي باان حمم اد سااالمة ،2 ( .دار
طيبة1420 ،ذا).
القرطيب ،يوسف بن عبد اهلل" .اتستاكار ازامب ملااذب ق اء األمصاار" .حتقيا ساا حمماد ع:اا،
وحممد علي معوض( .بريو  :دار الملتب العلمية2000 ،م).
الق ا ويين ،حممااد باان ي يااد" .ساانن اباان ماجااه" .حتقي ا حممااد اؤاد عبااد الباااقي( .بااريو  :دار الفملاار)
واأل اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا.
القشريي ،مسلم بن احلجاج" .ازامب الصحيح املسمى (صحيح مسلم)"( .بريو  :دار ازيل).
الملاساين ،عالء الدين" .بدائب الصنائب يف ترتيب الشرائب"( .بريو  :دار الملتاب العريب1982 ،م).
الملليب ،حممد بن أمحد" .القوانني الفق ية".
املاوردي ،علي بن حممد" .احلاوي يف الفقه الشا عي" ،1 ( .دار الملتب العلمية1414 ،ذا).
املبجااور ،أمحااد باان علااي" .شاارح املاان ج املنتيااب إىل قواعااد املاااذب" .حتقي ا حممااد الشاايض األمااني.
(دار عبد اهلل الشنقي:ي).
جملة جممب الفقه اتسالمي ،الصادرة عن منيبمة املؤمتر اتسالمي جبدة.
جمموعة الفتاوى الشارعية الصاادرة عان ق:ااع اإل تااء والبحاوث الشارعية (1405-1397ذاا)،1 ( .
1417ذا).
ماراد ،د .أمحااد علااي" .عمليااة تملماايم املعاادة ماهلااا ومااا علي ااا" .جملااة تعريااب ال:ااب 2015( ،43م):
.27 – 18
املاارداوي ،علااي باان سااليمان" .اإلنصاااف يف معر ااة ال اراجح ماان اخلااالف" ،1 ( .بااريو  :دار إ ياااء
الرتاث العريب1419 ،ذا).
املرداوي ،علي بن ساليمان" .التحباري شارح التحريار يف أصاول الفقاه" .حتقيا د .عباد الارمحن ازاربين،
د .عوض القرين ،د .أمحد السراح( .الرياض :مملتبة الرشد1421 ،ذا).
املرغياين ،علي بن أيب بملر" .اهلداية شرح بداية املبتدي"( .اململتبة اإلسالمية).
املشيقح ،الد بن علي" .ازامب أل ملام الصيام" ،1 ( .الرياض :مملتبة الرشد1437 ،ذا).
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مصري ،د .أمحد حممد" .جرا ة ت:وي املعدة (رباط املعادة)" .جملاة تعرياب ال:اب 2015( ،44م):
.25 – 18
املقدسااي ،حممااد باان مفلااح" .كتاااب الفااروع ومعااه تصااحيح الفااروع" .حتقيا عبااد اهلل باان عبااد احملساان
الرتكي ،1 ( .مؤسسة الرسالة 1424 ،ذا).
منصور ،د .حممد الاد" .األ ملاام ال:بياة املتعلقاة بالنسااء يف الفقاه اإلساالمي" ،1 ( .األردن :دار
النفائس1419 ،ذا).
املوسوعة الفق ية الملويتية .صادرة عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .الملويت :دار السالسل).
الندوي ،علاي أمحاد" .القواعاد الفق ياة مف وم اا ،نشا هتا ،ت:ورذاا ،دراساة مؤلفاهتاا ،أدلت اا ،م مت اا،
ت:بيقاهتا" ،4 ( .دمش  :دار القلم1418 ،ذا).
النمااري ،أمحااد باان محاادان" .الرعايااة الصااغرى يف الفقااه علااى ماااذب اإلمااام أمحااد باان نباال" .حتقي ا
د.ناصر بن سعود بن عبداهلل السالمة ،1 ( .الرياض :دار اشبيليا 1423ذا).
النااوري ،سااارة ذشااام" .عااالج الساامنة أ ملامااه وض اواب:ه (دراسااة ق يااة)" .جملااة الااوعي اإلسااالمي
 ،1 ( ،106الملويت1436 ،ذا).
النووي ،حيىي بن زكريا" .روضة ال:البني وعمدة املفتني"( .بريو  :اململتب اإلسالمي1405 ،ذا).
النووي ،حيىي بن شرف" .اجملموع شرح امل اب".
الن ااووي ،حي ااىي ب اان ش اارف" .املن اااج ش اارح ص ااحيح مس االم ب اان احلج اااج" ،2 ( .ب ااريو  :دار إ ي اااء
الرتاث العريب1392 ،ذا).
الونشريسي ،أمحاد بان حياىي" .إيضااح املساال إىل قواعاد اإلماام أيب عباد اهلل مالا " .حتقيا الصاادق
بن عبد الرمحن الغرياين ،1 ( .بريو  :دار ابن م1427 ،ذا).
' Norman S. Williams، Christopher J. K. Bulstrode، and P. Ronan O'connell.
''Bailey And Love's SHORT PRACTIC OF SURGERY''. 26 th Edition.

المراجع الطبية اَللكترونية:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.
http://www.webmd.com/diet/obesity/restrictive-operations-stomach-stapling-orgastric-banding.
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.
http://alsomna.com/portfolio-item.
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القضاة عند احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حتى
منتصف القرن الرابع عشر اهلجري  1350ه.
"مجعاً ودراسة"
The Judiciary of the Hanbalis From the era of Imam
Ahmad bin Hanbal may Allah's mercy be upon him
until the middle of the fourteenth century 1350AH
""Collecting and studying

إعداد:
د .أمحد بن صاحل الصواب الرفاعي
األستاذ املشارك بقسم القضاء والسياسة الشرعية بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

املستخلص
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على املصطفى  ركز هذا البحث واملعنون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ" القضاء
عند احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حىت منتصف القرن الرابع عشر اهلجري
 1350ه" ،مجعاً ودراسة" على إبراز دور احلنابلة يف تويل القضاء؛ لعدم وجود دراسات تعاجل هذا
املوضوع من خالل بيان رأي اإلمام أمحد يف تويل منصب القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وموقفه من القضاة.
وزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومكان تويل قضاة احلنابلة وسبب قلتهم .وألقاب احلنابلة وأولياهتم القضائية ،والعوائل
القضائية ،وخصائص قضاة احلنابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وقضائهم ،وتعداد قضاة احلنابلة يف تلك الفرتة الزمنية من
خالل املنهج االستقرائي التحليلي.
والباحث يوصي يف حبثه بضرورة دراسة قضاة بقية املذاهب األخرى للوقوف على مسامهات
علماء األمة من كل مذهب يف خدمة السلطة القضائية.
الكلمات المفتاحية :قضاء ،قضاة ،احلنابلة.
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Abstract
Praise be to Allah and it's enough, may Allah's peace and blessings be upon
Mustapha this research entitled " The Judiciary of the Hanbalis from the era of
Imam Ahmad bin Hanbal may Allah's mercy be upon him until the middle of the
fourteenth century 1350AH. " focuses on highlighting the role of Hanbalis in the
administration of the judiciary; as there are no studies treating this issue through
the explanation of the opinion of Imam Ahmad in holding the position judiciary
and his position on the judges, the time and place of the Hanbali judges and the
causes of their murder, their titles and judging priorities, the judging problems, the
characteristics of the Hanbali and their judging and counting the number of the
Hanbali judges in that period through an inductive and analytical method.
The researcher recommends in his research the need to study the judges of
the rest of the other doctrines to find out the contributions of the scholars of the
Muslim nation from every doctrine in the serving of the judiciary.
Key words
Judges, Judgment, Hanbalis
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املقدمة
احلمد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إىل
اهلدى ،ويصربون منهم على األذى ،حييون بكتاب اهلل تعاىل املوتى ،ويبصرون بنور اهلل أهل العمى،
فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه ،وكم من ضال تائه قد هدوه ،فما أحسن أثرهم على الناس ،وما
أقبح أثر الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل تعاىل حتريفا الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل
اجلاهلني ،الذين عقدوا ألوية البدعة ،وأطلقوا عنان الفتن ـ ـة ،فهم خمتلفون يف الكتاب يقولون على اهلل
ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم ،ويتكلمون باملتشابه من الكالم ،وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون
عليهم ،فنعوذ باهلل من فتنة املضلني(.)1
ومن أولئك األئمة األعالم ،واجلهابذة الكرام ،إمام أهل السنة " اإلمام أمحد بن حنبل "
رمحه اهلل تعاىل ،وأتباعه من لدن عصر اإلمام أمحد إىل عصرنا احلاضر ،وقد كان ألولئك العلماء
عظيم األثر يف خدمة العلم الشرعي تأليفا وتدريسا وتطبيقا.
ومن تلك العلوم الشرعية اليت كان هلم فيه جهد كبري ،وعمل عظيم علم القضاء ،وسوف
أقوم يف هذا البحث بتسليط الضوء على شيئا من جهود احلنابلة يف خدمة هذا العلم اجلليل من
خالل توليهم والية القضاء والقيام مبهام هذا املنصب اجلليل .واهلل املستعان وعليه التكالن.
أسباب اختيار املوضوع:
إن مــن أبــرز األســباب الــيت دعتــه إىل خــوو امــار هــذا البحــث هــو الوقــوف علــى جهــود
احلنابلة يف تويل القضاء والقيام مبهامه ،و إبراز دورهم يف ذلك ،السيما وأن هذا الـدور يلـا العنايـة
الالزمة من الباحثني فالناظر يف مصنفات تاريخ الفقـه اإلسـالمي والكتـب املةلفـة يف مـداخل املـذاهب
جيــد أن مجلــة مــن البــاحثني يــذكرون أن مــن أســباب عــدم انتشــار مــذهب احلنابلــة قلــة تــويل احلنابلــة
) (1روى القاضــي ابــن أل يعلــى و ابــن مفلــح أن أبــا بكــر أمحــد بــن مــد الربدعــي التميمــي قــال ملــا أشــكل علــى
مسدد بن مسرهد أمـر الفتنـة يعـه يف القـول الـا القـران ،ومـا وقـع فيـه النـاس مـن االخـتالف يف القـدر والـرف
واالعتزال وخلا القران واإلرجـاء كتـب إىل أمحـد بـن حنبـل أن أكتـب إىل سـنة رسـول اهلل  فلمـا ورد الكتـاب
على أمحد بن حنبل بكى وقال إنا هلل وإنا إليه راجعون يزعم هذا البصري أنه قد أنفـا علـى العلـم مـاال عظيمـا
وهو ال يهتدي إىل سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكتب إليه ،وهذا جزء من اخلطبة اليت افتتح هبا كتابه
رمحــه اهلل .أبــو احلســني ابــن أل يعلــى مــد بــن مــد" ،طبقــات احلنابلــة " ،صــححه مــد حامــد الفقــي( ،دار
املعرفة – بريوت) 342 1؛ إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام
أمحد " ،حتقيا د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط  ،1مكتبة الرشد الرياو 1410 ،ه) .25 3
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للقضاء( ،)1وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيـل احلنبلـي( )2فقـال "هـذا املـذهب إ ـا ظلمـه أصـحابه ،ألن
أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلـم تـوىل القضـاء واـريه مـن الواليـات ،فكانـ
الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بـالعلم ،فأمـا أصـحاب أمحـد فهنـه قـل مـنهم مـن تعلـا بطـرف مـن العلـم
إال خيرج ــه ذل ــك إىل التعب ــد والزه ــد ،لغلب ــة اخل ــري عل ــى الق ــوم ،فينقطع ــون ع ــن التش ــاال ب ــالعلم"(.)3
واســتنادا إىل املقدمــة الســابقة أعــه -أن قلــة مــن احلنابلــة تول ـوا القضــاء-جتــد أن البــاحثني ال يعرجــون
على تلك اجلهود من احلنابلة يف تـويل القضـاء والقيـام مبهامـه .فأحببـ يف هـذا البحـث الوقـوف علـى
تلك اجلهود من احلنابلة يف تويل القضاء وإبرازها.
الدراسات السابقة:
أجد – فيما وقف عليه -من خالل البحث والتنقيب يف املكتبات وفهارس الكتب
ومواقع اإلنرتن من أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل .وإن ك ـ ـ ـ ــان هناك من تعرو هلذا املوضوع
إمج ـ ـ ـ ـ ــاال يف كتب الرتاجم وطبقات احلنابلة( ،)4والكتب املةلفة يف مداخل املذاهب( )5فقد تعرض
لذكر شيئا من أخبار القضاء عند احلنابلة يف مواضع متناثرة دون مجع لتلك األمور ودراسة هلا.
وبناء عليه فهنه أحسب أن هذا البحث سيسد هذه اخللة يف إبراز دور احلنابلة يف خدمة
هذا العلم أعه علم القضاء.

) (1انظــر عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصــطفى بــن عبــد الــرحيم بــن مــد بــدران " ،املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن
حنبــل" ،ا:قــا د .عبــد اهلل بــن عبــد ا:ســن الرتكــي( ،ط ،2بــريوت مةسســة الرســالة110 ،45 1 ،)1401 ،؛
بكــر بــن عبــد اهلل أبــو زيــد " ،املــدخل املفصــل إىل فقــه اإلمــام أمحــد"( ،ط ،1الريــاو دار العاصــمة1417 ،ه)1 ،
.499
) (2هو أبو الوفاء علي بن مد بن عقيل البغـدادي املتـو 513ه .انظـر ابـن أل يعلـى "طبقـات احلنابلـة " 259 2؛
عبـد الـرمحن بـن مــد العليمـي " ،املـنهج األمحـد يف تـراجم أصـحاب اإلمـام أمحـد " ،حتقيــا عبـد القـادر األرنــا وط
ومن معه( ،ط  ،1دار صادر بريوت1997 ،م ).78 3
) (3زيـن الــدين عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن رجــب البغــدادي " ،ذيــل طبقــات احلنابلــة" ،ا:قــا د عبــد الــرمحن بــن ســليمان
العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه).348 1 ،
) (4ككتــاب طبقــات احلنابلــة البــن أل يعلــى ،وذيلــه البــن رجــب ،واملقصــد األرشــد البــن مفلــح ،والســحب الوابلــة
البن محيد.
) (5ككتــاب املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل البــن بــدران ،واملــدخل املفصـل إىل فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل
وخترجيات األصحاب لبكر بن عبد اهلل أبوزيد.
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خطة البحث:
طبيعة هذا البحث تقسيمه إىل مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،ومالحا،

اقتض
وفهارس.
املقدمة وفيها االفتتاحية ،وأسباب اختيار املوضوع ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،
ومنهجي يف البحث.
التمهيد :وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث .وفيه مطلبان.
 املطلب األول التعريف باحلنابلة. املطلب الثاين التعريف بالقضاء عند احلنابلة.المبحث األول :اإلمام أحمد والقضاء .وفيه مطلبان.
 املطلب األول امتناع اإلمام أمحد عن القضاء .وموقفه من القضاة. املطلب الثاين رأي اإلمام أمحد يف تويل منصب القضاء.المبحث الثاني :زمان ومكان تولي قضاة الحنابلة وسبب قلتهم .وفيه ثالثة مطالب.
 املطلب األول عرو تارخيي حول تويل احلنابلة القضاء على مر العصور. املطلب الثاين األماكن اليت توىل احلنابلة فيها القضاء. املطلب الثالث ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم.المبحث الثالث :ألقاب الحنابلة وأولياتهم القضائية ،والعوائل القضائية ،وخصائص قضاة
الحنابلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وقضائهم .وفيه ثالثة مطالب.
 املطلب األول ألقاب احلنابلة وأولياهتم يف القضاء. املطلب الثاين العوائل القضائية من احلنابلة. املطلب الثالث خصائص قضاة احلنابلة وقضائهم.الخاتمة وفيها:
 أهم نتائج البحث.المالحق وفيها:
 ملحا " 1ثب بأمساء قضاة وأعوان القضاة من احلنابلة ". ملحا  " 2قائمة بتوزيع قضاة احلنابلة على القرون "الفهارس وفيها:
 ثب املصادر واملراجع.- 438 -
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 -فهرس املوضوعات.

منهج البحث:
ميكن تلخيص املنهج الذي سرت عليه يف حبثي يف النقاط التالية
أوال :مجع مادة البحث عن طريا املنهج االستقرائي التحليلي من خالل البحث يف املصــادر
األصلية عن مباحث املوضوع ،واقتصرت يف اجلمع على املسائل املتعلقة باملوضوع.
ثانيا :عزو اآليات القرانية اىل سورها ،وكتابتها بالرسم العثماين.
ثالثا :ختريج األحاديث من مصادر السنة األصيلة ،بذكر اسم الكتاب ،والباب ،ورقم احلديث
– إن وجد  -واجلزء والصفحة ،وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها ،وإن كان احلديث
يف الصحيحني ،أو أحدمها أكتفي بذلك.
رابعا :ختريج اآلثار من مصادرها.
خامسا :التعريف-بهجياز -بالكلمات الغريبة واملصطلحات العلمية.
سادسا :االكتفاء يف ترمجة األعالم الواردة يف البحث – عدا اخللفاء الراشدين واألئمة األربعة –
عند أول وروده بذكر االسم وسنة الوفاة يف املنت وموضع الرتمجة يف كتب الرتاجم يف
اهلامش لكثرة ورود األعالم يف البحث(.)1
سابعا :اعتمدت يف منهج التوثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ط شيكااو.
ثامنا :قم يف هناية البحث بوضع ثب للمصادر واملراجع وفهرس للموضوعات.

) (1أرى ترمجــة األعــالم يف البحــث ألم ـرين األمــر األول أن مجيــع مــن ذكــر هــم مــن أعــالم احلنابلــة ومعرفــة ت ـرامجهم
متيسر بالرجوع إىل كتب طبقات احلنابلة اليت أشرت إليها .األمـر الثـاين لـو ذكـرت تـراجم األعـالم ألدى ذلـك إىل
توسيع البحث وتسويد الكثري من الصفحات على حساب الشـيء املقصـود مـن البحـث وهـو إبـراز دور احلنابلـة يف
خدمة القضاء.
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التمهيد :وفيه التعريف مبفردات عنوان البحث .وفيه مبحثان.
املطلب األول :التعريف باحلنابلة.
احلنابلة هم أتباع املذهب احلنبلي ،وهم من فقهاء األمة وعلمائها ،الذين هلم قدم صدق يف
دين اهلل ،مسوا بذلك نسبة إلمامهم وقدوهتم إمام أهل السنة اإلمام أمحد بن مد بن حنبل الشيباين
رمحه اهلل تعاىل صاحب املذهب .واملذهب احلنبلي هو مجلة األحكام اليت ذهب إليها اإلمام أمحد،
أو جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام أمحد ،وم ـ ـ ـ ـ ــا أحلا بذلك مما خرجه أصحابه على
قواعده وأصوله ( .)1والقـ ـ ـ ـ ــدر األول من التعريف – أعه جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام
أمحد -هو القدر املتفا عليه فيما تصح نسبته للمجتهد وهو املذهب حقيقة ،وأما اجلزء الثاين من
التعريف وهو ما أحلا بذلك مما خرجه أصحابه على قواعده وأصوله فهو املذهب اصطالحا (.)2
قال الطويف( " )3ال يصح لنا أن جنزم مبذهب إمام حىت نعلم أنه اخر ما دونه من تصانيفه
ومات عنه ،أو أنه نص عليه ساعة موته ،وال سبيل لنا إىل ذلك يف مذهب أمحد ،والتصحيح الذي
(.)4
فيه ،إ ا هو من اجتهاد أصحابه بعده"
ويقول ابن تيمية( " )5وقول القائل مذهب فالن كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون
نسبه إليه العتقاده أن هذا مقتضى أصوله ،وإن يكن فالن قال ذلك .ومثل هذا يدخله اخلطأ
كثريا .أال ترى أن كثريا من املصنفني يقولون مذهب الشافعي أو اريه كذا ويكون منصوصه

) (1بكــر أبــو زيــد " ،املــدخل املفصــل إىل فقــه اإلمــام أمحــد"( ،ط ،1الريــاو دار العاصــمة1417 ،ه)-31 1 ،
37؛ عبداهلل الرتكي و عبد الفتاح احللو " ،املذهب احلنبلي "( ،الرياو عا الكتب 1423 ،ه).14 1 ،
) (2أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد".36 1 ،
) (3هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي الطويف الصرصري املتو 716ه .انظر إبراهيم بن مد بـن عبـد
اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكـر أصـحاب اإلمـام أمحـد " ،حتقيـا د .عبـد الـرمحن العثيمـني( ،ط ،1
مكتبــة الرشــد الريــاو 1410 ،ه) 425 1؛ عبــد الــرمحن بــن مــد بــن عبــد الــرمحن العليمــي " ،املــنهج
األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد " .5 5
) (4سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطـويف" ،شـرح خمتصـر الروضـة" ،ا:قـا عبـد اهلل بـن عبـد ا:سـن الرتكـي،
(ط ،1بريوت مةسسة الرسالة 1407 ،هـ).627 3 ،
) (5هو أمحد بن عبد احلليم بن عبدالسالم بن تيمية احلراين الدمشقي املتو  728ه .انظر ابن مفلح" ،املقصد
األرشد" 132 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد" .24 5
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االفه؟ وعذرهم يف ذلك أهنم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول فنسبوه إىل مذهبه من جهة
االستنباط ال من جهة النص"(.)1
واملراد باختيار أولئك العلماء من احلنابلة ملذهب اإلمام أمحد إ ا هو السلوك على طريقة
أصوله يف استنباط األحكام ،وإن شئ قل السلوك يف طريا االجتهاد مسلكه دون مسلك اريه،
وليس املراد أهنم اختاروا تقليده على تقليد اريه يف كل الفروع فهن مثل هةالء يأىب ذلك مسلكهم
يف كتبهم ومصنفاهتم (.)2
املطلب الثاني :التعريف بالقضاء عند احلنابلة.

القضاء في اللغة:
للقضاء يف اللغة عدة مع ـ ــان منها الفصل ،واحلكم ،واخللا ،والصنع ،والتقدير ،واألداء
والفراغ (.)3
القضاء اصطالحا عند الحنابلة:
عرفه يف اإلقناع بأنه اإللزام وفصل اخلصومات( ،)4وحنوه يف الكشاف(.)5
ويف الروو املربع عرف القضاء بأنه تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل احلكومات "(.)6
وعرفه يف املبدع بأنه " النظر بني املرتافعني له؛ لإللزام ،وفصل اخلصومات"(.)1
) (1تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بــن عبـد احللـيم بـن تيميـة احلـراين " ،جممــوع الفتـاوى " ،ا:قـا عبـد الـرمحن بــن
مد بن قاسم( ،املدينة النبوية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،ه).137 11 ،
) (2عبــد القــادر بــن أمحــد بــن مصــطفى بــن عبــد الــرحيم بــن مــد بــدران " ،املــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن
حنبل" ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2بريوت مةسسة الرسالة.111 ،)1401 ،
) (3انظر مد بن مكرم بن علي ابن منظور "لسـان العـرب"( ،ط  ،threeدار صـادر بـريوت1414 ،ه)،
 188- 186 15؛ مادة "قضى" .مد بن مد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيـدي "تـاا العـروس" ،حتقيـا
جمموع ــة م ــن ا:قق ــني( ،ط  ،1الكوي ـ 1422 ،ه) 317 – 310 39 ،فص ــل الق ــاف م ــن ب ــاب الـ ـواو
والياء.
) (4موسـى بـن أمحـد بـن موسـى بـن سـا بـن عيسـى بـن سـا احلجـاوي" ،اإلقنـاع يف فقـه اإلمـام أمحـد" ،ا:قــا
عبد اللطيف مد موسى السبكي( ،بريوت دار املعرفة).363 4 ،
) (5منصــور بــن يــونس ب ــن صــالح الــدين اب ــن حســن بــن إدري ــس البهــو"" ،كشــاف القن ــاع عــن مــنت اإلقن ــاع"،
(بريوت دار الكتب العلمية) .285 6
) (6منصور بن يونس البهو" " ،الروو املربع" ،ومعه حاشية الشيخ العثيمـني وتعليقـات الشـيخ السـعدي ،خـرا
أحاديثه عبد القدوس مد نذير( ،بريوت دار املةيد – مةسسة الرسالة).704 ،
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()2

ويف كشف املخدرات عرفه بأنه " تبيني احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات" .
وعند النظر إىل هذه التعريفات للقضاء جند أهنا تشتمل على مجلة من األمور
 -1نبه احلنابلة يف أكثر تعريفاهتم على أن القضاء مبني ومظهر للحكم الشرعي وليس مثبتا
للحكم الشرعي؛ ألن احلكم الشرعي ثاب يف الواقع.
 -2اشرتط احلنابلة يف القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإللزام ،وهذا هو الفرق بني القاضي واملفيت ،ف ـ ـ ـ ـ ــاملفيت ال يلزم
بفتواه ،وإ ا خيرب هبا من استفتاه ،فهن شاء قبل قوله ،وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فهنه يلزم
بقوله ،فيشرتك هو واملفيت يف اإلخبار عن احلكم ،ويتميز القاضي باإللزام (.)3
 -3راعى احلنابلة يف تعريفهم للقضاء اجلهة اليت يصدر منها القضاء وموضوع القضاء عموما،
فذكرهم لإللزام فيه مراعاة للجهة اليت يصدر منها القضاء ،وذكرهم فصل احلكومات أو
اخلصومات فيه نظر إىل موضوع القضاء ووظيفته.
 -4تعريفات احلنابلة للقضاء اري مانعة فريد عليها دخول بع وظائف الدولة اإلسالمية
كاخلالفة؛ فقد يتحقا فيها أي  -اخلالفة  -اإلخبار باحلكم الشرعي على وجه اإللزام أو
اإللزام باحلكم الشرعي ،واخلالفة ليس هي القضاء ،أضف إىل ذلك أن تعريفات احلنابلة
تُظهر االقتصار على القضاء العادي يف تعريفها للقضاء ،ومن مث ال تشمل قضاء املظا
ـاكم أحياناً للنظر فيه ،ولو من دون دعوى ،وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك ال تشمل
الذي يبادر فيه احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
قضاء احلسبة الذي يهدف إىل حفظ احلقوق ،ومحاية األمن وإقامة العدالة ،وتطبيا أحكام
الشريعة واإللزام هبا ولو توجد خصومة أو اختالف ( ،)4كما أن اإللزام باحلكم الشرعي قد
يكون عن طريا التحكيم و فصل اخلصومات قد يكون بالصلح أيضا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1إبـراهيم بــن مــد ابــن مفلــح " ،املبــدع شــرح املقنــع "( ،ط ،1بــريوت  -دار الكتــب العلميــة1418 ،ه)8 ،
.139
) (2عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي اخللو" " ،كشف املخدرات والرياو املزهرات لشرح أخصـر املختصـرات"،
ا:قا مد بن ناصر العجمي( ،ط ،1بريوت دار البشائر اإلسالمية1423 ،ه).817 2 ،
) (3مد بن أل بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية " ،إعالم املوقعني عن رب العاملني" ،قدم له وعلا عليه
وخرا أحاديثه واثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان و شارك يف التخريج أبـو عمـر أمحـد عبـد اهلل
أمحد( ،ط ،1اململكة العربية السعودية  -دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع1423 ،ه).67 2 ،
63؛ وينظــر أيضــا د .عبــد الكــرمي زيــدان ،نظــام القضــاء
) (4د .مــد الزحيلــي ،القضــاء يف اإلســالم
 13؛ ود .مـد نعـيم ياسـني ،نظريـة الـدعوى بـني الشـريعة اإلسـالمية وقـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة
.28
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والذي يظهر يل أن األقرب إىل بيان املقصود يف تعريف القضاء على ضوء ما ذكره احلنابلة
هو تعريف القضاء بأنه «والية تبيني احلكم الشرعي ،واإللزام به ،وفصل اخلصومات ،على وجه
خا  ،ومحاية احلقوق عام ًة».
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املبحث األول :اإلمام أمحد والقضاء .وفيه مطلبان.
املطلب األول :امتناع اإلمام أمحد عن القضاء .وموقفه من القضاة.
كان اإلمام أمحد معرضا عن تويل الواليات عموما -والقضاء منها-فلم يدخل يف شيء
منها ،خوفا على دينه وذمته ،فقد عرو القضاء على اإلمام أمحد فرف  .ذكر الشافعي أنه قال
ألل عبد اهلل إن أمري املةمنني سأله أن ألتمس له قاضيا لليمن ،وأن حتب اخلروا إىل عبد
الرزاق ،فقد نل حاجتك ،وتقضي باحلا .فقال للشافعي يا أبا عبد اهلل ،إن مسع هذا منك
ثانية ،ترن عندك(.)1
وقد كان االمام أمحد رمحه اهلل ال يأ" اخللفاء وال األمراء وال القض ـ ـ ـ ــاة ،وميتنع من الكتابة
إليهم ،وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا ،وكالمه يف ذلك مشهور .قال مهنا( )2سأل أمحد بن
حنبل عن ابراهيم بن موسى اهلروي( )3فقال " رجل وسخ .فقل ما قولك إنه وسخ؟ قال من
يتبع الوالة والقضاة فهو وسخ"(.)4
فاإلمام أمحد يرى أن من يتبع الوالة والقضاة وسخ؛ ألنه يرى أن اجللوس مع األمراء والوالة
والقضاة والتقرب منهم والدخول عليهم فتنة .يقول اإلمام أمحد يف السالطني " الدنو منهم فتنة
واجللوس معهم فتنة حنن متباعدون منهم ما أرانا نسلم ،فكيف لو قربنا منهم"( .)5وقال اإلمام
أمحد " رأي الفتنة معلقة بالسلطان"(.)6
قل ولعل هذا املذكور عن اإلمام أمحد رمحه اهلل مول على ما إذا كان تلك املخ ــالطة
ستةدي إىل الوقوع يف احلرام ،أما إذا تةدي إىل ذلك فهو ال يرى بذلك بأسا يدل عليه أن من
) (1ذكر الذهيب أن هذه القصة حدث يف زمن مد ابن الرشيد وذكر أيضا حدو القصـة يف زمـن الرشـيد وأن الشـافعي قـال
ملا دخل عليه قال اليمن حيتاا إىل حـاكم ،فـانظر رجـال نوليـه ،فلمـا رجـع الشـافعي إىل جملسـه ،ورأى أمحـد مـن أمـثلهم،
كلمه يف ذلك ،وقال هتيأ حىت أدخلك على أمري املةمنني .فقال أمحد إ ا جئ ألقتـبس منـك العلـم ،وتـأمرين أن أدخـل
يف القضاء! وواه ،فاستحيا الشافعي ونبه إىل أن اسناد هذه الروايـة مظلـم .مـد بـن أمحـد الـذهيب " ،سـري أعـالم النـبالء".
حتقيا جمموعة من ا:ققني بهشراف شعيب األرنا وط( ،ط ،3بريوت مةسسة الرسالة.224-223 11 ،)1405 ،
) (2مهنا بن حيي الشامي السلمي ت  248ه .انظر ابـن أل يعلـى " ،الطبقـات "345 1 ،؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد"
.43 3
) (3أقف على ترمجته مع طول حبث ونظر.
) (4مد بن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية"( ،بريوت عا الكتب).476 3 ،
) (5كره اإلمام أمحد الدخول على السـالطني والقضـاة ألي سـبب قـال اخلـالل أنبأنـا أبـو نعـيم اهلمـداين مسعـ عبـد اهلل بـن امحـد
بن شبويه مسع أل قال قدم بغداد على أن أدخل على اخلليفة فآمره وأهناه ،فـدخل علـى امحـد بـن حنبـل فاستشـرته
يف ذلك قال أخاف عليك أن ال تقوم بذلك " .ابن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية".486- 476 3 ،
) (6أمحد بن مد اخلالل "السنة" ،حتقيا عطية الزهراين( ،ط ،1الرياو دار الراية.82 1 ،)1410 ،
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شيوخه كالشافعي رمحه اهلل ممن كان يدخل على الوالة والقضاة كما سبا(.)1
املطلب الثاني :رأي اإلمام أمحد يف تولي منصب القضاء.
()2
اختلف الروايات عن اإلمـام أمحـد يف تـويل منصـب القضـاء .فقـد روى عبـد اهلل عـن أبيـه –
اإلمام أمحد -أنه سئل يف الرجل يكون يف بلد ال يكون فيه أحد أوىل بالقضاء منه ،لعلمه ومعرفته؟
فقال ال يعجبه أن يدخل الرجل يف القضاء ،هو أسلم له (.)3
وروى عن اإلمام أمحد أنه سئل هل يأمث القاضي إذا يوجد اريه ممن يوثا به؟ قال ال يأمث(.)4
(.)5
وروى عن اإلمام أمحد أنه قال البد للمسلمني من حاكم ،أتذهب حقوق الناس؟
بناء على مـا سـبا اختلفـ الروايـات عـن اإلمـام أمحـد يف حكـم تـويل الشـخص للقضـاء إذا
يوجد يف البلد اريه ،فتدل الراوية األوىل والثانيـة علـى أن تـويل القضـاء لـيس بفـرو علـى الكفايـة ،وال
يتع ــني عل ــى أح ــد ال ــدخول في ــه ،وت ــدل الرواي ــة الثالث ــة عل ــى أن ت ــويل الش ــخص للقض ــاء ف ــرو عل ــى
(.)6
الكفاية ،ويتعني على الشخص الدخول يف القضاء إذا يوجد اريه ممن يصلح للقضاء
وهذه الرواية األخرية هي املذهب عند احلنابلة( ،)7وأما الروايتني األوليني فهما مولتان على من
ال يأمن على نفسه لضعف فيها ،أو على حال ما إذا ك ـ ـ ـ ـ ــان الزمان من األزمنة اليت حيمـ ـ ـ ـ ــل فيها
احلكام على ما ال حيل ،و ميكنهم احلكم باحلا(.)8
) (1انظــر أبــو حامــد مــد بــن مــد الغـزايل الطوســي " ،إحيــاء علــوم الــدين" دار املعرفــة – بــريوت " 150 – 142 2 ،ابــن
مفلح " ،اآلداب الشرعية" .487- 477 3
) (2عبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد بــن مــد بــن حنبــل الشــيباين املتــو 290ه .ابــن أل يعلــى " ،الطبقــات " 180 1؛ ابــن مفلــح "
املقصد األرشد " .5 2
) (3أبــو يعلــى ،مــد بــن احلســني بــن مــد بــن خلــف ابــن الفـراء " ،ألحكــام الســلطانية" صــححه وعلــا عليــه مــد حامــد الفقــي
(ط ،2بريوت دار الكتب العلمية  -بريوت 1421 ،هـ).70 ،
) (4شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ( ،)235/7مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إمساعيل بن سعيد الشالنجي (.)200
) (5أبـو اخلطـاب فـون بـن أمحــد الكلـواذاين" ،اهلدايـة علـى مــذهب اإلمـام أل عبـداهلل أمحـد بـن مــد بـن حنبـل الشـيباين" ،حتقيــا
عبداللطيف مهيم – ماهر ياسني الفحل( ،ط ،1مةسسة اراس للنشر والتوزيع ،ط 1425 ،1هـ).563 ،
) (6مـد بـن مــد بـن احلسـني بــن مـد بـن الفـراء احلنبلـي ابـن أل يعلــى" ،التمـام ملـا صــح يف الـروايتني والـثال واألربــع عـن اإلمــام
واملختــار مــن الــوجهني عــن أصــحابه الع ـرانني الك ـرام" ،حققــه وعلــا عليــه وخــرا أحاديثــه ووضــع فهارســه الــدكتور عبــداهلل بــن
مد بن أمحد الطيار والدكتور عبدالعزيز بن مد بن عبداهلل املد اهلل( ،ط ،1الرياو دار العاصمة 1414هـ) .244 2
) (7علي بن سليمان بن أمحد املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف" ،حتقيـا د عبـداهلل بـن عبدا:سـن الرتكـي – د
عبــدالفتاح مــد احللــو ( ،ط ،1القــاهرة دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واالعــالن1415 ،ه ــ) 256 28؛ منصــور بــن
يونس البهو" " ،كشاف القناع عن منت اإلقناع" ( ،بريوت دار الكتب العلمية).287 6 ،
) (8موفــا الــدين عبــداهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن قدامــة املقدســي " ،املغــه " ( ،نشــر مكتبــة القــاهرة1388 ،هـ ـ ) 376 11؛
مد بـن عبـد اهلل السـامري " ،املسـتوعب " ،حتقيـا عبـد امللـك بـن عبـد اهلل بـن دهـيش ( ،نشـر مكتبـة األسـدي1424 ،ه
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املبحث الثاني :زمان ومكان تولي قضاة احلنابلة وأسباب قلتهم .وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :عرض تارخيي حول تولي احلنابلة القضاء على مر العصور.
جرى الكاتبون يف تاريخ فقه اإلمام أمحد على تقسيم مذهب احلنابلة إىل ثالثة أدوار هي
 -1دور النشأة والتأسيس ( 164ه – 300ه).
 -2دور النقل والنمو ( 300ه 403-ه).
 -3دور االنتشار واالزدهار واالستقرار (403ه – العصر احلاضر) (.)1
وق ــد أف ــاو الب ــاحثون يف ت ــاريخ الفق ــه يف ذك ــر مس ــات ك ــل دور م ــن ه ــذه األدوار إال أهن ــم
يتحدثوا فيما -وقف عليه-على مـا يتعلـا بتـويل احلنابلـة للقضـاء يف هـذه األدوار وميكـن تلخـيص مـا
وقف عليه يف هذا اجلانب( )2يف النقاط التالية
 -1بلغ عدد احلنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خالل التتبع يف كتب
الرتاجم  574عاملا رمحهم اهلل مجيعا (.)3
 -2يتميز كل من الدور األول والثاني بقلة القضاة من املذهب احلنبلي بل إن عدد القضاة
وأعواهنم يف هذين الدورين ال يتجاوز مثانية خالل القرنني الثاين والثالث ،وأما القرن الرابع
فلم أقف على من توىل القضاء من احلنابلة يف ذلك القرن كله.
 -3ظهر يف الدور الثالث عدد من قضاة احلنابلة بل يكاد يكون الغالب األعم من قضاة احلنابلة
يف هذا الدور فعدد القضاة وأعواهنم يف هذا الدور  468قاضيا أوعونا من أعوان القضاة.
ويزداد عدد القضاة يف هذا الدور خصوصا يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني فنجد مثال عدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).451 2 ،
) (1ممن ذهـب إىل هـذا د .عبـد اهلل الرتكـي و د .عبـد الفتـاح احللـو و حنـوه ذكـر الشـيخ بكـر أبـو زيـد إال أنـه قسـم
الدور الثالث إىل دورين مهـا دور التحريـر و دور االسـتقرار مث أضـاف بعـد ذلـك دورا خامسـا مسـاه دور إحيـاء
ال ـرتا  .انظــر بكــر أبوزيــد " ،املــدخل املفصــل "136-129 1 ،؛ عبــد اهلل الرتكــي وعبــد الفتــاح احللــو" ،
املذهب احلنبلي ".333 – 157 1 ،
) (2اعتمــدت يف إعــداد هــذه اإلحصــائية علــى كتــب طبقــات احلنابلــة وخصوصــا طبقــات احلنابلــة البــن أل يعلــى،
وكتاب الذيل البن رجب ،وكتاب السحب الوابلة البن محيد .وهذه الكتب كما ذكر بكر أبوزيد يف املـدخل
 491/1هي العمدة يف معرفة طبقات علماء احلنابلة من لدن اإلمام أمحد املتـو  241ه وحـىت قـرب هنايـة
القرن الثالث عشر.
) (3انظر ملحا رقم ( )1قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة .41
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القضاة وأعواهنم من احلنابلة يف القرن الث ــامن اهلجري س ومخسني ،ويف القرن التاسع اهلجري
جند أن عدد القضاة وأعواهنم من املذهب احلنبلي  ،117وهذا العدد يعترب أكرب عدد يصل
إليه احلنابلة املشتغلني بالقضاء أو من أعوان القضاة قبل توحيد هذه الدولة املباركة – حرسها
اهلل.)1( -
بينما جند أن عدد القضـاة وأعـواهنم يف القـرن اخلـامس ،10ويف القـرن السـادس  ،24ويف القـرن
الســابع  ،42ويف القــرن العاشــر  ،35ويف القــرن احلــادي عشــر  ،14ويف الق ــرن الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين عش ــر ،18
ويف القرن الثالث عشر  ،83ويف القرن الرابع عشر حىت منتصفه (1350ه) .)2( 99
املطلب الثاني :األماكن اليت تولي احلنابلة فيها القضاء.
إن الن ــاظر يف أم ــاكن انتش ــار امل ــذهب احلنبل ــي جي ــد أهن ــا من ــاطا ض ــيقة ج ــداً بالنس ــبة لبقي ــة
املذاهب؛ ألن املذهب احلنبلـي يتبنـاه أحـد مـن احلكـام ابتـداء ممـا أدى إىل احنسـاره كثـرياً ،فقـد بقـي
مقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوراً علــى أحيـاء يف بغــداد ،وعلــى بعـ منــاطا بـالد الشــام ومصــر إىل العصـر احلــديث عنــدما
(.)3
تبنته الدولة السعودية يف عهودها الثالثة فانتشر يف أرجاء العا اإلسالمي
يقــول ابــن خلــدون( )4عنــد كالمــه عــن انتشــار املــذاهب الســنية األربعــة يف األقطــار اإلســالمية،
ومدى متذهب الناس هبا "فأما أمحد بن حنبل فمقلده قليل ،لبعد مذهبه عـن االجتهـاد ،وأصـالته يف
مع ـ ـ ـاضدة الروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة واألخبار بعضها ببع  ،وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها"(.)5
فقد ذكر ابن خلدون أن أكثر املناطا اليت يتواجد فيها املذهب احلنبلي هي الشام والعراق،
) (1هـذا البحـث يقتصـر علـى جهـود احلنابلـة يف خدمـة القضـاء حـىت منتصـف القـرن الرابـع عشـر اهلجـري أي قبــل
قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة تقريبــا ،و يف النيــة ان شــاء اهلل إفـراد مرحلــة مــا بعــد قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة
ببحث مستقل.
) (2انظر ملحا رقم ( )2توزيع قضاة احلنابلة على القرون .60
) (3إب ـراهيم بــن علــي بــن مــد ،ابــن فرحــون" ،الــديباا املــذهب" ،حتقيــا وتعليــا الــدكتور مــد األمحــدي أبــو النــور،
(القاهرة دار الرتا للطبع والنشر)62 1 ،؛ بكر أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد ".498 1 ،
) (4هو عبد الرمحن بن مد ،ابن خلدون أبو زيد ،ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي املتو 808ه .انظر أمحد بن
مــد املقــري التلمســاين " نفــح الطيــب مــن اصــن األنــدلس الرطيــب" ،ا:قــا إحســان عبــاس (دار صــادر-
بريوت 1388 ،ه) 414 4؛ مد بن عبد الرمحن السخاوي " الضوء الالمع ألهل القرن التاسـع "( ،دار
مكتبة احلياة – بريوت) .145 4
) (5عبد الرمحن بن مد بن مـد ،ابـن خلـدون" ،تـاريخ ابـن خلـدون" ،ا:قـا خليـل شـحادة( ،ط ،2بـريوت
دار الفكر1408 ،ه) .566 1
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وهذا صحيح لكنه فات ابن خلدون – رمحه اهلل  -أن يذكر من مواطن انتشار املذهب احلنبلي
مصر ،فقد أصبح للحنابلة فيها وجود بارز ومةثر قبيـل سقوط الدولة الفاطمية(سنة 567ه) وبعدها
فقد توىل مجلة من احلنابلة القضاء كما سيأ"  -إن شاء اهلل  -حيث ازداد نفوذهم قوة واتساعا
خالل القرنني الس ـابع والثامن اهلجريني ،وباألخص زمن شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية وتالميذه؛
فأصبح هلم مدارس وقضاء خا هبم منذ القرن السابع اهلجري (.)1
يقول السيوطي( " )2ذكر من كان مبصر من أئمة الفقهاء احلنابلة هم بالديار املصرية قليل
جدًّا ،و أمسع اربهم فيها إال يف القرن السابع وما بعده؛ وذلك أن اإلمام أمحد رضي اهلل عنه كان
يف القرن الثالث ،و يربز مذهبه خارا العراق إال يف القرن الرابع ،ويف هذا القرن ملك العبيديون
يدا ،وأقاموا مذهب الرف
مصر ،وأفنوا من كان هبا من أئمة املذاهب الثالثةً ،
قتال ونفيًا وتشر ً
والشيعة ،و يزالوا فيها إىل أواخر القرن السادس ،فرتاجع إليها األئمة من سائر املذاهب ،وأول
(.)4
إمام من احلنابلة علم حلوله مبصر ،احلافظ عبد الغه املقدسي( )3صاحب العمدة"
ويف اخلطط أنه يكن يف الدولة األيوبية مبصر كثري ذكر ملذهب أل حنيفة وأمحد بن حنبل،
(.)5
مث اشتهر مذهب أل حنيفة وأمحد بن حنبل يف اخرها
ثـم زاد انتشـاره هبـا بعـد ذلـك فـي زمـن القاضـي عبـد اهلل بـن مـد بـن عبـد امللـك
احلجـاوي( )6املتـويل قضـاء قضـاة احلنابلـة مبصـر سـنة ( 738ه) كمـا فـي السحب الوابلة(.)1
 .374وابن رجب الذيل على طبقات احلنابلة ،ا.295-294 2
) (1املقريزي اخلطط ا 2
) (2عبد الرمحن بن كمال الدين أل بكر بن مد سـابا الـدين خضـر اخلضـريي األسـيوطي املشـهور باسـم جـالل
الــدين الســيوطي املتــو  911ه .انظــر مــد بــن علــي بــن مــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين " ،البــدر الطــالع
مبحاســن مــن بعــد القــرن الســابع" " ،دار املعرفــة – بــريوت "325 1 ،؛ عبــد احل ـي بــن أمحــد بــن مــد ابــن
العماد العكرين احلنبلي ،أبو الفالح " شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب " ا:قـا عبـد القـادر األرنـا وط
 مود األرنا وط( ،ط  ،1دار ابن كثري79-74 10 ،)1414 ،) (3عبد الغه بن عبد الواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي املقدسي املتو  600ه .انظر ابن مفلح " ،املقصد
األرشد" 152 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .53 4
) (4عبد الرمحن بن أل بكر ،جالل الدين السيوطي" ،حسن ا:ـار والقـاهرة" ،ا:قـا مـد أبـو الفضـل إبـراهيم،
(ط ،1مصر دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البال احلليب وشركاه 1387 ،هـ  1967 -م).480 1 ،
) (5أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ،تقي الدين املقريزي " ،املواعظ واالعتبار بـذكر اخلطـط واآلثـار"( ،ط
 ،oneبريوت دار الكتب العلمية1418 ،ه).167 4 ،
) (6عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد امللــك بــن عبــد البــاقي احلجــاوي املقدســي .انظــر ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد"
58 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .127 5
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كما فات ابن خلدون أن يذكر فلسطني فقد انتشر فيها املذهب احلنبلي (.)2
وقد ضعف انتشار املذهب احلنبلي يف الشام بل كاد ينقرو أتباعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يف القرن الرابـ ـ ـ ـ ـ ــع
عشر كما يقول ابن بدران(" )3وال أرى أح ــد يسأله عن مسألة يف مذهب اإلمام أمحد النقراو
أهله يف بالدنا وتقلص ظله فيها " (.)4
ومجلة القول إن مذهب احلنابلة انتشر أوال يف العراق بلد اإلمام ،مث انتشر بعد القرن الرابع يف
بالد الشام مث يف مصر .وقد كان لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتالميذه جهد كبري يف إحياء املذهب
احلنبلي وانتشاره مع كوهنما متحرران يف االجتهاد والفتوى ،إىل أن جاء القرن الثاين عشر من اهلجرة
فكان دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب( )5وحركته اإلصالحية من أهم األسباب يف انتشار
املذهب احلنبلي ،ومازال املذهب إىل اليوم هو املذهب الرمسي للملكة العربية السعودية ،ومازال
املذهب له أتباع كذلك يف العراق ومصر وفلسطني مع تراجعه يف سوريا بشكل كبري.
وهنا البد من التنبيه على أمر مهم له عالقة مبوضوعنا – أعه احلنابلة والقضاء – وهو أن
من أسباب قلة انتشار املذهب احلنبلي أن اتباع اإلمام أمحد من بعده كانوا – االبا -ال يقربون
السلطان ،وال حيبون الوالية وال يسعون إليها وال يريدوهنا ،تقليداً إلمامهم واتباعاً ملسلكه ،فهذا كان
سلطان القضاة قد كان له أثر يف نشر املذهب احلنفي بني أهل العراق ،واملذهب املالكي باألندلس
واملغرب ،فهن عدم تويل احلنابلة القضاء قد كان سبباً يف قلة ذيوع املذهب احلنبلي بني العامة ،وإن
كان له علماء اجتهدوا فيه.
وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيل احلنبلي فقال " هذا املذهب إ ا ظلمه أصحابه ،ألن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1مد بن عبد اهلل بن محيـد النجـدي " ،السـحب الوابلـة علـى ضـريح احلنابلـة " ،حتقيـا بكـر أبوزيـد ،د .عبـد
الرمحن العثيمني ( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة1416 ،ه ).655 2 ،
) (2عمــر ســليمان األشــقر" ،املــدخل إىل دراســة املــدارس املــذاهب الفقهيــة"( ،ط  ،oneعمــان دار النفــائس،
1416ه).168 ،
) (3عبد القادر بن أمحد بـن مصـطفى بـن عبـد الـرحيم بـن مـد الـدومني الدمشـقي املتـو 1346ه .خـري الـدين
الزركلي الدمشقي " ،األعالم "( ،ط  ،15نشر دار العلم للماليني 2002 ،م).37 4 ،
) (4عبد القادر بن أمحد ابن بدران " ،املدخل إىل مذهب اإلمـام أمحـد بـن حنبـل" ،ا:قـا د .عبـد اهلل بـن عبـد
ا:سن الرتكي ( ،ط ،2بريوت مةسسة الرسالة1401 ،ه).423 ،
) (5هو اإلمام مد بـن عبـد الوهـاب بـن سـليمان بـن علـي بـن مـد بـن أمحـد بـن راشـد بـن بريـد التميمـي املتـو
1206ه .خري الدين الزركلي " ،األعالم "257 6 ،؛ عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل ال الشـيخ
" مشاهري علماء جند واريهم"( ،دار اليمامة 1394-هـ) .6
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أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلم توىل القضاء واريه من الواليات ،فكان
الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم ،فأما أصحاب أمحد فهنه قل منهم من تعلا بطرف من العلم
إال خيرجه ذلك إىل التعبد والزهد ،لغلبة اخلري على القوم ،فينقطعون عن التشاال بالعلم" (.)1
بناء على ما سبق يمكن حصر األماكن التي تولى فيها الحنابلة القضاء تبعا لألماكن اليت
انتشر فيها مذهب احلنابلة ،فقد توىل احلنابلة القضاء يف العراق أوال وبالد ما وراء النهر يف زمن
اإلمام أمحد ومن بعده حىت القرن الرابع اهلجري ،مث الشام وفلسطني بعد القرن الرابع اهلجري ،مث
توىل احلنابلة القضاء يف مصر يف القرن الثامن اهلجري وما بعده ،وأخريا بعد القرن الثاين عشر يف
اجلزيرة العربية.
ومن خالل التتبع جند أن أكثر املناطا اليت توىل فيها احلنابلة القضاء وخصوصا بعد القرن
الثاين عشر هي منطقة وسط اجلزيرة العربية ،و يكن املذهب احلنبلي منتشراً يف إقليمي احلجاز
(،)2
وهتامة وذلك ألن األماكن اإلسالمية املقدسة – أعه مكة واملدينة وما جاورمها -كان حقوالً
املرجح أن تكون جند هي املوطن األساسي
علميةً مناسب ًة اللتقاء مجيع املذاهب اإلسالمية ،ومن ّ
أيضا أن املذهب أخذ شهرته يف جند عن طريا
املرجح ً
للمذهب ،ومنها انتشر يف جزيرة العرب ،ومن ّ
الشام.
وقد كان أجزاء اململكة العربية السعودية يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري تنتشر فيها
تبعا النتشاره يف
املذاهب الفقهية األربعة ،حيث يتّبع أهل األحساء املذهب املالكي بشكل عامً ،
اخلليج العرل ،ويوجد املذهب الشافعي يف هتامة ،وجتتمع املذاهب األربعة يف احلجاز وهتامة حيث
احلرمان الشريفان يف املدينة ومكة ،أما املذهب احلنبلي فيكاد ينحصر يف جند.
كما أن للحنابلة وجوداً يف ُعمان ،حيث يرتكز وجودهم يف منطقة جعالن( ،)3وكذلك هلم
) (1عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد " ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2دار
هجر1409 ،هـ)672 ،؛ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة " ،ا:قا د عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه)348 1 ،؛ ابن بدران " ،املدخل".110 ،
) (2هتامة أحد أقاليم شبه اجلزيرة العربية اجلغرافية ،وهي السهل الساحلي ا:اذي للبحر األمحر بني أقـاليم احلجـاز
واليمن ارب شبه اجلزيرة العربية .ياقوت احلموي "معجم البلدان "(بريوت دار صادر.63 2 ،)1397 ،
) (3جعالن تقع يف اجلانب الشرقي من عمان ،و هي واحة كبرية ومقاطعة واسعة متتد من الرويس حىت راس احلد
يف الســاحل الشــرقي اجلنــول ويف الــداخل إىل حــدود بديــة ووادي بــه خالــد وصــور .أمحــد ،شــريين إمساعيــل،
"املوجز يف تاريخ سلطنة عمان" (األردن دار اخلليج 2017 ،م) .23
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وجود يف بع قرى الربميي( .)1وقد دخل املذهب احلنبلي إىل الكوي عن طريا األسر النجدية اليت
نزح إىل الكوي  ،وكذلك بسبب الصالت العلمية والتجارية(.)2
املطلب الثالث :ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم.
إن الناظر يف تعداد قضاة احلنابلة جيد أن هذا العدد قليل بالنسبة لبقية املذاهب ،ولعلنا يف
هذا املطلب نقف على مجلة من أسباب تلك القلة ،وميكن إجيازها يف النقاط التالية
قل املعتنقون ملذهب اإلمام أمحد بن حنبل يف
 -1قلة انتشار املذهب احلنبلي عرب التاريخ فقد ّ
كل البالد اإلسالمية يف العصور السابقة .وبالرام من كثرة العلماء يف هذا املذهب وقوهتم
يف االستنباط واالستدالل ،كان أتباع املذهب من العامة قليالً ،حىت أهنم يكونوا أالبية
أي بلد من بلدان العا اإلسالمي يف وق من األوقات إال ما كان يف جند يف القرن الثاين
عشر اهلجري وما بعده مث يف بقية بلدان اململكة العربية السعودية بعد تأسيسها ،وقد نبه
على تلك القلة يف أتباع املذهب احلنبلي ابن خلدون والسيوطي وابن بدران واريهم كما
(.)3
سبا
 -2ما سبا ذكره من رأي اإلمام أمحد يف القضاء و الواليات ،فقد كان اإلمام أمحد وأتباعه من
بعده ال يقربون السلطان وال حيبون الوالية وال يسعون إليها وال يريدوهنا ،تقليداً إلمامهم
واتباعاً ملسلكه ،وقد الحظ هذا املعىن ابن عقيل احلنبلي فقال " هذا املذهب إ ا ظلمه
أصحابه ،ألن أصحاب أل حنيفة والشافعي إذا برع أحد منهم يف العلم توىل القضاء واريه
من الواليات ،فكان الوالية سبباً لتدريسه واشتغاله بالعلم ،فأما أصحاب أمحد فهنه قل
منهم من تعلا بطرف من العلم إال خيرجه ذلك إىل التعبد والزهد ،لغلبة اخلري على القوم،
(.)4
فينقطعون عن التشاال بالعلم"
) (1قرى الربميي تقع يف والية الربميي يف اجلزء الشمايل الغرل من ُعمـان و هـي إحـدى واليـات سـلطنة ُعمـان تقـع
علــى خــط احلــدود املباشــر بــني ســلطنة ُعمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبحــاذاة مدينــة العــني اإلماراتيــة
التابعــة إلمــارة أبــوظيب ،تعتــرب ســوق ُعمــاين كبــري وتضــم العديــد مــن املعــا التارخييــة اهلامــة املتمثلــة يف احلصــون
والبيوت األثرية .العنوان عن تاريخ عمان .أمحد ،شريين إمساعيل" ،املوجز يف تاريخ سلطنة عمان".21 ،
) (2بكر أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد ".509- 508 1 ،
-13و ما بعـدها ،و للبـاحثني كـالم كثـري حـول سـبب قلـة أتبـاع هـذا املـذهب انظـر ابـن خلـدون،
) (3انظر
"ت ـاريخ ابــن خلــدون " ، .566 1 ،مــد أبــو زهــرة " ،ابــن حنبــل حياتــه وعصــره ارا ه الفقهيـ ـ ـ ــة "( ،طبــع
ونشر دار الفكر العرل)452 ،؛ الرتكي واحللو " املذهب احلنبلي ".231 ،
) (4عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد "672 ،؛ زيـن الـدين عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن
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 -3شدة احلنابلة ،وكثرة ختالفهم مع اريهم ،ليس باحلجة والربهان فقط بل بالعمل أيضا ،فكانوا
كلما قوي شوكتهم ،اشتدوا على الناس باسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر مما ن ّفر الناس
منهم ،فابتعدوا عنهم وعن مذهبهم .وقد كتب بعضهم إىل أل الوفاء بن عقيل يقول له
صف يل أصحاب اإلمام أمحد على ما عرف من اإلنصاف ،فكتب إليه يقول " هم قوم
ْ
خشن ،تقلص أخالقهم عن املخالطة ،والظ طباعهم عن املداخلة ،والب عليهم اجل ّد،
متسكوا
وقل عندهم اهلزل ،وارب نفوسهم عن ّ
ذل املراءة ،وفزعوا عن اآلراء إىل الروايات ،و ّ
ّ
حترجاً عن التأويل ،والب عليهم األعمال الصاحلة ،فلم يدققوا يف العلوم الغامضة،
بالظاهرّ ،
بل دققوا يف الورع ،وأخذوا ما ظهر من العلوم ،وما وراء ذلك قالوا اهلل أعلم مبا فيها() . . .
واهلل يعلم أنه ال أعتقد يف اإلسالم طائفة قة خالية من البدع ،سوى من سلك هذا
الطريا"(.)1
 -4امتناع احلنابلة عن تويل القضاء وعدم رابتهم فيه سواء كان هذا االمتناع عن القضاء هنائيا
أو كان االمتناع مةقتا ،وهذا األمر ظاهر عندهم .ويمكن تصنيف أسباب امتناعهم من
خالل الرجوع إلى كتب طبقات وتراجم الحنابلة إلى األسباب التالية:

