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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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كلٔات الْقف ّاالبتداء مً خالل كتاب "املكتفى يف
الْقف ّاالبتدا" لإلماو أبٕ عنرّ الداىٕ (تٍ444ـ)
مجعٌ ّصٔاغةٌ ّمتثٔلٌ
Rules of stops and beginnings (in recitation of
the Quran) from the book “Al-Muktafaa Fi AlWaqf Wa Al-Ibtidaa‟‟ by Al-Imam Abi Amr
Ad-Daany (Died 444AH).
composition of sentences and ،Compilation
illustrations.
إعداد
د .إبرأٍه بً حمند السلطاٌ
األستاذ ادلساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

املستخلص
ىذا البحث يعٌت باستخراج كليات الوقف واالبتداء من خالل ٍ
كتاب
ُ
من أىم كتب الوقف واالبتداء وىو كتاب ادلكتفى لإلمام أيب عمرو الداين،
ىذا الكتاب النفيس للمؤلف العلم ادلعروف يف القراءات وعلومها ،وكتاب
"ادلكتفى" يعد من أىم ادلصادر يف الفن ،فجاء ىذا البحث يف استنباط
وَجَْع كليات الوقف واالبتداء من خالل ىذا الكتاب العظيم ٍب تناولت
صياغتها والتمثيل للغامض والقليل منها.
استنبط ىذا البحث وَجع ما يربو عن مخسُت كلية ،قسمتها وصنفتها
كما يلي:
 الجزء األول من الكليات ىي :الكليات العامة ،وصنفتها إذل قسمُت:
األول :الكليات ادلتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعو.
الثاني :الكليات ادلتعلقة باللغة.
 الجزء الثاني من الكليات ىي :الكليات ادلخصوصة ،وصنفتها إذل قسمُت:
األول :الكليات ادلخصوصة بألفاظ.
الثاني :الكليات ادلخصوصة بالسور.
ىذا إين ألرجو أن تكون ىذه الكليات جامعة دلا يهم كل قارئ للقرآن،
ومفيد ًة لو ،ومن خالذلا يرتقي يف قراءتو ويصل إذل ادلهارة واإلتقان.
الكلمات المفتاحية :كليات ،الوقف واالبتداء ،ادلكتفى يف الوقف
واالبتداء ،أبو عمرو الداين.
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 – الجزء األول981 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The research is basically concerned about extracting
generic rules of stops/pulses and beginnings in reciting the
verses of the Noble Quran from the renowned book as well as
an important reference point in this aspect and also in the field
of Al-Qira‟at and its sciences “Al-Muktafah Fi Al-Waqf Wa
Al-Ibtidah‟‟ by Al-Imam Abi Amr Ad-Daany”.
However، the sentences that consist the rules are also
recomposed with clarifying illustrations.
The research extrapolates and collects more than fifty
rules، which are classified into two parts;
Part one; General rules، this consists of two sections;
Section one: rules related to basics of the aspect of stops
and beginnings and their categories.
Section two: rules related to linguistics.
Part two: Individual rules، this consists of two sections;
Section one: Rules related to words.
Section two: Rules related to Surahs.
Finally، the researcher hopes the rules will be beneficial
to reciters of The Holy Quran، and will help to perfect their
recitation.
key words:
Rules، stops and beginnings، Al-Muktafah Fi Al-Waqf
Wa Al-Ibtidah، Abu Amr Ad-Daany
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كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

املقدمة
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم علىى النىا ادلصى فى الكىرمي،
وسيد األنبياء وادلرسلُت نبينا زلمد وعلى آلو وصىحبو وسىلم تسىليماًكثىَتا إذل
يوم الدين ،وبعد ...
ف ى ن أج ى تىل مىىا تفك ىىر فيىىو ادلتفك ىىرون ،وخ ىىَت مىىا اعت ىىٌت بىىو ادلعتن ىىون ى ىىو
كتاب اهلل الكرمي ،ونوره ادلبُت ،ألنو ادلعجزة اخلالدة ،وىو السراج ادلنَت الىذي
من دتسك بو فاز وصلى ،ومن تركو خسر وغوى.
وإن شلىىا يُى ْعتَ ى َىٌت بىىو مىىن علىىوم متص ىىلة بىىالقرآن الكىىرمي ىىىو علىىم الوق ىىف
واالبتداء ،ألن شرف كل علم من شرف ُمتَى َعلت ِق ِو ،فتعلق ىذا العلم بكالم اهلل
الذي ىو صفة من صفات اهلل احلي القيوم ،ومن أعمل الفكر فيو فقد اشتغل
باأل ْشر ِ
ف من العلوم ،وكان من أشرف األمة ،وأعظمها أجراً.
َ
وإن علم الوقف واالبتداء زلتاج -كغَته من العلوم -إذل َجىع كلياتىو
ألهنىىا كثىىَتة مىىذكورة يف كتىىب أىىىل العلىىم ،وى ىي يف الوقىىت نفسىىو مهمىىة غايىىة
األمهية أل تن استحضارىا وحفظها والًتكيز عليها يكسب تارل القرآن مهارة يف
تالوتو ،وقوًة يف أدائو ،ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى ف ن الًتكيز علىى ىىذه
الكليات وإتقاهنا واالنتباه ذلا أثناء التالوة يدعو تاليو ومستمعو لتدبر معانيو،
وفهم مراد اهلل منو ،كما حيفظ كالم اهلل -تبارك وتعاذل -عن اخل أ والزلل لتاليو
ومستمعو ،أو أن يفهم من كالم اهلل غَت مراده.
فج ىىاء ث ىىي ى ىىذا يف َج ىىعكلي ىىات الوق ىىف واالبت ىىداء يفكت ىىاب اهلل -تب ىىارك
وتعىاذل -مىىن خىاللكتىىاب "ادلكتفىى يف الوقىىف واالبتىدا" لإلمىىام أيب عمىرو الىىداين -
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رمحو اهلل -والتمثيل لغامضها.
وإين ح ىىُت كت ىىب البح ىىث ألرج ىىو علي ىىو م ىىن اهلل عظ ىىيم األج ىىر ،وكب ىىَت
الثواب ،وأن ينفع بو كاتبو ،وقارئو ،وأن جيعلىو خالصىاً لوجهىو العظىيم ،صىوابا
على ىدي رسولنا الكرمي -صلوات ريب وسالمو عليو.-
وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وآلو وصحبو وسلم.
أٍنٔة املْضْع ّأسباب اختٔارِ
ٔ  -حفظ وإتقان كليات الوقف واالبتداء بعد َجعها دتكن القارئ من
إتقان القراءة ،وضبط التالوة يف معرفة ما يوقف عليو ،وترك ما ال
يوقف عليو يف القرآن كلو ،فتَ ْج ُمل قراءتو حينئذ ،وتصبح مفسرة
جتمع التدبر يف حسن الوقوف.
ٕ  -إن كل كلية من كليات الوقف واالبتداء جتمع لك حكم ادلتماثالت
والنظائر يف مواطن كثَتة يف القرآن يصعب حصرىا لكثرهتا ،يف حُت
أن ُكلِّية واحدة جتمعها كم واحد.
ٖ -إن كتاب "ادلكتفى يف الوقف واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الداين من أَجع
وأنفع الكتب يف بابو ،وعبارتو سهلة سلسة واضحة ،كما أن مؤلفو
اعتمد يف إيراد أحكام الوقف واالبتداء يف ىذا الكتاب على مشارب
كثَتة أمهها األحاديث واآلثار اليت يرويها بأسانيده ،وىذا د ذاتو جعل
للكتاب وزناً عند أصحاب ىذا الفن.
ٗ -إن مؤلف كتاب "ادلكتفى يف الوقف واالبتدا" ىو اإلمام أبو عمرو
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كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

الداين -رمحو اهلل -وىو من أجل وأعظم علماء الفن ،بل عليو مدار
كث ٍَت من األسانيد يف القراءات ،وكتبو تلقيت بالقبول وعليها العمل.

الدراسات السابقة
إ تن العلماء ادلتقدمُت عليهم من اهلل شآبيب الرمحات جعلوا الكليات يف
ىذا الفن ضمنا يف كتبهم ،ودل يفردوا ادلوضوع الكليات بالتأليف.
وقد درست رسالة الدكتوراه اليت قام هبا الباحث :فتحي العبيدي ادلوسومة
َجع وصياغ ٌة ودراس ٌة وشر ٌح" ،وقد ذكر الباحث
ب ىى":كليات التجويد والقراءات ٌ
يف رسالتو أنو قد قسم البحث إذل اثٍت عشر فصالً وىي:
ٔ -كليات يف االستعاذة والبسملة.
ٕ -كليات يف سلارج احلروف.
ٖ -كليات يف صفات احلروف.
ٗ -كليات يف التفخيم والًتقيق.
٘ -كليات يف ميم اجلمع.
 -ٙكليات يف اإلظهار واإلدغام.
 -ٚكليات يف ادلد والقصر وىاء الكناية.
 -ٛكليات يف اذلمز على اختالف أنواعو.
 -ٜكليات يف الفتح واإلمالة.
ٓٔ -كليات يف ياءات اإلضافة والياءات الزوائد.
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ٔٔ -كليات يف الوقف واالبتداء.
ٕٔ -كليات يف فرش احلروف.
وكمىا يلحىظ فىالنوع احلىادي عشىر منهىا "كليىات يف الوقىف واالبتىىداء"،
وقىد َجىىع الباحىىث يف ىىىذا الفصىىل إحىدى وعش ىرين كليىىة مىىن كليىىات الوقىىف
واالبتىىداء اثنىىيت عشىىرة كليىىة منهىىا "رلموعىىة" مسىىتنب ة مىىن كىىالم أىىىل العلىىم،
والبقي ىىة ى ىىي تس ىىع كلي ىىات ص ىىاغها الباح ىىث بأس ىىلوبو ككلي ىىات رأى أن عل ىىم
الوقىف واالبتىداء يشىىتمل عليهىا وإن دل توجىد يف كىىالم علمىاء الفىن -حسىىب
اجتهاده.-
وقىىد استقصىىيت يف ى ىىذا البحىىث كليىىات الوق ىىف واالبتىىداء يف كت ىىاب
"المكتفىىى ىىي الوقىىف واالبتىىدا" ل مىىام أبىىي عمىىرو الىىداني -رحمىىل اه-
"اجملموعة" -حسب تعبَت الدكتور :فتحي العبيدي يف ثو -فعثرت على أكثر
من مخسُت ُكلِّية ُكلُّها بلفظ اإلمام أيب عمرو الداين -رمحو اهلل ،-ويف ىذا مىا
يظهر من كون البحث ادلختص يف َجع كليات ف ٍن بعينو أقوى وأدق وأعمق شلا

يكون فيو البحث عاماً يشمل علوماً شىت.
وبالرغ م من قلة الكليىات الىيت ذكرىىا الباحىث يف علىم الوقىف واالبتىداء
فقد قام بتكرار عدد من الكليات يف الكليات "اجملموعة"ٍ ،ب أعىاد ذكرىىا يف
الكليات "ادلصاغة" -حسب تعبَته -وعلى سبيل ادلثال:
ذكر يف الكليات "اجملموعة" أحىد الكليىات فقىال" :كىل مىا دخىل عليىو
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كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
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حرف من حروف ادلعاين فال جيوز االبتداء إال بذلك احلرف ،وال جيوز فصلو
عن الكلمة"(ٔ)ٍ ،ب قال يف الكليات "ادلصاغة"" :كل القراء يبتدئون ما دخل

عليو حرف مىن حىروف ادلعىاين بىذلك احلىرف ،وال يفصىلونو عىن الكلمىة"(ٕ)،
وىناك أمثلة أخرى ال حيسن اإلطالة بذكرىا(ٖ).

أضيف إذل ىذا أن بعض الكليات اليت ذكرىا الدكتور فتحي العبيدي
يف ثو رلتهداً ورأى أهنا من َجعو وصياغتو وليست من كالم أىل الفن قد
ألفيتها بنصها أو مبدلوذلا يف كالم اإلمام الداين -رمحو اهلل -ومنها على
سبيل ادلثال :قول الباحث" :كل القراء جييزون وصل القرآن كلو ،إال أن

ختتم آية رمحة بآية عذاب ،أو آية عذاب بآية رمحة"(ٗ) ،ومبفهومها وداللتها
قال اإلمام الداين -رمحو اهلل" :-ينبغي أن يق ع على اآلية اليت فيها ذكر
النار والعقاب ،ويفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر اجلنة والثواب ،وكذلك
يلزم أن يق ع على اآلية اليت فيها ذكر اجلنة والثواب ،ويفصل شلا بعدىا
(ٔ) د.فتحي العبيدي" ،كليات التجويد والقراءات".)ٖٔٛ( :
(ٕ) ادلصدر السابق (.)ٖٜٔ
(ٖ) انظ ىىر :تك ى ىرار الباح ىىث مى ىىثالً ألحى ىىد الكلي ىىات األخى ىىرى يف الكليى ىىات اجملموع ىىة "كى ىىل الق ى ىراء
يق ىىرؤون ى ىىاء التأني ىىث ادلرس ىىومة ى ىىاء ت ىىاء يف الوص ىىل ،ويب ىىدلوهنا يف الوق ىىف ى ىىاء س ىىاكنة" ٍب
أعى ىىاد ذكرىى ىىا يف الكليى ىىات ادلصى ىىاغة وغى ىىَت ذلى ىىك مى ىىن األمثلى ىىة .انظى ىىر :د.فتحى ىىي العبيى ىىدي،
"كليات التجويد والقراءات".)ٖٜٔ-ٖٔٛ( :
(ٗ) د.فتحي العبيدي" ،كليات التجويد والقراءات".)ٖٔٛ( :
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أيضاً إن كان بعدىا ذكر النار والعقاب"(ٔ).
ٍ
اجتهاد و ٍث وتأمل دل أعثر على دراسة طرقت ادلوضوع
ٍب إين بعد
نفسو بالعنوان نفسو باالستقصاء والدقة واالستيعاب.
وذلذه األسباب وغَتىا رأيت أن أستأنف ث الكليات يف ىذا العلم
العظيم ،واليت أرجو عموم نفعها وحتقق فائدهتا ألىل العلم واالختصاص.
خطة البحث
قسمت البحث إذل مقدمة وفصلُت ،وخادتة ،وفهارس.
المقدمة وتشتمل على ما يلي:
 أمهية ادلوضوع ،وأسباب اختياره.
 الدراسات السابقة.
 خ ة البحث.
 منهج البحث.
الفصل األول :تعريف الوقف واالبتداء والكليات ،وفيو مبحثان:
المبحث األول :تعريف الوقف واالبتداء.
المبحث الثاني :تعريف الكليات.
الفصل الثاني :جمع الكليات من خالل كتاب "المكتفى ي الوقف
واالبتدا" ل مام أبي عمرو الداني -رحمل اه -والتمثيل لها ،وحتتو مبحثان:
المبحث األول :الكليات العامة ،وحتتو م لبان:
المطلب األول :الكليات ادلتعلقة مببادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعو.
(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٖ( :
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المطلب الثاني :الكليات ادلتعلقة باللغة.
المبحث الثاني :الكليات ادلخصوصة ،وحتتو م لبان:
المطلب األول :الكليات ادلخصوصة بألفاظ.
المطلب الثاني :الكليات ادلخصوصة بالسور.
ٍب ذيلت البحث خبادتة أبرزت فيها أىم النتائج والتوصيات.
وأما الفهارس فهي:
 فهرس الكليات
 فهرس ادلصادر وادلراجع.
 فهرس ادلوضوعات.

ميَج البحث
اعتمدت يف ىذا البحث على ادلنهج االستقرائي الوصفي ،وأَجل ىنا
أىم النقاط يف منهجي يف البحث ،وىي كما يلي:
ٔ  -أَجع كل الكليات ادلتعلقة بالوقف واالبتداء يف الكتابٍ ،ب أوردىا
إما بنصها أو مبدلوذلا اختصاراً إن كانت طويلة.
ٕ  -أذكر مثا ًال لكل كلية يعسر فهمها أو تقل مواضع ورودىا عن ٓٔ
مواضع يف القرآن ،وقد ذكرت ادلثال على وجو االختصار.
ٖ  -أصنف الكليات الواردة يف الكتاب حسب موضوع كل كلية.
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الفصل األّل(( :تعرٓف الْقف ّاالبتداء ّالكلٔات))
املبحث األّل(( :تعرٓف الْقف ّاالبتداء))
تعريف الوقف:
لغة " :ىو احلبس والكف ،يقال أوقفت الدابة أي كففتها عن
ادلشي ،ويقال :أوقفت الشيء أي :حبستو"(ٔ).
اصطالحا" :ق ع الكلمة عما بعدىا زمنا ما يتنفس فيو القارئ غالبا
بنية استئناف القراءة"(ٕ) ،وىذا ىو تعريف إمام الفن ابن اجلزري ،وىو
ادلعمول بو عند العلماء.
أدلتل:

أخرج أبو داود يف "سننو" –وسكت عنو  -أن النا -صلى اهلل عليو
وسلم -قال" :يا أُيب إين أُق ِرئت القرآ َن فقيل رل :على ٍ
حرف أو حرَف ِ
ُت،
ُ
ّ
ِ
ِ
قلت على حرفَُت :فقيل رل :على
فقال ُ
ادللك الذي معي :قُ ْل على حرفَُتُ ،
ثالثة ،قلت :على ٍ
ثالثة ،فقال ادللَك الذي معي :قُل على ٍ
ُت أو ٍ
حرفَ ِ
ثالثة،
ُ
ُ
ْ
ٍ ٍ
ٍ
مسيع ا
حىت بلغ سبع َة
أحرفٍ ،ب قال :ليس منها إال شاف كاف إن َ
قلت ( ً
ُ
برمحة أو آيةَ ٍ
عذاب ٍ
ٍ
عليما) (عز ًيزا حكيما) ما دل ختتم آيةَ ٍ
بعذاب"(ٖ).
رمحة
ْ
ً
ً
(ٔ) انظر :ابن منظور " ،لسان العرب" ( )ٖٜ٘/ٜمادة (وقف).
(ٕ) ابن اجلزري" ،النشر".)ٕ٘ٗ/ٔ( :
ححو األلبىىاين يف صىحيح اجلىىامع
ى
ص
و
،
)
ٔٗٚٚ
(
(ٖ) أخرجىو أبىىو داود يف "سىننو" بىىرقم
ت
(ٕ )ٕٜٔٗ /برقم (ٖٗ.)ٚٛ
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قال اإلمام أبو عمرو الداين معلقاً على ىذا احلديث( :فهذا تعليم
التمام من رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -عن جربيل -عليو السالم ،-
إذ ظاىره دال على أنو ينبغي أن يق ع على اآلية اليت فيها ذكر النار
والعقاب ،ويفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر اجلنة والثواب ،وكذلك يلزم
أن يق ع على اآلية اليت فيها ذكر اجلنة والثواب ،ويفصل شلا بعدىا أيضاً إن
كان بعدىا ذكر النار والعقاب)(ٔ).

أقسامل:
ينقسم الوقف إذل أربعة أقسام:
ٔ  -وقف اض راري.
ٕ  -وقف اختباري.
ٖ  -وقف انتظاري.
ٗ  -وقف اختياري ،وىو ما خيصنا بتعريفو ،وأقسامو ،وىي كما يلي:
أوالً :تعريف الوقف االختياري:
ىو الوقف على الكلمة باختيار القارئ وإرادتو دون وجود عذر ،أو
ضرورة ،أو سؤال شلتحن(ٕ).
ثانياً :أقسام الوقف االختياري:
ٔ  -وقف تام.
(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٖ( :
(ٕ) انظر :زلِت الدين زلمد ع ية" ،أحكى ىىام الىوق ىىف واالبت ى ىىداء".)ٛ( :
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ٕ  -وقف كاف.
ٖ  -وقف حسن.
ٗ  -وقف قبيح.
قال ابن اجلزري :
وبعى ى ى ى ى ىىد جتويى ى ى ى ى ىىدك للحى ى ى ى ى ى ىروف
واالبت ى ى ى ى ى داء وى ى ى ى ىىي تقس ى ى ى ىىم إذن
وىى ى ى ىىي دل ى ى ى ىىا ًب ف ى ى ى ى ن دل يوج ى ى ى ى ىد
فالت ىىام فالكى ىىايف ولفظ ىىا فى ىىامنعن
وغ ى ى ى ى ىىَت مى ى ى ى ى ى ىا ًب قبيى ى ى ى ى ى ىح ولى ى ى ى ى ى ىو

الب ى ى ى ىىد م ى ى ى ىىن معرف ى ى ى ىىة الوق ى ى ى ىىوف
ثالث ى ى ى ىىة ت ى ى ى ىىام وك ى ى ى ىىاف وحس ى ى ى ىىن
تعل ى ىىق أو كى ى ىىان مع ى ىىٌت فابتى ى ىىدي
إال رؤس اآلي ج ى ى ىىوز فاحلسى ى ى ىىن
( ٔ)
يوق ى ىىف مضى ى ى را ويُىْبى ى ىدا قبل ى ىىو

وتعريف كل من أقسام الوقف االختياري ،هي كما يلي(:)1

تعريف التام:
ىو الوقف على كالم ًب يف ذاتو ،ودل يتعلق مبا بعده لفظا ،وال معٌت(ٖ).
تعريف الكا ي:
ىو الوقف على كالم ًب يف ذاتو ولكنو متعلق مبا بعده معٌت ال لفظا ،
( ٔ)

(ٔ) ابن اجلزري "ادلقدمة اجلزرية" :من بيت (ٖ )ٚإذل بيت (.)ٚٛ
(ٕ) تالحىظ -ىنىا -أين اقتصىرت علىى التعريفىات ألهنىا ىىي ادلهمىة يف ُ يثىي ىىذا ،كمىىا
أين اقتص ىىرت عل ىىى الق ىىول ب ىىأن األنى ىواع ع ىىددىا أرب ى ٌىع عل ىىى ادلعم ىىول ب ىىو عن ىىد أكث ىىر
العلماء ،واهلل أعلى وأعلم.
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى" )ٛ( :وانظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٕ٘٘/ٔ( :
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أضاف الداين فقال -رمحو اهلل(( :-ويسمى أيضا ىذا الضرب بادلفهوم)).
تعريف الحسن:
( ٕ)
ىو الوقف على كالم ًب يف ذاتو متعلق مبا بعده لفظا ومعٌت ،
واحلصري يف تعريفو لنوع الوقف "الصاحل" جاء بالتعريف نفسو(ٖ) حينئذ
يكون نوعا الوقف من "الصاحل" و"احلسن" كالشيء الواحد.
تعريف القبيح:
ىو الوقف على ما دل يتم يف ذاتو ،ودل يؤد معٌت صحيحا لشدة تعلقو
مبا بعده لفظا ومعٌت(ٗ).
االبتداء:
( ٘)
تعريفو لغةً :البدء من كل شيء أولو .
ٍ
اصطالحاً :الشروع يف القراءة سواء كان بعد ق ٍع ،وانصراف عنها،
أو بعد وقف(.)ٙ

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ( :وانظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٕ٘٘/ٔ( :
(ٕ) انظر :الداين" ،ادلكتفى" )ٔٔ( :جاء بنحوه وانظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٕ٘٘/ٔ( :
(ٖ) احلصىري" ،معىادل االىتىىداء" )ٖٖ( :نقىال عىىن كتىاب اجليلىي" ،أثىىر اخىتالف الق ىراء
يف الوقف واالبتداء".)ٕٖٔ( :
(ٗ) انظر :الداين" ،ادلكتفى" ،)ٖٔ( :وانظر :أبيات ابن اجلزري السابقة (ٔٔ) من ىذا البحث.
(٘) انظر :ابن منظور" ،لسان العرب" )ٕٙ/ٔ( :مادة (بدأ).
( )ٙع ية نصر" ،غاية ادلريد يف علم التجويد".)ٕٕٔ/ٔ( :
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املبحث الثاىٕ(( :تعرٓف الكلٔات))
املطلب األّل :تعرٓف الكلٔات لػةً:
ال ُكلِّياتَ :جع ُكلِّيَة ،قال ابن سيده يف "احملكم" (( :ال ُك ُّل :اسم
جيمع األجزاء ،يقال :كلهم من لق ،وكلهن من لقة))(ٔ) ،وقال الزبيدي يف
اس ٌم ِجلَمي ِع األَجز ِاء))(ٕ).
"التاج"(( :ال ُك ُّل بالض ِّ
تم ْ :
املطلب الثاىٕ :تعرٓف الكلٔات اصطالحاً:
ديكن سرد تعريفو عند بعض العلوم شلا لو منها قرب ٍ
صلة بعلم
"الوقف واالبتداء" كما يلي:
تعريف الكلية عند المناطقة:
الكلية عند ادلناطقة ىي(( :قضية محلي ٌة ُحكِ َم فيها على َجيع أفراد
ادلوضوع))(ٖ).
تعريف الكلية عند األصوليين والفقهاء:
قال اإلمام الشاطا يف "ادلوافقات"((:ت لق على األصول العامة

(ٔ) اب ىىن س ىىيده" ،احملك ىىم واحمل ىىيط األعظ ىىم" )ٙ٘ٚ/ٙ( :م ىىادة (ك ل ل) وانظ ىىر :اب ىىن
منظور "لسان العرب" )ٜ٘ٓ/ٔٔ( :مادة (كلل).
(ٕ) ال تزبيدي زلمد عبدالرزاق" ،تاج العروس" (ٖٓ )ٖٖٙ/مادة (كلل).
(ٖ) زلمد علي التهانوي" ،كشاف اص الحات الفنون".)ٕٔٙٗ/ٕ( :
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( ٔ)

الق عية ادلستفادة من نصوص الوحي)) .

تعريف الكلية عند المفسرين:
قال اإلمام الزركشي((:كل :اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة
اإلحاطة))(ٕ) ،وقد ذكر الباحث الدكتور :بريك بن سعيد القرين يف رسالتو
ادلوسومة ب ىى"كليات األلفاظ يف التفسَت دراسة نظرية ت بيقية" بأنو ديكن
تعريف الكلية عند ادلفسرين بأهنا (( :ورود لفظ أو أسلوب يف القرآن على
معٌت أو طريقة م تردة أو أغلبية))(ٖ).
تعريف الكلية عند القراء:
ضمن القراء كتبهم كليات كثَتة ،بَىْيد أهنم دل يضعوا ذلا حداً أو
ّ
تعريفاً ديكن دتييزىا عندىم بو ،فقام الباحث الدكتور :فتحي العبيدي يف
َجع وصياغةٌ ودراسةٌ وشر ٌح"
رسالتو ادلوسومة ب ىى":كليات التجويد والقراءات ٌ
بتعريف الكلية عند القراء فقال((:قضية محلتية متعلقة بقراءة القرآن الكرمي
ُحكِم فيها على َجيع أفراد ادلوضوع أو أغلبو))(ٗ).
ويلحظ ىنا أن الباحث استقى تعريفو من تعريف ادلناطقة للكليات ،وىو
تعريف جامع غَت أنو أضاف ذلا اإلشارة إذل تعلقها بقراءة القرآن الكرمي.

(ٔ) الشاطا" ،ادلوافقات".)ٖٓ/ٔ( :
(ٕ) الزركشي" ،الربىان".)ٖٔٚ/ٗ( :
(ٖ) القرين" ،كليات األلفاظ".)ٖٓ-ٕٜ/ٔ( :
(ٗ) د.فتحي العبيدي" ،كليات التجويد والقراءات".)ٕٗ( :
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تعريف الكلية عند علماء الوقف واالبتداء:
وأما علماء الوقف واالبتداء فلقد أوردوا يف كتبهم ِذ ْكر كليات الوقف
واالبتداء غَت أهنم دل يذكروا للكليات يف ىذا الفن حداً أو تعريفاً خاص اً
هبا ،وىنا أقول:
إن ما ذكره الدكتور فتحي العبيدي يف كتابو -ادلذكور سلفاً -من
تعر ٍ
يف مناسب لكثَت من علوم القرآن
يف للكليات عند القراء ىو تعر ٌ
والقراءات والتجويد.
ومن وجهة نظري ديكن ختصيصو ببعض األلفاظ ٍب اعتماده تعريف اً
لكليات الوقف واالبتداء فأضيف ذلذا التعريف إضاف ًة يسَتة لكي يتناسب
ىذا التعريف مع علم "الوقف واالبتداء" ويكون سلتصاً بو مالئماً لو فيكون
التعريف االص الحي لكليات علم الوقف واالبتداء -من وجهة نظري -
ىو(( :قضية محليتة متعلقة بقراءة القرآن الكرمي من حيث الوقف ُحكِم فيها
على َجيع أفراد ادلوضوع أو اللفظ أو أغلبهما)) ،وذلك لعدة أسباب أمهها
ما يلي:
ٔ  -أن الكليات يف ىذا العلم أعٍت :علم "الوقف واالبتداء" بعد البحث
واالستقراء وجدهتا تتعلق بأحد أمرين:
األول :أن تكون الكلية تتعلق بى"موضوع معُت" يكون ٍ
كأصل م ت ِرد
تفسَتي...إخل يضم ألفاظاً سلتلفة يف مواضعها
صريف أو
ضلوي أو
ٍّ
إما ٍّ
ٍّ
وسورىا فهذا النوع أعتربه " ُكلِّية تتعلق مبوضوع" ،ومثالو" :كل ابتداء مبجرور
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ
( ٔ)

فهو قبيح ألنو تابع دلا قبلو" .
معُت " يندرج يف ُحكْمو
الثاني :أن تكون الكلية عبارة عن "لفظ ت
ْم َجيع نظائره يف القرآن ،وإ ْن اختلفت مواضعها وسورىا فهذه أعتربىا
ُحك ُ
" ُكلِّية تتعلق باأللفاظ" ،ومثالو :كل ما كان يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﲅ
ﲆﱢ فالوقف عليو ٍ
كاف(ٕ).

ٕ  -أن إضافة لفظ " أو اللفظ" يف التعريف جتعل منو تعريفاً ُسلَ ِّ
صاً
صَ
للتعريف العام الذي ذكره د.فتحي العبيدي ،كما جتعلو تعريفاً جامعاً
ألفراد علم الوقف واالبتداء مانعاً من دخول غَتىا فيها.
جل ما يف كتاب "ادلكتفى" لإلمام أيب عمرو الداين
وأنبو ىنا إذل أن ت
من الك ليات إمنا ىي من قبيل الكليات الكلية ،وأما الكليات األغلبية أو
اجلزئية فهي أيضاً موجودة غَت أهنا قليلة.

(ٔ) الى ىىداين" ،ادلكتفى ىىى" ،)ٔٔ( :ومثى ىىال ذل ى ىىك :الوقى ىىف على ىىى قول ى ىىو:ﭐﱣﭐ ﱆ ﱇﱢ ،
واالبت ىىداء بقولى ىىو:ﭐﱣﭐ ﱈ ﱉﱢ [الفاحتى ىىة ] ٕ:فاالبتى ىىداء ىنى ىىا ال حيسى ىىن ألنى ىىو
رلرور واالبتداء باجملرور قبيح.
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜٔٛ( :
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الفصل الثاىٕ(( :مجع الكلٔات مً خالل كتاب "املكتفى يف الْقف
( )1
ّاالبتدا" لإلماو أبٕ عنرّ الداىٕ -رمحُ اهلل ّ -التنثٔل هلا))
املبحث األّل(( :الكلٔات العامة))
اجتهدت زلاوالً استقراء كتاب "ادلكتفى يف الوقف واالبتدا" لإلمام أيب
عمرو الداين -رمحو اهلل -لكي أَجع ما تفرق فيو من كليات الوقف واالبتداء،
ٍب بعد َجعها اجتهدت يف التمثيل للغامض منها ،وتصنيفها ليتمكن الباحث
من الوصول إذل مبتغاه منها بكل يسر وسهولو.
وىنا أٌَجل الكليات العامة وىي اليت جتري ال على خصوص لفظ أو
سورة ،وإمنا جتري عام ًة على القرآن كلو وىي كما يلي:
املطلب األّل :الكلٔات املتعلقة مببادئ عله الْقف ّاالبتداء ّأىْاعُ،
ّحدّدٍا:
كٔ /كل وقف يف القرآن ال خيرج عن أربعة أنواع :تام ،وكاف،
وحسن ،وقبيح(ٕ).
كٕ  /كل وقف يف القرآن حيسن الق ع عليو واالبتداء مبا بعده ألنو
ال يتعلق بشيء شلا بعده فهو وقف تام(ٖ) ،وبعبارة أخرى :كل وقف ًب بو
(ٔ) انبىىو ىنىىا إذل أين سىىوف أرمىىز إذل الكليىىات برمىىز (ك) اختصىىاراً ،كمىىا أشىىَت إذل أن
منهجىىي يف التمثيىىل يتضىىح يف جىىانبُت :األول :أن يكىىون يف ادلىىن ،الثىىاين :التمثي ىىل
يكون للكلية الغامضة تفادياً لإلطالة وطلباً لالختصار.
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٛ( :
(ٖ) ادلصدر السابق (.)ٛ
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ
( ٔ)

الكالم النقضائو عليو ،واستغناء ما بعده عنو فهو وقف تام .
كٖ /أكثر وجود الوقف التام يكون يف الفواصل ،ورؤوس اآلي .
كٗ /كل وقف يف القرآن تعلق فيو الكالم مبا بعده معٌت دون اللفظ
فهو وقف كاف(ٖ) ،وبعبارة أخرى :كل كالم قائم بنفسو يفيد معٌت يكتفى
بو فالق ع عليو كاف(ٗ).
ك٘  /كل ما ورد من أنواع الوقوف ووافق رأس آية فهو :أًب إن كان
تاماً ،وأكفى إن كان كافياً ،وأحسن إن كان حسناً(٘).
ك /ٙكل وقف يف القرآن من قبيل احلسن ف نو ال حيسن االبتداء مبا
بعده لتعلقو بو من جهة اللفظ وادلعٌت َجيعاً(.)ٙ
ك /ٚكل وقف ال يعرف ادلراد منو فهو وقف قبيح(.)ٚ
ك / ٛكل من وقف وقف اً قبيح اً النق اع نفسو وجب عليو أن
يرجع إذل ما قبلو فيبتدئ بو(.)ٛ
( ٕ)

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٛ( :
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٓ( :
(ٗ) ادلصدر السابق.
(٘) ادلصدر السابق.
( )ٙالداين" ،ادلكتفى".)ٔٔ( :
( )ٚالداين" ،ادلكتفى".)ٖٔ( :
( )ٛالداين" ،ادلكتفى" ،)ٔٗ( :وذلك إن كان حيسن البدء بو.
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ومها:

املطلب الثاىٕ :الكلٔات املتعلقة باللػة:
وحتت ىذا العنوان حيسن قسمة الكليات ادلتعلقة باللغة إذل نوعُت،

النوع األول :الكليات اللغوية المتعلقة بالمباني:
كٔ /كل ابتداء مبجرور فهو قبيح ألنو تابع دلا قبلو .
ﱣ
ومثال ذلك :الوقف على قولو :ﭐﱣﭐ ﱆ ﱇ ﱢ  ،واالبتداء بقولو :ﭐ ﭐ
( ٔ)

ﱈﱉﱢ [الفاحتة ] ٕ:فاالبتداء ىنا ال حيسن ألنو رلرور واالبتداء
باجملرور قبيح(ٕ).
كٕ /كل وقف على منفي دون حرف إجيابو يعترب قبيحاً(ٖ).
ﱣ ﲇ ﲈ ﱢ من غَت عارض،
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ

واالبتداء بقولو تعاذل :ﱣﭐﲉﲊ ﱢ [الصافات ،] ٖ٘:ألن ادلنفي يف ذلك ىو
كل ما ُعبد من دون اهلل -عز وجل.)ٗ(-
كٖ /يُكره كل وقف يف القرآن على ادلبدل منو دون البدل(٘).
ﱣﱡﱢﱣﱤﱥ
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ ﭐ
(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٔ( :
(ٕ)ادلصدر السابق.
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔ٘( :
(ٗ) ادلصدر السابق.
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٚ( :
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

ﱦ ﱢ [آل عمران ] ٔٛ:على قراءة اإلمام الكسائي بفتح اذلمزة من
"إن" بعدىا(ٔ) يف قولو تعاذل{:إن الدين عن اهلل اإلسالم}(ٕ).
كٗ /يُكره كل وقف يف القرآن على ادلنعوت دون النعت(ٖ).
ك٘ /يُكره كل وقف يف القرآن على ادلع وف عليو دون الع ف(ٗ).
ك /ٙيُكره كل وقف يف القرآن على ادلؤكد دون التأكيد(٘).
ك /ٚيُكره كل وقف يف القرآن على الشرط دون جوابو(.)ٙ
ك /ٛال يق ع القول عن مقولو يف القرآن كلو(.)ٚ
ك /ٜيُكره الق ع على ادلبتدأ دون خربه يف القرآن كلو(.)ٛ
كٓٔ /كل مصدر يف القرآن ال يق ع عن الفعل الذي عمل فيو(.)ٜ

ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐﱣﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔﱢ  ،واالبتداء بقولو تعاذل :ﭐﱣﭐ ﲖ ﲗ ﲘﱢ [يونس،]ٕٖ:
(ٔ) انظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٕٖٛ/ٔ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٖٜ( :
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٚ( :
(ٗ) مواضعو كثَتة يف الداين" ،ادلكتفى" :منها )ٔٚ( :و(ٕ٘).
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٚ( :
( )ٙالداين" ،ادلكتفى" )ٙٚ( :وأمثلتها كثَتة منها.)ٖٙ(:
( )ٚمواضعو كثَتة يف الداين" ،ادلكتفى" :منها ( ،)ٔٔٚوأمثلتو كثَتة جداً.
( )ٛمواضعو كثَتة يف الداين" ،ادلكتفى" :منها )ٙ٘( :و(ٗ )ٚو(ٖ٘ٔ)وغَتىا.
( )ٜالداين" ،ادلكتفى".)ٜٗ( :
- 11 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء األول

ألنو ال يق ع ادلصدر عن الفعل الذي عمل فيو ،وىو ما دل عليو لفظ
"بغيكم"(ٔ).
كٔٔ /كل قسم يف القرآن وقع على شيء فال يفصل منو(ٕ).
ﱣ ﳛ ﳜ ﳝ ﱢ  ،واالبتداء
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ ﭐ
ﱣ ﳞ ﳟﱢ [يونس ،]ٖ٘:ألن القسم وقع عليو فال يفصل
بقولو تعاذل :ﭐ ﭐ
منو(ٖ).
كٕٔ /كل قسم يف القرآن فهو موضع لالستئناف واالبتداء(ٗ).
كٖٔ  /القراء والنحويون يستحبون الق ع على كل ىاء سكت يف
القرآن كلو ،ألنو إمنا جيء هبا دلعٌت الوقف(٘).
ﱣ ﲷ ﲸﱢ [البقرة،]ٕٜ٘:
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ ﭐ
وضلوه(.)ٙ

(ٔ) الىداين" ،ادلكتفىى" ،)ٜٗ( :وذلىك علىىى قىراءة حفىص عىىن عاصىم النصىب يف لفىىظ
(متاع) انظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٕٕٛ/ٕ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜ٘( :
(ٖ)الداين" ،ادلكتفى.
(ٗ) ادلصدر السابق".)ٗٛ( :
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٙٛ( :
( )ٙادلصدر السابق ،وىذا على قراءة من أثبىت ىىاء السىكت وصىالً ،دون مىن حىذفها
حذفها انظر :ابن اجلزري" ،النشر".)ٖٔٗ/ٕ( :
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كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ
( ٔ)

كٗٔ /كل ما كان بعده استفهام كان الوقف عليو كافياً .
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐﱣﭐ ﲳ ﲴﱢ  ،واالبتداء

بقولو تعاذل:ﭐﱣﭐ ﲶﲷ ﱢ [األنبياء.)ٕ(]ٔٓ:
ك٘ٔ /ال جيوز التفريق بُت الصلة وموصوذلا يف القرآن كلو(ٖ).

ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐﱣﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﱢ،
واالبتداء بقولو تعاذل:ﭐﱣﭐﲜﲝﲞﲟﱢ [غافر ]ٙ:ألنو ال يفصل
بُت الصلة اليت ىي" :الذين" وادلوصول الذي ىو":كفروا"(ٗ).
ك / ٔٙال يتم الوقف على كل لفظ جاء بعده فاء التعقيب ألن
الفاء ال يتم قبلها كالم على احلقيقة ألهنا تأٌب مبعٌت االتصال(٘).
ﱣ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱢ،
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ

ﱣﲂﲃﲄﱢ [التكوير.)ٙ(]ٔٗ:
واالبتداء بقولو تعاذل :ﭐ

النوع الثاني :الكليات اللغوية المتعلقة بالمعاني:
كٔ /ينبغي أن يُق ع على كل آية ورد فيها ذكر النار والعقاب،
(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٖٖٔ( :
(ٕ) ادلصدر السابق.
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔ٘ٚ( :
(ٗ) الداين" ،ادلكتفى".)ٖ( :
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٖٔ( :
( )ٙادلصدر السابق.
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وتفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر اجلنة والثواب(ٔ).
كٕ /يلزم أن يُق ع على كل آية ورد فيها ذكر اجلنة والثواب،
وتفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر النار والعقاب(ٕ).
كٖ /يُكره الق ع على كل مستبشع من اللفظ ادلتعلق مبا يُبُت
حقيقتوُّ ،
ويدل على ادلراد منو(ٖ).
ومثالو :كراىية الق ع على قولو تعاذل :ﱣﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱢ دون قولو :ﱣﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱢ

[البقرة ]ٔٔ:ألن الكالم ىنا يتصل بعضو ببعض(ٗ).
صص وانقضائهن يف القرآن فهو وقف
كٗ /كل وقف بعد هناية ال َق َ

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى" ،)ٖ( :وأمثلتو كثَتة جداً.
(ٕ) ادلصدر السابق ،وأمثلتو كثَتة جداً.
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)٘-ٗ( :
(ٗ) ادلصىدر السىابق ،ىىىذا رأي ادلؤلىف -رمحىو اهلل -وىىىو رأي كثى ٍَت مىن أىىىل العلىم قىىال
اإلم ىىام النح ىىاس يف "الق ىىع واإلئتن ىىاف" (ٔ ":)ٖٛ/وك ىىذا ق ىىول أص ىىحاب التم ىىام
يقول ىىون :ﱣﭐ ﲋﱢ ل ىىيس بتم ىىام ،وال يقف ىىون علي ىىو وىك ىىذا س ىىبيل الك ىىالم إذا
ح ِك ىىى عى ىىن ق ى ٍ
ىوم وىى ىىو م ىىردود على ىىيهم -أي س ىىوف يى ىىأٌب ال ىىرد على ىىيهم يف السى ىىياق
ُ
القىىرآين ،-والتم ىىام بعىىد أن ي ىىأٌب الىىرد عل ىىيهم ،وكىىذا التم ىىام ﱣﭐ ﲍ ﲎ ﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﱢ " ،ويىرى الىبعض مىىنهم أن الوقىف علىى لفىىظ :ﱣﭐ ﲋﱢ
كى ىىاف ،وال يكرىى ىىون الوقى ىىف عليى ىىو.انظر أيض ى ىاً :ابى ىىن األنبى ىىاري" ،إيضى ىىاح الوقى ىىف
واالبتداء".)ٜٗٚ/ٔ( :
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جمع وصياغةٌ و ٌ
( ٔ)

تام .

عما بعده فهو وقف قبيح(ٕ).
ك٘ /كل وقف يفسد ادلعٌت فيو بفصلو ّ

ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﱣﭐﲓﲔﲕﲖ ﲗ

ﱣ ﲚ ﲛﱢ [النحل ،]ٖٛ:ألن ادلعٌت
ﲘ ﲙ ﱢ ،واالبتداء بقولو تعاذل :ﭐ
يفسد بفصل ذلك شلا بعده(ٖ).
ٍ
منفصل خارج عن حكم ما ُوصل بو
ك /ٙكل وقف على كالم
يعترب وقفاً قبيحاً(ٗ).
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐﱣﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛﲜ ﲝ ﱢ [النساء ]ٔٔ:ألن "النصف" كلو إمنا جيب لالبنة دون
األبوين ،واألبوان مستأنفان(٘).
ك /ٚكل وقف على األمساء اليت تبُت نعوهتا حقائقها يعترب وقفاً
قبيحاً(.)ٙ
ﱣﱦﱧﱢ،
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﭐ
واالبتداء بقولو تعاذل :ﱣﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱢ

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٛ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٗ( :
(ٖ) ادلصدر السابق.
(ٗ) ادلصدر السابق.
(٘) ادلصدر السابق.
( )ٙالداين" ،ادلكتفى".)ٔ٘( :
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[ادلاعون ،]٘-ٗ:ألن "ادلصلُت" اسم شلدوح ال يليق بو "ويل" ،وإمنا خرج
ﱣﱩﱪﱫﱬ
من َجلة ادلمدوحُت لنعتو ادلتصل بو وىو :ﭐ ﭐ
ﱭ ﱢ(ٔ).
ك /ٛكل وقف كان اللفظ ادلوقوف عليو خارجاً عن حكم ما قبلو
يعد وقفاً قبيحاً(ٕ).
من جهة ادلعٌت فهو ُّ
ومثال ذلك :الوقف على قولو تعاذل :ﱣﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ

ﱣ ﱯ ﱰ ﱱ ﱢ [إبراىيم،]ٖٚ:
ﱮ ﱢ  ،واالبتداء بقولو تعاذل :ﭐ
ألنو مىت ق ع عليو دون ما يُبُت حقيقتو ،ويوضح مراده دل يكن شيء أقبح
منو الستواء حال من آمن ومن كفر؟!(ٖ).

(ٔ)الىىداين" ،ادلكتفىىى" ،)ٔ٘( :ىىىذا مىىا مثىىل بىىو ادلؤلىىف ذلىىذه الكليىىة ،وللعلمىىاء -يف خصىىوص
ىىىذا ادلوضىىع-كىىالم مبسىىوط يفكتىىبهم ،خصوص ىاً وأهنىىا رأس آيىىة فبعضىىهم دل يىىرض بوصىىف
الوقىىف ىنىىا قبيح ىاً حيىىث أهنىىا رأس اآليىىة ،وبعضىىهم ال يعتىىد ب ىرأس اآليىىة مىىن حيىىث أن رؤوس
اآلي عنده لىيس سىنة م لقىا ،خصوصىا إذاكىان الكىالم شىديد التعلىق بعضىو بىبعض فىَتى أن
الوق ىىف عليهى ىىا قبيح.انظى ىىر :النحى ىىاس" ،الق ى ىىع واإلئتنى ىىاف" )ٚٙٔ/ٕ( :وادلرصى ىىفي" ،ىدايى ىىة
القارئ إذل جتويد كالم الباري".)ٖٛٚ/ٔ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٙ( :
(ٖ) ادلصدر السابق.
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

املبحث الثاىٕ (( :الكلٔات املخصْصة))
ىنالك كليات دل تكن عامة أو ىي عامة سلصوصة بألفاظ ،اخًتت
أن تكون يف مبحث خاص هبا ،ألهنا ختص لفظاً بعينو أو سورة أو سوراً
بعينها ،وىي كما يلي:

املطلب األّل :الكلٔات املخصْصة بألفاظ:
التعوذ تام ،وعلى آخر التسمية أًبُّ .
كٔ /كل وقف على آخر ُّ
كٕ /كل وقف على لفظ ﱣﭐ ﱁ ﱢ يعترب تاماً إذا جعل امسا للسورة،
أو على تقدير [أنا اهلل أعلم](ٕ).
كٖ /كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ "الذين" و"الذي"
ورفعت على االبتداء كان الوقف على رأس اآلية تاماً(ٖ).
وضلوىاُ ،
كٗ  /كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ "الذين" و"الذي"
ورفعت على ادلدح ،أو نصبت على االختصاص كان الوقف على
وضلوىاُ ،
( ٗ)
رأس اآلية كافياً .
ك٘ /كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ "الذين" و"الذي"
وخفضت على النعت دلا قبلها كان الوقف على رأس اآلية
وضلوىا(ُ )٘،
حسناً .
( ٔ)

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٚ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔٛ( :
(ٖ) ادلصدر السابق.
(ٗ) ادلصدر السابق.
(٘)الداين" ،ادلكتفى".)ٔٛ( :
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ﱣﲻﲼﲽﱢ
ك /ٙكل ما ورد يف القرآن من لفظ :ﭐ

[البقرة ]ٔ٘:وﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱢ [آل عمران ]٘ٗ:وما أشبههما
ف ن االبتداء مبثلها حسن ،والوقف على ما قبلها ٍ
كاف ألن معٌت االستهزاء
ٌ
وادلكر من اهلل تعاذل ادلثوبة واجلزاء أي :جيازيهم جزاء استهزائهم
ومكرىم(ٔ).
ك /ٚكل وقف قبل لفظ "إن" ادلكسورة فهو لفظ كاف ،إال ما ُسبق
منها بقول أو قَ َسم(ٕ).
فحسن(ٖ) ،ما خال ما ُسبق منها
ك /ٛكل ابتداء ب ىى"إن" ادلكسورة
ٌ
بقول أو قَ َسم(ٗ).
ك /ٜكل ما ورد يف القرآن من لفظ "بلى" فالوقف عليو كاف ،ما دل
سم فال يوقف عليو دونو(٘).
يتصل بو قَ َ
(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜٔ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٔ( :
(ٖ) يظهىر مىىن كىالم ادلؤلىىف أنىو أراد بوصىىف احلسىن -ىنىىا -لىيس أنىىو نوعىاً لالبتىىداء أو
ِ
ىف ال
قسىىماً لىىو كمىىا ىىىو احلىىال يف الوقىىف ألن احلسىىن يف الوقىىف ىىىو الىىذي إن ُوقى َ
يبتدأ مبا بعده –كما تقدم يف أول البحث ،-فحينئذ يكىون مقصىود ادلؤلىف أنىو إمنىا
أراد أنىو َ ْجيمىل االبتىداء بىى"إن" مكسىىورة اذلمىز ،وذلىك إن دل تسىبق ب قىول أو قسىىم
فال حيسن االبتداء هبا.
(ٗ) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٔ( :
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٖ( :
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

كٓٔ /كل وقف على لفظ ﱣﭐﱁﱢ  ،وﱣﭐﱁﱢ يعترب تاماً ،وىو
على تقدير[ :أنا اهلل أرى] ،ويف الثانية[:أنا اهلل أعلم وأرى](ٔ).
كٔٔ  /كل ما كان يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﲆ ﲇ ﲈﱢ فالوقف
عليو ٍ
كاف(ٕ).
كٕٔ /كل ما كان يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﲅ ﲆﱢ فالوقف عليو
ٍ
كاف(ٖ).
كٖٔ  /كل ما يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﱁ ﱢ فيوقف عليها إن قُدِّرت
رداً ونفياً(ٗ).
كٗٔ /كل ما يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﱁ ﱢ فال يوقف عليها إن
قُدِّرت تنبيهاً مبعٌت "أال" ،أو قُدِّرت مبعٌت قولك" :حقاً"(٘).
ك٘ٔ  /كل ما يف القرآن من لفظ ﱣﭐ ﱁ ﱢ فيجوز االبتداء هبا على
معٌت "أال"(.)ٙ

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜٕ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى".)ٔ٘٘( :
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى".)ٜٔٛ( :
(ٗ) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٕٕ( :
(٘) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٕٕ( :
( )ٙالداين" ،ادلكتفى".)ٕٖٕ( :
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املطلب الثاىٕ :الكلٔات املخصْصة بالسْر:
كٔ /كل وقف على آخر كل قصة يف سورة مرمي ىو وقف تام .
كٕ /كل ما يف سورة الرمحن -عز وجل -من لفظ ﱣﭐ ﱯ ﱰ
تام مادل يتعلق ما قبلو مبا بعده(ٕ).
ﱱﱲﱢ ٌ
( ٖ)
كٕ" /كل الفواصل يف سورة اجلن ىي من قبيل الوقف الكايف .
كٖ /كل الفواصل يف سورة ادلدثر ىي من قبيل الوقف الكايف(ٗ).
كٗ /كل الفواصل يف سورة التكوير ىي من قبيل الوقف الكايف(٘).
ك٘ /كل الفواصل يف سورة االنف ار ىي من قبيل الوقف الكايف(.)ٙ
ك / ٙكل الفواصل يف سورة االنشقاق ىي من قبيل الوقف
الكايف(.)ٛ(")ٚ
( ٔ)

(ٔ) الداين" ،ادلكتفى".)ٕٔٚ( :
(ٕ) الداين" ،ادلكتفى" ،)ٕٔٓ( :وعبارة(:مادل يتعلق ما قبلىو مبىا بعىده) احىًتاز يفيىد بىأن
بعىض ادلواضىىع مىىن ىىذا اللفىىظ تعلىىق مبىىا بعىده أو مىىا قبلىىو مىن جهىىة اللفىىظ ،أو مىىن
جهة ادلعٌت ،وحينئذ ال يكون تاماً ،والقول بأن َجيىع مواضىع الوقىف مىن ىىذا اللفىظ
ت ىىام ل ىىيس اختي ىىار َجي ىىع أى ىىل العلى ىىم ،فق ىىد ق ىىال عن ىىو اإلم ىىام النح ىىاس يف "الق ى ىىع
واإلئتناف" (ٕ" :)ٜٜٙ/ىذا القول ليس بشيء".
(ٖ) الداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ(:و(ٕٕٗ).
(ٗ) الداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ(:و(ٕٕ٘).
(٘) الداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ(:و(ٖٕٔ).
( )ٙالداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ(:و(ٕٖٕ).
( )ٚالداين" ،ادلكتفى" )ٔٓ(:و(ٖٖٕ).
( )ٛقد عمىم ادلؤلىف -ىنىا -لفىظ "كىل" فقىال" :كىل الفواصىل يف سىورة  ....ىىي مىن
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ

اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلاتٍ ،ب الصالة والسالم على
البشَت النذير ،والسراج ادلنَت ،نبينا زلمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو
وسلم تسليماًكثَتاً ،أما بعىد:
ف ن خدمة كتاب اهلل من أجل القربات ،ومن أشرف الباقيات
الصاحلات فمن ُوفِ َق خلدمة كتاب اهلل فَنِ ْع َم ادلنّة عليو من اهلل أن جعلو من
ُخدتام كالمو.
وقرت عيوهنم بكالم
بَىْي َد أن من ىؤالء مقالً ومستكثراً ،ف وىب ذلم ّ
كل على بابو جياىد يُريد
اهلل ،فصار عيشهم مع القرآن خدمة لو ،ىم فيو ٌ
وصالً بسلعة اهلل الغالية.
ٍب إين قد أفدت فوائد عظيمة من م العة كتاب "ادلكتفى يف الوقف
واالبتدا" لإلمام أيب عمرو الداين ،وألفيتو كتاباً ينُ ُّم عن عظم قدر مؤلفو،
وسعة علمو ،وجليل قدره ،واهلل أسأل أن يكتب رل القبول فيما كتبت إنو
قبيىىل الوقىىف الكىىايف" ،وىىىو حكىىم أغلىىا ال كلىىي ،فالىىذي يظهىىر دلىىن تتبىىع فواصىىل
تلك السور موضىعاً موضىعاً تبىُت لىو أنىو لىيس َجيىع تلىك الفواصىل مىن قبيىل الوقىف
الكايف ،بل إن بعضها يكون يف مرتبة احلسن ،ومثال ذلك يف قولىو تعىاذل :يف سىورة
اجل ىىن آي ىىة (ٔٙو :)ٔٚﱣﭐ ﱗﱘ ﱙﱢ فه ىىو متعل ىىق مب ىىا بع ىىده لفظى ىاً يف قول ىىو
تعاذل :ﱣﭐ ﱛ ﱜﱢ  ،وكذلك يف آية رقم (ٕٙو )ٕٚقولو تعىاذل :ﱣﭐ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊﱢ متعلق مبا بعده يف قولىو تعىاذل:ﭐﱣﭐﳌﳍﳎ ﳏﳐﱢ  ،واخلالصىة
أنو اجتهاد من ادلؤلف إلطالق ىذا احلكم األغلا ،واهلل أعلم.
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مسيع رليب.
ولقد أفدت بعض النتائج من ثي أَجلها لك أيها القارئ الكرمي
لتستفيد شلا فيها ،وتنهل من معينها ،ومن أمهها ما يلي:
ٔ) أن كليات الوقف واالبتداء غاية يف األمهية ،وحتتاج دلن خيدمها،
والدراسات يف ذلك قليلة.
ٕ) أن كتاب "ادلكتفى يف الوقف واالبتدا" اشتمل على علم كثَت،
خالف ما يظن الكثَتون أنو اقتصر على الوقف واالبتداء فقط ،بل
إن ادلؤلف ض تمنو اختيارات لو يف التفسَت.
ٖ) عرفت أن الكليات يف الوقف واالبتداء ليست كثَتة جدا ،يث إن
القارئ لو ضب ها لسلم من الوقوع يف زالت كثَتة ،وألضاف لقراءتو
من اجلودة الشيءَ الكثَت.
ٗ) أن اخلالف يف الوقف واالبتداء ال يعدو أن يبٌت إما على اختالف
يف اللغة ،أو يف التفسَت ،ولذلك كثر خالف العلماء فيما يوقف
عليو وما ال يوقف عليو لذا ف ن االجتهاد منبعو الًتجيح تفسَتاً ،أو
ادلذىب ضلوياً.
رل الصواب يف القول والعمل ،ويكتبٍت شلن
ىذا واهلل أسأل أن يكتب َ
ِ
ي سواء القصدٍ ،ب أُجر على اجلهد" ،وإين ألرجو عليو من اهلل تعاذل
ُىد َ
عظيم األجر ،وجزيل الثواب يوم احلشر ،وأن جيعلو لوجهو الكرمي من
خالص األعمال ،وأن ال جيعل حظ نصيا فيو أن يقال ،وأن يعصمٍت فيو
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تمثيل ،د .إبراهيم بن محمد السلطان
كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني ٌ -
جمع وصياغةٌ و ٌ
( ٔ)

من زيغ الزلل وخ أ اخل ل" .
ت فمن اهلل وحده ،وإن خ أً فمن نفسي
ٍب أقول إن صواباً تن تولْ ُ
والشي ان ،واهلل ورسولو منو بريئان ،أعاذنا اهلل منو.
فيا قارئ ثي ادلتواضع أقول لك:
وزر
ىذر فى ىىال ٌ
"م ىىن ع ىىاب عيب ى ىاً ل ىىو ع ى ٌ
يُىْنجي ىىو م ىىن عزم ى ىىات الل ى ىىوم ُمتتئِ ى ىراً

ىال بِنِيتتِ َهىىا خذ ما صفا
وإمنىا ىي أعم ٌ

( ٕ)

واحتم ى ى ى ى ىىل ب ى ى ى ى ىىالعفو م ى ى ى ى ىىا ك ى ى ى ى ىىدرا"

ىذا وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أَجعُت.

(ٔ) من دعاء ابن اجلزري -رمحو اهلل ،-ابن اجلزري" ،النشر".)٘ٗ/ٔ( :
(ٕ ) البيتىىان لإلم ىىام الش ىىاطا يف م ىىن "عقيل ىىة أتى ىراب القص ىىائد يف أس ىىٌت ادلقاص ىىد" رق ىىم
(ٓ.)ٕٜٔ-ٕٜ
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فَرس الكلٔات
الصفحة
الكلية
م
((الكليات العامة))
الكليات المتعلقة بمبادئ علم الوقف واالبتداء وأنواعل ،وحدودها
كل وقف يف القرآن ال خيرج عن أربعة أنواع:
ٔٙ
كٔ
تام ،وكاف ،وحسن ،وقبيح.
كل وقف يف القرآن حيسن الق ع عليو واالبتداء
مبا بعده ألنو ال يتعلق بشيء شلا بعده فهو وقف
كٕ تام ،وبعبارة أخرى :كل وقف ًب بو الكالم ٔٙ
النقضائو عليو ،واستغناء ما بعده عنو فهو وقف
تام.
أكثر وجود الوقف التام يكون يف الفواصل،
ٔٙ
كٖ
ورؤوس اآلي.
كل وقف يف القرآن تعلق فيو الكالم مبا بعده
معٌت دون اللفظ فهو وقف كاف ،وبعبارة
ٔٚ
كٗ
أخرى :كل كالم قائم بنفسو يفيد معٌت يكتفى
بو فالق ع عليو كاف.
كل ما ورد من أنواع الوقوف ووافق رأس آية
ٔٚ
ك٘
فهو :أًب إن كان تاماً ،وأكفى إن كان كافياً،
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كٙ
كٚ
كٛ

كٜ
كٓٔ
كٔٔ
كٕٔ
كٖٔ
كٗٔ

وأحسن إن كان حسناً.
كل وقف يف القرآن حيسن الوقف عليو ،ال حيسن
االبتداء مبا بعده لتعلقو بو من جهة اللفظ وادلعٌت
َجيعاً.
كل وقف ال يعرف ادلراد منو فهو وقف قبيح.
كل من وقف وقفاً قبيحاً النق اع نفسو وجب
عليو أن يرجع إذل ما قبلو فيبتدئ بو.
الكليات المتعلقة باللغة
الكليات اللغوية المتعلقة بالمباني
كل ابتداء مبجرور فهو قبيح ألنو تابع دلا قبلو.
كل وقف على منفي دون حرف إجيابو يعترب
قبيحاً.
يُكره كل وقف يف القرآن على ادلبدل منو دون
البدل.
يُكره كل وقف يف القرآن على ادلنعوت دون
النعت.
يُكره كل وقف يف القرآن على ادلع وف عليو
دون الع ف.
يُكره كل وقف يف القرآن على ادلؤكد دون
التأكيد.
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ٔٚ
ٔٚ
ٔٚ

ٔٚ
ٔٚ
ٔٛ
ٔٛ
ٔٛ
ٔٛ
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ك٘ٔ
كٔٙ
كٔٚ
كٔٛ
كٜٔ
كٕٓ
كٕٔ
كٕٕ
كٖٕ
كٕٗ

يُكره كل وقف يف القرآن على الشرط دون
جوابو.
ال يق ع القول عن مقولو يف القرآن كلو.
يُكره الق ع على ادلبتدأ دون خربه يف القرآن
كلو.
كل مصدر يف القرآن ال يق ع عن الفعل الذي
عمل فيو.
كل قسم يف القرآن وقع على شيء فال يفصل
منو.
كل قسم يف القرآن فهو موضع لالستئناف
واالبتداء.
القراء والنحويون يستحبون الق ع على كل ىاء
سكت يف القرآن كلو ،ألنو إمنا جيء هبا دلعٌت
الوقف.
كل ما كان بعده استفهام كان الوقف عليو كافياً.
ال جيوز التفريق بُت الصلة وموصوذلا يف القرآن كلو.
ال يتم الوقف على كل لفظ جاء بعده فاء
التعقيب ألن الفاء ال يتم قبلها كالم على
احلقيقة ألهنا تأٌب مبعٌت االتصال.
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ٔٛ
ٔٛ
ٔٛ
ٔٛ
ٜٔ
ٜٔ
ٜٔ
ٜٔ
ٜٔ
ٜٔ
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كٕ٘

كٕٙ
كٕٚ
كٕٛ
كٕٜ
كٖٓ
كٖٔ
كٕٖ

الكليات اللغوية المتعلقة بالمعاني
ينبغي أن يُق ع على كل آية ورد فيها ذكر النار
والعقاب ،وتفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر
اجلنة والثواب.
يلزم أن يُق ع على كل آية ورد فيها ذكر اجلنة
والثواب ،وتفصل شلا بعدىا إن كان بعدىا ذكر
النار والعقاب.
يُكره الق ع على كل لفظ مستبشع من اللفظ
ادلتعلق مبا يُبُت حقيقتوُّ ،
ويدل على ادلراد منو.
صص وانقضائهن يف
كل وقف بعد هناية ال َق َ
القرآن فهو وقف تام.
عما بعده
كل وقف يفسد ادلعٌت فيو بفصلو ّ
فهو وقف قبيح.
ٍ
منفصل خارج عن حكم
كل وقف على كالم
ما ُوصل بو يعترب وقفاً قبيحاً.
كل وقف على األمساء اليت تبُت نعوهتا حقوقها
يعترب وقفاً قبيحاً.
كل وقف كان اللفظ ادلوقوف عليو خارجاً عن
حكم ما قبلو من جهة ادلعٌت فهو ُّ
يعد وقفاً
قبيحاً.
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ٕٓ

ٕٓ
ٕٓ
ٕٓ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٔ
ٕٔ
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كٖٖ
كٖٗ
كٖ٘

كٖٙ

كٖٚ

كٖٛ

((الكليات المخصوصة))
الكليات المخصوصة بألفاظ
التعوذ تام ،وعلى آخر
كل وقف على آخر ُّ
أًب.
التسمية ُّ
كل وقف على لفظ {ادل} يعترب تاماً إذا جعل
امسا للسورة ،أو على تقدير [أنا اهلل أعلم].
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ
ورفعت على االبتداء
"الذين" و"الذي" وضلوىاُ ،
كان الوقف على رأس اآلية تاماً.
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ "الذين"
ورفعت على ادلدح ،أو نصبت
و"الذي" وضلوىاُ ،
على االختصاص كان الوقف على رأس اآلية
كافياً.
كل وقف على رأس آية جاء بعده لفظ
وخفضت على
"الذين" و"الذي" وضلوىاُ ،
النعت دلا قبلها كان الوقف على رأس اآلية
حسناً.
كل ما ورد يف القرآن من لفظ {:اهلل يستهزئ
هبم}[البقرة ]ٔ٘:و{واهلل خَت ادلاكرين}[آل
عمران ]٘ٗ:وما أشبههما ف ن االبتداء مبثلها
- 11 -

ٕٕ
ٕٕ
ٕٕ

ٕٕ

ٕٕ

ٕٕ
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كٖٜ
كٓٗ
كٔٗ

كٕٗ
كٖٗ
كٗٗ
ك٘ٗ
كٗٙ

حسن ،والوقف على ما قبلها ٍ
كاف ألن معٌت
ٌ
االستهزاء وادلكر من اهلل تعاذل ادلثوبة واجلزاء
أي :جيازيهم جزاء استهزائهم ومكرىم.
كل وقف قبل لفظ "إن" ادلكسورة فهو لفظ
كاف ،إال ما ُسبق منها بقول أو قَ َسم.
فحسن ،ما خال ما
كل ابتداء ب ىى"إن" ادلكسورة
ٌ
ُسبق منها بقول أو قَ َسم.
كل ما ورد يف القرآن من لفظ "بلى" فالوقف
سم فال يوقف عليو
عليو كاف ،ما دل يتصل بو قَ َ
دونو.
كل وقف على لفظ {الر} ،و{ادلر} يعترب
تاماً ،وىو على تقدير[ :أنا اهلل أرى] ،ويف
الثانية[:أنا اهلل أعلم وأرى].
كل ما كان يف القرآن من لفظ {أإلو مع اهلل}
فالوقف عليو ٍ
كاف.
كل ما كان يف القرآن من لفظ {وأملي ذلم}
فالوقف عليو ٍ
كاف.
كل ما يف القرآن من لفظ {كال} فيوقف
عليها إن قُدِّرت رداً ونفياً.
كل ما يف القرآن من لفظ {كال} فال يوقف
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ٕٕ
ٖٕ
ٖٕ

ٖٕ
ٖٕ
ٖٕ
ٖٕ
ٖٕ
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كٗٚ

كٗٛ
كٜٗ
كٓ٘
كٔ٘
كٕ٘
كٖ٘
كٗ٘

عليها إن قُدِّرت تنبيهاً مبعٌت "أال" ،أو قُدِّرت
مبعٌت قولك" :حقاً".
كل ما يف القرآن من لفظ {كال} فيجوز
االبتداء هبا على معٌت "أال".
الكليات المخصوصة بالسور
كل وقف على آخر كل قصة يف سورة مرمي ىو
وقف تام.
كل ما يف سورة الرمحن -عز وجل -من لفظ
تام مادل يتعلق ما
{فبأي آالء ربكما تكذبان} ٌ
قبلو مبا بعده.
كل الفواصل يف سورة اجلن ىي من قبيل الوقف
الكايف.
كل الفواصل يف سورة ادلدثر ىي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة التكوير ىي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة االنف ار ىي من قبيل
الوقف الكايف.
كل الفواصل يف سورة االنشقاق ىي من قبيل
الوقف الكايف.
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ٖٕ

ٖٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕٗ
ٕٗ
ٕٗ
ٕٗ
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املصادر ّاملراجع
ابن اجلزري ،زلمد بن زلمد بن اجلزرئٕٗٚ( ،ى ى ٕٓٓٙ-م) .المقدم ة
يما يجب على قارئ القرآن أن يعلمل( .حتقيق د.أدين رشدي
سويد)( .طٗ ) .جدة :دار نور ادلكتبات.
ابن اجلزري ،زلمد بن زلمد بن زلمد بن اجلزري .النشر ي القراءات
العشر( .قدم لو وعلق عليوَ :جال الدين زلمد شرف)( .طٔ).
طن ا :دار الصحابة.
ابن منظور ،زلمد بن مكرم بن منظور األفريقي ادلصري ،لسان العرب.
(طٔ) .بَتوت :دار صادر.
أبو احلسن ،علم الدين علي بن زلمد السخاوئٕٗٙ( .ىى  ٕٓٓ٘-م).
تح الوصيد ي شرح القصيد( .حتقيق :د.موالي زلمد اإلدريسي).
(ط ٕ) .الرياض :مكتبة الرشد.
أبو احلسن ،علي بن إمساعيل بن سيده ادلرسي [تٗ٘ٛ :ىى]ٕٔٗٔ( .ىى -
ٕٓٓٓم) .المحكم والمحيط األعظم( .حتقيق :عبد احلميد
ىنداوي)( .طٕ) .بَتوت :دار الكتب العلمية.
الرزاق احلسيٍت ،تاج العروس
زلمد بن عبد ّ
أبو الفيض التزبيدي ،زل ّمد بن ّ
من جواهر القاموس( .حتقيق :رلموعة من احملققُت) .اإلسكندرية :دار
اذلداية.
أبو بكر ،زلمد بن بشار األنبارئٖٜٓ( .ى ى ٜٔٚٔ-م) .إيضاح الوقف
واالبتداء ي كتاب اه عز وجل ( .حتقيق :زليي الدين عبدالرمحن
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رمضان)( .طٔ) .دمشق :رلمع اللغة العربية.
أبو جعفر ،أمحد بن زلمد بن إمساعيل النحاسٖٔٗٔ( .ىى  ٜٜٕٔ-م).
القطع واإلئتناف ( .حتقيق :عبد الرمحن بن إبراىيم ادل رودي)( .طٔ).
الرياض :دار عادل الكتب.
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو
الس ِج ْستاين (تٕٚ٘ :ىى) .السنن .مذيل بأحكام اإلمام
األزدي ِّ
األلباين على األحاديث( ،حتقيق :زلمد زليي الدين عبد احلميد)،
بَتوت :دار الفكر.
أبو عمرو ،عثمان بن سعيد الداين .المكتفى ي الوقف واالبتدا( .حتقيق:
د.زليي الدين رمضان) .عمان :دار عمار.
التهانوي ،زلمد علي التهانوئٗٓٗ( ،ى ى ٜٔٛٗ-م).كشا ف
اصطالحات الفنون .استانبول :دار قهرمان للنشر والتوزيع.
اجليلي ،علي بن أمحد ،أثر اختالف القراء ي الوقف واالبتداء( .طٔ).
اإلمارات :دار القلم.
الزركشي ،زلمد بن عبداهلل الزركشي .البرهان ي علوم القرآن( .حتقيق:
زلمد أبو الفضل إبراىيم)( .ط ٕ) .القاىرة :م بعة البايب احللا.
الشاطا ،إبراىيم بن موسى الشاطا .الموا قات ي أصول الشريعة.
(حتقيق :زلمد عبد اهلل دراز ،وعبداهلل دراز) .القاىرة :ادلكتبة التجارية
الكربى ،بَتوت :دار ادلعرفة.
العبيدي ،د.فتحي العبيدئٖٗٓ( .ىى ٕٜٓٓ-م) .كليات التجويد
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جمع وصياغةٌ و ٌ

والقراءات جمع وصياغة ودراسة وشرح( .طٔ ) .بَتوت :دار ابن
حزم.
القرين ،د.بريك بن سعيد القرينٔٗٓٗ( .ى ىٜٖٔٛ-م) كليات األلفاظ
ي التفسير دراسة نظرية تطبيقية( .ط ٔ) .الرياض :نشر اجلمعية
العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومو.
ادلرصفي ،عبدالفتاح السيد عجمي ادلرصفئٕٗٔ( .ى ىٕٓٓٔ-م) .هداية
القارئ إلى تجويد كالم البارئ( .طٔ) .ادلدينة ادلنورة :دار الفجر
اإلسالمية.
نصر ،ع ية قابل نصرٔٗٔٗ( .ى ىٜٜٔٗ-م) .غاية المريد ي علم
التجويد( .طٗ).مصر -القاىرة.

- 11 -

 – الجزء األول981 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography
Ibn Al-Jazary، Muhammad bun Muhammad bin Al-Jazary.
(1427AH-2006). Al-Muqaddimah Fimaa Yajibu Ala
Qaari Al-Quran An Ya’lamahu. (Investigated by Dr.
Ayman Rushdy Suwayd). (2nd edition). Jiddah، Dar Noor
Al-Maktabat.
Ibn Al-Jazary، Muhammad bun Muhammad bin Al-Jazary.
An-Nashru fi Al-Qiraat Al-Ashr. (Presented by Jamal
Ad-Deen Muhammad Sharaf). (1st edition). Tanta: Dar
As-Sahabah.
Ibnu Manzour. Muhammad bun Mukram bin Manzour AlIfreeqy، Al-Misry. Lisanul Arab. (1st edition). Beirut:
Dar Sadir.
Abu Al-Hasan، Ali bun Isma‟il bin Seedah Al-Mursy. (Died
458AH). (1421AH-2000). Al-Muhkam wa Al-Muheet
Al-A’zam. (Investigated by Abdul-Hameed Hindawy).
(2nd edition). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
Abu Al-Faydh، Muhammad bun Muhammad bin AbdurRazzaq Al-Husainy. Taaj Al-Arous min Jawahir AlQamous. (Investigated by Group of Investigtors). AlIskandariyyah.
Abubakar، Muhammad bun Bashshaar Al-Anbary. (1390AH1971). Idhaah Al-Waqf wa Al-Ibtidaa fi Kitaabi Allah.
(Investigated by Muhyidden Abdur-Rahman Ramadan).
(1st edition). Syria: Mujamma‟ Al-Lugha Al-Arabia.
Abu Ja‟far، Ahmad bun Muhammad bin Isma‟il An-Nahhas
(1413AH-1992). Al-Qat’ou wal I’itinaaf. (Investigated
by Abdur-Rahaman bin Ibrahim Al-Matrudy). (1st
edition). Riyadh: Dar Alam Al-Kutub.
Abu Dawoud، Sulaiman bun Al-Ash‟ath bin Ishaaq bin
Basheer Al-Azdy As-Sijistany. (Died 275AH). As-Sunan.
(Investigated by Muhammad Muhyidden Abdul-Hamed).
Beirut: Dar Al-Fikr.
Abu Amrou، Outhman bun Sa‟eed Ad-Daany. Al-Muktafa fi
Al-Waqf wa Al-Ibtidaa. (Investigated by Dr. Muhyidden

- 11 -

 إبراهيم بن محمد السلطان. د،تمثيل
ٌ - كليات الوقف واالبتداء من خالل كتاب "المكتفى" ألبي عمرو الداني
ٌ جمع وصياغةٌ و

Ramadan). Umman: Dar Ammar.
At-Tahawuny، Muhammad Ali At-Tahawuny، (1404AH1984). Kashshaaf Istilahat Al-Funoun. Istanbul: Dar
Qaharman for distribution.
Al-Jeely، Ali bun Ahmad. Atharr Ikhtilaf Al-Qurraa fi AlWaqf wa Al-Ibtidaa. (1st edition). Emirate: Dar AlQalam.
Az-Zarkashy، Muhammad bun Abdillah Az-Zarkashy. AlBurhan Fi Uloum Al-Quran. (Investigated by
Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim). (2nd edition). Cairo:
Matba „ Al-Baby Al-Halaby.
Ash-Shatiby، Ibrahim bun Musa Ash-Shatiby. Al-Muwafaqat
fi Ousoul Ash-Shari’ah. (Investigated Muhammad
Abdullah Darraz and Abdullah Darraz). Cairo: AlMaktabah At-Tijariyyah. Beirut: Dar Al-Ma‟rifah.
Al-Oubaidy، Dr. Fathy، Al-Oubaidy، (1430AH-2009).
Kulliyyat At-Tajweed wa Al-Qira’at. (1st edition).
Beirut: Dar Ibnu Hazm.
Al-Qarny، Dr. Burayk bin Sa‟eed Al-Qarny. (1404AH-1983).
Kulliyyat Al-Alfaz
fi At-Tafseer Diraasatun
nazariyatun Tatbeeqiyah.
(1st edition). Riyadh:
Distributed by Al-Jam‟iyya Al-Ilmiyyah Lil Qur‟an wa
Uloomih.
Al-Mursifee، Abdul-Fattah As-Sayyid Ajamy Al-Mursifee.
(1421AH-2001). Hidayatu Al-Qaari Ilaa Tajweedi
Kalami Al-Baari. (1st Edition). Al-Madina AlMunawwara: Dar Al-Fajr Al-Islamiyyah.
Nasr: Atiyya Qabil Nasr. (1414AH-1994). Ghayat AlMureed Fi Ilmi At-Tajweed. (4th edition). Egypt: Cairo.

- 11 -

مجلٌة الجامعة اإلسالميٌة للعلوـ الشرعية – العدد ُٖٗ – الجزء األكؿ

استدزاكات الظٔخ أبٕ بكس اجلزائسٖ (تٍ9341:ـ) يف
حاطٔتُ "ىَس اخلري" عل ٙاإلمامني الكسطيب
(تٍ179:ـ) ّابً عاطْز (تٍ9414:ـ)
 دزاس٘ حتلٔلٔ٘ -The rectifications of sheikh Abubakr
Al-Jazaaeri (d:1439AH) in his footnote
“Nhr Al-khair” on both Imams AlQurtubi (d:671h) and Ibn-Ashour
(d:1393AH) – an analytical study
إعداد:
د .حَاتِه حمنَّد ميصُْز مَزِزُّعَ٘
اإلتسبلميَّة
األتساذذ اؼباسذد ُب الافاسَت كدلوـ القرآف بقاسم ال ّْ راتسذت ٍ
ً
َ بذألحاسذء
بكلية اآلداب جبذمةة اؼبىل َىػٍي ى

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

املشتخلص
اغبم هلل ،كالَبلة كالاسبلـ دلى رتسوؿ اهلل ،كدلى آلو كصحبو
كمن كااله؛ كبة :
ى
َهذا حبث يبةٍنػ ىواف (اتسا راكذت الشيخ أيب بكر اعبزائرم ُب
حذشياو "هنر اػبَت" دلى اإلمذمُت القرطيب كابن دذشور  -دراتسة
ربليلية) ،يق ّْـ َيو البذحث دراتسة ربليلية نق ية التسا راكذت الشيخ
كياكوف البحث من :سبهي  ،كمبحثُت ،كخذسبة.
اعبزائرم دلى اإلمذمُتَّ ،
تنذكؿ اؼببحث األكؿ اتسا راكذت الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ
القرطيب ،كمذ تنذكؿ اؼببحث الثذين اتسا راكذت الشيخ اعبزائرم دلى
اإلمذـ ابن دذشور.
كفكرة ىذا البحث تتمثَّل في اتساخراج االتسا راكذت اليت
أكردىذ الشيخ اعبزائرم ُب حذشياو دلى اإلمذمُت ُب تفاسَتيهمذ ،مع
دراتسة ىذه االتسا راكذت كبيذف م ل صحاهذ ككاقةياهذ.
ككاف المنهج المستىخ ىدـ في ىذا البحث ىو اؼبنهج الاحليلي؛
اؼبَحوب بذالتساقراء كاؼبوازنة.
كثمرة ىذا البحث تظهر في نتائجو التي كاف من أبرزىا:
اشامذؿ حذشية الشيخ أيب بكر اعبزائرم دلى كثَت من االتسا راكذت
دلى د د من أئمة الافاسَت كأدبلمو ،كني ىرة ال راتسذت دن تفاسَت
كتنوع موضودذت االتسا راكذت اليت أكردىذ
الشيخ اعبزائرم كحذشياوُّ ،
دارت بُت تةيُت اؼبراد ،كإيراد
الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذمُت ،حيث ٍ
- ٓٔ -
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اإلتسرائيليذت ،كبيذف مرجع الضمذئر ،كماسذئ ُب االداقذد ،كماسذئ ُب
الاسَتة كالاذريخ ،كالقوؿ بَحة ككاقةية أغلب االتسا راكذت الواردة ُب
ىذا البحث ،كانافذء الَحة كالواقةية ُب اتسا راكذت الشيخ دلى
ةُت
اإلمذمُت دل حيَ إال ُب موضةُت َقط ،كد ـ كجود مَطلح يم ّْ
يةِّب دن اتسا راكذتو
ةِّب بو الشيخ اعبزائرم دن اتسا راكذتو؛ ب ّْ
ؿب َّد يي ّْ
بطرؽ ـبالفة.
ربث دلى تكثيف
كما تظهر ثمرة البحث في توصياتو اليت ُّ
ال راتسذت كالبحوث األكذدديية ُب الافذتسَت اؼبخاَرة كاؼبياسرة ،كمذ
تشجع الاوصيذت اؼباخََُت كالبذحثُت دلى دراتسة تفاسَت الشيخ
ّْ
ةٌت بًتجيحذتو؛ كاتسا راكذتو؛ كغَت
اعبزائرم كحذشياو دراتسة تفَيلية تي ى
ذل من حقوؿ ال راتسذت القرآنية.
الكلم ػ ػػات المةتاحي ػ ػػة :االتس ػ ػػا راكذت ،حذش ػ ػػية "هن ػ ػػر اػب ػ ػػَت"،
الشيخ اعبزائرم ،اإلمذـ القرطيب ،اإلمذـ ابن دذشور.
كَيمذ يلي الافَي كالبيذف ،كاهلل المستعاف؛ كعليو التُّكالف؛
قوة إال بو.
كمنو الهداية كالتوفيق؛ كال حوؿ كال َّ
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Abstract
Praise be to Allah and blessing and peace be upon
our prophet Muhammad, his family and his companions.
This is a research titled” The rectifications of sheikh
Abubakr Al-Jazaaeri in his footnote “Nahr Al-khair” on
both Imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashour – an analytical
study” it focuses on the study of this corrections by an
analytical and critical approach in a research consists of: a
preface, two chapters and a conclusion.
The first chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's
rectifications on imam Al-Qurtubi, while the second
chapter deals with Sheikh Al-Jazaaeri's rectifications on
imam Ibn-Ashour.
The main concept of this study is to extract the
rectifications which Sheikh Al-Jazaaeri have mentioned in
his footnotes on the two Imams, with a study of this
rectifications and showing its authenticity and reality.
according to an analytical study mixed with an induction and
comparison.
The most important results of this study included the
following: this footnote included many rectifications related
to a number of interpretation scholars, the rareness of the
studies that deal with sheikh Aljazaeri's interpretation and his
footnote, also the rectifications topics mentioned by Sheikh
Al-Jazaaeri varies on both imams Al-Qurtubi and Ibn-Ashur,
as it evolves in pointing out the meaning, mentioning the
Israeli narrations, some belief issues, Sirat (the biography of
the Prophet) and history, the sayings concerning the validity
and reality of most of the rectifications mentioned in this
research, the lack of validty and reality of Sheikh's
rectifications on the two Imams does not occur except in two
places, also the absence of a particular and definite term in
Sheikh Aljazaeri's expressions in those rectifications, rather
he expresses his rectifications in different ways.
Also, the benefits of the research appear in his
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recommendations which encourages to increase the studies
and academic researches in the precise and simple
interpretations. As it also encourages the specialized and
researchers to study in detail the interpretation of sheikh
Aljazaeri and his footnotes which are concerned with his
validations and rectifications, and other Quranic study
fields.
Key Words:
The rectifications, Nahr Al-khair footnote, sheikh
Aljazaeri, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn-Ashour.
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املكدم٘
رب لو تسواه ،كأشكره دلى جزي
ضب ىمن ال َّ
اغبم هلل ،أضب ه ٍ
حرمو؛ كأف
َضلو كدطذيذه ،كأشه أف اغببلؿ مذ أحلَّو؛ كأف اغبراـ مذ َّ
ال ين مذ شردو ،كأشه أف ال إلو إال اهلل كح ه ال شري لو ،كأشه
أف نبينذ ؿبم ن ا –صلى اهلل دليو كآلو كصحبو كتسلَّم -دب ه كرتسولو.
كبة ؛ َبل خيفى مذ القذه تفاسَت الشيخ أيب بكر اعبزائرم "أياسر
شجع ىذا
الافذتسَت" من قبوؿ كاناشذر ُب دموـ أكتسذط اؼباسلمُت ،كق َّ
الشيخ –رضبو اهلل  -دلى كاذبة حذشياو "هنر اػبَت" دلى تفاسَته
القبوؿ
ى
ض ّْمنهذ مذ حياذج إليو طبلب الةلم كاؼبةرَة من
اؼببذرؾ "أياسر الافذتسَت" ليي ى
بيذف دلي ؛ أك تَويب خطأ؛ أك إضذَة َوائ كأحكذـ.
كمن خبلؿ قراءة البذحث ؽبذه اغبذشية كذمل نة ظهر لو أهنذ تشام
دلى كثَت من االتسا راكذت للشيخ اعبزائرم –رضبو اهلل -دلى د د من أئمة
الافاسَت كأدبلمو ،من أبرزىم :اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور –رضبهمذ اهلل.-
الضوء دلى ىذه
ٍَ ي
لذا؛ َق قى ى
ت ُب ىذا البحث أ ٍف أيتسلّْط ٍ
االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو بكر اعبزائرم ُب حذشياو "هنر
اػبَت" دلى اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور ،كذلك من خالؿ قراءة
كاستعراض التةسير المطبوع كحاشيتو بشكل كامل ،كرب ي اؼبواضع
اليت كذف َيهذ اتسا راؾ من الشيخ اعبزائرم دلى كبلـ اإلمذمُت ُب
تفاسَتيهمذ ،كدراتسة كبلـ الشيخ اعبزائرم ككبلـ ك كاح من اإلمذمُت
- َٔ -
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ُب ك موضع من مواضع االتسا راكذت ،مع الحرص على تحليل
النقوالت كالنصوص كالموازنة بينها؛ للوصوؿ إذل بيذف م ل صحة
ىذه االتسا راكذت ككاقةياهذ.
مْضْع البخث
يأتي موضوع ىذا البحث تحت عنواف :اتسا راكذت الشيخ
أيب بكر اعبزائرم (ت ُّْٗ:ق) ُب حذشياو "هنر اػبَت" دلى اإلمذمُت
القرطيب (تُٕٔ:ق) كابن دذشور (تُّّٗ:ق)  -دراتسة ربليلية.
مظكل٘ البخث
اؼبشكلة اليت حيذكؿ ىذا البحث أف ياسلّْط الضوء دليهذ ىي
اتساخراج االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو بكر اعبزائرم ُب حذشياو
"هنر اػبَت" دلى اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشورٍ ،ب دراتسة ىذه
االتسا راكذت للوصوؿ إذل درجة صحاهذ ككاقةياهذ.
أسئل٘ البخث
السؤاؿ الرئيس الذم يقوـ عليو ىذا البحث ىو :مذ ىي
االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو بكر اعبزائرم ُب حذشياو "هنر اػبَت
دلى أياسر الافذتسَت" دلى اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور ُب
تفاسَتيهمذ؟ ،كمذ م ل صحة ككاقةية ىذه االتسا راكذت؟
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كيتةرع عن ىذا الس ؤاؿ الرئيس أسئلة فرعية كثيرة؛ منها:
َّ
*مذ م ل صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ

ﱥﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱤ؟
القرطيب ُب بيذف اؼبراد بػ (الرب) ُب قولو تةذذل :ﭐ
*مذ م ل صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ
القرطيب ُب إيراده اإلتسرائيليذت ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ

ﲮﲯ ﱤ؟
*مذ م ل صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ
القرطيب ُب تأكيلو صفة (ال ىق ى ـ) دن تفاسَت قولو تةذذل :ﱥﭐ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊﱤ؟

*مذ م ل صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ ابن
دذشور ُب تةيُت القذئ ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅﱤ؟
*مذ م ل صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ
ﱥﲀﲁﲂ
ابن دذشور ُب كركد اؼبؤمنُت جهنم ُب قولو تةذذل :ﭐ

ﲃﱤ؟
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حدّد البخث
ح كد ىذا البحث ىي االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو
بكر اعبزائرم ُب حذشياو "هنر اػبَت" دلى اإلمذـ القرطيب ُب تفاسَته
"اعبذمع ألحكذـ القرآف" ،كدلى اإلمذـ ابن دذشور ُب تفاسَته "الاحرير
كالانوير".
أٍداف البخث
يه ؼ البحث إذل ربقيق د د من اؼبقذص ؛ من أبرزىذ مذ يلي:
أكال :تاسليط الضوء دلى أمهية دراتسة اتسا راكذت اؼبفاسرين دلى
ن
بةضهم.
ثانينا :اتساخراج االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو بكر
اعبزائرم ُب حذشياو "هنر اػبَت" دلى اإلمذـ القرطيب ُب تفاسَته "اعبذمع
ألحكذـ القرآف" ،كدلى اإلمذـ ابن دذشور ُب تفاسَته "الاحرير
كالانوير".
ثالثنا :بيذف م ل صحة ككاقةية اتسا راكذت الشيخ اعبزائرم دلى
اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور.
أٍنٔ٘ البخث
تظهر أمهية ىذا البحث ُب د د من األمور؛ من أمهّْهذ مذ يلي:
أكال :إبراز اغبذجة إذل تكثيف ال راتسذت ُب الافذتسَت اؼبخاَرة
ن
ةٌت باياسَت كتقريب ى ايذت القرآف الكرمي لةموـ اؼباسلمُت.
اليت تي ى
- ّٔ -
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ثانينا :الا لي دلى خطأ االذبذه الذم ييَنّْف الافذتسَت اؼبخاَرة
اؼبياسرة دلى أهنذ تفذتسَت دذمة إصبذلية؛ ال تشام دلى مذ ديكن دراتساو
َّ
دراتسة زبََية أكذدديية.
ثالثنا :تقرير أنو ليس بذلضركرة أف يكوف ك كبلـ للماساى ًرؾ
ً
كبلـ اؼباسا ىرؾ دليو خطأن،
صوابنذ ،كمذ أنو ليس بذلضركرة أف يكوف ك (ُ)ي
كال يظهر ذل إال بذلاحلي كالنَّق كاؼبو ىازنة .
الدزاسات الشابك٘ –إٌِ ُّجِدَتِ –
أم دراسة سابقة تتناكؿ
حسب اطالعوَّ -
لم يجد الباحث – ٍ
استدراكات الشيخ الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" بالدراسة
(ُ) يشَت البذحث إذل أف الذم ينبغي أف يياسىاػ ٍة ىم ُب إظهذر مواطن الاشذبو
كاالخابلؼ؛ كبيذف اؼبزايذ كالفركؽ؛ كاؼبقذبلة كالًتجيح ىو مَطلح "اؼبوازنة"
كليس "اؼبقذرنة" –خبلَنذ للشذئع كاؼبا اكؿ بُت النذسَّ ،-
ألف األص اللغوم لػ ػ
(قىػىر ىف) ال ي ؿ إال دلى ؾبرد اقًتاف شيء بشيء كمَذحباو لو ،أمذ اؼبوازنة:
َهي الًتجيح ،ىككىز ىف الشيء :أم ىر ىج ىح ،كؽبذا؛ ؼبذ أراد أبو القذتسم اآلم م
ً
م أيب سبذـ كالبحًتم جة دنواف كاذبو ىو "اؼبوازنة
اؼبفذضلة كالًتجيح بُت ش ٍةىر ٍ
بُت شةر أيب سبذـ كالبحًتم" .يينظىر :ؿبم بن مكرـ بن منظور" ،لاسذف
الةرب"( .طْ ،بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ىػ) ّّٔ :ُّ – ْْٖ :ُّ ،؛
كؾبلة ؾبمع اللغة الةربية بذلقذىرة ،الة د األكؿ ،رجبُّّٓ ىػ -أكاوبر
ُّْٗـ ،ص َُٓ:؛ كبكر بن دب اهلل أبو زي " ،مةجم اؼبنذىي اللفظية"،
ص. َْٕ:
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كالبحث كالتحليل؛ تسواء كذنت دراتسة دن اتسا راكذت الشيخ
دمومذ ،أك اتسا راكذتو ُب حذشياو
اعبزائرم ُب حذشياو دلى اؼبفاسرين ن
دلى اإلمذمُت القرطيب كابن دذشور دلى كجو اػبَوص.
ميَج البخث
تبةذ ؼبوضوع
يظهر ُب ىذا البحث اتساخ اـ د ة منذىج حبثية؛ ن
البحث.
كاؼبنذىج اؼباساىخ ى مة ُب ىذا البحث ىي :اؼبنهج الاحليلي،
كاؼبنهج االتساقرائي ،كاؼبنهج اؼبوا ًزف.
خُطَّ٘ البخث
ياكوف البحث من مق مة ،كسبهي  ،كمبحثُت ،كخذسبة ،كتفَي
َّ
ذل كمذ يلي:
التمهيد؛ كيشام دلى مذ يلي:
اصطبلحذ؛ كدن اؼبفاسرين.
أكال :تةريف االتسا راكذت لغة؛ ك
ن
ن
ثانينا :نبذة دن الشيخ أيب بكر اعبزائرم ،كدن حذشياو "هنر اػبَت
دلى أياسر الافذتسَت".
ثالثنا :نبذة دن اإلمذـ القرطيب ،كدن تفاسَته "اعبذمع ألحكذـ
القرآف".
رابعنا :نبذة دن اإلمذـ ابن دذشور ،كدن تفاسَته "الاحرير كالانوير".
خامسا :بيذف اؼبقَود بذل راتسة الاحليلية.
ن
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المبحث األكؿ :استدراكات الشيخ الجزائرم في حاشيتو "نهر
الخير" على اإلماـ القرطبي ،كفيو ثمانية مطالب؛ تتمثَّل فيما يلي:
اؼبطلب األكؿ :بيذف اؼبراد ب ػ (الرب) ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍﱎﱤ(ُ).

اؼبطلب الثذين :بيذف اؼبراد ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘﲙﱤ.
اؼبطلب الثذلث :إيراد اإلتسرائيليذت ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭﲮﲯ ﱤ.
(ُ) ترتيب اؼبطذلب ُب ك مبحث من مبذحث ىذا البحث ًبَّ حاسب ترتيب
اآليذت الواردة ُ-ب مواضع االتسا راكذتُ -ب القرآف الكرمي ،كق اخاذر
البذحث أف تكوف دنذكين اؼبطذلب دبذ ي ؿ دلى موضوع االتسا راؾ كآياو
كليس بذلةنذكين الةذمة مث  :االتسا راكذت ُب إيراد اإلتسرائيليذت  -االتسا راؾ
ُب ماسذئ االداقذد ...كىكذا؛ كذل لة ـ منذتسبة دنونة اؼبطذلب بذل
باسبب أف الةنونة ّٔذه الةنذكين (االتسا راكذت دلى اإلتسرائيليذت ،ماسذئ
االداقذد ،الاسَتة كالاذريخ )......،رباذج أف يوج ربت ك دنواف من ىذه
الةنذكين موضةذف دلى األق ين رجذف ربت ىذا الةنواف ،كالواقع أف بةض
ىذه الةنذكين الةذمة ال ي خ رباو من مواضع االتسا راكذت إال موضع
مثبل ،-لذا صذرت
كاح َقط –كذالتسا راكذت دلى ماسذئ الاسَتة كالاذريخ ن
دنونة اؼبطذلب دلى النحو اؼبذكور.
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اؼبطلب الرابع :إيراد اإلتسرائيليذت ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲏ

ﲐ ﲑﱤ.

اؼبطلب اػبذمس :رب ي مرجع الضمَت ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄﱤ.
اؼبطلب الاسذدس :تأكي صفة (ال ىق ى ـ) دن تفاسَت قولو تةذذل:
ﱥﳆ ﳇﳈﳉ ﳊﱤ.
اؼبطلب الاسذبع :تأكي صفة (اؼبةيَّة) ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﱞ ﱟ

ﱠ ﱡ ﱢﱤ.
ىخ ىو ٍم أـ كلثوـ بنت دقبة دن تفاسَت قولو
اؼبطلب الثذمن :حذؿ أ ى

تةذذل :ﱥﭐﲗ ﲘﲙ ﲚﲛﲜ ﲝﲞﱤ.
المبحث الثاني :استدراكات الشيخ الجزائرم في حاشيتو
"نهر الخير" على اإلماـ ابن عاشور ،كفيو أربعة مطالب؛ تتمثَّل فيما
يلي:
ﱥﱁﱂﱃ
اؼبطلب األكؿ :تةيُت القذئ ُب قولو تةذذل :ﭐ

ﱄ ﱅﱤ.
اؼبطلب الثذين :رب ي هنذية اغبجذج مع أى الكاذب ُب تسورة
البقرة.
اؼبطلب الثذلث :كركد اؼبؤمنُت جهنم ُب قولو تةذذل :ﱥﭐ ﲀ ﲁ
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ﲂﲃﱤ.
اؼبطلب الرابع :تةيُت طريقة خطذب اهلل إلبليس ُب قولو تةذذل:
ﱥﭐ ﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲ ﲳﱤ.
الخاتمة؛ كتشتمل على ما يلي:
أىم ناىذئج البحث.
ن
أكالُّ :
ثانينا :أبرز الاوصيذت (اؼب ٍق ىًت ىحذت).
ينفع ّٔذا البحث دموـ اؼباسلمُت؛
كاهللى ي
أتسأؿ أ ٍف ى
كإال ال تيش ُّ ً
إلي ى ؛ َّ
ب
َّ
الركذئ ي
َّ
ذئب
كمن ى ؛ كإال َذؼبؤمّْ ىخ ي
اللهم اجة دملي كلو صذغبنذ...
َّ
خذلَذ...
كاجةلو لوجه
ن
كال ذبة َيو ألح و غَتؾ شيئنذ...
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التَّنَِِٔد
يىة ًرض البذحث ُب ىذا الامهي بيذن ذ للمَطلحذت كاألدبلـ
كيبُت اؼبةٌت الةذـ لةنواف البحث ،كَيمذ
اؼبذكورين ُب دنواف البحثّْ ،
حبوؿ اهلل كقوتو.-
يلي تفَي ذل – ٍ
اشتمل عنواف البحث على األعالـ كالمصطلحات التالية:
االتسا راكذت ،الشيخ أبو بكر اعبزائرم كحذشياو "هنر اػبَت" ،اإلمذـ
القرطيب ،اإلمذـ ابن دذشور ،ال راتسة الاحليلية ،كَيمذ يلي تفَي
ذل .
أكال :تعريف االستدراكات:
ن
صبع ،مفردىذ :اتسا راؾَ ،مذ ىو تةريف
االتسا راكذت :ه
االتسا راؾ؟ كمذ ىو مةنذه دن اؼبفاسرين؟
اتسافةذؿ من (درؾ) ،كال َّرؾ :يأٌب دبةٌت
االستدراؾ لغة:
ه
اللحذؽ بذلشيء؛ كالوصوؿ إليو؛ كبلوغو.
يقذؿ :اتسا رؾ الشيء بذلشيء؛ أم :حذكؿ إدراكو بو ،كاتسا رؾ
الشيء :إذا بلغ كقاو،
النجذة بذلفرار :أم حذكؿ إدراكهذ بو ،كأدرؾ ٌ
كاتسا ركت مذ َذت كت اركاو دبةٌت كاح (ُ).
(ُ) يينظىر :إظبذدي بن ضبذد اعبوىرم" ،الَحذح تذج اللغة كصحذح الةربية".
رب قيق أضب دب الغفور دطذر( .طْ  ،بَتكت :دار الةلم للمبليُت،
َُْٕقُٖٕٗ/ـ)ُِٖٓ :ْ ،؛ كابن منظور" ،لاسذف الةرب"ّّْ :ْ ،
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كلبلتسا راؾ ُب اللٌغة اتساةمذالف:
بذلشيء؛ إذا حذكؿ اللٌحذؽ بو.
الشيء ٌ
األكؿ :أف ياسا رؾ ٌ
ٌ
الرأم كاألمر"؛ إذا تبلَب مذ كقع
الثٌانيُ :ب مث قوؽبم "اتسا رؾ ٌ
َيو من اػبطأ أك النٌقص(ُ).
اصطالحا :ييراد بو إصبلح مذ كقع ُب القوؿ أك
االستدراؾ
ن
الةم من خل أك قَور أك َوات ،كمن ذل قوؽبم :القضذء اتسا راؾ
مذ َذت كيقوـ مقذـ األداء(ِ).
الاسهو،
كمنو عند الةقهاء :اتسا راؾ نقص ٌ
الَبلة باسجود ٌ
الَبلة اؼبناسيٌة
الَبلة إذا
ٍ
بطلت بإدذدهتذ ،كاتسا راؾ ٌ
كاتسا راؾ ٌ
( ّ)
بقضذئهذ ،كاالتسا راؾ بإبطذؿ خطأ القوؿ كإثبذت صوابو .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– ّّٓ ؛ كؿبم بن يةقوب الفَتكزآبذدم" ،القذموس احمليط" .ربقيق مكاب
الةرقاسوتسي( .طٖ ،
ربقيق الًتاث ُب مؤتساسة الرتسذلة بإشراؼ :ؿبم نةيم
ي
بَتكت :مؤتساسة الرتسذلةُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ).ّْٖ :ّ ،
(ُ) يينظىر :كزارة األكقذؼ كالشؤكف اإلتسبلمية" ،اؼبوتسودة الفقهية الكوياية".
(طِ ،الكويت :دار الاسبلتس ُِْٕ ،ىػ). ُُّ :ُُ ،
(ِ) يينظىر :كزارة األكقذؼ كالشؤكف اإلتسبلمية" ،اؼبوتسودة الفقهية الكوياية": ُُ ،
ُُّ .ُّّ -
(ّ) يينظىر :ؿبم بن أضب الاسرخاسي" ،اؼبباسوط"( .بَتكت :دار اؼبةرَةُُْْ ،ىػ
 ُّٗٗـ)ُٓ :ٓ ،؛ ككزارة األكقذؼ كالشؤكف اإلتسبلمية" ،اؼبوتسودةالفقهية الكوياية".ُّّ -ُُّ :ُُ ،
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االستدراؾ عند المةسرين :اتبذع اؼبفاسر قوال يذكره ُب بيذف
مةٌت ُب القرآف بقوؿ آخر؛ يَلح خطأه ،أك يكم نقَو(ُ).
مفاسرا
ضا -أنو" :تةقُّب مفاسر ماأخر
ككرد في تعريةو –أي ن
ن
ماق نمذ ُب بةض آرائو اؼباةلقة بذلافاسَت ،كيابع ذل الاةقيب غذلبنذ -
بذلاَحيح كترجيح مذ يراه اؼباأخر"(ِ).
كبذا يظهر للباحث أف التعريةات اللغوية كاالصطالحية تتةق
دلى أف من أبرز مةذين كاتساةمذالت مَطلح "االتسا راؾ" مذ يلي:
أ-الانبيو دلى اػبطأ.
ب-إكمذؿ النٌقص كبيذف القَور كرَةو بذلاكمي كاإلسبذـ.
كدلى ضوء ىذين االتساةمذلُت كمن خبلؿ ىذين اؼبةنيُت لكلمة
"االتسا راؾ" تسااسَت ال راتسة ُب ىذا البحث –دبشيئة اهلل.-

(ُ) يينظىر :نذيف بن تسةي الزىراين" ،اتسا راكذت الاسلف ُب الافاسَت خبلؿ
القركف الثبلثة األكذل" دراتسة نق ية مقذرنة( .طُ ،الريذض :دار ابن
اعبوزم ،)َُّْ ،ص.ّْ :
(ِ) أضب بن ؿبم قذتسم مذكور" ،اتسا راكذت ابن دذشور دلى الرازم
كالبيضذكم كأيب حيذف ُب تفاسَته الاحرير كالانوير -دراتسة نظرية تطبيقية".
رتسذلة دكاوراه( .الاسةودية :كلية ال دوة كأصوؿ ال ين ،جذمةة أـ القرل،
ُِّْ قَُُِ -ـ) ،ص.ِٕ :
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ثانينا :نبذة عن الشيخ أبي بكر الجزائرم ،كعن حاشيتو "نهر
الخير":
أ-نبذة عن الشيخ أبي بكر الجزائرم –رحمو اهلل:-
ىو جذبر بن موتسى بن دب القذدر بن جذبر أبو بكر اعبزائرم ،كل
بقرية (لً ىيوه) ،كىي قرية زرادية من قرل م ينة "باسكرة" دركس اعبنوب
اعبزائرم ،ككذف مول ه دذـ ُِّْىػ ،ككذنت دذئلاو حفذظ قرياو للقرآف
الكرمي ،كاناق الشيخ بة ذل إذل الةذصمة (اعبزائر) كدم ُب صبةية
الةلمذء آنذاؾ ،كاليت كذنت النواة اعبي ة ُب غرس الةقي ة الاسلفية كؿبذربة
الب ع.
ٍب اناق الشيخ إذل اؼبملكة الةربية الاسةودية ،كحَ دذـ
ُّْٕ ىػ دلى إجذزة من رئذتسة القضذة دبكة اؼبكرمة للا ريس بذؼباسج
النبوم الشريفَ ،أصبحت لو حلقة ي رس َيهذ تفاسَت القرآف الكرمي،
كغَت ذل من الةلوـ الشردية ،ككذف من أبرز أدمذؿ الشيخ –رضبو اهلل-
رتسذ ككادظنذ بذؼباسج النبوم
دملو م ر نتسذ بذعبذمةة اإلتسبلمية ،كم ن
الشريف ،ككذف من ال ادُت إذل إنشذء رابطة الةذدل اإلتسبلمي ،كأحي إذل
الاقذد دذـ َُْٔىػ.
كاماذز الشيخ -رضبو اهلل -بذلرَق كاللُت ككذف تسريع ال مةة،
كرأل النيب -صلى اهلل دليو كتسلم ُ -ب منذمو مر نارا.
ألَّف الشيخ –رضبو اهلل  -الة ي من اؼبؤلفذت اليت سبيزت باسهولة
األتسلوب ،كىي مؤلفذت دلمية كإصبلحية كددوية لاقريب ددوة
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اإلتسبلـ كرتسذلاو ،كمن أبرز ىذه اؼبؤلفذت :منهذج اؼباسلم ،دقي ة
اؼبؤمن ،أياسر الافذتسَت ،ن اءات الرضبن ألى اإلديذف ،ىذا اغببيب يذ
ؿبب.
توُب -رضبو اهلل ُ -ب اؼب ينة اؼبنورة يوـ األربةذء ْ من ذم اغبجة
ليت دليو صبلة اعبنذزة ُب
كص ٍ
دذمذ ،ي
ُّْٗىػ ،دن دمر نذىز ٕٗ ن
كدًَن ُب مقِّبة البقيع(ُ).
اؼباسج النبوم الشريف ،ي

ب -نبذة عن حاشية "نهر الخير":
صرح الشيخ
أمذ دن حذشياو "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" َق َّ
بذظبهذ ،كالاسبب ال ادي لاأليفهذ كبيذف مشامبلهتذ؛ دن مذ قذؿ ُب مق مة
كضةت
نظر إذل حذجة طلبة الةلم إذل اؼبزي من اؼبةرَة
تفاسَته اؼبطبوع" :إنو نا
ي
ىذه اغبذشية اليت ىي أشبىيو باةليق دلى (أياسر الافذتسَت) كأظبياهذ (هنر
أكددت َيهذ مع مرادذة االخاَذر بةض مذ يرغب طذلب الةلم ُب
اػبَت)،
ي
مةرَاو كاغبَوؿ دليو من شاىد لغة ،أك بياف ،أك أثر جميل ،أك مستند
حديث جليل ،أك كشف عن كجو آلية ذات كجوه ،أك الوقوؼ على
سر من أسرار القرآف أك عجيبة من عجائب القرآف ،اليت ال تنقضي دبركر
الزمذف ،كال تناهي باةذقب اؼبلواف ،كأىم من ذلك تصويب رأم ،أك

(ُ) يين ظىر :د .ؿبم بن رزؽ بن طرىوين" ،الافاسَت كاؼبفاسركف ُب غرب أَريقيذ"،
ص ، َِّ -َُِ :كاؼبوقع الرظبي لفضيلة الشيخ اعبزائرم دلى شبكة
اؼبةلومذت ،الرابطhttp://algzaeri.com/algzaeri/pageother.php :
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تصحيح خطأ كقعا في التةسير ،مع إزالة إبهاـ ،أك إضافة بعض
( ُ)
األحكاـ".
كقد ظهر للباحث أف المدة التي استغرقها الشيخ –رحمو
بلغت حوالي ثمانية أشهر كعدَّة أياـ،
اهلل -في كتابة ىذه الحاشية ٍ
حيث قاؿ الشيخ في خاتمة الطبعة الثالثة ما نصُّوَ" :في الركضة
الشريفة من اؼباسج النبوم الشريف ،كبُت الةشذئُت من ليلة الاسبت
اؼبواَق لةي الفطر اؼببذرؾ من دذـ َُْٗ من اؽبجرة النبوية كابت ىذه
الكلمة اػبذسبة (لنهر اػبَت) دلى أياسر الافذتسَتَ ،كذنت إح ل النةم
اليت كاالىذ اهلل ذك الفض كاإلنةذـ دلى أضةف دبذده كأقلهم شأنذن،
كأدنذىم َضبلن ،كلكن اهلل دين دلى من يشذء من دبذده كىو ذك الفض
الةظيم.
لق ابا أت كاذبة ىذه اغبذشية اؼببذركة إف شذء اهلل تةذذل ُب أكاخر
ؿبرـ اغبراـ كأنذ بُت خوؼ كرجذء :خوؼ من مواَذة األج قب إسبذـ
الةم  ،إذ كثَتكف مذ أسبوا مذ ب أكا كال أدركوا مذ أملوا أذكر منهم
الشيخُت اعبليلُت :ؿبم دب ه ،كتلميذه ؿبم رشي رضذَ ،ق ب ءا
تفاسَتمهذ ًَتكو األكؿ ُب تسورة الناسذء كتركو الثذين ُب تسورة يوتسف دليو
الاسبلـ كأجذب ذ ن اء رّٔمذ كتركذ تفاسَتمهذ دل يامذه كدل يكمبله ألمر أراده
(ُ) جذبر بن موتسى اعبزائرم" ،أياسر الافذتسَت لكبلـ الةلي الكبَت (كّٔذمشو هنر
اػبَت دلى أياسر الافذتسَت)"( .طٓ  ،اؼب ينة اؼبنورة :مكابة الةلوـ كاغبكم،
ُِْْىػ ََِّ/ـ) ،مق مة الطبةة الثذلثة. ٖ :ُ ،
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اهللَ ،أدظم اهلل أجرمهذ كأحاسن دزاءنذ َيهمذ كنفةنذ بافاسَتمهذ كق َة
َلو اغبم كلو اؼبنة َق قرأت كطذلةت (اؼبنذر) أكثر من أربع مرات،
ككنت إذا كصلت إذل موضع اناهذء مذ كذف الشيخ رشي يالقذه دن
شيخو كيقوؿ إذل ىنذ اناهى مذ كنت أتلقذه من الشيخ ،يغلبٍت البكذء
َأبكي كأرل أف رزية مذ َوقهذ رزية ُب موت الشيخُت قب إسبذـ تفاسَتمهذ،
كاتساجذب اهلل رل ككقذين ك مذ يةوقٍت أك يةوقٍت دن إسبذـ ىذه الحاشية
التي أراىا ضركرية أليسر التةاسير"(ُ).
ثالثنا :نبذة عن اإلماـ القرطبي ،كعن تةسيره "الجامع ألحكاـ القرآف":
أ-نبذة عن اإلماـ القرطبي:
ىو أبو دب اهلل ؿبم بن أضب بن أيب بكر بن َىػٍرح األنَذرم
اؼبفاسر ،كل ُب قرطبة أكائ القرف الاسذبع
اػبزرجي األن لاسي القرطيب ّْ
اؽبجرم (مذ بُت ََٔ َُٔ -ى ػ) ،كدذش ّٔذٍ ،ب اناق إذل مَر
حيث اتساقر ًدبينٍػيىة بٍت خَيب ُب مشذؿ أتسيوط ،كيقذؿ ؽبذ اليوـ :اؼبنيذ،
كبقي َيهذ حىت تي ّْ
وُب ،كدذش مأتسذة األن لسَ ،ق بقي بقرطبة حىت
تسقوطهذ ،كخرج منهذ كبو دذـ ّّٔىػَ ،رح إذل اؼبشرؽ طلبنذ للةلم
من مَذدرهَ ،ذناق إذل مَر اليت كذنت ؿبطِّذ لكثَت من دلمذء
اتساقر
اؼباسلمُت دلى اخابلؼ أقطذرىم َ ،رس دلى أي م دلمذئهذ ،ك َّ
(ُ) اعبزائرم" ،أياسر الافذتسَت لكبلـ الةلي الكبَت (كّٔذمشو هنر اػبَت دلى أياسر
الافذتسَت)" ،خذسبة الطبةة الثذلثة. ّٔٓ :ٓ ،
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( ُ)

ّٔذ .

كرس حيذتو للةلم كاؼبطذلةة كالاأليف ،دكف أف ييؤثىر دنو مل أك
َّ
توجو كدبذدة
ىتسأىـ ،لذا كصفو مًتصبوه بقوؽبم" :أكقذتو مةمورة مذ بُت ُّ
كتَنيف"(ِ).
كقذؿ دنو اإلمذـ الذىيب" :إمذـ مافنن مابحر ُب الةلم"(ّ).
لو مؤلفذت دظيمة جليلة؛ من أبرزىذ :تفاسَته الةظيم (اعبذمع
ألحكذـ القرآف) ،الاذكرة ُب أحواؿ اؼبوتى كأمور اآلخرة ،األتسٌت ُب
شرح أظبذء اهلل اغباسٌت ،اإلدبلـ دبذ ُب دين النَذرل من اؼبفذتس
كاألكىذـ كإظهذر ؿبذتسن دين اإلتسبلـ.
(ُ) يين ىظر :ؿبم بن دلي ال اكدم" ،طبقذت اؼبفاسرين"( .بَتكت :دار الكاب الةلمية)،
ِٔٔ -ٔٓ :؛ كخلي بن أيب الَف م" ،الواُب بذلوَيذت" .ربقيق أضب األرنذؤكط
كتركي مَطفى( .بَتكت :دار إحيذء الًتاثَُِْ ،ىػَََِ -ـ)-ُِِ :ِ ،
ُِّ؛ كأضب بن ؿبم اؼبقرم" ،نفح الطيب من غَن األن لس الرطيب" ،ربقيق
إحاسذف دبذس( .طُ ،بَتكت :دار صذدرُٖٗٔ ،ـ)َُِ :ِ ،؛ كؿبمود بن ؿبم
الزركلي" ،األدبلـ"( .طُٓ ،بَتكت :دار الةلم للمبليُت ََِِ ،ـ).ُِٕ :ٔ ،
(ِ) إبراىيم بن دلي بن َرحوف" ،ال يبذج اؼبذىب ُب مةرَة دلمذء أديذف
اؼبذىب" ،ربقيق كتةليق ال كاور ؿبم األضب م أبو النور( .القذىرة :دار
الًتاث للطبع كالنشر) ،ص.ُّٕ:
(ّ) ؿبم بن أضب الذىيب" ،تذريخ اإلتسبلـ ككَيذت اؼبشذىَت كاألدبلـ" ،ربقيق
دمر دب الاسبلـ ت مرم( .طُ ،بَتكت :دار الكاذب الةريبَُْٕ ،ىػ -
ُٕٖٗـ).ِِٗ :ُٓ ،
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(مٍنػيىة اػبَيب) بَةي مَر ،دذـ ُٕٔىػ،
ككذنت كَذتو ُب ي
كقِّبه بذؼبنيذ شرؽ الني (ُ).
ب -نبذة عن تةسير "الجامع ألحكاـ القرآف":
ق َّـ اإلمذـ القرطيب لافاسَته مق مة حذَلة ُب بيذف َضذئ القرآف
كآداب ضبلاو ،كمذ ينبغي لَذحب القرآف أف يأخذ نفاسو بوٍ ،ب أكضح
مقَ ه كبذدثو دلى كاذبة ىذا الافاسَت بقولو" :كدملاو تذكرنة لنفاسي،
كذخَتنة ليوـ ىرٍم ًاسي ،كدمبلن صذغبنذ بة موٌب"(ِ).
ككذف ييةٌت ُب تفاسَت القرآف الكرمي ببيذف الاةبَت القرآين كأتسراره
كمنزلاو من الكبلـ الةريب ،كديًٍت بذللغذت كاإلدراب كالقراءات ،ككذف يورد
اآلية أك اآليذت كيفاسرىذ ربت د د من اؼباسذئ  ،ككذف يبُت أتسبذب
اةَب
النزكؿ ،كغريب األلفذظ ،كأقواؿ الفقهذء ،كياسَت مع ال لي  ،كال ي َّ
ؼبذىبو اؼبذلكي ،كنق دمن تسبقو ُب الافاسَت؛ كذإلمذـ ابن جرير ،كاإلمذـ
ابن دطية.
قذؿ اإلمذـ الذىيب دن تفاسَت اإلمذـ القرطيب" :كق تسذرت
بافاسَته الةظيم الشأف الركبذف ،كىو كذم ُب مةنذه"(ّ).
(ُ) يينظىر :ال اكدم" ،طبقذت اؼبفاسرين"ٔٔ -ٔٓ :ِ ،؛ كالَف م" ،الواُب
بذلوَيذت".ُِّ -ُِِ :ِ ،
(ِ) اعبذمع ألحكذـ القرآف ،اإلمذـ القرطيب. ّ :ُ ،
(ّ) الذىيب" ،تذريخ اإلتسبلـ ككَيذت اؼبشذىَت كاألدبلـ". ِِٗ :ُٓ ،
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كقذؿ الشيخ ابن َرحوف دن ىذا الافاسَت" :كىو من أج ّْ
نفةذ ،أتسقط منو القَص(ُ) كالاواريخ ،كأثبت
الافذتسَت كأدظمهذ ن
دوضهذ أحكذـ القرآف كاتسانبذط األدلة ،كذكر القراءات كاإلدراب،
كالنذتسخ كاؼبناسوخ"(ِ).
ابعا :نبذة عن اإلماـ ابن عاشور ،كعن تةسيره "التحرير كالتنوير":
رن
أ-نبذة عن اإلماـ ابن عاشور:
ىو ؿبم الطَّذىر بن ؿبم بن ؿبم الطَّذىر بن دذشور ،كل ُب تونس
تسنة (ُِٔٗ) ىػ ،كىو من أتسرة دلمية دريقة ،نبغ ُب دلوـ الشريةة كاللغة
كاألدب ،ك َّ
توذل منذصب دلمية كإدارية بذرزة كذلا ريس ،كالقضذء ،كاإلَاذء،
شيخذ عبذمع الزياونة ،ككذف من أدضذء ؾبمع اللغة الةربية ُب دمشق
ي
كد ُّْت ن
كالقذىرة.
لو الة ي من اؼبؤلفذت اعبليلة كاآلثذر الةلمية النذَةة؛ من أبرزىذ:
تفاسَته "الاحرير كالانوير" ،ك"مقذص الشريةة" ،ك"النظر الفاسيح دن
مضذيق األنظذر ُب اعبذمع الَحيح".
ككذنت كَذتو –رضبو اهللُ -ب تونس دذـ (ُّّٗ) ىػ ،كق بلغ
(ُ) قوؿ الشيخ ابن َرحوف دن تفاسَت اإلمذـ القرطيب" :أتسقط منو القَص"
دقيقذ ،كق اتسا رؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب د د من
ليس ن
اؼبواضع إيراده القَص كالركايذت اإلتسرائيلية خبلؿ تفاسَته ،كتسيظهر ذل
بذلافَي خبلؿ ىذا البحث دبشيئة اهلل.
(ِ) ابن َرحوف" ،ال يبذج اؼبذىب ُب مةرَة دلمذء أديذف اؼبذىب" ،ص.ُّٕ:
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دذمذ(ُ).
من الةمر (ٖٗ) ن

ب -نبذة عن تةسير "التحرير كالتنوير":
االتسم الكذم ؽبذا الافاسَت القيّْم ىو "ربرير اؼبةٌت الاس ي ،
كتنوير الةق اعب ي ُ ،ب تفاسَت الكاذب آّي " ،كق ظ َّ الشيخ يؤلف
دذمذ ،حيث ب أ ُب الكاذبة َيو ُُّْى ػ
ُب ىذا الافاسَت قرابة األ ربةُت ن
كاناهى منو ُب دذـ َُّٖىػ ،كب أ نشره دلى حلقذت ُب (آّلَّة
الزياونيَّة).
كق اشام دلى كثَت من الفوائ كاللطذئف ،مع اغبرص دلى
تلمس اغبًكم من األحكذـ كالاشريةذت ،كاإلكثذر من النقوؿ دن
ُّ
( ِ)
الةلمذء ُب شىت َركع الةلم .
كبُت َّ
الةبلمة ابن دذشور منهجو ُب تفاسَته ُب مق ماو اليت قذؿ
َّ
َيهذ" :كقى ً اىاىممت ًُب تىػ ٍف ًاس ًَتم ى ىذا بًبػي ً
ذف يك يجوهً ًٍ
اإل ٍد ىجذ ًز ،ىكني ىك ًت
ى ٍ ىٍ ي
ى ىى
الٍب ىبلغى ًة الٍةربًيَّ ًة ،كأ ً
يب ًاالتساًةم ًذؿ ،كاىاىممت أىي ن ً ً
ذتس ًب
ىتسذل ً ٍ ٍ ى ى ٍ ى ٍ ي ٍ
ضذ ببىػيىذف تىػنى ي
ىى ى ى
ى
(ُ) يينظىر :الزركلي" ،األدبلـ"ُْٕ :ٔ ،؛ كإيذد خذل الطَّبذع" ،ؿبم الطَّذىر
ابن دذشورً َّ ،
كدلومو" ،ص، ٖٕ-ْٔ -َّ :
ي
دبلمة الفقو كأيصولو كالاَّفاسَت ي
د .ؿبم بن رزؽ بن طرىوين" ،الافاسَت كاؼبفاسركف ُب غرب أَريقيذ"،
ص. ّْٕ:
(ِ) يين ىظر :د .ؿبم بن رزؽ بن طرىوين" ،الافاسَت كاؼبفاسركف ُب غرب أَريقيذ"،
ص ّٕٕ :كمذ بة ىذ.
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ض  ...كىدل أي ىغ ًذدر تسورنة إًَّال بػيَّػٍنت مذ أ ً
اتَّْ ًذؿ ٍاآل ًم بػة ً
ض ىهذ بًبىػ ٍة و
ط بً ًو
يحي ي
ىٍ
ىٍ ٍ ي ى ى ي ى
ى
اضهذ؛ لًئ َّبل ي يكو ىف الن ً
ً
آف م ٍقَورا دلىى بػيذفً
َّذظر ًُب تىػ ٍف ًاس ًَت الٍ يقر ً
ً
ٍ ى ي ن ى ىى
م ٍن أى ٍغىر ى ى ى
ي
م ٍفرداتًًو كمة ًذين صبلًًو ىكأىنػ ً
َ ًرَي يو ىد ٍن ىرٍك ىد ًة انٍ ًاس ىج ًذم ًو
ي ى ى ى ى ى يى
َّهذ َ ىقهر يماىػ ىفّْرىق هة تى ٍ
ى
ً
ات ًُب اللُّغىةً
ُت مة ًذين اٍلم ٍفرد ً
ً
كىٍربجب ىدٍن يو ركائًع ىصبىذلو ،ك ٍاىاىمم ي ً
ي ىى
ت باىٍبيً ً ى ى
ى ىٍ
ىى ى
ى ي ي
ً ( ُ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
و
و
ُّ
يس اللغىة" .
ت ىد ٍن ى
ضٍبط ىكىٍربقيق فبَّذ ىخلى ٍ
الٍ ىةىربًيَّة ،ب ى
ضٍبط ىكثَت مٍن يو قىػ ىوام ي

خامسا :بياف المقصود بالدراسة التحليلية:
ن
و
الدراسة التحليلية :ىي ال راتسة اليت تقوـ دلى دمليٌذت ثبلث؛
الاٌفاسَت ،كالنٌق  ،كاالتسانبذط ،كق ذبامع ىذه الةمليذت ُب البحث
الواح  ،كق ييكاىفى ببةضهذ دن بةض.
فالتةسير :دبذرة دن شرح موضوع ال راتسة كبيذنو.
كالنقد :ىو رص ه ؼبواطن اػبطأ كالَواب ُب موضوع البحث،
اؼبقررة ُب ؾبذؿ
ياسان َيهذ البذحث إذل األصوؿ كالثوابت الةلميٌة ٌ
زبََو.
كاالستنباط  :ىو الةملية الةقلية اليت هت ؼ إذل كضع نظرية
دلمية؛ أك بنذء قذد ة؛ أك صيذغة نايجة مةينة ُب الاخَص(ِ).
(ُ) ؿبم الطذىر بن ؿبم بن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي
من تفاسَت الكاذب آّي "( .طُ ،بَتكت :مؤتساسة الاذريخ الةريب،
َُِْقَََِ/ـ) ٖ :ُ ،بذخاَذر.
(ِ) يينظىرَ :ري األنَذرم" ،أجب يذت البحث ُب الةلوـ الشردية" ،ص. ٗٔ :
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**بياف المعنى العاـ لعنواف البحث:

بناء على ما سبق؛ فإف عنواف ىذا البحث يشير إلى دراسة
ن

التصويبات التي ذكرىا الشيخ الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير"
أخطاء في تةسير اإلمامين القرطبي
لما عدَّىا –من كجهة نظره-
ن
كابن عاشور في عدد من المواضع؛ دراسةن قائمةن على التةصيل
كالتحليل كالنقد كالموا زنة ،للوصوؿ إلى درجة دقَّة ككاقعية ىذه
التصويبات.
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املبخث األّل :استدزاكات الظٔخ اجلزائسٖ يف حاطٔتُ "ىَس اخلري"
عل ٙاإلماو الكسطيب:
املطلب األّل :بٔاٌ املساد بــ (السب) يف قْلُ تعاىل ((قَالَتِ زَبِّ
أَىََّٓ ٙكٌُُْ لِٕ َّلَدٌ)):
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

قولو تةذذل ﱡﭐ ﲍﲎ ﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ
ﲟﲡ ﲢ ﲣﲤ
ﲠ
ﲙﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ

ﲥ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ ﭐ]آؿ دمراف" :[ ْٕ:ذىب القرطيب إذل أف
ﲦ
كلمة :رب ،تةٍت تسي م ،أم :جِّبي  ،كىو خطأ كاضح ب اؼبراد بو
الرب تبذرؾ كتةذذلَ ،هي زبذطب رّٔذ طذلبة مةرَة تسبب الول  ،إذ
األتسبذب اؼبةاذدة دل تكنَ ،كيف يكوف الول ؟"(ُ).
كبذلرجوع إذل مذ ذكره اإلمذـ القرطيب ُب تفاسَت ىذه اآلية قب أنو
ً
ً
ب ًج ًٍِّبي ى ىدلىٍي ًو
ذذل ﭐ
قذؿ" :قىػ ٍولي يو تىػ ىة ى
ﱡ ﱉﱊ ﱠ أ ٍ
ىم يىذ ىتسيّْ م؛ يزبىذط ي
ب لى ً يغ ىبل نمذ
وؿ ىربّْ ً لًيىػ ىه
ذؿ ىؽبىذ :إًََّّنىذ أىنىذ ىر يتس ي
الاس ىبل يـً ،ألىن يَّو لى َّمذ ىسبىثَّ ى ىؽبىذ قى ى
َّ
ى
ً ( ِ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ت ىد ٍن طى ًر ًيق الٍ ىولى " .
اتساىػ ٍف ىه ىم ٍ
ىزك ِّيَ ،ىػلى َّمذ ىظب ىة ٍ
ت ذىل ى م ٍن قىػ ٍولو ٍ
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ُّٕ :ُ ،ىذمش رقم (ِ).
(ِ)ؿبم بن أضب القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف" ،ربقيق أضب الِّبدكين
كإبراىيم أطفيش( ،طِ  ،القذىرة :دار الكاب اؼبَريةُّْٖ ،ىػ ُْٗٔ -
ـ). ِٗ :ْ ،
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كبة درض كبلـ اإلمذمُت يابُت أف الشيخ اعبزائرم ق اتسا رؾ
دلى اإلمذـ القرطيب ُب ىذا اؼبوضع قولو إف الذم خذطباو الاسي ة مرمي

ُب قوؽبذ ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ىو جِّبي –دليو الاسبلـ،-
اضحذ ،كجزـ بأف اؼبخذطىب ىو اهلل تبذرؾ
كجةلو الشيخ اعبزائرم خطأن ك ن
كتةذذل.
كبعد الرجوع إلى كالـ أئمة التةسير الستيضاح ىذه المسألة
كثيرا من أئمة التةسير جزموا بأف المخاطىب في
ظهر للباحث أف ن

قولو تعالى ﱡﭐﱉﱊﱋ ﱌﱍ ﱎﱠ ىو اهلل تعالى.
كفبن ذىب إذل ذل اإلمذـ الطِّبم –رضبو اهلل -دن مذ قذؿ" :قذؿ أبو
جةفر :يةٍت بذل ج ثنذؤه قذلت مرمي إذ قذلت ؽبذ اؼببلئكة أ ٌف اهلل

أم كجو يكوف رل
يبشرؾ بكلمة منو ﱡ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ  ،من ّْ
كل ؟ً ،أمن قب زكج أتزكجو كبة أنكحوٍ ،أـ تبا ئ ُبَّ خلقو من غَت
دياسٍت بشر؟َ ،قذؿ اهلل ؽبذ ﱡﭐ ﱔ ﱕ
بة كال َح  ،كمن غَت أف َّ

ﱖ ﱗﱘﱠ  ،يةٍت :ىكذا خيلق اهلل من كل ن ا ل من غَت أف
دياس بشرَ ،يجةلو آيةن للنذس كدِّبة"(ُ).
َّ
ت ًُب
َّ
كقرر ذل اغبذَظ ابن كثَت –رضبو اهلل  -بقولو" :قىذلى ٍ
(ُ)ؿبم بن جرير الطِّبم" ،جذمع البيذف ُب تأكي آم القرآف" .ربقيق أضب
ؿبم شذكر( .طُ ،مؤتساسة الرتسذلة َُِْ ،ىػ  َََِ -ـ). َِْ :ٔ ،
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ذج ًذهتىذ ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ تىػ يق ي
وج ي
وؿ :ىكٍي ى
ف يي ى
يمنى ى
ً
ً
ً
ً
ت
ت بً ىذات ىزٍك وج ىكىال م ٍن ىدٍزمي أى ٍف أىتىػىزَّك ىج ،ىكلى ٍاس ي
ىى ىذا اٍل ىولى ي م ٍّْت ىكأىنىذ لى ٍاس ي
ذؿ ىؽبىذ الٍملى ي  -ىد ًن اللًَّو ىدَّز كج َّ ًُب جو ً
اب ىى ىذا
ذشذ لًلًَّوَ .ىػ ىق ى
بىغيذ؟ ىح ى
ىى
ى
ىى
ً ً
ُّ ً
يم"(ُ).
الاس ىؤاؿ -ﱡﭐ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘﱠ ،أ ٍ
ىم :ىى ىك ىذا ٍأمير اللَّو ىدظ ه
كذىب إذل الرأم نفاسو اإلمذـ أبو الاسةود –رضبو اهلل  -حيث
مبٍت دلى الاسؤ ًاؿ كأنو قي َ :مذذا قذلت
قذؿ " :ﭐﱡﭐ ﱉ ﱠ
ه
اتسائنذؼ ّّ
مرمي حُت قذلت ؽبذ اؼببلئك ية مذ قذلت؟َ ،قي  :قذلت ماضرد نة إذل رّٔذ
ي
( ِ)
ﱡﭐﱋ ﱌﱠ أم :كيف يكو يف أك من أين يكوف؟" .
( ْ)
أيضذ -اإلمذـ القذظبي(ّ) ،كاإلمذـ الاسة م ،
صرح
كفبن َّ
بذل  -ن
( ٔ)
( ٓ)
كاإلمذـ ابن دذشور  ،كالشيخ ؿبم أبو زىرة  ،كيشه ؽبذا القوؿ ظذىر
(ُ)إظبذدي بن دمر بن كثَت" ،تفاسَت القرآف الةظيم"( .طُ ،بَتكت :دار
الكاب الةلمية ،منشورات ؿبم دلي بيضوف ُُْٗ ،ىػ).ْْ : ِ ،
(ِ) ؿبم بن ؿبم أبو الاسةود" ،إرشذد الةق الاسليم"( .بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريب).ّٕ :ِ ،
(ّ) يينظىر :ؿبم صبذؿ ال ين بن ؿبم القذظبي" ،ؿبذتسن الاأكي " .ربقيق ؿبم بذتس
ديوف الاسود( .طُ ،بَتكت :دار الكاب الةلمية ُُْٖ ،ىػ).ُّٗ :ِ ،
(ْ) يينظىر :دب الرضبن بن نذصر الاسة م" ،تياسَت الكرمي الرضبن ُب تفاسَت كبلـ
اؼبنذف" .ربقيق دب الرضبن بن مةبل اللوحيق( .طُ ،مؤتساسة الرتسذلة،
َُِْىػ  َََِ-ـ) ،ص.ُُّ :
(ٓ) يينظىر :ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت
الكاذب آّي ".ِْٖ :ّ ،
(ٔ) يينظىر :ؿبم بن أضب أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت"( ،دار الفكر الةريب).ُِِْ :ّ ،
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القرآف الكرمي.
لكن الموضوعية تيل ًزمنا القوؿ :إف اإلماـ القرطبي لم يكن
متةر ندا بالقوؿ الذم ذىب إليو؛ بل قاؿ بو قبلو اإلماـ البغوم،
ِّ
كقاؿ بو بعده اإلماـ الخازف.
َق ذكر اإلمذـ البغوم القولُت دن تفاسَت ىذه اآلية ،مع تق ديو
للقوؿ القذئ أف اؼبخذطىب ىو جِّبي ً ،
كذ ٍكره بَيغة اعبزـٍ ،ب ذكر
القوؿ القذئ أف اؼبخذطىب ىو اهلل تةذذل ،كذكره بَيغة الاضةيف
(قي ) ،كىذا ظذىر ُب ترجيحو أف يكوف اؼبخذطىب ىو جِّبي –دليو
الاسبلـ.-
قذؿ اإلمذـ البغوم –رضبو اهلل " :-ﭐﱡﭐﱉﱊ ﱠ يىذ ىتسيّْ ً م تىػ يقولي يو
وؿ لًلًَّو ىدَّز ىك ىج َّ"(ُ).
عبًًًٍِّبي ى ،ىكقًي ى :تىػ يق ي
كقذـ بنفس الَنيع اإلمذـ اػبذزف –رضبو اهلل  -دن مذ قذؿ" :قولو
ب يةٍت يذ تسي م تقولو عبِّبي ؼبذ بشرىذ
ت يةٍت مرمي ىر ّْ
دز كج  :قذلى ٍ
( ِ)
بذلول كقي تقولو هلل دز كج " .
كيشه ؼبذ ذىبوا إليو أف كلمة (رب) تيطلىق دلى اهلل تةذذل
(ُ) اغباسُت بن ماسةود البغوم" ،مةذدل الانزي "( .طُ ،بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريبَُِْ ،ىػ). ّٗ : ِ ،
(ِ)دلي بن ؿبم اػبذزف" ،لبذب الاأكي ُب مةذين الانزي "( .طُ ،بَتكت :دار
الكاب الةلمية ُُْٓ ،ىػ).ِْٔ :ُ ،
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كتيطلىق دلى غَتهَ ،ييقذؿ :رب ال ار ،كرب اإلب  ،كرب البيت ،كمنو ُب

القرآف الكرمي قولو تةذذل ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﱡﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦ
ﲑﱠ]يوتسف ،[ُْ:كقولو تةذذل ﭐ

بذلرب ُب اآلياُت:
ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ ]يوتسف ،[ِْ:كاؼبراد
ّْ
الاسي  ،أك :مل مَر(ُ).
مما سبق يظهر للباحث كاقعية استدراؾ الشيخ الجزائرم
على كالـ اإلماـ القرطبي في ىذا الموضع ،إال أف البذحث خياذر
الاةبَت دبَطلحذت الراجح كاؼبرجوح ُب ىذه اؼباسألة ،كليس بػ :الَواب
كاػبطأ ،لوجود ناسبة من االحامذلية ُب قوؿ اإلمذـ القرطيب –ب لي ذكر
غَته من اؼبفاسرين لنفس قولو ،-كتلطُّ نفذ ُب الةبذرة مع أئمة الافاسَت.
َيقوؿ البذحث :ظهر رل رجحذف مذ ذىب إليو الشيخ اعبزائرم
ﱡ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ
كاألئمة قبلو من كوف اؼبخذطىب ُب قولو تةذذل ﭐ

ﱎ ﱠ ىو اهلل تبذرؾ كتةذذل ،كمرجوحية مذ ذىب إليو اإلمذـ القرطيب
كمن قذؿ بقولو ُب كوف اؼبخذطىب ُب قولو تةذذل ﱡﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ى

ﱎ ﱠ ىو جِّبي –دليو الاسبلـ ،-كاهلل أدلم.

(ُ) يينظىر :ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت
الكاذب آّي ".ِٕٖ :ُِ ،

- ٖٔ -

مجلٌة الجامعة اإلسالميٌة للعلوـ الشرعية – العدد ُٖٗ – الجزء األكؿ
املطلب الثاىٕ :بٔاٌ املساد يف قْلُ تعاىل ﱡ ﭐﲑﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖﲗﲘ ﲙﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت
ﲂﲄﲅ ﲆ
قولو تةذذل ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲃ
ﲏﲑ
ﲐ
ﲇﲈﲉ ﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱠ

]الناسذء" :[ّٖ:مذ َاسرنذ بو اآلية أصح مذ َاسرت بو ،كال الافذت إذل
مذ أكرد القرطيب من آراء د ة ال طذئ رباهذ"(ُ).
لكن :مذ ىي تل اآلراء اليت أكردىذ اإلمذـ القرطيب ُب تفاسَت
ىذه اآلية؟
بذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
اآلية " :ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ ًُب ىى ًذهً ٍاآليىًة ثىىبلثىية أىٍقػ ىو واؿ،
ً
ذس ك ىغيػره :اٍلمةٌت أى ىذ ًً ً ً ً
قى ى
ذؿ ابٍ ين ىدبَّ و ى ٍ ي ي ى ٍ ى ي
ادوا بو إَّال قىل نيبل مٍنػ يه ٍم ىدلٍ يىذ ٍع ىكىدلٍ
ً ً
ش .كقىذلىو ىصب ً
ش ىكأىبيو يدبىػٍي و ىكأىبيو
ُت :الٍك ىاسذئ ُّي ىك ٍاأل ٍ
َّح ًويّْ ى
ييػ ٍف ً ى ي ى ى
ذد هة م ىن الن ٍ
ىخ ىف ي
ً
ً ً
ذًب كالطَّ ًِّب ُّ ً
ين يى ٍاساىػٍنبًطيونىيو ًمٍنػ يه ٍم إًَّال قىلً نيبل
ىح و ى ى
م .ىكقي ى :اٍل ىم ٍة ىٌت لى ىةل ىم يو الَّذ ى
ً
ذؿً :أل َّ
ىف ىى ىذا ًاال ٍتساًنٍبىذ ىط
ذج قى ى
ًمٍنػ يه ٍم ،ىد ًن ٍ
اخاى ىذريه َّ
اغبى ىاس ًن ىكغى ًٍَته ،ىك ٍ
الز َّج ي
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ُٓٓ :ُ ،ىذمش رقم
(ِ).
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ً
ذؿً :أل َّ
ىف دً ٍل ىم
اتساً ٍة ىبل يـ ىخ ىوِّب .ىكا ٍخاى ىذر ٍاأل َّىك ىؿ اٍل ىفَّراءي قى ى
ٍاألى ٍكثىػير يىػ ٍة ًرَي يو ،ألىن يَّو ٍ
ً
َّ ً
ً
ط ىكغىٍيػريه ،ىك ًٍ
اد ية تى يكو يف ًُب بىػ ٍة و
ض يدك ىف
اإلذى ى
الاسىرايىذ إذىا ظى ىهىر ىدل ىم يو الٍ يم ٍاساىػٍنب ي ي
ً ً
ت ًاال ٍتساًٍثػنىذء ًم ىن ًٍ
بىػ ٍة و
ذؿ
اد ًة .قى ى
ض .قى ى
اإل ىذ ى
اتساى ٍح ىاسٍن ي
ذؿ الٍ ىكلًٍ ُّ
يب ىدٍن يوَ :ىل ىذل ى ٍ
ي
ذسَ :ىػ ىه ىذا ىف قىػ ٍوىال ًف ىدلىى اٍل ىم ىجذ ًز ،ييًري ي أ َّ
ىف ًُب اٍل ىك ىبلًـ تىػ ٍق ًدينذ
الن َّ
َّح ي
كتىأ ً
ض ي اللًَّو ىدلىٍي يك ٍم
ٍخ نَتا .ىكقىػ ٍوهؿ ثىذلً ه
ث بًغىًٍَت ىؾبىذ وز :يى يكو يف الٍ ىم ٍة ىٌت ىكلى ٍوىال َى ٍ
ى
ً
ً
ث َي يك ٍم ىر يتس نوال أىقى ىذـ َي يك يم ا ٍغبي َّج ىة لى ىك ىفٍريًٍب ىكأى ٍشىرٍكاي ٍم إًَّال
ىكىر ٍضبىاي يو بًأى ٍف بىػ ىة ى
ذؾ :الٍ ىم ٍة ىٌت
قىلً نيبل ًمنٍ يك ٍم َىإًن يَّو ىكذ ىف ييػ ىو ّْح ي  .ىكًَ ًيو قىػ ٍوهؿ ىرابً هع -قى ى
َّح ي
ذؿ الض َّ
و
ً ً
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو
ىم إً َّف أ ٍ
ذب يؿبى َّم ى
ىص ىح ى
ىالتَّػبىػ ٍةاي يم الشٍَّيطىذ ىف إَّال قىل نيبل ،أ ٍ
ً
ً ً ً
ً ً
ين ٍاماى ىح ىن
ىك ىتسلَّ ىم ىح َّ ثيوا أىنٍػ يف ىاس يه ٍم بأ ٍىم ور م ىن الشٍَّيطىذف إَّال قىل نيبل ،يىػ ٍة ًٍت الَّذ ى
اللَّ يو قيػليوبىػ يه ٍم لًلاَّػ ٍق ىول .ىك ىدلىى ىى ىذا الٍ ىق ٍوًؿ يى يكو يف قىػ ٍولي يو ﱡﲘ ﲙﱠ
م :ىكأىنٍ ىكىر ىى ىذا
يم ٍاساىٍثػ نٌت ًم ٍن قىػ ٍولًًو ﱡﲖ ﲗ ﱠ .قى ى
ذؿ اٍل ىم ٍه ى ًك ُّ
الٍ ىقو ىؿ أى ٍكثػر الٍةلىم ًذء ،إً ٍذ لىوىال َى ٍ ًَّ
َّذس كلهم
ٍ
ىي ي ى
ٍ
ض ي اللو ىكىر ٍضبىاي يو ىالتػَّبى ىع الن ي
( ُ)
الشيطذف" .
رت بو اآلية
أمذ الافاسَت الذم اداِّبه الشيخ اعبزائرم أصح مذ َي ّْاس ٍ
َهو قولو ُب تفاسَتهٍ" :ب قذؿ تةذذل ﱡﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ أيهذ اؼبؤمنوف ﱡﲖ ﲗ ﱠ ُب قبوؿ تل
اإلشذدذت اؼبغرضة كاإلذادذت اؼبثبطة ﱡﲘ ﲙﱠ منكم من ذكم
(ُ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". ِِٗ :ٓ ،
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اآلراء الَذئبة كاغبَذَة الةقلية ،إذ مثلهم ال تثَتىم ال دذكل ،كال
تغَتىم األراجيف ،ككبذر الَحذبة من اؼبهذجرين كاألنَذر رضي اهلل
دنهم أصبةُت"(ُ).
كبذلنظر َيمذ أكرده اإلمذـ القرطيب َإنو ذكر أقو ناال ماة دة ُب
تفاسَت اآلية ،كىذا شذئع ُب طريقة اؼباق مُت ُب مَنفذهتم؛ َبل حرج
أب ن ا دلى اإلمذـ القرطيب –ُب نظر البذحثُ -ب إيراد ىذه األقواؿ.
يرجح اإلمذـ
لكن؛ من نذحية أخرل ق ييقذؿ :كذف اؼبنذتسب أف ّْ
القرطيب بُت ىذه األقواؿ بة إيرادىذ ،خذصة أف بةضهذ َيو تكلُّف
كبيػ ٍة بذلفة  ،كمهذ القوالف األكؿ كالثذين ُب نص كبلمو الاسذبق.
ادوا بًًو إًَّال
األكؿ :مذ ذكره دن ابن دبذس كغَته أف الٍ ىم ٍة ىٌت :أى ىذ ي
قىلً نيبل ًمنٍػ يه ٍم ىدلٍ يى ًذ ٍع ىكىدلٍ ييػ ٍف ً
ش.
ً
ً
ين
كالثاني :مذ ذكره دن اغباسن كغَته أف اؼبةٌت :لى ىةل ىم يو الَّذ ى
يى ٍاساىػٍنبًطيونىيو ًمٍنػ يه ٍم إًَّال قىلً نيبل ًمٍنػ يه ٍم(ِ).
ذؿ
كق دقَّب اإلمذـ القرطيب دلى ىذين القولُت بقولو "قى ى
ذسَ :ىػ ىه ىذا ىف قىػ ٍوىال ًف ىدلىى الٍ ىم ىجذ ًز ،ييًري ي أ َّ
ىف ًُب الٍ ىك ىبلًـ تىػ ٍق ًدينذ
َّح
الن َّ
ي
كتىأ ً
ٍخ نَتا"(ّ).
ى
(ُ) اعبزائرم" ،أياسر الافذتسَت". ُٓٓ :ُ ،
(ِ) يينظىر :القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". ِِٗ :ٓ ،
(ّ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". ِِٗ :ٓ ،

- ٖٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ظذىر ُب ىذين القولُت ُب نظر البذحث ،كىذا
كالاكلُّف كالبية
ه
مذ جية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم كاقةينذ كموضودينذ ُب ىذا اؼبوضع.
كمن جهة أخرل؛ قب أف مذ ذكره الشيخ اعبزائرم ُب تفاسَت
اآلية ىو اؼبنذتسب لطريقة "أياسر الافذتسَت" ُب تاسهي الافاسَت كتياسَته
كتوضيحو لةموـ اؼبؤمنُت –كاهلل أدلم .-
املطلب الثالث :إٓساد اإلسسائٔلٔات يف قْلُ تعاىل ﱡﭐ ﲪ ﲫ

ﲬﲭﲮ ﲯ ﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡ ﲪﲫﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰﲱ ﲲﲳ
قولو تةذذل ﭐ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ ]اؼبذئ ة" :[ِِ:كاعببذر من
النذس :اؼباةظم اؼبمانع من الذؿ كالفقر ،أك ىو من جيِّب النذس دلى
مراده لقوتو دليهم كقهره ؽبم ،كذكر القرطيب ىنذ ح يثنذ ماسهبنذ دن دوج
( ُ)
بن دنذؽ ،كىو ح يث خراَة ؼبذ َيو من الاهذكي البذطلة".
ياةُت دلى البذحث أف يقف دلى مذ أكرده
دلى ضوء ذل
َّ
اإلمذـ القرطيب ُب تفاسَت ىذه اآلية؛ حيث قذؿ " :ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ
ذىذ لى يك ٍم.
ض يد يخو ىؽبىذ ىدلىٍي يك ٍم ىكىك ىد ى يك ٍم يد يخو ىؽبىذ ىك يتسكٍنى ى
ىم َىػىر ى
ﲢﱠأ ٍ
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ُٔٔ :ُ ،ىذمش رقم (ْ).

- َٗ -

مجلٌة الجامعة اإلسالميٌة للعلوـ الشرعية – العدد ُٖٗ – الجزء األكؿ

ًً ً
ً ً ً
ً
ذء ًم ٍن بً ىبل ًد
ىكلى َّمذ ىخىر ىج ٍ
ت بىػنيو إً ٍتسىرائي ى م ٍن م ٍ
َىر أ ىىمىريى ٍم جب ىهذد أ ٍىى ً أىرحيى ى
ً ً
ث بًأ ٍىم ًر اللًَّو اثٍػ ىٍٍت ىد ىشىر
ُت َىػ ىقذليوا :ىال دًلٍ ىم لىنىذ بًاًلٍ ى ال ّْيىذ ًرَ ،ىػبىػ ىة ى
َلى ٍاسط ى
ً و
ً ً
َّـَ ،ىػىرأ ٍىكا
نىقيبنذ ،م ٍن يك ّْ تسٍبط ىر يج ه يىػاى ىج َّاس ياسو ىف ٍاأل ٍ
ىخبى ىذر ىدلىى ىمذ تىػ ىق ى
ًً
اعببَّذ ًر ً
َّ
ىج ىاس وذـ ىىذئًلىوة ،ىح َّىت قًي ى :إً َّف
ين م ىن الٍ ىة ىمذل ىقة ،ىكيى ٍم ذى يكك أ ٍ
يتسكذنػى ىهذ ٍى ى
ً
ىخ ىذ يى ٍم ًُب يك ّْم ًو ىم ىع َىذكً ىه وة ىكذ ىف قى ٍ ىضبىلى ىه ذ
بىػ ٍة ى
ض يه ٍم ىرأىل ىى يؤىالء النُّػ ىقبىذءى َىأ ى
ًً
ًً
ً
ًً
ذؿ :إً َّف ىى يؤىال ًء
ُت يى ً هً ىكقى ى
م ٍن بي ٍاساىذنو ىك ىجذءى ّٔ ٍم إً ىذل الٍ ىمل َىػنىثىػىريى ٍم بىػ ٍ ى
ً
ذؿ ىؽبم الٍملً  :ارًجةوا إً ىذل ً
كه ىخبىػىرنىذ،
صذحبً يك ٍم َىأ ٍ
ىخً يِّب ي
ى
ييًري ي ك ىف قاىذلىنىذَ ،ىػ ىق ى ي ي ى ي ٍ ي
ً ً ً
ً ً
ض
ىخ يذكا م ٍن دنى ًب تلٍ ى ٍاأل ٍىر ى
َّه ٍم لى َّمذ ىر ىج يةوا أ ى
َّـ .ىكقي ى :إنػ ي
ىدلىى ىمذ تىػ ىق ى
ً ً
دٍنػ يق ً
ً
ت:
ودا َىقي ى :ىضبىلى يو ىر يج ه ىكاح ه  ،ىكقي ى :ىضبىلى يو النُّػ ىقبىذءي االثٍػنىذ ىد ىشىر .قيػلٍ ي
ي ن
ً
ً
ً
ً
ً
كى ٍم يى ٍ يخ ي ُب
صليوا إ ىذل ٍ
ىكىى ىذا أى ٍشبى يوَ ،ىإن يَّو ييػ ىق ي
ين ىك ىج ي ي
َّه ٍم لى َّمذ ىك ى
ذؿ :إنػ ي
اعبىبَّذر ى
ىح ً ًى ٍم ىر يج ىبل ًف ًمٍنػ يه ٍم ،ىكىال ىٍحي ًم ي دنقود أح ىم إال طباسة منهم ُب
يك ّْم أ ى
خشية ،كي ٍ خ ًُب ىشطٍ ًر ُّ ً
ع ىحبُّ يو طباسة أنفس أك أربةة،
الرَّمذنىة إًذىا نيًز ى
ىى ي ي
ً
ً
ً
ً
ىخ ىذ يى ٍم ًُب
ُت ىى ىذا ىك ٍاأل َّىكؿَ ،ىإ َّف ىذل ى ٍ
ض بىػ ٍ ى
قيػلٍ ي
اعبىبَّ ىذر الَّذم أ ى
ت :ىكىال تىػ ىة يذر ى
ذؿًُ :ب ًحج ًرهً -ىو دوج بن دنى و
ذؽ ىكىكذ ىف أىطٍ ىو ىؽبي ٍم قى ىذم نة
يك ّْم ًو -ىكييػ ىق ي
يى ي ي ٍي ي
ٍ
ذذل .ىكىكذ ىف طوؿ
ىكأ ٍىدظى ىم يه ٍم ىخلٍ نقذ ،ىدلىى ىمذ يىأًٌٍب ًم ٍن ًذ ٍك ًرهً إً ٍف ىشذءى اللَّ يو تىػ ىة ى
يب :ىكذ ىف طي ي
تسذئرىم تساة أذرع كنَف ًُب قىػ ٍوًؿ يم ىقذتً و  .ىكقى ى
وؿ يك ّْ
ذؿ اٍل ىك ٍلً ُّ
رج و ًمٍنػهم ىشبىذنً ً
وش ىع
ادوا ٍ
اػبىبىػىر ىمذ ىد ى ا يي ى
ادذ ،ىكاللَّ يو أ ٍىدلى يمَ .ىػلى َّمذ أىذى ي
ُت ذ ىر ن
ىي ي ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُت
ت بىػنيو إ ٍتسىرائي ى م ىن ٍ
ب ابن ييوقنىذ ،ىك ٍاماىػنىػ ىة ٍ
اعب ىهذد يدوقبيوا بذلاّْيو أ ٍىربىة ى
ىكىكذل ى
ً
َذةي كنى ىشأى أ ٍىكىال يد يىمَ ،ىػ ىقذتىػليوا ٍ ً
ين
ىتسنىةن إً ىذل أى ٍف ىم ى
اعبىبَّذر ى
ٍ
ذت أيكلىئ ى الٍ ية ى ى
كغىلىبوىم  .....يٍبَّ قًي  :ىكذ ىف ىؤىال ًء ًمن بػ ىقذيذ د وذد .كقًي  :ىم ًمن كلى ً
ىي
ٍ ى ى ى ى ى يٍ ٍ ى
ى ي يٍ
ى
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ذؽ ،كىكذنيوا ًمن ُّ ً
ً
ىدنى يق ،ىكىكذ ىف
وج ٍاأل ٍ
الركـ ،ىكىكذ ىف ىمةى يه ٍم يد ه
ى
ديَو بٍ ًن إ ٍتس ىح ى ى
ؼ ًذر واع كثبلشبذئة كثىىبلثىنة كثىىبلثً ً
ً
ادذ ،قىذلى يو ابٍ ين يد ىمىر،
ُت ذ ىر ن
ى ى
ى
طيولي يو ثىىبلثىىة ىآال ى
ً
الاسحذب أ ً ًً ًً
وت
ب ًمٍن يو ،ىكيىػاىػنى ىذك يؿ ٍ
اغبي ى
ىم ىٍجيذبييو دب ٍح ىجنو ىكيى ٍشىر ي
ىكىكذ ىف ىٍحياىج ين َّ ى ى ٍ
ًم ٍن قى ًذع اٍلبى ٍح ًر َىػىي ٍش ًو ًيو بً ىة ٍ ً
َّم ً
ضىر
س يىػٍرَىػ ية يو إًلىٍيػ ىهذ يٍبَّ يىٍأ يكلي يو .ىك ىح ى
ُت الش ٍ
الاس ىبل يـ ىكىدلٍ يجيىذ ًكٍز يرٍكبىاىػٍي ًو ىكىكذ ىف دمره ثبلثة آالؼ
طيوَىذ ىف ني و
وح ىدلىٍي ًو َّ
ً
ً ً ً و
ض ىخ يه ٍم ًّٔىذ،
وتسى ليىػٍر ى
ص ٍخىرنة ىدلىى قى ٍ ًر ىد ٍاس ىك ًر يم ى
ىكتساَّمذئىة ىتسنىة ،ىكأىن يَّو قىػلى ىع ى
ًً
ً
وتسى ىدلىٍي ًو
َىػبىػ ىة ى
ث اللَّ يو طىذئنرا َىػنىػ ىقىرىىذ ىكىكقىػ ىة ٍ
َىر ىدٍا يو .ىكأىٍقػبى ى يم ى
ت ًُب يدنيقو َى ى
الاس ىم ًذء ىد ىشىرىة
َ يذه ىد ىشىرية أى ٍذ يروع ىكتىػىرقَّى ًُب َّ
َّ
الاس ىبل يـ ىكطيولي يو ىد ىشىرية أى ٍذ يروع ،ىك ىد ى
ً
ً
ضىربىيو ًُب الٍةٍرًؽ
كع َىػ ىقاىػلى يو .ىكقي ى  :بى ٍ ى
َير ه
ذب إًَّال ىك ٍةبى يو ىكيى ىو ىم ٍ
ىص ى
أى ٍذ يروع َى ىمذ أ ى
( ُ)
ً
ً
ذت".
َىر ىد يو َى ىم ى
الَّذم ىٍرب ى
ت ىك ٍةبًو َى ى
كبذلنظر َيمذ دلَّق بو الشيخ أبو بكر اعبزائرم دلى كبلـ اإلمذـ
صحيحذ ،بذلفة كذف ح يث
القرطيب= جي ه البذحث تةلي نقذ كاقةينذ
ن
طويبل ماسهبنذ.
اإلمذـ القرطيب دن ركايذت دوج بن دنذؽ ن
كبذلفة كذنت الركايذت اليت أكردىذ اإلمذـ القرطيب تشام دلى
هتذكي بذطلة ذبة ىذا الكبلـ ين رج ربت "اػبراَذت" ك"األبذطي "
ك"األتسذطَت".
كدل يكن الشيخ اعبزائرم أكؿ ىمن حكم بذل دلى ىذه
تةجبوا من إيراد ىذه
الركايذت؛ ب قذؿ ذل قبلو أئمة أدبلـَّ ،
(ُ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف" ُِٕ – ُِٓ :ٔ ،بذخاَذر.
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اإلتسرائيليذت اؼبوضودة البذطلة ُب كاب الافاسَت ،كَنَّ كا ىذه الركايذت
كبيَّنوا ـبذلفاهذ للمةقوؿ كاؼبنقوؿ ،كَيمذ يلي طرؼ من كبلـ األئمة
األدبلـ ُب ىذه الركايذت.
قذؿ اإلمذـ ابن القيم (تُٕٓ:ق) -رضبو اهلل" :-كمن األمور
اغب ً ً
وـ
اليت يةرؼ ّٔذ كوف اغب يث موضودذ  :أ ٍىف يى يكو ىف ٍى ي
يث فبَّذ تىػ يق ي
الش ً
الَ ًحيحةي دلىى بًطٍبلنًًو  ،ىكح ً ً
يث ىد ٍو ًج بٍ ًن يدني وق الطَّ ًوي ً الَّ ًذم
َّواى ي َّ ى ى
ى
ى
ً
ً
ىخبىذ رً
َ ى كاضةو الطةن ُب أخبذر األنبيذء َ ،إهنم جيًتئوف ىدلىى ىىذه األ ٍ
قى ى
آالؼ ًذر واع كثى ً
ىف طيولىو ىكذ ىف ثىبلثىىة ً
َ ،ىإً َّف ًُب ى ىذا ٍ ً ً
بلث مئة
اغبى يث "أ َّ ي
ى
ى ى
ً
ذؿ لىو ا ًٍ
ُت ىكثػيلٍثنذ  ،ىكأ َّ
ضبلٍ ًٍت ًُب
ىكثىبلثىةى ىكثىبلث ى
وح ذ لى َّمذ ىخ َّوَى يو الٍغىىر يؽ قى ى ي
ىف ني ن
ً
ً
َ ىةاً ى ىى ًذهً ،ىكأ َّ
ذض الٍبى ٍحىر
ىف الطُّوَىذ ىف ىدلٍ يىَ ٍ إً ىذل ىك ٍةبًو  ،ىكأىن يَّو ىخ ى
قى ٍ
ًً
وت ًم ٍن قىػىرا ًر اٍلبى ٍح ًر َىػيى ٍش ًو ًيو ًُب
ٍخ يذ ٍ
اغبي ى
ص ى إً ىذل يح ٍجىزتو  ،ىكأىن يَّو ىكذ ىف يىأ ي
َىػ ىو ى
ىد ٍ ً
َّم ً
وتسى ىكأ ىىر ىاد
ص ٍخىرةن دظيمة ىدلىى قى ٍ ًر ىد ٍاس ىك ًر يم ى
س ،ىكأىن يَّو قىػلى ىع ى
ُت الش ٍ
َّ ً ً ً ً
ًً ً
َّ ً
ب ًم ٍن
س الٍ ىة ىج ي
أى ٍف يىػٍرميه ٍم ّٔىذ َىػ ىق َّوىرىىذ الل يو ُب يدنيقو مٍث ى الط ٍوؽ"! ،ىكلىٍي ى
اب دلىى اللًَّو ،إًََّّنىذ اٍلةجب ًفبَّن ي ٍ ًخ ى ىذا ٍ ً
ًً
يث
اغبى ى
ىجىرأىة مٍث ى ىى ىذا اٍل ىك َّذ ً ى
ىى ي ٍ ي ي ى
ً
ً
ً
ً ً
س ًم ٍن
ًُب يكاي ًب الٍةلٍ ًم م ىن الاَّػ ٍفاس ًَت ىكغى ًٍَته ىكال ييػبىػ ّْ ي
ُت أ ٍىمىريه  ،ىكىى ىذا دٍن ى يى ٍم لىٍي ى
ىخبىػىر أ َّ
ىف
يذ ّْريىًة ني و
وح  ،ىكقى ٍ قى ى
ذؿ اللَّ يو تىػ ىة ى
ذذل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ َىأ ٍ
ً
ً
يك َّ ىم ٍن بىػ ىقى ىدلىى ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
وح َ ،ىػلى ٍو ىكذ ىف لً ىة ٍو وج ىى ىذ ا
ض َىػ يه ىو م ٍن يذ ّْريىة ني ه
وح"(ُ).
ود ىدلٍ يىػٍب ىق بىػ ٍة ى ني و
يك يج ه
(ُ)ؿبم بن أيب بكر بن القيم" ،اؼبنذر اؼبنيف ُب الَحيح كالضةيف" ،ربقيق

- ّٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
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محمد ي

ود
َي
"كاٍل ىم ٍق ي
كقذؿ اغبذَظ ابن كثَت (تْٕٕ :ق) -رضبو اهلل  :-ى
ً
ً ً
ين أ َّ
أ َّ
ىف
ين ىديَّ نذرا َ ،ى ىكٍي ى
ف يىػٍز يد يم بىػ ٍة ي
ض الٍ يم ىف ّْاس ًر ى
ىف اللَّ ىو ىدلٍ ييػٍبق م ىن الٍ ىكذَ ًر ى
وح إً ىذل ىزم ً
ذف
ودا ًم ٍن قىػٍب ً ني و
يد ىو ىج بٍ ىن يدني ىق ،ىكييػ ىق ي
ذؿ :ابٍ ىن دًنى ى
ذؽ  ،ىكذ ىف ىم ٍو يج ن
ى
وتسى ؟! ىكيىػ يقوليو ىف :ىكذ ىف ىكذًَنرا يماى ىمّْرندا ىجبَّ نذرا ىدنًي ن ا  ،ىكيىػ يقوليو ىف :ىكذ ىف لًغىًٍَت
يم ى
ًر ٍش ى ةو  ،ب كلى ى ٍتو أ ُّيمو دنيق بًٍنت ً
ٍخ يذ ًم ٍن طيولًًو
ىٍ ى ي ي ي ي ي ى
آد ىـ م ٍن ًزنذ  ،ىكأىن يَّو ىكذ ىف يىأ ي
الاسم ى ًم ٍن قىػرا ًر اٍلبً ىحذرً  ،كيى ٍش ًو ًيو ًُب ىد ٍ ً
َّم ً
وؿ
س  ،ىكأىن يَّو ىكذ ىف يىػ يق ي
ُت الش ٍ
ى
َّ ى
ى
ً
ًً
وح  ،كىو ًُب َّ ً ً
ئ بًًو ،
ٍَيػ ىةةي الًَّيت لى ى  ،ىكيى ٍاساىػ ٍه ًز ي
الاسفينىة :ىمذ ىىذه الٍقي ى
لني و ى ي ى
ؼ ًذر واع كثىىبلًشبًذئ وة كثىىبلثىوة كثىىبلثً ً
ً
اد ذ
ُت ذ ىر ن
ى ى
ىكيى ٍذ يكيرك ىف أىن يَّو ىكذ ىف طيولي يو ثىىبلثىىة ىآال ى ى ى ى
كثػيليثذ  ،إً ىذل غى ًَت ذىلً ًمن ا ٍؽب ىذيذنى ً
ذت الًَّيت لى ٍوىال أىنػ ىَّهذ يم ىاسطَّىرةه ًُب ىكثً وَت ًم ٍن
ى ن
ٍ ى ى ىى
ب الاَّػ ىف ً
يكاي ً
يخ ىكأىيَّ ًذـ الن ً
ضنىذ غبًً ىكذيىاً ىهذ
ذتس ًَت ىكغى ًٍَتىىذ ًم ىن الاػ ىَّوا ًر ً
َّذس لى ىمذ تىػ ىةَّر ٍ
ً ً
ً
ً ً
وؿ كاٍلمٍنػ يق ً
ً
ً
وؿ:
وؿ ،أ َّىما ال ىٍم ٍع يق ي
ل ىاس ىقذطىا ىهذ ،ىكىرىكذ ىكا ىهذ ،يٍَّب إنػ ى
َّهذ يـبىذل ىف هة ل ٍل ىم ٍة يق ى ى
َى ىكيف ياسوغي ًَ ًيو أى ٍف يػهلً اللَّو كلى ني و ً
ً ً
يم
يٍ ى ي ى ى
وه نىً ُّ
وح ل يك ٍف ًرهً  ،ىكأىبي ي
يب ٍاأل َّيمة ىكىزد ي
ٍ ى ىي
ً
ً
أ ٍىى ً ًٍ
وج بٍ ىن يدني ىق  ،ىكيى ىو أىظٍلى يم ىكأىطٍغىى ىدلىى ىمذ
اإلديىذف ،ىكىال ييػ ٍهل ي يد ى
ً
اعبىبَّ ىذر
ىح ن ا  ،ىكيىػٍاػيريؾ ىى ىذا ال َّ دً َّي ٍ
ذى ىكيركا؟! ،ىكىكٍي ى
ف ىال يىػٍر ىح يم اللَّ يو مٍنػ يه ٍم أ ى
الٍةنًي الٍ ىف ً
الش ًي ى الٍ ىكذًَىر الشٍَّيطىذ ىف الٍ ىم ًري ى ىدلىى ىمذ ذى ىكيركا؟!.
ذجىر َّ
ى ى
ذذل ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ ،
ىكأ َّىما ال ىٍم ٍنػ يق ي
وؿَ :ىػ ىق ٍ قى ى
ذؿ اللَّ يو تىػ ىة ى
وؿ الَّ ًذم
ذؿ ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ  ،يٍبَّ ىى ىذا الطُّ ي
ىكقى ى
ً
ً
ذى ىكركه يـبىذلف لمذ ًُب َّ ً
يح ٍ ً
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم -أىن يَّو
ُت ىد ًن النً ّْ
َّيب  -ى
الَح ى
يي ه ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دب الفاذح أبو غ ة( .طُ  ،حلب :مكابة اؼبطبودذت اإلتسبلمية،
َُّٗىػَُٕٗ/ـ) ،ص. ٕٕ -ٕٔ :
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ً ً
ص
ادذ  ،يٍبَّ ىدلٍ يىػىزًؿ ٍ
قى ى
آد ىـ ىكطيولي يو تساُّو ىف ذ ىر ن
ذؿ (إً َّف ال(لَُّىو) ىخلى ىق ى
اػبىلٍ يق يىػٍنػ يق ي
الَ ًذد ًؽ الٍم ً
َ ًوـ الَّ ًذم ىال يىػٍن ًط يق
ص َّ
ىح َّىت ٍاآل ىف) َ ،ىػ ىه ىذا نى ُّ
ى ٍ
َ ي كؽ الٍ ىم ٍة ي
ً
ً
ص ىح َّىت ٍاآل ىف،
وحى  ،أىن يَّو ىدلٍ يىػىزًؿ ٍ
اػبىلٍ يق يىػٍنػ يق ي
ىد ًن ا ٍؽبىىول إ ٍف يى ىو إَّال ىك ٍح هي يي ى
ًً ً
أىم :ىدل يػزًؿ النَّذس ًُب نيػ ٍق و
آد ىـ إً ىذل يىػ ٍوًـ إً ٍخبىذ ًرهً بً ىذلً ى ،
َذف ًُب طيوؽب ٍم م ٍن ى
ٍ ٍ ىى
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
وج ٍ ًم ٍن يذ ّْريًَّة آ ىد ىـ ىم ٍن
ي
دل
َّو
ن
ى
أ
ي
ض
ا
ق
ػ
ي
ا
ذ
ى
ك
،
ة
ذم
ي
ق
ل
ا
ـ
و
ػ
ي
ذل
إ
ٍ
ىكىىلي َّم ىجِّرا ى ى ٍ ى ى ى ى ى ى ٍ ى
ي ىٍ ي ى
ً
َ يذر إً ىذل أىٍقػ ىو ًاؿ
ىكذ ىف أىطٍ ىو ىؿ مٍن يوَ ،ى ىكٍي ى
ف ييػٍاػىريؾ ىى ىذا ىكيي ٍذ ىى ي ىدٍن يو ؟ ىكيي ى
ً ً ً
ً
ًً
ً
وىذ
ين بى َّ ليوا يكاى
ب اللَّو الٍ يمنىػَّزلى ىة ىك ىحَّرَي ى
الٍ ىك ىذبىة الٍ ىك ىفىرة م ٍن أ ٍىى ً الٍكاىذب الَّذ ى
ى
ضةوىذ دلىى غى ًَت مو ً
اضةً ىهذ َ ،ى ىمذ ظىنُّ ى ًدبىذ يى ٍم يى ٍاساى ًقلُّو ىف بًنىػ ٍقلًًو
ىكأ َّىكلي ى
وىذ ىكىك ى ي ى ى ٍ ى ى
ً
ً
ً
ً
اػبىىونىية  ،ىدلىٍي ًه ٍم ل ىةذئ ين اللَّو اٍل يماىاىذبً ىة ية إً ىذل
أ ٍىك ييػ ٍؤىسبىنيو ىف ىدلىٍيو ،ىكيى يم اٍل ىك ىذبىية ٍ
يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىذم ًة ،ىكىمذ أىظي ُّن أ َّ
اخاً ىبلقنذ ًم ٍن
ذؽ إًَّال
اػبىبىػىر ىد ٍن يد
ىف ىى ىذا ٍ
وج بٍ ًن ىدنى ى
ٍ
ى
( ِ)
ًً ً
بىػ ٍة ً ً ً ً
ين ىكذنيوا أ ٍىد ى اءى ٍاألىنٍبًيى ًذء ،ىكاللَّ يو أ ٍىدلى يم".
ض ىزنىذدقىاه ٍم ىكَي َّجذرى يم الَّذ ى
(ُ)مافق دليو :ؿبم بن إظبذدي البخذرم" ،صحيح اإلمذـ البخذرم" ،ربقيق
مَطفى البغذ( .طّ ،بَتكت :دار ابن كثَتَُْٕ ،ق) ،كاذب :أحذديث
األنبيذء ،بذب :خلق آدـ صلوات اهلل دليو كذرياو ،رقم (ِّّٔ)؛ كماسلم
بن اغبجذج" ،صحيح اإلمذـ ماسلم" ،ربقيق ؿبم َؤاد دب البذقي( .طُ ،
بَتكت :دار الًتاث الةريب ُُِْ ،ق) ،كاذب :اعبنة كصفة نةيمهذ كأىلهذ،
بذب :ي خ اعبنة أقواـ أَئ هتم مث أَئ ة الطَت ،رقم (ُِْٖ).
(ِ)إظبذدي بن دمر بن كثَت" ،الب اية كالنهذية"( ،طُ ،بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريبَُْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ) ُِٖٔ -ِٔٔ :؛ كيينظىر :ؿبمود بن
دب اهلل األلوتسي" ،ركح اؼبةذين ُب تفاسَت القرآف الةظيم كالاسبع اؼبثذين".
ربقيق دلي دب البذرم دطية( .طُ  ،بَتكت :دار الكاب الةلمية،
ُُْٓق). ِٓٗ - ِٖٓ :ّ ،
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كاؼباةُت دلى اؼبفاسر أف ياجنَّب أف يفاسر كػاذب اللٌو ّٔذه
األخبذر ،كليس ُب نص القرآف مذ يشَت اذل مذ كرد ُب ىذه الركايذت اليت
حكذىذ كذكرىذ أى الكاذبَ ،كم من دلم أَاس تو ىذه اإلتسرائيليذت؛
ككم من خراَذت كأبذطي كضةاو ىذه الركايذت؟!(ُ).
املطلب السابع :إٓساد اإلسسائٔلٔات يف قْلُ تعاىل ﱡ ﭐ ﲏ ﲐ

ﲑ ﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡ ﲏﲐ ﲑﲒﲓ ﲔﲕﲖ ﲗﲘ
قولو تةذذل ﭐ

ﲙ ﱠ ]األدراؼ" :[ُُّ:لق ذكر القرطيب ُب د د الاسحرة
أخبذران مثلهذ ال يَح ،إذ جذء ُب بةضهم أف د دىم كذف تسبةُت ألف
( ِ)
تسذحر ،كاألقرب إذل أف يكونوا تسبةُت رجبلن".
كبذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
اغبى ىك ًم :ىكذنيوا اثٍػ ىٍت ىد ىشر نىًقيبنذ ،ىم ىع يك ّْ نىًق و
يب
ذؿ ابٍ ين ىدٍب ً ٍ
اآلية" :قى ى
ٍ ى
ً
ً
ت ي ى م يك ّْ ىد ًر و
يف أىلٍ ي ً و
ياس يه ٍم
د ٍشيرك ىف ىد ًري نفذ ،ىٍرب ى ى ٍ
ف ىتسذحر .ىكىكذ ىف ىرئ ى
ذؿ ابٍ ين يجىريٍ وج :ىكذنيوا تً ٍاس ىة ًمذئىوة ًم ىن
ىمشٍ يةو يف ًُب قىػ ٍوًؿ يم ىقذتً ً بٍ ًن يتسلىٍي ىمذ ىف .ىكقى ى
يش ىكالٍ ىفيُّ ًوـ ىك ًٍ
الٍ ىة ًر ً
ذؽ :ىكذنيوا طبىٍ ىاس ىة
اإل ٍتس ىكنٍ ى ًريًَّة أىثٍ ىبلثنذ .ىكقى ى
ذؿ ابٍ ين إً ٍتس ىح ى

(ُ) يينظىر :ؿبم بن ؿبم أبو شهبة" ،اإلتسرائيليذت كاؼبوضودذت ُب كاب
الافاسَت"( .طْ ،مكابة الاسنة) ،ص. ُٖٕ :
(ِ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ُِٖ :ِ ،ىذمش رقم (ُ).
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دشر أىٍلف تس ً
ذح ور ،كرًكم ىد ٍن كٍى و
ذؿ
ب .ىكقًي ى :ىكذنيوا اثٍػ ىٍٍت ىد ىشىر أىٍل نفذ .ىكقى ى
ى ىى ى ى
ىي ى ى
ً ً
ُت أىلٍ نفذ .ىكقًي ى :أ ٍىربىػ ىة ىة ىد ىشىر أىلٍ نفذ .ىكقًي ى :ىكذنيوا ثىىبلىشبً ىذئ ًة
ابٍ ين الٍ يمٍن ىك ًر :ىشبىذن ى
ف تس ً
ف تس ً
ً ً ً
ذح ور ًمن ّْ ً
ً
الَةًي ً ،ىكثىىبلىشبً ىذئ ًة
ذح ور ًم ىن َّ
الريف ،ىكثىىبلىشبذئىة أىٍل ى
أىٍل ى
ى
ً
ً
ً
أىلٍ ً ً ً
ُت ىر يج نبل .ىكقًي ى :
ف ىتسذح ور م ىن الٍ ىفيُّوـ ىكىمذ ىك ىاال ىىذ .ىكقي ى :ىكذنيوا ىتسٍبة ى
( ُ)
ً
ُتَ ،ىذللَّ يو أ ٍىدلى يم".
ثىىبلثىنة ىك ىتسٍبة ى
بعد عرض كالـ اإلمامين يرل الباحث أف ما نقلو اإلماـ
متةردا بو َ ،ق ذكره دلى تسبي اؼبثذؿ اغبذَظ ابن كثَت
القرطبي ليس ن
حيث قذؿ" :قي كذنوا شبذنُت ألفذ .قذلو ؿبم بن كةب ،كقي تسبةُت
ألفذ قذلو القذتسم بن أيب بردة ،كقذؿ الاس م بضةة كثبلثُت ألفذ ،كدن
أيب أمذمة تاسةة دشر ألفذ ،كقذؿ ؿبم بن إتسحذؽ طباسة دشر ألفذ،
( ِ)
كقذؿ كةب األحبذر كذنوا اثٍت دشر ألفذ".
كمن نذحية أخرل؛ َإف مذ اخاذره الشيخ اعبزائرم –رضبو اهلل -
ثذبت ُب أثر دن تسي نذ ابن
من كوف د د الاسحرة تسبةُت
تسذحرا= ه
ن
دبذس ذكره اغبذَظ ابن كثَت كاإلمذـ الاسيوطي –رضبهمذ اهلل .-
( ّ)
قذؿ اغبذَظ ابن كثَت" :دن ابن دبذس كذنوا تسبةُت رجبل".
(ُ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف"ِٖٓ :ٕ ،؛ كانظر ىذه اآلثذر ُب :تفاسَت
ابن أيب حذًبُّٓٓ - ُّْٓ :ٓ ،؛ دب الرضبن بن أيب بكر الاسيوطي،
"ال ر اؼبنثور"( .بَتكت :دار الفكر). ُّٓ :ّ ،
(ِ) ابن كثَت" ،الب اية كالنهذية". ِْٗ :ُ ،
(ّ) ابن كثَت" ،الب اية كالنهذية"ِْٗ :ُ ،؛ كيينظىر :الاسيوطي" ،ال ر اؼبنثور"،
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محمد ي

كمرجع ك ىذه الركايذت إذل اإلتسرائيليذت اليت دل يرد ُب
نَوص الشرع مذ يَ قهذ أك ّْ
يكذّٔذ ،كلياست من األمور اليت يًتتب
دلى الةلم ّٔذ أداء َرض ،كال ُب اعبه ّٔذ تضييع كاجب.
املطلب اخلامص :حتدٓد مسجع الضنري يف قْلُ تعاىل ﱡﭐ ﲆﲇ

ﲈ ﲉﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﱠ]الشةراء:[ٕٔ:
قولو تةذذل :ﭐ
رد الضمَت ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲆﲇ ﲈ
"القرطيب رضبو اهلل تةذذل َّ

ﲉ ﱠ إذل َردوف كملئو َقذؿ :ألنو دل يؤمن من قوـ َردوف إال
مؤمن آؿ َردوف كاظبو حزقي كابناو آتسيذ امرأة َردوف  ...اخل ُب حُت
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،كىو
أف أكثر اؼبفاسرين دلى أف اػبطذب للنيب ى
( ُ)
كجو الةِّبة من الاسيذؽ".
كبذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
آؿ ًَردو ىف ك ٍ ً
ً
"ألنَّو ىدل يػ ٍؤًمن ًمن قىػوًـ ًَر ىدو ىف إًَّال م ٍؤًمن ً
ٍ ىٍ ى
ي ي
اآلية :ى ي ٍ ي ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ
اظبي يو ىحٍزقي ي
ً
ً
ت ىدلىى
وز الًَّيت ىدلَّ ٍ
وتسى الٍ ىة يج ي
ىكابٍػنىاي يو آتسيىةي ٍامىرأىةي ٍَر ىد ٍو ىف ،ىكىمٍرىيمي بًنٍ ي
ت ذىا يم ى
( ِ)
الَ ً
الاس ىبل يـ".
ف ّْ
ّْيق ىدلىٍي ًو َّ
وتس ى
قىػ ًٍِّب يي ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ.ُّٓ :
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ّٔٓ :ّ ،ىذمش رقم (ٓ).
(ِ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". َُٖ :ُّ ،
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كبة درض كبلـ اإلمذمُت يابُت أف الشيخ اعبزائرم ق اتسا رؾ

ﱡﲁ
دلى اإلمذـ القرطيب ُب ىذا اؼبوضع جةلو الضمَت ُب قولو تةذذل ﭐ

ﲄ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دذئ ن ا إذل َردوف كقومو،
ﲅ
ﲂﲃ
كدلَّق الشيخ اعبزائرم دلى ذل بأف أكثر اؼبفاسرين دلى أف اػبطذب
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،كيًتتَّب دلى ذل أف الضمَت ُب
ُب اآلية للنيب ى

ﲄ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ تسيكوف
ﲅ
قولو تةذذل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ
دذئ ن ا إذل قريش أك أى مكة.
كبمطالعة كالـ أئمة التةسير في ىذه المسألة ظهر للباحث
عدـ كاقعية كالـ الشيخ الجزائرم في تعليقو على اإلماـ القرطبي
تبُت للبذحث أف أكثر اؼبفاسرين ذىبوا إذل مذ
في ىذا الموضع؛ حيث َّ
ﲅ
ﲄ
قذلو اإلمذـ القرطيب من كوف الضمَت ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲆﲇ ﲈﲉ ﱠ دذئ ن ا إذل َردوف كقومو؛ كليس الةكس.
بينمذ ذىب د د من اؼبفاسرين إذل أف اػبطذب ُب اآلية للنيب -
ﲅ
ﲄ
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم  ،-كأف الضمَت ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ
ى
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دذئ ه إذل قريش أك أى مكة ،كىو مذ
ذىب إليو الشيخ اعبزائرم.
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو
َق ذىب إذل أف اػبطذب ُب اآلية للنيب  -ى
ىك ىتسلَّ ىم :-اإلمذـ الطِّبم ،كاإلمذـ أبو الاسةود ،كاإلمذـ األلوتسي.
قذؿ اإلمذـ الطِّبم –رضبو اهلل ُ -ب تفاسَته ؽبذه اآلية :ﱡﭐ ﲆ

- ٗٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ يقوؿ :كمذ كذف أكثر قوم يذ ؿبم مؤمنُت
( ُ)
اغبق اؼببُتَ ،اسذبق ُب دلمي أهنم ال يؤمنوف".
دبذ أتذؾ اهلل من ٌ

أما القوؿ الثاني القذئ بأف الضمَت ُب قولو تةذذل ﱡﭐﲁﲂ ﲃ

ﲄ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دذئ ه إذل َردوف كقومو؛ فقد ذىب
ﲅ
( ِ)
إليو :اإلماـ البغوم ،كاإلماـ ابن الجوزم ،كاإلماـ الرازم  ،كاإلماـ
البيضاكم(ّ) ،كاإلماـ النسةي(ْ) ،كاإلماـ الخازف(ٓ) ،كاإلماـ
الشوكاني(ٔ) ،كاإلماـ القاسمي(ٕ) ،كالشيخ المراغي(ٖ) ،كالشيخ
(ُ) الطِّبم" ،جذمع البيذف ُب تأكي آم القرآف"ُّٔ :ُٗ ،؛ كيينظىر :أبو
الاسةود" ،إرشذد الةق الاسليم"ِْٔ :ٔ ،؛ كاأللوتسي" ،ركح اؼبةذين ُب
تفاسَت القرآف الةظيم كالاسبع اؼبثذين". َٗ-ٖٗ :َُ ،
(ِ) يينظىر :ؿبم بن دمر الرازم" ،مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريبَُِْ ،ىػ). َٓٗ :ِْ ،
(ّ) يينظىر :دب اهلل بن دمر البيضذكم" ،أنوار الانزي كأتسرار الاأكي "( .طُ ،
بَتكت :دار إحيذء الًتاث الةريب ُُْٖ ،ىػ). َُْ :ْ ،
(ْ) يينظىر :دب اهلل بن أضب الناسفي" ،م ارؾ الانزي كحقذئق الاأكي "( .طُ ،
بَتكت :دار الكلم الطيبُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ). ٓٔٔ :ِ ،
(ٓ) يينظىر :اػبذزف" ،لبذب الاأكي ُب مةذين الانزي ". ِّٔ : ّ ،
(ٔ) يين ظىر :ؿبم بن دلي الشوكذينَ" ،اح الق ير"( .طُ ،دمشق :دار ابن كثَت،
ُُْْ ىػ). ُُٗ /ْ ،
(ٕ) يينظىر :القذظبي" ،ؿبذتسن الاأكي ". ْٓٗ :ٕ ،
(ٖ) يينظىر :أضب بن مَطفى اؼبراغي" ،تفاسَت اؼبراغي"( .طُ  ،القذىرة :شركة
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محمد أبو زىرة(ُ) ،كالدكتور كىبة الزحيلي(ِ).

قذؿ اإلمذـ البغوم –رضبو اهلل ُ -ب تفاسَته ؽبذه اآلية " :ﭐﱡﭐ ﲁ ﲂ

ً
ً
ﲄﲆﲇ ﲈﲉﱠ أ ً
ﲅ
ﲃ
ىم :م ٍن أ ٍىى ً م ٍ
َىر ،قي ى :ىدلٍ
ٍ
ي يكن آمن ًمن أىى ً ًمَر إًَّال ً
آتسيى ية ٍامىرأىية ًٍَر ىد ٍو ىف ىك ىحٍزبًي ي الٍ يم ٍؤًم ين ،ىكىمٍرىيمي
ى ٍ ىى ٍ ٍ
ٍى
( ّ)
ً ً
الاس ىبل يـ".
ف ىدلىٍي ًو َّ
وتسذ الًَّيت ىدلَّ ٍ
وتس ى
بًنٍ ي
ت ىدلىى دظىذـ يي ي
ت نىذقي ى
كقرر ذل اإلمذـ ابن اعبوزم –رضبو اهلل  -بقولو" :ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ
َّ
( ْ)
ﲈ ﲉﱠ أم :دل يكن أكثر أى مَر مؤمنُت".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكابة كمطبةة مَطفى البذىب اغبليب كأكالده ُّٔٓ ،ىػ  ُْٗٔ -ـ)،
ُٗ. ٔٗ :
(ُ) يينظىر :أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت". ِّٓٔ : َُ ،
(ِ) يينظىر :كىبة بن مَطفى الزحيلي" ،الافاسَت اؼبنَت ُب الةقي ة كالشرية ة
كاؼبنهج"( .طِ ،دمشق :دار الفكر اؼبةذصر ُُْٖ ،ق). ُٕٓ :ُٗ ،
(ّ) البغوم" ،مةذدل الانزي ". ُُٔ :ٔ ،
(ْ)دب الرضبن بن دلي بن اعبوزم" ،زاد اؼباسَت ُب دلم الافاسَت" .ربقيق دب
الرزاؽ اؼبه م( .طُ  ،بَتكت :دار الكاذب الةريبُِِْ ،ق) َّْ : ّ ،؛
كيينظىر :الرازم" ،مفذتيح الغيب"َٓٗ :ِْ ،؛ كالبيضذكم" ،أنوار الانزي "،
ْ َُْ :؛ كالناسفي" ،م ارؾ الانزي "ٓٔٔ :ِ ،؛ كاػبذزف" ،لبذب الاأكي
ُب مةذين الانزي "ِّٔ : ّ ،؛ كالشوكذينَ" ،اح الق ير" ُُٗ : ْ ،؛
كالقذظبي" ،ؿبذتسن الاأكي "ْٓٗ :ٕ ،؛ كاؼبراغي" ،تفاسَت اؼبراغي": ُٗ ،
ٗٔ؛ كأبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت"ِّٓٔ :َُ ،؛ كالزحيلي" ،الافاسَت اؼبنَت"،

- َُُ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

إضذَ نة إذل مذ تسبق َق الحظ البذحث كجود د ة تةليقذت
تكررت ُ-ب
للشيخ اعبزائرم ُب حذشياو دلى نفس ىذه اآلية اليت
ٍ
مواضع تذلية لآلية اليت مةنذ ُب ىذا اؼبوضعُ -ب تسورة الشةراء ،ككذف
اذبذه الشيخ اعبزائرم ُب ىذا اؼبوضع ىو الانَيص دلى ـبذلفة اإلمذـ

القرطيب ألكثر اؼب فاسرين ُب رب ي ه مرجع الضمَت ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ –كىو مذ ظهر دكاسو ،-كحرص على تأييد
كتعليل قولو الذم خذلف بو قوؿ اإلمذـ القرطيب بقولوُ" :ب حُت أف
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،كىو كجو
أكثر اؼبفاسرين دلى أف اػبطذب للنيب ى
الةِّبة من الاسيذؽ"(ُ) ،ك َّ
موضع
أك الشيخ اعبزائرم دلى ىذا االذبذه ُب
و
و
تذؿ ،كجزـ بأف اؼبراد بقولو تةذذل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ ىم
مشركو مكة ،حيث قذؿ ُب نفس اآلية لكن ُب موضع آخر ُب هنذية

ﲄﲆ
ﲅ
قَة تسي نذ نوح مع قومو دن قولو تةذذل ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ

ذكرت أف اؼبراد
ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ]الشةراء" :[ُُِ:تسبق أف
ي
دبن أكثرىم ال يؤمنوف ىم أكذبر ؾبرمي مكة ،كدلى رأتسهم اؼباساهزئوف
كىذا من إطبلؽ الةذـ كإرادة اػبذص ،ألف الذين آمنوا كأتسلموا أكثر
( ِ)
فبن مذتوا دلى الكفر ،أك نفي اإلديذف مقي بزمن مةُت ال ياة اه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُٗ. ُٕٓ :
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ّٔٓ :ّ ،ىذمش رقم (ٓ).
(ِ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ٔٔٓ :ّ ،ىذمش رقم (ِ).
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كبالرغم من كل ما سبق في كالـ الشيخ الجزائرم نةسو في
الموضعين السابقين في ىذه اآلية؛ كجد الباحث تعلي نقا للشيخ
موضع و
معا ،يجي ّْوز
الجزائرم في
و
تاؿ في نةس اآلية يي ِّ
جوز فيو القولين ن

أف يةود الكبلـ ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ دلى
ً
مت قَاهم ّٔذه اآلية؛ أك :أف يةود الكبلـ دلى
القوـ الذين يخا ٍ
مشركي مكة!! ،حيث قذؿ الشيخ اعبزائرم ُب نفس اآلية لكن ُب
ﱡﳍ
موضع آخر ُب هنذية قَة تسي نذ صذحل مع قومو دن قولو تةذذل ﭐ

ﳓﳕﳖﳗﳘ ﱠ]الشةراء:[ُٖٓ:
ﳔ
ﳎﳐﳑﳒ
ﳏ
"كذف :مزي ة لاقوية الكبلـ ،كالةبذرة جذئز أف يراد ّٔذ قوـ صذحل إذ دل
يؤمن منهم إال القلي  ،كأف يراد ّٔذ كفذر مكة؛ إذ أكثر اؼبكذبرين مذ
( ُ)
آمن كمذت كذَران ،أك مذ آمن ُب تل الفًتة ٍب آمن بة الفاح".
يقرر الباحث أف الشيخ الجزائرم قد تردَّد كالمو في
كبذلك ِّ
مرجع الضمير في قولو تعالى ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ في
ثالثة مواضع في سورة الشعراء بين الترجيح كالتعليل و
لقوؿ تارةن؛
كبين الجزـ كالقطع بنةس القوؿ تارةن؛ كبين تجويز القولين في ىذه
المسألة تارةن!!.
ككجهة نظر الباحث أف القولين محتمالف ،كإذل ك و
قوؿ
ذىب أئمة كبذر ؽبم تق يرىم ،كمةهم حجاهم ،كرب ي مرجع الضمَت
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ّٕٔ :ّ ،ىذمش رقم (ْ).

- َُّ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ ال يًتتب دلى الةلم بو
أداء َرض؛ كال ُب اعبه بو تضييع كاجب.
أم قوؿ من القولُت َإف األمر ي ؿ داللة أكي ة دلى أف
كدلى ّْ
كثَتا من
"أتسلوب القرآف مةجز ،لذل احام
كثَتا من اؼبةذين ك ن
ن
ضا صالحية الضمير ألف يعود على أشياء
الوجوه ،كمن ذلك أي ن
( ُ)
كثيرا ج ندا" .
متنوعة سبقتو ،كقع ذلك في القرآف ن
ﱡﳆ
املطلب الشادض :تأّٓل صف٘ (الكَدَو) عيد تفشري قْلُ تعاىل ﭐ

ﳇﳈﳉﳊﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ]ؽ:[َّ:
قولو تةذذل ﭐ
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم  -قذؿ( :ال
"أخرج ماسلم ُب صحيحو أف النيب  -ى
تزاؿ جهنم يلقى َيهذ كتقوؿ ى من مزي ؟ حىت يضع رب الةزة َيهذ
ق مو َينزكم بةضهذ إذل بةض ،كتقوؿ قط قط بةزت ككرم كال يزاؿ
ُب اعبنة َض حىت ينشئ اهلل ؽبذ خلقذن َياسكنهم َض اعبنة) ،نزع ىنذ
بةض أى الةلم كذلقرطيب إذل تأكي الق ـَ ،فاسرىذ دبذ يق ـ للنذر من
الر ٍج ُب ح يث (حىت يضع اهلل دليهذ رجلو)
أقواـ ،ك َّأكلوا كذل لفظ ّْ
الرج دبةٌت الة د الكثَت من النذس كذلرج من اعبراد ،كال دادي
كقذؿّْ :
(ُ)ؿبم دب اػبذلق دضيمة" ،دراتسذت ألتسلوب القرآف الكرمي"( .القذىرة :دار
اغب يث). ِّ :ٖ ،
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صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم كىو حي ّْ ث
ؽبذا الاأكي الذم دل يؤكلو رتسوؿ اهلل ى
بو أصحذبوَ ،ذألتسلم للمؤمن أف يؤمن بَفذت اهلل كديرىذ كمذ جذءت،
َذلق ـ كالرج كذلي كالةُت صفذت ذات هلل يؤمن الةب ّٔذ كىو يةاق
( ُ)
أهنذ ال تشبو صفذت الةبذد ،كىي كذل كاغبم هلل".
كبذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
ً
ً
ّْم يه يم
اآلية" :قى ى
ذؿ يدلى ىم يذؤنىذ ىرضبى يه يم اللَّ يو :أ َّىمذ ىم ٍة ىٌت الٍ ىق ى ـ يىنىذ َىػ يه ٍم قىػ ٍوهـ ييػ ىق ي
ً ًً
ً
َّه ٍم ًم ٍن أ ٍىى ً النَّذ ًر .ىكىك ىذلً ى ّْ
اللَّ يو إ ىذل النَّذ ًر ،ىكقى ٍ ىتسبى ىق ًُب دلٍمو أىنػ ي
الر ٍج ي
ت ًر ٍج نبل ًم ىن الن ً
ىكيى ىو الٍ ىة ى يد الٍ ىكثً يَت ًم ىن النَّ ً
َّذس
ذس ىك ىغ ًٍَتًى ٍم ،ييػ ىق ي
ذؿ :ىرأىيٍ ي
و
ً ً
الاس ىبل يـ:
.....كقى ى
َّضير بٍ ين يمشىٍي و ًُب ىم ٍة ىٌت قىػ ٍولًًو ىدلىٍي ًو َّ
ذؿ الن ٍ
ىكر ٍج نبل م ٍن ىجىراد ى
(ح َّىت يضع ٍ ً
ىم ىم ٍن ىتسبى ىق ًُب دًلٍ ًم ًو أىن يَّو ًم ٍن أ ٍىى ً
اعبىبَّ يذر َ ىيهذ قى ى ىم يو) أ ٍ
ى ى ىى
( ِ)
النَّذ ًر".
كبعد عرض كالـ اإلمامين يتبين أف الشيخ الجزائرم في ىذا
قرر عقيدة السلف التي تتمثَّل في اإليماف
الموضع كأمثالو قد َّ
بأسماء اهلل كصةاتو الواردة في القرآف الكريم كالسنة النبوية
الصحيحة ،كإثباتها بال تشبيو ،كال تعطيل ،كال تكييف ،كال تمثيل،
كىذا ىو األسلم في ىذا الباب.
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية -رضبو اهلل ُ -ب بيذف اداقذد أى
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ُْٖ :ٓ ،ىذمش رقم (ُ).
(ِ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف" ُٗ :ُٕ ،بذخاَذر.
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الاسنة كاعبمذدة ُب صفذت اهلل تةذذلَ" :بل ينفوف دنو مذ كصف بو
حيرَوف الكلًم دن مواضةو  ،كال يلح كف ُب أظبذء اهلل كآيذتو
نفاسو ،كال ّْ
ظبي
 ،كال يكيّْفوف  ،كال ديثّْلوف صفذتو بَفذت خلقو ؛ ألنو تسبحذنو ال َّ
لو  ،كال كفؤ لو  ،كال نً َّ لو  ،كال يقذس خب ٍلقو تسبحذنو كتةذذل ؛ َإنو
تسبحذنو أدلم بنفاسو  ،كبغَته  ،كأص ؽ قيبل  ،كأحاسن ح يثذن ًم ن
( ُ)
خلقو".
الرج كال ىق ـ هلل
كق جذءت النَوص الشردية بإثبذت صفة ّْ
تةذذل كمذ يليق بكمذلو كدظيم جبللو ،كدلى اؼبؤمن أف يثبت ذل هلل،
كيؤمن بو ،كيقف دن ذل كال ياجذكزه إذل بيذف كيفية أك خوض ُب
تأكي .
كدليل إثبات ال ىق ىدـ هلل تعالى ما كرد في الصحيحين ىد ٍن أىنى ً
س
َّيب  -ى َّ َّ ً َّ
َّم تىػ يق ي
بٍ ًن ىمذلً و قى ى
ذؿ النً ُّ
وؿ ىى ٍ
صلى الل يو ىدلىٍيو ىك ىتسل ىم :-ى(ال تىػىز ياؿ ىج ىهن ي
و
ً
وؿ قى ٍط قى ٍط ىكدًَّزتً ى ،
ب الٍةًَّزةً ًَ ىيهذ قى ى ىم يوَ ،ىػاىػ يق ي
ض ىع ىر ُّ
م ٍن ىم ًزي  ،ىح َّىت يى ى
( ِ)
ض ىهذ إً ىذل بىػ ٍة و
ض).
ىكييػٍزىكل بىػ ٍة ي
(ُ) أضب بن دب اغبلي م بن تيمية" ،ؾبموع الفاذكل" .ربقيق دب الرضبن بن
ؿبم بن قذتسم( .اؼب ينة اؼبنورة :ؾبمع اؼبل َه لطبذدة اؼبَحف الشريف،
ُُْٔىػُٗٗٓ/ـ). َُّ : ّ ،
(ِ) مافق دليو :أخرجو اإلمذـ البخذرم ُب صحيحو ،كاذب :األديذف كالنذكر،
بذب :اغبىلًف بًةً َّزًة اللًَّو ىك ًص ىفذتًًو ىكىكلً ىمذتًًو ،رقم (ُٔٔٔ) ،كأخرجو اإلمذـ
ماسلم ُب صحيحو ،كاذب :اعبنة كصفة نةيمهذ ،بذب :النذر ي خلهذ
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الر ٍجل هلل تعالى ما كرد في الصحيحين ىد ٍن أًىيب
كدليل إثبات ِّ
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم:-
ذؿ  :قى ى
يىىريٍػىرىة ىر ًض ىي اللَّ يو ىدٍن يو قى ى
ذؿ النً ُّ
َّيب  -ى
ت النَّذر  :أيكثًر ي ً
ً
ً
ين ،
ى
ت ٍ
(ربى َّ
ذج ٍ
ين ىكاٍل يماى ىج ِّّْب ى
ت بذٍل يماى ىك ِّّْب ى
ٍ
َّذرَ ،ىػ ىقذلى ٍ ي
اعبىنَّ ية ىكالن ي
ض ىة ىفذءي الن ً
ذؿ اللَّ يو
َّذس ىك ىتس ىقطي يه ٍم ؟ قى ى
ت ٍ
اعبىنَّ ية  :ىمذ ًرل ىال يى ٍ يخليًٍت إًَّال ي
ىكقىذلى ٍ
ذذل لًلٍجن ًَّة  :أىنٍ ً
ىشذءي ًم ٍن دًبى ًذدم،
ت ىر ٍضبىًيت  ،أ ٍىر ىح يم بً ً ىم ٍن أ ى
تىػبى ىذرىؾ ىكتىػ ىة ى ى
ً ً
كقى ى ً
ً
ىشذءي ًم ٍن دًبىذدم ،ىكل يك ّْ
ب بً ً ىم ٍن أ ى
ذؿ للنَّذ ًر  :إًََّّنىذ أىنٍت ىد ىذ ًايب  ،أ ى
يد ّْذ ي
ى
ً
ً
ً
و
ً
ً
وؿ :قى ٍط
ض ىع ر ٍجلى يوَ ،ىػاىػ يق ي
َّذر َى ىبل سبىٍاىل يئ ىح َّىت يى ى
ىكاح ى ة مٍنػ يه ىمذ ملٍ يؤىىذ َ ،ىأ َّىمذ الن ي
ً
ً ً
ض ىهذ إً ىذل بىػ ٍة و
ض ،ىكىال يى ٍظل يم اللَّ يو ىدَّز ىك ىج َّ
قى ٍطَ ،ىػ يهنىذل ى سبىٍاىل يئ ىكييػٍزىكل بىػ ٍة ي
( ُ)
ًً
ً
اعبىنَّةي َىإً َّف اللَّ ىو ىدَّز ىك ىج َّ ييػنٍ ًش يئ ىؽبىذ ىخلٍ نقذ).
ىح ن ا ىكأ َّىمذ ٍ
م ٍن ىخلٍقو أ ى
نص أئمة السلف كأعالـ األمة في عصورىا المختلةة
كقد َّ
الرجل كال ىقدـ هلل تعالى كما يليق بكمالو كجاللو،
على إثبات صةة ِّ
كفيما يلي طرؼ من أق والهم في ذلك.
َق دق اإلمذـ ابن خزدية -رضبو اهلل ُ -ب "كاذب الاوحي " بذبنذ
( ِ)
الرجل هلل عز كجل".
ظبَّذه "باب ذكر إثبات ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعببذركف ،رقم (ِْٖٖ).
(ُ) مافق دليو :أخرجو اإلمذـ البخذرم ُب صحيحو ،كاذب :تفاسَت القرآف،
وؿ ىى ٍ ًم ٍن ىم ًزي و )) ،رقم (َْٖٓ) ،كأخرجو اإلمذـ ماسلم
((كتىػ يق ي
بذب :قىػ ٍولو ى
ُب صحيحو ،كاذب :اعبنة كصفة نةيمهذ ،بذب :النذر ي خلهذ اعببذركف ،رقم
(ِْٖٔ).
دز
(ِ)ؿبم بن إتسحذؽ بن خزدية " ،كاذب الاوحي كإثبذت صفذت الرب َّ

- َُٕ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

كنَح اإلمذـ أبو دبي القذتسم بن تسبلـ -رضبو اهلل -بة ـ
الاسؤاؿ دن تفاسَت صفذت اهلل تةذذل بقولو" :ىذه األحذديث اليت يقوؿ
َيهذ :ضح ربنذ من قنوط دبذده كقرب غً ىَته ،كأف جهنم ال سبالئ حىت
يضع رب ق مو َيهذ ،كالكرتسي موضع الق مُت  ،كىذه األحذديث ُب
الركاية ىي دن نذ حق ،ضبلهذ الثقذت بةضهم دن بةض ،غَت أنذ إذا
( ُ)
تسئلنذ دن تفاسَتىذ :ال نفاسرىذ  ،كمذ أدركنذ أح ا يفاسرىذ".
ك َّ
كََ القوؿ
أك دلى اداقذد أى الاسنة ُب صفذت اهلل تةذذل َّ
َيو اإلمذـ ابن جرير الطِّبم -رضبو اهلل  -دن مذ قذؿَ" :إف قذؿ لنذ قذئ
َ :مذ الَواب ُب مةذين ىذه الَفذت اليت ذكرت  ،كجذء ببةضهذ
كاذب اهلل دز ج ككحيو ،كجذء ببةضهذ رتسوؿ اهلل -صلى اهلل دليو
كتسلم-؟ ،قي  :الَواب من ىذا القوؿ دن نذ :أف نثبت حقذئقهذ دلى
مذ نةرؼ من جهة اإلثبذت كنفي الاشبيو  ،كمذ نفى دن نفاسو ج
ﱒ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ ....إذل أف
ﱡﱐﱑ ﱓ
ثنذؤه َقذؿ  :ﭐ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كج " .ربقيق دب الةزيز بن إبراىيم الشهواف( .طٓ ،الريذض :دار الرش ،
ُُْْ – ُْٗٗ).َِِ :ِ ،
(ُ)أضب بن اغباسُت البيهقي" ،األظبذء كالَفذت" .ربقيق دب الرضبن دمَتة.
(طُ ،بَتكت :دار اعبي  ُُْٕ ،ىػ)ُٖٗ :ِ ،؛ كيوتسف بن دب اهلل بن
دب الِّب" ،الامهي ؼبذ ُب اؼبوطأ من اؼبةذين كاألتسذني " .ربقيق مَطفى بن
أضب الةلوم ،ؿبم دب الكبَت البكرم( .الربذط :كزارة دموـ األكقذؼ
كالشؤكف اإلتسبلمية–اؼبغرب ُّٖٕ ،ىػ).ُْٗ :ٕ ،
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قذؿَ" :نثبت ك ىذه اؼبةذين اليت ذكرنذ أهنذ جذءت ّٔذ األخبذر
كالكاذب كالانزي دلى مذ ييةق من حقيقة اإلثبذت  ،كننفي دنو الاشبيو
َنقوؿ  :ياسمع ج ثنذؤه األصوات  ،ال خبرؽ ُب أذف  ،كال جذرحة
كجوارح بٍت آدـ  .ككذل يبَر األشخذص ببَر ال يشبو أبَذر بٍت
آدـ اليت ىي جوارح ؽبم .كلو ي اف كديُت كأصذبع  ،كلياست جذرحة ،
كلكن ي اف مباسوطاذف بذلنةم دلى اػبلق ،ال مقبوضاذف دن اػبَت ،
ككجو ال كجوارح بٍت آدـ اليت من غبم كدـ .كنقوؿ  :يضح إذل من
شذء من خلقو  ،ال تقوؿ :إف ذل كشر دن أنيذب  ،كيهبط ك ليلة
( ُ)
إذل ظبذء ال نيذ".
كصرح اإلمذـ ابن دب الِّب األن لاسي اؼبذلكي (تّْٔ:ىػ)
َّ
بوجوب ضب الكبلـ دلى حقيقاو كذبنُّب القوؿ بذّٓذز كالاأكي دن مذ
قذؿ" :كمن حق الكبلـ أف يحيم دلى حقيقاو  ،حىت تافق األمة أنو
أري بو آّذز؛ إذ ال تسبي إذل اتبذع مذ أنزؿ إلينذ من ربنذ إال دلى ذل
 ،كإَّن ذ يوجو كبلـ اهلل دز كج إذل األشهر كاألظهر من كجوىو  ،مذ دل
دينع من ذل مذ جيب لو الااسليم  .كلو تسذغ اددذء آّذز لك م ع مذ
ثبت شيء من الةبذرات  ،كج اهلل دز كج دن أف خيذطب إال دبذ
(ُ)ؿبم بن جرير الطِّبم" ،الابََت ُب مةذدل ال ين" .ربقيق دلي بن دب الةزيز
بن دلي الشب ( .طُ ،دار الةذصمة ُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ -ـ) ،ص:
ُُْ  ُْٓ-بذخاَذر.
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تفهمو الةرب ُب مةهود ـبذطبذهتذ فبذ يَح مةنذه دن الاسذمةُت".
ضب الكبلـ ُب الَفذت
كقذؿ نذقبلن إصبذع أى الاسنة دلى ٍ
اإلؽبية دلى حقيقاو" :أى الاسنة ؾبمةوف دلى اإلقرار بذلَفذت الواردة
كلهذ ُب القرآف كالاسنة كاإلديذف ّٔذ ،كضبلهذ دلى اغبقيقة ال دلى آّذز،
( ُ)
إال أهنم ال يكيفوف شيئذ من ذل ".
لكن؛ ماذا عن التأكيالت المذكورة في ىذه المسألة؟.
َيمذ ياةلَّق بذلاأكيبلت اؼبذكورة ُب ىذه اؼباسألة َق كذف ألى
الةلم ردكد دليهذ ،كمن ذل رد الشيخ ابن دثيمُت -رضبو اهلل -دلى
الر ٍج دن مذ نق كبلـ القذئلُت
الاأكيبلت الواردة ُب الكبلـ دلى صفة ّْ
بذلاأكي بقولو" :قذلوا ( :يضع دليهذ رجلو) يةٍت :طذئفة من دبذده
الرج تأٌب دبةٌت الطذئفة".
ماساحقُت لل خوؿ؛ ك ّْ
ٍب قذؿ ُب الرد دلى ذل " :ال ديكن أف يضيف اهلل دز كج
أى النذر إذل نفاسو؛ ألف إضذَة الشيء إذل اهلل تكرمي كتشريف".
كأجذب دلى الاأكيبلت الواردة ُب صفة ال ىق ى ـ دن مذ قذؿ" :قذلوا
ُب الق ـ :ق ـ دبةٌت مق ٌ ـ ،أم يضع اهلل تةذذل دليهذ مق َّمو ،أم من
يق مهم إذل النذر.
َنقوؿ :أى النذر ال يق مهم البذرم دز كج  ،كلكنهم (يي ٌدوف
إذل نذر جهنم ددذ) كيلقوف َيهذ إلقذءن"(ِ).
(ُ) ابن دب الِّب" ،الامهي ؼبذ ُب اؼبوطأ من اؼبةذين كاألتسذني ".ُْٓ -ُُّ :ٕ ،
(ِ) ؿبم بن صذحل بن دثيمُت" ،شرح الةقي ة الواتسطية"( .طٔ ،الريذض :دار
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املطلب الشا بع :تأّٓل صف٘ (املعَّٔ٘) يف قْلُ تعاىل ﱡﭐ ﱞ ﱟﱠ

ﱡﱢ ﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

قولو تةذذل ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱝ
ﱜ
ﱍ

ﱢ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ]اغب ي " :[ْ:قذؿ
ﱣ
ﱞﱟﱠﱡ
القرطيب :ق صبع تةذذل بُت االتساواء دلى الةرش كبُت (كىو مةكم)،
كاألخذ بذلظذىر تنذقض َ ،ؿ دلى أنو الب من الاأكي  ،كاإلدراض دن
الاأكي ادًتاؼ بذلانذقض ،كأقوؿ :إف كذف يةٍت بذلاأكي قوؿ الاسلف:
مةنذ بةلمو كق رتو َهذا صحيح ،كمع ىذا َإنو ال تنذقض أب ان إذ ىو
تةذذل دلى درشو بذئن من خلقو ،كاػبلق كلو بُت ي يو كحبة خردؿ
ياَرؼ َيو كمذ يشذء ال يغيب دن دلمو ذرة ُب األرض كال ُب
اهلل
صلَّى ي
الاسمذء ،كال يةجزه شيء َيهمذ ،كلذا قذؿ بةضهم :إف ؿبم ان ى
ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ليلة اإلتسراء دل يكن بأقرب إذل اهلل دز كج من يونس بن
( ُ)
مىت حُت كذف ُب بطن اغبوت".
كبذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
ًً ً
((كيى ىو
((اتساىول ىدلىى اٍل ىةٍر ًش)) ىكبىػ ٍ ى
"كقى ٍ ىصبى ىع ًُب ىىذ ه ٍاآليىة بىػ ٍ ى
ُت ٍ
ُت ى
اآلية :ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن اعبوزمُُِْ ،ق).ِْٓ :ِ ،
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ِٖٓ :ٓ ،ىذمش رقم (ْ).
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ً
ض َى ى َّؿ ىدلىى أىن يَّو ىال بي َّ ًم ىن الاَّأٍ ًكي ً ،
ىخ يذ بًذلظَّذىىريٍ ًن تىػنىذقي ه
ىم ىة يك ٍم)) ىك ٍاأل ٍ
ذؿ ًٍ
ىك ًٍ
اؼ بًذلاػَّنىذقي ً
اإل ىم يذـ أىبيو الٍ ىم ىة ًذرل:
ض .ىكقى ٍ قى ى
اض ىد ًن الاَّأٍ ًكي ً ٍادً ىًت ه
اإل ٍدىر ي
إً َّف يؿب َّم ا صلَّى اللَّو دلىي ًو كتسلَّم لىيػلى ىة ًٍ ً
ً
ب إً ىذل اللًَّو ىدَّز
ي ىٍ ىى ى ٍ
اإل ٍتسىراء ىدلٍ يى يك ٍن بأىٍقػىر ى
ى ن ى
ً ( ُ)
ً
ً
اغبيوت".
ُت ىكذ ىف ًُب بى ٍط ًن ٍ
س بٍ ًن ىم َّىت ح ى
ىك ىج َّ م ٍن ييوني ى
كبة درض كبلـ اإلمذمُت يابُت أف الشيخ اعبزائرم ق اتسا رؾ
دلى اإلمذـ القرطيب ُب ىذا اؼبوضع قولو بوجود الانذقض إذا قلنذ بإثبذت
ك و من االتساواء دلى الةرش كاؼبةية دلى الظذىر كاغبقيقة.
كنةى الشيخ الجزائرم القوؿ بالتناقض برد عقلي منطقي
يمتاز باإلقناع مع تسهولة الةبذرة ككضوح اؼبثذؿ دن مذ قذؿ" :كمع ىذا
َإنو ال تنذقض أب ان إذ ىو تةذذل دلى درشو بذئن من خلقو ،كاػبلق كلو
بُت ي يو كحبة خردؿ ياَرؼ َيو كمذ يشذء ال يغيب دن دلمو ذرة ُب
( ِ)
األرض كال ُب الاسمذء ،كال يةجزه شيء َيهمذ".
ككبلـ الشيخ اعبزائرم ُب ىذا اؼبوضع ىو تقرير لةقي ة الاسلف
ُب مةيَّة اهلل ػبلقو ،تل اؼبةية اليت تقاضي أف يكوف ؿبيطذ ّٔم دلمذ
كق رة كظبةذ كبَرا كغَت ذل فبذ تقاضيو ربوبياو؛ مع دلوه دلى درشو
َوؽ خلقو.
كعند القوؿ :إف معية اهلل ل خلقو في ىذه اآلية تعني معيتو
(ُ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". ِّٕ :ُٕ ،
(ِ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ِٖٓ :ٓ ،ىذمش رقم (ْ).
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لخلقو بعلمو كإحاطتو كرؤيتو لهم كشهادتو عليهم= فإنو بياف لصةة
المعية على الظاىر كالحقيقة؛ كليس في ذلك تأكيل ،كسياؽ آية
سورة الحديد يدؿ على ذلك ،كيظهر ذل دن الاأم كالا بر ُب
نص آية تسورة اغب ي اليت قذؿ َيهذ اغبق تسبحذنو كتةذذل ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ

ﱌﱎﱏﱐﱑ
ﱍ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋ

ﱣ
ﱢ
ﱜ ﱞﱟ ﱠﱡ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱝ

ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [اغب ي .]ْ :
اؼباأم جي أف أكؿ اآلية يثبت اتساواء اهلل دلى الةرش بة
إف ّْ

ﱡ ﱁﱂ ﱃﱄ ﱅﱆ
خلق الاسموات كاألرض؛ قذؿ تةذذل ﭐ

ﱇ ﱈ ﱉﱊﱋ ﱌﭐﱠ

ٍب ُب كتسط اآلية أثبت اهلل إحذطة دلمو بذؼبخلوقذت كأثبت

مةياو مةهم ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘ

ﱜﱞ ﱟﱠ ﱡﱢﱠ.
ﱙ ﱚﱛ ﱝ

بُت تسبحذنو نوع اؼبةية ُب آخر اآلية بقولو ﱡﱤ ﱥ ﱦ
ٍب َّ

ﱧ ﱠ.
كبذا يابُت أف اهلل ذكر مةياو ماسبوقةن بذكر اتساوائو دلى درشو
مالونة ببيذف أنو بََت دبذ يةم الةبذدَ ،يكوف ظذىر اآلية
كدموـ دلمو؛ َّ
أف مقاضى ىذه اؼبةية دلمو بةبذده كبَره بأدمذؽبم مع دلوه دليهم
- ُُّ -
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كاتساوائو دلى درشو ،ال أنو تسبحذنو ـبالط ّٔم ،كال أنو مةهم ُب
األرضَ ،إذا تبُت ذل دلمنذ أف مقاضى كونو تةذذل مع دبذده أنو يةلم
أحواؽبم كياسمع أقواؽبم كيرل أَةذؽبم كي بر شؤكهنم ،ال حيجبو دن
خلقو شيء ،كمن كذف ىذا شأنو َهو مع خلقو حقيق نة؛ كلو كذف َوقهم
دلى درشو حقيق نة كذل .
كق كضَّح شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية –رضبو اهلل  -أف ٍَهم اؼبةيَّة دبذ
تسبق ىو قوؿ بذلظذىر كاغبقيقة دن مذ قذؿٍ" :ب ىذه اؼبةية زبالف
أحكذمهذ حباسب اؼبوارد َلمذ قذؿ ﱡﭐ ﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ

ﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ دؿ ظذىر اػبطذب دلى أف حكم
إذل قولو ﭐ
ىذه اؼبةية كمقاضذىذ أنو مطلع دليكم شهي دليكم كمهيمن دذدل
( ُ)
بكم ،كىذا مةٌت قوؿ الاسلف إنو مةهم بةلمو".
كمذ نفى شيخ اإلتسبلـ –رضبو اهلل -كقوع الانذقض بُت إثبذت
كدلوه دلى
ك و من مةية اهلل ػبلقو كبُت اتساوائو تةذذل دلى درشو ّْ
اغبقيقة بقولو" :كمذ ذكر ُب الكاذب كالاسنة من قيربو كمةياو ال ينذُب مذ
ذكر من دلوه كَوقياو؛ َإنو تسبحذنو ليس كمثلو شيء ُب صبيع نةوتو،
( ِ)
يب ُب يد ّْلوه".
كىو ىدل ّّي ُب يد ّْنوه؛ قر ه
كلتوضيح ن ٍةي التناقض كالتعارض بشكل أكثر بسطنا
(ُ)ابن تيمية" ،ؾبموع الفاذكل". َُّ :ٓ ،
(ِ) ابن تيمية" ،ؾبموع الفاذكل". ُّْ :ّ ،
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كتةصيال أشير إلى أف تةسير المعية بظاىرىا على الحقيقة الالئقة
ن
علو اهلل تعالى كاستوائو على عرشو
باهلل تعالى ال يناقض ما ثبت من ِّ
من ثالثة كجوه:
الوجو األكؿ :أف اهلل تةذذل صب ع بينهمذ لنفاسو ُب كاذبو اؼببُت
اؼبنزه دن الانذقض ،كمذ صبع اهلل بينهمذ ُب كاذبو َبل تنذقض بينهمذ،
دمبل بقولو
كك شيء ُب القرآف ييظى ُّن َيو الانذقض َبلب من ت بره ،ن

ﱭ ﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴ ﱵ ﱶ
ﱮ
تةذذل ﱡﭐ ﱫ ﱬ

ﱷﱸ ﱠ َ ،إف دل يابُت اؼبةٌت َةلينذ بطريق الراتسخُت ُب الةلم

ﱡ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲﱠ  ،مع اليقُت بأف القَور ُب
الذين يقولوف ﭐ
دلمنذ كبن أك ُب َهمنذ ،كأف القرآف ال تنذقض َيو.
الوجو الثاني :أف حقيقة مةٌت اؼبةية ال ينذقض الةلوَ ،ذالجامذع
بينهمذ فبكن ُب حق اؼبخلوؽ.
مثذؿ ذل  :يقذؿ مذ زلنذ ناسَت كالقمر مةنذ؛ كال ية ذل
تنذقضذ ،كال يفهم منو أح أف القمر نزؿ ُب األرضَ ،إذا كذف ىذا
فبكنذ ُب حق اؼبخلوؽ َفي حق اػبذلق احمليط بك شيء مع دلوه
تسبحذنو يكوف أكذل ،كذل ألف حقيقة اؼبةية ال تاسالزـ االجامذع ُب
اؼبكذف.
الوجو الثالث :أنو لو َرض امانذع اجامذع اؼبةية كالةلو ُب حق
اؼبخلوؽ دل يلزـ أف يكوف ذل فبانةذ ُب حق اػبذلق الذم صبع لنفاسو
- ُُٓ -
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س
بينهمذ ،ألف اهلل تةذذل ال ديذثلو
شيءُ)من ـبلوقذتو كمذ قذؿ تةذذل ((لىٍي ى
ً ًً
الاس ًميع الٍب ً
َ يَت)) ( .
ىكمٍثلو ىش ٍيءه ىكيى ىو َّ ي ى
املطلب الثامً :حالُ أَخََِْٖ أو كلثْو بيت عكب٘ عيد تفشري قْلُ
تعاىل ﱡﭐ ﲗ ﲘﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﲞﲠ
ﲟ
ﱡﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝ
قولو تةذذل ﭐ
ﲢ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ
ﲣ
ﲡ

صلَّى اهللي
]اؼبماحنة" :[َُ:ذكر القرطيب أف أخوم أـ كلثوـ أتيذ النيب ى
ً
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ردمهذ
ىدلىٍيو ىك ىتسلَّ ىم مع أخاهمذ مهذجرين كأف النيب ى
دلى اؼبشركُت كدل يرد أخاهمذ أـ كلثوـ ككذنت ربت دمرك بن الةذص
كىو مشرؾ يومئذ ،كذكر ابن كثَت :أف أخوم أـ كلثوـ كَ ا يطذلبذف
( ِ)
مهذجريٍن ،كىذا الظذىر".
بأخاهمذ ال
ى
بذلرجوع إذل تفاسَت اإلمذـ القرطيب قب أنو قذؿ ُب تفاسَت ىذه
اآليةً :
ت أ ّْيـ يكلٍثي ووـ بًٍن ً
ت يد ٍقبى ىة بٍ ًن أًىيب يم ىةٍي وطَ ،ى ىجذءى أ ٍىىلي ىهذ
"كقي ى :ىجذءى ٍ
ى
(ُ) يينظىر :ؿبم بن صذحل بن دثيمُت" ،ؾبموع َاذكل كرتسذئ الشيخ ابن
دثيمُت"( .دار الوطن -دار الثريذُُّْ ،ق)َِٓ-ِْٕ :ُ ،؛ كؿبم بن
صذحل بن دثيمُت" ،القواد اؼبثلى ُب صفذت اهلل كأظبذئو اغباسٌت"( ،طّ ،
اؼب ينة اؼبنورة :اعبذمةة اإلتسبلميةُُِْ ،ىػََُِ/ـ) ،ص.َٔ- ّٓ :
(ِ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،َّّ :ٓ ،ىذمش رقم (ِ).
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ً
ً
ياسأىليو ىف رتس ى ً
ت
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍيو ىك ىتسلَّ ىم -أى ٍف يىػيرَّد ىىذ .ىكقي ى :ىىىربى ٍ
وؿ اللَّو  -ى
ىي
ىٍ
ً
ً
ً
ًم ٍن ىزٍكج ىهذ ىد ٍمرك بٍ ًن الٍ ىة ً
وؿ
ىخ ىو ىاىذ يد ىم ىذرةي ىكالٍ ىولي ي َ ،ىػىرَّد ىر يتس ي
ذص ىكىم ىة ىهذ أ ى
ً
ً
ً
صلَّى اللَّ يو
ىخ ىويٍػ ىهذ ىك ىحبى ىاس ىهذَ ،ىػ ىقذليوا للنً ّْ
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍيو ىك ىتسلَّ ىم أ ى
َّيب  -ى
اللَّو ى
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ( :ىكذ ىف
ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،-يرَّد ىىذ ىدلىٍيػنىذ لًلشٍَّر ًطَ ،ىػ ىق ى
ذؿ ى
( ُ)
الشَّر يط ًُب ّْ ً ً
ذذل ىى ًذهً ٍاآليىىة".
ّْاس ًذء) ىَأىنٍػىزىؿ اللَّ يو تىػ ىة ى
ٍ
الر ىجذؿ ىال ُب الن ى
كق ثبت دن تسي نذ دب اهلل بن دبذس –رضي اهلل دنهمذ -
الكيةية التي كاف يمتحن بها الرسوؿ –صلى اهلل عليو كآلو كصحبو
كسلم -المؤمنات المهاجراتَ" ،ةن ابٍ ًن ىدبَّ و
ذس -ىر ًض ىي اللَّ يو ىدنٍػ يه ىمذ -
ًُب قىػ ٍولًًو تةذذل ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ أىن يَّو يتسئً ى ًىِب ىكذ ىف
ً
ذؿ :ىكذنى ً
َّيب  -ى َّ َّ ً َّ
ت الٍ ىمٍرأىية إً ىذا
ّْاسذءى؟ ،قى ى
النً ُّ
صلى الل يو ىدلىٍيو ىك ىتسل ىم -ديىٍاىح ين الن ى
ً
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم -ىحلَّ ىف ىهذ يد ىمير ىر ًض ىي اللَّ يو ىدٍن يو بًذللًَّو
ىجذءىت النً َّ
َّيب  -ى
ً
ت ًم ٍن بيػغٍ ً
ض ىد ٍن أ ٍىر و
ت ىر ٍغبىةن بًأ ٍىر و
ض ىزٍك وج،
ض ،ىكبًذللَّو ىمذ ىخىر ىج ٍ
ىمذ ىخىر ىج ٍ
ً
ً ً
ً ًَّ
ت إًال يحبِّذ لًلًَّو
ذس يدنٍػيىذ ،ىكبًذللَّو ىمذ ىخىر ىج ٍ
ىكبذللو ىمذ(ِ) ىخىر ىجت الٍا ىم ى
ىكىر يتسولًًو".
كنص أئمة التةسير على سبب نزكؿ ىذه اآلية ،كمن ىؤالء
َّ
ً
ً
"د ٍن ىدٍب اللَّو بٍ ًن أًىيب أ ٍ
ىضبى ى
اغبذَظ ابن كثَت -رضبو اهلل -دن مذ قذؿ :ى
ت أ ّْيـ يكلٍثي ًوـ بًٍن ً
ت يد ٍقبى ىة بٍ ًن أًىيب يم ىةيط ًُب ا ٍؽبً ٍجىرةًَ ،ى ىخىر ىج
قى ى
ذجىر ٍ
ذؿ :ىى ى
(ُ) القرطيب" ،اعبذمع ألحكذـ القرآف". ُٔ :ُٖ ،
(ِ) ابن أيب حذًب" ،تفاسَت القرآف الةظيم"َّّٓ : َُ ،؛ كالاسيوطي" ،ال ر
اؼبنثور". ُّٔ :ٖ ،
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ً
ً
ً ً
صلَّى اللَّ يو ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم،
أى
ىخ ىو ىاىذ يد ىم ىذرية ىكالٍ ىولي ي ىح َّىت قى ىمذ ىدلىى ىر يتسوؿ اللَّو ى
ً
ً
ُت
ُت الٍ يم ٍش ًرك ى
ض اللَّ يو الٍ ىة ٍه ى بىػٍيػنى يو ىكبىػ ٍ ى
َى ىكلَّ ىم يذه َ ىيهذ أى ٍف يىػيرَّد ىىذ إًلىٍي ًه ىمذَ ،ىػنىػ ىق ى
ً
ُت ،ىكأىنٍػ ىز ىؿ اللَّ يو آيى ىة
ًُب الن
ّْاس ًذء ىخ َّ
ذصةن ،ىكىمنىػ ىة يه َّن أى ٍف ييػٍرىد ٍد ىف إً ىذل الٍ يم ٍش ًرك ى
ى
ً ً ً ( ُ)
اال ٍمت ىحاف".
كبذلنظر ُب كبلـ اإلمذمُت –بة درض اآلثذر الاسذبقة اؼباضمنة
لاسبب نزكؿ ىذه اآلية  -يظهر للباحث أف ما استدركو الشيخ
الجزائرم على اإلماـ القرطبي في ىذه المسألة صحيح ،كما
السيىر
استظهره الشيخ الجزائرم ىو ما عليو أئمة التةسير كأعالـ ِّ
كالتراجم كالتاريخ.
أخوم أـ
نَوا دلى أف دمذرة كالولي
أما أئمة التةسير؛ َق ُّ
ٍ
برد أخاهمذ،
كلثوـ بنت دقبة بن أيب مةيط ق كَ ا دلى النيب يطذلبذف ّْ
كدل يكونذ ً
طرؼ من كبلـ دلمذء الافاسَت ُب ذل .
مهذجىريٍن ،كَيمذ يلي ه
قذؿ اإلمذـ البغوم (تَُٓ :ق) –رضبو اهلل " :-كجذء ً
ت
ىى ى
ً
و
و
ً و
ً
َّن
ذت يم ىهذجىرات ،ىكىكذنى ٍ
ت أ ُّيـ يكلٍثيوـ بًٍن ي
الٍ يم ٍؤمنى ي
ت يد ٍقبى ىة بٍ ًن أًىيب يم ىةٍيط (فبِ)ٍ
وؿ اللًَّو صلَّى اللَّو دلىي ًو كتسلَّم يػومئً وذ مه ً
خرج إً ىذل رتس ً
ذجىرةن ىكًى ىي ىدذتً هق ،
ي ى ٍ ى ى ى ىٍ ى ي ى
ى
ىى ى ى ي
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ً
صلى الل يو ىدلىٍيو ىك ىتسل ىم أى ٍف ييػٍرج ىة ىهذ إلىٍيه ٍم َىػلى ٍم
َى ىجذءى أ ٍىىلي ىهذ يى ٍاسأىليو ىف الن َّ
َّيب ى
(ُ)إظبذدي بن دمر بن كثَت" ،تفاسَت القرآف الةظيم"( .طُ ،بَتكت :دار
الكاب الةلمية ،منشورات ؿبم دلي بيضوف ُُْٗ ،ىػ) ِٗ :ٖ ،؛
كيينظىر :الشوكذينَ" ،اح الق ير"ِٖٓ :ٓ ،؛ كؿبم ص يق خذف القنوجي،
النش ر،
للطبذدة ك ٍ
"َاح البيذف ُب مقذص القرآف"( .بَتكت :اؼبكابة الةَريَّة ى
ُُِْىػ ُِٗٗ -ـ). ْٖ :ُْ ،
(ِ) الةذتق :ىي الشذبة أكؿ مذ ت رؾ .يينظىر :النهذية. ُٕٖ /ّ ،
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ييػٍرًج ٍة ىهذ إًلىٍي ًه ٍم".
ككضَّح اإلمذـ ابن اعبوزم (تٕٓٗ:ق) –رضبو اهلل -القَة
ؿبم بن تسة
بافَي أكثر بقولو" :كذكر صبذدة من الةلمذء منهم ٌ
كذتب الواق م أف ىذه اآلية نزلت ُب أـ كلثوـ بنت دقبة بن أيب
مةيط ،كىي أكؿ من ىذجر من الناسذء إذل اؼب ينة بة ىجرة رتسوؿ اهلل
ت المدينة في ىدنة الحديبية ،فخرج
صلٌى اهلل دليو كتسلم ،فىػ ىق ًد ىم ٍ
في أثرىا أخ واىا الوليد كعمارة ابنا عقبة ،فقاال :يا محمد ً
أكؼ لنا
ٌ
بشركطنا  ،كقذلت أـ كلثوـ :يذ رتسوؿ اهلل أنذ امرأة ،كحذؿ الناسذء إذل
ًَتدين إذل الكفذر يفانوين دن ديٍت ،كال صِّب
الضةف مذ ق دلمتٌ ،
َيهن حبكم
رل؟! َنقض اهلل الةه ُب النّْاسذء ،كأنزؿ َيهن احملنة ،كحكم َّ
ً
وى َّن َذماحنهذ رتسوؿ اهلل صلٌى
رضوه كلٌهم ،كنزؿ ُب أـ كلثوـَ :ى ٍذماىحني ي
اهلل دليو كتسلم ،كاماحن الناسذء بة ىذ  .....كق اخالف الةلمذء ُب
ا ؼبرأة اليت كذنت تسببذن لنزكؿ ىذه اآلية دلى ثبلثة أقواؿ :أح ىذ :أهنذ
تسبيةة ،كق ذكرنذه دن ابن دبذس ،كالثذين :أـ كلثوـ بنت دقبة بن أيب
مةيط ،كقد ذكرناه عن جماعة من أىل العلم ،كىو المشهور،
( ِ)
كالثذلث :أيميمة بنت بشر من بٍت دمرك بن دوؼ".
كقد َّ
نص عليو أئمة
السيىر كالتراجم على ما َّ
أكد أعالـ ِّ
( ُ)

(ُ) البغوم" ،مةذدل الانزي ". ّٕ :ٓ ،
(ِ) ابن اعبوزم" ،زاد اؼباسَت" ِِٕ -ُِٕ :ْ ،؛ كيينظىر :ابن كثَت" ،تفاسَت
القرآف الةظيم"ِٗ :ٖ ،؛ الشوكذينَ" ،اح الق ير"ِٖٓ :ٓ ،؛ كاأللوتسي،
"ركح اؼبةذين"ِٔٗ :ُْ ،؛ كالقنوجيَ" ،اح البيذف". ْٖ :ُْ ،
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طرؼ من أقواؽبم ُب ذل .
التةسير في ىذه المسألة ،كَيمذ يلي ه
أخوم أـ
َّقرر اغبذَظ الذىيب –رضبو اهلل -أف دمذرة كالولي
ٍ
برد أخاهمذ
كلثوـ بنت دقبة بن أيب مةيط ق كَ ا دلى النيب يطذلبذف ّْ
كدل يكونذ ً
مهذجىريٍن؛ بقولو" :أتسلمت دبكة كبذيةت كدل ياهيأ ؽبذ ىجرة
إذل تسنة تسبع ،ككذف خركجهذ زمن صلح اغب يبية َخرج ُب إثرىذ أخواىذ
الولي كدمذرةَ ،مذ زاال حىت ق مذ اؼب ينة َقذال يذ ؿبم ً :
ؼ لنذ
بشرطنذَ ،قذلت :أتردين يذ رتسوؿ اهلل إذل الكفذر يفانوين دن ديٍت كال
صِّب رل كحذؿ الناسذء ُب الضةف مذ ق دلمتَ ،أنزؿ اهلل تةذذل ﱡﭐ ﲚ
( ُ)
ﲛﲜ ﲝﲞﱠ".
كمذ َّ
أك دلى ذل اغبذَظ ابن حجر –رضبو اهلل  -دن مذ قذؿ:
"ككذنت أـ كلثوـ فبن أتسلم ق دينذ كبذيةت كخرجت إذل اؼب ينة مهذجرة
( ِ)
لَتداىذ؛ َلم ترجع".
سبشيَ ،ابةهذ أخواىذ دمذرة كالولي َّ
يابُت أف اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب
دبذ تسبق َّ
ُب ىذا اؼبوضع كذف موضودينذ ككاقةينذ –كاهلل أدلم .-

(ُ)ؿبم بن أضب الذىيب" ،تسَت أدبلـ النببلء"( .القذىرة :دار اغب يث،
ُِْٕىػ ََِٔ-ـ).ِٕٔ :ِ ،
(ِ)أضب بن دلي بن حجر" ،اإلصذبة ُب سبييز الَحذبة" .ربقيق دذدؿ أضب دب اؼبوجود
كدلى ؿبم مةوض( .طُ ،بَتكت :دار الكاب الةلمية ُُْٓ ،ىػ)ّْٔ :ٖ ،؛
كيينظىر :ابن دب الِّب" ،االتسايةذب ُب مةرَة األصحذب".ُّٗٓ :ْ ،
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املبخث الثاىٕ :استدزاكات الظٔخ اجلزائسٖ يف حاطٔتُ "ىَس
اخلري" عل ٙاإلماو ابً عاطْز:
املطلب األّل :تعٔني الكائل يف قْلُ تعاىل ((َّإِذِ قُلِيَا ادِخُلُْا ٍَرِ ِ
الِكَسََِٓ٘)):
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡﱁﱂ ﱃ ﱄﱅﱆ ﱇﱈ ﱉ
قولو تةذذل :ﭐ
ﱓ
ﱒ
ﱊ ﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑ

ﱔ ﱕ ﱠ ]البقرة" :[ٖٓ:ذىب الشيخ ؿبم طذىر بن
دذشور صذحب تفاسَت الاحرير كالانوير إذل أف القذئ لبٍت إتسرائي
ﱡﱃ ﱄ ﱅ ..ﱠ اآلية ىو موتسى دليو الاسبلـ ،كأف ىذا
األمر كذف ُب ب اية أمرىم ؼبذ خرجوا من مَر ،كأف الذين ظلموا منهم
ىم :دشرة رجذؿ من اثنذ دشر بةث ّٔم موتسى دليو الاسبلـ جواتسيس
يكاشفوف أمر الة ك كيق ركف قوتو قب إدبلف اغبرب دليهمَ ،رجةوا
كىم يهولوف من شأف الة ك كقوتو ،كينشركف الفزع كالردب ُب بٍت
إتسرائي مذ د ا اثنُت منهم ،كمهذ :يوشع بن نوف قريب موتسى ،كطذلب
بن بقاة ،الذين ذكرا ُب تسورة اؼبذئ ة ﱡﭐ ﲼﲽ ﱠ اآلية ،كخذلف ُب
ىذا صبهور اؼبفاسرين ،كاددى الغلط ؽبم ،كمذ ضبلو دلى ذل تسول أف
الاسيذؽ مذ زاؿ مع موتسى كقومو؛ مع أف اهلل تةذذل دل يذكر موتسى ب
- ُُِ -
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صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم
قذؿ :ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱠ  ،كالرتسوؿ ى
ُب ح يث البخذرم قذؿ :قي لبٍت إتسرائي  ،كدل يق قذؿ موتسى لبٍت
إتسرائي  ،كنص اغب يث( :قي لبٍت إتسرائي ادخلوا البذب تسج ان قولوا
حطة يغفر لكم خطذيذكم َب لوا كقذلوا :حطة حبة ُب شةرة) ،كاآلمر
ؽبم حقيقة ىو اهلل تةذذل دلى لاسذف يوشع ،إذ ىو الذم قذد اغبملة
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو
كنَره اهلل ،كدخ بيت اؼبق س ،كأحذديث الرتسوؿ ى
( ُ)
ىك ىتسلَّ ىم شذى ة".
كبذلرجوع إذل مذ ذكره َّ
الةبلمة ابن دذشور –رضبو اهلل ُ -ب تفاسَت

ىذه اآلية قب أنو قذؿ " :ىكقىػ ٍولي يو ﱡﭐ ﱗﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ
اعبو ً
اتسيس الٍ ىة ىشىرةي ًم ٍن ىم ىذ َّم ًة
ُت أىن يَّو إً ىش ىذرةه إً ىذل ىمذ أ ى
ىش ى
ﱞ ﱠ يىػاىػ ىة َّ ي
ذد يو ٍى ى

ي
ٍاأل ٍىر ً
ت
صةيوبىاً ىهذ ىكأىنػ يَّه ٍم ىدلٍ يىػ يقوليوا ًمٍث ى ىمذ قى ى
وتسى ىحٍي ي
َى
ث ٍ
اتساىػٍن ى
ذؿ يم ى
ض ىك ي
الشَّةب بًلًاس ً
ذذل ًُب يتسورةً
ذف ىكذلى ً
وش ىع ىكيى ي ُّؿ لً ىذلً ى قىػ ٍولي يو تىػ ىة ى
ب بٍ ًن بىػ ٍفنى ىة ىكيي ى
ى
ٍ ي ى
ً
ً
ٍاأل ً
ين
ٍ
ىدىراؼ [ُِٔ ] ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ أ ٍ
ىم م ىن الَّذ ى
ً
ً
قًي ى ىؽبي يم ٍاد يخليوا الٍ ىقٍريىىة ىكأ َّ
ىف ّْ
ىص ى
الر ٍجىز الَّذم أ ى
ذب الَّذ ى
ين ظىلى يموا يى ىو الٍ ىوبىذءي
ً ً
الَّ ًذم أىصذب الٍةشرىة ٍ ً
ضذ ىم ىع قىػ ٍولًًو ًُب آيىًة
يس ،ىكيىػٍناىظ يم ىذل ى أىيٍ ن
ى ى ى ىى
اعبى ىواتس ى
اٍل ىمذئً ى ةً [ُِ ]ِِ ،ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
خلٍ ىكقىػ ٍولًًو :ﱡﭐ ﲼﲽ ﲾﲿ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮﲯ ﱠ إً ى

(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ٖٓ :ُ ،ىذمش رقم (ٓ).
(ٓ).
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ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [اٍل ىمذئً ى ةَ ]ِّ :ىإً َّف
ً
ب الٍ ىقٍريىةى ،ىكقىػ ٍولي يو :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [الٍ ىمذئً ى ة:
الٍبى ى
ذب ييػنىذتس ي
ِٔ]َ ،ىػه ىذا ىو الاَّػ ٍف ًاسَت َّ ً
يحَ ،ىػ ىق ٍولي يو
الَ ًر ً
يح اٍل يمٍنطىبً يق ىدلىى الاَّذ ًر ً
يخ َّ
الَح ي
ي
ى يى
اتسطىًة اتساًٍنَذتً
ذف موتسى َىػبػلَّغىو لًٍل ىقوًـ بًو ً
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ أىم دلىى لًاس ً
ٍ ى
ٍ ى ى ي ى ى ي ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ًً
ذذل
ورةً الٍ ية يقود ُب قىػ ٍولو تىػ ىة ى
ىكذلب بٍ ًن بىػ ٍفنى ىة ،ىكىى ىذا يى ىو الَّذم ييػ ىواَ يق ىمذ ُب يتس ى
ﱡﭐﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﱠ ٍاآلي ً
ذت.
ى
ك ىدلىى ى ىذا الٍوج ًو َىػ ىقوليو :ﱡﭐ ﲜ ﱠ إً َّمذ أىمر بً ي خ ً
وؿ قىػٍريىوة قى ًر ىيب وة ًمٍنػ يه ٍم
ٍه ي
ى ى ىٍ ٍ ي
ً
كًىي «حبػرك يف» لًاى يكو ىف مرىكزا أ َّىكنال ىؽبم ،ك ٍاألىمر بًذل ُّخ ً
ف
وؿ أ ٍىمهر دبىذ يىػاىػ ىوقَّ ي
ي
ىٍ ن
يٍ ى ٍ ي
ى ى ىٍي
ً
ذؿ :ﱡ ﲜ
ت ىدلىٍي ًو آيىية الٍ ىمذئً ى ةً إً ٍذ قى ى
وؿ ىدلىٍي ًو أ ٍىد ًٍت الٍقاى ى
ُّخ ي
ذؿ ىك ىمذ ىدلَّ ٍ
ال ي
ﲝ ﲞ ﱠ إً ىذل قىػ ٍولًًو :ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ َىإً َّف
ً
ًً
ً ً
اغبر ً
ًً
ذذل:
كب ىك ىمذ قى ى
ذؿ تىػ ىة ى
اال ٍرت ى ىاد ىدلىى ٍاأل ٍىدبىذر م ىن ٍاألىلٍ ىفذظ الٍ يماىػ ىة ىذرَىة ُب ٍيي
اإلشذرةً بً ىكلًم ًة ً
ىذهً
ً
ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﱠ ٍ
ى
[األىنٍػ ىفذؿ ،]ُٓ:ىكلىةى َّ ُب ًٍ ى ى
اٍلم ًفي ى ةً لًٍل يقر ً
ب ىمذ ييػىر ّْج يح أ َّ
ىف اٍل ىقٍريىىة ًى ىي ىحٍب ػيرك يف الًَّيت طىلى ىع إًلىٍيػ ىهذ
ٍ
ي
( ُ)
ً
ياس يه ٍم".
ىج ىواتس ي
بة درض كبلـ اإلمذمُت ُب ىذا اؼبوضع يظهر أف الشيخ
اعبزائرم ق اتسا رؾ دلى اإلمذـ ابن دذشور قولو إف القذئ لبٍت إتسرائي
(ُ) ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت الكاذب
آّي ".ُْٓ :ُ ،

- ُِّ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ُب قولو تةذذل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ ىو موتسى دليو الاسبلـ،
كنص الشيخ اعبزائرم دلى
كجةلو بقولو ىذا ـبذل نفذ عبمهور اؼبفاسرينَّ ،
أف اآلمر لبٍت إتسرائي حقيقة ُب ىذه اآلية ىو اهلل تةذذل دلى لاسذف
يوشع بن نوف.
كبة اتساةراض كاب الافاسَت ظهر للبذحث أف أئمة الافاسَت دل
يافقوا دلى ترجيح قوؿ كاح ُب ىذه اؼباسألة ،كبذف أف ألى الافاسَت

حيذؿ رب ي القذئ ُب قولو تةذذل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ طرائق
ماة دة بيذهنذ َيمذ يلي.
أصبل ُب ىذه
ياةرض لاح ي القذئ
ن
أ-من أى الافاسَت ىمن دل َّ
( ُ)
اآلية ،كال لبيذف األقواؿ كالراجح منهذ ُب ىذه اؼباسألة.
ب -من أى الافاسَت ىمن ذكر القولُت –أف القذئ ُب اآلية ىو
نيب اهلل موتسى أك يوشع بن نوف  -ب كف ترجيح ألح القولُت دلى
اآلخر ،كمن ىؤالء اإلمذـ ابن اعبوزم (تٕٓٗ:ق) –رضبو اهلل-؛
حيث ذكر القولُت بدكف ترجيح ألح مهذ دن مذ قذؿ" :قولو تةذذل:
ﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ ُب القذئ ؽبم قوالف ،أح مهذ :أنو
مضي األربةُت تسنة ،كالثذين :أنو يوشع بن نوف بة موت
موتسى بة
ٌ

(ُ) يينظىر دلى تسبي اؼبثذؿ :البغوم" ،مةذدل الانزي "ٖٗ :ُ ،؛ كالبيضذكم،
"أنوار الانزي كأتسرار الاأكي ". ِٖ :ُ ،

- ُِْ -
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( ُ)

موتسى".
ككذل

َة اإلمذـ اػبذزف (تُْٕ:ق) –رضبو اهلل -دن مذ

قذؿ " :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ ظبيت قرية الجامذع النذس
َيهذ ،قذؿ ابن دبذس :ىي أرحيذء قرية اعببذ رين كقي  :كذف َيهذ قوـ من
بقية دذد يقذؿ ؽبم :الةمذلقة كرأتسهم دوج بن دنقَ ،ةلى ىذا يكوف
القذئ يوشع بن نوف ألنو ىو الذم َاح أرحيذء بة موت موتسى ،ألف
موتسى مذت ُب الايو ،كقي  :ىي بيت اؼبق س كدلى ىذا َيكوف القذئ
( ِ)
موتسى".
ج -من أى الافاسَت ىمن ذكر القولُت مع ترجيح أف القائل ىو
موسى –عليو السالـ  ،-كىذا ىو ما قاؿ بو اإلماـ ابن عاشور،
رج ح
كمن ىؤالء اإلماـ األلوسي (تَُِٕ:ق) –رحمو اهلل  -إ ٍذ َّ
أف القائل ىو سيدنا موسى –عليو السالـ-؛ بقولو" :كالظذىر أف
األمر بذل خوؿ دلى لاسذف موتسى دليو الاسبلـ كذألكامر الاسذبقة
جم كاؼبشهور دن ابن دبذس
كالبلحقة .....كُب اؼبراد ّٔذ ىنذ خبلؼ ٌ
كابن ماسةود كقاذدة كالاس م كالربيع كغَتىم  -كإليو ذىب اعبمهور -
أهنذ بيت اؼبق س ،كق كذف ىذا األمر بة الايو كالاحَت كىو أمر إبذحة
ي ؿ دليو دطف ﱡﭐ ﲖ ﱠ إخل كىو غَت األمر اؼبذكور بقولو تةذذل:
(ُ) ابن اعبوزم" ،زاد اؼباسَت". ْٖ :ُ ،
(ِ) اػبذزف" ،لبذب الاأكي ُب مةذين الانزي ". ْٖ :ُ ،

- ُِٓ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [اؼبذئ ة ]ُِ:ألنو كذف قب ذل
كىو أمر تكليف كمذ ي ؿ دليو دطف النهي ،كمنهم من زدم اربذدمهذ
كجة ىذا األمر أيضذ للاكليف كضب تب ي األمر دلى د ـ اماثذلو
بنذء دلى أهنم دل ي خلوا الق س ُب حيذة موتسى دليو الاسبلـ ،كمنهم
من ٌاددى اخابلَهمذ لكنو زدم أف مذ ىنذ كذف بة الايو دلى لاسذف
يوشع ال دلى لاسذف موتسى دليهمذ الاسبلـ ،ألنو كأخذه ىذركف مذتذ ُب
الايو كَاح يوشع مع بٍت إتسرائي أرض الشذـ بة موتو دليو الاسبلـ
بثبلثة أشهر ،كمنهم من قذؿ األمر ُب الايو بذل خوؿ بة اػبركج دنو،
( ُ)
كال خيفى مذ ُب ك َ ،ذألظهر مذ ذكرنذ".
ككذا اإلمذـ ّْ
القنػ ٍَّوًجي (تَُّٕ:ق) –رضبو اهلل -دن مذ قذؿ:
"قذؿ صبهور اؼبفاسرين القرية ىي بيت اؼبق س كبو قذؿ ؾبذى  ،كقذؿ ابن
دبذس ىي أرحيذء قرية اعببذرين ،قذؿ ابن األثَت قرية بذلغور قريبة من بيت
اؼبق س ،كجزـ القذضي كغَته بذألكؿ ،كقي كذف َيهذ قوـ من بقية دذد
يقذؿ ؽبم الةمذلقةَ ،ةلى ىذا يكوف القذئ يوشع بن نوف ألنو ىو الذم
َاح ارحيذء بة موتسى ،ألف موتسى مذت ُب الايو ،كدلى األكؿ القذئ
( ِ)
موتسى دليو الاسبلـ ،كقي قرية من قرل الشذـ".
(ُ) األلوتسي" ،ركح اؼبةذين ُب تفاسَت القرآف الةظيم كالاسبع اؼبثذين".ِٔٓ :ُ ،
(ِ) ً
القنَّوجيَ" ،اح البيذف ُب مقذص القرآف". ُٕٔ :ُ ،

- ُِٔ -
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مما سبق يتبين أف مسألة تحديد القائل في قولو تعالى:

ﱡﱃ ﱄ ﱅ ﱠ اختلف فيها المةسركف على قولين ،القوؿ
األكؿ :أف القذئ ىو تسي نذ موتسى –دليو الاسبلـ  ،-كالقوؿ الثذين :أف
القذئ ىو يوشع بن نوف ،كك قوؿ من القولُت لو أدلاو دن ىمن قذؿ بو
من اؼبفاسرين.
كدل يافّْق صبهور اؼبفاسرين دلى قوؿ من ىذين القولُت ،كدل خيذلف
اإلمذـ ابن دذشور صبهور اؼبفاسرين دن مذ ذىب إذل أف القذئ ُب قولو

تةذذل :ﱡﭐﱃﱄ ﱅ ﱠ ىو تسي نذ موتسى.
كمذ أف رب ي القذئ ُب قولو تةذذل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱠ
ليس من األمور اليت يًتتب دلى الةلم ّٔذ أداء َرض؛ كال ُب اعبه ّٔذ
تضييع كاجب -كاهلل أدلم .-
املطلب الثاىٕ :حتدٓد ىَآ٘ احلِجَاج مع أٍل الكتاب يف سْزٗ

البكسٗ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ
قولو تةذذل ﭐ

ﲽﱠ]البقرةّٔ" :[ُِِ:ذا الن اء خام اغبجذج مع اليهود ُب ىذه
الاسورةَ ،لم جير ؽبم ذكر بة َكذف من برادة اؼبقطع؛ ذكر ىذا
صذحب الاحرير كالانوير ،كليس صحيحذن ،ب الَحيح :أف خام
- ُِٕ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

اغبجذج مع اليهود اناهى دن قولو تةذذلﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﱠ اآلية
( ُ)
ُْٗ".
كبذلرجوع إذل مذ ذكره َّ
الةبلمة ابن دذشور ُب تفاسَت ىذه اآلية
ً
ًً
ً
َّـ ًُب نى ًظ ىَتًهتىذ،
"كاٍل ىق ٍو يؿ ًُب بىقيَّة ٍاآليىذت يم ٍاساىػ ٍغ نٌت ىدٍن يو دبىذ تىػ ىق ى
قب أنو قذؿ :ى
ً
اج ىم ىع أ ٍىى ًل الٍكًتى ً
ورةً ىك ىذلً ى ًم ٍن برادة
اب فًي ىى ًذ ًه ُّ
الس ى
ىك يىنىا ىخ ىت ىم الٍح ىج ى
ﲙﲛﲜﲝﲞ
ﲚ
ﱡﲔﲕ ﲖﲗﲘ
اؼبقطع ،ﭐ
ﲣ ﲥﲦ ﲧﲨ ﲩ ﱠ :لى َّمذ ىكملى ً
اغبي ىج يج
ﲤ
ﲟﲡﲢ
ﲠ
ت ٍ
ي
ً ً ًً
ض ىبلؽبًًم بًإً ٍدر ً
ً ً ًً
اض ًه ٍم
نيػ يه ن
وضذ ىدلىى أ ٍىى ً الٍكاىذبىػ ٍُت ىكيم ٍشركي الٍ ىةىرب ُب ىدميق ى ٍ ى
اإلتس ىبلًـ ،كتىػبً ً ً
ت يدك ىف ًاال ٍىاً ى ًاء ًّٔى ٍ ًي ًو
ذى يم الًَّيت ىحذلى ٍ
ُت يتسوء نىػ ىوايى ي
ىٍ
ىد ًن ًٍ ٍ
ًً
ً
ً
ك ًاالنٍاً ىف ًذع بً ىف ٍ ًً
ود
ين أ ٍىد ًٍت الٍيىػ يه ى
ضلو ،ىك ىتس َّج ى ذىل ى ىدلىى يز ىد ىمذء الٍ يم ىةذن ى
ى
ً
ﱡ ﱠ ﱡ ﱠ [الٍبىػ ىقرة ]َْ:ىمَّرتىػ ٍ ً
ُت ،ىكأ ٍىد ىم ىج ىم ىة يه يم
ابٍاً ى اءن بً ىق ٍول ًو :ﭐ
ى
ً
ً ً
النََّذرل ً
ً
ين يىػٍاػليو ىف
ودا ،يٍبَّ أينٍَ ى
َن
ىى ٍ
اتساطٍىر نادا ىم ٍق ي
ف الٍ يمنٍَ يفو ىف مٍنػ يه يم الَّذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ين
ذب ىح َّق ت ىبل ىكتو ،انٍػاىػ ىق ى إ ىذل تىػ ٍوجيو الاػ ٍَّوبً ً
الٍكاى ى
يخ ىكالاَّذٍكَت إ ىذل الٍ ىةىرب الَّذ ى
ًً ًً ( ِ)
ًً ً
َّه ٍم يىػاىػ ىةلَّ يقو ىف دبلَّاو".
َّه ٍم أىٍَ ى
يم ىكأىنػ ي
يىػٍز يد يمو ىف أىنػ ي
ض ي يذ ّْريَّة إبٍػىراى ى
بة درض كبلـ اإلمذمُت ُب ىذا اؼبوضع يظهر أف الشيخ
اعبزائرم ق اتسا رؾ دلى اإلمذـ ابن دذشور قولو إف اهلل ق خام
(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،َُٗ :ُ ،ىذمش رقم (ُ).
(ِ) ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت الكاذب
آّي ". ََٕ – ٔٗٗ :ُ ،

- ُِٖ -
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اغبجذج مع اليهود ُب تسورة البقرة بقولو تةذذل ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ]البقرة ،[ُِِ:كأف
كنص الشيخ
اليهود دل ية ؽبم ذكر بة ىذه اآلية ُب تسورة البقرةَّ ،
اعبزائرم دلى أف اغبجذج مع اليهود ُب تسورة البقرة اناهى دن قولو

تةذذل ﱡﭐﲘ ﲙ ﲚﲛ ﱠ.
كما قالو الشيخ الجزائرم في استد راكو على اإلماـ ابن
عاشور ىو الصحيح بالةعل ،ب يةجب البذحث من كيفية ص كر
ىذا القوؿ من َّ
الةبلمة ابن دذشور –رضبو اهلل -كىو ىم ٍن ىو ُب الذكذء
كاالتساحضذر للنَوص كالِّبادة ُب االتسانبذط كاالتسا الؿ كاؼبوتسودية ُب
تسهوا –ج َّ ىمن ال ياسهو.-
االطبلع ،كلة َّ قولو ىذا ص ر غفلةن أك ن
اآلية اليت جةلهذ اإلمذـ ابن دذشور خذسبة اغبجذج مع اليهود ُب
ﱡﱁﱂ
تسورة البقرة جذء بة ىذ ُب الاسورة نفاسهذ قولو تةذذل ﭐ

ﱌﱎ ﱏﱐ ﱑ
ﱍ
ﱆﱈﱉﱊﱋ
ﱇ
ﱃﱄﱅ

حجاج لليهود؟!.
ﱠ]البقرة ،[ُّٓ:أليس في ىذه اآلية
ه

كمذ جذء بة ىذ ُب الاسورة نفاسهذ قولو تةذذل ﱡﭐ ﱓ ﱔ

ﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷ ﱸ

- ُِٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ﲄﲆ
ﲁﲃ ﲅ
ﲂ
ﱺﱼﱽﱾ ﱿﲀ
ﱻ
ﱹ
ﲐﲒﲓ
ﲑ
ﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

حجذج
ﲔ ﱠ ]البقرة ،[ُّٖ -ُّٔ:أليس ُب ىذه اآليذت
ه
لليهود؟!.
كمذ كرد بة ىذ ُب الاسورة نفاسهذ قولو تةذذل ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥ ﲦﲧﲨ ﲩﲪ ﲫ
ﲶ ﲸﲹ
ﲰﲲﲳﲴﲵ ﲷ
ﲱ
ﲬﲭﲮﲯ
ﲿﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﱠ
ﲺﲻﲼﲽﲾ ﳀ

حجذج لليهود؟!.
]البقرة ،[ َُْ -ُّٗ:أليس ُب ىذتُت اآلياُت
ه

كجذء بة ىذ ُب الاسورة نفاسهذ قولو تةذذل ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱇﱉ ﱊﱋﱌ
ﱈ
ﱃﱄﱅﱆ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔﱕﱖﱗ

حجذج لليهود؟!.
ﱠ]البقرة ،[ُْٕ - ُْٔ:أليس ُب ىذتُت اآلياُت
ه
مما سبق يتبين أف استدراؾ الشيخ الجزائرم على اإلماـ ابن
عاشور في ىذا الموضع كاف في محلِّو.

- َُّ -
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املطلب الثالثّ :زّد املؤميني جَيه يف قْلُ تعاىل ((َّ إٌِِ مِيِكُهِ إِلَّا
َّازِدٍَُا)):
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﲃﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋ
ﲄ
قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ]مرمي:[ِٕ -ُٕ:
يرد مذىب اعبمهور ُب كركد اؼبؤمنُت دلى
"حذكؿ صذحب الاحرير أف ٌ
الَراط كاسذئر اػبلقٍ ،بٌ ينجي اهلل الذين اتقوا حيث جياذزكنو باسبلـ،
كيقع َيو الكذَركف َبل خيرجوف ،كمذ ىنذؾ حذجة إذل ٌرد مذىب
اعبمهور من أئمة اإلتسبلـ ،إذ ح يث الَراط كاؼبركر بو ثذبت قطةيٌذن،
َفي صحيح ماسلمٍ( :ب يضرب اعباسر دلى جهنم ،كرب الشفذدة
َيقولوف :اللهم تسلم تسلم قي  :يذ رتسوؿ اهلل-صلى اهلل دليو كآلو
كصحبو كتسلم :-كمذ اعباسر؟ ،قذؿ :دحض مزلٌة َيو خطذطيف
َيمر اؼبؤمنوف
ككبلليب كحاس تكوف َيهذ شويكة يقذؿ ؽبذ :الاسة افٌ ،
َنذج
كطرؼ الةُت ككذلِّبؽ ككذلريح ككذلطَت ككأجذكي اػبي كالركذب و
َاسر
ماسلٌم كـب كش مرتس كمك كس ُب نذر جهنم) ،كّٔذا الَراط ٌ
الاسلف الوركد دلى جهنم ،كدل يقولوا ببلزـ الوركد كىو ال خوؿ ،إذ ق
كصح قوؿ
يىرد اؼبرء دلى اغبوض كيقف دلى طرَو كال ي خ َيو ،ككرد ٌ
صلَّى اهللي ىدلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم َ -يمن مذت لو ثبلثة كل دل يبلغوا
الرتسوؿ  -ى
اغبنث ال سباسو النذر إالٌ ربلة القاسم ،كىو الوركد دلى منت جهنم نظران
- ُُّ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي
( ُ)

إذل اآلية ﱡﭐ ﲀ ﲁﲂﲃﱠ".
كبذلرجوع إذل مذ ذكره اإلمذـ ابن دذشور ُب تفاسَت ىذه اآلية
قب أنو قذؿَ" :ىذلٍمةٌت :كدً ىبلكةه دلىى ىذلً نيػٍن ًج ي الَّ ًذين اتَّػ ىقوا ًمن كر ً
كد
ى
ىٍى ى ى ى
ى ٍ ٍ يي
ً
ً
ً
ً
َّه ٍم ىقبى ٍوا
س اٍل ىم ٍة ىٌت :يٍبَّ ييػٍنجي الٍ يماَّق ى
ُت م ٍن بىػٍين ًه ٍم بى ً اٍل ىم ٍة ىٌت أىنػ ي
ىج ىهن ى
َّم .ىكلىٍي ى
ًمن الٍور ً
كد إً ىذل النَّذ ًر َ .....ىػلىيس ًٍ
ذب ًُب قىػ ٍولًًو ىكإً ٍف ًمنٍ يك ٍم إًَّال كا ًريدىذ
اػبطى ي
ى يي
ٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
ًعبى ًمي ًع الن ً
ث يىػ ٍقاىضي أ َّ
ىف
هم ىكىكذَرى ٍم ىدلىى ىم ٍة ىٌت ابٍا ى اء ىك ىبلـ حبىٍي ي
َّذس يم ٍؤمن ٍ
ً
ًً
ين يٍبَّ يىػنٍ يجو ىف ًم ٍن ىد ىذ ًأّىذً ،أل َّ
ةٌت
الٍ يم ٍؤمن ى
ىف ىى ىذا ىم ن
َّذر ىم ىع الٍ ىكذَ ًر ى
ُت يىًريدك ىف الن ى
ذؽ ٍاآلي ً
ذؽ ،إً ٍذ ىال منىذتسب ىة بػيػنىو كبػُت ًتسي ً
الاسذبً ىق ًة،
ذت َّ
الاسيى ي
ثىًقي ه يىػٍنبيو ىدٍن يو ّْ
ى
ي ى ى ىٍ ي ى ى ٍ ى ى
ًً
ىف َى ٍ ً
ىكًأل َّ
الرًَ ىية ًة ييػنى ًذُب أ ٍىف
ُت بً ٍ
ذعبىن ًَّة ىكتى ٍش ًري ىف يه ٍم بًذٍل ىمنىذ ًزًؿ َّ
ض ى اللَّو ىدلىى اٍل يم ٍؤمن ى
ً
ً
َّر الٍ ىك ىبلـ بقولو ﱡﭐ
ماسذقنذ ىكاح ن ا ،ىكٍي ى
يى ياسوقىػ يه ٍم ىم ىع الٍ يم ٍش ًرك ى
ف ىكقى ٍ ى
ص ى
ُت ى
ذذل :ﱡﭐ ﲇ
[مٍرىمي ]ٖٔ :ىكقى ى
ذؿ تىػ ىة ى
ﱣﱤﱥ ﱠ ى

ﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒ ﱠ

[مرىمي ، ]ٖٔ ،ٖٓ :كىو ص ًريح ًُب اخاً ىبل ً
ؼ ىح ٍش ًر الٍ ىف ًري ىق ٍ ً
ُت .....ىكىى ًذ ًه
ٍ
ىي ى ى ه
ىٍ
ً
ً
و
ً
ً
ُّ
ين ىدلىى أ َّ
ىف
ٍاآليىةه ىمثى يذر إ ٍش ىكذؿ ىكىؿبىط قي ى ىكقى ى
ذؿ ىكاتَّػ ىف ىق ىصب ي
يع الٍ يم ىف ّْاسر ى
ً
ً ً
ً
َّم ،ىك ٍ
الٍ يماَّق ى
ُت ىال تىػنىذ يؽبي ٍم نى يذر ىج ىهن ى
اخاىػلى يفوا ُب ىؿبى ّْ ٍاآليىة َىمٍنػ يه ٍم ىم ٍن ىج ىة ى
ض ًمَت ًمٍن يكم ًعب ًمي ًع اٍلمخذطىبًُت بًذٍل يقر ً
الاسلى ً
آف ،ىكىرىكٍكيه ىد ٍن بىػ ٍة ً
ف
ض َّ
ٍ ى
يى ى ٍ
ى ى
ً
ٍم ًة اللًَّو ىك ٍاأل ًىدلًٌة ال َّالىًة ىدلىى ىتس ىبل ىم ًة
َى ى
َ ى ىم يه ٍم َى ىاس يذد الٍ ىم ٍة ىٌت ىكيمنىذَىذةي حك ى

(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ِّٓ :ّ ،ىذمش رقم
(ِ).

- ُِّ -
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ًً
ُت يػومئً وذ ًمن لًىق ًذء أ ٍىد ىَن ىد ىذ و
ابَ ،ى ىاسلى يكوا ىم ىاسذلً ى ًم ىن الاَّأٍ ًكي ً ،
ٍ
اٍل يم ٍؤمن ى ى ٍ
ً
ًً
ً
ل،
كد بًذلٍ يميركًر الٍ يم ىجَّرد يدك ىف أى ٍف ديىى َّ
س الٍ يم ٍؤمن ى
َىمٍنػ يه ٍم ىم ٍن تىأ َّىك ىؿ الٍ يوير ى
ُت أىذى ن
ًً
كىى ىذا بػ ٍة ه ىد ًن ًاال ٍتساً ٍةم ًذؿَ ،ىإً َّف اٍلور ى ً
ود هع
َ ي
وؿ ىمذ يى ىو يم ى
كد إََّّنىذ ييػىر ياد بو يح ي
ى ي
يي
ى
ً
ً
ً
ً
ض .كًُب آ ًم الٍ يقر ً
ً
آف ىم ذ ىجذء إًالَّ
ً
ًُب الٍ ىم ٍورد أل َّ
اغبى ٍو
ىصلى يو م ٍن يكيركد ٍ
ىف أ ٍ
ٍ
ى
ى
ذذل ((إًنَّ يكم كمذ تىػةب ي ك ىف ًمن د ً
لًمةٌت الٍم ً
كف اللًَّو
َ ًَت إً ىذل النَّذ ًر ىك ىق ٍولًًو تىػ ىة ى
ٍ ي
ٍ ى ٍي
ىٍى ى
ً
ً
[األىنٍبًيىذء:
ىؤالء آؽبىةن ىمذ ىكىريدكىذ)) ٍ
َّم أىنٍػاي ٍم ىؽبذ كا ًريدك ىف لى ٍو كذ ىف ي
ىح ى
ب ىج ىهن ى
َي

ﱆﱈ
ﱇ
ﱡ ﱁﱂﱃ ﱄﱅ
ٖٗ ]ٗٗ ،ىكقىػ ٍولي يو ﭐ
ﱡﲎﲏﲐﲑﲒ
ﱉ ﱊ ﱠ [ىود ]ٖٗ:ىكقىػ ٍولي يو ﭐ

ًً
[مٍرىمي ،]ٖٔ :ىدلىى أ َّ
ُت إً ىذل النَّذ ًر ىال ىج ٍ ىكل لى يو
ىف إً ىير ىاد الٍ يم ٍؤمن ى
ﲓﱠ ى
الَر ً
ً
كد ىج ىهن ً ً
اط ،ىكيى ىو
َىػيى يكو يف ىدبىثنذ  .....ىكمٍنػ يه ٍم ىم ٍن تىأ َّىك ىؿ يكير ى
َّم دبييركر ّْ ى
ى
ً
الَر ً
ىخبى ىذر الٍ ىمٍرًكيَّىة ًُب يميركًر الن ً
اط
َّمَ ،ى ىاسذقيوا ٍاأل ٍ
َّذس ىدلىى ّْ ى
ج ٍاسهر ىدلىى ىج ىهن ى
ً
ُت ًُب يتسٍر ىد ًة ًاال ٍجاًيىذ ًز .ىكىى ىذا أىقى ي بيػ ٍة ن ا ًم ىن الَّ ًذم قىػٍبػلى يو .....ىكًم ىن
يماىػ ىفذ ًكت ى
ذغب ً ً
َّذس من لىف ى ً ً ً ً
وت لً يم ٍاسلً وم
الَ ًح ً
يث َّ
يح :أىن يَّو ى(ال ديىي ي
َّق تػى ٍةضي ن ا ل ىذل ى ب ٍى
الن ً ى ٍ
ً
ثىىبلثىهة ًمن الٍولى ً َىػيلًج الن ً ً
ً
َّهذ ىمذ
َّذر إَّال ىربلَّ ىة الٍ ىق ىاس ًم)َ ،ىػاىأ َّىك ىؿ ىربلَّ ىة الٍ ىق ىاس ًم بأىنػ ى
ى ى ى ي ى
ذذل ﭐ
ًُب ىى ًذهً ٍاآليىًة ًم ٍن قىػ ٍولًًو تىػ ىة ى
ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ ىكىى ىذا ىؿبى ىم ه
( ُ)
ب ً
ذط ه".
ى
بة درض كبلـ اإلمذمُت ُب ىذا اؼبوضع يظهر أف الشيخ
(ُ) ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت الكاذب
آّي " ُِٓ – َُٓ : ُٔ ،بذخاَذر.

- ُّّ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

اػبًطىذب ًُب
اعبزائرم ق اتسا رؾ دلى اإلمذـ ابن دذشور نىػ ٍفيىو أف يكوف ٍ
ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ ًعبى ًميع الن ً
َّذس ،كإرادتىو تقرير إخراج
قىػ ٍولًًو تةذذل ﭐ
كجة اؼبركر دلى الَراط
اؼبؤمنُت من الوركد دلى الَراط يوـ القيذمة؛ ٍ
خذص بذلكفذر.
كنص الشيخ اعبزائرم دلى إثبذت مركر اؼبؤمنُت دلى الَراط يوـ
َّ
القيذمة ،كذكر أدل نة دلى ذل فبذ كرد ُب الَحيح من أحذديث الرتسوؿ
–صلى اهلل دليو كآلو كصحبو كتسلم.-
كما قالو الشيخ الجزائرم في استد راكو على اإلماـ ابن
صحيح فيما يتعلَّق بما عليو عموـ المةسرين كجمهورىم في
عاشور
ه
تةسير ىذه اآلية ،كفيو تةصيل فيما يتعلَّق بدراسة ىذه المسألة في
كتب االعتقاد ،كَيمذ يلي البيذف؛ كاهلل اؼباساةذف.
بة االطبلع دلى كبلـ اؼبفاسرين ُب تفاسَت قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀ

ﲃ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﱠ]مرمي [ُٕ:ظهر للبذحث
ﲄ
ﲁﲂ
أف صبهور اؼبفاسرين دلى ترجيح أف اػبطذب ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃﱠ لةموـ النذس ،اؼبؤمن كالكذَر ،كأف اؼبراد بذلوركد :ىو
اؼبركر دلى الَراط ،كَيمذ يلي طرؼ من أقواؿ اؼبفاسرين ُب ذل .
قذؿ اإلمذـ الطِّبم (تَُّ:ق) –رضبو اهلل" :-كأكذل األقواؿ
ُب ذل بذلَواب قوؿ من قذؿ :يردىذ اعبميع ٍب يَ ر دنهذ اؼبؤمنوف،
َينجيهم اهلل ،كيهوم َيهذ الكفذر ،ككركدمهوىذ ىو مذ تظذىرت بو
- ُّْ -
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األخبذر دن رتسوؿ اهلل صلى اهلل دليو كتسلم من مركرىم دلى الَراط
( ُ)
اؼبنَوب دلى منت جهنمَ ،نذج ماسلم كمك س َيهذ".
كقرر ذل اإلمذـ ابن دطية (ت ِْٓ:ق) –رضبو اهلل  -بقولو:
َّ
( ِ)
"كقذؿ األكثر اؼبخذطب الةذدل كلو كال ب من «كركد» اعبميع".
كنص دلى ذل اإلمذـ ابن اعبوزم –رضبو اهلل  -دن مذ قذؿ:
َّ
دذـ ُب حق اؼبؤمن
"كَيمن يدٍت ّٔذا اػبطذب قوالف؛ أح مهذ :أنو ٌ
كالكذَر ،ىذا قوؿ األكثرين ،كركم دن ابن دبذس أنو قذؿ :ىذه اآلية
( ّ)
للكفذر ،كأكثر الركايذت دنو كذلقوؿ األكؿ".
ذؿ
كذكر ذل
"كقى ى
ن
أيضذ اإلمذـ الرازم –رضبو اهلل -بقولو :ى
ذذل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ذـ ًُب يك ّْ يم ٍؤًم ون ىكىكذًَ ور لًىق ٍولًًو تىػ ىة ى
ٍاألى ٍكثىػيرك ىف :إًن يَّو ىد ّّ
( ْ)
ص".
ﲃﱠ َىػلى ٍم ىخيي َّ
صبع من اؼبفاسرين،
كجرل دلى مذ تسبق ُب تفاسَت ىذه اآلية ه
منهم :اإلمذـ ابن جزم(ٓ) ،كاإلمذـ اػبذزف(ُ) ،كاغبذَظ ابن كثَت(ِ)،
(ُ) الطِّبم" ،جذمع البيذف ُب تأكي آم القرآف". ِّْ :ُٖ ،
(ِ)دب اغبق بن غذلب بن دطية" ،احملرر الوجيز ُب تفاسَت الكاذب الةزيز".
ربقيق دب الاسبلـ دب الشذُب ؿبم ( .طُ ،بَتكت :دار الكاب الةلمية،
ُِِْ ىػ). ِٕ :ْ ،
(ّ) ابن اعبوزم" ،زاد اؼباسَت". ُِْ :ّ ،
(ْ) الرازم" ،مفذتيح الغيب".ٕٓٓ :ُِ ،
(ٓ) يينظىر :ابن جزم" ،الااسهي ".ْْٖ :ُ ،

- ُّٓ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي
( ٓ)
( ْ)
( ّ)

كالشيخ الاسة م  ،كالشيخ اؼبراغي  ،كالشيخ الشنقيطي ،
كال كاور كىبة الزحيلي(ٔ).
من خبلؿ مذ تسبق يابُت بوضوح أف صبهور اؼبفاسرين ق ذكركا
ُب اؼبراد بذػبطذب ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀﲁﲂﲃﱠقولُت.
القوؿ األكؿ :اػبطذب لةموـ النذس ،اؼبؤمن كالكذَر.
خذص نة.
القوؿ الثذين :اػبطذب للكفذر َّ
كمذ ظهر -كذل  -أف صبهور اؼبفاسرين دلى ترجيح القوؿ

األكؿ القذئ بأف اػبطذب ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀﲁﲂﲃﱠ لةموـ
النذس ،مؤمنهم ككذَرىم.
كىذا شذى ه دلى صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى
اإلمذـ ابن دذشور ُب ىذا اؼبوضع ،كدلي دلى دقة كموضودية الشيخ
اعبزائرم ُب كبلمو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) يينظىر :اػبذزف" ،لبذب الاأكي ُب مةذين الانزي ".ُْٗ : ّ ،
(ِ) يينظىر :ابن كثَت" ،تفاسَت القرآف الةظيم".ِٓٔ : ٓ ،
(ّ) يينظىر :الاسة م" ،تياسَت الكرمي الرضبن ُب تفاسَت كبلـ اؼبنذف" ،ص. ْٖٗ:
(ْ) يينظىر :اؼبراغي" ،تفاسَت اؼبراغي".ِٕ :ُٔ ،
(ٓ) يينظىر :ؿبم األمُت بن ؿبم اؼبخاذر الشنقيطي" ،أضواء البيذف ُب إيضذح
القرآف بذلقرآف"( .بَتكت :دار الفكر للطبذدة كالنشر كالاوزيع ُُْٓ ،ىػ -
ُٓٗٗ ـ).ْٕٗ :ّ ،
(ٔ) يينظىر :الزحيلي" ،الافاسَت اؼبنَت".ُْٓ :ُٔ ،
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قوال ثالثنا لم
لكن العجيب أف الباحث كجد في كتب العقيدة ن
يجده فيما اطَّلع عليو من كتب المةسرين ،كىذا القوؿ لو أدلتو
الصحيحة الصريحة الظاىرة التي تجعلو ىو القوؿ الراجح من
كجهة نظر الباحث.
ىذا القوؿ خالصتو :أف الخطاب في قولو تعالى ﱡﭐ ﲀ ﲁ

بالموحدين ،أتباع الرسل كاألنبياء ،من َّأمة النبي
خاص
ِّ
ﲂﲃﱠ ٌّ
كاألمم السابقة ،كىذا الوركد ىو اؼبركر دلى الَراط اؼبنَوب دلى
جهنم ،كنايجة اؼبركر دلى الَراط تامثَّ ُب سبييز اؼبؤمنُت الَذدقُت دن
اؼبنذَقُت ،أمذ أى الشرؾ كالكفر َيااسذقطوف ُب جهنم قب ذل  ،كال
أصبل.
نَب ؽبم صراط ن
ُّ
ديركف دلى الَراط كال يي ى
لكن في البداية؛ ما ىو الصراط؟.
ثم؛ ما ىي األدلة على ىذا القوؿ األخير؟.
نَب يوـ القيذمة دلى منت جهنم ،أح ُّ
الصراط :جاسر فب كد يي ى
من الاسيف ،ك ُّ
أدؽ من الشَّةر.
كمذىب أى الاسنَّة الذم دلت دليو النَوص ىو إثبذت
( ُ)
الَراط دلى اغبقيقة.
(ُ) يينظىر :ؿبم بن أضب الاسفذريٍت" ،لوامع األنوار البهية"( .طِ  ،دمشق:
مؤتساسة اػبذَقُتَُِْ ،ىػُِٖٗ -ـ)ُِٗ – ُٖٗ :ِ ،؛ كؿبم بن
دبلء ال ين ابن أيب الةز اغبنفي" ،شرح الةقي ة الطحذكية" .ربقيق أضب

- ُّٕ -
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للموح ين
كال لي دلى أف اؼبركر دلى الَراط ال يكوف إال
ّْ
كأتبذع الرتس بة تسقوط الكفذر كاؼبشركُت ُب جهنم مذ ثبت ُب
وؿ اللًَّو ىى ٍ نىػىرل ىربَّػنىذ
ذؿ :قيػلٍنىذ يىذ ىر يتس ى
م ،قى ى
الَحيح ىد ٍن أًىيب ىتسةًي و اػبي ٍ ًر ّْ
يػوـ ً
ً
َّم ً
ت
القيى ىذم ًة؟ قى ى
س ىكال ىق ىم ًر إً ىذا ىكذنى ٍ
ذؿ :ىى ٍ تي ى
ض يذرك ىف ًُب يرٍؤيىة الش ٍ
ىٍ ى
ً
ض يذرك ىف ًُب يرٍؤيىًة ىربّْ يك ٍم يىػ ٍوىمئً وذ ،إًالَّ
ص ٍح نوا؟ ،قيػلٍنىذ :الى ،قى ى
ذؿَ :ىإنَّ يك ٍم الى تي ى
ى
ً
ً
ً
ً
اب،
ىك ىمذ تي ى
َّهذ ىتسىر ه
َّم تيػ ٍةىر ي
ض ىكأىنػ ى
ض يذرك ىف ُب يرٍؤيىاه ىمذ  .....يٍبَّ ييػ ٍؤتىى جبى ىهن ى
ذؿ لًلٍيػه ً
ذؿ:
ود :ىمذ يكنٍاي ٍم تىػ ٍةبي ي ك ىف؟ قىذليوا :يكنَّذ نػى ٍةبي ي يدىزيٍػىر ابٍ ىن اللًَّوَ ،ىػييػ ىق ي
َىػييػ ىق ي ى ي
ىك ىذبػام ،ىدل ي يك ن لًلًَّو ص ً
ذحبىهة ىك ىال ىكلى ه َ ،ى ىمذ تي ًري ي ك ىف؟ قىذليوا :نيًري ي أ ٍىف
ى
ٍي ٍ ٍ ى ٍ
ً
ً
ََّ ىذرل :ىمذ
َّم ،يٍبَّ ييػ ىق ي
تى ٍاس ًقيىػنىذَ ،ىػييػ ىق ي
ذؿ للن ى
ذؿ :ا ٍشىربيواَ ،ىػيىاى ىاسذقىطيو ىف ُب ىج ىهن ى
ً
يح ابٍ ىن اللًَّوَ ،ىػييػ ىق ي
ذؿ :ىك ىذبٍػاي ٍم ،ىدلٍ
يكٍناي ٍم تىػ ٍةبي ي ك ىف؟ َىػيىػ يقوليو ىف :يكنَّذ نىػ ٍةبي ي اؼباس ى
ي يكن لًلًَّو ص ً
ذحبىهة ،ىكالى ىكلى ه َ ،ى ىمذ تي ًري ي ك ىف؟ َىػيىػ يقوليو ىف :نيًري ي أى ٍف تى ٍاس ًقيىػنىذ،
ى
ى ٍ
ً
ً
َّ
َّم ،ىح َّىت يىػٍبػ ىقى ىم ٍن ىكذ ىف يىػ ٍةبي ي الل ىو م ٍن
َىػييػ ىق ي
ذؿ :ا ٍشىربيوا َىػيىاى ىاسذقىطيو ىف ُب ىج ىهن ى
بػٍّر أىك َى ً
َّم ،قيػلٍنىذ :يىذ
ذج ور  .....يٍبَّ ييػ ٍؤتىى بً ٍ
ذعبى ٍاس ًر َىػيي ٍج ىة ي بىػ ٍ ى
ى ٍ
ُت ظى ٍهىر ٍم ىج ىهن ى
ً
ً
ً
يف
وؿ اللَّو ،ىكىمذ اعبى ٍاسير؟ قى ى
ىر يتس ى
ذؿ " :ىم ٍ ىح ى
ض هة ىم ًزلَّهة ،ىدلىٍيو ىخطىذط ي
ً
ذؿ ىؽبىذ:
يب ،ىك ىح ىاس ىكةه يم ىفلٍطى ىحةه ىؽبىذ ىش ٍوىكةه يد ىقٍيػ ىفذءي ،تى يكو يف بًنى ٍج و ،ييػ ىق ي
ىكىكبلىل ي
الاسة ى ا يف ،اؼبؤًمن دلىيػهذ ىكذلطَّر ً
ىجذ ًكي ً اػبىٍي ً
ذلر ً
ؼ ىكىكذلٍبىػٍرًؽ ىكىك ّْ
َّ ٍ
يح ،ىكىكأ ى
يٍ ي ى ٍ ى
ٍ
الرىك ً
كش ،كىم ٍك ي ً ً
َّم ،ىح َّىت ديىيَّر
ذج يم ىاسلَّ هم ،ىكنى و
ذبَ ،ىػنى و
ىك ّْ
ه
ذج ـبىٍ ي ه ى
كس ُب نىذر ىج ىهن ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شذكر( .طُ  ،الريذض :كزارة الشؤكف اإلتسبلمية كاألكقذؼ كال دوة كاإلرشذد،
ُُْٖىػ ػػ) ،ص. ُْْ :
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ً
ب ىتس ٍحبنذ).
آخيريى ٍم يي ٍاس ىح ي
يث
نص ُب أدلى درجذت الَحة من كبلـ الرتسوؿ –ح ه
َهذا ه
ماَّفق دليو  -ي ؿ داللة كاضحة ظذىرة صرحية دلى أف الَراط إَّنذ
يكوف بة ذىذب الكفذر كاؼبشركُت إذل النذر ،كأف أى الكفر كالشرؾ
نَب
ال ينَب ؽبم صراط؛ كإَّنذ يلقوف ُب النذر ابا اءن ،كأف الَراط يي ى
ألتبذع الرتس من اؼبؤمنُت األتقيذء كأى اؼبةذصي -كَيهم الفجرة
كاؼبنذَقوف ،-كىؤالء ييةطى ٍوف من النور مذ ينذتسب أحواؽبم كأدمذؽبم،
كّٔذا النور يكوف اؼبركر دلى الَراطَ ،أى النفذؽ يطفأ نورىم قب
ب ء اؼبركر دلى الَراط ،كحيذؿ بينهم كبُت اؼبؤمنُت باسور ،كدلي ذل
( ُ)

ﱡ ﱚﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠﱡ
قولو تةذذل ﭐ
ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱺﱼﱽ ﱾ
ﱻ
ﱰ ﱱﱲﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉ

ﲊ ﲋ ﱠ]اغب ي ٍ ،[ُْ ،ُّ:ب دير أى اإلديذف بة ذل دلى

(ُ) مافق دليو :أخرجو اإلمذـ البخذرم ُب صحيحو ،كاذب :الاوحي  ،بذب :ىقػ ٍوًؿ اللًَّو
ذضرهة إً ىذل رّْبػهذ نى ً
ًو ً
ذظىرةه)) ،رقم (ّْٕٗ) ،كأخرجو اإلمذـ ماسلم
((ك يج هوه ىيػ ٍوىمئذ ىن ى ى ى
ىتػ ىة ىذذل ي
ُب صحيحو ،كاذب :اإلديذف ،بذب :مةرَة طريق الرؤية ،رقم (ُّٖ).

- ُّٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي
( ُ)

ق ر أدمذؽبم كنورىم.
قذؿ اغبذَظ ابن رجب اغبنبلي –رضبو اهلل" :-كادلم أف النذس
منقاسموف إذل مؤمن يةب اهلل كح ه ال يشرؾ بو شيئذ ،كمشرؾ يةب مع
اهلل غَتهَ ،أمذ اؼبشركوف َإهنم ال ديركف دلى الَراط ،كإَّنذ يقةوف ُب
( ِ)
النذر قب كضع الَراط".
كقذؿ كذل َ" :هذا اغب يث صريح ُب أف ك من أظهر دبذدة
شيء تسول اهلل كذؼباسيح كدزير من أى الكاذب َإنو يلحق بذؼبشركُت
( ّ)
ُب الوقوع ُب النذر قب نَب الَراط".
ديركف دلى
قذؿ ال كاور دمر األشقر –رضبو اهلل " :-الذين ُّ
الَراط ىم اؼبؤمنوف دكف اؼبشركُت ،دلت األحذديث اليت تسقنذىذ دلى
ٌ
أف األمم الكذَرة تابع مذ كذنت تةب من آؽبة بذطلةَ ،ااسَت تل اآلؽبة
بذلةذب ين حىت هتوم ّٔم ُب النذرٍ ،ب يبقى بة ذل اؼبؤمنوف -كَيهم
اؼبنذَقوف كدَذة اؼبؤمنُت  ،-كىؤالء ىم الذين ينَب ؽبم الَراط ،كدل
ىأر ُب كاب أى الةلم ىمن تنبَّو إذل مذ قررنذه من أف الَراط إَّنذ يكوف
للمؤمنُت دكف غَتىم من الكفرة اؼبشركُت كاؼبلح ين غَت ابن رجب
(ُ) يينظىر :دمر بن تسليمذف األشقر" ،القيذمة الكِّبل"( .طٔ ،دمذف :دار
النفذئسُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ) ،ص. ِْٔ -ِّٔ :
(ِ) دب الرضبن بن أضب بن رجب اغبنبلي" ،الاخويف من النذر كالاةريف حبذؿ
دار البوار"( .طُ  ،دمشق :مكابة دار البيذفُّٗٗ ،ق) ،ص. ِّٓ :
(ّ) ابن رجب اغبنبلي" ،الاخويف من النذر كالاةريف حبذؿ دار البوار" ،ص.ِّٕ :

- َُْ -
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اغبنبلي".
كمذ َّ
أك الشيخ ابن دثيمُت -رضبو اهلل -دلى أف اؼبركر دلى
للموح ين ،كأف اؼبشركُت كالكفذر ليس ؽبم مركر
الَراط ال يكوف إال
ّْ
دلى الَراط بقولو" :الَراط جاسر منَوب دلي جهنم  ،كىو أدؽ
من الشةر كأح من الاسيف  ،دير النذس دليو دلي ق ر أدمذؽبم  ،من
كذف ماسذردذ ُب اػبَتات ُب ال نيذ كذف تسريةذ ُب اؼبشي دلي ىذا
الَراط  ،كمن كذ ف مابذطئذ ،كمن كذف ق خلط دمبل صذغبذ كآخر
تسيئذ كدل يةف اهلل دنو َإنو ردبذ يك س ُب النذر كالةيذذ بذهلل ،خيالف
النذس ُب اؼبشي دليو َ ،منهم من دير كلمح البَر ،كمنهم من دير
كذلِّبؽ ،كمنهم من دير كذلريح ،كمنهم من دير كذلفرس اعبواد ،كمنهم
من دير كركذب اإلب  ،كمن هم من ديشي  ،كمنهم من يزحف  ،كمنهم
من يلقى ُب جهنم  ،كىذا الَراط ال دير دليو إال اؼبؤمنوف َقط  ،أمذ
الكذَركف َإهنم ال ديركف دليو ،كذل أهنم ياسذقوف ُب درصذت القيذمة
( ِ)
إذل النذر مبذشرة".
كللباحث استدراؾ آخر على كالـ اإلماـ ابن عاشور في ىذا
الموضع ،حيث إف اإلمذـ ابن دذشور اتسابة أف يكوف اؼبراد بذلوركد
(ُ) يينظىر :األشقر" ،القيذمة الكِّبل" ،ص. ِٕٓ :
(ِ) ؿبم بن صذحل بن دثيمُت" ،شرح ريذض الَذغبُت"( .الريذض :دار الوطن
للنشر ُِْٔ ،ىػ). َْٕ :ُ ،
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ىو اؼبركر ،كحَر مةٌت الوركد ُب آيذت القرآف دلى أنو ال يأٌب إال
ً
كد
مةٌت :اؼبََت إذل النذر ،كق قذؿ ِّ
نَذ ُب ذل َ" :ىمٍنػ يه ٍم ىم ٍن تىأ َّىك ىؿ الٍ يوير ى
ً
ًً
ل ،ىكىى ىذا بيػ ٍة ه ىد ًن
بًذلٍ يميركًر الٍ يم ىجَّرد يدك ىف أ ٍىف ديىى َّ
س الٍ يم ٍؤمن ى
ُت أى ىذ ن
ًً
ًاال ٍتساً ٍةم ًذؿَ ،ىإً َّف اٍلور ى ً
ع ًُب اٍل ىم ٍوًرًد ًأل َّ
ىف
َ ي
ود ه
وؿ ىمذ يى ىو يم ى
كد إََّّنىذ ييػىر ياد بو يح ي
يي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
اغبى ٍو ً
ض .ىكُب آ ًم الٍ يقٍرآف ىمذ ىجذءى إال ل ىم ٍة ىٌت الٍ ىمََت إ ىذل
ىصلى يو ًم ٍن يكيركد ٍ
أٍ
ذذل ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
النَّذ ًر ىك ىق ٍولًًو تىػ ىة ى

ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢ
[األىنٍبًيىذء ]ٗٗ ، ٖٗ :ىكقىػ ٍولي يو ﱡﭐ
ﲤ
ﲣﲥ ﲦﲧﲨ ﱠ ٍ
ﱆﱈﱉ ﱊﱠ
ﱇ
ﱁﱂﱃﱄﱅ

[مٍرىمي،]ٖٔ :
[ىود ] ٖٗ:ىكقىػ ٍولي يو ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ ى
( ُ)
ًً
ىدلىى أ َّ
ُت إً ىذل النَّذ ًر ىال ىج ٍ ىكل لى يو َىػيى يكو يف ىدبىثنذ".
ىف إً ىير ىاد اٍل يم ٍؤمن ى
ﱡﱍ
يقوؿ الباحث :ما قوؿ اإلماـ ابن عاشور في قولو تعالى ﭐ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ

[القصص]ِّ:؟.
ىل الوركد في ىذه اآلية معناه المصير إلى النار –حسب
نص عليو اإلماـ ابن عاشور-؟!.
الحصر الذم َّ

(ُ) ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت الكاذب
آّي ". ُُٓ : ُٔ ،

- ُِْ -
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كال؛ الوركد ىنا معناه الوصوؿ كالبلوغ ،كال ديكن أف يكوف
مةنذه اؼبََت إذل النذر ،كال أف يكوف دبةٌت ال خوؿ ُب اؼبذء أك البئر،
كَيمذ يلي طرؼ من أقواؿ أئمة الافاسَت ُب ذل .
قذؿ اإلمذـ ابن دطية –رضبو اهللَ" :-مشى دليو الاسبلـ حىت
كرد ىم ٍ يى ىن :أم بلغهذ ،ككركده اؼبذء :مةنذه بلغو؛ ال أنو دخ َيو ،كلفظة
«الوركد» ق تكوف دبةٌت ال خوؿ ُب اؼبوركد ،كق تكوف دبةٌت اإلطبلؿ
دليو كالبلوغ إليو كإف دل ي خ َيوَ ،وركد موتسى ىذا اؼبذء كذف
( ُ)
بذلوصوؿ إليو".
كقذؿ اإلمذـ الرازم –رضبو اهلل  :-ﱡﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ ىكيى ىو
الٍمذء الَّ ًذم ياس يقو ىف ًمٍنو كىكذ ىف بًٍئػرا ًَيمذ رًكم ،ككر ً
وؿ
ص ي
ن ى ي ى ى يي ي
كد يه ىؾبيئي يو ىكالٍ يو ي
ىٍ
ي ى
ى ي
ً ً ( ِ)
إلىٍيو".
نص عليو اإلماـ
من خالؿ ما سبق يتبيَّن أف الحصر الذم َّ
حصر معنى الوركد في القرآف على
ابن عاشور في ىذا الموضع – ٍ
أف المراد بو المصير إلى النار  -غير صحيح كغير كاقعي؛ كاهلل
أعلم.

(ُ) ابن دطية" ،احملرر الوجيز ُب تفاسَت الكاذب الةزيز". ِّٖ :ْ ،
(ِ) الرازم" ،مفذتيح الغيب"ٖٖٓ :ِْ ،؛ كيينظىر :ابن كثَت" ،تفاسَت القرآف
الةظيم". ِِٔ :ٔ ،

- ُّْ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
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محمد ي

ﱡﲫ
املطلب السابع :تعٔني طسٓك٘ خطاب اهلل إلبلٔص يف قْلُ تعاىل ﭐ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ:
قذؿ الشيخ أبو بكر اعبزائرم –رضبو اهللُ -ب حذشياو دن تفاسَت

ﲳﲵ ﲶﲷ
ﲴ
ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
قولو تةذذل ﭐ

ﲸ ﲹ ﱠ]ص" :[ٕٓ:ذكر صذحب تفاسَت الاحرير أف خطذب اهلل
تةذذل إلبليس بة إببلتسو كذف بواتسطة مل من اؼببلئكة ،مةلبلن ذل
بة ـ أىلية إبليس بة إببلتسو لذل  ،ؼبذ َيو من الشرؼ كالكمذؿ ،كدل
( ُ)
أقف دلى من رأل ىذا الرأم غَته ،كاهلل أدلم بَحاو أك خطأه".
كبذلرجوع إذل مذ ذكره اإلمذـ ابن دذشور ُب تفاسَت ىذه اآلية
قب أنو قذؿ" :أىم خذطى َّ ً ً
ىف ى ىذا ًٍ
ذب ًحينىئً وذ
يس ،ىكىال ىش َّ أ َّ ى
اػبطى ى
ٍ ى ى
ب الل يو إبٍل ى
ً
ً
ً
ً
ً
ىكذ ىف بًو ً
ً
اتسطىًة ىملى و ًم ىن الٍ ىم ىبلئ ىكة ،أل َّ
اتساى ٍكبىػىر قى انٍ ىاس لى ىخ
يس لى َّمذ ٍ
ى
ىف إبٍل ى
ً
ً
ً
ً
اػبًطى ً
ذب ًم ىن اللًَّو ،ىكىدلٍ يى يك ٍن
ّْي
ق
ل
ػ
ا
ل
بل
ىى
أ
بة
ية
لم
َ
ة
ي
ك
ل
م
ل
ا
ة
ف
ٍ ن ىى ٍ
ىد ٍن ًص ى ٍ ى ى َّ ى
ً
ذؿ اللَّ يو ًَي ًه ٍم ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ين قى ى
أ ٍىرَىع يرٍتػبى نة ًم ىن ُّ
الر يتس ً الَّذ ى
ﳍ ﳎ ﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﱠ

[الشورل ،]ُٓ:كبً ىذلً تى يكو يف الٍمحذكرةي الٍمحكًيَّةي ىنىذ بًو ً
اتسطىًة ىملى و ،
ى ى
ي ى ىى ى ٍ ي ى
ً
ً
ً ً
ً
((خياىَ يمو ىف))
ُت الٍ ىم ىبلئ ىكة ىدلىى ىج ٍة ً ضمَت ىٍ
َ يذـ بىػٍيػنى يو ىكبىػ ٍ ى
َىػيى يكو يف اال ٍخا ى

(ُ) اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ّْٔ :ْ ،ىذمش رقم (ُ).

- ُْْ -
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ً
َّـ".
[ص ]ٔٗ:ىدذئ ن ا إً ىذل اٍل ىم ىًؤل ٍاأل ٍ
ىدلىى ىك ىمذ تىػ ىق ى
بة درض كبل ـ اإلمذمُت ُب ىذا اؼبوضع يظهر أف الشيخ
تفرده بذلقوؿ إف خطذب
اعبزائرم ق اتسا رؾ دلى اإلمذـ ابن دذشور ُّ
اهلل تةذذل إلبليس بة إببلتسو كذف بواتسطة مل من اؼببلئكة؛ كدل يكن
مفاسرا قذؿ بذل غَت
كنص الشيخ اعبزائرم دلى أنو دل جي
مبذشرةَّ ،
ن
الافرد لئلمذـ
اإلمذـ ابن دذشور ،كتوقَّف ُب اعبزـ بَحة أك خطأ ىذا ُّ
ابن دذشور.
كبرجوع الباحث إلى كتب أئمة التةسير لد راسة ىذه المسألة
تبيَّن كاقعية ما قالو الشيخ الجزائرم في تعليقو على كالـ اإلماـ ابن
تةرده بهذا القوؿ.
عاشور في تةسير ىذه اآلية من ُّ
نص
تةرض ؽبذه اؼباسألة ُب تفاسَته من أئمة الافاسَت َّ
بذلفة ؛ ىمن َّ
دلى أف الظذىر أف احملذكرات اليت ذكرىذ القرآف الكرمي بُت اهلل تةذذل
دليبل
كإبليس كذنت مبذشرةن كب كف كاتسطة ،كأف اػبطذب اؼببذشر ليس ن
ارد أف يكوف اػبطذب
دلى الاكرمي كالاشريف ُب ك األحواؿ؛ ب ك ه
شرا كب كف كاتسطة لكنو دلى تسبي اإلىذنة كالاحقَت.
مبذ ن
( ُ)

قذؿ اإلمذـ الرازم –رضبو اهلل ُ -ب تفاسَت قولو تةذذل ﱡﭐ ﳈ ﳉ

ﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖ ﳗ

(ُ) ابن دذشور" ،ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق اعب ي من تفاسَت الكاذب
آّي ". َِّ : ِّ ،

- ُْٓ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
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محمد ي

"دلَّ ًت
ﳛ
ﳘﳙ
ﳚ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [الشورل :]ُٓ:ى
ذذل كبػ ً ً
ً
ً
يس ىدلىى أىن يَّو
ُت اللَّو تىػ ىة ى ى ى ٍ ى
ورةي ًُب الٍ يقٍرآف بىػ ٍ ى
الٍ يمنىذظىىر ي
ات الٍ ىم ٍذ يك ى
ُت إبٍل ى
ذذل ىكذ ىف يػا ىكلَّم مع إًبلًيس ًمن ىغ ًَت ك ً
اتسطىوةَ ،ى ىذلً ى ىى ٍ يي ىاس َّمى كحيذ
تىػ ىة ى
ىى ي ى ى ٍ ى ٍ ٍ ى
من اهلل تةذذل إذل إبليس أـ ىالٍ ،األىظٍ ىهير ىمنٍػ ية يو ،ىكىال بي َّ ًُب ىى ىذا الٍ ىم ٍو ًض ًع
( ُ)
ًمن ىحب و
ث ىغ ًذم و
ض ىك ًذم و ".
ٍ ٍ
كتةليبل اإلمذـ البيضذكم دن مذ قذؿ
تفَيبل
كقرر مذ تسبق كزاده
ن
ن
َّ
ُب تفاسَت قولو تةذذل ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ [اغبجر- ّٕ- ّٔ:
ّٖ ]" :كىذه اؼبخذطبة كإف دل تكن بواتسطة دل ت ؿ دلى منَب
( ِ)
إبليس؛ ألف خطذب اهلل لو دلى تسبي اإلىذنة كاإلذالؿ".
ككجهة نظر الباحث أف كال القولين في ىذه المسألة –كالـ
اهلل إلبليس بعد إبالسو كاف مباشرةن أك بواسطة -ليس عليو دليل
من النصوص الشرعية؛ ب ىي اجاهذدات ألئمة الافاسَت ،ك ُّ قوؿ
من القولُت لو مةقولياو؛ ككجذىاو؛ كتةليلو الةقلي ،كال ياسان أم قوؿ
من القولُت لنص شردي صريح ُب ىذه اؼباسألة.
كأيِّذ كذف األمر؛ َإف ماسألة :خطذب اهلل إلبليس بة إببلتسو ى
مبذشرا؟ أك :كذف بواتسطة؟؛ يرل البذحث أهنذ ت خ ُب بذب "دلم
كذف ن
(ُ) الرازم" ،مفذتيح الغيب".ُْٔ :ِٕ ،
(ِ) البيضذكم" ،أنوار الانزي كأتسرار الاأكي ". ُُِ :ّ ،

- ُْٔ -
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ال ينفع كجهذلة ال تضر" حاسب طريقة الشيخ اعبزائرم كمَطلحذتو ُب
( ُ)
تفاسَته كحذشياو ُب بةض اؼباسذئ .
أك دلى ح تةبَت شيخ اؼبفاسرين اإلمذـ الطِّبم ُب بةض اؼباسذئ
بقولو "كليس ُب الةلم بو أداء َرض ،كال ُب اعبه بو تضييع كاجب"(ِ).
تاضمن أكلوية كخطورة ذبةلهػذ رباػذج إذل
كمذ أف ىذه اؼباسألة ال َّ
"حب و
ث غى ًذم و
ض ىك ًذم و "(ّ)حاسب قوؿ اإلمذـ الرازم؛ مػع االحػًتاـ كالاقػ ير
ىٍ
ً
الكذملىُت َّ
للةبلمة اإلمذـ الرازم.
"حب و
ث ىغ ًذم و
ض
كق توقَّف البذحث دن َهم قوؿ اإلمذـ الرازم ىٍ
ً
"حب و
ث غى ًذم و
قَ اإلمذـ الرازم
ىكذم و "؛ ليَ إذل مةٌت قولو ىٍ
ض" ،كلة َّ ٍ
"حب و
ث ىغ ًذم و
موتسع ،كاهلل أدلم.
ض" أم :حبث دميق َّ
من دبذرتو ىٍ

(ُ) كرد ىذا الاةليق من الشيخ ُب د ة مواضع ُب حذشياو ،يينظىر دلى تسبي اؼبثذؿ:
اعبزائرم ،حذشية "هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت" ،ِِٖ :ُ ،ىذمش رقم (ّ).
(ِ) الطِّبم" ،جذمع البيذف ُب تأكي آم القرآف". ُِٓ :ِِ ،
(ّ) الرازم" ،مفذتيح الغيب".ُْٔ :ِٕ ،

- ُْٕ -
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محمد ي

اخلاتِنَ٘
كقوتوُ -ب ىذا البحث
حبوؿ اهلل َّ
اتساةرض البذحث – ٍ
االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ أبو بكر اعبزائرم ُب حذشياو "هنر ا ػبَت
دلى أياسر الافذتسَت" دلى اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور ُب د د
من اؼبواضع ُب تفاسَتيهمذ.
رت للبذحث –بفض اهللً -من خبلؿ ىذا البحث
كق ٍ ظى ىه ٍ
الة ي من الناذئج كالاوصيذت؛ أ ٍىد ًرض أمهَّهذ كأبرزىذ َيمذ يلي:
أىم نتىائج البحث:
ن
أكالُّ :
ُ  -اشامذؿ حذشية الشيخ أيب بكر اعبزائرم دلى كثَت من
االتسا راكذت دلى د د من أئمة الافاسَت كأدبلمو ،من أبرزىم:
اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور –رضبهمذ اهلل.-
ِ  -ني ىرة ال راتسذت كالبحوث دن تفاسَت الشيخ اعبزائرم "أياسر
الافذتسَت"؛ كحذشياو "هنر اػبَت" ،فبذ يةٍت أف تفاسَت الشيخ
كحذشياو مذ زاؿ ك كاح منهمذ بًكنٍرا ،كَيهمذ ؾبذؿ خَيب
لةموـ البذحثُت كاؼباخََُت.
ّ  -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
بيذف اؼبراد ب ػ (الرب) ُب قولو تةذذل ﱡﭐﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ

 ،كرجحذف مذ ذىب إليو الشيخ اعبزائرم -كاألئمة قبلو  -من

كوف اؼبخذطىب ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ىو
- ُْٖ -
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اهلل تبذرؾ كتةذذل.
ْ  -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
إيراده اإلتسرائيليذت ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﱠ  ،الشامذؽبذ دلى الاهذكي كاػبراَذت البذطلة اؼبردكدة
كدقبل.
نقبل ن
ن
ٓ  -عدـ كاقعية استدراؾ الشيخ الجزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
ﱡﲁﲂﲃﲄﱠ ،
رب ي مرجع الضمَت ُب قولو تةذذل ﭐ
ألف أكثر اؼبفاسرين ذىبوا إذل مذ قذلو اإلمذـ القرطيب من كوف
ﱿﲁﲂﲃ
ﲀ
ﱡﱼﱽﱾ
الضمَت ُب قولو تةذذل ﭐ

كتردد كبلـ الشيخ اعبزائرم
ﲄ ﱠ دذئ ن ا إذل َردوف كقوموُّ ،
ُب ىذا اؼبوضع.
ٔ  -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
تأكيلو صفة (ال ىق ى ـ) دن تفاسَت قولو تةذذل ﱡﭐ ﳆ ﳇﳈﳉ

ﳊﱠً ،
كحٍرص الشيخ اعبزائرم دلى تقرير دقي ة الاسلف
ُب اإلديذف بأظبذء اهلل كصفذتو ببل تأكي كال تةطي ؛ كال تكييف
كال ربريف.
ٕ  -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
تأكيلو صفة (اؼبةيَّة) ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ ،
- ُْٗ -

منصور ىمٍز ير ىكعة
استدراكات الشيخ أبي بكر الجزائرم في حاشيتو "نهر الخير" على اإلمامين القرطبي كابن عاشور  -دراسة تحليلية ،د .ىحاتًم َّ
محمد ي

ً
كحٍرص الشيخ اعبزائرم دلى تقرير دقي ة الاسلف ُب بيذف مةيَّة
اهلل ػبلقوً ،
كحٍرصو كذل دلى إيراد الردكد اؼبنطقية اؼبقنةة.
ٖ  -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ ا عبزائرم دلى اإلمذـ القرطيب ُب
ىخ ىو ٍم أـ كلثوـ بنت دقبة دبنذتسبة تفاسَت قولو تةذذل
رب ي حذؿ أ ى
ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ ،
برد أخاهمذ ،كدل
أخ ىويٍهذ ق كَ ا دلى النيب يطذلبذف ّْ
كتَويب أف ى
يكونذ ً
مهذجىريٍن.
ٗ  -عدـ كاقعية استدراؾ الشيخ الجزائرم دلى اإلمذـ ابن دذشور
ُب تةيُت القذئ ُب قولو تةذذل ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱠ،
كتقرير د ـ ـبذلفة اإلمذـ ابن دذشور صبهور اؼبفاسرين ُب ىذا
اؼبوضع.
َُ -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ ابن دذشور
ُب ماسألة كركد اؼبؤمنُت جهنم ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃﱠ َيمذ ياةلَّق دبذ دليو دموـ اؼبفاسرين كصبهورىم ُب
تفاسَت ىذه اآلية ،كترجيح البذحث لقوؿ ثذلث خبلؼ قىػ ٍوى ٍرل
اإلمذـ ابن دذشور كالشيخ اعبزائرم ،مفذد ىذا القوؿ أ َّف اػبطذب

بذؼبوح ين ،أتبذع
خذص ّْ
ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ ّّ
الرتس كاألنبيذء ،من َّأمة النيب كاألمم الاسذبقة.
َر
ُُ -اتسا راؾ البذحث دلى اإلمذـ ابن دذشور تنَيَو دلى ىح ٍ
- َُٓ -
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حَرا :اؼبََت إذل
مةٌت "الوركد" ُب آيذت القرآف بأف مةنذه ن
النذر ،كإيراد البذحث آلية تنفي ىذا اغبَر.
ُِ -صحة ككاقةية اتسا راؾ الشيخ اعبزائرم دلى اإلمذـ ابن دذشور
ُب تةيُت طريقة خطذب اهلل إلبليس ُب قولو تةذذل ﱡﭐ ﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲ ﲳﱠ.
تنوع موضودذت االتسا راكذت اليت أكردىذ الشيخ اعبزائرم
ُُّّ -
دارت بُت تةيُت
دلى اإلمذـ القرطيب كاإلمذـ ابن دذشور ،حيث ٍ
اؼبراد؛ كإيراد اإلتسرائيليذت؛ كبيذف مرجع الضمذئر؛ كماسذئ ُب
االداقذد؛ كماسذئ ُب الاسَتة كالاذريخ ،كىذا ي ؿ دلى االطبلع
الواتسع للشيخ اعبزائرم –رضبو اهلل.-
ُْ -غذلبية اال تسا راكذت الواردة ُب ىذا البحث كذنت كاقةية
كصحيحة ،حيث بلغ د د االتسا راكذت ُب ىذا البحث (ُِ)
اتسا را نكذ ،كذف منهذ د د (َُ) اتسا راكذت صحيحة ككاقةية،
كدل ً
تناف الَحة كالواقةية ُب االتسا راكذت –ُب نظر البذحث -
إال ُب موضةُت َقط.
كىذا ي ؿ دلى أمهية ال راتسة الاحليلية النق ية اؼبوا ًزنة لكاب
الافذتسَت ،مع الاق ير الكذم كاالحًتاـ البذلغ ألئمة األمة كأدبلمهذ؛ إ ٍذ
ال دَمة إال للنيب اؼبةَوـ –صلى اهلل دليو كآلو كصحبو كتسلم.-
ةِّب بو الشيخ اعبزائرم دن
ةُت ؿب َّد يي ّْ
ُٓ -د ـ كجود مَطلح يم ّْ
يةِّب دن اتسا راكذتو بطرؽ ـبالفة ،تذرة:
اتسا راكذتو ،ب
ّْ
بذلاَريح خبطأ قوؿ اؼباسا ٍ ىرؾ دليو ،كتذرة :بذلانَيص دلى
ـبذلفة اؼباسا ىرؾ دليو عبمهور اؼبفاسرين ،كتذرة :بذلانَيص دلى
- ُُٓ -
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أف قوؿ اؼباسا ىرؾ دليو دل يق بو أح من اؼبفاسرين ،كتذرة:
قوؿ اؼباسا ىرؾ دليو.
بذلا لي كالاقرير للقوؿ الذم خيذلًف ى

ثانينا :أبرز التوصيات (المقترحات):
الاوجو إذل تكثيف ال راتسذت كالبحوث
ُ  -يقًتح البذحث
ُّ
األكذدديية ُب الافذتسَت اؼبخاَرة كاؼبياسرة؛ اؼباق ّْمة منهذ
كاؼبةذصرة.
ِ  -ييوصي البذحث باشجيع اؼباخََُت كالبذحثُت كطبلب
ال راتسذت الةليذ دلى دراتسة تفاسَت الشيخ اعبزائرم "أياسر
الافذتسَت" كدراتسة حذشياو "هنر اػبَت" دراتسة تفَيلية ،ككاذبة
البحوث ُب ترجيحذتو؛ كاتسا راكذتو؛ كغَت ذل من حقوؿ
ال راتسذت القرآنية كالافاسَتية.
ياسر رل إثبذتو ُب ىذا البحثَ ،إ ٍف كذف ًمن توَيق
ىذا آخر مذ تى َّ
َأتسأؿ اهللى الةفو
كمنُّو كح ه ،كإ ٍف كذنت األيخرل
ي
َهذا َض ي اهلل ى
كالغفراف ،كهلل ُّ
در اإلماـ ابن القيِّم – رحمو اهلل  -عندما قاؿَ( :لى ى
ص ٍف يوه ،كؼبؤلّْفو ىك ى يره ،كىو الذم ذبشَّم غراتسو كتةبىو؛ كل ى
أيهذ القذرمء ى
ىشبىيره ،كىذ ىو ق اتساه ؼ لاسهذـ الراشقُت ،كاتساةذر إذل اهلل من الزل
( ُ)
كاػبطأ ٍب إذل دبذده اؼبؤمنُت).
رب الع ً
المين
دعوانا أ ٍف الحم يد هلل ِّ ى
كآخر ى
ي

القيم" ،مفاذح دار الاسةذدة"( .بَتكت :دار الكاب
(ُ) ؿبم بن أيب بكر بن ّْ
الةلمية). ْٕ : ُ ،

- ُِٓ -
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املصادز ّاملساجع

أكال :المراجع المطبوعة:
ن
القرآف الكريم.
األشقر ،دمر بن تسليمذف" .القيذمة الكِّبل"( .طٔ ،دمذف :دار
النفذئسُُْٓ ،ى ػُٗٗٓ-ـ).
األلوتسي ،ؿبمود بن دب اهلل" .ركح اؼبةذين ُب تفاسَت القرآف الةظيم
كالاسبع اؼبثذين" .ربقيق دلي دب البذرم دطية( .طُ ،بَتكت :دار
الكاب الةلميةُُْٓ ،ق).
البخذرم ،ؿبم بن إظبذدي " .صحيح اإلمذـ البخذرم" ،ربقيق
مَطفى البغذ( .طّ ،بَتكت :دار ابن كثَتَُْٕ ،ق).
البغوم ،اغباسُت بن ماسةود" .مةذدل الانزي "( .طُ ،بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريبَُِْ ،ى ػ).
البيضذكم ،دب اهلل بن دمر" .أنوار الانزي كأتسرار الاأكي "( .طُ،
بَتكت :دار إحيذء الًتاث الةريب ُُْٖ ،ىػ).
البيهقي ،أضب بن اغباسُت " .األظبذء كالَفذت" .ربقيق دب الرضبن
دمَتة( .طُ ،بَتكت :دار اعبي  ُُْٕ ،ىػ).
ابن تيمية ،أضب بن دب اغبليم" .ؾبموع الفاذكل" .ربقيق دب الرضبن
بن ؿبم بن قذتسم( .اؼب ينة اؼبنورة :ؾبمع اؼبل َه لطبذدة
اؼبَحف الشريفُُْٔ ،ىػُٗٗٓ/ـ).
- ُّٓ -
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اعبزائرم ،جذبر بن موتسى " .أياسر الافذتسَت لكبلـ الةلي الكبَت
(كّٔذمشو هنر اػبَت دلى أياسر الافذتسَت)"( .طٓ ،اؼب ينة اؼبنورة:
مكابة الةلوـ كاغبكمُِْْ ،ىػََِّ/ـ).
ابن اعبوزم ،دب الرضبن بن دلي" .زاد اؼباسَت ُب دلم الافاسَت" .ربقيق
دب الرزاؽ اؼبه م( .طُ ،بَتكت :دار الكاذب الةريب،
ُِِْق).
اعبوىرم ،إظبذدي بن ضبذد" .الَحذح تذج اللغة كصحذح الةربية".
ربقيق أضب دب الغفور دطذر( .طْ ،بَتكت :دار الةلم
للمبليُتَُْٕ ،قُٖٕٗ/ـ).
ابن حجر ،أضب بن دلي " .اإلصذبة ُب سبييز الَحذبة"  .ربقيق دذدؿ
أضب دب اؼبوجود كدلى ؿبم مةوض( .طُ ،بَتكت :دار الكاب
الةلمية ُُْٓ ،ىػ).
اػبذزف ،دلي بن ؿبم  " .لبذب الاأكي ُب مةذين الانزي "( .طُ،
بَتكت :دار الكاب الةلمية ُُْٓ ،ىػ).
ابن خزدية ،ؿبم بن إتسحذؽ " .كاذب الاوحي كإثبذت صفذت الرب
دز كج " .ربقيق دب الةزيز بن إبراىيم الشهواف( .طٓ ،الريذض:
َّ
دار الرش .)ُْٗٗ – ُُْْ ،
ال اكدم ،ؿبم بن دلي" .طبقذت اؼبفاسرين"( .بَتكت :دار الكاب
الةلمية).
الذىيب ،ؿبم بن أضب " .تذ ريخ اإلتسبلـ ككَيذت اؼبشذىَت كاألدبلـ".
- ُْٓ -
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ربقيق دمر دب الاسبلـ ت مرم( .طُ  ،بَتكت :دار الكاذب
الةريبَُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ).
الذىيب ،ؿبم بن أضب  " .تسَت أدبلـ النببلء"( .القذىرة :دار اغب يث،
ُِْٕى ػََِٔ-ـ).
الرازم ،ؿبم بن دمر" .مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت :دار إحيذء
الًتاث الةريبَُِْ ،ى ػ).
ابن رجب ،دب الرضبن بن أضب " .الاخويف من النذر كالاةريف حبذؿ
دار البوار"( .طُ ،دمشق :مكابة دار البيذفُّٗٗ ،ق).
الزحيلي ،كىبة بن مَطفى" .الافاسَت اؼبنَت ُب الةقي ة كالشريةة
كاؼبنهج"( .طِ ،دمشق :دار الفكر اؼبةذصر ُُْٖ ،ق).
الزركلي ،ؿبمود بن ؿبم " .األدبلـ"( .طُٓ  ،بَتكت :دار الةلم
للمبليُت ََِِ ،ـ).
الزىراين ،نذيف بن تسةي " .اتسا راكذت الاسلف ُب الافاسَت خبلؿ
القركف الثبلثة األكذل" .دراتسة نق ية مقذرنة( .طُ ،الريذض :دار
ابن اعبوزم.)َُّْ ،
أبو زىرة ،ؿبم بن أضب " .زىرة الافذتسَت"( .دار الفكر الةريب).
الاسرخاسي ،ؿبم بن أضب " .اؼبباسوط" ( .بَتكت :دار اؼبةرَةُُْْ ،ى ػ
 ُّٗٗـ).الاسة م ،دب الرضبن بن نذصر" .تياسَت الكرمي الرضبن ُب تفاسَت كبلـ
اؼبنذف" .ربقيق دب الرضبن بن مةبل اللوحيق( .طُ  ،مؤتساسة
- ُٓٓ -
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الرتسذلةَُِْ ،ىػ  َََِ-ـ).
أبو الاسةود ،ؿبم بن ؿبم  ".إرشذد الةق الاسليم"( .بَتكت :دار
إحيذء الًتاث الةريب).
الاسفذريٍت ،ؿبم بن أضب " .لوامع األنوار البهية"( .طِ ،دمشق:
مؤتساسة اػبذَقُتَُِْ ،ى ػُِٖٗ -ـ).
الاسيوطي ،دب الرضبن بن أيب بكر" .ال ر اؼبنثور"( .بَتكت :دار
الفكر).
الشنقيطي ،ؿبم األمُت بن ؿبم اؼبخاذر" .أضواء البيذف ُب إيضذح
القرآف بذلقرآف"( .بَتكت :دار الفكر للطبذدة كالنشر كالاوزيع،
ُُْٓ ىػ ُٗٗٓ -ـ).
أبو يشهبة ،ؿبم بن ؿبم  " .اإلتسرائيليذت كاؼبوضودذت ُب كاب
الافاسَت"( .طْ ،مكابة الاسنة).
الشوكذين ،ؿبم بن دليَ" .اح الق ير"( .طُ ،دمشق :دار ابن كثَت،
ُُْْ ىػ).
الَف م ،خلي بن أيب " .الواُب بذلوَيذت" .ربقيق أضب األرنذؤكط
كتركي مَطفى( .بَتكت :دار إحيذء الًتاثَُِْ ،ى ػ -
َََِـ).
دبلمة ً
الطبذع ،إيذد خذل " .ؿبم الطَّذىر بن دذشور َّ
الفقو كأيصولو
كدلومو"( .طُ ،دمشق :دار القلمُِْٔ ،ىػ -
كالاَّفاسَت ي
ََِٓـ).
- ُٓٔ -
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الطِّبم ،ؿبم بن جرير" .الابََت ُب مةذدل ال ين" .ربقيق دلي بن دب
الةزيز بن دلي الشب ( .طُ ،دار الةذصمة ُُْٔ ،ىػ -
ُٔٗٗـ).
الطِّبم ،ؿبم بن جرير" .جذمع البيذف ُب تأكي آم القرآف" .ربقيق أضب
ؿبم شذكر( .طُ ،مؤتساسة الرتسذلة َُِْ ،ىػ  َََِ -ـ).
ابن دذشور ،ؿبم الطذىر بن ؿبم  " .ربرير اؼبةٌت الاس ي كتنوير الةق
اعب ي من تفاسَت الكاذب آّي "( .طُ ،بَتكت :مؤتساسة الاذريخ
الةريبَُِْ ،قَََِ/ـ).
ابن دب الِّب ،يوتسف بن دب اهلل " .الامهي ؼبذ ُب اؼبوطأ من اؼبةذين
كاألتسذني " .ربقيق مَطفى بن أضب الةلوم ،ؿبم دب الكبَت
البكرم ( .الربذط :كزارة دموـ األكقذؼ كالشؤكف اإلتسبلمية –
اؼبغرب ُّٖٕ ،ىػ).
ابن دب الِّب ،يوتسف بن دب اهلل" .االتسايةذب ُب مةرَة األصحذب".
ربقيق دلي ؿبم البجذكم( .طُ ،بَتكت :دار اعبي  ُُِْ ،ى ػ
 ُِٗٗ ـ).ابن دثيمُت ،ؿبم بن صذحل" .شرح ريذض الَذغبُت"( .الريذض :دار
الوطن للنشرُِْٔ ،ىػ).
ابن دثيمُت ،ؿبم بن صذحل" .شرح الةقي ة الواتسطية"( .طٔ،
الريذض :دار ابن اعبوزم ُُِْ ،ق).
ابن دثيمُت ،ؿبم بن صذحل " .القواد اؼبثلى ُب صفذت اهلل كأظبذئو
- ُٕٓ -
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اؼب ينة

اؼبنورة:

اغباسٌت"( .طّ ،
ُُِْىػََُِ/ـ).
ابن دثيمُت ،ؿبم بن صذحل" .ؾبموع َاذكل كرتسذئ الشيخ ابن
دثيمُت"( .دار الوطن  -دار الثريذ ُُّْ ،ق).
ابن أيب الةز اغبنفي ،ؿبم بن دبلء ال ين " .شرح الةقي ة الطحذكية".
ربقيق أضب شذكر( .طُ ،الريذض :كزارة الشؤكف اإلتسبلمية
كاألكقذؼ كال دوة كاإلرشذدُُْٖ ،ى ػ ػ).
دضيمة ،ؿبم دب اػبذلق" .دراتسذت ألتسلوب القرآف الكرمي".
(القذىرة :دار اغب يث).
ابن دطية ،دب اغبق بن غذلب" .احملرر الوجيز ُب تفاسَت الكاذب
الةزيز" .ربقيق دب الاسبلـ دب الشذُب ؿبم ( .طُ ،بَتكت :دار
الكاب الةلمية ُِِْ ،ىػ).
ابن َرحوف ،إبراىيم بن دلي " .ال يبذج اؼبذىب ُب مةرَة أديذف دلمذء
اؼبذىب"  .ربقيق كتةليق ال كاور ؿبم األضب م أبو النور.
(القذىرة :دار الًتاث للطبع كالنشر).
الفَتكزآبذدم ،ؿبم بن يةقوب" .القذموس احمليط"  .ربقيق مكاب
قاسوتسي.
ربقيق الًتاث ُب مؤتساسة الرتسذلة بإشراؼ :ؿبم نةيم الةر ي
(طٖ  ،بَتكت :مؤتساسة الرتسذلةُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ).
القذظبي ،ؿبم صبذؿ ال ين بن ؿبم " .ؿبذتسن الاأكي " .ربقيق ؿبم
بذتس ديوف الاسود( .طُ ،بَتكت :دار الكاب الةلميةُُْٖ ،
- ُٖٓ -
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ىػ).
القرطيب ،ؿبم بن أضب " .اعبذمع ألحكذـ القرآف" .ربقيق أضب الِّبدكين
كإبراىيم أطفيش( .طِ ،القذىرة :دار الكاب اؼبَريةُّْٖ ،ى ػ
 ُْٔٗ ـ).ً
القنَّوجي ،ؿبم ص يق خذفَ" .اح البيذف ُب مقذص القرآف"( .بَتكت:
النشرُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ).
اؼبكابة الةَريَّة للطبىذدة ك ٍ
ابن القيم ،ؿبم بن أيب بكر" .مفاذح دار الاسةذدة"( .بَتكت :دار
الكاب الةلمية).
ابن القيم ،ؿبم بن أيب بكر " .اؼبنذر اؼبنيف ُب الَحيح كالضةيف".
ربقيق دب الفاذح أبو غ ة( .طُ ،حلب :مكابة اؼبطبودذت
اإلتسبلميةَُّٗ ،ىػَُٕٗ/ـ).
ابن كثَت ،إظبذدي بن دمر" .الب اية كالنهذية"( .طُ  ،بَتكت :دار
إحيذء الًتاث الةريبَُْٖ ،ى ػُٖٖٗ-ـ).
ابن كثَت ،إظبذدي بن دمر" .تفاسَت القرآف الةظيم"( .طُ ،بَتكت:
دار الكاب الةلمية ،منشورات ؿبم دلي بيضوف ُُْٗ ،ىػ).
مذكور ،أضب بن ؿبم قذتسم" .اتسا راكذت ابن دذشور دلى الرازم
كالبيضذكم كأيب حيذف ُب تفاسَته الاحرير كالانوير  -دراتسة نظرية
تطبيقية"  .رتسذلة دكاوراه( .الاسةودية :كلية ال دوة كأصوؿ ال ين،
جذمةة أـ القرل ُِّْ ،قَُُِ -ـ).
اؼبراغي ،أضب بن مَطفى" .تفاسَت اؼبراغي"( .طُ ،القذىرة :شركة
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مكابة كمطبةة مَطفى البذىب اغبليب كأكالده ُّٔٓ ،ىػ -
ُْٔٗ ـ).
ماسلم ،ماسلم بن اغبجذج" .صحيح اإلمذـ ماسلم" .ربقيق ؿبم َؤاد
دب البذقي( .طُ ،بَتكت :دار الًتاث الةريبُُِْ ،ق).
ابن منظور ،ؿبم بن مكرـ" .لاسذف الةرب"( .طْ ،بَتكت :دار
الفكرُُْْ ،ىػ).
اؼبقرم ،أضب بن ؿبم " .نفح الطيب من غَن األن لس الرطيب".
ربقيق إحاسذف دبذس( .طُ ،بَتكت :دار صذدرُٖٗٔ ،ـ).
الناسفي ،دب اهلل بن أضب " .م ارؾ الانزي كحقذئق الاأكي "( .طُ،
بَتكت :دار الكلم الطيبُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ).
كزارة األكقذؼ كالشؤكف اإلتسبلمية" .اؼبوتسودة الفقهية الكوياية"( .طِ،
الكويت :دار الاسبلتس ُِْٕ ،ىػ).
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ميَر تفشري الكرآٌ الكرٓه عيد اإلماو األلباىٕ
 دراس٘ استكرائٔ٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘ -Method of interpreting the Quran by
Imam Albani
inductive and critical study،An analytical
إعداد:
د .جمتب ٙبً حمنْد بً عكل٘ بين كياى٘
األتساذ ا٤بشذرؾ ُب الافسّب كعلوـ القرآف كالقراءات بقسم أصوؿ الدين
بكلية الشريعة ٔبذععة ٪براف

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة

املشتخلص
تسرب الدراتسة عنهج تفسّب القرآف عند األلبذين؛ حيث تنذثرت
آراؤه الافسّبية ُب ثنذيذ عصنفذتو ،ا٢بديثية كغّبىذ .كشكلت أ٘بذى ذن
تفسّبيذن فيهذ ،يظهر ُب ٦بمل القضذيذ الٍب درتسهذ البحث ،بذتساخداـ
عنهج االتساقراء كالنقد كالاحليل ،ليعرض أىدافو بأربعة عبذحث ،أك٥بذ:
ٛبهيد يَبجم لوٍ ،ب يظهر أثره ُب الافسّب كبعض جهوده فيو .ثذنيهذ:
عنهجو ُب الافسّب بذ٤بأثور .فهو يقدـ تفسّب القرآف بذلقرآف كبذلسنة
ععذن ،كيهام باوثيق اآلثذر الافسّبية عن الصحذبة كالاذبعْب .فوافق بذلك
ا﵀ققْب عن ا٤بفسرين ،كخذلف عن ال يقدعوف القرآف كالسنة دائمذن،
أكعن يفرقوف بينهمذ ُب ا٤برتبة ،كعن ال يعانوف باوثيق اآلثذر.
ٍب ثذلثهذ :عنهجو ُب الافسّب بذلرأم ،فلو عوقف ٩بن يقدعوف
الرأم على األثر ،كلو ردكد على ا٤باقدعْب عنهم كذ٤بعازلة كا١بربية ،كعلى
ا٤باأخرين كذلقرآنيْب كا٢بداثيْب ،كإنكذره على عن ٯبعل الافسّب لاأييد
عذىبو  .أعذ تفسّبه بذلرأم ،فيظهر بافسّبه القرآف بذللغة ،كاحاجذجو
آليذت العقذئد على ا٤بخذلف ،كاخايذراتو الفقهية الٍب فسر هبذ آيذت
األحكذـ ،كتوفيقو بْب اآلية كا٢بديث كدفع اإلشكذؿ الظذىرم عنهمذ.
كرابعهذ :عنهجو ُب الَبجيح بْب األقواؿ كالرد على ا٤بخذلفْب،
كىذا ُب عسذئل ا٣ببلؼ ،فّبجح عذ جذء بو أثر صحيح ،كَبجيحو
للافسّب بأتسبذب النزكؿ ،كبقواعد الافسّب كحمل ا٤بطلق على ا٤بقيد،
ٍب يرد على عن خذلف كل لك٩ ،بن ال ٰباج بذ٤بأثور ،أك يقدـ عليو
- ٔٙٛ -
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الرأم ،أك يفسر بذلركايذت الضعيفة أك البذطلة ،أك ال يساوثق عن صحة
الركاية ُب الافسّب .كلو عنذية بكاب الافسّب ا٤باقدعة ،كٙبقيق عسذئل
تفسّبية فيهذ ،كياعقب ا٤باأخرين ُب ٨بذلفاهم ألصوؿ الافسّب.
كتبْب بدراتسة عذ تسبق أف عنهجية الافسّب عند األلبذين عطردة ُب
كل آرائو ،فهي تبِب عنهجذن تفسّبيذن كاضح ا٤بعذدل ،يلجأ إليو أم ٧بدث
ُب طرحة ألبواب الافسّب .فذلعنذية ٗبنهج ٧بدث العصر ُب الافسّب
تظهر عقلية ا﵀دث حينمذ يشرح الافسّب كىي جزء ٩بذ توصي بو
الدراتسة.
الكلمػػات المفتاةيػػة :عنػػذىج الافسػػّب ،تفسػػّب القػػرآف ،األلبػػذين،
ا٤بأثور ،الرأم ،الَبجيح.

- ٜٔٙ -

 مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة. د،  دراسة استق رائية تحليلية نقدية- منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني

Abstract
The study explores the method of interpreting the
Qur'aan by Al-Albani، where his interpretive views were
scattered in the renaissance of his works، Hadith and
others. And formed an interpretative trend in all the issues
raised by the research، through four chapters، the first a
preface which is an introduction of him to، and then،
showing his impact on the science of Quranic
interpretation and some of his efforts in it. The second
chapter: included his method in the Tafsir of Al-mathour
(the interpretation of the Qur'an by Quranic verses and use
of the explanations of the prophet and his companions). It
provides the interpretation of the Qur'an by the Quran and
the Sunnah together، and it focuses on authenticating the
interpretation narrations of the Sahaaba and the Taabi'een.
So on that he conforms the investigators among the
interpreters، and contradicts those who do not give
precedents to the Quran and Sunnah always، or those who
differentiate between them in rank، and those who do not
care about authenticating the narrations.
The third chapter: included his approach to the
interpretation using the opinion، he has a position with
those who give precedents to opinion over the narration،
he responded to the predecessors among the Mu'atazilah
and Jabriyah، and the modernist among the Quranis and
Hadithsis، and his rejection to those who uses the
interpretation to support their Mazhabs (fiqh doctrine). As
for those who interprets the Quran based on opinions، it
appears on his interpretation of the Quran literarily، using
the belief verses on the violators، and his chosen Fiqh
thoughts which he uses in the interpretation on verses
regarding the rulings، and his way of matching between a
verse and a hadith، pushing the Zahiri problems from
them.
The Fourth: his approach to weighting between
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words and respond to violators، in the disputed matters، he
validates that which comes with an authenticated
narration، like his validation the reasons of revelation، the
principles of interpretation، and his responds to those deny
all of that، among those who do not depend Mathour
interpretation، or those who give precedents to opinion، or
who relies on week hadiths on their interpretations، or who
do not authenticate the narrations. He is also concerned
with book of interpretations of the predecessors،
investigating the interpretation issues in them، he follows
up the modernist on their violation of the interpretation
principles.
All of the above shows that Albaani's methodology of
interpretation uniforms all of his views، they adopt an
interpretative approach clearly، on which any Muhadith will
rely in their discussions of the interpretation topics. As for
being concerned with a renovated methodology in the
interpretation will show the mentality of the renovator when
he interprets، which is a part of this study's
recommendations.
Key Words:
Albaani،
interpretation
methodologies،
interpretation of the Quran، Al-Mathour، opinion،
validating.
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املكدم٘
إف ا٢بمد ﵁ ٫بمده ،كنساعينو كنساغفره ،كنعو بذ﵁ عن شركر
أنفسنذ ،كعن تسيئذت أعمذلنذ ،عن يهده ا﵁ فبل عضل لو ،كعن يضلل
فبل ىذدم لو ،كأشهد أف ال إلو إال ا﵁ ،كحده ال شريك لو ،كأشهد أف
٧بمدا عبده كرتسولو.
ﱣﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ ﱢ

[آؿ عمراف:

َُِ][ .النسذء .]ُ:ﱣﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱢ [األحزاب.]ُٕ- َٕ:

أعذ بعد:
فقد نشأ تفسّب القرآف الكرًن ضمن علم ا٢بديث ،فكذنت
ركايذت الافسّب بذبذن عن أبواب ا٢بديث ،كىذا ٤بذ للسنة عن عبلقة
بذلقرآف كتفسّبه" ،فذلسنة للقرآف على ثبلثة أنواع :تسنة عبينة للقرآف،
كذلسنة الٍب ٚبصص القرآف أك تبْب ٦بملو ،كتسنة عؤكدة ٤بذ ُب القرآف
عن غّب زيذدة ،كتسنة زائدة على عذ ُب القرآف"(ُ).

(ُ) السلمي عيذض بن نذعي بن عوض ،أص ي ً
الف ًق ًيو
وؿ الفقوً الذم ال يى ىس يع ى
ي
ىجهلىوي ،طُ  ،دار الادعرية ،الريذض ،السعودية ُِْٔ ،ىػ  ََِٓ -ـ،
(ص.)ُُٓ:
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كقد اىام البذحثوف ببيذف عنذىج الافسّب عند العلمذء قذطبة،
اباداء عن رتسوؿ ا﵁  ،)ُ(كصحذباو(ِ) ،كتذبعيهم(ّ)ٍ ،ب أعبلـ األعة،
ُب الافسّب(ْ) ،كالفقو(ٓ) كا٢بديث ،كاللغة كغّبىم .كعنهج الافسّب
نقصد بو :السبيل الذم يؤدم ا٥بدؼ ا٤بقصود عن تفسّب آيذت القرآف
الكرًن(ٔ).
(ُ) قذلوا عنهج النيب ُ ب الا فسّب :بيذنذ جململ ،أك توضيحذ ٤بشكل ،أك
ٚبصيصذ لعذـ ،أك تقييدا ٤بطلق ،أك بيذنذ ٤بعُب لفظ أك عاعلقو .كعثلوا لكل
نوع .ينظر :الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،طّ ،عكابة ا٤بلك فهد
الوطنية ،الريذضَُِٕ ،ـ( ،ص.)ِٓ:
(ِ) كعنهج الصحذبة الكراـ يقوـ على ثبلثة أتسس :تفسّب القرآف بذلقرآف كالسنة،
كاالجاهذد كاالتسانبذط ينظر :الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،عصدر
تسذبق.)ّٕ-َّ( :
(ّ) كعنهج الاذبعْب كذلصحذبة ،كيزيد عليو الافسّب بأقواؿ الصحذبة كأقواؿ أىل
الكاذب .ينظر :الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،عصدر تسذبق.)ِْ-َْ( :
(ْ) ال يكذد ٱبلوا ك اذب تفسّب عن دراتسة ٤بنهج عؤلفو ُب الافسّب اباداء عن
شيخ ا٤بفسرين الطربم.
(ٓ) عن لك :جهود اإلعذـ الشذفعي ُب الافسّب كعلوـ القرآف ،زكريذ الزعيلي ك٭بر
ابو عوف .عؤٛبر اإلعذـ الشذفعي :ا١بذععة اإلتسبلعية ،غزة.
(ٔ) الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،عصدر تسذبق( :ص ).ٔٗ :كىذا ا٤بصطلح
ععذصر دل يكن عند ا٤باقدعْب كال ا٤باأخرين ،بل ىو ٩بذ عنيت بو الدراتسذت
األكذدٲبية ا٤بعذصرة ُب اصطبلحذهتذ .كقيل عنهج الافسّب ىو :الطريقة الٍب يسلكهذ
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كتظهر جهود ا﵀دثْب ُب خدعة القرآف كعلوعو ُب أربعة ٧بذكر؛
الاصنيف ُب تفسّب كاذب ا﵁ ،كنقد ا٤بركيذت ُب الافسّب ،كالعنذية
بسمذع كاب الافسّب ا٤بسندة ،كاجملذلس ا٣بذصة ُب تفسّب القرآف،
فذلصلة كثيقة بْب الافسّب ككاب ا٢بديث كعلوعو؛ إ أف توثيق الركاية
ىو األتسذس ،ليصبح تفسّب القرآف على ضوئهذ(ُ) .كيعامد الافسّب ُب
جذنب عنو على النقل ا﵀قق؛ لذا فإف الرجوع إذل بعض أصوؿ ا٢بديث
ال بد عنو ٤بن يرغب ُب ععرفة الافسّب(ِ) .كقد اىامت الدراتسذت
الافسّبية ا٢بديثة ٔبهود ا﵀دثْب ُب الافسّب(ّ) فعملت فيهذ دراتسذت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عفسر كاذب ا﵁ تعذذل كفق خطوات عنظمة يسّب عليهذ؛ ألجل الوصوؿ إذل
تفسّب الكاذب العزيز طبقذ جملموعة عن األفكذر ،يعِب باطبيقهذ كإبرازىذ عن خبلؿ
تفسّبه٧ .بمد عبذس نعمذف ا١ببورم عفهوـ ا٤بنهج الافسّبم ،الكلية كلية العلوـ
االتسبلعية ،القسم قسم علوـ ،عوقع كلية الدراتسذت القرآنية ،جذععة بذبل .رابط ا٤بلف :
..http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_1120_409.pdf

(ُ) الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء ُب أصوؿ تفسّب القرآف الكرًن ،ضمن
ا٤بؤٛبر العذ٤بي األكؿ للبذحثْب ُب القرآف الكرًن كعلوعو ،ا﵀ور الثذلث جهود
العلمذء ُب أصوؿ تفسّب القرآف الكرًن ،كاذب ا٤بؤٛبر ،تذريخ النشرَُُِ:ـ
ُِّْىػ( :ص .)َُٕٔ:رابط الاحميل- k-tb.com/book/Quraan05685 :
جهود -العلمذءُ-ب-أصوؿ-تفسّب-القرآف-الكرًن.
(ِ) الفريح  ،جهود العلمذء ُب أصوؿ تفسّب القرآف الكرًن ،عصدر تسذبق:
(ص.) ) َُٕٔ:
(ّ) دراتسة ا١بهود أعم عن دراتسة ا٤بنهج ،كتاضمن دراتسة ا١بهود غذلبذ دراتسة
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أكذدٲبة خذصة ،كجهود الطحذكم(ُ) (تُ ) ُِّ:ب الافسّب ،كجهود
ابن ا١بوزم(ِ) (ت ،)ٕٓٗ:كجهود النوكم(ّ) (ت ،)ٕٔٔ:كجهود ابن
حجر(ْ) (ت ،)ِٖٓ:كجهود العيِب(ٓ) (ت ،)ٖٓٓ:كجهود
السخذكم(ٔ) (ت ..،)َِٗ:كغّبىم .كتاضمن دراتسذت ا١بهود عنذىج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنهج العذدل ُب الفن ا٤بدركس.
(ُ) رتسذلة عذجساّب للبذحث :علي ٧بمد بعنواف :جهود اإلعذـ الطحذكم ُب
الافسّب كعلوـ القرآف ُب كاذبو شرح عشكل اآلثذر ،ا١بذععة األردنية،
تسنةَََِ:ـ.
(ِ) رتسذلة عذجساّب للبذحث :األخضر غرير ،بعنواف :اإلعذـ ابن ا١بوزم كجهوده
ُب الافسّب كعلوـ القرآف ،جذععة الشهيد ٞبو ٣بضر ،ا١بزائر،
تسنةُّْٔ:ق.
(ّ) رتسذلة عذجساّب للدكاور :شحذدة العمرم بعنواف :اإلعذـ النوكم كجهوده ُب
الافسّب ،ا١بذععة األردنية ،تسنةَُْٕ:ق.
(ْ) رتسذلة عذجساّب للدكاور :على عبدالعزيز ابراىيم ،بعنواف :االعذـ ابن حجر
كجهوده َب الافسّب كعلوـ القراف عن خبلؿ كاذب فاح البذرل بشرح صحيح
البخذرل ،كلية أصوؿ الدين ،القذىرة ،تسنةََِِ:ـ.
(ٓ) رتسذلة دكاوراه للدكاور٧ :بمد كمذؿ بعنواف :جهود اإلعذـ العيِب ُب الافسّب
كعلوـ القرآف عن خبلؿ "عمدة القذرم" ،جذععة األزىر ،تسنة ُِْْ:ق.
عنشورات شبكة األلوكة ،رابط ٙبميل الكاذب:
https://www.alukah.net/sharia/0/23616/#ixzz5aAQBWWHT

(ٔ) رتسذلة عذجساّب للبذحث٨ :باذر بن حسْب قديرم ،بعنواف :اإلعذـ علم الدي ن
السخذكم كجهوده ُب الافسّب كعلوـ القرآف ،جذععة الشهيد ٞبو ٣بضر،
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ىؤالء العلمذء ُب تنذكؿ علم الافسّب .كبعض الدراتسذت خصت ا٤بنهج
بذلدراتسة :كمنهج ا٢بذفظ ابن حجر ُب الافسّب عن فاح البذرم(ُ).
ك٩بن اشاهر كمصدر عن عصذدر ا٢بديث كعلوعو عن ا٤بعذصرين،
الشيخ األلبذين(ت .)َُِْ:كتظهر لو ٦بهودات ُب علم الافسّب عن
خبلؿ تراثو العلمي ا٤بانوع ،ٲبكن اتساخبلص عنهجو ُب تنذكؿ الافسّب
عن خبل٥بذ؛ فاكلم عن بعض أصوؿ الافسّب ،كفسر كثّبا عن اآليذت.
فمن لك بيذنو ٤بكذنة القرآف كالسنة عن الافسّب ،كذلك اخايذراتو ُب
تفسّب بعض اآليذت ،كترجيحذت بْب األقواؿ الافسّبيةٍ ،ب نقده
للمنذىج ا٤بنحرفة ُب الافسّب ،كإنكذره على ا٤بخذلف ٩بن يفسر القرآف
بذلضعيف أك ا٤بوضوع عن الركايذت ،كٛبيزه باصحيح أحذديث ُب
الافسّب كتضعيف أخرل ،كغّب لك ٩بذ ياعلق بذلافسّب .كقد تنذثرت
أقوالو ُب عصنفذتو ا٤بانوعة كا٤بخالفة .فذأللبذين عن أعبلـ األعة
ا٤بخاصوف بذلعلم الشرعي ،كالذم ترؾ تراثذ علميذ ضخمذ ،كإف كذف
جلو ُب ا٢بديث الشريف كعلوعو ،إال أنو ٩بزكج بافسّب القرآف الكرًن،
كبيذف أصولو كتطبيقهذ ٩بذ يعِب عنهجذ ٰباذج إلبراز كإظهذر ،ليكوف
عقدعة كفذٙبة ١بمع جهود األلبذين –رٞبو ا﵁ ُ -ب علم تفسّب القرآف
الكرًن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١بزائر ،تسنةُّْٔ:ق.
(ُ) ينظر :البعداين الفيصل بن علي ،عنهج ا٢بذفظ ابن حجر ُب الافسّب عن
فاح البذرم ،عنشورات شبكة األلوكة .رابط ٙبميل الكاذب:
.https://www.alukah.net/library/0/15007/#ixzz5aAJkPStg
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أٍنٔ٘ البحح:
كتعود أٮبية البحث العذعة إذل بيذف جهود ا﵀دثْب ا٤بعذصرين ُب
الافسّب ،فجهود ا٤بعذصرين عن ا﵀دثْب حوؿ القرآف الكرًن تعد قليلة،
كخذصة أف شهرة ا﵀دث بذلعلوـ ا٢بديثية قد تكوف تسببذ ُب عدـ الانبو لربكزه
ُب العلوـ األخرل كذلافسّبٍ .ب بيذف أٮبية تداخل العلوـ ُب خدعة كاذب ا﵁
عز كجل .كتكمن أٮبية البحث ُب عنهج األلبذين بشكل خذص ُب األعور
اآلتية:
 بيذف عكذنة اإلعذـ األلبذين ُب عصرنذ ا٢بذرل ،كبيذف أثره ُب العلوـ اإلتسبلعية.
 دراتسة تفسّب أحد أئمة ا٢بديث ،حٌب ناعرؼ على عنهجو ُب
اتسانبذط األحكذـ عن كاذب ا﵁ تعذذل ،كنبْب جهوده ُب لك.
 بيذف كيفية تنذكلو آليذت القرآف عن خبلؿ عؤلفذتو ،ليظهر بذلك
طريقاو ُب االتسادالؿ على عذ ٱباذره عند كبلعو عن العقيدة أك
الفقو أك عسذئل الدين.
 بذلوقوؼ على عنهج العذدل ُب تفسّب القرآف الكرًن ،ياحديد أم
األعرين اٚبذ ُب تعذعلو عع تفسّب آيذت القرآف الكرًن .ىل
جعلهذ دليبل لرأيو ،أـ جعل رأيو تبعذ ٥بذ ك٤بفهوعهذ.
 الوقوؼ على إشذرات لافسّب كاذب ا﵁ تعذذل تظهر ُب ثنذيذ
كبلعو كشرحو.
 إظهذر عدل عنذية األلبذين بعلم الافسّب ،كإتقذنو لو٩ .بذ يبدم أٮبية كجود
كاذب عساقل لافسّب القرآف الكرًن لؤللبذين ،كٰبصل لك بذتساقراء
كابو ،كٝبع اآليذت الٍب فسرىذ عفهرتسة حسب ترتيب ا٤بصحف.
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أسباب اختٔار املْضْع:
تسبب رئيسي :تنذثر أقواؿ األلبذين الافسّبية ،كآرائو ،كأتسبذب فرعية:
 كثرة عصنفذت األلبذين ُب علوـ عانوعة.
 كقوُب على كبلـ تأصيلي ُب الافسّب عند األلبذين.
 دقة تنذكؿ األلبذين لافسّب اآليذت ُب كاذبذتو.
 كثرة اآليذت الٍب تكلم عنهذ ُب عؤلفذتو ،بشكل عفصل.
مشكل٘ الدراس٘:
ُب دراتسة عنذىج الافسّب عند ا﵀دثْب كعند األلبذين على كجو
ا٣بصوص؛ ألف شهرهتم ُب علم ا٢بديث ،تكوف تسببذ ُب عدـ الانبو
لربكز علمهم ُب العلوـ األخرل ،كبذلافسّب على كجو ا٣بصوص .فيغفل
عن عنهجهم ُب لك.
تشاؤالت الدراس٘:
يعرض البحث لاسذؤؿ رئيسي ،كعدة تسذؤالت فرعية ،أعذ
الاسذؤؿ الرئيسي فهو :عذ األتسس ا٤بنهجية الٍب اعامد عليهذ األلبذين ُب
تفسّبه للقرآف الكرًن؟ أعذ الاسذؤالت الفرعية فاامثل ُب اآلٌب:
 عذ عوقف األلبذين عن الافسّب بذ٤بأثور ،كعذ عنهجو فيو؟
 عذ عوقف األلبذين عن الافسّب بذلرأم ،كعذ عنهجو فيو؟
 عذ آراء األلبذين ُب عسذئل علم الافسّب؟
 عذ عنهجية األلبذين ُب ترجيحو بْب اآلراء الافسّبية؟
 عذ عوقف األلبذين عن تفسّب القرآف بذ٢بديث عموعذن كبذ٢بديث
الضعيف بصفة خذصة؟
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أٍداف الدراس٘:
تنقسم إذل ىدؼ رئيسي ك٦بموعة أىداؼ فرعية ،أعذ ا٥بدؼ
الرئيسي فهو بيذف عنهج األلبذين العذـ ُب تفسّبه للقرآف الكرًن.
ك٦بموعة األىداؼ الفرعية كذآلٌب:
 بيذف طريقة تفسّب األلبذين بذ٤بأثور.
 الكشف عن عنهجياو ُب تنذكؿ الافسّب بذلرأم.
 بيذف عنهجياو ُب الَبجيحذت الافسّبية.
 توضيح القيمة العلمية لافسّبات األلبذين.
 الكشف عن أتسلوبو ُب الرد على ا٤بنذىج ا٤بنحرفة ُب الافسّب.
 الوقوؼ على بعض ردكده على ا٤بخذلفْب ُب الافسّب بذلركايذت
الضعيفة.
 الوقوؼ على بعض اجاهذدات األلبذين ُب الافسّب.
الدراسات الشابك٘:
بعد البحث دل أقف على عن أفرد عنهج اإلعذـ األلبذين ُب
الافسّب ،تسواء ُب دراتسة عذعة أك خذصة ،لكن ىنذؾ جهد بعنواف:
جذعع تراث العبلعة األلبذين ُب الافسّب كعلوـ القرآف للبذحث :د .شذدم
بن ٧بمد تسذدل النعمذف ،ضمن عمل عوتسوعي لَباث اإلعذـ ،كدل ٱبرج
كقفت عليو عن
للنور حٌب اآلف .قذؿ عنو صذحبو:
"ٝبعت فيو َّ
كل عذ ي
ي
كبلـ العبلعة األلبذين ُب تفسّب آية أك الاعليق على لفظة قرآنية ،كعذ
كقفت عليو عن كبلعو ُب أحكذـ الاجويد كغّبه عن علوـ القرآف" .كرغم
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لك فإنو ٨بالف عن ٕبثي ٗبذ يظهر عن عنوانو ،كٗبذ كصفو بو صذحبو،
فهو جهد عوتسوعي ياعلق ٔبمع جهود الشيخ ُب الافسّب كاتساقرائهذ،
كٕبثنذ ىذا دراتسة كصفية كاتساقرائية كٙبليلية كنقدية ُب عنهج الافسّب عند
الشيخ عن خبلؿ عؤلفذتو.
ميَر البحح:
اقاضت طبيعة الدراتسة اعامذدىذ على عدة عنذىج ،كىي ا٤بنهج
الوصفي(ُ) كاالتساقرائي(ِ)كالاحليلي(ّ) كالنقدم(ُ) عن خبلؿ ا٣بطوات اآلتية:
(ُ ) ا٤بنهج الوصفي :ىو عنهج يعامد على ٘بميع ا٢بقذئق كا٤بعلوعذتٍ ،ب
عقذرناهذ ،كٙبليلهذ ،كتفسّبىذ للوصوؿ إذل تعميمذت عقبولة ،ينظر" :كاذب
أٔبديذت البحث ُب العلوـ الشرعية" .د :فريد األنصذرم( .ص.)ُٔ:
(ِ ) ا٤بنهج ا٢بصرم االتساقرائي :ىو أتسذس البحوث ،فهو الذم يكشف
جزئيذت قد تكوف غذعضة على كثّب عن النذس ،فهو عملية عبلحظة الظواىر
ك٘بميع البيذنذت عنهذ للاوصل إذل عبذدئ عذعة كعبلقذت كلية .ينظر:
"ا٤بنهذج ُب تأليف البحوث كٙبقيق ا٤بخطوطذت" .الدكاور٧ :بمد ألاوٖبي.
(ص .)ْٗ :ط :عذدل الكاب ُُْٓ( ،ق ُٗٗٓ -ـ).
(ّ) ا٤بنهج الاحل يلي :ىو يعامد على اتسايعذب ا٤بسألة أك القذعدةٍ ،ب اتسايعذب
عوضوعهذٍ ،ب ٧بذكلة ٙبليلهذ على ضوء ععطيذت ىذه القذعدة ،الكاشذؼ
عدل كفذئهذ للقذعدة ،أك عدل الاصويب أك الاخطيء أك الاحويل ،كل لك
دكف خركج ُب الاحليل على القذعدة أك النسق الذم انطلق عنو .ينظر:
كاذب "أٔب ديذت البحث ُب العلوـ الشرعية" .فريد األنصذرم .طُ ،دار
الغد ا١بديد ،القذىرة ُِْٕق (ص.) ْٔ-ّٔ :
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تعريف عوجز بذأللبذين ،ككصف لبعض جهوده ُب الافسّب.
ٝبع آراء األلبذين ُب تفسّب آيذت القرآف الكرًن عن خبلؿ
عصنفذتو ا٤باعددة كا٤بخالفة- ،كىي كابو ا٤بوجودة بثبت ا٤براجع ٥بذا
البحثٍ -ب اقابذتسهذ كأدلة على عذ يقرره البحث.
كثػَّ ٍقت نقوؿ األلبذين عن ا٤بفسرين كغّبىم عن العلمذء السذبقْب لو.
حلل البحث اآلراء كالنقوؿ ُب ضوء عنذىج الافسّب ا٤بعاربة.
قسم البحث اآلراء كالنقوؿ حسب عسذئل علوـ الافسّب األتسذتسية.
عزك اآليذت القرآنية ،كٚبريج األحذديث النبوية.
عرض البحث لطرؽ تفسّب القرآف عند األلبذين.
ُب بعض ا٤بواضع أطلت النقوؿ عن كبلـ األلبذين ،لغرض اقاضذه
ا٤بقذـ.
ُب بعض ا٢بواشي طوؿ لغذية توثيق ا٤بسألة بامذعهذ ،أك توضيح
البد عنو.
حذكؿ البحث كضع األلبذين كمفسر ُب عكذنو بْب علمذء
الافسّب.
العزك للمصذدر كا٤براجع ُب ا٥بواعش ،بذكر كذعل توثيق الكاذب
عند كركده ألكؿ عره فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ ) يعامد ا٤بنهج النقدم إذل حد كبّب على الادليل ا٤بنطقي للوصوؿ إذل حلوؿ
كناذئج ٤بقدعذتً ،ب عنذقشة جزيئذهتذ .انظر "أصوؿ البحث العلمي
كعنذىجو" .أٞبد بدر .طٔ :ككذلة ا٤بطبوعذت ،الكويتُِٖٗ( .ـ).
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كثػَّ ٍقت ا٤بصذدر كا٤براجع حسب شركط ٦بلة ا١بذععة اإلتسبلعية
(٭بط شيكذغو).
خام البحث ٖبذٛبة كفهرس ا٤براجع.
خمطط البحح:
المقدمة :كفيهذ ،عوضوع البحث كأٮبياو ،كأتسبذب اخايذر
ا٤بوضوع ،كعشكلة الدراتسة ،كتسذؤالهتذ ،كأىدافهذ ،كالدراتسذت
السذبقة ،كعنهج البحث .أعذ ا٤ببذحث فأربعة :الامهيد كفيو عطلبذف،
ا٤ببحث األكؿ كفيو أربعة عطذلب ،ا٤ببحث الثذين كفيو ٛبهيد كأربعة
عطذلب ،ا٤ببحث الثذلث :كفيو ٛبهيد كثبلثة عطذلبٍ .ب ا٣بذٛبة كفيهذ
أىم الناذئج كالاوصيذتٍ ،ب الفهذرس .كتفصيل ٧باويذت خطة ا٤ببذحث
كذآلٌب:
التمهيد :األلباني وعلم تفسير القرآن الكريم.
ا٤بطلب األكؿ :ترٝبة عوجزة لؤللبذين.
ا٤بطلب الثذين :عنذية األلبذين بعلم الافسّب كبعض جهوده فيو.
الم بحث األول :منهج األلباني في التفسير بالمأثور.
ا٤بطلب األكؿ :عنهجو ُب الافسّب بذلقرآف كالسنة.
ا٤بطلب الثذين :عنهجو ُب الافسّب بأقواؿ الصحذبة.
ا٤بطلب الثذلث :عنهجو ُب الافسّب بأقواؿ الاذبعْب.
ا٤بطلب الرابع :عنهجو ُب الاعذعل عع اإلتسرائيليذت.
المبحث الثاني :منهج األلباني في التفسير بالرأي.
ٛبهيد :عوقف األلبذين عن الافسّب بذلرأم.
ا٤بطلب األكؿ :عنهجو ُب الافسّب بذللغة.
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ا٤بطلب الثذين :عنهجو ُب تفسّب آيذت العقيدة
ا٤بطلب الثذلث :عنهجو ُب تفسّب آيذت األحكذـ.
ا٤بطلب الرابع :عنهجو ُب ٝبع ععُب القرآف ٗبعُب السنة ،كدفع
توىم اإلشكذؿ بينهمذ.
المبحث الثالث :منهج األلباني في الترجيح بين األقوال
والرد على المخالفين.
ٛبهي د :ظهور شخصية األلبذين ُب الَبجيح كعنذقشة ا٤بفسرين.
ا٤بطلب األكؿ :عنهجو ُب الَبجيح اعامذدان على اآلثذر.
ا٤بطلب الثذين :عنهجو ُب الَبجيح اعامذدان على قواعد الافسّب.
ا٤بطلب الثذلث :عنهجو ُب الرد على ا٤بخذلفْب.
الخاتمة.
فهرست المراجع.
كآخر دعوانذ أف ا٢بمد ﵁ رب العذ٤بْب.
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التنَٔد :األلباىٕ ّعله تفشري الكرآٌ الكرٓه
املطلب األّل :ترمج٘ مْدزٗ لأللباىٕ
الشيخ األلبذين عن أعبلـ ا﵀دثْب ا٤بعذصرين ،كتسنقف ُب ىذا
ا٤بطلب على ترٝبة عوجزة لو نعرض فيهذ أىم ا٤بعلوعذت عنو.
ونسبو:
اسمو َ
العصر اإلعذـ العبلعة ٧بمد بن نوح ٪بذٌب ،الشَّهّب
ىو ٧بدِّث ى
ٗبحمد نذصر الدين األلبذين ،ا٤بكُب بأيب عبدالرٞبن أكرب أبنذئو ،كلد
الشيخ ٧بمد نذصر الدين بن ا٢بذج نوح األلبذين عذـ ُّّّ ق ا٤بوافق
ُُْٗ ـ ُب عدينة أشقودرة(ُ) عذصمة دكلة ألبذنيذ  -حينئذ  -عن
أتسرة فقّبة عادينة يغلب عليهذ الطذبع العلمي ،فكذف كالده عرجعذن
للنذس يعلمهم كيرشدىمٍ .ب ىذجر بصحبة كالده إذل دعشق الشذـ
لئلقذعة الدائمة فيهذ .أًب دراتساو االبادائية ُب عدرتسة اإلتسعذؼ ا٣بّبم
ُب دعشق بافوؽ .تعلم القرآف الكرًن ،كالاجويد ،كالنحو كالصرؼ،
(ُ) أشقودرة عدينة تقع على ٕبّبة أشقودرة ُب مشذؿ غرب ألبذنيذ ُب ٧بذفظة
أشقودرة ،الٍب ىي عذصماهذ .كىي كاحدة عن أقدـ البلدات ُب ألبذنيذ
تذرٱبية ،كمذ أهنذ عركز ثقذُب كاقاصذدم ىذـ .يبلغ تعداد ا٤بدينة
كأكثرىذ
ن
ٕٖٔ ْٕ.نسمة ،بينمذ عدد تسكذف ا﵀ذفظة ىو ّٕٓ .ُِٕ.كىي
العذصمة القدٲبة أللبذنيذ ،كعسقط رأس الشيخ األلبذين ".ا٤بوتسوعة ا٢برة.

.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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كفقو ا٤بذىب ا٢بنفي ،كقد أًب األلبذين على يد كالده حفظ القرآف
الكرًن بركاية حفص عن عذصم ،كمذ درس على الشيخ تسعيد الربىذين
عراقي الفبلح ُب الفقو ا٢بنفي كبعض كاب اللغة كالببلغة .أخذ عن
أبيو عهنة إصبلح السذعذت فأجذدىذ حٌب صذر عن أصحذب الشهرة
فيهذ(ُ).
اىتمامو بالحديث الشريف:
تعلم ا٢بديث ُب ٫بو العشرين عن عمره عاأثران بإٔبذث ٦بلة ا٤بنذر الٍب
كذف يصدرىذ الشيخ ٧بمد رشيد رضذ (رٞبو ا﵁) ككذف أكؿ عمل حديثي
قذـ بو ىو نسخ كاذب" :ا٤بغِب عن ٞبل األتسفذر ُب ٚبريج عذ ُب اإلحيذء
عن األخبذر" للحذفظ العراقي -رٞبو ا﵁ -عع الاعليق عليوٍ .ب أصبح
االىامذـ بذ٢بديث كعلوعو شغلو الشذغل ،كابادأ الاأليف كالاصنيف ُب العقد
الثذين عن عمره ،ككذف أكؿ عؤلفذتو الفقهية ا٤ببنية على ععرفة الدليل كالفقو
ا٤بقذرف كاذب "ٙبذير السذجد ًعن اٚبذ القبور عسذجد" أيضذنكاذب "الركض
النضّب ُب ترتيب كٚبريج ععجم الطرباين الصغّب" .كذف الشاغذؿ الشيخ
(ُ) ين ظر :إبراىيم ٧بمد العلي٧" ،بمد نذصر الدين األلبذين٧ :بدِّث العصر
كنذصر السنَّة" ،دار القلم ،دعشق ،طِ ََِّ ،ـ( ،ص .) ُُ:القريوٌب
عذصم عبدا﵁" ،ترٝبة عوجزة لفضيلة ا﵀دث الشيخ ٧بمد نذصر الدين
األلبذين" ،دار ا٤بدين ،جدَّة( ،ص .)ّ:عصذـ عوتسى" ،الركض الداين ُب
الف وائد ا٢بديثية للعبلعة ٧بمد نذصر الدين األلبذين" ،ا٤بكابة اإلتسبلعية،
عمذف ،األردف ،ط ُُِِْ ،ىػ( ،ص .)ٕ:باصرؼ يسّب.
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األلبذين ٕبديث رتسوؿ ا﵁  أثره البذلغ ُب الاوجو السلفي عنده ،كقد زاد
تشبثو كثبذتو على ىذا ا٤بنهج عطذلعاو لكاب شيخ اإلتسبلـ ابن تيميو
كتلميذه ابن القيم كغّبٮبذ عن أعبلـ ا٤بدرتسة السلفية(ُ).
نشاط الشيخ األلباني الدعوي:
ٞبل الشيخ األلبذين راية الدعوة إذل الاوحيد كالسنة ُب تسوريذ،
حيث زار الكثّب عن عشذيخ دعشق ،كجرت بينو كبينهم عنذقشذت
حوؿ عسذئل الاوحيد كاإلتبذع كالاعصب ا٤بذىيب كالبدع ،فلقي الشيخ
لذلك ا٤بعذرضة الشديدة عن كثّب عن عاعصيب ا٤بذاىب كعشذيخ
الصوفية كا٣برافيْب كا٤ببادعة(ِ).
صبره على األذى وىجرتو:
ُب أكائلُّٕٗ:ق = َُٔٗـ كذف الشيخ يقع ٙبت عرصد
ا٢بكوعة السورية ،عع العلم أنو كذف بعيدان عن السيذتسة ،كتعرض
عمذف األردف(ّ).
لبلعاقذؿ عرتْبٍ ،ب ىذجر إذل َّ
( ُ) ينظر الرابط. https://saaid.net/Warathah/1/albani.htm :

(ِ) ينظر للزيذدة :الشيب ذين ٧بمد بن إبراىيم ،حيذة األلبذين كآثذره كثنذء العلمذء
عليو ،عكابة السراكم  -القذىرة ،طُ َُْٕ ،ىػُٖٕٗ ،ـ ،كا٤بنجد ٧بمد
صذحل ،أحداث عثّبة ُب حيذة الشيخ العبلعة األلبذين" اعاُب بو٧ :بمد حذعد،
طُ ،دار اإلٲبذف ،عصرَََِ ،ـ.
(ّ) ينظر :الشيبذين ٧بمد بن إبراىيم  ،حيذة األلبذين كآثذره كثنذء العلمذء عليو،
عكابة السراكم  -القذىرة ،طُ َُْٕ ،ىػُٖٕٗ ،ـ ،كا٤بنجد ٧بمد

- ٔٛٙ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

ثناء العلماء عليو(ُ):
قذؿ عنو الشيخ عبد العزيز بن بذز" :عذ رأيت ٙبت أدًن السمذء
عذ٤بذن بذ٢بديث ُب العصر ا٢بديث عثل العبلعة ٧بمد نذصر الدين
األلبذين" ،كتسئل ٠بذحاو عن حديث رتسوؿ ا﵁ ﷺ :اف ا﵁ يبعث
٥بذه األعة على رأس كل عئة تسنة عن ٯبدد ٥بذ دينهذ فسئل عن ٦بدد
ىذا القرف ،فقذؿ -رٞبو ا﵁ " :-الشيخ ٧بمد نذصر الدين األلبذين ىو
٦بدد ىذا العصر ُب ظِب كا﵁ أعلم"(ِ).
كقذؿ الشيخ عبد ا﵀ سن العبذد :لقد كذف رٞبو ا﵁ عن العلمذء
األفذا الذين أفنوا أعمذرىم ُب خدعة السنة كالاأليف فيهذ كالدعوة إذل
ا﵁ عز كجل كنصرة العقيدة السلفية ك٧بذربة البدعة(ّ).
كقذؿ الشيخ ٧بمد صذحل العثيمْب :لقد أحيذ الشيخ األلبذين
السنة ُب حيذتو كبعد عوتو(ْ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صذحل ،أحداث عثّبة ُب حيذة الشيخ العبلعة األلبذين" اعاُب بو٧ :بمد حذعد،
طُ ،دار اإلٲبذف ،عصرَََِ ،ـ.
(ُ) ٦بلة األصذلة ،العدد الثذلث كالعشركف [عدد خذص كفذء كثنذء للعذدل الربذين
٧بمد نذصر الدين األلبذين] رتسػػذلػة إتسػبلعػيػة عنػهجػيػة جػذعػعػة ،األردف –
عمذف السنة الرابعة ُٓ شعبذف َُِْىػ.
َّ
(ِ) ينظر :ا٤بصدر السذبق .كينظر :للزيذدة :الشيبذين ،حيذة األلبذين كآثذره كثنذء
العلمذء عليو ،عصدر تسذبق.
(ّ) ينظر :ا٤بصدر السذبق.
(ْ) ينظر٦ :بلة األصذلة ،العدد الثذلث كالعشركف [عدد خذص كفذء كثنذء للعذدل
الربذين ٧بمد نذصر الدين األلبذين] رتسػػذلػة إتسػبلعػيػة عنػهجػيػة جػذعػعػة ،األردف
عمذف السنة الرابعة ُٓ شعبذف َُِْىػ.
– َّ
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وصيتو العامةُ والخاصةُ:
قذؿ" :فوصيٍب لكل عسلم على كجو األرض كٖبذصة إخواننذ الذين
يشذركوننذ ُب االنامذء إذل الدعوة ا٤ببذركة دعوة الكاذب كالسنة على عنهج
السلف الصذحل .أكصيهم كنفسي باقول ا﵁ -تبذرؾ كتعذذل -أكالنٍ ،ب
َّ ُ ْ َّ َ ُ َ ّ ُ
َّ ُ
بذالتسازادة بذلعلم النذفع ،كمذ قذؿ تعذذل ﴿ َوٱتقْا ٱّللَۖ َويػو ًُِس ُى ٱّلل ُۗ
َ َّ ُ ُ
س ّن َ ۡ
َش ٍء َغو ِيى﴾[البقرة .]ِِٖ:كأف يعرفوا عملهم الصذحل الذم
وٱّلل ة ِ ِ
ىو عندنذ ٝبيعذن ال ٱبرج عن كونو كاذبذن كتسنةن ،كعلى عنهج السلف
الصذحل" .كأكصى باعجيل دفنو ،كقذؿ :كأكصي ٗبكابٍب -كلهذ -تسواء عذ
كذف عنهذ عطبوعذن ،أكتصويران ،أك٨بطوطذنٖ -بطي أكٖبط غّبم٤ -بكابة
ا١بذععة اإلتسبلعية ُب ا٤بدينة ا٤بنورة ،ألف رل فيهذ كريذت حسنة ُب الدعوة
للكاذب كالسنة ،كعلى عنهج السلف الصذحل -يوـ كنت عدرتسذن فيهذ.)ُ(-

وفاتو -رةمات ربي عليو :-
توُب قبيل غركب مشس يوـ السبت ُب الثذين كالعشرين عن
ٝبذدل اآلخرة َُِْق ،ا٤بوافق الثذين عن أكاوبر ُٗٗٗـ ،كدفن بعد
صبلة العشذء(ِ).
(ُ) ينظر الاسجيل الصوٌب للشيخ أثنذء طرح كصياو –رٞبو ا﵁.-

https://www.youtube.com/watch?v=crw5YksqzoQ

(ِ) ينظر للزيذدة" :حيذة األلبذين كآثذره كثنذء العلمذء عليو"؛ عصدر تسذبق٧ .بمد صذحل،
أحداث عثّبة ُب حيذة الشيخ العبلعة األلبذين" .عصدر تسذبق .كصفحذت بيضذء
عن حيذة اإلعذـ ٧بمد نذصر الدين األلبذين"؛ أبو أ٠بذء ا٤بصرم عطية بن صدقي
علي تسذدل عودة ،دار اآلثذر  -عصر ،ط ُِِِْ ،ىػ( ،ص )ُٗ:كرابط األلوكة:
.http://www.alukah.net/culture/0/95679/#ixzz55rKF2e5g
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امل طلب الجاىٕ :عيآ٘ األلباىٕ بعله التفشري ّبعض دَْدِ فُٔ،
ٍّْ مً مشألتني.
ٯباهد ا٤بفسركف ٗبذ لديهم عن علوـ ُب تفسّب القرآف الكرًن،
لذلك تانوع تفسّباهتم لآلية الواحدة ،كتظهر عنذية األلبذين كاجاهذد ه
بعلم الافسّبُ ،ب كره لبعض أصوؿ الافسّب(ُ) ،كافسّب القرآف
فسرىذ،
بذ٤بأثور ،كرده على عن خذلف ىذا األصل ،ككثرة اآليذت الٍب َّ
كاخايذراتو كترجيحذتو ُب تفسّب بعض اآليذت ،إضذفة لكثرة عذ ٰبذكؿ
ا١بمع بْب األحذديث كاآليذت القرآنية ،كدفع توىم الاعذرض بينهذ،
ككذلك رده على عن يفسر اآليذت القرآنية لاوافق توجهو الفكرم أك
العقدم أك الفقهي ،أك ا٤بذىب السيذتسي ،كيظهر جهده ُب األحذديث
الافسّبيو الٍب حققهذ كأكردىذ أك رد عليهذ ،كل لك كغّبه ٩بذ تسيقف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كينظر :عوتسوعة العبلعة اإلعذـ ٦بدد العصر ٧بمد نذصر الدين األلبذين «عوتسوعة
ٙباوم على أكثر عن (َٓ ) عمبلن كدراتسة حوؿ العبلعة األلبذين كتراثو
ا٣بذلد» األلبذين ٧بمد نذصر الدين ،بن ا٢بذج نوح بن ٪بذٌب بن آدـ،
األشقودرم (ت َُِْ:ىػ) شذدم بن ٧بمد بن تسذدل آؿ نعمذف ،عركز
النعمذف للبحوث كالدراتسذت اإلتسبلعية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة ،صنعذء،
اليمن طُُّْ ُ،ىػ  ََُِ-ـ( ،ص.)َُ:
(ُ) "٦بموعة األ تسس كالقواعد كا٤بقدعذت العلمية الٍب تعْب على الفهم الصحيح
للقرآف" .الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء ُب أصوؿ تفسّب القرآف
الكرًن ،عصدر تسذبق( :ص.)ُْٔٓ:
- ٜٔٛ -
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عليو القذرلء عن خبلؿ البحث .كٲبكن إبراز ىذا ا٤بطلب ُب عسألاْب،
األكذل عنذية األلبذين بعلم الافسّب ،كالثذنية :جهوده ُب أحذديث
الافسّب.
المسألة األولى :عنايتو بعلم التفسير.
علم تفسّب القرآف الكرًن لو أصولو كقواعده كضوابطو ،الٍب
فسر
اناهجهذ علمذء اإلتسبلـ ُب تنذك٥بم لافسّب القرآف الكرًن ،فبل يي ِّ
القرآف إال عن كذف عذ٤بذ هبذ "كىذه األتسس كا٤بقدعذت الكذشفة للمعُب
ُب القرآف ،اصطلح على تسمية العلم الذم يشاغل عليهذ بأصوؿ
الافسّب"(ُ) .تظهر لؤللبذين عنذية كاضحة بعلم الافسّب كأصولو،
فياحدث عن طريقة تفسّب القرآف الكرًن ،كفق تلك األتسس كالقواعد،
كٱبص بعض تلك األتسس ُب الكبلـ كالبيذف ،كيساند إذل ا٤بفسرين
ا﵀ققْب ،كياعقب عن ٱبذلف أتسس الافسّب بذلرد كالنقد كالنقض -
كتسيأٌب بيذف لك .-فممذ قذلو" :كإ ا ٙبدث أحدىم بآية فهو ال
(ُ) "٦بموعة األتسس كالقواعد كا٤بقدعذت العلمية الٍب تعْب على الفهم الصحيح
للقرآف" .الفريح حذعد بن يعقوب ،جهود العلمذء ُب أصوؿ تفسّب القرآف الكرًن :
(ص )ُْٔٓ:كعرفت أصوؿ الافسّب بأهنذ" :األتسس كا٤بقدعذت العلمية الٍب تعْب
على فهم الافسّب ،كعذ يقع فيو عن االخابلؼ ،ككيفية الاعذعل ععو .كيدكر ٧بور
نفسر القرآف؟" .الطيذر
الدراتسة ُب ىذا العلم بْب أعرين :كيف في ِّسر القرآف؟ ككيف ِّ
عسذعد بن تسليمذف ،فصوؿ ُب أصوؿ الافسّب تقدًن٧ :بمد بن صذحل الفوزاف،
طِ ،دار ابن ا١بوزمُِّْ ،ىػ (ص.)ُِ:
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ٰبسن تفسّبىذ؟ ألنو ال يعرؼ األصوؿ الٍب ينبغي أف تفسر اآلية
الكرٲبة على أتسذتسهذ"(ُ) كفيمذ يلي نقذط ٦بملة تظهر عدل اىامذ ـ
األلبذين بعلم الافسّب:
ٔ  -تأليفو في ضوابط التفسير:
فمن عؤلفذت اإللبذين ككاذبذتو ا٣بذصة الٍب تظهر عنذياو بعلم
الافسّب ،كاذب :كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف(ِ) ،ك٩بذ قذلو فيو
ععربذن عن غذياو عن تأليفو" :فإنو ٗبنذتسبة بعض ا٤بؤلفذت الٍب ظهرت ال
(ُ) األلبذين ،ا٥بدل كالنور ،الاسجيل الصوٌب ) ََ :ْٓ : ِْ /ُْٕ( :عوقع
طريق اإلتسبلـ ،كعوقع :أىل ا٢بديث كاألثر:

http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=1&boid=1&p=8

كالافريغ الكاذيب :عوتسوعة األلبذين ،شذدم بن ٧بمد ،عصدر تسذبق.)ٓٗٗ/ٕ( :
(ِ) كىذا عطبوع عن كبلـ عسجل للشيخ ،كىو عنشور بذات العنواف بذلاسجيل
الصوٌب لو ،كبينهمذ تداخل ،كاخابلؼ ُب عواطن كثّبة بذلزيذدة كالنقص،
كتعدد ا٤بوضوعذت الافصيلية ،كيساحسن أف ٯبمع بينهمذ ،كيدقق ا٤بكاوب
كيضذؼ إليو ا٤بسجل عن صوت الشيخ كذعبل بعبذرتو ٙبديدا ،حٌب يصح أف
ٯبب
يقذؿ إنو عن عؤلفذتو ال عن آثذره .قذؿ النذشر" :فهذه رتسذلة ،كيف ي
علينذ أف نفسر القراف الكرًن؟ كأصلهذ أتسئلة أيلقيت على الشيخ ٧بمد نذصر
عسجلةٍ ،ب فيرغت كطبعت
الدين األلبذين -رٞبو ا﵁ تعذذل ،-فأجذب عنهذ
ن
ُب أكراؽ ،كقدعت للشيخ رٞبو ا﵁ تعذذل ،فقرأىذ كعلق عليهذ ٖبط يده".
النذشر :ا٤بكابة اإلتسبلعية ،عمذف ُب ْ م ا٢بجة َُِْىػ .كرابط الاسجيل
بصوت الشيخ.http://iswy.co/erum :
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تقيم كزنذ للسن ة ،على أهنذ عبينة للقرآف ،أردت أف أقدـ إليكم عذ
عندم..حوؿ ىذه ا٤بسألة ا٥بذعة ،عن بذب :ﱣﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱢ [ا٤بذئدة .)ُ("]ِ:كلو كاذب :عنزلة السنة ُب
اإلتسبلـ كبيذف أنو ال يساغُب عنهذ بذلقرآف(ِ).
ٕ  -تنبيهو الدقيق على أول مسالك التفسير بالمأثور ،وىو تفسير
القرآن بالقرآن والسنة معاً .ثم بيانو لدور السنة في القرآن:
فيقوؿ اإلعذـ ُب قولو تعذذل :ﱣﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱢ [النحل ْْ]" .كالذم أراه أف ىذا البيذف
ا٤بذكور ُب ىذه اآلية الكرٲبة يشامل على نوعْب عن البيذف ،األكؿ:
بيذف اللفظ كىو تبليغ القرآف كعدـ كامذنو كأداؤه إذل األعة ،كاآلخر:
بيذف ععُب اللفظ أك ا١بملة أك اآلية الٍب ٙباذج األعة إذل بيذهنذ ،كأكثر عذ
(ُ) األلبذين٧ ،بمد نذصر الدين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،ا٤بكابة
اإلتسبلعية ،طُ عمذف ،األردف ُُِْ( ،ىػ) .غبلؼ عن القطع ا٤باوتسط،
يقع ُب (ُْ ) صفحة( .ص.)ُ:
(ِ) بيذنذت الكاذب :األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ كبيذف أنو ال يساغُب عنهذ
بذلقرآف ،عكابة ا٤بعذرؼ ،طُ  ،الريذض ،السعوديةُِْٓ( ،ىػََِٓ/ـ).
غبلؼ عن القطع ا٤باوتسط ،يقع ُب (ُٗ ) صفحة .قذؿ األلبذين ُب عقدعة
الكاذب" :فهذه ٧بذضرة كنت ألقياهذ ُب الدكحة ..كقد اقَبح على بعض
اإلخواف طبذعاهذ ..كاتساجذبة لطلبهم أنشرىذ تعميمذ للنفع هبذ" باصرؼ.
ينظر( :ص.)ّ:

- ٜٕٔ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

يكوف لك ُب اآليذت اجململة أك العذعة أك ا٤بطلقة ،فاأٌب السنة فاوضح
اجململ كٚبصص العذـ كتقيد ا٤بطلق .ك لك يكوف بقولو  كمذ يكوف
بفعلو كإقراره"(ُ) .كتسيأٌب تفصيل رأيو ُب أكؿ عطلب عن ا٤ببحث
األكؿ.
ٖ  -استشهاده بأقوال كبار المفسرين المحققين ،عند ورود مسائل
تفسيرية.
فنجد األلبذين يرجع ُب تفسّب اآليذت لكبذر ا٤بفسرين أعثذؿ
الطربم كالقرطيب كالز٨بشرم كاأللوتسي كأيب السعود ،ك٪بده يوازف بْب
أقواؿ ا٤بفسرين كٰبققهذ ،كٰبقق األحذديث الٍب أكردكىذ أدل نة ٥بمٍ ،ب
يرجح بْب أقوا٥بمٗ ،بذ يثبت عن دليل ،كقد أكردت أعثلة عانذثرة عنهذ
عذتسيأٌب ُب ا٤بسألة األكذل عن ا٤بطلب األكؿ ُب ا٤ببحث األكؿ ،ككذلك
و
عطلب ُب ا٤ببحث األخّب يوضح ىذا األعر عند
قد خصصت جزء عن
األلبذين.
ٗ  -عنايتو ببعض كتب التفسير:
كاحقيقو لكاذب األلوتسي ابن ا٤بفسر ا٤بشهور ،ككاذبو بعنواف:
(اآليذت البينذت ُب عدـ ٠بذع األعوات على عذىب ا٢بنفية السذدات)،
فقد حققو كأضذؼ فوائد ٝب نة عليو ،كىو كاذب تفسّبم فقهي ،كتسيأٌب ُب
ا٤ببذحث بعض االقابذتسذت الٍب تبْب جهد اإلعذـ ُب ىذا الكاذب .كأيضذن
(ُ) األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق( :ص.)ٕ- ٔ :
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كثرة عنذياو بافسّب األلوتسي ركح ا٤بعذين ،كالقذرئ لكبلعو يظهر لو أنو قد
قرأه ككعذه٩ ،بذ يعِب أف األلبذين عربز ُب علم الافسّب؛ ألف كاذب األلوتسي
ركح ا٤بعذين ،دقيق العبذرة ال يساطيع فهم عبذرتو بسهولة إال ا٤بدققوف عن
العلمذء كطلبة العلم .كعن الكاب الٍب اعاُب هبذ ُب الافسّب كذلك كاذب:
(عذ دؿ عليو القرآف ٩بذ يعضد ا٥بيئة ا١بديدة القوٲبة الربىذف)(ُ).
٘ -تكراره ألسس التفسير عند تفسير اآليات ورده على من
يخالفها:
كثّبان عذ يقرر األلبذين عنهجو ُب الافسّب عند كل تسذ٫بة ،ككأنو
يريد أف يرتسخ ىذا ا٤بنهج عند ا٤بالقْب كيد٥بم عليو ،كال يَبؾ عن
خذلف ىذا ا٤بنهج دكف أف يرد عليو بذ٢بجة ا٤بفصلة.
 - ٙالعناية بتحقيق األةاديث التفسيرية:
تظهر جهود الشيخ ُب ٙبقيق األحذديث الافسّبية ،كٛبييزىذ بْب
الصحة كالضعف كتعقب بعض ا٤بفسرين ُب لك_ .كتسيأٌب بيذف لك_.
 - ٚتعقبو للحلبيين :محمد نسيب الرفاعي(ِ) ،ومحمد علي
(ُ) كالكاذب للسيد ٧بمود شكرم األلوتسيٚ ،بريج :األلبذين ،ا٤بكاب
اإلتسبلعي ،طِ ،بّبكتُُْٖ( ،ىػ ُٕٗٗ/ـ) .غبلؼ عن القطع الكبّب،
يقع ُب (َُٔ) صفحة.
(ِ) الرفذعي٧ ،بمد نسيب ،تيسّب العلي القدير الخاصذر تفسّب ابن كثّب ،عكابة
ا٤بعذرؼ ،الريذض ،السعودية ،طبعة جديدة َُُْقُٖٗٗ /ـ ،ينظر شرط
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الصابوني(ُ) .في اختصاريهما لتفسير ابن كثير.
حيث كرا ُب ا٤بقدعة عنهجهمذ ُب الاأليف ،ك٩بذ قذاله .. :تنقيو
كاذب ابن كثّب عن األحذديث الضعيفة ،كقد تعقبهمذ األلبذين تعقب ذن
علئ بذألحذديث الضعيفة،
دقيقذن ،فبْب أهنمذ دل يفيذ بذلك ،فذخاصذرٮبذ ه
كبْب عذ كقعذ فيو بيذنذ شذفيذ ،كحقق الركايذت
كلقد رد عليهمذ األلبذين َّ
خذص.
الٍب ُب ٨باصريهمذ ،كتساأٌب أعثلةه على لك ُب عطلب ٍّ
 - ٛتحديد موقفو من اإلسرائيليات في تفسير القرآن الكريم.
كتسيأٌب عطلب الحق ٥بذا ا٤بوضوع -بإ ف ا﵁ تعذذل.-
 - ٜعنايتو بتحقيق القراءات ،وعزوىا وتبيين نوعها واالستشهاد
بها في التفسير.
كتسيأٌب كره ُب عطلب الحق-بإ ف ا﵁ تعذذل.-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرفذعي قذؿ" :تنحية األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة" .ينظر (ص )ْ:عقدعة
الطبعة الثذنية.
(ُ) الصذبوين٧ ،بمد علي٨ ،باصر تفسّب ابن كثّب(اخاصذر كٙبقيق)،طٕ دار
القرآف الكرًن ،بّبكت لبنذفَُِْ ،ىػ ُُٖٗ -ـ ،ينظر( :ص )ٗ:كيف
اشَبط الصذبوين أف عن عنهجو ُب اخاصذره ،االقاصذر على األحذديث
الصحيحة.
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ٓٔ -رده على من ال يأخذون إال بالقرآن ممن يسمون بالقرآنيين،
وعلى الحداثيين الذين ال يحتجون بالسنة في تفسير القرآن
الكريم.
–كتسيأٌب بيذف لك ُب ا٤ببحث األخّب إف شذء ا﵁.-
ٔٔ -رد اإلمام على الذين ال يحتجون بخبر اآلةاد ،وتعطيل
األةاديث عن االةتجاج بها في التفسير.
يقوؿ اإلعذـ" :كىذا ٯبرنذ إذل ٕبث آخر طذ٤بذ تطرؽ لو بعض
ا٤بشككْب ُب تسنة النيب ١ بهلهم هبذ ،كبأصو٥بذ ،كتراجم ركاهتذ ،أال
كىو عذ يسمى ٕبديث اآلحذد كحديث الاواتر(ُ) ...،كيطيل ُب الرد
عليهمٍ ،ب يقوؿ" :إ ان ٯبب تفسّب القرآف بسنة الرتسوؿ  ،كلو كذنت
ليست عاواترة ،كإ٭بذ ىي آحذد ىذا ىو الطريق الذم ٯبب علينذ أف
نسلكو دائمذن ُب تفسّبنذ لكاذب ا﵁ تبذرؾ كتعذذل ،إٲبذنذن بقولو عز كجل
ﱣﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ

(ُ) قذؿ األلبذين" :فجميع عذ صح عن النيب ﷺ حق ،يعِب دكف تفريق بْب
عذ كذف عنو خربان آحذد أك تواتر ،عذ داـ أنو صح عن رتسوؿ ا﵁ ﷺ ،
كىذا ىو ا٢بق الذم ال ريب فيو كالافريق بينهمذ إ٭بذ ىو بدعة كفلسفة دخيلة
ُب اإلتسبلـ ٨بذلف ٤بذ كذف عليو السلف الصذحل كاألئمة اجملاهدكف" .األلبذين،
ٚبريج أحذديث شرح العقيدة الطحذكية ،طِ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت،
ُُْْق (ص .) ْٔ :كينظر كاذب األلبذين :كجوب األخذ ٕبديث اآلحذد
ُب العقيدة ،الكابة اإلتسبلعية ،عمذف ،طِ ُِِْ،ىػ.
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ﳟ ﳠ ﳡ ﱢ [النسذء .]ٓٗ:ىذا ىو ا٤بنهج الذم ٯبب أف
نسلكو ُب تفسّب القرآف"(ُ).
المسألة الثانية :جهوده في أةاديث التفسير:
عن جهود األلبذين ُب الافسّب ،عنذياو باحقيق األحذديث
الافسّبية ،كٛبييزىذ بْب الصحة كالضعف ،كتعقب بعض ا٤بفسرين ُب
لك .كىذا يعد عسلكذ تطبيقيذ ٤بنهجو ُب الافسّب ،فقد اتسافذد عن
اشاغذلو بعلم ا٢بديث ٣بدعة علم الافسّب ،كيظهر لك ُب األحذديث
الٍب ضعفهذ األلبذين ُب الافسّب ،كُب األحذديث الٍب تفرد باصحيحهذ ُب
الافسّب.
أوال :أةاديث ضعفها األلباني في التفسير:
كثّبة ىي األحذديث الواردة ُب بذب تفسّب القرآف الكرًن ،كقد
أفرد البخذرم كعسلم –رٞبهمذ ا﵁ُ -ب صحيحيهمذ أبوابذن لؤلحذديث
الواردة ُب الافسّب ،كبقيت آثذر كثّبة كاردة ُب كاب ا﵀دثْب كالفقهذء
ككاب الافسّب ،دل ٙبقق صحاهذ عن ضعفهذ ،كيربز لئلعذـ األلبذين
(ُ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتسبلـ https://ar.islamway.net/ ،الدركس ،كيف ٯبب علينذ أف
ََُِ ُٓ- َْ-رابط ا٤بذدة:
نفسر القرآف ،تذريخ اإلضذفة:
 . http://iswy.co/erumكينظر النص الصوٌب ا٤بفرغ :أرشيف علاقى أىل
(ْ) ،ا٤بكابة الشذعلة :ا٢بديث ،رقم.)ّٗٔ/ّٕ( ََّْٗ :
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جهد ُب ىذا فيمذ عملو على تسنن الَبعذم ،كتسنن أيب داككد ،كعسند
أٞبد ،كغّبىذ عن جهود الشيخ ،الٍب كذف عن ضمنهذ تصحيحو
كتضعيفو ألحذديث أبواب الافسّب ُب ىذه الكاب ،إضذفة لاعليقذتو
الكثّبة على أحذديث كاب الافسّب كجذعع البيذف للطربم ،كالكشذؼ
للز٨بشرم ،كجذعع القرطيب ،كتفسّب ابن كثّب كاأللوتسي.
فمن األحذديث الٍب ضعفهذ اإلعذـ األلبذين ُب الافسّب على تسبيل
ا٤بثذؿ ،عذ جذء ُب تسنن الَبعذم ،حيث قذؿ الَبعذم رٞبو ا﵁ :حدثنذ ٧بمد
بن إ٠بعيل حدثنذ أٞبد بن أيب الطيب حدثنذ عصعب بن تسبلـ عن عمرك
بن قيس عن عطية عن أيب تسعيد ا٣بدرم قذؿ :قذؿ رتسوؿ ا﵁ ﷺ( :اتقوا
فراتسة ا٤بؤعن فإنو ينظر بنور ا﵁) ٍب قرأ ﱣﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ
[ا٢بجر .]ٕٓ:قذؿ أبو عيسى ىذا حديث غريب إ٭بذ نعرفو عن ىذا الوجو
كقد ركم عن بعض أىل العلم ُب تفسّب ىذه اآلية ..قذؿ للمافرتسْب قذؿ
اإلعذـ األلبذين عن ىذا ا٢بديث" :ضعيف"(ُ).
كعنو أيضذ ا٢بديث الوارد ُب قولو تعذذل :ﱣﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
(ُ) األلبذين٧ ،بمد نذصر الدين صحيح كضعيف تسنن الَبعذم ،برنذعج عنظوعة
الاحقيقذت ا٢بديثية ،عن إناذج عركز نور اإلتسبلـ ألٕبذث القرآف كالسنة
بذإلتسكندرية ،رقم ،)ُِٕ/ ٕ( ُِّٕ :كاأللبذين ،تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق :رقم )ُُِٖ( :كاأللبذين ،ضعيف ا١بذعع الصغّب
كزيذدتو (الفاح الكبّب) ط ّ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكتَُْٖ :،ىػ ،
ُٖٖٗـ رقم.)َِ/ُ( َُُْ :
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ﲔﱢ [اإلتسراء(" .]ُٕ:فعن السدم عن أبيو عن أيب ىريرة عن النيب
ﷺ ُب قوؿ ا﵁ تعذذل :ﭐﱣﭐﲐﲑﲒﲓ ﲔﱢ قذؿ يدعى أحدىم
فيعطى كاذبو بيمينو ،كٲبد لو ُب جسمو تساوف راعذ كيبيض كجهو كٯبعل
على رأتسو تذج عن لؤلؤ ياؤلأل ،فينطلق إذل أصحذبو فّبكنو عن بعيد
فيقولوف اللهم ائانذ هبذا كبذرؾ لنذ ُب ىذا حٌب يأتيهم فيقوؿ أبشركا لكل
رجل عنكم عثل ىذا ،قذؿ كأعذ الكذفر فيسود كجهو كٲبد لو ُب جسمو
تساوف راعذ على صورة آدـ ،فيلبس تذجذ فّباه أصحذبو فيقولوف نعو بذ﵁
عن شر ىذا اللهم ال تأتنذ هبذا ،قذؿ فيأتيهم فيقولوف اللهم أخزه فيقوؿ
أبعدكم ا﵁ فإف لكل رجل عنكم عثل ىذا)" .علق اإلعذـ األلبذين على
ىذا ا٢بديث فقذؿ" :ضعيف اإلتسنذد"(ُ).
كأحذديث ضعفهذ األلبذين ُب أتسبذب نزكؿ اآليذت كذ٢بديث الوارد
ُب تسبب نزكؿ قولو تعذذل :ﱣﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﱢ[اإلتسراء .]َٖ:عن ابن عبذس قذؿ
كذف النيب ﷺ ٗبكة ٍب أعر بذ٥بجرة فنزلت عليو ..اآلية .قذؿ أبو عيسى
ىذا حديث حسن صحيح .قذؿ األلبذين ":ضعيف اإلتسنذد"(ِ).
كىكذا نرل أف جهد األلبذين ُب ٙبقيق أحذديث الافسّب بذرز،
(ُ) األلبذين ،صحيح كضعيف تسنن الَبعذم عصدر تسذبق ،رقم، ُّّٔ :
(ٕ ،) ُّٔ/قذؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب كالسدم ا٠بو إ٠بعيل
بن عبد الرٞبن.
(ِ) األلبذين ،صحيح كضعيف تسنن الَبعذم عصدر تسذبق ،رقم.)ُّٗ/ٕ( ،ُّّٗ :
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كىذه اجملهودات لو ٝبعت كأفردت ُب عصنف كاحد لكذف ٥بذ نفع جيد
ُب علم الافسّب ،أيضذ لو حققت ٗبوجبهذ كاب الافسّب كعذ كرد فيهذ
ع ن أحذديث ضعفهذ األلبذين ،لامكنذ عن ترجيح ععذف كثّبة ُب الافسّب
إ ا اتسابعدنذ عذ ال يثبت صحاو بوجود غّبه ٩بذ ىو أقول عنو أك
صحيح.
ثانياً :أةاديث تفرد األلباني بتصحيحها في التفسير.
كعن ا١بهود القيمة لؤللبذين ُب الافسّب ،عذ يصححو عن أحذديث
عنهذ عذ ىو ُب أبواب الافسّب ،كمذ ُب إركاء الغليل كغّبىذ عن كابو
الكثّبة ،كبذألخص الٍب تعقب أحذديثهذ كسنن أيب داكد ،كتسنن ابن
عذجو ،كغّبٮبذ عن الكاب الٍب اشاغل عليهذ األلبذين ،فلو ٝبعت كأفردت
ألفذدت ُب ترجيح ا٤بعذين الافسّبية؛ ألنو إ ا كرد حديث صحيح ُب
تفسّب آية فهو ا٤بقدـ ُب ع عنذىذ لو عذرضو عذ ىو أقل عنو ُب الصحة ،أك
دل يصح ٩بذ علئت بو كاب الافسّب .أك يكوف فيو توضيح للمعُب أك
زيذدة فيو .كيظهر جهد الشيخ بذرزا فيمذ تفرد باصحيحو عن أحذديث
الافسّب ،كدل يسبق إليو ،كقد ٰباذج اتساقراء لك إذل تابع عفصل ٤بأثور
الشيخ.
كلنأخذ عثذالن كاحدان على عذ تفرد األلبذين باصحيحو عن
أحذديث ُب أبواب تفسّب القرآف الكرًن ،ففي ا٢بديث الذم أخرجو
أٞبد بن حنبل -رٞبو ا﵁ُ ،-ب عسنده قذؿ" :حدثنذ ٧بمد بن جعفر،
حدثنذ شعبة ،عن عمرك بن عرة ،عن أيب البخَبم الطذئي ،عن أيب
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تسعيد ا٣بدرم ،عن رتسوؿ ا﵁ ﷺ أنو قذؿ٤ :بذ نزل ت ىذه السورة:

ﱡﭐ ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬﱭﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ [النصر .]ّ-ُ:قذؿ:
قرأىذ رتسوؿ ا﵁ ﷺ حٌب خامهذ ،كقذؿ :النذس حيز ،كأنذ
كأصحذيب حيز .كقذؿ :ال ىجرة بعد الفاح ،كلكن جهذد كنية"(ُ) .قذؿ
الشيخ األلبذين –رٞبو ا﵁" :-كإتسنذده صحيح على شرط
الشيخْب"(ِ).
كرد جزء عن عًب ا٢بديث عن طرؽ أخرل صحيحة كىو قولو:
"ال ىجرة بعد الفاح ،كلكن جهذد كنية" عافق عليو(ّ) ،أعذ قولو:
"النذس حيز ،كأنذ كأصحذيب حيز" فلم يرد إال عن ىذا الطريق ،كقد تفرد
الشيخ األلبذين باصحيحو.

(ُ) أبو عبد ا﵁ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل الشيبذين ،عسند أٞبد بن حنبل (تُِْ :ىػ)،
ا﵀قق :السيد أبو ا٤بعذطي النورم ،طُ ،عذدل الكاب ،بّبكتُُْٗ ،ىػ ػ ُٖٗٗـ،
رقم .)ِِ/ّ( ُُُْٖ :ىأع َّل ىذا ا٢بديث أبو حذًب الرازم قذؿ" :أبو البخَبم
الطذئي دل يدرؾ عليذ  كال أبذ ر كال أبذ تسعيد ا٣بدرم" الرازم أبو ٧بمد عبد الرٞبن
بن أيب حذًب ٧بمد بن إدريس ،ا٤براتسيل البن أيب حذًب الرازمٙ ،بقيق :شكر ا﵁ فوجي،
طُ ،بّبكت ،عؤتسسة الرتسذلة( ،ص.)ٕٔ:
(ِ) األلبذين ،إركاء الغليل ُب ٚبريج أحذديث عنذر السبيل ،إشراؼ :زىّب
الشذكيش ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت ،طِ َُْٓ ،ىػ ُٖٗٓ -ـ ،رقم:
ُُٖٕ(ٓ.)ُُ/
(ّ) البخذرم ،الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم ،)َْٗ/ ٗ( ُِّٔ :كعسلم،
الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)ِْٕ/ ٗ( ،ّْٖٔ :
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امل بحح األّل :ميَر األلباىٕ يف التفشري باملأثْر.
كذف أكؿ ا٤بنذىج الٍب بدأت لافسّب القرآف الكرًن ،الافسّب
بذ٤بأثور(ُ) ،فايػ ىف َّس ر ععذين بعض آيذت القرآف عن تسيذؽ آيذت أخرل؛
ألف القرآف يفسر بعضو بعضذن ،كعن السنة النبوية؛ ألهنذ عفسرة للقرآف
الكرًن قذؿ ﷺ( :أال أين أكتيت القرآف كعثلو ععو)(ِ) .كأ٢بق بذ٤بأثور عذ
جذء عن الصحذبة الكراـ؛ ألهنم أقرب النذس إذل الانزيل ،كإذل فهم عراد
ا﵁ تعذذل كرتسولو ﷺ ٍ ،ب تذبعيهم؛ ألهنم أعلم النذس بأخبذر الصحذبة
الكراـ .كبرز ىذا ا٤بنهج ُب تفسّب ٧بمد بن جرير الطربم .كعن خبلؿ
تابع ىذا ا٤بنهج عند األلبذين ُب تراثو العلمي٪ ،بده أكال :يؤكد على أنو
ا٤بنهج الصحيح ُب تفسّب القرآف الكرًنٍ ،ب ٪بده عند تنذكلو آليذت
القرآف الكرًن يفسرىذ كفق ىذا ا٤بنهج .عع ٙبديده ٤بوقفو عن
اإلتسرائيليذت.

(ُ) كالافسّب بذ٤بأثور :ىو اعامذد ا٤بفسر على صحيح النقوؿ كاآلثذر ،دكف
ا٢بذجة لبلجاهذد عع كضوع ا٤بعُب .ينظر :الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو،
عصدر تسذبق( :ص.)ّٖ :
(ِ) أٞبد بن حنبل ا٤بسند ،عصدر تسذبق )َُّ/ْ( :رقم ،َُّٕٔ :كاأللبذين ،صفة
صبلة النيب ﷺ عن الاكبّب إذل الاسليم كأنك تراىذ ،عكابة ا٤بعذرؼ للنشر
كالاوزيع ،الريذض( ،ص )ُُٕ:رقم ،ُُٕ:صحيح عشهور.
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امل طلب األّل :ميَذُ يف التفشري بالكرآٌ ّالشيّ٘ ،فُٔ مخص
مشائل.

المسألة األولى :تفسير القرآن بالقرآن ،وأىمية السنة في
التفسير.
عن اآليذت ارل فسرىذ األلبذين ٞببلن ٥بذ على ععُب آية أخرل،
كردا على عن خذلف عنهج الافسّب بذ٤بأثور ،قولو تعذذل﴿ :ة َ َ ىل َيٌ َل َص َ
ب
ٰۚ
ن
ََُْ َ َ
َ َُُٓ
َ ّ َٗ ََ َ َ ۡ
ب ٱنلَّار ُِ ۡى ذ َ
ح ُ
ك أ ۡص َ ى
ِيّ ا
ِِۖ
شيِئث وأحىعج ةُِِۦ خعِيـٔخُ ۥ فأو َٰٓله ِ
َ
ۡ
َى ُ َ
ون﴾[البقرة .]ُٖ:كقولو تعذذل ﴿ إ َّن َّ َ
ٱّلل ََل َح ۡغف ُِر أن ي ُ ۡ َ
ۡش َك ةُِِۦ َويَغف ُِر
خ ِِل
ِ
َ ُ َ َ ى َ َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ۡ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ َٰٓ ۡ ً َ
ً
ٱّلل ذق ِد ٱذَتى إِثًا غظِ يًا﴾[النسذء.]ْٖ:
ۡشك ة ِ ِ
يا دون ذل ِك ل ًٌِ يشاءُۚ ويٌ ي ِ

حيث ىبت بعض الفرؽ إذل تفسّب اآلية األكذل تفسّبان يؤيد عذىبهم
بإطبلؽ ععُب السيئة(ُ).
يقوؿ األلبذين" :كالذم أفهم أف ىنذؾ خطأ ُب فهم اآلية األكذل،
أم تسيئة! كتسبب ا٣بطأ ىو الغفلة عن ٛبذـ اآلية
كىو بافسّب السيئة أهنذ ي
(ُ) ترل ا٤بعازلة أف السيئة ىي الكبّبة ،كيركف أف عرتكبهذ ٨بلد ُب النذر ،قذؿ
ت
ب ىتسِّيىئ نة عن السيئذت ،يعُب كبّبة عن الكبذئر ىكأىحذطى ٍ
الز٨بشرم :ى
"ع ٍن ىك ىس ى
ًً ً
العدك كدل ياخلص عنهذ بذلاوبة"
بو ىخط ىيئايوي تلك كاتساولت عليو ،كمذ ٰبيط ٌ
الز٨بشرم .جذر ا﵁ أبو القذتسم ٧بمود بن عمر ( ْٕٔ ػ ّٖٓ ىػ )
الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل كعيوف األقذكيل َب كجوه الاأكيل ،دار
الكاذب العريب ػ بّبكت َُْٕ ،ق (ُ .)ُٖٓ/
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ا٤بفسرة للسيئة ،كا٤بقصود ُب اآلية ىنذ بذلسيئة عذ يافق عع اآلية
َ
ح ى َع ۡ
األخرل ،كىي الشرؾ األكرب ( ُ) ،لذلك عربَ ﴿ :وأ َ َ
ج ة ُِِۦ خعِيٓ َـٔخُ ُُ﴾..
كال ٰبيط بذإلنسذف خطيئاو إال أكرب الكبذئر كىو اإلشراؾ بذ﵁ عز
كجل"ٍ .ب قذؿ" :األحكذـ الشرعية ال تؤخذ عن نص كاحد ،ٯبب
تقسيم الكفر لقسمْب كفر اعاقذدم ككفر عملي ،فأم عسلم يرتكب
نب عهمذ كذف شأنو صغران أك كربان ،إعذ أف يكوف عقركنذن قلبي ذن بذعَبافو
ٖبطئو أك اتساحبلاله ٣بطيئاو ،فإف كذف األكؿ فهو نب يغفره ا﵁ ،كإف
كذف الثذين فهو شرؾ ال يغفره ا﵁"(ِ).
ب ىتسِّيىئ نة﴾ ،كأعذ
(ُ) كىذا ىو تفسّب السلف ،أخرجو الطربم عنهم قذؿ :ى
"﴿عن ىك ىس ى
السيئة الٍب كر ا﵁ ُب ىذا ا٤بكذف ،فإهنذ الشرؾ بذ﵁"ٍ .ب قذؿ" :كإ٭بذ قلنذ إف
السيئة -الٍب كر ا﵁ جل ثنذؤه أف عن كسبهذ كأحذطت بو خطيئاو ،فهو عن
أىل النذر ا٤بخلدين فيهذُ -ب ىذا ا٤بوضع ،إ٭بذ عُب ا﵁ هبذ بعض السيئذت دكف
بعض ،كإف كذف ظذىرىذ ُب الابلكة عذعذن؛ ألف ا﵁ قضى على أىلهذ بذ٣بلود ُب
النذر .كا٣بلود ُب النذر ألىل الكفر بذ﵁ دكف أىل اإلٲبذف بو ،لاظذىر األخبذر عن
رتسوؿ ا﵁ ﷺ بأف أىل اإلٲبذف ال ٱبلدكف فيهذ ،كأف ا٣بلود ُب النذر ألىل
الكفر بذ﵁ دكف أىل اإلٲبذف" .الطربم ٧بمد بن جرير بن يزيد اآلعلي ،أبو جعفر
(ت َُّ:ىػ) جذعع البيذف ُب تأكيل القرآفٙ ،بقيق :أٞبد ٧بمد شذكر ،طُ،
عؤتسسة الرتسذلة َُِْ ،ىػ (ِ.)ِِٖ/
(ِ) شبكة اآلجرم ،تذريخ اإلضذفة َُُِ:ـ ،تفسّب بعض آيذت القرآف للشيخ
االلبذين (صوٌب) ،اتسَبجعت باذريخ َُِٖ /ٔ/ُ :ـ رابط ا٤بوضوع:
 https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t= 20240كينظر كبلعذ
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كيوازف اإلعذـ األلبذين بْب أقواؿ ا٤بفسرينٍ ،ب يرجح تفسّب القرآف
بذلقرآف ،كٯبعل لك قرينة ُب رد األقواؿ ا٤بخذلفة لَبجيحو كمذ ُب ا٤بثذؿ
اآلٌب:
ْ
َۡ ُ ُ َ
َ
ْ ُ ٓ ُ
فعند قولو تعذذل ﴿ :إِن حدغِْ ۡى َل ي َ ۡص ًَ ُػْا د ََعءَز ۡى َول ْۡ َشً ُِػْا َيا

ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُۡ َ
ُ ۡ َ َ ُ َّ ُ َ
ۡ
ٱشخجاةْا هسىَۖ ويْم ٱهقِيىًثِ يسفرون ب ِ ِۡشلِس ُۚى وَل ينتِئك يِرن ختِي ر

﴾[فذطر.]ُْ:
يقوؿ األلبذين " :ك٩بذ يؤيد أف ا٤بقصود بقولو ُب اآلية ا٤باقدعة ﴿
َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َٓ َ ُ
ز ۡى﴾ إ٭بذ ىم ا٤بعبودكف عن دكف ا﵁ أنفسهم ،كليست
َل يصًػْا دَعء
ۡ
َََۡ َ َ َ ُۡ ُ َ
ُ
ون ب ِ ۡ
ِس ُۡۚى﴾ كاألصنذـ
ۡشل
كات األصنذـٛ ،بذـ اآلية﴿ :ويْم ٱهقِيىً ِث يسفر ِ
ال تبعث ،ألهنذ ٝبذدات غّب عكلفة كمذ ىو ععلوـٖ ،ببلؼ العذبدين
َََۡ َۡ ُ ُ ُ
ۡشِ ۡى َو َي ا
كا٤بعبودين فإهنم ٝبيعذ ٧بشوركف .قذؿ تعذذل﴿:ويْم َي

َّ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ
َُُۡ َ
َ َٰٓ ُ َ ٓ َ ۡ ُ
ُ
هؤَلءِ أم ِ ۡى
ٱّلل ذ َيقْل َءأ ٍُخ ۡى أضوو ُخ ۡى غ َِتادِي
ون ِ
حػتدون يٌِ د ِ
َ ُّ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ ۡ َ ى َ َ َ َ َ َ ۢ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ُ
ِيػ ا ث َّى
ضوْا ٱلصبِين*قالْا شتحَ ك يا َكن حٌ ويْم َيۡشِى ِم
َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ
َ ٓ َ َّ َ
َ
ُ
ُ
حقْل ل ِوً َٰٓ
هؤَلءِ إِيَّاز ۡى ةَ ِِغ نلَا أن ج َّخخِذ يٌِ دوٍ ِك ي ٌِۡ
لهِمثِ أ
ۡ
ْ
ْ
َ
ٓ
َ ٓ َ
َ
ُ َ
ّ
س ٌ َّي َّخ ۡػ َخ ُّ ۡى َو َءاةَا َء ُِ ۡى َخ َّ ى
َّت ن ُصْا ٱلِل َر َوَكٍْا ق ْۡ َيۢا
أ ۡو ِِلَا َء َول ى ِ
َ ُ ْ َُُۡ َ
ون * قَالُْا ْ ُش ۡت َ
ح ى ََ َك أ َ َ
ةُ ٗ
ٍج
ْرا﴾[الفرقذف.]ُٖ -ُٕ:كقذؿ َ ﴿ :كٍْا حػتد
َ
ۡ
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َّ َ ۡ َ ُ ُ
ُ
َ ُّ َ
َثِى ةِِّى ُّيؤي َُِ ْن ﴾
ٱۡل ٌَۖ أز
و ِِلَا يٌِ دوٍِِّىِۖ ةن َكٍْا حػتدون ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لؤللبذين عن ىذا ُب :السلسلة الصحيحة (ٔٙ )ُٓ/بت حديث رقم:
ِِٓٓ
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َََۡ َۡ ُ ُ ُ ۡ َ ٗ ُ ُ ُ
ِيػا ث َّى َحقْل
[تسبأ .]ُْ–َْ:كىذا كقولو تعذذل ﴿:ويْم َيۡشِى ِم
َ
ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َٰٓ ُ َ ٓ َّ ُ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ
َ
ٍج َو ِِلَُّ اَ
َ
ون * قَالُْا ْ ُش ۡت َ
حىَ ك أ َ
ل ِوًلهِم ِث أهؤَلءِ إِيازى َكٍْا حػت د
َ
ۡ َ
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َّ َ ۡ ُ ُ
ُ
َثِى ةِِّى ُّيؤي َُِْن ﴾ [ا٤بذئدة :
ٱۡلٌَۖ أز
يٌِ دوٍِِّىِۖ ةن َكٍْا حػتدون ِ
ُُٔ]( ُ).

ٍب يؤكد األلبذين على الازاـ عنهج الافسّب بذ٤بأثور ،كالوقوؼ عند
نصوص القرآف ُب فهم ا٤براد هبذه اآلية فيقوؿ" :كخّب عذ فسر بو القرآف
إ٭بذ ىو القرآف كالسنة ،كليس فيهمذ  -فيمذ أعلم  -عذ يدؿ على أف
ا﵁ ٰبشر ا١بمذدات أيضذ ،فوجب الوقوؼ عند ىذه اآلية الصرٰبة فيمذ
كرنذ" .كال يَبؾ اإلعذـ الكبلـ على االعَباضذت ُب أ ىذف القراء،
حيث يقر بأف عذ رجحو خذلف بو أكثر ا٤بفسرين(ِ) .فيقوؿ رٞبو ا﵁:

(ُ) األلبذين ٙ ،بقيق كاذب األلوتسي ،اآليذت البينذت ُب عدـ ٠بذع األعوات على
عذىب ا٢بنفية السذدات ،طْ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت( ،ص.) ِٔ:
(ِ) ُب قولو ﴿ :ﲀ ﲁ ﴾ اآلية ،..عند كثّب عن ا٤بفسرين ا٤براد هبذ األصنذـ
نفسهذ .كقد تابعت لك ُب جل كاب الافسّب ،كال تسبيل ٢بصرىذ ىنذ ،ق ذؿ
عقذتل فيهذ " :اآل٥بة البلت كالعزل كعنذة" .أبو ا٢بسن عقذتل بن تسليمذف بن
بشّب األزدم ،تفسّب عقذتل بن تسليمذفٙ ،بقيق :أٞبد فريد ،طُ ،دار
الكاب العلمية ،لبنذفُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ (ّ ،)ْٕ/كينظر أيضذ :ابن
أيب حذًب الرازم ،تفسّب ابن أىب حذًبٙ ،بقيق :أتسعد ٧بمد الطيب ،ا٤بكابة
العصرية ،صيدا .)ُّٕٕ/ َُ( :كينظر :الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر
تسذبق .) َّٓ/ ُٗ( :كينظر :ابن كثّب أبو الفداء إ٠بذعيل ،تفسّب القرآف
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"كقد يقوؿ قذئل :إف ىذا الذم بيَّناىو قوم عاْب ،كلكنو ٱبذلف عذ جرل
عليو كثّب عن ا٤بفسرين ُب تفسّب آية تسورة فذطر ،كعذ ُب ععنذىذ عن
اآليذت األخرل فقذلوا :إف ا٤براد هبذ األصنذـ نفسهذ ،كبنذء على لك
َ
َۡ َُ ْ
َ ُ ُ
عللوا قولو تعذذل فيهذ﴿ :إِن ح ۡدغِْ ۡى َل يصًػْا
ُ ََٓ ُ
ز ۡى﴾[فذطر .]ُْ:بقو٥بم :ألهنذ ٝبذدات ال تضر كال تنفع.
دَعء
فأقوؿ :ال شك أف ىذا بظذىره ينذُب عذ بينت ،كلكنو ال ينفي أف يكوف
٥بم قوؿ آخر يامذشى عع عذ حققاو ،فقذؿ القرطيب (ُْ)ّّٔ /
عقب الاعليل ا٤بذكور آنفذ ،كتبعو الشوكذين (ْ )ّّّ/كغّبه عذ ععنذه:
َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ْن يٌِ ُدوٍُِِۦ﴾[فذطر .]ُّ:كعذ بعده
كٯبوز أف يرجع ﴿وٱلِيٌ حدغ
إذل عن يعقل ٩بن عبدىم الكفذر كذ٤ببلئكة كا١بن كاألنبيذء كالشيذطْب،
كا٤بعُب أهنم ٯبحدكف أف يكوف عذ فعلاموه حقذ كينكركف أهنم أعرككم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العظيم ،ا﵀قق :تسذعي بن ٧بمد تسبلعة ،طِ ،دار طيبة للنشر كالاوزيع،
َُِْىػ ُٗٗٗ -ـ (ٔ  .)َْٓ/كينظر :البغوم ،ا٢بسْب بن عسعود
(ت َُٓ:ق) ععذدل الانزيل ،ا﵀قق٧ :بمد عبد ا﵁  -عثمذف ٝبعة -
تسليمذف عسلم ،دار طيبة للنشر كالاوزيع ،طْ ُُْٕ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ
(ٔ .)ُْٕ/كينظر :أبو السعود العمذدم (تِٖٗ :ق) إرشذد العقل
السليم إذل عزايذ الكاذب الكرًن ،دار إحيذء الَباث العريب ،بّبكت
(ٕ .)ُْٖ/كينظر :ابن ا١بوزم عبد الرٞبن بن علي (تٕٓٗ:ىػ) ،زاد
ا٤بسّب ُب علم الافسّب ،ا﵀قق :عبد الرزاؽ ا٤بهدم ،دار الكاذب العريب،
بّبكت ،طُُِِْ ،ىػ (ّ .)َٖٓ/
- ٕٓٚ -
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َ َ ُ ُ ٓ َۡ
ِل أن
بعبذدهتم كمذ أخرب عن عيسى عليو السبلـ بقولو﴿ :يا يسْن ِ
َُ َ
َ
أقْل َيا هيۡ َس ِِل َِِ ٍّ ٍّٰۚۚ﴾[ا٤بذئدة .]ُُٔ:كقد كرا ٫بوه ُب تفسّب آية
( ُ).

الزعر"..
ٍب يواصل اإلعذـ إقرار عذ رجحو؛ ألنو يع ىف َّسر بآيذت القرآف اتو،
كيفند القوؿ األكؿ للمفسرين؛ بأف يكوف ا٤بقصود بقولو تعذذل﴿:إِن
َۡ ُ ُ
ِْ ۡى﴾ األصنذـ .فيقوؿ" :كىو أكذل عن تفسّبٮبذ[أم :القرطيب،
حدغ
كالشوكذين] السذبق؛ ألنو عدعم بذآليذت ا٤باقدعةٖ ،ببلؼ تفسّبٮبذ
ا٤بشذر إليو فإنو يسالزـ القوؿ ٕبشر األصنذـ اهتذ ،كىذا عع أنو ال دليل
عليو ،فإنو ٱبذلف اآليذت ا٤بشذر إليهذ(ِ) .فابْب ٩بذ تقدـ كجو االتسادالؿ
(ُ) األلبذينٙ ،بقيق كاذب األلوتسي ،اآليذت البينذت ُب عدـ ٠بذع األعوات
عصدر تسذبق (ص.) ِٕ-ِٔ:
(ِ) ك٥بذا قذؿ الشيخ عبد الرٞبن ابن ٧بمد بن عبد الوىذب  -رٞبهمذ ا﵁ ُ -ب
كاذبو "قرة عيوف ا٤بوحدين" (صُ )َُٖ -َُٕ:ب تفسّب آيٍب (فذطر) عذ
ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱠ

نصو :ابادأ تعذذل ىذه اآليذت بقولو:
[فذطر .] ُّ:ٱبرب ا٣ببّب أف ا٤بلك لو كحده ،كا٤بلوؾ كٝبيع ا٣بلق ٙبت
تصرفو كتدبّبه ك٥بذا قذؿ:

ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱠ [فذطر .] ُّ:فإف عن كذنت ىذه صفاو ،فبل ٯبوز أف يرغب ُب
طلب نفع أك دفع ضر إذل أحد تسول ا﵁ تعذذل كتقدس ،بل ٯبب إخبلص
الدعذء -الذم ىو أعظم أنواع العبذدة  -لو ،كأخرب تعذذل أف عذ يدعوه أىل
الشرؾ ال ٲبلك شيئذ ،كأهنم ال يسمعوف ،..كلو فرض أهنم يسمعوف فبل
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َۡ ُ ُ ۡ َ َۡ َ ُ ْ ُ ََٓ ُ
ز ۡى﴾[فذطر .]ُْ :على
بقولو تعذذل﴿ :إِن حدغِْى َل يصًػْا دَعء

أف الصذ٢بْب ال يسمعوف بعد عوهتم كغّبىم عثلهم بداىة ،بل لك عن
بذب أكذل كمذ ال ٱبفى فذ٤بوتى كلهم إ ف ال يسمعوف"(ُ).
أعذ عن تأكيده ألٮبية السنة كدكرىذ ُب الافسّب فعند قولو
ُ َ َ
َ َّ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱل ِۡل َر ِِلُبَ ّ َ
اس َيا ٍ ّ ِزل إِِلۡ ِّ ۡى َوه َػو ُّ ۡى
ّي ل َِّوَ ِ
تعذذل﴿:وأٍزنلا إِِلك
ِ
َ َ َ َّ ُ َ
ون﴾[النحل ْْ] .يقوؿ األلبذين" :ففي ىذه اآلية الكرٲبة نص
حخفمر
صريح أف النيب ﷺ أنزؿ عليو القرآف ،ككلف بوظيفة البيذف ٥بذا
القرآف ،ىذا البيذف ا٤بذكور ُب ىذه اآلية الكرٲبة :ىو السنة ا٤بطهرة.
فمعُب ىذا أف ا﵁ عز كجل دل يكل أعر فهم القرآف إذل النذس ،حٌب
كلو كذنوا عربذن أقحذحذن ،فكيف هبم إ ا صذركا عربذ أعذجم؟ فكيف هبم
إ ا كذنوا أعذجم تعربوا؟ فهم الشك ٕبذجة -ال يساغنوف عنهذ  -إذل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يساجيبوف ،..كأهنم يوـ القيذعة يكفركف بشركهم ،أم ينكركنو كياربؤكف ٩بن
فعلو ععهم .فهذا الذم أخرب بو ،..كأخرب أف لك الدعذء شرؾ بو ،كأنو ال
يغفره ٤بن لقيو ،فأىل الشرؾ عذ صدقوا ا٣ببّب كال أطذعوه فيمذ حكم بو
كشرع ،بل قذلوا :إف ا٤بيت يسمع كعع ٠بذعو ينفع فَبكوا اإلتسبلـ كاإلٲبذف
رأتسذ كمذ ترل عليو األكثرين عن جهلة ىذه األعة" .األلبذينٙ ،بقيق اآليذت
البينذت ،عصدر تسذبق(:ص.)ِٖ- ِٕ:
(ُ) األلبذين ٙ ،بقيق اآليذت البينذت ،عصدر تسذبق( :ص.)ِٖ- ِٕ:
- ٕٜٓ -
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( ُ)

بيذف النيبﷺ" .
كيزيد األلبذين ُب بيذف أٮبية ا٤بأثور عن النيب ﷺ ُب تفسّب
القرآف فيقوؿ" :أل ف ىذا البيذف ىو الوحي الثذين الذم أنزلو ا﵁ تبذرؾ
كتعذذل على قلب النيب ﷺ ،كلكن حكمة ا﵁ تبذرؾ كتعذذل اقاضت
أف يكوف ..ليس عالوان كذلقرآف ،كلكنو ٯبب حفظو؛ ألنو ال تسبيل إذل
بذ٤ببْب ،أك البيذف الذم كلف بو ﷺ..
ا٤ببْب أال كىو القرآف إال ِّ
فهم َّ
كعن يكوف أعرب كأفهم للغة العربية عن أصحذب النيب ﷺ ،الذين
أنزؿ القرآف بلغاهم؟ كعع لك فقد أشكلت عليهم بعض اآليذت
فاوجهوا إذل النيب ﷺ يسألونو عنهذ .كىذا ىو الذم أشذر إليو ا﵁
عز كجل ُب اآلية السذبقة..؛ كلذلك فيجب أف يساقر ُب أ ىذننذ ،كأف
نعاقد ُب عقذئدنذ أنو ال ٦بذؿ ألحد أف يساقل بفهم القرآف دكف
االتساعذنة ٕبديث الرتسوؿ ﷺ"(ِ).
المسألة الثانية :تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة معاً ،دون
فصل بالرتبة بينهما في بيان المعنى.
يقرر اإلعذـ األلبذين عنهج العلمذء ُب تفسّب القرآف بذ٤بأثور،
(ُ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتس بلـ ،عصدر تسذبق .كينظر النص ا٤بفرغ :علاقى أىل ا٢بديث(ْ )
عصدر تسذبق ،رقم .)ِّٗ/ ّٕ( ََّْٗ :كينظر كبلعذن عثلو لو ُب:
األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق( :ص.)ٕ-ٔ:
(ِ) ا٤بصدر تسذبق.

- ٕٔٓ -
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كيبْب أف ا٤بسلك الصحيح ىو تفسّب القرآف بذلقرآف كالسنة أكال،
فيقوؿ" :خّب عذ فسر بو القرآف إ٭بذ ىو القرآف كالسنة" .كيقوؿ:
"فذلقذعدة ُب تفسّب القرآف ،إ٭بذ ىي بذلرجوع إذل القرآف كالسنة ،كال
ينبغي أف نقوؿ :بذلرجوع إذل القرآف ٍب السنة؟ ألف ىذا فيو تصريح بأهنذ
ُب ا٤برتبة الثذنية ،نعم .السنة عن حيث كركدىذ ىي بذ٤بنزلة الثذنية
بذلنسبة للقرآف الذم جذءنذ عاواتران ،كلكن عن حيث العمل السنة
كذلقرآف ،ال ٯبوز أف نفرؽ بْب كبلـ ا﵁ ككبلـ رتسولو ﷺ(ُ)،
كالافريق الذم يبلحظو بعض العلمذء ا٤باخصصْب ُب علم ا٢بديث ىذا
تفريق ياعلق بعلم الركاية ،أعذ عذ ياعلق بعلم الدراية كالفقو كالفهم
للكاذب ،فبل فرؽ بْب كاذب ا﵁ كبْب حديث رتسوؿ ا﵁ ﷺ"(ِ).
(ُ) يرل اإلعذـ الشذفعي أف القرآف كالسنة ُب عرتبة كاحدة ،فممذ قذؿ.." :كعن
قبل عن رتسوؿ ا﵁ فمن ا﵁ قبل ٤بذ افَبض ا﵁ عن طذعاو ،فيجمع القبوؿ ٤بذ
ُب كاذب ا﵁ ،كلسنة رتسوؿ ا﵁ القبوؿ لكل كاحد عنهمذ عن ا﵁" .الشذفعي
٧بمد بن إدريس ،الرتسذلة  ،ا﵀قق :أٞبد ٧بمد شذكر ،دار الكاب العلمية ،
(ص ،)ّّ :كقذؿ" :كأنو ال يلزـ قوؿ بكل حذؿ إال بكاذب ا﵁ أك تسنة
رتسولو ،كأف عذ تسواٮبذ تبع ٥بمذ" .الشذفعي ،جذعع العلمٙ ،بقيق :أٞبد ٧بمد
شذكر ،طُ ،عكابة ابن تيمية ،عصرُّٓٗ ،ق( ،ص.)ُُ:
(ِ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق .كينظر النص ا٤بفرغ :علاقى أىل ا٢بديث(ْ )
عصدر تسذبق ،رقم.)ِّٗ/ّٕ( ََّْٗ :
- ٕٔٔ -
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قذؿ رٞبو ا﵁ ععلقذ على ا٢بديث الذم يوصي بذلامسك بكاذب
ا﵁ كتسنة رتسولو ﷺ ،كأهنمذ العصمة عن الضبلؿ" :كعفهوـ ىذا
ا٢بديث :أف كل طذئفة ٛبسكوا بأحد األعرين ،فإ٭بذ ىم ضذلوف،
خذرجوف عن الكاذب كالسنة ععذ ...،كلذلك كذف عن أصوؿ الافسّب
كقواعد علم الافسّب ،أنو ٯبب تفسّب القرآف بذلقرآف كالسنة ،كأكرر
عؤكدان :ٯبب تفسّب القرآف بذلقرآف كالسنة"(ُ).
ٍب يزيد ُب توضيح عقصوده ُب تفسّب القرآف بذلقرآف كبذلسنة
ععذ ،كينبو إذل أف الفصل بينهمذ خطأ فيقوؿ" :كال أقوؿ كمذ قد تقرؤكف
ُب بعض الكاب ٯبب تفسّب القرآف بذلقرآف أكالن ٍب بذلسنة ثذنيذن .ىذا
خطأ شذئع عع األتسف الشديد؛ ألف السنة كمذ عرفام تبْب القرآف
تفصل ٦بملو كٚبصص عذعو كتقيد عطلقو ،إذل غّب لك عن البيذنذت
الٍب ال ٦بذؿ للمسلم أف يساغِب عن شيء عنهذ إطبلقذ ،كلذلك فبل
(ُ) ك٩بذ قذؿ أيضذ.." :فذلذم يامسك بذلقرآف فقط دكف السنة؛ شأنو شأف عن
يامسك بذلسنة فقط دكف القرآف ،كبلٮبذ على ضبلؿ عبْب ،كا٥بدل كالنور
أف يامسك بذلنورين ،بكاذب ا﵁ -تبذرؾ كتعذذل ،-كبسنة النيب ﷺ ،
بشرنذ ﷺ ُب ىذا ا٢بديث الصحيح ،أننذ لن نضل أبدنا عذ ٛبسكنذ
فقد َّ
بكاذب ربنذ ،كبسنة نبينذ ﷺ" .األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر
القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع :طريق اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق .كينظر
النص ا٤بفرغ :علاقى أىل ا٢بديث (ْ ) عصدر تسذبق ،:رقمََّْٗ :
(ّٕ .)ِّٗ/
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ٯبوز تفسّب القرآف بذلقرآف فقط ،كإ٭بذ ٯبب تفسّب القرآف بذلقرآف
كالسنة ععذن .فبل جرـ أف النيب ﷺ قذؿ ُب ا٢بديث السذبق(ُ)( :كلن
يافرقذ حٌب يردا علي ا٢بوض)"(ِ).
كاأللبذين ىنذ يرد على عن ٰباج ٕبديث ععذ (ّ) " :أف النيب
ﷺ قذؿ لو حْب أرتسلو إذل اليمن" :مب ٙبكم؟ قذؿ :بكاذب ا﵁
قذؿ" :فإف دل ٘بد؟ "قذؿ :بسنة رتسوؿ ا﵁ قذؿ" :فإف دل ٘بد؟ "قذؿ:
أجاهد رأيي كال آلو ،قذؿ" :ا٢بمد ﵁ الذم كفق رتسوؿ رتسوؿ ا﵁ ٤بذ
ٰبب رتسوؿ ا﵁"(ْ) .كىو يرل أف االحاجذج هبذا ا٢بديث شذئع كثّبان،
(ُ) كا٢بديث أخ رجو :ا٢بذكم ٧بمد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ النيسذبورم ،ا٤بسادرؾ
على الصحيحْبٙ ،بقيق :عصطفى عبد القذدر عطذ ،عع الكاذب :تعليقذت
الذىيب ُب الالخيص ،طُ دار الكاب العلمية ،بّبكت، َُٗٗ – ُُُْ ،
(ُ )ُِٕ/رقم. ُّٗ:
(ِ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عصدر
تسذبق .كينظر كبلعذ قريبذ عنو ُب :األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر
تسذبق.)ُْ-ُّ ( :
(ّ) قذؿ األلبذين" :حديث عشهور قلمذ ٱبلو عنو كاذب عن كاب أصوؿ الفقو
لضعفو عن حيث إتسنذده كلاعذرضو عع عذ اناهينذ إليو ُب ىذه الكلمة عن
عدـ جواز الافريق ُب الاشريع بْب الكاذب كالسنة ككجوب األخذ هبمذ ععذ".
ا٤بصدر السذبق.
(ْ) قذؿ األلبذين " :أعذ ضعف إتسنذده فبل ٦بذؿ لبيذنو اآلف ،كقد بينت لك بيذنذ
شذفيذ رٗبذ دل أتسبق إليو ُب السلسلة السذبقة الذكر[أم :تسلسلة األحذديث
- ٕٖٔ -
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كعن آثذره جعل السنة ُب ا٤برتبة الثذنية ُب االحاجذج ،كىذا ال يانذتسب
عع حقيقة دكر السنة ،كيبدك أف تنبيو الشيخ ُب عكذنو ،لوجوده ُب
كاب بعض السذبقْب ،كألف تأثّب ىذا الفهم أصبح ظذىران ُب األكاتسط
العلمية ا٤بعذصرة ،لذلك ٯبب الاأكيد على تنبيو الشيخ عند تعليم
أصوؿ الافسّب لدل ا٤بالقْب ،أك تعليم عموـ أصوؿ العلم الشرعي(ُ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضعيفة كا٤بوضوعة] ،كحسيب اآلف أف أ كر أف أعّب ا٤بؤعنْب ُب ا٢بديث
اإلعذـ البخذرم رٞبو ا﵁ تعذذل قذؿ فيو( :حديث عنكر)" .األلبذين عنزلة
السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق :ص (ُِ) .كا٢بديث أخرجو :البيهقي،
السنن الصغّب ،تح :عبد ا٤بعطي أعْب ،طُ ،كراتشي ػ بذكساذفَُُْ ،ى ػ
(ْ )َُّ/كقم ،ُِّٓ:كأخرجو :الطيذلسي ،عسند أيب داكد الطيذلسي،
دار ا٤بعرفة – بّبكت( ،ص )ٕٔ :رقم ،ٓٓٗ:كأخرجو :أبو داكد تسليمذف،
تسنن أيب داكد ا﵀قق٧ :بمد ٧بيي الدين ،ا٤بكابة العصرية ،بّبكت،
(ّ )َّّ/رقم ،ِّٓٗ :كأخرجو :الاربيزم ٧بمد بن عبد ا﵁ ا٣بطيب
عشكذة ٙبقيق :األلبذين ،طّ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت– َُْٓ ،
ُٖٓٗ )َّٓ/ِ( ،رقم.ّّٕٕ :
(ُ) فانبيهو ىذا ردان على عن احاج بذ٢بديث ا٤بذكور -كىو ضعيف  -عن
الفقهذء كغّبىم عن علمذء اإلتسبلـ ،فأدل هبم ١بعل السنة ٗبرتبة ثذنية ُب
العلم يقوؿ" :حديث عشهور قلمذ ٱبلو عنو كاذب عن كاب أصوؿ الفقو
لضعفو عن حيث إتسنذده ،كلاعذرضو عع..عد ـ جواز الافريق ُب الاشريع بْب
الكاذب كالسنة ككجوب األخذ هبمذ ععذ" ،كيقوؿ" :شذئع لدل كثّب عن أىل
العلم القوؿ :يفسر القرآف بذلقرآف إف دل يكن ٜبة تسنةٍ ،ب بذلسنة"ٍ .ب ىو رد
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فص يل األلبذين ُب الرد فيقوؿ" :إف حديث ععذ ىذا يضع
كيي ٌ
للحذكم عنهجذ ُب ا٢بكم على ثبلث عراحل ،ال ٯبوز أف يبحث عن
ا٢بكم ُب الرأم إال بعد أف ال ٯبده ُب السنة ،كال ُب السنة إال بعد أف
ال ٯبده ُب القرآف .كىو بذلنسبة للرأم عنهج صحيح لدل كذفة
العلمذء ،ككذلك قذلوا إ ا كرد األثر بطل النظر .كلكنو بذلنسبة للسنة
ليس صحيحذ؛ ألف السنة حذكمة على كاذب ا﵁ كعبينة لو ،فيجب أف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على عن اتساغل ععُب ا٢بديث ليدعم حجاو العقلية ُب رد خرب اآلحذد ُب
االحاجذج كأف ا٤باواتر ال يفسره إال عاواتر! كمذ عند ا٤باكلمْب ،يقوؿ" :كعن
لك يابْب لنذ ضبلؿ علمذء الكبلـ قدٲبذ كحديثذ ك٨بذلفاهم للسلف رضي
ا﵁ عنهم قي عقذئدىم فضبل عن أحكذعهم كىو بعدىم عن السنة كا٤بعرفة
هبذ كٙبكيمهم عقو٥بم كأىواءىم ُب آيذت الصفذت كغّبىذ" .كىو رد على
طذئفة عن ا٤ب فسرين ا٤بعذصرين كذلشيخ ٧بمود شلاوت قذؿ" :كعن ا٤بؤتسف
أنو قد كجد ُب بعض ا٤بفسرين كالكاذب ا٤بعذصرين عن ىب إذل جواز عذ
كر ُب ا٤بثذلْب األخّبين عن إبذحة أكل السبذع كلبس الذىب كا٢برير
اعامذدا على القرآف فقط" ،كقذؿ أيضذ" :عن ا٤بؤتسف أف بعض الكاذب
األفذضل ألف كاذ بذ ُب شريعة اإلتسبلـ كعقيدتو ك كر ُب عقدعاو أنو ألفو
كليس لديو عن ا٤براجع إال القرآف!" ،كىو رد على الطذئفة ا٤بخذلفة ٤بنهج
الافسّب الصحيح قذؿ" :كجد ُب الوقت ا٢بذضر طذئفة ياسموف ب
(القرآنيْب) يفسركف القرآف بأىوائهم كعقو٥بم دكف االتساعذنة على لك
بذلسنة الصحيحة " .ينظر ىذا عفرقذ ُب :األلبذين عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ،
عصدر تسذبق( :ص.)ُِ- ُِ:
- ٕٔ٘ -
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يبحث عن ا٢بكم ُب السنة ،كلو ظن كجوده ُب الكاذب٤ ،بذ كرنذ
فليست السنة عع القرآف كذلرأم عع السنة كبل ٍب كبل ،بل ٯبب اعابذر
الكاذب كالسنة عصدرا كاحدا ال فصل بينهمذ أبدا ،كمذ أشذر إذل لك
قولو ﷺ( :أال إين أكتيت القرآف كعثلو ععو)(ُ) .يعِب السنة..
فذلاصنيف ا٤بذكور بينهمذ غّب صحيح؛ ألنو يقاضي الافريق بينهمذ
كىذا بذطل ٤بذ تسبق بيذنو(ِ).
كقد تعذعل األلبذين ُب الافسّب عع عذقرره كأقره ،عن عدـ الافريق
َ َّ ُ َ َّ َ ُ
ٱلصارِق ث
بْب القرآف كالسنة فيو ،فمن لك عند قولو تعذذل﴿ :وٱلصارِ ق و
َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٓ َۢ َ َ َ َ َ َ
ك ى ٗل ّي ٌَِ ٱ َّّلل ِ َو َّ ُ
ٱّلل َغز ٌ
يز
فٱرعػْا أيدِحًّا جزاء ةًِا لصتا ٍ
ُۗ
ِ
َخمِيى﴾[ا٤بذئدة .] ّٖ:يقوؿ األلبذين" :عثذؿ صذحل لبيذف كظيفة السنة

ٔبذنب القرآف؛ فإف السذرؽ فيو عطلق كذليد ،فبينت السنة القولية األكؿ
عنهمذ كقيدتو بذلسذرؽ الذم يسرؽ ربع دينذر بقولو ﷺ (ال قطع إال
ُب ربع دينذر فصذعدا) أخرجو الشيخذف(ّ) .كمذ بينت اآلخر بفعلو

(ُ) حديث صحيح ،تسبق ٚبرٯبو.
(ِ) األلبذين عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ عصدر تسذبق( :ص. )ِّ- ُِ:
(ّ) البخذرم ٧بمد بن إ٠بذعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة أبو عبد ا﵁ (تِٓٔ :ىػ)
ا١بذعع الصحيح ،حسب ترقيم فاح البذرم ،دار الشعب – القذىرة ،طُ ،
َُْٕ – ُٕٖٗ ،رقم .)ُٗٗ/ ٖ( ٕٖٔٗ :كعسلم بن ا٢بجذج بن عسلم
القشّبم النيسذبورم أبو ا٢بسْب ،ا١بذعع الصحيح ا٤بسمى صحيح عسلم،
دار ا١بيل بّبكت  +دار اآلفذؽ ا١بديدة ػ بّبكت ،رقم.)ُُِ/ٓ( ِْْٗ:
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ﷺ أك فعل أصحذبو ،كإقراره فإهنم كذنوا يقطعوف يد السذرؽ عن
عند ا٤بفصل ،كمذ ىو ععركؼ ُب كاب ٢بديث ،كبينت السنة القولية
ٱظ َّّ ُر ُۚوا ْ ِإَون ُل ُ
اليد ا٤بذكورة ُب آية الايممِ﴿ :إَون ُل ُ
َخ ۡى ُج َُ ٗت ا فَ َّ
َخى

َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َ
ّ ٓ
َۡٓ َ َ
ُ
َض أو ى
ير َٰٓ
لَع َشف ٍر أ ۡو َجا َء أ َخ د ّيَِسى ّي ٌَِ ٱهغا ن ِ ِط أ ۡو ل ى ًَ ۡص ُخ ُى ٱهن َِصا َء
َ
َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ َ ّ ٗ َ ۡ َ ُ ْ
ُ
ُ
دْا ة ِ ُْ ُجِِْس ۡى َوأيۡدِيسى
فوى َتِ دوا يا ء ذخيًًْا صػِيدا ظيِتا فٱمص
( ُ)
ّي َِۡ ُُُۚ﴾[النسذء ،ّْ:ا٤بذئدة .]ٔ:فإهنذ الكف أيضذ بقولو ﷺ ( :الايمم

(الايمم ضربة للوجو كالكفْب)

( ِ).

ُ ّ َ ۡ َ َۡ ُ
س ُى ٱل ۡ ًَ ۡي َخ ُث َو َّ
ٱدل ُم﴾ ..
كعند تفسّبه لقولو تعذذل﴿ :خ ِريج غوي

[ا٤بذئدة ]ّ :قذؿ" :فبينت السنة القولية ،أف عياة ا١براد كالسمك
كالكبد كالطحذؿ عن الدـ حبلؿ ،فقذؿ ﷺ( :أحلت لنذ عيااذف
(ُ) (الايمم ضربة للوجو كالكفْب) :أخرجو :أٞبد بن حنبل ،عسند اإلعذـ أٞبد بن حنبل،
عصدر تسذبق )ِّٔ/ْ( :رقم .ُّْٖٓ :كأخرجو :الَبعذم ٧بمد بن عيسى أبو
عيسى السلمي ،ا١بذعع الصحيح تسنن الَبعذم ٙبقيق :أٞبد ٧بمد شذكر كآخركف دار
إحيذء الَباث العريب ،بّبكت (ُ )ِٖٔ/رقم ،ُْْ :قذؿ األلبذين صحيح .كقذؿ:
"أخرجو أبو داكد كغّبه ،كععنذه ُب الصحيحْب كغّبٮبذ" تسلسلة األحذديث الضعيفة
كا٤بوضوعة ،عصدر تسذبق.)ٖٓٔ/ُِ( :
(ِ) األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق( :ص .)ٖ :كينظر :شذدم
بن ٧بمد بن تسذدل آؿ نعمذف ،تسلسلة جذعع تراث اإلعذـ األلبذين ُب العقيدة،
عركز النعمذف للبحوث كالدراتسذت اإلتسبلعية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة ،صنعذء،
طََُُِ ،ـ ،ص( .)ِِِ( :عفرغ عن تسجيل صوٌب للشيخ).
- ٕٔٚ -
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كدعذف :ا١براد كا٢بوت ،أم السمك ٔبميع أنواعو ،كالكبد
كالطحذؿ"(ُ)ٍ .ب يقوؿ " :لوال ا٢بديث أيضذ ٢برعنذ طيبذت أحلت لنذ:
ا١براد كالسمك كالكبد كالطحذؿ"(ِ).
َ َ ٓ َ َ ى ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ
ُ
ٱلر ُشْل فخذوهُ َو َيا ج َّىىس ۡى
كبعد قولو تعذذل..﴿ :ويا ءاحىسى
َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب﴾ [ا٢بشر ]ٕ :ياذبع
خَُ فٱٍخّ ُْۚا وٱتقْا ٱّللَۖ ِإن ٱّلل شدِيد ٱهػِق ِ
فيقوؿ" :كٗبنذتسبة ىذه اآلية يعجبِب عذ ثبت عن ابن عسعود  ،كىو
أف اعرأة جذءت إليو ،فقذلت لو :أنت الذم تقوؿ :لعن ا﵁ النذعصذت
كا٤بانمصذت كالوامشذت ...ا٢بديث(ّ).؟ قذؿ :نعم قذلت :فإين قرأت
كاذب ا﵁ عن أكلو إذل آخره ،فلم أجد فيو عذ تقوؿ فقذؿ ٥بذ :إف كنت
َ َ ٓ َ َ ى ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ
خ ُذ ُ
وه َو َي ا
قرأتيو لقد كجدتيو ،أعذ قرأت﴿ :ويا ءاحىسى ٱلرشْل ف
ََ ى ُ ۡ َُۡ َ َ ْ
ٱٍخ ُّْا﴾[ا٢بشر ]ٕ :قذلت :بلى قذؿ :فقد ٠بعت رتسوؿ
جّىسى خَ ُ ف
(ُ) ابن عذجو ٧بمد بن يزيد أبو عبدا﵁ القزكيِب ،تسنن ابن عذجو ،دار الفكر،
بّبكت ٙبقيق٧ :بمد فؤاد عبد البذقي ،قذؿ الشيخ األلبذين :صحيح .كقذؿ
األلبذ ين" :أخرجو البيهقي كغّبه عرفوعذ كعوقوفذ كإتسنذد ا٤بوقوؼ صحيح كىو
ُب حكم ا٤برفوع ألنو ال يقذؿ عن قبل الرأم" األلبذين عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ
عصدر تسذبق( :ص. )ٗ:
(ِ) األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ عصدر تسذبق( :ص. ) ُِ:
(ّ) عافق عليو :البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق :كاذب بدء
الوحي(ٔ  )ُْٖ/رقم ، ْٖٖٔ :كعسلم :ا١بذعع الصحيح ،عسصدر تسذبق:
(ٔ )ُٔٔ/رقم.ٓٔٗٓ :
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ا﵁ ﷺ يقوؿ :لعن ا﵁ النذعصذت . .ا٢بديث" (ُ).
المسألة الثالثة  :تفسير المراد باآلية بما جاء بالسنة الثابتة
فقط.
إف جعل السنة ٗبرتبة القرآف الكرًن ُب الافسّب ،عقيد ُب الثذبت
الصحيح عنهذ ،تسواء أكذنت عاواترة أـ آحذدان ،كىذا عنهج يقرره كثّب
عن ا﵀ققْب عن ا٤بفسرين ،لكن كاقع كاب الافسّب ا٤بخالفة تانوع بْب
عنذىج ا٤بفسرين ُب االحاجذج بذلسنة ،فبعض ا٤بفسرين ال يأخذ ٖبرب
اآلحذد ،كبعضهم يفسر القرآف بذ٢بديث الضعيف .كىنذ يؤكد األلبذين
على ضركرة تفسّب القرآف الكرًن ،بذلسنة الثذباو ،كيظهر لنذ عيزة كوف
ا٤بفسر عذ٤بذ بذ٢بديث ،على غّبه عن ا٤بفسرين ٩بن ال يعاِب باحقيق
األخبذر عند االتساشهذد هبذ أك نقلهذ.
يقوؿ األلبذين-رٞبو ا﵁ " :-إف السنة الٍب ٥بذ ىذه األٮبية ُب
الاشريع ،إ٭بذ ىي السنة الثذباة عن النيب ﷺ ،بذلطرؽ العلمية
كاألتسذنيد الصحيحة ا٤بعركفة عند أىل العلم بذ٢بديث كرجذلو ،كليست
(ُ) كفسر كفق ىذا ا٤بنهج قولو تعذذل:
[األنعذـ .]ِٖ :كقولو تعذذل :ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﱠ [النسذء ]َُُ :كقولو
تعذذل :ﱡﭐ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [األنعذـ .]ُْٓ :قولو تعذذل:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ

ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ [األعراؼ ] ِّ :ينظر :األلبذين عنزلة السنة ُب
اإلتسبلـ عصدر تسذبق :ص (ٖ .)ُُ-
- ٕٜٔ -
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ىي الٍب ُب بطوف ٨بالف الكاب ،عن الافسّب كالفقو كالَبغيب
كالَبىيب كالرقذئق كا٤بواعظ كغّبىذ؛ فإف فيهذ كثّبان عن األحذديث
الضعيفة كا٤بنكرة كا٤بوضوعة ،كبعضهذ ٩بذ ياربأ عنو اإلتسبلـ"(ُ).
كيطبق األلبذين عذ قرره ،فنجده يورد األحذديث الصحيحة
ا٤بفسرة لآلية ،كيبْب كجو اتساشهذده هبذ ،ففي قولو تعذذلِ ﴿ :إن

َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ ََٓ ُ ۡ َ َۡ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ْ َ ُ
جاةُْا هس ۡىَۖ َويَ ْۡ َم
حدغِْى َل يصًػْا دَعءزى ولْ ش ًِػْا يا ٱشخ
ُ ۡ َ َ َُّ ُ َ ۡ ُ َ
ۡ َ َ َ ُۡ ُ َ ۡ
ي﴾[فذطر .]ُْ:بعد
ٱهقِيىًثِ يس فرون ب ِ ِۡش لِس ُۚى و َل ينتِئك يِرن خت ِ ر

عذ يورد األلبذين شواىد قرآنية ،على توجيهو لافسّب اآلية :بأف ا٤بقصود

(ُ) قذؿ" :عثل حديث ىذركت كعذركت كقصة الغرانيق كرل رتسذلة خذصة ُب
ت طذئفة كبّبة عنهذ ُب كاذيب الضخم،
إبطذ٥بذ كىي عطبوعة ،كقد ىخ َّر ٍج ي
تسلسلة األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة ،..كقد بلغ عددىذ حٌب اآلف قرابة
أربعة آالؼ حديث ،كىي عذ بْب ضعيف كعوضوع ،كقد طبع عنهذ ٟبس
عئة فقط!"ٍ .ب قذؿ" :فذلواجب على أىل العلم ال تسيمذ الذين ينشركف على
النذس فقههم كفاذكيهم أف ال ياجرأكا على اإلحاجذج بذ٢بديث إال بعد
الاأكد عن ثبوتو فإف كاب الفقو الٍب يرجعوف إليهذ عذدة ٩بلوءة بذألحذديث
الواىية ا٤بنكرة كعذ ال أصل لو كمذ ىو ععركؼ عند العلمذء .كقد كنت بدأت
عشركعذ ىذعذ ُب نظرم كىو نذفع جدا للمشاغلْب بذلفقو ٠بياو "األحذديث
الضعيفة كا٤بوضوعة ُب أعهذت الكاب الفقهية" .األ لبذين  ،عنزلة السنة ُب
اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق.)َِ- ُٖ( :
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َۡ ُ ُ
ِْ ۡى﴾ ليست األصنذـ(ُ) ،يناقل ليبْب عذ تدؿ عليو
بقولو ﴿إِن حدغ

اآلية ُب عسألة٠ :بذع األعوات ،فيورد األحذديث الصحيحة ،كيبْب كجو
الداللة فيهذ ٤بذ ىب إليو باحليل دقيق عفصل.
فأكرد األلبذين ركاياْب ٢بديث قليب بدر" :األكذل :حديث ابن
عمر قذؿ :كقف النيب ﷺ على قليب بدر فقذؿ :ىل كجدًب عذ
كعدكم ربكم حقذ؟ ٍب قذؿ :إهنم اآلف يسمعوف عذ أقوؿ! فذكر لعذئشة
فقذلت :إ٭بذ قذؿ النيب ﷺ :إهنم اآلف يعلموف أف الذم كنت أقوؿ
َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ُّ َّ ُّ ٓ
ٱدل ََع َء
٥بم ىو ا٢بقٍ ،ب قرأت﴿ :إٍِ ك َل تص ًِ ع ٱلًْ ىَت و َل تص ًِع ٱلصى
إ َذا َوهَّ ْۡا ْ ُي ۡدةر َ
يٌ﴾[النمل.)ِ (]َٖ:
ِ
ِِ

ٍب قذؿ" :كاألخرل :حديث أيب طلحة ،أف نيب ا﵁ ﷺ أعر
يوـ بدر بأربعة كعشرين رجبل عن صنذديد قريش ،فقذفوا ُب طوم عن
أطواء بدر خبيث ٨ببث ،ككذف إ ا ظهر على قوـ أقذـ بذلعرصة ثبلث
ليذؿ ،فلمذ كذف ببدر اليوـ الثذلث ،أعر براحلاو فشد عليهذ رحلهذ ٍب
عشى ،كاتبعو أصحذبو كقذلوا :عذ نرل ينطلق إال لبعض حذجاو ،حٌب
(ُ) بل ا٤بقصود هبذ ُب رأيو" :ا٤بعبودكف عن دكف ا﵁ أنفسهم ،كليست كات
األصنذـ" .األلبذينٙ ،بقيق كاذب اآليذت البينذت ُب عدـ ٠بذع األعوات
لؤللوتسي عصدر تسذبق ينظر ص .)ِٖ-ِٕ( :كقد تسبق ا٢بديث عن ععُب
ىذه األية عفصبل ُب عسألة تفسّب القرآف بذلقرآف.
(ِ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،بَبقيم فاح البذرم ،رقمُّٖٗ:
(ٓ .)ٖٗ /كاأللبذين ا٤بصدر السذبق.
- ٕٕٔ -
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قذـ على شفة ا لركي فجعل ينذديهم بأ٠بذئهم كأ٠بذء آبذئهم :يذ فبلف
ابن فبلف :كيذ فبلف ابن فبلف ،أيسركم أنكم أطعام ا﵁ كرتسولو ،فإنذ قد
كجدنذ عذ كعدنذ ربنذ حقذ ،فهل كجدًب عذ كعدكم ربكم حقذ؟ قذؿ:
فقذؿ عمر :يذ رتسوؿ ا﵁ عذ تكلم عن أجسذد ال أركاح فيهذ؟ فقذؿ
رتسوؿ ا﵁ ﷺ" :كالذم نفس ٧بمد بيده عذ أنام بأ٠بع ٤بذ أقوؿ
عنهم" .قذؿ قاذدة :أحيذىم ا﵁ حٌب أ٠بعهم قولو توبيخذ كتصغّبا كنقمة
كحسرة كندعذ(ُ).
ٍب بْب اإلعذـ داللة الركاياْب ،فقذؿ رٞبو ا﵁" :ككجو االتسادالؿ
هبذا ا٢بديث ياضح ٗببلحظة أعرين :األكؿ :عذ ُب الركاية األكذل عنو عن
تقييده ﷺ ٠بذع عوتى القليب بقولو( :اآلف) فإف عفهوعو أهنم ال
يسمعوف ُب غّب ىذا الوقت .كىو ا٤بطلوب(ِ) .كُب تفسّب القرطيب
(ُ) قذؿ األلبذين :أخرجو الشيخذف كغّبٮبذ كقد خرجاو ُب الاعليق اآلٌب (ص:
ْٓ ) عن الكاذب .األلبذينٙ ،بقيق اآليذت البينذت ،عصدر تسذبق ص:
(ِٖ  .) ِٗ-كا٢بديث عند البخذرم ُب الصحيح ،عصدر تسذبق :كاذب بدء
الوحي (ٓ )ٕٗ/رقم .ّٕٗٔ :كعند عسلم ُب الصحيح ،عصدر تسذبق:
بذب عرض عقعد ا٤بيت ُب ا١بنة أـ النذر (ٖ )ُّٔ/رقم. َّْٕ :
(ِ) يقوؿ األلبذين" :كىذه فذئدة ىذعة نبو عليهذ العبلعة اآللوتسي -كالد ا٤بؤلف
رٞبهمذ ا﵁ ُ -ب كاذبو ركح ا٤بعذين (ٔ ) ْٓٓ/ففيو تنبيو قوم على أف
األصل ُب ا٤بوتى أهنم ال يسمعوف ،كلكن أىل القليب ُب لك الوقت قد
٠بعوا نداء النيب ﷺ كبإ٠بذع ا﵁ تعذذل إيذىم خرقذ للعذدة ،كععجزة للنيب
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(ُّ :)ِِّ/قذؿ ابن عطية :فيشبو أف قصة بدر خرؽ عذدة ﵀مد
ﷺُ ،ب أف رد ا﵁ إليهم إدراكذ ٠بعوا بو عقذلو ،كلوال إخبذر رتسوؿ
ا﵁ ﷺ بسمذعهم٢ ،بملن ذ نداءه إيذىم على ععُب الاوبيخ للكفرة،
كعلى ععُب شفذء صدكر ا٤بؤعنْب"(ُ).
كياذبع اإلعذـ األلبذين بيذف األعر اآلخر ُب ا٢بديث فيقوؿ" :إف
النيب ﷺ أقر عمر كغّبه عن الصحذبة على عذ كذف عساقرا ُب
نفوتسهم كاعاقذدىم ،أف ا٤بوتى ال يسمعوف بعضهم ،أكعأ إذل لك
إٲبذء ،كب عضهم كر صراحة لكن األعر ٕبذجة إذل توضيح فأقوؿ :أعذ
اإلٲبذء فهو ُب عبذدرة الصحذبة ٤بذ ٠بعوا نداءه ﷺ ٤بوتى القليب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﷺ عن بعض العلمذء ا٢بنفية كغّبىم عن ا﵀دثْب" .قلت :تظهر دقة
الشيخ اإلعذـ ُب العزك كالنقل كنسب العلم إذل أىلو ،كىذه إحدل ععذدل
عنهج األلبذين ُب الاحقيق ،فقد أكرد كبلعذ البن عطية ا٤بفسر ا٤بعركؼ،
عنقوال عن القرطيب ،كتبْب لو بعد أف كاذب ابن عطية ا﵀رر الوجيز قد طبع
فذكر لك ُب ىذعش النقل فقذؿٍ" :ب علمت اآلف كأنذ ُب زيذرة الدكحة -
قطر (أكائل ربيع األكؿ تسنة َُُْ ق) عن فضيلة الشيخ عبد ا﵁ األنصذرم
أنو يقوـ بطبع الكاذب طبعة جديدة كقد ًب حٌب اليوـ .طبع أربع ٦بلدات
عنو يسر ا﵁ ٛبذعو".
(ُ) قذؿ األلبذين" :كلذلك أكرده ا٣بطيب الاربيزم ُب بذب ا٤بعجزات عن ا٤بشكذة
(ج ّ رقم ّٖٗٓ  -باخرٯبي)" .األلبذينٙ ،بقيق اآليذت البينذت ُب عدـ
٠بذع األعوات األلوتسي عصدر تسذبق ص.)َّ-ِٗ( :
- ٕٕٖ -
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بقو٥بم( :تكلم أجسذدا ال أركاح فيهذ؟)  .فإنو ُب ركاية أخرل عن
أنس ٫بوه بلفظ (قذلوا) بدؿ( :قذؿ عمر) ،فلوال أهنم كذنوا على علم
بذلك تسذبق تلقوه عنو ﷺ ،عذ كذف ٥بم أف يبذدركه بذلك .كىب
أهنم تسرعوا كأنكركا بغّب علم تسذبق ،فواجب الابليغ حينئذ ،يوجب
على النيب ﷺ أف يبْب ٥بم أف اعاقذدىم ىذا خطأ ،كأنو ال أصل لو
ُب الشرع ،كدل نر ُب شيء عن ركايذت ا٢بديث عثل ىذا البيذف ،كغذية
عذ قذؿ ٥بم( :عذ أنام بأ٠بع ٤بذ أقوؿ عنهم) .كىذا ليس فيو تأتسيس
قذعدة عذعة بذلنسبة للموتى ٝبيعذ ٚبذلف اعاقذدىم السذبق ،كإ٭بذ ىو
إخبذر عن أىل القليب خذصة ،على أنو ليس لك على إطبلقو بذلنسبة
إليهم أيضذ ،إ ا تذكرت ركاية ابن عمر الٍب فيهذ (إهنم اآلف
يسمعوف)(ِ) .فسمذعهم إ ان خذص بذلك الوقت ،كٗبذ قذؿ ٥بم النيب
ﷺ فقط ،فهي كاقعة عينذ ال عموـ ٥بذ ،فبل تدؿ على أهنم
يسمعوف دائمذ كأبدا ،ككل عذ يقذؿ ٥بم ،كمذ ال تشمل غّبىم عن
ا٤بوتى عطلقذ ،كىذا كاضح إف شذء ا﵁ تعذذل"(ّ).
كبذلك أكضح لنذ اإلعذـ الركايذت الصحيحة ،الٍب توجو ععُب
اآلية ،إذل عدـ صحة االتسادالؿ هب ذ على ٠بذع األعوات عموعذ ،كبيذنو
(ُ) عسلم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )ُّٔ/ٖ( :رقم. َِْٕ :
(ِ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )ٖٗ/ٓ( :رقم. َّٖٗ :
(ّ) األلبذينٙ ،بقيق اآليذت البينذت ُب عدـ ٠بذع األعوات األلوتسي ،عصدر
تسذبق( :ص.)َّ :
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بيذف ٧بقق ٲبحص دالالت ألفذظ حديث النيب ﷺ  .كدل يكاف
بذلك بل كاصل إيراد األدلة ففي حديث أٞبد عن حديث أنس 
الصراحة قذؿ.." :فسمع عمر صوتو فقذؿ :يذ رتسوؿ ا﵁ أتنذديهم بعد
َّ َ َ ُ
ثبلث؟ كىل يسمعوف؟ يقوؿ ا﵁ عز كجل﴿ :إٍِ ك َل ت ۡص ًِ ُع
ۡ َ
ٱل ًَ ْۡ ىَت﴾[النمل .]َٖ:فقذؿ :كالذم نفسي بيده ،عذ أنام بأ٠بع ٤بذ
أقوؿ عنهم كلكنهم ال يساطيعوف أف ٯبيبوا"(ُ) .فقد صرح عمر  أف
اآلية ا٤بذكورة ىي العمدة ُب تلك ا٤ببذدرة ،كأهنم فهموا عن عموعهذ
دخوؿ أىل القليب فيو ،كلذلك أشكل عليهم األعر فصذرحوا النيب
ﷺ بذلك ،ليزيل إشكذ٥بم؟ ككذف لك ببيذنو ا٤باقدـ كعنو ياضح
أف النيب ﷺ أقر الصحذبة -كُب عقدعاهم عمر -على فهمهم
لآلية على لك الوجو العذـ الشذعل ٤بوتى القليب كغّبىم ،ألنو دل
ينكره عليهم كال قذؿ ٥بم :أخطأًب ،فذآلية ال تنفي عطلقذ ٠بذع ا٤بوتى،
بل إنو أقرىم على لك الوجو العذـ الشذعل ٤بوتى القليب كغّبىم؛
كلكن بْب ٥بم عذ كذف خذفيذ عن شأف القليب ،كأهنم ٠بعوا كبلعو حقذ،
(ُ) قذؿ األلبذين" :كتسنده صحيح على شرط عسلم .كأصلو عنده (ٖ- ُّٔ/
ُْٔ) كالزيذدة لو كىو ركاية ألٞبد (ّ ) َِِ- ُِٗ/كا٢بديث عزاه ُب الدر
(ٓ٤ ) ُٕٓ/بسلم كابن عردكيو؛ ككأنو يعِب أف أصلو ٤بسلم كتسيذقو البن
عردكيو ،كال ٱبف ى عذ فيو عن إيهذـ كتقصّب" .األلبذينٙ ،بقيق اآليذت البينذت
ُب عدـ ٠بذع األعوات ،عصدر تسذبق ،ص.)ِٗ-ِٖ( :
- ٕٕ٘ -
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كأف لك أعر عساثُب عن اآلية ععجزة لو ﷺ كمذ تسبق .
كٱبام األلبذين كبلعو بفذئدة جليلة فيقوؿ " :فانبو ٥بذا كاعلم أف
عن الفقو الدقيق االعانذء باابع عذ أقره النيب ﷺ عن األعور
كاالحاجذج بو؛ ألف إقراره ﷺ حق كمذ ىو ععلوـ ،كإال فبدكف لك
قد يضل الفهم عن الصواب ُب كثّب عن النصوص .كال نذىب بك
بعيدا فهذا ىو الشذىد بْب يديك فقد اعاذد كثّب عن ا٤بؤلفْب كغّبىم
أف يسادلوا هبذا ا٢بديث -حديث القليب -على أف ا٤بوتى يسمعوف
عامسكْب بظذىر قولو ﷺ( :عذ أنام بأ٠بع ٤بذ أقوؿ عنهم) غّب
عنابهْب إلقراره ﷺ الصحذبة على اعاقذدىم بأف ا٤بوتى ال
يسمعوف ،كأنو دل يرده عليهم إال بذتساثنذء أىل القليب عنو ععجزة لو
ﷺ ،فعذد ا٢بديث بذلانبو ٤بذ كرنذ حجة على أف ا٤بوتى ال
(ُ) قذؿ األلبذين :ىذا كإف ٩بذ ٰبسن الانبيو عليو ،كإرشذد األريب إليو أف اتسادالؿ
عذئشة ا٤باقدـ بذآلية يشبو ٛبذعذ اتسادالؿ عمر هبذ ،فبل كجو لاخطئاهذ اليوـ
بعد تبْب إقرار النيب ﷺ لعمر عليو ،اللهم إال ُب ردىذ على ابن عمر ُب
ركاياو لقصة القليب بلفظ السمذع ،كتوىيمهذ إيذه فقد تبْب عن اتفذؽ ٝبذعة
عن الصحذبة على ركاياهذ كركاياو ىو ،أهنذ ىي الواٮبة كإف كذف عن ا٤بمكن
ا١بمع بْب ركاياهم ،كركاياهذ ..فخطؤىذ ليس ُب االتسادالؿ بذآلية ،كإ٭بذ ُب
خفذء القصة عليهذ على حقيقاهذ ،كلوال لك لكذف عوقفهذ عوقف تسذئر
الصحذبة عنهذ ،أال كىو ا٤بوقف ا١بذزـ هبذ على عذ أخرب بو النيب ﷺ ،
كاعابذرىذ عساثنذة عن اآلية" .األلبذينٙ ،بقيق اآليذت ،عصدر تسذبق( :ص.)ُّ :
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يسمعوف ،كأف ىذا ىو األصل فبل ٯبوز ا٣بركج عنو إال بنص كمذ ىو
الشأف ُب كل نص عذـ"(ُ).
المسألة الرابعة :رد اآلثار الضعيفة وعدم االعتداد بها في
التفسير
َ
َ
ۡ
َّ
َّ
ٓ
َ
ُ
ُ
َ َ َّ َ
َۡ ُ َ
سٔوس ۡى غو ۡيُِ أ ۡج ًرا إَِل ٱلًْدة
ُب تفسّب قولو تعذذل﴿:قن َل أ
ً
ۡ
ِف ٱهۡ ُق ۡر َ ىب َو َي ٌ َح ۡق ََت ۡف َخ َص ََ ٗث ٍَّز ۡد َ َُلۥ ذِ َ
يّا ُخ صَا ُۚ﴾ [الشورل.] ِّ:
ٰۗ
ِ
ِ
ِ
كاألثر الوارد ُب نزك٥بذ٤ :بذ نزلت؛ قذلوا :يذ رتسوؿ ا﵁! كعن قراباك ىؤالء
الذين كجبت علينذ عودهتم؟ قذؿ( :علي ،كفذطمة ،كابنذٮبذ)(ِ).
قذؿ األلبذين" :فإف ا٢بديث عنكر ظذىر النكذرة؛ بل ىو بذطل،
ك لك عن كجهْب :األكؿ :أف الثذبت عن ابن عبذس ُب تفسّب اآلية
خبلؼ ىذا ،بل صح عنو إنكذره على تسعيد بن جبّب لك؛ فقد ركل
شعبة :أنبأين عبد ا٤بلك قذؿ٠ :بعت طذكتسذن يقوؿ :تسأؿ رجل ابن
ُ َّ ٓ َ ُ ُ َ َ َ
َّ
عبذس عن ععُب قولو عز كجل﴿ :قن َل أ ۡش َـٔوس ۡى غو ۡيُِ أ ۡج ًرا إ َِل
(ُ) األلبذينٙ ،بقيق اآليذت البينذت ،عصدر تسذبق( :ص.)ِّ :
(ِ) قذؿ األلبذين" :أخرجو الطرباين (ُ ،)ِ /ُِْ /كالقطيعي ُب زيذداتو على
الفضذئل (ِ ) ٔٔٗ /عن حرب بن حسن الطحذف :أخربنذ حسْب األشقر
عن قيس بن الربيع عن األعمش عن تسعيد بن جبّب عن ابن عبذس  قذؿ
 ...فذكره"ٍ .ب قذؿ :بذطل .إتسنذد عظلم ،عسلسل بذلعلل ،فأحد ىؤالء
الثبلثة ىو العلة .األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق:
(َُ  )ِّٕ/رقم. ْْٕٗ :
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ۡ

ۡ

ٱل ًَ َْ َّدةَ ِِف ٱه ُق ۡر َ ىبٰۗ﴾ [الشورل .]ِّ:ف قذؿ تسعيد بن جبّب :قرابة ٧بمد
ﷺ .قذؿ ابن عبذس :عجلت؛ إف رتسوؿ ا﵁ ﷺ دل يكن بطن
عن قريش إال لرتسوؿ ا﵁ ﷺ فيهم قرابة ،فنزلت" ..إال أف تصلوا
قرابة عذ بيِب كبينكم"(ُ) .كاآلخر :أف اآلية عكية؛ كمذ جزـ بذلك غّب
كاحد عن ا٢بفذظ ،كذبن كثّب كابن حجر كغّبٮبذ .فكيف يأعر ا﵁ ٗبودة
أبنذء علي كفذطمة كٮبذ دل يازكجذ بعد؟! ك٥بذا قذؿ ا٢بذفظ ُب الفاح (ٖ/
ّّْ ) بعد أف تسذؽ حديث الَبٝبة" :كإتسنذده كاه ،فيو ضعيف
كرافضي .كىو تسذقط ٤بخذلفاو ىذا ا٢بديث الصحيح ،ك كر الز٨بشرم
ىنذ أحذديث ظذىر كضعهذ .كرده الزجذج ٗبذ صح عن ابن عبذس عن
ركاية ط ذكس ُب حديث البذب ،كٗبذ نقلو الشعيب عنو؛ كىو ا٤بعامد...
كيؤيد لك أف السورة عكية"(ِ).
(ُ) كخرجو األلبذين فقذؿ :أخرجو البخذرم (ّٖٔٔ/كٖ  ،)ّّْ/كأٞبد (ُ /
ِٖٔ ،)ِِٗ،كالطربم ُب تفسّبه (ِٓ .)ُٓ/كأخرجو ا٢بذكم (ِ) ْْْ/
عن طريقْب آخرين عن ابن عبذس ٫بوه ،كأ حدٮبذ عند الطربم .كقذؿ ا٢بذكم
ُب أحدٮبذ "صحيح على شرط البخذرم" .كُب اآلخر" :صحيح على شرط
عسلم" .ككافقو الذىيب.)ِْٕ/ َُ( .
(ِ) قذؿ األلبذين" :كا٢بديث؛ أكرده ا٥بيثمي ُب "اجملمع" (ٗ .)ُٖٔ /كقذؿ :ركاه
الطرباين ،كفيو ٝبذعة ضعفذء ،كقد كثقوا .قلت :ك كره ابن كثّب ُب تفسّبه
(ٕ ) ّٔٓ /عن ركاية ابن أيب حذًب ...:فذكره ٫بو عذ تقدـ عن ركاية
الطرباينٍ .ب قذؿ :كىذا إتسنذد ضعيف؛ فيو عبهم ال يعرؼ (قلت :قد عرؼ
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كعثلو رد اإلعذـ األلبذين للحديث الذم يقوؿ ،بأف إبليس عن
َ َ
َ َ َ ۡ
ََ
ٱۡل ّ ٌِ ذف َص ٍَّۚ خ ٌۡ أ ۡم ِر
ا٤ببلئكة! فظذىر قولو تعذذلَ﴿ :كن يٌِ ِ
َربُِّ ُِۗۦٓ﴾[الكهف ]َٓ:ينذقضو .قذؿ األلبذين" :كىذا ُب نقدم عن
عوضوعذتو(ُ)؛ فإف قولو عن إبليس كذف عن ا٤ببلئكة؛ ٨بذلف لقولو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ركاية الطرباين كمذ تقدـ) عن شيخ شيعي ٧بَبؽ ،كىو حسْب األشقر،
كال يقبل خربه ُب ىذا ا﵀ل ،ك كر نزكؿ اآلية بعيد؛ فإهنذ عكية ،كدل يكن إ
اؾ لفذطمة  أكالد بذلكلية؛ فإهنذ دل تازكج بعلي  إال بعد بدر عن
السنة الثذنية عن ا٥بجرة" .األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة
عصدر تسذبق.)ِٕٓ- ِْٕ/َُ( .
(ُ) كالضمّب ىنذ لراكم ا٢بديث كىو :تسبلـ الطويل .أخرجو :الطرباين ُب
"األكتسط" (رقم ) َِٕٓ :عن طريق ا٢بكم بن عركاف الكوُب قذؿ :أخربنذ
تسبلـ الطويل عن األجلح بن عبد ا﵁ الكندم عن عدم بن عدم الكندم
قذؿ :قذؿ عمر بن ا٣بطذب .. :ا٢بديث .األلبذين ،تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق .) ٕٔٓ - ْٕٔ/ُُ( :كتقدـ ُب رقم (َُٕ ،
ُِٗ  .) ُّٗ،كتسبلـ ىو :تسبلـ بن تسليم أك ابن تسلم أك ابن تسليمذف ،
الاميمى السعدل أبو تسليمذف ،كيقذؿ أبو أيوب ،ا٤بدائُب ،كىو تسبلـ
الطويل ،الطبقة السذبعة ،عن كبذر أتبذع الاذبعْب (تُٕٕ :ق) ركل لو :ابن
عذجو ،رتباو عند ابن حجر :عَبكؾ ،رتباو عند الذىيب :قذؿ البخذرل :تركوه.
ينظر :ا٤بزم يوتسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجذج (ت )ِْٕ :هتذيب
الكمذؿ عع حواشيو ،ا﵀قق :د .بشذر عواد ععركؼ ،طُ ،عؤتسسة الرتسذلة،
بّبكت )ِٕٕ/ ُِ( َُٖٗ – ََُْ ،رقم. ِْٔٓ :
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ۡ ََ َ َ َ ۡ َ
ۡ
ّ
َ
تعذذلََ ﴿ :ك َن ي َ
ٓ
ٱۡل ّ ٌِ ذفصٍّۚ خٌ أم ِر ربُُِِۗۦ﴾ .كال يصح تفسّب
ٌِ
ِ
اآلية ،بأف ا٤براد ا٤ببلئكة ،كأنو أطلق عليهم (ا١بن)؛ ألهنم ال ييركف؛ ألف
القرآف كالسنة عصرحذف بأف إبليس خلق عن نذر ،كا٢بديث يصرح بأف
ا٤ببلئكة خلقت عن نور"(ُ).
المسألة الخامسة :إيراد القراءات وتوظيفها في تفسير
القرآن.
( ِ)
يعد تفسّب القرآف بذلقراءات عن ضمن تفسّب القرآف ببعضو ،
كترتبط القراءات القرآنية(ّ) بافسّب القرآف الكرًن ،فذلقرآف نزؿ على
(ُ) األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق .)ٕٔٓ - ْٕٔ/ُُ( :كتقدـ ُب
رقم (َُٕ.)ُّٗ ، ُِٗ ،
(ِ) كىذا إ ا صحت القراءة أك تواترت ،كبعض القراءات الشذ ة تعد عن تفسّب
القرآف بذألثر ،أعذ إ ا كذنت القراءة ضعيفة اإلتسنذد فبل .انظر :ابن تيمية،
٦بموع الفاذكل ،ا﵀قق :أنور البذز ،عذعر ا١بزار ،طّ  ،دار الوفذءُِْٔ ،ىػ/
ََِٓـ.)ِّٗ - ُّٗ/ُّ( :
(ّ) ىي تنوع أداء الكلمذت القرآنية .كعرفهذ ابن ا١بزرم فقذؿ" :علم بكيفية أداء
أداء كلمذت القرآف كاخابلفهذ بعزك النذقلة" .ابن ا١بزرم ،عنجد ا٤بقرئْب
كعرشد الطذلبْب ،طُ  ،دار الكاب العلميةَُِْىػ ُٗٗٗ-ـ ،كقد تنوعت
اصطبلحذت العلمذء ُب ضبط حد القراءات ،كاجاهد ا٤بعذصركف ُب ا١بمع
بْب أقواؿ العلمذء ُب ضبط حدىذ ،فمن لك تعريفهذ بأهنذ" :األداء الصوٌب
للكلم القرآين ا﵀امل للاعدد كععرفة عذاىب القراء فيو" .ينظر :قسم
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كتسعت ا٤بعُب كتعدد هبذ األداء(ُ) ،كلقد اىام ا٤بفسركف
تسبعة أحرؼَّ ،
قذطبة بذلقراءات فأكردكىذ ،ك٩بن تظهر لو عنذية كبّبة هبذ أبو حيذف ُب
البحر ا﵀يط(ت ،)ْٕٓ:فقد أكردىذ كعزاىذ ككجههذ كجعلهذ خذدعة
للمعُب الافسّبم(ِ) .كللقراءت صلة كثيقة بذلافسّب ،يقوؿ ابن تيمية:
"فهذه القراءات الٍب ياغذير فيهذ ا٤بعُب ،كلهذ حق ككل قراءة عنهذ عع
القراءة األخرل ٗبنزلة اآلية عع اآلية ،ٯبب اإلٲبذف هبذ كلهذ ،كاتبذع عذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاحقيق ُب كاذب :القراءات الشذ ة الواردة عن القراء العشرة٦ ،باىب ٧بمود،
طُ ،عنادل العلم النذفع ،عمذفَُْْ ،ق .ينظر :عن صفحة (ّٓ.)َْ-
(ُ) ثبت بذلسنة ا٤باواترة أف القرآف أنزؿ على تسبعة أحرؼ ،كاخالفوا ُب ٙبديد
ععُب السبعة اخابلفذ كبّبا ،كتكذثرت الدراتسذت ُب تفسّب ركايذت ا٢بديث،
كاعاد ا٣ببلؼ إذل ا٤بعذصرين ،ك٩بذ ٯبمع ا٣ببلؼ القوؿ إف األحرؼ السبعة:
تسبعة أصوات لغوية عربية جذععة يعلمهذ ا﵁ كرتسولو كيعلم العريب عنهذ عذ
ٱب صو .ينظر :الكنذين ٦باىب بن ٧بمود بن عقلة ،األحرؼ السبعة بْب
اتساشكذؿ ا٤باقدعْب كا٤باأخرين كا٤بعذصرين كدراتسذت ا٢بداثيْب "دراتسة
كٙبقيق كتقوًن"ٕ .بوث ا﵀ور الثذين :القرآف الكرًن كعلوعو ُب الدراتسذت
ا٢بداثية ا٤بعذصرة ٕ ،بوث ا٤بلاقى الدكرل الثذلث :القراءات ا٢بداثية للعلوـ
اإلتسبلعية  -رؤية نقدية ،ليوعي  َْ :كَٓ ربيع اآلخر َُْْىػ ُِ /
كُّ ديسمرب َُِٖ ـ ا٤بنظم ٗبعهد العلوـ اإلتسبلعية ،جذععة الشهيد ٞبو
٣بضر بذلوادم ،ينظر رابط البحثhttps://www.univ-:
eloued.dz/index.php/isi/85-c-institute-science.islamique/tous-articles-ins-islamic/7960-cisi1112

(ِ) ينظر :أبو حيذف ٧بمد بن يوتسف ،تفسّب البحر ا﵀يط ٙبقيق :صدقي ٧بمد،
دار الفكر ػ بّبكت َُِْ ىػ.
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( ُ)

تضمناو عن ا٤بعُب علمذ كعمبل"  .كتاضح عنذية األلبذين بإيراد
القراءات ُب عقذـ الافسّب ،كٲبكن إٝبذؿ عنهج األلبذين ُب إيراد
القراءات القرآنية ،فهو فيذكر القراءة كحكمهذ ،كيذكر كجوىهذ
كيعزكىذ ،كٰبقق نسباهذ أحيذنذ ،كيوجههذ .كيبْب كجههذ ُب تفسّب اآلية
الٍب كردت فيهذ عن القرآف ،كيأٌب بشذىد ٥بذ عن السنة.
َ َ ٌ ََ
لَع إ ۡل يَ َ
اشِّي﴾[الصذفذت .]َُّ:الٍب
فعند قولو تعذذل﴿ :شلىى َٰٓ ِ
أكردىذ اإلعذـ ُب شرحو ل صفة الاشهد ُب الصبلة ،كأهنذ ٯبب إف ال
تقاصر على النيب ﷺ ،بل ٯبب أف تشمل اآلؿ أيضذ.
عزا األلبذين القراءات لقراءىذ عن عصذدر القراءات ،فقذؿ" :ىي
قراءة نذفع كابن عذعر كيعقوب؛ كمذ ُب الاذكرة ُب القراءات البن
غلبوف .كأتى بشذىد لقراءة (آؿ يس) فقذؿ" :كعنو قولو ﷺ:
(اللهم صل على آؿ أيب أكَب)(ِ) .ككذلك لفظ( :أىل البيت)
ج َّ ِ َ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ
كقولوَ ﴿:ر ّۡمَ ُ
ج إٍِ َّ ُُ ۥ َّمِيد َّ َِّميد﴾[ىود.]ّٕ:
ٱّلل وب َركىخُۥ غويسى أِن ٱۡلَي ِ ٰۚ
فإف إبراىيم داخل فيهمٍ ...ب يقوؿ األلبذين" :ك٥بذا جذء ُب أكثر
األلفذظ( :كمذ صليت على آؿ إبراىيم ) ك ( كمذ بذركت على آؿ
إبراىيم) (ّ)  .كجذء ُب بعضهذ إبراىيم نفسو؛ ألنو ىو األصل ُب الصبلة
(ُ) انظر :ابن تيمية ٦ ،بموع الفاذكل ،عصدر تسذبق .)ُّٗ/ُّ( :السبت خذلد
بن عثمذف ،قواعد الافسّب ،دار ابن عفذف ،طُ.)ِٗ -ٖٖ/ُ( :ُُِْ ،
(ِ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )ُٓٗ/ ِ( :رقم. ُْٕٗ:
(ّ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )ُٕٖ/ ْ( :رقم. ّّٔٗ:
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كالزكذة ،كتسذئر أىل بياو إ٭بذ ٰبصل ٥بم لك تبعذن .كجذء ُب بعضهذ كر
ىذا كىذا؛ تنبيهذن على ىذين"(ُ).
ٍب قذؿ" :قد علمت ٩بذ تسبق أف صيغ الصبلة على النيب
ﷺ ،فيهذ كلهذ الصبلة على أىل بياو ﷺ ؛ كلذلك فبل ينبغي
االكافذء بذلصبلة عليو ﷺ كحده ،بل ال بد عن إضذفة اآلؿ إليو،
بل ال بد عن إٛبذـ الصيغة عن أك٥بذ إذل آخرىذ كمذ كردت؛ تقيدان بقولو
ﷺ :قولوا :اللهم صل على ٧بمد ،كعلى آؿ ٧بمد ...إخل ،حْب
تسألوه عن كيفية الصبلة عليو ﷺ"(ِ).
َ َ
كقد يورد القراءة القرآنية ليثبت حكمذ ففي قولو تعذذلَ﴿ :كن
ُ ٗ
أ َّي ث

ٗ
َوىخ َِد ة

َ َ
ذ َت َػ د

َّ ُ
ٱّلل

ُيبَ ّ ِۡش َ
يٌ
ِ

ٱنلَّ ُ
اس
َو ُيَذِر َ
يٌ[﴾..البقرة .]ُِّ:اتساشهد بقراءة ابن عسعود ( كذف
ِ
ٱنلَّب ِ ّيِـ ٌَۧ

النذس أعة كاحدة فذخالفوا)(ّ) .ليثبت أف كجود الاوحيد ُب النذس تسذبق

(ُ) األلبذين ،أصل صفة صبلة النيب ﷺ  ،عكابة ا٤بعذرؼ ،الريذض ،طُ ،
ُِْٕىػ ََِٔ -ـ (ّ .)ّّٗ/
(ِ) ٍب قذؿ" :ال فرؽ ُب لك بْب الاشهد األكؿ ،كاآلخر كىو نص اإلعذـ
الشذفعي ُب األـ (ُ )َُِ/فقذؿ :كالاشهد ُب األكذل كالثذنية لفظ كاحد ال
ٱبالف" .ا٤بصدر السذبق.)ّّٗ/ّ( :
(ّ) ينظر :الطربم ،جذعع البيذف :عصدر السذبق ) ِٕٓ/ْ( :رقم. َْْٖ:
كينظر :السيوطي ،الدر ا٤بنثور ُب الافسّب بذ٤بذثورٙ ،بقيق :عركز ىجر
- ٕٖٖ -
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للشرؾ .كىو عذ ُب ركاية ابن عبذس قذؿ( :كذف بْب نوح كآدـ عشرة
قركف ،كلهم على شريعة عن ا٢بق؛ فذخالفوا؛ فبعث ا﵁ النبيْب عبشرين
كعنذرين ،قذؿ :ككذلك ىي ُب قراءة عبد ا﵁( :كذف النذس أعة كاحدة
فذخالفوا) (ُ).
يقوؿ األلبذين ُب أثر ابن عبذس.." :فإنو ُب تفسّب قولو
َ َ َّ ُ ُ َّ ٗ َ ى َ ٗ َ َ َ َ
د َّ ُ
ٱّلل ٱنلَّب ّيـ ٌَۧ ُيبَ ّ ِۡشيٌَ
تعذذلَ﴿ :كن ٱنلاس أي ث وخِدة ذتػ
ِِ
ِ
َو ُيَذِر َ
يٌ[﴾..البقرة ،]ُِّ:كٖبذصة أنو عن ركاية ترٝبذف القرآف عبد ا﵁
ِ
بن عبذس ،كفيو عذ يؤكد رفعو ،كىو قولو( :ككذلك ىي ُب قراءة عبد
ا﵁ بن عسعود.)ِ(")
ٍب يقوؿ" :كفيو فذئدة ىذعة؛ كىي أف النذس كذنوا ُب أكؿ
عهدىم أعة كاحدة على الاوحيد ا٣بذلصٍ ،ب طرأ عليهم الشرؾ،
خبلفذن لقوؿ بعض الفبلتسفة كا٤ببلحدة؛ أف األصل فيهم الشرؾ ٍب طرأ
عليهم الاوحيد!" (ّ) .كقد يورد عذ ياعلق بذخابلؼ القراء كمسألة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبحوث ،دار ىجر ،عصرُِْْ ،ىػ ػ ََِّـ .)ْٗٔ/ِ( ،كالقراءة
ا٤بذكورة ليست عن العشرة.
(ُ) أخرجو :الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر تسذبق )ِٕٓ/ْ( :رقم، َْْٖ:
كا٢بذكم ،ا٤بسادرؾ على الصحيحْب ،عصدر تسذبق) ٓٗٔ/ِ( :
رقم .ََْٗ:كقذؿ" :صحيح على شرط البخذرم .ككافقو الدىيب.
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق .)ِٗ/ُّ( :رقم. ِّٖٗ :
(ّ) ا٤بصدر السذبق .)ِٗ/ُّ( :رقم. ِّٖٗ :
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الاكبّب بْب السور(ُ) .كقد يصحح ركاية كردت هبذ قراءة قرآنية(ِ).
امل طلب الجاىٕ :ميَذُ يف التفشري بأقْال الصحاب٘.

عنهج يياحرل بو االتبذع ،تسبلعة للفهم عن
إف الافسّب بذ٤بأثور ه
أف يافرع بو العقل إذل غّب عراد ا﵁ تعذذل عن كبلعو ،فلذلك ٤بذ ال ٯبد
ا٤بفسركف تفسّبان آلية قرآنية عن القرآف كالسنة ،فأكؿ عذ ياجو ٕبثهم بعد
لك إذل أقواؿ الصحذبة الكراـ؛ ألهنم أعلم النذس بذلقرآف بعد رتسوؿ
ا﵁ ﷺ لالقيهم عنو عبذشرة ،ك٤بعذصرهتم للانزيل اإل٥بي ،كلفصذحاهم
كدراياهم ا٤بشهودة ٥بم ،كلاصويب النيب ﷺ الجاهذداهتم ،كحل
إشكذالهتم ُب ععذين القرآف ،كلازكيو ا﵁ تعذذل ٥بم ُب كاذبو ،كلوصيو
النيب ﷺ لؤلعاو هبم ،ىذا كلو جعل لافسّبىم عكذنة عذلية عند
(ُ) فأكرد القراء كىي عن قراءة ابن كثّب ا٤بكي ،كلؤللبذين رأم فيهذ فعندعذ أكرد
حديث( :قرأت على رتسوؿ ا﵁ ﷺ ،فأعرين أف أكرب فيهذ إذل أف أخام!
يعِب﴿ :الضحى﴾ .قذؿ األلبذين :عنكر ٍب قذؿ كا٣ببلصة" :اف ا٢بديث
ضعيف ال يصح  -كمذ قذؿ علمذء ا٢بديث دكف خبلؼ بينهم  ،-كأف قوؿ
بعض القراء ال يقويو ،كال ٯبعلو تسنة ،عع إعراض عذعة القراء عنو ،كتصريح
بعض السلف ببدعياو" .تسلسلة األحذديث الضعيفة (ُّ. ُّّٔ )ِٗٔ/
(ِ) ففي ٙبقيقو لؤلدب ا٤بفرد عند ركاية" :عن عمرك بن دينذر قذؿ :قرأ ابن
عبذس :كشذكرىم ُب بعض األعر؟ [آؿ عمراف  ."]ُٓٗ :قذؿ األلبذين:
"(صحيح اإلتسنذد) ينظر :األلبذين ،صحيح األدب ا٤بفرد لئلعذـ البخذرم دار
الص ٌديق طُُُِْ :ىػ ،بذب ا٤بشورة.)ُُٔ/ِ( ،
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العلمذء .حيث جعلوا لكبلعهم ُب الشريعة حكم الرفع ،إ ا ٝبع عدة
شركط :فكذف ٩بذ ال ٦بذؿ لبلجاهذد فيو ،كصح تسنده ،كليس لو ٨بذلف
عن صحذيب آخر ،كال يكوف عمن عرؼ بذلنظر ُب اإلتسرائيليذت(ُ).
أعذ عوقف األلبذين عن تفسّب الصحذبة الكراـ فياضح عن عقذلو
حيث يقوؿ" :لكن تفسّب الصحذيب للقرآف لو حكم الرفع كمذ قرره
ا٢بذكم ُب عسادركو ،التسيمذ كقد ركم عن ترٝبذف القرآف ابن
عبذس"(ِ) .بل يغلظ اإلعذـ على عن خذلف تفسّب الصحذبة الكراـ
كيرد قولو بذ٢بجة الداعغة.
كُب كبلـ آخر يوضح اإلعذـ عكذنة الافسّب عن الصحذبة،
كٰبدد عددان عنهم ٩بن عرفوا بعنذياهم بذلافسّب فيقوؿ رٞبو ا﵁" :كلكن
عن ا٤ببلحظ أف ىنذؾ بعض اآليذت ال ٪بد فيهذ حديثذن يفسر
(ُ) كعذ عدا لك يكوف عوقوفذ عليهم .ينظر :ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر
بن أيوب (ت ُٕٓ:ىػ) ،إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العذ٤بْبٙ ،بقيق :أبو عبيدة
عشهور بن حسن آؿ تسلمذف ،طُ ،دار ابن ا١بوزم للنشر كالاوزيع،
السعوديةُِّْ ،ىػ .)ٕٔ/ُ( ،كينظر :ابن حجر أٞبد بن علي بن ٧بمد
بن أٞبد العسقبلين (ت ِٖٓ :ىػ) ،النكت على كاذب ابن الصبلح ا﵀قق:
ربيع بن ىذدم ،طُ ،ا١بذععة اإلتسبلعية ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،السعودي ة،
َُْْىػُْٖٗ/ـ (ِ.)ّّٓ - ِّٓ/
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة ُ  ،ٗ-عكابة ا٤بعذرؼ –
الريذض ،رقم.)ِٔٓ/ّ( ُُُٗ:
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لنذ القرآف الكرًن ،فمذ ىو الطريق ا٤بكمل للمنهج األكؿ؟ ا١بواب :كمذ
ىو ععركؼ عند أىل الع لم ،أنو ٯبب إ ا دل ٪بد ُب السنة عذ يفسر
القرآف ،نعود بعد لك إذل تفسّب تسلفنذ الصذحل ،كعلى رأتسهم
أصحذب النيب ﷺ ،كُب عقدعاهم :عبدا﵁ بن عسعود ؛ لقدـ
صحباو للنيب ﷺ عن جهة ،كلعنذياو بسؤالو عن القرآف ،كفهمو
كتفسّبه عن جهة أخرلٍ ،ب :عبدا﵁ بن عبذس  ،فقد قذؿ ابن
عسعود فيو إنو ترٝبذف القرآف ،كىذه شهذدة عن ابن عسعود البن
عبذس ،بأنو :ترٝبذف القرآف .على ىذا إ ا دل ٪بد بيذنذن ُب السنة
للكاذب ،نزلنذ درجة إذل األصحذب ،كأك٥بم ابن عسعود ،كثذنيهم ابن
عبذسٍ ،ب عن بعدىم أم صحذيب ثبت عنو تفسّب آية ،كدل يكن ىنذؾ
خبلؼ بْب الصحذبة ،نالقى حْب لك الافسّب بذلرضى كالاسليم
كالقبوؿ"(ُ) .كىذه ٭بذ ج عن تفسّب القرآف بأقواؿ الصحذبة الكراـ عند
األلبذين:
َّ ّ َ َ ى َ َ َ َ َۡ
َ
َ
َّ
فعند قولو عز كجل ﴿ذ َخو َٰٓ َ ُ
ج ذخاب غوي ُِٰۚ
ّق َءادم يٌِ ربُِِۦ َك ِم ر
إٍَّ ُُۥ ُِ َْ ٱِلَّ َّْ ُ
ٱلرخ ُ
اب َّ
ِيى﴾[البقرة .]ّٕ:يقوؿ األلبذين" :كقد جذء تفسّب
ِ
ىذه الكلمذت عن ترٝبذف القرآف ابن عبذس ..أخرج ا٢بذكم عنو
(ُ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق .كينظر النص الصوٌب ا٤بفرغ :أرشيف علاقى
أىل (ْ) ،عصدر تسذبق :ا٢بديث ،رقم.)ّٗٔ/ ّٕ( ََّْٗ :
- ٕٖٚ -

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة

ُب عن
قذؿ :أم رب أدل ٚبلقِب بيدؾ؟ قذؿ :بلى .قذؿ :أدل تنفخ َّ
ركحك؟ قذؿ :بلى قذؿ :أم رب أدل تسكِب جناك؟ قذؿ :بلى .قذؿ:
أدل تسبق رٞباك غضبك؟ قذؿ :بلى .قذؿ :أرأيت إف تبت كأصلحت
َ َ َ َّ َٰٓ َ
ّق َءاد ُم يٌِ
أراجعي أنت إذل ا١بنة؟ قذؿ بلى .قذؿ :فهو قولو﴿ :ذخو

َّ ّ َ َ
ج﴾( ُ).
ربُِِۦ َك ِم ى ر

ٍب قذؿ األلبذين " :كقوؿ ابن عبذس ىذا ُب حكم ا٤برفوع عن
كجهْب ،األكؿ :أنو أعر غييب ال يقذؿ عن ٦برد الرأم .الثذين :أنو كرد ُب
تفسّب اآلية كعذ كذف كذلك فهو ُب حكم ا٤برفوع كمذ تقرر ُب ٧بلو ،كال
تسيمذ إ ا كذف عن قوؿ إعذـ ا٤بفسرين عبد ا﵁ بن عبذس  الذم دعذ
لو رتسوؿ ا﵁ ﷺ بقولو( :اللهم فقهو ُب الدين كعلمو الاأكيل) كقد
َ َ
قيل ُب تفسّب ىذه الكلمذت :إهنذ عذ ُب اآلية األخرل﴿ :قاَل َربَّ ََ ا

َ
َّ
َۡ
َ ُ َ
َ َ ٓ َ ُ
َ َۡ
ظو ًۡ ََا أٍف َص ََا ِإَون ه ۡى تغف ِۡر نلَا َو ح ۡرّم ََا نلَمْج ٌَّ ي ٌَِ
ٱهۡ َخ ى ِِس َ
يٌ﴾[األعراؼ .]ِّ:كهبذا جزـ السيد رشيد رضذ ُب تفسّبه
ِ

لكن أشذر ابن كثّب إذل تضعيفو كال عنذفذة عندم بْب القولْب بل
أحدٮبذ يامم اآلخر فحديث ابن عبذس دل ياعرض لبيذف عذ قذلو آدـ
عليو السبلـ بعد أف تلقى عن ربو تلك الكلمذت"(ِ).

(ُ) كقذؿ ا٢بذكم" :صحيح اإلتسنذد ،ككافقو الذىيب كىو كمذ قذال" .األلبذين،
الاوتسل أنواعو كأحكذعو آلف بينهذ كنسقهذ٧ :بمد عيد العبذتسي ،طٓ ،
ا٤بكاب اإلتسبلعي َُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ( ،ص.)َٖ :
(ِ) األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تس ذبق( ،ص.)ُٖ :
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َ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ًَ
كُب عوضع آخر يفسر األلبذين قولو تعذذل﴿ :وهقد رءاه ٍزه ث
ُ
أ ۡخ َر ىى﴾[النجم .]ُّ:ععامدا على عنهج العلمذء ُب قوؿ الصحذيب ُب

ن
الافسّب(ٔ) ،فقد كرد عن ابن عبذس ُ ب تفسّب اآلية قولو( :رأل ربو
تبذرؾ كتعذذل)(ِ).
قذؿ األلبذين" :قد ثبت تفسّبىذ عرفوعذ عن النيب ﷺ،
ٖببلؼ تفسّب ابن عبذس  عن حديث أـ ا٤بؤعنْب عذئشة  قذلت:
ًَ ُ
َ
"﴿ َوه َق ۡد َر َءاهُ ٍَ ۡزهث أ ۡخ َر ىى﴾ أنذ أكؿ ىذه األعة تسئل عن لك رتسوؿ
ا﵁ ﷺ فقذؿ :إ٭بذ ىو جربيل دل أره على صورتو الٍب خلق عليهذ
غّب ىذتْب ا٤برتْب ،رأياو عنهبطذ عن السمذء ..ا٢بديث(ّ) .كبذ١بملة
(ُ) تسبق كر عٌب يكوف حكم قوؿ الصحذيب عرفوعذ ،كعٌب يكوف عوقوفذ.
ينظر :ينظر ىذعش الصفحة السذبقة.
(ِ) األلبذين ،ظبلؿ ا١بنة ُب ٚبريج السنة البن أيب عذصم ،طّ ،ا٤بكاب
اإلتسبلعي ،بّبكت )ُِْ/ ُ( ُّٗٗ-ُُّْ ،رقم.ّْٗ :
(ّ) كتامة ا٢بديث :فقذلت أكدل تسمع أف ا﵁ يقوؿ :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ [األنعذـ ]َُّ:أكدل تسمع أف ا﵁ يقوؿ
ﱛ
ﱙ
ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳚ ﳜ ﳝ ﳞ ﱠ [الشورل .]ُٓ:قذلت كعن زعم أف
ﳛ
ﳘﳙ
رتسوؿ ا﵁ ﷺ كام شيئذ عن كاذب ا﵁ فقد أعظم على ا﵁ الفرية ،كا﵁
ﱱ ﱳﱴﱵﱶ ﱷ
ﱲ
يقوؿ ﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱸﱠ [ا٤بذئدة .] ٕٔ:قذلت كعن زعم أنو ٱبرب ٗبذ يكوف َب غد فقد
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فافسّب اآلية عن ابن عبذس برؤية ا﵁ تبذرؾ كتعذذل ثذبت عنو ،لكن
األخذ بذلافسّب الذم كره عنو ﷺ عرفوعذ أكذل عنو ،كاألخذ
كاجب دكف ا٤بوقوؼ ،ال تسيمذ كقد اضطرب الركاة عنو ُب ىذه الرؤية،
فمنهم عن أطلقهذ كمذ ُب حديث الَبٝبة كغّبه ،كعنهم عن قيدىذ
بذلفؤاد كمذ ُب ركاية عسلم ا٤بذكورة كىي أصح الركايذت عنو كا﵁
أعلم"(ُ).
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ
ٱّلل فأ ْو َٰٓلهِك ِ ُى
كُب قولو تعذذل﴿ :ويٌ هى َيسى ةًِا أٍزل
ۡ َى ُ َ
ون﴾[ا٤بذئدة" .]ْْ:عن ابن عبذس قذؿ :ىي :بو كفر ،ك ليس
ٱهكفِر
( ِ)
كفرا بذ﵁ كعبلئكاو ككابو كرتسلو  ،كُب ركاية عنو ُب ىذه اآلية :إنو
ليس بذلكفر الذم يذىبوف إليو ،إنو ليس كفران ينقل عن ا٤بلة ،كفر دكف
كفر"(ّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعظم على ا﵁ الفرية ،كا﵁ يقوؿ ﱡﭐ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

ﱠﱠ [النمل .] ٔٓ:عسلم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق) َُٗ/ُ( :
رقم. ْْٗ :
(ُ) أخرجو عسلم كغّبه كركل ٫بوه عن ابن عسعود كأيب ىريرة لكنو أخرج أيضذ
عن طريق أخرل عن ابن عبذس قذؿ :عذ كذب الفؤاد عذ رأل كلقد رآه نزلة
أخرل ،قذؿ رآه بفؤاده عرتْب" .األلبذين ،ظبلؿ ا١بنة (ُ  )ُِْ/رقم.ّْٗ :
(ِ) الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر تسذبق )ّٓٔ/َُ( :رقم.َُِّٓ :
(ّ) أخرجو :ا٢بذكم ،ا٤بسادرؾ على الصحيحْب ،عصدر تسذبق) ِّْ/ ِ( :
رقم ُِّٗ :كقذؿ :صحيح اإلتسنذد .
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يقوؿ الشيخ األلبذين" :فمن قذـ عن ا٤بسلمْب بشيء عن ىذه
ا٤بعذصي ،فكفره كفر عملي ،أم إنو يعمل عمل الكفذر ،إال أف
يساحلهذ ،كال يرل كوهنذ ععصية فهو حينئذ كذفر حبلؿ الدـ ،ألنو
شذرؾ الكفذر ُب عقيدهتم أيضذ ،كا٢بكم بغّب عذ أنزؿ ا﵁ ،ال ٱبرج عن
ىذه القذعدة أبدان ،كقد جذء عن السلف عذ يدعمهذ ،كىو قو٥بم ُب
تفسّب اآلية :كفر دكف كفر ،صح لك عن ترٝبذف القرآف عبد ا﵁ بن
عبذس ٍ ،ب تلقذه عنو بعض الاذبعْب"(ُ).
ككثّب عذ يقدـ األلبذين تفسّب الصحذبة الكراـ ،كيابع عنهج
الَبجيح بْب أقواؿ الصحذبة فيمذ ٱبدعو الدليل ،إعذ فيمذ ياعلق بثبوتو،
أك ُب توافق ععنذه عع القرآف أك عموـ الشريعة ،كقد ال ٲبكننذ حصر
لك عنده ،كاألعثلة اآلنفة دليل عليو(ِ).

(ُ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ُٓ/ٔ( :رقم. ِِٓٓ :
(ِ) ينظر للزيذدة عثبل :األلبذين ٙبرًن آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)ّٓ:
كينظر :األلبذين تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبقٙ .)ٗٓ/ّ( :بت
رقم ،َُِٔ :ك(َُٙ ) َِٔ/بت رقم ،ِْٗٗ :ك(َُ،) ِْٕ/
ك(ُْ  ،)ُّٔ/ك(ُْ  ،)ِِٓ/ك(ُْ ،) ِٗٗ/كينظر :تسلسلة األحذديث
الضعيفة ،عصدر تسذبق.)ِْٔ/ ُِ( :
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امل طلب الجالح :ميَذُ يف التفشري بأقْال التابعني.
ال ٱبفى أف الاذبعْب ىم أقرب النذس اتصذال بذلصحذبة
الكراـ(ُ)  ،عكنهم لك عن األخذ ا٤ببذشر عن الصحذبة عع زيذدة
حذجاهم للعلم كحذجة النذس ُب زعذهنم ،كألفضلياهم ُب فهم اللغة على
عن جذء بعدىم ،لذلك كذف تفسّبىم علحقذ بذلافسّب ا٤بأثور ،فذعاُب
بو ا لعلمذء ،فجعلوه على قسمْب :عذ أٝبعوا عليو فهو حجة(ِ) ،كعذ
كذف لو حكم الرفع ٩بذ الٰبامل االجاهذد ،كأتسبذب النزكؿ ،كا ًإلخبذر
(ُ) قذؿ ابن عطية " :كعن ا٤بربزين ُب الاذبعْب ا٢بسن البصرم ك٦بذىد كتسعيد بن
جبّب كعلقمة قرأ ٦بذىد على ابن عبذس قراءة تفهم ككقوؼ عند كل آية
كيالوىم عكرعة كالضحذؾ كإف كذف دل يلق ابن عبذس كإ٭بذ أخذ عن ابن
جبّب .كأعذ السدم فكذف عذعر الشعيب يطعن عليو كعلى أيب صذحل ألنو كذف
يراٮبذ عقصرين ُب النظر" .ينظر :ابن عطية عبد ا٢بق بن غذلب بن عبد
الرٞبن بن ٛبذـ األندلسي ا﵀ذريب (تِْٓ :ىػ) ا﵀رر الوجيز ُب تفسّب
الكاذب العزيز ا﵀ قق :عبد السبلـ عبد الشذُب ٧بمد ،طُ دار الكاب
العلمية – بّبكت ُِِْ ،ىػ (ُ .)ِْ/كينظر :القرطيب أبو عبد ا﵁ ٧بمد
بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصذرم ا٣بزرجي مشس الدين (تُٕٔ :
ىػ) ا١بذعع ألحكذـ القرآفٙ ،بقيق٠ :بّب البخذرم ،دار عذدل الكاب،
الريذض ،السعودية ُِّْ ،ىػ ََِّ /ـ (ُ.)ّٔ/
(ِ) ينظر :ابن تيمية ،عقدعة ُب أصوؿ الافسّب ،دار عكابة ا٢بيذة ،بّبكت،
َُْٗىػَُٖٗ/ـ( ،ص.)ْٔ-ْْ:
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عن ا٤بغيبذت ،..كاشَبطوا أف ال يكوف عمن يأخذ بذإلتسرائليذت(ٔ).
يقدـ اإلعذـ األلبذين تفسّب كبذر الاذبعْب ا٤بعركفْب بذلافسّب،
كاآلخذين عن الصحذبة كذبن عبذس  ،كال يعبو اإلعذـ بافسّب عن
خذلف الاذبعْب كيغلظ عليو ُب تلك ا٤بخذلفة ،كلو كذف ٩بن عرؼ
بذلعلم ،كيقوؿ رٞبو ا﵁" :كإف دل يوجد [أم عن الصحذبة] كجب علينذ
أف نأخذ عن الاذبعْب الذين عنوا بالقي الافسّب عن أصحذب الرتسوؿ
ﷺ ،كسعيد بن جبّب ،كطذككس ،ك٫بوىم ٩بن اشاهركا
بالقي تفسّب القرآف عن بعض أصحذب الرتسوؿ ﷺ ،كٖبذصة ابن
عبذس"(ِ).
كلنأخذ ىذا ا٤بثذؿ الذم يبْب قيمة تفسّب الاذبعْب عند اإلعذـ
األلبذين ،كتغليظ القوؿ فيمن خذلفهم عن ا٤بعذصرين .فعند قولو تعذذل:

ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ
ج ٱهۡ َ
ٱۡلَ ۡ
ِيٍّۚ﴾[ا٢بج:
خ
ػ
ي
ِ
﴿ثى ِلقضْا تفرّى وِلْفْا ٍذورِى وِلع ْفْا ة ِ
ِ
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ
ِٗ] .يرل اإلعذـ األلبذين أنو يدخل ُب قولو تعذذل ﴿ثى ِلقضْا
َت َف َر ُّ ۡى﴾ األخذ عن اللحية بعد ا٢بج كالعمرة ،عساندان بذلك ٤بذ كرد عن
(ُ) ينظر :الزركشي بدر الدين ٧بمد بن عبد ا﵁ بن هبذدر (تْٕٗ :ىػ) الربىذف
ُب علوـ القرآف ،ا﵀قق٧ :بمد أبو الفضل إبراىيم ،طُ ،دار إحيذء الكاب
العربية عيسى البذىب ا٢بليب كشركذئؤُّٕ ،ىػ ُٕٗٓ -ـ.)ُٖٓ/ِ( ،
(ِ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق .كينظر النص الصوٌب ا٤بفرغ :أرشيف علاقى
أىل (ْ) ،عصدر تسذبق .ا٢بديث )ّٗٔ/ ّٕ( ،رقم. ََّْٗ :
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كبذر الاذبعْب ُب تفسّب اآلية .فيقوؿ.." :بل إف بعضهم جعل األخذ
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ
جذج﴿ :ثى ِلقضْا
عن اللحية عن ٛبذـ تفسّب قولو تعذذل ُب ا٢بي َّ
َت َف َر ُّ ۡى﴾ ،فقذؿ ٧بمد بن كعب القرظي(:رعي ا١بمذر ،ك بح الذبيحة،
كأخذ عن الشذربْب كاللحية كاألظفذر) .أخرجو ابن جرير بسند جيد
عنوٍ .ب ركل عن ٦بذىد عثلو .كتسنده صحيح"(ُ).
ٍب يقوؿ األلبذين" :ك٦ب ذىد ،ك٧بمد بن كعب عن أجلة الاذبعْب
ا٤بكثرين عن الركاية عن ترٝبذف القرآف عبد ا﵁ بن عبذس ،كاآلخذين
العلم عنو كالافسّب ،كلعلهمذ تلقيذ عنو تفسّب آية ا٢بج ىذه؛ فقد قذؿ
ُ ۡ ۡ ْ
عطذء :ىع ٍن اًبٍ ًن ىعبَّ و
ذس أنو قذؿ ُب قولو﴿ :ث َّى ِلَق ُضْا َت َف َر ُّ ۡى﴾ ،قذؿ:
"الافث :حل ق الرأس ،كأخذ عن الشذربْب ،كناف اإلبط ،كحلق العذنة،
كقص األظفذر ،كاألخذ عن العذرضْب ،كرعي ا١بمذر ،كا٤بوقف بعرفة
كا٤بزدلفة"(ِ).
كركاه ابن أيب شيبة عن طريق أخرل عن عطذء بن أيب ربذح قذؿ:
"كذنوا ٰببوف أف يعفوا اللحية؛ إال ُب حج أك عمرة .ككذف إبراىيم يأخذ
عن عذرض ٢بياو"(ّ).
(ُ) ينظر  :الطربم ،جذعع البيذف ُب تأكيل القرآف ،عصدر تسذبق.)ُِٔ/ُٖ( :
(ِ) قذؿ األلبذين" :أخرجو ابن جرير أيضذن ،كإتسنذده صحيح .السلسلة الضعيفة ،
عصدر تسذبق (ُّ.)ُْْ/
(ّ) قذؿٍ" :ب رأيت ُب ا٤بوطأ )ّْٓ - ّّٓ/ُ( ،عن عذلك :أنو بلغو عن
تسذدل بن عبد ا﵁؛ كذف إ ا أراد أف ٰبرـ؛ دعذ بػ (ا١بىلٍ ىم ٍْب) ،فقص شذربو،
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بعد لك يورد اإلعذـ كبلعذ يرد على عن خذلف تفسّب الاذبعْب
٧باجذ بعدـ األخذ عن اللحية عطلقذ فيقوؿ" :كإ ا عرفت عذ تقدـ عن
ىذه اآلثذر ا٤بخذلفة ٢بديث الَبٝبة؛ فذلعجب كل العجب عن الشيخ
الاوٯبرم(ُ) كأعثذلو عن ا٤باشددين بغّب حق(ِ) ،كيف ياجرأكف على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأخذ عن ٢بياو قبل أف يركب ،كقبل أف يهل ٧برعذن" .األلبذين ،السلسلة
الضعيفة ،عصدر تسذبق (ُّ  )ُْْ/كإتسنذده صحيح أيضذن.
(ُ) كالاوٯبرم :ىو ٞبود بن عبد ا﵁ بن ٞبود بن عبد الرٞبن الاوٯبرم عن آؿ
جبذرة (ت ُُّْ :ىػ) ،كلد ُب عدين ة اجملمعة (تسنة .) ُّّْ:طلب العلم
عنذ صبذه ،فقرأ ٨باصرات ُب الاوحيد كا٢بديث كالفقو كالنحوٍ ،ب عْب قذضيذ
ببلدة رحيمة بذ٤بنطقة الشرقيةٍ ،ب ببلدة الزلفي .ككذف رٞبو ا﵁ يوصف بذلاقى
كالصبلح كحسن العشرة كالاواضع ،ككذف قويذ ُب ا٢بق ،ال تأخذه ُب ا﵁ لوعة
الئم٦ ،بذ نبذ ألىل البدع كاألىواء ،كعنكران عليهم .اعاُب بذلبحث كالاأليف،
كبلغت عؤلفذتو أكثر عن ٟبسْب عؤلفذ .ا٤بغراكم أبو تسهل ٧بمد بن عبد
الرٞبن ،عوتسوعة عواقف السلف ُب العقيدة كا٤بنهج كالَببية ،ا٤بكابة
اإلتسبلعية للنشر كالاوزيع ،طُالقذىرة ،عصر ،النببلء للكاذب ،عراكش –
ا٤بغرب .)َِّ/َُ( ،كينظر٧ :بمد خّب بن رعضذف بن إ٠بذعيل ،تىكمىل ة
يععجم ا٤بؤلفْب ،ىكفيذت (ُّٕٗ  ُُْٓ -ىػ) دار ابن حزـ للطبذعة
ي
كالنشر ،طُ ،بّبكت ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ (ص.)ُٔٔ :
(ِ) كالشيخ األلبذين –رٞبو ا﵁  -يقصد بوصفو للشيخ الاوٯبرم –رٞبو ا﵁ -
(بذ٤باشدد كأعثذلو) ،الاعصب للمذىب الفقهي ،ككذف الشيخ حنبليذن ،كُب
عسألة األخذ عن اللحية ،يرل عدـ جواز األخذ عنهذ اناصذران للمذىب،
- ٕٗ٘ -
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٨بذلفة ىذه اآلثذر السلفية؟! فيذىبوف إذل عدـ جواز هتذيب اللحية
عطلقذن؛ كلو عند الاحلل عن اإلحراـ ،كال حجة ٥بم تذكر تسول الوقوؼ
عند عموـ حديث...(:كأعفوا اللحى)(ُ) ،كأهنم عرفوا شيئذن فذت
أكلئك السلف ععرفاو ،كٖبذصة أف فيهم عبد ا﵁ ابن عمر الراكم ٥بذا
ا٢بديث؛ كىم يعلموف أف الراكم أدرل ٗبركيو عن غّبه ،كليس ىذا عن
بذب العربة بركاياو ال برأيو؛ كمذ توىم البعض ،فإف ىذا فيمذ إ ا كذف
رأيو عصذدعذن لركاياو ،كليس األعر كذلك ىنذ كمذ ال ٱبفى على أىل
العلم كالنهى؛ فإف ىؤالء يعلموف أف العمل بذلعموعذت الٍب دل ٯبر
العمل هبذ عل ى عموعهذ ىو أصل كل بدعة ُب الدين ،كليس ىنذ
تفصيل القوؿ ُب لك ،فحسبنذ أف ني ىذ ِّكر بقوؿ العلمذء ُب عثل ىذا
اجملذؿ :لو كذف خّبان لسبقونذ إليو"(ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كىنذ يرد عليو الشيخ األلبذينٗ ،بخذلفاو للدليل ا٤بأثور ،لذلك كصفو
بذ٤باشدد .كا٤بسألة فقهية خبلفية فلكل فريق ا٤بصّب إذل عذ ترجح إليو عن
دليل ،كلكل عنهجو ُب الرد على عن خذلفو اناصذران ٤بذ يراه عن حق .كرحم
ا﵁ الشيخْب.
(ُ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)َِٔ/ٕ( ّٖٓٗ :
(ِ) كياذبع األلبذين فيقوؿ" :أضف إذل عذ تقدـ أف عن أكلئك السلف األكؿ
الذين خذلفهم أكلئك ا٤باشددكف ،ابن عبذس ترٝبذف القرآف الذم ٰباجوف
بافسّبه؛ إ ا كافق ىواىم ،بل كجعلوه ُب حكم ا٤برفوع؛ كلو دل يصح السند
بو إليو ،كمذ فعلوا ٗبذ ركم عنو ُب تفسّب قولو تعذذل :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ
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٩بذ تسبق يابْب لنذ حجم عنذية األلبذين بذ٤بأثور ،حٌب عذ كذف عنو
عن الاذبعْب ،كالذم ال يعد عذ يقولونو حجة كاجبة إال إ ا أٝبعوا عليو،
لكن عن كذف عنهم ععركفذن بذألخذ عن الصحذبة كذف ا٤بصّب لقولو أكذل
عن غّبه ،خصوصذن إ ا دل يكن لقولو ٨بذلف ،كىذا الذم ىب إليو
األلبذين أكذل بذألخذ ،ألنو يقدـ ا٤بأثور على آراء الرجذؿ كلو كذنوا عن
الفقهذء.
َّ
َ َ ُ ْ َۡ َ ُ ْ
ُّ
كُب تفسّب قولو تعذذلُّ ﴿ :ربَ ًَا يَ َْد ٱل َ
ِيٌ زفروا لْ َكٍْا
ُم ۡصوًِ َ
ّي﴾[ا٢بجر .] ِ:أكرد األلبذين عذجذء عن الاذبعْب فيهذ فقذؿ:
ِ
" ركم عن تسعيد بن جبّب كإبراىيم النخعي كغّب كاحد عن الاذبعْب قذلوا
إ ا أخرج أىل الاوحيد عن النذر كأدخلوا ا١بنة كد الذين كفركا لو كذنوا
عسلمْب"(ُ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲗﱠ [األحزاب ]ٓٗ:قذؿ:

(يبدين عين نذ كاحدة) ٍب تراىم ىنذ ال
يعبأكف بافسّبه آلية (الافث) ىذه ،عع ثبوتو عنو كعن ٝبع عن تبلعذتو،
كقوؿ ابن ا١بوزم ُب زاد ا٤بسّب (ٓ  :)ِْٕ - ِْٔ/بأنو أصح األقواؿ ُب
تفسّب اآلية .كا﵁ ا٤بساعذف .قذؿ :انظر كاذيب حجذب ا٤برأة ا٤بسلمة كعقدعة
الطبعة ا١بديدة ،طبع ا٤بكابة اإلتسبلعية ،كقد ٠بياو فيهذ بػجلبذب ا٤برأة
ا٤بسلمة لسبب ىذـ كرتو ىنذؾ " .األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق )ِْْ/ُّ( :كإتسنذده صحيح أيض نذ
(ُ) كا٢بديث حسنو األلبذين ينظر :صحيح كضعيف تسنن الَبعذم ،عصدر
تسذبق )ُّٖ/ ٔ( :رقم.ِّٖٔ :
- ٕٗٚ -

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة

َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُ ُ
ون أذل ۡرز ۡى﴾[البقرة.]ُِٓ:
كُب تفسّب قولو تعذذل﴿ :فٱذلر ِ

يورد األلبذين تفسّب الاذبعي ا١بليل تسعيد بن جبّب فيقوؿ" :كركم عن
تسعيد بن جبّب أنو قذؿ ُب ىذه اآلية ،قذؿ ا كركين بطذعٍب أ كركم
ٗبغفرٌب .حدثنذ عبد بن ٞبيد قذؿ حدثنذ ا٢بسن بن عوتسى كعمرك بن
ىذشم الرعلي عن ابن ٥بيعة عن عطذء بن يسذر عن تسعيد بن جبّب
هبذا"(ُ) .ككثّبا عذ يساشهد األلبذين بأقواؿ الاذبعْب ُب الافسّب ،كعؤلفذتو
زاخرة بذلك( ٕ).

(ُ) األلبذين ،صحيح كضعيف تسنن الَبعذم ،عصدر تسذبق )َُّ/ٖ( :رقم.َّّٔ :
(ِ) ينظر على تسبيل ا٤بثذؿ ال ا٢بصر :ترجيح األلبذين لافسّب الاذبعي عند قذؿ
تعذذل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﱠ [فذطر .]ّٓ:قذؿ قاذدة ُب تفسّب
اآلية( :أقذعوا فبل ياحولوف كال يىٰب َّولوف) السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق:
(ِّ ٙ .)ُ/بت رقم ،ّّْٗ :كينظر :األلبذين الثمر ا٤بساطذب ُب فقو السنة
كالكاذب ،طُ ،غراس للنشر كالاوزيع ،ص ،)ْْ( :ك(ِْٗ) .كانظر:
األلبذين الرد ا٤بفحم على عن خذلف العلمذء كتشدد كتعصب كألزـ ا٤برأة أف
تسَب كجههذ ككفيهذ كأكجب كدل يقنع بقو٥بم :إنو تسنة كعساحبة .ا٤بكابة
اإلتسبلعية ،طُ ،عمذف ،األردفُُِْ :ق ،)ُْ/ُ( ،كانظر :السلسلة
الصحيحة ،عصدرتسذبق ،)ُِ/ٗ(:كانظر :السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق ،) ِٔٗ/َُ(:كينظر :األلبذين صحيح كضعيف تسنن الَبعذم ،عصدر
تسذبق.)ُّٖ/ ٔ( :
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املطلب الرابع :ميَذُ يف التعامل مع اإلسرائٔلٔات.

يسمي العلمذء عذ يرد عن أىل الكاذب عن اليهود كالنصذرل،
بذإلتسرائيليذت ،كحكم أخبذرىم ىو عذ أخرب بو النيب ﷺ(ال
تصدقوا أىل الكاذب كال تكذبوىم ،كقولوا :آعنذ بذ﵁ كعذ أنزؿ إلينذ كعذ
أنزؿ إليكم)(ٔ)  .فمذ كافق شرعنذ عن أقوا٥بم دل يزدنذ كعذخذلفو لن
ينقصنذ (ٕ)  ،فبل حذجة ألف يفسر القرآف ٗبذ أثر عن اليهود كالنصذرل،
"كفيمذ قصو ا﵁ علينذ ُب ا لقرآف عن لك كفذية عن غّبه"(ٖ) ،رغم
لك ٪بد كثّبان عن ا٤بفسرين قد أدخلوا ُب تفذتسّبىم عركيذت القوـ،
عساندين لقوؿ النيب ﷺ (كحدثوا عن بِب إتسرائيل كال حرج)(ٗ).
كليس ٥بم لك ٗبساند(٘).
(ُ) البخذرم ا١بذعع الصحيح :عصدر تسذبق :بذب ال يسأؿ أىل الشرؾ ،عن
الشهذدة )ِّٕ/ ّ(..رقم. ِٗ :
(ِ) قذؿ ابن تيمية" :ال فذئدة ُب تعيينو تعود على ا٤بكلفْب ُب دنيذىم كال ُب
دينهم" .عقدعة ُب أصوؿ الافسّب ،عصدر تسذبق( :ص.)ّْ:
(ّ) ابن حجر أٞبد بن علي أبو الفضل العسقبلين الشذفعي ،فاح البذرم شرح
صحيح البخذرم ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت )ّٔٗ/ ٔ(ُّٕٗ ،رقم. ُّٓٔ :
(ْ) البخذرم ا١بذعع الصحيح :عصدر تسذبق )َِٕ/ ْ( :رقم.ُّْٔ :
(ٓ) "إبذحة الاحدث عنهم فيمذ ليس عندنذ دليل على صدقو كال كذبو شيء،
ك كر لك ُب تفسّب القرآف ،كجعلو قوالن أك ركاية ُب ععُب اآلية ،أك ُب تعيْب
عذ دل يعْب فيهذ ،أك ُب تفصيل عذ أٝبل فيهذ ..شيء آخر؛ ألف ُب إثبذت
- ٕٜٗ -
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أعذ الشيخ األلبذين فهو ال ٰباج هبذ ،فإ ا عرضت لو علق عليهذ،
كبْب عدـ ا٢بذجة ٥بذ ،يقوؿ ُب عنهجو ُب ٙبقيق كاذب ٨باصر العلو
للذىيب " :كحذفت أيضذ عذ جزعت بأنو عن اإلتسرائيليذت كلو كذف
صحيح اإلتسنذد إال إ ا كذف ععنذه عوافقذ للكاذب كالسنة"(ُ).
كُب كركد اتسم عزرائيل يقوؿ األلبذين" :ىذا ىو ا٠بو ُب الكاذب
كالسنة (علك ا٤بوت) ،كأعذ تسمياو (بعزرائيل) فممذ ال أصل لو ،خبلفذ
٤بذ ىو ا٤بشهور عند النذس ،كلعلو عن االتسرائيليذت!"(ِ).
كعن األعثلة على رفض األلبذين لركايذت اإلتسرائيليذت ُب الافسّب
تعليقو على ىذه الركاية" :اللهم أتسألك ٕبق ٧بمد عليك."...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لك ٔبوار كبلـ ا﵁ عذ يوىم أف ىذا الذم ال نعرؼ صدقو كال كذبو عبْب
ععُب قوؿ ا﵁ -تسبحذنو -كعفصل ٤بذ أٝبل فيو! كحذشذ ﵁ كلكاذبو عن
لك ،كإف رتسوؿ ا﵁ ﷺ إ أ ف بذلاحدث عنهم ،أعرنذ أف ال نصدقهم
كال نكذهبم ،فأم تصديق لركايذهتم كأقذكيلهم أقول عن أف نقرهنذ بكاذب
ا﵁ ،كنضعهذ ُب عوضع الافسّب كالبيذف؟!" .أٞبد شذكر ،عمدة الافسّب عن
ا٢بذفظ ابن كثّب ،دار الوفذء ،عصرُِْٔ ،ق.)ُْ/ُ( :
(ُ) ا٢بذفظ الذىيب ٨باصر العلو للعلي الغفذر ،طِ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت،
ُُِْ  ،اخاصره كحققو كعلق عليو كخرج أحذديثو ٧بمد نذصر الدين
األلبذين (ص.) ُٖ :
(ِ) األلبذين ٧بمد نذصر الدين ،أحكذـ ا١بنذئز ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،طْ ،
َُْٔىػ ُٖٗٔ -ـ( ،ص.)ُٓٔ:
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ا٢بديث(ُ) .يقوؿ اإلعذـ " :كىذا عع إرتسذلو ككقفو فإف إتسنذده إذل ابن
أيب الزنذد ضعيف جدان كفيو عثمذف ابن خذلد كالد أيب عركاف العثمذين،
قذؿ النسذئي :ليس بثقة .كعلى ىذا فبل يبعد أف يكوف أصل ىذا
ا٢بديث عن اإلتسرائيليذت ،الٍب تسربت إذل ا٤بسلمْب عن بعض عسلمة
أىل الكاذب ،أك غّب عسلماهم أك عن كابهم الٍب ال يوثق هبذ٤ ،بذ طرأ
عليهذ عن الاحريف كالابديل كمذ بينو شيخ اإلتسبلـ ُب كابوٍ ،ب رفعو
بعض ىؤالء الضعفذء إذل النيب ﷺ خطأ أك عمدا"(ِ).
ٍب يبْب اإلعذـ بكبلعو عبلقة ىذه الركاية بعدىذ عن اإلتسرائيليذت
بعلم الافسّب حيث يقوؿ " :ك٩بذ يؤيد عذ ىب إليو العلمذء عن كضع
ىذا ا٢بديث كبطبلنو أنو ٱبذلف القرآف الكرًن ُب عوضعْب عنو :األكؿ:
أنو تضمن أف ا﵁ تعذذل غفر آلدـ بسبب توتسلو بو ﷺ ،كا﵁ عز ك
َ َ َ َّ َٰٓ َ َ
اب َغوَ ۡي ُِ إٍَّ ُُۥ ُِ َْ ٱِلَّ َّْ ُ
اد ُم يٌِ َّربُِّۦ ََك َِمىج َذ َخ َ
اب
جل يقوؿ﴿ :ذخوّق ء
ٰۚ ِ
ر
ِ
( ّ)
ٱلرخ ُ
َّ
ِيى﴾[البقرة .]ّٕ:كقد جذء تفسّب ىذه الكلمذت" .
كعن ععذرضة اإلتسرائيليذت لصر َيح القرآف الٍب بينهذ اإلعذـ َ ُب
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ َ ى َ ى َ ۡ َ
ۡرض َو َيا ةَيۡ ََ ُّ ًَا ِف َّ
شِخثِ أيَّ ا رم
ت وٱۡل
قولو تعذذل﴿:وهقد خوقَا ٱلصمن ِ
ِ
ُّ ُ
َ َ َ َّ َ
ْب﴾[ؽ .]ّٖ:يقوؿ األلبذين" :كأعذ ا٢بديث الذم
ويا مصَ ا يٌِ هغ ر
أخرجو الطرباين عن حديث قاذدة بن النعمذف :أف رتسوؿ ا﵁ ﷺ
(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)ُٗ/ُ( :
(ِ) األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تسذبق( :ص.)ُُْ :
(ّ) ا٤بصدر السذبق( :ص.)ُُْ :
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قذؿ( :إف ا﵁ ٤بذ قضى خلقو اتسالقى فوضع رجلو على األخرل كقذؿ:
ال ينبغي ألحد عن خلقي أف يفعل ىذا) ...كأنذ أتسابعد جدان صحة
ىذا ا٢بديث؛ ألنو يوحي بذ٤بعُب الذم قذلو اليهود ا٤بغضوب عليهم:
(خلق ا﵁ السمذكات كاألرض ُب تساة أيذـ ٍب اتسَباح ُب اليوـ
السذبع)(ُ) .كىو يوـ السبت كىم يسمونو يوـ الراحة ،كقد رد ا﵁ تعذذل
عليهم ُب غّب آية"ٍ .ب أكرد اآلية ا٤باقدعة كقذؿ بعدىذ" :كيغلب على
الظن أف أصل ا٢بديث عن اإلتسرائيليذت الٍب تسربت إذل ا٤بسلمْب عن
بعض أىل الكاذبٍ ،ب كىم فيو بعض الركاة فرفعو إذل النيب ﷺ
كمذ كرد ُب عسند أٞبد ،كىو خطأ كمذ بينو ا٢بذفظ ابن كثّب ُب
الافسّب كغّبه"(ِ).
كعن األعثلة أيضذ على ععذرضة اإلتسرائليذت لآليذت الٍب أكردىذ
َ
َو ََل حَز ُ
ِو ۡز َر
از َرة
و
ر
األلبذين عند قولو تعذذل﴿:
ِ
ِ
ُ
أ ۡخ َر ُۚى
ى﴾[األنعذـ ..."]ُْٔ:كر السيوطي أف عبد الرزاؽ ركل عن ابن
الايمي قذؿ :حدثِب الربعي ،ككذف عندنذ عثل كىب عندكم ،أنو قرأ ُب
بعض الكاب :إف كلد الزىن ال يدخل ا١بنة إذل تسبعة آبذء!...كلعل
الطرؼ اآلخر عن ا٢بديث أصلو عن اإلتسرائيليذت ،فرفعو بعض
(ُ) ا٢بذكم ،ا٤بسادرؾ ،عصدر تسذبق )ِٓٗ/ ِ( :رقم .ّٕٕٗٗ:كالطربم،
جذعع البيذف ،عصدر تسذبق ،)ْٔٔ /ُِ( :كاأللبذين ،السلسلة الضعيفة،
عصدر تسذبق (ُِ )ْٗٓ/رقم ّٕٓٗ :كقذؿ عنكر.
(ِ) األلبذين ،الثمر ا٤بساطذب ُب فقو السنة كالكاذب ،عصدر تسذبق( :ص:
ُِٖ .) ُّٖ-
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الضعفذء قصدان أك تسهوان"(ُ).
ذء
كعن األحذديث ا٤بعذرضة لآليذت الٍب أكردىذ األلبذين :ى
"(ج ى
ً
ً
ْب يعنٍ يذ
ًج ًٍرب
يك؟ قى ى
َّت ًرل ىع ٍه
ذؿ :ىعذ ىج ف ٍ
قلت :ىعذ ييػٍب ك ى
يل ىكيى ىو يىػٍبكي فى ي
ي
خلىق اللَّو جهنَّم ى٨بىذفى ىة أى ٍف أ ٍىع ً
صيى يو؛ فىػييػ ٍل ًقيىِب فً ىيهذ) قذؿ األلبذين :عوضوع،
ى ى ي ىى ى
ٍب بْب علاو كقذؿ بعدىذٍ" :ب إف عًب ا٢بديث عنكر جدان ،بل ىو
َّ َ ۡ ُ َ
ْن َّ َ
ٱّلل
ع وضوع؛ ٤بخذلفاو ٤بثل قولو تبذرؾ كتعذذل ُب ا٤ببلئكةَ ﴿:ل حػص
َ ٓ َََ ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ َ ُۡ َ ُ َ
ون﴾ [الاحرًن]ٔ:؛ فلعلو عن اإلتسرائيليذت
يا أمرِى ويفػوْن يا يؤمر
اشابو على بعض الركاة؛ فرفعو إذل النيب ﷺ كحديث قصة ىذركت
كعذركت...،فإف فيو إشذرة إذل عذ يكر ُب بعض كاب الافسّب ،أهنمذ
أنزال إذل األرض ،كأهنمذ شربذ ا٣بمر كزنيذ ،كقابل النفس بغّب حق ،فهذا
٨بذلف لقوؿ ا﵁ تعذذل ُب حق ا٤ببلئكة :كدل يرد عذ يشهد ٤بذ كر ،إال
ُب بعض اإلتسرائيليذت الٍب ال ينبغي أف يوثق هبذ ،كُب حديث ،قد
ياوىم -بل أكىم -بعضهم صحاو ،كىو عنكر بل بذطل"(ِ).
ككثّبا عذ ياكرر كر األلبذين ٤بوقفو عن اإلتسرائيليذت ،عند
عركضهذ لو ُب تعليقذتو على عن أكردىذ عن ا٤بفسرين ،أك ُب ٙبقيقذتو
للركايذت ،أك غّب لك عن أتسبذب كركدىذ ُب الكاب(ّ).

(ُ) األلبذين ،السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبق ،باصرؼ )ِْٖ/َُ( :رقم.ِْٖٓ :
(ِ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة ،عصدر تسذبق ،باصرؼ:
(ُّ  )ُُّٓ/رقم. ْٕٔٗ :
(ّ) ينظر لذلك :األلبذين ،الاوتسل ،عصدر تسذبق( :ص ،)ُُْ :كالثمر
ا٤بساطذب ،عصدر تسذبق( :ص ،)ُّٖ :السلسلة الصحيحة ،عصدر
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املبحح الجاىٕ :ميَذُ يف التفشري بالرأٖ.
اخالف ُب تفسّب القرآف بذلرأم فبعض العلمذء عنعو عطلقذ(ُ)،
كبعضهم أتسرؼ فيو كأٮبل ا٤بأثور كمذ عند أىل األىواء "فيكوف لو ُب
الشيء رأم كإليو عيل ُب طبعو كىواه ،فياأكؿ القرآف على كفق رأيو
كىواه ليحاج على تصحيح غرضو ،كلو دل يكن لو لك الرأم كا٥بول
لكذف ال يلوح لو عن القرآف لك ا٤بعُب"(ِ) ،كبعضهم أجذزه إ ا دل يكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسذبقٙ )َُِ/ ُ( :بت رقم ،َِِ:ك(ّ  )ُِٗ/رقم، َُٓٓ :
ك(ِ ) ّْٖ/رقم .َُْٔ :كغّبىذ كثّب.
(ُ) يقوؿ ال قرطيب" :قذؿ بعض العلمذء :إف الافسّب عوقوؼ على السمذع لقولو
تعذذل :ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [النسذء .]ٓٗ:كىذا فذتسد؛
ألف النهي عن تفسّب القرآف ال ٱبلو إعذ أف يكوف ا٤براد بو االقاصذر على
النقل كا٤بسموع كترؾ االتسانبذط ،أك ا٤براد بو أعر آخر كبذطل أف يكوف ا٤براد
بو أال ياكلم أحد ُب القرآف إال ٗبذ ٠بعو" .القرطيب ،ا١بذعع ألحكذـ القرآف،
عصدر تسذبق.)ّّ/ ُ( :
(ِ) ياذبع القرطيب فيقوؿ" :كىذا النوع يكوف تذرة عع العلم ،كذلذم ٰباج ببعض
آيذت القرآف على تصحيح بدعاو كىو يعلم أف ليس ا٤براد بذآلية لك،
كلكن عقصوده أف يلبس على خصمو ؛ كتذرة يكوف عع ا١بهل ك لك إ ا
كذنت اآلية ٧باملو ،فيميل فهمو إذل الوجو الذم يوافق غرضو ،كيرجح لك
ا١بذنب برأيو كىواه فيكوف قد فسره برأيو ،أم رأيو ٞبلو على لك الافسّب
كلوال رأيو ٤بذ كذف يَبجح عنده لك الوجو ،كتذرة يكوف لو غرض صحيح
فيطلب لو دليبل عن القرآف كيسادؿ عليو ٗبذ يعلم أنو عذ أريد بو ،كمن يدعو
إذل ٦بذىدة القلب القذتسي ،فيقوؿ قذؿ ا﵁ تعذذل :ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
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ُب اآلية أثر صحيح "فإف الصحذبة  قد قرءكا القرآف كاخالفوا ُب
تفسّبه على كجوه كليس كل عذ قذلوه ٠بعوه عن النيب ﷺ"(ُ).
كىذا ىو الرآم الذم ياوافق عع عموـ الشريعة ،كطبيعة الاكليف
َ
كاالتساخبلؼ ،فذ﵁ عز كجل دل يشأ أف ٯبعل النذس أعة كاحدة ﴿ َول ْۡ

َّ
َ ٓ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ٗ َ ى َ ٗ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ
ُم َخوِف َ
ِّي * إَِل َي ٌ َّرخ َِى
شاء رب ك ۡلػن ٱنلاس أيث وخِدة َۖو َل يزالْن
َ
َ
َربُّ َكُۚ َوه ِذىل َِك َخو َق ُّ ۡىُۗ ﴾[ىود .]ُُٗ-ُُٖ:كتسبب االخابلؼ تنوع

اآلراء باعدد العقوؿ للمعقوؿ(ِ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﱠ [طو .] ِْ:كيشّب إذل قلبو كيوعيء

إذل أنو ا٤براد بفرعوف؛ كىذا ا١بنس قد
يساعملو بعض الوعذظ ُب ا٤بقذصد الصحيحة ٙبسينذ للكبلـ كترغيبذ
للمسامع كىو ٩بنوع ،أل نو قيذس ُب اللغة ،ك لك غّب جذئز .كقد تساعملو
البذطنية ُب ا٤بقذصد الفذتسدة لاغرير النذس كدعوهتم إذل عذاىبهم البذطلة،
فينزلوف القرآف على كفق رأيهم كعذىبهم على أعور يعلموف عرادة ،فهذه
الفنوف أحد كجهي ا٤بنع عن الافسّب بذلرأم" .ا١بذعع ألحكذـ القرآف ،عصدر
تسذبق.)ّّ/ ُ( :
(ُ) القرطيب ،ا١بذعع ألحكذـ القرآف ،عصدر تسذبق.)ّّ/ُ( :
(ِ) كينظر حوؿ ىذا ا٤بعُب :ابن عذشور ٧بمد الطذىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطذىر
الاونسي (ت ُّّٗ :ىػ) ،الاحرير كالانوير ا٤بعركؼ بافسّب ابن عذشور
عؤتسسة الاذريخ العريب ،بّبكت ،لبنذف ،طَُُِْ ،ىػَََِ/ـ (ُ.)ِٖ/
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تمهيد :موقف اإلمام األلباني من التفسير بالرأي.
تسبق ع عرفة عدل ٛبسك األلبذين بذ٤بأثور عند تفسّب القرآف ،لذ
نراه ٰبذر عن ا١برأة على القرآف بذلرأم٤ ،بذ قد تفضي إليو عن ا٣بركج
عن الفهم السليم ،لكنو يبْب عٌب ٯبب أف يلجأ للافسّب بذلرأم فيقوؿ:
"ىنذؾ بعض اآليذت تفسر بذلرأم ،كدل يأت ُب لك بيذف عن النيب
ﷺ عبذشرة"(ُ).
ٍب ٰبذر اإلعذـ ًعن عسلك خطّب ياخذه بعض عن يفسر
بذلرأم- ،كىو ىج ٍعلو الافسّب دليبلن على ا٤بذىب  !-كحقذ إف تنبيو
اإلعذـ دقيق عهم جدان؛ لك أف األصل ُب الافسّب ىو الكشف عن
عراد ا﵁ عن اآليذت ،ال الكشف عن عرادات اتية أك اجاهذدية عن
اجملاهد(ِ) ،يقوؿ -رٞبو ا﵁ " :-فيساقل بعض ا٤باأخرين ُب تفسّبىذ
تطبيقذن لآلية على ا٤بذىب ،كىذه عسألة خطّبة جدان ،حيث تفسر
اآليذت تأييدان للمذىب كعلمذء الافسّب فسركىذ على غّب عذ فسرىذ
أىل لك ا٤بذىب"(ّ).
(ُ) أم دل يفسرىذ النيب ﷺ ،كال كرد فيهذ شيء عن ا٤بأثور ،لكن ٲبكن
اتسانبذط ععنذىذ عن عموـ فهم الكاذب كالسنة.
(ِ) كقد تسبق كركبلـ القرطيب حوؿ ىذا .ا١بذعع ألحكذـ القرآف ،عصدر تسذبق.)ّّ/ُ( :
(ّ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،الاسجيل ال صوٌب لو ،عصدر
تسذبق .كينظر النص الصوٌب ا٤بفرغ :أرشيف علاقى أىل ا٢بديث(ْ ) ،عصدر
تسذبق .ا٢بديث ،رقم.)ّٗٔ/ ّٕ( ََّْٗ :
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ٍب ال يكافي اإلعذـ بذلك بل يورد عثذال ألف ا٤بسألة ليست
نظرية بل كاقعية كخطّبة كمذ كصفهذ فيقوؿ" :ٲبكن أف نساحضر على
لك عثذال :قولو -تبذرؾ كتعذذلُ -ب تسورة ا٤بزعل﴿ :فَٱقۡ َر ُءوا ْ َيا حَيَ َّ َ
ِس
ن
ُۡ
فسىرٍت يو بعض ا٤بذاىب بذلابلكة نفسهذ :أم
ي ٌَِ ٱهق ۡر َء ِ ٰۚ
ان﴾[ا٤بزعلَّ .]َِ:
الواجب عن القرآف ُب كل الصلوات ،إ٭بذ ىو آية طويلة أك ثبلث آيذت
قصّبة ،قذلوا ىذا عع كركد ا٢بديث الصحيح عن النيب ﷺ قذؿ) :ال
صبلة ٤بن دل يقرأ بفذٙبة الكاذب)(ُ) .كُب ا٢بديث اآلخر (عن دل يقرأ
بفذٙبة الكاذب ،فصبلتو خداج ،فصبلتو خداج ،فصبلتو خداج ،غّب
ٛبذـ)(ِ) ردت داللة ىذين ا٢بديثْب بذلافسّب لآلية السذبقة بدعول أهنذ
َ ۡ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ان﴾ فقذؿ
أطلقت القراءة ،فقذلت اآلية﴿:فٱقرءوا ي ا حيِس يٌِ ٱهقرء ِ
بعض ا٤باأخرين عن ا٤بذىبيْب :ال ٯبوز تفسّب القرآف إال بذلسنة ا٤باواترة،
أم ال ٯبوز تفسّب ا٤باواتر إال بذ٤باواتر ،فردكا ا٢بديثْب السذبقْب اعامذدان
عنهم على فهمهم لآلية على عذ يبدك للقذرئ ٥بذ أكؿ كىلة"(ّ).
بعدىذ يرد األلبذين ىذا الافسّب غّب الصحيح فيقوؿ" :لكن
العلمذء بينوا -كل علمذء الافسّب ال فرؽ بْب عن تقدـ عنهم كعن
تأخر -أف ا٤بقصود بذآلية الكرٲبة فذقرءكا أم :فصلوا عذ تيسر لكم عن
(ُ) البخذرم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)ُِٗ/ُ( ٕٓٔ:
(ِ) عسلم ،الصحيح ،عصدر تسذبق )ٗ/ِ( ،رقم .َْٗ:كلفظو« :عن صلى
صبلة دل يقرأ فيهذ بأـ القرآف فهى خداج  -ثبلثذ  -غّب ٛبذـ».
(ّ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،الاسجيل الصوٌب لو ،عصدر تسذبق.
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صبلة الليل؛ ألف ا﵁ عز كجل كر ىذه اآلية ٗبنذتسبة قولو تبذرؾ كتعذذل
ُ ُ َ َّ
َّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ
َ
ْم أ ۡد ى
َث ٱِلۡ ِن َوٍ ِۡصف ُُۥ
و
ذ
ٌِ
ي
َن
ُب تسورة ا٤بزعل ﴿إِن ربك حػوى أٍ ك تق
ِ
ِيٌ َي َػ َك َو َّ ُ
ٱّلل ُح َق ّد ُِر َّٱِلۡ َن َوٱنلَّ َّ َ
َوذُوُ َر ُُۥ َو َظآن َفث ّي ٌَِ َّٱل َ
ار ُۚ﴾[ا٤بزعل.]َِ:
ُۚ
ِ
ۡ
ْ
ۡ
َ
ُ
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ
َۡ
ان ﴾ أم :فصلوا عذ تيسر لكم
إذل أف قذؿ ﴿فٱقرءوا يا حيِس يٌِ ٱهقرء ِ

عن صبلة الليل ،فليست اآلية عاعلقة ٗبذ ٯبب أف يقرأ اإلنسذف ُب
صبلة الليل ٖبذصة ،كإ٭بذ يسر ا﵁ عز كجل للمسلمْب أف يصلوا عذ
تيسر ٥بم عن صبلة الليل ،فبل ٯبب عليهم أف يصلوا عذ كذف رتسوؿ ا﵁
ﷺ يصلي كمذ تعلموف إحدل عشرة ركعة"(ُ)ٍ .ب يعلق اإلعذـ
فيقوؿ" :ىذا ىو ععُب اآلية ،كىذا ُب األتسلوب العريب عن إطبلؽ ا١بزء
كإرادة الكل ،فذقرءكا :أم فصلوا ،الصبلة :ىي الكل ،كالقراءة :ىو
ا١بزء"(ِ).
كبذلك يابْب عوقف األلبذين عن الافسّب بذلرأم ا٤بخذلف
للمأثور ،أعذ الرأم الذم ال يعذرض ا٤بأثور ،فنجد األلبذين يفسر القرآف
الكرًن بو عند ا٢بذجة إليو ،كىذا يوضح عوقفو عن الافسّب بذلرأم
ا٤بعادؿ.

(ُ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،الاسجيل الصوٌب لو.،
(ِ) ا٤بصدر تسذبق.
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امل طلب األّل :ميَذُ يف التفشري باللغ٘.

َّ ٓ َ َ ۡ
ُ ً
ٍزه َن ى ُُ ق ۡرَٰءٍا
نزؿ القرآف الكرًن بذللسذف العريب ا٤ببْب ﴿إِجا أ
َ َ ٗ ّ َّ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ْن ﴾ [يوتسف . ]ِ:ليعقلو الذين أنزؿ عليهم ،ككذنوا
غربِيا هػوسى تػقِو

كقت النزكؿ أىل الفصذحة كالبيذف ،لذلك ال يساغُب ُب تفسّب القرآف
الكرًن عن الدراية بذللغة العربية(ُ) ،لكن طبيعة ىذه اللغة ٘بعل ألفذظهذ
عرتبطة بذ٤بعذين ،كٚبالف داللة األلفذظ على ا٤بعذين بْب نواحي جزيرة
العرب كأطرافهذ(ِ)٩ ،بذ ٰبدث خبلفذن ُب فهم ععذين القرآف الكرًن ،فإ ا
أطلق أىل اللغة ععذرفهم ُب تفسّب القرآف دكف أف يقيدكىذ ٗبذ جذء عن
النيب ﷺ كاعابذره ُب توجيو ا٤بعُب ،أباعدكا عن عراد ا﵁ تعذذل ،إذل عذ
ياسع فيو اللفظ عن داللة على ا٤بعُب ،كإذل عذ ٱبالف فيو اإلعراب عن
البيذف ،كالخالفوا أٲبذ اخابلؼ؛ ألف لكل عنهم حرفو الذم ينامي إليو،
كليس عنهم أحد يدعي إحذطاو بذللغة العربية كفنوهنذ ،ال كقت النزكؿ،

(ُ) قذؿ الشذطيب" :أراد تفهمو فمن جهة لسذف العرب يفهم ،كال تسبيل إذل تطلب فهمو
عن غّب ىذه ا١بهة" .الشذطيب إبراىيم بن عوتسى بن ٧بمد اللخمي الغرنذطي الشهّب
(تٕٗ :ىػ) ،ا٤بوافقذت ،ا﵀قق :أبو عبيدة عشهور بن حسن آؿ تسلمذف ،طُ ،دار
ابن عفذفُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ (ِ.)َُِ/
(ِ) "عذدات العرب ُب أقوا٥بذ كأفعذ٥بذ ك٦بذرم أحوا٥بذ حذؿ الانزيل" الشذطيب،
ا٤بوافقذت ،عصدر تسذبق.) ُْٓ/ْ(:
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( ُ)

كال زعن الادكين لفنوف اللغة  ،ىذا عذ ٯبعل الافسّب بذللغة عن قبيل
الافسّب بذلرأم .عن جهة أخرل ال يعاد بذلافسّب الذم ٱبذلف لغة
العرب(ِ).
كتظهر لؤللبذين عنذية بذللغة ،ٲبكن إدراكهذ عن دقة ألفذظو عند
تفسّبه للقرآف الكرًن كللسنة النبوية ،أك عند شرحو ٤بسألة فقهيةٍ ،ب إنو
ال ٱبرج عن ا٤بنهج الصحيح ُب اعابذر اللغة ُب الافسّب كيؤكد على أف
فهم القرآف ال ٯبب أف يساقل عن عذ أثر عن النيب ﷺ
( ّ)
كأصحذبو  ،يقوؿ األلبذين حوؿ لك " :ال ٦بذؿ ألحد عهمذ كذف عذ٤ب ذن
أكثرىذ ألفذظ ذن
(ُ) قذؿ الشذفعي رٞبو ا﵁" :لسذ يف العرب ي
أكتسع األلسنة عذىب ذن ك ي
يذىب عنو شيء
نيب ،كلكنو ال
ي
كال ي
نعلم أف ٰبيط ٔبميع علٍمو إنسذف غّب ٌ
العلم بو عند العرب ..كال
على َّ
عذعاهذ حٌب ال يكو ىف عوجودنا فيهذ ىع ٍن يعرفو ك ي
يعلمو إالٌ عن قبلو عنهذ  ..فهو عن أىل لسذهنذ كعلٍ يم
لب عند غّبىذ ،كال ي
ييطٍ ي
السنن ُب العلمذء ..كىذا
أكثر اللسذف ُب أكثر العرب أعم عن ع ٍلم أكثر ٌ
يذىب عنو شيءه عليهذ" .الشذفعي،
خذصاهذ كعذعاهذ ال
لسذ يف العرب عند ٌ
ي
الرتسذلة ،عصدر تسذبق( ،ص.)ْْ :
(ِ) "كل ععُب عسانبط عن القرآف غّب جذر على اللسذف العريب ،فليس عن علوـ
القرآف ُب شيء ،ال ٩بذ يسافذد عنو ،كال ٩بذ يسافذد بو" .الشذطيب ،ا٤بوافقذت،
عصدر تسذبق.)ِِْ/ ْ( :
(ّ) قذؿ األلبذين" :فحذار أيهذ ا٤بسلم أف ٙبذكؿ فهم القرآف عساقبلن عن السنة،
فإنك لن تساطيع لك كلو كنت ُب اللغة تسيبويو زعذنك كىذؾ ا٤بثذؿ أعذعك
فإف النشذشييب ىذا كذف عن كبذر علمذء اللغة ُب القرف ا٢بذضر فأنت تراه قد
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بذللغة العربية كآداهبذ أف يفهم القرآف الكرًن دكف االتساعذنة على لك
بسنة النيب ﷺ القولية كالفعلية ،فإنو دل يكن أعلم ُب اللغة عن
أصحذب النيب ﷺ الذين نزؿ القرآف بلغاهم ،كدل تكن قد شذباهذ
لوثة العجمة كالعذع ية كاللحن كعع لك فإهنم غلطوا ُب فهم اآليذت
السذبقة حْب اعامدكا على لغاهم فقط" كياذبع قولو عؤكدا" :كعليو فمن
البدىي أف ا٤برء كلمذ كذف عذ٤بذ بذلسنة كذف أحرل بفهم القرآف
كاتسانبذط األحكذـ عنو ٩بن ىو جذىل هبذ ،فكيف ٗبن ىو غّب ععاد هبذ
كال علافت إليهذ أصبل؟"(ُ).
يعاِب اإلعذـ بذللغة العربية بكل فنوهنذ ،كيرجع ا٤بسذئل اللغوية إذل
عصذدرىذ ،ك٩بذ يظهر دقاو ُب الافسّب بذعابذر اللغة قولو" :كيقوؿ أىل
العلم بذللغة العربية :إف ىذا األتسلوب العريب إ ا أطلق ا١بزء كأراد الكل،
ىذا عن بذب بيذف أٮبية ىذا ا١بزء ُب لك الكل ،ك لك كقولو تبذرؾ
َ
َّ
َّ َ َ ُ
َ َ
َّ
ٱلصو ىْة ِ ُدللْكِ ٱلش ًۡ ِس إ ِ ىِل غ َص ٍِّۚ ٱِلۡ ِن
كتعذذل ُب اآلية األخرل ﴿أق ِىِ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ٗ
ْدا﴾[اإلتسراء .]ٕٖ:كقرآف
وقرءان ٱهفج ِرِۖ إِن قرءان ٱهفج ِر َكن مشّ
( ِ)
الفجر أقم أيضذن ،قرآف الفجر :أم صبلة الفجر" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضل حْب اغَب بعلمو ُب اللغة ،كدل يساعن على فهم القرآف بذلسنة بل إنو
أنكرىذ كمذ عرفت كاألعثلة على عذ نقوؿ كثّبة جدا " .ينظر :األلبذين صفة
صبلة النيب ﷺ ،عصدر تسذبق( :ص.)ُُٕ:
(ُ) األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ ،عصدر تسذبق.)ُٖ- ُٓ( :
(ِ) األلبذين ،أصل صفة صبلة النيب ،عصدر تسذبق.)َّٓ/ُ( :
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كلنأخذ عثذال يظهر عنذية اإلعذـ بذلافسّب اللغوم ففي قولو

ََُ
َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱۡل َزنَۖ إِن َربَّ ََا هغفْر
تعذذل﴿:وقالْا ٱۡلًد ِّلل ِ ٱلِي أذِ ب خَ ا
َ
َ َ ُّ َ َ َ
َ ۡ
َّ ٓ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ
َ
َ
َش ُم ٌ
ْر * ٱلِي أخوَا دار ٱلًقايثِ يٌِ فضوُِِۦ َل حًصَا ذِيّ ا ٍص ب
َ َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ
ِيّا هغْب﴾[فذطر .]ّٓ- ّْ:
وَل حًصَا ذ

يقوؿ األلبذين" :فأنت ترل أف دار ا٤بقذعة ُب اآلية أريد هبذ ا١بنة؛
ألف عن دخلهذ أقذـ فيهذ كدل ٱبرج عنهذ الباةٖ ،ببلؼ (النذر) فليست
كذلك ،فإنو ٱبرج عنهذ ا٤بوحدكف كمذ ىو ععلوـٍ ،ب يقوؿ األلبذين:
"كقد أشذر إذل ىذا ا٤بعُب الذم كرتو الراغب األصبهذين ُب كاذبو الفذ
ا٤بفردات ُب غريب القرآف فقذؿ(ُْٖ :)ِ/كا٤بقذعة :اإلقذعة ،قذؿ
َ ۡ
َّ ٓ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ
َ
تعذذل﴿ :ٱلِي أخوَا دار ٱلًقاي ِث يٌِ فضوُِِۦ﴾ ٫بو (دار ا٣بلد)،
ك(جنذت عدف) .كقذؿ قاذدة ُب تفسّب اآلية :أقذعوا فبل ياحولوف كال

يٰبى َّولوف"(ُ) .فذلكلمة ععنذىذ لغوم ٧بض ُب القرآف كا٢بديث ،ليس ٥بذ
ععُب خذص ُب الشرع ،..فهي تقذبل ععُب الاحوؿ الذم صرح بو
ا٢بديث ُب قولو(:جذر البذدية ياحوؿ)(ِ) .ك٥بذا قذؿ ابن األثّب ُب

(ُ) السيوطي ،الدر ا٤بنثور ،عصدر تسذبق.)ِٗٗ /ُِ( :
(ِ) كنص ا٢بديث( :تعو كا بذ﵁ عن جذر السوء ُب دار ا٤بقذـ فإف جذر البذدية
ياحوؿ عنك) أخرجو :النسذئي أٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن ،اجملاىب عن
السننٙ ،بقيق :عبدالفاذح ،طِ ،عكاب ا٤بطبوعذت اإلتسبلعية ،حلب
َُْٔ ق بذب االتساعذ ة عن جذر السوء (ٖ )ِْٕ/رقم .َِٓٓ :قذؿ
األلبذين :حسن صحيح.
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"غريب ا٢بديث(ُ)" :ىو الذم يكوف ُب البذدية كعسكنو ا٤بضذرب
كا٣بيذـ ،كىو غّب عقيم ُب عوضعوٖ ،ببلؼ جذر ا٤بقذـ ُب ا٤بدف"(ِ).
كتسيذؽ كبلـ األلبذين ردان على الغمذرم(ّ) ُب ٙبوير ا٤بعُب اللغوم
للكلمة القرآنية ،يقوؿ الغمذرم" :فإف (دار ا٤بقذـ) ُب لسذف الشذرع ىي

(ُ) ابن األثّب ا١بزرم أبو السعذدات ا٤ببذرؾ بن ٧بمد ،النهذية ُب غريب ا٢بديث
كاألثرٙ ،بقيق :طذىر أٞبد الزاكل٧ ،بمود ٧بمد الطنذحي ،ا٤بكابة العلمية،
بّبكتُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ ينظر.)ُِٕ/ُ( :
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة ،عصدر تسذبق ،رقم.)ُ/ِّ( ّّْٗ :
(ّ) كىو أٞبد بن ٧بمد بن الصديق بن أٞبد  ،أبو الفيض الغمذرم ا٢بسِب
األزىرم ،عافقو شذفعي عغريب .عن نزالء طنجة .تعلم ُب األزىر ،كاتساقر
كتوُب بذلقذىرة .عرؼ بذبن الصديق كأبيو .لو كاب ،عنهذ (ريذض الانزيو ُب
فضل القرآف كحذعليو) ٖبطوُ ،ب دار الكاب ،ك (عطذلع البدكر ُب جواعع
أخبذر الربكر) بطنجة ،ك (إقذعة الدليل) ُب ٙبرًن ٛبثيل االنبيذء كاالكليذء على
ا٤بسذرح ،ك (توجيو االنظذر ،لاوحيد ا٤بسلمْب ُب الصوـ كاالفطذر)
..ك(ا٤بعجم الوجيز للمساجيز) رتسذلة ُب شيوخو ك﵀ة عن تراٝبهم ك (إبراز
الوىم ا٤بكنوف) ُب االحذديث الواردة ُب ا٤بهدم" .الزركلي خّب الدين بن
٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فذرس ،الدعشقي (تُّٗٔ :ىػ) ،األعبلـ،
دار العلم للمبليْب ،طُٓ ،أيذر ،عذيو ََِِ ـ (ُ،) ِْٓ- ِّٓ/
كانظر :كحذلة عمر رضذ ععجم ا٤بؤلفْب تراجم عصنفي الكاب العربية ،عكابة
ا٤بثُب ،دار إحيذء الَباث العريب ،بّبكت.)ّٖٔ/ُّ( ،
- ٕٖٙ -

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة
( ُ)

اآلخرة ال الدنيذ"  .فيثبت األلبذين ا٤بعُب اللغوم الراجح ،كالذم يدؿ
عليو السيذؽ ،كيساشهد لقولو بأىل اللغة ،كيرد على الغمذرم ٗبخذلفاو
لذلك ،فيقوؿ" :كىذا كذب كزكر ،كتقوؿ على الشذرع ا٢بكيم باحميل
كبلعو عذ ال ياحمل؛ فإنو يشّب بذلك إذل قولو تعذذل ُب أىل
ۡ
َّ ٓ
ىح لَّىنذ َد َار ٱل ًُ َق َايثِ﴾ فأنت ترل أف (دار ا٤بقذعة) ُب اآلية
ا١بنة..﴿:ٱلِي أ ى
أريد هبذ ا١بنة"(ِ)ٍ .ب يرد قوؿ الغمذرم ا٤بخذلف للمعُب اللغوم السيذقي
للكلمة القرآنية فيقوؿ" :فوتسع الغمذرم ععُب ىذه الكلمة ،فقذؿ :ىي
اآلخرة ،فدخل فيهذ النذر أيضذن ،كىذا بذطل بداىة! فعل لك ليدخل
فيهذ ا٢بيذة الربزخية"(ّ).
ك٩بذ يدؿ على عنذياو بذ٤بعجم العريب ،قولو" :كمذ أنو كقع ُب
بعض اآليذت كاألحذديث ألفذظ أخرل عن الغريب ،رأيت أنو عن ٛبذـ
الفذئدة شرحهذ كبيذف ععذنيهذ كرتباهذ على ا٢بركؼ عع اإلشذرة إذل
أعذكنهذ ا٤باقدعة"(ْ).
كعن تفسّباتو الٍب رأل فيهذ تقدًن اللغة على األثر إ ا دل يصح،
ۡ
َّ
ُب قولو تعذذلَ ﴿ :وٱهۡ َق َن ىعي ٱل ۡ ًُ َق َ
َع َرة ِ ي ٌَِ ٱل َِ ِب َوٱهف َِّضثِ﴾[آؿ
ِ ِ
عمراف .]ُْ:نقل األلبذين كبلـ الطربم فيهذ ،كقد أكرد الطربم ُب
(ُ) دل أقف على عصدر كبلـ الغمذرم.
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة اجمللدات الكذعلة ،عصدر تسذبق :رقم.)ُ/ِّ( ّّْٗ :
(ّ) ا٤بصدر السذبق )ُ/ِّ( :رقم.ّّْٗ :
(ْ) األلبذينٙ ،برًن آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)ْٕ:
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تفسّبىذ ركايذت عديدةٍ ،ب قذؿ" :فذلصواب ُب لك أف يقذؿ :ىو
ا٤بذؿ الكثّب"(ُ) .فلم يلافت الطربم ُب ترجيحو للمعُب إذل تلك
الركايذتٍ .ب قذؿ األلبذين بعد لك" :فذعامد [أم :الطربم] ُب تفسّب
اآلية ،على ا٤بعُب اللغوم ،كدل يلافت إذل شيء عن تلك األحذديث الٍب
ركاىذ؛ ٤بذ كرنذ عن عللهذ ككىذئهذ"(ِ) .كىنذ يشّب األلبذين إذل أف
الطربم يعلم ضعف تلك الركايذت الٍب أكردىذ ُب أعاذب اآلية ،لذلك
اخاذر أف يفسرىذ ٩بذ دؿ عليو ععنذىذ ُب اللغة.
املطلب الجاىٕ :ميَذُ يف تفشري آٓات العكٔدٗ.
٩بذ ال شك فيو أف األلبذين يابع عنهج السلف ُب العقذئد كيناصر
لو ،لذلك عند تفسّبه آليذت العقيدة ،يذكر ععنذىذ ا٤بأثور عن القرآف
كالسنة كعن السلفٍ ،ب يرد على عن خذلفهم ،كذلك يقف على
الاأكيبلت العقلية لالك اآليذت عند أصحذب الفرؽ ،كيرد عليهذ
بذ٤بنهج العقلي ،لبيذف ا٢بجة ُب قولو.