السبب األول :اشرتاط بع احلنابلة شروطا لتوليه القضاء فهذا قبل اإلمام أو صاحب
التولية هذه الشروط قبل ذلك العا احلنبلي القضاء و إال فال ،و من أمثلة ذلك ما جاء يف ترمجة
()3
()2
ليلي القضاء بدار اخلالفة واحلرمي أمجع ،فامتنع
اهلل
بأمر
القائم
اإلمام
خاطبه
أنه
،
أل يعلى
َ
من ذلك ،فكرر عليه السةال ،فلما جيد بداً من ذلك اشرتط عليهم شرائط ،منها أنه ال حيضر
أيام املواكب الشريفة ،وال خيرا يف االستقباالت ،وال يقصد دار السلطان ،ويف كل شهر يقصد هنر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة348 1 ،؛ ابن بدران " ،املدخل".110 ،
) (1زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة ".338 1 ،
) (2هــو مــد بــن احلســني بــن مــد بــن خلــف بــن أمحــد الف ـراء املتــو 458ه .انظــر ابــن مفلــح " ،املقصــد
األرشد" 395 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".354 2
) (3أبــو جعفــر عبــد اهلل القــائم بــأمر اهلل بــن أمحــد القــادر بــاهلل .مــن خلفــاء الدولــة العباســية .ويل اخلالفــة بعــد أبيــه
وكان بيعته يف ذي احلجة سنة 422هـ .وبقي خليفة إىل  3شعبان سنة 467هـ .مد بن أمحد بن عثمان
ال ــذهيب " ،س ــري أع ــالم الن ــبالء " ،حتق ــا جمموع ــة م ــن ا:قق ــني بهش ـراف الش ــيخ ش ــعيب األرن ــا وط (ط ،3
مةسسة الرسالة بريوت1405 ،ه).138 15 ،
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املعلى يوما وباب األزا يوما ،ويستخلف من ينوب عنه يف احلرمي ،فأجيب إىل ذلك( .)1و كذا جاء
يف ترمجة نصر بن عبد الرزاق اجليلي ( )2عندما قُـلّد قضاء القضاة ،فلم يقبل إال بشرط أن يور
ذوي األرحام ،كان متحريا يف القضاء ،قوي النفس يف احلا ،عدمي ا:اباة والتكلف ،حىت إنه ميكن
الشهود من الكتابة من دواته ،وملا عُزل أنشد عن عزله
قضـ ـ ـ ـ ـ ــى يل بـ ـ ـ ـ ـ ــاخلال مـ ـ ـ ـ ـ ــن القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء
مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت اهلل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـز وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
()3
وأدع ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ال ـ ـ ـ ــدعاء
وللمتنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر
السبب الثاني :اشتمال العمل القضائي على ما ال حيل فهذا أمحد بن صاحل اجليلي( ،)4كان
شاهدا مع ّدالُ ،دعي إىل الشهادة للخليفة مبا ال جيوز ،فامتنع من الشهادة(.)5
السبب الثالث :االمتناع لعارو صحي فهذا أمحد بن أل الوفاء( )6بن مفلح ،الشهري
بـ"الوفائي" ،الدمشقي ،عرو عليه قضاء احلنابلة مبحكمة الباب ،فامتنع واعتذر بثقل السمع ،وأنه ال
يسمع ما يقول اخلصمان بسهولة ،وذلك يقتضي صعوبة فصل األحكام ،و يزل بذلك حىت عفي
عنه(.)7
السبب الرابع :االمتناع عن القضاء مع عدم التصريح بسبب معني لالمتناع كما فعل تقي
الدين ابن تيمية ،شيخ اإلسالم ،عُرو عليه قضاء القضاة قبل التسعني ،ومشيخة الشيوخ ،فلم
) (1أل احلسـني مــد بــن أل يعلــى " ،طبقــات احلنابلــة" ،ا:قـا مــد حامــد الفقــي ( ،بــريوت  -دار املعرفــة )،
.200- 193 2
) (2نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل ،البغدادي ،قاضي القضاة ،عماد
الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد .ابن رجب " ذيل طبقات احلنابلة " .189 2
) (3ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة".)192-189/2( ،
) (4هــو أمحــد بــن صــاحل بــن شــافع بــن صــاحل بــن حــا ،بــن أل عبــد اهلل اجليلــي ،أبــو الفضــل بــن أل املعــايل بــن أل
مد .املتو 565ه .انظر ابن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة " .313-311 1 ،ابـن مفلـح" ،
املقصد األرشد" 118 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .254 3
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة".313-311 1 ،
) (6هو أمحد بن أل الوفاء علي بن إبراهيم بن مد بن عبداهلل بن مفلح ،الشهري بـ"الوفائي" ،الدمشقي املتو
 1035ه ،وقيــل  1038ه .مــد كمــال الــدين بــن مــد الغــزي العــامري " النع ـ األكمــل ألصــحاب
اإلمام أمحد بن حنبل " ،حتقيا مد مطيع احلـافظ ونـزار أباظـة( ،دار الفكـر املعاصـر ،بـريوت ،دار الفكـر،
دمشا 1402 ،هـ)198 ،؛ ابن محيد " ،السحب الوابلة " .117-116 1
) (7ابن محيد " ،السحب الوابلة ".117-116 1
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()3
()2
()1

يقبل شيئا من ذلك  ،وكما فعل عبدالقادر بن عبد القاهر احلراين طُلب للقضاء فأىب  ،وكما
()4
حتول والده إىل بع املناطا يف جنوب العراق فطلب
فعل عبد اللطيف بن مد النجدي عندما ّ
حكامها منه توىل القضاء فأمتنع ،مث طلبوا من والده أن يعينهم على ذلك فامتنعا؛ و يزالوا هبما
حىت حلف احلاكم إن يتول عبد اللطيف ألولني فالنا ،لرجل اري صاحل للقضاء ،فرأى أن األمر
متعني عليه ،لئال تضيع األحكام بتولية أهل اجلهل والظلم ،فرضي وباشره بعفة ،وديانة ،وصيانة،
وتثب  ،وتأن يف األحكام ،ومراجعة والده فيما أشكل عليه( .)5وكما فعل ابن اللحام( )6عندما
عُرو عليه قضاء دمشا استقالال فأىب( ،)7وكم ــا فعل ابن النجار( ،)8فقد امتنع من تويل قضاء
القضاة يف مصر ،و يل القضاء إال بعد إكراه له املرة بعد األخرى أن يتواله ،مث ترك القضاء يف
الدولة العثماني ـ ـة ،وأقبل على العب ـ ـادة والعلم يف اخر عمره ( ،)9وكما فعل إبراهيم بن مد
القصيمي( ،)10طُلب للقضاء فامتنع( ،)11وكما فعل محد بن فارس( )12فقد رشح للقضاء مرارا
) (1الذيل على طبقات احلنابلة ،ابن رجب احلنبلي.405 – 387 2 .
) (2عبدالقادر بن عبد القاهر بن عبد املنعم بن مد بن محد بن سـالمة بـن أل الفهـم احلـراين ،أبـو الفـرا ،شـيخ
حران ومفتيها ،ابن أل مد بن أل الفرا املتو 634ه .ابن رجب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة "2 ،
202؛ ابن مفلح" املقصد األرشد" 159 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد " .219 4
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة ".202 2 ،
) (4عبد اللطيف بن مد بن علي بن سلّوم التميمـي النجـدي الـزبريي املتـو  1247ه .ابـن محيـد " ،السـحب
الوابلة ".600-599 1 ،
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة".600-599 1 ،
) (6علي بن مد بن علي بن عباس بن فتيان البعلي الدمشقي و املعروف بابن اللحام املتو 803ه.
) (7السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.765 2 .
) (8شهاب الدين أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي احلنبلي املتو 949ه .مد كمال
الدين بن مد الغزي " ،النع األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل " .113 ،ابن محيد النجدي،
" السحب الوابلة ".156 1 ،
) (9الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة للغزي .113 2
) (10هو إبراهيم بن مد بن عجالن القصيمي النجدي املتو 1316ه انظر ترمجته يف عبداهلل بن عبد الرمحن
البسام " ،علماء جند خـالل مثانيـة قـرون "( ،ط ،2دار العاصـمة1419 ،ه) 400 1؛ عبـد اهلل بـن مـد
الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".396- 395 9 .
) (11عبد اهلل بن مد الطريقي" احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".396- 395 9 .،
) (12هـو محـد بــن فـارس بـن مــد بـن فــارس بـن عبـد العزيــز بـن مــد بـن إمساعيـل بــن رمـيح املتــو  1354ه.
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فامتنع( )1واريهم كثري(.)2
السبب الخامس :االمتناع من القضاء زهدا و تورعا سواء كان ذلك االمتناع بعد مباشرة
القضاء و الوقوف عليه أو االمتناع زهدا و تورعا قبل تويل القضاء و من ذلك ما فعله مد بن
نصر اجليلي ( )3ملا ويل أبوه قضاء القضاة واله القضاء واحلكم بدار اخلالفة ،فجلس يف جملس
احلكم جملسا واحدا وحكم ،مث عزل نفسه ،و يعد إىل ذلك تنزها عن القضاء وتورعا( ،)4و ممن تركه
()7
أيضا عمر بن إبراهيم ابن مفلح ( )5فقد ترك القضاء زهدا( ،)6و أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر البسام " ،علماء جند ".97 2 ،
) (1البسام " ،علماء جند " .121 10
) (2وممن عرو عليه فأىب بدون التصـريح بالسـبب مـد بـن عمـر بـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهلل بـن صـاحل بـن محـد بـن
مد بن سليمُ ،عرو عليه قضاء بريـدة فـأىب؛ ل ّكنـه أُكـره عليـه فباشـره مـدة مث تركـه ،و أيضـا عبـد اهلل بـن مـد
بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن مد بن إبراهيم بن عبد اهلل ابن مفدىُ ،ر ّشح للقضاء عدة مرات فأىب ،وإبـراهيم
بن ناصر بن جديد الزبريي طلب منه أهل بلدة الزبري أن يتـوىل القضـاء فـأىب ،فلـم يزالـوا بـه حـىت ويل بغـري معلـوم
وال خدم .وأمحد بن مـد بـن عبـادة بـن عبـد الغـه بـن منصـور ،الشـهاب أبـو العبـاس ابـن الشـمس أل عبـد اهلل
بن الشمس بن الفقيه الزين اجلمال ،احلراين األصل ،الدمشقي الصاحلي ،ناب يف القضاء عن أبيه ،مث استقل به
وصرف قبل استكمال سنتني ،وعرو عليه العود فـأىب ،وممـن امتنـع عـن القضـاء
بعد وفاته ،فباشره بعفة ونزاهةُ ،
أيضا بدون ذكر السبب عبد الكرمي بن معيقل النجـدي ،طُلـب منـه القضـاء فـأىب .وعبـد اهلل القضـييب النجـدي،
يراب يف تويل القضاء وأىب عنه .وصعب بن عبد اهلل بن صعب بن مد التـوجيري الربيـدي النجـدي ،وعلـي
بن مـد بـن إبـراهيم بـن مـد بـن إبـراهيم السـناين العنيـزي النجـديُ ،عـرو عليـه قضـاء عنيـزة مـرتني فلـم يقبـل.
وسليمان بن راشد الشقاوي الربيدي النجديُ ،عرو عليـه القضـاء أكثـر مـن مـرة فلـم يقبـل .انظـر ابـن رجـب،
"الذيل على الطبقات "16 1 ،؛ ابن محيـد " ،السـحب الوابلـة " 744 ،522 2 ،76-71 1؛ الطريقـي،
"احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".140 ،90 ،86 ،71 ،34 10 ،380 ،340 9 ،
) (3مد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القـادر بـن أل صـاحل ،اجليلـي البغـدادي ،يـي الـدين أبـو نصـر ،قاضـي
القضاة ،عماد الدين أبو صاحل املتو  656ه .انظر ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة"2 ،
265؛ العليمي " ،املنهج األمحد" .281 4
) (4ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة".266- 265 2 .
) (5عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مـد بـن مفـرا أبـو حفـص الـراميه املقدسـي الصـاحلي املتـو 872ه
وهــو حفيــد صــاحب " الفــروع " .ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 159 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد "
219 4؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة"؛ .780 2
) (6ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة".778- 780 2 ،
) (7هو أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بـن هاشـم القاضـي ،عـز الـدين أبـو الربكـات

- 455 -

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم القاضي ،عز الدين أبو الربكات بن الربهان بن ناصر
الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري ،فقد ناب يف القضاء ،مث أعرو عن التصدي له
شهامة ،وصار يقضي فيما يُقصد به يف بيته جمانا ،مث تركه مجلة(.)1
و كــذا فعل علي بن مد بن عبد الوهاب التميمي( )2فقــد طُلب للقض ـاء ف ـ ـامتنع زهدا
وورعاً( ،)3وأيضا فعل عيسى بن مد الزبريي( )4عندما ألزموه بقضاء الزبري فباشره بدون رزق ،مث
راب عنه ،فأحلّوا عليه يف االستمرار بكل سبيل فأىب ،وقال إ ا يُطلب القضاء إلحدى ثال إما
للثواب أو للجاه أو للمال ،فأما الثواب فأبعد شيء ،وليتنا ننجو رأسا برأس ،وأما اجلاه فهن فالنا ملا
حكم عليه بغري مطلوبة ،قال قطع اهلل هذه الوجيه ،حىت يقل هذا الوجه ،وأما املال فهن عباء"
اليت صيّف ُ هبا شتّي ُ هبا بال زيادة ،و أحج حجة اإلسالم من قلة ذات اليد ،فأي داع إىل ارتكاب
اخلطر؟ فقالوا نعني لك كفاية السنة ،ونفعل ونفعل فأىب ،وعرف أهنم ال يرتكون مراجعته فتكلف
وحج(.)5
وقد ملس من خالل التتبع كثرة االمتناع عن القضاء تورعا وزهدا يف علماء احلنابلة يف القرن
الثالث عشر وما بعده(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن الربهان بن ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري املتو  876ه .انظـر ترمجتـه يف العليمـي،
" املنهج األمحد " 272 5؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة.90 – 85 1 ،
) (1ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة.90 – 85 1 ،
) (2هــو علــي بــن مــد بــن عبــد الوهــاب التميمــي ،ابــن اإلمــام ،املتــو 1245ه .انظــر البســام" ،علمــاء جنــد"
284 5؛ العثيمني " ،حاشية السحب" .763 2
) (3عبد الرمحن بن سليمان العثيمني" ،املستدرك على السحب الوابلة".763 2 ،
) (4عيسى بن مد الزبريي املتو 1248ه انظـر ابـن محيـد النجـدي" ،السـحب الوابلـة علـى ضـرائح احلنابلـة"،
 .808 2؛ البسام " ،علماء جند " .345 5
) (5ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة".808 2 ،
مرات فـامتنع تورعـا وطلبـا
) (6و من أولئك علي بن مد بن إبراهيم السناين السبيعيُ ،عرو عليه القضاء عدة ّ
للســالمة .و عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن محــد اخلرجــي النجــديُ ،ر ّشــح للقضــاء فــامتنع تورعــا ،إىل أن
عمل قاضيا يف السلمية باخلرا يف كمة اخلرا ،و عبد اهلل بن مـد بـن راشـد بـن جعـود القصـيب النجـدي،
ُعرو عليه القضاء مرارا فامتنع عنه تورعا ،ورابة يف العافية ،و إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم بن مد بن عبد
الــرمحن بــن محــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى ،مــن قبيلــة بــه زيــد ،رشــح للقضــاء فــامتنع رابــة للســالمة ،و زيــد بــن
مد بن سليمان بن مهنا بن سليمان ال سليمان العائذي النجدي ،طُلـب للقضـاء فـرف  ،و يـل القضـاء
يف حيات ــه ورع ــا وحب ــا للس ــالمة ،و عب ــد ال ــرمحن ب ــن عب ــد اهلل ب ــن مطل ــا ب ــن س ــليمان ب ــن حس ــن أب ــا اخلي ــل
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أعوان القضاة عملهم تورعا

و يقتصر ذلك الرتك تورعا وزهدا على القضاة بل ترك بع
وزهدا(.)1
السبب السادس :االمتناع عن القضاء بسبب توليته القضاء يف بلد وهو ال يريده كما فعل
إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح املقدسي ،ويل قضاء دمشا اري مرة فحمدت
()2
ِ
يب(،)3
سريته ،وطُلب لقضاء مصر فتعلل  ،ومن ذلك أيضا ما ذكر عن يوسف بن مد ال َك ْف ْرسِ ي
باشر القضاء مبردا مدة طويلة ،وعُرو عليه قضاء حلب فامتنع واختار قضاء مردا(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصيمي النجديُ ،عرو عليه القضـاء فلـم يقبـل لزهـده وورعـه .وإبـراهيم بـن عبـد اهلل بـن سـليمان بـن مـد
بن مسند بن سليمان بن مسـند ال أل مسـند الـوهييب التميمـي األُشـيقري النجـدي ،طُلـب منـه تـويل القضـاء
فلم يراب تورعا ،وسعود بن مفلح بن دخيل بن جذالن الكثريي النجـدي ،عـرو عليـه اإلمـام عبـد اهلل ابـن
فيصل القضاء فاعتذر تورعا .انظر الطريا " ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا "،28 ،26 10 ،373 9 ،
110 ،88 ،53 ،50؛ ابن عثيمني " ،املستدرك على السحب ".808 2 ،
وع ـ ّدل ،مث ت ــرك
) (1كمــا فعــل أمحــد ب ــن ســعيد ،أبــو العبــاس الش ــامي ،و يُعــرف بالشــيحني ،شــهد عن ــد القضــاة ُ
الشهادة تزهـدا ،و كمـا فعـل  -أبـو جعفـر ،عبـد اخلـالا بـن عيسـى بـن أمحـد بـن مـد بـن عيسـى ،كـان أحـد
الشهود املـذكورين ،شـهد عنـد قاضـي القضـاة أل عبـد اهلل الـدامعان ،و يـزل يشـهد سـنني كثـرية ،إىل أن تـرك
الشــهادة قبــل وفاتــه بســنني كثــرية تورعــا ،و كمــا فعــل أمحــد بــن علــي بــن عبــد احلميــد ،شــهاب الــدين ،ابــن
القاضي عالء الدين ابـن البهـاء البغـدادي مث الدمشـقي الصـاحلي ،تعـاطى الشـهادة علـى وجـه إتقـان يُسـبا
إلي ــه ،وف ــوو إلي ــه نياب ــة القض ــاء يف الدول ــة العثماني ــة زي ــن العاب ــدين الفن ــار ،مث ت ــرك ذل ــك وأقب ــل عل ــى العل ــم
والعبادة .انظر ابن أل يعلى " طبقات احلنابلة "237 ،179 2 ،؛ ابن محيد النجدي "السحب الوابلة "،
.1190 3 ،195-194 ،90-85 1
) (2إبـراهيم بـن مـد بـن عبـد اهلل بــن مـد بـن مفلـح بـن مفـرا بــن عبـد اهلل ،القاضـي برهـان الـدين ،ابـن العالمــة
صاحب الفروع ،املقدسي ،الراميه األصل املتو 884ه .العليمي " ،املنهج األمحد "287 5 ،؛ ابن محيد
النجدي " ،السحب الوابلة " .60 1
ِ
ـيب الصــاحلي املتــو 892ه .انظــر ترمجتــه يف العليمــي " ،املــنهج
) (3هــو مجــال الــدين يوســف بــن مــد ال َك ْف ْرسـ ِ ي
األمحد " 305 5؛ ابن محيد " ،السحب الوابلة".1190 3 ،
) (4ابن محيد " ،السحب الوابلة".1190 3 ،

- 457 -

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

املبحث الثالث :ألقاب احلنابلة وأولياتهم القضائية ،والعوائل القضائية ،وخصائص قضاة
احلنابلة وقضائهم.
وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األول :ألقاب احلنابلة وأولياتهم يف القضاء.
توىل احلنابلة رمحهم اهلل القضاء يف مجيع عصور األمة اإلسالمية ،وخالل ذلك كان لبع
من توىل القضاء منهم مزية ومنقبة عن اريه كأوليته أو تلقبه ببع األلقاب اليت يلقب هبا اريه
()1
من احلنابلة أو من اريهم وفيما يلي مجع لتلك اللطائف يف أوليات احلنابلة يف القضاء و ألقاهبم
 -1أول حنبلي ولي قضاء مكة والمدينة هو :عبد اللطيف بن مد بن أمحد بن مد بن
علي بن عبد الرمحن السراا ،أبو املكارم ،احلسه الفاسي األصل ،املكي ،توىل قضاء مكة
سنة تسع ومثا ائة فكان أول حنبلي ويل قضاء مكة ،واستمر فيه حىت مات ،اري أنه عُزل
يول فيها عوضه ،مث أعيد ،وأضيف إليه سنة سبع وأربعني قضاء املدينة النبوية،
سنة ،و ّ
()2
فصار قاضي الحرمين املتو سنة  853ه .
 -2أول حنبلي ولي قضاء حماه وأول حنبلي ولي قضاء بلده هو أمحد بن عبد الرمحن بن مد
املرداوي املتو سنة  787ه(.)3
 -3أول حنبلي ولي قضاء الرملة هو :مد بن عبد الرمحن بن مد العمري العليمي ،احلنبلي
املتو سنة ( 873هـ) ،ويل قضاء الرملة سنة ( 838هـ) مث ويل قضاء القدس ،وهو ثاني
حنبلي ولي قضاء القدس .وهو أول حنبلي ولي قضاء الخليل يف سنة ( 861هـ) (.)4
 -4أول حنبلي ولي قضاء القدس هو عبد العزيز بن علي بن أل العز بن عبد العزيز البكري
التيمي القرشي املقدسي البغدادي ،الدمشقي ويعرف بقاضي األقاليم تويف سنة ( 846هـ)
بالشام ،وكان واليته يف القدس سنة ( 804هـ) (،)5
) (1مجع العالمة بكر أبوزيد شيئا من ذلك يف املدخل املفصل  .600 1وقد ذكرت ما ذكره الشيخ بكر أبوزيـد
رمحه اهلل يف املدخل مث أضف إليه ما وقف عليه من تلك األوليات.
) (2العليمي " ،املنهج األمحد "236 5 ،؛ ابن محيد ،السحب الوابلة .598- 595 2
) (3ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 129 1؛ ابن محيد النجدي" السحب الوابلة" .152 1
) (4العليمي " ،املنهج األمحد "262 5 ،؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة" .936- 932 3
) (5اب ــن مفل ــح " ،املقص ــد األرش ــد" 173 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "232 5 ،؛ اب ـن محي ــد النج ــدي،
"السحب الوابلة" .548- 545 2
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 -5أول حنبلي ولي قضاء غزة هو :عمر بن إبراهيم ابن الشمس مد بن مفلح املتو سنة
( 872هـ) (.)1
 -6أول من لقب بقاضي القضاة من الحنابلة هو نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر
اجليالين املتو سنة ( 633هـ) قال ابن رجب " وال أعلم أحدا من أصحابنا دعي بقاضي
القضاة قبله ،وال استقل منهم بوالية قضاء القضاء مبصر اريه "(.)2
 -7أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق هو :الشيخ مشس الدين ابن أل عمر عبد الرمحن بن
مد بن أمحد بن قدامة ت سنة ( 682هـ) (.)3
 -8أول حنبلي تولى قضاء حمص هو :مد بن مد بن خالد احلمصي احلنبلي ،ت سنة
( 829هـ) (.)4
 -9أول حنبلي حكم في الديار المصرية في القضاء يف وقته هو مشس الدين أبو عبد اهلل
مد بن عبد الوهاب بن منصور احلراين ،املتو سنة ( 675هـ) بدمشا(.)5
 -10أول من ولي قضاء القضاة ممن درس بالمدرسة الصالحية للحنابلة بالديار المصرية
مد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي ،نزيل مصر ،قاضي القضاة،
مشس الدين ،ويل قضاء القضاة بالديار املصرية ،مث عزل منه املتو (676ه)(.)6
 -11أول من ولي قضاء الحنابلة بحلب هو موسى ابن فياو بن موسى بن فياو الفندقي
الصاحلي احلنبلي املتو ( 778هـ)(.)7
) (1ابــن مفلــح" ،املقصــد األرشــد"  159 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد " 219 4؛ ابــن محيــد النجــدي" ،
السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة"؛ .780 2
) (2ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلـة  189 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 56 3؛ العليمـي" ،
املنهج األمحد ".205 4 ،
) (3ابن رجب احلنبلي ،الذيل على طبقات احلنابلة 308 – 304 2 ،؛ ابن مفلح " ،املقصـد األرشـد" 2
 107؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".317 4 ،
) (4العليمي " ،املنهج األمحد " 240 5 ،؛ ابن محيد النجدي " ،السحب الوابلة".1050 3 ،
) (5ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلة  287 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 435 2؛ العليمي" ،
املنهج األمحد ".304 4 ،
) (6ابن رجب ،الذيل على طبقات احلنابلة  294 2؛ ابن مفلح " ،املقصـد األرشـد" 334 2؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".309 4 ،
) (7ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 8 3؛ العليمـي " ،املـنهج األمحـد " 148 5 ،؛ ابـن محيـد النجـدي" ،
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 -12أول حنبلي تولى القضاء في الكويت هو عبد ا:سن بن علي بن عبد اهلل بن نشوان بن
(.)1
شارخ األشيقري ،تويف سنة 1187ه
 -13الملقب بقاضي المارستان هو مد بن عبد الباقي بن مد األنصاري الكعيب
البغدادي البصري ،القاضي أبو بكر بن أل طاهر ،ويعرف بقاضي المارستان ،املتويف
461ه (.)2
 -14أقضى القضاة هو لقب ألل بكر بن مد بن مد العجلوين الصاحلي المشهور بابن
(.)3
فشكرت سريته ،مات سنة 899ه
البيدق ،ناب يف احلكم ُ
 -15قاضي األقاليم هو :لقب لعبد العزيز بن علي بن أل العز بن عبد العزيز بن عبد ا:مود
العز البكري ،التيمي ،القرشي ،البغدادي ،مث املقدسي ،القاضي ،ويل قضاء احلنابلة ببي
صرف
املقدس وطال مدته حنو عشرين سنة ،وويل قضاء بغداد ودام فيها ثال سنني ،مث ُ
وعاد إىل دمشا ،ومنها إىل القاهرة فاستقر يف قضائها وقيل له قاضي األقاليم؛ ألنه ويل
.
قضاء بغداد ،والشام ،والقدس ،ومصر
 -16أقدم من بقي من شهود الحكم هو علي بن أمحد بن مد بن عبد اهلل بن مد بن
خرياً،
مود ،علم الدين املرداوي ،مث الصاحلي ،كان قد شهد على املرداوي الكبري ،وكان ّ
تويف سنة 803ه(.)4
املطلب الثاني :العوائل القضائية من احلنابلة.

اشتهرت بع العوائل احلنبلية بالقضاء ،فتوىل فيها القضاء مجع من األجداد واآلباء
واألحفاد ويف هذا املطلب سأحاول جاهدا مجع ما متكن من الوقوف عليه من اذا من القضـ ـ ــاة
من عائلة واحدة أو بي واحد ،وذلك فضل اهلل يةتيه من يشاء ،فالعلم مواهب يةتيه اهلل من أحب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السحب الوابلة ".1141-1140 3 ،
) (1ابن محيد" ،السحب الوابلة " 668 2 ،؛ الغزي" ،النع األكمل".300 ،
) (2ابن رجـب احلنبلـي" ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة" 192 1 .؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 443 2؛
العليمي " ،املنهج األمحد ".120 3 ،
) (3العليمي " ،املنهج األمحد " 311 5 ،؛ ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة ".322 1 ،
) (4ابن مفلح " ،املقصد األرشد"  214 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "188 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب
الوابلة ".718 2 .
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من خلقه وليس يناله أحد باحلسب(.)1
وسأكتفي بذكر أبرز العوائل احلنبلية القضائية ،مع ذكر مجلة ممن توىل القضاء من تلك
العائلة(.)2
أوال :آل أبي يعلى( )3ومن قضاتهم:
 -1القاضي أبو يعلى مد بن احلسني بن مد بن خلف بن الفراء املتو 458ه.
 -2القاضي أبو احلسني مد بن مد صاحب الطبقات املتو 526ه(.)4
 -3القاضي أبو يعلى الصغري مد ابن أل خازم مد بن القاضي أل يعلى مد املتو
527ه(.)5
 -4القاضي أبو الفرا علي بن مد بن مد بن مد بن احلسني املتو 546ه(.)6
 -5القاضي أبو منصور املظفر بن مد بن مد بن مد بن احلسني املتو 575ه(.)7
ثانيا :بنو الجيلي ( )8اشتغل بعضهم بالتعديل ومن قضاتهم:
 -1صاحل بن شافع بن صاحل بن حا ،اجليلي املتو 543ه (.)9
) (1ابن أل يعلى ،طبقات احلنابلة. 75 1 ،
) (2اعتمدت يف توثيا نسب بع العوائل احلنبلية على ما ذكره العالمة بكر أبوزيد رمحـه اهلل يف املـدخل املفصـل
 . 566- 510 1أما يتعلا بتعداد قضاهتم فهو قائم على السرب واالستقراء يف كتب الرتاجم.
) (3جدهم األعلى مد بن احلسني بن مد ابن خلف بن الفراء احلنبلي الشهري بأل يعلـى ،و هـم مـن حنابلـة
بغداد .املدخل املفصل .513/1
) (4ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 176 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 499 2؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".106 3 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة" 184 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".112 3 ،
) (6ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 353 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".289 3 ،
) (7ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 343 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 34 3؛ العليمي" ،
املنهج األمحد ".281 3 ،
) (8جــدهم األَعلــى شــيخ املــذهب يف زمانــه عبــد القــادر بــن أَل صــاحل بــن عبــد اهلل بــن جنكــي دوســة اجليلــي مث
البغــدادي ،ويُقــال اجلــيالين ،أو الكــيالينُ .ولـ َـد ســنة ( 490هــ) وتــويف ســنة ( 561ه ــ) .واجليلــي نســبة إىل
بــالد متفرقــة وراء طربســتان ،يُقــال هلــا كيــل وكــيالن ،فَـ ُعـإرب ،ونُســب إليهــا ،وقيــل جيلــي ،وجـيالين .املــدخل
املفصل .515-514 /1
) (9ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 213 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 449 1؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".373 1 ،
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()1

 -2ابنه أمحد بن صاحل بن شافع املتو 565ه .
ثالثا :آل قدامة ( )2ومن قضاتهم.
 -1عبد الرمحن بن مد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،اجلماعيلي األصل ،العمادي ،قاضي
القضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا ،املتو 682ه (.)3
 -2احلسن بن عبد اهلل بن مد بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي الصاحلي ،قاضي القضاة،
شرف الدين ،قاضي اجلبل ،املتو 695ه(.)4
 -3سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن مد بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي ،مث
الصاحلي ،قاضي القضاة ،تقي الدين أبو الفضل ،املتو 715ه (.)5
 -4أمحد بن احلسن بن عبد اهلل بن أل عمر املقدسي ،ابن قاضي اجلبل ،املتو 771ه (.)6
المنجى ( )7ومن قضاتهم.
رابعا :بنو َّ
 -1القاضي وجيه الدين أسعد بن املنجى بن بركات بن املةمل التنوخي املصري ،مث البغدادي ،مث
احلراين ،مث الدمشقي املتو 606ه ( .)8ولد له ابنان مها
 -2القاضي مشس الدين عمر بن أسعد املتو  641ه (.)1

) (1ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 311 1؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 118 1؛ العليمـي،
" املنهج األمحد ".254 3 ،
) (2احلنابلة القرشيون نسبا ومنهم بنو قاضي اجلبل و بنو زريا .وبنو قدامة عدويون من ساللة عمر بن اخلطاب
 انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".524 1 ،
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 304 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 107 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".324 4 ،
) (4ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 334 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 323 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".349 4 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 364 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشـد" 412 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد ".386 4 ،
) (6ابـن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلــة " 435 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 92 1؛ العليمــي،
"املنهج األمحد ".135 5 ،
) (7بنــو املنَجــا حنابلــة ،تنوخيــون نســبا ،حرانيــون وطنــا ،مث الدماشــقة ،بيـ عــرل مــن تنــوخ ،نزحـوا مــن حـران إىل
ُ
دمشا .انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".530 1 ،
) (8ابـن رجـب " ،الـذيل علـى طبقـات احلنابلــة " 49 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 279 1؛ العليمــي،
"املنهج األمحد ".81 4 ،
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 -3القاضي عز الدين عثمان بن أسعد املتو 641ه (.)2
 -4القاضي صدر الدين أسعد بن عثمان بن أسعد بن املنجى املتو 657ه (.)3
 -5القاضي زين الدين املنجى بن عثمان بن أسعد بن املنجى بن بركات املتو 695هـ (.)4
 -6القاضي وجيه الدين مد بن عثمان بن أسعد بن املنجى املتو 701ه (.)5
 -7القاضي عالء الدين علي بن املنجى بن عثمان بن أسعد ،املتو 750ه (.)6
سادسا :آل مفلح ( )7ومن قضاتهم.
 -1مد بن مفلح بن مد بن مفرا ،املقدسي الراميه ،الصاحلي املتويف  762ه (.)8
 -2علي بن أل بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا املتويف 822ه (.)9
 -3أبو بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح ،صدر الدين ،املقدسي األصل ،مث الدمشقي
الصاحلي ،املتو 825ه(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن رجب " ،الذيل على طبقات احلنابلة " 225 2؛ ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 296 2؛ العليمي،
"املنهج األمحد ".241 4 ،
) (2ابــن رجــب" ،الــذيل علــى طبقــات احلنابلــة" 226 2؛ ابــن مفلــح" ،املقصــد األرشــد" 197 2؛ العليمــي،
"املنهج األمحد".245 4 ،
) (3ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 268 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 280 1؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".285 4 ،
) (4ابــن رجـب " ،الــذيل علــى طبقــات احلنابلــة " 332 2؛ ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 41 3؛ العليمــي،
"املنهج األمحد".347 4 ،
) (5ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 347 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 464 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".364 4 ،
) (6ابن رجب " ،الذيل على طبقـات احلنابلـة " 447 2؛ ابـن مفلـح " ،املقصـد األرشـد" 271 2؛ العليمـي،
"املنهج األمحد".91 5 ،
) (7جـدهم األعلـى إمـام احلنابلـة يف زمانـه مشــس الـدين أبـو عبـد اهلل مـد بــن مفلـح بـن مفـرا الـراميه -نســبة إىل
رامني ،من وادي الشعري من عمل نابلس -مث الصـاحلي احلنبلـي ،وقـد اشـتهر بعـ نسـلهم باسـم "الوفـائي"
وانظــر ترمجــة أمحــد بــن أل الوفــاء علــي بــن إب ـراهيم بــن مفلــح الشــهري بالوفــائي مــن "الســحب الوابلــة 1
 "116كما يقال يف نسب بعضهم "املفلحي" .انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".538 1 ،
) (8ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد" 517 2؛ العليمــي " ،املــنهج األمحــد "118 5 ،؛ ابــن محيــد" ،الســحب
الوابلة".1089 3 ،
) (9العليمي " ،املنهج األمحد"278 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".726 2 .
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 -4عبد اهلل بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا بن عبد اهلل ،الشرف أبو مد املقدسي مث
الصاحلي مات سنة 834ه (.)2
 -5عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بن مد بن مفرا بن عبد اهلل النظّام ،أبو حفص،
الراميه ،املقدسي ،الصاحلي املتويف 872ه (.)3
 -6إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح بن عبد اهلل ،املتو 884ه.
()4
 -7عبد الغه بن مد بن عمر بن مفلح الصاحلي ،القاضي زين الدين ،املتويف 914ه .
 -8إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مد بن مفلح الراميه القاضي ،برهان الدين ،املتو
917ه(.)5
 -9عمر بن إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مفلح الراميه األصل ،الدمشقي
الصاحلي ،املتو  919ه (.)6
 -10عبد اهلل بن عمر بن إبراهيم بن مد األكمل بن مفلح ،شرف الدين املتو 955ه (.)7
 -11عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح املقدسي ،القاضي يي الدين املتو 957ه
(.)8
 -12عبد اللطيف بن أمحد بن أل الوفاء املفلحي ،األنصاري ،الدمشقي ،املتو 1036ه (.)9
سابعا :بنو نعمة ( ،)10ومن قضاتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 154 3؛ العليمي " ،املنهج األمحد ".204 5 ،
) (2اب ــن مفل ــح " ،املقص ــد األرش ــد" 6 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "213 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب
الوابلة".658 2 .
) (3ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".778 2 .
) (4ابن محيد" ،السحب الوابلة".551 2 .
) (5ابن محيد" ،السحب الوابلة".46 1 .
) (6ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".778 2 .
) (7ابن محيد" ،السحب الوابلة".639 2 .
) (8الغزي" ،النع األكمل " 121؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".563 2 .
) (9ابن محيد" ،السحب الوابلة".592 2 .
) (10بنــو نعمــة هــامشيون جعفريــون نســبا ،مقادســة وطنــا ،و هــم بيـ كبــري مــن بيــوت احلنابلــة يف القــدس ،عرفـوا
بذلك مث بلقب بي ابن عبد القادر مث بلقب دار هاشم ،وكان نقابة األشراف فيهم ،و جـدهم هاشـم
النابلسي املعمر له نسل ،وأحفاد .أبو زيد " ،املدخل املفصل ".540 1 ،
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 -1إبراهيم بن مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر ،الربهان النابلسي(.)1
 -2عبد القادر بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،شرف الدين أبو حا ،املتويف 793ه(.)2
 -3عبد الوهاب بن أمحد بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،تاا الدين ،املتويف 842ه(.)3
 -4مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن عثمان اجلعفري ،بدر الدين املتو 886ه(.)4
 -5مد بن مد بن عبد القادر ،كمال الدين ،أبو الفضل ،قاضي القضاة ،املعروف بابن قاضي
()5
نابلس ،املتويف 989ه
ثامنا :بنو عبادة الحرانيون ،ثم الدماشقة ،الصالحيون .ومن قضاتهم:
 -1مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشمس ،احلراين األصل ،الدمشقي
الصاحلي ،وهو جدهم املتو 820ه(.)6
 -2أمحد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشهاب أبو العباس احلراين األصل،
الدمشقي الصاحلي ،املتويف  864ه(.)7
 -3أمحد بن عبد الكرمي بن مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه ،الشهاب الدمشقي
الصاحلي ،املتو 891ه(.)8
تاسعا :بنو زهرة الحنابلة ،الحمصيون ( )9ومن قضاتهم:
 -1مد بن خالد بن موسى احلمصي ،مشس الدين ،احلليب املعروف بابن زهرة ،املتويف
829ه(.)10
 -2مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي ،املتو 855ه (.)1
) (1ابن محيد" ،السحب الوابلة".60 1 ،
) (2العليمي " ،املنهج األمحـد "166 5 ،؛ ابـن محيـد" ،السـحب الوابلـة " .574 2 ،وهنـاك مثلـه يف االسـم
متو 884ه انظر العليمي " ،املنهج األمحد "289 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".576 2 ،
) (3العليمي " ،املنهج األمحد"220 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".673 2 ،
) (4العليمي " ،املنهج األمحد"277 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".947 3 ،
) (5العليمي " ،املنهج األمحد"303 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1057 3 ،
) (6ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 491 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "202 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".1054 3 ،
) (7ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 492 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد"203 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".243 1 ،
) (8العليمي " ،املنهج األمحد "304 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".163 1 ،
) (9بنـو زهـرة بفـتح الـزاي كـانوا شـافعية فتحـول جـدهم مـد بـن خالـد بـن موسـى احلمصـي حنبليـا .ابـن محيـد،
"السحب الوابلة "913 2 ،؛ أبو زيد " ،املدخل املفصل ".542 1 ،
) (10العليمي " ،املنهج األمحد"208 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".913 2 ،
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()2

 -3أمحد بن مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي ،املتو 901ه .
عاشرا :آل الشطي :الحنابلة البغاددة ثم الدماشقة ( ،)3ومن قضاتهم:
 -1مد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي ،املتو سنة 1307ه (.)4
 -2مود بن عبد القادر بن مد صاحل بن مد أمني بن خضر بن معروف الشطي البغدادي
الدمشقي املتو 1317ه (.)5
 -3حسني بن مد بن حسن بن عمر بن معروف بن عبد اهلل الشطي املتو  1377ه(.)6
الحادي عشر :آل نصر اهلل :بيتان حنبليان ،مصريان ،اشتهرا في العلم ووالية القضاء،
والتدريس في الديار المصرية ،متعاصران في القرن الثامن الهجري ،متفقان باسم الجد:
نصر اهلل بن أحمد بن محمد .مفترقان أصال وفرعا على ما يلي:
أوال :بنو نصر اهلل :الحنابلة ،الكنانيون نسبا ،الحجاويون ،النابلسيون ثم العسقالنيون،
ثم المصريون المشهورون بالقضاء الحنبلي في مصر .جدهم :نصر اهلل بن أحمد بن محمد
بن أبي الفتح بن هاشم ابن البرهان إبراهيم بن ناصر الدين الكناني العسقالني ،الحجاوي
األصل ،ثم القاهري ،الحنبلي ،المتوفى  795هـ ( .)7ومن قضاتهم:
 -1نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم الكناين،
العسقالين ،احلجاوي األصل ،ناصر الدين ،املتويف 795ه(.)8
 -2إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد الكناين ،برهان الدين ،املتو سنة  802هـ(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1العليمي " ،املنهج األمحد"240 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1050 3 ،
) (2ابن محيد" ،السحب الوابلة".241 3 ،
) (3ينتهي نسبهم إىل معـروف الكرخـي وهـم ثالثـة إخـوة عمـر و مـود ،وخضـر ،أبنـاء معـروف ابـن عبـد اهلل بـن
مصطفى بن الشطي البغدادي ،قدم الثالثة جتارا إىل دمشا الشام حوايل عام  1180هـ .وعن هةالء الثالثة
الفتيا وإمامة اجلامع األموي ،وهلم مقربة يف سفح
تفرع ثال أسر حنبلية يف دمشا واشتهروا هبا وكان
قاسيون اشتهرت باسم " مقربة ال الشطي " ،دفن فيها أكثرهم .أبو زيد " ،املدخل املفصل ".542 1 ،
) (4أعيان دمشا 36؛ الزركلي" ،األعالم".93 6 ،
) (5خمتصر الشطي .180
) (6أبو زيد" ،املدخل املفصل".543 1 ،
) (7انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل".544 1 ،
) (8ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 60 3؛ العليمي " ،املنهج األمحد"168 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1153 3 ،
) (9ابن مفلح " ،املقصد األرشد" 239 1؛ العليمي" ،املنهج األمحد "183 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".77 1 ،
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 -3أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح الكناين العسقالين مث القاهري ،موفا الدين،
املتو  803هـ ( ،)1وقد توافا أمحد هذا يف االسم ،واسم األب ،واسم اجلد ،واملنصب ،والسكىن،
وافرتق يف اللقب ،وأصل البلد ،كما يف " السحب الوابلة " مع أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن
مد بن عمر بن أمحد ا:ب التسرتي ،البغدادي ،القاهري ،ب الدين املتو  846أو
844ه(.)2
 -4مد بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم بن إمساعيل بن إبراهيم ابن نصر
اهلل بن أمحد ،أبو عبد اهلل ،الكناين الرملي العسقالين القاهري ،املتويف 831ه(.)3
 -5أبو الفتح بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم ،البهاء ابن القاضي ناصر
الدين ،الكناين العسقالين مث املصري ،املتو 850ه (.)4
 -6مد بن حيىي بن مد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم ،بن إمساعيل ،ابن
إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد ا:ب بن األمني ،الكناين العسقالين القاهري املتويف 850ه
(.)5
 -7أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل ،عز الدين أبو الربكات ،املتو سنة  876هـ.
ثانيا :بنو المحب :ابن نصر اهلل ،ويقال بنو نصر اهلل المحب :الحنابلة ،التستريون ،ثم
البغاددة ،ثم المصريون .جدهم :جالل الدين أبو الفتح :نصر اهلل بن أحمد بن محمد ابن
عمر الكناني ،التستري ،البغدادي ،نزيل القاهرة .المتوفى ( 812هـ) اشتهر بمصر وولي فيها
التدريس ( ،)6و من قضاتهم:
 -1عبد الرمحن بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر ،نور الدين ،ابن اجلالل التسرتي األصل،
البغدادي مث القاهري املتو 840ه (.)7
) (1ابن مفلح" ،املقصد األرشد" 201 1؛ العليمي " ،املنهج األمحد"189 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".272 1 ،
) (2اب ــن مفل ــح" ،املقص ــد األرش ــد" 202 1؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد"222 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب
الوابلة".260 1 ،
) (3ابن محيد" ،السحب الوابلة".865 2 ،
) (4ابن محيد" ،السحب الوابلة "330 1 ،
) (5ابن محيد" ،السحب الوابلة".1101 3 ،
) (6انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل".546 1 ،
) (7العليمي " ،املنهج األمحد"228 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".523 2 ،
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 -2أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر بن أمحد التسرتي ،ب الدين أبو الفضل،
املتو  846أو  844هـ.
 -3يوسف بن أمحد بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن عمر ،مجال الدين ،أبو ا:اسن ابن
ا:ب البغدادي األصل ،القاهري ،املتويف 889ه(.)1
الثاني عشر :آل ظهيرة ( ،)2ومن قضاتهم.
 -1عبد القادر بن مد بن مد بن مد بن أل السعود ،يي الدين ابن النجم بن ظهرية،
الشافعي مث احلنبلي ،املتويف 930ه (.)3
 -2أمحد بن عطية بن عبد احلي القيوم بن أل بكر بن ظهرية املكي ،املتو بعد 942ه (.)4
 -3عبد الكرمي بن عبد الرمحن بن أل بكر بن عبد اهلل بن ظهرية ،كرمي الدين ،املتويف
899ه(.)5
 -4أبو حامد بن عطية بن ظهرية ،املتو بعد 900ه (.)6
الثالث عشر :آل ذهالن( ،)7ومن قضاتهم:
 -1عبد اهلل بن مد بن ذهالن ،املتويف 1099ه (.)8
 -2عبد العزيز بن أمحد بن ذهالن بن عبد اهلل بن مد بن ذهالن املتو  1169ه (.)9
الرابع عشر :بنو تميم ()10ومنهم آل الشيخ (،)1ومن قضاتهم:

) (1العليمي " ،املنهج األمحد"301 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1163 3 ،
) (2ال ظهــرية حنابلــة ،مينيــون ،زبيــديون ،مث مكيــون ،و هــم قريشــيون نســبا .كــانوا شــافعية فتحــول بعضــهم حنابلــة
انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".550 1 ،
) (3ابن محيد " ،السحب الوابلة ".582 2
) (4ابن محيد " ،السحب الوابلة ".186 1
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة ".588 2
) (6ابن محيد " ،السحب الوابلة ".1194 3
) (7اخلالــدون احلنابلــة ،وقيــل احلنفيــون ،مــن بلــدة "مقــرن " ،مشــال اــرب الريــاو ،ويف وســطها اآلن انظــر بكــر
أبوزيد " ،املدخل املفصل".551 1 ،
) (8ابن محيد " ،السحب الوابلة "649 2؛ البسام " ،علماء جند ".411 3 ،
) (9البسام" ،علماء جند".305 3 ،
) (10يقول بكر أبو زيد " ال أعرف قبيلة حاضرة من قبائل العرب يف قلـب جنـد ،كثـر منهـا العلمـاء ،مثـل "قبيلـة
به متيم" وال أعرف بلدا خرا منها العلماء يف قلب جند ،مثل "أشيقر" من عمل "الوشم " .وذلك خالل

- 468 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 -1إبراهيم بن سليمان بن علي بن مد بن أمحد بن راشد التميمي املتو  1141ه(.)2
 -2عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن أمحد بن راشد التميمي املتويف 1153ه
(.)3
 -3سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن مشرف التميمي املتو
1208ه(.)4
 -4حسني بن مد بن عبد الوهاب ،املتويف سنة 1224ه (.)5
 -5سليمان بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب املتويف 1233ه (.)6
 -6علي بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي ،املتو 1234ه (.)7
 -7عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب ،املتويف 1242ه (.)8
 -8علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي ،املتو 1257ه (.)9
املطلب الثالث :خصائص قضاة احلنابلة وقضائهم.
من خالل تتبع سري قضاة احلنابلة وأعواهنم نستطيع استنباط مجلة من اخلصائص والصفات
اليت اتصف هبا هةالء القضاة وأعواهنم واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القــرون بعــد القــرن العاشــر اهلجــري ،وجلهــم مــن " الوهبــة " وهــم فخــذان ال مــد ،وال زاخــر" انظــر بكــر
أبوزيد " ،املدخل املفصل ".552 1 ،
) (1ال الشــيخ حنابلــة مــن املشـرفيون ،الوهيبيــون ،التميميــون ،النجــديون ،يف بلــدة أشــيقر مــن عمــل الوشــم ،مث العينــة مــن
قــرى العــارو ،مث حـرميالء ،مث الدرعيــة ،مث الريــاو .جــدهم ســليمان بــن علــي املشــريف ،الــوهييب التميمــي ،األشــيقري،
أول من نزح منها من أسرته إىل العينة ت سنة (1079هـ) انظر بكر أبوزيد " ،املدخل املفصل ".553 1 ،
) (2ابن محيد " ،السحب الوابلة "31 1؛ البسام" ،علماء جند".303 1 ،
) (3ابن محيد " ،السحب الوابلة "675 2؛ البسام" ،علماء جند".40 5 ،
) (4ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 413 2؛ البسام" ،علماء جند".350 2 ،
) (5ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 371 1؛ البسام" ،علماء جند".63 2 ،
) (6ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 412 2؛ البسام" ،علماء جند"341 2 ،
) (7ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 745 2؛ البسام" ،علماء جند".240 5 ،
) (8ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 656 2؛ البسام" ،علماء جند".169 1 ،
) (9ابن عثيمني " ،حاشية السحب الوابلة" 736 2؛ البسام" ،علماء جند". . .174 5 ،
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أوال :مما يلحظ على علماء احلنابلة عزوفهم عن تويل القضاء وعدم رابتهم فيه ،ومن توىل
القضاء منهم جند عزوف بعضهم عن االستمرار يف القضاء وقد سبا بيان ذلك يف املطلب الثالث
يف ذكر سبب قلة قضاة احلنابلة وأسباب امتناعهم ( .)1ومع ذلك جند من علماء احلنابلة من خيالف
هذه األمر فنجده حير على تويل القضاء(.)2
ثانيا :من السمات البارزة يف قضاة احلنابلة اإلحاطة بأحكام القضاء ،واملعرفة الثاقبة له وأهلية
من يتوىل القضاء من احلنابلة ،وهذه السمة مسة ظاهرة يف قضاة احلنابلة نالحظها يف ترمجة جل
قضاة احلنابلة كما يف ترمجة القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور الربزيه( ،)3إال أن ذلك
ال يعه أن تلك الصفة قد تتخلف يف بع من توىل القضاء من احلنابلة (.)4
ثالثا :مما نالحظه يف سرية قضاة احلنابلة الديانة ،والسرية احلسن ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف القضاء ،ومن األمثلـ ـ ـ ــة
على ذلك ما ورد يف سرية مد بن مد بن أل بكر بن يزيد بن خالد البدر ،البدرشي األصل
القاهري ،فقد ويل قضاء احلنابلة بالديار املصرية ،وسار فيه أحسن سرية ،ومدة واليته القضاء
مستقال  26سنة ،و 35يوما ،فباشر القضاء نيابة واستقالال أكثر من أربعني سنة ،وكان سريته
فيها مودة ،تويف 902ه ( .)5وكما يف ترمجة سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضي ،ويل
قضاء بريدة سنة 1256ه ،فباشره بديانة وصيانة وكفاية ومقدرة ،وبقي فيه أكثر من أربعني سنة
( ،)6وكما يف ترمجة عبد اهلل بن خلف بن دحيان احلرل القاضي ال متو 1349ه ،توىل القضاء
بالكوي بعد إحلاح ،حيث تعني عليه القيام به؛ لعدم وجود من هو مثله يف وقته ،وكان مثاال للعفة