(ُ) ينظر :الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر تسذبق .)ِْٗ/ ٔ( :كعن الركايذت:
(القنطذر اثنذ عشر ألف أكقية ،ككل أكقية خّب ٩بذ بْب السمذء ك األرض).
ركاه ابن عذجو (ِ ،)ّٖٖ /كابن حبذف (ّٔٔ) ،كأٞبد (ِ  ) ّّٔ /قذؿ
األلبذين ضعيف .ينظر :تسلسلة األحذديث الضعيفة (ٗ  )ِٕ/رقم. َْٕٔ :
(ِ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)ْٕ/ٗ( :
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(ٕ).
(ٔ).

كعن أعثلة لك رده على ا٤بعازلة

كا١بربية

ُب عسألة خلق

ُ ُّ َ ۡ
أفعذؿ العبذد ،حيث اتسادلت ا٤بعازلو بقولو تعذذلُ﴿ :ك جف ِس ة ِ ًَ ا
َ
ٌ
ل َص َت ۡج َرِ َِيَث﴾[ا٤بدثر .]ّٖ:على خلق العبد لفعلو(ّ) ،كاتسادلت
َ ُ َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ
ٱّلل خوقس ۡى َو َي ا ت ۡػ ًَوْن﴾ [الصذفذت. ]ٗٔ:
ا١بربية بقولو تعذذل﴿ :و

على أف العبد ٦برب ُب كل شأنو(ْ).
يقوؿ األلبذين ردان عليهم" :عقيدة أىل السنة ،أف ىنذؾ اخايذر

(ُ) ا٤بعازلة :فرقة إتسبلعية نشأ ت ُب أكاخر العصر األعوم كازدىرت ُب العصر
العبذتسي ،كقد اعامدت على العقل اجملرد ُب فهم العقيدة اإلتسبلعية لاأثرىذ
ببعض الفلسفذت ا٤بساوردة ٩بذ أدل إذل ا٫برافهذ عن عقيدة أىل السنة
كا١بمذعة .كقد أطلق عليهذ أ٠بذء ٨بالفة عنهذ :ا٤بعازلة كالقدرية كالعدلية كأىل
العدؿ كالاوحيد كا٤بقاصدة كالوعيدية" .الندكة العذ٤بية للشبذب اإلتسبلعي،
ا٤بوتسوعة ا٤بيسرة ُب األديذف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعذصرة ،إشراؼ كٚبطيط
كعراجعة :عذنع بن ٞبذد ا١بهِب ،دار الندكة العذ٤بية (ُ.)ْٔ/
(ِ) ا١بربية فرقة تقوؿ" :كل عمل يعملو العبد فإنو عقدر عليو عن ا﵁ ك٦ببور
على فعلو فهو كذلريشة ُب عهب الريح ،فإف ا﵁ ىو الفذعل ا٢بقيقي بقوتو
كليس للعبد إال نسبة الفعل إليو عن طريق اجملذز ،كمذ يقذؿ ٙبركت الشجرة
ك٫بوه" ينظر :عوتسوعة الفرؽ ا٤بناسبة لئلتسبلـ ٦بموعة عن البذحثْب بإشراؼ
الشيخ ىعلوم بن عبد القذدر السقذؼ عوقع الد رر السنية على اإلنَبنت
.dorar.net
(ّ) ينظر :الكشذؼ ،عصدر تسذبق )ِٓ/ْ( :ك (ْ.)ٔٓٓ/
(ْ) ينظر :الكشذؼ ،عصدر تسذبق.)ِٓ/ْ( :
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َ َ َ َ ۡ َ ٌَ
ُ ُّ َ ۡ
ِيَث﴾[ا٤بدثر، ]ّٖ:
كجرب ،بقوؿ ا﵁ تعذذلُ ﴿: :ك جف ِس ةًِا لصتج رِ

صدؽ ا﵁ ،لكن اآلف ىذا اإلنسذف الذم اكاسب خّبان فسيجزل خّبان،
أك اكاسب شران فسيجزل شران ،ىل ىو فعل ىذا جربان!؟ ...إف ا﵁ عز
قدرة يامكن هبذ َعن
كجل خلقو بشران تسويذن ،كعكنو كقدره ،كخلق فيو
ََ ُ ۡ َُُۡ َُٓ ۡ
الاصرؼ ٗبذ يريد عن خّب أك شر؟ كمذ قذؿ تعذذل﴿ :ءأٍخى َتوقٍُْۥ أم
َۡ ُ ۡ َى ُ َ
ْن﴾[الواقعة ،]ٓٗ:فهو ا٣بذلق ،فإ ا رجعنذ إذل عبلحظة أف
َنٌ ٱهخو ِق
ىذا اإلنسذف الذم لو ىذا الكسب االخايذرم ،ا﵁ عز كجل ىو الذم
خلقو ُب ىذه الصورة ،كقدره على أف يفعل خّبان إف شذء ،أك شران إف
شذء ،كيف يقذؿ :إف اإلنسذف ٱبلق فعلو! ،تسواء كذف خّبان أك شران
بنفسو؟ ىذا ٙبدم للخذلق األكرب"(ُ).
ٍب يقوؿ" :ف إ ا آعنذ بذآلية كاآليذت األخرل الٍب ُب ععنذىذ:
َ
ٌ
ُ ُّ ۡ
﴿ُك َجف ِس ة ِ ًَا ل َص َت ۡج َرِ َِيَث﴾ [ا٤بدثر .]ّٖ:ال يلزعنذ أف نقوؿ :إف
اإلنسذف ٱبلق أفعذلو خلقذن؛ ألف ععُب ا٣بلق؟ اإلٯبذد عن العدـ ،فهل
٫بن نوجد شيئذن عن العدـ؟! فإ ان قو٥بم بأف اإلنسذف ٱبلق أفعذلو بنفسو
ىذا عن أبطل البذطل"(ِ).
ٍب ياوجو بذلرد على ا١بربية فيقوؿ" :كمذ أف طريقة ا١بربية أيض ذن
(ُ) ينظر :ا٥بدل كالنور ،الاسجيل الصوٌب )ََ :ُُ :ُٖ /ِٓٗ( :باصرؼ
يسّب ،عصدر تسذبق .كا٤بفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدم،
عصدر تسذبق :ينظر.)َٔ- ْٖٔ( :
(ِ)ا٥بدل كالنور ،الاسجيل الصوٌب )ََ :ُُ :ُٖ /ِٓٗ( :باصرؼ يسّب،
عصدر تسذبق .كا٤بفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدم ،عصدر
تسذبق :ينظر.)َٔ- ْٖٔ( :
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عثل ا٤بعازلة عبطلوف حْب يقولوف :إف اإلنسذف ٦ببور ،كاألعثلة نشذىدىذ
ُب كل تسذعة عن حيذتنذ ،بل بكل حركة عن حركذتنذ .أنذ اآلف أتكلم
ععكم ،ىل يساطيع أحد أف يقوؿ :أنذ ٦ببور على الكبلـ؟ فلو
تسكت! عن ٯبربين على الكبلـ؟! إ ف أنذ ٨باذر ،لكن ىذه ا٣بّبة لو
شذء ا﵁ -ال ٠بح ا﵁  -بلحظة اآلف بيخرتسِب"(ُ).
ٍب يقيس فعلهم بقوؿ القذئل:
إي ػػذؾ إي ػػذؾ أف تبا ػػل بذ٤بػ ػػذء(ِ).
ألق ػ ػ ػ ػػذه ُب ال ػ ػ ػ ػػيم عكاوف ػ ػ ػ ػ ػذن ٍب

سذفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كصف لػ ػ ػإن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذؿ
علكػذنػو أك رئيسذن هبذا الوصف لنسبو لظلم ،عذ
بعده ظلم ،فمذ بذلو كىو يصف رب العذ٤بْب :خلقو كألقذه ُب اليم
عكاوفذن ٍب قذؿ لو :إيذؾ إيذؾ أف تبال بذ٤بذء ،حذشذ ﵁ ،كإ٭بذ قذؿ:
َ
َ َٓ ََۡ ۡ
َ ٓ َۡ ۡ
س ُف ۡر ُۚ﴾ [الكهف ،]ِٗ:كقذؿ:
﴿ذ ًٌَ شا َء فو ُيؤيٌِ َو َيٌ شاء فوي
﴿ َو َِ َديۡ َن ى ُُ ٱنلَّ ۡ
ج َديٌۡ﴾ [البلد﴿ ،]َُ:قَ ۡد أَفۡوَ َح َي ٌ َز َّكى ى َّ ا * َوقَ ۡد َخ َ
اب
ِ

(ُ) ا٤بصدر تسذبق.
(ِ) قذلو :ا٢ببلج "كىو ا٢بسْب بن عنصور ا٢ببلج ،كيكُب أبذ عغيث .كقيل :أبذ
عبد ا﵁ ،يعد تذرة ُب كبذر ا٤باعبدين كالزىذد ،كتذرة ُب زعرة ا٤بلحدين ،نشأ
بواتسط ،كقيل باسَب ،كخذلط ٝبذعة عن الصوفية عنهم تسهل الاسَبم
كا١بنيد كأبو ا٢بسن النورم كغّبىم .رحل إذل ببلد كثّبة ،عنهذ عكة
كخراتسذف ،كا٥بند كتعلم السحر هبذ ،كأقذـ أخّبان ببغداد ،كهبذ قال  .كأٝبع
علمذء عصره على قالو بسبب عذ نقل عنو عن الكفر كالزندقة" .ينظر:
الزركلي ،األعبلـ ،عصدر تسذبق.)َِٔ/ ِ( :
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َيٌ َد َّشى ى َّا﴾ [الشمس ، ]َُ:إذل آخره .إ ف كل عن ا٤بذىبْب :ا٤بعازلة

كا١بربية بذطل كا٢بق بينهمذ .اإلنسذف فيمذ كذف ٨بّبان فيو ىو عأجور أك
عأزكر ،كفيمذ كقع عنو رغم أنفو فهو غّب عسؤكؿ"(ُ)..
ُ َّ
َ َ
ج ۡٱۡلَ ۡغ َر ُ
اب َء َاي ََّ ا َۖ قن ه ۡى
كُب عثذؿ آخر عند قولو تعذذل﴿ :قاه ِ
ََ
ُ ُْٓ َ ۡ َ
َۡ ُ
َ
ۡ
َّ
قْلْا أشوًَا ولًا يد خ ِن

ۡٱل َ
يم ى ٌُ
ِ

ُۡ ْ
َ
حؤي َُِْا َولىسٌِ
ُُ
ُ
س ۡىَۖ﴾[ا٢بجرات .] ُْ:يقرر اإلعذـ عقيدة السلف ُب الافريق بْب
قوْب ِ
ِِف

اإلتسبلـ كاإلٲبذف فيقوؿ" :اخالف العلمذء ُب لك اخابلفذ كثّبان ،كا٢بق
عذ ىب إليو ٝبهور السلف عن الافريق بينهمذ لداللة الكاذب كالسنة
على لك..كمذ يقوؿ الفقهذء :بينهمذ عموـ كخصوص ،أم :كل
عؤعن عسلم كليس كل عسلم عؤعن٤ ،بذ ا؟ ألف اإلٲبذف ىو االعاقذد
فهو أعر قليب ،أعذ اإلتسبلـ كىو أعر عملي ظذىر"(ِ).
ك٪بد األلبذين يوفق بْب عذ ياوىم فيو إشكذالن بْب اآليذت كاألحذديث
َ ۡ َ َۡ ُ
ٱۡل ََّ ث
الٍب صححهذ ُب تفسّب تلك اآليذت ،فعند قولو تعذذل﴿ :و ح ِوك

(ُ) ينظر :ا٥بدل كالنور ،الاسجيل الصوٌب )ََ :ُُ :ُٖ /ِٓٗ( :باصرؼ
يسّب ،عصدر تسذبق .كا٤بفرغ :األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدم،
عصدر تسذبق :ينظر.)َٔ- ْٖٔ( :
(ِ) ينظر :ا٥بدل كالنور ،الاسجيل الصوٌب )ََ :ْٖ :ُٓ / َُٕ( :باصرؼ
عصدر تسذبق .األلبذين ،عوتسوعة األلبذين تفريغ :شذدم ،عصدر تسذبق:
(ْ. )ُٔ-ُْ/
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َّ ٓ ُ ۡ ُ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ْن ﴾ [الزخرؼ .]ُٕ:كر اإلعذـ قوؿ
ورثخًِْا ةًِا لَخى تػًو
ٱه َِّت أ ِ
النيب ﷺ ( :لن يدخل أحدا عنكم عملو ا١بنةٍ )ُ()..ب قذؿ" :كاعلم
أف ىذا ا٢بديث قد يشكل على بعض النذس ،كياوىم أنو ٨بذلف لآلية

السذبقة ك٫بوىذ عن اآليذت كاألحذديث الدالة على أف دخوؿ ا١بنة
بذلعمل ،كقد أجيب بأجوبة أقرهبذ إذل الصواب :أف البذء ُب قولو ُب

ا٢بديث( :بعملو)(ِ) .ىي بذء الثمنية ،كالبذء ُب اآلية بذء السببية ،أم
أف العمل الصذحل تسبب البد عنو لدخوؿ ا١بنة ،كلكنو ليس ٜبنذ لدخوؿ
ا١بنة ،كعذ فيهذ عن النعيم ا٤بقيم كالدرجذت"(ّ).

كُب عسألة الافريق بْب الكفر االعاقذدم كالكفر العملي يسادؿ اإلعذـ

َۡ َ َ
ٗ َ ۡ
َّ َّ َ َ ۡ
َ ُ
ٱّلل َل َحظو ُِى يِرقال ذ َّرةرِۖ ِإَون حك َخ َص ََث يُضىػِف َّ ا
بقولو تعذذل ﴿ :إِن

(ُ) كٛبذـ ا٢بديث( :كال ينجيو عن النذر ،قذلوا :كال أنت يذ رتسوؿ ا﵁؟ قذؿ :كال
أنذ -كأشذر بيده ىكذا على رأتسو  -إال أف ياغمدين ا﵁ عنو بفضل كرٞبة،
عرتْب أك ثبلثذ  -فسددكا كقذربوا كأبشركا كاغدكا كركحوا ،كشيء عن الد١بة،كالقصد القصد تبلغوا كاعلموا أف أحب العمل إذل ا﵁ أدكعو كإف قل) .أٞبد
ا٤بسند ،عصدر تسذبق. َّّٖ )ِّٔ/ ِ( :
(ِ) يشّب اذل اللفظ اآلخر للحديث « :قذ ربوا كتسددكا كاعلموا أنو لن ينجو أحد
عنكم بعملو » .عسلم ،الصحيح ،عصدر تسذبق :بذب لن يدخل أحد ا١بنة
بعملو بل برٞبة ا﵁ تعذذل ) َُْ/ٖ( .رقم. ِٕٗٓ :
(ّ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق .)َُُ /ٔ( :باصرؼ يسّب.
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ۡ
ت يٌِ َّ ُدلٍۡ ُُ أ َ ۡج ًرا َغ ٗ
ظِيًا﴾ [النسذء .] َْ:على عدـ خركج تذرؾ
َويُؤ ِ

الصبلة عن اإلتسبلـ بذلكفر ا٤بطلق.
ت رتسذلة خذصة بعنواف حكم تذرؾ الصبلة
يقوؿ األلبذين" :طىبىػ ٍع ي
فنفع ا﵁ هبذ عن شذء عن عبذده ،كاتسانكر بعض ا٤بؤلفْب عذ فيهذ عن
( ُ).
ا٢بكم :أف تذرؾ الصبلة كسبلن  -عع إٲبذنو هبذ  -ليس بكذفر"..
ٍب يقوؿ" :كبذلنظر إذل تركو الصبلة فهو عشذبو للكفذر عمبلن؛
َ َ ُ ُ
الذين ياحسركف يوـ القيذعة؛ فيقولوف كىم ُب تسقرَ ﴿ :ول ۡى ٍك ج ۡع ػ ُِى
ۡ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ ُ
ْض َي َع ۡ َ
ٱلا ٓنض َ
ّي﴾ [ا٤بدثر]ْْ ،ّْ:؛ فكفره كفر
ٱل ًِصمِّي * وكَا َن
ِ ِ
عملي؛ ألنو عمل عمل الكفذر؛ فهو كذلاذرؾ للزكذة؛ كقد صح ا٢بديث
أيضذن أف عذنع الزكذة يعذب يوـ القيذعة ٗبذلو الذم كذف عنعوٍ ،ب يسذؽ
إعذ إذل ا١بنة كإعذ إذل النذر"(ِ).
(ُ) قذؿ عبد ا﵁ بن أٞبد بن حنبل" :تسألت أيب -رٞبو ا﵁ -عن ترؾ الصبلة
عاعمدان ؟ قذؿ :كالذم يَبكهذ ال يصليهذ ،كالذم يصليهذ ُب غّب كقاهذ؛ أدعوه
ثبلثذن؛ فإف صلى كإال ضربت عنقو ،ىو عندم ٗبنزلة ا٤برتد ."..ا﵀رر ُب الفقو
ا٢بنبلي (ص ) ِٔ :قذؿ األلبذين ععلقذ" :فهذا نص عن اإلعذـ أٞبد بأنو دل
يكفر ٗبجرد تركو للصبلة ،كإ٭بذ بذعانذعو عن الصبلة عع علمو بأنو تسيقال إف
دل يصل ،فذلسبب ىو إيثذره القال على الصبلة ،فهو الذم دؿ على أف كفره
كفر اعاقذدم ،فذتساحق القال .السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :ينظر:
(ُِ.)ُُ-ٖ /
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :ينظر.)ُُ-ٖ/ ُِ( :
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كعن أكثر األيذت الٍب فسرىذ األلبذين آيذت العقيدة كإ٭بذ أكرنذ
بعض عسذئل االعاقذد للامثيل على عنهج األلبذين ُب تنذكؿ آيذت
العقيدة بذلافسّب ،فهو يورد اآلية كيذكر عذ أثر عن السلف ُب ععنذىذ،
كيذكر ا٣ببلؼ ا٢بذصل عن فهمهذ بذلرأم ،كيرد على عن يراه خذلف
السلف أك عموـ الشريعة ُب تفسّبىذ كمذ عند أصحذب الفرؽ(ُ).
املطلب الجالح  :ميَذُ يف تفشري آٓات األحكاو.
اعاُب العلمذء بافسّب آيذت األحكذـ؛ ألف األحكذـ عليهذ عدار
الشريعة ،كال يكذد ٱبلو كاذب تفسّب عن كر أحكذـ القرآف كالافصيل
فيهذ(ِ) ،حٌب شكل لك عنهجذن خذصذن لافسّب أحكذـ القرآف،
كالاصنيف للكاب كفقهذ ،فمن أشهرىذ :أحكذـ القرآف للكيذ
ا٥براس(ت ،)َْٓ :كأحكذـ القرآف البن العريب (ت ،)ّْٓ:ا١بذعع
(ُ) ين ظر عثبل :كبلعو عن دخوؿ األعمذؿ ٗبسمى اإلٲبذف ،كرده على ا٤بذتوريدية،
كدفذعو عن أيب حنيفة ،كرده على عاعصبة ا٢بنفية ُب ٙبقيق شرح العقيدة
الطحذكية ،عصدر تسذبق( ،ص ،)ٖٓ- ٕٓ :كينظر ٤بسذئل أخرل عقدية
فسرىذ عثبل :السلسلة الضعيفة ،عصدر تسذبقٙ )ّٕٗ - ّٕٖ/ُْ( ،بت
رقم ، َٔٔٔ :كُب تضعيفو حجة عن اتساشهد بأحذديث عوضوعة تنذقض
اآليذت على عدـ زيذدة اإلٲبذف كنقصذنو ينظر :السلسلة الضعيفة ،عصدر
تسذبق.)ٕٖٔ - ٕٕٔ /ُ( :
(ِ) كال ٚبفى عنذية فقهذء ا٤بذاىب بآيذت األحكذـ ُب عؤلفذهتم ،كتصنيفهذ
كلكل عنهم عنهجو ُب لك.
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ألحكذـ القرآف للقرطيب (ت )ُٕٔ:كغّبىذ ،كتسذد ىذا ا٤بنهج ُب
الاصنيف للافسّب على أحكذـ القرآف الكرًن ٩بزكجذ بذلسنة ،حٌب
عصرنذ ا٢بذضر ،كيظهر لؤللبذين ٦بهود ُب ىذا ا٤بنهج فصنف ،أحكذـ
ا١بنذئز كقذؿ ُب عقدعاو" :كلقد حذكلت أف أتساقصي فيو كل عذ لو
عبلقة ٗبوضوعو عن ا٤بسذئل الٍب ٥بذ دليل عن الكاذب كالسنة"(ُ) .كغّب
لك عن عؤلفذت الشيخ ُب األحكذـ.
أعذ عنهجو ُب كر األحكذـ فهو عنهج ا﵀دثْب ُب تابع الدليل
دكف الاقيد ٗبذىب ععْب(ِ) ،يقوؿ األلبذين ُب عقدعة كاذبو أصل صفة
صبلة النيب ﷺ" :ك٤بذ كذف عوضوع الكاذب إ٭بذ ىو بيذف ىدم النيب
ﷺ ُب الصبلة؛ كذف عن البدىي أف ال أتقيد فيو ٗبذىب ععْب،
كإ٭بذ أيكرد فيو عذثبت عنو ﷺ  -كمذ ىو عذىب ا﵀دِّثْب"(ّ).
(ُ) األلبذين أحكذـ ا١بنذئز ،عصدر تسذبق( :ص.)ٖ:
(ِ) قذؿ أبو ا٢بسنذت اللكنوم(تَُّْ:ق) "كعن نظر بنظر اإلنصذؼ،
كغذص ُب ٕبذر الفقو كاألصوؿ عاجنب نذ االعاسذؼ؛ يعلم علمذ يقينيذ أف أكثر
ا٤بسذئل الفرعية كاألصلية الٍب اخالف العلمذء فيهذ؛ فمذىب ا﵀دثْب فيهذ
أقول عن عذاىب غّبىم ،كإين كلمذ أتسّب ُب شعب االخابلؼ؛ أجد قوؿ
ا﵀دثْب فيو قريبذ عن اإلنصذؼ ،فللو درىم ،كعليو شكرىم" .كاذب :إعذـ
الكبلـ فيمذ ياعلق بذلقراءة خلف اإلعذـ ،اعاُب بو :صبلح أبو ا٢بذج ،عركز
العلمذء العذ٤بي للدراتسذت كتقنية ا٤بعلوعذت( ،ص.) ُٓٔ:
(ّ) األلبذين ،أصل صفة صبلة النيب ﷺ ،ع صدر تسذبق.)ُِ/ُ( :
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كيزيد كضوح عنهج األلبذين ُب تنذكؿ األحكذـ بقولو" :فلعلِّي
أكفق ُب أف أضع إلخواين ا٤بشاغلْب بذلفقو عنهجذن علميذن دقيق ذن
يسذعدىم ،كيسهل ٥بم طريق ععرفة درجة ا٢بديث ،بذلرجوع إذل
ا٤بصذدر الٍب ال بد عن الرجوع إليهذ ،عن كاب ا٢بديث كبيذف خواصهذ
كعزايذىذ ،كعذ ٲبكن االعامذد عليو عنهذ"(ُ).
كتنذكؿ األلبذين آيذت القرآف الكرًن ا٤باعلقة بذألحكذـ فبْب
ععنذىذ ُب ثنذيذ كابو ،فهو ال يكافي بذلنقل عن ا٤بفسرين كالفقهذء ،بل
يوجو ا٤بعُب الافسّبم لآليذت األحكذـ ،كفق عذ يثبت لديو عن ععُب
ياوافق عع اخايذره الفقهي ،كعع عذ لديو عن أحذديث يرل أهنذ صحيحة
تعزز عذ ٱباذره عن ععُب لآلية .كقد اعٌب -رٞبو ا﵁ -بذتسانبذط
األحكذـ الفقهية عن القرآف الكرًن ،كيظهر لك جليذ عند تفسّبه
(ُ) كيقوؿ أيضذ" :فذلواجب على أىل العلم ال تسيمذ الذين ينشركف على النذس
فقههم كفاذكيهم أف ال ياجرأكا على اإلحاجذج بذ٢بديث ،إال بعد الاأكد عن
ثبوتو فإف كاب الفقو الٍب يرجعوف إليهذ عذدة ٩بلوءة بذألحذديث الواىية
ا٤بنكرة كعذ ال أصل لو كمذ ىو ععركؼ عند العلمذء ...كقد كنت بدأت
عشركعذ ..للمشاغلْب بذلفقو ٠بياو :األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة ُب أعهذت
الكاب الفقهية ،كأعِب هبذ :ا٥بداية للمرغينذين ُب الفقو ا٢بنفي .كا٤بدكنة البن
القذتسم ُب الفقو ا٤بذلكي ،كشرح الوجيز للرافعي ُب الفقو الشذفعي ،كا٤بغِب
البن قدا عة ُب الفقو ا٢بنبلي ،كبداية اجملاهد البن رشد األندلسي ُب الفقو
ا٤بقذرف "..عنزلة السنة ،عصدر تسذبق.) َِ-ُٗ( :
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ِيد ِِلُض َّن َغ ٌ َ
اس َي ٌ ي َ ۡش ََتي ل َ ّۡ َْ ۡ َ
ين
ب
ش
د
ٱۡل
لقولو تعذذلَ ﴿ :وي ٌَِ ٱنلَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
َّ َ ۡ ۡ
َ َ َ َ َ
َ َ ُ
ي غِو رم َويَ َّخخِذِا ِ ُز ًواُۚ أ ْو َٰٓلهِك ل ُّ ۡى غذاب ُّم ِّّي﴾[لقمذف .]ٔ:
ٱّلل ِ ةِغ ِ

فقد أكرد األلبذين حكم الغنذء ٍب قذؿ" :كبعد أف تبينت ا٢بكمة ُب ٙبرًن
الغنذء عن اآلثذر ا٤باقدعة ،كىي أنو يلهي عن طذعة ا﵁ ك كره ،كىذا
عشذىد كحينئذ فذ٤بلاهوف بو إ٠بذعذ كاتسامذعذ لكل عنهم نصيبو عن الذـ
ا٤بذكور ُب اآلية الكرٲبة ..ك لك ٕبسب االلاهذء قلة ككثرة كقد عرفت
أف (االشَباء) ٗبعُب اال تسابداؿ كاالخايذر عع عبلحظة ىذعة كىي أف
َّ
البلـ ُب قولو تعذذلِِ ﴿ :لُ ِضن﴾ إ٭بذ ىو الـ العذقبة كمذ ُب تفسّب
الواحدم(ُ)  .أم :ليصّب أعره إذل الضبلؿ كمذ قذؿ ابن ا١بوزم(ِ).
فليس ىو للاعليل كمذ يقوؿ بعضهم كلو كجو بذلنسبة للكفذر الذين

(ُ) الواحدم أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي  ،النيسذبورم ،الشذفعي
(تْٖٔ :ىػ) ،الاَّػ ٍف ًس يّب ىالب ًسٍيط ا﵀قق :أصل ٙبقيقو ُب (ُٓ) رتسذلة
دكاوراة ٔب ذععة اإلعذـ ٧بمد بن تسعودٍ ،ب قذعت ١بنة علمية عن ا١بذععة
بسبكو كتنسيقو ،عمذدة البحث العلمي ،جذععة اإلعذـ ٧بمد بن تسعود
اإلتسبلعية .طُ َُّْ ،ىػ.)ٖٗ/ُٖ( ،
(ِ) ا١بوزم ٝبذؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد (تٕٓٗ :ىػ)
زاد ا٤بسّب ُب علم الافسّب ،ا﵀قق :عبد الرزاؽ ا٤بهدم ،طُ ،دار الكاذب
العريب ،بّبكت ُِِْ ،ىػ (ّ .)َّْ/
- ٕٚ٘ -
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ياخذكف آيذت ا﵁ ىزكا" .
كيورد اإلعذـ رأم ابن حزـ ُب حكم الغنذء ،كنفيو ألف تكوف ىذا
اآلية حجة ُب ٙبرٲبو كيساطرد ُب الرد عليو كتفنيد رأيو ُب صرفو ٤بعُب
(ُ) بعدىذ أكرد نقبل البن القيم ٱبدـ عقصودة كىو قولو" :قذؿ ابن القيم رٞبو
ا﵁ (ُُ ) َِْ /ب إغذثة اللهفذف :إ ا عرؼ ىذا فأىل الغنذء كعسامعوه ٥بم
نصيب عن ىذا الذـ ٕبسب اشاغذ٥بم بذلغنذء عن القرآف ،كإف دل ينذلوا
ٝبيعو؛ فإف اآليذت تضمنت ـ عن اتسابدؿ ٥بو ا٢بديث بذلقرآف ،ليضل عن
تسبيل ا﵁ بغّب علم كياخذىذ ىزكا كإ ا يالى عليو القرآف كذل عساكربا كأف دل
يسمعو كأف ُب أ نيو كقرا كىو الثقل كالصمم كإ ا علم عنو شيئذ اتساهزأ بو
فمجموع ىذا ال يقع إال عن أعظم النذس كفران ،كإف كقع بعضو للمغنْب
كعسامعيهم فلهم حصة كنصيب عن ىذا الذـ يوضحو :أنك ال ٘بد أحدا
عُب بذلغنذء ك٠بذع آالتو إال كفيو ضبلؿ عن طريق ا٥بدل ،علمذ كعمل ،كفيو
رغبة عن اتسامذع القرآف إذل اتسامذع الغنذء ..كثقل عليو ٠بذع القرآف كرٗبذ
ٞبلو ا٢بذؿ على أف يسكت الق ذرئ كيساطيل قراءتو! كيسازيد ا٤بغِب
كيساقصر نوباو ..كالكبلـ ُب ىذا عع عن ُب قلبو بعض حيذة ٰبس هبذ فأعذ
عن عذت قلبو كعظمت فاناو فقد تسد على نفسو طريق

النصيحة ﱡﭐﲱ ﲲ

ﲺ ﲼﲽ ﲾﲿﳀ ﳁ ﳂ
ﲻ
ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ
ﱡﲱ ﲲﲳ
ﳈﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ ﭐ
ﳉ
ﳃ ﳅﳆ ﳇ
ﳄ
ﳄ
ﳃ
ﲺ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﲻ
ﲴﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ

ﳈ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [ا٤بذئدة.] ُْ:
ﳉ
ﳅﳆ ﳇ
األلبذينٙ ،برًن آالت الطرب ،عكابة الدليل ،طُ( ،ُُْٔ ،ص.)ُُٓ:
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اآلية لّباد هبذ الكفذر ،ك٩بذ قذلو فيمذ اناشر بْب النذس عن عظذىر الفسق
عن شرب الدخذف كلعب النرد كالقمذر ُب ا٤بقذىي" :كىم يسمعوف عن
َ َ
ِيٌ َء َاي َُ ْٓا ْ إ َّج ًَا ۡ َ
يأ ُّح َّا َّٱل َ
ٱل ًۡ ُر َوٱل ۡ ًَيۡ ِِسُ
الراديو قولو تعذذلَٰٓ ﴿ :
ِ

ۡ َ َ
َّ ۡ َ ى َ ۡ َ ُ ُ َ َّ ُ
َ
ٍص ُ
َو ۡٱۡلَ َ
ْه ه َػوس ۡى
اب َوٱۡل ۡزل ى ُى ِر ۡج س ّي ٌِۡ خ ًَ ِن ٱلشيط ٌِ فٱجخن ِت
ُۡ ُ َ
ْن﴾[ا٤بذئدة .]َٗ:يسمعوف ىذا كأعثذلو عن آيذت ا﵁ تالى كىم
تفو ِد

ُب حديثهم ك٥بوىم تسذدركف كأف ُب آ اهنم كقرا أفكفذر ىؤالء يذ ابن
حزـ؟ بل إف عوقف ىؤالء ك٥بوىم ليذكرين بقوؿ ابن عبذس كغّبه عن
السلف( :كفر دكف كفر) .فليس كل كفر ٱبرج عن ا٤بلة كلذلك
فلهؤالء كأعثذ٥بم نصيب عن الذـ ا٤بذكور ُب اآلية كل بقدره ،كقد أشذر
إذل ىذا ا٤بعُب العبلعة ا٤بفسر الشهّب ابن عطية األندلسي ُب تفسّبه
"ا﵀رر الوجيز" (ُّ - )ُٗ/ككأنو يرد على ابن حزـ أيضذ :كاآلية بذقية
ا٤بعُب ُب أعة ٧بمد كلكن ليس ليضلوا عن تسبيل ا﵁ بكفر كال ياخذكا
اآليذت ىزكا كال عليهم ىذا الوعيد ،بل ليعطل عبذدة كيقطع زعذنذ
ٗبكركه ،كليكوف عن ٝبلة العصذة كالنفوس النذقصة"(ُ) .كيسامر اإلعذـ
ُب إثبذت حكم الغنذء كتفنيد رأم ابن حزـٍ ،ب يعود ٤بسألة تسد الذرائع

(ُ) ا١بوزم ٝبذؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد (تٕٓٗ :ىػ)
زاد ا٤بسّب ُب علم الافسّب ،ا﵀قق :عبد الرزاؽ ا٤بهدم ،طُ ،دار الكاذب
العريب ،بّبكت ُِِْ ،ىػ (ّ . )َّْ/
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كيورد كبلعذن ٧بكم ذن البن القيم فيهذ  .كٱبام بشذىد حصل أعذعو ليبْب
كجو كبلـ ابن القيم فيقوؿ" :كقد صدؽ ابن القيم -رٞبو ا﵁  -فإف أثر
السمذع ُب ا٤ببالْب بو ظذىر كعشذىد كمذ تقدعت اإلشذرة إذل لك،
كحسيب أف أ كر لك عثذال كاحدا ٩بذ شهدتو بنفسي ٩بذ ٯبسد ُب
األ ىذف ا٤بعُب الصحيح لقولو تعذذل﴿ :ل َ ّۡ َْ ۡ َ
ِيد﴾[لقمذف .]ٔ:فقد
ٱۡلد ِ
كنت ُب ا٤بسجد يوـ ا١بمعة أتسامع إذل ا٣بطبة ،كٔبذنيب شذب ُب ٫بو
(ُ) يقوؿ األلبذين" :رأيت البن القيم رٞبو ا﵁ ُب كاذبو "عسألة السمذع " كبلعذ
جيدا عاينذ ُب تطبيق ىذه القذعدة على عسألانذ ىذه فمذ أحببت إال أف أعاع
القراء بو ٤بذ فيو عن البيذف كا٢بجة كالفذئدة قذؿ (ص:) ُٖٔ - ُٕٔ :
"كالعذرؼ عن نظر ُب األتسبذب إ ذل غذيذهتذ كناذئجهذ كتأعل عقذصدىذ كعذ
تؤكؿ إليو كعن عرؼ عقذصد الشرع ُب تسد الذرائع ا٤بفضية إذل ا٢براـ قطع
باحرًن ىذا السمذع فإف النظر إذل األجنبية كاتسامذع صوهتذ حذجة حراـ تسدا
للذريعة ككذلك ا٣بلوة هبذ ك٧برعذت الشريعة قسمذف :قسم حرـ ٤بذ فيو عن
ا٤بفسدة كقسم حرـ ألنو ريعة إذل عذ اشامل على ا٤بفسدة فمن نظر إذل
صورة ىذا ا﵀رـ كدل ينظر إذل عذ ىو كتسيلة إليو اتساشكل كجو ٙبرٲبو كقذؿ:
أم عفسدة ُب النظر إذل صورة ٝبيلة خلقهذ ا﵁ تعذذل كجعلهذ آية دالة عليو؟
كأم عفسدة ُب صوت عطرب بآلة تؤديو أك اتسامذع كبلـ عوزكف بصوت
حسن؟ كىل ىذا إال ٗبنزلة ٠بذع أصوات الطيور ا٤بطربة كرؤية األزىذر كا٤بنذظر
ا٤بساحسنة  ..كغّبىذ؟ فيقذؿ ٥بذا القذئلٙ :برًن ىذا النظر إذل الصور كىذه
اآلالت ا٤بطربة عن ٛبذـ حكمة الشذرع ككمذؿ شريعاو كنصيحاو لؤلعة".
األلبذينٙ ،برًن آالت الطرب ،عصدر تسذبق( :ص.)ُٓٔ-ُٓٓ:
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الثبلثْب عن العمر كقد جلس عَببعذ كىو يطقطق بأصذبعو على األرض
،كمذ لو كذف يسمع أغنية فهو يرقص أصذبعو ععهذ كأشرت إليو
بذالعانذع كاالتسامذع إذل ا٣بطبة ،فهذه ا٢بذدثة عن حوادث كثّبة تدؿ
داللة قذطعة على أف السمذع قد صد أىلو عن كر ا﵁  -كذ٣بمر -
َ ُ َ ُۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ
كعن االتسامذع إليو كا﵁ عز ك جل يقوؿِ﴿:إَوذا ق ِرئ ٱهقرءان فٱشخ ًِػْا
َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ْن﴾[األعراؼ .]َِْ :كعن ا٤بعلوـ أف اآلية
ٍصخْا هػوسى حرّم
َلۥ وأ ِ
تشمل ا١بمعة كمذ ُب بعض اآلثذر ،كىو اخايذر ابن كثّب فقد صدىم
اللهو عن الذكر كاالتسامذع إليو كا﵁ ا٤بساعذف(ُ).
َ
كعن آيذت األحكذـ الٍب فسرىذ األ لبذين ،قولو تعذذل﴿ :أ ۡو
َ ى َ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ َ ٗ
ِيدا﴾[ا٤بذئدةُ ]ٔ:ب ا٤براد
َتدوا يا ء ذخيًًْا صػ
لًصخى ٱهن ِصاء فوى ِ
بلمس النسذء ،رجح األلبذين أف اللمس ٗبعُب ا١بمذع فقذؿ" :كنذية عن
ا١بمذع ،كاللمس ال ينقض الوضوء كاتسادؿ ٕبديث عذئشة( :أف النيب
ﷺ كذف يقب ل بعض أزكاجو ٍب يقوـ للصبلة كال ياوضأ)(ِ) كقوؿ
ابن عبذس :اف ا﵁ يكِب"(ّ).
(ُ) األلبذينٙ ،برًن آالت الطرب ،عصدر تسذبق ،ص.) ُٕٓ- ُُٓ(:
(ِ) أخرجو :النسذئي ،اجملاىب عن السنن ،عصدر تسذبق )َُْ/ُ( :رقم. َُٕ:
قذؿ األلبذين :صحيح.
(ّ) أبو يوتسف فضيبلت عمر ا٤بغرب ،فرنسذ ،تفسّب بعض آيذت القرآف الكرًن
للشيخ االلبذين ،تذريخ اإلضذفةََِٗ :ـ ،رابط الاسجيل:
https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20240
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ي َأ ُّحّاَ
كعن آيذت األحكذـ الٍب فسرىذ قولو تعذذلَٰٓ َ ﴿ :
َۡ َ
َء َاي َُ ْٓا ْ إ َّج ًَا ۡ َ
ٍص ُ
ِس َو ۡٱۡلَ َ
ٱل ًۡ ُر َوٱل ۡ ًَيۡ ِ ُ
اب َوٱۡل ۡزل ى ُى ِر ۡجس ّي ٌِۡ
ِ
َّ ۡ َ ى َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ٱلشيط ٌِ فٱجخن ِتْه ه ػوسى تفو ِدْن ﴾ [ا٤بذئدةُ .]َٗ:ب حكم ا٣بمر،
َّٱل َ
ِيٌ
َ
خ ًَ ِن

ٱباذر األلبذين ٨بذلفة ا١بمهور بنجذتساهذ ،فّبل طهذرهتذ كيسادؿ لذلك
بذلسنة ،فأكرد قوؿ النيب ﷺ" :إف ا﵁ تعذذل حرـ ا٣بمر ،فمن
أدركاو ىذه اآلية كعنده عنهذ شيء ،فبل يشرب كال يبع"(ُ)ٍ .ب علق
عليو قذئبلنُ" :ب ا٢بديث فذئدة ىذعة ،كىي اإلشذرة إذل أف ا٣بمر طذىرة
عع ٙبرٲبهذ ،كإال دل يرقهذ الصحذبة ُب طرقهم ك٩براهتم كألراقوىذ بعيدة
عنهذ ،كمذ ىو شأف النجذتسذت كلهذ"(ِ) .كىذا اتسانبذط دقيق عن
اإلعذـ ٗبذ ترجح لديو عن دليل(ّ).
(ُ) عسلم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق )ّٗ/ٓ( :رقم.ُِْٔ :
(ِ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ِْٕ/ٓ( :رقم. ِّْٖ :
(ّ) يدعي خصوـ األلبذين أنو كثّب ا٤بخذلفذت للجمهور ،كأف لو طذعذت ُب
الفقو ،كأنو ليس عن أىلو ،كمذ يعدعوف ٨بذلفاو لئلٝبذع! ككل ىذه الدعذكل
ليست علمية كال عنهجية ،إ أهنذ ٦بملة يقصد عنهذ الاشوشي كعزؿ الشيخ
عن الفقو ،كليس ٥بم لك فذأللبذين ٧بدث كفقيو ،كىذا يظهر جلي نذ ُب
عصنفذتو كأقوالو ،كقد أبذف ىذا ا٤بطلب عن شيء عن لك ،كخّب رد على
تلك ا٤بزاعم ،طبذعة كاذب عوتسوعي عن تراث األلبذين ُب الفقو ،قذرب ألف
كرقة ،كىو عن (ُٕ) ٦بلدا! كعصنف على األبواب الفقهية ،كىو عليء
بذخايذرات األلبذين كترجيحذتو الفقهية كتعليبلتو ا٤بسندة بذألدلة ،كُب جل
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ُ
كعن االتسانبذطذت الفقهية عن قولو تعذذل ﴿ۡ َْ ُِ ...
ٱج َخبَىىس ۡى
ّ
َ َ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ
ِيٌ ي ٌِۡ َخ َر ر ٰۚج﴾[ا٢بج .]ٕٖ:يقوؿ األلبذين ُب
ويا جػن غويسى ِِف ٱدل ِ

عشركعية قوؿ ا٤بؤ ف (عن قعد فبل حرج) ُب األ اف ُب الربد الشديد:
كىي تسنة عهمة عهجورة عن كذفة ا٤بؤ نْب عع األتسف كىي عن األعثلة
الٍب ياضح هبذ ععُب اآلية"(ُ).
كُب حك م إعطذء الزكذة للذعي فقد أجذزه الزىرم كأبو حنيفة
َّ َ ۡ َ ى ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ
ِيٌ ل ۡى ُيقىخ ِوْك ۡى ِِف
كابن شربعة لقولو تعذذل ﴿َل حَّىسى ٱّلل غ ٌِ ٱل

ُ
َ ُۡ
َ ى ُ ۡ َ َ َ ُّ ُ
صِع ْٓا ْ إ َِلّۡ ۡى إ َّن َّ َ
وِ ۡى َو ُت ۡق ُ
ّ
ٱّلل
ِيٌ َول ۡى ُي ِر ُجْكى ّيٌِ دِي ِركى أن تَب
ِ ِ ُۚ ِ
ٱدل ِ
ِب ٱل ۡ ًُ ۡقصِ ع َ
َُي ُّ
ّي﴾[ا٤بماحنة .]ٖ:يقوؿ األلبذين" :ال يظهر ُب اآلية دليل
ِ

على ا١بواز ،ألف الظذىر عنهذ اإلحسذف إليهم على كجو السنة عن
الصدقذت غّب الواجبة"ٍ .ب يقوؿ" :فهذا ىو الذم ثبت ُب الشرع،
كجرل عليو العمل عن السلف ،كأعذ إعطذؤىم زكذة الفطر ،فمذ علمنذ
أحدان عن الصحذبة فعل لك ،كفهم لك عن اآلية فيو بيػ ٍعد ،بل ىو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عسذئلو يوافق ا١بمهور كال ياقيد ٗبذىب ،فمذىبو الدليل الثذبت .ينظر:
جذعع تراث العبلعة األلبذين ُب الفقو ،د .شذدم بن ٧بمد بن تسذدل آؿ
نعمذف ،عركز النعمذف للبحوث كالدراتسذت اإلتسبلعية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة،
صنعذء ،اليمنَُِٓ ،ـ.
(ُ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )َُْ/ٔ( :رقم. َِٔٓ :
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( ُ)

ٙبميل لآلية عذ ال ٙبامل"  .كقذؿ" :ككيف تؤخذ عنهم كىم على
شركهم كضبل٥بم ،فذلزكذة ال تزكيهم كإ٭بذ تزكي ا٤بؤعن ا٤بزكي عن درف
َ
ُ ُ ّ
ُ ۡ
َٗ ُ
ا٤بشرؾ كمذ قذؿ تعذذل﴿ :خذ ي ٌِۡ أ ۡي َنىل ِ ِّ ۡى َص َدقث ت َع ّ ِّ ُرِ ۡى َوح َزك ِي ِّى ة ِ َّ ا
َ َ َ
َصو ىْح ك

َّ ُ ۡ
لّىُۗ

ََ
ّ
َّ
َو َص ِن غو ۡي ِّ ۡىَۖ إِن
َغو ٌ
ِيى﴾[الاوبة .]َُّ:فهذه اآلية تدؿ داللة ظذىرة على أف الزكذة إ٭بذ
َ
َشسٌ

َو َّ ُ
ٱّلل

َش ًِ ٌ
يع

تؤخذ عن ا٤بؤعنْب ،لكن ا٢بديث أصرح عنهذ داللة على لك"(ِ).
كٲبكن النظر لكثّب عن اآليذت الٍب كذف لؤللبذين اخايذرات فقهية فيهذ
عن خبلؿ عؤلفذتو ،أك عن بعض الدراتسذت عليهذ ،كعلى فاذكاه
كإجذبذتو الصوتية ا٤بسجلة(ّ).
كٲبكن ٩بذ تسبق أف نضع عبلعح تسريعة ٤بنهج األلبذين ُب تفسّب
(ُ) نقل عن األلبذين :أبو شذدم ،إبراىيم ،االخايذرات الفقهية لئلعذـ األلبذين،
طُ ،دار الغد ا١بديد ،القذىرةُِْٕ ،ق (ص .)ُِْ:كدل أقف على عذ
نقلو عن الشيخ ،كدل يعزه ألم كاذب لو.
(ِ) كا٢بديث( :على ا٤بؤعنْب ُب صدقة الثمذر  -أك عذؿ العقذر  -عشر عذ
تسقت العْب ك عذ تسقت السمذء ،ك على عذ يسقى بذلغرب نصف العشر)
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ُُْ/ُ( :رقم. ُِْ :
(ّ) ينظر :أبو شذدم ،إبراىيم ،االخايذرات الفقهية لئلعذـ األلبذين ،عصدر
تسذبق ،كينظر :األلبذين ،شرح كاذب الصيذـ بلوغ ا٤براـ عن أدلة األحكذـ
للحذفظ بن حجر العسقبلين ،تفريغ أيب تقي الدين ا١بزائرم ،رابط الاحميل:
 . https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=29088كينظر:
شذدم نعمذف ،جذعع تراث العبلعة األلبذين ُب الفقو ،عصدر تسذبق.
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آيذت األحكذـ ،فهو يعظم النص الشرعي ،كٰباكم إليو ُب ا٣ببلؼ،
كال يعبو بذ٤بذىب حيذؿ لك ،كىو ينبذ الاعصب ا٤بذىيب ،كلو
اخايذرت فقهية ،كترجيحذت يسانبطهذ عن اآليذت كيقرهنذ ٗبذ لديو عن
أحذديث ،كىو ال ٱبذلف ا١بمهور إال بدليل ثذبت عنده.
املطلب الرابع  :ميَذُ يف مجع معي ٙالكرآٌ مبعي ٙالشيّ٘ ،دفع
تٍْه اإلشكال بٔيَنا.
إف فهم القرآف الكرًن يرتكز على أتسس علمية راتسخة عبدؤىذ
َ
اعاقذد أف القرآف ال ٲبكن أف ياطرؽ إليو الانذقض كاالخابلؼ ﴿ َول ْۡ
ۡ َٗ َ
ْ
َ ۡ َّ َ
ََك َن ي ۡ
ٱخخِلىفا لر ِٗيا﴾ [النسذء ،]ِٖ:كعذ
ي ٱّلل ِ ل َْ َج ُدوا ذِي ُِ
د
د
َِ
غ
ٌِ
ِ
ِ
يظهر عن لك فهو لقصور اإل ىذف عن إدراؾ حقيقة ا٤بعُب ،كىنذ ظهر
دكر العلمذء ُب دفع عوىم ا٣ببلؼ عن القرآف الكرًن ،كىذا عنهج
تسلكو الصحذبة الكراـ فّبكل عن عذئشة أهنذ تسألت النيب ﷺ ُب
لك كثّبان(ُ) ،كعن أشهر عن اعاُب بذلك ،ا٣بطيب اإلتسكذُب
(تُ )َِْ:ب كاذبو درة الانزيل كغرة الاأكيل ،كابن الزبّب الغرنذطي(ت:
َٖٕىػ) ُب كاذبو عبلؾ الاأكيل القذطع بذم اإل٢بذد كالاعطيل ُب توجيو
(ُ) ينظر :الطحذكم أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد بن تسبلعة بن عبد ا٤بلك بن
تسلمة األزدم ا٢بجرم ا٤بصرم (ت ُِّ :ىػ) شرح عشكل اآلثذر ٙبقيق:
شعيب األرنؤكط ،طُ.،عؤتسسة الرتسذلة ُُْٓ ،ىػ ُْْٗ ،ـُ .ب عواضع
كثّبة جدا عن الكاذب..
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ا٤باشذبو اللفظي عن آم الانزيل.
كا٢بديث النبوم الشريف عذ ىو إال تشريع عن ا﵁ عز كجل،
كقد ياوىم الاعذرض بينو كبْب آيذت القرآف الكرًن ،فيكوف لك ريعة
لرد السنة ٗبذ يقصر العقل عن إدراؾ ععنذه٩ ،بذ يكوف حقيقاو توافق
اآلية عع ا٢بديث ُب عسألة عذ ،لذلك تسل ك العلمذء عنهج الاوفيق بْب
القرآف كالسنة الثذباة ،فمن لك عصنف اللبذب ُب ا١بمع بْب السنة
كالكاذب ،أليب ٧بمد علي بن زكريذ ا٤بنبيجي(ت )ٖٔٔ :فقد تسلك فيو
عؤلفو عسلك ا١بمع بْب اآليذت كاألحذديث ُب ا٤بسذئل كاألحكذـ،
كصنفو على األبواب الفقهية(ُ)٪ .بد اإلعذـ األلبذين ياخذ ىذا ا٤بنهج
ُب ا١بمع بْب اآليذت كاألحذديث الٍب ثبت صحاهذ لدية ،كالٍب قد ال
يافطن لاوافق ععنذىذ عع بعضهذ ،أك قد يظن بظذىرٮبذ تعذرضذ ،فهو
يذكر اآلية أك ا٢بديثٍ ،ب يوجو ا٤بعُب لكل عنهمذ ليثبت أهنمذ
عاوافقْب ،كقد يشّب إذل توىم تعذرضهمذ عند بعضهم.
فمن أ عثلة لك ٝبع األلبذين بْب اخايذره ٤بعُب ا٢بجذب ُب
اآلية ،كبْب األثر الوارد فيو كر ا٢بجذب ،ليجعل ععنذٮبذ كاحدان ،عع
(ُ) ينظر :ا٤بنبجي ،أبو ٧بمد علي بن زكريذ ،لللبذب ُب ا١بمع بْب السنة كالكاذب على
عذىب اإلعذـ أيب حنيفة ٙبقيق٧ :بمد عثمذف ،دار الكاب العلمية ،بّبكت لبنذف،
ُُٕٗـ ،اباداء عن (ص ،)ُٗ :بدأ ببذب الطهذرة ٍب الصبلة ٍب الزكذة كىكذا،..
ككذف يذكر اآلية كيردفهذ بذ٢بديث الذم ياوىم تعذرضهمذ ،كيدفع اإلشكذؿ ا٤باوىم
كاٚبذ عنهج السؤاؿ كا١بواب فإف قيل ..قلنذ.
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ظن الاعذرض بينهذ ،فيظهر لو نوع عن ترجيح ٤بعُب األثر كفق اخايذره
٤بعُب اآلية ،كا٢بذصل أنو ٯبمع بينهذ ُب داللة ا٤بعُب كل ُب تسيذقو ،ففي
َ َ
ٓ
َّ ُّ ُ ّ َ ۡ َ ى َ
َ
ُّ
تفسّب قولو تعذذلَٰٓ ﴿ :
ك َوبَ ََاح َِك َون َِصا ءِ
ج
يأحّا ٱنل ِِب قن ِۡلزو ِ
َّ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ ََ
َ َ
ِّي يُ ۡدج َ
ٱل ۡ ًُ ۡؤيَِ َ
ِّي َغوَ ۡيّ َّ
ٌ ذىل ِك أد َٰٓ
ى
َن أن ُح ۡػ َرذ ٌَ فل
ّ
ت
ي
ت
ل
ج
ٌِ
ي
ٌ
ِ ِ ِ ُۚ
ِ
ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
ٗ
َّ
ٗ
ٱّلل د ُفْرارخِيًا﴾ [األحزاب .]ٓٗ:يوفق اإلعذـ بْب
يؤذحٌُۗ وَكن

اخايذره كبْب قولو ﷺ ُب ا٢بديث الصحيح (أف النيب ﷺ ٤بذ
اصطفى لنفسو عن تسيب خيرب صفية بنت حيي قذؿ الصحذبة :عذ ندرم
أتزكجهذ أـ اٚبذىذ أـ كلد؟ فقذلوا :إف ٰبجبهذ فهي اعرأتو كإف دل
ٰبجبهذ فهي أـ كلد .فلمذ أراد أف يركب حجبهذ حٌب قعدت على
عجز البعّب فعرفوا أنو تزكجهذ (كُب ركاية :كتسَبىذ رتسوؿ ا﵁ ﷺ
كٞبلهذ كراءه كجعل رداءه على ظهرىذ ككجههذ ٍب شده عن ٙبت رجلهذ
كٙبمل هبذ كجعلهذ ٗبنزلة نسذئو)(ُ).
يقوؿ األلبذين -رٞبة ا﵁" :-ال ٨بذلفة بْب ىذا ا٢بديث كبْب عذ
اخَبنذه عن تفسّب اآلية؛ ألنو ليس فيو نفي ا١بلبذب ،كإ٭بذ فيو نفي
ا٢بجذب كال يلزـ عنو نفي ا١بلبذب عطلقذ إال احامذال ،كٰبامل أف
يكوف ا٤بنفي ا١بلبذب الذم ياضمن حجب الوجو أيضذ ،كمذ ىو
صريح قولو ُب ا٢بديث نفسو( :كجعل رداءه على ظهرىذ ككجههذ)
كيقوم ىذا االحامذؿ أيضذ ..ىذه ا٣بصوصية ..الٍب كذف هبذ يعرؼ
(ُ) قذؿ األلبذين صحيح ،األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة  ،عصدر تسذبق( :ص.)ٕٓ :
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الصحذبة حرائره عليو السبلـ عن إعذئو ،كىي ا٤براد عن قو٥بم ا٤باقدـ
تسلبذ كإٯبذبذ( :إف ٰبجبهذ فهي اعرأتو كإف دل ٰبجبهذ فهي أـ كلد)
فياضح عن ىذا أف ععُب قو٥بم( :كإف دل ٰبجبهذ) أمُ :ب كجههذ ،فبل
ينفي حجب تسذئر البدف عن األعة كفيو الرأس فضبل عن الصدر كالعنق
فذتفق ا٢بديث عع اآلية كا٢بمد ﵁ على توفيقو"(ُ).
كع ن اآليذت كاألحذديث الٍب ٝبع بينهذ األلبذين قولو تعذذل:

َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ى ۡ ُ َّ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ
ٱزدادوا زف ٗرا ه ٌ تق َتن ح ْۡبَ ُخ ُّ ۡى
﴿ إِن ٱلِيٌ زفروا بػ د إِيمَ ِ ِّى ثى
َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ َّ ُّ َ
ْن﴾[آؿ عمراف ]َٗ:حيث أكرد األلبذين حديث(:
وأولهِك ِى ٱلضٓاه

إف ا﵁ تبذ رؾ كتعذذل ال يقبل توبة عبد كفر بعد إتسبلعو) .كُب لفظ لو:
( ال يقبل ا﵁ عز كجل عن أحد توبة أشرؾ بعد إتسبلعو)"(ِ).
كقذؿ أللبذين" :كهبز ثقة حجة ،التسيمذ ُب ركاياو عن أبيو ،كفيهذ
عذ يفسر ركاية أيب قزعة ،كيزيل اإلشكذؿ الوارد على ظذىرىذ ،فهي ُب

(ُ) ينظر :األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق( :ص .)ْٗ :باصرؼ يسّب.
(ِ) أخرجو أٞبد ،ا٤بسند ،عصدر تسذبقِ/ٓ( :كّ) رقم ََُِٖ :ك:
َِِِٕ  .قذؿ األلبذين" :عن طريق أيب قزعة البذىلي عن حكيم بن ععذكية
عن أبيو قذؿ :قذؿ النيب ﷺ :فذكره .كىذا إتسنذد صحيح ،رجذلو كلهم
ثقذت ،كاتسم أيب قزعة تسويد بن حجّب .كُب لفظ لو( :ال يقبل ا﵁ عز كجل
عن أحد توبة أشرؾ بعد إتسبلعو) .كت ذبعو عليو هبز بن حكيم عن أبيو بو ،إال
أنو قذؿ( :عمبل) عكذف( :توبة) .األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )ْْ/ ٔ( :رقم. ِْٓٓ :
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َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َ ى ۡ ُ َّ ۡ َ ُ ْ ُ ۡ
ٱزدادوا زف ٗرا
لك كقولو تعذذل﴿ :إِن ٱلِيٌ زفروا بػد إِيمَِِّى ثى
َّ
ۡ َ
هٌ ُتق َتن حَ ْۡبَ ُخ ُّ ۡى﴾ كلذلك أشكلت على كثّب عن ا٤بفسرين ،ألهنذ

بظذىرىذ ٨بذلفة ٤بذ ىو ععلوـ عن الدين بذلضركرة عن قبوؿ توبة الكذفر،
َ َ
كعن األدلة على لك قولو تعذذل قبل اآلية ا٤بذكورة﴿ :ل ۡي ف َح ّۡدِي
َّ ُ َ
ٓ ُ ُ َ َّ
ُ َ َ
َ
ز َف ُروا ْ َب ۡػ َد إ َ
يمىَِِّ ۡى ﴾ ..إذل قولو﴿ :أ ْو َٰٓلهِك َج َزاؤِ ۡى أن
ٱّلل ق ْۡ ٗيا
ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َ َٰٓ َ
اس أ َ ۡ َ
ِيٌ ذ َ
ِم ػ َ
ِّي* َخ ى ِِل َ
ِيّا ﴾...إذل
لهِمثِ َوٱنلَّ ِ
غوي ِّى ه ػَث ٱّلل ِ وٱلً
َ
ْ
ْ
َ
ۢ َ ۡ َ ى َ َ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ ُ
َّ َّ َ َ
ٱّلل دفْر
ِيٌ حاةُْا يٌِ بػ ِد ذل ِك وأصودْا فإِن
قولو﴿ :إَِل ٱل
َّرخ ٌ
ِيى﴾[آؿ عمراف .]ٖٗ-ٖٔ :فذضطربت أقواؿ ا٤بفسرين ُب الاوفيق بْب
اآلياْب ،كإزالة اإلشكذؿ على أقواؿ كثّبة ،ال ٦بذؿ لذكرىذ اآلف ،كإ٭بذ
أ كر عنهذ عذ تأيد بركاية هبز ىذه ،فإهنذ كمذ فسرت ركاية أيب قزعة،
فهي أيضذ تفسر اآل ية كتزيل اإلشكذؿ عنهذ .فكمذ أف ععُب قولو ُب
ا٢بديث( :ال يقبل توبة عبد كفر بعد إتسبلعو)(ُ) ،أم توباو عن نب
ُب أثنذء كفره؛ ألف الاوبة عن الذنب عمل ،كالشرؾ ٰببطو ،كمذ قذؿ
َ
َ ُ َ
َ ُ َ
ج َِلَ ۡ
ۡش ۡك َ
تعذذل﴿ :هَه ٌۡ أ ۡ َ
د َت َع ٌَّ خ ًَوك َو َِلمْج ٌَّ ي ٌَِ
ِ
َّ ُ ۡ َ َ
ٱهۡ َخ ى ِِس َ
يٌ﴾[الزعر .]ٔٓ:فكذلك قولو تعذذل ُب اآلية﴿ :هٌ تقتن
ِ
حَ ْۡبَ ُخ ُّى﴾[آؿ عمراف .]َٗ:أم عن نوهبم ،كليس عن كفرىم .كهبذا

(ُ) صحيح تسبق ٚبرٯبو.
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فسرىذ بعض السلف .
كعن األيذت الٍب تسذقهذ األلبذين جذععذن بينهذ ،كبْب حديث
ۡ
َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ٱّلل َي َػن َُلۥ ُم َر ٗج ا * َويَ ۡر ُزق ُُ ي ٌِۡ
صححو قولو تعذذلَ ﴿ :و َي ٌ َح َّخ ٍِّۚ
َۡ ُ َ ََۡ ُ
ب﴾[الطبلؽ .]ّ:أكرد األلبذين حديث( :عن أصذباو فذقة
خيد َل َيتصِ ُۚ
فأنز٥بذ بذلنذس دل تسد فذقاو ،كعن أنز٥بذ بذ﵁ ،أكشك ا﵁ لو بذلغُب ،إعذ
ٗبوت عذجل أكغُب عذجل)(ِ)ٍ ،ب قذؿ" :كإ ا كذف األعر كذلك فمذ
ععُب قولو" :إعذ ٗبوت عذجل ،أك غُب عذجل"؟ فأقوؿ :دل أقف على
كبلـ شذؼ ُب لك ألحد عن العلمذء ،كأٝبع عذ قيل فيو عذ كره
الشيخ ٧بمود السبكي ُب ا٤بنهل العذب (ٗ )ِّٖ/قذؿ :إعذ ٗبوت
قريب لو غِب ،فّبثو ،أك ٗبوت الشخص نفسو ،فيساغِب عن ا٤بذؿ،
أكبغُب كيسذر يسوقو ا﵁ إليو عن أم بذب شذء ،فهو أعم ٩بذ قبلو،
(ُ) فجذء ُب تفسّب ركح ا٤بعذين لآللوتسي ،عصدر تسذبق )ِْٔ/ُ( :عذ نصو
بعد أف كر بعض األقواؿ ا٤بشذر إليهذ" :كقيل :إف ىذه الاوبة دل تكن عن
الكفر ،كإ٭بذ ىي عن نوب كذنوا يفعلوهنذ ععو ،فاذبوا عنهذ عع إصرارىم على
الكفر ،فردت عليهم لذلك ،كيؤيده عذ أخرجو ابن جرير عن أيب العذلية قذؿ:
ىؤالء اليهود كالنصذرل كفركا بعد إٲبذهنمٍ ،ب ازدادكا كفرا بذنوب أ نبوىذٍ ،ب
ىبوا ياوبوف عن تلك الذنوب ُب كفرىم ،فلم تقبل توباهم  ،كلو كذنوا على
ا٥بدل قبلت ،كلكنهم على ضبللة" .كىذا ىو الذم اخاذره إعذـ ا٤بفسرين
ابن جرير ،فلّباجع كبلعو عن أراد زيذدة تبصر كبيذف .ينظر :األلبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق.)ْْ/ٔ( :
(ِ) أخرجو :أٞبد ،ا٤بسند ،عصدر تسذبق )َْٕ/ ُ( :رقم . ّٖٔٗ :كاأللبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ِٖٔ/ٔ( :رقم.ِٕٖٕ :
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ۡ
َّ َ َ ۡ َّ َ ۡ
ٱّلل َي َػن َُلۥ ُم َر ٗج ا * َويَ ۡر ُزق ُُ ي ٌِۡ
كعصداقو قولو تعذذلَ ﴿ :و َيٌ َح َّخ ٍِّۚ
َۡ ُ َ ََۡ ُ
ب﴾[الطبلؽ .)ُ ("]ّ:كىذا كثّب عند األلبذين يصعب
خيد َل َيتصِ ُۚ

حصره كفيمذ كر عن أعثلة كفذية(ِ).

(ُ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ِٖٔ/ٔ( :رقم. ِٕٖٕ:
(ِ) ينظر للزيذدة عذ أكرده ُب قولو :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ
[األنعذـ ]ِٖ:السلسلة الصحيحة (ُ ) ُُٕ/رقم .ُِٕ :كينظر عثذال آخ ر
ُب (ٔ ) ِّٕ/رقم . ِّٕٖ :كينظر عذ أكرده ٙبت قولو :ﱡﭐ ﲛ ﲜ
ﲝﲞﲟ ﲠﲡﱠ (ٔ )َُْ/رقم. َِٔٓ :
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املبحح الجالح :ميَذُ يف الرتدٔح بني األقْال ّالرد علٙ
املخالفني.
عن أ صوؿ الافسّب عند ا٤بفسرين الاعذعل عع االخابلؼ ُب
األقواؿ ا٤بعاربة؛ فعند تعدد األقواؿ ُب اآلية يلجأ إذل ا١بمع ،أك ٞبل
اآلية على ٝبيع ا٤بعذين ا٤بانوعة ،أك الَبجيح(ُ) بْب األقواؿ ،أك ٞبل
اآلية على األرجح بداللة السيذؽ أك غّبه(ِ) .كذلك يعد عن أصوؿ
الافسّب الرد على عن خذلف عنذىج الافسّب ا٤بعاربة ،أك عن تسذىل ُب
الافسّب بذلضعيف عن األقواؿ ا٤بأثورة أك البذطلة ،أك عن قدـ الرأم على
عذفيو أثر صحيح .كتسيكوف ىذا ا٤ببحث –ٕبوؿ ا﵁ -عقاصرا على
عوضوعْب األكؿ :الَبجيح ُب الافسّب عند األلبذين ،بعرض عسذئل ُب
الَبجيح ،كالامثيل عليهذ عن كبلـ األلبذين ،كتسأعرضو ُب ٛبهيد
كعطلبْب ،كالثذين :الرد على ا٤بخذلفْب ٤بنذىج الافسّب ا٤بعاربة ،كمن ال
(ُ) ُب اصطبلح األصوليْب" :تقوية إحدل األعذرتْب على األخرل بدليل  ،كال
يكوف إال عع كجود الاعذرض .فحيث انافى الاعذرض انافى الَبجيح" .ينظر:
ابن النجذر تقي الدين أبو البقذء ٧بمد بن أٞبد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي شرح الكوكب ا٤بنّب (ت ِٕٗ :ىػ) ،ا﵀قق٧ :بمد الزحيلي كنزيو
ٞبذد ،طِ ،عكابة العبيكذفُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -عػ (ْ.) ُٔٔ/
(ِ) ينظر :الشذطيب ،ا٤بوافقذت ،عصدر تسذبق ،)َِٔ/ُ( :كالربىذف للزركشي،
عصدر تسذبق.)ُٓٗ/ ِ( :
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ٰباج إال بذلقرآف ،كتعقب األلبذين للمفسرين عند احاجذجهم بذآلثذر
البذطلة أك الضعيفة ،كتعقبو للرفذعي كالصذبوين ُب اخاصذرٮبذ لافسّب
ابن كثّب ،كتسأعرضو ُب عطلب كاحد.
ٛبهيد :ظهور شخصية األلبذين ُب الَبجيح كعنذقشة ا٤بفسرين.
عن عسذلك ا٤بفسرين ُب بيذف ا٤براد ٗبعُب اآلية الَبجيح بْب
األقواؿ الافسّبية-كمذ تسبقت اإلشذره إليوٗ ،-بذ يثبت لدل ا٤بفسر عن
ععُب ٙبفو القرائن ،ككمذ ال ٱبفى فكاب الافسّب عليئة بذلردكد بْب
ا٤بفسرين فكل يرجح اخايذره ٗبذ لديو عن علم ُب اللغة أك ا٢بديث أك
الفقو أك ا٤بنطق العقلي ،إف عدـ لديهم األثر ا٤بنقوؿ الصحيح ،كقد
تسلك األلبذين ىذا ا٤بسلك فظهرت لو شخصياو ُب الَبجيح بْب أقواؿ
ا٤بفسرين ٗبذ لديو عن علم يعزز ا٤بعُب الذم اخاذره.
َ
ۡ ُ ۡ
َ
ُ ّۡ ۡ َ
ج َحغضض ٌَ ي ٌِۡ أ ۡةص ى ِرِ ٌَِّ
فعند قولو تعذذلَ ﴿ :وقن ه ِو ًُؤيِن ى ِ

َّ
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ
ۡ
ِيٌ زِين َخ ُّ ٌَّ إ َِل َي ا ظ َّ َر يَِ َّاَۖ﴾[النور.]ُّ:
ويدفظٌ فروجّ ٌ و َل حتد

هنى القرآف النسذء عن إبداء الزينة كاتساثُب عذ ظهر عنهذ ،فمذ ا٤براد
بقولو :إال عذ ظهر عنهذ؟ اخالف السلف ُب تفسّبىذ ،كعليو اخالف
ا٤بفسركف ُب ٙبديد ا٤براد هبذ ،كاإلعذـ األلبذين يورد أقواؿ السلف فيقوؿ:
"كقد اخالفت أقواؿ السلف ُب تفسّبىذ :فمن قذئل :إهنذ الثيذب
الظذىرة كعن قذئل :إهنذ الكحل كا٣بذًب كالسوار كالوجو كغّبىذ عن
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األقواؿ الٍب ركاىذ ابن جرير ُب تفسّبه ،عن بعض الصحذبة كالاذبعْب،
ٍب اخاذر ىو أف ا٤براد هبذا االتساثنذء الوجو كالكفذف"(ُ).
بعد نقل قوؿ الطربم عقب األلبذين بقولو" :كىذا الَبجيح غّب
قوم عندم؛ ألنو غّب عابذدر عن اآلية على األتسلوب القرآين ،كإ٭بذ ىو
ترجيح بذإللزاـ الفقهي ،كىو غّب الزـ ىنذ؛ ألف للمخذلف أف يقوؿ:
جواز كشف ا٤برأة عن كجههذ ُب الصبلة أعر خذص بذلصبلة فبل ٯبوز
أف يقذس عليو الكشف خذرج الصبلة لوضوح الفرؽ بْب ا٢بذلاْب ،أقوؿ
ىذا عع عدـ ٨بذلفانذ لو ُب جواز كشفهذ كجههذ ككفيهذ ُب الصبلة

(ُ) األلبذين ،جلبذ ب ا٤برأة ا٤بسلمة ُب الكاذب كالسنة ،ا٤بكابة اإلتسبلعية  -عمذف
عمذف  -األردف طُ ُُّْ ،ق ص )ُْ-َْ( :قذؿ الطربم" :كأكذل
األقواؿ ُب لك بذلصواب قوؿ عن قذؿ :عُب بذلك الوجو كالكفْب يدخل ُب
لك  -إ ا كذف كذلك  -الكحل كا٣بذًب كالسوار كا٣بضذب كإ٭بذ قلنذ :لك
أكذل األقواؿ ُب لك بذلاأكيل؛ إلٝبذع ا١بميع على أف على كل عصل أف
يسَب عورتو ُب صبلتو ،كأف للمرأة أف تكشف كجههذ ككفيهذ ُب صبلهتذ كأف
عليهذ أف تسَب عذ عدا لك عن بدهنذ إال عذ ركم [قذؿ األلبذين :ا٢بديث
عنكر ] عن النيب ﷺ أنو أبذح ٥بذ أف تبدم عن راعهذ قدر النصف فإ ا
كذف لك عن ٝبيعهم إٝبذعذ كذف ععلوعذ بذلك أف ٥بذ أف تبدم عن بدهنذ
عذ دل يكن عورة ،كمذ لك للرجذؿ؛ ألف عذ دل يكن عورة فغّب حراـ إظهذره
كإ ا كذف ٥بذ إظهذر لك كذف ععلوعذ أنو ٩بذ اتساثُب ا﵁ تعذذل كره بقولو:
(إال عذ ظهر عنهذ) ألف كل لك ظذىر عنهذ" .الطربم ،جذعع البيذف،
عصدر تسذبق.)ُٓٗ/ُٗ( ،
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كخذرجهذ ،لدليل بل ألدلة أخرل غّب ىذه  ،..كإ٭بذ ا٤بنذقشة ىنذ ُب
صحة ىذا ا لدليل ٖبصوصو ال ُب صحة الدعول فذ٢بق ُب ععُب ىذا
االتساثنذء عذ أتسلفنذه"(ُ).
حيث فسر األلبذين ععنذىذ بقولو" :إال عذ ظهر بغّب قصد عنهن
فبل يؤاخذف عليو إ ا بذدرف إذل تسَبه" .كاتساشهد لو بكبلـ ابن كثّب
قذؿ" :أم :ال يظهرف شيئذ عن الزينة لؤلجذنب ،إال عذ ال ٲبكن إخفذؤه
قذؿ ابن عسعود :كذلرداء كالثيذب يعِب على عذ كذف ياعذطذه نسذء
العرب عن ا٤بقنعة الٍب ٘بلل ثيذهبذ ،كعذ يبدك عن أتسذفل الثيذب فبل حرج
عليهذ فيو؛ ألف ىذا ال ٲبكن إخفذؤه"(ِ) .كيورد كبلعذ البن عطيو ُب
ات ا٤بعُب"(ّ).

(ُ) األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)َٓ- ْٗ :
(ِ) األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)َٓ- ْٗ :
(ّ) قذؿ ابن عطية" :كيظهر رل ٕبكم ألفذظ اآلية أف ا٤برأة عأعورة بأف ال تبدم
كأف ٘باهد ُب اإلخفذء لكل عذ ىو زينة ،ككقع االتساثنذء فيمذ يظهر ٕبكم
ضركرة حركة فيمذ ال بد عنو أك إصبلح شأف ك٫بو لك فػ ( عذ ظهر ) على
ىذا الوجو ٩بذ تؤدم إليو الضركرة ُب النسذء فهو ا٤بعفو عنو" .ابن عطية،
ا﵀رر الوجيز ،عصدر تسذبق.) ُٕٖ/ْ(:
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ٍب أكرد األلبذين تفسّب القرطيب ٥بذ  .كاعَبض عليو بقولو" :كُب
ىذا الاعقيب نظر أيضذ؛ ألنو كإف كذف الغذلب على الوجو كالكفْب
ظهورٮبذ ٕبكم العذدة فإ٭بذ لك بقصد عن ا٤بكلف كاآلية حسب فهمنذ
بل
إ٭بذ أفذدت اتساثنذء عذ ظهر دكف قصد ،فكيف يسوغ حينئذ جعلو دلي ن
شذعبلن ٤بذ ظهر بذلقصد؟ فاأعل"(ِ).
كياذبع اإلعذـ إيراد األقواؿ كالاعقيب عليهذ حٌب أكرد كبلعذ البن
َّ
ىب إليو(ّ)ٍ ،ب يقوؿ بعده" :كيبلحظ القراء الكراـ أف
القطذف يؤيد عذ ى
(ُ) قذؿ القرطيب فيهذ :ىذا قوؿ حسن إال أنو ٤بذ كذف الغذلب عن الوجو
كالكفْب ظهورٮبذ عذدة كعبذدة ،ك لك ُب الصبلة كا٢بج فيصلح أف يكوف
االتساثنذء راجعذ إليهمذ يدؿ على لك عذ ركاه أبو داكد عن عذئشة  :أف
أ٠بذء بنت أيب بكر دخلت على رتسوؿ ا﵁ ﷺ كعليهذ ثيذب رقذؽ
فأعرض عنهذ رتسوؿ ا﵁ ﷺ كقذؿ ٥بذ :يذ أ٠بذء إف ا٤برأة إ ا بلغت ا﵀يض
دل يصلح أف يرل عنهذ إال ىذا كأشذر إذل كجهو ككفيو) فهذا أقول ُب جذنب
االحايذط ك٤براعذة فسذد النذس فبل تبدم ا٤برأة عن زيناهذ إال عذ ظهر عن
كجههذ ككفيهذ كا﵁ ا٤بوفق ال رب تسواه" .القرطيب ،ا١بذعع ألحكذـ القرآف،
عصدر تسذبق.)ِِٗ/ُِ( :
(ِ) ينظر :األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق( :ص.)ٕٓ- َٓ :
(ّ) فإف قيل :ىذا الذم ىبت إليو عن أف ا٤برأة ععفو ٥بذ عن بدك كجههذ
ككفيهذ  -كإف كذنت عأعورة بذلسَب جهدىذ  -يظهر خبلفو عن قولو تعذذل ﱡﭐ
ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﱠ..اآلية[األحزاب]:؟ فذ١بواب أف يقذؿ:
ٲبكن أف يفسر ىذا ( اإلدن ذء ) تفسّبا ال ينذقض عذ قلنذه ،ك لك بأف يكوف
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ىذا البحث القيم الذم كقفت عليو بفضل ا﵁ عن كبلـ ىذا ا٢بذفظ
ابن القطذف يوافق ٛبذـ ا٤بوافقة عذ كنت كرتو اجاهذدا عِب كتوفيقذ بْب
األدلة :أف اآلية عطلقة كمذ تسَباه عصرحذٍ .)ُ("..ب تسذؽ اإلعذـ أدلة
عن السنة على عذ ىب إليو عن تفسّب اآلية(ِ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ععنذه :يدنْب عليهن عن جبلبيبهن عذ ال يظهر ععو القبلئد كالقرطة عثل
ﭐ
قولو:
ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ [النور .]ُّ:فإف اإلدنذء ا٤بأعور بو عطلق
بذلنسبة إذل كل عذ يطلق عليو إدنذء فإ ا ٞبلنذه على كاحد ٩بذ يقذؿ عليو
إدنذء يقضي بو عن عهدة ا٣بطذب إ دل يطلب بو كل إدنذء فإنو إٯبذب
ٖببلؼ النهي كالنفي".
(ُ) األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق (ص.)ٕٓ :
(ِ) قذؿ األلبذين" :نعم حديث عذئشة عند أيب داكد دليل كاضح على جواز إظهذر
ا٤برأة الوجو كالكفْب لوال أف فيو عذ بينذه ُب الاعليق إال أنو عن ا٤بمكن أف يقذؿ:
إنو يقول بكثرة طرقو ،كقد قواه البيهقي كمذ يأٌب أدنذه فيصلح حينئذ دليبل على
ا١بواز ا٤بذكور ال تسيمذ كقد عمل بو كثّب عن النسذء ُب عهد النيب ﷺ
حيث كن يكشفن عن كجوىهن كأيديهن ٕبضرتو ﷺ كىو ال ينكر لك
عليهن" .األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ،عصدر تسذبق ص.)ٖٓ( :
 ٘- ٕٜ]
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املطلب األّل :ميَذُ يف الرتدٔح اعتناداً عل ٙاآلثارّ ،فُٔ
مشألتاٌ.
فمن عسلك ا٤بفسرين ُب بيذف ععذف اآليذت ،الَبجيح بْب ا٤بعذين
الٍب ٙباملهذ اللغة ،بذآلثذر الصحي حة الواردة ُب ععنذىذ ،فبعض األلفذظ
اللغويو ىي عشَبكذت لفظية ،أك ٙبمل ععذف كثّبة ،كٰبامل تسيذؽ
القرآف ىذا الاعدد ُب ا٤بعُب ،فيحملو ا٤بفسر على اخايذراتو الفقهية
عثبل ،أك عذىبو اللغوم ،أك العقدمٍ ،ب يعزز اخايذره بذآلثذر الٍب تثبت
لديو ،كقد يرجح ععُب األثر ٗبذ يانذتسب عع اخايذره ٤بعُب اآلية الكرٲبة،
كىذا عذ ٪بد أف األلبذين صنعو ،كقد يرجح ععُب اآلية ٗبذ ثبت لديو عن
أثر ُب تسبب نزك٥بذ ،كقد يرجح بْب اآلثذر الواردة ُب تفسّب آية ليخاذر
عنهذ عذ يرل أنو ثذبت أك أكذل ُب الداللة على ععُب اآلية ،كقد يرجح
تفسّب اآلية اعامذدا على بعض أصوؿ الافسّب ،كذلَبجيح كفق قواعد
الافسّب(ُ) كالَبجيحٕ ،بمل ا٤بطلق على ا٤بقيد ،أك العذـ على ا٣بذص،
كغّب لك.

(ُ) "تلك الضوابط كالكليذت الٍب تيلازـ كي ياوصل هبذ إذل ا٤بعُب ا٤براد عن كبلـ
ا﵁ تعذذل" .السبت خذلد بن عثمذف ،قواعد الافسّب ٝبعذ كدراتسة دار ابن
عفذف ،طُ ،تسنة النشر.)ّّ/ ُ( ُُِْ :
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المسألة األولى :ترجيح التفسير وفق الثابت من أسباب
النزول.
عن عسذلك الَبجيح ُب الافسّب ،ععرفة أتسبذب نزكؿ اآليذت،
فذلعلم بذلسبب يورث العلم بذ٤بسبب ،لذلك اىام العلمذء هبذ ،فقد
قرركا أف لك عن أصوؿ الافسّب ا٤بعينة على إدراؾ ا٤براد عن اآلية ،كىو
تسبب قوم ُب ترجيح ععنذىذ كاخايذره ،كععرفة السبب رٗبذ ياوقف عليو
فهم ا٤بعُب الافسّبم لآلية ،فبل غُب عنو للمفسر ،لكن بشرط أف
يكوف تسبب النزكؿ ثذباذ كصرٰبذ ُب السببية ،فإ ا كذف ٧بامبل دل يدؿ
داللة قذطعة عع كجود داللة أخرل ٤بعُب اآلية(ٔ) .كتظهر عنذية األلبذين
–رٞبو ا﵁ ٗ -بركيذت أتسبذب النزكؿ ٙبقيقذ كاتسادالال ،فهو يرجح ععُب
تفسّب اآلية ٗبذ يثبت لديو عن أثر ُب تسبب نزك٥بذ(ِ) ،فعند تفسّب قولو
(ُ) ينظر :الربىذف للزركشي ،عصدر تسذبق .) ِٕ-ِِ/ُ( :كالسيوطي عبد
الرٞبن بن أيب بكر( ،ت ُُٗ :ىػ) اإلتقذف ُب علوـ القرآف ا﵀قق٧ :بمد أبو
الفضل ،ا٥بيئة ا٤بصرية العذعة للكاذب ُّْٗىػ (ُ .)ُُٕ-َُٕ/
(ِ) كال ٱبفى ىذا ُب عؤلفذت الشيخُ ،ب عواطن كثّبة ،كقد أكردت عثذلْب ُب
ا٤بًب ،لكن اآليذت الٍب ٙبدث األلبذين عن تسبب نزك٥بذ عرجحذ ٥بذ أك رادا
٥بذ ،كثّبة ،كقد كقفت على ٝبلة عنهذ تزيد على الثبلثْب ،كٲبكن تابع لك
ُب كابو فمن لك :السلسلة الصحيحة (ٔ  ،)ّٓٔ/كالسلسلة الضعيفة،
(َُ )، ّٔٗ ، ّٔٔ ، ّٔٔ ،ٕٓٗ ،ْٓٗ ،ِٓٗ ، ٖٓٗ ، ِٖٓ،ّٖٓ/
ك(ُُ  .)ُٖٓ/كٙبقيق ٨باصر العلو( ،ص ،)ِِ:كإركاء الغليل ُب ٚبريج
- ٕٜٚ -
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ۡ ََ َ
ُ َ َ
يَبۡ َخغ ْن إ ِ ىِل َربِِّّ ُى ٱل َْشِيوث أ ُّح ُّ ۡى
َ َ َ
َغ َذاةَ ُُ ٓۥ إ َّن َغ َذ َ
اب َربّ ِك َكن
ُۚ ِ

ُ َ
تسبحذنو﴿ :أ ُ ْو َ َٰٓله َك َّٱل َ
ِيٌ يَ ۡدغ ْن
ِ
ََۡ ُ َ َۡ ُ َ َ ََُۡ َ َ َ ُ َ
أقرب ويرجْن رّمخُۥ ويخافْن
َۡ
َم ُذ ٗ
ورا﴾[اإلتسراء .]ٕٓ :يقوؿ اإلعذـ األلبذين" :فقد بْب الصحذيب

ا١بليل عبد ا﵁ بن عسعود  عنذتسبة نزك٥بذ الٍب توضح ععنذىذ فقذؿ:
(نزلت ُب نفر عن العرب كذنوا يعبدكف نفران عن ا١بن فأتسلم ا١بنيوف
كاإلنس الذين كذنوا يعبدكهنم ال يشعركف)(ُ) .قذؿ ا٢بذفظ ابن حجر
رٞبو ا﵁ فاح البذرم (َُُِ /كُّ)" :أم اتسامر اإلنس الذين كذنوا
يعبدكف ا١بن على عبذدة ا١بن ،كا١بن ال يرضوف بذلك؛ لكوهنم أتسلموا
كىم الذين صذركا يباغوف إذل رهبم الوتسيلة ،كىذا ىو ا٤بعامد ُب تفسّب
اآلية"ٍ .ب يقوؿ اإلعذـ" :كىي صرٰبة ُب أف ا٤براد بذلوتسيلة عذ ياقرب بو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحذديث عنذر السبيل .) ّٗ /ٖ( ،)ِٖٔ ،ِٔٔ ،ِِ/ْ( :كينظر لذلك
على تسبيل ا٤بثذؿ :رده على عن قذؿ إف قولو تعذذل ﴿ :إً َّ٭بىذ ىكلًي يك يم ٱللَّوي ىكىر يتسولي يوۥ
َّ ً
ين ىء ىاعينواٍ﴾[ا٤بذئدة .] ٓٓ:نزؿ ُب علي بن أيب طذلب ،قذؿ األلبذين:
ىكٱلذ ى
"فلو أف اآلية نزلت ُب علي خذصة؛ لكذف أكذل النذس ٗبعرفة لك أىل
بياو ك رياو ،فهذا أبو جعفر البذقر ال علم عنده بذلك! كىذا عن األدلة
الكثّبة على أف الشيعة يلصقوف بأئماهم عذ ال علم عندىم بو!" السلسلة
الضعيفة (َُ  ) ِٖٓ/كقد قذؿ قبل لك" :ثبت أف اآلية نزلت ُب عبذدة بن
الصذعت ٤بذ تربأ عن يهود بِب قينقذع كحلفهم" .ا٤بصدر السذبق:
(َُ .)ِٖٓ/
(ُ) عسلم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق ،رقم.)ِْْ / ٖ ( ِْٕٕ :
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إذل ا﵁ تعذذل؛ كلذلك قذؿ :يباغوف أم يطلبوف عذ ياقربوف بو إذل ا﵁
تعذذل عن األعمذؿ الصذ٢بة ،كىي كذلك تشّب إذل ىذه الظذىرة الغريبة
ا٤بخذلفة لكل تفكّب تسليم ظذىره أف ياوجو بعض النذس بعبذدهتم
كدعذئهم إذل بعض عبذد ا﵁ ٱبذفوهنم كيرجوهنم"(ُ).
كُب عثذؿ آخر عند قولو تعذذلَ ﴿ :وهَ َق ۡد َغو ًِۡ ََا ٱل ۡ ًُ ۡص َخ ۡق ِدي َ
ِّي
ُ
َِس ۡى َوهَ َق ۡد َغو ًِۡ ََا ٱل ۡ ًُ ۡص َ ۡ
تٔخِر َ
يٌ﴾[ا٢بجر .]ِْ:قذؿ تسهل بن حنيف
ي
ِ
األنصذرم :أتدركف فيم أنزلت اآلية؟ قلتُ :ب تسبيل ا﵁ ،قذؿ :ال،
كلكنهذ ُب صفوؼ الصبلة"(ِ) .يقوؿ األلبذين" :فهذه الركايذت كإف
كذنت ال ٚبلو عن ضعف ،فبعضهذ يشد بعضذ ،فهي صذ٢بة
لبلتساشهذد كيدؿ ٦بموعهذ على أف اآلية الكرٲبة نزلت ُب صفوؼ
الصبلة"(ّ) .فيظهر أف األلبذين بعد أف صح لديو ا٢بديث ُب تسبب
النزكؿ ٞبل داللاو على تفسّب اآلية ،كرجح أهنذ نزلت ُب صفوؼ
الصبلة .فهو كعد ٤بن تقدـ ُب الصفوؼ ككعيد ٤بن تأخر عن أجل رؤية
(ُ) األلبذين الاوتسل أنواعو كأحكذعو ،عصدر تسذبق( ،ص.)َُ:
(ِ) أخرجو بن عردكيو عن داكد بن صذحل .السيوطي ،الدر ا٤بنثور ،عصدر تسذبق. )َٔٓ /ٖ( :
(ّ) رغم أف األلبذين يرل عموـ اللفظ عن اآلية كمذ تسيأٌب بيذف لك الحقذ،
فنقل عن اآللوتسي قولو" :كعن ىنذ قذؿ بعضهم :األكذل ا٢بمل على العموـ،
أم :علمنذ عن اتصف بذلاقدـ كالاأخر ُب الوالدة كا٤بوت كاإلتسبلـ كصفوؼ
الصبلة كغّب لك" .ركح ا٤بعذين ،عصدر تسذبق .) ِٕٖ/ٕ( :كاأللبذين،
السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق :رقم.)ُْٕ/ ٓ(ِِْٕ :
- ٕٜٜ -
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النسذء  .يعِب أف األلبذين ىنذ رجح ثبوت ععُب ا٣بصوص ليكوف أحد
ععذين تفسّب اآلية(ِ).
ُ َ َ
كُب تسبب نزكؿ قولو تعذذل ﴿ :ذِيُِ ِر َجال َي ُِّتْن أن
ْ
َح َخ َع َّّ ُر ُۚوا﴾[الاوبة ]َُٖ:عن ابن عبذس قذؿ :نزلت ىذه اآلية ُب أىل
قبذء .فسأ٥بم رتسوؿ ا﵁ ﷺ؟ فقذلوا :نابع ا٢بجذرة ا٤بذء"(ّ) .قذؿ
األلبذين" :كالصحيح أف اآلية نزلت َب اتساعمذ٥بم ا٤بذء فقط ،كمذ ُب
حديث أىب ىريرة ،عن النىب ﷺ قذؿ(( :نزلت ىذه اآلية َب أىل
َ ُ ُّ َ َ
ْ
ْن أن َح َخ َع َّّ ُر ُۚوا﴾ قذؿ كذنوا يسانجوف بذ٤بذء فنزلت
قبذء ﴿ ذِيُِ ِرجال َيِت
فيهم ىذه اآلية))(ْ).
(ُ) ينظر :الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر تسذبق.)ْٗ/ُٕ( :
(ِ) قلت :دكف أف ينفي داللة العموـ ،فأثبت ا٣بصوص باصحيحو لسبب
النزكؿ ،كرجح أنو تفسّب ٤بعُب اآليةٍ ،ب رجح عدـ اقاصذر ععُب اآلية على
لك ا٣بصوص بقذعدة :ال عربة بعموـ اللفظ ال ٖبصوص السبب –كمذ
تسيأٌب بيذنو عند ا٢بديث عن ترجيحو هبذه القذعدة .-ففي صنيعو ىذا
ترجيحذف ،األكؿ بذألثر كىو ٙبقيق صحة تسبب النزكؿ ،كالثذين بقواعد
الَبجيح الٍب ىي عن أصوؿ علم الافسّب.
(ّ) كا٢بديث ضغيف .ينظر :األلبذين إركاء الغليل ُب ٚبريج أحذديث عنذر
السبيل (ُ )ّٖ/رقم. ّْ:
(ْ) أبو داكد السنن ،عصدر تسذبق )ُٔ/ُ( :رقم ،ْْ:الَبعذم ،ا١بذعع
الصحيح عصدر تسذبق )َِٖ/ ٓ( :رقم ،ََُّ:كغّبىم .كاأللبذين ،إركاء
الغليل ُب ٚبريج أحذديث عنذر السبيل(ُ  )ّٖ/رقم. ّْ:
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المسألة الثانية :الترجيح بين اآلثار ال واردة في معاني تفسير
اآليات.
يرد عن السلف اخابل ؼ ُب تفسّب لفظة قرآنية ٗبذ لديهم عن
اجاهذد كتفذكت ُب العلم ،كٗبذ لديهم عن تسعة ُب لسذف العرب ،فإ ا
كرد عن الصحذبة أك الاذبعْب آثذر عاعددة أك عاضذربة ُب تفسّب ا٤بعُب
فإف للمفسرين عسذلك ُب الَبجيح فينظركف إذل صذحب الركاية
كيقدعوف عن ىو أعلم أك ألصق بذلنيب ﷺ إف كذف صحذبيذ ،ك٥بم
قرائن ُب الَبجيح ٕبسب عصدر الركاية ،كدائمذن يكوف أكثرىم ععرفة
بصحيح الركايذت عن ضعيفهذ أقدر على الَبجيح كاخايذر ا٤بعُب األقرب
لداللة القرآف الكرًن٪ ،بد أف األلبذين كىو ٧بدث ٲبحص الركايذت
كاآلثذر الواردة ُب الافسّب تسندان كعانذن ،فيخاذر ٤بعُب اآلية عذ يعاقد ثبوتو
كصحاو كتسبلعة ععنذه ،كعذ قصدنذه ىنذ ىو الَبجيح بْب اآلثذر بداللة
عانهذ كتسبلعاو كعدـ تعذرضو عع شيء عن شريعة القرآف الكرًن ،فعند
ُ ُّ َ
ٱلصْق َو ۡٱۡلَ ۡخ َ
دۢا ة ُّ
لَع َۖ َذ َعف ٍَِّۚ َم ۡص َ
وِا َ َ َّ
اق﴾[ص.]ّّ:
َ
قولو تعذذل﴿ :رد
ِ
ِ
ِ
قذؿ اإلعذـ األلبذين" :ىذا؛ كقد اخالفت اآلثذر ا٤بوقوفة كا٤بقطوعة ُب
تفسّب قولو تعذذل[اآلية السذبقة] فهي تعِب :تسليمذف عليو السبلـ؛
فقيل :عقرىذ كضرب أعنذقهذ بذلسيف .كقذؿ بعضهم :كذنت عشرين
ألفذن! كقذؿ آخركف :بل جعل ٲبسح أعرافهذ كعراقيبهذ بيده حب ذن ٥بذ.
كره اإلعذـ الطربمٍ ،ب تسذقو بإتسنذده عن علي كىو :ابن أيب طلحة عن
ابن عبذس أنو فسره بذلكٍ ،ب قذؿ :كىذا القوؿ الذم كرنذه عن ابن
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عبذس أشبو باأكيل اآلية؛ ألف نيب ا﵁ ﷺ دل يكن إف شذء ا﵁
ليعذب حيوانذن بذلعرقبة(ُ) .كيهلك عذالن عن عذلو بغّب تسبب تسول أنو
اشاغل عن صبلتو بذلنظر إليهذ ،كال نب ٥بذ بذشاغذلو بذلنظر إليهذ"(ِ).
بعد أف أكرد األلبذين قوؿ الطربم قذؿ" :ىذا ترجيح اإلعذـ
الطربم ،كىو عقبوؿ جدان عندم؛ كإف كذف ا٢بذفظ ابن كثّب دل يرضو،
كتعقبو بقولو" :فيو نظر؛ ألنو قد يكوف ُب شرعهم جواز عثل ىذا،...
فأقوؿ :اجعل (قد يكوف) عند اؾ الكوكب! ألنو ٲبكن لقذئل أف
يعذرضو فيقوؿ :قد ال يكوف ،...فإف (قد) ُب قولو ليس للاحقيق ..إال
لو كذف عليو دليل ،كلو كجد؛ لعرفو اإلعذـ كعذ خذلفو ،كلو فرض أنو
خفي عليو؛ التسادركو ابن كثّب ،كألدذل بو ،فإ دل يفعل؛ فذلواجب
البقذء عع األصل الذم ٛبسك بو اإلعذـ جزاه ا﵁ خّبان(ّ).

(ُ) كالعرقبة :قطع (العراقيب)ٝ ،بع (العرقوب) :كىو عن الدابة عذ يكوف ُب
رجلهذ ٗبنزلة الركبة ُب يدىذ ،ينظر :ابن فذرس أبو ا٢بسْب أٞبد بن زكريذ
ععجم عقذييس اللغة ا﵀قق  :عبد السبلـ ٧بمد ىذركف دار الفكر ُّٗٗى ػ
 ُٕٗٗـ .)َّٔ/ ْ( ،كاأللبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدرتسذبق.)َٗٓ/ُّ( :
(ِ) الطربم جذعع البيذف ،عصدر تسذبق ،)ٖٕ/ َِ( :األلبذين ،السلسلة الضعيفة،
عصدر تسذبق.)َْٗ/ُْ( :
(ّ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة عصدر تسذبق.)َْٗ/ُْ( :

- ٖٕٓ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

ٍب يعلل األلبذين تسبب اخايذر األلوتسي للرأم اآلخر ُب تفسّبىذ
رغم ضعفو فيقوؿ" :كلقد كذد ا﵀قق اآللوتسي أف ٲبيل إذل ىذا الذم
اخاذره اإلعذـ؛ لوال أنو كقف ُب طريقو حديث الَبٝبة الذم اغَب ىو
باحسْب السيوطي لو ،فقد أعذد كره أكثر عن عرة ،ك كر أنو يكفي
ُب االحاجذج بو ُب ىذه ا٤بسألة! كىذا عن شؤـ األحذديث الضعيفة،
كالاسذىل ُب نقدىذ ،كتقليد عن ال ٙبقيق عنده فيهذ!"(ُ).
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ٔ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
كُب تفسّب قولو تعذذل﴿ :قن َل أشـوسى غويُِ أ جرا إَِل ٱلًْدة

ُۡ ۡ َ
ب َو َي ٌ َح ۡق ََت ۡف َخ َص ََ ٗث ٍَّز ۡد َ َُلۥ ذ َ
ى
ِيّا ُخ ۡص ًَا ُۚ﴾[ الشورل.]ِّ:
ِِف ٱهقر
ٰۗ
ِ
ِ

أكرد ا٢بذكم ركاية عنكرة ُب تفسّب ىذه اآلية تسأكردىذ ٨باصرة:
"..عن علي بن ا٢بسْب قذؿ :خطب ا٢بسن بن علي النذس حْب قال
علي ..ا٢بديث حٌب قذؿ" :كأنذ عن أىل البيت الذم افَبض ا﵁
ُ َّ ٓ
عودهتم على كل عسلم فقذؿ تبذرؾ كتعذذل لنبيو ﷺ﴿ :قن َل

ٗ َّ ۡ َ
ُۡ ۡ َى َ َ َ ۡ َ ۡ
َ ۡ َ ٔ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ َ َ َّ َ
َتف َخ َص ََث ٍ ِزد َُلۥ
ق
ح
ٌ
ي
و
ب
ر
ق
ٱه
ِف
أشـوسى غويُِ أجرا إَِل ٱلًْدة
ٰۗ
ِ
ِ
ذ َ
ِيّا ُخ ۡص ًَا ُۚ﴾[الشورل .]ِّ:فذقَباؼ ا٢بسنة عودتنذ أىل البيت"(ِ).

(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)َْٗ/ ُْ( ،
(ِ) قذؿ األلبذين" :أخرجو ا٢بذكم (ّ ،) ُِٕ/كتسكت عليو .كتعقبو الذىيب
بقولو :لي س بصحيح .كأشذر إذل أف آفاو شيخ ا٢بذكم ا٢بسن بن ٧بمد بن
ٰبٓب العلوم ،كقد اهتمو بوضع حديث :علي خّب البشر ،كأنكر على
ا٣بطيب تسذىلو ُب قولو فيو :ىذا حديث عنكر ،ليس بثذبت! ..ينظر:
األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ْٗٓ/ ٓ( ،رقم. ِْٗٔ :
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قذؿ الشيخ األلبذين" :كىذه الزيذدة الٍب تفرد هبذ دكف تسذئر الطرؽ
عنكرة جدان ،كالتسيمذ آخرى ذ ا٤باعلق بافسّب آية ا٤بودة ،فإف الافسّب
ا٤بذكور بذطل ،ال يعقل أف يصدر عن ا٢بسن بن علي ؛ ألف اآلية
عكية نزلت قبل زكاج علي بفذطمة ،كا٤بعُب كمذ صح عن ابن
عبذس : إال أف تصلوا قرابة عذ بيِب كبينكم ،كعذ ركم عن ابن عبذس
٩بذ ٱبذلف ىذا بذطل ال يصح عنو"(ُ) .كعن ياابع ٯبد عذ اليسهل
حصره عن الركايذت الٍب أكردىذ األلبذين كحققهذ لّبجيح هبذ ععذين
تفسّب اآليذت(ِ).ز
املطلب الجاىٕ :ميَذُ يف الرتدٔح اعتناداً عل ٙقْاعد التفشري،
ّفُٔ ثالخ مشائل.
كيقصد بقواعد الافسّب :األحكذـ الكلية ا٤بنضبطة الٍب ياوصل
فيهذ إذل بيذف ععُب اآلية"(ّ) ،كىذه القواعد تندرج ٙبت أصوؿ الافسّب
كىي :القواعد الٍب يقوـ عليهذ علم الافسّب ،للاوصل هبذ للفهم
الصحيح للقرآف الكرًن ،كيكشف الطرؽ ا٤بنحرفة أك الضذلة ُب
(ُ) األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ْٗٓ/ٓ( :رقم. ِْٗٔ :
(ِ) ينظر للزيذدةُ :ب تفيسّب قولو تعذذل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ
[البقرة . ]ِّٕ:ترجيح األلبذين بْب الركايذت الافسّبية ،األلبذين ،إركاء الغليل ُب ٚبريج
أحذديث عنذر السبيل ،عصدر تسذبق.)ّٓٓ-ّْٓ/ٔ( :
(ّ) الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،عصدر تسذبق( :ص.)َُٔ:
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تفسّبه(ُ)  .كمعرفة عكي اآليذت عن عدنيهذ ،كأتسبذب نزك٥بذ ،كفهم
ا٤بعُب القرآين كفق اللغة كقواعدىذ ،كبيذف ضركرة رد عذ يعذرض ا٤بعُب
القرآين الظذىر عن ركايذت ،كجعل ىذه ا٤بعذرضة دليبل على بطبلف
تلك الركايذت كعرجحذن لوضعهذن كغّب لك ،)ِ(..كعنو ععرفة قواعد
الافسّب كالَبجيح" .أعذ اتساعمذؿ القواعد الَبجيحية ُب ثنذيذ الافسّب
( ّ)
فقد حذز قصب السبق فيهذ شيخ ا٤بفسرين اإلعذـ ابن جرير الطربم"
كعلمذء الافسّب يضعوف أصوؿ الافسّب نصب أعينهم عند تنذك٥بم
لافسّب اآليذت ،كيردكف على عن خذلفهذ ،كيظهر لك عند األلبذين،
حيث يربز بعض ىذه األصوؿ ُب تنذكلو لافسّب اآليذت ،كيرد على عن
خذلفهذ -كتسبق بيذف لك ،-كيعاربىذ لّبجح تفسّب آيذت القرآف
الكرًن ،كقد عثلت لكثّب ٩بذ يندرج ٙبت أصوؿ الافسّب ُب ا٤ببحثْب

(ُ) ينظر :الركعي ،أصوؿ الافسّب كعنذىجو ،عصدر تسذبق( :ص .)ُٕ:كقيل :أصوؿ
الافسّب :ىي القضذيذ الكلية ا﵀يطة ٔبزئيذهتذ كالٍب ينبِب عليهذ فهم القرآف كععرفة
عراد ا﵁ ٕبسب الطذقة البشرية .بذزعوؿ ٧بمد بن عمر بن تسذدل شرح كاذب
(عقدعة ُب أصوؿ الافسّب) البن تيمية ،فرغ األشرطة ،كضبط اآليذت كاألحذديث،
كخرجهذ بعض طلبة العلمُِّْ ،ىػ ُِْْ -ىػ (ص.)ُُ:
(ِ) ينظر :بذزعوؿ ،شرح كاذب (عقدعة ُب أصوؿ الافسّب) عصدر تسذبق( :ص.)ُّ:
(ّ) ينظر :الطيذر ،فصوؿ ُب أصوؿ الافسّب ،عصدر تسذبق( :ص.)ُِٕ:
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السذبقْب .كالغذية ُب ىذا ا٤بطلب بيذف عنهج األلبذين ُب الاعذعل عع
قواعد الَبجيح(ُ) كالٍب ىي جزء عن القواعد الكلية للافسّب.
المسألة األولى :ترجيح التفسير فيما ةمل فيو المطلق على
المقيد في القرآن والسنة.
( ِ)
عن قواعد الَبجيح ُب الافسّب ،تقييد ا٤بطلق  ،كىي عن
القواعد األصولية(ّ) "كٰبمل ا٤بطلق على ا٤بقيد إ ا اٙبد ا٢بكمذف تسواء
اٙبد السببذف أك اخالفذ ،كال ٰبمل ا٤بطلق على ا٤بقيد إ ا اخالف
(ُ) قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين" :ضوابط كأعور أغلبية ياوصل هبذ إذل ععرفة
الراجح عن األقواؿ ا٤بخالفة ُب تفسّب كاذب ا﵁ تعذذل ..كاتسامدادىذ عن:
أصوؿ الدين ،كلغة العرب ،كأصوؿ الفقو ،كالقواعد الفقهية ،كعلوـ ا٢بديث،
كعلوـ القرآف ،كاتساقراء ترجيحذت أئمة الافسّب" .ا٢بريب حسْب بن علي بن
حسْب ،قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين دراتسة نظرية تطبيقية ،طُ ،دار
القذتسم ،تسنة النشر.)ّٗ/ُ( ،ُٗٗٔ – ُُْٕ :
(ِ) أعذ ا٤بطلق :فقيل ُب حده :عذ دؿ على شذئع ُب جنسو ..كا٤بقيد :فهو عذ
يقذبل ا٤بطلق" ينظر :الشوكذين ٧بمد بن علي بن ٧بمد (تَُِٓ :ىػ)،
إرشذد الفحوؿ إذل ٙبق يق ا٢بق عن علم األصوؿ ،ا﵀قق :الشيخ أٞبد عزك
عنذية ،دعشق ،قدـ لو :الشيخ خليل ا٤بيس كالدكاور كرل الدين صذحل فرفور،
دار الكاذب العريب ،طُُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ .)ٓ/ِ( ،كينظر :اآلعدم
علي بن ٧بمد أبو ا٢بسن ،اإلحكذـ ُب أصوؿ األحكذـٙ ،بقيق :تسيد
ا١بميلي ،طُ ،دار الكاذب العريب ،بّبكتَُْْ ،ق (ّ.) ٓ/
(ّ) تسبق القوؿ إف بعض قواعد الَبجيح ُب الافسّب عسامدة عن كأصوؿ الفقو،
كعن القواعد الفقهية ،ينظر :ا٢بريب ،قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين ،عصدر
تسذبق .)ّٗ/ ُ( :كقذعدة :تقييد ا٤بطلق عن القواعد األصولية.

- ٖٓٙ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

ا٢بكمذف تسواء اٙبد السببذف أك اخالفذ"(ُ) ،ك"الاقييد اشَباط كا٤بطلق
٧ب موؿ على ا٤بقيد إف اٙبد ا٤بوجب كا٤بوجب"(ِ)" .فيجوز تقييد
الكاذب بذلكاذب كبذلسنة ،كتقييد السنة بذلسنة كبذلكاذب ،كتقييد
الكاذب كالسنة بذلقيذس"(ّ) .ككثّبان عذ يطبق ا٤بفسركف ىذه القذعدة،
ُب ٙبديد ا٤بعُب أك ترجيحو ،ك٪بد األلبذين ٯبرم ىذه القذعدة ُب تفسّب
ُ ّۡ ۡ َ
ج
بعض آيذت القرآف فمن لك عند قولو تعذذلَ ﴿:وقن هِو ًُؤيِن ى ِ

َّ
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ى َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ َ
ِيٌ ِزين َخ ُّ ٌَّ إَِل َي ا
حغضضٌ يٌِ أةص ِرٌِِ ويدفظٌ فروجٌّ وَل حتد
َ َ ُ َّ َّ
َ ََ َۡ ََۡ ۡ ۡ َ ُ
لَع ُج ُيْبّ ٌَّ َو ََل ُح ۡتد َ
ِب ًُرِ ٌَِّ َ َ ى
ِيٌ ِزينخٌّ إ َِل
ِ ِ َۖ
ظّر يَِّاَۖ وِل ِ
ۡضبٌ ِ ِ
َ
َّ
ۡ
َ
ٓ
َ
ّ
َ
ِۡلُ ُػِْل ِ ِّ ٌَّ﴾[النور .]ُّ:كقولوَ ﴿:وٱهق َنىغ ُِد ي ٌَِ ٱهن َِصاءِ ٱل ى َِّت َل يَ ۡر ُج ْن
َ
َ
ي ُي َخ َ ّ َ
اخا فَوَيۡ َس َغوَ ۡيّ ٌَّ ُج ََ ٌ
اب ُّ ٌَّ َد ۡ َ
اح أَن يَ َض ۡػ ٌَ ث َِي َ
ِس ٗ
ٍ
ج ة ِ ِزيَ رثِۖ
َبج ى ِۢ
ِ
ِ
َ
َّ
َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ َّ ُ َ ٌ َ
يع غو ِيى﴾[النور.]َٔ:
وأن يصخػفِفٌ خي لّ ٌُۗ وٱّلل ش ًِ

(ُ) الطرفذكم أبوحسذـ الدين ،ا٤بأ عوؿ عن لبذب األصوؿ ،رقم اإليداع:
ُْٖٗٓ ََِّ ،ـ (ص.)ٗ:
(ِ) الغزارل أبو حذعد ٧بمد بن ٧بمد الطوتسي (تَٓٓ :ىػ) ا٤بساصفى ُب علم
األصوؿ ا﵀قق٧ :بمد بن تسليمذف األشقر ،طُ  ،عؤتسسة الرتسذلة ،بّبكت،
لبنذف ُُْٕ ،ىػُٕٗٗ/ـ (ِ .)َُٗ/
(ّ) ابن النجذر تقي الدين أبو البقذء ٧بمد بن أٞبد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي ا٢بنبلي (ت ِٕٗ :ىػ) ،شرح الكوكب ا٤بنّب ،ا﵀قق٧ :بمد الزحيلي
كنزيو ٞبذد ،طِ عكابة العبيكذفُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ (ّ .)ّٗٓ/
- ٖٓٚ -
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يذىب األلبذين إذل عدـ كجوب تسَب الوجو للمرأة ،كقد ٝبع
لذلك أدلة قرآنية كأدلة عن السنة ،كبينهذ كرد على عن رأل الوجوب
بافنيد أدلاو ،يقوؿ اإلعذـ" :أف القرآف يفسر بعضو بعضذ .كقد تبْب عن
آية النور ا٤باقدعة أف الوجو ال ٯبب تسَبه فوجب تقييد اإلدنذء ىنذ ٗبذ
عدا الوجو توفيقذن بْب اآلياْب.
ٍب يقوؿ" :أف السنة تبْب القرآف ،فاخصص عموعو كتقيد
عطلقو ،كقد دلت النصوص الكثّبة عنهذ على أف الوجو ال ٯبب تسَبه
فوجب تفسّب ىذه اآلية على ضوئهذ كتقييدىذ هبذ ،فثبت أف الوجو
ليس بعورة ٯبب تسَبه كىو عذىب أكثر العلمذء(ُ) لكن ينبغي تقييد
ىذا ٗبذ إ ا دل يكن على الوجو ككذا الكفْب شيء عن الزينة لعموـ قولو
تعذذلَ ﴿ :و ََل ُح ۡتد َ
ِيٌ ِزينَ َخ ُّ ٌَّ﴾[النور .]ُّ:كإال كجب تسَب لك ،كال
(ُ) قذؿ ابن رشد" :فأكثر العلمذء على أف بدهنذ كلو عورة عذ خبل الوجو
كالكفْب" .ابن رشد أبو الوليد ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن رشد
القرطيب الشهّب ا٢بفيد (ُّٓٗىػ ُٕٗٓ/ـ) ،بداية اجملاهد كهنذية ا٤بقاصد،
طْ عطبعة عصطفى البذيب ا٢بليب كأكالده ،عصر .)ُُٓ/ُ( .كعنهم أبو
حنيفة كعذلك كالشذفعي كركاية عن أٞبد كمذ ُب اجملموع (ّ ) ُٔٗ/كحكذه
الطحذكم ُب شرح ا٤بعذين (ِ )ٗ/عن صذحيب أيب حنيفة أيضذ كجزـ ُب
ا٤بهمذت عن كاب الشذفعية أنو الصواب كمذ كره الشيخ الشربيِب ُب اإلقنذع
(ِ .") َُُ/األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ُب الكاذب كالسنة ،عصدر
تسذبق ،ص.)ٖٗ( :
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تسيمذ ُب ىذا العصر الذم تفنن فيو النسذء بازيْب كجوىهن كأيديهن
بأنواع عن الزينة كاألصبغة٩ ،بذ ال يشك عسلم -بل عذقل ك غّبةُ -ب
ٙبرٲبو كليس عن لك الكحل كا٣بضذب التساثنذئهمذ ُب اآلية(ُ).
المسألة الثانية :ترجيح التفسير فيما ةمل فيو العام على
الخاص في القرآن والسنة.
فمن قواعد الَبجيح ُب الافسّب كغّبه قو٥بم" :ا٣برب على عموعو،
حٌب يرد عذ ٱبصصو"(ِ) .كالعموـ :كل لفظ عم شيئْب فصذعدا"(ّ).
"كا٣بذص :عذ دؿ على عذ كضع لو داللة أخص"(ْ)" .كالعموـ
كا٣بصوص عن أتسبذب االخابلؼ بْب ا٤بفسرين ،فقد ٱبالفوف ُب عموـ
لفظ أك خصوصو"(ٓ) .كقد يرجح األلبذين عموـ تفسّب آية قرآنية
(ُ) األلبذين ،جلبذب ا٤برأة ا٤بسلمة ُب الكاذب كالسنة ،عصدر تسذبق ،ص.)ٖٗ( :
(ِ) ا لسبت خذلد بن عثمذف ٨باصر ُب قواعد الافسّب ،طُ ،دار ابن القيم ك
ابن عفذفُِْٔ ،ىػ (ص.)ِِ:
(ّ) ا٣بطيب البغدادم أبو بكر أٞبد بن علي بن ثذبت بن أٞبد بن عهدم،
(تّْٔ:ىػ ) الفقيو كا٤بافقو ،ا﵀قق :عذدؿ بن يوتسف العزازم ،دار ابن ا١بوزم
بذلسعودية ،تسنة ُُْٕىػ )َُْ/ُ( .كقذؿ ابن النجذر" :لفظ داؿ على ٝبيع
أجزاء عذىية عدلولو" شرح الكوكب ا٤بنّب ،عصدر تسذبق.)َّّ/ُ( :
(ْ) ابن النجذر ،شرح الكوكب ا٤بنّب ،عصدر تسذبق.)َّٓ/ُ( :
(ٓ) النعيم عبّب بنت عبد ا﵁ ،قواعد الَبجيح ا٤باعلقة بذلنص عند ابن عذشور ُب
تفسّبه الاحرير كالانوير  -دراتسة تأصيلية تطبيقية ،تقدًن :فهد بن عبد
الرٞبن الركعي ،طُ ،دار الادعرية ،الريذض ،السعودية ُّْٔ ،ىػ -
َُِٓ ـ (ص.)ُّّ:
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َ
قولو تعذذلَ ﴿ :و َل
ٱبصص حكمهذ فمن لك عند
ٕبديث
ُ َ ى ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ َ ى ُ َ
ۡ َ ىَ
حب ِۡشوٌِ وأٍخى عمِفْن ِِف ٱلًس ِج ِدٰۗ﴾[البقرة .]ُٖٕ:اخالف العلمذء

ُب جواز االعاكذؼ ُب عموـ ا٤بسذجد كا١بمهور على جوازه ،لكن
الشيخ األلبذين رأل أف االعاكذؼ ال يصح إال ُب ا٤بسذجد الثبلث،
ألنو ثبت لديو صحة ا٢بديث ا٤بخصص لعموـ االعاكذؼ؛ ليكوف ُب
ا٤بسذجد الثبلث :ا٤بس جد ا٢براـ كا٤بسجد النبوم كا٤بسجد األقصى،
فرجح الشيخ األلبذين ٞبل عموـ اآلية السذبقة ُب االعاكذؼ ،على عذ
َّ
( ُ)
جذء ُب ا٢بديث الشريف (ال اعاكذؼ إال ُب ا٤بسذجد الثبلثة) كعده
٨بصصذ ٥بذ.
يقوؿ األلبذين" :كاعلم أف العلمذء اخالفوا ُب شرطية ا٤بسجد
لبلعاكذؼ ،كصفاو(ِ)  ،..كليس ُب لك عذ يصح االحاجذج بو تسول
ۡ
ََ ُ ۡ َى ُ َ
ْن ِِف ٱل ًَ َسى ِج ِدٰۗ﴾ ،كىذا ا٢بديث الصحيح،
قولو تعذذل﴿ :وأٍخى عمِف
كاآلية عذعة ،كا٢بديث خذص ،كعقاضى األصوؿ أف ٰبمل العذـ على
ا٣بذص ،كعليو فذ٢بديث ٨بصص لآلية كعبْب ٥بذ ،كعليو يدؿ كبلـ
حذيفة كحديثو ،كاآلثذر ُب لك ٨بالفة أيضذ ،فذألكذل األخذ ٗبذ كافق

(ُ) أخرجو :الطحذكم ،أٞبد بن ٧بمد بن تسبلعة بن عبد ا٤بلك بن تسلمة
األزدم ا٢بجرم ا٤بصرم (ُُْٓىػ ُْْٗ ،ـ) شرح عشكل اآلثذرٙ ،بقيق:
شعيب األرنؤكط ،طُ عؤتسسة الرتسذلة )ََُِ/ٕ( .رقمُِٕٕ :
(ِ) ينظر :األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ِٖٓ/ٔ( :رقم.ِٕٖٔ :
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ا٢بديث عنهذ كقوؿ تسعيد بن ا٤بسيب( :ال اعاكذؼ إال ُب عسجد
نيب) (ُ) .أخرجو ابن أيب شيبة كابن حزـ بسند صحيح عنو"(ِ).
ا٤بسألة الثذلثة :ترجيح الافسّب بقذعدة العربة بعموـ اللفظ ال
ٖبصوص السبب.
كعن القواعد ا٤بشاهرة ُب الافسّب كاألصوؿ :العربة بعموـ اللفظ
ال ٖبصوص السبب(ّ) ،كععنذىذ" :أنو إ ا حدث حذدثة فورد ُب
حكمهذ نص بلفظ عذـ ،فإف العربة هبذا اللفظ العذـ ،كال ينظر إذل
السبب ا٣بذص"(ْ) .كقد اتساخدـ األلبذين ىذه القذعدة ُب ترجيح
(ُ) ينظر :ابن أيب شيبة عبد ا﵁ بن ٧بمد بن العبسي ،يعصنف ابن أيب شيبة،
ا﵀قق :كمذؿ يوتسف ا٢بوت ،طُ عكابة الرشد ،الريذض َُْٗ،ق.
(ِ )ّّٕ/رقم. ِٕٗٔ :
(ِ) ينظر :األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق )ِٖٓ/ٔ( :رقم.ِٕٖٔ :
(ّ) "كىو قوؿ اآلعدم كإعذـ ا٢برعْب كالبيضذكم كابن ا٢بذجب كالفخر الرازم"
ابن النجذر شرح الكوكب ا٤بنّب ،عصدر تسذبق.)ُٕٕ/ ّ( :
(ْ) الفوزاف عبد ا﵁ٝ ،بع ا﵀صوؿ ُب شرح رتسذلة ابن تسعدم ُب
األصوؿَُُِ،ـ (ص .) َُّ:كانظر :البذكساذين زكريذ بن غبلـ قذدر،
أصوؿ الفقو على عنهج أىل ا٢بديث ،طُ ،دار ا٣برازُِّْ ،ىػ /
ََِِـ (ص" .) ْٗ:إال أف يدؿ دليل على ٚبصيص العذـ ٗبذ يشبو حذؿ
السبب الذم كرد عن أجلو فيخاص ٗبذ يشبههذ" .ا٤بنيذكم أبو ا٤بنذر ٧بمود
بن ٧بمد بن عصطفى بن عبد اللطيف الشرح الكبّب ٤بخاصر األصوؿ عن
علم األصوؿ ،طُ ،ا٤بكابة الشذعلة ،عصرُِّْ ىػ َُُِ -ـ.
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تفسّبه –كمذ ُب ا٤بثذؿ اآلٌب -آلية ،صحح األثر الوارد ُب نزك٥بذ كيدؿ
على خصوص ععنذىذ ،فغلب القذعدة لّبد على عن اتساشكل ا١بمع
بْب عموـ داللة اآليةُ ،ب عقذبل خصوص السبب ،فلجأ التسانكذر
الركايذت لاساقيم ععو داللة العموـ.
جذء ُب تسبب نزكؿ قولو تعذذلَ ﴿ :وهَ َق ۡد َغو ًِۡ ََ ا ٱل ۡ ًُ ۡص َخ ۡق ِدي َ
ِّي
ُ
َِس ۡى َوهَ َق ۡد َغو ًِۡ ََا ٱل ۡ ًُ ۡص َ ۡ
تٔخِر َ
يٌ﴾[ا٢بجر ،]ِْ:أهنذ نزلت فيمن
ي
ِ
يساقدعوف كيساأخركف ُب صفوؼ الصبلة عن أجل النسذء .فعن ابن
عبذس ،قذؿ" :كذنت اعرأة تصلي خلف النيب ﷺ حسنذء عن
أٝبل النذس ،فكذف نذس يصلوف ُب آخر صفوؼ الرجذؿ فينظركف
إليهذ ،فكذف أحدىم ينظر إليهذ عن ٙبت إبطو إ ا ركع ،ككذف أحدىم
ياقدـ إذل الصف األكؿ حٌب ال يراىذ ،فأنزؿ ا﵁ عز كجل ىذه
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اآلية"(ُ) .كقد صح ىذا األثر ُب تسبب نزكؿ اآلية عن ابن عبذس
ٗبجموع طرقو(ِ).
كيرجح األلبذين عموـ داللة لفظ اآلية بداللة السيذؽ كالسبذؽ،
رغم تصحيحو لسبب النزكؿ الذم دؿ على ا٣بصوصٍ ،ب ينذقش عن
اتساشكل ععُب ا٢بديث كمذ عند ابن كثّب(ّ) قذؿ األلبذين" :كيدؿ
٦بموعهذ [أم :ركايذت تسبب النزكؿ]على أف اآلية الكرٲبة نزلت ُب
صفوؼ الصبلة ،فأين الغرابة؟! كإف كذف ا٤بقصود هبذ غرابة ا٤بعُب،
كعبذينة تفسّب اآلية ٗبذ دؿ عليو تسبب النزكؿ ٤بذ قبلهذ عن اآليذت:
(ُ) أخرجو :الطيذلسي ،عسند أيب داكد الطيذلسي ،عصدر تسذبق) ّّْ/ ْ( :
رقم . ِّٖٓ :قذؿ األلبذين" :كىذا إتسنذد صحيح رجذلو ثقذت رجذؿ عسلم،
غّب عمرك بن عذلك النكرم ،ك ىو ثقة .كأخرجو أٞبد (ُ ) َّٓ /
كالَبعذم (ِ  )ُُٗ/كالنسذئي (ُ )ُّٗ /كابن عذجة (َُْٔ) كابن خزٲبة
(رقم ُٔٗٔ  ) ُٕٔٗ -كابن حبذف (ُْٕٗ) كالطربم (ُْ  ) ُٖ/كا٢بذكم
(ِ ) ّّٓ/كالبيهقي عن طرؽ أخرل .كقذؿ ا٢بذكم :صحيح اإلتسنذد".
األلبذين ،السلسلة الصحيحة (ٓ  )ُْٕ /رقم. ِِْٕ :
(ِ)يقوؿ األلبذين" :فهذه الركايذت كإف كذنت ال ٚبلو عن ضعف ،فبعضهذ يشد
بعضذ ،فهي صذ٢بة لبلتساشهذد .ينظر :األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )ُْٕ /ٓ( :رقم. ِِْٕ :
(ّ) كقد أكرد ابن كثّب اتساشكذلو على ععُب ىذا ا٢بديث ،فممذ قذؿ" :كرد ُب
ىذا حديث غريب جدا ..كىذا ا٢بديث فيو نكذرة شديدة" .ابن كثّب،
تفسّب القرآف العظيم ،عصدر تسذبق.)ِّٓ/ ْ( :
- ٖٖٔ -
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َ َّ َ ٓ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ُ ٓ َ
ََۡ َ َۡ ّ َ َ ََ َ ََ َۡ
ْه َو َيا أ ٍُخ ۡى
ٍزنلَا يٌِ ٱلصًا ِء يا ٗء فأشقينىمً
ٱلريىح هنىق ِح فأ
﴿وأرشوَا ِ
َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ى ُ َ
َُ َ
َ
ۡح ۦ وٍ ًِيج وَنٌ ٱه ن ِرذْن﴾[ا٢بجر- ِِ:
َلۥ ةِخ ى ِزج ِّي* ِإَوٍ ا نلدٌ ٍ ِ

ِّ] .فذ١بواب :أف ا٤بعُب ا٤بسافذد عن تسبب النزكؿ ليس عبذينذ للعموـ
الذم تدؿ عليو اآلية بسبذقهذ كتسيذقهذ(ُ) ،كعن ا٤بعلوـ أف العربة بعموـ
"هتديد ا
اللفظ ال ٖبصوص السبب"(ِ) .فيكوف ا٤بعُب على لك:
ن
كلكل عن تع ٌدل ح ٌد
ن
ككعيدا للمساأخرين ُب الصفوؼ لشأف النسذءٌ ،
ا﵁ كعمل بغّب عذ أ ف لو بو ،ككعدان ٤بن تق ٌدـ ُب الصفوؼ لسبب
النسذء ،كتسذرع إذل ٧ببة ا﵁ كرضوانو ُب أفعذلو كلهذ"(ّ).
ٍب يقوؿ" :كأعذ النكذرة الشديدة الٍب زعمهذ ابن كثّب رٞبو ا﵁،
فذلظذىر أنو يعِب أنو عن غّب ا٤بعقوؿ أف ياأخر أحد عن ا٤بصلْب إذل
الصف اآلخر لينظر إذل اعرأة! كجوابنذ عليو ،أهنم قد قذلوا :إ ا كرد األثر

(ُ) كقد أكرد كبلعذ للطربم يوجو اآلية للعموـ عع اعابذر تسبب النزكؿ ُب
ا٣بصوص بكبلـ ٧بكم ،يقوؿ الطربم" :كجذئز أف تكوف نزلت ُب شأف
ا٤بساقدعْب ُب الصف لشأف النسذء ،كا٤بساأخرين فيو لذلكٍ ،ب يكوف ا﵁
عز كجل عم بذ٤بعُب ا٤براد عنو ٝبيع ا٣بلق" .ينظر بذقي كبلعو .الطربم،
جذعع البيذف ،عصدر تسذبق.)ْٗ/ُٕ( :
(ِ) األلبذين ،الصحيحة الصحيحة ،عصدر تسذبق ) ُْٕ /ٓ( :رقم. ِِْٕ :
(ّ) ينظر :الطربم ،جذعع البيذف ،عصدر تسذبق.)ْٗ/ُٕ( :
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بطل النظر(ُ)  ،فبعد ثبوت ا٢بديث ال ٦بذؿ التسانكذر عذ تضمنو عن
الواقع ،كلو أننذ فاحنذ بذب االتسانكذر جملرد االتسابعذد العقلي للزـ إنكذر
كثّب عن األحذديث الصحيحة "(ِ).
املطلب الجالح :ميَذُ يف الرد عل ٙاملخالفنيّ ،فُٔ ثالخ مشائل.
إف عن األعور الٍب ٪بد الشيخ األلبذين يكررىذ كيريد ترتسيخهذ،
عسألة الافسّب بذلقرآف كالسنة ععذن دكف فصل بينهمذ ،كُب ىذا ا٤بطلب
نعرض ٤بنهج األلبذين ُب رده على عن خذلف ُب الافسّب ،فجعل فرق ذن
( ّ)
فح ىمل اآلية ا٤باشذهبة على رأيو
،
بْب حكم القرآف كحكم السنة
ى
كعذىبو؛ إعذ إغضذضذ عن شأف ا٢بديث ،أك ألنو ال يرل االحاجذج
(ُ) كيصح قولو ىذا عثذال على الَبجيح ُب الافسّب ،فهو يرجح األثر الصحيح
على عذ يسانكره العقل.
(ِ) كياذبع قولوٍ" :ب عذ ا٤بذنع أف يكوف أكلئك النذس ا٤بساأخركف عن ا٤بنذفقْب
الذين يظهركف اإلٲبذف كيبطنوف الكفر؟ بل كعذ ا٤بذنع أف يكونوا عن الذين
دخلوا ُب اإلتسبلـ حديثذ ،ك٤بذ ياهذبوا باهذيب اإلتسبلـ ،كال تأدبوا بأدبو؟".
األلبذين ،السلسلة الصحيحة (ٓ  )ُْٕ/رقم. ِِْٕ :
(ّ) كقد عرضنذ ُب ا٤ببحث األكؿ عنهج الشيخ ُب تفسّب القرآف بذلقرآف كالسنة
ععذ ،كتأكيده على عدـ الفصل بينهمذ ُب الرتبة عن حيث االحاجذج إ ا
ثبات السنة كلو كذنت آحذدا .ينظر :ا٤بطلب األكؿ عن ا٤ببحث األكؿ،
ا٤بسألة الثذنية :تفسّب القرآف بذلقرآف كبذلسنة ععذن ،دكف فصل بذلرتبة بينهمذ
ُب بيذف ا٤بعُب.
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بذلسنة كيكافي بذلقرآف! فهذا كجو كبّب ُب ا٤بخذلفة ينبو عليو الشيخ.
أيضذن تأكيده ا٤بسامر على أف ال يفسر القرآف الكرًن إال بذلسنة الثذباة،
فهو ال يرل جواز تفسّب القرآف بذلضعيف أك عذ دكنو ،كىذا أصل عهم
ُب عنذىج الافسّب٪ ،بد األلبذين ياعقب عن خذلفو عن العلمذء ا٤بعاربين
كيرد عليهم ،كال يكافي األلبذين ُب تأكيده ٥بذا ا٤بنهج بذلانبيو ،بل
ياعقب بعض ا٤بؤلفذت عبينذن أٮبية الاحقق عن ثبوت السنة ،قبل
االحاجذج هبذ ُب الافسّب ،كاعقبو ٤بخاصر تفسّب ابن كثّب .كُب ىذا
ا٤بطلب نعرض ٤بسذئل عاعلقة برد األلبذين على صنفْب عابذينْب :الصنف
األكؿ عن خذلف أصوؿ الافسّب تبعذ ٤بذىبو ،أك رأيو ا﵀ض ،الثذين :عن
أخطأ دكف قصد فذحاج بذألحذديث الضعيفة أك البذطلة ،إعذ ألنو دل
يعلم ضعفهذ كبطبلهنذ ،أك ألنو يصححهذ ،أك ألنو ياسذىل ُب
االحاجذج ُب الضعيف ُب تفسّب القرآف.
المسألة األولى:
٨بذلفة عن يفرؽ بْب القرآف كالسنة الثذباة ُب االحاجذج ،أك عن
ال ٰباج إال بذلقرآف فقط.
أوالً :الرد على من يفسر اآلية المتشابهة ،دون اعتبار للسنة
المبينة لها انتصارا للمذىب أو الرأي.

- ٖٔٙ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

ٯبيز كثّب عن فقهذء الصوفية بنذء القبور على ا٤بسذجد(ُ) ،كىذا
٩بذ خذلفوا فيو صريح السنة النبوية الثذباة ،عاعذرين بأهنذ آحذد! ففسركا
بعض آيذت القرآف دكف اعاداد بذلسنة الثذباة؛ ليجدكا عنو دليبل على
عذىبهم ،فمن لك اتسادال٥بم بقولو تعذذل﴿ :قَ َال َّٱل َ
ِيٌ َغوَ ُتْا ْ َ َ َٰٓ
لَع
َ
َ
َ
َ
أ ۡم ِرِ ِۡى نلَ َّخخِذ َّن َغو ۡي ِّى َّي ۡص ِج ٗدا﴾[الكهف .]ُِ:على جواز بنذء القبور
على ا٤بسذجد.
ككجو اتسادال٥بم هبذ قو٥بم" :أف الذين قذلوا ىذا القوؿ [أم:
الذم حكاو اآلية]كذنوا نصذرل على عذ ىو عذكور ُب كاب الافسّب،
فيكوف اٚبذ ا٤بسجد على القرب عن شريعاهم .كشريعة عن قبلنذ شرعية
لنذ(ِ)  ،إ ا حكذىذ ا﵁ تعذذل كدل يعقبهذ ٗبذ يدؿ على ردىذ ،كمذ ُب ىذه
اآلية الكرٲبة"(ُ).

و
كنزعذت فردية
(ُ) الاصوؼ حركة دينية اناشرت ُب العذدل اإلتسبلعي ُب (ؽّ:ق)
تدعو إذل الزىد كشدة العبذدة ،كرد فعل عضذد لبلنغمذس ُب الَبؼ
ا٢بضذرمٍ .ب تطورت تلك النزعذت بعد لك حٌب صذرت طرؽ ٩بيزة ععركفة
بذتسم الصوفية كالاصوؼ جنوح عن طريق ا٢بق الذم اخاطَّو أىل السنة
كا١بمذعة .ك٥بم ٨بذلفذت عقدية كفقهية .ينظر :ا٤بوتسوعة ا٤بيسرة ،عصدر
تسذبق :اباداء عن (ص.)ْٓ:
(ِ) كليس ىذا على إطبلقو! ،فشريعة عن قبلنذ شريعة لنذ؛ إ ا دل يرد عذ ٱبذلفهذ
ُب شريعة اإلتسبلـ .كىذا شذئع ُب كاب األصوؿ ينظر عثبل :السبكي علي
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كينقل األلبذين عن الغمذرم اتساداللو بذآلية على جواز بنذء
القبور فيقوؿ ،فقذؿ عذ نصو" :كالدليل عن ىذه اآلية إقرار ا﵁ إيذىم
على عذ قذلوا كعدـ رده عليهم"(ّ).
ٍب يبطل األلبذين اتسادال٥بم بذآلية فيقوؿ" :ىذا االتسادالؿ بذطل
عن كجهْب ،األكؿ :أنو ال يصح أف يعارب عدـ الرد عليهم إقرارا ٥بم ،إال
إ ا ثبت أهنم كذنوا عسلمْب كصذ٢بْب عامسكْب بشريعة نبيهم ،كليس
ُب اآلية عذ يشّب أدىن إشذرة إذل أهنم كذنوا كذلك ،بل ٰبامل أهنم دل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عبد الكذُب ،اإلهبذج ُب شرح ا٤بنهذج على عنهذج الوصوؿ إذل علم
األصوؿ للبيضذكم ،طُ دار الكاب العلمية  -بّبكت َُْْ (ّ .)َُْ/
(ُ) ينظر :األلبذين ٙبذير السذجد عن اٚبذ القبور عسذجد ،ا٤بك اب اإلتسبلعي
طْ ،كعكابة ا٤بعذرؼ طُ ،بذلريذضُِّٗ ،ـ( ،ص.)ّٔ:
(ِ) عاصوؼ تسبقت ترٝباو.
(ّ) الغمذرم ،إحيذء ا٤بقبور عن أدلة اتساحبذب بنذء ا٤بسذجد كالقبذب على
القبور ،دار اإلعذـ العسقبلين ،طُ بّبكت ُّْْ ،ق َُِّ-ـ( ،ص) ُْ:
قذؿ األلبذين :كقد اتسادؿ بذآلية ا٤بذكورة على ا١بواز ا٤بزعوـ ،بل على
اتساحبذب بنذء ا٤بسذجد على القبور بعض ا٤بعذصرين ىو الشيخ أبو الفيض
أٞبد الصديق الغمذرم ُب كاذبو ا٤بسمى « إحيذء ا٤بقبور عن أدلة اتساحبذب
بنذء ا٤بسذجد كالقبذب على القبور »! ينظرٙ :بذير السذجد عن اٚبذ القبور
عسذجد ،ا٤بكاب اإلتسبلعي طْ ،كعكابة ا٤بعذرؼ طُ ،بذلريذض،
ُِّٗـ( ،ص.)ٕٓ:
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يكونوا كذلك ،كىذا ىو األقرب أهنم كذنوا كفذران أك فجذران(ُ) ..،كح ينئذ
فعدـ الرد عليهم ال يعد إقراران ،بل إنكذران؛ ألف حكذية القوؿ عن
الكفذر كالفجذر يكفي ُب رده عزكه إليهم ،فبل يعارب السكوت عليو
إقراران كمذ ال ٱبفى ..،الثذين :أف االتسادالؿ ا٤بذكور ،إ٭بذ يساقيم على
طريقة أىل األىواء عن ا٤بذضْب كا٤بعذصرين ،الذين يكافوف بذلقرآف فقط
دينذن ،كال يقيموف للسنة كزنذن ،كأعذ على طريقة أىل السنة كا٢بديث؛
الذين يؤعنوف بذلوحيْب ،عصدقْب بقولو ﷺ ُب ا٢بديث الصحيح
ا٤بشهور( :أال إين أكتيت القرآف كعثلو ععو) .كُب ركاية ( :أال إف عذ
( ِ).
حرـ رتسوؿ ا﵁ عثل عذ حرـ ا﵁)"

(ُ) قذؿ الطربم" :قد اخالف ُب قذئلي ىذه ا٤بقذلة ،أىم الرىط ا٤بسلموف ،أـ ىم
الكفذر" .جذعع البيذف ،عصدر تسذبق .)ُّٕ/ُٓ( :قذؿ ابن كثّب:
"كالظذىر أف الذين قذلوا لك ىم أصحذب الكلمة كالنفو  .كلكن ىل ىم
٧بمودكف أـ ال؟ في و نظر؛ ألف النيب صلى ا﵁ عليو كتسلم قذؿ" :لعن ا﵁
اليهود كالنصذرل ،اٚبذكا قبور أنبيذئهم كصذ٢بيهم عسذجد" ابن كثّب ،تفسّب
القرآف العظيم ،عصدر تسذبق.)ُْٕ/ٓ( :
(ِ) األلبذينٙ ،بذير السذجد عن اٚبذ القبور عسذجد ،عصدر تسذبق( :ص- ٕٔ:
ٕٕ) .كاألحذديث تسبق ٚبرٰبهذ.
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ثم يقول األباني" :فهذا االستدالل عندىم ،باطل ظاىر
( )
البطالن؛ ألن الرد الذي نفاه قد وقع في السنة المتواترة" ُ
ثانياً :الرد على من يفسر اآلية المتشابهو بالرأي ،وال يحتج
بالسنة أبداً في التفسير.
عن ا٤بنذىج ا٤بعذصرة ا٤بنحرفة ُب الافسّب ،عنهج عن يسموف
بذلقرآنيْب ،فهؤالء يفسركف القرآف الكرًن بذلرأم دكف اعاداد بأخبذر
السنة النبوية أك األثر! كعن ىؤالء بعض ا٢بداثيْب؛ الذين يفسركف
القرآف بذ٤بنذىج الغربية ،كٝبيعهم جذنبوا ا٤بنهج الصحيح ،كخذلفوا علمذء
اإلتسبلـ كال شك أف عنهجهم عنحرؼ ،كعسلكهم يفاح أبوابذ للفرقة
كا٣ببلؼ كالاشكيك كالطعن ،لذلك اعاُب العلمذء بإبطذؿ أقوا٥بم كرد
شبههم ،صيذنة للشريعة عن العبث ،كٞبذية للمسلمْب عن الاأثر هبم،
كىذا ٩بذ ٪بده عند الشيخ األلبذين حْب يرد عليهم ُب تنذك٥بم لافسّب
القرآف كفق عنذىجهم.
(ُ) كياذبع األلبذين قولو" :كعذ عثل عن يسادؿ هبذه اآلية على خبلؼ األحذديث
ا٤باقدعة؛ إال كمثل عن يسادؿ على جواز صنع الامذثيل كاألصنذـ بقولو تعذذل ُب
ﱡ ﲱ ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ
ا١بن الذين كذنوا عذللْب لسليمذف عليو السبلـ :ﭐ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ [تسبأ .]ُّ:يسادؿ هبذ على خبلؼ
األحذديث الصحيحة الٍب ٙبرـ الامذثيل كالاصذكير ،كعذ يفعل لك عسلم يؤعن
ٕبديثو ﷺ"ٙ .بذير السذجد ،عصدر تسذبق( :ص.)ٕٕ:
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قذؿ األلبذين " :كعن ا٤بؤتسف أنو قد كجد ُب بعض ا٤بفسرين
كالكاذب ا٤بعذصرين ،ىعن ىىب إذل جواز إبذحة أ ٍكل السبذع ،كلبس
الذىب كا٢برير ،اعامذدا على القرآف فقط ،بل كجد ُب الوقت ا٢بذضر
طذئفة ياسموف ب (القرآنيْب) ،يفسركف القرآف بأىوائهم كعقو٥بم ،دكف
االتساعذنة على لك بذلسنة الصحيحة ،بل السنة عندىم تىػبىع
ألىوائهم ،فمذ كافقهم عنهذ تشبثوا بو ،كعذ دل يوافقهم عنهذ نبذكه
كراءىم ظهريذ(ُ) .ككأف النيب ﷺ قد أشذر إذل ىؤالء بقولو ُب
ألفْب أحدكم عاكئذ على أريكاو يأتيو األعر عن
ا٢بديث الصحيح( :ال َّ
أعرم ٩بذ أعرت بو أك هنيت عنو فيقوؿ :ال أدرم عذ كجدنذ ُب كاذب ا﵁
اتبعنذه)(ِ) كُب ركاية( :عذ كجدنذ فيو حراعذن حرعنذه ،أال كإين أكتيت
القرآف كعثلو ععو " .كُب أخرل " :أال إف عذ حرـ رتسوؿ ا﵁ عثل عذ
(ُ) كىذا عْب عذ يصنعو ا٢بداثيوف ،فذلسنة ا٤باواترة القيمة ٥بذ إ ا عذرضت
أقوا٥بم ،كالشذ عن األقواؿ صحيح عندىم إ ا كافق رأيهم ُب الافسّب كغّبه.
كمذ عند ٧بمد شحركر ك٧بمد ا١بذبرم ،فمثبل :أنكر ٧بمد شحركر حديث
األحرؼ السبعة ا٤باواتر ،كبعدىذ انطلق عن أقواؿ السذبقْب كآرائهم فيو،
لينسف االحاجذج بذلَباث برعاو! .ينظر٧ :بمد شحركر ،أـ الكاذب
كتفصيلهذ قراءة ععذصرة للحذكمية اإلنسذنية هتذفت الفقهذء كا٤بعصوعْب.
طُ،دار السذقيَُِٓ ،ـ ،بّبكت لبنذف ،ينظر اباداء عن (ص.)ّٗ :
(ِ) الَبعذم ،ا١بذعع الصحيح ،عصدر تسذبق :قذؿ الشيخ األلبذين :صحيح،
رقم.)ّٕ/ٓ( ِّٔٔ:
- ٖٕٔ -

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة

حرـ ا﵁) .فهذا ا٢بديث الصحيح يدؿ داللة قذطعة على أف الشريعة
اإلتسبلعية ليست قرآنذ فقط ،كإ٭بذ ىي قرآف كتسنة ،فمن ٛبسك
بأحدٮبذ دكف اآلخر ،دل يامسك بأحدٮبذ ،ألف كل كاحد عنهمذ يأعر
بذلامسك بذآلخر"(ُ).
يقوؿ.." :كأف ىذا القرآف كثّب عن النذس ،قد اتساقلوا ُب فهمو
بنذء على ععرفاهم بشيء عن اللغة العربية ،بعد ٙبكيمهم عقو٥بم ،أك
أىواءىم؛ لذلك كذف لزاعذ على كل عن كذف عنده شيء عن العلم يبطل
ىذا النهج الذم ظهر ،أك أظهر قرنو ُب ىذا العصر ا٢بذضر ..،فقد
ظهرت دعوة جديدة تاشذبو عع تلك الدعوة السذبقة(ِ) ،كإف كذنت ال
تاظذىر بذالقاصذر على القرآف كحده ،كمذ كذنت تلك الفئة تصذرح
( ّ).
النذس بذلك"
ٍب ياذبع األلبذين عبينذ تسبب اىامذعو للرد على ىؤالء فيقوؿ:
"كلسنذ ٕبذجة إذل أف نثبت بطبلف دعول ىؤالء الذين يصرحوف بأف
(ُ) األلبذين ،عنزلة السنة ُب اإلتسبلـ كبيذف أنو ال يساغُب عنهذ بذلقرآف ،عصدر
تسذبق ،طْ كالدار السلفية ،الكويت َُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ ص- ُِ( :
ُْ) .كتسبق إيراد كبلـ الشذفعي ُب ىذا ُب عوضع تسذبق.
(ِ) يشّب ىنذ إذل ا٢بداثيْب كأشبذىهم .كيقصد بذلدعوة السذبقة :عن يسموف
بذلقرآنييْب.
(ّ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،رابط الاسجيل صوٌب ،عوقع:
طريق اإلتسبلـ https://ar.islamway.net/ ،عصدر تسذبق.
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اإلتسبلـ إ٭بذ ىو فقط القرآف الكرًن ،كلكننذ نريد أف نبْب أف بعض
النذس ٩بن ياظذىركف بأهنم ي ٍد يعو ىف إذل اإلتسبلـ  -كاذبذ كتسنة  -قد
ا٫برفت هبم أىواؤىم أك عقو٥بم عن السنة ،ككقعوا ُب ٫بو عذ كقع فيو
أكلئك النذس ،عن االعامذد على القرآف فقط"(ُ).
تسادؿ فرقة (ال قرآنيْب) على عذىبهم بقولو تعذذلَ ﴿ :و ُ َُّك َ ۡ
َشءر
َ َّ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ
ۡ َ
يل﴾ [اإلتسراء .]ُِ:كقذؿ تعذذلَّ ﴿ :يا فَ َّر ۡظ َ
ى
ب
ِت
م
ٱه
ِف
ا
َ
ص
فصونىُ تف ِ
ِ
ِ

يٌِ َ ۡ
َش رء ٰۚ﴾ [األنعذـ.]ّٖ:

فسئل الشيخ عن لك فقذؿ.." :فهذه اآلية[أم :اآلية األكذل] إ٭بذ
تعِب الكاذب يىنذ :اللوح ا﵀فوظ ،كال تعِب :القراف الكرًن"(ِ).
ٍب تكلم عن اآلية الثذنية فممذ قذؿ..":فإنكم تعلموف أف
الافصيل قد يكوف تذرة بذإلٝبذؿ ،بوضع قواعد عذعة يدخل ٙباهذ
جزئيذت ،ال ٲبكن حصرىذ لكثرهتذ ،فبوضع الشذرع ا٢بكيم لالك
ا١بزئيذت الكثّبة قواعد ععركفة ،ظهر ععُب اآلية الكرٲبة ،كتذرة الافصيل
كت شيئذن ٩بذ أعركم
كىو ا٤بابذدر عن ىذه اآلية ،كمذ قذؿ ﷺ( :عذ تر ي
كت شيئذن ٩بذ هنذكم ا﵁ عنو إال كقد
ا﵁ بو إال كقد أعرتكم بو ،كال تر ي

(ُ) ا٤بصدر السذبق.
(ِ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،الكاذب ا٤بطبوع ،عصدر تسذبق:
(صٕ  .)َُ -كىذا عذ عليو ا٤بفسركف.
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هنياكم عنو)  .فذلافصيل إ ان تذرة يكوف بذلقواعد الٍب ال تدخل ٙباهذ
جزئيذت كثّبة ،كتذرة يكوف بذلافصيل ٤بفردات عبذدات كأحكذـ تفصيبلن
ال ٰباذج إذل الرجوع إذل قذعدة عن تلك القواعد"(ِ).
المسألة الثانية :تعقب األلباني للمفسرين في تفسيرىم
باألةاديث الضعيفة ،أو الموضوعة.
إف النقد العلمي ىو عذ ٲبيز عكذنة العلمذء ،كلقد كذف ىذا النقد
تسبيبل لاجلية ا٢بق ،كفق عذ يَبجح لدل العذدل عن دليل ،فّبد على عن
خذلفو دكف ٦بذعلة لو على حسذب عذ يراه عن حق؛ ألف غذية العلمذء
الربذنيوف ٝبيعذ الوصوؿ للحق ،كإيصذلو للخلق .كاأللبذين ُب نقده
لبعض أىل العلم ٩بن تسبقو يرتسخ ىذه القذعدة ُب النقد ا٤بوضوعي،
فنجده ٱبذلف بعض علمذء الافسّب كغّبىمُ ،ب احاجذجهم
بذ ألحذديث الضعيفة أك البذطلة ُب تفسّب القرآف كينذقشهم ،كيرد عليهم
بذ٢بجة ،كُب أثنذء لك يسند األقواؿ إذل عصذدرىذ ،كىذا يظهر عنهجو
ُب الافسّب كيعكس ٛبسكو بو .كيعد لك عن أىم األصوؿ ُب

(ُ) الشذفعي ٧بمد بن إدريس أبو عبد ا﵁ ،عسند الشذفعي ،دار الكاب العلمية،
بّبكت (ص )َّٗ:رقم .ََُٖ :األلبذين ،السلسلة الصحيحة ،عصدر
تسذبق )َِّ/ ْ( :رقم.)َُّٖ:
(ِ) األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،الكاذب ا٤بطبوع ،عصدر تسذبق:
(صٕ .)َُ -
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الافسّب؛ أف يفسر القرآف الكرًن بذألحذديث كاآلثذر الثذباة ،ال الضعيفة
الواىية أك ا٤بوضوعة.
ففي تفسّب بعض ا٤بفسرين ا٤باقدعْب كذلقرطيب ،كعن تسذر على
عسذرىم عن ا﵀دثْب كذبن حجر ،كبعض ا٤باأخرين كذأللوتسي
َۡ
َ َ ۡ
ارك ُّ ۡى ِِف ٱۡل ۡي َن ى ِل
ك
الشوكذين -رٞبهم ا﵁ ٝبيهذُ -ب قولو تعذذل﴿:وش ِ
َ
ۡ
َ
َوٱۡل ۡول ىدِ َوغ ِۡد ُِ ۡ ُۚى﴾[اإلتسراء .]ْٔ:حيث ىبوا إذل أف ا٤براد هبذ ،ا٤بشذركة
ا١بنسية بذ١بمذع! ععامدين على آثذر عن السلف ،يرد األلبذين قو٥بم
بنقض عذ اعامدكا عليو عن دليل ال يصح .قذؿ األلبذين" :كاعلم أف
إيرادم ٥بذا األثر ُب ىذه السلسلة ،كإف كذف ليس عن شرطي ،فقد
كجدت نفسي عضطران لاخرٯبو كالكشف عن كىذئو؛ ألنِب رأيت بعض
العلمذء عن ا٤بفسرين كغّبىم ،قد تسذقوه عسذؽ ا٤بسلمذت؛ كذلقرطيب ُب
جذععو (َُ ،) ِٖٗ /كالشوكذين ُب فاح القدير (ّ،)ِّّ /
كاآللوتسي ُب ركح ا٤بعذين (ُْ !) ُُٗ /كفسركا بو قولو تعذذل إلبليس
َۡ
َ َ ۡ
َۡ َ
ارك ُّ ۡى ِِف ٱۡل ۡي َن ى ِل َوٱۡل ۡول ى ِد﴾ بل ككذلك
الرجيم ُب تسورة اإلتسراء﴿ :وش ِ
ا٢بذفظ ابن حجر ُب الفاح (ٗ٤ )ِِٗ /بذ كر اخابلؼ العلمذء ُب
تفسّب قولو ﷺ ( :دل يضره شيطذف أبدان)؛ ُب دعذء إتيذف الرجل
أىلو ،فكذف آخر عذ كر عنهذ قولو :كقيل :دل يضره ٗبشذركة أبيو ُب

- ٖٕ٘ -

منهج تفسير القرآن الك ريم عند اإلمام األلباني  -دراسة استق رائية تحليلية نقدية  ،د .مجتبى بن محمود بن عقلة بني كنانة

ٝبذع أعو كمذ جذء عن ٦بذىد فذكره كقذؿ :كلعل ىذا أقرب
األجوبة"(ُ).
ياوقف األلبذين عند تعليق ابن حجر السذبق فيقوؿ" :قولو (كمذ
جذء )..بصيغة ا١بزـ؛ ٱبذلف حذؿ إتسنذده! فكذف الواجب على ا٢بذفظ
أف يشّب إذل لك بقولو( :كمذ ركم)؛ كمذ ىو ا٤بقرر ُب ا٤بصطلح،
ككمذ ىي عذدتو الغذلبة ،كلكن غلباو طبيعة كل إنسذف ،كالكمذؿ ﵁
كحده.
ٍب يعلق على األثر ا٤بساشهد بو عند ٝبلة ا٤بفسرين السذبقْب
فيقوؿ" :عافق عليو عن حديث بن عبذس ،على أنو لو صح لك عنو؛
بل،
فهو عقطوع عوقوؼ عليو ،فبل حجة فيو ،كلو أنو رفعو؛ لكذف عرتس ن
كا٤برتسل ضعيف عند ا﵀دثْب ،كال تسيمذ ُب عثل ىذا األعر الغييب
الغريب ،كىذا كلو لو صح السند بذلك إليو ،فكيف كىو عقطوع
كاهو؟!"(ِ).
ياذبع اإلعذـ الرد على ا٤بفسرين ُب نقض عذ ىبوا إليو فيورد قوؿ
األلوتسي" :كال شك ُب إعكذف ٝبذع ا١بِب إنسية بدكف أف يكوف عع
زكجهذ الغّب الذاكر اتسم ا﵁ تعذذل ،كيدؿ على لك عذ ركاه أبو عثمذف
تسعيد بن داكد الزبيدم قذؿ :كاب قوـ عن أىل اليمن إذل عذلك
(ُ) ا٤بصدر السذبق (ُِ.) َٔٓ/
(ِ) قذؿ األلبذين :كىو ٨برج ُب اإلركاء ( َُِِ ) .ا٤بصدر السذبق ،كتسلسلة
األحذديث الضعيفة (ُِ .)َٔٓ/
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بل عن ا١بن يزعم أنو يريد
يسألونو عن نكذح ا١بن ،كقذلوا إف ىذىنذ رج ن
ا٢ببلؿ؟ فقذؿ :عذ أرل بذلك بأتسذن ُب الدين(ُ)؛ كلكن أكره إ ا كجدت
ً
زكجك؟ قذلت :عن ا١بن! فيكثر الفسذد ُب
اعرأ ية حذعل قيل :عن
اإلتسبلـ"(ِ).
ٍب يعلق على عذ أكرده األلوتسي آنفذ بقولو" :ككجو الغرابة
اتساداللو على اإلعكذف ا٤بذكور هبذا األثر عن عذلك! كىو بذطل ُب
نقدم تسندان كعانذن .أعذ السند؛ فإف تسعيد بن داكد الزبيدم ضعفو ابن
ا٤بديِب ،ككذبو عبد ا﵁ ابن نذفع الصذئغ ُب و
قصة عذكورة ُب ترٝباو ُب
تذريخ بغداد كالاهذيب .كقذؿ ا٢بذكم :ركل عن عذلك أحذديث
عوضوعة .كقذؿ ا٣بطيب كغّبه :حدث عن عذلك ،كُب أحذديثو نكرة.
كقذؿ ابن حبذف ُب الضعفذء :ال ٙبل كاذبة حديثو إال على جهة
االعابذر .كأعذ ا٤بًب؛ فإين أتسابعد جدان على فقو اإلعذـ عذلك أف يقوؿ
ُب تزكيج اإلنسية بذ١بِب :عذ أرل بذلك بأتس ذن ُب الدين! لك ألف عن
شركط النكذح الكفذءة ُب الدين على األقل .فبل ٯبوز تزكيج عسلمة
بكذفر ،بل كال بفذتسق ،فمن أين لوليهذ كللشهود أيضذن أف يعلموا أف
ىذا ا١بِب كفؤ ٥بذ ،كىم ال يعرفونو؟! فإنو قد ظهر ٥بم بصورة رجل
خذطب كٝبيل! كال ٲبكن رؤياو على حقيقاو بنص القرآف .كقد يامثل
(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)َٔٔ/ ُِ( ،
(ِ) األلوتسي ،ركح ا٤بعذين ،عصدر تسذبق.)ُُٖ/ ُْ( ،
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و
كحينئذ كيف ٲبكن تطبيق األحكذـ
بصورة أخرل إنسذنية أك حيوانية،
ا٤بعركفة ُب الزكجْب كذلطبلؽ كالظهذر كالنفقة كغّبىذ عع اخابلؼ
طبيعة خلقهمذ؟! تذ﵁! إهنذ عن أغرب الغرائب أف ٱبفى عثل ىذا البيطل
بل السخف على العبلعة اآللوتسي غفر ا﵁ لنذ كلو"(ُ).
ك٩بن ق ذؿ بذلك ابن تيمية فياذبع األلبذين كبلعو ُب الردكد فيقوؿ:
"كأغرب عن لك كلو قوؿ ابن تيمية :كقد يانذكح اإلنس كا١بن ،كيولد
بينهمذ كلد ،كىذا كثّب ععركؼ!!"(ِ) .يقوؿ األلبذين" :نعم؛ ىو ععركؼ
بْب بعض النسوة الضعيفذت األحبلـ كالعقوؿ ،كلكن أين الدليل
الشرعي كالعقلي على الاوالد أكالن ،كعلى الازكاج الشرعي ثذنيذن؟! ىيهذت
ىيهذت!"(ّ).
كعن ا٤بفسرين الذين تعقبهم األلبذين٩ ،بن دل يكن ٥بم عنذية
باحقيق األحذديث ،كيساشهدكف هبذ عندعذ يريدكف الافسّب حٌب كلو

(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق (ُِ )َٕٔ/كعذ بعدىذ.
(ِ) ابن تيمية ،رتسذلة إيضذح الداللة ُب عموـ الرتسذلة ،عكابة عشكذة اإلتسبلعية( ،ص.)َِ:
(ّ) قذؿ األلبذ ين :كقد علمت ٩بذ كرتو ٙبت ا٢بديث السذبق قبل ىذا إنكذر
العز بن عبد السبلـ كالذىيب على ابن عريب الصوُب ادعذءه أنو تزكج جنية !!
كأنو رزؽ عنهذ ثبلثة أكالد !! كأنو دل يعد يراىذ فيمذ بعد! .األلبذين ،تسلسلة
األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق.)َٖٔ/ ُِ( :
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ُْ
( ُ)
كذنت بذطلة  !.جذر ا﵁ الر٨بشرم ،ففي قولو تعذذل﴿ :قن َل
َ َ ً َّ ْ
ْ
َْ َُ ُ
س ْى َغويْ ُِ أ ْجرا إ َِل ال ًَ َْ َّدةَ ِِف اه ُق ْرب﴾[الشورل .]ِّ:أكرد
أشئو

الز٨بشرم ُب تفسّبه ىذه الركاية عنسوبة للنيب ﷺ عفسران هبذ اآلية:
(عن عذت على حب آؿ ٧بمد؛ عذت شهيدان .أال كعن عذت على حب
آؿ ٧بمد؛ عذت عغفوران لو ...أال كعن عذت على بغض آؿ ٧بمد؛ دل
يشم رائحة ا١بنة)(ِ).
قذؿ األلبذين عن ا٢بديث" :بذطل عوضوع أكرده الز٨بشرم ُب
تفسّب آية ا٤بودة ىكذا بامذعو! ..كأىل العلم يعلموف أف الز٨بشرم ُب
ا٢بديث..ال يوثق بو؛ ألنو غريب عنو ،فكم عن أحذديث ضعيفة
كعوضوعة ُب تفسّبه ،كلذلك كضع عليو ا٢بذفظ الزيلعي ٚبرٯب ذن
ألحذديثوٍ ،ب ٣بصو ا٢بذفظ ابن حجر؛ كىو ا٤بسمى بػذلكذُب الشذؼ ُب
(ُ) كعن لك كثّب ٲبكن تابعو ُب عؤلفذتو فمنو :تعقبو ٤بن فسر اآلية
ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱠ [البقرة .]َِٕ:بسبب نزكؿ
ُب ركاية بذطلة( :بذت علي ليلة خرج رتسوؿ ا﵁ ﷺ إذل ا٤بشركْب ،على
فراشو؛ ليعمي على قريش ،كفيو نزلت اآلية )..العذعلي عبد ،ا٢بسْب شرؼ
الدين٦ ،بمع جهذين أىل البيت ،إيرافَُّٖ ،ق (ص .)ْٓ :كا٢بديث:
أخرجو ابن عسذكر (ُِ ) ُ / ّٕ /قذؿ ا﵀دث األلبذين :كىذا عوضوع؛
آفاو عبد النور" .تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق) ّٔٓ/َُ( :
رقم.ّْٗٗ :
(ِ) الر٨بشرم ،الكشذؼ ،عصدر تسذبق.) َِِ/ْ( :
 - ٖٕٜﱡﭐ ﲐ
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ٚبريج أحذديث الكشذؼ ،كقد حكم فيو على ىذا ا٢بديث بذلوضع
فأصذب"(ُ).
المسألة الثالثة :تعقب األلباني للرفاعي والصابوني في
اختصارىما لتفسير ابن كثير.
كذف عن شرطىي الشيخْب ٧بمد نسيب الرفذعي ،كالشيخ ٧بمد
علي الصذبوينُ ،ب اخاصذريهمذ لافسّب ابن كثّب -حسبمذ كرا ُب
عقدعة الكاذب -أهنمذ حذفذ عنو األحذديث الضعيفة ،كقد ال ٲبيز
القذرئ العذدم دقة قو٥بمذ حينمذ يقرأ ،لكن األلبذين باعقبو ٥بمذ ُب
اخاصذريهمذ ،كقف عراران كتكراران على أحذديث ضعيفة ُب كاذبيهمذ! ٩بذ
يعِب ٨بذلفا هذ لشرطيهمذ ُب عنهج تلك الكاب .يقوؿ األلبذين ُب لك:
تسود هبذ
"كاعلم أف ىذا ا٢بديث عن ٝبلة األحذديث الكثّبة الواىية الٍب َّ
٨باى ً
صىرا" تفسّب ابن كثّب كاذبيهمذ ،أال كٮبذ :الشيخ ٧بمد نسيب
الرفذعي ،كالشيخ الصذبوين؛ فقد أكٮبذ القراء ُب ا٤بقدعة أهنمذ حذفذ عن
كاذب يهمذ األحذديث الضعيفة الٍب كردت ُب كاذب ابن كثّب ،كأهنمذ
اقاصرا على األحذديث الصحيحة فقط! كالواقع يشهد ٖببلؼ
قو٥بمذ؛ ...كقد زاد الرفذعي على زعيلو الصذبوين تسيئة أخرل ،ك لك أنو

(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة )َٖٓ-ٕٓٗ /َُ( :رقم .َِْٗ :باصرؼ.
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صرح بصحة ا٢بديث ُب فهرس األحذديث الذم كضعو ُب آخر
اجمللد"(ُ).
ٍب يورد كبلعذ للرفذعي ُب تصحيحو ٢بديث ضعيف بقولو" :فمذ
قوؿ عن يقوؿ :إف عن يعاقد عقيدة ٕبديث آحذد فهو آٍب؟! عع أف
رتسوؿ ا﵁ ﷺ شهد للذين صدقوا خرب الواحد بأهنم رجذؿ يؤعنوف
بذلغيب"(ِ)ٍ .ب يعلق األلبذين على كبلعو بقولو" :كأقوؿ :العقيد ٍة الٍب
أشذر إليهذ صحيحة ،كلنذ ُب تأييدىذ رتسذ لاذف عطبوعاذف ،كهبمذ عرؼ
ىو كغّبه صحاهذ ،كا٢بمد ﵁؛ لكن ال ٯبوز أف يسادؿ عليهذ ٗبذ دل
يصح عنو ﷺ؛ إال على عذىب بعض الفرؽ الضذلة٫( :بن ال
نكذب على النيب ﷺ ؛ كإ٭بذ نكذب لو)!" (ّ).
كباابع كبلـ األلبذين على اخاصذر تفسّب ابن كثّب٪ ،بد أعثلو
كثّبة جدان على عذ ىب إليو عن صنيع ا٤بخاصرين ،كعن ىذه األعثلة
ُّ َ َ َ
َّ َ َ َ َ َٰٓ َ
َّ
لهِم َخ ُُۥ يُ َصوْن لَع
عند تفسّب قولو تعذذل﴿ :إِن ٱّلل وي
َّ ّ
ِبُۚ[﴾..األحزاب .]ٓٔ:أكرد ابن كثّب(ْ) حديث( :إف ا﵁ كعبلئكاو
ٱنل ِ ِ

(ُ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق (ُ.)َُِ/
(ِ) الرفذعي٧ ،بمد نسيب ،تيسّب العلي القدير الخاصذر تفسّب ابن كثّب ،عصدر تسذبق.
(ّ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق (ُ.) َُِ/
(ْ) ابن كثّب ،تفسّب القرآف العظيم ،عصدر تسذبق.)ْٕٓ/ٔ( :
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ً ( ِ)
( ُ)

ا٤بخاىصىريٍن
يصلوف على عيذعن الصفوؼ) كدل ٰبقق أم عن ي
ا٢بديث .قذؿ األلبذين ":كإ٭بذ ىو عن الاحريفذت الكثّبة لؤلحذديث
النبوية الٍب كقعت ُب كاذب (٨باصر تفسّب ابن كثّب) للشيخ نسيب
الرفذعي بسبب العجلة ُب االخاصذر كالنقل أكالن ،كجهلو بذألحذديث
ثذنيذن! كأصل ىذا ا٢بديث ُب أصلو تفسّب ابن كثّب إ٭بذ ىو بلفظ(:إف
ا﵁ كعبلئكاو يصلوف ع لى عيذعن الصفوؼ) .كىو حديث ععركؼ،
كإف كذف ابن كثّب دل ٱبرجو ،فقد ركاه أبو داكد كغّبه عن عذئشة ؛
كلكنو هبذا اللفظ خطأ أيضذن كالصواب فيو..( :على الذين ي ً
صلوف
ى
الصفوؼ) (ّ) .كقد كنت بينت لك"(ُ).
(ُ) أكرد األلبذين لفظ (إف ا﵁ يصلِّي على عي ًذع ًن الصف ً
وؼ) كقذؿ :ال أصل لو
ي
ىى
ىي
هبذا اللفظ .تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر السذبق ،رقم/ ّ( ٖٓٔٔ :
ّٖٔ) .ك كر –رٞبو ا﵁ -أف ىذا اللفظ عند ا٤بخاصر :نسيب الرفذعي كدل
أقف عليو ُب الطبعة ا١بديدة للكاذب.
(ِ) الصذبوين ٧بمد علي٨ ،باصر تفسّب ابن كثّب ،طٕ ،دار القرآف الكرًن،
بّبكت لبنذف َُِْ ،ىػ ُُٖٗ -ـ (ِ  .)َُُ/كالرفذعي ٧بمد ،تيسّب
العلي القدير الخاصذر تفسّب ابن كثّب ،عكابة ا٤بعذرؼ ،الريذض َُُْ ،ق
(ّ .) ُِٓ/أكرداه كدل يبينذ ا٣بطأ الذم تعقبهمذ بو األلبذين ،فأكٮبذ أف لفظو
صحيح لشرطيهمذ ُب االخاصذر.
(ّ) األلبذين ،صحيح أيب داكد ،طُ ،عؤتسسة غراس للنشر كالاوزيع ،
الكويتُِّْ ىػ  ََِِ -ـ.
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عثذؿ آخر ٬بام بو ىذه ا٤ببحث قذؿ األلبذين ُب حديث( :على رغم
أنف أيب ر)(ِ) "ليس فيو (ٍب اتساغفر لو ؟) فهذه الزيذدة حديثيذن عنكرة
أيضذ"ٍ .ب قذؿ" :دل يانبو الشيخ نسيب الرفذعي للفرؽ بْب حديث أيب
ر ىذا الصحيح كبْب حديث أيب الدرداء ىذا ا٤بنكر؛ فإنو قواه ُب
٨باصر تفسّب ابن كثّب(ّ)؛ فإنو أكرده فيو خبلفذ ٤بذ ادعذه ُب عقدعاو أنو
ضرب صفحذن عن األحذديث الضعيفة كا٤بوضوعة ،فقد تعقب تضعيف
ابن كثّب ا٤باقدـ بقولو :كلكن لو شذىدان عن الصحيح تسبق كره عن
أيب ر! كُب ىذا العقب عناهى ا١برأة ُب الرد على ا٢بذفظ ابن كثّب بغّب
علم! كا﵁ ا٤بساعذف"(ْ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) قذؿ األلبذينُ :ب ا٤بشكذة برقم (َُٔٗ) .تسلسلة األحذديث الضعيفة،
عصدر تسذبق (ُِ.)ِْٖ/
(ِ) عافق عليو :البخذرم ،عصدر تسذبق )ُّٗ/ ٕ(:رقم ،ِٖٕٓ :كعسلم،
عصدر تسذبق )ٔٔ/ ُ(:رقم. ِّٖ :
(ّ) الرفذعي٧ ،بمد نسيب ،تيسّب العلي القدير الخاصذر تفسّب ابن كثّب،
عصدر تسذبق.) ّْٗ /ُ( ،
(ْ) األلبذين ،تسلسلة األحذديث الضعيفة ،عصدر تسذبق.)ُٓٗ/ ُِ( ،
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اخلامت٘
كفيهذ أىم الناذئج كالاوصيذت

أىم النتائج:
ُب آخر البحث أخلص إذل الناذئج اآلتية:
تظهر عنذية األلبذين ٗبنذىج الافسّب :ا٤بأثور ،كاالجاهذدم،
كاللغوم ،كالفقهي.
عوقفو عن الافسّب بذ٤بأثور - ،كموقف ا﵀ققْب عن ا٤بفسرين-؛
حيث ال يلجؤكف للرأم إال إ ا عدـ األثر الصحيح .فيعامد ُب تفسّبه
أكال :على القرآف السنة ععذنٍ ،ب أقواؿ الصحذبةٍ ،ب الاذبعْب.
أثر األلبذين ُب الافسّب بذ٤بأثور ،أنو ياعقب عن قبلو ُب تفسّب
القرآف بذلركايذت الواىية كا٤بوضوعة ،كيبينهذ كيرد عليهذ.
إعبلؤه عن تفسّب الصحذبة كذبن عسعود كابن عبذسٍ ،ب كبذر
الاذبعْب ٩بن اعانوا بذلافسّب كمجذىد.
ال يرل االحاجذج بذإلتسرائيليذت ،كقد كذف لو جهد ُب ٙبقيقهذ،
كبيذف كجوه نكذرهتذ ٗبعذرضاهذ للقرآف كالسنة.
يرد على عن يقدـ الرأم ُب تفسّب القرآف الكرًن على ا٤بأثور ،بل
ٰبذر عن ا١برأة على القرآف بذلرأم٤ ،بذ قد تفضي إليو عن ا٣بركج عن
الفهم السليم.
نبو إذل عسلك بع ض ا٤باأخرين عن عاعصيب ا٤بذاىب؛ حيث
فسركا اآليذت على ا٤بذىب ،فيأتوف هبذ تأييدا ٤بذاىبهم٨ ،بذلفْب علمذء
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الافسّب.
يعامد عذىب السلف ُب تفسّبه آليذت العقيدة ،كال ياوتسع ُب
الافريعذت الفقهية عندعذ يفسر آيذت األحكذـ.
اعاُب بذلافسّب اللغوم ،كععذجم اللغة ُب ترجيح الافسّب.
عنهجو ُب الافسّب غّب عقيد ٗبذىب فقهي ،بل ٯبعل ا٢بكم
تذبع للراجح عن الدليل .كقد يرجح ٗبذ ٱبذلف ا٤بفسرين.
يوفق بْب اآلية كا٢بديث ُب الافسّبُ ،ب اآليذت الٍب قد ياوىم
تعذرضهذ عع بعضهذ أك عع األحذديث النبوية.
يورد اآلراء ا٤بخالفة لافسّب اآلية كيعزك أقواؿ ا٤بفسرين فيهذ
كينذقشهذ ،كيوازف بينهذ ،كيرجح األقول عنهذ بذلدليل النقلي كالعقلي،
كعن لك تعقبو لبعض ا٤بعذصرين ٩بن ال ٰبققوف الركايذت الافسّبية ُب
اخاصذرات كاب الافسّب.
بذلوقوؼ على عنهج األلبذين ُب تفسّب القرآف الكرًن ،تبْب كيف
ياعذعل عع القرآف كتفسّبه كمنطلق؛ فهو ٯبعل رأيو تبعذن للقرآف الكرًن،
ٍب تفسّبه دليبلن إليصذؿ عراد ا﵁ تعذذل كفق اجاهذده ،كال ٯبعل القرآف
تبعذ الخايذره كرأيو ٍب يفسره ٣بدعة لك.
عن آثذر عنهجياو ُب الَبجيحذت الافسّبية ،ترجيحو ٤بسذئل
فقهية كعسذئل ُب أصوؿ الدين أظهرىذ البحث.
يساخدـ أتسلوب ا﵀ذججة ُب الرد على أصحذب ا٤بنذىج
ا٤بنحرفة ُب الافسّب.
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ال يوجد لؤللبذين تفسّب كذعل للقرآف الكرًن .عن تسورة الفذٙبة
اذل تسورة النذس ،كالذم كرد عنو تفسّبه آليذت كتسور عافرقة ُب كابو
ا٤بانوعة ،لكنهذ كثّبة جدان.
تظهر القيمة العلمية لافسّبات األلبذينُ ،ب اتساخداعو ٤بنهج
ا﵀دثْب ُب ٙبقيق عركيذت الافسّب ،فهو ٲبثل عقلية ا﵀دث إ ا تعذعل
عع تفسّب القرآف الكرًن.

التوصيات:
أعذ أىم توصيذت البحث فهي:
اتساقراء تذـ اآليذت الٍب فسرىذ األلبذينٍ ،ب فهرتساهذ على تسور
القرآف الكرًن ،كإضذفة رأيو الافسّبم فيهذ .ككضعهذ ُب عصنف
كتسمياو عثبلن :تفسّب القرآف الكرًن لؤللبذين.
ٝبع األحذديث الٍب اعاُب األلبذين باحقيقهذ تصحيحذ كتضعيفذ
ُب الافسّب ،كإفرادىذ ُب عصنف ،فلهذ نفع جيد ُب علم الافسّب.
إفراد دراتسذت ُب جهود األلبذين ُب تفسّب القرآف الكرًن.
والحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات.
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املصادر ّاملرادع

أوال :الكتب والدوريات:
إبراىيم ٧بمد العلي ََِّ ،ـ ،األلباني محمد ناصر الدينِّ :
محدث
العصر ،وناصر السنَّة؛ طِ ،دار القلم دعشق.
ابن أيب حذًب الرازم (دت) تفسير ابن أبى ةاتم ٙ ،بقيق :أتسعد ٧بمد،
ا٤بكابة العصرية ،صيدا.
ابن أيب شيبة أبو بكر عبد ا﵁ بن ٧بمد بن العبسي الكوُب (َُْٗق)
ُمصنف ابن أبي شيبة ،ا﵀قق :كمذؿ يوتسف ا٢بوت ،طُ عكابة
الرشد ،الريذض.
ابن ا١بزرم مشس الدين أبو ا٣بّب ٧ ،بمد بن ٧بمد بن يوتسف (َُِْ
ىػ ُٗٗٗ-ـ) منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،طُ ،دار
الكاب العلمية بّبكت.
ابن ا١بوزم ٝبذؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد
(ُِِْق) زاد المسير في علم التفسير ا﵀قق :عبد الرزاؽ
ا٤بهدم ،طُ ،دار الكاذب العريب – بّبكت.
ابن القيم ٧بمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁– ُّٗٓ( ،
ُٕٓٗ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانٙ ،بقيق٧ :بمد
حذعد الفقي ،طِ ،دار ا٤بعرفة – بّبكت.
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ابن النجذر تقي الدين ٧بمد بن أٞبد بن عبد العزيز بن علي
الفاوحي(ُُْٖىػ ُٕٗٗ -عػػ) شرح الكوكب المنير ،ا﵀قق:
٧بمد الزحيلي كنزيو ٞبذد ،طِ ،عكابة العبيكذف ،السعودية.
ابن تيمية (ُِْٔ ق) مجموع الفتاوى ا﵀قق :أنور البذز ،عذعر
ا١بزار ،طّ ،دار الوفذء.
ابن تيمية أٞبد بن عبد ا٢بليم (َُْٗىػَُٖٗ /ـ) مقدمة في
أصول التفسير ،دار عكابة ا٢بيذة ،بّبكت ،لبنذف.
ابن تيمية( ،د.ت) رسالة إيضاح الداللة في عموم الرسالة( ،د.ف)
عكابة عشكذة اإلتسبلعية.
ابن حجر أٞبد بن علي أبو الفضل العسقبلين الشذفعيُّٕٗ( ،ق)
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
ابن حجر أٞبد بن علي بن ٧بمد العسقبلين (َُْْىػ) ،النكت على
كتاب ابن الصالح  ،ا﵀قق :ربيع بن ىذدم ،طُ ،عمذدة
البحث العلمي بذ١بذععة اإلتسبلعية ،ا٤بدينة ا٤بنورة ،السعودية.
ابن رشد أبو الوليد ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن رشد القرطيب
الشهّب ا٢بفيد (ُّٓٗىػُٕٗٓ/ـ) ،بداية المجتهد و نهاية
المقتصد ،طْ عطبعة عصطفى البذيب ،عصر.
ابن عذشور ٧بمد الطذىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطذىر الاونسي
(َُِْىػَََِ/ـ) ،التحرير والتنوير المعروؼ بتفسير ابن
عاشور ،طُ  ،عؤتسسة الاذريخ العريب ،بّبكت ،لبنذف.
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ابن عطية أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن غذلب بن عبد الرٞبن بن ٛبذـ
األندلسي ا﵀ذريبُِِْ( ،ق) المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز ،ا﵀قق :عبد السبلـ عبد الشذُب ٧بمد ،طُ ،دار
الكاب العلمية ،بّبكت ػ
ابن فذرس أبو ا٢بسْب أٞبد بن زكريذ(ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ) معجم
مقاييس اللغة ا﵀قق :عبد السبلـ ٧بمد ىذركف ،دار الفكر
بّبكت.
ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب (ُِّْىػ) ،إعالم
الموقعين عن رب العالمينٙ ،بقيق :أبو عبيدة عشهور بن حسن
آؿ تسلمذف ،طُ ،دار ابن ا١بوزم ،السعودية.
ابن كثّب أبو الفداء إ٠بذعيل بن عمر القرشي الدعشقي (َُِْىػ -
ُٗٗٗـ ) تفسير القرآن العظيم ا﵀قق :تسذعي بن ٧بمد
تسبلعة ،طِ ،دار طيبة للنشر كالاوزيع.
ابن عذجو ٧بمد بن يزيد القزكيِب(دت) ،سنن ابن ماجوٙ ،بقيق٧ :بمد
فؤاد عبد البذقي ،دار الفكر ،بّبكت.
أبو ا٢بسن عقذتل بن تسليمذف بن بشّب األزدم بذلوالء البلخي(ُِْْ
ىػ  ََِّ -ـ) ،تفسير مقاتل بن سليمانٙ ،بقيق :أٞبد فريد،
طُ دار الكاب العلمية ،لبنذف ،بّبكت.
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أبو السعود العمذدم ٧بمد بن ٧بمد بن عصطفى (ََُِـ) إرشاد
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،دار إحيذء الَباث
العريب ،بّبكت.
أبو داكد تسليمذف بن األشعث بن إتسحذؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك
األزدم (د.ت) سنن أبي داود ا﵀قق٧ :بمد ٧بيي الدين عبد
ا٢بميد ،ا٤بكابة العصرية ،صيدا ،بّبكت.
أبو شذدم إبراىيم ُِْٕ( ،قََِٔ-ـ) االختيارات الفقهية لإلمام
األلباني ،طُ ،دار الغد ا١بديد ،القذىرة.
أٞبد بدر (ُِٖٗـ) ،أصول البحث العلمي ومناىجو .طٔ ككذلة
ا٤بطبوعذت ،الكويت.
أٞبد بن حنبل الشيبذين(دت) مسند اإلمام أةمد بن ةنبل ،عؤتسسة
قرطبة – القذىرة.
أٞبد شذكر (ُِْٔق) ،عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ،دار
الوفذء ،عصر.
آؿ نعمذف شذدم بن ٧بمد بن تسذدلََُِ( ،ـ) جامع تراث اإلمام
األلباني في العقيدة ،طُ ،عركز النعمذف للبحوث كالدراتسذت
اإلتسبلعية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة ،صنعذء.
آؿ نعمذف شذدم بن ٧بمد بن تسذدل (َُِٓـ) ،جامع تراث العالمة
األلباني في الفقو  ،عركز النعمذف للبحوث كالدراتسذت اإلتسبلعية
كٙبقيق الَباث كالَبٝبة ،صنعذء ،اليمن.
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األلبذين ( ُُِْ ى ػ ُِٗٗ /ـ) .سلسلة األةاديث الضعيفة
والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة ،طُ  ،دار ا٤بعذرؼ الريذض
 السعودية.األلبذين (ُِّٗـ) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد،
ا٤بكاب اإلتسبلعي ،طْ كعكابة ا٤بعذرؼ طُ ،بذلريذض.
األلبذين (َُْٔ ىػ  ُٖٗٔ -ـ) أةكام الجنائز ،طْ ،ا٤بكاب
اإلتسبلعي بّبكت.
األلبذين (َُْٔ ىػ ُٖٗٔ -ـ) التوسل أنواعو وأةكامو ،آلف بينهذ
كنسقهذ٧ :بمد عيد العبذتسي كطٓ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي بّبكت.
كطّ(د،ت).
األلبذين (ُُّْ  )ُّٗٗ-ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي
عاصم ،طّ ا٤بكاب اإلتسبلعي – بّبكت.
األلبذين (ُُّْق) جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة،
طُ ،عمذف – األردف ،ا٤بكابة اإلتسبلعية.
األلبذين (ُُْٔه) تحريم آالت الطرب ،طُ ،د،ف عكابة الدليل.
األلبذين (َُُِْٗٗٗ-ـ) كتاب الذب األةمد عن مسند (االمام
أةمد)توزيع :عؤتسسة الريذف للطبذعة كالنشر كالاوزيع :بّبكت-
لبنذف .طُ دار الصديق ،ا١ببيل -السعودية.
األلبذين (ُُِْىػ) ،صحيح األدب المفرد لإلمام البخاري ،طُ
دار الص ٌديق.
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األلبذين (ُِْٕ ىػ  ََِٔ -ـ) أصل صفة صالة النبي ﷺ ،طُ،
عكابة ا٤بعذرؼ للنشر كالاوزيع الريذض.
األلبذين أبو عبد الرٞبن ٧بمد نذصر الدين ،بن ا٢بذج نوح بن ٪بذٌب بن
آدـ ،األشقودرمُِِْ( ،ق) الث مر المستطاب في فقو السنة
والكتاب ،طُ ،غراس للنشر كالاوزيع.
األلبذين َُْْ( ،ى ػ ُْٖٗ -ـ) منزلة السنة في اإلسالم وبيان أنو
ال يستغنى عنها بالقرآن ،طُ عكابة ا٤بعذرؼ (الريذض -
السعودية) ،ك(ُِْٓىػََِٓ/ـ) طْ كالدار السلفية الكويت.
األلبذين َُْٓ( ،ىػ ُٖٗٓ -ـ) إروا ء الغليل في تخريج أةاديث
منار السبيل ،إشراؼ :زىّب الشذكيش ،طِ  ،ا٤بكاب اإلتسبلعي
بّبكت.
األلبذين َُْٖ( ،ق ُٖٖٗـ) ،ضعيف الجامع الصغير وزيادتو
(الفتح الكبير) ط ّ،ا٤بكاب اإلتسبلعي بّبكت.
األلبذينُُِْ( ،ىػ) كيف يجب علينا أن نفسر القرآن ،طُ ا٤بكابة
اإلتسبلعية ،عمذف.
األلبذين ُِّْ( ،ىػ  ََِِ -ـ) ،صحيح أبي داود ،طُ ،عؤتسسة
غراس للنشر كالاوزيع ،الكويت.
األلبذينُِْٓ( ،ق) شرح كتاب الصيام بلوغ المرام من أدلة
األةكام للحافظ بن ةجر العسقالني  ،تفريغ أيب تقي الدين
الاحميل:
رابط
ا١بزائرم،
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األلبذين( ،د،ت) السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة ٔ،ٜ-
عكابة ا٤بعذرؼ الريذض.
األلبذين( ،د،ت) تحقيق كتاب األلوسي ،اآليات البينات في عدم
سماع األموات على مذىب الحنفية السادات ،طْ ،ا٤بكاب
اإلتسبلعي بّبكت.
األلبذين( ،د،ت) صحيح وضعيف سنن الترمذي( ،د،ط) برنذعج
عنظوعة الاحقيقذت ا٢بديثية  -اجملذين  -عن إناذج عركز نور
اإلتسبلـ ألٕبذث القرآف كالسنة بذإلتسكندرية.
األلبذين( ،دت) صفة صالة النبي صلى اهلل عليو وسلم من التكبير
إلى التسليم كأنك تراىا ،عكابة ا٤بعذرؼ للنشر كالاوزيع –
الريذض.
ألاوٖبي ٧بمد (ُُْٓ قُٗٗٓ -ـ) المنهاج في تأليف البحوث
وتحقيق المخطوطات ،ط :عذدل الكاب.
األلوتسي السيد ٧بمود شكرمُُْٖ( .ىػُٕٗٗ/ـ) ما دل عليو
القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرىان ٚبريج :اإلعذـ
األلبذين ،طِ ا٤بكاب اإلتسبلعي بّبكت  -لبنذف.
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األلوتسي شهذب الدين ٧بمود بن عبد ا﵁ ا٢بسيِب (ُُْٓق) روح
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ا﵀قق :علي
عبد البذرم عطية ،طُ دار الكاب العلمية بّبكت.
اآلعدم علي بن ٧بمد أبو ا٢بسن ( َُْْق) اإلةكام في أصول
األةكامٙ ،بقيق :د .تسيد ا١بميلي ،طُ ،دار الكاذب العريب
بّبكت.
األنصذرم فريد (ُُْٗ ق) ،كتاب أبجديات البحث في العلوم
الشرعية ،طُ ،عنشورات الفرقذف ،الدار البيضذء.
بذزعوؿ ٧بمد بن عمر بن تسذدل (ُِْْىػ) ،شرح كتاب (مقدمة في
أصول التفسير) ابن تيمية ،فرغ األشرطة ،كضبط اآليذت
كاألحذديث ،كخرجهذ بعض طلبة العلم.
البخذرم ٧بمد بن إ٠بذعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة أبو عبد ا﵁
(َُْٕ ق– ُٕٖٗـ) الجامع الصحيح ،ةسب ترقيم فتح
الباري ،طُ دار الشعب القذىرة.
البغوم ،أبو ٧بمد ا٢بسْب بن عسعود (ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ) معالم
التنزيل  ،ا﵀قق :حققو كخرج أحذديثو ٧بمد عبد ا﵁ النمر -
عثمذف ٝبعة ضمّبية  -تسليمذف عسلم ا٢برش ،طْ دار طيبة
للنشر كالاوزيع.
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البيهقي أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي (َُُْىػ ُٖٗٗ -ـ)،
السنن الصغير ا﵀قق :عبد ا٤بعطي أعْب قلعجي ،طُ جذععة
الدراتسذت اإلتسبلعية ،كراتشي ػ بذكساذف.
الاربيزم ٧بمد بن عبد ا﵁ ا٣بطيب (َُْٓ – ُٖٓٗ) مشكاة
المصابيحٙ ،بقيق٧ :بمد نذصر الدين األلبذين ،طّ ا٤بكاب
اإلتسبلعي ،بّبكت.
الَبعذم٧ ،بمد بن عيسى أبو عيسى السلمي( ،د،ت) الجامع
الصحيح سنن الترمذيٙ ،بقيق :أٞبد ٧بمد شذكر كآخركف،
(د،ط) دار إحيذء الَباث العريب ،بّبكت.
ا١بزرم أبو السعذدات ا٤ببذرؾ بن ٧بمدُّٗٗ( ،ىػ ُٕٗٗ -ـ)
النهاية في غريب الحديث واألثرٙ ،بقيق :طذىر أٞبد الزاكل،
٧بمود ٧بمد الطنذحي ،ا٤بكابة العلمية ،بّبكت.
ا١بوزم ٝبذؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد (ُِِْىػ)
زاد المسير في علم التفسير ،ا﵀قق :عبد الرزاؽ ا٤بهدم ،طُ
دار الكاذب العريب ،بّبكت.
ا٢بذكم ٧بمد بن عبدا﵁ أبو عبدا﵁ النيسذبورم (ُُُْق) المستدرك
على الصحيحينٙ ،بقيق :عصطفى عبد القذدر عطذ ،طُ دار
الكاب العلمية ،بّبكت.
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ا٢بريب حسْب بن علي بن حسْب (ُُْٕ – ُٔٗٗ) ،قواعد
الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية ،طُ ،دار
القذتسم.
ا٣بطيب البغدادم أبو بكر أٞبد بن علي بن ثذبت بن أٞبد بن عهدم
(ُُْٕىػ)  .الفقيو والمتفقو ،ا﵀قق :عذدؿ بن يوتسف العزازم،
دار ابن ا١بوزم بذلسعودية.
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمذفُُِْ( ،ق) مختصر العلو للعلي
الغفار  ،اخاصره كحققو كعلق عليو كخرج أحذديثو ٧بمد نذصر
الدين األلبذين .طِ ،ا٤بكاب اإلتسبلعي ،بّبكت.
الرازم أبو ٧بمد عبد الرٞبن بن أيب حذًب ٧بمد بن إدريس بن ا٤بنذر
ا٢بنظلي(،د،ت) المراسيل البن أبي ةاتم الرازيٙ ،بقيق :شكر
ا﵁ فوجي ،طُ ،عؤتسسة الرتسذلة ،بّبكت.
الرفذعي٧ ،بمد نسيبَُُْ( ،قُٖٗٗ /ـ) تيسير العلي القدير
الختصار تفسير ابن كثير ،اخاصره كعلق عليو كاخاذر أص حر
ركايذتو ،طبعة جديدة ،عكابة ا٤بعذرؼ ،الريذض ،السعودية.
الركعي فهد (َُِٕـ) ،أصول التفسير ومناىجو ،طّ ،عكابة ا٤بلك
فهد الوطنية ،الريذض.
الزركشي بدر الدين ٧بمد بن عبد ا﵁ بن هبذدر (ُّٕٔىػ) البرىان
في علوم القرآن ،ا﵀قق٧ :بمد أبو الفضل إبراىيم ،طُ ،دار
إحيذء الكاب العربية عيسى البذىب ا٢بليب كشركذئو.
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الزركلي خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فذرس ،الدعشقي
(ََِِ ـ) ،األعالم ،دار العلم للمبليْب ،طُٓ ،أيذر ،عذيو ،لبنذف.
الز٨بشرم .جذر ا﵁ أبو القذتسم ٧بمود بن عمر (َُْٕ ق) الكشاؼ
عن ةقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل،
دار الكاذب العريب ػ بّبكت.
السبكي علي بن عبد الكذُب (َُْْق) اإلبهاج في شرح المنهاج
على منهاج الوصول إلى علم األصول للبيضاوي ،طُ دار
الكاب العلمية ،بّبكت.
السيوطي عبد الرٞبن بن أيب بكر (ُِْْىػ ػ ََِّـ) ،الدر المنثور
في التفسير بالماثورٙ ،بقيق :عركز ىجر للبحوث ،طُ دار
ىجر ،عصر.
السيوطي عبد الرٞبن بن أيب بكر (ُّْٗ ق) اإلتقان في علوم
القرآن  ،ا﵀قق٧ :بمد أبو الفضل ،ا٥بيئة ا٤بصرية العذعة للكاذب.
الشذطيب إبراىيم بن عوتسى بن ٧بمد اللخمي الغرنذطي الشهّب
(ُُْٕىػُٕٗٗ /عػ) ،الم وافقات ،ا﵀قق :أبو عبيدة عشهور بن
حسن آؿ تسلمذف ،طُ ،دار ابن عفذف.
الشذفعي ٧بمد بن إدريس أبو عبد ا﵁ (دت) ،مسند الشافعي ،دار
الكاب العلمية ،بّبكت.
الشذفعي ٧بمد بن إدريس(ُّٗٓق) ،جامع العلمٙ ،بقيق :أٞبد ٧بمد
شذكر ،طُ ،عكابة ابن تيمية ،عصر.
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الشذفعي ٧بمد بن إدريس( ،دت) الرسالة ،ا﵀قق :أٞبد ٧بمد شذكر،
دار الكاب العلمية.
شحركر ٧بمد (َُِٓـ)ُّ ،أم الكتاب وتفصيلها قراءة معاصرة
للحاكمية اإلنسانية تهافت الفقهاء والمعصومين .طُ ،دار
السذقي ،بّبكت لبنذف.
الشوكذين ٧بمد بن علي بن ٧بمد (ُُْٗى ػ ُٗٗٗ -ـ) إرشاد
الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،ا﵀قق :الشيخ
أٞبد عزك عنذية ،دعشق ،قدـ لو :الشيخ خليل ا٤بيس كالدكاور
كرل الدين صذحل فرفور ،طُ دار الكاذب العريب.
الشيبذين أبو عبد ا﵁ أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أتسد،
(دت) مسند أةمد بن ةنبل (ُُْٗق ُٖٗٗـ) ،ا﵀قق:
السيد أبو ا٤بعذطي النورم ،طُ ،عذدل الكاب بّبكت.
الشيبذين ٧بمد بن إبراىيم َُْٕ( ،ى ػُٖٕٗ -ـ) ةياة األلباني
وآثاره وثناء العلماء عليو ،طُ ،عكابة السراكم ،القذىرة.
الصذبوين٧ ،بمد علي َُِْ ( ،ىػ  ُُٖٗ -ـ) مختصر تفسير ابن
كثير(اختصار وتحقيق) ،طٕ ،دار القرآف الكرًن ،بّبكت ،لبنذف.
ال طربم أبو جعفر ٧بمد بن جرير (ِِْ  )َُّ -جامع البيان في
تفسير القرآن للطبري ا﵀قق :عكاب الاحقيق ،طُ بدار ىجر.
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الطربم ٧بمد بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غذلب اآلعلي ،أبو جعفر
(َُِْ ىػ  َََِ -ـ) جامع البيان في تأويل القرآنٙ ،بقيق:
أٞبد ٧بمد شذكر ،طُ ،عؤتسسة الرتسذلة.
الطحذكم أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد بن تسبلعة بن عبد ا٤بلك بن تسلمة
األزدم ا٢بجرم ا٤بصرم (ُُْٓ ىػ ُْْٗ ،ـ) شرح مشكل
اآلثارٙ ،بقيق :شعيب األ رنؤكط ،طُ عؤتسسة الرتسذلة.
الطرفذكم أبوحسذـ الدين (ِِ نوفمرب َُُِ) المأمول من لباب
األصول رقم اإليداعََِّ ،ُْٖٓٗ :ـ.
الطيذر عسذعد بن تسليمذف بن نذصر (ُِّْىػ) فصول في أصول
التفسير تقدًن٧ :بمد بن صذحل الفوزاف ،طِ دار ابن ا١بوزم.
الطيذلسي تسليمذف بن داكد أبو داكد الفذرتسي البصرم (دت) مسند
أبي داود الطيالسي  ،دار ا٤بعرفة ،بّبكت.
العذعلي عبد ،ا٢بسْب شرؼ الدين (َُّٖق) ،المراجعات٦ ،بمع
جهذين أىل البيت ،إيراف.
عطية بن صدقي علي تسذدل عودةُِِْ( ،ق) صفحات بيضاء من ةياة
اإلمام محمد ناصر الدين األلباني ،ط ِ ،دار اآلثذر ،عصر.
الغزارل أبو حذعد ٧بمد بن ٧بمد الطوتسي (ُُْٕىػُٕٗٗ/ـ)
المستصفى في علم األصول ا﵀قق٧ :بمد بن تسليمذف األشقر،
طُ ،عؤتسسة الرتسذلة ،بّبكت ،لبنذف.
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الغمذرم (ُّْْ قَُِّ-ـ) ،إةياء المقبور من أدلة استحباب
بناء المساجد والقباب على القبور ،طُ  ،دار اإلعذـ
العسقبلين ،بّبكت.
الفريح حذعد بن يعقوب(ُِّْق َُُِ-ـ) جهود العلماء في
أصول تفسير القرآن الكريم ،ضمن ا٤بؤٛبر العذ٤بي األكؿ
للبذحثْب ُب القرآف الكرًن كعلوعو ،المحور الثالث جهود
العلماء في أصول تفسير القرآن الكريم ،كتاب المؤتمر ،رابط
- k-tb.com/book/Quraan05685
الاحميل:
جهود -العلمذء ُ-ب-أصوؿ-تفسّب-القرآف -الكرًن.
القرطيب أبو عبد ا﵁ ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصذرم
ا٣بزرجي مشس الدين (ُِّْ ىػ ََِّ /ـ) الجامع ألةكام
القرآنٙ ،بقيق٠ :بّب البخذرم ،طُ دار عذدل الكاب ،الريذض.
القريوٌب عذصم عبدا﵁( ،د،ت) ترجمة موجزة لفضيلة المحدث
الشيخ أبي عبدالرةمن محمد ناصر الدين األلباني( ،د،ط)
دار ا٤بدين ،جدَّة.
كحذلة عمر رضذ (دت) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب
العربية ،عكابة ا٤بثُب ،دار إحيذء الَباث العريب ،بّبكت.
الكناني مجتبى بن محمود بن عقلة ٓ( ،ربيع اآلخر َُْْىػُّ/
ديسمرب َُِٖـ) األةرؼ السبعة بين استشكال المتقدمين
والمتأخرين والمعاصرين ودراسات الحداثيين "دراسة وتحقيق
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وتقويم" .بحوث المحور الثاني :القرآن الكريم وعلومو في
الدراسات الحداثية المعاصرةٕ ،بوث ا٤بلاقى الدكرل الثذلث:
القراءات ا٢بداثية للعلوـ اإلتسبلعية  -رؤية نقدية ،كا٤بنظم ٗبعهد
العلوـ اإلتسبلعية ،جذععة الشهيد ٞبو ٣بضر بذلوادم ،ا١بزائر.
اللكنوم عبدا٢بي بن عبدا٢بليم أبو ا٢بسنذت (د.ت) إمام الكالم
فيما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام ،اعاُب بو :صبلح أبو ا٢بذج،
عركز العلمذء العذ٤بي للدراتسذت كتقنية ا٤بعلوعذت.
٦باىب ٧بمودُّْٗ( ،ق) القراءات الشاذة الواردة عن القراء
العشرة ،طُ ،عنادل العلم النذفع ،عمذف.
٧بمد خّب بن رعضذف بن إ٠بذعيل (ُُْٖ ىػ  ُٕٗٗ -ـ) ،تَكملَة
المؤلفينَ ،وفيات ( ٔٗٔ٘ - ٖٜٔٚىػ) = ( ٜٔٚٚ
ُمعجم ُ
 ٘ ٜٜٔم( طُ  ،دار ابن حزـ للطبذعة كالنشر كالاوزيع،بّبكت ،لبنذف.
ا٤بزم يوتسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجذج (ََُْ – َُٖٗ )
تهذيب الكمال مع ةواشيو ،ا﵀قق :بشذر عواد ععركؼ ،طُ،
عؤتسسة الرتسذلة ،بّبكت.
عسلم بن ا٢بجذج بن عسلم القشّبم النيسذبورم أبو ا٢بسْب(،د،ت)
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم ( ،د،ط) بّبكت ،دار
ا١بيل بّبكت  +دار اآلفذؽ ا١بديدة.
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ا٤بغراكم أبو تسهل ٧بمد بن عبد الرٞبن (دت) ،موسوعة مواقف
السلف في العقيدة والمنهج والتربية ،ا٤بكابة اإلتسبلعية للنشر
كالاوزيع ،طُ ،القذىرة ،النببلء للكاذب ،عراكش – ا٤بغرب.
ا٤بنبجي ،أبو ٧بمد علي بن زكريذُُٕٗ( ،ـ) اللباب في الجمع بين
السنة والكتاب على مذىب اإلمام أبي ةنيفةٙ ،بقيق٧ :بمد
عثمذف ،دار الكاب العلمية ،بّبكت لبنذف.
ا٤بنجد ٧بمد صذحلَََِ( ،ـ) أةداث مثيرة في ةياة الشيخ
العالمة األلباني ،اعاُب بو٧ :بمد حذعد ،طُ  ،دار اإلٲبذف،
عصر.
ا٤بنيذكم أبو ا٤بنذر ٧بمود بن ٧بمد بن عصطفى بن عبد اللطيف
(ُِّْ ىػ َُُِ -ـ) الشرح الكبير لمختصر األصول من
علم األصول ،طُ ،ا٤بكابة الشذعلة ،عصر.
الندكة العذ٤بية للشبذب اإلتسبلعي(دت) ،الموسوعة الميسرة في
األديان والمذاىب واألةزاب المعاصرة ،إشراؼ كٚبطيط
كعراجعة :عذنع بن ٞبذد ا١بهِب ،دار الندكة العذ٤بية.
النعيم عبّب بنت عبد ا﵁( ُّْٔ ىػ  َُِٓ -ـ) ق واعد الترجيح
المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير -
دراسة تأصيلية تطبيقية ،تقدًن :فهد بن عبد الرٞبن الركعي،
طُ ،دار الادعرية ،الريذض ،السعودية.
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ىذدم عصذـ عوتسىُِِْ( ،ق) الروض الداني في الفوائد
الحديثية للعالمة محمد ناصر الدين األلباني ،طُ ،ا٤بكابة
اإلتسبلعية ،عمذف األردف.
الواحدم أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي ،النيسذبورم،
ِ
الب ِس ْيط ا﵀قق :أصل ٙبقيقو ُب (ُٓ)
(َُّْ ىػ) ،التَّػ ْفس ُير َ
رتسذلة دكاوراة ٔبذععة اإلعذـ ٧بمد بن تسعودٍ ،ب قذعت ١بنة علمية
عن ا١بذععة بسبكو كتنسيقو ،عمذدة البحث العلمي ،طُ ،جذععة
اإلعذـ ٧بمد بن تسعود اإلتسبلعية ،السعودية.
**ا٤بواقع اإللكَبكنية**
رٞبذين أبو عبد ا﵁ العيذشي بن أعراب ،تذريخ اإلضذفة:
(ِٓ )َُِٓ/ُِ/ٖ -ُّْٕ/ِ/تعطير األنام بترجمة
العالمة اإلمام محمد ناصر الدين األلبذين ،اتسَبجعت باذريخ:
ا٤بوضوع:
رابط
ـ
َُِٖ
َّ/ٓ/
https://www.alukah.net/culture/0/95679/#ixzz5Xnlw6vpf

شبكة صيد الفوائد( ،د،ت) نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية
لأللباني اتسَبجعت باذريخ َّ َُِٖ/ٓ/الرابط:
. https://saaid.net/Warathah/1/albani.htm

عوقع :طريق اإلتسبلـ ،األلبذين ،كيف ٯبب علينذ أف نفسر القرآف ،تذريخ اإلضذفة:
ََُِ َُِٖ/ ٓ/ُٓ ،ُٓ- َْ-ـ ،الدركس ،كيف ٯبب  ،..رابط
ا٤بذدة (الاسجيل صوٌب) .http://iswy.co/erum :رابط الموقعhttps://ar.islamway.net/ :
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مكارى٘ بني اجلسء األّل مً طبكات املفصرًٓ
للداّّدّٖ ،ما ٓكابلُ مً طبكات املفصرًٓ لألدرىّٕ
A Comparison between the volume one of
„‟Tabaqaat al-Mufasireen‟‟ by Ad-Daoudi
and the corresponding topics from
„‟Tabaqaat al-Mufasireen‟‟ by Al-Adrani
إعداد:
زٍرٗ بيت عبٔد اهلل بً عّْٓد الغامدٖ
ماجستَت يف التفسَت كعلوـ القرآف من جامعة األمَتة نورة بنت
عبدالرزتن بالرياض

مقارنة بين الجزء األول من طبقات المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين لألدر ّني ،زىرة بنت عبيداهلل بن عويّد الغامدي

املصتخلص

يهدف البحث إلى:
كتاب الطبقات لإلمامُت الداككدم ،كاألدرنٌ -
ُ  -بياف العالقة بُت ٌ
رزتهما ا﵁ -لتشأّهما ،كتقارب عدد الًتاجم بينهما ،كلكشف
ما حصل من اللبس عند بعض الباحثُت يف تلك العالقة.
ِ  -كما يهدؼ لبياف أكجو االختالؼ بُت الكتابُت ،كبياف أكجو
التميز يف و
كل منهما.
كاظتنهج اظتتَّبع يف ىذه الدراسة :مقارنة استقرائية كصفية حتليلية.
كاشتمل البحث على مبحثُت:
اظتبحث األكؿ :كتاب طبقات اظتفسرين ،ظتؤلفو :اضتافظ مشس
الدين علي بن ػتمد الداككدم -رزتو ا﵁ -مت فيو التعريف باظتؤلف،
كبكتابو.
اظتبحث الثان :كتاب طبقات اظتفسرين ،ظتؤلفو :أزتد بن ػتمد
األدرنٌ -رزتو ا﵁  -مت فيو التعريف باظتؤلف ،كبكتابو.
اظتبحث الثالث :مقارنة بُت كتاب الداككدم كاألدرنٌ-رزتهما
ا﵁ -من أكؿ الكتابُت حىت ىم ٍن اشتو (علي).
كقد مت من خالعتا حصر الًتاجم اظتشًتكة بينهما ،مع بياف أكجو
كل منهما عن اآلخر.
االتفاؽ كاالختالؼ ،كما انفرد بو ه
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وكان من نتائج ىذه الدراسة:
إثبات عدـ اطّْالع األدرنٌ على كتاب "طبقات اظتفسرين"
للداككدم ،كإمنا نقل عمن سبقهما ،كىو اإلماـ السيوطي -رزتو ا﵁ -
مع دتيٌز و
كل منهما ٔتيزات عن اآلخر.
الكلمات الدالة( :الطبقة –اظتفسر – االتفاؽ  -االختالؼ -
الًتاجم – مقارنة  -انفرادات).
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Abstract

The research aims to:
1- explain the relationships between the two works(Tabaqaat) of the great scholars (Ad-daoudi and AlAdrani) - may Allah have mercy on them - due to their
similarity, and the proximity of the number of
biographies between them, and to reveal the confusion
of some researchers in respect to that relationship.
2- It also aims to show the differences between the two
books and to highlight the distinctive features of each.
The methodology used in this study is a comparison,
inductive and descriptive analysis.
The research included three topics:
The first topic: the book (Tabaqaat al-Mufasireen), by
the author: Al-Hafez Shamsudeen Ali bin Mohammed adDaoudi.
The author and his book was rightly discussed.
The second topic: the book (Tabaqaat alMufasireen), by the author: Ahmad bin Mohammed AlAdrani .
The author and his book was rightly discussed.
The third topic: A comparison between the book of
Daoudi and Adrani , from the beginning of the two books
till those named (Ali).
The common biographies of scholars made in the two
books is rightly compiled, with an explanation of the
similarities, differences and what distinguish each work from
other.
The results of this study:
A proof that al-Adrani never read the work “ Tabaqaat
al-Mufasireen” of ad-daoudi was established, and that he
copied from the work of one of their predecessors, in person
of as-Suyuuti, and each work has what distinguishes from
other.
Key Words:
(Tabaqqat – Al-Mufasir - Similarity - Difference Biographies- Comparison - Uniqueness).
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املكدم٘
اضتمد ﵁ رب العاظتُت ،كالصالة كالسالـ على خَت اظترسلُت نبينا
ػتمد ،كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
أما بعد:
ف َّ
إف ؽتا ال خيفى على طلبة العلم ،كأىل االختصاص أمهية علم
طبقات اظتفسرين بُت العلوـ األخرل؛ "فالعلوـ كإف كثير عددىا كانتشر
قعره ال ييدرؾ ،كهنايتها طود شامخ ال
ْتر ي
يف اطتافقُت مددىا ،فغايتها ه
ييستطاع إىل ذركتو أف ييسلك ،كىذا يفتح لعا ول بيػ ٍعد آخر من األبواب
ما ل يتطرؽ إليو من اظتتقدمُت األسباب ،كإف ؽتا أمهل اظتتقدموف تدكينو
حىت حتلى يف آخر الزماف بأحسن زينة ،علم التفسَت.)9( "..
كعلم طبقات اظتفسرين ىو أحد العلوـ اليت عتا ارتباط كثيق بعلم
التفسَت ،كقد اعتٌت العلماء ّٔذا العلم ،كصنَّفوا فيو الكتب ،كقيدكا
كل بطريقتو اطتاصة.
الًتاجم ،كتفنَّنوا يف طريقة عرضو كترتيبو ،ه
ً
ستقال ،اإلماـ جالؿ الدين
لما يم ن
ك َّأكؿ من صنَّف فيو باعتباره ع ن
السيوطي (تُُٗ :ى ػ) -رزتو ا﵁ -حيث رتَّبو على حركؼ اظتعجم.
ً
صنَّف تراجم كل اظتفسرين ،كاقتصر عدد
كل يستوؼ ىذا اظتي ى
(ُ ) عبدالرزتن بن أب بكر ،جالؿ الدين السيوطي " ،اإلتقاف يف علوـ القرآف".
حتقيق :ػتمد أبو الفضل إبراىيم( ،اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب ُّْٗ ،ق -
ُْٕٗـ). ُٗ : ُ ،
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الًتاجم فيو على (ُّٔ) تررتة.
كعلى الرغم من قلة عدد الًتاجم يف ىذا الكتاب؛ إال أنَّو قد
شاع أمره بُت العلماء ،كأصبح يعمدة ظتن جاء بعده ،كنقلوا عنو.
مث جاء من بعده تلميذه اضتافظ مشس الدين ػتمد بن علي بن
أزتد الداككدم (تْٗٓ:ىػ) -رزتو ا﵁ -كأكمل ىع ىم ىل شيخو
السيوطي؛ فبلغ عدد ترارتو )َْٕ( :تررتة.
كقد رتع الداككدم يف ىذا اظتؤلَّف تراجم اظتفسرين من القرف
األكؿ حىت قبل منتصف القرف العاشر اعتجرم ،على اختالؼ بلداهنم
غٌت
كتفاكت أزماهنم ،ككتابو ىذا ييع ٌد من الكتب النفيسة اليت ال ن
للباحثُت عنها.
مث جاء من بعد الداككدم ،الشيخ أبو سعيد صنع ا﵁ كوزه كنان
عد يف يحكم
(تَٖٗ :ىػ) -رزتو ا﵁ -ككتابو" :طبقات اظتفسرين" يي ُّ
اظتفقود.
مث جاء من بعده اإلماـ أزتد بن ػتمد األدرنٌ (كاف حينا يف سنة
َُٓٗىػ) -رزتو ا﵁ -ككتابو" :طبقات اظتفسرين" رتع فيو تراجم
اظتفسرين من صدر اإلسالـ حىت القرف اضتادم عشر اعتجرم ،كجعلهم
أيضا ل يشمل كل
طبقات ،كل طبقة مائة سنة ،كلكن ىذا الكتاب ن
اظتفسرين.
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أٍنٔ٘ البحثّ ،أشباب اختٔارِ
ناؿ علم طبقات اظتفسرين اىتماـ رتاعة من اظتصنفُت ،كمع
ذلك فال يزاؿ ىذا اللوف من التصنيف ْتاجة إىل دراسات كافية.
كتاب" :طبقات
كظتا ل أجد ىم ٍن ْتث موضوع اظتقارنة بُت ٌ
اظتفسرين" للداككدم ك"طبقات اظتفسرين" لألدرنٌ ،نشطت للتأمل فيو،
مث كقفت أثناء القراءة يف كتاب "طبقات اظتفسرين" لألدرنٌ على بعض
فعزمت
سٍت الوفيات ،كيف نسبة بعض الكتب،
ي
األكىاـ لديو يف بعض ٌ
حينها على إفراد ىذا اظتوضوع ببحث مستقل؛ فيو تتبُّع كحصر للًتاجم
اظتشًتكة ،كأكجو االتفاؽ كاالختالؼ ،كاالنفرادات عند و
كل منهما؛ من
(علي) ،كأيرتٌبو على حركؼ اظتعجم بطريقة
أكؿ الكتاب إىل من اشتو ٌ
مقاربة لًتتيب الداككدم رزتو ا﵁ حيث لو السبق.
كجعلت عنواف ْتثي ىذا " :مقارنة بين الجزء األول من
طبقات المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين
ني".
لألدر ّ
أٍداف البحث
يهدؼ البحث إلبراز جوانب عدة؛ منها:
ُ -إيضاح اللبس الذم كقع لدل البعض يف أف األدرنٌ استدرؾ
كذيَّل على الداككدم.
ِ -إثبات عدـ اطٌالع األدرنٌ على كتاب الداككدم.
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ّ -إيضاح انفرادات الداككدم عن األدرنٌ.
ْ -إيضاح انفرادات األدرنٌ عن الداككدم.
ٓ -إيضاح الًتاجم اظتشًتكة بُت الداككدم ،كاألدرنٌ.
كل
ٔ -إبراز أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بُت الكتابُت ،كما دتيَّز بو ه
منهما عن اآلخر؛ من خالؿ عرض بعض الًتاجم اظتشًتكة بينهما.

الدراشات الصابك٘
ل أقف على دراسة سابقة يف موضوع اظتقارنة بُت كتب طبقات
اظتفسرين إال ما أيلٌف يف الًتاجم فقط.
كؽتن ألٌف يف ىذا العلم ،كلو السبق يف ذلك :اإلماـ السيوطي -
رزتو ا﵁ -يف كتابو" :طبقات اظتفسرين" ،كتبعو تلميذه الداككدم-رزتو
ا﵁-كأكمل على كتابو ،مث الشيخ أبو سعيد صنع ا﵁ كوزه كنان-رزتو
ا﵁-ككتابو مفقود؛ مث األدرنوم ،رزتو ا﵁.
كىناؾ مشركع قاـ بو قسم التفسَت يف اصتامعة اإلسالمية،
بعنواف" :طبقات اظتفسرين دراسة استقرائية كصفية من الصحابة حىت
القرف الرابع عشر اعتجرم" ،بإشراؼ الدكتور ػتمد بن عبد العزيز
العواجي ،حفظو ا﵁ ،يقع يف ؿتو َّ رسالة ،كىو عبارة عن رسائل،
أيضا تدرس العلم
كل رسالة تدرس طبقة من طبقات اظتفسرين ،كلكنها ن
من ناحية الًتاجم فحسب.
كىناؾ مذكرة صغَتة بعنواف" :نشأة علم طبقات اظتفسرين
كتطوره" ،تأليف :الدكتور ػتمد بكر عابد ،حفظو ا﵁ ،كىي عبارة عن
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ْتث ػتكم ،يدرس نشأة ىذا العلم كدراستو من الناحية التأصيلية.
أما موضوعي فمختلف عن ىذه اظتوضوعات؛ كونو يدرس العلم
دراسة مقارنة.
خط٘ البحث
تتكون خطة البحث من :مقدمة كدتهيد ،كمبحثُت.
المقدمة :اشتملت على :أمهية البحث ،كأسباب اختياره،
كأىدافو ،كخطتو ،كاظتنهج اظتتبع فيو ،كالدراسات السابقة.
التمهيد :ويشمل التعريف بمفردات العنوان ،وفيو:
اصطالحا.
ُ  -تعريف الطبقة لغة ك
ن
ِ  -تعريف اظتفسرين.
ي
ّ  -تعريف علم طبقات اظتفسرين مرَّكبنا.
ي
ني،
ر
األد
و
الداوودي،
اإلمامين
بين
التأليف
المبحث األول:
ّ
وكتابيهما "طبقات المفسرين" ،ويشتمل على مطلبين:
اظتطلب األكؿ :اإلماـ ػتمد بن علي الداككدم (تْٗٓ :ق) -
رزتو ا﵁ -التعريف بو ،كبكتابو.
اظتطلب الثان :اإلماـ أزتد بن ػتمد األدرن (كان حيًا سنة
ٌ
5901هـ) -رزتو ا﵁ -التعريف بو ،كبكتابو.
ني،
المبحث الثاني :التراجم بين اإلمامين الداوودي ،واألدر ّ
ويشتمل على أربعة مطالب:
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اظتطلب األكؿ :الًتاجم اظتشًتكة بُت الكتابُت ،كعالقتهم ا
بكتاب "طبقات اظتفسرين" للسيوطي:
اظتطلب الثان :أكجو االتفاؽ ،كاالختالؼ بُت الداككدم،
كاألدرن يف و
عدد من الًتاجم.
ٌ
اظتطلب الثالث :انفرادات الداككدم عن األدرنٌ.
اظتطلب الرابع :انفرادات األدرنٌ عن الداككدم.
الخاتمة وتشمل :النتائج والتوصيات.
ثبت المصادر والمراجع.
ميَج البحث:
اتبعت يف ىذا البحث اظتنهج ،الوصفي التحليلي ،كاإلجراءات

التالية:
 استخالص الًتاجم اظتشًتكة بُت الكتابُت.
 حصر أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينهما ،من خالؿ عرض
(ُٓ) تررتة من ىذه الًتاجم؛ حيث آّاؿ ال يسمح بعرضها
رتيعها يف ىذه الدراسة.
 استخالص الًتاجم اليت انفرد ّٔا و
كل منهما عن اآلخر ،من
خالؿ سربمها ،من أكؿ الكتاب حىت ىم ٍن اشتو علي.
 إدراج سنة الوفاة لصاحب الًترتة ّتانب اشتو ،كإف كاف ىناؾ
فإن أيشَت إىل ذلك،
أحد األعالـ ل يذكر اظتؤلف سنة كفاتو ٌ
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كأيحيل يف اضتاشية إىل اظتصادر اليت ذكرت سنة الوفاة ،فإف ل
ييعلم لو سنة كفاة أيبُت ذلك.
 إف يكجدت تراجم مكررة عند اظتؤلف أيشَت إليها يف اضتاشية ،مع
ذكر رقم الًترتة.
 اقتصرت يف ىذه التنبيهات على األدرنٌ دكف الداككدم؛ لسبق
الداككدم ،كألمور ظهرت يف نتيجة اظتقارنة ،كألف األدرنٌ ىو
اظتقصود ّٔذه اظتقارنة.
 يف حاؿ يكجد اختالؼ عند األدرنٌ ،يف سنة الوفاة ،أك يف اسم
فإن أيشَت إىل ذلك يف
الكتاب أك نسبتو ،أك غَت ذلكّْ ،
اضتاشية.
 رتبت الًتاجم على حركؼ اظتعجم ،دكف ترتيبها على الوفيات؛
بطريقة مشأّة لًتتيب الداككدم يف طبقاتو ،حيث الداككدم ل
يرتبها على الوفيات.
 رتبت الًتاجم حسب الطريقة التالية:
ُ) يف حاؿ اشًتؾ يف اسم كاحد غتموعة كاحدة ،عنونت
(م ٍن
للمجموعة ّٔذا االسم ،ن
فمثال (إبراىيم) ،أيعنوف ّٓموعتو بػ ى
اشتو إبراىيم) ،كىكذا ...
أضمها يف
ِ) إف اختلفت األشتاء كاشًتكت يف أكؿ حرؼ ،فإن ٌ
مثال،
(م ٍن اشتو يبدأ ْترؼ الراء) ن
غتموعة كاحدة ،كأيعنوف عتا بػ ى
كىكذا..
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تفرد أحد األعالـ باالسم ،كل يشًتؾ معو أحد يف االسم،
ّ) إف َّ
عنونت لو باشتو ،كما يف (أباف) عند الداككدم ،قلت( :من
اشتو أباف) ،ككما يف (آدـ) ،عند األدرنٌ ،قلت( :من اشتو
آدـ).
 عند مقارنة الًتاجم اظتشًتكة بُت الداككدم كاألدرنٌ ،أذكر
اظتصدر الذم أشار إليو األدرنٌ يف اظتنت ،كال أذكره يف اضتاشية.
متبوعا بفاصلة،
 رتبت اضتواشي على النحو التايل :أبدأ باظتؤلف ى
متبوعا بنقطة ،مث برقم
عالميت اقتباس
مث عنواف الكتاب بُت
ن
ٌ
متبوعا بنقطتُت ،مث دار
متبوعا بفاصلة ،مث مكاف النشر ن
الطبعة ن
متبوعا بفاصلة ،مع كضع معلومات النشر بُت أقواس ،مث
النشر ن
مفصوال بينهما بنقطتُت رأسيتُت.
رقم اصتزء كالصفحة
ن
 إذا تكرر اظترجع أكثر من مرة يف البحث :أختصر التوثيق
متبوع ا
متبوعا بفاصلة ،مث اسم الكتاب ن
باالكتفاء بلقب اظتؤلف ن
بفاصلة ،مث رقم الصفحة (حسب قواعد النشر للمجلة).
 عند ذكر مصنفات اظتؤلف ،فإ ن أذكرىا كما أكردىا ىو يف
كتابو ،دكف التصرؼ فيها ،كلكن أنبو يف اضتاشية على
معلومات الكتاب حسب ما يتوفر يل من معلومات ،أك اسم
الكتاب إف كاف يعرؼ باسم آخر ،أك أم ملحوظة إف كجدت.
 عند ذكر اظتصادر اليت استقى منها اظتؤلف ،أذكرىا كما أكردىا
اظتؤلف ،يف كتابو ،ككذ لك بالنسبة للمصنفات.
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الطريقة اليت رتعت ّٔا معلومات اظتصادر ىي بالرجوع إىل ما
ذكره اظتؤلف يف كتابو ،كاالستفادة من اظتكتبة الشاملة أك
الوقفية ،ككذلك من التعليقات اليت يذكرىا ػتقق الكتاب يف
اضتواشي ،أك البحث يف ػتركات البحث على الشبكة العنكبوتية
إف تعذر الوص وؿ للمعلومة ،فإف ل أتوصل إىل نتيجة نبهت
لذلك يف اضتاشية ،يف اظتوضع الذم يرد فيو اظتصدر.
يف اطتادتة أذكر خالصة النتائج اليت ظهرت معي من خالؿ
اظتقارنة يف ىذه الدراسة.
كضعت يف التوصيات فكرة مقًتحة لدراسة جديدة ،كىي
استكماؿ ما بقي من اظتقارنة بُت الكتابُت يف بقية الًتاجم.
كضعت آخر البحث فهرس للمحتويات؛ كما رتبت اظتصادر
كاظتراجع حسب حركؼ اظتعجم.
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التنَٔد

اصطالحا:
أوًل :تعريف الطبقة لغ اة و
ا
ا
( ُ)
لغة :القوـ اظتتشأّوف يف صفة من الصفات .
اصطالحا :القوـ اظتتعاصركف اظتتشأّوف يف السن كاإلسناد،
أيضا باألخذ عن اظتشايخ؛ بأف يكوف شيوخ ىذا ىم شيوخ
كتعرؼ ن
( ِ)
اآلخر؛ أك يقاربوا شيوخو .
واصطالحا(:)4
ثانياا :تعريف المفسرون لغة
ا
فسر ،مأخوذ من مادة فى ىسىر،
المفسر ،لغة :اظتفسركف :رتع يم ّْ
ُ
كمعناىا :البياف كالكشف كاإليضاح.
قاؿ ابن فارس" :الفاء كالسُت كالراء كلمة كاحدة تدؿ على بياف
َّيءى ىكفى َّسٍرتي يو"(ْ).
شيء كإيضاحو ،من ذلك ال ىف ٍسير ،يقاؿ :فى ىسٍر ي
ت الش ٍ
(ُ) أبو نصر إشتاعيل بن زتٌاد اصتوىرم " ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية".
حتقيق :أزتد عبد الغفور عطار( ،طْ ،بَتكت :دار العلم للماليُت،
َُْٕىػ ُٖٕٗ-ـ). ُُِٓ /ْ ،
(ِ) السيوطي" ،تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم" .حتقيق :عبد الوىاب
عبد اللطيف( ،الرياض :مكتبة الرياض اضتديثة). ُّٖ :ِ ،
(ّ) استفدت يف ىذا التعريف من رسالة" :اظتفسركف يف النصف الثان من القرف
الرابع عشر" للباحث :نواؼ بن غدير الشمرم. ُِ- ُٕ ،
(ْ) ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالـ ػتمد ىاركف( ،دار الفكر،
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كقاؿ ابن منظور" :ال ىف ٍسير :كشف اظتغطَّى ،كالتفسَت كشف اظتراد
ي
عن اللفظ اظتشكل"(ُ).
كقاؿ الراغب األصفهان" :ال ىف ٍسير :إظهار اظتعٌت اظتعقوؿ ،كمنو
قيل ظتا يينبئ عنو البوؿ :تىػ ٍف ًسرةه ...كالتفسَت يف اظتبالغة كال ىف ٍسر ،كالتفسَت
قد يقاؿ فيما خيتص ٔتفردات األلفاظ كغريبها ،كفيما خيتص بالتأكيل،
َ
كعتذا يقاؿ" :تفسَت الرؤيا كتأكيلها ،..قاؿ تعاىلَ ..﴿ :وأ ۡح َس َن
َت ۡف ً
سِريا[ ﴾٣٣الفرقاف]"(ِ).
الس ٍفير يت قارب معنامها كتقارب لفظيهما،
كقاؿ أيضان" :ال ىف ٍسير ك ى
الس ٍفير إلبراز األعياف
لكن جعل ال ىف ٍسير إلظهار اظتعٌت اظتعقوؿ ..كجعل ى
كس ىفىرت البيت
لألبصار ،فقيل :ىس ىفىرت اظترأة كجهها ،كأى ٍس ىفىر الصبح ،ى
إذا ىكنى ىستو"(ّ).
كٔتا سبق يتبُت لنا أف التفسَت يستعمل لغة يف الكشف اضتسي،
كيف الكشف عن اظتعان اظتعقولة ،كإف كاف استعمالو يف الثان أكثر من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُّٗٗ قُٕٗٗ-ـ). َْٓ :ْ ،
(ُ) ابن منظور" ،لساف العرب "( ،طّ ،بَتكت :دار صادرُُْْ ،ق).ٓٓ :ٓ ،
(ِ ) اضتسُت بن ػتمد بن اظتفضل ،اظتعركؼ ،بالراغب األصفهان ،أبو القاسم،
"مفردات ألفاظ القرآف"( ،دمشق :دار القلم). ُِٗ :ِ ،
(ّ) الراغب األصفهان " ،مقدمة جامع التفاسَت" .حتقيق :أزتد حسن فرحات،
(طُ ،الكويت :دار الدعوة َُْٓ قُْٖٗ-ـ). ْٕ ،
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استعمالو يف األكؿ .
اصطالحا :ل يظهر االشتغاؿ بتفسَت اظتعٌت االصطالحي
ا
للمفسر إال حديثنا.
تصدل لو الدكتور حسُت اضترب ،حيث يقوؿ" :اظت ىف ًسر:
كؽتن َّ
ي
ىو من لو أىلية تامة ،ييعرؼ ّٔا مراد ا﵁ تعاىل بكالمو اظتتعبد بتالكتو
اض نفسو على مناىج اظتفسرين ،مع معرفتو يرت نال كثَتنة
قدر الطاقة ،كر ى
من تفسَت كتاب ا﵁ ،كمارس التفسَت عملينا بتعليم أك تأليف"(ِ).
ككذلك الدكتور مساعد الطيار ،حيث يقوؿ ":اظتفسر :ىو من
كاف لو رأم يف التفسَت ،ككاف متص ٌدينا لو"(.)4
فمن انطبق عليو أحد ىذين الشرطُت ،دكف اآلخر ،خرج بذلك
فسرا باظتعٌت اظتصطلح عليو للتفسَت.
من أف يكوف يم ن
ىم إال رتع مركيات السلف ،دكف
كال يدخل فيو من ل يكن لو ّّ
أم تعليق عليو؛
إبداء رأم أك كاف ؽتن ييقرأ عليو كتاب تفسَت كليس لو ُّ
(ُ) ينظر :ػتمد السيد حسُت الذىيب" ،التفسَت كاظتفسركف "( ،القاىرة :مكتبة
كىبة). ُٕ :ُ ،
(ِ) حسُت بن علي بن حسُت اضترب " ،قواعد الًتجيح عند اظتفسرين"( ،طُ ،
الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ىػُٗٗٔ-ـ). ّّ ،
(ّ) مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار" ،مفهوـ الت فسَت ،كالتأكيل كاالستنباط،
كالتدبر كاظتفسر"( ،طِ ،دار ابن اصتوزمُُْٕ ،ىػ). ُِٓ ،
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أك كانت آراؤه يف التفسَت قليلة(.)9

ثالثاا :تعريف طبقات المفسرين مركباا:
علم
بناءن على ما سبق بيانو نستنتج تعري نف ا عتذا العلم ،كىو :ه
يدرس اظتفسرين كمؤلفاهتم ،يف مدة زمنية ػتددة؛ يمرتػَّبنا على القركف؛ أك
على حركؼ اظتعجم؛ أك الوفيات؛ ظتعرفة اضتركة العلمية يف التفسَت
( ِ)
كمؤثراهتا ،كتأثرىم كتأثَتىم يف التفسَت كعلومو .

(ُ) ينظر :الطيار" ،مفهوـ التفسَت كالتأكيل"( ،ُِٔ ،بتصرؼ).
(ِ) ىذا التعريف من استنتاج الباحث.
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املبحث األّل :التألٔف بني اإلمامني الداّّدّٖ ،األدرىّّٕٓ ،شتنل
عل ٙمطلبني:
املطلب األّل :اإلماو حمند بً علٕ الداّّدٖ (تٍ549 :ــ) -
رمحُ اهلل  -التعرٓف بُّ ،بلتابُ:

- 9ترجمة المؤلف:
ل تيتحفنا كتب الًتاجم بًترتة كافية لإلماـ ػتمد بن علي
الداككدم ،كإمنا ذكرت تررتة يسَتة لو ،نذكر ىنا خالصة ما ذكركه:
 - 3اسمو ونسبو:
ىو اضتافظ مشس الدين ػتمد بن علي الداككدم اظتصرم
الشافعي ،كقيل اظتالكيَّ ،
العالمة ،شيخ أىل اضتديث يف عصره .أثٌت
عليو اظتسند جار ا﵁ بن فهد ،كالبدر الغزم ،كغَتمها (ُ).
(ُ ) ؾتػػم الػػدين ػتمػػد بػػن ػتمػػد الغػػزم " ،الكواكػػب السػػائرة بأعيػػاف اظتائػػة العاشػػرة
" .حتقي ػ ػػق :خلي ػ ػػل اظتنص ػ ػػور( ،طُ ،ب ػ ػػَتكت-لبن ػ ػػاف ،دار الكت ػ ػػب العلمي ػ ػػة،
ُُْٖقُٕٗٗ-ـ)ِٕ :ِ ،؛ كعبػػد اضت ػػي ب ػػن أزت ػػد بػػن ػتم ػػد اب ػػن العم ػػاد
العك ػػربم اضتنبل ػػي ،أب ػػو الف ػػالح " ،ش ػػذرات ال ػػذىب يف أخب ػػار م ػػن ذى ػػب".
ى
حتقي ػ ػ ػػق :ػتم ػ ػ ػػود األرن ػ ػ ػػاؤكط( ،طُ ،دمش ػ ػ ػػق :دار اب ػ ػ ػػن كث ػ ػ ػػَتَُْٔ ،ق-
ُٖٔٗـ)ّٕٓ :َُ ،؛ كخَت الدين بػن ػتمػود بػن ػتمػد بػن علػي بػن فػارس،
الزركل ػ ػػي الدمش ػ ػػقي" ،األع ػ ػػالـ"( ،طُٓ  ،دار العل ػ ػػم للمالي ػ ػػُت ،أيار/م ػ ػػايو
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ككاف يهتم ّتمع الًتاجم(ُ).

 - 4شيوخو:
كاف اإلماـ الداككدم من أشهر تالميذ اإلماـ السيوطي كأقرّٔم
إليو ،كل تتحفنا اظتصادر بذكر شيخ لو غَته.
 - 5تالميذه:
ل أقف بعد البحث على ذك ور ألحد تالميذه.
 - 6مصنفاتو:
على الرغم من شهرة اإلماـ الداككدم؛ إال أنَّو ل ييذكر لو من
اظتؤلفات إال القليل ،كىي:
ُ  -طبقات اظتفسرين.
( ِ)
ِ  -ذيل طبقات الشافعية للسبكي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََِِـ) ُِٗ :ٔ ،؛ كإشتاعيػ ػػل ب ػ ػػن ػتمػ ػػد أم ػ ػػُت ب ػ ػػن مػ ػػَت س ػ ػػليم الباب ػ ػػان
البغػػدادم" .ىديػػة العػػارفُت يف أشتػػاء اظتػػؤلفُت ،كآثػػار اظتصػػنفُت"( ،إسػػطنبوؿ:
عناية ككالة اظتعارؼ اصتليلةُُٗٓ ،ـ).ِّٕ :ِ ،
(ُ) ذكػر ابػن طولػػوف ،أنػو أرسػػل إليػو يطلػػب منػو ت ػراجم أنػاس ليضػػعها يف ذي وػل لػػو
على طبقات الشػافعية للشػيخ تػاج الػدين السػبكي .ينظػر :الغػزم" ،الكواكػب
الس ػ ػػائرة"ِٕ :ِ ،؛ كالعك ػ ػػربم" ،ش ػ ػػذرات ال ػ ػػذىب"ّٕٓ :ُ ،؛ كالزركل ػ ػػي،
"األعالـ".ُِٔ :ٔ ،
(ِ) يبػػدك أف ىػػذا الك تػػاب مفقػػود ،كا﵁ أعلػػم ،ل أتوصػػل إىل معلومػػات عنػػو مػػن
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ّ  -ذيل اللباب يف حترير األنساب للسيوطي .
ْ  -تررتة السيوطي للحافظ مشس الدين الداككدم(ِ).
ٓ  -اإلحتاؼ بتمييز ما تبع فيو صاحب الكشاؼ(ّ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالؿ البحث.
(ُ ) ىذا الكتاب ل أجد من اظتًترتُت مػن ذكػره ضػمن مصػنفات الػداككدم سػول
إشتاعيل البغدادم ،يف "ىدية العارفُت".ِّٕ :ِ ،
كيعػػد ىػػذا الكتػػاب مػػن أشػػهر كتػػب األنسػػاب الػػيت أفػػادت ؽتػػن قبلهػػا كزادت
علي ػػو ،كق ػػد ذيَّػػل علي ػػو الش ػػيخ أزت ػػد العجم ػػي ّٔ ،ػػاما نس ػػختو ،يمفي ػ نػدا م ػػن
زيػػادات الػػداككدم تلميػػذ السػػيوطي ،ذكػػر ذلػػك تلميػػذ العجمػػي عبػػد الػػرزتن
األمشون يف هناية نسخة شيخو.
كىذه نسخة اظتخطوط مرفوعة يف ىذا الباركود:
(ِ ) قػػاؿ ال ػػنجم الغ ػػزم" :رت ػػع تررت ػػة ش ػػيخو اضت ػػافظ الس ػػيوطي يف غتل ػػد ض ػػخم،
كرأيػت علػى ظهػػر الًترتػة اظتػػذكورة ٓتػط بعػػض فضػالء أىػػل مصػر؛ أف مؤلفهػػا
تويف قبل الزكاؿ بيسػَت مػن يػوـ األربعػاء ثػامن عشػرم شػواؿ ،كدفػن بًتبػة فػَتكز
خارج باب النصػر" .ينظػر :الغػزم" ،الكواكػب السػائرة" ،ِٕ :ِ ،كالعكػربم،
"شذرات الذىب".ّٕٓ :َُ ،
كالكالـ الذم ذكره ؾتم الغزم على ظهر الًترتة مرفق يف ىذا الباركود:
(ّ ) علي شواخ إسحاؽ" ،معجم مصنفات القػرآف الكػر .".رقػم (ِٖٓ)( ،طُ،
الري ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض :دار الرف ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعيَُْْ ،قُْٖٗ-ـ)َُّ :ِ ،؛ ك"فهرس ػ ػ ػ ػ ػ ػػت
مص ػػنفات تفس ػػَت الق ػػرآف الك ػػر .".إع ػػداد مرك ػػز الدراس ػػات القرآني ػػة( ،اظتدين ػػة
اظتنورة :غتمع اظتلك فهد لطباعة اظتصحف الشريفُِْْ ،ق).ُُ :ُ ،
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 - 7وفاتو:
تويف رزتو ا﵁ قبل الزكاؿ بيسَت من يوـ األربعاء الثامن عشر من
شهر شواؿ ،يف مصر ،كدفن بًتبة فَتكز بعد العصر بالقرب من مدرسة
األشرؼ برسبام ،بالصحراء خارج باب النصر ،سنة تسعمائة كستس
كأربعوف للهجرة(ُ).
كذكر ابن طولوف يف تارخيو يف حوادث سنة سبع كأربعُت ،أنو
صلّْي عليو صالة الغائب ّتامع دمشق يف الثامن عشر من شهر ربيع
ي
الثان ،كبُت ىذا التاريخ كالتاريخ اظتتقدـ سنة كستسة أشهر كعشركف
يوما ،كقيل إف كفاتو كانت يف سنة ست كأربعُت ،كا﵁ أعلم بالصواب
ن
(ِ).
 - 8مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتابو:
( ّ)
كىذه اظتصادر اليت استقى منها اظتؤلف يف ترارتو :
ُ " -طبقات الشافعية الكربل" ،البن السبكي(ُ).
(ُ ) ينظػػر :ظهػػر (غػػالؼ) ؼتطػػوط تررتػػة اضتػػافظ السػػيوطي؛ كالغػػزم" ،الكواكػػب
السائرة"ِٕ :ِ .؛ كالعكربم" ،شذرات الذىب".ّٕٓ :َُ .
(ِ) الغزم" ،الكواكب السائرة".ِٕ :ِ ،
(ّ ) ىػػذه اظتص ػػادر ذكرى ػػا اظتؤل ػػف يف خادت ػػة كتابػػو ،كم ػػا ل يتب ػػُت يل اظتقص ػػود من ػػو
رجعت إىل تعليقات ػتقػق الكتػاب ،أك بػالرجوع للشػاملة أك غَتىػا؛ أك أْتػث
يف ػترؾ البحث على الشبكة العنكبوتية.
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ِ " -طبقات الشافعية" ،البن قاضي شهبة .
ّ " -طبقات اظتالكية" ،البن فرحوف(ّ).
ْ " -طبقات اضتنفية" ،للقرشي(ْ).
ٓ " -طبقات اضتنابلة" ،البن أب يعلى(ٓ).
ٔ " -طبقات اضتنابلة" ،البن رجب(ٔ).
ٕ " -السياؽ" ،لعبد الغافر الفارسي(ُ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) تاج الدين عبد الوىاب بػن تقػي الػدين السػبكي (ت ،)ُٕٕ :حتقيػق :ػتمػود
الطنػػاحي ،د.عبػػدالفتاح ػتمػػد اضتلػػو( ،طِ ،ىجػػر للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع،
ُُّْىػ.)،
(ِ) تق ػػي ال ػػدين اب ػػن قاض ػػي ش ػػهبة (ت َُّْ :ىػ ػػ) ،حتقي ػػق :اضت ػػافظ عب ػػدالعليم
خاف( ،طُ ،بَتكت :عال الكتبَُْٕ ،ىػ).
(ّ ) إب ػ ػراىيم بػ ػػن عل ػ ػػي بػ ػػن ػتم ػ ػػد ،ابػ ػػن فرحػ ػػوف ،برى ػ ػػاف الػ ػػدين اليعم ػ ػػرم (ت:
ٕٕٗ ىػ ػػ) ،حتقي ػػق كتعلي ػػق :ػتم ػػد األزت ػػدم أب ػػو الن ػػور( ،الق ػػاىرة :دار الػ ػًتاث
للطيع كالنشر).
(ْ) عبػػدالقاىر بػػن ػتمػػد بػػن نصػػر ا﵁ القرش ػػي ،أبػػو ػتمػػد ،ػتيػػي الػػدين اضتنف ػػي
(تٕٕٓ :ىػ)( ،كراتشي :مَت ػتمد كتب خانو).
(ٓ) أبػػو اضتس ػػُت بػػن أب ،ػتم ػػد بػػن ػتم ػػد (ت ِٓٔ :ى ػػ) ،حتقي ػػق :ػتمػػد حام ػػد
الفقي( ،بَتكت :دار اظتعرفة).
(ٔ ) زين الدين عبدالرزتن بن أزتد بن رجب بػن اضتسػن ،السػالمي ،البغػدادم ،مث
الدمش ػ ػػقي ،اضتنبل ػ ػػي (ت ٕٗٓ :ىػ ػ ػػ) ،حتقيػ ػ ػػق :د.عب ػ ػػدالرزتن ب ػ ػػن سػ ػ ػػليماف
العثيمُت ،الرياض :مكتبة العبيكافُِْٓ ،ىػََِٓ-ـ).
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ٖ " -ترتيب طبقات ابن فرحوف ،كما زاد عليها من طبقات القاضي
عياض" ،للحافظ مشس الدين السخاكم.
ٗ " -طبقات القراء" ،للذىيب(ِ).
َُ" -طبقات القراء" ،البن اصتزرم(ّ).
ُُ -شيوخ القاضي عياض اظتسمى "بالغنية"(ْ).
كبارا(ٓ).
ُِ" -اظتقفى للمقريزم"ٓ ،تطو يف ثالثة عشر ن
غتلدا ن
ُّ -غتلد من "التكملة لوفيات النقلة" ،للحافظ الكبَت زكي الدين
اظتنذرم"(ٔ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ ) تق ػػي ال ػػدين ،أب ػػو إسػ ػػحاؽ ،إبػ ػراىيم ب ػػن ػتمػ ػػد ب ػػن األزى ػػر الص ػ ػريفيٍت (ت:
ُْٔ ق) ،حتقيػ ػ ػػق :ػتمػ ػ ػػد أزتػ ػ ػػد عبػ ػ ػػدالعزيز( ،طُ ،دار الكتػ ػ ػػب العلميػ ػ ػػة،
ُٖٗٗـ).
(ِ) ػتمد بن أزتد بن عثماف بن قاديػاز الػذىيب ،مشػس الػدين (تْٕٖ :ق) ،أبػو
عبػدا﵁ ،حتقيػػق :أزتػػد خػػاف ،طُ( ،مركػز اظتلػػك فيصػػل للبحػػوث كالدراسػػات
اإلسالميةُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ).
(ّ ) مشػ ػػس الػ ػػدين ،أبػ ػػو اطتػ ػػَت ابػ ػػن اصتػ ػػزرم ،ػتمػ ػػد بػ ػػن ػتمػ ػػد بػ ػػن يوسػ ػػف (ت:
ّّٖىػ)( ،مكتبة ابن تيميةُُّٓ ،ىػ).
(ْ) القاضي عيػاض (ت ْْٓ-ْٕٔ :ىػػ) ،حتقيػق :مػاىر زىػَت جػرار( ،طُ ،دار
الغرب اإلسالميَُِْ ،ىػُِٖٗ-ـ).
(ٓ) تق ػػي الػ ػػدين اظتقريػ ػػزم (ت ْٖٓ :ى ػ ػػ) ،حتقيػ ػػق :ػتمػ ػػد الػ ػػيعالكم( ،طُ ،دار
الغرب اإلسالميُُُْ ،ىػُُٗٗ-ـ).
(ٔ ) عبدالعظيم بن عبدالقوم اظتنذرم ،زكي الػدين ،أبػو ػتمػد ،حتقيػق :بشػار عػواد
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ُْ -آّلد الثالث كالرابع ،كىو آخر الكتاب من "ذيل تاريخ
بغداد" ،البن الدبيثي(ُ).
ُٓ" -الصلة" ،البن بشكواؿ ،غتلد(ِ).
ُٔ" -طبقات اضتفَّاظ" ،للذىيب يف غتلدين(ّ).
ُٕ" -طبقات اضتفَّاظ" للسيوطي(ْ).
ُٖ" -طبقات اللغويُت كالنحاة" ،للسيوطي(ٓ).
ُٗ" -حسن ا﵀اضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة" ،للسيوطي(ٔ).
َِ" -معجم الشيخ برىاف الدين البقاعي"(ٕ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معركؼ( ،طّ ،مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ىػُٖٗٓ-ـ).
(ُ) أبػػو عبػػدا﵁ ػتمػػد بػػن سػػعيد اب ػػن الػػدبيثي (تّٕٔ :ى ػػ) ،ذيػػل تػػاريخ مدينػػة الس ػػالـ،
حتقيق :بشار عواد معركؼ( ،طُ ،دار الغرب اإلسالميُِْٕ ،ىػََِٔ-ـ).
(ِ) ابن بشكواؿ ،مصدر الكتاب :موقع الوراؽ.
(ّ) الذىيب( ،طُ ،دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ).
(ْ) عبػدالرزتن بػػن أب بكػػر السػيوطي (تُُٗ:ى ػػ)( ،طُ ،بػػَتكت :دار الكتػػب
العلميةَُّْ ،ىػ).
(ٓ) السيوطي ،حتقيق :ػتمد أبو الفضل إبراىيم( ،عيسى الباب اضتليبُّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ).
(ٔ ) السػ ػػيوطي ،حتقيػ ػػق :ػتمػ ػػد أبػ ػػو الفضػ ػػل ،إب ػ ػراىيم( ،طُ ،مصػ ػػر :دار إحيػ ػػاء
الكتب العربية-عيسى الباب اضتليبُّٖٕ ،ىػُٕٗٔ-ـ).
(ٕ) إبػ ػراىيم ب ػػن حس ػػن البق ػػاعي (ت ٖٖٓ :ق)" ،عنػ ػواف الزم ػػاف بػ ػًتاجم الش ػػيوخ
كاألقراف" ،حتقيق :حسن حبشي( ،طُ ،القاىرة :دار الكتب كالوثائق القومية،
ُِِْقََُِ-ـ).
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ُِ" -تاريخ ابن خلكاف"(ُ).

- 9التعريف بالكتاب ،وقيمتو العلمية:
ييع ٌد كتاب "طبقات اظتفسرين" للداككدم ،من اظتصادر اظتهمة يف
كتب تراجم اظتفسرين ،كديكن أف نطلق عليو" :عمدة التصنيف يف
طبقات اظتفسرين" ،فهو حيتل اظترتبة الثانية بعد اإلماـ السيوطي ،كىو
أمت منو ،من حيث التوسع يف الًتاجم ،كتعدد اظتصادر؛ كعتذا ييعترب
ٌ
الكتاب من اظتراجع اعتامة للباحثُت كاظتتخصصُت.
كعلى قلة مصنفات اإلماـ الداككدم؛ إال أنو يعرؼ كاشتهر
متمم ا
بكتابو" :طبقات اظتفسرين" ،كرٔتا ساىم يف اشتهاره كونو ِّ
لكتاب" :طبقات اظتفسرين" لشيخو اإلماـ السيوطي رزتو ا﵁.
كيرجع سبب دتيٌز كتاب طبقات اظتفسرين للداككدم على كتاب
السيوطي؛ أف الداككدم استقى معلوماتو ،من مصادر السيوطي كزاد
عليها.
كما أنو نقل من كتب أصبحت مفقودة ،أك ما زالت ؼتطوطة،
مثل :السياؽ لعبد الغافر الفارسي النيسابورم ،كغَته.
أضف إىل ذلك أنو رتع بإسهاب تراجم أعالـ اظتفسرين حىت
أكائل القرف العاشر ،من كل اظتصادر اليت كقعت ظتؤلفو ،مث إنو فاؽ
(ُ ) أزتد بن ػتمد بن أب بكر بن خلكاف ،حتقيق :إحسػاف عبػاس( ،بػَتكت :دار
دار صادرُِٕٗ ،ـ).
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السيوطي يف عدد الًتاجم؛ حيث بلغ عدد الًتاجم يف كتابو قرابة:
سبعمائة كأربع تراجم؛ كما فاقو يف اظتدة الزمنية حيث ترجم للمفسرين
حىت القرف العاشر اعتجرم(ُ).

 - :طريقة ترتيبو في كتابو:
رتٌب الداككدم -رزتو ا﵁ -ترارتو على حركؼ اظتعجم؛ كصنيع
شيخو السيوطي ،كعلى طريقة بعض من سبقهم من مؤلفي الًتاجم يف
علم الرجاؿ كغَتىم ،كمن أقدمهم :أبو إسحاؽ أزتد بن ػتمد بن
ياسُت اعتركم (تِّْ :ىػ) ،ككتابو يف "تاريخ ىراة" رتَّبو على حركؼ
اظتعجم(ِ) ،ككذلك فعل أبو عبدا﵁ ػتمد بن إشتاعيل البخارم (ت:
ِٔٓىػ) ،كأزتد بن علي أبو بكر اطتطيب البغدادم (تّْٔ :ىػ)،
يف "تاريخ مدينة السالـ" ،كغَتىم.
كأفضل يكتب الًتاجم اظترتَّبة على حركؼ اظتعجم من حيث
اظتنهجية :كتاب" :هتذيب الكماؿ يف أشتاء الرجاؿ"؛ ألب اضتجاج
يوسف اظتزم (تِْٕ :ىػ)(ّ).
(ُ) ينظر :مقدمة ػتقق طبقات اظتفسرين ،للداككدم.ٗ :ُ ،
(ِ ) مشػس الػػدين ػتمػد بػػن عبػدالرزتن السػػخاكم" ،اإلعػالف بػػالتوبيخ ظتػن ذـ أىػػل
التػػاريخ" .حتقي ػػق :اظتستش ػػرؽ ركزنث ػػاؿ ،تررتػػة التحقي ػػق ال ػػدكتور :ص ػػا أزت ػػد
العلي( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٕ ،قُٖٗٔ-ـ).ّٔٓ ،
(ّ ) ينظػر :أبػػو عبػدا﵁ بػػن ػتمػد بػػن سػعيد الػػدبيثي" ،ذيػل تػػاريخ مدينػة السػػالـ".
حتقيػ ػ ػ ػ ػ ػػق :بشػ ػ ػ ػ ػ ػػار ع ػ ػ ػ ػ ػ ػواد( ،طُ  ،بػ ػ ػ ػ ػ ػػَتكت :دار الغػ ػ ػ ػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػ ػ ػ ػػالمي،
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كقد ذكر الداككدم يف ختاـ كتابو" :طبقات اظتفسرين" ،أف ىذا
فسر القرآف العظيم،
اظتػيصنَّف يشمل كل ىم ٍن صنَّف يف طبقات ىم ٍن َّ
حيث قاؿ" :ىذا ما تيسر رتعو من طبقات من فسر القرآف العظيم،
كمن يكصف ٔتعرفة تفسَته"(ُ).
كىذا يذ ٌكرنا ٔتا كعد بو شيخو السيوطي يف مقدمة كتابو؛ بأف
حافال جيمع اظتفسرين من الصحابة كالتابعُت
ىذا اظتولَّف سيكوف ن
كغَتىم.
يقوؿ السيوطي" :ىذا آّموع فيو طبقات اظتفسرين؛ إذ ل أجد
ً
ٍت بإفراد ا﵀دّْثُت ،كالفقهاء ،كالنحاة،
من
اعتٌتِ) بإفرادىم كما اعتي ى
(
كغَتىم"  ،كقد ذكر السيوطي يف مقدمة كتابو" :تاريخ اطتلفاء" بأنو
أفرد كتابنا حاف نال يف طبقات اظتفسرين(ّ).
كقد حرص السيوطي كالداككدم على استيفاء رتيع اظتفسرين يف
كتابيهما إال أنَّو من اظتالحظ أهنما ل يًترتا ألحد من الصحابة رضواف ا﵁
عليهم سول عبد ا﵁ بن عباس رضي ا﵁ عنو ترجم لو الداككدم دكف
السيوطي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُِْٕىػ_ََِٔـ).ُِ-ُٗ ،
(ُ) الداككدم" :طبقات اظتفسرين".ُّٕ ،
(ِ) ينظر :السيوطي " ،طبقات اظتفسرين".ُٗ ،
(ّ) ينظػػر :السػػيوطي" ،تػػاريخ اطتلفػػاء" .حتقيػػق :زتػػدم الػػدمرداش( ،طُ :مكتبػػة
نزار مصطفى البازُِْٓ ،قََِْ-ـ).ٗ ،
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 -93نسخ الكتاب وطبعاتو:
ُ  -الطبعة األكىل للكتاب ،كانت بتحقيق :علي ػتمد عمر-يف
غتلدين -بالقاىرة سنة (ُِّٗ ق ُِٕٗ-ـ).
ِ  -كىناؾ نسخة حققت عتذا الكتاب كانت رسالة دكتوراه يف
جامعة األزىر ،قاـ بتحقيقها الدكتور عبد العزيز الدردير
موسى -رزتو ا﵁ تعاىل -ل أطٌلع إال على اصتزء الثان من ىذه
النسخة ،يف مكتبة اظتلك فهد الوطنية ،كل يتضح يل تاريخ
كتابتها؛ حيث كتبت ّٔذا الشكلُّٗ -( :ى ػُٕٗ-ـ).
ّ  -مث قامت دار الكتب العلمية يف بَتكت بطباعة الكتاب ،كنشره،
عاـ ُُْٓىػ.
كقامت مكتبة كىبة يف مصر بطباعة الكتاب للمرة الثانية؛
بتحقيق الدكتور علي ػتمد عمر ،كذلك عاـ (ُِْٗىػ ََِٖ-ـ)،
كذكر ا﵀قق أف ىذه الطبعة جاءت بعد حصولو على ؼتطوطة موثقة ل
تقارف ّٔا الطبعة األكىل ،كىي ػتفوظة ٓتزانة خاصة(ُ) ،ذكر يف مقدمتو
للكتابَّ ،
أف دار الكتب العلمية يف بَتكت ،قد أعادت طباعة الكتاب
للمرة الثانية ،عاـ (ََِِـ) ،ككضعت اشتنا ألحد ا﵀ققُت كىو:
عبدالسالـ عبداظتعُت ،كذكرت أنو قاـ بضبط الكتاب ككضع حواشيو،
ػترفة كيشيع فيها اطتطأ؛ كقاؿ" :كإن
كذكر كذلك أف ىذه الطبعة َّ
( ِ)
أىيب بالباحثُت ،كالقراء أال يعتمدكا ىذه الطبعة يف دراساهتم. "..

(ُ) ينظر :مقدمة ػتقق طبقات اظتفسرين ،للداككدم.ٔ :ُ ،
(ِ) ينظر :مقدمة ػتقق طبقات اظتفسرين ،للداككدم.ّ :ُ ،
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املطلب الثاىٕ :اإلماو أمحد بً حمند األدرىّٕ (كاٌ حًٔا شي٘ ٍ5959ـ)
رمحُ اهلل  -التعرٓف بُّ ،بلتابُ: - 9ترجمة المؤلف:
ىو أزتد بن ػتمد األدرنٌ ،عال تركي من علماء القرف اضتادم
عشر اعتجرم.
انتهى من رتع كتابو كترتيبو" :طبقات اظتفسرين" ،يف اطتامس
من شهر ذم اضتجة لسنة ستس كتسعُت كألف للهجرة ،يف بلدة
أدرنا(.)9
كل تتحفنا كتب الًتاجم بًترتة لألدرنٌ؛ إال ما ذكره عن نفسو
يف خادتة كتابو" :طبقات اظتفسرين".
ػوم" ،طبقػػات اظتفس ػرين" .حتقيػػق :سػػليماف ب ػػن
(ُ) ينظػػر :أزتػػد بػػن ػتمػػد األدرنػ ٌ
صػ ػػا اطتػ ػػزم( ،طُ  ،اظتدين ػ ػػة اظتنػ ػػورة :مكتبػ ػػة العل ػ ػػوـ كاضتكػ ػػمُُْٕ ،ى ػ ػ ػ-
ُٕٗٗـ).ْْٓ ،
 تقع بلدة أدرنا :يف الركن الشػمايل الغػرب مػن تركيػا ،قػرب اضتػدكد البلغاريػة،حيث تلتقي أهنار مارتيسا ،ك ٍأرىدا ،كتنكػا ،ككػاف اشتهػا قػددينا "أدريانػابوؿ" ،أم
مدينػػة "أدريػػاف" ،كىػػو األمرباطػػور البيزنطػػي الػػذم أقػػاـ فيهػػا عػػدة حتصػػينات،
ككان ػػت عاص ػػمة الدكل ػػة العثماني ػػة قب ػػل ف ػػتح القس ػػطنطينية .ينظ ػػر" :اظتوس ػػوعة
العربيػة العاظتيػة"( ،طِ :مؤسسػة أعمػاؿ اظتوسػوعة للنشػر كالتوزيػػعُُْٗ ،ق-
ُٗٗٗـ).َْْ :ُ ،
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 - 3شيوخو وتالميذه:
ل أقف بعد البحث على ذك ور ألحد شيوخو أك تالميذه.

 - 4مصنفاتو:
ل يتبُت لنا من خالؿ البحث مصنفات للمؤلف سول "طبقات
اظتفسرين".
 - 5مصادر المؤلف التي اعتمد عليها في كتابو:
سأكرد ىذه اظتصادر كما أكردىا اظتؤلف يف مقدمة كتابو ،مث أذكر
معلومات كل كتاب يف اضتاشية:
ُ  -تاريخ ابن خلكاف(ُ).
ِ  -تاريخ اضترمُت(ِ).
ّ  -تاريخ القدس(ّ).
ْ  -طبقات الكتائب للكفوم(ُ).
(ُ ) كيسػمى ىػذا الكتػػاب" :كفيػات األعيػػاف ،كأنبػاء أبنػاء الزمػػاف" ،لشػمس الػػدين
أزتػ ػػد بػ ػػن ػتمػ ػػد بػ ػػن إب ػ ػراىيم بػ ػػن أب بكػ ػػر بػ ػػن خلكػ ػػاف الربمكػ ػػي األربلػ ػػي،
الشافعي( ،ت ُٖٔ :ىػ) ،حتقيػق :إحسػاف عبػاس( ،طُ ،بػَتكت :دار صػادر
للنشرُُْْ ،ىػُْٗٗ ،ـ).
(ِ) ل يتبُت يل اظتقصود ّٔذا الكتاب.
(ّ ) ىػػذا الكتػػاب يسػػمى" :األنػػس اصتليػػل بتػػاريخ القػػدس كاطتليػػل" ،ظتؤلفػػو :غتػػَت
الػػدين ،عبػػدالرزتن ب ػػن ػتمػػد العليم ػػي (ت ِٖٗ:ى ػػ) ،حتقي ػػق :عػػدناف ي ػػونس
عبدآّيد نباتو( ،عماف :مكتبة دنديس).
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ٓ  -تاريخ قطلوبغا(ِ).
ٔ  -اصتواىر اظتضيئة يف طبقات اضتنفية(ّ).
ٕ -ؼتتصر طبقات اظتفسرين للبيضاكم(ْ).
ٖ  -طبقات اإلماـ السبكي(ٓ).
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(ُ ) ىػػذا الكت ػػاب يسػػمى" :كتائ ػػب أعػػالـ األخي ػػار مػػن فقه ػػاء مػػذىب النعم ػػاف
اظتخت ػػار" ،ظتؤلف ػػو :القاض ػػي ػتم ػػود ب ػػن س ػػليماف اللكف ػػوم ،الركم ػػي اضتنف ػػي،
(تَٗٗ:ىػ) ،كيظهر أنو ما يػزاؿ ؼتطوطنػا ،كيتضػح مػن خػالؿ البحػث أف لػو
نسػػخة يف إيػ ػراف ،اظتص ػػدر :ؼتطوطػػات كتآتان ػػة غتل ػػس ش ػوارم مل ػػي ب ػػإيراف،
ككػػذلك لػػو نسػػخة يف تركيػػا ،ؼتطوطػػات فػػيض ا﵁ أفنػػدم :اظتصػػدر :الباحػػث
العلمػ ػػي؛ كمػ ػػا أف عتػ ػػذا الكتػ ػػاب ؼتتصػ ػ نػرا ،شتػ ػػي :ب ػ ػػ"الفوائد البهيػ ػػة يف ت ػ ػراجم
اضتنفية" ،ألب اضتسنات ػتمد عبداضتي اللكنوم اعتندم.
(ِ ) ى ػػذا الكت ػػاب يس ػػمى " :ت ػػاج الػ ػًتاجم يف طبق ػػات اضتنفي ػػة" ،كيس ػػمى" :ت ػػاج
الػًتاجم البػن قطلوبغػا" ،ظتؤلفػػو :أبػو الفػداء زيػن الػػدين بػن قطلوبغػا السػػودكن،
(ت ٖٕٗ :ى ػ ػػ) ،حتقيػ ػػق :ػتمػ ػػد خػ ػػَت رمضػ ػػاف يوسػ ػػف( ،طُ ،دمشػ ػػق :دار
القلمُُّْ ،ىػُِٗٗ-ـ).
(ّ) اسػػم مؤلػػف ىػػذا الكتػػاب :عبػػدالقادر ب ػػن ػتمػػد بػػن نصػػر ا﵁ القرشػػي ،أب ػػو
ػتمػد ػتيػػي الػدين اضتنفػػي (ت ٕٕٓ :ىػػ) ،حتقيػػق :ػتمػد أبػػو الفضػل إب ػراىيم،
(كراتشي ،مَت ػتمد كتب خانو).
(ْ) سيأيت التنبيو يف شأنو آخر الكالـ يف اظتطلب.
(ٓ) الكتاب يسمى" :طبقات الشافعية الكربل" ،ظتؤلفو :تاج الدين عبدالوىاب بن
تقػ ػػي الػ ػػدين السػ ػػبكي (ت ُٕٕ :ى ػ ػػ) ،حتقيػ ػػق :د .ػتمػ ػػود ػتمػ ػػد الطنػ ػػاحي،
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( ُ)

ٗ  -موضوعات العلوـ لطاش كربم زاده .
َُ -ػتاضرات اإلماـ السيوطي(ِ).
ُُ -تاريخ إنباء الغمر البن حجر(ّ).
ُِ -طبقات الضوء الالمع للسخاكم(ْ).
ُّ -نفحات األنس للموىل اصتامي(ٓ).
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د .عبد الفتاح ػتمد اضتلو( ،طُ ،ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيعُُّْ ،ىػ).
(ُ ) ىػػذا الكتػػاب يسػػمى" :مفتػػاح الس ػػعادة ،كمصػػباح السػػيادة" ،ظتؤلفػػو :عص ػػاـ
ال ػػدين أب اطتػ ػػَت أزت ػػد بػ ػػن مص ػػطفى الركمػ ػػي ،الش ػػهَت ب ػ ػػ"طاش كػ ػػربم زاده"
(تٖٗٔ:ىػ ػ ػػ)( ،طّ ،ب ػ ػػَتكت :دار الكت ػ ػػب العلمي ػ ػػةُِِْ ،ػتم ػ ػػد علػ ػ ػػي
بيضوف ،ىػََِِ-ـ).
(ِ ) الكتاب ىو" :حسن ا﵀اضرة يف تاريخ مصر ،كالقاىرة" ،ظتؤلفػو :جػالؿ الػدين
السيوطي (ت ُُٗ:ىػ) ،حتقيق :ػتمد أبػو الفضػل إبػراىيم( ،طُ :مصػر :دار
إحياء الكتب العربية ،عيسى الباب اضتليب كشركاهُّٖٕ ،ىػُٕٗٔ-ـ).
(ّ ) الكتػ ػػاب يسػ ػػمى" :إنبػ ػػاء الغمػ ػػر بأبنػ ػػاء العمػ ػػر" ،ظتؤلفػ ػػو :شػ ػػهاب الػ ػػدين أب
الفض ػػل ،ػتم ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن حج ػػر العس ػػقالن (تِٖٓ :ىػ ػػ) ،حتقي ػػق :د.
ػتمػ ػػد عبػ ػػداظتعُت خػ ػػاف( ،طِ ،ب ػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب العلميػ ػػةَُْٔ ،ى ػ ػ ػ-
ُٖٔٗـ).
(ْ) ىػػذا الكتػػاب يسػػمى " :الض ػوء الالمػػع ألىػػل القػػرف التاسػػع" ،ظتؤلفػػو :اضتػػافظ
مشس الدين ،أبو اطتَت ػتمد بن أب بكػر السػخاكم (تَِٗ :ىػػ)( ،بػَتكت:
منشورات دار مكتبة اضتياة).
(ٓ ) الكتػػاب ىػػو" :نفحػػات األنػػس يف حض ػرات القػػدس" ظتؤلفػػو :اظتػػال نػػور الػػدين

- 4:5 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 99:الجزء األول

ُْ -تاريخ مرآة اصتناف لإلماـ اليافعي(ُ).
ُٓ -طبقات الشعراكم(ِ).
الدرية للمناكم(ّ).
ُٔ -الكواكب ّْ
ُٕ -تاريخ اإلسالـ(ْ).
ُٖ -فضائل الشاـ(ُ).
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عبػ ػػدالرزتن اصت ػ ػػامي (ت ٖٖٗ :ى ػ ػػ) ،حتقي ػ ػػق :ػتمػ ػػد أدي ػ ػػب اصت ػ ػػادر( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةََِّ/ّ/ُٗ ،ـ).
(ُ ) الكت ػػاب يس ػػمى" :م ػػرآة اصتن ػػاف كع ػػربة اليقض ػػاف" ،ظتؤلف ػػو :أب ػػو ػتم ػػد عفي ػػف
ال ػػدين ،عب ػػدا﵁ ب ػػن أس ػػعد اليػ ػػافعي (ت ٕٖٔ :ىػ ػػ) ،كض ػػع حواش ػػيو :خليػ ػػل
اظتنصور( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ىػُٕٗٗ-ـ).
(ِ) ىذا الكتاب يسمى " :ال طبقػات الكػربل للشػعران" ،كيسػمى" :لػواقح األنػوار
يف طبق ػػات األخي ػػار" ،ظتؤلف ػػو :عب ػػدالوىاب بػ ػػن أزت ػػد ب ػػن عل ػػي األنصػ ػػارم،
الشػػهَت ب ػ ػػ" الش ػػعران" (تّٕٗ :ىػ ػػ)( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػب العلمي ػػة،
ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ).
(ّ) ى ػ ػػذا الكت ػ ػػاب يس ػ ػػمى " :الكواك ػ ػػب الدريٌػ ػػة يف تػ ػ ػراجم الس ػ ػػادة الص ػ ػػوفية"،
كيسػ مى " :طبقػات اظتنػػاكم الكػربل" ،ظتؤلفػػو :زيػن الػدين عبػػدالرؤكؼ بػن تػػاج
العػػارفُت بػػن علػػي اظتنػػاكم القػػاىرم (ت َُُّ :ى ػػ) ،حتقيػػق :د .عبداضتميػػد
صا زتداف( ،اظتكتبة األزىرية للًتاث).
(ْ ) ىػػذا الكتػػاب يسػػمى " :تػػاريخ اإلسػػالـ كفيػػات اظتشػػاىَت ،كاألعػػالـ" ،ظتؤلفػػو:
مشػس الػدين ،أبػو عبػػدا﵁ ػتمػد بػن قاديػػاز الػذىيب (تْٕٖ :ىػػ) ،حتقيػػق :د.
عواد معركؼ( ،طُ ،دار الغرب اإلسالميََِّ ،ـ).
بشار َّ
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ُٗ -تاريخ اظتدينة للسخاكم .
َِ -من أسامي الكتب للموىل كاتب جليب(ّ).
ُِ -الشقائق النعمانية ،طاش كربم زاده ،كذيلو (ْ).
ِِ -طبقات اظتفسرين للسيوطي ،كقد أشار إليو اظتؤلف باسم:
"ؼتتصر طبقات اظتفسرين للبيضاكم".
ىنا تنبيو بخصوص نسبة ىذا الكتاب للبيضاوي ،وىو :أنو
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(ُ ) ال أعلػم مقصػػد اظتؤلػف ّٔػػذا الكتػػاب ،كمػا كجدتػػو مػن مصػػنفات يف "فضػػائل
الشاـ" إمنا يف (مصنفات حديثية).
(ِ ) ىذا الكتاب يسمى" :التحفػة اللطيفػة يف تػاريخ اظتدينػة الشػريفة" ،للسػخاكم،
(طُ :بَتكت :الكتب العلميةُُْْ ،ىػُّٗٗ-ـ).
(ّ ) ىػذا الكتػاب يسػمى " :كشػف الظنػوف عػن أسػامي الكتػب كالفنػوف" ،ظتؤلفػػو:
ػ"ْتاجي خليفػػو"،
مصػطفى بػػن عبػدا﵁ ،كاتػػب جلػيب القسػػطنطيٍت ،اظتشػهور ب ػ ّْ
أك "اضتػاج خليفػػة"( ،ت َُٕٔ :ى ػػ)( ،بغػداد ،مكتبػػة اظتثػػٌتُُْٗ ،ـ)؛ كمػػا
قامت بطباعتو عػدة دكر لبنانيػة بػنفس تػرقيم صػفحاتو ،مثػل :دارإحيػاء الػًتاث
العرب ،كدار العلوـ اضتديثة ،كدار الكتب العلمية.
(ْ) ىػػذا الكت ػػاب يس ػػمى" :الش ػػقائق النعماني ػػة يف علم ػػاء الدكل ػػة العثماني ػػة" ،ظتؤلف ػػو :ط ػػاش
كػ ػػربم زاده ،كلػ ػػو" :ذيػ ػػل الشػ ػػقائق النعمانيػ ػػة " ،ظتؤلفػ ػػو :القاضػ ػػي ػتمػ ػػد بػ ػػن علػ ػػي،
اظتشػػهور ب ػ ػػ"عاشق جل ػػيب" (تٕٗٗ :ى ػػ) ،كل ػػو  :ذي ػػل الشػػقائق النعماني ػػة ،اظترس ػػوـ بػ ػػ"
العقػػد اظتنظ ػػوـ يف ذكػػر أفاض ػػل الػػركـ" ،ظتؤلف ػػو :علػػي اليل ب ػػايل (تِٗٗ :ى ػػ) ،كك ػػل
ى ػػذه الكت ػػب جيمعه ػػاكت ػػاب كاح ػػد ،مقس ػػم،ك ػػل قس ػػم عل ػػى ح ػػده ،حتقي ػػق :ػتم ػػد
عبدالسالـ شاىُت( ،طُ :بَتكت :دار الكتب العلميةَُِٕ ،ـ).
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من خالؿ البحث كاظتقارنة اتضح أف اظتؤلف رزتو ا﵁ لديو أكىاـ يف
أشتاء بعض الكتب كنسبتها؛ كيظهر أنو كىم كذلك يف نسبة كتاب
السيوطي يف طبقات اظتفسرين للبيضاكم ،كيتبُت ذلك يف معرض
حديثو لًترتة بعض األعالـ ،فمن أمثلة ذلك:
تررتتو ألحد األعالـ ،كىو" :عبد اصتبار بن أزتد اعتمذان
األسداباذم" ،نقل تررتة السيوطي عتذا العلم بالنص مع تصرؼ يسَت،
كنقل تعليق السيوطي يف آخر ىذه الًترتة حيث يقوؿ السيوطي" :رأيت
تفسَته لطيف اضتجم" مث علق األدرنٌ على ىذا التعليق بقولو" :قاؿ
البيضاكم يف طبقاتو" :رأيت تفسَته لطيف اضتجم .كىذا يبُت لنا احتماؿ
بدال من
كىم األدرنٌ يف نسبة كتاب طبقات اظتفسرين للبيضاكم ن
السيوطي(ُ).
كتوصلت إىل ذلك بأدلة من خالؿ عمل مقارنة بُت تراجم
األدرنٌ مع السيوطي؛ أثبتت نسبة الكتاب للسيوطي ،كلكن ليس
آّاؿ لذكرىا يف ىذا البحث.
 - 4التعريف بكتاب المؤلف:
أ -عنوانو:
نص اظتؤلف يف مقدمتو على عنواف كتابو؛ حيث قاؿ ":فهذا
آّموع فيو طبقات اظتفسرين ،من أصحاب رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو
(ُ) ينظر :السيوطي" ،طبقات اظتفسرين"ُٓ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين".َُّ ،
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كسلم-مث اظتفسرين من التابعُت ،مث من سائر األئمة اظتفسرين ،على
ترتيبهم رزتهم ا﵁"(ُ).
كيف خادتة كتابو أكد نسبة الكتاب إىل مؤلفو ،حيث قاؿ:
"اضتمد ﵁ على اإلدتاـ كاالختتاـ ،كالصالة على رسولو ػتمد ،سيد
األناـ ،كعلى آلو ،كأصحابو السادات الكراـ ،من(ِ) ترتيب ىذه
الطبقات ،بأحسن النظاـ؛ يف اليوـ اطتامس من شهر ذم اضتجة
الشريفة؛ يف سنة ستس كتسعُت كألف م ن ىجرة من لو العز ،كالشرؼ،
على يد جامعو ككاتبو :أزتد بن ػتمد.)ّ("..

ب  -قيمة الكتاب العلمية:
تتلخص يف النقاط
كتاب طبقات اظتفسرين لألدرنٌ لو قيمة كأمهية َّ
التالية:
 طريقة ترتيبو لكتابو ،كتقسيمو على الطبقات ،حيث رتعسٍت
اظتفسرين من كل قرف يف فصل خاص كرتبهم على ٌ
الوفيات.
(ُ) األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين".ُ ،
(ِ ) يبدك أنو يوجػد قبػل ىػذه الكلمػة سػقط كلمػة (فرغػت) ،أك يف معناىػا؛ حيػث
الكػالـ ىنػا غػػَت تػاـ ،فرٔتػا كػػاف السػقط يف نسػخة اظتؤلػػف ،أك كػاف مػن ػتقػػق
الكتاب ،كا﵁ أعلم ،كقد ْتثت عػن النسػخ لإلطػالع عليهػا كمقارنتهػا ،كلكػن
ل أتوصل إليها.
(ّ) األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ْْٓ ،
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كقد تطرؽ ظتفهوـ الطبقة ػتقق الكتاب ،الدكتور سليماف صا
كبُت الفرؽ بُت علم
عرؼ بالطبقةَّ ،
اطتزم يف مقدمة حتقيقو حيث َّ
الطبقات كعلم التاريخ ،كذكر بعض أنواع الطبقات بشكل ؼتتصرو كموجز.
تسهيل
 االلتزاـ باظتنهج كحسن ترتيب الكتاب؛ كيف ذلكه
للوصوؿ إىل اظتعلومة.
 معرفة تطور اضتركة العلمية عرب العصور. جاء كتاب األدرن مستوفيا ولعدد من اظتفسرين ،كإف كاف
ن
ٌ
عددا من الًتاجم أكثر منو.
الداككدم استوىف ن
فعدد تراجم الداككدم )َْٕ( :تررتة.
أما األدرنٌ فعدد ترارتو )ّٖٔ( :تررتة.

- 4طريقة في ترتيبو كتابو:
ل ييرتّْب األدرنٌ كتابو على حركؼ اظتعجم ،كما فعل السيوطي
الزمٍت ،حيث رتع
كالداككدم قبلو؛ بل رتَّبو على الطبقات ٔتفهومها ٌ
سٍت كفياهتم.
اظتفسرين يف كل مائة سنة مرتَّبُت حسب ٌ
سهل
كىذا ؽتا دييزه عن غَته ؽتن ألَّف يف طبقات اظتفسرين ،كيي ٌ
للباحث الوصوؿ للمعلومة دكف مشقة البحث.
ك ّْدتيز األدرنٌ على السيوطي ،كالداككدم؛ بأنَّو التزـ اظتنهج يف ترتيبو
فسرم ىذا
قسمو على فصوؿ ،كل فصل َّ
لكتابو ،فقد َّ
خصصو بًتاجم يم ٌ
القرف.
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خصصو؛ ألصحاب
فالفصل األول :كىو ما قبل اظتائة األكىلَّ ،
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،كمشل عشرة منهم كىم:
يب بن كعب (تَّ :ىػ).
ُ  -أ ّْ
ِ  -عبدا﵁ بن مسعود (تِّ:ىػ).
ّ  -زيد بن ثابت (تْٓ :ىػ).
ْ  -أبو ىريرة (تٓٗ :ىػ).
ٓ  -عبدا﵁ بن عمرك بن العاص (تّٔ :ىػ).
ٔ  -عبدا﵁ بن عباس (تٖٔ :ىػ).
ٕ  -عبدا﵁ بن الزبَت (تّٕ :ىػ).
ٖ  -عبدا﵁ بن عمر بن اطتطاب (تّٕ :ىػ).
ٗ  -جابر بن عبدا﵁ (تٕٖ :ىػ).
َُ -أنس بن مالك (تّٗ :ىػ).
خصصو اظتؤلف يف ذكر اظتفسرين من التابعُت،
الفصل الثانيَّ :
يف اظتائة األكىل؛ الذين تنحصر كفياهتم ما بُت (ََُى ػََِ-ى ػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ
الفصل الثالثَّ :
يف اظتائة الثانية ،كالذين تنحصر كفياهتم ما بُت (ََِى ػ ََّ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ
الفصل الرابعَّ :
يف اظتائة الثالثة ،الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (ََّىػ ََْ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة
الفصل الخامسَّ :
كاظتشايخ يف اظتائة الرابعة ،الذين تنحصر كفياهتم ما بُت(ََْىػ -
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ََٓىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة
الفصل السادسَّ :
كاظتشايخ ،الذين تنحصر كفياهتم ما بُت (ََٓىػ ََٔ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ،
الفصل السابعَّ :
الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (ََٔى ػََٕ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ،
الفصل الثامنَّ :
الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (ََٕى ػََٖ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ،
الفصل التاسعَّ :
الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (ََٖى ػََٗ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة كاظتشايخ
الفصل العاشرَّ :
الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (ََٗى ػََُ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة
الفصل الحادي عشرَّ :
كاظتشايخ الذين تنحصر كفياهتم ،ما بُت (َََُى ػََُُ-ىػ).
خصصو يف ذكر اظتفسرين من األئمة
الفصل الثاني عشرَّ :
كاظتشايخ ،الذين ل ييعرؼ تا ريخ لوفياهتم كال ظتولدىم ،يف الطبقات
كالتواريخ.
خصصو يف ذكر األئمة كاظتشايخ الذين
الفصل الثالث عشرَّ :
صنَّفوا يف ما يتعلق بفركع التفاسَت.
خصص الفصل
كمن اظتالحظ يف تقسيم األدرنٌ للفصوؿ ،أنَّو َّ
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األكؿ ألصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم؛ كل ي ً
ًتجم للخلفاء
ي
الراشدين-رضواف ا﵁ عليهم-مع أنَّو ذكرىم يف مقدمتو حيث كضَّح أف
ىذا آّموع فيو طبقات اظتفسرين من أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
كسلم!
كتشابو األدرنٌ يف ذلك مع السيوطي كالداككدم؛ حيث ل
ييًترتوا رتيعهم للخلفاء الراشدين ،لكن الداككدم انفرد عن السيوطي
بًترتتو البن عباس-رضي ا﵁ عنو -كانفرد األدرنٌ بأنو ترجم لعشرة من
الصحابة رضي ا﵁ عنهم أرتعُت.
 - 5نُسخ الكتاب ،وطبعاتو:
توجد من كتاب طبقات اظتفسرين لألدرنٌ؛ نسخة ٓتط نسخي
رتيل ،بقلم اظتؤلف ،يف دار الكتب اظتصرية (برقم ُٖٗٓ) ،كعليها مت
طبعة الكتاب األكىل سنة ُُْٕى ػُٕٗٗ-ـ ،حتقيق :الدكتور سليماف
صا اطتزم ،حفظو ا﵁ ،كنشرتو مكتبة العلوـ كاضتكم ،كل أقف على
طبعة غَتىا.
ويوجد للكتاب نسختان إلكترونيتان:
 إحدامها مرفوعة على "موقع مكتبة اظتصطفى اإللكًتكنية" ،كىيمطبوعة على برنامج ككرد.
 كالنسخة الثانية مفرغة ككرد كذلك.والفرق بين النسختين :أف النسخة األكىل ل ييتصرؼ يف
ػتتواىا؛ حيث يكتب فيها اسم ا﵀قق ،كمعلومات الكتاب؛ كأيبقيت
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اضتواشي ،عكس النسخة الثانية فإنو يمتصرؼ فيها؛ حيث يح ًذؼ اسم
ا﵀قق :د .سليماف صا اطتزم ،كحذفت معلومات الكتاب،
كاضتواشي كذلك؛ إال أنو أضيف على غالؼ النسخة الثانية ،اسم
الناشر ،كىو" :مركز القائمية بأصفهاف للبحوث" ،كاستيخدًمت فيها
األلواف.
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املبحث الثاىٕ :الرتاجه بني اإلمامني الداّّدّٖ ،األدرىّٕ ،يف
كتابَٔنا "طبكات املفصرًٓ"ّٓ ،شنل أربع٘ مطالب:
ذكر ػتقق كتاب "طبقات اظتفسرين لألدرنٌ" ،الدكتور سليماف
صا اطتزم حفظو ا﵁  ،يف مقدمتو للكتاب " :أف ىذا الكتاب قد
امتاز على كتاب الداككدم من كجهُت:
أحدىما :أنو استدرؾ عليو تراجم كثَتة.
وثانيهما :أنو ذيَّل على الداككدم تراجم كثَتة ،كىي كل الًتاجم
اظتتوىف أصحأّا بعد الداككدم سنة (ْٓٗىػ ) إىل هناية الكتاب؛ أم
إىل آخر القرف اضتادم عشر اعتجرم"(.)9
كذكر ىذا الكالـ كذلك الدكتور ػتمد بكر عابد ،حفظو ا﵁،
نقال عنو(.)3
يف كتابو ن
دافعا لنا كراء ىذه اظتقارنة كالتَّتبع.
كىذه األقواؿ كانت ن
أكال بذكر الًتاجم اظتشًتكة بُت الداككدم ،كاألدرنٌ من أكؿ
فنبدأ ن
الكتاب حىت من اشتو (علي)؛ مث نيدلّْل على ذلك بعرض مناذج و
لعدد
من اظتفسرين؛ لتتضح من خالعتا أكجو التوافق كاالختالؼ عند و
كل من
الداككدم كاألدرنٌ؛ مث نيػٍتبع ذلك بذكر انفرادات و
كل منهما عن اآلخر.
(ُ) ينظر :مقدمة ػتقق طبقات اظتفسرين ،لألدرنٌ.ٗ- ٖ ،
(ِ ) ينظر :د .ػتمد بكر آؿ عابد" ،علم طبقات اظتفسرين ،نشأتو كتطوره"،
(طُ ،اظتدينة اظتنورة :دار الطرفُت للنشر كالتوزيعُُّْ ،ق). ُْ ،
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املطلب األّل :الرتاجه املشرتك٘ بني اللتابنيّ ،عالقتَنا بلتاب
"طبكات املفصرًٓ" للصْٔطٕ:
ٔتقارنة تراجم الداككدم مع تراجم األدرنٌ حىت من اشتو (علي)،
اتَّضح اشًتاكهما يف (ُٔٔ تررتة) فقط.
كٔتقارنة تراجم السيوطي الػ(ُّٔ) تررتة ،كاملةن يف كتابو:
"طبقات اظتفسرين" ،مع تراجم الداككدم كاألدرنٌ ،يتضح اآليت:
 اتفاؽ الداككدم مع السيوطي يف (ُّٔ تررتة ) كاملة نقالن عنالسيوطي.
نقال عن
 اتفاؽ األدرنٌ مع السيوطي يف (ُّّ تررتة) نالسيوطي.
 اتفاؽ الداككدم كاألدرنٌ يف (ُّّتررتة) كاشًتكا فيها نقالن عنالسيوطي ،كالػ(ّّ تررتة) الباقية اشًتكا فيها دكف السيوطي،
كلكنهما اختلفا يف أغلبها؛ إما أف يكوف باختالؼ اظتصادر؛ أك
رٔتا اشًتكا يف اظتصدر ،كلكن اختلفت الطريقة كاألسلوب يف
عرض الًترتة ،أك رٔتا حصل نقص أك كىم أك سقط ،يف سنة
الوالدة أك الوفاة ،أك غَت ذلك؛ على ما سيأيت تفصيلو.
ني ،وعددىا
وإليكم التراجم المشتركة بين الداوودي واألد ر ّ
( ) 977ترجمة ،من أول الكتاب إلى من اسمو (علي):
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 - 9من اسمو (إبراىيم):
ُ  -إبراىيم بن أزتد بن ػتمد بن معايل بن ػتمد بن عبدالكر.
الرقي اضتنبلي ،أبو إسحاؽ (تَّٕ:ىػ).
َّ
ِ  -إبراىيم بن ػتمد بن أزتد أبو طاىر السلماسي الواعظ (ت:
ْٔٗىػ).
ّ  -إبراىيم بن إسحاؽ النيسابورم األمناطي اضتاف ظ (تَّّ :ىػ).
الز َّجاج.
السرم بن سهل أبو إسحاؽ َّ
ْ  -إبراىيم بن ّْ
ٓ  -إبراىيم بن عبدالرحيم بن ػتمد بن إبراىيم بن سعدا﵁ بن
اظتقدسي
رتاعة بن حازـ بن صخر الكتان اضتموم األصل مث
ٌ
(تَٕٗ :ىػ).
الطربم
ٔ  -إبراىيم بن علي بن اضتسُت اإلماـ أبو إسحاؽ الشيبان
ٌ
الشافعي (تِّٓ :ىػ).
ٌ
األزدم الواسطي (تِّّ :ىػ).
عرفة
بن
ػتمد
بن
ٕ  -إبراىيم
ٌ
ٖ  -إبراىيم بن معقل بن اضتجاج النسفي (تِٗٓ :ىػ).
ٗ  -إبراىيم بن موسى بن بالؿ برىاف الدين الكركي (تّٖٓ :ى ػ).
َُ -إبراىيم بن ػتمد بن أب بكر بن علي بن مسعود بن رضواف
الشافعي (تِّٗ :ىػ).
القدسي
اظترم
ّْ
ُّ
ُّ
 - 3من اسمو (أحمد):
ناطي (تَٕٖ :ىػ).
ُُ -أزتد بن إبراىيم بن الزبَت الغر ُّ
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اصتوىرم (ت :عاش بعد
نوم
ُّ
ُِ -أزتد بن إشتاعيل بن عيسى الغز ُّ
َِٓىػ).
القزكيٍت (ت:
ُّ -أزتد بن إشتاعيل بن يوسف الطالقانُّ
ُّ
َٗٓىػ).
اظتقدسي رسالف (ت:
ملي،
ُْ -أزتد بن حسُت بن حسن َّ
ُّ
الر ُّ
ْْٖىػ).
الضيب (تِٖٓ :ىػ).
ُٓ -أزتد بن الفرات ،أبو سعود ٌ
ُٔ -أزتد بن داككد بن كتند أبو حنيفة الدينورم (تَِٗ :ىػ).
ُٕ -أزتد بن عبدالقادر بن أزتد بن مكتوـ (تْٕٗ :ىػ).
اقي (ت:
ُٖ -أزتد بن عبدالرحيمُّ ،
كيل الدين أبو زرعة العر ُّ
ِٖٔىػ).
ُٗ -أزتد بن أب الفرج اظتعركؼ بابن البابا (تْٕٗ :ىػ).
َِ -أزتد بن علي بن أزتد بن أفلح بن زرقوف (تِْٓ :ىػ).
ُِ -أزتد بن علي بن أب جعفر اظتعركؼ ببوجعفرؾ (ت:
ْْٓىػ).
باصتصاص (ت:
ازم اظتعرؼ
َّ
ِِ -أزتد بن علي أبو بكر الر ُّ
َّٕىػ).
اظتهدكم (تَّْ :ىػ بعد).
ِّ -أزتد بن عمار أبو العباس
ُّ
ِْ -أزتد بن عمر بن ػتمد أبو اصتناب اطتيوقي (تُٖٔ :ىػ).
ِٓ- -أزتد بن فارس بن زكريا (تّٗٓ :ىػ).
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ِٔ -أزتد بن فرح بن جربيل الغدادم العسكرم (تَّّ :ىػ).
ِٕ -أزتد بن ػتمد بن إبراىيم أبو إسحاؽ النيسابورم الثعليب
(تِْٕ :ىػ).
مكي ،ؾتم الدين (تِٕٕ :ىػ).
ِٖ -أزتد بن ػتمد بن أب اضتزـ ُّ
األندلسي (تَْْ :ىػ).
ِٗ -أزتد بن ػتمد بن أزتد بن بيرد
ُّ
َّ -أزتد بن ػتمد بن أيوب أبو بكر الفارسي (تّْٔ :ىػ).
ُّ -أزتد بن ػتمد بن عبدالرزتن أبو عبيد اعتركم (تَُْ :ىػ).
ِّ -أزتد بن ػتمد بن إشتاعيل اظترادم ،أبو جعفر النَّحاس (ت:
ّّٕىػ).
ّّ -أزتد بن ػتمد بن سعيد اضتَتم النيسابورم (تّّٓ :ىػ).
ّْ -أزتد بن ػتمد بن سالمة ،أبو جعفر الطحاكم (ت:
ُِّىػ).
ّٓ- -أزتد بن ػتمد بن شارؾ ،أبو حامد اعتركم (تّٖٓ :ىػ).
الطلمنكي (ت:
ّٔ -أزتد بن ػتمد بن عبدا﵁ بن أب عيسى
ُّ
ِْٗىػ).
ّٕ -أزتد بن ػتمد بن عبدالويل جبارة (تِٕٖ :ىػ).
ّٖ -أزتد بن ػتمد بن عماد القرايف ،اظتعركؼ بابن اعتائم (ت:
ُٖٓىػ).
البخارم،
ّٗ -أزتد بن ػتمد بن عمر ،زين الدين ،أبو القاسم،
ُّ
العتاب (تٖٓٔ :ىػ).
ُّ
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َْ -أزتد بن ػتمد بن منصور ،اظتعركؼ بابن اظتنَت (ت:
ّٖٔىػ).
القرشي،
ُْ -أزتد بن ػتمد بن موسى بن أب عطاء ،أبو بكر
ُّ
الدمشقي (تِّٓ :ىػ).
ٌ
ِْ -أزتد بن ػتمد بن ػتمد بن سعيد ،أبو العباس بن اطتركب،
األندلسي ،الوادم آش (تِٓٔ :ىػ).
األنصارم،
ُّ
ُّ
ّْ -أزتد بن مغيث بن أزتد الطليطلي (تْٓٗ :ىػ).
ْْ -أزتد بن موسى بن مردكيو األصبهانُّ (تَُْ :ىػ).
ْٓ -أزتد بن ناصر بن ظاىر العالمة برىاف الدين الشريف
اضتسيٍت اضتنفي (تٖٔٔ :ىػ).
ْٔ -أزتد بن حيِت بن زيد بن سيَّار الشيبانُّ (تُِٗ :ىػ).
ْٕ -أزتد بن يوسف بن أصبغ ،أبو عمر الطليطلي (ت:
ْٕٗىػ)(ُ).
ْٖ -أزتد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسُت (ت:
َٖٔىػ).
ْٗ -أزتد بن يوسف بن ػتمد بن عبدالدائم اضتليب (ت:
ٕٔٓىػ).

(ُ) يف ىذه الًترتة أخطأ األدرنٌ يف كتابة سنة الوفاة؛ حيث ذكر أهنا سنة (ت:
ْٗٗ ىػ) ،كالصواب كما ىو مثبت ،عند السيوطي ،كالداككدم.
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 - 4من اسمو (إسحاق):
َٓ -إسحاؽ بن إبراىيم بن ؼتلد ،أبو يعقوب التميمي اضتنظلي
اظتركزم بن راىويو (تِّٖ :ىػ).
 - 5من اسمو (إسماعيل):
ُٓ -إشتاعيل بن أزتد بن عبدا﵁ ،أبو عبدالرزتن اضتَتم
النيسابورم (تَّْ :ى ػ).
األزدم
ِٓ -إشتاعيل بن إسحاؽ بن إشتاعيل بن زتاد اصتهضمي
ُّ
(تِِٖ :ىػ).
النيسابورم (تْْٗ :ىػ).
ّٓ -إشتاعيل بن عبدالرزتن الصابونُّ
ي
ْٓ -إشتاعيل بن عمر بن كثَت ،عماد الدين ،أبو الفداء (ت:
ْٕٕىػ).
ٓٓ -إشت اعيل بن ػتمد ،بن الفضل ،أبو القاسم الطلحي (ت:
ّٓٓىػ).
 - 6من اسمو يبدأ بحرف (الباء):
ٔٓ -بشَت بن حامد بن سليماف الطاليب اصتعفرم (تْٔٔ :ىػ).
ٕٓ -بقي بن ؼتلد بن يزيد األندلسي القرطيب (تِٕٔ :ىػ).
الدمياطي (تِٖٗ :ىػ).
ٖٓ -بكر بن سهل
ٌ
ٗٓ -بكَت بن معركؼ الدامغانٌ (تَُٔ :ىػ).
َٔ -بيربس اظتنصورم ركن الدين (تِٕٓ :ىػ).
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ُٔ -بيبا بن ػتمد بن علي بن بيبا أبو بكر العبدرم الشاطيب
(تِٖٓ :ىػ).
 - 7من اسمو يبدأ بحرف (الجيم):
ِٔ -جعفر بن ػتمد بن اضتسن الرازم الزعفران (تِٕٗ :ىػ).
 - 8من اسمو يبدأ بحرف (الحاء):
البصرم بن أب اضتسن ،أبو سعيد (تَُُ :ىػ).
ّٔ -اضتسن
ُّ
الفارسي (تٖٓٗ :ىػ).
ْٔ -حسن بن اطتطَت ،أبو علي
ُّ
ٓٔ -حسن بن الفتح بن زتزة ،أبو القاسم اعتمذان (ت :بعد
ََٓىػ).
ٔٔ -اضتسن بن عبدا﵁ بن سهل أبو ىالؿ العسكرم (ت:
ّٓٗىػ).
ٕٔ -اضتسُت بن علي بن خلف األظتعي الكاشغرم ،الواعظ (ت:
ْْٖىػ)(ُ).
ٖٔ -اضتسن بن ػتمد بن اضتسن بن حبيب النيسابورم (ت:
َْٔىػ).
الطييب (ت:
ٗٔ -اضتسن بن ػتمد بن عبدا﵁ بن شرؼ الدين
ُّ
ّْٕىػ).
(ُ) ىذا العلم اشتو عند السيوطي :اضتسن ّٗ ،؛ كعند الداككدم :اضتسُت: ُ ،
ُّٓ؛ كعند األدرنٌ :حسن. َُْ ،
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َٕ -اضتسُت بن أزتد خالويو (تَّٕ :ىػ).
ُٕ -اضتسُت بن الفضل بن عمَت البجلي (تّٔٗ :ىػ).
ِٕ -اضتسُت بن ػتمد بن علي األصبهان (تّٔٗ :ىػ).
ّٕ -اضتسُت بن مسعود بن ػتمد ،أبو ػتمد البغوم.
ْٕ -أبو اضتسُت بن أب بكر بن اضتسُت األسكندران.
 - 9من اسمو يبدأ بحرف (الخاء):
ٕٓ -اطتليل بن كيكلدم صالح الدين العالئي الشافعي (ت:
ُٕٔىػ).
ٕٔ -خضر بن نصر بن عقيل بن نصر األ ربلي الشافعي ،أبو
العباس (تٕٓٔ :ىػ).
 - :من اسمو يبدأ بحرف (الراء):
ٕٕ -رفيع بن مهراف ،أبو العالية الرياحي (تّٗ :ىػ).
 -93من اسمو يبدأ بحرف (السين):
ٖٕ -سعيد بن اظتبارؾ ناصح الدين بن الدَّىاف (تٓٔٗ :ىػ).
ٕٗ -سعيد بن مسعدة أبو اضتسن األخفا األكسط (ت:
ُِِىػ).
َٖ -سفياف بن عيينة (تُٖٗ :ىػ).
ُٖ -سلماف بن أب طالب الفىت النهراكنٌ (تْْٗ :ى ػ).
النيسابورم (تُِٓ :ىػ).
ِٖ -سلماف بن ناصر بن عمراف
ّّ
ّٖ -سليم بن أيوب بن يسليم (تْْٕ :ىػ).
- 593 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 99:الجزء األول

ْٖ -سليماف بن خلف بن سعد بن أيوب بن كارث (ت:
ْْٕىػ).
ٖٓ -سليماف بن عبدا﵁ بن يوسف أبو الربيع اعتوارم اطتلويت
الضرير (تُّٔ :ىػ).
جستان
الس
ٖٔ -سهل بن ػتمد بن ػتمد بن القاسم ،أبو حامت َّ
ٌ
(تِْٖ :ىػ).
 -99من اسمو يبدأ بحرف (الشين):
ايٍت (تُْٕ :ىػ).
ٕٖ -شاىفور بن طاىر بن ػتمد اإلسفر ٌ

 -93من اسمو يبدأ بحرف (الصاد):
ٖٖ -صا بن عمر ،علم الدّْين البلقيٍت تٖٖٔ:ىػ).
 -94من اسمو يبدأ بحرف (الضاد):
اعتاليل (ت :بعد اظتائة).
ٖٗ -الضحاؾ بن يمزاحم
ٌ
 -95من اسمو يبدأ بحرف (العين):
َٗ -عايل بن إبراىيم بن إشتاعيل ،أبو علي الغزنوم (ت:
ٖٓٓىػ).
ُٗ -عبداصتبار بن أزتد بن عبداصتبار بن أزتد ،بن اطتليل
القاضي ،أبو اضتسن اعتمذان األسداباذم (تُٖٔ :ىػ).
ِٗ -عبداصتبار بن عبداطتالق بن ػتمد ،بن أب نصر بن عبدالباقي
بن عكرب ،جالؿ الدين ،أبو ػتمد البغدادم (تُٖٔ :ىػ).
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ّٗ -عبداصتليل بن موسى بن عبداصتليل ،أبو ػتمد األنصارم
األندلسي القصرم (تَٖٔ :ىػ).
ْٗ -عبداضتق بن غالب بن عبداظتلك بن غالب بن زماـ بن عطية،
أبو ػتمد الغرناطي (تُْٓ :ىػ).
الرازم
ٓٗ -عبدالرزتن بن أب حامت بن ػتمد بن إدريس ،أبو ػتمد َّ
اضتنظلي (تِّٕ :ىػ).
ٔٗ -عبدالرزتن بن إشتاعيل بن إبراىيم ،شهاب الدين ،أبو شامة،
الدمشقي (تٔٔٓ :ىػ).
ُّ
ٕٗ -عبدالرزتن بن زيد بن أسلم العدكم (تُِٖ :ىػ).
ٖٗ -عبدالرزتن بن عبدا﵁ بن أصبغ ،أبو القاسم السهيلي (ت:
ُٖٓىػ).
ٗٗ -عبدالرزتن بن علي بن ػتمد القرشي التيمي البكرم (ت:
ٕٔٓىػ).
ََُ  -عبدالرزتن بن علي بن ػتمد ،أبو الفرج بن اصتوزم (ت:
ٕٗٓىػ).
َُُ  -عبدالرزتن بن عمر بن رسالف جالؿ الدين البلقيٍت (ت:
ِْٖىػ).
َُِ  -عبدالرزتن بن ػتمد بن أمَتكيو الكرمان (تّْٓ :ىػ).
َُّ  -عبدالرزتن بن ػتمد بن عبدالعزيز اللخمي (تّْٔ :ىػ).
َُْ  -عبدالرزتن ين ػتمد بن عيسى أبو اظتطرؼ (تَِْ :ىػ).
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اظتطرؼ القنازعي (تُّْ :ىػ).
َُٓ  -عبدالرزتن بن مركاف أبو َّ
َُٔ  -عبدالرحيم بن عبدالكر .بن ىوازف أبو نصر ال يقشَتم (ت:
ُْٓىػ).
الرسعٍت (تَٔٔ :ىػ).
َُٕ  -عبدالرزاؽ بن رزؽ ا﵁
ٌ
َُٖ  -عبدالرزاؽ بن مهَّاـ بن نافع الصنعانٌ (تُُِ :ىػ).
َُٗ  -عبدالسالـ بن عبدالرزتن ،اظتعركؼ بابن َّبرجاف (ت:
ّٔٓىػ).
َُُ  -عبدالسالـ بن ػتمد بن عبدالوىاب أبو ىاشم اصتبائي (ت:
ُِّىػ).
ُُُ  -عبدالسالـ بن ػتمد بن يوسف بن بيندار أبو يوسف
القزكيٍت (تْٖٖ :ىػ).
األندلسي الوادم آشى (ت:
ُُِ  -عبدالصمد بن عبدالرزتن
ٌ
ُٗٔىػ).
ُُّ  -عبدالعزيز بن أزتد بن سعيد اظتعركؼ بالديريٍت (ت:
ْٗٔىػ).
ُُْ  -عبدالعزيز بن عبدالسالـ عز الدين اظتلقب بسلطاف العلماء
(تَٔٔ :ىػ).
اضتجار اظتدنٌ (ت:
ُُٓ  -عبدالغٍت بن القاسم أبو ػتمد
اظتصرم َّ
ٌ
ِٖٓىػ).
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البغدادم
َّميمي أبو منصور
ُُٔ  -عبدالقاىر بن طاىر بن ػتمد الت ّْ
ٌ
(تّٔٗ :ىػ).
ُُٕ  -عبدالقاىر بن عبدالرزتن الشيخ أبو بكر اصتيرجان (ت:
ْْٕىػ).
ُُٖ  -عبدالكر .بن اضتسن أبو علي اظتصرم التَّككي (ت:
ِٓٓىػ).
ُُٗ  -عبدالكر .بن عبدالصمد أبو معشر الطربم القطاف (ت:
ْٖٕىػ).
اقي
َُِ  -عبدالكر .بن علي بن عمر
ٌ
األنصارم ،اظتعركؼ بالعر ٌ
(تَْٕ :ىػ).
ُُِ  -عبدالكر .بن ػتمد بن عبدالكر .أبو القاسم الرافعي
القزكيٍت (تِْٔ :ىػ).
ٌ
ُِِ  -عبدالكر .بن ىوازف أبو القاسم ال يقشَتم (تْٔٓ :ىػ).
ُِّ  -عبدالواحد أبو ػتمد بن شرؼ الدين بن اظتنَت اظتالكي
(ّٕٔىػ).
ازم (ت:
ُِْ  -عبدالواحد بن ػتمد بن علي بن أزتد الشَت ُّ
ْٖٔىػ).
عبد بن يزتيد (تِْٗ :ىػ).
ُِٓ  -ي
ُِٔ  -عبيدا﵁ بن إبراىيم بن أب بكر النسائي التفتازان (ت:
َٓٓىػ).
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األسدم (تّٖٕ:ىػ).
ُِٕ  -عبيدا﵁ بن ػتمد بن ًجرك
ُّ
القرطيب (ت:
ُِٖ  -عبيدا﵁ بن ػتمد بن مالك ،أبو مركاف
ُّ
َْٔىػ).
ُِٗ  -عثماف بن أب شيبة (تِّٗ :ىػ).
َُّ  -عكرمة بن عبدا﵁ الرببرم (تَُْ :ىػ).
ُُّ  -عبدا﵁ بن أزتد بن ػتمود أبو القاسم البلخي (ت:
ُّٗىػ).
ُِّ  -عبدا﵁ بن اضتسُت بن عبدا﵁ ،أبو البقاء ،العكربم
البغدادم (تُٔٔ :ى ػ).
ُّّ  -عبدا﵁ جعفر بن درستويو ،أبو ػتمد النسوم (ت:
ّْٕىػ).
ُّْ  -عبدا﵁ بن طلحة بن ػتمد ،أبو بكر اليابرم (ت:
ُٖٓىػ).
ُّٓ  -عبدا﵁ بن عباس (تٖٔ :ىػ).
ُّٔ  -عبدا﵁ بن عبدالرزتن بن عبدا﵁ّٔ ،اء الدين بن عقيل
اظتصرم الشافعي (تٕٔٗ :ىػ).
ُّٕ  -عبدا﵁ بن عبدالكر .بن ىوازف ،أبو سعد القشَتم
النيسابورم (تْٕٕ :ى ػ).
ُّٖ  -عبدا﵁ بن عطية بن عبدا﵁ بن حبيب ،أبو ػتمد،
الدمشقي (تّّٖ :ىػ).
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ُّٗ  -عبدا﵁ بن عمر بن ػتمد بن ناصر الدين البيضاكم (ت:
ٖٓٔىػ).
الدينورم (تِٕٔ :ىػ).
َُْ  -عبدا﵁ بن مسلم بن قيتيبة
ٌ
ُُْ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن حسن بن أب شيبة (تِّٓ :ىػ).
ُِْ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن علي أبو إشتاعيل األنصارم اعتركم
(تُْٖ :ىػ).
الثقفي (ت:
اظتكي ،أبو يسار
ُّ
ُّْ  -عبدا﵁ بن أب ؾتيح يسار ٌ
ُُّىػ).
ُْْ  -عبدا﵁ بن يوسف بن عبدا﵁ بن يوسف ػتمد بن حيوية،
أبو ػتمد اصتويٍت (تّْٖ :ىػ).
ُْٓ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن اضتسُت بن داككد بن ناقيا (ت:
ْٖٓىػ).
 -96من اسمو (علي):
ُْٔ  -علي بن إبراىيم بن سعيد بن يوسف بن سعيد اضتويف (ت:
ّْٓىػ).
ايل
ُْٕ  -علي بن أزتد بن اضتسن التجييب اإلماـ أبو اضتسن اضتر ٌ
(ت :قبل َْٔى ػ).
احدم
ُْٖ  -علي بن أزتد بن ػتمد بن علي بن متويو الو ٌ
النيسابورم (تْٖٔ :ى ػ).
ُْٗ  -علي بن إشتاعيل ،بن أب موسى األشعرم (تّّْ :ىػ).
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َُٓ  -علي بن إشتاعيل بن يوسف القونوم (تِٕٗ :ىػ).
النيسابورم (ت:
نديل
ُُٓ  -علي بن اضتسن بن علي َّ
ٌ
الص ٌ
ْْٖىػ).
ُِٓ  -علي بن زتزة بن عبدا﵁ بن عثماف أبو اضتسن الكسائي
(تُِٗ :ىػ).
البلنسي
ُّٓ  -علي بن عبدا﵁ بن خلف أبو اضتسن بن النَّعمة
ُّ
(تٕٓٔ :ىػ).
ُْٓ  -علي بن عبدا﵁ بن اظتبارؾ أبو بكر الوىرانٌ (تُٔٓ :ىػ).
اصتذامي (ت:
ُٓٓ  -علي بن عبدا﵁ بن ػتمد بن سعيد ىم ٍوىىب
ٌ
ِّٓىػ).
اصترجان
ُٔٓ  -علي بن عبدالعزيز بن اضتسن بن علي أبو اضتسن
ٌ
(تِّٗ :ىػ).
ُٕٓ  -علي بن عبدالكايف بن علي تقي الدين السبكي (ت:
ٕٔٓىػ).
الرمانٌ (ت:
ُٖٓ  -علي بن عيسى بن علي بن عبدا﵁ أبو اضتسن ُّ
ّْٖىػ).
ُٗٓ  -علي بن فضَّاؿ أبو اضتسن القَتكانٌ (تْٕٗ :ىػ).
الشيحي (ت:
َُٔ  -علي بن ػتمد بن إبراىيم بن عمر بن خليل
ُّ
ُْٔىػ).
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اظتاكردم (ت:
ُُٔ  -علي بن ػتمد بن حبيب القاضي أبو اضتسن
ُّ
َْٓىػ).
السخاكم (ت:
ُّ
ُِٔ  -علي بن ػتمد بن عبدالصمد اعتمدانُّ
ّْٔىػ).
السكندرم
ُّٔ  -علي بن ػتمد بن ػتمد بن كفاء أبو اضتسن
ُّ
(تَٖٕ :ىػ).
لمي رتاؿ اإلسالـ (ت:
اظتسلم أبو اضتسن ُّ
الس ُّ
ُْٔ  -علي بن ى
ّّٓىػ).
ُٓٔ  -علي بن موسى بن يزداد أبو اضتسن القمي (تَّٓ :ىػ).
البكرم (ت:
ُٔٔ  -علي بن يعقوب بن جربيل نور الدين
ُّ
ِْٕىػ).

ني.
فهذه الـ( )977ترجمة اشترك فيها الداوودي مع األدر ّ
املطلب الثاىٕ :أّجُ االتفاق ّاالختالف بني الداّّدٖ ّاألدرىّٕ يف
عددٍ مً الرتاجه:
أستعرض ىنا عدد (ُٓ) من الًتاجم؛ أحاكؿ من خالعتا أف
أي ّْبُت أكجو االتفاؽ كاالختالؼ عند و
كل من الداككدم ،كاألدرنٌ ،كىي
كالتايل:
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 -9إبراىيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبدالكريم
قي الحنبلي ،أبو إسحاق (ت834 :ىـ)(:)9
الر ّ
اشًتؾ الداككدم كاألدرن يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما فيها كالتايل:
أوًل :الداوودي:
ا
مطولة ،كأكثر تفصيالن من األدرنٌ ،فذكر اسم
العلىم َّ
تررتتو عتذا ى
اظتؤلف حىت اصتد اطتامس ،كذكر سنة كالدتو ،كما ذكر شيئنا من
حياتو ،كشيوخو ،كتالميذه ،كمصنفاتو ،كثناء العلماء عليو ،كختم بسنة
كفاتو ،كمكاف دفنو.
من مصادر الترجمة :ذيل طبقات اضتنابلة (ْ ،) ّْْ/كمعجم
الشيوخ للذىيب (ُ ،)ٗٗ/كاظتعجم اظتختص للذىيب ص.ِٓ :
ني:
ثانياا :األدر ّ
جدا ،كمصدر الًترتة (من أسامي الكتب) كما
تررتتو ؼتتصرة ن
ذكر اظتؤلف ،كما أنَّو ل يذكر سنة الوالدة ،كأخطأ يف تاريخ سنة الوفاة،
حيث ذكر أنو تويف سنة (ّْٕىػ) ،كالصواب :أنو تويف سنة
(َّٕىػ) ،كما ذكرت مصادر الًترتة.
(ُ) ينظر" :طبقات اظتفسرين" ،للداككدمِّ ،؛ ك"طبقات اظتفسرين" ،لألدرنٌ،
ِٖٕ .
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مصادر الترجمة :ذيل طبقات اضتنابلة (ْ ،)ّْْ/كالدرر
الكامنة (ُ.)ُّ/
 - 3إبراىيم بن أحمد محمد بن أحمد ،أبو طاىر السلماسي،
الواعظ (ت5:7 :ىـ)(:)9
نقال عن السيوطي،
األدرن ن
ىذه الًترتة متفقة بُت الداككدم ك ٌ
كالسيوطي كالداككدم زاد بذكر مكاف كفاة صاحب الًترتة (خول)،
كل يذكره األدرنٌ ،كما زاد الداككدم على السيوطي كاألدرنٌ بذكر
موقع اظتدينة اليت ينتسب إليها صاحب الًترتة ،كىي :ىسلى ىماس ،كذكر
أهنا مدينة بأذ ربيجاف،كما كضَّح حركتها اإلعرابية ،كاألدرنٌ كالسيوطي
زادا على الداككدم بذكر الشهر الذم تويف فيو صاحب الًترتة.
مصادر السيوطي :ل يظهر يل مصدر عتذه الًترتة.
ني :تا ريخ اإلسالـ
المصادر المشتركة بين الداوودي ،واألدر ّ
(ُ ،)3()ٕٕٔ/كطبقات السيوطي ،ص.َِ :
 - 4إبراىيم بن إسحاق النيسابوري األنماطي ،الحافظ (ت:
(ُ) ينظ ر :السيوطي" ،طبقات اظتفسرين"َِ ،؛ كالداككدم" ،طبقات اظتفسرين"،
ِِ؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُْٔ ،
(ِ ) ىذا اظتصدر ليس من مصادر الداككدم اليت ذكرىا يف خادتة كتابو ،كلكن ل
أجد تررتة لصاحب ىذه الًترتة يف غَت ىذا اظتصدر؛ كذلك ػتقق الكتاب،
علي ػتمد عمر ل يذكر غَته؛ أما األدرنٌ ،فهذا اظتصدر أحد مصادره اليت
ذكرىا يف مقدمة كتابو.
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434ه)(:)9
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
تررتتو لصاحب ىذه الًترتة ؼتتصرة ،كلكنها أكثر مشوالن من
األدرن؛ ذكر فيها مصنَّفو يف التفسَت ،ككصفو بالرحالة ،كذكر
تررتة
ٌ
شيوخو كتالميذه ،كطبقتو ،كسنة كفاتو.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف "تذكرة اضتفَّاظ (ِ.)َُٕ/
ني:
ثانياا :األدر ّ
 تررتتو لصاحب ىذه الًترتة ؼتتصرة ،كذكر فيها اشتو،كمصنَّفو يف التفسَت ،كذكر سنة كفاتو ،كلكنو أخطأ يف حتديده ،فقد
ذكر أف كفاتو كانت سنة (ّّّىػ) ،كالصواب :أهنا سنة (َّّىػ)(.)3
 يذكر غالبنا مصدر تررتتو لصاحب الًترتة هناية الًترتة ،يقوؿىنا( :من أسامي الكتب).

(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"َٕ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ِٓ .
كحاج ي خليفة" ،كشف
(ِ) ينظر :الداككدم " ،طبقات اظتفسرين" َٕ ،؛
ٌ
الظنوف". ّْْ :ُ ،

- 534 -

مقارنة بين الجزء األول من طبقات المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين لألدر ّني ،زىرة بنت عبيداهلل بن عويّد الغامدي

مصادر الترجمة :تاريخ اإلسالـ (ٕ ، )ّٔ/كسَت أعالـ النبالء
(ُُ ،) ْٖ/كتذكرة اضتفَّاظ (ِ.)َُٕ/
السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت:
 - 5إبراىيم بن
ِّ
499ىـ)(:)9
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه ا لًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
تفصيال؛ فبعد أف ذكره اشتو
تررتتو لصاحب ىذه الًترتة أكثر
ن
ذكر سبب تسميتو ،كذكر بعض اظتواقف اليت حصلت لو ،مع ذكر
شي وء من أشعاره ،كذكر بعض مصنفاتو ،مث ختم بذكر سنة كفاتو،
كمكاهنا ،كسنَّو عند الوفاة.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :الفهرست البن الند.)َٗ/ُ( .
ني:
ثانياا :األدر ّ
جدا ،ذكر بعض تصانيفو ،كسنة
تررتتو عتذا العلم ؼتتصرة ن
الوفاة ،كسنَّو عند كفاتو ،مث ختم بذكر مصادر ىذه الًترتة ،حيث قاؿ:
"ىكذا ذيكر يف موضوعات العلوـ ،لطاش كربم زاده ،كتاريخ مرآة
اصتناف"( ،)3كيقصد ٔتوضوعات العلوـ :مفتاح السعادة.
(ُ) انظر :طبقات اظتفسرين ،للداككدمِٔ ،؛ طبقات اظتفسرين لألدرنٌ. ِٓ ،
(ِ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٓ ،
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مصادر الترجمة :لو تررتة يف تاريخ بغداد (ٔ ،) ُّٔ/كفيات
األعياف (ُ ،)ْٗ/كسَت أعالـ النبالء(ُُ ،)ِِِ/كطبقات الداككدم
(ُ.)ِٔ/
 - 6إبراىيم بن عبدالرحيم بن محمد بن إبراىيم بن سعداهلل بن
الحموي األصل ،ثم
الكتاني
جماعة بن حازم بن صخر
ّ
ّ
المقدسي (ت8:3 :ىـ)(:)9
ّ
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
تررتتو عتذا العلم فيها نوع من التفصيل ،كالطوؿ ،حيث ذكر
اشتو حىت سادس جد ،كذكر نسبو ،كشهرتو ،كمكانتو العلمية،
كمناصبو ،كسنة كالدتو كمكاهنا ،كشيئنا من حياتو ،كشيوخو ،كرحالتو،
كثناء العلماء عليو ،كمواقفو يف قمع أىل الفساد ،كسنة كفاتو ،كمكاهنا،
كسنَّو كقت كفاتو ،كلكنو ل يذكر تصانيف عتذا العلم ،بل اكتفى
باإلخبار بأنو كاف يقتٍت الكتب النفيسة.

(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ِٗ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ُّٓ .
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مصادر الترجمة :لو تررتة يف :األنس اصتليل (ٔ ،) ِٖٔ/كرفع
اإلصر ،ص ، ِٕ :كقضاة دمشق ،ص ،ُُِ :كاظتعجم اظتختص ،ص:
ٔٓ ،كالنجوـ الزاىرة يف ملوؾ مصر كالقاىرة (ِ.)ِّٖ/
ني:
ثانياا :األدر ّ
ؼتتصرا ،مع ذكر
جدا ،ذكر فيها اشتو
العلىم ؼتتصرة ن
تررتتو عتذا ى
ن
شهرتو ،كمصنَّفو يف التفسَت ،كسنة كفاتو.
كختم بذكر مصادر الًترتة بقولو" :من أسامي الكتب"(.)9
كييالحظ أنو أخطأ يف حتديد سنة الوفاة؛ حيث ذكر أنو كاف يف
سنة (َٖٗىػ).
كالصواب أف كفاتو كانت سنة (َٕٗىػ) كما ذكرت مصادر
تررتتو.
مصادر الترجمة :إنباء الغمر (ِ ،) ِِٗ/كالدرر الكامنة
(ُ ،)َْ/كشذرات الذىب (ّ ،)ّّٓ/كطبقات الداككدم
(ُ.)ِٗ/

(ُ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٔ ،
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 - 7إبراىيم بن علي بن الحسين ،اإلمام أبو إسحاق الشيباني،
()9

الشافعي (ت634 :ىـ) :
الطبري،
ّ
ّ
نقال عن
اتفقت تررتة الداككدم مع األدرنٌ عتذا العلم ،ن
سن
السيوطي ،غَت أف السيوطي ،كاألدرنٌ زادا على الداككدم بذكر ٌ
صاحب الًترتة حُت كفاتو.
مصادر ترجمة السيوطي :لو تررتة يف :طبقات الشافعية
الكربل للسبكي (ٕ ،)ّْ/كمعجم اظتصنفُت (ّ.)ِٓٗ/
مصادر ترجمة الداوودي :لو تررتة يف :طبقات الشافعية
الكربل للسبكي (ٕ ،) ّْ/كطبقات اظتفسرين للسيوطي ،ص،َِ :
كالعقد الثمُت ّ ،)ُْٕ/كمعجم اظتصنفُت (ّ.)ِٓٗ/
ني :لو تررتة يف :طبقات الشافعية الكربل
مصادر ترجمة األدر ّ
للسبكي (ٕ ،)ّْ/كطبقات اظتفسرين للسيوطي ،ص.َِ :

(ُ) السيوطي " ،طبقات اظتفسرين"َِ ،؛ كالدككدم " ،طبقات اظتفسرين ّّ ،؛
كاألدرنٌ " ،طبقات اظتفسرين". ّْٔ ،
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 - 8إبراىيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان،
الشافعي بن أب ي شريف
المقدسي ،ثم
الم ِّري،
برىان الدين ُ
ّ
ّ
(ت:34 :ه)(:)9
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
كجود االختالؼ بينهما يف األسلوب ،كالعبارة ،كاظتعلومات.
كاشًتكا يف النقل من :الضوء الالمع (ُ ،)ُّْ/كنظم العقياف،
ص.ِٔ :
أوًل :الداوودي:
ا
يذكر الًترتة بشيء من التفصيل ،فيذكر نسب صاحب الًترتة
بشكل أكسع ،فزاد بذكر اصتد الرابع كاطتامس ،كىو (علي بن مسعود)،
كما يذكر سنة الوالدة ،كاظتكاف الذم كلد كنشأ فيو صاحب الًترتة،
كيذكر شيئنا من حياتو ،كطلبو العلم ،كشيوخو ،كتالميذه ،كمصنفاتو،
كيذكر مكاف إقامتو كاستقراره ،كجلوسو للتدريس كمناصبو ،كل يذكرىا
األدرنٌ ،كما يذكر اليوـ الذم تويف فيو صاحب الًترتة ،كسنة الوفاة
بصورة أدؽ من األدرنٌ ،فسنة كفاتو عند الداككدم (ِّٗىػ) ،كخيتم
بذكر شيء من أشعاره.

(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ّّ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّْٔ .
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مصادر الترجمة :لو تررتة يف :البدر الطالع (ُ ،)ِٔ/كشذرات
الذىب (ٖ ،) ُُٖ/كالكواكب السائرة (ُ ،)َُِ/الضوء الالمع
(ُ ،)ُّْ/كعنواف الزماف (ِ ،) ٖٕ /كعنواف العنواف ،ص،ٕٔ :
كمعجم اظتصنفُت (ْ ،)ُْٗ /كنظم العقياف ،ص.ِٔ :
ني:
ثانياا :األدر ّ
تررتتو ؼتتصرة عن الداككدم ،حيث ذكر اسم صاحب
الًترتة ،كمكانتو العلمية ،كنسبو ،كنسبتو ككنيتو ،مث كصفو ،كذكر سنة
كالدتو  ،كمكاف كالدتو ،كتنقالتو يف طلب العلم ،كذكر بعض تصانيفو،
كأحاؿ إىل اظتصادر اليت ذكرت مناقبو ،يقوؿ" :كذا يف طبقات الضوء
الالمع" ،مث ختم بذكر سنة الوفاة ،كخيطئ أحيانا يف حتديده ،فهنا ذكر
أف كفاة صاحب الًترتة كاف يف سنة (ّٖٖىػ ) ،كالصواب :أف كفاتو
كانت سنة (ِّٗىػ ) ،كما ذكرت كتب الًتاجم(.)9
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :الكواكب السائرة (ُ،)َُِ/
كالضوء الالمع (ُ ،) ُّْ/كنظم العقياف ،ص.ِٔ :
ني :الضوء الالمع
المصادر المشتركة بين الداوودي ،واألدر ّ
(ُ ،) ُّْ/كنظم العقياف ،ص.ِٔ :
 - 9إبراىيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب
(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ّْ ،؛ كالغزم" ،الكواكب السائرة"،
ُ. ْٔ :

- 53: -

مقارنة بين الجزء األول من طبقات المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين لألدر ّني ،زىرة بنت عبيداهلل بن عويّد الغامدي

اسطي ،الملقب
العاتكي،
صفرة
بن المهلب بن أبي ُ
ّ
األزدي الو ّ
ّ
()9
بن نفطوية (ت434 :ه) :
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.

أوًل :الداوودي:
ا
األدرن،
ذكر تررتة ىذا العلم بشيء من التفصيل أكثر من
ٌ
فذكر االسم ،كالكنية ،كاللقب ،كسبب تسميتو ّٔذا اللقب ،مث ذكر
أقواؿ العلماء فيو  ،كما يف ذلك من الثناء عليو كبياف مكانتو العلمية،
كالفنوف اليت برع فيها ،كذكر قصة حصلت بينو كبُت الوزير ،مث ذكر
اليوـ كالسنة الذم تويف فيو ،كذكر شيوخو ،كتالميذه ،كختم بذكر و
شئ
من شعره.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :معجم األدباء (ُ ،)ّٖ/كإنباه
الركاة (ُ ،) ُُِ/كالبداية كالنهاية (ُُ ،)َِٕ/كبغية الوعاة
(ُ ،) ِْٖ/كالبلغة ،ص ، ٕ :كتاريخ بغداد (ٔ ،)ُٓٗ/كسَت أعالـ
النبالء (ُٓ ،)ٕٓ/كشذرات الذىب (ْ ،)ُِِ /غاية النهاية يف
طبقات القراء (ُ ،) َُ/كطبقات النحويُت كاللغويُت للزبيدم ،ص:
ُْٓ ،كالعرب يف خرب من غرب (ِ ،)ِٖٗ/كالفالكة كاظتفلوكوف،
(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ّٔ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّٔ .
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ص ،ٗٓ:كالفهرست البن الند ،)ُُِ/ُ( .كلساف اظتيزاف
(ُ ،) َُٗ/كمرآة اصتناف (ِ ،) ِٖٕ/كمعجم اظتؤلفُت (ُ،)َُِ/
كمعرفة القراء الكبار (ُ ،)ِّٕ/كاظتنتظم (ٔ ،)ِٕٕ/كميزاف االعتداؿ
(ُ ،)ْٔ/كالنجوـ الزاىرة (ّ ،)ِْٗ/كنزىة األلباب يف األلقاب
(ِ ،) ِِِ/كغاية النهاية يف طبقات القراء (ُ ،)َُ/كالوايف بالوفيات
(ِ ،) ِٔٓ/ككفيات األعياف (ُ.)ْٕ/
ني:
ثانياا :األدر ّ
جدا ،فقد ذكر اسم صاحب الًترتة
تررتتو عتذا العلم ؼتتصرة ن
ؼتتصرا ،ككنيتو ،كنسبو ،كمصنفو يف التفسَت ،كأشهر تالميذه ،كما دتيز
ن
()9
بو تفسَته عن غَته ،مث ختم بذكر سنة الوفاة ،كمصدره عتذه الًترتة .
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :تاريخ بغداد (ٔ ،)ُٓٗ/كمعجم
األدباء (ُ ،) ّٖ/كإنباه الركاة (ُ ،)ُُِ/ككفيات األعياف (ُ،)ْٕ/
كسَت أعالـ النبالء (ُٓ ،) ٕٓ/كمرآة الزماف (ُٕ ،)ٗٗ/كالنجوـ
الزاىرة (ّ ،)ِْٗ/كمرآة اصتناف (ِ ،)ِٖٕ/كشف الظنوف عن أسامي
الكتب كالفنوف (ُ.)َّٖ /

(ُ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٔ ،
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 - :إبراىيم بن معقل بن الحج اج الحافظ العالمة ،أبو إسحاق
النسفي (ت3:6 :ىـ)(:)9
اشًتؾ األدرنٌ كالداككدم يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.

أوًل :الداوودي:
ا
تفصيال من األدرنٌ؛ حيث زاد عليو بذكر
تررتة الداككدم أكثر
ن
شيوخ صاحب الًترتة ،كبعض تالميذه ،كركاياتو ،كثناء بعض العلماء
عليو.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :تذكرة اضتفَّاظ (ِ ،)ُٖٔ/كسَت
أعالـ النبالء (ُّ ،)ّْٗ/كشذرات الذىب (ِ ،)ُِٖ/كطبقات
اضتفَّاظ (ُ ،)ُِٔ/كالعرب (ِ ،)َُٔ/كؼتتصر تاريخ دمشق البن
منظور (ْ ،) ُْٔ/كمرآة اصتناف (ِ ،) ِِّ/كالنجوـ الزاىرة
(ّ ،) ُْٔ/كالوايف بالوفيات (ٔ.)ٗٔ/

(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ّٗ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّْ .

- 543 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 99:الجزء األول

ني:
ثانياا :األدر ّ
تررت تو عتذا العلم متقاربة مع تررتة الداككدم ،كلكنو ل يذكر
شيوخ صاحب الًترتة كال تالميذه ،كال ثناء العلماء عليو ،كلكنو ذكر
ختاـ تررتتو مصدره عتذه الًترتة(.)9
مصادر الترجمة :سَت أعالـ النبالء (ُّ ،)ّْٗ/كتذكرة
اضتفَّاظ (ِ ،)ُٖٔ/كمرآة اصتناف (ُ.)َّْ /
 -93إبراىيم بن موسى بن بالل بن عمران بن مسعود بن َد َم ج
برىان الدين الكركي ( 964ه)(:)3
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ذكر تررتة العلم بشيء من التفصيل ،فذكر اشتو ،كنسبو،
كمولده ،كشيوخو ،كثناء العلماء عليو ،كمصنفاتو ،مث ختم بذكر سنة
كفاتو.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :نظم العقياف ،ص ،ِٗ :كالضوء
الالمع (ُ ،)ُٕٓ/كمعجم اظتؤلفُت (ُ.)ُُٖ/
(ُ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْ ،
(ِ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ّٗ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ُّّ .
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ني:
ثانياا :األدر ّ
ذكر اسم العلم كنسبو؛ مث ختم بذكر تاريخ سنة الوفاة ،كمصدره
عتذه الًترتة(.)9
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :نظم العقياف ،ص ،ِٗ:الضوء
الالمع (ُ.)ُٕٓ /
 -99أحمد بن إبراىيم بن الزبير بن محمد بن إبراىيم بن الزبير
اني المولد،
بن الحسن بن الحسين الثقفي ،العاصمي الجي ّ
ناطي المنشأ ،األستاذ ،أبو جعفر (ت839 :ىـ)(:)3
الغر ّ
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.

أوًل :الداوودي:
ا
ذكر الًترتة بشيء من التفصيل ،فذكر االسم حىت اصتد
السادس ،كذكر نسبو ،كمكاف كالدتو ،كنشأتو ،كشهرتو ،ككنيتو ،كذكر
شيئنا من حياتو ،كاظتواقف كا﵀ن اليت حصلت يف عصره ،كذكر جلوسو
للتدريس ،كتالميذه ،كشيوخو ،كمناصبو ،كمصنفاتو ،كذكر سنة كالدتو
ككفاتو؛ مث ختم بذكر و
شيء من شعره.
(ُ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّّ ،
(ِ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ُْ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّٕٗ .
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مصادر الترجمة :لو تررتة يف :اإلحاطة (ّ ،)ِٗ/كالبدر
الطالع (ُ ،)ّّ/كبغية الوعاة (ُ ،)ُِِ/كالدرر الكامنة (ُ،)ٕٗ/
كالديباج اظت ىذ َّىب (ُ ،)ِٔ/كالذيل كالتكملة (ُ ،)ّٗ/كشذرات
ي
الذىب (ٔ ،) ُٔ/كغاية النهاية (ُ ،) ّّ/كاظتنهل الصايف (ُ.)ّٗ/
ني:
ثانيُا :األدر ّ
ؼتتصرا؛ مث
تررتتو لصاحب ىذه الًترتة ؼتتصرة ،ذكر االسم
ن
الشهرة ،كالكنية ،مث ذكر مصنَّفو يف التفسَت ،كختم بسنة الوفاة ،كيشَت
إىل مصدر تررتتو عتذا العلم(.)9
كيالحظ أنو أخطأ يف حتديد سنة الوفاة؛ حيث ذكر أف كفاة
صاحب الًترتة كانت سنة (َٖٗىػ) ،كالصواب :أهنا كانت سنة
(َٖٕىػ)،كما يف مصادر الًترتة ،ككما يف كشف الظنوف ،رغم
رجوعو إليو(.)3
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :الديباج اظت ىذ َّىب (ُ،)ِٔ/
ي
كتذكرة اضتفَّاظ (ْ ،)ُْْٖ/كالدرر الكامنة (ُ ،)ٕٗ/كبغية الوعاة
(ُ ،)ُِِ/ككشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف (ُ.)َْٖ /
األدرن" ،طبقات اظتفسرين". ّٕٗ ،
ٌ
(ُ) ينظر:
(ِ) كنبَّو إىل ذلك ػتقق الكتاب د .سليماف اطتزم ،ينظر" :طبقات اظتفسرين"،
لألدرنٌ. ّٕٗ ،
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 -93أحمد بن إسماعيل بن عيسى الغزنوي الجوىري (عاش بعد
633ىـ)(:)9
ىذه الًترتة من الًتاجم اظتشًتكة اظتتطابقة بُت الداككدم كاألدرنٌ
دتاما يف األسلوب كالعبارة؛ إال أف
ن
نقال عن السيوطي ،كىي متطابقة ن
كثَتا ما يضيف عبارة (ككاف مؤلًنفا يف التفسَت) يف أغلب
األدرن ن
ٌ
ترارتو.
()3
مصادر الترجمة :تاريخ اإلسالـ (ّٔ ، )ُِٗ/كطبقات
اظتفسرين للسيوطي ،ص.َّ:
القزويني (ت:
 -94أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني
ّ
6:3ه)(:)4
ىذه الًترتة من الًتاجم اظتشًتكة اظتتطابقة بُت الداككدم
كاألدرنٌ نقالن عن السيوطي ،كإف كاف األدرنٌ يتطابق مع السيوطي
(ُ) ينظر :السيوطي" ،طبقات اظتفسرين"َّ ،؛ كالداككدم" ،طبقات اظتفسرين"،
ْٓ؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُُٔ ،
(ِ ) ىذا اظتصدر ليس من مصادر الداككدم اليت ذكرىا يف خادتة كتابو ،كل أجد
تررتة لصاحب ىذه الًترتة يف غَت ىذا اظتصدر؛ كذلك ػتقق الكتاب ،علي
ػتمد عمر ل يذكر غَته؛ أما األدرنٌ ،فهذا اظتصدر ىو أحد مصادره اليت
ذكرىا يف مقدمة كتابو.
(ّ) ينظر :السيوطي" ،طبقات اظتفسرين" ،َِ ،كالداككدم" ،طبقات اظتفسرين"،
ْٔ؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َِٔ ،
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أكثر من الداككدم ،كالداككدم لو بعض الزيادات عليهما ،كقد زاد
ب ذكر اسم اصتد (ػتمد بن العباس) عتذا العلم ،كما زاد بعبارة (كصنَّف
كؼتتصرا ،كانتفع
مطوال
الكثَت يف التفسَت ،كاضتديث كالفقو ،كغَتىا ن
ن
بعلمو أىل العلم كعواـ الناس).
أما األدرنٌ فزاد عليهما بعبارتو اظتشهورة( :ككاف مؤلَّ نفا يف
التفسَت) ،كل يذكر سنة الوفاة ؼتتصنرا كما فعل السيوطي كالداككدم،
( ُ)
حيث اكتفيا بقوؿ( :تسعُت)  ،أما األدرنٌ قاؿ ( :تسعُت
( ِ)

كستسائة) .
مصادر ترجمة السيوطي :لو تررتة يف :البداية كالنهاية
(ُّ ،)ٗ/كشذرات الذىب (ْ ،)ََّ/كطبقات الشافعية للسبكي
(ٔ ،)ٕ/كطبقات القراء البن اصتوزم (ُ ،) ّٗ/كالعرب (ْ،)ُِٕ /
كاللباب يف هتذيب األنساب (ٗ ،)ُِ/كاظتختصر ا﵀تاج إليو من تاريخ
ابن الدبيثي (ُٓ ،) ٗٗ/كالنجوـ الزاىرة (ٔ.)ُّْ/
مصادر ترجمة الداوودي :لو تررتة يف :البداية كالنهاية
(ُّ ،)ٗ/كالتدكين يف أخبار قزكين (ِ ،)ُْْ/كتذكرة اضتفَّاظ
(ْ ،)ُّٓٔ/كالتقييد ظتعرفة ركاة السنن كاألسانيد (ُ ،)ُُّ/التكملة
(ُ) ينظر :السيوطي " ،طبقات اظتفسرين"ِِ .؛ كالداككدم" ،طبقات
اظتفسرين". ْٔ : ُ ،
(ِ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َِٕ ،
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للمنذرم ُ /الًترتة ِِْ ،كالذيل على الركضتُت ،صٔ  ،كرحلة ابن
جبَت ،ص ،َِٓ ،كسَت أعالـ النبالء (ُِ ،) َُٗ/كطبقات
اإلسنوم (ِ ،)ِِّ/كطبقات الشافعية للسبكي (ٔ ،)ٕ/كطبقات
ابن قاضي شهبة (ِ ،)ِْ/كطبقات ابن كثَت ،كرقة ُّٗب،
كطبقات اظتفسرين للسيوطي ،ص ،َِ :كالعرب (ْ ،)ُِٕ /كغاية
النهاية (ُ ،) ّٗ/كاللباب يف هتذيب األنساب (ٗ ،)ُِ/كاظتختصر
ا﵀تاج إليو من تاريخ ابن الدبيثي (ُٓ ،)ٗٗ/كمرآة اصتناف (ّ،)ْٔٔ/
كمرآة الزماف (ٖ ،) ّْْ/كاظتستفاد من ذيل تاريخ بغداد ،ص،َُْ :
كمشيخة النعاؿ (ُ.)ُٔ/
ني :اللباب يف هتذيب األنساب (ٗ،)ُِ/
مصادر ترجمة األدر ّ
كسَت أعالـ النبالء (ُِ ،)َُٗ/كطبقات الشافعية للسبكي (ٔ،)ٕ/
كتاريخ اإلسال ـ (ُِ ،)َّٗ/كطبقات اظتفسرين للسيوطي ،صَِ،،
كغاية النهاية (ُ ،)ّٗ/كاظتختصر ا﵀تاج إليو من تاريخ ابن الدبيثي
(ُٓ ،) ٗٗ/كاظتستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ُ.)ّْ/
ني
المصادر المشتركة بين السيوطي ،والداوودي ،واألدر ّ
ثالثة ،ىي :اللباب يف هتذيب األنساب (ٗ ،)ُِ/كطبقات الشافعية
للسبكي (ٔ ،)ٕ/كاظتختصر ا﵀تاج إليو من تاريخ ابن الدبيثي
(ُٓ.)ٗٗ/
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ني دون السيوطي
المصادر المشتركة بين الداوودي ،واألدر ّ
مصدران ىما :سَت أعالـ النبالء (ُِ ،)َُٗ/كغاية النهاية
(ُ.)ّٗ/
المقدسي ،رسالن (ت:
 -95أحمد بن حسين بن حسن الرملي،
ّ
955ه)(:)9
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.
أوًل :الداوودي:
ا
ؼتتصرا عن األدرنٌ ،كذكر سنة كالدة صاحب
يذكر االسم
ن
الًترتة  ،كمكاف نشأتو ،كحفظو للقرآف ،كصنعة كالده ،كإقبالو على
اظتطالعة كاظتدارسة منذ نعومة أظفاره ،مث توجهو إىل العلماء كمالزمتهم،
كرحالتو يف طلب العلم ،كشيوخو ،كتالميذه ،كمكانتو العلمية،
كمصنفاتو الكثَتة ،كذكر أشهرىا ،كما ذكر شيئا من أشعاره ،مث ختم
بذكر كفاتو ،كمكاهنا.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :األنس اصتليل بتاريخ القدس
كاطتليل (ُ ،)ُٔٗ/كالبدر الطالع (ُ ،) ْٗ/كشذرات الذىب
(ٕ ،) ِْٖ/كالضوء الالمع (ُ.)ِِٖ/
(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ُٓ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ِّٕ .
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ني:
ثانياا :األدر ّ
ذكر اسم صاحب الًترتة حىت سابع جد ،كذكر نسبو ،ككنيتو،
كنسبتو ،كشهرتو ،كمذىبو ،كسنة مولده ،كمصنَّفو يف التفسَت ،كمصنفاتو
لبقية العلوـ ،مث ختم بذكر سنة كفاتو.
مصادر الترجمة :لو الضوء الالمع (ُ ،) ِِٖ/كىذا اظتصدر
مشًتؾ بينو كبُت الداككدم.
 -96أحمد بن الفرات بن خالد ،الحافظ الحجة ،أبو سعود
الضبي ،الرازي (ت369 :ىـ)(:)9
ّ
اشًتؾ الداككدم كاألدرنٌ يف ىذه الًترتة ،دكف السيوطي ،مع
اختالفهما عن بعض.

أوًل :الداوودي:
ا
ذكر صاحب الًترتة بشيء من التفصيل ،فذكر االسم كالنسبة
كالكنية ،كالشهرة ،كذكر البلد الذم نزؿ فيو ،كمصنَّفو يف التفسَت كيف
غَته من العلوـ ،كذكر شيوخو ،كرحالتو كتالميذه ،كثناء العلماء عليو،
مث ختم بذكر سنة الوفاة.
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :تذكرة اضتفَّاظ (ِ،)ْْٓ/
كهتذيب الكماؿ للمزم (ُ ،)ِِْ/كاصترح كالتعديل (ِ.)ٕٔ/
(ُ) ينظر :الداككدم" ،طبقات اظتفسرين"ُٕ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّٓ .
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ني:
ثانياا :األدر ّ
ؼتتصرا( :أزتد بن
تررتتو عتذا العلم تررتة ؼتتصرة ،فذكر االسم
ن
الفرات) ،مث ذكر مصنفو يف التفسَت ،مث ختم بذكر سنة كفاتو ،كأشار
إىل مصدر تررتتو(.)9
مصادر الترجمة :لو تررتة يف :طبقات اضتنابلة (ُ،)ّٓ/
كتاريخ بغداد (ْ ،)ّّْ/كتذكرة اضتفَّاظ (ِ ،)ْْٓ/كسَت أعالـ
النبالء (َُ ،)ُِٕ/كهتذيب التهذيب (ّ ،)ٖٓ/كالتقريب ،ص:
ُٖٖ  ،كمرآة اصتناف (ُ.)َِٖ/
املطلب الثالث  :اىفرادات الداّّدٖ عً األدرىّٕ:
بعد اضتصر كاظتقارنة اتَّضح أف الداككدم زاد على األدرنٌ يف
عدد الًتاجم ا﵀صورة من أكؿ الكتاب حىت من اشتو (علي) بػ(ُِٕ
تررتة) ،كىي كالتايل:
ُ) من اسمو (أبان)
ُ  -أباف بن تغلب (تُُْ :ىػ).
ِ) من اسمو (إبراىيم):
ِ  -إبراىيم بن أزتد بن علي ،أبو إسحاؽ اصتبنيايتُّ البكرم،
اظتالكي (تّٔٗ:ىػ).
الرقي (تَّٕ :ىػ).
ّ  -إبراىيم بن أزتد بن ػتمد بن معايل َّ
(ُ) ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٓ ،
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ْ  -إبراىيم بن إسحاؽ اضترب (تِٖٓ:ىػ).
ٓ  -إبراىيم بن إسحاؽ بن أب زرد ،أبو إسحاؽ الطليطلي
(تِّٖ:ىػ).
ٔ  -إبراىيم بن حسُت بن خالد القرطيب (تِْٗ:ىػ).
ٕ  -إبراىيم بن خالد ،أبو ثور(ل يذكر سنة كفاتو).
اعتركم ،أبو سعيد (تَُٔ:ىػ).
ٖ  -إبراىيم بن طهماف
ُّ
ٗ  -إبراىيم بن عبدا﵁ بن علي بن برىاف الدين اضتكرم (ت:
ْٕٗىػ).
َُ -إبراىيم بن عبدا﵁ بن مسلم الكشي (ل يذكر تا ريخ كفاتو).
القوصي،
الفهاد
ُُ -إبراىيم بن علي بن عمر برىاف الدين ابن َّ
ُّ
الشافعي (تُٕٓ :ىػ).
ُّ
ُِ -إبراىيم بن ػتمد بن إبراىيم بن عليب ،أبو إسحاؽ الطائي
(تَِٔ :ىػ).
ُّ -إبراىيم بن فائد بن موسى القسطنطيٍت اظتالكي (ت:
َٖٓىػ).
ُْ -إبراىيم بن ػتمد بن سعيد بن ىالؿ الثقفي (تِّٖ :ىػ).
يدم (تِِٓ :ىػ).
ُٓ -إبراىيم بن حيِت بن اظتبارؾ اليز ُّ
 )4من اسمو (أحمد):
اسطي (تْٔٗ :ىػ).
ُٔ -أزتد بن إبراىيم بن الفرج الو ُّ
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ُٕ -أزتد بن إشتاعيل بن خليفة عماد الدين ،ابن اضتيسبان (ت:
ُٖٓىػ).
ُٖ -أزتد بقي بن ؼتلد (تِّْ :ىػ).
ُٗ -أزتد بن أب بكر بن عبدالوىاب القزكيٍت (كاف حيا يف
َِٔىػ).
َِ -أزتد بن أب بكر بن عمر ،أبو العباس ،اظتعركؼ باألحنف
(تُٕٕ :ىػ).
ُِ -أزتد بن جعفر بن ػتمد ،ييعرؼ بابن اظتنادل (تَِّ :ىػ).
ي
ِِ -أزتد بن اضتسن بن أزتد بن اضتسن بن أنوشركاف (ت:
ْٕٓىػ).
ِّ -أزتد بن خلف بن عيشوف اإلشبيلي (تُّٓ :ىػ).
ِْ -أزتد بن سعد بن ػتمد ،أبو العباس َّ
األندرشي (ت:
العكرم،
ٌ
َٓٗىػ).
ِٓ -أزتد بن سهل ،أبو زيد البلخي (تِِّ :ىػ).
ِٔ -أزتد بن سعيد بن غالب األموم (تْٔٗ :ىػ).
ِٕ -أزتد بن صدقة بن أزتد بن حسُت ،اظتعركؼ بابن الصَتيف
(تَٗٓ :ىػ).
ِٖ -أزتد بن عبداضتليم بن عبدالسالـ ،ابن تيمية (تِٕٖ :ىػ).
ِٗ -أزتد بن علي بن أزتد بن ػتمد بن عبدا﵁ الربيعي الباغان
(تَُْ :ىػ).
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َّ -أزتد بن علي اظتهرجان (ل يذكر سنة كفاتو).
الربعي (تٕٗٓ :ى ػ).
ُّ -أزتد بن عمر بن ىالؿ َّ
القونوم (ل يذكر سنة كفاتو).
ِّ -أزتد بن قلمشاه ،أبو العباس
ٌ
ّّ -أزتد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور بن كعب بن
يزيد أبو بكر البغدادم (تَّٓ :ىػ).
ّْ -أزتد بن ػتمد بن إبراىيم بن ػتمد أبو العباس العشاب
اظترادم القرطيب (تّٕٔ :ىػ).
ي
ّٓ -أزتد بن ػتمد بن أزتد ،أبو اظتكارـ السمنان (ت َْٕ :ق
قبل).
ّٔ -أزتد بن ػتمد بن أيوب ،أبو بكر الفارسي (تّْٔ :ى ػ).
ّٕ -أزتد بن ػتمد بن حنبل (تُِْ:ىػ).
ّٖ -أزتد بن ػتمد بن خالد الربقي (ل يذكر سنة الوفاة).
ّٗ -أزتد بن ػتمد بن رستم الطربم (تّّٓ :ىػ).
َْ -أزتد بن ػتمد بن عبدالكر .بن عطاء ا﵁ اإلسكندرم (ت:
َٕٗىػ).
ُْ -أزتد بن ػتمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبدا﵁ بن
كرد التيمي(تَْٓ :ىػ).
ِْ -أزتد بن ػتمد بن الفضل ،أبو بكر اطتطييب القزكيٍت (ت:
ِٔٓىػ).
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ّْ -أزتد بن ػتمد بن اظتظفر بن اظتختار أبو العباس (ل يذكر سنة
الوفاة).
اظتخزكمي ،الشيخ َّ
العالمة
ٌي ،بن ياسُت
ُّ
ْْ -أزتد بن ػتمد بن مك ٌ
ؾتم الدين أبو العباس القمويل (تِٕٕ :ىػ).
اصتلفرم (ل يذكر سنة الوفاة).
ْٓ -أزتد بن ػتمد بن ىاشم
ٌ
ْٔ -أزتد بن اظت َّ
عذؿ (تْٓٗ :ىػ).
ي
زم الكليب (كفاتو يف حدكد َِٔىػ).
ْٕ -أبو أزتد بن يج ٌ
ً
فرد -ابن عبدالسالـ بن ػتمود (ِٓٓىػ).
ْٖ -أزتشاذ -كىو ه
 )5من اسمو إسحاق:
اضتنظلي،
التميمي
ْٗ -إسحاؽ بن إبراىيم بن ؼتلد ،أبو يعقوب
ُّ
ُّ
اظتركزم (تِّٖ :ىػ).
ُّ
 )6من اسمو إسماعيل:
ً
البصرم (ت:
قسم األسدم،
ُّ
َٓ -إشتاعيل بن إبراىيم بن م ى
ُْٗىػ).
ُٓ -إشتاعيل بن زياد السكونُّ (ل يذكر سنة الوفاة).
م (ت:
ِٓ -إشتاعيل بن عبدالرزتن بن أب كردية اعتامشي ُّ
الس ٌد ٌ
ُِٕىػ).
ّٓ -إشتاعيل بن علي ،أبو سعد ال َّس َّماف (تّْْ :ى ػ).
ْٓ -إشتاعيل بن ػتمد بن ىانئ األندلسي الغرناطي (ت:
ُٕٕىػ).
- 556 -

مقارنة بين الجزء األول من طبقات المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين لألدر ّني ،زىرة بنت عبيداهلل بن عويّد الغامدي

ٓٓ -إشتاعيل بن ػتمد بن يوسف (ل يذكر سنة الوفاة).
ٔٓ -إشتاعيل بن يزيد بن حريث بن مردانيبو القطاف ،أبو أزتد
(تَِٔ :ىػ).
 )7حرف (الباء ،والثاء):
ٕٓ -بشر بن اظتعتمر (تَُِ :ىػ).
ٖٓ -بكر بن ػتمد بن العالء (تّْْ :ىػ).
ٗٓ -أبو بكر بن أب الثلج (ل يذكر سنة الوفاة).
َٔ -ثابت بن أب صفية الثمايل (ل يذكر سنة الوفاة).
 )8حرف الجيم:
ُٔ -جبَت بن غالب (ل يذكر سنة الوفاة).
ِٔ -جعفر بن حرب ،أبو الفضل اعتمذانُّ (تِّٔ :ىػ).
ّٔ -جعفر بن يمب شَّر الثقفي (تِّْ :ىػ).
ْٔ -جعفر بن ػتمد بن اظتعتز بن ػتمد اضتافظ َّ
العالمة ،أبو
النسفي (تِّْ :ىػ).
اظتستغفرم
العباس
ُّ
ُّ
ٓٔ -اصتنيد بن ػتمد بن اصتنيد القواريرم اطتراز (تِٖٗ :ىػ).
 )9حرف (الحاء):
ٔٔ -اضتارث بن عبدالرزتن (ل يذكر سنة الوفاة).
حجاج بن ػتمد اظتصيّْصي األعور ،أبو ػتمد (تَِٔ :ىػ).
ِّٕٔ -
اظتدارم (ل يذكر سنة الوفاة).
ٖٔ -حساف بن
ُّ
ٗٔ -اضتسن بن سعيد الفارسي (ل يذكر سنة الوفاة).
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النافعي األنطاكي (ت:
َٕ -اضتسن بن سليماف بن اطتَت
ُّ
ّٗٗىػ).
اظته َّذب (تُٓٔ :ىػ).
ُٕ -اضتسن بن علي بن إبراىيم القاضي َّ
ِٕ -اضتسن بن علي بن غساف ،كييعرؼ بالشاكر (ل يذكر سنة
الوفاة).
ّٕ -اضتسن بن علي بن فضاؿ بن عمرك بن أنيس التيمي (ت:
ِِْىػ).
ادم (تْٕٗ :ىػ).
ْٕ -اضتسن بن قاسم بن عبدا﵁ بن علي اظتر ُّ
ي
السراد ،أبو علي (ل يذكر سنة الوفاة).
ٕٓ -اضتسن بن ػتبوب َّ
ٕٔ -اضتسن بن مسلم بن سفياف ،أبو علي الضرير (ل يذكر سنة
الوفاة).
ٕٕ -اضتسن بن ػتمد بن صا النابلسي (كاف حيا سنة ُٕٕىػ).
الصبَّاح الزعفرانُّ (تَِٔ :ىػ).
ٖٕ -اضتسن بن ػتمد بن َّ
َّيب (ل يذكر سنة الوفاة).
ٕٗ -اضتسُت بن زيد التَّػن ُّ
ازم (ل يذكر سنة
َٖ -اضتسُت بن سعيد بن زتاد بن سعيد األىو ُّ
الوفاة).
ناطي اصتيانُّ ،ابن الناظر (ت:
ُٖ -اضتسُت بن عبدالعزيز الغر ُّ
ٕٗٔىػ).
ِٖ -اضتسُت بن علي بن علي بن ػتمد اظتغرب (تُْٖ :ىػ).
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البصرم ،كييعرؼ باصتعل (ت:
ّٖ -اضتسُت بن علي ،أبو عبدا﵁
ُّ
ّٗٔىػ).
ْٖ -اضتسُت بن منصور اضتالَّج (تَّٗ :ىػ).
اظتركزم (تُٓٗ :ىػ).
ٖٓ -اضتسُت بن كاقد القرشي
ُّ
ٖٔ -يحصُت بن يؼتارؽ بن كرقاء أبو يجنادة (ل يذكر سنة الوفاة).
صهباف (تِْٔ :ىػ).
ٕٖ -حفص بن عمر بن عبدالعزيز ي
 ):حرف (الخاء):
ٖٖ -خلف بن جامع بن حاجب الباجي (تَِّ :ىػ).
ٖٗ -خلف بن ىشاـ بن ثعلب (تِِٗ :ىػ).
َٗ -خلف النحوم (ل يذكر سنة الوفاة).
 )93حرف (الدال ،والذال):
ُٗ -داككد بن علي بن داككد األصبهانُّ (تَِٕ :ى ػ).
ِٗ -داككد بن أب ىند ال يقشَتم (تَُْ :ىػ).
ّٗ -أبو ذر اضتنفي (ل يذكر سنة الوفاة).
 )99حرف (الراء ،والزاي):
ْٗ -ربيع بن سليماف بن عطاء ا﵁ أبو سليماف القطاف (ت:
ّّْىػ).
ٓٗ -رزؽ ا﵁ بن عبدالوىاب بن عبدالعزيز التميمي (ت:
َْٖىػ).
ٔٗ -ركح بن عبادة بن العالء بن حساف القيسي (تَِٓ :ىػ).
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الثقفي (تُُٔ :ىػ).
ٕٗ -زائدة بن قدامة ،أبو الصلت
ُّ
ٖٗ -الزبَت بن أزتد (ل يذكر سنة الوفاة).
النيسابورم (ت:
ٗٗ -زكريا بن داككد بن بكر بن عبدا﵁ اطتفاؼ
ُّ
ِٖٔىػ).
العدكم (تُّٔ :ىػ).
ََُ  -زيد بن أسلم
ُّ
َُُ  -زيد بن اضتسن بن ػتمد اليمانُّ (تِٖٓ :ىػ).
 )93حرف (السين):
َُِ  -يسريج بن يونس بن إبراىيم ،أبو اضتارث البغدادم (ت:
ِّٓىػ).
َُّ  -سعد بن ػتمد بن ػتمود اظتشَّاط (تْٓٔ :ىػ).
َُْ  -سعيد بن أكس بن ثابت بن بشَت بن قيس بن زيد بن
األنصارم (تُِٓ :ىػ).
النعماف أبو زيد
ُّ
َُٓ  -سعيد بن بشَت األزدم (تُٔٗ :ىػ).
األسدم (تٗٓ :ىػ).
َُٔ  -سعيد بن يجبَت بن ىشاـ
ُّ
َُٕ  -سعيد بن ػتمد بن ػتمد العقبان التلمسانُّ (ل يذكر سنة
الوفاة).
الثورم (ت:
َُٖ  -يسفياف بن سعيد بن مسركؽ ،أبو عبدا﵁
ُّ
ُُٔىػ).
البغدادم (مات بعد َِٕىػ).
َُٗ  -سلمة بن عاصم ،أبو ػتمد
ُّ
َُُ  -سليماف بن إبراىيم بن زتزة البلوم (تّْٓ :ىػ).
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القيسي (ل يذكر سنة الوفاة).
ُُُ  -سليماف بن إبراىيم بن ىالؿ
ُّ
ُُِ  -سليماف بن أزتد بن أيوب بن يمطَت (ل يذكر سنة الوفاة).
ُُّ  -سليماف بن األشعث ،أبو داككد السجستانُّ (ت:
ِٕٓىػ).
ُُْ  -سليماف بن اضتسن بن رتاؿ الدين بن النقيب (ل يذكر
سنة الوفاة).
ُُٓ  -سليماف بن أب القاسم ؾتاح ،أبو داككد اظتقرئ (ت:
ي
ْٔٗىػ).
النحوم ،أبو ػتمد (ل يذكر سنة الوفاة).
ُُٔ  -سلمة بن عاصم
ُّ
اظتصيصي (تِِٔ :ىػ).
ُُٕ  -يسنيد بن داككد ،أبو علي
ُّ
ُُٖ  -سهل بن إبراىيم بن سهل بن نوح بن عبدا﵁ بن رتاز
(تّٖٕ :ىػ).
سًتم
ُُٗ  -سهل بن عبدا﵁ بن يونس بن عيسى بن عبدا﵁ التي ُّ
(ل يذكر سنة الوفاة).
النحوم (ل يذكر سنة الوفاة).
َُِ  -سيار بن عبدالرزتن
ُّ
 )94حرف (الصاد):
األسدم ػتيي
ُُِ  -صا بن عبدا﵁ بن جعفر بن علي بن صا
ُّ
الدين ابن الصباغ الكويف اضتنفي (تِٕٕ :ىػ).
ُِِ  -صا بن مزيد بن زىَت (ل يذكر سنة الوفاة).
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ُِّ  -صدقة بن اضتسُت ،بن أزتد بن ػتمد بن كزير ،أبو اضتسن
الواعظ (تٕٓٓ :ىػ).
 )95حرف (الضاد):
ُِْ  -ضرار بن عمرك القاضي (ل يذكر سنة الوفاة).
القزكيٍت (َٖٕىػ).
ُِٓ  -ضياء بن سعدا﵁ بن ػتمد بن عثماف
ُّ
 )96حرف (الطاء):
ُِٔ  -طلحة بن مظفر بن غاًل بن ػتمد العلثي (تّٓٗ :ىػ).
 )97حرف (العين):
ُِٕ  -عبدا﵁ بن أزتد بن ػتمد بن اظتغلس (تِّْ :ىػ).
ي
الكالب (ُّٗىػ).
ُِٖ  -عبدا﵁ بن يحنُت بن عبدا﵁
ُّ
الكندم (تِٕٓ :ىػ).
ُِٗ  -عبدا﵁ بن سعيد بن حصُت
ُّ
َُّ  -عبدا﵁ بن سعيد بن ػتمد ،أبو ػتمد الشَّقَّاؽ (ت:
ِْٔىػ).
ُُّ  -عبدا﵁ بن سليماف بن األشعث (تُّٔ :ىػ).
ُِّ  -عبدا﵁ بن جعفر بن حيَّاف (تّٔٗ :ىػ).
ُّّ  -عبدا﵁ بن فرج بن غزلوف اليحصيب (تْٖٕ :ىػ).
التميمي (ت:
اضتنظلي
ُّْ  -عبدا﵁ بن اظتبارؾ بن كاضح
ُّ
ُّ
ُُٖىػ).
ُّٓ  -عبدا﵁ بن اظتبارؾ الدينورم (ل يذكر سنة الوفاة).
ُّٔ  -عبدا﵁ ػتمد بن حسن الكالعي القرطيب (تُّٖ :ىػ).
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اطتزاز (تِّٓ :ىػ).
ُّٕ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن سفياف َّ
اطتشٍت (ت:
ُّٖ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن عبدا﵁ ،أبو عبدا﵁
ُّ
ِٔٓىػ).
ُّٗ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن عبدالكر .بن اضتسن الكرجي (ت:
ٕٕٓىػ).
َُْ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن عبدا﵁ ،أبو بكر بن الناصح (ت:
ّٓٔىػ).
الكسكسي (ت:
الربيهي مث
ُّ
ُُْ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن عمر ي
ْٕٔىػ).
ُِْ  -عبدا﵁ بن ػتمد بن ػتمد بن فورؾ (َّٕىػ).
يدم (ل يذكر سنة الوفاة).
ُّْ  -عبدا﵁ بن حيِت بن اظتبارؾ اليز ُّ
ُْْ  -عبدالرزتن بن إبراىيم بن عمرك العثمانُّ (تِْٓ :ىػ).
اسطي (ت:
ُْٓ  -عبدالرزتن بن أزتد بن علي البغدادم الو ُّ
ُٖٕىػ).
الصاضتي (ل يذكر سنة
الدمشقي
ُْٔ  -عبدالرزتن بن سليماف
ُّ
ُّ
الوفاة كإمنا ذكر كالدتو يف سنة َٖٕىػ).
األصم اظتعتزيلُّ (ل يذكر
ُْٕ  -عبدالرزتن بن كيساف ،أبو بكر
ُّ
سنة الوفاة).
األنصارم (تُْٖ :ىػ).
ُْٖ  -عبدالرزتن بن أب ليلى
ُّ
ُْٗ  -عبدالرزتن بن علي بن ػتمد اضتلوانُّ (تْٓٔ :ىػ).
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البصرم (ت:
َُٓ  -عبدالرزتن بن أب القاسم بن علي بن عثماف
ُّ
ْٖٔىػ).
ُُٓ  -عبدالرزتن بن ػتمد بن سلم ،أبو حيِت الرازم (ت:
ُِٔىػ).
البعلبكي (تِّٕ :ىػ).
ُِٓ  -عبدالرزتن بن ػتمد بن عبدالرزتن
ُّ
ُّٓ  -عبدالرزتن بن ػتمد بن عتَّاب (تَِٓ :ىػ).
اضتاليل (تّٖٔ :ى ػ).
ُْٓ  -عبدالرزتن بن ػتمد ٌ
ً
البوشنجي (ت:
الداكًدم
ُٓٓ  -عبدالرزتن بن ػتمد ،أبو اضتسن ي
ْٕٔىػ).
اظتالقي
القرشي
ُٔٓ  -عبدالرزتن بن مسلمة بن عبداظتلك بن الوليد
ُّ
ُّ
(تْْٔ :ق).
ُٕٓ  -عبدالرزتن بن موسى اعتوارم ،أبو موسى (ل يذكر سنة
الوفاة).
ُٖٓ  -عبدالسالـ بن عبدا﵁ تيمية اضترانٌ (تِٔٓ :ىػ).
ُٗٓ  -عبدالصمد بن حامد بن أب الربكات بن عبدالصمد بن
النهشلي (ل يذكر سنة الوفاة)
هنشل
ُّ
َُٔ  -عبدالعزيز بن جعفر ،بن أزتد بن يزداد ،اظتعركؼ بغالـ
اطتالؿ (تّّٔ :ىػ).
ُُٔ  -عبدالعزيز بن عبداصتليل النمراكم ،الشيخ عز الدين الشافعي
(تَُٕ :ىػ).
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الشهرزكرم (تِْٕ :ى ػ).
ُِٔ  -عبدالعزيز بن علي
ُّ
ُّٔ  -عبدالعزيز بن ػتمد بن إبراىيم بن الواثق با﵁ (ت:
َّٓىػ).
الثقفي (تِِٗ :ىػ).
ُْٔ  -عبدالغٍت بن سعيد
ُّ
ان
ُٓٔ  -عبدالغٍت بن ػتمد بن أب القاسم بن ػتمد بن تيمية اضتر ُّ
(تّٔٗ :ىػ).
الغافقي (ت:
ُٔٔ  -عبد الكبَت بن ػتمد بن عيسى ،أبو ػتمد
ُّ
ُٕٔىػ).
ُٕٔ  -عبدالكر .بن ػتمود بن مودكد بن ػتمود بن بلدجي
اظتوصلي (ل يذكر سنة الوفاة).
الفاسي
اضتسٍت
ُٖٔ  -عبداللطيف بن أزتد بن علي بن ػتمد
ٌ
ٌ
اظتكي (تّْٖ :ىػ).
ٌ
لمي ،أبو
ُٗٔ  -عبداظتلك بن حبيب بن سليماف بن ىاركف ٌ
الس ٌ
األندلسي (تِّٗ :ىػ).
مركاف
ٌ
َُٕ  -عبداظتلك بن سراج بن عبدا﵁ بن ػتمد بن سراج (ت:
ْٖٗىػ).
األموم (ت:
الركمي
ُُٕ  -عبداظتلك بن عبدالعزيز بن يجريج
ُّ
ٌ
َُٓىػ).
ُِٕ  -عبداظتلك بن علي (تْٖٗ :ىػ).
ُّٕ  -عبداظتلك بن قيريب ،أبو سعيد األصمعي (تُِٔ :ىػ).
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ُْٕ  -عبدا﵀مود بن أزتد بن علي ،اظتعركؼ بابن جندم ،أبو
ػتمد الشافعي (تٖٓٔ :ىػ).
ُٕٓ  -عبداظتنعم بن ػتمد بن عبدالرحيم ،اظتعركؼ بابن الفرس
(تٕٓٗ :ىػ).
السداد الشهَت
ُٕٔ  -عبدالواحد بن ػتمد بن علي بن أب َّ
اظتالقي (تَٕٓ :ىػ).
بالباىلي
ُّ
ُٕٕ  -عبدالوىاب بن عبدالواحد اظتعركؼ بابن اضتنبلي (ت:
ّٔٓىػ).
العجلي اطتفاؼ (تَِٔ :ىػ).
ُٖٕ  -عبدالوىاب بن عطاء
ٌ
ُٕٗ  -عبدالوىاب بن ػتمد بن عبدالوىاب الفارسي (ت:
َِٔىػ).
َُٖ  -عبدالوىاب بن يوسف بن إبراىيم بن بَتـ بن ّٔراـ (ت:
ِٖٕىػ).
ذر اعتركم (تّْْ :ى ػ).
ُُٖ  -عبد بن أزتد بن يغفَت ،أبو ٌ
الرازم (تِْٔ :ىػ).
ُِٖ  -عبيدا﵁ بن عبدالكر ،.أبو زرعة َّ
خمي الربجانُّ (ل يذكر
ُّٖ  -عبيدا﵁ بن عثماف بن عبيدا﵁ اللُّ ُّ
سنة الوفاة).
 )98من اسمو (عثمان):
ُْٖ  -عثماف بن اضتسن بن عثماف بن أزتد بن اطتصيب
البغدادم (ل يذكر سنة الوفاة).
ٌ
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ُٖٓ  -عثماف بن سعيد بن عثماف بن الصَتيف ،أبو عمرك الدان:
(تْْْ :ىػ).
ُٖٔ  -عثماف بن عبدالرزتن الشهرزكرم (تّْٔ :ىػ).
ُٕٖ  -عطاء بن أب مسلم ،أبو عثماف اطتيراسانٌ (تُّٓ :ىػ).
ُٖٖ  -عطية بن اضتارث ،أبو ركؽ اعتزان (ل يذكر سنة الوفاة).
 )99من اسمو (علي):
ُٖٗ  -علي بن إبراىيم بن سلمة بن ْتر ،أبو اضتسن القطَّاف (ت:
ّْٓىػ).
اظتالقي ،أبو اضتسن (ل
األنصارم
َُٗ  -علي بن إبراىيم بن علي
ُّ
ٌ
يذكر سنة الوفاة).
ُُٗ  -علي بن إبراىيم بن ؾتا ،بن غنا .األنصارم اظتعركؼ بابن
يؾتية (تٓٗٗ :ىػ).
اظتقسمي ،اظتعركؼ بالكلبشاكم (ت :كلد
ُِٗ  -علي بن إبراىيم
ُّ
يف َْٖىػ).
ُّٗ  -علي بن إبراىيم بن ىاشم ال يق ّْم ٌي (ل يذكر سنة الوفاة).
ُْٗ  -علي بن أؾتب بن عثماف اظتعركؼ بابن الساعي (ت:
ْٕٔىػ).
األزدم ،أبو اضتسن
ُٓٗ  -علي بن رتعة بن زىَت بن قحطبة
ُّ
القزكيٍت (تِّٖ :ىػ).
ٌ
اظتركزم (تِْْ :ىػ).
عدم
ُّ
الس ُّ
ُٔٗ  -علي بن يحجر بن إياس ٌ
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ُٕٗ  -علي بن اضتسن بن فضاؿ (ل يذكر سنة الوفاة).
ازم (ت:
اصتنيد ،أبو اضتسن الر ٌ
ُٖٗ  -علي بن اضتسُت بن ي
ُِٗىػ).
نوم
ُٗٗ  -علي بن اضتسُت بن عبدا﵁ بن ػتمد ،أبو اضتسن الغز ُّ
(تُٓٓ :ىػ).
ََِ  -علي بن سليماف الزىراكم اظتالكي ،أبو اضتسن (ت:
ُّْىػ).
َُِ  -علي بن سهل النيسابورم ،أبو اضتسن (تُْٗ :ىػ).
السحومي القرمي
َِِ  -علي بن صالح بن أب بكر عالء الدين ٌ
(تْٕٕ :ىػ).
َِّ  -علي بن عبدا﵁ بن أزتد ،أبو اضتسن النيسابورم (ت:
ْٕٔىػ).
َِْ  -علي بن عبدا﵁ بن أب اضتسن تاج الدين التربيزم (ت:
ْٕٔىػ).
َِٓ  -علي بن أب العز بن أب عبدا﵁ الباجسرائي (تٖٖٓ :ىػ).
اضتنفي (تَٕٓ :ىػ).
اظتارديٍت
َِٔ  -علي بن عثماف ،أبو اضتسن
ٌ
ٌ
َِٕ  -علي بن عقيل ،أبو الفاء البغدادم (تُّٓ :ىػ).
عمار بن أزتد اضتران (ت:
َِٖ  -علي بن عمر بن أزتد بن َّ
ٗٓٓىػ).
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اصتراح ،أبو اضتسن الوزير (ل
داكد بن َّ
َِٗ  -علي بن عيسى بن ي
يذكر سنة الوفاة).
َُِ  -علي بن ػتم د بن عبدا﵁ بن منظور القيسي (ت:
ِِْىػ).
ُُِ  -علي بن ػتمد بن علي ،أبو اضتسن اصترجانٌ (ت:
ُٖٔىػ).
ارزمي (ت:
ُِِ  -علي بن ػتمد بن علي بن ىاركف العمرانٌ اطتو ٌ
َٔٓىػ).
ُِّ  -علي بن ػتمد بن علي التربيزم (تِٔٓ :ى ػ).
ُِْ  -علي بن ػتمد بن علي اظتعركؼ بابن اللحاـ (ت:
َّٖىػ).
ربم (ل يذكر سنة
ُِٓ  -علي بن ػتمد بن
مهدم ،أبو اضتسن الطَّ ٌ
ٌ
الوفاة).
الرديٍت (ت:
ُِٔ  -علي بن مرزكؽ بن عبدا﵁ ،أبو اضتسن
ٌ
َْٓىػ).
ُِٕ  -علي بن يوسف بن حريز الشطنويف نور الدين (ت:
ُّٕىػ).
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املطلب الرابع  :اىفرادات األدرىّٕ عً الداّّدٖ:
بعد اضتصر كاظتقارنة اتَّضح أف األدرنٌ زاد على الداككدم يف
عدد الًتاجم ا﵀صورة من أكؿ الكتاب حىت من اشتو (علي) بػ (ُِٓ
تررتة) ،كغالب ترارتو كانت قبل عاـ (ْٓٗىػ) ،أم تراجم ل يذكرىا
الداككدم.
كما ظهرت بعض اظتلحوظات على كتابو منها:
سٍت بعض الوفيات.
ُ  -لديو أكىاـ يف ٌ
ِ  -لديو أكىاـ يف تسمية بعض األعالـ.
ّ  -لديو خلط يف أشتاء بعض الكتب أك يف نسبتها.
ْ  -تكرار بعض الًتاجم.
كسوؼ أيعلق على كل ملحظ من ىذه اظتلحوظات عند التعرض
لو ،كذلك يف حاشية كل تررتة من الًتاجم اظتقصودة بإذف ا﵁.
وأود التنبيو ىنا إلى أمر ،وىو :أننا لو تتبٌعنا الكتب اظتؤلفة
على ترتيب الطبقات لوجدناىا ال ختلو من بعض األكىاـ أك اطتلط،
فكثَتا ما حيصل ذلك من مؤلفي علم الطبقات ،فبسبب تشابو
ن
الًتاجم ،أك كثرهتا ،أك تع ٌدد اظتوارد ،حيصل الوىم ،فعلى سبيل اظتثاؿ
اإلماـ الذىيب رزتو ا﵁ مع شدة حرصو يف كضع اإلحاالت ،كدقٌتو ،إال
أنٌو قد حصل معو بعض الوىم يف بعض ترارتو ،يقوؿ بشار عواد" :ال
كتعدد اظتوارد
ريب أف سعة الكتاب ،ككثرة الًتاجم ،كتشابو األشتاءُّ ،
- 56: -
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كثَتا من اظتشاكل التنظيمية الداخلية ،فيصبح الوقوع يف
كتنوعها ،يولد ن
ػتتمال مهما بلغت مرتبة اظتؤلف يف اضتفظ كالتتبُّع ّٔذا
أمرا
ن
الوىم(ُ) ن
الفن" .
ني التي انفرد بها عن الداوودي:
وإليكم تراجم األدر ّ

 )9من اسمو (آدم):
ُ  -آدـ بن أب إياس العسقالن (تَِِ :ىػ)(.)3
 )3من اسمو (إبراىيم):
ِ  -إبراىيم بن أزتد ،أبو إسحاؽ اطتزرجي(ل يذكر سنة كفاتو)(.)4
ّ  -إبراىيم بن أزتدّٔ ،اء الدين بن اظتنال اضتليب (تويف بعد
َُُٕىػ)(.)5

(ُ) ينظر :الذىيب " ،منهج الذىيب يف كتاب تاريخ اإلسالـ" ،حتقيق :بشار عواد
معركؼ( ،طُ ،دار الغرب اإلسالميُِْٗ ،ىػ ََِٖـ). َُّ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو اظتصدر (مرآة اصتناف) ،ينظر :الداككدم،
"طبقات اظتفسرين". ِّ ،
(ّ) ل تذكر مصادر تررتتو سنة كفاتو.
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو اظتصدر للًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ِْْ ،
(ْ) ذكر الزركلي ،يف "األعالـ" ،كفاتو سنة (تَُِّ :ىػ) ،َّ :ُ ،كذكر
البغدادم ،يف "ىدية العارفُت" ،كفاتو سنة (تََُّ :ىػ). ّْ :ُ ،

- 573 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 99:الجزء األول

ْ  -إبراىيم بن اضتسن ،الشهَت بابن النابلسي اظتقدسي (ت:
ْٕٓىػ)(.)9
ٓ  -إبراىيم بن عمر اصتعربم (تِّٕ :ىػ)(.)3
ٔ  -إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط ،برىاف الدين ،أبو اضتسن
اطترباكم البقاعي (تٖٖٓ :ىػ)(.)4
ٕ  -إبراىيم بن ػتمد بن إبراىيم ،برىاف الدين ،أبو إسحاؽ
السفاقسي (تّْٕ :ىػ).
ٖ  -إبراىيم بن ػتمد بن عربشاه اإلسفراييٍت ،اظتشتهر بعصاـ الدين
(تّْٗ :ىػ).
ُبي):
 )4من اسمو (أ ّ
ٗ  -أيب بن كعب (تّّ :ىػ)
 )5من اسمو (أحمد):
َُ -أزتد اعتركم ،سيف الدين اضتفيد التفتازان (تَٗٔ :ىػ)(.)5
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِِ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َْْ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف اظتصدر للًترتة( :الضوء الالمع  ،كأسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٖ ،
(ْ) ذكر الزركلي ،يف "األعالـ" ،سنة كفاتو (تُٗٔ :ىػ) ، َِٕ : ُ ،ككذلك
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ُُ -أزتد بن أب اليمن ،الشهَت بابن الفضل (تُٕٓ :ىػ) .
ُِ -أزتد بن إشتاعيل الكوران ،مشس الدين (تّٖٗ :ىػ)(.)3
ُّ -أزتد بن اضتسن ،فخر الدين ،أبو اظتكارـ اصتاربردم (ت:
ْٕٗىػ).
ُْ -أزتد بن ركح ا﵁ األنصارم ،الكنجوم ،مشس الدين (ت:
ََُٗىػ)(.)4
ُٓ -أزتد بن سليماف ،مشس الدين بن كماؿ باشا (ت:
َْٗىػ)(.)5
ُٔ -أزتد بن عبدالرزتن الباقالن اضتنفي (تٖٗٔ :ىػ).
ُٕ -أزتد بن عبدالرزتن ،الشهَت باللخمي (تْٕٔ :ىػ)(.)9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البغدادم ،يف "ىدية العارفُت".ُّٖ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ِّٔ ،
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِْٔ ،
(ِ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :الشقائق) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". ّّٓ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َْٗ ،
(ْ) ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة (الشقائق ،كأسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٕ- ّّٕ ،
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ُٖ -أزتد بن عبدا﵁ ،الشهَت بابن اظتقرئ ،أبو العالء (ت:
ي
( ِ)
ْْٗق) .
ُٗ -أزتد بن عبدا﵁ ،الشهَت بالقرديي (ل يذكر تاريخ الوفاة)(.)4
َِ -أزتد بن عثماف األزدم ،أبو العباس بن البنا (ل يذكر تاريخ
الوفاة)(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاجي خليفة" ،كشف
(ُ) يف مصادر الًترتة كفاتو سنة (تِٓٗ :ىػ) ،ينظرٌ :
الظنوف"ْْٗ :ُ ،؛ كالبغدادم" ،ىدية العارفُت". ٖٖ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرنٌ"،طبقات اظتفسرين". ْْْ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُُٗ ،
حاجي خليفة " ،كشف الظنوف" ،ذكر كفاتو سنة (تَٖٓ :ىػ): ُ ،
(ّ) ٌ
ُُٗ  ،كالزركلي " ،األعالـ" ،ذكر كفاتو سنة (تٖٕٗ :ىػ)- ُٓٗ :ُ ،
َُٔ ؛ كالبغدادم" ،ىدية العارفُت" ،ذكر كفاتو سنة (تِٖٔ :ق): ُ ،
َُٓ .
 ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ّْْ ،
(ْ) كفاتو كانت سنة (تُِٕ :ىػ) ،ينظر :الزركلي" ،األعالـ". ِِِ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين".َّْ ،
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ُِ -أزتد بن علي بن حجر العسقالن ،شهاب الدين (ت:
ِٖٓىػ)(.)9
ِِ -أزتد بن ػتمد اصترجان ،أبو العباس (تْٕٔ :ىػ)(.)3
ِّ -أزتد بن ػتمد اضتنبلي ،اظتقدسي (تِٕٖ :ىػ)(.)4
ِْ -أزتد بن ػتمد اضتنفي ،أبو نصر بن العتاب (تٖٓٔ :ىػ)(.)5
ِٓ -أزتد بن ػتمد اطتطاب (تِٕٕ :ىػ)(.)9

(ُ ) ترجم األدرنوم يف كتابو "طبقات اظتفسرين" لصاحب الًترتة مرتُت ،األكىل
برقم (ِْٓ) ،كالثانية برقم (ِٔٔ ).
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َّّ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َِٗ ،
(ّ) ترجم لو األدرنٌ ثالث مرات ،تررتة رقم (ِّٖ) ،كتررتة برق م (َّّ)،
كتررتة برقم (ّّٓ ) ،كىذه األخَتة أخطأ يف حتديد سنة الوفاة حيث ذكر
أنو سنة (ت ْٕٓ :ىػ) ،كالصواب كما يف الًترتتُت السابقتُت ،أنو سنة (ت:
ِٖٕ ىػ) ،كذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َِٕ،ِٖٓ- ِٔٗ ،
(ْ) ترجم األدرنٌ عتذا العلم مرتُت ،ىذه الًترتة برقم (ِْٔ) ،كالًترتة الثانية
برقم (ِْٓ) ،كختم تررتتو فيها بقولو" :كذا يف اصتواىر اظتضيئة".
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َِّ-َِِ ،
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ِٔ -أزتد بن ػتمد اطتفاجي اظتصرم ،شهاب الدين (ت:
ََُٕىػ)(.)3
ِٕ -أزتد بن ػتمد ،الشهَت بابن اطتضر ،العمرم الكازكن (ت:
ُّْىػ)(.)4
ِٖ -أزتد بن ػتمد ،الشهَت بابن الكماؿ اضتنفي (ت:
ِْٖىػ)(.)5
ِٗ -أزتد بن ػتمد ،الشهَت بنشاؾتي زاده (تٖٗٔ :ىػ)(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٗٓ ،
(ِ) سنة كفاتو يف مصادر تررتتو (ت َُٔٗ :ىػ) ،ينظر :ػتمد أمُت بن فضل
ا﵁ بن ػتب الدين بن ػتمد ا﵀يب اضتموم" ،خالصة األثر يف أعياف القرف
اضتادم عشر"( ،بَتكت :دار صادر)ُّّ :ُ ،؛ كالبغدادم" ،ىدية
العارفُت". َُٔ :ُ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُُُ ،
(ْ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّٕ ،
(ٓ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ََْ ،
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َّ -أزتد بن ػتمد بن ػتمد ،جالؿ الدين ،أبو طاىر اصتندم،
اظتدن اضتنفي ،يعرؼ باألخوين (تَِٖ :ىػ)(.)9
ُّ -أزتد بن ػتمد بن داككد ،أبو اعتيثم القحطان ،اضتنفي (ت:
ُّٕىػ).
()3
األصم ،القرمان (تُٕٗ :ىػ) .
ِّ -أزتد بن ػتمود
ٌ
ّّ -أزتد بن مصطفى التلبان (تَٖٕ :ىػ)(.)4
ّْ -أزتد بن مصطفى بن خليل ،عصاـ الدين ،أبو اطتَت طاش
كربم زاده (تٖٗٔ :ىػ).
ّٓ -أزتد غرس الدين ،شهاب الدين (تُٕٗ :ىػ).

(ُ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :الضوء الالمع) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". َّٔ ،
(ِ ) أخطأ اظتؤلف يف اسم مصنف صاحب ىذه الًترتة ،فقاؿ" :صنَّف التفسَت،
كقد اشتهر اشتو بتفسَت القرمان...كيسمى لباب التفاسَت" ،كالصواب :أف
لباب التفاسَت ،ىو تفسَت الكرمان ،كليس القرمان ،كما يف كشف الظنوف،
ُ. ْٕٓ :
 ذكر يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقاتاظتفسرين". ّّٗ ،
(ّ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّّٖ ،
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 )6من اسمو (إسحاق):
ّٔ -إسحاؽ بن ػتمد القرامان ،رتاؿ الدين (تّّٗ :ىػ) .
ّٕ -إسحاؽ بن ػتمود بن زتزة (ل يذكر سنة كفاتو)(.)3
 )7من اسمو (إسماعيل):
ّٖ -إشتاعيل بن إبراىيم ،كماؿ الدين القرمان ،اظتعركؼ بقره
كماؿ (ت.)4()َِٗ :
ّٗ -إشتاعيل بن حسُت السمنان (ل يذكر سنة الوفاة)(.)5
َْ -إشتاعيل بن خلف الصقلي (تْٓٓ :ىػ)(.)6
()9

(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّٕ ،
(ِ) لو تررتة يف ىدية العارفُت ،كاشتو فيو( :إسحاؽ بن ػتمد) ،كل تيذكر سنة
كفاتو.َِِ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُْٕ ،
(ّ) لو تررتتاف :إحدامها برقم (َْٕ) ،كاألخرل برقم (ْٖٕ) .ذكر اظتؤلف يف
ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات
اظتفسرين" ّٓٔ ،ك ِّٔ .
(ْ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُْٗ ،
(ٓ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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()9

ُْ -إشتاعيل بن ػتمد األنقركم (تّْٗ :ى ػ) .
 )8من اسمو (إلياس ،وأنس):
ِْ -إلياس بن إبراىيم السيناب (ت.)3()َٖٓ:
ّْ -أنس بن مالك (تُٗ :ىػ).
 )9حرف (الباء والتاء والجيم):
()4
ْْ -بايزيد خليفة بن عبدا﵁ (كفاتو بعد اظتائة التاسعة) .
ْٓ -أبو بكر بن أب إسحاؽ ػتمد بن إبراىيم البخارم الكالباذم
(تُّٖ :ىػ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِِ ،
حاج ي
(ُ) أخطأ األدرنٌ يف تاريخ الوفاة لصاحب ىذه الًترتة ،فقد ذكر ٌ
خليفة ،صاحب "كشف الظنوف" ،أف كفاتو سنة (تَُِْ :ىػ): ُ ،
ِٔٔ  ،كالبغدادم ،يف "ىدية العارفُت" ذكر كفاتو سنة (تََُْ:ىػ)،
ُ. ِْٕ :
ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ِّٕ ،
(ِ) ذكر البغدادم يف "ىدية العارفُت" ،ِٓٔ :ُ ،أف كفاتو سنة (ت:
ُٖٗىػ).
(ّ ) ذكر البغدادم يف "ىدية العارفُت" ،أف كفاتو يف حدكد الػػ(تَُٗ :ىػ): ُ ،
ُِٔ .
 ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َْْ ،
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ْٔ -أبو بكر بن أزتد بن الصائغ اضتنبلي (تُْٕ:ىػ).
ْٕ -ابن التمجيد (ت :أثناء اظتائة الثامنة)(.)9
ْٖ -جابر بن عبدا﵁ (تٗٗ :ىػ)(.)3
()4
ْٗ -اصتيلوىي (ل يذكر سنة الوفاة)

(ُ) ذكر الزركلي يف "األعالـ" ،كفاتو يف حدكد (تَٖٖ :ىػ) ، ِِٖ :ٕ ،كذكر
كذكر البغدادم يف "ىدية العارفُت" ،كفاتو يف حدكد (تِْٖ :ىػ): ّ ،
ّْٕ .
ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :الشقائق) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقاتاظتفسرين". َّٓ ،
(ِ) قيل :كفاتو سنة (ت ْٕ :ىػ) ،ذكر ذلك :أبو عمر يوسف بن عبدا﵁ بن
ػتمد بن عبدالرب ا لقرطيب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب" ،حتقيق :علي
ػتمد البجاكم (طُ ،بَتكت :دار اصتبلُُِْ ،ق ُِٗٗ-ـ)، َِِ :ُ ،
كذكر الذىيب يف "سَت أعالـ النبالء" ،كفاتو سنة (تٕٖ :ىػ)، ُِٗ :ّ ،
كقيل :كفاتو سنة (ت ٕٖ :ىػ) ،ذكر ذلك :أزتد بن علي بن حجر ،أبو
الفضل العسقالن الشافعي" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :علي ػتمد
البجاكم( ،طُ ،بَتكت :دار اصتبلُُِْ ،ق). ّْْ :ُ ،
(ّ ) لو تررتة يف معجم مصنفات القرآف ،غتمع اظتلك فهد ،تررتة رقم (َُِّ)،
ٖٗٔ  .ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". َّْ ،
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 ):من اسمو (حسن وحسين):
َٓ -حسن بن ػتمد الشهَت بابن القمي ،النيسابورم ،نظاـ الدين
(ل يذكر سنة كفاتو)(.)9
ُٓ -حسن بن مصطفى ،الشهَت بابن اضتموم (تْٖٗ :ىػ)(.)3
ِٓ -حسُت اطتلخايل (ل يذكر تاريخ كفاتو)(.)4
السنجرم ،أبو
ّٓ -حسُت بن إبراىيم ،الشهَت بابن الغواص َّ
منصور (تِٖٗ:ىػ)(.)5
ْٓ -حسُت بن علي الكاشفي (تَّٗ :ىػ)(.)6
(ُ) كفاتو كانت بعد سنة (َٖٓىػ) كما يف :الزركلي" ،األعالـ".ُِٔ :ِ ،
ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َِْ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٕٗ ،
(ّ) ذكر الزركلي" ،األعالـ" ،ِّٓ :ِ ،كفاتو سنة (تَُُْ:ىػ)؛ كذكر
البغدادم" ،ىدية العارفُت" ، ِّٗ :ُ ،كفاتو سنة (تََُُ :ىػ).
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ّْْ ،
(ْ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،كل يذكر يف
ىذا اظتصدر سنة كفاتو ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّٗ ،
حاجي خليفة" ،كشف الظنوف" ،كفاتو سنة (تََٗ :ىػ): ُ ،
(ٓ) ذكر ٌ
ْْٔ  ،كذكر البغدادم يف "ىدية العارفُت" ،كفاتو سنة (تَُٗ :ىػ): ُ ،
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 )93من يبدأ بحرف (الحاء ،والخاء):
ٓٓ -زتزة بن ػتمود القرامان (تٖٕٗ :ىػ) .
اعتركم (تويف يف عشر
ٔٓ -حيدر بن ػتمد اطتوايف ،برىاف الدين
ُّ
()3
الثالثُت كذتامنائة)
ٕٓ -خضر العطويف ،خَت الدين (تْٖٗ:ىػ)(.)4
ٖٓ -خضر بن عبدالرزتن األزدم (تّٕٕ :ىػ)(.)5
ٗٓ -خضر بن ػتمد اظتوصلي (ل يذكر سنة كفاتو)(.)6
()9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّٔٓ.
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُّٔ ،
(ُ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :الشقائق) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". ّْٓ ،
(ِ ) لعل اظتؤلف قصد بسنة كفاتو يف (عشر الثالثُت كذتامنائة) أم (ما بُت َّٖ
إىل ّٖٗ) ،ك ما أف اظتؤلف ترجم لصاحب ىذه الًترتة مرتُت ،األكىل برقم
(ُْْ) ،كىذه برقم (ُْٔ)- .ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة:
(الشقائق) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِّْ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة؛ حيث قاؿ" :كتفصيل مناقبو
مذكور يف الشقائق" ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٕٗ ،
(ْ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٗٔ ،
(ٓ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :اظتصدر للًترتة( :أسامي الكتب)،كما ذيكر يف
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 )99حرف (الذال ،والراء ،والزاي):
ذر اعتركم األنصارم (تّْْ :ىػ) .
َٔ -أبو ٌ
ُٔ -الربيع بن أنس (تُّٔ :ىػ).
ِٔ -زكريا بن بَتاـ األنقريو كم (ََُُىػ).
ّٔ -زكريا بن ػتمد األنصارم ،الشافعي اظتصرم (ت:
َُٗىػ)(.)3
ْٔ -زيد بن ثابت (تْٖ :ىػ).
()9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر تررتتو أف كفاتو كانت يف سنة (تََُٕ :ىػ) ،ينظر :ا﵀يب،
"خالصة األثر"ُ:ّٗٗ ،؛ كالبغدادم" ،ىدية العارفُت".ّْٕ :ُ ،
(ُ) لديو خلط ىنا بُت صاحب ىذه الًترتة؛ حيث ترجم أكالن لو من "تاريخ
مرآة اصتناف" ،ٓٓ :ّ ،مث قاؿ :كذيكر يف "اصتواىر اظتضيئة" ،أنو إماـ يف
التفسَت .كالصواب :أف األكؿ مالكي اظتذىب ،كالثان حنفي اظتذىب ،ينظر:
اصتواىر اظتضيئة. ِِٓ :ِ ،
(ِ ) الصواب يف سنة كفاتو من مصادر الًترتة :قيل :كفاتو سنة (تِٗٓ :ق)
ذكره السيوطي يف " نظم العقياف يف أعياف األعياف" ، ُُّ :ُ ،كػتي الدين
عبدالقادر بن شيخ العيدركس " النور السافر عن أخبار القرف العاشر"،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،ّٔ :ُ ،)َُْٓ ،كذكر الغزم ،يف
"الكواكب السائرة" ،أف كفاتو سنة (تِٗٔ :ىػ)َِٕ :ُ ،؛ كذكر
البغدادم يف "شذرات الذىب" ،كفاتو سنة (تِٗٓ :ق). ُٖٕ :ُ ،
ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ّّٔ ،
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 )93حرف (السين ،والشين):
دم ،أبو ػتمد إشتاعيل بن عبدالرزتن بن أب كردية،
ُّٓٔ -
الس ٌ
الكويف (تُِٕ :ىػ).
ٔٔ -سريج بن ػتمد ،اظتلطي ،زين الدين (تٕٖٕ :ىػ)(.)9
ٕٔ -سعدا﵁ بن عيسى بن أمَت خاف ،اظتعركؼ بسعدم جليب
(تْٗٓ :ىػ).
ٖٔ -سعيد بن جبَت (تٗٓ :ىػ).
ٗٔ -سلماف بن عبدا﵁ اضتلوان ،أبو عبدا﵁ (تْٓٗ :ىػ)(.)3
َٕ -سليماف بن عبدالقوم بن عبدالكر .الطويف ،ؾتم الدين ،أبو
الربيع الصرصرم (تُٕٔ :ىػ).
ُٕ -سناف الدين بن يوسف ،الشهَت بالربدعي العجمي (ت:
ُٖٗىػ)(.)4
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ََّ ،
(ِ) ىذه الًترتة مكررة عن الًترتة رقم (ُِٖ).
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُّٕ ،
(ّ) لو تررتتاف ىذه برقم (ُٓٔ) ،كالثانية برقم (ُْٔ).
ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو اظتصدر للًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين" ،ّْْ-ّّْ ،كمع ذلك ؾتد كالمو يف ىذه الًترتة
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 )94من اسمو بحرف (الشين):
ِٕ -شعبة بن اضتجاج (تُِّ :ىػ) .
ّٕ -شهاب الدين السيواسي األياثلوغي (تَّٖ :ىػ).
 )95من اسمو بحرف (الصاد):
ْٕ -صا بن ػتمد ،الشهَت بالصابئ (ل يذكر سنة الوفاة)(.)3
()9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاجي خليفة" ،كشف
خيتلف عن كالـ صاحب أسامي الكتب ،ينظرٌ :
الظنوف". ُُٗ :ُ ،
(ُ) لو تررتتاف ىذه برقم (ِٖ) ،كالثانية برقم (ّّ ) ،كىنا كقع كىم يف سنة
الوفاة حيث ذكر اظتؤلف أنو تويف سنة (تُِّ :ىػ) ،كالصواب أنو تويف
سنة (ت َُٔ :ىػ) ،كما ذكرت مصادر الًترتة ،ينظر :أبو عبدا﵁ ػتمد بن
سعد بن منيع اعتامشي ،البغدادم اظتعركؼ بابن سعد" ،الطبقات الكربل".
حتقيق :إحساف عباس( ،طُ  ،بَتكت :دار صادرُٖٗٔ ،ـ) ُِٖ : ٕ ،؛
كأبو بكر أزتد بن علي بن ثابت بن أزتد بن مهدم اطتطيب البغدادم،
"تاريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد معركؼ( ،طُ  ،بَتكت :دار
الغرب اإلسالمي ُِِْ ،قََِِ-ـ) ّّٓ : َُ ،؛ كالذىيب" ،سَت أعالـ
النبالء" .حتقيق :غتموعة من ا﵀ققُت ،بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،
(طّ ،مؤسسة الرسالة َُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ).ٕ:ِِٕ ،
(ِ) ل تذكر م صادر تررتتو سنة كفاتو .كذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر
الًترتة( :أسامي الكتب) ،كيف ىذا اظتصدر ،خيتلف كالمو عن كالـ األدرنٌ،
حيث يقوؿ ":اسم تفسَته الصاضتي -كىو :صا بن ػتمد الًتمذم ،عن ابن
حاجي خليفة" ،كشف
عباس ،كقد زاد فيو أربعة آالؼ حديث" ،ينظرٌ :
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ٕٓ -الصديقي اطتطيب الكازركن (تَْٗ :ىػ)(.)9
ٕٔ -صنع ا﵁ بن جعفر العمادم (تَُُِ :ىػ)(.)3
ٕٕ -صيامي بن كيل (تُٕٗ :ىػ).
()4
ٖٕ -طاككس بن كيساف (تَُٔ :ىػ) .
 )96من اسمو بحرف (العين):
()5
السماف (تَّٓ :ىػ) .
ٕٗ -أبو العباس َّ
َٖ -عبداألكؿ بن اضتسُت ،الشهَت بابن أـ كلد (تِٗٔ :ىػ)(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظنوف"ُْٓ :ُ ،؛ كاألدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِِْ ،
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٕ ،
(ِ) اشتو (مصطفى) ،يف "خالصة األثر" ، ِٓٔ : ِ ،ك"ىدية العارفُت": ِ ،
ّْٔ .
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُِْ ،
(ّ) ذكر يف الزركلي" ،األعالـ" ،ٖٔ :ٖ ،سنة كفاتو (تُِٓ :ىػ).
(ْ ) سنة كفاة ىذا العلم ذكرىا إبراىيم بن بن ػتمد بن أب إسحاؽ الفقيو
الدىستان يف "اصتواىر اظتضيئة". ْٖ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :اصتواىر اظتضيئة) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ِْٔ ،
(ٓ) ذكر البغدادم ،يف "ىدية العارفُت" ،ْٖ :ِ ،سنة كفاتو (تَٗٓ :ىػ).
-ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة؛ حيث قاؿ " :من أسامي الكتب،
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ُٖ -عبداضتق بن عبداصتليل ،الشهَت بابن الربقا اصتامي (ت:
ِٕٕىػ)(.)9
ِٖ -عبدالرؤكؼ اظتناكم (تَُِٗ :ى ػ)(.)3
ّٖ -عبدالرزتن األماسي الواعظ (تِِٗ :ىػ)(.)4
ْٖ -عبدالرزتن ،اظتعركؼ بابن رجب اضتنبلي (تٖٗٓ :ىػ)(.)5
ٖٓ -عبدالرزت ن بن أب بكر بن عثماف السيوطي (تُُٗ :ىػ).
ٖٔ -عبدالرزتن بن أزتد اصتامي (تٖٖٗ :ىػ)(.)6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتفصيل مناقبو مذكور يف الشقائق" ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّٕٖ .
(ُ) ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،
طبقات اظتفسرين". ِْٗ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّْ ،
(ّ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر ،الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٖٔ ،
حاج ي
(ْ) الصواب يف سنة كفاتو أنو كاف يف سنة (تٕٗٓ :ىػ) ،ينظرٌ :
خليفة" ،كشف الظنوف".ُُُٗ :ِ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ّّٓ ،
(ٓ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر للًترتة( :الشقائق ،كالكتائب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٓٓ ،
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ٕٖ -عبدالرزتن بن علي بن إسحاؽ ،أبو الفرج التميمي (ت:
ٕٖٔىػ)(.)9
ٖٖ -عبدالرزتن بن ػتمد بن أزتد ،الشهَت بابن النَّيب (ت:
ٖٖٗىػ)(.)3
ٖٗ -عبدالرزتن بن ػتمد بن ؼتلوؼ الثعاليب اصتزائرم اظتالكي (ت:
ٕٖٔىػ)(.)4
َٗ -عبدالرحيم بن اضتسُت بن عبدالرزتن ،أبو الفضل الكردم
العراقي (تَٖٔ :ىػ).
ُٗ -عبدالرزاؽ الكاشي ،كماؿ الدين (تَّٕ :ىػ).
ِٗ -عبدالسالـ اظتصرم ،تقي الدين (تٕٕٔ :ىػ)(.)5
ّٗ -عبدالسالـ بن عبدالعزيز السالمي (تٕٓٔ :ىػ)(.)6

(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر للًترتة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّْ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". ُّٓ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِْْ ،
(ْ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٗٔ ،
(ٓ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
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()9

ْٗ -عبدالصمد اضتنفي (تِّٕ :ىػ) .
ٓٗ -عبدالصمد بن عبدا﵁ ،الشهَت بابن األنبان اظتصرم األزىرم
(تِٖٖ :ىػ)(.)3
ٔٗ -عبدالعزيز بن أزتد البخارم ،عالء الدين (تِٕٗ :ىػ).
ٕٗ -عبدالعزيز بن أزتد اضتنفي ،الشهَت بالدبَتم (تّٔٗ :ىػ).
ٖٗ -عبدالعزيز بن إبراىيم بن أزتد ،أبو فارس القرشي ،اظتعركؼ
بابن بزيزة (ل يذكر سنة كفاتو)(.)4
ٗٗ -عبدالقادر بن ػتمد بن ػتمد ،أبو ػتمد بن أب الوفا القرشي
(تٖٕٓ :ىػ)(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٖٔ ،
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٔٔ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّٖ ،
(ّ ) أزتد بابا بن أزتد الفقيو التكركرم التنبكي " ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج"،
ذكر كفاتو سنة (تّٕٔ :ىػ).ِٖٔ :ُ ،
(ْ) الصواب يف كفاتو أهنا كانت سنة (تٕٕٓ :ىػ)؛كما ذكرت مصادر تررتتو،
ينظر :أبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن حجر العسقالن" ،إنباء الغمر
بأبناء العمر" .حتقيق :الدكتور حسن حبشي( ،مصر :آّلس األعلى
للشؤكف اإلسالميةُّٖٗ ،ق ُٗٔٗ-ـ)َّٓ :ّ ،؛ كابن حجر
العسقالن" ،الدرر الكامنة يف أعياف اظتائة الثامنة" .حتقيق :ػتمد عبداظتعيد
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ََُ  -عبدالكر .اصتيلي (ل يذكر سنة كفاتو)(.)9
َُُ  -عبدالكر .بن عبداصتبار (تُّٖ :ىػ)(.)3
َُِ  -عبداللطيف بن يوسف البغدادم ،موفق الدين (ت:
ِٗٔىػ)(.)4
َُّ  -عبدآّيد بن نصوح الركمي (تْٗٓ :ىػ)(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضاف( ،حيدر أباد -اعتند :غتلس دائرة اظتعارؼ العثمانية ُِّٗ ،ق -
ُِٕٗـ) ُُٗ : ّ ،؛ كػتمد بن ػتمد ،أبو الفضل تقي الدين ،ابن فهد
اعتامشي العلوم األصفون ،الشافعي" ،ضتظ األضتاظ بذيل طبقات اضتفَّاظ"،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ) َُٓ : ُ ،؛ أبو
الفداء زين الدين ،أبو العدؿ قاسم بن قطلوبغا" ،تاج الًتاجم"  .حتقيق:
ػتمد خَت رمضاف يوسف( ،طُ ،دمشق :دار القلمُِٗٗ- ُُّْ ،ـ)،
ُ.ُٕٗ :
(ُ) ذكر البغدادم ،يف "ىدية العارفُت" ،كفاتو سنة (تَِٖ :ق). َُٔ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َُّ ،
(ِ) ذكر اظتؤلف ختاـ تررتتو :مصدر للًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". َّْ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِِٔ ،
(ْ) لو تررتتاف ،األكىل برقم (ّْٕ) ،كالثانية برقم (ُّٓ) ،كذكر البغدادم ،يف
"ىدية العارفُت" سنة كفاتو (تَٗٔ :ىػ).ُٖٖ :ِ ،
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()9

َُْ  -عبداظتلك بن علي الديلمي (تٕٔٓ :ىػ) .
َُٓ  -عبداظتنعم بن عبدا﵀سن اظتنون الشافعي (تٖٓٗ :ىػ) .
َُٔ  -عبدالواحد بن عبدالكر ،.كماؿ الدين بن الزملكان (ت:
ُٓٔىػ)(.)4
َُٕ  -عبدالواحد بن عمر اظتصرم (تٖٔٓ :ىػ)(.)5
َُٖ  -عبدالوىاب بن عبدالرزتن اصترجان (تْٕٔ :ىػ)(.)6
َُٗ  -عبدالوىاب ،نور الدين (ل يذكر سنة الوفاة)(.)7
()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّّٖ ،
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِْ ،
(ِ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٗ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِّٕ ،
(ْ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِِْ ،
(ٓ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٖٗ ،
(ٔ ) ل أجد لو تررتة .ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُْٖ ،
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َُُ  -عبيدا﵁ بن ػتمود (تِْٗ :ىػ)(.)9
ُُُ  -عثماف بن اضتسن ،الشهَت بابن الناجي اطتليل (ت:
ِّٖىػ)(.)3
ُُِ  -عثماف بن عمر الفَتكزآبادم ،أبو ا﵀امد (تٕٔٓ :ىػ)(.)4
ُُّ  -عزيزم بن عبداظتلك ،اظتعركؼ بشيذلة اظتصرم (ت:
ََُِىػ)(.)5
ُُْ  -عطاء بن أب رباح (تُُٓ :ىػ).

(ُ) ذكر البغدادم يف "ىدية العارفُت" ،سنة كفاتو (تٕٗٔ :ىػ). َٔٓ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َِْ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين ". ُّٓ ،
(ّ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِْٗ ،
(ْ) الصواب أف كفاتو سنة (ت ْْٗ :ىػ)؛ كما يف مصادر الًترتة ،ينظر :أبو
العباس ،مشس الدين أزتد بن ػتمد بن أب بكر بن خلكاف" ،كفيات
األعياف كأنباء أبناء الزماف" .حتقيق :إحساف عباس( ،بَتكت :دار صادر،
ََُٗـ)ِٓٗ :ّ ،؛ كالذىيب" ،سَت أعالـ النبالء"ُْٕ :ُٗ ،؛ ك
"طبقات السبكي"ِّٓ :ٓ ،؛ كالبغدادم" ،ىدية العارفُت". ِّٔ :ِ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو ،مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َْٕ ،
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ُُٓ  -عطية بن سعد بن جنادة العويف (تُُُ :ىػ)
ُُٔ  -عالء الدين الًتكمان اضتنفي (تَٕٓ :ىػ)(.)9
 )97من اسمو عبداهلل:
ُُٕ  -عبدا﵁ اضتنفي ،أبو ػتمد (ل يذكر سنة الوفاة)(.)3
ُُٖ  -عبدا﵁ بن أزتد بن ػتمد بن قدامة بن مقداـ بن نصر،
موفق الدين ،أبو ػتمد اظتقدسي اصتماعيلي ،مث الدمشقي
الصاضتي اضتنبلي (تَِٔ :ىػ)(.)4
ُُٗ  -عبدا﵁ بن أزتد بن ػتمود النسفي ،حافظ الدين ،أبو
الربكات (تَُٕ :ىػ)(.)5
َُِ  -عبدا﵁ بن أسعد اليافعي اليمٍت ،عفيف الدين ،أبو
السعادات (ت :بعد َٕٓىػ)(.)6
(ُ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :الضوء الالمع ،كالكتائب)،
ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِّٖ ،
(ِ) ل تذكر مصادر تررتتو سنة كفاتو.
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :تاريخ اإلسالـ) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُٕٖ ،
(ْ) القرشي" ،اصتواىر اظتضيئة" ،سنة الوفاة (تَُٕ :ىػ) ،َِٕ :ُ ،كابن
حجر" ،الدرر الكامنة". ُٕ :ّ ،
(ٓ ) الذىيب" ،طبقات السبكي" ،كفاتو سنة (تٕٕٔ :ىػ) ، ّّ :َُ ،كابن
حجر" ،الدرر الكامنة" ،كفاتو سنة (تٕٖٔ :ىػ). َِ : ّ ،
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ُُِ  -عبدا﵁ بن إبراىيم (تُٖٓ :ىػ).
ُِِ  -عبدا﵁ بن الزبَت (تّٕ :ىػ)
ُِّ  -عبدا﵁ بن سعد الدين األزدم األندلسي ،اظتعركؼ بابن أب
رترة (تِٓٓ :ىػ)(.)9
ُِْ  -عبدا﵁ بن عمر (تّٕ :ىػ).
ُِٓ  -عبدا﵁ بن عمر األزىرم اظتصرم ،أبو ػتمد البلتاجي (ت:
ٕٖٔىػ)(.)3
ُِٔ  -عبدا﵁ بن عمرك بن العاص (تٖٔ :ىػ).
ُِٕ  -عبدا﵁ بن ػتمد األسدم اضتنفي ،ؾتم الدين ،أبو بكر
(تِٖٖ :ىػ)(.)4

(ُ ) أبو الفداء ،إشتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي" ،البداية كالنهاية" .حتقيق:
علي شَتم( ،طُ ،دار إحياء الًتاث العرب َُْٖ ،ق ُٖٖٗ-ـ): ُّ ،
َْٖ ،كالتنبكي" ،نيل االبتهاج" ،كفاتو سنة (تٔٗٓ :ىػ). ُِٔ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُِٔ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِّْ ،
(ّ) ذكر البغدادم ،يف "ىدية العارفُت" ،سنة كفاتو (تْٔٓ :ىػ).ُْٔ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ُّٖ ،
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ُِٖ  -عبدا﵁ بن مسعود (تِّ :ىػ).
ُِٗ  -عبدا﵁ بن يوسف الزيلعي اضتنفي ،رتاؿ الدين (ت:
ِٕٔىػ)(.)9
َُّ  -عبدا﵁ بن يوسف بن ىشاـ ،رتاؿ الدين (ت:
ُٕٔىػ)(.)3
 )98من اسمو علي:
()4
الطوسي ،عالء الدين (تٖٖٕ :ىػ) .
ُُّ  -علي
ٌ
ُِّ  -علي بن أب طلحة (ل يذكر سنة الوفاة)(.)5
ُّّ  -علي بن أزتد اضتنبلي (تُُٗ :ىػ)(.)6

(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِِٗ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِٗ ،
(ّ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة (الشقائق) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". ّْٗ ،
(ْ) يف مصادر تررتتو :كفاتو سنة (ت ُّْ :ىػ ) ،ينظر :اطتطيب البغدادم،
"تاريخ بغداد" ، َّٖ :ّ ،كالذىيب" ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ".
حتقيق :علي ػتمد البجاكم( .طُ ،بَتكت ،لبناف :دار اظتعرفة ُِّٖ ،ق -
ُّٔٗـ). ُّْ : ّ ،
حاجي خليفة ،يف "كشف الظنوف" ،كفاتو سنة (تَُٕ :ىػ): ُ ،
(ٓ) ذكر ٌ
ّّٗ .
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ُّْ  -علي بن أزتد الشهَت بابن ماجد العراقي (تْٖٔ :ىػ)(.)9
ُّٓ  -علي بن أزتد بن علي ،عالء الدين ،أبو اضتسن البزدكم (ل
يذكر سنة الوفاة)(. )3
ُّٔ  -علي بن اضتسُت النهركان ،أبو اضتسُت (تٖٖٗ :ىػ)(.)4
ُّٕ  -علي بن اظتديٍت (ل يذكر سنة الوفاة)(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظتؤلف ىنا ذكر اسم مصنف صاحب الًترتة" :التبصرة يف التفسَت" ،كيف"كشف الظنوف" ، ّّٗ :ُ ،ذيكر اشتو " :تبصَت الرزتن ،كتيسَت اظتناف
ببعض ما يشَت إىل إعجاز القرآف" ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين"،
ّٔٔ .
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِٗ ،
(ِ) ذيكر يف مصادر تررتتو :أف كفاتو سنة (ت ِْٖ :ىػ) ،ينظر :الذىيب" ،سَت
أعالـ النبالء"ٖٗ :ُْ ،؛ كقطلوبغا" ،تاج الًتاجم". َِٓ :ُ ،
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". ِْٕ ،
(ّ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّٓ ،
(ْ) يف مصادر تررتة ىذا العلم ذيكرت كفاتو سنة (تِّْ :ىػ) ،ينظر :أبو
اضتسُت بن أب يعلى ،ػتمد بن ػتمد" ،طبقات اضتنابلة" .حتقيق :ػتمد
حامد الفقي( ،بَتكت :دار اظتعرفة)ِِٓ :ُ ،؛ كالذىيب" ،تاريخ اإلسالـ".
حتقيق :بشار عواد( .طُ ،دار الغرب اإلسالميََِّ ،ـ) ٖٖٕ :ٓ ،؛
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ُّٖ  -علي بن زتشاذ النيسابورم (تّّٖ :ىػ) .
ُّٗ  -علي بن سهل بن العباس ،أبو اضتسن الشافعي (ت:
ُْٗىػ)(.)3
َُْ  -علي بن ػتسن ،الشهَت بالسمنان (ل يذكر سنة الوفاة)(.)4
ُُْ  -علي بن ػتمد األندلسي األنصارم ،عالء الدين (ت:
ِٕٔىػ).

ُِْ  -علي بن ػتمد اطتوارزمي (تُٕٓ :ىػ)(.)5
ُّْ  -علي بن ػتمد السيد الشريف اظتصرم (تَُٗ :ىػ)(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالسبكي" ،طبقات الشافعية". ُْٓ :ِ ،
(ُ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :مرآة اصتناف) ،ينظر :األدرنٌ،
"طبقات اظتفسرين". ّٕ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :طبقات السبكي) ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُْٓ ،
(ّ ) ل أجد لو تررتة .ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُِْ ،
(ْ) ذكر يف مصادر الًترتة سنة كفاتو (ت َٓٔ :ىػ) ،ينظر :السيوطي" ،بغية
الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة"( ،لبناف -صيدا :اظتكتبة العصرية): ِ ،
ُٓٗ؛ كالبغدادم" ،ىدية العارفُت" .ِٕٓ :ِ ،ذكر اظتؤلف يف ختاـ
تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات
اظتفسرين". ُّٗ ،
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ُْْ  -علي بن ػتمد ،الشهَت بابن الشَتازم اضتنفي (ت:
ْٓٗىػ)(.)3
ُْٓ  -علي بن ػتمد ،الشهَت بالفارسي ،ظهَت الدين ،أبو اضتسن
(تٖٔٗ :ىػ)(.)4
ُْٔ  -علي بن ػتمد القوشجي ،عالء الدين (تٖٕٗ :ىػ)(.)5
ُْٕ  -علي بن ػتمد اظتوصلي ،تاج الدين (تِٕٔ :ىػ)(.)6
ُْٖ  -علي بن ػتمد اعتركم ،الشهَت بالقارم (تََُُ :ىػ)(.)7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّْٔ ،
(ِ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّٕٖ ،
(ّ) ذكر الذىيب ،يف "كشف الظنوف" ،َْٔ :ُ ،كفاتو سنة (تٖٓٗ :ىػ).
ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٖٓ ،
(ْ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة (أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ّّْ ،
(ٓ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِٖٗ ،
(ٔ) ذكرت مصادر الًترتة كفاتو سنة (تَُُْ :ىػ) ،ينظر :ا﵀يب" ،خالصة
األثر" ِّٓ :ِ ،؛ كػتمد بن علي بن ػتمد بن عبدا﵁ الشوكان" ،البدر
الطالع يف ػتاسن من بعد القرف السابع"( ،بَتكت :دار اظتعرفة).ْْٓ :ُ ،
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ُْٗ  -علي بن ػتمد بن سعد اضتَتيٍت اضتليب الشافعي (ت:
ّْٖىػ)(.)9
َُٓ  -علي بن ػتمد بن مسعود الرازم العمرم ،البكرم اعتركم
(تٖٕٓ :ىػ).
ُُٓ  -علي بن ػتمد ،عالء الدين ،الشهَت ببهلواف (ل يذكر سنة
الوفاة)(.)3
ُِٓ  -علي بن حيِت السمرقندم اضتنفي ،عالء الدين (تُٔ :ىػ)(ّ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :أسامي الكتب) ،ينظر :األدرنٌ،"طبقات اظتفسرين". َْٓ ،
(ُ ) ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو :مصدر الًترتة( :الضوء الالمع) ،ينظر:
األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ِّٓ ،
(ِ ) ل أجد لو تررتة .ذكر اظتؤلف يف ختاـ تررتتو مصدر الًترتة( :أسامي
الكتب) ،ينظر :األدرنٌ" ،طبقات اظتفسرين". ُّْ ،
(ّ) ذكر الزركلي يف "األعالـ" ،ِّ :ٓ ،كفاتو يف حدكد (تَٖٖ :ىػ).
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اخلامت٘
من علينا ككفَّقنا إلدتاـ ىذه الدراسة ،اليت
كجل أف َّ
ؿتمد ا﵁ عز َّ
أحسب أهنا مهمة يف بأّا ،بعنواف" :مقارنة بين الجزء األول من طبقات
ني".
المفسرين للداوودي ،وما يقابلو من طبقات المفسرين لألدر ّ
وقد ظهرت معنا النتائج لهذه المقارنة بشكل عام ،ونلخصها
في الجدول التالي:

مقارنة بين كتاب" :طبقات المفسرين" للداوودي ،وكتاب" :طبقات المفسرين"
ني بشكل عام
لألدر ّ
األدرني
الداوودي
الرقم
كثَتا من
امتاز أسلوبو بأنو أكثر
ن
تفصيال  ،دييل إىل اإلجياز ن
غالبا ،كينقل ن
ُ كأكثر دقة يف اظتعلومات ،خاصة ما اظتصادر اليت توجز يف الًترتة مثل:
"أسامي الكتب".
بسٍت الوالدة كالوفاة
يتعلق ٌ
قليال ما يذكر مصدر الًترتة أثناء كثَتا ما يذكر مصدر الًترتة أثناء
ن
ِ
الًترتة أك يف آخرىا.
الًترتة.
نقل عن السيوطي رتيع ترارتو نقل عن السيوطي (ُّّ) تررتة،
نصا كما ىي ،ال يتصرؼ فيها ،إال
ّ (ُّٔ) تررتة ،فينقلها كما ىي ،أك ن
يتصرؼ فيها أحياننا ،كأف يغَت يف تصرفنا يسَتان بإضافة رتلتو اظتشهورة:
األسلوب ،أك يضيف شيء من "لو مؤلفا يف التفسَت" ،أك يذكر يوـ
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الشعر ،أك غَت ذلك.

ْ

مكررة.
ليس لديو تراجم َّ
انفرد بػ(ُِٕ) تررتة عن األدرنٌ.

ٔ

امتاز كتابو بسالمتو من األكىاـ.

ٕ

األدرن يف عدد الًتاجم،
الداككدم فاؽ
ٌ
حيث بلغت ترارتو (َْٕ) تررتة.

ٖ

رتٌب كتابو على حركؼ اظتعجم ،دكف
مراعاة ترتيبو حسب الوفيات.

ٓ

ٗ
َُ

كثَت ؽتن كانت كفياهتم
أمهل تراجم ه
قبل القرف العاشر اعتجرم.
ترتيب الداككدم كتابو على حركؼ
اظتعجم ،ساىم يف كصوؿ الباحث

كفاة العلم ،أك إضافة يسَتة من ىذا
القبيل.
( ُ)
مكررة .
لديو ما يقارب (ُٕ) تررتة َّ

انفرد بػ(ُِٓ) تررتة عن الداككدم.
لديو أكىاـ يف بعض األمور ،كل تظهر
ىذه األكىاـ يف الًتاجم اليت نقلها
عن السيوطي ،بل اليت نقلها من
مصادر أخرل.
بلغ ترارتو (ّٖٔ) تررتة ،كباستثناء
اظتكرر منها ،تصبح (ُْٔ) تررتة.
رتَّب كتابو على الطبقات كالفصوؿ،
مع مراعاة ترتيبو حسب الوفيات ،كما
أنو خصص ملحقُت آخر كتابو،
أحدمها :ظتن ال ييعلم تاريخ لوالدهتم كال
كفياهتم ،كاآلخر لألئمة كاظتشايخ الذين
صنفوا يف علوـ التفسَت األخرل.
ترجم لكثَت ؽتن كانت كفياهتم قبل
القرف العاشر اعتجرم.
ترتيب األدرنوم كتقسيمو على
الطبقات ساىم يف كصوؿ الباحث

(ُ) كما يوجد تعليقات ﵀قق الكتاب ،د .سليماف اطتزم ،يف اضتواشي ،كفهرس
الًتاجم على ىذا األمر.
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للمعلومة بيسر كسهولة.

رتاال
للمعلومة بيسر كسهولة ،كأضفى ن
على حسن الًتتيب ،كىذا اصطالح
استقر عليو كل من ألَّف يف الطبقات
َّ
بعد.

ني في ( )96ترجمة اشتركا
وبالمقارنة بين الداوودي واألدر ّ
فيها من مجموع ( )977ترجمة ظهرت لنا ىذه النتائج:
ُ  -توافق الداككدم مع األدرنٌ يف (ْ) تراجم ،كاختلفا يف (ُُ)
تررتة.
ِ  -اشًتكا يف (ُّّ) تررتة نقال عن السيوطي ،ك(ّّ) تررتة
اشًتكا فيها دكف السيوطي ،كلكنهما اختلفا يف بعض تفاصيلها،
كطريقة عرضها غالبا؛ حيث ل ينقلها األدرنٌ عن الداككدم ،بل
نقلها من مصادر أخرل ،أشار إىل بعض منها يف هناية كل
تررتة.
ني لمعرفة انفرادات كال
وبالمقارنة بين الداوودي واألدر ّ
منهما حتى من اسمو (علي) ظهرت ىذه النتائج:
ُ  -انفرد الداككدم بػ(ُِٕ) تررتة عن األدرنٌ.
ِ  -انفرد األدرنٌ بػ(ُِٓ) تررتة عن الداككدم.
()9
ني في تراجمو
وبعد حصر المصادر التي نقل منها األدر ّ
الـ( ،)963والتي يذكرىا غالباا في آخر الترجمة ،ظهرت ىذه
النتائج:
(ُ) خصصنا األدرن ّٔذا اضتصر ألنو ىو اظتعٍت بالدراسة.
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ُ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "كشف الظنوف عن أسامي الكتب
كالفنوف"= (ٖٓ) تررتة.
ِ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "مرآة اصتناف ،كعربة اليقظاف يف
معرفة حوادث الزماف"= (ّ) تراجم.
ّ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "الضوء الالمع ألىل القرف
التاسع"= (ٔ) تراجم.
ْ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "الشقائق النعمانية يف علماء الدكلة
العثمانية"= (ٗ) تراجم.
ٓ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "اصتواىر اظتضيئة يف طبقات
اضتنفية"= (ّ) تراجم.
ٔ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "طبقات الشافعية الكربل
للسبكي"= (تررتة كاحدة).
ٕ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "تاريخ اإلسالـ"= (تررتة كاحدة).
ٖ  -عدد الًتاجم اليت نقلها من "الكتائب"= (ّ) تراجم.
أما بقية الًتاجم كعددىا (ُْ) تررتة؛ فلم يذكر مصدرىا هناية
كل تررتة ،كرٔتا رجع فيها إىل نفس ىذه اظتصادر كلكن ل يذكرىا ،أك
رٔتا رجع إىل مصادر أخرل ؽتا ذكر يف مقدمة كتابو ،أك إىل اظتصادر
اليت أشار إليها ا﵀قق يف اضتاشية.
كما ظهر بعد اضتصر أف األدرنٌ نقل أغلب ترارتو من (أسامي
الكتب) ،كىذا يدؿ على أف األدرنٌ جعل ىذا اظتصدر ىو العمدة يف
ترارتو.
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جدول ملخص ىذه النتائج:

الرقم

ملخص النتائج
عدد الًتاجم اليت انفرد ّٔا االدرنٌ عن الداككدم = ُِٓ تررتة

ُ

غتموع ما نقل من أسامي الكتب = ٖٓ تررتة.

ِ

غتموع ما نقل من تراجم متفرقة = ِٔ تررتة

ّ
ْ
ٓ

آّموع الكلي للمصادر اليت ذكرىا يف ترارتو =ُُُٖٓ=ِٔ+
مصدرا من غتموع (ُِٓ) تررتة.
ن

اظتتبقي من الًتاجم اليت ل يشَت إىل مصدرىا = ُُِْٓ =ُُُ-

تررتة.
عدد الًتاجم اظتكررة يف انفرادات األدرنٌ= ُٕ تررتة.

ٔ

اظتكررة عند األدرنٌ من أكؿ الكتاب حىت
آّموع الكلي للًتاجم َّ
آخره = ِْ تررتة.

ٕ

اظتكرر منها
العدد الكلي للًتاجم من أكؿ الكتاب حىت آخره باستثناء َّ
= ّٖٔ  ُْٔ =ِْ-تررتة.

ٖ

عدد الًتاجم اليت كىم يف تاريخ الوفاة = ِِ تررتة من غتموع ُِٓ
تررتة.

ٗ

عدد الًتاجم اليت كىم يف اسم الكتاب = ّ تراجم.

َُ

عدد الًتاجم اليت كىم يف اسم صاحب الًترتة = ِ تررتة.
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إ نذا كمن خالؿ ىذه اظتقارنة يظهر أف األدرنٌ؛ ل ينقل عن
الداككدم ،كل يطّْلع على كتابو.
أجل.
كا﵁ أعلم ك ٌ
التوصيات
من خالؿ ىذه الرحلة اظتاتعة كالغوص يف دراسة كتابُت مهمُت
من كتب طبقات اظتفسرين ،ظتؤلفُت مشهوريٌن ،مها:
ُ  -اضتافظ مشس الدين ػتمد بن علي بن أزتد الداككدم ،رزتو
ا﵁.
ِ  -أزتد بن ػتمد األدرنوم ،رزتو ا﵁.
فإن أكصي الباحثُت يف علم التفسَت كالدراسات القرآنية ٔتا
ٌ
يلي:
مؤلفي كتب طبقات اظتفسرين ،حيث ل أقف
 دراسة مناىج
ٌ
على دراسة يف ىذا اصتانب من ىذا العلم ،كما كقفت عليو من
دراسات سابقة إمنا دتثل يف الدراسة من جهة الًتاجم فقط.
أما باعتباره علما تأصيليا ،أك دراسة منهج مؤلف ،فلم أقف
على شيء من ىذا القبيل.
كلذلك فهي ْتاجة للدراسة كالبحث ،كآّاؿ فيها كاسع ،بإذف ا﵁.
درس يف
 االعتناء بعلم طبقات اظتفسرين ،كاعتماده منهجا يي َّ
اصتامعات ،كيف التخصصات الشرعية على اطتصوص؛ مثل بقية
العلوـ ،كذلك ألمهيتو ،فهو السلسلة اليت تربط عصرنا ىذا ٔتا
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قبلو من القركف حىت القرف األكؿ اعتجرم ،كحاجة الدارسُت إىل
معرفة تأصيل ىذا العلم كنشأتو ،كتطوره عرب القركف ،يف غاية
األمهية.
 كما أىيب الباحثُت بدراسة مقارنة للجزء الثان من كتاب:
"طبقات اظتفسرين ،للداككدم" ،مع ما بقي من تراجم األدرنٌ؛
حيث إف ىذا البحث ل يشمل إال اصتزء األكؿ من كتاب
الداككدم ،كانتهت الدراسة فيو إىل من اشتو (علي) ،كعند ىذا
االسم كذلك من تراجم األدرنٌ ،كبذلك تكوف الدراسة اظتتبقية
من بداية اصتزء الثان من اشتو (عمر) حىت آخر الكتاب ،مع ما
بقي من تراجم األدرنٌ.
نوضح لكم ذلك بطريقة حسابية في ىذا الجدول حتى يتضح
المعنى:
ُ  -آّموع الكلي لًتاجم الداككدم=
َْٕ تررتة.

ني
األدر ّ
ُ  -آّموع الكلي لًتاجم األدرنٌ=

الداوودي

ّٖٔ تررتة.

ِ  -غتموع انفرادات الداككدم=
ُِٕ تررتة.

ِ  -غتموع انفرادات األدرنٌ= ُِٓ
تررتة.

ّ -الًتاجم الباقية كاليت حتتاج دراسة=

ّ -الًتاجم الباقية كاليت حتتاج دراسة=

َْٕ  ْٖٕ=ُِٕ-تررتة.

ّٖٔ  ْٖٔ=ُِٓ-تررتة.
ْ  -الًتاجم الباقية عند األدرنٌ
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ْ  -الًتاجم الباقية للداككدم باستثناء

باستثناء اظتنقولة عن السيوطي=

اظتنقولة عن السيوطي= ْٕٖ -
ُّٔ= ُّٓ تررتة.

ْٖٔ  ّّٓ =ُّّ-تررتة.
ٓ  -الًتاجم الباقية لألدرنٌ باستثناء
اظتكرر منها=
ٌ
ّّٓ  ِّٗ =ِْ-تررتة.

األدرن من بداية اصتزء الثان للداككدم
إذنا الدراسة اظتقًتحة" :مقارنة بُت الداككدم ،ك ٌ
(من اشتو عمر) إىل آخر الكتاب".
عدد الًتاجم يف ىذه الدراسة=

(ُّٓ تررتة للداككدم ِّٗ +تررتة لألدرنٌ).
كا﵁ اظتوفق.

جهدا مضاع نفا؛ حيث إف كتاب
ىذا كقد أخذ ىذا العمل مٍت ن
َّب على الطبقات ،كطريقيت يف اظتقارنة على حركؼ اظتعجم
األدرنٌ مرت ه
حسب ترتيب الداككدم ،فاستلزـ مٍت ىذا األمر تتبع كل تررتة عند
األدرنٌ حىت (من اشتو علي) ،كل تكن األشتاء متتابعة عند األدرنٌ؛ بل
متفرقة كل اسم أك أكثر يف طبقة ،فاحتاج ىذا األمر إىل كث وَت من الدقة
كاصتهد يف التتبع ،كاستخالص النتائج.
كختاما فهذا جهد بشرم قد يعًتيو النقص كاطتطأ فما كاف فيو
ن
حق كصو و
من و
اب ،فهو توفيق من ا﵁ كحده ،كما كاف فيو من خطأ
فمن نفسي كمن الشيطاف.
كأرجو أف تعذرن أيها القارئ الكر ،.كتناصحٍت إف يكجد فيو
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خلل ،أك نقص.
ه
خالصا لوجهو الكر ،.فهو كحده الذم
كا﵁ أسأؿ أف يتقبلو
ن
زتدا يليق
تفضَّل علينا ىذا العمل ،كأعاننا على إدتامو كإؾتازه ،أزتده ن
ّتاللو ،كلو الشكر كلو الفضل على توفيقو كإحسانو.
كأيصلي كأسلم على نبينا ػتمد ،كعلى آلو كصحبو.
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املصادر ّاملراجع
ابن أب يعلى ،ػتمد بن ػتمد" ،طبقات اضتنابلة" .حتقيق :ػتمد حامد
الفقي( ،بَتكت :دار اظتعرفة).
ابن حجر ،أزتد بن علي" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :علي
ػتمد البجاكم( .طُ ،بَتكت :دار اصتيلُُِْ ،ىػ).
ابن حجر ،أزتد بن علي" ،الدرر الكامنة يف أعياف اظتائة الثامنة".
حتقيق ،مراقبة :ػتمد عبد اظتعيد ضاف( ،حيدر اباد -اعتند :غتلس
دائرة اظتعارؼ العثمانيةُِّٗ،ىػُِٕٗ /ـ).
ابن حجر ،أزتد بن علي" ،إنباء الغمر بأبناء العمر" .حتقيق :د حسن
حبشي( .مصر :آّلس األعلى للشئوف اإلسالمية  -صتنة إحياء
الًتاث اإلسالميُّٖٗ ،ىػُٗٔٗ ،ـ).
ابن خلكاف ،أزتد بن ػتمد" ،كفيات ا ألعياف" .حتقيق :إحساف عباس.
(بَتكت :دار صادرََُٗ ،ـ).
ابن سعد ،ػتمد بن سعد" ،الطبقات الكربل" .حتقيق :إحساف عباس.
(طُ  ،بَتكت :دار صادر ُٖٗٔ،ـ(.
ابن عبدالرب ،يوسف بن عبدا﵁" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب".
حتقيق :علي ػتمد البجاكم( .طُ  ،بَتكت :دار اصتيل،
ُُِْ ىػ  ُِٗٗ -ـ).
ابن فارس ،أبو اضتسن أزتد" ،مقاييس اللغة"( .دار الفكرُّٗٗ ،ى ػ
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ابن فهد اظتكي ،أبو الفضل تقي الدين" ،ضتظ األضتاظ بذيل طبقات
اضتفاظ"( .طُ  ،دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ).
ابن كثَت ،إشتاعيل بن عمر" ،البداية كالنهاية" .حتقيق :علي شَتم،
(طُ  ،دار إحياء الًتاث العربَُْٖ،ىػ  ُٖٖٗ -ـ).
ابن منظور ،ػتمد بن مكرـ" ،لساف العرب"( .طّ ،بَتكت :دار
صادر ُُْْ ،ىػ).
األدرنٌ ،أزتد بن ػتمد" ،طبقات اظتفسرين" .حتقيق :سليماف بن صا
اطتزم( .طُ ،اظتدينة اظتنورة :مكتبة العلوـ كاضتكمُُْٕ ،ق -
ُٕٗٗـ)
األصف هان ،اضتسُت بن ػتمد" ،مفردات ألفاظ القرآف" .حتقيق :صفواف
عدناف الداكدم( .طُ  ،دمشق بَتكت :دار القلم ،الدار
الشاميةُُِْ ىػ).
آؿ عابد ،ػتمد بكر" ،علم طبقات اظتفسرين ،نشأتو كتطوره"( .طُ،
دار الطرفُتُُّْ،ىػ).
بشار عواد معركؼ" ،منهج الذىيب يف كتاب تاريخ اإلسالـ"( .طُ،
دار الغرب اإلسالميُِْٗ ،ىػ ََِٖـ).
البغدادم ،أبو بكر أزتد" ،تاريخ بغداد" .حتقيق :الدكتور بشار عواد
معركؼ( .طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالميُِِْ ،ىػ -
ََِِ ـ).
البغدادم ،إشتاعيل بن ػتمد" ،ىدية العارفُت أشتاء اظتؤلفُت كآثار
- 5:: -
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اظتصنفُت"( .استانبوؿ :عناية ككالة اظتعارؼ اصتليلة ُُٓٗـ)،
كأعيد طباعتو يف( :بَتكت ،لبناف :دار إحياء الًتاث العرب).
التنبكي ،أزتد بابا" ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج" .عناية كتقد:.
عبد اضتميد عبد ا﵁ اعترامة( .طِ ،طرابلس ،ليبيا :دار الكاتب،
َََِ ـ).
اصتوىرم ،إشتاعيل بن زتاد" ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية".
حتقيق :أزتد عبد الغفور عطار( .طْ  ،بَتكت :دار العلم
للماليُت َُْٕ ،ىػ  ُٖٕٗ -ـ).
حاجي خليفة ،مصطفى بن عبدا﵁" ،كشف الظنوف عن أسامي
ٌ
الكتب كالفنوف"( .بغداد :مكتبة اظتثٌت).
اضترب ،حسُت بن علي" ،قواعد الًتجيح عند اظتفسرين"( .طُ،
الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ى ػ ُٗٗٔ-ـ).
الداككدم ،ػتمد بن علي" ،طبقات اظتفسرين" .حتقيق :علي ػتمد
عمر ( .طِ ،القاىرة :مكتبة كىبة ُِْٗ،قََِٖ-ـ).
الدبيثي ،ػتمد بن سعيد" ،ذيل تاريخ مدينة السالـ" .حتقيق :بشار
عواد( ،طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي،
ُِْٕىػ_ََِٔـ).
الذى يب ،ػتمد السيد حسُت" ،التفسَت كاظتفسركف"( .القاىرة :مكتبة
كىبة).
الذىيب ،ػتمد بن أزتد" ،تا ريخ اإلسالـ ىكىكفيات اظتشاىَت كاألعالـ".
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عواد معركؼ( .طُ ،دار الغرب
حتقيق :الدكتور بشار ٌ
اإلسالمي ََِّ ،ـ).
الذىيب ،ػتمد بن أزتد" ،سَت أعالـ النبالء" .حتقيق :غتموعة م ن
ا﵀ققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط( .طُ  ،مؤسسة
الرسالة َُْٓ ،ىػ  ُٖٗٓ /ـ).
الذىيب ،ػتمد بن أزتد" ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ" .حتقيق :علي
ػتمد البجاكم( .طُ  ،بَتكت ،لبناف :دار اظتعرفة للطباعة
كالنشر ُِّٖ ،ىػ  ُّٗٔ -ـ).
الراغب األصفهان ،حسُت بن ػتمد" ،مقدمة جامع التفاسَت" .حتقيق:
أزتد حسن فرحات( ،طُ ،الكويت :دار الدعوة َُْٓ ق -
ُْٖٗـ)
الزركلي ،خَت الدين بن ػتمود" ،األعالـ"( .طُٓ  ،دار العلم
للماليُت ََِِ ،ـ).
السبكي ،تاج الدين عبدالوىاب" ،طبقات الشافعية الكربل" .حتقيق:
ػتمود ػتمد الطناحي ،عبد الفتاح ػتمد اضتلو( .طُ ،ىجر
للطباعة كالنشر كالتوزيعُُّْ ،ىػ)
السخاكم ،ػتمد بن عبدالرزتن" ،اإلعالف بالتوبيخ ظتن ذـ أىل
التاريخ" .حتقيق :اظتستشرؽ فرانز ركزنثاؿ ،تررتة التحقيق:
الدكتور صا أزتد العلي( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
َُْٕق  ُٖٗٔ-ـ).
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السيوطي ،عبد الرزتن بن أب بكر" ،تدريب الراكم يف شرح تقريب
النواكم" .حتقيق :عبد الوىاب عبداللطيف( .الرياض :مكتبة
الرياض اضتديثة).
السيوطي ،عبدالرزتن بن أب بكر" ،اإلتقاف يف علوـ القرآف" .حتقيق:
ػتمد أبو الفضل إبراىيم( .اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب،
ُّْٗى ػُْٕٗ-ـ).
السيوطي ،عبدالرزتن بن أب بكر" ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت
كالنحاة" .حتقيق :ػتمد أبو الفضل إبراىيم( .لبناف :اظتكتبة
العصرية).
السيوطي ،عبدالرزتن بن أب بكر" ،تاريخ اطتلفاء" .حتقيق :زتدم
الدمرداش( ،طُ ،مكتبة نزار مصطفى البازُِْٓ ،ى ػ -
ََِْـ).
السيوطي ،عبدالرزتن بن أب بكر" ،طبقات اظتفسرين" .حتقيق :علي
ػتمد عمر( .طُِّْْ ،ق  َُِّ-ـ(.
السيوطي ،عبدالرزتن بن أب بكر" ،نظم العقياف يف أعياف األعياف".
حتقيق :فيليب حيت( ،بَتكت :اظتكتبة العلمية(.
الشمرم ،نواؼ بن غدير" ،اظتفسركف يف النصف الثان من القرف الرابع
عشر اعتجرم" .رسالة مقدمة لنيل درجة اظتاجستَت .إشراؼ:
الدكتور :ػتمد بن عبدالعزيز العواجي( .اصتامعة اإلسالمية
باظتدينة اظتنورة ،نوقشت عاـ ُّْٓ قَُِْ-ـ(.
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شواخ ،علي شواخ" ،معجم مصنفات القرآف الكر( .".طُ،
الرفاعي َُْْ ،ق  ُْٖٗ-ـ(.
الرياض :دار ٌ
الشوكان ،ػتمد بن علي" ،البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف
السابع"( .بَتكت :دار اظتعرفة(.
الشوخيات ،أزتد مهدم ،كالطيب ،صالح الدين الزين ،كالبازعي ،سعد
بن عبدالرزتن" .اظتوسوعة العربية العاظتية"( .طِ ،مؤسسة
أعماؿ اظتوسوعة للنشر كالتوزيع ُُْٗ ،قُٗٗٗ-ـ).
الطيار ،مساعد بن سليماف" ،مفهوـ التفسَت ،كالتأكيل كاالستنباط،
كالتدبر كاظتفسر"( .طِ  ،دار ابن اصتوزمُُْٕ ،ىػ)
العكربم ،عبداضتي بن العماد" ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب".
حتقيق :ػتمود األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط.
(طُ  ،دمشق :دار ابن كثَت َُْٔ ،ىػ  ُٖٗٔ -ـ).
العيدركس ،ػتي الدين عبدالقادر" ،النور السا فر عن أخبار القرف
العاشر"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية.)َُْٓ ،
الغزم ،ؾتم الدين ػتمد" ،الكواكب السائرة بأعياف اظتئة العاشرة".
ٌ
حتقيق :خليل اظتنصور( .طُ ،بَتكت-لبناف :دار الكتب
العلمية ُُْٖ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ).
القرشي ،عبدالقادر بن ػتمد" ،اصتواىر اظتضية يف طبقات اضتنفية".
(كراتشي :مَت ػتمد كتب خانو).
قيطليوبغا ،زين الدين أبو العدؿ" ،تاج الًتاجم" .حتقيق :ػتمد خَت
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رمضاف يوسف( .طُ ،دمشق :دار القلم ُُّْ ،ىػ -
ُِٗٗـ).
ا﵀يب ،ػتمد أمُت" ،خالصة األثر يف أعياف القرف اضتادم عشر".
(بَتكت :دار صادر).
مركز الدراسات القرآنية" ،فهرست مصنفات القرآف الكر( .".اظتدينة
اظتنورة :غتمع اظتلك فهد لطباعة اظتصحف الشريفُِْْ ،ىػ).
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تفصري الهص الكرآنٌ بني التكريب والتحكًل
وأثره يف رفع الهساع بني املفصريو
Interpretation of the Quranic text between
approximation and investigation
And its effect in raising dispute between the
interpreters
إعداد:
د .حممد بو شامل بو حممد البًَضانٌ السَّهرانٌ
األستاذ ادلساعد بقسم القرآف كعلومو بكلية الشريعة كأصوؿ الدين
جامعة ادللك خالد بأهبا

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء األول

املصتخلص

إف القرآف الكرًن كتاب اهلل  اخلالد على مدل األزماف ،كىو
احلبل ادلتني ،كالسراط ادلستقيم ،الذم من دتسك بو يىدم إىل احلق
ادلبني ،كقد جعلو اهلل صاحلنا لكل زماف كمكاف؛ بألفاظو ادلعجزة اليت
ً
كس ىع ت ادلكاف كالزماف إىل قياـ الساعة ،كمن ىنا فقد توجب على
الناظر فيو ما يلي:
ُ  -قدرة الكلمة القرآنية على التعبري عن مدلوالهتا ادلتعددة
كس ىعة يف االشتقاؽ ،كالتعريف،
كادلختلفة؛ دلا فيها من مشولية ى
كتنوع الدالالت.
ِ  -أمهية النظر إىل اللفظة القرآنية ،كالوصوؿ مبعناىا الشمويل إىل
أىم ما تدؿ عليو ،مع مالحظة استيعاهبا دلفرداهتا االشتقاقية،
كزتل ادلعىن ادلقصود عليو.
ّ  -تنوع تفاسري السلف –رزتهم اهلل  -يف تفسري ادلفردة القرآنية ما
بني مقتضب كمطنب ،كبني من حيمل اللفظة على أقل ما
تصدؽ عليو من ادلعاين؛ كمن حيملها على دتاـ ادلعىن ككمالو.
ْ  -اختالؼ كتب التفسري بني التفسري للمعىن القريب لآلية؛ كما
ىو شأف التفاسري ادلختصرة ،كبني التفسري للمعىن التاـ لآلية؛
كما ىو شأف التفاسري ادلط لولة.
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ٓ  -رفع ىتوىم النزاع بني ادلفسرين ،ألف غاية األمر أف يعدؿ بعض
ادلفسرين إىل تفسري اآلية جبزء ادلعىن ،أك بتماـ ادلعىن ،كرمبا ظنو
الناظر خالفنا؛ كاألمر ليس كذلك.
كلمات مفتاحية :التفسري ،التقريب ،التحقيق.
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 – الجزء األول981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The Quran is the book of Allah, the eternal one over
time, the strong rope, and the straight path, which whoever
holds to it will be guided to the clear truth. Allah has made
it valid for all times and places; in its miraculous words,
which expanded the place and the time until the Last
Hour. Hence, the viewer must note the following:
1- The ability of the Qur'anic word to express its
various and different meanings, because of its
comprehensiveness and capacity in the derivation,
definition and diversity of connotations.
2- The importance of looking at the Quranic word and
reaching its inclusive meaning to its most important
indications, while noting its comprehension of its
derivatives and bearing its meaning.
3- The diversity of the interpretations of the salaf
(interpretation of the Qur'an) - in the interpretation
of the Qur'anic words in its short and verbosity
forms, and between those who carry the word on its
least verifiable meanings; or carry it to the full
meaning and perfection.
4- The difference between interpretation books in the
interpretation of the close meanings of a verse, as in
the case of precise interpretations books, and the
interpretation of the full meaning of the verse.
5- Raising the suspicion of the dispute between the
interpreters, because the most important matter to
some interpreters is to shift to interpret the verse
with a partial meaning, or the full meaning, and it
might seem to the viewer that it is a disputed issue,
whilst it is not.
Key words:
interpretation, Approximation, Investigation.
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املكدة
احلمد هلل احملمود بكل لساف ،ادلعبود يف كل زماف ،الذم ال خيلو
جل عن األشباه كاألنداد ،كتنلزه عن الصاحبة
من علمو مكاف ،ل
كاألكالد ،كنفذ حكمو يف رتيع العباد؛ مث أ لما بعد.
فقد أخرب اهلل  بأف القرآف الكرًن مي لسر ،مي لسهر يف لفظو
كمعناه ،مي لسهر يف فهمو كفحواه ،مي لسهر يف أحكامو كأخالقو؛ لذا فقد
كثيرت كتب التفسري ،كبسطت كاختصرت ،ككاف و
لكل منها أغراض
كآثار ،كبات السؤاؿ ادلهم يف ىذا الباب ىل ىذه التفاسري حتقق
ادلستول األدىن من ادلعىن القرآين ،أـ ادلستول األعلى؟ كىل ىي تأيت
على أصل ادلعىن ،أـ على كمالو؟
من خالؿ ذلك جاءت ىذه الدراسة ،كاشتملت يف طيلاهتا على
ما يلي:
 عبء الكلمة القرآنية من حيث اللفظ كادلعىن.
 دراسة صور تقريب تفسري النص القرآين.
 دراسة صور حتقيق تفسري النص القرآين.
 أثر ذلك يف رفع النزاع بني علماء التفسري.
ةشهل البحح
ُ  -تأيت مشكلة البحث يف معرفة زلدِّدات النص اللغوم كالقرآين،
كمعرفة الظواىر كادلالبسات اليت حتيط باللفظ ،فتشخيص
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الكالـ بشكل دقيق كزلدد؛ يتطلب االستعانة بوسائل أخرل
غري ادلعجم ،منها :معرفة نسق الكالـ كنظمو ،كاإلحاطة
بادلوقف ادلصاحب ،كاإلدلاـ باحلالة الكالمية ادلرافقة للكالـ،
كالوقوؼ على أسباب النزكؿ ،كمن ىذا ادلنطلق فإف دراسة
شامال للسياقات
حتليال
معاين الكلمات القرآنية تتطلب
ن
ن
كادلواقف اليت ترد فيها.
ِ  -اللغة ليست ادلصدر الوحيد الذم يع لوؿ عليو يف تفسري القرآف،
كإف كانت ذلا احلظ األكفر كالنصيب األكثر من بني التفاسري
ادلختلفة ،بل البد للمفسر اإلدلاـ مبصادر أخرل يعتمد عليها،
كاللغة ،كأسباب النزكؿ ،كقصص اآلم ،كأحواؿ من نزؿ فيهم
اخلطاب ،كتفسريات الصحابة كالتابعني –رزتهم اهلل .-
ّ" -توسعة اللغة ال بادلرادفات ،بل بادلفردات اليت تعطي كل كلمة منها
خاصا ،أك صورة خاصة ،أك تيشري إىل مسمى خاص"(ُ).
معىن ًّ
ن
ْ  -معظم األلفاظ القرآنية كلية تضم حتتها العديد من الدالالت،
كيعد إبقاء حكم العموـ ،كإطالؽ تعدد االحتماالت ضركرية
لغوية ،من أجل استنباط أكرب قدر شلكن من ادلعاين الواردة اليت

(ُ) ينظر :منقور عبد الجليل " ،علػم الداللػة أصػولو كمباحثػو يف الػلاث العػر ".
دمشلق :اتحللاد الاتللاع العلرع5009 ،م) .صُِٗ:؛ اجلػػوىرم" ،مقدمػػة
الصػ ػػحاح" ،حتقي ػ ػػق أزتػ ػػد عب ػ ػػد الغفػ ػػور عط ػ ػػار( ،طِ ،بػ ػػريكت :دار العل ػ ػػم
للمالينيَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ) .ص.َُ:
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( ُ)

حيتملها النص الكرًن  ،كىو الطريق إىل حتقيق تفسري اآلية،
كاكتماؿ صورة ادلعىن.

أهمً املىضىع وأشباب اختًاره:
ُ  -تكمن أمهية البحث يف أمهية تفسري اللفظة القرآنية ،كالوصوؿ هبا
إىل أىم ما تدؿ عليو من ادلعاين ،مع مالحظة استيعاهبا دلفرداهتا
االشتقاقية ،كزتل ادلعىن ادلقصود عليها.
ِ  -النظر يف تفسري اللفظة القرآنية؛ ىل ىي من قىبيل تقريب تفسري
النص ،أك من قىبيل حتقيقو كالوصوؿ بو إىل مراميو.
ّ  -رفع توىم النزاع بني ادلفسرين ،فكثري من األلفاظ تف لسر بأحد
أجزاء اشتقاقاهتا أك احتماالهتا ،بينما يفسرىا آخركف جبميع
عدؿ إىل بعض أجزاء ادلركب ،بينما
أجزائها ،كالفرؽ أف أحدىم ى
عدؿ اآلخركف إىل ذكر أجزاء ادلركب كاملة.
ى
أهداف البحح:
حل كثري من
ُ  -ادلسامهة يف توظيف الدراسات القرآنية يف ِّ
ادلشكالت التفسريية ،كزتل كالـ اهلل  على مراده ،كالعمل
بو كفق ذلك.
(ُ) ينظر :منقور عبد الجليل " ،علػم الداللػة أصػولو كمباحثػو يف الػلاث العػر ".
ص.ُِٗ:
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ِ  -رفع توىم النزاع بني ادلفسرين ،كإعادة النظر يف القوؿ إف يف
التفسري خالفنا حقيقيًّا.
ّ  -التأكيد على موسوعية اللفظة القرآنية كمشوذلا لؤلزمنة كاألمكنة؛
من خالؿ التأكيد على صور حتقيق تفسري النصوص القرآنية.
الدراشات الصابك :
ُ  -التبياف يف أقساـ القرآف ،ابن القيم ،حتقيق طو شاىني .حيث
ذ ىكر أف التفسري يدكر على ثالثة أصوؿ؛ ىي :تفسري على
اللفظ ،كتفسري على ادلعىن ،كتفسري على اإلشارة كالقياس.
ِ  -فصوؿ يف أصوؿ التفسري ،مساعد الطيار( .طُ ،الرياض :دار
النشر الدكيل ُُّْ ،ق) .حيث ذكر ما ذكره ابن القيم ،كزاد:
التفسري بالالزـ ،كالتفسري ادلطابق لداللة اللفظ.
ّ  -التفسري اإلشارم :دراسة كتقودينا /اخلطيب ،عمر سامل زلمد.
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،كلية أصوؿ الدين،
ُٖٔٗـ( .رسالة ماجستري).
ْ  -التفسري بالالزـ عند ادلفسرين :دراسة نظرية تطبيقية /الربعي،
أزتد بن زلمد .جامعة القصيم ،كلية الشريعة كالدراسات
اإلسالميةُّْٔ ،ىػ( .رسالة ماجستري).
- 195 -

ت فسير النص القرآني بين التق ريب والتحقيق وأثره في رفع الن زاع بين المفس رين ،د .محمد سالم َالب يضاني الزى راني

ٓ  -التفسري بادلثاؿ عند ادلفسرين :دراسة نظرية تطبيقية /توتا ،عرفاف
سليم .جامعة القصيم ،كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية،
َُِٕـ( .رسالة ماجستري).

حدود البحح:
ػدت يف يثػػي ىػػذا علػػى بيػػاف كجػػو تفسػػري األلفػػاظ القرآني ػػة
اعتمػ ي
ػهدا عل ػػى ذل ػػك
ػرت ص ػػور التقري ػػب مستش ػ ن
ب ػػني تقريبه ػػا كحتقيقه ػػا ،كذك ػ ي
ػهدا بأمثلػػة
بأمثلػة مػن القػػرآف ،كأسػباب التقريػب ،كصػػور التحقيػق مستش ن
من القرآف ،كأسباب التحقيق ،كأثر النظر بني ىذين النوعني من التفسري
يف رفع النزاع بني ادلفسرين.
ةههج البحح
ػأت فك ػػرة البح ػػث م ػػن عب ػػارة أطلقه ػػا اب ػػن تيمي ػػة  -¬-يف
نش ػ ٍ
كتابو" :مقدمة يف أصػوؿ التفسػري" حيػث قػاؿ" :كق لػل أف يعػرب عػن لفػظ
كاحػد بلفػظ كاحػػد يػؤدم إىل رتيػػع معنػاه ،بػػل يكػوف فيػػو تقريػب دلعنػػاه،
كىذا من أسػباب إعجػاز القػرآف"(ُ) .كسػاؽ أمثلػة علػى ذلػك يبػني فيهػا
أف بعػض التفاسػري الػواردة عػن السػػلف –رزتهػم اهلل -فيهػا تقريػب دلعػػىن
اآلية يف التفسري ،فمن خالل ذلك:
(ُ) اب ػػن تيمي ػػة ،أزت ػػد ب ػػن عب ػػد احلل ػػيم " ،مقدم للة ف للي أت للول التفس للير" .حتقي ػػق
عدناف زرزكر( ،طُِِّٗ ،ىػُِٕٗ ،ـ) .ص.ِٓ :
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قمت بسرب أقواؿ ادلفسرين؛ دلعرفة ادلعاين التفسريية الواردة على
ُ -ي
سبيل التقريب أك التحقيق؛ كما ىو ادلعىن التقرييب أك التحقيقي
لتفسري اآلية.
مت ادلعاين الواردة على سبيل التقريب إىل مباحث ،كما
ِ  -ق لس ي
كذكرت صور كل
مت ادلعاين الواردة حتقي نقا إىل مباحث،
ي
ق لس ي
مبحث على حدة.
كجدت لو أصال يف كتب علوـ القرآف؛ أك أصوؿ الفقو ذكرتيو،
ّ -ما
ي
نت ىل ىذا النوع من التفسري تقريب أك حتقيق.
كذكرت أمثلتو ،كبيل ي
ي
كجدت لو تسمية يف كتب علوـ القرآف كضعتيو بتسميتو- ،
ْ  -ما
ي
كالتفسري بادلثاؿ ،كالتفسري بالالزـ ،-كما مل أجد لو تسمية
اجتهدت يف كضع تسمية لو ،كذلك لتقريب صورة ادلبحث- ،
ي
كالتفسري ادلركب ،كالتفسري بالقياس.-
كقعت صور
كقعت صور التقريب على أربعة مطالب ،كما
ٍ
ٍٓ -
التحقيق على أربعة مطالب ،مع بياف األمثلة كمناقشتها ،كعرض
الراجح منها.

خط البحح:
تتكوف خطة البحث من مقدمة ،كدتهيد ،كثالثة مباحث ،كخادتة.
المقدمللة :كفيه ػػا مش ػػكلة البح ػػث ،كأمهي ػػة ادلوض ػػوع كأس ػػباب اختي ػػاره،
كأىداؼ البحث ،كالدراسات السابقة ،كحدكد البحث ،كمنهجو ،كخطتو.
التمهيد :كفيو الفرؽ بني التقريب كالتحقيق.
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المبح ل لل :األول :ال ل للنص القرآن ل للي ب ل للين المعنل ل ل المعجم ل للي،
السياقي .وفيو ثالثة مطالب:
والمعن ِّ
ادلطلب األكؿ :ادلعىن ادلعجمي للفظة القرآنية.
السياقي للفظة القرآنية.
ادلطلب الثاين :ادلعىن ِّ
ادلطلب الثالث :سوء استعماؿ تفسري اللفظة القرآنية.
المبحلل :اليللاني :تللور تقريللب تفسللير الللنص القرآنللي .وفي للو
أربعة مطالب:
ادلطلب األكؿ :التفسري بادلثاؿ.
ادلطلب الثاين :التفسري البسيط.
ادلطلب الثالث :التفسري بالقياس.
ادلطلب الرابع :التفسري بالالزـ.
المبحلل :الياللل ::تللور تحقيللق تفسللير الللنص القرآنللي .وفيللو
أربعة مطالب:
ادلطلب األكؿ :التفسري ادلرلكب.
ادلطلب الثاين :التفسري بالغالب.
ادلطلب الثالث :التفسري باالحتماؿ.
ادلطلب الرابع :التفسري باجملموع.
الخاتمة :كتشمل أىم النتائج كالتوصيات.
فهرس ادلصادر كادلراجع.
فهرس ادلوضوعات.
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التمهًـد
تىطئـ  :الفـرم بني التكريـب والتحكًـل
التقريللب :مصػػدر قػػرب ،إذا جعػػل ادلعػػىن قريبن ػا مػػن احلقيقػػة علػػى
كجو التقريب أم :على كجو احلدس ،كاقلب من األربعػني :أكشػك علػى
بلوغها(ُ).
كالمػػا قريبنػػا إىل احلقيقػػة متقاربنػا منهػػا،
كادلقصػػود أف يػػذكر ِّ
ادلفسػػر ن
بأحػػد ص ػػور التقري ػػب ادلعركف ػػة -ال ػػيت س ػػيأيت احل ػػديث عنه ػػا يف مبح ػػث:
صور تقريب النص القرآين ،-كذلك إما على سػبيل التيسػري أك التوضػيح
أك لع ػػدـ الوصػ ػػوؿ إىل احلػ ػػق يف اآليػ ػػة؛ لغموضػ ػػها أك لكثػ ػػرة اخلائضػ ػػني
حوذلا.
والتحقيلق :مصػػدر حقػػق ،كىػػو الوصػوؿ بػػاللفظ إىل ادلعػػاين الػػيت
ترفع عنو الظنوف.
( ِ)
كق ػػد ذك ػػر اب ػػن تيمي ػػة –رزت ػػو اهلل -يف مقدمت ػػو أف الس ػػبب يف
(ُ) ابن منظور ،رتاؿ الدين زلمػد بػن مكػرـ" ،لسػاف العػرب" .حتقيػق أمػني زلمػد
عب ػػد الوى ػػاب ،زلم ػػد الص ػػادؽ العبي ػػدم( ،طّ ،ب ػػريكت :دار إحي ػػاء الػ ػلاث
العر  ،مؤسسة التاريخ العر ُُْٗ ،قُٗٗٗ ،ـ)( .قرب) ُ.ِٔٔ :
(ِ) ىػو :تقػي الػػدين ابػن تيميػة :اإلمػػاـ ،شػيخ اإلسػػالـ ،أزتػد بػن عبػػد احللػيم بػػن
عبػػد السػػالـ احل ػراين ،آيػػة يف التفسػػري كاألصػػوؿ ،مػػن أشػػهر كتبػػو" :الفتػػاكل،
كمنهػػاج السػػنة" ،تػػويف س ػػنة ِٕٖ :ى ػػ .ينظػػر :الزركلػػي" ،األع ػػالـ"( .طُٓ،
دار العلم للمالينيُِِْ ،قََِِ ،ـ) ُ.ُْْ/
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ذلك ىو عمق اللفظ القرآين ككفػرة معانيػو ،كأنػو ق لػل أف يعػرب يف التفسػري
عن لفظ كاحد بلفظ كاحػد يػؤدم رتيػع معنػاه؛ قػاؿ " :فػإف الػلادؼ يف
اللغة قليل كأما يف ألفاظ القرآف فإمػا نػادر أك معػدكـ ،كق لػل أف يعػرب عػن
لفػػظ كاحػػد بلفػػظ كاحػػد يػػؤدم إىل رتيػػع معنػػاه ،بػػل يكػػوف فيػػو تقريػػب
دلعناه ،كىذا من أسباب إعجاز القرآف"(ُ).
مث س ػػاؽ أمثل ػػة عل ػػى ص ػػور التقري ػػب للتفس ػػري؛ فق ػػاؿ" :ف ػػإذا ق ػػاؿ
القائل :ﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ [الطور ،]ٗ :أف ادلور :ىو احلركػة،
كاف تقريبنا ،إذ ادلور حركة خفيفة سريعة"(ِ).
فلفظ (ادلور) مل يكتف بلفظة كاحػدة تػؤدم رتيػع معنػاه مػن غػري
نق ػػص ،ب ػػل احتجن ػػا أف نق ػػوؿ إف ادل ػػور :حرك ػػة خفيف ػػة س ػريعة .كتفس ػػريه
بأحػد ىػػذه األلفػػاظ كحػدىا نقػػص يف حتقيػػق ادلعػػىن ،لػذا كػػاف تقريبنػػا مػػن
ىذا الوجو.
ػائال" :كك ػػذلك
كاس ػػتطرد –رزت ػػو اهلل -يف ع ػػرض أمثل ػػة أخ ػػرل ق ػ ن
الػػوحي إذا قػػاؿ القائػػل :الػػوحي :اإلعػػالـ ،أك قيػػل :ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱠ أنزلنػػا
إليك ،فهذا كلو تقريب ال حتقيق ،فإف الوحي :إعػالـ سػريع خفػي .كمػن
ﱆ ﱈﱠ [البقػرة ،]ِ :ال شػك ،فهػذا تقريػب ،كإال فالريػب فيػػو
قػاؿ :ﱡﭐ ﱅ ﱇ
اضػػطراب كحركػػة .ككػػذلك إذا قيػػل :ﱡﭐ ﱃﱄ ﱠ ىػػذا القػػرآف فهػػذا

(ُ) ابن تيمية" ،مقدمة يف أصوؿ التفسري" ،ص.ِٓ :
(ِ) ادلرجع السابق.
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تقري ػػب ألف ادلش ػػار إلي ػػو كإف ك ػػاف كاح ػ نػدا ،فاإلش ػػارة جبه ػػة احلض ػػور غ ػػري
اإلشارة جبهة البعد كالغيبة".
فهػػذه التفس ػريات كلهػػا م ػػاىي إال تقري ػػب للمعػػىن ال حتقي نق ػػا ذل ػػا،
عموما ىم بني ىذا كذاؾ.
كادلفسركف ن
كموضػػوع ىػػذا البحػػث منطلػػق مػػن ىػػذا الػػنص الػػذم ذكػػره اب ػػن
تيميػ ػػة يف كتبػ ػػو ،مػ ػػع إث ػ ػراء جلوانػ ػػب التقريػ ػػب كالتحقيػ ػػق ،كصػ ػػور ذلػ ػػك
كأسبابو.
كالس ػؤاؿ :كيػػف نصػػل إىل التحقيػػق يف تفسػػري األلفػػاظ القرآني ػػة؟
كىل يكتيب التفسري اليوـ من قبيل التقريب أك التحقيق؟ كىل ىو شلكػن؟
كمػػا ى ػػو س ػػبيل الوصػػوؿ إىل التحقي ػػق يف تفس ػػري اللفظػػة القرآني ػػة؟ كى ػػل
التقريب ىو الغالب يف كتب ادلفسرين؟ كىل ىنػاؾ كتػب تعػىن بػالتحقيق
يف التفسري؟
كل ىػذه اإلشػكاالت مطركحػة يف ذىػن ادلتطلػع إىل تفسػري كػالـ
اهلل  ،كادلبتغي الوصوؿ إىل الغاية منو.
كرت ػػع عب ػػارات الس ػ ػلىف كاخللى ػػف يف مث ػػل ى ػػذا ن ػػافع ج ػػدًّا ،ف ػػإف
رلموع العبارات أدؿ على ادلقصود من عبارة أك عبارتني ،لكنو ال يكفي
يف الوصػوؿ إىل الغايػػة مػن حتقيػػق تفسػري اللفظػػة القرآنيػة مػػا مل يضػػم إىل
ىذا أحواؿ النزكؿ كمالبساتو ،كظركؼ احلادثػة ،كرتػع اللسػاف العػر يف
الوصوؿ إىل ادلقصود من اللفظ أصالة.
كرمبا كقع اخلطأ أحيانا يف زلاكلة تقريب تفسري النص القػرآين كمػا
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ىػػو ادلعػػركؼ عنػػد مػػن فعػػل احلػػركؼ ي قػػوـ مقػػاـ بعػػض ،فيعػػدؿ بعػػض

ادلفسرين إىل القوؿ بالنيابة تقريبنا للمعىن؛ كما يقولونو يف قولو تعاىل :ﱡﭐ

ﲘﲙ ﲚﲛﲜ ﲝﱠ [ص ،]ِْ :أم :مع نعاجػو ،كقولػو:

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱠ [اإلنساف ،]ٔ :أم :منها.
كقػػد رد مثػػل ىػػذا أئمػػة التفسػػري كأعػػالـ اللغػػة كػػابن تيميػػة -¬-
كغريه بقولو" :كمن ىنا غلط من جعل بعض احلركؼ تقوـ مقػاـ بعػض،
ف ػ ػػإف ال ػ ػلادؼ يف اللغ ػ ػػة قلي ػ ػػل ،كأم ػ ػػا يف ألف ػ ػػاظ الق ػ ػػرآف فإم ػ ػػا ن ػ ػػادر أك
معدكـ"(ُ).
كمن ىنا فدر القوؿ إنو من زلاسن التفسري اإلشارم(ِ) :أهنم ال
يعلف ػػوف أف ىنػ ػػاؾ كلمػ ػػة يف القػ ػػرآف كضػ ػػعت مكػ ػػاف كلمػ ػػة أخػ ػػرل ،أك
أيضػػا ابػػن
(ُ) ابػػن تيميػػة " ،مقدمػػة يف أصػػوؿ التفسػػري" ،ص .ِٔ :كشلػػن اسػػتنكره ن
جػ يف كتابػػو" :اخلصػائص"( .طْ ،القػػاىرة :اذليئػة ادلص ػرية العامػة للكتػػاب).
ػاذجا مػػن الصػػنعة ،كمػػا
ِ َّٖ/يقػػوؿ" :ىػػذا بػػاب يتلقػػاه النػػاس مغس ػونال سػ ن
أبعد الصواب عنو كأكقفو دكنو".
عرفػػو الزرق ػػاين بقول ػػو:
أيض ػػا" :التفسػػري الفيض ػػي" ل
(ِ) التفسػػري اإلش ػػارم :كيس ػ لمى ن
"تأكي ػػل الق ػػرآف بغ ػػري ظ ػػاىره إلش ػػارة خفيف ػػة تظه ػػر ألرب ػػاب الس ػػلوؾ" ،ينظ ػػر:
" مناىل العرفاف يف علوـ القرآف" .حتقيق مكتػب البحػوث كالدراسػات( ،طُ،
ب ػػريكت :دار الفك ػػرُُْٔ ،قُٗٗٔ ،ـ) .ٓٓ/ِ ،كينبغ ػػي التعوي ػػل ىن ػػا إىل
أف أرباب ىذا النوع من التفسري كإف كانوا يفسػركنو بغػري الظػاىر؛ غػري أهنػم ال
ينكركف الظاىر ككجوب العمل بو.
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ػثال يف قولػػو :ﱡﭐ ﱐﱑ
مبعناىػػا ،أك أنػػو ذتػػة حػػرؼ زائػػد؛ كالكػػاؼ مػ ن
ﱒﱠ [الش ػػورل ،]ُُ :كيف قول ػػو :ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

ﱠ [الشورل ،]ِٓ :بل ينظركف إىل منطوؽ اللفظ نفسو كىػو أ لف (عػن)
ػاكزا ع ػ ػػن
تفيػ ػػد يف اللغ ػ ػػة معػ ػػىن اجمل ػ ػػاكزة ،أم :أف اهلل يقبػ ػػل التوب ػ ػػة متجػ ػ ن
عباده(ُ) .كأمثاؿ ىذا كثري.

(ُ) ينظر :الزسلشرم ،زلمود بػن عمػرك" ،الكشػاؼ عػن حقػائق غػوامض التنزيػل".
(طّ ،بريكت :دار الكتاب العر َُْٕ ،ىػُٕٗٗ ،ـ).ُُِ/ّ .
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املبحح األول :الهص الكرآنٌ بني املعهى املعجمٌ واملعهى الصًِّاقٌ
تكمػن أمهيػة ىػػذا ادلبحػث مػػن نظػر ادلفس ػرين إىل الكلمػة القرآنيػػة
مػن حيػث األكجػو كاالحتمػاالت الطارئػة علػى اللفظػة الواحػدة ،كينقسػػم
علماء التفسري إزاء ذلك إىل قسمني:
 قسم فمع بني تفسري اللفظة كمقصدىا.
حيم ل اللفظة ما ال حتتمل من ادلعىن.
 كقسم ِّ
 لػػذا كػػاف مػػن ادلهػػم الكػػالـ علػػى ماىيػػة عػػبء الكلمػػة القرآنيػػة،
ككيفية التحقيق من الوسطية يف التأكيل.
كذل ػ ػ ذا أق ػػوؿ :إف الكلم ػػة القرآني ػػة كلم ػػة موس ػػوعية ،ذات طػ ػػابع
مشويل ،فهي لفظة قليلة ذات و
معاف كثرية أك جامعة.
كالسػر يف ىػػذا أف القػػرآف كلمػػة اهلل اخلالػػدة ،الصػػاحلة لكػػل زمػػاف
كمكاف ،فشموليتها إمنا جاءت لتستوعب ادلكاف كالزماف ،كىو مػا يؤكػد
ص ػ ػػالحية الرسػ ػ ػػالة لعم ػ ػػوـ البشػ ػ ػػر يف عم ػ ػػوـ األرض ،علػ ػ ػػى اخػ ػ ػػتالؼ
طب ػػائعهم ،كألس ػػنتهم ،كأل ػواهنم .كلع ػػل مث ػػل ى ػػذا ى ػػو الس ػػبب يف قػ ػراءة
الػنص القػرآين ق ػراءة معاصػرة يف كثػػري مػن األحيػاف ،كتفسػػري ألفاظػو علػػى
ادلستول القريب مػن كػل عصػر يعػيه فيػو اإلنسػاف ،بػل رمبػا ف لسػره بعػض
العلمػاء بالعصػر الػذم يعػيه فيػػو ،أك البيئػة الػيت يسػكنها ،كزتلػل ألفاظػػو
طبيعػػة ذلػػك العصػػر كتلػػك البيئ ػػة ،كىػػو أمػػر خط ػر يف حتميػػل النص ػػوص
كعلما راسخني.
فهما ن
القرآنية للواقع؛ إذ األمر متطلب ن
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( ُ)
ػريا،
كتعػدؿ ادلدرسػة التجديديػة لتفسػري القػرآف إىل مثػل ىػذا كث ن
لػػذلك فػػب أف نضػػع الض ػوابط يف األلفػػاظ القرآنيػػة الػػيت تقبػػل التجديػػد
مػن الػػيت ال تقبػػل التجديػد .كمػػا ىػػو القػػدر الػذم حتملػػو اللفظػػة القرآنيػػة
من ادلعاين؟
كمػػن ىنػػا فػػب أف نقػػوؿ إنػػو ال ديكػػن اجلػػزـ بالقػػدر الكمػػي ،أك
الكيفي ،الذم حتملػو اللفظػة القرآنيػة مػن ادلعػاين ،طادلػا عرفنػا أف اللفظػة
القرآنية ذات طابع مشػويل ختتلػف عػن بقيػة اللغػات كاللهجػات ،كىػو مػا
دعػى بعػض ادلفس ػرين إىل اجلػزـ بوجػود ألفػػاظ قرآنيػة مبتكػرة مل يسػػبق أف
جاءت على ألسنة العرب؛ كما ىو قوؿ الطػاىر بػن عاشػور  -¬-كقػد
مثاال(ِ).
مثلل لذلك مبا يقرب من عشرين ن

(ُ ) رمبػػا صلػػد يف بعػػض مػػن كتػػب يف زلػػاكالت التفسػػري العصػػرم للقػػرآف أمثػػاؿ د.
مص ػػطفى زلم ػػود كث ػ نػريا م ػػن األمثل ػػة فيم ػػا يتعل ػػق بالبع ػػث ،كادلع ػػاد ،كاإلنس ػػاف،
كالتوحي ػػد ،كغ ػػريه .كم ػػا يق ػػوؿ م ػ نػثال :أف ادلػ ػراد ب ػ ػ "اجلىن ػػة" ال ػػيت دخله ػػا آدـ -
 -ىي جنة الطاعة ،كأف األكل من الشػجرة يعػ سلالطػة زكجػو باجلسػد،
أك العملية اجلنسية اليت دتلت بينهما ،شلا أدل إىل شقائو بعد ىذه ادلخالفة.
(ِ) "التحري ػػر كالتن ػػوير"( .ت ػػونس :ال ػػدار التونس ػػية ،ت ػػونسَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ)،
ُ . ٕٓ/كيعػ ػ ػ ب ػ ػ ػ "ادلبتكػ ػ ػرات" :األلف ػ ػػاظ القرآني ػ ػػة ال ػ ػػيت مل يس ػ ػػبق للع ػ ػػرب
اسػػتخدامها يف ألسػػنتهم ،كذكػػر مػػن األمثلػػة :اجلاىليػػة ،كالصػػبغة ،كغػػري ذلػػك
أيض ػػا ،فػػادلبتكرات عن ػػده :األلف ػػاظ كاألس ػػاليب .كى ػػو
مػػن األس ػػاليب القرآني ػػة ن
موض ػػوع جػ ػػدير بالبحػ ػػث كالدراسػ ػػة .كابػ ػػن عاش ػػور ىػ ػػو :زلمػ ػػد الطػ ػػاىر بػ ػػن
عاشػور ،رئػيس ادلفتػػني ادلػالكيني بتػػونس ،مػن أشػهر آثػػاره" :التحريػر كالتنػػوير"،
تويف سنةُّّٗ :ىػ .ينظر :الزركلي" ،األعالـ".ُْٕ/ٔ ،
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كلعل ىذا ادلبحث يضفي على مشكلة البحث شيئنا من اخلطوط
اليت تقرب حقيقة تفسري النص القرآين بني التقريب كالتحقيق.
كقبػػل الش ػػركع يف ادلقصػػود هب ػػذا ادلبحػػث الب ػػد مػػن التع ػريج عل ػػى
ادل ػ ػراد بالتجدي ػػد يف تفس ػػري األلفػ ػػاظ القرآني ػػة ،أك الع ػػبء ال ػػذم حتملػ ػػو
اللفظػػة القرآنيػػة مػػن ادلعػػاين ،كديكػػن تقسػػيم ذلػػك مػػن خػػالؿ النظػػر إىل
عدة أقساـ:
األكؿ :ما يتعلق باحلالؿ كاحلراـ (األحكاـ الشرعية).
الثاين :ما يتعلق باحلدكد كالقضاء.
الثالث :ما يتعلق بالقصص كاألخبار منو.
فهذه األقساـ ديكن اجلزـ بأهنا أبواب ال تتطرؽ إليها التجديػد أك
التبػديل ،كإمنػا ىػي ثابتػة إىل أف تقػوـ السػاعة ،كمػا ال تقبػل االجتهػاد أك
( ُ)
النقض.
كعلػػى ى ػػذا فع ػػبء األلف ػػاظ ىن ػػا زل ػػدكد غ ػػري شل ػػدكد ،كإف كان ػػت
ىناؾ زلاكالت لبعض ادلفسرين يف تبديل بعض ىذه القضايا.
كمػػا عػػدا ىػػذا شلػػا يف كتػػاب اهلل  فهػػو يقبػػل الفهػػوـ الطارئػػة،
كالقػ ػراءات ادلعاص ػػرة ادلتج ػػددة؛ شػ ػريطة أف تتواف ػػق م ػػع أرك ػػاف كض ػ ػوابط
التفس ػػري الص ػػحيح ،كلغ ػػة الع ػػرب؛ كال ػػيت عل ػػى مثله ػػا يتحق ػػق اإلعج ػػاز

(ُ) كإف كػاف ىنػاؾ مػن يػ لدعي نقػض ىػػذه األصػوؿ؛ فض نػال عػن القػوؿ بالتجديػػد،
نظ ػ نػرا لكوهن ػػا ال تتن ػػاغم م ػػع معطي ػػات العص ػػر ،كإنك ػػار ح ػػد ال ػػرجم ،كاجلل ػػد،
كالقتل بالسيف؛ كضلو ذلك.
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القرآين ،كعلى مثلها ييؤمن الناس ،كلذلك جاء يف حػديث علػي --
قولو« :إًلال أى ٍف يػريز ىؽ اهلل رج نال فىػهما ًيف الٍ يقر ً
آف»(ُ).
ٍ
ي ىي ٍ ن
ىٍ
ً
قاؿ ابن سيدة" :فيو جواز استخراج العامل من القػرآف مػا مل يكػن
منقوال عن ادلفسرين"(ِ).
ن
كيدخل يف ذلك رتيػع كجػوه القيػاس كاالسػتنباط الػيت يتوصػل هبػا
إىل ىذا الفهم.
كق ػ ػػاؿ اب ػ ػػن حج ػ ػػر" :في ػ ػػو جػ ػ ػواز تأكي ػ ػػل الق ػ ػػرآف مب ػ ػػا يفه ػ ػػم م ػ ػػن
( ّ)
اإلشارات".
كاإلشارات ادلقصودة يف كالـ احلافظ ابن حجر؛ ىػي :مػا ينقػدح
يف الذىن من معىن حتتملو اآلية كلو ظنًّا.
كى ػػذا ادلبح ػػث مبثاب ػػة بي ػػت القص ػػيد ال ػػذم س ػػيبني أقػ ػواؿ علم ػػاء
التفسػري تقريبنػا كحتقي نقػا مػن ادلتقػػدمني أك ادلتػأخرين ،كأف سػبب ذلػك كلػػو
ىو عبء ىذه اللفظة القرآنية ،كالقدر ادلعقوؿ الذم حتملو من ادلعاين.
(ُ) أخرجػػو البخ ػػارم يف ص ػػحيحو "اجل ػػامع ادلسػػند الص ػػحيح ادل ختص ػػر م ػػن أم ػػور
رسػػوؿ اهلل  كسػػننو كأيامػػو" .حتقيػػق زلم ػػد زىػػري بػػن ناصػػر الناص ػػر( ،طُ،
بريكت :دار طوؽ النجاةُِِْ ،قََِِ ،ـ) .كتاب العلم ،رقم ُُِ.
(ِ) ابن حجر ،أزتد بن علي" ،فػتح البػارم شػرح صػحيح البخػارم" .حتقيػق عبػد
العزيػػز بػػن عبػػد اهلل ب ػػن بػػاز ،زلمػػد ف ػؤاد عب ػػد البػػاقي ،زلػػب الػػدين اخلطي ػػب،
(طُ ،مصر :دار الكتب السلفية).ُُّ/ُ .
(ّ) ادلرجع السابق.
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املطلب األول :املعهى املعجمٌ للفظ الكرآنً
إف أىػػم م ػػا ف ػػب التأكي ػػد علي ػػو ىػػو مراع ػػاة اللفظ ػػة القرآني ػػة م ػػن
كلست أع باإلمهػاؿ ىنػا عػدـ اسػتخدامها
حيث اإلمهاؿ كاالستعماؿ،
ي
مطل نقا يف اللساف العر -كإف كاف قيل بذلك ،كىػو مػا ػي بعػد ذلػك
بادلبتكرات القرآنية ،كما ينحو إىل ىػذا النحػو مػن ادلتػأخرين ابػن عاشػور
يف تفسريه(ُ)  ،-كإمنا أع  :اإلمهاؿ الذم ىػو االسػتعماؿ قبػل توظيفهػا
يف ال ػػنص الق ػػرآين ،فاللفظ ػػة رل ػػردة ختتل ػػف ع ػػن توظيفه ػػا ض ػػمن إطارى ػػا
السياقي ،كىو ما ديكن تسميتو "استعماؿ اللفظة القرآنية".
كرمبا كاف ادلقصود هبذا ادلبحث التأكيد على أمهيػة السػياؽ فض نػال
عػن مراعاتػو ،فالسػياؽ أىػم مػن الكػالـ نفسػو؛ دلػا لػو مػن أثػر يف الكلمػة
عموما كفهمها على الوجو الالئق.
ن
ػثال :الص ػػالة يف اللغ ػػة ى ػػي :ال ػػدعاء ،كى ػػي العب ػػادة
ف ػػإذا قلن ػػا م ػ ن
ػحيحا يف نفس ػػو،
ادلعركف ػػة ادلعه ػػودة لؤلذى ػػاف؛ ك ػػاف ى ػػذا ادلع ػػىن اجمل ػػرد ص ػ ن
ػثال بقولػو:
كلكنو خيتلف ادلقاـ حينما تكوف يف سياؽ التوظيف ،فادلراد م ن
ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱠ [األعل ػػى ،]ُٓ :ل ػػيس ى ػػو ذل ػػك ادلع ػػىن ال ػػذم
"صػ لى" صػالة العيػد ،ألنػو ادلناسػب
أشرنا إليو قبل التوظيػف ،كإمنػا ادلػراد ى
للسياؽ ،سيما مع كجود اإلشارة إىل ىذا ادلعىن؛ كىػو قولػو :ﱡﭐﱕ ﱖ

ﱗ ﱠ  ،أم :بػ ػػالتكبري ،كىػ ػػذا ادلثػ ػػاؿ إمنػ ػػا سػ ػػقتيو للتوضػ ػػيح مػ ػػع كجػ ػػود
(ُ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ٓٓ/ُ .
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اخلالؼ يف تفسري اآلية يف ادلراد هبذه الصالة(ُ).
كرمب ػػا قي ػػل :إف ى ػػذا ادلبح ػػث ى ػػو بعين ػػو مس ػػألة العناي ػػة بالس ػػياؽ؛
قلت :نعم مع زيادة يف ادلراد ،فاللفظة القرآنية قبل التوظيف ال عنايػة ذلػا
ي
بالس ػػياؽ ،ل ػػذا ك ػػاف ى ػػذا ادلبح ػػث أع ػػم م ػػن مبح ػػث أمهي ػػة الس ػػياؽ أك
مراعاتو.
كمػػن األمثلػػة الواضػػحة يف ىػػذا قولػػو تع ػػاىل :ﱡﭐ ﱻﱼ ﱽ ﱠ

[الضحى ،] ِ :فالعرب تقػوؿ :ليػل داج كيػر سػاج ،أم :سػاكن كراكػد
كىادئ )ِ(،كلكن بعد توظيف الكلمػة يف ضػمن إطارىػا السػياقي يكػوف

ادلراد :ﱡﭐﱼﱽ ﱠ أم :أظلم ،ألنو ذكر الضوء ىناؾ يف قولو:

ﱡﭐ ﱹ ﱠ ،كالذم يناسب الضوء ىو الظػالـ ،لػذا كػاف ىػذا
ىػػو ادلقصػػود بػػادلعىن؛ كإف كػػاف ىنػػاؾ مػػن األق ػواؿ مػػا يبقػػى علػػى أصػػل
الكلمة قبل التوظيف من أف ادلراد :سكن(ّ).
(ُ) كقاؿ ابن عبػاس –رضػي اهلل عنهمػا" :-الصػلوات اخلمػس" ،كقيػل :أف يتطػوع
بص ػػالة بع ػػد زكات ػػو ،ينظ ػػر :الق ػػرطيب ،زلم ػػد ب ػػن عب ػػد اهلل" ،اجل ػػامع ألحك ػػاـ
القػػرآف" .حت قيػػق أزتػػد الػػربدكين ،إب ػراىيم أطفػػيه( ،طِ ،القػػاىرة :دار الكتػػب
ادلصريةُّْٖ ،ق).ُُْ/ٗ .
(ِ) ابن منظور" ،لساف العرب"( .سجا) ُْ.ِّٕ/
(ّ) كما ىو قوؿ عطاء كعكرمة .ينظػر :ابػن اجلػوزم ،عبػد الػرزتن بػن علػي" ،زاد
ادلس ػػري يف علػ ػػم التفسػ ػػري" .حتقيػ ػػق زى ػػري الشػ ػػاكيه( ،طّ ،بػ ػػريكت :ادلكتػ ػػب
اإلسالمي ،دار ابن حزـ ،بريكتَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ).ُٔٗ/ٗ .
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ومللن فواهللد ى لل:ا المبحلل ::رف ػػع ت ػػوىم الن ػزاع ب ػػني ادلفسػ ػرين يف
التأكيػل ،ألف الفػرؽ ىػو أف أحػدمها ف لسػر الكلمػة قبػل التوظيػف ،كاآلخػػر
ف لسػرىا بعػػد التوظيػػف ،فرمبػػا تػػوىم النػػاظر يف كتػػب التأكيػػل أف ذتػػة خالفنػػا
حقيقيًّا ،كاألمر ليس كذلك كما بيلػنلا.
كىا ىنا لطيفة :كىو أف الكلمة بعد التوظيف الزمة دلعناىػا قبلػو،
كذلػػك ألف األص ػػل اللغ ػػوم موجػػود يف ادلع ػػىن الش ػػرعي مػػع زي ػػادة علي ػػو،
كهبذا يرتفع توىم اخلالؼ.
كرمبػػا كقع ػػت ادلبالغػػة يف توظي ػػف ادلع ػػىن إىل البحػػث ع ػػن مقاص ػػد
الكلمة القرآنية يف السياؽ ،كما قيل مثالن يف تفسري قولو تعاىل:
ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱠ [الت ػ ػػني ،] ُ :الت ػ ػػني :ادلس ػ ػػجد احلػ ػ ػراـ ،كالزيت ػ ػػوف:
ادلس ػػجد األقص ػػى )ُ(.أك الت ػػني مس ػػجد أص ػػحاب الكه ػػف ،كالزيت ػػوف
مسجد إيليا )ِ(.إىل غري ذلك من األقاكيل ،فإف التػني كالزيتػوف ال تطلػق
على ادلساجد ،كال ادلعابد ،كال اجلباؿ؛ كما قيػل :أنػو جبػل يف الشػاـ(ّ).
فػػإف ى ػػذا ال يع ػػرؼ يف اللغػػة ،كإمن ػػا مه ػػا الثمرتػػاف ادلعركفت ػػاف ادلعهودت ػػاف،

(ُ) قالو الضحاؾ .ينظر :ابن اجلوزم" ،زاد ادلسري".ُٔٗ/ٗ ،
(ِ) نقلو القػرطيب .ينظػر :القػرطيب" ،اجلػامع ألحكػاـ القػرآف"؛ ينظػر :ابػن اجلػوزم،
"زاد ادلسري".ُٔٗ/ٗ ،
(ّ) نقلو الفراء .ينظر :الفراء ،حيىي بن زياد" ،معاين القػرآف" .حتقيػق أزتػد يوسػف
النجايت ،زلمد علي النجار ،عبد الفتاح إ اعيل الشليب( ،طُ ،مصر :الػدار
ادلصرية للتأليف كاللرتة).ُُِ/ِ .
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كإرادة ادلتكلم جزء من لفظو ،كلكػن دلػا نظػر أصػحاب ىػذه األقػواؿ إىل
ادلقصود (منها) من ادلقصود :كىو أهنما فاكهتاف خالصتاف مػن شػوائب
ػودا يف ادلسػػاجد الػػيت ىػػي زلػػل العبػػادة،
التنغػػيص ،كػػاف ىػػذا ادلعػػىن موجػ ن
كاليت فب أف تكوف العبادة خالية من شائبة الشرؾ باهلل تعاىل.
كم ػػن أمث ل ػػة ذل ػػك لف ػػظ (اإلنس ػػاف) يف الق ػػرآف الك ػػرًن ،فق ػػد درج
ادلفسػػركف علػػى أنػػو إف كػػاف سػػياقو احلكايػػة عػػن الكفػػار كػػاف ادل ػراد هبػػذا
اإلنسػػاف ىػػو أحػػد الكفػػار يف عهػػد النبػػوة ،كإف كػػاف سػػياقو حكايػػة عػػن
ادلسػػلمني كالصػػاحلني كػػاف ادل ػراد هبػػذا اإلنسػػاف ىػػو أحػػد أصػػحاب النػػيب
ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم يف ع ه ػػد النب ػػوة ،كى ػػذا كث ػػري كمع ػػركؼ يف كت ػػب
( ُ)
التفسري.
كرمبػا نشػػأ الغلػط يف البقػػاء علػى معػػىن الكلمػة القرآنيػػة مػن حيػػث
األصل اللغوم مع اجلزـ بػأف سػياقها ال يشػهد لػذلك؛ كمػا قيػل يف قولػو
تع ػ ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱠ [الفج ػ ػ ػػر ،]ِٖ :ف ػ ػ ػػإف م ػ ػ ػػن
مع ػػاين ال ػػرب :الص ػػاحب ،كالس ػػيد ،فق ػػاؿ ى ػػؤالء :ارجع ػػي إىل ص ػػاحبك
ال ػػذم كن ػػت يف جس ػػده ،أك ص ػػاحبك ال ػػذم خرج ػػت من ػػو ،أم :ال ػػركح
فادخلي فيو )ِ(.كىذا القوؿ فيو بيعد ،فإف الركح ليست ربًّػا للجسػد ،كال
سػ ػ ػيِّدة علي ػ ػػو ،كألف ى ػ ػػذا ادلع ػ ػػىن موج ػ ػػود يف قول ػ ػػوﭐ ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ
(ُ) ابػن اجلػوزم" ،زاد ادلسػػري" .ُّٗ/ٓ ،كقػد درج ابػن اجلػػوزم علػى ىػذا األصػػل
كثريا يف كتابو.
ن
(ِ) كىو قوؿ عكرمة كالضحاؾ .ينظر :ابن اجلوزم" ،زاد ادلسري".ُِْ/ٗ ،
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[الفجػر ،] ِٗ :فػػال حاجػػة إىل إعػػادة ادلعػػىن بتكلػػف مثػػل ىػػذا النػػوع يف
التأكيل.
ل ػػذا ك ػػاف الص ػػحيح :ارجع ػػي إىل اهلل تع ػػاىل بلكه ػػا .كم ػػا حك ػػاه
ادلاكردم(ُ).
ػريا مػن اإلشػكاالت الػواردة يف التفسػري م ػ
كىػذا ادلبحػث حيػل كث ن
اسػػتطعنا اجلػػزـ أف اللفػػظ القػػرآين موظػػف يف السػػياؽ ،كينبغػػي النظػػر يف
أمهية دراسة األلفاظ ادلبتكرة اليت سبق التنبيو عليها.

املطلب الجانٌ :املعهى الصًِّاقٌ للفظ الكرآنً
إذا عرفنػػا أف ادل ػراد بتفسػػري اللفظ ػػة القرآني ػػة مبعناىػػا ادلعجم ػػي ى ػػو
ػيال ،تبػ ػػني ادل ػ ػراد هبػ ػػذا ادلبح ػ ػػث؛ ألف
قطعهػ ػػا عػ ػػن السػ ػػياؽ رتل ػ ػ نة كتفصػ ػ ن
استعماؿ اللفظ يف أصلو اللغوم خيتلف عن استعمالو يف سػياقو كظركفػو
(ُ) ينظػػر :ادلػػاكردم ،علػػي بػػن زلمػػد" ،النكػػت كالعيػػوف" .حتقيػػق السػػيد بػػن عبػػد
ادلقصود بػن عبػد الػرحيم( ،بػريكت :دار الكتػب العلميػة) .ُُّ/ْ .كادلػاكردم
ىػو :علػي بػػن زلمػد بػن حبيػػب البصػرم ادلػاكردم ،مػػن كبػار فقهػاء الشػػافعية،
كآخر قضاة الدكلة العباسية ،كصػاحب التصػانيف النافعػة ،كػاف لػو مكانػة عنػد
اخللف ػػاء ،م ػػن أش ػػهر كتب ػػو" :النك ػػت كالعي ػػوف" ،ت ػػويف س ػػنة َْٓ :ىػ ػػ .ينظ ػػر:
الػػذىيب ،زلمػػد بػػن أزتػػد" ،سػػري أعػػالـ النػػبالء" .حتقيػػق رلموعػػة مػػن احملققػػني
بإشػراؼ الشػػيخ شػػعيب األرنػػاؤكط( ،طّ ،بػػريكت :مؤسسػػة الرسػػالةَُْٓ ،
قُٖٗٓ ،ـ).ُُ/ٓ .
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كمالبسػاتو ،فاللفظػة العربيػة يف اللغػة ليسػت ىػي يف الشػرع ،كإمنػا تػػدخل
الزما ضمنيًّا.
فيو ن
دخوال ن
كيتض ػ ػ ػػح ىػ ػ ػ ػػذا يف تفس ػ ػ ػػري قولػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱳﱴ ﱠ
[ادل ػػاعوف ، ]ٕ:فادلػ ػػاعوف مػ ػػن حيػ ػػث التس ػػمية اللغويػ ػػة؛ ىػ ػػي :األكعيػ ػػة،
( ُ)
كالقدكر ،كالقصع ،كالفأس.
قطعػػا أهنػم دينعػػوف ىػذه ادلػواد هبياكلهػػا ،كإمنػا دينعػػوف
كلػيس األمػر ن
ما فيها من الزاد ،كالقوت ،كادلنافع ،أم :دينعوف منافعها ال أجرامها.
لػذا قػاؿ احلسػػن كعكرمػة كقتػػادة :ادلػاعوف الزكػػاة )ِ(.كقػاؿ الف ػراء:
( ّ)
ادلاعوف ادلاء.
كأنشد عن بعض العرب:
( ْ)
ديػ ػ ػ ػػج صػ ػ ػ ػػبريه ادلػ ػ ػ ػػاعوف ص ػ ػ ػ ػبًّا
كقاؿ ابن اجلػوزم :كادلػاعوف يف اجلاىليػة :كػل مػا كػاف فيػو منفعػة،

(ُ) ينظػ ػػر :اب ػ ػػن اجل ػ ػػوزم" ،زاد ادلس ػ ػػري" .ُُِ/ٖ ،الق ػ ػػرطيب" ،اجل ػ ػػامع ألحك ػ ػػاـ
القرآف".ُِّ/ٖ ،
(ِ) ينظػ ػػر :اب ػ ػػن اجل ػ ػػوزم" ،زاد ادلس ػ ػػري" .ُِّ/ٖ ،الق ػ ػػرطيب" ،اجل ػ ػػامع ألحك ػ ػػاـ
القرآف".ُّٓ/ٖ ،
(ّ) ينظر :الفراء" ،معاين القرآف".ُٓ/ّ ،
(ْ) ذكره القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف" .ُِْ/ٖ ،كالصبري :السحاب.
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كالفأس كالقدر كالدلو.
كم ػػن أمثلػ ػػة ى ػػذا قولػ ػػو تع ػػاىل :ﱡﭐﱺﱻﱼﱠ[الك ػ ػوثر،]ِ:
ف ػػإف النح ػػر :عًٍرق ػػاف يف ص ػػدر الف ػػرس ،كى ػػو الب ػػذؿ يف النح ػػر ،كالن ػػاحراف مه ػػا:
( ِ)
قطعػػا ،كإفكانػػت اللفظػػة
العرقػػاف يف الصػػدر ،كلػػيس ىػػذا ىػػو ادل ػراد يف اآليػػة ن
تتض ػػمنو ،كإمن ػػا ادلػ ػراد :قط ػػع ضل ػػرم الذبيح ػػة ي ػػوـ النح ػػر الل ػػذين مه ػػا عرقاى ػػا يف
الرقبػػة .كىػػذا ادلع ػػىن خيتلػػف عػػن ادلع ػػىن يف األصػػل اللغػػوم ،ال ػػذم مهػػا :العرق ػػاف
يف صدر الفرس .كرمبا قيل :ضلر كل دابة يسبها.
ففػي اإلنسػػاف النحػػر ىػو الصػػدر ،كىػػو مػا جعػػل بعػػض ادلفس ػرين
( ّ)
يقوؿ إف ادلراد :كضع اليمىن على اليسرل عند النحر يف الصالة.
كقيل :رفع اليدين بالتكبري إىل النحػر .كىػو قػوؿ أ جعفػر زلمػد
( ْ)
الباقر بن علي.
كسػػبب ىػػذا اخلػػالؼ -يف نظػػرم -ىػػو اللفظػػة القرآنيػػة بػػادلعنيني
الس ػػابقني ،فم ػػن اعت ػػرب األص ػػل ال لغ ػػوم مل خي ػػرج ع ػػن مع ػػىن النح ػػر عن ػػد
اإلطالؽ ،كمن اعتػرب ادلعػىن السػياقي خػرج بػو إىل ذبػح النحػر يػوـ العيػد،
الذم ىو قطع عرقي الذبيحة أك الناحراف يف الفرس.
كمػن ىنػػا يتبػػني أمهيػػة ىػذا ادلبحػػث يف إدراؾ حقيقػػة اخلػػالؼ بػػني
(ُ)ينظر :ابن اجلوزم" ،زاد ادلسري".ُِْ/ٖ ،
(ِ) ينظر :الزجاج ،إبراىيم بن السرم" ،معاين القرآف كإعرابػو" .حتقيػق دكتػور عبػد
اجلليل عبده شليب( ،طُ ،بريكت :عامل الكتبَُْٖ ،ق).ُُُ/ْ .
(ّ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط".ُّ/ٖ ،
(ْ) ادلرجع السابق.
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ادلفس ػرين ،الػػذم ال يعػػدك أف يكػػوف خالفنػػا صػػورينا -كىػػو األكث ػر ،-أك
خالفنا حقيقيًّا.
املطلب الجالح :شىء اشتعمال تفصري اللفظـ الكرآنًـ
أكال إىل مػراد اهلل تعػاىل
إف من أىػم الواجبػات علػى ادلفسػر النظػر ن
يف اللفظ القرآين ،فإنو كما يقاؿ" :إرادة ادلتكلم جزء مػن لفظػو" ،ككلمػا
اقلب ادلفسر من ىذا ادلقصد ص لح كالمو يف التأكيل.
كرمبا عدؿ بعض من يقػرأ الػنص القػرآين إىل زلاكلػة لقػراءة عصػرية
للق ػػرآف الك ػػرًن ،فيج ػػرؤ عل ػػى تفس ػػري بع ػػض األلف ػػاظ مب ػػا ال ي ػػدؿ علي ػػو
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياؽ ،كال ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنص بأكمل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو.
كم ػ ػػا ف لس ػ ػػر بع ػ ػػض ال يكتلػ ػػاب قول ػ ػػو تع ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﲭﲮ ﲯ ﲰﱠ [ط ػ ػػو:
ُِّ ] ،أف اذلبوط ال تع اذلبػوط مػن السػماء إىل األرض ،كإمنػا اذلبػوط
يف الدرج ػػة ،يف رتب ػػة االنفت ػػاح عل ػػى ادللك ػػوت إىل رتب ػػة االنغ ػػالؽ علػ ػػى
اخلواص األرضية احملدكدة.
كأف ادل ػ ػراد بقول ػػو :ﱡﭐﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﱠ [األع ػ ػراؼ:
ِِ ] ،أف األكل من الشجرة ىو العملية اجلنسػية ،حيػث كشػفا كػل مػن
الرج ػػل كادلػ ػرأة ع ػػن س ػػوآهتما ،فلم ػػا مل ذل ػػك ً
خج ػػال م ػػن منظرمه ػػا فسػ ػلا
العورة"(ُ).
(ُ) زلم ػػود ،مص ػػطفى" ،الق ػػرآف زلاكل ػػة لفه ػػم عص ػػرم"( .الق ػػاىرة :دار ادلع ػػارؼ،
ُِْٔقََِٔ ،ـ) .ص .ْٓ :كىػػو كتػػاب حاف ػػل بػػالنظر يف اآليػػات نظ ػػرة
معاصػػرة مػػع عػػدـ التعويػػل علػػى كػػالـ السػػلف يف التفسػػري ،كقػػد تعػػرض للػػرد
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كى ػػذا األخ ػػري يكف ػػي يف خطئ ػػو أف الق ػػرآف الك ػػرًن جع ػػل كش ػػف
العػػورة أمػ نػرا تالينػػا كملتبنػػا علػػى األكػػل مػػن الشػػجرة ال أنػػو ىػػو؛ كمػػا قػػاؿ
تعاىل :ﱡﭐﲕﲖ ﲗﲘ ﲙ ﱠ [طو.]ُُِ :
كيرل الػدكتور زلمػد حسػني ىيكػل أف ادلػراد بػالوحي" :أف جربيػل
أت ػػى إىل الن ػػيب  -‘-بص ػػحيفة مع ػػو يف ادلن ػػاـ فق ػػاؿ :اق ػرأ ،فلم ػػا اس ػػتيقظ
نيقشت اآليات يف صدره"(ُ).
فهو يػرل أف الػوحي ىػو رؤيػة ادللػك يف ادلنػاـ ،كأف القػرآف انػتعه
مناما.
يف قلبو ن
فهذه التفسريات مػن أسػوأ مػا قيػل يف توظيػف اللفظػة القرآنيػة يف
غػري مكاهنػا ،كيف تفاسػػري الشػيعة كالفالسػػفة الكثػري مػن ذلػػك؛ كمػا نقػػل
الغزايل(ِ) قولو" :النيب ىو عبارة عن شخص فاضت عليو مػن السػابق -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليػػو الػػدكتور :عبػػد ادلتعػػاؿ اجلػػربم يف كتابػػو" :شػػطحات مصػػطفى زلمػػود يف
ت فسػ ػرياتو العصػ ػرية للقػ ػػرآف الكػ ػرًن" ،دار االعتصػ ػػاـ ،الق ػػاىرة ،الطبعػ ػػة األكىل،
ُّٔٗقُٕٗٔ ،ـ.
(ُ) ىيك ػػل ،زلم ػػد حس ػػني" ،حي ػػاة زلم ػػد"( .الق ػػاىرة :دار ادلع ػػارؼ)-ُّّ/ٗ .
ُّْ .كىػو :زلمػػد بػػن حسػػني بػػن سػػامل ىيكػػل ،كاتػػب صػػحفي ،مػػؤرخ مػػن
أعضػاء اجملمػع اللغػػوم ،كمػن رجػاؿ السياسػػة ،مبصػر ،مػن أشػػهر آثػاره" :حيػػاة
زلمد" ،تويف سنةُّٕٔ :ىػ .ينظر :الزركلي" ،األعالـ".َُٕ/ٔ ،
(ِ ) ىػ ػػو :زلمػ ػػد بػ ػػن زلمػ ػػد رلػ ػػد الػ ػػدين الطوسػ ػػي ،حجػ ػػة اإلسػ ػػالـ ،فيلسػ ػػوؼ،
متصػػوؼ ،ػػي ب ػػالغزايل نسػػبة إىل غزال ػػة مػػن ق ػػرل طػػوس ،م ػػن أشػػهر كتب ػػو:
"إحيػ ػػاء علػ ػػوـ الػ ػػدين ،كمقاصػ ػػد الفالسػ ػػفة" ،تػ ػػويف سػ ػػنة َٓٓ :ى ػ ػػ .ينظػ ػػر:
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العق ػػل عن ػػد الفالس ػػفة -بواس ػػطة الت ػػايل -ال ػػنفس عن ػػد الفالس ػػفة -ق ػػوة
( ُ)
قدسية صافية مهيأة للنقه عند االتصاؿ بالنفس الكلية".
أيضا على بعػض البشػر ،فمػن لوازمػو ظهػور
كىذا التعريف ينطبق ن
النبوة فيهم مطل نقا.
أيض ػ ػا تفسػ ػػري قول ػػو تعػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱺﱻ ﱼﱽﱾ ﱿ ﱠ
ك ن
[احلاقػػة ،] ُٕ :يقػػوؿ مصػػطفى زلمػػود" :ال أحػػد يعلػػم ادل ػراد بالثماني ػػة،
أىػػي ذتانيػػة ق ػوانني فيزيقيػػة ،أك ميتافيزيقيػػة ،أـ ذتانيػػة مالئكػػة ،أـ صػػفوؼ
( ِ)
من ادلالئكة".
احملدثػة ،مػع ادلخالفػة التامػة
كيف اللفظ كفاية إلبطػاؿ ىػذه ادلعػاين ى
لقواعد العربية.
ككػ ػػذلك قول ػ ػػو" :أف السػ ػػامرم إمن ػ ػػا ص ػ ػػنع العجػ ػػل م ػ ػػن ال ػ ػػذىب
بالسحر" .كاحلقيقة أف القرآف مل يذكر ىذا ،كإمنا ذكر سببو يف قولو:
( ّ)
ﱡﭐ ﲤﲥﲦ ﲧﲨ ﱠ [طو.]ٗٔ :
فهنػا تػربز أمهيػة معػىن اللفػظ القػرآين ،كحسػن توظيفػو يف زللػو مػػن
غري إفراط كال تفريط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزركلي" ،األعالـ".ِِ/ٕ ،
(ُ) الغػ ػزايل ،زلم ػػد ب ػػن زلم ػػد" ،فض ػػائح الباطني ػػة" .حتقي ػػق عب ػػد ال ػػرزتن ب ػػدكم( ،الق ػػاىرة:
الدار القومية للطباعة كالنشرُّّٖ ،قُْٗٔ ،ـ)ُْٗٔ .ـ.َْ/ُ ،
(ِ) مصطفى زلمود" ،القرآف زلاكلة لفهم عصرم" ،ص.ْٓ :
(ّ) ادلرجع السابق.
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املبحح الجانٌ :صىر تكريب تفصري الهص الكرآنٌ

توطئة:

تعدؿ كثري مػن كتػب التفسػري إىل تقريػب ادلعػاين للنػاظر يف كتػاب
اهلل  ، كىػػذا التقريػػب مبثابػػة اللرت ػػة ادلعنويػػة لؤللفػػاظ دكف اخل ػػوض يف
أعماقو كأسراره.
ػت
أت ىػػذه األمثلػػة ادلػػذكورة يف كتػػب التفسػػري ،كحاكلػ ي
كقػد اسػػتقر ي
ػذكورا يف كت ػػب عل ػػوـ الق ػػرآف؛
جاى ػ نػدا يف تس ػػميتها ،كإف ك ػػاف بعض ػػها م ػ ن
فوقعت على أربعة مطالب ،كما سيأيت بياهنا يف الوريقات اآلتية:
ٍ
املطلب األول :التفصًـر باملجـال
ادلفسر بعػض أنػواع اللفػظ العػاـ
كادلقصود هبذا ادلبحث :أف يذكر ِّ
علػػى سػػبيل التمثيػػل ،كلػػو أمثلػػة كثػػرية ،كأغلػػب كتػػب التفسػػري مػػن ىػػذا
النوع.
فمن أمثلتو :قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱚ
ﱙﱛﱜ ﱝ
ﱚ
ﱤﱠ ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ [فاطر ،]ِّ :كمعلوـ
أف الظامل لنفسو :يتناكؿ ادلضيِّع للواجبات ،كادلنتهك للحرمات،
كادلقتصد :يتناكؿ فاعل الواجبات ،كتارؾ احملرمات ،كالسابق :يدخل فيو
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من سبق فتقلرب باحلسنات.
ادلفسػر إىل ذكػر نػوع
ىذا ىو الظػاىر يف اللفػظ العػاـ؛ فػإذا ع ىػدؿ ِّ
ػريا بادلثػػاؿ ،مبع ػػىن أن ػػو ذك ػػره عل ػػى س ػػبيل
مػػن أن ػواع الع ػػاـ ك ػػاف ى ػذا تفس ػ ن
التمثيػػل كالتقريػػب ال احلص ػػر ،قػػاؿ ابػػن تيمي ػػة" :كقػػوؿ القائػػل :الس ػػابق
الػذم يصػػلي يف أكؿ الوقػػت ،كادلقتصػػد الػذم يصػػلي يف أثنائػػو ،كالظػػامل
لنفسو الذم يؤخر الصالة إىل االصفرار"(ِ).
فهػذه األقػواؿ إمنػا سػػيقت أمثلػة للفػظ العػػاـ ،كاللفػظ حيملهػا مػػن
جزمػػا؛ كمػػا أشػػار إىل ذل ػػك يف
غػػري جػػزـ هبػػا ،ألهنػػا سػػيقت احتمػ نػاال ال ن
ادلراقي بقولو:
( ّ)
كالش ػ ػػأف ال يع ػ ػػلض ادلثػ ػ ػػاؿ إذ ق ػػد كف ػػى الف ػػرض كاالحتم ػػاؿ
فهػػذا النػػوع مػػن التفسػػري مػػا ىػػو إال تقريػػب دلعػػىن اآليػػة ال حتقيػػق
ذل ػػا ،كالغ ػػرض من ػػو :تنبي ػػو ادلس ػػتمع عل ػػى الن ػػوع ،ال عل ػػى احل ػػد ادلط ػػابق
(ُ) ينظر :الطربم ،زلمد بن جريػر" ،جػامع البيػاف يف تأكيػل القػرآف" .حتقيػق أزتػد
شاكر( ،طُ ،بريكت :مؤسسة الرسالةَُِْ ،قَََِ ،ـ).ُْٕ/َِ.
(ِ) ابػػن تيميػػة ،أزتػػد بػػن عبػػد احللػػيم" ،رلمػػوع الفتػػاكل" .حتقيػػق عبػػد الػػرزتن بػػن
زلمػػد ب ػػن قاس ػػم( ،طِ ،ادلدينػػة ادلن ػػورة :رلم ػػع ادللػػك فه ػػد لطباع ػػة ادلص ػػحف
الشريفُُْٔ ،قُٗٗٔ ،ـ).ُِّ-ُُّ/ُْ .
(ّ) اجلكػ ػ  ،زلم ػػد األم ػػني " ،مراق ػػي الس ػػعود إىل مراق ػػي الس ػػعود" .حتقي ػػق زلم ػػد
ادلختػ ػػار بػ ػػن زلمػ ػػد األمػ ػػني الشػ ػػنقيطي( ،طُ ،القػ ػػاىرة :مكتبػ ػػة ابػ ػػن تيميػ ػػة،
ُُّْقُّٗٗ ،ـ) .البيت.ّْ :
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للمحػػدكد يف عمومػػو كخصوصػػو ،ألف التعريػػف بادلثػػاؿ قػػد يسػػهل أكثػػر
من التعريف باحلد ادلطلق.
كرمبػا عػ ىػدؿ آخػركف إىل ًذكػػر أن ػواع أخػرل مػػن اللفػظ العػػاـ فظنهػػا
ال ػػبعض خالفن ػػا س ػػال نفا ،كاألم ػػر ل ػػيس ك ػػذلك؛ ألهن ػػم ذك ػػركا فق ػػط أمثل ػػة
اعا للفظ العػاـ ،كال يصػح تسػمية مثػل ىػذا اخلػالؼ تػالؼ التنػوع،
كأنو ن
ألف اللفظ العاـ الصاحل ألفراده ليس خالفنا بػل ىػو اتفػاؽ ،كرتيػع أجػزاء
العاـ صاحلة للفظ فهو ليس خالفنا على ىذا الوجو.
قاؿ أبو حيػاف(ُ)" :كاألكىل يف مثػل ىػذا إذا كرد عػن ادلفسػرين أف
يحتمػػل أقػػاكيلهم علػػى التمثيػػل ال علػػى احلصػػر يف معػ ٌػني ،فإنػػو يػػؤدم إىل
( ِ)
االضطراب كالتناقض".
( ّ)
كتػػاريخ ىػػذا النػػوع مػػن التفسػػري يعػػود إىل قػػوؿ الكلػػيب يف قولػػو

(ُ ) ىو :زلمد بن يوسف بن علي ،أبػو حيػاف الغرنػاطي األندلسػي ،صػاحل متعبػد،
مػػن كبػػار العلمػػاء بالعربيػػة كالتفسػػري ،مػػن أشػػهر كتبػػو" :البحػػر احملػػيط" ،تػػويف
سنةْٕٓ :ق .ينظر :الزركلي" ،األعالـ".ِِٓ/ٕ ،
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط يف التفسري".ّّٓ/ٔ ،
ػؤرخ كع ػػامل باألنس ػػاب كأخب ػػار
(ّ) ى ػػو :زلم ػػد ب ػػن الس ػػائب ب ػػن بًش ػػر الكل ػػيب ،م ػ ِّ
العػرب كأيامهػا ،مصػػنف كتػاب" :أحكػػاـ القػرآف" ،تػػويف سػنة ُْٔق .ينظػػر:
األدنػػو كم ،أزتػػد بػػن زلمػػد" ،طبقػػات ادلفس ػرين" .حتقيػػق سػػليماف بػػن صػػاحل
اخلزم( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة العلوـ كاحلكمُٕٗٗ ،ـ).ُٖ/ُ .
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تع ػػاىل :ﱡﭐﳊﳋ ﳌ ﳍ ﱠ [احلجػ ػػر ،]َٗ :قػ ػػاؿ القػ ػػرطيب(ُ):
"ق ػػاؿ بعػ ػػض ادلفس ػ ػرين ادل ػ ػراد :ادلقتسػ ػػموف ال ػػذين ذكػ ػػرىم اهلل يف سػ ػػورة
( ِ)
احلجر ،قاؿ الكليب :كعلى ىذا التأكيل خيرج كجو التمثيل".
كفػب التأكيػد ىنػا ع لػى أف التنصػيص ال يػدؿ علػى التخصػيص،
ً
كذكر بعض أفػراد العػاـ ال يػدؿ علػى التنصػيص ،كإمنػا جػرل رلػرل ادلثػاؿ
أك النوع ،سواء كاف ذلك النوع ىو الظاىر من اللفظ ،أك غري الظاىر.
مرجوحػػا ،ألف العػػربة
ػوال
لػذا كػػاف ختصػيص النػػوع بسػبب النػػزكؿ ق ن
ن
بعمػوـ اللفػظ ال تصػوص السػبب ،مػع خالفهػم يف صػورة السػبب ،ىػػل
ىي داخلة يف اللفظ أـ ال؟
اجػػع يف كتػػب أص ػػوؿ
كلػػيس ىػػذا ىػػو موضػػع بسػػط ادلسػػألة ،ي
فلل ى
الفقو(ّ).
(ُ) ىػػو :زل مػػد بػػن أزتػػد بػػن أ بكػػر األنصػػارم األندلسػػي ،مػػن كبػػار ادلفس ػرين،
صاحل متعبد ،من أشهر كتبو" :اجلامع ألحكاـ القػرآف" ،تػويف سػنة ُٕٔ :ق.
ينظر :الزركلي" ،األعالـ".ِِّ/ٓ ،
(ِ) القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ِِٔ-ِِٓ/ٓ ،
(ّ) ينظػػر :الس ػػبكي ،عب ػػد الوى ػػاب ب ػػن علػػي" ،رت ػػع اجلوام ػػع يف أص ػػوؿ الفق ػػو".
حتقيػ ػ ػ ق عب ػ ػػد ادل ػ ػػنعم خلي ػ ػػل إبػ ػ ػراىيم( ،طِ ،ب ػ ػػريكت :دار الكت ػ ػػب العلمي ػ ػػة،
ُِْْقََِّ ،ـ) .ُُْ/ُ .الشػوكاين ،زلمػػد بػػن علػي" ،إرشػػاد الفحػػوؿ
إىل حتقيػػق احلػػق مػػن علػػم األصػػوؿ" .حتقيػػق الشػػيخ أزتػػد عػػزك عنايػػة( ،طُ،
دار الكتاب العر ُُْٗ ،قُٗٗٗ ،ـ).ُُِ/ُ .
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كاحلقيقػة أف ىػػذا الوجػػو مػػن تقريػب التفسػػري لآليػػة ىػػو األكثػػر يف
كتب ادلفسرين ،كىػو الغالػب عليهػا ،كالسػبب أف األلفػاظ القرآنيػة ذات
تبع ػػا
طػػابع مشػػويل ،لػػذا كانػػت طريقػػة التفسػػري سلتلفػػة مػػن ِّ
مفسػػر آلخػػر؛ ن
لطريقة التعبري عن ادلعىن القرآين.
( )1

املطلب الجانٌ :التفصري البصًط
كىو :تفسري اللفظ بلفظ مقػارب ،كاالكتفػاء بػو دكف التطويػل يف
اس ػ ػػتيعاب معن ػ ػػاه .كى ػ ػػذا التفس ػ ػػري موج ػ ػػود يف كت ػ ػػب التفس ػ ػػري القددي ػ ػػة

كاحلديث ػػة ،كم ػػا يفس ػػركف قول ػػو تع ػػاىل :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱠ بال ػػدين،
كالػػرب :باخلػػالق ،كقول ػػو تعػػاىل :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱠ ب ػػاليهود ،كﱡﭐ ﱢ
ﱣ ﱠ بالنصارل(ِ).

ككمػػا يفسػػركف قولػػو تعػػاىلﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ بالزكػػاة ،كقولػػو
تعاىل :ﱡﭐ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﱠ أم :ذاىبنا.
كىذا النوع مػن التفسػري مبثابػة اللرتػة ادلعنويػة للفػظ القػرآين ،كىػو

كبا من
(ُ) البسيط ىو :ما تكوف أجزاؤه أقل بالنسبة إىل اآلخر ،كىو ما ال يكوف مر ن
األجساـ كالطبائع كادلعاين .ينظر :اجلرجاين ،علي بن زلمد" ،معجم التعريفات".
حتقيق زلمد صديق ادلنشاكم( ،القاىرة :د  :دار الفضيلة).ْٓ/ُ .
(ِ) البغػػوم ،احلسػػني بػػن مسػػعود" ،معػػامل التنزيػػل يف تفسػػري القػػرآف" .حتقيػػق عبػػد
الػ ػ ػػرزاؽ ادلهػ ػ ػػدم( ،طُ ،بػ ػ ػػريكت :دار إحيػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػلاث العػ ػ ػػر َُِْ ،ق).
ُ .ِّ/القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُِِ-ُُِ/ُ ،
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كثػػري يف كتػػب أىػػل التفسػػري ،أع ػ تفسػػري الكلمػػة بكلمػػة أخػػرل مرادفػػة
تبني أدىن ما يحيمل عليو النص القرآين.
للفظ القرآين؛ ِّ
كالسبب يف كقوع ىذا النػوع مػن التفسػري ىػو سػعة اللفظػة العربيػة
دلعػ و
ػاف متعػػددة ،ككثػػرة ادللادفػػات فيهػػا ،فلرمبػػا عػ لػرب بعػػض ادلفس ػرين بلفػػظ
فس ػرت الكلمػػة مبعػػىن أقػػل م ػػن
م ػرادؼ لًمػػا عػ لػرب بػػو مفسػػر آخ ػػر ،س ػواء ِّ
فسرت بكلمة مساكية ذلا يف زلتواىا.
زلتواىا ،أك ِّ
أم :أ ف غ ػػرض ادلفس ػػر ى ػػو تقري ػػب ادلع ػػىن ال حتقيق ػػو عل ػػى س ػػبيل
الظػػن ال القطػػع ،كاألصػػل يف ى ػ ذا ىػػو :االحتكػػاـ إىل لسػػاف الع ػػرب يف
إ طالقػات اللفظػة العربيػة ،بشػرط اطرادىػػا يف باهبػا مػن غػري شػذكذ .فهمػػا
إذف نوعاف.
 األكؿ :تفسري الكلمة بأقل ما تصدؽ عليو.
 الثاين :تفسري الكلمة بلفظ مسا وك ذلا يف ادلعىن.
فم ػ ػػن أمثلػ ػ ػػة الن ػ ػػوع األكؿ :قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
[الكهػػف ،]ْٕ :قػػاؿ البغػػوم(ُ)" :بػػارزة :ظػػاىرة" )ِ(،كمعلػػوـ أف كلمػػة
(برز) يف أصل اللساف العر تع  :الظهور مع انفراد.
(ُ) ىػو :احلسػني بػن مسػعود البغػوم ،ادلعػركؼ ب ػػ"زليي السػنة" ،مفسػر عػامل ،مػػن
أشػ ػػهر كتبػ ػػو" :معػ ػػامل التنزيػ ػػل ،شػ ػػرح السػ ػػنة" ،تػ ػػويف سػ ػػنة ُٓٔ :ق .ينظػ ػػر:
الزركلي" ،األعالـ".ُُٗ/ٗ ،
(ِ) البغوم" ،معامل التنزيل".ُّ/ٓ ،
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( ُ)

قاؿ ابن فارس " :بػرز :أصػل كاحػد كىػو ظهػور الشػيء كبي يػدكه،
الفارسػػني ،كذل ػػك أف كػػل كاح ػػد منهم ػػا
ػارز
ى
ككػػذلك انف ػراده كقػػوذلم :تب ػ ي
( ِ)
ينفرد عن رتاعتو إىل صاحبو" .
ف ػػالربكز ل ػػيس ى ػػو الظه ػػور فق ػػط كإمن ػػا الظه ػػور م ػػع االنف ػراد في ػػو.
كاقتصار البغوم علػى تفسػري الكلمػة بػبعض معناىػا ،تقريػب لبيػاف ادلعػىن
ادلراد.
كيف قولػػو تعػػاىل :ﱡﭐﲡﲢﲣﲤ ﱠ [إب ػراىيم،]ُٕ :
حي ػ ػ ػػث ي ػ ػ ػػذىب بع ػ ػ ػػض ادلفس ػ ػ ػرين إىل تفس ػ ػ ػػري التج ػ ػ ػػرع بأن ػ ػ ػػو الش ػ ػ ػػرب
كاالحتسػاء .قػاؿ القػرطيب" :يتجرعػو أم :يتحسػاه كيشػربو" )ّ(.كبػالرجوع
إىل أصػل اللفػظ يف اللسػاف العػر فػإف مػادة "جػرع" تػدؿ علػى التكلػػف
يف الشرب كاإلتياف بو جرعة جرعة ،أم :مرة بعد مرة دلرارتو كحرارتو.
ػيال
قاؿ ابن منظور" :التجػرع :شػرب يف عجلػة ،كقيػل :الشػرب قل ن
( ْ)
قليال ،كالضم االسم من الشرب اليسري".
ن

ازم ،يكػػىن أبػػا احلسػػني ،مػػن أئمػػة
(ُ) ىػػو :أزتػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػا القػػزكي ال ػر ٌ
اللغة كاألدب ،من أشهر آثاره" :مقػاييس اللغػة" ،تػويف سػنة ّٗٓ :ق .ينظػر:
الزركلي" ،األعالـ".ُّٗ/ُ ،
(ِ) ابن فارس ،أزتد " ،معجػم مقػاييس اللغػة" .حتقيػق عبػد السػالـ زلمػد ىػاركف،
(بريكت :دار اجليلَُِْ ،قُٗٗٗ ،ـ)( .برز) ُ.ُِٖ/
(ّ) القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ِّٓ/ٔ ،
(ْ) ابن منظور" ،لساف العرب"( .جرع) ٖ.ْٔ/

- 155 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء األول

فلفػػظ (التجػػرع) فيػػو ثالثػػة قيػػود عربيػػة :قلػػة مػػا يش ػربو ،مػػع كون ػػو
متقطع ػػا جرع ػػة جرع ػػة ،م ػػع تكل ػػف يف الش ػػرب؛ إم ػػا دلرارت ػػو ،أك حرارت ػػو.
ن
فػػإطالؽ الشػػرب كحػػده أك االحتسػػاء علػػى لفػػظ "اجلرعػػة" ال يكفػػي كال
يعطيو ادلعىن احلقيقي لو ،كإمنا ىو تقريب فقط لبياف ادلراد.
أيضا قوؿ البغوم يف تفسري قولو تعػاىل :ﱡﭐﲈ
كمن أمثلة ذلك ن
ﲉﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎﱠ [احلش ػ ػػر" ،]ُّ :رىب ػ ػػة :خوفنػ ػ ػػا"(ُ)،
كالرىب عند اإلطالؽ ىو :اخلوؼ ،كفيو معىن زائد علػى مطلػق اخلػوؼ؛
كىو :اخلفاء كالدقة .قاؿ ابن فارس" :رىػب :أصػالف يػدؿ علػى خػوؼ،
كعلى دقة كخفاء".
ففػي معػػىن الرىبػة :الدقػػة كاخلفػػاء مػع اخلػػوؼ ،لػذا يقػػاؿ" :رىبػػاف
الرىػب:
الليل :أم عباد اهلل ،لكوهنم يوقعوف عباداهتم يف جنح الظالـ ،ك ٍ
أيضا"(ِ).
السهم الرقيق ن
كأم ػػا النػ ػػوع الثػ ػػاين :أع ػ ػ أف تفس ػػر الكلمػ ػػة القرآنيػ ػػة بكلمػ ػػات
مساكية ذلا من حيث ادلعىن.
فمن أمثلتو قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱠ [اإلخػالص ،]ُ :قػاؿ

(ُ) البغوم" ،معامل التنزيل".ّٓ/ٓ ،
(ِ) ينظػػر :ابػػن فػػارس " ،معجػػم مقػػاييس اللغػػة"( ،رىػػب) ِ .ْْٕ/ابػػن منظػػور،
"لساف العرب"( .رىب) ُ.ّْٔ /
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( ِ)
( ُ)

ابػػن عطيػػة " :أحػػد :أم :كاحػػد فػػرد مػػن رتيػػع جهػػات الوحدانيػػة"،
فاألحديػػة ىنػػا مفسػػرة مبطلػػق االنف ػراد ،كىػػذا التفسػػري معػػىن مسػػا وك للفػػظ
من رتيع جهاتو.
كقول ػ ػػو تع ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱠ [اإلخ ػ ػػالص" ،]ّ :ى ػ ػػو نف ػ ػػي
الوالدة عن ذاتػو سػبحانو مطل نقػا" )ّ(.كىػذا النفػي يف ادلعػىن مسػا وك للنفػي
يف اللفظ من حيث تقرير ادلعىن.
أيض ػ ػػا قول ػ ػػو تع ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ
ك ن
كيتيم ػػا :ال أب
[اإلن(سْ ػ)ػاف ،]ٖ :ق ػػاؿ البغ ػػوم" :مس ػػكيننا :ال م ػػاؿ ل ػػو ،ن
لػػو" .فإن ػػو ال يك ػػاد خيتلػػف علم ػػاء التفس ػػري يف أف ادلسػػكني ى ػػو :م ػػن
فقد مالو ،كاليتيم :من فقد أحد أبويو قبل البلوغ.
كلػيس ىنػاؾ زيػادة علػػى ىػذا ،فهػذا التفسػػري مسػا وك للفػظ القػػرآين
مبا استقر يف أذىاف الناس كقت اخلطػاب ،لػئال يػؤكؿ األمػر إىل ادلخاطبػة

(ُ ) ىػػو :عبػػد احلػػق بػػن غالػػب بػػن عبػػد الػػرزتن بػػن عطيػػة احملػػار  ،ادلفسػػر ،فقيػػو
أندلسػػي ،م ػػن أشػػهر آث ػػاره " :احملػػرر ال ػػوجيز يف تفسػػري الكت ػػاب العزيػػز" ،ت ػػويف
سنة ِْٓ :ىػ .ينظر :الزركلي" ،األعالـ".ُُ/ٔ ،
(ِ) ابػػن عطيػػة ،عبػػد احلػػق بػػن غالػػب" ،احملػػرر الػػوجيز يف تفسػػري الكتػػاب العزيػػز".
حتقي ػ ػػق عب ػ ػػد الس ػ ػػالـ عب ػ ػػد الش ػ ػػايف( ،طُ ،ب ػ ػػريكت :دار الكت ػ ػػب العلمي ػ ػػة،
ُِِْقََِِ ،ـ).ُّٓ/ٗ .
(ّ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف".ّٔٗ /ِْ ،
(ْ) البغوم" ،معامل التنزيل".ُُٗ/ٓ ،
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مبا ال يعقلوف.
أيض ػػا قول ػػو تع ػػاىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ
كم ػػن أمثلت ػػو ن
( ُ)
ﱎ ﱏﱐ ﱠ [اإلنساف ،]ِٕ :قاؿ القرطيب" :العاجلة :الدنيا".
كىػػذه األن ػواع مػػن التػػأكيالت تكثػػر يف بعػػض كتػػب التفسػػري الػػيت
رامت االختصار كعدـ التطويػل ،كالتسػهيل علػى ادلبتػدئني كالقػارئني ،أك
( ِ)
ألف ادلؤلف لو كتاب آخر قصد فيو التطويل.
كفػ ػػب التنبيػ ػػو إىل أف الطريػ ػػق يف معرف ػ ػػة ادلسػ ػػاكاة يف ادلعػ ػػىن م ػ ػػن
عدمها؛ ىو االحتكاـ إىل ألسنة العرب ،كإف كاف ىناؾ فػرؽ كاضػح بػني
تفسري اللفظة العربية من حيث أصل اللفظ كتفسريىا السياقي.
املطلب الجالح :التفصًــر بالكًــاس
القي ػػاس ى ػػو :اإلحل ػػاؽ ،كادلقص ػػود ب ػػو ىن ػػا :إحل ػػاؽ ادلػ ػذكور بغ ػػري
ادلذكور ألمهيتو يف ادلعىن .أم :غض النظر عن اللفظ القرآين الظػاىر إىل
تفسري ما كراءه من ادلقاصد ادلعنوية أصالة.
ػت" :أصػػالة" :ألف ادلقصػػود مػػن اآليػػة ىػػو مػػا كراء اللفػػظ
كإمنػػا قلػ ي
(ُ) القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُُ/ٓ ،
(ِ)كما يقوؿ ابن اجلػوزم يف تفسػريه "زاد ادلسػري"" :فإنػا قػد آثرنػا مبػا ذكرنػا إىل مػا
تركنػػا كدللنػػا فلػػيكن النػػاظر يف كتابنػػا متيقظنػػا دلػػا أغفلنػػا ،فإنػػا ض ػ لمنا االختصػػار
مع نيل ادلراد كقد فعلنا ،كمن أراد زيادة بسط يف التفسػري فعليػو بكاتبنػا "ادلغػ
يف التفس ػػري" ،ف ػػإف أراد سلتص ػ نػرا فعلي ػػو بكابتن ػػا ادلس ػػمى بػ ػ ػ "ت ػػذكرة األري ػػب يف
تفسري الغريب" ،كاحلمد هلل رب العادلني".
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من ادلعاين؛ ىػو ادلقصػود أصػالة مبعػىن اآليػة ،كيػأيت تفسػري اللفػظ الظػاىر
تبعا لذلك.
ن
كلعل من األمثلة الواضحة يف ىػذا قولػو تعػاىل :ﱡﭐﱓ ﱔﱕ
ﱖ ﱠ [الطػ ػػارؽ ،] ٓ :ف ػ ػػإف ادلقص ػ ػػود أص ػ ػػالة هب ػ ػػذه اآلي ػ ػػة ى ػ ػػو التفك ػ ػػر
كاالس ػػتدالؿ ب ػػأف ال ػػذم ابت ػػدأ خلق ػػو م ػػن نطف ػػة ق ػػادر عل ػػى إعادت ػػو(ُ)،
فادلعىن ىو القدرة على اإلعادة ال التنصيص على ابتداء اخللػق ،فإنػو مػن
قطعػػا أف اإلنسػػاف سللػػوؽ مػػن نطفػػة كىػػي ابتػػداء خلقػػو ،كيشػػهد
ادلعلػػوـ ن
لػػذلك قولػػو بعػػده :ﱡﭐ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱠ [الطػػارؽ ،]ٖ :كقػػد غ لػػط ابػػن
القيم(ِ) قوؿ من قاؿ على رجع ادلاء إىل الصلب بقادر(ّ).
ف ػػإف ى ػػذا ال مع ػػىن ل ػػو ،كم ػػا ى ػػو ادلع ػػىن ادلس ػػتفاد م ػػن رد ادل ػػاء يف
اإلحليل أك يف الصلب(ْ) ،فإنو قادر سبحانو على كػل شػيء ،علػى ىػذا
كعلى غريه ،كال كجو لتخصيص القدرة هبذا النوع من ادلقدكرات.
(ُ) ينظر :ابن اجلوزم" ،زاد ادلسري".ّٖ/ٗ ،
ػقي ،مػن أركػاف اإلصػالح
(ِ) ىو :مشس الدين زلمد بن أ بكر بن أيوب الدمش ٌ
اإلسػالمي ،كأحػد كبػػار العلمػاء ،ألٌػػف تصػانيف كثػرية منهػػا" :إعػالـ ادلػػوقعني،
كمػ ػػدارج الس ػ ػػالكني" ،تػ ػػويف س ػ ػػنة ُٕٓ :ىػ ػ ػػ .ينظػ ػػر :الزركل ػ ػػي" ،األع ػ ػػالـ"،
ٔ.ٓٔ/
(ّ) كبػػو ق ػػاؿ رلاىػػد .ينظ ػػر :اب ػػن القػػيم اجلوزي ػػة ،زلم ػػد بػػن أ بك ػػر" ،التبي ػػاف يف
أقساـ القرآف" .حتقيق زلمد حامد الفقي( ،بريكت :دار ادلعرفة).ِٓ/ُ .
(ْ) قالو عكرمة .ينظر :ابن اجلوزم" ،زاد ادلسري".ْٖ/ٗ ،
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كم ػػن األمثلػ ػػة الواضػ ػػحة يف ىػ ػػذا قولػ ػػو تعػ ػػاىل:

ﱡﭐﲴ ﲵ ﲶ

ﲻ ﲽﲾ ﲿﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ
ﲼ
ﲷ ﲸ ﲹﲺ
ﳌ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ
ﳍ
ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ

ﱠ [األع ػراؼ ،] ٕٓ :ق ػػاؿ البغ ػػوم" :اسػػتدؿ بإحي ػػاء األرض بع ػػد موهت ػػا
عل ػػى إحي ػػاء ادل ػػوتى"(ُ)  ،أم :ق ػػاس ى ػػذا هب ػػذا م ػػع أمهي ػػة التأكي ػػد عل ػػى
ادلقػيس ،كأنػو ادلقصػود أصػالة بػػادلعىن ،ألف إحيػاء ادلػوتى آكػد مػن إحيػػاء
األرض ،فقػلرب سػػبحانو ادلعػىن يف االسػػتدالؿ بػالتفكر يف أح ػواؿ األرض
كإحيائها على إحياء ادلوتى الذم ىو ادلقصود بادلعىن.
كلعل ىذا ىو الذم خػتم بػو اآليػة مبػا يناسػب التفكػر كالتػذكر يف
قولو :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﱠ  ،كقد حاكؿ بعض ادلفسرين إفػاد التقػارب
بػػني اآليػػة كادلقصػػود منهػػا؛ كمػػا قػػاؿ رلاىػػد" :ضليػػي األرض بػػادلطر كمػػا
أحيينا البلد ادليت بادلطر" ،كقوؿ أ ىريرة كابن عباس -رضي اهلل عنهم
" :يرسػػل اهلل ب ػػني النفختػػني مط ػ نػرا كم ػ الرج ػػاؿ ،فينبػػت الن ػػاس ب ػػو يف( ِ)
قبورىم كما نبتوا يف بطوف أمهاهتم".
أم أف العالق ػػة ب ػػني ادلق ػػيس كادلق ػػيس علي ػػو ى ػػو أف ك ػػال األمػ ػرين
سػػينبتاف بػػادلطر ،كىػػذا صػػحيح يف نفسػػو ،كاألحاديػػث تػػدؿ عليػػو؛ لكنػػو
(ُ) ينظ ػ ػػر :الط ػ ػػربم" ،ج ػ ػػامع البي ػ ػػاف" .ْْٗ/ُِ ،البغ ػ ػػوم " ،مع ػ ػػامل التنزي ػ ػػل"،
ِ.ََِ/
(ِ) القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُِ-ُُ/ٔ ،
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لػػيس ادلقصػػود أص ػػالة منػػو ،ألف اآلي ػػة إمنػػا جػػاءت لتقري ػػر ادلعػػاد كإثب ػػات
احلسػاب يػوـ القيامػة ،كىػو الػذم كقػػع زلػل إنكػار مػن كفػار قػريه ،لػػذا
صت اآلية على تقرير ادلعىن هبذا الوجو من القياس.
فقد ن ل
كك ػػذلك الش ػػأف يف قول ػػو س ػػبحانو :ﱡﭐﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ
[فصػلت ،]ّٗ :كقولػو يف قصػة عزيػر :ﱡﭐﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﱠ اآليػػة [البقػػرة ،]ِٓٗ :كقولػػو يف قصػػة إب ػراىيم :--
ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ [البق ػ ػ ػ ػػرة ،]َِٔ :فك ػ ػ ػ ػػل
ىػػذه األمثلػػة ادلسػػوقة يف القص ػػتني ،إمنػػا ادلقصػػود منه ػػا أصػػالة ىػػو تقري ػػر
ادلعاد كإثباتو ،فإف ابتداء اخللق أصػعب مػن إعادتػو ،لػذا كػاف االسػتدالؿ
هبذا ذلذا.
كى ػػي طريق ػػة عقلي ػػة ت ػػدعو إىل التفك ػػر يف آي ػػات اهلل تع ػػاىل ،كق ػػد
أكدىا ابن تيمية  -¬-حيػث قػاؿ" :كالقػرآف يبػني األدلػة العقليػة الدالػة
علػػى ذلػػك ،كينك ػػر علػػى مػػن مل يس ػػتدؿ هبػػا ،كيبػػني أن ػػو بالعقػػل يع ػػرؼ
ادلعاد كحسن عبادتو كحده كحسن شكره كقػبح الشػرؾ ككفػر نعمػو ،كمػا
قد بسطت الكالـ على ذلك يف مواضع"(ُ).