) (1انظر املطلب الثالث من املبحث الثاين من هذا البحث.
) (2ذكر ابن مفلح والعليمي وابن محيد يف تراجم بع احلنابلة حرصهم على تويل القضاء .ابن مفلح " ،املقصد
األرش ــد" 292 2؛ العليم ــي " ،امل ــنهج األمح ــد "257 5 ،؛ اب ــن محي ــد" ،الس ــحب الوابل ــة " .281 1
778 ،758 ،582 2؛ الزركلي" ،األعالم ".93 6 ،
) (3ابن أل يعلي" ،طبقات احلنابلة ".245 2 ،
) (4ذكــر ابــن مفلــح والعليمــي وابــن محيــد يف تـراجم بعـ احلنابلــة عــدم أهليــتهم يف القضــاء .ابــن مفلــح " ،املقصــد األرشــد"
491 ،292 2؛ العليمي " ،املنهج األمحد "257 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة ".1054 3 ،778 2 .
) (5العليمي " ،املنهج األمحد"315 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".1041 3 .
) (6الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا" .370 9

- 470 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

والنزاهة والعدل ( .)1إال أن هذا األمر ليس على إطالقه فهناك قلة من قضاة احلنابلة من توىل
القضاء وكان متالعبا باألحكام الشرعية وكان سريته اري حسنة يف القضاء (.)2
رابعا :من األمور والسمات اليت وجدت عند بع قضاة احلنابلة عدم أخذ األجرة على
القضاء .ففي ترمجة عبد الرمحن بن مد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،اجلماعيلي األصل ،العمادي،
قاضي القضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا ،الذي ويل القضاء مدة تزيد على
اثه عشرة سنة على كره منه ،أنه يتناول معلوما ،مث عزل نفسه يف اخر عمره ( .)3وكذا يف ترمجة
أمحد بن إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح بن هاشم القاضي ،عز الدين أبو
الربكات بن الربهان ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري ،أنه ناب يف القضاء عن ابن
املغلى ،مث أعرو عن التصدي له شهامة ،وصار يقضي فيما يُقصد به يف بيته جمانا ،مث تركه
مجلة( .)4ويف ترمجة عيسى بن عبد اهلل بن عيسى بن حسن بن عثمان بن عكاس السبيعي العنيزي
النجدي األحسائي الذي عينه امللك عبد العزيز قاضيا على األحساء أنه كان يأىب أن يأخذ على
القضاء أجرا ( .)5بل إن بع احلنابلة ترك القضاء ألجل املال املأخوذ عليه ففي ترمجة عيسى بن
مد الزبريي املتو 1248ه أهنم ألزموه بقضاء الزبري فباشره بدون رزق ،مث راب عنه ،فأحلّوا
عليه يف االستمرار بكل سبيل فأىب ،وقال إ ا يُطلب القضاء إلحدى ثال إما للثواب أو للجاه
أو للمال ،فأما الثواب فأبعد شيء ،وليتنا ننجو رأسا برأس ،وأما اجلاه فهن فالنا ملا حكم عليه
بغري مطلوبه ،قال قطع اهلل هذه الوجيه ،حىت يقل هذا الوجه ،وأما املال فهن عباء" اليت صيّف ُ
هبا شتّي ُ هبا بال زيادة ،و أحج حجة اإلسالم من قلة ذات اليد ،فأي داع إىل ارتكاب اخلطر؟
فقالوا نعني لك كفاية السنة ،ونفعل ونفعل فأىب ،وعرف أهنم ال يرتكون مراجعته فتكلف وحج (.)6
خامسا :القوة يف احلا ،وحرصهم على استقاللية القضاء واشرتاطهم عدم اخلوو يف
املنكرات ففي ترمجة نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل،
البغدادي ،قاضي القضاة ،عماد الدين ،أنه قـُلّد قضاء القضاة ،و يقبل إال بشرط أن يور ذوي
) (1الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".160 10 ،
) (2ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة ". . .1071 3 ،738 ،584 2 ،
) (3الذيل على طبقات احلنابلة ،ابن رجب احلنبلي.308 – 304 2 .
) (4العليمي " ،املنهج األمحد"272 5 ،؛ ابن محيد" ،السحب الوابلة".85 1 ،
) (5الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا".83 10 ،
) (6ابن محيد النجدي" ،السحب الوابلة")808/2( .808 2 ،؛ البسام " ،علماء جند " .345 5
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()1

األرحام ،وكان متحريا يف القضاء ،قوي النفس يف احلا ،عدمي ا:اباة والتكلف  .وكذا يف ترمجة
مد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيه الصاحلي ،قاضي القضاة ،مشس الدين أبو عبد
اهلل ،أنه ورد تقليده للقضاء فتوقف يف القبول ،مث استخار اهلل وقبل ،بعد أن شرط أال يلبس خلعة
حرير ،وال يركب يف املواكب ،وال يقته مركوبا ،فأجيب إىل ذلك ( .)2ويف ترمجة أمحد بن علي بن
عبد اهلل بن علي بن حا ،بن مد بن عمر بن يوسف ،الشهاب بن العالء البعلي الطرابلسي،
ويعرف بابن احلبال ،الذي ناب يف قضاء طرابلس ،مث استقر يف قضاء الشام أنه شرط أال يلزم
صرف ( ،)3و كما يف ترمجة صاحل بن سا بن
بالركوب مع القضاة لدار السعادة ،فاستمر إىل أن ُ
سن ال بنيان احلائلي النجدي فقد ويل القضاء حبائل واشرتط القيام باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وأال جيعل لر ساء القبائل حكما على متبوعهم بل مرد اجلميع للشرع(.)4
سادسا :متسك بع قضاة احلنابلة مبذهب اإلمام أمحد ورأيه يف بع املسائل اخلالفية.
فهذا عبد القادر بن مد بن أمحد بن مد بن مد بن عبد الرمحن ،يي الدين ،احلسه،
الفاسي ،املكي ،ناب عن أخيه عبد اللطيف يف احلكم دهرا ،ورمبا صرفه لكونه يثب احلكم
بالشهادة على خط الشاهد املي والغائب ،متمسكا يف ذلك مبا وقع لإلمام أمحد من نفوذ وصية
املي إذا وجدت عند رأسه اطه ،متوسعا يف ذلك إىل اري الوصية من األحكام( ،)5وكما يف ترمجة
نصر بن عبد الرزاق بن نصر بن أل صاحل بن حنكيدوس  ،اجليلي األصل ،البغدادي ،قاضي
القضاة ،عماد الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد ،فقد قُـلّد قضاء القضاة ،و يقبل إال
بشرط أن يور ذوي األرحام كما هو مذهب أمحد(.)6

) (1ابن رجب "ذيل طبقات احلنابلة" .189 2
) (2ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة" .380 2
) (3ابن رجب احلنبلي" ،الذيل على طبقات احلنابلة" .442 2
) (4الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا" .36 10
) (5ابن محيد " ،السحب الوابلة ".568 2 ،
) (6ابن رجب "ذيل طبقات احلنابلة" .189 2
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على اله وصحبه أويل الفضائل
ومجيل الصفات ،وعلى من سار على هنجهم واقتفى أثرهم إىل يوم اجلمع يف العرصات .فبعد رحلة
مع هذا البحث " قضاة احلنابلة من عهد اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل حىت منتصف القرن
الرابع عشر اهلجري 1350ه" .مجعا ودراسة" " ها أنا أختم حبثي بذكر أه ــم نتائجه ،معتذرا عن
سهوي وخطـأي ،ومعرتفا بتقصريي وجهلي ،واهلل أسأل العفو والغفران لـذنيب والسرت والصفح عن
تقصريي وزللي.
أهم نتائج البحث:
أوال :احلنابلة هم أتباع املذهب احلنبلي ،وهم من فقهاء األمة وعلمائها ،الذين هلم قدم
صدق يف دين اهلل ،مسوا بذلك نسبة إلمامهم وقدوهتم إمام أهل السنة اإلمام أمحد بن مد بن
حنبل الشيباين رمحه اهلل تعاىل صاحب املذهب .واملذهب احلنبلي هو مجلة األحكام اليت ذهب إليها
اإلمام أمحد ،أو جمموع املسائل الفقهية اليت قال هبا اإلمام أمحد ،وم ـ ـ ـ ـ ــا أحلا بذلك مما خرجه
أصحابه على قواعده وأصوله.
ثانيا :األقرب إىل بيان املقصود يف تعريف القضاء على ضوء ما ذكره احلنابلة هو تعريف
القضاء بأنه «والية تبيني احلكم الشرعي ،واإللزام به ،وفصل اخلصومات ،على وجه خا  ،ومحاية
احلقوق عام ًة».
ثالثا :كان اإلمام أمحد معرضا عن تويل القضاء ،وعن الدخول على أصحاب الواليات،
ولعل هذا املذكور عن اإلمام أمحد رمحه اهلل مول على ما إذا كان تلك املخ ــالطة ستةدي إىل
الوقوع يف احلرام ،أما إذا تةدي إىل ذلك فهو ال يرى بذلك بأسا.
رابعا :اختلف الروايات عن اإلمام أمحد يف تويل منصب القضاء واملذهب أنه فرو على
الكفاية.
خامسا :بلغ عدد احلنابلة الذين تولوا القضاء أو كانوا من أعوان القضاة من خالل التتبع يف
كتب الرتاجم  574عاملا رمحهم اهلل مجيعا ،وأكثرهم -حسب نطاق الدراسة – كان يف القرن
التاسع اهلجري فقد بلغ عددهم .117
سادسا :ميكن حصر األ ماكن اليت توىل فيها احلنابلة القضاء تبعا لألماكن اليت انتشر فيها
مذهب احلنابلة ،فقد توىل احلنابلة القضاء يف العراق أوال وبالد ما وراء النهر يف زمن اإلمام أمحد
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ومن بعده حىت القرن الرابع اهلجري ،مث الشام وفلسطني بعد القرن الرابع اهلجري ،مث توىل احلنابلة
القضاء يف مصر يف القرن الثامن اهلجري وما بعده ،وأخريا بعد القرن الثاين عشر يف اجلزيرة العربية.
سابعا :هناك مجلة من األسباب أدت إىل قلة قضاة احلنابلة كقلة انتشار املذهب ،ورأي
اإلمام أمحد يف تويل القضاء ،وشدة احلنابلة ،وامتناعهم عن تويل القضاء ألسباب أخرى.
ثامنا ، :حصر األوليات واأللقاب القضائية عند احلنابلة وقد بلغ  17لقبا وأولية.
تاسعا :هناك مجلة من العوائل احلنبلية اليت اشتهرت بتويل لقضاء أو بع الوظائف القضائية
األخرى وقد  ،حصر  14عائلة من تلك العوائل كـ ــعائلة ال أل يعلى ،وال قدامة ،ال مفلح ،وال
الشطي ،وال نصر اهلل ،وبنو متيم مع ذكر مجلة من قضاهتم.
عاشرا :مما اتصف به احلنابلة عزوفهم عن القضاء وسريهتم احلسنة فيه ،والقوة يف احلا،
واحلر على استقالل القضاء ،واملعرفة الدقيقة ألحكامه ،وعند بعضهم التمسك مبذهب احلنابلة،
وعدم أخذ الرزق على القضاء.
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املالحق
ملحا رقم  1قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة.
ملحا رقم  2ملحا إحصائية بتوزيع احلنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من توىل وظيفة من
وظائف أعوان القضاة أو أحد الواليات على القرون.
ملحق رقم ()1
()1
"قائمة بأمساء قضاة احلنابلة ومن توىل أعوان القضاة
ذكر العلماء أن العمدة يف معرفة طبقات علماء احلنابلة من لدن اإلمام أمحد املتو 241ه
وحىت قرب هناية القرن الثالث عشر هي الطبقات البن أل يعلى ،و ذيل الطبقات البن رجب ،و
السحب الوابلة البن محيد وما سواها إما اختصار له أو مع إضافات يف معلومات عن املرتجم له أو
إضافة تراجم قليلة و دودة ( ،)2وسأكتفي يف هذه القائمة بسرد أمساء من توىل القضاء و كذا من
وظيفة من وظائف أعوان القضاة أو أحد الواليات مع اإلشارة إىل تلك الوالية من علماء احلنابلة من
خالل هذه الكتب مكتفيا بامسه فقط ( ،)3وقد بلغ عددهم يف الفرتة ا:دد من زمن اإلمام أمحد رمحه
اهلل تعاىل حىت وفيات عام 1350ه  574عاملا ،توىل القضاء منهم 447عاملا وتوىل منهم مهمات
أخرى من مهمات أعوان القضاة ووالية املظا ( النيابة يف القضاء – الشهادة – كتابة العقود –
) (1األصل يف القائمة هو ذكر من توىل القضاء من احلنابلة سواء كان ذلـك التـويل مفـردا أم سـبقه أو حلقـه بعـ
الواليــات ،أمــا مــن يتــول القضــاء مــن أع ـوان القضــاة كالشــهود املعــدلني و األمنــاء و الن ـواب يف احلكــم و
اريهم فقد ذكرهتم  -من باب الفائدة  -مع بيان عملهم اإلشارة إليها.
) (2وممن ذكر ذلك العالمة بكر أبوزيد يف املدخل .491 1
) (3أود التنبيــه يف هــذا املقــام علــى نقطتــني .األوىل أنــه كن ـ قــد قم ـ مــع أمســاء أعــالم احلنابلــة الــذين تول ـوا القضــاء
والواليــات األخــرى مــع ترمجــة مــوجزة لكــل علــم توضــح مكــان توليــه القضــاء أو الواليــة األخــرى ،وطريقــة توليــه للقضــاء
ومدته يف القضاء ،وشيئا من أخباره –حسب ما وقف عليه -وقد بلغ ذلك ما يزيـد علـى مائـة صـفحة والنيـة معقـودة
إن شاء اهلل يف إخراجـه يف حبـث مسـتقل .الثانيـة سـتلحظ يف هـذه القائمـة أن أمسـاء بعـ العلمـاء اـري مكتملـة أو ال
يوجـد سـوى اســم العلـم ولقبــه أو كنيتـه فقـط و هــذا األمـر كثــري يف علمـاء جنـد خصوصــا الـذين تولـوا القضـاء و السـبب
يف ذلــك كمــا يقــول ابــن عثيمــني يف حتقيقــه للســحب عنــد ترمجــة عبــدالوهاب والــد مــد يف أخبــاره  " 675 /2و
أالب أخبـاره مفقـودة شـأن كثـري مـن العلمـاء يف هـذه الفـرتة لعـدم وجـود مـن يهـتم هبـذا الشـأن يف هـذه الـبالد يف هـذه
الـبالد خـالل القــرون الـثال املاضـية و ال قــوة إال بـاهلل لـذا جيــد الباحـث ا:قـا صــعوبة بالغـة يف توثيـا النصــو و ال
يستطيع احلكم على صحة أخبارها إال حدسا و ظنا" .وق ـ ـ ــد أشرت يف تلك احلالة إىل موضـع الرتمجـة لـذلك العلـم يف
كتب الرتاجم لبيان أن هذا ما وقف عليه من التعريف بالعلم ،واهلل املستعان.
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التعديل -الكتابة –والية احلسبة – النظر يف الوقوف 94 ) . . . . .عاملا وهم على النحو التايل
 إبراهيم بن أل بكر بن عبد اهلل الشنويهي القـاهري ،برهـان الـدين ،احـرتف الشـهادة أكثـر مـنستني سنة.
 إبراهيم بن أمحد بن هالل الزرعي ،مث الدمشقي ،القاضي برهان الدين أبو إسحاق. إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم ،البدر املقدسي النابلسي. إبراهيم بن حجي الثرمدي القاضي النجدي. إبراهيم بن محد بن عبد اهلل بن جاسر. إبراهيم بن محد بن عيسى. إبراهيم بن سيف (.)2 إب ـراهيم بــن صــدقة بــن إب ـراهيم بــن إمساعيــل ،برهــان الــدين بــن فــتح الــدين ،املقدســي األصــل،تكسب بالشهادة ومهر فيها.
القاهري املولد واملنشأّ ،
 إبراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن محـدان بـن محيـد ،برهـان الـدين بـن زيـن الـدين العنبتـاوي ،املقدسـيالصاحلي ،باشر الشهادة.
 إبراهيم بن عبد العزيز الشثري النجدي. إبراهيم بن عبد اللطيـف بـن راشـد بـن امـالس بـن حجـي بـن عقبـة بـن راجـح بـن عسـاكر بـن بسـام،الزبريي النجدي.
 إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب. إبراهيم بن عبد اهلل بن سليمان بن مد بن مسند بن سليمان بن مسند. إبراهيم بن عبد اهلل بن قريش السبيعي النجدي ،توىل الكتابة عند القضاة يف حوطة به متيم. إبراهيم بن عبد امللك بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. إبراهيم بن عبيد النجدي. إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميه القاضي ،برهان الدين. إبراهيم بن عمر ،برهان الدين القاهري ،ويعرف بـ "الصواف" ،ناب يف احلكم. إبراهيم بن امالس الزبريي ،النجدي األصل التميمي.) ، (1ترتيب العلماء على حـروف املعجـم ووضـع العلمـاء الـذين تولـوا اـري القضـاء مـن الوظـائف بـاللون األمحـر
متييزا هلم مع ذكر وظائفهم.
) (2هكذا يف املستدرك .41/1
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 إبراهيم بن مد العتيقي النجدي. إبراهيم بن مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر ،الربهان بن البدر النابلسي. إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن إمساعيل السبيعي النجدي األشيقري. إب ـراهيم بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــح بــن عبــد اهلل ،القاضــي برهــان الــدين ،ابــنالعالمة صاحب الفروع ،املقدسي ،الراميه األصل.
 إبراهيم بن مد علي بن مد بن املبارك بن أمحد بن مد البغدادي ،أبو إسحاق ،املعدل. إبراهيم بن مود بن سلمان بن فهد احلليب ،مجال الدين ،توىل كتابة السر ،وديوان اإلنشاء. إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبريي. إبراهيم بن نصر اهلل بن أمحد بن مد بن أل الفتح الكناين العسقالين القاهري. أبو الفتح أسعد بن عثمان بن أسعد بن املنجا ،التنوخي الدمشقي ،كان أحد املعدلني. أبـو الفــتح الفاسـي مــد بـن عبــد القـادر بــن أل الفـتح بــن أمحـد بــن أل عبـد اهلل بــن مـد بــنمد بن عبد الرمحن ،القاضي شرف الدين ا:يوي احلسه الفاسي.
 أبو الفتح بن نصـر اهلل بـن أمحـد بـن مـد بـن أل الفـتح بـن هاشـم ،البهـاء ابـن القاضـي ناصـرالدين ،الكناين العسقالين مث املصري.
 أبو الوفاء علي بن مد بن عقيل الفقيه البغدادي. أبو بكر بن إبراهيم بن العز بن مد بـن مفلـح ،الصـدر بـن التقـي الدمشـقي األصـل ،مث الدمشـقيالصاحلي.
 أبو بكر بن خليل بـن عمـر بـن السـلم ،النابلسـي األصـل ،مث الصـفدي ،املشـهور بـابن احلـوائجكاش.
 أبو بكر بن زيد بن أل بكر بن زيد بن عمر احلسه اجلراعي الصاحلي. أبو بكر بن عبد الـرمحن بـن مـد بـن أمحـد بـن التقـي سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر بـنالشيخ أل عمر ،القرشي ،العُمري ،املقدسي ،مث الصاحلي.
 أبو بكر بن اايل البعلي (.)1 أبو بكر بن قاسم الشيشيه(.)2) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني .)315-316/1( .قـال أخبـاره
يف الكواكب السائرة .)99/2( .والنع األكمل.)158( .
) (2هكذا يف السحب (.)1193/3
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 أبو بكر بن مد بن مد العجلوين الصاحلي . أبــو بكــر بــن مــد بــن مــد بــن أيــوب بــن ســعيد ،التقــي البعلــي مث الطرابلســي ،ويعــرف بــابنالصدر.
 أبو جعفر ،عبد اخلالا بن عيسى بن أمحد بن مد بن عيسى ،أحد الشهود. أبو حامد بن عطية بن ظهرية. أبو سعد املبارك بن علي املخرمي. أبــو مــد رزق اهلل بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد العزيــز بــن احلــر بــن أســد التميمــي ،شــهد عنــدقاضي القضاة أبو عبد اهلل ابن ماكوال ،وابن الدامغاين ،فقبال شهادته.
 أمحد الدومي(.)2 أمحد الشهاب احلليب ،ويعرف بـ"خازوق".يتكسب بالشهادة.
 أمحد الشهاب املارديه الدمشقي ،كان ّ أمحد بن إبراهيم بن محد بن مد بن محد بن عبد اهلل بن عيسى ،من قبيلة به زيد. أمحد بن إبراهيم بـن نصـر اهلل بـن أمحـد بـن مـد بـن أل الفـتح بـن هاشـم القاضـي ،عـز الـدينأبو الربكات بن الربهان ناصر الدين ،الكناين العسقالين األصل ،القاهري.
 أمحــد بــن أل بكــر بــن أمحـد بــن علــي بــن إمساعيــل ،الشــهاب ،أبــو العبــاس ،ابــن ســيف الــدين،احلموي األصل ،احلليب القادري.
تكسب بالشهادة.
 أمحد بن أل بكر بن مد بن العماد ،الشهاب احلمويّ ، أمحــد بــن أل بكــر بــن مــد بــن مــود احللــيب األصــل ،شــهاب الــدين بــن شــرف الــدين ،ابــنالشهاب.
 أمحد بن أل االب بن أمحد بن االب بن عبد اهلل احلرل ،أبو بكر. أمحد بن أمحد بن أمحد بن كرم بن االب األزجي ،املعدل. أمحد بن أمحد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان ،الشهاب ،أبو العباس. أمحــد بــن احلســن بــن عبــد اهلل بــن الشــيخ أل عمــر املقدســي ،شــرف الــدين ابــن شــرف الــدينقاضي اجلبل.
 -أمحد بن الفرا بن راشد بن مد املدين الوراق ،البغدادي ،القاضي أبو العباس.

) (1هكذا يف السحب (.)322/1
) (2هكذا السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي 280 1 .ويف سلك الدرر .219 1
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 أمحد بن حامد املعروف بابن عصية ،البغدادي ،القاضي مجال الدين. أمحد بن حسن بن داوود بن سا بن معايل ،الشهاب العباسي احلموي. أمحد بن حسن بن عبد اهلل بن عبد الغه بن عبد الواحد املقدسي الصاحلي. أمحد بن محد بن أمحد الرجباين. أمحد بن محدان بن شبيب بن ايا بن سابا بـن وثـاب النمـري احلـراين ،جنـم الـدين ،أبـو عبـد اهللبن أل الثناء.
 أمحد بن سعيد ،أبو العباس الشامي ،يُعرف بالشيحي ،شهد عند القضاة وعُ ّدل. أمحــد بــن صــاحل بــن شــافع بــن صــاحل اجليلــي ،أبــو الفضــل بــن أل املعــايل بــن أل مــد ،كــانشاهدا مع ّدال.
 أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن أمحد بن مـد ،الشـهاب ،أبـو العبـاس بـن الـزينأل الفرا بن املوفا ،الدمشقي ،الصاحلي ،كان أحد الشهود مبجلس احلكم احلنبلي بدمشا.
 أمح ــد ب ــن عب ــد ال ــرمحن ب ــن مح ــدان ب ــن محي ــد ،العنبت ــاوي ،ك ــان يتكس ــب بالش ــهادة بص ــاحليةدمشا.
 أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمه ،املقدسي النابلسي ،شهاب الدين أبو العباس. أمحد بن عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مد املرداوي ،أبو العباس. أمحد بن عبد الرمحن بن مد بن جنا األزجي ،القاضي أبو علي ابن شاتيل. أمحـد بــن عبــد العزيــز بــن علـي بــن إبـراهيم بــن رشــيد الفتـوحي احلنبلــي ،شــهاب الــدين املعــروفبابن النجار.
 أمحـد بـن عبـد الكـرمي بـن مــد بـن مـد بـن عبـادة بـن عبــد الغـه ،الشـهاب ابـن الـنجم ابـن الشــمسالدمشقي الصاحلي.
 أمحد بن عبد اهلل بن عبد الوهاب بن عبد اهلل بن مشرف. أمحــد بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن مــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن أل الفــتح بــن هاشــم بــن إمساعيــل بــننصــر اهلل بــن أمحــد ،الشــهاب بــن اجلمــال بــن العــالء ،الكنــاين العســقالين ،القــاهري ،ويعــرف بــابن
اجلندي ،تكسب بالشهادة.
 أمحــد بــن عبــد اهلل بــن مالــك ،القاضــي ،شــهاب الــدين أبــو العبــاس ،ابــن الشــيخ الصــاحل بــدرالدين أل مد.
 أمحد بن عبد اهلل بن مد بن مود املرداوي.- 479 -
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 أمحــد بــن عبــد الواحــد بــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن ،املقدســي مث الدمشــقي ،املعــروف بالبخــاري،مشس الدين ،أبو العباس.
 أمحد بن عثمان بن جامع. أمحد بن عثمان بن يوسف اخلربتاوي البعلي. أمحد بن عطية بن عبد احلي القيوم بن أل بكر بن ظهرية املكي. أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن مــد بــن وجيــه ،الشــهاب ،أبــو حامــد بــن النــور أل احلســن بــنالشهاب بن القطب أل الربكات الشيشيه األصل القاهري ،امليداين.
 أمحد بن علي بن الزير بن سليمان ،مشس الدين ،أبو العباس احلنبلي. أمحد بن علي بن عبـد احلميـد ،شـهاب الـدين ،ابـن القاضـي عـالء الـدين ابـن البهـاء البغـداديمث الدمشقي الصاحلي.
 أمحــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن حــا ،بــن مــد بــن عمــر بــن يوســف ،الشــهاب بــنالعالء البعلي الطرابلسي ،ويعرف بابن احلبال.
 أمحد بن مد الربنقي. أمحــد بــن مــد ب ـن أمحــد بــن أمحــد بــن عمــر بــن أمحــد بــن أل بكــر بــن أمحــد ،أبــو العبــاس،شهاب الدين ،املعروف بالشويكي ،الصاحلي.
 أمحد بن مد بن أمحد بن مد بن أمحـد بـن سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر بـن الشـيخأل عمر ،الشهاب ،أبو العباس بن الناصر أل عبد اهلل املقدسي.
 أمحد بن مد بن أمحد ،الشهاب املشهدي القاهري الزركشي ،تكسب بالشهادة. أمحد بن مد بن خالد بن شري زاد ،أبو بكر املعروف بالنوراين. أمحــد بــن مــد بــن طلحــة بــن احلســن البصــري األصــل ،البغــدادي ،املعـ ّدل ،أبــو بكــر ،ويلقــبأمني الدين ،شهد عند ابن اللمعاين.
 أمحد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشهاب أبو العباس ابـن الشـمس أل عبـداهلل بن الشمس بن الفقيه الزين اجلمال ،احلراين ،الدمشقي الصاحلي.
 أمحد بن مد بن عبد القادر ،عز الدين ،املعروف بابن قاضي نابلس ،أتقن صنعة الشهادة. أمحد بن مد بن عيسى بن األزهر ،أبو العباس الربئي. أمح ــد ب ــن م ــد ب ــن عيس ــى ب ــن يوس ــف ،الش ــهاب ،اب ــن الش ــمس ،اب ــن الش ــرف الس ــنباطياألصل ،القاهري.
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 أمحد بن مد بن مـد بـن احلسـني الفـراء البغـدادي ،القاضـي مجـال الـدين ،أبـو العبـاس ،ابـنالقاضي أل يعلى ابن القاضي أل حازم ،ابن القاضي أل يعلي الكبري.
 أمحد بن مد بن مد بن املنجى بن عثمان بـن أسـعد بـن املنجـى ،التقـي ابـن الصـالح ،التنـوخيالدمشقي.
 أمحد بن مد بن مد بن خالد بن موسى احلمصي. أمحد بن مد ،الشهاب البهنسي األصل ،القاهري. أمحد بن موسى بن إبراهيم بن طرخان ،الشهاب بن الضياء القاهري ،البحري. أمحد بن موسى بن فياو بن عبد العزيز بن فياو املقدسي ،شهاب الدين أبو العباس. أمحــد بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن أل الفــتح ،املوفــا بــن ناصــر الــدين الكنــاين ،العســقاليناألصل ،القاهري.
 أمحد بن حيىي بن فايد األواين احلنبلي. أمحد بن يوسف املرداوي الدمشقي. إسحاق بن إبراهيم بن حيىي الشفراوي ،القاضي ،صفي الدين ،أبو مد. أسعد بن عبد احلافظ بن إبراهيم الوفائي الدمشقي. أســعد بــن علــي بــن مــد بــن مــد بــن املنجــى بــن مــد بــن عثمــان بــن املنجــى ،الوجيــه أبــو املعــايل،ويعرف بابن املنجى.
 أسعد ،ويسمى مد بن املنجا بن بركات بن املةمل التنوخي ،وجيه الدين أبو املعايل. إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر األسدي موالهم ،ويعرف بابن علية. أيوب بن أمحد بن تيموه الباجرائي. برهــان الــدين أبــو إســحاق إب ـراهيم ابــن الشــيخ عمــاد الــدين عبــد احلــافظ بــن أل مــد عبــداحلميد بن مد بن أل بكر.
 بالل بن عبد الرمحن احلبشي العمادي احلليب. تقــي الــدين أبــو بكــر مــد بــن شــهاب الــدين أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي ال ُفتُـ ِـوحي ،الشــهري بــابن
النجار الفتوحي.
 توفيا بن سعيد بن مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين. جرب بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم الفضلي النجدي املكي. مجال الدين عبد الصمد بن خليل اخلضري.- 481 -
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 مجعان بن ناصر النجدي. حسن بن إبـراهيم بـن أمحـد بـن خليـل بـن أمحـد بـن عيسـى العجمـي املقدسـي ،الصـاحلي ،بـدرالدين ،تسبب بالشهادة يف مركز العشر.
تكســب بالشــهادة يف حــانوت ببــاب
 حســن بــن إب ـراهيم بــن عمــر ،بــدر الــدين بــن الربهــانّ ،الفتوح.
 حســن بــن أمحــد بــن حســن بــن أمحــد بــن عبــد اهلــادي بــن عبــد احلميــد بــن عبــد اهلــادي ،أبــويوسف بن الشهاب ،الصاحلي ،ويعرف بابن عبد اهلادي وبابن املربد.
 حسن بن حسني بن علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. احلسن بـن عبـد اهلل بـن مـد بـن أمحـد بـن مـد بـن قدامـة املقدسـي الصـاحلي ،شـرف الـدين،أبو الفضل بن اخلطيب شرف الدين بن أل بكر.
 حسن بن مد بن أمحد املقدسي ،شرف الدين بن صدر الدين ،قاضي القضاة تقي الدين. احلسن بن مد بن سليمان بن محزة أمحد بـن أل عمـر ،املقدسـي األصـل ،مث الدمشـقي ،بـدر الـدينقاضي القضاة.
 احلسن بن موسى األشيب. حسني بن محد بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. حسني بن علي بن حسني بن علي الوزان الوهييب التميمي. حسني بن فرا النجدي. حسني بن مد بن عبد الوهاب. محد الوهييب (.)1 محد بن إبراهيم بن محد بن عبد الوهاب. محد بن حسني بن مد بن عبد الوهاب. محد بن راشد العُريه. محد بن عبد اجلبار بن محد بن شبانة بن مد بن شبانة بن مد الوهييب التميمي. محد بن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز بن مد بن سالمة العوسجي البدراين الدوسري. محد بن عبد العزيز بن مد بن عبد العزيز بن مد بن سالمة بن مد. -محــد بــن عبــد اهلل بــن علــي بــن ســليمان امليممــان ،كــان العمــدة يف كتابــة العقــود والتوثيقــات،

) (1هكذا يف عنوان اجملد.)167/1( ،
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وعقد األنكحة.
 محد بن عبد الوهاب بن عبد اهلل. محد بن قاسم (.)1 محد بن مد أبو عرف ،بلقب باخلطيب احلائلي النجدي. محد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي. محزة بن موسى بن أمحد بن احلسني ،عز الدين أبو يعلى بن قطب الدين أل الربكات. محود بن سليمان العوهلي ،كان يقوم بعقد األنكحة ،وتوثيا املبايعات واألوقاف والوصايا. خزام احلائلي النجدي القاضي. خليل بن أل بكر بن صديا املرااي ،القاضي ،صفي الدين أبو الصفاء. خليل بن مد بن أل بكر بن خلفان ،الدمشقي املعروف بالسروجي ،القاضي ارس الدين. خليــل ب ــن يعقــوب ب ــن خليــل الفراديس ــي الص ــاحلي ،اــرس ال ــدين أبــو القاس ــم ،أقبــل عل ــى الش ــهادةواملباشرة لألوقاف
 مخيس بن سليمان الوهييب ،التميمي األشيقري النجدي. داوود بــن أمحــد بــن إب ـراهيم بــن شــداد بــن مبــارك النجــدي األصــل ،الربيعــي النســب ،احلمــوي املولــد،املعروف بالبالعي.
 داوود بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مــود املــرداوي ،شــرف الــدين ،كــان أحــد الشــهودباجلبل.
الربقــاوي احلنبلــي الدمشــقي ،صــار كاتبــا بعــدد مــن ا:ــاكم ،مث
 راا ـب بــن مــد بــن مصــطفى ُصار رئيس كتّاب بالعونية مث مبحكمة امليدان ،مث ويل نيابة القضاء.
 رشيد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن رشيد بن سلمان بن عوين ،النجدي. زامل بن سلطان ،من ال يزيد من به حنيفة اليمامي املقرين النجدي. سا بن سا بن أمحد بن سا بن عبد امللك بن عبد الباقي بـن عبـد املـةمن بـن عبـد امللـك،جمد الدين ،أبو الربكات بن أل النجا املقدسي ،مث القاهري.
 سا بن سالمة بن سليمان بن مود ،جمد الدين احلموي. السراا أل حفص عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي البزاز. سعد بن محد بن علي بن مد بن عتيا بن راشد بن محيضة القاضي.) (1هكذا يف املستدرك على السحب ( ،)375/1و عنوان اجملد.)167/1( ،

- 483 -

القضاء عند الحنابلة من عهد اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري" .جمعا ودراسة" ،د .أحمد بن صالح الصواب الرفاعي

 سعود بن مد بن عبد اهلل بن سليمان بن عثمان بن بليهد اخلالدي ،النجدي. ســعيد بــن احلســني بــن شــنيف بــن مــد الــديلمي الــدارقزي ،األمــني أبــو عبــد اهلل ،كــان أمينــا للقاضــيبدار القز مبحلته.
 سعيد بن عيد بن محد بن عيد بن يسن ال سبي . ســعيد بــن مــد بــن مصــطفى بــن ســليمان بــن ســلمان بــن مــد بــن مزهــر النابلســي ،الربقــاويالدمشــقي احلنبلــي ،صــار كاتبــا يف ا:ــاكم ،مث رئــيس الكتّــاب ،مث دخــل ســلك النيابــات فــويل
نيابة املعرة ،مث نيابة البقاع.
 سلمان بن علي بن محد بن راشد بن صاحل بن راشد بن سعود بن جلهم ،ال راشد. سليمان احلامد (.)1 سليمان بن أمحد بن إبـراهيم البـدر الزلفـوي النجـدي ،تـوىل كتابـة العقـود والوصـايا ،واملبايعـات ،وعقـوداألنكحة.
 سليمان بن أمحد بن سليمان بن عبد الرمحن العسقالين ،علم الدين. ســليمان بــن محــزة بــن أمحــد بــن عمــر بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن قدامــة املقدس ــي ،مثالصاحلي تقي الدين أبو الفضل.
 ســليمان بــن صــدقة بــن عبــد اهلل املــرداوي الصــاحلي ،تســبب بالشــهادة ،ويف اخــر عمــره صــاريكثر من الشهادة على اخلطوط.
 سليمان بن عبد الرمحن بن علي بن عبد الرمحن بن حيىي الشيباين ،البغدادي. سليمان بن عبد اهلل بن زامل السبيعي العنيزي. سليمان بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب التميمي. سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. سليمان بن علي بن مقبل النجدي القاضي. سليمان بن فرا بن سليمان ،علم الدين ،أبو الربيع ،ابن جنم الدين أل النجا احلجيه. سيف بن مد بن عزاز النجدي. شادي اهلندي ،عتيا السراا عبد اللطيف الفاسي. شــرف الــدين عبــد الغــه بــن حيــىي بــن مــد بــن قاضــي ح ـران عبــد اهلل بــن نصــر بــن أل بكــراحلراين.

) (1هكذا يف احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا ،عبد اهلل بن مد الطريقي.)49/10( .
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 شعبان الصورتاين ،زين الدين (.)1 مشس الدين أبو عبد اهلل مد بـن عـون الـدين حيـىي بـن مشـس الـدين علـي بـن عـز الـدين مـدبن الوزير عون الدين حيىي بن هبرية ،نزيل بلبيس هبا ،وكان ناظرا على ديواهنا.
 صاحل بن أمحد بن مد بن حنبل. صاحل بن محد ال مبي النجدي الزبريي. صــاحل بــن محــد بــن نصــر اهلل بــن فــوزان بــن نصــر اهلل ،مــن ال مشــاعيب مث مــن ال جـراح ،مــنسبيع.
 صاحل بن سا بن سن ال بنيان احلائلي النجدي. صاحل بن شافع بن صاحل بن حا ،بن أل عبد اهلل اجليلي ،املعدل ،أبو املعايل. صاحل بن عبد اهلل بن علي الغماس النجدي. صاحل بن قرنـاس بـن عبـد الـرمحن بـن قرنـاس بـن محـد بـن علـي بـن مـد بـن علـي ابـن حـدجانمن ال حصنان العجمي النجدي.
 صاحل بن مد بن عبد اهلل الصائغ النجدي. طلحة بن أمحد بن طلحة بن أمحد بن احلسني الكندي ،القاضي أبو الربكات. عبــد األحــد بــن مــد بــن عبــد األحــد بــن عبــد األحــد بــن عبــد الــرمحن ال ـزين أبــو ا:اســن ،احل ـرايناألصل ،احلليب.
 عبد اخلالا بن عيسى بن أمحد بن مد بن عيسى بن أمحد بن موسـى بـن مـد بـن إبـراهيم،الشريف أبو جعفر بن أل موسى اهلامشي العباسي ،شهد عند أل عبد اهلل الدامغاين.
 عبد الرمحن بن إبراهيم ،أبو سعيد الدمشقي. عبد الرمحن بن أمحد اهلامشي احلموي الدمشقي ،السيد موفا الدين ،توىل كتابة السر. عب ــد ال ــرمحن ب ــن أمح ــد ب ــن حس ــن ب ــن داوود ب ــن س ــا ب ــن مع ــايل ،موف ــا ال ــدين الش ــهاب العباس ــياحلموي مث الدمشقي.
 عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميـد بـن عبـد اهلـادي بـن يوسـف بـن مـد بـنقدامة ،النابلسي األصل ،الصاحلي ،زين الدين ابن عماد الدين.
 عبد الرمحن بن الكازروين(.)2) (1هكذا يف شذرات الذهب  ،22 8الكواكب السائرة 214 1؛ السحب .423 2
) (2هكذا يف شذرات الذهب 537 9؛ السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،البن محيد النجدي.)511/2( .
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 عبد الرمحن بن متيم بن فهيد ال فهيد النجدي. عبد الرمحن بن سعود بن مد بن سعود بن محد بن مد بن سليمان بن عطية النجدي. عبــد الــرمحن بــن عبــد العزيــز بــن صــعب بــن عبــد اهلل بــن صــعب بــن مــد التــوجيري الربيــديالنجدي.
 عبــد الــرمحن بــن عبــد اللطيــف بــن عبــد ا:ســن بــن محــد بــن موســى مــن ال مغــرية األشــيقريالنجدي.
 عبد الرمحن بن عبد اهلل بن إبراهيم بن سا النجدي. عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن مد بن محد بن عبد اهلل املشريف الوهييب األحسائي. عبد الرمحن بن عبد اهلل بن فارس النجدي. عبد الرمحن بن عبد ا:سن أبا حسني النجدي. عبد الرمحن بن علي بن أمحد بن علي بن مد التانرايا ،البغدادي ،املعدل. عبــد الــرمحن بــن مــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقدســي ،اجلمــاعيلي األصــل ،العمــادي ،قاضــيالقضاة ،شيخ اإلسالم ،مشس الدين ،أبو مد ،وأبو الفرا.
 عبد الرمحن بن مد بن مخيس النجدي. عبد الرمحن بن مد بن عبد الرمحن ،الزين بن الشمس العليمي. عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مانع النجدي التميمي األشيقري مث العنيزي. عبد الرمحن بن مد بن عبد اهلل بن مد الزين أبو ذر ،ابن الشمس ابن اجلمال املصري. عبد الرمحن بن مسعود بن أمحد بن مسعود احلارثي املصري ،مشس الدين أبو الفرا. عبد الرمحن بن مصبح الباهلي النجدي ،القاضي. عبد الرمحن بن ناصر بن حسني بن فرا النجدي. عبد الرمحن بن نامي(.)1 عبــد الــرمحن بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن عمــر ،نــور الــدين ،ابــن اجلــالل التســرتي األصــل،البغدادي مث القاهري.
 عبد الرحيم بن عبد اهلل بن مد بن أل بكر الزريرا" شرف الدين أبو مد. عبد الرحيم بن علي بن أمحد ،املعروف بالربادعي ،البعلي األصل ،الدمشقي ،الصاحلي. -عب ــد ال ــرزاق ب ــن عب ــد اهلل ب ــن ص ــاحل ب ــن عب ــد اهلل ب ــن س ــليمان ب ــن قاس ــم النج ــدي الودع ــاين

) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)519/2( .
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الدوسري.
 عبد الرزاق بن مد بن علي بن سلّوم التميمي. عبد الصادق بن مد الدمشقي. عبد الصمد بن إبراهيم بن خليل اخلضري ،أبو أمحد. عبد العزيز بن أمحد بن عمر بن سا  ،أبو بكر البغدادي ،املعدل ،ويلقب صفي الدين. عبد العزيز بن حسن بن عبد اهلل بن مد بن حيىي ،من ال حسن ،فخذ من قبيلة الفضول. عبد العزيز بن محد ،سبط الشيخ مد بن عبد الوهاب. عبــد العزيــز بــن دلــف بــن أل طالــب بــن دلــف بــن أل القاســم البغــدادي ،أبــو مــد ،ويلقــبيل النظر يف ديوان الرتكات.
عفيف الدين ،شهد عند الزجناينُ ،
وو ّ
 عبد العزيز بن رشيد ال حصنان العجمي. عبد العزيز بن شهوان النجدي الزبريي. عبد العزيز بن صاحل بن مد الصريامي النجدي. عبد العزيز بن صاحل بن موسى بن صاحل بن مرشد املرشدي العنزي النجدي. عبد العزيز بن عبد اهلل احلصني النجدي ،احلنبلي ،الشقراوي ،القرائه األصل ،التميمي. عبد العزيز بن عبد اهلل بن سويلم. عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الوهاب النمر. عبد العزيز بن عبد اهلل بن مد بن عتيا. عبد العزيز بن عثمان بن عبد اجلبار بن شبانة. عبــد العزي ــز ب ــن عل ــي ب ــن أل الع ــز بــن عب ــد العزي ــز البك ــري ،التيم ــي ،القرش ــي ،البغ ــدادي ،مثاملقدسي.
 عبد العزيز بن علي بن موسى ال عليان النجدي. عبد العزيز بن عمر بن مد بن عبد العزيز بن سويلم السبيعي النجدي. عبد العزيز بن مد بن عبد اهلل بن مد بن إبراهيم بن مانع ،الوهيب التميمي. عبد العزيز بن مد بن علي بن مد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. عبد الغه بن مد بن عمر بن مفلح الصاحلي ،القاضي زين الدين. عبد القادر النرباوي القاضي ،يي الدين. عبد القادر بن الشهاب أمحد بن أل بكر بن أمحد احلموي احلليب ،ويل كتابة السر حبلب.- 487 -
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 عبد القادر بن راشد بن مشرف النجدي احلنبلي التميمي. عبد القادر بن عبد اللطيف بن أل الفتح مد بن أمحد بن أل عبد اهلل مد بن مد. عبد القادر بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميه ،املقدسي ،القاضي يي الدين. عبــد القــادر بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن مــد بــن عبــد الــرمحن ،يــي الــدين ،احلســه،الفاسي ،املكي.
 عبد القادر بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،شرف الدين. عبد القادر بن مد بن مد بن مـد بـن أل السـعود ،يـي الـدين ابـن الـنجم بـن ظهـرية ،الشـافعيمث احلنبلي.
 عبد القادر بن مد بن مد بن مد بن عبد القادر ،الصدر بـن الشـرف بـن املعـني اليـونيهالبعلي.
 عبد الكرمي بن إبراهيم بن أمح ـ ـ ـ ـ ــد بن كرمي ال ـ ـ ـ ـ ــدين ،املصري الكتيب. عبـد الكــرمي بـن عبــد الـرمحن بــن أل بكـر بــن ظهـرية بــن أمحـد بــن عطيـة بــن ظهـرية ،كــرمي الــدينبن الوجيه أل الفرا ،القرشي ،املكي.
 عبد الكرمي بن علي كرمي الدين أبـو املكـارم ،احـرتف بالشـهادة ،وتـوىل العقـود والفسـوخ ،وكـانجيلس لتحمل الشهادة بباب املدرسة الصاحلية يف حانوت احلكم املنسوب للحنابلة.
 عبد اللطيف بن أمحد بن أل الوفاء املفلحي ،األنصاري ،الدمشقي. عبد اللطيف بن محد بن علي بن مد بن عتيا بن راشد بن محيضة النجدي. عبد اللطيف بن علي بن النفيس بن نوراندان بن احلسام البغدادي ،املعدل ،أبـو مـد بـن ألاحلسن بن أل املفاخر بن أل منصور ،ويلقب نور الدين ،وتوىل ديوان الوكالة.
 عبــد اللطيــف بــن مــد بــن أمحــد بــن مــد بــن علــي بــن عبــد الــرمحن الس ـراا ،أبــو املكــارم،احلسه الفاسي األصل ،املكي.
 عبد اللطيف بن مد بن علي بن سلّوم التميمي النجدي. عبد اهلل بن إبراهيم بن أمحد ،اجلمال احلراين األصل احلليب. عبد اهلل بن أل بكر املكي (.)1 عبد اهلل بن أل بكر بن عبد الرمحن بن مد بن أمحـد بـن القاضـي التقـي أل الفضـل سـليمانبن محزة ،اجلمال بن العماد املقدسي ،الصاحلي ،يعرف بابن ُزريا.

) (1هكذا يف السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.)1197/3( .
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 عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرمحن بن رشيد بن زيد بن مقرن بن خزام ال درهم. عبد اهلل بن أمحد بن مد بن حنبل. عبد اهلل بن احلسني بن أمحد احلرميي ،أبو القاسم ابن أل علي ،املع ّدل. عبد اهلل بن جرب النجدي. عبــد اهلل بــن حســن بــن عبــد اهلل بــن عبــد الغــه بــن عبــد الواحــد املقدســي الصــاحلي ،قاضــيالقضاة ،شرف الدين أبو مد.
 عبد اهلل بن حسني بن أمحد املخضوب ،اهلاجري القحطاين. عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل السبيعي النجدي املشهور باحلجازي. عبد اهلل بن خلف بن دحيان احلرل القاضي. عبد اهلل بن خلف بن راشد ال خلف احلائلي النجدي. عبــد اهلل بــن زيــد بــن أل بكــر بــن عمــر بــن مــود احلســه اجلراعــي ،تســبب بالشــهادة ومهــرفيها.
الجلِي.
 عبد اهلل بن سليمان بن مد بن عبيد اجلُ ُ عبد اهلل بن سليمان بن نفيسة النجدي ،الزبريي. عبد اهلل بن سويلم (.)1 عبد اهلل بن سيف(.)2 عبد اهلل بن صقية التميمي الربيدي. عبد اهلل بن عائ العويضي العنيزي النجدي. عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني. عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد الكرمي اخلليفي. عبد اهلل بن علي بن سليم النجدي. عبد اهلل بن علي بن عبد اهلل بن جريس النجدي. عبـد اهلل بــن علـي بــن مــد بـن مــد بــن احلسـني بــن مـد بــن خلـف بـن الفـراء ،القاضــي ألالقاسم ابن القاضي أل الفرا ابن القاضي أل خازم ،ابن القاضي أل يعلى.
 عبد اهلل بن علي بن مد بن مرخان ،القاضي النجدي.) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)624/2( .
) (2هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)622/2( .
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 عبد اهلل بن عمر بن إبراهيم بن مد األكمل بن مفلح. عبد اهلل بن اامن النجدي. عبــد اهلل ب ــن فيص ــل بــن س ــلطان ب ــن س ــند بــن عل ــي ب ــن مح ــد بــن فط ــاي الودع ــاين الدوس ــريالنجدي.
 عبــد اهلل بــن مــد بــن أل بكــر بــن إمساعيــل بــن أل الربكــات بــن مكــي بــن أمحــد الزري ـرا" ،مثالبغدادي ،تقي الدين أبو بكر.
 عبد اهلل بن مد بن التقي ،تقي الدين ابن قاضي الشام العز الدمشقي. عبد اهلل بن مد بن ذهالن. عب ــد اهلل ب ــن م ــد ب ــن عب ــد الك ــرمي ب ــن م ــد ب ــن إب ـراهيم ب ــن عب ــد ال ــرمحن القاض ــي العني ــزيالنجدي.
 عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن محد اخلرجي النجدي. عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل املرداوي الشهري بابن التقي ،مجال الدين. عبد اهلل بن مد بن عبد اهلل بن مرعي احلائلي النجدي القاضي. عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن عبــد اهلل بــن أمحــد ب ــن عبــد اهلل ،ابــن هشــاماجلمال أبو مد بن ا:ب بن اجلمال أل مد القاهري ،يعرف بابن هشام.
 عبد اهلل بن مد بن عبد امللك بن عبد الباقي احلجاوي املقدسي ،أبو مد ،موفا الدين. عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب التميمي. عبد اهلل بن مد بن عثمان بن عبد اهلل بن ناصر بن ُد َخيّل الناصري التميمي النجدي. عبد اهلل بن مد بن معيذر النجدي ،القاضي. عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــح بــن مــد بــن مفــرا بــن عبــد اهلل ،الشــرف أبــو مــد بــن شــيخاملذهب ،أل عبد اهلل املقدسي مث الصاحلي ،ويعرف كأبيه بابن مفلح.
 عبد اهلل بن مسلم بن عبد اهلل التميمي النجدي القاضي. عبد اهلل بن معايل بن أمحد الرياين ،أبو بكر. عبد اهلل بن نصر بن مد بن أل بكر احلراين ،أبو بكر. عبد اهلل بن نصري املطريف النجدي.ويل أم ــر املخ ــزن
 عبــد اهلل ب ــن ي ــونس ب ــن أمح ــد ب ــن عبيــد اهلل ب ــن هب ــة اهلل البغ ــدادي األزج ــيّ ،والديوان.
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 عبد ا:سن بن أمحد بن عبد اهلل بن مرشد بن باز. عبـد ا:سـن بــن سـلمان بـن علــي بـن محـد بــن راشـد بـن صــاحل بـن راشـد بــن سـعود ابـن جلهــمال راشد.
 عبد ا:سن بن علي بن شارخ األشيقري. عبد امللك بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن مد علـي األنصـاري الشـريازي ،مث الدمشـقي،القاضي هباء الدين بن شرف اإلسالم بن الشيخ أل الفرا.
 عبد املنعم بن داوود بن سليمان ،الشرف ،أبو املكارم البغدادي القاهري. عبــد املــنعم بــن مــد بــن احلســني بــن ســليمان الباجس ـرائي ،مث البغــدادي ،أبــو مــد بــن ألنصر ،شهد عند قاضي القضاة أل الفضائل بن الشهرزوري ،وتوىل اخلزن بالديوان.
 عبد املنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور ،أبو عبد اهلل ابن الشرف ،املقدسي النابلسي. عبــد الواحــد بــن شــنيف بــن مــد بــن عبــد الواحــد الــديلمي ،البغــدادي ،أبــو الفــرا ،كــان أمينــامن قبل القضاة ،وباشر بع الواليات.
 عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب بن جلبة ،البغدادي مث احلراين اجلزار. عبد الوهاب بن أمحد بن مد بن عبد القادر اجلعفري النابلسي ،تاا الدين. عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف ،القاضي. عبد الوهاب بن صاحل النجدي القاضي. عبد الوهاب بن عبد القادر بن أل صاحل اجليلي سيف الدين أبو عبد اهلل ،توىل املظا . عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عبد الوهاب بن مشرف التميمي. عبد الوهاب بن عبد اهلل بن عيسى بن عبد الرمحن النجدي. عبد الوهاب بن مد الدمشقي ،القاضي ،تاا الدين ،أبو مد. عثمان بن أمحد بن القاضي تقي الدين مد بن أمحد ابن النجار ،الفتوحي ،القاهري. عثمان بن أمحد بـن عثمـان ،القاضـي ،فخـر الـدين أبـو عمـر ،ابـن الشـيخ اإلمـام العـا شـهابالدين أل العباس ،ابن الشيخ فخر الدين أل عمر عثمان.
 عثمان بن جامع النجدي مث الزبريي. عثمان بن عبد اجلبار بن شبانة الوهييب التميمي اجملمعي. عثمان بن عبد الكرمي العبيداء احلائلي النجدي القاضي. عثمان بن عبد اهلل بن شبانة النجدي اجملمعي التميمي.- 491 -
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 عثمان بن مد بن وجيه الشيشيه ،كان يباشر الشهادات ،وينوب يف احلكم. عثمان بن نصر بن منصور بن هالل البغدادي ،املسعودي ،أبو الفتوح ،ويلقـب ضـياء الـدين،املعروف بابن الوتار ،توىل الشهادة عند قاضي القضاة أل صاحل نصر بن عبد الرزاق.
 عز الدين أبو حفص عمر بن عبد اهلل بن عمر بن عوو املقدسي. عقيل بن ربيعة القصيمي ،النجدي. عالء الدين أبو احلسن علي ابن الشيخ زين الدين املنجا عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي. علي العلي املقبل ال مقبل. علي املنصور الكرمي. علي بن أل بكر بن إبراهيم بن مد بن مفلح بـن مـد بـن مفـرا ،حفيـد التقـي أل عبـد اهللابن الشمس صاحب الفروع ،املقدسي الدمشقي ،مث الصاحلي.
 علي بن أل االب بن علي بن كيالن ،البغدادي ،األزجي القطيعي ،املعدل ،موفـا الـدين أبـواحلسن.
 علي بن أمحد بن مد بـن عبـد اهلل بـن مـد ،العـالء املـرداوي ،مث الصـاحلي ،كـان أقـدم مـن بقـي مـنشهود احلكم.
 علي بن أمحد بن مـد بـن عمـر بـن مـد بـن وجيـه بـن خملـوف ،نـور الـدين ،ابـن القطـب ألالربكــات الشيشــيه ،ا:لــي األصــل ،القــاهري ،الشــافعي مث احلنبلــي ،نــاب يف العقــود والفســوخ
عــن العــز املقدســي ،مث نــاب يف األحكــام عــن البغــدادي ،وجلــس يف بع ـ احلواني ـ منتــدبا
لألحكام.
 علي بن حسني بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. علي بن محد بن راشد بن ناصر بن علي العريه. علي بن خليل بن أمحد بن عبد اهلل بن مد ،نور الدين ،أبو احلسن القاهري احلُكري. علي بن رشيد بن أمحد بن مد بن حسيتا احلربوي ،شهد عند احلكام. علي بن سليمان السعوي القصيمي النجدي ،توىل كتابة العقود والوصايا. عل ــي ب ــن س ــليمان ب ــن أمح ــد ب ــن م ــد ،الع ــالء امل ــرداوي ،مث الدمش ــقي الص ــاحلي ،ويع ــرفباملرداوي شيخ املذهب ،ناب عن ابن مفلح ،وأذن له العز الكناين بالقاهرة يف مساع الدعوى.
 علي بن عبد الكرمي بن إبراهيم بن أمحـد ،نـور الـدين بـن كـرمي الـدين ال ُكتـيب ،املصـري ،نـاب يف احلكـممدة مث ترك.
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 علي بن عبد اهلل بن مد بن عبد الوهاب النجدي التميمي. علي بن عمر بن مغامس النجدي األشيقري. علي بن فراا بن منصور ال سلمان ،النجدي القاضي. علي بن مد بن إبراهيم ،العالء أبو احلسن اجلعفري ،النابلسي. علي بن مد بن حامد البغوي ،أبو احلسن بن النجار. علــي بــن مــد بــن عبــد احلميــد بــن مــد بــن إبـراهيم بــن عبــد الصــمد بــن علــي اهليــيت ،البغــدادي ،مثالدمشقي الصاحلي ،ناب يف احلكم للقاضي شهاب الدين بـن عبـادة ،وبعـده للقاضـي جنـم الـدين بـن
مفلح ،ونفسه حتب احلكم.
الغزي القاضي ،عالء الدين.
 علي بن مد بن عبد اهلل بن الّزكيّ ، علي بن مد بن عبد اهلل ،نور الدين ،املناوي القاهري ،باشر عقود األنكحة. علي بن مد بن علي أبو منصور بن األنباري ،كان أحد الشهود العدول ،وويل القضاء. علي بن مد بن علي بن أمحد بن إمساعيل األنباري ،القاضي أبو منصور. علي بن مد بن علي بن محد الراشد. علي بن مد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بن هاشم الكناين ،العسقالين ،عالء الدين. علي بن مد بن علي بن مد ،القاضي األشيقري. علي بن مد بن مد بن املنجى بن مد بن عثمان التنوخي ،عالء الدين. علي بن مد بـن مـد بـن عيسـى ،نـور الـدين ،أبـو احلسـن بـن الشـمس بـن الشـرف املتبـويل،مث القاهري ،ويعرف بابن الـرزاز ،نـاب يف القضـاء عـن اجملـد سـا فمـن بعـده ،ولكنـه تقلـل منـه
أجل النواب.
بعد موت والده ،وصار بأخرة ّ
 علي بن مد علي بن محد بن راشد ال راشد الزلفوي العنيزي النجدي. علــي بــن مــود بــن أل بكــر ،العــالء ،أبــو احلســن بــن النــور بــن النــور أل الثنــاء ،ابــن التقــي أوالبدر أل الثناء ،السلماين ،مث احلموي ،ويعرف بابن املغلّي.
ُ
 علي بن حيىي بن ساعد النجدي. عم ــر ب ــن إبـ ـراهيم ب ــن م ــد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن م ــد ب ــن مفل ــح الـ ـراميه األص ــل ،الدمش ــقيالصاحلي.
 عمـر بـن إبـراهيم بـن مــد بـن مفلــح بـن مــد بـن مفــرا بـن عبــد اهلل النظّـام ،أبــو حفـص ،بــنالتقي أل إمساعيل ،ابن شيخ املذهب الشمس أل عبد اهلل الراميه ،املقدسي ،الصاحلي.
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 عمر بن إبراهيم بن مد. عمر بن أمحد بن زيد بن أل بكر بن زيد اجلراعي مولدا ،النويري قبيلة ،الصاحلي. عمر بن أسعد بن بركان بن املةمل ،التنوخي احلراين الدمشقي ،مشس الدين أبو الفتوح. عمــر بــن خليــل بــن أمحــد بــن إبـراهيم بــن أل بكــر بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد الدمشــقي،الصاحلي ،تسبب يف بع األوقات بالشهادة.
 عمــر بــن ســعد اهلل بــن عبــد األحــد احل ـراين ،مث الدمشــقي القاضــي ،زيــن الــدين أبــو حفــص بــن ســعدالدين بن جنيح.
 عمر بن عبد الرمحن املطوع النجدي. عمر بن عبد ا:سن بن إدريس مجال الدين األنباري ،مث البغدادي. عمــر بــن مــد بــن حســن بــن عمــر بــن معــروف بــن عبــد اهلل بــن مصــطفى الشــطي الدمشــقي،تنقل يف الكتابة يف ا:اكم ،حىت ويل رئاسة الكتاب.
 عمر بن مد بن عمر بن مود ،القاضي املعروف بابن ُزباطر. عيسى بن عبد اهلل بن عيسى بن حسن بن عثمان السبيعي العنيزي النجدي اإلحسائي. عيسى بن مد ال عيسى الثادقي النجدي. عيسى بن مد الزبريي. انيم بن سيف (.)1 ايالن بن عبد اهلل بن عضيب النجدي. القاسم بن سالم ،أبو عبيد. قاسم بن مد بن ثاين بن مد بن ثامر بن علي من املعاضيد من به حنظلة التميمي. القاضي أبو الفتح عبد الوهاب بن أمحد بن عبد الوهاب. القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن سطور الربزيه. القاضي املوقر احلنبلي (.)2 قرناس بن عبد الرمحن بن قرناس الرسي النجدي. املبارك بن أل شتيكني بن عبد اهلل النجمي السيدي البغدادي ،أبو القاسم ،املعدل. -املبارك بن علي بن احلسني بن بندار البغدادي املخرمي ،القاضي ،أبو سعد.