(ُ) ابػػن تيميػػة" ،رلمػػوع الفتػػاكل"ُٓ/ُْ ،؛ اب ػػن تيميػػة ،أزتػػد بػػن عبػػد احلل ػػيم،
"درء تعػ ػػارض العقػ ػػل كالنقػ ػػل" .حتقيػ ػػق زلمػ ػػد رشػ ػػاد سػ ػػامل( ،طِ ،الريػ ػػاض:
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةُُُْ ،قُُٗٗ ،ـ).ُُّ/ْ .
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املطلب الرابع :التفصًــر بالــالزم
الالزـ ىو :ما ديتنع انفكاكو عن الشيء.
كإذا كنػػا قػػد قلنػػا إف تفسػػري ال ػػنص القػػرآين معظػػم إشػػكاالتو ى ػػو
دكرانػػو ب ػػني التقريػػب كالتحقي ػػق ،فم ػػنهم مػػن يق ػػرب ،كمػػنهم م ػػن حيق ػػق،
فالتفس ػػري ب ػػالالزـ ن ػػوع م ػػن التقري ػػب يف التفس ػػري ،كى ػػو مع ػػىن ث ػػانوم ال
ينقدح يف ذىن القارئ من أكؿ كىلة.
كيف كتػب ادلفس ػرين كثػػري مػػن األمثلػػة يف ىػػذا ،حيػػث يلجػػأ بعػػض
ادلفس ػرين إىل تفس ػػري الكلمػػة القرآني ػػة بالزمهػػا ال بأص ػػلها اللغػػوم ال ػػذم
تعتمد عليو ،كال بادلعىن القريب إىل األذىاف.
كمػن أمثلػػة ىػذا النػػوع مػا جػػاء

يف قولػو تعػػاىل :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﱠ [طػػو ،]ْٔ :ق ػػاؿ البغ ػػوم" :أم :ف ػػاز م ػػن غل ػػب"(ِ)،
فػػإف تفس ػػري االس ػػتعالء بالغلبػػة الزـ دلع ػػىن الغلب ػػة ،ألف مػػن غل ػػب يك ػػوف
مستعليا على غريه.
أيضػػا قولػػو تعػػاىل :ﱡﭐﱧ ﱨﱩ ﱠ [األنبي ػػاء:
كمػػن أمثلتػػو ن
(ُ) ىذه التسمية كردت يف كتاب :ابن القيم اجلوزية ،زلمػد بػن أ بكػر" ،حػادم
األركاح إىل بالد األفراح" .حتقيػق زائػد بػن أزتػد النشػريم( ،جػدة :رلمػع الفقػو
اإلسػ ػػالمي ،مكػ ػػة ادلكرمػ ػػة :دار عػ ػػامل الفوائػ ػػد) .كمػ ػػا سػ ػػيأيت ذكػ ػػره يف ىػ ػػذا
ادلطلب.
(ِ) البغوم" ،معامل التنزيل".ِٕٔ/ّ ،
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ْٗ] ،قػاؿ القػرطيب" :أم :لعملػو حػػافظوف"  ،فتفسػري الكتابػة بػػاحلفظ
تفسري بالالزـ ،ألف الكتابػة حتفػظ األعمػاؿ ،فهػو تفسػري بػالزـ اللفػظ ال
بتحقيقو.
كىػػذا كثػػري يف كتػػب ادلفس ػرين ،كالسػػبب ىػػو حتميػػة اللػػزكـ مبػػا ال
يسػػتغ عػػن اللف ػػظ مطل نقػػا ،كى ػػو نػػوع صػػحيح يف الت ػػأكيالت؛ ألنػػو ق ػػد
نقػػوؿ :إف الزـ القػػوؿ منػػو ،كإف الػػالزـ جػػزء مػػن ادللػػزكـ ،كىػػو يرمػػي إىل
ادلعاين األخرل البعيدة يف اللفظ.
كىػػذا النػػوع مػػن التفسػػري تصوصػػو نػػص عليػػو ابػػن القػػيم –رزتػػو
خۡ
اهلل -حيث يقوؿ" :ككذلك قػوؿ مػن قػاؿَّ{ :م ُضود } ،الػذم ال يعقػر
اليػػد ،كال يػػرد اليػػد منػػو شػػوؾ ،كال أذل فيػػو ،فسػػره بػػالزـ ادلعػػىن ،كىكػػذا
ػردا مػن أفػراده تػارة،
غالب ادلفسرين يذكركف الزـ ادلعػىن ادلقصػود تػارة ،كف ن
كمثػ نػاال م ػػن أمثلت ػػو ت ػػارة(ِ) ،فيحكيهػػا اجلم ػػاعوف للغ ػػث كالس ػػمني أق ػو ناال
سلتلفة ،كال اختالؼ بينها"(ّ).
كفقػػو الػػالزـ مػػن أىػػم مػػا فػػب علػػى ادلفسػػر العنايػػة بػػو ،فػػاللوازـ
ػوال قطعيًّػػا ،ألف الزـ القػػوؿ
العقليػػة كالعاديػػة داخلػػة يف اللفػػظ ادللػػزكـ دخػ ن
لزكما ذىنيًّا أك خارجيًّا.
منو؛ سواء كاف ن
(ُ) ينظر :القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ِْٓ/ٔ ،
(ِ) التفسري بادلثاؿ (أجزاء العاـ) :كقد سبق ذكره يف مبحثو ص.ِْ :
(ّ) ابن القيم" ،حادم األركاح".ّْٓ/ُ .
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املبحح الجالح :صىَ ر حتكًل تفصري الهص الكرآنٌ
املطلب األول :التفصري املرنَّب
األصػػل يف توض ػػيح الكلم ػػة العربي ػػة ى ػػو ع ػػدـ اللكي ػػب ،مبع ػػىن أف
تفس ػري األلف ػػاظ ال يش ػػلط في ػػو ذك ػػر كلم ػػات كث ػػرية يف بيان ػػو ،ب ػػل كلم ػػة
كاحدة كافية يف توضيح ادلراد منو.
كرمبا قيل من خصائص اللغة العربية :احتمػاؿ ألفاظهػا بػأكثر مػن
معػػىن ،فاللفظػػة العربيػػة ديكػػن أف حتمػػل عػػدة معػ و
ػاف يف اللفػػظ الواحػػد ال
علػػى سػػبيل ال ػلادؼ ،كإمنػػا علػػى سػػبيل أف كػ ًّػال منهػػا جػػزءنا مػػن اللكيػػب
بعضا.
ادلعنوم للفظ يكمل بعضو ن
كىذا شلػا اختصػت بػو اللغػة العربيػة عػن سػائر اللغػات ،لػذا كانػت
شرعا.
اللرتة احلرفية شلنوعة ن
ادلرلكػػب :ىػػو ع ػػدـ التقػػاء اللفظػػة القرآنيػػة بلفظ ػػة
كأع ػ بالتفسػػري ى
كاح ػػدة ت ػػؤدم رتي ػػع معناى ػػا ،ب ػػل الب ػػد م ػػن ًذك ػػر ع ػػدة كلم ػػات توض ػػح
ادلقصود.
كى ػػو التفس ػػري عل ػػى كم ػػاؿ ادلع ػػىن ال عل ػػى أص ػػلو؛ كم ػػا س ػػبق يف
ادلبحث السابق.
نت أنو من أسباب إعجػاز القػرآف ،كأنػو يعػود إىل
كقد سبق أف بيل ي
حقيقة (عبء اللفظة القرآنية) ،كىػل اللسػاف الواحػد يكفػي يف تفسػريىا
أـ ال؟
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كمن أمثلة ىذا النوع من التفسػري مػا جػاء يف قولػو تعػاىل:

ﱡﭐ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ

ُ ۡ َ
وَ ي ِٗ ٗووب}
جئۡ َنووب كِمو
[اإلسػراء ،]َُْ :قػاؿ القػرطيب" :قولػو تعػاىلِ { :
( ُ)

اللفيف أم :رلتمعني كسلتلطني".
فيالحظ ىنا أف القػرطيب  -¬-ف لسػر اللفيػف يف اآليػة باالجتمػاع
كاالخػػتالط ،لػػيس االجتمػػاع كحػػده ،كال االخػػتالط كحػػده ،كإمنػػا تفسػػري
الكلمػػة يف رلمػػوع ىػػذين األم ػرين ،أم :سلتلطػػني مػػن كػػل موضػػع ،كقػػد
اخ ػػتلط ادل ػػؤمن بالك ػػافر ال يتع ػػارفوف ،كال ينح ػػاز أح ػػد م ػػنكم إىل قبيلت ػػو
كحيِّو.
ى
كىذا ما يشهد لو اللساف العر  .قػاؿ اجلػوىرم" :مػا اجتمػع مػن
الناس من قبائل ش  ،يقػاؿ :جػاء القػوـ بلفهػم كلفػيفهم ،أم :رلتمعػني
سلتلطني"(ِ).
ل
مرلك ػب مػػن لفظػػني ال مػػن لفػػظ كاحػػد،
فػػال فيف مف لسػػر ىنػػا بػػأمر ى
كىذا التفسري يعطي للفظ جزءنا من اكتماؿ الصورة يف التفسري.
كم ػػن أمثلت ػػو قول ػػو تع ػػاىل :ﱡﭐﲭﲮﲯ ﲰ ﱠ [مػ ػػرًن،]ْٕ :
(ُ) القرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُُْ/ٔ ،
(ِ) اجلوىرم ،إ اعيل زتاد" ،الصحاح تاج اللغػة كصػحاح العربيػة" .حتقيػق أزتػد
عب ػ ػ ػػد الغف ػ ػ ػػور عط ػ ػ ػػار( ،طِ ،ب ػ ػ ػػريكت :دار العل ػ ػ ػػم للمالي ػ ػ ػػنيَُْْ ،ق،
ُْٖٗـ)( .لفف) ُ.ُِٔ/
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رحيما ،كاحلفاكة الرأفة كالكرامة"(ُ).
"أم :لطي نفا ن
ف ػػاللفظ مف لسػ ػػر بعػ ػػدة كلمػ ػػات لتحقيػ ػػق أقػ ػػل مػ ػػا يىصػ ػػدؽ عليػ ػػو
احلفاكة.
قػػاؿ ابػػن ف ػػارس" :حفػػي :ي ػػدؿ علػػى ادلن ػػع ،كاستقصػػاء الس ػؤاؿ،
حتفيػت بػػو أم :بالغػت يف إكرامػػو" )ِ(.فاحلفػػاكة ىػي :ادلبالغػػة يف اإلك ػراـ
ال اإلكراـ كحده.
كمػ ػ ػػن أمثلتػ ػ ػػو قولػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﱠ
[م ػػرًن ،]ٖٓ :ق ػػاؿ الواح ػػدم(ّ)" :ركبان ػػا مك ػػرمني"(ْ) ،كالوف ػػد يف أص ػػل
(ُ) ينظػر :الثعلػيب ،أزتػد بػن زلمػد" ،الكشػف كالبيػاف عػن تفسػري القػرآف" .حتقيػق
اإلمػ ػػاـ أ زلمػ ػػد بػ ػػن عاشػ ػػور( ،طُ ،بػ ػػريكت :دار إحيػ ػػاء ال ػ ػلاث العػ ػػر ،
ُِِْقََِِ ،ـ) .ُِٕ/ٔ .النيسػ ػ ػػابورم ،بيػ ػ ػػاف احلػ ػ ػػق زلمػ ػ ػػود" ،إفػ ػ ػػاز
البياف عن معاين القرآف" .حتقيق الدكتور حنيػف القػا ي( ،طُ ،بػريكت :دار
الغرب اإلسالميُُْٓ ،قُٗٗٓ ،ـ).ّٕٓ/ِ .
(ِ) ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة"( ،حفي) ِ.ّٖ/
(ّ ) ىػ ػػو :اإلمػ ػػاـ العالمػ ػػة ،أبػ ػػو احلسػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن أزتػ ػػد بػ ػػن زلمػ ػػد الواحػ ػػدم،
النيس ػػابورم ،إمػ ػػاـ علمػ ػػاء التأكيػ ػػل ،م ػػن أشػ ػػهر كتبػ ػػو" :البسػ ػػيط ،كالوسػ ػػيط،
كالػ ػػوجيز" ،تػ ػػويف س ػ ػػنة ْٖٔ :ى ػ ػػ .ينظػ ػػر :ال ػ ػػذىيب" ،سػ ػػري أعػ ػػالـ الن ػ ػػبالء"،
ُٖ.ّّٗ/
(ْ) الواحدم ،علػي بػن أزتػد" ،الػوجيز يف تفسػري الكتػاب العزيػز" .حتقيػق صػفواف
داككدم( ،طُ ،دمشق :دار القلمُُْٓ ،قُٗٗٓ ،ـ).ٖٔٗ/ُ .
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( ُ)

االطالؽ اللغوم ىو اإلشراؼ كالطلوع ،كاإليفاد :اإلسراع  .كفيو معػىن
اجلمع كاإلكراـ لقدكمهم على اهلل مسرعني.
أيضا قولو تعػاىل :ﱡﭐ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱠ [مػرًن،]ٖٗ :
كمن أمثلتو ن
كالركز ىو :الصوت اخلفػي ال مطلػق الصػوت ،كلسػاف العػرب يػدؿ علػى
ذلػػك .قػػاؿ ابػػن منظػػور" :الرك ػػز :احلػػس كالصػػوت اخلفػػي ،كمنػػو الرك ػػاز:
( ِ)
كىو دفن اجلاىلية".
كق ػػد ذك ػػر اب ػػن تيمي ػػة –رزت ػػو اهلل" :-أن ػػو ق ػ لػل أف يع ػػرب يف ألف ػػاظ
القػػرآف بلفػػظ كاحػػد يػػؤدم رتيػػع معنػػاه" )ّ(،كىػػو مػػا يع ػ بالضػػركرة أف
غالػػب تفسػػري القػػرآف الكػػرًن مػػن ىػػذا القبيػػل ،كأف تفسػػري ألفػػاظ القػػرآف
مرلكب من كلمات تؤدم كماؿ معناه.
الكرًن ى
كمػ ػ ػػن أمثلتػ ػ ػػو قول ػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاىل :ﱡﭐﲻ ﲼﲽﲾﱠ [ط ػ ػ ػػو:
( ْ)
ُُُ] ،قاؿ البغوم" :عنت :ذلت كخضعت".
فهػػذه األلف ػػاظ القرآنيػػة يف أكث ػػر كتػػب التفس ػػري كاللغػػة مل تقتص ػػر
على بياهنا يف كلمة ،كإمنػا دتػاـ معناىػا يف كلمتػني فػأكثر ،كىػذا مػا ديكػن
تسميتو بالتفسري ل
مرلكبنا من عدة كلمات.
ادلركب ،لكونو ى
ى
(ُ) ابػػن منظػػور" ،لسػػاف العػػرب"( .كفػػد) ّْْٔ/؛ اجلػػوىرم ،الصػػحاح( ،كف ػػد)
ِ.ّٓٓ/
(ِ) ابن منظور" ،لساف العرب"( .ركز) ٓ.ّٓٓ/
(ّ) سبق بيانو ص.ٔ :
(ْ) البغوم" ،معامل التنزيل".ِٕٔ/ّ ،
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كمن إشكاالت ىذا ادلبحث كيف اسػتطعنا القػوؿ إف ىػذا النػوع
مػن التفسػري تفسػػري علػى كمػاؿ ادلعػػىن ،فكمػاؿ ادلعػىن ال حيػػيط بػو أحػػد،
علما بالعدـ؟
ألف عدـ العلم ليس ن
كاجلواب :أنو إف مل يكن على كمالو؛ كاف على الغالب منو.
كأعظػػم فائػػدة ذلػػذا ادلبحػػث ىػػو :طلػػب الدقػػة يف تفسػػري األلفػػاظ
القرآنيػػة ،كالوصػػوؿ هبػػا إىل أىػػم مقاصػػدىا ،مػػن حيػػث النظػػر إىل أصػػل
االشتقاؽ ،كمنزعو ،كما يرمي إليو ،كالزمو ،كظاىره؛ ليتحقق بذلك زتػل
كالـ اهلل تعاىل على مراده.
كلعػػل م ػػن أس ػػباب الن ػزاع ب ػػني ادلفس ػرين يف تفسػػري األلف ػػاظ؛ ى ػػو
جتاذب الكلمة يف تفسريىا بني اإلفراد كاللكيػب ،أم :بػني تفسػري اللفػظ
على أصل ادلعىن ،كتفسريه على كماؿ ادلعىن.
فيعػػدؿ بعػػض ادلفس ػرين إىل التفسػػري عل ػػى أصػػل ادلعػػىن؛ كىػػو م ػػا
يناه (ب التفسري البسػيط) ،بينمػا يعػدؿ آخػركف إىل تفسػريىا علػى كمػاؿ
ادلرلك ػػب) ،فػػيظن الن ػػاظر يف كت ػػاب اهلل
ادلعػػىن؛ كى ػػو مػػا ين ػػاه (بالتفسػػري ى
تعػػاىل أف ذتػػة خالفنػػا حقيقيًّػػا يف تفسػػري اآليػػة ،كلػػيس األمػػر كػػذلك ،فػػإف
التفسػري علػى كمػاؿ ادلعػىن زيػادة علػػى أصػل ادلعػىن ،كاخلػالؼ مػا ىػػو إال
بعضا.
يف الصورة ،ككال القولني يكمل بعضهما ن
عدؿ إىل بعض أجزاء ادلركب ،بينمػا
ألف الواقع أف ادلفسر الواحد ى
ع ػ ىػدؿ آخ ػػركف إىل ذك ػػر أج ػزاء ادلركػ ػب كامل ػػة ،كم ػػا ى ػػو كارد يف األمثل ػػة
السػابقة حتػػت ىػذين ادلبحثػػني ،كشلػػا يبػني ىنػػا أف أجػزاء ادلركػػب متالزمػػة،
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كمنسحب بعضها على بعض ،فإف قلت :إف (الركز) يف قولو تعاىل:
ﱡﭐﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱠ [مػػرًن ،]ٖٗ :ىػػو الصػػوت اخلفػػي(ُ) ،كانػػت زيػػادة
(اخلفػي) إضػافة دلعػػىن "الركػز" ،ألف الصػوت ال يعػػدك أف يكػوف خفيًّػػا أك
لزكما عقليًّا.
ظاىرا ،فتفسري الصوت بكونو خفيًّا الزـ لو ن
ن
كاجل ػػدير بال ػػذكر أف تررت ػػة الق ػػرآف إىل غ ػػري العربي ػػة ال تراع ػػي ى ػػذا
النوع من التفسري اإلعجػازم ،كالظػن مبػن منػع اللرتػة ىػو التنبػو إىل ىػذا
الس ػػر يف مراع ػػاة توض ػػيح اللفظ ػػة القرآني ػػة ،فاللرت ػػة ال حتق ػػق ش ػػيئنا م ػػن
ذلك.
كادلقصػػود أننػػا إذا عرفنػػا دكراف تفسػػري اللفظػػة القرآنيػػة بػػني اإلف ػراد
كاللكيػب امتنػػع القػػوؿ إف ذتػػة خالفنػا يف معػػىن اآليػػة ،كجزمنػػا أف اخلػػالؼ
إمنا ىو لفظي أك صورم؛ ال خالفنا حقيقيًّا حييل ادلعاين.
املطلب الجانٌ :التفصري بالغالب
كأعػ هبػػذا ادلبحػث :تفسػػري األلفػاظ القرآنيػػة مبػا غلػػب عليػو عنػػد
اإلطػالؽ ،كىػػو يشػػبو عنػػد النحػػويني العلػم بالغلبػػة ،حيػػث خيصػػونو بنػػوع
عام ػػا؛ كق ػػوذلم :العقبػػة ،حينم ػػا يقص ػػدكف
مػػن اإلع ػػالـ كإف ك ػػاف اللفػػظ ًّ
عقبة بعينها.
ل ػػذا فق ػػد درج ادلفس ػػركف عل ػػى تأكي ػػل كث ػػري م ػػن األلف ػػاظ القرآني ػػة
بالغ الػػب منهػػا عنػػد اإلطػػالؽ ،كأع ػ بالغالػػب :إمػػا الغالػػب اللغػػوم ،أك
(ُ) البغوم" ،معامل التنزيل".ُّ/ٔ ،
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الغالب العريف.
كم ػ ػ ػ ػ ػػن أمثل ػ ػ ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػ ػ ػػذا قول ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاىل :ﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ
[العاديػػات ،]ٖ:قػػاؿ قتػػادة" :اخلػػري ادلػػاؿ" ،كقػػاؿ" :اخلػػري حيػػث كقػػع يف
( ُ)
القرآف ىو ادلاؿ".
كتفسػري اخلػري بادلػاؿ أغلػيب ،فػالعرب تسػمي اخلػري م نػاال ،مػع كوهنػا
كلمة عامػة تصػدؽ علػى مطلػق اخلػري ،لػذا قػاؿ ابػن عطيػة" :كحيتمػل أف
ي ػراد ىػػذا اخلػػري الػػدنيوم مػػن مػػاؿ كصػػحة كجػػاه عنػػد ادللػػوؾ كضلػػوه ،ألف
( ِ)
الكفار كاجلهاؿ ال يعرفوف غري ذلك".
كمثلػػو قػػوؿ الزسلش ػػرم حيػػث مل يفسػػر اخل ػػري بادلػػاؿ ،كإمنػػا مبطل ػػق
اخل ػريات؛ حي ػػث ق ػػاؿ" :أن ػػو حل ػػب اخلػ ػريا ت غ ػػري ى ػػه منبس ػػط ،كلكن ػػو
( ّ)
شديد منقبض".
( ْ)
كىو كذلك قوؿ ابن زيد" :أف اخلري الدنيا".
كاحلقيقػػة أف كػػل ى ػػذه األق ػواؿ تع ػػود إىل القػػوؿ ب ػػأف ادل ػراد ب ػػاخلري
ادلػاؿ ،ألف الػػدنيا كاجلػػاه كاخل ػريات كلهػػا أمػواؿ ،كشلػػا يشػػهد لصػػحة ىػػذا
قولو تعاىل :ﱡﭐ ﲲ ﲳﲴ ﱠ [البقرة ،]َُٖ:كاخلري ىنا بإرتػاع ادلفسػرين
(ُ) ينظػ ػػر :اب ػ ػػن اجل ػ ػػوزم" ،زاد ادلس ػ ػػري"َُِ/ٕ ،؛ الق ػ ػػرطيب" ،اجل ػ ػػامع ألحك ػ ػػاـ
القرآف".ُْٓ/ٕ ،
(ِ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُُٓ/ٔ ،
(ّ) الزسلشرم" ،الكشاؼ".ُِٓ/ْ ،
(ْ) أبو حياف" ،البحر احمليط".ُُّ/ٕ ،
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ىو ادلاؿ.
كم ػ ػ ػػن أمثل ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػػوع قول ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ
[الليل ،] ّ:فحيثما كردت لفظيت" :الذكر كاألنثى" يف القرآف فادلقصػود:
آدـ كحواء.
قاؿ ابن عباس كاحلسن  :-الذكر كاألنثى آدـ كحػواء )ُ(،ألنػو إذا
كاف ادلقصود مها آدـ كحواء ،فقػد دخػل فيهمػا عمػوـ الػذكور كاإلنػاث،
فالقوؿ بعموـ الذكر كاألنثى من ب آدـ يدخل ضمننا يف القوؿ األكؿ.
كىذا ما مل يكن السياؽ قد دؿ على خالؼ ذلػك كقولػو تعػاىل:
ﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱠ [الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنجم-ْٓ:
ْٔ] ،فال ػػذكر كاألنث ػػى ىن ػػا مه ػػا عم ػػوـ ادلخلوق ػػات ،كليس ػا آدـ كحػ ػواء؛
قطعا مل يخيلقا من م ديىن.
ألهنما ن
كىكػػذا الغال ػػب غالبنػػا مػػا يك ػػوف يف إش ػػارة ضػػمنية دل ػػا كراءه م ػػن
األقػواؿ ،يػدخل فيػو ضػمننا كيػدؿ عليػو ،كىػذا مػا جعلػ أقػوؿ إنػو صػورة
من صور حتقيق تفسري األلفاظ القرآنية.
املطلب الجالح :التفصري باالحتمال
تػأيت القػػدرة علػػى توليػػد االحتمػػاالت كمطلػػب مػػن أىػػم مطالػػب
ىذا البحث ،حيث إهنا تعمد إىل توسيع دائرة ادلعاين احملتملة مػن اللفػظ
(ُ ) ينظػ ػػر :أبػ ػػو حيػ ػػاف" ،البحػ ػػر احملػ ػػيط"ُُّ/ٕ ،؛ ال ػ ػرازم" ،مفػ ػػاتيح الغيػ ػػب"،
ٖ.ُُُ/
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إما عن طريق تردد اللفظ أك التعاكر.
كتتمي ػػز بع ػػض كت ػػب التفس ػػري بالق ػػدرة عل ػػى تولي ػػد االحتم ػػاالت
كادلعػاين ادلتعػددة يف اللفػظ القػرآين ،سػواء كػاف ذلػك ادلعػىن ادلتولػد عقليًّػا
أك حتميًّا أك لغويًّا.
قطع ػػا،
كالتوال ػػد ى ػػو :انبث ػػاؽ ادلع ػػاين ادلختلف ػػة يف اللف ػػظ ظنًّ ػػا أك ن
كسبيل معرفة الظن كالقطع منها ىو النصوص ادلنفكة عن اللفظ.
( ُ)
كشل ػػن يع ػػرؼ بالق ػػدرة عل ػػى تولي ػػد االحتم ػػاالت الزسلش ػػرم يف
كتابػػو" :الكشػػاؼ" ،كالتفاسػػري ادلصػػنفة ضػػمن إطػػار التفسػػري بػػالرأم ذلػػا
قص ػػب الس ػػبق يف ى ػػذا ،غ ػػري أف تفس ػػري الزسلش ػػرم دتي ػػز هب ػػذا الن ػػوع م ػػن
التفسري يف إيراد النكػات البالغيػة ،كحتقيػق بعػض كجػوه اإلعجػاز بطريقػة
قلت ،-كىػو إىل جانػب ذلػك خ و
ػاؿ مػن كثػري
قلت ي
"الفنقلة"- ،أم :إف ى
من اإلسرائيليا ت اليت تكثر يف كتب التفسري بادلأثور.
ػريا م ػػن االحتم ػػاالت يف بع ػػض كت ػػب التفس ػػري،
كك ػػذلك صل ػػد كث ػ ن
كتفسري ابن عطية" :احملرر الوجيز" ،كتفسػري أ حيػاف" :البحػر احملػيط"،
كغريمهػا مػن كتػػب التفسػري ،كىػػي تعطػي للنػاظر يف كتػػب التفسػري مشوليػػة
كتعرف ػو بالتفاس ػػري البعي ػػدة ع ػػن
الحت ػواء ادلع ػػاين ادلتعلق ػػة ب ػػالنص القػػرآينِّ ،
(ُ ) ى ػػو :زلم ػػود ب ػػن عم ػػر اخلػ ػوارزمي ،ج ػػار اهلل .ع ػػامل باللغ ػػة كاألدب كالتفس ػػري،
جػاكر بادلسػػجد احل ػراـ فليقِّػب جبػػار اهلل ،تػػويف سػنة ّٖٓ :ى ػػ .ينظػػر :الزركلػػي،
"األعالـ".ّّٓ/ّ ،
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اللف ػػظ ،إىل جان ػػب العناي ػػة ب ػػأىم ش ػػرط يف ذل ػػك كى ػػو احتم ػػاؿ اللف ػػظ
حقيقة دلا فيو من ادلعاين ،كاستناده إىل العربية ،كعدـ سلالفة األصوؿ.
كال يػػدخل يف توليػػد االحتمػػاالت مػػا كػػاف مػػن قبيػػل التخرصػػات
مثال يف تفسري احلركؼ ادلقطعة يف أكائل السور كقولو
كالظنوف ،كما قيل ن
تعػػاىل :ﱡﭐ ﱁﱂ ﱠ [مػػرًن ،]ُ :كػػاؼ ىػ و
ػاد أمػػني عػػامل صػػادؽ ،أك
الكاؼ من ادللك ،كاذلاء من اهلل ،كالياء من العني يف العزيز ،كالصاد من
( ُ)
ادلصور.
ِّ
ٓٓ
( ِ)
أك مػػا حكػػاه الكرمػػاين يف "عجائبػػو" يف قولػػو{ :الموو } ،قػػاؿ
الضحاؾ" :أنا اهلل أعلم كأرفع".
يق ػػوؿ صػ ػػبحي الص ػػاحل يف كتابػ ػػو" :مباح ػػث يف علػ ػػوـ القػ ػػرآف":
"كمن ادلؤكد أف مثػل ىػذه التخرصػات يف تفسػري أكائػل السػور ال تتنػاىى
كال تقػػف عن ػػد ح ػدي ،كمػػا ى ػػي إال ت ػػأكيالت شخصػػية مردى ػػا ى ػػول ك ػػل
ػثال ىػي احلػػرؼ األكؿ مػػن اسػػم
مفسػر كميلػػو ،فلمػػاذا ال تكػوف القػػاؼ مػ ن

(ُ) قوؿ ابن عباس –رضي اهلل عنهما .-ينظر :البغوم" ،معامل التنزيل".ُّ/ٓ ،
(ِ) الكرمػاين ،زلمػد بػن زتػػزة " ،غرائػب التفسػري كعجائػػب التأكيػل" .حتقيػق مش ػراف
سركاؿ( ،جدة :دار القبلة للثقافة اإلسػالمية ،بػريكت :مؤسسػة علػوـ القػرآف).
كىػو :أبػو القاسػم برىػػاف الػدين زلمػود بػن زتػػزة الكرمػاين الشػافعي ،كيلقػب ب ػ
"تػاج القػراء" ،تػويف سػنة ََٓىػػ .ينظػر :السػيوطي ،جػالؿ الػدين عبػد الػػرزتن
بػػن أ بكػػر" ،بغي ػػة الوعػػاة يف طبق ػػات اللغػػويني كالنحػػاة" .حتقي ػػق زلمػػد أب ػػو
الفضل إبراىيم( ،صيدا :ادلكتبة العصرية).ِٕٕ/ِ .
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اهلل القاىر ال من ا و القدكس أك القدير أك القوم.)ُ("..
كأبع ػػد م ػػن ذل ػػك تفاس ػػري الباطني ػػة ال ػػذين يقتص ػػركف عل ػػى األخ ػػذ
بب ػػاطن الق ػػرآف كيهمل ػػوف ظ ػػاىره ،مس ػػتدلني بقول ػػو تع ػػاىل :ﱡﭐ ﱪ ﱫ
ﱬﱭﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ [احلديد.]ُّ :
كادلقص ػ ػػود ى ػ ػػو :أمهي ػ ػػة تولي ػ ػػد االحتم ػ ػػاالت يف اللف ػ ػػظ الق ػ ػػرآين
الستيعاب ادلعاين احملتملة يف اآلية كاليت تدؿ عليها من قريب.
كأى ػػم ػػة يف االحتم ػػاؿ أن ػػو يس ػػاؽ ال عل ػػى س ػػبيل اجل ػػزـ؛ كإمن ػػا
غايتو الظن ،كىو سػالح ذك حػدين ،إذ قػد يكػوف طري نقػا يلػج منػو بعػض
الطوائف كاخلوارج كادلعتزلة يف دترير كثري مػن ادلعػاين عػن طريػق االحتمػاؿ
حلمل ما يعتقدكنو على اآليات.
كالب ػػد م ػػن درا س ػػة موس ػػعة يف ت ػػاريخ ظه ػػور االحتم ػػاؿ ،كش ػػركط
قبولو كاعتباره ،كم فوز القوؿ بو ،حيث إنػو مل يكػن معركفنػا يف تفسػري
األكائل .كاهلل أعلم.
املطلب الرابع :التفصري باجملمىع
إذا كنا نقوؿ :إف مػن صػور تقريػب الػنص القػرآين ىػو التعبػري عػن
بعػػض أج ػزاء الع ػػاـ ،فإن ػػو م ػػن ادلؤكػػد أف يك ػػوف رت ػػع أج ػزاء الع ػػاـ حت ػػت
تفسري اللفظ ادلػراد تفسػريه تيعػد صػورة مػن صػور الوصػوؿ إىل التحقػق -
(ُ) الص ػػاحل ،ص ػػبحي " ،مباح ػػث يف عل ػػوـ الق ػػرآف"( .طِْ ،ب ػػريكت :دار العل ػػم
للمالينيَُِْ ،قَََِ ،ـ) .ص.َِْ :
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كلو غالبنا -من تفسري األلفاظ القرآنية.
كال يوجد ىناؾ كتاب من كتب التفسري ديكن إطالؽ القػوؿ :أنػو
اس ػػتوعب رتي ػػع عب ػػارات السػ ػػلف يف رف ػػع اإلش ػػكاؿ يف تفس ػػري اللفػ ػػظ
الق ػػرآين ،كإف ك ػػاف بعض ػػها ك ػػاد أف يس ػػتوعب؛ كتفس ػػري الط ػػربم ،كاب ػػن
ػثال-
اجلػػوزم ،كغريمهػػا مػػن بقيػػة التفاسػػري األخػػرل كتفسػػري أ حيػػاف -مػ ن
كابن عطية كغريمها.
كى ػػذا اجلم ػػع كس ػػط ب ػػني م ػػن يفس ػػر الق ػػرآف م ػػن غ ػػري اعتم ػػاد -
أحيان ػػا -عل ػػى م ػػأثور م ػػن س ػػنة ،أك أقػ ػواؿ الس ػػلف كالت ػػابعني؛ كتفس ػػري
الزسلشرم من ادلتقدمني ،كطنطاكم جوىرم(ُ) ،من ادلتأخرين كغريمها.
كبػني مػن يفسػر معتم نػدا علػى االجتاىػات العصػرية احملضػة كزلاكلػػة
ربػط القػػرآف هبػػا ،كتفسػػري ادلنػػار(ِ)؛ فإنػو منػػط خػػاص يف تأكيػػل كػػالـ اهلل،

(ُ) ينظػػر :جػػوىرم ،طنطػػاكم" ،اجل ػواىر يف تفسػػري الق ػرآف الك ػرًن" .حتقيػػق زلمػػد
عبد السالـ شاىني( ،مصػر :مطبعػة مصػطفى البػا احللػيب) .كىػو :طنطػاكم
بن جوىرم ادلصرم ،عامل حكيم أديػب ،مػن أشػهر آثػاره" :اجلػواىر يف تفسػري
القرآف الكرًن" ،تويف سػنة ُّٓٗ :ىػػ .ينظػر :كحالػة ،عمػر بػن رضػا" ،معجػم
ادلؤلفني"( .بريكت :مكتبة ادلثىن ،دار إحياء اللاث العر ).ِْ/ٓ .
(ِ) ينظ ػػر :رضػ ػػا ،زلم ػػد رشػ ػػيد" ،تفس ػػري ادلنػ ػػار"( .مص ػػر :اذليئػ ػػة ادلصػ ػرية العامػ ػػة
للكتػػابَُُْ ،قَُٗٗ ،ـ) .كىػػو :زلمػػد رشػػيد بػػن علػػي رضػػا بػػن زلمػػد
مشػػس الػػدين القلمػػوين ،مػػن أشػػهر آثػػاره" :رللػػة ادلنػػار ،كتفسػػري ادلنػػار" ،ت ػػويف
سنةُّْٓ :ىػ .ينظر :الزركلي" ،األعالـ".ُِٔ/ٔ ،
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ػاكال التوفي ػػق بينهػ ػػا كبػ ػػني
يرج ػػع بػ ػػو مؤلف ػػو غالبنػ ػػا إىل آثػ ػػار الس ػػلف ،زلػ ػ ن
مقتضيات العصر احلاضر ،كحيالفو النجاح يف أكثر ىذه احملاكالت.
فجمػع عبػارات السػػلف يف اآليػة الواحػدة أدؿ علػػى ادلقصػود مػػن
عبػارة أك عبػػارتني ،كأقػػرب إىل الوصػػوؿ إىل ادلعػػىن الغالػػب يف معػػىن اآليػػة
القرآنية.
كش ػػرط اعتب ػػار رتي ػػع أجػ ػزاء الع ػػاـ ى ػػو :دخ ػػوؿ أفػ ػراده يف اللف ػػظ
القرآين كلو ظنًّا ،فالقطع عسػري يف مثػل ىػذا النػوع مػن التفسػري ،كمػا يف
تفسػري قولػو تعػاىل :ﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ [الضػحى ،]ُُ :حيػػث
قيل يف النعمة :النبوة ،كقيل :القرآف ،ككالمها مركيػاف عػن رلاىػد .كقيػل:
عامة يف رتيع اخلريات ،كما ىو قوؿ مقاتل(ُ).
جزم ػػا ،ألف اجل ػػزـ
فه ػػذه األف ػ ػراد كله ػػا داخل ػػة يف اللفظ ػػة ظنًّ ػػا ال ن
سػبيل حتقيقػػو ىػػو كركد الػػنص ادلنفصػػل ،أك القرينػػة ادلتصػػلة أك ادلنفصػػلة،
أك السياؽ القوم ،كدكف ذلك فأجزاء العاـ تدخل فيو ظنًّا.
كرلمػػوع الظنػػوف حتقػػق أكؿ مراتػػب القطػػع بػػادلعىن ،ألف الضػػعيف
مع الضعيف يصل بو إىل القوة ،كما قيل:
ال ختاصػم بواحػػد أىػػل بيػػت فض ػ ػ ػ ػػعيفاف يغلبػ ػ ػ ػ ػػاف قويًّػ ػ ػ ػ ػا
(ُ) ينظػػر :الطػػربم" ،جػػامع البيػػاف"ْٖٗ/ِْ ،؛ ال ػرازم ،ابػػن أ حػػام" ،تفسػػري
القرآف العظيم" .حتقيق أسعد زلمد الطيػب( ،طّ ،ادلملكػة العربيػة السػعودية،
مكتب ػ ػػة ن ػ ػ ػزار مصػ ػ ػػطفى البػ ػ ػػازُُْٗ ،ق)ّْْ/َُ .؛ ابػ ػ ػػن اجلػ ػ ػػوزم" ،زاد
ادلسري".َُٔ/ٗ ،
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اخلامت

النتاهج والتوتيات:
قل أف
 رمى ابن تيمية –رزتو اهلل -يى ىجر كبري حينما قاؿ" :إنو ل
يعرب عن لفظ كاحد بلفظ كاحد يؤدم رتيع معناه" ،كىو ما يؤكد
سعة ادلعىن القرآين ،كأمهية البحث عن ادلعاين القريبة اليت تؤدم
رتيع معناه.
 أمهية القوؿ :أف أكثر كتب التفسري القددية كادلعاصرة ما ىي إال
تقريب لتفسري النصوص القرآنية إىل األفهاـ ،كأف سرب أغوار
ىذا الكتاب العظيم ياجة إىل تأمل كتفكر كنظر ما دامت
سطوره بني دفتيو ،كقبل أف ييرفع من ادلصاحف.
 أمه ية رتع عبارات السلف يف تفسري النصوص القرآنية من جهة،
كزلاكلة ربطها بالعصر احلاضر من جهة أخرل ،مع التأكيد
بعدـ اإلخالؿ بضوابط ىذا اإلحلاؽ ،كأف يكوف حتت مظلة
األصوؿ ،لئال يؤكؿ األمر إىل القوؿ على اهلل  بال علم.
 أمهية إنشاء مؤسسات تيعىن جبمع كل ما قيل يف تفس ري اللفظة
القرآنية قددينا كحديثنا ،شلا لو اعتبار كحظ من النظر ،كبياف كيفية
التأليف كصياغة سلرجات موحدة يف ادلعىن ادلقصود من اآلية
عموما .كما يرتع التفسري بادلأثور.
ن
 أمهية رتع األقواؿ اليت ال ح ل
ظ ذلا من النظر؛ شلا ش لذ أك بطل يف
ًسفر مستقل ،كبياف تارخيها كنشأهتا ،كخطورة القوؿ هبا،
كنقضها على كفق ادلنهج الصحيح.
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املصادر واملراجع

القرآف الكرًن.
ابػػن تيميػػة ،أزتػػد بػػن عبػػد احللػػيم" ،درء تعػػارض العقػػل كالنقػػل" .حتقيػػق
زلمػد رشػػاد سػػامل( ،طِ ،الريػػاض :جامعػػة اإلمػػاـ زلمػػد بػػن سػػعود
اإلسالميةُُُْ ،قُُٗٗ ،ـ).
ابػن تيميػة ،أزتػد بػن عبػد احللػيم" ،رلمػوع الفتػاكل" .حتقيػق عبػد الػػرزتن
بن زلمد بن قاسم( ،طِ ،ادلدينة ادلنورة :رلمػع ادللػك فهػد لطباعػة
ادلصحف الشريفُُْٔ ،قُٗٗٔ ،ـ).
ابػػن تيميػػة ،أزتػػد بػػن عبػػد احللػػيم" ،مقدمػػة يف أصػػوؿ التفسػػري" .حتقيػػق
عدناف زرزكر( ،طُِِّٗ ،ىػُِٕٗ ،ـ).
ابن ج  ،عثمػاف ادلوصػلي" ،اخلصػائص"( .طْ ،القػاىرة :اذليئػة ادلصػرية
العامة للكتاب).
ابن اجلوزم ،عبد الػرزتن بػن علػي" ،زاد ادلسػري يف علػم التفسػري" .حتقيػق
زىػري الشػاكيه( ،طّ ،بػريكت :ادلكتػػب اإلسػالمي ،دار ابػن حػػزـ،
بريكتَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ).
ابن حجر ،أزتد بن علي" ،فػتح البػارم شػرح صػحيح البخػارم" .حتقيػق
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،زلمد فؤاد عبػد البػاقي ،زلػب الػدين
اخلطيب( ،طُ ،مصر :دار الكتب السلفية).
ابن عاشور ،زلمد الطاىر" ،التحريػر كالتنػوير"( .تػونس :الػدار التونسػية،
تونسَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ).
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اب ػػن عطي ػػة ،عب ػػد احل ػػق ب ػػن غال ػػب" ،احمل ػػرر ال ػػوجيز يف تفس ػػري الكت ػػاب
العزيػ ػػز" .حتقي ػ ػػق عب ػ ػػد الس ػ ػػالـ عب ػ ػػد الش ػ ػػايف( ،طُ ،ب ػ ػػريكت :دار
الكتب العلميةُِِْ ،قََِِ ،ـ).
ابػػن فػػارس ،أزتػػد" ،معجػػم مق ػػاييس اللغػػة" .حتقيػػق عبػػد السػػالـ زلم ػػد
ىاركف( ،بريكت :دار اجليلَُِْ ،قُٗٗٗ ،ـ).
ابن القيم اجلوزية ،زلمد بن أ بكػر" ،التبيػاف يف أقسػاـ القػرآف" .حتقيػق
زلمد حامد الفقي( ،بريكت :دار ادلعرفة).
اب ػ ػػن الق ػ ػػيم اجلوزي ػ ػػة ،زلم ػ ػػد ب ػ ػػن أ بك ػ ػػر" ،ح ػ ػػادم األركاح إىل ب ػ ػػالد
األف ػ ػراح" .حتقيػ ػػق زائ ػػد بػ ػػن أزت ػػد النشػ ػػريم( ،ج ػػدة :رلمػ ػػع الفقػ ػػو
اإلسالمي ،مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائد).
ابػن منظػور ،رتػاؿ الػدين زلمػد بػن مكػرـ" ،لسػاف العػرب" .حتقيػق أمػػني
زلمػػد عبػػد ال وىػػاب ،زلمػػد الصػػادؽ العبيػػدم( ،طّ ،بػػريكت :دار
إحياء اللاث العر  ،مؤسسة التاريخ العر ُُْٗ ،قُٗٗٗ ،ـ).
أبو حياف ،زلمد بن يوسف" ،البحػر احملػيط يف التفسػري" .حتقيػق صػدقي
زلمد رتيل( ،بريكت :دار الفكرَُِْ ،قَََِ ،ـ).
األدنو كم ،أزتد بن زلمد" ،طبقات ادلفسرين" .حتقيق سليماف بن صاحل
اخلزم( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة العلوـ كاحلكمُٕٗٗ ،ـ).
البخ ػػارم ،زلم ػػد ب ػػن إ اعي ػػل " ،ص ػػحيح البخ ػػارم اجل ػػامع ادلس ػػند
الصػحيح ادلختصػػر مػػن أمػػور رسػوؿ اهلل  كسػػننو كأيامػػو" .حتقيػػق
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زلمػػد زى ػػري ب ػػن ناص ػػر الناص ػػر( ،طُ ،ب ػػريكت :دار ط ػػوؽ النج ػػاة،
ُِِْقََِِ ،ـ).
البغػػوم ،احلسػػني بػػن مسػػعود" ،معػػامل التنزيػػل يف تفسػػري القػػرآف" .حتقيػػق
عب ػػد ال ػػرزاؽ ادله ػػدم( ،طُ ،بػ ػػريكت :دار إحي ػػاء ال ػ ػلاث العػ ػػر ،
َُِْق).
الثعلػػيب ،أزتػػد بػػن زلمػػد" ،الكشػػف كالبيػػاف عػػن تفسػػري القػػرآف" .حتقيػػق
اإلم ػػاـ أ زلم ػػد ب ػػن عاش ػػور( ،طُ ،ب ػػريكت :دار إحي ػػاء ال ػ ػلاث
العر ُِِْ ،قََِِ ،ـ).
اجلرج ػػاين ،عل ػػي ب ػػن زلم ػػد" ،معج ػػم التعريف ػػات" .حتقي ػػق زلم ػػد ص ػػديق
ادلنشاكم( ،القاىرة :د  :دار الفضيلة).
اجلك  ،زلمد األمني" ،مراقػي السػعود إىل مراقػي السػعود" .حتقيػق زلمػد
ادلخت ػػار ب ػػن زلم ػػد األم ػػني الش ػػنقيطي( ،طُ ،الق ػػاىرة :مكتب ػػة اب ػػن
تيميةُُّْ ،قُّٗٗ ،ـ).
اجلػوىرم ،إ اعيػػل زتػػاد" ،الصػحاح" .حتقيػػق أزتػػد عبػد الغفػػور عطػػار،
(طِ ،بريكت :دار العلم للمالينيَُْْ ،قُْٖٗ ،ـ).
ج ػػوىرم ،طنط ػػاكم" ،اجلػ ػواىر يف تفس ػػري الق ػػرآف الك ػػرًن" .حتقي ػػق زلم ػػد
عبد السالـ شاىني( ،مصر :مطبعة مصطفى البا احلليب).
ال ػػذىيب ،زلم ػػد ب ػػن أزت ػػد" ،س ػػري أع ػػالـ النػ ػبالء" .حتقي ػػق رلموع ػػة م ػػن
احملققػ ػ ػػني بإش ػ ػ ػراؼ الش ػ ػ ػػيخ شػ ػ ػػعيب األرنػ ػ ػػاؤكط( ،طّ ،ب ػ ػ ػػريكت:
مؤسسة الرسالة َُْٓ ،قُٖٗٓ ،ـ).
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الػ ػرازم ،اب ػػن أ ح ػػام" ،تفس ػػري الق ػػرآف العظ ػػيم" .حتقي ػػق أس ػػعد زلم ػػد
الطي ػػب( ،طّ  ،ادلملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ،مكتب ػػة نػ ػزار مص ػػطفى
البازُُْٗ ،ق).
الراغػػب األص ػػفهاين ،احلسػػني ب ػػن زلم ػػد" ،ادلفػػردات يف غري ػػب الق ػػرآف".
حتقيػػق صػػفواف عػػدناف الػػداكدم( ،طُ ،بػػريكت :دار القلػػم ،الػػدار
الشاميةُُِْ ،قُِٗٗ ،ـ).
رض ػ ػػا ،زلم ػ ػػد رش ػ ػػيد" ،تفس ػ ػػري ادلن ػ ػػار"( .مص ػ ػػر :اذليئ ػ ػػة ادلص ػ ػرية العام ػ ػػة
للكتابَُُْ ،قَُٗٗ ،ـ).
الزجػاج ،إبػراىيم بػن السػرم" ،معػاين القػرآف كإعرابػو" .حتقيػق دكتػور عبػػد
اجلليل عبده شليب( ،طُ ،بريكت :عامل الكتبَُْٖ ،ق).
الزٍرقاين ،زلمد بن عبد العظيم" ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف" .حتقيػق
مكت ػ ػ ػ ػػب البح ػ ػ ػ ػػوث كالدراس ػ ػ ػ ػػات( ،طُ ،ب ػ ػ ػ ػػريكت :دار الفك ػ ػ ػ ػػر،
ُُْٔقُٗٗٔ ،ـ).
الزركلػ ػ ػ ػ ػ ػػي" ،األعػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ"( .طُٓ ،دار العلػ ػ ػ ػ ػ ػػم للماليػ ػ ػ ػ ػ ػػنيُِِْ ،ق،
ََِِـ).
الزسلشػرم ،زلمػػود بػػن عمػرك" ،الكشػػاؼ عػػن حقػائق غ ػوامض التنزيػػل".
(طّ ،بريكت :دار الكتاب العر َُْٕ ،ىػُٕٗٗ ،ـ).
السبكي ،عبد الوىاب بن علي" ،رتع اجلوامع يف أصػوؿ الفقػو" .حتقيػق
عب ػػد ادل ػػنعم خلي ػػل إب ػ ػراىيم( ،طِ ،ب ػػريكت :دار الكت ػػب العلمي ػػة،
ُِْْقََِّ ،ـ).
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الس ػػيوطي ،ج ػػالؿ ا ل ػػدين عب ػػد ال ػػرزتن ب ػػن أ بك ػػر" ،بغي ػػة الوع ػػاة يف
طبق ػػات اللغػ ػػويني كالنحػ ػػاة" .حتقيػ ػػق زلم ػػد أبػ ػػو الفضػ ػػل إب ػ ػراىيم،
(صيدا :ادلكتبة العصرية).
الشػػوكاين ،زلمػػد بػػن عل ػػي" ،إرشػػاد الفحػػوؿ إىل حتقي ػػق احلػػق مػػن عل ػػم
األص ػػوؿ" .حتقي ػػق الش ػػيخ أزت ػػد ع ػػزك عناي ػػة( ،طُ ،دار الكتػ ػػاب
العر ُُْٗ ،قُٗٗٗ ،ـ).
الص ػػاحل ،صػ ػػبحي" ،مباحػ ػػث يف علػ ػػوـ القػ ػػرآف"( .طِْ ،بػ ػػريكت :دار
العلم للمالينيَُِْ ،قَََِ ،ـ).
الطػربم ،زلمػد بػػن جريػر" ،جػػامع البيػاف يف تأكيػل القػػرآف" .حتقيػق أزتػػد
شاكر( ،طُ ،بريكت :مؤسسة الرسالةَُِْ ،قَََِ ،ـ).
الغػزايل ،زلمػد بػن زلمػػد" ،فضػائح الباطنيػة" .حتقيػػق عبػد الػرزتن بػػدكم،
(القاىرة :الدار القومية للطباعة كالنشرُّّٖ ،قُْٗٔ ،ـ).
الف ػراء ،حي ػػىي بػػن زي ػػاد" ،معػػاين الق ػػرآف" .حتقيػػق أزت ػػد يوسػػف النج ػػايت،
زلم ػػد عل ػػي النج ػػار ،عب ػػد الفت ػػاح إ اعي ػػل الش ػػليب( ،طُ ،مص ػػر:
الدار ادلصرية للتأليف كاللرتة).
الق ػػرطيب ،زلم ػػد ب ػػن عب ػػد اهلل" ،اجل ػػامع ألحك ػػاـ الق ػػرآف" .حتقي ػػق أزت ػػد
ال ػػربدكين ،إب ػ ػراىيم أطف ػػيه( ،طِ ،الق ػػاىرة :دار الكت ػػب ادلص ػ ػرية،
ُّْٖق).
كحالػػة ،عمػػر بػػن رضػػا" ،معجػػم ادلػػؤلفني"( .بػػريكت :مكتبػػة ادلثػػىن ،دار
إحياء اللاث العر ).
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الكرمػػاين ،زلمػػد بػػن زتػػزة" ،غرائػػب التفسػػري كعجائػػب التأكيػػل" .حتقيػػق
مش ػ ػراف س ػ ػػركاؿ( ،ج ػ ػػدة :دار ا لقبل ػ ػػة للثقاف ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية ،ب ػ ػػريكت:
مؤسسة علوـ القرآف).
ادل ػػاكردم ،عل ػػي ب ػػن زلم ػػد" ،النك ػػت كالعي ػػوف" .حتقي ػػق الس ػػيد ب ػػن عب ػػد
ادلقصود بن عبد الرحيم( ،بريكت :دار الكتب العلمية).
زلم ػ ػػود ،مص ػ ػػطفى" ،الق ػ ػػرآف زلاكل ػ ػػة لفه ػ ػػم عص ػ ػػرم"( .القػ ػ ػػاىرة :دار
ادلعارؼُِْٔ ،قََِٔ ،ـ).
منقػػور عب ػػد اجللي ػ ل" ،عل ػػم الداللػػة أص ػػولو كمباحثػػو يف ال ػلاث الع ػػر ".
(دمشق :احتاد الكتاب العربََُِ ،ـ).
النيسابورم ،بيػاف احلػق زلمػود" ،إفػاز البيػاف عػن معػاين القػرآف" .حتقيػق
ال ػػدكتور حني ػػف الق ػػا ي( ،طُ ،ب ػػريكت :دار الغ ػػرب اإلس ػػالمي،
ُُْٓقُٗٗٓ ،ـ).
ىيكل ،زلمد حسني" ،حياة زلمد"( .القاىرة :دار ادلعارؼ).
الواحػػدم ،علػػي بػػن أزتػػد" ،ال ػػوجيز يف تفسػػري الكتػػاب العزيػػز" .حتقي ػػق
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفواف داككدم( ،طُ ،دمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق :دار القل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمُُْٓ ،ق،
ُٓٗٗـ).
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احلفظ ًالعناٍة الربانَة يف شٌرة احلجر
The divine care and protection in surat al-hijr
إعداد:
د .عٌاطف أمني ٌٍشف البصاطُ
األتساذذ ادلشذرؾ بقسم الكاذب كالسنة بكلية الدعوة كأصوؿ الدين
ّتذمعة أـ القرل
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املصتخلص
يعٌت ىذا البحث بإبراز صور احلفظ كالعنذية يف تسورة احلجر،
هبدؼ بيذف بعض مقذصد كغذيذت كأىداؼ ىذه السورة ،كقد أبذف
البحث من خالؿ دراتسة تسورة احلجر دراتسة موضوعية ،كاتساقراء مذ
أمكن من كاب الافسَت أف صور العنذية كاحلفظ يف تسورة احلجر على
النحو اآليت :حفظ القرآف الكرمي ،كحفظ السموات ،كحفظ األرض،
كحفظ األرزاؽ ،حفظ ا﵁ لعبذده ادلؤمنُت ،مث خام البحث فيمذ ػلصل
بو حفظ ا﵁ تبذرؾ كتعذىل من خالؿ آيذت تسورة احلجر ،ككذنت على
النحو اآليت :الانويو بأعلية القرآف الكرمي كادلداكمة على تالكتو ،كااللازاـ
بدين ا﵁ احلق ،كعدـ االنبهذر بذلدنيذ ،كالثقة بذ﵁ تعذىل ،كهتوين
ادلخذكؼ يف طريق الدعوة إليو ،كأف االتساغفذر كالصالة طريق للفرح
كالفرج كالنصر.
الكلمات المفتاحية :احلفظ ،العنذية ،تسورة احلجر.
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 عواطف أمين يوسف البساطي. د،الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر
Abstract
The research raises the idea of re-reading the text of
the Qur'an, in accordance with the controls and rules of
considered legitimacy, it shows some aspects that address
real life, discusses other aspects current researchers have
forgotten to discuss, or issues they glance furtively at. The
researcher studied Al-Hijr analytically and extract aspects
of divinely cared and protected. These aspects can be
classified as follow:
Protection of the Holy Quran\ Protection of
firmament and the earth\ Protection of livelihoods\
Protection of those that believe in God\ protection of the
path of safety to Paradise.
In the end, the search talked about ways to attain
care and protection of Allah the Exalted.
Key Words:
care, protection, surat Al-Hijr.
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املقدمة
احلمد ﵁ رب العذدلُت كالصالة كالسالـ على تسيد ادلرتسلُت نبينذ
زلمد صلى ا﵁ عليو كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
أمذ بعد:
شرفنذ ا﵁ عز كجل أف أنزؿ إلينذ خَت كابو نوران كتسراج ذن
فقد َّ
مبينذن ،يهادم بو السذئركف إىل طريق احلق ،كقد حول القرآف الكرمي
صورا من احلفظ كالعنذية الربذنية يف آيذتو كتسوره الكرؽلة ،كقد غدا اليوـ
كمذ تسيظهر يف البحث ياجلى للنذس أف القرآف كاذب اذلداية األكؿ يف
عصر تازاحم فيو ادلعذرؼ كاألىواء ،كالعلوـ كالعقوؿ ،كنانذكؿ يف ىذه
الدراتسة النص القرآين ْتثذ عن غذياو كأىدافو كأثره يف اإلصالح كالاغيَت.
أًالً :أهنَة الدراشة
ُ  -بيذف معٌت كأعلية احلفظ كالعنذية الربذنية لإلنسذف يف القرآف
الكرمي.
ِ  -اتساخالص مقذصد اآليذت كالسور كاتسانبذط الفوائد منهذ ،كأف
البحث عن معذين القرآف الكرمي مل كلن ياوقف.
ثانَاً :مشكلة الدراشة ًأشئلتوا
تربز مشكلة الدراتسة يف اإلجذبة عن األ تسئلة اآلتية:
ُ  -مذ معٌت احلفظ كالعنذية كمذ ىي دالالهتذ كصورىذ يف القرآف
الكرمي؟
- ٖ٘ٛ -

الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر ،د .عواطف أمين يوسف البساطي

ِ  -مذ ىي أىم زلذكر تسورة احلجر؟
ّ  -مذ ىي مظذىر احلفظ كالعنذية الربذنية يف تسورة احلجر؟
ْ  -مذ ىي األمور اليت ٖتصل هبذ عنذية ا﵁ عز كجل؟

ثالجاً :أهداف الدراشة
هتدؼ الدراتسة إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ منهذ:
ُ  -بيذف بعض مقذصد كغذيذت كأىداؼ تسورة احلجر.
ِ  -بيذف أعلية قراءة النص القرآين قراءة جديدة كفق الضوابط
الشرعية.
ّ  -بيذف أعلية دراتسة الواقع كزلذكلة معذجلاو من خالؿ القرآف الكرمي.
ْ  -معرفة أثر دراتسة مظذىر احلفظ كالعنذية على حيذة الفرد كاجملامع.
رابعاً :الدراشات الصابقة
تعددت الدراتسذت اليت ْتثت يف دراتسة بعض تسور القرآف
الكرمي ،كاليت تانذكؿ بعض السور بذلبحث كالدراتسة ،يف ادلضموف أك
ادلوضوع أك ادلقصد ،أمذ البحث حوؿ موضوع مظذىر احلفظ كالعنذية يف
تسور القرآف الكرمي ،فلم ٕتد البذحثة فيمذ علمت دراتسة سلاصة يف تسورة
احلجر كال يف غَتىذ من السور.
خامصاً :منوج البحح
ادلنهج ادلابع يف ىذا البحث ىو ادلنهج االتساقرائي ادلامثل يف
اتساقراء كاب الافسَت كٚتع مذ أمكن ٚتعة من األقواؿ حوؿ زلذكر
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البحث ،مث ٖتليل ىذه النصوص ،كزلذكلة اتسانبذط مظذىر احلفظ
كالعنذية يف تسورة احلجر.
خطة البحح

ادلقدمة.
الامهيد :كفيو الاعريف بأىم مصطلحذت البحث كالاعريف
بسورة احلجر.
ادلبحث األكؿ :حفظ القرآف الكرمي من الاحريف كالابديل.
ادلبحث الثذين :حفظ السمذكات كتزينهذ للنذظرين.
ادلبحث الثذلث :حفظ األرض كالعنذية ٔتصذحل اخلالئق.
ادلبحث الرابع :حفظ األرزاؽ كتوزيعهذ كفق احلكمة اإلذلية.
ادلبحث اخلذمس :حفظ ا﵁ لعبذده ادلؤمنُت.
ادلبحث السذدس :حفظ ا﵁ تسبيل األمذف يف اجلنة.
ادلبحث السذبع :مقومذت حفظ ا﵁ كعنذياو.
اخلذ٘تة.
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التنوَد:
أولا :تعريف بأىم مصطلحات البحث
ُ  -الحفظ" :حفظ؛ احلذء كالفذء كالظذء أصل كاحد يدؿ على
مراعذة الشيء"(ُ)" .كحفظت الشيء حفظذ ،أم ىحىر ٍتسياو.
كح ًفظٍاي يو أيضذن ٔتعٌت اتساظهرتو .كاحلى ىفظى ية :ادلالئك ية الذين يكايبو ىف
ى
( ِ)
أعمذؿ بٍت آدـ .كادلحذفىظىةي :ادلراقبةي" " .كفالف يف حفظ ا﵁
ى
ي
( ّ)
كىكنى ًفو ،أم :حرزه كظلو ،يى ٍكنيػ يف يو بذلكالءة كحسن الوالية" .
ِ  -العناية" :عٍت بً ٍذألىمر عنيذ كعنذية اىام كشغل بًًو فىػ يه ىو معٍت
ًً ( ْ)
ت .ىك ىع ىٌت اللَّ يو بًًو ىح ًفظى يو"(ٓ).
ت بًأ ٍىم ًرهً ٍاىاى ىم ٍم ي
"ك ٍاعاىػنىػٍي ي
بو"  .ى
(ُ) ابن فذرس ،أٛتػد بػن فػذرس بػن زكريػذء القػزكيٍت الػرازم" ،معجػم مقػذييس اللغػة"ٖ .تقيػق:
عبد السالـ زلمد ىذركف( ،بَتكت :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).ٖٕ :ِ ،
(ِ) اجلوىرم ،أبو نصر إمسذعيل بن ٛتذد اجلوىرم" ،الصحذح تػذج اللغػة كصػحذح
العربي ػ ػػة" ٖ ،تقي ػ ػػق :أٛت ػ ػػد عب ػ ػػد الغف ػ ػػور عط ػ ػػذر( ،طْ ،ب ػ ػػَتكت :دار العل ػ ػػم
للماليُتَُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ).ُُِٕ :ّ ،
(ّ) الفراىيػػدم ،أبػػو عبػػد الػػرٛتن اخلليػػل بػػن أٛتػػد بػػن عمػػرك بػػن ٘تػػيم" ،العػػُت"ٖ .تقي ػق :د
مهدم ادلخزكمي ،د إبراىيم السذمرائي( .مصر :دار كمكابة اذلالؿ).ُّٖ :ٓ ،
(ْ) إب ػ ػراىيم مصػ ػػطفى ،كأٛتػ ػػد الزيػ ػػذت ،كحذمػ ػػد عبػ ػػد القػ ػػذدر ،كزلمػ ػػد النجػ ػػذر،
"ادلعجم الوتسيط"( ،رلمع اللغة العربية بذلقذىرة :دار الدعوة).ّّٔ :ِ ،
(ٓ) الفيػومي ،أٛتػد بػن زلمػػد بػن علػي" ،ادلصػبذح ادلنػػَت يف غريػب الشػرح الكبػػَت".
(ب ػػَتكت :ادلكاب ػػة العلمي ػػة)ّْْ :ِ ،؛ الفَتكزآب ػػذدل ،رل ػػد ال ػػدين أب ػػو ط ػػذىر
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ً ً ً
َّخص ىعن زلنة تىػ ىو َّج هت إًلىٍي ًو ،أك ىي
كاٍلعنىذيىة ىي ىٍٗتليص الش ٍ
علم ا﵁ الٍ يم ًحيط بذدلوجودات على أبلغ نظذـ(ُ) .كالعنذية اإلذليَّة :تدبَت
ا﵁ لألشيذء(ِ).
ثانيا :التعريف بالسورة الكريمة:
تسورة احلجر :مكية كلهذ (ّ) كىي تسع كتسعوف آية بذتفذؽ(ْ).
( ٓ)
َََ ۡ َ ََۡ َ َ ۡٗ ّ َ ََۡ
ان
كعن احلسن اتساثنذء قولو تعذىل﴿ :وىلد ءاتين َٰم شتػا ٌَِ ٱلٍث ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زلم ػػد بػ ػػن يعقػ ػػوب" ،القػ ػػذموس ا﵀ ػػيط"ٖ .تقي ػ ػق :مكاػ ػػب ٖتقيػ ػػق ال ػ ػًتاث يف
مؤتسسة الرتسذلة (بَتكت :مؤتسسة الرتسذلة) ُ.ُُّٔ :
(ُ) الكفػوم ،أيػوب بػػن موتسػى احلسػػيٍت القرؽلػي أبػو البقػػذء" ،الكليػذت معجػػم يف
ادلص ػػطلحذت كالف ػػركؽ اللغويػ ػػة"ٖ .تقيػ ػق :ع ػػدنذف دركي ػ ػ  ،كزلم ػػد ادلصػ ػػرم،
(بَتكت :مؤتسسة الرتسذلة).ْٔٓ :ُ ،
(ِ) عمػ ػػر ،أٛتػ ػػد سلاػ ػػذر عبػ ػػد احلميػ ػػد " ،معجػ ػػم اللغػ ػػة العربيػ ػػة ادلعذصػ ػػرة"( .طُ،
بَتكت :عذمل الكابُِْٗ ،ق ََِٖ -ـ).ُٕٓٔ :ِ ،
(ّ) لسيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جػالؿ الػدين" ،اإلتقػذف يف علػوـ القػرآف".
ٖتقي ػػق :زلم ػػد أب ػػو الفض ػػل إبػ ػراىيم( .مص ػػر :اذليئ ػػة ادلصػ ػرية العذم ػػة للكا ػػذب،
ُّْٗقُْٕٗ ،ـ).ُْ :ُ ،
(ْ) مقذتػػل ،أب ػػو احلسػػن مقذت ػػل ب ػػن تسػػليمذف ب ػػن بشػػَت األزدم البلخ ػػى" ،تفس ػػَت
مقذت ػػل ب ػػن تس ػػليمذف"ٖ .تقيػ ػق :عب ػػد ا﵁ زلم ػػود ش ػػحذتو( .طُ ،ب ػػَتكت :دار
إحيذء الًتاثُِّْ ،ق).ِّْ :ِ ،
(ٓ) احلسػ ػػن البصػ ػػرم :ىػ ػػو احلسػ ػػن بػ ػػن أيب احلسػ ػػن البصػ ػػرم ،كاتسػ ػػم أبيػ ػػو يسػ ػػذر
األنصػذرم م ػوالىم ،ثقػػة ،فقيػو ،فذضػػل ،مشػػهور ،ككػذف يرتسػػل كث ػَتان ،كيػػدلس،

- ٘ٛٚ -

الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر ،د .عواطف أمين يوسف البساطي
َ ُۡ ۡ َ َ
ان ٱىۡ َػ َ
ظِيً  ﴾٨٧بنذء على أف تسبعذ من ادلثذين ىي تسورة الفذٖتة
وٱىلرء

كعلى أهنذ مدنية .كىذا ال يصح ألف األصح أف الفذٖتة مكية(ُ).

ترتيب نزولها:
"نزلت تسورة احلجر بعد تسورة يوتسف .كقبل تسورة األنعذـ،
كعدت الرابعة كاخلمسُت يف عدد نزكؿ السور"(ِ).
ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كىػو رأس الطبقػة الثذلثػة ،مػذت تسػنة َُُىػػ .انظػر ترٚتاػو يف :ابػن تسػعد ،أبػو
عب ػػد ا﵁ زلم ػػد ب ػػن تس ػػعد بػ ػػن مني ػػع اذل ػػذ ي" ،الطبق ػػذت الك ػػربل"ٖ .تقيػ ػػق:
إحسػذف عبػػذس( .طُ ،بػػَتكت :دار صػػذدرُٖٗٔ ،ـ) ُٕٓٔ :؛ ابػػن حجػػر
العسػ ػػقالين ،أبػ ػػو الفضػ ػػل أٛتػ ػػد بػ ػػن علػ ػػي بػ ػػن زلمػ ػػد بػ ػػن أٛتػ ػػد" ،هتػ ػػذيب
الاه ػ ػػذيب"( .طُ  ،اذلنػ ػ ػػد :مطبعػ ػ ػػة دائػ ػ ػػرة ادلعػ ػ ػػذر النظذميػ ػ ػػةُِّٔ ،ق):ِ ،
ُِّْٖٖ ،؛ ابن حجر العسقالين ،أبو الفضػل أٛتػد بػن علػي بػن زلمػد بػن
أٛتػػد" ،تقريػػب الاهػػذيب"( .طُ ،تسػػوريذ :دار الرشػػدَُْٔ ،قُٖٗٔ-ـ)،
ص.ِّٔ :
(ُ) ينظػػر :اب ػػن عذش ػػور ،زلم ػػد الطػػذىر ب ػػن زلم ػػد ب ػػن زلمػػد الط ػػذىر ب ػػن عذش ػػور
الاونسػػي" ،الاحريػػر كالان ػػوير «ٖتريػػر ادلع ػػٌت السػػديد كتنػػوير العق ػػل اجلديػػد م ػػن
تفسَت الكاذب اجمليد"( .تونس :الدار الاونسية للنشر ُْٖٗ،ق).ٓ :ُْ ،
(ِ) الزركشػي ،أبػػو عبػػد ا﵁ بػػدر الػػدين زلمػػد بػػن عبػػد ا﵁ بػػن هبػػذدر" ،الربىػػذف يف
علػوـ القػرآف"ٖ .تقيػق :زلمػد أبػو الفضػل إبػراىيم( .طُ ،بػَتكت :دار ادلعرفػػة،
ُّٕٔق).ُّٗ :ُ ،
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تسميتها:
" مسيت تسورة احلجر ً
لذ ٍك ًر قصة أصحذب احلجر فيهذ ،كىم
ٙتود .كاحلجر :كاد بُت ادلدينة كالشذـ "(ُ).
مناسبتها لما قبلها:
ىنذؾ تنذتسب بُت ىذه السورة كتسورة إبراىيم يف البدء كاخلاذـ
كادلضموف ،أمذ البداية :فكلاذ السورتُت افااحاذ بوصف الكاذب ادلبُت،
كأمذ ادلضموف :ففي كليهمذ كصف السمذكات كاألرض ،كإيراد جزء من
قصة إبراىيم عليو السالـ كبعض قصص الرتسل السذبقُت ،تسلية لرتسوؿ
ا﵁ صلى ا﵁ عليو كتسلم عمذ تعرض لو من أذل قومو باذكَته ٔتذ
تعرض لو األنبيذء من قبلو ،كنصرة ا﵁ ذلم ،مع نقذش الكفذر كادلشركُت.
كأمذ اخلذ٘تة :ففي تسورة إبراىيم كصف تعذىل أحواؿ الكفذر يوـ
َ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ْ َّ
ُ
ۡرض َوٱ َّ
لص َم َٰ َنَٰت َوبَ َر ُزوا ِ ِ
ّلِل
ۡي ٱۡل ِ
القيذمة بقولو﴿ :ئم تتدل ٱۡلۡرض غ
(ُ) احلجػر :اتسػػم ديػػذر ٙتػػود ب ػوادم القػػرل بػػُت ادلدينػػة كالشػػذـ ،قػػذؿ اإلصػػطخرم:
احلجر قرية صغَتة قليلة السػكذف ،كىػو مػن كادم القػرل علػى يػوـ بػُت جبػذؿ،
كهبػػذ كذن ػػت من ػػذزؿ ٙت ػػود ،كاحلج ػػر قراب ػػة (ِِ) ك ػػيال م ػػن مدين ػػة الع ػػال ػػذال،
كالعػػال :علػػى (ِِّ ) ك ػػيال علػػى تس ػػكة احلديػػد ،ػػذؿ ادلدين ػػة ادلنػػورة .ينظ ػػر:
احلمػ ػػوم ،يػ ػػذقوت بػ ػػن عبػ ػػد ا﵁ احلمػ ػػوم أبػ ػػو عبػ ػػد ا﵁ " ،معجػ ػػم البلػ ػػداف".
(بَتكت :دار الفكر)ُِِ :ِ ،؛ عػذتق بػن غيػث بػن زكيػر بػن صػذحل الػبالدم
احلػريب " ،معجػػم ادلعػذمل اجلغرافيػػة يف السػػَتة النبويػة"( .طُ ،مكػػة ادلكرمػػة :دار
مكة للنشر كالاوزيعَُِْ ،قُِٖٗ -ـ) ،ص.ّٗ :
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َۡ َ
ٱىۡ َنَٰخد ٱىۡ َل َّٓار َ ٤٨و َت َرى ٱل ۡ ٍُ ۡ
ِي يَ ۡٔ ٌَهذ ٌُّ َل َّرن َ
جرٌ َ
ِي ِِف ٱۡل ۡصفادِ ﴾ ٤٩
ِ ِ
ِٖ
ِ
ِ
ُّ َ َ َ َ ُّ
[تسورة إبراىيم .]ْٗ-ْٖ :مث قذؿ ىنذ يف ىذه السورة﴿ :ربٍا ئد
َّ َ َ ْ َ َ ْ
ك َف ُروا ل ۡٔ َكُُٔا ُم ۡصي ِ ٍِ َي  ﴾ ٢؛ فأخرب أف اجملرمُت ادلذكورين إذا
ٱَّلِيَ

طذؿ مكثهم يف النذر ،كرأكا عصذة ادلؤمنُت كادلوحدين قد أخرجوا منهذ،
٘تنوا أف لو كذنوا يف الدنيذ مسلمُت .ىذا مع اخااذـ آخر تسورة إبراىيم
ٓ ۡ َ َ
َ َ َ ٞ
بوصف الكاذب﴿ :هَٰذا َةلَٰؼ ﴾ كافااذح ىذه بو ﴿ ال ۚر ت ِي م َء اي َٰ ُت
ٱىۡه َِتَٰب َوكُ ۡر َء ان ُّ
ي  ﴾ ١كىذا تشذبو يف األطراؼ بداية كهنذية(ُ).
ت
ٌ
ِ
ٖ
ِ
ٖ
مقاصد سورة الحجر:
افااحت تسورة احلجر بذحلركؼ ادلقطعة اليت فيهذ تعريض
بذلاحدم بإعجذز القرآف ،كعلى الانويو بفضل القرآف كىديو ،كإنذار
ادلشركُت بندمهم على عدـ إتسالمهم ،كتوبيخهم بأهنم شغلهم عن
(ُ) ينظػر :الغرنػذطي ،أٛتػد بػػن إبػراىيم بػن الػزبَت الثقفػػي ،أبػو جعفػر" ،الربىػػذف
تنذتسػ ػػب تس ػ ػػور القػ ػػرآف"ٖ .تقيػ ػ ػق :زلمػ ػػد ش ػ ػػعبذين( ،ادلغػ ػػرب :كزارة األكق ػ ػػذؼ
كالش ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤكف اإلتس ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمية ادلغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب َُُْ ،ق  َُٗٗ -ـ) ،صُِْ :؛
البقػذعي ،إب ػراىيم بػػن عمػػر بػػن حسػػن الربػذط بػػن علػػي بػػن أيب بكػػر البقػػذعي،
"نظػم الػدرر يف تنذتسػب اآليػذت كالسػور"( .القػذىرة :دار الكاػذب اإلتسػالمي)،
ُُِ :؛ السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جالؿ الػدين" ،تنذتسػق الػدرر يف
تنذتسػػق السػػور"ٖ .تقيػػق :عبػػد القػػذدر أٛتػػد عطػػذ( ،طُ ،بػػَتكت :دار الكاػػب
العلميػ ػ ػػةَُْٔ ،قُٖٗٔ -ـ) صِٔ :؛ كىبػ ػ ػػة بػ ػ ػػن مصػ ػ ػػطفى الزحيلػ ػ ػػي،
"الافسَت ادلنَت"( .طِ ،دمشق :دار الفكر ادلعذصرُُْٖ ،ق).ٔ :ُْ ،
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اذلدل انغمذتسهم يف شهواهتم ،كتسلية الرتسوؿ صلى ا﵁ عليو كتسلم
على عدـ إؽلذف من مل يؤمنوا ،كأف تلك عذدة ادلكذبُت مع رتسلهم،
كأهنم ال ٕتدم فيهم اآليذت كالنذر لو أتسعفوا ٔتجيء آيذت حسب مذ
اقًتحوه ،كأف ا﵁ حذفظ كاذبو من كيدىم ،مث إقذمة احلجة عليهم بعظيم
صنع ا﵁ كمذ فيو من نعم عليهم ،كذى ىكىر البعث كدالئل إمكذنو ،كاناقل
إىل خلق نوع اإلنسذف كمذ شرؼ ا﵁ بو ىذا النوع ،كقصة كفر
الشيطذف ،مث ذى ىكر قصة إبراىيم كلوط  -عليهمذ السالـ -كأصحذب
األيكة كأصحذب احلجر ،كخامت تسورة احلجر باثبيت الرتسوؿ صلى
ا﵁ عليو كتسلم كاناظذر تسذعة النصر ،كأف يصفح عن الذين يؤذكنو،
كيكل أمرىم إىل ا﵁ ،كيشاغل بذدلؤمنُت ،كأف ا﵁ كذفيو أعداءه(ُ).

(ُ) ينظر :ابن عذشور ،الاحرير كالانوير.ٖ :ُْ،
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املبحح األًل :حفظ القرآن الكرٍه من التحرٍف ًالتبدٍل
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حَٰفِظٔن ﴾ ٩
قال تعالى﴿ :إُِا َنَ ُزۡل ا ٱَّلِنر ِإَوُا لۥ ى

[تسورة احلجر] ٗ :

شرح المفردات والغريب في اآلية:
ُ  -إنا نحن نزلنا  " :أم إف ا﵁ تعذىل ىو الذم أنزؿ "(ُ) " ،فهذه
الصيغة كإف كذنت للجمع إال أف ىذا من كالـ ادللوؾ عند
إظهذر الاعظيم؛ فإف الواحد منهم إذا فعل فعال أك قذؿ قوال
قذؿ :إنذ فعلنذ كذا كقلنذ كذا "(ِ).
ِ ِّ -
الذ ْكر" :يعٍت القرآف"(ّ)" ،ك ِّ
الذ ٍكر إذا أيطلًق انصرؼ ادلعٌت إىل
القرآف"(ْ).
(ُ) ا لزحيلػػي ،كىب ػػة ب ػػن مص ػػطفى الزحيلػػي" ،الافس ػػَت الوتس ػػيط للزحيل ػػي"( .طُ،
دمشق :دار الفكر ادلعذصرُِِْ ،ق).ُُِْ :ِ ،
(ِ) فخر الدين الرازم ،أبو عبد ا﵁ زلمػد بػن عمػر بػن احلسػن بػن احلسػُت الايمػي
الرازم " ،مفذتيح الغيػب الافسػَت الكبػَت"( .طّ ،بػَتكت :دار إحيػذء الػًتاث
العريبَُِْ ،ق).ُِّ :ُٗ ،
(ّ) القرطيب ،أبو عبد ا﵁ زلمد بن أٛتػد بػن أيب بكػر بػن فػرح األنصػذرم اخلزرجػي
ػػس ال ػػدين" ،اجل ػػذمع ألحك ػػذـ الق ػػرآف تفس ػػَت الق ػػرطيب"ٖ .تقيػ ػق :أٛتػ ػػد
الػربدكين ،كإبػراىيم أطفػػي ( ،طِ ،القػذىرة :دار الكاػب ادلص ػريةُّْٖ ،ق -
ُْٔٗـ).ٓ :َُ ،
(ْ) الش ػػعراكم ،زلم ػػد ماػ ػػو " ،تفس ػػَت الش ػػعراكم – اخل ػ ػواطر"( ،مص ػػر :مطػ ػػذبع
أخبذر اليوـ).ِٕٔٓ :ُِ ،
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ّ  -حافِظُون " :أم راعوف "(ُ).
للذ ٍكر ،كىو الظذىر .كقيل :للر ً
ْ  " -الضمَت يف «لو " ِّ
تسوؿ صلى
(ّ) ي
ا﵁ عليو كتسلم" (ِ) ،قذؿ ابن كثَت " :كادلعٌت األكؿ أكىل ،كىو

(ُ) الفػ ػراء ،أب ػػو زكري ػػذ ػل ػػِت ب ػػن زي ػػذد ب ػػن عب ػػد ا﵁ ب ػػن منظ ػػور ال ػػديلمي" ،مع ػػذين
الق ػػرآف"ٖ .تقي ػػق :أٛت ػػد يوتس ػػف النج ػػذيت كزلم ػػد عل ػػي النج ػػذر كعب ػػد الفا ػػذح
إمسذعيل الشليب( .طُ ،مصر :دار ادلصرية للاأليف كالًتٚتة) ِ.ٖٓ :
(ِ) السمُت احلليب ،أبو العبذس ،شهذب الدين ،أٛتػد بػن يوتسػف بػن عبػد الػدائم،
"الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب ادلكنوف"ٖ .تقيػق :الػدكاور أٛتػد زلمػد اخلػراط.
(دمشق :دار القلم) .ُْٔ :ٕ ،
(ّ) ىو :أبو الفداء ،إمسذعيل بن عمر بن كثػَت ،البصػرم الدمشػقي الشػذفعي ،بػرع
يف الفقػػو كالافسػػَت كالنحػػو ،مػػن تالميػػذ شػػيت اإلتسػػالـ ابػػن تيميػػة ،كصػػذحب
الافسػػَت ادلش ػػهور ،مػػن مؤلفذت ػػو :تفس ػػَت القػػرآف ،كج ػػذمع ادلسػػذنيد .ت ػػويف تس ػػنة
ْٕٕىػ .انظر ترٚتاو يف :ابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أٛتد بػن علػي بػن
زلم ػػد ب ػػن أٛت ػػد" ،ال ػػدرر الكذمن ػػة"ٖ .تقي ػػق زلم ػػد عب ػػد ادلعي ػػد ض ػػذف( .طِ،
اذلن ػ ػ ػ ػ ػػد :رلل ػ ػ ػ ػ ػػس دائ ػ ػ ػ ػ ػػرة ادلع ػ ػ ػ ػ ػػذرؼ العثمذني ػ ػ ػ ػ ػػةُِّٗ ،قُِٕٗ-ـ):ُ ،
ُِْٖٗٓ/؛ ال ػػداكدم ،زلم ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن أٛت ػػد ،ػػس ال ػػدين" ،طبق ػػذت
ادلفسػ ػرين"( .بػ ػػَتكت :دار الكاػ ػػب العلميػ ػػة)َُّ/َُُ :ُ ،؛ ابػ ػػن العمػ ػػذد،
العك ػػرم أبػػو الف ػػالح" ،ش ػػذرات
عبػػد احل ػػي بػػن أٛت ػػد بػػن زلم ػػد اب ػػن العمػػذد ى
ال ػ ػ ػػذىب "ٖ .تقي ػ ػ ػػق :زلم ػ ػ ػػود األرن ػ ػ ػػذؤكط( .طُ ،دمش ػ ػ ػػق :دار اب ػ ػ ػػن كث ػ ػ ػػَت،
َُْٔقُٖٗٔ-ـ) ،ُِّ :ٔ ،الش ػػوكذين ،زلم ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن زلم ػػد ب ػػن
عبد ا﵁" ،البدر الطذلع"( .بَتكت :دار ادلعرفة).ٗٓ/ُّٓ :ُ ،

- ٜٖ٘ -

الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر ،د .عواطف أمين يوسف البساطي

ظذىر السيذؽ"(ُ) ،كيقصد أف الضمَت ِّ
للذكر كىو القرآف الكرمي.

المعنى اإلجمالي لآلية:
يقوؿ ا﵁ تعذىل" :إنَّذ ضلن َّنزلنذ القرآف على النيب زلمد صلى ا﵁
عليو كتسلم ،كإنَّذ ناعهد ْتفظو ًمن أف ييزاد فيو أك ييػٍنػ ىقص منو ،أك يضيع
منو شيء"(ِ).
مظاىر حفظ اهلل تعالى في اآلية:
من أىم مظذىر حفظ ا﵁ تبذرؾ كتعذىل للقرآف الكرمي من خالؿ
اآلية الكرؽلة:
ُ  -حفظ ا﵁ تعذىل القرآف من أف يزاد فيو بذطل َّمذ ليس منو ،أك
ينقص منو مذ ىو منو من أحكذمو كحدكده كفرائضو(ّ).

(ُ) ابن كثَت ،أبو الفداء إمسذعيل بن عمر بن كثػَت القرشػي البصػرم مث الدمشػقي،
"تفسَت القرآف العظيم"ٖ .تقيق :تسذمي بن زلمػد تسػالمة( ،طِ ،الريػذض :دار
طيبة للنشر كالاوزيعَُِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ).ِْٓ :ْ ،
(ِ) طلبػػة م ػػن أتس ػػذتذة الافس ػػَت ،رلم ػػع ادلل ػػك فه ػػد لطبذع ػػة ادلص ػػحف الشػ ػريف -
السعودية" ،الافسَت ادليسر"( ،طَُِّْ ،ق  ََِٗ -ـ) ،ص.ِِٔ :
(ّ) الطربم ،زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بػن غذلػب اآلملػي" ،جػذمع البيػذف يف
تأكيػل القػػرآف"ٖ .تقيػػق :أٛتػػد زلمػػد شػػذكر( .طُ ،بػػَتكت :مؤتسسػػة الرتسػػذلة،
َُِْقَََِ-ـ).ٖٔ :ُٕ ،
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ِ  -أعجز اخللق عن إبطذلو كإفسذده بأف قيض ٚتذعة ػلفظونو
كيدرتسونو كيشهركنو فيمذ بُت اخللق(ُ).
ّ  -أك ادلراد بذحلفظ ىو أنو لو حذكؿ أحد تغيَته ْترؼ أك نقطة قيل
لو :ىذا كذب كتغيَت لكالـ ا﵁ تعذىل حىت إف الش يت ادلهيب لو
اتفق لو حلن أك ىفوة يف حرؼ من كاذب ا﵁ تعذىل لقذؿ لو كل
الصبيذف :أخطأت أيهذ الشيت كصوابو كذا ككذا(ِ).
ْ  -احلفظ من الانذقض كاالخاالؼ؛ كمذ قذؿ تعذىل يف آية أخرل:
ۡ َٗ َ
ْ
َ ۡ َّ َ
َ َۡ َ َ ۡ
ّلِل ل َٔ َج ُدوا ػِيِّ ٱخت ِلَٰفا نث ِٗۡيا ﴾ ٨٢
ۡي ٱ ِ
﴿ولٔ َكن ٌَِ غِِ ِد غ ِ

[تسورة النسذء.)ّ(]ِٖ :
ٓ  -حفظو بإبقذء شريعاو إىل يوـ القيذمة ،قذلو احلسن البصرم(ُ).

(ُ) ينظػر :الطػربم ،زلمػػد بػن جريػر بػػن يزيػد بػػن كثػَت بػن غذلػػب اآلملػي" ،جػػذمع
البيػذف يف تأكيػل القػػرآف"ٖ .تقيػق :أٛتػػد زلمػد شػػذكر( .طُ ،بػَتكت :مؤتسسػػة
الرتسذلةَُِْ ،قَََِ-ـ).ُِْ :ُٗ ،
(ِ) ينظػػر :الػ ػرازم" ،مفػػذتيح الغي ػػب"ُِْ :ُٗ .؛ البيض ػػذكم ،نذصػػر ال ػػدين أب ػػو
تسػعيد عبػػد ا﵁ بػػن عمػػر بػػن زلمػػد الش ػَتازم" ،أن ػوار الانزيػػل كأتس ػرار الاأكيػػل".
ٖتقيق :زلمد عبد الرٛتن ادلرعشلي( .طُ ،بػَتكت :دار إحيػذء الػًتاث العػريب،
ُُْٖ ق).َِٕ :ّ ،
(ّ) ينظر :الزسلشرم ،أبو القذتسػم زلمػود بػن عمػرك بػن أٛتػد ،الزسلشػرم جػذر ا﵁،
"الكشذؼ عن حقذئق غػوامض الانزيػل"( .طِ ،بػَتكت :دار الكاػذب العػريب،
َُْٕ ق).ِٕٓ :ِ ،
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ٔ  -ػلفظو يف قلوب من أراد هبم خَتا من عبذده(ِ) ،كفيو إشذرة إىل
َّ
أف القرآف الكرمي زلفوظ يف الصدكر (ّ).
ٕ  -حفظو يف حذؿ إنزالو كبعد إنزالو ،ففي حذؿ إنزالو حذفظوف لو
من اتسًتاؽ كل شيطذف رجيم ،كبعد إنزالو أكدعو ا﵁ يف قلب
رتسولو ،كاتساودعو فيهذ مث يف قلوب أماو(ْ).
ٖ  -كمن حفظو أف ا﵁ ػلفظ أىلو من أعدائهم ،كال يسلط عليهم
عدكا غلاذحهم(ٓ).
ٗ ٚ -تعهم للقرآف كذف من أتسبذب حفظ ا﵁ إيذه ،فإنو تعذىل دلذ أراد
حفظو ،قيَّضهم لذلك(ٔ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) أب ػػو حي ػػذف ،زلم ػػد ب ػػن يوتس ػػف ب ػػن عل ػػي ب ػػن يوتس ػػف ب ػػن حي ػػذف أث ػػَت ال ػػدين
األندلسي" ،البحر ا﵀يط يف الافسػَت"ٖ .تقيػق :صػدقي زلمػد ٚتيػل( .بػَتكت:
دار الفكرَُِْ ،ق).ْٖٔ :ٔ ،
(ِ) أبو حيذف ،ادلرجع السذبق.ْٖٔ :ٔ .
(ّ) حقي ،إمسذعيل حقي بن مصطفى اإلتسػاذنبو احلنفػي اخللػويت" ،ركح البيػذف".
(بَتكت :دار الفكر).ْْْ :ْ ،
(ْ) السعدم ،عبد الرٛتن بػن نذصػر بػن عبػد ا﵁ السػعدم" ،تيسػَت الكػرمي الػرٛتن
يف تفسَت كالـ ادلنذف"ٖ .تقيق :عبد الػرٛتن بػن معػال اللوػلػق( .طُ ،بػَتكت:
مؤتسسة الرتسذلة َُِْق  َََِ-ـ) ،ص.ِْٗ :
(ٓ) ادلرجع السذبق ،ص.ِْٗ :
(ٔ) اب ػػن ع ػػذدؿ ،أب ػػو حف ػػص تسػ ػراج ال ػػدين عم ػػر ب ػػن عل ػػي ب ػػن ع ػػذدؿ" ،اللب ػػذب يف عل ػػوـ
الكا ػػذب"ٖ .تقي ػػق :الش ػػيت ع ػػذدؿ أٛت ػػد عب ػػد ادلوج ػػود ،كالش ػػيت عل ػػي زلم ػػد مع ػػوض.
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َُ -حفظو كقت نزكلو كبعده من اتسًتاؽ السمع ،كبعد نزكلو
بإيداعو يف قلب رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كتسلم كقلوب أماو من
بعده(ُ).
مناقشة األقوال :من خالؿ العرض ألقواؿ ادلفسرين الذين
حذكلوا بيذف أكجو حفظ القرآف الكرمي نابُت أف ٚتيع مذ ذيكر يعد من
قبيل اخاالؼ الانوع(ِ) ،حيث َّ
إف كل مفسر ػلرص على بيذف ادلعٌت
الذم اناهى فهمو إليو ،ككل ىذه ادلعذين تربز كجوىذ من حفظ القرآف
الكرمي كال تانذ مع قواعد الافسَت الصحيح ادلشذر إليهذ الحقذ ،كأٚتع
ىذه األقواؿ القوؿ األخَت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(طُ ،بَتكت :دار الكاب العلمية ُُْٗ ،ق ُٖٗٗ-ـ).ّْ :ُُ ،
(ُ) حقي ،ركح البيذف.ْْْ :ْ ،
(ِ) اخػاالؼ الانػوع :ىػػو أف ٖتمػل اآليػػة علػى ٚتيػع مػػذ قيػل فيهػػذ إذا كذنػت معػػذف
صحيحة غَت ماعذرضة.
كمنػػو مػػذ يكػػوف كػػل مػػن القػػولُت ىػػو يف معػػٌت القػػوؿ اآلخػػر ،كلكػػن العبػػذرتُت
سلالفا ػػذف .كمن ػػو م ػػذ يكػ ػػوف ادلعني ػػذف ماغ ػػذيرين ،لكػ ػػن ال يانذفي ػػذف ،فه ػػذا قػ ػػوؿ
صحيح كىذا قوؿ صحيح كإف مل يكن معٌت أحػدعلذ ىػو معػٌت اآلخػر ،ينظػر:
الطيػذر ،مسػػذعد بػػن تسػػليمذف بػن نذصػػر" ،فصػػوؿ يف أصػػوؿ الافسػػَت"( .طُ،
الدمذـ :دار ابن اجلوزمُِّْ ،ىػ) ،ص.َٖ:
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املبحح الجانُ :حفظ الصناًات ًتسٍنوا
للناظرٍن

َّ َ ٓ ُ ُ ٗ َ َ َّ َّ َ َّ
َ ََ ۡ َ َ َۡ
ِينَٰظِر َ
يَ
قال تعالى ﴿ :وىلد جػيِا ِِف ٱلصٍاء ِ ةروجا وزينَٰٓا ل َ ِ
ُّ
َ ۡ
َ َ ۡ
َت َق ٱ َّ
ك َش ۡي َطََٰ َّرجيم  ١٧إ ََّّل ٌَ َ ٱ ۡش َ َ
لص ٍۡ َع فأتتَ َػ ُّۥ
خف ِظ َن َٰ َٓا ٌ َِ
 ١٦و
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٖ
ٞ
ش َِٓاب ٌُّت ٞ
ي [ ﴾١٨سورة الحجر.]ٔٛ- ٔٙ :
ِ

شرح المفردات في اآلية:
بُ ُروج ا" :الربكج :القصور ،الواحد :برج ،كبو مسي بركج السمذء
دلنذزذلذ ادلخاصة هبذ"(ُ).
وزيَّنَّاىا :قذؿ الراغب" :كتزيُت ا﵁ لألشيذء قد يكوف بإبداعهذ
مزينة ،كإغلذدىذ كذلك ،كتزيُت النذس للشيء :بازكيقهم ،أك بقوذلم،
كىو أف ؽلدحوه كيذكركه ٔتذ يرفع منو"(ِ).
وحفظناىا" :حفظ السمذء ىو بذلرجم بذلشهب" (ّ).
(ُ) األص ػػفهذ  ،أب ػػو القذتس ػػم احلس ػػُت ب ػػن زلم ػػد" ،ادلف ػػردات يف غري ػػب الق ػػرآف".
ٖتقيػػق :صػػفواف عػػدنذف ال ػػداكدم( .طُ ،دمشػػق :دار القلػػم ،بػػَتكت :ال ػػدار
الشذمية ُُِْ ،ق) ،ص.ُُٓ :
(ِ) ادلرجع السذبق ،ص.َّٗ :
(ّ) ابن عطية ،أبو زلمد عبػد احلػق بػن غذلػب بػن عبػد الػرٛتن بػن ٘تػذـ بػن عطيػة،
"ا﵀ػػرر الػػوجيز يف تفسػػَت الكاػػذب العزيػػز"ٖ .تقيػػق :عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػذيف
زلمد( .طُ ،بَتكت :دار الكاب العلميةُِِْ ،ق).ّْٓ :ّ ،
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"الرجيم :ادلرجوـ ،كأصل الرجم :الرمي بذلرجذـ أم
احلجذرة"(ُ)" ،كالشيطذف الرجيم :ادلطركد عن اخلَتات ،كعن منذزؿ ادلإل
األعلى"(ِ).
الس ْمع" :يعٍت من اخاطف السمع من كالـ
است رق َّ
إَِّل م ِن ْ
( ّ)
تسمعو ٓتفة كحذر(ْ).
السمع:
اتسًتؽ
ك
،
ادلالئكة"
ٌ
ِ
ين" :كوكب يضيء كػلرقو ،أ ٍىك يىػٍثػ يق يبو أك
فأتْ ب ع ُو ش ٌ
هاب ُمبِ ٌ
ؼلبلو"(ٓ)" ،أك شعلة تسذطعة"(ٔ).
المعنى اإلجمالي لآليات:
ؼلرب ا﵁ تعذىل عن كمذؿ قدرتو فيقوؿ" :لقد أب ٍدعنذ ىذا الكو ىف،
(ُ) الراغ ػ ػػب األص ػ ػػفهذ  ،أب ػ ػػو القذتس ػ ػػم احلس ػ ػػُت ب ػ ػػن زلم ػ ػػد" ،تفس ػ ػػَت الراغ ػ ػػب
األصفهذين"ٖ .تقيق كدراتسة :د .زلمد عبد العزيز بسػيوين( .طُ ،مصػر :كليػة
اآلداب -جذمعة طنطذَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ).ِٖٓ :ِ ،
(ِ) الراغب األصفهذين" ،ادلفردات يف غريب القرآف" .ص.ّْٔ :
(ّ) مقذتل" ،تفسَت مقذتل بن تسليمذف".ِْٔ : ِ .
(ْ) احلجػ ػػذزم ،زلمػ ػػد زلمػ ػػود" ،الافسػ ػػَت الواضػ ػػح"( .طَُ ،بػ ػػَتكت :دار اجليػ ػػل
اجلديدُُّْ ،ق).ِٕٔ :ِ ،
(ٓ) ا﵀لػػي كالسػػيوطي ،جػػالؿ الػػدين زلمػػد بػػن أٛتػػد ا﵀لػػي؛ كجػػالؿ الػػدين عب ػػد
ال ػ ػػرٛتن ب ػ ػػن أيب بك ػ ػػر الس ػ ػػيوطي" ،تفس ػ ػػَت اجلالل ػ ػػُت"( .طُ ،الق ػ ػػذىرة :دار
احلديث) ،ص.ّّٗ :
(ٔ) الزحيلي" ،الافسَت ادلنَت".َِ :ُْ .
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الربكج الظذىرة
كجعلنذ يف السمذء أشكذالن عديد نة من النجوـ ،منهذ تلك ي
كحس ًن نظذمو كزينٌذىذ
للعيذف ،البديع ية ،الدالَّ ية على ىٚتذؿ ىذا الكوف ،ي
بذلكواكب ً
للنذظرين ادلعاربين كادلفكرين.
فهالٌ نظر أكلئك ادلعذندكف إىل ىذه السمذء كمذ فيهذ من بركج
ظذىرة ،و
كصلوـ تسذطعة كأقمذر نٌَتة ،كرلىٌرات عظيمة ،فإف فيهذ عربنة دلن
اعارب! كلقد حفظ ا﵁ تبذرؾ كتعذىل السمذءى كمنع الشيذطُت من القرب
منهذ رٛتة بعبذده ،كعنذية منو بشؤكهنم(ُ).
مظاىر الحفظ والعناية في اآلية:
ُ " -جعل اللَّو يف الشمس كالقمر كالنجوـ منذفع ...كجعلهذ
مصذبيح يف الظلمذت ،كأخرب أنو زين السمذء للنذظرين؛ ألف مذ
يقبح يف العُت من ادلنظر ال يافكر النذظر فيو كال ينظر إليو؛
فزينهذ ذلم؛ ليحملهم ذلك على الافكر فيو ،كالنظر إليهذ؛
ليعلموا أنو تدبَت كاحد؛ حيث جعل منذفع السمذء ماصلة ٔتنذفع
األرض "(ِ) ،كىذا األمر مظهر من مظذىر حفظ ا﵁ كعنذياو
لسذئر ادلخلوقذت ،كللبشر خذصة ألهنم أكثر ادلخلوقذت انافذعذ
(ُ) القطذف  ،إبراىيم" ،تيسَت الافسَت".ِٕٗ : ِ .
(ِ) ادلذتريدم ،زلمد بن زلمد بػن زلمػود أبػو منصػور" ،تفسػَت ادلذتريػدم (تػأكيالت
أىل السنة)"ٖ .تقيق :د .رلدم بذتسػلوـ( .طُ ،بػَتكت :دار الكاػب العلميػة،
ُِْٔق ََِٓ -ـ).ِْٕ :ٔ ،
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ٔتذ خلق ا﵁ تسبحذنو.
ِ  -قولو تعذىلَ ﴿ :و َخف ِۡظ َن َٰ َٓا ٌَِ ُ ّ َ ۡ َ
َّ
يم [ ﴾١٧احلجر:
ج ٍ
ك شيط َٰ َٖ ر ِ
ِ
ُٕ] أمً " :
حفظنذ السمذء أف يصل إًليهذ شيطذف أك يعلم من
أمرىذ شيئذن إًال اتسًتاقذن ،مث يابعو الشهذب"(ُ).
ّ  -إقداـ الشيذطُت على اتسًتاؽ السمع ال ؼلرج السمذء من أف
تكوف زلفوظة منهم إال أهنم شلنوعوف من دخوذلذ ،كإظلذ ػلذكلوف
القرب منهذ(ِ).
ْ َ ﴿ -و َخف ِۡظ َن َٰ َٓا ٌَِ ُ ّ َ ۡ َ
َّ
يم [ ﴾١٧احلجر]ُٕ :؛ " ىذا
ج ٍ
ك شيط َٰ َٖ ر ِ
ِ
الاعبَت السذمي فيو إشذرة كاضحة إىل أف اللَّو تسبحذنو كتعذىل
خلق ىذا الكوف العظيم ،كحفظو من أف ياطرؽ إليو فسذد أك
عبث عذبث"(ّ).
َت َق ٱ َّ
ٓ  " -قولو عز كجل﴿ :إ ََّّل ٌََ ٱ ۡش َ َ
لص ٍۡ َع﴾ كمسًتؽ السمع من
ِ
ِ
الشيذطُت يسًتقو من أخبذر األرض دكف الوحي ،ألف ا﵁ تعذىل

(ُ) ابن اجلوزمٚ ،تذؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بػن زلمػد" ،زاد ادلسػَت
يف علػػم الافسػػَت"ٖ .تقيػػق :عبػػد الػػرزاؽ ادلهػػدم( .طُ ،بػػَتكت :دار الكاػػذب
العريبُِِْ ،ق).ِٓٔ :ِ ،
(ِ) ينظر :الرازم" ،مفذتيح الغيب".َُّ :ُٗ .
(ّ) أبػو زىػػرة ،زلمػػد بػن أٛتػػد بػػن مصػطفى بػػن أٛتػػد ادلعػركؼ" ،زىػػرة الافذتسػػَت".
(بَتكت :دار الفكر العريب).َْٕٕ :ٖ ،
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َّ َ ُ َ ُ َ
( ُ)
ٔن﴾.
قد حفظ كحيو منهم"  ،قذؿ تعذىلِ﴿ :إَوُا ل َلاف ِظ

ٔ  " -الشهذب يقال الشيذطُت قبل إلقذئهم اخلرب ،فال تصل أخبذر
السمذء إىل األرض أبدا إال بواتسطة األنبيذء كمالئكة الوحي(ِ).

الدراسة والتحليل:
بينت اآليذت الكرؽلة صورة من صور حفظ ا﵁ للسمذكات ،كىي
تامثل يف احلفظ من الشيذطُت ،كأهنم ال يساطيعوف االتسامذع إىل
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
حَٰفِظ ٔن
الوحي بدليل قولو تعذىل﴿ :إُِ ا َن َ ُزۡلا ٱَّلِنر ِإَوُا لۥ ى
ُ
َ
َ
[ ﴾٩تسورة احلجر ، ]ٗ :كقولو تعذىل﴿ :إ َّن ُٓ ًۡ َغَ ٱ َّ
لص ٍۡعِ ل ٍَ ۡػ ُزول ٔن
ِ
ِ
[ ﴾٢١٢الشعراء ،] ُِِ :كالسمع ادلعزكلوف عنو ىو" :االتسامذع للوحي
من السمذء"(ّ) ،قذؿ ابن كثَت رٛتو ا﵁" :فلم ؼللص أحد من الشيذطُت
إىل اتسامذع حرؼ كاحد منو ،لئال يشابو األمر .كىذا من رٛتة ا﵁
بعبذده ،كحفظو لشرعو ،كتأييده لكاذبو كلرتسولو"(ْ).

(ُ) ادلذكردم ،أبػو احلسػن علػي بػن زلمػد بػن زلمػد بػن حبيػب البصػرم البغػدادم،
"تفسػػَت ادلػػذكردم النكػػت كالعي ػػوف"ٖ .تقيػػق :السػػيد اب ػػن عبػػد ادلقصػػود ب ػػن
عبد الرحيم( .بَتكت :دار الكاب العلمية).ُِٓ :ّ ،
(ِ) الزحيلي" ،الافسَت ادلنَت".ِِ :ُْ .
(ّ) ابن اجلوزم" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت".ّْٗ :ّ .
(ْ) ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ُٔٓ :ٔ .
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املبحح الجالح :حفظ األرض ًالعناٍة مبصاحل اخلالئق
َ َۡ َ
ِس َوأ َۢنتَتَِۡا ػ َ
ۡرض ٌَ َد ۡد َن َٰ َٓا َوأَى ۡ َليَِۡ ا ػ َ
ِيٓا َر َو َٰ ِ َ
ِيٓا
قال تعالى﴿ :وٱ ۡل

ٌ َِ ُ ّ َ ۡ َّ ۡ ُ
ون [ ﴾١٩احلجر]ُٗ :
ك َشء ٖ ٌ ٔز ٖ
ِ

شرح المفردات في اآلي ة:
مددناىا :أم بسطنذىذ.
رواسي" :أم جبذالن ثوابت ،يقذؿ :قد رتسذ الشيء يرتسو رتسوا فهو
راس إذا ثبت" (ُ).
م ْوُزون" :أم كزف ٔتيزاف احلكمة ،كق ٌدر ٔتقدار تقاضيو ،ال يصلح
فيو زيذدة كال نقصذف ،أك ٔتعٌت مساحسن مانذتسب من قوذلم :كالـ
موزكف" (ِ).

(ُ) الزجػذج ،إبػراىيم بػػن السػرم بػن تسػػهل أبػو إتسػحذؽ" ،معػػذين القػرآف كإعرابػػو".
ٖتقيػػق :عبػػد اجلليػػل عبػػده ش ػػليب (طُ ،بػػَتكت :عػػذمل الكاػػبَُْٖ ،ى ػ ػ -
ُٖٖٗـ)ُّٕ : ّ ،؛ كينظػػر :ابػػن قايبػػو ،أبػػو زلمػػد عبػػد ا﵁ بػػن مسػػلم بػػن
قايبػػة الػػدينورم" ،غريػػب القػػرآف"ٖ .تقيػػق :أٛتػػد صػػقر( .بػػَتكت :دار الكاػػب
العلميةُّٖٗ ،ىػ ُٕٖٗ -ـ) ،ص.ِِْ :
(ِ) الق ػػذمسي ،زلم ػػد ٚت ػػذؿ ال ػػدين ب ػػن زلم ػػد تس ػػعيد ب ػػن قذتس ػػم احل ػػالؽ" ،زلذتس ػػن
الاأكيػ ػػل"ٖ .تقي ػ ػق :زلمػ ػػد بذتسػ ػػل عيػ ػػوف السػ ػػود( .طُ ،بػ ػػَتكت :دار الكاػ ػػب
العلميوُُْٖ ،ق).ِّّ :ٔ ،

- ٖٙٓ -

الحفظ والعناية الربانية في سورة الحجر ،د .عواطف أمين يوسف البساطي

المعنى اإلجمالي لآلية:
ذى ىكىر تعذىل ،خلقو األرض ،كمده إيذىذ كتوتسيعهذ كبسطهذ ،كمذ
جعل فيهذ من اجلبذؿ الركاتسي ،كاألكدية كاألراضي كالرمذؿ ،كمذ أنبت
فيهذ من الزركع كالثمذر ادلانذتسبة(ُ) ،ادل ٍق يدكرةً بً ىق ىد ور؛ اجلذرية علىى و
كزف ًم ٍن
ى
ى
قى ىدر اللًَّو (ِ).
مظاىر الحفظ والعناية في اآلي ة:
يف ىذه اآلية الكرؽلة تربز مظذىر احلفظ كالعنذية الربذنية يف ثالث
صور(ّ):
َ َ َْ َ
اْا﴾ ،كىذا من
الصورة األولى :قولو تعذىل﴿ :واۡلرض ٌددُ
نعمو تسبحذنو كتعذىل ،كشلذ يدؿ على كمذؿ قدرتو(ْ) ،ككل ىذا ليسهل
االناقذؿ فيهذ ،كاإلقذمة يف أجزائهذ ،كتبدك مبسوطة تسهلة ،كمذ قذؿ
ٓ
َ
َ َۡ َ
ۡرض َب ۡػ َد ذَٰل َِم َد َخى َٰ َٓا [ ﴾٣٠تسورة النذزعذت:
تسبحذنو كتعذىل﴿ :وٱۡل
ۡ
َ
َۡ َ َ ۡ
ۡ َ َ َٰ ُ َ
ون [ ﴾٤٨تسورة الذاريذت:
َّ]َ ﴿ ،وٱۡلۡرض ف َرش َن َٰ َٓا فِ ِػً ٱىم ِٓد
(ُ)ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِٓٗ :ْ .
(ِ) ابػػن أيب ىزىمنًػػُت ،أبػػو عبػػد ا﵁ زلمػػد بػػن عبػػد ا﵁ بػػن عيسػػى بػػن زلمػػد ادلػػرم،
"تفسػَت القػػرآف العزيػػز"ٖ .تقيػق :أبػػو عبػػد ا﵁ حسػػُت بػن عكذشػػة ،كزلمػػد بػػن
مص ػػطفى الكن ػػز( .طُ ،الق ػػذىرة :الف ػػذركؽ احلديث ػػةُِّْ ،ق ََِِ -ـ)،
ِ.ِّٖ :
(ّ) ينظر :ابن عذدؿ" ،اللبذب يف علوـ الكاذب".ِْْ :ُُ .
(ْ) ينظر :القرطيب" ،اجلذمع ألحكذـ القرآف تفسَت القرطيب".ُِ :َُ .
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ْٖ] ،فكذف خلق األرض ،كمدىذ ،كدحوىذ نعمذ مكنت اإلنسذف من
االنافذع هبذ(ُ) ،كىذا الامكُت ادلامثل يف تسهيل االناقذؿ منَّةه عظيمة
من اخلذلق تسبحذنو ،كىو صورة من صور العنذية كاحلفظ لإلنسذف.
الصورة الثانية :قولوَ ﴿ :و َأى ْ َل ْي َِا ػ َ
ِيٓا َر َو ِ َ
اِس﴾ كىي اجلبذؿ
الثوابت ،جعلهذ ا﵁ تبذرؾ كتعذىل ثذباة ٖتفظ توازف األرض فال ٘تيد كال
ٖتيد عن طريقهذ ادلرتسومة ذلذ منذ أف خلق ا﵁ األرض كمن عليهذ.
ُّ
َش ٖء ٌَّ ۡٔ ُ
ۢنتتۡ َِا ػ َ
الصورة الثالثة :قولو تعذىلَ ﴿ :وأ َ َ
ك َ ۡ
ون
ز
َِ
ٌ
ا
ِيٓ
ٖ
ِ
﴾١٩؛ أم "ادلق ٌدرٔ ،تقدار ال ينقص عن احلذجة كال يزيد زيذدة ٗترج عن
الفذئدة" (ِ)" .كمنذتسب مقدر بقدره الذم يكفي أىلهذ ،كغلعل إقذماهم
فيهذ طيبة راضية ،كقد كزهنذ خذلق كل شيء كلاكوف لألحيذء عليهذ غَت
منقوصة ،بل كذملة ٕتعلهم يف ْتبوحة كتسعذدة كذملة لو أحسنوا فيمذ
بينهم" (ّ).
الدراسة والتحليل:
يف ىذه اآلية ادلبذركة صلد أف ا﵁ تبذرؾ كتعذىل يي ىذ ِّكير العبذد
(ُ) ينظر :أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت".َْٕٗ :ٖ .
(ِ) النيسػػذبورم ،زلمػػود بػػن أ احلسػػن بػػن احلسػػُت النيسػػذبورم أبػػو القذتسػػم صلػػم
الػػدين" ،إغلػػذز البيػػذف عػػن معػػذين القػػرآف"ٖ .تقي ػق :الػػدكاور حنيػػف بػػن حسػػن
القذمسي( .طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلتسالميُُْٓ ،ق).ْٔٔ :ُ ،
(ّ) أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت".َْٕٗ : ٖ .
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ٔتصذدر النعم كمظذىرىذ؛ فبسط األرض ،كتسهيل السَت فيهذ ،كتيسَت
كتسذئل الراحة فيهذ للانقل يف الرب كالبحر كاجلو ظذىرة للجميع ،كاجلبذؿ
الراتسية الثذباة فيهذ من مظذىر اإلبداع كالعنذية كاحلفظ مذ يراه العذقل،
أمذ أقوات النذس ادلوزكنة كأرزاقهم ادلقسومة فذ﵁ توالىذ ْتفظو كقدرىذ
بقدر يانذتسب مع اخللق على كجو األرض" ،كلعل يف ذلك ردا على
الذين يدعوف إىل نقص تسكذف األرض بدعول أف األرض ضذقت ٔتن
فيهذ" (ُ)  ،كأين ىؤالء من خلق ا﵁ ادلوزكف ادلقدر الذم تكفل ا﵁
باصريف خزائنو.
املبحح الرابع :حفظ األرزاق ًتٌزٍعوا ًفق احلكنة اإلهلَة

َ َ َ َ ٓ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ َّ
ّ َ ۡ َّ
ن ُل ٓۥ إ َِّل
ن
ا
ٌ
و
ۥ
ّ
ِ
ن
ا
ز
خ
ا
ُ
ِِد
غ
َّل
قال تعالىِ﴿ :إَون ٌَِ َش ٍء إ ِ
ِ
ِ
ُ
ة ِ َل َد ٖر ٌَّ ۡػئ ٖم [ ﴾٢١احلجر] ُِ :

شرح المفردات في اآلي ة:
خزائنو" :اخلزف :حفظ الشيء يف اخلزانة ،مث يعرب بو عن كل
ّ َ ۡ َّ
ََ
ِِدُ ا
َش ٍء إ َِّل غ
حفظ كحفظ السر كضلوه ،كقولو تعذىلِ﴿ :إَون ٌَِ
ٓ
َخ َزان ِ ُُُِّ﴾ [احلجر ،]ُِ :فإشذرة منو إىل قدرتو تعذىل على مذ يريد
إغلذده"(ِ).
(ُ) أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت".َْٕٗ : ٖ ،
(ِ) طنط ػػذكم ،زلم ػػد تس ػػيد طنط ػػذكم" ،الافس ػػَت الوتس ػػيط للق ػػرآف الكػ ػرمي"( .طُ،
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ننزلو :نوجده أك نعطيو.
بقدر معلومٔ :تقدار مذ تقاضيو احلكمة اإلذلية .
( ُ)

المعنى اإلجمالي لآليات:
ؼلرب ا﵁ تعذىل أف ٚتيع األرزاؽ كأصنذؼ األقدار ال ؽللكهذ أحد
إال ا﵁ ،فخزائنهذ بيده يعطي من يشذء ،كؽلنع من يشذءْ ،تسب
حكماو كرٛتاو الواتسعة(ِ) ،كٔتذ "يانذتسب مع حذجذت العبذد كأحواذلم،
َۡ
َ َ ْ
َّ ُ ّ َ
كمذ قذؿ تعذىلَ ﴿ :ول َ ۡٔ ب َ َص َ
ۡرض
لر ۡز ق ىِػ َِتادِه ِۦ َلَؾ ۡٔا ِِف ٱۡل ِ
ٱ
ّلِل
ٱ
ع
ِ
ُ َُّ
ٓ
ََ
َ
َ
ُ
َ
ٞ
ُۢ
نل ة ِ َل َد ٖر ٌَّا ي َ َشا ُء ُۚ إَُِّ ُّۥ ةِػِتادِه ِۦ ختِۡي ة ِصۡي [ ﴾٢٧تسوة
ولَٰكَِ ي ِ
الشورل.)ّ("]ِٕ :
مظاىر الحفظ والعناية في اآلي ة:
ُ  -اخاالؼ أتسبذب كأحواؿ النذس ادلعيشية ؛ فمن النذس الغٍت
( ْ)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القذىرة :دار هنضة مصر للطبذعة كالنشر كالاوزيع ،الفجذلة).ُّ :ٖ ،
(ُ) ينظػر :حومػػد ،أتسػػعد زلمػػود حومػد" ،أيسػػر الافذتسػػَت"( .طْ ،دمشػػق :رلمػػع
اللغة العربية بدمشقُُْٗ ،قََِٗ -ـ).ُِْٖ :ُ ،
(ِ) ينظر :السعدم" ،تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ ادلنذف" .ص.َّْ :
(ّ) طنطذكم" ،الافسَت الوتسيط للقرآف الكرمي".ِّ :ٖ .
(ْ) القشَتم ،عبد الكرمي بن ىػوازف بػن عبػد ادللػك القشػَتم" ،لطػذئف اإلشػذرات
تفسػػَت القشػػَتم"ٖ .تقي ػػق :إب ػراىيم البسػػيوين( .طِ ،مص ػػر :اذليئػػة ادلصػ ػرية
العذمة للكاذب).ِٔٔ :ِ ،
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كمنهم الفقَت كمنهم ادلاوتسط يف الدخل كاإلنفذؽ ،كىذا من
مظذىر حفظ ا﵁ كعنذياو ألحواؿ البشر كأرزاقهم ،فلو كذف كل
النذس أغنيذء دلذ كجدنذ من يعمل يف ادلهن البسيطة اليت تسهل
احلذجيذت األتسذتسية ،فذخاالؼ اخللق يف األرزاؽ دليل رٛتة
كحكمة ا﵁ ،كىو من مظذىر احلفظ كالعنذية دلصذحل البشر.
ِ  -مذ من شيء ينافع بو العبذد إال كا﵁ تسبحذنو قذدر على إغلذده،
كاإلنعذـ بو مىت أراد دكف أف يكوف تأخَت كال إبطذء ،فخزائن
ملكو مليئة بذلنفذئس ،غَت زلجوبة عن البذحث السذعي إىل
كسبهذ من كجوىهذْ ،تسب السنن اليت كضعهذ تسبحذنو،
كالنظم اليت قدرىذ ،كىذه األرزاؽ ٖتت قبضة الطذلب إذا أحسن
َ ۡ ُ ْ ََ َ َ ُُ ْ
ادلسعى ،كأحكم الطلب ،كمذ قذؿ﴿ :فٱمشٔا ِِف ٌِانِتِٓا وُكٔا
َ
ِإَوَلِّۡ ٱىنُّ ُش ُ
ٔر [ ﴾١٥تسورة ادللك.)ُ( ]ُٓ :
ٌَِ ّ ِر ۡزكِِّۦ
ّ  -كمن مظذىر الرٛتة :اليأس شلذ يف أيدم النذس؛ يقوؿ القشَتم
رٛتو ا﵁" :من عرؼ أف خزائن األشيذء عند ا﵁ تقذصرت يخطىذه
عن الًتدد على منذزؿ النذس يف طىلى ًب اإلرفذؽ منهم ،كتسعى يف

(ُ) ينظ ػػر :اذل ػػررم ،زلم ػػد األم ػػُت ب ػػن عب ػػد ا﵁ األرم ػػي العل ػػوم اذل ػػررم" ،تفس ػػَت
ح ػػدائق ال ػػركح كالرػل ػػذف يف ركايب عل ػػوـ الق ػػرآف" .إشػ ػراؼ كمراجع ػػة :ال ػػدكاور
ىذش ػػم زلم ػػد عل ػػي ب ػػن حس ػػُت مه ػػدم( .طُ ،ب ػػَتكت :دار ط ػػوؽ النج ػػذة،
ُُِْىػ  ََُِ -ـ).ِّ :ُٓ ،
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اآلفذؽ يف طلب األرزاؽ منهذ ،قذطعذن أ ىىملىو عن اخلىٍلق ،يمف ًردان قلبىو
ماجردان عن الاعلُّق بغَت ا﵁"(ُ).
﵁ ِّ
 -4العموـ يف قولو تعذىلِ﴿ :إَو ْن ٌ َِْ َ ْ
َش ٍء﴾ أم من كل مذ يطلق
عليو لفظ شيء ،قذؿ ابن اجلوزم يف زاد ادلسَت" :كىذا الكالـ
عذـ يف كل شيء .كذىب قوـ من ادلفسرين إًىل أف ادلراد بو ادلطر
ٌ
خذصة ،فذدلعٌت عندىم :كمذ من شيء من ادلطر إًال عندنذ
خزائنو"(ِ) ،كٗتصيص بعض ادلفسرين(ّ) كلمة شيء ىنذ بذدلطر
ٖتكم كتقييد ال معٌت ذلمذ(ْ) ،فلفظ اآلية عذـ ،كٛتل اآلية على
معنذىذ العذـ أفضل من الاقييد ،كىذا األمر يبعث يف النفس
الطمأنينة كالثبذت على احلق ،كأف ا﵁ تبذرؾ كتعذىل قد قسم
األرزاؽ ،ككل شيء عنده ٔتقدار.

(ُ) القشَتم" ،لطذئف اإلشذرات تفسَت القشَتم".ِٕٔ :ِ .
(ِ) ابن اجلوزم" ،زاد ادلسَت".ِٓٗ :ِ .
(ّ) يقػػوؿ الط ػػربم" :يق ػػوؿ تع ػػذىل ًذك ػػره :كم ػػذ م ػػن ش ػػيء م ػػن األمط ػػذر إال عن ػػدنذ
خزائنػػو ،كم ػػذ ننزل ػػو إال بق ػػدر لك ػػل أرض معلػػوـ عن ػػدنذ حػ ػ ٌده كمبلغ ػػو ،كبنح ػػو
الذم قلنذ يف ذلػك ،قػذؿ أىػل الاأكيػل" ،مث ذىكػر الطػربم رلموعػة مػن الركايػذت
عػن عبػػد ا﵁ بػػن مسػػعود ،كعػػن ابػػن ج ػريج ،كعػػن احلكػػم بػػن عايبػػة ،تؤيػػد مػػذ
ذىب إليو يف تفسَت اآلية .الطربم" ،جذمع البيذف".ّٖ :ُٖ .
(ْ) حػػوي  ،عبػػد القػػذدر بػػن مػ ٌػال حػػوي السػػيد زلمػػود آؿ غػػذزم العػػذين" ،بيػػذف
ادلعذين"( .طُ ،دمشق :مطبعة الًتقي ُِّٖ ،ق ُٗٔٓ -ـ).ِٖٖ :ّ ،
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ٓ  -كل مذ يرل من كثرة الرزؽ عند بعض النذس فهو عبذرة عن
حفظو لديهم لغَتىم(ُ).
الدراسة والتحليل:
ص ِّوير اجملذعذت يف األرض،
رٔتذ تعذلت أصوات بعض ادلالحدة تي ى
كتدعي أهنذ من صور النقص احلذصل يف األرزاؽ كاألقوات ،كأف ا﵁
تبذرؾ كتعذىل مل يقدر شيئذ من ذلك؛ فذجلواب عن مثل ىذه الدعذكل
يامثل يف أف ا﵁ تبذرؾ كتعذىل أرشد اخللق إلقذمة الدين ،كعلمهم تسبل
اإلنفذؽ ككضع للكوف نظذمذ اقاصذديذ فريدا قذئمذ على توزيع الثركات
كعدـ احاكذرىذ بُت فئة األغنيذء فقط ،من خالؿ الزكذة كتوزيع
الصدقذت ككفذالت األياذـ كالكفذرات كغَتىذ من الاشريعذت ،كإف
تسذرت البشرية كفق ىذا النظذـ اإلتسالمي لن تقع اجملذعة ،كإف حدثت
اجملذعذت بسبب الظواىر الطبيعية فذإلتسالـ باشريعذتو العظيمة خَت من
يدير األزمذت(ِ).
(ُ) حوي " ،بيذف ادلعذين".ِٖٖ :ّ .
(ِ) كرٔتذ يعًتض البعض على اجملذعذت اليت تسجلهذ الاذريت زمن عمر بن اخلطػذب
رضػي ا﵁ عنػػو ،كلإلجذبػػة عػػن ىػػذا االع ػًتاض ال بػػد مػػن النظػػر إىل إدارة عمػػر
بػػن اخلطػػذب دلشػػكلة اجملذعػػة؛ فقػػد قػػذـ عمػػر رضػػي ا﵁ عنػػو بػػإجراءات كثػػَتة
منهذ :ضرب من نفسو قدكة للنذس :حيث أقسػم عمػر بػن اخلطػذب رضػي ا﵁
عنػو علػى نفسػو أف ال يػذكؽ مسنػذ ،كال عسػال ،كال لبنػذ ،كال حلمػذ ،حػىت يأكػػل

- ٙٔٓ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء األول

قذؿ النيب صلى ا﵁ عليو كتسلم(( :إِ َّن األ ْشع ِريِّين إِذا أ ْرملُوا فِ ي
الغ ْزِو ،أ ْو ق َّل طع ُام ِعيالِ ِه ْم بِالْم ِدين ِة جم ُعوا ما كان ِع ْند ُى ْم فِي ث ْوب
احد ،ثُ َّم اقْتسموه ب ي ن هم فِ ي إِناء و ِ
وِ
الس ِويَِّة ،ف ُه ْم ِمنِّي وأن ا
احد بِ َّ
ُ ُ ْ ُْ
ِم ْن ُه ْم))(ُ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النذس ٚتيعذ ،كتناهي األزمة االقاصذدية ،ككػذف عمػر رضػي ا﵁ عنػو يقػوـ توزيػع
ادل ػواد الغذائيػػة علػػى األع ػراب ككػػذف الاوزيػػع يكػػوف مػػن دار الػػدقيق ،كىػػي مػػن
أىػم ادلؤتسسػػذت االقاصػػذدية يف أيػػذـ عمػػر بػن اخلطػػذب ،ككاػػب لعمذلػػو إرتسػػذؿ
ادلػؤف مػػن ادل ػواد الغذائيػػة مػن مصػػر كالشػػذـ كالع ػراؽ كخراتسػذف ،كغػػَت ذلػػك مػػن
اإلجػ ػ ػراءات .شل ػ ػػذ ي ػ ػػدؿ عل ػ ػػى حس ػ ػػن إدارة األزم ػ ػػة كف ػ ػػق مق ػ ػػررات الشػ ػ ػريعة
اإلتسالمية .ينظػر :الطػربم ،زلمػد بػن جريػر الطػربم أبػو جعفػر" ،تػذريت الرتسػل
كادلل ػػوؾ"ٖ .تقيػ ػػق :زلم ػػد أبػ ػػو الفض ػػل إب ػ ػراىيم( .طِ ،مص ػػر :دار ادلعػ ػػذرؼ،
ُّٕٖق – ُٕٔٗـ)ٗٔ :ْ ،؛ ابػن األثػػَت ،أبػػو احلسػػن علػػي بػػن أيب الكػػرـ
زلم ػػد بػ ػػن زلمػ ػػد بػ ػػن عبػ ػػد الك ػ ػرمي بػ ػػن عبػ ػػد الواحػ ػػد الشػ ػػيبذين" ،الكذمػ ػػل يف
الا ػػذريت"ٖ .تقي ػػق :عم ػػر عب ػػد الس ػػالـ ت ػػدمرم( .طُ ،ب ػػَتكت :دار الكا ػػذب
العػ ػ ػػريبُُْٕ ،ق ُٕٗٗ -ـ)ٓٓٓ :ِ ،؛ فػ ػ ػػركخ ،عمػ ػ ػػر" ،تػ ػ ػػذريت صػ ػ ػػدر
االتس ػ ػػالـ كالدكل ػ ػػة األمويػ ػ ػػة"( .ب ػ ػػَتكت :دار العل ػ ػػم للماليػ ػ ػػُت) ،صَُٓ :؛
الظػ ػػذىر ،خذل ػ ػػد خلي ػ ػػل " ،ع ػ ػػذـ الرم ػ ػػذدة كاألزم ػ ػػة االقاص ػ ػػذدية" .رلل ػ ػػة ادل ػ ػػؤرخ
العريبّْ ،ص.ُِٖ :
(ُ) ركاه البخ ػ ػػذرم ،ب ػ ػػذب الش ػ ػػركة يف الطع ػ ػػذـ ،ح (ِْٖٔ) ،ركاه مس ػ ػػلم ب ػ ػػذب
فضذئل األشعريُت ،ح (ََِٓ).
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املبحح اخلامض :حفظ اهلل ًعناٍتى لعبادي املؤمنني

َّ
ۡ
َ َ ََ
َ
َّ
قال تعالى ﴿ :إِن غِتَاد ِي ىي ۡ َس ل م غييۡ ِٓ ًۡ ُشي َط َٰ ٌَ إَِّل ٌَ َِ
َّ َ َ َ
م ٌ ََِ ٱىۡ َؾاو َ
يَ [ ﴾٤٢تسورة احلجر] ِْ :
ٱتت ػ
ِ

شرح المفردات في اآلية:
السلطان" :السالطة :الامكن من القهر"(ُ) ،كادلقصود بسلطذف
اصرؼ بذإلغواء"(ِ).
الشيطذف" :الاسل ه
ط كال ه
( ّ)
الغاوين :ىم الضذلوف ؛ الذين تسلكوا تسبيل الغواية كاضلرفوا عن
احلق كطريق اذلدل(ْ).
المعنى اإلجمالي لآلية:
إف عبذدم الذين أخلصوا

دينهم ليس لك قدرة على

(ُ) الراغب األصفهذين" ،ادلفردات يف غريب القرآف" .ص.َِْ :
(ِ) أبػػو السػػعود ،العمػػذدم زلمػػد بػػن زلمػػد بػػن مصػػطفى" ،تفسػػَت أيب السػػعود
إرشػػذد العقػػل السػػليم إىل مزايػػذ الكاػػذب الك ػرمي"( .بػػَتكت :دار إحيػػذء ال ػًتاث
العريب ).ٕٗ :ٓ ،
(ّ) النحذس ،أبو جعفر النحذس أٛتد بن زلمد" ،معػذين القػرآف"ٖ .تقيػق  :زلمػد
علػ ػػي الص ػ ػػذبوين( .طُ ،مكػ ػػة ادلكرم ػ ػػة :جذمعػ ػػة أـ الق ػ ػػرلَُْٗ ،ق):ّ ،
َُٓ.
(ْ) دركزة ،زلمػد عػزت" ،الافسػَت احلػديث"( .القػذىرة :دار إحيػذء الكاػب العربيػػة،
ُّّٖىػ).ْٖ :ْ ،
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إضالذلم ،لكن من اتبعك من الضذلُت ادلوغلُت يف الضالؿ لك تسلطذف
على نفوتسهم(ُ) ،كىذا "كعيد بذلعذاب لكل من انقذد للشيطذف كترؾ
أمر الرٛتن" (ِ).
مظاىر الحفظ والعناية في اآلية:
من مظذىر حفظ ا﵁ ل لبشر "أف الشيطذف ال ياسلط إال على
من كذف غذكيذ ،أم مذئال للغواية مكاسبذ ذلذ دكف من كبح نفسو عن
الشر ،فإف العذقل إذا تعلق بو كتسواس الشيطذف علم مذ فيو من إضالؿ
كعلم أف اذلدل يف خالفو فإذا توفق كٛتل نفسو على اخايذر اذلدل
كصرؼ إليو عزمو قوم على الشيطذف فلم يكن لو عليو تسلطذف ،كإذا
مذؿ إىل الضالؿ كاتساحسنو كاخاذر إرضذء شهوتو صذر ماهيئذ إىل
الغواية فأغواه الشيطذف فغول" (ّ).
كٔتعٌت أدؽ يقوؿ تسفيذف بن عيينة(ْ)" :معنذه ليس لك عليهم
(ُ) جلنة من علمذء األزىر ،اجمللس األعلى للشػئوف اإلتسػالمية  -مصػر" ،ادلناخػب
يف تفسَت القرآف الكػرمي"( .طُٖ ،مصػر :طبػع مؤتسسػة األىػراـُُْٔ ،ق -
ُٓٗٗـ) ،ص.ّٕٕ :
(ِ) الصػ ػػذبوين ،زلمػ ػػد علػ ػػي الصػ ػػذبوين" ،صػ ػػفوة الافذتسػ ػػَت"( .طُ ،القػ ػػذىرة :دار
الصذبوين للطبذعة كالنشر كالاوزيعُُْٕ ،ق ُٕٗٗ -ـ).َْٕ :ُ ،
(ّ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير".ِٓ :ُْ .
(ْ) ىػػو :تسػػفيذف بػػن يعيينػػة بػػن أيب عم ػراف ،ميمػػوف ،اذلػػال  ،أبوزلمػػد الكػػويف ،مث
ادلكي ،ثقة حذفظ ،فقيو إمذـ حجة إالٌ أنو تغَت حفظو بآخره ،ككذف رٔتذ دلس،
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تسلطذف أف تلقيهم يف ذنب يضيق عنو عفوم" (ُ).

الدراسة والتحليل:
يابُت لنذ أف ا﵁ تعذىل ػليط عبذده ادلاقُت ٔتزيد عنذية ،كالشيطذف
اإلنسذف ،فيساخدـ ُكل إمكذنذتو إلغواء
يسعى جذىدا ليثَت رغبذت
ََُ
ٓأَلم َر َّن ًُٓۡ
طيَّ َِّ ُٓ ًۡ َو َۡل ٌَ ِّ ِيَ َِّ ُٓ ًۡ َو ُ
اإلنسذف عن طر
يق احلق﴿ ،و ۡل ِ
َ

َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ ۡ َ َّ
َّ
خ ذِ
ّلِلِ َو ٌََ َيت ِ
فييبت ِكَ َءاذ ان ٱۡلُعًَِٰ وٓأَلم َرنًٓ فيي ؾ ِۡين خيق ٱ ُۚ
َّ
لش ۡي َط َٰ ََ َو ِ َٗلّا ٌَِّ ُدون ٱ َّّلِل ِ َػ َل ۡد َخ ِ َ
ِس ُخ ۡ َ
ِساُٗا ٌُّت ِ ٗيِا [ ﴾١١٩تسورة
ٱ
ِ

النسذء ، ]ُُٗ :فإف فذز ادلسلم كتغلب على الشيطذف فلو اخلَت
كخ ًسراى حفظ ا﵁ كعنذياو.
كالفضل ،كإف غلب الشيطذف ىلك ىو كمن تبعو ،ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكػن عػػن الثقػذت ،ككػػذف أثبػػت النػذس يف عمػػرك بػػن دينػذر ،مػػن رؤكس الطبقػػة
الثذمنة ،مػذت تسػنة ُٖٗىػػ .انظػر ترٚتاػو يف :ابػن تسػعد" ،الطبقػذت الكػربل".
ْٕٓٗ :؛ اخلطيػػب البغػػدادم ،أٛتػػد بػػن علػػي أبػػو بكػػر اخلطيػػب البغػػدادم،
"تػ ػػذريت بغػ ػػداد"( .بػ ػػَتكت :دار الكاػ ػػب العلميػ ػػة)ْْٕٔ/ُْٕ :ٗ ،؛ ٚتػ ػػذؿ
الدين أبو احلجذج ادلػزم" ،هتػذيب الكمػذؿ"ٖ .تقيػق :د .بشػذر عػواد معػركؼ.
(طُ  ،بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَتكت :مؤتسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الرتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلةََُْ ،ق – َُٖٗـ):ُُ ،
ُٕٕ.ُِّْ/
(ُ) اخلذزف ،عالء الدين علي بن زلمػد بػن إبػراىيم بػن عمػر الشػيحي أبػو احلسػن،
" لب ػ ػػذب الاأكي ػ ػػل يف مع ػ ػػذين الانزي ػ ػػل"( .طُ ،ب ػ ػػَتكت :دار الكا ػ ػػب العلمي ػ ػػة،
ُُْٓ ىػ)ٕٓ : ّ ،؛ الثعليب ،أٛتد بن زلمػد بػن إبػراىيم الثعلػيب" ،الكشػف
كالبي ػػذف ع ػػن تفس ػػَت الق ػػرآف"ٖ .تقي ػػق :اإلم ػػذـ أيب زلم ػػد ب ػػن عذش ػػور( .طُ،
بَتكت :دار إحيذء الًتاث العريبُِِْ ،ىػ  ََِِ -ـ).ِّْ :ٓ ،
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املبحح الصادط :حفظ اهلل لعبادي املتقني يف اجلنة
ُ

َ

ۡ ُ َ
ْٔا ب ِ َصل َٰ ٍم َءاٌِِ َِي [ ﴾٤٦تسورة احلجر.]ْٔ :
قال تعالى﴿ :ٱد خي

شرح المفردات في اآلية:
السالم :للسالـ عدة معذف منهذ أف السالـ ٖتية أىل اجلنة ،
قذؿ تعذىلََ ﴿ :ت َِّي ُت ُٓ ًۡ يَ ۡٔ َم يَيۡ َل َُۡٔ ُّۥ َش َل َٰ َ ًٞوأ َ َغ َّد ل َ ُٓ ًۡ أ َ ۡج ٗرا َنر ٗ
يٍا ﴾ ٤٤
ُۚ
ِ
[تسورة األحزاب ،] ْْ :ك"السالمة احلقيقية ليست إال يف اجلنة ،إذ
فيهذ بقذء بال فنذء ،كغٌت بال فقر ،كعز بال ذؿ ،كصحة بال تسقم(ِ).
آمنين " :أصل األمن :طمأنينة النفس كزكاؿ اخلوؼ "(ّ) ،قذؿ
َّ ٓ َ
ِي أ ۡغ َػ ٍَ ًُٓ ٌَِّ ُج ٖ
ٔع َو َء َاٌ َِ ًُٓ ٌّ َِۡ َخ ۡٔ ِۢف [ ﴾٤تسورة
تعذىل﴿ :ٱَّل
قري ] ْ :
( ُ)

المعنى اإلجمالي لآلية:
يقوؿ تعذىل ًذ ٍكيريه " :إف الذين اتقوا ا﵁ بطذعاو كخذفوه ،فاجنبوا
ۡ ُ ُ َ
ْٔا ب َص َلَٰم َءاٌِِ َ
ِي
معذصيو يف جنذت كعيوف ،يقذؿ ذلم﴿ :ٱدخي
ِ ٍ
.)ْ("﴾٤٦
(ُ) الطربم" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف".ُِٖ :َِ .
(ِ) الراغب األصفهذ " ،ادلفردات يف غريب القرآف" .ص.ُِْ :
(ّ) ادلرجع السذبق ،ص.َٗ :
(ْ) الطربم" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف".َُٕ :ُٕ .
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مظاىر الحفظ والعناية في اآلية:
اخالف ادلفسركف يف معٌت الدخوؿ بذلسالـ يف اآلية على أقواؿ
منهذ:
ُ  -اجعلوا دخولكم فيهذ بسالـ؛ على مذ أمرىم يف الدنيذ أف غلعلوا
َ َ َ َ ُۡ ُُ ٗ َ َ ّ ُ ْ
الدخوؿ يف ادلنذزؿ بذلسالـ؛ كقولو﴿ :فإِذا دخيتً بئتا فصي ٍِٔا
َ َ ٰٓ َ ُ
ُ
صِك ًۡ﴾ [تسورة النور.]ُٔ :
لَع أُف
ِ  -ادخلوىذ بسالـ ال يصيبكم مكركه؛ آمنُت ال ينغصهم خوؼ
َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ ََ
اي فَل خ ۡٔف غي ۡي ِٓ ًۡ
كال حزف ،على مذ أخرب ﴿ػٍَ تتِع ْد
ََ ُ ۡ ََُۡ َ
ٔن [ ﴾٣٨تسورة البقرة.)ُ(]ّٖ :
وَّل ًْ َيزُ
ّ  " -بسالمة من النذر "(ِ).
ْ  " -بسالمة تصحبكم من كل آفة "(ّ).
ٓ  " -باحية من ا﵁ ذلم "(ْ).
ٔ  " -بسالـ من تسخط ا﵁ تسبحذنو كعذابو "(ٓ).
(ُ) ادلذتريدم: ،تفسَت ادلذتريدم (تأكيالت أىل السنة)".ْْٓ :ٔ .
(ِ) ادلذكردم" ،تفسَت ادلذكردم النكت كالعيوف".ُِٔ :ّ .
(ّ) ادلرجع السذبق.ُِٔ :ّ ،
(ْ) ادلذكردم" ،تفسَت ادلذكردم النكت كالعيوف".ُِٔ :ّ .
(ٓ) الواحػ ػػدم ،أب ػ ػػو احلس ػ ػػن علػ ػػي ب ػ ػػن أٛت ػ ػػد ب ػ ػػن زلمػ ػػد ب ػ ػػن عل ػ ػػي الواح ػ ػػدم،
النيسػ ػػذبورم" ،الػ ػػوجيز يف تفسػ ػػَت الكاػ ػػذب العزيػ ػػز" .حققػ ػػو :صػ ػػفواف عػ ػػدنذف
داككدم( .طُ ،دمش ػ ػػق :دار القل ػ ػػم ،ب ػ ػػَتكت :ال ػ ػػدار الش ػ ػػذميةُُْٓ ،ق)،
ص.ّٓٗ :
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ٕٔ " -تعٌت السالمة ،كىي األمذف ،فيأمنوف أهنم ال ؼلرجوف منهذ "(ُ).
ٖ  " -ادخلوىذ بسالـ آمنُت من عذاب ا﵁ كمن نكبذت الدنيذ كمن
ادلوت "(ِ).
ٗ  -ادخلوىذ بسالـ آمنُت ادلراد ادخلوا اجلنة مع السالمة من كل
اآلفذت يف احلذؿ كمع القطع ببقذء ىذه السالمة ،كاألمن من
زكاذلذ(ّ).
َ
ۡ ُ ُ َ
ْٔا ب ِ َصل َٰ ٍم َءا ٌِِ َِي  ﴾٤٦من
َُ -يقذؿ ذلم حذؿ دخوذلذ﴿ :ٱدخي
ادلوت كالنوـ كالنصب ،كاللغوب كانقطذع شيء من النعيم الذم
ىم فيو أك نقصذنو كمن ادلرض ،كاحلزف كاذلم كتسذئر

(ُ) القشَتم" ،لطذئف اإلشذرات تفسَت القشَتم".ِّٕ :ِ .
(ِ) أبو زلمد مكػي بػن أيب طذلػب ٛتىٌػوش بػن زلمػد بػن سلاػذر القيسػي القػَتكاين مث
األندلسػػي القػػرطيب " ،اذلدايػػة إىل بلػػوغ النهذيػػة يف علػػم معػػذين القػػرآف كتفسػػَته
كأحكذم ػػو كٚت ػػل م ػػن فن ػػوف علوم ػػو" .حقق ػػو رلموع ػػة رتس ػػذئل جذمعي ػػة بكلي ػػة
الدراتسذت العليذ كالبحػث العلمػي  -جذمعػة الشػذرقة( .طُ ،جذمعػة الشػذرقة:
رلموعػ ػػة ْتػ ػػوث الكاػ ػػذب كالسػ ػػنة  -كليػ ػػة الشػ ػػريعة كالدراتسػ ػػذت اإلتسػ ػػالمية،
ُِْٗق ََِٖ -ـ).َّّٗ :ٔ ،
(ّ) ينظػر :الػرازم" ،مفػػذتيح الغيػب"ُْٖ :ُٗ .؛ النسػفي ،أبػػو الربكػذت عبػػد ا﵁
بػػن أٛتػػد بػػن زلمػػود حػػذفظ الػػدين النسػػفي" ،تفسػػَت النسػػفي (مػػدارؾ الانزيػػل
كحقػ ػػذئق الاأكي ػ ػػل)" .حققػ ػػو كخ ػ ػػرج أحذديث ػ ػػو يوتسػ ػػف عل ػ ػػي ب ػ ػػديوم( .طُ،
بَتكت :دار الكلم الطيبُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ -ـ).ُُٗ :ِ ،
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ادلكدرات(ُ).

الدراسة والتحليل:
كمع كثرة األقواؿ يف تفسَت الدخوؿ بسالـ كأمن إىل اجلنة فإف
ا﵁ تبذرؾ كتعذىل قد ذى ىكىر األلفذظ يف كاذبو العزيز بدقة مانذىية؛ فلفظة
السالـ نكرة ،كالنكرة تدؿ على العموـ ،فهي كذجلمع .كادلعرفة تدؿ
على االخاصذص ،فهي كذلواحد (ِ) ،لذلك فإف السالـ ادلذكور يف
اآلية يبقى عذمذ كال ؽلنع قبوؿ ٚتيع الوجوه يف تفسَت اآلية شيء،
فجميع مذ ذى ىكىر ادلفسركف ال ؼلرج عن معٌت السالـ ،فذللفظ ياسع
بعمومو جلميع ادلعذين .ليحمل ادلعذين الكثَتة لعمومو بذلانكَت ،كعموـ
لفظ السالـ.

(ُ) السعدم" ،تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ ادلنذف" .ص.ُّْ :
(ِ) ابن بذبشذذ ،طذىر بن أٛتد بػن بذبشػذذ" ،شػرح ادلقدمػة ا﵀سػبة" .حققػو خذلػد
عبد الكرمي( ،طُ ،الكويت :ادلطبعة العصريةُٕٕٗ ،ـ).ُْٕ :ِ ،
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املبحح الصابع :مقٌمات حفظ اهلل ًعناٍتى
يالحظ القذرئ ادلمحص أف لكاذب ا﵁ تعذىل ميزات كثَتة ٕتعلو
الكاذب الفريد يف اإلصالح كالاغيَت ،كمن شليزاتو الكمذؿ كالشمولية،
كتسورة احلجر أعظم مثذؿ على ىذه الشمولية كالدقة ،فبعد عرض صور
من احلفظ كالعنذية الربذنية ،تأيت اخلذ٘تة لاقدـ للمسلم الذم أحذطاو
العنذية ،مقومذت للطريق كادلنهج الذم يابعو كهبذا ادلنهج ػلصل حفظ
ا﵁ كعنذياو ،كتالخص ىذه النصذئح فيمذ يأيت:
أولا :التنويو بأىمية القرآن الكريم وال مداومة على تالوتو:
ُۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ٗ ّ َ ۡ َ َ
ان َوٱىل ۡرءَ ان
قال تعالى ﴿ :وىل د ءاتينم شتػ ا ٌ َِ ٱلٍث ِ
ٱى ۡ َػظ َ
ِيً [ ﴾٨٧الحجر.]ٛٚ :
اخالف ادلفسركف يف ٖتديد ادلقصود بذلسبع ادلثذين :فمنهم قذئل:
أهنذ السور السبع الطواؿ :البقرة كآؿ عمراف كالنسذء كادلذئدة كاألنعذـ
كاألعراؼ كاألنفذؿ مع الاوبة ،مع اخللف يف تسورة يونس كمسيت بذدلثذين
لكثرة مذ يف ادلثذين من الاوحيد ،كعلوـ الغيب ،كاألحكذـ اجلليلة،
كتثنياهذ فيهذ ،كمنهم من يقوؿ إف السبع ادلثذين تسورة الفذٖتة ألهنذ تسبع
آيذت ،كتثٌت يف كل ركعة(ُ).
كيشهد ذلذا القوؿ مذ يف صحيح البخذرم من حديث أيب تسعيد
(ُ) ينظ ػ ػػر :ادل ػ ػػذكردم" ،تفس ػ ػػَت ادل ػ ػػذكردم النك ػ ػػت كالعي ػ ػػوف"ُْٕ :ّ .؛ اب ػ ػػن
اجلوزم" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت".ّٓٓ :ِ .
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ب
بن ادلعلى ،أف رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كتسلم قذؿ(( :الح ْم ُد لِلَّ ِو ر ِّ
ِ
ِ
يم الَّ ِذي أُوتِيتُ ُو))(ُ).
العال ِمينِ .ىي َّ
الس ْب ُع المثاني ،وال ُق ْرآ ُن العظ ُ
كبعيدان عن اخلالؼ ادلذكور ،ياطلع البحث إىل أمر آخر من
مقذصد القرآف الكرمي كىو " :التنويو بأىمية القرآن الكريم وال مداومة
على تالوتو " ،فقد أعطذنذ ا﵁ أفضل مذ يانذفس فيو ادلانذفسوف ،كأعظم
َ َ َ َۡ ۡ
ُۡ َ ۡ
ْ ُ
َّ
ّلِل َوب َر ۡ َ
ۡحتِِّۦ فت ِذَٰل ِم في َيف َر ُخٔا ْ َٔ
مذ يفرح بو ادلؤمنوف﴿ ،كو ةِفظ ِو ٱ ِ ِ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ ّ ٞ
ٔن [ ﴾٥٨تسورة يونس ،)ِ( ] ٖٓ :فليس للمؤمن إال
خۡي مٍِا َيٍػ
بذؿ اجلهد يف تالكة القرآف احلكيم كاحلرص على تعلمو كتعليمو كالعمل
بو حىت تنذلو العنذية كاحلفظ الربذين.
ثاني ا :اللتزام بدين اهلل الحق ،وعدم النبهار بالدنيا

َ
ۡ
َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ
م إ ِ َ َٰ
َل ٌَا ٌَتَّ ۡػَِا ةِّ ِۦ ٓ أ ۡز َو َٰ ٗج ا ٌّ ِِ ُٓ ًۡ
قال تعالىَّ ﴿ :ل تٍدن عيني
ۡ
َ َ َۡ َ ۡ َ َۡ ۡ َ ۡ
جَِ َ
خف ِۡض َ
اخ َم ل ِي ٍُ ۡؤٌِِ َِي [ ﴾٨٨الحجر.]ٛٛ :
و َّل َتزن غيي ًِٓ وٱ

أم ىال تطمع ،كال تلافت ،كال يغرنك مذ ماعنذ بو أصنذفذ من
النذس ب ذلغٌت كجذه الدنيذ كالقوة ،كالغركر ،كالطغيذف ،كالكفر ،فال يغرنك
ىذا كال يسًتعي نظرؾ ،فإف ىذا أمر إىل فنذء ،كهنى اللَّو تعذىل عن
َْ ْ
احلزف على الكذفرين كمذ هنى عن أف يغًت هبم ،فقذؿَ ﴿ :وَّل َت َزن

ًً
ػذؾ ىتس ػٍبػ نعذ ًمػ ىػن ادلثىػ ًػذين ىكالقيػ ٍػرآ ىف
دكلى ىق ػ ٍد آتىػٍيػنى ى
(ُ) ركاه البخػذرم ،الافسػػَت ،بىػ ي
ػذب قىػ ٍولػػو :ى
ى
ً
يم} ،ح (َّْٕ).
ى
العظ ى
(ِ) ينظر :السعدم" ،تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ ادلنذف" .ص.ّْْ :
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َ
َغييِْٓ ًْ﴾  ،كإذا كذف ال يغًت ٔتذ أكيت ادلشركوف من أتسبذب النعيم ،فإف

من معو من ادلؤمنُت ىم األكىل بذلرعذية كاحلفظ ألهنم ىم ذخَتة
ۡ
اإلؽلذف؛ كلذا قذؿ تعذىلَ ﴿ :وٱ ۡخ ف ِۡض َج َِ َ
اخ َم ل ِي ٍُ ۡؤٌِِ َِي [ ﴾ ٨٨احلجر:
َ َ َۡ ۡ
َ َۡ ُ َ َ
ً
ب
ٖٖ] ،أم ارفق هبم كل ٍن ذلم ّتذنبك﴿ ،ولٔ نِت ػظا ؽي ِيؼ ٱى لي ِ
َ
ْ
ل َُف ُّظٔا ٌ َِۡ َخ ۡٔل َِم ﴾ [آؿ عمراف.)ُ(]ُٓٗ :
ثالث ا :الثقة باهلل عز وجل وتهوين المخاوف في طريق الدعوة إليو:
قال تعالى﴿ :فَٱ ۡص َد ۡع ة ٍَا تُ ۡؤ َم ُر َوأ َ ۡغر ۡض َغَ ٱل ۡ ٍُ ۡۡشك َ
ِي ﴾ ٩٤
ِ
ِ
ِ
ِ
[احلجر.]ْٗ :
ً
ً
ُت
ض ىع ًن الٍ يم ٍش ًرك ى
ذص ىد ٍع ٔتذ تيػ ٍؤىمير أم أظهر مذ تؤمر بو ،ىكأ ٍىع ًر ٍ
فى ٍ
( ِ)
أم ال تبذؿ هبم كال تلافت إىل لومهم إيذؾ على إظهذر الدعوة ،
كاجهر بذلقرآف كأعلن مذ يوحى إليك حىت تبلغهم كافرؽ بُت احلق
كالبذطل(ّ).
كىذا ادلعٌت العظيم ػلرؾ يف النفس اذلمة للدعوة كبذؿ ٚتيع
الطذقذت إلحقذؽ احلق ،مث إف ىذا اجلهد الدعوم ادلبذرؾ تسبيل
(ُ) ينظر :أبو زىرة" ،زىرة الافذتسَت".ُُُْ :ٖ .
(ِ) اجلذكم ،زلمد بن عمر نوكم اجلذكم البناٍت " ،مراح لبيد لكشػف معػٌت القػرآف
اجملي ػػد" .حقق ػػو زلم ػػد أم ػػُت الص ػػنذكم( .طُ ،ب ػػَتكت :دار الكا ػػب العلمي ػػة،
ُُْٕق).ٖٓٓ :ُ ،
(ّ) ينظر :ادلذكردم" ،تفسَت ادلذكردم النكت كالعيوف".ُْٕ :ّ .
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َّ
للحصوؿ على لطف ا﵁ كحفظو كعنذياو ،قذؿ تعذىل﴿ :إ ِن غِتادِي
َ َ ََ
َ
ْ ٌ
َ َ ٓ َّ َ ٓ َّ
ىي ْ َس لم غييْ ِٓ ًْ ُشيػان﴾ [تسورة احلجر﴿ ،]ِْ :أ َّل إِن أ ۡو َِلَا َء ٱ ّلِلِ
َ َ ۡ ٌ َ َۡ ۡ َ َ ُ ۡ ََُۡ َ
ٔن [ ﴾ ٦٢تسورة النحل.]ِٔ :
َّل خٔف غييًِٓ وَّل ًْ َيزُ

رابع ا :الستغفار والصالة طريق للفرح والفرج:

ُ ُ َ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ َ
م يَظ ُ
يق َص ۡد ُر َك ة ِ ٍَا َيلٔلٔن ٩٧
قال تعالى﴿ :وىلد نػيً أ ُ
ِ
َ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ُ ّ َ َّ
ىسَٰجد َ
ِيَ [ ﴾٩٨تسورة احلجر.]ٖٗ- ٕٗ :
فصتِح ِِبٍ ِد ربِم وكَ ٌَِ ٱ
ِ

أمر ا﵁ تسبحذنو كتعذىل نبيو الكرمي أف يعلن مذ أيمر بو من
الشرائع ،كال يلافت إىل لوـ ادلشركُت كتثريبهم لو ،كال يبذؿ ٔتذ تسيكوف
منهم ،فذ﵁ تعذىل كفذه أمر ادلساهزئُت بو كأزاؿ كيدىم ،كإذا تسذكره
ضيق الصدر من مسذع تسفههم كاتساهزائهم كمذ ىو دأب البشر،
فليسبح ربو كليحمده كليكثر الطذعة لو ،فذلعبد إذا حزبو أمر نزع إىل
طذعة ربو ،كقد كفل تسبحذنو أف يكشف عنو مذ أعلو(ُ).
كىذه النصذئح توجو إىل داعي اخلَت من أمانذ ادلبذركة ،فذلداعية
اليوـ رٔتذ يصذب بذليأس من كثرة جهده كاجاهذده كٛتلو ذلم األمة
كالعمل الدؤكب إلنقذذ تسفيناهذ من الغرؽ إال أنو ال يرل أثران كبَتان يف
الكثَت من ادلواقف ،كىنذ ياوجب عليو أف يسامد من كاذب ا﵁ تبذرؾ
َ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ُ ّ َ َّ
ىسَٰجد َ
ِيَ [ ﴾٩٨احلجر :
كتعذىل الاوجيو﴿ :فصتِح ِِبٍ ِد ربِم وكَ ٌَِ ٱ
ِ
ٕٗ. ]ٖٗ-

(ُ) ادلراغػػي ،أٛت ػػد ب ػػن مصػػطفى" ،تفس ػػَت ادلراغ ػػي"( .طُ ،مصػػر :ش ػػركة مكاب ػػة
كمطبعة مصطفى البذ احلليب كأكالدهُّٔٓ ،ق ُْٗٔ -ـ).ْْ :ُْ ،
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اخلامتة
بعػد الدراتسػػة الاحليليػػة آليػػذت تسػورة احلجػػر اخللػػوص إىل عػػدة
ناذئج كتوصيذت ،كىي على النحو اآليت:
ُ  -البحث عن معذين القرآف الكرمي مسامر ال ينقطع ،كمعذين القرآف
كثَتة كفوائده ال تنقضي على مر العصور كاألزمذف.
ِ  -صور العنذية كاحلفظ يف تسورة احلجر تامثل يف اآليت :حفظ القرآف
ّ ۡ
َّ َ ۡ َ ۡ
َّ َ
الكرمي ،من خالؿ قولو تعذىل﴿ :إُِا َن َُ ُ َّزۡلَ ا ٱَّلِن َر ِإَوُا ُل ۥ
َ َ َٰ ُ َ
ٔن [ ﴾٩تسورة احلجر ،]ٗ :كحفظ السمذكات قذؿ تعذىل:
ىحفِظ

ۡ
ۡ
ََ
َّ َ ٓ ِ ُ ُ ٗ َ َ َّ َّ َٰ َ َّ
ِينَٰظِر َ
يَ َ ١٦و َخفِظ َن َٰ َٓ ا
﴿ َوىل ۡد َج َػي َِا ِِف ٱلصٍاء ةروج ا وزينٓا ل
ِ
ٌَِ ُ ّ َ ۡ َ
َّ
يم [ ﴾١٧تسورة احلجر ،]ُٕ - ُٔ :كحفظ
ج ٍ
ك شيط َٰ َٖ ر ِ
ِ
َ َۡ َ
ۡرض ٌَ َد ۡد َن َٰ َٓا َو َأىۡ َل ۡي َِا ػ َ
ِيٓا َر َو َٰ ِِسَ
األرض قذؿ تعذىل﴿ :وٱۡل
ُّ
َشءٖ ٌَّ ۡٔ ُ
ۢنتتۡ َِا ػ َ
َوأ َ َ
ك َ ۡ
ون [ ﴾١٩احلجر ،]ُٗ :كحفظ
ز
َِ
ٌ
ا
ِيٓ
ٖ
ِ
َ
ِِدَُا َخ َزآن ُِ ُّۥ َو ٌَ ا ُن َ ّ
َش ءٍ إ ََّّل غ َ
ّ
ن ُ ُل ۥٓ
األرزاؽ قذؿ تعذىلِ ﴿ :إَون ٌَِ ۡ ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
إَِّل ة ِ َل َد ٖر ٌَّ ۡػئ ٖم [ ﴾٢١احلجر ،]ُِ :العنذية الربذنية للعبذد
َ َ َ َ
َ
َّ
الراتسخُت يف اإلؽلذف ،قذؿ تعذىل﴿ :إِن غ َِتادِي ىيۡ َس لم غي ۡيِٓ ًۡ
ُ ۡ َ َٰ ٌ َّ َ َّ َ َ َ
م ٌ ََِ ٱىۡ َؾاو َ
يَ [ ﴾٤٢تسورة احلجر،] ِْ :
شيط َ إَِّل ٌ َِ ٱتت ػ
ِ
ُ
َ
ۡ ُ َ
حفظ ا﵁ لعبذده ادلاقُت يف اجلنة  ،قذؿ تعذىل﴿ :ٱدخئْا ب ِ َصل َٰ ٍم
َءاٌِِ َِي [ ﴾٤٦تسورة احلجر.]ْٔ :

مث خػام البحػث فيمػػذ ػلصػل بػو حفػػظ ا﵁ تبػذرؾ كتعػذىل كعنذياػػو،
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كمن ضمن آيذت السورة الكرؽلة ،ككذنت الاوجيهػذت علػى النحػو اآليت:
الانويػو بأعليػة القػرآف الكػرمي كادلداكمػػة علػى تالكتػو ،قػذؿ تعػػذىلَ ﴿ :وىَ َلد ۡ
دد
َ ُۡ ۡ َ َ
َ ََۡ َ َ ۡٗ ّ َ ََۡ
ان ٱىۡ َػظِ د َ
ديً [ ﴾٨٧احلجػػر]ٖٕ :
دان وٱىلددرء
ءاتينَٰددم شددتػا ٌِددَ ٱلٍثد ِ
َ َ ُ َّ َّ
ددن
كااللازاـ بدين ا﵁ احلق ،كعدـ االنبهذر بذلدنيذ ،قػذؿ تعػذىلَّ﴿ :ل تٍ

َ َ َ َ
ۡ ۡ
ٓ َ ۡ َ َٰ ٗ ّ ۡ
دز ۡن َغيَ ۡ
ِدِ ُٓ ًۡ َو ََّل ََتۡ َ
ديِٓ ًۡ َوٱخفِدض
ع ۡين ۡيم إ ِ ََٰل ٌَا ٌَ َّت ۡػ َِا ةِدِّۦ أزوجدا ٌ
ََ َ َ ُۡ ۡ
ددؤٌِِ َِي [ ﴾٨٨احلجػػر ،]ٖٖ :كالثقػػة بػػذ﵁ تعػػذىل ،كهتػػوين
جِاخددم ل ِيٍ
َ ۡ َ ۡ
ُ ۡ
ددع ة ِ ٍَددا تددؤ َم ُر
ادلخػذكؼ يف طريػق الػػدعوة إليػو ،قػػذؿ تسػبحذنو﴿ :فٱصد
ََ ۡ ۡ َ ُۡ ۡ
ۡشك َِي [ ﴾٩٤احلجر ،]ْٗ :كاالتساغفذر كالصالة طريق
وأغ ِرض غ َِ ٱلٍ ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ
دٔن  ٩٧فَ َص ّ
م يَظ ُ
دت ِ ۡح
يق َص ۡد ُر َك ة ِ ٍَا َيلٔل
للفرح كالفػرج ﴿وىلد نػيً أُ
ِ
َ ۡ َ ّ َ َ ُ ّ َ َّ
ىسجد َ
ِيَ [ ﴾٩٨تسورة احلجر.]ٖٗ-ٕٗ :
ِِبٍ ِد ربِم وكَ ٌَِ ٱ َٰ ِ
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املصادر ًاملراجع
إبراىيم كآخركف ،ابراىيم مصطفى  /أٛتد الزيذت  /حذمد عبد القذدر /
زلمد النجذر " .ادلعجم الوتسيط "( .القذىرة ،رلمع اللغة العربية
دار الدعوة).
ابن أيب ىزىمنًُت ،زلمد بن عبد ا﵁ " .تفسَت القرآف العزيز "ٖ .تقيق :أبو
عبد ا﵁ حسُت بن عكذشة  -زلمد بن مصطفى الكنز( ،طُ،
مصر ،القذىرة ،الفذركؽ احلديثةُِّْ ،ق ََِِ -ـ).
ابن اجلوزم ،عبد الرٛتن بن علي " .زاد ادلسَت يف علم الافسَت ".
ٖتقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاذب العريب
ُِِْ ق).
ابن بذبشذذ ،طذىر بن أٛتد " .شرح ادلقدمة ا﵀سبة "ٖ .تقيق :خذلد
عبد الكرمي( .طُ ،الكويت ،ادلطبعة العصرية ُٕٕٗ ،ـ).
ابن عذدؿ ،عمر بن علي " .اللبذب يف علوـ الكاذب "ٖ .تقيق :الشيت
عذدؿ أٛتد عبد ادلوجود كالشيت علي زلمد معوض( ،طُ،
بَتكت ،لبنذف ،دار الكاب العلمية ُُْٗ ،ق ُٖٗٗ-ـ).
ابن عذشور ،زلمد الطذىر بن زلمد " .الاحرير كالانوير «ٖترير ادلعٌت
السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكاذب اجمليد"“( .تونس،
الدار الاونسية للنشر ُْٖٗ .ق).
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ابن عطية ،عبد احلق بن غذلب " .ا﵀رر الوجيز يف تفسَت الكاذب
العزيز "ٖ .تقيق :عبد السالـ عبد الشذيف زلمد( ،طُ ،بَتكت،
دار الكاب العلمية ُِِْ ،ق).
ابن فذرس ،أٛتد بن فذرس " .معجم مقذييس اللغة "ٖ .تقيق :عبد
السالـ زلمد ىذركف( .دار الفكر ُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).
ابن كثَت ،إمسذعيل بن عمر " .تفسَت القرآف العظيم "ٖ .تقيق :تسذمي
بن زلمد تسالمة( .طِ ،دار طيبة للنشر كالاوزيعَُِْ ،ق -
ُٗٗٗ ـ)
أبو السعود ،زلمد بن زلمد " .إرشذد العقل السليم إىل مزايذ الكاذب
الكرمي "( .بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريب).
أبو حيذف ،زلمد بن يوتسف " .البحر ا﵀يط يف الافسَت "ٖ .تقيق:
صدقي زلمد ٚتيل ،بَتكت( ،دار الفكر َُِْ ،ق).
أبو زىرة ،زلمد بن أٛتد" .زىرة الافذتسَت"( .دار الفكر العريب).
بن أيب طذلب ،مكي " .اذلداية إىل بلوغ النهذية يف علم معذين القرآف
كتفسَته كأحكذمو ،كٚتل من فنوف علومو "ٖ .تقيق :رلموعة
رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ كالبحث العلمي  -جذمعة
الشذرقة ،بإشراؼ أ .د :الشذىد البوشيخي( .طُ ،رلموعة ْتوث
الكاذب كالسنة  -كلية الشريعة كالدراتسذت اإلتسالمية  -جذمعة
الشذرقة ُِْٗ ،ق  ََِٖ -ـ).
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األصفهذ  ،احلسُت بن زلمد " .ادلفردات يف غريب القرآف "ٖ .تقيق:
صفواف عدنذف الداكدم( ،طُ ،دمشق ،بَتكت ،دار القلم ،الدار
الشذمية ُُِْ ،ق).
األصفهذ  ،احلسُت بن زلمد " .،تفسَت الراغب األصفهذين "ٖ .تقيق:
زلمد عبد العزيز بسيوين/ادلقدمة كتفسَت الفذٖتة كالبقرة( ،طُ،
كلية اآلداب  -جذمعة طنطذ َُِْ ،ىػ  ُٗٗٗ -ـ).
البقذعي ،إبراىيم بن عمر " .نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور ".
(القذىرة ،دار الكاذب اإلتسالمي).
البيضذكم ،عبد ا﵁ بن عمر " .أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل "ٖ .تقيق:
زلمد عبد الرٛتن ادلرعشلي( ،طُ ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث
العريب ُُْٖ ،ق).
الثعليب ،أٛتد بن زلمد " .الكشف كالبيذف عن تفسَت القرآف ".
ٖتقيق :اإلمذـ أيب زلمد بن عذشور ،مراجعة كتدقيق :األتساذذ نظَت
السذعدم( ،طُ ،بَتكت – لبنذف ،دار إحيذء الًتاث العريب،
ُِِْ ،ىػ  ََِِ -ـ).
الثعليب ،أٛتد بن زلمد " .الكشف كالبيذف عن تفسَت القرآف "ٖ .تقيق:
اإلمذـ أيب زلمد بن عذشور ،مراجعة كتدقيق :األتساذذ نظَت
السذعدم( .طُ ،بَتكت – لبنذف ،دار إ حيذء الًتاث العريب،
ََِِ ـ).
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اجلذكم ،زلمد بن عمر " .مراح لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد ".
ٖتقيق :زلمد أمُت الصنذكم( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلمية،
ُُْٕ ق).
اجلوىرم ،إمسذعيل بن ٛتذد " .الصحذح تذج اللغة كصحذح العربية ".
ٖتقيق :أٛتد عبد الغفور عطذر( ،طْ ،بَتكت ،دار العلم
للماليُت (َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ)،
احلجذزم ،زلمد زلمود " ،الافسَت الواضح "( ،طَُ ،بَتكت ،دار
اجليل اجلديد ُُّْ ق).
حقي ،إمسذعيل حقي " ،ركح البيذف "( ،بَتكت ،دار الفكر).
احلموم ،أٛتد بن زلمد ،أبو العبذس " .ادلصبذح ادلنَت يف غريب الشرح
الكبَت "( .ادلكابة العلمية – بَتكت).
مال " .بيذف ادلعذين " .طُ ،دمشق ،مطبعة
حوي  ،عبد القذدر بن ٌ
الًتقي ُِّٖ ،ق  ُٗٔٓ -ـ).
الرازم ،زلمد بن عمر" .مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت ،دار إحيذء
الًتاث العريبَُِْ ق).
الزحيلي ،كىبة بن مصطفى" .الافسَت ادلنَت يف العقيدة كالشريعة
كادلنهج"( .طِ ،دمشق ،دار الفكر ادلعذصرُُْٖ ق).
ا لزحيلي ،كىبة بن مصطفى" .الافسَت الوتسيط للزحيلي"( .طُ،
دمشق ،دار الفكرُِِْ ،ق)،
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الزركشي ،زلمد بن عبد ا﵁ " .الربىذف يف علوـ القرآف "ا﵀قق :زلمد
أبو الفضل إبراىيم( .طُ ،دار إحيذء الكاب العربية عيسى البذ
احلليب كشركذئو ُٕٗٓ ،ـ).
الزسلشرم ،زلمود بن عمرك " .الكشذؼ عن حقذئق غوامض الانزيل ".
(طّ ،بَتكت ،دار الكاذب العريب َُْٕ ،ق).
السعدم ،عبد الرٛتن بن نذصر " .تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالـ
ادلنذف "ٖ ،تقيق :عبد الرٛتن بن معال اللوػلق( ،طُ ،مؤتسسة
الرتسذلةَُِْ ،ق  َََِ-ـ).
السمُت احلليب ،أٛتد بن يوتسف " .الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب
ادلكنوف "ٖ .تقيق :أٛتد زلمد اخلراط( .دمشق ،دار القلم).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر " .اإلتقذف يف علوـ القرآف ".
ا﵀قق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( .اذليئة ادلصرية العذمة للكاذب،
ُّْٗىػ ُْٕٗ /ـ).
الشربيٍت ،زلمد بن أٛتد " .السراج ادلنَت يف اإلعذنة على معرفة بعض
معذين كالـ ربنذ احلكيم اخلبَت "( .القذىرة ،مطبعة بوالؽ
(األمَتية) ُِٖٓ ،ق).
الشعراكم ،زلمد ماو  " .تفسَت الشعراكم "( .مطذبع أخبذر اليوـ).
الصذبوين ،زلمد علي الصذبوين " ،صفوة الافذتسَت "( .طُ ،القذىرة،
دار الصذبوين للطبذعة كالنشر كالاوزيع ُُْٕ ،ق  ُٕٗٗ -ـ).
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طنطذكم ،زلمد تسيد طنطذكم " .الافسَت الوتسيط للقرآف الكرمي ".
(طُ ،الفجذلة  -القذىرة ،دار هنضة مصر للطبذعة كالنشر
كالاوزيع).
الطيذر ،مسذعد بن تسليمذف بن نذصر " .فصوؿ يف أصوؿ الافسَت ".
(طِ ،دار ابن اجلوزم ُِّْ ،ىػ).
عمر ،أٛتد سلاذر ٔتسذعدة فريق عمل " .معجم اللغة العربية ادلعذصرة
"( .طُ ،عذمل الكاب ُِْٗ ،ق  ََِٖ -ـ).
الغرنذطي ،أٛتد بن إبراىيم " .الربىذف تنذتسب تسور القرآف ".
ٖتقيق :زلمد شعبذين( .كزارة األكقذؼ كالشؤكف اإلتسالمية ادلغرب،
َُُْ ق  َُٗٗ -ـ).
الفراىيدم ،اخلليل بن أٛتد " .العُت "ٖ .تقيق :د مهدم ادلخزكمي ،د
إبراىيم السذمرائي( ،دار كمكابة اذلالؿ).
الفَتكزآبذدل ،زلمد بن يعقوب " .القذموس ا﵀يط "ٖ .تقيق :مكاب
ٖتقيق الًتاث يف مؤتسسة الرتسذلة.
القذمسي ،زلمد ٚتذؿ الدين " .زلذتسن الاأكيل "ٖ .تقيق :زلمد بذتسل
عيوف السود( .ط ،ُ :بَتكت ،دار الكاب العلميو ُُْٖ ،ق).
القرطيب ،زلمد بن أٛتد " .اجلذمع ألحكذـ القرآف "ٖ .تقيق :أٛتد
الربدكين كإبراىيم أطفي ( .طُ ،القذىرة ،دار الكاب ادلصرية،
ُّْٖق  ُْٗٔ -ـ).
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قطب .تسيد قطب " .يف ظالؿ القرآف "( ،طُٕ ،بَتكت  -القذىرة،
دار الشركؽ ُُِْ ،ق).
ً
فاح البيذف يف مقذصد القرآف ".
القنَّوجي ،زلمد صديق خذف " .ي
يدا – بىَتكت ،ادلكابة
صى
األنصذرم ( .ى
راجعو :ىعبد ا﵁ بن إبراىيم ى
ى
العصريَّة للطبىذعة كالنٌ ٍشر ُُِْ ،ىػ  ُِٗٗ -ـ).
الكفوم ،أيوب بن موتسى " .الكليذت معجم يف ادلصطلحذت كالفركؽ
اللغوية "ٖ .تقيق :عدنذف دركي  -زلمد ادلصرم( ،بَتكت،
مؤتسسة الرتسذلة).
جلنة من علمذء األزىر ،اجمللس األعلى للشئوف اإلتسالمية " .ادلناخب
يف تفسَت القرآف الكرمي "( .طُٖ ،مصر ،مؤتسسة األىراـ،
ُُْٔ ق  ُٗٗٓ -ـ).
ادلذتريدم ،زلمد بن زلمد " .تفسَت ادلذتريدم (تأكيالت أىل السنة)
"ٖ .تقيق :رلدم بذتسلوـ( .طُ ،لبنذف ،دار الكاب العلمية –
بَتكت ُِْٔ ،ق  ََِٓ -ـ)
ادلذكردم ،علي بن زلمد " .تفسَت ادلذكردم النكت كالعيوف ".
ٖتقيق :السيد ابن عبد ادلقصود بن عبد الرحيم( ،بَتكت  /لبنذف،
دار الكاب العلمية).
ا﵀لي كالسيوطي ،زلمد بن أٛتد كعبد الرٛتن بن أيب بكر " .تفسَت
اجلاللُت "( .طُ ،القذىرة ،دار احلديث).
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ادلراغي ،أٛتد بن مصطفى " .تفسَت ادلراغي "( ،طُ ،مصر ،شركة
مكابة كمطبعة مصطفى البذ احلليب كأكالده ُّٔٓ ،ق -
ُْٔٗ ـ).
مقذتل ،مقذتل بن تسليمذف " .تفسَت مقذتل بن تسليمذف "ٖ .تقيق :عبد ا﵁
زلمود شحذتو( .طُ ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث ُِّْ ،ق).
طلبة من أتسذتذة الافسَت " .الافسَت ادليسر "( .طِ ،السعودية ،رلمع
ادللك فهد لطبذعة ادلصحف الشريفَُّْ ،ق  ََِٗ -ـ).
النسفي ،عبد ا﵁ بن " ،تفسَت النسفي( .مدارؾ الانزيل كحقذئق
الاأكيل) " .حققو كخرج أحذديثو :يوتسف علي بديوم ،راجعو
كقدـ لو :زليي الدين ديب مساو( .طُ ،بَتكت ،دار الكلم
الطيبُُْٗ ىػ  ُٖٗٗ -ـ).
النيسذبورم ،زلمود بن أ احلسن " .إغلذز البيذف عن معذين القرآف ".
ٖتقيق :الدكاور حنيف بن حسن القذمسي( ،طُ ،بَتكت ،دار
الغرب اإلتسالمي ُُْٓ ،ق).
اذلررم ،زلمد األمُت بن عبد ا﵁ " .تفسَت حدائق الركح كالرػلذف يف
ركايب علوـ القرآف " .إشراؼ كمراجعة :الدكاور ىذشم زلمد علي
بن حسُت مهدم( .بَتكت – لبنذف دار طوؽ النجذة ُُِْ ،ى ػ
 ََُِ -ـ).
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الواحدم ،علي بن أٛتد " .الوجيز يف تفسَت الكاذب العزيز ""ٖ .تقيق:
صفواف عدنذف داككدم( .طُ ،بَتكت ،دار القلم ،الدار الشذمية
– دمشق ُُْٓ ،ق).
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االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل
Confusion in Al-Jarhu wa At-Ta'deel
(criticizing and praising) terms
إعداد:
د .حسام خالد حممد السقار
عضو ىيئة التدريس برتبة مدرس يف ا٢بديث وعلومو بقسم أصول
الدين بكلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية ٔبامعة الّبموك باألردن

االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل ،د .حسام خالد محمد السقار

املستدلص
تعُب ىذه الدراسة ٔبمع ألفاظ ا١برح والتعديل ا٤بلتبسة
ودراستها ،وبيان األسباب الٍب تسببت يف التباسها على العلماء
والباحثْب ،وبيان أثر ذلك يف النقد ا٢بديثي.
وتقوم ىذه الدراسة على استقراء ا٤بؤلفات الٍب ٝبعت ألفاظ
ا١برح والتعديل ،والنظر فيما يلتبس منها ،ومن ٍب ذكر النماذج
التطبيقية لذلك.
ومن النتائج الٍب توصل إليها يف البحث :ضرورة االطبلع على
تعقبات النقاد بعضهم لبعض إلزالة االلتباس الواقع يف ألفاظ ا١برح
والتعديل ،وذلك لتجنب األوىام يف ا٢بكم على رواة األحاديث .و٩با
يستعان بو على فهم ألفاظ ا١برح والتعديل فهما سليما :االطبلع
الواسع على علوم اللغة العربية وأمثال العرب ٤بعرفة دالالت األلفاظ الٍب
استعملها النقاد يف ا٢بكم على الرواة ،وا٤بعرفة باصطبلحات النقاد
ا٣باصة يف ألفاظ ا١برح والتعديل ،وٝبع أقوال النقاد يف الراوي.
ومن توصيات البحث :دراسة مصطلح مقارب ا٢بديث عند
النقاد دراسة نظرية تطبيقية.
الكلمات المفتاحية :االلتباس ،ا١برح ،التعديل ،النقد ا٢بديثي.
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Abstract
At-Ta'deel (criticizing and praising) terms ،
explaining the causes of the confusion amongst the
scholars and researchers ،and explaining its effect on the
Hadith critics.
This study is based on the extrapolation of the works
that collected Al-Jarhu wa At-Ta'deel terms ،considering
that which confuses ،and then mentioning its applicable
models.
The study concluded with the following results: the
need to see the critics' criticisms of each other to remove
the confusion that occurred in Al-Jarhu wa At-Ta'deel
terms ،in order to avoid illusions in issuing rulings on the
narrators of the Hadith. The wide reading of the Arabic
language sciences and the Arab proverbs can be a very
useful tool in understanding the Al-Jarhu wa At-Ta'deel
terms in the correct form ،in order to know the meaning of
the words used by the critics' in the ruling on the narrators ،
and to know the terms of the special critics' in the the AlJarhu wa At-Ta'deel terms ،and the collection of their
sayings on the narrator.
The study recommended to make a close theoretical
and applicable study of the Hadith terms by the critics.
Key Words:
Confusion
،Al-Jarh
(praising) ،Hadith critics.

(criticizing)
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املقدة
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،والصبلة والسبلم على سيد ا٤برسلْب،
وعلى آلو وأصحابو أٝبعْب ،أما بعد:
فقد عنيت األمة اإلسبلمية من لدن عصر النيب صلى اهلل عليو
وسلم ٕبفظ األحاديث وروايتها وااللتزام هبا علما وعمبلٍ ،ب عنيت
ٔبمعها وتدوينها ،وكذلك عنيت بالرواة وا٤برويات من حيث القبول
والرد ،ووضعوا يف ذلك أدق وأحكم قواعد النقد العلمي ،وتركوا لنا يف
علم تاريخ الرجال ثروة نادرة ال مثيل ٥با يف أمة من األمم.
ولقد ق ضى علماء ا٢بديث وجهابذتو وأئمة النقد حياهتم يف
االرٙبال واألسفار وجانبوا الراحة واالستقرار يف سبيل لقاء الرواة
ٙبيف فيو على أحد منهم وال
والبحث عنهم ،وميزاهنم ٗبيزان دقيق ال ّ
غنب وال نقص ٢بقو.
وكان حرص العلماء على الوقوف على أحوال الرواة وا٢بكم
عليهم ٗبا ي ستحقونو ٩با يقتضي قبول رواياهتم أو ردىا نابعا من علمهم
بأمهية اإلسناد الذي ىو من الدين ،ولواله لقال من شاء ما شاء ،و٥بذا
صنف العلماء يف علم ا١برح والتعديل الذي يبحث يف أحوال الرواة من
حيث قبول رواياهتم وردىا تصفية للسنة ٩با علق هبا من أحاديث
ضعيفة وموضوعة.
ومن مباحث علم ا١برح والتعديل الٍب عِب هبا العلماء تصنيفا:
ألفاظ ا١برح والتعديل الٍب تتناول األلفاظ والعبارات الٍب استعملها
- 91 -
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النقاد يف وصف حال الرواة ،وىذه األلفاظ منها اللطيفة ومنها
الشديدة ،منها العامة ومنها اصطبلحات خاصة ،منها الواضحة ومنها
الغامضة.
وا٤ب تأمل يف ألفاظ ا١برح والتعديل جيد ألفاظا تلتبس ببعضها على
الباحثْب ،فيُظن أهنا تعديل ٤بن قيلت فيو وىي يف الواقع ٘بريح ،أو يظن
أهنا ٘بريح للراوي وىي يف الواقع تعديل ،ولكشف ىذه األوىام كانت
ىذه الدراسة.
أسئل الدراس :
ٔ  -ما ىي أبرز ألفاظ ا١برح والتعديل ا٤بلتبسة؟
ٕ  -ما ىي أسباب التباس ألفاظ ا١برح والتعديل؟
ٖ  -ما أثر التباس ألفاظ ا١برح والتعديل يف النقد ا٢بديثي؟
أهداف الدراس :
ٔ  -الكشف عن ألفاظ ا١برح والتعديل ا٤بلتبسة.
ٕ  -بيان أسباب التباس ألفاظ ا١برح والتعديل.
ٖ  -عرض نوع من أوىام ا٤بشتغلْب يف النقد ا٢بديثي.
ةههجي الدراس :
تقوم ىذه الدراسة على ا٤بنهج االستقرائي والتحليلي ،وذلك
باستقراء ما تيسر يل من الكتب ا٤بصنفة يف ألفاظ ا١برح والتعديل ٍب
استخراج ما يبدو يل من ىذه األلفاظ الٍب قد تلتبس على الباحثْبٍ ،ب
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بيان وجو االلتباس فيها ،والتمثيل ٥با ما أمكن.
وا٤بؤلفات الٍب تناولت ألفاظ ا١برح والتعديل الٍب قمت
باستقراءىا ىي:
ٔ  -شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل ،أيب ا٢بسن
مصطفى بن إ٠باعيل.
ٕ  -شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال ،سعد ا٥بامشي.
ٖ  -لسان احملدثْب٧ ،بمد خلف سبلمة.
مع تتبع األلفاظ الٍب بدا يل أهنا مومهة يف كتب الرجال وا١برح
والتعديل وكتب العلل والسؤاالت.
الدراسات السابق :
عِب العلماء والباحثون ٔبمع ودراسة ألفاظ ا١برح والتعديل الٍب
استعملها النقاد يف أحكامهم على الرواة ،وألفوا يف ىذا الباب مؤلفات منها:
ٔ  -شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل ،أيب ا٢بسن
مصطفى بن إ٠باعيل.
ٕ  -مصطلحات ا١برح والتعديل ا٤بتعارضةٝ .بال أسطّبي
ٖ  -ألفاظ وعبارات ا١برح والتعديل بْب األفراد والتكرير والَبكيب
وداللة كل منها على حالة الراوي وا٤بروي ،أٞبد معبد عبد
الكرمي.
ٗ  -شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة االستعمال ،سعد
ا٥بامشي.
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٘  -شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة االستعمال ،سعد ا٥بامشي
 - ٙلسان احملدثْب٧ ،بمد خلف سبلمة.
وىذه الكتب تناول مؤلفوىا دراسة ألفاظ ا١برح والتعديل على
وجو العموم ،وٕبثي يعُب بدراسة ألفاظ ا١برح والتعديل ا٤بلتبسة على
وجو ا٣بصوص ،ومل أقف  -يف حدود اطبلعي  -على دراسة خاصة
تناولت ا٤بوضوع بالبحث والدراسة.
خط البحح
قسمتو ٤ببحثْب وخاٛبة على النحو اآلٌب:
المبحث األول :االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل مفهومو
وأسبابو ،وفيو مطلبان:
ا٤بطلب األول :تعريف االلتباس يف ألفاظ ا١برح والتعديل.
ا٤بطلب الثاين :أسباب التباس ألفاظ ا١برح والتعديل.
المبحث الثاني :أثر التباس ألفاظ الجرح والتعديل في النقد
الحديثي وطرق التخلص منو ،وفيو مطلبان:
ا٤بطلب األول :أثر التباس ألفاظ ا١برح والتعديل يف النقد
ا٢بديثي.
ا٤بطلب الثاين :طرق التخلص من االلتباس يف ألفاظ ا١برح
والتعديل.
الخاتمة :تتضمن أبرز النتائج والتوصيات وقائمة المصادر
والمراجع.
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املبحح األول :االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل ةفهوةه
وأسبابه
املطلب األول :ةفهوم االلتباس يف ألفاظ اجلرح والتعديل
مفهوم الجرح والتعديل:
ا١برح يف اصطبلح احملدثْب ىو :وصف الراوي يف عدالتو أو
ضبطو ٗبا يقتضي تليْب روايتو أو تضعيفها أو َّردىا ،وأما التعديل :فهو
( ٔ).
وصف الراوي يف عدالتو وضبطو ٗبا يقتضي قبول روايتو
فعلم ا١برح والتعديل ىو علم يبحث يف أحوال الرواة من حيث
ما ورد يف شأهنم ٩با يشينهم أو يزكيهم بألفاظ ٨بصوصة.
وىو علم مهم يتميز بو من تقبل روايتو ٩بن ترد ،وذلك ٗبا وضعو
النقاد من تراجم وافية للرواة يُذكر فيها اسم الراوي وعمن أخذ ،ومن
روى عنو ،ومٌب ولد ومٌب تويف ،وإىل أي الببلد رحل ،وعندما حدث
يف بلد من البلدان ىل حدث من حفظو أم من كتابو؟  ،وىل بقي
حافظا ض ابطا أم تغّب حفظو وضعف لعارض من العوارض فيما يعرف
عند النقاد باالختبلط ،فيذكر مٌب اختلط الراوي أو مٌب ضعف حفظو
(ٔ) عبد العزيز بن ٧بمد عبد اللطيف" ،ضوابط ا١برح والتعديل مع دراسة ٙبليلية
لَبٝبة إسرائيل بن يونس السبيعي"( .دط ،ا٤بدينة ا٤بنورة :مكتبة العبيكان،
دت).ٔٙ :ٔ ،
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ومن روى عنو قبل االختبلط ومن روى عنو بعد االختبلط،
وتفصيبلت دقيقة تذكر عن رواة األحاديث ال جيدىا الباحثون عند أمة
من األمم إال يف أمة اإلسناد ،وى ي من العلوم الٍب أرساىا علماء
ا٢بديث ونقاده إذ بذلوا جهودا عظيمة يف تتبع أحوال الرواة وا٢بكم
عليهم ٗبيزان دقيق يتسم با٤بوضوعية والنزاىة ،وقد صنفوا يف ىذا الباب
مصنفات كثّبة منها يف الرواة الثقات ،ومنها يف الضعفاء واجملروحْب،
ومنها يف طبقات الرواة ،ومنها يف ا٤بؤتلف وا٤بختلف ،ومنها يف ا٤بتفق
وا٤بفَبق ،ومنها يف رجال الصحيحْب أو يف رجال الكتب الستة،
وغّبىا من ا٤بؤلفات الٍب تعد شاىدا على ما يسر اهلل تعاىل من علماء
وجهابذة حفظ اهلل هبم سنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم.
إن ىذا العلم من أىم علوم ا٢بديث وأعظمها شأنا وأشدىا أثرا
إذ بو يتميز الصحيح من السقيم وذلك ٤با يَبتب على مراتب كل من
ا١برح والتعديل من أحكام ،وقد عرف احملدثون أمهيتو ومنزلتو فجاءت
عباراهتم شاىدة بذلك؛ فقال أبو عبد اهلل ا٢باكم ( :النوع الثامن
عشر :معرفة ا١برح والتعديل ىذا النوع من علم ا٢بديث معرفة ا١برح
والتعديل ومها يف األصل ـ أي ا١برح والتعديل ـ نوعان كل نوع منهما
علم برأسو وىو ٜبرة ىذا العلم وا٤برقاة الكبّبة منو ) (ٔ).
(ٔ) ٧بمد بن عبد اهلل ا٢باكم النيسابوري" ،معرفة علوم ا٢بديث"ٙ .بقيق :السيد
معظم حسْب ( ،طٕ ،بّبوت :دار الكتب العلميةٖٜٔٚ ،ىـ).ٕ٘ ،
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وقال النووي( :ىو من أجل األنواع فيو يعرف الصحيح
والضعيف) (ٔ).
وىذا العلم فيو ذب الكذب عن رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم؛ فقد قال أبو بكر بن خبلد ليحٓب بن سعيد :أما ٚبشى أن
يكون ىؤالء الذين تركت حديثهم خصماءك عند اهلل؟ فقال :ألن
يكونوا خصمائي أحب إيل من أن يكون خصمي رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،يقول ِملَ َملْ تذب الكذب عن حديثي (ٕ).
واالشتغال بو ليس حراما بل ىو من النصح هلل ورسولو؛ قال أبو
تراب النخشيب ألٞبد بن حنبل ال تغتب العلماء فقال لو أٞبد وحيك
ىذا نصيحة ليس ىذا غيبة (ٖ).
وىذا العلم خطّب جيب على ا٤بتكلم فيو التثبت فقد قال ابن
دقيق العيد :أعراض ا٤بسلمْب حفرة من النار وقف على شفّبىا
طائفتان من الناس احملدثون وا٢بكام(ٗ).
(ٔ) حيٓب بن شرف النووي" ،التقريب والتيسّب ٤بعرفة سنن البشّب النذير يف أصول
ا٢بديث"ٙ .بقيق٧ :بمد عثمان ا٣بشت( ،ط٘ ،بّبوت :دار الكتاب العريب،
٘ٓٗٔىـٜٔٛ٘ ،م).ٕٔٓ ،
(ٕ) عثمان بن عبد الرٞبن ابن الصبلح" ،معرفة أنواع علوم ا٢بديث"ٙ .بقيق:
نور الدين عَب( ،طٔ ،بّبوت :دار الفكرٔٗٓٙ ،ىـٜٔٛٙ ،م).ٖٜٛ ،
(ٖ) ابن الصبلح" ،معرفة أنواع علوم ا٢بديث".ٖٜٛ ،
(ٗ) عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي"ٙ .بقيق :أبو
قتيبة نظر ٧بمد الفريايب( ،د ط ،الرياض :دار طيبة ،د ت).ٜٕٛ :ٕ ،
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ومن خطورتو أنك إن عدلت بغّب تثبت كنت كا٤بثبت حكما
ليس بثابت ،فيخشى عليك أن تدخل يف زمرة من روى حديثا وىو
يظن أنو كذب ،وإن جرحت لغّب ٙبرز أقدمت على الطعن يف مسلم
بريء من ذلك وو٠بتو ٗبيسم سوء يبقى عليو عاره أبدا.
و٥بذا ينبغي على ا٤بشتغلْب يف ا٢بكم على األحاديث وطرقها
صحة وضعفا ونقد أسانيدىا ومتوهنا الَبوي يف وصف الراوي ٗبا يقتضي
قبول روايتو أو ردىا ،كي ال يرد حديثا صحيحا أو يقبل حديثا ضعيفا،
فبل بد من ٝبع أقوال النقاد يف الراوي الواحد ،والسعي يف فهم دالالت
ألفاظ ا١برح والتعديل وذلك ٗبعرفة اصطبلحات النقاد العامة وا٣باصة،
وعدم اجتزاء اللفظ عن سياقو ،فبَب النصوص تتسبب يف الفهم السقيم
٥با ،وغّب ذلك من الوسائل الٍب ٙبقق للناظر فهم كبلم النقاد على وجهو
دون التباس.
إن االلتباس يف ألفاظ ا١برح والتعديل قد يكون من تشابو ألفاظ
ا١برح والتعديل ذاهتا ،وقد يكون لقصور نظر الباحث ،وقد يكون
ألسباب خارجة عن ذلك كلو ،فيظن ا٤بشتغل يف نقد األسانيد أن ا٤براد
هبذا اللفظ ىو جرح الراوي وىو يف ا٢بقيقة تعديل لو ،أو يظن أنو تعديل
للراوي وىو يف ا٢بقيقة جرح لو ،وأحيانا ال يراد باللفظ جرحا وال تعديبل
فيحمل على أنو جرح أو تعديل ،وعند دراسة أسباب التباس ألفاظ
ا١برح والتعديل وذكر شواىدىا يتبْب خطورة ىذه األوىام وفساد حال
ا٤بتجرئْب على جهابذة احملدثْب يف نقد األحاديث وٛبييز صحيحها من
سقيمها.
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املطلب الجاني :أس باب التباس ألفاظ اجلرح والتعديل
إن الوىم يف فهم كبلم النقاد على حقيقتو يعود ألسباب منها:
التباس ألفاظ ا١برح والتعديل على ا٤بشتغل يف نقد األحاديث ،وىذا
االلتباس لو أسباب ىي:
أوال :جهل الباحث باصطالحات النقاد الخاصة في ألفاظ الجرح
والتعديل.
لبعض النقاد اصطبلحات خاصة يف ا٢بكم على الراوي ،جيب
على ا٤بشتغل يف علم ا٢بديث معرفة مراد الناقد هبا حٌب ال حيملها على
غّب مراده هبا ،وا١بهل هبذه االصطبلحات قد تتسبب ٕبمل اللفظ
على أنو جرح ومراد الناقد بو التعديل ،أ و أن ٙبمل على التعديل ومراده
بو ا١برح ،ومن األمثلة على ذلك:
 9ـ قول أبي حاتم الرازي في بعض الرواة :أعرابي مجهول.
ظاىر ىذا اللفظ يقضي ٔبهالة الراوي ولكن أبا حاًب يقول
ذلك يف الصحايب الذي مل يرو عنو أئمة التابعْب ،فمدالج بن عمرو
قال فيو ابن أيب حاًب ( :مدالج بن عمرو السلمي حليف بِب عبد
مشس ٠بعت أيب يقول :ىو ٦بهول ) (ٔ).
(ٔ) عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازي" ،ا١برح والتعديل"( .ط ٔ ،بّبوت :دار
إحياء الَباث العريبٕٔٚٔ ،ىـٜٕٔ٘ ،م).ٕٗٛ :ٛ ،
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وقد َّبْب ا٢بافظ ابن حجر يف " لسان ا٤بيزان" يف ترٝبة " مدالج
" مر َاد أيب حاًب يف وصف الصحايب با١بهالة؛ فقال( :وكذا يصنع أبو
حاًب يف ٝباعة من الصحابة ،يطلق عليهم اسم ا١بهالة ،ال يريد جهالة
العدالة ،وإمنا يريد أنو من األعراب الذين مل يرِو عنهم أئمة التابعْب. .
رجل من أىل بدر ،ومل يتخلَّف عن ذكره أحد ٩بن صنف يف
وىذا
ٌ
الصحابة)(ٔ).
ومراد ا٢بافظ ىو أن إطبلق أيب حاًب ا١بهالة ىا ىنا ال يريد هبا جهالة
العْب أو ا٢بال؛ وإمنا مقصده أنو مل يشتهر كاشتهار غّبه من مشاىّب
الصحابة رضي اهلل عنهم.
وعدم معرفة اصطبلح أيب حاًب يف حكمو على ىذا الصحايب
بقولو أعرايب ٦بهول جعل ابن ا١بوزي يدرجو يف كتاب " الضعفاء
وا٤بَبوكون " مع نقلو ٢بكم أيب حاًب فيو بأنو ٦بهول (ٕ) ،أما الذىيب
فذكره يف كتابو " ا٤بغِب يف الضعفاء " فحكم عليو بأنو ال يعرف (ٖ)،
مع أن كثّبا ٩بن ألف يف الصحابة قد جزموا بصحبتو وعدالتو.
(ٔ) أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين" ،لسان ا٤بيزان"ٙ .بقيق عبد الفتاح أبو
غدة( ،طٔ ،بّبوت :دار البشائر اإلسبلميةٕٕٓٓ ،م). ٕٖ :ٛ ،
(ٕ) أٞبد بن شعيب النسائي" ،الضعفاء وا٤بَبوكون"ٙ .بقيق٧ :بمود إبراىيم زايد،
(طٔ ،حلب :دار الوعئٖٜٙ ، ،ه).ٕٔٔ :ٖ ،
(ٖ ) ٧بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،ا٤بغِب يف الضعفاء"ٙ ،بقيق :نور الدين
عَب( ،د ط ،قطر :دار إحياء الَباثٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ ،م). ٙ٘ٓ :ٕ ،
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 1ـ قول عثمان بن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة فالن ثقة عابد.
ظاىر ىذا اللفظ أنو تعديل للراوي ،وا٢بقيقة أهنما يطلقان ىذا
الوصف على من ىو ضعيف ا٢بفظ ،ويقصدان أنو عدل يف دينو ،أو
أنو من العباد الزىاد وإن كان ضعيفاً يف حفظو ،وذلك كقول عثمان بن
أيب شيبة يف ٧بمد بن ا٢بسن األسدي قال :ثقة صدوق ،فسألو ابن
شاىْب قلت ىو حجة؟ قال أما حجة فبل وىو ضعيف (ٔ).
وقال يعقوب بن شيبة يف ٧بمد بن سابق ىو ثقة وليس ٩بن
يوصف بالضبط .وقد ضعفو األئمة فقال أبو حاًب ال حيتج بو ،وروي
عن ابن معْب أنو ضعفو (ٕ).
وقال يعقوب بن شيبة يف الربيع بن صبيح السعدي رجل صاحل
صدوق ثقة ضعيف جدا(ٖ) .فانظر كيف وصفو بأنو ثقة وضعيف
جدا ،وىكذا حكمو يف بعض الرواة ٩بن ىم من اجملروحْب عند األئمة
ويف حكمو عليو يقول ثقة ،فعرف أن مراده بتوثيقو أنو عدل يف دينو،
(ٔ) عمر بن أٞبد بن شاىْب" ،تاريخ أ٠باء الثقات"ٙ ،بقيق :صبحي السامرائي،
(طٔ ،الكويت :الدار السلفيةٔٗٓٗ ،هٜٔٛٗ ،م).ٕٔٓ :ٔ ،
(ٕ) ينظر٧ :بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال"،
ٙبقيق :علي ٧بمد البجاوي( ،طٔ ،بّبوت :دار ا٤بعرفةٖٕٔٛ ،ىـ،
ٖٜٔٙم).٘٘٘ : ٖ ،
(ٖ) أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين" ،هتذيب التهذيب"( ،طٔ ،ا٥بند:
مطبعة دائرة ا٤بعارف النظاميةٖٕٔٙ ،ه).ٕٗٛ : ٖ ،
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ال أنو ٝبع بْب الضبط والعدالة.
ويلتبس حكمو عندما يطلق يف الراوي حكم التوثيق دون الكبلم
عن ضبطو فيظن أنو توثيق لو يف جانب الضبط والعدالة معا ،فقد وثق
رواة ضعفهم غّبه من النقاد ،فجاء يف ترٝبة عبد الرٞبن بن عبد العزيز
ا بن عبد اهلل بن عثمان بن حنيف األنصاري قال يعقوب بن شيبة ثقة،
وقال أبو حاًب شيخ مضطرب ا٢بديث ،وقال عثمان الدارمي عن ابن
معْب شيخ ٦بهول ،وقال األزدي ليس بالقوي عندىم (ٔ).
 1ـ فالن منكر الحديث.
كثّب من النقاد يطلقون النكارة يف ا١برح الشديد كصنيع
البخاري(ٕ) ومسلم(ٖ) والدارقطِب(ٔ) وأيب حاًب(ٕ) ،فقد روي عن اإلمام
(ٔ) ينظر :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" .ٕٕٓ :ٙ ،وينظر حكمو يف عبد اهلل
بن سلمة ا٤برادي :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٕٗٔ :٘ ،
(ٕ) ينظر٧ :بمد بن إ٠باعيل البخاري" ،التاريخ الكبّب" .عناية ٧بمد عبد ا٤بعيد
خان( ،دط ،حيدر آباد :دائرة ا٤بعارف العثمانية ،دت)، ٛٛ :ٔ ،ٖٚ :ٔ ،
ترٝبة رقم ، ٖٔٙ : ٔ ،ٕٕٗ :ترٝبة رقم ،ٔٚٔ :ٔ ،ٗٛٗ :ترٝبة رقم:
ٕٔ٘ ،ٕٕٓ :ٔ ،ترٝبة رقم .ٕٙ٘ :؛ وينظر :عبد ا١بواد ٞبام" ،التفرد يف
رواية ا٢بديث ومنهج احملدثْب يف قبولو ورده" ( .طٕ ،سوريا :دار النوادر،
ٕٖٗٔ.ٗٚٚ -ٕٗٚ ،)ٕٓٔٔ ،
(ٖ) مسلم بن ا٢بجاج النيسابوري" ،ا١بامع الصحيح "ٙ .بقيق٧ :بمد فؤاد عبد
الباقي ( ،دط ،بّبوت :دار إحياء الَباث العريبٜٔ٘ٗ ،م).ٙ :ٔ ،
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البخاري أنو قال ( :كل من قلت فيو منكر ا٢بديث فبل ٙبل الرواية عنو
)(ٖ) ،وقال اإلمام مسلم( :وكذلك ،من الغالب على حديثو ا٤بنكر ،أو
الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم ،وعبلمة ا٤بنكر يف حديث احملدث ،إذا
ما عرضت روايتو للحديث على رواية غّبه من أىل ا٢بفظ والرضا،
خالفت روايتو روايتهم ،أو مل تكد توافقها ،فإذا كان األغلب من حديثو
كذلك كان مهجور ا٢بديث ،غّب مقبولو ،وال مستعملو) (ٗ).
إال أن اإلمام أٞبد وحيٓب بن سعيد القطان والربدجيي يطلقون
النكارة على تفرد الراوي بالرواية وقد يكون ا٤بتفرد ىو أحد الثقات ،فبل
يلزم من ىذا اإلطبلق عندىم ا٢بكم بضعف الراوي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٔ) علي بن عمر الدارقطِب" ،العلل الوا ردة يف األحاديث النبوية"ٙ .بقيق
وٚبريج٧ :بفوظ الرٞبن زين اهلل السلفي ( ،طٔ ،الرياض :دار طيبة،
٘ٓٗٔه ٕٔٔ :ٔ ،)ٜٔٛ٘ ،؛ علي بن عمر الدارقطِب" ،الضعفاء
وا٤بَبوكون"ٙ .بقيق :د .عبد الرحيم ٧بمد القشقري٦ ،بلة ا١بامعة اإلسبلمية
با٤بدينة ا٤بنورةٖٔٗٓ( ،ٜ٘ ،ه).ٕٔ٘ : ٕ ،)ٖٔٗٓ( ، ٙٓ .ٕ٘ٚ :ٔ ،
(ٕ) ينظر :ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٔٔ٘ ،ٔٔٗ ،ٛٚ ،ٖٛ :ٕ ،ٕٗ :ٔ ،
(ٖ) علي بن ٧بمد ابن القطان الفاسي" ،بيان الوىم واإليهام يف كتاب
األحكام"ٙ .بقيق :ا٢بسْب آيت سعيد ( ،طٔ ،الرياض :دار طيبة،
ٔٗٔٛىـٜٜٔٚ ،م ) ،ٕٙٗ :ٕ ،الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد
الرجال".ٙ : ٔ ،
(ٗ) مسلم" ،ا١بامع الصحيح".ٙ :ٔ ،
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جاء يف ترٝبة ٧بمد بن إبراىيم التميمي :قال أٞبد :يروي
أحاديث مناكّب .قال ا٢بافظ ابن حجر :قلت ا٤بنكر أطلقو أٞبد بن
حنبل وٝباعة على ا٢بديث الفرد الذي ال متابع لو فيحمل ىذا على
ذلك وقد احتج بو ا١بماعة (ٔ).
وجاء يف ترٝبة قيس بن أيب حازم :قال حيٓب بن سعيد القطان:
( ابن أيب حازم منكر ا٢بديثٍ ،ب ذكر لو حيٓب أحاديث مناكّب منها
حديث ا٢بوأب ،قال ا٢بافظ ابن حجر :ومراد القطان با٤بنكر الفرد
ا٤بطلق ،وقال الذىيب اٝبعوا على االحتجاج بو ومن تكلم فيو فقد آذى
نفسو ) (ٕ).
وجاء يف ترٝبة يونس بن القاسم ا٢بنفي أيب عمر اليمامي ،قال
ا٢بافظ ابن حجر ( :وثقو حيٓب بن معْب والدارقطِب وقال الربدجيي
منكر ا٢بديث ،قلت أوردت ىذا لئبل يستدرك وإال فمذىب الربدجيي
أن ا٤بنكر ىو الفرد سواء تفرد بو ثقة أو غّب ثقة فبل يكون قولو منكر
ا٢بديث جرحا بينا كيف وقد وثقو حيٓب بن معْب ) (ٖ).
(ٔ) أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري"،
رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو٧ :بمد فؤاد عبد الباقي ،وعناية ٧بب الدين
ا٣بطيب ،وعليو تعليقات الشيخ ابن باز( ،دط  ،بّبوت :دار ا٤بعرفة،
ٖٜٔٚه).ٖٗٚ :ٔ ،
(ٕ) ينظر :ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" ٖٛٛ :ٛ ،ـ ـ .ٖٜٛ
(ٖ) ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".ٗ٘٘ : ٔ ،
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 1ـ قول ابن المبارك في الراوي :قد عرفتو.
يظهر من ىذه العبارة أن حديث ىذا الراوي مل يكن مقبوال
١بهالتو ٍب عرفو ابن ا٤ببارك وأزيلت عنده عنو ا١بهالة فصار يأخذ
ٕبديثو وىذا يعِب أن ىذا اللفظ من ألفاظ التعديل.
لكن الصحيح أن ىذا اللفظ يستعملو ابن ا٤ببارك يف ا١برح
الشديد ،فقد جاء يف ترٝبة عبد السبلم ابن حرب بن سلم النهدي
ا٤ببلئي قال ا٢بسن بن عيسى :سألت ابن ا٤ببارك عنو فقال :قد عرفتو،
قال ا٢بسن بن عيسى :وكان إذا قال قد عرفتو فقد أىلكو ) (ٔ).
ثانيا :اختالف معنى اللفظ جرحا وتعديال باختالف ضبطو.
 9ـ فالن مصحف.
ِ
ص َحف ىو مدح لو يراد بو
ص َحف أو م ْ
وصف الراوي بأنو ُم ْ
الصدق واإلتقان وأنو ال خيطئ تشبيها لو با٤بصحف ،فمن ذلك :قال
الفبلس يف األعمش " :كان األعمش يسمى ا٤بصحف من صدقو" (ٕ).
وقال شعبة كنا نسمي مسعرا ا٤بصحف (ٖ) ،قال ابن أيب حاًب( :
سألت أىب عن مسعر بن كدام إذ اختلف الثوري ومسعر؟ فقال :حيكم
(ٔ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٖٔٚ :ٙ ،
(ٕ) ٧بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،تذكرة ا٢بفاظ"( .طٔ ،بّبوت :دار
الكتب العلميةٜٔٗٔ ،ىـٜٜٔٛ ،م ).ٔٔٙ :ٔ ،
(ٖ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٔ٘ٗ : ٔ ،
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٤بسعر فانو قيل :مسعر مصحف ) (ٔ).
ا٤بغّب ٤با يرويو لقلة
ف أي ِّ
ص ِّح ٌ
وقد يكون ضبط الكلمةُ :م َ
في الذي يروي
الص
ص ِّحف و َّ
عنايتو بأصولو ،قال ابن منظور( :ا٤بُ َ
)ٕ( َح ُ
ا٣بطأ عن قراءة الصحف بأشباه ا٢بروف ُم َولِّدة ) .
مثال :جاء يف ترٝبة حبيب بن أيب حبيب ا٢بنيفي قال عنو عوام
ص ِّحفا؛ جاء إىل ابن عينية فقال لو :حدثكم
بن إ٠باعيل :كان ُم َ
ا٤بسعودي عن جواب التيمي؟ فرده عليو خواب ،وقرأ حدثكم أيوب
عن ابن سّبين قا٥با با٤بعجمة ) (ٖ).
 1ـ فالن مود:
خيتلف معُب ىذه اللفظة جرحاً وتعديبلً ٕبسب ضبطها :فإن
كانت بالتخفيف " ُم ْود" فهو ٘بريح يكون ٗبعُب ىالك وىو من قو٥بم:
ؤد " فهو تعديل ألن
ْأودى فبلن أي ىلك .وبالتشديد مع ا٥بمزة " ُم ّ
معناىا حسن األداء ،قال ابن دقيق العيد ( :اختلف يف ضبطو فمنهم
من خففو أي ىالك ،ومنهم من شدده أي حسن األداء ) وقد ذكر
الذىيب قول ابن دقيق بعد قول أيب حاًب يف سعد ابن سعيد أخي حيٓب
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٜٙ : ٛ ،
)ٕ( ٧بمد بن مكرم ابن منظور" ،لسان العرب"( .طٔ ،بّبوت :دار صادر،
ٗٔٗٔه).ٔٛٙ :ٜ ،
(ٖ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٕٔٛ :ٕ ،
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بن سعيد األنصاريُ :م ْود " (ٔ).
وقال ابن حجر ( :وقال ابن أيب حاًب يف ا١برح والتعديل ذكر
أيب عن إسحاق بن منصور عن حيٓب ابن معْب أنو قال سعد بن سعيد
األنصاري مؤدي ،قال أبو ا٢بسن بن القطان :اختلف يف ضبط ىذه
اللفظة فمنهم من خيففها أي ىالك ،ومنهم من يشددىا أي حسن
األداء ) (ٕ).
وقال السخاوي( :ينبغي تأمل الصيغ ،فرب صيغة خيتلف األمر
فيها بالنظر إىل اختبلف ضبطها ؛ كقو٥بم :فبلن مود ؛ فإهنا اختلف
يف ضبطها ،فمنهم من خيففها ؛ أي :ىالك ،قال يف الصحاح :أودى
فبلن ؛ أي :ىلك ،فهو مود .ومنهم من يشددىا مع ا٥بمزة ؛ أي:
حسن األداء ) (ٖ).
 1ـ فالن على يدي عدل(ٗ).
جاء يف لسان العرب " وقو٥بم للشيء إذا يئس منو :وضع على
يدي عدل ىو العدل بن جزء ابن سعد العشّبة كان ويل شرط تُـبَّع،
(ٔ) الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".ٕٔٓ :ٕ ،
(ٕ) ابن حجر العسقبلين" ،هتذيب التهذيب".ٗٚٔ :ٖ ،
(ٖ) ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاوي" ،فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي"ٙ .بقيق:
علي حسْب علي( ،طٔ ،مصر :مكتبة السنةٕٔٗٗ ،هٕٖٓٓ ،م).ٖٖٔ :ٕ ،
(ٗ) سيأٌب البيان فيمن وقع لو االلتباس من العلماء يف استعمال ىذا اللفظ.
ينظر :ص  ٜ٘من البحث.
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فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعو إليو فقال الناس :وضع على يدي
عدلٍ ،ب قيل ذلك لكل شيء يئس منو "(ٔ).
ومن أشهر من عرف بتجريح الرواة هبذا اللفظ ىو اإلمام الفرد
إمام أىل ا٤بشرق أبو حاًب الرازي رٞبو اهلل ،فقد سألو ابنو أبو ٧بمد عن
بعض الرواة – كما يف كتاب ا١برح والتعديل -فأجابو هبذا اللفظ إما
مفردا أو مقرونا بغّبه من ألفاظ ا١برح (ٕ).
وقد ذكر ا٢بافظ ابن حجر يف ترٝبة ٧بمد بن خالد الواسطي أن
أبا حاًب قال :ىو على يدي عدل (ٖ) .فقال ا٢بافظ ( :وقولو " :على
يدي عدل " معناه قرب من ا٥ببلك وىذا مثل للعرب كان لبعض ا٤بلوك
شرطي ا٠بو عدل فإذا دفع عليو من جُب جناية جزموا هببلكو غالبا
ذكره ابن قتيبة وغّبه وظن بعضهم أهنا من ألفاظ التوثيق فلم يصب) (ٗ).
وحجة من ظن أهنا توثيق أنو ضبط ىذا اللفظ بكسر دال
(يدي) وإفرادىا ورفع عدل ( َعلَ ْى يَ ِدي َع ْد ٌل ) وىو على ا٣بربية ولكن
الصواب بفتح الدال وتثنية " يد " وإضافتها إىل " عدل " وجر " عدل
" باإلضافة إليها ،والذي أشار إليو ابن حجر ىو شيخو العراقي ،فإنو
(ٔ) ابن منظور" ،لسان العرب". ٖٗٙ :ٔٔ ،
(ٕ) ينظر :ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل" ،٘٘ٓ :ٕ ،ترٝبة رقم ٗ: ٙ ،ٕٕٛ
ٖٓٔ ،ترٝبة رقم ،ٕٗٗ : ٚ ،ٕ٘ٗ :ترٝبة رقم.ٖٖٔٛ :
(ٖ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل" ،ٕٗٗ : ٚ ،ترٝبة رقم.ٖٖٔٛ :
(ٗ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٕٔٗ :ٜ ،
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كان يقول يف عبارة أيب حاًب ىذه إهنا من ألفاظ التوثيق ،وكان ينطق
هبا ىكذا ( َعلَ ْى يَ ِدي َع ْد ٌل ) ،وقال ابن حجر :كنت أظن ذلك
كذلك إىل أن ظهر يل أهنا عند أيب حاًب من ألفاظ التجريح ،وذلك أن
ابنو قا ل يف ترٝبة جبارة بن ا٤بغلس٠ :بعت أيب يقول :ىو ضعيف
ا٢بديثٍ ،ب قال :سألت أيب عنو فقال :ىو على يدي عدل؛ ٍب حكى
أقوال ا٢بفاظ فيو بالتضعيف؛ ومل ينقل عن أحد فيو توثيقاً؛ ومع ذلك
ما فهمت معناىا وال ا٘بو يل ضبطها؛ ٍب بان يل أهنا كناية عن ا٥بالك
وىو تضعيف شديد؛ ففي كتاب إصبلح ا٤بنطق ليعقوب بن السكيت
عن ابن الكليب قال :جزء بن سعد العشّبة بن مالك ،من ولده العدل،
ِ
ويل ُشَرط تبَّع فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعو إليو ،فمن ذلك
وكان َ
( ٔ)
قال الناس :وضع على يدي عدل ومعناه ىلك ) .
وقد سبق العراقي إىل ىذا الوىم الذىيب عندما اعترب ىذا اللفظ
من ألفاظ التعديل؛ قال ابن أيب حاًب ( :سألت أىب عن يعقوب بن
٧بمد الزىري فقال :ىو على يدي عدل ،أدركتو ومل أكتب عنو ) (ٕ).
و٤با نقل الذىيب حكم أيب حاًب فيو قال ( :يعقوب بن ٧بمد بن عيسى
الزىري العويف ا٤بدين . . .وىاه أبو زرعة وغّبه وقواه أبو حاًب ) (ٖ).
(ٔ) ينظر :السخاوي" ،فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي" ٖٖٔ :ٕ ،ـ ٖٗٔ.
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٕٔ٘ : ٜ ،
(ٖ) ٧بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف
الكتب الستة"ٙ .بقيق٧ :بمد عوامة ( ،طٔ ،جدة :دار القبلةٖٔٗٔ ،ىـ،
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وقال الذىيب٧ ( :بمد بن خالد بن عبد اهلل الطحان. . .
ضعفو أبو زرعة وغّبه وقال أبو حاًب ىو على يدي عدل ) (ٔ).
ثالثا :اختالف معنى اللفظ جرحا وتعديال باختالف سياق الكالم.
يقصد بالسياق ا٤بعُب الذي يقصده ا٤بتكلم ،ويفهمو السامع من
الكبلم ،تبعا ٤با قبلو وما بعده ،وحٌب يُفهم الكبلم على وجهو فالواجب
أن يؤخذ كامبل دون بَب أو إنقاص ،فقد يؤخذ الكبلم على أنو خرب
وىو يف ا٢بقيقية استفهام ،وقد يفهم االستفهام على أنو تقرير وىو
استنكار ،وقد يكون الكبلم من قبيل ا٤بزاح فيؤخذ على ا١بد ،فيفهم
كبلم ا١بارح أو ا٤بعدل على غّب مراده بسبب إمهال السياق الذي ورد
فيو ا٢بكم على الراوي.
 9ـ فالن صحفي:
يقال فبلن صحفي فيمن أخذ علمو من بطون الكتب ومل
يأخذه من أفواه أىل العلم ،ووجو ا١برح هبذا أنو يتصحف عليو األ٠باء
واأللفاظ وحيفظها على غّب وجهها ،وقد خيطئ أخطاء فاحشة ،ولذا
يرد ىذا اللفظ أحيانا يف ا١برح الشديد ،قال شعبة :قال يل أيوب :ال
ترو عن خبلس – أي ابن عمرو ا٥بجري -فإنو صحفي " (ٕ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٜٜٔم)ٕ.ٖٜٙ :
(ٔ) الذىيب" ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة".ٔٙٚ : ٕ ،
(ٕ) أٞبد بن ٧بمد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنو عبد اهلل"ٙ ،بقيق:
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وىذا اللفظ قد يلتبس بسبب استعمالو يف ا٤بزاح بْب العلماء
فيظن أنو ٘بريح من أحدىم لآلخر ،مثال :قال يزيد بن ىارون٤ :با
حدثنا شعبة ٕبديث ا٤بقدام أيب كردية يف حق الضيف ،فقال شعبة:
فيكم أحد ٠بعو من حريز بن عثمان؟ قال :قلت :أنا ،قال :حدثِب بو،
قال :قلت :ال أحفظو .قال :صحفيون؟ فضحك يزيد " (ٔ) .وىذا
على سبيل ا٤بزاح ،وإال فيزيد إمام حافظ.
 1ـ فالن لم يكن يدري إيش الحديث:
ىذا اللفظ ٗبفرده يدل على ذم الراوي على أنو مل يشتغل
با٢بديث ومل يكن أىلو ،بل ليس لو معرفة بو بتاتا .ولكنو قد يرد
حكما يف را ٍو ثقة وذلك عند مقارنتو ٔبهابذة ا٢بديث فيظن أنو جرح
يف الراوي بسبب إمهال سياقو؛ كما جاء يف تاريخ بغداد يف ترٝبة
خلف بن ىشام البزار :عن ٧بمد ابن حاًب الكندي ،يقول :سألت
حيٓب بن معْب عن خلف البزار فسمعتو يقول :خلف البزار مل يكن
يدري إيش ا٢بديث ،إمنا كان يبيع البزر .قلت ـ أي ا٣بطيب البغدادي
ـ :أحسب أن الكندي سألو عن حفاظ ا٢بديث ونقاده ،فأجابو حيٓب
هبذا القول ،واحملفوظ ما ذكرناه من توثيق حيٓب لو ) (ٕ) .فتبْب أن ىذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصي اهلل عباس ( ،طٕ ،الرياض :دار ا٣باينٕٕٔٗ ،ه ). ٔٗٔ :ٔ ،
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٔٚٗ : ٔ ،
(ٕ) أٞبد بن علي ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد"ٙ .بقيق :بشار عواد( ،
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الراوي ثق ة ولكن بسبب سؤال ٧بمد الكندي عن حالو مقارنة مع
ا٢بفاظ وكبار احملدثْب فقال فيو حيٓب بن معْب ما قال ،ولوال تنبيو
ا٣بطيب البغدادي على السياق الذي ورد فيو ىذا ا٢بكم لقيل أن ابن
معْب يضعفو.
 1ـ فالن ثقة وليس بمحل أن يقال لو حجة أو ليس بالحجة.
ىذا اللفظ نفي لكون الراوي يف منزلة من قيل فيو " حجة "
وليس نفي أنو ثقة حيتج بو من غّب متابع .وقد قال عثمان بن أيب
شيبة يف أٞبد بن يونس ( كان ثقة وليس ٕبجة ).
قال ا٤بعلمي اليماين ( :وعثمان على قلة كبلمو يف الرجال
يتعنت وكلمة " ليس ٕبجة ال تنايف الثقة ) (ٔ).
وقد يقولون " :ثقة وليس ٕبجة " على من ىو ٗبنزلة " صدوق "
كما ترجم الذىيب لقول ابن معْب يف ٧بمد بن إسحاق " ثقة وليس
ٕبجة " بقولو " صدوق" (ٕ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طٔ ،بّبوت :دار الغرب اإلسبلمئٕٕٗ ،ىـ). ٖٕٙ :ٛ ،
(ٔ) عب د الرٞبن بن حيٓب ا٤بعلمي اليماين" ،التنكيل ٗبا يف تأنيب الكوثري من
األباطيل" ،عناية :زىّب الشاويش ( ،طٕ ،بّبوت :ا٤بكتب اإلسبلمي،
ٔٗٓٙىـٜٔٛٙ ،م).ٗٗٔ ،
(ٕ) ٧بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،معرفة الرواة ا٤بتكلم فيهم ٗبا ال يوجب
الرد"ٙ .بقيق :إبراىيم إدريس ( ،طٔ ،بّبوت :دار ا٤بعرفة ٔٗٓٙ ،ه،
ٜٔٛٙم) ٖٔٙ ،ـ ـ ٗ.ٔٙ
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وقد يقولون :ثقة وال حيتج بو أو ليس ٩بن حيتج بو أو ثقة وليس
كل أحد حيتج بو .فهذا معناه أنو ثقة يف دينو ولكنو قليل الضبط فبل
حيتج بو ٗبفرده والعربة بالسياق واهلل أعلم(ٔ).
رابعا :اختالف معنى اللفظ جرحا وتعديال بناء على من قيل فيو من
الرواة.
يستعمل النقاد أحيانا ألفاظا ٙبتمل التعديل وٙبتمل التجريح،
ويتبْب مراد الناقد من خبلل الراوي الذي أطلق فيو ىذا اللفظ ،و٥بذا ال
ديكن معرفة مراد الناقد إال باالستعانة بكبلم غّبه من النقاد ٤بعرفة مراده
ىل ىو تعديل أم ٘بريح ،ومن ىذه األلفاظ:
 9ـ فالن أكثرنا غرائب ،أو فالن كثير الفوائد والغرائب.
ىذا اللفظ حيتمل التوثيق وحيتمل التجريح؛ فيعد توثيقا إذا أطلق
يف الراوي ا٤بعروف باجتهاده يف الطلب ألن من شأن اجملتهد أن يقف
على ما مل يقف عليو غّبه أو حيفظ ما نسيو غّبه ،وقد خيصو شيوخو
بأحاديث مل حيدثوا هبا غّبه ،وليس ىذا كتمانا للعلم فقد يكون
ا٢بديث مشهورا عن طريق شيخ نازل اإلسناد ،أو قد يكون الشيخ
عسراً يف الرواية ،وال يكثر عنو إال من كثرت مبلزمتو لو وىذا شأن
ا٤بكثرين أىل الرحلة والطلب.
(ٔ) مصطفى بن إ٠باعيل ا٤بأريب" ،شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل".
( طٔ ،القاىرة :مكتبة ابن تيميةٔٗٔٔ ،هٜٜٔٔ ،م). ٕٔ٘ ،
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فمن استعمال ىذه األلفاظ يف التوثيق ما جاء يف ترٝبة حاجب
ا بن مالك بن أيب بكر أركْب أبو العباس الضرير فقال أبو الشيخ
األصبهاين :كان حافظا ذكيا كثّب الفوائد .وقال ا٣بطيب :كان ثقة.
وقال السمعاين :كان حافظا مكثرا جليل القدر ،وقال ابن ا١بوزي:
ثقة .وقال الذىيب :احملدث الثقة (ٔ) .وقال مسلم بن ا٢بجاج :وللزىري
حنو من تسعْب حديثا يرويو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،ال يشاركو
فيو أحد بأسانيد جياد (ٕ).
ويعد ىذا اللفظ ٘برحيا إذا كان ا٤بوصوف بو من الرواة ٩بن ليس
معروفا بالطلب فمن أين الغرائب والفوائد تأٌب إليو؟ إما أن يكون
مغفبل شديد ا٣بطأ ،وإما أن يكون سارقا.
فمن أمثلتو ما جاء يف ترٝبة ٧بمد بن يزيد بن ٧بمد بن كثّب بن
رفاعة العجلي ـ ـ الذي اهتم بسرقة ا٢بديث ـ أن ابن منّب قال :كان

(ٔ) ينظر :عبد اهلل بن ٧بمد بن جعفر األصبهاين" ،طبقات احملدثْب بأصبهان
والواردين عليها"ٙ .بقيق :عبد الغفور عبد ا٢بق البلوشي ( ،طٕ ،بّبوت:
مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ ،هٜٜٕٔ ،م) .ٕ٘ٓ :ٖ ،ا٣بطيب البغدادي،
"تاريخ بغداد"٧ . ٜٔٔ :ٜ ،بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،سّب أعبلم
ال نببلء"ٙ .بقيق٦ :بموعة من احملققْب بإشراف شعيب األرناؤوط ( ،طٖ ،
بّبوت :مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘ ،م). ٜٔ٘ :ٔٔ ،
(ٕ) مسلم بن ا٢بجاج" ،ا١بامع الصحيح".ٕٔٙٛ :ٖ ،
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أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب " (ٔ).
وحنوه قول ابن عمار يف حيٓب بن عبد ا٢بميد العماين " :سقط
حديثو ،قيل لو :فما علتو؟ .قال :مل يكن ألىل الكوفة حديث جيد
غريب ،وال ألىل ا٤بدينة ،وال ألىل بلد حديث جيد غريب إال رواه
ىذا " وابن العماين قد صرح بكذبو وتركو غّب واحد من األئمة (ٕ).
وكقو٥بم فبلن ال يفوتو حديث جيد أو فرد ،جاء ىذا اللفظ يف
ترٝبة الفضل بن سهل البغدادي األعرج(ٖ).
ومثلو قو٥بم :فبلن ينبغي أن يكون لو ألف حديث ينفرد هبا ال
يشاركو فيها أحد ،قالو البخاري يف ٧بمد بن إسحاق (ٗ) ،فبل بد من
النظر يف أقوال النقاد ليعرف ىل ا٤بقصود التعديل أم التجريح من ىذه
األلفاظ لئبل تلتبس على الناظر مثل ىذه األحكام.
 1ـ فالن ينبغي أن تكتبوا حديثو كلو.
ىذا اللفظ حيتمل تليْب الراوي بأن حديثو يكتب لبلعتبار أو
لبلختبار ،وقد يكون وضاعا يكتب حديثو ليعرف وليحذر من مروياتو،
(ٔ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٕ٘ٙ :ٜ ،
(ٕ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب"ٕٗٙ :ٔٔ ،؛ وينظر :ا٤بأريب" ،شفاء العليل
بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل".ٕٕٙ ،
(ٖ) الذىيب" ،تذكرة ا٢بفاظ".ٖ٘٘ :ٕ ،
(ٗ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب" ٗٔ :ٜ ،ـ ـ ٕٗ.
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وحيتمل ىذا اللفظ توثيق للراوي فيكتب حديثو كلو فبل يفرط بو لقوة
حفظو أو لعلو إسناده ،و٤بعرفة داللة ىذا اللفظ تعديبل و٘برحيا ينظر يف
حال الراوي عند النقاد.
مثال :روى ا٣بطيب البغدادي بسنده إىل إبراىيم ا٢بريب أنو قال
يف عبد اهلل بن إدريس األودي :كان ابن إدريس جار بِب أيب شيبة،
فلم يكتبوا عنو كثّب شيء ،وكان ينبغي أن يكتبوا حديثو كلو (ٔ).
قال قاسم ا٤بطرف يف أٞبد بن ٧بمد بن عمر أيب سهل ا٢بنفي
اليمامي " :كتبت عن اليمامي ىذا بسر من رأى ٟبسمائة حديث
ليتها كانت ٟبسة آالف حديث ليس عند الناس منها حرف" (ٕ)،
وىذا قد يتبادر منو للقارئ أنو تعديل ،ألن احملدث ال يتمُب زيادة
حديثو عن شيخ من شيوخو إال لفرحة هبذه األحاديث ولو كانت ال
تنفق عنده لَ َما رغب يف أصلها فضبلً عن الزيادة ،لكن اليمامي ىذا
جرحوه بشدة؛ كذبو أبو حاًب وغّبه ،فالظاىر أن القاسم يرغب يف كثرة
األخذ عنو للمعرفة ،فإهنم يكتبون أحاديث الرواة إما لبلحتجاج هبا ،أو
أحد
للنظر فيها لبلعتبار ،أو للتحذير منها كي ال يَقلب إسناده ُ
الكذابْب ويغيّـُره بالثقات فّبوج ا٢بديث وينفق وال يعرفو من ال علم
عنده ،واهلل أعلم.
(ٔ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٕٗٓ :ٜ ،
(ٕ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٙٙ :٘ ،
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 1ـ فالن مختلف عنو في األسانيد:
حيتمل ىذا اللفظ التعديل والتجريح ،فإذا كان الراوي من ا٢بفاظ
ا٤بتقنْب ا٤بكثرين يف السماع فيكون قد ٠بع ا٢بديث من طرق عدة
فاختلف الرواة عنو ،كل ٕبسب ما ٠بع منو ،مع صحة الطرق وتعددىا،
فيكون ذلك مدحا يف الراوي ،وحيتمل ىذا اللفظ التجريح إذا مل يكن
الراوي من ا٤بكثرين فاختبلف الرواة عنو يدل على ومهو يف الرواية مرة
يرويو عن فبلن ومرة عن آخر فاختبلف الرواية عنو يدل على ضعف يف
حفظو.
فمن أمثلة وروده يف ا١برح ما ورد عن اإلمام أٞبد أنو قال٠ :باك
ابن حرب أصلح حديثا من عبد ا٤بلك بن عمّب ،وذلك أن عبد ا٤بلك
بن عمّب خيتلف عليو ا٢بفاظ (ٔ).
وقال ابن أيب حاًب سألت أبا زرعة عن عاصم بن عبيد اهلل
فقال :قال يل ٧بمد بن عبد اهلل بن منّب عاصم بن عبيد اهلل أحب إليك
أم ابن عقيل؟ فقلت :ابن عقيل خيتلف عليو يف األسانيد ،وعاصم
منكر ا٢بديث يف األصل وىو مضطرب ا٢بديث ،وقال :سألت أىب عن
عاصم بن عبيد اهلل فقال منكر ا٢بد يث مضطرب ا٢بديث ليس لو
حديث يعتمد عليو وما أقربو من ابن عقيل (ٕ).
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٕٜٚ : ٗ ،
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٗٛ : ٙ ،
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فحاصل حكم أيب زرعة يف ابن عقيل بقولو :خيتلف عليو يف
األسانيد أنو ٘بريح لو بداللة تشبيو أيب حاًب لعاصم الذي وصف
حديثو بالنكارة واالضطراب بأنو يقرب منو.
وروى ابن عساكر بإسناده عن حنبل بن إسحاق قال ٠بعت
أبا عبد اهلل أٞبد بن حنبل قال عكرمة مضطرب ا٢بديث ٨بتلف عنو
(ٔ) .فانظر كيف قرن اإلمام أٞبد بْب وصفو لعكرمة باالضطراب وكونو
٨بتلف عنو للداللة على عدم ضبطو للحديث وضعف حفظو لو ٩با
يدل على أن االختبلف عليو جرح فيو.
وقد وقع االختبلف عن الرواة ا٢بفاظ كالزىري وغّبه وقبل النقاد
االختبلف عنهم لكثرة حديثهم وسعة اطبلعهم فقد يروي الراوي
ا٤بكثر ا٢بديث الواحد على ألفاظ متعددة وأسانيد متغايرة ٕبسب ما
يصل إليو ا٢بديث وال يعد ذلك مطعنا يف حفظو ،ورٗبا اختُلف على
الراوي ويكون منشأ ىذا االختبلف ىو ضعف تبلميذه أو شيوخو فبل
يعد ىذا االختبلف جرحا يف الراوي ،و٩با يؤد ما سبق ما قالو ا٢بافظ
ابن حجر يف بيان منهج اإلمام البخاري يف إخراج ا٢بديث عن الراوي
ا٤بختلف عنو ،فقال( :من عادة البخاري أنو إذا كان يف بعض األسانيد
(ٔ) علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل ابن عساكر" ،تاريخ دمشق"ٙ .بقيق :عمرو بن
غرامة العمروي ( ،دط ،بّبوت :دار الفكرٔٗٔ٘ ،ىـٜٜٔ٘ ،م):ٗٔ ،
.ٔٔٚ
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الٍب حيتج هبا خبلف على بعض رواهتا ساق الطريق الراجحة عنده
وعلّق الطريق األخرى؛ إشعاراً بأن ىذا اختبلف ال
مسندة متصلة َ
يضر؛ ألنو ّإما أن يكون للراوي فيو طريقان ،فحدث بو تارة عن ىذا
وتارة عن ىذا .فبل يكون ذلك اختبلفاً يلزم منو اضطراب يوجب
الضعف) (ٔ).
 1ـ فالن ال يروى عنو.
ىذا اللفظ حيمل على جرح الراوي إذا كان خربا بقصد النهي
ٗبعُب أنو ليس أىبلً ألن يروى عنو ،وقد يكون لئلخبار عن حالو بأنو
ليست لو رواية وعندئذ ال يكون جرحا يف الراوي فقد ذكر أبو حاًب يف
بعض الصحابة ىذا اللفظ ٗبعُب أهنم ليست ٥بم رواية كما ىو يف ترٝبة
رافع بن عنجرة ورافع بن ا٤بعلى ورافع بن مالك (ٕ).
االلتباس يأٌب من عدم معرفة قصد الناقد يف إطبلق ىذه العبارة
يف را ٍو ما ،فهل " ال " ىي ناىية أم نافية وىنا البد للباحث أن يطلع
على أقوال النقاد اآلخرين لفهم ا٤بقصود.
ومثال ذلك :قال اإلمام البخاري :ربيع بن عبد اهلل بن خطاف
(ٔ) أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين" ،النكت على مقدمة ابن الصبلح".
ٙبقيق :ربيع بن عبد ا٥بادي بن عمّب ( ،طٔ  ،ا٤بدينة ا٤بنورة :اجمللس العلمي،
ٗٓٗٔهٜٔٛٗ ،م). ٖٖٙ – ٖٕٙ : ٔ ،
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٗٛٓ : ٖ ،

- 11 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثاني

أبو ٧بمد األحدب من أصحاب عباد ا٤بنقري ،بصري٠ ،بع ا٢بسن
وابن سّبين ،روى عنو موسى مراسيل ،قال علي :كان ابن مهدي يثِب
عليو ،وقال حيٓب :ال يروى عنو (ٔ) .ىذه العبارة ٙبتمل اإلخبار أنو
٦بهول ال يروى عنو ،وٙبتمل التجريح والنهي عن الرواية عنو ،وبالرجوع
إىل كتب ا١برح والتعديل تبْب أن ا٤براد ىو النهي عن الرواية عنو ،فروى
ابن أيب حاًب بإسناده إىل ابن ا٤بديِب ،قال :سألت حيٓب ابن سعيد
القطان عن الربيع بن عبد اهلل بن خطاف وقلت لو أن عبد الرٞبن بن
مهدي يثِب عليو ،فقال :أنا اعلم بو وجعل يضرب فخذه تعجبا من
عبد الرٞبن وقال :ال ترو عنو شيئا فقلت ال أروي عنو حديثا أبدا (ٕ).
وقال ابن أيب حاًب :ربيعة بن يزيد السلمي ليس ٗبشهور وال
يروى عنو ا٢بديث وقال بعض الناس لو صحبة ٠بعت أيب يقول ذلك
(ٖ) .ظاىر الكبلم يدل على أن ا٤براد أنو ٦بهول ال يروى عنو بداللة
قولو ليس ٗبشهور ،وقد جزم البخاري بأن لو صحبة (ٗ) إال أن ابن
عبد الرب ٞبل كبلم أيب حاًب على غّب ما ذكرت فقال( :وأما ربيعة بن
يزيد السلمي فكان من النواصب يشتم عليا رضي اهلل عنو قال أبو
حاًب الرازي :ال يروى عنو وال كرامة ،وال يذكر ٖبّب ،ومن ذكره يف
(ٔ) البخاري" ،التاريخ الكبّب".ٕٕٚ :ٖ ،
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٗٙٙ : ٖ ،
(ٖ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٕٗٚ : ٖ ،
(ٗ) البخاري" ،التاريخ الكبّب".ٕٛٓ :ٖ ،

- 19 -

االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل ،د .حسام خالد محمد السقار

الصحابة فلم يصنع شيئا .ىذا كلو ٖبطو) (ٔ) .وقد ٕبثت عن الن ص
الذي نقلو ابن عبد الرب عن أيب حاًب فلم أجده ،وقد استدرك غّب
واحد على ابن عبد الرب ا٢بكم لو بالصحبة اعتمادا على قول
البخاري(ٕ).
 1ـ فالن االشتغال بحديثو شغل ال يحتاج إليو.
حيمل ىذا اللفظ على معُب التعديل للراوي وىو تعديل يف أعلى
درجاتو ألنو وصل إىل مرحلة ال حاجة أن ندرس إسناد حديثو النتقاءه
يف الرواية.
وحيمل على التجريح إذا كان الراوي مَبوكا كذابا فعندئذ ال
حاجة لنا يف حديثو ألنو ال يصلح لبلعتبار فضبلً عن االختبار أو
االحتجاج.
ومثال ذلك قول ا١بوزجاين( :حسْب بن عبد اهلل ال يشتغل
ٕبديثو) (ٖ) .وبالنظر يف كتب الرجال يتبْب أن ا٤براد من قول ا١بوزجاين
(ٔ) يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب".
ٙبقيق :علي ٧بمد البجاوي( ،طٔ ،بّبوت :دار ا١بيلٕٔٗٔ ،هٜٜٕٔ ،م)،
ٕ.ٜٗٗ-ٜٖٗ :
(ٕ) ينظر :أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين" ،اإلصابة يف ٛبييز الصحابة".
ٙبقيق :عادل أٞبد وعلي ٧بمد( ،طٔ ،بّبوت :دار الكتب العلمية،
٘ٔٗٔىـ).ٖٜٛ : ٕ ،
(ٖ) إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق ا١بوزجاين" ،أحوال الرجال"ٙ .بقيق :عبد العليم
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ىو ا١برح الشديد ألنو مَبوك وال يستفاد من حديثو(ٔ).

 1ـ فالن يجمع بين األسانيد.
ىذه الصفة يف الرواية ٙبتاج إىل درجة عالية من ا٢بفظ والتثبت،
ورٗبا فعلها من يف حفظو شيء فلم حيكم الرواية ،وذلك بأن جيمع
الراوي عددا من شيوخو فّبوي عنهم ٝبيعا ،وكثّبا ما يكون بينهم
اختبلف يف اإلسناد أو ا٤بًب ،فيحمل حديث بعضهم على بعض دون
ٛبييز ،ويستدل األئمة هبذا على أن ىذا الراوي يف حفظو شيء ،ويتأكد
ىذا يف حال ٝبعو لعدد من شيوخو.
مثال :قال ابن رجب ( :قال أٞبد يف رواية األثرم يف حديث
ٞباد بن سلمة عن أيوب وقتادة ،عن أيب أ٠باء عن أيب ثعلبة ا٣بشِب،
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم " يف آنية ا٤بشركْب " قال أٞبد :ىذا من
قبل ٞباد ،كان ال يقوم على مثل ىذا ،جيمع الرجال ٍب جيعلو إسنادا
واحدا ،وىم خيتلفون ) (ٕ) .والوىم أن ٞباداً ذكر أيب أ٠باء الرحيب يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العظيم َالبستوي( ،دط ،باكستان :حديث اكادمي ،دت).ٕٖ٘ ،
(ٔ) ينظر :أبو أٞبد بن عدي ا١برجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجال"ٙ .بقيق:
عادل أٞبد عبد ا٤بوجود ،علي ٧بمد معوض( ،طٔ ،بّبوت :دار الكتب
العلميةٔٗٔٛ ،هٜٜٔٚ ،م).ٕٔٗ :ٖ ،
(ٕ) عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب ا٢بنبلي" ،شرح علل الَبمذي"ٙ .بقيق :مهام
سعيد( ،طٔ  ،األردن :مكتبة ا٤بنارٔٗٓٚ ،ىـٜٔٛٚ ،م).ٖٔ٘ :ٔ ،
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طريق أيوب وأن الصواب فيو :عن أيب قبلبة عن أيب ثعلبة (ٔ).
وقال أبو يعلى ا٣بليلي( :ذاكرت بعض ا٢بفاظ قلتِ :ملَ َْمل
يُدخل البخاري ٞباد بن سلمة يف " الصحيح "؟ قال :ألنو جيمع بْب
ٝباعة من أصحاب أنس يقول :حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن
صهيب ورٗبا خيالف يف بعض ذلك فقلت :أليس ابن وىب اتفقوا
عليو ،وىو جيمع بْب أسانيد فيقول :أخربنا مالك وعمرو بن ا٢بارث
واألوزاعي وجيمع بْب ٝباعة غّبىم؟ فقال ابن وىب أتقن ٤با يرويو
وأحفظ ) (ٕ).
من خبلل ما سبق يتبْب أن ىذا اللفظ يطلق يف التعديل
والتجريح ،ويتميز ذلك فيمن أطلق من الرواة؛ فإن كان يف منزلة عالية
من ا٢بفظ واإلتقان دل ذلك على تصحيح صنيعو يف ا١بمع بْب
الشيوخ يف اإلسناد الواحد ،وإن كان يف حفظو شيء دل على ٚبطئتو
يف ذلك واهلل أعلم.
 1ـ فالن يجيب عن كل ما يسأل:
الظاىر من ىذا اللفظ أن الراوي ٕبر واسع العلم ألنو ال جييب
(ٔ) إبراىيم بن عبد اهلل البلحم" ،ا١برح والتعديل" ( .طٔ ،الرياض :مكتبة
الرشدٕٔٗٗ ،هٕٖٓٓ ،م).ٜٔٔ ،
(ٕ) خليل بن عبد اهلل ا٣بليلي" ،اإلرشاد يف معرفة علماء ا٢بديث"ٙ ،بقيق:
٧بمد سعيد إدريس ( ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشدٜٔٗٓ ،ه).ٗٔٙ :ٔ ،
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عن كل ما يسأل إال من كان ىذا وصفو وىذا ظاىره ا٤بدح ،لكن يف
ا٢بقيقة ىذا لفظ ٘بريح يدل على أن الراوي يقبل التلقْب ،وقد يكون
كذابا ،وصورة ذلك أن يُدفع إليو جزء من األجزاء ا٢بديثية ويقال لو:
حدثك فبلن بكذا قال :حدثنا فبلن بكذا أن فبلنا حدثو .وىذا ليس
من حديثو ،بل ىو من حديث غّبه ،وىذا منو على سبيل الغفلة
والوىم ،ولو فعل ذلك متعمدا لكان كذابا.
مثال :ما جاء يف ترٝبة رشدين بن سعد ا٤بهري " :كان جييب
يف كل ما يسأل ويقرأ كل ما يدفع إليو سواء كان ذلك من حديثو أو
من غّب حديثو ويقلب ا٤بناكّب يف أخباره على مستقيم حديثو " (ٔ).
خامسا :وصف الراوي بوصف ال يلزم منو جرح أو تعديل.
 9ـ فالن عدل في الشهادة أو مقبول الشهادة عند الحكام.
وصف الراوي بأنو عدل يف الشهادة أو أنو مقبول الشهادة ال
يلزم منها توثيق أو ٘بريح لتفريق العلماء بْب الرواية والشهادة ،فالشاىد
الذي ىو مقبول الشاىدة قد حاز صفة العدالة ،أما الضبط فقد يكون
ضابطا وقد يكون ضبطو خفيفا أو ضعيفا ،وعليو فقد يكون ثقة أو
ليس بثقة ،فبل يقتضي ىذا الوصف تعديل أو ٘بريح.
قال ا٣بطيب يف أٞبد بن عبد اهلل ا٥بامشي :كان صدوقاً ديَّناً
(ٔ) ٧بمد بن حبان البُسٍب" ،اجملروحْب من احملدثْب والضعفاء وا٤بَبوكْب"ٙ .بقيق:
٧بمود إبراىيم زايد( ،طٔ ،حلب :دار الوعي.ٖٖٓ :ٔ ،)ٖٜٔٙ ،
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مقبول الشهادة عند ا٢بكام(ٔ) .وقال يف أٞبد بن ٧بمد أيب علي البزاز
النيسابوري ( :كان ثقة مقبول الشهادة عند ا٢بكام )(ٕ) .وحنوه قو٥بم:
" كان فبلن أحد الشيوخ ا٤بعدَّلْب عند ا٢بكام أو أحد الشهود ا٤بعدلْب
" ،قال ا٣بطيب يف أٞبد بن ٧بمد الصّبيف( :أحاديثو تدل على صدقو
وثقتو وكان أحد الشهود ا٤بعدلْب)(ٖ).
وقد يكون مع ذلك ضعيفاً يف الرواية كما قال أبو عبد اهلل
الصيمري يف ابن الثبلج " :كان ضعيفا يف الرواية عدالً يف
الشهادة"(ٗ).
وقال ا٣بطيب يف أيب بكر أٞبد بن يوسف بن أٞبد بن خبلد
العطار ( :كان أحد الشيوخ ا٤بعدلْب عند ا٢بكام . . .وكان ال يعرف
من العلم شيئا غّب أن ٠باعو كان صحيحا )(٘).
 1ـ فالن عالم أو من العلماء أو علماء الناس عيال عليو.
ىذا وصف مدح يف الراوي لكنو ال عبلقة لو با١برح أو التعديل
على القول الراجح من أقوال أىل العلم خبلفا البن عبد الرب الذي
(ٔ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٜٜٔ :ٙ ،
(ٕ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٕٙٓ :ٙ ،
(ٖ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٚٚ :ٙ ،
(ٗ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٖٛ :ٗ ،
(٘) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٜٗٙ :ٙ ،
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ادعى أن من عرف بطلب العلم ونشره بْب الناس أنو عدل (ٔ) ،فقد
يطلق ىذه الصفات فيمن ىو مطعون يف عدالتو أو حفظو فيظن
القارئ أن الناقد هبذه األوصاف قد عدلو؛ قال الذىيب يف فليح بن
سليمان العدوي( :كان صادقا عا٤با صاحب حديث وما ىو
با٤بتْب)(ٕ).
 1ـ ما جاء من أوصاف الصالحين العباد وقولهم فالن حديثو
حديث الصالحين.
ما جاء من أوصاف الصا٢بْب كقو٥بم كان فبلن صا٢باً قانتاً هلل،
أو كان إذا ُرئي ذُكر اهلل ،أو كان قد آىل على نفسو أال يضحك حٌب
يعلم أيف ا١بنة ىو أو يف النار ،أو كان إذا رأيتو قلت :ىذا قد وقف
للحساب أو كان يعد ذنوبو ،أو لو قيل لو إن القيامة غدا ما كان فيو
مزيد من االجتهاد ،أو كان شديد ا٣بوف من اهلل ،أو كان إذا قص
كأنو ثكلى ،أو لو طالبنا اهلل ٕبقيقة ما عليو فبلن ٥بلكنا ،أو لو كان
(ٔ) ا فقال ( :وكل حامل علم معروف ال عناية بو فهو عدل ٧بمول يف أمره أبدا
على العدالة حٌب تتبْب جرحتو يف حالو أو يف كثرة غلطو لقولو صلى اهلل عليو
وسلم حيمل ىذا العلم من كل خلف عدولو) .يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد
بن عبد الرب" ،التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد"ٙ .بقيق :مصطفى
بن أٞبد العلوي ،و٧بمد عبد الكبّب البكري( ،دط ،ا٤بغرب :وزارة عموم
األوقاف والشؤون اإلسبلميةٖٔٛٚ ،ه).ٕٛ :ٔ ،
(ٕ) الذىيب" ،تذكرة ا٢بفاظ".ٔٙٗ :ٔ ،

- 11 -

االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل ،د .حسام خالد محمد السقار

يف بِب إسرائيل لنقلت إلينا مشائلو(ٔ).
ىذه األلفاظ الٍب تدل على العبادة والزىد ال يتوىم متوىم أنو
يلزم منها توثيق من قيلت فيو يف الرواية ،بل من قيل فيو أحد ىذه
األلفاظ فإن ثبت توثيقو يف ا٢بديث وإال فبل حيتج بو ٗبفرده؛ ألن
الغالب على الصا٢بْب غّب األثبات الوىم يف الرواية ،وقد قال حيٓب بن
سعيد القطان ( :مل نر الصا٢بْب يف شيء أكذب منهم يف ا٢بديث )
(ٕ) أي لكثرة ومههم وفحش أخطائهم وقد قال بعضهم " :إذا رأيت
أحد الصا٢بْب يف إسناد فاغسل منو يدك " وذلك الشتغا٥بم بالعبادة
وعدم تعاىدىم للحديث ٩با يؤدي إىل كثرة اضطراهبم يف الرواية.
قال الذىيب يف صاحل ا٤بري( :واعظ البصرة ،روى عن ا٢بسن
وٝباعة .وحديثو ضعيف .قال عفان :كان شديد ا٣بوف من اهلل ،إذا
قص كأنو ثكلى) (ٖ).
فدل ىذا النص على عدم التبلزم بْب وصف الراوي بكونو
صا٢با وبْب تعديلو من جهة ا٢بفظ والضبط.
(ٔ) ينظر مثل ىذه األوصاف يف٧ :بمد بن أٞبد بن عثمان الذىيب" ،العرب يف
خرب من غرب"ٙ .بقيق٧ :بمد السعيد بن بسيوين( ،دط ،بّبوت :دار الكتب
العلمية ،دت).ٖٕٔ :ٕ . ٕٗٔ ،ٕٕٓ ،ٜ٘ ،ٜٔ :ٔ ،
(ٕ) مسلم بن ا٢بجاج" ،ا١بامع الصحيح"ٔٚ :ٔ ،؛ وينظر :ا٤بأريب" ،شفاء
العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل".ٜٔٔ ،
(ٖ) الذىيب" ،العرب يف خرب من غرب".ٕٕٓ :ٔ ،
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 1ـ فالن قاص أو كان قاصا أو كان واعظا أو يعظ الناس:
ىذه األلفاظ ليست من ألفاظ ا١برح وال من ألفاظ التعديل،
فالقاص ىو الذي يعظ الناس ويذكرىم ولكن الغالب على القصاص
االشتغال با٤بقطوعات وا٢بكايات الٍب ترقق القلوب وعدم االعتناء
با٤بسندات وقد يكون منهم الكذابون الذين يسألون الناس هبذه
القصص .ولذا قام اإلمام أٞبد " :ما أحوج الناس إىل قصاص
صدوق".
إذا الغالب على من وصف هبذه األوصاف أنو ضعيف ،أو أن
ا٢بديث ليس من صنعتو ،قال أٞبد يف صاحل ا٤بري :كان صاحب
قصص يقص ليس ىو صاحب آثار وحديث وال يعرف ا٢بديث "(ٔ)،
وقال يف النهاس بن قهم أيب ا٣بطاب البصري " :قاص " وكان حيٓب
يضعف حديثو ويقول ( :ليس بشيء كان قاصا )(ٕ).
وااللتباس يف مثل ىذه األوصاف ىو باالغَبار هبا فتحمل على
تعديل من قيلت فيو ،أو إذا عممناىا يف كل الرواة وجعلنا كل من
وصف هبا ضعيفا وىذا خطأ ألن الراوي الذي يقص قد يكون ثبتا،
قال ٞباد بن سلمة( :يقولون القصاص ال حيفظون فكنت أقلب على
ثابت البناين حديثو ـ ـ يع ِب أجرب حفظو ـ ـ فكنت أقول ٢بديث ابن
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٜٙ : ٗ ،
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".٘ٔٔ : ٛ ،
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فبلن كيف حديث عبد الرٞبن بن أيب ليلى؟ فيقول :ال ،حدثناه فبلن،
وأقول ٢بديث عبد الرٞبن بن أيب ليلى كيف حديث فبلن فيقول :ال
حدثنا عبد الرٞبن بن أيب ليلى )(ٔ) ،فكان ثابتا قاصا ومع ذلك ىو
يف ا٢بفظ ٗبكان.
 1ـ وصف الراوي بكونو حافظا:
ال يلزم من وصف الراوي بكونو حافظا أن يتصف بالضبط
والعدالة ،فهذا اللفظ ال يقتضي التعديل أو التجريح ،فقد يوصف
الراوي بكونو حافظا لقوة حفظو أو لكثرة ٧بفوظاتو ،وىذا ال يقتضي
أن يكون عدال يف دينو ،و٩با يدل على ذلك ما جاء يف ترٝبة
الشاذكوين ،أبو أيوب ،سليمان بن داود ا٤بنقري البصري يعرف
بالشاذكوين .فقال عنو أٞبد" :وأحفظنا لؤلبواب :سليمان الشاذكوين".
وسئل صاحل جزرة عن الشاذكوين ،فقال :ما رأيت أحفظ منو! قيل :مب
كان يتهم؟ قال :كان يكذب يف ا٢بديث .وقال ابن معْب :جربت
على الشاذكوين الكذب .وقال البخاري :ىو أضعف عندي من كل
ضعيف .وقال النسائي :ليس بثقة .قال ابن عدي" :وللشاذكوين
مستقيم ،وىو من ا٢بفاظ ا٤بعدودين من حفاظ البصرة،
كثّب
ٌ
ٌ
حديث ٌ
وىو أحد من يضم إىل حيٓب وأٞبد ،وعلي وأنكر ما رأيت ىذه
األحاديث الٍب ذكرهتا بعضها مناكّب وبعضها سرقة ،وما أشبو صورة
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٜٗٗ : ٕ ،
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أمره ٗبا قال عبدان :إنّو َذىبَت كتبو ،فكان حيدث حفظاً فيغلظ ،وإمنا
أتى من ىناك يشتبو عليو فلجرأتو واقتداره على ا٢بفظ دير على ا٢بديث
ال أنو يتعمده)(ٔ).
سادسا :اختالف معنى اللفظ جرحا وتعديال باختالف واقع الحال:
 9ـ فالن في أحاديثو ما ينكر عليو وفي حديثو بعض اإلنكار.
ىذا اللفظ ظاىره ا١برح يف الراوي ،لكن البد من التمييز يف مثل
ىذه األلفاظ فتكون قدحا وجرحا يف الراوي إذا كانت العهدة عليو
فجاءت النكارة منو.
أما إذا كانت العهدة على غّبه وروى ىذه األحاديث ،أو كان
ما ينكر عليو يف ىذه األحاديث ال يستلزم ا١برح مثل تدليس الشيوخ،
فهذا ال يضر وليس ٔبرح ،فهذا يدل على أن مثل ىذه األلفاظ تتغّب
داللة لفظها ٕبسب واقع حال الرواية.
قال ا٣بطيب يف عبد الرحيم بن واقد ( :يف حديثو مناكّب ألهنا
عن ضعفاء و٦باىيل ) (ٕ) .وقال أٞبد ٤با سئل عن عتاب بن بشّب:
(أرجو أن ال يكون بو بأس روى أحاديث ناخرة منكرة وما أرى إال أهنا
)ٔ( ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال" ٕٜٜ :ٗ ،ـ ـ ٖٓٓ ٖٓ٘ ،؛
الذىيب " ،سّب أعبلم النببلء" ٜٙٚ :ٔٓ ،ـ ـ ٗٙٛ؛ ابن حجر" ،لسان
ا٤بيزان" ٕٔٗ : ٗ ،ـ ـ .ٔٗٚ
(ٕ) ابن حجر" ،لسان ا٤بيزان"ٔٓ :ٗ ،؛ ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٛ٘ :ٔٔ ،

- 19 -

االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل ،د .حسام خالد محمد السقار

من قبل خصيف ـ ـ أي ابن عبد الرٞبن ا١بزري ـ ـ وىو شيخ عتاب )(ٔ).
 1ـ ومن ىذا قولهم :أنكر ما روى فالن كذا:
ف وقع يف عبارات النقاد يف حق بعض الرواة( :أنكر ما رواه فبلن
كذا)؛ وقد يكون ذلك الراوي ثقة؛ أو يكون ذلك ا٢بديث ساقطاً أو
شديد النكارة؛ وعلى ىذا فبل يلزم أن تكون ىذه العبارة ٘برحياً يف ذلك
الراوي؛ وال يلزم منها أن يكون ا٢بديث شديد النكارة؛ بل قد يكون
مستنكراً من غّب أن يكون شديد النكارة؛ بل قد يكون غريباً فقط؛ فبل بد
من مراعاة القرائن والسياق؛ ومنها اعتبار حال الراوي وا٢بديث ا٤بتكلم
عليو؛ فقد يكون ا٤بقام مقام دفاع عن الراوي ،وبيان لقلة ما أنكر عليو ،أو
٣بفة نكارتو؛ فإذا كان ا٢بديث صحيحاً ولكنو غريب فاألمر خيتلف عما
لو كان ا٢بديث باطبلً والراوي ضعيفاً وا٤بقام مقام توىية للحديث
واستنكار لو.
قال التهانوي ( :فبل تغَب بقول الذىيب يف "ا٤بيزان" وابن عدي
يف "الكامل" :إن ىذا ا٢بديث من مناكّب فبلن ،أو :من أنكر ما رواه،
وال ٙبكم عليو بالضعف ٗبجرد ىذا القول ،ألهنم يريدون بذلك كونو
منفردا بو فحسب)(ٕ).
وقال ا٢بافظ ابن حجر يف أواخر ترٝبة "عكرمة موىل ابن
(ٔ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٔٗٗ ،ٖ ،
(ٕ) التهانوي" ،قواعد يف علوم ا٢بديث".ٕٚٗ ،
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عباس"( :من عادتو  -أي :ابن عدي  -أن خيرج األحاديث الٍب
أنكرت على الثقة أو غّب الثقة) (ٔ).
ومثال ذلك قال ابن عدي يف ترٝبة " بريد بن عبد اهلل بن أيب
بردة األشعري كويف" :وقد اعتربت حديثو فلم أر فيو حديثا أنكره
وأنكر ما روى ىذا ا٢بديث الذي ذكرتو إذا أراد اهلل عز وجل بأمة خّبا
قبض نب يها قبلها وىذا طريق حسن ورواه ثقات وقد أدخلو قوم يف
صحاحهم وأرجو أن ال يكون بربيد ىذا بأسا (ٕ) .قلت :وا٢بديث يف
صحيح مسلم
ومن شواىد ٦بيء ىذا اللفظ يف مرويات الضعفاء ما ذكره
الذىيب يف ترٝبة البخَبى بن عبيد ،فقال :ضعفو أبو حاًب ،وغّبه تركو.
فأما أبو حاًب فأنصف فيو .وأما أبو نعيم ا٢بافظ فقال :روى عن أبيو
موضوعات .قلت :أنكر ما روى عن أبيو عن أىب ىريرة  -مرفوعا :إذا
توضأًب فبل تنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطان .وقال ابن عدى :روى
عن أبيو قدر عشرين حديثا عامتها مناكّب ،منها أشربوا أعينكم ا٤باء:
ومنها :االذنان من الرأس(ٖ).

(ٔ) ابن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".ٕٜٗ : ٔ ،
(ٕ) ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".ٕٗٚ :ٕ ،
(ٖ) الذىيب " ،ميزان االعتدال".ٕٜٜ :ٔ ،
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 1ـ قولهم :فالن كان نباذا:
قال ابن عبد ا٥بادي يف معرض كبلمو عن حديث ابن مسعود
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال :ليلة ا١بن :ما يف إداوتك؟ قال:
نبيذ .قالٛ :برة طيبة وماء طهور ،فقال( :وأما أبو زيد :فقد قال فيو أبو
بكر عبد اهلل بن أيب داود :كان نباذا بالكوفة .وىذا حيتمل أن يكون
ٙبسينا ألمر أيب زيد ،فيكون قد ضبط ا٢بديث لكونو نباذا ،وحيتمل أن
يكون تضعيفا لو) (ٔ).
قلت وصفو بكونو نباذا حيتمل التحسْب من جهة اختصاصو
بالنبيذ فيكون حفظ ا٢بديث وضبطو لتعلقو ٗبهنتو ،وقد يكون تضعيفا
لو لكونو نباذا فاستحق الذم النشغالو بالنبيذ أو قد يكون قد وضع
ا٢بديث تروجيا ٤با يتجر بو ،و٥بذا حكم الطحاوي على ا٢بديث
بالوضع ،قال ابن عدي٠ ( :بعت ابن ٞباد يقول :قال البخاري :أبو
زيد  -الذي روى حديث  :-رجل ٦بهول ،ال يعرف بصحبة عبد اهلل،
وقال ابن عدي :وأبو زيد موىل عمرو ٦بهول ،وال يصح ىذا ا٢بديث
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وقال الطحاوي :ىذا ا٢بديث ال أصل
لو ،وحكى بعضهم اإلٝباع على ضعفو(ٕ).

(ٔ) ابن عبد ا٥بادي" ،تنقيح التحقيق".ٙٓ – ٜ٘ :ٔ ،
(ٕ) ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".ٜٔٗ-ٜٔٓ :ٜ ،
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سابعا :التصحيف أو التحريف.

 9ـ ارم بو:
ىذا لفظ من ألفاظ ا١برح والٍب تدل على ترك الراوي ومروياتو،
لكن ىذا اللفظ قد تصحف إىل (أكرم بو ) وىذا مدح وتعديل.
جاء يف كتاب الضعفاء الكبّب للعقيلي فروى بسنده إىل سفيان
ابن عبد ا٤بلك قال ٠بعت بن ا٤ببارك يقول أيوب بن سويد ارم بو(ٔ).
قال ا٢بافظ ابن حجر :قال ابن ا٤ببارك ارم بو كذا ىو يف تارخيو،
ووقع يف أصل ا٤بزي أكرم بو وىو ٙبريف ،وقد نقلو على الصواب أبو
٧بمد بن حزم يف "احمللى" وأبو الفرج ابن ا١بوزي يف الضعفاء لو (ٕ).
 1ـ فالن ال يكذب في الحديث.
جاء يف ترٝبة زياد بن عبد اهلل البكائي ٩با قال البخاري فيو:
زياد مع شرفو ال يكذب يف ا٢بديث .قال ا٢بافظ ابن حجر :وقع يف
جامع الَبمذي يف النكاح عن البخاري عن ٧بمد بن عقبة عن وكيع
قال زياد مع شرفو يكذب يف ا٢بديث والذي يف تاريخ البخاري عن ابن
عقبة عن وكيع زياد أشرف من أن يكذب يف ا٢بديث وكذا ساقو
ا٢باكم أبو أٞبد يف الكُب بإسناده إىل وكيع وىو الصواب ولعلو سقط
(ٔ) ٧بمد بن عمرو العقيلي" ،الضعفاء الكبّب"ٙ .بقيق :عبد ا٤بعطي قلعجي،
(طٔ ،بّبوت :دار ا٤بكتبة العلميةٔٗٓٗ ،ىـٜٔٛٗ ،م).ٖٔٔ :ٔ ،
(ٕ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٕٛٛ :ٔٔ ،
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من رواية الَبمذي ال وكان فيو مع شرفو ال يكذب يف ا٢بديث فتتفق
مع الروايات واهلل أعلم ) (ٔ).
 1ـ فالن منعنا أبو زرعة مثال من قراءة حديثو.
االلتباس يأٌب من تصحيف كلمة منعنا وىي با٤بوحدة يف
ا٤بوضعْب فتصحف إىل " متعنا " با٤بثناة ٍب ٗبهملة ٍب ٗبوحدة فيكون
ٛبتعهم بصحة حديثو أو لعلوه مع جودتو .واألصل أهنا منعنا أبو زرعة
أن نروي حديثو :فهو إخبار بأنو ليس أىبل ألن يروى عنو.
وىذا التصحيف يقع يف الكتب غّب احملققة أو الكتب
اإللكَبونية الٍب انتشرت يف ىذا العصر مع ما فيها من السقط
واألخطاء الكثّبة.
ثامنا :استعمال النقاد األلفاظ على غير معناىا الظاىر أو المخالف
للمدلول اللغوي.
 9ـ فالن شيطان:
االشتقاق اللغوي ٥بذا اللفظ يدور بْب معاين البعد عن ا٣بّب
وا٤بخالفة والشراسة والتمرد والفساد(ٕ) سواء من ا١بن أو من اإلنس أو
(ٔ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٖٚٚ :ٖ ،
(ٕ) و٥بذا ال جيوز وصف ا٤بسلم هبذا الوصف ٤با ٙبملو ىذه الكلمة من ا٤بعاين
ا٤بذكورة واهلل أعلم.
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من ا٢بيوان ،فظاىر داللتو ىو ٘بريح الراوي ا٤بوصوف بو ،ولكنو
استعمل على غّب ىذا الظاىر ،قال عبد الرٞبن بن مهدي٤ ( :با قدم
الثوري البصرة قال :يا عبد الرٞبن جئِب بإنسان أذاكره فأتيتو بيحٓب بن
سعيد فذاكره فلما خرج قال :قلت لك :جئِب بإنسان جئتِب بشيطان
– يعِب :هبره حفظو  ،)ٔ( ) -وقال أبو حاًب الرازي ( :كان شعبة يقول:
إ٠باعيل بن رجاء كأنو شيطان؛ من حسن حديثو ) (ٕ).
 1ـ فالن شكاك.
ظاىر اللفظ أنو ٘بريح وأن قو٥بم :شكاك ٗبعُب أن الراوي ليس
بثبت وال متقن ٤با يرويو بل ُحي ّدث على سبيل التوىم ،ولكن يف ا٢بقيقة
من نظر إىل استعمال األئمة ٥بذه العبارة وجد أهنا من عبارات التعديل الٍب
تدل على أن الراوي عدل يف دينو ذو ورع ومتقن ٢بديثو ،فكل حديث
شك فيو تركو خوف التقول على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما مل
يقل .قال أٞبد يف ترٝبة حيٓب بن حيٓب عامل خرسان ( :ما أخرجت
خراسان بعد ابن ا٤ببارك مثلو – يعِب حيٓب بن حيٓب – كنا نسميو حيٓب

(ٔ) الذىيب" ،سّب أعبلم النببلء".ٔٚٚ : ٜ ،
(ٕ) عبد الرٞبن بن أيب حاًب الرازي" ،علل ا٢بديث"ٙ .بقيق :فريق من الباحثْب
بإشراف وعناية د .سعد بن عبد اهلل ا٢بميد و د .خالد بن عبد الرٞبن ا١بريسي،
(طٔ ،السعودية :مطابع ا٢بميضئٕٗٚ ،ىـٕٓٓٙ ،م).ٕٔٔ :ٔ ،

- 11 -

االلتباس في ألفاظ الجرح والتعديل ،د .حسام خالد محمد السقار

الشكاك من كثرة ما كان يشكك يف ا٢بديث )(ٔ) .وقال فيو أٞبد أيضا:
(لو كانت عندي نفقة لرحلت إليو " وحدث أٞبد يوما ٕبديث فقال لو
ا٢بسْب بن منصور :خالفك حيٓب بن حيٓب ،فقال :كيف قال حيٓب بن
حيٓب؟ فأخربتو فضرب على حديثو وقال :ال خّب فيما خالف فيو حيٓب بن
حيٓب )(ٕ).
وقال فيو ا٢باكم٠ " :بعت ٧بمد بن يعقوب ا٢بافظ يقول:
٠بعت مشاخينا يقولون :لو عاش حيٓب بن حيٓب سنتْب لذىب حديثو
فإنو إذا شك يف حديث أرسلو ىذا يف بدء األمر ٍب صار إذا شك يف
حديث تركو ٍب صار يضرب عليو من كتابو" (ٖ).
وجاء يف ترٝبة ٧بمد النوشجان السويدي قال أبو داود " :ثقة
حدثنا عنو أٞبد كان صاحب شكوك رجع الناس من عند عبد الرزاق
بثبلثْب ألفا ورجع بأربعة آالف "(ٗ).
 1ـ كان فالن بطّاالً:
الذي يظهر من ىذا اللفظ أن من قيل فيو ىو من أىل البطالة
الذين ال يهتمون با٢بديث وال ٔبمعو وال بفهمو ،ولكن قال أبو يعلى
(ٔ) الذىيب" ،سّب أعبلم النببلء".٘ٔ٘ :ٔٓ ،
(ٕ) الذىيب" ،سّب أعبلم النببلء".٘ٔ٘ :ٔٓ ،
(ٖ) الذىيب" ،سّب أعبلم النببلء".٘ٔ٘ :ٔٓ ،
(ٗ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد".ٖٕٙ :ٖ ،
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ا٤بوصلي " :بات صاحل جزرة عندي ىاىنا عشر ليال ينتخب على شيوخ
ا٤بوصل وكان بطاال " (ٔ) ،ووصفو لصاحل بأنو ينتخب على شيوخ ا٤بوصل
يدل على فهمو وبصره وخربتو بالصحيح من السقيم ،ألنو ال يتوىل
االنتخاب على ا٤بشايخ إال الفهم البصّب العارف فيعلّم عليو وينتقيو من
ٝبلة حديث الشيخ ،وىذا يدل على فهمو بطرق األحاديث و٨بارجها،
واهلل أعلم.
 1ـ فالن لص.
الظاىر من ىذا اللفظ ٘بريح الراوي ٗبعُب أنو يسرق ا٢بديث
ويدعيو لنفسو ،وا٢بقيقة أنو لفظ من ألفاظ التعديل الٍب تدل على أن
الراوي سريع ا٢بفظ.
جاء يف ترٝبة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي قال
ابن مهدي " كان إسرائيل يف ا٢بديث لصا يتلقف العلم تلقفا" (ٕ).
ويوضح ذلك أن ابن مهدي قال :يتلقف العلم تلقفاً وىذا
اللفظ من مراتب التعديل معناه أنو ما ٠بع شيئا إال حفظو وفهمو
بسرعة وخفة ،وصار من ٝبلة حديثو بعد أن كان من حديث الناس،
فهذا وجو الشبو بْب اللص الذي يأخذ أشياء الناس ٖبفة وسرعة ،وبْب
ا٢بافظ الفهم الذي إذا ٠بع شيئا مل يفتو ومل حيتج إىل إعادتو ،وما ىذا
(ٔ) ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال.ٕٖٗ :ٔ ، :
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٖٓ : ٕ ،
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إال لسرعة فهمو وحدة ذكائو واهلل أعلم(ٔ).

 1ـ كان فالن منكرا.
الظاىر من ىذا ا١برح ،ولكن جاء يف تاريخ بغداد يف ترٝبة
خالد بن حيان أيب يزيد الرقى قال علي ابن ميمون الرقى " :كان منكرا
وكان صاحب حديث " ،قال ا٣بطيب " :قلت :قولو " كان منكرا "
يعِب يف الضبط والتحفظ وشدة التوقي والتحرز "(ٕ).
وجاء يف هتذيب التهذيب ترٝبة القاسم بن الفضل بن معدان
ابن قريط ا٢ب ّداين الذي وثقة األئمة ،قال ابن ا٤بديِب " :قلت ليحٓب بن
سعيد :إن عبد الرٞبن بن مهدي يثبت القاسم بن الفضل ،قال :ذاك
منكر وجعل يثُب عليو " ،وقال عمرو بن علي٠ " :بعت حيٓب بن سعيد
حيسن الثناء على القاسم ،قال :وكان ثقة " ،وقال ابن مهدي " :كان
من قدماء أشياخنا ومع ذلك من أثبتهم " ،وقال حيٓب القطان " :كان
منكرا " يعِب من فطنتو(ٖ).
تاسعا :الحكم على الراوي بلغة اإلشارة دون نطق الناقد بالحكم
عليو:
استعمل النقاد لغة اإلشارة يف أحكامهم على الرواة أحيانا ،وقد
(ٔ) ينظر :ا٤بأريب" ،شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل" ٖٚٗ :ٔ ،ـ ٘.ٖٚ
(ٕ) ا٣بطيب البغدادي" ،تاريخ بغداد" ٕٜٙ :ٛ ،ـ ـ .ٕٜٚ
(ٖ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٖٕٜ :ٛ ،
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تفهم ىذا اللغة على غّب مرادىا ،فقد يستعملها الناقد على غّب ا٤بتبادر
للذىن منها ،وقد يتحرك حركة ال يقصد هبا شيئا فتحمل على أنو أراد
هبا ا٢بكم على الراوي فيقع االلتباس عندئذ ،فمن ذلك:
 9ـ التبسم والضحك:
يدل تبسم الناقد وضحكو عند سؤالو عن أحد الرواة على
الرضى عنو أو التعجب من حفظو ،فيكون تعديبل للراوي ،وقد يكون
سخرية واستهزاء بالراوي أو استنكارا ٤با عليو من الكذب أو شدة
الضعف فيكون ٘برحيا.
قال أبو زرعة :حدثنا أبو نعيم ،نا سفيان ،نا ٧بمد بن السائب
الكليب وتبسم الثوري .قال ابن أيب حاًب :قلت أليب ما معُب رواية
الثوري عن الكليب وىو غّب ثقة عنده؟ فقال :كان الثوري يذكر الرواية
عن الكليب على اإلنكار والتعجب فتعلقوا عنو روايتو عنو ،ومل تكن
روايتو عن الكليب قبولو لو (ٔ) .فدل تبسم الثوري ىنا على التعجب
واالستنكار ٤با روى الكليب.
ويف سؤاالت ابن ا١بنيد ليحٓب بن معْب ،قال :وسئل حيٓب بن
معْب وأنا أ٠بع عن جابر بن نوح ا٢بماين ،فضعفو وقال« :رأيت
حفص بن غياث يضحك منو يهزأ بو»ٍ ،ب قال حيٓب« :ليس

(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٙ : ٕ ،
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بشيء»(ٔ) .فهذا الضحك ٧بمول على جرح الراوي.
ومن صور ٦بيء ضحك الناقد يف العجب من حفظ الراوي
وقوة فهمو ،ما ذكره ا٢بافظ ابن حجر يف معرض كبلمو عن طرق
حديث حذيفة بن اليمان ،قال « :إن ا٤بنافقْب اليوم شر منهم على
عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،كانوا يومئذ يسرون واليوم جيهرون»،
فقال :وأخرجو اإل٠باعيلي من طرق عن مسعر فإمنا ىو اليوم الكفر بعد
اإلديان قال وزاد ٧بمد بن بشر يف روايتو عن مسعر فضحك عبد اهلل،
قال حبيب :فقلت أليب الشعثاء مم ضحك عبد اهلل؟ قال :ال أدري
قلت لعلو عرف مراده فتبسم تعجبا من حفظو أو فهمو(ٕ).
وقد يضحك الناقد عند ذكر راو من الرواة وال يعرف مقصده من
ذلك ىل ىو ٘بريح للراوي أو توثيق لو؟ فعندئذ حيتاج الباحث النظر يف
كبلم النقاد اآلخرين ٤بعرفة حالو ،فمثبل جاء يف ترٝبة مطر بن ميمون
احملاريب ،قال اآلجري :سألت أبا داود عنو فجعل يضحك ويقول
مطر(ٖ).
ىذا الفعل من أيب داود حيتمل التعديل أو التجريح ،وبالنظر يف
(ٔ) حيٓب بن معْب بن البغدادي" ،سؤاالت ابن ا١بنيد أليب زكريا حيٓب بن معْب".
ٙبقيق :أٞبد ٧بمد نور سيف ( ،طٔ ،ا٤بدينة ا٤بنورة :مكتبة الدارٔٗٓٛ ،ىـ،
ٜٔٛٛم).ٕٜٜ : ٔ ،
(ٕ) ابن حجر " ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".ٚٗ :ٖٔ ،
(ٖ) ا٤بزي" ،هتذيب الكمال".ٜ٘ :ٕٛ ،
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كتب الرجال يتبْب أن ا٤براد ىو التجريح لشدة ضعفو ،فقال البخاري
والنسائي وأبو حاًب منكر ا٢بديث وقال النسائي أيضا ليس بثقة(ٔ).
 1ـ الغضب:
إن وقوع الغضب من الناقد عند سؤالو عن أحد الرواة يدل على
أنو غّب راض عنو وعن حالو يف الرواية ،فيكون ىذا االنفعال ٘برحيا
للراوي ،وقد ال يكون ٘برحيا بل دفاعا عن راو قيل فيو من الذم ما ال
يستحقو فيغضب الناقد للراوي ٤با وقع عليو من الظلم ،و٥بذا قد يقع
اللبس بسبب عدم معرفة الدافع لغضب الناقد عند ذكر راو من الرواة.
فمن الشواىد الدالة على غضب الناقد دفاعا عن راو من الرواة
ما ورد عن حيٓب بن معْب أنو قال عند عبد الرٞبن بن مهدي السدي
وإبراىيم بن مهاجر ضعيفان فغضب ابن مهدي غضبا شديدا وقال
سبحان اهلل إيش ذا وأنكر ما قال حيٓب(ٕ).
وكذلك ما أخرجو ابن أيب حاًب بسنده عن أٞبد بن حنبل قال:
قال حيٓب بن معْب يوما عند عبد الرٞبن بن مهدي :السدي ضعيف،
فغضب عبد الرٞبن وكره ما قال .قال أٞبد :السدي ثقة(ٖ).
ومن الشواىد الدالة على أن غضب الناقد ٧بمول على ٘بريح
(ٔ) ابن حجر" ،هتذيب التهذيب".ٔٚٓ :ٔٓ ،
(ٕ) ابن حنبل " ،العلل ومعرفة الرجال ،رواية ابنو عبد اهلل".٘ٗٗ :ٕ ،
(ٖ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٔٛٗ : ٕ ،
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الراوي ما قالو ابن أيب حاًب ،قال٠ :بعت أىب يقول قلت أليب سلمة
موسى بن إ٠باعيل كتب عمرو بن مرزوق ا٢بديث مع أىب داود
الطيالسي؟ فغضب وقال أبو داود كان يطلب ا٢بديث مع عمرو بن
مرزوق ،نا عبد الرٞبن أنا أبو بكر ابن أيب خيثمو فيما كتب إىل ثنا
عبيد اهلل بن عمر القواريرى قال كان حيٓب بن سعيد ال يرضى عمرو بن
مرزوق يف ا٢بديث(ٔ).
 1ـ نفض اليدين:
استعمل النقاد نفض اليدين عند سؤا٥بم عن راو ضعيف ٘برحيا
لو ،فمثبل جاء يف ترٝبة لوط بن حيٓب أبو ٨بنف :قال أبو ُعبَيد
اآلجري :سألت أبا داود عنو فنفض يده وقال :أحد يسأل عن ىذا؟!
(ٕ).
ونفض اليدين قد يكون سببو عدم رضى الناقد عن حال الراوي
من حيث معتقده لكونو مبتدعا ،والبدعة ال تعد جرحا يف الراوي إال
إذا استباح هبا الكذب ،و٥بذا أخرج الشيخان لبعض الرواة ا٤ببَّدعْب.
يأٌب االلتباس عند ٞبل نفض اليدين على التجريح وىو يف ا٢بقيقة
رفض ٢بال الراوي يف االبتداع ال ردا لروايتو ،وقد سئل اإلمام أٞبد عن
عبد ا٢بميد بن عبد الرٞبن ا٢بماين ،فنفض يده يف وجو السائل لو ،مع أنو
(ٔ)ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٕٙٗ :ٙ ،
(ٕ) ابن حجر" ،لسان ا٤بيزان".ٖٗٓ :ٙ ،
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صدوق خيطئ ،والسبب يف نفض اإلمام أٞبد ليده أن الراوي رمي
باإلرجاء ،وإال فقد أخرج لو الشيخان يف صحيحيهما وأصحاب السنن يف
كتبهم(ٔ).
عاشرا :استعمال الناقد للفظ الواحد على معان متغايرة.
فمن ذلك استعمال ابن عدي للفظ« :أرجو أنو ال بأس بو»،
فبْب عبد الفتاح أبو غدة أن ابن عدي قد توسع يف استعمال بعض
اصطبلحات النقد كلفظة ( أرجو أنو ال بأس بو) ٗبعُب غّب ا٤بتبادر من
معناىا فيما لو استعملها غّبه من النقاد ،ومن مل يفطن إىل ىذه ا٤بسألة
فرٗبا استنبط منو أن ابن عدي شديد التساىل يف نقد الرواة (ٕ).
وقد وقع السيوطي يف الوىم يف بيان داللة ىذا اللفظ عن ابن عدي
فقال يف بيان حال درست بن زياد :ووثقو ابن عدي فقال أرجو أنو ال

بأس بو(ٖ) .قال ا٤بعلمي :ليس ىذا بتوثيق ،وابن عدي يذكر منكرات
الراوي ٍب يقول ( :أرجو أنو ال بأس بو ) يعِب بالبأس تعمد الكذب،
(ٔ) ينظر :العقيلي" ،الضعفاء الكبّب".ٕٗٔ :ٗ ،
(ٕ) ينظر :اللكنوي" ،الرفع والتكميل يف ا١برح والتعديل".ٕٔٓ – ٕٓٛ ،
(ٖ) عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي" ،الآلىلء ا٤بصنوعة يف األحاديث
ا٤بوضوعة"ٙ .بقيق :صبلح بن ٧بمد بن عويضة ( ،طٔ ،بّبوت :دار الكتب
العلمية ٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٙ ،م).ٚ٘ :ٔ ،
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ودرست واه جدا(ٔ) .وقال أيضا معلقا على ىذا اللفظ :ىذه الكلمة
رأيت ابن عدي يطلقها يف مواضع تقتضي أن يكون مقصوده( :أرجو
أنو ال يتعمد الكذب ) وىذا منها ،ألنو قا٥با بعد أن ساق أحاديث

يوسف – يعِب ابن ٧بمد بن ا٤بنكدر  -وعامتها مل يتابع عليها(ٕ) .

(ٔ) الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف األحاديث ا٤بوضوعة". ٜٗ٘ ،
(ٕ) الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف األحاديث ا٤بوضوعة".ٖ٘ ،
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املبحح الجاني :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف الهقد
احلديجي وطرق التدلص ةهه
املطلب األول :أثر التباس ألفاظ اجلرح والتعديل يف الهقد
احلديجي
وقع للعلماء والباحثْب ا٤بعاصرين أوىاما يف ٞبل ألفاظ ا١برح
والتعديل على ما وضعت لو ،ومن ذلك:
 9ـ على يدي عدل.
مر بنا سابقا أن قول أيب حاًب " على يدي عدل " يدل على
جرح الراوي ،وقد ظن بعض أىل العلم أنو توثيق بناء على إفراده (يدي
) وكسر الدال ورفع ( عدل ) وأهنا على ا٣بربية ،والصواب بفتح الدال
وتثنية " يد " وإضافتها إىل " عدل " وجر " عدل " باإلضافة إليها،
و٩بن ٞبلو على التوثيق وامها :العراقي وابن حجر.
نقل السخاوي كبلم ا٢بافظ ابن حجر إذ قال ( :وحجة من
ظن أهنا توثيق أنو ضبط ىذا اللفظ بكسر دال (يدي) وإفرادىا ورفع
عدل ( َعلَ ْى يَ ِدي َع ْد ٌل ) وىو على ا٣بربية . . .والذي أشار إليو ابن
حجر ىو شيخو العراقي ،فإنو كان يقول يف عبارة أيب حاًب ىذه إهنا
من ألفاظ التوثيق ،وكان ينطق هبا ىكذا ( َعلَ ْى يَ ِدي َع ْد ٌل ) ،وقال
ابن حجر :كنت أظن ذلك كذلك إىل أن ظهر يل أهنا عند أيب حاًب
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من ألفاظ التجريح ،وذلك أن ابنو قال يف ترٝبة جبارة بن ا٤بغلس:
٠بعت أيب يقول :ىو ضعيف ا٢بديثٍ ،ب قال :سألت أيب عنو فقال:
ىو على يدي عدل؛ ٍب حكى أقوال ا٢بفاظ فيو بالتضعيف؛ ومل ينقل
عن أحد فيو توثيقاً؛ ومع ذلك ما فهمت معناىا وال ا٘بو يل ضبطها؛
ٍب بان يل أهنا كناية عن ا٥بالك وىو تضعيف شديد؛ ففي كتاب "
إصبلح ا٤بنطق " ليعقوب بن السكيت عن ابن الكليب قال :جزء بن
ِ
ويل ُشَرط تبَّع فكان تبع
سعد العشّبة بن مالك ،من ولده العدل ،وكان َ
إذا أراد قتل رجل دفعو إليو ،فمن ذلك قال الناس :وضع على يدي
عدل ومعناه ىلك ) (ٔ).
وقد سبق العراقي إىل ىذا الوىم الذىيب عندما اعترب ىذا اللفظ
من ألفاظ التعديل؛ قال ابن أيب حاًب( :سألت أىب عن يعقوب بن
٧بمد الزىري فقال :ىو على يدي عدل ،أدركتو ومل أكتب عنو) (ٕ).
و٤با نقل الذىيب حكم أيب حاًب فيو قال ( :يعقوب بن ٧بمد بن عيسى
الزىري العويف ا٤بدين . . .وىاه أبو زرعة وغّبه وقواه أبو حاًب ) (ٖ).
وقال الذىيب٧( :بمد بن خالد بن عبد اهلل الطحان . . .ضعفو
أبو زرعة وغّبه وقال أبو حاًب ىو على يدي عدل) (ٗ).
(ٔ) السخاوي" ،فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث للعراقي" ٖٖٔ :ٕ ،ـ ـ ٖٗٔ.
(ٕ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٕٔ٘ : ٜ ،
(ٖ) الذىيب" ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة".ٖٜٙ : ٕ ،
(ٗ) الذىيب" ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف الكتب الستة".ٔٙٚ : ٕ ،
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 1ـ جالستو كم مرة فلم أحفظ عنو شيئا:
ذكر العقيلي عمارة بن غزية يف كتابو الضعفاء مع أنو ثقة؛ وثقو
ابن سعد وأبو زرعة وأٞبد ،وقال ابن معْب :صدوق صاحل ،وقال
النسائي :ليس بو بأس.
والذي جعل العقيلي يضعف عمارة ما قالو ابن عيينة فيو:
جالستو كم مرة فلم أحفظ عنو شيئا ،فظن أن ىذه العبارة تليْب ،ويف
ا٢بقيقة أنو ال يلزم منها التليْب ،فكون ابن عيينة مل حيفظ عنو شيئا قد
يكون لعدم حاجتو ٢بديثو لكونو مشهورا أو ألن حديثو عنده بإسناد
عال وىو يروي بإسناد نازل ،و٥بذا انتقد الذىيب على العقيلي صنيعو
قائبل ( :وذكره العقيلي بثقاتو يف كتاب الضعفاء ،وما قال فيو شيئا
يلينو أبدا سوى قول ابن عيينة :جالستو كم مرة فلم أحفظ عنو شيئا،
فهذا تغفل من العقيلي إذ ظن أن ىذه العبارة تليْب ،ال ،واهلل ) (ٔ).
وقد ضعف ابن حزم عمارة بن غزية (ٕ) وذكر ابن القطان يف "
بيان الوىم واإليهام " أن الذي ٞبل ابن حزم على تضعيف عمارة بن
غزية ىو صنيع العقيلي فقال ( :وأظن أن ابن حزم بقي يف خاطره ـ ـ
عند كتبو فيو أنو ضعيف ـ ـ ـ أن العقيلي ذكره يف كتاب الضعفاء،
(ٔ) الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".ٔٚٛ :ٖ ،
(ٕ) ينظر :علي بن أٞبد األندلسي ابن حزم الظاىري" ،احمللى باآلثار" ( ،دط،
بّبوت :دار الفكر ،دت).ٕٚٛ :ٗ ،
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والعقيلي مل يزد فيو على ما أصف ،وذلك أنو ترجم با٠بو ،ومل يقل فيو
شيئا كما عادتو أن يقول ،غّب أنو حكى عن ابن عيينة أنو قال:
جالستو كم من مرة فلم أحفظ عنو شيئا ،وىذا ال يضره أصبل ،فاعلم
ذلك) (ٔ).
وقد انبُب على ذلك أن ضعف ابن حزم حديث( :من سأل ولو
قيمة أوقية فقد أ٢بف ) لتفرد عمارة بو وىو حديث صحيح (ٕ).
 1ـ كان إسرائيل في الحديث لصا.
جاء يف ترٝبة إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي قال
عن أيب بكر ا بن أيب شيبة عن عبد الرٞبن بن مهدي " كان إسرائيل يف

(ٔ) ابن القطان" ،بيان الوىم واإليهام يف كتاب األحكام" ٜ٘ٙ :٘ ،ـ ـ ـ ٓ.٘ٚ
(ٕ) أخرجو اإلمام أٞبد بن ٧بمد بن حنبل" ،ا٤بسند"ٙ .بقيق :أٞبد ٧بمد شاكر،
(طٔ ،القاىرة :دار ا٢بديثٔٗٔٙ ،ىـ) ، ٜٚ :ٔٚ ،ح ٗٗٓٔٔ .وأبو
داود سليمان بن األشعث السجستاين" ،سنن أيب داود"ٙ .بقيق٧ :بمد ٧بي
الدين ( ،دط ،بّبوت :ا٤بكتبة العصرية ،د ت) ،كتاب الزكاة ،باب من يعطي
من الصدقة ،وحد الغُب ،ٔٔٙ :ٕ ،ح .ٕٔٙٛوأٞبد بن شعيب النسائي،
"اجملتىب من السنن"ٙ .بقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،طٕ ،حلب :مكتب
ا٤بطبوعات اإلسبلمية ،) ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ ،كتاب الزكاة ،باب ا٤بلحف،
٘ ، ٜٛ :ح٘ . ٕٜ٘قال ابن حجر( :صححو ابن خزدية وابن حبان) .ابن
حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري".ٕٖٓ :ٛ ،
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ا٢بديث لصا ،يعِب يتلقف العلم تلقفا " (ٔ).
فقول أيب بكر بن أيب شيبة يعِب يتلقف العلم تلقفا ىو توضيح
لقولو لصا ،وىذا اللفظ من مراتب التعديل معناه أنو ما ٠بع شيئا إال
حفظو وفهمو بسرعة وخفة ،وصار من ٝبلة حديثو بعد أن كان من
حديث الناس ،فهذا وجو الشبو بْب اللص الذي يأخذ أشياء الناس
ٖبفة وسرعة وبْب ا٢ب افظ الفهم الذي إذا ٠بع شيئا مل يفتو ،ومل حيتج
إىل إعادتو ،وما ىذا إال لسرعة فهمو وحدة ذكائو واهلل أعلم (ٕ).
إال أنو جاءت كلمة يف آخر ترٝبتو يف التهذيب" توىم جرح اً
شديداً ىي وىم ٩بن رواىا ،أو ٩بن روى عمن رواىا ففيو( :قال عثمان
بن أيب شيبة عن عبد الرٞبن بن مهدي :إسرائيل لص يسرق ا٢بديث).
وعبد الرٞبن أجل وأتقى من أن يرمي إسرائيل بسرقة ا٢بديث.
والرواية الصحيحة الثابتة ما روى ابن أيب حاًب يف ترٝبتو قال:
أخربنا عبد اهلل بن أٞبد ـ ـ فيما كتب إيل ـ ـ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة
٠بعت ابن مهدي يقول( :كان إسرائيل يف ا٢بديث لصاً يعِب أنو
يتلقف العلم تلقفاً) .فهذا ىو صواب الكلمة وصواب تفسّبىا عن أيب
بكر بن أيب شيبة (ٖ).
(ٔ) ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل".ٖٖٓ : ٕ ،
(ٕ) ا٤بأريب" ،شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح والتعديل" ٖٚٗ : ٔ ،ـ ـ ـ ٘.ٖٚ
(ٖ ) ينظر تعليق الشيخ أٞبد شاكر على ا٤بسند :أٞبد بن ٧بمد بن حنبل،
"مسند اإلمام أٞبد". ٗٗٔ :ٚ ،
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فالظاىر أنو تفسّب ٩بن نقلها عنو فوىم ظننا منو أهنا جرح لو
وىي يف ا٢بقيقية توثيق ،فكيف يقول فيو ابن مهدي ىذا ا٤بعُب ا٤بنكر
وىو يروي عنو؟ بل يقول( :إسرائي ل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة
والثوري).
قال ا٤بعلمي معلقاً على قول ابن أيب حاًب( :وا٤بعروف عن ابن
مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليو .ويف التهذيب" :وقال ابن مهدي
إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من شعبة والثوري" .فكلمة يسرق
ا٢بديث إمنا ىي من قول عثمان ،فسر هبا كلمة لص ،والصواب ما قالو
ا٤بؤلف ) (ٔ) .قلت قرر الشيخ ا٤بعلمي أن عثمان بن أيب شيبة ىو
الذي وىم يف تفسّب كلمة "لصا" على أنو يسرق ا٢بديث ،بينما يرى
الشيخ أٞبد شاكر أن الوىم يف ىذا ٩بن روى عنو ،والصحيح ما رجحو
الشيخ أٞبد شاكر من أن الواىم يف تفسّب مقولة ابن مهدي ىو الراوي
عن أيب بكر بن أيب شيبة وليس أيب بكر بدليل ما رواه اإلمام أٞبد،
فقال ( :حدثِب أبو بكر بن أيب شيبة قال ٠بعت عبد الرٞبن بن
مهدي يقول كان إسرائيل يف ا٢بديث لصا قال ابن أيب شيبة مل يرد أن
يذمو ) (ٕ) ،فقولو مل يرد أن يذمو يرفع التهمة عنو يف ىذا التفسّب
الباطل واهلل أعلم.
(ٔ) ينظر تعليق الشيخ ا٤بعلمي :ابن أيب حاًب" ،ا١برح والتعديل" ٖٖٓ :ٕ ،ـ ـ ٖٖٔ.
(ٕ) أٞبد بن حنبل" ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنو عبد اهلل". ٖٙٙ :ٖ ،
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 1ـ ال يصح حديثو ،أو إسناده فيو نظر ،أو حديثو فيو نظر.
قائل ىذه األلفاظ ىو اإلمام البخاري ،والظاىر أن ىذه األلفاظ
ىي تليْب للراوي وا٢بقيقة أن األمر حيتاج إىل تفصيل ،فإذا كانت العلة
يف ا٢بديث جاءت من ىذا الراوي فهو جرح فيو ،أما إذا كانت العلة
من غّبه فبل يقدح ىذا الوصف يف عدالة الراوي ،وقد وىم من ٞبل
ىذه األلفاظ على ا١برح مطلقا.
مثال :قال ا٢بافظ ابن حجر يف ترٝبة عبد الرٞبن بن صفوان:
(قال البخاري يف " الضعفاء الكبّب " ال يصح حديثو " .وىذا إن كان
مراده عبد الرٞبن بن صفوان بن أمية فقد قيل :إن لو صحبة فما كان
ينبغي للمؤلف – يعِب الذىيب – أن يذكره ،ألن البخاري إذا ذكر مثل
ىذا إمنا يريد التنبو على أن ا٢بديث مل يصح إليو ،وكذا ىو فإن يف
حديثو اضطرابا كثّبا) (ٔ).
وقول اإلمام البخاري يف إسناده نظر فإنو يقول ذلك عقب
حديث للراوي ا٤بَبجم لو وقد يكون ذلك لوجود ضعيف يف السند غّب
صاحب الَبٝبة ،وقد يكون للرد على من يرى أن صاحب الَبٝبة ٠بع
من فبلن من الصحابة أو من غّبىم والبخاري يرى عدم ذلك فبل يلزم
من ذلك تضعيف الراوي ،قال اإلمام البخاري يف ترٝبة حبشي بن
جنادة السلويل( :قال مالك بن إ٠باعيل :حدثنا إسرائيل ،عن أيب
إسحاق ،عن حبشي بن جنادة ،قال :قال النيب صلى اهلل عليو وسلم:
من سأل من غّب فقر فإمنا يأكل من ٝبر .وقال مالك :حدثنا شريك،
(ٔ) ابن حجر" ،لسان ا٤بيزان".ٜٗٔ :ٖ ،
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قلت أليب إسحاق :أين ٠بعت من حبشي؟ قال :وقف على ٦بلسنا
فحدثنا .يف إسناده نظر ) (ٔ).
وقد ذكره ابن عدي يف " الكامل يف الضعفاء " (ٕ) مع أنو
صحايب (ٖ) ،والذي ٞبلو على ذلك ىو قول اإلمام البخاري يف ترٝبتو
بعد أن ساق لو حديثا ،قال :يف إسناده نظر ،قال الذىيب ( :تناكد ابن
عدي وذكره يف كتاب الكامل وشبهتو يف ذلك قول البخاري يف حديثو
إسناده فيو نظر وذلك عائد إىل الرواة إىل حبشي ال إليو ) (ٗ).
مل يصح حديثو :قال اإلمام البخاري يف عبد الرٞبن بن ثابت
ابن الصامت :مل يصح حديثو (٘).
ظن ابن حبان والعقيلي أن قول البخاري ىو تضعيف لعبد الرٞبن
فذكره ابن حبان يف " اجملروحْب " ،والعقيلي يف الضعفاء (.)ٙ
قال ابن عدي :وىذا الذي ذكره البخاري إمنا ىو حديث
واحد ،وقولو مل يصح أنو ال يصح لو ٠باع من النيب صلى اهلل عليو
وسلم (.)ٚ
(ٔ) البخاري" ،التاريخ الكبّب".ٕٔٚ :ٖ ،
(ٕ) ابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".ٖٚٙ :ٖ ،
(ٖ) ابن حجر" ،اإلصابة يف ٛبييز الصحابة".ٕٔ :ٕ ،
(ٗ) الذىيب" ،ا٤بغِب يف الضعفاء".ٔٗٙ :ٔ ،
(٘) البخاري" ،التاريخ الكبّب".ٕٙٙ :٘ ،
( )ٙالعقيلي" ،الضعفاء الكبّب".ٖٕ٘ :ٕ ،
( )ٚابن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال".٘ٓٗ :٘ ،
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قال الدكتور مبارك سيف ا٥باجري :ويؤيد توجيو ابن عدي ىذا
أن بعضهم ذكر عبد الرٞبن بن ثابت يف الصحابة (ٔ).
 1ـ تركناه حيا:
التبس ىذا اللفظ على ابن حبان فظن أن ا٤بقصود بالَبك ىو
ترك حديث الراوي لشدة ضعفو وىذا الظن وقع لو بسبب بَب النص،
فقد قال اإلمام البخاري يف بشر بن شعيب بن أيب ٞبزة( :تركناه حيا
سنة اثنٍب عشرة ومائتْب) (ٕ) ،وبناء على ىذا التوىم ذكره ابن حبان يف
" اجملروحْب " ،فقال الذىيب( :صدوق أخطأ ابن حبان بذكره يف
الضعفاء ،وعمدتو أن البخاري قال :تركناه ،كذا نقل فوىم على
البخاري ،إمنا قال البخاري :تركناه حيا سنة اثنٍب عشرة ومائتْب .وقد
روى عنو يف صحيحو بواسطة ،ويف غّب الصحيح شفاىا) (ٖ).