) (1هكذا يف املستدرك على السحب الوابلة ،عبد الرمحن بن سليمان العثيمني.)811/2( .
) (2هكذا يف طبقات احلنابلة 189 2؛ املنهج األمحد 344 2؛ الدر املنضد .193 1
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 جمد الدين أبو العباس أمحد بن علي بن أل االب األربلي احلنبلي ،املعدل. فــون بــن أمحــد بــن احلســن بــن أمحــد الكلــوذاين ،أبــو اخلطــاب البغــدادي ،شــهد عنــد قاضــيالقضاة أل عبد اهلل بن الدامغاين.
الربقطي(.)1
 مد ُتكسب بالشهادة.
 مد ا:ب ،أبو عبد اهلل ،ابن هشام األنصاريّ ، مد الوهييب النجدي. مد بن إبراهيم أبا اخليل العنيزي. مد بن إبراهيم بن سيف الثادقي ا:ملي. مد بن إبـراهيم بـن عبـد الواحـد بـن علـي بـن سـرور املقدسـي ،مشـس الـدين ،أبـو بكـر وأبـو عبـد اهلل،ابن العماد.
 مد بن إبراهيم بن عجالن املطريف العنيزي ،النجدي.تكســب
 مــد بــن إبـراهيم بــن علــي ،الشــمس بــن الربهــان ،القــاهري ،ويعــرف بــابن الصـوافّ ،بالشهادة حبانوت باب الفتوح ،وويل العقود.
 مــد بــن إب ـراهيم بــن عمــر بــن إب ـراهيم بــن مــد األكمــل بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مفلــحالقاضي ،أكمل الدين ،ابن برهان الدين ،ابن قاضي القضاة جنم الدين بن مفلح الراميه.
 مد بن إبراهيم بن مد السناين السبيعي العنيزي. مد بن إبراهيم بن مد بن إبراهيم بن مود. مد بـن أل بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن مـد بـن أمحـد بـن التقـي أل الفضـل سـليمان ابـن محـزةبــن أمحــد ،ناصــر الــدين ابــن زريــا ،نــاب يف القضــاء عــن النظّــام ابــن مفلــح فمــن بعــده ،وراــب
عنه أيام الربهان بن مفلح.
 مد بن أمحد الكوكاجي ،عز الدين بن شهاب الدين احلموي الدمشقي. مد بن أمحد بن أل موسى ،أبو علي اهلامشي. مد بن أمحد بن سعيد ،العز املقدسي األصل ،النابلسي مث الدمشقي ،احلنبلي ،املكي. مد بن أمحد بن شبانة بن مد بن شبانة بن مد الوهييب النجدي. مد بن أمحد بن عبد العزيز املرداوي ،مشس الدين ،ابن شهاب الدين. مد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم بن رشيد الفتوحي ،تقي الدين ،أبو بكر بـن) (1هكذا يف السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة ،ابن محيد النجدي.)1105/3( .
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شهاب الدين الشهري بابن النجار ،قاضي القضاة.
 مــد بــن أمحــد بــن عبــد العزيــز بــن مــد بــن عبــد الــرمحن بــن أل بكــر ،العــز ،ابــن الشــهاب اجلــوجرياألص ــل ،الق ــاهري ،س ــبط الع ــز احلنبل ــي ،جل ــس م ــع الش ــهود عن ــد الص ــاحلية ،ف ـ ّـوو إلي ــه الش ــهاب
الشيشيه نيابة احلكم صورة.
 مد بن أمحد بن عبد القادر بن حسن بن مـد ،ا:ـب ،أبـو الفضـل املوصـلي ،مث الدمشـقياألصل ،القاهري ،ويعرف بابن جناق ،نـاب يف القضـاء عـن شـيخه العـز ،وامتنـع عـن التعـاطي
على األحكام.
 مد بن أمحد بن عبد اهلل بن أل الفرا بن أل احلسـن احلـراين ،القاضـي ،بـدر الـدين أبـو عبـداهلل ،ويعرف بابن احلبال.
 مد بن أمحد بن علي بن احلسني الربمكي العباسي ،املع ّدل. مد بن أمحد بن علي بن عبد اهلل بن أل الفتح بـن هاشـم بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم ابـن نصـراهلل بــن أمحــد ،أبــو عبــد اهلل ،الكنــاين الرملــي العســقالين القــاهري ،نــاب يف القضــاء مـ ّدة وصــار
عني النواب وأكربهم.
 مد بن أمحد بن علي بن مد بن التقي أل الفضل سليمان بن محزة بن أمحد ابـن عمـر بـنالشيخ اإلمام أل عمر ،نزيل القاهرة ،ويعرف باخلطيب بن أل عمر.
 مد بن أمحد بن علي بن مود بن ظاعن بـن داـري ،اهلـاليل الشـيخي ،ويعـرف بـابن اجلـذر،ناب يف القضاء عن الربهان ابن مفلح.
 مد بن أمحد بن مد أبو احلسن الربداين ،أمني القاضي أبو احلسني بن املهتدي. مد بن أمحد بن مد بن حسن القصري. مد بن أمحد بن مود النابلسي ،مث الصاحلي. مد بن أمحد بن معايل ،الشمس احلَبَ إيت ،ناب يف احلكم يف القاهرة. مد بن أمحد بن منيف القاضي األشيقري النجدي. مد بن إمساعيل بن أل سعد بـن علـي بـن املنصـور الشـيباين ،اآلمـدي ،مشـس الـدين أبـو عبـديل نيابة دار العدل.
اهللُ ،و ّ
 مد بن احلسني بن مد بن خلف بن أمحد الفراء ،أبو يعلى. مـد بــن املبـارك بــن احلسـني بــن إمساعيــل البغـدادي ،أبــو بكـر بــن أل الربكـات ،املعــروف بــابناحلضري.
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 مد بن حسن بن عمر بن معروف الشطي ،ويل نيابة القضاء راشيا. مد بن حسني بن عبد الرمحن اجلريبة النجدي. مد بن خالد بن موسى احلمصي ،القاضي ،مشس الدين ،احلليب املعروف بابن زهرة. مد بن خلف بن راجح بن بالل املقدسي ،مث الدمشقي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل. مد بن ربيعة العوسجي ،النجدي. مد بن رمضان بن عبد اهلل الدمشقي ،مشس الدين ،كان يشهد باحلويرة. م ــد ب ــن س ــا ب ــن س ــا ب ــن أمح ــد ب ــن س ــا  ،الش ــمس الدمش ــقي األص ــل ،الق ــاهري ،الص ــاحلي،القاضي جمد الدين.
 مد بن سا بن كريديس النجدي. مد بن سعود بن مد بن سعود بن محد بن مد بن سليمان بن عطية النجدي. مد بن سلطان العوسجي. مــد بــن س ــليمان ب ــن محــزة بــن أمح ــد بــن عمــر بــن أل عم ــر املقدس ــي مث الصــاحلي ،قاض ـيالقضاة ،عز الدين أبو عبد اهلل.
 مد بن سويلم العريه. مد بن سيف بن مخيس الثرمدي. مد بن عبّاد الدوسري العوسجي. مـد بــن عبــد األحــد بــن مــد بـن عبــد الواحــد بــن عبــد الــرمحن بـن عبــد اخلــالا بــن مكــي بــنيوسف بن مد ،الشمس أبو الفضائل ابن القاضي الزين أل ا:اسن ،املخزومي احلراين.
 مد بن عبد الباقي بن مد األنصاري الكعيب القاضي أبو بكر بن أل طاهر. مد بن عبد اجلبار بن علي بن عبد اهلل بن حيىي بن حنيحن البدراين الدوسري. مــد بــن عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن حســن بــن داوود بــن ســا بــن معــايل ،يــي الــدين ،أبــوالفضل ،ابن موفا الدين أل ذر العباسي ،احلموي.
 مــد بــن عبــد الــرمحن بــن مــد ،قاضــي القضــاة ،مشــس الــدين ،أبــو عبــد اهلل ،ابــن الشــيخ زيــنالدين أبو هريرة ،ابن الشيخ مشس الدين أل عبد اهلل العمري العليمي.
 مد بن عبد الرزاق بن رزق اهلل الرسعه ،املع ّدل. مد بن عبد العزيز بن سلطان البدراين الدوسري. مد بن عبد القادر بن مد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرمحن ابن- 497 -
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 مد بـن عبـد اهلل بـن أل السـعادات الـدباس ،أبـو عبـد اهلل بـن أل بكـر البغـدادي ،شـهد عنـدقاضي القضاة أل صاحل.
تكســب
 مــد بــن عبــد اهلل بــن أل بكــر بــن مــود ،الشــمس بــن اجلمــال اإلمثيــدي ،القــاهريّ ،بالشهادة ،ناب يف الفسوخ والعقود عن ا:ب بن نصر اهلل فمن بعده.
 مد بن عبد اهلل بن إمساعيل النجدي. مد بن عبد اهلل بن احلسني السامري ،أبو عبد اهلل. مد بن عبد اهلل بن العباس بن عبد احلميد بن احلراين األزجي ،املع ّدل ،أبو عبد اهلل. مد بن عبد اهلل بن حسن بن منصور بن بُريد بن مشرف التميمي األشيقري. مد بن عبد اهلل بن محد بن مد بن صاحل بن محد بن مد بن سليم النجدي. مــد بــن عبــد اهلل بــن داوود بــن ســليمان ،البــدر ،أبــو عبــد اهلل ،ابــن الشــرف أل املكــارم ،البغــدادياألصل ،القاهري.
 مد بن عبد اهلل بن سلطان الدوسري النجدي. مد بن عبد اهلل بن سويلم. مد بن عبد اهلل بن شبانة النجدي. مد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن سويلم النجدي العريه. مد بن عبد اهلل بن عمر بن يوسف ،الشمس ،املقدسي ،الصاحلي ،الصـاحلي ،ويعـرف بـابناملكي ،تعاين الشهادة ،والزم جملس القاضي الشمس بن التقي.
 مد بن عبد اهلل بن مد احلصني العمروي التميمي القرائه النجدي.احلصني الناصري التميمي القرائه النجدي.
 مد بن عبد اهلل بن مد بن أمحد بن مدّ
الغزي ،مشس الدين ،أبو عبد اهلل.
 مد بن عبد اهلل بن مد بن الزكي ّ مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن عبــد اهلل بــن يوســف ،فــتح الــدين بــن ا:ــب ابــن اجلمــال ،ابــنتكسب بالشهادة.
هشام األنصاري ،القاهريّ ،
 مــد بــن عبــد اهلل بــن مــد بــن مــد بــن عيســى ،الشــمس ابــن اجلمــال الكنــاين ،املتب ــويل،تكسب بالشهادة.
القاهريّ ،
 مد بن عبد اهلل بن مد بن مود بـن أمحـد بـن ع ّفـان املـرداوي القاضـي ،مشـس الـدين ،أبـوعبد اهلل ،ابن تقي الدين.
 مد بن عبد الوهاب بن صاحل القاضي النجدي.- 498 -
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 مد بن عبد الوهاب بن منصور احلراين ،القاضي مشس الدين ،أبو عبد اهلل. مد بن عثمان بن أمحد بن مد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي ،ابن النجار. مد بن عثمان بن مد بن أمحد بن عثمان بن عبد اهلل بن مجعة بن جامع الزبريي. مد بن عثمان بن يوسف بن مد بن احلداد اآلمدي ،مث املصري. مد بن علي بن أمحد بن مد بن مد اليونيه البعلي ،مشس الدين. مد بن علي بن صدقة بن جلب الصائغ ،أبو الربكات ،أمني احلكم. مـد بـن علـي بـن عبـد الـرمحن بـن مـد بـن سـليمان بـن محـزة بـن أمحـد بـن عمـر ،ابـن الشــيخأل عمر ،العالء ابن البهاء ابن العز ،ابن التقي العمري املقدسي ،مث الدمشقي ،الصاحلي.
 مد بـن علـي بـن مـد بـن أمحـد بـن موسـى بـن إبـراهيم بـن طرخـان الكمـال ،ابـن النـور ،ابـنالشــمس ،ف ـ ّوو إليــه عــز الــدين الكنــاين عق ــود األنكحــة وفس ــخها ،بــل ك ــان عزمــه اس ــتنابته
مطلقا ،فما اتفا ،فواله بعده البدر.
 مد بن علي بن مد بن كرم السالمي ،املعدل ،أبو العشائر ،ابن التلويل. مد بن علي بن مكي بن علي بن ورخز البغدادي ،املع ّدل ،أبو عبد اهلل. مد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن صاحل بن محد بن مد بن سليم. مد بن عمر بن مبارك بن عبد اهلل العمري النجدي القاضي. مد بن عمر بن مد بن ثاب الدروسي الصاحلي ،ويل نقابة احلكـم احلنبلـي ،مث ف ّـوو إليـهيف اخر عمره النجم بن مفلح.
 مد بن عيسى بن املهاجر. مد بن مد املنجى بن مد بن عثمان بن أسـعد بـن املنجـى التنـوخي ،صـالح الـدين ،أبـوالربكات ،ناب يف احلكم.
 مد بن مد النابلسي. مد بن مد بن إبراهيم الكوجكي احلموي احلنفي مث احلنبلي. مد بن مد بن أل بكر بن يزيد بن خالد البدر ،البدرشي األصل القاهري. مد بن مد بن احلسني بن مد بن الفراء ،القاضي ،أبو احلسني. مد بن مد بن حسني بن سليمان امللقـب ناصـر الـدين األسـطواين ،كـان يكتـب بـني يـديقاضي القضاة ،أحسن الشهود كتابة وأدينهم.
 مد بن مد بن خالد بن موسى الشمس ،ابن الشمس ،ابن الشرف احلمصي.- 499 -
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الع ْونِيــة ،تــوىل نيابــة القضــاء مبحكمــة قنــاة العــوين
 مــد بــن مــد بــن طريــف الصــاحلي ،قاضــي َمدة تزيد عن أربعني سنة.
 مد بن مد بن عبادة بن عبد الغه بن منصور ،الشمس ،احلراين الدمشقي الصاحلي. مد بن مد بن عبد الغه بن عبد اهلل بن أل نصر ،بدر الدين ،أبو عبـد اهلل املعـروف بـابنالبطائه.
 مد بن مد بن عبد القادر ،كمال الدين ،أبو الفضل ،املعروف بابن قاضي نابلس. مد بن مد بن عبد اهلل بن عبد احلليم بن عبد السالم ،ناصر الدين ابن الشمس. مــد بــن مــد بــن عبــد املــنعم بــن داوود بــن ســليمان ،البــدر أبــو ا:اســن ،ابــن البــدر أل عبــداهلل ،ابن الشرف أل املكارم ،البغدادي األصل ،القاهري.
 مد بن مد بن قدامة املقدسي ،الصاحلي ،املصري ،هباء الدين. مــد بــن مــد بــن مــد بــن أل طالــب ،أبــو احلــرم بــن أل الفــتح القالنســي ،كــان يلــي عقــوداألنكح ـة إىل أن مات ،وواله تقي الدين احلنبلي مساع الدعوى بني الزوجني.
 مد بن مد بن مد بن احلسني الفراء ،القاضي أل يعلى الصغري. مــد بــن مــد بــن مــد بــن عبــد القــادر بــن احلــافظ الشــرف أل احلســني علــي ابــن التقــي ألعبد اهلل مد بن أل اخلري أمحد بن عبد اهلل ،اهلامشي اليونيه البعلي.
 مد بن مد بن مد بن عبد املنعم ،الشرف ،ابن البدر ،البغدادي األصل ،القاهري. مد بن مد بن مد بن علي بن أمني الدين املنصوري ،ويعرف بأمني الدين ابـن احل ّكـاك،تكسب بالشهادة ومتيز فيها.
استنابه العز الكناين بعد أن ّ
 مد بن مد بن يي الدين الرجيحي ،الدمشقي ،القاضي مشس الدين. مد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيه الصاحلي ،مشس الدين أبو عبد اهلل. مد بن مصطفى بن سليمان البُـ ْرقاوي ،الدمشقي. مــد بــن مفلــح بــن مــد بــن مفــرا ،املقدســي ال ـراميه ،الصــاحلي ،اإلمــام العالمــة صــاحبالفروع ،ناب يف احلكم عن قاضي القضاة مجال الدين املرداوي.
 مد بن مقبل بن فتيان بن مطر بن امله النهرواين ،البغـدادي ،املعـدل ،أبـو املظفـر ،وأبـو عبـداهلل ،ويلقب بسيف الدين.
 مد بن مقرن العوسجي. مد بن مقرن بن سند الودعاين ا:ملي النجدي.- 500 -
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 مد بن موسى بن فياو بن عبد العزيز بن فياو ،مشس الدين ،ابن شرف الدين املقدسـي،ناب يف القضاء عن أبيه.
 مــد بــن موســى بــن مــد بــن مــود ،بــدر الــدين ،ابــن شــرف الــدين ،ابــن مشــس الــدين ،ابــنالشهاب ،احلليب األصل ،الدمشقي ،ويل كتابة السر بدمشا يسريا.
 مد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أل صاحل ،اجليلي البغدادي ،يـي الـدين أبـونصر ،عماد الدين أبو صاحل.
 مد بن هرمز ،أبو احلسني القاضي العكربي. مــد بــن حيــىي بــن مــد بــن علــي بــن عبــد اهلل بــن أل الفــتح بــن هاشــم ،بــن إمساعيــل ،ابــنيتكســب
إبـراهيم بــن نصــر اهلل بــن أمحــد ا:ــب بــن األمــني ،الكنــاين العســقالين القــاهري ،كــان ّ
بالشــهادة وعقــود األنكحــة مرضــيا فيهمــا ،بــل نــاب يف القضــاء عــن العـ ّـز البغــدادي ،مث أعــرو
عنه واقتصر على العقود.
 مد بن يوسف بن مد النابلسي ،الصاحلي الصفدي املصري. مود بن عبد احلميد املنعوت بنور الدين ،احلُميدي الصاحلي. مــود بــن عبــد القــادر بــن مــد صــاحل بــن مــد أمــني بــن خضــر بــن معــروف بــن عبــد اهلل بــنمصطفى الشطي البغدادي الدمشقي ،كان نائب الرتكية مبحكمة الباب.
 مود بن عبد القادر بن مد صاحل بن مد أمني بن خضر بن معروف. مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد بن عيـاش احلـارثي البغـدادي ،مث املصـري ،سـعد الـدين أبـو مـد،وأبو عبد الرمحن.
 مضر بن مد بن خالد بن الوليد بن مضر ،أبو مد األسدي. منصور بن مد الوائلي. منصور بن مد بن إبراهيم بن عبد اهلل أبا اخليل العنيزي النجدي احلنبلي. موسى بن فياو بن موسى بن فياو ،أبو الربكات ،شرف الدين ،املقدسي ،الصاحلي. موسى بن مد بن مد احلسه الفاسي ،نائب عمه السراا عبد اللطيف يف قضاء مكة. موفا الدين أبو احلسن علي بن احلسني بن يوسف بن الصياد احلنبلي ،املعدل ناصر ال مسعد النجدي. ناصر بن حسني بن فرا النجدي. ناصر بن سليمان بن مد بن سيف الربيدي النجدي ،خيلف أحيانا على القضاء.- 501 -
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 ناصر بن عبد العزيز بن حسن بن عبد اهلل بن مد بن حيىي ال حسن الفضلي النجدي. ناصر بن علي العريه. ناصر بن عيد بن مد بن عيد بن بنيان النجدي التميمي العنقري. نص ــر اهلل ب ــن أمح ــد ب ــن م ــد ب ــن أل الف ــتح ب ــن هاش ــم ب ــن إمساعي ــل ب ــن إبـ ـراهيم الكن ــاين،العسقالين ،احلجاوي األصل ،ناصر الدين.
 نصر بن احلسني بن حامد احلراين ،أبو القاسم. نصــر بــن عبــد الــرزاق بــن نصــر بــن أل صــاحل بــن حنكيدوس ـ  ،اجليلــي األصــل ،البغــدادي،قاضي القضاة ،عماد الدين ،أبو صاحل بن أل بكر بن أل مد.
 نعمان بن أمحد الدمشقي القاضي احلنبلي. ويل الــدين ،ابــن مةلــف املنتهــى تقــي الــدين أبــو بكــر مــد بــن شــهاب الــدين أمحــد بــن عبــد العزيــز بــنعلي ال ُفتُ ِ
وحي.
 حيىي بن أكثم بن مد بن قطن بن مسعان. حيىي بن املظفر بن نعيم بن علي البغدادي البحري الزاهد ،أبو زكريا املعروف بابن احلبري. حيىي بن سعيد بن علي بن يعقوب البغدادي ،املعدل ،أبو مد ،املعروف بابن االية. حيىي بن يوسف بن عبد الرمحن احلليب القادري ،قاضي القضاة نظام الدين ،أبو املكارم. يعقوب بن مد بن سعد احلائلي ،النجدي ،كان يستناب يف القضاء. يوســف بــن أمحــد بــن نصــر اهلل بــن أمحــد بــن مــد بــن عمــر ،اجلمــال ،أبــو ا:اســن ،ابــن ا:ــبالبغدادي األصل ،القاهري ،استنابه قاضي مذهبه مبكة.
 يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن بن عبد اهلادي الدمشقي الصاحلي ،ويعـرف بـابن املـربد،ناب يف القضاء بدمشا.
 يوسف بن عبد الرمحن بن احلسن ،اجلمال ،التاذيف مث احلنبلي. يوسـف بـن عبــد الـرمحن بــن علـي بــن مـد القرشــي التيمـي ،البكــري ،يـي الــدين ،أبـو مــد،ش ــهد عن ــد اب ــن ال ــدامغاين مث ويل احلس ــبة ــانيب بغ ــداد ،والنظ ــر يف الوق ــوف العام ــة ،ووق ــوف
جامع السلطان.
ِ
يب ،مجال الدين الصاحلي.
 يوسف بن مد ال َك ْف ْرسِ ي يوسف بن مد بن عبد اهلل بن مد بن مود املرداوي ،مجال الدين القاضي. يوسف بن مد بن عمـر ،اجلمـال ،أبـو ا:اسـن املـرداوي ،الدمشـقي الصـاحلي ،نـاب يف القضـاء عـن- 502 -
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(ملحق )2
ملحق إحصائية بتوزيع احلنابلة الذين تولوا القضاء وكذا من توىل وظيفة من وظائف أعوان
القضاة أو أحد الواليات على القرون(.)1
القرن

العدد

3

8

4

-

5

10

6

24

7

42

8

56

9

117

10

35

11

14

12

18

13

83

 14حىت منتصفه.

98

اإلجمالي

505

) (1هذه اإلحصائية مبنية علـى مـأ ،مجعـه يف اإلحصـائية السـابقة ممـن اشـتغل بالقضـاء أو كـان مـن أعـوان القضـاة
من احلنابلة مع األخذ بعني االعتبار أن هناك ما يقرب من  69عاملـا مـن علمـاء احلنابلـة الـذين تولـوا القضـاء
أو كانوا من أعوان القضاة و ال نعلم سنة وفاهتم.
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املصادر واملراجع.
ابن أل يعلى ،أبو احلسني مد بن مد "طبقات احلنابلة " ،صححه مد حامد الفقي،
(بريوت دار املعرفة).
ابن أل يعلي ،مد بن مد بن احلسني بن مد بن الفراء احلنبلي ابن أل يعلى" ،التمام ملا صح
يف الروايتني والثال واألربع عن اإلمام واملختار من الوجهني عن أصحابه العرانني الكرام"،
حققه وعلا عليه وخرا أحاديثه ووضع فهارسه الدكتور عبد اهلل بن مد بن أمحد الطيار
والدكتور عبد العزيز بن مد بن عبد اهلل املد اهلل( ،ط ،1الرياو دار العاصمة1414 ،هـ).
ابن اجلوزي ،أبو الفرا عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي احلنبلي "مناقب اإلمام أمحد " .ا:قا د.
عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي (ط ،2دار هجر 1409 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن مد اجلوزي " ،مناقب اإلمام أمحد " ،ا:قا د .عبد اهلل بن
عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2دار هجر 1409 ،هـ).
ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن مد بدران " ،املدخل إىل مذهب
اإلمام أمحد بن حنبل" ،ا:قا د .عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي( ،ط ،2بريوت مةسسة
الرسالة1401 ،ه).
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين " ،جمموع الفتاوى " ،ا:قا
عبد الرمحن بن مد بن قاسم( ،املدينة النبوية جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،
1416ه).
ابن محيد ،مد بن عبد اهلل بن محيد النجدي" ،السحب الوابلة على ضريح احلنابلة " ،حتقيا بكر
أبوزيد ،د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة1416 ،ه).
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن مد بن مد ،ابن خلدون " ،تاريخ ابن خلدون " ،ا:قا خليل
شحادة( ،ط ،2بريوت دار الفكر1408 ،ه).
ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي " ،ذيل طبقات احلنابلة " ،ا:قا د
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني( ،ط ،1الرياو مكتبة العبيكان1425 ،ه).
ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن مد " ،الديباا املذهب " ،حتقيا وتعليا الدكتور مد األمحدي
أبو النور( ،القاهرة دار الرتا للطبع والنشر).
ابن قدامة ،موفا الدين عبد اهلل بن أمحد بن مد بن قدامة املقدسي "املغه "( ،نشر مكتبة
القاهرة1388 ،هـ).
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ابن قيم اجلوزية ،مد بن أل بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية " ،إعالم املوقعني عن رب
العاملني" ،قدم له وعلا عليه وخرا أحاديثه واثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان
وشارك يف التخريج أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد( ،ط ،1اململكة العربية السعودية -دار ابن
اجلوزي للنشر والتوزيع1423 ،ه).
ابن مفلح ،إبراهيم بن مد ابن مفلح " ،املبدع شرح املقنع "( ،ط ،1بريوت دار الكتب العلمية،
1418ه).
ابن مفلح ،مد بن مفلح املقدسي" ،اآلداب الشرعية"( ،بريوت عا الكتب).
ابن مفلح ،إبراهيم بن مد بن عبد اهلل بن مفلح " ،املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد
" ،حتقيا د .عبد الرمحن العثيمني( ،ط  ،1الرياو مكتبة الرشد 1410 ،ه).
ابن منظور ،مد بن مكرم بن علي ابن منظور "لسان العرب"( ،ط  ،3بريوت دار صادر،
1414ه).
أبو اخلطاب ،فون بن أمحد الكلواذاين" ،اهلداية على مذهب اإلمام أل عبد اهلل أمحد بن مد
بن حنبل الشيباين" ،حتقيا عبد اللطيف مهيم – ماهر ياسني الفحل( ،ط ،1مةسسة اراس
للنشر والتوزيع 1425 ،هـ).
أبو يعلى ،مد بن احلسني بن مد بن خلف ابن الفراء " ،ألحكام السلطانية" صححه وعلا
عليه مد حامد الفقي (ط ،2بريوت دار الكتب العلمية 1421 ،هـ).
أبوزيد ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد " ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد"( ،ط ،1الرياو دار
العاصمة1417 ،ه).
األشقر ،عمر سليمان "املدخل إىل دراسة املدارس املذاهب الفقهية "( ،ط  ،1عمان دار
النفائس1416 ،ه).
ال الشيخ ،عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل ال الشيخ " مشاهري علماء جند واريهم"،
(الرياو دار اليمامة 1394 ،هـ).
البسام ،عبد اهلل بن عبد الرمحن البسام " ،علماء جند خالل مثانية قرون "( ،ط ،2الرياو دار
العاصمة1419 ،ه).
البعلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد البعلي اخللو" " ،كشف املخدرات والرياو املزهرات لشرح
أخصر املختصرات" ،ا:قا مد بن ناصر العجمي( ،ط ،1بريوت دار البشائر اإلسالمية،
1423ه).
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البهو" ،منصور بن يونس البهو" " ،كشاف اقناع عن منت اإلقناع "( ،بريوت دار الكتب
العلمية).
البهو" ،منصور بن يونس البهو" " ،الروو املربع " ،ومعه حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات
الشيخ السعدي ،خرا أحاديثه عبد القدوس مد نذير( ،بريوت دار املةيد –مةسسة
الرسالة).
الرتكي واحللو ،عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي وعبد الفتاح احللو " ،املذهب احلنبلي "( ،الرياو
عا الكتب 1423 ،ه).
احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى بن سا بن عيسى بن سا احلجاوي" ،اإلقناع يف فقه اإلمام
أمحد" ،ا:قا عبد اللطيف مد موسى السبكي( ،بريوت دار املعرفة).
اخلالل ،أمحد بن مد اخلالل "السنة" ،حتقيا عطية الزهراين( ،ط ،1الرياو دار الراية،
.)1410
الذهيب ،مد بن أمحد بن عثمان الذهيب " ،سري أعالم النبالء " ،حتقا جمموعة من ا:ققني
بهشراف الشيخ شعيب األرنا وط (ط  ،3بريوت مةسسة الرسالة1405 ،ه).
الزبيدي ،مد بن مد بن عبد الرزاق املرتضى الزبيدي "تاا العروس" ،حتقيا جمموعة من
ا:ققني( ،ط  ،1الكوي 1422 ،ه).
الزحيلي ،مد الزحيلي "تاريخ القضاء يف اإلسالم"( .ط ،1سورية دار الفكر1415 ،ه).
الزركشي ،مشس الدين مد بن عبد اهلل الزركشي املصري احلنبلي " ،شرح الزركشي على خمتصر
اخلرقي دار العبيكان الطبعة األوىل 1413 ،هـ  1993-م.
الزركلي ،خري الدين الزركلي الدمشقي " ،األعالم "( ،ط  ،15بريوت دار العلم للماليني،
 2002م).
زيدان ،عبد الكرمي زيدان" ،نظام القضاء يف الشريعة اإلسالمية"( .ط 2مةسسة الرسالة -مكتبة
البشائر1409 ،ه).
السامري ،مد بن عبد اهلل " ،املستوعب" ،حتقيا عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش( ،نشر
مكتبة األسدي1424 ،ه).
السخاوي ،مد بن عبد الرمحن السخاوي " الضوء الالمع ألهل القرن التاسع "( ،بريوت دار
مكتبة احلياة).
سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف "شرح خمتصر الروضة" ،ا:قا عبد اهلل بن عبد ا:سن
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الرتكي( ،ط ،1بريوت مةسسة الرسالة 1407 ،هـ).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أل بكر ،جالل الدين السيوطي" ،حسن ا:ار والقاهرة" ،ا:قا مد
أبو الفضل إبراهيم( ،ط ،1مصر دار إحياء الكتب العربية -عيسى البال احلليب وشركاه،
 1387هـ  1967-م).
الشالنجي ،إمساعيل بن سعيد الشالنجي " ،مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية إمساعيل بن سعيد
الشالنجي " ،استخراا وتوثيا عبد الرمحن بن أمحد اجلميزين( ،ط  1دار العاصمة،
1436ه)
الشوكاين ،مد بن علي بن مد بن عبد اهلل الشوكاين " ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن
السابع" " ،بريوت دار املعرفة ".
الطريقي ،عبد اهلل بن مد الطريقي" ،احلنابلة خالل ثالثة عشر قرنا " (ط1433 ،1هـ 2012م)
عبد احلي بن أمحد بن مد ابن العماد العكرين احلنبلي ،أبو الفالح " شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب " ا:قا عبد القادر األرنا وط  -مود األرنا وط( ،ط  ،1دار ابن كثري،
1414ه).
العليمي ،عبد الرمحن بن مد العليمي " ،املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد " ،حتقيا
عبد القادر األرنا وط واخرون( ،ط  ،1بريوت دار صادر1997 ،م).
الغزايل ،أبو حامد مد بن مد الغزايل " ،إحياء علوم الدين" بريوت دار املعرفة ".
الغزي ،جنم الدين مد بن مد الغزي " الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة " ،حتقيا خليل
املنصور( ،ط ،1بريوت دار الكتب العلمية 1418 ،هـ).
الغزي ،مد كمال الدين بن مد الغزي العامري " النع األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن
حنبل " ،حتقيا مد مطيع احلافظ ونزار أباظة( ،بريوت دار الفكر املعاصر ،دمشا دار
الفكر 1402 ،هـ
مد أبو زهرة " ،ابن حنبل حياته وعصره ارا ه الفقهيـ ـ ــة "( ،طبع ونشر دار الفكر العرل).
املرداوي ،علي بن سليمان بن أمحد املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،حتقيا د
عبد اهلل بن عبد ا:سن الرتكي – د عبد الفتاح مد احللو( ،ط ،1القاهرة دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واالعالن1415 ،هـ).
املقري ،أمحد بن مد املقري التلمساين " نفح الطيب من اصن األندلس الرطيب" ،ا:قا
إحسان عباس (بريوت دار صادر 1388 ،ه).
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املقريزي ،أمحد بن علي بن عبد القادر العبيدي ،تقي الدين املقريزي " ،املواعظ واالعتبار بذكر
اخلطط واآلثار"( ،ط  ،1بريوت دار الكتب العلمية1418 ،ه).
منصور بن يونس البهو" " ،كشاف القناع عن منت اإلقناع"( ،بريوت دار الكتب العلمية).
ياسني ،مد نعيم ياسني " ،نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية
والتجارية"( .الرياو ،دار عا الكتب 1423 ،هـ).
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أثر األخالق يف جناح الداعية
The lmpact of Morals on The Preacher's Success

إعداد:
د .سليم بن سامل اللقماني
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة طيبة

أثر األخالق في نجاح الداعية ،د سليم بن سالم اللقماني

املتسخلل
احلمدهلل وكفى والصالة والسالم على عباده الذين أصطفى وبعد
فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه من
أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق .إذ أن االخالق
والتحلي هبا من أهم أسباب جناح الداعية.
ف تناولت الدراسة احلديث عن أثر االخالق يف جناح الداعية فخلصت إىل أمهية االخالق يف
جناح الداعية وضرورة التاهيل األخالقي للدعاة واالعتناء بدراسة هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
الدعوة إىل اهلل.
ومت عرض تقسيم االخالق من حيث كوهنا فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إىل النوعني يف
تعزيز ما فُطر عليه من أخالق إجيابية وحماولة التخلص من االخالق السلبية وحثه على السعي إىل
اكتساب االخالق وتنميتها يف نفسه.
كما أشار البحث إىل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة إىل حاجة الداعية إىل االخالق
واكتساهبا والسعي إىل التحلي هبا .وأشار البحث أيضا إىل أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى
بعض الدعاة وحماولة معاجلة هذا اجلانب من خالل ذكر وسائل تقوية األخالق وطرق حتصيلها مع
التأكد على مصدر االخالق من خالل الكتاب والسنة.
الكلمات االفتتاحيه :أثر ،الداعية ،أسباب ،جناح ،األخالق.
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Abstract
Praise be to Allah and Allah only ،and prayers and peace be upon his chosen
slaves.
The Da`wa (missionary activity) to Allah is the greatest and most honorable
act ،as Allah said in which can be translated as:

]٣٣ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت
{{And who is fairer in speech than he who calls to Allah and acts
righteously and says I am a Muslim}} [33 ،Fussilat]
and for this acts to be successful certain methods must be followed. One of
the most important causes for the success of the da'wa is the commitment of
preachers to High morals. As morals and commitment are among the reasons
behind the success of a preacher.
The study dealt with the impact of morals on the success of a preacher ،it
concluded with the importance of morals in the success of the preacher and the
need for moral rehabilitation of the preachers and make certain to study the
guidance of the Prophet - peace be upon him - regarding the da'wa to Allah.
The division of morality was presented in terms of being innate and
acquired with the need of the preacher for the two types in order to strengthen his
innate positive morals and to try to get rid of his negative morals ،and urged him
to seek and develop good morals within himself.
The research also pointed to the sharia evidence in the Qur'an and Sunnah to
the need of the preacher to seek and acquire morals and commit himself to it. The
research also pointed the causes of the weakness of moral aspect in some
preachers ،trying to solve this aspect by mentioning the means of strengthening
morality and ways of acquiring it ،while ensuring the source of morals through the
Quran and Sunnah.
Keywords: Effect ،the preacher ،Moral ،Success ،causes.
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املقد ـة
احلمد هلل الذي خلق األنفس فسواها ،وأهلمها فجورها وتقواها ،سبحانه ال يهدي ألحسن
األخالق إال هو ،وال يصرف سيء األخالق إال هو ،والصالة والسالم على من زكا اهلل ُخلقه
فقال :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [القلم.]4 :
وبعد :فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه
من أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق.
ألن الدعوة باألخالق هي منهج تربوي يقوم على الرتبية بالقدوة احلسنة ،فالداعية الذي
يتمتع حبظ وافر من مكارم األخالق يستطيع أن يستميل الناس إىل دعوته ،وأن يصل إىل حتقيق
أفضل النتائج يف العمل الدعوي -بإذن اهلل.
وعلى الصعيد النفسي فإن التأثري يف اآلخرين عن طريق املوعظة واألمر والنهي يظل حمدودا،
حيث تقف ظروف املتلقي وظروف الواعظ  -دائما  -عائقا دون التواصل الكامل  . .أما حني
يتجلى املبدأ أو القيمة اخللقية يف سلوك شخص من األشخاص فإن التأثري يف اآلخرين يتغلغل يف
نفوسهم وأذهاهنم عن طريق الالشعور ،فيتأثرون بطريقة خفية ،مث إن طبيعة القيم تتأىب على القسر
واإلكراه ،فهي ال تفرض ،لكنها جتذب ،ولقد استطاع الصحابة  -رضي اهلل عنهم -وكثري من
صاحلي هذه األمة من جتار وغريهم نشر املبادئ واألخالق اإلسالمية عن طريق السلوك العملي ،ومل
يكن لديهم وسائل إعالم وال كتب فلسفة  . .بل إن كثريا منهم كانوا أميني ،واإلسالم اليوم يتعرض
حلمالت تشويه واسعة النطاق خاصة يف اجلانب األخالقي ،وليس من املفيد كثريا مقابلة هذه
احلمالت حبمالت تنظريية إلثبات نقاء اإلسالم وصالحيته ،ال منلك العدة الالزمة لذلك ،ولو
ملكناها فإن املزاج العقلي احلديث ال يرتاح لنغمة التربير والدفاع ،إمنا الرد الصحيح يف إثبات املسلم
أنه شيء متميز وخمتلف عن غريه ،ولن يبدأ العامة اخلطوة األوىل يف هذا الطريق ،إمنا الذين يتوقع
ويرجتى منهم ذلك هم الدعاة واملثقفون الذين لديهم شعور باملسؤولية عن هذا الدين ،كل هذا يؤكد
وحيتم ضرورة إعادة النظر يف منظومة القيم األخالقية ومناهج تربيتهم وإعدادهم.
شكلة الدراسة وأهميخها:
تتلخص مشكلة الدراسة يف مشاهدة واقعية لقلة التأثري يف اجملال الدعوي ،وليس ذلك لقلة عدد
الدعاة ،ففي كل بلد عدد كبري من الدعاة النظاميني واملتطوعني ،ومع ذلك ينفض الناس عن الكثريين
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منهم ،أوال يتجاوز تأثريهم جمالسهم ،ولعل ذلك يرجع إىل عدة أسباب ،من أمهها :تركيز الدعاة على
الرتبية القولية ،مع ضعف اجلانب األخالقي لدى البعض منهم ،فالداعية الفظ ،والداعية الذي يرتفع
على الناس ،والداعية الذي ال يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم ،والداعية الذي يسبح يف عامل من املثالية
الزائفة وال ينزل إىل واقع الناس .مشكلته مشكلة أخالقية ،فمن أجل أن ينجح يف عمله البد أن يبحث
يف آثار األخالق على العملية الدعوية ،مث يبادر بتدارك مواطن اخللل السلوكي لديه.
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
حبث مدى مصداقية القول بتأثري األخالق يف جناح الداعية ،والوقوف مع بعض األخالق
املهمة للداعية ،مثل :إخالص الداعية ،وجترده عن املنافع ،وتواضعه وحزمه ،واملوازنة بني التواضع
واحلزم ،وصربه ومصابرته ،وتأنيه يف األمور ،ورفقه ولينه ،وكياسته وفطنته ،وإنصافه لآلخرين من
نفسه ،وعن أخالقه مع ربه ،وأخالقه مع املدعويني ،ومظهره اخلارجي وعالقته باألخالق ،وأثر
األخالق يف عالقات الداعية ،وأثر األخالق يف االرتقاء بالداعية يف مراقي احلكمة.
تتساؤالت الدراسة:

 -1ما معىن األخالق؟
 -2هل هي فطرية أم مكتسبة؟
 -٣ما معيار التوازن األخالقي لدى الداعية؟
 -4هل توجد عالقة بني مظهر الداعية وأخالقه؟
 -5هل تؤثر أخالق الداعية يف عالقاته الدعوية؟
 -6هل من عذر ملن يعتذر من الدعاة عن سوء خلقه بأن طبعه هكذا؟
 -7هل من تأثري لألخالق يف االرتقاء بالداعية إىل مراقي احلكمة؟
 -8ما أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يتحلى هبا.
الدراسات التسابقة:
ال شك أن الكتابات حول أخالق الداعية كثرية ،سواء كانت فصوال يف كتب الدعوة ،أو
مصنفات مستقلة ،ومنها:
 -1أخالق الداعية :سارة يوسف النتشة( ،رسالة ماجستري غري مطبوعة) ،إشراف :الدكتور أمحد
فواقـة ،جامعة القدس .كلية الدعوة وأصول الدين 2009م14٣0 /ه.
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 -2أخالق الدعاة إىل اهلل بني النظرية والتطبيق :طلعت حممد عفيفي سامل ،ط ،1مكتبة اإلميان،
املنصورة142٣ ،هـ 2002 /م.
والغالب على أكثر ما كتب هو السطحية وتعداد وسرد الصفات اخللقية العامة مع ذكر
حاجة الداعية إليها ،واجلديد يف هذا البحث  -إن شاء اهلل  -هو اخلوض يف خلفيات هذه
املنظومة اخللقية اليت حيتاجها الداعية ،وأسباب اكتساهبا وحتصيلها ،والرتكيز على الصفات اخللقية
اليت ترتقي بالداعية يف مراقي احلكمة ،فتؤثر إجيابا يف جناحه يف دعوته.
نهج الدراسـة:
اقتضت طبيعة العمل يف هذا البحث استخدام أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي،
وهي كما يلي:
 -1املنهج الوصفي( :وهو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو االجتماعية وصفا هلا للوصول بذلك
إىل إثبات احلقائق العلمية)) ،(1وسأستعمل هذا املنهج يف توصيف الصفات اخللقية للداعية.
( -2املنهج االستقرائي) لتتبع جزئيات املوضوع يف مظانه.
 -٣املنهج االستنباطي الستنباط أثر األخالق يف جناح الداعية.
وهذه املناهج الثالثة هي األكثر استعماال يف الدراسات اإلنسانية واإلسالمية عموما.

( )1عزيز داود "مناهج البحث" (ط ،1دار أسامة ،ودار املشرق الثقايف ،عمان األردن2006 ،م) ،ص.6 /
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تقتسيمات الدراسة:
اقتضت طبيعة هذ البحث تقسيمه إىل مقدمة ومباحث وخامتة:
املبحث األول :حتليل مفردات العنوان.
املبحث الثاين :أخالق الداعية بني الفطرية واالكتساب.
املبحث الثالث :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق.
املبحث الرابع :تأثري األخالق يف االرتقاء بالداعية إىل مراقي احلكمة.
املبحث اخلامس :أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى الدعاة.
املبحث السادس :وسائل تقوية اجلانب األخالقي لدى الدعاة.
املبحث السابع :أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يتحلى هبا.
املبحث الثامن :أخالق الداعية مع ربه  -عز وجل.
اخلامتة :وسأسجل فيها أهم النتائج والتوصيات اليت أتوصل إليها من خالل الدراسة بإذن اهلل تعاىل.
قائمة املصادر واملراجع.
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املبحث األول :حتليل فردات العنوان
المصطلحات والمفاهيم:
ِ
ِ
ُثور ،و أاألَثـَر بَِفأت َحتَـ أ ِ
اس ٌم
أثر :األَثـَ ُر َّ
ني أ
حمركة :بَقيَّةُ الشيء ،وهو العالمة أيضا ،واجلمعٌ :
آثار وأ ٌ َ ُ
ِ
َّث ِهبَا َوأَثـَ ُر الدَّا ِر بَِقيَّتُـ َها
َي َمأنـ ُق ٌ
ِمأنهُ َو َح ِد ٌ
ول َوِمأنهُ الأ َم أثـَُرةُ َوه َي الأ َمك ُأرَمةُ ِألَنـ ََّها تـُأنـ َق ُل َويـُتَ َحد ُ
يث َم أثُ ٌ
ور أ أ
َسب ٍ
اجلَ أم ُع آثَ ٌار ِمثأل َسبَ ٍ
اب َو أاألَثَ َارةُ ِمثأ ُل أاألَثَِر(.)1
َو أ
ب َوأ أ َ
ُ
األخالق :األخالق مجع خلق ،وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) اليت تدل على تقدير الشيء
بضم الالم وسكوهنا -هو الدِّين والطبع والسجية واملروءة ،وحقيقته أن صورة اإلنسان
واخلُلُق ِّ -
الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخلَألق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيه،
الراغب( :واخلَأل ُق واخلُأل ُق يف األصل واحد . . .لكن خص اخلَألق باهليئات واألشكال والصور
وقال َّ
املدركة بالبصر ،وخص اخلُألق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية)(.)2
عرف اجلرجاين اخللق بأنَّه( :عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال
إصطالحاَّ :
بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر ورويَّة ،فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة
خلقا حسنا ،وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلقا
سيئا)(.)٣
وعرفه ابن مسكويه بقوله( :اخللق :حال للنفس ،داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال
رويَّة)(.)4
وقد عرف بعض الباحثني األخالق يف نظر اإلسالم بأهنا عبارة عن (جمموعة املبادئ والقواعد
املنظمة للسلوك اإلنساين ،اليت حيددها الوحي ،لتنظيم حياة اإلنسان ،وحتديد عالقته بغريه على حنو
حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على أكمل وجه)(.)5
( )1أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي "املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ت يوسف الشيخ حممد (
ط املكتبه العصرية )
( )2أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين "مقاييس اللغة "ت :عبد السالم حممد هارون( دار الفكر 1٣99هـ -
1979م.214 /2 ) .
( )٣علي بن حممد الزين الشريف اجلرجاين" التعريفات" ( ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان) ص 151
( )4أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه " هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط 1
( )5أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاىن "املفردات " ( دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،طاألوىل 1412 -هـ).

- 522 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 186

ِ
اح:
َّج ِ
جناح :اجلمع :جناحات ،وهو :الظََّف ُر وإدراك الغاية ،يقال :جنح ،أي تَ َكلَّ َل َع َملُهُ بالن َ
الس َداد ،لَِق َي َجنَاحا ِيف َع َملِ ِه(.)1
بِالتـ أَّوفِ ِيق ،الظََّفر ،ال َف أوزَّ ،
الداعية :لغة :اسم فاعل من الفعل دعا ،وتـُأل َحق به اهلاء للمبالغة ،فيقال :الداعية(.)2
اصطالحا" :هوكل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعي ،والقائم على إيصال دين
اإلسالم إىل الناس كافة سواء أكان شخصا حقيقيا أم اعتباريا وفق منهج الدعوة القومي"(.)٣
وعلى هذا ميكن حترير عنوان البحث يف هذه العبارة( :أثر األخالق يف جناح الداعية =
العالمات الدالة على أن األخالق تساعد املبلغ لإلسالم يف إدراك غايته وحتقيق أهدافه).