(ٔ) مبارك سيف ا٥باجري" ،الرواة الذين ترجم ٥بم ابن حبان يف اجملروحْب
وأعادىم يف الثقاتٝ ،بع ودراسة وٙبليل"٦ ،بلة جامعة الكويت للعلوم
الشرعيةٕٓٓٓ( ،ٗ ،م) ٕ ٔٚـ ـ ٖ.ٔٚ
(ٕ) البخاري" ،التاريخ الكبّب".ٚٙ :ٕ ،
(ٖ) الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".ٖٔٛ :ٔ ،
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 1ـ قول سليمان بن حرب ( :كان جرير وأبو عوانة يصلحان أن
يكونا راعيي غنم كانا يتشابهان في رأي العين ) (.)9
ذكر العبلمة ا٤بعلمي اليماين رٞبو اهلل يف كتابو " التنكيل" أن
الكوثري عدىا عبارة ٘بريح وليست كذلك.
وا٢بقيقة أن ىذا اللفظ ليس لو صلة با١برح والتعديل؛ قال
ا٤بعلمي رٞبو اهلل ( :ومل يتعرض صاحب "التهذيب" مع ٧باولتو
استيعاب كل ما يقال من جرح أو تعديل لقضية التشابو وال الصبلحية
لرعي الغنم ،ألنو مل ير فيها ما يتعلق با١برح والتعديل ،وا٤بقصود أن
مراد سليمان من بيان صبلحية الرجلْب لرعي الغنم ىو ٙبقيق تشاهبما
يف رأي العْب كما بينو السياق ،ووجو ذلك أن من عادة الغنم أهنا تنقاد
لراعيها الذي قد عرفتو وألفتو وعرفت صوتو ،فإذا تأخر ذاك الراعي يف
بعض األيام وخرج بالغنم آخر مل تعهده الغنم لقي منها شدة ال تنقاد
لو ،وال ٘بتمع على صوتو ،وال تنزجر بزجره ،لكن لعلو لو كان الثاين
شديد الشبو باألول النقادت لو لتوىم أنو صاحبها األول ،فأراد
سليمان أن تشابو جرير وأيب عوانة شديد ٕبيث لو رعى أحدمها غنما
مدة ألفتو وأنست بو ٍب تأخر عنها وخرج اآلخر النقادت لو الغنم
تتوىم أنو األول ،وقد روى سليمان ابن حرب عن الرجلْب ،وقال أبو
حاًب " :كان سليمان بن حرب قل من يرضى من ا٤بشايخ فإذا رأيتو قد
(ٔ) الذىيب" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".ٖٜ٘ :ٔ ،
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روى عن شيخ فاعلم أنو ثقة ) (ٔ).

 1ـ ليس بشيء:
قال ابن معْب يف عبيد اهلل بن عبد اجمليد أيب علي ا٢بنفي ليس
بشيء.
يطلق ابن معْب ىذا اللفظ ويريد بو ا١برح الشديد أحيانا،
وأحيانا يريد بو قلة أحاديث الراوي مع أنو ثقة ،ومراد ابن معْب يف قولو
يف عبيد اهلل ليس بشيء أي أن أحاديثو قليلة ،فظن العقيلي أن ىذا
من ابن معْب ىو تضعيف لعبيد اهلل فذكره يف "الضعفاء الكبّب" ،مع
أن ٝباعة من الكبار رووا عنو وأخرج لو ا١بماعة ووثقو بعض األئمة
منهم ابن معْب نفسو.
قال اللكنوي ( :يف بيان مراد ابن معْب من قولو يف الراوي ليس
بشيء .كثّبا ما ٘بد يف ميزان االعتدال وغّبه يف حق الرواة نقبل عن
حيٓب بن معْب أنو ليس بشيء فبل تغَب بو وال تظنن أن ذلك الراوي
٦بروح ٔبرح قوي ،فقد قال ا٢بافظ ابن حجر يف مقدمة فتح الباري يف
ترٝبة عبد العزيز بن ا٤بختار البصري ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد
ابن معْب من قولو ليس بشيء يعِب أن أحاديثو قليلة ،وقال السخاوي
يف فتح ا٤بغيث قال ابن القطان أن ابن ا٤بعْب إذا قال يف الراوي ليس

(ٔ) ا٤بعلمي اليماين" ،التنكيل ٗبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل" ٖٓ :ٔ ،ـ ـ ٖٔ.
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بشيء أنو يريد أنو مل يرو حديثا كثّبا ) (ٔ).
قال عبد الفتاح أبو غدة معلقا( :وقد غاب ىذا االصطبلح عن
ا٢بافظ ابن عدي ،فاستدرك على ابن معْب يف بعض الَباجم فأخطأ،
جاء يف «هتذيب التهذيب»  ،ٕٗٔ :ٜيف ترٝبة (٧بمد ابن قيس
األسدي الكويف)( :قال البخاري عن علي بن ا٤بديِب :لو حنو عشرين
حديثاً .قال أٞبد :كان وكيع إذا حدثنا عنو قال :وكان من الثقات،
وقال أٞبد :ثقة ال يُشك فيو ،وقال ابن معْب وعلي بن ا٤بديِب وأبو
داود والنسائي :ثقة .وقال ابن عدي بعد أن نقل قول ابن معْب( :ليس
بشيء) :ىو عندي ال بأس بو " .انتهى.
قال أبو غدة " :قول ابن معْب فيو( :ليس بشيء) ،يعِب بو:
أحاديثو قليلة ،كما تقدم عدىا يف كبلم ابن ا٤بديِب ،بدليل أنو – أي
ابن معْب  -وثقو كما سبق ذكره .فقول ابن عدي تعقيباً واستدراكاً:
(ىو عندي ال بأس بو) ،ناشئ م ن ذىولو عن مصطلح ابن معْب يف
ىذا اللفظ ،واهلل أعلم).

(ٔ) ٧بمد عبد ا٢بي اللكنوي" ،الرفع والتكميل يف ا١برح والتعديل"ٙ .بقيق :عبد الفتاح
أبو غدة( ،طٖ ،حلب :مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلميةٔٗٓٚ ،ه) ٕٕٔ ،ـ ٖٕٔ.
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املطلب الجاني :طرق التدلص ةو االلتباس يف ألفاظ اجلرح
والتعديل.
من خبلل النظر يف ألفاظ ا١برح والتعديل ا٤بلتبسة ،وبعد بيان
األسباب الٍب ٘بعل الباحث يقع يف االلتباس فإين أذكر طرقا ديكن من
خبل٥با التحرز من االلتباس الواقع فيها:
ٔ  -ا٤بعرفة القوية باللغة العربية ودالالت األلفاظ وأمثال العرب ،ألن
النقاد استخدموا ألفاظا دقيقة يف أحكامهم على الرواة،
واستعملوا األمثال يف ا٢بكم على الراوي أحيانا ،وال يتسُب
للباحث أن يضعها يف نصاهبا إال إذا كان لو حظ وافر من فقو
اللغة ودالالت األلفاظ ،وقد مر بنا سابقا كيف وقع الوىم
لبعضهم يف فهم داللة (على يدي عدل) وكان السبب يف ذلك
الغفلة عن التوجيو اللغوي الصحيح لو ،وعدم ا٤بعرفة بأصل
استخدامو.
ٕ  -االعتماد على الكتب احملققة وا٤بنقحة من األخطاء ا٤بطبعية
تفاديا للتصحيف والتحريف الذي يقع أللفاظ ا١برح والتعديل
فيلبس على القارئ ،فأكرم بو ٙبرفت ل ـ أرم بو فقلبت من تعديل
لتجريح.
ٖ  -ضبط الكلمات ا٤بشكلة الٍب يتغّب معُب اللفظ وفق ضبطها
جرحا وتعديبل.
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ٗ  -الوقوف على اصطبلحات النقاد ا٣باصة يف ألفاظ ا١برح
والتعديل ،لكي ال حيملها على غّب مرادىم فيها.
٘ ٝ -بع أقوال النقاد يف الراوي لفهم ما قيل فيو فهما دقيقا ،ألن
بعض األلفاظ ٙبتمل ا١برح وٙبتمل التعديل فتختلف داللتها
ٕبسب حال الراوي الذي قيلت فيو ،كأن يوصف بكثرة التفرد
أو كثرة الغرائب و٥بذا ال ديكن معرفة مراد الناقد إال باالستعانة
بكبلم غّبه من النقاد ٤بعرفة مراده ىل ىو تعديل أم ٘بريح ،قال
ا٤بعلمي (صيغ ا١برح والتعديل كثّباً ما تطلق على ٍ
معان مغايرِة
٤بعانيها ا٤بقررة يف كتب ا٤بصطلح .ومعرفة ذلك تتوقف على
طول ا٤بمارسة واستقصاء النظر) ( .)1
 - ٙمراعاة السياق الذي وردت فيو ألفاظ ا١برح والتعديل والتأين يف
قراءة النص بعيدا عن بَب النصوص واجتزاءىا ،فسياق اإلقرار
خيتلف عن سياق اإلنكار ،وكبلم ا١بد خيتلف عن ا٥بزل
 - ٚدراسة علم ا١برح والتعديل دراسة معمقة ليعرف الباحث ما لو
أثر يف ا٢بكم على الراوي من غّبىا من األوصاف الٍب يوصف
هبا الراوي وليس ٥با عبلقة با٢بكم عليو جرحا وتعديبل.

(ٔ) ٧بمد بن علي الشوكاين" ،الفوائد اجملموعة يف األحاديث ا٤بوضوعة"ٙ .بقيق:
عبد الرٞبن ا٤بعلمي اليماين( ،دط ،بّبوت :دار الكتب العلمية ،دت).ٜ ،
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 - ٛمعرفة مناىج النقاد وموقفهم من مهمات ا٤بسائل ،والٍب ٥با أثر
يف فهم ألفاظ ا١برح والتعديل.
 - ٜأن يكون الباحث على دراية بألفاظ ا١برح والتعديل الٍب تلتبس
ببعضها البعض.
ٓٔ -الرجوع إىل الكتب األصيلة لفهم أقوال النقاد ودالالت
أحكامهم على الرواة وعدم االقتصار على الناقلْب.
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اخلامت
ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،والصبلة والسبلم على خاًب األنبياء
وا٤برسلْب ،سيدنا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
وبعد ىذه الدراسة أذكر أبرز النتائج الٍب توصلت ٥با:
ٔ  -ضرورة االطبلع على تعقبات النقاد بعضهم البعض إلزالة
االلتباس الواقع يف ألفاظ ا١برح والتعديل ،ولتجنب األوىام يف
ا٢بكم على رواة األحاديث.
ٕ  -خطورة ا١برأة على االشتغال بالنقد ا٢بديثي لغّب ا٤بؤىلْب ،فقد
وقع الوىم لبعض العلماء يف فهم ٝبلة من ألفاظ ا١برح
والتعديل ،فكيف ا٢بال ٗبن ليس من أىل صنعة ا٢بديث.
ٖ  -يستعان على فهم ألفاظ ا١برح والتعديل فهما سليما :باالطبلع
الواسع على علوم اللغة العربية ٤بعرفة دالالت األلفاظ وفهم
أمثال العرب ،وا٤بعرفة باصطبلحات النقاد ا٣باصة يف ألفاظ
ا١برح والتعديل ،وٝبع أقوال النقاد يف الراوي ،وإعمال السياق
لفهم كبلم النقاد يف أحكامهم النقدية.
ٗ  -أمهية الكتب احملققة وا٤بنقحة لكتب العلماء ،وعدم االعتماد
على ا٤بوسوعات االلكَبونية ٤با فيها من التصحيف والتحريف
وإحالة ا٤بعاين.
٘  -وجوب معرفة مناىج النقاد وموقفهم من مهمات ا٤بسائل ٤با ٥با
أثر يف فهم ألفاظ ا١برح والتعديل.
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 - ٙضرورة البعد عن متابعة أوىام ا٤بعاصرين يف بيان دالالت ألفاظ
ا١برح والتعديل.
 - ٚيعد ال تباس ألفاظ ا١برح والتعديل سببا من أسباب االختبلف
بْب النقاد يف ا٢بكم على الراوي ،ويزال ىذا االختبلف بإزالة
االلتباس يف اللفظ ا٤بستعمل يف ا٢بكم على الراوي.

توصيات البحث:
يوصي الباحث ب دراسة مصطلح مقارب ا٢بديث عند النقاد
دراسة نظرية تطبيقية.
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املصادر واملراجع
األصبهاين ،عبد اهلل بن ٧بمد بن جعفر" ،طبقات احملدثْب بأصبهان
والواردين عليها"ٙ .بقيق :عبد الغفور عبد ا٢بق البلوشي( ،طٕ،
بّبوت :مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ ،هٜٜٕٔ ،م).
البخاري٧ ،بمد بن إ٠باعيل" ،التاريخ الكبّب" .عناية ٧بمد عبد ا٤بعيد
خان( ،دط ،حيدر آباد :دائرة ا٤بعارف العثمانية ،دت).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد" ،االستيعاب يف معرفة
األصحاب"ٙ .بقيق :علي ٧بمد البجاوي( ،طٔ ،بّبوت :دار
ا١بيلٕٔٗٔ ،هٜٜٕٔ ،م).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد" ،التمهيد ٤با يف ا٤بوطأ من
ا٤بعاين واألسانيد"ٙ .بقيق :مصطفى بن أٞبد العلوي ،و٧بمد عبد
الكبّب البكري( ،دط ،ا٤بغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسبلميةٖٔٛٚ ،ه).
ا١برجاين ،عبد اهلل بن عدي" ،الكامل يف ضعفاء الرجال"ٙ .بقيق:
عادل أٞبد وعلي ٧بمد( ،طٔ ،بّبوت :دار الكتب العلمية،
ٔٗٔٛه ٜٜٔٚ ،م).
ا١بوزجاين ،إبراىيم بن يعقوب بن إسحاق" ،أحوال الرجال"ٙ .بقيق:
عبد العليم عبد العظيم البَستوي( ،دط ،باكستان :حديث
اكادمي ،دت).
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ابن أيب حاًب ،عبد الرٞبن الرازي" ،ا١برح والتعديل"( .طٔ ،بّبوت:
دار إحياء الَباث العريبٕٔٚٔ ،ىـٜٕٔ٘ ،م).
ابن أيب حاًب ،عبد الرٞبن الرازي" ،علل ا٢بديث"ٙ .بقيق :فريق من
الباحثْب بإشراف وعناية د .سعد بن عبد اهلل ا٢بميد ود .خالد
بن عبد الرٞبن ا١بريسي( ،طٔ ،السعودية :مطابع ا٢بميضي،
ٕٔٗٚىـٕٓٓٙ ،م).
ا٢باكم٧ ،بمد بن عبد اهلل النيسابوري" ،معرفة علوم ا٢بديث"ٙ .بقيق:
السيد معظم حسْب( ،طٕ ،بّبوت :دار الكتب العلمية،
ٖٜٔٚىـ).
ابن حبان٧ ،بمد بن حبان البُسٍب" ،اجملروحْب من احملدثْب والضعفاء
وا٤بَبوكْب"ٙ .بقيق٧ :بمود إبراىيم زايد( ،طٔ ،حلب :دار الوعي،
.)ٖٜٔٙ
ابن حزم ،علي بن أٞبد األندلسي الظاىري" ،احمللى باآلثار"( .دط،
بّبوت :دار الفكر ،دت).
ٞبام ،عبد ا١بواد" ،التفرد يف رواية ا٢بديث ومنهج احملدثْب يف قبولو
ورده"( .طٕ ،سوريا :دار النوادر.)ٕٓٔٔ ،ٖٕٔٗ ،
ابن حنبل ،أٞبد بن ٧بمد " ،العلل ومعرفة الرجال رواية ابنو عبد اهلل".
ٙبقيق وصي اهلل عباس( ،طٕ ،الرياض :دار ا٣باينٕٕٔٗ ،ه).
ابن حنبل ،أٞبد بن ٧بمد " ،ا٤بسند"ٙ .بقيق أٞبد ٧بمد شاكر( ،طٔ،
القاىرة :دار ا٢بديثٔٗٔٙ ،ىـ).
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ا٣بطيب البغدادي ،أٞبد بن علي" ،تاريخ بغداد"ٙ .بقيق :بشار عواد،
(طٔ ،بّبوت :دار الغرب اإلسبلمئٕٕٗ ،ىـ).
ا٣بليلي ،خليل بن عبد اهلل" ،اإلرشاد يف معرفة علماء ا٢بديث".
ٙبقيق٧ :بمد سعيد إدريس( ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشد،
ٜٔٗٓه).
الدارقطِب ،علي بن عمر" ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية"ٙ .بقيق
وٚبريج٧ :بفوظ الرٞبن زين اهلل السلفي( ،طٔ ،الرياض :دار
طيبةٔٗٓ٘ ،ه.)ٜٔٛ٘ ،
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،تذكرة ا٢بفاظ"( .طٔ ،بّبوت:
دار الكتب العلميةٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٛ ،م).
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،سّب أعبلم النببلء"ٙ ،بقيق:
٦بموعة من احملققْب بإشراف شعيب األرناؤوط( ،طٖ ،بّبوت:
مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘ ،م).
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،العرب يف خرب من غرب"ٙ .بقيق:
٧بمد السعيد بن بسيوين( ،دط ،بّبوت :دار الكتب العلمية،
دت).
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،الكاشف يف معرفة من لو رواية يف
الكتب الستة"ٙ .بقيق٧ :بمد عوامة( ،طٔ ،جدة :دار القبلة،
ٖٔٗٔىـٜٜٕٔ ،م).
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الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان " ،معرفة الرواة ا٤بتكلم فيهم ٗبا ال
يوجب الرد"ٙ .بقيق :إبراىيم إدريس( ،طٔ ،بّبوت :دار ا٤بعرفة،
ٔٗٓٙه ٜٔٛٙ ،م).
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،ا٤بغِب يف الضعفاء"ٙ .بقيق :نور
الدين عَب( ،دط ،قطر :دار إحياء الَباثٔٗٓٚ ،ه ٜٔٛٚ ،م).
الذىيب٧ ،بمد بن أٞبد بن عثمان" ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال".
ٙبقيق :علي ٧بمد البجاوي( ،طٔ ،بّبوت :دار ا٤بعرفة،
ٕٖٔٛىـٜٖٔٙ ،م).
ابن رجب ،عبد الرٞبن بن أٞبد ا٢بنبلي " ،شرح علل الَبمذي"ٙ .بقيق:
مهام سعيد( ،طٔ ،األردن :مكتبة ا٤بنارٔٗٓٚ ،ى ـٜٔٛٚ ،م).
السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث" ،السنن"ٙ .بقيق٧ :بمد
٧بي الدين( ،دط ،بّبوت :ا٤بكتبة العصرية ،د ت).
السخاوي٧ ،بمد بن عبد الرٞبن" ،فتح ا٤بغيث بشرح ألفية ا٢بديث
للعراقي"ٙ .بقيق :علي حسْب علي( ،طٔ ،مصر :مكتبة السنة،
ٕٗٗٔه ٕٖٓٓ ،م).
السيوطي ،عبد الرٞبن بن أيب بكر" ،تدريب الراوي يف شرح تقريب
النواوي"ٙ .بقيق :أبو قتيبة نظر ٧بمد الفريايب( ،دط ،الرياض :دار
طيبة ،دت).
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السيوطي ،عبد الرٞبن بن أيب بكر" ،الآلىلء ا٤بصنوعة يف األحاديث
ا٤بوضوعة"ٙ .بقيق :صبلح بن ٧بمد بن عويضة( ،طٔ ،بّبوت:
دار الكتب العلمية ٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٙ ،م).
ابن شاىْب ،عمر بن أٞبد" ،تاريخ أ٠باء الثقات"ٙ .بقيق :صبحي
السامرائي( ،طٔ ،الكويت :الدار السلفيةٔٗٓٗ ،هٜٔٛٗ ،م).
الشوكاين٧ ،بمد بن علي" ،الفوائد اجملموعة يف األحاديث ا٤بوضوعة".
ٙبقيق :عبد الرٞبن ا٤بعلمي اليماين( ،دط ،بّبوت :دار الكتب
العلمية ،دت).
ابن الصبلح ،عثمان بن عبد الرٞبن" ،معرفة أنواع علوم ا٢بديث،
ويُعرف ٗبقدمة ابن الصبلح"ٙ .بقيق :نور الدين عَب( ،دط،
بّبوت :دار الفكرٔٗٓٙ ،ىـٜٔٛٙ ،م).
عبد اللطيف ،عبد العزيز بن ٧بمد" ،ضوابط ا١برح والتعديل مع دراسة
ٙبليلية لَبٝبة إسرائيل بن يونس السبيعي"( .طٔ ،ا٤بدينة ا٤بنورة:
مكتبة العبيكان ،دت).
ابن عساكر ،علي بن ا٢بسن بن ىبة اهلل" ،تاريخ دمشق"ٙ .بقيق:
عمرو بن غرامة العمروي( ،دط ،بّبوت :دار الفكرٔٗٔ٘ ،ى ـ،
ٜٜ٘ٔم).
العسقبلين ،أٞبد بن علي بن حجر" ،اإلصابة يف ٛبييز الصحابة".
ٙبقيق :عادل أٞبد وعلي ٧بمد( ،طٔ ،بّبوت :دار الكتب
العلميةٔٗٔ٘ ،ىـ).
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العسقبلين ،أٞبد بن علي بن حجر" ،هتذيب التهذيب"( .طٔ ،ا٥بند:
مطبعة دائرة ا٤بعارف النظاميةٖٕٔٙ ،ه).
العسقبلين ،أٞبد بن علي بن حجر " ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري" .رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو٧ :بمد فؤاد عبد الباقي،
وعناية ٧بب الدين ا٣بطيب ،وعليو تعليقات الشيخ ابن باز،
(دط ،بّبوت :دار ا٤بعرفة.)ٖٜٔٚ ،
العسقبلين ،أٞبد بن علي بن حجر" ،لسان ا٤بيزان"ٙ .بقيق عبد الفتاح
أبو غدة( ،طٔ ،بّبوت :دار البشائر اإلسبلميةٕٕٓٓ ،م).
العسقبلين ،أٞبد بن علي بن حجر" ،النكت على مقدمة ابن
الصبلح"ٙ .بقيق :ربيع بن عبد ا٥بادي بن عمّب( ،طٔ ،ا٤بدينة
ا٤بنورة :اجمللس العلمئٗٓٗ ،هٜٔٛٗ ،م).
العقيلي٧ ،بمد بن عمرو" ،الضعفاء الكبّب"ٙ .بقيق :عبد ا٤بعطي
قلعجي( ،طٔ ،بّبوت :دار ا٤بكتبة العلميةٔٗٓٗ ،ى ـ،
ٜٗٔٛم).
ابن القطان ،علي بن ٧بمد الفاسي" ،بيان الوىم واإليهام يف كتاب
األحكام"ٙ .بقيق :ا٢بسْب آيت سعيد( ،طٔ ،الرياض :دار طيبة،
ٔٗٔٛىـٜٜٔٚ ،م).
البلحم ،إبراىيم بن عبد اهلل " ،ا١برح والتعديل"( .طٔ ،الرياض:
مكتبة الرشد ٕٔٗٗ ،هٕٖٓٓ ،م).
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اللكنوي٧ ،بمد عبد ا٢بي" ،الرفع والتكميل يف ا١برح والتعديل".
ٙبقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،طٖ ،حلب :مكتب ا٤بطبوعات
اإلسبلميةٔٗٓٚ ،ه).
ا٤بأريب ،مصطفى بن إ٠باعيل" ،شفاء العليل بألفاظ وقواعد ا١برح
والتعديل"( ،طٔ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ٔٗٔٔ ،ه،
ٜٜٔٔم).
ا٤بعلمي ،عبد الرٞبن بن حيٓب اليماين" ،التنكيل ٗبا يف تأنيب الكوثري
من األباطيل" .عناية :زىّب الشاويش( ،طٕ ،بّبوت :ا٤بكتب
اإلسبلمئٗٓٙ ،ىـٜٔٛٙ ،م).
ابن معْب ،حيٓب بن معْب البغدادي" ،سؤاالت ابن ا١بنيد أليب زكريا
حيٓب بن معْب"ٙ .بقيق :أٞبد ٧بمد نور سيف( ،طٔ ،ا٤بدينة
ا٤بنورة :مكتبة الدارٔٗٓٛ ،ىـٜٔٛٛ ،م).
ابن منظور٧ ،بمد بن مكرم" ،لسان العرب"( .طٔ ،بّبوت :دار
صادرٔٗٔٗ ،ه).
النسائي ،أٞبد بن شعيب" ،الضعفاء وا٤بَبوكون"ٙ .بقيق٧ :بمود إبراىيم
زايد( ،طٔ ،حلب :دار الوعئٖٜٙ ،ه).
النسائي ،أٞبد بن شعيب" ،اجملتىب من السنن (السنن الصغرى)"،
ٙبقيق :عبد الفتاح أبو غدة( ،حلب :مكتب ا٤بطبوعات
اإلسبلمية ،)ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ ،طٕ،
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النووي ،حيٓب بن شرف" ،التقريب والتيسّب ٤بعرفة سنن البشّب النذير يف
أصول ا٢بديث"ٙ .بقيق٧ :بمد عثمان ا٣بشت( ،طٔ ،بّبوت:
دار الكتاب العريبٔٗٓ٘ ،ىـٜٔٛ٘ ،م).
النيسابوري ،مسلم بن ا٢بجاج" ،ا١بامع الصحيح"ٙ .بقيق٧ :بمد فؤاد
عبد الباقي( ،طٔ ،بّبوت :دار إحياء الَباث العريبٜٔ٘ٗ ،م).
ابن عبد ا٥بادي٧ ،بمد بن أٞبد ا٢بنبلي" ،تنقيح التحقيق يف أحاديث
التعليق"( ،طٔ ،الرياض :أضواء السلفٕٔٗٛ ،ه).
الدوريات:
الدارقطِب ،علي بن عمر" ،الضعفاء وا٤بَبوكون"ٙ .بقيق :د .عبد الرحيم
٧بمد القشقري٦ ،بلة ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة،ٜ٘ ،
(ٖٓٗٔه).
ا٥باجري ،مبارك سيف " ،الرواة الذين ترجم ٥بم ابن حبان يف اجملروحْب
وأعادىم يف الثقاتٝ ،بع ودراسة وٙبليل"٦ ،بلة جامعة الكويت
للعلوم الشرعية ٕٓٓٓ( ،ٗ ،م) جامعة الكويت.
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Beirut: Darr alfikr ،1415).
Al-Asqalaani ،Ahmad bun Ali Ibn Hajar ،" Al-Isaabah fee
Tamyeez As-Shahaabah" ،Investigated by: Adel Ahmad and
Ali Muhammad،. ( 1st edt ،Beirut: Darr Al-Kutub Al-Ilmiya ،
1415).
Al-Asqalaani ،Ahmad bun Ali Ibn Hajar ،" Tahzeeb AtTahzeeb" ،Investigated by: Adil Ahmad and Ali Muhammad.
(1st edt Matba’at Daairat Al-Ma’arif An-Nizaamiyah ،1326).
Ibn Hajar ،Ahmad bun Ali ،"Fathu Al-Baari Sharh Sahih AlBukhari". Investigated by: Muhibbuddeen Al-Khatib،. ( 1 st
edt ،Beirut: Dar al-Maarifah ،1379 AH).
Al-Asqalaani ،Ahmad bun Ali Ibn Hajar ،"lisaan Al-Meezaan" ،
Investigated by: Abdul Fattah Abu Ghada،. ( 1st edt ،Beirut:
Dar al-Bashaer Islamic ،2002).
Al-Asqalaani ،Ahmad bun Ali Ibn Hajar ،" An-Nukat ala Kitaab
Ibni Salaah" ،Investigated by: Dr. Rabie' bun Haadi Umair،.
( 1st edt ،Medtina: majles ،1404).
Al-Ouqaili ،Abu Ja'far Muhammad bun Amru ،" ad-du'afaaa
alkabir" ،Investigated by: Abdualmaeti qaleaji،. ( 1st edt ،
Beirut: dar almaktabat aleilmiat ،1404).
Ibn Al-Qataan ،Ali bun Muhammad ،" Bayaan Al-Wahm wa AlIhaam Fii Kitaab Al-Ahkaam". Investigated by: Dr. AlHussein Aayat Sa'eedt ،(1st edt ،Riyadh: Daar Taiba ،1418).
Al-Lahim ،Ibrahim bun Abdillah ،" Al-Jarh wa At-Ta'deel". (1st
edt ،Riyadh: Daar ALRUSHD ،1424).
Al-Kanaawi ،Muhammad Abdil Hay bin Muhammad ،" ArRaf'ou wa at-Takmeel fee Aljarhi wa Ta'deel" ،Investigated
by: Abd alfattah Abu Ghada. (3rd edt ،halab: maktab
almatbueat al'iislamiat ،1407).
Marabi ،Mustafa bun Ismail ،" Shifaa Al-Aleel be Alfaaz wa
Qawaa`id Al-Jarhi wa At-Ta`deel". ( 1st edt ،Beirut: Cairo:
Ebn Taimia ،1411).
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معآري ىكد املنت عيد اإلماو أبٕ حامت ابً حباٌ
البشيت مً خالل كتابُ "اجملزّحني مً احملدثني"
 مجع ّدراس٘ -The Criticism of (hadith) Text by Abi
Hatim Ibn Hibban Al-Busti Through
His Book: "Al-Majrouheen min Al"Muhaditheen
collection and studying
إعداد:
د .سلٔناٌ بً عبد اهلل الشٔف
األستاذ ا١تشارؾ بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية الًتبية ّتامعة حائل

معايير نقد المتن عند أبي حاتم البستي من خاللكتابه "المجروحين من المحدثين" جمع ودراسة ،د .سليمان عبد اهلل السيف

املشتخلص
ىذا البحث يتلخص ُب إبراز جهود علماء اٟتديث ُب "نقد
ا١تنت"؛ كذلك من خالؿ تتبع أقواؿ أحد العلماء النقاد ،أال كىو :أبو
حاًب ابن حباف البسيت ،من خالؿ كتابو "اجملركحُت" ،كقد اتبعت ا١تنهج
االستقرائي ُب ٚتع أمثلة ىذا البحث ،كا١تنهج التحليلي ُب ا١تقارنة بُت
أقواؿ النقاد كالوصوؿ إذل النتائج ،كقد تبُت رل بعد البحث االرتباط
الكبَت بُت نقد الراكم كالذم ديثل (السند) جرحا كتعديال كبُت نقد
ا١تنت الذم يركيو ،كتبُت رل اىتماـ أئمة اٟتديث كالنقد هبذا األمر
كبركزىم فيو كيأٌب ُب مقدمهم اإلماـ أبو حاًب ابن حباف البسيت ،كلذا
فإين أكصي الباحثُت بتطبيق ىذه الدراسة على غَته من العلماء النقاد،
كاهلل ا١توفق.
النقد.

الكلمات االفتتاحية :ابن حباف ،كتاب "اجملركحُت" ،ا١تنت،
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ٔ – الجزء الثانيٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
This research highlights the efforts of Hadith
scholars in criticizing the (hadith) through following the
sayings of one of the scholars, by the name: Abou Hatim
ibn Hibban Al-Busty, through his book "Al-Majrouheen".
I utilized the inductive approach in gathering the
examples, and utilized the analytical approach in the
comparison among Critics comments, to extract the
results.
Through this study, I came up to find: the great link
between the criticizing the narrator, which represent the
Sanad (chain) regarding criticizing and praising it, and
criticizing the text which he narrates, I also find out that
the interest of hadith and critic scholars on this matter, and
their prominence in it, headed by the Imam Abou Hatim
ibn Hibban Al-Busty. Imam Abu Hatem ibn Hibban alBasti, and therefore I recommend that researchers apply
this study to other scholars of critics.
Key Words:
Ibn Hibban - Al-Majrouheen book - the text criticizing.
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مكدم٘
اٟتمد هلل حق ٛتده ،كالشكر لو حق شكره ،كالصالة كالسالـ على
ا٢تادم البشَت ،كالسراج ا١تنَت ،نبينا كسيدنا ٤تمد بن عبد اهلل ا٢تامشي
القرشي ،كعلى الصحب الكراـ كاآلؿ األطهار ،كمن تبعهم بإحساف إذل
يوـ الدين ،أما بعد:
فإف اهلل تعاذل تكفل ْتفظ دينو القوًن كذكره اٟتكيم ،كىيأ ٢تذا
اٟتفظ رجاال يقوموف هبذه ا١تهمة العظيمة كالوظيفة الشريفة ،فيبذلوف ُب
سبيل ذلك الغارل كالنفيس ،كيتابعوف عمل الليل بعمل النهار؛ ليبقى
مشرب الوحي صافيا نقيا ،كمعينو عذبا قراحا ،ال تلوثو األكدار كال
األقذار ،ككاف على رأس ىذه الطائفة ا١تنيفة ،كالعصابة الشريفة أىل
اٟتديث ،الذم حفظوا السنن ،كردكا الكذب عن حياض النبوة
الشريف ،كال يزاؿ جيل منهم خيلف جيال ،حىت كاف على رأس القرف
الثالث إماـ جهبذ حنرير ،ذك مهة تناطح السحاب ،كتغالب الصعاب،
أال كىو :أبو حاًب ابن حباف البسيت -رٛتو اهلل تعاذل -كرضي اهلل عنو.
مْضْع البحح
كاف ٦تا سطره يراع ىذا العلم الشامخ كالطود الباذخ ،كتابو
"اجملركحُت" كالذم أكدع فيو من نكت ا١تسائل ،كقواعد التعليل ،كقرائن
اٞترح كالتعديل٦ ،تا ييعد ْتق كتابان ُب علوـ اٟتديث كقواعد التعليل،
كلذا رأيت أف أركز على إحدل كنوز ىذا السفر ا١تبارؾ ،فأحاكؿ
استخراجها من خالؿ تتبعي ١تواضع ىذا ا١توضوع من أكؿ الكتاب إذل
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آخره ،فاخًتت معايَت نقد ا١تنت عند ابن حباف من خالؿ كتاب
"اجملركحُت" البن حباف.
أٍنٔ٘ البحح
موضوع لو أمهيتو بال شك ،كتربز أمهيتو من خالؿ اآلٌب:
ىذا
ه
ُ  -الرد على الشبهة القددية ا١تتجددة؛ من أف احملدثُت اىتموا
بالسند كأمهلوا ا١تنت ،كما ُب ذلك من الذب عن السنة النبوية
ا١تطهرة.
ِ  -مكانة اإلماـ ابن حباف ُب علم اٟتديث كالتعليل كاٞترح
كالتعديل.
ّ  -أمهية نقد ا١تنت ُب علوـ اٟتديث؛ كٓتاصة من خالؿ منهج عادل
من علماء اٟتديث.
أٍداف البحح
األىداؼ ا١ترجوة
البحث
كأرجو بعد توفيق اهلل تعاذل أف حيقق
ى
ي
منو ،كمن أبرزىا:
ُ  -الرد على شبهة اىتماـ احملدثُت بالسند كإمهاؿ ا١تنت من خالؿ
التطبيق العملي ألحد أئمة اٟتديث.
ِ  -إبراز مكانة اإلماـ ابن حباف -رٛتو اهلل ُ -ب نقد ا١تتوف ،كأثر
ذلك على علم اٞترح كالتعديل.
ّ -إبراز القواعد اليت عمل عليها علماء اٟتديث ُب نقد ا١تتوف؛ لتكوف
- ٔٓٔ -
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منجها لنقد ا١تتوف ،كال يفتح األمر على مصراعيو دكف ضوابط
كقواعد.

الدراسات الشابك٘
لقد كتب الكثَت من الباحثُت ُب مناىج النقد بشكل عاـ،
كمناىج النقد بشكل خاص من خالؿ دراسة منهج أحد علماء النقد،
سواء ذلك ٦تا يتعلق با١تتوف أك األسانيد ،كأما اإلماـ ابن حباف ،فلم
أقف على دراسة ٗتص منهجو ُب نقد ا١تتوف خاصة ،إال أنو توجد
دراسة تتعلق ٔتنهجو ُب ن قد األسانيد كىو ْتث ٤تكم كتبو الدكتور
حسُت ٤تمود فرحات بعنواف "ضوابط النقد عند ابن حباف ُب كتابو
اجملركحُت" كنشره ُب "٣تلة البحوث كالدراسات الشرعية" ٔتصر عاـ
ُّْٔ ق ،لكنو دل يتعرض ١تنهجو ُب نقد ا١تتوف ،كإمنا كاف مدار
الكالـ على منهجو ُب نقد الركاة كذلك من خالؿ مبحث خصصو
(لضوابط نقد الركاة عند ابن حباف ُب كتاب اجملركحُت) كجعلو مطلبُت؛
ا١تطلب األكؿ :ضوابط النقد ا١تتعلقة بالعدالة ،كا١تطلب الثاين :ضوابط
النقد ا١تتعلقة بالضبط.
ميَج البحح
كمن حيث اٞتملة فقد سرت على ا١تنهج االستقرائي ،بتتبعي
١تواضع نقد ا١تنت عند ابن حباف؛ للوصوؿ إذل قواعد عامة من خالؿ
ىذا االستقراءٍ ،ب التحليل كا١تقارنة من خالؿ دراسة اٟتديث كالراكم
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كالنظر ُب كالـ العلماء ُب منت الركاية.
كأما من حيث التفصيل؛ فقد سرت ُب منهجي ُب البحث على
اإلجراءات اآلتية:
ُ  -استقرأ ت الكتاب من أكلو إذل آخره ،كٚتعت فيو ا١تتوف اليت
نقدىا ابن حباف٦ ،تا يورده من ركايات الراكم ا١تًتجم لو.
ِ -اقتصرت ُب ٚتعي للمتوف اليت نقدىا ابن حباف على ما فسر فيها
نقده كبُت سببو من ٥تالفة أك معارضة أك حنوه ،كأعرضت عن ا١تتوف
اليت نقدىا نقدا عاما مثل أف يقوؿ( :ىذا حديث باطل أك
ساقط )...فقط ،دكف تفسَت كتوضيح ،فإف ىذا أكثر من أف
يحيصى ،كىو بال شك ْتاجة ٞتمع كدراسة ،لكن اقتصرت على
األكؿ؛ ألنو ىو الذم فيو إبراز لقواعد نقد ا١تنت ،كىو ىدُب من
البحث.
خرجت اٟتديث الذم نقد ابن حباف متنو ٗترجيا علميا٤ ،تاكال
ٌّ -
إبراز جوانب التعليل ُب ىذا اٟتديث ،كجعلت ذلك ُب
اٟتاشية.
ْ  -بعد االنتهاء من نقل كالـ ابن حباف ُب ا١تنت ،أيتبعو بنقل كالـ
ىمن كقفت عليو من أىل العلم ُب نقد ا١تنت الذم نقده ابن
حباف.
ٓ  -ختمت البحث ٓتا٘تة ،أبرزت فيها أىم النتائج كالتوصيات.
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خط٘ البحح
كقد جاء البحث بعد ذلك ُب مقدمة ك٘تهيد كٙتانية مباحث:
أما المقدمة؛ فقد ذكرت فيها أمهية البحث ،كأىدافو ،كمنهجي فيو.
وتمهيد ،كقد احتول على ثالثة مطالب:
المطلب األول :ترٚتة موجزة البن حباف.
ا١تطلب الثاين :تعريف موجز بكتاب "اجملركحُت".
ا١تطلب الثالث :نقد ا١تنت :تعريفو كأمهيتو.
ومعايير نقد المتن عند ابن حبان في ثمانية مباحث:
المبحث األول :نقد ا١تنت ١تخالفتو ا١تعركؼ من السنة النبوية.
المبحث الثاني :نقد ا١تنت ١تخالفتو الركاية الثابتة ُب اٟتديث نفسو.
المبحث الثالث :نقد ا١تنت ١تخالفتو ا١تعركؼ من مركيات
الراكم.
المبحث الرابع :نقد ا١تنت ١تخالفتو مشائل النيب صلى اهلل عليو
كسلم ،كسَت صحابتو الكراـ.
المبحث الخامس :نقد ا١تنت ١تخالفتو أصوؿ الدين كقواعده
العظاـ.
المبحث السادس :نقد ا١تنت ١تخالفتو الفتول ا١تشهورة عن
أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم.
المبحث السابع :نقد ا١تنت لكونو ال يليق بكالـ النيب صلى اهلل
عليو كسلم.
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المبحث الثامن :نقد ا١تنت ١تخالفة ا١تذىب الفقهي ا١تقرر عند
ابن حباف.
ٍب ختمت البحث ٓتا٘تة ،ذكرت فيها أىم النتائج.
ىذا ،كأسأؿ اهلل تعاذل أف ينفعٍت هبذا البحث كينفع من قرأه
كأفاد منو ،كالعذر من التقصَت فيو أك ا٠تطأ؛ كونو جهدا بشَتا ،ال خيلو
من نقص أك تقصَت ،كاهلل يعفو كيسامح إنو جواد كرًن.
كصلى اهلل كبارؾ على نبيو ٤تمد كآلو كصحبو أٚتعُت.
التنَٔد:
ا١تطلب األكؿ :ترٚتة موجزة البن حباف.
ا١تطلب الثاين :تعريف موجز بكتاب "اجملركحُت".
ا١تطلب الثالث :نقد ا١تنت تعريفو كأمهيتو.
املطلب األّل :تزمج٘ مْجزٗ البً حباٌ
ىو اٟتافظ العادل احملقق٤ :تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف،
أبو حاًب التميمي البسيت السجستاين.
كلد ُب مدينة :بيستُ ،ب عشر الثمانُت كمائتُت للهجرة.
كقد عاصر ُب حياتو دكلة الصفاريُت كالسامنيُت.
بدأ طلب العلم رأس ََّ للهجرة ،كعمره يزيد على العشرين.
رحل إذل َْ بلدا ،مشلت رقعة كاسعة مػن العػادل اإلسػالمي ،مػن
"الش ػػاش" ش ػ ػرقا ،كح ػػىت "اإلسػ ػػكندرية" غربػ ػػا ،أخ ػػذ فيهػ ػػا عػ ػػن َََِ
شيخ.
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تأمل
صنف التصانيف ا١تتنوعة النافعة .قاؿ ياقوت اٟتموم( :كمن ٌ
تأم ىل يمنصف ،علم أف الرجل كاف ْترا ُب العلوـ)(ُ) كقد اعتٌت
تصانيفو ُّ
ياقوت بذكر مصنفاتو اليت فقد الكثَت منها ُب كقت مبكر ،كبقي منها بقية
صاٟتة.
توُب ُب بلده "بست" ليلة اٞتمعة لثماف لياؿ بقُت من شهر
شواؿ سنة ّْٓق ،كدفن بعد صالة اٞتمعة(ِ).
املطلب الجاىٕ :التعزٓف بكتاب اجملزّحني:
ألف ابن حباف كتاب "التاريخ الكبَت" كاختصر منو كتايب
"الثقات" ك "اجملركحُت".
كاشتهر هبذا االسم" اجملركحُت من احملدثُت" كٝتاه ُب بعض كتبو
بػ"الضعفاء بالعلل" كذلك أنو يذكر أسباب اٞترح ،كما صرح بذلك ُب
مقدمتو.
كيتلخص منهجو ُب الكتاب ٔتا ذكره ُب مقدمتو ٔتا يلي:
ُ  -رتب أٝتاء الركاة على حركؼ ا١تعجم.
ِ  -يًتجم للركاة بذكر أٝتائهم كأنساهبم كأقواؿ ىمن سبقو فيهم.
(ُ) ي ػػاقوت ب ػػن عب ػػداهلل اٟتمػ ػػوم" ،معج ػػم البل ػػداف"( .دط ،ب ػػَتكت :دار إحيػ ػػاء
الًتاث العريب ،دت).ُْٓ :ُ ،
(ِ) انظػػر :ترٚت ػػة اب ػػن حبػػاف ُب مقدم ػػة ص ػػحيح اب ػػن حبػػاف ،ع ػػالء ال ػػدين عل ػػي،
"صػػحيح ابػػن حبػػاف بًتتيػػب ابػػن بلبػػاف ال فارسػػي"ٖ .تقيػػق :شػػعيب ألرن ػ كط،
(طّ ،بَتكت :م سسة الرسالةُُْٖ ،ىػ).َٓ :ٕ ،
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ّ  -يبُت أسباب اٞترح اليت من أجلها جرح الراكم.
ْ  -يعمد إذل االختصار ُب ترٚتة الراكم كيًتؾ اإلسهاب( .)1
ٓ  -ذكر مركيات بسنده إذل اٍل يم ىًتجم ألنكر ما ركاه ا١تًتجم.
املطلب الجالح :ىكد املنت ،تعزٓفُ ّأٍنٔتُ:

أوال :تعريف نقد المتن:
تعريف النقد في اللغة :كردت استعماالت كلمة النقد ُب اللغة
على كجوه شىت ،فمنها٘ :تييز الدراىم؛ ٔتعٌت :إخراج الزيف منها،
كمنها :ا١تناقشة ُب األمر ،يقاؿ :ناقدت فالنا ،إذا ناقشتو ُب األمر،
كمنها :النظر ُب الشيء ،ييقاؿ :ما زاؿ فالف ينقد بصره إذل الشيء،
كمنها :العيب ،يقوؿ أبو الدرداء (إف نقدت الناس نقدكؾ) ،كمنها:
الضرب ،يقاؿ :نقد الصيب اٞتوزة بإصبعو ،كيشبهها :نىػ ىق ىدتٍو اٟتية؛ أم:
لدغتو(ِ).
(ُ) انظ ػػر :أبػ ػػو ح ػػاًب بػ ػػن حب ػػاف البسػ ػػيت ت" ،ّْٓ :اجمل ػػركحُت مػ ػػن احملػ ػػدثُت".
ٖتقيػ ػ ػ ػػقٛ :تػ ػ ػ ػػدم عبداجمليػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػلفي( ،طُ ،الريػ ػ ػ ػػاض :دار الصػ ػ ػ ػػميعي،
َُِْىػ).ٖٖ ،ُْ :ُ ،
(ِ) انظر :أبػو نصػر إٝتاعيػل بػن ٛتػاد اٞتػوىرم" ،الصػحاح"( ،طُ ،بػَتكت :دار
إحياء الًتاثُُْٗ ،ىػػ) .ْٕٓ :ِ ،مػادة :نقػد ،ك أبػو الفضػل ٚتػاؿ الػدين
٤تم ػػد ب ػػن مك ػػرـ اب ػػن منظ ػػور إلفريق ػػي" ،لس ػػاف الع ػػرب"( ،دط ،ب ػػَتكت :دار
صادر ،دت).ِْٕ-ِْٓ :ّ ،
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تعريف المتن في اللغة :يطلق ا١تنت ُب اللغة على معاين عدة،
منها :ما صلب من األرض كارتفع ،كمنها :متنا الظهر :مكتنفا
الصلب ...كغَتىا من ا١تعاين.
تعريف نقد المتن في االصطالح :دل أقف على تعريف خاص
"بنقد ا١تنت" بشكل مركب ،أما ا١تنت لوحده ،فعرفوه بأنو (ألفاظ اٟتديث اليت
تتقوـ هبا ا١تعاين) كبعضهم عرفو بأنو( :غاية السند من الكالـ)(ُ) .كىذا
معركؼ لدل ا١تتقدمُت من العلماء ٦تن اعتٌت بتعريفات اصطالحات
احملدثُت.
كأما النقد كحده ،أك نقد اٟتديث ،فمع كضوحو لدل ا١تتقدمُت
٦تارس نة ،كإطالقان عامان؛ ُب مثل قو٢تم" :نقد اٟتديث" أك "أئمة النقد"
كغَتىا...؛ لكن دل أقف على تعريف اصطالحي لدل من اعتٌت
بتعريفات اصطالحات احملدثُت ،كأما ا١تعاصركف فكانوا أكثر عناية
بتعريفو اصطالحا ،كمن تلك التعاريف قو٢تم٘( :تييز األحاديث
الصحيحة من الضعيفة ،كاٟتكم على الركاة توثيقا كٕترحيا)(ِ) .كال شك
أف ىذا التعريف عاـ ،يشمل السند كا١تنت ،لكن لو أردنا تعريفا خيص
نقد ا١تنت كحده؛ فإف ىذا قليل ،كقد كقفت على بعضها ٦تن ألف أك
(ُ) انظر٤ :تمد ٚتاؿ الدين بن ٤تمد سعيد بن قاسم القاٝتي "قواعد التحديث م ن
فنوف مصطلح اٟتديث"( ،دط ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،دت) ،ص َِِ.
(ِ) ٤تمػد مصػػطفى األعظمػي "مػػنهج النقػد عنػػد احملػدثُت نشػػأتو كتارخيػػو"( ،طّ،
السعودية :مكتبة الكوثرَُُْ ،ىػَُٗٗ ،ـ) صٓ.
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كتب ُب نقد ا١تنت(ُ) ،كسأحاكؿ من خالؿ ما كقفت عليو صياغة
تعريف خيص نقد ا١تنت ،فأقوؿ" :ىو ٘تييز اٟتديث ا١تقبوؿ من ا١تردكد
من خالؿ قواعد احملدثُت ا٠تاصة با١تنت دكف اإلسناد".
ثانيا :أهمية نقد المتن:
يتكوف اٟتديث النبوم من السند كا١تنت ،كحىت يكوف اٟتديث
مقبوال؛ فال بد أف يكوف صحيحا ُب سنده كمتنو ،فال ديكن أف ييقبل
منت -مهما كاف صحيحا -إذا دل يكن لو سند صحيح ،كما كال يلزـ
من صحة السند صحة ا١تنت أيضا.
فالسند كا١تنت مرتبطاف ارتباطا كثيقا ،كال ديكن الفصل بينهما ُب
عملية النقد" ،فاٟتكم على إسناد ما بالضعف يستدعي اٟتكم على
ا١تنت –من ذلك الطريق  -بالضعف أيضا ،كال يحيكم على منت ما
بالشذكذ أك الضعف؛ إال كُب إسناده خلل ما .قاؿ شعبة :ال جيئك
اٟتديث الشاذ إال من الرجل الشاذ"(ِ) .كسنالحظ من خالؿ ىذا
(ُ) انظ ػػر٤ :تم ػػد ط ػػاىر اٞتػ ػوايب "جهػ ػػود احمل ػػدثُت ُب نق ػػد م ػػنت اٟت ػػديث النبػ ػػوم
الشريف"( ،دط ،تونس :م سسة عبد الكرًن عبد اهلل ،دت) ،صْٗ.
(ِ) انظػػر :أٛتػػد بػػن علػػي البغػػدادم" ،الكفايػػة ُب معرفػػة أصػػوؿ الركايػػة"( .طُ،
الػػدماـ :دار ابػػن اٞتػػوزمُِّْ ،ى ػػ) .ّّٗ :ُ ،ك مسػػفر عػػزـ اهلل الػػدميٍت،
"مقػاييس نقػػد متػػوف السػػنة"( .طُ ،الريػػاض :ا١ت لػػفَُْْ ،ى ػػُْٖٗ ،ـ)،
صِٓ.
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أثر على تقييم الركاة كضبطهم كإتقاهنم؛
البحث كيف كاف لنقد ا١تتوف ه
فا١تتوف ا١تنكرة دليل على ضعف ركاهتا ،كا١تتوف ا١تستقيمة دليل على
عدالة ركاهتا.
ك٦تا يربز أمهية نقد ا١تنت؛ كونو متقدما على نقد السند،
فالصحابة رضي اهلل عنهم ١تا نقدكا اٟتديث بدئوا بنقد ا١تنت قبل
السند ،فإنو من ا١تتقرر أف الصحابة كلهم عدكؿ ،فال توجو لنقد الراكم
ابتداء ُب قبوؿ األخبار ،كإمنا كاف التوجو إذل ا١تنت من حيث سالمتو
من ا١تعارضة كغَتىا من كجوه النقدٍ ،ب بعد ذلك يلتمس النقد لدل
الراكم باحتماؿ الوىم كا٠تطأ الذم ال يسلم منو البشر ،كما كرد عن
عائشة رضي اهلل عنها ،قاؿ عركة« :ذيكر عند عائشة قوؿ ابن عمر
«ا١تيت ييعذب ببكاء أىلو عليو» فقالت :رحم اهلل أبا عبد الرٛتنٝ ،تع
شيئا فلم حيفظو ،إمنا ىمرت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جنازة
يهودم ،كىم يبكوف عليو ،فقاؿ« :أنتم تبكوف ،كإنو ليعذب»(ُ).

(ُ) مسػػلم بػػن اٟتجػػاج النيسػػابورم" ،صػػحيح مسػػلم ت ِٔى ػػ"ٖ .تقيػػق٤ :تم ػػد
ف ػ اد عبػػد البػػاقي( ،دط ،اسػػتانبوؿ :ا١تكتبػػة اإلسػػالمية ،دت) ،رقػػم اٟت ػػديث:
ُّٗ.-ِٓ-
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املبحح األّل :ىكد املنت ملخالفتُ املعزّف مً الشي٘ اليبْٓ٘:
من القواعد ا١تقررة ُب نقد ا١تنت؛ كونو ٥تالفا للمعركؼ ا١تشهور
من السنة ،كقد استعمل ذلك ٚتع كثَت من النقاد ُب نقدىم ١تتوف
األحاديث ،كىو أيضا يعترب أكثر األسباب عند ابن حباف من خالؿ
تتبعي لو ُب كتاب "اجملركحُت" ،كسأكرد ُب ىذا ا١تبحث ما كقفت عليو
من نقد ابن حباف ١تتوف الركايات معتمدا على ىذا السبب.
المتن األول :قال ابن حبان رحمه اهلل (في ترجمة أبان بن سفيان
المقدسي(ٔ)):
يركم عن الفضيل بن عياض ،عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو،
عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب ،أنو (أصيبت ثنيتو يوـ أحد ،فأمره
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يتخذ ثنية من ذىب)(ِ).
(ُ) أبو حاًب بن حباف البسيت "اجملركحُت من احملدثُت" ُ.ّٗ :
(ِ) اٟتػديث أخرجػػو عبػػد البػاقي بػػن قػػانع األمػوم البغػػدادم" ،معجػػم الصػػحابة".
ٖتقيػػق :صػػالح ا١تصػ ػراٌب (طُ ،ا١تدينػػة ا١تنػػورة :مكتب ػػة الغربػػاء األثري ػػة ،دت)،
ِ . َُٗ :ك البػزار ،أبػو بكػر أٛتػد بػن عمػرك" ،البحػر الزخػار ا١تعػركؼ ٔتسػػند
الب ػزار"ٖ .تقيػػق٤ :تفػػوظ الػػرٛتن زيػػن اهلل( ،طُ ،ا١تدينػػة ا١تنػػورة :مكتبػػة العلػػوـ
كاٟتك ػػمَُْٗ ،ى ػ ػػ) .ّْٖ :ّ ،ك البغػ ػػوم ،عب ػ ػد اهلل بػ ػػن ٤تمػ ػػد بػ ػػن عبػ ػػد
العزيػػز" ،معجػػم الصػػحابة"ٖ .تقيػػق٤ :تمػػد األمػػُت اٞتكػػٍت( ،طُ ،الكويػػت:
مكتبػة دار البيػػافُُِْ ،ىػػَََِ ،ـ) .ٕٗ :ْ ،ك أبػػو نعػيم أٛتػػد بػن عبػػد
اهلل" ،معرفػػة الصػػحابة"ٖ .تقيػػق :عػػادؿ بػػن يوسػػف الع ػزازم( ،طُ ،الريػػاض:
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ركاه عنو ٤تمد بن غالب األنطاكي ،كىذا ا٠ترب موضوع ،ككيف
يأمر ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم باٗتاذ الثنية من ذىب ،كقد قاؿ:
(إف الذىب كاٟترير ي٤ترماف على ذكور أميت ً
كحل إلناثهم)(ُ) انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الػوطنُُْٗ ،ىػػ) .ُْٔٗ :ّ ،ك اٞترجػاين ،أبػو أٛتػد أٛتػد بػن عبػداهلل
ابػػن ع ػػدم" ،الكام ػػل ُب ض ػػعفاء الرجػػاؿ" ٖتقي ػػق :ع ػػادؿ عب ػػدا١توجود ،عل ػػي
٤تم ػػد ع ػػوض( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػب العلمي ػػةُُْٖ ،ىػ ػػ)،ُْٕ :ٓ ،
ُٕٓ .ُْْ/ٔ ،من طرؽ متعددة ال يصح شيء منها.
كمع ذلك فقد اختلفوا ُب ركاية ىذا اٟتديث:
فمنهم من ركاه بالسياؽ الذم ذكره ابن حباف عػن ىشػاـ بػن عػركة ،عػن أبيػو،
عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب.
كمنهم من ركاه عن ىشاـ ،عن أبيو ،عن عائشة أـ ا١تػ منُت ،عػن عبػد اهلل بػن
عبد اهلل بن أيب.
كمنهم من ركاه عن ىشاـ ،عن أبيو ،مرسال.
كأجود سياؽ ركم ُب ىذا اٟتديث ما ركاه أبو مسكُت طلحة بن زيد القرشي،
عن نصر بن عبد اهلل الباىلي ،عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عن عائشة ،عن
عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب .نص على ذلك ابن عدم ُب الكامل.
كم ػػع ذل ػػك ف ػػال يص ػػح ى ػػذا الس ػػند؛ في ػػو أب ػػو مس ػػكُت :م ػػًتكؾ .اب ػػن حج ػػر
العس ػػقالين" ،تقري ػػب الته ػػذيب"ٖ .تقيػ ػػق٤ :تم ػػد عوام ػػة( ،طِ ،حلػ ػػب :دار
الرشيد ،بػَتكت :دار البشػائر اإلسػالميةَُْٖ ،ىػػ) .ََِّ ،كنصػر بػن عبػد
اهلل الباىلي ،دل أقف لو على ترٚتة.
(ُ) حديث مشهور ركم عن ٚتع من الصحابة :منهم أبو موسى األشعرم ،كعلي،
كعمر كغَتىم رضي اهلل عنهم ،كأخرجو أصحاب السنن كأٛتد ُب ا١تسند .انظر
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قاؿ الباحث :يح ٍك يم ابن حباف -رٛتو اهلل -على ىذا اٟتديث
بالوضع -كإً ٍعاللي يو منت اٟتديث بكونو ٥تالفان ٟتديث ٖترًن الذىب على
الذكور -فيو نظر؛ كذلك ألف ٖترًن الذىب يمستثٌت منو حاؿ اٟتاجة
كاالضطرار ،كمن ذلك ما كرد ُب حديث عن عبد الرٛتن بن طرفة ،أف
جده عرفجة بن أسعد «قطع أنفو يوـ الكالب ،فاٗتذ أنفا من كرؽ،
فأننت عليو ،فأمره النيب صلى اهلل عليو كسلم ،فاٗتذ أنفا من ذىب»(ُ)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكالـ على ىذه األحاديث م فصلة ُب" :نصب الراية ألحاديث ا٢تداية" ل ػ ٚتاؿ
الدين أبو ٤تمد عبد اهلل بػن يوسػف الزيلعػي( ،طبعػة مصػورة عػن طبعػة اجمللػس
العملي ُب دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُ ،ب ا٢تند ،القاىرة :دار اٟتػديث ،دت):ْ ،
ِِِ .ِِٓ-كابن حجر العسقالين ،أٛتد بن علي" ،التلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج
أحاديث الرافعي الكبَت" ٖتقيق :أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب( ،طُ،
(د ،ـ) ،م سسة قرطبةُُْٔ ،ىػ).ٖٕ-ٖٔ :ُ ،
(ُ) أخرجو "أبػو داكد ،سػليماف بػن األشػعث" "سػنن أيب داكد السجسػتاين" ،إعػداد كتعليػق:
عػػزت عبي ػػد ال ػػدعاس( ،دطٛ ،تػػص :نش ػػر كتوزي ػػع ٤تمػػد عل ػػي الس ػػيد كدار اٟت ػػديث،
دت) ،ح .ِِّْ :كالًتمػذم ،أبػو عيسػى ٤تمػد بػن عيسػى" ،اٞتػامع الصػحيح (سػنن
الًتمػ ػػذم)"ٖ ،تقيػ ػػق :أٛتػ ػػد شػ ػػاكر( .دط ،بػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة ،دت) ،ح:
َُٕٕ .كأٛت ػػد ب ػػن عل ػػي ب ػػن ش ػػعيب النس ػػائي" ،س ػػنن النس ػػائي (الص ػػغرل ،اجملتػ ػ ).
ٖتقيػق :مكتػػب ٖتقيػق ال ػًتاث اإلسػػالمي( ،طّ .بػَتكت :دار ا١تعرفػػةُُْْ ،ى ػػ) ،ح:
ُٕٔٓ .ُٕٕٓ ،كابن حباف ،عالء الدين علي" ،صػحيح ابػن حبػاف بًتتيػب ابػن بلبػاف
الفارسي"ٖ .تقيق :شعيب ألرنػ كط( ،طّ ،بػَتكت :م سسػة الرسػالةُُْٖ ،ىػػ) ،ح:
ِْٔٓ .كأٛتػػد ب ػػن ٤تم ػػد بػػن حنب ػػل الش ػػيباين" ،ا١تسػػند"ٖ .تقي ػػق :ش ػػعيب األرنػ ػ كط،
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كقد بوب عليو أبو داكد كالًتمذم كالمها (باب شد األسناف بالذىب).
كقاؿ الًتمذم -رٛتو اهلل -بعد ذكره ٢تذا اٟتديث( :كقد ركل غَت
كاحد من أىل العلم أهنم شدكا أسناهنم بالذىب ،كُب ىذا اٟتديث حجة
٢تم)(ُ).
كألجل ىذا تعقب األئمة ابن حباف -رٛتو اهلل ُ -ب حكمو على
ىذا اٟتديث بالوضع.
قاؿ الذىيب -رٛتو اهلل( :-قلت :حكمك عليهما بالوضع
ٔتجرد ما أبديت حكم فيو نظر ،ال سيما خرب الثنية)(ِ).
كقاؿ ابن ا١تلقن( :كحكمو على الوضع ٔتجرد ىذا غَت جيد،
كقد أخرج ىو ُب «صحيحو» حديث اٗتاذ األنف من ذىب ،كأم
فرؽ بينهما؛ كخص ذلك من النهي كما يخص لبس اٟترير للحكة
كغَتىا)(ّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(طِ ،ب ػػَتكت :م سس ػػة الرس ػػالةَُِِْ ،ىػ ػػ)ُ ،ّْْ/ُّ ،ب ح ػػديث عرفج ػػة ب ػػن
أسعد ،ح .ََُٗٔ :كقاؿ الًتمذم :حديث حسن.
(ُ) كقػػد أكرد الزيلعػػي ُب "نصػػب الرايػػة ٚتلػػة مػػن اآلثػػار عػػن السػػلف رٛته ػػم اهلل
بأهنم شدكا أسناهنم بالذىب.)ِّٕ/ْ(.
كانظػػر فيػػو أيضػػا مناقشػػة الطحػػاكم -رٛتػػو اهلل٢ -تػػذه ا١تسػػألة ىػػل كانػػت قبػػل
ٖترًن الذىب أك بعده.
(ِ) الػ ػػذىيب٤ ،تمػ ػػد بػ ػػن أٛتػ ػػد" ،مي ػ ػزاف االعتػ ػػداؿ ُب نقػ ػػد الرجػ ػػاؿ" ٖتقيػ ػػق :علػ ػػي ٤تمػ ػػد
البجاكم ،فتحية علي البجاكم( ،دط ،بَتكت :دار الفكر العريب ،دت).ٕ :ُ ،
(ّ) ابػن ا١تلقػن ،عمػػر بػن علػي بػػن أٛتػد الشػافعي ا١تصػػرم" ،البػدر ا١تنػَت ُب ٗت ػريج
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المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (أبان ْبن سفيان
المقدسي)(ُ):
كركم عن عبيد اهلل بن عمر ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قاؿ:
« هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أف يصلي اإلنساف إذل نائم أك
متحدث(ِ)» .ركاه عنو ٤تمد بن غالب األنطاكي كىذا ا٠ترب موضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األحاديػػث كاآلثػػار الواقع ػػة ُب الشػػرح الكب ػػَت"ٖ .تقيػػق :مص ػػطفى أبػػو الغ ػػيط،
كعبد اهلل بن سػليماف ،كياسػر كمػاؿ( ،طُ ،الريػاض :دار ا٢تجػرةُِْٓ ،ىػػ،
ََِْـ).ْٕٓ :ٓ ،
(ُ) كتاب اجملركحُت.ّٗ/ُ:
(ِ) اٟتػ ػػديث أخرجػ ػػو اٞتورقػ ػػاين ،أبػ ػػو عبػ ػػد اهلل اٟتسػ ػػُت بػ ػػن إب ػ ػراىيم اٞتورق ػ ػػاين،
"األباطي ػػل كا١تن ػػاكَت كالص ػػحاح كا١تش ػػاىَت"ٖ .تقي ػػق :عب ػػد ال ػػرٛتن عب ػػد اٞتب ػػار
الفري ػوائي( .طُ  ،بنػػارس :إدارة البحػػوث اإلسػػالمية كالػػدعوة كاإلفتػػاء باٞتامعػػة
السػػلفيةَُّْ ،ىػ ػػ) ،بػػرقم .ِْْ :م ػػن الطريػػق ال ػػيت ذكرىػػا اب ػػن حبػػاف ع ػػن
٤تمد بن غالب األنطاكي ،عن أباف بن سفياف ا١تقدسي بو.
كقػػد كرد اٟت ػػديث م ػػن طػػرؽ أخ ػػرل غ ػػَت طري ػػق ابػػن عم ػػر رضػ ػي اهلل عنهم ػػا،
كىي:
م ػػن ح ػػديث اب ػػن عب ػػاس رض ػػي اهلل عنهم ػػا ،أخرج ػػو أب ػػو داكد (ْٗٔ) كابػ ػػن
ماجػو ،أبػو عبػػداهلل ٤تمػد بػن يزيػػد القػزكيٍت" ،سػنن ابػػن ماجػو"ٖ .تقيػق٤ :تمػػد
ف اد عبدالباقي( ،دط ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،دت) حديث.ٗٓٗ :
قػاؿ اٟتػافظ ابػػن حجػر عنػد قػػوؿ البخػارم :بػاب الصػػالة خلػف النػائم ،قػػاؿ:
كأنػو أشػار إذل تضػعيف اٟتػديث الػوارد ُب النهػي عػن الصػالة إذل النػائم ،فقػد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجػػو أبػػو داكد كابػػن ماجػػو مػػن حػػديث ابػػن عبػػاس ،كقػػاؿ أبػػو داكد :طرقػػو
كلهػا كاىيػػة ،يعػٌت حػػديث ابػن عبػػاس .أٛتػد بػػن علػي بػػن حجػر العسػػقالين،
"فػتح البػارم شػػرح صػحيح البخػػارم"ٖ .تقيػق٤ :تػػب الػدين ا٠تطيػػب ( ،طْ،
مصر :ا١تكتبة السلفيةَُْٖ ،ىػ).ٔٗٗ :ُ ،
كمػن حػػديث أيب ىريػرة رضػػي اهلل عنػو قػػاؿ الطػرباين :حػػدثنا ٤تمػد بػػن الفضػػل
السقطي ،قاؿ :نا سهل بن صاحل األنطاكي ،قػاؿ :نػا شػجاع بػن الوليػد ،عػن
٤تمد بن عمرك ،عن أيب سلمة ،عن أيب ىريػرة قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو كسلم « :هنيت أف أصلي خلف ا١تتحدثُت كالنياـ»
دل يرك ىذا اٟتديث عن ٤تمد بن عمرك إال شػجاع بػن الوليػد ،تفػرد بػو :سػهل
بن صاحل.
كضعفو اٟتافظ ابػن حجػر كمػا ُب فػتح البػارم .أبػو القاسػم سػليماف بػن أٛتػد
الط ػرباين" ،ا١تعجػػم األكسػػط" ٖتقيػػق :طػػارؽ بػػن عػػوض اهلل ،عبػػد احملسػػن بػػن
إبراىيم اٟتسيٍت( .دط ،مصر :دار اٟترمُتُُْٓ ،ىػ) ،حديث.ِْٓٔ :
لكػػن الشػػيخ األلبػػاين حسػػن ىػػذا اٟتػػديث كقػػاؿ عػػن سػػنده (كلػػيس ُب كاحػػد
مػػنهم مغم ػػز اللهػػم إال ٤تم ػػد بػػن عم ػػرك كىػػو اب ػػن علقمػػة الليثػ ػي ا١تػػدين ففي ػػو
ضعف يسَت مػن قبػل حفظػو ،كلكنػو كمػا قػاؿ الػذىيب" :شػيخ مشػهور حسػن
اٟتديث مكثر عن أىب سػلمة بػن عبػد الػرٛتن قػد أخػرج لػو الشػيخاف متابعػة "
انظ ػػر٤ :تم ػػد ناص ػػر ال ػػدين األلب ػػاين" ،إركاء الغلي ػػل ُب ٗتػ ػريج أحادي ػػث منػ ػػار
السبيل"( .طِ ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالميَُْٓ ،ىػ).ٗٔ :ِ ،
ككرد اٟتديث أيضا عن ٣تاىد مرسال ،أخرجػو عبػد الػرزاؽ بػن مهػاـ الصػنعاين،
"ا١تص ػ ػػنف"ٖ .ت قي ػ ػػق :حبي ػ ػػب الػ ػ ػػرٛتن األعظم ػ ػػي( ،طِ ،ب ػ ػػَتكت :ا١تكتػ ػ ػػب
اإلسالميَُّْ ،ىػ) ،حػديث .ُِْٗ :كانظػر :أبػو بكػر عبػد اهلل بػن ٤تمػد
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ككيف ينهي عن الصالة إذل النائم؟! كقد كاف صلى اهلل عليو كسلم
«يصلي بالليل كعائشة معًتضة بينو كبُت القبلة(ُ)» ال جيوز االحتجاج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بػ ػػن أيب شػ ػػيبة العبسػ ػػي" ،الكتػ ػػاب ا١تصػ ػػنف ُب األحاديػ ػػث كاآلثػ ػػار" .تقػ ػػدًن
كضػ ػػبط :كم ػ ػػاؿ يوس ػ ػػف اٟتػ ػػوت( ،طُ ،ب ػ ػػَتكت :دار الت ػ ػػاجَُْٗ ،ىػ ػ ػػ)،
ح ػػديث .ْٕٔٔ ،ْٔٔٔ :م ػػن طري ػػق لي ػػث ب ػػن أيب س ػػليم كعب ػػد الكػ ػرًن أيب
أمي ػػة ،عنػ ػػو مرسػ ػػال ،ككػ ػػال الط ػ ػريقُت ض ػػعيف .انظػ ػػر :أبػ ػػو بكػ ػػر بػ ػػن ا١تنػ ػػذر،
"األكسػط ُب السػنن كاإلٚتػػاع كاالخػتالؼ"ٖ .تقيػػق :د .أبػو ٛتػػاد صػغَت أٛتػػد
بػ ػػن ٤تمػ ػػد حنيػ ػػف( ،طُ ،ا١تدينػ ػػة ا١تنػ ػػورة :دار طيبػ ػػةُُّْ ،ى ػ ػػ).ٗٔ :ٓ ،
كإركاء الغليل.)ٗٔ :ِ :
كال ػراجح ضػػعف ىػػذا اٟتػػديث كمػػا ىػػو قػػوؿ ٚتهػػور اٟتفػػاظ ،كذلػػك لضػػعف
أسانيده كنكارة متنو
كأم ػػا سػ ػػند الط ػ ػرباين الػ ػػذم حسػ ػػنو الشػ ػػيخ األلبػ ػػاين ،فهػ ػػو غريػ ػػب كمػ ػػا ذكػ ػػر
الطرباين ،كقد ركم عن ٤تمػد بػن عمػرك خالفػو ،أخرجػو أبػو يعلػى ا١توصػلي ُب
مسػ ػػنده ٖتقي ػ ػػق :حس ػ ػػُت س ػ ػػليم أسػ ػػد( ،طُ ،ج ػ ػػدة :دار ا١ت ػ ػػأموف للػ ػ ػًتاث،
َُُْى ػػُٖٗٗ ،ـ) ،رقػػم (ِّٖٕ) عػػن ٤تمػػد بػػن عمػػرك ،عػػن عبػػد الك ػرًن
أيب أميػػة ،عػػن ابػػن عبػػاس .كىػػو ضػػعيف بسػػبب عبػػد الك ػرًن بػػن أيب ا١تخػػارؽ
ىذا ،كما تقدـ بياف ضعفو ،كاهلل أعلم
(ُ) متفػػق علي ػػو :انظ ػػر٤ :تم ػػد ب ػػن إٝتاعيػػل البخ ػػارم" ،اٞت ػػامع ا١تس ػػند الص ػػحيح
ا١تختصػػر مػػن أمػػور رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كسػػننو كأيامػػو"ٖ .تقيػػق:
٤تم ػػد زىػ ػػَت الناصػ ػػر( ،طُ ،ا١تدينػ ػػة ا١تنػ ػػورة :دار طػ ػػوؽ النجػ ػػاةُِِْ ،ى ػ ػػ)،
حػػديث . ُِٓ :كغػػَته مػػن ا١تواضػػع ُب صػػحيحو ،كانظػػر :مسػػلم بػػن اٟتجػػاج
القشػَتم" ،ا١تسػػند الصػػحيح ا١تختصػػر بنقػػل العػػدؿ عػػن العػػدؿ إذل رسػػوؿ اهلل
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هبذا الشيخ كالركاية عنو ،إال على سبيل االعتبار للخواص.
ابن حباف على ىذا التعليل باٞتملةٚ ،تلهة
قاؿ الباحث :كقد كافق ى
من اٟتفاظ ٦تن نقلوا كالمو ،كأقركه ،أك زادكا على ذلك .قاؿ الدراقطٍت:
حديث عبيد اهلل بن عمر إمنا يركيو أباف بن سفياف ،عن أيب ىالؿ ،عن
عبيد اهلل ،كقيل إف أبا ىالؿ ىذا ىو يعلى بن ىالؿ ،كيعلي مًتكؾ
اٟتديث(ُ).
كقد حكم الدارقطٍت على أباف ىذا بأنو (مًتكؾ)(ِ).
كقاؿ ا٠تطايب بعد تضعيفو ٟتديث ابن عباس ُب الباب :كقد ثبت
عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو صلى كعائشة معًتضة بينو كبُت
القبلة(ّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى اهلل عليو كسلم" ،حديث ُِٓ :أيضا.
(ُ) علػي بػػن عمػػر الػدارقطٍت" ،تعليقػػات الػػدراقطٍت علػى اجملػػركحُت البػػن حبػػاف".
ٖتقي ػػق :خلي ػػل الع ػػريب( ،طُ ،الق ػػاىرة :دار الكت ػػاب اإلس ػػالميُُْْ ،ىػ ػػ،
ُْٗٗـ) ،صْٔ.
(ِ) أبػو اٟتسػػن علػػي بػػن عمػػر الػدارقطٍت" ،الضػػعفاء كا١تًتككػػوف" .دراسػػة كٖتقيػػق:
موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر( ،طُ ،الريػاض :مكتبػة ا١تعػارؼَُْْ ،ىػػ)،
حػديث رقػم .َُٓ :كقػاؿ عنػو جػزرم مػػًتكؾ ،كقػد رجػح الػذىيب بػأف اٞتػػزرم
ىذا ىو أباف بن سفياف الذم ذكر ابن حباف حديثو.
(ّ) أبو سػليماف ٛتػد بػن ٤تمػد ا٠تطػايب" ،معػادل السػنن شػرح سػنن أيب داكد" ٖتقيػق٤ :تمػد
حامد الفقي( ،دط ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،دت)ُ ،ب حاشية السنن.ْْٓ :ْ :
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كقاؿ ابن ا١تنذر(ُ) :كمع ضعف ىذه الركايات فقد ثبت عن نيب
اهلل صلى اهلل عليو كسلم خرب يدؿ على إباحة الصالة خلف النائم
«كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يصلي كعائشة نائمة بُت يديو».
كقاؿ اٞتورقاين :ىذا حديث باطل ،تفرد بو أباف بن سفياف،
كىو كذاب ،ال جيوز االحتجاج بو ،كال الركاية عنو إال على سبيل
االعتبارٍ ،ب ذكر حديث عائشة رضي اهلل عنها :الذم خيالف ىذا
اٟتديث(ِ).
كقاؿ ابن اٞتوزم – بعد ذكر ىذا اٟتديث كحديث آخر عن
ابن عباس  :-كىذاف اٟتديثاف ال يصحاف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ،أما األكؿ فتفرد بو أباف بن سفياف ،كىو كذابٍ..ب ذكر كالـ
ابن حباف رٛتو اهلل(ّ).
كأما اٟتافظ الذىيب فاستبعد اٟتكم بالوضع على اٟتديث ٔتجرد
ما ذكر ابن حباف ،كنقل كالمو اٟتافظ ابن حجر ،كدل يتعقبو(ْ).
(ُ) "األكسط".)ٕٗ :ٓ( ،
(ِ) اٞتورقاين" ،كتاب األباطيل".ٓٔ :ِ ،
(ّ) أبػػو الفػػرج عبػػد الػػرٛتن بػػن علػػي بػػن اٞتػػوزم" ،العلػػل ا١تتناىيػػة ُب األحاديػػث
الواىية"ٖ .تقيق :إرشاد اٟتق األثػرم( ،دط ،الىػور :إدارة ترٚتػاف السػنة ،مكػة
ا١تكرمة :ا١تكتبة اإلمدادية ،دت).ّْْ :ُ: ،
(ْ) انظػػر :مي ػزاف االعتػػداؿ .ٕ :ُ:كانظػػر :أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقالين،
"لساف ا١تيػزاف"( .دط ،حيػدر آبػاد :مصػورة عػن طبعػة دائػرة ا١تعػارؼ النظاميػة،
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المتن الثالث :قال ابن حبان -رحمه اهلل  -في ترجمة (إسحاق بن
عبد اهلل ابن أبي ف روة)(ٔ):
( كقد ركل إسحاؽ بن أيب فركة أحاديث منكرة ،منها أنو ركل
عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب ىريرة ،عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم « :إنو ال يقطع الصالة امرأة كال كلب كال ٛتار ،كادرأ ما
مر أمامك ما استطعت ،فإف أىب إال أف تالطمو؛ فالطمو ،فإمنا يتالطم
الشيطاف»(ِ) .قلب إسناد ىذا ا٠ترب كمتنو ٚتيعا إمنا ىو عن عطاء بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَتكت :دار الكتاب اإلسالميُِّٗ ،ىػ).ِِ-ُِ :ُ ،
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ُِْ-ُُْ :ُ ،
(ِ) أخرجػو أيضػا أبػػو اٟتسػن علػي بػػن عمػر الػدارقطٍت" ،سػػنن الػدارقطٍت" .تعليػػق
كٗتػ ػريج٣ :ت ػػدم ب ػػن منص ػػور ب ػػن س ػػيد( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػب العلمي ػػة،
ُُْٕىػ ػػ) ،ح ػػديث رق ػػم .َُّٕ :كم ػػن طريق ػػو أب ػػو الف ػػرج ب ػػن اٞت ػػوزمُ ،ب
"التحقيق ُب أحاديث ا٠تػالؼ"ٖ .تقيػق :مسػعد عبػد اٟتميػد ٤تمػد السػعدين،
(طُ ،بػػَتكت :دار الكت ػػب العلمي ػػةُُْٓ ،ىػ ػػ) .ِْٔ :ُ ،كاب ػػن ع ػػدم ُب
الكامػػل ُُ . ِّٓ :ب ترٚتػػة "إسػػحاؽ بػػن أيب فػػركة" مػػن الطريػػق الػػيت ذكرىػػا
ابن حباف رٛتو اهلل.
كق ػػد كرد اٟت ػػديث (-أف الص ػػالة ال يقطعه ػػا ش ػػيء) ب ػػدكف ال ػػنص عل ػػى ا١تػ ػرأة
كاٟتمار كالكلب -مػن حػديث أيب أمامػة كابػن عمػر كأنػس كأيب سػعيد .أخػرج
ذلػػك كلػػو ال ػػدارقطٍت ُب سػػننو ُ ،ّٓٗ -ّٕٓ :كمػػن طريق ػػو أخرجهػػا اب ػػن
اٞتوزم ُب "التحقيق" ُ ،ِْٔ-ِْٔ :كغَتمها كضعفها ابن اٞتوزم كلها.
كقػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر :كرد اٟتػديث مرفوعػا مػن حػديث أيب سػعيد عنػد أيب
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يسار ،عن أيب سعيد ا٠تدرم ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم« :إذا
كاف أحدكم يصلي ،فال يدعن أحدا دير بُت يديو ،فإف أىب فليقاتلو
فإمنا ىو شيطاف»(ُ) .فجعل مكاف أيب سعيد أبا ىريرة كقلب متنو،
كجاء بشيء ليس فيو ،اخًتاعا من عنده ،فضمو إذل كالـ النيب صلى
اهلل عليو كسلم كىو قولو ( :ال يقطع الصالة امرأة كال كلب كال ٛتار)،
كاألخبار الصحيحة أنو صلى اهلل عليو كسلم « أمر بإعادة الصالة إذا
مر بُت يديو اٟتمار كالكلب كا١ترأة»(ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داكد كمػػن حػػديث أنػػس كأيب أمامػػة عنػػد الػػدارقطٍت كمػػن حػػديث ج ػابر عنػػد
الطػ ػ ػرباين ُب األكس ػ ػػط كُب إسػ ػ ػػناد ك ػ ػػل منهمػ ػ ػػا ض ػ ػػعف .انظػ ػ ػػر :اب ػ ػػن عبػ ػ ػػد
ا٢تادم٤،تمػد ابػػن أٛتػػد" ،تنقػػيح التحقيػق"ٖ .تقيق:سػػامي ابػػن ٤تمػػد جػػاد اهلل
ك عب ػػد العزيػ ػػز ب ػػن ناصػ ػػر اٟتب ػػاين( ،طُ ،الريػ ػػاض :مكتب ػػة أض ػ ػواء السػ ػػلف،
ُِْٖق).)َُٕ :ُ ،
قاؿ ابن عبد ا٢تادم( :كعلى تقدير ثبػوت قػوؿ النػ يب صػلى اهلل عليػو كسػلم" :
ال يقطػ ػػع الصػ ػػالة شػ ػػيء " ال يعػ ػػارض بػ ػػو حػ ػػديث أيب ذر كأيب ىريػ ػػرة كابػ ػػن
ا١تغفػػل ،ألهن ػػا خاص ػػة ،فيج ػػب تق ػػدديها عل ػػى الع ػػاـ)(.انظر٤ :تم ػػد ب ػػن أٛت ػػد
اٟتنبلػػي" ،تنقػػيح التحقي ػػق ُب أحاديػػث التعليػػق"ٖ .تقي ػػق :سػػامي ج ػػادؿ اهلل،
كعبػػد العزيػػز ا٠تبػػاين( ،طُ ،الريػػاض :أض ػواء السػػلفُِْٖ ،ى ػػََِٕ ،ـ)،
.)ُِّ :ِ:
(ُ) متفق عليو :البخارم رقم (َٗٓ ،)ِّْٕ ،مسلم رقم (َٓٓ).
(ِ) كرد حنو ذلك من حديث أيب ذر رضي اهلل عنو ُب صحيح مسلم .رقم (َُٓ).
(َُٓ).
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المتن الرابع :قال ابن حبان في ترجمة (إسحاق بن إبراهيم الطبري) :
كركل عن الفضيل عن ابن عيينة ،عن إٝتاعيل بن أيب خالد،
عن ابن أيب أكَب ،قاؿ« :دخل النيب صلى اهلل عليو كسلم مكة ُب
بعض عمره ،فجعل أىل مكة يرمونو بالقثاء الفاسدة ،كحنن نسًت عنو"
أخربنا باٟتديث الفضل بن ٤تمد ب ن إبراىيم اٞتندم ٔتكة ثنا إسحاؽ
بن إبراىيم الطربم كىذا خرب موضوع ال أصل لو
ٍب قاؿ :كأما ا٠ترب الثاين –يقصد حديث ابن أيب أكَب -
فا١تشهور من حديث إٝتاعيل بن أيب خالد ،عن ابن أيب أكَب قاؿ:
« كنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم حُت اعتمر فطاؼ بالبيت كطفنا
معو ،كسعى بُت الصفا كا١تركة كحنن نسًته من أىل مكة أف يرميو أحد
أك يصيبو شيء"(ِ) .ىذا ىو احملفوظ عن إٝتاعيل بن أيب خالد ُب
خربه ،فأما رمي أىل مكة بالقثاء الفاسدة؛ فهو كذب كزكر ما كاف
ىذا ُب عمرتو تلك؛ ألنو دخلها صلى اهلل عليو كسلم بأماف و
كعهد كاف
بينو كبُت قريش ،أف يقيم هبا ثالثا ٍب يرحل ،فأقاـ هبا ثالثا(ّ) ،كتزكج
(ُ) كتاب اجملركحُت.ُْٖ/ُ:
(ِ) أخرجػػو البخ ػػارم ُب صػػحيحو م ػػن ط ػػرؽ عػػن إٝتاعي ػػل بػػن أيب خال ػػد ،انظ ػػر
األحاديث برقم «ََُٔ.»ِْٓٓ ،ُْٖٖ ،ُُٕٗ ،
(ّ) أخ ػػرج ذل ػػك البخػ ػػارم (ح«ُِْٓ») كمس ػػلم (ح«ُّٖٕ») م ػػن حػ ػػديث
ال ػرباء بػػن عػػازب  .كأخرجػػو البخػػارم فقػػط (ح«ِِْٓ») مػػن حػػديث عبػػد
اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم.
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هبا ميمونة كمها حالالف(ُ) .انتهى كالـ ابن حباف.
كقاؿ الذىيب بعد نقلو لكالـ ابن حباف :قلت :فما ذكر ابن أيب
أكَب أف أحدا رماه بشيء ،كإمنا احتاط الصحابة(ِ).
المتن الخامس :قال ابن حبان في ترجمة (أشعث بن س ّوار)(ٖ):
ركل أشعث ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قاؿ« :هنى رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ا١تهاجرين أف يصبغوا ثياهبم بالورس كالزعفراف عند
اإلحراـ».
(ُ) اختلف ػػت اآلث ػػار ُب ى ػػذه ا١تس ػػألة فم ػػنهم م ػػن ي ػػركم أف الن ػػيب ص ػػلى اهلل علي ػػو
كسػػلم تزكجهػػا كى ػو ٤تػػرـ كىػػذه ركايػػة ابػػن عبػػاس ُب البخػػارم (ح«ِْٖٓ»)
كمسلم (ح«َُُْ») ،كمػنهم مػن يػركم أنػو تزكجهػا كىػو حػالؿ كىػذه ركايػة
يزيػػد ابػػن األصػػم ،قػػاؿ :حػػدثتٍت ميمونػػة بنػػت اٟتػػارث« ،أف رسػػوؿ اهلل صػػلى
اهلل علي ػػو كس ػػلم تزكجه ػػا كى ػػو ح ػػالؿ» ،ق ػػاؿ« :ككان ػػت خ ػػاليت ،كخال ػػة اب ػػن
عبػػاس» أخرجهػػا مس ػػلم ُب صػػحيحو (ح«ُُُْ») ،كأيض ػػا ركايػػة أيب راف ػػع
قػػاؿ « :تػػزكج رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ميمونػػة كىػػو حػػالؿ ،كبػػٌت هبػػا
كىو حالؿ» أخرجػو الًتمػذم حػديث .ِْٖ :كقػاؿ  :حػديث حسػن .ككػأف
اب ػػن حب ػػاف رٛت ػػو اهلل ي ػػرجح ك ػػوف الن ػػيب ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم تزكجه ػػا كى ػػو
حػالؿ ،كقػد أخػرج ىػذا اٟتػديث ُب صػحيحو (حػديث .َُّْ :كبػوب عليػو
(ذكر البياف بأف ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم تزكج ميمونة كمها حالالف).
(ِ) ميزاف االعتداؿ.ُٕٖ :ُ:
(ّ) ُ.ُْٗ-ُّٗ :
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ثناه اٟتسن بن سفياف ،ثنا عبد اهلل بن عمر بن أباف ،ثنا عبد
الرحيم بن سليماف ،عن أشعث.
كىذا منت مقلوب إمنا ىو عن نافع ،عن ابن عمرُ ،ب حديثو
الطويل « كأف يلبس ثوبا فيو كرس أك زعفراف»(ُ) فأما ذكره ا١تهاجرين
كخصوصية إياىم دكف األنصار كغَتىم من ا١تسلمُت فهو كذب دل
خيص ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم هبذا اٟتكم أحدا من ا١تسلمُت
( ِ)
حرـ على من أحرـ أف يلبس ثوبا
كإمنا
،
دكف غَتىم إال النساء
ٌ
مصبوغا بورس أك زعفراف ،فيشبو أف يكوف أشعث أراد أف خيتصر من
اٟتديث شيئا فإذا بو قد أقلبو كغَت معناه .انتهى كالـ ابن حباف.
(ُ) أخرجػػو البخػػارم .كتػػاب ج ػزاء الصػػيد .بػػاب مػػا ينهػػى عػػن الطيػػب للمح ػػرـ
كاحملرمػ ػػة .ح«ُّٖٖ» .كأيضػ ػػا بػ ػػرقم «َٖٓٓ» ،كمسػ ػػلم .بػ ػػرقم«ُُٕٕ».
من طريق نافع عن ابن عمر ،كأخرجاه أيضا من طريق سادل عن ابن عمر.
(ِ) يشػػَت ب ػػذلك إذل م ػػا أخرج ػػو أب ػػو داكد ُب سػػننو (كت ػػاب ا١تناس ػػك .ب ػػاب م ػػا
يلبس احملرـ )»ُِٖٕ« .قاؿ :حدثنا أٛتػد بػن حنبػل ،حػدثنا يعقػوب ،حػدثنا
أيب ،عػن ابػػن إسػحاؽ ،قػػاؿ :فػإف نافعػػا مػػوذل عبػد اهلل بػػن عمػر ،حػػدثٍت عػػن
عبػد اهلل بػػن عمػػر أنػػو ٝتػػع رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم «هنػػى النسػػاء ُب
إحػ ػرامهن ع ػػن القف ػػازين كالنق ػػاب ،كم ػػا م ػػس ال ػػورس كالزعفػ ػراف م ػػن الثي ػػاب،
كلتلػػبس بعػػد ذلػػك مػػا أحبػػت مػػن أل ػواف الثيػػاب معصػػفرا أك خ ػزا أك حليػػا أك
سػ ػراكيل أك قميص ػػا أك خفػ ػػا» .ق ػػاؿ أبػ ػػو داكد :ركل ى ػػذا اٟت ػ ػديث ع ػػن ابػ ػػن
إسحاؽ ،عن نافع؛ عبدة بن سليماف ،ك٤تمػد بػن سػلمة ،إذل قولػو «كمػا مػس
الورس كالزعفراف من الثياب» كدل يذكرا ما بعده.
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قاؿ الذىيب – بعد ذكره ٢تذا اٟتديث  : -ىذا خطأ ،ما خص
النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تهاجرين دكف األنصار(ُ).
طيف بن أبي
المتن السادس :قال ابن حبان في ترجمة (روح بن غ ْ
سفيان الثقفي)(ٕ):
(ركل عن الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم «تيعاد الصالة من قدر الدرىم من
الدـ»(ّ).
(ُ) ميزاف االعتداؿ ُب ترٚتة "أشعث بن سوار".
(ِ) كتاب اجملركحُت.ّٖٔ :ُ:
(ّ) اٟتػػديث أخرجػػو أبػػو جعفػػر ٤تمػػد بػػن عمػػرك بػػن موسػػى العقيلػػي" ،الضػػعفاء الكبػػَت".
ٖتقي ػػقٛ :ت ػػدم عبداجمليػ ػػد الس ػػلفي( ،طُ ،الريػ ػػاض :دار الص ػػميعيَُِْ ،ى ػ ػػ)ُ ،ب
ترٚت ػ ػ ػػة "ركح" (ِ )َْٗ :كابػ ػ ػ ػػن عػ ػ ػ ػػدم ُب الكام ػ ػ ػػل ُب ترٚتتػ ػ ػ ػػو أيضػ ػ ػ ػػا (ْ)ْٕ :
كال ػػدارقطٍت ُب س ػػننو (ُ )»َُْٖ ،ُْٕٗ«،ّٖٓ :ك أب ػػو بك ػػر أٛت ػػد ب ػػن اٟتسػ ػػن
البيهقػ ػػي" ،السػ ػػنن الكػ ػػربل"ٖ .تقيػ ػػق٤ :تمػ ػػد عبػ ػػد القػ ػػادر عط ػ ػا( ،طُ ،بػ ػػَتكت :دار
الكت ػػب العلمي ػػةُُْْ ،ىػ ػػ) .ٓٔٔ :ِ ،م ػػن طريػ ػػق القاس ػػم ب ػػن مال ػػك ،عػ ػػن ركح،
ع ػػن الزى ػػرم ،ع ػػن أيب س ػػلمة ،ع ػػن أيب ىريػ ػرة ،كل ػػيس عن ػػدىم "س ػػعيد ب ػػن ا١تس ػػيب"
فالظػػاىر أف ابػػن حبػػاف أك مػػن فوقػػو كمه ػوا بػػذلك .كقػػد علػػق الػػدارقطٍت علػػى سػػند ابػػن
حبػػاف ُب "تعليقػػو علػػىكتػػاب اجملػػركحُت" بقولػػو( :لػػيس ىػػو عػػن سػػعيد بػػن ا١تسػػيب).
علػ ػػي بػ ػػن عمػ ػػر الػ ػػدارقطٍت ،الػ ػػدارقطٍت" ،تعليقػ ػػات الػ ػػدراقطٍت علػ ػػى اجملػ ػػركحُت البػ ػػن
حباف" ،ص.ََُ :

- ٕٔ٘ -

معايير نقد المتن عند أبي حاتم البستي من خاللكتابه "المجروحين من المحدثين" جمع ودراسة ،د .سليمان عبد اهلل السيف

حدثناه اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا ٣تاىد بن موسى ،قاؿ:
حدثنا القاسم بن مالك عنو.
قاؿ أبو حاًب رضي اهلل عنو كىذا خرب موضوع ال شك فيو ،ما
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىذا ،كال ركل عنو أبوىريرة ،كال
اع أحدثو أىل
سعيد بن ا١تسيب ذكره ،كال الزىرم قالو ،كإمنا ىذا اخًت ه
الكوفة ُب اإلسالـ ،ككل شيء يكوف ٓتالؼ السنة فهو مًتكؾ ،كقائلو
مهجور) .انتهى كالـ ابن حباف.
المتن السابع :قال ابن حبان في ترجمة (رْفدة بن قضاعة الغساني)(ٔ):
ركل عن األكزاعي ،عن عبد اهلل بن عبيد بن عمَت ،عن أبيو ،عن
جده ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم «كاف يرفع يديو ُب كل خفض
كرفع».
( ِ)
ثناه ٤تمد بن العباس الدمشقي ،قاؿ ثنا ىشاـ بن عمار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقد أنكر اٟتفاظ ىذا اٟتػديث كنسػبوه للوضػع مثػل ابػن ا١تبػارؾ البخػارم كابػن
معُت كالذىلي كغَتىم.
(ُ) كتاب اجملركحُت.ُّٖ/ُ:
(ِ) أخرجػػو أيضػػا اب ػ ن ماجػػو ُب السػػنن .كتػػاب إقامػػة الصػػالة .بػػاب (ُٓ) :رفػػع
اليػدين إذا ركػػع كإذا رفػػع رأسػػو .حػديث ،ُٖٔ :كابػػن عػػدم ُب "الكامػػل" ُب
ترٚت ػػة رف ػػدة (ْ ،)ُُّ/كاٞتورق ػػاين ُب "األباطي ػػل" (ِ،ِٔ :ح ػػديث،ّٗٔ :
كابػن اٞتػوزم ُب "العلػل" ُ .ِْٗ :مػػن طريػق ابػن حبػػاف ،أبػو اٟتجػاج ٚتػػاؿ
الػدين يوسػف ا١تػزم" ،هتػذيب الكمػػاؿ"ٖ .تقيػق :بشػار عػواد معػػركؼ( ،طٔ،
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بػَتكت :م سسػة الرسػػالةُُْٓ ،ىػػ)ُ ،ب ترٚتػة "رفػػدة" ٗ .ُِّ :كلهػم مػػن
طريق ىشاـ بن عمار ،عن رفدة بن قضاعة بو.
كقد كردت شواىد ٢تذا اٟتديث ،منها:
عن كائل بن حجر ،قاؿ « :صليت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كسػلم فكػاف
إذا كرب رفع يديو ،قػاؿٍ :ب التحػفٍ ،ب أخػذ مشالػو بيمينػو كأدخػل يديػو ُب ثوبػو
قػػاؿ :ف ػػإذا أراد أف يركػػع أخ ػػرج يديػػو ٍب رفعهم ػػا ،كإذا أراد أف يرفػػع رأس ػػو م ػػن
الركوع رفع يديو ٍب سجد ككضع كجهو بُت كفيػو ،كإذا رفػع رأسػو مػن السػجود
أيضا رفع يديو حىت فرغ من صالتو» أخرجو أبو داكد .حديث.ِّٕ :
قػاؿ أبػػو داكد :ركل ىػذا اٟتػػديث مهػػاـ ،عػن ابػػن جحػػادة ،دل يػذكر الرفػػع مػػع
الرفع من السجود.
ػاؿ اإلمػػاـ أٛتػػد :أنػا ال أذىػػب إذل حػػديث كائػػل بػن حجػػر ،كىػػو ٥تتلػػف ُب
قى
ألفاظػػو .عبػػد الػػرٛتن بػػن شػػهاب الػػدين بػػن رجػػب" ،فػػتح البػػارم"ٖ .تقيػػق:
طارؽ عبد اهلل( ،طِ ،الدماـ :دار ابن اٞتوزمُِِْ ،ىػ).ِّٔ :ْ ،
كقد أخرج اٟتػديث مسػلم حػديثُ ،َُْ :ب صػحيحو أيضػا دكف ذكػر الرفػع
ُب السجود.
كمنها أيضا :عن مالك بن اٟتويرث أنو « رأل النيب صلى اهلل عليػو كسػلم رفػع
يديو ُب صالتو ،كإذا ركع ،كإذا رفع رأسو من الركوع ،كإذا سجد ،كإذا رفع رأسو
من السجود حىت حياذم هبما فركع أذنيػو» أخرجػو النسػائي .حػديث َُٖٓ.
من طريق سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن اٟتويرث.
قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر :كأصػػح مػػا كقفػػت عليػػو مػػن األحاديػػث ُب الرفػػع ُب
السػجود  ...كذكػر حػديث مالػك بػن اٟتػويرث ُب ركايػة النسػائي .فػتح البػارم
البن حجر.ُِٔ :ِ:

- ٕٔٚ -

معايير نقد المتن عند أبي حاتم البستي من خاللكتابه "المجروحين من المحدثين" جمع ودراسة ،د .سليمان عبد اهلل السيف

قاؿ أبو حاًب رضي اهلل عنو :كىذا خرب إسناده مقلوب ،كمتنو
منكر ،ما رفع النيب صلى اهلل عليو كسلم يده ُب كل خفض كرفع قط،
كأخبار الزىرم عن سادل عن أبيو(ُ) تصرح بضده ،أنو دل يكن يفعل
ذلك بُت السجدتُت .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ الباحث :قاؿ مهنا :سألت أٛتد كحيِت عن ىذا اٟتديث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأخرج ػػو البخػ ػػارم (ّٕٕ ) م ػػن طريػ ػػق أيب قالب ػػة عػ ػػن مال ػػك بػ ػػن اٟتػ ػػويرث،
كمسلم (ُّٗ ) من طريػق سػعيد ،عػن قتػادة ،مثػل طريػق النسػائي لكػن بػدكف
ذكر الرفع ُب السجود ،كإمنا ُب تكبَتة اإلحراـ كالركوع كالرفع منو.
قاؿ ابن رجب :كجياب عن ىذه الركايات كلها على تقدير أف يكوف ذكر الرفع
فيها ٤تفوظا ،كدل يكن قد اشتبو بذكر التكبَت بالرفع بأف مالك بن اٟتويرث ككائل
بػن حجػػر دل يكونػػا مػن أىػػل ا١تدينػػة ،كإمنػا كانػػا قػػد قػدما إليهػػا مػػرة أك م ػرتُت،
ً
ً
ك نفي ابن
ك مرة ،كقد عارض ذىل ى
فلعلهما رأيا النيب صلى اهلل عليو كسلم فعل ذىل ى
عمر ،مع شدة كمالزمتو للنيب صلى اهلل عليو كسلم كشدة حرصو علػى حفػظ
أفعالو كاقتدائو بو فيها ،فهذا يدؿ على أف أكثر أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم
كا ىف ترؾ الرفع فيما عدا ا١تواضع الثالثة كالقياـ من الركعتُت.
كقػػد ركم ُب الرفػػع عنػ ىػد السػػجود كغػػَته أحاديػػث معلولػػة .انتهػػى .انظػػر :فػػتح
البارم البن رجب .ِّٔ :ْ:
كقاؿ ا بن حجر :كُب الباب عػن ٚتاعػة مػن الصػحابة ال خيلػو شػيء منهػا عػن
مقاؿ كقد ركل البخارم ُب "جزء رفع اليدين" (حػديثُ .ٗ :ب حػديث علػي
ا١ترفػوع «كال يرفػػع يديػػو ُب شػيء مػػن صػػالتو كىػو قاعػػد» كأشػػار إذل تضػػعيف
ما كرد ُب ذلك .فتح البارم البن حجر.ُِٔ :ِ:
(ُ) أخرج ذلك البخارم حديث ،ّٕٖ ،ّٕٔ ،ّٕٓ :كمسلم حديث.َّٗ :
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فقاال :ليس بصحيح(ُ).
كقاؿ اٞتورقاين :ىذا حديث منكر ،ما رفع النيب صلى اهلل عليو
كسلم ُب كل خفض كرفع قط ،كحديث الزىرم عن سادل عن أبيو
يمصرح بضده؛ أنو دل يكوف يفعل ذلك بُت السجدتُت(ِ).

المتن الثامن :قال ابن حبان في ترجمة (زياد بن عبد اهلل بن
الطفيل الب ّكائي)(ٖ):
(ركل زياد البكائي ،عن إدريس األكدم ،عن عوف بن أيب جحيفة،
عن أبيو ،قاؿ« :أذٌف بالؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثٌت مثٌت،
كأقاـ مثل ذلك»(ْ).
(ُ) اب ػػن حج ػػر العس ػػقالين" ،هت ػػذيب الته ػػذيب"ُ ،ِّٓ :ّ ،ب ترٚت ػػة رف ػػدة ب ػػن
قضاعة.
(ِ) اٞتورقاين" ،كتاب األباطيل كا١تناكَت".ِٕ :ِ ،
(ّ) ابن حباف" :كتاب اجملركحُت".ّْٖ :ُ ،
(ْ) أخرجػػو أب ػػو القاسػػم س ػػليماف بػػن أٛت ػػد الط ػرباين" ،ا١تعج ػػم الكبػػَت"ٖ .تقي ػػق:
ٛتدم عبد اجمليد السلفي( ،طِ ،الريػاض :منشػورات كزارة األكقػاؼ كالشػ كف
الدينيػ ػػة ،الريػ ػػاض :مكتبػ ػػة الرشػ ػػد ،دت) .َُُ :ِِ ،كُب ا١تعجػ ػػم األكسػ ػػط
ح ػ ػػديث .»َِٕٖ« :كال ػ ػػدارقطٍت ُب الس ػ ػػنن ُ .ِٖٗ ،ِٕٗ ،َِٓ :م ػ ػػن
طريق زياد البكائي ،كعند الدارقطٍت لفظ «أف بالال أذف لرسػوؿ اهلل صػلى اهلل
عليو كسلم ٔتٌت بصوتُت صوتُت كأقاـ مثل ذلك.
كقد ركم حػديث أيب جحيفػة مػن كجػو آخػر ٥تتلػف سػندا كمتنػا ،قػاؿ اٟتػافظ
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ابن حجر :أخرجػو البيهقػي ُب "ا٠تالفيػات" مػن كجػو آخػر عنػو عػن ٤تمػد بػن
إسػحاؽ ،عػػن عػوف بػػن أيب جحيفػػة ،بلفػظ «كػػاف األذاف مثػٌت مثػػٌت كاإلقامػػة
ف ػرادل» .انظػػر :العسػػقالين ،أٛتػػد بػػن حجػػر" ،موافقػػة ا٠تػػرب ا٠تػػرب ُب ٗت ػريج
أحادي ػػث ا١تختصػ ػػر"ٖ .تقيػ ػػقٛ :ت ػػدم السػ ػػلفي ،صػ ػػبحي السػ ػػامرائي( ،طّ،
الرياض :مكتبة الرشدُُْٗ ،ق).ِٔٗ :ُ ،
كقد كردت تثنية اإلقامة ُب غَت ما حديث كأثر ،منها:
حػػديث عبػػد اهلل بػػن زيػػد ،أخرجػػو الًتمػػذم( رقػػم«ُْٗ») قػػاؿ :حػػدثنا أب ػػو
سػعيد األشػج قػاؿ :حػدثنا عقبػة بػن خالػد ،عػن ابػن أيب ليلػى ،عػن عمػرك بػػن
مػرة ،عػػن عبػد الػػرٛتن بػن أيب ليلػػى ،عػػن عبػد اهلل بػػن زيػد ،قػػاؿ« :كػػاف أذاف
رسػ ػػوؿ اهلل صػ ػػلى اهلل عليػ ػػو كس ػ ػػلم شػ ػػفعا شػ ػػفعا ُب األذاف كاإلقامػ ػػة».ق ػ ػػاؿ
الًتمػػذم :حػػديث عبػػد اهلل بػػن زيػػد ركاه ككيػػع ،عػػن األعمػػش ،عػػن عمػػرك بػػن
مػػرة ،عػػن عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب ليلػػى ،قػػاؿ :حػػدثنا أصػػحاب ٤تمػػد صػػلى اهلل
عليو كسلم ،أف عبد اهلل بن زيد رأل األذاف ُب ا١تنػاـ ،كقػاؿ شػعبة ،عػن عمػرك
بػػن مػػرة ،عػػن عبػػد الػػرٛتن بػػن أيب ليلػػى ،أف عبػػد اهلل بػػن زيػػد رأل األذاف ُب
ا١تناـ ،كىذا أصح من حديث ابن أيب ليلى( .يعٍت أنو مرسل)
كعبد الرٛتن بن أيب ليلى دل يسمع من عبد اهلل بن زيد ،كقاؿ بعض أىل العلم:
األذاف مثٌت مثٌت ،كاإلقامة مثٌت مثٌت ،كبػو يقػوؿ سػفياف الثػورم ،كابػن ا١تبػارؾ،
كأىل الكوفة ،ابن أيب ليلى ىو ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،كاف قاضػي
الكوفة كدل يسمع من أبيو شيئا ،إال أنو يركم ،عن رجل ،عن أبيو.
كمنها :حديث عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،عن معاذ بن جبل .أخرجو الدارقطٍت
ُب الس ػ ػػنن (ُ )»ِٗٔ« ،ِْٗ/كم ػ ػػن طريق ػ ػػو اب ػ ػػن اٞت ػ ػػوزم ُب "التحقي ػ ػػق"
(ُ .)َّٓ/قاؿ ابن اٞتوزم :قاؿ ابن خزدية :دل يسمع ابن أيب ليلى من معاذ.
كمنها :آثار عن بالؿ رضي اهلل عنو ،ركاىا األسود بن يزيػد كسػويد بػن غفلػة،
عػن بػالؿ رضػي اهلل عنػو :أنػو كػاف يثػٍت اإلقامػة .أخرجهػا أبػو جعفػر أٛتػد بػػن
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حدثنا اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا زكريا بن حيِت زٛتويو عنو.
كىذا باطل ،ما أذف بالؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثٌت
مثٌت ،كما أقاـ مثل ذلك قط ،إمنا كاف أذانو مثٌت مثٌت ،كإقامتو فرادل.
كىذا ا٠ترب ركاه الثورم كالناس عن عوف بن أيب جحيفة بطولو،
كدل يذكركا فيو تثنية األذاف كال اإلقامة كإمنا قالوا :خرج بالؿ فأذف
فقط)(ُ) انتهى كالـ ابن حباف.
المتن التاسع :قال ابن حبان في ترجمة (صالح بن نبهان مولى
التوأمة)(ٕ):
ّ
ركل صاحل موذل التوأمة ،عن أيب ىريرة ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم قاؿ « :من صلى ُب ا١تسجد على جنازة فال شيء لو(ّ)».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤تمػػد الطحػػاكم" ،شػػرح معػػاين اآلثػػار"ٖ .تقيػػق٤ :تمػػد زىػػرم النجػػار٤ ،تمػػد
س ػػيد ج ػػاد اٟت ػػق( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار ع ػػادل الكت ػػبُُْْ ،ق).ُّْ :ُ ،
كقد أعلها ابن اٞتوزم ُب "التحقيق" لكن تعقبو ابن عبد ا٢تادم ،كاهلل أعلم.
كقػد صػحت تثنيػػة اإلقامػة ُب حػديث أيب ٤تػػذكرة ،لكػن كػالـ ابػػن حبػاف رٛتػػو
اهلل يدكر حوؿ ثبوت ىذا ُب أذاف بالؿ رضي اهلل عنو.
(ُ) اخػرج ذلػػك البخػػارم ُب صػحيحو .كتػػاب األذاف .بػػاب ىػل يتتبػػع ا١ت ػ ذف فػػاه
ىاىنا .»ّْٔ«...مسلم.»ِْٗ« .
(ِ) كتاب اجملركحُت.ْٔٓ :ُ:
(ّ) أخرج ػػو أب ػػو داكد ُب السػ ػػنن .كت ػػاب اٞتن ػػائز .بػ ػػاب الص ػػالة عل ػػى اٞتنػ ػػازة ُب
ا١تسػػجد .حػػديث ، ُُّٗ :كابػػن ماجػػو ُب الس ػػنن .كتػػاب اٞتنػػائز .بػػاب م ػػا
جػاء ُب الصػالة علػػى اٞتنػائز ُب ا١تسػجد .حػػديث ،ُُٕٓ :كأٛتػد ُب ا١تسػػند
ُٓ .ْْٓ :ح ػ ػػديث .ّٓٓ :ُٓ ،َّٕٗ :ح ػ ػػديث .ٖٗٔٓ :كغ ػ ػػَته م ػ ػػن
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حدثناه أبو يعلى ،قاؿ :حدثنا علي بن اٞتعد ،قاؿ :حدثنا ابن
أيب ذئب ،عن صاحل موذل التوأمة .كىذا خرب باطل كيف خيرب ا١تصطفى
صلى اهلل عليو كسلم « أف ا١تصلي ُب ا١تسجد على اٞتنازة ال شيء لو
من األجر»ٍ ،ب « يصلي ىو صلى اهلل عليو كسلم علي سهيل بن
البيضاء ُب ا١تسجد»(ُ) .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ البيهقي :فهذا حديث ركاه ٚتاعة عن ابن أيب ذئب ،عن
صاحل موذل التوأمة ،كىو ٦تا ييعد ُب أفراد صاحل ،كحديث عائشة رضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١تواضع كلهم من طريق ابن أيب ذئب ،عن صاحل ،عن أيب ىريرة.
كُب لفػػظ أليب داكد ُب النسػػخ ا١تشػػهورة (فػػال شػػيء عليػػو) ،كالظػػاىر أهنػػا غػػَت
٤تفوظػة كىػي ٥تالفػة لكػل مػن ركل اٟتػديث مػن األئمػة ،كقػد ذكػركا أف بعػػض
النسخ (ال شيء لو)
قاؿ النوكم عن ىذا اٟتديث :ضعفو اٟتفاظ منهم أٛتػد بػن حنبػل ،كأبػو بكػر
بن ا١تنذر ،كا٠تطايب ،كالبيهقي ،قالوا :كىػو مػن أفػراد صػاحل مػوذل التوأمػة ،كىػو
٥تتلف ُب عدالتو .معظم مػا عػابوا عليػو االخػتالط .قػالوا :كٝتػع ابػن أيب ذئػب
منػو قبػل االخػتالط ،فػػاهلل أعلػم .النػوكم ،حيػِت بػػن شػرؼ" ،خالصػة األحكػػاـ
ُب مبهمات السنن كقواعد اإلسالـ"ٖ .تقيػق :حسػُت إٝتاعيػل اٞتمػل( ،طُ،
بَتكت :م سسة الرسالةُُْٖ ،ىػ).ٗٔٔ :ِ ،
كخػػالفهم ابػػن القػػيم رٛتػػو اهلل كغػػَته فحكمػ ػوا ْتسػػن ىػػذا اٟتػػديث كأثبت ػوا ركايػػة ص ػػاحل
كخاصػػة اهنػػا مػػن ركايػػة ابػػن أيب ذئػػب عنػػو كىػػو قػػد ركل عنػػو قػػدديا ،كٚتع ػوا بينػػو كبػػُت
حػػديث سػػهيل بػػن بيضػػاء بوجػػوه م ػػن اٞتمػػع( .انظػػر :ابػػن قػػيم اٞتوزيػػة" ،زاد ا١تع ػػاد ُب
ىػدم خػَت العبػاد"ٖ .تقيػق :شػعيب األرنػ كط ،عبػد القػادر األرنػ كط( ،طُٔ ،بػػَتكت:
م سسة الرسالةَُْٖ ،ىػ).ّْٖ-ِْٖ :ُ ،
(ُ) أخرجو مسلم ُب صحيحو.»ّٕٗ« .
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اهلل عنها أصح منو ،كصاحل موذل التوأمة٥ :تتلف ُب عدالتو ،كاف مالك
بن أنس جيرحو ،كاهلل أعلم(ُ).
المتن العاشر :قال ابن حبان في ترجمة (عبد اهلل بن ك ْرز)(ٕ):
(ركل عن الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن بسرة بنت
صفواف « ،أهنا رأت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبيده كتف شاة،
كىو متكيء ،كىو حيتز بالسكُت كيأكلٍ ،ب أقيمت الصالة ،فألقى
السكُت كالكتفٍ ،ب صلى ،كدل يتوضأ».
أخربناه أٛتد بن ٣تاىد با١تصيصة ،قاؿ :حدثنا سليماف بن
ا١تعاَب بن سليماف ،قاؿ :حدثنا أيب ،قاؿ :حدثنا أبو كرز.
كىذا خرب باطل ...فليس عند بسرة عن النيب غَت «إجياب
الوضوء من مس الذكر»(ّ) ،كليس عند الزىرم عن سعيد بن ا١تسيب.
كأما ىذا ا١تنت الذم أتى بو عن الزىرم ،عن سعيد عن بسرة ،فإمنا

(ُ) السنن الكربل للبيهقي.ٖٔ :ْ:
(ِ) كتاب اجملركحُت.ُُٓ :ُ:
(ّ) أخرجػ ػػو األربعػ ػػة :سػ ػػنن أيب داكد.كتػ ػػاب الطهػ ػػارة .بػ ػػاب الوضػ ػػوء مػ ػػن مػ ػػس الػ ػػذكر.
«ُُٖ» ،س ػػنن الًتم ػػذم.كت ػػاب الطه ػػارة .ب ػػاب الوض ػػوء م ػػن م ػػس ال ػػذكر،»ِٖ« .
سػػنن النسػػائي.كتػػاب الطه ػػارة .بػػاب الوضػػوء مػػن م ػػس الػػذكر ،»ُّٔ« .سػػنن اب ػػن
ماج ػػو.كت ػػاب الطه ػػارة .ب ػػاب الوض ػػوء م ػػن م ػػس ال ػػذكر .»ْٕٗ« .كق ػػاؿ الًتم ػػذم:
حسن صحيح.
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ىو عند الزىرم ،عن جعفر بن عمرك بن أمية الضمرم ،عن أبيو على،
أنو أتى ُب ا٠ترب أيضا بلفظة ،قاؿ« :كُب يده كتف شاة ،كىو متكئ»
فهذه اللفظة« :كىو متكئ» ليست ٔتحفوظة؛ إذ النيب صلى اهلل عليو
كسلم قاؿ« :أما أنا فال آكل متكئا»(ِ) ،أخربناه أبو خليفة ،قاؿ :حدثنا
٤تمد بن كثَت ،قاؿ :حدثنا سفياف عن علي ابن األقمر ،عن أيب جحيفة.
المتن الحادي عشر :قال ابن حبان في ترجمة (عبد اهلل بن نافع مولى
ابن عمر)(ٖ):
(ركل عن أبيو نافع ،عن ابن عمر ،أف النيب صلى اهلل عليو
العشر(ْ)».
كسلم قاؿُ« :ب الركاز ي
أخربناه اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا ىاركف بن عبد اهلل
اٟتماؿ ،قاؿ :حدثنا ابن أيب فديك ،قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن نافع ،عن
أبيو.
كىذا خرب باطل ال أصل لو ،ال يينكًر نفي صحتو إال من جهل
(ُ) متفػػق عليػػو :البخػػارم .كتػػاب الوضػػوء .بػػاب مػػن دل يتوضػػأ مػػن ٟتػػم الشػػاة.
«َِٖ» ،كغَته «ِِّٗ ،»ِِْٓ ،مسلم.»ّٓٓ« .
(ِ) ركاه البخارم .كتاب األطعمة .باب األكل متكئا.»ّٖٓٗ« .
(ّ) كتاب اجملركحُتُّٓ/ُ:
(ْ) أخرج ػػو بق ػػي ب ػػن ٥تل ػػد ُب مس ػػنده كأب ػػو أٛت ػػد اٟت ػػاكم كم ػػا ذك ػػره ع ػػنهم اب ػػن
القطػػاف ُب "بيػػاف الػػوىم" (ِ )ُٖٗ :كابػػن عػػدم ُب الكامػػل ُب ترٚتػػة "عبػػد
اهلل بن نافع" (ٓ )ِِٕ :من طريق ابن أيب فديك ،عن عبد اهلل بن نافع.
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صناعة العلم ،دل يفرض النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الركاز العشر قط،
إمنا قاؿ صلى اهلل عليو كسلم« :العجماء جرحها يجبار ،كالبئر جبار،
كا١تعدف جبار ،كُب الركاز ا٠تمس»(ُ) ،ىذا حكم ا١تصطفى صلى اهلل
عليو كسلم ُب الركاز) ،انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ أبو بكر بن األثرـ :ركل الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب كأيب
سلمة بن عبد الرٛتن ،عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم
قاؿُ« :ب الركاز ا٠تمس».
كركل إسرائيل ،عن ٝتاؾ ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ،عن
النيب صلى اهلل عليو كسلم مثلو.
ك٣تالد ،عن الشعيب ،عن جابر ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مثلو.
ك٤تمد بن عمرك ،عن أيب سلمة ،عن أيب ىريرة ،عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم مثلو.
كركل عبد اهلل بن نافع ،عن أبيو ،عن ابن عمر ،عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم قاؿُ« :ب الركاز العشور» .فهذا ٥تالف لتلك
األحاديث ،كتلك األحاديث أثبت ،كىي اليت يعتمد عليو(ِ).
المتن الثاني عشر :قال ابن حبان في ترجمة (علي بن الحسن
(ُ) متف ػػق علي ػػو :البخ ػػارم .كت ػػاب الزك ػػاة .ب ػػاب ُب الرك ػػاز ا٠تم ػػس.»ُْٗٗ« .
كغَتىا من األبواب «ُِٗٔ ،»ُّٔٗ ،مسلم.»َُُٕ« .
(ِ) أٛتد بن ٤تمد بن ىػانئ األثػرـ" ،ناسػخ اٟتػديث كمنسػوخو"ٖ .تقيػق :عبػد اهلل
ا١تنصور( ،طُ ،نسخة الشاملةَُِْ ،ىػُٗٗٗ ،ـ) ،ص ًِِٔ.
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النسوي) :
(ركل عن مبشر بن إٝتاعيل ،عن األكزاعي ،عن حيِت بن أيب كثَت،
عن أيب قالبة ،عن أيب ا١تهاجر ،عن بريدة قاؿ« :كنا مع النيب صلى اهلل
عليو كسلم ُب غزاة فلما قفلنا ،كقدمنا ا١تدينة؛ كافقنا الناس ُب صالة
الصبح ،كدل يكن النيب صلى اهلل عليو كسلم صلى ركعيت الفجر ،فدخل
حجرة حفصة ،فصلى الركعتُت ٍب خرج ،فدخل مع الناس ُب الصالة».
ركاه عنو ٤تمد بن حيِت الذىلي.
كىذا خرب مقلوب ،عند األكزاعي هبذا اإلسناد «أف النيب صلى
اهلل عليو كسلم قاؿ بكركا بالصالة ُب يوـ غيم ،فإنو من ترؾ صالة
العصر حبط عملو(ِ)».
كىذا ا١تنت عن حيِت بن أيب كثَت :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم
(ُ) ابن حباف "كتاب اجملركحُت".ُٗ/ِ: ،
(ِ) أخرجػو ابػػن ماجػو ُب سػػننو .أبػواب مواقيػػت الصػالة .بػػاب ميقػات الصػػالة ُب
الغػ ػػيم ،»ْٔٗ« .كابػ ػػن حبػ ػػاف ُب صػ ػػحيحو «ُّْٔ» ،كالبيهقػ ػػي ُب سػ ػػننو
(ُ ،) ِٔٓ/مػن طريػق األكزاعػػي ،عػن حيػػِت بػن أيب كثػَت ،عػػن أيب قالبػة ،عػػن
أيب ا١تهاجر ،عن بريدة.
أم ػػا الس ػػند؛ فالصػ ػواب ركاي ػػة ى ػػذا اٟت ػػديث ع ػػن حي ػػِت ب ػػن أيب كث ػػَت ،ع ػػن أيب
قالبػػة ،عػػن أيب ا١تلػػيح ،عػػن بريػػدة ،أخرجػػو البخػػارم ُب صػػحيحو («ّٓٓ»)
عن ىشاـ الدستوائي عن حيِت بن أيب كثَت بو.
كأما ا١تنت فقاؿ أبو ا١تلػيح :قػاؿ :كنػا مػع بريػدة ُب يػوـ ذم غػيم ،فقػاؿ :بكػركا
بالصالة ،فإف النيب صلى اهلل عليػو كسػلم قػاؿ « :مػن تػرؾ صػالة العصػر حػبط
عملػ ػػو» فاقتصػ ػػر بػ ػػا١ترفوع علػ ػػى قولػ ػػو (مػ ػػن تػ ػػرؾ صػ ػػالة العصػ ػػر(.)...انظر:
األلباين" ،إركاء الغليل".)ِٕٔ :ُ: ،
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فسقط عليو منت خرب بريدة كإسناد ىذا ا٠ترب ،كأدخل إسنادان ُب إسناد،
كاألخبار ا١تتواترة «أف النيب صلى اهلل عليو كسلم جاء كقد قدموا عبد الرٛتن
بن عوؼ ُب صالة الغداة فلم يركع ركعيت الفجر ،بل دخل ُب صالتو فلما
فرغ عبد الرٛتن قضى النيب صلى اهلل عليو كسلم فائتتو ،كقاؿ ٢تم:
أحسنتم»(ُ).

(ُ) أخرجػ ػػو مسػ ػػلم ُب صػ ػػحيحو هبػ ػػذا اللفػ ػػظ («ِْٕ )»-َُٓ-مػ ػػن حػ ػػديث
ا١تغػػَتة بػػن شػػعبة ،كأصػػل اٟتػػديث ُب البخػػارم ُب غػػزكة تبػػوؾ ُب قصػػة ا١تسػػح
على ا٠تفُت ،لكن البخارم دل خيرج قصة إمامة عبد الرٛتن بن عوؼ.
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املبحح الجاىٕ :ىكد املنت ملخالفتُ الزّآ٘ الجابت٘ يف احلدٓح
ىفشُ
ُب ا١تبحث األكؿ ذكرت أف من مسالك نقد ا١تنت عند ابن
حباف؛ نقد ا١تنت إذا خالف ا١تشهور ا١تعركؼ من السنة ،كأما ىذا
ا١تسلك فهو خيتلف نوعا ما ،إذ ا١تراد نقد رك و
اية ُب منت اٟتديث إذا
كاف فيها ٥تالفة للمشهور الثابت من ركاية اٟتديث نفسو ،كليس
بالنسبة لعموـ األحاديث ،كمع ذلك سنجد ُب بعض األمثلة أف ابن
حباف ٚتع بُت ا١تسلكُت؛ فنقد اٟتديث لكونو ٥تالفا لركايتو كلكونو
٥تالفا للمشهور من السنة ،كقد جاء ىذا ا١تسلك ُب ا١ترتبة الثانية من
حيث استعماؿ ابن حب اف لو ُب كتابو "اجملركحُت" ،كسأكرد األمثلة اليت
كقفت عليها من خالؿ تتبعي لكتاب اجملركحُت.
المتن األول :قال ابن حبان رحمه اهلل في ترجمة (إسحاق بن عبد اهلل
ابن أبي فروة):
كقد ركل إسحاؽ بن أيب فركة أحاديث منكرة ،منها :أنو ركل
عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب ىريرة عن النيب صلى
اهلل عليو كسلم « :إنو ال يقطع الصالة امرأة كال كلب كال ٛتار ،كادرأ ما
مر أمامك ما استطعت ،فإف أىب إال أف تالطمو؛ فالطمو ،فإمنا يتالطم
الشيطاف» ،قيلب إسناد ىذا ا٠ترب كمتنو ٚتيعا .إمنا ىو عن عطاء بن
يسار ،عن أيب سعيد ا٠تدرم ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم« :إذا
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كاف أحدكم يصلي فال يدعن أحدان دير بُت يديو ،فإف أىب فليقاتلو؛
فإمنا ىو شيطاف» فجعل مكاف أيب سعيد أبا ىريرة ،كقلب متنو ،كجاء
بشيء ليس فيو اخًتاعا من عنده ،فضمو إذل كالـ النيب صلى اهلل عليو
كسلم ،كىو قولو (ال يقطع الصالة امرأة كال كلب كال ٛتار) ،كاألخبار
الصحيحة أنو صلى اهلل عليو كسلم « أمر بإعادة الصالة إذا مر بُت
يديو اٟتمار كالكلب كا١ترأة»(ُ).
المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (إسحاق بن إبراهيم
الطبري):
كركل عن الفضيل ،عن ابن عيينة ،عن إٝتاعيل بن أيب خالد،
عن ابن أيب أكَب ،قاؿ« :دخل النيب صلى اهلل عليو كسلم مكة ُب
بعض يع ىمره ،فجعل أىل مكة يرمونو بالقثاء الفاسدة كحنن نسًت عنو».
أخربنا باٟتديث الفضل بن ٤تمد بن إبراىيم اٞتندم ٔتكة ،ثنا إسحاؽ
بن إبراىيم الطربم ،كىذا خرب موضوع ،ال أصل لو
ٍب قاؿ :كأما ا٠ترب الثاين –يقصد حديث ابن أيب أكَب -
فا١تشهور من حديث إٝتاعيل بن أيب خالد ،عن ابن أيب أكَب قاؿ:
(ُ) قػػد تقػػدـ الكػػالـ علػػى ىػػذا ا١تثػػاؿ ُب ا١تػػنت الثالػػث مػػن ا١تبحػػث األكؿ ،كإمنػػا
أكردتػػو ىنػػا ألف ابػػن حبػػاف ذكػػر لنقػػد مػػنت ىػػذا اٟتػػديث سػػببُت ،األكؿ :كونػػو
قل ػػب م ػػنت ح ػػديث أيب س ػػعيد ...كالث ػػاين :كون ػػو ٥ت ػػالف للركاي ػػات ال ػػيت تفي ػػد
إعادة الصالة من مركر الكلب كاٟتمار كا١ترأة.
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«كنا مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ،حُت اعتمر فطاؼ بالبيت ،كطفنا
معو ،كسعى بُت الصفا كا١تركة ،كحنن نسًته من أىل مكة أف يرميو أحد
أك يصيبو شيء» ىذا ىو احملفوظ عن إٝتاعيل بن أيب خالد ُب خربه،
فأما رمي أىل مكة بالقثاء الفاسدة ،فهو كذب كزكر ،ما كاف ىذا ُب
عمرتو تلك؛ ألنو دخلها صلى اهلل عليو كسلم بأماف كعهد كاف بينو
كبُت قريش ،أف يقيم هبا ثالثا ٍب يرحل ،فأقاـ هبا ثالثا ،كتزكج هبا
ميمونة كمها حالالف .انتهى كالـ ابن حباف.
كقاؿ الذىيب تعقيبا على كالـ ابن حباف :قلت :فما ذكر ابن
أيب أكَب أف أحدا رماه بشيء ،كإمنا احتاط الصحابة(ُ).
المتن الثالث :قال ابن حبان في ترجمة (أيوب بن محمد العجلي)(ٕ):
كقد ركل أيوب بن ٤تمد العجلي ىذا ،عن شداد بن أيب شداد،
عن عطاء ،عن ابن عباس ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :
من شرب مسكرا فلم يسكر؛ دل تقبل لو صالة ٚتعة ،فإف مات فيها
مات ميتة جاىلية ،كإف ىو شرب مسكرا فسكر؛ دل تقبل لو صالة
أربعُت يوما ،فإف مات فيها مات ميتة جاىليةٍ ،ب إف تاب تاب اهلل
(ُ) قد تقدـ الكالـ على ىذا ا١تثاؿ ُب ا١تنت الرابع من ا١تبحث األكؿ ،كإمنػا أكردتػو
ىنا ألف ابن حباف ذكر لنقد منت ىذا اٟتديث سببُت ،األكؿ :كونو ٥تالف لركاية
ابن أيب أكَب الصحيحة ...كالثاين :كونو ٥تالف للمعركؼ من السنة كالسَتة ُب
عمرة القضاء اليت اعتمرىا النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب السنة السابعة .
(ِ) ابن حباف" ،اجملركحُت".ُّٖ :ُ: ،
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عليو ،فإف عاد الثانية فمثل ذلك ،فإف عاد الثالثة فمثل ذلك ،فإف عاد
الرابعة كاف حقا على اهلل يأف يسقيو من طينة ا٠تباؿ ،قالوا يا رسوؿ اهلل
كما طينة ا٠تباؿ؟ قاؿ :صديد أىل النار»(ُ).
(ُ) دل أقف على ىذا اٟتديث من الطريق الذم ذكرىا ا١تصنف.
لكػػن كرد مػػن طريػػق عطػػاء ،عػػن ابػػن عبػػاس ،ركل ذلػػك الط ػرباين ُب معجمػػو
الكب ػ ػػَت (ُُ.ُِٗ/ح«ُُْٓٔ») فقػ ػ ػػاؿ :ح ػ ػػدثنا اٟتسػ ػ ػػُت ب ػ ػػن إسػ ػ ػػحاؽ
التسًتم ،ثنا إٝتاعيل بن إبراىيم الًتٚتاين ،ثنا حكيم بػن نػافع ،عػن خصػيف،
عن عطاء بن أيب رباح ،عن ابن عباس ،قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسػػلم يقػػوؿ « :مػػن شػػرب حسػػوة ٜتػػر دل يقبػػل اهلل منػػو ثالثػػة أيػػاـ صػػرفا كال
عدال ،كمػن شػرب كأسػا دل يقبػل اهلل منػو أربعػُت صػباحا ،كا١تػدمن ا٠تمػر حػق
على اهلل أف يسقيو من هنر ا٠تباؿ»  ،قيل :يا رسوؿ اهلل ،كما هنر ا٠تباؿ؟ قاؿ:
«صديد أىل النار» .قاؿ ا٢تيثمي :كفيو حكػيم بػن عبػد الػرٛتن كىػو ضػعيف،
كقد كثقو ابػن معػُت كغػَته .نػور الػدين ا٢تيثمػي٣" ،تمػع الزكائػد كمنبػع الفوائػد".
القاىرة :دار الرياف( ،دط ،بَتكت :دار الكتاب العريبَُْٕ ،ىػ).ُٕ :ٓ ،
ككرد أيضػا عػن ابػػن عبػاس ،مػن غػػَت طريػق عطػاء؛ أخرجػػو أبػو داكد ُب سػػننو.
كتاب األشربة .باب النهػي عػن ا١تسػكر.ح(َّٖٔ) .قػاؿ :حػدثنا ٤تمػد بػن
رافع النيسابورم ،حدثنا إبراىيم بػن عمػر الصػنعاين ،قػاؿٝ :تعػت النعمػاف ابػن
أيب شيبة ،يقوؿ :عن طاكس ،عن ابن عباس ،عن النيب صػلى اهلل عليػو كسػلم
قاؿ« :كل ٥تمر ٜتر ،ككل مسكر حػراـ ،كمػن شػرب مسػكرا ٓتسػت صػالتو
أربعُت صػباحا ،فػإف تػاب تػاب اهلل عليػو ،فػإف عػاد الرابعػة كػاف حقػا علػى اهلل
أف يس ػػقيو م ػػن طين ػػة ا٠تب ػػاؿ»  ،قي ػػل :كم ػػا طين ػػة ا٠تب ػػاؿ ي ػػا رس ػػوؿ اهلل؟ ق ػػاؿ:
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أخربناه عبد اهلل بن قحبطة ،ثنا العباس بن عبد العظيم
العنربم ،ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،عن أيوب بن ٤تمد العجلي،
أنو حدثهم ،قاؿ :ثنا شداد بن أيب شداد.
كىذا حديث لو أصل ،إال أف راكيو أتى فيو ٔتا ليس فيو .انتهى
كالـ ابن حباف.
قاؿ الباحث :لعل ابن حباف استنكر من ىذا اٟتديث؛ قولو «من
شرب مسكرا فلم يسكر» ،كقد كردت ىذه الركاية ُب حديث عبد اهلل بن
عمر عند النسائي موقوفا عليو قاؿ «من شرب ا٠تمر فلم ينتش ،دل تقبل
لو صالة ما داـ ُب جوفو أك عركقو منها شيء ،كإف مات كافرا ،كإف
انتشى دل تقبل لو صالة أربعُت ليلة ،كإف مات فيها مات كافرا»(ُ) ،كأما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« صديد أىل النار ،كمػن سػقاه صػغَتا ال يعػرؼ حاللػو مػن حرامػو ،كػاف حقػا
علػػى اهلل أف يسػػقيو مػػن طينػػة ا٠تبػػاؿ» قػػاؿ األلبػػاين :إسػػناده صػػحيح٤ .تمػػد
ناص ػػر الػ ػػدين األلبػ ػػاين" ،سلسػ ػػلة األحادي ػػث الصػ ػػحيحة كشػ ػػيء مػ ػػن فقههػ ػػا
كفوائ ػ ػػدىا"( .طُ ،الري ػ ػػاض :مكتب ػ ػػة ا١تع ػ ػػارؼُِِْ ،ىػ ػ ػػََِِ ،ـ):ٓ ،
ٕٔ ،حديث.َِّٗ :
(ُ) أخرجػ ػػو النسػ ػػائي .كتػ ػػاب األش ػ ػربة .بػ ػػاب :ذكػ ػػر اآلثػ ػػاـ ا١تتول ػ ػدة عػ ػػن شػ ػػرب
ا٠تمر...أخل .رقم«ْٖٔٓ».
كقد كرد اٟتديث عن ابن عمر مرفوعا لكن ليس فيو ىػذه اللفظػة ،قػاؿ رسػوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم « :من شرب ا٠تمر دل تقبل لو صالة أربعُت صباحا،
فإف تػاب تػاب اهلل عليػو ،فػإف عػاد دل يقبػل اهلل لػو صػالة أربعػُت صػباحا ،فػإف
تاب تاب اهلل عليو  ،فإف عاد دل يقبػل اهلل لػو صػالة أربعػُت صػباحا ،فػإف تػاب
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باقي اٟتديث فمتنو معركؼ كقد كرد عن ابن عباس بأسانيد جيدة كما
بينتو ُب اٟتاشية ،ككرد أيضا عن عبد اهلل بن عمر ،كعبد اهلل بن عمرك عند
أىل السنن بأسانيد جيدة ،كاهلل أعلم.
المتن الرابع :قال ابن حبان في ترجمة( :أشعث بن سوار):
ركل أشعث ،عن نافع ،عن ابن عمر ،قاؿ« :هنى رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ا١تهاجرين أف يصبغوا ثياهبم بالورس كالزعفراف عند
اإلحراـ».
ثناه اٟتسن بن سفياف ،ثنا عبد اهلل بن عمر بن أباف ،ثنا عبد
الرحيم بن سليماف ،عن أشعث.
كىذا منت مقلوب إمنا ىو عن نافع عن ابن عمر ُب حديثو
الطويل «كأف يلبس ثوبا فيو كرس أك زعفراف» ،فأما ذكره ا١تهاجرين
كخصوصية إياىم دكف األنصار كغَتىم من ا١تسلمُت ،فهو كذب دل
خيص ا١تصطفى صلى اهلل عليو كسلم هبذا اٟتكم أحدا من ا١تسلمُت
( ُ)
حرـ على من أحرـ أف يلبس ثوبا
كإمنا
،
دكف غَتىم إال النساء
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب اهلل عليو ،فإف عاد الرابعة دل يقبل اهلل لو صالة أربعُت صباحا ،فػإف تػاب
دل يتػب اهلل عليػػو ،كسػقاه مػػن هنػػر ا٠تبػاؿ» قيػػل :يػا أبػػا عبػػد الػرٛتن :كمػػا هنػػر
ا٠تباؿ؟ قاؿ :هنر من صديد أىل النار» أخرجو الًتمذم (أبواب األشربة .باب
مػا جػاء ُب شػارب ا٠تمػر .)»ُِٖٔ« .كقػاؿ :ىػذا حػديث حسػن كقػػد ركم
حنو ىذا عن عبد اهلل بن عمرك ،كابن عباس ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم.
(ُ) يشَت بذلك إذل ما أخرجو أبو داكد ُب سننو (كتػاب ا١تناسػك .بػاب مػا يلػبس
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مصبوغا بورس أك زعفراف ،فيشبو أف يكوف أشعث أراد أف خيتصر من
اٟتديث شيئا ،فإذا بو قد أقلبو كغَت معناه .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ الذىيب – بعد ذكره ٢تذا اٟتديث  : -ىذا خطأ ،ما خص
النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تهاجرين دكف األنصار(ُ).
المتن الخامس :قال ابن حبان في ترجمة (بحر بن كنيز
السقاء)(ٕ):
ّ
قاؿ أبو حاًب كىو الذم ركل عن الزىرم ،عن ٛتيد بن عبد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احملػرـ )»ُِٖٕ« .قػاؿ :حػػدثنا أٛتػد بػن حنبػػل ،حػدثنا يعقػوب ،حػػدثنا أيب،
عن ابػن إسػحاؽ ،قػاؿ :فػإف نافعػا مػوذل عبػد اهلل بػن عمػر ،حػدثٍت ،عػن عبػد
اهلل ب ػػن عم ػػر ،أن ػػو ٝت ػػع رس ػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل علي ػػو كس ػػلم «هن ػػى النس ػػاء ُب
إحػ ػرامهن ع ػػن القف ػػازين كالنق ػػاب ،كم ػػا م ػػس ال ػػورس كالزعفػ ػراف م ػػن الثي ػػاب،
كلتلػػبس بعػػد ذلػػك مػػا أحبػػت مػػن أل ػواف الثيػػاب معصػػفرا أك خ ػزا أك حليػػا أك
سػ ػراكيل أك قميص ػػا أك خفػ ػػا» .ق ػػاؿ أبػ ػػو داكد :ركل ى ػػذا اٟتػ ػػديث ع ػػن ابػ ػػن
إسػحاؽ ،عػن نػافع ،عبػدةي بػن سػليماف ،ك٤تم يػد بػن سػلمة ،إذل قولػو كمػا مػػس
الورس كالزعفراف من الثياب كدل يذكرا ما بعده.
(ُ) قػػد تقػػدـ الكػػالـ علػػى ىػػذا ا١تثػػاؿ ُب ا١تػػنت ا٠تػػامس مػػن ا١تبحػػث األكؿ :ص،
كإمنػػا أكردتػػو ىنػػا ألف ابػػن حبػػاف ذكػػر لنقػػد مػػنت ىػػذا اٟتػػديث سػػببُت ،األكؿ:
كونػػو مقل ػػوب م ػػن ح ػػديث اب ػػن عمػػر الطوي ػػل «كأف يل ػػبس ثوب ػػا في ػػو كرس أك
زعفػراف» كالثػاين :كونػػو ٥تػالف للمعػركؼ مػػن السػنة فػإف النػػيب صػلى اهلل عليػػو
كسلم (دل خيص هبذا اٟتكم أحدا من ا١تسلمُت دكف غَتىم إال النساء).
(ِ) ابن حباف" ،اجملركحُت".َِِ :ُ ،
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الرٛتن ،عن أيب ىريرة قاؿ« :جاء أعرايب فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ىلكت!
قاؿ :كما أىلكك؟ قاؿ :غشيت أىلي ُب رمضاف ،قاؿ :كدل فعلت؟ قاؿ:
أعجبٍت بياض ساقيها كحسن قدميها ،قاؿ :فضحك رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم حىت بدت نواجذ ه ،فقاؿ :أتستطيع أف تعتق رقبة؟ قاؿ :ال،
قاؿ :فصياـ شهرين متتابعُت ،قاؿ :ال أستطيع ،قاؿ :فإطعاـ ستُت
مسكينا ،قاؿ :ما أجد شيئا ،قاؿ :فأيٌب النيب صلى اهلل عليو كسلم ىبعىرؽ -
كىو ا١تكتل -فيو حنو من عشرين صاعا من ٘تر ،فذىب النيب صلى اهلل
عليو كسلم يتصدؽ عنو ،فقا ؿ :كاهلل ما بُت البتيها من أىل بيت أحوج
إليو منا! قاؿ :فأعطاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كأمره :أف يقضي
يوما مكانو».
أخربنا أٛتد بن أيب حفص ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن عقيل بن
خويلد ،قاؿ :حدثنا اٟتارث بن مسلم الرازم ،قاؿ :حدثنا ْتر بن كنيز
السقاء عن الزىرم.
حدثنا أٛتد بن أيب حفص ُب عقبو ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن
عقيل ،قاؿ :حدثنا اٟتارث بن مسلم ،قاؿ :حدثنا ْتر بن كنيز عن
ىشاـ بن عركة عن أبيو عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مثلو.
حدثنا أٛتد ُب عقبو قاؿ :حدثنا ٤تمد بن عقيل ،قاؿ :حدثنا
اٟتارث بن مسلم ،قاؿ :حدثنا ْت ر بن كنيز عن الزىرم عن أنس بن
مالك عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مثلو.
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أما اٟتديث األكؿ فصحيح  ،كلكن زاد فيو ْتر بن كنيز
أشياء دل يركىا أحد من أصحاب الزىرم .منها« :أعجبٍت بياض
ساقيها كحسن قدميها»(ِ).
كمنها« :فذىب النيب صلى اهلل عليو كسلم يتصدؽ عنو»(ّ).
كمنها « :أمره أف يقضي يوما مكانو» كقاؿ ىذه اللفظة أيضا

(ُ) أخرجو البخارم .كتاب الصوـ .باب إذا جػامع ُب رمضػاف كدل يكػن لػو شػيء
فتيصػ ػ ػ ػ ٌدؽ علي ػ ػ ػػو فليكف ػ ػ ػػر .»ُّٗٔ« .كغَتى ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػن ا١تواض ػ ػ ػػع .كمسػ ػ ػ ػػلم.
«ُُُُ».
(ِ) كرد ذلك ُب قصة ا١تظاىر لزكجتو كىي قصة سلمة بن صخر اإليادم ،فقد كرد
أنو ظاىر من امرأتوٍ ،ب كاقعها قبل أف يكفر ،فأتى النيب صػلى اهلل عليػو كسػلم
فػأخربه ،فقػاؿ « :مػا ٛتلػك علػى مػا صػنعت؟» ،قػاؿ :رأيػت بيػاض سػػاقها ُب
القمر ،قاؿ« :فاعتز٢تا حىت تكفر عنك» .أخرج ذلك أىل السنن األربعة .أبو
داكد «ِِِّ ،»ِِِٓ ،الًتمػػذم «ُُٗٗ» ،النسػػائي «ّْٕٓ،ّْٖٓ ،
ّْٗٓ» ،كابػػن ماجػػو «َِٓٔ» ،كقػػد ركم موص ػوال عػػن عكرمػػة ،عػػن ابػػن
عباس ،كركم مرسال عن عكرمة ،قاؿ النسائي :الصواب ا١ترسل.
(ّ) أكرد اٟت ػػافظ ابػ ػػن حجػ ػػر ُب الفػ ػػتح ركايػ ػػة (حن ػػن نتصػ ػػدؽ بػ ػػو عنػ ػػك) كعزاىػ ػػا
للدارقطٍت من طريق ليث عن ٣تاىد عػن أيب ىريػرة .لكػن دل أقػف علػى ىػذه
اللفظػػة عنػػد ال ػػدارقطٍت  ،كإمنػػا أكرد إس ػػنادىا فقػػط ٍب ق ػػاؿ ُب هنايتػػو (ع ػػن أيب
ىريػ ػػرة ع ػ ػػن الن ػ ػػيب ص ػ ػػلى اهلل علي ػ ػػو كس ػ ػػلم مثل ػ ػػو)( .انظ ػ ػػر" :ف ػ ػػتح الب ػ ػػارم"،
ْ ،َُِ-ََِ :الدارقطٍت" ،سنن الدارقطٍت".)َُٕ :ُ ،
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ىشاـ بن سعد عن الزىرم «كاقض يوما مكانو»(ُ) ،كىشاـ قد تربأنا
من عهدتو ،إال أنو قاؿ الزىرم عن أيب سلمة عن أيب ىريرة جعل
مكاف ٛتيد أبا سلمة لسوء حفظو .انتهى كالـ ابن حباف.
المتن السادس :قال ابن حبان في ترجمة (حفص بن عمر األيلي
الرملي الذي يقال له الحبطي)(ٕ):
ّ
ركل عن ابن أيب ذئب كإبراىيم بن سعد كيزيد بن عياض كمالك
بن أنس ،قالوا :حدثنا الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،قاؿ :قلت لسعد:
(ُ) أخرج ذلك أبو داكد ُب سننو .كتاب الصوـ .باب كفارة من أتى أىلو ُب هنار
رمضاف .»ِّّٗ« .كالدارقطٍت ُب سننو (ُ .»ِِِٖ« ،َُٕ/كغَتمها
كأخرجػو مالػك ُب ا١توطػأ (بػػرقم «ِٗ») عػن عطػاء ا٠تراسػػاين ،عػن سػعيد بػػن
ا١تسيب ،مرسال.
قػػاؿ اٟت ػػافظ اب ػػن حج ػػر :كق ػػد كرد األمػػر بالقض ػػاء ُب ى ػػذا اٟت ػػديث ُب ركاي ػػة
أيب أكيس كعبد اٞتبار كىشاـ بن سعد كلهم ،عن الزىرم ،كأخرجو البيهقي من
طريق إبراىيم بن سعد ،عن الليث ،عن الزىرم ،كحديث إبػراىيم بػن سػعد ُب
الصحيح ،عن الزىرم نفسو ،بغَت ىذه الزيادة ،كحديث الليث ،عن الزىرمُ ،ب
الصحيحُت بدكهنا ،ككقعت الزيادة أيضا ُب مرسل سعيد بن ا١تسيب كنافع بػن
جبػَت كاٟتسػن ك٤تمػد بػن كعػب ،كٔتجمػػوع ىػذه الطػرؽ تعػرؼ أف ٢تػذه الزيػػادة
أصػال .ابػػن حجػػر" ،فػتح البػػارم" ،َِْ :ْ ،كانظػػر :ابػن حجػػر" ،التلخػػيص
اٟتبَت".ّٗٔ :ِ ،
(ِ) ابن حباف" ،اجملركحُت".ُّْ :ُ ،
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أنت ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ لعلي؟ قاؿ :نعم ٝتعت
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ غَت مرة لعلي :إف ا١تدينة ال تصلح
إال يب أك بك كأنت مٍت ٔتنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نيب بعدم»(ُ).
حدثناه ٤تمد بن جعفر البغدادم بالرملة ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن
سليماف بن اٟتارث ،قاؿ :حدثنا حفص بن عمر األيلي.
كىذا ليس من حديث سعيد بن ا١تسيب ،كال من حديث
الزىرم ،كال من حديث مالك ،كإمنا عند مالك عن حيِت بن سعيد
(ُ) كرد ىػػذا اللفػػظ (ا١تدينػػة ال تصػػلح إال يب كبػػك) مػػن حػػديث علػػي رضػػي اهلل
عنػػو ،أخرجػػو اٟتػػاكم ُب ا١تسػػتدرؾ ِ .ّٕٖ :قػػاؿ :حػػدثٍت اٟتسػػن بػػن ٤تمػػد
بن إسحاؽ اإلسػفراييٍت ،ثنػا عمػَت بػن مػرداس ،ثنػا عبػد اهلل بػن بكػَت الغنػوم،
ثنػػا حكػػيم بػػن جبػػَت ،عػػن اٟتسػػن بػػن سػػعد مػػوذل علػػي ،عػػن علػػي رضػػي اهلل
عنو .قاؿ اٟتاكم :صحيح اإلسناد.
قاؿ الذىيب :أىن لو الصحة كالوضع الئح عليو.
قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر :بػػل ىػػو شػػبو ا١توضػػوع ،كعبػػد اهلل بػػن بكػػَت كشػػيخو
ضػػعيفاف .أٛتػػد بػػن أيب بكػػر البوصػػَتم" ،إٖتػػاؼ ا٠تػػَتة ا١تهػػرة بزكائػػد ا١تسػػانيد
العشػػرة"ٖ .تقي ػػق :عػػادؿ ب ػػن سػػعد كأيب إس ػػحاؽ السػػيد ٤تم ػػد بػػن إٝتاعي ػػل،
(طُ ،الرياض :مكتبة الرشدُُْٗ ،ىػ).ّّٖ :ُُ ،
كأخرجػػو الب ػزار ُب مسػػنده .ٓٗ :ّ ،مػػن طريػػق عبػػد اهلل بػػن بكػػَت بسػػنده ،إال
أنػػو ل ػػيس في ػػو قول ػػو (ا١تدين ػػة ال تصػػلح إال يب كب ػػك) ،كم ػػع ذل ػػك فق ػػد ض ػػعفو
البػ ػزار ،فق ػػاؿ :كى ػػذا اٟت ػػديث ال حيف ػػظ ع ػػن عل ػػي إال م ػػن ى ػػذا الوج ػػو هب ػػذا
اإلسناد ،كحكيم بن جبَت فقد تقدـ ذكرنا لو ُب غَت ىذا ا١توضع لضعفو.
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األنصارم عن سعيد بن ا١تسيب عن سعد قاؿ «ٚتع رل رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم يوـ أحد ،فقاؿ :ارـ فداؾ أيب كأمي»(ُ).
حدثناه ا١تفضل بن ٤تمد اٞتندم ٔتكة ،قاؿ :حدثنا علي بن
زياد اللخمي ،قاؿ :حدثنا أبو قرة قاؿ :ذكر مالك عن حيِت بن سعيد
فساقو ،فحمل حفص بن عمر األيلي منت خرب يزيد بن عياض على
مالك بن أنس عن الزىرم عن سعيد ،متومها أك متعمدا ،كقرف إليو ابن
أيب ذئب كإبراىيم بن سعد ،كليس ىذا من حديثهما.
كقولو «ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك» باطل ما قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ىذا قط ،كال سعد ركاه ،كال سعيد بن ا١تسيب
حدث بو ،كال الزىرم قالو ،كال مالك ركاه ،كلست أحفظ ١تالك كال
للزىرم فيما ركيا من اٟتديث شيئا من مناقب علي عليو السالـ أصال،
فالقلب إذل أنو موضوع .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب معرض رده على "الرافضي":
كأما قولو " :أنو قاؿ لو « :إف ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك» فهذا
كذب على النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -ال يعرؼ ُب كتب العلم
ا١تعتمدة ،ك٦تا يبُت كذبو أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -خرج من
(ُ) أخرجػػو مالػػك ُب موط ػػأه " ركايػػة ٤تم ػػد بػػن اٟتس ػػن الشػػيباين" «ّْٗ» م ػػن
ىذا الطريق الذم ذكره ا١تصنف.
كىػػو ُب البخ ػػارم كمس ػػلم كغَتمه ػػا  -م ػػن غ ػػَت طريػػق مال ػػك  -ع ػػن حي ػػِت ب ػػن س ػػعيد
األنصارم بو .صحيح البخارم ،»ِّٕٓ« .صحيح مسلم.»ُِِْ« .
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ا١تدينة غَت مرة كمعو علي ،كليس با١تدينة ال ىو كال علي ،فكيف
يقوؿ :إف ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك؟ فيوـ بدر كاف علي معو،
كبُت بدر كا١تدينة عدة مراحل ،كليس كاحد منهما با١تدينة ،كعلي كاف
معو يوـ بدر بالتواتر ،ككاف يوـ فتح مكة معو باتفاؽ العلماء« ،كقد
كانت أختو أـ ىانئ قد أجارت ٛتوين ٢تا ،فأراد علي قتلهما ،فقالت:
يا رسوؿ اهلل ،زعم ابن أمي علي أنو قاتل رجال أجرتو :فالف بن ىبَتة.
فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم" :-قد أجرنا من أجرت يا أـ
ىانئ» كاٟتديث ُب الصحيح(ُ) ،كدل يكن با١تدينة ال ىو كال علي.
ككذلك يوـ خيرب كاف قد طلب عليا ،فقدـ كىو أرمد ،فأعطاه
الراية حىت فتح اهلل على يديو(ِ) ،كدل يكن با١تدينة ،ال ىو كال علي.
ككذلك يوـ حنُت كالطائف ،ككذلك ُب حجة الوداع كاف علي
باليمن ،كالنيب -صلى اهلل عليو كسلم -خرج حاجا فاجتمعا ٔتكة
كليس با١تدينة كاحد منهما(ّ).
كالرافضة من فرط جهلهم يكذبوف الكذب الذم ال خيفى على
من لو بالسَتة أدىن علم(ْ).
(ُ) صحيح البخارم »ّٕٓ« :كغَته من ا١تواضع ،صحيح مسلم.»ّّٔ« :
(ِ) انظر :صحيح البخارم »ِِْٗ« :كغَته من ا١تواضع ،صحيح مسلم.»َِْٔ« :
(ّ) انظر :صحيح البخارم ،»ُٖٓٓ« :صحيح مسلم.»َُِٓ« :
(ْ) أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية" ،منهاج السنة ُب نقض كالـ الشيعة القدرية".
ٖتقيق :د٤ .تمد رشاد سادل( .طبعة مصورة عن طبعة جامعػة اإلمػاـ ٤تمػد بػن
سعود اإلسالمية ،الرياضَُْٔ ،ىػ) ،منهاج السنة النبوية ْ.ِْٕ :
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المتن السابع :قال ابن حبان في ترجمة (زياد بن عبد اهلل بن
الطفيل البكائي):
(ركل زياد البكائي ،عن إدريس األكدم ،عن عوف بن أيب جحيفة،
عن أبيو ،قاؿ « أذف بالؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثٌت مثٌت كأقاـ
مثل ذلك».
حدثنا اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا زكريا بن حيِت زٛتويو عنو.
كىذا باطل ،ما أذف بالؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مثٌت
مثٌت ،كما أقاـ مثل ذلك قط ،إمنا كاف أذانو مثٌت مثٌت ،كإقامتو فرادل.
كىذا ا٠ترب ركاه الثورم كالناس ،عن عوف بن أيب جحيفة بطولو،
كدل يذكركا فيو تثني ة األذاف ،كال اإلقامة ،كإمنا قالوا :خرج بالؿ فأذف
فقط) ،انتهى كالـ ابن حباف(ٔ).
المتن الثامن :قال ابن حبان في ترجمة (زمعة بن صالح المكي)(ٕ):
المكي)(ٕ):
(ركل زمعة بن صاحل ،عن الزىرم ،عن أنس بن مالك ،قاؿ:
(ُ) قد تقدـ الكالـ على ىذا ا١تثاؿ ُب ا١تنت الثامن مػن ا١تبحػث األكؿ :ص ،كإمنػا
أكردتػػو ىن ػػا ألف اب ػػن حبػػاف ذك ػػر لنق ػػد مػػنت ى ػػذا اٟت ػػديث س ػػببُت ،األكؿ :أف
ا١تعػػركؼ مػػن سػػنتو أف بػػالال دل يقػػم مث ػػٌت مثػػٌت ،كالثػػاين :كونػػو ٥تػػالف لركاي ػػة
اٟتديث ا١تعركفة كىي (أف بالال خرج ٍب أذف) فقط.
(ِ) ابن حباف" ،اجملركحُت".ُّٗ-َّٗ :ُ ،
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«حلب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شاة ،فشرب من لبنهاٍ ،ب دعا
ٔتاء فمضمض فاه ،كقاؿ :إف لو دٝتا»(ُ).
حدثناه ابن قتيبة قاؿ :ثنا ٤تمد بن حيِت الرماين ،قاؿ :حدثنا
أبو عاصم ،قاؿ :حدثنا زمعة بن صاحل .كىذا خطأ فاحش ،قد أصاب
إذل قولو« :من لبنها» ،كقولوٍ« :ب دعا ٔتاء ،فمضمضم فاه ،كقاؿ :إف
لو دٝتا» ،فهو عند الزىرم عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس(ِ).
كبقية حديثو األكؿ« :كأبو بكر عن يساره ،كأعرايب عن ديينو ،فناكؿ
األعرايب ،كقاؿ :األدين فاألدين»(ّ) .فجاءه بأكؿ حديث أنس ،كألزؽ
بو حديث ابن عباس).
(ُ) أخرجػو أيضػػا ابػن ماجػػو ُب سػننو .كتػػاب الطهػارة .بػػاب ا١تضمضػة مػػن شػػرب
اللنب .»َُٓ« .من طريق زمعة بن صاحل بو.
(ِ) أخرجػػو البخػػارم .كتػػاب الطهػػارة .بػػاب ىػػل ديضػػمض مػػن اللػػنب.»ُُِ« .
كمسلم .»ّٖٓ« .كغَتمها من أصحاب الكتب السنة.
قػاؿ ا١تػػزم :ركاه غػػَت كاحػد عػػن الزىػػرم ،عػن عبيػػد اهلل بػػن عبػد اهلل بػػن عتبػػة،
عن ابن عباس ،كىو احملفوظ .أبو اٟتجاج ٚتاؿ الدين ا١تػزمٖ" ،تفػة األشػراؼ
ٔتعرفػ ػػة األط ػ ػراؼ"ٖ ،تقيػ ػػق :عبدالصػ ػػمد شػ ػػرؼ الػ ػػدين( ،طِ ،ا٢تنػ ػػد :الػ ػػدار
القيمة ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالميَُّْ ،ىػ).ّٕٕ :ُ ،
(ّ) أخرجػػو البخ ػػارم .كتػػاب ا١تس ػػاقاة .بػػاب ُب الش ػػرب ،كمػػن رأل ص ػػدقة ا١ت ػػاء
كىبتػو ككصػػيتو جػائزة ،مقسػػوما كػاف أك غػػَت مقسػوـ .»ِِّٓ« .كغَتىػػا مػػن
ا١تواضع .كمسلم.»َِِٗ« .
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المتن التاسع :قال ابن حبان في ترجمة (سفيان بن محمد
الفزاري)(ٔ):
(ركل عن سفياف بن عيينة ،عن ٤تمد بن ا١تنكدر ،عن عركة ،عن
عائشة ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« :ما أسكر كثَتة فقليلو
حراـ»(ِ).
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ْٓٓ :ُ ،
(ِ) أخرجػػو أيضػػا ابػػن عػػدم ُب ترٚتػػة "سػػفياف بػػن ٤تمػػد" (ْ )ّْٖ/مػػن نفػػس
طريق ابن حباف.
كتػابع سػػفياف بػػن ٤تمػد ُب ىػػذا السػػند؛ سػعيد بػػن إب ػراىيم اٞتػوىرم ،عػػن ابػػن
عيين ػػة ،ع ػػن ع ػػركة ،ع ػػن عائش ػػة .ذك ػػره ال ػػدارقطٍت ُب "العلػ ػػل"،َّٓ :ُْ ،
كقاؿ :ال يصح.
كقػد كرد اٟتػػديث عػن عائشػػة رضػػي اهلل عنهػا بلفػػظ (كػػل مسػكر ح ػراـ ،كمػػا
أسكر الفرؽ فملء الكف منو حراـ).
أخرجػ ػ ػ ػ ػػو أب ػ ػ ػ ػ ػػو داكد (ّٕٖٔ) كالًتم ػ ػ ػ ػ ػػذم (ُٖٔٔ) كأٛت ػ ػ ػ ػ ػػد (َْ،ْْٖ/
«ِِّْْ») كابػ ػ ػػن حبػ ػ ػػاف (ّّٖٓ ) عػ ػ ػػن أيب عثمػ ػ ػػاف عمػ ػ ػػرك بػ ػ ػػن سػ ػ ػػادل
األنصارم ،عن القاسم بن ٤تمد ،عػن عائشػة .كُب لفػظ للًتمػذم« :فاٟتسػوة
منو» .قاؿ الًتمذم :حديث حسن.
قاؿ ا١تنذرم :ركاتو ٚتيعهم ٤تتج هبػم ُب الصػحيحُت ،سػول أيب عثمػاف عمػرك
كيق ػػاؿ :عم ػػر -ب ػػن س ػػادل األنص ػػارم ،مػ ػوالىم ا١ت ػػدينٍ ،ب ا٠تراس ػػاين ،كى ػػومشػهور ،كرل القضػػاء ٔتػػرك ،كرأل عبػػد اللػػو بػن عمػػر بػػن ا٠تطػػاب ،كعبػػد اللػػو
بن عباس ،كٝتػع مػن القاسػم بػن ٤تمػد بػن أيب بكػر الصػديق ،كعنػو ركل ىػذا
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عيينة.

حدثناه ابن قتيبة ،قاؿ :ثنا سفياف بن ٤تمد ،قاؿ :ثنا سفياف بن

كىذا مقلوب مثل ىذا ا٠ترب هبذا اإلسناد ،إمنا ىو عند ابن
عيينة ،عن الزىرم ،عن أيب سلمة ،عن عائشة ،عن النيب صلى اهلل
عليو كسلم قاؿ« :كل شراب أسكر فهو حراـ(ُ)» .فقلب سفياف بن
٤تمد إسناده كمتنو ٚتيعا) ،انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ الدارقطٍت« :ما أسكر كثَته فقليلو حراـ» ،ال يصح ىذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالمػا .عبػد العظػيم ا١تنػذرم،
اٟتديث ،ركل عنػو غػَت كاحػد ،كدل أر ألحػد فيػو ن
"٥تتصػ ػػر سػ ػػنن أيب داكد"ٖ .تقيػ ػػق٤ :تمػ ػػد صػ ػػبحي حػ ػػالؽ( ،طُ ،الريػ ػػاض:
مكتبة ا١تعارؼُُّْ ،ىػََُِ ،ـ).ْٓٔ :ِ ،
قاؿ الزيلعي :قاؿ ابن القطاف ُب كتابو :كأبو عثماف ىذا ال يعرؼ حالو ،كتعقبو
صػاحب التنقػػيح فقػػاؿ :كثقػػو أبػػو داكد ،كذكػره ابػػن حبػػاف ُب الثقػػات ،انتهػػى.
كأخرجو الدارقطٍت ُب سننو من طػرؽ أخػرل عديػدة ،أضػربنا عػن ذكرىػا ،ألهنػا
كلها ضعيفة .انتهى كالـ الزيلعي  .انظر :الزيلعي" ،نصب الراية".َّْ :ْ ،
كقػػد كرد ى ػػذا اللفػػظ (م ػػا أسػػكر كث ػػَته فقليل ػػو ح ػراـ) م ػػن حػػديث اب ػػن عم ػػر
كجابر كسعد بن أيب كقاص كغَتىم .انظر :ابن حجػر العسػقالين" ،الدرايػة ُب
ٗت ػريج أحادي ػػث ا٢تدايػػة"ٖ .تقي ػػق :الس ػػيد عبػػداهلل ىاش ػػم( ،دط ،ب ػػَتكت :دار
ا١تعرفة .َِٓ :ِ ،كاأللباين" ،إركاء الغليل".ْٓ-ِْ :ٖ ،
(ُ) متف ػػق عليػ ػػو .البخػ ػػارم .كتػ ػػاب الوض ػػوء .بػ ػػاب ال جيػ ػػوز الوضػ ػػوء بالنبيػ ػػذ كال
با١تسػ ػ ػػكر ،»ِِْ« .كغ ػ ػ ػػَته مػ ػ ػػن ا١تواضػ ػ ػ ػع .»ٖٓٓٔ ،ٖٓٓٓ« .مس ػ ػ ػػلم.
«ََُِ» .من طريق ابن عيينة كغَته عن الزىرم بو.
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اللفظ عن الزىرم(ُ).
كقاؿ ابن عدم – بعد ذكر حديث الباب  :-إمنا يركيو ابن
عيينة كمالك كغَتمها ،عن الزىرم عن أيب سلمة ،عن عائشة ،كيركل
عن مالك بركاية ابن طهماف عنو ،فقاؿ :عن الزىرم عن أيب سلمة،
كعن عركة عن عائشة ،فأما من حديث ٤تمد بن ا١تنكدر عن عركة
فليس لو أصل ،أتى بو سفياف بن ٤تمد ىذا(ِ).
المتن التاسع :قال ابن حبان في ترجمة (ليث بن أبي سليم)(ٖ):
(ركل عن ٣تاىد ،كعطاء ،عن أيب ىريرة« :أف رجال أتاه فقاؿ:
ىلكت! قاؿ :كما ذاؾ؟ قاؿ :غشيت امرأٌب ُب رمضاف ،قاؿ :أعتق
رقبة ،قاؿ :ال أجد ،قاؿ :أ ً
ىد بدنة ،قاؿ :ال أجد ،قاؿ :اجلسٍ ،ب
رجل شيئا ،فقاؿ :تصدؽ هبذا فإنو يجي ز عنك ،قاؿ :ما أجد
أعطاه ه
أحوج إليو يا رسوؿ اهلل من عيارل ،قاؿ :فأيٌب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم بتسعة عشر صاعا(ْ) ،فقاؿ :ىذا لك كلعيالك(ُ)» أخربناه أبو
(ُ) الدارقطٍت" ،العلل".َّٓ :ُْ ،
(ِ) ابن عدم" ،الكامل ُب معرفة الرجاؿ".ّْٖ :ْ ،
(ّ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ِّٗ :ِ ،
(ْ) عند أيب يعلى ُب مسنده «كأٌب رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم بتسػعة عشػر
صاعا أك عشرين أك كاحد كعشرين» أٛتد بن ا١تثٌت بن علي بن ا١تثٌت التميمي،
"مسػػند أيب يعلػػى ا١توصػػلي"ٖ ،تقي ػػق :حسػػُت سػػليم أسػػد( ،طُ ،ج ػػدة :دار
ا١تأموف للًتاثَُُْ ،ىػُٖٗٗ ،ـ) ،ِْٗ :ُُ ،حديث رقم.ّٖٔٔ :
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يعلى ،قاؿ :حدثنا اٟتسن بن عمر بن شقيق ،قاؿ :حدثنا عبد الوارث
بن سعيد ،عن ليث ،عن ٣تاىد كعطاء.
قولو «أىد بدنة» كالـ باطل! ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
صم شهرين
كسلم ىذا قط ،إمنا قاؿ لو -حيث قاؿ ال أجد  « -ي
متتابعُت(ِ)» ،انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ ا٢تيثمي -بعد ذكر ىذا اٟتديث : -أليب ىريرة حديث ُب
الصحيح ُب اجملامع بغَت سياقو(ّ).
المتن العاشر :قال ابن حبان في ترجمة (محمد بن مصعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) أخرج ػ ػػو أبػ ػ ػػو يعلػ ػ ػػى –كمػ ػ ػػا ذكػ ػ ػػره ابػ ػ ػػن حبػ ػ ػػافُ -ب مسػ ػ ػػنده (ُُ-ِْٗ/
َِٓ )»ّٖٔٔ«،ع ػػن عبػ ػػد ال ػ ػوارث ب ػػن سػ ػػعيد ،كالط ػ ػرباين ُب األكسػ ػػط ِ:
ُِٖ ،»ُٕٖٕ« ،عن اٞتراح كالمها عن ليث بن أيب سليم بو.
قػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػػر :كأمػا مػا كقػع ُب ركايػػة عطػاء ك٣تاىػد ،عػن أيب ىريػػرة،
عنػػد الط ػرباين ُب األكسػػط « أنػػو أٌب ٔتكتػػل فيػػو عشػػركف صػػاعا فقػػاؿ :تصػػدؽ
هب ػػذا كق ػػاؿ قب ػػل ذلػ ػػك تصػ ػدؽ بعشػ ػرين صػ ػػاعا أك بتس ػػع عش ػػرة أك بإحػ ػػدل
كعشرين» فال حجة فيو ١تا فيو من الشك كألنػو مػن ركايػة ليػث بػن أيب سػليم،
كىػو ضػػعيف كقػػد اضػػطرب فيػػو ،كُب اإلسػػناد إليػو مػػع ذلػػك مػػن ال حيػػتج بػػو.
ابن حجر" ،فتح البارم".ََِ :ْ ،
(ِ) حػػديث أيب ىري ػرة رض ػػي اهلل عنػػو ُب الصػػحيحُت .البخ ػػارم.كتػػاب الصػػوـ .ب ػػاب إذا
جامع ُب رمضاف ...اخل ،»ُّٗٔ« .كغَته من ا١تواضع .مسلم.»ُُُُ« .
(ّ) ا٢تيثمي٣" ،تمع الزكائد".ُٖٔ :ّ ،
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الق ْرقساني)(ٔ):
(كركل عن األكزاعي ،عن الزىرم ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل،
عن ابن عباس ،قاؿ « :مر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بشاة ميتة
قد ألقاىا أىلها ،فقاؿ :كالذم نفسي بيده للدنيا أىوف على اهلل من
ىذه على أىلها(ِ)».
(ُ) ابن حباف" ،اجملركحُت".ُُّ-َُّ :ِ ،
(ِ) أخرجػ ػػو أٛتػ ػػد ُب ا١تسػ ػػند ٓ ،»َّْٕ« ،ُٖٔ :كأبػ ػػو يعلػ ػػى ُب ا١تس ػ ػػند ْ:
ّْٔ ،»ِّٓٗ« ،نورال ػػدين عل ػػي اب ػػن س ػػليماف ا٢تيثم ػػي" ،كش ػػف األس ػػتار
عػن زكائػػد الب ػزار"ٖ ،تقيػق :حبيػػب الػػرٛتن األعظمػي( ،طُ ،بػػَتكت :م سسػػة
الرسالةَُْْ ،ىػ) ،)ِٔٗ :ْ ،كلهػم مػن طريػق ٤تمػد بػن مصػعب بػو ،قػاؿ
البػزار :ال نعلمػػو يػػركل عػػن ابػػن عبػػاس إال مػػن ىػػذا الوجػػو ،كال نعلػػم ركاه عػػن
األكزاعػي إال ٤تمػد بػن مصػعب ،كال نعلػم أحػػدا تابعػو عليػو ،كدل يكػن بػو بػػأس
قد حدث عنو ٚتاعة من أىل العلم .انتهى.
كقػػد كرد مػػا يشػػهد ١تعػػٌت ىػػذا اٟتػػديث مػػن ركايػػة عػػدة مػػن الصػػحابة؛ مػػنهم:
جابر بن عبد اهلل ،كا١تستورد بن شػداد ،كسػهل بػن سػعد ،كأبػو الػدرداء ،كعبػد
اهلل بن ربيعة ،كأنس بن مالك ،كعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهم ٚتيعا.
قػاؿ البػزار – بعػد إخراجػػو ٟتػديث أيب الػدرداء :-كىػػذا اٟتػديث قػد ركم حنػػو
كالمو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من كجوه ،كأعلػى مػن يػركل ذلػك
عنػػو؛ أبػػو الػػدرداء هبػػذا اإلسػػناد ،كإسػػناده صػػحيح مػػن حػػديث أىػػل الش ػػاـ.
"مسػػند البػ ػزار" ،»ُُّْ« ،َٓ :َُ ،كانظػػر" :السلس ػػة الصػػحيحة كش ػػيء
من فقهها كفوائدىا".)»ِِْٖ« ،َّٔ :ٓ ،
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أخربناه أبو يعلى ،قاؿ :حدثنا أبو خيثمة ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن
مصعب ،قاؿ :حدثنا األكزاعي.
كىذا ا١تنت هبذا اإلسناد باطل ،إمنا الناس رككا ىذا ا٠ترب عن الزىرم
عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس ،أف النيب صلى اهلل عليو كسلم
« مر بشاة ميتة قاؿ :أكال انتفعتم بإىاهبا ،قالوا :إهنا ميتة ،قاؿ :إمنا حرـ
أكلها»(ُ) ،انتهى كالـ ابن حباف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كأما حديث جابر فقد أخرجو مسلم ُب صحيحو "ِٕٓٗ" عن جابر بن عبد
اهلل « أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مر بالسوؽ ،داخال من بعض العالية،
كالناس كنفتو ،فمر ّتدم أسك ميت ،فتناكلو فأخذ بأذنوٍ ،ب قاؿ« :أيكم حيب
أف ىذا لو بدرىم؟» فقالوا :ما حنب أنو لنا بشيء ،كما نصنع بو؟ قاؿ« :أٖتبوف
أنػو لكػم؟» قػالوا :كاهلل لػػو كػاف حيػا ،كػػاف عيبػا فيػو ،ألنػػو أسػك ،فكيػف كىػػو
ميت؟ فقاؿ« :فواهلل للدنيا أىوف على اهلل ،من ىذا عليكم».
قاؿ الباحث :كىذا الشواىد تدؿ علػى أف معػٌت اٟتػديث ثابػت صػحيح ،كإمنػا
أنك ر ابن حباف رٛتو اهلل على ٤تمد ابػن مصػعب ركايتػو لػو هبػذا اإلسػناد؛ كىػو
الزى ػػرم ،ع ػػن عبي ػػد اهلل ب ػػن عب ػػد اهلل ،ع ػػن اب ػػن عب ػػاس ،كب ػػُت أف ٤تم ػػد ب ػػن
مصػعب أخطػأ ُب ذلػك ،كإمنػا ىػذا اإلسػػناد يػركل بػو حػديث آخػر ،فػوىم فيػػو
٤تمد بن مصعب ١تا ُب ألفاظ اٟتديث كقصتهما من التشابو ،كاهلل أعلم.
(ُ) متفػق عليػػو :صػحيح البخػػارم .كتػػاب الزكػاة .بػػاب بػػاب الصػدقة علػػى م ػوارل
أزكاج النػ ػ ػػيب ص ػ ػ ػػلى اهلل علي ػ ػ ػػو كس ػ ػ ػػلم .»ُِْٗ« .كغَتى ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػن ا١تواض ػ ػ ػػع
«ُِِِ» ،»ُّٓٓ« ،صحيح مسلم.»ّّٔ« .
كقػػد أخرج ػػو أٛتػػد ُب مس ػػنده ٓ »َُّٓ« ،َُٕ :عػػن ٤تم ػػد بػػن مص ػػعب
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و
حديث ركاه ٤تمد
قاؿ ابن أيب حاًب :كسألت أيب كأبا زرعة عن
بن مصعب القرقساين ،عن األكزاعي ،عن الزىرم ،عن عبيد اهلل بن
عبداهلل ،عن ابن عباس «أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ىمر بشاة ميتة،
قد ألقاىا أىلها ،فقاؿ :زكاؿ الدنيا أىوف على اهلل من ىذه على
أىلها»؟
فقاال :ىذا خطأ؛ إمنا ىو :أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ىمر
بشاة ميتة ،فقاؿ :ما على أىل ىذه لو انتفعوا بإىاهبا؟
فقلت ٢تما :الوىم ٦تن ىو؟
قاال :من القرقساين.
( ُ)
كقاؿ اإلماـ أٛتد :ىو عندم خطأ .
( ِ)
كقاؿ الدارقطٍت :ىكًى ىم ُب ىمٍتنًًو ٤تم هد بن مصعب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسو ،عن األكزاعي ،عن الزىرم ،عن عبيد اهلل ،عن ابػن عبػاس هبػذا اللفػظ.
« قػاؿ :مػػر رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بشػػاة ميتػػة ،فقػػاؿ :أال اسػػتمتعتم
ّتلدىا؟ قالوا :يا رسوؿ اهلل ،إهنا ميتة .قاؿ :إمنا حرـ أكلها».
(ُ) عبد اهلل بن أٛتد اٞتماعيلي ا١تقدسي ابن قدامة" ،ا١تنتخب من علل ا٠تػالؿ"،
ٖتقيق :طارؽ بن عوض اهلل( ،دط ،الرياض :دار الراية ،دت) ،ص.ّْ :
(ِ) الدراقطٍت" ،تعليقات الدارقطٍت على اجملركحُت البن حباف" ،صُِٓ.
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المتن الحادي عشر :قال ابن حبان في ترجمة (زياد بن أبي
زياد)(ٔ):
(أخربنا اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا حرملة بن حيِت ،قاؿ:
ٝتعت الشافعي ،يقوؿ :حدثنا ابن عيينة ،قاؿ :حدثنا يزيد بن أيب زياد
ٔتكة ،عن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،عن الرباء بن عازب ،قاؿ« :رأيت
النيب صلى اهلل عليو كسلم إذا افتتح الصالة رفع يديو(ِ)».
قاؿ سفياف :فلما قدـ يزيد الكوفةٝ ،تعتو حيدث هبذا اٟتديث،
كزاد فيوٍ« :ب دل يىػ يع د» ،فظننت أهنم لقنوه.
عوؿ عليو أىل العراؽ ُب نفي رفع
قاؿ أبو حاًب :ىذا خرب ٌ
اليدين ُب الصالة عند الركوع ،كعند رفع الرأس منو ،كليس ُب ا٠ترب «ٍب
دل يعد» ،كىذه الزيادة لقنها أىل الكوفة يزيد بن أيب زياد ُب آخر
عمره ،فتلقن؛ كما قاؿ سفياف بن عيينة :أنو ٝتعو قدديا ٔتكة يحيدث
هبذا اٟتديث بإسقاط ىذه اللفظة(ّ) ،كمن دل يكن العلم صناعتو ال
ينكر لو االحتجاج ٔتا يشبو ىذا من األخبار الواىية) ،انتهى كالـ ابن
حباف.
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ُْٓ :ِ ،
(ِ) أخػػرج اٟتػػديث بزيػػادة «ٍب دل يعػػد» ،أبػػو داكد ُب السػػنن.كتػػاب الصػػالة .بػػاب مػػن دل
ي ػ ػػذكر الرف ػ ػػع عن ػ ػػد الرك ػ ػػوع .»ْٕٗ« .كأب ػ ػػو يعل ػ ػػى ا١توص ػ ػػلي ُب ا١تس ػ ػػند ّ-ِْٖ :
ِّٗ ،»ُِٔٗ ،ُُٔٗ ،َُٔٗ ،ُٖٔٗ« .كالػ ػ ػ ػ ػػدارقطٍت ُب السػ ػ ػ ػ ػػنن ُ،ِٗٓ :
«ُُُٔ ،»ُُُٕ ،من طرؽ متعددة ،عن يزيد بن أيب زياد بو.
(ّ) أخرج ذلك عنو أبو داكد ُب السنن.»َٕٓ« .
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قاؿ البخارم - :بعد ما ذكر حديث ابن أيب ليلى عن أخيو
عيسى ،كاٟتكم بن عتيبة ،عن ابن أيب ليلى ،عن الرباء -قاؿ« :رأيت
النيب صلى اهلل عليو كسلم يرفع يديو إذا كرب ٍب دل يرفع» .كإمنا ركل ابن
أيب ليلى ىذا من حفظو ،فأما ىمن ح ٌد ث عن ابن أيب ليلى من كتابو
فإمنا حدث عن ابن أيب ليلى عن يزيد ،فرجع اٟتديث إذل تلقُت يزيد،
كاحملفوظ ما ركل عنو الثورم كشعبة كابن عيينة قدديا(ُ).
يد(ِ).
يد يز ي
قاؿ اٟتميدم :إمنا ركل ىذه الزيادة يزيد ،كيز ي
قاؿ الدارمي :ك٦تا يحي قق قوؿ سفياف أهنم لقنوه ىذه الكلمة؛ أف
الثورم كزىَت بن معاكية كىشيما كغَتىم من أىل العلم دل جييئوا هبا،
إمنا جاء هبا ىمن ٝتع بآخره(ّ).
ابن إدريس ،عن
قاؿ أبو داكد :ركل ىذا اٟتديث يىشيم كخالد ك ي
يزيد ،دل يذكركاٍ" :ب ال يعود".
قاؿ الدارقطٍت – بعد ذكره لركاية حديث يزيد بدكف زيادة «كدل
يعد» :-كىذا ىو الصواب ،كإمنا ليقن يزيد ُب آخر عمره "ٍب دل يعد"؛
فتلقنو ،ككاف قد اختلط.
(ُ) ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم" ،رفع اليدين ُب الصػالة"ٖ .تقيػق :أٛتػد الشػريف،
(طُ ،الكويت :دار األرقمَُْْ ،ق) :صَّ.
(ِ) ابن حجر" ،التلخيص اٟتبَت".َُْ :ُ ،
(ّ) ٤تمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن قػػيم اٞتوزي ػػة" ،هتػػذيب السػػنن"ٖ .تقيػػق٤ :تمػػد حام ػػد
الفقي( ،دط ،بَتكت :دار ا١تعرفة).ّٔٗ :ُ ،
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ٍب ركل عن علي بن عاصم قاؿ :نا ٤تمد بن أيب ليلى ،عن يزيد
بن أيب زياد ،عن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،عن الرباء بن عازب ،قاؿ:
« رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حُت قاـ إذل الصالة ،فكرب،
كرفع يديو حىت ساكل هبما أذنيوٍ ،ب دل يعد» .قاؿ علي :فلما قدمت
الكوفة قيل رل :إف يزيد حي ،فأتيتو ،فحدثٍت هبذا اٟتديث ،فقاؿ:
حدثٍت عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،عن الرباء قاؿ :رأيت رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم حُت قاـ إذل الصالة ،فكرب ،كرفع يديو حىت ساكل هبما
أذنيو ،فقلت لو :أخربين ابن أيب ليلى أنك قلتٍ :ب دل يعد؟ قاؿ :ال
أحفظ ىذا فعاكدتو فقاؿ :ما أحفظو»(ُ).
قاؿ اٟتافظ ابن حجر :كاتفق اٟتفاظ على أف قولوٍ " :ب دل يعد
"م درج ُب ا٠ترب من قوؿ يزيد بن أيب زياد .كركاه عنو بدكهنا شعبة،
ي
كالثورم ،كخالد الطحاف ،كزىَت ،كغَتىم من اٟتفاظ(ِ).
قاؿ ابن القيم – بعد ذكر االختالؼ الواقع ُب ىذا اٟتديث:-
فهذه ثالثة أكجو عن يزيد ،فلو قيد ىر أنو من اٟتفاظ األثبات ،كقد
اختلف حديثو؛ لوجب تركو كالرجوع إذل األحاديث الثابتة اليت دل
ٗتتلف ،مثل حديث الزىرم عن سادل عن أبيو كحنوىا ،فمعارضتها ٔتثل
ىذا اٟتديث الواىي ا١تضطرب ا١تختلف ُب غاية البطالف(ّ).
المتن الثاني عشر :قال ابن حبان في ترجمة (يحيى بن يعقوب بن
(ُ) "سنن الدارقطٍت".ِٓٗ :ُ ،
(ِ) ابن حجر" ،التلخيص اٟتبَت".َُْ :ُ: ،
(ّ) ابن القيم" ،هتذيب السنن".ّٔٗ :ُ ،
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القاص)(ٔ):
مدرك األنصاري ،أبو طالب
ّ
(ركل عن ٤تارب بن دثار ،عن جابر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم« :نعم اإلداـ ا٠تل ،ككفى با١ترء شرا أف يتسخط ما قي ٌدـ
إليو»(ِ).
أخربناه أبو يعلى قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن عمر بن أباف ،قاؿ:
حدثنا إبراىيم بن عيينة ،عن أيب طالب القاص ،عن ٤تارب.
زاد فيو ىذا الكالـ األخَت الذم ليس من كالـ رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم.
كإمنا اٟتديث حديث عبد اهلل بن ٤تمد األزدم ،قاؿ :حدثنا
عبد اهلل بن ىاشم ،قاؿ :حدثنا إبراىيم ابن عيينة ،عن مسعر كسفياف
كشعبة عن ٤تارب ،عن جابر ،قاؿ :قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ْٗٔ :ِ ،
(ِ) أخرجػػو أب ػػو يعلػػى ُب مس ػػنده ّ،)»َُِِ« ،ُّْ :ْ ،»ُُٖٗ« ْٔٗ :
كأب ػػو عوانػ ػػو ُب ص ػػحيحو ٓ »ُّٖٕ« ،ُٗٔ :كابػ ػػن ع ػػدم ُب الكامػ ػػل ٗ:
ٖٗ ،كانظػػر :اٟتسػػُت بػػن علػػي بػػن موسػػى البيهقػػي" ،شػػعب اإلديػػاف" .راجػػع
نصوصػػو :عبػػد العلػػي حامػػدٖ ،تقيػػق كٗت ػريج أحاديػػث٥ :تتػػار النػػدكم( ،طُ،
الريػاض :مكتبػػة الرشػػد ،الػػدار السػلفية :بومبػػام ا٢تنػػدُِّْ ،ى ػػََِّ ،ـ)،
البيهقػػي ُب "ش ػػعب اإلديػػاف" ٓ ،ُٓ :ح ػػديث «ّْٖٓ» ،كلهػػم م ػػن طري ػػق
إبراىيم بن عيينة ،عن أيب طالب بو.
كقػػد تػػابع إب ػراىيم بػػن عيينػػة ُب ركايػػة ىػػذا اٟتػػديث عػػن أيب طالػػب؛ أبػػو ٘تيلػػة
عنػد الػػدكاليب ،أبػو بشػػر ٤تمػد بػػن أٛتػد بػػن ٛتػاد" ،الكػػٌت كاألٝتػاء"ٖ .تقيػػق:
نظػػر ٤تمػػد الفاريػػايب( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار ابػػن حػػزـُُِْ ،ىػ ػػ).ْٖٔ :ِ ،
كاقتصر على حديث (نعم اإلداـ ا٠تل) كدل يذكر الباقي.
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«نعم اإلداـ ا٠تل»  ،انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ ابن عدم :على أف ىذا اٟتديث قد ركاه عن ٤تارب
ٚتاعة ،منهم :شعبة ،كالثورم ،كمسعر ،كرككه عن ٤تارب ،كركاه عنهم
إبراىيم بن عيينة أيضا(ِ).

(ُ) أخرجػػو مػػن ى ػػذا الطريػػق الػػذم ذك ػػره ا١تصػػنف ا٠تليلػػي ،خلي ػػل بػػن عب ػػد اهلل،
"اإلرشػػاد ُب معرفػػة علمػػاء اٟتػػديث"ٖ .تقيػػق٤ :تمػػد إدريػػس( ،طُ ،الريػػاض:
مكتب ػػة الرش ػػدَُْٗ ،ىػ ػػ) .ُٖٓ :ّ ،م ػػن طري ػػق عب ػػد اهلل ب ػػن ىاش ػػم ع ػػن
إبراىيم ابن عيينة فجمع الثالثة كلهم.
كأخرجػو عنػو أيضػا ٘تػػاـ بػن ٤تمػد الػرازم" ،الفوائػػد" ٖتقيػقٛ :تػدم عبػد اجمليػػد
السػػلفي( ،طُ ،الريػػاض :مكتبػػة الرشػػدُُِْ ،ى ػػ).»ُُِٔ« ،ِّٖ :ِ ،
لكن ركاه عن عمراف ك٤تمد كإبراىيم أبناء عيينة بو.
كقػػد ركم اٟت ػػديث مػػن ط ػػرؽ ،ع ػػن ٤تػػارب ب ػػن دث ػػار ،أخػػرج ذل ػػك أب ػػو داكد
«َِّٖ» ،الًتمذم «ُّٖٗ» ،كابن ماجو «ُّّٕ» كغَتىم.
كركم عػػن جػػابر بػػن عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنػػو أيضػػا مػػن طػػرؽ كثػػَتة ،منهػػا مػػا
أخرجو مسلم ُب صحيحيو «َِِٓ» ،كأخرجو غَته أيضا.
(ِ) ابن عدم" ،الكامل".ٖٗ :ٗ ،
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املبحح الجالح :ىكد املنت ملخالفتُ املعزّف مً مزّٓات الزاّٖ:
لكل را وك من الركاة ركاياتو ا١تعركفة كا١تشهورة ،فإذا كجد عنو ركاية
دل يعرفها العلماء من ضمن مركياتو ا١تعركفة؛ فإف ىذا مدعاة لنقد منت
ىذه الركاية ،كقد استعمل ىذه األداة ابن حباف ُب كتابو "اجملركحُت"،
كالذم نقد فيو الركاة من خالؿ مركياهتم ،كتيعد ىذه األداة ُب ا١ترتبة
الثالثة عند ابن حباف من حيث كثرة االستعماؿ ،كسأكرد فيما يأٌب
األمثلة اليت كقفت عليها ُب ىذا ا١تبحث.
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (حفص بن عمر األيلي
الرملي الذي يقال له الحبطي):
ركل عن ابن أيب ذئب كإبراىيم بن سعد كيزيد بن عياض
كمالك بن أنس ،قالوا :حدثنا الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،قاؿ:
قلت لسعد :أنت ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ لعلي؟
قاؿ :نعم ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ غَت مرة لعلي:
« إف ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك ،كأنت مٍت ٔتنزلة ىاركف من
موسى ،إال أنو ال نيب بعدم».
حدثناه ٤تمد بن جعفر البغدادم بالرملة ،قاؿ :حدثنا ٤تمد بن
سليماف بن اٟتارث ،قاؿ :حدثنا حفص بن عمر األيلي.
كىذا ليس من حديث سعيد بن ا١تسيب ،كال من حديث
الزىرم ،كال من حديث مالك ،كإمنا عند مالك ،عن حيِت بن سعيد
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األنصارم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن سعد ،قاؿٚ« :تع رل رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم يوـ أحد ،فقاؿ :ارـ فداؾ أيب كأمي».
حدثناه ا١تفضل بن ٤تمد اٞتندم ٔتكة ،قاؿ :حدثنا علي بن
زياد اللخمي ،قاؿ :حدثنا أبو قرة ،قاؿ :ذكر مالك ،عن حيِت بن
سعيد ،فساقو ،فحمل حفص بن عمر األيلي منت خرب يزيد بن عياض
على مالك بن أنس ،عن الزىرم ،عن سعيد ،متومها أك متعمدا ،كقرف
إليو ابن أيب ذئب ،كإبراىيم بن سعد ،كليس ىذا من حديثهما.
كقولو «ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك» باطل ،ما قاؿ رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم ىذا قط ،كال سعد ركاه ،كال سعيد بن ا١تسيب
حدث بو ،كال الزىرم قالو ،كال مالك ركاه ،كلست أحفظ ١تالك كال
للزىرم فيما ركيا من اٟتديث شيئا من مناقب علي عليو السالـ أصال،
فالقلب إذل أنو موضوع .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ُب معرض رده على "الرافضي":
كأما قولو" :أنو قاؿ لو « :إف ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك» ،فهذا
كذب على النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -ال يعرؼ ُب كتب العلم
ا١تعتمدة ،ك٦تا يبُت كذبو أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -خرج من
ا١تدينة غَت مرة كمعو علي ،كليس با١تدينة ال ىو كال علي ،فكيف
يقوؿ :إف ا١تدينة ال تصلح إال يب أك بك؟ فيوـ بدر كاف علي معو،
كبُت بدر كا١تدينة عدة مراحل ،كليس كاحد منهما با١تدينة ،كعلي كاف
معو يوـ بدر بالتواتر ،ككاف يوـ فتح مكة معو باتفاؽ العلماء« ،كقد
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كانت أختو أـ ىانئ قد أجارت ٛتوين ٢تا ،فأراد علي قتلهما ،فقالت:
قاتل رجال أى ىجٍريت يو :فالف بن ىبَتة.
يا رسوؿ اهلل ،زعم ي
ابن أمي علي أنو ه
فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  " :-قد أجرنا من ً
أجرت يا
أـ ىانئ» ،كاٟتديث ُب الصحيح ،كدل يكن با١تدينة ال ىو كال علي.
ككذلك يوـ خيرب كاف قد طلب عليا ،ف ىق ًدـ كىو أرمد ،فأعطاه
الراية ،حىت فتح اهلل على يديو ،كدل يكن با١تدينة ال ىو كال علي.
ككذلك يوـ حنُت كالطائف ،ككذلك ُب حجة الوداع ،كاف علي
باليمن ،كالنيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -خرج حاجا ،فاجتمعا ٔتكة،
كليس با١تدينة كاحد منهما.
كالرافضة من فرط جهلهم يكذبوف الكذب الذم ال خيفى على
من لو بالسَتة أدىن علم(ُ).
المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (عبد اهلل بن كرز):
(ركل عن الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن بسرة بنت
(ُ) قد تقدـ الكالـ على ىذا ا١تثاؿ ُب ا١تنت السادس من ا١تبحث الثاين ،كإمنا أكردتو
ىنا ألف ابن حباف ذكر لنقد منت ىذا اٟتػديث سػببُت ،األكؿ :أف ىػذا خيػالف
الركاية الصحيحة للحديث؛ حيث أنو من حديث مالػك ،عػن حيػِت بػن سػعيد
األنصارم ،عن سعيد بن ا١تسيب ،عن سعد قاؿ «ٚتع رل رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو كسلم يوـ أحد فقاؿ ارـ فداؾ أيب كأمي» .كالثاين :كونو ليس من أحاديث
الراكم ا١تعركفة كما قاؿ ابن حباف( :كلست أحفظ ١تالك كال للزىرم فيما ركيا
من اٟتديث شيئا من مناقب علي عليو السالـ أصال).
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صفواف « ،أهنا رأت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كبيده كتف شاة،
كىو متكيء ،كىو حيتز بالسكُت كيأكلٍ ،ب أقيمت الصالة ،فألقى
السكُت كالكتفٍ ،ب صلى كدل يتوضأ».
أخربناه أٛتد بن ٣تاىد با١تصيصة ،قاؿ :حدثنا سليماف بن
ا١تعاَب بن سليماف ،قاؿ :حدثنا أيب ،قاؿ :حدثنا أبو كرز.
كىذا خرب باطل ...فليس عند بسرة عن النيب غَت «إجياب
الوضوء من مس الذكر» كليس عند الزىرم ،عن سعيد بن ا١تسيب.
كأما ىذا ا١تنت الذم أتى بو عن الزىرم ،عن سعيد ،عن بسرة،
فإمنا ىو عند الزىرم ،عن جعفر بن عمرك بن أمية الضمرم ،عن أبيو،
على أنو أتى ُب ا٠ترب أيضا بلفظة قاؿ« :كُب يده كتف شاة ،كىو
متكئ» فهذه اللفظة «كىو متكئ» ليست ٔتحفوظة إذ النيب صلى اهلل
عليو كسلم قاؿ « :أما أنا فال آكل متكئا» أخربناه أبو خليفة قاؿ:
حدثنا ٤تمد بن كثَت ،قاؿ :حدثنا سفياف عن علي بن األقمر عن أيب
جحيفة(ُ).
(ُ) قد تقدـ الكالـ على ىذا ا١تثاؿ ُب ا١تنت العاشر من ا١تبحث األكؿ ،كإمنا أكردتو
ىنػػا ألف ابػػن حبػػاف ذكػػر لنقػػد مػػنت ىػػذا اٟتػػديث ثالثػػة أسػػباب ،األكؿ :كونػػو
خيػالف ركايػة ال ػراكم الصػحيحة كىػي (الزىػػرم ،عػن جعفػر بػػن عمػرك بػن أميػػة
الضمرم ،عن أبيو) كالثاين :كونو ال ييعرؼ من ركايات الراكم كما قاؿ (فلػيس
عند بسرة عن النيب غَت «إجياب الوضوء من مس الذكر» ،كالثالث :كونو خيالف
ىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم الذم (كاف ال يأكل متكئا).
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المتن الثالث :قال ابن حبان في ترجمة (عبد الواحد بن نافع
الكالعي)(ٔ):
(حدثنا أٛتد بن حيِت بن زىَت ،قاؿ :حدثنا يعقوب بن إبراىيم
الدكرقي ،قاؿ :حدثنا أبو عاصم ،قاؿ :حدثنا عبد الواحد بن نافع أبو
الرماح ،قاؿ :مررت ٔتسجد ُب ا١تدينة -كقد أقيمت صالة العصر-
فدخلت ا١تسجد ،فلما انصرفنا إذا شيخ قد أقبل على ا١ت ذف يلومو ،فقاؿ:
أما علمت أف أيب أخربين « أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يأمر بتأخَت
ىذه الصالة؟» قاؿ :فقلت :من ىذا؟ قالوا :عبد اهلل بن رافع بن
خديج(ِ).
قاؿ أبو حاًب :ككيف يصح ىذا عن رافع بن خديج؟ كىو الراكم
عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب تعجيل العصر ما ىو االعتماد عليو ُب
ركايتو.
فيما حدثنا عبد اهلل بن ٤تمد بن مسلم ببيت ا١تقدس ،قاؿ:
حدثنا عبد الرٛتن بن إبراىيم ،قاؿ :حدثنا الوليد ،عن األكزاعي ،عن
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ُّٗ :ِ: ،
(ِ) أخرجػو أيضػػا أٛتػد ُب ا١تسػػند ِٓ ،»َُٖٓٓ«.َُٖ :ك ٤تمػد بػػن إٝتاعيػػل
البخ ػػارم" ،الت ػػاريخ الكب ػػَت" (دط ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػب العلميػ ػػة ،دت):ٓ ،
ُٖٗ ،ب ترٚتػ ػػة "عبػ ػػد اهلل بػ ػػن رافػ ػػع بػ ػػن خػ ػػديج .كالػ ػػدارقطٍت ُب السػ ػػنن ُ:
َِٔ ، »ٕٗٗ ،ٕٖٗ«.ُِٔ-كالطػ ػ ػ ػ ػرباين ُب ا١تعج ػ ػ ػ ػػم الكب ػ ػ ػ ػػَت ْ،ِٕٔ :
«ّْٕٔ»  ،كلهم من طريق عبد الواحد ابن نافع ،عن عبد اهلل بن رافع بو.
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أيب النجاشي ،قاؿٝ :تعت رافع بن خديج ،يقوؿ« :كنا نصلي مع
النيب صلى اهلل عليو كسلم العصرٍ ،ب ننحر اٞتزكر فنقسمو عشر قسم،
ٍب نطبخو ٍب نأكل ٟتما نضيجا قبل أف تغيب الشمس»(ُ).
ىذا خرب صحيح ،كركاتو كلهم ثقات أىل ا١تدينة .انتهى كالـ
ابن حباف.
قاؿ اإلماـ البخارم –بعد ما أكرد حديث الباب :-كال يتابع عليو.
اٟتميدم ،قاؿ :حدثنا الوليد ،حدثنا األكزاعي ،حدثٍت أبو
النجاشي ،حدثٍت رافع بن خديج؛ كنا نصلي مع النيب صلى اهلل عليو
كسلم العصرٍ ،ب ننحر اٞتزكر ،فتقسم عشر قسمٍ ،ب تطبخ ،فنأكل
ٟتما نضيجا قبل أف تغرب الشمس.
كىذا أصح انتهى كالـ البخارم (ِ).
كقاؿ الدارقطٍت أيضا :كىذا حديث ضعيف اإلسناد من جهة عبد
الواحد ىذا؛ ألنو دل يركه عن ابن رافع بن خديج غَته ،كقد اختلف ُب اسم
ابن رافع ىذا ،كال يصح ىذا اٟتديث عن رافع ،كال عن غَته من الصحابة،
كالصحيح عن رافع بن خديج كعن غَت كاحد من أصحاب النيب صلى اهلل
عليو كسلم ضد ىذا ،كىو التعجيل بصالة العصر كالتبكَت هبا(ّ).
(ُ ) متفػ ػػق علي ػ ػػو :البخ ػ ػػارم .كتػ ػػاب الش ػ ػػركة .ب ػ ػػاب الشػ ػػركة ُب الطع ػ ػػاـ كالنه ػ ػػد
كالعركض ،»ِْٖٓ« .مسلم.»ِٔٓ« .
(ِ) البخارم" ،التاريخ الكبَت".ٖٗ :ٓ ،
(ّ) الدراقطٍت" ،سنن الدارقطٍت".ُِٔ :ُ ،
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المتن الرابع :قال ابن حبان في ترجمة (عباس بن الضحاك
البلخي)(ٔ):
(ركل عنو عبد اهلل بن عمر بن الرماح ،قاؿ :حدثنا أبو معاكية،
عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى
عور ا٢تاء اليت ُب اهلل
اهلل عليو كسلم« :من كتب بسم اهلل الرٛتن كدل يي ٌ
كتب اهلل لو ألف ألف حسنة ،ك٤تا عنو ألف ألف سيئة ،كرفع لو ألف
ألف درجة»(ِ).
أخربناه ٤تمد بن عبدكس النيسابورم بالرملة من أصل كتابو،
قاؿ :حدثنا عباس بن الضحاؾ البلخي ،قاؿ :حدثنا عبد اهلل بن عمر
بن الرماح.
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ُّٖ :ِ ،
(ِ) كأخرجػػو أيضػػا عب ػػد الػػرٛتن ب ػػن علػػي بػػن اٞت ػػوزمُ ،ب كتػػاب "ا١توض ػػوعات".
ٖتقيػ ػػق :نػ ػػور الػ ػػدين شػ ػػكرم بويػ ػػاجيالر( ،طُ ،الريػ ػػاض :أض ػ ػواء السػ ػػلف،
ُٕٗٗـ) ،ّٖٔ-ّٕٔ :ُ ،من طريق عباس بن الضحاؾ بو.
كأخرجو أيضا ُ ،ّٖٔ :حنوه من حديث أنس بػن مالػك رضػي اهلل عنػو ،مػن
طريق أيب حفص العبدم ،عن أباف ،عن أنس.
ٍب قاؿ :أما األكؿ فقاؿ أبو حػاًب بػن حبػاف :عبػاس بػن الضػحاؾ دجػاؿ يضػع
اٟتديث ،قاؿ :كىذا شئ موضوع ال شك فيو.
كأمػا الثػػاين؛ فأبػاف ضػػعيف جػدا ،كأبػػو حفػػص فأشػد منػػو ضػعفا .انتهػػى كػػالـ
ابن اٞتوزم.
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كىذا شيء موضوع ال شك فيو كلقد كتبت كل شيء عند ابن
الرماح كعن أيب معاكية عن األعمش على الوجو ،كليس ىذا فيو).
انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ ابن القيم :كسئلت :ىل ديكن معرفة اٟتديث ا١توضوع
بضابط من غَت أف ينظر ُب سنده؟
فهذا س اؿ عظيم القدر كإمنا يعلم ذلك من تضلع ُب معرفة
السنن الصحيحة ،كاختلطت بلحمو كدمو ،كصار لو فيها ملكة ،كصار
لو اختصاص شديد ٔتعرفة السنن كاآلثار ،كمعرفة سَتة رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم ،كىديو فيما يأمر بو كينهى عنو ،كخيرب عنو كيدعو إليو،
كحيبو كيكرىو ،كيشرعو لألمةْ ،تيث كأنو ٥تالط للرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم كواحد من أصحابو.
فمثل ىذا يعرؼ من أحواؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم -
كىديو ككالمو ،كما جيوز أف خيرب بو كما ال جيوز  -ما ال يعرفو غَته،
كىذا شأف كل متبع مع متبوعو؛ فإف لألخص بو ،اٟتريص على تتبع
أقوالو كأفعالو ،من العلم هبا ،كالتمييز بُت ما يصح أف ينسب إليو كما
ال يصح ما ليس ١تن ال يكوف كذلك ،كىذا شأف ا١تقلدين مع أئمتهم،
يعرفوف أقوا٢تم كنصوصهم كمذاىبهم ،كاهلل أعلم(ُ).
ٍب ذكر ابن القيم أمثلة على ىذه القاعدة ،...قاؿ :كمن ذلك
(ُ) ابػػن القػػيم" ،ا١تنػػار ا١تنيػػف ُب الصػػحيح كالضػػعيف" ،اعتػػٌت بػػو :عبػػدالفتاح أبػػو
غدة( ،دط ،حلب :مكتبة ا١تطبوعات اإلسالميةَُّْ ،ىػ) ،صّْ.ْْ-
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ما ركاه عباس بن الضحاؾ البلخي -كذاب أشر -عن عبد اهلل بن
عمر بن الرماح ٣-تهوؿ ال يعرؼ -عن أيب معاكية عن األعمش عن
أيب صاحل عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم« :من كتب
بسم اهلل الرٛتن الرحيم كدل ي عم ا٢تاء اليت ُب اهلل تعاذل كتب اهلل لو ألف
ألف حسنة ،ك٤تا عنو ألف ألف سيئة ،كرفع لو ألف ألف درجة»(ُ).
المتن الخامس :قال ابن حبان في ترجمة (محمد بن حذيفة
األسيدي)(ٕ):
(ركل عن ابن عيينة ،عن زياد بن عالقة ،عن ا١تغَتة بن شعبة،
الع ٌشار ُب
عن النيب صلى اهلل عليو كسلم« :أال إف شاىد الزكر مع ي
النار(ّ)».
(ُ) ا١تصدر السابق :صْٓ.
(ِ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ِٕٗ :ِ ،
(ّ) عزاه األلباين إذل مسند الفردكس من طريق اٟتسُت بػن إسػحاؽ العجلػي ،عػن
جعفػر بػن ٤تمػد الرقػػي ،عػن ٤تمػد ابػن حذيفػػة األسػدم  -ككػاف ثقػة  -قػػاؿ:
أقمػت علػى سػفياف بػن عيينػة سػػنتُت ،فقػاؿ لنػا ذات يػوـ كحنػن حولػو :اكتب ػوا:
زياد بن عالقةٝ ،تع ا١تغػَتة بػن شػعبة :شػاىد الػزكر  ...كػذا األصػل ،لػيس فيػو
أنو رفعو.
قلت :كىذا إسناد ضعيف؛ مػن دكف ٤تمػد بػن حذيفػة األسػدم؛ دل أعرفهمػا،
كأحدمها ىو القائػل عنػو" :ككػاف ثقػة" ،كال عػربة بػذلك ٞتهالتػو ،ال سػيما كىػو
٣تػػركح عنػػد األئمػػة؛ فقػػد ضػػعفو أبػػو حػػاًب ،كجرحػػو ابػػن حبػػاف٤ .تمػػد ناصػػر
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كىذا خرب باطل ،ما ٝتع ابن عيينة ،عن زياد بن عالقة إال أربع
أحاديث.
حديث ا١تغَتة بن شعبة «كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يصلي
حىت ترـ قدماه»(ُ).
كحديث قطبة بن مالك ٝتعت النيب صلى اهلل عليو كسلم «يقرأ
ﱥﭐﲚﲛﲜﲝ ﲞﱤ [ؽ.)ِ(»]َُ:
كحديث أسامة بن شريك« :شهدت األعراب يسألوف رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم»(ّ).
كحديث جرير« :النصح لكل مسلم»(ْ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ػػدين األلب ػػاين" ،سلس ػػلة األحادي ػػث الض ػػعيفة كأثرى ػػا الس ػػيء عل ػػى األم ػػة".
(طْ ،الرياض :مكتبة ا١تعارؼَُْٖ ،ىػ).»ُّْٕ« ،ُِٖ :ٖ ،
(ُ) صحيح البخارم .كتاب تفسػَت القػرآف .بػاب ﱥﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱤ [الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتح.»ّْٖٔ« .]ِ :
صحيح مسلم.»-َٖ-ُِٖٗ« .
(ِ) صحيح مسلم.»-ُٔٔ-ْٕٓ« .
(ّ) سػػنن اب ػػن ماج ػػو .كتػػاب الط ػػب .ب ػػاب م ػػا أنػػزؿ اهلل داء إال أن ػػزؿ ل ػػو ش ػػفاء.
«ّّْٔ» .قػػاؿ البوصػػَتم :إسػػناده صػػحيح رجالػػو ثقػػات .كقػػد ركل بعضػػو
أبو داكد كالًتمذم أيضا.
(ْ) صػحيح البخػارم .كتػاب البيػوع .بػاب ىػػل يبيػع حاضػر لبػاد بغػَت أجػر ،كىػػل
يعين ػػو أك ينص ػػحو ،»ُِٕٓ« .كغَتى ػػا «ُِْٕ» .ص ػػحيح مس ػػلم-ٓٔ« .
ٖٗ.»-
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املبحح الزابع :ىكد املنت ملخالفتُ مشائل الييب صل ٙاهلل علُٔ ّسل
ّسري صحابتُ الكزاو:
من أدكات نقد ا١تنت اليت استعملها ابن حباف ُب كتابو؛ كوف
ا١تنت ٥تالفا لشمائل النيب صلى اهلل عليو كسلم ا٠تىلقية كمشائل صحابتو
الكراـ ،كسأكرد األمثلة اليت كقفت عليها ُب كتاب ابن حباف.
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (سعيد بن ذي ل ْعوة)(ٔ):
(شيخ دجاؿ يزعم أنو رأل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
يشرب ا١تسكر(ِ) ،ركل عنو الشعيب ،كدل يرك ُب الدنيا إال ىذا اٟتديث
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ّٗٔ :ُ ،
(ِ) ركل ذلك ابن سعد ُب الطبقات قاؿ :أخربنا عبيد اهلل بن موسى قاؿ:
أخربنا إسرائيل عن جابر عن عامر الشعيب قاؿ «:أشهد على سعيد بن ذم
لعوة أنو حدثٍت عن عمر أنو :كاف ينقع لو زبيب من زبيب الطائف فيجعل
ُب سطيحتُت فيمخضو البعَت فإذا أصبح شرب منو كُب اٟتديث طوؿ».
كُب لفظ آخر «قاؿ :جاء رجل قد ظمئ إذل خازف عمر ،فاستسقاه فلم يسقو،
فأٌب بسطيحة لعمر ،فشرب منها فسكر فأٌب بػو عمػر فاعتػذر إليػو كقػاؿ :إمنػا
شربت من سطيحتك ،فقاؿ عمر :إمنا أضربك على السكر ،فضربو عمر» ركاه
أبو جعفر أٛتد بن ٤تمد" ،شرح معػاين اآلثػار"ٖ .تقيػق٤ :تمػد زىػرم النجػار،
٤تمد سيد جاد اٟتق( .طُ ،بَتكت :دار عادل الكتبُُْْ ،ق)، ُِٖ :ْ ،
كالػػدراقطٍت ُب السػػنن ِ »ّْٔٗ« ،ُْٕ :كالعقيلػػي ُب "الضػػعفاء الكبػػَت"،
ترٚتة "سعيد " ِ .ْٔٔ :من طريق أيب إسحاؽ السبيعي ،عن عامر الشعيب،
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كحديثا آخر ،ال حيل ذكره ُب الكتب ،كمن زعم أنو :سعيد بن ذم
حداف ،فقد كىم ،ككيف يشرب عمر بن ا٠تطاب -رٛتو اهلل -
ا١تسكر؟! كىو الذم خطب الناس با١تدينة كقاؿ ُب خطبتو ٝتعت النيب
صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ« :ا٠تمر من ٜتسة أشياء ،كا٠تمر ما خامر
العقل»(ُ) ،كدل يكن عمر ٦تن كاف يشرهبا ُب أكؿ اإلسالـ؛ حيث كاف
شرهبا حالال ،بل حرمها على نفسو كقاؿ « :ال أشرب شيئا يذىب
عقلي»)(ِ) .انتهى كالـ ابن حباف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن سعيد بن ذم لعوة ،كمن طريق أيب إسحاؽ ،عن سعيد مباشرة ،كمن طريق
أيب إسحاؽ كابن أيب السفر ،عن سعيد مباشرة.
(ُ ) أخرجػ ػػو البخ ػ ػػارم ُب ص ػ ػػحيحو .كتػ ػػاب التفس ػ ػػَت .ب ػ ػػاب قولػ ػػو (إمن ػ ػػا ا٠تم ػ ػػر
كا١تيسػ ػ ػػر .»ُْٔٗ« .)...كغَتى ػ ػ ػػا مػ ػ ػػن ا١تواض ػ ػ ػػع ُب صػ ػ ػػحيحو .كمس ػ ػ ػػلم.
«َِّّ» .من طريق عبد اهلل بن عمر ،عن أبيو عمر رضي اهلل عنهما.
(ِ) دل أقػف علػى ىػػذا األثػر عػػن عمػر رضػي اهلل عنػػو ،لكػن كرد ىػػذا عػن عثمػػاف
ب ػػن مظع ػػوف رض ػػي اهلل عن ػػو ،ق ػػاؿ اب ػػن س ػػعد ُب الطبق ػػات(ّ :)ّّٗ/ق ػػاؿ:
أخربنػػا ٤تمػػد بػػن عبػػد اهلل األسػػدم ،قػػاؿ :أخربنػػا عمػػر بػػن سػػعيد ،عػػن عبػػد
الرٛتن ابن سابط قاؿ :زعموا أف عثماف بن مظعوف :حػرـ ا٠تمػر ُب اٞتاىليػة،
كقػػاؿ ُب اٞتاىليػػة « :إين ال أشػػرب شػػيئا يػػذىب عقلػػي كيضػػحك يب مػػن ىػػو
أدىن مػٍت ،كحيملػٍت علػى أف أنكػػح كػردييت مػن ال أريػػد» ،فنزلػت ىػذه اآليػػة ُب
سورة ا١تائدة ُب ا٠تمر ،فمر عليو رجل فقػاؿ :حرمػت ا٠تمػر ،كتػال عليػو اآليػة،
فقاؿ« :تبا ٢تا ،قد كاف بصرم فيها ثابتا».
قاؿ الػذىيب :ىػذا خػرب منقطػع ال يثبػت ،كإمنػا حرمػت ا٠تمػر بعػد موتػو٤ .تمػد
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كذكر الشافعي ُب "األـ"(ُ) قوؿ ىمن أباح شرب النبيذ ا١تسكًر،
كأنو ال يحي ُّد منو حىت يسكرٍ ،ب قاؿ« :فقيل لبعض من قاؿ ىذا القوؿ:
كيف خالفت ما ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ،كثبت عن
عمر ،كركم عن علي ،كدل يقل أح هد من أصحاب النيب صلى اهلل عليو
فضل شراب رجل
كسلم خالفىو؟! قاؿ :ركينا فيو عن عمر أنو شرب ى
حده ،قلنا :ركيتموه عن رجل ٣تهوؿ عندكم ،ال تكوف ركايتو حجة».
كذكر البيهقي ُب "ا١تعرفة"(ِ) قوؿ الشافعي ىذا ،قاؿ« :كىذا
اٟتديث ركاه األعمش تارة عن أيب إسحاؽ ،عن عامر الشعيب ،عن سعيد
ً
اؽ ،ىع ٍن ىسعًيدً بن ذم يحداف كابن ذم
ح ى
بن ذم لعوة ،كتارة عى ٍن أًىيب إ ٍس ى
لعوة  ...كمن ال ينصف حيتج بركاية سعيد بن ذم لعوة على ما قدمنا
ذكره عن عمر كغَته»ٍ ،ب أسند عن إسحاؽ بن راىويو قاؿ :كنت عند
ابن إدريس كعنده ٚتاعة ،فجرل ذكر ا١تسكًر ،فحرمو اٟتجازيوف ،كجعل
حيتجوف ُب ٖتليلو ،إذل أف قاؿ بعضهم :حدثنا أبو إسحاؽ،
أىل الكوفة ُّ
ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ػػن أٛت ػػد ال ػػذىيب" ،س ػػَت أع ػػالـ الن ػػبالء"( .طٕ ،ب ػػَتكت :م سس ػػة الرس ػػالة،
َُُْىػ).ُٓٓ :ُ ،
(ُ) ٤تمػػد بػػن إدريػػس الشػػافعي" ،األـ"( .طِ ،بػػَتكت :دار ا١تعرفػػةُّّٗ ،ى ػػ)،
ٔ.ُٓٔ :
(ِ) أب ػ ػ و بك ػ ػػر أٛتػ ػػد ب ػ ػػن اٟتسػ ػػُت البيهق ػ ػػي" ،معرفػ ػػة الس ػ ػػنن كاآلثػ ػػار"ٖ ،تقي ػ ػػق:
عبػ ػػدا١تعطي قلعجػ ػػي( ،طُ  ،حلػ ػػب :دار ال ػ ػػوعي ،دمشػ ػػق :دار ابػ ػػن قتيب ػ ػػة،
ا١تنصورة مصر :دار الوفاءُُِْ ،ىػ).ِٓ-ِْ :ُّ ،
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عن سعيد بن ذم لى ٍعوة ُب الرخصة ،فقاؿ اٟتجازيوف  -أك قاؿ ابن
إدريس :-كاهلل ما ٕتيئيوف بو عن ا١تهاجرين كاألنصار ،كال عن أبنائهم كإمنا
الع ٍمشافً !».
العٍرجاف ،كاٟتيوالف ،ك ي
ٕتيئيوف بو عن العي ٍورافً كالعي ٍمياف ،ك ي
كقاؿ البخارم(ُ) ُب- :سعيد بن ذم لعوة عن عمر ُب النبيذ -
ركل عنو الشعيب ،خيالف الناس ُب حديثو ،ال يعرؼ ،كقاؿ بعضهم:
سعيد بن ذم يحداف ،كىو كىم» .
كقاؿ أيضا(ِ) :كركل الشعيب ،عن سعيد بن ذم لعوة ،عن
عمر؛ ُب الشراب ،كسعيد خيالف الناس ُب حديثو ،كىو ٣تهوؿ ال
يعرؼ .كقاؿ بعضهم :سعيد بن ذم يحداف ،كىو كىم ،كخالفو
الشعيب ،ىع ًن ابٍ ًن يع ىمىر ،ىع ٍن يع ىمىر(ّ)» ٍ .ب ركل بإسناده من طريق
الشعيب ،عن ابن عمر :أىف عمر خطب« :أىالى إف ا٠تمر يحرمت ،كىي
ا٠تمر ما
من ٜتسة أشياء :من اٟتنطة ،كالشعَت ،كالتمر ،كالعسل ،ك ي
العقل»ٍ .ب قاؿ البخارم « :كقاؿ بعضهم :ىذا أثبت حديث
خامر
ى
للكوفيُت ُب ا١تسكًرٍ ،ب خالفوه!».

(ُ) البخارم" ،التاريخ الكبَت".ُْٕ :ّ ،
(ِ) ٤تمػد بػن إٝتاعيػػل البخػارم" ،التػاريخ األكسػػط"ٖ .تقيػق٤ :تمػود زايػػد( ،طُ،
حل ػػب :دار ال ػػوعي ،الق ػػاىرة :مكتب ػػة دار الػ ػًتاثُّٕٗ ،ىػ ػػُٕٕٗ ،ـ):ُ ،
ِٗٗ.ََّ-
(ّ) تقدـ ٗترجيو عند ذكر ابن حباف لو من حديث عمر رضي اهلل عنو.
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كقاؿ ابن أيب حاًب(ُ) :سألت أيب عن سعيد بن ذم لعوة؟ فقاؿ:
ال ييعبأ ْتديثو٣ ،تهوؿ إلنكاره ،ال أعلم ركل عنو غَت الشعيب كأيب
ً
الناس ُب
إسحاؽ ،ركل حديثنا عن عمر ُب رخصة ا١تسكر ،خيالف ى
حديثو».
كقاؿ الدارقطٍت :ال يثبت ىذا.
كقاؿ ابن اٞتوزم :ىذا كذب ال شك فيو.
المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (سلمة بن حفص السعدي)(ٕ):
(ركل عن حيِت بن اليماف ،عن إسرائيل ،عن ٝتاؾ ،عن جابر
بن ٝترة ،قاؿ« :كاف إصبع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا٠تنصر من
رجلو اليسرل متظاىرة(ّ)».
ركاه عنو صاحل بن ٤تمد البغدادم.
كىذا خرب منكر ،ال أصل لو ،كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
(ُ) أبػػو ٤تمػػد عبػػدالرٛتن بػػن أيب حػػاًب ال ػرازم" ،اٞتػػرح كالتعػػديل"( .دط ،حي ػػدر
آبػػاد الػػدكن :نسػػخة مصػػورة عػػن طبعػػة دائػػرة ا١تعػػارؼ العثمانيػػة ،بػػَتكت :دار
الكتب العلمية).ُٖ :ْ ،
(ِ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت".ِْٓ :ُ ،
(ّ) كأخرجػػو أبػػو بكػػر أٛتػػد بػػن اٟتسػػُت البيهقػػي" ،دالئػػل النبػػوة ُب معرفػػة أح ػواؿ صػػاحب
الش ػ ػ ػريعة" .توثيػ ػ ػػق كٗت ػ ػ ػريج كتعليػ ػ ػػق :د .عبػ ػ ػػدا١تعطي قلعجػ ػ ػػي ( ،طُ ،بػ ػ ػػَتكت :دار
الكتب العلميةَُْٖ ،ىػ) .ِْٖ :ُ ،من طريق سلمة بن حفص بو.
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( ُ)

كسلم معتدؿ ا٠تىلق) .انتهى كالـ ابن حباف .
كقاؿ ابن كثَت عن اٟتديث :غريب(ِ).

المتن الثالث :قال ابن حبان في ترجمة (العالء أبو محمد الثقفي)(ٖ):
( العالء بن ٤تمد الثقفي شيخ يركم عن أنس بن مالك قاؿ:
«كنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بتبوؾ ،فطلعت الشمس
بضياء ،كنور كشعاع دل أرىا طلعت فيما مضى ،فسألت رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم عن ذلك فقاؿ :إف معاكية بن معاكية الليثي(ْ) مات
با١تدينة ،فبعث اهلل إليو سبعُت ألف ملك ،يصلوف عليو قيل :مم ذاؾ؟
قاؿ :كاف يكثر قراءة ﱥﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱤ بالليل كالنهار،
كُب ٦تشاه كقيامو كقعوده ،قاؿ جربيل :فهل لك يا رسوؿ اهلل أف أقبض
(ُ) ذكػر كػالـ ابػن حبػاف ُب ترٚتػة "سػلمة بػن حفػص" .انظػر :أٛتػد بػن علػي بػن
حجػػر العسػػقالينُ ،ب "تعجيػػل ا١تنفعػػة بزكائػػد رجػػاؿ األئمػػة األربعػػة"ٖ .تقيػػق:
إك ػراـ اهلل إم ػػداد اٟت ػػق( ،طُ ،بػػَتكت :دار البش ػػائر اإلس ػػالميةُُْٔ ،ىػ ػػ)،
ُ ،ٓٗٗ :كانظر :ابن حجر العسقالين" ،لساف ا١تيزاف".ٕٔ :ّ ،
(ِ) أبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي" ،البداية كالنهاية" .تدقيق كٖتقيق :د .أٛتد
أٛتد ملحم كغَته( ،طٓ ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُْٗ ،ىػ).ُِْ :ٖ ،
(ّ) ابن حباف" ،كتاب اجملرحُت".ُِٕ :ُ ،
(ْ) نبو اٟتافظ ابن حجر على خطأ من قػاؿ (الليثػي) كالصػواب :ا١تػزين" .اإلصػابة
ُب ٘تييػػز الصػػحابة"( .دط ،بػػَتكت .دار الكتػػب العلميػػة ،دت)ُِٔ :ٔ ،ط.
الشاملة.
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لك األرض فتصلي عليو؟ قاؿ :نعم ،فصلى عليو ٍب رجع(ُ)» ركاه عنو
(ُ) أخرجػػو أٛتػػد بػػن منيػػع ُب مسػػنده" .ا١تطالػػب العاليػػة بزكائػػد ا١تسػػانيد الثمانيػػة"
ٖتقيػػق :أبػػو بػػالؿ غنػػيم بػػن عبػػاس بػػن غنػػيم ،كأيب ٘تػػيم ياسػػر بػػن إب ػراىيم بػػن
٤تمػػد( ،طُ ،الريػػاض :دار الػػوطنُُْٖ ،ى ػػ) )»َُّٖ« .ُٖٕ :ْ ،كأبػػو
يعلػ ػ ػػى ُب مسػ ػ ػػنو (ٕ ،»ِْٕٔ« .ِٓٔ :كالبيهقػ ػ ػػي ُب شػ ػ ػػعب اإلديػ ػ ػػاف ْ:
ُّٓ ،)»ُِِّ« .كالس ػػنن ْ ،»َِّٕ« ،ّٖ :كاب ػػن عس ػػاكر ،عل ػػي ب ػػن
اٟتس ػػن ب ػػن ىب ػػة اهلل" ،معج ػػم الش ػػيوخ"ٖ .تقي ػػق :كف ػػاء تق ػػي الػ ػػدين( ،طُ،
دمش ػ ػػق :دار البش ػ ػػائرُُِْ ،ىػ ػ ػػَََِ ،ـ) ،"ُُٕٕ" ،ِٗٔ :ِ ،كله ػ ػػم
مػن طريػػق يزيػد بػػن ىػاركف ،عػػن أيب ٤تمػد العػػالء الثقفػي ،كالص ػواب أنػو :ىػػو
العالء بن زيد أك ابن زيدؿ.
كقػػد كرد اٟتػػديث عػػن أنػػس مػػن طريػػق آخػػر أخرجػػو أبػػو يعلػػى ُب مسػػنده ٕ:
ِٖٓ ،»ِْٖٔ« .كالط ػ ػ ػرباين ُب ا١تعجػ ػ ػػم الكبػ ػ ػػَت (ُٗ)»ََُْ« .ِْٖ :
كالبيهقػػي ُب السػػنن ْ )»َّّٕ« .ْٖ :عػػن ٤تبػػوب بػػن ىػػالؿ ،عػػن عطػػاء
بػن أيب ميمونػة ،عػػن أنػس بػن مالػػك .قػاؿ البيهقػي :أخربنػػا أبػو سػعد ا١تػػاليٍت،
أنبأ أبو أٛتد بن عػدم اٟتػافظ ،قػاؿ٤ :تبػوب بػن ىػالؿ ا١تػزين ،عػن عطػاء بػن
أيب ميمونػػة ،عػػن أنػػس :نػػزؿ جربائيػػل عليػػو السػػالـ ...ال يتػػابع علي ػوٝ ،تعػػت
ابن ٛتاد يذكره عن البخارم.
ككرد أيضػ ػػا مػ ػػن طريػ ػػق اٟتسػ ػػن مرسػ ػػال ،أخرجػ ػػو الط ػ ػرباين ُب ا١تعجػ ػػم الكبػ ػػَت
(ُٗ )»َُُْ« ،ِْٗ/كالبيهق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ُب "ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعب اإلدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف" ْ،ُِٓ :
«َِِّ») مػن طريػق يػونس بػن ٤تمػػد ا١تػ دب ،حػدثنا صػدقة بػن أيب سػػهل،
عن يونس ،عن اٟتسن.
قاؿ ابن كثَت :كقد ركم ىذا من طػرؽ أخػر ،تركناىػا اختصػارا ،ككلهػا ضػعيفة.

- ٔٛٔ -

معايير نقد المتن عند أبي حاتم البستي من خاللكتابه "المجروحين من المحدثين" جمع ودراسة ،د .سليمان عبد اهلل السيف

يزيد بن ىاركف.
حديث منكر ،دل يتابع عليو ،كلست أحفظ من أصحاب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحدا يقاؿ لو :معاكية بن معاكية
الليثي ،كقد سرؽ ىذا اٟتديث شيخ من أىل الشاـ ،فركاه عن بقية عن
٤تمد ابن زياد عن أيب أمامة بطولو) .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ ابن عبد الرب :أسانيد ىذه األحاديث ليست بالقوية ،كلو
أهنا ُب األحكاـ دل يكن ُب شيء منها حجة ،كمعاكية بن مقرف ا١تزين
كإخوتو :النعماف ،كسويد ،كمعقل كسائرىم  -ككانوا سبعة  -معركفوف ُب
الصحابة ،مذكوركف ُب كبارىم .كأما معاكية بن معاكية فال أعرفو بغَت
ما ذكرت ُب ىذا الباب ،كفضل ﱥﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱤ ال ينكر .كباهلل
التوفيق(ُ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إٝتاعيػل بػػن كثػَت ،تفسػػَت القػػرآف العظػيمٖ ،تقيػػق :سػػامي بػن ٤تمػػد السػػالمة،
(طْ ،الرياض :دار طيبةُِْٖ ،ق).ِٓٔ :ٖ ،
كأمػا اٟتػػافظ ابػػن حجػػر فػػَتل أف ىػػذه الطػرؽ يقػػوم بعضػػها بعضػػا .أٛتػػد بػػن
علػػي ب ػػن حجػػر العس ػػقالين" ،لسػػاف ا١تيػ ػزاف"ٖ .تقيػػق عب ػػد الفتػػاح أب ػػو غ ػػدة،
(طُ ،بَتكت :دار البشائر اإلسالميةََِِ ،ـ).ْٔٔ :ٔ ،
(ُ ) يوس ػ ػػف ب ػ ػػن عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػن ٤تم ػ ػػد ب ػ ػػن عب ػ ػػد ال ػ ػػرب" ،االس ػ ػػتيعاب ُب معرف ػ ػػة
األصػػحاب"ٖ .تقيػػق :علػػي البجػػاكم( ،طُ ،بػػَتكت :دار اٞتيػػلُُِْ ،ى ػػ،
ُِٗٗـ).ُِْْ :ّ ،
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املبحح اخلامص :ىكد املنت ملخالفتُ أصْل الدًٓ ّقْاعدِ العظاو:
من أىم أدكات نقد ا١تنت عند علماء اٟتديث إذا احتول على
ما خيالف أصوؿ الدين كقواعده العظاـ ،كقد استعمل ابن حباف ىذه
األداة ،كفيما يلي أكرد ما كقفت عليو من األمثلة ُب ذلك:
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (أيوب بن عبد السالم)(ٔ):
شيخ كأنو كاف زنديقا يركم عن أيب بكرة عن ابن مسعود «أف
اهلل تبارؾ كتعاذل إذا غضب انتفخ على العرش حىت يثقل على ٛتلتو»
ركل عنو ٛتاد بن سلمة ،كاف كذابا ال حيل ذكر مثل ىذا
اٟتديث كال كتابتو ،كما أراه إال دىريا يوقع الشك ُب خلد ا١تسلمُت
ٔتثل ىذه ا١توضوعات نعوذ باهلل من و
حالة تقربنا إذل سخطو .انتهى
كالـ ابن حباف.
قاؿ الباحث :قاؿ الذىيب :بئس ما فعل ٛتاد بن سلمة بركايتو
مثل ىذا الضالؿ ،فقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم« :كفى با١ترء
إٙتا أف حيدث بكل ما ٝتع»(ِ) ،بل كال أعرؼ لو إسنادا عن ٛتاد
فيتأمل ىذا ،فإف ابن حباف صاحب تشنيع كشغب(ّ).

(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت". ُِٖ :ُ ،
(ِ) أخرجو مسلم ُب مقدمة صحيحو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو :برقم (ٓ).
(ّ) الذىيب" ،ميزاف االعتداؿ". َِٗ : ُ ،
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(ٔ)

المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (أبو زيد) :
(يركم عن ابن مسعود ما دل يتابع عليو ،ليس ييدرل من ىو،
كال يعرؼ أبوه كال بلده.
كاإلنساف إذا كاف هبذا النعت ٍب دل يرك إال خربا كاحدا خالف
فيو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياس كالنظر كالرأم يستحق ٣تانبتو فيما
ركل ،كاالحتجاج بغَته.
ركل عن ابن مسعود أف النيب صلى اهلل عليو كسلم« :توضأ
بالنبيذ(ِ)».
(ُ) ابن حباف" ،كتاب اجملركحُت". ُْٓ :ِ ،
(ِ) أخرجو أبو داكد ُب سننو «ْٖ» ،كالًتمذم «ٖٖ» ،كابن ماجو «ّْٖ »
كغَتىم من طرؽ عن أيب فزارة ،عن أيب زيد ،عن ابن مسعود .قاؿ الًتمذم:
كأبو زيد رجل ٣تهوؿ عند أىل اٟتديث ال تعرؼ لو ركاية غَت ىذا اٟتديث.
كقد كرد اٟتديث من طرؽ أخرل عن ابن مسعود:
منها :طريق ابن ٢تيعة ،عن قيس بن اٟتجاج ،عن حنش ،عن ابن عباس عن
ابن مسعود .أخرجو ابن ماجو ُب سننو ،»ّٖٓ« .كأٛتد ُب ا١تسند.
«ِّٖٕ» ،كالبزار ُب مسنده .»ُّْٕ« .قاؿ البزار :كىذا اٟتديث ال
يثبت البن ٢تيعة ،ألف ابن ٢تيعة كانت قد احًتقت كتبو ،فكاف يقرأ من كتب
غَته ،فصار ُب أحاديثو أحاديث مناكَت ،كىذا منها ،كال نعلم ركل ابن
عباس عن عبد اهلل بن مسعود إال ىذين اٟتديثُت.
كمنها :طريق ٛتاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعاف عن أيب رافع عن
ابن مسعود .أخرجو أٛتد ُب ا١تسند ،»ّّْٓ« .كالدارقطٍت ُب السنن.
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أخربناه اٟتسن بن سفياف ،قاؿ :حدثنا منصور بن أيب مزاحم،
قاؿ :حدثنا شريك عن أيب فزارة عن أيب زيد عن عبد اهلل) .انتهى كالـ
ابن حباف.
قاؿ ابن عدم :كال يصح ىذا اٟتديث عن النيب صلى اهلل عليو
كسلم ،كىو خالؼ القرآف(ُ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«ِْْ ، »ِْٓ ،قاؿ الدارقطٍت :علي بن زيد ضعيف ،كأبو رافع دل يثبت
ٝتاعو من ابن مسعود ،كليس ىذا اٟتديث ُب مصنفات ٛتاد بن سلمة.
قاؿ الزيلعي كقد أعل ىذا اٟتديث بثالث علل :أحدىا :جهالة أيب زيد،
كالثاين :الًتدد ُب أيب فزراة ،كالثالث :أف ابن مسعود دل يشهد مع النيب صلى
اهلل عليو كسلم ليلة اٞتن.
كقد كرد لو طرؽ أخرل أكردىا الدارقطٍت كضعفها ،انظر :سنن الدارقطٍت
ُ . ُٖ-ٕٔ :
ككرد لو شواىد أخرل لكنها ضعيفة ،انظر :الزيلعي" ،نصب الراية "،
ُ . ُْٖ- ُّٕ :
قاؿ اٟتافظ ابن حجر :كىذا اٟتديث أطبق علماء السلف على تضعيفو.
ابن حجر" ،فتح البارم". ِِْ :ُ ،
(ُ) ابن عدم" ،الكامل ُب معرفة الرجاؿ". ُْٗ :ٗ ،
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املبحح الشادض :ىكد املنت ملخالفتُ الفتْ ٚاملشَْرٗ عً أصحاب
الييب صل ٙاهلل علُٔ ّسله:
ييعترب استعماؿ ىذا العامل ُب نقد ا١تنت نادرا عند العلماء ،كمع
ذلك استعملو ابن حباف كأداة من أدكات نقد ا١تنت لديو ،كسأكرد ُب
اآلٌب ما كقفت عليو من األمثلة ُب ذلك:
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (جلْد بن أيوب)(ٔ):
جلد بن أيوب عداده ُب أىل البصرة ،يركم عن معاكية بن قرة،
بع
ركل عنو جرير بن حازـ ،كىو صاحب حديث «اٟتيض ه
ثالث أر ه
تسع عشرةه ،فما زاد على العشرة فهو
ٜتس ه
سبع ٙتا هف ه
ست ه
ه
استحاضة» .يركم عن معاكية بن قرة عن أنس.
كىذا موضوع عليو ،ما أعلم أحدا من أصحاب رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو كسلم أفىت هبذا(ِ) ،كأعلى شيء ألصحاب الرأم فيو قوؿ
خالد بن معداف.
كقاؿ ٛتاد بن زيد :رأيت اٞتلد كىو ال دييز بُت اٟتيض
(ُ) "الكامل ُب معرفة الرجاؿ". ِْٖ :ُ ،
(ِ) كرد الفتول هبذا عن بعض الصحابة إال أف أمثلها ما ركم عن عثماف بن أيب
العاص ،أخرجو أبوبكر البيهقي" ،ا٠تالفيات"ٖ .تقيق :مشهور حسن
سلماف( ،طُ ،الرياض :دار الصميعيُُْٕ ،ىػ) .ّٖٖ :ّ ،كقاؿ عقبو:
كىذا األثر ال بأس بإسناده إال أنو قد اختلف ُب متنو كما ترل كالركاية
األخَتة حجة عليهم ُب أقل اٟتيض إف كانت ٤تفوظة.
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كاالستحاضة ،فكاف ابن عيينة إذا ذكره يقوؿ :جلد؟ كما جلد؟ كمن جلد؟
كما كاف جلد؟ كاف إٝتاعيل بن علية يرميو بالكذب.
فأما خربه ُب اٟتيض فإف أبا خليفة حدثنا ،قاؿ :حدثنا سليماف
بن حرب الواشجي ،عن ٛتاد بن زيد ،عن اٞتلد بن أيوب ،عن معاكية
بن قرة ،عن أنس ،قاؿ « :ا١تستحاضة تنتظر ثالثا كٜتسا كسبعا كعشرا
ال ٕتاكز ذلك»(ُ) .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ الباحث :كقد تتابع العلماء من ا١تتقدمُت كا١تتأخرين على
إنكار حديث اٞتلد بن أيوب ىذا ،كمن األمثلة على ذلك قوؿ الشافعي
ُب حديث اٞتلد بن أيوب :قد أخربنيو ابن علية ،عن اٞتلد بن أيوب،
(ُ) أخرجو عبد اهلل بن عبد الرٛتن الدرامي" ،مسند الدارمي ا١تعركؼ ب ػ"سنن
الدرامي"ٖ .تقيق :حسُت الداراين( ،طُ ،السعودية :دار ا١تغٍتُُِْ ،ىػ،
َََِـ) .»ٖٕٔ« ،ِٔٓ :ُ ،كالدارقطٍت ُب السنن ُ، ٕٗٓ« ،ُِٕ :
ٕٔٗ »َّٖ ،َِٖ ،ٕٕٗ ،كالبيهقي ُب السنن الكربل ُ. ْٕٗ- ْٕٖ :
عن ٚتع من حفاظ اٟتديث كأئمتو مثل سفياف كجرير كٛتاد بن زيد
كغَتىم ،عن اٞتلد بن أيوب بو.
كقد كرد من طرؽ أخرل ،عن أنس رضي اهلل عنو؛ استوعبها البيهقي رٛتو اهلل ُب "
ا٠تالفيات " كضعفها كلها ،كما أكرد األحاديث األخرل اليت تشهد ٟتديث أنس
كضعفها كذلك ،ككذلك اآلثار عن الصحابة رضواف اهلل عليهم إال أثر عثماف بن
أيب العاص كما سبق( .انظر" :ا٠تالفيات" للبيهقي مع حاشيتو للشيخ مشهور
حسن ّ ،)ّٕٗ-ّْٓ :كقاؿ ُب كتاب السنن ُ :ُْٖ :كقد يركم ُب أقل
اٟتيض كأكثره أحاديث ضعاؼ قد بينت ضعفها ُب ا٠تالفيات.
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عن معاكية بن قرة ،عن أنس بن مالك ،أنو قاؿ« :قيرء ا١ترأة أك قاؿ:
بع ،حىت انتهى إذل عشرة» كقاؿ رل ابن علية:
حيض ا١ترأة :ه
ثالث أر ه
اٞتلد أعرايب ال يعرؼ اٟتديث ،كقاؿ رل :قد استحيضت امرأة من آؿ
أنس فسئل ابن عباس عنها فأفىت فيها كأنس حي ،فكيف يكوف عند
أنس بن مالك ما قلت من علم اٟتيض كحيتاجوف إذل مسألة غَته فيما
عنده فيو علم؟!
قاؿ الشافعي :حنن كأنت ال نثبت حديث مثل اٞتلد ،كنستدؿ
على غلط من ىو أحفظ منو بأقل من ىذا(ُ).
المتن الثاني :قال ابن حبان في ترجمة (عبد اهلل بن أبي ليلى
األنصاري)(ٕ):
(يركل عن علي « :من قرأ خلف اإلماـ فقد أخطأ الفطرة(ّ)»،
(ُ) السنن الكربل للبيهقي ُ ،ْٕٗ :كلالستزادة ُب أقواؿ العلماء كاحملققُت ُب نقد ىذا
اٟتديث راجع كتاب ا٠تالفيات للبيهقي مع حاشيتو النفيسة للعالمة مشهور حسن.
(ِ) ابن حباف" :كتاب اجملركحُت". ْٕٗ :ُ ،
(ّ) أخرجو أيضا الدارقطٍت ُب السنن ُ  ،»ُُِْ« ، ِّٓ :كالعقيلي ُب
"الضعفاء" ُب ترٚتة "عبد اهلل بن أيب ليلى" كالبيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت بن
عليُ ،ب "القراءة خلف اإلماـ"ٖ .تقيق٤ :تمد السيد زغلوؿ( ،طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةَُْٓ ،ىػ) ،ص ،َُٗ:كعلقو البخارم٤ ،تمد بن
إٝتاعيل ُب "القراءة خلف اإلماـ"ٖ .تقيق٤ :تمد آؿ حطامي ،كشايع
الشايع( ،طُ ،الرياض :دار الصميعئُّْ ،ىػَُِٓ ،ـ) ،ص ، ُٖ:من
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ركل عنو ابنو ا١تختار بن عبد اهلل.
كىذا شيء ال أصل لو عن علي ،ألف ا١تشهور عن علي؛ ما ركل
عنو عبيد اهلل بن أيب رافع ،أنو« :كاف يرل القراءة خلف اإلماـ(ُ)» كابن أيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريق اليت ذكرىا ا١تصنف= ا١تختار بن عبد اهلل ،عن أبيو  ،عن علي.
كقد اخت لف ُب سند ىذا اٟتديث على أكجو كثَتة:
فقيل عن ا١تختار عن علي.
كقيل عن ابن األصبهاين عن عبد اهلل بن أيب ليلى ،عن علي.
كقيل غَت ذلك ،كقد استوعب طرقو الدارقطٍت ُب السنن ُ ، ِّٔ- ِّٓ :
كالبيهقي ُب "القراءة خلف اإلماـ" ُٖٗ . ُِٗ-
قاؿ الدارقطٍت :كخالف ىذا اإلسناد قيس كابن أيب ليلى ،عن ابن
األصبهاين ،كال يصح إسناده.
قاؿ البيهقي :كاٟتديث يدكر على ابن األصبهاين على االختالؼ الذم ذكرنا.
ٍب قاؿ :أخربنا أبو بكر بن اٟتارث ،أنا أبو ٤تمد بن حياف ،نا ٤تمد بن
عمرك ،نا صاحل بن أٛتد  ،نا علي بن ا١تديٍت ،قاؿٝ :تعت عبد الرٛتن ،قاؿ:
سألت سفياف الثورم عن "حديث ابن األصبهاين ُب القراءة خلف اإلماـ "
فقاؿ :قد سألتو عنو فشك فيو ،أك فلم يصححو.
كنقل عن أيب علي النيسابورم قولو :ىذا حديث مضطرب اإلسناد فاسد،
كال جيوز االحتجاج ٔتثل ىذا اإلسناد كال يوقف على ٝتاع عبد الرٛتن بن
األصبهاين ،عن ا١تختار بن أيب ليلى ،كال ٝتاع ا١تختار ،عن أيب ليلى من
علي رضي اهلل عنو( .انظر :البيهقي" ،القراءة خلف اإلماـ" ،صُِٗ .
(ُ) أخرجو ابن أيب شيبة ُب "ا١تصنف" ُ ، »ّّٕٓ« ، ِّٖ :كالبخارم ُب
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ليلى ىذا رجل ٣تهوؿ ،ما أعلم لو شيئا يركيو عن علي غَت ىذا اٟترؼ
ا١تنكر الذم يشهد إٚتاع ا١تسلمُت قاطبة ببطالنو ،كذلك :أف أىل الصالة
دل خيتلفوا من لدف الصحابة إذل يومنا ىذا ٦-تن ينسب إذل العلم منهم -أف
من قرأ خلف اإلماـ ٕتزيو صالتو ،كإمنا اختار أىل الكوفة ترؾ القراءة خلف
اإلماـ فقط ،ال أهنم دل جييزكه ،ففي إٚتاعهم على إجازة القراءة خلف
اإلماـ دليل على بطالف ركاية ابن أيب ليلى ىذا) .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ البخارم :كىذا ال يصح ،ألنو ال ييعرؼ ا١تختار ،كال ييدرل
أنو ٝتعو من أبيو أـ ال؟ كأبوه من علي؟ كال حيتج أىل اٟتديث ٔتثلو،
كحديث الزىرم ،عن عبد اهلل بن أيب رافع ،عن أبيو ،أدؿ كأصح(ُ).
كقاؿ ٤تمد بن إسحاؽ بن خزدية ُب  -حديث ا١تختار بن عبد
اهلل بن أيب ليلى ،عن أبيو ،عن علي رضي اهلل عنو  :-دل نسمع
للمختار بن عبد اهلل كال لعبد اهلل بن أيب ليلى إال ُب ىذا ا٠ترب ،كىذا
كذب كزكر على علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ،قد أمليت خرب
الزىرم ،عن عبيد اهلل بن أيب رافع ،عن علي بن أيب طالب رضي ا هلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"القراءة خلف اإلماـ" ،صَٗ ،كالدارقطٍت ُب "سننو" ،َِّ/ُ ،كالبيهقي
ُب "السنن الكربل" ، ِّٗ : ِ ،كغَتىا ،عن الزىرم عن عبيد اهلل بن أيب
رافع عن علي رضي اهلل عنو ككاف كاتبا لعلي .كلفظو« :أنو كاف يأمر كحيب
أف يقرأ خلف اإلماـ ُب الظهر كالعصر بفاٖتة الكتاب كسورة سورة ،كُب
األخريُت بفاٖتة الكتاب» ،كُب لفظ قاؿ علي« :اقرأ ُب الظهر كالعصر
خلف اإلماـ ُب كل ركعة بأـ الكتاب كسورة» .
(ُ) البخارم" ،القراءة خلف اإلماـ" ،صُٖ .
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عنو ،أنو كاف يقوؿ « :اقرأ ُب الظهر كالعصر خلف اإلماـ ُب كل ركعة
بأـ الكتاب كسورة» كىذا إسناد متصل قد ركاه العدكؿ :الزىرم -
الذم دل يكن ُب زمانو أعلم باألخبار كال أحفظ ٢تا كال أحسن سياقا
للحديث منو  -عن عبيد اهلل بن أيب رافع كاتب علي رضي اهلل عنو،
كال يرفع ىذا ا٠ترب الذم ركم بإسناد صحيح متصل بركاية مثل ا١تختار
بن عبد اهلل عن أبيو إال جاىل بالعلم أك متجاىل ،كال يعتقد ىذه
ا١تقالة -اليت ركيت ُب خرب ابن أيب ليلى كال يضيفها إذل علي بن أيب
طالب رضي اهلل عنو مع علمو كجاللتو كفقهو  -ىمن يعرؼ أحكاـ
اإلسالـ؛ إذ الفطرة عند من حيتج هبذا ا٠ترب ىي اإلسالـ ،فيجب على
قبولو مقالة احملتج هبذا ا٠ترب أف يرل القار خلف اإلماـ ٥تالفا
لإلسالـ ،ك٥تالف اإلسالـ غَت مسلم  -كبسط الكالـ ُب ىذا  -كال
يقوؿ هبذا أحد نعلمو(ُ).
كقاؿ الدارقطٍت – بعد ذكر حديث عبد اهلل بن أيب رافع :-
كىذا اٟتديث عن علي أحسن إسنادا كأصح من اٟتديث الذم يركيو
الكوفيوف عن عبد الرٛتن بن األصبهاين عن ا١تختار بن عبد اهلل ،عن
أبيو ،عن علي « :أخطأ الفطرة من قرأ خلف اإلماـ»(ِ) .كاهلل أعلم.
كقاؿ البيهقي  -بعد ذكر حديث عبد اهلل بن أيب رافع عن علي
رضي اهلل عنو  :-كُب كل ذلك داللة على ضعف ما ركم عن علي
رضي اهلل عنو ٓتالفو بأسانيد ال ييسول ذكرىا لضعفها(ّ).
(ُ) البيهقي" ،القراءة خلف اإلماـ". ُِٗ ،
(ِ) الدارقطٍت" ،العلل"َِ :ْ ،
(ّ) البيهقي" ،السنن الكربل". ِّٗ : ِ ،
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املبحح الشابع :ىكد املنت لكْىُ ال ٓلٔل بكالو الييب صل ٙاهلل علُٔ
ّسله:
من األدكات اليت استعملها العلماء كثَتا ُب نقد ا١تنت؛ كونو ال
يليق بكالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم ،إما لركاكتو ،كإما لسماجتو ،أك
لغَت ذلك ٦تا ال يليق ٔتقاـ النبوة الكرًن ،كسأكرد ما كقفت عليو عند
ابن حباف من استعماؿ ىذه األداة ُب نقد ا١تتوف لديو.
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (إبراهيم بن عمرو بن بكر
الس ْكسكي)(ٔ):
ركل عن أبيو عن عبد العزيز بن أيب ركاد ،عن نافع ،عن ابن
عمر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم «الناس على ثالث
منازؿ :فمن طلب ما عند اهلل عز كجل ،كانت السماء ظاللو كاألرض
فراشو ،دل يهتم بأمر شيء من أمر الدنيا ،فرغ نفسو هلل عز كجل ،فهو
ال يزرع الزرع كىو يأكل ا٠تبز ،كىو ال يغرس الشجر كىو يأكل الثمر،
ال يهتم بشيء من أمر الدنيا توكال على اهلل عز كجل كطلب ثوابو؛
فضمن اهلل السماكات السبع كاألرضُت السبع ،كٚتع ا٠تالئق رزقو فهم
يتعبوف فيو ،كيأتوف بو حالال ،كحياسبوف عليو ،كيستوُب رزقو ىو بغَت
يقو على ما قوم عليو،
حساب عند اهلل حىت أتاه اليقُت ،كالثاين :دل ى
يطلب بيتا ييكنو ،كثوبا يوارم عورتو ،كزكجة يستعف هبا ،كطلب رزقا
(ُ) ابن حباف" :كتاب اجملركحُت". َُٗ :ُ ،
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حالال فطيب اهلل رزقو ،فإف خطب دل يزكج ،كإف كاف عليو حق أخذ
منو ،كإف كاف لو دل يعطو ،فالناس منو ُب راحة ،كنفسو منو ُب عناء،
ييظلم فال ينتصر يبتغي بذلك الثواب من اهلل عز كجل ،فال يزاؿ ُب
الدنيا حزينا حىت يفضي إذل الراحة كالكرامة ،كالثالث :طلب ما عند
الناس فطلب البناء ا١تشيد ،كا١تراكب الفارىة ،كالكسوة الظاىرة ،كا٠تدـ
الكثَت ،كالتطاكؿ على عباد اهلل ،فأىاـ ما بيده من عرض الدنيا عن
اآلخرة ،فهو عبد الدنانَت كالدراىم ،كا١ترأة كا٠تادـ ،كالثوب اللُت
كا١تركب ،يكسب مالو من حاللو كحرامو ،حياسب عليو كيذىب هبناه
غَته ،فذلك ليس لو ُب اآلخرة من خالؽ».
أخربناه ابن قتيبة ،ثنا إبراىيم بن عمرك بن بكر السكسكي ،ثنا
أيب ،عن عبد العزيز بن أيب ركاد.
كإف كاف عبد العزيز كعمرك بن بكر ليسا ُب اٟتديث بشيء،
فإف ىذا ليس من عملهما ،كىذا شيء تفرد بو إبراىيم بن عمرك ،كىو
٦تا عملت يداه؛ ألف ىذا كالـ ليس من كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ،كال ابن عمر ،كال نافع ،كإمنا ىو شيء من كالـ اٟتسن(ُ).

(ُ) ابن حباف" :كتاب اجملركحُت". َُُ-َُٗ :ُ ،

- ٜٖٔ -

معايير نقد المتن عند أبي حاتم البستي من خاللكتابه "المجروحين من المحدثين" جمع ودراسة ،د .سليمان عبد اهلل السيف

املبحح الجامً :ىكد املنت ملخالفتُ املذٍب الفكَٕ املكزر عيد ابً
حباٌ:
ىذا العامل ُب نقد ا١تتوف يعترب نادر االستعماؿ ،كقد استعملو
ابن حباف رٛتو اهلل؛ ٦تا يدؿ على تفننو ُب علم النقد ،كاستعمالو أدكات
متنوعة ُب نقد ا١تتوف ،كسأكرد ما كقفت عليو من ذلك.
المتن األول :قال ابن حبان في ترجمة (الحسن بن أبي جعفر
الج ْفري)(ٔ):
كىو الذم ركل عن أيب الزبَت ،عن جابر ،قاؿ« :هنى رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم عن ٙتن الكلب كا٢تر ،إال الكلب ا١تعلم» .حدثناه
أبو يعلى ،ثنا أبو خيثمة ،ثنا عباد بن العواـ ،عن اٟتسن بن أيب جعفر،
عن أيب الزبَت(ِ) ،ىذا خرب هبذا اللفظ ال أصل لو ،كال جيوز ٙتن الكلب
(ُ) ابن حباف" :كتاب اجملركحُت". ِٖٕ/ ُ ،
(ِ) أخرجو من ىذا الطريق أٛتد ُب ا١تسند ِِ ،)»ُُُْْ« ،َِّ :كأبو يعلى
ُب مسنده ّ ،»ُُٗٗ« ،ِْٕ :كالدارقطٍت ِ ،»َّْٔ« ،ُٔ :كلهم من
طريق عباد بن العواـ بو .كقد ضعفو الدارقطٍت باٟتسن بن أيب جعفر.
كقد تابع اٟتسن بن أيب جعفرٛ ،تاد بن سلمة ،فركاه عن أيب الزبَت عن جابر.
أخرجو النسائي ُب السنن الصغرل .كتاب الصيد .باب الرخصة ُب ٙتن كلب.
«َّْٔ» ،كُب كتاب البيوع .باب ما استثٍت ،»ِْٖٔ« .كالدارقطٍت ُب
السنن ِ )»ََّٓ ،َّْٗ ،َّْٖ« ،ُٔ :كالبيهقي ُب السنن الكربل ٔ:
َُ ،من طرؽ عن ٛتاد بن سلمة بو .قاؿ النسائي :كحديث حجاج عن ٛتاد
بن سلمة ليس بصحيح ،كقاؿ ُب موضع آخر :منكر.
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ا١تعلم كال غَته .انتهى كالـ ابن حباف.
قاؿ البيهقي :كاألحاديث الصحاح عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب
النهي عن ٙتن الكلب خالية عن ىذا االستثناء ،كإمنا االستثناء ُب

األحاديث الصحاح ُب النهي عن االقتناء ،كلعلو يشبٌو على من ذكر ُب

حديث النهي عن ٙتنو من ى الء الركاة الذين ىم دكف الصحابة
كالتابعُت ،كاهلل أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كقد أعل طريق ٛتاد بن سلمة أيضا بالوقف ،قاؿ البيهقي ُب السنن الكربل:
ركاه عبد الواحد ،ككذلك ركاه سويد ابن عمرك ،عن ٛتادٍ ،ب قاؿ :كدل يذكر
ٛتاد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم .كركاه عبيد اهلل بن موسى ،عن ٛتاد
بالشك ُب ذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم فيو .كركاه ا٢تيثم بن ٚتيل  ،عن
ٛتاد ،فقاؿ :هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
ككذا رجح الوقف الدارقطٍت ُب سننو بعد ما ذكر ركاية سويد بن عمرك ،عن
ٛتاد ا١توقوفة ،قاؿ :كىذا أصح من الذم قبلو.
كقد كرد اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو .أخرجو الًتمذم .كتاب
البيوع .حديث ،»ُُِٖ« :من طريق أيب ا١تهزـ ،عن أيب ىريرة ،كأخرجو
الدارقطٍت ِ »َّْٓ« .َٔ :كالبيهقئ ،َُ :من طرؽ عن عطاء ،عن
أيب ىريرة ،كىذه الطرؽ كلها ضعيفة ،ضعفها الًتمذم ،كالدارقطٍت ،
كالبيهقي.
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اخلامت٘
بعد ٘تاـ ىذا البحث ْتمد اهلل تعاذل ،فإف أبرز النتائج اليت
توصلت إليها ما يلي:
ُ -أف نقد ا١تنت عند علماء اٟتديث ال يقل أمهية كال ٦تارسة من نقد
السند.
ِ  -أف من العالمات اليت يستدؿ هبا علماء اٞترح كالتعديل على
عدالة الراكم أك جرحو سالمة ما يركيو من ا١تتوف من النقد.
ّ  -إبراز اإلماـ ابن حباف لنقد ا١تتوف ُب كتابو "اجملركحُت" بالربط
بُت منزلة الراكم كبُت ما يركيو من متوف منكرة أك منتقدة.
ْ  -بركز اإلماـ ابن حباف ُب علم النقد عامة ،كنقد ا١تتوف خاصة
من خالؿ كثرة األمثلة اليت استخرجها على الركاة ا١تنتقدين،
كمن خالؿ تنوع أدكات كمعايَت نقد ا١تنت اليت استعملها.
كمن ىنا فإين أكصي الباحثُت بأمرين:
األولٚ :تع ا١تتوف األخرل اليت نقدىا ابن حباف نقدا عاما دكف
تفسَت ،مع ٤تاكلة إجياد التفسَت ٢تذا النقد ،كىذا يصلح ألف يكوف
رسالة علمية (ماجستَت ،دكتوراه).
الثاني :تطبيق ىذه الدراسة على غَت ابن حباف من النقاد،
كٓتاصة ٦تن ٢تم تصانيف ُب اٞترح كالتعديل ،مثل :ابن عدم،
كالعقيلي ،كالذىيب ،كابن حجر...
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املصادر ّاملزاجع
ابن أيب شيبة ،عبداهلل بن ٤تمد العبسي" .الكتاب ا١تصنف ُب
األحاديث كاآلثار" .تقدًن كضبط :كماؿ يوسف اٟتوت( ،طُ،
بَتكت :دار التاجَُْٗ ،ىػ).
ابن اٞتوزم ،أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي" .التحقيق ُب أحاديث
ا٠تالؼ"ٖ .تقيق :مسعد عبد اٟتميد ٤تمد السعدين( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ).
ابن اٞتوزم ،أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي" .العلل ا١تتناىية ُب
األحاديث الواىية"ٖ .تقيق :إرشاد اٟتق األثرم( ،دط ،الىور:
إدارة ترٚتاف السنة ،مكة ا١تكرمة :ا١تكتبة اإلمدادية ،دت).
ابن اٞتوزم ،عبد الرٛتن بن عليُ .ب كتاب "ا١توضوعات"ٖ .تقيق :نور
الدين شكرم بوياجيالر( ،طُ ،الرياض :أضواء السلف،
ُٕٗٗـ).
السٍت" .عمل اليوـ
ابن السٍت ،أٛتد بن ٤تمد الدينورم ا١تعركؼ بابن ٌ
كالليلة"ٖ .تقيق :بشَت ٤تمد عيوف( ،دط ،دمشق :دار البياف،
َُْٕىػ).
ابن القيم٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي" .زاد ا١تعاد ُب ىدم
خَت العباد"ٖ .تقيق :شعيب األرن كط ،عبدالقادر األ رن كط،
(طُٔ ،بَتكت :م سسة الرسالةَُْٖ ،ىػ).
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ابن القيم٤ ،ت مد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي" .ا١تنار ا١تنيف ُب
الصحيح كالضعيف" ،اعتٌت بو :عبدالفتاح أبو غدة( ،دط،
حلب :مكتبة ا١تطبوعات اإلسالميةَُّْ ،ىػ).
ابن القيم٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي".هتذيب السنن"ٖ .تقيق:
٤تمد حامد الفقي( ،دط ،بَتكت :دار ا١تعرفة).
ابن ا١تل قن ،عمر بن علي بن أٛتد الشافعي ا١تصرم" .البدر ا١تنَت ُب
ٗتريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبَت"ٖ .تقيق:
مصطفى أبو الغيط ،كعبد اهلل بن سليماف ،كياسر كماؿ( ،طُ،
الرياض :دار ا٢تجرةُِْٓ ،ىػََِْ ،ـ).
ابن ا١تنذر٤ ،تمد بن إبراىيم" .األكسط ُب السنن كاإلٚتاع
كاالختالؼ"ٖ .تقيق :د .أبو ٛتاد صغَت أٛتد بن ٤تمد حنيف،
(طُ  ،ا١تدينة ا١تنورة :دار طيبةُُّْ ،ىػ).
ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم" .منهاج السنة ُب نقض كالـ الشيعة
القدرية"ٖ .تقيق :د٤ .تمد رشاد سادل( .طبعة مصورة عن طبعة
جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية ،الرياضَُْٔ ،ىػ).
ابن حجر العسقالين ،أٛتد بن حجر" .موافقة ا٠ترب ُب ٗتريج أحاديث
ا١تختصر"ٖ .تقيقٛ :تدم السلفي ،صبحي السامرائي( ،طّ،
الرياض :مكتبة الرشدُُْٗ ،ق).
ابن حجر ،أٛتد بن علي بن ٤تمد "الدراية ُب ٗتريج أحاديث ا٢تداية".
ٖتقيق :السيد عبداهلل ىاشم( ،دط ،بَتكت :دار ا١تعرفة.
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ابن حجر ،أٛتد بن علي" .اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة"( .دط ،بَتكت.
دار الكتب العلمية ،دت).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .التلخيص اٟتبَت ُب ٗتريج أحاديث الرافعي
الكبَت" ٖتقيق :أبوعاصم حسن بن عباس بن قطب( ،طُ( ،د،
ـ) ،م سسة قرطبةُُْٔ ،ىػ).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .ا١تطالب العالية بزكائد ا١تسانيد الثمانية"
ٖتقيق :أبو بالؿ غنيم بن عباس بن غنيم ،كأيب ٘تيم ياسر بن
إبراىيم بن ٤تمد( ،طُ ،الرياض :دار الوطنُُْٖ ،ىػ).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .تعجيل ا١تنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة".
ٖتقيق :إكراـ اهلل إمداد اٟتق( ،طُ ،بَتكت :دار البشائر
اإلسالميةُُْٔ ،ىػ).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .تقريب التهذيب"ٖ .تقيق٤ :تمد عوامة،
(طِ  ،حلب :دار الرشيد ،بَتكت :دار البشائر اإلسالمية،
َُْٖىػ).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .فتح البارم شرح صحيح البخارم".
ٖتقيق٤ :تب الدين ا٠تطيب ( ،طْ ،مصر :ا١تكتبة السلفية،
َُْٖىػ).
ابن حجر ،أٛتد بن علي" .لساف ا١تيزاف"( .دط ،حيدر آباد :مصورة
عن طبعة دائرة ا١تعارؼ النظامية ،بَتكت :دار الكتاب اإلسالمي،
ُِّٗىػ).
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ابن حجر ،أٛتد بن علي" .لساف ا١تيزاف"ٖ .تقيق عبد الفتاح أبو غدة،
(طُ  ،بَتكت :دار البشائر اإلسالميةََِِ ،ـ).
ابن حنبل ،أٛتد بن ٤تمد" .ا١تسند"ٖ .تقيق :شعيب األرن كط( ،طِ،
بَتكت :م سسة الرسالةَُِِْ ،ىػ).
ابن رجب ،عبد الرٛتن بن شهاب الدين" .فتح البارم"ٖ .تقيق :طارؽ
عبد اهلل( ،طِ ،الدماـ :دار ابن اٞتوزمُِِْ ،ىػ).
ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد" .االستيعاب ُب معرفة
األصحاب"ٖ .تقيق :علي البجاكم( ،طُ ،بَتكت :دار اٞتيل،
ُُِْىػُِٗٗ ،ـ).
ابن عبد ا٢تادم٤،تمد بن أٛتد" .تنقيح التحقيق"ٖ .تقيق:سامي ابن
٤تمد جاد اهلل ك عبد العزيز بن ناصر اٟتباين( ،طُ ،الرياض:
مكتبة أضواء السلفُِْٖ ،ق).
ابن عساكر ،علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل" .معجم الشيوخ"ٖ .تقيق:
كفاء تقي الدين( ،طُ ،دمشق :دار البشائرُُِْ ،ى ػ،
َََِـ).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أٛتد اٞتماعيلي ا١تقدسي" .ا١تنتخب من علل
ا٠تالؿ"ٖ ،تقيق :طارؽ بن عوض اهلل( ،دط ،الرياض :دار الراية،
دت).
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ابن كثَت ،أبو الفداء إٝتاعيل" .البداية كالنهاية" .تدقيق كٖتقيق :د.
أٛتد ملحم كغَته( ،طٓ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
َُْٗىػ).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت ،تفسَت القرآف العظيمٖ ،تقيق :سامي بن
٤تمد السالمة( ،طْ ،الرياض :دار طيبةُِْٖ ،ق).
ابن ماجو ،أبو عبداهلل ٤تمد بن يزيد القزكيٍت" ،سنن ابن ماجو".
ٖتقيق٤ :تمد ف اد عبدالباقي( ،دط ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
دت).
ابن منظورٚ ،تاؿ الدين ٤تمد بن مكرـ " .لساف العرب"( .دط،
بَتكت :دار صادر ،دت).
األثرـ ،أٛتدبن ٤تمد بن ىانئ" .ناسخ اٟتديث كمنسوخو"ٖ .تقيق:
عبد اهلل ا١تنصور( ،طُ  ،نسخة الشاملةَُِْ ،ىػُٗٗٗ ،ـ).
األصبهاين ،أٛت د بن عبد اهلل" .معرفة الصحابة"ٖ .تقيق :عادؿ بن
يوسف العزازم( ،طُ  ،الرياض :دار الوطنُُْٗ ،ىػ).
األعظمي٤ ،تمد مصطفى " .منهج النقد عند احملدثُت نشأتو كتارخيو".
(طّ  ،السعودية :مكتبة الكوثرَُُْ ،ىػَُٗٗ ،ـ).
األلباين٤ ،تمد ناصر الدين األلباين" .سلسلة األحاديث الضعيفة كأثرىا
السيء على األمة"( .طْ ،الرياض :مكتبة ا١تعارؼَُْٖ ،ىػ).
األلباين٤ ،تمد ناصر الدين" .إركاء الغليل ُب ٗتريج أحاديث منار
السبيل"( .طِ ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالميَُْٓ ،ىػ).
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األلباين٤ ،تمد ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من
فقهها كفوائدىا"( .طُ ،الرياض :مكتبة ا١تعارؼُِِْ ،ى ػ،
ََِِـ).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .التاريخ األكسط"ٖ .تقيق٤ :تمود زايد،
(طُ  ،حلب :دار الوعي ،القاىرة :مكتبة دار الًتاثُّٕٗ ،ى ػ،
ُٕٕٗـ).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .التاريخ الكبَت" (دط ،بَتكت :دار
الكتب العلمية ،دت).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من
أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأيامو"ٖ .تقيق٤ :تمد
زىَت الناصر( ،طُ ،ا١تدينة ا١تنورة :دار طوؽ النجاةُِِْ ،ىػ).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل "رفع اليدين ُب الصالة"ٖ .تقيق :أٛتد
الشريف( ،طُ ،الكويت ،دار األرقمَُْْ ،ق)
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .القراءة خلف اإلماـ"ٖ .تقيق٤ :تمد آؿ
حطامي ،كشايع الشايع( ،طُ ،الرياض :دار الصميعي،
ُّْٔىػَُِٓ ،ـ).
البزار ،أبو بكر أٛتد بن عمرك" .البحر الزخار ا١تعركؼ ٔتسند البزار".
ٖتقيق٤ :تفوظ الرٛتن زين اهلل( ،طُ ،ا١تدينة ا١تنورة :مكتبة العلوـ
كاٟتكمَُْٗ ،ىػ).
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البسيت٤ ،تمد بن حباف " ،اجملركحُت من احملدثُت"ٖ .تقيقٛ :تدم
عبداجمليد السلفي( ،طُ ،الرياض :دار الصميعيَُِْ ،ىػ).
البسيت٤ ،تمد بن حباف" .صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف
الفارسي"ٖ .تقيق :شعيب أل رن كط( ،طّ  ،بَتكت :م سسة
الرسالةُُْٖ ،ىػ).
البغدادم ،أٛتد بن علي بن ثابت" .الكفاية ُب معرفة أصوؿ الركاية".
(طُ ،الدماـ :دار ابن اٞتوزمُِّْ ،ىػ).
البغدادم ،عبد الباقي بن قانع األموم" .معجم الصحابة"ٖ .تقيق:
صالح ا١تصراٌب (طُ ،ا١تدينة ا١تنورة :مكتبة الغرباء األثرية ،دت).
البغوم ،عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد العزيز" .معجم الصحابة"ٖ .تقيق:
٤تمد األمُت اٞتكٍت( ،طُ ،الكويت :مكتبة دار البياف،
ُُِْىػَََِ ،ـ).
البوصَتم ،أٛتد بن أيب بكر" .إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة بزكائد ا١تسانيد
العشرة"ٖ .تقيق :عادؿ بن سعد كأيب إسحاؽ السيد ٤تمد بن
إٝتاعيل( ،طُ  ،الرياض :مكتبة الرشدُُْٗ ،ىػ).
البيهقي ،أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت".معرفة السنن كاآلثار"ٖ ،تقيق:
عبدا١تعطي قلعجي( ،طُ ،حلب :دار الوعي ،دمشق :دار ابن
قتيبة ،ا١تنصورة مصر :دار الوفاءُُِْ ،ىػ).
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البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت البيهقي" .دالئل النبوة ُب معرفة أحواؿ
صاحب الشريعة " .توثيق كٗتريج كتعليق :د .عبدا١تعطي قلعجي،
(طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُْٖ ،ىػ).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت بن علي" .القراءة خلف اإلماـ"ٖ .تقيق:
٤تمد السيد زغلوؿ( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
َُْٓىػ).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت" .ا٠تالفيات"ٖ .تقيق :مشهور حسن
سلماف( ،طُ ،الرياض :دار الصميعيُُْٕ ،ىػ).
البيهقي ،اٟتسُت بن علي بن موسى".شعب اإلدياف" .راجع نصوصو:
عبد العلي حامدٖ ،تقيق كٗتريج أحاديث٥ :تتار الندكم( ،طُ،
الرياض :مكتبة الرشد ،الدار السلفية :بومبام ا٢تندُِّْ ،ى ػ،
ََِّـ).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتس ن البيهقي" .السنن الكربل"ٖ .تقيق٤ :تمد عبد
القادر عطا( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْْ ،ىػ).
الًتمذم ،أبو عيسى ٤تمد بن عيسى" .اٞتامع الصحيح (سنن
الًتمذم)"ٖ .تقيق :أٛتد شاكر( .دط ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
دت).
اٞترجاين ،أبو أٛتد أٛتد بن عبداهلل ابن عدم" .الكامل ُب ضعفاء
الرجاؿ" ٖتقيق :عادؿ عبدا١توجود ،علي ٤تمد عوض( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ).
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اٞتوايب٤ ،تمد طاىر" .جهود احملدثُت ُب نقد منت اٟتديث النبوم
الشريف"( .دط ،تونس :م سسة عبد الكرًن عبد اهلل ،دت).
اٞتورقاين ،أبو عبد اهلل اٟتسُت بن إبراىيم اٞتورقاين" .األباطيل كا١تناكَت
كالصحاح كا١تشاىَت"ٖ .تقيق :عبد الرٛتن عبد اٞتبار الفريوائي.
(طُ  ،بنارس :إدارة البحوث اإلسالمية كالدعوة كاإلفتاء باٞتامعة
السلفيةَُّْ ،ىػ).
اٞتوىرم ،إٝتاعيل بن ٛتاد" .الصحاح"( .طُ ،بَتكت :دار إحياء
الًتاثُُْٗ ،ىػ).
اٟتموم ،ياقوت بن عبداهلل " .معجم البلداف"( .دط ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العريب ،دت).
ا٠تطايب ،أبو سليماف ٛتد بن ٤تمد ا٠تطايب" .معادل السنن شرح سنن
أيب داكد" ٖتقيق٤ :تمد حامد الفقي( ،دط ،بَتكت :دار ا١تعرفة،
دت).
ا٠تليلي ،خليل بن عبد اهلل" ،اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث".
ٖتقيق٤ :تمد إدريس( ،طُ  ،الرياض :مكتبة الرشدَُْٗ ،ىػ).
الدارقطٍت ،أبو اٟتسن علي بن عمر" .سنن الدارقطٍت" .تعليق كٗتريج:
٣تدم بن منصور بن سيد( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٕىػ).
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الدراقطٍت ،أبو اٟتسن علي بن عمر" .الضعفاء كا١تًتككوف" .دراسة
كٖتقيق :موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر( ،طُ ،الرياض :مكتبة
ا١تعارؼَُْْ ،ىػ).
الدراقطٍت ،علي بن عمر" .تعليقات الدراقطٍت على اجملركحُت البن
حباف"ٖ .تقيق :خليل العريب( ،طُ ،القاىرة :دار الكتاب
اإلسالميُُْْ ،ىػُْٗٗ ،ـ).
الدرامي ،عبد اهلل بن عبد الرٛتن" .مسند الدارمي ا١تعركؼ ب"سنن
الدرامي"ٖ .تقيق :حسُت الداراين( ،طُ ،السعودية :دار ا١تغٍت،
ُُِْىػَََِ ،ـ).
الدميٍت ،مسفر بن غرـ اهلل" .مقاييس نقد متوف السنة"( .طُ،
الرياض :ا١ت لفَُْْ ،ىػ ُْٖٗ ،ـ).
الدكاليب ،أبو بشر ٤تمد بن أٛتد بن ٛتاد" .الكٌت كاألٝتاء"ٖ .تقيق:
نظر ٤تمد الفاريايب( ،طُ ،بَتكت :دار ابن حزـُُِْ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .سَت أعالـ النبالء"( .طٕ ،بَتكت :م سسة
الرسالةَُُْ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" ،ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ" ٖتقيق :علي
٤تمد البجاكم ،فتحية علي البجاكم( ،دط ،بَتكت :دار الفكر
العريب ،دت).
الرازم٘ ،تاـ بن ٤تمد" ،الفوائد" ٖتقيقٛ :تدم عبد اجمليد السلفي،
(طُ  ،الرياض :مكتبة الرشدُُِْ ،ىػ).
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الرازم ،عبدالرٛتن بن أيب حاًب" .اٞترح كالتعديل"( .دط ،حيدر آباد
الدكن :نسخة مصورة عن طبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ،بَتكت:
دار الكتب العلمية).
الزيلعيٚ ،تاؿ الدين أبو ٤تمد عبداهلل بن يوسف" .نصب الراية
ألحاديث ا٢تداية"( .طبعة مصورة عن طبعة اجمللس العملي ُب
دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُ ،ب ا٢تند ،القاىرة :دار اٟتديث ،دت).
السجستاين ،سليماف بن داكد" .سنن أيب داكد السجستاين" .إعداد
كتعليق :عزت عبيد الدعاس( ،دطٛ ،تص :نشر كتوزيع ٤تمد
علي السيد كدار اٟتديث ،دت).
الشافعي٤ ،تمد بن إدريس" .األـ"( .طِ ،بَتكت :دار ا١تعرفة،
ُّّٗىػ).
الصنعاين ،عبدالرزاؽ بن مهاـ" .ا١تصنف"ٖ .تقيق :حبيب الرٛتن
األعظمي( ،طِ ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالميَُّْ ،ىػ).
الطرباين ،سليماف بن أٛتد" .ا ١تعجم األكسط" ٖتقيق :طارؽ بن عوض
اهلل ،عبد احملسن بن إبراىيم اٟتسيٍت( .دط ،مصر :دار اٟترمُت،
ُُْٓىػ).
الطرباين ،سليماف بن أٛتد" .ا١تعجم الكبَت"ٖ .تقيقٛ :تدم عبداجمليد
السلفي( ،طِ ،الرياض :منشورات كزارة األكقاؼ كالش كف
الدينية ،الرياض :مكتبة الرشد ،دت).
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ال طحاكم ،أٛتد بن ٤تمد".شرح معاين اآلثار"ٖ .تقيق٤ :تمد زىرم
النجار٤ ،تمد سيد جاد اٟتق( ،طُ  ،بَتكت :دار عادل الكتب،
ُُْْق).
الطحاكم ،أٛتد بن ٤تمد" ،شرح معاين اآلثار"ٖ .تقيق٤ :تمد زىرم
النجار٤ ،تمد سيد جاد اٟتق( .طُ  ،بَتكت :دار عادل الكتب،
ُُْْق).
العقيلي ،أبو جعفر ٤تمد بن عمرك بن موسى" .الضعفاء الكبَت".
ٖتقيقٛ :تدم عبداجمليد السلفي( ،طُ  ،الرياض :دار الصميعي،
َُِْىػ).
القاٝتي٤ ،تمد ٚتاؿ الدين بن ٤تمد سعيد بن قاسم" .قواعد
التحديث من فنوف مصطلح اٟتديث"( .دط ،بَتكت :دار الكتب
العلمية ،دت).
ا١تزمٚ ،تاؿ الدين يوسف" .هتذيب الكماؿ"ٖ .تقيق :بشار عواد
معركؼ( ،طٔ ،بَتكت :م سسة الرسالةُُْٓ ،ىػ).
ا١تزم ،يوسف بن عبد الرٛتنٖ" .تفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ"،
ٖتقيق :عبدالصمد شرؼ الدين( ،طِ ،ا٢تند :الدار القيمة،
بَتكت :ا١تكتب اإلسالميَُّْ ،ىػ).
ا١تنذرم ،عبد العظيم بن عبد القول٥" .تتصر سنن أيب داكد"ٖ .تقيق:
٤تمد صبحي حالؽ( ،طُ ،الرياض :مكتبة ا١تعارؼُُّْ ،ى ػ،
ََُِـ).
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ا١توصلي  ،أٛتد بن ا١تثٌت بن علي " .مسند أيب يعلى ا١توصلي"ٖ ،تقيق:
حسُت سليم أسد( ،طُ ،جدة :دار ا١تأموف للًتاثَُُْ ،ى ػ،
ُٖٗٗـ).
النسائي ،أٛتد بن علي بن شعيب" .سنن النسائي الصغرل" (اجملت ).
ٖتقيق :مكتب ٖتقيق الًتاث اإلسالمي( ،طّ .بَتكت :دار
ا١تعرفةُُْْ ،ىػ).
النوكم ،حيِت بن شرؼ" ،خالصة األحكاـ ُب مبهمات السنن كقواعد
اإلسالـ"ٖ .تقيق:حسُت إٝتاعيل اٞتمل( ،طُ ،بَتكت :م سسة
الرسالةُُْٖ ،ىػ).
النيسابورم ،مسلم بن اٟتجاج" .ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ
عن العدؿ إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"ٖ .تقيق٤ :تمد ف اد
عبد الباقي( ،دط ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،دت).
النيسابورم ،مسلم بن اٟتجاج" .ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ
عن العدؿ إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"ٖ .تقيق٤ :تمد ف اد
عبد الباقي( ،دط ،استانبوؿ :ا١تكتبة اإلسالمية ،دت).
ا٢تيثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر٣" .تمع الزكائد كمنبع الفوائد".
القاىرة :دار الرياف( ،دط ،بَتكت :دار الكتاب العريب،
َُْٕىػ).
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ا٢تيثمي ،ن ورالدين علي بن سليماف ا٢تيثمي" .كشف األستار عن زكائد
البزار"ٖ ،تقيق :حبيب الرٛتن األعظمي( ،طُ ،بَتكت :م سسة
الرسالةَُْْ ،ىػ).
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قريهة الرتجيح باعتبار البلداى
وأثريا يف احلكم على الروايات والرواة
The Evidence of Weighting by Considering
Cities and Its Effect on Judging the Narrated
Texts and the Narrators.