( )1أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين" ،جممل اللغة"( دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الثانية -
 1406هـ  1986 -م).
( )2حممد بن مكرم بن منظور "لسان العرب" (دار صادر – بريوت ،ط الثالثة  1414 -هـ) .1٣86 /12
( ) ٣عبدالرحيم حممد املغذوي " ،األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية " ( دار احلضارة للنشر ،ط -1429
2008م).
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املبحث الثاني :أخالق الداعية بني الفطرية واالكختساب
إن األخالق ليست مكتسبة على إطالقها ،كما أهنا ليست موهوبة على إطالقها وإمنا
تتضافر الفطرة السليمة.
مع داللة العقل التام السوي يف إدراك وتقرير جانب من األخالق مث يأيت دور الشرع ليكمل
الفطرة ،وحيمي العقل ،ويضع الضوابط العامة ،اليت ترقى بالفرد واجملتمع من الوجهة اخللقية.
والناس بفطرهتم  -مع توفري الظروف املالئمة  -مييلون إىل النماذج والصفات اخللقية اخلرية،
ويشعرون بالراحة التامة عند ممارسة مثل هذه األدوار اليت توصف بالعدل واحلق واجلمال ،كما
ينفرون بفطرهتم ،من االجتاهات اخللقية الشاذة ،ويتذمرون من النماذج اخللقية املنحرفة ،إذ يشعرون
بغرابتها على فطرهتم ،ومناقضة تلك النماذج هلا.
وكذلك فإنه إذا ما التقت طبيعة القوى الفطرية هنا مع وظيفة العقل ،فإنه يكون ماضيا يف
حتقيق كماله الوظيفي يف اجلانب العملي.
ومع هذا فإن أثر هذين اجلانبني الفطري والعقلي يف جمال األخالق يظل ناقصا متاما ،وغري
قادر على حتقيق الكمال اإلنساين املنشود ،ومن مث يأيت دور الشرع ليكمل الفطرة ويقوم العقل،
ويرشد أحكامه ،وبذلك تصبح معامل الشرع وتوجيهاته ،مع سالمة الفطرة وصحة النظر العقلي
ركائز تتضافر يف بناء الكمال اخللقي لإلنسان.
من خالل العرض السابق يتبني لنا أن األخالق تنقسم إىل قسمني:
األخالق الفطرية:
وقد دلت أحاديث كثرية على أن من األخالق ما هو فطري ،يتفاضل به الناس يف أصل
تكوينهم الفطري ومن ذلك :ما روى عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :الناس
معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ،واألرواح جنود
جمندة فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منه اختلف)(.)1
وهذا احلديث دليل على فروق اهلبات الفطرية اخللقية وفيه يثبت الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أن خيار الناس يف التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا ،وهذا التكوين اخللقي يرافق اإلنسان
ويصاحبه على مجيع أحواله.
( )1أخرجه مسلم ،كتاب الأِ ِّرب و ِّ ِ
ِ
ود ُجمَن ََّدةٌ ،برقم (.20٣1 /4 ،)26٣8
اح ُجنُ ٌ
الصلَة َو أاآل َداب ،بَ ُ
اب أاأل أَرَو ُ
َ
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وروي عن حذيفة بن اليمان قال :حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثني ،قد رأيت
أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا( :إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال ،مث نزل القرآن فعلموا من
القرآن وعلموا من السنة)(.)1
يف هذا احلديث بيان عن األمانة يف الناس وعما تصري إليه فيهم ،فقد أبان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم حقيقة من حقائق التكوين اخللقي الفطري يف الناس وهذه احلقيقة تثبت أن األصل يف
الناس أن يكونوا أمناء.
عن أيب سعيد اخلدري قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس" :إن فيك
خلصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة"(.)2
األخالق المكتسبة:
فكما أن هناك أخالق فطرية ،كذلك بإمكان أي إنسان أن يكتسب بعض الفضائل
واألخالق ،وذلك بالرتبية املقرتنة باإلرادة والقيم ،والناس يف ذلك متفاوتون مبدى سبقهم وارتقائهم
يف سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل يستطيع مبا وهبه اهلل من استعداد عام أن يتعلم نسبة من
العلوم ،والفنون وأن يكتسب مقدارا ما من أي مهارة عملية من املهارات.
وتفاوت االستعداد والطبائع ال ينايف وجود استعداد عام صاحل الكتساب مقدار من الصفات
اخللقية ،ويف حدود هذا االستعداد العام ،وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة ،مث ترتقي من بعده
مسؤوليات األفراد حبسب ما وهب اهلل كال منهم من فطر ،وحبسب ما وهب كال منهم من
استعدادات خاصة ،ووفق هذا األساس ،وضع اإلسالم قواعد الرتبية على األخالق الفاضلة.
فبعض أخالق الناس أخالق فطرية ،تظهر فيهم منذ أول حياهتم ،ومنذ بداية نشأهتم.
وبعض أخالق الناس أخالق مكتسبة من البيئة الطبيعية ،أو من البيئة االجتماعية ،أو من توايل
اخلربات والتجارب وحنو ذلك.
ولكن البد الكتساب األخالق من وجود االستعداد الفطري الكتساهبا.

اإلميَ ِ
َت َعلَى الأ ُقلُ ِ
ض الأ ُقلُ ِ
ض الأ ِف َ ِ
اب َرفأ ِع أاأل ََمانَِة َو أِ
وبَ ،و َع أر ِ
ان ِم أن بـَ أع ِ
وب،
( )1صحيح مسلم ،كتاب االميان ،بَ ُ
 126/1برقم .14٣
ِ
( )2صحيح مسلم ،كتاب االميان ،باب أاألَم ِر بِ أِ ِ ِ ِِ
ُّع ِاء إِلَأي ِه 48 /1 ،برقم .18
اإلميَان بِاهلل َوَر ُسولهَ ،و َشَرائ ِع الدِّي ِنَ ،والد َ
َ ُ أ
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املبحث الثالث :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق.
تضافرت النصوص من كتاب اهلل عز وجل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم على األمر
بالتخلق باألخالق احلسنة ،ونصت على الكثري منها ،فمن ذلك:
املطلب االول :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق ن القرآن الكريم
ﭧ ﭨ ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [آل عمران.]159 :
"أرسل اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم مفطورا على الرمحة ،فكان لينه رمحة من اهلل باألمة يف
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على حتصيلها ،فلذلك جعل لينه مصاحبا لرمحة من اهلل
أودعها اهلل فيه ،إذ هو قد بعث للناس كافة ،ولكن اختار اهلل أن تكون دعوته بني العرب أول شيء
حلكمة أرادها اهلل تعاىل يف أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعامل.
والعرب أمة عرفت باألنفة ،وإباء الضيم ،وسالمة الفطرة .وسرعة الفهم .وهم املتلقون
األولون للدين فلم تكن تليق هبم الشدة والغلظة ،ولكنهم حمتاجون إىل استنزال طائرهم يف تبليغ
الشريعة هلم ،ليتجنبوا بذلك املكابرة اليت هي احلائل الوحيد بينهم وبني اإلذعان إىل احلق .وورد أن
صفح النيبء صلى اهلل عليه وسلم وعفوه ورمحته كان سببا يف دخول كثري يف اإلسالم"(.)1
وهذا يدل على حاجة الداعية إىل هذا اخللق الرمحة واللني حىت يكسب الناس يف دعوته
وحيقق مراده من دعوة الناس.
.]18

ﭧ ﭨ ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [لقمان:

َّاس ،فَِفي أاآليَِة نـَ أهي َع ِن التَّ َك ُِّرب َعلَى الن ِ
" َم أعنَاهَُ :ال تَـتَ َكبَّـ أر َعلَى الن ِ
الص أع ُر :الأ َمأي ُل،
َّاسَ ،و ُّ
ٌ
َوالأ ُمتَ َكبِّـ ُر ُميِيل َو أج َههُ َع ِن الن ِ
َّاس ُمتَ َكبِّـرا َعلَأي ِه أم ُم أع ِرضا َعأنـ ُه أم(.)2
ُ

( )1حممد الطاهر بن عاشور التونسي "التحرير والتنوير" ( الدار التونسية للنشر  -تونس ،سنة النشر 1984 :هـ،
.)145 /4
( )2حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين " أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" (نشر دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  -لبنان 1415 :هـ  1995 -مـ).180 /6 ،
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ففي هذه االية هني عن التكرب والداعية مطلوب منه أن يبتعد عن التكرب ويتواضع للمدعوين
حىت تقبل دعوته فمن أسباب النجاح يف الدعوة التواضع التواضع ضروري ألن من طبيعة الناس أهنم
ال يقبلون قول من يستطيل عليهم ،وحيتقرهم ،ويستصغرهم ،ويتكرب عليهم ،ولو كان ما يقوله حقا
وصدقا ،فهم يغلقون قلوهبم دون كالمه ووعظه وإرشاده .ومن طبائع الناس أهنم ال حيبون من يكثر
احلديث عن نفسه ،والثناء عليها ،ويكثر من قولة (أنا) ،فعلى الداعية أن حيذر من هذا أشد احلذر
النه دليل الكرب واألنفة.
ﭧﭨ ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﮊ [األعراف.]199 :
س و أِ
اجلهلَةُ ِمن َشي ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اط ِ
ني أِ
ني أ َّ
َن
اجل ِّن .فَـبَـ َّ َ
"بـَ َّ َ
ني ِيف َهذه أاآليَة الأ َك ِرميَة َما يـَأنبَغي أَ أن يـُ َع َام َل به أَ َ أ َ
اإلنأ ِ َ
ِِ ()1
س يـُ َع َامل بِاللِّ ِ
َخ ِذ الأ َع أف ِوَ ،و أِ
َشأيطَا َن أِ
اإل أعَر ِ
اإلنأ ِ
اض َع أن َج أهلِ ِه َوإِ َساءَته" .
نيَ ،وأ أ
ُ
ففي هذه اآلية توجيه للداعية الذي خيالط الناس ويعاشرجاهلهم وعاملهم ،حليمهم وسفيهم
أن يتوج نفسه بتاج العفو واللني يف التعامل معهم واإلعراض عن اجلهلة وإساءهتم.
ﭧﭨ ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯴﮊ [البقرة.]8٣ :
"أي :كلموهم طيبا ،ولينوا هلم جانبا ،ويدخل يف ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
باملعروف ،كما قال احلسن البصري يف قوله :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯴ ﮊ فاحلسن من القول :يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ،وحيلم ،ويعفو ،ويصفح ،ويقول للناس حسنا كما قال اهلل ،وهو كل
خلق حسن رضيه اهلل"(.)2
ففي هذه االيه توجيه للداعية أن يكون حسن القول وهذ ا مما جيمع الناس عليه واهلل أمر
الدعاة أن يقولوا يف حماورهتم ،وخماطبتهم ،الكلمة الطيبة ،وخيتاروا من الكالم ألطفه وأحسنه،
س ِّع ُر هبا نار الفتنة ،ويؤججها ،ﭧ ﭨ
وينطقوا دائما باحلسىن فالكلمة اخلشنة سالح الشيطان ،يُ َ
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [اإلسراء:
.]5٣

( )1الشنقيطي "أضواء البيان" .47 /2
( )2أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري " تفسري القرآن العظيم" (نشر ،دار طيبة للنشر ،الطبعة :الثانية
1420هـ) .٣16 /1
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املطلب الثاني :األدلة الشرعية على حاجة الداعية لألخالق ن التسنة النبوية
إن حلسن اخللق أمهية كبرية وأنه صفة جيب أن تكون متالزمة مع كل داعية ،وذلك حينما
َّك لَتَ ِ
ص ُل
يك اللَّهُ أَبَدا إِن َ
وصفت السيدة خدجية النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت ( َكال َواللَّ ِه َما ُخيأ ِز َ
ِ
الرِحم وَأحت ِمل الأ َك َّل وتَك ِ
ني َعلَى نـَوائِ ِ
احلَ ِّق).
أس
ب أ
وم َوتَـ أق ِري الضأَّي َ
ف َوتُع ُ
ب الأ َم أع ُد َ
َ
ُ
َ
َّ َ َ ُ
()1
وقد كان النيب  يقول " :اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي "  ،ويف حديث علي
الطويل يف دعاء االفتتاح "واهدين ألحسن األخالق ال يهدى ألحسنها إال أنت"(.)2
ِ
ال« :أَثأـ َق ُل َش أي ٍء ِيف الأ ِم َيز ِان يـَ أوَم الأ ِقيَ َام ِة ُخلُ ٌق َح َس ٌن»(.)٣
َّيب قَ َ
َع أن أَِيب الد أَّرَداءَ ع ِن النِ ِّ
ِ
السلَ ِ
ف َع أن َسبَ ِ
ال ِأل َّ
ت
َن أ
ب ثَِق ِل أ
السيِّئَ ِة فَـ َق َ
احلَ َسنَ ِة َو ِخف َِّة َّ
ض َّ
ضَر أ
احلَ َسنَةَ َح َ
" َوقَ أد ُسئ َل بـَ أع ُ
ت
ك ثَِقلُ َها َعلَى تَـ أركِ َها َو َّ
ت فَ َال َأحي ِم ألنَ َ
ضَر أ
ت َح َال َوتـُ َها َو َغابَ أ
السيِّئَةُ َح َ
ت َح َال َوتـُ َها فَـثَـ ُقلَ أ
َمَر ُارتـُ َها َو َغابَ أ
ِِ
ك ِخ َّفتُـ َها َعلَى أارتِ َك ِاهبَا"(.)4
َّت فَ َال َأحي ِم ألنَ َ
َمَر َارتـُ َها فَل َذل َ
ك َخف أ
ِِ
ال رس ُ ِ
َح َسنُـ ُه أم ُخلُقا»(.)5
َع أن أَِيب ُهَريأـَرَة ،قَ َ
ول اللَّه « :أَ أك َم ُل الأ ُم أؤمن َ
ني إِميَانا أ أ
ال :قَ َ َ ُ
ِِ ِ
اإلميَ ِ
اخلُلُ ِق َكا َن ِم أن أ أَه ِل أِ
يل َعلَى أ َّ
ان الأ َك ِام ِل ،فَِإ أن َكا َن
ت لَهُ َم ِزيَّةُ ُح أس ِن أ
َن َم أن ثـَبَ َ
فيه َدل ٌ
ِ
ال أِ ِ
َّاس ُخلُقا َكا َن أَ أك َمل الن ِ
َح َس َن الن ِ
َّاس إميَاناَ ،وأ َّ
اختِ َالفِ َها َخلَلِي َقةٌ بِأَ أن
ف َح ُ
اإلميَان بِ أ
صلَة َخيأتَل ُ
َن َخ أ
أأ
)َ(6
ِِ
ني .
وس الأ ُم أؤمن َ
تَـ أر َغ َ
ب إلَأيـ َها نـُ ُف ُ

( )1مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،برقم  ٣824وصححه االلباين يف االرواء برقم .74
( )2رواه مسلم ،كِتاب ص َالةِ الأمسافِ ِرين وقَص ِرها ،باب الد ِ
ص َالةِ اللَّأي ِل َوقِيَ ِام ِه 5٣4 /1 ،برقم .771
َ ُ َ َُ ََ أَ َ ُ َ
ُّعاء ِيف َ
( )٣مسند اإلمام أمحد بن حنبل برقم  5٣7 /45 ،27555وصححه االلباين يف الصحيحه برقم الصحيحة
.876
( )4أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى "حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي "(دار الكتب
العلمية  -بريوت.)٣06 /9 ،
( )5سنن أيب داود ،برقم  ،4682كتاب السنة ،باب الدَّلِ ِيل علَى ِزيادةِ أِ ِ
صانِِه املكتبة العصرية ،صيدا -
َ ََ
اإلميَان َونـُ أق َ
َ ُ
بريوت ،سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها ،برقم ،1162وقال االلباين حسن صحيح.
( )6حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين "نيل األوطار " كِتاب الأولِ ِ ِ ِ
ِّس ِاء َوعِ أشَرِهتِ َّن،
َ ُ َ َ
يمة َوالأبنَاء َعلَى الن َ
ان الأعِ أشرةِ وبـي ِ
باب إحس ِ
الزأو َج أ ِ
ني( ،ط األوىل141٣ ،هـ 199٣ -م ،دار احلديث ،مصر).
ان َح ِّق َّ
َ َ ََ
َ ُ أَ

- 528 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 186

املبحث الرابع :تأثري األخالق يف االرتقاء بالداعية إىل راقي احلكم
احلكمة إذا اقرتنت بالدعوة فإهنا تقوي األمل واليقني ،وترتفع باملدعوين إىل مستوى الشعور
باملسئولية والتكليف ،وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور فسوف تتغري طباعهم وتعتدل مسالكهم
ويصح توجيههم .فحق على الداعي إىل اهلل أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور ولذلك سوف
نتحدث باذن اهلل يف هذا املبحث عن احلكمة وأمهيتها يف الدعوة إىل اهلل وتأثري االخالق على
الداعية للوصول إىل احلكمة.
تعريف الحكمة:
لغة :قال ابن فارس :احلاء والكاف وامليم أصل واحد ،وهو :املنع ،وأول ذلك احلكم ،وهو
()1
املنع من الظلم ،ومسيت حكمة الدابة؛ ألهنا متنعها
وقيل :احلكمة -بالكسر -العدل يف القضاء كاحلكم ،واحلكمة العلم حبقائق األشياء على ما
هي عليه ،والعمل مبقتضاها ،وهلذا انقسمت إىل علمية وعملية ،ويقال :هي هيئة القوة العقلية
()2
العلمية
احلكمة هبة وفضل من اهلل  -عز وجل  -يهبها ملن يشاء من عباده وأوليائه ،واحلكمة
ليست كسبية حتصل مبجرد كسب العبد دون تعليم األنبياء له طرق حتصيلها ،فالعبد ال يكون
حكيما إال إذا سلك طرق حتصيل احلكمة ،وال ميكن أن حيصل على احلكمة إال إذا كانت طرقها
مستقاة من الكتاب والسنة ،وإذا وفق الداعية املسلم لطرق احلكمة فال خيرجها ذلك عن كوهنا هبة
من اهلل ِ
تعاىل.
ﭧ ﭨ ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶﮊ [البقرة.]269 :
واحلكمة هلا طرق تكتسب هبا بتوفيق اهلل تعاىل ،ومن أهم هذه الطرق اليت إذا سلكها املسلم
صار حكيما ومن ذلك االخالق فإن هلا تاثري كبري يف حتقيق احلكمة ومن ذلك احللم ،واألناة،
والرفق واللني ،والصدق.

( )1القزويين "معجم مقاييس اللغة " مادة (حكم) جـ .91 / 2
الزبيدي "تاج العروس" (دار اهلداية )مادة (حكم) .٣5٣ / 8
الرزاق َّ
حممد بن عبد ّ
)حممد بن ّ
(ّ 2
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والداعية إذا التزم السلوك األخالقي احلكيم كان ذلك من أعظم طرق اكتساب احلكمة،
ومن أسباب توفيق اهلل له يف دعوته ،ويف أموره كلها ،واستقامته ،وحسن سريته ،وأدعى لقبول
دعوته ،وإصالح األخالق ،وحماربة املنكرات ،إذ ال جيد يف الناس من يغمزه يف سلوكه الشخصي،
سواء كان ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده ،واإلنسان يكتسب احلكمة بتوفيق اهلل مث بالتزامه
باالخالق كاحللم فالداعية احلليم والصادق جتده حكيما يف دعوته وكذلك من رزق الرفق واللني
فيكون حكيما.
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املبحث اخلا س :أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى الدعاة
 -1قلة البرامج التوعوية واألنشطة التي تعنى بالجانب األخالقي:
األخالق ضرورة اجتماعية ال يستغين عنها جمتمع من اجملتمعات ،ومىت فقدت األخالق اليت
هي الوسيط الذي البد منه النسجام اإلنسان مع أخيه اإلنسان ،تفكك أفراد اجملتمع ،وتصارعوا،
وتناهبوا مصاحلهم ،مث أدى هبم ذلك إىل االهنيار ،مث إىل الدمار األخالق الفاضلة ركيزة أساسية من
ركائز هذا الدين ،يف بناء الفرد وإصالح اجملتمع ،فسالمة اجملتمع وقوة بنيانه ومسو مكانته وعزة أبنائه
بتمسكه بفاضل األخالق ولذلك ينبغي أن تكون هناك برامج توعوية تعين باجلانب االخالقي
وتأهيل الدعاة على القيم واالخالق اليت هبا يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناس.
 -2الشهرة وبعد الصيت:
فهناك من إذا ذاعت شهرته ،وبعد صيته إما بسبب علمه ،أو ماله ،أو حنو ذلك تغري
أحواله ،وتبدلت أخالقه وطباعه ،فازدرى من حوله ،وتن ّكر ملن كان معه يف بداية طريقه.
قال البارودي:
وكذا اللئيم إذا أصاب ك ـرامــة عادى الصديق ومال باإلخوان(.)1
 -3التكبر عن قبول النصيحة الهادفة والنقد البنّاء:
فقد توجد النصيحة اهلادفة والنقد البنّاء ،وقد تصدر وتبذل من ناصح أمني وناقد بصري .ولكن
قد الجتد أفئدة مصغية ،وال آذانا مصيخة ،بل قد يتكرب املنصوح ،ويتعاظم يف نفسه ،ويستنكف من
ويعز عالجه واستصالحه فبعض الدعاة يرى نفسه أنه هو
قبول النصيحة ،فيستمر على خطئهّ ،
االصح يف الوسط الدعوي فيتعاىل ويتكرب عن مساع نصح الناصحني.
 -4الغفلة عن عيوب النفس:
فكثريا ما نغفل عن عيوب أنفسنا ،ونتعامى عن معايبنا ونقائصنا ،وقليال ما نتفقد أحوالنا،
الظن بأنفسنا؛ فنزّكيها باألقوال ال باألفعال ،ون ّدعي
وننظر يف مواطن اخللل فينا؛ بل كثريا ما حنسن ّ
أحق الناس به
هلا الكماالت ،ونربئها من النقائص .فإذا مسعنا خبلق حسن نسبناه إىل أنفسنا ،وكأننا ّ
وأهله .وإذا مسعنا خبلق سيّئ عزوناه إىل غرينا ،وخيّل إلينا أننا مبنجى منه ومنأى عنه .فهذا املسلك
( )1حممود سامي باشا بن حسن حسني البارودي "ديوان البارودي" .5٣/4
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ال حيسن بذوي املروءات ،ومتطلِّيب الكماالت ،فهذا مما يورث اإلعجاب بالنفس ،والرضا مبا هي
عليه من تقصري ،وترك السعي يف عالجها وإصالحها .وهذا عني اخلطأ ،وعنوان الغفلة واجلهل،
فإصالح النفس ،والرتقي هبا قدما يف درج املكارم ال يتأتى بتجاهل العيوب ،وال بالغفلة عن تف ّقد
النفس.
قال ابن املقفع« :من أش ّد عيوب اإلنسان خفاء عيوبه عليه؛ فإن من خفي عليه عيبه
خفيت عليه حماسن غريه ،ومن خفي عليه عيب نفسه ،وحماسن غريه فلن يقلع عن عيبه الذي ال
يعرف ،ولن ينال حماسن غريه اليت ال يبصر أبدا»(.)1
 -5الغضب:
فالغضب مظنة الشرور كلها ولذلك أوصى النيب  بعدم الغضب عن أيب هريرة رضي اهلل
عنه ،أن رجال قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم :أوصين ،قال« :ال تغضب» فردد مرارا ،قال« :ال
تغضب»(.)2
فهو حيمل على الكرب ،واحلقد ،واحلسد ،والعدوان ،والسفه( ،)٣وهذه األوصاف تتناىف مع
أخالق الداعية.
 -6كثرة الهموم:
اهلم
اليت تذهل ّ
اللب ،وتشغل القلب ،فال تتبع االحتمال ،والتقوى على صرب ،وقد قيلّ :
كالسم( )4وقد تعوذ النيب  من اهلم النه حيمل صاحب على سوء االخالق عن أنس بن مالك،
ّ
 قال :كان النيب يقول« :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،واجلنب
والبخل ،وضلع الدين ،وغلبة الرجال»(.)5

( )1عبداهلل بن املقفع "األدب الصغري واألدب الكبري (نشر دار صادر  -بريوت) ص.84
( )2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب ،حديث .28 /8 ،6116
( )٣حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية "مدارج السالكني" ( دار الكتاب العريب  -بريوت ،الثالثة 1416 ،هـ -
1996م.295 /2 ) .
()4علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي" أدب الدنيا والدين " (دار ومكتبة اهلالل بريوت 1421ه ) ص .245
( )5صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب االستعاذة من اجلنب ،حديث .79 /8 ،6٣69
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 -7غياب القدوات الكبار:
فاملرء مولع مبحاكاة من حوله ،شديد التأثر مبن يصاحبه .وجمالستهم تكسب املرء الصالح
والتقوى ،واالستنكاف عنهم تنكب عن الصراط املستقيم قال اهلل تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﮊ [التوبة.]119 :
وقال تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ
[الفرقان ]6٣ :عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :مثل اجلليس
الصاحل والسوء ،كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه،
وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة"(.)1
فغياب القدوات الكبار اليت يستصغي منها الدعاة منهجا قوميا يف حتقيق االخالق أدى هذا
إىل ضعف االخالق لدى بعض الدعاة فالقدوة هلا دور كبري يف حتقيق االخالق وغرسها يف نفوس
االخرين فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة االخيار ويالزمهم حىت يكتسب بذلك االخالق
الفاضلة اليت تؤهله إىل إصالح نفسه وإصالح غريه وهتذيب نفسه ودعوة األخرين إىل هتذيب
:
أنفسهم قال ابن اجلوزي (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من خمالطة من ال يصلحَّ ،
فإن الطبع يسرق؛
فإن مل يتشبه هبم ومل يسرق منهم فرت عن عمله)(.)2

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب املسك ،)96 /7( ،حديث رقم ( )55٣4ومسلم،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء السوء )2026 /4( ،حديث
رقم (.)2628
( )2مجال الدين أبو الفرج اجلوزي "صيد اخلاطر"(دار القلم  -دمشق ،األوىل1425 ،هـ 2004 -م) ،ص(.)425
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املبحث التسادس :وسائل تقوية اجلانب األخالقي لدى الدعاة
نظرا ملا لألخالق من أمهية عظمى يف حياة الداعية ويف حتقيق األهداف الدعوية املنشودة
فقد وجب على الداعية أن يسعى يف كسب االخالق وحتقيقها يف جانب حياته العملية والدعوية
ومن هذه الوسائل اليت تقوي االخالق يف حياة الداعية كـ:
تصحيح العقيدة:
إن العقيدة تنعكس وال بد على أخالق معتقدها ،فالطريق لتصحيح األخالق هو تصحيح
العقيدة "فالسلوك مثرة ملا حيمله اإلنسان من معتقد ،وما يدين به من دين ،واالحنراف يف السلوك
ناتج عن خلل يف املعتقد ،فالعقيدة هي السنة ،وهي اإلميان اجلازم باهلل تعاىل ،ومبا جيب له من
التوحيد واإلميان مبالئكته وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره ،ومبا يتفرع عن هذه
األصول ،ويلحق هبا مما هو من أصول اإلميان ،وأكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا؛ فإذا صحت
العقيدة ،حسنت األخالق تبعا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة "عقيدة السلف"( )1عقيدة أهل السنة
واجلماعة اليت حتمل صاحبها على مكارم األخالق ،وتردعه عن مساوئها.
عن أيب هريرة رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أكمل املؤمنني إميانا،
أحسنهم خلقا ،وخيارهم خيارهم لنسائهم"(.)2
العبادات:
َّ
إن "العبادات اليت شرعت يف اإلسالم واعتربت أركانا يف اإلميان به ليست طقوسا مبهمة يف
النوع الذي يربط اإلنسان بالغيوب اجملهولة ،ويكلفه بأداء أعمال غامضة ،وحركات ال معىن هلا،
كال ،فالفرائض اليت ألزم اإلسالم هبا كل منتسب إليه ،هي متارين متكررة لتعويد املرء أن حييا
بأخالق صحيحة ،وأن يظل مستمسكا هبذه األخالق ،مهما تغريت أمامه احلياة.)٣(" .
( )1عبد الرمحن حسن حبنكه امليداين "األخالق اإلسالمية وأسسها"( ،ط األوىل ،دمشق ،دار القلم ،وط ثانية،
 1407هـ) (.)٣07 -٣06
( )2رواه أمحد يف املسند حديث )٣64 /12( ،رقم ( ،)7402وواه الرتمذي ،باب ما جاء يف حق املرأة على
زوجها )458 /٣( ،حديث رقم ( ،)1162وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داود ،كتاب السنة،
باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه )220 /4( ،حدبث رقم (.)4682
( )٣حممد الغزايل "خلق املسلم" ( دار هنضة مصر ،ط األوىل) ص(.)9
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والقرآن الكرمي والسنة املطهرة ،يكشفان -بوضوح -عن هذه احلقائق.
فالصالة الواجبة عندما أمر اهلل هبا أبان احلكمة من إقامتها ،وقال تعاىل :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﮊ [العنكبوت.]45 :
فاالبتعاد عن الرذائل ،والتطهري من سوء القول وسوء العمل ،هو حقيقة الصالة. . .
وقد نص القرآن على الغاية من إخراج الزكاة بقوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [التوبة.]10٣ :
فتنظيف النفس من أدران النقص ،والتسامي باجملتمع إىل مستوى أنبل هو احلكمة األوىل.
وكذلك شرع اإلسالم الصوم ،فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض األطعمة
واألشربة ،بل اعتربه خطوة إىل حرمان النفس دائما من شهواهتا احملظورة ونزواهتا املنكورة.
وإقرارا هلذا املعىن قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :من مل يدع قول الزور والعمل به ،فليس
هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه»(.)1
"وقد حيسب اإلنسان أن السفر إىل البقاع املقدسة  -الذي كلف به املستطيع واعترب من
فرائض اإلسالم على بعض أتباعه  -حيسب اإلنسان هذا السفر رحلة جمردة عن املعاين اخللقية،
ومثال ملا قد حتتويه األديان أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا خطأ"(.)2
إذ يقول اهلل تعاىل -يف احلديث عن هذه الشعرية :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﭲﮊ [البقرة.]197 :
فالداعية إذا ترىب على أداء العبادات تزكوا نفسه فيسعى إىل إصالح نفسه وإصالح غريه
ولذلك ينبغي تأهيل الدعاة على تعظيم العباده وأداءها كما شرع.
االرتباط بالقرآن الكريم:
ال شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة ،وال شك أن االرتباط به قراءة وتدبرا وعمال
من أعظم الوسائل لتحقيق اهلداية واحلياة الكرمية واألخالق الفاضلة قال اهلل عز وجل :ﮋ ﭟ ﭠ
( )1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور ،والعمل به يف الصوم ،)26/2( ،حديث رقم (.)190٣
( )2الغزايل "خلق املسلم" ص(.)9
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [اإلسراء.]9 :
وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﮊ [الشورى.]52 :
وقال تعاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮊ [يونس.]57 :
قال ابن كثري :ﮋ ﮆﮊ :زاجر عن الفواحش ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ ،أي :من الشبه
والشكوك ،وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس ،ﮋ ﮍ ﮎ ﮊ ،أي :حمصل هلا اهلداية والرمحة من
اهلل تعاىل ،وإمنا ذلك للمؤمنني به واملصدقون املوقنني)(.)1
وقال جل ثناؤه :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ
[النحل.]89 :
قال السعدي( :يستضيئون به يف ظلمات الكفر والبدع ،واألهواء املردية ،ويعرفون به
احلقائق ،ويهتدون به إىل الصراط املستقيم)(.)2
جل وعال فيها مجيع ما يف القرآن من اهلدي إىل
وقال الشنقيطي (هذه اآلية الكرمية أمجل اهلل َّ
خري طريق وأعدهلا وأصوهبا ،فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم؛
()٣

لشموهلا جلميع ما فيه من اهلدى إىل خري الدنيا واآلخرة) .
وكم يف هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية ،فقال سبحانه :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [البقرة.]2٣1 :
"فالقرآن الكرمي اشتمل على األمثال والقصص والعرب هداية خلريي الدنيا واآلخرة.
أ -األمثال القرآنية:
األمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم اإلسالمية وهتذيب النفوس واألفكار ،وتغيري السلوك
واالعتبار ،ومن خالهلا يعيد املرء ترتيب نفسه بالتفكري واإلمعان ،والعمل على إصالح النفس وتربيتها.
( )1ابن كثري "تفسري القران العظيم".)210 /4( ،
( )2عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي " تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان "( مؤسسة الرسالة
.)708 /٣()2000-1420
( )٣الشنقيطي "أضواء البيان".)409 /٣( ،
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ب -القصص القرآني:
وتطمئن هبا القلوب،
للقصص القرآين أثر بالغ يف نفس القارئ والسامع ،هتفو هلا النفوس،
ُّ
األخاذ للسمع والفؤاد ،وفيها من الفوائد والعرب والدروس
وتسمو هبا األرواح ،فيها من السحر َّ
()1
واإلرشاد والدالالت ملن أمعن النظر ،وألقى السمع وهو شهيد. " .
وعلى ذلك ينبغي للداعية أن يهتم بدراسة القران فهو مصدر االخالق والداعي إىل االخالق
الفاضله فالقرآن الكرمي هو املصدر األول لألخالق ،ويدلنا على أصالة هذا املصدر َّ
أن الرسول صلى
اهلل عليه وسلم الذي وصفه اهلل عز وجل باخللق العظيم تصفه عائشة رضي اهلل عنها عندما سأهلا
ِ
ِ ِ
قتادةرضي اهلل عنه بقوله :يا أ َُّم الأم أؤِمنِ ِ
ت:
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم ،قَالَ أ
ُ َ
ني أَنأبِئ ِيين َع أن ُخلُ ِق َر ُسول اهلل َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
صلى اهللُ َعلَأيه َو َسل َم َكا َن الأ ُق أرآ َن» ،
ت :بَـلَى ،قَالَ أ
ت« :فَإ َّن ُخلُ َق نَِ ِّ
ت تَـ أقَرأُ الأ ُق أرآ َن؟» قـُأل ُ
«أَلَ أس َ
يب اهلل َ
ومعىن ذلك كما يقول ابن كثري( :أنَّه قد ألزم نفسه أال يفعل إال ما أمره به القرآن ،وال يرتك إال ما هناه
()٣

عنه القرآن ،فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية ،صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم الدين) .
التدريب العملي والرياضة النفسية:
إن التدريب العملي واملمارسة التطبيقية ولو مع التكلف يف أول األمر ،وقسر النفس على
غري ما هتوى ،من األمور اليت تكسب النفس اإلنسانية العادة السلوكية ،طال الزمن أو قصر.
والعادة هلا تغلغل يف النفس جيعلها أمرا حمببا ،وحني تتمكن يف النفس تكون مبثابة اخللق
الفطري ،وحني تصل العادة إىل هذه املرحلة تكون خلقا مكتسبا ،ولو مل تكن يف األصل الفطري
أمرا موجودا.
كل فضيلة
"ومن املعلوم أن يف النفس اإلنسانية استعدادا فطريًّا الكتساب مقدار ما من ِّ
خلقية ،ومبقدار ما لدى اإلنسان من هذا االستعداد تكون مسؤوليته ،ولو مل يكن لدى النفوس
اإلنسانية هذا االستعداد لكان من العبث اختاذ أية حماولة لتقومي أخالق الناس .والقواعد الرتبوية
( )1خالد بن مجعة بن عثمان اخلراز "موسوعة االخالق" ( مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط األوىل
14٣0ه2009 -م ) ص(.)1٣٣ -116
( )2رواه مسلم ،كِتاب ص َالةِ الأمسافِ ِرين وقَص ِرها ،باب ج ِام ِع ِ
ض)512 /1( ،
ص َالة اللَّأي ِلَ ،وَم أن نَ َام َعنأهُ أ أَو َم ِر َ
َ
َ ُ َ
َُ ََ أَ َ ُ َ
حديث رقم (.)746
( )٣أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري " ،الفصول يف السرية" ت حممد العيد اخلطراوي ،حميي الدين مستو،
(مؤسسة علوم القرآن ،الثالثة 140٣ ،هـ) ص (.)264
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املستمدة من الواقع التجرييب تثبت وجود هذا االستعداد ،واعتمادا عليه يعمل املربون على هتذيب
أخالق األجيال اليت يشرفون على تربيتها"( ،)1وقد ورد يف األثر :إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم
بالتحلم ومن يتحر اخلري يعطه ومن يتق الشر يوقه»(.)2
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه :إن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فأعطاهم ،مث سألوه ،فأعطاهم ،مث سألوه ،فأعطاهم حىت نفد ما عنده ،فقال« :ما يكون
عندي من خري فلن أدخره عنكم ،ومن يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ومن يتصرب يصربه
()٣

اهلل ،وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب» .
وضرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثال َّ
دل فيه على َّ
أن التدريب العملي ولو مع التكلف
يكسب العادة اخللقية ،حىت يصري اإلنسان معطاء غري خبيل ،ولو مل يكن كذلك أول األمر
عن ايب هريرة رضي اهلل عنه ،أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :مثل البخيل
()5

()4

واملنفق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما  ،فأما املنفق فال ينفق
إال سبغت أو وفرت على جلده ،حىت ختفي بنانه وتعفو أثره ،وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال
()6

لزقت كل حلقة مكاهنا ،فهو يوسعها وال تتسع» .
َّ
"فدل هذا احلديث على أن املنفق والبخيل كانا يف أول األمر متساويني يف مقدار الدرعني.
أما املنافق فقد ربت درعه باإلنفاق حىت غطت جسمه كلِّه ،خبالف البخيل الذي مل يدرب نفسه
على اإلنفاق ،فإن نفسه تكز ،واهلل يضيق عليه من وراء ذلك ،فيكون البخل خلقا متمكنا من
نفسه مسيطرا عليها"(.)7
()1امليداين" االخالق اإلسالمية واسسها".)197 /1( ،
( )2حسنه االلباين يف الصحيحه برقم (.)670 /1( ،)٣42
( )٣متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،)122 /2( ،حديث رقم (،)1469
صحيح مسلم ،كتاب الكسوف ،باب فضل التعفف والصرب ،)729 /2( ،حديث رقم (.)105٣
( )4جبتان من حديد :أى درعان .أنظر (شرح النووي على مسلم .)108 /7
( )5الرتاقي مجع ترقوه ،والرتقوتان مها العظمان املشرفان بني ثغرة النحر والعانق( ،عمدة القاري) للعيين (.)٣08 /8
( )6صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب مثل املتصدق والبخيل)115 /2( ،حديث رقم (.)144٣
( )7حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العيىن "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ( دار إحياء الرتاث العريب
 -بريوت ،ط.)٣08 /8() 2
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"ومن ذلك نفهم أمرين :فطرية اخللق ،وقابليته للتعديل باملمارسة والتدريب العمليَّ ،
إن املنفق
كان أول األمر كالبخيل يشبهان البسي درعني من حديد متساويني ويبدو أن الدرع مثال ملا
يضغط على الصدر عند إرادة النفقة ،فمن يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فال
يكون له ضغط ،وأما من يعتاد اإلمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره ،فهو حيس بالضيق
الشديد كلما أراد البذل ،ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط.
واعتمادا على وجود االستعداد الفطري الكتساب اخللق ،وردت األوامر الدينية بفضائل
األخالق ،ووردت النواهي الدينية عن رذائل األخالق.
ولكن من املالحظ أنه قد يبدأ التخلق خبلق ما عمال شاقًّا على النفس ،إذا مل يكن يف أصل
طبيعتها الفطرية ،ولكنه بتدريب النفس عليه ،وبالتمرس واملران ،يصبح سجية ثابتة ،يندفع اإلنسان
إىل ممارسة ظواهرها اندفاعا ذاتيًّا ،دون أن جيد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه ،ولئن
وجد شيئا من ذلك َّ
يظل هو الدافع األغلب ،بشرط أن يكون التخلق قد
فإن دافع اخللق املكتسب ُّ
حتول فعال إىل خلق مكتسب.
وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب اجلسدي ،الذي يكتسب به املهارات
()1

العملية اجلسدية" .
علو الهمة:
اهلمة" :اهلمة بالكسر :العزم ،وقد تطلق على العزم القوي ،فيقال :له مهة عالية"(.)2
واملراد :أن مهة العبد إذا تعلقت باحلق تعاىل طلبا صادقا خالصا حمضا .فتلك هي اهلمة
العالية ،اليت ال يتمالك صاحبها أي :ال يقدر على املهلة .وال يتمالك صربه؛ لغلبة سلطانه عليه.
وشدة إلزامها إياه بطلب املقصود ،وال يلتفت عنها إىل ما سوى أحكامها .وصاحب هذه اهلمة:
سريع وصوله وظفره مبطلوبه .ما مل تعقه العوائق ،وتقطعه العالئق"(.)٣

( )1امليداين "االخالق اإلسالمية واسسها " (.)197 /1
( )2جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى "بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز"ت حممد
علي النجار ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي( ،القاهرة ،ط  1412هـ -
 1992م )(.)٣49 /5
( )٣ابن قيم اجلوزية" ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ".)6 /٣( ،
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عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(إن اهلل كرمي
حيب الكرم ومعايل األخالق ،ويبغض سفسافها)(.)1
"وسفسافها :أي حقريها ورديئها ،وشرف النفس أن يصوهنا عن الدنايا ،واهلمة العالية ال
تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل ،واكتساب الرذائل ،وحرمان الفضائل ،حىت ترفعه من أدىن
()2

دركات احلضيض ،إىل أعلى مقامات اجملد ،والسؤدد" .
"فَمن علت مهته وخشعت نَفسه اتّصف بِ ُكل خلق مجيل َومن دنت مهته وطغت نَفسه
()٣
اتّصف بِ ُكل خلق رذيل" .

فإذا حرص املرء على اكتساب الفضائل ،وألزم نفسه على التخلق باحملاسن ،ومل يرض من
منقبة إال بأعالها ،ومل يقف عند فضيلة إال وطلب الزيادة عليها ،نال مكارم األخالق.
القدوة الحسنة:
تعين القدوة هنا أن يكون املريب أو الداعي مثاال حيتذى به يف أفعاله وتصرفاته ،وقد أشاد
عز من قائل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﯹ ﮊ
القرآن الكرمي هبذه الوسيلة فقال َّ
[املمتحنة.]4 :
وقد كان املصطفى صلى اهلل عليه وسلم -وال يزال -قدوة للمسلمني مجيعا ،والقدوة احلسنة
بكل ما حيمله من مبادئ
اليت حيققها الداعي بسريته الطيبة هي يف احلقيقة دعوة عملية لإلسالم ِّ
وقيم تدعو إىل اخلري وحتث على الفضيلة.
"وألثر القدوة يف عملية الرتبية ،وخاصة يف جمال االجتاهات والقيم ،كان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم هو قدوة املسلمني طبقا ملا نص عليه القرآن الكرمي ،وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن
حيمل معاصريه قيم اإلسالم وتعاليمه وأحكامه ،ال باألقوال فقط ،وإمنا بالسلوك الواقعي احلي ،وقد
ِ
الص أد ِر ولِ ِ
اب ِيف ُحس ِن أ ِ
ني
( )1أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي "اآلداب" ،بَ ٌ
أ
اخلُلُقَ ،و َس َال َمة َّ َ
اجلَانِ ِ
ب( ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت  -لبنان ،األوىل 1408 ،هـ 1988 -م ،)64 /1() ،حديث
أ
رقم ( )157وصحح إسناده االلباين يف (سلسلة األحاديث الصحيحه برقم (.)٣66 /٣( )1٣78
( )2اخلراز" موسوعة األخالق" ص .72
( )٣حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية "الفوائد(" ،دار الكتب العلمية  -بريوت،
الثانية 1٣9٣ ،هـ  197٣ -م).)144 /1( ،
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حرصوا على تتبع صفاته وحركاته ،ورصدها والعمل هبا ،وما ذلك إال حرصا منهم على متثل أفعاله
()1

صلى اهلل عليه وسلم ،لقد كان املثل األعلى هلم" .
وقد متثلت يف الرسول صلى اهلل عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل.
"والقدوة احلسنة هي املثال الواقعي للسلوك اخللقي األمثل ،وهذا املثال الواقعي قد يكون
مثاال حسيًّا مشاهدا ملموسا يقتدي به ،وقد يكون مثاال حاضرا يف الذهن بأخباره ،وسريه ،وصورة
مرتسمة يف النفس مبا أثر عنه من سري ،وقصص ،وأنباء من أقوال أو أفعال.
والقدوة احلسنة تكون لألفراد على صفة أفراد مثاليني ممتازين ،وتكون للجماعات على صفة
()2

مجاعات مثالية ممتازة" .
ووجه القرآن الكرمي بصراحة تامة إىل القدوة احلسنة ،فقال اهلل تعاىل ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [األحزاب.]21 :
مصاحبة األخيار وأهل األخالق الفاضلة:
فاملرء مولع مبحاكاة من حوله ،شديد التأثر مبن يصاحبه .وجمالستهم تكسب املرء الصالح
والتقوى ،واالستنكاف عنهم تنكب عن الصراط املستقيم قال اهلل تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [التوبة.]119 :
وقال تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ
[الفرقان.]6٣ :
عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :مثل اجلليس الصاحل
والسوء ،كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن
جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة "(.)٣
( )1عدد من املختصني بإشراف الشيخ /صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي "نضرة النعيم يف مكارم
أخالق الرسول الكرمي  -صلى اهلل عليه وسلم ( " ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،جدة ،ط الرابعة)(.)14٣ /1
( )2امليداين "االخالق اإلسالمية واسسها" (.)20٣ /1
( )٣متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب املسك ،)96 /7( ،حديث رقم ( )55٣4ومسلم،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء السوء )2026 /4( ،حديث
رقم (.)2628
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(العاقل يلزم صحبة األخيار ،ويفارق صحبة األشرار؛ َّ
ألن مودة األخيار سريع اتصاهلا ،بطيء
انقطاعها ،ومودة األشرار سريع انقطاعها ،بطيء اتصاهلا ،وصحبة األشرار سوء الظن باألخيار ،ومن
خادن األشرار ،مل يسلم من الدخول يف مجلتهم ،فالواجب على العاقل أن جيتنب أهل الريب؛ لئال
()1
يكون مريبا ،فكما َّ
أن صحبة األخيار تورث اخلري ،كذلك صحبة األشرار تورث الشر) .
فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة االخيار ويالزمهم حىت يكتسب بذلك االخالق
الفاضلة اليت تؤهله إىل إصالح نفسه وإصالح غريه وهتذيب نفسه ودعوة األخرين إىل هتذيب
أنفسهم قال ابن اجلوزي( :ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من خمالطة من ال يصلحَّ ،
فإن الطبع يسرق؛
()2

فإن مل يتشبه هبم ومل يسرق منهم فرت عن عمله) .
الغمس في البيئات الصالحة:
ومن وسائل اكتساب األخالق الفاضلة الغمس يف البيئات الصاحلة ،وذلك ألن من طبيعة
اإلنسان أن يكتسب من البيئة اليت ينغمس فيها ويتعايش معها ،ما لديها من أخالق وعادات
وتقاليد وأنواع سلوك ،عن طريق السراية واحملاكاة والتقليد ،وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة
"فالبيئة تؤثر _ سلبا أوجيابا  -يف نربية اإلنسان أميا تأثري ،والشياطني جتتال ،وختطف ،وهوالء
الشياطني اليرقبون يف مؤمن إال والذمة ،فهم يقعدون للناس كل مرصد ،ويقطعون عليهم كل طريق
خري ،وقد كشف عن هويتهم للناس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (عن جابر بن عبد اهلل ،قال :كنا
عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فخط خطا ،وخط خطني عن ميينه ،وخط خطني عن يساره ،مث وضع
يده يف اخلط األوسط ،فقال« :هذا سبيل اهلل» مث تال هذه اآلية :ﮋﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [األنعام.)4(")٣(]15٣ :
والبيئة هلا تأثري على سلوك الشخص إما إجيابا أو سلبا عن عياض بن محار اجملاشعي رضى اهلل
( )1حممد بن حبان بن التميمي ،أبو حامت ،الدارمي" ،روضة العقالء ونزهة الفضالء" ،ت حممد حمي الدين عبد
احلميد ( ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط  ،)1ص(.)80
( )2ابن اجلوزي "صيد اخلاطر" ،ص(.)425
( )٣سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،باب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ت حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية)6/1( ،حديث ( )11وصححه األلباين يف
صحيح سنن ابن ماجه ،مكتبه املعارف ،الرياض ،ط1417 ،1ه ،ج ،1ص 21حديث (.)11
( )4خليل احلدري" الرتبية الوقائية يف اإلسالم" ج(امعة أم القرى ،مكه ،ط1418 ،1ه ) ،ص .57
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عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال ذات يوم يف خطبته " :أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما
جهلتم ،مما علمين يومي هذا ،كل مال حنلته عبدا حالل ،وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وإهنم
أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل
أنزل به سلطانا"(.)1
ففي ذلك إشارة إىل أن البيئة الطيبة ،الصاحلة ،تكون مثارها  -بإذن اهلل رهبا صاحلة ،ومثلها
البيئة الطاحلة تكون مثارها غالبا متاثرة بتلك البيئة " ذلك أنه كما أن االمراض تنتقل بالعدوى،
كذلك األمراض األخالقيه واالجتماعية تنتقل بالتقليد واحملاكاه والعادات االجتماعية فقل أن يبقى
شخص سليما إذا كان يعيش يف بيئة اجتماعية موبوءة باألمراض ،وكذلك األمر بالنسبة ألمراض
االجتماعية ومنها سوء االخالق قال سبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [األعراف.)2("]58 :
فعلى الداعية أن يبجث عن البيئة اليت تعينه على القيام بدعوته وان يسعى إل حث املدعوين
على االنغماس يف البيئات احملافظه على االخالق الفاضلة واحملافظة على القيم ويف السنة شاهد على
ضرورة حث التائب على البحث عن البيئة احملافظة عن أيب سعيد اخلدري ،أن نيب اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال " :كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا ،فسأل عن أعلم أهل األرض
فدل على راهب ،فأتاه فقال :إنه قتل تسعة وتسعني نفسا ،فهل له من توبة؟ فقال :ال ،فقتله ،فكمل
به مائة ،مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل ،فقال :إنه قتل مائة نفس ،فهل له من
توبة؟ فقال :نعم ،ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا ،فإن هبا أناسا يعبدون اهلل
فاعبد اهلل معهم ،وال ترجع إىل أرضك ،فإهنا أرض سوء ،فانطلق حىت إذا نصف الطريق أتاه املوت،
فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب ،فقالت مالئكة الرمحة :جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهلل،
وقالت مالئكة العذاب :إنه مل يعمل خريا قط ،فأتاهم ملك يف صورة آدمي ،فجعلوه بينهم ،فقال:
قيسوا ما بني األرضني ،فإىل أيتهما كان أدىن فهو له ،فقاسوه فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد،
فقبضته مالئكة الرمحة "(.)٣
( )1صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل
النار )2197 /4( ،حديث رقم (.)2865
( )2د مقداد يلجن" ،الرتبية االسالمية ودورها يف مكافحة اجلرمية"( مؤسسة دارالرحياين بريوت ،ط1406 ،1ه) -ص .199
( )٣صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ،)2118 /4( ،حديث رقم (.)2766
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االختالف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات:
فإذا اختلف املرء إىل هؤالء ،وأكثر من لقائهم وزيارهتم؛ ختلق بأخالقهم ،وقبس من مستهم
ونورهم " .عن عمر َر ِضي اهلل َعنهُ قال كان أصحاب عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يرحلون إليه،
فينظرون إىل مسته ،وهديه ،ودله :،فيتشبهون به"(.)1
وتعلّم االخالق واألخذ هبا من أولويات العلم عن مالك بن أنس قال :قال ابن سريين:
«كانوا يتعلمون اهلدي كما يتعلمون العلم»(.)2
وقد كان السلف حيثون أبناءهم وتالميذهم على تعلم األدب واألخالق قبل تعلم العلم عن
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال :قال يل أيب« :يا بين ،إيت الفقهاء والعلماء ،وتعلم منهم ،وخذ
من أدهبم وأخالقهم وهديهم ،فإن ذاك أحب إيل لك من كثري من احلديث»(.)٣
والداعية إذا رافق العلماء وأهل الفضل واملروءة استفاد منهم فوائد عظيمه:
أ -اكتساب االخالق الفاضل اليت تعينه على الدعوة.
ب -حيصل مايغرسه يف نفوس املدعوين.
ج -اهلمة العالية يف الدعوة إىل اهلل وحتمل املشقه يف ذلك.
د -السمت والوقار الذي هو شعار أهل الفضل والقدوات الكبار.
ه -القدوة احلسنة يف حتقيق القيم واألخالق الفاضلة.
إدامة النظر في السيرة النبوية:
فالسرية النبوية تضع بني يدي قارئها أعظم صورة عرفتها اإلنسانية ،وأكمل هدي وخلق يف
حياة البشرية قال تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﮊ [األحزاب.]21 :
قال ابن حزم" :من أراد خري اآلخرة ،وحكمة الدنيا ،وعدل السرية ،واالحتواء على حماسن
األخالق -كلها -واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد مبحمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
( )1أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي" غريب احلديث" ،ت د .حممد عبد املعيد خان،
(مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد -الدكن ،ط األوىل 1٣84 ،هـ  1964 -م).)٣8٣ /٣( ،
( )2أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ، ،ت د.
حممود الطحان( ،مكتبة املعارف  -الرياض ط .)79/1() 2
( )٣البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" (.)80 /1
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وليستعمل أخالقه ،وسريه ما أمكنه ،أعاننا اهلل على االتساء به ،مبنه ،آمني"(.)1
ال :إَِّمنَا بعِثأ ِ
َن رس َ ِ
صالِ َح
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ُ ُ
ت ألَُمتِّ َم َ
ول اللَّه َ
َع أن أَِيب ُهَريأـَرَة رضى اهلل عنه أ َّ َ ُ
َخ َال ِق(.)2
أاأل أ
وبدراسة السرية النبوية يتم حسن االقتداء به صلى اهلل عليه وسلم "ومعرفة مشائله ،فإهنا تنبه
اإلنسان على مكارم األخالق ،وتذكره بفضلها ،وتعينه على اكتساهبا ،والشمائل :مجع مشال ،وهي
السجايا واألخالق اليت كان عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم"(.)٣
قال إبراهيم احلريب( :ينبغي للرجل إذا مسع شيئا من آداب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن
يتمسك به)(.)4
(ولذا حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم واهتموا اهتماما كبريا ،وختلقوا باألخالق احلسنة
مستندين يف ذلك إىل ما جاء يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فهم
قدوتنا وسلفنا الصاحل يف األخالق)(.)5
فعلى الداعية أن يهتم بدراسة السرية والعمل هبا وتعليم الناس ماجاء فيها من القيم
واألخالق الفاضلة.
النظر في سير الصحابة الكرام ،وأهل الفضل والحلم:
السلف الصاحل أعالم اهلدى ،ومصابيح الدجى ،وهم الذين ورثوا عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم هديه ،ومسته ،وخلقه ،فالنظر يف سريهم ،واالطالع على أحواهلم يبعث على التأسي
هبم ،واالقتداء هبديهم ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [األحزاب.]2٣ :
( )1أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم القرطيب" ،األخالق والسري يف مداواة النفوس (" ،دار اآلفاق
اجلديدة  -بريوت ،الثانية1٣99 ،هـ 1979 -م.)24 /1( ) ،
( )2حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري "األدب املفرد (" ،دار الصديق  -اجلبيل  -اململكة العربية
السعودية ط  14٣4 1هـ  201٣ -م))104 /1( ،برقم ( )27٣وصححه االلباين يف صحيح االدب املفرد
( )118/1برقم 207وصحيح اجلامع )464 /1( ،برقم .2٣49
()٣اخلراز" موسوعة األخالق" ص .87
( )4البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" .142/1
( )5اخلراز"موسوعة االخالق" ،ص .50
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"إن اإلحاطة برتاجم أعيان األمة مطلوبة ،ولذوي املعارف حمبوبة ،ففي مدارسة أخبارهم
شفاء للعليل ،ويف مطالعة أيامهم إرواء للغليل .فأي خصلة خري مل يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشد
مل يستولوا عليها؟! تاهلل لقد وردوا رأس املاء من عني احلياة عذبا صافيا زالال ،وأيدوا قواعد اإلسالم،
فلم يدعوا ألحد بعدهم مقاال"(.)1
"واعلم حتقيقا َّ
أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل احلق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق
()2
الصحابة ،فمنهم أخذ الدين ،ولذلك قال علي رضي اهلل عنه :خرينا أتبعنا هلذا الدين" .
وكذلك قراءة سري التابعني ومن جاء بعدهم يف ترامجهم مما حيرك العزمية على اكتساب املعايل
ومكارم األخالق؛ ذلك َّ
أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ ،وتوحي إليه باالقتداء هبم ،والسري على
منواهلم.
"وجدير مبن الزم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف مبا اتصفوا به ،وهكذا من أمعن النظر
يف سريهتم أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصاحل ،فأول ذلك مالزمة الصحابة رضي اهلل عنهم
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأخذهم بأقواله وأفعاله ،واعتمادهم على ما يرد منه ،كائنا ما
كان ،وعلى أي وجه صدر . . .وإمنا ذلك بكثرة املالزمة ،وشدة املثابرة . . .وصار مثل ذلك أصال
ملن بعدهم؛ فالتزم التابعون يف الصحابة سريهتم مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ففقهوا ،ونالوا ذروة
الكمال يف العلوم الشرعية ،واألخالق العلية"(.)٣