إعداد
د .عبد الرمحو حممد عبد مشاقبة
األتساذذ ا١تاسذد بقاسم الاسنة ودلومهذ بكلية الشريعة وأصول ال ين
ّتذمعة ا١تل اذل بأهبذ

قرينة الترجيح باعتبار البلدان وأثرىا في الحكم على الروايات والرواة د .عبد الرحمن محمد عبد مشاقبة

املستدلص
تانذول ىذه ال راتسة ماسألة مهمة من ماسذئل دلمي العلل ،واٞترح
والاع يل ىي قرينة الًتجيح بذدابذر البل ان وأثرىذ يف اٟتكم دلى الروايذت والرواة.
وكذن منهجي يف ىذا البحث ٚتع أقوال العلمذء يف ىذه القرينة،
وبيذن تنوع دبذراهتم فيهذ ،فذدام ت لبيذهنذٚ ،تع نصوص األئمة ا١تاعلقة
هبذه القرينة٤ ،تذوال إبراز تنوع دبذراهتم فيهذ ،مث الًتكيز دلى إبراز أثرىذ يف
الًتجيح بُت الروايذت ا١تاعذرضة ،ويف اٟتكم دلى الرواة.
من أجل ٖتقيق ىذا ا٢ت ف اتبعت ا١تنهج االتساقرائي؛ بذتساقراء
نصوص األئمة ال الة دلى ىذه القرينة ،مذ أمكنٍت ذل  ،كمذ اتساعنت
بذ١تنهجُت ،الاحليلي ،والنق ي يف دراتسة ىذه النقوالت.
مذ ددذين إىل تقاسيم البحث بع مق ماو إىل ٘تهي وثالثة مطذلب،
ألناهي إىل تاسجيل ناذئجو ،ومن بُت أمههذ :أن القرائن أغلبية ولياست
قطعية ،وأنو ليس دائمذ تق َّم قرينة أىل البل دلى غَتىذ  ،كذل أن من
دذدة نقذد اٟت يث الرجوع إىل أىل بل الراوي وادامذد قو٢تم فيو ،وىذا
تبُت ذل وٖت ده،
األمر جيعل لكل راو حكم اذص بو ،والقرائن ىي اليت ّ
وأيضذ بيذن قيمة كاب الاواريخ احمللية ،وأمهياهذ ،وتق مهذ دلى كاب الاواريخ
العذمة يف ىذا اٞتذنب ،وغَتىذ من الناذئج
الكلمات الدالة( :القرائن ،الًتجيح ،الرواة ،ا١ترويذت ،ادابذر البل ان)
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Abstract
This study deals with an important issue of the science
of ‘elal (the abstract errors and the science of Jarh and Ta'deel
(criticizing and praising) which is qarain al tajrih (evidence of
weighting) and its impact on the narrator as well as the
narrated text.
The study focused on the scholars' opinions on this
issue, and the diversity of the expressions they used. In this
effect, I compiled the sayings of the scholars in relation to this
evidence, and I tried to explicate the diversity of their
expressions, followed by their effect on weighting between
contradicting narratives and the judgement on the narrators.
The researcher adopted the inductive approach, by
extrapolating the scholars’ expressions used to indicate this
evidence, and then used the analytical and critical methods to
study and analyze these opinions.
The paper was divided after the introduction, into: a
preface and three sections followed by the conclusion.
The researcher arrived at a number of findings
through, the most important of which is that al-qarain is more
of a majority rule [in its applicability] than being a general and
sweeping rule., and it is not in all instances the evidence of the
people of particular city is given preference over other
people’s. Likewise, it is the habit of the critics of the hadith to
refer to the people of the narrator's country and to adopt their
opinions on him. This matter made a special judgement for
each narrator that is usually determined and clarified by the
evidences (al qarain). Also, indicating the value of the books
of local history, their importance, their advancement to the
books of the general history on this side, and other results.
Key words :( evidences, weighting, the narrators, the
narrated text, considering cities)
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املكدمة
اٟتم هلل رب ال عذ١تُت والصالة والاسالم دلى نبينذ ٤تم اذمت األنبيذء
وا١ترتسلُت ،أمذ بع :
فلعل من أافى وأصعب أنواع دلم اٟت يث ،نوع "دلل اٟت يث"؛ ذل
أن مي انو أحذديث الثقذت ،اليت ٚتعت شروط الصحة ظذىراً ،لكنهذ ٗتفي تسببذً
يق ح يف صحاهذ؛ ال يكذد يعرفو إال اٞتهذبذة من احمل ثُت ،معام ين يف ذل دلى
معذيَت دقيقة ،ثذباة للاأك من صحة اٟت يث وتسالماو ،وّتوار ىذه ا١تعذيَت ال قيقة
الثذباة ،وبذلاالزم معهذ ،أمعنوا النظر فيمذ يصذحب اٟت يث -تسن اً ومانذً -من
دالمذت ودالالت ومالباسذت تفي يف الًتجيح بُت األقوال يف اٟت يث نفاسو ،أو
تعليلو ،أو اٞتمع بُت القولُت.
كمذ أن للقرائن دور بذرز يف دلم اٞترح والاع يل؛ ٓتذصة يف ٣تذل الرواة
ا١تخالف فيهم؛ فبذلرغم من اتفذق دلمذء اٞترح والاع يل يف كثَت من أحكذمهم
دلى الرواة ،إال أهنم ااالفوا يف د د منهذ بُت قبول اٞترح فيهم ،أو قبول الاع يل،
ومن مث كذن للقرائن القول الفصل يف ترجيح قول دلى قول.
أيمية املوضوع واهلدف مهٌ
وبُت
للقرائن أثرىذ الواضح يف دلمي دلل اٟت يث ،واٞترح والاع يلّ ،
دلمذء العلل واٞترح والاع يل أن الكالم يف ىذين العلمُت ليس لو ضذبط
حيكمو دائمذً ،فذألمر ي ور مع القرائن يف كل ح يث ،ألجل ذل دُ ّ تابع
القرائن ،والبحث دنهذ ،وإدمذ٢تذ ،من أىم ٝتذت ا١تنهج النق ي دن احمل ثُت.
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والقرائن دن احمل ثُت تاع د ،فهنذك قرائن للاعليل ،وقرائن للًتجيح،
وأارى لاصحيح الروايذت ا١تخالفة واٞتمع بينهذ؛ مذ جعلٍت أفرد ىذا البحث،
للكالم دن قرينة من قرائن الًتجيح اليت ادام ىذ دلمذء العلل يف كالمهم؛
ف منهم من كذن يشَت إليهذ صراحة يف كالمو ،ومنهم من كذن يفهم ذل من
تصرفو بطريق اإلشذرة ،أال وىي قرينة( :الًتجيح بذدابذر البل ان).
فكثَتا مذ ٧ت يف كالم نقذد اٟت يث قو٢تم( :أىل بل ه أدرف بو) ،أو
ينص دلى أن اٟت يث ليس من روايذت أىل
(أىل بل ه أفهم ْت يثو) ،أو ّ
بل ه دنو ،يشَت بذل لاعليلهذ ،فجذء ىذا البحث للاعريف هبذه القرينة،
وبيذن أثرىذ يف تعليل األحذديث ،وترجيح طريق دلى أارى ،وأثرىذ يف جرح
الرواة وتع يلهم(ٔ).
وتظهر إش كذلية البحث يف أنو إذا تعذرضت قرينة قول أىل البل يف
أي القريناُت
فأي القريناُت نُ ْعمل ونق ِّم ّ
ونرجح؟ و ّ
الراوي مع قرينة أارىّ ،
أقوى وأرجح.
مهًجية البحح
اتساعنت يف ىذا البحث ّتملة من ا١تنذىج اقاضاهذ الضرورة :ا١تنهج
االتساقرائي ،دن القراءة يف كاب العلل ،والاسؤاالت ،والاواريخ ،ماابعذ
(ٔ) ينظر :أٛت بن دلي ب ن ثذب ت البا ادي" ،الكفذي ة يف دل م الرواي ة"( ،حي ر بب ذد
ال كنٖٔ٘ٚ ،ى ).ٔٓٙ ،
- 227 -

قرينة الترجيح باعتبار البلدان وأثرىا في الحكم على الروايات والرواة د .عبد الرحمن محمد عبد مشاقبة

الكلمذت ال الة دلى ىذه القرينة مثل( :أىل بل ه)( ،أىل الكوفة ،أىل
مصر ،أىل ا لعراق ،الكوفيون ،ا١تصريون ،وغَتىذ) ،واتساعنت بذ١تنهجُت،
الاحليلي والنق ي ،دن ٖتليل ىذه العبذرات ،ودراتساهذ دراتسة دلمية ماأنية،
مع ٗتريج األحذديث يف األمثلة الواردة يف البحث ٗترجيذً ٥تاصراً يفي بذلارض
وحيقق ا١تراد.
الدراسات السابكة
باسؤال ا١تخاصُت من أىل اٟت يث والبحث دن دراتسذت حول ىذه
القرينة ،مل أج من أفردىذ ب راتسة اذصة ،وإمنذ وج ت إشذرات ٢تذ منهذ:
مذ كابو ال كاور دذدل الزرقي يف رتسذلاو لل كاوراه "قواد العلل وقرائن
الًتجيح" ،ولكنهذ تبقى إشذرات ليس فيهذ كثَت ٦تذ خيص ىذه ال راتسة.
ويف البذب دراتسذت مقذربة ٢تذا البحث ،تاعلق بقرينة ا١تالزمة دن
احمل ثُت ،إذ الاذلب دلى الاالميذ ا١تالزمُت لشيخهم أن يكونوا من أىل
بل ه ،من ذل :
ٔ ْ -تث دلمي ٤تكّم لل كاور ٤تمود رشي بعنوان (ا١تالزمة وأثرىذ يف
الراوي وا١تروي) ،منشور يف اجمللة األردنية لل راتسذت اإلتسالمية،
جذمعة بل البيت ،دذم  ٕٜٓٓم ،اداٌت فيو البذحث ببيذن ماطلبذت
ا١تالزمة ،مع بيذن األثر العلمي والًتبوي الذي تًتكو ا١تالزمة دلى
الالميذ ا١تالزم لشيخو ،وتأثَتىذ يف ترتيب طبقذت الرواة دن الشيخ،
ومل ياعرض البذحث يف دراتساو لبل الراوي وأثرىذ يف ا١تالزمة.
ٕ ْ -تث دلمي ٤تكّم لل كاور دياسى شحذتو بعنوان (مالزمة الراوي
لشيخو ضبط للرواية دراتسة نظرية وتطبيقية) ،منشور يف ٣تلة كلية
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الًتبية ،جذمعة كفر الشيخ ،دذم ٕٗٔٓ م ،وق اداٌت البذحث
بذٞتذنب الاطبيقي؛ حيث ذكر أنو بع اطالدو دلى ْتث ال كاور
٤تمود رشي  ،الذي دذجل فيو النذحية النظرية الًتبوية للمالزمة ،فإن
دراتساو تركز دلى اٞتذنب الاطبيقي منهذ اتساكمذال ١تعرفة ىذه القرينة.
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خطة البحح
جذء ىذا البحث يف مق مة ،و٘تهي  ،وثالثة مطذلب ،واذ٘تة.
أمذ ا١تق مة :فبينت فيهذ أمهية ا١توضوع ،وا٢ت ف منو ،ومنهج البحث فيو،
وال راتسذت الاسذبقة ،واطة البحث .
وكذن الامهي يف  :مفهوم ق رينة الًتجيح وا١تقصود بذدابذر البل ان .
أمذ ا١تطلب األول :ادابذر البل ان يف الًتجيح بُت الروايذت ا١تاعذرضة
ا١تطلب الثذين :ادابذر البل ان يف الًتجيح بُت األقوال ا١تاعذرضة دن جرح
الرواة وتع يلهم.
ا١تطلب الثذلث :ادابذر البل ان يف ضبط األٝتذء واألناسذب ،وتسٍت الوفذة .
مث ا٠تذ٘تة وفيهذ أىم الناذئج.
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التمًيد :مفًوم قريهة الرتجيح واملكصود باعتبار البلداى
أوال :مفهوم القرينة
القرينة في اللغة:
قذل ابن فذرس " :القذف والراء والنون أصالن صحيحذن ،أح مهذ
ي ل دلى ٚتع شيء إىل شيء ،واآلار شيء يناأ بقوة وش ة"(ٔ) ،واألصل
األول ىو األقرب إىل معٌت القرينة دن احمل ثُت.
القرينة في االصطالح
درفهذ اٞترجذين بقولو " :أمر يشَت إىل ا١تطلوب"  ،وىذه تعريف
مطلق يشمل القرينة يف ٥تالف العلوم الشردية واللاوية.
ودرفهذ ال كاور أٛت معب فقذل " :مذ ي ل دلى ا١تراد دون تصريح
ّ
بو ،وذل ٦تذ يكون لو تعلق مبذشر أو غَت مبذشر من األلفذظ أو اإلشذرات
اليت تؤثر يف توجيو داللة اللفظ أو العبذرة ا١تاساعملة يف بيذن درجة ح يث
الراوي ،أو بيذن حذلو جرحذً أو تع يالً "(ٖ).
( ٕ)

(ٔ) أٛت ب ن ف ذرس ب ن زكري ذ" ،معج م مق ذييس اللا ة"ٖ ،تقي ق دب الاس الم ى ذرون،
(بَتوت ،دار الفكرٜٜٔٚ ،م) ،مذدة قرن.ٚٙ :٘ ،
(ٕ) دلي بن ٤تم بن دلي اٞترجذين" ،الاعريفذت"ٖ ،تقيق ٣تمود ة م ن العلم ذء( ،طٔ،
بَتوت ،دار الكاب العلميةٜٖٔٛ ،م).٘ٙ :ٔ ،
(ٖ) أٛت معب دب الكرًن " ،ألف ذظ ودب ذرات اٞت رح والاع يل ب ُت األف راد والاكري ر
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ثانياً :مفهوم الترجيح
الترجيح في اللغة:
جذء يف معذجم اللاة :رجح الشيء دلى الشيء رجوحذً ورجذحذً(ٔ) ،رجح
ويرجح بذلضم والفاح رجحذنذ فيهمذ ،أي مذل(ٕ).
يرجح َ
ا١تيزان ُ
ودرف الاسيوطي الًتجيح فقذل" :تقوية إح ى األمذرتُت دلى
ّ
( ٖ)
األارى ،ليعمل هبذ" .
ثالثاً :المقصود باعتبار البلدان
يقص بذدابذر البل ان أن يشًتك الراوي مع شيخو ،أو الراوي والنذق
والًتكي ب ودالل ة ك ل منه ذ دل ى حذل ة ال راوي وا١ت روي"( ،طٔ ،الري ذض ،أض واء
الاسلفٕٓٓٗ ،م) ،صٕٕ.ٕٖ-
(ٔ) ٤تم ب ن اٟتاس ن ب ن دري ٚ" ،ته رة اللا ة"ٖ ،تقي ق رم زي بعلبك ي( ،طٔ ،ب َتوت،
دار العلم للماليُتٜٔٛٚ ،م).ٖٗٚ :ٔ ،
(ٕ) ٤تم ب ن أا بك ر ال رازي٥" ،تا ذر الص حذح"( ،ط٘ ،ب َتوت ،ا١تكاب ة العص رية،
ٜٜٜٔم).ٔٔٛ ،
(ٖ) ج الل ال ين دب الرٛتن ب ن أا بك ر الاس يوطي" ،معج م مقذلي العل وم يف اٟت ود
والرتس وم"ٖ ،تقي ق ٤تم إب راىيم دب ذدة( ،طٔ ،الق ذىرة ،مكاب ة اآلدابٕٓٓٗ ،م)،
ص ،ٜٙولعل تعريفو أقرب مذ ديكن لاعريف قرينة الًتجيح دن احمل ثُت.
ق بث رت االااص ذر يف تعري ف القرين ة والًتج يح؛ ألن كث َتاً م ن ال راتس ذت العلمي ة
والرتس ذئل اٞتذمعي ة ا١تخاص ة ب ذلقرائن ق اتس اوفت ذل بذتس اثنذء تعري ف اإلم ذم
الاسيوطي فلم أج من ذكره ٦تن كاب يف قرائن الًتجيح.
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ويعّب دنهذ أحيذنذ ٔتصطلح
يف االنااسذب إىل البل نفاسو أو ا١ت ينة نفاسهذّ ،
( ٔ)
ي الرجل ،وكذل العكس وىو اااالف البل ان .
"بل يّو" ،أي بل ّ
والاذلب دلى الراوي إذا كذن ىو وشيخو من البل نفاسو ،أن يكون
أضبط ٟت يث شيخو من غَته وأحفظ لو ،وكذل إذا كذن النذق من بل
الراوي نفاسو فإنو يعلم من أحوالو مذ خيفى دلى غَته من النقذد من البل ان
األارى ،كونو اذلطو وجذلاسو ودذيشو.
من ىنذ تظهر أمهية الاصنيف يف الاواريخ ا٠تذصة بذلبل ان ،وأهنذ
مق مة دلى كاب الاواريخ العذمة ،يقول ا١تعلمي اليمذين يف مق مة ٖتقيقو
لاذريخ جرجذن" :وىذا الصنف -أي تواريخ البل ان -دظيم الفذئ ة غزير
ا١تذدة؛ ألن صذحبو حيذول االتسايعذب ،فيوج يف ذل من الًتاجم وا١تواد مذ
ال يكون لو يف الاواريخ العذمة دُت وال أثر ،واحملققون يف ىذا العصر ومذ قبلو
يرجحونو دلى الاواريخ ال عذمة؛ ألن مؤلف تذريخ البل يالب أن يكون من
أىلو ،فهو أدرى بأحوال أىلو من غَتىم ،وكثَت منهم ىم شيواو وأقرانو،
جذلاسهم وتسّب أحوا٢تم كمذ جيب ،فإذا أاّب دنهم أاّب دن مشذى ة
واّبة وٖتقيق ،وبذل يعظم الوثوق ٔتذ حيكيو ويؤمن الالط فيمذ يرويو"(ٕ).
(ٔ) ى ذا ا١تع ٌت هب ذه الص يذغة ى و م ن فهم ي ٢ت ذا ا١تص طلح ،ودلم ذء العل ل واٞت رح والاع يل يف
مصنفذهتم يشَتون إليو دذدة إشذرة دذمة مع وضوح ا١تقصود بو دن ىم.
(ٕ) ٛتزة بن يوتسف الاسهمي اٞترجذين" ،تذريخ جرج ذن"ٖ ،تقي ق دب الرٛتن ب ن ا١تعلم ي
اليم ذين( ،طٔ ،حي ر أب ذد ،دائ رة ا١تع ذرف العثمذني ةٖٜٔٙ ،ه) ،مق م ة احملق ق،
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ويشه ٢تذا ا١تعٌت مذ جذء يف اٟت يث الذي أارجو ماسلم  ،وابن
ازدية(ٕ) ،وأٛت (ٖ)  ،وغَتىم من طريق ثذبت البنذين دن دب اهلل بن ربذح
األنصذري ،إذ جذء يف بار اٟت يث دن ماسلم" :فقذل دب اهلل بن ربذح:
إين ألح ث ىذا اٟت ي ث يف ماسج اٞتذمع ،إذ قذل دمران بن حصُت:
انظر أيهذ الفىت كيف ٖت ّ ث ،فإين أح الركب تل الليلة ،قذل :قلت:
فأنت أدلم بذٟت يث ،فقذل٦ :تن أنت؟ قلت :من األنصذر ،قذل :ح ّ ث،
فأنتم أعلم بحديثكم " ،وجذء دن أٛت يف ماسن ه بلفظ" :قذل دب اهلل:
فاسمعٍت دمران بن حصُت وأنذ أح ّ ث ىذا اٟت يث يف ا١تاسج اٞتذمع،
فقذل :من الرجل؟ قلت :أنذ دب اهلل بن ربذح األنصذري .قذل :القوم أعلم
بحديثهم".
املطل اوأو  :اعتبار البلداى يف الرتجيح بني الروايات املتعارضة
دن مذ تاعذرض روايذت اٟت يث الواح وصالً وإرتسذالً ،أو وقفذً
ورفعذً ،أو بإثبذت ٝتذع من د مو ،أو غَت ذل من دلل اٟت يث وأجنذتسهذ
صفحة (ج).
(ٔ) أارج و يف "ص حيحو" ،كا ذب ا١تاس ذج  ،ب ذب قض ذء الص الة الفذئا ة،ٕٗٚ :ٔ ،
ح يث رقم ٔ.ٙٛ
(ٕ) أارج و يف "ص حيحو" ،كا ذب الص الة ،ب ذب األذان للص لوات بع ف وات الوق ت،
ٔ ،ٕٗٗ :ح يث رقم ٓٔٗ.
(ٖ) أارجو يف "ماسن ه" ،ٕٖ٘ :ٖٚ ،ح يث رقم ٕٕ٘ٗ٘.
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ا١تعلومة ،فإن أئمة اٟت يث ياسلكون تسبال مانودة ٟتل ىذا الاعذرض ،من
بينهذ :النظر يف القرائن لًتجيح رواية دلى أارى ،وبيذن الطريق ا١تعلولة
وتسبب دلاهذ ،ومن ىذه القرائن ا١ترجحة :قرينة البل ية ،فممذ الش َّ فيو َّ
أن
أىل البل أدلم ْت يث شيواهم من غَتىم وأضبط لو ،والنذظر يف ك اب
دلل اٟت يث ،جي أن أئمة العلل ق اتساخ موا ىذه القرينة كثَتا وأشذروا
إليهذ ،إمذ بوجو دذم يف روايذت بل مذ ،أو بوجو اذص ،يف رواية معينة
بذاهتذ ،ومن العبذرات اليت اتساخ موىذ يف ذل  ،قو٢تم:
 أىل البل أدلم ْت يثهم(ٔ). قو٢تم يف معمر بن راش اليمذين(ٕ)" :ح يثو يف اليمن صحيح أمذح يثو يف البصرة ففيو أغذليط"(ٖ).
فض ل دبي اهلل
(ٔ) قذ٢تذ أبو زردة ال مشقي شذرحذ لك الم اإلم ذم أٛت ب ن حنب ل ح ُت ّ
بن دمر يف نذفع دلى غَته .دب ال رٛتن ب ن دم رو أب و زرد ة ال مش قي" ،ت ذريخ أا
زرد ة ال مش قي "ٖ ،تقي ق ش كراهلل القوج ذين( ،دمش ق٣ ،تم ع اللا ة الع را) ،ص
.ٖٗٛ
(ٕ) دلم ذ أن معم ر ول يف البص رة ،ود ذش فيه ذ م ة ،مث اناق ل إىل ال يمن ،فا زوج وأق ذم
فيهذ ،وىذا يشَت إىل أن بل الراوي ىي اليت ُٛتل فيهذ العل م دن و ،وال يت اتس اقر هب ذء
وقت األداء.
(ٖ) ق ذل ذل غ َت واح م ن أى ل العل م ،م نهم :أب و ح ذمت يف "اٞت رح والاع يل":ٛ( ،
 ،)ٕ٘ٚوأٛت بن حنب ل( ،ش رح دل ل الًتم ذي الب ن رج ب ،)ٚٙٙ :ٕ ،وحي ِت ب ن
مع ُت (ش رح دل ل الًتم ذي الب ن رج ب ،)ٚٗٚ :ٕ ،وانظ ر٤ :تم ب ن أٛت
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 قو٢تم يف إٝتذديل بن ديذش" :حجة يف الشذميُت؛ ألهنم أىل بل ه دوناٟتجذزيُت"(ٔ).
 قذل اٟتذزمي دن ذكره الوجو الثذين دشر من وجوه الًتجيح " :أن يكونأح اٟت يثُت ٝتعو الراوي من مشذيخ بل ه ،والثذين ٝتعو من الاربذء،
ال ذى " ،تس َت أد الم الن بالء"ٖ ،تقي ق ش عيب األرن ذطوط( ،طٔ ،ب َتوت ،مؤتساس ة
الرتسذلة ،بَتوتٕٓٓٔ ،م).ٕٔ :ٚ ،
(ٔ) ت واترت أق وال نق ذد اٟت يث يف ذل  ،منه ذ د ة أق وال لعل ي ب ن ا١ت يٍت ،وأٛت ،
والبخ ذري وأب و ح ذمت ولا َتىم ،انظ ر أق وا٢تم٤ :تم ب ن دثم ذن ب ن أا ش يبة،
"تس ؤاالت اب ن أا ش يبة الب ن ا١ت يٍت"ٖ ،تقي ق موف ق دب القذدر( ،طٔ ،الري ذض،
مكاب ة ا١تع ذرفٔٗٓٗ ،ه) ،صٔ ،ٔٙأٛت ب ن حنب ل" ،العل ل ومعرف ة الرج ذل"،
ٖتقي ق وص ي اهلل دب ذس( ،طٔ ،ا٢تن  ،ال ار الاس لفيةٔٗٓٛ ،ه) ،صٔٗٔ ،أٛت
بن حنبل" ،تسؤاالت أا داود لإلمذم أٛت "ٖ ،تقي ق زي ذد منص ور( ،طٔ= =،ا١ت ين ة
ا١تن ورة ،مكاب ة العل وم واٟتك مٔٗٔٗ ،ه) ،صٗ٤ ،ٕٙتم ب ن إٝتذدي ل البخ ذري،
"الا ذريخ الكب َت"( ،حي ر أب ذد ،دائ رة ا١تع ذرف العثمذني ة)٤ ،ٖٚٓ :ٔ ،تم ب ن
دياس ى ب ن تس ورة الًتم ذي" ،دل ل الًتم ذي الكب َت" ،ترتي ب أب و طذل ب القذض ي،
ٖتقي ق ص بحي الاس ذمرائي( ،طٔ ،ب َتوت ،د ذمل الكا بٜٔٗٓ ،ه) ،ص،٘ٛ
٤تم ب ن دم رو العقيل ي" ،الض عفذء الكب َت"ٖ ،تقي ق دب ا١تعطي قلعج ي( ،طٔ،
ب َتوت ،دار ا١تكاب ة العلمي ةٜٔٛٗ ،م) ،ٛٛ :ٔ ،دب الرٛتن ب ن ٤تم  ،اب ن أا
ح ذمت" ،اٞت رح والاع يل"( ،طٔ ،ا٢تن  ،دائ رة ا١تع ذرف العثمذني ةٕٔٚٔ ،ه):ٔ ،
ٔ ، ٜٔأٛت ب ن دل ي ب ن ثذب ت البا ادي" ،ت ذريخ با ادٖ ،تقي ق بش ذر د واد،
(طٔ ،بَتوت ،دار الارب اإلتسالمئٕٕٗ ،ه).ٔٛٙ :ٚ ،

- 236 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثاني

فَتجح األول؛ ألن أىل كل بل ٢تم اصطالح يف كيفية األاذ ،من
الاش د والااسذىل وغَت ذل  ،والشخص أدرف بذصطالح أىل بل ه"(ٔ).
 قذل ال ِزَرْكشي دن ذكره أنواع دلوم اٟت يث " :ا٠تذمس  -أي مناألنواع  :-معرفة من اشًتك من رجذل اإلتسنذد يف فقو أو بل أو إقليم،
وىذا النوع نذفع يف الًتجيح دن الاعذرض ،فإن رواية أىل البل بعضهم
دن بعض أوىل من رواية أىل البل دن غَتىم"(ٕ).
ويف ا١توضوع أمثلة كثَتة دالة دلى ادابذر ىذه القرينة أذكر منهذ:
المثال األول:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه ابن ا١تبذرك دن ابن
جذبر ،دن باسر بن دبي اهلل ،دن أبي إدريس ،دن واثلة ،دن أا مرث ،
دن الن صلى اهلل دليو وتسلم قذل" :ال تصلوا إىل القبور ،وال ٕتلاسوا
دليهذ"(ٖ)؟ قذل أا :يرون أن ابن ا١تبذرك وىم يف ىذا اٟت يث؛ أدال أبذ
(ٔ) ٤تم بن موتسى بن دثمذن اٟتذزمي" ،االدابذر يف النذتسخ وا١تناسوخ من اآلثذر"( ،طٕ،
حي ر ببذد٣ ،تلس دائرة ا١تعذرف العثمذنيةٖٜٔ٘ ،ه) ،صٕٔ.
(ٕ) ب رال ين ٤تم بن دب اهلل الزركشي" ،النكت دلى مق مة ابن الصالح"ٖ ،تقيق زين
العذب ين بالفريج( ،طٔ ،الريذض ،أضواء الاسلفٜٔٗٔ ،ه).ٜٙ :ٔ ،
(ٖ) أارج و ماس لم يف "ص حيحو" ،كا ذب اٞتن ذئز ،ب ذب النه ي د ن اٞتل وس دل ى الق ّب
والص الة دلي و ،ٙٙٛ :ٕ ،ح يث رق م ٕ ،ٜٚوى و با ر ح يث يف الب ذب،
والًتم ذي يف "تس ننو"  ،كا ذب اٞتن ذئز ،ب ذب م ذ ج ذء يف كراىي ة ا١تش ي دل ى القب ور،
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( ٔ)

إدريس ا٠توالين بُت باسر بن دبي اهلل وبُت واثلة ،ورواه دياسى بن يونس ،
وص قة بن اذل (ٕ) ،والولي بن ماسلم(ٖ) ،دن ابن جذبر ،دن باسر بن دبي
اهلل؛ قذلٝ :تعت واثلة حي ث دن أا مرث الانوي ،دن الن صلى اهلل دليو
وتسلم .قذل أا :باسر ق ٝتع من واثلة ،وكثَتاً مذ حي ث باسر دن أا
إدريس؛ فالط ابن ا١تبذرك ،فظن أن ىذا ٦تذ روى دن أا إدريس ،دن واثلة،
وق ٝتع ىذا اٟت يث باسر من واثلة نفاسو؛ ألن أىل الشام أعرف
بحديثهم"(ٗ).
ٕ ،ٖ٘ٛ :ح يث رق م ٓ٘ٓٔ ،وذك ر دقب و طري ق الولي ب ن ماس لم د ن اب ن
ج ذبر ،وق ذل بع ىذ" :ول يس في و د ن أا إدري س ،وى ذا الص حيح" مث ذك ر تعلي ل
البخذري لطريق ابن ا١تبذرك.
(ٔ) أارجهذ أبو داود يف "تسننو" ،كاذب اٞتنذئز ،ب ذب يف كراىي ة القع ود دل ى الق ّب:ٕ ،
 ،ٙٙٛح يث رقم .ٖٕٕٜ
(ٕ) أارجهذ اٟتذكم يف "ماسا ركو" ،كاذب معرفة الص حذبة ،ب ذب ذك ر منذق ب أا مرث
الان وي ،ٕٗٗ :ٖ ،ح يث رق م  ،ٜٗٚٙواب ن أا دذص م يف "اآلح ذد وا١تث ذين"،
ٔ ،ٕٕٗ :ح يث رقم .ٖٔٙ
(ٖ) أارجه ذ ماس لم يف "ص حيحو" ،كا ذب اٞتن ذئز ،ب ذب النه ي د ن اٞتل وس دل ى الق ّب
والص الة دلي و ،ٙٙٛ :ٕ ،ح يث رق م ٕ ،ٜٚودقب و أا رج اٟت يث م ن طري ق
ابن ا١تبذرك.
(ٗ) دب الرٛتن ب ن أا ح ذمت ال رازي" ،دل ل اٟت يث"ٖ ،تقي ق تس ع اٟتمي وبا رون،
(طٔ ،الريذض ،مطذبع اٟتميضئٕٗٚ ،ه) ،٘ٙ :ٕ ،ماسألة رقم ٖٕٔ.
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وق ذكر ابن أا حذمت ىذا ا١تثذل يف موضعُت بارين من كاذبو غَت
ىذا ا١توضع(ٔ) ،فذدام أبو حذمت الرازي دلى قرينة بل ي الرجل يف ترجيح
الطرق األارى دلى طريق ابن ا١تبذرك ،وىي قولو" :أىل الشذم أدرف
ْت يثهم".
يظهر ذل من قول أا حذمت الرازي أن دياسى بن يونس ،وىو ٦تن
تسكن الشذم ،وص قة بن اذل ال مشقي ،وىو من أثبت الرواة يف ابن
جذبر(ٕ)  ،والولي بن ماسلم ال مشقي ،وىم من ثقذت دلمذء الشذم ،رووا
ىذا اٟت يث دن بل يّهم دب الرٛتن بن يزي بن جذبر ،دون ذكر ألا
إدريس ا٠توالين بُت بُاسر وواثلة ،واذلفهم يف ذل اإلمذم اٟتذفظ اٟتجة
دب اهلل بن ا١تبذرك ا١تروزي.
( ٖ)
أدل ٚتع من العلمذء طريق ابن ا١تبذرك ىذه  ،دون أن ينصوا
وق ّ
(ٔ) ا١تص ر نفاس و ،ٜٗ٘ :ٖ ،ماس ألة رق م  ،ٕٜٔٓوٖ ،٘ٙٛ :ماس ألة رق م ٕ،ٜٔٓ
وكالم و يف ا١توض عُت نفاس و ،وى ذا ا١تث ذل يض ربو العلم ذء د ذدة للاعري ف بن وع م ن
أن واع دل وم اٟت يث ،ى و ا١تزي يف ماص ل األتس ذني  ،كم ذ يع مث ذال واض حذ لعل ة
تس لوك اٞت ذدة ،يظه ر ذل م ن ق ول أا ح ذمت " :وكث َتاً م ذ حي ث باس ر د ن أا
إدريس؛ فالط ابن ا١تبذرك".
(ٕ) ينظ ر :أٛت ب ن دم رو ب ن أا دذص م" ،اآلح ذد وا١تث ذين"ٖ ،تقي ق بذتس م اٞت وابرة،
(طٔ ،الريذض ،دار الرايةٔٗٔٔ ،ه) ،ٕٕٗ :ٔ ،ح يث رقم .ٖٔٙ
(ٖ) م نهم :أٛت ب ن حنب ل ،كم ذ يف "ت ذريخ دمش ق" ،ٔٙٔ :ٔٓ ،والبخ ذري ،كم ذ يف
"العل ل الكب َت للًتم ذي" ،صٔ٘ٔ ،وكم ذ يف "تس نن الًتم ذي" دق ب اٟت يث
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دلى قرينة البل ية يف ترجيحهم لرواية دياسى وص قة والولي دلى رواية ابن
ا١تبذرك ،لكنهذ تفهم من تصرفهم(ٔ) ،واهلل أدلم.
المثال الثاني:
أارج ابن مذجة يف "تسننو" قذل :ح ثنذ دب اهلل بن أٛت بن بشَت بن
ذكوان ال مشقي ،ح ثنذ الولي بن ماسلم قذل :ح ثنذ دب اهلل بن العالء،
يعٍت ابن زبر ،قذل :ح ثٍت حيِت بن أا ا١تطذع ،قذل :سمعت العربذض بن
تسذرية ،يقول :قذم فينذ رتسول اهلل صلى اهلل دليو وتسلم ذات يوم ،فودظنذ
مودظة بلياة ...اٟت يث(ٕ).
جذء يف ىذا الاسن إثبذت ٝتذع حيِت بن أا ا١تطذع من العربذض بن
ٔٓ٘ٔ  ،وماس لم إش ذرة كم ذ تق م ذك ره دن ٗت ريج اٟت يث ،وال ارقطٍت يف
"دللو" ،ٖٗ :ٚ ،وغَتىم كثَت.
(ٔ) ىن ذك أمثل ة أا رى وج ت ب راتس اهذ أن م ن أد ل طريقه ذ إمن ذ أدله ذ اتس انذداً لقرين ة
بل ال راوي ،دون أن ي نص ص راحة دل ى ذل  ،منه ذ :ق ول البخ ذري يف "تذرخي و"
(ٔ " :) ٕٕٖ :ق ذل لن ذ بدم :ح ثنذ ٛت ذد ،د ن أا ال زبَت ،د ن ج ذبر ،د ن الن
صلى اهلل دليو وتسلم .ومل يصح؛ ألن موتسى ح ثنذ ،دن ٛت ذد ،د ن أا ال زبَت ،د ن
رج ح ىن ذ طري ق
ج ذبر ،ق ذل :ل يس فيم ذ دون ٜت س أوتس ذق ص قة" ،فذلبخ ذري ّ
موتسى الابوذكي البصري دن ٛتذد ب ن تس لمة البصرري يف وق ف ى ذا اٟت يث دل ى
طريق بدم بن أا إيذس الخراساني يف رفعو ،وأيّ ذل بوج ود رواي ة أا رى د ن أا
الزبَت بذلوقف ،يرويهذ ابن أا الزنذد ،دن موتسى بن دقبة ،دنو.
(ٕ) اب ن مذج ة ،ا١تق م ة ،ب ذب اتب ذع تس نة ا٠تلف ذء الراش ين ا١ته يُت ،ٔ٘ :ٔ ،ح يث
رقم ٕٗ.
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تسذرية ،و٦تن نص دلى إثبذت الاسمذع بينهمذ اإلمذم البخذري رٛتو اهلل ،قذل:
"حيِت بن أا ا١تطذع ،القرشي ،يع يف الشذميُتٝ ،تع دربذض بن تسذرية"(ٔ).
ولكن دلمذء الشذم أىل بل حيِت بن أا ا١تطذعُ ،د َحيمذً ،وتلميذه أبذ
زردة ال مشقي ،نصوا دلى د م ٝتذدو من العربذض بن تسذرية ،وبينوا أن
الاسمذع ال يصح(ٕ).
وىنذ وقع الاعذرض فذإلمذم البخذري أثبت الاسمذع ،ولكن ُد َحيم ذً
ومن تبعو من الشذميُت ينفونو ،فهل نق ّ م قرينة ا١تثبت للاسمذع دلى النذيف،
ونصحح ٝتذع حيِت من العربذض؟ أم نق ّ م قول من نفوا الاسمذع كوهنم أىل
بل الراوي ومن دلمذء بل ه ،وأن قول أىل بل الراوي مق ّ م دلى غَته؟
ونرجح؟
فأي القريناُت نُ ْعمل ونق ِّم ّ
ق ّ م دلمذء اٟت يث ونقذده كالم أىل بل حيِت بن أا ا١تطذع –
ورجحوه دلى كالم اإلمذم البخذري لألتسبذب اآلتية:
الشذميُتّ -
أوالً١ :تذ تق م ذكره ،أهنم من أىل بل ه وأدرف بو وأاّب ،اذصة
ُد َحيمذً فهو مق ّ م يف معرفة الرجذل الشذميُت.
(ٔ) البخذري" ،الاذريخ الكبَت".ٖٓٙ :ٛ ،
(ٕ) أبو زردة ال مش قي" ،الا ذريخ" ،ص٘ٓ ٙاتس اخ م دح يم دل م الطبق ذت يف إثب ذت
نف ي الاس مذع ب ُت حي ِت وب ُت العرب ذض ببي ذن طبق ذهتم وت واريخ وف ذهتم ،وانظ ر :دل ي
ب ن اٟتاس ن ب ن داس ذكر" ،ت ذريخ دمش ق"ٖ ،تقي ق دم رو العم روي( ،طٔ ،ب َتوت،
دار الفكرٔٗٔ٘ ،ه).ٖٚٙ :ٙٗ ،
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ثانياً :أن اإلمذم البخذري دن ه أوىذم يف الرواة الشذميُت ،قذل ابن
دق ة " :ق يقع حملم بن إٝتذديل الالط يف أىل الشذم"(ٔ).
وأ ّك ىذه ا١تعلومة دن وقوع أوىذم لإلمذم البخذري يف بعض
الشذميُت غَت واح من أىل العلم ،منهم:
 ابن رجب اٟتنبلي ،قذل" :وق ذكر البخذري يف تذرخيو :أن حيِت بن أاا١تطذع ٝتع من العربذض ادامذداً دلى ىذه الرواية ،إال أن حفذظ أىل
الشذم أنكروا ذل  ،وقذلوا :حيِت بن أا ا١تطذع مل ياسمع من العربذض ومل
يلقو ،وىذه الرواية غلط ،و٦تن ذكر ذل أبو زردة ال مشقي وحكذه
دن ُدحيم ،وىؤالء أعرف بشيوخهم من غيرىم ،والبخذري  -رٛتو
اهلل  -يقع لو يف تذرخيو أوىذم يف أابذر أىل الشذم"(ٕ).
 الذى  ،قذل دقب ترٚتاو ألح الرجذل الشذميُت" :والبخذري ليسبذ٠تبَت برجذل الشذم ،وىذا من أوىذمو"(ٖ).
(ٔ) ا٠تطي ب البا ادي" ،ت ذريخ با اد" ،ٕٔٔ :ٔ٘ ،واب ن داس ذكر" ،ت ذريخ دمش ق"،
.ٜٓ :٘ٛ
(ٕ) دب الرٛتن ب ن أٛت ب ن رج ب اٟتنبل ي" ،ج ذمع العل وم واٟتك م"ٖ ،تقي ق ٤تم
األٛت ي( ،طٕ ،الق ذىرة ،دار الاس المٕٔٗٗ ،ه) ،ٜٚ٘ :ٕ ،وذك ر ال ذى يف
"تذريخ اإلتسالم" (ٕٔ )٘ٓٓ/أن ابن داسذكر أدرف برجذل الشذم من البخذري.
(ٖ) ٤تم ب ن أٛت ال ذى " ،ت ذريخ اإلتس الم" ٖتقي ق بش ذر د واد( ،طٔ ،ب َتوت ،دار
الارب اإلتسالميٕٖٓٓ ،م).ٕٖٓ :ٖ ،
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فظهر لنذ ىنذ أن نقذد اٟت يث رجحوا نفي ٝتذع حيِت بن أا ا١تطذع
من العربذض بن تسذرية ،بنذء دلى قرينة أن من نفى الاسمذع ىم من أىل
بل ه ،مضذفذ إليهذ أن ا١تثبت للاسمذع ق نص غَت واح من العلمذء دلى
وجود أوىذم لو يف الرواة الشذميُت ،وىذا يقوي االدامذد دلى رأي دحيم
بإدمذل قرينة قول أىل بل الراوي دلى قول غَته.
المثال الثالث:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه حيِت بن ٛتزة ،دن
دب العزيز بن دمر بن دب العزيز ،دن ابن موىب ،دن قبيصة بن ذؤيب،
دن ٘تيم ال اري ،دن الن صلى اهلل دليو وتسلم؛ يف الرجل يُ ْاسلِم دلى ي ي
الرجل(ٔ)؟
قذل أا :ح ثنذ أبو نعيم ،دن دب العزيز ،دن ابن موىب؛ قذل:
ٝتعت ٘تيمذً ال اري ،دن الن صلى اهلل دليو وتسلم(ٕ) ،قذل أا :أبو نعيم
(ٔ) أارجه ذ أب و داود يف "تس ننو"  ،كا ذب الف رائض ،ب ذب يف الرج ل ياس لم دل ى ي ي
الرج ل ،ٕٔٚ :ٖ ،ح يث رق م  ،ٕٜٔٛواٟت ذكم يف "ماس ا ركو"،ٕٖٜ :ٕ ،
ح يث رق م  ،ٕٜٛٙوالبخ ذري يف "تذرخي و" ،ٜٔٛ :٘ ،والط ّباين يف "معجم و
الكب َت" ،٘ٙ :ٕ ،ح يث رق م ٖ ،ٕٔٚوغ َتىم ،وق تف رد هب ذه الطري ق حي ِت ب ن
ٛتزة ومل ياذبعو أح دليهذ.
(ٕ) رواي ة أا نع يم أارجه ذ :اإلم ذم أٛت يف "ماس ن ه" ،ٕٔ٘ :ٕٛ ،ح يث رق م
ٖ٘ ،ٜٔٙوال ارمي يف "ماسن ه" ،ٜٜٛ :ٕ ،ح يث رقم ٓ.ٖٓٚ
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أحفظ وأتقن ،قلت ألا :حيِت بن ٛتزة أفهم بأىل بل ه ،قذل :أبو نعيم يف
كل شيء أحفظ وأتقن"(ٔ).
قلت :يظهر يف ىذا ا١تثذل االااالف بُت اإلتسنذدين ،فذإلتسنذد األول
كلو شذميون ،زاد فيو حيِت بن ٛتزة يف تسن ه بُت ابن موىب وبُت ٘تيم،
قبيصة بن ذطيب ،واذلفو يف اإلتسنذد الثذين أبو نعيم الكويف ،فلم يذكر
قبيصة يف تسن ىذا اٟت يث.
ورجح أبو حذمت الرازي طريق أا نعيم بقرينة حفظو واتقذنو ،فأراد ابنو
ّ
تنبيهو بأن اإلتسنذد األول شذمي ،وحيِت بن ٛتزة شذمي ،وىو أفهم بأىل
بل ه وأدرف ،إدمذالً منو لقرينة أن أىل البل أفهم ْت يثهم ،وأن طريقهم
مق ّ م؛ إال أن أبذ حذمت مل تكن ىذه القرينة غذئبة دنو ،وكذن ماساحضرىذ،
لكن كذنت دن ه قرينة أارى أقوى منهذ وأوجب يف الاق ًن ،وىي أن أبذ
نعيم يف كل شيء أحفظ وأتقن.
فظهر لنذ ىنذ تق ًن قرينة األحفظ واألتقن دلى قرينة البل من قبل
أا حذمت ،وىذا يؤي مذ ذكرتو تسذبقذ أن األمر ليس دلى إطالقو دن نقذد
اٟت يث يف تق ًن قرينة أىل بل الراوي ،بل األمر ي ور مع القرائن ا٠تذصة
(ٔ) ابن أا حذمت" ،العلل".٘ٙ :ٗ ،
قلت :يف اٟت يث دلل أارى ليس ىذا مكذن ْتثهذ ،منه ذ :نف ي ٝت ذع دب اهلل ب ن
موى ب م ن ٘ت يم ،وى و ال راجح ،واقاص رت ىن ذ يف دراتس ة ى ذا ا١تث ذل دل ى م ذ يفي
قرينة بل الراوي.
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اليت ٖتف كل ح يث.
وأزي ىنذ يف ىذا ا١تثذل قرينة أارى ،تؤي تصرف أبذ حذمت وتعض ه،
وىي قرينة األكثر ،فق تذبع أبذ نعيم دلى رواياو دون ذكر قبيصة د ٌد من
الرواة ٕتذوزوا العشرة ،وفيهم الشذميون ،من ىؤالء:
وكيع(ٔ) ،وعلي بن عابس ،وعبدالرحمن بن سليمان ،ومحمد بن
ربيعة(ٕ) ،وىؤالء ٚتيعذً ذكروه بإثبذت الاسمذع بُت دب اهلل بن موىب و٘تيم،
وىو ٝتذع ال يصح.
وابن نمير وأبي أسامة(ٖ) ،ويونس بن أبي إسحاق وعبداهلل بن
داود(ٗ) ،وعبداهلل بن المبارك(٘) ،وإسماعيل بن عياش( ،)ٙوعلي بن
(ٔ)( أارجهذ اإلمذم أٛت يف "ماسن ه" ،ٕٔ٘ :ٕٛ ،ح يث رقم .ٜٔٙٗٛ
(ٕ)( أارجهذ ال ارقطٍت يف "تسننو" ،كاذب الرضذع ،ٖٕٕ :٘ ،ح يث رقم .ٖٗٛٛ
(ٖ) أارجهذ الًتمذي يف "تسننو" ،أبواب الفرائض ،ب ذب م ذ ج ذء يف م َتاث ال ذي ياس لم
دل ى ي ي رج ل ،ٜٗٛ :ٖ ،ح يث رق م ٕٕٔٔ ،ومعه م وكي ع أيض ذ ،لك ن دون
ذكر الاسمذع بُت دب اهلل بن موىب و٘تيم.
(ٗ)( أارجه ذ الناس ذئي يف "تس ننو الك ّبى" ،كا ذب الف رائض ،ب ذب م َتاث م واا ا١ت واالة،
 ،ٖٖٔ :ٙح يث رقم .ٖٙٛٓ ،ٖٜٙٚ
(٘)( أارجهذ دب الرزاق يف "مصنفو" ،ٕٓ :ٙ ،ح يث رقم ٕ.ٜٛٚ
( ()ٙأارجه ذ تس عي ب ن منص ور يف "تس ننو" ،كا ذب الف رائض ،ب ذب م ن أتس لم دل ى
ا١ت َتاث قب ل أن يقاس م ،ٜٜ :ٔ ،ح يث رق م ٖٕٓ ،وال ارقطٍت يف "تس ننو" ،كا ذب
الرضذع ،ٖٕٕ :٘ ،ح يث رقم ٘.ٖٗٛ
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( ٕ)
( ٔ)

مسهر  ،ومحمد بن ميمون  ،كلهم دن دب العزيز بن دمر بن
دب العزيز ،دن ابن موىب دن ٘تيم ال اري.
فذنضمت قرينة األكثر إىل قرينة األحفظ واألتقن ،فرجحت رواية أبذ
نعيم هبذتُت القريناُت دلى رواية حيِت بن ٛتزة مع أنو من أىل بل الراوي(ٖ).
وا١تثذل ا١تذكور يؤك حقيقة دلمية دن نقذد أىل اٟت يث ،وىي أنو ليس
دائمذ قرينة ا١تثبت مق م دلى النذيف ،كمذ أنو ليس دائمذ قرينة قول أىل البل
مق مة دلى غَتىذ ،بل إن لكل ح يث قرائن ومالباسذت ٖت ّفوٕ ،تعل أىل
اٟت يث ون ّقذده يأاذون هبذه القرينة يف ح يث مذ ويعام وىذ ،ويؤاروىذ يف
ح يث بار وال يعملوىذ.
المثال الرابع:
قذل ابن أا حذمت" :تسألت أا دن ح يث رواه الثوري ،دن دبي
اهلل ،دن نذفع ،دن ابن دمر(ٗ)؛ قذل :كاب دمر إىل أمراء األجنذد :أال

(ٔ)( أارجهذ ال ارقطٍت يف "تسننو" ،كاذب الرضذع ،ٖٕٕ :٘ ،ح يث رقم .ٖٗٛٚ
(ٕ)( أارجهذ دب اهلل بن اإلم ذم أٛت ب ن حنب ل يف "العل ل ومعرف ة الرج ذل"،ٖٗٔ :ٕ ،
ماسألة رقم ٔٓ.ٕٜ
(ٖ)( اٟت يث في و أكث ر م ن دل ة يط ول الك الم فيه ذ ،اقاص رت ىن ذ دل ى م ذ ياعل ق
ٔتوضوع ْتثي طلبذ لالااصذر ،وبذهلل الاوفيق.
(ٗ)( مل أج من أارجهذ.
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يأاذوا اٞتزية إال ٦تن جرت دليو ا١تواتسي(ٔ).
قذل أا :ومنهم من يقول :دن نذفع ،دن أتسلم ،دن دمر(ٕ).
قلت ألا :فأيهمذ الصحيح؟ قذل :الثوري حذفظ ،وأىل المدينة
أعلم بحديث نافع من أىل الكوفة"(ٖ).
قلت :قول أا حذمت" :ومنهم من يقول دن نذفع دن أتسلم دن
(ٔ)( ق ذل اب ن االث َت يف مع ٌت "ج رت دلي و ا١تواتس ي"" :أي م ن نبا ت دذنا و ،ألن
ا١تواتسي إمنذ ٕتري دلى من أنبت ،أراد م ن بل ا اٟتل م م ن الكف ذر"٤ ،تم ب ن ٤تم
بن األث َت اٞت زري" ،النهذي ة يف غري ب اٟت يث واألث ر"ٖ ،تقي ق ط ذىر ال زاوي( ،طٔ،
بَتوت ،ا١تكابة العلميةٜٜٔٚ ،م).ٖٕٚ :ٗ ،
(ٕ) أارجه ذ دب الرزاق يف "مص نفو" ،ٛ٘ :ٙ ،رق م ٓ ،ٜٔٓٓوٓٔ ،ٖٖٔ :رق م
ٖ ، ٜٕٔٚم ن طري ق دب اهلل ب ن دم ر ،د ن ن ذفع ب و ،و ،ٛٛ :ٙرق م ،ٜٔٓٓٙ
وٓٔ ،ٖٕٜ :رق م  ،ٜٕٔٙٚم ن طري ق أي وب د ن ن ذفع ب و ،وأارجه ذ تس عي ب ن
منصور يف "تسننو" ،كاذب اٞتهذد ،بذب مذ جذء يف قال الناسذء والول ان،ٕٕٛ :ٕ ،
رقم ٕٖ ، ٕٙمن طري ق اٟتج ذج ب ن أرط أة د ن ن ذفع ب و ،وأارجه ذ أيض ذ اب ن ز٧توي و
يف "كاذب األموال" ،صٓ٘ٔ ،رقم ٖٗٔ ،من طريق اٟتاسن بن اٟتر د ن ن ذفع ب و،
وكذل من طريق دبي اهلل ب ن دم ر ،ص ،ٔ٘ٙرق م ٗ٘ٔ ،وم ن طري ق أي وب ،رق م
٘٘ٔ وأارجهذ كذل ابن أا شيبة يف "مصنفو" ،ٕٜٗ-ٕٗٛ :ٙ ،رقم ٖٕٖٙٙ
وٓٗ ٖٕٙم ن طري ق دبي اهلل ب ن دم ر د ن ن ذفع ب و ،والطح ذوي يف "ش رح مع ذين
اآلثذر" ،ٕٔٚ :ٖ ،رقم ٔٗٔ٘ من طريق دمر بن ٤تم دن نذفع بو.
(ٖ)( ابن أا حذمت" ،العلل".ٖ٘ٛ :ٖ ،
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دمر" ،يقص هبم أىل ا١ت ينة ،كمذ يف ٗتريج اٟت يث  ،وىذا إشذرة صرحية
من أا حذمت دلى ترجيح رواية أىل بل نذفع دلى رواية غَتىم ،وإن كذن
تسفيذن الثوري ،وىو كويف ،اٟتذفظ ا١تاقن أمَت ا١تؤمنُت يف اٟت يث(ٔ).
المثال الخامس:
أارج اٟتذكم يف ماسا ركو باسن ه ،قذل" :ح ثنذ دب الافذر بن داود
الحراني ،ثنذ ٛتذد بن تسلمة ،دن دبي اهلل بن أا بكر ،وثذبت ،دن أنس،
َّ
أن رتسول اهلل صلى اهلل دليو وتسلم ،قذل" :إذا توضأ أح كم ولبس افيو
فليصل فيهمذ ،وليماسح دليهذ ،مث ال خيلعهمذ إن شذء إال من جنذبة"
قذل اٟتذكم" :ىذا إتسنذد صحيح دلى شرط ماسلم ،ودب الافذر بن
داود ثقة ،غير أنو ليس عند أىل البصرة عن حماد"(ٕ).
قلت :تذبع دب الافذر دلى رواياو ىذا اٟت يث أتس بن موتسى
(ٔ)( إذا دققنذ النظ ر يف ا١تث ذلُت األا َتين٧ ،ت أن ا١تث ذل الثذل ث ُر ّجح ت رواي ة أا نع يم
اٟت ذفظ ا١ت اقن دل ى رواي ة أى ل البل  ،ويف ى ذا ا١تث ذل ُر ّجح ت رواي ة أى ل البل دل ى
رواي ة الث وري اٟت ذفظ ا١ت اقن ،وى ذا يؤك لن ذ القذد ة ا١تش هورة دن أى ل العل ل ،أن و
ل يس دائم ذ قرين ة األحف ظ واألتق ن مق م ة ،وك ذل ل يس دائم ذ قرين ة أى ل البل
مق مة ،فذألمر ي ور مع القرائن قوة وضعفذً ولكل ح يث مالباسذتو ا٠تذصة بو.
(ٕ) اٟت ذكم" ،ا١تاس ا رك" ،ٕٜٓ :ٔ،رق م ٖٗ ،ٙوانظ ر" :تس نن ال ارقطٍت" ،كا ذب
ا لطه ذرة ،ب ذب يف ا١تاس ح دل ى ا٠تف ُت م ن غ َت توقي ت ،ٖٚٙ :ٔ ،ح يث رق م
ٔ.ٚٛ
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ا١تصري(ٔ) ،كمذ دن ال ارقطٍت(ٕ) والبيهقي(ٖ) ،وأراد اٟتذكم أن يبُت لنذ أن
دب الافذر الحراني الثقة ،ق روى ح يث ذً دن ٛتذد بن تسلمة البصري ،ال
يرويو أىل بل ه -البصرة  -ا١تالزمون لو دنو ،وىذا إدالل من اٟتذكم لرواية
دب الافذر؛ بقرينة أن أىل بل ٛتذد مل يرووه دنو ،وأشذر إىل ىذه العلة
أيضذ البيهقي ،دقب رواياو اٟت يث من طريق أتس ابن موتسى قذل " :وليس
دن أىل البصرة دن ٛتذد ،وليس ٔتشهور ،واهلل أدلم" .وقذل الذى يف
تلخيص ا١تاسا رك" :تفرد بو دب الافذر وىو ثقة ،واٟت يث شذذ"(ٗ).
المثال السادس:
روى دكرمة بن دمذر ،دن ش اد أا دمذر ،دن أبي أمامة ؛ قذل:
جذء رجل إىل الن صلى اهلل دليو وتسلم ،فقذل :أقم دلي اٟت ! فقذل:
أتوضأت حُت أقبلت؟ قذل :نعم! قذل :وصليت معنذ؟ قذل :نعم! قذل :فإن

(ٔ) م اكلم في و ،أا رج ل و البخ ذري تعليق ذ يف "ص حيحو" ،ق ذل اب ن ي ونس" :روى
أحذديث منكرة ،وكذن ثقة"
(ٕ)( "الاس نن"  ،كا ذب الطه ذرة ،ب ذب يف ا١تاس ح دل ى ا٠تف ُت م ن غ َت توقي ت:ٔ ،
 ،ٖٚٙح يث رقم ٓ.ٚٛ
(ٖ) "الاس نن الك ّبى"  ،أب واب ا١تاس ح دل ى ا٠تف ُت ،ب ذب م ذ ورد يف ت رك الاوقي ت:ٔ ،
ٕٓٗ ،ح يث رقم ٖٖٔٔ.
( ٗ)( اٟتذكم " ،ا١تاسا رك" ومعو تلخيص الذى  ،ٕٜٓ :ٔ،رقم ٖٗ.ٙ
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( ٔ)

.
اهلل دز وجل ق دفذ دن
قذل ابن أا حذمت :قلت ألا :رواه األوزادي ،دن ش اد أا دمذر،
دن واثلة  ،دن الن صلى اهلل دليو وتسلم؛ فأيهمذ أصح؟ قذل :األوزادي
أدلم بو؛ ألن ش اد دمشقي وقع إىل اليمذمة ،واألوزادي من أىل بلده،
واألوزادي أفهم بو(ٕ).
يف ىذا اٟت يث اااالف يف صحذبيّو فعكرمة بن دمذر اليمذمي
ورجح
البصري ،يقول :دن أا أمذمة ،واألوزادي الشذمي ،يقول :دن واثلةّ ،
أبو حذمت رواية األوزادي ،معلالً ذل بأن األوزادي من أىل الشذم ،وكذل
ش اد ،واألوزادي أفهم بو.
ورجح الناسذئي اٟت يث من رواية ش اد دن أا أمذمة ،قذل ":ال نعلم
ّ
أن أح اً تذبع الولي دلى قولو دن واثلة ،والصواب أبو دمذر ،دن أا
أمذمة ،واهلل أدلم" (ٖ).
وتسبب ترجيحو ٢تذ ،أن الولي بن ماسلم روى اٟت يث دن األوزادي
( ٔ)( أارجهذ ماسلم يف "صحيحو" ،كاذب الاوبة ،بذب قولو تع ذىل "إن اٟتاس نذت ي ذى
الاس ي ذت" ،ٕٔٔٚ :ٗ،ح يث رق م ٘ ،ٕٚٙويف اٟت يث قص ة ،وى و با ر
ح يث يف البذب دن ه.
(ٕ)( ابن أا حذمت" ،العلل".ٖٗ٘ :ٕ ،
( ٖ) "الاس نن الك ّبى" ،كا ذب ال رجم ،ذك ر م ن اد ًتف ْت ومل ياس ّمو،ٗٚ٘ :ٙ ،
رقم ٕٔٚٚ
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صحذا اٟت يث ىو واثلة ،والولي كثَت الوىم ،ومل يلافت الناسذئي
وذكر أن
َّ
( ٔ)
للقرينة اليت أدملهذ أبو حذمت يف ترجيح الروايذت .
أاام ىذا ا١تطلب ْتوار دار بُت حيِت بن معُت وبُت أح تالميذه يف
حلقة ال رس ،يبُت أثر اتفذق البل ان يف ترجيح رواية دلى أارى ،فق أورد
ابن داسذكر يف تذرخيو قذل" :ذُكَِر دن حيِت بن معُت ح يث من ح يث
فرده ،وقذل :ليس ىو كذا .قذل :فقذل لو رجل من اٟتلقة :يذ
الشذم ،قذلّ :
أبذ زكريذ ،ابن دوف يذكره كمذ ذكرنذه ،قذل :فإن كذن ابن دوف ذكره ،فإن
ابن دوف أعرف بحديث أىل بلده"(ٕ).
وابن دوف ىذا ،ىو ٤تم بن دوف بن تسفيذن ،من الشذميُت ،من
تالميذ اإلمذم أٛت  ،وكذن اإلمذم أٛت ياسألو دن الرجذل من أىل بل ه(ٖ)،
قذل ابن د ي" :ىو دذمل بأحذديث الشذم ،صحيحهذ وضعيفهذ"(ٗ).
( ٔ)( وىن ذك اا االف با ر ب ُت ال رواة د ن األوزاد ي ،فبعض هم رواه دن و وجع ل ص حذا
اٟت يث واثل ة ،وبعض هم جع ل ص حذبيّو أب و أمذم ة ،ول يس ى ذا االا االف دل ى
األوزاد ي مك ذن ْتثن ذ ىن ذ ،وم ذ يعنين ذ ىن ذ أمهي ة قرين ة أى ل البل وأثرى ذ يف ت رجيح
رواية دلى رواية ،وبذهلل الاوفيق.
(ٕ)( اب ن داس ذكر" ،ت ذريخ دمش ق"٘ٓ :٘٘ ،؛ وا١ت زي" ،هت ذيب الكم ذل" ٕٖٜ :ٕٙ
؛ والذى " ،تسَت أدالم النبالء".ٙٔ٘ :ٕٔ ،
(ٖ) الفراء" ،طبقذت اٟتنذبلة" ،ٖٔٓ :ٔ ،وىو ٛتصي.
(ٗ) ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".ٕٖٔ :ٔ ،
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املطل الجاني :اعتبار البلداى يف الرتجيح بني اوأقوا املتعارضة عهد
جرح الرواة وتعديلًم
ادام دلمذء اٞترح والاع يل ،دن اااالف النقذد يف جرح الرواة
وتع يلهمٚ ،تلة من ا١تعذيَت للًتجيح بُت أقوا٢تم ،منهذ :قرينة قبول قول النذق
من أىل بل الراوي ا١تاكلم فيو وتق ديو دلى قول غَته من النقذد من أىل
البل ان األارى ،ألن النذق الذي ىو من أىل بل الراوي ،أدرف بو وأاّب،
من أجل أنو اذلطو وجذلاسو ودذيشو ،ويعرف أحوالو أكثر من غَته من
النقذد من أىل البل ان األارى.
وأشذر دلمذء اٟت يث إىل ىذه الوتسيلة بعبذرات كثَتة ،من ذل :
 قول ٛتذ د بن زي  " :كذن الرجل يق م دلينذ من البالد ،ويذكر الرجلو٨ت ّ ث دنو و٨تاسن دليو الثنذء ،فإذا تسألنذ أىل بالده وج نذه دلى غَت
مذ نقول".
وكذن يقول" :أىل بلد الرجل أعرف بالرجل".
قذل ا٠تطيب -معلقذ دلى كلمة ٛتذد ١" :-تذ كذن دن ىم زيذدة دلم
ٓتّبه ،دلى مذ دلمو الاريب من ظذىر د الاو ،جعل ٛتذد اٟتكم ١تذ دلموه
من جرحو ،دون مذ أاّب بو الاريب من د الاو"(ٔ).
(ٔ) ا٠تطي ب البا ادي" ،الكفذي ة يف دل م الرواي ة" ،ص ،ٔٓٙوك ذن ٛت ذد يق ول أيض ذً:
إا من الاربذء" ،وذل ١تعرفاو هبم وبع الاهم وم ى ضبطهم ٟت يثهم
"القربذء أحب ّ
أكثر من معرفاو باَتىم من الاربذء .أنظر" :الضعفذء" ،ألا زردة الرازي ،مطبوع ضمن
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 قذل ابن اٞتني " :كذن أٛت بن حنبل وحيِت بن معُت يقوالن يف شيوخالكوفيُت مذ يقول ابن منَت فيهم"(ٔ) ،قذل الذى معلقذً" :يعٍت :يقا يذن
بقولو يف أىل بل ه"(ٕ) ،وذل ألن ابن منَت كويف ،فهو أدرف بذلكوفيُت
من أٛت بن حنبل وحيِت بن معُت.
وتس ل اإلمذم أٛت دن راو من الرواة ،فأحذل الاسذئل إىل دذمل من دلمذء
 ُبل ذل الراوي ،وقذل لو " :جرير أدرف بو وببل ه"(ٖ).
 وتسأل أبو زردة ال مشقي أٛت بن حنبل :مذ تقول يف تسعي بن بشَت؟قذل" :أنام أدلم بو"(ٗ) ،قلت :قذل أٛت ذل ؛ ألجل أن تسعي َ بن
بشَت دمشقي من أىل بل الاسذئل.
فذنظر إىل اإلمذمُت أٛت وابن معُت – ومهذ من نقذد اٟت يث الذين
تكلموا يف أكثر الرواة و٢تم يف ذل ا١ترتبة العذلية -إذا وج ا لعذمل من
العلمذء قوالً يف راو من أىل بل ه أاذا بو وادام اه.
 ويف ا١تعٌت نفاسو قول ابن حبذن يف دب األدلى بن ماسهر الااسذين" :منأىل دمشق ،من اٟتفذظ ا١تاقنُت ،وأىل الورع يف ال ين ،الذي كذن
كاذب " أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة النبوية" لاسع ي ا٢تذمشي.ٜٚٙ :ٕ،
(ٔ) ابن أا حذمت" ،اٞترح والاع يل".ٖٕٓ: ٔ ،
(ٕ) الذى " ،تسَت أدالم النبالء".ٗ٘ٙ :ٔٔ ،
(ٖ) من كالم أٛت بن حنبل يف دلل اٟت يث ومعرفة الرجذل (رواية ا١تروذي) ،صٓ.ٙ
(ٗ) أبو زردة ال مشقي" ،الاذريخ" ،صٓٗ٘.
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يقبل كالمو يف الاع يل واٞترح في أىل بلده ،كمذ كذن يقبل ذل من
أٛت وحيِت بذلعراق"(ٔ).
 وكذل قول ابن حجر يف ترٚتة دب الرٛتن بن دب اهلل الاذفقي ،فبعأن ذكر قول ابن معُت أنو "ال يعرفو"(ٕ) ،وقول ابن د ي" :إذا
مل يعرف ابن معُت الرجل فهو ٣تهول ،وال يعام دلى معرفة غَته"(ٖ)،
قذل" :وىذا الرجل ق درفو ابن يونس وإليو ا١ترجع في معرفة أىل
( ٗ)
مصر والمغرب "
قلت :أمثذل ىؤالء -أقص ابن منَت وابن ماسهر وابن يونس-الذين يرجع
إليهم يف معرفة رواة بل اهنم كثر ،منهم :أٛت بن صذحل يف الرواة ا١تصريُت(٘)،
و٤تم بن دوف بن تسفيذن يف الشذميُت ،وىو من تالميذ اإلمذم أٛت  ،وق
(ٔ) ابن حبذن" ،اجملروحُت" ،ٚٚ: ٕ ،قذ٢تذ يف ترٚت ة دم رو ب ن واق البص ري ،ول و دب ذرة
قريبة منهذ يف "الثقذت" لو.ٗٓٛ :ٛ ،
(ٕ) ابن معُت" ،الاذريخ" (رواية ال ارمي) ،صٕٗٔ.
(ٖ) اب ن د ي" ،الكذم ل يف ض عفذء الرج ذل" ،ٗٛ٘ :٘ ،ون ص ك الم اب ن د ي" :إذا
ق ذل مث ل اب ن مع ُت ال أدرف و فه و ٣ته ول غ َت مع روف ،وإذا درف و غ َته ال يعام
دلى معرفة غَته؛ ألن الرجذل بذبن معُت تاسّب أحوا٢تم".
(ٗ) ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".ٖٔٛ :ٙ ،
(٘) انظ ر :اب ن حب ذن" ،الثق ذت"ٕ٘ :ٛ ،؛ اب ن ش ذىُت" ،ذك ر م ن ااال ف العلم ذء
ونق ذد اٟت يث في و" ،ص٘٘ ،ٕٙ ،وتنظ ر ترٚتا و يف "الكذم ل" الب ن د ي:ٔ،
ٕٜ٘؛ ا٠تطيب البا ادي" ،تذريخ با اد".ٖٜٔ :٘ ،
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تق ّ م قبل قليل أن اإلمذم أٛت كذن ياسألو دن الرجذل من أىل بل ه ،وكذل
قول ابن د ي فيو بذااصذصو بأىل الشذم ،وأيضذً ُد َحيْم ،قذل ا٠تليلي:
"دب الرٛتن بن إبراىيم ال مشقي ،ويلقب ب ُ َحيْم ،أح حفذظ األئمة ،مافق
دليو ،ويعام دليو في تعديل شيوخ الشام وجرحهم"(ٔ).
 قذل ابن د ي يف ترٚتة تسع بن تسعي  ،يلقب تسع ويو ،جرجذين" :ىومن أىل بلدنا ونحن أعرف بو"(ٕ).
كذل ٧ت نقذد اٟت يث دن االااالف يف اٟتكم دلى الراوي ،أو د م
مق رهتم دلى اٟتكم دليو ،يرجحون قول أىل بل ه دلى قول غَته ويعام ونو،
وىذا يبُت أثر ادابذر البل ان يف الًتجيح بُت األقوال ا١تاعذرضة ،من ذل :
 مذ قذلو ابن منَت يف أٛت بن دب ا١تل بن واق اٟتراين" :تركت ح يثولقول أىل بلده"(ٖ).
ىذه العبذرة تبُت لنذ أن تسبب تركو ٢تذا الراوي ىو ادامذده قول أىل بل ه فيو؛
ألجل أهنم أدرف بو وأاّب ،مع وجود من د ّ لو لكنهم لياسوا من أىل بل ه(ٗ).
(ٔ) ا٠تليلي" ،اإلرشذد يف معرفة دلمذء اٟت يث".ٗ٘ٓ :ٔ ،
(ٕ) اب ن د ي" ،الكذم ل يف ض عفذء الرج ذل" ،ٖٜٙ :ٗ ،وق ذل يف ترٚتا و لش قيق
الض " :وىم -أي أىل بل ه -أدرف بو".ٚٔ :٘ ،
(ٖ) ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".٘ٚ :ٔ ،
(ٗ) فق وثق و يعق وب ب ن ش يبة ،وق ذل أٛت " :م ذ رأي ت ب و بأتس ذً" ،وق ذل أب و ح ذمت:
"كذن من أىل الص ق واإلتقذن" ،وق روى دنو اإلمذم البخذري ،وتس يمر معن ذ بع
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 ومثلهذ قول ابن منَت يف أٛت بن دب اهلل بن مياسرة النهذون ي ،مثاٟتراين ،أبو مياسرة " :أىل بلده يسيئون الثناء عليو"(ٔ).
 قذل أبو بكر ا١تروذي " :تسألاو -أي أٛت بن حنبل -دن قَطَن الذيروى دنو ماَتة؟ فقذل :ال أدرفو إال ٦تذ روى دنو ماَتة .قلت :إن جريراً
ذكره بذكر تسوء .قذل :ال أدري ،جرير أعرف بو وببلده"(ٕ) ،أي أن
اإلمذم أٛت يعام قول جرير فيو وحييل دليو؛ ألهنمذ من البل نفاسو.
 ومنو أيضذً مذ نقلو ابن د ي اٞترجذين يف دب الرٛتن بن معذوية أبواٟتويرث ا١ت ين ،فبع أن نقل قول مذل فيو" :ليس بثقة ال تأاذن دنو
شي ذ" ،وقول ابن معُت فيو بأنو ثقة ،قذل ابن د ي" :ومالك أعلم بو؛
ألنو مدني ولم يرو عنو شيئاً"(ٖ).
فكذنت قرينة ترجيح قول مذل دلى قول ابن معُت دن ابن د ي
ألجل أهنمذ -أي مذل وابن معذوية -من البل نفاسو ،فق ّ م قول مذل فيو.
يرجح قول النذق من
وأقوال ابن د ي يف ىذا ا١تعٌت كثَتة ّ
تبُت أنو ّ
قليل أن قول أىل بل ه فيو كذن لاعصب فيهم.
(ٔ) ابن حجر" ،لاسذن ا١تيزان" ،ٜٗٚ :ٔ ،وأنظر كذل .ٖٙٗ :ٔ:
(ٕ) "م ن ك الم أٛت ب ن حنب ل يف دل ل اٟت يث ومعرف ة الرج ذل" (رواي ة ا١ت روذي)،
صٓ ،ٙوانظر أيضذً :ترٚتة أا م رًن األنص ذري يف "هت ذيب الكم ذل" ،للم زي:ٖٗ،
ٔ ٕٛوقول اإلمذم أٛت فيو.
(ٖ) ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".ٕ٘ٓ-٘ٓٔ :٘ ،
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أىل البل دلى قول غَته دن االااالف ،منهذ:
 قولو يف ترٚتة يزي بن ربيعة ال مشقي بع أن نقل األقوال ا١تاعذرضةفيو" :ويزي بن ربيعة ىذا ،أبو ماسهر أعلم بو؛ ألنو من بلده"(ٔ).
 وقذل يف ترٚتة أٛت بن دب الرٛتن بن وىب -وىو مصري" :-رأيتوم ْن كتب عنو
شيوخ أىل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفوَ ،
من الغرباء غير أىل بلده ال يمتنعون من الرواية عنو ،وحدثوا عنو"(ٕ).
 وقذل يف ترٚتة شقيق الض  " :كويف ال أدرفو إالَّ ىكذا ،وكذن منقصذص أىل الكوفة والاذلب دليو القصص ،وال أدرف لو أحذديث
ّ
( ٖ)
ماسن ة كمذ لاَته ،وىو مذموم عند أىل بلده ،وىم أعرف بو" .
أاام ىذه ا١تاسألة بكالم ألا ولي البذجي؛ حيث قذل يف ترٚتة
تسع بن إبراىيم بن دب الرٛتن بن دوف ا١ت ين ،بع أن نقل توثيقو دن أا
حذمت ،وأٛت  ،وحيِت بن معُت " :قذل ابن الّبقي :تسألت حيِت بن معُت دن
قول النذس يف تسع بن إبراىيم أنو كذن يرى الق ر ،وتركو مذل  ،فقذل :مل
يكن يرى الق ر ،وإمنذ ترك مذل الرواية دنو؛ ألنو تكلم يف ناسب مذل ،
ثبت ال ش فيو".
فكذن ال يروي دنو ،وىو ٌ
قذل البذجي معًتضذً دلى كالم ابن معُت الاسذبق " :إن قول حيِت بن
(ٔ) ابن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء الرجذل".ٖٖٔ-ٖٕٔ :ٜ ،
(ٕ) ا١تص ر نفاسو.ٖٕٓ :ٔ ،
(ٖ) ا١تص ر نفاسو ،ٚٔ :٘ ،وأنظر أيضذ ترٚتة يوتسف بن اذل الاسميت.ٜٗٚ :ٛ ،
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معُت :إن مذلكذً ترك ح يثو لطعنو يف ناسبو ،دلى ظذىره ،ولو تركو مذل
لذل مع رضذ أىل ا ١ت ينة بو ٟت ث دنو تسذئر أىل ا١ت ينة ،وق ترك
ٚتيعهم الرواية دنو يف قول ٚتذدة أىل اٟتفظ من أئمة أىل اٟت يث(ٔ)... ،
ورأي اٞتمهور أوىل بو ،والظذىر أن أىل ا١ت ينة إمنذ اتفقوا دلى ترك األاذ
دنو ،إمذ ألنو ق طعن يف ناسب مذل طعنذ اتساحق بو دن ىم الًتك... ،
وحيامل أن يكونوا اتفقوا دلى ترك األاذ دنو ١تذ مل يرضوا ح يثو ،فعن ي
أنو ليس بذٟتذفظ".
ورجحو دلى قول ابن معُت،
فذلبذجي ىنذ ،ق ّ م قول أىل ا١ت ينة ومذل
ّ
يف تركهم الرواية دن تسع ٍ ،ألنو من أىل بل ىم ،وليبُت البذجي أن قول مذل
ىو األوىل من كالم ابن معُت أي ذل بأن أىل ا١ت ينة ٚتيعهم تركوا الرواية
دنو ،وأن األمر ليس اصومة شخصية بُت مذل وتسع بن إبراىيم(.)2
وىذا مثال آخر ،ي لنذ دلى أن قرينة ادابذر البل ان معاّبة مذ مل
(ٔ) مل أج م ن ذك ر أن أى ل ا١ت ين ة ق ترك وا الرواي ة د ن تس ع إال م ذ ذك ره الب ذجي،
وكالمو ىنذ يعوزه ال ليل.
(ٕ) الب ذجي" ،الاع يل والاج ريح" ،ٔٔٓٔ :ٖ ،وق أط ذل الب ذجي يف النق ل يف ى ذه
ا١تاس ألة ليب ُت ص حة موق ف اإلم ذم مذل ا١تخ ذلف ٞتم ذىَت العلم ذء ،وم ذ ق ذل
الب ذجي ذل إال اناص ذرا من و لإلم ذم مذل كون و – أي الب ذجي -م ذلكي ا١ت ذىب،
وذكر البذجي بع ذل د ة أمثل ة ليب ُت م ن اال٢ت ذ أن ق ول أى ل البل مق م دل ى
قول غَتىم.
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يعذرضهذ مذ ىو أقوى منهذ وأن دلمذء اٟت يث ونقذده ياسَتون مع القرائن،
فرٔتذ توج قرينة أقوى منهذ وبك  ،فنأاذ هبذ ونًتك قرينة البل ية ،مذ تق م
ذكره يف ترٚتة أٛت بن دب ا١تل اٟتراين ،فق وثقو يعقوب بن شيبة،
وأٛت  ،وأبو حذمت ،وروى دنو البخذري يف الصحيح وىو من شيواو(ٔ)،
وبُت اإلمذم أٛت أن أىل بل ه قذلوا فيو ذل لاعصب فيهم ،فإهنم قل مذ
ّ
يرضون دلى إناسذن ،ولكونو أيضذ كذن ياشى الاسلطذن؛ فاكلموا فيو
لذل (ٕ) ،وىذا جرح مردود مل يقبلو العلمذء.
ومثال ثالث يزي األمر وضوحذً ،ذكره اإلمذم األلبذين رٛتو اهلل ،ياعلّق
ٔتاسألة تعذرض اٞترح ا١تفاسر يف دب الرٛتن بن زيذد بن أنعم اإلفريقي مع
ا١تفاسر مق م دلى الاع يل وإن كذن ا١تع لون
توثيق أىل بل ه لو ،فإن اٞترح ّ
ىم أىل بل ه(ٖ).
(ٔ) أارج لو البخذري يف كاذب الصالة واٞتهذد وفضذئل الصحذبة.
(ٕ) اب ن أا ح ذمت" ،اٞت رح والاع يل"ٙٔ :ٕ ،؛ والكالب ذذي" ،ا٢ت اي ة واإلرش ذد يف
معرف ة أى ل الثق ة والاس اد"ٖٜ :ٔ ،؛ وا٠تطي ب البا ادي" ،ت ذريخ با اد":٘ ،
ٖٜٗ؛ والب ذجي" ،الاع يل والاج ريح"ٖٖٔ :ٔ ،؛ وال ذى " ،ت ذريخ اإلتس الم"،
 ،ٗٙ :ٔٙو"تس َت أد الم الن بالء" ل وٕٙٙ :ٔٓ،؛ ومالط ذي" ،إكم ذل هت ذيب
الكمذل"ٚٚ :ٔ ،؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".٘ٚ :ٔ ،
(ٖ) ينظ ر تعلي ق اإلم ذم األلب ذين دل ى كا ذب "تأتس يس األحك ذم دل ى م ذ ص ّح د ن ا َت
األن ذم بش رح أحذدي ث دم ة األحك ذم" ،ألٛت ب ن حي ِت النجم ي (ٔ-ٕٔٙ :
ٖ )ٔٙىذمش رقم ٔ.
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املطل الجالح :اعتبار البلداى يف ضبط اوأمساء واوأنساب ،وسين
الوفاة
٦تذ جيب الانبيو دليو أن قرينة تق ًن قول أىل بل الراوي فيو ،ال
يقاصر دلى ماسذئل اٞترح والاع يل فقط ،بل ياساعذن هبذ دن ضبط األٝتذء
واألناسذب وتسٍت الوفذة ،فمن ذل  :إذا ااالف يف ضبط اتسم را ٍو من
الرواة ،أو ناسباو ،أو ضبط تسنة وفذتوُ ،ر ِّجح قول أىل بل ه دلى قول
غَتىم ،من األمثلة دلى ذل :
 نقل ال ارقطٍت دن حيِت بن معُت" :ااالف النذس يف نُ َعيم بن ىبَّذر،وٜتَّذر ،وأىل الشام يقولون :مهَّذر ،وىم أدلم بو"(ٔ).
 قذل ابن مذكوالَ " :زبَّذن بن اذل  ،موىل بٍت أمية ،وق قيل فيوَ :زيَّذن،وزبَّذن دن ي أصح ،ىذا قول ابن يونس(ٕ) ،وقذل ال ارقطٍتَّ :ريذن
َ

قلت :ومثلو أيضذ قول أٛت ب ن ص ذحل ا١تص ري يف اب ن ٢تيع ة وى و م ن بل ه مل يقب ل
١تعذرضاو النقذد يف ذل ( .انظر :ذكر من ااالف العلمذء ونق ذد اٟت يث في و ،الب ن
شذىُت ،صٕ.)ٙ
(ٔ) ال ارقطٍت" ،ا١تؤتل ف وا١تخال ف" ،ٖٚٗ :ٕ ،وى و مع ود م ن أى ل الش ذم ،كم ذ
ج ذء يف "االتس ايعذب" ،الب ن دب الّب ،ٜٔ٘ٓ :ٗ ،وانظ ر :اب ن داس ذكر" ،ت ذريخ
دمشق" ٔٛ٘ :ٕٙ ،ومذ بع ىذ.
(ٕ) ابن يونس ا١تصري" ،الاذريخ".ٔٛٗ :ٔ ،
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الصحيح(ٔ)؛ وابن يونس أعرف بأىل بلده"(ٕ).
 قذل ابن القياسراين يف ناسبة (البكراوي) ...." :الثذين :مناسوب إىل ٤تلّة من٤تذل جرجذن تاسمى بكرابذذ ،منهم تسعي بن ٤تم البكراوي ،روى دنو
دب اهلل بن د ي اٟتذفظ اٞترجذين ،وناسبو ىكذا ،ورأياهم يناسبون من كذن
من أىل ىذه احمللّة البكرابذذي ،وابن عدي من أىل البلد كذا ناسبو"(ٖ).
ُااُلف يف الناسبة إليهذ ،فمنهم
قلت :توضيح ا١تثذل أن ٤تلّة بكرابذذ أ ْ
ورجح ابن
من قذل يف الناسبة إليهذ :البكراوي ،ومنهم من قذل :البكرابذذيّ ،
القياسراين ناسباهم بذلبكراوي ألجل أن ابن د ي وىو من أىل البل نفاسو
ق ناسبهم ىكذا.
الاسمعذين بع أن ذكر االااالف يف ناسبة أح الرواة بُت
 قذل أبو تسع َّالزن ين والزن ي" :ذكر أبو كذمل البصَتي يف كاذب ا١تضذفذت( :أبو
بكر ٛت ان بن غذرم الزن ين ،يعٍت من قرية زن ن ،ولو هبذ دقب فيهم
من أىل العلم) .قلت -أي الاسمعذين :-وأبو بكر ىذا منهم ،و١تذ ذكر
األمَت أبو نصر دلي بن ىبة اهلل بن مذكوال يف كاذب اإلكمذل(ٗ) يف
ترٚتة الزن ي ابن غذرم ىذا ،مث ذكر بع ه ترٚتة الزن ين من قرية زن ىن
(ٔ) ال ارقطٍت" ،ا١تؤتلف وا١تخالف".ٔٔٓٚ :ٕ ،
(ٕ) ابن مذكوال" ،اإلكمذل" ،ٔٔٙ :ٗ ،وىو مصري.
(ٖ) ابن القياسراين" ،ا١تؤتلف وا١تخالف" ،صٖ٘
(ٗ) ابن مذكوال" ،اإلكمذل".ٔٗٙ :ٗ ،
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ذكرت ىذىنذ ،والظذىر أنو وىم ،فإن البصَتي ،وإن مل يكن يف طبقة
ابن مذكوال ،ودرجاو يف اٟتفظ واإلتقذن والرحلة ،ولكن ىو أدرف بأىل
بل ه؛ ألنو ٓتذري وابن غذرم من أىل ٓتذرى"(ٔ).
 قذل ابن مذكوال" :اَت ،موىل دب اهلل بن حيِت بن زىَت بن الزبَتصي أتسود ،كذن يشه دن اٟتكّذم ٔتصر،... ،
الاال  ،أبو صذحلَ ،ا ٌّ
( ٕ)
تويف تسنة ٙتذن ودشرين وثالٙتذئة ،ذكره ابن يونس  .وذكره أبو اٟتاسن
ال ارقطٍت(ٖ) ،فقذل :ىو اَت موىل دب اهلل بن حيِت الاال  ،وقذل :تويف
تسنة ثالث ودشرين وثالٙتذئة ،والصواب مذ تق م من قول ابن يونس،
وىو أدرف بأىل بل ه"(ٗ).
قلت :األمثلة الاسذبقة كلهذ ت ل داللة واضحة دلى أن نقذد اٟت يث
كذنوا يق مون قول العذمل من أىل بل الراوي دلى قول غَته من العلمذء يف
األغلب ،مذ مل يعذرض ذل قرينة أقوى١ ،تذ ديل العذمل من أىل بل الراوي
من زيذدة دلم ٓتّبه ،ومعرفة ْت يذتو وتفصيالهتذ ومالباسذهتذ ،مع معذيشاو لو
أحيذنذ ،أكثر من معرفة الاربذء بو؛ ألجل ذل يظهر لنذ قيمة كاب الاواريخ
احمللية ،وأمهياهذ ،وتق مهذ دلى كاب الاواريخ العذمة يف ىذا اٞتذنب ،أدٍت
(ٔ) الاسمعذين" ،األناسذب".ٖٖٚ :ٙ ،
(ٕ) ابن يونس ا١تصري" ،الاذريخ".ٜٔ٘ :ٔ ،
(ٖ) ال ارقطٍت ،ا١تؤتلف وا١تخالف.ٖٛٓ :ٔ ،
(ٗ) ابن مذكوال" ،اإلكمذل".ٜٔ :ٕ ،
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وجوب أن يكون ٢تذ األولوية يف النظر فيهذ واالتسافذدة منهذ دن ٚتع أقوال
نقذ د اٟت يث يف راو من الرواة ،ألن ا١تصنِّف يف رجذل بل من البل ان
تسيكون من أىلهذ ،وال ش أنو أدرف برجذ٢تذ وأاّب هبم.
وق تق ّ م النقل دن ا١تعلمي اليمذين يف أن احملققون يرجحون تواريخ
البل ان دلى الاواريخ العذمة؛ التسايعذهبم للًتاجم وا١تواد أكثر من الاواريخ العذمة(ٔ).
ويف ذل يقول ال كاور أكرم ضيذء العمري" :ومن الطبيعي أن يكون
ا١تصنف يف رجذل ا١ت ينة من تسكذهنذ أنفاسهم ،وال ش أن العذمل من أبنذء
ا١ت ينة يكون ذا معرفة برجذ٢تذ الااالطو بذ١تعذصرين لو ،ونقلو دن تالميذ
الذين تسبقوه منهم ،وىذا جيعلو قذدرا دلى الاعريف برجذل اٟت يث يف بل ه
أكثر من غَته ،ولذل فإن الاواريخ احمللية غذلبذ مذ تكون أدق يف معلومذهتذ
دن دلمذء البل ة من ا١تصنفذت الشذملة يف الرجذل"(ٕ).

(ٔ) ينظر ب اية البحث دن كالمي دن ا١تقصود بذدابذر البل ان.
(ٕ) ْتوث يف تذريخ الاسنة ا١تشرفة ،ألكرم ضيذء العمري ،صٕٗٔ.
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٤تم









اخلامتة
اٟتم هلل الذي بنعماو تام الصذٟتذت ،والصالة والاسالم دلى نبينذ
اذمت األنبيذء وا١ترتسلُت ،وبع :
توصل البحث إىل ٚتلة من الناذئج ،أتسردىذ يف النقذط اآلتية:
أن قرين ة اداب ذر البل ان واتفذقه ذ ٢ت ذ أثرى ذ يف ت رجيح النذق للطري ق إذا
ي ال راوي دل ى الط رق األا رى ،وى ذا ى و الاذل ب،
ج ذءت م ن بل ّ
ومن النقذد من كذن يش َت إليه ذ ص راحة ،وم نهم م ن يفه م إدمذل و ٢ت ذ
من االل ترجيحو ٢تذ.
تنود ت دب ذرات نق ذد اٟت يث ال ال ة دل ى إدم ذ٢تم ى ذه القرين ة،
كقو٢تم" :أىل بل ه أدرف بو"" ،أىل بل ه أفه م ْت يث و"" ،الص حيح
م ذ يقول و أى ل دمش ق" " ،وأى ل ا١ت ين ة أدل م ْت يث ن ذفع م ن أى ل
الكوفة"" ،ليس دن أىل البصرة دن ٛتذد" ،وغَتىذ من العبذرات.
ليس إلدمذل القرائن قذد ة ثذبا ة ،ول يس دائم ذ تق َّم قرين ة أى ل البل
دلى غَتىذ ،ب ل ق يق م دليه ذ غَتى ذ م ن الق رائن كقرين ة األحف ظ أو
األكثر أحيذنذ ،والعمل ي ور مع القرينة األقوى واألثبت.
الاذل ب دل ى ال راوي إذا ك ذن ى و وش يخو م ن البل نفاس و ،أن يك ون
أضبط ٟت يث شيخو من غَته وأحفظ لو.
من دذدة نقذد اٟت يث الرجوع إىل أىل بل الراوي وادامذد قو٢تم فيو،
وذل لكوهنم أدرف بو ،وأاّب ْتذلو ،واطالدهم دلى مذ مل يطلع دليو
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غَتىم من الاربذء ،إال إذا دذرضاهذ قرينة أقوى منهذ وبك .
 ال يقاص ر إدم ذل نق ذد اٟت يث ٢ت ذه القرين ة يف ت رجيح رواي ة دل ى
رواية ،أو يف ترجيح اٞترح دلى الاع يل أو العك س ،ب ل ياع ى ذل
إىل إدمذ٢تذ يف ضبط األٝتذء واألناسذب وتسٍت الوفذة.
 قيم ة كا ب الا واريخ احمللي ة ،وأمهياه ذ ،وتق مهذ دل ى كا ب الا واريخ
العذم ة يف ى ذا اٞتذن ب ،أد ٍت وج وب أن يك ون ٢ت ذ األولوي ة يف النظ ر
فيه ذ ،واالتس افذدة منه ذ دن ٚت ع أق وال نق ذد اٟت يث يف راو م ن
الرواة ،ألن ا١تصنِّف يف رجذل بل من البل ان تسيكون م ن أىله ذ ،وال
ش أنو أدرف برجذ٢تذ وأاّب هبم.
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املصادر واملراجع
ابن األثَت٣ ،ت ال ين أبو الاسعذدات ا١تبذرك بن ٤تم بن ٤تم بن دب
الكرًن الشيبذين اٞتزري" ،النهذية يف غريب اٟت يث واألثر"ٖ ،تقيق
طذىر الزاوي( ،د.ط) ،بَتوت ،ا١تكابة العلمية ٜٜٔٚ ،ه).
أٛت بن حنبل ،أبو دب اهلل أٛت بن ٤تم بن حنبل الشيبذين" ،العلل
ومعرفة الرجذل"ٖ ،تقيق وصي اهلل دبذس( ،طٔ ،ا٢تن  ،ال ار الاسلفية،
ٔٗٓٛه).
أٛت بن حنبل" ،تسؤاالت أا داود لإلمذم أٛت بن حنبل يف جرح الرواة
وتع يلهم"ٖ ،تقيق زيذد ٤تم منصور( ،طٔ ،ا١ت ينة ا١تنورة ،مكابة
العلوم واٟتكمٔٗٔٗ ،ه).
أٛت بن حنبل" ،ماسن اإلمذم أٛت بن حنبل"ٖ ،تقيق شعيب األرنذطوط
وبارون( ،طٔ ،بَتوت ،مؤتساسة الرتسذلة ٕٔٗٔه).
أٛت معب دب الكرًن" ،ألفذظ ودبذرات اٞترح والاع يل بُت األفراد والاكرير
والًتكيب وداللة كل منهذ دلى حذلة الراوي وا١تروي"( ،طٔ ،الريذض،
أضواء الاسلف ٕٓٓٗ ،م).
أكرم ضيذء العمريْ" ،توث يف تذريخ الاسنة ا١تشرفة"( ،طٗ ،بَتوت ،دار
باسذط( ،د.ت)).
البذجي ،أبو الولي تسليمذن بن الف بن تسع " ،الاع يل والاجريح ١تن ارج
لو البخذري يف اٞتذمع الصحيح"ٖ ،تقيق أبو لبذبة حاسُت( ،طٔ،
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الريذض ،دار اللواء للنشر والاوزيعٔٗٓٙ ،ه).
البخذري ،أبو دب اهلل ٤تم بن إٝتذديل البخذري اٞتعفي" ،صحيح
البخذري"ٖ ،تقيق ٤تم زىَت بن نذصر( ،طٔ ،دار طوق النجذة،
مصورة دن الاسلطذنيةٕٕٔٗ ،ه).
البخذري" ،الاذريخ الكبَت"( ،د .ط) ،حي ر أبذد ،دائرة ا١تعذرف العثمذنية،
(د .ت).
البيهقي ،أبو بكر أٛت بن اٟتاسُت بن دلي بن موتسى ا٠تراتسذين" ،الاسنن
الكّبى"ٖ ،تقيق ٤تم دب القذدر دطذ( ،طٖ ،بَتوت ،دار الكاب
العلمية ،لبنذنٕٔٗٗ ،ه).
الًتمذي ،أبو دياسى ٤تم بن دياسى بن َتس ْورة بن موتسى ابن الضحذك،
الًتمذي" ،اٞتذمع الكبَت "تسنن الًتمذي"ٖ ،تقيق بشذر دواد معروف،
(طٔ ،بَتوت ،دار الارب اإلتسالمئٜٜٛ ،م).
الًتمذي ،أبو دياسى ٤تم بن دياسى" ،دلل الًتمذي الكبَت" ،ترتيب أبو
طذلب القذضيٖ ،تقيق صبحي الاسذمرائي وبارون( ،طٔ ،بَتوت،
دذمل الكابٜٔٗٓ ،ه).
اٞترجذين ،دلي بن ٤تم بن دلي اٞترجذين" ،الاعريفذت"ٖ ،تقيق ٣تمودة من
العلمذء( ،طٔ ،بَتوت ،دار الكاب العلميةٜٖٔٛ ،م).
اٞترجذين ،أبو القذتسم ٛتزة بن يوتسف بن إبراىيم الاسهمي القرشي اٞترجذين،
"تذريخ جرجذن"ٖ ،تقيق دب الرٛتن بن ا١تعلمي اليمذين( ،طٔ ،حي ر
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ببذد٣ ،تلس دائرة ا١تعذرف العثمذنيةٖٜٔٙ ،ى ).
ابن أا حذمت ،أبو ٤تم دب الرٛتن بن ٤تم بن إدريس بن ا١تنذر الاميمي،
"دلل اٟت يث" ،اٟتنظلي الرازيٖ ،تقيق :فريق من البذحثُت بإشراف
ودنذية د /تسع بن دب اهلل اٟتمي و د/اذل بن دب الرٛتن اٞترياسي،
(طٔ ،الريذض ،مطذبع اٟتميضئٕٗٚ ،ه).
ابن أا حذمت ،أبو ٤تم دب الرٛتن بن ٤تم بن إدريس " ،اٞترح والاع يل"،
(طٔ ،ا٢تن ٣ ،تلس دائرة ا١تعذرف العثمذنية ،وبَتوت ،دار إحيذء الًتاث
العرإٔٚٔ ،ه).
اٟتذزمي ،أبو بكر ٤تم بن موتسى بن دثمذن اٟتذزمي ا٢تم اين" ،االدابذر يف
النذتسخ وا١تناسوخ من اآلثذر"( ،طٕ ،حي ر ببذد٣ ،تلس دائرة ا١تعذرف
العثمذنيةٖٜٔ٘ ،ى ).
اٟتذكم ،أبو دب اهلل اٟتذكم ٤تم بن دب اهلل بن ٤تم بن ٛت ويو ابن نُعيم
النياسذبوري ا١تعروف بذبن البيع" ،ا١تاسا رك دلى الصحيحُت"ٖ ،تقيق
مصطفى دب القذدر دطذ( ،طٔ ،بَتوت ،دار الكاب العلميةٔٗٔٔ ،ه).
ابن حبذن ،أبو حذمت ٤تم بن حبذن الباسيت" ،الثقذت"ٖ ،تقيق دائرة ا١تعذرف
العثمذنية( ،طٔ ،ا٢تن  ،مطبعة دائرة ا١تعذرفٜٖٔٚ ،م).
ابن حبذن ،أبو حذمت ٤تم بن حبذن" ،اجملروحُت من احمل ثُت والضعفذء وا١تًتوكُت"،
ٖتقيق ٤تمود إبراىيم زاي ( ،طٔ ،تسوريذ ،دار الودئٖٜٙ ،ه).
ابن حجر العاسقالين ،أبو الفضل أٛت بن دلي بن ٤تم " ،هتذيب
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الاهذيب"( ،طٔ ،ا٢تن  ،دائرة ا١تعذرف النظذميةٖٕٔٙ ،ه) .
ابن حجر العاسقالين ،أبو الفضل أٛت بن دلي بن ٤تم " ،لاسذن ا١تيزان"،
ٖتقيق دب الفاذح أبو غ ة( ،طٔ( ،د .م) ،دار البشذئر اإلتسالمية،
ٕٕٓٓم).
ابن ازدية ،أبو بكر ٤تم بن إتسحذق بن ازدية" ،صحيح ابن ازدية"،
ٖتقيق ٤تم مصطفى األدظمي( ،طٖ ،بَتوت ،ا١تكاب اإلتسالمي،
ٕٗٗٔه).
ا٠تطيب البا ادي ،أبو بكر أٛت بن دلي بن ثذبت" ،الكفذية يف دلم
الرواية"( ،د .ط) ،حي ر ببذد ال كنٖٔ٘ٚ ،ه) .
ا٠تطيب البا ادي ،أبو بكر أٛت بن دلي بن ثذبت" ،تذريخ با اد"ٖ ،تقيق
بشذر دواد معروف( ،طٔ ،بَتوت ،دار الارب اإلتسالمئٕٕٗ ،ه) .
ا٠تليلي ،أبو يعلى اليل بن دب اهلل بن أٛت بن إبراىيم بن ا٠تليل القزويٍت،
"اإلرشذد يف معرفة دلمذء اٟت يث"ٖ ،تقيق ٤تم تسعي دمر إدريس،
(طٔ ،الريذض ،مكابة الرش ٜٔٗٓ ،ه).
ابن أا ايثمة ،أبو بكر أٛت بن أا ايثمة" ،الاذريخ الكبَت" ٖ ،تقيق
صالح فاحي ىلل( ،طٔ ،القذىرة ،دار الفذروق اٟت يثة للطبذدة
والنشرٕٔٗٚ ،ى ).
ال ارقطٍت ،أبو اٟتاسن دلي بن دمر بن أٛت " ،العلل الواردة يف األحذديث
النبوية"ٖ ،تقيق ٤تفوظ الرٛتن الاسلفي( ،طٔ ،دار طيبة ،الريذض،
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٘ٓٗٔه).
ال ارقطٍت ،أبو اٟتاسن دلي بن دمر بن أٛت " ،ا١تؤتلف وا١تخالف"ٖ ،تقيق
موفق دب اهلل دب القذدر( ،طٔ ،بَتوت ،دار الارب اإلتسالمي،
ٔٗٓٙه).
ال ارقطٍت ،أبو اٟتاسن ،دلي بن دمر بن أٛت " ،تسنن ال ارقطٍت"ٖ ،تقيق
شعيب االرنذطوط وبارون( ،طٔ ،بَتوت ،مؤتساسة الرتسذلة،
ٕٗٗٔه).
ال ارمي ،دب اهلل بن دب الرٛتن بن الفضل بن َهبرام بن دب الصم
ال ارمي" ،ماسن ال ارمي ا١تعروف ب "تسنن ال ارمي"ٖ ،تقيق حاسُت
تسليم أتس ( ،طٔ ،الاسعودية ،دار ا١تاٍت للنشر والاوزيعٕٔٗٔ ،ى ).
الاس ِج ْاساذين" ،تسنن أا داود" ،
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق ِّ
ٖتقيق ٤تم ٤تيي ال ين دب اٟتمي ( ،د.ط ،بَتوت ،ا١تكابة العصرية،
د.ت).
ابن دري ٤ ،تم بن اٟتاسن بن دري ٚ" ،تهرة اللاة"ٖ ،تقيق رمزي بعلبكي،
(طٔ ،بَتوت ،دار العلم للماليُتٜٔٛٚ ،م).
الذى  ،مشس ال ين أبو دب اهلل ٤تم بن أٛت بن دثمذن" ،الكذشف يف
معرفة من لو رواية يف الكاب الاساة"ٖ ،تقيق ٤تم دوامة( ،طٔ،
الاسعودية ،دار القبلة للثقذفة اإلتسالميةٖٔٗٔ،ه).
الذى  ،مشس ال ين أبو دب اهلل ٤تم بن أٛت بن دثمذن " ،تسَت أدالم
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النبالء"ٖ ،تقيق شعيب األرنذطوط وبارون( ،طٖ ،بَتوت ،مؤتساسة
الرتسذلةٔٗٓ٘ ،ه).
الذى  ،مشس ال ين أبو دب اهلل ٤تم بن أٛت بن دثمذن" ،تذريخ اإلتسالم
دواد معروف( ،طٔ ،بَتوت،
َوَوفيذت ا١تشذىَت َواألدالم"ٖ ،تقيق بشذر ّ
دار الارب اإلتسالميٕٖٓٓ ،م).
الرازي٤ ،تم بن أا بكر الرازي٥" ،تاذر الصحذح"( ،ط٘ ،بَتوت ،ا١تكابة
العصريةٜٜٜٔ ،م).
ابن رجب اٟتنبلي ،زين ال ين دب الرٛتن بن أٛت " ،شرح دلل الًتمذي"،
ٖتقيق مهذم دب الرحيم تسعي ( ،طٔ ،األردن ،مكابة ا١تنذرٜٔٛٚ،م).
ابن رجب اٟتنبلي ،زين ال ين دب الرٛتن بن أٛت " ،جذمع العلوم واٟتكم
يف شرح ٜتاسُت ح يثذً من جوامع الكلم"ٖ ،تقيق ٤تم األٛت ي أبو
النور( ،طٕ ،دار الاسالم للطبذدة والنشر والاوزيع ٕٔٗٗ ،ه).
أبو زردة ال مشقي ،دب الرٛتن بن دمرو بن دب اهلل بن صفوان النصري،
"تذريخ أا زردة ال مشقي"ٖ ،تقيق شكر اهلل نعمة اهلل القوجذين،
(د.ط) ،دمشق٣ ،تمع اللاة العرا( ،د.ت).
الزركشي ،أبو دب اهلل ب رال ين ٤تم بن دب اهلل بن هبذدر الزركشي الشذفعي،
"النكت دلى مق مة ابن الصالح"ٖ ،تقيق زين العذب ين بن ٤تم بال
فريج( ،طٔ ،الريذض ،دار أضواء الاسلف ،الريذضٜٔٗٔ ،ه).
ابن ز٧تويو ،أبو أٛت ٛتي بن ٥تل بن قايبة بن دب اهلل ا٠ترتسذين،
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"األموال"ٖ ،تقيق شذكر ذيب فيذض( ،طٔ ،الاسعودية ،نشر مركز
ا١تل فيصل للبحوث وال راتسذت اإلتسالميةٔٗٓٙ ،ى ٜٔٛٙ/م).
ابن تسع  ،أبو دب اهلل ٤تم بن تسع بن منيع ا٢تذمشي ،البا ادي،
"الطبقذت الكّبى"ٖ ،تقيق إحاسذن دبذس( ،بَتوت ،دار صذدر،
ٜٔٙٛم).
تسع ي ا٢تذمشي" ،أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة النبوية"( ،طٔ( ،د .م)،
(د.ن) ٕٔٗٓ ،هٜٕٔٛ/م).
تسعي بن منصور ،أبو دثمذن تسعي بن منصور بن شعبة ا٠تراتسذين
اٞتوزجذين" ،تسنن تسعي بن منصور"ٖ ،تقيق حبيب الرٛتن األدظمي،
(طٔ ،ا٢تن  ،ال ار الاسلفيةٖٔٗٓ ،ى ٜٕٔٛ-م).
الاسمعذين ،أبو تسع دب الكرًن بن ٤تم بن منصور الاميمي ا١تروزي،
"األناسذب"ٖ ،تقيق دب الرٛتن بن حيِت ا١تعلمي اليمذين وغَته( ،طٔ،
حي ر ببذد٣ ،تلس دائرة ا١تعذرف العثمذنيةٖٕٔٛ ،ى ٜٕٔٙ /م).
الاسيوطي ،جالل ال ين دب الرٛتن بن أا بكر الاسيوطي" ،معجم مقذلي
العلوم يف اٟت ود والرتسوم"ٖ ،تقيق ٤تم إبراىيم دبذدة( ،طٔ ،القذىرة،
مكابة اآلدابٕٓٓٗ ،م).
الصنعذين ،أبو بكر دب الرزاق بن مهذم بن نذفع اٟتمَتي اليمذين الصنعذين،
"ا١تصنف"ٖ ،تقيق حبيب الرٛتن األدظمي( ،د.ط) ،ا٢تن  ،اجمللس
العلمي ،ا١تكاب اإلتسالمي ،بَتوتٖٔٗٓ ،ه).
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الطّباين ،أبو القذتسم تسليمذن بن أٛت بن أيوب" ،ا١تعجم الكبَت"ٖ ،تقيق
ٛت ي الاسلفي( ،طٕ ،مصر ،مكابة ابن تيميةٔٗٔ٘ ،ه).
الطحذوي ،أبو جعفر ،أٛت بن ٤تم بن تسالمة بن دب ا١تل بن تسلمة
األزدي " ،شرح معذين اآلثذر"ٖ ،تقيق ٤تم زىري النجذر و٤تم تسي
جذد اٟتق( ،طٔ ،القذىرة ،دذمل الكابٔٗٔٗ ،ه).
ابن أا دذصم ،أبو بكر أٛت بن دمرو بن الضحذك بن ٥تل الشيبذين،
اآلحذد وا١تثذينٖ ،تقيق بذتسم اٞتوابرة( ،طٔ ،الريذض ،دار الراية،
ٔٔٗٔه).
ابن دب الّب ،أبو دمر يوتسف بن دب اهلل بن ٤تم بن دب الّب بن دذصم
النمري القرط " ،االتسايعذب يف معرفة األصحذب"( ،طٔ ،بَتوت،
دار اٞتيلٕٔٗٔ ،ى ٜٜٕٔ /م).
العجلي ،أبو اٟتاسن أٛت بن دب اهلل بن صذحل" ،تذريخ الثقذت"( ،طٔ،
مصر ،دار البذزٔٗٓ٘ ،ه).
ابن د ي اٞترجذين ،أبو أٛت دب اهلل بن د ي" ،الكذمل يف ضعفذء
الرجذل"ٖ ،تقيق دذدل دب ا١توجود ودلي معوض( ،طٔ ،بَتوت ،دار
الكاب العلميةٜٜٔٚ ،م).
ابن داسذكر ،أبو القذتسم دلي بن اٟتاسن بن ىبة اهلل" ،تذريخ دمشق"،
ٖتقيق دمرو بن غرامة العمروي( ،طٔ ،بَتوت ،دار الفكر للطبذدة
والنشر والاوزيعٔٗٔ٘ ،ى ).
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دلي بن ا١ت يٍت ،أبو اٟتاسن دلي بن دب اهلل بن جعفر" ،تسؤاالت ٤تم بن
دثمذن بن أا شيبة"ٖ ،تقيق موفق دب اهلل دب القذدر( ،طٔ،
الريذض ،مكابة ا١تعذرفٔٗٓٗ ،ه).
ابن فذرس ،أٛت بن فذرس بن زكريذ" ،معجم مقذييس اللاة"ٖ ،تقيق دب
الاسالم ىذرون( ،بَتوت ،دار الفكرٜٜٔٚ ،م).
ابن الفراء ،أبو اٟتاسُت ابن أا يعلى٤ ،تم بن ٤تم " ،طبقذت اٟتنذبلة"،
ٖتقيق ٤تم حذم الفقي( ،طٔ ،دار ا١تعرفة ،بَتوت( ،د.ت).
الفاسوي ،أبو يوتسف يعقوب بن تسفيذن" ،ا١تعرفة والاذريخ"ٖ ،تقيق أكرم
ضيذء العمري( ،طٕ ،بَتوت ،مؤتساسة الرتسذلةٔٗٓٔ ،ه).
ابن القياسراين ،أبو الفضل ٤تم بن طذىر بن دلي بن أٛت ا١تق تسي
الشيبذين" ،ا١تؤتلف وا١تخالف"ٖ ،تقيق كمذل يوتسف اٟتوت( ،طٔ،
بَتوت ،دار الكاب العلميةٔٗٔٔ ،ه).
الكالبذذي ،أٛت بن ٤تم بن اٟتاسُت بن اٟتاسن" ،ا٢ت اية واإلرشذد يف
معرفة أىل الثقة والاس اد" ،أبو نصر البخذري الكالبذذيٖ ،تقيق دب
اهلل الليثي( ،طٔ ،بَتوت ،دار ا١تعرفة ٔٗٓٚ ،ه).
ابن مذجة ،أبو دب اهلل ٤تم بن يزي القزويٍت" ،تسنن ابن مذجة"ٖ ،تقيق
٤تم فؤاد دب البذقي( ،طٔ ،القذىرة ،دار إحيذء الكاب العربية،
(د.ت).
ابن مذكوال ،أبو نصر دلي بن ىبة اهلل بن جعفر بن مذكوال" ،اإلكمذل يف
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رفع اال رتيذب دن ا١تؤتلف وا١تخالف يف األٝتذء والكٌت واألناسذب"،
(طٔ  ،بَتوت ،دار الكاب العلميةٔٗٔٔ ،ى ٜٜٔٓ/م).
ا١تزي ،يوتسف بن دب الرٛتن بن يوتسف ،أبو اٟتجذج" ،هتذيب الكمذل يف
أٝتذء الرجذل"ٖ ،تقيق بشذر دواد معروف( ،طٔ  ،بَتوت ،مؤتساسة
الرتسذلةٔٗٓٓ ،ه).
ماسلم بن اٟتجذج أبو اٟتاسن القشَتي النياسذبوري" ،صحيح ماسلم"ٖ ،تقيق
٤تم فؤاد دب البذقي( ،د.ط ،بَتوت ،دار إحيذء الًتاث العرا،
(د.ت).
ابن معُت ،أبو زكريذ حيِت بن معُت بن دون بن زيذد بن باسطذم البا ادي،
الاذريخ( ،رواية دثمذن ال ارمي)ٖ ،تقيق أٛت ٤تم نور تسيف( ،طٔ،
دمشق ،دار ا١تأمون للًتاث( ،د.ت).
مالطذي بن قليج بن دب اهلل البكجري ا١تصري اٟتكري اٟتنفي" ،إكمذل
هتذيب الكمذل يف أٝتذء الرجذل" ٖ ،تقيق أبو دب الرٛتن دذدل بن
٤تم وأبو ٤تم أتسذمة بن إبراىيم( ،طٔ ،مصر ،دار الفذروق اٟت يثة
للطبذدة والنشرٕٕٔٗ ،ى ٕٓٓٔ /م).
صح دن اَت
النجمي ،أٛت بن حيِت النجمي" ،تأتسيس األحكذم دلى مذ ّ
األنذم بشرح أحذديث دم ة األحكذم"ٖ ،تقيق ٤تم نذصر ال ين
األلبذين( ،طٔ ،مصر ،دار دلمذء الاسلفٔٗٔٗ ،ه).
الناسذئي ،أبو دب الرٛتن أٛت بن شعيب بن دلي ا٠تراتسذين" ،الاسنن
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الكّبى"ٖ ،تقيق حاسن دب ا١تنعم شل ( ،طٔ ،بَتوت ،مؤتساسة
الرتسذلةٕٔٗٔ ،ه).
ابن يونس ا١تصري ،أبو تسعي دب الرٛتن بن أٛت بن يونس الص يف،
"تذريخ ا١تصريُت"( ،طٔ ،بَتوت :دار الكاب العلميةٕٔٗٔ ،ى ).
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مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثاني

الرًاّ املٌصٌفٌن (بالدعٌّ إىل البدعْ) عند ابن
حبان يف كتابى اجملرًحني
 دراسْ حتلَلَْ -The narrators who are described as
advocating for bid’ah (innovating in
the religion matters) in Ibn Hibbaan’s
book Almajrouheen.
)(An analytical study
إعداد:
د .عثنان بابكر صاحل عبد الكرٍه
األتساذذ اظتاذد ُب دلوم اضت يث بكلية الرتبية بذلزلفي َنذمعة آّمعة

إد اد  :د .دثمذن بذبكر صذحل دب السنة وعلوم ال

الرواة الموصوفون (بالدعوة إلى البدعة) عند ابن حبان في كتابو المجروحين -دراسة تحليلية ،د .عثمان بابكر صالح عبدالكريم

املستخلص
الرواة اظتوصوفون (بذل دوة إىل الب دة) دن ابن حبذن ُب كاذبو
آّروحٌن (دراتسة حتليلية)
من أتسبذب الطعن ُب الراوي الوصف (بذلب دة ) فإن كذنت
ّنكفر رد ح يثو وان كذنت ّنفاق نظر ُب حذلو فإن الازم الص ق ومل
يرو مذ يقوي ب داو ومل يكن دادية إىل ب داو قبل ح يثو ،وإال رد ،وق
تنذول البحث بذلاحليل الرواة الذين وصفهم ابن حبذن بذل دوة إىل
الب دة ُب كاذبو (آّروحٌن) ،ومن أىم مذ توصل إليو البحث :قلة من
وصف بذل دوة إىل الب دة ُب جنب من وصف بذلب دة (دمومذ) دن
ابن حبذن ،كمذ أن أكثر من وصف بذل دوة إىل الب دة مل يرد وصفهم
بذلك صرحيذ دن غًن (ابن حبذن).
كلمات مفتاحية :ال دوة إىل الب دة ،آّروحٌن ،ابن حبذن

- ٕٛٙ -

ٔ – الجزء الثانيٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The narrators who are described as advocating for
bid’ah (innovating in the religion matters) in Ibn
Hibbaan’s book Almajrouheen. (An analytical study)
One of the causes of contesting a narrator
describing him with bid'ah. If this bid’ah entails
disbelieving, his Hadith is rejected. If the bid'ah entails
sinning, his status is checked, if he adheres honesty, and
doesn’t narrate what supports his bid'ah, and doesn’t
advocate to his bid'ah before narrating his Hadith, his
Hadith is accepted otherwise it will be rejected. This
research deals in anylizing the narrators described by Ibn
Hibbaan as advocating for bid'ah in his book
Almajrouheen. The most important finding of the research
is that: those who are described as advocating for bid'ah
are fewer than those who are described as practicing bid'ah
in general by Ibn Hibbaan. Furthermore, most of those
who are described as calling for bid'ah, are not explicitly
described as such in other than Ibn Hibbaan
Keyword: advocating for bid’ah – the book of
Almajrouheen - Ibn Hibbaan.
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املقدمْ
اضتم هلل دلى جزيل احاذنو والشكر لو دلى توفيقو وامانذنو
والصالة والاالم دلى خًن خلقو نبينذ ػتم بن دب اهلل ودلى آلو
وصحبو
أمذ بع :
فإن الوقوف دلى أقوال دلمذء اضت يث وتسربىذ معٌن دلى فهم
مذ تكلموا بو من مصطلحذت ُب نق أحوال الرواة  ،ومن ىؤالء
العلمذء اإلمذم اضتذفظ (ػتم بن حبذن بن أزت بن حبذن) صذحب
الاصذنيف اظتفي ة ُب دلوم اضت يث ،ال الة دلى تسعة دلمو واطالدو.
وق كنت ُب أثنذ ء قراءٌب وشتذدي ألقوال العلمذء أقف دلى بعض
دبذرات ىذا اإلمذم النذق ة للرواة ومن ذلك وصفو للراوي بأنو دادية
للب دة (ُن اب وصف الب دة ال ي يصفو ّٔذ) ،فوق ُب نفاي أن
أدرس ىؤالء الرواة الذين وصفهم ّٔذا الوصف ُب كاذبو (آّروحٌن)
دراتسة حتليلية  ،وؽتذ شجعين دلى اظتضي ُب ىذه ال راتسة أين مل أقف
دلى مؤلف أفرد ىذا اظتوضوع بذل راتسة ،واشتياو :الرواة اظتوصوفون
(بذل دوة إىل الب دة) دن ابن حبذن دراتسة حتليلية .
ىذا وأتسألو تسبحذنو وتعذىل الاوفيق واإلدذنة
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أهداف البحث:

ٔ ـ الوقوف دلى مصطلحذت دلمذء اصترح والاع يل.
ٕـ بيذن أثر الوصف بذلب دة دلى الراوي واظتروي.
ٖـ الوقوف دلى وصف ابن حبذن للراوي ب(ال دوة إىل الب دة)
ُب كاذبو آّروحٌن.
منوج البحث:
اتبعت ُب ىذا البحث اظتنهج االتساقرائي الاحليلي .
حدود البحث :
يانذول البحث الرواة الذين وصفهم (ابن حبذن) بذل دوة إىل
الب دة بقولو ُب الراوي َ ( :دادِيَة إِ َىل )...أو(داديذ إىل.)...
خطْ البحث:
مق مة :وق ذكرت فيهذ أى اف البحث ومنهجو وح وده

وخطاو
اظتبحث األول :الاعريف بذبن حبذن وكاذبو آّروحٌن وفيو مطلبذن:
اظتطلب األول :الاعريف بذبن حبذن
اظتطلب الثذين  :الاعريف بكاذب آّروحٌن ومنهجو فيو
اظتبحث الثذين  :الوصف بذلب دة وأثرىذ دلى الراوي واظتروي وفيو
مطلبذن:
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اظتطلب األول :تعريف الب دة
اظتطلب الثذين :أثر الوصف بذلب دة دلى الراوي واظتروي
اظتبحث الثذلث  :وصف ابن حبذن الراوي ب(ال دوة إىل الب دة) ُب
كاذبو آّروحٌن (دراتسة حتليلية)
اطتذدتة  :وفيهذ أىم الناذئج والاوصيذت
فهرس اظتصذدر واظتراج
فهرس احملاويذت
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املبحث األًل  :التعرٍف بابن حبان ًكتابى اجملرًحني
وفيو مطلبان:
املطلب األًل :التعرٍف بابن حبان:

ىو اإلمذم اضتذفظ ػتم بن حبذن بن أزت بن حبذن بن معذذ
بن معب بن تسهي بن ى ية بن مر بن تسع بن يزي بن مرة بن زي بن
دب اهلل بن دارم بن حنظلة بن مذلك بن زي منذة بن دتيم  ،أبو حذًب
الاميمى الباىت (ٔ) .
مولده:
ول ابن حبذن تسنة بض وتسبعٌن ومئاٌن للهجرة ُب م ينة بات
وال ي كذنت تع ق ديذ من أدمذل تسجااذن  .وموقعهذ اليوم ضمن
أفغذنااذن اضت يثة(ٕ) .
)ٔ( ػتم بن أزت الذىيب" ،تسًن أدالم النبالء" .احملقق  :غتمودة من احملققٌن
بإشراف الشيخ شعيب األرنذؤوط (طٖ  ،بًنوت  :مؤتساة الرتسذلةٔٗٓ٘ ،
ىـ  ٜٔٛ٘ /م) ٜٕ : ٔٙ ،ـ ٗٓٔ) .دب الرزتن بن أيب بكر ،جالل ال ين
الايوطي " ،وطبقذت اضتفذظ"(.طٔ ،بًنوت  :دار الكاب العلمية
ٖٓٗٔه ،ص٘.ٖٚ
)ٕ( يذقوت بن دب اهلل الرومي اضتموي " ،معجم البل ان"( ،طٕ  ،بًنوت :دار
صذدر ٜٜٔ٘ ،م) ٔ. ٗٔٗ :
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رحل اإلمذم ابن حبذن إىل أكثر من أربعٌن بل ا ألخذ العلم دن
شيوخ زمذنو ،وق بلغ غتموع شيوخو أكثر من ألفي شيخ  ،كمذ قذل " :
( ٕ)
لعلنذ ق كابنذ دن أكثر من ألفي شيخ من الشذش(ٔ) إىل اإلتسكن رية "
ووف طالب العلم دلى ابن حبذن من كل مكذن لألخذ دنو،
واإلفذدة منو؛ حىت قذل اضتذكم :وكذنت الرحلة إليو لامذع كابو(ٖ).
ٔ .وق خلف ابن حبذن إرثذ دظيمذً من اظتؤلفذت اضت يثية ال الة
دلى مكذناو العلمية بٌن دلمذء اضت يث منهذ :
ٕ .اظتان الصحيح دلى الاقذتسيم واألنواع  ،اظتشهور ب(صحيح ابن
حبذن).
ٖ .كاذب الثقذت.
ٗ .آّروحٌن.
٘ .مشذىًن دلمذء األمصذر.
 .ٙروضة العقالء ونزىة الفضالء.
 .ٚالاًنة النبوية وأخبذر اطتلفذء.
)ٔ( بل ة ّنذ وراء النهر ٍبّ مذ وراء هنر تسيحون ماذستة لبالد الرتك وأىلهذ شذفعيّة
اظتذىب ( .اضتموي " ،معجم البل ان".)ٖٓٛ :ٖ ،
)ٕ( ػتم بن حبذن بن أزت بن حبذن" ،اإلحاذن ُب تقريب صحيح ابن حبذن".
ترتيب :األمًن دالء ال ين دلي بن بلبذن حتقيق وخرج أحذديثو ودلق دليو :شعيب
األرنؤوط ( طٔ،بًنوت :مؤتساة الرتسذلةٔٗٓٛ ،هٜٔٛٛ /م ) ٔ. ٕٔ٘ :
)ٖ( تسًن أدالم النبالء" ،الذىيب"ٜٗ :ٔٙ ،ـ
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 .ٛتذريخ الصحذبة الذين روي دنهم األخبذر.
ِ
أكثر كابو ،ومل يصلنذ منهذ تسوى النذر الياًن،
(وق فُق ت ُ
وذلك ألنو ق أوقف كابو كلهذ لطلبة العلم ُب داره ،فلمذ اناشرت الفنت
واالضطرابذت وضعف أمر اطتالفة والالطذن ،اتساوىل اظتفا ون دلى
داره وضذدت كابو العلمية)(ٔ).
وفذتو :كذنت وفذتو ببل ه تسنة ٖٗ٘ ىـ (ٕ).
املطلب الثانُ :التعرٍف بكتاب اجملرًحني:
اسم الكتاب:
اشاهر ىذا الكاذب بذتسم (آّروحٌن) ،وق يُطلق دليو اتسم
(الضعفذء) ،وق يُطلق دليو اتسم( :أشتذء الضعفذء) ،ووق ُب الناخة
اطتطية اظتوددة ب ار الكاب اظتصرية بذتسم( :معرفة آّروحٌن من احمل ثٌن
والضعفذء واظترتوكٌن) (ٖ) ،وطب الكاذب بذتسم (آّروحٌن من احمل ثٌن
والضعفذء واظترتوكٌن).
منهج ابن حبان في كتاب (المجروحين):
ذكر ابن حبذن ُب مق مة كاذبو طريقاو فقذل رزتو اهلل :وإين ذاكر
ضعفذء احمل ثٌن وأض اد الع ول(من اظتذضٌن) ؽتن أطلق أئمانذ دليهم
)ٔ( تسًن أدالم النبالء" ،الذىيب" ٜ٘ :ٔٙ ،ـ
)ٕ( اظتص ر الاذبق . ٕٔٓ : ٔٙ
)ٖ( ذكره ػتقق الكاذب(ػتمود ابراىيم زاي ) ُب مق مة حتقيقو للكاذب (م).
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الق ح ،وصح دن نذ فيهم اصترح ،وأذكر الابب الذي من أجلو جرح،
والعلة ال ي ّٔذ ق ح ،لًنفض تسلوك االدوجذج بذلقول بأخبذرىم دن
االحاجذج ،وأقص ُب ذلك ترك اإلمعذن والاطويل ،وألزم اإلشذرة إىل
نفس الاحصيل(ٔ).
وديكن أن نااقرئ بعض اظتالحظذت دلى الكاذب :
طريقتو في ترتيب الكتاب :
ٔـ رتَّب ابن حبذن أشتذء الرواة دلى حروف اظتعجم  ،بذكر اتسم
اظترتجم لو ونابو وناباو وكنياو.ومن روى دنهم ويذكر وفذتو أحيذن ذً.
ُ
ٕـ رت ابن حبذن ُب جرحو للرواة أقوال األئمة  ،فإن مل جي حكم ذً
يذكر مذ توصل إليو من خالل رت مرويذتو والنظر فيهذ .وىو ُب جرحو
يذكر تسبب اصترح .
ٖـ يذكر للراوي بعض مذ يُاانكر من ح يثو  ،ولذلك يوج
ُب الكاذب روايذت ألحذديث ق ال جي ىذ البذحث ُب ٍ
كاذب آخر.
قامذ  ،وق
ٗ ـ ـ َّ
قام (ابن حبذن) أنواع جرح الرواة إىل دشرين ً
أشذر ُب النوع الاذتس دشر إىل اظتبا ع ،قذل :النوع الاذتس دشر:
إمذمذ
ومنهم اظتبا ع إذا كذن دادية ي دو
النذسٕ)إىل ب داو حىت صذر ً
(
يُقا ى بو ُب ب داو ويرج إليو ُب ضاللاو .
)ٔ( ػتم بن حبذن بن أزت " ،آّروحٌن" .حتقيق :ػتمود إبراىيم زاي (،بًنوت:
دار اظتعرفة ٕٔٗٔ،ه ٜٜٕٔ-م). ٗ :ٔ ،
)ٕ( ابن حبذن" ،آّروحٌن". ٕٛ- ٛٔ :ٔ ،
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وؽتذ اناق دليو:
ٔ ـ تردده ُب بعض الرواة حيث ذكرىم ُب كاذبيو (الثقذت)
و(آّروحٌن)كحذل (ىذرون بن تسع العجلي) (ٔ).
ٕـ ـ ذكره لبعض الرواة ؽتن وثقوا كمذ ىو اضتذل ُب (حريز بن
دثمذن) (ٕ).
ٖ ـ تش ده ُب جرح بعض الرواة ؽتن اشاهر بذلفضل والعلم كمذ
ىو اضتذل ُب(أيب حنيفة) (ٖ).
ٗ ـ ادرتاضو لبعض النقذد ُب تضعيف الرواة كمذ ُب حذل (أبذن
بن يزي الرقذشي)(ٗ).

)ٔ( تسيأٌب صٕٙ
)ٕ( تسيأٌب ص. ٕٜ
)ٖ( تسيأٌب صٖٕ .
)ٗ( ابن حبذن" ،آّروحٌن". ٜٛ :ٔ ،
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املبحث الثانُ :الٌصف بالبدعْ ًأثري علٓ الراًِ ًاملرًِ
وفيو مطلبان :
املطلب األًل  :تعرٍف البدعْ
البدعة لغة:
ب ع :ب َع الشيءَ يَـْب َ ُدو بَ ْ دذً وابْـاَ َ َدو :أَنشأَه وب أَه .وب َع
ِ
ِ
الركِية :اتساـْنبطَهذ وأَح ثهذِ ِ .
ع:
َ
ورك ّّي بَ ي ٌ َ :ح يث ُة اضتَ ْفر .والبَ ي ُ والبِ ْ ُ
َّ ّ ْ َ َ
َ
الشَّيءُ الَّ ِذي يَ ُكو ُن أ َّوًالَ .وُِب الاَّـْن ِز ِ
يل :ﭧ ﭨﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ْ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﱠ [تسورة األحقذف آية . )ٔ( ]ٜ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ َّ
اصطالحا:
ق درفت باعريفذت كثًنة وم ارىذ دلى مذ أح ث ُب ال ين بع
النيب صلى اهلل دليو وتسلم والصحذبة من دقي ة ودمل  ،ومن أحان
مذ درفت بو تعريف االمذم الشذطيب حيث قذل  :طَ ِريقة ُب ال ين ؼترتدة،
تُضذىي الشَّردِيَّ َة يقص بِذلالوك دلَيـهذ الْمبذلغة ُِب الاـ ِ ِ ِ
حذنَو (ٕ).
َ
َّعبُّ للَّو ُتسْب َ
َ
َ َْ
ْ
)ٔ( ابن منظور ػتم بن مكرم بن دلى" ،لاذن العرب" (طٖ،بًنوت :دار
صذدر ٗٔٗٔه) . ٙ : ٛ
)ٕ( إبراىيم بن موتسى الشهًن بذلشذطيب" ،االداصذم" .حتقيق :تسليم بن دي
اعتاليل(،طٔ ،الاعودية :دار ابن دفذنٕٔٗٔ،ه ٜٜٕٔ-م) ٔ. ٘ٓ:
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وتنقام الب دة إىل:
أ ـ مكفرة ب ـ غًن مكفرة
(فضذبط الب دة اظتكفرة :من أنكر أمرا غتمعذ دليو ماواترا من
الشرع معلومذ من ال ين بذلضرورة  ،والقام الثذين الب ع ال ي ليات
ّنكفرة :وىي مذ مل يلزم منو تكذيب بذلكاذب وال بشيء ؽتذ أرتسل اهلل
بو رتسلو)(ٔ).
املطلب الثانُ :أثر الٌصف بالبدعْ علٓ الراًِ ًاملرًِ
الوصف بذلب دة من أتسبذب الطعن ُب الراوي  ،ولو أثر دلى
الراوي واظتروي ،كمذ أن نوع الب دة من مكفرة وغًن مكفرة لو أثر ُب
الراوي واظتروي من حيث القبول والرد.
قذل النووي رزتو اهلل  :من كفر بب دة مل حياج بو بذالتفذق ومن
مل يكفر قيل :ال حياج بو مطلقذً ،وقيل حياج بو إن مل يكن ؽتن يااحل
الكذب ُب نصرة مذىبو أو ألىل مذىبو ،وحكي دن الشذفعي  ،وقيل
حياج بو إن مل يكن دادية إىل ب داو ،وال حياج بو إن كذن دادية ،وىذا
)ٔ( حذفظ بن أزت بن دلي اضتكمي " ،معذرج القبول بشرح تسلم الوصول إىل
دلم األصول" .حتقيق  :دمر بن ػتمود أبو دمر ( طٔ،ال مذم :،دار ابن
القيم ٔٗٔٓ ،ىـ  ٜٜٔٓ -م ). ٕٕٔٛ:ٖ ،
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ىو األظهر األد ل ،وقول كثًن أو األكثر وضعف األول بذحاجذج
صذحيب الصحيحٌن وغًنمهذ بكثًن من اظتبا دة غًن ال دذة (ٔ).
من خالل كالم اإلمذم النووي نلحظ ىذا الاقايم حيث جعل
الب دة إ مذ أن تكون ّنكفر أو ال ٍ،ب قام من مل يكفر بب داو إىل
أقاذم وديكن إرتذل تقايمو ُب اآلٌب:
أ ـ من كفر بب داو وق حكى االتفذق دلى د م قبول رواياو
،قذل اضتذفظ ابن حجر ٍ ُ:بَّ الب دة :إِ َّمذ ِّنكفر ،أَو ِّنفاق .فَذألَولَ :ال
يقبل صذحبهذ اصتمهور(ٕ).
ب ـ من مل يكفر بب داو وفيو ثالثة أقوال:
ٔـ ال حياج بو مطلقذً ،وذلك :ظتذ ُب الرواية دنو تروجيذً ألمره،
وتنويهذً بذكره.
قذل ابن الصالح" :بعي ٌ مبذد للشذئ دن أئمة اضت يث؛ فإن
( ٖ)
ُكاُبَـ ُهم طذفحة بذلرواية دن اظتبا دة غًن ال دذة " ...
)ٔ( حيٍن بن شرف النووي " ،الاقريب والاياًن ظتعرفة تسنن البشًن النذير ُب
أصول اضت يث" .تق مي وحتقيق وتعليق :ػتم دثمذن اطتشت (،طٔ
،بًنوت :دار الكاذب العريب ٔٗٓ٘ ،ىـ  ٜٔٛ٘ -م) ،صٓ٘ .
)ٕ( أزت بن دلي بن حجر " ،خنبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر" ( .بًنوت
:دار إحيذء الرتاث العريب ) ،صٖ .
)ٖ( دثمذن بن دب الرزتن ابن الصالح" ،مق مة ابن الصالح" ( .بًنوت :دار
الفكر اظتعذصر ،تسوريذ ،دار الفكر ٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م)  ،ص٘ٔٔ .
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ٕـ حياج بو إن مل يكن ؽتن يااحل الكذب ُب نصرة مذىبو أو
ألىل مذىبو.
ٖـ حياج بو إن مل يكن دادية إىل ب داو ،وال حياج بو إن كذن
دادية ،قذل ابن حبذن :وليس بٌن أىل اضت يث من أئمانذ خالف أن
الص وق اظتاقن إذا كذن فيو ب دة ومل يكن ي دو إليهذ أن االحاجذج
بأخبذره جذئز فإذا ددذ إىل ب داو تسقط االحاجذج بأخبذره (ٔ)،وقذل
ابن الصالح  :وىذا مذىب الكثًن أو األكثر من العلمذء(ٕ)،وقذل
النووي :وىذا ىو األظهر األد ل (ٖ) ،وقذل ابن حجر :والثذين :يقبل
من مل يكن دادية إىل ب داو ُب األصح(ٗ).

)ٔ( ػتم بن حبذن بن أزت بن حبذن " ،الثقذت" .حتت مراقبة :ال كاور ػتم
دب اظتعي خذن م ير دائرة اظتعذرف العثمذنية( ،طٔ،حي ر ابذد ال كن اعتن :
دائرة اظتعذرف العثمذنية ٖ ٖٜٔى = ٖ. ٔٗٓ:ٙ ،) ٜٔٚ
)ٕ( ابن الصالح" ،مق مة ابن الصالح"،صٗٔٔ .
)ٖ( النووي" ،الاقريب والاياًن ظتعرفة تسنن البشًن النذير ُب أصول اضت يث" ،صٓ٘.
)ٗ( ابن حجر "،خنبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر" ،صٖ .
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املبحث الثالثً :صف ابن حبان الراًِ ب(الدعٌّ إىل البدعْ) يف
كتابى اجملرًحني (دراسْ حتلَلَْ)
قام (ابن حبذن) ـ ـ كمذ ذكرت آنفذ ـ ـ أنواع جرح الرواة إىل
َّ
قامذ  ،وق أشذر ُب النوع الاذتس دشر إىل اظتبا ع  ،قذل
دشرين ً
:النوع الاذتس دشر :ومنهم اظتبا ع إذا كذن دادية ي دو النذس إىل
إمذمذ يُقا ى بو ُب ب داو ويرج إليو ُب ضاللاو(ٔ).
ب داو حىت صذر ً
وق نقل (ابن حبذن)االتفذق دلى د م اال حاجذج بذلراوي إذا
كذن دادية إىل ب داو ،قذل :وليس بٌن أىل اضت يث من أئمانذ خالف
أن الص وق اظتاقن إذا كذن فيو ب دة ومل يكن ي دو إليهذ أن االحاجذج
بأخبذره جذئز فإذا ددذ إىل ب داو تسقط االحاجذج بأخبذره (ٕ).
بلغ د د الرواة الذين وصفهم ابن حبذن ُب كاذبو (آّروحٌن)
ب(دادية) أو (داديذ)إىل مذىبو تساة دشر راويذً تصنيفهم ُناب
الب دة ال ي اتصفوا ّٔذ كذلاذيل :
أ ـ الق ر(ٖ) ود دىم تساة رواة.
)ٔ( ابن حبذن" ،آّروحٌن"ٕٛ- ٛٔ: ٔ ،
)ٕ( ابن حبذن" ،الثقذت". ٔٗٓ:ٙ ،
)ٖ( الق رية :ىم الذين يزدمون أن كل دب ٍ
خذلق لفعلو ،وال يرون الكفر
ٌ
واظتعذصي باق ير اهلل تعذىل (.دلي بن ػتم بن دلي الزين الشريف اصترجذين،
"الاعريفذت" .ضبطو وصححو رتذدة من العلمذء بإشراف النذشر،
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ب ـ اإلرجذء(ٔ) ود دىم ستاة رواة.
ج ـ الرفض(ٕ) ود دىم ثالثة رواة.

(طٔ ،بًنوت :دار الكاب العلمية ٖٔٗٓ ،ىـ ٜٖٔٛ-م) صٗ. ٔٚ
)ٔ( اإلرجذء دلى معنيٌن:
ِ
َخذهُ} (تسورة األدراف
أح مهذّ :نعىن الاأخًن كمذ ُب قولو تعذىل{ :قَذ لُوا أ َْرج ْو َوأ َ
ٔٔٔ) ،أي أمهلو وأخره.
والثذين :إدطذء الرجذء.
أمذ إطالق اتسم اظترجئة دلى اصتمذدة بذظتعىن األول فصحيح ،ألهنم كذنوا يؤخرون
العمل دن النية والعق .
وامذ بذظتعىن الثذين فظذىر ،فإهنم كذنوا يقولون :ال تضر م اإلديذن معصية ،كمذ ال
تنف م الكفر طذدة.
وقيل اإلرجذء تأخًن حكم صذحب الكبًنة إىل يوم القيذمة ،فال يقضى دليو ُنكم
مذ ُب ال نيذ؛ من كون من أىل اصتنة ،أو من أىل النذر .فعلى ىذا :اظترجئة،
والودي ية فرقاذن ماقذبلاذن.
وقيل اإلرجذء :تأخًن دلي رضي اهلل دنو دن ال رجة األوىل إىل الرابعة .فعلى ىذا
اظترجئة والشيعة فرقاذن ماقذبلاذن ) ػتم بن دب الكرمي الشهرتساذين" ،اظتلل
والنحل" .حتقيق  :أزت فهمي ػتم (،طٕ ،بًنوت :دار الكاب
العلميةٖٔٗٔ،ه ٜٜٕٔ-م) ٔ ٖٜٔ:
)ٕ( الرافضة وإمنذ شتوا رافضة لرفضهم إمذمة أيب بكر ودمر وىم غتمعون دلى أن
النيب صلى اهلل دليو وتسلم نص دلى اتساخالف دلي بن أيب طذلب بذشتو
وأظهر ذلك وأدلنو وأن أكثر الصحذبة ضلوا برتكهم االقا اء بو بع وفذة
النيب صلى اهلل دليو وتسلم وأن اإلمذمة ال تكون إال بنص وتوقيف ( أبو
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د ـ االدازال(ٔ) را ٍو واح
ه ـ النصب(ٕ) را ٍو واح
الرواة الموصوفون بالدعوة إلى القدر عند (ابن حبان):
وق بلغ د دىم تساة وىم:
ٔ ـ عباد بن صهيب البصري(ت ٕٕٔه):
اضتان دلي بن إشتذديل األشعري" ،مقذالت اإلتسالميٌن واخاالف اظتصلٌن"
 .دىن باصحيحو :ىلموت ريرت (طٖ ، ،م ينة فيابذدن (أظتذنيذ)  :دار فرانز
شاذيز ٓٓٗٔ ىـ  ٜٔٛٓ -م)  ،صٔٙ
ي خالف َواصل بن دطذء الغزال ُِب الْق ر وَب
)ٔ( ح ث ُِب ايذم ْ
اضتان الَْب ْ
ص ِر ّ
الْمنزلَة بٌَن اظتنزلاٌن وانضم اليو َد ْمرو بن دبي بن بَذب ُِب ب داو فطردمهذ
ِ
ِ
صَرة فَقيل َعتمذ
ْ
اضتان َدن َْغتلاو فذدازال َدن َتسذ ِريَة من تسواري َم ْاج ا لَْب ْ
والتبذدهمذ معازلة الدازاعتم قَول االمة ُِب ددواىذ ان ال َْف ِ
ذتسق من امة ِْاإل ْتس َال م
َ َْ َ
َال ُمؤمن َوَال َكذفِر (دب القذىر بن طذىر البغ ادي " ،الفرق بٌن
الفرق"(.طٕ ،بًنوت :دار اآلفذق اصت ي ة  )ٜٔٚٚ ،ص٘ٔ .
)ٕ( النصب بغض دلي رضي اهلل دنو وتق مي غًنه دليو (أزت بن دلي بن حجر
" ،فاح البذري شرح صحيح البخذري" .رقم كابو وأبوابو وأحذديثو :ػتم فؤاد
دب البذقي  ،قذم بإخراجو وصححو وأشرف دلى طبعو :ػتب ال ين
اطتطيب،دليو تعليقذت العالمة :دب العزيز بن دب اهلل بن بذز ( بًنوت :دار
اظتعرفة ٖٜٔٚ ،ه)ٜٗ٘: ٔ ،
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قذل ابن حبذنَ :كذ َن ق ريذ َداديذ إِ َىل الْق ر وم ذلك يروي
اظتنذكًن دن اظتشذىًن ال ي إذا شتعهذ اظتبا ئ ُب ىذه الصنذدة شه عتذ
بذلوض (ٔ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٕ)
قذل أبو زردة :ق ري ،دادية .
قذل دب اهلل بن أزت بن حنبل :تسألاو(يعين اإلمذم أزت ) دن
دبذد بن صهيب فقذل ق رأياو بذلبصرة غًن مرة وكذنت الق رية تناحلو
ومذ كذن بصذحب كذب وكذن دن ه من اضت يث أمر دظيم وكذن ق
شت من األدمش(ٖ).
قذل البخذري :تركوه(ٗ).
)ٔ( ابن حبذنّٓ" ،روحٌن" . ٔٙٗ: ٕ ،
)ٕ( دبي اهلل بن دب الكرمي أبو زردة "،الضعفذء" أليب زردة الرازي ُب أجوباو
دلى أتسئلة الربذدي) (الرتسذلة العلمية :لاع ي بن مه ي اعتذمشي،أبو زردة
الرازي وجهوده ُب الانة النبوية)(ط ،دمذدة البحث العلمي بذصتذمعة
اإلتسالمية ،اظت ينة النبوية ،اظتملكة العربية الاعوديةٕٔٗٓ :ىـٜٕٔٛ/م)،
ٕٖٛٙ :
)ٖ( أزت بن ػتم بن حنبل "،العلل ومعرفة الرجذل" .احملقق :وصي اهلل بن ػتم
دبذس(،طٕ،الريذض :دار اطتذين ٕٕٗٔه ـ ٕٔٓٓم)ٔٓٔ :ٖ ،
)ٗ( ػتم بن إشتذديل البخذري" ،الاذريخ الكبًن" .طب حتت مراقبة :ػتم دب
اظتعي خذن( ،حي ر ابذد – ال كن :دائرة اظتعذرف العثمذنية). ٖٗ: ٙ ،
- ٖٖٓ -

الرواة الموصوفون (بالدعوة إلى البدعة) عند ابن حبان في كتابو المجروحين -دراسة تحليلية ،د .عثمان بابكر صالح عبدالكريم

وقذل أبو داود :كذن ق ريذ ص وقذً(ٔ).
وقذل الناذئي :مرتوك (ٕ).
( ٖ)
وقذل اصتوزجذين :كذن غذليذ ُب ب داو ؼتذصم بأبذطيلو
وقذل أبو حذًب :ضعيف اضت يث منكر اضت يث ترك ح يثو(ٗ).
قذل ابن د ي :ولعبذد تصذنيف كثًنة وح يث كثًن دن اظتعروفٌن
ودن الضعفذء ويابٌن دلى ح يثو الضعف وم ضعفو يكاب ح يثو(٘).
وقذل الذىيب  :أح اظترتوكٌن(ٔ).
)ٔ(تسليمذن بن األشعث أبو داود " ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أبذ داود
الاجااذين" .احملقق :ػتم دلي قذتسم العمري ( ،طٔ  ،اظت ينة اظتنورة:
دمذدة البحث العلمي بذصتذمعة اإلتسالميةٖٔٗٓ ،ىـٜٖٔٛ/م) ،صٖٖ٘ .
)ٕ( أزت بن شعيب الناذئي" ،الضعفذء واظترتوكون" .احملقق :ػتمود إبراىيم زاي ،
( طٔ ،حلب  :دار الودي ٖٜٔٙىـ) (صٗ. )ٚ
)ٖ(إبراىيم بن يعقوب اصتوزجذين" ،أحوال الرجذل " .احملقق :دب العليم دب
العظيم َالب ااوي (بذكااذن :ح يث اكذدمي ) ،صٔٛٛ
)ٗ( دب الرزتن بن ػتم ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل"  ( .طٔ ،بًنوت :دار
إحيذء الرتاث العريب  ٕٔٚٔ ،ىـ ٕ٘ ٜٔم). ٕٛ: ٙ ،
)٘( دب اهلل بن د ي اصترجذين" ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل" .حتقيق :دذدل أزت
دب اظتوجود-دلي ػتم معوض ،شذرك ُب حتقيقو :دب الفاذح أبو تسنة(،
طٔ ،بًنوت  ::الكاب العلمية ٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٚم) ٘ . ٘٘ٚ:
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اطتالصة:
ٔ ـ مل يرو لو ابن حبذن ُب صحيحو شيئذً فذلازم رزتو اهلل
بشرطو ُب الراوي.
ٕ ـ وق وصفو أزت بن حنبل بذلق ر (ٕ)وكذا البخذري(ٖ).
ٖ ـ حكم دذمة دلمذء اصترح والاع يل  :أنو مرتوك(البخذري
والناذئي وأبو حذًب والناذئي والذىيب وابن حجر) كمذ تق م.
ٗ ـ وق تسبق أبو زردة الرازي واصتوزجذين (ابن حبذن) ُب وصفو
بذل دوة إىل الق ر.
قذل ال ارقطين :وإِن َكذ َن دبذد ِ
أدلمو ح ث َد ُنو ثَِقة
َ
ضعيفذَ ،وَال ُ
َ
ِ ِ
ضوع(ٗ).
ُنَ يث َم ْو ُ
)ٔ( ػتم بن أزت الذىيب" ،ميزان االدا ال ُب نق الرجذل" .حتقيق :دلي ػتم البجذوي،
( طٔ،بًنوت :دار اظتعرفة للطبذدة والنشر ٖٕٔٛ ،ىـ  ٜٖٔٙ -م).ٖٙٚ: ٕ ،
)ٕ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل". ٛٔ : ٙ ،
)ٖ( ػتم بن إشتذديل البخذري" ،الضعفذء الصغًن" .حتقيق :أبو دب اهلل أزت
بن إبراىيم بن أيب العينٌن(،طٔ ،الاعودية :مكابة ابن دبذس
ٕٔٗٙهٕٓٓ٘/م) . ٖٗ : ٙ ،
)ٗ( دلي بن دمر ال ارقطين " ،تعليقذت ال ارقطين دلى آّروحٌن البن حبذن ".
حتقيق :خليل بن ػتم العريب ( ،طٔ،القذىرة  :الفذروق اضت يثة للطبذدة
والنشر ،دار الكاذب اإلتسالمي ٗٔٗٔه ٜٜٔٗ-م) (ص.)ٜٔٛ
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ٕ ـ عباد بن منصور الباجي أبو منصور السلمي(ت
ٕ٘ٔه):
قذل ابن حبذنَ :وَكذ َن ق ريذ َداديذ إِ َىل الْق ر .ووصفو كذلك
بذلا ليس (ٔ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٕ)
ضعِيف َوق َكذ َن أَيْضذ ق تغًن
قذل الناذئيَ :
وقذل ابن أيب حذًب :تسألت اىب دن دبذد بن منصور قذل :كذن
( ٖ)
ضعيف اضت يث يكاب ح يثو
وقذل ابن أيب حذًب :تسئل أبو زردة دن دبذد بن منصور فقذل
بصرى لٌن(ٗ).
وقذل ابن د ي :وىو ُِب رتلة من يكاب ح يثو(٘).
قذل ابن حجر :ص وق رمي بذلق ر وكذن ي لس وتغًن بأخرة(،)ٙ
بأخرة( ،)ٙوذكره ُب اظترتبة الرابعة (ٔ) من مراتب اظتوصوفٌن بذلا ليس(ٕ)،
)ٔ( ابن حبذن" ،آّروحٌن". ٔٙٙ :ٕ ،
)ٕ( الناذئي " ،الضعفذء واظترتوكون" ،ص ٗ. ٚ
)ٖ( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٛٙ : ٙ ،
)ٗ( اظتص ر الاذبق. ٛٙ : ٙ ،
)٘( ابن د ي " ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل". ٜ٘ٗ : ٘ ،
) (ٙأزت بن دلي بن ػتم بن حجر" ،تقريب الاهذيب" .احملقق :ػتم دوامة(،
دوامة (،طٔ،تسوريذ  :دار الرشي ٔٗٓٙ ،ه – ٜٔٛٙم)  ،صٔ. ٕٜ
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بذلا ليس(ٕ) ،وقذل (:تكلموا فيو من د ة جهذت ،إح اىذ أنو رمي
بذلق ر لكنو مل يكن دادية  ،ثذنيهذ أنو كذن ي لس ،ثذلثهذ أنو كذن ال
حيفظ)(ٖ)وأخرج لو البخذري تعليقذ(ٗ) وأصحذب الانن األربعة.
اطتالصة:
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم يرو لو ُب صحيحو.
ٕ ـ مل يرد وصف كونو دادية إال دن ابن حبذن ،بل صرح ابن
حجر بأنو مل يكن دادية.
ٖـ وصفو دذمة العلمذء بذلضعف ،كمذ وصف بذلا ليس  ،لكن
رواية البخذري لو تعليقذ مشعرة بأنو ؽتن يكاب ح يثو وكذا رواية
أصحذب الانن.
)ٔ( من اتفق دلى أنو ال حياج بشيء من ح يثهم اال ّنذ صرحوا فيو بذلامذع
لكثرة ت لياهم دلى الضعفذء وآّذىيل كبقية بن الولي ( أزت بن دلي بن
حجر " ،تعريف أىل الاق يس ّنراتب اظتوصوفٌن بذلا ليس" : .حتقيق :د.
دذصم بن دب اهلل القريوٌب( طٔ ،دمذن :مكابة اظتنذر – ٖٔٗٓ ،
ٖ( )ٜٔٛصٗٔ )
)ٕ( ابن حجر" ،تعريف أىل الاق يس ّنراتب اظتوصوفٌن بذلا ليس" ،صٓ٘
)ٖ( ابن حجر" ،فاح البذري"ٖٔٚ: ٔٓ ،
)ٗ( ػتم بن إشتذديل البخذري" ،صحيح البخذري" .احملقق :ػتم زىًن بن نذصر
النذصر (،طٔ  ،بًنوت :دار طوق النجذة (مصورة دن الالطذنية بإضذفة
ترقيم ػتم فؤاد دب البذقي)ٕٕٗٔ ه) ،كاذب الطب  ،بذب :ذات اصتنب
 ٕٔٛ: ٚح() ٜ٘ٚٔ
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ٖ ـ غيالن بن أبي غيالن أبو م روان مولى عثمان بن عفان:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن َدادِيَة إِ َىل الْق ر قال وصلب بِذلشَّذم(ٔ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
ذل
ذل ُػتَ َّم بْن بشذر نذ ُم َعذذ َد ِن ابْن دون قَ َ
قذل البخذريَ :وقَ َ
( ٕ)
مررت بغيالن فإذا مصلوب دلى بذب الشذم .
قذل ابن أيب حذًب :قال ُب الق ر(ٖ).
وقذل ابن د ي :وغيالن ىذا ُى َو الذي يعرف بغيالن الق ري
صلَّى اللَّ ُو َدلَ ِيو َوتسلَّ َم ُِب ذمو ،والَ أدلم لو من اظتان
ويروي دن النيب َ
َشيئًذ(ٗ).
قذل الذىيب :اظتقاول ُب الق ر ،ضذل ماكٌن (٘).
قذل ابن حجر :وقذل الاذجي :كذن ق ريذ دادية ددذ دليو دمر
بن دب العزيز فقال وصلب وكذن غًن ثقة وال مأمون كذن مذلك ينهى
دن غتذلااو قلت وكذن األوزادي ىو الذي نذظره وأفىت بقالو (ٔ).
)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٕٓٓ: ٕ ،
)ٕ( البخذري " ،الاذريخ الكبًن". ٕٔٓ: ٕ ،
)ٖ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل". ٘ٗ: ٚ ،
)ٗ( ابن د ي" ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل". ٔٔٙ: ٚ ،
)٘( الذىيب" ،ميزان االدا ال". ٖٖٛ: ٖ ،
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اطتالصة:
ٔ ـ مل يرو لو ابن حبذن ُب صحيحو شيئذً فذلازم رزتو اهلل
بشرطو ُب الراوي.
ٕ ـ قالو وصلبو ُب الق ر دليل دلى أنو كذن دادية إىل ب داو.
وق نقل ابن حجر كمذ مر دن الاذجي أنو كذن دادية.
ٗ ـ الفضل بن عيسى أبو عيسى الرقاشي:
قذل ابن حبذنَ :وَكذ َن ق ريذ َد ادِيَة إِ َىل الْق ر وكذن يقص بذلبصرة
ؽتن يروي اظتنذكًن دن اظتشذىًن(ٕ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
قذل البخذري :وقذل ابن ديينة َ :كذ َن يرى الق ر وَكذ َن أىال أن ال
ذل
يروى دنو ،وقذل موتسى بن اشتذديلَِ :شتعت تسالم بْن أَِيب مطي قَ َ
ذل أيوب :لو أن فضال الرقذشي ول أخرس َكذ َن خًنا لَ ُو(ٖ).
:قَ َ
( ٔ)
ذل(الرتمذي) :واْلفضل بن دِياى الر ِ
قذشي ياهم بذلق ر .
قَ َ
)ٔ( أزت بن دلي بن ػتم بن حجر " ،لاذن اظتيزان" .احملقق :دائرة اظتعرف
النظذمية  -اعتن (طٕ ،بًنوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت ٖٜٓٔى ـ
ٜٔٚٔ/م)ٕٗٗ: ٗ ،
)ٕ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٕٔٔ: ٕ ،
)ٖ( البخذري " ،الاذريخ الكبًن". ٔٔٛ: ٚ ،
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ضعِيف(ٕ).
قذل الناذئيَ :
قذل ابن أيب حذًب  :تسألت اىب دن الفضل بن دياى الرقذشي
قذل ُب ح يثو بعض الوىن وىو منكر اضت يث ليس بقوي(ٖ).
قذل ابن حجر :منكر اضت يث ورمي بذلق ر(ٗ).
اطتالصة:
ٔ ـ مل يرو لو ابن حبذن ُب صحيحو شيئذً فذلازم رزتو اهلل
بشرطو ُب الراوي.
ٕ ـ وصف بذلضعف ورمي بذلق ر.
فذلفضل بن دياى ضعيف منكر اضت يث ورمي بذلق ر  ،وانفرد
ابن حبذن بوصفو (دادية إىل ب داو).
ْج َهنِ ّي البصري:
٘ـ ـ معبد ال ُ
اخالف ُب اتسم أبيو وج ه فقذل بعضهم :معب بن دب اهلل بن
دودير ،وقذل البعض :معب بن خذل اصتهين(ٔ)ويقذل :ابن دب اهلل بن
( ٕ)
دكيم قذل اضتذفظ اظتزي  :والصحيح أنو ال يناب
)ٔ( ػتم بن دياى الرتمذي ،أبو دياى" ،دلل الرتمذي الكبًن" .حتقيق:
صبحي الاذمرائي  ،أبو اظتعذطي النوري  ،ػتمود خليل الصعي ي (طٔ ،
بًنوت  :دذمل الكاب  ،مكابة النهضة العربية ٜٔٗٓه) ص. ٖٜٛ
)ٕ( الناذئي "،الضعفذء واظترتوكون"  ،ص .ٛٚ
)ٖ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل " . ٙ٘_ ٙٗ : ٚ ،
)ٗ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.ٗٗٙ
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اضتان َوُى َو أول من تكلم
قذل ابن حبذن َ :كذ َن ُجيَذلس ْ
صَرة بع ه مالكو فِ َيهذ ظتذ َرأ َْوا َد ْمرو
بذلبصرة ُِب الْق ر فالك أىل الْبَ ْ
بن دبي يانحلو واظتبا ع إِذا ح ث لعربة ٍبَّ َد َدذ النَّذس إِلَْيـ َهذ َال جيوز
ِاال ْحاِ َجذج بِِو ُِنَذل(ٖ)،
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٗ)
قذل البخذري  :وىو أول من تكلم ُب الق ر ُب البصرة
قذل ابن أيب حذًب شتعت أيب يقول :كذن ص وقذ ُب اضت يث
وكذن رأتسذ ُب الق ر ،ق م اظت ينة فأفا ّٔذ نذتسذ(٘).
قذل الذىيب :ص وق ُب نفاو ،ولكنو تسن تسنة تسيئة ،فكذن أول
من تكلم ُب الق ر ،وهنى اضتان النذس دن غتذلااو ،وقذل :ىو ضذل
مضل(.)ٙ
قذل ابن حجر :ص وق مبا ع وىو أول من أظهر الق ر
بذلبصرة(ٔ).
)ٔ( البخذري" ،الاذريخ الكبًن" . ٖٜٜ : ٚ ،
)ٕ( يوتسف بن دب الرزتن اظتزي " ،هتذيب الكمذل" حتقيق :د .بشذر دواد
معروف (،طٔ ،بًنوت :مؤتساة الرتسذلةٓٓٗٔ – ٓ.ٕٗٗ : ٕٛ ،) ٜٔٛ
)ٖ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٖٙ: ٖ ،
)ٗ( البخذري" ،الاذريخ الكبًن" . ٖٜٜ : ٚ ،
)٘( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٕٛٓ: ٛ ،
) (ٙالذىيب " ،ميزان االدا ال" ٗ . ٔٗٔ:
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اطتالصة( :معب اصتهين) وإن كذن ص وقذً ُب نفاو إال أن أقوال
أىل العلم اتفقت دلى القول بأنو كذن دادية إىل ب داو  ،وق أخرج لو
ابن مذجو ُب تسننو(ٕ).
 ٙـ ـ يحيى بن بسطام بن حريث البصري:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن ق ريذ َدادِيَة إِ َىل الْق ر ال حتل الرواية دنو
عتذه العلة وظتذ ُب رواياو من اظتنذكًن ال ي ختذلف رواية اظتشذىًن (ٖ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٗ)
قذل البخذري :يذكر بذلق ر .
وقذل أبو داود :تركوا ح يثو  .قذل لو معنمر بن تسليمذن :أنت
ق ري؟ قذل  :نعم(٘).
قذل ابن أيب حذًب :ص وق مذ ُن يثو من بأس أدخلو البخذري
ُب كاذب الضعفذء فامعت أيب يقول :حيول من ىنذك (.)ٙ
قذل الذىيب  :شيخ بصري(.)ٚ
)ٔ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص.ٖٜ٘
( )ٙػتم بن يزي " ،تسنن ابن مذجو" ،حتقيق ػتم فؤاد دب البذقي(،القذىرة :دار
احيذء الكاب العربية).ٕٖٕٔ: ٕ ،
)ٖ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٜٔٔ: ٖ ،
)ٗ( البخذري " ،الاذريخ الكبًن". ٕٙٗ: ٚ ،
)٘( أبو داود" ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أبذ داود الاجااذين" .صٖٖ٘ .
) (ٙالذىيب" ،ميزان االدا ال" . ٖٙٙ: ٗ ،
) (ٚابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" . ٖٕٔ: ٜ ،
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اطتالصة:
ٔ ـ الازم (ابن حبذن) شرطو ُب الراوي فلم خيرج لو ُب صحيحو.
ٕ ـ وصفو البخذري بذلق ر لكن بصيغة الامريض(يذكر بذلق ر).
وق نقل أبو داود دن معامر بن تسليمذن ،إقراره بب دة الق ر.
ٖ ـ نالحظ اخاالف العلمذء فيو ،لكن الذي يظهر ـ واهلل أدلم ـ
أنو ؽتن يكاب ح يثو.
الرواة الموصوفون بالدعوة إلى اإلرجاء عند (ابن حبان):
ب دة اإلرجذء من الب ع اطتفيفة كمذ يقول الذىيب (ٔ) ،وق بلغ
د د الرواة اظتوصفون بذلك
ستاة وىم:
ٔ ـ سلم بن سالم البلخي أبو محمد:
قذل ابن حبذن دنو  :منكر ْ ِ
َخبَذر قلبذ َوَكذ َن
اضتَ يث يقلب ْاأل ْ
مرجئذ َش ِي اإلرجذء َدادِيَة إِلَْيـ َهذ(ٕ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٖ)
قذل أزت بن حنبل :ليس بذاك ُب اضت يث ،كأنو ضعفو .
( ٔ)
قذل حيٍن بن معٌن :ليس بشيء
)ٔ( ػتم بن أزت الذىيب" ،اظتوقظة ُب دلم مصطلح اضت يث" .اداىن بو :دب الفاذح أبو
غُ ّة  (،طٕ ،حلب :مكابة اظتطبودذت اإلتسالمية  ٕٔٗٔ ،ه)ـ( ،ص.)ٛ٘ :
)ٕ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٖٗٗ : ٔ ،
)ٖ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" .ٕٙٚ: ٗ ،
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قذل ابن أيب حذًب :شتعت أيب يقول :تسلم بن تسذمل ضعيف
اضت يث وترك ح يثو ،ومل يقرأه دلينذ(ٕ).
قذل ابن أيب حذًب :قذل شتعت أبذ زردة يقول :مذ أدلم أين
ح ثت دن تسلم بن تسذمل إال أظنو مرة.
قلت كيف كذن ُب اضت يث؟ قذل :ال يكاب ح يثو ،كذن مرجئذ
وكذن ال  -وأومى بي ه إىل فيو  -يعين ال يص ق(ٖ).
وقذل الناذئي :ضعيف (ٗ).
وقذل ابن د ي :ولالم بْن تسذمل أحذديث إفرادات وغرائب
وأنكر مذ رأيت لَ ُو مذ ذكرتو من ىذه األحذديث وبعضهذ لعل البالء فيو
من غًنه وأرجو أن حيامل ح يثو(٘).
قذل الذىيب :كذن مرجئذً (.)ٙ
قذل ابن حجر :وقذل أزت بن تسيذر كذن رأتسذ ُب األرجذء دادية
ويروى أحذديث ليات عتذ خطم وال أزمة(ٔ).
)ٔ( اظتص ر الاذبق .ٕٙٚ: ٗ ،
)ٕ( اظتص ر الاذبق .ٕٙٚ- ٕٙٙ: ٗ ،
)ٖ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" .ٕٙٚ: ٗ ،
)ٗ( الناذئي" ،الضعفذء واظترتوكون" ،ص.ٗٙ
)٘( ابن د ي" ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل ".ٖٗٛ : ٗ ،
) (ٙالذىيب " ،ميزان االدا ال ُب نق الرجذل" . ٔٛ٘ : ٕ ،
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اطتالصة:
ٔ ـ مل يرو لو ابن حبذن ُب صحيحو شيئ ذً فذلازم رزتو اهلل بشرطو
ُب الراوي.
ٕ ـ ووصف بذلضعف واإلرجذء لكن مل يرد وصفو بكونو دادية
إال ابن حبذن وأزت بن تسيذر كمذ نقل ذلك ابن حجر .
فالم بن تسذمل ضعيف ووصف بذإلرجذء وق وافق (أزت بن
تسيذر) ابن حبذن ُب الوصف بذل دوة إىل اإلرجذء.
ٕ ـ صالح بن محمد الترمذي:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن رجل تسوء مرجئذ جهميذً(ٕ) د ِ
اديَة إِ َىل الْب ع
َ
( ٖ)
اطتمر ويبيح شربو
يَبِي ْ
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
قذل الذىيب :ماهم تسذقط(ٗ).
اطتالصة:
)ٔ( أزت بن دلي بن ػتم بن حجر  " ،لاذن اظتيزان" .احملقق :دائرة اظتعرف
النظذمية  -اعتن (طٕ ،بًنوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت ٖٜٓٔى ـ
ٜٔٚٔ/م)ٕٗٗ: ٗ ،
)ٕ( اصتهمية :أصحذب جهم بن صفوان وىو من اصتربية اطتذلصة ( ،الشهرتساذين
" ،اظتلل والنحل" ٔ .)ٛٙ :
)ٖ( ابن حبذن " ،آّروحٌن"ٖٚٓ : ٔ ،
)ٗ( الذىيب " ،ميزان االدا ال". ٖٓٓ: ٕ ،
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ٔ ـ مل يرو لو ابن حبذن ُب صحيحو شيئذً فذلازم رزتو اهلل
بشرطو ُب الراوي.
ٕ ـ مل أقف دلى تع يل أو جرح للراوي إال مذ كذن من جرح
ابن حبذن لو ،وق ادام (الذىيب) دلى جرح ابن حبذن لو  ،وق
ذكره ابن أيب حذًب ومل يذكر فيو جرح وال تع يل(ٔ).
ٖ ـ محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد اهلل:
قذل ابن حبذنَ :كذ َن مرجئذ َداديذ إِلَْي ِو  ،وقذل أيضذ :وكذن دذقال
ليس ُب اضت يث بشيء كذن يروي دن الثقذت ويهم فيهذ فلمذ فحش
( ٕ)
ذلك منو اتساحق تركو من أجل كثرة خطئو
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٖ)
قذل ازت بن حنبل  :ال اروى دنو شيئذ
قذل ابن د ي :وليس ُى َو من أىل اضت يث(ٗ).
قذل الذىيب :أح الفقهذء .لينو الناذئي ،وغًنه من قبل حفظو.
وكذن من ُنور العلم والفقو قويذ ُب مذلك(٘).
اطتالصة :
)ٔ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" .ٕٗٔ: ٗ ،
)ٕ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٕٚٙ : ٕ،
)ٖ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل " . ٕٕٚ : ٚ ،
)ٗ( ابن د ي" ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل" . ٖٚٛ : ٚ ،
)٘( الذىيب " ،ميزان االدا ال". ٖ٘ٔ : ٖ ،
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ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم يرو لو ُب صحيحو
ٕ ـ ػتم بن اضتان الشيبذين ،إمذم ُب الفقو ،ثقة ُب مذلك لٌن
ُب غًنه.
ٗ ـ النعمذن بن ثذبت أبو حنيفة:
قذل ابن حبذنَ :ال جيوز ِاال ْحاِ َجذج بو ألَن َُّو َكذ َن َداديذ إِ َىل
اإلرجذء(ٔ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٕ)
ذكره البخذري ُب الضعفذء الصغًن .
قذل الذىيب :ضعف من جهة حفظو(ٖ).
قذل ابن حجر:فقيو مشهور (ٗ).
الخالصة:
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم يرو لو ُب صحيحو.
إمذم َدلَ ٌم ُب الفقو واالتسانبذط وصذحب
ٕ ـ اإلمذم أبو حنيفة ٌ
م رتسة فقهية ومذىب مابوع ،وأقوالو قل خيلو منهذ كاذب من كاب
الفقو  ،وال يعيبو ضعفو ُب اضت يث وال ينقص من ق ره وإمذماو.
)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٖٙ: ٖ ،
)ٕ( البخذري " ،اصتذم الصغًن". ٖٕٔ: ٔ ،
)ٖ( ضعفو الناذئي من جهة حفظو ،وابن د ي ،وآخرون ،الذىيب " ،ميزان
االدا ال"ٕٙ٘ : ٗ ،
)ٗ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"( ،صٖ.)٘ٙ
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٘ ـ ىياج بن بسطام الهروي :
قذل ابن حبذنَ :كذ َن مرجئذ َدادَِية إِ َىل اإلرجذء وكذن ؽتن يروي
دن اظتعضالت دن الثقذت وخيذلف األثبذت فيمذ يرويو دن الثقذت فهو
تسذقط االحاجذج بو ودن االدابذر فإن ادارب بو معارب أرجو أن ال جيرح
( ٔ)
ُب ذلك
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٕ)
قذل حيي بن معٌن :ضعيف اضت يث ليس بشيء .
وقذل أبو داود :تركوا ح يثو(ٖ).
وقذل الناذئي  :ضعيف(ٗ).
وقذل ابن أيب حذًب  :يكاب ح يثو وال حياج بو (٘).
قذل ابن د ي  :وىيذج بْن باطذم ىذا لَ ُو أحذديث وفيمذ أمليت
ؽتذ الَ يُـاَذبَ ُ َدليو(.)ٙ
وقذل ابن حجر :ضعيف(ٔ).
)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٜٙ: ٖ ،
)ٕ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" ٕٔٔ : ٜ ،
)ٖ( اظتزي" ،هتذيب الكمذل". ٖٜ٘ : ٖٓ،
)ٗ( الناذئي " ،الضعفذء واظترتوكون". ٔٓٗ: ٔ ،
)٘( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" ٕٔٔ : ٜ ،
) (ٙابن د ي " ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل ".ٗٗٛ: ٛ ،
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الخالصة :
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو فلم خيرج لو ُب صحيحو.
ٕ ـ وىو ضعيف لكن مل يصفو بذل دوة إىل اإلرجذء إال ابن
حبذن .
الرواة الموصوفون بالرفض :
الرفض من الب ع الغليظة كمذ ذكر الذىيب(ٕ)،فإذا اجام م
ذلك ال دوة إىل ب داو كذن ذلك أددى أن ترد رواياو ،وق بلغ د د
الرواة اظتوصفون بذلك ثالثة وىم:
ٔ ـ عباد بن يـ ْع ُقوب الرو ِ
اجنِي أبو سعيد الكوفي:
َ
َ
( ٖ)
ِ
ِ
قذل ابن حبذن  :وَكذ َن راف ِ
الرْفض ،
ضيِّذ َداديَة إِ َىل َّ
َ َ
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٗ)
قذل ابن أيب حذًب  :كوُب شيخ
قذل ابن د ي  :ودبذد بن يعقوب معروف ُب أىل الكوفة وفيو
غلو فيمذ فيو من الاشي وروى أحذديث أنكرت دليو ُب فضذئل أىل
)ٔ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"( ،ص.)٘ٚٙ
)ٕ( الذىيب " ،اظتوقظة ُب دلم مصطلح اضت يث" (،ص.) ٛ٘ :
)ٖ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٕٔٚ : ٕ ،
)ٗ( ابن أيب حذًب" ،اصترح والاع يل" . ٛٛ : ٙ ،
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البيت وُب مثذلب غًنىم ماهم تسذقط(ٔ).
ِ
ذًب :دبذَد بن يـع ُقوب ِ
يفَ ،خطَأٌ ِمْن ُو(ٕ).
ضع ٌ
 :قَـ ْو ُل أَِيب َح ٍ َْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
َوقَذل اضتذكم أَبُو َدْب اللَِّوَ :كذ َن أَبُو بَكْر بْن خزدية يَـ ُقولَ :ح َّ ثَـنَذ
الثقة ُِب رواياو ،اظتاهم ُِب دينو دبذد بن يعقوب(ٖ).
قذل ابن حجر :ص وق رافضي ح يثو ُب البخذري مقرون بذلغ
ابن حبذن فقذل يااحق الرتك(ٗ) وق روى لو البخذري مقرونذً م
غًنه(٘) ،كمذ أخرج لو الرتمذي وابن مذجو.
اطتالصة:
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم خيرج لو ُب صحيحو.
ٕـ دبذد بن يعقوب ،ص وق رافضي كمذ قذل ابن حجر ،إال
أنو مل يوصف بذل دوة إىل ب داو.
ارون بن سعد الْعجلِ ّي الكوفي أبو محمد:
ٕ ـ َى ُ

ذل ال ارقطين
قَ َ

)ٔ( ابن د ي " ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل". ٜ٘٘: ٘ ،
)ٕ( ال ارقطين" ،تعليقذت ال ارقطين دلى آّروحٌن" ،ص ٕٕٓ .
)ٖ( اظتزي" ،هتذيب الكمذل". ٔٚٚ : ٔٗ،
)ٗ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"،صٔ. ٕٜ
)٘( البخذري" ،صحيح البخذري" ،كاذب الاوحي بذب :وشتى النيب صلى اهلل
دليو وتسلم الصالة دمال )ٖٚ٘ٗ(ٔ٘ٙ/ ٜ
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الرفْض َوُى َو َرأس الزي ية َكذ َن ِؽتَّن
قذل ابن حبذنَ :كذ َن غذليذ ُِب َّ
ِ
لي َوَكذ َن َدادِيَة إِ َىل م ْذىبو(ٔ)،وق أورده
ْيعاَكف دْن َخ(َٕش)بَة زي بن َد ّ
ُب كاذبو الثقذت
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٖ)
قذل االمذم أزت  :روى دنو النذس ،وىو صذحل .
قذل حيٍن بن معٌن :ليس بو بأس(ٗ).
أرج و
قذل ابن د ي :وليس ُِب ح يثو ح يث منكر فأذكره ،و ُ
أَن َُّو ال بأس بِِو(٘).
قذل الذىيب :وق شذ ابن حبذن  -كعوائ ه  -فقذل :ال حتل
الرواية دنو ،كذن غذليذ ُب الرفض ،وىو رأس الزي ية ؽتن كذن يعاكف
دن خشبة زي ال ي ىو مصلوب دليهذ وكذن دادية إىل مذىبو.
قلت(الذىيب) :مل يكن غذليذ ُب رفضو ،فإن الرافضة رفضت زي
بن دلي وفذرقاو ،وىذا ق روى لو مالم(.)ٙ
)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٜٗ: ٖ ،
)ٕ( ابن حبذن " ،الثقذت". ٜ٘ٚ: ٚ ،
)ٖ( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٜٓ: ٜ ،
)ٗ( اظتص ر الاذبق . ٜٓ: ٜ ،
)٘( ابن د ي " ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل". ٗٗٓ: ٛ ،
) (ٙػتم بن أزت الذىيب " ،تذريخ االتسالم " .حتقيق :ال كاور بشذر دواد
معروف(،طٖ  ،بًنوت  :دار الغرب اإلتسالمي ٖٕٓٓم). ٜٜٚ: ٖ،
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قذل ابن حجر :ص وق رمي بذلرفض ويقذل رج دنو(ٔ).
اطتالصة:
ٔ ـ مل يلازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فق أورد لو ُب
صحيحو(ٕ).
ٕ ـ تردد ابن حبذن ُب الراوي حيث أورده ُب (الثقذت).
ٖ ـ الذي يظهر أنو رج دمذ اهتم بو وق أخرج لو مالم ُب
صحيحو(ٖ).

أسد:

ٖ ـ يونس بن خباب أبو حمزة ويقال أبو الجهم مولى بني

الرَوايَة َد ُنو ِألَن َُّو َكذ َن َدادَِية إِ َىل م ْذىبو(ٗ).
قذل ابن حبذنَ :ال حيل ّْ
م ْذىبو(ٗ).
أقوال علماء الجرح والتعديل:
قذل الناذئي :ضعيف(٘).

)ٔ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص. ٘ٙٛ
)ٕ( ابن حبذن " ،صحيح ابن حبذن". ٖٖ٘: ٔٙ ،
)ٖ( مالم" ،صحيح مالم" ،حتقيق  :ػتم فؤاد دب البذقي(بًنوت :دار إحيذء
الرتاث العريب) . ٖٖ٘: ٔٙ
)ٗ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٔٗٓ : ٖ،
)٘( الناذئي " ،الضعفذء واظترتوكون". ٔٓٙ : ٔ ،
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قذل ابن أيب حذًب :تسألت أيب دن يونس بن خبذب فقذل:
مضطرب اضت يث ،ليس بذلقوى(ٔ).
ِ
الرْفض(ٕ).
َّن يَـ ْغلُو ُِب َّ
قذل العقيلي :كذ َن ؽت ْ
قذل ابن د يَ :وىو من الغذلٌن ُِب الاشي وكذن حيمل دلى
ُدْث َمذن وأحذديثو م غلوه تكاب(ٖ).
قذل ابن حجر :ص وق خيطئ ورمي بذلرفض(ٗ).
الخالصة:
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم يرو لو ُب صحيحو.
ٕ ـ يونس بن خبذب ،فيو ضعف ورمي بذلرفض ،لكن يكاب
ح يثو ،ومل يصفو بذل دوة إىل ب داو اال ابن حبذن رزتو اهلل .وق أخرج
لو الرتمذي وابن مذجو.
الرواة الموصوفون بالدعوة إلى االعتزال :
االدازال من الب ع الغليظة ،وق جذء وصف راو واح بأنو
دادية إىل االدازال وىو :
)ٔ( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٕٖٛ : ٜ ،
)ٕ( ػتم بن دمرو العقيلي" ،الضعفذء الكبًن" ،احملقق :دب اظتعطي أمٌن
قلعجي(،طٔ،بًنوت :دار الكاب العلميةٔٗٓٗ ،ىـ ٜٔٛٗ -م).ٗ٘ٛ :ٗ ،
)ٖ( ابن د ي " ،الكذمل ُب ضعفذء الرجذل". ٜ٘ٔ : ٛ ،
)ٗ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،صٖٔ. ٙ
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كيسان بن بَاب كنيتو أَبُو عُثْ َمان مولى
ٔـ عَ ْم رو بن عبيد بن َ
بني تَ ِميم:
يشام
قذل ابن حبذن َ :وَكذ َن َد ْمرو بن دبي َدادِيَة إِ َىل االدازال ْ
أصحذب رتس ُ ِ
صلَّى اللَّ ُو َدلَْي ِو َو َتسلَّ َم ويكذب (ٔ)،
ول اللَّو َ
َُ
َ
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
( ٕ)
قذل البخذري  :تركو َْحي ٍَن القطذن
( ٖ)
قذل الناذئي َ :مْاـُروك اضتَ ِيث
قذل ابن أيب حذًب  :تسألت اىب دن دمرو بن دبي فقذل :مرتوك
اضت يث(ٗ).
قذل ابن حجر :كذن دادية إىل ب داو اهتمو رتذدة م أنو كذن
دذب ا(٘)،
اطتالصة  :اتفقت أقوال العلمذء دلى ترك ح يثو ،وق كذن دادية
إىل ب داو.

)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٜٙ : ٕ ،
)ٕ( البخذري " ،الاذريخ الكبًن". ٖٕ٘ :ٙ ،
)ٖ( الناذئي " ،الضعفذء واظترتوكون" ،ص. ٜٚ
)ٗ( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٕٗٚ: ٙ ،
)٘( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب"،صٕٗٗ .
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الرواة الموصفون بالدعوة إلى النصب :
النصب من الب ع اطتفيفة ،وق جذء وصف راو واح بأنو دادية
إىل مذىبو يعين (النصب) وىو :
الرحبِي(ت
ٔـ حريز ْبن ُع ْث َمان أبو عثمان الحمصي َّ
ٖٔٙه):
قذل ابن حبذن :كذ َن َد ادِيَة إِ َىل م ْذىبو(ٔ).
أقوال دلمذء اصترح والاع يل:
ذل
قذل البخذري :قذل ُػتَ َّم بْن اظتثىن ح ثنذ معذذ بْن معذذ قَ َ
ح ثنذ حريز بْن دثمذن أَبُو دثمذن وال أدلم أين رأيت أح ا من أىل
الشذم أفضلو دليو .وقذل أَبُو اليمذنَ :كذ َن حريز يانذول من رجل ٍب ترك
( ٕ)
ذلك
قذل أزت بن حنبل :ليس بذلشذم أثبت من حريز إال أن يكون
ُنًن(ٖ) .قيل :صفوان بن دمرو؟ قذل :حريز فوقو ،حريز ثقة ثقة(ٗ).
ودن حيٍن بن معٌن قذل :حريز بن دثمذن ثقة(٘).
)ٔ( ابن حبذن " ،آّروحٌن". ٕٙٛ : ٔ ،
)ٕ( البخذري " ،الاذريخ الكبًن". ٔٓٗ : ٖ ،
)ٖ( ُنًن بكار اظتهملة ابن تسع الاحويل ّنهملاٌن أبو خذل اضتمصي ثقة ثبت
من الاذدتسة (ابن حجر " ،تقريب الاهذيب" ،صٕٓٔ .
)ٗ( ابن أيب حذًب " ،اصترح والاع يل". ٕٜٛ : ٖ ،
)٘( اظتص ر الاذبق. ٕٜٛ : ٖ ،
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قذل ابن أيب حذًب :شتعت أيب يقول :حريز بن دثمذن حان
اضت يث .ومل يصح دن ي مذ يقذل ُب رأيو ،وال أدلم بذلشذم أثبت منو،
ىو اثبت من صفوان بن دمرو وأيب بكر بن أيب مرمي ،وىو ثقة
ماقن(ٔ).
قذل العجلي" :شذمي" ،ثقة ،وكذن حيمل دلى دلي(ٕ).
قذل اطتطيب البغ ادي َ :كذ َن ثقة ثباذَ .وحكي دنو من تسوء
اظتذىبَ ،وفاذد االداقذد مذ مل يثبت َدلَْي ِو(ٖ).
قذل الذىيب :كذن ماقنذ ثباذ ،لكنو مبا ع(ٗ).
قذل ابن حجر :ثقة ثبت رمي بذلنصب(٘)،
وق أخرج لو البخذري ُب صحيحو()ٙوأصحذب الانن األربعة.
)ٔ( اظتص ر الاذبق . ٕٜٛ : ٖ ،
)ٕ( ازت بن دب اهلل العجلي " ،امعرفة الثقذت" ،حتقيق :دب العليم دب العظيم
البااوي (طٔ ،اظت ينة اظتنورة  :مكابة ال ار : ٔ ،)ٜٔٛ٘ – ٔٗٓ٘ ،
ٔ. ٕٜ
)ٖ( أزت بن دلي اطتطيب البغ ادي " ،تذريخ بغ اد " ،احملقق :ال كاور بشذر
دواد معروف(،طٔ  ،بًنوت  :دار الغرب اإلتسالمي ٕٕٗٔ هٕٕٓٓ -م)،
.ٕٔٛ : ٜ
)ٗ( الذىيب" ،ميزان االدا ال". ٗٚ٘ : ٔ ،
)٘( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص. ٔ٘ٙ
) (ٙالبخذري" ،صحيح البخذري" ،كاذب اظتنذقب  ،بذب  :صفة النيب صلى اهلل
دليو وتسلم ٗ  ٔٛٚ :ح(. )ٖ٘ٗٚ
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الخالصة:
ٔ ـ الازم ابن حبذن شرطو ُب الراوي فلم خيرج لو ُب صحيحو.
ٕ ـ ب دة النصب من الب ع اطتفيفة ،فلم دين العلمذء وصف
الراوي ّٔذ من قبول ح يثو ،قذل ابن حجر ( :فأكثر من يوصف
بذلنصب يكون مشهورا بص ق اللهجة والاماك بأمور ال يذنة ِنالف
من يوصف بذلرفض فإن غذلبهم كذذب وال ياورع ُب اإلخبذر واألصل
فيو أن النذصبة اداق وا أن دليذ رضي اهلل دنو قال دثمذن أو كذن أدذن
دليو فكذن بغضهم لو ديذنة بزدمهم ٍب انضذف إىل ذلك أن منهم من
قالت أقذربو ُب حروب دلي)(ٔ).
ٖ ـ حريز بن دثمذن :ثقة ثبت ،وح يثو ُب البخذري والانن.

)ٔ( أزت بن دلي بن حجر" ،هتذيب الاهذيب"( ،طٔ ،اعتن  :مطبعة دائرة
اظتعذرف النظذمية ٖٕٔٙه). ٗ٘ٛ : ٛ ،
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اخلامتْ
واشاملت دلى أىم الناذئج والاوصيذت :
أىم الناذئج :
أ -ظهر يل من خالل ىذا البحث مذ دتا بو اإلمذم ابن حبذن
رزتو اهلل من اطالع واتس دلى أحوال الرواة ،ويع كاذبو مرجعذ ُب
اصترح والاع يل .ـ
ب ـ أن الرواة الذين أوردىم ابن حبذن بأهنم ددذة إىل الب دة –
كل ُناب ب داو  -مل يرد ىذا الوصف صرحيذ دن غًنه  ،إال مذ كذن
من شأن (دبذد بن صهيب) و(معب اصتهين) و(دمرو بن دبي )وكذا
(غيالن بن أيب غيالن)فق قال بابب ب داو.
ج ـ ـ بعض من وصفهم ابن حبذن بذل دوة إىل الب دة (وثق) وىو
من رجذل البخذري كمذ ُب حذل (حريز بن دثمذن) أو روى لو البخذري
مقرونذ بغًنه كمذ ُب حذل (دبذد بن يعقوب).
د ـ ؽتن أورده ابن حبذن من ىؤالء الرواة ُب كاذبيو (الثقذت)
و(آّروحٌن) ىذرون بن تسع العجلي ،ولعل ىذا الرتدد نذتج من رجوع
(ىذرون بن تسع ) دن ب داو كمذ قذل ابن حجر( :ص وق رمي
بذلرفض ويقذل رج دنو)(ٔ).
ه ـ ـ دقة دلمذء اضت يث م ش ة حتريهم ُب أحوال الرواة
وحترزىم ُب وصف الراوي ب ذلب دة (رمي بكذا  )...و(يذكر
بكذا.)...
)ٔ( ابن حجر" ،تقريب الاهذيب" ،ص. ٘ٙٛ
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و ـ قلة د د من وصف بذل دوة إىل الب دة ،م كثرة من وصف
بذلب دة دن ابن حبذن حيث بلغ د دىم تساة دشر راويذً من رتلة أرب
وذتذنٌن ومذئاٌن وألف راويذً ىم رتلة من أوردىم ُب كاذبو آّروحٌن.
ز ـ الب دة وإن كذنت من أتسبذب الطعن ُب الراوي إال أهنذ مل
دتن العلمذء من قبول خرب اظتاصف ّٔذ إذا كذن ماصفذ بذلص ق ومل يرو
مذ يؤي ب داو ومل يكن دادية إليهذ.
ح ـ ـ مل يرد ذكر للخوارج دن ابن حبذن ،ولعل مرد ذلك إىل
توردهم دن الكذب ،قذل أبو داود :ليس ُب أَىل األَىواء أَصح ح يثًذ
( ٔ)
من اطتوارج"
ط ـ ال توج امرأة وصفت بذل دوة إىل الب دة.
الاوصيذت:
ٔ ـ أمهية دراتسة مصطلحذت دلمذء اصترح والاع يل للاوصل إىل
اضتكم دلى الراوي ب قة.
ٕ ـ ـ تنذول البحث مصطلحذ واح ا من اظتصطلحذت ال ي تنذوعتذ
(ابن حبذن) رزتو اهلل وم كثرة ال راتسذت ال ي تنذولت مصطلحذت ىذا
االمذم إال أن اضتذجة مذ زالت مذتسة ظتزي من ال راتسذت حول كابو
ومصطلحذتو  .واضتم هلل رب العذظتٌن

)ٔ( أبو داود" ،تسؤاالت أيب دبي اآلجري أبذ داود الاجااذين ُب اصترح والاع يل" صٖ٘.
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املصادر ًاملراجع
ابن أيب حذًب ،دب الرزتن بن ػتم " .اصترح والاع يل"(.طٔ ،بًنوت:
دار إحيذء الرتاث العريب ٕٔٔٚه ٜٕٔ٘-م ).
ابن حبذن ،ػتم بن حبذن " .اإلحاذن ُب تقريب صحيح ابن حبذن".
ترتيب :األمًن دالء ال ين دلي بن بلبذن .حتقيق :شعيب
األرنؤوط (طٔ ،بًنوت :مؤتساة الرتسذلة ٔٗٓٛه -
ٜٔٛٛم).
ـ ابن حبذن  :ػتم بن حبذن " الثقذت" .حتت مراقبة :ال كاور ػتم
دب اظتعي خذن م ير دائرة اظتعذرف العثمذنية(.طٔ ،حي ر ابذد
ال كن :دائرة اظتعذرف العثمذنية ُني ر آبذد ال كن اعتن ٖٜٖٔ ،
ى = ٖ.)ٜٔٚ
ابن حبذن  ،ػتم بن حبذن" .آّروحٌن" .حتقيق :ػتمود إبراىيم زاي .
( بًنوت  :دار اظتعرفةٕٔٗٔ،ه ٜٜٕٔ-م).
ابن حجر ،أزت بن دلي" .تعريف أىل الاق يس ّنراتب اظتوصوفٌن
بذلا ليس" .حتقيق :د .دذصم بن دب اهلل القريوٌب (طٔ،دمذن:
مكابة اظتنذر.)ٜٖٔٛ – ٖٔٗٓ،
ابن حجر ،أزت بن دلي" .تقريب الاهذيب"، .حتقيق :ػتم
دوامة(.طٔ،تسوريذ  :دار الرشي ٔٗٓٙ ،ه – ٜٔٛٙم).
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ابن حجر أزت بن دلي" .هتذيب الاهذيب"( .طٔ  ،اعتن  :مطبعة
دائرة اظتعذرف النظذمية ٖٕٔٙه).
ابن حجر ،أزت بن دلي" .لاذن اظتيزان" .احملقق :دائرة اظتعرف النظذمية
– اعتن  (.طٕ ،بًنوت :مؤتساة األدلمي للمطبودذت،
ٖٜٓٔىـ ٜٔٚٔ/م).
ابن حجر ،أزت بن دلي" .خنبة الفكر ُب مصطلح أىل األثر".
(بًنوت :دار إحيذء الرتاث العريب ).
ابن حجر ،أزت بن دلي" .فاح البذري شرح صحيح البخذري" .رقم
كابو وأبوابو وأحذديثو :ػتم فؤاد دب البذقي ،قذم بإخراجو
وصححو وأشرف دلى طبعو :ػتب ال ين اطتطيب( .بًنوت:
دار اظتعرفة ٖٜٔٚ ،ه).
ابن حنبل أزت بن ػتم  ".،العلل ومعرفة الرجذل" .احملقق :وصي اهلل
بن ػتم دبذس(،طٕ،الريذض :دار اطتذين ٕٕٗٔه ـ
ٕٔٓٓم).
األشعري ،دلي بن إشتذديل" .مقذالت اإلتسالميٌن واخاالف اظتصلٌن".
دىن باصحيحو :ىلموت ريرت( .طٖ  ،م ينة فيابذدن (أظتذنيذ):
دار فرانز شاذيز ٔٗٓٓ ،ىـ  ٜٔٛٓ -م).
ابن الصالح ،دثمذن بن دب الرزتن  " .مق مة ابن الصالح " .حتقيق:
نور ال ين درت( .بًنوت :دار الفكرٔٗٓٙ ،ه ٜٔٛٙ-م).
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ابن د ي ،دب اهلل بن د ي" .الكذمل ُب ضعفذء الرجذل" .حتقيق:
دذدل أزت دب اظتوجود-دلي ػتم معوض ،شذرك ُب حتقيقو:
دب الفاذح أبو تسنة (.طٔ  ،بًنوت :دار الكاب
العلميةٔٗٔٛ،ه ـٜٜٔٚم ).
ابن منظور ،ػتم بن مكرم" .لاذن العرب" (.طٖ ،بًنوت :دار صذدر
 ٔٗٔٗ ،ى ـ)
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث " .تسؤاالت أيب دبي اآلجري أبذ داود
الاجااذين" .حتقيق :ػتم دلي قذتسم العمري( .طٔ،اظت ينة
اظتنورة :دمذدة البحث العلمي بذصتذمعة اإلتسالمية ،اظت ينة اظتنورة
ٖٔٗٓ ،ىـٜٖٔٛ/م).
أبو زردة دبي اهلل بن دب الكرمي  ".الضعفذء" ُب أجوباو دلى أتسئلة
الربذدي) ( الرتسذلة العلمية :لاع ي بن مه ي اعتذمشي ،أبو زردة
الرازي وجهوده ُب الانة النبوية)(ط ،دمذدة البحث العلمي
بذصتذمعة اإلتسالمية ،اظت ينة النبوية ،اظتملكة العربية الاعودية:
ٕٓٗٔىـٜٕٔٛ/م).
البخذري ،ػتم بن إشتذديل" .الاذريخ الكبًن" .طب حتت مراقبة :ػتم
دب اظتعي خذن( .حي ر آبذد – ال كن :دائرة اظتعذرف
العثمذنية).
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البخذري ،ػتم بن إشتذديل" .صحيح البخذري" .حتقيق :ػتم زىًن
بن نذصر النذصر  (.طٔ  ،بًنوت  :دار طوق النجذة (مصورة
دن الالطذنية بإضذفة ترقيم ػتم فؤاد دب البذقي)ٕٕٔٗ ،ىـ).
البخذري ػتم بن إشتذديل " .الضعفذء الصغًن" .حتقيق :أبو دب اهلل
أزت بن إبراىيم بن أيب العينٌن(.طٔ،الاعودية :مكابة ابن
دبذس ٕٔٗٙهٕٓٓ٘/م).
البغ ادي دب القذىر بن طذىر " .الفرق بٌن الفرق"(.طٕ ،بًنوت:
دار اآلفذق اصت ي ة .)ٜٔٚٚ ،
الرتمذي ،ػتم بن دياى " .دلل الرتمذي الكبًن" .حتقيق :صبحي
الاذمرائي  ،أبو اظتعذطي النوري  ،ػتمود خليل الصعي ي.
(طٔ  ،بًنوت  :دذمل الكاب  ،مكابة النهضة العربية ٜٔٗٓه)
اصترجذين ،دلي بن ػتم "الاعريفذت" .احملقق :ضبطو وصححو رتذدة
من العلمذء بإشراف النذشر( .طٔ ،بًنوت :دار الكاب العلمية،
ٖٓٗٔىـ ٜٖٔٛ-م).
اصتوزجذين ،إبراىيم بن يعقوب" .أحوال الرجذل" .احملقق :دب العليم
دب العظيم البَااوي
(بذكااذن :ح يث اكذدمي )
اضتكمي ،حذفظ بن أزت " .معذرج القبول بشرح تسلم الوصول إىل دلم
األصول" .حتقيق  :دمر بن ػتمود أبو دمر(.طٔ ال مذم  :دار
ابن القيم – ،ال مذم ٔٗٔٓ،ىـ  ٜٜٔٓ -م).
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اضتموي ،يذقوت بن دب اهلل" .معجم البل ان"(.طٕ،بًنوت :دار
صذدر ٜٜٔ٘ ،م).
اطتطيب البغ ادي ،أزت بن دلي  " .تذريخ بغ اد " .حتقيق :ال كاور
بشذر دواد معروف(.طٔ  ،بًنوت  :دار الغرب اإلتسالمي
ٕٕٗٔه ٕٕٓٓ -م).
ال ارقطين ،دلي بن دمر " .تعليقذت ال ارقطين دلى آّروحٌن البن
حبذن " .حتقيق :خليل بن ػتم العريب ( .طٔ،القذىرة :
الفذروق اضت يثة للطبذدة والنشر ،دار الكاذب اإلتسالمي
ٗٔٗٔه ٜٜٔٗ-م).
الذىيب ،ػتم بن أزت  " .تذكرة اضتفذظ " .حتقيق شعيب األرنؤوط.
(طٔ  ،بًنوت :دار الكاب العلميةٜٔٗٔ ،ه – ٜٜٔٛم).
الذىيب ،ػتم بن أزت  " .تذريخ االتسالم " .حتقيق :ال كاور بشذر دواد
معروف(.طٖ ،بًنوت  :دار الغرب اإلتسالمي ٖٕٓٓ م).
الذىيب ،ػتم بن أزت " .تسًن أدالم النبالء " .حتقيق  :غتمودة من
احملققٌن بإشراف الشيخ شعيب األرنذؤوط ( .طٖ ،بًنوت:
مؤتساة الرتسذلة ٔٗٓ٘ ،ىـ  ٜٔٛ٘ /م)ـ.
الذىيب ،ػتم بن أزت " .اظتغين ُب الضعفذء" .حتقيق :ال كاور نور
ال ين درت  (.قطر  :دار احيذء الرتاث ).
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الذىيب ،ػتم بن أزت " .من تكلم فيو وىو موثق" .حتقيق :ػتم
شكور بن ػتمود اضتذجي أمرير اظتيذديين( .طٔ،الزرقذء :مكابة
اظتنذرٔٗٓٙ ،ىـ ٜٔٛٙ -م ).
الذىيب ،ػتم بن أزت " .اظتوقظة ُب دلم مصطلح اضت يث" .اداىن بو:
دب الفاذح أبو ُغ ّ ة
( طٕ ،حلب  :مكابة اظتطبودذت اإلتسالمية  ٕٔٗٔ ،ىـ).
الذىيب ،ػتم بن أزت  " .ميزان االدا ال ُب نق الرجذل" حتقيق :دلي
ػتم البجذوي( .طٔ  ،بًنوت :دار اظتعرفة للطبذدة والنشر،
ٕ ٖٔٛىـ  ٜٖٔٙ -م).
الايوطي  ،دب الرزتن بن أيب بكر" .طبقذت اضتفذظ"( .بًنوت :دار
الكاب العلميةٖٔٗٓ ،ه).
الشذطيب  :،إبراىيم بن موتسى" .االداصذم" ـ حتقيق :تسليم بن دي
اعتاليل( .طٔ ،الاعودية :دار ابن دفذنٕٔٗٔ ،ه -
ٕٜٜٔم).
الشهرتساذين ،ػتم بن دب الكرمي" .اظتلل والنحل" .حتقيق  :أزت
فهمي ػتم  ( .طٕ ،بًنوت :دار الكاب العلميةٖٔٗٔ ،ه -
ٕٜٜٔم).
العجلي ،ازت بن دب اهلل " .معرفة الثقذت" .حتقيق :دب العليم دب
العظيم البااوي (طٔ ،اظت ينة اظتنورة  :مكابة ال ار – ٔٗٓ٘ ،
٘.)ٜٔٛ
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العقيلي ،ػتم بن دمرو" .الضعفذء الكبًن" .احملقق :دب اظتعطي أمٌن
قلعجي(.طٔ،بًنوت :دار الكاب العلميةٔٗٓٗ ،ىـ -
ٜٗٔٛم).
اظتزي يوتسف بن دب الرزتن " .هتذيب الكمذل" .حتقيق :د .بشذر
دواد معروف (،طٔ  ،بًنوت :مؤتساة الرتسذلةٓٓٗٔ –
ٓ.)ٜٔٛ
مالم" ،صحيح مالم" ،حتقيق :ػتم فؤاد دب البذقي(.بًنوت :دار
إحيذء الرتاث العريب).
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النووي ،حيٍن بن شرف" .الاقريب والاياًن ظتعرفة تسنن البشًن النذير
".حتقيق  :ػتم دثمذن اطتشت ( ،طٔ ،بًنوت :دار الكاذب
العريب ٔٗٓ٘ ،ىـ  ٜٔٛ٘ -م) .
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حلنَْٔدِٖ األىدلشٕ يف التعامل مع صْز
ميَج اإلماو ا ُ
السّآّ٘ ،ضبط ألفاظَا الغسٓب٘ يف كتابُ (تفشري
غسٓب ما يف الصحٔحني)
The method of Al-Imam Al-Humaidi AlAndalusi in dealing with narration types and
regulating their strange words in his book
)(Tafsir Ghareeb Maa Fee As- Sahihain
إعداد:
د .إبسأٍه بسكات صاحل عٔال عْاد
األستاذ ا١تساعد بقسم السنة كعلومها بكلية الشريعة كأصوؿ الدين
ّتامعة ا١تل االد بأّٔا

لحمَيْدِ ي األندلسي في التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة في كتابو (تفسير غريب ما في الصحيحين) ،د .إبراىيم بركات عواد
منهج ا ُ

املشتخلص
تتناكؿ ىذه الدراسة بياف منهج اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف التعامل مع
صور الركاية ألحاديث الصحيحُت ،كضبط الكلمات الغريبة ١تتوهنما أك
١تتوف أحد٫تا يف كتابو(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) ،كقد ىدفت
الدراسة إىل التعريف بكتاب(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) ،كبياف
أ٫تيتو ،كإبراز طريقة اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف التعامل مع صور الركاية
ألحاديث الصحيحُت ،كضبط الكلمات الغريبة ١تتوهنما أك ١تتوف
أحد٫تا ،كقد أفاد الباحث من ا١تنهج االستقرائي ،كالتحليلي يف
صت إىل أف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم قد اعتٌت عناية فائقة
الدراسة ،كقد الي ى
يف جانب التعامل مع صور الركاية؛ إذ اعتمد على منهجية معينة ،كيف
جانب ضبط ألفاظها الغريبة ،ىع ىم ىد إىل استخداـ صور متنوعة ،كيوصي
الباحث بضركرة إبراز جهود علماء األندلس يف ادمة الصحيحُت أك
أحد٫تا ،كااصة متوهنما.
الكلمات ال ّدالة :اٟتي ىمٍي ًدم ،صور الركاية ،ضبط األلفاظ
الغريبة ،الصحيحُت.
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Abstract
this study aims at clarifying the method of Al-Imam
Al-Humaidi Al-Andalusi in dealing with narration types
and regulating their strange words in his book (Tafsir
Ghareeb Maa Fee As- Sahihain). This study also aimed at
introducing the book (Tafsir Ghareeb Maa Fee AsSahihain), explaining its importance, and highlighting
Imam Al-Humaidi's method in dealing with types of the
hadeeths mentioned in the two hadith books (As-Sahihain)
and regulating their strange words or the strange words of
one of the books. the researcher used inductive and
analytical method in analyzing the texts. The study
concluded that Imam Al-Humaidi took utmost care in
dealing with narration types, as he also depends on a
special methodology, with regard to regulating their
strange words, he depended on using different approaches.
The researcher recommends the need of highlighting the
efforts of Al-Andalus scholars in serving the two hadith
books (As-Sahihain) or one of them especially their texts.
Key Words:
Al-Humaidi, narration types, regulating the strange
words, As-Sahihain.
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" الباحث يود شكر جامعة ا١تل االد على الدعم اإلدارم كالفٍت ٢تذا البحث "

املكدم٘
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ على رسولو العريب
األيمي األمُت ،كرضواف ا﵁ على صحابتو أىٚتعُت؛ أما بعد:
ييػ ٍعتىبىػير الكتاب كالسنة النبوية ا١تطهرة مصدرم التشريع قاؿ تعاىل:

ﱣﭐﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖﳗﳘ ﳙ ﳚﳛﳜﳝ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱢ [النساء .]ٓٗ :قال ابن كثير ":أىم إىل
كتاب ا﵁ كسنة رسولو -صلى ا﵁ عليو كسلم)ُ("-؛ كنظران ٢تذه ا١تكانة
قيٌض ا﵁ ٢تا رجاالن أ ىك ُّدكا أبداهنم من أجلها ،كرحلوا هنارىم
لتحصيلها ،كسهركا ليلهم ٠تدمتها؛ فحفظوىا يف صدكرىم كسطورىم؛
فنفوا عنها ٖتريف الغالُت ،كانتحاؿ ا١تبطلُت ،كتأىكيل اٞتاىلُت ،كصنفوا
يف كل جزئية تتعلق بأسانيدىا كمتوهنا؛ فمن جزئيات متوهنا(:علم
غريب اٟتديث)(ِ) الذم يعترب من دالئل عنايتهم ّٔا ،كمن الردكد اليت
(ُ ) إٝتاعيل بن عمر بن كثَت "،تفسَت القرآف العظيم"ٖ .تقيق٤ :تمد حسُت مشس
الدين( ،طُ ،دكف مكاف النشر :دكف مؤسسة النشرُُْٗ ،ق).َّْ :ِ ،
(ِ ) غريب اٟتديث" :ىو عبارة عما كقع يف متوف األحاديث من األلفاظ
الغامضة البعيدة عن الفهم؛ لقلة استعما٢تا" ،انظر :عثماف بن عبد الرٛتن
ا بن الصالح" ،معرفة أنواع علوـ اٟتديث"ٖ .تقيق :د .نور الدين عًت،
(طّ ،بَتكت :دار الفكرُُْٖ ،ىػ). ِّٕ :ُ ،
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ض ّٔا قوؿ من اعتقد أٌف ا﵀دثُت مل يعتنوا با١تنت عنايتهم
يي ٍد ىح ي
باإلسناد(ُ)  ،ك٦تن كاف صاحب قدـ راسخة يف ىذا العلم :اإلماـ
٤تمد بن أيب نصر اٟتي ىمٍي ًدم األندلسي يف كتابو ا١توسوـ بػ(تفسَت غريب
ما يف الصحيحُت)؛ إذ أظهر فيو عناية فائقة بقضايا ا١تنت بشكل عاـ،
كبصور ركايات األحاديث ،كضبط ألفاظها الغريبة بشكل ااص؛
فجاءت ىذه الدراسة لتسليط الضوء على اٞتهد اٟتديثي الذم بذلو
يف ىذين اٞتانبُت.
أٍَنٔ٘ البحثّ ،أسباب اختٔازِ
تكمن أ٫تية البحث ،كأسباب ااتياره يف:
ُ  -تىػ ىعلُّ يق الكتاب موضع الدراسة بأىحاديث الصحيحُت ،ك٫تا أىصح
(ُ) ٦تن تب ٌت ىذا القوؿ ا١تستشرؽ جولد زيهر ،انظر :جولد زيهر "،العقيدة
كالشريعة" .ترٚتة٤ :تد يوسف موسى ،كآاركف( ،طُ ،القاىرة :دار الكاتب
العريب ، ُ:ْ ،)ُْٗٔ ،كتبعو أٛتد أمُت ،انظر :أٛتد أمُت" ،فجر
اإلسالـ"( .دكف رقم الطبعة ،القاىرة :مكتبة النهضة ا١تصرية ،دكف سنة
النشر) ،ِٕٔ :ُ،كأٛتد أمُت" ،ضحى اإلسالـ"( .دكف رقم الطبعة،
القاىرة :مكتبة النهضة ا١تصرية ،دكف سنة النشر). ُُّ- َُّ :ِ ،
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كتابُت بعد كتاب ا﵁.
ِ  -عدـ كجود دراسة علمية عامة تتعلق بكتاب (تفسَت غريب ما
يف الصحيحُت) ،كال أارل ااصة تتعلق ٔتوضوع البحث.
ّ -اٟتاجة إىل إبراز جهود علماء مدرسة اٟتديث األندلسية ا١تتعلقة
ٓتدمة الصحيحُت يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم من االؿ اإلماـ
اٟتي ىمٍي ًدم.
ض
ْ  -التدليل على عناية ا﵀دثُت ٔتنت اٟتديث النبوم؛ ٦تا يى ٍد ىح ي
قوؿ من اعتقد أف علماء اٟتديث مل يعتنوا با١تنت عنايتهم
بالسند.
أٍداف البحــث
يسعى البحث إىل ٖتقيق األىداؼ اآلتػػية:
ُ  -إبراز عناية ا١تدرسة اٟتديثية األندلسية يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم
بالصحيحُت من االؿ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم.
ِ  -التعريف بكتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) ،كبياف
مكانتو بُت ا١تؤلفات يف علم غريب اٟتديث.
ّ  -إظهار منهج اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف التعامل مع صور الركاية
ألحاديث الصحيحُت ،كضبط ألفاظ متوهنا الغريبة.
ْ  -التنبيو على مكانة اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم من االؿ إبراز عنايتو ببعض
اٞتوانب ا١تتعلقة ٔتنت اٟتديث النبوم.
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مشكل٘ البحـــثّ ،أسئلتُ
كاف لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم عناية ااصة بصور الركاية ألحاديث
الصحيحُت ،كضبط ألفاظ متوهنا الغريبة ،كىذا ٭تتاج لدراسة تيظٍ ًهير اٞتهد
اٟتديثي ا١تتعلق ّٔذين اٞتانبُت ،كقد ىتػ ىفٌر ىع عن ىذه ا١تشكلة عددان من
األسئلة:
ُ  -ما مظاىر عناية ا١تدرسة اٟتديثية األندلسية يف القرف ا٠تامس
ا٢تجرم بالصحيحُت من االؿ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم؟
ِ  -ما سبب تأليف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم لكتابو؟ كما الًتتيب الزمٍت
ب
لتصنيفو من بُت مؤلفاتو؟ كعلى ٍّ
أم من طرؽ التصنيف ىرتٌ ى
كتابو؟ ،كما مادتو العلمية؟ كما عالقتو بكتاب (اٞتمع بُت
الصحيحُت)؟ كما طريقتو يف إيراد مادة الغريب من منت اٟتديث
النبوم؟ ،كما مكانتو العلمية بُت كتب علم غريب اٟتديث؟
ّ  -ما مظاىر منهج اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف التعامل مع صور الركاية
ألحاديث الصحيحُت؟
ً
ْ  -ما صور ضبط اإلماـ اٟتي ىمٍيدم أللفاظ متوف أحاديث
الصحيحُت الغريبة؟
ٓ -ما مكانة اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف علم غريب اٟتديث من االؿ تعاملو
مع صور الركاية ألحاديث الصحيحُت ،كضبط ألفاظ متوهنا الغريبة؟
ب جهدىم على
ٔ  -ما مدل صحة قوؿ من أعتقد أىف ا﵀دثُت ٌ
انص ى
السند دكف ا١تنت؟
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حدّد البحث
يقتصر البحث على إبراز منهج اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف التعامل مع
صور ركاية األحاديث ،كضبط ألفاظ متوهنا الغريبة من االؿ كتابو
(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) فقط.
الدزاسات الشابك٘
عامة تتعلق
بعد البحث ا١تتأين مل ٬تد الباحث أية دراسة علمية ٌ
ااصة تتعلق
بكتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) ،كال أارل ٌ
ٔتوضوع البحث.
ميَجٔ٘ البحــث
اعت مدت الدراسة على ا١تنهج العلمي القائم على :االستقراء،
حيث قمت باآلتػػي:
كالتصنيف ،كالتحليل ،ي
ُ -االستقراء التاـ ا١تتأين لكتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت)؛
كذل ٟتصر ٚتيع مفردات ا١تادة العلمية ذات الصلة ٔتوضوع
البحث.
ِ -تصنيف ا١تادة العلمية ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث ضمن مباحثو
كمطالبو.
ّ  -عرضت ا١تادة العلمية باالقتصار على ذكر ما يؤدم الغرض من
ا١تنت ،مث قوؿ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ثانيان.
ْ ٖ -تليل ا١تادة العلمية كمناقشتها؛ لبياف الصواب من االؿ اإلفادة
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من أقواؿ علماء غريب اٟتديث.
٘  -في جانب توثيق المادة العلمية ،اتبع الباحث األسلوب
العلمي القائم على اآلتي:
أ -كتابة اآليات القرآنية ،كعزكىا إىل سورىا ،ملتزمان بقواعد آّلة
يف ذل .
ب -ضبط متوف األحاديث النبوية ضبطان تامان ،كبياف غريب ألفاظها.
ج  -توثيق أقواؿ العلماء من مصادرىا األصيلة عند توفرىا ،كعند
عدـ كجودىا أك عدـ كجودىا يف ا١تطبوع منها ،يكوف التوثيق
من ا١تصادر اليت حفظت مادهتا العلمية.
د -في جانب تخريج أحاديث الصحيحين أو أحدىما اعتمدت
على:
ُ -ا١تطبوع من صحيح اإلماـ البخارم عن النسخة اليونينية
للحافظ اليونيٍت(ُ)؛ ألهنا أعظم أصل ييوثق بو لنسخ الصحيح؛
كذل لطوؿ ٦تارستو لو ،كاىتمامو بضبطو كتصحيحو ،كذكره

(ُ( ىو اٟتافظ أبو اٟتسُت ،علي بن ٤تمد بن اٟتسُت بن أٛتد اليونيٍت اٟتنبلي،
كلد عاـ (ُِٔ ق) ،كٝتع من ابن الصباح ،كابن الزيدم ،كغَتىم ،استنسخ
صحيح البخارم ،تويف سنة(َُٕ ق) ،انظر٤ :تمد بن أٛتد الذىيب" ،معجم
الشيوخ الكبَت"ٖ .تقيق :د٤ .تمد اٟتبيب ا٢تيلة( ،طُ ،الطائف :مكتبة
الصديقَُْٖ ،ق).َْ :ِ ،
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للفركؽ بُت ركاياتو ،كىي بعناية٤ :تمد زىَت الزىَتم ،بَتكت:
دار طوؽ النجاة ،طُُِِْ( ،ق)(ُ).
ِ  -الطبعة القدٯتة لصحيح اإلماـ مسلم اليت طيبً ىعت يف عهد
السلطاف عبداٟتميد ،فهي مقابلة على عدة ٥تطوطات كنسخ
معتمدة ،تركيا :دار الطباعة العامرة(ِ).
صعْبات البحــث
٘تثلت صعوبة البحث فػػي اقتصار اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف الغالب
على الكلمة الغريبة من اٟتديث فقط٦ ،تا استدعى الرجوع أكالن إىل
كفسر
كتاب (اٞتمع بُت الصحيحُت) الذم رتبو على طريقة ا١تسانيدٌ ،
ب ىذا
غريبهما يف كتابو (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) ،كقد تىطىلٌ ى
قراءة أحاديث مسند الصحايب الذم ركل اٟتديث كامالن؛ ١تعرفة حديثو
الذم تضمن الكلمة الغريبة ،كمن مث الرجوع إىل الصحيحُت أك
أىحد٫تا؛ لتخريج اٟتديث ،كإيراد ما يفي بالغرض من متنو٦ .تا كلَّف
(ُ( ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم "،اٞتامع الصحيح" .نسخة مصورة عن النسخة
اليونينية ،مضافان إليها ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي ،عناية٤ :تمد زىَت
الزىَتم( ،طُ  ،بَتكت :دار طوؽ النجاةُِِْ ،ق). ٓ :ُ ،
(ِ( الصحيح .مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،طبعة مصححة على عدة
٥تطوطات ،كنسخ معتمدة( ،دكف رقم الطبعة ،تركيا :دار الطباعة العامرة:
تركيا ،دكف سنة النشر).ُ:ُ ،
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عز كجل -أف يكوف اٞتهد
الكثَت من الوقت كاٞتهد ،سائلُت ا١توىلٌ -
مباركان ،كيف ميزاف اٟتسنات يوـ القيامة.
خط٘ البحث
اقتضت طبيعة البحث أىف يكوف يف مقدمة ،كثالثة مباحث،
كاا٘تة تتضمن أىم النٌتائج ،كالتٌوصيات.
الح َم ْي ِدي ،وكتابو (تفسير
المبحث األول :التعريف باإلمام ُ
غريب ما في الصحيحين).
ا١تطلب األكؿ :التعريف باإلماـ اٟتي ىميٍ ًدم.
أكالن :حياتو الشخصية (اٝتو ،كنسبو ،كمولده ،ككنيتو ،ككفاتو).
ثانيان :حياتو العلمية (نشأتو العلمية ،كشيواو ،كرحالتو ،كمؤلفاتو،
كمكانتو العلمية ،كتالميذه).
ا١تطلب الثاين :التعريف بكتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت).
الح َم ْي ِدي في التعامل مع صور
المبحث الثاني :طريقة اإلمام ُ
ألفاظ الرواية المتعددة.
ا١تطلب األكؿ :االقتصار على ذكر صور الركاية دكف ترجيح مع
توجيو معانيها.
ا١تطلب الثاين :االقتصار على ذكر إحدل صور الركايػة.
ا١تطلب الثالث :الًتجيح بُت صور الركاية.
المبحث الثالث :صور ضبط حركة األلفاظ الغريبة.
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ا١تطلب األكؿ :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األكؿ.
ا١تطلب الثاين :ضبط الكلمة الغريبة بالتنبيو على اإلعجاـ كاإل٫تاؿ
للحرؼ.
ا١تطلب الثالث :ضبط الكلمة الغريبة بذكر حركة اٟترؼ.
ا١تطلب الرابع :ضبط الكلمة الغريبة ا﵀تملة للتصحيف كالتحريف
من جهة اٟتركة مع توجيو ا١تعٌت.
ا١تطلب ا٠تامس :ضبط الكلمة الغريبة با١تيزاف الصريف.
ا١تطلب السادس :ضبط الكلمة الغريبة بالصيغة.
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املبحث األّل :التعسٓف باإلماو احلُنَْٔدِّٖ ،بكتابُ (تفشري غسٓب
ما يف الصحٔحني)
املطلب األّل :التعسٓف باإلماو احلُنَْٔدِٖ
أوالً :حياتو الشخصية (اسمو ،ونسبو ،ومولده ،وكنيتو ،ووفاتو):
ىو ٤تمد بن أيب نصر(فتٌوح) بن عبد ا﵁ اٟتي ىمٍي ًدم(ُ) األزدم،
األندلسي ،ا١تيورقي .كلد يف جزيرة ميورقة(ِ) قبل العشرين كاألربعمائة؛
فإذا ما علمنا أٌف كالده كاف ٭تملو على كتفو ٟتضور ٣تالس السماع
( ّ)
سنة ٜتس كعشرين كأربعمائة  ،فهذا يعٍت أف مولده سيكوف تقريب ان
(ُ) نسبة إىل يٛتيد؛ بضم أكلو ،كفتح ا١تيم ،كسكوف ا١تثناة ٖتت ،تليها داؿ
مهملة ،جد ٤تمد بن أيب نصر ،انظر ٤ :تمد بن عبدا﵁ بن ناصر الدين
الدمشقي "،توضيح ا١تشتبو"ٖ .تقيق٤ :تمد نعيم العرقسوسي ( ،طُ ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُُْْ ،ق). ُْ :ٕ ،
(ِ) ىمييػ ٍوٍرقىة :بالفتح ،مث بالضم كسكوف الواك كالراء ،يلتقي فيو ساكناف ،كقاؼ،
تقع شرؽ األندلس ،كربل جزر البليار ،مساحتها حوايل َّْٔكم ،بلغ
عدد سكاهنا عاـ َُٔٗـ حوايل (َّٔ) ألف نسمة ،تتميز ٓتصوبة
أرضها ،كركعة منااها...انظر :ياقوت ابن عبد ا﵁ اٟتموم "،معجم
البلداف" (.طِ  ،بَتكت :دار صادر ،دكف سنة النشر)ّْْ : ِ ،؛كعصاـ
سامل سيسامل" ،جزر األندلس ا١تنسية"(.طُ،بَتكت:دار العلم
للماليُتُْٖٗـ) ،صُٗ . َِ-
(ّ) علي بن اٟتسُت بن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق"ٖ .تقيق :عمر العمركم،
( طُ ،دمشق :دار الفكرُُْٖ ،ق). ٕٕ :ٓٓ ،
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( ُ)
سنة ٙتانية عشر أك تسعة عشر كأربعمائة ،ييكٌت بأيب عبد ا﵁ .علم ان
بأف مصادر ترٚتتو مل تذكر يلو كلدان ،توىف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم-رٛتو ا﵁ -
يف بغداد ليلة الثالثاء سابع عشر ذم اٟتجة سنة ٙتانُت كٙتانُت
( ِ)
كأربعمائة.
ثانياً :حياتو العلمية(:نشأتو ،وشيوخو ،ورحالتو ،ومؤلفاتو ،ومكانتو
العلمية ،وتالميذه:)،
أوالً :نشأ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف بيت علم ،فقد كاف كالده ٤تبان
لو ،حريصان على تعليم ابنو ،كال أىدؿ على ذل من ٛتلو لو على كتفو
منذ نعومة أظافره؛ ٟتضور ٣تالس السماع اليت كاف ٭تضرىا كالده يف
جزيرة ىمييػ ٍوٍرقىة ،ك١تا انتقل اإلماـ ابن حزـ (ّ) من قرطبة إىل جزيرة ىمييػ ٍوٍرقىة
الزمو اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم حىت قرأى عليو مصنفاتو ،ككاف على مذىبو
الظاىرم )ْ(.قاؿ الذىيبٝ ":تع ٔتىييػ ٍوٍرقىة من ابن حزـ قدٯتان ،ككاف
يتعصب لو ،كٯتيل إىل قولو )ٓ(".كما التقى باإلماـ ابن عبد الرب القرطيب

(ُ) ا١تصدر السابق. ٕٖ : ٓٓ ،
(ِ) ا١تصدر السابق. ٖٖ :ٓٓ ،
(ّ) استمرت لعشر سنوات من عاـ َّْىػَْْ-ىػ ،انظر٤ :تمد بن عبد ا﵁
ابن األبار"،التكملة لكتاب الصلة"ٖ .تقيق :عزت اٟتسيٍت( .طُ ،دكف
مكاف النشر :كدكف مؤسسة النشرُّٕٓ، ،ق).ُّٗ :ُ ،
(ْ)ابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق". َُِ :ٓٓ ،
(ٓ) ٤تمد بن أٛتد الذىيب" ،سَت أعلم النبالء"ٖ ،تقيق :شعيب األرناؤكط،
(طُُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ق). ُِٓ :ُٗ،
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يف مدينة دانية(ُ)؛ فأفاد منو كأجازه )ِ(.كبعد النشأة العلمية لإلماـ
اٟتي ىمٍي ًدم على يد كبار علماء األندلس ،سار على سنة السلف الصاحل
يف الرحلة طلبان للعلم ،فقاـ برحالت داالية يف ٚتيع حواضر األندلس
العلمية ،كمل يكتف بذل  ،بل قاـ برحالت اارجية ،فقدـ مصر،
( ّ)
كدمشق ،كمكة ،ككاسط ،كبغداد.
ف
كقد كاف لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم مشاركة ىامة يف
صنٌ ى
التأليف ،فى ى
مصنٌفات حسنة كقفها على طلبة العلم لالنتفاع ّٔا(ْ) ،كمن أىشهر
مؤلفاتو إضافة لكتابو(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) :كتابو :اٞتمع
بُت الصحيحُت(ٓ)،كجذكة ا١تقتبس يف أابار علماء األندلس(ٔ)،
(ُ ) دانية :بعد األلف نوف مكسورة ،بعدىا ياء مثناة من ٖتت مفتوحة ،مدينة
باألندلس من أعماؿ بلنسية على ضفة البحر شرق نا" ،استوىل عليها ٣تاىد
العامرم سنةَُْق ،كجعلها عاصمة إلمار دانية كاٞتزائر الشرقية ،كيبلغ
عدد سكاهنا اآلف حوايل(ْٓ ) ألف نسمة ،كفيها ميناء كبَت ،كحركة ٕتارية
نشطة ...انظر :ياقوت اٟتموم" ،معجم البلداف"ّْْ :ْ ،؛ كعصاـ سامل
سيسامل" ،جزر األندلس ا١تنسية" .صُّٗ. ُّْ -
(ِ)٤تمد بن أيب نصر اٟتي ىمٍي ًدم" ،جذكة ا١تقتبس"ٖ .تقيق :إبراىيم األيبارم،
(طِ ،بَتكت :دار الكتاب اللبناينَُُْ،ق). ّٕٔ :ُ ،
(ّ) أٛتد بن ٤تمد ا١تقَّرًم" ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"ٖ .تقيق:
إحساف عباس ( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار صادرَُْٖ،ق).ُُّ :ّ ،
(ْ) أٛتد بن علي بن اٞتوزم" ،ا١تنتظم يف تواريخ األمم كا١تلوؾ"ٖ .تقيق:
د .يسهيل زكار( ،طِ ،بَتكت :دار الفكرُُْٓ ،ىػ). ّّ :َُ،
(ٓ) نسبو لو كل من ترجم لو ،انظر :الذىيب" ،تذكرة اٟتفاظ"ُُِٗ : ْ ،؛ كابن
كابن العماد اٟتنبلي" ،شذرات الذىب يف أابار من ذىب". ٗٗ :ّ ،
(ٔ) ابن عساكر" ،تاريخ مدينة دمشق"ٖٖ :ٓٓ ،؛ كالذىيب" ،تذكرة اٟتفاظ"،
ْ. ُُِٗ :
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ككتاب حفظ اٞتار(ُ) ،ككتاب ذـ النميمة )ِ(،كغَتىا.
كقد حظي اإلماـ اٟتمدم ٔتكانة رفيعة؛ فأثٌت عليو الناس،
السلماسي ":مل تر
كأبانوا عن جوانب نبوغو كصفاتو ،قال إبراىيم َّ
عينام مثل اٟتي ىمٍي ًدم يف فضلو...ككاف كرع ان تقيان ،إًمامان يف اٟتديث
كعللو كركاتو )ّ(".وقال أبو عامر العبدري ":ال ييرل مثلو قط ،كعن
مثلو ال ييسأؿٚ ،تع بُت الفقو كاٟتديث كاألدب ،كرأل علماء
األندلس ،ككاف حافظان )ْ(".كمن كاف ّٔذه ا١تنزلة العلمية الرفيعة اليت
٘تثلت :بػاألاذ عن كبار الشيوخ ،كتنوع رحالت ،كشهرة مصنفات،
و
كثناء عاطر؛ يسييػ ٍقبًل عليو التالميذ للسماع كاإلفادة منو ،كىذا ما كاف،
كمن أشهر من تتلمذ عليو٤ :تمد بن طىٍرااف(ٓ) ،ك٤تمد بن سعدكف
ا١تيورقي(ٔ) ،ك٤تمد بن عبد الباقي البغدادم (ٕ) ،كيوسف بن أيوب
(ُ) ا١تصدر السابق. ُِّ : ُٗ ،
(ِ) ا١تصدر السابق.ُِّ : ُٗ ،
(ّ ) ٤تمد بن أٛتد الذىيب" ،تذكرة اٟتفاظ"( .دكف رقم الطبعة ،ا٢تند :طبع دائرة
ا١تعارؼ العثمانيةُّٕٕ، ،ق). ُُِٗ :ْ ،
(ْ) الذىيب "،سَت أعالـ النبالء". ُِّ :ُٗ.
(ٓ) ٤تمد بن اَت اإلشبيلي "،الفهرست" ( .طِ،دكف مكاف النشر :كدكف
مؤسسة النشر ُِّٖق) ،ُ:ُِِ ،كانظر ترٚتتو عند٤ :تمد بن أٛتد
الذىيب" ،سَت أعلم النبالء"ٖ ،تقيق :شعيب األرناؤكط (،طُُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ق).ِّْ :ُٗ .
(ٔ) الذىيب" ،سَت أعالـ النبالء" ،ُِِ :ُٗ ،كانظر ترٚتتو عند :عبد اٟتي بن
بن أٛتد بن العماد اٟتنبلي" ،شذرات الذىب يف أابار من ذىب"ٖ .تقيق:
مصطفى عبد القادر عطا( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٗق). ُِٖ :ْ،
(ٕ) ا١تصدر السابق. ُِِ : ُٗ ،
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ا٢تىٍمداين(ُ) ،كإٝتاعيل بن ٤تمد التميمي(ِ) ،كاٟتسُت بن نصر
ا١توصلي(ّ) ،كغَتىم.
املطلب الثاىٕ :التعسٓف بكتاب (تفشري غسٓب ما يف الصحٔحني).
أوالً :توثيق نسبة الكتاب للمؤلــف:
كتاب(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) أىحد مؤلفات اإلماـ
اٟتي ىمٍي ًدم األندلسي اليت الش يف نسبتها إليو ،كلكن لكونو غَت
مشتهر عند كثَت من الباحثُت؛ أحببنا أف نضع بُت يدم القارئ الكرمي
دالئل نسبة الكتاب لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ،كىي:
األولى :إف أقول أنواع التوثيق أف ينص ا١تؤلف أك ييشَت إىل
تأليفو كتاب ان ٭تمل اٝتو الذم أطلقو عليو ،كقد أشار اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم إىل
ذل فقاؿ ":فإنا ١تا فرغنا-بعوف ا﵁ كتأييده إيانا  -من كتابنا يف( اٞتم ع
بُت الصحيحُت) ...أردنا أف نفسره بشرح الغريب الواقع يف أثناء
( ْ)
اآلثار".
الثاني :أ ّن بعض من ترجم لو(ٓ) أو أَفاد منو نسب كتاب
(ُ) ا١تصدر السابق.ُِّ : ُٗ ،
(ِ) ا١تصدر السابق.ُِّ : ُٗ ،
(ّ) ا١تصدر السابق. ُِّ : ُٗ ،
(ْ) ٤تمد بن أيب نصر اٟتي ىمٍي ًدم "،اٞتمع بُت الصحيحُت"ٖ .تقيق :د .علي
البواب( ،طُ ،بَتكت :دار ابن حزـُُْٗ ،ىػ) ،ا١تقدمة. ّّ :ُ ،
(ٓ) اَت الدين الزركلي "،األعالـ"( .طّ ،دكف مكاف النشر :كدكف مؤسسة
النشر ،دكف سنة النشر) ،ص ( ُِٕٗ).
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( تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ،كابن اٞتوزم؛
فقاؿ ":ككاف اٟتي ىمٍي ًدم قد ٚتع كتابان أشار فيو إىل تفسَت اٟتركؼ يف
الصحيحُت ،)ُ(".كابن حجر كقاؿ ...":كقاؿ اٟتي ىمٍي ًدم يف الكالـ
على غريب الصحيحُت(ِ) .كقاؿ علي القارم  ...":كقد أشار
( ّ)
اٟتي ىمٍي ًدم يف غريبو".
ثانياً :زمن التأليــف :من االؿ قوؿ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ":فإنا ١تا
فرغنا -بعوف ا﵁ كتأييده إيانا -من كتابنا يف (اٞتمع بُت
( ْ)
الصحيحُت) ...أردنا أف نفسره بشرح الغريب الواقع يف أثناء اآلثار".
يتبُت للباحث أف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ألٌف الكتاب بعد أف انتهى من
تأليف كتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت) ،كإذا ما عرفنا أنو-رٛتو ا﵁-قد
استمر يف تأليف كتابو (اٞتمع بُت الصحيحُت) إىل أف تويف كما قاؿ
تلميذه ٤تمد بن طرااف(ٓ)؛ فهذا يعٍت أف كتابو( تفسَت غريب ما يف
(ُ) عبد الرٛتن بن علي بن اٞتوزم" ،كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت".
ٖتقيق :د .علي البواب(،دكف رقم الطبعة ،الرياض :دار الوطن ،دكف سنة
النشر). ٔ :ُ،
(ِ ) أٛتد بن علي بن حجر "،فتح البارم شرح صحيح البخارم"( .طُ ،
بَتكت :دار السالـُُِْ ،ق).ّٔٗ : ُ ،
(ّ) علي بن سلطاف القارم "،مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح"( .دكف رقم
الطبعة ،دار الفكر ،بَتكتُِِْ ،ق). ِّْٕ :ٖ ،
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،اٞتمع بُت الصحيحُت" ،ا١تقدمة.ّّ :ُ ،
(ٓ) الذىيب" ،سَت أعالـ النبالء". ُِٓ :ُٗ ،
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الصحيحُت) آار كتبو اليت ألٌفها على اإلطالؽ.
ثالثاً :دواعــي التأليــف :أشار اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم إىل أف ا٢تدؼ
من تأليف الكتاب ىو بياف ما ييشكل من غريب اٟتديث على ا١تطالع
لكتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت)؛ حىت ال ينقطع عن االستمرار يف
ا١تطالعة ْتثان عن معناه ،كقد أشار إىل ذل فقاؿ ... ":أردنا أف نفسره
بشرح الغريب الواقع يف أثناء اآلثار ،فال يتوقف ا١تستفيد من مطالعتو،
( ُ)
كال ينقطع بالتفتيش ١تا أشكل عليو يف دراستو".

رابعاً :طريقتو في تصنيف الكتاب ،وترتيب مادتو العلمية:
صنٌف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم كتابو( تفسَت غريب ما يف
( ِ)
ف ّٔا كتابو(اٞتمع بُت
صنٌ ى
الصحيحُت) على طريقة ا١تسانيد اليت ى
الصحيحُت)؛ فقاؿ ...":كٚتعنا حديث كل صاحب على حدة،
كرتبناىم على ٜتس مراتب :فبدأنا ٔتسند العشرة ،مث با١ت ىقدَّمُت بعد
ي
العشرة ،مث با١تكثرين ،مث با١تقلُّْت ،مث بالنساء ،كميزنا ا١تتفق من كل
ي
ي
( ّ)
مسند على حدة ،كما انفرد بو كل كاحد منهما على حدة"...
(ُ) ٤تمد بن أيب نصر اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت"ٖ .تقيق :د.
زبيدة ٤تمد( ،طُ ،القاىرة :مكتبة السنةُُْٓ ،ىػ). ّّ :ُ ،
(ِ ) ا١تسند :ىو الكتاب الذم ٕتمع فيو أحاديث كل صحايب على حدة ،انظر:
د٤ .تمود الطحاف "،أصوؿ التخريج كدراسة األسانيد"( .طِ ،الرياض:
مكتبة ا١تعارؼ ،دكف سنة النشر). َْ :ُ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم "،اٞتمع بُت الصحيحُت" .ا١تقدمة. ٕٓ :ُ،
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قلت :معٌت قولو ":كميزنا ا١تتفق (ُ) من كل مسند على
حدة "...؛أم :أنو يبدأي يف كل مسند أىكالن ٔتا اتفق عليو الشيخاف ،مث
ما ان فرد بو اإلماـ البخارم ،مث ما انفرد بو اإلماـ مسلم.
كعلى ىذا الًتتيب ذكر ا١تادة العلمية ا١تتعلقة باأللفاظ الغريبة
يف أحاديث الصحيحُت أك أحد٫تا ،مقتصران يف غالب األحياف على
ب معها
ذكر الكلمة الغريبة فقط ،كمن ا١تعلوـ أف طريقة ا١تسانيد يى ٍ
ص يع ي
الوصوؿ إىل ا١توضع ا١تراد ،كال سيما إف ىج ًه ىل الباحث اسم صاحب
ب عليو االىتداء إىل مبتغاه ااصة إف كانت
ا١تسند ،كإف ىعىرفى يو لى ى
ص يع ى
الكلمة الغريبة ضمن أحاديث ا١تكثرين ،كسيجد صعوبة أيارل داال
كل مسند إف مل يعرؼ الباحث إذا ما كانت الكلمة الغريبة من
األحاديث ا١تتفق عليها أىك من اليت انفرد ّٔا اإلماـ البخارم ،أك انفرد
ّٔا اإلماـ مسلم ،كال يراعي أيضان أم ترتيب معُت ١تادة غريب اٟتديث
داال ا١تسند الواحد ،كإ٪تا يوردىا حسب ترتيب األحاديث اليت كردت
فيها بناءن على ترتيب كتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت) ،كنلتمس لو العذر
ف كتابو يف آار يعمره ،ككلنا يعلم ما يعًتم
صنٌ ى
يف ذل ؛ ألنو ى
(ُ) ا١تتفق ع ليو :ىو ما أارجو البخارم كمسلم من طريق صحايب كاحد ،كال يشًتط
االتفاؽ يف لفظ اٟتديث ،كىذا ما عليو ٚتهور ا﵀دثُت ،انظر٤ :تمد بن عبد
الرٛتن السخاكم" ،فتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث"ٖ .تقيق :صالح ٤تمد
عويضة( ،طُ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ق).ُ:ٓٔ ،
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اإلنساف من نسياف كضعف يف ىذه ا١ترحلة ،فجزل ا﵁ اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م
كل اَت على ما ق ٌدـ من ادمة للصحيحُت ،كجزل ا﵁ اَتان أيض ان
٤تققة الكتاب الدكتورة زبيدة ٤تمد سعيد لوضعها فهرسان لأللفاظ مرتب ان
ىجائيان حسب جذر الكلمة٦ ،تا ىس ٌه ىل معرفة مكاف الكلمة الغريبة يف
الكتاب ،إال أنو بقيت صعوبة معرفة اٟتديث الذم تندرج ضمن متنو؛
إليراد موضع الشاىد منو ،كبالتايل ٗتر٬تو.
خامساً :عالقة كتاب ( تفسير غريب ما في الصحيحين) بكتاب
( الجمع بين الصحيحين).
العالقة بينهما عالقة فرع بأصل؛ فاألصل كتاب(اٞتمع بُت
الصحيحُت) ،كالفرع كتاب(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت)؛ إذ ىو
تفسَت لغريب أحاديث الصحيحُت اليت ٚتع بينها يف كتابو(اٞتمع بُت
الصحيحُت) ،كقد أشار إىل ذل ؛ فقاؿ ":فإنا ١تا فرغنا -بعوف ا﵁
كتأييده إيانا  -من كتابنا يف(اٞتمع بُت الصحيحُت) ...أردنا أف نفسره
( ُ)
بشرح الغريب الواقع أثناء اآلثار".
سادساً :طريقتو في إيراد مادة الغريب من متن الحديث النبوي:
تنوعت طريقة اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف ذكره ١تادة الغريب من منت
اٟتديث النبوم إىل ثالث طرؽ:

(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ،ا١تقدمة. ّّ :ُ،
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األولى :االقتصار على ذكر الكلمة الغريبة فقط.
ىي الطريقة الغالبة يف عرضو ١تادة الغريب من متوف أحاديث
الصحيحُت أك أحد٫تا ،ومن شواىد ذلك:
َّن) الواردتُت يف
ُ -االؿ بيانو ١تعٌت كلميت (ا١ت ٍس ) ،ك(الش ُّ
ىً
ت لىنىا
ت " ":ىم(اتّى) ٍ
صلَّى ا﵁ي ىعلى(ٍيِو) ىك ىسلَّ ىم  ،-قىالى ٍ
حديث ىس ٍوىد (ىةُ)ىزٍك ًج النً ّْ
َّيب  -ى
ًً
ص ىار ىشنِّا
ىشا هة ،فى ىدبىػ ٍغنىا ىم ٍس ىك ىها ،يمثَّ ىما ًزلٍنىا نىػٍنبً يذ فيو ىح َّىت ى
الش ُّن:
الح َم ْي ِد ي ":ا١ت ٍس ي  ،بفتح ا١تيم :اإلىاب ،ك ٌ
قال اإلمام ُ
( ْ)
ى
اٞتلد البايل ،كاٞتمع ىشنىاف ،كييقاؿ للقربة البالية :ىشنٌة".
ً
ِ -أثناء إيضاحو ١تعٌت كلمة(ا٢تىٍرج) الواردة يف حديث ىم ٍعق ًل بٍنً
اؿ":
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم-قى ى
يى ىسا ور -رضي ا﵁ عنو ،-ىرَّد يه ( إًٓ)ىىل النً ّْ
َّيب  -ى
يل".
الٍعًبى ىاد ية ًيف ا ٍ٢تىٍرًج ىك ًه ٍجىرةو إً ى َّ
(ُ) الدبغ :ما يدبغ بو اٞتلد ،انظر :إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم "،الصحاح".
ٖتقيق :د .إميل يعقوب( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الكتب
العلميةَُِْ،ق).ُُّٖ :ْ،
(ِ) نىػنٍبًذ :نبذت التمر كالعنب ،إذا تركت عليو ا١تاء ليصَت نبيذان ،انظر :ا١تبارؾ
ابن ٤تمد بن األثَت اٞتزرم" ،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر"ٖ .تقيق
طاىر الزاكم ،ك٤تمد الطناحي( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :ا١تكتبة العلمية،
ُّٗٗىػ). ٕ :ٓ ،
(ّ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب األٯتاف كالنذكر ،باب إف حلف أف ال
يشرب نبيذان.)ٖٔٔٔ( ،ُّٗ :ٖ...
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ٓٔٔ : ُ ،
(ٓ ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ، .كتاب الفنت كأشراط الساعة ،باب فضل
العبادة يف ا٢ترج. َِٖ :ٖ ،
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الح َم ْي ِد ي ":ا٢تىٍرج :القتاؿ كاالاتالط".
قال اإلمام ُ

( ُ)

الثاني ـ ـ ــة :ذكر الكلمة الغريبة ضمن جملة من متن الحديث
النب ــوي:
أحيانان يرل اإلماـ اٟتي ىمٍيدًم أف معٌت الكلمة الغريبة ال ييفهم إال
إذا أكردىا ضمن ٚتلة من منت اٟتديث النبوم؛ فيتضح ا١تعٌت من
االؿ سياؽ اٞتملة ،كشواىد ذل كثَتة ،منها:
ُ-بعد ذكره ٞتملة":إً ىذا سافىػريُت ًيف ًٍ
صً
ىعطيوا ًٍ
اإلبً ىل
ب ،ىفأ ٍ
ى ٍٍ
ا٠ت ٍ
ىحظَّ ىها ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض".
الح َم ْي ِدي مبيناً المعنى" :يريد أرفقوا ّٔا يف السَت،
قال اإلمام ُ
( ِ)
كمكنوىا من ا١ترعى".
قلت :لو اقتصر على تفسَت كلمة(اٟتظ ) لًىو ٍح ًد ىىا ١تا في ًه ىم
ا١تعٌت ،كلقاؿ اٟتظ :النصيب ،لكن ١تا ذكر اٞتملة تبُت ا١تعٌت ،كاٞتملة
ىف رس ى ً
صلَّى
وؿ ا﵁  -ى
جزء من حديث أًىيب يىىريٍػىرةى – رضي ا﵁ عنها  ،-أ َّ ى ي
اؿ ":إً ىذا سافىػريُت ًيف ًٍ
صً
ىعطيوا ًٍ
اإلبً ىل ىحظَّ ىه ا
ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -قى ى
ب ،فىأ ٍ
ى ٍٍ
ا٠ت ٍ
ًم ىن ٍاأل ٍىر ً
السنىًة ،فىػبى ًاد يركا ًّٔىا نًٍقيىػ ىها (ّ) ،ىكإًذىا
ض ،ىكإًذىا ىسافىػٍريٍُت ًيف َّ
(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ٗٗ : ُ ،
(ِ) ا١تصدر السابق. ِّٔ :ُ ،
ً
الس ىمن ،انظر :ا١تصدر السابق.ِّٔ :ُ ،
(ّ) الن ٍق ىيٌ :
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عَّرستم(ُ) ،فىاجتنً
يق ،فىإً
ً
َّ
اب ،ىكىمأ ىٍكل ا ٍ٢تىىو ّْاـ
الد
ؽ
ر
ط
ا
َّه
ػ
ن
ر
ط
ال
ا
و
ب
ي
َّك ّْ
ي
ى
ٍى ي
ى
ى ٍي ٍ
ى ي
( ّ)
اللٍَّي ًل".
ً
ً
اب ".قال
ِ-بعد إيراده ٞتملة" ىكيهن ىي ،أى ٍف يىكٍف ى
ت الش ٍ
َّعىر ىكالثػّْيى ى
الح َم ْي ِدي مبيناً المعنى ":أم نضمهما ،ك٧تمعهما من
اإلمام ُ
( ْ)
كالع ٍق ً
ص يف الشعر  ،كالربط يف الثياب ،كال ىك ٍفت :اٞتمع
االنتش
ار )ٓ،ى
(
كالضم".
قلت :لو اقتصر اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم على تفسَت كلمة (ال ىك ٍفت)
لوحدىا القتصر على قولو :اٞتمع كالضم ،ك١تا في ًه ىم ا١تعٌت ،كلكن ١تا
ذكر اٞتملة كاملة في ًه ىم ا١تعٌت كامالن ،كاٞتملة ىي جزء من حديث ابٍ ًن
ىعبَّ و
اس-رضي ا﵁ عنهما ":-أ ًيمىر النً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -أى ٍف
َّيب -
ُّ
ى
( ٔ)
ً
ً
اب. ".
يى ٍس يج ىد ىعلىى ىسٍب وع ىكيهن ىي ،أى ٍف يى ٍك ف ى
ت الش ٍ
َّعىر ىكالثػّْيى ى
( ِ)

يف

(ُ) الىتػ ٍع ًريس :النزكؿ يف السفر من آار الليل ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب
ما يف الصحيحُت". ُُِ :ُ ،
(ِ) ا٢تٌىواـ :اٟتيات ككل ذم يسم يقتل ،كقيل :كل ما يدب من اٟتيواف ،انظر:
اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُُّ :ُ،
(ّ ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب اإلمارة ،باب مراعاة مصلحة
الدكاب يف السَت. ْٓ :ٔ ،...
ً
ض ٍف يرهي ىكفىػتيػليو ،كا١تعقوص ا١تضفور ،انظر :اٟتي ىمٍيدم " ،تفسَت
ص الشعر :ى
(ْ) ىع ٍق ي
غريب ما يف الصحيحُت". ُُٓ :ُ ،
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُُٓ : ُ ،
(ٔ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب الصالة ،باب أعضاء السجود كالنهي
عن كف الشعر كالثوب. ِٓ :ِ .
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الثالثــة :ذكر متن الحديث كامالً.
أحيانان يىػ ٍع ىم يد اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم إىل ذكر منت اٟتد يث كامالن مبين ان
١تعناه العاـ كمقاصده ،فيشرحو شرحان إٚتاليان ،ككأف الغريب ا١تعٌت العاـ
للحديث ،كليس كلمة أك ٚتلة بعينها ،ومن ش واىده:
اؿ ":نػى ىه ى
ُ -بعد ذكره ٟتديث أًىيب يىىريٍػىرةى -ىر ًض ىي اللَّ يو ىعنٍ يو  ،-قى ى
الرجل يٍ٥تتى ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّم -أى ٍف يي ى ّْ
صنرا"(ُ)" ،كيهنً ىي ىع ًن
النً ُّ
َّيب  -ى
ى
صل ىي َّ ي ي
الصالىة"(ِ).
ص ًر ًيف َّ
ا٠تى ٍ
الح َم ْي ِدي  ":جاء باللفظُت ،كا١تعٌت ىو كضع اليد
قال اإلمام ُ
( ّ)
على ا٠تصر يف الصالة من غَت ضركرة" .
اؿ:
ِ -بعد إيراده حديث مطيع بن األسود-رضي ا﵁ عنو -قى ى
ً
وؿ يػى ٍوىـ فىػٍت ًح ىم َّك ىة ":ىال ييػ ٍقتى يل
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  ،-يىػ يق ي
ت النً َّ
ىٝت ٍع ي
َّيب  -ى
ً
صٍبػنرا بىػ ٍع ىد ىى ىذا اٍليىػ ٍوًـ إً ىىل يىػ ٍوًـ اٍل ًقيى ىام ًة"(ْ).
قيػىرش ّّي ى
(ُ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب العمل يف الصالة ،باب ا٠تصر يف
الصالة)َُِِ( ،ٕٔ : ِ ،؛ كمسلم ابن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب
ا١تساجد كمواضع الصالة ،باب كراىة االاتصار يف الصالة. ْٕ :ِ ،
(ِ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب العمل يف الصالة ،باب ا٠تصر يف
الصالة.) ُُِٗ( ،ٕٔ :ِ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت. ّّٕ : ُ ،:
(ْ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب ال ييػ ٍقىتل قرشي
صربان بعد الفتح. ُّٕ :ٓ ،
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الح َم ْي ِدي مبيناً المعنى العام للحديث" :ال يقتل
قال اإلمام ُ
مرتدان ثابتان على الكفر صربان؛ إذ قد كجد من قيتً ىل منهم صربان يف الفنت
كغَتىا ،كمل يوجد من قيتً ىل منهم صربان كىو ثابت على الكفر با﵁
( ُ)
كرسولو".

سابعاً :أىمية الكتاب:
ظهرت أىمية كتاب ( تفسير غريب ما في الصحيحين) من
خالل عدة جوانــب:
فسر فيو
األول :أف الكتاب يتعلق بأحاديث الصحيحُت؛ إذ ٌ
اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم غريب أحاديثهما ،كىذا يعطي الكتاب أ٫تية كربل؛ إذ
يتعلق بتفسَت غريب أحاديث أصح كتابُت بعد كتاب ا﵁.
الثاني :إفادة الكثَت من ا﵀دثُت ،كاللغويُت ،كا١تفسرين من
الكتاب ،فمن المحدثين :ابن اٞتوزم(ِ) ،كابن األثَت(ّ)،
(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِْٔ :ُ ،
(ِ ) عبدالرٛتن بن علي بن اٞتوزم "،كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت"،
كقد أفاد منو يف مواضع كثَتة ،انظر، َُّ: ٕ( ،)ُْٔ ،ّْْ :ٔ( :
َْٗ)، ِْٓ ،َُِ ،ٕٓ ،ّٔ :ٗ( ،)ِٓٔ ،َّٓ ،ُّٕ :ٖ( ،
َِٓ. )ُّٕ ،ِٕٗ ،
(ّ) ابن األثَت اٞتزرم "،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر"ّْٗ :ِ ،؛ كانظر أيضان:
ا١تبارؾ بن ٤تمد بن األثَت اٞتزرم "،جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ"ٖ .تقيق:
عبد القادر األرناؤكط( ،طُ ،دكف مكاف النشر :مكتبة اٟتلواين ،دكف سنة
النشر).)ِّّ /ٔٓ( ،)ْٕٓ ،ُٗٓ/ ٙ( ،)َٕٓ /ٗ( ،
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كالنوكم(ُ) ،كابن حجر(ِ) ،كالبدر العيٍت(ّ) ،كال يق ٍسطىالين(ْ) ،كغَتىم،
ومن اللغويين :ابن منظور(ٓ) ،كالزبيدم(ٔ) كغَتىم ،ومن المفسرين:
القرطيب(ٕ) ،كا٠تازف(ٖ) ،كالقاٝتي(ٗ) كغَتىػػم.
الثالث :حفظ لنا اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم يف كتابو(تفسَت غريب ما يف
(ُ ) ٭تِت بن شرؼ النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج"( .طُ ،
دمشق :دار ا٠تَتُُْْ ،ق). ُْٗ :ُّ،
(ِ) ابن حجر "،فتح البارم شرح صحيح البخارم"،)ّٓٓ ،ْْ- ّْ :ٖ(،
(.)ُّ.:ٖٔ ( ،)ِِْ :ٙ
(ّ ) ٤تمود بن ٤تمد العيٍت " ،عمدة القارئ شرح صحيح البخارم"(دكف رقم
الطبعة ،بَتكت :دار الفكر ،دكف سنة النشر)ِِ. ُِٓ :
(ْ) أٛتد بن ٤تمد القسطالين "،إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم"(.طٕ ،
مصر :ا١تطبعة األمَتية ،دكف سنة النشر). ُّٕ :ُ ،
(ٓ) ٤تمد بن مكرـ بن منظور "،لساف العرب"(.طّ ،بَتكت :دار صادر،
ُُْْق)،أفاد منو بواسطة ابن األثَت. ِّٗ :ُِ ،
(ٔ ) ٤تمد بن ٤تمد الزبيدم "،تاج العركس من جواىر القاموس"(.دكف رقم الطبعة،
كدكف مكاف النشر :كدكف سنة النشر).)ُّٕ :ِّ( ،)َٕٓ :َِ( ،
(ٕ) ٤تمد بن أٛتد القرطيب "،اٞتامع ألحكاـ القرآف"ٖ .تقيق :أٛتد الربدكين،
كإبراىيم اطفيش( ،طِ ،القاىرة :دار الكتب ا١تصريةُّْٖ،ق) ،كقد أفاد
منو بواسطة ابن األثَت.َِٖ :ُٔ ،
(ٖ ) علي بن ٤تمد ا٠تازف "،لباب التأكيل يف معاين التنزيل"(.طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةُُْٓ،ق). ّّْ :ّ ،
(ٗ) سعيد بن قاسم القاٝتي" ٤تاسن التأكيل"ٖ .تقيق٤ :تمد باسل( ،طُ ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ). ٖٗ :ٖ ،
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الصحيحُت) مادة علمية تتعلق بتفسَت غريب اٟتديث لعلماء مل تصلنا
مصنفاهتم ،كأيب عبيدة (معمر بن ا١تثٌت) (ُ) ،كالنضر بن يمشىٍيل(ِ)،
كقيطٍيرب(ّ) ،كاألصمعي(ْ) ،كأيب بكر بن األنبارم(ٓ) كغَتىم؛ ٦تا ييتيح
ييتيح آّاؿ أماـ الباحثُت لالطالع على أقوا٢تم ،كاإلفادة منها.
(ُ) أبو عبيدة ،معمر بن ا١تثٌت التميمي ،موالىم ،البصرم ،النحوم ،صاحب
التصانيف ،كلد سنة عشر كمئة ،لو كثَت من ا١تصنفات منها(:غريب اٟتديث)،
تويف سنة َُِىػ ،انظر :الذىيب" ،سَت أعالـ النبالء".ْْٔ :ٗ ،
(ِ) النضر بن يمشيل التميمي النحوم ،البصرم ،كاف عا١تان بفنوف من العلم،
صدكقان ثقة ،لو تصانيف كثَتة ،منها :كتاب(غريب اٟتديث)  ،تويف سنة
َِّىػ ،انظر :أٛتد بن ٤تمد بن الكاف "،كفيات األعياف كأنباء أبناء
الزماف"ٖ .تقيق :د .إحساف عباس( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار صادر،
ُّٕٗىػ).)َْْ-ّٕٗ :ٓ( ،
(ّ) قيطٍيرب ،ىو ٤تمد بن ا١ت ستنَت البصرم اللغوم ،كاف من أئمة عصره ،لو
مصنفات كثَتة ،منها  :كتاب(غريب اٟتديث)  ،تويف سنة َِٔىػ ،انظر:
ابن العماد اٟتنبلي "،شذرات الذىب يف أابار من ذىب". ُٗ :ِ،
(ْ) األصمعي ،ىو أبو سعيد ،عبد ا١تل بن قريب ،صاحب لغة ك٨تو كإمامان
يف األابار كالنوادر ،لوي مصنفات كثَتة ،منها :كتاب (غريب اٟتديث)،
انظر :ابن الكاف "،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف".)ُٕٔ- ُُٕ :ّ ،
(ٓ ) أبو بكر ابن األنبارم :ىو اإلماـ اٟتافظ اللغوم٤ ،تمد بن القاسم ا١تقرئ
النحوم ،لو مصنفات كثَتة منها :كتاب(غريب اٟتديث) أماله يف ٜتسة
كأربعُت ألف كرقة ،انظر :الذىيب "،سَت أعالـ النبالء". ِٕٕ :ُٓ ،
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الرابع :حرصو يف الغالب على نسبة أقواؿ أىل الغريب إىل
أصحأّا ،كىذا ظاىر يف الكتاب كلو ،كتتمثل أ٫تيتو يف ٖتقيق كتب
(غريب اٟتديث) عند عدـ توفر ني ىس وخ كافية أك كجود ىس ٍق وط فيها؛
فيمكن اإلفادة من كتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) يف ذل ،
كما ٯتيى ّْك ين الباحث من ا١تقارنة بُت أقوا٢تم اليت نقلها اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم
يف كتابو ،كبُت أقوا٢تم يف مؤلفاهتم ا١تطبوعة؛ ١تعرفة االاتالؼ بينها،
كما فيها من زيادة أك نقصاف.
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املبحث الثاىٕ :طسٓك٘ اإلماو احلُنَْٔدِٖ يف التعامل مع صْز ألفاظ
السّآ٘ املتعددٗ.
ينبغي ١تن يقوـ ببياف غريب اٟتديث أف يىػ ٍع ىم ىد أكالن إىل ضبط
الصورة الصحيحة ا﵀ف وظة للركاية قبل ٖتديد ا١تعٌت؛ فمعرفتو تتوقف
على معرفتها؛ ليكوف تفسَته مبنيان على أساس ٤تكم من دقة اللفظ
كصحتو ،ااصة يف الكلمات اليت ي٭تتمل فيها كقوع التحريف(ُ)،
كالتصحيف(ِ) ،كا٠تطأ يف قراءهتا ،كقد أكىل اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ىذا
اٞتانب عناية ااصة ،فكاف قبل الب دء ببياف ا١تعٌت يعمل على ضبط
الصورة الصحيحة ا﵀فوظة للركاية ،ككاف منهجو يف ذل يقوـ على
اآليت :

(ُ) ا١ت ىح ٌرؼ :ما غَت فيو الشكل مع بقاء اٟتركؼ ،انظر :أٛتد بن علي بن
ي
حجر "،نزىة النظر شرح ٩تبة الفكر يف مصطلح أىل األثر" (.دكف رقم
الطبعة ،دمشق :نشر مكتبة ا٠تافقُتََُْ،ق) .)ْٕ :ُ( ،
حف :ىو ما يغَّْت فيو النقط ،انظر :ابن حجر "،نزىة النظر شرح ٩تبة
صٌ
(ِ) ا١تي ى
الفكر يف مصطلح أىل األثر". ْٕ : ُ ،
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املطلب األّل :االقتصاز عل ٙذكس صْز السّآ٘ دٌّ تسجٔح مع
تْجُٔ معاىَٔا:
االؿ قياـ اإلماـ اٟتي ىميٍ ًدم بضبط صورة الركاية يقتصر أحيانان
على ذكر صورىا اليت اطلع ع ليها مع توجيو معانيها دكف ترجيح،
كأنو -كا﵁ أعلم -يرل صحتها ٚتيعان ،أك مل يظهر لو ترجيح ألم
منها ،ومن شواىده:
المثال األول :االؿ تفسَته ١تعٌت كلمة(اٟتي َّسر) الواردة يف
ود إً ىىل يم ىعا ًكيىىة
حديث أًىيب يىىريٍػىرىة  -رضي ا﵁ عنو ،-قى ى
ت يكفي ه
اؿ ":ىكفى ىد ٍ
كذىلً ًيف رمضا ىف...أىٍقػبل رس ي ً
ث
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم...-فىػبىػ ىع ى
ى ى ىى ى
وؿ ا﵁  -ى
ىى ىي
( ُ)
ً
ً
الزبىػٍيػر ىعلىى إً ٍح ىدل الٍم ىجنّْبىتىػ ٍ ً
ياىرل،
ُت  ،ىكبىػ ىع ى
ث ىاال ندا ىعلىى الٍ يم ىجنّْبىة ٍاأل ٍ
ي
ُّ ى
( ِ)
ىا يذكا...
ث أىبىا يعبىػٍي ىدةى ىعلىى ٍ
ىكبىػ ىع ى
اٟتي َّس ًر ،فىأ ى
ىا يذكا
ث أىبىا يعبىػٍي ىد ىة ىعلىى ٍ
الح َم ْي ِد ي ":ىكبىػ ىع ى
قال اإلمام ُ
اٟتي َّس ًر ،ىفأ ى
بى ٍط ىن اٍل ىو ًادم  ،كذا عندنا يف ما رأينا عن ركاية أصحاب اٟتديث،
كاٟتاسر يف اٟترب ىو الذم ال درع لو كال ًمغ ىفر" .كيف ركاية ":ىك ىج ىع ىل

(ُ) ا١ت ىجنٌبة :الكتيبة ،كآّنبة اليمٌت يف ا١تيمنة ،كآّنبة اليسرل ىي ا١تيسرة ،انظر:
ي
اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت".ّٕٔ :ُ،
( ِ) مسلم بن اٟتجاج ،الصحيح ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب فتح مكة: ٓ ،
َُٕ . ُُٕ-
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( ُ)
الر َّجالىة يٝتُّوا
أىبىا يعبىػٍي ىد ىة ىعلىى الٍبىػيى ًاذقىًة ،ىكبىطٍ ًن الٍ ىو ًادم ، "...قيل :ىم َّ
بىػيى ًاذفىة؛ ٠تفة حركتهم ،كسرعة تىػ ىقلُّبً ًهم ،إذا مل يتكلفوا ٛتل ثقيل
السالح" ،كركل بعض أصحاب الغريب (ِ) أنو بعث أبا عبيدة على
الر َّجالة ٝتيٌوا بذل لًتى ىحبُّ ًس ًهم عن
اٟتيبَّس ،بالباء قبل السُت ،كقاؿ :ىم َّ
أحسب الواحد ىحبًيسان ،فعيل ٔتعٌت مفعوؿ،
الركباف كتأارىم ،قاؿ  :ك ي
قاؿ :ك٬توز أف يكوف حابسان ،كأنو ٭تبس من يسَت من الركباف
( ّ)
ٔتسَته".

الدراسة :جاءت صيغة الرواية على ستة ألفاظ ،وىي:
األول(:البىػيى ًاذ ىقة) :بباء كاحدة ،بعدىا ياء باثنُت ٖتتها ٥تففة،
كذاؿ معجمة مكسورة ،كقاؼ ،قال القاضي عياض  ":ككذا ضبطناه
عن شيوانا"(ْ) ،كقد ركل ىذا اللفظ اإلماـ مسلم يف صحيحو(ٓ)،
الر َّجالة ،كأصلو بالفارسية أصحاب
ص يد بو َّ
عرب ،كييػ ٍق ى
كىو لفظ فارسي يم ٌ

(ُ) ا١تصدر السابق ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب فتح مكة. ُُٕ-َُٕ :ٓ ،
( ِ) أٛتد بن ٤تمد ا٢تركم "،الغريبُت يف القرآف كاٟتديث"ٖ .تقيق :أٛتد فريد
ا١تزيدم( ،طُ ،دكف رقم الطبعة ،كمكاف النشرُُْٗ ،ىػ). ّٖٗ :ِ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًد م" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ّٕٔ :ُ،
( ْ) عياض بن موسى اليحصيب "،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار"( .دكف رقم
الطبعة ،دكف مكاف النشر ،ا١تكتبة العتيقة ،كدكف سنة النشر).َُٖ :ُ ،
( ٓ ) مسلم بن اٟتجاج ،الصحيح ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب فتح مكة: ٓ،
َُٕ .) ُُٕ-
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كٝتُّوا بذل ؛ ٠تفتهم كسرعة
ًرىكاب ا١تل  ،كمن يتصرؼ يف أموره ،ي
حركتهم )ُ(".قال ابن منظور ":البىػيى ًاذقىة :ىم اٟتي َّسر ،)ِ(".كقاؿ
السيوطي" :كىي الصواب"(ّ).
الجيش).
الثاني( :على َ
( ٓ)
( ْ)
قاؿ القاضي عياض  ،كابن قرقوؿ  :كقع عند بعض ركاة ابن
ابن ماىاف(ٔ) بلفظ( :على اٞتيش).
الثالث( :على اٟتيبَّس) ،بباء كاحدة مشددة(ٕ) ،كقد ركاىا ابن
( ُ) عياض بن موسى اليحصيب "،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار".َُٖ :ُ ،
( ِ) ابن منظور" ،لساف العرب". ِٕٔ : ُ ،
( ّ) عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي" ،التطريف يف التصحيف"ٖ .تقيق :د .علي
البواب( ،طُ ،دكف مكاف النشر ،كدكف مؤسسة النشرَُْٗ ،ىػ).َٔ :ُ ،
(ْ) القاضي عياض "،مشا رؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُٕٔ :ُ ،
(ٓ) إبراىيم بن يوسف بن قرقوؿ "،مطالع األنوار"ٖ .تقيق :إبراىيم يوسف( ،دكف رقم
رقم الطبعة ،قطر :نشر كزارة األكقاؼ ،كدكف سنة النشر).ُِٗ-ُُٗ :ِ ،
(ٔ ) ابن ماىاف :ىو عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف الفارسي ،حدث ٔتصر
بػ ( صحيح مسلم) ،عن أٛتد بن ٤تمد األشقر الشافعي ،عن أٛتد بن
علي القالنسي ،عن مسلم ،سول ثالثة أجزاء من آاره ،فركاىا عن
اٞتيلودم .تويف سنة(ّٕٖ ىػ) ،انظر :الذىيب "،سَت أعالـ النبالء": ُٔ،
ّٓٓ . ّٓٔ-
(ٕ) القاضي عياض "،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُٕٔ : ُ ،
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( ُ)
بالر َّجالة لًتى ىحبُّ ًس ًهم عن الركباف كتأارىم ،كاحدىم
،
قتيبة
كفسرىا َّ
ٌ
حبيس ،فعًل ٔتعٌت مفعوؿ أك ٔتعٌت فاعل ،كأنو ٭تبس من يسَت من
الركباف ٔتسَته ،أك يكوف الواحد حابسان ّٔذا ا١تعٌت ،كأكثر ما تيػٍرىكل
اٟتيبَّس بتشديد الباء كفتحها ،فإف صحت الركاية (اٟتيبَّس) فال يكوف
كش َّهد ،فأما حبيس فال ييعرؼ يف ٚتع فعًل فيػعَّ هل،
كاحدىا كشاىد ي
( ِ)
كإ٪تا يعرؼ منو فيػ يع يل ،كنذير كني يذر".
الح َّسر)  ،بضم اٟتاء ،كتشديد السُت
الرابع( :على ُ
( ٓ)
( ْ)
ا١تهملتُت(ّ) ،قال القاضي عياض  ،وابن قرقول  ":كذا ركيناه
كىو الصواب" ،كىذا اللفظ ىو األكثر ركاية يف ا١تصنفات اٟتديثية؛

(ُ) انظر :ابن قرقوؿ"،مطالع األنوار على صحاح اآلثار ، ُِٗ/ِ ،كمل أجدىا
يف كتاب (غريب اٟتديث) البن قتيبة .
(ِ ) مل أجدىا يف كتاب غريب اٟتديث البن قتيبة ،كقد أكرد تفسَتىا ابن األثَت،
انظر :ابن األثَت اٞتزرم" ،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر". ِّٗ : ُ،
(ّ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ْْٔ :ُِ ،
(ْ) ٤تمد بن اليفة األيب "،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم" .عناية٤ :تمد سامل
ىاشم( ،طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ق) ُّٖ : ٔ ،؛
كالنوكم "،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ْْٔ :ُِ ،
(ٓ) ابن قرقوؿ"،مطالع األنوار". ُِٗ :ِ ،
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فقد ركاه كل من :مسلم(ُ) ،أٛتد.
الر ٌجالة الذين ال درع عليو كال
كاٟتي َّسر ٚتع حاسر ،كا١تراد بو ٌ
ًمغ ىفر ،كٝتوا بذل ؛ ألهنم ال دركع عليهم كال ٍبيض .كقيل :ألهنم
٭تسركف عن أيديهم كأرجلهم"(ّ).
قلت :سياؽ اٟتديث يؤيد سبب التسمية األكؿ ،كاٟتاسر يف
ُ
( ْ)
ً
اللغة " :الذم ال مغ ىفر عليو كال درع".
الساقىة) ،بسُت مهملة مشددة ،كالقاؼ
الخامس( :على َّ
ا١تعجمة ا١تفتوحة(ٓ)  ،كقد ركل ىذا اللفظ اإلماـ الدار قطٍت يف

(ُ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب فتح مكة.ُُٕ :ٓ ،
(ِ) أٛتد بن ٤تمد بن حنبل" ،ا١تسند"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط ،كآاركف،
(طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ق). ّٓٓ : ُٔ ،
(ّ ) القاضي عياض" ،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم"ُّٖ :ٔ ،؛ كالنوكم"،
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج"..ْْٔ : ُِ ،
(ْ) اٞتوىرم "،الصحاح"ِّٖ :ِ ،؛ كأٛتد بن فارس "،معجم مقاييس اللغة".
عناية٤ :تمد مرعب ،كفاطمة أصالف( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريبُِِْ ،ق). ِْٓ :ُ ،
بناء على تشكيلها يف
(ٓ) مل أىجد من ضبطها من العلماء ،فقمت بضبطها ن
ا١تصادر اليت أكردهتا.
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( ِ)

سننو(ُ) ،كييقصد بو آار اٞتيش".
قلت :يعارض ىذا اللفظ ما ركاه ابن اسحاؽ مرسالن قاؿ":
حدثٍت ابن أيب ٧تيح (عبد ا ﵁) أف رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم -
اٞتىَّر ًاح
أمر االد بن الوليد ...اٟتديث كفيو ":ىكأىٍقػبى ىل أىبيو يعبىػٍي ىدةى بٍ ين ٍ
ف ًمن الٍمسلً ًمُت يػٍنص ُّ ً
ً ً
بً َّ
ب ل ىم َّك ىة بىػ ٍ ى
صلَّى ا﵁ي
ُت يى ىد ٍم ىر يسوؿ اللَّو  -ى
الص ّْ ٍ ي ٍ ى ى ى
ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  ،)ّ(-وقد جمع اإلمام النووي بين لفظي( :البىػيى ًاذقىة)،
كساقىة )ْ(".كىذا يعٍت أف البىػيى ًاذقىة ىم
(الساقىة)؛ فقاؿ ":إهنم ٌر ٌجالة ٌ
ك ٌ
ٌر ٌج الة أصحاب ا١تل الذين يتصرفوف يف أموره يتسموف با٠تفة كسرعة
اٟتركة ،يكوف يف آار اٞتيش.
الشا ًرفىة) ،بشُت معجمة مشددة ،كراء
السادس( :على ٌ
(ُ) علي بن عمر الدار قطٍت " ،السنن" .كتاب البيوع،)َِّْ( ،ُٕ :ْ ،
ٖتقيق :شعيب األرناؤكط ،كآاركف( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ُُْْق) ،كسنده صحيح.
(ِ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ْْٔ :ُِ ،
(ّ) ابن ىشاـ ،عبد ا١تل بن ىشاـ "،السَتة النبوية"( .دكف رقم الطبعة ،كدكف
مكاف النشر ،مؤسسة علوـ القرآف ،كدكف سنة النشر) ،َْٖ :ِ ،لكن
الركاية مع إرسا٢تا ضعيفة؛ لضعف عبدا﵁ بن جعفر بن أيب يى٧تٍيح ،قاؿ
اٟتافظ ابن حجر ":ضعيف ،كييقاؿ :تغَت حفظو بأارة ،".انظر ":تقريب
التهذيب".)ِّٓٓ( ، ِٖٗ :ُ،
(ْ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ْْٔ :ُِ ،
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مكسورة ،كبعدىا فاء معجمة مفتوحة(ُ) ،كقد أشار كل من القاضي
عياض(ِ) ،كالنوكم (ّ) إىل كجود ىذا اللفظ فيما اطلعا عليو ،كا١تراد بو
 :الذين يشرفوف على مكة(ْ) ،كقد ٌرد العلماء ىذا اللفظ ،قال
القاضي عياض  " :كىذا ليس بشيء؛ ألنو  -صلى ا﵁ عليو كسلم -
قدَّـ آّنبتُت ،االدان على كاحدة ،كالزبَت على كاحدة ،ككاف –صلى ا﵁
عليو كسلم -يف القلب يف الدارعُت من ا١تهاجرين كاألنصار ،كق ٌدـ أبا
الر ٌجالة ،كقد ييعرب ّٔا عن ٌساقى ية اٞتيش ،كقد تكوف َّساقى نة
عبيدة على ٌ
( ٓ)
كر ٌجالىة".
ٌ
قلت٦ :تا تقدـ تبُت للباحث أف صيغة الركاية قد كردت على
(الشا ًرقىة)؛ ١تعارضتو لسياؽ
ستة ألفاظ ،كمل يىػٌرد العلماء منها إال لفظ ٌ
ص منو
الركايات ،كأما لفظ (على اٞتيش) ،فقد جاء عامان فى يخ ٌ
بناء على تشكيلها يف
(ُ) مل أجد من ضبطها من العلماء ،فقمت بضبطها ن
ا١تصادر اليت أكردهتا.
(ِ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم ،ُّٖ :ٔ ،كمل ٧تد الركاية ّٔذا اللفظ يف أم من
كتب اٟتديث ا١تطبوعة.
(ّ) ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج. ْْٔ :ُِ ،
(ْ ) القاضي عياض "،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم"ُّٖ : ٔ ،؛ كابن قرقوؿ"،
مطالع األنوار على صحاح اآلثار". ٕٓٔ :ُ ،
(ٓ ) القاضي عياض "،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم"ُّٖ :ٔ ،؛ كالنوكم،
"ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ْْٔ : ُِ ،
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(اٟتي َّسر) ،كىم (البىػيى ًاذقىة)؛ أم :أصحاب ركًاب ا١تل  ،كمن يتصرؼ يف
(الساقىة) ،ك(اٟتىبٌس)،
أموره ،كال دركع ٢تم ،كىؤالء يي ىس ىم ٍو ىف أيضانٌ :
كبذل يٍ٬ت ىم يع بُت ٚتيع ألفاظ صور الركاية ،كتلتئم معانيها ،كىو أكىل
من ىرّْد ألفاظ صورىا من دكف دليل -كا﵁ أعلم .-
المثال الثاني :أثناء إيضاحو ١تعٌت كلمة(الغاية) الواردة يف
ؼ بٍ ىن ىمالً و  -رضي ا﵁ عنو  ،-قى ى
حديث ىع ٍو ى
ت النً َّ
اؿ :أىتىػٍي ي
صلَّى ا﵁ي
َّيب  -ى
ً
اع ًة:
وؾ ...فىػ ىق ى
ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىمً -يف غىٍزىكةً تىػبي ى
ُت يى ىد ًم َّ
الس ى
اؿٍ ":اع يد ٍد ستِّا بىػ ٍ ى
موًيت ،يمثَّ فىػٍتح بػي ً
ُت بىًٍت
ت ا١ت ٍق ًد ًس ي
...مثَّ يى ٍدنىهة تى يكو يف بىػٍيػنى يك ٍم ىكبىػ ٍ ى
ي ىٍ
ىٍ
ى
( ُ)
ً
و
ً
ت يك ّْل ىغايىة اثٍػنىا
ُت ىغايىنة ،ىٍٖت ى
ت ىٙتىان ى
ىص ىف ًر  ،فىػيىػ ٍغد يرك ىف فىػيىٍأتيونى يك ٍم ىٍٖت ى
األ ٍ
( ِ)
الح َم ْي ِدي ":الغاية :الراية ،ييقاؿ :غييت
ىع ىشىر أىلٍ نفا ".قال اإلمام ُ
غاية؛ أم :اٗتذهتا ،كمن ذل غاية ا٠تى ٌمار ،كىي ارقة يرفعها عالمة
لقاصديها ،كمن ركل ذل بالباء (غابة) أراد األٚتة(ّ) ،شبو كثرة ًرماح
( ْ)
أىل العسكر ّٔا ،كالغاية يف غَت ىذا مدل كل شيء".
(ُ) بنو األصفر :الركـ ،قيل ذل ؛ لصفرة اعًتت آبائهم ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم"،
تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُْْ :ُ ،
(ِ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب اٞتزية كالوادعة مع أىل اٟترب ...باب
ما ٭تذر من الغدر.)ُّٕٔ( ،َُُ :ْ ...
(ّ) األٚتة :الشجر ا١ت ٍلتىف ،انظر :أٛتد بن ٤تمد الفيومي "،ا١تصباح
ي
ا١تنَت"(.بَتكت :ا١تكتبة العصرية). ٔ :ُ،
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت".)ّْٖ- ّْٕ :ُ( ،
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الدرا سـة :وردت صيغة الرواية بثالثة ألفاظ:
األول(:غاية)،بياء كاحدة ٖتتها نقطتاف  ،كىذا اللفظ ىو
الذم ركاه أغلب أصحاب ا١تصنفات اٟتديثة ،كالبخارم(ِ)،
كابن ماجة(ّ) ،كابن حباف(ْ) ،كىو ركاية أصحاب كتب غريب اٟتديث
أيضان ،كأيب يعبيد(ٓ) ،كإبراىيم اٟتريب(ٔ) كمعٌت ىذا اللفظ :الراية يٝتيت
ب لغايتها(ٕ) ،كقد جاء تفسَت لفظ الغاية بالراية يف
ص
بذل ؛ ألهنا تيػٍن ى
ي
يف ركاية اإلماـ أٛتد من حديث عو ً
ؼ بٍ ًن ىمالً و ٍاألى ٍش ىجعً ّْي -رضي ا﵁
ىٍ
ً
ً
َّ
َّ
اؿ:
ت ىعلىٍيو فىػ ىق ى
عنو -قى ى
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم -فى ىسل ٍم ي
ت النً َّ
اؿ ":أىتىػٍي ي
َّيب  -ى
( ُ)

(ُ) القاضي عياض" ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُِْ : ِ ،
(ِ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب اٞتزية كالوادعة مع أىل اٟترب ...باب
ما ٭تذر من الغدر.)ُّٕٔ( ، َُُ :ْ ...
(ّ ) ٤تمد بن يزيد القزكيٍت( ابن ماجة)"،السنن" .كتاب الفنت ،باب أشراط
الساعةٖ .)َُْٗ( ،َّٗ : ُ ،تقيق٤ :تمد مصطفى األعظمي،
(طُ،دكف مؤسسة النشر ،كدكف مكاف النشرَُّْ ،ىػ).
(ْ ) ابن حباف البسيت" ،الصحيح يًتتب ابن بلباف" .كتاب التاريخ ،با ب ذكر
األابار عند فتح بيت ا١تقدس ،كبعدهٖ ،)ٕٔٔٓ( ،ٔٔ :ٓ ،تقيق :شعيب
األرناؤكط ( ،طُ  ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٖ ،ق) ،كسنده صحيح.
(ٓ) غريب اٟتديث ،أليب يعبيد ،) ِٓٓ /ُ (،كسنده صحيح.
(ٔ) إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب "،غريب اٟتديث"ٖ .تقيق :د .سليماف العايد( ،طُ،
(طُ ،مكة ا١تكرمة ،نشر جامعة أـ القرلُُْٓ،ق) ،ِِِ :ُ ،كسنده
صحيح.
(ٕ) ابن قرقوؿ "،مطالع األنوار على صحاح اآلثار". ُٕٖ :ٓ ،
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اؿ :اع يدد ي ا عو ي ً
ُت
ت :نػى ىع ٍم ،فىػ ىق ى
ىع ٍو ه
ؼ ،ستِّا بىػ ٍ ى
ؼ؟ فىػ يقلٍ ي
اؿٍ :اد يا ٍل...قى ى ٍ ٍ ى ى ٍ
ً
ً
ُت بىًٍت
اعة ،أ َّىك ي٢تي َّن ىم ٍوًيت ...ىك َّ
يى ىد ًم َّ
الساد ىسةي :يى ٍدنىهة تى يكو يف بىػٍيػنى يك ٍم ىكبىػ ٍ ى
الس ى
ً
ً
اؿ:
ت :ىكىما اٍلغىايىية؟ .قى ى
ُتُ) ىغايىنة .قيػ ٍل ي
ىص ىف ًر ،فىػىيس يَتك ىف إًلىٍي يك ٍم ىعلىى ىٙتىان (ى
ٍاأل ٍ
ت يك ّْل ىرايىوة اثٍػنىا ىع ىشىر أىلٍ نفا. ".
َّ
الرايىية ،ىٍٖت ى
( ِ)
اللفظ الثاني ( :غابة) ،بباء كاحدة ٖتتها نقطة  ،كقد ذكرىا
اٟتي ىمٍي ًدم(ّ) ،كالقاضي عياض(ْ) ،كمل ٧تدىا يف ا١تصنفات اٟتديثية
( ٓ)
ا١تطبوعة ،كمعناىا :األٚتة ،شبو اجتماع رماحهم ككثرهتا ّٔا.
اللفظ الثالث(:غياية) ،بياءين (ٔ) ،ركاىا أبو نيعيم(ٕ) ،كاٟتسن
(ُ) ا١تسند ،أٛتد بن حنبل" ،ا١تسند" ،)ِّٖٗ( ،ْْ : ّٗ ،كسنده صحيح.
(ِ) اٟتسن بن عبدا﵁ العسكرم "،تصحيفات ا﵀دثُت"ٖ .تقيق٤ :تمود مَتة،
(طُ ،القاىرة ،دكف مؤسسة النشر َُِْ ،ق). ّٓٓ : ُ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ّْٕ : ُ ،
(ْ) القاضي عياض" ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُِْ :ِ،
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت"ّْٕ :ُ ،؛ كالقاضي عياض"،
عياض "،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُِْ :ِ،
(ٔ) اٟتسن بن عبدا﵁ العسكرم "،تصحيفات ا﵀دثُت". ّٓٓ : ُ ،
(ٕ) نػي ىعٍيم بن ٛتاد ا١تركزم" ،الفنت" .باب ما بقي من األعماؽ كفتح
القسطنطينيةٖ ،)ُِِّ( ،َْٕ :ِ،تقيقٝ :تَت أمُت الزىَتم( ،طُ ،القاىرة:
مكتبة التوحيد ُُِْ ،ق) ،كيف سنده :رشدين ا١تصرم ،قاؿ اٟتافظ ابن
حجر ":ضعيف ".انظر :أٛتد بن علي بن حجر "،تقريب التهذيب"ٖ .تقيق:
٤تمد عوامة( ،طُ ،سوريا :دار الرشيدَُْٔ،ق).)ُِْٗ( ،َِٗ :ُ ،

- ٖٕٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثاني

كاٟتسن العسكرم(ُ) ،كالداين(ِ) ،كمعناىا السحابة(ّ) ،كقد ردىا أبو
( ْ)
يعبيد ،كقاؿ ":كليس ٔتحفوظ ،كال موضع للغياية ىهنا".
قلت :من االؿ ما تقدـ تبُت للباحث أ ٌف صيغة الركاية قد
كردت بثالثة ألفاظ ،فلفظ (غياية) رده أبو عبيد؛ ١تخالفتو لسياؽ
الركاية ،كأما لفظ ( غابة) فلم تشتهر ىذه الركاية؛ إذ لو كاف ذل
لركيت يف ا١تصنفات اٟتديثية ،كأما لفظ( :غاية) ،فركاية صحيحة،
ومما يرجحها أيضاً :تفسَت كلمة (غاية ) بالراية ،كىو ما يتفق ٘تامان
ً
ُت ىغايىنة،
ت ىٙتىان ى
مع سياؽ الركاية ،حيث جاء فيها..." :فىػىيأٍتيونى يك ٍم ىٍٖت ى
ت يك ّْل غىايىوة اثٍػنىا ىع ىشىر أىلٍ نفا ،)ٓ(".مث إف التعبَت بكلمة( ٖتت) يشَت
ىٍٖت ى
صور ىذا ا١تعٌت يف لفظ
بقوة إىل أف األصح ىو لفظ (غاية) ،كال ييػتى ى
(ُ) اٟتسن بن عبدا﵁ العسكرم "،تصحيفات ا﵀دثُت". ّٓٓ : ُ ،
(ِ) عثماف بن سعيد الداين "،السنن الواردة يف الفنت كغوائلها كالساعة
كأشراطها"ٖ .تقيق :رضاء ا﵁ ا١تباركفورم( ،طُ ،السعودية :دار العاصمة،
ُُْٔق) ،)ِْٕ( ،ّْٓ :ْ ،كيف سنده :ا٢تيثم بن مركاف ،أبو اٟتكم
الدمشقي ،قاؿ اٟتافظ ابن حجر" :مقبوؿ" ،انظر :تقريب التهذيب،
ُ .) ّٕٕٕ( ،ٕٖٓ :
(ّ) ابن األثَت اٞتزرم" ،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر". َْْ :ّ ،
(ْ) القاسم بن سالـ(أبو عبيد)"،غريب اٟتديث"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب
العلميةَُْٔ ،ق). ِٓٓ :ُ.
(ٓ ) البخارم "،اٞتامع الصحيح" ،كتاب اٞتزية كالوادعة مع أىل اٟترب...باب
اٟترب...باب ما ٭تذر من الغدر.)ُّٕٔ( ، َُْ :ُ ...
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(غابة) ،مث إف تشبيو اجتماع رماحهم ككثرهتا بالغابة أقل انسجامان مع
سياؽ الركاية -كا﵁ أعلم.-
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املطلب الثاىٕ :االقتصاز عل ٙذكس إحد ٚصْز السّآـ٘:
يقتصر اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم أحيانان على ذكر إحدل صور الركاية من
غَت إشارة للصورة األارل ،ككأنو اكتفى بذكر الراجحة؛ لذل مل
ييػ ىعّْرج على األارل ،كمن دالئل ذل :
المثال األول :االؿ تفسَته ١تعٌت كلمة (أماثتو) الواردة يف
اؿ ":لى َّما عَّرس أىبو أيسيدو
حديث ىس ٍه ول بً ًن ىس ٍع ود -رضي ا﵁ عنو  ،-قى ى
ى ى ي ىٍ
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -
الساعً ًد ُّ
َّ
م -رضي ا﵁ عنو -ىد ىع ا النً َّ
َّيب  -ى
ً
و
كأىصحابو ...فى ىكانىت أمرأتيو يومئذ اادمهم...أنٍػ ىقعت لىو ٘تىر و
ات ًم ىن الليل
ٍ ٍ ي
ى ٍ ى ىي
ى يي
ىٍ ي ى
( ُ)
َّيب -صلَّى ا﵁ ىعلىٍي ًو كسلَّمً -من الطَّعاـً
ًيف تىػ ٍوور  ...فىػلى َّما فىػىر ى
ىى ى ى ى
ي
غ النً ُّ ى
( ِ)
أ ىىماثىػٍت يو لى يو فى ىس ىقٍت يو ،تيػٍت ًح يف يو بً ىذلً ".
قال اإلمام ال ُح َم ْي ِدي ":أنٍػ ىق ىع ت لو ٘تران مث أماثتو كذا يف الركاية،
ييقاؿ :مثت الشيء يف ا١تاء ،أميثو إذا أنقعتو فيو مث عصرتو كصفيتو،
( ّ)
كييقاؿ :إ٪تاث ينماث ،إذا ذاب ،كتغَت ا١تاء بو".
الدراسة :وردت صيغة الراوية بلفظين:

(ُ) التور :آنية كالقدح يكوف من اٟتجارة ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما
يف الصحيحُت". ُُٖ :ُ،
(ِ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،باب قياـ ا١ترأة على الرجاؿ
يف العرس كادمتهم بالنفس)ُِٖٓ( ،ِٔ :ٕ ،؛ كمسلم بن اٟتجاج"،
الصحيح" ،كتاب األشربة ،باب إباحة النبيذ الذم مل يشتد كمل يصر
مسكران. َُّ :ٔ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُّٔ : ُ ،
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( ُ)

األول( :أماثتة) ،بالثاء ا١تثلثة يف األكىل ،كا١تثىػنٌاة يف الثانية
ي
قال القاضي عياض بن موسى ":كذا ركيناه"(ِ) ،وقال النووي:
" ىكذا ضبطناه ،ككذا ىو يف األصوؿ ببالدنا أماثتو ،كيقاؿ :ماثو كأماثو
لغتاف مشهورتاف "(ّ) ،وقال القرطبي ":ىكذا الركاية با٢تمز
( ْ)
ط من أنكر أماثو؛ كمعناه :عىىرىكٍت يو
رباعيان" ،وقال النووي " :كقد ىغلً ى
كاستخرجت قيوتو كأذابتو ،كلفظ (أماثتو)(ٓ) ىو الركاية ا١تشهورة يف
( ٖ)
ا١تصنفات اٟتديثة؛ فقد ركاىا ابن اٞتعد )ٔ(،كالبخارم(ٕ) كمسلم
كغَتىم ،قال القاضي عياض  ...":قاؿ بعضهم :كصوابو ماثتو ثالثي؛
(ُ) القاضي عياض" ،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم". ّْٕ :ٔ ،
(ِ) ا١تصدر السابق. ّْٕ :ٔ ،
(ّ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ُْٓ :ُّ ،
٤تي الدين
(ْ) أٛتد بن عمر القرطيب "،ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص"ٖ .تقيقٌ :
مستو ،كآاركف( ،طِ  ،بَتكت :دار ابن كثَتَُِْ ،ىػ). ِْٕ :ٓ ،
(ٓ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ُْٓ :ُّ ،
(ٔ) علي بن اٞتعد" ،ا١تسند"ٖ .تقيق :عامر أٛتد حيدر(،طُ ،بَتكت :مؤسسة
نادرَُُْ ،ق).)ِّٕٗ( ،ُّْ :ُ ،
(ٕ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،باب قياـ ا١ترأة على الرجاؿ
يف العرس كادمتهم بالنفس،)ُِٖٓ( ،ِٔ :ٕ،
(ٖ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب األشربة ،باب إباحة النبيذ الذم مل
يشتد كمل يصر مسكران. َُّ : ٔ ،
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أم :حللتو كقرستو -يريد التمر يف ا١تاء ،كأنكر الرباعي ،كمل يذكر فيو
( ُ)
صاحب األفعاؿ إال الثالثي".
السكًيت(ِ)؛ فقاؿ " :من قاؿ أماثتو
قلت :أنكر الرباعي ابن ّْ
( ْ)

( ّ)
ب القاضي عياض
أاطأ"  ،كقد تىػ ىع ٌق ى
الرباعي كالثالثي ،فقاؿ ":الوجهاف فيو معركفاف ،رباعي كما جاء يف
ً ( ٓ)
ً
ت
اٟتديث ،كثالثي كما قاؿ ابن ّْ
السكيت  ،كحكى ا٢تركم فيو :مثٍ ي
كأمثت معان ثالثي كرباعي ،)ٔ(".كقاؿ ابن دريدً ":
ت بالضم
ت
ث
م
ٍ
كمٍث ي
ي
ي
ي ىٍ
ي
( ٕ)
أموث موثان كميثان قاؿ يعقوب :كموثانا إذا مرستو".