( )1حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية "إعالم املوقعني عن رب العاملني" ت،
حممد عبد السالم إبراهييم( دار الكتب العلمية  -يريوت ،ط .األوىل1411 ،هـ 1991 -م.)1/15( ) ،
( )2بدر الدين الغزي العامري "الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد"( دار الكتب العلمية  -بريوت ط الثانية،
1412هـ 1992 -م) ،ص (.)1٣8
( )٣اخلراز "موسوعة االخالق" ص (.)88
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املبحث التسابع :أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يخحلى بها
ال شك أن الداعية إىل اهلل حيتاج إىل كم من األخالق يف سبيل إجناح مهمته:
أخالق الداعية مع ربه عز وجل:
 -1اإلخالص:
واإلخالص هو القصد بالعبادة إىل أن يعبد املعبود هبا وحده ،وقيل تصفية السر والقول وقد
أمر اهلل باإلخالص وهوزمام الدعوة إىل اهلل قال تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [البقرة ،]1٣9 :ﭧ ﭨ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﮊ [الزمر.]11 :
وقد حث النيب  على اإلخالص عن ابن عباس -رضي اهلل عنهم أن رجلني اختصما إىل
النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم املدعي البينة فلم يكن له بينة ،فاستحلف
املطلوب ،فحلف باهلل الذي ال إله إال هو ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «إنك قد فعلت،
ولكن غفر لك بإخالصك قول ال إله إال اهلل"(.)1
لقد كانت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم كلها إخالصا فقد جاء يف القرآن الكرمي على
لسانه صلى اهلل عليه وسلم :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [الزمر ،]14 :وقد جتلى إخالصه صلى
اهلل عليه وسلم يف العبادة واجلهاد والنصح للمسلمني( ،قال اجلنيد -رمحه اهلل« :-اإلخالص سر
بني اهلل وبني العبد ،ال يعلمه ملك فيكتبه وال شيطان فيفسده وال هوى فيميله»)(.)2
والداعية الذي يريد أن تؤيت دعوته مثارها فليخلص هلل سبحانه فالداعية أوىل الناس
باإلخالص هلل سبحانه وتعاىل حيث أن اإلخالص هو األساس يف قبول األعمال واألقوال.
واإلخالص هو األساس يف قبول الدعاء .ويقوي عزمية اإلنسان وإرادته يف مواجهه الشدائد.
-2اإلكثار من ذكره:
وذكر اهلل من أعظم مايعني العبد على مواجهة الصعاب وقد أرشد اهلل موسى وهارون أن
يتسلحا بالذكر عند ذهاهبم لفرعون ودعوته .ﭧ ﭨ ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ
[طه.]42 :
( )1امحد ( )288 ،25٣ /1ح( )2280وقال أمحد شاكر يف حتقيقه ( :)76 ،75 /4إسناده صحيح.
( )2ابن القيم "مدارج السالكني" (.)95 /2
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قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه "قال علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس :ال تبطئا .وقال
جماهد ،عن ابن عباس :ال تضعفا .واملراد أهنما ال يفرتان يف ذكر اهلل ،بل يذكران اهلل يف حال مواجهة
فرعون ،ليكون ذكر اهلل عونا هلما عليه ،وقوة هلما وسلطانا كاسرا له"(.)1
فذكر اهلل عدة للداعية يف أموره كلها.
 -3التوكل على اهلل:
التوكل على اهلل عز وجل يكون بأمرين:
أوهلما :اختاذ األسباب املشروعة؛ لتحقيق ما يريده العبد.
ثانيةما :أن يعلم العبد أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه ،وعليه أن
يتوكل على اهلل ويفوض أمره إىل اهلل عز وجل ويستعني به ،ويعلم أنه ُسأب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل إليه امللجأ وإليه
املصري ،ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﮊ [يونس.]6٣ - 62 :
والداعية إذا وفقه اهلل سبحانه وتعاىل إىل التوكل عليه وتفويض األمور عليه كان بأعظم املنازل
عنده وجنحت دعوته وأتت أكلها.
التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل هو مفتاح الفرج ،وهو الذي يقتضي من اإلنسان حتقيق اإلميان
واالنتماء هلل تعاىل ،ولذلك فإن رسل اهلل قد حققوا ذلك مجيعا قد قال نوح ألصحابه :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [يونس.]71 :
وقاهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه حني قال هلم الناس ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [آل عمران.]174 - 17٣ :
أنعم اهلل عليهم فهداهم للتوكل عليه ،وأرشدهم إىل سلوك طريقه ،فامَت اهلل عليهم هبذه
النعمة اجلسيمة العظيمة وأعظم الدعاة هم االنبياء ولذلك قاموا هبذه اخلصلة.
واإلنسان املتوكل على اهلل تعاىل الواثق بنفسه ميلك طاقة روحية ال نفاذ هلا ،يستطيع أن
يوجهها إىل نصرة احلق والدفاع عنه ،وهذا ماحيتاجه الداعية يف حياته والقيام بدعوته والداعية
( )1ابن كثري" تفسري القرآن العظيم" .294 /5
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الناجح هو الذي يستعني باهلل على تنفيذ أوامر اهلل ،ويتوكل على اهلل حني يأخذ بأسبابه مهما
كانت هذه األسباب قوية.
 -4تنقية القلب من جميع الشوائب( :الحسد ،الكبر ،العجب ،التشاحن):
القلب حباجة إىل مايربيه وهي الرتبية االميانية وهي صفاءه من هذه االدران احلسد والكرب
والعجب والتشاحن وهذا أكرب عدة حيتاجها الداعية يف جناح دعوته وهو أن يكون قلبه سليم فهو
الذي قد سلم من كل شهوة ختالف أمر اهلل وهنيه ،ومن كل شبهة تعارض خربه ،فسلم من عبودية
ما سواه ،وسلم من حتكيم غريه صلى اهلل عليه وسلم ،وسلم من أن يكون لغري اهلل فيه شرك بوجه،
بل قد خلصت عبوديته وعمله هلل تعاىل ،فإن أحب؛ أحب يف اهلل ،وإن أبغض؛ أبغض يف اهلل ،وإن
أعطى ومنع فلله وحده ،وال يكفيه هذا حىت يسلم من االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى
اهلل عليه وسلم ،فيعقد قلبه عقدا حمكما على االئتمام واالقتداء به وحده -دون كل أحد -يف
األقوال واألفعال ،ويكون احلاكم عليه يف ذلك كله ،دقه وجله :هو ما جاء به الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل ،وهذا الذي حيتاجه الداعية يف دعوته
حىت تثمر تلك الدعوة.
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املبحث الثا ن :أخالق الداعية ع الناس
 -1الصبر:
(الصرب) :هو اخللق الذي حيتاجه الداعية حىت تنفتح له مغاليق القلوب؛ الصرب على التبليغ،
والصرب على اجلدال الذي سيواجهه ،والرفض والعناد ،الصرب على األذى الذي قد يلحق به.
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :كأين أنظر إىل النيب حيكي نبيا من األنبياء ،ضربه قومه
()1
فأدموه ،وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول« :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون»
ال
قال بعض الشراح :إنه يعين نفسه صلى اهلل عليه وسلم ،هو الذي ضربه قومه فأدموه" .قَ َ
()2
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَأي ِه َو َسلَّمَ ُ -ه َو احلاكي واحملكي"
يب أَن النَِّيب َ -
الأ ُق أرطُ ّ
فإذا الداعية ال ينجح إال بالصرب ،إنه سيواجه جحودا وإعراضا الداعية سيواجه من املدعو بطئا يف
االستجابة ،وجدال عظيما ،واهلل يقول :ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ [املزمل.]10 :
وال شك أن التحلي بالصرب يف هذه املواقف من أعظم األشياء اليت تسبب النجاح للداعية.
 -2الصدق:
ومن األخالق العظيمة اليت تكون سببا مباشرا يف جناح الداعية إىل اهلل عز وجل( :الصدق)
ﭧ ﭨ ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [التوبة ،]119 :ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [اإلسراء.]80 :
فالداعية الصادق مع اهلل ،الصادق مع الناس ،الذي عهد عنه صدق احلديث ،يرى أثر
صدقه يف وجهه ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا كان بعض الناس يسمع كالمه وهو يدعوهم وهم مل
يروه قبل ذلك ،وإمنا أتوا مكة فرأوه ألول مرة ،كانوا يشهدون أن وجهه ليس بوجه كذاب ،ذلك
لظهور أثر الصدق على وجهه صلى اهلل عليه وسلم ويف كالمه ،فكالم اإلنسان الصادق يؤثر أثرا
بالغا ،ولذلك فال بد من احلذر الشديد من الوقوع يف الكذب ،فإن الكذب من األشياء اليت تفقد
املدعو الثقة يف الداعية.
وكذلك :احلذر من استخدام التورية ،فإن الداعية قد يفهم التورية ،أما املدعو فال يفهمها إال
على أهنا كذب ،ولو أن الداعية كذب مرة واحدة فقط مع أحد املدعوين فسيكون ذلك سببا كافيا
( )1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ح ِد ِ
يث الغَا ِر ،حديث رقم .175 /4 ،٣477
َ ُ َ
( )2العيىن "عمدة القاري شرح صحيح البخاري".60 /16 ،
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يف انفضاض هذا املدعو عنه وليعلم الداعية أن الناس ال يهتمون بأخذ العلم والدين واألحكام
الشرعية ،مثلما يهتمون بقضية التعامل واألخالق ،ولذلك حيبون بعض الكفار أكثر من بعض
املسلمني ،يقولون :هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد واحلديث ،والكرم ،ال يؤذينا ،وال يأكل حقنا،
ويعطينا الراتب كامال ،واملستحقات املالية ،فهذا أحب إلينا من املسلم الذي يغلظ علينا بالقول،
ورمبا ظلمنا ،وخيلف املواعيد معنا.
ومن أعظم الصدق الصدق مع اهلل سبحانه وتعاىل فإن الداعية إذا وفق للصدق مع اهلل فقد
وفق للخري كله.
 -3الرحمة والشفقة:
ومن أعظم االخالق اليت ينبغي ان يتحلى هبا الداعية خلق الرمحة والشفقة ،ﭧ ﭨ ﮋ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﮊ [التوبة.]128 :
الرمحة من أخالق الداعية املهمة ،كانت مع كل نيب؛ ألن كل نيب كان داعية يف قومه ،كان
األنبياء يقول الواحد منهم لقومه :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [األحقاف ،]21 :خياف
عليهم العذاب العظيم ،وخوفه عليهم نتيجة رمحته هبم ،نتيجة الرمحة املوجودة يف نفس النيب،
والشفقة املوجودة يف نفس الرسول ،هي اليت جتعله خيشى على قومه عذاب ٍ
يوم عظيم فينطلق يف
مستمر يف الدعوة ،وهذا موقف من مواقفه عن َعائِ َشةََ ،زأو َج
دعوته ،ولو ضربوه ولو أدموه لكنه
ٌ
النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ح َّدثـَأته ،أَنـَّها قَالَ ِ ِ ِ
ول اهللَِ ،ه أل
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم :يَا َر ُس َ
أ
ت لَر ُسول اهلل َ
ُ َأ ََ َ َ ُ َ
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت مأنـ ُه أم
ُحد؟ فَـ َق َ
يت م أن قَـ أومك َوَكا َن أ َ
ك يـَ أوٌم َكا َن أ َ
أَتَى َعلَأي َ
َش َّد َما لَق ُ
ال " :لََق أد لَق ُ
َش َّد م أن يـَ أوم أ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ت
يـَ أوَم الأ َع َقبَ ِة ،إِ أذ َعَر أ
يل بأ ِن َعأبد ُك َال ٍل فَـلَ أم ُِجيأب ِين إِ َىل َما أ ََرأد ُ
ت ،فَانأطَلَ أق ُ
ضُ
ت نـَ أفسي َعلَى ابأ ِن َعأبد يَال َ
َستَ ِف أق إَِّال بَِقرِن الثـ ََّعالِ ِ
ت َرأ ِسي فَِإ َذا أَنَا بِ َس َحابٍَة قَ أد أَظَلَّأت ِين
ب ،فَـَرفَـ أع ُ
َوأَنَا َم أه ُم ٌ
وم َعلَى َو أج ِهي ،فَـلَ أم أ أ
أ
فَـنَظَر ُ ِ ِ ِ ِ
ك،
يل ،فَـنَ َاد ِاين ،فَـ َق َ
كَ ،وَما ُرُّدوا َعلَأي َ
ك لَ َ
ال :إِ َّن اهللَ َعَّز َو َج َّل قَ أد َِمس َع قَـ أو َل قَـ أوِم َ
أ
ت فَإ َذا ف َيها ج أرب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اجلبَال َو َسل َم َعلَ َّيُ ،مثَّ
ك أ
ك أ
ت فيه أم " ،قَ َ
َوقَ أد بـَ َع َ
ال " :فَـنَ َاداين َملَ ُ
ك َملَ َ
ث إلَأي َ
اجلبَال لتَ أ ُمَرهُ مبَا شأئ َ
ك لِتَ أ ُمَرِين
ك أ
قَ َ
ك إِلَأي َ
اجلِبَ ِال َوقَ أد بـَ َعثَِين َربُّ َ
كَ ،وأَنَا َملَ ُ
ك لَ َ
ال :يَا ُحمَ َّم ُد ،إِ َّن اهللَ قَ أد َِمس َع قَـ أو َل قَـ أوِم َ
ال لَه رس ُ ِ
ِ
ِ
َخ َشبَـ أ ِ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه
ت أَ أن أُطأبِ َق َعلَأي ِه ُم أاأل أ
ت ،إِ أن شأئ َ
بِأ أَم ِرَك ،فَ َما شأئ َ
ول اهلل َ
ني " ،فَـ َق َ ُ َ ُ
ِ
َص َالهبِِ أم َم أن يَـ أعبُ ُد اهللَ َو أح َدهُ َال يُ أش ِرُك بِِه َشأيئا»(.)1
ِج اهللُ م أن أ أ
َو َسلَّ َم« :بَ أل أ أَر ُجو أَ أن ُخيأر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني،
اب أ
اجلِ َه ِاد َو ِّ
اب َما لَق َي النِ ُّ
ني َوالأ ُمنَافق َ
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم م أن أَذَى الأ ُم أش ِرك َ
َّيب َ
الس َِري ،بَ ُ
( )1صحيح مسلم ،كتَ ُ
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الداعية حيب لآلخرين ما حيب لنفسه ،فهو إذا كان على هدى ،وإذا كان على عبادة فهو
يريد من اجملتمع ومن الناس اآلخرين أن يكونوا على هذه العبادة ،بل وعلى أحسن منها ،فالرمحة
هتون على الداعي ما يصيبه من أذى الناس.
أيضا :فإنه إذا أصيب باألذى رمبا يرتك الدعوة ،لكن هو الراحم بالعباد وباخللق الذين
يدعوهم إىل اهلل ،يتحمل أذاهم ولسان حاله يقول :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون .وكذلك
الرمحة يف قلب الداعية متنعه من احتقار العصاة ،فيبادلونه االحتقار ،أو يرفضون كالمه ،فهو
يكلمهم بلسان الرحيم هبم املشفق عليهم ،وهذا من أسباب االستجابة.
 -4التواضع:
فإن من األخالق العظيمة اليت حيتاج إليها الداعية( :التواضع) فهو من أسباب النجاح يف
الدعوة ،والتواضع ضروري ألن من طبيعة الناس أهنم ال يقبلون قول من يستطيل عليهم ،وحيتقرهم،
ويستصغرهم ،ويتكرب عليهم ،ولو كان ما يقوله حقا وصدقا ،فهم يغلقون قلوهبم دون كالمه ووعظه
وإرشاده.
ومن طبائع الناس أهنم ال حيبون من يكثر احلديث عن نفسه ،والثناء عليها ،ويكثر من قولة
(أنا) ،فعلى الداعية أن حيذر من هذا أشد احلذر ولقد ضرب النيب  اروع االمثلة يف التواضع ولني
اجلانب فلذلك أحبه أصحابه (عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل « :آكل كما
يأكل العبد وأجلس كما جيلس العبد»(.)1
عن أسامة بن زيد -رضي اهلل عنهما -أن رسول اهلل  ركب على محار على إكاف عليه
قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه)(.)2
وكذلك فإن من طبع الناس النفور من كل من يتقعر يف كالمه ،ويتفاصح ،ويتكلف،
ال رس ُ ِ
َحنَ ِ
ف بأ ِن قَـأي ٍ
ك
سَ ،ع أن َعأب ِد اهللِ ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َمَ « :هلَ َ
ويتنطعَ ،ع ِن أاأل أ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
الأ ُمتَـنَطِّعُو َن» قَا َهلَا ثََالثا(.)٣
حديث رقم .1420 /٣ ،1795
()1البغوي "شرح السنة ( )248 /1٣وقال حمققه :للحديث شاهد يتقوى به .واهليثمي يف اجملمع ()19 /9
وقال :رواه أبو يعلى وإسناده حسن ،وهو يف الصحيحة لأللباين (.)544
الرد ِ
ِ
ف َعلَى احلِ َما ِر ،ح رقم .55 /4 ،2987
اب اجلِ َه ِاد َو ِّ
اب ِّ أ
الس َِري ،بَ ُ
( )2صحيح البخاري ،كتَ ُ
ِ
ك الأ ُمتَـنَطِّعُو َن ح رقم .2055 /4 ،2670
اب َهلَ َ
( )٣صحيح مسلم ،كتاب الأع أل ِم ،بَ ُ
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 -5الحلم:
ومن األخالق املهمة أيضا اليت حيتاج إليها الداعية( :احللم) :وقد كان النيب صلى اهلل عليه
وسلم يأسر حبلمه القلوب ،ويرغم أنوف ٍ
أناس تعمدوا اإلغالظ له حىت يصريوا طوع أمره ينزلون عند
س ب ِن مالِ ٍ
ال:
ك َر ِض َي اللَّهُ َعأنهُ ،قَ َ
دعوته ،وقد حفلت السرية النبوية بأمثلة كثرية فمن ذلك َع أن أَنَ ِ أ َ
ِ
ظ احل ِ
ِ
ِ
ِ
اشيَ ِة ،فَأ أَد َرَكهُ أ أَعَرِ ٌّ
ت أ أَمشي َم َع النِ ِّ
ُكأن ُ
ايب فَ َج َذبَهُ
َّيب َ
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم َو َعلَأيه بـُأرٌد َأجنَرِاينٌّ َغلي ُ َ
ِ
يدة ،ح َّىت نَظَرت إِ َىل ص أفح ِة عاتِ ِق النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم قَ أد أَثـَّرت بِِه ح ِ
الرَد ِاء
اشيَةُ ِّ
َ َ َ
أُ
ِّ َ
َأ َ
َج أذبَة َشد َ َ
ُ َأ ََ َ
ِمن ِشد ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّة َج أذبَتِ ِهُ ،مثَّ قَ َ
ض ِح َ
ت إِلَأيه فَ َ
الُ :م أر ِيل م أن َمال اللَّه الَّذي عأن َد َك ،فَالأتَـ َف َ
كُ ،مثَّ «أ ََمَر لَهُ
أ
ِ ٍ ()1
ب َعطَاء» أعطاه الضحك وأعطاه املال واظهر له رضاه عنه بضحكة ،وانه ما اخذ يف نفسه
والوجد يف نفسه عليه حىت العبوس مع أنه أقل مايفعله بعضنا يف هذه احلالة.
 -6اللين والرفق

ﭧ ﭨ ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [آل عمران:
.]159
واللني والرفق من خلقه عليه الصالة والسالم وهو من االخالق العالية اليت تنجح الداعية يف
مسعاه وهذا مثال يف الدعوة َع أن َعائِ َشةََ ،ر ِضي اللَّهُ َعأنـ َها :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم
ود أَتَـ ُوا النِ َّ
َن يـَ ُه َ
َّيب َ
َ
السام علَي ُكم ،فَـ َقالَت عائِ َشةُ :علَي ُكم ،ولَعنَ ُكم اللَّه ،و َغ ِ
الَ « :م أهال يَا
ض
ب اللَّهُ َعلَأي ُك أم .قَ َ
أ َ
فَـ َقالُوا َ ُ َّ :أ أ
َأ أ ََ ُ ُ َ َ
ِ
َعائِ َشةَُ ،علَي ِ
ال« :أ ََوَملأ تَ أس َمعِي َما
ت :أ ََوَملأ تَ أس َم أع َما قَالُوا؟ قَ َ
ك بِ ِّ
ش» قَالَ أ
الرفأ ِقَ ،وإِيَّاك َوالعُأن َ
أ
ف َوال ُف أح َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
يف» والداعية إذا وفق للرفق فقد
اب َهلُ أم َّ
ت؟ َرَد أد ُ
قُـ أل ُ
اب ِيل فيه أمَ ،والَ يُ أستَ َج ُ
ت َعلَأيه أم ،فَـيُ أستَ َج ُ
وفق للخري وقد ضرب  أروع االمثلة يف الرفق.
عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فقالوا يا رسول اهلل إن دوسا عصت وأبت فادع اهلل عليها ،فقيل هلكت
دوس .قال« :اللهم اهد دوسا وأت هبم»( )٣فمن رفق الداعية باملدعوين الدعاء هلم باهلداية.
ِ
ض اخلُ ُم ِ
اب فَـ أر ِ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم يـُ أع ِطي امل َؤلََّفةَ قُـلُوبـُ ُه أم َو َغأيـَرُه أم
اب َما َكا َن النِ ُّ
َّيب َ
س ،بَ ُ
( )1صحيح البخاري ،كتَ ُ
ُ
ِم َن اخلُ ُم ِ
س َوَأحن ِوهِ ،ح رقم .94 /4 ،٣149
ب ،باب « َمل ي ُك ِن النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم فَ ِ
ِ
ِ
احشا َوالَ ُمتَـ َف ِّحشا ،برقم
ُّ َ
( )2صحيح البخاري ،كتَ ُ
اب األ ََد َ ُ أ َ
ُ َأ ََ َ
.12 /8 ،60٣0
ِ ِ
الس ِري ،باب الد ِ ِ ِ
ِ
ني بِاهلَُدى لِيَتَأَلََّف ُه أم ،برقم .44 /4 ،29٣7
اب اجل َهاد َو ِّ َ َ ُ َ
ُّعاء ل أل ُم أش ِرك َ
( )٣صحيح البخاري ،كتَ ُ
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اخلامتة
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل:
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه من
أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق .إذ أن االخالق
والتحلي هبا من أهم أسباب جناح الداعية وقد تناول هذا البحث أثر االخالق يف جناح الداعية يف
دعوته
ومت عرض تقسيم االخالق من حيث كوهنا فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إىل النوعني يف
تعزيز ما فُطر عليه من أخالق إجيابية وحماولة التخلص من االخالق السلبية وحثه على السعي إىل
اكتساب االخالق وتنميتها يف نفسه
كما أشار البحث إىل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة إل حاجة الداعية إىل االخالق
واكتساهبا والسعي إىل التحلي هبا.
وأشار البحث أيضا إىل أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى بعض الدعاة وحماولة معاجلة
هذا اجلانب من خالل ذكر وسائل تقوية األخالق وطرق حتصيلها مع التأكد على مصدر االخالق
من خالل الكتاب والسنة
كما أشار البحث إىل أهم االخالق اليت حيتاجها الداعية حىت تثمر دعوته وتؤيت أكلها
وميكن تقسيمها إىل قسمني:
 -1أخالق الداعية مع ربه.
 -2أخالق الداعية مع الناس.
وتبني من خالل البحث أن من أهم ركائز جناح الداعية يف دعوته هو التحلي باألخالق
والدعوة إليها.
وأنه أكثر ما يؤدي إىل نفور الناس من بعض الدعاة واحملتسبني هو بعدهم عن حسن التعامل
باألخالق احلسنة.
وإذا أراد الداعية أن تنجح دعوته فلينظر يف أخالق احلبيب حممد  وحسن تعامله مع
أصحابه وكيف كان خلقه وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد.
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املصادر واملراجع
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،الفصول يف السرية ،ت حممد العيد اخلطراوي ،حميي الدين
مستو ،مؤسسة علوم القرآن ،الثالثة 140٣ ،ه.
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،الفوائد ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،الثانية 1٣9٣ ،هـ  197٣ -م.
ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،مدارج السالكني بني منازل إياك
نعبد وإياك نستعني ،ت حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب  -بريوت ،الثالثة،
 1416هـ 1996 -م.
ابن قيم ،اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين إعالم املوقعني عن رب العاملني،
ت ،حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية  -يريوت ،ط .األوىل1411 ،هـ -
1991م.
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،نشر ،دار طيبة للنشر ،الطبعة :الثانية
1420هـ.
األصفهاىن ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات ،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق
بريوت ،الطبعة :األوىل 1412 -هـ.
البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،نشر ،دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
البخاري .حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،األدب املفرد ،دار الصديق – اجلبيل ،الطبعة:
األوىل 14٣4 ،هـ  201٣ -م.
البُسيت ،حممد بن حبان بن أمحد " روضة العقالء ونزهة الفضالء" ت حممد حمي الدين عبد احلميد،
(دار الكتب العلمية – بريوت).
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد ،شرح السنة ،ت شعيب األرنؤوط-حممد زهري
الشاويش ،املكتب اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :الثانية140٣ ،هـ 198٣ -م.
اخلُلُ ِقَ ،و َس َال َم ِة
اب ِيف ُح أس ِن أ
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ،آلداب ،بَ ٌ
الص أد ِر ولِ ِ
اجلَانِ ِ
ب ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت  -لبنان ،األوىل 1408 ،هـ -
ني أ
َّ َ
1988م.
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التونسي ،حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،الناشر :الدار التونسية للنشر  -تونس ،سنة
النشر 1984 :هـ.
اجلرجاين .علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،التعريفات ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان،
الطبعة :األوىل 140٣هـ 198٣-م.
اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج ،صيد اخلاطر ،دار القلم  -دمشق ،األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
احلدري ،خليل ،الرتبية الوقائية يف االسالم ،جامعة أم القرى ،مكه ،ط1418 ،1ه.
الوفاء َعلي بن َعقيل بن ُحم َّمد بن َعقيل " ،الواضح يف أصول الفقه " ت عبداهلل
احلنبلي ،أيب َ
الرتكي( ،ط الرساله).
اخلراز ،خالد ،موسوعة االخالق ،ط ،2مؤسسة علوم القرآن.
اخلطيب ،أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،ت د.
حممود الطحان ،مكتبة املعارف  -الرياض ط .2
الدارمي ،حممد بن حبان ،روضة العقالء ونزهة الفضالء ،ت حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار
الكتب العلمية  -بريوت ،ط .1
داود ،عزيز ،مناهج البحث :ط ،1دار أسامة ،ودار املشرق الثقايف ،عمان  -األردن2006 ،م.
الرويفعى ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظو ،لسان العرب .نشر دار
صادر – بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ.
الس ِج أستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد ،سنن أيب داود ،ت
ِّ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت.
السعدي .عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت
عبدالرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420هـ  2000-م.
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
اجلكين ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  -لبنان ،عام النشر 1415 :هـ -
1995مـ..
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ،نيل االوطار ،الناشر :دار احلديث ،مصر الطبعة:
األوىل141٣ ،هـ 199٣ -م.
الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
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العامري ،بدر الدين الغزي ،الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد ،دار الكتب العلمية  -بريوت ط
الثانية1412 ،هـ 1992 -م.
العيىن ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار
إحياء الرتاث -بريوت.
الغزايل ،حممد .خلق املسلم ،دار هنضة مصر ،الطبعة :األويل.
الفريوزآبادى ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز
ت حممد علي النجار ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي،
القاهرة ،ط  1412هـ  1992 -م.
القرطيب ،علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ،األخالق والسري يف مداواة النفوس ،دار اآلفاق اجلديدة
 بريوت ،الثانية1٣99 ،هـ 1979 -م.القزويين ،أمحد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة ،الناشر :دار الفكر ،عام النشر1٣99 :هـ -
1979م.
القزويين ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،باب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ت حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
القزويين ،أمحد بن فارس بن زكرياء ،جممل اللغة ،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة
الثانية  1406 -هـ  1986 -م.
القشريي ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل
رسول اهلل  ،نشر دار اجليل _بريوت سنة 1422ه
املاوردي ،علي بن حممد بن حممد بن حبيب ،أدب الدنيا والدين ،ط دار ومكتبة اهلالل – بريوت،
سنة  1421هـ.
املباركفورى ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،دار
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زوال االعتبار الشخصي للشريك املتضامن وأثره على الشركة
دراسة مقارنة
The personal demise of the joint partner and its impact
on the company
Comparative Study

إعداد:
د .حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي
األستاذ املساعد بقسم القانون باجلامعة السعودية اإللكرتونية

زوال االعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة  -دراسة مقارنة ،د .حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي

املستخلص
تشكل الشركات يف هذا العصر أمهية كربى يف التطور التجاري واالقتصادي وتنمية الدول
وازدهارها ،وال تزال األحكام واملسائل املتعلقة بالشركات حمال للبحث والدراسة واملناقشة هبدف
االرتقاء بأنظمة الشركات وتطويرها ،وقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على موضوع مهم من هذه
املواضيع ،وهو املوضوع املتعلق مبصري الشركات التجارية يف حال زوال االعتبار الشخصي للشريك
املتضامن سواء بوفاة الشريك أو باختالل أهليته أو تصرفه باحلجر عليه أو إشهار إفالسه ،أو احلكم
بإعساره ،أو خبروج الشريك املتضامن برغبته من الشركة ،أو إخراجه من قبل بقية الشركاء من
الشركة ،مع الرتكيز على دراسة النظام السعودي ،واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وبعض القوانني
الوضعية.
ويتكون هذا البحث من ٍ
متهيد لبيان مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية ،مث
ثالثة مباحث تتضمن مطالبا وفروعا ،وقد كان املبحث األول :يف وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها
على الشركة ،واملبحث الثاين :يف احلجر على الشريك املتضامن ،أو إشهار إفالسه ،أو إعساره،
وأثره على الشركة ،واملبحث الثالث :يف انسحاب الشريك املتضامن ،أو إخراجه من الشركة ،وأثره
على الشركة ،مث انتهى البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج ،مث التوصيات املقرتحة.
الكلمات المفتاحية :الشركات التجارية  -الشركات املدنية – انقضاء الشركات -القانون
التجاري – النظام السعودي – الفقه اإلسالمي.
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Abstract
Companies and organizations in this era are of great importance in the
commercial and economic development and prosperity of the countries. The
provisions and issues of companies are still the subject of research, study and
discussion with a view to upgrading the systems of companies and development.
This research is intended to shed light on the important subject of these topics, in
the event of the loss of personal consideration of the joint partnership, whether by
the death of the partner or the disqualification of the partner whether abundoning
the partner or company bunkruptcy, or the exit of the partner solidarity by the
desire of the company, or the removal of the rest of the partners of the company in
the Saudi system, and the comparison of Islamic jurisprudence , and some of the
laws of status.
This research consists of a preface to show the extent of the personality of
the partner on the commercial companies, and then three topics including the
claims and branches. The first topic is about the death of the partner solidarity,
and its impact on the company, and the second is the Judicial custody on the
partner solidarity, or bunkruptcy. And the third topic is the withdrawal of the joint
partner, and the removal of the company, and its impact on the company, and then
ending the research concluding with the most important results, then the
recommendations proposed.
Keywords:
Commercial Companies - Civil Companies -dissolution of the company Commercial Law - Islamic Jurisprudence - Saudi Law.
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املقدمة
احلمدد رب العدداملني ،والصدالة والسددالم علدى أشددرف األنبيداء واملرسددلني نبيندا حممددد وعلدى لدده
وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن من أهم ما يُعىن به الباحثون ما يتعلق بدراسة األنظمة املعاصدرة ،ومقارنتهدا بأحكدام الفقده
اإلسددالمي ،لالس ددتفادة مددن النظريددات احلديثددة واملسددامهة يف تطويره ددا ،وللوق ددوف عل ددى الث ددروة الفقهي ددة
العظيمددة الددا خلفهددا الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي والنهددل مددن معينهددا الصددايف املعتمددد علددى الكتدداب
والسنة ومقاصد الشريعة وقواعدها.
وإن من األنظمة القانونية املهمدة يف هدذا العصدر احلدديث أنظمدة الشدركات التجاريدة ،وذلدك ملدا
تُشكله الشركات من أمهية كربى يف التطور االقتصادي والتجاري يف الدول املعاصرة.
ومددن أجددل هددذه األمهيددة ملوضددوع الشددركات ينبنددي إخضدداع ق دوانني الشددركات للبحددث والدراسددة
والعمددل علددى تطددوير أنظمتهددا باسددتمرار ،والعمددل علددى توعيددة م سسددي الشددركات بكددل مددا ي د ثر علددى
مصري الشركة وحياهتا ،لكي حيتاطوا حني كتابة عقد التأسيس لكل املخاطر الدا دددب بالشدركة ،وإن
من أهم األمور الا ينبني مل سسدي الشدركات مراعاهتدا والتنبده ودا هدو مدا يتعلدق بتحديدد مصدري الشدركة
يف حالدة زوال االعتبدار الشخصدي للشدريك املتضدامن يف شدركات األشدخا  ،سدواء بوفداة الشدريك أو
اخددتالل أهليتدده أو تصددرفه بدداحلجر عليدده ،أو بإشددهار إفالسدده ،أو احلكددم بإعسدداره ،أو خبددروج الش دريك
املتضامن برغبته من الشركة ،أو إخراجه من قبل بقية الشركاء من الشركة ،ومدا مددى مصدري الشدركة يف
هذه األحوال ،ومدى إمكانية استمرارها يف النظام ويف الفقه اإلسالمي.
وقد جاء هذا البحث لدراسة مصري الشدركة عندد زوال االعتبدار الشخصدي للشدريك املتضدامن،
مع الرتكيز على النظام السعودي واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وبعض القوانني املقارنة.
ددأت أوال بدراسددة مسددائل البحددث مددن الناحيددة النظاميددة يف اململكددة ويف بعددض الق دوانني
وقددد بد ُ
املقارنة األخدرى ،مث دراسدة املسدألة يف الفقده اإلسدالمي واملقارندة بينده وبدني التوجهدات النظاميدة ،وذلدك
ألن الفقه اإلسالمي هو احلاكم على النظام ،واحلكم على الشيء فرعٌ عن تصوره.
أهمية املوضوع:
 -1ملوضوع الشركات عموما أمهية كربى فهي من أهم أدوات التطور والنهوض االقتصادي
والتجاري للدول يف العصر احلاضر ،وكل املواضيع املتعلقة بالشركات ينبني أن تكون حمل
عناية ودراسة خاصة.
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عرض
أمر ُم ٌ
 -2أن أغلب الشركات تقوم وترتكز على االعتبار الشخصي للشريك املتضامن ،وهو ٌ
للزوال يف أي حلظة ،فيلزم دراسة مدى تأثّر الشركة بزوال االعتبار الشخصي للشريك.
 -3احلاجة لدراسة مقارنة مسألة تأثّر الشركة بزوال االعتبار الشخصي للشريك بأحكام الفقه
اإلسالمي.
 -4أن أكثر الشركات العائلية تُ سس على االعتبارات الشخصية والثقة بني الشركاء.
 -5حاجة م سسي عقود شركات األشخا للنص على مصري الشركة يف حال زوال االعتبار
الشخصي ألحد الشركاء املتضامنني.
 -6الرغبة الشخصية يف حبث هذا املوضوع.
الدراسات السابقة:
مل أطلددع علددى دراسددة مسددتقلة تدددر هددذا املوضددوع يف النظددام السددعودي مددع املقارنددة بأحكددام
الفقه اإلسالمي.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وتوصيات:
املقدمة :وتتضمن أمهية البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
التمهيد :يف مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية يف النظام.
املطلب الثاين :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف الفقه اإلسالمي.
املبحث األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة.
املطلب الثاين :مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك املتضامن ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :استمرار الشركة حبلول ورثة الشريك املتضامن حمله.
الفرع الثاين :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء املتضامنني بني بقية الشركاء.
املبحددث الثدداين :احلجددر علددى الش دريك املتضددامن ،أو إشددهار إفالس ده ،أو إعسدداره ،وأثددره علددى
الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :احلجر على الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :مفهوم احلجر ومشروعيته.
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فرعني:

الفرع الثاين :أثر احلجر على الشريك املتضامن.
املطلددب الثدداين :إشددهار إفددال الش دريك املتضددامن ،أو إعسدداره ،وأثددره علددى الشددركة ،ويتضددمن

الفرع األول :تعريف اإلعسار واإلفال  ،والفرب بينهما.
الفرع الثاين :أثر إشهار إفال الشريك املتضامن أو إعساره على الشركة.
املبح ددث الثال ددث :انس ددحاب الشد دريك املتض ددامن ،أو إخراج دده ،وأث ددره عل ددى الش ددركة ،ويتض ددمن
مطلبني:
املطلب األول :انسحاب الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة.
املطلب الثاين :إخراج الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة.
اخلامتة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد :يف مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية:
يف هذا التمهيد سيتم توضيح مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف النظام ويف الفقه
اإلسالمي على النحو التايل:
املطلب األول :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات التجارية يف النظام:
عرف املنظم السعودي الشركة بأهنا " :عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر ،بأن يساهم كل
ّ
منهم يف مشروع ،يستهدف الربح ،بتقدمي حصة من مال أو عمل أو منهما معاً ،القتسام ما ينشأ
من هذا املشروع من ربح أو خسارة"(.)1
وقد اهتم املنظم السعودي يف هذا التعريف ببيان العناصر واألركان اخلاصة الا تتكون منها
الشركة ،والذي يعنينا منها يف هذا البحث مها ركنان ،ركن تعدد الشركاء الذي أشار إليه املنظم عند
قوله( :الشركة :عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر ،)...وركن تقدمي احلصص ،الذي أشار إليه
املنظم بقوله( :بتقدمي حصة من مال أو عمل أو منهما معاً) ،فهما من أركان الشركة الا ال تقوم
الشركة إال هبما مع بقية األركان ،فأما ركن تعدد الشركاء فيعين أنه ال ميكن أن تُ سس شركةٌ إال من
شريكني أو أكثر ،وإذا نقصت الشركة عن اثنني فإهنا تفقد أحد أركاهنا وتبطل( ،)2وأما ركن تقدمي
احلصص فيعين وجوب أن يقدم الشركاء أمواال أو أعماال يسامهون هبا يف الشركة.
وإذا كانت الشركة تفرتض وجود شريكني أو شركاء متعددين ،ووجود أموال مقدمة من ه الء
الشركاء ،فإنه من الطبيعي أن تثور أسئلة كثرية عن مدى ارتكاز الشركة وقيامها على أشخا
الشركاء أم على أمواوم ،وعن طبيعة عالقة ه الء الشركاء بعضهم مع بعض ،وطبيعة عالقتهم
بالشركة ،ومدى مس ولية ه الء الشركاء جتاه بعضهم البعض ،ومدى مس وليتهم جتاه الشركة ،وما
مدى تأثُّر الشركة يف حال نقص أحد الشركاء أو اختالل شخصيته القانونية.
وتتضح اإلجابة عن هذه األسئلة ببيان أنواع الشركات من حيث قيامها على االعتبار
الشخصي للشركاء أو قيامها على األموال املقدمة منهم ،وتتنوع الشركات هبذا االعتبار إىل ثالثة
( )1املادة الثانية من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (/3م) وتاريخ 143٧/1/2٨ه.
( )2هددذا هددو األصددل ،إال أن املددنظم السددعودي يف نظددام الشددركات اجلديددد اسددتثىن مددن هددذا األصددل ج دواز تأسدديس
شركة من شخص واحد بشروط حمدددة علدى سدبيل االسدتثناء ،وتقتصدر علدى شدكل شدركة املسدامهة أو الشدركة
ذات املس ولية احملدودة كما يف املادة ( )55و (.)154
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أنواع:
النوع األول :شركات األشخاص:
شركات األشخا هي الشركات الا ترتكز على االعتبار الشخصي للشركاء ،مبعىن أن شخصية
الشريك يف هذه الشركات معتربة وملحوظة حبيث يقوم عليها هذا النوع من الشركات ،وغالبا ما تتكون
هذه الشركات من عدد قليل من الشركاء يثق بعضهم ببعض وتربطهم ِصالةٌ وثيقةٌ كالقرابة أو املعرفة
القوية ،ومن أجل قيام هذا النوع من الشركات على االعتبار الشخصي فإهنا ال شك تتأثر مبا يتعرض له
الشركاء مما ي ثر على شخصيتهم القانونية سواء بالوفاة أو بأي سبب خر ي دي إىل اختالل ذمتهم
املالية( ،)1ويندرج دت هذا النوع من الشركات يف النظام السعودي ثالث شركات وهي:
 -1شركة التضامن ،وهي( :شركة بني أشخا

من ذوي الصدفة الطبيعيدة يكوندون فيهدا مسد ولني

شخصددياً يف مجيددع أم دواوم وبالتضددامن عددن ديددون الشددركة والتزاماهتددا ،ويكتسددب الش دريك فيهددا
()2

صفة التاجر) .

 -2شركة التوصية البسيطة ،وهي( :شركة تتكون من فريقني من الشركاء فريق يضم على األقل
شريكاً متضامناً ومس والً يف مجيع أمواله عن ديون الشركة والتزاماهتا ،وفريق خر يضم على

األقل شريكاً موصياً ال يكون مس والً عن ديون الشركة والتزاماهتا إال يف حدود حصته يف
()3
رأ مال الشركة .وال يكتسب الشريك املوصي صفة التاجر) .
المحاصة ،وهي( :شركة تسترت عن النري ،وال تتمتع بشخصية اعتبارية ،وال ختضع
 -3شركة
َّ
()4

إلجراءات الشهر ،وال تقيد يف السجل التجاري) .
النوع الثاني :شركات األموال:
وهي الشدركات الدا تركدز وتقدوم علدى االعتبدار املدايل ،دون االعتبدار الشخصدي للشدركاء ،فلديس
( )1ط دده ،مص ددطفى كم ددال" .ال ددوجيز يف الق ددانون التج دداري"( .ط :ب دددون ،اإلس ددكندرية :منش ددأة املع ددارف ،ب دددون ت دداريخ)
 ،209املدين ،محزة علي" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،5جدة :دار املدين1421 ،ه2001-م).211 ،
( )2املادة ( )1٧من نظام الشركات.
( )3املادة ( )3٨من نظام الشركات.
( )4املادة ( )43من نظام الشركات.
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لشخصية الشريك فيهدا تدأثري ،وإ دا العدربة واألسدا يف هدذا الندوع مدن الشدركات علدى األمدوال املقدمدة
م ددن الش ددركاء ،والنم ددوذج األب ددرز و ددذا الن ددوع م ددن الش ددركات ه ددو ش ددركة املس ددامهة( )1ال ددا عرفه ددا امل ددنظم
السعودي بقوله( :شركة املسامهة :شركة رأ ماوا مقسم إىل أسدهم متسداوية القيمدة ،وقابلدة للتدداول،
وتكون الشركة وحدها مس ولة عن الديون وااللتزامات املرتتبة على ممارسة نشاطها)(.)2
النوع الثالث :الشركات المختلطة:
وهددي الشددركات الددا يكددون فيهددا خصددائص مددن شددركات األشددخا وخصددائص مددن شددركات
األم دوال ،والنمددوذج األبددرز وددذا النددوع مددن الشددركات يف النظددام السددعودي هددو الشددركة ذات املس د ولية
احمل دددودة ال ددا عرفه ددا امل ددنظم الس ددعودي بقول دده( :الش ددركة ذات املسد د ولية احمل دددودة ش ددركة ال يزي ددد ع دددد
الشددركاء فيهددا علددى سددني شدريكاً ،وتعددد ذمتهددا مسددتقلة عددن الذمددة املاليددة لكددل شدريك فيهددا ،وتكددون
الشددركة وحدددها مسد ولة عددن الددديون وااللتزامددات املرتتبددة عليهددا ،وال يكددون املالددك وددا أو الشدريك فيهددا
مس والً عن تلك الديون وااللتزامات)(.)3
ومن خالل هذا التعريف يتبني أن الشركة ذات املس ولية احملددودة شداهبت شدركات األشدخا
مددن ناحيددة قلددة عدددد الشددركاء فيهددا ودديددده ،وشدداهبت شددركات األم دوال مددن ناحيددة حمدوديددة املس د ولية
حبدود رأ املال ،ووذا كانت من الشركات املختلطة.
وبعددد هددذا التقسدديم ومددن خددالل تعريفددات الشددركات السددابقة ،اتضددح أن شددركات األشددخا
تتضددمن شددركة التضددامن ،وشددركة التوصددية البسدديطة ،وشددركة احملاصددة ،وأن هددذه الشددركات ترتكددز وتقددوم
دح يف شددركا التضددامن واحملاصدة ،أمددا بالنسددبة لشددركة التوصددية
علدى االعتبددار الشخصددي ،وهددذا أم ٌدر واضد ٌ
البسيطة فإهنا تشتمل على فريقني ،فر ٍيق متضامن مس ول مس ولية مطلقة ،وفر ٍيق مدو ٍ مسد ول عدن
هددو وجددود

التزامددات الشددركة حبدددود رأ مالدده ،وسددبب اعتبددار هددذه الشددركة مددن شددركات األشددخا
الفريق املتضامن الذي تنطبق عليه أحكام شركة التضامن.
وتُعترب شركة التضامن هي النموذج األمثل لشركات األشخا  ،ويكدون الشدريك فيهدا مسد وال
( )1اجلد ددرب ،حممد ددد حسد ددني" .القد ددانون التجد دداري السد ددعودي"( .ط ،3اخلدُ د ددرب :الد دددار الوطنيد ددة اجلديد دددة1414 ،ه-
1994م).142 ،
( )2املادة ( )52من نظام الشركات.
( )3املادة ( )151من نظام الشركات.
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عن ديون الشركة مس ولية غري حمدودة برأ مالده ،بدل تتعددى مسد وليته إىل أموالده اخلاصدة ،ويعتدرب يف
الوقددت نفسدده مس د وال بالتضددامن مددع بقيددة الشددركاء املتضددامنني عددن التزامددات الشددركة وديوهنددا ،حبيددث
ميكن لدائن الشركة يف حال ثبوت الدين على الشركة وعدم قدرهتا على الوفاء أن يقتضي دينده كدامال
مددن أي أحددد مددن الشددركاء املتضددامنني ،مث يرجددع بعضددهم علددى بعددض ،وال حيددق للش دريك املتضددامن أن
يتنصل من مس وليته حبجة دفع القسط املناسب لرأ ماله ،وهذا هو معىن كونه شريكا متضامنا.
وم ددن أج ددل ه ددذه املس د ولية غ ددري احمل دددودة ترتك ددز ش ددركات األش ددخا عل ددى شخص ددية الش ددركاء
املتضددامنني ،وعلددى الثقددة هبددم ،ومالءهتددم وقدددرهتم علددى الوفدداء يف حددال تعثدر الشددركة ،ولكددن يف املقابددل
فإن هذا الشريك املتضامن قد يعرتيه ما يعرتي اإلنسان يف أي وقت من األمدور الطارئدة الدا هبدا تدزول
شخصيته أو ختتل ،فهدو ُمع ّدرض للوفداة يف أي وقدت ،وهدو أم ٌدر حمقدق مهمدا طدال العمدر ،وبالتدايل مداذا

دور
سدديكون حددال الشددركة الددا ارتكددزت وقامددت علددى شخصدديته بع دد وفاتدده  ،وقددد دصددل للش دريك أمد ٌ
أخرى غري الوفداة ختتدل هبدا شخصديته ويبطدل هبدا تصدرفه كإصدابته بعدارض مدن عدوارض األهليدة كالسدفه
أو اجلنون ،أو احلكم باحلجر عليه ،أو احلكم عليه باإلعسار ،أو إشدهار إفالسده ،ففدي حدال حصدول
أمد ٍر مدن هدذه األمدور حتمدا سدريد السد ال عددن مصدري الشدركة الدا قامدت علدى االعتبدار الشخصدي وددذا
الش دريك  ،وهددذا مددا سددوف ادداول اإلجابددة عندده يف هددذا البحددث مبشدديئة ا وفضددله ،مددع الرتكيددز علددى
النظام السعودي واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي ،وببعض القوانني الوضعية .
املطلب الثاني :مدى اعتبار شخصية الشريك يف الشركات يف الفقه اإلسالمي:
عرف الفقهاء رمحهم ا تعاىل الشركة بتعريفات كثرية ،ومن أفضل هذه التعريفات تعريف
ّ
ِ
عقد مالكي مالني فأكثر على التجر فيهما
عرف شركة العقد بقولهُ ( :
الفقيه املالكي الدردير حينما ّ
()1
معاً ،أو على عمل بينهما ،والربح بينهما ،مبا يدل عرفاً ،ولزمت به) .
وأشار هذا التعريف إىل أكثر خصائص الشركة ،فنص على أن الشركة عقد ،وهذا العقد ال
ميكن أن يكون إال بني اثنني ،بشرط أن ميلكا املال ،أو بني أكثر من اثنني كثالثة أو أربعة أو أكثر
من ذلك ،ونص يف التعريف إىل املقصود من املشاركة وهو االجتار باملالني لنرض الربح ،وأشار إىل
شركة العنان بقوله :التجر فيهما معا ،أي العمل بأنفسهما يف املالني ،وأشار بقوله :أو على عمل
( ) 1الدردير ،أمحد بن حممد" .أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك" (ط :بدون ،نيجرييا :مكتبة أيوب 2000م)،
.10٨
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والربح بينهما  ،إىل شركة األبدان ،مث بعد ذلك نص على أن الشركة تنعقد بكل ما يدل عليها يف
العرف ،ويف األخري نص على أن عقد الشركة عق ٌد الزم( )1وهذا هو مذهب بعض املالكية ،لكن
مجهور الفقهاء يرون أن الشركة عقد جائز كما سيأيت بيانه.
ومن خالل هذا التعريف يظهر أن أشخا الشركاء وأمواوم حمل اعتبار يف الفقه اإلسالمي،
عقد ِ
مالكي مالني.)...
حيث مجع بني األشخا واألموال يف أول التعريف عند قولهُ ( :
ويدل على قوة االعتبار الشخصي للشريك يف الفقه اإلسالمي أن وفاة الشريك أو اختالل
شخصيته أو أهليته ي دي إىل بطالن الشركة وانقضائها ،قال ابن قدامة عن الشركة( :تبطل مبوت
أحد الشريكني ،وجنونه ،واحلجر عليه للسفه ،وبالفسخ من أحدمها)( ،)2وقد نص على مثل هذا
أغلب الفقهاء يف املذاهب األربعة كما سيأيت بيانه.
()3
قسم الفقهاء الشركات إىل أقسام متعددة بناءً على األسا الذي قامت عليه
وقد ّ
الشركات ،فبعضهم اعترب املال أساسا يف تقسيم الشركات ،وبعضهم يعترب العمل واملال والضمان
أساسا يف تقسيم الشركات.
فالشافعية اعتربوا املال األسا األهم يف الشركة ،ووذا حكموا على الشركات الا ال يوجد
( )1الصدداوي ،أمحددد بددن حممددد اخللددويت" .بلنددة السددالك ألقددرب املسددالك" (ط ،1:بددريوت :دار الكتددب العلميددة،
1995م).2٨9 ،
( )2ابددن قدامددة ،عبددد ا بددن أمحددد بددن حممددد املقدسددي" .املنددين"( .ط ،4الريدداض :دار عددامل الكتددب1419 ،ه-
1999م).131/٧ ،
( )3أهم أنواع الشركات يف الفقه اإلسالمي سة أنواع ،وهي:
 -1شركة األبدان :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر ببدهنما وعملها فقط ،وتُسمى شركة األعمال.
 -2وشركة العنان :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر مباليهما وعملهما معا.
 -3وشركة املضاربة :وهي أن يشرتك اثنان أو أكثر على أن يدفع أحدمها املال ،ويكون العمل على األخر.
 -4وشركة الوجوه :وهي أن يشرتك اثنان فأكثر على ما يشرتيان يف ذممهما جباهيهما.
 -5وشركة املفاوضة :وهي تفويض كل واحد من الشريكني لآلخر يف كل ما يثبت وما وعليهما.
وهددذا لمددل تعريددف أن دواع الشددركات يف الفقدده اإلسددالمي علددى اخددتالف بددني الفقهدداء يف بعددض التعريفددات ،ولدديس
املقصددود هنددا تفصدديلها ،انظددر :الكاسدداين ،أبددو بكددر بددن مسددعود" .بدددائع الصددنائع يف ترتيددب الشدرائع"( .ط،2
بد ددريوت :دار الكتد ددب العلميد ددة1406 ،ه 19٨6 -م) 56/6 ،ومد ددا بعد دددها ،وابد ددن رشد ددد ،حممد ددد بد ددن أمحد ددد
القددرط " ،بدايددة ا تهددد وهنايددة املقتصددد" (ط ،1:بددريوت :دار ابددن حددزم1420 ،ه – 1999م) 599 ،ومددا
بعدها ،والبهويت ،منصدور بدن يدونس" .شدرت منتهدى اإلرادات"( .ط ،1بدريوت :م سسدة الرسدالة1421 ،ه-
2000م) 546/3 " ،وما بعدها.
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مال بالبطالن كشركة األبدان وشركة الوجوه ،وقد علل الشافعية بطالن هذين النوعني من
فيها ٌ
الشركة لعدم وجود املال فيهما ،وصححوا شركا العنان واملضاربة لوجود املال فيهما(.)1
قسم عليه الشركات ميكن أن يكون العمل أو
أما مجهور الفقهاء فاعتربوا األسا الذي تُ ّ
املال أو الضمان ،ولذلك أجازوا شركة األبدان والوجوه والعنان واملضاربة واملفاوضة على اختالف
بينهم يف بعض التفاصيل والتعريفات ليس النرض من هذا البحث بياهنا(.)2
والفرب بني تقسيم الشركات يف األنظمة املعاصرة ويف الفقه اإلسالمي يف هذا ا ال هو أن
شركات األموال يف القانون تركز على أموال الشركاء فقط دون النظر إىل أشخاصهم ،وال أثر
لشخصيتهم على الشركة ،أما يف الفقه اإلسالمي فالشركات املعتمدة على األموال ال تكفي األموال
فيها لقيام الشركة بل البد من االعتماد فيها أيضا على االعتبار الشخصي للشريك ،ولذلك تتأثر
شركات األموال يف الفقه اإلسالمي مبا ي ثر على شخصية الشركاء ،خبالف األمر يف شركات
األموال يف القانون فال تتأثر مبا ي ثر على شخصية الشركاء كما تقدم بيانه.
وقد قرر للس لمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل متر اإلسالمي أن األصل
جواز الشركات احلديثة ،ونص يف قراره على شركة التضامن ،وشركة التوصية البسيطة ،وشركة
احملاصة ،والشركة ذات املس ولية احملدودة ،وشركة املسامهة وغريها(.)3
واألصل يف الشركات اإلباحة ،وال يلزم تنزيل الشركات املعاصرة على أنواع الشركات الا
ذكرها الفقهاء رمحهم ا  ،قال الشيخ ابن عثيمني رمحه ا ( :رمبا ددث أنواع من الشركات يصعب
تنزيلها على ما قاله الفقهاء ،فإذا وجدنا نوعاً من الشركات حدث كما حيدث اآلن يف املعامالت
األخرية ،فال نقول :إنه حرام؛ ألنه خارج عما قال الفقهاء؛ ألن األصل احلل واإلباحة)(.)4
أما كون الشريك شريكا متضامنا يف شركات األشخا الذي هو موضوع هذا البحث ،فقد
سبق بيان أن الشريك املتضامن هو املس ول مس ولية تضامنية ومطلقة عن مجيع التزامات وديون
( ) 1اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بدريوت :دار الكتدب
العلمية1415 ،ه1994/م).223/3 ،
( )2لالسددتزادة انظددر :املراجددع السددابقة ،وحممددد بددن إبدراهيم املوسددى" ،شددركات األشددخا بددني الشدريعة والقددانون"
(ط ، 1:الرياض :مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1401 ،ه) 139 ،وما بعدها.
( )3قدرار لمددع الفقدده اإلسددالمي الدددويل املنبثددق عددن منظمددة املد متر اإلسددالمي رقددم  )14/4( 130بشددأن الشددركات
احلديثة :الشركات القابضة وأحكامها الشرعية ،يف دورة امل متر الرابعة عشرة بتاريخ 1423 /11/٨هد.
( ) 4اب ددن عثيم ددني ،حمم ددد ب ددن ص ددا  " ،الش ددرت املمت ددع عل ددى زاد املس ددتقنع"( ،ط ،٧:الري دداض :دار اب ددن اجل ددوزي،
143٧ه).401/9 ،
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الشركة يف أمواله اخلاصة ،وأن للدائن مطالبة من شاء من الشركاء املتضامنني بكامل الدين ،ويف
الفقه اإلسالمي أشار فقهاء احلنفية إىل هذا املعىن ،ومن ذلك قول الكاساين( :جيوز إقرار أحد
شريكي املفاوضة بالدين عليه وعلى شريكه ،ويطالب املقر له أيهما شاء؛ ألن كل واحد منهما
كفيل عن اآلخر؛ فيلزم املقر بإقراره ،ويلزم شريكه بكفالته ،وكذلك ما وجب على كل واحد منهما
من دين التجارة ...وصاحب الدين باخليار ،إن شاء أخذ هذا بدينه ،وإن شاء أخذ شريكه حبق
()1
يب من معىن التضامن يف القانون.
الكفالة)  ،وهذا قر ٌ

( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".٧2/6 ،
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املبحث األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة ،ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :وفاة الشريك املتضامن ،وأثرها على الشركة:
أوال :وفاة الشريك المتضامن ،وأثرها على الشركة في النظام:
ي ددرى االجت دداه النال ددب يف القد دوانني املقارن ددة أن الش ددركة تنقض ددي بوف دداة الشد دريك املتض ددامن؛ ألن
شخص ددية الشد دريك املتض ددامن حم ددل اعتب ددا ٍر قام ددت علي دده الش ددركة ،وق ددد دوثِددق الش ددركاء يف ش ددخص ه ددذا
دود عنددد تكددوين
الش دريك ،وقددد ال يثقددون يف غددريه ممددن حيددل حملدده ،وهددذا االعتبددار الشخصددي أمد ٌدر مقصد ٌ
شركات األشخا املتقدم بياهنا ،سدواء يف حدال ابتدداء تأسيسدها أو اسدتمرارها ،فاالعتبدار الشخصدي
ط ابتددداء وشددرط اسددتدامة واسددتمرار ،ووفدداة الش دريك املتضددامن ت د دي
للش دريك يف هددذه الشددركات شددر ُ
()1
األمر الذي ي ثر على الشركة حبلها وانتهائها .
حتما إىل زوال االعتبار الشخصي وذا الشريكُ ،
وقدد أخدذ املدنظم السدعودي هبدذا االجتداه ،وندص علدى انقضداء شدركات األشدخا بوفداة أحدد الشدركاء
عند تنظيم أحكام شركة التضامن ،الا ورد فيها( :تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء.)2()...
وكددذلك صددرت هبددذا احلكددم عنددد بيددان أحكددام شددركة احملاصددة( ،)3أمددا ش ددركة التوصددية البسدديطة
فاكتفى بإحالة أحكام الشركاء املتضامني فيها على أحكام شركة التضامن(.)4
وتأكيد دددا علد ددى خصوصد ددية هد ددذا احلكد ددم بشد ددركات األشد ددخا املتقد دددم ذكرهد ددا ،ند ددص املد ددنظم
السددعودي علددى عدددم انقضدداء شددركات األمدوال بوفدداة أحددد الشددركاء يف أثندداء ذكددر أحكددام الشددركة ذات
املس د د د ولية احملد د دددودة ،الد د ددا ورد فيهد د ددا( :ال تنقضد د ددي الشد د ددركة ذات املس د د د ولية احمل د د دددودة بوفد د دداة أحد د ددد
الش ددركاء ،)5()...وك ددذلك ص د ّدرت بع دددم انقض دداء ش ددركة التوص ددية البس دديطة بس ددبب م ددوت أح ددد الش ددركاء
املوصني عند ذكر األحكام اخلاصة بالشريك املوصي يف شركة التوصية البسيطة(.)6
وأمددا شددركة املسددامهة فدداألمر فيهددا أظهددر لقيامهددا علددى االعتبددار املددايل ولكثددرة الشددركاء فيهددا ،فلددم
حي ددتج إىل ال ددنص فيه ددا عل ددى ع دددم ت ددأثّر الش ددركة بوف دداة أح ددد الش ددركاء ،خب ددالف الش ددركة ذات املسد د ولية
( )1ط دده ،مص ددطفى كم ددال" .الش ددركات التجاري ددة"( .ط :ب دددون ،الق دداهرة :املرك ددز القزم ددي ل ص دددارات القانوني ددة،
.120-119 ،)201٨
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )3املادة ( )50من نظام الشركات.
( )4املادة ( )3٨من نظام الشركات.
( )5املادة ( )1٧9من نظام الشركات.
( )6املادة ( )42من نظام الشركات.
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دبها بشددركات األشددخا مددن ناحيددة قلددة عدددد الشددركاء فيهددا ،ممددا اسددتدعى املددنظم
احملدددودة فددإن فيهددا شد ً
إىل التنبيه على عدم تأثرها بوفاة أحد الشركاء فيها.
وحيصل هذا االنقضاء بقوة النظام من تاريخ وفاة الشريك املتضدامن مدن غدري حاجدة إىل حكدم
قد ٍ
داض أو شدديء خددر ،سدواء كانددت مدددة الشددركة حمددددة أو غددري حمددددة ،وبندداءً علددى هددذا فددإن الورثددة ال
حيلددون حمددل مددورثهم يف الشددركة ،وال ُميكددن إجبددار الشددركاء علددى قبددول الورثددة بدددال عددن الشدريك املتددو ،
ألهن ددم ق ددد ال يثق ددون يف الورث ددة مث ددل ثقد ددتهم يف الش د دريك ،لقي ددام ش ددركات األش ددخا عل ددى االعتبد ددار
الشخصددي للشددركاء املتضددامنني ،إال أن هددذا األمددر لدديس مددن النظددام العددام ،وبالتددايل جيددوز االتفدداب علددى
خالفه يف بعض الصور( )1كما سيأيت.
وقد أخذت هبذا االجتاه أغلب القوانني املقارنة ،كالقانون املصري( ،)2واإلمارايت( ،)3وغريها.
وهناك اجتاه خر أخذ به القانون األردين ،وهدو أن األصدل اسدتمرار الشدركة يف حدال وفداة أحدد
الشركاء ،وال تعترب الوفاة سببا من أسباب االنقضاء ،إال إذا نص عقد الشركة على اعتبار الوفداة سدببًا
من أسباب انقضاء الشركة( ،)4وقدد ص ّدرت املقدنن األردين هبدذا عندد قولده( :مدا مل يدنص عقدد الشدركة أو
أي عقد خر وقّعه مجيع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غري ذلك ..تبقى شركة التضدامن قائمدة
ويستمر وجودها يف حالة وفاة أحد شركائها)(.)5
ويف احلقيقددة أن االجت دداه األول أرجددح ،وه ددو ال درأي القائددل بانقض دداء ش ددركات األش ددخا بوف دداة
أحددد الشددركاء ،لقددوة االعتبددار الشخصددي فيهددا واعتمادهددا عليدده ،وبوفدداة أحددد الشددركاء حتمددا سددينهار
ويزول هذا االعتبار ،مث إن الشركاء قد وثقوا يف هذا الشخص لوجود أمور شخصية متعلقة بذاته ،ممدا
قددد ال يتددوفر فدديمن حيددل حملدده مددن الورثددة ،ولدديس مددن املنطددق والعدددل إل دزام الشددركاء بالورثددة بددديال عددن
الشريك املتو مع عدم رضاهم هبم.
ثانيا :وفاة الشريك المتضامن ،وأثرها على الشركة في الفقه اإلسالمي:
دت عليدده  -علددى القددول بانقضدداء ش دركة العقددد
اتفقددت املددذاهب الفقهيددة األربعددة – فيمددا اطلعد ُ
( )1اجلرب" ،القانون التجاري السعودي".1٨٨ ،
( )2السددنهوري ،عبددد الددرزاب أمحددد" .الوسدديط يف شددرت القددانون املدددين"( .ط ،3لبنددان :منشددورات احلل د احلقوقيددة،
2011م).361/5 ،
( )3املادة ( )296من قانون الشركات اإلمارايت.
عمان :دار الثقافة1433 ،ه2012-م).23٧-236 ،
( )4الكيالين ،حممود" .الشركات التجارية"( .طّ ،3
( )5املادة ( )30من قانون الشركات األردين.
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()1

()2

وانفساخها جبميع أنواعها بسبب مدوت أحدد الشدركاء ،وقدد ندص علدى ذلدك احلنفيدة  ،واملالكيدة ،
()3

()4

والشافعية  ،واحلنابلة .
وقددد علّددل الفقهدداء انفسددا الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء بددأن الشددركة مبناهددا علددى امللددك وأهليددة
التصددرف وقددد زالددت مبددوت الش دريك ،وألن عقددد الشددركة عقددد جددائز ولدديس الزمددا فيبطددل مبددوت أحددد
العاقددين ،وكددذلك ألن الشددركة مبناهددا علددى الوكالددة ،أي أن ك ًدال مددن الشدريكني وكيد ٌدل لآلخددر ،والوكالددة
()5
تنفسخ باملوت ،فكذلك الشركة .
ويف ذلددك يقددول ابددن قدامددة( :والشددركة  ...تبطددل مبددوت أحددد الش دريكني ...ألهنددا عقددد جددائز،
()6
فبطلت بذلك ،كالوكالة) .
ثالثا :المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في أثر وفاة أحد الشريك المتضامن على الشركة:
يتوافددق القددانون مددع قددول مجهددور الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي يف انقضدداء شددركات األشددخا
وانفساخها مبوت أحد الشركاء كما تقدم توضيحه ،وقدد سدبق القدول بدأن العلدة الدا أدت إىل انقضداء
دب ممدا ذكدره الفقهدداء
الشدركة يف النظدام هدي زوال االعتبدار الشخصددي للشدريك بداملوت ،وهدذا املعددىن قري ٌ
رمحهددم ا يف علددة انفسددا الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء ،ومددن ذلددك قددول البهددويت( :الوكالددة والشددركة
واملضدداربة  ...تدبطددل هددذه العقددود مبد ٍ
دوت أو جند ٍ
دون مطبددق ،ألهنددا تعتمددد احليدداة والعقددل فددإذا انتفددى ذلددك
انتفت صحتها النتفاء ما تعتمد عليه ،وهدو أهليدة التصدرف)( ،)٧فشخصدية الشدريك معتدربة ومد ثرة يف
النظام ويف الفقه اإلسالمي.

( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع".٧5/6 ،
( )2القرايف ،أمحد بن إدريس " .الذخرية"( .ط ،1بريوت :دار النرب اإلسالمي1994 ،م).65/٨ ،
( )3النددووي ،حميددي الدددين حيدد .بددن شددرف" .منهدداج الطددالبني وعمدددة املفتددني يف الفقدده" (ط ،1بددريوت :دار الفكددر،
1425ه2005-م).132 ،
( )4البهويت ،منصور بن يونس" .الروض املربع"( .ط ،1الرياض :إثراء املتون143٨ ،ه201٧-م).35٨/2 ،
( )5ابددن عابدددين ،حممددد أمددني بددن عمددر " .رد احملتددار علددى الدددر املختددار" املعددروف حباشددية ابددن عاب ددين( ،ط،2
بريوت :دار الفكر1412 ،هد 1992 -م) ،32٧/4 ،البهويت ،منصور بن يونس " .كشاف القناع عن منت
اإلقناع"( ،ط ،1لبنان :دار الكتب العلمية141٨ ،ه.506/3 ،)199٧-
( )6ابن قدامة" ،املنين".131/٧ ،
( )٧البهويت" ،شرت منتهى اإلرادات".14/3
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املطلب الثاني مدى إمكانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك املتضامن:
وفاة اإلنسان أمر حمقق الوقوع ،وقد يصديب أحدد الشدركاء يف أي وقدت ،ممدا يندتج عنده انقضداء
الشددركة ،وقددد يك ددون ذلددك يف وقددت نشدداط الشددركة وقوهتددا ،وهب دذا تك ددون الش ددركة مه ددددة ومض ددطربة،
إلمكانية انقضائها يف أي وقت(.)1
وودذا األمددر ،وعلددى الددرغم مددن القددول بانقضدداء شددركات األشددخا بسددبب وفدداة أحددد الشددركاء،
إال أنه ميكن أن تستمر الشركة مع هذا االفرتاض وفقا لصور حمددة ،فإن انقضاء الشدركة هبدذا السدبب
ليس من النظام العام ،فيجوز االتفداب علدى لالفتده يف حالدة التوافدق علدى اسدتمرار الشدركة حبلدول ورثدة
الشدريك املتددو حملدده ،وكددذلك يف حالددة اتفدداب الشددركاء علددى اسددتمرار الشددركة بعددد وفدداة أحددد الشددركاء،
وذلك على النحو التايل:
الفرع األول :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله:
أوال :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في النظام:
ميكددن أن تس ددتمر الش ددركة حبل ددول ورث ددة الش دريك املت ددو حمل دده ،ويوج ددد اجت دداه غال ددب يف الق دوانني
املقارنددة علددى أن األصددل العدام هددو عدددم حلددول ورثددة الشدريك حمددل الشدريك املتددو  ،ملددا تقدددم ذكددره مددن
انقض دداء ش ددركات األش ددخا بوف دداة أح ددد الش ددركاء ،لقيامه ددا عل ددى االعتب ددار الشخص ددي ال ددذي يتعل ددق
بشددخص الش دريك املتددو  ،وألندده لدديس مددن العدددل إل دزام الشددركاء مبشدداركة ورثددة الش دريك املتددو  ،األمددر
الذي قد ال يرغبون فيه.
إال أنه استثناءً من هذا األصل جيوز أن حيل الورثة حمل مدورثهم املتدو وتسدتمر الشدركة بعقددها
ٍ
حاجة إىل جتديد العقد ،بشرط أن يُنص على هذا يف عقد الشركة عندد تأسيسدها،
األصلي ،ومن غري
أمددا يف حددال عدددم الددنص علددى اسددتمرار الشددركة مددع الورثددة يف عقددد التأسدديس فددإن الشددركة تنقضددي ،وال
يفيددد االتفدداب الالحددق بعددد وفدداة الش دريك علددى اسددتمرار الشددركة ،ألن الشددركة انقضددت مبجددرد مددوت
الشريك ،ولعددم وجدود ندص يف عقدد تأسديس الشدركة تسدتمر مبوجبده الشدركة ،ويكدون االتفداب الالحدق
عقدا جديدا(.)2
وقد أخذ هبذا االجتاه أغلب القوانني املقارنة ،كالقانون املصري( )3واإلمارايت( ،)4وغريها.
( )1أمحد ،عبد الفضيل حممد" .الشركات"( .ط :بدون ،املنصورة :دار الفكر والقانون2009 ،م).250 ،
( )2العريين ،حممد فريد" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.٧٧-٧6 ،)2009 ،
( )3املادة ( )52٨من القانون املدين املصري.
( )4املددادة ( )296مددن قددانون الشددركات اإلمددارايت ،لكددن القددانون اإلمددارايت أعطددى أطدراف العالقددة عنددد عدددم الددنص
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وخروجددا عددن هددذا املبدددأ يددنص القددانون األردين علددى أن األصددل بقدداء الشددركة بعددد مددوت أحددد
الشركاء وانتقال نصيبه إىل الورثة من غري حاجة إىل وجود ندص يف العقدد يفيدد اسدتمرارها وانتقاودا إىل
الورثددة ،إال يف حددال الددنص يف عقددد الشددركة األساسددي علددى عدددم انتق دال نصدديب الش دريك املتددو إىل
الورثة( ،)1فجعل األصل استمرار الشركة بعدد وفداة الشدريك إال إذا ُوجدد اتفداب سدابق علدى انقضدائها،
بينما االجتاه النالب جيعل األصل انقضاء الشركة إال إذا ُوجد اتفاب سابق يفيد استمرارها.
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي باالجتدداه النالددب ،فددنص علددى أندده( :تنقضددي شددركة التضددامن بوفدداة
أح ددد الش ددركاء ...وم ددع ذل ددك جي ددوز أن ي ددنص يف عق ددد تأس دديس الش ددركة عل ددى أن دده يف حال ددة وف دداة أح ددد
الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة املتو .)2()...
ومددن خددالل هددذا الددنص يتبددني أن األصددل عدددم اسددتمرار الشددركة مددع ورثددة املتددو إال يف حالددة
وجود اتفاب سابق بني الشركاء على هذا ،بشرط أن يكون منصوصا عليه يف عقد الشدركة األساسدي،
ال يف تعديل الحق بعد وفاة الشريك كما تقدم بيانه.
وكذلك يتبني من خالل النص إمكانية استمرار الشركة وفقا للضوابط املذكورة مدع مجيدع الورثدة
أو مع بعضهم ممن يرغب االستمرار ،فاألمر أيضا ال يقتصر علدى اتفداب الشدركاء يف العقدد التأسيسدي
بل خيضع أمر استمرار الشركة إىل رغبدة الورثدة ،وهدذا أمدر منطقدي ،ألن نصديب الشدريك املتدو أصدبح
ملكددا للورثددة ،فتكددون إرادهتددم م د ثرة يف اسددتمرار الشددركة مددن عدددمها ،وألن الشددركة مددن حيددث األصددل
عقد جائز بني الشركاء ،وهبذا يكون املنظم السعودي مجدع بدني مصدلحة الشدركاء يف الشدركة ومصدلحة
ورثة الشريك املتو  ،فإذا تالقت مصاحلهم مجيعا على استمرار الشركة كان وم ذلك.
ومددن خددالل االطددالع علددى القدوانني املقارنددة يف هددذا املوضددوع رددد أهنددا تعتددرب اسددتمرار الورثددة يف
الشددركة -يف حددال الددنص عليدده يف العقددد  -أم درا ملزمددا وددم ،ال خيددار وددم فيدده ،س دواء كددانوا راشدددين أم
صدرا ( ،)3وحيلددون حمددل مددورثهم يف الشددركة ويأخددذون صددفته ،للددنص عليدده يف عقددد تأسدديس الشددركة ،إال
قُ ّ
إذا كان االتفاب السابق يف العقد ينص على أن للورثة خيار االستمرار من عدمه(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على االستمرار يف عقد الشركة مهلة  60يوما للبت يف مسألة اسدتمرارها ،ويف حالدة االتفداب علدى اسدتمرارها
ال بد أن يكون هذا االتفاب باإلمجاع ،انظر املادة (.)29٧
( )1الكيالين" ،الشركات التجارية".23٧-236 ،
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
ٍ
صدرا ،فيتددوىل الددويل أو الوصددي متثيددل القاصددر يف الشددركة ،مددن غددري حاجددة إىل إذن
( )3لكددن إذا كددان ورثددة الشدريك قُ ّ
احملكمة ،السنهوري" ،الوسيط يف شرت القانون املدين".365/5 ،
( )4طه ،مصطفى كمال" ،الشركات التجارية".124 ،
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ويف حقيقددة األم ددر يصددعب الق ددول مبددا أخ ددذ بدده الق دانونيون هن ددا م ددن إل دزام ورث ددة الش دريك املت ددو
باالسددتمرار يف الشددركة عنددد الددنص عليدده يف العقددد ،وذلددك ألن نصدديب الش دريك املتددو أصددبح ملكددا
للورثة ،ومقتضى امللكية هدي حريدة التصدرف يف املدال اململدوك ،ومدن ذلدك تقددير أمدر البقداء يف الشدركة
من عدمه ،وهذا املعمول به يف الفقه اإلسالمي كما سيأيت بيانه.
ص درا وكانددت الشددركة مددن شددركات األشددخا
ويُثددري هددذا األمددر صددعوبة أكثددر إذا كددان الورثددة قُ ّ
التجاريدة ،مددن أجددل اشددتماوا علددى املسد ولية التضددامنية ،والكتسدداب الشددركاء صددفة التدداجر فيهددا غالبددا،
وغري ذلك من األحكام الا ال تتناسب مع وضع القاصر(.)1
وو ددذا ف ددإن األم ددر خيتل ددف بالنس ددبة للورث ددة القاص درين يف الش ددركات التض ددامنية ،م ددن ناحي ددة ع دددم
بقائهم شركاء متضدامنني ،وإ دا يكوندون مسد ولني بقددر رأفداوم فقدط ،وبنداءً عليده :إذا كاندت الشدركة
الددا تُددويف أحددد شددركائها شددركة تضددامن ،فإهنددا تنقلددب إىل شددركة توصددية بسدديطة ،يكددون القاصددر فيهددا
موصدديا بقدددر رأ مالدده فقددط ،وتنحصددر مس د وليته حبدددود رأ مالدده دون أن تتعدددى ألموالدده اخلاصددة،
وال يكتسددب القاصددر فيهددا صددفة التدداجر ،وهبددذا تددتم مراعدداة مصددلحة الشددركة والشددركاء يف االسددتمرار،
ومصلحة القاصرين من ناحية محايتهم من األمور الا ال تتناسب مع نقص أهليتهم(.)2
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذه الفكددرة ،فددنص علددى أندده( :جيددوز أن يُدنص يف عقددد تأسدديس
الشركة على أنه يف حالدة وفداة أحدد الشدركاء تسدتمر الشدركة مدع مدن يرغدب مدن ورثدة املتدو  ،ولدو كدانوا
قصد دراً أو ممن ددوعني نظام د داً م ددن ممارس ددة األعم ددال التجاري ددة ،عل ددى ّأال يس ددأل ورث ددة الشد دريك القص ددر أو
َّ
املمنوعددون نظام داً مددن ممارسددة األعمددال التجاريددة عددن ديددون الشددركة يف حددال اسددتمرارها إال يف حدددود
نصدديب كددل واحددد مددنهم يف حصددة مورثدده يف رأ مددال الشددركة .وجيددب يف هددذه احلالددة دويددل الشددركة
خددالل مدددة ال جتدداوز سددنة مددن تدداريخ وفدداة مددورثهم إىل شددركة توصددية بسدديطة يصددبح فيهددا القاصددر أو
املمنوع نظاماً من ممارسة األعمال التجارية موصياً؛ وإال أصدبحت الشدركة منقضدية بقدوة النظدام ،مدا مل
يبل د ددا القاص د ددر  -خ د ددالل ه د ددذه امل د دددة  -س د ددن الرش د ددد أو ينت د د ِ
دف س د ددبب املن د ددع ع د ددن مزاول د ددة األعم د ددال
ثانيا :استمرار الشركة بحلول ورثة الشريك المتوفى محله في الفقه اإلسالمي:
سبق بيان أن مجهور الفقهاء يرون انفسا الشركة بسبب موت أحد الشركاء ،وقدد ص ّدرت كثدري
من الفقهداء أن ذلدك ال ميندع مدن اسدتمرار الورثدة بددال مدن مدورثهم يف الشدركة بشدرط أن يكدون الدوارث
( )1العريين" ،الشركات التجارية".٧6 ،
( )2العريين" ،الشركات التجارية".٧٧ ،
( )3الفقرة األوىل من املادة ( )3٧من نظام الشركات.

- 581 -

زوال االعتبار الشخصي للشريك المتضامن وأثره على الشركة  -دراسة مقارنة ،د .حسن بن غازي بن ناجم الرحيلي

بالنددا رشدديدا ،وبشددرط أن يوافددق علددى االسددتمرار يف الشددركة ،أمددا يف حالددة عدددم كوندده بالنددا رشدديدا فددإن
وليه يُقدر مصلحة استمراره يف الشركة من عدمها.
ويف هددذا يقددول ابددن قدامددة( :فددإن مددات أحددد الش دريكني ،ولدده وارث رشدديد ،فلدده أن يُقدديم علددى
الشركة ،ويأذن له الشريك يف التصرف ،وله املطالبة بالقسمة ،فإن كدان ُمولَّيدا عليده قدام وليده مقامده يف
ذلك؛ ألنه ال يفعل إال ما فيه املصلحة للموىل عليه)(.)1
ومعىن قول ابن قدامة :له أن يُقيم على الشركة ،أي لوريث الشريك أن يبقى يف الشركة.
ومع ددىن قول دده :ول دده املطالب ددة بالقس ددمة ،أي لوري ددث الش د دريك أن يُطال ددب بقس ددمة م ددال الش ددركة
وتصفيتها ألخذ نصيبه منها.
()3
()2
وصرت مبثل هذا املالكية والشافعية  ،ولوال خشية اإلطالة لذكرت نصوصهم على هذا.
اع دوا فيمددا ذهب دوا إليدده مصددلحة الشددركة والشددركاء يف إتاحددة
وهبددذا يظهددر أن الفقهدداء رمحهددم ا ر د
اعدوا مصدلحة الورثددة مدن ناحيدة ختيدري الرشدديد
الفرصدة السدتمرارها مدع ورثدة الشدريك ،ويف الوقدت نفسده ر د
ص ددر باش د درتاط إذن ول دديهم يف
م ددنهم يف االس ددتمرار يف الش ددركة م ددن عدم دده ،ور د
اعد دوا مص ددلحة الورث ددة ال ُق ّ
صر.
التصرف وم باألصلح من االستمرار يف الشركة أو طلب القسمة ألخذ نصيب ال ُق ّ
صرت فقهاء الشافعية بأنه جيدب علدى ويل الوريدث القاصدر أن ينظدر يف شدأن
بل أكثر من هذا ّ
القاصر فإن كان من مصلحته االسدتمرار يف الشدركة ،فيجدب علدى وليده أن يُبقيده يف الشدركة ،وإن كدان
األصدلح للقاصدر املقافدة وأخدذ نصديبه دو دجدب علددى وليده أن يطالدب باملقافدة ،ويف هدذا يقدول العمدراين
الشافعي متحددثا عمدا جيدب علدى ويل القاصدر( :فدإن كدان احلد يف الشدركة مل جيدز لده أن يقاسدم ،وإن
كان احل يف القسمة مل جيز له أن يُقيم على الشركة)(.)4
وبندداءً عليدده :ال جيددوز لددويل القاصددر أن يفسددخ الشددركة بالنسددبة للقاصددر إذا كانددت مصددلحته يف
البقدداء يف الشددركة ،وكددذلك ال جيددوز إبقدداةه يف الشددركة إن كددان األفضددل لدده اخلددروج مددن الشددركة ،فلدديس
( )1ابن قدامة" ،املنين" .132/5
( ) 2املدونددة ،بروايددة سددحنون عددن ابددن القاسددم عددن اإلمددام مالددك بددن أنددس األصددبحي (ط ،1بددريوت :دار الكتددب
العلمية1415 ،هد1994-م) ،32٨/3 ،الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" .حاشية الدسوقي على الشرت
الكبري"( .بريوت :دار الفكر ،بدون تاريخ).536/3 ،
( )3امل دداوردي ،عل ددي ب ددن حمم ددد البص ددري " ،احل دداوي الكب ددري"( .ط ،1ب ددريوت :دار الكت ددب العلمي ددة1419 ،ه د د -
1999م).4٨4/6 ،
( )4العمد دراين ،حي دد .ب ددن أع اخل ددري الش ددافعي " .البي ددان يف م ددذهب اإلم ددام الش ددافعي"( .ط ،1ج دددة :دار املنه دداج،
1421هد2000 -م).3٨٨/6 ،

- 582 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

الويل باخليار يف فعل أحد اخليارين ،بل جيب عليه فعل األصلح منهما للقاصر.
وال يُشددرتط يف اسددتمرار الشددركة مددع الورثددة مددا يُشددرتط عنددد ابتددداء الشددركة ،بددل يدددتم البندداء علددى
عقد الشركة األول ،قال ابن قدامة( :فإن مات أحدمها ،فلوارثده إمتدام الشدركة ،فيدأذن للشدريك ،ويدأذن
لدده الش دريك يف التصددرف؛ ألن هددذا إمتددام للشددركة ،ولدديس بابتددداء وددا ،فددال تعتددرب شددروطها)( ،)1وهددذا
م ددذهب احلنابل ددة( ،)2وألن دده يُنتف ددر يف االس ددتدامة واالس ددتمرار م ددا ال يُنتف ددر يف االبت ددداء واإلنش دداء وفق ددا
للقاعدة الفقهيدة( :يُنتفدر يف الددوام مدا ال ينتفدر يف االبتدداء)( ،)3واملعدىن هدو أنده يتسدامح ويتسداهل يف
البقدداء واالسددتمرار خددالل األمددر وأثندداءه مبددا ال يُتسددامح معدده حددني ابتددداء األمددر وإنشددائه ،ألن البقدداء
واالستمرار أسهل من االبتداء واإلنشاء(.)4
الفرع الثاني :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء:
أوال :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في النظام:
ت ددنص أغل ددب الق دوانني املقارن ددة عل ددى أن دده ُميك ددن اس ددتمرار الش ددركة بع ددد وف دداة أح ددد الش ددركاء ب ددني
الشركاء املتبقني يف حال وجود اتفاب يف عقد الشركة علدى هدذا ،بشدرط ّأال يقدل عددد الشدركاء البداقني
عددن اثنددني ،ألندده لددو مل يبددق مددن الشددركاء إال شددخص واحددد كانددت الشددركة باطلددة مددن وجدده خددر وهددو
اختالل ركن من أركاهنا اخلاصة وهو تعدد الشركاء.
وإذ حصددل هددذا األمددر فددإن ورثددة الش دريك املتددو يأخددذون نصدديب مددورثهم مددن الشددركة نقدددا،
ولدديس للورثددة هنددا سددوى نصدديب مددورثهم مددن الشددركة وحقوقدده احلاصددلة قبددل وفاتدده ،دون مددا ينددتج مددن
حقوب وأربات بعد وفاته ،النقضداء الشدركة بالنسدبة للشدريك املتدويف مدن يدوم وفاتده ،إال إذا كاندت هدذه
احلقوب ناجتة عن أعمال حصلت قبل وفاة الشريك(.)5
وهبذا أخذ املنظم السعودي يف نظام الشركات الذي ورد فيه( :جيوز أن ينص يف عقدد تأسديس
( )1اب ددن قدام ددة ،عب ددد ا ب ددن أمح ددد املقدس ددي" .الك ددايف"( .ط ،2الري دداض :وزارة الش ددئون اإلس ددالمية واألوق دداف،
1419ه199٨/م).332/3 ،
( )2البه ددويت ،منصد ددور بد ددن يد ددونس " .كشد دداف القند دداع ع ددن مد ددنت اإلقند دداع"( .ط ،1بد ددريوت :دار الكتد ددب العلميد ددة،
141٨ه199٧/م).506/3 ،
( )3اب ددن ر دديم ،زي ددن ال دددين ب ددن إبد دراهيم ب ددن حمم ددد" .األش ددباه والنظ ددائر"( .ط ،1 :ب ددريوت :دار الكت ددب العلمي ددة
1419هد 1999 -م).٧2 ،
( )4الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد" .شرت القواعد الفقهية"( .ط ،2 :دمشق :دار القلم1409 ،هد 19٨9 -م).293 ،
( )5السنهوري" ،الوسيط" ،366/5 ،أمحد" .الشركات".253 .
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الشركة على أنه إذا تويف أحد الشركاء  ...تستمر الشركة بني الباقني من الشركاء)(.)1
وبالنس ددبة لورث ددة الش دريك املت ددو  ،فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي ك ددذلك عل ددى أن دده ل دديس و ددم إال
نصدديب مددورثهم مددن أمدوال الشددركة بعددد تقدددير هددذا النصدديب مددن مقد ّدوم مددرخص لدده ،ويقدددم هددذا املقددوم
تقريرا يوضح فيه القيمة العادلدة لنصديب كدل شدريك يف أمدوال الشدركة ،ويكدون نصديب الشدريك املتدو
لورثته ،وتستمر الشركة بني بقية الشركاء(.)2
ثانيا :استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء بين بقية الشركاء في الفقه اإلسالمي:
الشركة إمدا أن تكدون بدني شدريكني ،أو بدني أكثدر مدن شدريكني كثالثدة شدركاء أو أربعدة أو أكثدر
مددن ذلددك ،فددإن كانددت الشددركة بددني شدريكني فإهنددا تبطددل مبددوت أحدددمها يف الفقدده اإلسددالمي كمددا تقدددم
بياندده ،وهددذا هددو املقصددود مددن قددول الفقهدداء( :تبطددل مبددوت أحددد الشدريكني)( ،)3وذلددك ألندده إذا مددات
أحد الشريكني مل يبق إال شريك واحد ،وال بقاء لعقد الشركة بشخص واحد ،فيبطل العقد.
أمدا إذا كدان الشدركاء ثالثددة فدأكثر ومدات أحدددهم ،فدإن الشدركة تنفسددخ يف حدق الشدريك املتددو
فقط ،دون بقية الشركاء ،ويدل على هذا أن الفقهاء عللدوا بطدالن الشدركة عندد مدوت أحدد الشدريكني
بدبطالن وكالتدده وتصددرفه كمددا تقدددم ،وهددذه العلددة غددري متحققددة يف بقيددة الشددركاء ،فددال زالددت وكالددة البقيددة
بعضددهم لددبعض وتصددرفاهتم صددحيحة ومل يط درأ عليهددا مددا يُد ثر فيهددا ،واحلكددم يدددور مددع علتدده وج ددودا
وعدما.
وإضددافةً إىل هددذا رددد أن بعددض الفقهدداء صد ّدرحوا ببقدداء الشددركة إذا مددات أحددد الشددركاء ،وكددان
الشددركاء ثالثددة أو أكثددر ،قددال ابددن ردديم احلنفددي( :وتبطددل الشددركة مبددوت أحدددمها  ...ولددو كددان الشددركاء
ثالثة فمات أحدهم حىت انفسخت الشركة يف حقه ال تنفسخ يف حق الباقني)(.)4
وهبددذا رددد أن النظددام السددعودي والتوجدده النالددب للق دوانني املقارنددة يف موضددوع اسددتمرار الشددركة
بني بقية الشركاء يف حال وفاة أحدهم متوافق مع الفقه اإلسالمي خبصو استمرار الشركة بدني بقيدة
الشددركاء إذا كددان املتبقددي مددن الشددركاء اثنددني أو أكثددر ،أمددا إذا مل يتبددق إال شددخص واحدددة فتعددد الشددركة
( )1الفقرة الثانية من املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )2الفقرة الثانية من املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )3احلجداوي ،موسدى بدن أمحدد" .اإلقنداع لطالددب االنتفداع"( ،ط ،3الريداض :دارة امللدك عبدد العزيددز1423 ،ه-
2002م).453/2 ،
( ) 4ابددن ردديم ،زيددن الدددين بددن إبدراهيم بددن حممددد" .البحددر الرائددق شددرت كنددز الدددقائق"( ،ط ،2بددريوت :دار الكتدداب
اإلسالمي ،بدون تاريخ) .199/5
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منقضية عند اجلميع.
وخيتلددف التوج دده النالددب للق دوانني عددن الفق دده اإلسددالمي باش درتاط أن يك ددون موض ددوع اس ددتمرار
الشركة بني بقية الشدركاء منصوصدا عليده يف عقدد الشدركة ،مبعدىن أنده جيدب أن يوجدد اتفداب مسدبق علدى
بقائهددا( )1كمددا تقدددم بياندده ،بينمددا ال يوجددد هددذا الشددرط يف الفقدده اإلسددالمي ،لعدددم احلاجددة إليدده ،ف دإن
املتبقني من الشركاء مل حيصل لشركتهم ما ينقضها ،واألصل بقاةهدا ،وألن الشدركة يف الفقده اإلسدالمي
عقد جائز عند مجهدور الفقهداء ،فديي شدريك أن ينسدحب منهدا يف أي وقدت كمدا سديأيت بيانده ،فدإذا
رأى أحددد الشددركاء أندده ال يسددتطيع االسددتمرار يف الشددركة بعددد مددوت أحددد الشددركاء فلدده ذلددك ،وإذا رأى
االستمرار فله ذلك من غري حاجة إىل ذكر هذا يف العقد.

( )1تقدددم أن القددانون األردين يددنص علددى أن األصددل بقدداء الشددركة ،فتسددتمر الشددركة بعددد مددوت أحددد الشددركاء بدددون
النص على استمرارها يف العقد.
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املبحث الثاني :احلجر على الشريك املتضامن ،أو إشهار إفالسه ،أو إعساره ،وأثره على الشركة،
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :احلجر على الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة ،ويتضمن فرعني:
الفرع األول :مفهوم الحجر ومشروعيته:
()1
احلجر يف اللنة هو املنع ،ومنه ُفي العقل ِحجرا ألنه مينع من فعل ما ال ينبني .
ويف االصطالت الفقهي هو( :منع اإلنسان من التصرف يف ماله)(.)2
السد دف دهاءد أ ْدمد ددوالد ُك ُم الَّد ِدا دج دعد ددل
واحلجددر مشددروع بددنص القددر ن الكددرمي ،قددال ا تعدداىل ( :دودال تدُ ْ تُدوا ُّ
اللَّه لد ُكم قِياما وارزقُ ِ
وه ْم دوقُولُوا دوُ ْم قدد ْوًال َّم ْع ُروفًا)(.)3
وه ْم ف ديها دوا ْك ُس ُ
ُ ْ د ً د ُْ ُ
ق ددال اب ددن كث ددري يف تفس ددري ه ددذه اآلي ددة( :ينه ددى تع دداىل ع ددن متك ددني الس ددفهاء م ددن التص ددرف يف
األموال ...ومن هاهنا ي خذ احلجر على السفهاء)(.)4
واحلج ددر عل ددى ن ددوعني :إم ددا أن يك ددون حج درا عل ددى اإلنس ددان ملص ددلحته ه ددو ال م ددن أج ددل غ ددريه،
كاحلجر على الص وا نون والسفيه ومنعهم من التصرف يف أمواوم لكيال يتلفوهدا فديلحقهم الضدرر
من ذلك ،وهو ما يسميه الفقهاء احلجر حلد الدنفس ،وإمدا أن يكدون احلجدر ملصدلحة الندري ،كداحلجر
على املدين املفلس ملصلحة الدائنني ،وهو ما يسميه الفقهاء احلجر حلق النري(.)5
الفرع الثاني :أثر الحجر على الشريك المتضامن:
أوال :أثر الحجر على الشريك المتضامن في النظام:
ومنددع مددن التصددرف يف مالدده ألي سددبب مددن أسددباب احلجددر
إذا ُحجددر علددى الشدريك املتضددامن ُ
كما لو طرأ على الشريك عارض من عوارض األهلية كالسفه واجلندون ،فدإن الشدركة تتدأثر هبدذا احلجدر
وتنقضي إذا كان الشريك شريكا متضامنا وهذا ال يكون إال يف شركات األشخا .
( )1الفريوز ب ددادى ،حمم ددد ب ددن يعق ددوب" .الق ددامو احمل دديط"( .ط ،٨ب ددريوت :م سس ددة الرس ددالة 1426ه2005/م) ،3٧1
القد ددزويين ،أمحد ددد بد ددن فد ددار " .معجد ددم مقد دداييس اللند ددة"( .ط :بد دددون ،بد ددريوت :دار الفكد ددر1399 ،ه د د 19٧9 -م)
.13٨/2
( )2احلجاوي" ،اإلقناع".3٨٧ ،
( )3سورة النساء ية .5
( )4اب ددن كث ددري ،إفاعي ددل ب ددن عم ددر القرش ددي" .تفس ددري الق ددر ن العظ دديم"( .ط ،2الري دداض :دار طيب ددة1420 ،هد دد1999 /م)،
.214/2
( )5البهويت" ،كشاف القناع".416/3 ،
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وهبددذا أخددذت القدوانني املقارنددة القددانون املصددري( ،)1والقددانون األردين( ،)2والقددانون اإلمددارايت(،)3
وغريها ،وبه أخذ املنظم السعودي(.)4
وي ددرى ش درات الق ددانون أن األم ددر هن ددا يف احلج ددر خيتل ددف عن دده يف ح ددال وف دداة الشد دريك املتض ددامن
املتقددم توضدديحها ،مدن ناحيددة أن القديّم علددى احملجددور عليده ال حيددل حمدل احملجددور عليده يف الشددركة ،كمددا
هو احلال يف وفاة الشريك حيث ميكن أن حيدل الورثدة حملده ،وال جيدوز للشدركاء أن يتفقدوا علدى أن حيدل
القيّم حمل الشريك احملجور عليه(.)5
وس ددبب انقض دداء الش ددركة ب دداحلجر عل ددى الش دريك املتض ددامن ه ددو زوال االعتب ددار الشخص ددي و ددذا
الشريك ،وهدو األمدر الدذي قامدت عليده شدركات األشدخا وال ميكدن أن تسدتمر مدع شدريك فقدد ثقدة
الشركاء وزال اعتبداره الشخصدي بالسدبب الدذي ُحجدر عليده مدن أجلده ،وصدار عليده قديّم يتصدرف بددال
عنه ،وقد ال تتوفر يف هذا القيّم الثقة الا منحها الشركاء للشريك احملجور عليه(.)6
وبناءً على هذا فإن الشدركة إذا كاندت مكوندة مدن شدريكني ،أو كدان احملجدور عليده هدو الشدريك
املتضامن الوحيد يف شركة التوصية البسيطة ،فإن الشركة حتما ستنقضي بسدبب احلجدر علدى الشدريك
املتضددامن ،وبسددبب خددر وهددو اخددتالل أحددد أركاهنددا اخلاصددة وهددو ركددن تعدددد الشددركاء ،أمددا إذا كانددت
الشركة مكونة من ثالثة شركاء فأكثر أو مدن شدريكني متضدامنني يف شدركة التوصدية البسديطة أو أكثدر،
فإنه ميكن استمرارها من دون الشريك احملجور عليه يف حال اتفاب الشركاء على هدذا يف عقدد الشدركة
األساسي( )٧كما سبق توضيحه يف حالة وفاة أحد الشركاء املتضامنني.
ثانيا :أثر الحجر على الشريك المتضامن في الفقه اإلسالمي:
نددص الفقهدداء رمحهددم ا تعدداىل علددى أن الشددركة تبطددل وتنتهددي بدداحلجر علددى أحددد الشددركاء ألي
سبب من أسدباب احلجدر ،واجلدامع ودذا عندد الفقهداء هدو أن يبطدل تصدرفه بدأي سدبب مثدل أن يصديبه
اجلنددون أو حيجددر عليدده مددن أجددل السددفه ،أو غددري ذلددك مددن األسددباب الددا يبطددل هبددا تصددرفه ،قددال يف
( )1املادة ( 52٨فقرة  )1من القانون املدين املصري.
( )2املادة ( 32فقرة و) من قانون الشركات األردين.
( )3املادة ( 296فقرة  )1واملادة ( 29٧فقرة  )1من قانون الشركات اإلمارايت.
( )4كما هو نص املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )5السنهوري" ،الوسيط".36٧/5 ،
( )6العريين" ،الشركات التجاري" ،٧6 ،أمحد" ،الشركات".254 ،
( )٧املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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الشددرت الكبددري عنددد احلددديث عددن بطددالن الوكالددة( :تبطددل خبروجدده عددن أهليددة التصددرف ،كدداحلجر عليدده
لسفه؛ ألنه ال ميلك التصرف  ...وكذلك كل عقد جائز ،كالشركة واملضاربة)(.)1
ومعددىن هددذا هددو أن الشدريك يف الشددركة كاملوكددل يف الوكالددة يُشددرتط فيدده مددن حيددث األصددل أهليددة
دوم أن التصددرف يف الشددركة والوكالددة مسددتمر يف كددل وقددت يف احلاضددر واملسددتقبل ،فددإذا
التصددرف ،ومعلد ٌ
بطددل تصددرف الش دريك بدداحلجر عليدده ،فددإن الشددركة سددتبطل الخددتالل شددرط أهليددة التصددرف ،ولددبطالن
توكيددل الش دريك لش دريكه بسددبب اخددتالل أهليتدده ،وملددا كانددت الشددركة عقددد مسددتمر اشد ُدرتط لدده اسددتمرار
دائز ابتددداءً واس ددتمرارا
أهليددة التصددرف ،وهددذا هددو معددىن قددووم أن الشددركة عقددد جددائز أي أهنددا عقددد جد ٌ
وليسددت مثددل العقددود الالزمددة الددا ددددث وتنتهددي الزم دةً كددالبيع فددال ي د ثر فيدده مددا يط درأ علددى العاقدددين
مستقبال ،بل الشركة عقد جائز مستمر حيتاج إىل استمرار شروط انعقاده.
ولكددن ال مددانع يف الفقدده اإلسددالمي مددن اسددتمرار الش دريك احملجددور عليدده بسددبب عددارض مددن
ع دوارض األهلي ددة يف الش ددركة إذا رأى ولي دده أن مص ددلحة احملج ددور علي دده تقتض ددي البق دداء يف الش ددركة ،ق ددال
املداوردي( :لدو ُجد ّن أحدد الشدريكني أو ُحجددر عليده بسدفه بطلددت الشدركة ،وفدعدل الددويل أحد األمدور لدده
()2
من القسمة ،أو املقام على الشركة)
فاألصددل أن الشددركة تبطددل بدداحلجر علددى الشدريك ،ولكددن يف الوقددت نفسدده يُشددرع لددويل احملجددور
عليه أن ينظر يف مصلحة هذا الشريك ،فإن كاندت مصدلحته يف البقداء يف الشدركة أبقداه ونداب عنده يف
التصرف ،وإن رأى أن مصلحته يف التصفية واخلروج من الشركة طلب املقافة واخلروج.
وهددذا أمددر متوافددق مددع العلددة الددا مددن أجلهددا أبطددل الفقهدداء الشددركة ،فددإن الددبطالن كددان بسددبب
اختالل أهلية التصرف كما تقدم بيانه ،ولكن إذا انتفت هدذه العلدة بقيدام ويل احملجدور عليده مقامده يف
التصرف ،فال مانع مينع من استمرار الشركة ،واألصل أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وهددذا الددبطالن إ ددا يكددون يف حددال كددون الشددركة مكونددة مددن شدريكني ،أمددا إذا كددانوا أكثددر مددن ذلددك
فددال مددانع مددن اسددتمرارها يف الفقدده اإلسددالمي كمددا تقدددم بياندده ،وذلددك ألن الددبطالن كددان بسددبب اخددتالل
أهلية الشريك املتو وهذا أمر خيصه ،فال يشمل بقية الشركاء ،ألن أهلية تصرفهم ال زالت صحيحة.

( )1أبو الفرج املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن قدامة" .الشرت الكبري"( .ط ،1القاهرة :هجدر للطباعدة والنشدر،
1415هد 1995/م) ،466/13 ،وانظر :الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب" .منين احملتداج إىل معرفدة معداين
ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هد 1994/م).22٨/3 ،
( )2املاوردي" ،احلاوي الكبري".4٨5/6 ،
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ثالثا :المقارنة بين النظام والفقه اإلسالمي في أثر الحجر على الشريك المتضامن:
باملقارنة بني القوانني الوضعية والفقه اإلسالمي خبصو انقضاء الشركة باحلجر علدى الشدريك
املتضامن ،رد أن القوانني تتوافق مع الفقه اإلسالمي يف أصل املسألة وهي االنقضداء بسدبب احلجدر،
وختتلف القوانني مع الفقه اإلسالمي يف عدم إجازة استمرار الشركة مدع القديّم علدى احملجدور عليده ،أمدا
الفقه اإلسالمي فيُجيز هدذا ،ولكدن لديس معنداه يف الفقده اإلسدالمي أن الدويل أو القديم خيلُدف الشدريك
احملجددور عليدده كمددا خيلفدده ورثتدده مددن ناحيددة ملكدده لنصدديب الش دريك ،بددل املقصددود أن يتددوىل التصددرف
لصا احملجور عليه فقط ،أما امللك فهو ٍ
باب للشريك احملجور عليه.
كمددا أندده باملقارنددة بددني نصددو الفقهدداء ونصددو امل دواد القانونيددة ،رددد أن عبددارة الفقهدداء أدب
من ناحية مشووا ملن تقع تصرفاته باطلة سواء قبل احلجر أو بعده ،قال احلجاوي( :تبطل مبدوت أحدد
الشدريكني وجنوندده واحلجددر عليدده لسددفه)( ،)1فجعددل اجلنددون قسدديما للحجددر ألندده قددد يصدديب الشددخص
اجلنون ولكدن ال ُحيجدر عليده ،أو قدد تتدأخر إجراءاتده ،ألن احلجدر حيتداج إىل حكدم احملكمدة ،خصوصدا
أمر قد يطول.
يف هذه األزمنة املعاصرة ،وهذا ٌ
املعول عليه هندا يف انقضداء الشدركة هدو احلجدر
أما نصو القوانني الوضعية فظاهرها يُفيد أن ّ
ألي سددبب كالسددفه واجلنددون وغريهددا ،حيددث ورد فيهددا( :تنتهددي الشددركة مبددوت أحددد الشددركاء أو احلجددر
عليه أو بإعساره أو بإفالسه)(.)2
لكددن قطعددا أن هددذا الظدداهر غددري مدراد ألندده حددىت يف القدوانني الوضددعية تصدرفات ا نددون تكددون باطلددة
سواء قبل احلجر أو بعده ،قال السنهوري عن ا نون( :وأعماله القانونيدة تقدع باطلدة بطالندا مطلقدا النعددام
إرادته ،سواء ُحجر عليه أو مل ُحيجر عليه ،وسواء كان املتعاقد معه يعلم جنونه أو ال يعلم)(.)3
وهبذا يُعلم أن املادة املتقدمة هبا عيب يف الصدياغة ،ألهندا ال تشدمل يف ظاهرهدا ا ندون ومدن يف
حكمه قبل احلجر عليه.

( )1احلجاوي" ،اإلقناع".453/2 ،
( )2املادة  231من القانون املدين املصري ،وقريب من هذه الصياغة أغلب القوانني العربية.
( )3السد ددنهوري ،عبد ددد الد ددرزاب أمحد ددد" .نظريد ددة العقد ددد"( .ط ،2:بد ددريوت :مشد ددورات احلل د د احلقوقيد ددة199٨ ،م)،
.33٧-336/1
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املطلب الثاني :إشهار إفالس الشريك املتضامن ،أو إعساره ،وأثره على الشركة ،ويتضمن
فرعني:
الفرع األول :تعريف اإلعسار واإلفالس ،والفرق بينهما:
أوال :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في اللغة:
اإلعس ددار يف اللن ددة أص ددله م ددن الض دديق والش دددة ،ق ددال يف ت دداج الع ددرو ( :اإلعس ددار م ددأخوذ م ددن
العُ ْسر ...ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة  ...وأعسر فهو معسر :صار ذا عسرة وقلدة ذات
الدها ...وعسر الزمان اشتد علينا)(.)1
عسر عليها ِو ُ
يد ...وأعسرت املرأةُ :
واإلفددال يف اللنددة أصددله مددن تنددري حددال اإلنسددان مددن النددىن إىل الفقددر ،فكأندده أصددبح مالكددا
للفلدو بعدد أن كدان مالكددا للددراهم ،والفلدو هددي قِطدع ااسدية أو مدن حديددد كاندت تُسدتعمل قدددميا
وهددي مددن أقددل األم دوال شددأنا ،قددال يف لسددان العددرب( :أفلددس الرجددل :صددار ذا فلددو بعددد أن كددان ذا
دراهم ...أفلس الرجل إذا مل يبق له مال ،يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها ليس معه فِلس)(.)2
وال ددذي يظه ددر يف الف ددرب ب ددني اإلعس ددار واإلف ددال يف اللن ددة :أن اإلعس ددار ه ددو الض دديق والش دددة
عموما سواء يف املال أو يف غريه ،فمن العسدر مبعنداه العدام قولده تعداىل( :يُِري ُدد اللَّدهُ بِ ُك ُدم الْيُ ْس ددر دودال يُِري ُدد
بِ ُك ُم الْعُ ْسدر)( ،)3ومن العسر يف املال قوله تعاىل ( :دوإِن دكا دن ذُو عُ ْسدرةٍ فددند ِظدرةٌ إِ د ىىل دمْي دسدرةٍ)(.)4
أمدا اإلفدال فهدو الضديق يف املدال خاصدة ،ومنده مدا جداء يف احلدديث ...( :املفلدس فيندا مدن ال
درهم له وال متاع ...احلديث)(.)5
ويتبددني هب ددذا أن ك ددل مفلددس معس ددر ،ألن اإلف ددال يُد دي إىل الض دديق والعس ددرة ،ويف املقاب ددل ال
يُشرتط أن يكون كل معسر مفلسا ،ألن العسر قد يصيب اإلنسان يف أمور كثرية يف املال ويف غريه.

الرزاب احلسيين" ،تداج العدرو مدن جدواهر القدامو " (ط :بددون ،الكويدت:
(َّ )1
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
مطبعة حكومة الكويت1394 ،ه14٧4/م).30-2٧/13 ،
( )2ابددن منظ ددور ،حمم ددد بددن مك ددرم ب ددن علددي اإلفريق ددي " .لس ددان العددرب"( .ط ،3ب ددريوت :دار ص ددادر،)1414 ،
.166-165/6
( )3سورة البقرة ،ية .1٨5
( )4سورة البقرة ،ية .2٨0
( )5رواه مسد د ددلم ،مسد د ددلم بد د ددن احلجد د دداج القشد د ددريي النيسد د ددابوري" ،صد د ددحيح مسد د ددلم" (ط ،4بد د ددريوت :دار اخلد د ددري،
141٨ه199٨/م)  ،105/16رقم (.)25٨1
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ثانيا :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في النظام:
اإلعسار يف القانون هو( :زيادة ديون املدين املستحقة األداء على حقوقه) ،وتعريدف اإلعسدار
هذا هو تعريدف اإلفدال يف القدانون ،إال أن كثدريا مدن القدوانني املقارندة تُفدرب بدني اإلعسدار واإلفدال ،
فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين ،وهددي حالددة ختلددف الشددخص عددن أداء ديوندده املدنيددة ،وجتعددل
اإلف ددال خ ددا ٌ بامل دددين الت دداجر ،وه ددي حال ددة ختل ددف الش ددخص ع ددن أداء ديون دده التجاري ددة ،وختتل ددف
الق دوانني املعاصددرة يف هددذا األمددر اختالفددا كب دريا ،فددبعض الق دوانني تفددرب بددني اإلعسددار املدددين واإلفددال
التجدداري ،وأخددرى جتعددل نظددام اإلعسددار نظامددا موحدددا دون تفريددق بددني التدداجر وغددريه ،وبعددض القدوانني
()1
تُنظم اإلفال التجاري فقط ،وترتك تنظيم اإلعسار املدين .
دس بأندده هددو( :مدددين اسددتنرقت ديوندده مجيددع
أمددا يف اململكددة فقددد دعد ّدر د
ف نظد ُ
دام اإلفددال اجلديددد املفلد د
()2
أصد دوله)  ،ونظّددم أحكام دده يف النظ ددام اجلدي ددد ،أم ددا اإلعس ددار فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى تنظ دديم
أحكامه يف نظدام التنفيدذ مدن املدادة ( )٧٧إىل املدادة ( ،)٨2وقدد نصدت الالئحدة التنفيذيدة لنظدام التنفيدذ يف
علددى أن ( :دمدن كددان سددجيناً يف ديددن وثبددت إعسدداره؛ فللدددائرة إطالقدده ولددو مل يكتسددب احلكددم القطعيددة)(،)3
وورد يف كذلك يف الالئحة( :خيضع التاجر يف إعالن إفالسه لقواعد اإلفال املقررة نظاما)(.)4
ثالثا :تعريف اإلعسار واإلفالس والفرق بينهما في الفقه اإلسالمي:
تنوعددت تعريفددات الفقهدداء للمعسددر ،وهددي تدددور علددى أن املعسددر هددو( :الددذي ال ميلددك شدديئا
ّ
()6
()5
ِ
أصددال) و ( دمدن لدديس عنددده فاضد ٌدل عمددا يدُرتك للمفلددس) و ( دمدن ال يدقدددر علددى النفقددة ال مبالدده وال
()٧

بكسبه ،وقيل :بل من ال شيء له ،وال يقدر عليه) .

( )1السنهوري" ،الوسيط" ، 1210-1204/2 ،القليوع ،فيحة" .الوسيط يف شرت القدانون التجداري املصدري".
(ط :بدون ،مصر :نادي القضاة201٧ ،م).٨2/1 ،
( )2املادة األوىل من نظام اإلفال الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )50 /وتاريخ 1439/5/2٨هد.
( )3املادة (٧٧فقرة  )5من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
( )4املادة ( )٨2من الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
( )5النزايل ،حممد بن حممد" .الوسيط يف املذهب"( .ط ،1القاهرة :دار السالم141٧ ،ه).205/6 ،
( )6البكري ،عثمان بن حممد الدمياطي الشدافعي " .إعاندة الطدالبني علدى حدل ألفداظ فدتح املعدني" (ط ،1بدريوت:
دار الفكر141٨ ،ه199٧/م).130/2 ،
( )٧املرداوي ،علي بن سليمان الدمشقي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،دقيق :حممد الفقي (ط،1
بدون ناشر13٧4 ،ه.355/9 ،)1995 /
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فداملالح مدن هدذه التعريفدات وغريهدا عندد الفقهداء أن املعسدر هدو مدن ال ميلدك شديئا مدن املدال
أصددال ،أو هددو مددن ميلددك شدديئا مددن املدال لكندده لدديس زائدددا عددن حاجاتدده الضددرورية مددن املأكددل وامللددبس
واملسكن.
دال زائد ٌد عدن حاجاتدده الضددرورية
أمدا املفلددس ،فهدو عنددد الفقهداء رمحهددم ا تعداىل :دمددن كدان لدده م ٌ
واألصلية ،لكن أمواله الزائدة عن حاجته ال تفي بكل ديونه ،وتعريفات الفقهداء للمفلدس تددور حدول
()1
ه ددذا املع ددىن ،فق ددد ق ددالوا إن املفل ددس ه ددو ( :دم دن دينُ ده أكث ددر م ددن مال دده)  ،أو ه ددو ( :دم دن ال يف ددي مالدُ ده
()2

بدينه)  ،فاملالح هنا يف تعريف الفقهداء للمفلدس ،أن املفلدس هدو الدذي لديده أمدوال ميلكهدا زائددة
على حاجته ،لكن هذه األموال ال تكفي للوفاء بديونه الا يلزمه وفاةها كما تقدم.
ويرتت ددب عل ددى احلك ددم عل ددى الش ددخص ب دداإلفال يف الفق دده اإلس ددالمي :احلج ددر علي دده ،ومنع دده م ددن
التصرف يف ماله ،وتصفية أمواله الزائدة عن حاجته الضرورية وبيعها ،ووفاء مدا ُميكدن مدن ديونده ،وقدد يعدزره
احلدداكم وحيبسدده يف سددبيل هددذا ،أمددا احلكددم باإلعسددار فددال يرتتددب عليدده شدديءٌ مددن هددذا ،بددل جيددب إنظددار
()4
()3
املعسر حىت جيد وفاءً وال حيل حبسه  ،لقوله تعاىل ( :دوإِن دكا دن ذُو عُ ْسدرةٍ فددند ِظدرةٌ إِ د ىىل دمْي دسدرةٍ) .
ومددن ُح ِكددم عليدده بدداإلفال  ،يُسددمى عنددد الفقهدداء ُمفلَّسددا ،ويسددتحب إشددهار احلكددم بدداحلجر
دار احلجددر عليدده ،لتُجتنددب معاملتدده ،كددي ال
عليدده بسددبب اإلفددال  ،قددال ابددن قدامددة( :ويُسددتحب إظهد ُ
()5
ِ
يستضّر النا بضياع أمواوم عليه ،واإلشهاد عليده ،لينتشدر ذلدك عنده)  ،وقدال الرافعدي( :التفلديس:
()6

النداء على املفلس وإشهاره بصفة اإلفال ) .

( )1ابن قدامة ،املنين.53٧/6 ،
( )2ابددن حجددر اويتمددي ،أمحددد بددن حممددد بددن علددي" .دفددة احملتدداج يف شددرت املنهدداج"( .ط :بدددون ،مصددر :املكتبددة
التجارية135٧ ،ه19٨3/م) .119/5
( )3البهويت ،شرت املنتهى.444-440/3 ،
( )4سورة البقرة ،ية .2٨0
( )5ابن قدامة ،املنين.5٧3/6 ،
( )6الرافعددي ،عبددد الكددرمي بددن حممددد القددزويين" .العزيددز شددرت الددوجيز املعددروف بالشددرت الكبددري" (ط ،1بددريوت :دار
الكتب العلمية).
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رابعا :المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في مفهوم اإلفالس واإلعسار:
مما تقدم يتبني أن املنظم السعودي قد ف ّدرب بدني اإلعسدار واإلفدال أخدذاً بأحكدام الفقده اإلسدالمي
الددذي يُفددرب بينهمددا علددى اعتبددار أن املعسددر مددن لدديس لدده مددال أصد ًدال أو لدده مددال لدديس زائدددا عددن حاجاتدده
األساسية ،وأن املفلس هو من كانت له أموال زائدة عن حاجته األساسية لكنها ال تفي بديونه.
خبددالف القدوانني األخددرى الددا تفددرب بددني اإلعسددار واإلفددال فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين،
وهي حالة ختلف الشخص عن أداء ديونه املدنيدة ،وجتعدل اإلفدال خدا ٌ باملددين التداجر ،وهدي حالدة ختلدف
الش د ددخص ع د ددن أداء ديون د دده التجاري د ددة ،وك د ددذلك تطل د ددق تعري د ددف اإلعس د ددار عل د ددى مفه د ددوم اإلف د ددال يف الفق د دده
اإلسالمي ،أما اإلعسار مبفهومه يف الفقه اإلسالمي فنري موجود يف القوانني املقارنة املعاصرة.
الفرع الثاني :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة:
أوال :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن أو إعساره على الشركة في النظام:
يُقدال هنددا يف أثددر إشددهار إفددال الشدريك املتضددامن أو إعسدداره علددى الشددركة كمددا قيددل سددابقا يف
موت أحد الشركاء املتضامنني أو احلجر عليده لسدفه أو غدريه ،وهدو القدول بدأن القدوانني الوضدعية تدنص
على انقضاء الشركة بإشهار إفال الشريك املتضامن أو إعساره؛ لزوال اعتباره الشخصي الا ترتكدز
عليدده الش ددركة ،إال أن دده يف اإلعسددار واإلف ددال ي ددزداد األمددر بش دديء خ ددر ،وه ددو وج ددوب تص ددفية أم دوال
املعسر واملفلس ،ويدخل يف األموال الا جتب تصفيتها نصيبه من الشدركة ،ألنده جدزء مدن مالده ،األمدر
الذي ي كد خروج الشريك املفلس أو املعسر من الشركة ،فتنقضي الشركة هبدذا اخلدروج ،وودذا ال جيدوز
االتفاب بني الشركاء على استمرار الشركة مع ممثل الشريك املعسر أو املفلدس ،بدل جيدوز االتفداب علدى
بقداء الشدركة بدني بداقي الشدركاء ،دون الشدريك املفلدس أو املعسدر الدذي لديس لده إال نصديبه مدن الشدركة
وقت إشهار إفالسه ،أو احلكم بإعساره( ،)1وقدد ندص املدنظم السدعودي علدى انقضداء شدركة التضدامن
بإشددهار إفددال أحددد الشددركاء ،أو إعسدداره ،وعلددى إمكانيددة االتفدداب علددى اسددتمرار الشددركة بددني بقيددة
الشركاء إذا كانوا متعددين بعد خروج الشريك املتضامن بسبب إشهار إفالسه أو إعساره(.)2

( )1السنهوري" ،الوسيط".36٨-36٧/5 ،
( )2املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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ثانيًا :أثر إشهار إفالس الشريك المتضامن ،أو إعساره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
تنفسدخ الشدركة يف الفقده اإلسدالمي بداحلكم علدى الشدريك بداإلفال  ،فقدد ورد يف مندين احملتدداج
أن الش د ددركة( :تنفس د ددخ بط د ددروء احلج د ددر بالس د ددفه والفل د ددس)( ،)1ويف كش د دداف القن د دداع( :الش د ددركة بس د ددائر
أنواعهددا ...تبطددل مبددوت أحددد الش دريكني  ...وبدداحلجر عليدده لسددفه أو فلددس)( ،)2وذلددك ألن الش دريك
املد دُدفلَّس ال ميلددك التصددرف يف مالدده فتبطددل شددركته كمددا تبطددل وكالتدده ،وألن نصدديبه يف الشددركة جددزءٌ مددن
ماله ،فيكون داخال يف تصفية أمواله وقسمتها على النرماء.
دت عليدده – ويظهددر أن سددبب
ومل يددنص الفقهدداء علددى انقضدداء الشددركة باإلعسددار – فيمددا اطلعد ُ
دال قلي ددل ال يزي ددد ع ددن حاجات دده
دال ولكن دده م د ٌ
ه ددذا ه ددو أن األص ددل يف املعس ددر أن دده ال م ددال ل ده ،أو ل دده م د ٌ
ديب مدن أمواودا
األصلية ،فال يُتصدور غالبدا أنده شدريك يف شدركة ،وأمدا إن كدان شدريكا يف شدركة ولده نص ٌ
فإنده يعتددرب يف نظددر الفقده اإلسددالمي مفلسددا ،ويُعامدل معاملددة املفلددس كمدا تقدددم بياندده ،خبدالف مددا عليدده
القوانني املقارنة الا تعترب املعسر واملفلس مجيعا ممدن ودم أمدوال زائددة عدن حاجداهتم األصدلية لكنهدا ال
تفي بديوهنم ،وال يفرقون بني املعسر واملفلس من هذه الناحية ،وإ ا يفرقون بينهما من ناحيدة أخدرى،
وهي اختصا اإلعسار مبن ختلف عن الوفاء بدين مددين ،واختصدا اإلفدال مبدن ختلدف عدن أداء
دين جتاري ،كما تقدم.

( )1اخلطيب الشربيين" ،منين احملتاج".22٨/3 ،
( )2البهويت " ،كشاف القناع".506/3 ،
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املبحث الثالث :انسحاب الشريك املتضامن ،أو إخراجه ،وأثره على الشركة ،ويتضمن
مطلبني:
املطلب األول :انسحاب الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة:
أوال :انسحاب الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في النظام:
تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل أن انس ددحاب الشد دريك املتض ددامن م ددن الش ددركة يد د دي إىل
انقضدداء الشددركة وانتهائهددا ،مددن أجددل االعتبددار الشخصددي الددذي ُميثلدده هددذا الش دريك بالنسددبة للشددركاء،
وبالنسبة للنري املتعاملني مدع الشدركة ،وممدن أخدذ هبدذا االجتداه القدانون املصدري( ،)1والقدانون العراقدي(،)2
والقانون األردين( ،)3وغريها من القوانني.
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذا االجتدداه واعتددرب أن انسددحاب الش دريك املتضددامن يُعتددرب أحددد
األسباب اخلاصة النقضاء الشركة(.)4
وجتيددز أكثددر القدوانني املقارنددة للشدريك املتضددامن أن ينسددحب مددن الشددركة ،وهددذا أمددر منطقددي؛ ألندده ال
ُ
ُميك د ددن أن ي د درتبط الش د ددخص ب د ددالتزام إىل أج د ددل غ د ددري حم د دددود ،األم د ددر ال د ددذي يتع د ددارض م د ددع احلري د ددة الشخص د ددية
ل نسان(.)5
وبعض القوانني اشرتطت جلواز انسدحاب الشدريك املتضدامن أن يكدون ذلدك مبوجدب اتفداب يف
عق ددد الش ددركة ُجيي ددز ل دده االنس ددحاب ،وإال فيك ددون انس ددحابه ع ددن طري ددق احملكم ددة ،كم ددا ورد يف ق ددانون
الشدركات اإلمددارايت( :مددا مل يددنص عقددد تأسدديس الشدركة علددى خددالف ذلددك ،للشدريك االنسددحاب مددن
شددركة التضددامن باالتفدداب املكتددوب مددع بدداقي الشددركاء ،ويف حالددة عدددم االتفدداب جيددوز للش دريك إقامددة
()6
دعوى أمام احملكمة املختصة الستصدار حكم باالنسحاب)...
أمددا االجت دداه النال ددب فإندده أعط ددى الش دريك حري ددة االنس ددحاب م ددن الش ددركة حددىت ول ددو ك ددان ه ددذا
االنسحاب من دون اتفاب سابق يف عقد الشركة ،بشرط ّأال تكون الشركة حمدددة املددة أو ُمنشدأة مدن
أج ددل عم ددل مع ددني ،إذ جي ددب عل ددى الش دريك يف ه ددذه احلال ددة االس ددتمرار يف الش ددركة ح ددىت تنته ددي م دددهتا
( )1كما يف املادة ( )529من القانون املدين املصري.
( )2كما يف املادة ( )646من القانون املدين العراقي.
( )3كما يف املادة ( )2٨من قانون الشركات األردين.
( )4املادة ( )3٧من نظام الشركات.
( )5السنهوري" ،الوسيط" ،3٧3-3٧2/5 ،طه" ،الشركات التجارية".121 ،
( )6املادة ( )55من قانون الشركات اإلمارايت.
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احملد ددددة ،أو ينتهد ددي العمد ددل املعد ددني الد ددذي مد ددن أجلد دده أُنشد ددئت الشد ددركة ،ويف هد ددذه احلالد ددة ال جيد ددوز لد دده
االنسحاب مدن الشدركة إال عدن طريدق القضداء ،بدأن يُقددم طلبدا للمحكمدة يبدني فيده رغبتده االنسدحاب
من الشركة حمددة الوقت أو العمل ،ويستند إىل أسباب معقولة(.)1
ويُش ددرتط ك ددذلك أن يب دددي الشد دريك رغبت دده يف االنس ددحاب م ددن الش ددركة ويعلن دده للش ددركاء قب ددل
انسحابه مبدة معقولة ،وأن يكون خروجه حبسن نيدة ،حبيدث ال ينطدوي علدى غدد ولادعدة ،أو يكدون
يف وقددت غددري الئددق ،كاألوقددات الددا متددر فيهددا الشددركة بأزمددات ،أو تنتظددر أرباحددا قريبددة ،أو أمددر خددر
ي دي انسحاب الشريك معه إىل اضطراب وضع الشركة والتأثري عليها(.)2
وقددد أخددذ املددنظم السددعودي هبددذه الشددروط ونددص عليهددا يف نظددام الشددركات الددذي ورد فيده( :ال
جيوز للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت حمددة املددة إال لسدبب مشدروع تقبلده اجلهدة القضدائية
املختصددة ،وإذا كانددت الشددركة غددري حمددددة املدددة فيجددب أن يكددون انسددحاب الش دريك حبسددن نيددة ،وأن
يعلنه لباقي الشركاء يف وقت مناسب ،وإال جاز للجهة القضائية املختصة احلكدم عليده باالسدتمرار يف
الشركة فضالً عن التعويض عند االقتضاء)(.)3
ومن خالل هذا النص يتبني أن املنظم السعودي قيّدد انسدحاب الشدريك املتضدامن مدن الشدركة
بع دددة قي ددود لتأكي ددد األمهي ددة عل ددى اعتب ددار شخص ددية الشد دريك املتض ددامن ،ولض ددمان ع دددم ت ددأثر الش ددركة
خبروجده ،وتددرك املدنظم السددعودي للقضداء سددلطة تقدددير احلكدم علددى الشدريك املنسددحب باالسددتمرار يف
الشددركة إذا أخددل بالضدوابط املنظمددة النسددحابه مددن الشددركة ،وجعددل للمحكمددة املختصددة سددلطة احلكددم
عليدده بددالتعويض عددن الضددرر الالحددق للشددركة أو الشددركاء مددن جدراء عدددم التزامدده بقيددود االنسددحاب مددن
الشركة.
وك ددذلك ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى جد دواز أن تس ددتمر الش ددركة ب ددني ب دداقي الش ددركاء إذا ك ددان
عدددهم اثنددني أو أكثدر بعددد انسدحاب الشدريك ،بشدرط أن يددتم الدنص يف عقددد الشدركة األساسددي علددى
جواز استمرار الشركة( )4كما تقدم بيانه.
ثانيا :انسحاب الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
صد ّدرت الفقهدداء يف كتددب الفقدده اإلسددالمي علددى انقضدداء الشددركة وانفسدداخها يف حددال انسددحاب
( )1أمحد" ،الشركات" ،256-255 ،العريين" ،الشركات التجارية".٧4-٧3 ،
( )2السنهوري" ،الوسيط".3٧3-3٧2/5 ،
( )3املادة ( )36من نظام الشركات.
( )4املادة ( )3٧من نظام الشركات.
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أح د ددد الشد د دريكني ،وق د ددد كث د ددرت نصوص د ددهم يف ه د ددذا املع د ددىن ،وم د ددن ذل د ددك ق د ددول الكاس د دداين احلنف د ددي:
(الشركة...عقد جائز غري الزم  ...ينفرد كل واحد منهمدا بالفسدخ)( ،)1وقدول املدزين الشدافعي( :ومدىت
فسخ أحدمها الشركة انفسخت)( ،)2وهو كذلك مذهب احلنابلة(.)3
وعلددل الفقهدداء رمحهددم ا انفسددا الشددركة بانسددحاب أحددد الشدريكني بددأن الشددركة مبناهددا علددى
الوكالددة مددن كد ٍدل مددن الشدريكني لآلخددر ،فددإذا عددزل الشدريك نفسدده مددن الشددركة وخددرج منهددا فددإن توكيلدده
لشريكه وتدد دوّكله عنه يبطل ،فتبطل الشركة لبطالن ما بُنيت عليه(.)4
وكددذلك علّددل مجهددور الفقهدداء ج دواز انسددحاب الشدريكة مددن الشددركة ،بددأن الشددركة عقددد جددائز،
فيصددح ألحددد الشددركاء أن خيددرج مددن الشددركة وال يلزمدده االسددتمرار يف العقددد ،ألن الش ددركة ليس ددت مددن
العقود الالزمة ،فال يلزمه االستمرار فيها(.)5
أمدا املالكيدة فقدد اختلفدوا يف لدزوم عقدد الشدركة ،فاملشدهور عنددهم أنده عقد ٌد ُملدزم للشدريك( ،)6وقيدل:
هددي عقددد غددري الزم مطلقددا ،وقيددل :ال يلددزم عقددد الشددركة إال بعددد خلددط املددالني ،قددال ال دق درايف املددالكي...( :
قال صاحب املقددمات :الشدركة عقدد جدائز مدن الطدرفني ولكدل واحدد االنفصدال مدىت شداء ..قدال صداحب
التنبيهات :الشركة عقد الزم كاملعاوضات ،وعند غري ابن القاسم ال يلزم إال باخللط)(.)٧
وينبين على هذا االختالف جواز خروج الشريك من الشركة عند املالكية.
أمدا شددروط انسددحاب الشدريك املنصددو عليهددا يف النظددام السددعودي والقدوانني املقارنددة األخددرى
الا سبقت اإلشارة إليهدا ،فإهندا تضدبط أمدر خدروج الشدريك مدن الشدركة بضدوابط تراعدي فيهدا مصدلحة
مجيع األطراف ،وال شك أن الفقه اإلسالمي يراعي هذه املصا  ،ولذلك رد الفقهاء قدد نصدوا علدى
عدم جواز إضرار الشريك بشريكه عندد خروجده مدن الشدركة ،فاشدرتط بعدض الفقهداء شدروطا ملندع هدذا
الضرر ،ومن ذلك قول الكاساين احلنفي( :من شرط جواز الفسدخ أن يكدون حبضدرة صداحبه  ...وإن
( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع".٧٧/6 ،
( )2املزين ،إفاعيل بن حي" ..لتصر املزين"( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1410 ،هد1990/م).20٧ ،
( )3البهويت" ،شرت منتهى اإلرادات".14/3 ،
( )4املاوردي" ،احلاوي" ،4٨4/6 ،البهويت " ،كشاف القناع".506/3 ،
( )5ابن قدامة" ،املنين".131/٧ ،
الزرقدداين علددى لتصددر خليددل"( ،ط ،1بددريوت :دار الكتددب
( )6الزرقدداين ،عبددد البدداقي بددن يوسددف املصددري" .شددرت ُّ
العلمية1422 ،ه2002/م).٧5/6 ،
( )٧القرايف" ،الذخرية" ،15/٨ ،وقال القرايف معلقا على هذا االختالف( :انظر هذا االختالف الشديد ،أحدهم
حيكي اللزوم مطلقا ،واآلخر اجلواز مطلقا ،واآلخر يفصل).
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كددان غائبددا ومل يبلندده الفسددخ ،مل جيددز الفسددخ ومل ينفسددخ العقددد؛ ألن الفسددخ مددن غددري علددم صدداحبه
إضرار بصاحبه)(.)1
ومعددىن هددذا عنددد احلنفيددة أن الفسددخ ال ينفددذ مبجددرد فسددخ أحددد الش دريكني للشددركة ،بددل يُشددرتط
لنفددوذه علددم الش دريك اآلخددر ،دفع دا للضددرر احلاصددل علددى الش دريك مددن ج دراء تص درفه يف مددال الشددركة مددع
ع دددم علم دده بالفس ددخ ،وه ددذا الق ددول ه ددو إح دددى ال ددروايتني عن ددد احلنابل ددة ،ق ددال اب ددن رج ددب يف قواع ددده:
(املشددهور أن كددل مددن ينعددزل مبددوت أو عددزل ،هددل ينعددزل مبجددرد ذلددك أم يقددف عزلدده علددى علمدده علددى
روايتني)(.)2
املطلب الثاني :إخراج الشريك املتضامن ،وأثره على الشركة:
أوال :إخراج الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في النظام:
تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل إمكاني ددة أن يطل ددب الش ددركاء م ددن القض دداء فص ددل أح ددد الش ددركاء
ومنتجددة
وإخراجدده مددن الشددركة يف حددال وجددود أسددباب جديدّدة تُسد ّدو هددذا اإلجدراء ،فقددد تكددون الشددركة ناجحددة ُ
إال أن اس ددتمرار أح ددد الش ددركاء يُعط ددل راحه ددا وإنتاجه ددا( ،)3وو ددذا أج ددازت كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة ه ددذا
اإلجراء ،ومنها على سبيل املثال القانون املصري( ،)4والقانون األردين( ،)5والقانون اإلمارايت( ،)6وغريها.
ويف حد ددال إصد دددار احملكمد ددة املختصد ددة حكمد ددا بفصد ددل وإخ د دراج الش د دريك الد ددذي اعد ددرتض عليد دده
الشددركاء ،فددإن الشددركة تسددتمر بددني بدداقي الشددركاء ،ولدديس للش دريك املفصددول إال نصدديبه يف الشددركة إىل
تدداريخ إخراجدده ،ويددتم تصددفية نصدديبه ويدُددفع لدده نقدددا ،بعددد تقددديره حسددب قيمتدده يف يددوم إخراجدده مددن
الشركة(.)٧
( )1الكاساين" ،بدائع الصنائع".٧٧/6 ،
( )2اب د د ددن رج د د ددب ،عب د د ددد ال د د ددرمحن ب د د ددن أمح د د ددد الدمش د د ددقي" .القواع د د ددد"( .ط ،1ب د د ددريوت :دار الكت د د ددب العلمي د د ددة،
1429ه200٨/م).114 ،
( )3طدده" ،الشددركات التجاريددة" ،119 ،غنددامي ،حسددني يوسددف" .الشددركات التجاريددة يف دولددة اإلمددارات"( .ط،3
اإلمارات :مطبعة رأ اخليمة2003 ،م).٨1 ،
( )4املادة ( )234من القانون املدين املصري.
( )5املادة ( )23من قانون الشركات األردين.
( )6املادة ( 29٨فقرة  )2من قانون الشركات اإلمارايت.
( )٧السنهوري" ،الوسيط" ،3٨3-3٨2/5 ،سامي ،فوزي حممد" .الشركات التجارية يف قانون دولة اإلمدارات".
(ط ،2الشارقة :مكتبة اجلامعة2010 ،م).
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وقددد سددلك املددنظم السددعودي هددذا االجتدداه ،فددنص يف نظددام الشددركات علددى أندده( :جيددوز ليغلبيددة
العددية للشركاء أن تطلب من اجلهة القضدائية املختصدة إخدراج شدريك أو أكثدر مدن الشدركة إذا كاندت
هندداك أسددباب مشددروعة تدددعو إىل ذلددك .ويف هددذه احلالددة ،جيددوز للجهددة القضددائية املختصددة أن تقددرر
اسددتمرار الشددركة بعددد إخدراج الشدريك أو الشددركاء إذا كددان ذلددك حبسددب تقددديرها سددي دي إىل اسددتمرار
الشددركة يف أعماوددا بصددورة طبيعيددة دقددق مصددلحة الشددركة والشددركاء البدداقني فيهددا ودف د حقددوب النددري.
وإذا كددان اسددتمرار الش ددركة أم دراً غددري ممك ددن بددني الشددركاء بع ددد فحددص اجلهددة القض ددائية لطل ددب إخ دراج
الشريك ،كان وا أن تقرر حل الشركة)(.)1
ويتضددح مددن خددالل نددص هددذه املددادة أن املددنظم السددعودي جعددل تقدددير أم ددر إخ دراج الش دريك
للجهددة القضددائية املختصددة ،وكددذلك جعددل وددا سددلطة تقدددير احلكددم باسددتمرار الشددركة مددن عدمدده ،وكددل
ه ددذا م ددن أج ددل تأكي ددد أمهي ددة االعتب ددار الشخص ددي للشد دريك املتض ددامن ،وع دددم تعلي ددق وض ددع الشد دريك
املتضامن بيد الشركاء ،كما أن فيه زيادة ضمان لوضع الشركة والشركاء فيها.
ثانيا :إخراج الشريك المتضامن ،وأثره على الشركة في الفقه اإلسالمي:
ددث الفقهداء رمحهدم ا تعداىل عدن عدزل أحدد الشدركني لشدريكه ،وأن هدذا إذا وقدع يد دي إىل
عددزل الش دريك املعددزول عددن التصددرف يف مجيددع مددال الشددركة ،دون عددزل الش دريك العددازل عددن التصددرف،
وذلددك ألن عقددد الشددركة مبددين علددى الوكالددة واإلذن يف التصددرف مددن كددل شدر ٍ
يك إىل اآلخددر ،فددإذا عددزل
أحد الشركاء اآلخر عدن التصدرف فقدد ألندى توكيلده وإذنده لده بالتصدرف ،أمدا العدازل فلدم يطدرأ مدا مينعده
عن التصرف ،فيبقى على األصل ويتصرف يف مجيع مال الشركة.
قال الشريازي الشافعي( :له أن يعزل شريكه عن التصرف يف نصيبه ،ألنه وكيلده فيملدك عزلده،
فإذا انعزل أحددمها مل ينعدزل اآلخدر عدن التصدرف ألهنمدا وكديالن ،فدال يُعدزل أح ُددمها بعدزل اآلخدر ،فدإن
سخت الشركة انعزال مجيعاً ،ألن الفسخ يقتضي رفع العقد من اجلانبني فانعزال)(.)2
قال أحدمها فد ُ
وقال البهويت احلنبلي( :فإن عزل أحدمها صاحبه انعدزل املعدزول ...ومل يكدن لده أن يتصدرف إال
يف قدر نصيبه من املال  ...وللعازل التصرف يف مجيدع مدال الشدركة؛ ألهندا باقيدة يف حقده ،ألن شدريكه
مل يعزله ،خبالف ما إذا فسخ أحدمها الشركة فال يتصرف كل إال يف قدر ماله)(.)3
وهبددذا يُعلددم أن قيددام أحددد الش دريكني بعددزل اآلخددر ال ي د دي إىل فسددخ الشددركة ،وإ ددا ي د دي إىل
( )1املادة ( 36فقرة  )2من نظام الشركات السعودي.
( )2الشريازي" ،املهذب".161/2 ،
( )3البهويت" ،كشاف القناع".506/3 ،
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عزل الشدريك املعدزول عدن التصدرف وكدالم البهدويت سدابق ظداهر يف التفريدق بدني العدزل والفسدخ ،ولكدن
إذا كانت الشدركة مكوندة مدن شدريكني فقدط وعدزل كدل واح ٍدد اآلخدر فهندا تنفسدخ الشدركة ،ألن الوكالدة
انتهددت يف حددق اجلميددع وال يصددح ألحددد مددنهم التصددرف يف مجيددع مددال الش ددركة ،فانفس ددخت الش ددركة
النفسا ما بُنيت عليه وهي الوكالة واإلذن يف التصرف.
هذا وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى له وصحبه أمجعني.
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اخلامتة
وفيها أهم النتائج والتوصيات ،وهي كما يلي:
 -1ترتك ددز ش ددركات األش ددخا عل ددى شخص ددية الش ددركاء املتض ددامنني ،وم دددى الثق ددة هب ددم ،وم دددى
دود عنددد
مالءهتددم وقدددرهتم علددى الوفدداء يف حددال تعثددر الشددركة ،واالعتبددار الشخصددي أمد ٌدر مقصد ٌ
تكددوين شددركات األشددخا  ،سدواء يف حددال ابتددداء تأسيسددها أو اسددتمرارها ،فهددو شددرط ابتدداء
وشرط استدامة واستمرار.
 -2يعترب الشريك املتضامن مس وال عن ديون الشركة مس ولية غري حمدودة برأ ماله ،بدل تتعددى
مسد د وليته إىل أموال دده اخلاص ددة ،ويعت ددرب يف الوق ددت نفس دده مسد د وال بالتض ددامن م ددع بقي ددة الش ددركاء
املتضددامنني عددن التزامددات الشددركة وديوهنددا ،وميكددن لدددائن الشددركة يف حددال ثبددوت الدددين علددى
الشركة وعدم قدرهتا على الوفاء أن يقتضي دينه كامال من أي ٍ
أحد من الشركاء املتضامنني.
 -3يددرى االجتدداه النالددب يف الق دوانني املقارنددة أن الشددركة تنقض ددي بوف دداة الش دريك املتضددامن؛ لقيددام
الشركة على اعتباره الشخصي ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -4تنقضي الشركة بقوة النظام من تداريخ وفداة الشدريك املتضدامن مدن غدري حاجدة إىل حكدم ق ٍ
داض
أو شيء خر.
 -5يف الفقدده اإلسددالمي اتفقددت املددذاهب الفقهيددة األربعددة علددى القددول بانقضدداء شددركة العقددد وانفسدداخها
جبميع أنواعها بسبب موت أحد الشركاء ،وقد نص على ذلك فقهاء املذاهب األربعة.
 -6علّ ددل الفقه دداء انفس ددا الش ددركة مب ددوت أح ددد الش ددركاء ب ددأن الش ددركة مبناه ددا عل ددى املل ددك وأهلي ددة
التصددرف وقددد زالددت مبددوت الشدريك ،وألن عقددد الشددركة عقددد جددائز ولدديس الزمددا فيبطددل مبددوت
أح ددد العاق دددين ،وك ددذلك ألن الش ددركة مبناه ددا عل ددى الوكال ددة ،أي أن ك د ًدال م ددن الش دريكني وكي د ٌدل
لآلخر ،والوكالة تنفسخ باملوت ،وكذلك الشركة.
 -٧يتوافددق القددانون مددع قددول مجهددور الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي يف انقضدداء شددركات األشددخا
وانفساخها مبوت أحد الشركاء.
 -٨يوجددد اجتدداه غالددب يف الق دوانني املقارنددة علددى أن األصددل العددام هددو عدددم حلددول ورثددة الش دريك حمددل
الشدريك املتددو  ،إال أندده اسددتثناءً مددن هددذا األصددل جيددوز أن حيددل الورثددة حمددل مددورثهم املتددو وتسددتمر
الشددركة بعقدددها األصددلي ،ومددن غددري حاجد ٍدة إىل جتديددد العقددد ،بشددرط أن يدُدنص علددى هددذا يف عقددد
الشركة عند تأسيسها ،وإن مل يوجد هذا االتفاب فإن الشركة تنقضي ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -9يف القدوانني املقارنددة تعتددرب اسددتمرار الورثددة يف الشددركة -يف حددال الددنص عليدده يف العقددد  -أمدرا ملزمددا وددم،
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صرا ،وحيلون حمل مورثهم يف الشركة ويأخذون صفته.
ال خيار وم فيه ،سواء كانوا راشدين أم قُ ّ
 -10يصددعب القددول مبددا أخددذ بدده القددانونيون مددن إل دزام ورثددة الش دريك املتددو باالسددتمرار يف الشددركة
عنددد الددنص عليدده يف العقددد ،وذلددك ألن نصدديب الشدريك املتددو أصددبح ملكددا للورثددة ،ومقتضددى
امللكية هي حرية التصرف يف املال اململوك.
 -11بالنسددبة للورثددة القاص درين يف الشددركات التضددامنية ،يكونددون مس د ولني بقدددر رأفدداوم فقددط،
وتنقلددب الشددركة إىل شددركة توصددية بسدديطة ،يكددون القاصددر فيهددا موصدديا بقدددر رأ مالدده فقددط،
وهبذا أخذ املنظم السعودي.
 -12صد ّدرت كثددري مددن الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي بأندده ميكددن اسددتمرار الورثددة بدددال مددن مددورثهم يف
الشددركة بشددرط أن يكددون ال دوارث بالنددا رشدديدا ،وبشددرط أن يوافددق علددى االسددتمرار يف الشددركة،
وإن مل يكددن رشدديدا فددإن وليدده يُق د ّدر مص دلحة اسددتمرار القاصددر يف الشددركة مددن عدددمها ،.وهبددذا
اعوا مصلحة الشركة والشدركاء يف إتاحدة الفرصدة السدتمرارها مدع ورثدة الشدريك،
يكون الفقهاء ر د
اعدوا مصددلحة الورثددة مددن ناحيددة ختيددري الرشدديد مددنهم يف االسددتمرار يف الشددركة
ويف الوقددت نفسدده ر د
صددر باش درتاط إذن ولدديهم يف التصددرف وددم باألصددلح مددن
مددن عدمدده ،ور د
اع دوا مصددلحة الورثددة ال ُق ّ
صر.
االستمرار يف الشركة أو طلب القسمة ألخذ نصيب ال ُق ّ
 -13يف الفقدده اإلسددالمي ال جيددوز لددويل القاصددر أن يفسددخ الشددركة بالنسددبة للقاصددر إذا كانددت مصددلحته
يف البقدداء يف الشددركة ،وكددذلك ال جيددوز إبقدداةه يف الشددركة إن كددان األفضددل لدده اخلددروج مددن الشددركة،
فليس الويل باخليار يف فعل أحد اخليارين ،بل جيب عليه فعل األصلح منهما للقاصر.
صرت احلنابلة بأنه ال يُشرتط يف استمرار الشركة مع الورثة ما يُشرتط عند ابتدداء الشدركة ،بدل
ّ -14
يتم البناء على عقد الشركة األول ،ألنه يُنتفر يف االستدامة ما ال يُنتفر يف االبتداء واإلنشاء.
 -15تددنص أغلددب الق دوانني املقارنددة علددى أندده ُميكددن اسددتمرار الشددركة بعددد وفدداة أحددد الشددركاء بددني
الشركاء املتبقني يف حال وجود اتفاب يف عقد الشركة علدى هدذا ،بشدرط ّأال يقدل عددد الشدركاء
الباقني عن اثنني ،ألنه لو مل يبق من الشركاء إال شدخص واحدد كاندت الشدركة باطلدة مدن وجده
خر وهو اختالل ركن من أركاهنا اخلاصة وهو تعدد الشركاء ،وهبذا أخذ املنظم السعودي.
 -16ويف الفقدده اإلسددالمي إذا كددان الشددركاء ثالثددة فددأكثر ومددات أحدددهم ،فددإن الشددركة تنفسددخ يف
حق الشريك املتو فقط ،دون بقية الشركاء ،بل تستمر الشركة بني باقي الشركاء.
 -1٧يتوافددق النظددام السددعودي والتوجدده النالددب للق دوانني املقارنددة مددع الفقدده اإلسددالمي يف اسددتمرار
الشددركة بددني بقيددة الشددركاء يف حددال وفدداة أحدددهم إذا كددان الشددركاء يشددكلون اثنددني أو أكثددر بعددد
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موت أحد الشركاء.
 -1٨خيتلددف التوجدده النالددب للق دوانني عددن الفقدده اإلسددالمي باش درتاط أن يكددون موضددوع اسددتمرار
الشددركة بددني بقيددة الشددركاء بعددد وفدداة أحدددهم منصوصددا عليدده يف عقددد الشددركة ،إذ ال يوجددد هددذا
الشرط يف الفقه اإلسالمي ،لعدم احلاجة إليه.
 -19احلجدر يف االصدطالت الفقهدي هددو( :مندع اإلنسدان مدن التصددرف يف مالده) ،وهدو نوعدان :إمددا
أن يكون حجرا على اإلنسان ملصلحته كاحلجر علدى الصد وا ندون والسدفيه ،وإمدا أن يكدون
احلجر ملصلحة النري ،كاحلجر على املدين املفلس.
 -20إذا ُحجددر علددى الشدريك املتضددامن ،فددإن الشددركة تتددأثر هبددذا احلجددر وتنقضددي ،بسددبب زوال االعتبددار
الشخصي للشريك احملجور عليه ،وهبذا أخذت كثري من القوانني املقارنة والنظام السعودي.
 -21يرى شرات القانون أن القيّم على احملجور عليه ال حيل حمل احملجور عليه يف الشركة.
 -22ندص الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي علددى أن الشددركة تبطددل وتنتهددي بدداحلجر علددى أحددد الشددركاء
ألي سبب من أسباب احلجر.
 -23ال مانع يف الفقه اإلسالمي من اسدتمرار الشدريك احملجدور عليده بسدبب عدارض مدن عدوارض األهليدة
يف الشركة إذا رأى وليه أن مصلحة احملجور عليه تقتضي البقاء يف الشركة ،وميثله وليه يف الشركة.
 -24تتواف ددق القد دوانني م ددع الفق دده اإلس ددالمي يف أص ددل مس ددألة االنقض دداء بس ددبب احلج ددر ،وختتل ددف
القوانني مع الفقه اإلسدالمي يف عددم إجدازة اسدتمرار الشدركة مدع القديّم علدى احملجدور عليده ،أمدا
الفق دده اإلس ددالمي فيُجي د دز اس ددتمرارها بش ددرط أن ويل احملج ددور علي دده لس ددفه ه ددو ال ددذي ُميثل دده يف
الشركة.
 -25الفدرب بددني اإلعسددار واإلفددال يف اللنددة ،هددو أن اإلعسددار هددو الضدديق والشدددة عمومددا سدواء يف املددال
أو يف غ ددريه ،أم ددا اإلف ددال فه ددو الض دديق يف امل ددال خاص ددة ،فك ددل مفل ددس معس ددر ،ول دديس ك ددل معس ددر
مفلس.
 -26اإلعسددار يف القددانون هددو( :زيددادة ديددون املدددين املسددتحقة األداء علددى حقوقدده) ،وتعريددف اإلعسددار
هذا هو تعريدف اإلفدال يف القدانون ،إال أن كثدريا مدن القدوانني املقارندة تُفدرب بدني اإلعسدار واإلفدال ،
فتجعددل اإلعسددار خددا ٌ باملدددين املدددين ،وهددي حالددة ختلددف الشددخص عددن أداء ديوندده املدنيددة ،وجتعددل
اإلفال خا ٌ باملدين التاجر ،وهي حالة ختلف الشخص عن أداء ديونه التجارية.
ف امل ددنظم الس ددعودي املفل ددس بأن دده ه ددو( :م دددين اس ددتنرقت ديون دده مجي ددع أص دوله) ،ونظّددم
 -2٧دع د ّدر د
دام اإلف ددال اجلدي ددد ،أم ددا اإلعس ددار فق ددد ن ددص امل ددنظم الس ددعودي عل ددى تنظ دديم
أحكام دده يف نظ د ُ
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أحكامه يف نظام التنفيذ.
 -2٨املعسدر عنددد الفقهدداء يف الفقدده اإلسدالمي هددو مددن ال ميلددك شدديئا مدن املددال أصددال ،أو هددو مددن
ميلك شيئا من املال لكنه ليس زائددا عدن حاجاتده الضدرورية مدن املأكدل وامللدبس واملسدكن ،أمدا
دال زائدد عدن حاجاتده الضدرورية ،لكدن أموالده الزائددة عدن حاجتده ال تفدي
املفلس ،فهو مدن لده م ٌ
بكل ديونه.
 -29يرتتددب علددى احلكددم علددى الشددخص بدداإلفال يف الفقدده اإلسددالمي :احلجددر عليدده ،ومنعدده مددن
التصددرف يف مالدده ،وتصددفية أموالدده الزائدددة عددن حاجتدده الضددرورية وبيعهددا ،ووفدداء مددا ُميكددن مددن
ديونده ،وقددد يعددزره احلدداكم وحيبسده يف سددبيل هددذا ،أمددا احلكددم باإلعسدار فددال يرتتددب عليدده شدديءٌ
من هذا ،بل جيب إنظار املعسر حىت جيد وفاءً وال حيل حبسه يف الفقه اإلسالمي.
 -30تددنص الق دوانني الوضددعية علددى انقضدداء الشددركة إشددهار إفددال الش دريك املتضددامن أو إعسدداره؛
لزوال اعتباره الشخصي الا ترتكز عليه الشركة ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -31تنفسخ الشركة يف الفقه اإلسالمي باحلكم على الشريك بداإلفال  ،ألن الشدريك امل ُفلَّدس ال
ميلك التصرف يف ماله فتبطل شركته كما تبطدل وكالتده ،وألن نصديبه يف الشدركة جدزءٌ مدن مالده،
فيكون داخال يف تصفية أمواله وقسمتها على النرماء.
دت عليدده – ويظهددر أن سددبب
 -32مل يددنص الفقهدداء علددى انقضدداء الشددركة باإلعسددار – فيمددا اطلعد ُ
دال قليدل ال يزيدد عدن حاجاتده
دال ولكنده م ٌ
هذا هو أن األصل يف املعسر أنه ال مال له ،أو له م ٌ
ديب مدن
األصلية ،فال يُتصور غالبا أنده شدريك يف شدركة ،وأمدا إن كدان شدريكا يف شدركة ولده نص ٌ
أمواوا فإنه يعترب يف نظر الفقه اإلسالمي مفلسا.
 -33تتجدده كثددري مددن الق دوانني املقارنددة إىل أن انسددحاب الش دريك املتضددامن مددن الشددركة ي د دي إىل
انقض دداء الش ددركة وانتهائه ددا ،م ددن أج ددل االعتب ددار الشخص ددي ال ددذي ُميثل دده ه ددذا امل دددين بالنس ددبة
للشركاء ،وهو ما أخذ به املنظم السعودي.
ُ -34جتيز أكثر القوانني املقارنة للشريك املتضدامن أن ينسدحب مدن الشدركة بشدروط حمدددة ،وهدذا
أم ددر منطق ددي؛ ألن دده ال ُميك ددن أن يد درتبط الش ددخص ب ددالتزام إىل أج ددل غ ددري حم دددود ،األم ددر ال ددذي
يتعارض مع حرية األشخا الشخصية ،وهو ما أخذ به املنظم السعودي.
صرت الفقهاء يف الفقده اإلسدالمي علدى انقضداء الشدركة وانفسداخها يف حدال انسدحاب أحدد
ّ -35
الشريكني منها.
 -36تتج دده كث ددري م ددن القد دوانني املقارن ددة إىل إمكاني ددة أن يطل ددب الش ددركاء م ددن القضد داء فص ددل أح ددد
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الشركاء وإخراجه من الشركة يف حال وجود أسباب جديّدة تُس ّدو هدذا اإلجدراء ،وتبقدى الشدركة
بني بقية الشركاء ،وبه أخذ املنظم السعودي.
 -3٧نددص الفقهدداء يف الفقدده اإلسددالمي علددى عددزل أحددد الشددركني لش دريكه ،وأن هددذا إذا وقددع ي د دي إىل
عزل الشريك املعزول عن التصرف يف مجيع مال الشركة ،دون عزل الشريك العازل عن التصرف.
التوصيات:
 -1اس د ددتمرار البح د ددوث يف ل د ددال الش د ددركات مل د ددا متثل د دده الش د ددركات م د ددن أمهي د ددة ك د ددربى يف ا د ددال التج د دداري
واالقتصادي ،ولدورها يف النهوض بالدول وتنميتها.
 -2االسد ددتفادة مد ددن الث د دراء العلمد ددي الد ددذي خلّفد دده الفقهد دداء يف الفقد دده اإلسد ددالمي ،وذلد ددك مبقارند ددة أحكد ددام
الشددركات يف األنظمددة املعاص درة بأحكددام الفقدده اإلسددالمي ،وربددط التطددور احلددديث باألصددالة والتميددز
مر على دريره وضبطه أربعة عشر قرنا.
الذي يتسم به الفقه اإلسالمي الذي ّ
 -3ضدرورة الددنص يف عقددد الشددركة علددى دديددد مصددريها يف حددال زوال شخصددية أحددد الشددركاء املتضددامنني
بوفاته أو احلجر عليده أو إشدهار إفالسده ،أو إعسداره ،حدىت ال يقدع اخلدالف والتندازع يف حدال حددوث
أمر من هذه األمور.
وا تعاىل أعلم .وصلى ا وسلم على نبينا حممد وعلى له وصحبه أمجعني.
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والنشر1415 ،هد 1995-م).
أمحد ،عبد الفضيل حممد" .الشركات"( .ط :بدون ،املنصورة :دار الفكر والقانون2009 ،م).
البكري ،عثمان بن حممد الدمياطي الشافعي " .إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني" (ط،1
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بريوت :دار الفكر141٨ ،ه199٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس " .كشاف القناع عن منت اإلقناع"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
141٨ه199٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس" .الروض املربع شرت زاد املستقنع"( .ط ،1الرياض :إثراء املتون،
143٨ه 201٧-م).
البهويت ،منصور بن يونس" .شرت منتهى اإلرادات"( .ط ،1بريوت :م سسة الرسالة1421 ،ه-
2000م).
اجلرب ،حممد حسني" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،3اخلُدرب :الدار الوطنية اجلديدة1414 ،ه-
1994م).
احلجاوي ،موسى بن أمحد" .اإلقناع لطالب االنتفاع"( ،ط ،3الرياض :دارة امللك عبد العزيز،
1423ه2002-م).
اخلطيب الشربيين ،حممد بن أمحد" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ه1994-م).
الدردير ،أمحد بن حممد" .أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك" (ط :بدون ،نيجرييا :مكتبة أيوب،
2000م)
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة" .حاشية الدسوقي على الشرت الكبري"( .بريوت :دار الفكر،
بدون تاريخ).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد القزويين" .العزيز شرت الوجيز املعروف بالشرت الكبري" (ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية).
الرزاب احلسيين" ،تاج العرو من جواهر القامو " (ط :بدون،
َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
الكويت :مطبعة حكومة الكويت1394 ،ه14٧4-م).
الزرقا ،أمحد بن الشيخ حممد" .شرت القواعد الفقهية"( .ط ،2 :دمشق :دار القلم1409 ،هد -
19٨9م).
الزرقاين على لتصر خليل"( ،ط ،1بريوت :دار
الزرقاين ،عبد الباقي بن يوسف املصري" .شرت ُّ
الكتب العلمية1422 ،ه2002-م).
سامي ،فوزي حممد" .الشركات التجارية يف قانون دولة اإلمارات"( .ط ،2الشارقة :مكتبة اجلامعة،
2010م).
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السنهوري ،عبد الرزاب أمحد" .الوسيط يف شرت القانون املدين"( .ط ،3لبنان :منشورات احلل
احلقوقية2011 ،م).
السنهوري ،عبد الرزاب أمحد" .نظرية العقد"( .ط ،2:بريوت :مشورات احلل احلقوقية199٨ ،م).
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب" .منين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هد 1994-م).
الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت" .بلنة السالك ألقرب املسالك" (ط ،1:بريوت :دار الكتب
العلمية1995 ،م).
طه ،مصطفى كمال" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،القاهرة :املركز القومي ل صدارات القانونية،
.)201٨
طه ،مصطفى كمال" .الوجيز يف القانون التجاري"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :منشأة املعارف،
بدون تاريخ).
العريين ،حممد فريد" .الشركات التجارية"( .ط :بدون ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.)2009 ،
العمراين ،حي .بن أع اخلري الشافعي " .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي"( .ط ،1جدة :دار
املنهاج1421 ،هد2000 -م).
النزايل ،حممد بن حممد" .الوسيط يف املذهب"( .ط ،1القاهرة :دار السالم141٧ ،ه).
غنامي ،حسني يوسف" .الشركات التجارية يف دولة اإلمارات"( .ط ،3اإلمارات :مطبعة رأ
اخليمة2003 ،م).
الفريوز بادى ،حممد بن يعقوب" .القامو احمليط"( .ط ،٨بريوت :م سسة الرسالة 1426ه-
2005م).
القرايف ،أمحد بن إدريس " .الذخرية"( .ط ،1بريوت :دار النرب اإلسالمي1994 ،م).
القزويين ،أمحد بن فار " .معجم مقاييس اللنة"( .ط :بدون ،بريوت :دار الفكر1399 ،هد -
19٧9م).
القليوع ،فيحة" .الوسيط يف شرت القانون التجاري املصري"( .ط :بدون ،مصر :نادي القضاة،
201٧م).
الكاساين ،أبو بكر بن مسعود" .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية1406 ،ه 19٨6 -م).
عمان :دار الثقافة1433 ،ه2012-م)-236 ،
الكيالين ،حممود" .الشركات التجارية"( .طّ ،3
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.23٧
املاوردي ،علي بن حممد البصري " ،احلاوي الكبري"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هد
1999م).حممد بن إبراهيم املوسى" ،شركات األشخا بني الشريعة والقانون" (ط ،1:الرياض :مطابع
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1401 ،ه).
املدين ،محزة علي" .القانون التجاري السعودي"( .ط ،5جدة :دار املدين1421 ،ه2001-م).
املدونة ،برواية سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك بن أنس األصبحي (ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هد1994-م).
املرداوي ،علي بن سليمان الدمشقي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،دقيق :حممد
الفقي (ط ،1بدون ناشر13٧4 ،ه.)1995 -
املزين ،إفاعيل بن حي" ..لتصر املزين"( .ط ،1بريوت :دار املعرفة1410 ،هد1990-م).
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري" ،صحيح مسلم" (ط ،4بريوت :دار اخلري141٨ ،ه-
199٨م).
النووي ،حميي الدين حي .بن شرف" .منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه" (ط ،1بريوت :دار
الفكر1425 ،ه2005-م).
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