من أنكر صحة الوجهُت

(ُ) القاضي عياض" ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُّٗ :ُ،
السكيت" إ صالح ا١تنطق"ٖ .تقيق :أٛتد ٤تمد
(ِ) يعقوب بن إسحاؽ بن ّْ
شاكر ،كعبد السالـ ىاركف( ،طّ ،مصر :دار ا١تعارؼ ،دكف سنة النشر)،
إصالح ا١تنطق. ُّٔ : ُ ،
(ّ) القاضي عياض" ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار"ُّٗ : ُ ،
(ْ) ا١تصدر السابق. ُّٗ :ُ ،
الس كيت "،إصالح ا١تنطق". ُّٔ :ُ ،
(ٓ) ابن ّْ
(ٔ) أٛتد بن ٤تمد ا٢تركم "،الغريبُت يف القرآف كاٟتديث". ُٕٖٗ :ٔ ،
(ٕ ) ٤تمد بن اٟتسن بن دريدٚ .تهرة اللغة( دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار
صادر ،كدكف سنة النشر). ِٓ :ِ ،
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اللفظ الثاني(:أماتتو) ،بتاءين كل كاحدة منها معجمة
باثنتُت )ُ(.قال القاضي عياض  ":كقع يف بعض النسخ أماتتو ،كىو
( ّ)
ٔتعٌت األكؿ ،)ِ(".وقال القرطبي ":كىو تصحيف"
قلت :مل أجد ركاية لفظ ( أماتتو) يف أم من ا١تصنفات
اٟتديثية ا١تطبوعة.
كمن االؿ ما تقدـ تبُت للباحث أ ٌف صورة الركاية كردت
بلفظُت ٫تا( :أماثتو) ،ك(أماتتو) ،فاقتصر اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م على ذكر
اللفظ الراجح دكف ا١ترجوح ،اكتفاءن بذل  -كا﵁ أعلم.-
ىس ،ىكتىػٍربى يع) الواردة يف
المثال الثاني :أثناء بيانو ١تعٌت ( ىكأى ىذ ٍرىؾ تىػٍرأ ي
وؿ ا﵁ً ىى ٍل نىػىرل
اؿ :قىاليوا ":يىا ىر يس ى
حديث أًىيب يىىريٍػىرىة -رضي ا﵁ عنو  ،-قى ى
ً
ً
َّم ً
ت
ىربػَّنىا يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة؟ قى ى
س ًيف الظَّ ًه ىَتة ،لىٍي ىس ٍ
اؿ :ىى ٍل تي ى
ض ُّارك ىف ًيف يرٍؤيىة الش ٍ
( ْ)
ىم في ٍل
اؿ :فىػيىػلٍ ىقى الٍ ىعٍب ىد ،فىػيىػ يق ي
ًيف ىس ىحابىوة؟ قىاليوا :ىال ...قى ى
وؿ :أ ٍ
وؿ :بىػلىى،
ىس ،ىكتىػٍربى يع ،فىػيىػ يق ي
أى ىملٍ أي ٍك ًرٍم ى  ،ىكأ ى
يس ّْوٍد ىؾ ،ىكأ ىيزّْك ٍج ى ى
...،كأى ىذ ٍرىؾ تىػٍرأ ي

(ُ ) ٤تمد بن علي ا١تازرم" ،ا١تعلم بفوائد مسلم"ٖ .تقيق٤ :تمد الشاذيل( ،طِ ،
تونس :الدار التونسية للنشر ،دكف سنة النشر). َُُ :ّ ،
(ِ) القاضي عياض" ،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم". ّْٕ :ٔ ،
(ّ) القرطيب"،ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم". ْٕٓ :ٓ ،
(ْ) أم في يل :ترايم فالف ،انظر :اٟتيىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت".َّٗ :ُ ،
َّٗ.
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ب.)ُ("...
ىم ىر ّْ
أٍ

ِ ( ِ)
ىس ،ىكتىػٍربى يع" ،كذا ركاه بعض
قال اإلمام ُ
الح َم ْيدي  ":ىكأىذى ٍرىؾ تىػٍرأ ي
( ّ)
كفسره على ىذا فقاؿ":
أصحاب الغريب  ،بالباء ا١تعجمة بواحدةٌ ،
أف تأاذ ا١تًٍربىاع ،كىو ما كاف يأاذه الرئيس من الغنيمة ،فمعناه
االنبساط كالتنعم ،كاألكل كالتصرؼ بً ىس ىعة كأمن ال مانع فيو ،كأصلو
يف ا١ترعى يقاؿ :ربػع ً
ت اإلبل كأربعها صاحبها ،إذا كانت يف موضع
ىى ى
ي
( ْ)
٥تيٍ ً
صب ،ال تىػ ٍع ىد يـ فيو ما تريده من االنبساط كالتنعم".

الدراسة :وردت صورة الرواية بلفظين:
األول( :تىػٍربىع) ،بفتح التاء ،كالباء ا١توحدة ،كىي ركاية اٞتمهور من ركاة

صحيح اإلماـ مسلم(ٓ) ،قال القاضي عياض ":كذا ركاية

اٞتماعة ،)ٔ(".وقال النووي ":ىكذا ركاه اٞتمهور" (ُ) ،كمعناه :كل
(ُ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب الزىد كالرقائق ،دكف ذكر اسم
الباب. ُِٔ :ٖ ،
( ِ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُّٔ- َّٔ :ُ ،
( ّ) إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب" ،غريب اٟتديث". ُ:ُِِ ،
( ْ) ذكر معٌت ىذا الكالـ أبو يعبيد ،انظر" :غريب اٟتديث". ُْٕ :ُ ،
( ٓ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ُّٖ :ُٖ ،
(ٔ) القاضي عياض" ،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم". ِِٓ :ٖ ،
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ص بو الرئيس ،كانوا يف اٞتاىلية يغزك بعضهم بعضان فإذا غىنً يموا
شيء يٮتى ي

أاذ الرئيس ربع الغنيمة االصان لو دكف أصحابو"(ِ) ،كلفظ (تىػٍربى ٍع) ىو
( ٓ)
ركاية ا١تصنفات اٟتديثية ،كاٟتي ىمٍي ًدم(ّ)،كمسلم(ْ) ،كالًتمذم.
الر ًاء (ٔ) ،كىي ركاية ابن ماىاف،
اللفظ الثاني (:تىػٍرتى ٍع)ًٔ ،تيثىػنَّاةو فىػ ٍو يؽ بىػ ٍع ىد َّ
كمعناه :تىػٍنػ ىعم ،كقيل :تتمتع ،كقيل :تأكل ،كقيل :تلهو ،كقيل :تعيش
( ٕ)
صو
ب ىك ىس ىعة".
يف ىا ٍ

قلت :اللفظ يتضمن كل ىذه ا١تعاين ،كقد ركاه إبراىيم بن إسحاؽ
اٟتريب من طريق عفاف بن مسلم ،كركاه أيضان اإلماـ أٛتد بن حنبل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ُّٖ :ُٖ ،
(ِ) أبو عبيد" ،غريب اٟتديث". ُْٕ :ُ ،
(ّ) عبدا﵁ بن الزبَت اٟتي ىمٍي ًدم "،ا١تسند"ٖ .تقيق :حسن أسد( ،طُ ،سوريا:
دار السقا ،دكف سنة النشر).) ُُِِ( ،ِٖٗ: ِ ،
(ْ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" .كتاب الزىد كالرقائق ،دكف ذكر اسم
الباب. ُِٔ :ٖ ،
(ٓ ) ٤تمد بن عيسى الًتمذم" ،اٞتامع" ،أبواب صفة القيامة ،باب ما جاء يف
العرض ،)ِِْٖ( ،ُٕٗ :ْ،كقاؿ ":ىذا حديث صحيح غريب".
(ٔ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح مسلم بن اٟتجاج".)ُّٖ :ُٖ ( ،
(ٕ ) إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب "،غريب اٟتديث"ٗٗ :ِ ،؛ كاأليب كإكماؿ
ا١تعلم. ّْٖ : ٗ ،
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طريق ّٔز بن أسد كال٫تا (عفاف ،كّٔز) من طريق ٛتاد بن سلمة ،عن
إسحاؽ بن أيب طلحة ،عن أيب صاحل ،عن أيب ىريرة -رضي ا﵁ عنو -

مرفوعان عند اإلماـ أٛتد بن حنبل(ُ) ،كإبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب(ِ)،

كقاؿ اإلماـ ابن كثَت بعد ذكره ٟتديث اإلماـ أٛتد " :تفرد بو من ىذا
( ّ)
الوجو".
قلت :تقدـ أف الركاية كردت بلفظُت ٫تا( :تىػٍربىع) ،كىو ركاية اٞتمهور
من ركاة صحيح اإلماـ مسلم ،كلفظ( :كتىػٍرتىع) ،كىي ركاية انفرد ّٔا
ابن ماىاف ،كاقتصار اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم على ذكر لفظ ( تىػٍربىع) ،دكف
لفظ ( تىػٍرتىع) ،داللة على ترجيحو لركاية اٞتمهور؛ لذل اكتفى بو -
كا﵁ أعلم .-

(ُ) أٛتد بن حنبل "،ا١تسند" ،)َُّٕٖ( ،ِْٓ-ُٔ:ِْْ ،كسنده صحيح.
(ِ) إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب "،غريب اٟتديث" ،ُِِ :ُ ،كسنده صحيح.
(ّ) ابن كثَت "،تفسَت القرآف العظيم". ْٓٔ :ٖ ،

- ٖٜٔ -

لحمَيْدِ ي األندلسي في التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة في كتابو (تفسير غريب ما في الصحيحين) ،د .إبراىيم بركات عواد
منهج ا ُ

املطلب الثالث :الرتجٔح بني صْز السّآ٘:
ٔتا أف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم صاحب قدـ راسخة ،ككعب عالية يف ا١تعرفة
بركايات أحاديث الصحيحُت٧ ،تده أحيانان يلجأ للًتجيح بُت صور
ألفاظ الركاية ،ومن شواىد ذلك:
( ُ)
المثال األول :االؿ بيانو ١تعٌت ٚتلة (زكجي عياياء أك غياياء)
( ِ)
الح َم ْي ِدي" :ش الراكم،
الواردة يف حديث أيـ ىزٍرع  ،قال اإلمام ُ
كالصحيح بالعُت ا١تهملة ،كالعياياء ىو العًنُّْت الذم تيػ ٍعيًيًو مباضعة
النساء ،ككذل ىو يف اإلبل الذم ال يضرب كال ييػلٍ ًقح"(ّ).
الدرا س ـ ـ ـ ــة :وردت صورة الرواية بثالثة ألفاظ:
اللفظ األول( :عياياء أك غياياء) :قال اإلمام النووي معلقاً" :ىكذا
كقع يف ىذه الركاية (غياياء) ،بالغُت ا١تعجمة ،أك(عياياء) با١تهملة(ْ)،
ُت اٟتافظ ابن حجر ٦تن كقع ىذا الش  ،فقاؿ ":ىو ش من
كقد بىػ ٌى
(ُ ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،باب حسن ا١تعاشرة مع
األىل ّٓ :ٕ ،؛ كمسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة -
رضي ا﵁ عنهم ،-باب ذكر حديث أـ ىزٍرع. ُّٗ :ٕ ،
(ِ) أـ ىزٍرع :قاؿ ا٠تطيب البغدادم :كال أعلم أحدنا ٝتىٌى النسوة ا١تذكورات يف
حديثي أـ ىزٍرع إال من الطريق الذم أذكره كىو غريب ..أـ ىزٍرع بنت أكهل
ا بن ساعد ،انظر :أٛتد بن علي بن ثابت (ا٠تطيب البغدادم) "،األٝتاء
ا١تبهمة يف األنباء ا﵀كمة"ٖ .تقيق :د .عز الدين علي السيد ( ،طّ ،مصر:
مكتبة ا٠تا٧تيُُْٕ ،ق) . ِٕٓ :ٖ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُٓٗ :ُ،
(ْ) النوكم "،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". ِٖٓ : ُٓ ،
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راكم ا٠ترب عيسى بن يونس -يعٍت ابن أيب إسحاؽ السبيعي ،-كقد
( ِ)
صٌر ىح بذل أبو يعلى(ُ) يف ركايتو عن أٛتد بن ىجنىاب".
ى
قلت :مما يؤكد أ ّن الشك من عيسى بن يونس بن أبي إسحاق
السبيعي ما يأتي:

أوالً :أ ٌف من ركل اٟتديث عن عيسى بن يونس ركاه بالش  ،كىم:
سليماف بن عبدالرٛتن(ّ) ،كعلي بن يح ٍجر(ْ) ،كأٛتد بن ىجنىاب(ٓ)،
( ٕ)

كىشاـ بن عمار(ٔ) ،كمصعب بن سعد.

(ُ)أٛتد بن علي بن ا١تثٌت ا١توصلي" ،ا١تسند"ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد ( ،طُ،
دمشق :دار ا١تأموف للًتاثَُْْ،ق) ،)َُْٕ( ،ُْٓ :ٖ ،كسنده صحيح.
(ِ) ابن حجر "،فتح البارم شرح صحيح البخارم". ِّٕ : ٗ ،
(ّ ) البخارم "،اٞتامع الصحيح" ،كتاب النكاح ،باب حسن ا١تعاشرة مع
األىل.)ُٖٓٗ( ، ِٕ :ٕ ،
(ْ) ا١تصدر السابق،كتاب النكاح ،باب حسن ا١تعاشرة مع األىل.)ُٖٓٗ( ،ِٕ :ٕ ،
(ٓ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة ،باب ذكر حديث
أـ ىزٍرع. ُّٗ :ٕ ،
(ٔ ) ابن حباف" ،الصحيح( اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف)" ،ابن حباف،
حباف ،كتاب إاباره -صلى ا﵁ عليو كسلم -عن مناقب الصحابة -رضي
ا﵁ عنهم  ،-باب ذكر ا١تصطفى  -صلى ا﵁ عليو كسلم -للصدّْيقة بنت
الصدّْيق أنو ٢تا كأيب ىزٍرع ألـ ىزٍرع.)َُْٕ( ،ِٓ : ُٔ ،
(ٕ) ا١تصدر السابق ،كتاب إاباره  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -عن مناقب
الصحابة -رضي ا﵁ عنهم ،-باب ذكر ا١تصطفى -صلى ا﵁ عليو كسلم -
للصدّْيقة بنت الصدّْيق أنو ٢تا كأيب ىزٍرع ألـ ىزٍرع.)َُْٕ( ،ِٓ :ُٔ ،
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ثانياً :أ ٌف اإلماـ مسلم ركل اٟتديث من غَت طريق عيسى بن يونس من
ً ً
يد بٍ ين
يل ،قاؿ:لى َّدثػىنىا ىسعً ي
غَت ش  ،فقد ركاه من طريق يم ى
وسى بٍ ين إ ٍٝتىاع ى
ىسلى ىمةى ،ىع ٍن ًى ىش ًاـ بٍ ًن يعٍرىكةىًّٔ ،ى ىذا ًٍ
اؿ :ىعيىايىاءي طىبىاقىاءي،
اإل ٍسنى ًاد غىٍيػىر أىن يَّو قى ى
( ُ)
ىكىملٍ يى يش َّ ".
ثالثاً :أف أبا يعلى ا١توصلي ركل اٟتديث أيضان من نفس طريق اإلماـ
مسلم ،كنص على أ ٌف الش من عيسى بن يونس ،فقاؿ...":قىالى ًت
( ِ)
ً
َّ ً
ً
يس ى -طىبىاقىاءي...
الساد ىس ية :ىزٍكجي ىغيىايىاءي أ ٍىك ىعيىايىاءي  - ،ىش َّ ع ى
اللفظ الثاني( :عياياء) با١تهملة ،من دكف ش  ،كمعناىا ":العًنُّْت
ض ًر ً
ب كال
الذم تيػ ٍعيًيًًو مباضعة النساء ،ككذل ىو يف اإلبل الذم ال يى ٍ
ييػلٍ ًقح"(ّ) ،كقد رجحها أبو عبيد ،فقاؿ ...":كإ٪تا ىو (عياياء) بالعُت
(ْ) ،كتبعو اٟتي ىمٍي ًد م ،كقاؿ" :كالصحيح بالعُت ا١تهملة )ٓ(".كتبعهما
(ُ ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة ،باب ذكر حديث
أـ ىزٍرع.ُّٗ :ٕ ،
(ِ) أبو يعلى ا١توصلي" ،ا١تسند".)َُْٕ( ،ُْٓ :ٖ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ُٓٗ :ُ ،؛ كأبو عبيد"،
غريب اٟتديث". ّٖٔ :ُ ،
(ْ) أبو عبيد "،غريب اٟتديث". ِٖٔ :ُ ،
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُٓٗ :ُ ،
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( ُ)
الز٥تشرم ،كقاؿ ":كما أدرم ما الغياياء بالغُت ".كقد ركل أيضان
لفظ (عياياء) من غَت ش  :أبو عوانة(ِ) ،كالطرباين(ّ) ،كا٠تطيب
( ْ)

البغدادم.
اللفظ الثالث( :غياياء) ،بالغُت ا١تعجمة من دكف ش  ،كقد
ذىب إىل ّْرد ىذا اللفظ أبو عبيد ،فقاؿ ":فأما الغياياء بالغُت ا١تعجمة،
فال أعرفها كليست بشيء" (ٓ) ،كنفى الز٥تشرم معرفتها ،فقاؿ ":كما
( ٔ)
ب القاضي عياض أبا يعبيد كمن
أدرم ما الغياياء بالغُت"  ،كقد تىػ ىع ٌق ى
تبعو موجهان ا١تعٌت ،فقاؿ ":أنكر أبو يعبيد ركاية الغُت ا١تعجمة ،كقد

(ُ) ٤تمود بن عمر الز٥تشرم "،الفائق يف غريب اٟتديث" .عناية :إبراىيم مشس
الدين ( ،دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ىػ).ُِْ :ِ ،
(ِ) يعقوب بن إسحاؽ اإلسفراييٍت ( ،أبو عوانة)"،ا١تسند الصحيح ا١تخرج على
صحيح مسلم"ٖ ،تقيق :د .أٛتد بن حسن اٟتارثي(،طُ ،ا١تدينة ا١تنورة :نشر
اٞتامعة اإلسالميةُّْٓ ،ق) ،)َُٕٖٗ( ِِٔ :ُٖ،كسنده صحيح.
(ّ) سليماف بن أٛتد الطرباين" ،ا١تعجم الكبَت"ٖ .تقيقٛ :تدم السلفي( ،طِ ،دكف
مكاف النشر :مكتبة ابن تيمية ،دكف سنة النشر.)ِٖٔ( ،ُٖٔ :ِّ ،
(ْ) ا٠تطيب البغدادم" ،األٝتاء ا١تبهمة يف ا﵀كمة.)ِّٖ( ،ِٕٓ :ٖ ،
(ٓ) أبو عبيد" ،غريب اٟتديث". ّٖٔ :ُ ،
(ٔ) الز٥تشرم" ،الفائق يف غريب اٟتديث". ُِْ :ِ ،
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ركاه بعضهم بالغُت بغَت ش يف غَت ىذه األمهات(ُ) ،كلو عندم كجو
ال يينكر" :أف يكوف ٔتعٌت طباقاء الذم تنطبق عليو أموره ،ككذل
ىذا من الغياية ،كىو ما ييغطي اإلنساف من غمرة كغَتىا تظلو؛ فكأهنا
غطت عليو أموره ،فال يعقلها ،أك يكوف من الغُت ،كىو االهنماؾ يف
الشر.)ِ( ...
كبعد نفي الز٥تشرم معرفتو لفظ (غياياء)  -بالغُت ا١تعجمة -
استدرؾ ىكىك ٌج ىو ا١تعٌت؛ فقاؿ ...":إال أف ي٬تعل من الغياية ،كغايتنا عليو
بالسيوؼ ،أم :أظلناه ،كىو العاجز الذم ال يهتدم ألمر ،كأنو يف
غياية أبدان ،كيف ظلمة ال ييبصر مسلكان ينفذ فيو ،كال كجهان يتجو لو"(ّ).
كقد ذىب ابن األثَت إىل معٌت ما ذكره الز٥تشرم ،كأضاؼ إليو معٌت
آار؛ فقاؿ " :ك٬توز أف تكوف كصفتو بثقل الركح ،كأنو كالظل
(ُ ) اٟتسن بن عبد الرٛتن الرامهرمزم" أمثاؿ اٟتديث"ٖ .تقيق :أٛتد ٘تاـ،
(طُ ،بَتكت :مؤسسة الكتب الثقافيةَُْٗ ،ق) ،ُُّ :ُ ،كقد ذكر
ابن حجر أف لفظ (غياياء) با١تعجمة من غَت ش قد ركاه أبو يعلى يف
مسنده ،كمل أجده يف ا١تطبوع من ا١تسند ،كلعلو يف ا١تسند الكبَت الذم أفاد
منو يف كتابو (إٖتاؼ ا١تهرة) كذكر أيضان أف النسائي قد ركاه يف السنن
الكربل للنسائي ،كمل أجده ،كلعلو اطلع عليو يف بعض النسخ -كا﵁ أعلم،-
انظر :ابن حجر "،تقريب التهذيب". ِْٔ-ِّٔ :ٗ ،
(ِ) القاضي عياض" ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار". ُّْ :ِ ،
(ّ) الز٥تشرم" ،الفائق يف غريب اٟتديث". ُِْ :ِ،
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ا١تتكاثف ا١تظلم الذم ال إشراؽ فيو )ُ(".كقد صحح القرطيب لفظ
(غياياء)؛ فبعد أف ىك ٌج ىو ا١تعٌت ٔتثل ما كجهو بو القاضي عياض،
( ِ)
كالز٥تشرم ،كابن األثَت ،قاؿ ":كأما إنكار غياياء فليس بصحيح".
قلت٦ :تا تقدـ تبُت للباحث أ ٌف الش كقع من عيسى بن
يونس بن أيب إسحاؽ السبيعي ،كأف اللفظ الصحيح للركاية
ىو(عياياء) ،كىو ما ىر َّج ىح يو اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم(ّ) ،كلكن لفظ (غياياء) ال
يعارضو من حيث ا١تعٌت؛ فيجمعهما العجز كعدـ االستطاعة؛ فلفظ
(عياياء) :ىع ٍجهز عن الظّْراب من الرجاؿ كاإلبل ،كلفظ (غياياء) :عجز
عن االىتداء إىل أم مسل  ،كىذا توجيو تؤيده اللغة ،قال الجوىري
":ع ٌي بأمره ىك ىعيى ىي ،إذا مل يهتد لوجهو ...ىك ىٚتى هل عياياء إذا مل يهتد
ى
( ْ)
للظراب ،ىكىر يج هل عياياء إذا ىع ٌٍي باألمر كا١تنطق ".وقال ابن منظور":
زكجي غياياء"؛ أم :كأنو يف غياية أبدان ،كظلمة ال يهتدم إىل مسل
يىػٍنػ ىف يذ فيو"(ٓ)؛ فالظاىر أ ٌف عيسى بن يونس ١تا أشكل عليو اللفظ
الصحيح للركاية ،كش فيو أتى بلفظ(غياياء)؛ لقربو من رسم
(ُ) ابن األثَت اٞتزرم "،النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر". َْْ :ّ ،
(ِ) القرطيب"،ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم". ّّٖ :ٔ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُٓٗ : ُ ،
(ْ) اٞتوىرم" ،الصحاح ،للجوىرم". ّْٓ :ٔ ،
(ٓ) ابن منظور "،لساف العرب". ُُّ :ُُ ،
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لفظ(عياياء) ،كللتوافق يف ا١تعٌت.

المثال الثاني:
االؿ بيانو ١تعٌت كلمة (تيػىزفٍ ًزفًُت) الواردة يف حديث ىجابًير بٍ ينىف رس ى ً
ً ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم،-
وؿ ا﵁  -ى
ىعٍبد ا﵁ -رضي ا﵁ عنو "-أ َّ ى ي
السائً ً
ب أ ٍىك أ ّْيـ الٍمسيّْ ً
السائً ً
ب أ ٍىك
ب فىػ ىق ى
"ما لى ً ؟ يىا أ َّيـ َّ
ىد ىا ىل ىعلىى أ ّْيـ َّ
اؿ :ى
يى
(ٔ)
يا أ َّيـ الٍمسيّْ ً ً
اٟتي َّمى ،ىال بى ىارىؾ ا﵁ي فً ىيها "...قال
تٍ :
ُت؟ قىالى ٍ
ب تيػىزٍف ًزف ى
ى
يى
ً
الح َم ْي ِدي ":مال تيػىزفٍ ًزفُت؟ الزفيف أصلو سرعة اٟتركة ،ييقاؿ:
اإلمام ُ
َّ
زؼ القوـ ،أسرعوا يف مشيهم ،قاؿ تعاىل﴿:فىأى ٍقػبىػليوا إًلىٍي ًو يىًزفُّو ىف﴾،
ؼ الظليم  -كىو ذكر النعاـ -
]الصافات ،اآلية[ْٗ:؛أم :يسرعوف ،ىكىز ٌ
إذا أسرع حىت يسمع ٞتناحو زفزفة؛ أم :صوت ،كييقاؿ للريح إذا اشتد
ىبؤّا زفزافة ،أم ٢تا زفزفة ،كىو صوت حركتها كىبؤّا ،كمن الركاة من
قاؿ :بالراء تيػىرٍف ًرفًُت ،كاحتج بأف ،الزفزفة ٖتري الطائر جناحو؛ فشبو
رعدهتا باٟتمى ،كانزعاجها كحركتها بتحري الطائر جناحيو ،كالزام
( ِ)
أكثر".
الدراسة :جاءت صيغة الرواية بثالثة ألفاظ:
اللفظ األول( :تيػىزفٍ ًزفًُت) بالزام كالفاء فيهما ،كيقاؿ :بضم التاء
(ُ ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،باب ثواب
ا١تؤمن فيما يصيبو من مرض. ُٔ : ٖ .
(ِ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِِّ : ُ ،
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كفتحها(ُ)  ،قاؿ القاضي عياض ":ىذا ىو الصحيح ا١تشهور يف ضبط
ىذه الكلمة ،كىي ركاية ٚتيع ركاة مسلم"(ِ) ،قال اإلمام النووي
ُمتَـ َع ِّقبَاً القاضي عياض ":كادعى القاضي أهنا ركاية ٚتيع ركاة مسلم،
ككقع يف بعض نسخ بالدنا بالراء كالفاء ،كركاه بعضهم يف غَت مسلم
بالراء كالقاؼ ،)ّ( ".كمعٌت لفظ(تيػىزٍف ًزفًُت) من الٌرٍفػىرفىة ،كىي صوت
افيف الريح ،يقاؿ :زفزفت الريح اٟتشيش :أم حركتو ،كزفزؼ النعاـ
حرؾ جناحيو"  .كلفظ(تيػىزٍف ًزفًُت)(ْ) ،ىو الركاية
يف طَتانو :أم َّ
( ٕ)
( ٔ)
األصح(ٓ) ،كاألشهر  ،كاألكثر  ،قال القرطبي مرجحاً ":ىي أعرؼ
ركاية  ،كأصح معٌت؛ كذل أف اٟتمى تكوف معها حركة ضعيفة،
كح ٍسن صوت يشبو الزفزفة اليت ىي حركة الريح كصوهتا يف الشجر،
ي
( ٖ)
كقالوا :ريح زفزافة كزفزفة ".كىي ركاية أكثر ا١تصنفات اٟتديثية؛ فقد
(ُ) القرطيب"،ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم". ْٖٓ :ٔ ،
(ِ) القاضي عياض "،إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم". ْْ :ٖ ،
(ّ) النوكم" ،ا١تنهاج ،شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". َُِ :ُٔ ،
(ْ) القرطيب"،ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم". ْٖٓ :ٔ ،
(ٓ) ابن اٞتوزم "،كشف ا١تشكل من حديث الصحيحُت". َُٓ :ّ ،
(ٔ ) أٛتد بن ٤تمد ا٢تيتمي "،الفتاكل اٟتديثية"( .دكف رقم الطبعة ،كدكف مكاف
النشر :دار الفكر ،كدكف سنة النشر). َُُ :ُ ،
(ٕ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِِّ :ُ ،
(ٖ) القرطيب "،ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم". ْٖٓ :ٔ ،
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فقد ركاىا :مسلم(ُ) ،كأبو يعلى(ِ) كغَتىم.
اللفظ الثاني( :تيػىرفٍ ًرفًُت) ،بالراء كا لفاء ،قاؿ اإلماـ النوكم ":كقع
يف بعض نسخ بالدنا بالراء كالفاء ،كمعناه ":تشبيو رعدهتا للحمى
الطائر جناحيو"(ّ) ،كقد ركل ىذا اللفظ ابن
كانزعاجها بتحري
( ٓ)
حباف(ْ) ،كأبو عوانة  ،كغَتىم.
(ترٍقػىرقُت) ،بالقاؼ كالراء ،قاؿ اإلماـ النوكم":
اللفظ الثالث :ى
ركاه بعضهم يف غَت مسلم بالراء كالقاؼ ،كمعناه تتحركُت حركة شديدة
أم ترعدين"(ٔ) ،قاؿ القرطيب مفرقان بُت الزفزفة كالرقرقة " :أما الرقرقة
السراب ،ىكىرٍق ػىراؽ ا١تاء:
بالراء كالقاؼ :ىو التأللؤ كاللمعاف ،كمنو ىرٍقػىراؽ َّ
ما ظهر من ١تعانو غَت أنو ال يظهر ١تعانو إال إذا ٖترؾ كجاء كذىب
الرٍقػىرقىة بأف
الرٍقػىراقىة ،لكن تفارؽ ى
الزٍف ػىزفىة ى
فلهذا ىح يس ىن أف يقاؿ :مكاف ى
(ُ ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح"  ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،باب فضل
عيادة ا١تريض. ُٔ :ٖ ،
(ِ) أبو يعلى"،ا١تسند" ،)َِّٖ ( ،ْٔ :ْ،كسنده صحيح.
(ّ) النوكم" ،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". َُِ :ُٔ ،
(ْ) ابن حباف" ،الصحيح"،كتاب اٞتنائز ،بابكراىية سب أمل اٟتمى.)ِّٖٗ( ،ََِ :ٕ...
(ِّٖٗ).
(ٓ ) أبو عوانة اإلسفراييٍت "،ا١تسند" ،كتاب صلة األرحاـ كالًتغيب فيها ،...باب
باب النهي ،عن سب اٟتمى.)ُُِّْ( ،َُْ :ُٗ،
(ٔ) النوكم "،ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج". َُِ :ُٔ ،
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الرٍقػىرقىة(ُ).
ى
الزٍفػىزفىة معها صوت ،كليس ذل مع ى
ً
ً
قلت٦ :تا تقدـ يظهر للباحث أف لفظ(تيػىزٍفزفُت) ىو األكثر،
كاألصح ،كاألشهر ،كمل ينف أحد من األئمة لفظ (تيػىرٍف ًرفًُت)؛ لذل
قاؿ اإلماـ ا١تنذرم موفقان بُت اللفظُت " :يركم براءين كبزاءين ،كمعنا٫تا
( ِ)
متقارب كىو الرعدة اليت ٖتصل للمحموـ"  ،كمل ينف أحدىم أيض ان
لفظ(تي ىػرقٍ ًرقًُت) ،كإف كاف يغاير لفظ(تيػىزفٍ ًزفًُت) بأنو ال صوت معو ،قاؿ
أبو مركاف بن سراج(ّ)":بالقاؼ ،كالفاءٔ ،تعٌت كاحدٔ ،تعٌت ترعدين"(ْ).
ترعدين"(ْ).

(ُ) القرطيب "،ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم". ْٖٓ :ٔ ،
(ِ) عبد ال عظيم بن عبد القوم ا١تنذرم" ،الًتغيب كالًتىيب"ٖ .تقيق :إبراىيم مشس
الدين( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ىػ).)ُِٓٔ( ،ُِٓ :ْ ،
(ّ ) أبو مركاف ،عبد ا١تل بن سراج األموم ،موالىم ،القرطيب ،إماـ الفقو غَت
مدافع ،عا١تان باآلداب كمعاين القرآف كاٟتديث ،انظر :الذىيب" ،سَت أعالـ
النبالء". ُّّ :ُٗ ،
(ْ) القرطيب"،ا١تفهم ١تا أشكل من صحيح مسلم". ْٖٓ :ٓ ،
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املبحث الثالث :صْز ضبط حسك٘ اللفظ:
ص ُد بضبط الكلمة :فعل ما ٯتنع من قراءهتا اطأ"  ،كقد
يُـ ْق َ
اىتم ا﵀دثوف اىتمامان عظيمان بضبط األلفاظ الغريبة الواقعة يف متوف
األحاديث؛ كذل ١تا يًتتب عليو من كقوع التصحيف كالتحريف،
كبالتايل ااتالؿ ا١تعٌت؛ كانطالقان من ىذه األ٫تية ،اعتٌت اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م
عناية تامة ّٔذا اٞتانب ،كقد ظهر ذل من االؿ صور متعددة تندرج
ضمن ا١تطالب اآلتية:
( ُ)

املطلب األّل :ضبط الكلن٘ الغسٓب٘ بركس حسفَا األّل:
كأف يقوؿ :بالباء ،بالتاء ،بالثاء ...،كىكذا ،فيكوف ذكر اسم
اٟترؼ األكؿ مانعان من الوقوع يف التصحيف كالتحريف(ِ) ،كقد عمل
اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم على ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األكؿ ومن
دالئل ذلك:
وه) الواردة يف حديث أَنَ ٍ
س-
ُ -االؿ بيانو ١تعٌت ٚتلة (تيػٍزًريم ي
ًً
ً
رضي اهلل عنو  ،-أ َّ
ض الٍ ىق ٍوًـ،
ىف أ ٍىعىرابًيِّا بى ى
اؿ ًيف الٍ ىم ٍسجد ،فىػ ىقا ىـ إًلىٍيو بىػ ٍع ي
( ّ)
ً
اؿ رس ي ً
وه"...
وه ىكىال تيػٍزًريم ي
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  ":-ىد يع ي
وؿ ا﵁  -ى
فىػ ىق ى ى ي
(ُ) ٤تمد الف سالمة" لساف ا﵀دثُت"( .طُ ،العراؽ :ا١توصلََِٕ،ـ).ٓ :ْ،
(ِ) ا١تصدر السابق. ٕ :ْ ،
(ّ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح"  ،كتاب الطهارة ،باب كجوب غسل البوؿ
كغَته. ُّٔ :ُ ، ...
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ِ
وه).؛ أم :ال تقطعوا عليو بولو،
قال اإلمام ُ
الح َم ْيدي(":ىال تيػٍزًريم ي
( ُ)
الزام على الراء ،ىكىزىرىـ البوؿ :انقطع".
بتقدمي ٌ
ِ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة (ا٠تىنى ٍن) الواردة يف حديث أىنى و
س -ىر ًض ىي
اؿ" :اطىب رس ي ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -ياطٍبىةن ىما
وؿ اللَّو -ى
اللَّ يو ىعنٍ يو ،-قى ى ى ى ى ي
ً ً
ً
ت ًمٍثػلى ىها قى ُّ
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو
ط ...،قى ى
ىٝت ٍع ي
اؿ :فىػغىطَّى أ ٍ
اب ىر يسوؿ اللَّو  -ى
ىص ىح ي
( ِ)
ً
ُت".
وى يه ٍم ى٢تي ٍم ىان ه
ىك ىسلَّ ىم -يك يج ى
الح َم ْي ِدي( ":ا٠تىنى ٍن) با٠تاء كالبكاء مع مشاركة
قال اإلمام ُ
( ّ)
يف الصوت من األنف ،كيقاؿ :ا١ت ىخنَّة األنف".
ى
(أهنج) الواردة يف حديث َعائِ َشةَ -
ّ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة ي
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -ىكأىنىا
ىر ًض ىي اللَّ يو ىعٍنػ ىها  ،-قىالى ٍ
ت ":تىػىزَّك ىج ًٍت النً ُّ
َّيب  -ى
ت ًسنًُت ،فىػ ىق ًدمنىا ا١ت ًدينى ىة فىػنىػزٍلنىا ًيف ب ًٍت اٟتا ًر ً
ث بٍ ًن ىاٍزىروج...،
ت ًس ّْ
ى
بًٍن ي
ى
ٍ
ى ى
ى
يد ًيب
ت ًيب فىأىتىػٍيتيػ ىها ،الى أ ٍىد ًرم ىما يت ًر ي
صىر ىا ٍ
كما ىف ... ،فى ى
فىأىتىػٍت ًٍت أ ّْيمي أ ُّيـ ير ى

(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِْْ :ُ،
(ِ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح "،كتاب التفسَت ،من باب قولو تعاىل ﴿:ىال
اء إًف تيػٍب ىد لى يك ٍم تى يس ٍؤيك ٍم ﴾) ُِْٔ( ،ْٓ :ٔ ،؛ كمسلم بن
تى ٍسأىليوا ىع ٍن أى ٍشىي ى
اٟتجاج" ،الصحيح"  ،كتاب الفضائل ،باب توقَته -صلى ا﵁ عليو كسلم -
. ِٗ :ٕ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". َِْ : ُ ،
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ت بًي ًدم ح َّىت أىكقىػ ىفٍت ًٍت ىعلىى ب ً
اب الدَّا ًر ،ىكإً ّْين ىأل ٍيهنً يج ىح َّىت ىس ىك ىن
فىأ ى
ى
ى ٍ
ىا ىذ ٍ ى
( ُ)
ض نػى ىف ًسي"..
بىػ ٍع ي
الح َم ْي ِد ي ":هنج الرجل ينهج بالنوف ،إذا كاف
قال اإلمام ُ
مبهوران منقطع النفس ،يقاؿ :هنج كأهنج :إذا ربا كتدارؾ نفسو
( ِ)
كتتابع".
املطلب الثاىٕ :ضبط الكلن٘ ا لغسٓب٘ بالتيبُٔ عل ٙاإلعجاو
ّاإلٍنال للحسف.
اإلعجاـ :ىو نقط اٟترؼ )ّ(.كاإل٫تاؿ :ىو عدـ نقط
اٟترؼ(ْ)  ،كيلجأ العلماء ٢تذه الطريقة يف اٟتركؼ اليت يدالها االشتباه
عند عدـ اإلعجاـ؛ كاٟتاء ،كا٠تاء ،كالداؿ ،كالذاؿ ،كالراء كالزام،
كالسُت كالشُت ...كىكذا ،كقد اعتٌت اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ّٔذه الصورة،
ومن أمثلة ذلك:
اٞتًرىذاف) الواردة يف حديث أًىيب سعً و
يد
ى
ُ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة ( ٍ ٍ
ىف أينى ً ً
س قى ًدموا ىعلىى رس ً
وؿ
ٍ
ا٠تي ٍد ًر ّْ
ىي
اسا م ٍن ىعٍبد الٍ ىقٍي ً ي
م -رضي ا﵁ عنو ":-أ َّ ن
(ُ) مسلم مب اٟتجاج "،الصحيح ،كتاب ،باب تزكيج األب البكر الصغَتة.ُُْ :ْ،
(ِ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِٖٓ : ُ ،
سر صناعة اإلعراب"(.طُ ،بَتكت :نشر دار الكتب
(ّ) عثماف بن جٍتُّ "،
العلميةُُِْ،ق). ّٓ :ُ،
(ْ) ا١تصدر السابق. ّٓ :ُ ،
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ً
ً
ً َّ
اؿً :يف
صلَّى
وؿ ا﵁ً؟ قى ى
ب يىا ىر يس ى
يم نى ٍشىر ي
ا﵁ -ى
ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم ... -فىف ى
( ُ)
ث علىى أىٍفػو ًاىها ،قىاليوا :يا رس ى ً
أ ًً
ضنىا
وؿ ا﵁ ،إً َّف أ ٍىر ى
ىسقيىة ٍاأل ىىدًـ الًَّيت ييىال ي ى
ٍ
ى ىي
ى ى
ً ً " ( ِ)
ً
اٞتٍرىذاف...
ىكث ىَتية ٍ
اٞتًٍرذىاف ٚتع يجيروذ ،بالذاؿ ا١تنقوطة،
الح َم ْي ِديٍ ":
قال اإلمام ُ
( ّ)
كالفئرافٚ ،تع فأر".
الربًي ًع بٍ ًن
َّم ىامة) الواردة يف حديث َّ
ِ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة (الد ى
ً ً
ىسٍبػىرةى ،أ َّ
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -فىػٍت ىح ىم َّكةى،
ىف أىبى ياه ،غىىزا ىم ىع ىر يسوؿ ا﵁  -ى
ً
ً َّ ً
وؿ ا﵁ً  -ى َّ
ّْس ًاء،
اؿ ...:ىفأ ًىذ ىف لىنىا ىر يس ي
قى ى
صلى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم  -يف يمٍتػ ىعة الن ى
ً ً ً ً
ضل ًيف ٍ ً
يب
فى ىخىر ٍج ي
اٞتى ىماؿ ،ىكيى ىو قى ًر ه
ت أىنىا ىكىر يج هل م ٍن قىػ ٍومي ،ىكيل ىعلىٍيو فى ٍ ه
)
ْ
(
ًمن الد ً
الح َم ْي ِدي ":الدَّمامة بالداؿ ا١تهملة:
َّم ىامة "...قال اإلمام ُ
ى ى
( ٓ)
ً
دـ كجو فالف ،يىد ُّـ دمامة ،كىو دميم".
قيػٍب هح يف الوجو ،ييقاؿَّ :
ت) الواردة يف حديث أًىيب
ّ -االؿ بيانو ١تعٌت
كلمة(ا ىذ ٍف ى
ى
ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم":-لى ٍو أ َّ
ىف ٍامىرأن اطَّلى ىع
اؿ :قى ى
يىىريٍػىرىة ،قى ى
اؿ أىبيو ال ىقاس ًم  -ى
(ُ) األدـٚ :تع أدمي  ،كىو اٞتلد ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف
الصحيحُت". ّٓٓ :ُ ،
(ِ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح"  ،كتاب اإلٯتاف ،باب األمر باإلٯتاف با﵁...
ُ. ّٕ :
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِّٖ :ُ،
(ْ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح " ،كتاب النكاح ،باب نكاح ا١تتعة.ُِّ :ْ ...
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ْٕٔ :ُ،
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علىي بًغى ًَت إً ٍذ وف فىخ ىذ ٍفػتو بًع و
ٍت ىعٍيػنى يو ،ىملٍ يى يك ٍن ىعلىٍي ى
صاة فىػ ىف ىقأ ى
ىٍ ى ٍ
ى ىي ى ى
( ُ)
اح".
يجنى ه
ِ
ت) باٟتصاة ،با٠تاء ا١تنقوطة :إذا
(ا ىذ ٍف ى
قال اإلمام ُ
الح َم ْيدي ":ى
( ِ)
رميت ّٔا من بُت إصبع "...
املطلب الثالث :ضبط الكلن٘ الغسٓب٘ بركس حسك٘ احلسف.
كذل بالنص على حركة اٟترؼ؛ فتحان كضمان ككسران ،كمدان
كقصران ك٫تزان ،كيكوف ىذا الضبط عندما يرل الضابط أف اٟترؼ ٦تا
يي ٍشكل أك يشتبو ،أك ٦تا ي٭تتمل أف ييقرأ على غَت الوجو الصحيح
فيختلف ا١تعٌت(ّ) ،كقد أكىل اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ىذه الصورة جانبان من
االىتماـ ،ومن أمثلة ذلك:
ً
اس بٍ ين
ُ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة ( ىجبىا) الواردة يف حديث إيى ي
ً ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو
اؿ :قى ًد ٍمنىا ٍ
ىسلى ىم ىة ،ىح َّدثىًٍت أىًيب ،قى ى
اٟتي ىد ٍيبًيى ىة ىم ىع ىر يسوؿ ا﵁  -ى
اؿ:
ىك ىسلَّ ىم  -ىكىٍ٨ت ين أ ٍىربى ىع ىع ٍشىرةى ًمائىةن ،ىك ىعلىٍيػ ىها ٜتىٍ يسو ىف ىشاةن ىال تيػٍرًك ىيها ،قى ى

(ُ) البخارم "،اٞتامع الصحيح"  ،كتاب الديات ،باب من اطلع يف بيت قوـ
ففقؤكا عينو ،فال دية لو)َِٔٗ( ،ُُ :ٗ،؛ كمسلم بن اٟتجاج،
"الصحيح"  ،كتاب اآلداب ،باب ٖترمي النظر يف بيت غَته. ُُٖ :ٔ ،
(ِ) اٟتيىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ،ِّٓ :ُ ،كانظر أيضان.ُّٓ :ُ :
(ّ) ٤تمد الف سالمة "،لساف ا﵀دثُت" ْ. ٔ :
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ً
فىػ ىقع ىد رس ي ً
الركًيًَّة(ُ) ،فىإً َّما ىد ىعا،
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  -ىعلىى ىجبىا َّ
وؿ ا﵁  -ى
ى ىي
( ِ)
ً
ً
ص ىق ف ىيو...
ىكإ َّما بى ى
الح َم ْي ِدي (":اٞتىبىا) مقصور مفتوح اٞتيم ،غَت
قال اإلمام ُ
( ّ)
مهموز :ما حوؿ البئر".
(الس ٍؤير) الواردة يف حديث أىنى ً
س بٍ ًن
ِ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة ُّ
اؿ :أىمر أىبو طىٍلح ىة أ َّيـ سلىي وم أى ٍف تى ً
ًو
َّيب
صنى ىع للنً ّْ
ٍ
يٍ
ى
ىمال  -رضي ا﵁ عنو ،-قى ى ى ى ي
صلَّى
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -طى ىع ناما لًنىػ ٍف ًس ًو ىا َّ
اص نة ...فىػ ىو ى
ض ىع النً ُّ
َّيب  -ى
ىً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -
ا﵁ي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم -يى ىد يه ىك ىٝتَّى ىعلىٍيو يمثَّ أى ىك ىل النً ُّ
َّيب  -ى
بػع ىد ذىلً ى كأىىل الٍبػي ً
ت ،ىكتػىىريكوا يس ٍؤنرا.)ْ(" ...
ى ٍ ي ىٍ
ىٍ
( ٓ)
ِ
(الس ْؤُر) :البقية با٢تمز".
قال اإلمام ُ
الح َم ْيد يُ ":

الركًيًَّة :البئر اليت مل تطول ،انظر :ا ٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف
(ُ) َّ
الصحيحُت". ِٕٔ :ُ ،
(ِ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب غزكة ذم قرد
كغَتىا. َُٗ :ٓ ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُْْ : ُ ،
(ْ) مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب األشربة ،باب جواز استتباعو غَته
إىل دار من يثق برضاة بذل . َُِ- ُُٗ :ٔ ،...
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِّْ :ُ ،
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ّ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة (ا٠تىالى) الواردة يف حديث ابٍ ًن ىعبَّ و
اس
ىر ًضي اللَّ يو ىعٍنػ يه ىما  ،-أ َّصلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  -قىا ىؿ" :إً َّف اللَّ ىو
ىف النً َّ
َّيب  -ى
ى
( ُ)
حَّرـ م َّك ىة ،فىػلىم ىًٖت َّل ً
ىح ود قىػٍبلًي... ،الى يٍٮتتىػلىى ىاالى ىى ا...
أل
ى
ىىى
ٍ
الح َم ْي ِدي( ":ا٠تىىال) مقصور ،كىو اٟتشيش الرطب،
قال اإلمام ُ
( ِ)
كالواحدة االه.
(الصىر ىعة) الواردة يف حديث أًىيب يىىريٍػىرىة
ْ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة ُّ
ىف رس ى ً
ً
س
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم-قى ى
وؿ اللَّو  -ى
ىرض ىي اللَّ يو ىعنٍ يو ،-أ َّ ى ياؿّ)":لىٍي ى
َّد ً ً
ً
ً
ً
ضً
ب" ( .
يد بً ُّ
الصىر ىع ًة ،إًَّ٪تىا الش ي
الشَّد ي
يد الَّذم ٯتىٍل ي نىػ ٍف ىس يو عٍن ىد الغى ى
"الصىرعة بتحري الراء الذم يصرع من
الح َم ْي ِديُّ :
قال اإلمام ُ
( ْ)
حاكؿ صراعو لشدتو...
ض) الواردة يف حديث أًىيب
(عٍر ٍ
ٓ -أثناء تفسَته ١تعٌت كلمة ي
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو
يىىريٍػىرةى  -رضي ا﵁ عنو ،-قى ى
اؿ :قى ىاـ ىر يج هل إً ىىل النً ّْ
َّيب  -ى

(ُ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال يينفر صيد اٟترـ،
ّ.)ُّّٖ( ،ُْ :
(ِ) اٟتيىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ،ُُٓ :ُ،كانظر أيضان.ْٓٓ :ُ :
(ّ) البخارم " ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب األدب ،باب اٟتذر من الغضب،
ٖ .)ُُْٔ( ،ِٖ :
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِٕٓ : ُ ،
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ب الو ً
الصالىةً ًيف الثػَّو ً
اح ًد ... ،يمثَّ ىسأ ىىؿ ىر يج هل يع ىمر -
ىك ىسلَّ ىم -فى ىسأىلى يو ىع ًن َّ
ٍ
ى
( ُ)
اؿ :إًذىا ك َّس ىع اللَّ يو فىأ ٍىك ًسعيو ً
ا...يف إًىزا ور ىكقىػبى واء"...
رضي ا﵁ عنو  ،-فىػ ىق ى
ى
الح َم ْي ِدي" :ال ىقبىاء ٦تدكد ىو الثوب ا١تفرج ا١تضموـ
قال اإلمام ُ
ي
( ِ)
كسطو"...
س بٍ ين
ٔ -أثناء تفسَته ١تعٌت كلمة ( يعٍرض) الواردة يف حديث أىنى ي
ىف رس ى ً
ًو
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -ىاىر ىج
وؿ اللَّو  -ى
ىمال  -رضي ا﵁ عنو  ،-أ َّ ى ي
ً
ً
ً
اع ىة،
صلَّى الظُّ ٍهىر ،فىػ ىق ىاـ ىعلىى ا١تنٍ ىًرب ،فى ىذ ىكىر َّ
الس ى
حى
س ،فى ى
ُت ىزاغىت الش ٍ
َّم ي
فى ىذ ىكر أ َّ ً
َّار آنًنفا
ورا عًظى ناما ... ،يمثَّ قى ى
ضٍ
اؿ ":يع ًر ى
ت ىعلى َّي اٞتىنَّ ية ىكالن ي
ىف ف ىيها أ ييم ن
ى
( ّ)
ًيف يعٍر ً
ض ىى ىذا اٟتىائً ًط ،فىػلى ٍم أ ىىر ىكا٠تىًٍَت ىكالشَّّْر".
الح َم ْي ِدي  " :يعٍرض الشيء :كسطو كجانبو ،بضم
قال اإلمام ُ
( ْ)
العُت ،كسكوف الراء".

(ُ) البخارم "،اٞتامع الصحيح" ،كتاب الصالة ،باب الصالة يف القميص
كالسراكيل.)ّٔٓ( ،ِٖ :ُ...
(ِ) اٟتيىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ،ِٕٔ :ُ ،كانظر أيضا.ٕٓٓ :ُ :
(ّ) البخارم "،اٞتامع الصحيح"  ،كتاب مواقيت الصالة ،باب كقت الظهر عند
الزكاؿ)َْٓ( ،ُُّ : ُ ،؛ مسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب
الفضائل ،باب توقَته -صلى ا﵁ عليو كسلم . ّٗ- ِٗ :ٕ ...-
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". َِْ : ُ ،
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املطلب السابع :ضبط الكلن٘ الغسٓب٘ احملتنل٘ للتصحٔف
ّالتحسٓف مً جَ٘ احلسك٘ مع تْجُٔ املعي:ٙ
كاف علماء علم غريب اٟتديث؛ لدقتهم يقوموف ببياف معٌت
الكلمة الغريبة من جهة اٟتركة؛ لكوهنا مظنة للتصحيف كالتحريف،
كقد كاف لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم اىتماـ ّٔذه الصورة ،ومن أمثلة ذلك:
الع ٍذؽ) ،الواردة يف حديث ابن
ُ -أثناء تفسَته ١تعٌت كلمة( ى
( ُ)
عباس رضي ا﵁ عنهما ..فىػ ىق ى ً ً
صا ًر :أىنىا يج ىذيٍػلي ىها
اؿ قىائ هل م ىن األىنٍ ى
( ّ)
َّ
ب(ِ)ً ،منَّا أ ًىم هَت ،ىكًمٍن يك ٍم أ ًىم هَت:...
ا١تي ىحك ي  ،ىك يع ىذيٍػ يق ىها ا١تيىر َّج ي
ِ
الع ٍذ يؽ بالفتح :النخلة ،كتصغَته:
قال اإلمام ُ
الح َم ْيد ي " :ى
( ْ)
يع ىذيٍ هق ،كأما العً ٍذ يؽ بكسر العُت :العرجوف".
(ُ) اٞتً ٍذ يؿ :أصل الشجرة ،كأصل كل شيء ًج ٍذليوي ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت
غريب ما يف الصحيحُت" ،ُُّ :ُ ،كمعٌت ٚتلة ( يج ىذيٍػلي ىها ا١ت ىح َّك ي ):
ي
يي ٍسىت ٍش ىفى برأم عند الشدائد اليت أحضرىا ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب
ما يف الصحيحُت". َْ :ُ ،
(ِ) الًتجيب :أف تدعم الشجرة إذ ا ىكثيػىر ٛتلها لئال تتكسر أغصاهنا اىتمام نا
ّٔا ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُْ :ُ ،
(ّ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح " ،كتاب اٟتدكد  ،باب رجم اٟتبلى يف الزنا إذا
أحصنت.)َّٖٔ( ُٖٔ :ٖ ،
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِٕٔ : ُ ،
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ِ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة(الغىٍرب) الواردة يف حديث أيب يىىريٍػىرىة
ر ًضي اللَّو عنٍو ،-قى ى ًوؿ:
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم  ،-يىػ يق ي
ت النً َّ
اؿ :ىٝت ٍع ي
ى ى ي ىي
َّيب  -ى
ً ( ُ)
ً
ً
و
ت مٍنػ ىها ىما ىشاء
"بىػٍيػنىا أىنىا نىائ هم ىرأىيٍػتيًٍت ىعلىى قىليب ىعلىٍيػ ىها ىدلٍ هو ،فىػنىػىز ٍع ي
ى
( ّ)
ت(ِ) ىغٍربنا"...
ىا ىذ ىىا ابٍ ين أًىيب قي ىحافى ىة ي
استى ىحالى ٍ
...مثَّ ٍ
اللَّ يو ،يمثَّ أ ى
الح َم ْي ِد ي ":الغىٍرب :الدلو العظيمة؛ فإذا فيتًحت
قال اإلمام ُ
( ْ)
الراء؛ فهو ا١تاء السائل ينب البئر كاٟتوض"
(الع ٍوجاء) الواردة يف حديث
ّ -االؿ إيضاحو ١تعٌت كلمة ى
عطى ًاء ب ًن يسا ور ،قى ى ً
ً
الع ً
اص -ىر ًض ىي
اؿ :لىق ي
يت ىعٍب ىد اللَّو بٍ ىن ىع ٍم ًرك ابٍ ًن ى
ى ٍ ىى
وؿ اللًَّو -صلَّى ا﵁ علىيوً
ً
ً
ىاًربًين ىعن ص ىفة رس ً
اللَّ يو ىعٍنػ يه ىما  ،-قيػ ٍل ي
ي ىٍ
ى
ىي
ت :أ ٍ ٍ ٍ
ًً
وؼ ًيف التػ ٍَّوىراةً بًبىػ ٍع ً
ض
ىك ىسلَّ ىمً -يف التػ ٍَّوىراةً؟ قى ى
ص ه
ىج ٍل ،ىكاللَّو إن يَّو لى ىم ٍو ي
اؿ ":أ ى
ً
ًص ىفتًًو ًيف ال يقر ً
...،كلى ٍن يىػ ٍقبً ى َّ
يم
السيّْئىًة َّ
آف...الى يى ٍدفى يع بً َّ
السيّْىئ ىة ى
ٍ
ض يو الل يو ىح َّىت ييق ى
(ُ) القليب :البئر قبل أ ف تطول ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف
الصحيحُت". ِٕٔ :ُ ،
(ِ) استحالت :استحاؿ الشيء ٖتوؿ من حالة إىل غَتىا ،انظر :اٟتي ىمٍي ًدم،
"تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ِٕٔ :ُ ،
(ّ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب فضائل أصحاب النيب – صلى ا﵁ عليو
كسلم ،-باب قوؿ النيب – صلى ا﵁ عليو كسلم  :لو كنت متخذان اليالن:ٓ ،
ٔ)ّْٔٔ( ،؛ كمسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب فضائل الصحابة -
رضي ا﵁ عنهم ،باب من فضائل عمر –رضي ا﵁ عنو.ُُّ :ٕ ،
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" . ِٕٔ :ُ ،
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ًً ً
الع ٍو ىجاءى ،بًأى ٍف يىػ يقوليوا :الى إًلى ىو إًَّال اللَّ يو"...
بو ا١تلَّ ىة ى
الح َم ْي ِدي ":العً ىوج كالعى ىوج ،االؼ االستقامة ،كى ي
قال اإلمام ُ
بً ىك ٍس ًر العُت :يف ما الشخص لو من الدين كاألمر ،كاألرض ك٨توىا،
كىو بفتح العُت :يف كل منٍتى ً
صو
ب كاٟتائط كالعود كالشجر ،كا١تلة
ي
ً
العوجاء ما كاف أىل اٞتاىلية عليو من عبادة األصناـ ىك ىج ٍحد التوحد،
( ِ)
أشد من ىذا".
كال عً ىو ىج َّ
( ُ)

املطلب اخلامص :ضبط الكلن٘ الغسٓب٘ باملٔزاٌ الصسيف.
ييعرؼ الضبط با١تيزاف الصريف بأنو ":بياف كزف الكلمة،
كيستعمل لضبط األلفاظ اليت تتخذ شكل صيغ كأبنية من األٝتاء
كاألفعاؿ"(ّ) ،كقد عمل اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم على ضبط الكلمة الغريبة
با١تيزاف الصريف ،ومن شواىده:
(ا ٍدعة) الواردة يف حديث أًىيب
ُ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة ي
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -
يىىريٍػىرةى  -ىر ًض ىي اللَّ يو ىعنٍ يو ،-قى ى
اؿ ":ىٝتَّى النً ُّ
َّيب  -ى
( ْ)
ب ىا ٍد ىع نة".
اٟتىٍر ى
(ُ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب البيوع ،باب كراىية السخب يف
األسواؽ.)ُِِٓ( ، ٔٔ :ّ،
(ِ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ، ُّْ : ُ ،كانظر أيضان: ٔ:
ْٓ. ُْٓ- ُّٓ ،ُْٖ ،
(ّ) ٤تمد الف سالمة "،لساف ا﵀دثُت". ٓ :ْ ،
(ْ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب اٟترب ادعة،
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الح َم ْي ِدي ناقالً الضبط بالميزان الصرفي عن
قال اإلمام ُ
الكسائي ":ككاف الكسائي يقوؿ :يا ٍد ىعة على كزف( فيػ ٍعلىة) بضم الفاء
( ُ)
كفتح العُت".
ِ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة (ا١ت ٍد يىن) الواردة يف حديث الٍ يمنٍ ًذ ًر بٍ ًن
ي
ً ً
ً
ىج ًري ور ،ىع ٍن أىبً ًيو -رضي ا﵁ عنو ،-قى ى
صلَّى ا﵁ي
اؿ :يكنَّا عٍن ىد ىر يسوؿ ا﵁  -ى
ً
اؿ فى ىجاءى يه قىػ ٍوهـ يح ىفا هة يعىرا هة ...يَّمث تىػتىابى ىع
َّها ًر ،قى ى
ص ٍد ًر النػ ى
ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىمً -يف ى
وؿ ً
النَّاس ،ح َّىت رأىيت ىكوم ً ً
ت كجو رس ً
و ً و
ا﵁
ي ى ى ٍ ي ٍىٍ
ُت م ٍن طى ىعاـ ىكثيىاب ،ىح َّىت ىرأىيٍ ي ى ٍ ى ى ي
( ِ)
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىػتىػ ىهلَّ يل ،ىكأىن يَّو يم ٍد ىىنىهة. "...
ى
الح َم ْي ِدي ":ا١ت ٍد يى ين :نقرة يف اٞتبل يستنقع فيها ماء
قال اإلمام ُ
ي
ُّى ين كىو أحد ما جاء على يم ٍف ىع ل
ا١تطر ،كا١تيٍد يىن أيضان ما يجعل فيو الد ٍ
٦تا يستعمل ،ىشبٌ ىو صفاء كجهو بإشراؽ السركر بصفاء ىذا ا١تاء
( ّ)
ُّى ًن الذم قد يشبّْ ىو بو يف كتابو".
ا١تي ٍستىػٍنػ ىقع يف اٞتبل ،كبصفاء الد ٍ
ض ًف وَت ) الواردة يف حديث ىع ٍن أًىيب
ّ -االؿ تفسَته ١تعٌت كلمة(بً ى
ً
ىف رس ى ً
ًو ً
صلَّى ا﵁ي
وؿ اللَّو  -ى
يىىريٍػىرىة ،ىكىزيٍد بٍ ًن ىاالد -ىرض ىي اللَّ يو ىعٍنػ يه ىما  :-أ َّ ى ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ )ُُّٔ( ،ََِ :؛ كمسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح "  ،كتاب الزكاة ،باب
التحريض على قتل ا٠توارج. ُُْ :ّ ،
(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ٓٔ- ٓٓ :ُ،
(ِ) مسلم بن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب الزكاة ،باب اٟتث على الصدقة كلو
بشق ٘ترة. ٖٕ-ٖٔ :ّ ...،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم "،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ّٖ :ُ،
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ً
ً
ت كىمل يٍٖت ً
ً ً
ت
ص ٍن ،قى ى
اؿ" :إً ٍف (ىزنُى) ٍ
ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم  ،-يسئ ىل ىع ًن األ ىىمة إذىا ىزنى ٍ ى ٍ
فىاجلًدكىا ،يمثَّ إً ٍف زنىت فى ً
ض ًف وَت. ".
وىا ىكلى ٍو بً ى
كىا ،يمثَّ إً ٍف ىزنى ٍ
ت فىبً ييع ى
اجل يد ى
ى ٍ ٍ
ٍ ي ى
ً
ِ
ضف وَت)؛ أمْ :تبل مفتوؿ من شعر،
الح َم ْيدي(":بً ى
قال اإلمام ُ
فعيل ٔتعٌت
الض ٍفير :نسج
ك َّ
الشيء) من شعر أك غَته عريضان ،كىو ه
(ِ
مفعوؿ؛ أم :مضفور".
ي
ِ
الح َم ْيدي على قواعد عامة في الضبط
وأحياناً ينص اإلمام ُ
بالميزان الصرفي ،ومن دالئل ذلك:
ُ -االؿ تفسَته ١تعٌت كلمة (اآلني ي ) الوارد ة يف حديث ىع ًن
ابٍ ًن ىعبَّ و
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم،-
اس  -رضي ا﵁ عنهما ،-ىع ًن النً ّْ
َّيب  -ى
اؿ ...":كم ًن استىمع إً ىىل ح ًد ً
يث قىػ ٍووـ ،ىكيى ٍم لى يو ىكا ًريىو ىف ،أ ٍىك يىًفُّرك ىف ًمٍن يو،
قى ى
ىى ٍ ى ى ى
( ّ)
ب ًيف أي يذنًًو اآلني يػوـ ً
القيى ىام ًة"...
ص َّ
ي ىٍ ى
ي
ِ ( ْ)
الح َم ْيدي  ":اآلني  :نوع من الرصاص فيو
قال اإلمام ُ
صالبة ،كييقاؿ :رصاص آني ه ؛ أم :االص ،كييسمى يف بعض البالد:
ب ،كييقاؿ لو ايضان :القصدير ،كحكى ابن فارس ":أنو مل يوجد
األسير ُّ
ٍ
(ُ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب اٟتدكد ،باب إذا زنت األمة، ُٕ :ٖ،
(ّٕٖٔ) ،ك(ّٖٖٔ) ،كمسلم ابن اٟتجاج "،الصحيح" ،كتاب اٟتدكد،
باب رجم اليهود أىل الذمة يف الزنا. ُِْ :ٓ،
(ِ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ُِّ : ُ ،
(ّ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،ل لبخارم ،كتاب التعبَت ،باب من كذب يف
حلمو.)َِْٕ( ،ِْ :ٗ،
(ْ) اٟتي ىمٍي ًدم ":تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ّْٓ : ُ ،
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يف كالـ العرب أ ٍفػ يع يل كاحدان غَت ىذا اٟترؼ".
ً
ِ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة (ا١تغىافً ىَت ) الواردة يف حديث ىعائ ىش ىة -
ر ًضي اللَّو عٍنػه ا ،-قىالىت :ىكا ىف رسى ي ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -
ٍ
وؿ اللَّو  -ى
ىي
ى ى ي ىى
ً
ً
ً
ً
ب بٍنت ىج ٍح و
ث عٍن ىد ىىا ...فىػلٍتىػ يق ٍل لى يو:
ش ،ىكٯتىٍ يك ي
يى ٍشىر ي
ب ىع ىس نال عٍن ىد ىزيٍػنى ى
( ِ)
أى ىكلٍ ى ً ً ً ً ً
يح ىمغىافً ىَت"...
ت ىمغىاف ىَت ،إ ّْين أىج يد مٍن ى ر ى
الح َم ْي ِدي( ":ا١تغافَت) :شيء كالصمغ ينضحو
(ّ)قال اإلمام ُ
( ْ)
ور،
العٍرفيط حلو كالناطف  ،كلو ريح منكرة...ككاحد ا١تغافَت يمغٍفي ه
ي
ور
ف
غ
م
أمثلة:
ثالثة
إال
ا١تيم،
بضم
وؿ
ع
ف
م
العرب
كالـ
يف
كليس
ه
ي ٍي ه
يٍ ي
( ٓ)
للمٍن يخر".
ىكيم ٍغير ه
كم ي
نخ ه
كد ،ضرب من الكمأة ،ي
ور ي

(ُ) أٛتد بن فارس بن زكريا( ابن فارس)٣ "،تمل اللغة"ٖ .تقيق :زىَت عبدا﵀سن
سلطاف( ،طِ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكتَُْٔ ،ق). َُٓ : ُ ،
(ِ) البخارم "،اٞتامع الصحيح"  ،كتاب الطالؽ ،باب من قاؿ ال مرأتو :أنت
علي حراـ)ِٖٓٔ( ، ْْ :ٕ ،؛ كمسلم بن اٟتجاج" ،الصحيح" ،كتاب
ٌ
الطالؽ ،باب كجوب الكفارة على من ىح ٌرىـ امرأتو. )ُٖٓ-ُْٖ :ْ( ،
الرائحة ،فىًإذىا أ ىك لتٍو النَّح يل
ص ٍم هغ كريوي َّ
الع ٍرفيط بًالض ّْ
شج ير الطَّلٍح ،ىكلىوي ى
(ّ) ي
َّم :ى
ً
ً
ً
حصل يف ىع ىسل ىها م ٍن ر٭تو ،انظر :ابن األثَت" ،النهاية يف غريب اٟتديث"،
ى
ّ. ُِٖ :
القىبػيٌط ،انظر :النوكم "،ا١تنهاج شرح صحيح
(ْ) الناطف :ضمغ حلو ،كييسمى ي
مسلم بن اٟتجاج". ٕٓ :َُ،
(ٓ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". َْٓ-ّٓٗ : ُ ،
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املطلب الشادض :ضبط الكلن٘ الغسٓب٘ بالصٔغ٘:
ص يد بذل التنصيص على صيغة الكلمة ،كأف ييقاؿ:
ييػ ٍق ى
ُت صيغتها(ُ) ،كقد كاف
يمصغٌرة ،أك مبنية للمجهوؿ ،أك ٨تو ذل ٦تا ييػبىػ ّْ ي
لإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم عناية ّٔذه الصورة ،ومن دالئل ذلك:
ُ -أثناء تفسَته ١تعٌت كلمة" ىك ىداء" الواردة يف حديث ىعائً ىشةى -
ىر ًضي اللَّ يو ىعٍنػ ىه ا":-أ َّ
ا﵁ ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -ىد ىا ىل ىع ىاـ ال ىفٍت ًح
ىف النً َّ
صلَّى ي
َّيب -ى
ى
( ِ)
ًم ٍن ىك ىد واء"... ،
دم
الح َم ْي ِد ي ...":كىناؾ موضع آار ييقاؿ لو :يك ّّ
قال اإلمام ُ
)ّ ( :
مصغٌهر...
الصىرٍٯتىًة ) الواردة يف حديث يع ىمىر بٍ ىن
ِ -االؿ بيانو ١تعٌت كلمة( ُّ
ً
ا٠تىطَّ ً
استىػ ٍع ىم ىل ىم ٍونىل لى يو يي ٍد ىع ى يىنىػيِّا ىعلىى
اب -ىرض ىي اللَّ يو ىعٍن يو ":-أنو ٍ
ًً
ُت ،ىكات ًَّق ىد ٍع ىوىة
اٟتً ىمى ،فىػ ىق ى
ٍت ٍ
اح ى ىع ًن ا١تي ٍسلم ى
اؿ ":يىا يى ىُّ
اض يم ٍم ىجنى ى
( ْ)
الصىرٍٯتىًة...
ب ُّ
ا١ت ٍظلي ًوـ ،فىإً َّف ىد ٍع ىوىة ا١ت ٍظلي ًوـ ُم ْستَ َجابٌَة ،ىكأ ٍىد ًا ٍل ىر َّ
ى
ى
(ُ) ٤تمد الف سالمة" ،لساف ا﵀دثُت". ٓ :ْ ،
(ِ) البخارم" ،اٞتامع الصحيحُت" ،كتاب ا١تغازم ،باب داوؿ النيب-صلى ا﵁
عليو كسلم -من أعلى مكة،ُْٗ :ٓ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ّٕٓ : ُ ،
(ْ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح "  ،كتاب اٞتهاد كالسَت ،باب إذا أسلم قوـ يف
داء اٟترب.ُٕ :ْ،
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الصرٍٯت هة تصغَت ًصٍرىمة ،كىي القطيع
قال اإلمام
الحَُم)ْي ِديُّ " :
ُ(
من اإلبل ٨تو الثالثُت".
ً
ّ -أثناء بيانو ١تعٌت كلمة" اٞتي ىمٍي ىم ية" الواردة يف حديث ىعائ ىش ىة -
ت ":تىػىزَّك ىج ًٍت النً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم -ىكأىنىا
َّيب -
ىر ًض ىي اللَّ يو ىعٍنػ ىها  ،-قىالى
ٍ
ُّ
ى
ت ًسنًُت ،فىػ ىق ًدمنىا ا١ت ًدينى ىة فىػنىػزلٍنىا ًيف ب ًٍت اٟتا ًر ً
ث بٍ ًن ىاٍزىروج،
بًٍن
ت ًس ّْ
ى
ي
ى
ٍ
ى ى
( ِ)
ى
ً
كما ىف"...
فىػ يوعك ي
ٍت فىػتى ىمَّر ىؽ ىش ىع ًرم ،فىػ ىِو ىىف يٚتىٍي ىم نة فىأىتىػٍت ًٍت أ ّْيمي أ ُّيـ ير ى
الح َم ْيدي ":اٞتي ىمٍي ىمةي تصغَت ٚتيٌة ،كٚتيٌةي اإلنساف
قال اإلمام
ُ ( ّ)
٣تتمع شعر ناصيتو"...
ً
ْ -أثناء تفسَته ١تعٌت كلمة(اٞت ٍذؿ) ،الواردة يف حديث ابن
( ْ)
عباس -رضي ا﵁ عنهما ...-فىػ ىق ى ً ً
صا ًر :أىنىا يج ىذيٍػلي ىها
اؿ قىائ هلً م ىن ا(ٓألى)نٍ ى
ا١ت ىح َّك ي  ،ىك يع ىذيٍػ يق ىهاً ...منَّا أ ًىم هَت ،ىكًمنٍ يك ٍم أىم هَت...
ي
(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت". ْٗ :ُ،
(ِ) البخارم" ،اٞتامع الصحيح" ،كتاب مناقب األنصار ،باب تزكيج النيب –صلى
ا﵁ عليو كسلم – عائشة)ّْٖٗ( ،ٓٓ :ٓ ...؛ كمسلم بن اٟتجاج"،
الصحيح" ،كتاب النكاح ،باب تزكيج األب البكر الصغَتة.ِٔ :ْ،
(ّ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت" ،ِٖٓ :ُ،كانظر أيضان: ُ( :
َْ.)ّّٖ ، ُّّ ،ِِّ ،
ً
ً
(ْ) اٞتً ٍذ يؿ :أصل الشجرة ،كأصل كل شيء ج ٍذليوي ،انظر :اٟتي ىمٍيدم "،تفسَت
غريب ما يف الصحيحُت" ،ُُّ :ُ ،كمعٌت ٚتلة ( يج ىذيٍػلي ىها ا١ت ىح َّك ي ):
يستشفى برأم عند الشدائد اليت أحضرىا ،انظر :اٟتمي ًدم  "،ي
تفسَت غريب
ي ٍى ٍ ى
يى ٍ
ما يف الصحيحُت".َْ :ُ ،
(ٓ) البخارم " ،اٞتامع الصحيح"  ،كتاب اٟتدكد  ،باب رجم اٟتبلى يف الزنا إذا
أحصنت. ) َّٖٔ( ،ُٖٔ :ٖ ،
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ً
ِ
َّجىرة اٍل ىم ٍقطيوع ،ىكقد
قال اإلمام ُ
الح َم ْيد ي ":اٞت ٍذ يؿ :أصل الش ى
يسمى الٍعود ًج ٍذالن ،كيػ ىقاؿً :ج ٍذؿ بً ىكسر ًٍ
فتحها كتصغَته
اٞتيم ىك ى
ىي
ي
ٍ
( ُ)
ً
َّخلىة ،كتصغَته يع ىذيٍق"...
الع ٍذؽ بالٍ ىفٍتح الن ٍ
يج ىذيٍل ،ك ى

(ُ) اٟتي ىمٍي ًدم" ،تفسَت غريب ما يف الصحيحُت".َْ :ُ ،
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اخلامت٘:
يف اتاـ ىذا البحث الذم نرجو أف نكوف قد أ٧تزناه كما
ينبغي ،نػى ٌويد أف نذكر أىم النٌتائج ،كالتٌوصيات:
أوالً :نتائج البحث:
ٔ ٘ -تثلت مظاىر عناية اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م بالصحيحُت -كأحد
علماء ا١تدرسة اٟتديثية األندلسية يف القرف ا٠تامس ا٢تجرم -
من االؿ:
أٚ-تعو بُت أحاديثهما يف كتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت).
ب  -تفسَت غريب ألفاظهما يف كتابو(تفسَت غريب ما يف
الصحيحُت).
ٕ  -معرفة القارئ ١تا يشكل من معاين ألفاظ أحاديث الصحيحُت
أك أحد٫تا كاف الدافع األساسي لتصنيف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم
لكتابو(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت).
ٖ ٔ -تا أف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م اشتغل بكتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت)
إىل آار حياتو ،فهذا يعٍت أف كتابو(تفسَت غريب ما يف
الصحيحُت) آار كتبو تصنيفان على اإلطالؽ.
ٗ  -عالقة كتاب(تفسَت غريب ما يف الصحيحُت) بكتاب (اٞتمع
بُت الصحيحُت) عالقة الفرع باألصل؛ فاألصل كتاب(اٞتمع
بُت الصحيحُت) ،كالفرع كتاب(تفسَت غريب ما يف
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الصحيحُت)؛ إذ ىو تفسَت لغريب أحاديث الصحيحُت اليت
ٚتع بينها يف كتابو(اٞتمع بُت الصحيحُت).
٘ ٔ-تا أ ٌف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم رتب أحاديث كتابو(اٞتمع بُت
الصحيحُت) على طريقة مسانيد الصحابة -رضي ا﵁ عنهم ،-
كقسمها إىل ٜتس مراتب :فبدأ ٔتسند العشرة ،مث با١ت ىقدَّمُت
بعد العشرة ،مث با١تكثرين ،مث با١تقلُّْت ،مث بالنساء ،كميز ا١تتفق
من كل مسند على حدة ،كما انفرد بو كل كاحد منهما كذل ،
كعلى ىذا ا١تنهج رتب األلفاظ الغري بة الواقعة يف متوف أحاديث
الصحيحُت أك أحد٫تا يف كتاب(تفسَت غريب ما يف
الصحيحُت) ،كقد أدل ىذا الًتتيب إىل صعوبة اٟتصوؿ على
معٌت الكلمة الغريبة.
 - ٙأكرد األلفاظ الغريبة الواقعة يف متوف أحاديث الصحيحُت أك
أحد٫تا بثالث طرؽ:
األولى :االقتصار على ذكر اللفظة الغريبة فقط ،كىي الطريقة
الغالبة.
الثانية :ذكر الكلمة الغريبة ضمن ٚتلة من منت اٟتديث
النبوم؛ ألف ا١تعٌت ال ييػ ٍف ىه يم إال ّٔا.
الثالثةً :ذ ٍكير منت اٟتديث كامالن ،فيشرحو شرحان إٚتاليان ،فكأف
ا١تعٌت العاـ للحديث ىو الغريب.
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 - ٚظهرت أ٫تية كتاب (تفسَت غريب ما يف الصحيحُت)من االؿ:
أ-أ ٌف اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م فى ٌسىر يف كتابو الكلمات الغريبة الواقعة يف
متوف أحاديث الصحيحُت أك أحد٫تا؛ فالشيء يشرؼ بشرؼ يمتىػ ىعلً ًق ًو.
ب  -إفادة ا﵀دثُت ،كاللغويُت ،كا١تفسرين من مادة الكتاب
العلمية.
ج  -أ ٌف الكتاب حفظ لنا مادة علمية ١تصادر مل تصلنا يف علم
غريب اٟتديث ،مثل :كتاب أيب عبيدة ،كالنضر بن مشيل ،كقطرب،
كاألصمعي ،كغَتىم.
 - ٛتنوعت طريقة اإلماـ اٟتي ىمٍي ًد م يف التعامل مع صور ألفاظ الركاية
ا١تتعددة على النحو اآليت:
أ-االقتصار على ذكر صور الركاية دكف ترجيح مع توجيو
معانيها.
ب  -االقتصار على ذكر إحدل صور الركايػة؛ ألهنا الراجحة.
ج  -الًتجيح بُت صور الركاية.
 - ٜتعددت مظاىر ضبط اإلماـ اٟتي ىمٍي ًدم ٟتركة لفظ الكلمات
الغريبة الواقعة يف متوف أحاديث الصحيحُت أك أحد٫تا،
فشملت ما يأيت:
أ-ضبط الكلمة الغريبة بذكر حرفها األكؿ.
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ب -ضبط الكلمة الغريبة بالتنبيو على اإلعجاـ كاإل٫تاؿ
للحرؼ.
ج  -ضبط الكلمة الغريبة بذكر حركة اٟترؼ.
د -ضبط الكلمة الغريبة ا﵀تملة للتصحيف كالتحريف من جهة
اٟتركة مع توجيو ا١تعٌت.
ه-ضبط الكلمة الغريبة با١تيزاف الصريف.
ك -ضبط الكلمة الغريبة بالصيغة.
ٓٔ -أثبتت الدراسة عناية ا﵀دثُت با١تنت؛ إذ تعرضوا يف مصنفاهتم
لكل ما ٮتص ا١تنت من جوانب؛ ٦تا يدحض دعول اىتمامهم
بالسند دكف ا١تنت.
ثانياً :التّوصيات:
يوصي الباحث بما يأتي:
أوالً :إبراز جهود علماء األندلس يف ادمة الصحيحُت على
كجو ا٠تصوص.
ثانياً :إظهار جهود ا﵀دثُت يف دراسة اٞتوانب ا١تتعلقة با١تنت؛
إلثبات بطالف دعول اىتمامهم بالسند دكف ا١تنت.
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املصادز ّاملساجع:
ابن األبار٤ ،تمد بن عبد ا﵁" .التكملة لكتاب الصلة"ٖ .تقيق :عزت
اٟتسيٍت(.طُ  ،دكف مكاف النشر ،كدكف مؤسسة
النشرُّٕٓ،ق).
األيب٤ ،تمد بن اليفة" .إكماؿ ا١تعلم"ٖ .تقيق ٤ :تمد سامل ىاشم.
(طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ق).
ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن ٤تمد" .جامع األصوؿ"ٖ .تقيق :عبد القادر
األرناؤكط( .طُ  ،دكف مكاف النشر :مكتبة اٟتلواين ،دكف سنة
النشر).
ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن ٤تمد" .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر"ٖ .تقيق
طاىر الزاكم ،ك٤تمد الطناحي .بَتكت :ا١تكتبة العلمية، ،
ُّٗٗىػ).
أمُت ،أٛتد أمُت" .ضحى اإلسالـ"( .دكف رقم الطبعة ،القاىرة:مكتبة النهضة ا١تصرية ،كدكف سنة النشر).
أمُت ،أٛتد أمُت" .فجر اإلسالـ"( .دكف رقم الطبعة ،القاىرة :مكتبة
النهضة ا١تصرية ،كدكف سنة النشر).
البخ ارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .اٞتامع الصحيح" .نسخة مصورة عن
النسخة اليونينية ،مضاف ان إليها ترقيم ٤تمد فؤاد عبدالباقي،
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عناية٤ :تمد زىَت الزىَتم( ،ط ،بَتكت :دار طوؽ النجاة،
ُِِْق).
الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى الًتمذم ".اٞتامع"ٖ .تقيق :د .بشار عواد
معركؼ( .دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي،
(ُٖٗٗـ).
ابن اٞتعد ،علي بن اٞتعد" .ا١تسند"ٖ .تقيق :عامر أٛتد حيدر،
(طُ  ،بَتكت :مؤسسة نادرَُُْ ،ق) ػ
"سر صناعة اإلعراب"(.طُ ،بَتكت :دار
ابن جٍت ،عثماف بن جٍتُّ .
الكتب العلميةُُِْ ،ق).
زيهر ،جولد زيهر ".العقيدة كالشريعة .ترٚتة٤ :تد يوسف موسى،
كآاركف (.طُ ،القاىرة :دار الكتاب العريبُْٗٔ ،ـ).
ابن اٞتوزم ،عبد الرٛتن بن علي ".كشف ا١تشكل من حديث
الصحيحُت"ٖ .تقيق :د .علي البواب (.دكف رقم الطبعة،
الرياض :دار الوطن ،دكف سنة النشر).
ابن اٞتوزم ،عبدالرٛتن بن علي" .ا١تنتظم يف تواريخ األمم كا١تلوؾ".
ٖتقيق :د .يسهيل زكار( .طِ ،بَتكت :دار الفكرُُْٓ ،ىػ).
اٞتوىرم ،إٝتاعيل بن ٛتاد ".الصحاح"ٖ .تقيق :د .إميل يعقوب.
(دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُِْ،ق).
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ابن حباف٤ ،تمد بن حباف ".الصحيح"( .اإلحساف يف تقريب صحيح
ابن حباف)ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط (.طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةَُْٖ ،ق).
ابن حجر ،أٛتد بن علي بن حجر ".تقريب التهذيب"ٖ .تقيق٤ :تمد
عوامة(.طُ  ،سوريا :دار الرشيدَُْٔ،ق).
ابن حجر ،أٛتد بن علي بن حجر  ".فتح البارم شرح صحيح
البخارم"(.طُ ،بَتكت :دار السالـ ُُِْ،ق)ػ
ابن حجر ،أٛتد بن علي بن حجر" .نزىة النظر شرح ٩تبة الفكر يف
مصطلح أىل األثر"(.دكف رقم الطبعة ،دمشق :نشر مكتبة
ا٠تافقُت ََُْ،ق).
ابن حجر ا٢تيتمي ،أٛتد بن ٤تمد ".الفتاكل اٟتديثية"(.دكف رقم
الطبعة ،كدكف مكاف النشر :دار الفكر ،دكف سنة النشر).
اٟتريب ،إبراىيم بن إسحاؽ ".غريب اٟتديث" ٖ .تقيق :د .سليماف
العايد(.طُ ،مكة ا١تكرمة :نشر جامعة أـ القرلَُْٓ ،ق).
اٟتي ىمٍي ًدم٤ ،تمد بن أيب نصر" .تفسَت غريب ما يف الصحيحُت".
ٖتقيق :د .زبيدة ٤تمد(.طُ ،القاىرة :مكتبة السنة،
ُُْٓىػ).
اٟتي ىمٍي ًدم٤ ،تمد بن أيب نصر .جذكة ا١تقتبسٖ .تقيق :إبراىيم
األيبارم(.طِ ،بَتكت :دار الكتاب اللبناينَُُْ،ق).
- ٕٗ٘ -

لحمَيْدِ ي األندلسي في التعامل مع صور الرواية ،وضبط ألفاظها الغريبة في كتابو (تفسير غريب ما في الصحيحين) ،د .إبراىيم بركات عواد
منهج ا ُ

اٟتي ىمٍي ًدم٤ ،تمد بن أيب نصر" .اٞتمع بُت الصحيحُت"ٖ .تقيق :د.
علي البواب(.طُ ،بَتكت :دار ابن حزـُُْٗ ،ى ػ).
اٟتي ىمٍي ًدم ،عبد ا﵁ بن الزبَت ".ا١تسند"ٖ .تقيق :حسن أسد(.طُ،
سوريا :دار السقا ،دكف سنة النشر).
ابن حنبل ،أٛتد بن ٤تمد بن حنبل ".ا١تسند"ٖ .تقيق :شعيب
األرناؤكط ،كآاركف(.طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ،ق).
ا٠تازف ،علي بن ٤تمد ".لباب التأكيل يف معاين التنزيل"(.طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُُْٓ ،ق)
ا٠تطيب البغدادم ،أٛتد بن علي بن ثابت ".األٝتاء ا١تبهمة يف األنباء
ا﵀كمة"ٖ .تقيق :د.عز الدين علي السيد (.طّ ،مصر:
مكتبة ا٠تا٧تيُُْٕ ،ق).
ابن الكاف ،أٛتد بن ٤تمد ".كفيات األعياف كأنباء أنباء الزماف".
ٖتقيق :د .إحساف عباس(.دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار صادر،
ُّٕٗىػ).
ابن اَت اإلشبيلي٤ ،تمد بن اَت ".الفهرست" (.طِ ،دكف رقم
الطبعة ،كدكف مكاف النشرُِّٖ ،ق).
الدار قطٍت ،علي بن عمر ".السنن"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط،
كآاركف (.طُ .بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْْ ،ق).
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الداين ،عثماف بن سعيد ".السنن الواردة يف الفنت كغوائلها كالساعة
كأشراطها"ٖ .تقيق :رضاء ا﵁ ١تباركفورم(.طُ،السعودية :دار
العاصمة ُُْٔ،ق).
ابن يد ريد٤ ،تمد بن اٟتسنٚ" .تهرة اللغة"( .دكف رقم الطبعة ،بَتكت:
دار صادر ،دكف سنة النشر).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد ".تذكرة اٟتفاظ"( .دكف رقم الطبعة ،ا٢تند :طبع
دائرة ا١تعارؼ العثمانيةُّٕٕ ،ق).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد ".سَت أعلم النبالء"ٖ .تقيق :شعيب
األرناؤكط (.طُُ ،بَتكت ،مؤسسة الرسالة َُْٓ ،ق).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .معجم الشيوخ الكبَت"ٖ .تقيق :د٤ .تمد
اٟتبيب ا٢تيلة(.طُ ،الطائف :مكتبة الصديقَُْٖ ،ق).
الرامهرمزم ،اٟتسن بن عبد الرٛتن ".أمثاؿ اٟتديث"ٖ .تقيق :أٛتد
٘تاـ(.طُ ،بَتكت :مؤسسة الكتب الثقافيةَُْٗ ،ق) ػ
الزبيدم٤ ،تمد بن ٤تمد ".تاج العركس من جواىر القاموس"(.دكف رقم
الطبعة ،كدكف مكاف النشر :نشر دار ا٢تداية ،دكف سنة النشر).
الزركلي ،اَت الدين" .األعالـ"(.طّ ،دكف رقم الطبعة ،كدكف مكاف
النشر ،كدكف سنة النشر).
الز٥تشرم٤ ،تمود بن عمر ".الفائق يف غريب اٟتديث" .عناية :إبراىيم
مشس الدين (.دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٕىػ).
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السخاكم٤ ،تمد بن عبد الرٛتن" .فتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث".
ٖتقيق :صالح ٤تمد عويضة( .طُ،بَتكت :دار الكتب
العلميةُُْٕ ،ق) ػ
السكيت ،يعقوب بن إسحاؽ ".إصالح ا١تنطق"ٖ .تقيق :أٛتد
ابن ّْ
٤تمد شاكر ،كعبد السالـ ىاركف (.طّ ،مصر :دار ا١تعارؼ،
دكف سنة النشر).
سالمة٤ ،تمد الف سالمة ".لساف ا﵀دثُت"(.طُ  ،العراؽ :دكف
مؤسسة النشر ََِٕ( ،ـ).
سيسامل ،عصاـ سامل ".جزر األندلس ا١تنسية"(.طُ ،بَتكت :دار
العلم للماليُتُْٖٗ ،ـ).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ".التطريف يف التصحيفٖ .تقيق:
د .علي البواب( ،طُ،دكف مكاف النشر ،كدكف مؤسسة النشر،
َُْٗىػ).
ابن الصالح ،عثماف بن عبد الرٛتن ".علوـ اٟتديث"ٖ .تقيق :د .نور
الدين عًت(.طّ ،بَتكت :دار الفكرُُْٖ ،ىػ).
الطرباين ،سليماف بن أٛتد ".ا١تعجم الكبَت"ٖ .تقيقٛ :تدم
السلفي(.طِ ،دكف مكاف النشر :مكتبة ابن تيمية ،دكف سنة
النشر).
الطحاف٤ ،تمود الطحاف ".أصوؿ التخريج ،كدراسة األسانيد"( .طِ،
الرياض :مكتبة ا١تعارؼ ،دكف سنة النشر).
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أبو عبيد ،القاسم بن سالـ" .غريب اٟتديث"( .طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةَُْٔ ،ق).
ابن عساكر ،ع لي بن اٟتسُت ".تاريخ مدينة دمشق"ٖ .تقيق :عمر
العمركم (.طُ ،دمشق :دار الفكر ُُْٖ، ،ق)ػ
العسكرم ،اٟتسن بن عبدا﵁ ".تصحيفات ا﵀دثُت"ٖ .تقيق٤ :تمود
مَتة (.طُ ،القاىرة ،دكف مؤسسة النشر َُِْ ،ق).
ابن العماد اٟتنبلي ،عبد اٟتي بن أٛتد ".شذرات الذىب يف أابار من
ذىب"ٖ .تقيق :مصطفى عبد القادر عطا(.طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةُُْٗ ،ق).
أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاؽ اإلسفراييٍت ".ا١تسند الصحيح ا١تخرج
على صحيح مسلم"ٖ .تقيق :د .أٛتد بن حسن اٟتارثي(.طُ،
ا١تدينة ا١تنورة :نشر اٞتامعة اإلسالميةُّْٓ ،ق).
العيٍت٤ ،تمود بن ٤تمد ".عمدة القارئ شرح صحيح البخارم"( .دكف
رقم الطبعة ،كدكف مكاف النشر :دار الفكر ،دكف سنة النشر).
ابن فارس ،أٛتد بن فارس بن زكريا ٣"،تمل اللغة"ٖ .تقيق :زىَت
عبدا﵀سن سلطاف( .طِ ،مؤسسة الرسالة ،بَتكت،
َُْٔق).
ابن فارس ،أٛتد بن فارس ".معجم مقاييس اللغة" .عناية٤ :تمد
مرعب ،كفاطمة أصالف (.دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريبُِِْ ،ق).
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الفيومي ،أٛتد بن ٤تمد ".ا١تصباح ا١تنَت"(.دكف رقم الطبعة ،بَتكت،
ا١تكتبة العلمية ،كدكف سنة النشر).
القارم ،علي بن سلطاف ".مرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح".
(دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار الفكر ُِِْ ،ق).
القاٝتي ،سعيد بن قاسم٤ ".تاسن التأكيل"ٖ .تقيق٤ :تمد
باسل(.طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ).
القاضي عياض ،عياض بن موسى ".مشارؽ األنوار على صحاح
اآلثار" (.دكف رقم الطبعة ،كدكف مكاف الطبع :نشر ا١تكتبة
العتيقة ،دكف سنة الطبع).
ا لقرطيب٤ ،تمد بن أٛتد" .اٞتامع ألحكاـ القرآف"ٖ .تقيق :أٛتد
الربدكين ،كإبراىيم اطفيش(.طِ ،القاىرة :دار الكتب ا١تصرية،
ُّْٖق).
٤تي
القرطيب ،أٛتد بن عمر ".ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص"ٖ .تقيقٌ :
الدين مستو ،كآاركف(.طِ ،بَتكت :دار ابن كثَتَُِْ ،ىػ).
ابن قرقوؿ ،إبراىيم بن يوسف ".مطالع األنوار"ٖ .تقيق :إبراىيم
يوسف(.دكف رقم الطبعة ،قطر :نشر كزارة األكقاؼ ،دكف سنة
النشر).
القسطالين ،أٛتد بن ٤تمد ".إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم".
(طٕ  ،مصر :ا١تطبعة األمَتية ،دكف سنة النشر).
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ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت ".تفسَت القرآف العظيم"ٖ .تقيق٤ :تمد
حسُت مشس الدين( .طُ،دكف مكاف النشر :دكف مؤسسة
النشرُُْٗ،ق).
ابن ماجة٤ ،تمد بن يزيد ".السنن"ٖ .تقيق٤ :تمد مصطفى
األعظمي (.طُ ،دكف مكاف النشر ،كدكف مؤسسة النشر،
َُّْىػ).
ا١تازرم٤ ،تمد بن علي ".ا١تعلم بفوائد مسلم"ٖ .تقيق٤ :تمد
الشاذيل(.طِ ،ت ونس :الدار التونسية للنشر ،دكف سنة النشر).
مسلم بن اٟتجاج ".الصحيح" .طبعة مصححة على عدة ٥تطوطات،
كنسخ معتمدة(،دكف رقم الطبعة ،تركيا :دار الطباعة العامرة،
دكف سنة النشر).
ا١تقرم ،أٛتد بن ٤تمد ".نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب".
ٖتقيق :إحساف عباس(.دكف رقم الطبعة ،بَتكت :دار صادر،
َُْٖق).
ا١تنذرم ،عبد العظيم بن عبد القوم ".الًتغيب كالًتىيب"ٖ .تقيق:
إبراىيم مشس الدين(.طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٕىػ).
ابن منظور٤ ،تمد بن مكرـ ".لساف العرب"( .طّ ،بَتكت :دار
صادرُُْْ ،ق)
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ابن ناصر الدين الدمشقي٤ ،تمد بن عبدا﵁ ".توضيح ا١تشتبو"ٖ .تقيق:
٤تمد نعيم العرقسوسي( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ُُْْىػ).
أبو نعيم ،نعيم بن ٛتاد ا١تركزم" .الفنت"ٖ .تقيقٝ :تَت أمُت الزىَتم.
(طُ  ،القاىرة :مكتبة التوحيدُُِْ،ق).
النوكم ،٭تِت بن شرؼ النوكم ".ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن
اٟتجاج"( .طُ ،دمشق :دار ا٠تَتُُْْ ،ق).
ا٢تركم ،أٛتد بن ٤تمد .الغريبُت يف القرآف كاٟتديث"ٖ .تقيق :أٛتد
فريد ا١تزيدم(.طُ ،دكف مكاف النشر ،كدكف مؤسسة النشر،
ُُْٗىػ).
ابن ىشاـ ،عبد ا١تل بن ىشاـ ".السَتة النبوية"( .دكف رقم الطبعة،
كدكف مكاف النشر :مؤسسة علوـ القرآف ،دون سنة النشر).
ياقوت اٟتموم ،ياقوت بن عبد ا﵁ ".معجم البلداف" (.طِ ،بَتكت:
دار صادر ،دكف سنة النشر).
أبو يعلى ا١توصلي ،أٛتد بن علي بن ا١تثٌت ا١توصلي ".ا١تسند"ٖ ،تقيق:
حسُت سليم أسد(.طُ ،دمشق :دار ا١تأموف
للًتاثَُْْ،ق).
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العصراىية
-دراشة حتليلية -

Modernism

 - Analytical Studyإعداد:
مسىة بيت عبد العسيس بً علي اللحيداٌ
باحثة يف مرحلة الدكتوراه يف قسم الدعوة كالثقافة اإلسبلمية بكلية
الدعوة كأصوؿ الدين َنامعة أـ القرل

العصرانية – دراسة تحليلية ،مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان

املصتخلص
يهدؼ ىذا البحث إىل التعرؼ على العصرانية ،كنشأهتا،
كمراحل ظهورىا ،كمبادئها ،كمسات أتباعها ،كمن مث التعرؼ على
موقف الغرب من العصرانية ،كموقف العصرانيٌن منهم ،مع توضيح
كجهة نظر اإلسبلـ من العصرانيٌن كسبل التعامل معهم.
كبناء عليو اعتمد البحث على عدة مناىج ،من أعلها:
ادلنهجاف التحليلي كالنقدم ،كذلك من خبلؿ ٓنليل ما مت الوقوؼ عليو
من ادلعلومات كتفنيدىا كمن مث عرضها على ميزاف الشريعة اإلسبلمية
للخركج بأظهر النتائج كالتوصيات.
كمن أجل ىذا اشتمل البحث على :مقدمة ،كٕنهيد،
كمبحثٌن ،كخإنة ،أما التمهيد :ففيو التعريف بالعصرانية ،كنشأهتا،
كمراحل تطورىا ،كأما ادلبحث األكؿ :فتطرؽ إىل بياف ركائز العصرانية
كمبادئها كمسات أتباعها ،بينما أتى ادلبحث الثاين :العصرانيوف بٌن
اإلسبلـ كالغرب ،كأما اخلإنة فقد اشتملت على النتائج ومن أىمها:
أوًل :العصرانية احلالية منهج حياة أكثر من كوهنا مدرسة أك
ً
اْناه ،إذ إنو تتباين بٌن أتباعها اآلراء كٔنتلف بينهم ادلقاصد
كاألىداؼ.
ثانيًا :العصرانيوف ليسوا على درجة كاحدة يف التعامل مع
كإخبلال.
الشريعة اإلسبلمية ٕنس نكا
ن
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ثالثًا :يفرؽ العصرانيوف بٌن مفهومي :الغرب احلضارم كالغرب
السياسي ،فاألكؿ :ىو غايتهم ،بينما اآلخر :ىو زلل رفض كاستهجاف
بالنسبة إليهم.
وأما التوصيات فهي كاآليت:
أوًل :ضركرة إعداد أُناث علمية تتناكؿ بعض أدعياء العصرانية
ً
يف العامل اإلسبلمي ،ذلك أ ٌف ىناؾ خلطا يف ٓنديد ماىية العصرانيٌن
كبعض أرباب ادلدارس الفكرية.
ثانيًا :ضركرة مقارنة ٔنبطات ادلذاىب الضالة كالفرؽ ادلعاصرة
بأسبلفها السابقة ،ذلك أ ٌف مقارنة ادلتشاهبات كجعلها يف نطاؽ كاحد
يقلل فاعليتها كيذىب بريقها ،كىو منهج رباين حكيم يف التعامل مع
الضالٌن.
ثالثًا :تنظيم مؤٕنرات كندكات يستضاؼ إليها الغرب الذين
اىتدكا لئلسبلـ؛ ليبينوا فيها سلبيات احلضارة الغربية كمساكئها حىت
نقيم احلجة عليهم أماـ عامة ادلسلمٌن.
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 مزنة بنت عبد العزيز بن علي اللحيدان،العصرانية – دراسة تحليلية
Abstract
This study aims: to identify modernism and the stages
of emergence، principles; and attributes of its followers;
then to identify the position of the Westerns hereof and
clarify the point of view of Islam towards the attitude of the
modernists and the ways of dealing with them.
Accordingly، the study adopts several methodologies،
including: analytical and critical methodologies ، through
analyzing and refuting the information have been surveyed ،
and then presenting such information on the Islamic Law to
get the relevant findings and recommendations.
For such purpose: the study includes; an introduction،
preamble، two themes and a conclusion; as for the
preamble، it includes: the definition of modernism، its
emergence and stages، regarding the first theme: this
theme addresses modernism pillars، principles and the
attributes of its followers، while the second theme deals
with the modernists between Islam and the West، regarding
the conclusion: it includes findings including the most
important issues herein which includes:
Firstly: Recent modernism is a life approach than
being a school or a trend، where it varies within its
followers as purposes herein are not the same amongst
them as well as the objectives.
Secondly: modernists are not of the same degree in
dealing with Islamic Law in terms of adhering or
breaching.
Thirdly: modernists differentiate between the concepts
of: civilized and political West، as the first one is their target،
while the second one is under rejection and disapproval.
Recommendations as follows:
Firstly: it is necessary to make scientific researches to
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deal with those who are alleging modernism in the Islamic
Word، as there is confusion in identifying the nature of
modernists and some employers of the intellectual schools.
Secondly: it is necessary to compare between the
fallacies of deviating doctrines and the contemporary
groups with their previous ancestors ، since such
comparison and making them within one scope will
reduce their impact، wipe off their brightness، as this is a
wise divine law for dealing with those strays.
Thirdly: Organizing conferences and symposiums
where to invite Westerns who turned to Islam for
showing the negative aspects and the disadvantages of
the Western civilization in order to clarify their
imperfections and refute their claims.
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املكدمة
إ ٌف احلم ػػد هلل ضلم ػػده كنس ػػتهديو ،كنع ػػوذ ب ػػاهلل م ػػن ش ػػركر أنفس ػػنا
كسػػيتات أعمالنػػا ،مػػن يهػػده فػػبل مضػ ٌػل لػػو كمػػن يضػػلل فػػبل ىػػادم لػػو،
كأشػػهد أف ال إلػػو إال اهلل كحػػده ال ش ػريك لػػو ،كأشػػهد أ ٌف زلمػ نػدا عب ػػده
تسليما كثًنان.
كرسولو صلٌى اهلل عليو كسلم ن
أما بعد..
فإ ٌف اهلل تعاىل خلق اخللق لعبادتو كحده ال شريك لػو ،كجعػل ذلػم
اسا يهتدكف بو يف عامػة حيػاهتم كخاصػتها ،كيف دقيػق أمػورىم كجلٌهػا،
نرب ن
ػامبل مهيمننػػا
أكمػػل بػػو النعمػػة كإٔنهػػا ،كرضػػيو ذلػػذه األمػػة كبػػو خصػػها ،كػ ن
عل ػػى الشػ ػرائع كله ػػا ،ق ػػاؿ اهلل تع ػػاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅﮊ[ ،ادلائػ ػ ػ ػدة ،]ّ :يق ػ ػ ػػوؿ الن ػ ػ ػ ػ
ا م ممي بِم م ِ
ِ
اإل ِ
ماد َربِّم مماَ ،وبِ ِْ
اإل ْس م م َمالِم ِدينًم مما،
(( :ذَا َق طَ ْعم م َمإ ِْ َ
يم م ممان َمم م ْمن َر َ
وًل))(ُ) ،من عمل بو سعد كىنأ كصلا ،كمن تركػو ضػل كزاغ
َوبِ ُم َح َّم ٍد َر ُس ً
كغول.
كاآلف كمػػع البع ػػد ع ػػن عه ػػد الرسػػالة ،كض ػػعف التلق ػػي كالتأص ػػيل
كاحلصانة ،انبثقت تيارات شىت كل منها تزعم النفع كاإلفادة ،كضمن ىذه
التيػػارات تيػػار قػػدًن حػػديث ،قػػدًن الفكػػر حػػديث احلضػػور ،ىػػو حػػديث

)ُ( مسلم ،الصحيح ،ح (ّْ) ،كتاب اإلؽلاف ،باب ذاؽ طعم اإلؽلاف من
رضي باهلل ربنا.)ِٔ/ُ( ،
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الساعة يف كثًن من ادلواقػع كالقنػوات ،كالكتػب كادلقػاالت ،أفكػاره باتػت
منتشرة يف كل مكاف ،حىت غدل من ػلتج ّننطقو كليس منو ،كمن يركج
لو كال ينتسب إليو ،كمن ىو بٌن بٌن ،ال يدرم ما رأيو فيو ،فما حقيقتو؟
كما أبرز أفكاره كمبادئو؟ كما ركائزه؟ كما مسات أتباعو؟ كما بواعثهم؟ كما
كجهة نظر اإلسبلـ فيهم؟ من ىنا كمػن ىػذا ادلنطلػق كقػع اختيػارم علػى
دراسػػة ىػػذا التيػػار (العص ػرانية) ،كبنػػاءن علػػى تلػػك التسػػاؤالت كادلعطيػػات
جاءت الدراسة بعنواف( :العصرانية :دراسة ٓنليلية) ،سائلة ادلوىل اذلدل
كالقبوؿ كالسداد ،كحسن العاقبة يف الدنيا كيوـ احلساب.
أٍنية املوضوع
ذلػذا ادلوضػوع أعليػة بالغػة ،ترجػع إىل ةلػة مػن األمػور يػتم إيرادىػػا
رلملة يف النقاط التالية:
 صلتو ادلباشرة بفكر ادلسلم كقيمو كما ييبىن عليهما من عقائدكتصورات.
 شدة صلتو بواقع األمة اإلسبلمية كما يعرتيها من الفنت كاألحداث. تأثر الكثًن من رموز اجملتمعات اإلسبلمية بالطرح العصراين،كتغلغل فكرىم بٌن شىت األطياؼ.
 مواكبة األفكار العصرانية لتطورات العصر ،كالسعي الدؤكب يفٕنرير أفكارىم كتركغلها ّنختلف الوسائل كاإلمكانات.
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أشباب اختيار املوضوع
تض ػ ػػافرت ع ػ ػػدة أس ػ ػػباب لتك ػ ػػوف يف رلمله ػ ػػا ال ػ ػػدافع األساس ػ ػػي
الختيار ىذا ادلوضوع ،تتلخص فيما يأيت:
 احلاجة ادلاسة إىل بياف ادلنهج الشرعي ادلبين على الكتاب كالسنةكفهم سلف األمة؛ لتبليغ دين اهلل كىداية اخللق كإخراجهم من
الظلمات إىل النور.
 اإلثراء ادلعريف كالفكرم الذم سيعقب البحث يف مثل ىذهادلوضوعات العميقة ادلنهج كاألسلوب ،ادلتداخلة الكيفية كادلضموف.
 الرغبة يف الذكد عن أصوؿ اإلسبلـ كما يثار حوذلا من الشبوكاالدعاءات.
 زلاكلة تقدًن دراسة علمية ملخصة تيعىن بإبراز موضع اخلللكمزلة القدـ ،ليتسىن بعد ذلك معاجلتو كدرؤه بأصوب السبل
كأصلعها.
أٍداف البحث
هتػدؼ دراسػة ىػػذا البحػث إىل ٓنقيػق عػ و
ػدد مػن األىػداؼ ،ؽلكػػن
إةاذلا فيما يأيت:
 التعرؼ على العصرانية كنشأهتا كمراحل ظهورىا. بياف مبادئ العصرانية ،كركائزىا كأصوذلا. التطرؽ إىل بواعث العصرانيٌن كما ترتب عليها من ادلعامل كالسمات.- ٗٗٛ -
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 التعرؼ على موقف الغرب من العصرانية ،كموقف العصرانيٌن منهم. -توضيح كجهة نظر اإلسبلـ من العصرانيٌن كسبل التعامل معهم.

تصاؤالت البحث
يتمحػور البحػػث يف ىػذا ادلوضػػوع حػوؿ اإلجابػػة عػن التسػػاؤالت
اآلتيػة :مػػا ادل ػراد بالعص ػرانية؟ كمػػا مراحػػل نشػػأهتا؟ كمػػا ركائزىػػا؟ كمػػا أبػػرز
مسات أتباعها؟ كما مػوقفهم مػن الغػرب ،كمػا موقػف الغػرب مػنهم؟ كمػا
كجهة نظر اإلسبلـ منهم؟
حدود البحث
اشتملت احلدكد يف ىذا البحث على احلدكد الزمانية كادلوضوعية
كادلكانية ،حيث تناكلت التعريف بالعصرانية يف العامل اإلسبلمي ،كالعصرانيٌن
كمن ٓنت تأثًنىم من ادلقبلٌن على الطرح العصراين يف كقتنا ادلعاصر.
الدراشات الصابكة
مػ ػػن خ ػ ػػبلؿ البحػ ػػث كاالط ػ ػػبلع حصػ ػػلت الباحث ػ ػػة علػ ػػى بع ػ ػػض
الرسػائل كاألُنػػاث الػا تناكلػػت موضػوع ىػػذه الدراسػة بعنػػاكين مشػػاهبة،
كلعل أىم ىذه الدراسات ما يأيت:
 الدراسة األولى :العصرانية كدعوهتم للتجديد ،للباحث :سيفالدين خاشاف ُ -نث زلكم( -فلسطٌن :رللة جامعة األقصى،
اجمللد ،ُِ:العدد األكؿ ُّْٖ ،ق َُِٕ-ـ).
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 الدراسة الثانية :العصرانية :مفهومها كجذكرىا كمسًنهتا كمعادلهاكآثارىا ،للباحث :عبد العزيز بن سعد القرين- ،رسالة دكتوراة -
(ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمافُّْٓ ،ق – َُِْـ).
 الدراسة الثالثةْ :نديد الدين لدل االْناه العقبلين اإلسبلميادلعاصر ،للباحث :أمحد بن زلمد اللهيب- ،رسالة دكتوراة -
طُ( ،الرياض :رللة البياف ُِّْ ،ق َُُِ-ـ).
 الدراسة الرابعة :العصرانيوف كمفهوـ ْنديد الدين عرض كنقد،للباحث :عبد العزيز سلتار إبراىيم ،طُ( ،الرياض :مكتبة
الرشد َُّْ ،قََِٗ-ـ).
الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ُ  -تناكلت دراسة (خاشان ) موضوع العصرانية كالتجديد ،حيث
ٓندث فيها عن معىن العصرانية كنشأهتا كأصوذلا كدكافع
أصحاهبا للتجديد يف العقيدة ،كمنهجهم كاآلثار ادلرتتبة على
ادلفهوـ العصراين لتجديد الدين ،كأىم ْناكزاهتم يف جانب
االعتقاد كالتشريع كالفكر ،فهي تلتقي مع الدراسة احلالية يف
جوانب شىت ،من أعلها :معىن العصرانية كنشأهتا كمنهج أرباهبا،
يف حٌن ٔنتلف عنها يف موقف الغرب من العصرانية كموقف
اإلسبلـ منها ،ىذا إىل جانب االختبلؼ يف ادلنهج كطريقة
التناكؿ بينهما.
ِ  -هتدؼ دراسة (القرني) إىل بياف مفهوـ العصرانية كجذكرىا
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كمسًنهتا يف الفكر الغريب ،كجذكر العصرانية كمسًنهتا كآثارىا
كمعادلها يف العامل اإلسبل مي ،فهما تشرتكاف يف مفهومها
كمسًنهتا كمعادلها كىو الذم مت بياف طرؼ منو يف ادلبحث األكؿ
من ىذا البحث ،بينما ٔنتلف عنها يف بياف موقف الغرب من
العصرانيٌن كموقف الغرب منهم ،كموقف اإلسبلـ من
العصرانيٌن ،كىو ما تناكلو ادلبحث الثاين من البحث.
ّ  -تعرضت دراسة (اللهيب ) إىل تناكؿ تاريخ الدعوة إىل التجديد
العقبلين يف العامل الغريب كالعامل اإلسبلمي ،كأسباب ظهورىا
فيو ،كنظرة الغرب ضلو العصرانية يف العامل اإلسبلمي ،كما
تناكلت مصادر التلقي عند أصحاب االْناه العقبلين اإلسبلمي
ادلعاصر ،كالقواعد العامة الا يستندكف عليها ،كمن مث اآلثار
ادلرتتبة على ىذه الدعوة ،فهي تتشابو مع ىذه الدراسة يف بياف
مفهوـ العصرانية كنشأهتا كمراحل تطورىا ،بينما ٔنتلف الدراسة
احلالية عنها يف بياف مسًنة العصرانيٌن الفكرية ككيفية معاجلتها
يف ضوء الكتاب كالسنة كفهم سلف األمة.
ٌْ -بينت دراسة (مختار) مفهوـ ْنديد الدين من خبلؿ بياف ادلراد
بالتجديد عند السلف الصاحل ،كشركطو ،كضوابطو ،كمناقشة
ادلفاىيم اخلاطتة يف ذلك من خبلؿ بياف التجديد عند العصرانيٌن،
مستعرضا بإغلاز التعريف بالعصرانية كأسباب ظهورىا كمسات
ن
كمستطردا يف بياف ماىية التجديد عند العصرانيٌن ،كالفرؽ
أتباعها،
ن
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بينو كبٌن التجديد عند السلف الصاحل ،فهي تشرتؾ مع الدراسة
احلالية يف التعريف بالعصرانية كمسات أتباعها ،بينما ٔنتلف الدراسة
احلالية عنها يف بياف موقف الغرب من العصرانية ،كموقف اإلسبلـ
منها.

ميَج البحث
دعػػت طبيعػػة البحػػث يف ىػػذا ادلوضػػوع السػػتخداـ عػػدة منػػاىج،
مػػن أعلهػػا :ادل ػػنهج التحليلػػي كالنق ػػدم ،كذلػػك مػػن خ ػػبلؿ ٓنليػػل م ػػا مت
الوق ػػوؼ علي ػػو مػ ػػن ادلعلوم ػػات كتفني ػػدىا كمػ ػػن مث عرض ػػها عل ػػى مي ػ ػزاف
الشريعة اإلسبلمية للخركج بأظهر النتائج كالتوصيات.
إجراءات البحث
قام ػػت الباحث ػػة باالعتم ػػاد يف أثن ػػاء كتاب ػػة ُنثه ػػا عل ػػى الض ػ ػواب
كاإلجراءات التالية:
 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين ،كعزكىا إىل مواضعهابذكر اسم السورة ،كرقم اآلية يف احلاشية.
 ٔنريج األحاديث النبوية من كتب السنة ادلعتمدة ،دكف التزاـلفظ من يخِّرج منو ،فما كاف يف الصحيحٌن أك أحدعلا ايكتفي
بتخرغلو منهما دكف ذكر حكمو؛ لتلقي األمة ذلما بالقبوؿ ،كما
مل يوجد فيهما يؼلىَّرج من كتب السنة األخرل ،مع بياف احلكم.
 الرجوع إىل ادلصادر األصلية قدر ادلستطاع ،كما مل يوجد منها- ٕٗ٘ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثاني

يشار إىل من نقل عنو ،مع االقتصار على االسم األخًن ،يليو
سلتصرا ،كاالكتفاء بتسجيلها كاملة يف ثبت
اسم الكتاب
ن
ادلراجع.
 ما أيخذ بالنص يوضع بٌن قوسٌن " " ،عدا الشواىد الشعريةلغناىا عن ذلك ،كما كتب بادلعىن أك بتصرؼ ييشار إليو يف
احلاشية بكلمة "ينظر".
 عدـ الرتةة لؤلعبلـ الواردين يف البحث ،عدا رجاؿ ادلدرسةالعصرانية من غًن ادلعاصرين.

ٍيلل البحث
يتكوف البحث من مقدمة ،كٕنهيد ،كمبحثػٌن ،كخإنػة ،كفهػارس،
على النحو اآليت:
المقدمة :كفيها( :أعلية ادلوضوع ،كأسباب اختياره ،كأىداؼ البحث،
كتساؤالتو ،كحدكده ،كالدراسات السابقة ،كمنهج البحث كإجراءاتو،
كتقسيماتو).
التمهيد :كفيو( :التعريف بالعصرانية ،كنشأهتا كمراحل تطورىا).
المبحم م م م م األول :رك م م م ممائز العص م م م م مرانية ومبادئه م م م مما وسم م م م مممات
العصرانيين وبواعثهإ الفكرية ،كفيو أربعة مطالب:
ادلطلب األكؿ :مبادئ العصرانية كأبرز أفكارىا.
ادلطلب الثاين :ركائز العصرانية كأصوذلا الفكرية.
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ادلطلب الثالث :مسات العصرانيٌن الفكرية
ادلطلب الرابع :بواعث العصرانيٌن كمسًنهتم الفكرية
المبح الثاني :العصرانيون بمين اإلسمالم والبمر  ،كفيػو ثبلثػة
مطالب:
ادلطلػػب األكؿ :موقف العصرانيٌن من الغرب
ادلطلب الثاين :موقف الغرب من العصرانية.
ادلطل ػػب الثال ػػث :العص ػ ػرانيوف م ػػن كجه ػػة نظ ػػر اإلس ػػبلـ كط ػػرؽ
التعامل معهم.
الخاتمة :كاشتملت على:
الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتائج.
التوصيات.
الفهارس :كتضمنت التايل:
فهرس ادلص ػػادر كادلراجػ ػ ػ ػػع.
فهرس ادلوضوعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات.
"فيػا أيهػػا النػػاظر فيػػو لػػك غنمػو كعلػػى مؤلفػػو غرمػػو ،كلػػك صػػفوه
ػزؼ
كعليػػو كػػدره ،كىػػذه بضػػاعتو ادلزجػػاة تيعػػرض عليػػك كبنػػات أفكػػاره تيػ ٌ
إليػػك ،فػػإف صػػادفت كف ػأن كرؽلػنػا مل تعػػدـ منػػو إمسػػا نكا ّنعػػركؼ أك تسػػرػلنا
بإحسػػاف ،كإف كػػاف غػػًنه فػػاهلل ادلسػػتعاف"(ُ) ،لػػذا ال تبخػػل بنصػػح يػػزداف
بو ،فنصف عقل ادلػرء لػدل اإلخػواف ،كللعػادلٌن حػق أدائػو ،كىػو الشػعار
القيم ،حادم األركاح( ،ص.)ُّ :
(ُ) ابن ٌ
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ألخوة اإلسبلـ.
ػًنا كس ػ ػػامح نس ػ ػػيجو
كظيػ ػ ػ ٌن ب ػ ػػو خ ػ ػ ن
باال غض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كاحلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىن كإف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ىله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبل
كسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلٌم إلح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدل احلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيٌن
ػابة ػ ػ ػ ػػاد راـ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوبنا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأزلبل
اجتػ ػه ػ ػ ػ ػ
ػرلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
إص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكػاػ ػ ػ ػاليػ ػ ػ ػخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
فاد ىرٍك ػ ػ ػو بفض ػ ػػلة
ف ػ ػػإف ك ػ ػػاف خ ػ ػػرؽ ٌ
(ُ)
م ػػن احل ل ػػم كليي ص ػػلحو م ػػن ج ػػاد م قػ ػػوال

(ُ) الشاط  ،منت الشاطبية( ،ص.)ٕ :
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متَيد
التأثر بالغرب ال ينفك منو أحد يف غالب حاؿ الناس اليوـ،
كلكن ىناؾ من يتفاعل معو منطل نقا من أسس ثابتة ال ْنعل الفكر
أصبل ذلا ،كنوع آخر ػلتل فيو الغرب مقاـ ادلرجعية كادلؤثر
الغريب ن
( ُ)
األساس لدل أصحابو  ،فإىل أم صورة تنتمي العصرانية كما مراحل
نشأهتا؟ كما أبرز مبادئها كأفكارىا؟ كقب ل الولوج إىل ذلك غلدر بنا
التعرؼ على معانيها كأىم مدلوالهتا إذ احلكم على الشيء فرع عن
تصوره!
أوًل :التعريف بالعصرانية:
ً
العصرانية لبة :من عاصر يعاصر ،معاصرنة ،فهو م ً
عاصر ،
ي
ي
ى
( ّ)
كالعصر الدىر ،كالعصراف الليل كالنهار ،كالعصر الليلة ،كالعصر اليوـ ،
كعاصره :عاش معو يف عص ور ك و
احد ،أم يف زمن كاحد(ْ).
ى
اصطالحا :ال تعين رلرد االنتماء إىل العصر ،كلكنها
العصرانية
ً
مصطلح خاص(ٓ) ،تعددت تعريفاتو إال إهنا كإف اختلفت لفظنا ال
( ِ)

(ُ) ينظر :الزنيدم ،ادلثقف العريب بٌن العصرانية كاإلسبلمية( ،ص.)ٖٔ :
(ِ) ينظر :عمر ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،مادة" :ع ص ر".)َُٕٓ/ِ( ،
(ّ) ينظر :ابن منظور ،لساف العرب ،مادة" :عصر".)ٕٓٔ/ْ( ،
(ْ) ينظر :عمر ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،مادة" :ع ص ر".)َُٕٓ/ِ( ،
(ٓ) ينظر :الزنيدم ،ادلثقف العريب بٌن العصرانية كاإلسبلمية( ،ص. )ٔٗ :
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معىن كلعل من أعلها ما يأيت:
ٔنتلف ن
 العصرانية :تعين تطويع نصوص الشريعة كأحكامها لتتوافق معمستجدات العصر ،دكف اعتبار لقداسة النص كادلرجعية الشرعية
كىي الكتاب كالسنة(ُ).
 العصرانية" :ىي أم كجهة نظر يف الدين ترل أف التقدـ العلمياحلاضر كادلعارؼ ادلعاصرة تستلزـ إعادة النظر يف الفكر الديين
القدًن ،كتأكيل تعاليم الدين لتتبلءـ مع معارؼ العصر السائدة
كظركفو"(ِ).
يتبٌن أ ٌف العصرانية تدكر يف رلملها حوؿ ضركرة تطويع
كمن ىذا ٌ
الدين اإلسبلمي ليت وافق مع احلضارة الغربية ادلعاصرة ،كعلى ضوء ذلك
يتضح ادلقصد من إطبلقها كسبب تسميتها ،كمن خبللو ؽلكن أف يقاؿ
إ ٌف العصرانية تعين :محاولة تطويع أحكام الدين ومبادئو ليتوافق مع
الذوق البربي المعاصر ومادياتو  ،كقد أيطلق عليها عدد من ادلسميات
من أعلها :العقبلنية(ّ) ،كالتنوير(ْ) ،كاحلداثة(ُ).
(ُ) ينظر :احلنيين ،التطرؼ ادلسكوت عنو( ،ص.)ٓ :
(ِ) بسطامي ،مفهوـ ْنديد الدين( ،ص.)َِِ :
(ّ) إشارة إىل تقدؽلهم كتقديسهم للعقل حيث جعلوه كسيلة اإلثبات كأساس احلكم
على األشياء كطريق القبوؿ ذلا ،ينظر :العقل ،االْناىات العقبلنية احلديثة( ،ص:
َِ).
(ْ ) إشارة إىل الواقعية كٓنكيم الواقع ادلادم كنبذ الغيبيات كما كراء الواقع .
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ثانيًا :نشأة العصرانية:
العصرانية حركة ْنديدية كاسعة نشطت يف داخل األدياف
الكربل :داخل اليهودية ،كداخل النصرانية ،كعرفت يف الفكر الغريب
باسم العصرانية (  ،)modernismكمنهم انتقلت إلينا(ِ) ،كقد
كانت بداية ىذا االنتقاؿ عرب احلمبلت االستعمارية من الغرب لببلد
ادلسلمٌن حينما جاؤكا مزكدين ّننتجهم احلضارم الباىر بالنسبة ألمة
اإلسبلـ ،كمن مث أيكمل ىذا التفاعل عن طريق ادلبتعثٌن من أبناء
ادلسلمٌن للغرب ،خرجوا من رلتمعاهتم فخرجوا عادلا آخر ،عادلا غربينا
ن
ن
متحررا كغًنىا من الصفات ادلقابلة لصفات رلتمعاهتم ،كمن مث
ناىضا
ن
ن
فكركا يف أحواذلا مستشعرين أنو فرض كفائي قد تعٌن عليهم؛ فنادكا
بلساف احلاؿ تارةن كبلساف ادلقاؿ تارة أخرل بأهنم رسل النهوض
احلضارم جملتمعاهتم كٓنريرىا من ٔنلفها كةودىا ،كقد ْنلت حاؿ ىذه
الفتة يف صورتٌن(ّ):
الصورة األكىل :االنبهار بالوضع احلضارم الغريب ،كزلاكلة
كتقاليدا
استنساخ ْنربتو احلضارية ،كٓنطيم كل ما يعارض ذلك ديننا
ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينظر :اجلليند ،الوحي كاإلنساف( ،ص.)ُُٕ :
(ُ ) إشارة إىل رفضهم الرتاث كالتعلق باجلديد ،كنبذ القيم ادلوركثة ُنجة التجديد
كالتحديث .ينظر :رلموعة من ادلؤلفٌن ،ادلوسوعة ادليسرة.)ٖٕٔ/ ِ( ،
(ِ) ينظر :الزنيدم ،ادلثقف العريب بٌن العصرانية كاإلسبلمية( ،ص.)ّٔ :
(ّ) ينظر :ادلرجع السابق( ،ص.)ٔٓ- ّٔ :
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كتراثنا ،أما الصورة الثانية :فهي الا حاكؿ أصحاهبا التماسك أماـ
ضغ كىج احلضارة كاستثماره لينسجم مع التوجو اإلسبلمي من خبلؿ
التوفيق بٌن احلضارة الغربية كبٌن األسس الدينية كلو بتأكيل النصوص
الشرعية ّنا غلعلها تتفق مع ادلعطيات الفكرية احلضارية -كىي ادلعنية
دراستها  ، -كقد مرت يف غضوف ذلك بثبلث مراحل (ٔ):
المرحلة األولى :كتعترب ادلرحلة التمهيدية لتأسيس العصرانية ،كتبدأ
مع الرحلة األكىل من مراحل اتصاؿ ادلسلمٌن باحلضارة الغربية عن طريق
البعثات التعليمية ،كالا كاف اذلدؼ منها نقل العلوـ الا ػلتاج إليها
ادلسلموف ،كلكن ما حدث ليس كما يراد حيث تأثر كثًن من أعضاء
البعثات ّنا ش اىدكه يف اجملتمعات األكركبية ،كعادكا بآراء كأفكار جديدة
تطويرا اجتماعينا كإدارينا؛ ليتساير مع معطيات
لتطوير اجملتمع ادلسلم
ن
احلضارة الغربية مع إغلاد ادلخرج الشرعي لكل قضية بركح ىادفة بعض
الشيء(ِ) مع حرص كحذر يف إبدائها(ّ) ،كأبرز من ؽلثل ىذه ادلرحلة رفاعة
الطهطاكم(ْ) ،كخًن الدين التونسي(ُ).
(ُ) ينظر :اللهيبْ ،نديد الدين( ،ص.)ُٖٔ-ُّٖ :
(ِ) ينظر :حسٌن ،اإلسبلـ كاحلضارة الغربية( ،ص.)ٕٖ :
(ّ) ينظر :كماؿ ،العصريوف معتزلة اليوـ( ،ص.)ٕ :
(ْ) ىو رفاعة بن بدكم بن رافع الطهطاكم ،كلد يف طهطا يف عاـ ُُِٔق ،عامل
إماما ككاعظنا مع بعثة من
مصرم درس باجلامع األزىر ،مث أرسلتو احلكومة ن
متأثر بالثقافة الغربية ،كأنشأ جريدة الوقائع
الشباف إىل أكركبا ،كدلا عاد عاد نا
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طورا
المرحلة الثانية :يف ىذه ادلرحلة بدأ كاقع ادلسلمٌن ينتقل ن
جديدا يف القناعة باألخذ عن الغرب ،كأصبح تأثًن احلضارة الغربية
ن
يظهر أكثر قوة كفاعلية يف ببلد ادلسلمٌن نتيجة االستعمار الذم اجتاح
ظهورا قوينا ،فقد كانت
كثًنا من الدكؿ اإلسبلمية ،شلا جعل للعصرانية ن
ن
أفكار ىذه ادلرحلة تتلخص يف إعادة النظر يف تعاليم اإلسبلـ ،كتأكيلها
تأكيبل يتوافق مع احلضارة الغربية أك قريبنا منها ،كغًن متعارض معها(ِ)،
ن
كتعد ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة التأسيسية للعصرانية يف الببلد العربية
اإلسبلمية ،كقد قامت على يدم رجلٌن علا:
األول :جمال الدين األفباني(ّ) :كيعتربه الباحثوف ادلؤسس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتبا كثًنة ،تويف بالقاىرة عاـَُِٗ :ق ،من أبرز مؤلفاتو :القوؿ
ادلصرية ،كترجم ن
السديد يف االجتهاد كالتقليد ،كشرح المية العجم .ينظر :الزركلي ،األعبلـ،
(ّ.)ِٗ/
(ُ) ىو خًن الدين التونسي ،شركسي األصل كلد يف عاـ ُِِٓق ،كزير ،مؤرخ،
تعلم العلوـ الدينية كاللغات الرتكية كالفارسية كالعربية ،مث التحق بوظائف
احلكومة ،كتقلب يف كثًن من ادلناصب السامية ،فاختًن كز نيرا للحربية يف تونس،
توىل منصب الصدارة العظمى ،كتويف يف القسطنطينية عاـ َُّٖق ،من
مؤلفاتو :أقوـ ادلسالك يف معرفة أحواؿ ادلمالك .ينظر :كحالة ،معجم ادلؤلفٌن،
(ْ.)ُّّ/
(ِ) ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرؼ( ،ص ُٕ :كما بعدىا).
(ّ) ىو ةاؿ الدين زلمد احلسيين األفغاين ،كلد يف أفغانستاف عاـ ُِْٓق ،نشأ
كتعلم يف كابل ،كتلقى العلوـ العقلية كالنقلية ،كبرع يف الرياضيات ،كذىب
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األكؿ للعصرانية ،كاف ذا شخصية غامضة(ُ) ،لو أنشطة سياسية
متعددة ،مل يهتم بالتأليف العلمي كإظلا صب جل اىتمامو يف إلقاء
اخلطب كالكلمات داعينا إىل التحرر من الضواب الشرعية(ِ) ،كالسًن
خلف الثقافة الغربية.
( ّ)
الثاني :محمد عبده  :يعد ّنثابة األب الفكرم كالركحي
للعصرانية ،تتلمذ على يد األفغاين ،لكنو كجو أفكاره كجهة تعليمية
أكثر منها دعوية ،كبث يف تبلميذه ركح الثقافة الغربية ،كقد فاؽ يف
نظرا خللفيتو الدينية الا افتقدىا األفغاين(ْ).
ذلك شيخو ن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصر كبث دعوتو فيها ،كأنشأ يف باريس مع تلميذه زلمد عبده جريدة العركة
الوثقى ،تويف باألستانة كنقل جثمانو إىل أفغانستاف عاـُّّٔ :ق ،من
مؤلفاتو :رسالة الرد على الدىريٌن ،كتاريخ األفغاف ،ينظر :الزركلي ،األعبلـ،
(ٔ.)ُٔٗ/
ماسوني ا ،ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر
شيعي ا
ن
(ُ) ييرتجح أنٌو كاف ن
منحرؼ( ،ص.)ََُّ-َُِٔ :
(ِ) ينظر :اللهيبْ ،نديد الدين( ،ص.)ُٓٓ-ُُٓ :
(ّ) ىو زلمد عبده بن حسن خًن اهلل آؿ الرتكماين ،كلد ّنصر عاـُِٔٔ :ق،
كدرس باألزىر ،كتوىل ٓنرير جريدة الوقائع ادلصرية ،كتوىل منصب القضاء ،مث
مستشارا يف زلكمة االستتناؼ فمفتيا للديار ادلصرية ،تويف سنة:
جعل
ن
ُِّّق ،من مؤلفاتو :اإلسبلـ كالنصرانية ،كرسالة التوحيد ،ينظر :كحالة،
عمر بن رضا ،معجم ادلؤلفٌن.) ِّٕ- ِِٕ/َُ( ،
(ْ) ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرؼ( ،ص.)َُّٕ :
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المرحلة الثالثة :كىي ادلرحلة احلاضرة الا نعيش أحداثها كتعترب
استمر نارا للمرحلة الا قبلها كبينهما تداخل كبًن ،إال أ ٌف ىذه ادلرحلة
هتيأ ذلا من مصادر التلقي ككسائل االنتشار مامل يتوفر لسابقتها ،كقد
ٕنثلت ىذه ادلرحلة يف أشخاص ،كةاعات ،كأحزاب ،كأقطار شىت من
العامل على تفاكت فيما بينهم يف األخذ كالرتؾ.
كمن خبلؿ استعراض مراحل العصرانية ؽلكن أف ييقاؿ :إ ٌف ادلرحلة
األكىل مرحلة كضع األساس تعد ّنثابة الباعث على ظهور العصرانية
ٓنور يف األحكاـ الدينية كإظلا مررت
كتشكل مبادئها الفكرية؛ لكوهنا مل ٌ
الثقافة الغربية باسم الدين اإلسبلمي كال يزاؿ لو احلاكمية عليها ،أما
ادلرحلة الثانية :فهي ادلرحلة الفعلية كمرحلة تشكل اآلراء ،حيث منها بدأ
ٓنوير األحكاـ الشرعية لتتوافق مع الذكؽ الغريب كٕنريرىا باسم الدين
اإلسبلمي ،كلعل ىذا األمر ىو الذم جعل أكثر الباحثٌن يؤرخوف
العصرانية بدءنا من ىذه ادلرحلة ،يف حٌن تعد ادلرحلة الثالثة :مرحلة
انتشار أفكار سابقتها بل كاالنطبلؽ منها كبناء أحكاـ جديدة مرتتبة
عليها ،كذلذا ؽلكن أف تصنف ضمن اآلثار ،حيث اختلطت فيها األكراؽ
أرضا خصبة للبحث
فصارت مزغلنا من األشخاص كاآلراء ،شلا غلعلها ن
كالدراسة.
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املبحث األول :مبادئ العصراىية وركائسٍا ،ومسات العصراىيني
وبواعثَه الفلرية،
كفيو أربعة مطالب:
ادلطلب األكؿ :مبادئ العصرانية كأبرز أفك ػػارىػ ػ ػػا.
ادلطلب الثاين :ركائز العصرانية كأصوذلا الفكػ ػ ػرية.
ادلطلب الثالث :سػ ػم ػػات العصرانيٌن الفك ػ ػ ػرية.
ادلطلب الرابع :بواعث العصرانيٌن كمسًنهتم الفكرية.
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املطلب األول :مبادئ العصراىية وأبرز أفلارٍا
مت التطرؽ فيما مضى إىل حقيقة العصرانية كنشأهتا كمراحلها،
كحىت يتم اإلدلاـ بكنهها البد من التعرؼ على أبرز ادلبادئ كاآلراء الا
تبلورت منها ،كحىت يتضح ذلك سيتم تناكؿ موقف العصرانية بدءنا من
مركرا بطرؼ من فركعها كمن مث استعراض
أصوؿ الشريعة اإلسبلمية ن
خبلصة أفكار أتباعها توالينا ،كذلك كما يأيت(ُ):
يقر العصرانيوف
ً
أوًل :موقف العصرانيين من القرآن الكريإٌ :
( ِ)
بالقرآف الكرًن لكنهم ال يلتزموف بو كما نزؿ  ،ذلك أ ٌهنم دعوا إىل
إعادة قراءتو يف ضوء الظركؼ اجلديدة ،كبالتايل ال بد من إعادة فهم
النص القرآين من خبلؿ ادلعرفة كالتجارب الذاتية كرؤية العصر احلاضر(ّ)،
يقوؿ نصر أبو زيد" :إ ٌف العقائد القرآنية الا خاطبت ادلعاصرين لفرتة
التأسيس يف حاجة دائمة إىل الصياغة الفكرية اإلنسانية؛ أل ٌف ما ؼلاطب
جيبل يف سياؽ ثقايف بعينو يعجز عن سلاطبة جيل آخر يف سياؽ
ن
( ْ)
آخر" .
بدءا من أكؿ مصادر الدين كما ىو
(ُ) ادلقصود هبذا الرتتيب بياف ادلوقف ن
متعارؼ عليو يف الكتابة العلمية البدء باألىم فادلهم ،أما مسًنة تشكل ىذا
ادلوقف فسيتم تناكلو فيما يأيت ّنشيتة اهلل تعاىل.
(ِ) ينظر :كماؿ ،العصريوف معتزلة اليوـ( ،ص.)َٔ :
(ّ) ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص.)ِّٕ :
(ْ) أبو زيد ،التجديد كالتحرًن كالتأكيل( ،ص.)ُٕ :
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عموما
ثانيًا :موقف العصرانيين من السنة النبوية :العصرانيوف ن
مصدرا من مصادر التشريع ،كلكنهم يثًنكف
يقركف بالسنة النبوية
ن
اعرتاضات شلا غلعل إقرارىم نظرينا ُنتنا ،كمن أظهر تلك ادلواقف ْناه
السنة النبوية تقسيمهم السنة إىل تشريعية كغًن تشريعية ،كردىم كثًنان
من األحاديث ُنجة الداللة الظنية نتيجة موقفهم ادلريب من خرب
اآلحاد ،يقوؿ زلمد عمارة" :من نعم اهلل على ادلسلمٌن أف جعل سائر
عقائد اإلسبلـ مكتملة يف اآليات احملكمات من النصوص قطعية
الداللة كالثبوت يف القرآف الكرًن ،فادلسلم ال ػلتاج يف إثبات عقائد
اإلسبلـ إىل الظنوف ،أك النصوص ظنية الثبوت ،أك ظنية الداللة...
كأكثر األحاديث النبوية كخاصة أحاديث اآلحاد ىي ظنية
الثبوت"(ُ)  .التشكيك يف منهج احملدثٌن ،كالطعن يف ركاة احلديث من
الصحابة رضي اهلل عنهم كمن بعدىم كاالفرتاء عليهم ،كل ذلك من
أجل ضركرة انسجاـ معىن احلديث مع عقوذلم كمتطلبات احلضارة
الغربية(ِ).
(ُ ) عمارة ،مقاؿ بعنواف :بٌن الظن كاليقٌن ،جريدة الشرؽ األكس  ،السنة
السادسة ،العدد .ِٕٔ :السبػت َٓ شعبػاف ُِّْىػ ُِ أكتوبر
ََِِـ العدد ُٕٖٗ ،راب ادلقاؿ ،L4 http://cutt.us/aUD:اسرتجع
صباحا.
بتاريخُِْٕ/ْ/ ِٕ :ق ،الساعة ٓ:َْ :ن
(ِ ) يظهر شلا سبق أف تلك االعرتاضات ما ىي إال ادعاءات مكررة منذ قركف
كنقدا قدؽلنا كحديثنا ،مثل كتاب الرسالة لئلماـ
خلت ،أشبعها العلماء ُنثنا ن
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ثالثًا :موقف العصرانيين من اإلجماع :طعن العصرانيوف يف
اإلةاع ،كمن ىنا دعوا إىل تطوير الفقو ُنجة أف لكل عصر رجالو كأف
األكىل إعماؿ ادلصلحة العامة(ُ) ،فنجم من جراء ذلك تقسيم الفقو إىل
شريعة اهلل كشريعة الفقهاء ،كمن مث دعوا إىل إعادة النظر يف التشريع
اإلسبلمي كلو دكف قيد ،كفتح باب االجتهاد على مصراعيو(ِ) للقادرين
كألصحاب الورع كأصحاب األىواء اجلميع يف ذلك سواء ،يقوؿ حسن
الرتايب" :منهج التفقو اشرتاؾ بٌن ادلسلمٌن كل ّنا عنده من علم"(ّ).
ابعا :موقف العصرانيين من السلف(ٗ) والتراث اإلسالمي:
رً
تعاىل العصرانيوف على تراث أمتهم كأرادكا ربطها بعلوـ الغرب النافع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشافعي ،كتأكيل سلتلف احلديث البن قتيبة ،كالسنة كمكانتها يف التشريع
للسباعي ،كغًنىا من الكتب كاألُناث ،ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص:
َِْ .) ِٓٔ-
(ُ) ينظر :ادلرجع السابق( ،ص.)ُِٔ :
كشف ا
(ِ) كلكن ليس ىو االجتهاد كما عرفو الفقهاء استنباطنا من النصوص ك ن
حلكم اهلل ،كإظلا ىو اجتهاد لتخطي النص بل كٔنطي سنة رسوؿ اهلل . 
ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص) ُِٔ :
(ّ) الرتايب ،منهجية التشريع اإلسبلمي( ،ص.) ُٓ :
(ْ) السلف" :ىم العلماء العدكؿ الوارثوف عن رسوؿ اهلل  احلقائق كادلعارؼ
كالعقائد ،كؽلكن أف يقاؿ :ىم السادة األخيار إىل هناية ادلائة الثالثة من
اذلجرة النبوية الشريفة" ابن ةاعة ،إيضاح الدليل( ،ص.) َْ :
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منها كالضار ،بل كيصوركف العودة إىل السلفية ردة إىل الوراء كعقبة أماـ
التغيًن ُنجة أ ٌف اإلسبلـ كرـ اإلنساف ككضع لو ادلنهج السليم ادلتوافق
مع طبيعتو فبل حاجة ألخذ أقواؿ السابقٌن أك االعتماد عليها(ُ) ،يقوؿ
أبو اجملد" :أما اجتهاد القدماء من السلف فإنٌو يظل ْنربة غًن
ملزمة...تلك إذف أمم قد خلت ذلا ما كسبت كلنا -اليوـ  -ما كسبنا،
كالرتاث ْنارب ،كاجتهاد السلف سوابق ،كاحلاضر ال يصلح لو إال
اجتهاد جديد"(ِ).
كيظهر شلا سبق عًظم االضلراؼ الذم حصل عندىم ،كل ذلك
بدافع تطوير الدين كاخلركج بو عن قالب التقليد بزعمهم ،كالذم ترتب
عليو عدة أفكار انبثقت من ٔنلخل ٕنسكهم ّنصادر اإلسبلـ كعلومو،
كلعل أبرزىا ما يأيت:
 محاولممة التقريممب بممين أى م األديممان كٕنييػػع مػػا يب ػػىن علػػيهم مػػن أحك ػػاـكمعتقػد ال ػوالء كالػرباء كاقتصػػار اجلهػاد علػػى جهػاد الػػدفاع فقػ كغًنىػػا
بذريع ػػة أ ٌهن ػػا إٌظل ػػاكان ػػت لظ ػػركؼ خل ػػت ،كأ ٌف تط ػػور العص ػػر كاإلس ػػبلـ
ب ػػزعمهم -يرفض ػػها(ّ) ،يق ػػوؿ زلم ػػد عب ػػده" :نستبش ػػر بق ػػرب الوق ػػتالذم يسطع فيو نور العرفػاف الكامػل ،فتهػزـ لػو ظلمػات الغفلػة ،فتصػبح
(ُ) ينظر :اجلندم ،شبهات التغريب( ،ص.)َْٖ :
(ِ) أبو اجملد ،حوار ال مواجهة( ،ص.)ِِْ :
(ّ) ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص.)ِٖٗ-ِٗٔ :
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ادللت ػػاف العظيمت ػػاف :ادلس ػػيحية كاإلس ػػبلـ كق ػػد تعرف ػػتك ػػل منهم ػػا عل ػػى
األخػػرل ،كتص ػػافحتا مص ػػافحة ال ػػوداد ،كتعانقت ػػا معانق ػػة األلف ػػة ،فتغم ػػد
عند ذلك سيوؼ احلرب الا طادلا انزعجت ذلا أركاح ادللتٌن"(ُ).
 الدعوة إلى القومية ،يقوؿ زلمد عمارة" :القومية مصطلح عريببل كقرآين ...فقوـ اإلنساف ىم دائمو اإلقامة معو ،كالذين
تربطهم معو الركاب الا اصطلح على تسميتها "مسات
القومية" ،كأكذلا :رابطة اللساف-اللغة.)ِ("-
 النظرة المقاصدية النفعية الا تقدـ ادلنافع ادلادية العاجلة علىحساب أم منفعة أخرل ،فالعصر بزعمهم عصر مصاحل أكثر
من كونو عصر مبادئ كقيم ركحية(ّ).
 الدعوة إلى تحرير المرأة المسلمة يف شىت األمور احلياتية :كاحلقوؽالسياسية ،كالوالية كالقضاء ،كيف اإلرث كالثورة على احلجاب ،كتعدد
الزكجات ،كإباحة الطبلؽ ،كالزكاج من الكتابيٌن(ْ).
 المناداة بتحوير الحدود الشرعية ُنجة أهنا قسوة ككحشيةكزلاكلة تبديلها ّنا يوازيها من عقوبات عصرية(ٓ) ،يقوؿ عبد اهلل
(ُ) عبده ،األعماؿ الكاملة.)ِٓٔ-ِٓٓ/ ِ( ،
(ِ) عمارة ،ىل االنتماء قومي أـ ديين( ،ص.)ّٔ :
(ّ) ينظر :الزنيدم ،العصرانية يف حياتنا االجتماعية( ،ص)َْٕ :
(ْ) ينظر :ادلرجع السابق( ،ص.)ِٗٓ-ِٖٕ :
(ٓ) الناصر ،العصرانيوف( ،ص.)ُّٗ :
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العبليل حوؿ إنزاؿ احلد" :إنو ال يتفق مع ركح القرآف الذم جعل
القصاص صيانة للحياة ،كإشاعة لؤلمن العاـ ،كليس جلعل اجملتمع
رلموعة مشوىٌن :ىذا مقطوع اليد ،كاآلخر مقطوع الرجل،
كاآلخر مفقوء العٌن ،أك مصلوـ األذف ،أك رلدكع األنف"(ُ).
 محاولة تحرير العق اإلسالمي من البيبيات والتقاليدالموروثة :كذلك عن طريق إعادة بناء العقل عرب كسيلتٌن
األكىل :ترةة العدد األكرب من الكتب العلمية الغربية ،كالثانية:
ٓنوير ادلصطلحات الشرعية ّنا يتفق مع ادلصطلحات
األجنبية(ِ)  ،كذلذا صلدىم يذموف الرجوع إىل الكتاب كالسنة
كفهم سلف األمة يف فهم رلريات احلياة ،يقوؿ حسن حنفي :
"ىذه الدعوة يف احلقيقة ذلا خطورهتا على احلاضر كشللوءة
بالصعاب يف تعاملها مع ادلاضي"(ّ) ،كمن مث يعود ليؤكد ما
طارحا البديل عنو بقولو" :العود إىل ادلنبع إذف طريق
ذىب إليو ن
مسدكد زلفوؼ بادلخاطر كالصعوبات كلكن ما البديل؟ البديل
ىو "العود إىل الطبيعة" ،فالطبيعة ىي مصدر الفكر ،كليس
مصدرا للطبيعة!!)ْ(".
الفكر
ن

(ُ) العبليل ،أين اخلطأ( ،ص.)ٕٔ- ٕٓ :
(ِ) ينظر :حسٌن ،بٌن األصالة كالتغريب (ص.) ُّٓ- ُِٓ :
(ّ) حنفي ،قضايا معاصرة يف فكرنا ادلعاصر( ،ص.)ُّٖ :
(ْ) حنفي ،قضايا معاصرة يف فكرنا ادلعاصر( ،ص.)ُْٖ :
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 تمجي د الفرق المخالفة والبدعية والشخصيات المنحرفةكإلقاء ىالة من التقديس كاالىتماـ بأقواذلم كاالستشهاد هبا
كاعتبارىا ،حيث يفخركف بابن عريب كابن رشد كعقليتو ،كما
يركف أف ادلعتزلة أحرار فكر عقبلنيوف من الطراز األكؿ ،كأف
مذىبهم ىو الفهم احلقيقي للشريعة اإلسبلمية ،بينما يعرتفوف
لئلماـ أمحد بن حنبل  -رمحو اهلل  -بالزىد كالورع فق (ُ)!!
 التنويو بالعلمانية ومبادئها :يقوؿ راشد الغنوشي" :فصل الدين عنالسياسة مرحلة من مراحل التطور ..ك"النهضة" هتيأت ذلا"(ِ).
يتبٌن أ ٌف األفكار العصرانية طالت أصوؿ الشريعة
كىكذا ٌ
اإلسبلمية ،كمن ىنا كانت يف رلملها اضلرافات ال تعود لؤلمة بفائدة
ألبتة ذلك أ ٌف منها ما ينتهي إىل نزكات الغرب كسقطاتو ،كليس ذاؾ
فحسب بل إ ٌف منها ما قد علم الغرب هتافتها ،كال يزاؿ أتباعها يتتبعوف
ادلخرج الش رعي لتمريرىا كالربىنة عليها ،كلكن ما ركيزة األفكار
العصرانية كما أصوذلا؟ ىذا ما سيتم التعرؼ عليو فيما يأيت.

(ُ) عمارة ،الرتاث يف ضوء العقل( ،ص.)ِٕٔ-ِٕٓ :
(ِ)  cnnبالعربية ،راب ادلوقع ،http://cutt.us/xMe :مت االسرتجاع يوـ األربعاء:
مساء.
بتاريخُّْٗ/ّ/ ُُ :ق َُ:َّ ،ن
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املطلب الثاىي :ركائس العصراىية وأصوهلا الفلرية
جل الشريعة
أدلح احلديث حوؿ اجتياح اآلراء العصرانية ٌ
كعلوما ،كلبياف مستندىم يف ذلك
منهجا
كفركعا،
أصوال
اإلسبلمية ن
ن
ن
ن
كأصوذلم الا اعتمدكىا ،مت تقسيم ىذا ادلطلب إىل قسمٌن:
أوًل :ركائز العصرانية الفكرية :تعددت ركائز كمنطلقات
ً
العصرانية الفكرية إال أنو من ادلمكن إةاذلا يف أمرين:
األول :حاكمية الذوق البربي :تدكر معظم األفكار العصرانية
حوؿ احلضارة الغربية كذائقتها ادلعاصرة ،كتقدـ العلوـ الغربية كضركرة
اللحاؽ هبا ،فمن أجلها قامت العصرانية ،كمن أجلها تأسست ،كإليها
أيضا،
معا ،كالواقع كاحللم ن
تصبو ،كعنها تفرعت فهي اذلدؼ كالباعث ن
يقوؿ أحدىم(ُ) " :إف األمم اإلسبلمية لفي حاجة إىل تقليد الغربيٌن
يف كل شيء حىت مبلىيهم ،كمراقصهم ...إف أرادت أف تبلغ شأكىم
يف حلبة احلياة"(ِ).
كىم كقعوا يف ذلك غالبنا نتيجة اخلل بٌن حضارة الغرب
(ُ) ىو زلمد فريد كجدم ،كاتب مصرم معركؼ ،من أعبلـ القرف ادلاضي،
نيفا كعشر سنٌن ،من مؤلفاتو:
كلد سنة ُِٓٗق ،توىل ٓنرير رللة (األزىر) ن
" دائرة ادلعارؼ" ،ك "من معامل اإلسبلـ" ،تويف بالقاىرةُّّٕ ،ق ،ينظر:
الزركلي ،األعبلـ.)ِّٗ/ٔ( ،
(ِ) صربم ،موقف العقل كالعلم( ،ص.)ّٔٗ :
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كثقافتو ،فالثقافة فكر كاحلضارة مادة ،احلضارة ملك للبشرية كلها ،كقد
شاركت األمم فيها من قبل ككاف ذلا دكر بنائها ،أما الثقافة فإهنا
تستمد جذكرىا من كجداف األمم كقيمها الذاتية الا كونتها األدياف
كادلعتقدات ،كعليو فبل عبلقة مطل نقا بٌن نقل العلوـ كاستًناد ادلبادئ
كالعقائد(ُ).
كحىت نتبلىف ذلك ال بد من أف نعرؼ ماىية حضارة الغرب

كإنزاذلا منزلتها احلقة ،قاؿ تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﮊ [ ،سورة الركـ ،اآلية [ٕ :أم :كىم كإف كانوا يح ٌذاقنا
أذكياء يف علوـ الدنيا ككيفية ٓنصيلها ككجوه مكاسبها ،لكنٌهم غافلوف
عن ادلعرفة احلقيقية الا تنفعهم منفعة صادقة غائية(ِ) ،قاؿ اإلماـ
أيضا ال
الرازم  -رمحو اهلل " :-يعين :فعلمهم منحصر يف الدنيا ،ك ن
يعلموف الدنيا كما ىي كإظلٌا يعلموف ظاىرىا كىي مبل ٌذىا كمبلعبها،
كال يعلموف باطنها كىي مضارىا كمتاعبها ،كيعلموف كجودىا الظاىر،
كال يعلموف فناءىا ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ ،كادلعىن :ىم عن اآلخرة

غافلوف ،كذكرت ﮋﭦﮊ الثانية لتفيد :أ ٌف الغفلة منهم كإال فأسباب
التذ ٌكر حاصلة"(ّ) ،كيف ضوء ذلك فإ ٌف اإلفادة من الغرب إٌظلا تكوف
(ُ) ينظر :اجلندم ،شبهات التغريب( ،ص.)ُّْ :
(ِ) ينظر :ابن كثًن ،تفسًن القرآف العظيم.)َّٓ/ ٔ( ،
(ّ) الرازم ،مفاتيح الغيب.)ُٖ/ِٓ( ،
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يف األمور ادلعاشية ادلادية ،إفادة ال تدفع إىل االنغماس يف أفكارىم
كاالنبهار كالتمييع كمن مث االهنزاـ كالبعد عن اآلخرة كاالستهانة يف
الدين؛ إذ ادلغلوب تابع مهزكـ ،كالغالب قائد متبوع كما ىو مشاىد
كمعلوـ ،كىذا ىو عٌن ما دؿ عليو الوحي ادلعصوـ كفهم سلفنا
الصاحلٌن ،إذ احلكمة ضالة ادلؤمن أىن كجدىا ىو أحق هبا شريطة
تقوؽلها ّنيزاف الشرع احلكيم ،كبذلك نقتين كل ما ينفعنا كال يضلنا من
العلوـ كالفنوف كادلخرتعات كادلكتشفات ،كغًنىا من العلوـ التجريبية
قي كالتقدـ
كالوسائل ادلادية ،ككل ما من شأنو أف يساعد على الر ٌ
كتقدًن اخلًن كالنفع للبشرية.
كمن مث ال نقف عند ذلك بل نبدأ حيث انتهى اآلخركف ،نطلع
على اإلصلازات لنكملها ،كأسباب السقطات فنتجنبها ،إذ العربة احل ٌقة
إٌظلا تكوف بالنهايات ،كادلسلموف بفضل اهلل ؽللكوف أصل العلوـ
كأساسها ،كمن بٌن ظهرانيهم خرجت احلضارة كامتدت إىل الغرب
آثارىا ،كالعودة إىل األصوؿ أيسر من ابتداعها ،كلكننا ُناجة إىل
استنهاض اذلمم كترتيب األكليات لبلنتفاع ّنكنونات ىذا الدين
العظيم.
كذلذا ؽلكن أف ييقاؿ بأ ٌف ما عليو الغرب من التقدـ الظاىر
كالتطور إٌظلا ىو ناشئ بسبب ثبلثة أمور :األكؿ :كماؿ عدؿ اهلل تعاىل؛
حىت يوفيهم أعماذلم يف الدنيا ،فيأتوف يوـ القيامة كقد أفنوا حسناهتم

كالقوا جزاءىم مستوفينا فيها ،قاؿ تعاىل :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ،
]سورة ىود ،اآليتاف ، [ُٔ - ُٓ :كا لثاين :جدىم كحسن استغبلذلم
ما كىبهم اهلل من القدرات كاإل مكانات ،كتفانيهم يف العمل ،كخلوص
نياهتم لو ،كلعل الثالث :تسخًنىم للنفع ادلادم للعباد ،كذلك بقضاء
حاجات الناس ،كاالنعكاؼ يف تعلٌم ادلاديات الا ال تتم للعبد ادلسلم
إال إذا استفرغ ةيع طاقتو ألجل ٓنصيلها ،كبذلك ينشغل عن اآلخرة
كالسعي ذلا .فاألكؿ :يدفعنا إىل الصرب كاحتساب الببلء جنة كحر نيرا،
كالثاين :يدعونا للعمل كحسن استغبلؿ ادلنافع كالقدرات ،كعدـ
التكاسل كاخلور كاالتكاؿ فنكوف عبتنا على اآلخرين ،بينما يفيد
الثالث :عدـ التبعية كاالنبهار الذم يدعو إىل التعظيم كاالهنزاـ ،فيكوف
كعدال بٌن عوجٌن :ػلرص على العمل ّنا فيو
ادلسلم كسطنا بٌن طرفٌن ،ن
يذلل نفسو ألجل منفعة الدنيا كحدىا كقد
مصلحة الدنيا كالدين ،كال ٌ
كفاه غًنه مؤنتها ،كما ال يرتكها كيدعها بدكف عمارهتا كإعمارىا،

كاخلالق قد ا ستخلفو فيها ،يقوؿ اهلل تعاىل ( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ)[ ،سورة ىود ،آية ،] ُٔ :كبذلك يناؿ احلسنيٌن:
إعمار الدنيا من أجل الدين ،كمن مث الفوز كالفبلح يف الدارين.
الثاني :تقديس العق  :تعترب العصرانية العقل أصل ٓنصيل
العلم ،حىت جعلتو احلاكم على نصوص الوحي فبل تقبل منها ما
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تعارض مع العقل -بزعمها  -كخالفو(ُ) ،يقوؿ زلمد عبده" :إف األصل
الثاين لئلسبلـ :تقدًن العقل على ظاىر الشرع عند التعارض"(ِ).
كمن أجل ىذا االختبلؿ عظمت مزالقهم ،كٔنبطوا يف آرائهم،
ذلك أ ٌف العقوؿ ال ؽلكنها أف ٓني بكنو األشياء ،كما أ ٌهنا تتباين يف
الفهم كاإلدراؾ ،كبذلك ػلصل الشط كالنزاع ،بل كرّنا يصل إىل
إنكار اإلذليات كاإلحلاد كالعياذ باهلل ،يقوؿ اإلماـ الشهرستاين – رمحو
اهلل " : -اعلم أ ٌف أكؿ شبهة كقعت يف اخلليقة :شبهة إبليس لعنو اهلل،
كمصدرىا استبداده بالرأم يف مقابلة النص ،كاختياره اذلول يف معارضة
األمر ،كاستكباره بادلادة الا خلق منها كىي النار على مادة آدـ عليو
السبلـ كىي الطٌن"(ّ).
كما ذلك إال نتيجة إعماؿ العقل يف ما ليس ىو رلالو ،فكما أ ٌف
للبصر حدِّا يقف عنده كذلك الع قل لو حد ال يتعداه ،كال يعين ذلك
إلغاءن للعقل بالكلية؛ "بل العقل شرط يف معرفة العلوـ ككماؿ كصبلح
األعماؿ كبو يكمل العلم"(ْ)  ،كمن ىنا أةع ادلسلموف على أنٌو ال
تكليف على ص كال رلنوف ،كأنٌو ال بد من نظر العقل (ٓ).
(ُ) ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص.)َِِ :
(ِ) عبده ،اإلسبلـ كالنصرانية( ،ص.)َٕ :
(ّ) الشهرستاين ،ادللل كالنحل.)ُْ/ ُ( ،
(ْ) ابن تيمية ،رلموع الفتاكل.)ّّٖ/ ّ( ،
(ٓ) ينظر :الرتكي ،رلمل اعتقاد أئمة السلف( ،ص.)ُٓٔ ،ُُْ :
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كاهلل تبارؾ كتعاىل قد أع ٌد العقوؿ بصفة عامة إلدراؾ ادلطلوب،
السوية كاآليات الظاىرة ،كجعل إعماذلا
كأع ٌد ما ييسددىا فيو من الفطرة ٌ
( ُ)

كحسن استخدامها بيد اإلنساف  ،قاؿ تعاىل( :ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [ ،سورة العنكبوت ،آية:
ّْ]  ،فسبحانو أمر بتدبر كتابو كالنظر يف سللوقاتو ،كال ؽلكن أف يتحقق
ىذا التدبر إال بالعقل كإٌظلا ادلمنوع أف يستخدـ العقل يف غًن موضعو ،أك
أف ؼلضع يف االستدالؿ دلنهج ؼلالف التسليم ّنا جاء يف القرآف
كالسنة(ِ).
كعلى ىذا فإ ٌف طريقة النقل ال تعارض طريق العقل ،ذلك أ ٌف
طريق العقل كىو النظر كاالستدالؿ ال ييؤدل بدكف التسليم للنصوص،
فكل ما ثبت من ادلسائل يف الكتاب كالسنة يصدقها العقل الكامل
الصحيح الذم يستخدـ بدقة كإمعاف؛ أل ٌف العقل الصريح يف داللتو على
ادلراد ال ؽلكن أف ؼلالف ادلنقوؿ الصحيح الثابت؛ كالرسل ٔنرب ّنحارات
العقوؿ ال ّنحاالهتا؛ فالعقل كالنقل كسيلتاف لغاية كاحدة ىي الوصوؿ
إىل اهلل ،كالوس ائل الا تؤدم إىل غاية كاحدة ال ؽلكن ذلا أف تتعارض،
كباعتقاد ذلك يكوف ادلؤمن عارفنا حدكد قدراتو كإمكاناتو ،ال ييعلي من

(ُ) ينظر :ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاكية( ،مقدمة التحقيق- ُٗ/ ُ :
َِ).
(ِ) ينظر :الرتكي ،رلمل اعتقاد أئمة السلف( ،ص.)ُٓٔ ،ُُْ :
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شأف العقل كال ييغايل يف أحكامو ،كال ػلكم باستقبللو ككفايتو ،بل
يضعو يف موضعو البلئق بو ،فيستعملو يف نطاؽ قدرتو كاستيعابو من
النظر يف ملكوت السماكات كاألرض ،كاالجتهاد يف القضايا العلمية،
كاكتشاؼ العلوـ ادلادية الا هتدؼ إىل ترقية اجملتمع كتطويره ،كبذلك
يكوف يف مأمن من اإلفراط يف أخذه كاالعتداد بو ،أك التفري يف حقو
كإعمالو(ُ) ،كإٌظلا ىو مسلٌم جلميع أكامر اهلل كأحكامو شلا عرؼ معناه أك
عز إدراكو ،أك كجب إتيانو كاجتنابو؛ ذلك أ ٌف تقدًن العقل على النقل
ٌ
مآؿ إىل التخب كالضبلؿ" ،كما قاؿ أبو عبد اهلل الرازم يف كتابو الذم
صنفو أقساـ اللذات:
هناي ػ ػ ػ ػػة إقػ ػ ػ ػ ػػداـ العق ػ ػ ػ ػػوؿ عقػ ػ ػ ػ ػػاؿ
كأركحن ػػا يف كحش ػػة م ػػن جسػ ػػومنا
كمل نس ػػتفد م ػػن ُنثن ػػا ط ػػوؿ عمرن ػػا

كأكث ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػػعي الع ػ ػ ػ ػػادلٌن ض ػ ػ ػ ػػبلؿ
كحاص ػ ػ ػ ػ ػ ػػل دنيان ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أذل ككب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ
سػ ػ ػػول أف ةعنػ ػ ػػا فيػ ػ ػػو قيػ ػ ػػل كقػ ػ ػػاؿ

...لقد تأملت الطرؽ الكبلمية كادلناىج الفلسفية ،فما رأيتها
غليبل ،كرأيت الطرؽ طريقة القرآف ،أقرأ يف
عليبل كال تركم ن
تشفي ن

اإلثبات :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ]سورة طو ،اآلية،] ٓ:

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ[ ،سورة فاطر ،آية ،]َُ :كأقرأ يف
(ُ) ينظر :الرتكي ،رلمل اعتقاد أئمة السلف ( ،ص.) ُٕٓ ،ُْْ -ُُْ :
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النفي :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[ ،سورة الشورل ،آية،] ُُ :
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ[ ،سورة طو ،آية... ،]َُُ :كمن
جرب مثل ْنربا ،عرؼ مثل معرفا"(ُ).
ثانيًا :أصول العصرانية الفكرية :ىناؾ من يظن أف العصرانية
دعوة جديدة ػلاكؿ أتباعها النهوض باإلسبلـ كفق الرؤل الغربية
كاحلضارة احلديثة ،فهي بزعمهم ذات مسات مبتكرة ،ال عبلقة ذلا
بادلاضي ،كلكن يف ادلقابل ىناؾ من يثبت أ ٌف العصرانية إظلا ىي امتداد
لفرقة من الفرؽ اإلسبلمية القدؽلة تيدعى بادلعتزلة ،فمن ىم ادلعتزلة؟ كما
كجو العبلقة بينها كبٌن العصرانية؟
( ِ)
التنحي كالتنحية ،
أ) التعريف بالمعتزلة :االعتزاؿ يف اللغة ّنعىن ٌ
كتعزؿ :ضلاه جانبنا
كعزلو ،فاعتزؿ كانعزؿ ٌ
عزالن ٌ
يقاؿ" :عزؿ الشيء يعزلو ٍ
فتنحى"(ّ) ،وأشهر ما قي في مسمى المعتزلة :أ ٌف رجبلن دخل على
ٌ
احلسن البصرم كسأؿ عن مرتكب الكبًنة ىل ىو مؤمن أك كافر ؟
فتفكر احلسن يف ذلك ،كقبل أف غليب قاؿ كاصل بن عطاء" :أنا ال
أقوؿ إف صاحب الكبًنة مؤمن مطل نقا ،كال كافر مطل نقا ،بل ىو يف
(ُ) ابن أيب العز ،شرح العقيدة الطحاكية.)ِْْ/ُ( ،
(ِ) ادلرسي ،احملكم كاحملي األعظم.)ُٓٗ/ ُ( ،
(ّ) ينظر :ادلرجع السابق.)َِٓ/ُ( ،
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منزلة بٌن ادلنزلتٌن :ال مؤمن كال كافر ،مث قاـ كاعتزؿ إىل أسطوانة(ُ) من
أسطوانات ادلسجد يقرر ما أجاب بو على ةاعة من أصحاب احلسن،
فقاؿ احلسن :اعتزؿ عنا كاصل ،فسمي ىو كأصحابو معتزلة"(ِ).
) أبرز معتقدات وآراء المعتزلة والعالقة بينها وبين
العصرانية :استقى ادلعتزلة آراءىم من ادلقاالت كاآلراء السائدة يف
عصرىم آنذاؾ(ّ) ،كع لى كفق انتقائها صاغوا معتقداهتم كالا من أعلها
ما يأيت(ْ):
أصوًل خمسة جعلوا منها عنوا نا لكل من يبغي
 التزام المعتزلة ًاالنتساب إىل مذىبهم كىي( :التوحيد ،كالعدؿ ،كالوعد
كالوعيد ،كادلنزلة بٌن ادلنزلتٌن ،كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن
ادلنكر) (ٓ).
(ُ) "األسطوانة :العامود أك السارية" ،الشهرستاين ،ادللل كالنحل.)ْٖ/ُ( ،
(ِ) ادلرجع السابق.)ْٖ/ُ( ،
(ّ) ففكرة االختيار كمسؤكلية اإلنساف عن أفعالو أخذىا ادلعتزلة عن القدرية،
كعن اجلهمية تلقف ادلعتزلة القوؿ بنفي الصفات كخلق القرآف كعدـ رؤية اهلل
يف اآلخرة ،كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر عن اخلوارج ،كما اتفقوا مع
الشيعة يف كثًن من اآلراء اخلاصة باإلمامة ،ينظر :ادلعتق ،ادلعتزلة كأصوذلم
اخلمسة( ،ص.)ِٖ :
(ْ) ينظر :أبو لبابة ،موقف ادلعتزلة من السنة النبوية ( ،ص.)ُْ :
(ٓ) التوحيد :كىو عندىم نفي الصفات ،فهم يثبتوف هلل األمساء دكف الصفات،
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 تعظيإ أمر العق وتقديمو على النق  :كنتج عنو ( :القوؿ ِنلقالقرآف الكرًن ،كإنكار رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ،كتأكيل آيات
قرآنية الا ال يعيها العقل ،كرد األحاديث ادلخالفة للعقل كإف
كانت متواترة ،كعدـ قبوؿ خرب اآلحاد ،كالطعن يف الصحابة
كخصوصا ركاة األحاديث كأيب ىريرة  ، كإنكار
كالتابعٌن
ن
بعض الغيبيات كادلبلئكة كاجلن كالسحر كغًنه).
كلعل ىذه أبرز أفكار ادلعتزلة كأصوذلم الا ساقوىا كفق عقوذلم
كما انفتحوا عليو من العلوـ كادلعارؼ الغريبة عنهم ،كإ ٌف ادلتأمل ليجد
عظم التشابو بينهما ،كىو ما اعرتؼ بو زلمد عمارة حٌن قاؿ" :لقد
كفكرا قوميِّا كأصوالن
انقضت ادلعتزلة كفرقة ،كلكنها استمرت نزعة عقلية ن
فكرية من خبلؿ فرؽ أخرل تأثرت هبا ،كمن خبلؿ البصمات الا
طبعتها على اجملرل العاـ اخلالد كادلتدفق كادلتطور لفكر العرب
كادلسلمٌن"(ُ) ،كلعل من أبرز تلك األفكار الا ال تزاؿ متدفقة بينهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالعدؿ :عندىم نفي أف يكوف اهلل خالقان ألفعاؿ العباد ،كيقصدكف بالوعد
كالوعيد :إنفاذ الوعيد كأف اهلل ال يقبل يف أىل الكبائر شفاعة كال ؼلرج منهم
أحدا من النار ،كادلنزلة بٌن ادلنزلتٌن :ىي قوذلم أ ٌف أىل الكبائر يف الدنيا منزلة
ن
كسطى بٌن اإلؽلاف كالكفر ،كسللدكف يف النار يف اآلخرة إف مل يتوبوا  ،كمؤدل
األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر :جواز اخلركج على األئمة كقتاذلم بالسيف،
ينظر :الشلهوب ،ادلشاهبة بٌن ادلعتزلة األكائل كادلعتزلة اجلدد( ،ص.)ٔ-ٓ :
(ُ) عمارة ،تيارات الفكر اإلسبلمي( ،ص.)ٖٕ :
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ما يأيت(ُ):
مقدما يف االستدالؿ
 اتفاقهم على إكبار العقل كجعلومصدرا للتلقي ن
ن
على الكتاب كالسنة.
جديدا.
 الدعوة إىل تفسًن القرآف كالسنة بالعقل كتأكيلها نتأكيبل عقبلنينا ن
 اجلرأة يف رد األحاديث ،كالطعن يف ركاهتا رضي اهلل عنهم. السعي إىل التجديد كالتغيًن يف أصوؿ العقيدة كأصوؿ التشريع. اتفاقهم يف التبعية للمذاىب كالفلسفات الغريبة. استباحة اخلوض يف أمور الغيب الا ال يعلمها إال اهلل. االستهانة بأحكاـ اهلل كشرعو ،كاجلرأة على الفتول كإثارة الشبهاتكاآلراء الشاذة.
يقوؿ أ.د أبو لبابة حسٌن يف شأف ادلعتزلة" :فهم كلتن استندكا يف
كثًنا ما يستعينوف
آرائهم كمبادئهم إىل القرآف كأصوؿ الشريعة إال إهنم ن
ّنذاىب الفبلسفة لتأييد آرائهم حىت إذا ما صدموا بالتنافر بٌن الشريعة
كالفلسفة عمدكا إىل تلفيق التوفيق بينهما متناسٌن أف ادلنطلق غًن كاحد،
فالشريعة قائمة على اإلؽلاف كالتوحيد ،كالفلسفة منشؤىا الوثنية أك
اإلحلاد"(ِ) ،كإ ٌف ىذه الكلمات نفسها كالتحليل ذاتو ييقاؿ للعصرانية اليوـ
عرب عن "العصرانية"
ككأ ٌف التاريخ ييعيد نفسو ،حىت إف من الباحثٌن من ٌ
(ُ) ينظر :العقل ،االْناىات العقلية احلديثة( ،ص.)ٓٓ :
(ِ) أبو لبابة ،موقف السنة من ادلعتزلة( ،ص.)ّْ :
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( ُ)
تبٌن عًظم التشابو بينهما كشدة
ّنسمى "المعتزلة الجدد"  .كىكذا ٌ
العبلقة كقوهتا ،إال أنٌو كبالرغم من ذلك يظهر فرؽ جوىرم يتمثل يف أ ٌف
العصرانية احلالية دافع ضبلذلم االعتداد بالثقافة الغربية نتيجة ما اعرتاىم من
ىزؽلة نفسية ،بينما ادلعتزلة أساس ضبلذلم تقديس العقل نتيجة اتصاذلم
بالثقافة الفلسفية ،لذلك فإ ٌف دافعهم يف االنتماء لئلسبلـ أقول كأعمق من
العصرانية الا ْنعل للحضارة الغربية الزعامة كاحلاكمية ،فاالختبلؼ بٌن
ادلعتزلة كالعصرانية اختبلؼ ىوية كانتماء ،كاالتفاؽ بينهما اتفاؽ حاكمية
كاقتداء ،ىي األصل بالنسبة للمعتزلة ،كىي التابع بالنسبة للعصرانية ،فالعقل
عند ادلعتزلة ىو احلاكم على النقل ،متأثرين يف ذلك بأرباب ادلدرسة العقلية
من الفبلسفة كمن على شاكلتهم ،يف حٌن أ ٌف الغرب عند العصرانية ىو
احلاكم على الشريعة اإلسبلمية متخذين من العقل كسيلة للوصوؿ بالنقل
إىل الرؤية الغربية ،كمن ىنا حصل التشابو ،كلعلو هبذا تبينت العبلقة كاتضح
اخلبلؼ.
يتبٌن أ ٌف العصرانية ذات عبلقات متشعبة ،كانتماءات
كشلا سبق ٌ
متضاربة ،يعلوىا الغرب كقيمو ،ككذلك العقل كحكمو ،حيث خاضت
يف الشبهات ،كانتقت الضبلالت ،كرلدت االضلرافات ،ذلك أ ٌهن ا
عدلت عن اآليات كىداياهتا ،كطعنت يف السنة كركاهتا ،فكانت خواءن
ركحا ،كصدؽ اإلماـ ابن القيم  -رمحو اهلل  -إذ يقوؿ:
ال ن
جسدا كال ن

(ُ) ينظر :العقل ،االْناىات العقلية احلديثة( ،ص.)ٓٔ-ٓٓ :
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العل ػ ػ ػ ػ ػػم ق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اهلل ق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ رس ػ ػ ػ ػ ػ ػولو
م ػػا العل ػػم نص ػػبك للخ ػػبلؼ س ػػفاىة
ك ػ ػ ػػبل كال ع ػ ػ ػػزؿ النص ػ ػ ػػوص كأهن ػ ػ ػػا
إذ ال تفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكم يقينن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال كال

ق ػ ػػاؿ الص ػ ػػحابة ى ػ ػػم أكل ػ ػػو العرف ػ ػػاف
بػ ػ ػ ػػٌن الرس ػ ػ ػ ػػوؿ كب ػ ػ ػ ػػٌن رأم ف ػ ػ ػ ػػبلف
ليس ػ ػ ػ ػػت تفي ػ ػ ػ ػػد حق ػ ػ ػ ػػائق اإلؽل ػ ػ ػ ػػاف
( ُ)
علم ػػا فقػ ػػد عزلػ ػػت عػ ػػن اإليقػ ػػاف
ن

املطلب الثالث :مسات العصراىيني الفلرية
يتفاكت العصرانيوف(ِ) فيما بينهم كقد يلتقي معهم من ليس
منهم ،إال أ ٌف ىناؾ ةلة من األمور ْنمع بينهم ،كلعل من أبرزىا ما
يأيت:
أوًلً :تحوير المصطلحات الشرعية :من السمات الظاىرة
على أقواؿ ىذا االْناه ىو ٓنوير ادلصطلحات الشرعية ّنا يقارهبا أك
يشرتؾ معها يف بعض مدلوالهتا -بزعمهم -من ادلصطلحات الغربية،
كالدؽلقراطية كالتطرؼ كالتقدمية ،يف مقابل الشورل كالسلفية
كاألصولية ،بل كامتد ذلك إىل احملرمات الشرعية كإطبلؽ مسمى الفوائد
على ادلعامبلت الربوية ،كمسمى العمولة كاذلدايا التسويقية على الرشوة،
(ُ) ابن القيم ،منت القصيدة النونية( ،ص.)ِِٔ :
(ِ) ذلك أ ٌف منهم من يتصدر عن نية خبيثة يف ىدـ اإلسبلـ ،كمنهم من تكوف
مصلحتو سياسية أك شخصية ،كمنهم من تكوف نيتو حسنة إال أنٌو بقي
مشدكدا إىل تصورات ادلناىج الغربية ،ينظر :الناصر ،العصرانيوف( ،ص:
ن
َُٗ  .) ُُٗ-كآخرىم ىو ما سيكوف زلور احلديث فيما يأيت.
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كغًن ذلك من ادلصطلحات الغربية ادلعاصرة(ُ).
كىو أمر ال ؼللو من اخلطورة لكوف ادلصطلحات ربانية التشريع ال
تتبدؿ كال تتغًن يف لفظها كال يف داللتها ،كأم تدخل يف تبديلها يعد
ٓنري نفا للكلم عن مواضعو(ِ) ،كما قاؿ اهلل تعاىل يف شأف اليهود:

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﭼ[ ،سورة ادلائدة ،آية،]ُْ :
"أم :يتأكلونو على غًن تأكيلو ،كيبدلونو من بعد ما عقلوه كىم
يعلموف"(ّ) ،كقد نبو اإلماـ ابن تيمية  -رمحو اهلل  -إىل مسلكهم ىذا
فقاؿ" :ما أطلقو اهلل من األمساء كعلق بو األحكاـ من األمر كالنهي
كالتحليل كالتحرًن مل يكن ألحد أف يقيده إال بداللة من اهلل كرسولو"(ْ).
كيف ىذا الصدد يقوؿ اإلماـ ابن القيم  -رمحو اهلل ":-تغيًن صور احملرمات
كأمسائها مع بقاء مقاصدىا كحقائقها زيادة يف ادلفسدة الا حرمت
ألجلها ،مع تضمنو دلخادعة اهلل تعاىل كرسولو ،كنسبة ادلكر كاخلداع
(ُ) ينظر :قرباف ،مقاؿ بعنواف :مؤامرة تشويو ادلصطلحات الشرعية اإلسبلمية،
راب ادلقاؿ http://cutt.us/hGMMQ :اسرتجع يوـ السبت :بتاريخ:
مساء .
ِٗ ُّْٗ/ِ/ق ،الساعة ُُ:ِٓ :ن
(ِ) ينظر :أزلزكف ،ادلصطلحات يف حدكد الشرع( ،رللة البياف ،العدد، َِّ :
ُّْٓ قَُِْ-ـ) ،راب ادلقاؿ ،http://cutt.us/Vt7b3 :اسرتجع يوـ
مساء .
السبت :بتاريخُّْٗ/ ِ/ِٗ :ق ،الساعة ٗ:ِٓ :ن
(ّ) ينظر :ابن كثًن ،تفسًن القرآف العظيم.)ُّّ/ ُ( ،
(ْ) ابن تيمية ،رلموع الفتاكل.)ِّٔ/ ُٗ( ،
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كالغش كالنفاؽ إىل شرعو كدينو ،كأنو ػلرـ الشيء دلفسدة كيبيحو ألعظم
منها .كذلذا قاؿ أيوب السختياين  -رمحو اهلل  :-ؼلادعوف اهلل كأظلا
ؼلادعوف الصبياف ،لو أتوا األمر على كجهو كاف أىوف"(ُ) .كألجل ذلك
كاف لزامان عليهم إف أرادكا التقدـ كالسيادة لؤلمة ُنق أف تيعاد ادلصطلحات
كادلفاىيم إىل كضعها األصلي ،كتستنًن بالكتاب الكرًن كالسنة النبوية مع
اعتمادا.
ربطها بفهم سلف األمة لغةن كداللة ك ن
ثانيًا :اًلجتزاء واًلنتقاء(ِ) :عند استقراء آراء العصرانيٌن كأفكارىم
مثبل ما
كثًنا ن
يتبٌن أ ٌف ىذه السمة من السمات الغالبة عليهم ،فهم ن
ػلرصوف على إيراد األدلة الا تؤيد بعض أفكارىم كنصوص االستخبلؼ
كالعمراف ،كيتهربوف يف ادلقابل من نصوص تعظيم التشريع كضركرة التسليم،
فهم إف ٓندثوا عن اإلسبلـ قالوا اإلسبلـ دين حضارة كال مشكلة فيو كإظلا
ادلشكلة يف العقلية التقليدية سلتزلٌن اإلسبلـ يف قضايا احلضارة كالعلوـ
ادلادية.
كىو ما ؽلكن أف ييسمى يف ميزاف الشريعة ب"اإليمان
المشروط " فهم يؤمنوف بنصوص الشرع الا تنسجم مع منظومتهم
الفكرية بينما يتهربوف من كل نص يهددىا ،كحاذلم كحاؿ من قاؿ اهلل

تعاىل فيهم :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

(ُ) ابن القيم ،إغاثة اللهفاف.)ّْٓ/ ُ( ،
(ِ) ينظر :السكراف ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)ُٔ- ٓٓ :
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﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ﭼ[ ،سورة
النور ،اآليات ،]َٓ- ْٖ :كقد رصد اإلماـ ابن تيمية ىذه الظاىرة
كبٌن سلالفتها ألصل اإلسبلـ فقاؿ " :ففي اجلملة ال يكوف الرجل
جازما ليس مشركطان بعدـ معارض،
مؤمننا حىت يؤمن بالرسوؿ إؽلانان ن
فمىت قاؿ :أؤمن ِنربه إال أف يظهر لو معارض يدفع خربه مل يكن مؤمنان
بو ،فهذا أصل عظيم ْنب معرفتو ،فإف ىذا الكبلـ ىو ذريعة اإلحلاد
كالنفاؽ"(ُ) .كخبلصة ذلك أ ٌف ىذا االجتزاء ػلقق للعصرانيٌن شيتنا من
الطمأنينة الداخلية كأهنم ما يزالوف متصلٌن ُنبل إىل اإلسبلـ ،كأ ٌف
مشكلتهم ليست مع اإلسبلـ كضلو ىذه ادلهدئات العاطفية دلشاعر
االنشقاؽ ادلنهجي ،بينما احلقيقة الظاىرة أ ٌف غالب ما يثبتونو ىو ما
يريدكنو من اإلسبلـ ال ما يريده اإلسبلـ منهم.
ثالثًا :تتبع الرخص :كتعين تتبع فقو األئمة كاألخذ بالرخص
كشاذ األقواؿ الا تتناسب مع معطيات العصر دكف النظر إىل قوة
الدليل كحجيتو ،ذلك أ ٌف األصل يف الرتجيح غلب أف يكوف لقوة
الدليل كالربىاف ،ال للهول كالرغبة كمسايرة الواقع(ِ) ،زلتجٌن ُنديث

(ُ) ابن تيمية ،درء تعارض العقل كالنقل.)ُٖٕ/ ُ( ،
(ِ) ينظر :الدميجي ،شبهات العصرانيٌن اإلسبلميٌن( ،ص.)َِ :
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َّ
ص ُو)) (ُ) ،كلكن احلقيقة أ ٌف ىناؾ بونا
((إن ادَ يُ ِح ُّ
ب أَ ْن تُم ْؤتَى ُر َخ ُ
شاسعا بٌن "رخص اهلل" ك"رخص اجملتهدين" ،كىل ييتصور أ ٌف اهلل تعاىل
أنزؿ الوحي ليكوف ىذا ادلسلك ضلوه؟ كىل ؽلكن إلنساف أف ػلتاط
لدينو كػلافظ عليو كىو مهوكس بتتبع رخص اجملتهدين(ِ)؟

يتبٌن فيما يأيت :يقوؿ اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ
كلعل جواب ذلك ٌ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒﭼ[ ،سورة النساء ،آية ،]ٓٗ :دلت اآلية على أ ٌف يف مسائل
ىاما ىو الرجوع إىل األدلة الشرعية كليس اتباع رخص
اخلبلؼ ضابطنا ن
ادلذاىب الفقهية ،إذ إ ٌف اعتماد الرخص ادلذىبية يفضي يف النهاية إىل
إسقاط التكليف يف كل مسألة سلتلف فيها(ّ) ،يقوؿ اإلماـ الشاط -
رمحو اهلل " : -إذا صار ادلكلف يف كل مسألة عنت لو يتبع رخص
ادلذا ىب ،ككل قوؿ كافق فيها ىواه فقد خلع ربقة التقول ،كٕنادل يف
(ُ) أمحد ،ادلسند ،ح (ٖٔٔٓ ) ،مسند ادلكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل
بن عمر رضي اهلل عنهما ،)َُٗ/َُ( ،صححو األلباين ح (ََُٔ )،
ينظر :األلباين ،زلمد بن ناصر الدين ،صحيح الرتغيب كالرتىيب،
(ُ.)ِٓٔ/
(ِ) ينظر :السكراف ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)ُٖ- ٔٔ :
(ّ) ينظر :الشاط  ،ادلوافقات.)ّٖ- ُٖ/ ٓ( ،
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متابعة اذلول ،كنقض ما أبرمو الشارع"(ُ) ،ذلك أنٌو ما من رلتهد إال
كيىرد عليو بعض الرخص يف مسائل اختارىا :كىي إما أف تكوف عن
رأم صحيح أك عن ضعف حجة ،كىم يف ذلك -أعين :إف كاف عن
ضعف حجة -معذكركف قبل إيضاح احملجة بدالئلها (ِ).
دارا فضاؽ
كعلى ىذا فإف مثل "متتبع الرخص" مثل رجل يبين ن
عليو ادلاؿ ،فذىب يسأؿ البنائيٌن عن ادلخرج كل كاحد ّنعزؿ عن
اآلخر ،فقاؿ لو األكؿ :سأنقص لك من الدار جدارا ،كقاؿ لو الثاين
كالثالث كالرابع مثل ما قالو األكؿ ،فإف أخذ َنميع تلك اآلراء فلن
يكوف لو من األصل دار ،ككذلك من تتبع رخص اجملتهدين فلن يتبقى
لو من دينو شيء ،كىو ما كضحو عمر بن اخلطاب  حينما قاؿ
لزياد بن حدير " :ىل تعرؼ ما يهدـ اإلسبلـ؟" فقاؿ لو :ال ،قاؿ:
"يهدمو زلة العامل ،كجداؿ ادلنافق بالكتاب كحكم األئمة ادلضلٌن"(ّ).
ابعا :الفواى وعدم المواوعية(ْ) :كىذه السمة نتيجة
رً
حتمية لكل ما ذكر ،فلو قمنا بسحب ادلبدأ الذم يوجهو تفكًنىم- ،
كىو أنٌو غلب تغيًن أحكاـ اإلسبلـ لتتناسب مع الذكؽ ادلعاصر  -على
مثبل فهل سيلتزـ دعاة العصرانية ذلك؟! إذ ادلعلوـ أ ٌف
شعًنة ادلناسك ن
(ُ)الشاط  ،ادلوافقات .)ُِّ/ ّ( ،
(ِ) ينظر :آؿ الشيخ ،ىذه مفاىيمنا( ،ص.)ّٖ :
(ّ) الدارمي ،السنن.)ِٗٓ/ُ( ،
(ْ) ينظر :السكراف ،سلطة الثقافة الغالبة( ،ص.)َٗ- ِٖ :
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كثًنا ما يفعلو ادلسلموف يف ادلناسك ،كيعتربىا
الذكؽ الغريب يستغرب ن
مظاىر كثنية بدائية حيث يقولوف :إف قذؼ شاخص خرساين يف "مىن"
تسمونو "اجلمرات" ،كتقبيل "احلجر األسود" برغم أنٌو حجر ،كتعظيم
"مقاـ إبراىيم" ،كالتربؾ ب"ماء زمزـ" ،كىجر العطور كالطيب ،كترؾ
األظافر كالشعر شعثنا كضلو ذ لك ،كلها مظاىر رجعية بدائية –شرؼ اهلل
ادلناسك  ،-فيلزـ على مبدأ العصرانية أف تيلغى ىذه الشعًنة ،ألهنا
ُنسب ىذا ادلبدأ تشوه اإلسبلـ كتدعو العقل ادلعاصر إىل ازدرائو.
كيف ضوء ذلك ليس أماـ ادلنصف إال طريقاف :إما أف يتخلى عن
القرآف الكرًن كالسنة النبوية -كالعياذ باهلل -كيبين دينو على الذكؽ الغريب
ادلعاصر اطر نادا مع مبدأ حاكمية الذكؽ الغريب ادلعاصر ،كإما أف يستمسك
بالقرآف الكرًن كالسنة النبوية كيعظمهما كيشمخ هبما كلو خالف الذكؽ
ادلعاصر ،كىو ما كاف حاؿ العصرانيٌن -يف الغالبِ-نبلفو ،كعلى ىذا
ىل أنزؿ اهلل كحيو ليتأكلو العقل بوفق الذكؽ الغريب كحضاراتو ،أك غلتزأ بٌن
يسوغ
نصوصو كػلور مدلوالتو ،أـ يتتبع اختبلفات العلماء ليحظى ّنا ٌ
تطلعاتو؟ لعل عدـ إدراؾ ماىية ىذه التساؤالت كاف أحد أىم األسباب
الا أكقعت العصرانيٌن فيما سبق من مزالق كعقبات ،كحىت يتضح ذلك
عن كثب ،جاء ادلطلب القادـ بعنواف بواع العصرانيين ومسيرتهإ
الفكرية.
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املطلب الرابع :بواعث العصراىيني ومصريتَه الفلرية
يصعب حصر بواعث العصرانيٌن كدكافعهم يف تلك اآلراء
كالشذكذات الشرعية ذلك أ ٌف "اخلطأ ال تنحصر سبلو ،كال تتحصل
طرقو فاخ كما شتت! كإٌظلا الذم تنحصر مداركو كتنضب مآخذه
فهو احلق؛ ألنو أمر كاحد مقصود"(ُ) ،إال إنو ؽلكن الوقوؼ على بعض
ادلعامل ادلهمة الا أدت إىل ظهورىا يف عدد ال يستهاف بو منهم كلعل
أبرزىا ما يأيت:
 تهوين النصوص الشرعية(ِ) كاجلهل ّنا ٓنويو ىذه النصوص منالعز كالفخار كما فيها من الكماؿ كالسعادة للبشرية ةعاء(ّ)،
كدلا مل يفهموا حقيقة الشريعة اإلسبلمية عاملوىا معاملة ادلناىج
البشرية من حيث الكبلـ عن تغًنىا كتطورىا ،كمن مث زلاكلة
إخضاعها للمجتمعات ،كىو ما ال يتفق مع ربانية الشريعة
اإلسبلمية كبشرية ادلناىج الوضعية ،ذلك أ ٌف اإلسبلـ يف أصولو
كغاياتو ال ييناقش من حيث الصبلحية أك جزئية التطبيق ك إظلا
ىو منهج كامل جامع(ْ).
(ُ) الطرطوشي ،احلوادث كالبدع( ،ص.)ِِ :
)ِ( ينظر  :الدميجي ،شبهات العصرانيٌن( ،ص.)َِ- ُٖ :
(ّ) ينظر :عواجي ،ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة.)ُٖٗ/ُ( ،
(ْ) ينظر :اجلندم ،إعادة النظر يف كتابات العصريٌن يف ضوء اإلسبلـ( ،ص.)ِٕ :
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 غلبة الهوى واتباعو وتحكيمو :أدل هبم ذلك إىل ْناكزاتمنهجية كتناقضات كاضحة يف ادلواقف كاألفكار ،كىذه نتيجة

حتمية لتحكيم اذلول كقد قاؿ تعاىل :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ[ ،سورة القصص،
اآلية ،]َٓ :كعند غلبة اذلول ال ينفع العلم كال ادلعرفة ،بل إ ٌف
سوغ
صاحب اذلول قد يستخدـ العلم كادلعرفة لتأييد ما يهواه كيي ٌ
مقالتو(ُ).
 تلقي الشبهات :كىو أمر مرتتب على سابقيو فحٌن يقل العلمكيتلقف ىذه الشبهات قليلو البضاعة يف العلم ،فإنٌو بالتأكيد ستمرر
عليهم الشبهات كالتلبيس احلاصل بدعاكل سلتلفة ،كحرية النقد أك
ادلوضوعية أك التقليد دكف إعماؿ العقل ،كضلوىا من العبارات ادلطاطة
الا ٓنتمل و
معاف متعددة منها احلق كمنها الباطل(ِ).
 الهزيمة النفسية :ك ىي ما ييعرب عنو بالصدمة احلضارية الاأصابت ادلسلمٌن جراء التقدـ الغريب ،شلا أضعف ادلناعة
كادلقاكمة لديهم(ّ) ،فتحولت أركاح فتاـ منهم من ادلقاكمة
(ُ) ينظر :احلنيين ،التطرؼ ادلسكوت عنو( ،ص.)ِٓ :
(ِ) ينظر :ادلرجع السابق( ،ص.) ِٖ :
(ّ) ينظر :العقل ،االْناىات العقلية احلديثة( ،ص.)ّٕ- ُٕ:
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كادلغالبة إىل اذلواف كالضعة كالضعف كالعجز عن رلاراهتم،
كالشعور بأهنم أصبحوا القادة كالسادة ،كاالعتقاد بأ ٌهنم أىل
لذلك(ُ).
 اًلنكبا على التراث البربي :إف جولة منصفة يف كتب الرتاثالغريب لتؤكد خطورة االطبلع كذلك دلا تشتمل عليو من
توجهات فلسفية أك عقدية عرفت بالعداء الشديد لئلسبلـ(ِ)،
كإ ٌف ادلتأمل يف تاريخ بعضهم يلحظ َنبلء أف انكباهبم على
الرتاث الغريب كاف ىو نقطة التحوؿ يف حياهتم الفكرية ،مثلما
كاف ىو الشرارة النارية األكىل يف تغًن نسيجهم الثقايف ،حيث
يفعل ذلك الرتاث فعلو الفظيع يف النفس اإلنسانية(ّ).
 -الكبر :الكرب يعمل كحائ صد بٌن اإلنساف كبٌن استلهاـ

ىدايات اآليات ،يقوؿ اهلل تعاىل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﭼ[ ،سورة لقماف ،آية ،]ٕ :كإذا تأملنا يف أحواؿ كثًن من
العصرانيٌن كفتشنا يف بواعث انغماسهم يف ترىات ىذا االْناه
حضورا مركزينا يتمثل يف االعتداد بالرأم كبظن
كجدنا للكرب
ن
(ُ) ينظر :اخللف ،الوجيز( ،ص.) ْٖ :
(ِ) ينظر :سلطاف ،الغارة على الرتاث اإلسبلمي( ،ص.)ٕٔ :
(ّ) ينظر :احلنيين ،التطرؼ ادلسكوت عنو( ،ص.)ّْ:
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الفهم الذم مل يبلغو اآلخركف(ُ) ،كىو ما حكاه اإلماـ الغزايل
رمحو اهلل :-حيث ىالو ما رآه من كجود طائفة يعتقدكف يفأنفسهم التميز عن األتراب كالنظراء ّنزيد الفطنة كالذكاء ،قد
رفضوا كظائف اإلسبلـ ...كإظلا مصدر كفرىم مساعهم أسامي
ىائلة كسقراط كبقراط كأفبلطوف كأرسطاطاليس كأمثاذلم،
كإطناب طوائف من متبعيهم كضبلذلم يف كصف عقوذلم،
كحسن أصوذلم ،كدقة علومهم ...فلما قرع ذلك مسعهم ،ككافق
ما حكى من عقائدىم طبعهمْ ،نملوا باعتقاد الكفر"(ِ).
 اًلنحياز والتطرف :ال شك أف شخصية الكاتب كادللقي كادلفكرذلا تأثًن على ما يطرحو من نتاج ثقايف كىذا يف احلدكد الطبيعية،
أما إذا أصبحت ىناؾ مشكلة يف نفسية الكاتب كشخصيتو،
فهنا ػلدث االضلراؼ كالتطرؼ كالغلو أك التفري كالتساىل يف
تقرير القضية العلمية ،فعدد غًن قليل من ركاد ىذا الفكر كانوا
يف ماضيهم أصحاب أفكار غالية كمتطرفة ،كحدثت ذلم ردة
فعل فأصبحوا أقرب إىل االنفبلت ،كغالب ىذه األفكار -
كلؤلسف -تصاغ باسم اإلسبلـ(ّ).

(ُ) ينظر :العجًنم ،ينبوع الغواية( ،ص.)ُْ- َْ:
(ِ) الغزايل ،هتافت الفبلسفة( ،ص.)َِ- ُٗ :
(ّ) ينظر :عثماف ،جهود ادلفكرين ادلسلمٌن( ،ص.)ِْ :
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 حب الزعامة الظهور :كىو قرين سابقو ،ذلك أ ٌف من الناس منكاف سبب االضلراؼ يف آرائو حبو للظهور كالزعامة كش ٌد
عما لؤلعداء
لؤلنظار ليس إال ،كما علم ادلسكٌن أنٌو يجعل طي ن
ؽلرركف خبللو أىدافهم كسلططاهتم ،كذلذا القت طائفة من
أكلتك ليست بالقليلة ثناء من الغرب كتشجيعهم كدعمهم يف
تويل ادلناصب ادلهمة(ُ).
كمن ىنا يتبٌن أ ٌف ادليل للعصرانية قد يأيت نتيجة و
تبلؽ دلن ػلملوف
ٌ
كثًنا ما
نفسية اذلزؽلة ،كٔنلخل الثقة بالنصوص الشرعية ،كذلذا السبب ن
يتقول العصرانيوف ببعضهم البعض تلقائينا ،كلكن دلاذا يصطدـ
العصرانيوف مع ثوابت عظيمة يف الدين كاجلهاد ،كالوالء كالرباء،
كاالجتهاد كغًنىا؟ ال ؽلكن اإلجابة على ىذا السؤاؿ إال إذا أدركنا أ ٌف
الصداـ مع ىذه القضايا ليس بذاتو أصل مشكلتهم بل ىو نتيجة دلسًنة
ابتدأت بانطبلقة نفسية تأسست عليها منظومتهم الفكرية ،كلعل ذلك
يتضح شلا يأيت(ِ):
 الخطوة األولى :إعجا باألنموذج البربي على مستوى(ُ) ينظر :اخلراشي ،نظرات شرعية يف فكر منحرؼ( ،ص.)َُ ُّ:
(ِ) ينظر :اجلاسر ،مقاؿ بعنواف :رحلة نفسية مع التنويريٌن ،راب ادلقاؿ:
 ،http://cutt.us/k66Hpمت االسرتجاع بتاريخ ُّْٗ/ ِ/ِِ :ق،
صباحأ.
الساعة ِ:ْٓ :ن
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الممارسات :يعيش ادلفكر العصراين يف رلتمعات إسبلمية
حافلة ّنختلف أنواع التخ لف كيف ادلقابل ينبهر بنماذج حقيقية
ألنظمة حكم غًن إسبلمية توفر ما يتطلع لو من كرامة كتقدـ،
كىي أنظمة يف غالبها غًن خاضعة لتقلبات سياسية أك مشاكل
عسكرية أك نزكات شخصية.
 الخطوة الثانية :من اإلعجا بالممارسات إلى اإلعجابالفكر :دلا رأكا ىذه ادلنجزات كىذا التقدـ ،نظركا كُنثوا يف
أسبابو ،فوجدكا أنو كاف نتيجة فكر جاد مستنًن -بزعمهم -
أدل إىل أف يتحقق ىذا النجاح كاإلصلاز ،فانتقلوا من اإلعجاب
بادلمارسات إىل اإلعجاب بالفكر.
 الخطوة الثالثة :القبول بمرجعية الفكر البربي  :كبعد أف أعجبوابالفكر كمنجزاتوُ ،نثوا يف مرجعيتو فوجدكا أنٌو قائم على
فلسفات شىت يرتأسها العقل ،فأخذكا يسقطوف ذلك على
اإلسبلـ هبدؼ االرتقاء بو بزعمهم.
 الخطوة الرابعة :المواجهة مع المفاىيإ والممارساتكعمل ِنبلفو من ادلرجعية
الشرعية :كبعدما ضعف التأصيل ي
الغربية كمبادئها ،كٓنكيم العقل كاالعتداد بو ،حصل االصطداـ
كبدال من أف يتهموا عقوذلم اهتموا
بادلفاىيم الشرعية كتطبيقاهتا ،ن
الشريعة اإلسبلمية فشككوا يف الرتاث اإلسبلمي كاجتهادات
علماء السلف ،فضعفت منهجية التشريع اإلسبلمي ،كذلذا
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استعاضوا بالفكر الغريب ،كمن مث ألبسوه الشرعية ادلزعومة لتقبلو
كٕنريره يف اجملتمع اإلسبلمي.
 الخطوة الخامسة :اًلصطدام مع النصوص الشرعية :فمنادلواجهة مع ادلفاىيم إىل االصطداـ مع النص نفسو ،مع الكتاب
كالسنة ،كحىت يتبلفوا ىذا اإلشكاؿ ادلنهجي كمع حرصهم أف يبقوا
ٓنت مظلة اإلسبلـ ،محٌلوا النص الشرعي ماال ػلتمل بتأكيد
كتوسيع دائرة الظنية يف داللة النص أك ثبوتو ،مع تقرير إمكانية
معارضتو بنص مثلو أك بغًنه كتأكيلو على خبلؼ ظاىره أك محلو
على اجملاز(ُ).
كىك ػػذا مت التع ػػرؼ عل ػػى أب ػػرز البواع ػػث كالعوام ػػل ال ػػا جعلػ ػػت
العص ػرانيٌن ػلػػاكلوف جاىػػدين تطوي ػػع الش ػريعة اإلسػػبلمية لتوافػػق ال ػػذكؽ
الغػريب ادلعاصػر ،كمراحػل خطػوات ىػػذا االنػزالؽ ،حيػث بػدأ باإلعجػػاب
كاالنبه ػػار ،كانتهػ ػػى ب ػػالتملص مػ ػػن الش ػ ػرائع كاألحك ػػاـ كقلػ ػػب احلقػ ػػائق
كتزييػف األفكػار ،كالػذم نػتج عنػو عػدد مػن ادلواقػف الػا يسػيلقى الضػػوء
عل ػػى ط ػػرؼ منه ػػا يف ادلبح ػػث الق ػػادـ ٓن ػػت عنػ ػواف :العصم مرانيون ب ممين
البر واإلسالم.

(ُ) ينظر :الدميجي ،شبهات العصرانيٌن "اإلسبلميٌن"( ،ص.)ُٕ :
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املبحث الثاىي :العصراىيوٌ بني الغرب واإلشالو،
كفيو ثبلثة مطالب:
ادلطلػػب األكؿ :موقف العصرانيٌن م ػػن الغ ػػرب.
ادلطلب الثاين :موقف الغ ػ ػػرب م ػػن العص ػرانية.
ادلطلب الثالث :العصرانيوف من كجهة نظر اإلسبلـ كطرؽ التعامل
معهم.
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املطلب األول :موقف العصراىيني مً الغرب
العصرانيوف ال ينظركف إىل الغرب ةلة كاحدة كإظلا ينظركف إليهم
بنظرات متفاكتة كذلك من خبلؿ ٕنييزىم بٌن أمرين علا كما يأيت(ُ):
األول :البر الحضاري :كىو رلموعة ادلنظومات الفلسفية،
كالفكرية ،كالثقافية ،كالسياسية ،كاجلمالية ادلعمارية ،كالفنية ،كاألدبية
الغربية الا ينبغي على ادلسلمٌن –بزعمهم -مسايرهتا كاتباعها إف أرادكا
التقدـ كاالزدىار ،كىو ما اىتم علماء ادلسلمٌن ّنناقشتهم فيو كتفنيده
كنقده.
الثاني :البر السياسي :كىو رلموعة النظم السياسية
كاإليديولوجيات احلاكمة يف بلداف أكركبا كالواليات ادلتحدة األمريكية،
كىي قد ال ٕنثل بالضركرة قيم احلضارة الغربية ادلثلى ،إىل جانب أ ٌف
السياسات الا تتبعها تلك النظم السياسية ٓنكمها عبلقات مصاحل
مشرتكة كالا ىي امتداد دلرحلة األطماع االستعمارية ،يتمثل ذلك يف
زرع الكياف الصهيوين يف أرض فلسطٌن كزلاكالت تفريغها من أصحاهبا
األصليٌن ،كاحتبلؿ العراؽ ،كالتدخل يف شؤكف العادلٌن العريب
كاإلسبلمي ،يقوؿ نصر أبو زيد" :عداؤنا العتداءات ذلك "البر
أمرا طلتاره أك نرفضو ،بل إ ٌف الرفض كاإلدانة
السياسي" علينا ليس ن
(ُ) ينظر :أبو زيد ،التجديد كالتحرًن كالتأكيل( ،ص.)ّّ-ُّ :
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ؽلثبلف أضعف اإلؽلاف يف سلوكنا الوطين بل ،كحىت اإلنساين"(ُ).
كمن ىنا ؽلكن أف يقاؿ إ ٌف موقف العصرانيٌن من الغرب ذك
اْناىٌن اثنٌن :إغلايب كسل ،
فأما اإليجابي :ىو إكبار الذكؽ الغريب ادلعاصر ّنا يشتمل عليو
من قيم كثقافة كتطور كسلرتعات كآداب كفنوف كزلاكلة ٓنكيمو على
اجملتمعات اإلسبلمية.
وأما السلبي :فهو رفضهم السياسة الغربية ،كاعتداءاهتا الغاصبة
كأطماعها السياسية الا خالفت فيها ما ت ٌدعيو من قيم حضارية.
عرب
كلو أهنم تناكلوا موقف الغرب بشموؿ خللصوا إىل أ ٌف الغرب ٌ
عن حقيقتو بٌن ثنايا ىذه االعتداءات ،كمن مث أيقنوا أ ٌف تقليدىم
للغرب يعد مساعلة يف ٓنقيق تلك األطماع ،كىو ما أكده ادلؤرخوف
دائم ا على
حيث ذكركا أ ٌف التقليد يف مراحل الضعف ،إظلٌا يرتكز ن
فضبل
جوانب اذلدـ كاالضلبلؿ كينصب على االهنماؾ يف اللذات ىذا ن
عن أ ٌف القول الكربل ال تعطي لؤلمم الناىضة أسرارىا كعلومها ،كإظلا
تلهيها بفتات األىواء كبريق الرغبات الا من شأهنا أف ٓنطم ادلقومات
كتعمل على تدمًن النفس البشرية ،فتصبح غًن قادرة على معارضة ىذه
القول الكربل(ِ)  ،كلكن ما موقف ىذه القول منهم كما رأيها فيهم؟
ىذا ما سيتم تناكلو فيما يأيت.
(ُ) أبو زيد ،التجديد كالتحرًن كالتأكيل ( ،ص.)ِّ :
(ِ) ينظر :اجلندم ،شبهات التغريب( ،ص.)َْٔ :
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املطلب الثاىي :موقف الغرب مً العصراىية
يرق ػػب الغ ػػرب كعل ػػى رأس ػػهم أمريك ػػا اإلس ػػبلـ بعي ػػوف فاحصػ ػػة،
أكال الع ػػداء الػػديين الت ػػارؼلي ،كىن ػػاؾ
كلػػدكافع كبواع ػػث متعػػددة ،فهن ػػاؾ ن
ثانينػػا ادلص ػػاحل الغربي ػػة احليوي ػػة يف العػػامل اإلس ػػبلمي ،كىن ػػاؾ ثالثنػػا اخل ػػوؼ
ادلتأصػل مػن منػػافس يزيػل سػيادة الغػػرب ،كذلػذا فػإف الغػػرب يرصػد العػػامل
اإلسػبلمي بدقػة ،كيتػابع كػل حركػة كػلصػي كػللػل كيتنبػأ ،كيوجػو كؼلط ػ
دلستقبل اإلسبلـ كادلسلمٌن(ُ).
فهػػل رص ػػد الغ ػػرب ظ ػػاىرة العص ػرانية يف الع ػػامل اإلس ػػبلمي ،كى ػػل
أدرؾ أهنا ٔندـ مصػاحلو أـ أهنػا عقبػة كصػخرة يف طريقػو غلػب أف ٓنػارب
كتكس ػػر كتػ ػزاؿ؟ ذل ػػك أ ٌف نظ ػػر الغ ػػرب بع ػػٌن الرض ػػا حلرك ػػة م ػػا يف الع ػػامل
اإلس ػػبلمي ل ػػو دالل ػػة خاص ػػة ،كم ػػا أ ٌف س ػػخ الغ ػػرب ع ػػن حرك ػػة م ػػا ل ػػو
داللت ػػو ،فم ػػا موق ػػف الغ ػػرب م ػػن العص ػ ػرانية يف الع ػػامل اإلس ػػبلمي؟ لع ػػل
جواب ذلك يتضح فيما يأيت(ِ):
( ّ)
ىامػػا(ُ) عػػن
نشػػرت مؤسسػػة رنػػد األمريكيػػة للبحػػوث تقريػ نػرا ن
(ُ) ينظر :بسطامي ،مفهوـ ْنديد الدين( ،ص.)َُٖ :
(ِ) ينظر :بسطامي ،مفهوـ ْنديد الدين( ،ص.)ُٕٗ-َُٖ :
(ّ) مؤسسة (راند)  RANDمؤسسة أمريكية غًن رُنية تساعد على ٓنسٌن
السياسات -بزعمهم -كعملية أناذ القرار من خبلؿ البحث كالتحليل،
تأسست يف األصل عاـُْٖٗـ ،من قًبىل شركة طائرات دكغبلس لتقدًن
ٓنليبلت كأُناث للقوات ادلسلحة األمًنكية .يٕنوؿ أُناثها من ككاالت حكومة
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كيػف ؽلكػن ألمريكػػا أف ٓنقػق عادلػػا إسػبلمينا يػتبلءـ مػػع مصػاحلها؟ كقػػد
خ ػػرج التقري ػػر بنتيج ػػة دع ػػا إليه ػػا أمريك ػػا خاص ػػة كالغ ػػرب عام ػػة مفادى ػػا:
اممرورة مسمماعدة فلممة التجديممد العصمراني؛ ألنهمما ىممي األقممر للبممر
متعدادا لتعممدي اإلسممالم وتبييممره ،كمػػن مث ايقػػرتح علػػى إثرىػػا
واألكثممر اسم ً
دعم العصرانيٌن كمسػاعدهتم بعػدد مػن الطػرؽ منهػا :نشػر كتوزيػع كتػبهم
كدراس ػػاهتم بأس ػػعار رخيص ػػة ،كتش ػػجيعهم للكتاب ػػة للش ػػباب كاجلمه ػػور
الع ػػاـ ،كتض ػػمٌن آرائه ػػم يف كت ػػب الرتبي ػػة الديني ػػة بادل ػػدارس ،إىل جان ػػب
ت ػػوفًن من ػػابر ذل ػػم ؼل ػػاطبوف الن ػػاس م ػػن خبلذل ػػا ،كت ػػوفًن مواق ػػع إلكرتكني ػػة
كمعاىد كمدارس كإعبلـ كغًنىا من الطرؽ الا تنشر آراءىم.
ىذا كقد شػكلت كزارة اخلارجيػة األمريكيػة علػى كفقػو جلنػة تعػرؼ
باسػم ( لجنممة تطمموير الخطمما المديني فممي الممدول العربيممة واإلسممالمية)
(ِ) انته ػػت إىل ع ػػدد م ػػن التوص ػػيات جعل ػػت اس ػػتمرار معوناهت ػػا لل ػػدكؿ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الواليات ادلتحدة ،ينظر :راب ادلوقع :مؤسسة (رند)
كيكبيديا،
احلرة،
كادلوسوعة
،www.rand.org/ar
 ،https://ar.wikipedia.orgاسرتجع يوـ الثبلثاء ،بتاريخُّْٗ /ّ/ّ :ق،
مساء.
الساعة ُِ:ْْ :ن
(ُ) عنواف التقرير ( إسبلـ حضارم دؽلقراطي :شركاء كموارد كاسرتاتيجيات)،
شًنيل بينارد ،مؤسسة رندََِّ ،ـ.
(ِ) ينظر :حبيب ،عنواف التقرير ( اخلط األمريكية لتطوير اخلطاب الديين
اإلسبلمي) ،راب التقرير ،http://cutt.us/mUkCg :اسرتجع يوـ
RAND
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اإلسبلمية مرىونا بتنفيذىا ،كالا من أبرزىا ما يأيت(ُ):
 هتميش الدين يف احلياة االجتماعية للناس ،كذلك عرب إغراؽالشعوب العربية كاإلسبلمية بأظلاط سلتلفة من احلياة العصرية
الغربية كحيازة التكنولوجيا احلديثة (التكنولوجيا ذات الطابع
الرتفيهي) .
 إقامة دكرات تدريبية مكثفة للدعاة كعلماء الدين ُنيث تتكوفالدكرة من ََٓ ََٔ-إماـ كشيخ يقوـ بالتدريس ذلم رجاؿ
الدين الكبار ادلعركؼ عنهم أهنم يفسركف الدين بشكل عقبلين.
 خضوع خطبة اجلمعة كاخلطباء ٓنت رقابة أجهزة األمن يفالدكلة ،كأف يتم البعد عن تسييس اخلطبة أك تعرضها للحديث
عن أمريكا أك اليهود أك بين إسرائي ،كهتدؼ إىل أف تصبح
خطبة اجلمعة حلقة نقاشية ال ينفرد هبا اخلطيب كحده كبذلك
تكوف أكثر دؽلوقراطية ،كما غلب على ادلرأة أف تشارؾ فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساء .
الثبلثاء ،بتاريخُّْٗ/ ّ/ّ :ق ُ:ٓٓ ،ن
مؤيدا من قبل بعض العصرانيٌن أمثاؿ أمحد أبو
(ُ) كقد كاف ىذا اخلطاب ن
اجملد ،ينظر :موقع ادلعرفة ، https://www.marefa.org ،اسرتجع
مساء ،كينظر" :األكقاؼ"
يوـ األربعاء ،بتاريخُّْٗ/ ّ/ُُ :ق ُُ:َُ ،ن
تطور اخلطاب الديين بالتعاكف مع ككالة أمريكية ،موقع أردف اإلخبارية :راب
ادلوقع ،https://www.jn-news.com :مت االسرتجاع ،يوـ
مساء .
األحدُّْٗ/ ْ/ُّ :ق ،الساعة ٓ:ْْ :ن
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حيث ال توجد نصوص دينية بزعمهم ٕننع ادلرأة من ذلك،
كتضيف أنو غلب أف يأخذ ادلسلموف بعض الشرائع من اليهودية
كادلسيحية.
 ٓنويل ادلسجد إىل مؤسسة اجتماعية تتضمن حدائق لؤلطفاؿكالسيدات تشرؼ عليو شخصية ناجحة غًن دينية.
 أف يكفل للمرأة سبل االختبلط مع الرجاؿ كادلشاركة يف التدريبعلى االنتخابات لتعليم ادلرأة الدؽلوقراطية.
 إلغاء مادة الرتبية الدينية اإلسبلمية كأف ؼلصص يوـ كامل للقيمبدال من مقرر الرتبية اإلسبلمية ،كالعمل على
األخبلقية ن
اكتساب الطبلب مهارات التسامح ،كأف يعلم اجلميع أف
األدياف ىي نتاج التنشتة االجتماعية كأف االنتماء لئلنسانية ىو
اجلامع ذلم أما ادلعتقدات فهم أحرار فيها ،كعلى ادلسلمٌن
التحرر من كوهنم خًن أمة أخرجت للناس.
كعلػى ىػذا فػإ ٌف العص ػرانية احلاليػة سلطػ غػػريب احػرتايف ،كمػن ىنػػا
أمكػػن أف تضػػاؼ مرحلػػة رابعػػة كتسػػمى مرحلػػة التجسػػًن :كتعػػين زلاكلػػة
االنتقػاؿ بالعص ػرانية مػػن كوهنػػا اجتهػادات فكريػػة فرديػػة أك ةاعيػػة متفرقػػة
إىل تعميم ػ ػػات مؤسس ػ ػػية منظم ػ ػػة ،كهب ػ ػػذا يتض ػ ػػح موق ػ ػػف الغ ػ ػػرب م ػ ػػن
العص ػرانية ككيػػف أ ٌهنػػا القػػت رضػػاىم كدعمهػػم ،بػػل ككانػػت سلططنػػا مػػن
قً ػ ػػبلهم كم ػ ػػا ذلػ ػ ػػك إال لعظ ػ ػػيم ج ػ ػػدكاىا كعميػ ػ ػػق فاعليته ػ ػػا يف ٓنقيػ ػ ػػق
مصاحلهم ،كالتنحية عن اإلسبلـ كاالرٕناء يف أحضاهنم مع خفائهػا علػى
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الكثًن من أبناء ادلسػلمٌن ّنػن فػيهم أدعياؤىػا الػذين ينػادكف هبػا كيػدعوف
إليها.
كال غ ػػرك يف ى ػػذا ادلوق ػػف كل ػػيس بغري ػػب ك ػػذلك ،ف ػػإف اهلل تع ػػاىل

يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ :ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡ

ﮢﭼ[ ،سػػورة البقػػرة ،آي ػػة ،]َُٗ :ذلػػك أ ٌف اذل ػػدؼ عنػػد الغ ػػرب
ٓنقيق مصاحلهم بأم طريقػة كانػت ،كيػف كقػد كجػدكا أ ٌف أمػر العصػرانية
م ػػع كون ػػو ؼل ػػدـ مص ػػاحلهم ،ى ػػو ذات ػػو يرف ػػع يف نف ػػوس ال ػػبعض نس ػػبتهم،
كغلربىا على تقػديرىم كاالنضػواء ٓنػت لػوائهم ،شلػا كػاف لػو أبلػغ األثػر يف
تكػػوين ىػػذه النظػػرة الباىت ػػة ضلػػو حقيقػػتهم ،كلك ػػن كبػػالرغم مػػن فظاع ػػة
ذلك إال أف الغالب منهم يسعى -أحسبو -للنهوض بالدكؿ اإلسػبلمية
إىل مصػػاؼ الػػدكؿ ادلتقدم ػػة غػػًن أنٌػػو أخطػػأ الطريػػق كإف ك ػػاف يظػػن أن ػػو
أحسػن اذلػدؼ ،كذلػذا كدلػػا كػاف الغالػب مػن ادلتػػأثرين هبػذا الطػرح يبتغػػوف
ذل ػػك ،كم ػػن أج ػػل زلاكل ػػة تبص ػػًنىم كادلس ػػاعلة يف كق ػػف م ػػد العص ػ ػرانية
كتأثًنىا يف أبناء أمتنا اإلسبلمية ،مػن أجػل ىػذا كلػو أتػى ادلطلػب القػادـ
بعنواف :العصرانيون من وجهة نظر اإلسالم وطرق التعام معهإ.
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املطلب الثالث :العصراىيوٌ مً وجَة ىظر اإلشالو وطرق التعامل
معَه
تبٌن فيما سبق أ ٌف العصرانية دعوة تنخر يف األصوؿ اإلسبلمية
ٌ
كٔنلخل مقاييسها الشرعية ،كلكن كعند اإلمعاف يف ذلك كلو ،كإلقاء
الضوء يف مرتكزه كأسو كىو التوفيق بين األحكام اإلسالمية
والحضارة البربية ،يتضح أ ٌهنا دعوة توازم ما ٌقرره القرآف الكرًن قبل
( ُ)
أربعة عشر قرنا  ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﭼ[ ،سورة النساء ،اآليات ،]ّٔ-ُٔ :فدعول التوفيق بٌن
النقيضٌن ليست َنديدة على ادلسلمٌن كإٌظلا منهج قدًن كاف يسلكو
(ُ) مل أتناكؿ نقدىا من اجلوانب التفصيلية يف الشريعة كعرضها على ميزاهنا
العقدم كالفقهي كغًنىا من األصوؿ العظاـ بالرغم من كونو األىم كاألكىل
لكثرة تناكلو كتفنيده ،حيث إنٌو قد أشبع ُنثنا ،فجلٌ ما اطلعت عليو كاف
أصوليا ما يكفي
منصبا يف نقدىا من ىذه اجلوانب ادلهمة ن
جدا ن
ففيها كعقدينا ك ن
خافتا بعض الشيء ُنسب ما ظهر
كزيادة ،كإظلا أردت التطرؽ من جانب كاف ى
يل ككقفت عليو.
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ادلنافقوف ،يقوؿ اإلماـ ابن تيمية  -رمحو اهلل " :-كيف ىذه اآليات أنواع
من العرب الدالة على ضبلؿ من ٓناكم إىل غًن الكتاب كالسنة كعلى
نفاقو كإف زعم أنو يريد التوفيق"(ُ).
كىو ما ٌبٌن شناعتو اإلماـ ابن القيم  -رمحو اهلل  -فقاؿ" :ىذه
القواعد الفا سدة ىي الا محلتهم على تلك التأكيبلت الباطلة؛ ألهنم
رأكىا ال تبلئم نصوص الوحي ،بل بينها كبينها احلرب العواف ،فأجهدكا
أنفسهم ،كىك ُّدكا خواطرىم يف الصلح ،كزعموا أف ذلك إحساف
كتوفيق"(ِ)  ،كىذا ىو عٌن ما يقولو كثًن من العصرانيٌن اليوـ :إظلا نريد
التوفيق بٌن الشريعة اإلسبلمية كاحلضارة الغربية ،كما ىو بتوفيق كإظلا
ىدـ كتقويض ،كلو أهنٌم علموا تبعات دعواىم دلا أحسبهم قدموا إليها،
ذلك أ ٌف اإلنساف قد ؽلضي يف سبيل كىو ال يدرم ما قباحتو كما هنايتو
كلكنها زلة القدـ كما يعقبها من ادلزالق ،يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
كثًنا من ىؤالء قد ال يعلم أنٌو منافق ،بل
 رمحو اهلل " : -كال ريب أف نيكوف معو أصل اإلؽلاف ،لكن يلتبس عليو أمر ادلنافقٌن حىت يصًن ذلم
( ّ)
عوضا
السماعٌن"  ،كمن أجل ذلك آثرت اتباع منهج االحتواء ن
من ٌ
( ْ)
أمل يف
عن ادلهاةة كاإلقصاء  ،كلست أزعم أ ٌف فعلي صواب ،كلكنو ه
(ُ) ابن تيمية ،رلموع الفتاكل.)ٖٓ/ّ( ،
(ِ) ابن القيم ،الصواعق ادلرسلة.)ُّْ/ ُ( ،
(ّ) ابن تيمية ،الفتاكل الكربل.)ّْٓ/ٔ( ،
(ْ) ادلوقف احلازـ كتطبيق العواقب الشرعية ،موقف ال بد منو عند ادلعاندة كاإلصرار،
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إيق اظ ركح أخشى عليها العذاب ،إذ اإلسبلـ خطاب حجة كبياف
كرمحة باخللق كإحساف .كلعل من أبرز ىذه السبل ما يأيت:
أوًل :تنمية شعور اًلعتزاز بدين اإلسالم :دين اإلسبلـ ىو
ً
الدين الذم من ٕنسك بو ناؿ العزة كالسؤدد ،كمن فرط فيو نالو اذلواف

كالبؤس ،قاؿ تعاىل :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)،
[سورة النساء ،اآلية ،] ُّٗ :كىو ما استشعره سلفنا الكراـ فعن
أعزنا اهلل باإلسبلـ ،فلن نلتمس
عمر بن اخلطاب  قاؿ" :إنا قوـ َّ
العزة بغًنه"(ُ) ،كال يتحقق ىذا االعتزاز ُنق إال من خبلؿ اإلعراض
عن موافقة الغرب ،كإعبلف التمييز كالشعور ّنعىن اإلسبلـ احلق ،كذلك
بإفشاء شعائر اإلسبلـ كتطبيق شرعو كالدعوة إليو كإعبلء كلمتو ،كما
ِ
عدا ذلك فهو الذؿ كالصغار كلو ،كما قاؿ رسوؿ اهلل َ :
((و ُجع َ
ِّ
َف أ َْم ِري))(ِ).
الذلَّ ُة َو َّ
ار َعلَى َم ْن َخال َ
الصبَ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأمر الدين ال يستهاف بو ،كال ييقبل فيو اجملامبلت ،لذا فبل توفيق بٌن حق
كباطل ،كإظلا احلق كاحد قائم بٌن باطلٌن ،صدؽ عدؿ ال يتبدؿ كال يتغًن،
كبذلك يعتز الدين كتكوف الغلبة للمسلمٌن ،كقد قاؿ اإلماـ علي بن ادلديين -
رمحو اهلل " :-إف اهلل أعز ىذا الدين برجلٌن ليس ذلما ثالث :أيب بكر الصديق
يوـ الردة ،كأمحد بن حنبل يوـ احملنة" .ابن عساكر ،تاريخ دمشق.)ِٕٖ/ٓ( ،
(ُ) ابن أيب شيبة ،الكتاب ادلصنف.)َُ/ٕ( ،
(ِ) البخارم ،الصحيح( ،بدكف رقم) ،كتاب اجلهاد كالسًن ،باب ما قيل يف
الرماح.)َْ/ْ( ،
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ثانيًا :تعزيز التسليإ واليقين :ذلك أ ٌف الغاية من الشريعة ابتبلء
العباد بالتزاـ أحكامها عن إؽلاف كتسليم ،دكف إغراؽ يف البحث حوؿ
احلًكم كاألىداؼ ،كاخلوض يف ادلقاصد كالغايات ،يقوؿ اهلل تعاىل:

(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)[ ،سورة
النساء ،اآلية ،] ٔٓ :كىذا ادللحظ أشار إليو اإلماـ اذلركم  -رمحو اهلل
 يف حديثو عن منزلة التعظيم ،حيث قاؿ" :الدرجة األكىل :تعظيماألمر كالنهي ،كىو أف ال يعارضا برتخص جاؼ ،كال يعرضا لتشديد
غاؿ ،كال ػلمبل على علة توىن االنقياد"(ُ) ،كلذا فإ ٌف أم مناقشة إظلا
ينبغي أف تكوف يف الوسائل كاألسباب ،ال يف األصوؿ كالغايات (ِ)،
مع احلرص يف طرحها باتزاف دكف شط أك سرؼ كإظلٌا بصورة عقلية
ٓنمي القلب من ذليب الشهوة ،كهتافت الشبهة ،إذ إ ٌف ادلرء إذا مل يكن
مستشعرا عظمتها ،فإنٌو يكوف سريع
موقننا هبذه األصوؿ عارفنا بدالئلها
ن
الشك ،قريب االضلراؼ(ّ) ،كبذلك غلتمع األمراف :إيقاظ العقل
بالتفكًن ،كخضوع القلب بالتسليم ،كذاؾ السبيل القوًن.
ثالثًا :العلإ الشرعي والتأصي  :من أقبل إىل العلم عن اهلل
(ُ) اذلركم ،منازؿ السائرين( ،ص) ُٖ :
(ِ) ينظر :اجلندم ،إعادة النظر يف كتابات العصريٌن يف ضوء اإلسبلـ( ،ص.)ِٕ :
(ّ) ينظر :السيد ،سابغات( ،ص.)ٓٔ :
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كشرعو كأصغى إليو َننانو كأركانو فإ ٌف اهلل تعاىل لن يرده خائبنا ،ذلك أ ٌف
كثًنا من ضبلالهتم كاضلرافاهتم كاف سببها بالدرجة األكىل قلة العلم بأمور
الشريعة كأحكامها ،كادلراد بالتأصيل دراسة أصوؿ العلوـ الشرعية :كتابنا
كتفسًنا كحديثنا؛ من أجل أف يكوف عند
كفقها
كسنةن كذلك عقيدةن ن
ن
ادلسلم قاعدة معرفية صلبة يؤكؿ إليها كيستند عليها كيعوؿ ما تشابو من
األحكاـ عليهاِ ،نبلؼ من يفتقد ىذه القاعدة ال يكوف لديو أساس
زلكم(ُ) ،كصدؽ الن  حٌن قاؿَ (( :م ْن يُ ِرِد اللَّ ُو بِ ِو َخ ْيم ًرا يُم َف ِّق ْه ُو فِي
الدِّي ِن))(ِ).
وتعليما :قاؿ الن
وعمال
علما
ً
رً
ً
ابعا :إبراز منهج السلف ً
َّ ِ
َّ ِ
((خ ْيمر الن ِ ِ
ين يَملُونَم ُه ْإ))(ّ)،
ين يَملُونَم ُه ْإ ،ثُ َّإ الذ َ
َّاس قَم ْرني ،ثُ َّإ الذ َ
ُ َ :
ذلك أ ٌف مصدرىم كتاب اهلل كسنة رسولو  ،هبما يأخذكف ،كعنهما
يتلقوف ،كعليهما يعولوف ،ال ػليدكف عنهما قيد أظللة كال يػلدثوف(ْ)،
(ُ) ينظر السيد ،سابغات( ،ص.)ٔٓ :
خًنا يفقهو
(ِ) البخارم ،الصحيح ،ح (ُٕ) ،كتاب العلم ،باب من يرد اهلل بو ن
يف الدين ،)ِٓ/ُ( ،كمسلم ،الصحيح ،ح (َُّٕ) ،كتاب الكسوؼ،
باب النهي عن ادلسألة.)ُٕٗ/ ِ( ،
(ّ) البخارم ،الصحيح ،ح (ُّٓٔ) ،كتاب أصحاب الن  ،باب أصحاب
الن  ،)ّ/ ٓ( ،كمسلم ،الصحيح ،ح (ِّّٓ) ،كتاب فضائل الصحابة
 ،باب فضل الصحابة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم.)ُّٗٔ/ ْ( ،
(ْ) ينظر :البدر" ،التحفة السنية"( ،ص.)ُُ :
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السفاريين  -رمحو اهلل
أىل الرأم السديد ،كالسبيل القوًن ،يقوؿ العبلمة ٌ
 " :مذىب السلف ىو ادلذىب ادلنصور ،كاحلق الثابت ادلأثور ،كأىلوىم الفرقة الناجية ،كالطائفة ادلرحومة الا ىي بكل خًن فائزة ،كلكل
مكرمة راجية من الشفاعة كالوركد على احلوض كرؤية احلق ،كغًن ذلك
من سبلمة الصدر كاإلؽلاف بالقدر ،كالتسليم دلا جاءت بو النصوص،
فمن احملاؿ أف يكوف اخلالفوف أعلم من السالفٌن"(ُ).
خامسا :تنمية الحيادية والمواوعية :كذلك بتوسيع النظرة إىل
ً
األفكار الغربية كزلاكلة البحث عن أسباب ركاجها كمكامن صلاحها
كطريقة تناكذلا ،كبذلك اكتشاؼ أ ٌهنا ليست بشيء ،ال دعوات حقة كال
غايات زلقة ،كإظلا ج ٌل ما فيها نظريات ىشة كمقاصد آنية كدعوات
متهافتة ال تقوـ على صدؽ كال برىاف ،يف حٌن أ ٌف ادلسلمٌن لديهم العلم
الرصٌن كادلنهج السديد ،فلماذا ىذا االختبلؿ؟ حقيقة اجلواب يكمن يف
التخطي كالتطبيق كترتيب األكلويات ،كىو ما يدعو إليو ديننا ،كبذلك
النصر كالغلبة تأتي نا ،فالعامي من ادلوحدين يغلب األلف من ادلشركٌن،

كما قاؿ تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)[ ،سورة الصفات ،آية:
ُّٕ] ،فجند اهلل ىم الغالبوف باحلجة كاللساف ،كما أ ٌهنم الغالبوف
بالسيف كالسناف(ِ).
(ُ) السفاريين ،لوامع األنوار البهية.)ِٓ/ ُ( ،
(ِ) ينظر :ابن عبد الوىاب ،كشف الشبهات( ،ص.)ُٓ-ُْ :
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سادسا :تعزيز لبة الحوار :فتح باب احلوار مدعاة إلقباؿ ادلتأثرين
ً
كرجوعهم عن أفكارىم ،كلقد حكى اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن الكثًن من

احملاكرات فقاؿ تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)،
[سورة يس ،اآليتاف ،]ٕٗ-ٕٖ :ففي ىذه اآلية ػلاكر اهلل تعاىل
اجلاحدين زلاكرة عقلية ،ذلك أ ٌف احلوار مفتاح التأثًن كإحداث الفركقات
على أف يكوف كفق أسس سليمة كمنهجيات علمية صحيحة ،ال يقبل
ادلساس كال العبث يف ادلسلمات ،كال العبث كفتحو دكف مقاصد كأىداؼ،
كعندىا سيكوف أرض خصبة للفكر كاإلصلاز كمفتاح التغيًن كالنجاح.
سابعا :التنبيو إلى حقيقة الدنيا كأ ٌهنا كظل زائل أك أحبلـ نوـ،
ً
( ُ)
طويبل  ،قاؿ
قليبل منعت ن
دىرا ،كإف متعت ن
سرت ن
إف ٌ
يوما ساءت ن
تعاىل :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ)[ ،سورة آؿ عمراف ،آية:
ُٖٓ ] ،فالدنيا معرب كابتبلء كاجلميع عابركف ،فمن أدرؾ ذلك ُنق
سلم لو الوصوؿ ،ذلك أ ٌف أغلب دعاكل العصرانيٌن تدكر حوؿ عرض
الدنيا كزينتها ،كلو أ ٌهنم التفتوا لآلخرة كبنائها ألتاىم ما يأملونو منهما،
((م ْن َكا َن َى ُّم ُو ْاْل ِخ َرةََ ،ج َم َع ادُ َش ْملَ ُوَ ،و َج َع َ ِغنَ ُاه فِ ي
قاؿ َ :
الدنْميا و ِىي ر ِ
ِ
اغ َم ٌة))(ِ) ،كمعىن ذلك أ ٌف من كانت اآلخرة
قَم ْلبِوَ ،وأَتَم ْت ُو ُّ َ َ َ َ
(ُ) ينظر :ابن القيم ،زاد ادلعاد.)ُْٕ/ ْ( ،
(ِ) أمحد ،ادلسند ،ح (َُِٗٓ) ،مسند األنصار ،حديث زيد بن ثابت عن
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نصب عينيو ،قنٌعو اهلل ّنا رزقو ،كةع أموره ادلتفرقة ،كطمأف خاطره،
كساؽ إليو ما قسمو لو من دنياه دكف حاجة إىل سعي كثًن ،فتأتيو ىيٌنة
ذليلة ليٌنة ،على رغم أنفها كأنف أرباهبا(ُ).
ثامنًا :تدبر القرآن الكريإ :ىو أىم السبل كأصلعها ،كأكالىا

كأقرهبا ،كادلعٌن األكؿ ذلداية البشرية بأةعها ،يقوؿ اهلل تعاىل( :ﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ)[ ،سورة اإلسراء ،آية ،] ٗ :فكتاب اهلل ىو اذلادم إىل
كل خًن كفضيلة ،فيو نبأ من قبلنا ،كخرب من بعدنا ،كحكم ما بيننا،
كىو الفصل كليس باذلزؿ ،من تركو من جبار قصمو اهلل ،كمن ابتغى
اذلدل من غًنه أضلو اهلل ،ىو حبل اهلل ادلتٌن ،كىو الذكر احلكيم ،كىو
الصراط ادلستقيم ،كىو الذم ال تزيغ بو األىواء ،كال تلتبس بو األلسنة،
كال يشبع منو العلماء ،كال ؼللق من كثرة الرد ،كال تنقضي عجائبو ،من
قاؿ بو صدؽ ،كمن عمل بو أجر ،كمن حكم بو عدؿ ،كمن دعا إليو
ىدم إىل صراط مستقيم(ِ) ،كبالتمسك بو نلحق بالركب كنتقدمهم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الن  ،)ْٕٔ/ّٓ( ،كابن ماجو ،السنن ،ح (َُْٓ) ،كتاب الزىد،
باب اذلم بالدنيا .)ُّٕٓ/ِ( ،صححو األلباين ،ح (ْٗٗ) .ينظر:
األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة.)ّّٔ/ِ( ،
(ُ) ينظر :القارم ،مرقاة ادلفاتيح.)ّّّْ/ ٖ( ،
(ِ) ينظر :القرط  ،اجلامع ألحكاـ القرآف.)ٓ/ ُ( ،
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كنؤم هم ،فديننا ىو دين احلضارة كالتقدـ كالعلم،
كبانتهاجو نرتأسهم ٌ
كاحلاضر كادلاضي بكل ما فيو من تاريخ كْنارب كفنوف كعلوـ ،كما
ػلتويو من كتابات منصفي البشر من ةيع األمم من بزكغ فجر
كغدا كبعد غد إىل يوـ القيامة شاىد على ذلك.
اإلسبلـ إىل اآلف ن
كمن أجل ىذا فإ ٌف من أضناه التقدـ ك ٌأرقو ،كمن خشي على

اجملتمع ادلسلم كمستقبلو ،إ ٌف اهلل تعاىل يقوؿ :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮊ[ ،سورة النور ،آية ،]ٓٓ :قاؿ احلافظ ابن كثًن  -رمحو اهلل
 " :ىذا كعد من اهلل لرسولو ؛ بأنٌو سيجعل أمتو خلفاء األرض،أم :أئمة الناس كالوالة عليهم ،كهبم تصلح الببلد ،كٔنضع ذلم العباد،
كحكما فيهم"(ُ) ،فيا أما البشارة
كليب ٌدلن بعد خوفهم من الناس أمننا
ن
آتية ،كالعزة كائنة ،كالسعادة دانية ،شريطة التزمنا الدين كلو عقيد نة كشرع نة
يدا بالقلب كاجلوارح
محدا مز ن
كمنهاجا ،فاحلمد هلل على نعمة اإلسبلـ ن
ن
كاللساف.

(ُ) ابن كثًن ،تفسًن القرآف العظيم.)ٕٕ/ ٔ( ،
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كشلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زادين عجبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كتيهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
دخ ػػويل ٓن ػػت قولػ ػػك ي ػػا عبػ ػػادم

ػدت بأ ص ػ ػ ػػي أط ػ ػ ػػأ الثريٌ ػ ػ ػػا
كك ػ ػ ػ ي
( ُ)
كأف صػ ػ ػ ػ ٌػًنت أمحػ ػ ػ ػػد يل نبيَّػ ػ ػ ػػا

السفاريين ،غذاء األلباب،
(ُ) تينسب األبيات للقاضي عياض ./ينظرٌ :
(ِ.)ْٕٓ/
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اخلامتة
كُنمد اهلل كتوفيقو مت االنتهاء من كتابة ىذا البحث كالذم تناكؿ
بٌن طياتو العصرانية كنشأهتا كمراحل تطورىا كأصوذلا كركائزىا ،إىل جانب
بياف موقف الغرب منها ،كما مت التعرؼ على أىم مسات أرباهبا
كمسًنهتم الفكرية ،كمن مث بياف ادلوقف منهم كسبل التعامل معهم،
كالذم أسفر بدكره عن عدد من النتائج كالتوصيات ،كالا ىي كما يأيت:
أوًل :النتائج:
ً
ُ  -العصرانية ىي :محاولة تطويع أحكام الدين ومبادئو ليتوافق
مع الذوق البربي المعاصر ومادياتو.
ِ  -مرت العصرانية بثبلث مراحل ،ابتدأت بتسويغ العادات مث ٕنرير
ادلفارقات ،كانتهت بتحوير األفكار كنقد ادلعتقدات.
ّ -يعد زلمد عبده األب الركحي للعصرانية ،يف حٌن يعد ةاؿ الدين
األفغاين مؤسسها ،بينما يعد رفاعة الطهطاكم األرض ادلمهدة ذلا.
ْ  -العصرانية احلالية منهج حياة أكثر من كوهنا مدرسة أك اْناه ،إذ
إنو تتباين بٌن أتباعها اآلراء كٔنتلف بينهم ادلقاصد كاألىداؼ.
ٓ  -يعد االنبهار بالغرب أكؿ خطوة من خطوات تشكل العصرانية
يف أفكار أدعيائها.
ٔ  -هتوين الن صوص الشرعية كاالنكباب على الرتاث الغريب علا
أدعى عوامل الوقوع يف براثٌن العصرانية كمسايرهتا.
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ٕ  -العصرانية ترتكز على أمرين ىامٌن علا :حاكمية الذكؽ الغريب،
كتقدًن العقل على النقل.
ٖ  -تعتمد العصرانية ادلنهج ادلعتزيل لتعضد االنتماء الغريب ،فالتوافق
توافق كسائل ال غايات.
ٗ  -تعد االنتقائية كالفوضوية كتتبع الرخص كٓنوير ادلصطلحات
الشرعية من أبرز مسات العصرانية كمعادلها.
َُ -العصرانيوف ليسوا على درجة كاحدة يف التعامل مع الشريعة
كإخبلال.
اإلسبلمية ٕنس نكا
ن
ُُ -العصرانية احلالية سلط غريب احرتايف.
ُِ -العصرانية مرحلة أكلية يف فكر أم مسلم اعتنق مذىبنا من
ادلذاىب الغربية.
ُّ -يفرؽ العصرانيوف بٌن مفهومي :الغرب احلضارم ،كالغرب
السياسي ،فاألكؿ :ىو غايتهم ،بينما اآلخر :ىو زلل رفض
كاستهجاف بالنسبة إليهم.
ُْ -العصرانية دعوة صرػلة إىل التغريب ،تغريب األذكاؽ كاألعراؼ
كالشرائع كاألخبلؽ.
جل ادلذاىب الغربية ادلنتقلة إلينا تأثرت ابتداءن بالعصرانية
ٌُٓ -
كمنها انطلقت إىل صورهتا احلالية.
ُٔ -منهج العصرانية يف التوفيق بٌن النقيضٌن منهج معركؼ قد
سلكو ادلنافقوف منذ صدر اإلسبلـ.
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ُٕ -تنمية شعور االعتزاز بالدين اإلسبلمي ،كالتسليم للنصوص
الشرعية علا أجدر سبل عودة أرباب العصرانية ،كما أهنما أقول
طرؽ مواجهتها.
ُٖ -العصرانيوف مل ػلكموا عقوذلم ،كإظلا حكموا أىواءىم ،ذلك
ضل
أ ٌف العقل إف ْنرد من اذلول سلم كعبل ،كإف عبله اذلول ٌ
كغول ،كىذا ما يظهر جليَّا يف ٔنبطات أفكارىم كدعواهتم.
ثانياً :التوصيات:
ُ  -االىتماـ بالرتاث اإلسبلمي كمؤلفات العلماء بربطها باحلياة
ادلعاصرة كعرضها بأسلوب سهل كطريقة مركزة كشاملة دلا ذلا من
أثر يف احلماية كالتحصٌن ،كيف التعرؼ على أرلاد ادلسلمٌن
كتقدير جهود العلماء السابقٌن.
ِ  -ضركرة طرح ٔنصص االستغراب يف اجلامعات ،ندرس فيو الغرب
كما درسوا الشرؽ ،نكتشف ثغراهتم ،فنكوف عونا لبين آدـ يف
معرفة احلق كاعتناقو كالعودة إليو.
ّ  -ضركرة إعداد أُناث علمية تتناكؿ بعض أدعياء العصرانية يف
العامل اإلسبلمي ،ذلك أ ٌف ىناؾ خلطا يف ٓنديد ماىية
العصرانيٌن كبعض أرباب ادلدارس الفكرية ،كلعل السبب ييعزل
إىل اشرتاكهم يف تقدًن العقل على النقل ،كٕنجيد احلضارة
الغربية.
ْ  -تتعدد ادلوضوعات ادلتعلقة هبذه الدراسة كالا ْندىا الباحثة
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بزعمها -جديرة بالدراسة يف عدد من التخصصات ،كمنأمثلة تخصص الثقافة اإلسالمية:
ُ " -القيم اخليلقية يف ظل التحوالت العادلية ادلعاصرة" "دراسة
ٓنليلية".
ِ " -القيم اإلسبلمية من كجهة نظر العصرانية"" ،دراسة ٓنليلية".
ّ " -العبلقة بٌن العصرانية كادلذاىب الفلسفية"" ،دراسة مقارنة".
ْ " -العصرانية كآثارىا على اجملتمعات اإلسبلمية"" ،دراسية
كصفية".
كمن أمثلة تخصص الحدي وعلومو:
ُ " -رجاؿ احلديث يف ميزاف العصرانية"" ،عرض كنقد".
ِ " -آراء االْناه العصراين يف صحيحي اإلماـ مسلم كالبخارم"،
"ةع كتعليق".
ّ " -اآلراء العصرانية يف السنة النبوية" "ةع كدراسة".
ْ " -موقف العصرانية من اخللفاء الراشدين"" ،دراسة ٓنليلية".
كمن أمثلة تخصص التفسير وعلومو:
ُ  " -اآلراء العصرانية يف التفسًن" "ةع كدراسة".
ِ " -االستعماالت العصرانية لعلوـ التفسًن "ادلطلق ،كادلقيد ،اخلاص
أظلوذجا".
كالعاـ
ن
ّ  " -آراء زلمد رشيد رضا كعبلقتها بادلدرسة العصرانية".
كمن أمثلة تخصص الفقو وأصولو:
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ُ" -مقاصد الشريعة اإلسبلمية بٌن السلفية كالعصرانية" "دراسة
نقدية".
ِ " -آراء الشيخ الغزايل الفقهية كعبلقتها بالعصرانية"" ،ةع
كدراسة".
ّ " -موقف العصرانية من ادلعامبلت اإلسبلمية"" ،دراسة نقدية".
ْ " -االجتهاد ،حقيقتو ،ضوابطو ،أىدافو"" ،دراسة ٓنليلية نقدية يف
ظل آراء ادلدرسة العصرانية".
ٓ " -أحكاـ األسرة ادلسلمة بٌن التأصيل كالتجديد" "دراسة نقدية".
كمن أمثلة تخصص العقيدة والفرق المعاصرة:
ُ " -اآلراء العصرانية يف األلوىية"" ،دراسة نقدية".
ِ " -العبلقة بٌن العصرانية كالفرؽ اإلسبلمية" "الشيعة -اإلباضية –
أظلوذجا".
ادلعتزلة
ن
ّ " -آراء العصرانية العقدية يف ضوء مؤلفات شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية"" ،دراسة نقدية".
ْ " -العبلقة بٌن العصرانية كالفكر اإلرجائي"" ،دراسة نقدية".
كمن أمثلة تخصص علإ النفس واًلجتماع:
ُ " -ادلبلمح النفسية ادلشرتكة بٌن ركاد ادلدرسة العصرانية"" ،دراسة
ٓنليلية كصفية".
ِ  " -اآلراء العصرانية كأثرىا على الشخصية اإلسبلمية"" ،دراسة
ميدانية على عينة عشوائية من مرتادم ادلواقع اإللكرتكنية".
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ّ " -العبلقة بٌن العصرانية كاالضلرافات السلوكية"" ،دراسة ميدانية
على عينة طبقية من نزالء سجوف ادلملكة العربية السعودية".
ْ " -العبلقة بٌن العصرانية كاالكتتاب"" ،دراسة ميدانية على عينة
من مراجعي العيادات النفسية".
ٓ " -القنوات اإلعبلمية كأثرىا يف تكوف االْناه العصراين"" ،قناة
أظلوذجا".
""mbc
ن
ٔ " -القدكة ادلثالية من كجهة نظر العصرانية"" ،دراسة كصفية".
ٕ " -العبلقة بٌن العصرانية كالنظرية الداركنية"" ،دراسة ٓنليلية".
ٖ  -ضركرة مقارنة ٔنبطات الفرؽ ادلعاصرة بأسبلفها السابقة ،ذلك
أ ٌف مقارنة ادلتشاهبات كجعلها يف نطاؽ كاحد يقلل فاعليتها
كيذىب بريقها ،كىو منهج رباين حكيم يف التعامل مع
الضالٌن ،كىو أمر كذلك يساىم يف رجوع ادلتأثرين بدافع حب
ادلفاجأة كالظهور ،كإظهار اجلديد.
ٗ  -كضع اختبار قبوؿ يف سلتلف الوظائف التعلمية -رياض
أطفاؿ ،مدارس ،جامعات -على غرار كفايات ادلعلمٌن أك
اختبار القدرات للجامعيٌن كغًنىا من االختبارات ادلهنية تيعىن
بقياس مدل استيعاب ادلتقدـ لؤلصوؿ الدينية العظيمة ،كبذلك
يتم التعرؼ على منهجو العقدم كنواحي القصور فيو ،كمعاجلة
ذلك بدكرات إلزامية كغًنىا إثرائية شلا يكوف لو أبلغ األثر يف
ترسيخ احلقيقة الدينية العلمية كالعملية.
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َُ -ينبغي التفات الناس إىل معىن ادلكانة احلقيقية ،كأ ٌهنا تكمن يف
جوىر اإلنساف ،ال فيما لديو من ماؿ أك متاع ،إذ لو عقل
لقل الكثًن من مظاىر التقليد الفارغ من كل فائدة
الناس ذلك ٌ
كنافع.
ُُ -ضركرة االىتماـ بطائفة العصرانيٌن من الشباب ،ذلك أ ٌهنم يف
ال غالب ليسوا ّنعارضٌن لئلسبلـ كإظلا جلهل حقيقي باإلسبلـ
كّنآؿ ىذه الدعوة ،تشكلت نظرهتم ىذه كتأثرت أفكارىم ّنن
قبلهم.
ُِ -أف تنظم مؤٕنرات كندكات يستضاؼ إليها الغرب الذين اىتدكا
لئلسبلـ ليبينوا فيها سلبيات احلضارة الغربية كمساكئها حىت
نقيم احلجة عليهم أماـ عامة ادلسلمٌن.
ُّ  -الدعوة إىل البحث عن كسائل مبتكرة مرتبطة بالواقع كعلى
تبٌن للمجتمعات ركعة تعاليمنا
قدر من التطور كاجلاذبية ٌ
اإلسبلمية ،كفائدة التمسك هبا ،كادلخاطر ادلرتتبة على التهاكف
كالبعد عنها ،كعوار األفكار ادلنحرفة ادلغايرة ألصوذلا احلقة
الثابتة.
ُْ -من األعلية ّنكاف شغل ساحة الشباب كالفتيات بالتعليم اجلاد
ادلثمر ادلرتكز على البحث العلمي ادلبين على الواقع كزلاكلة إغلاد
البيتة ادلبلئمة مادينا كمعنوينا ،كاستنهاض اذلمم كتبين ادلشاريع
الناجحة زللينا كدكلينا مع التقليل من االعتماد على اآلخر ،فالعامل
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اإلسبلم ي يزخر بالكفاءات العلمية كلكن ينقصها التوظيف
الصحيح كالتوجيو السليم الذم من ادلمكن إغلاده بٌن سًن
إخبلصا كبناءن ،كْنارب األمم ادلتقدمة استفادة
السلف الكراـ
ن
كاستقطابنا ،لنجمع بذلك احلسنيٌن :البناء الراسخ القوًن كمواكبة
اآلخرين.
تبٌن استيعاب
ُٓ -تنظيم ندكات كمؤٕنرات َنميع اللغات العادلية ٌ
الشريعة اإلسبلمية يف حل ةيع ادلشكبلت احلياتية مركزة على
احلياة االقتصادية كالسياسية كاإلؽلانية كالعلمية؛ كذلك دلا ٕنر بو
األمة اليوـ من احملن كاألزمات ،كدلا يف احملسوس من التقريب
فالتأثًن كإحداث الفركقات.
وفي الختام أمحد اهلل تعاىل كأشكره سبحانو كىو أىل للحمد
جل كعبل كتقدس
كالشكر على نعمو العظيمة كآالئو الكرؽلة ،فلو احلمد ٌ
محدان كثًنان طيب ان مبارك ان فيو ،كاحلمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاحلات،
كاحلمد هلل الذم أعانين على كتابة ىذا البحث ،فما كاف فيو من
صواب فمن اهلل كحده العزيز ادلناف كما كاف فيو من خطأ أك نقص فهو
كصل اللهم كسلم
من نفسي كمن الشيطاف ،كأستغفر اهلل كأتوب إليو ٌ
كثًنا.
على سيدنا كحبيبنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما ن
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املصادر واملراجع
البخارم ،زلمد بن إمساعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من
أمور رسول اد  وسننو وأياموٓ ،نقيق :الناصر ،زلمد زىًن،
طُ( ،بًنكت :دار طوؽ النجاة ُِِْ ،قََُِ-ـ).
مسلم ،مسلم بن احلجاج ،المسند الصحيح المختصر بنق العدل
عن العدل إلى رسول اد ٓ ،نقيق :عبد الباقي ،زلمد فؤاد،
د.ط( ،بًنكت :دار إحياء الرتاث العريب ُّْٕ ،قُْٗٓ-ـ).
ابن ماجو ،زلمد بن يزيد ،سنن ابن ماجوٓ ،نقيق :زلمد عبد الباقي،
د.ط( ،القاىرة :دار إحياء الكتب العربية ُُّٕ ،قُِٗٓ -ـ).
ابن حنبل  ،أمحد بن زلمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنب ٓ ،نقيق:
شعيب األرناؤكط ،كعادؿ مرشد ،طُ( ،بًنكت :مؤسسة الرسالة،
ُُِْق  ََُِ-ـ).
الدارامي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن ،سنن الدارامي ،طُ( ،بًنكت :دار
البشائر ُّْْ ،ق َُِّ-ـ).
األلباين ،زلمد بن ناصر الدين ،سلسلة األحادي الصحيحة وشيء
من فقهها وفوائدىا ،طُ( ،الرياض :مكتبة ادلعارؼ للنشر
كالتوزيع ُُْٓ ،قُٗٗٓ-ـ).
األلباين ،زلمد بن ناصر الدين ،صحيح الترغيب والترىيب ،طُ،
(الرياض :مكتبة ادلعارؼ ُُِْ ،ق2000-ـ).
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البدر ،عبد الرزاؽ بن عبد احملسن ،التحفة السنية ،طِ( ،الزلفي:
د.ف ُِْٓ ،قََِْ-ـ).
بسطامي ،بسطامي بن زلمد ،مفهوم تجديد الدين ،طّ( ،جدة:
مركز التأصيل للدراسات كالبحوث ُّْٔ ،قَُِٓ-ـ).
الرتايب ،حسن ،منهجية التشريع اإلسالمي( ،مصر :رللة ادلسلم
ادلعاصر ،رللد ،ُِ :عددُٖٗٔ ،ْٖ :ـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتاوى الكبرى( ،بًنكت :دار
الكتب العلمية َُْٖ ،قُٖٕٗ-ـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،درء تعارض العق والنق ٓ ،نقيق:
زلمد رشاد سامل ،طِ( ،ادلملكة العربية السعودية :جامعة اإلماـ
زلمد بن سعود اإلسبلمية ُُُْ ،قُُٗٗ-ـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،مجموع الفتاوىٓ ،نقيق :عبد الرمحن
بن زلمد بن قاسم ،طُ( ،ادلدينة ادلنورة :رلمع ادللك فهد لطباعة
ادلصحف الشريف ُُْٔ ،قُٗٗٓ-ـ).
الرتكي ،عبد اهلل بن عبد احملسن ،مجم اعتقاد أئمة السلف،
(ادلملكة العربية السعودية :كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ
كالدعوة كاإلرشاد ُُْٕ ،ق ُٕٗٗ-ـ).
اجلليند ،زلمد بن السيد ،الوحي واإلنسان ،د.ط( ،القاىرة :دار قباء
للنشر كالتوزيع ،د.ت).
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ابن ةاعة ،زلمد بن إبراىيم ،إيضاح الدلي في قطع حجج أى
التعطي ٓ ،نقيق :كى سليماف األلباين( ،مصر :دار السبلـ
للطباعة كالنشرَُُْ ،ق َُٗٗ-ـ).
اجلندم ،أنور ،إعادة النظر في كتابات العصريين في اوء اإلسالم،
د.ط( ،القاىرة :دار االعتصاـ ،د.ت).
اجلندم ،أنور ،شبهات التبريب في غزو الفكر اإلسالمي ،د.ط،
(دمشق :ادلكتب اإلسبلمي ُّٖٗ ،ق.)ُٕٖٗ-
حسٌن ،سعد ،األصالة والتبريب ،طُ( ،بًنكت :ادلؤسسة اجلامعية
للدراسات كالنشر كالتوزيع1413 ،ق ُّٗٗ -ـ).
حسٌن ،زلمد بن زلمدْ ،اإلسالم والحضارة البربية ،د.ط( ،دار
الفرقاف ،د.ت(.
حنفي ،حسن ،قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر( ،بًنكت :دار
التنويرُُٖٗ ،ـ).
احلنيين ،ناصر بن ػلٍن ،التطرف المسكوت عنو( ،الرياض :مكتبة
الكوثرُِِْ ،ىػ – ََُِـ).
اخلراشي ،سليماف بن صاحل ،نظرات شرعية في فكر منحرف( ،د.ـ:
مكتبة التوحيد ،د.ت).
اخللف ،أمحد بن عبد العزيز ،الوجيز في المذاىب الفكرية
المعاصرة ،طُ( ،ادلدينة ادلنورة :دار اإلماـ مسلم ُّْٕ ،ق -
َُِٔـ).
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خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل ،كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون( ،بغداد :مكتبة ادلثىنَُّٔ ،ق).
الدميجي ،عبداهلل بن عمر ،شبهات العصرانيين "اإلسالميين"،
نسخة إلكترونية.
الذى  ،زلمد بن أمحد ،سير أعالم النبالءٓ ،نقيق :رلموعة من احملققٌن،
إشراؼ :شعيب األرناؤكط) ،د.ـ :مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ق-
ُٖٓٗـ(.
الرازم ،عبد اهلل بن زلمد ،مفاتيح البيب ،طّ( ،بًنكت :دار إحياء
الرتاث العريب َُِْ ،قَََِ-ـ).
الزركلي ،خًن الدين بن زلمود ،األعالم ،طُٓ( ،د.ـ :دار العلم
للمبليٌن ُِّْ ،قََِِ -ـ).
الزنيدم ،عبد الرمحن بن زيد ،العصرانية في حياتنا اًلجتماعية ،طُ،
(رللة جامعة اإلماـ اإلسبلمية ،العددُّٗٗ –ُُْْ ،َُ :ـ).
الزنيدم ،عبد الرمحن بن زيد ،المثقف العربي بين العصرانية
واإلسالمية ،طُ( ،الرياض :دار كنوز إشبيلياُِْٗ ،ق -
ََِٖـ).
أبو زيد ،نصر بن حامد ،التجديد والتحريإ والتأوي  ،طُ( ،ادلغرب:
مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد ُّْٓ ،قَُِْ-ـ).
السفاريين ،زلمد بن أمحد ،لوامع األنوار البهية ،طِ ( ،دمشق:
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مؤسسة اخلافقٌن كمكتبتها َُِْ ،قُِٖٗ-ـ).
السكراف ،إبراىيم بن عمر ،سلطة الثقافة البالبة ،طِ( ،الرياض :دار
احلضارة للنشر كالتوزيعُّْٕ ،ق  َُِٔ-ـ).
سلطاف ،ةاؿ ،البارة على التراث اإلسالمي ،طُ( ،القاىرة :مكتبة
السنة َُُْ ،قَُٗٗ-ـ).
السيد ،أمحد بن يوسف ،ساببات ،طّ( ،اخلرب :الدار العربية للطباعة
كالنشر ُّْٖ ،ق َُِٕ -ـ(.
الشاط  ،إبراىيم بن موسى ،الم وافقاتٓ ،نقيق :أيب عبيدة ،مشهور،
طُ( ،د.ـ :دار ابن ع ٌفاف ُُْٕ ،ق ُٕٗٗ-ـ).
الشاط  ،القاسم بن فًنه ،متن الشاطبيةٓ ،نقيق :الزع  ،زلمد ٕنيم،
طْ ( ،مكتبة دار اذلدل كدار الغوثاين للدراسات القرآنية،
ُِْٔق  ََِٓ-ـ).
الشلهوب ،فؤاد بن عبد العزيز ،المشابهة بين المعتزلة األوائ
والمعتزلة الجدد ،نسخة إلكرتكنية.
الشهرستاين ،زلمد بن عبد الكرًن ،المل والنح ٓ ،نقيق :زلمد،
أمحد فهمي ،طِ ( ،بًنكت :دار الكتب العلميةُِٗٗ ،ـ).
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن زلمد ،الكتا المصنف في األحادي
واْلثار ،طُ( ،الرياض :مكتبة الرشد َُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ).
آؿ الشيخ ،صاحل بن عبد العزيز ،ىذه مفاىيمنا ،طِ( ،الرياض :إدارة
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ادلساجد كادلشارع اخلًنية ُِِْ ،قََُِ-ـ).
الطربم ،زلمد بن جرير ،جامع البيان عن تأوي القرآنٓ ،نقيق :زلمد
شاكر ،طُ( ،د.ـ :مؤسسة الرسالةَُِْ،ىػ َََِ -ـ).
الطرطوشي ،زلمد بن الوليد ،الحوادث والبدعٓ ،نقيق :علي احلل ،
طّ( ،الدماـ :دار ابن اجلوزم ُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ).
صربم ،مصطفى ،موقف العق والعلإ والعالإ من ر العالمين
وعباده المرسلين ،طِ( ،بًنكت :دار إحياء الرتاث العريب،
َُُْق  ُُٖٗ-ـ).
ابن عبد الوىاب ،زلمد بن عبد الوىاب ،كشف الشبهات ،د.ط،
(مكة ادلكرمة :الرئاسة العامة ُّْٖ ،قَُِٕ-ـ).
عبده ،زلمدْ ،اإلسالم والنصرانية مع العلإ والمدنية ،طّ( ،د.ـ:
دار احلداثة َُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ(.
عبده ،زلمد ،األعمال الكاملة ،طُ( ،بًنكت :دار الشركؽ،
ُُْْق ُّٗٗ -ـ).
عثماف ،زلمود بن عبد احلليم ،جهود المفكرين المسلمين في
مقاومة التيار اإللحادي ،د.ط( ،الرياض :مكتبة ادلعارؼ،
د.ت).
العجًنم ،عبد اهلل بن صاحل ،ينبوع البواية الفكرية ،طُ( ،د.ـ :رللة
البياف ُّْْ ،قَُِّ-ـ).
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ابن أيب العز ،زلمد بن عبلء الدين ،شرح العقيدة الطحاوية ،طَُ،
ٓنقيق :شعيب األرناؤكط ،كعبد اهلل الرتكي( ،بًنكت :الرسالة،
ُُْٕق  ُٕٗٗ-ـ).
ابن عساكر ،علي بن احلسن ،تاريخ دمشقٓ ،نقيق :عمرك العمركم،
د.ط( ،د.ـ :دار الفكر ُُْٓ ،ق ُٗٗٓ-ـ).
العقل ،ناصر بن عبد الكرًن ،اًلتجاىات العقالنية الحديثة ،ط ُ،
(الرياض :دار الفضيلةُِِْ ،ق – ََُِـ).
العبليل ،عبد اهلل ،أين الخطأ :تصحيح مفاىيإ ونظرة تجديد ،ط ِ،
(بًنكت :دار اجلديد ُُِْ ،ق1992 -ـ(.
عمارة ،زلمد ،التراث في اوء العق ( ،بًنكت :دار الوحدة،
َُٖٗ).
عمارة ،زلمد ،تيارات الفكر اإلسالمي ،ط ُ ( ،القاىرة :دار
الشركؽ ُُُْ ،ق  ُُٗٗ -ـ(.
عمارة ،زلمد ،ى اًلنتماء قومي أم ديني( ،الكويت :كزارة األكقاؼ،
رللة الوعي اإلسبلمي ،عددُٗٗٔ ،ُّٓ :ـ).
عمارة ،زلمد ،ثورة ٕ٘ يناير ،طُ( ،القاىرة :دار السبلـ،
ُِّْق  َُُِ-ـ).
عمر ،أمحد بن سلتار؛ كآخركف ،معجإ اللبة العربية المعاصرة ،طُ،
(د.ـ :عامل الكتب ُِْٗ ،ق ََِٖ-ـ).
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عواجي ،غالب بن علي ،المذاى ب الفكرية المعاصرة ودورىا في
المجتمعات وموقف المسلإ منها ،ط ُ) ،جدة :ادلكتبة
العصرية الذىبية ُِْٕ ،ق ََِٔ -ـ(
الفالسفة( ،بًنكت :دار الكتب
الغزايل ،زلمد بن زلمد ،تهافت َ
العلمية ،د.ت(.
القارم ،علي بن سلطاف ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،
طُ( ،بًنكت :دار الفكر ُِِْ ،قََِِ-ـ).
القرط  ،زلمد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآنٓ ،نقيق :الربدكين،
أمحد؛ أطفيش ،إبراىيم ،طِ( ،القاىرة :دار الكتب ادلصرية،
ُّْٖىػ ُْٗٔ -ـ).
ابن القيم ،زلمد بن أيب بكر ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانٓ ،نقيق:
الفقي ،زلمد بن حامد ،طُ( ،الرياض :مكتبة ادلعارؼ ،د.ت).
ابن القيم ،زلمد بن أيب بكر ،زاد المعاد في ىدي خير العباد،
طِٕ( ،بًنكت :مؤسسة الرسالة ُُْٓ ،قُْٗٗ-ـ).
ابن القيٌم ،زلمد بن أيب بكر ،حادي األرواح إلى بالد األفراح،
د.ط( ،القاىرة :مطبعة ادلدين ،د.ت).
ابن القيم ،زلمد بن أيب بكر ،متن القصيدة النونية ،طُ ( ،القاىرة:
مكتبة ابن تيمية ُُْٓ ،ق ُْٗٗ-ـ).
ابن القيم ،زلمد بن أيب بكر ،الصواعق المرسلة في الرد على
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الجهمية والمعطلةٓ ،نقيق :الدخيل اهلل ،علي زلمد ،طُ،
(الرياض :دار العاصمة َُْٖ ،ق ُٖٖٗ -ـ).
ابن كثًن  ،إمساعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيإٓ ،نقيق :سبلمة،
سامي زلمد ،طِ( ،دار طيبة َُِْ ،ق ُٗٗٗ-ـ).
كحالة ،عمر بن رضا ،معجإ المؤلفين ،د.ط( ،بًنكت :دار إحياء
الرتاث العريب ،د.ت).
كماؿ ،يوسف ،العصريون معتزلة اليوم ،طُ( ،ادلنصورة :دار الوفاء،
َُْٔق  ُٖٗٔ-ـ).
أبو لبابة ،حسٌن ،موقف المعتزلة من السنة النبوية ،طُ( ،الرياض:
دار اللواء ُّٗٗ ،قُٕٗٗ-ـ).
اللهيب ،أمحد بن زلمد ،تجديد الدين ،طُ( ،الرياض :رللة البياف،
ُِّْق  َُُِ-ـ).
رلموعة من ادلؤلفٌن ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاىب
واألحزا المعاصرة ،إشراؼ :مانع اجلهين ،ط ْ( ،الرياض :دار
الندكة للطباعة كالنشر َُِْ ،ق).
ادلعتق ،عواد بن عبد اهلل ،المعتزلة وأصولهإ الخمسة ،طِ،
(الرياض :مكتبة الرشد ُُْٔ ،قُٗٗٓ-ـ).
أبو اجملد ،أمحد بن كماؿ ،حوار ًل مواجهة( ،دار الشركؽ للنشر
كالتوزيع ُٖٖٗ ،ـ(.
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ادلرسي ،علي بن إمساعيل ،المحكإ والمحيط األعظإٓ ،نقيق :عبد
احلميد ىنداكم ،طُ( ،بًنكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ق -
َََِـ(.
ابن منظور ،زلمد بن مكرـ  ،لسان العر  ،طّ( ،بًنكت :دار
صادرُُْْ ،ق ُْٗٗ -ق).
الناصر ،زلمد ،العصرانيون بين مزاعإ التجديد وميادين التبريب،
(الرياض :مكتبة الكوثرُِِْ ،ق – ََُِـ).
اذلركم ،عبد اهلل بن زلمد ،منازل السائرين ،د.ط( ،بًنكت :دار
الكتب العلمية َُْٖ ،قُٖٗٗ-ـ).
المواقع اإللكترونية:
موقع أردن اإلخبارية :راب ادلوقع،https://www.jn-news.com :
 cnnبالعربية ،رابط الموقع.http://cutt.us/xMe :
أزلزكف ،زلمد ،المصطلحات في حدود الشرع ،راب ادلقاؿ:
.http://cutt.us/Vt7b3
اجلاسر ،تركي ،رحلة نفسية مع التنويريين.http://cutt.us/kHp :
حبيب ،كماؿ( ،الخطط األمريكية لتطوير الخطا الديني
اإلسالمي).http://cutt.us/mUkCg :
عمارة ،زلمد ،مقاؿ بعنواف :بٌن الظن كاليقٌن ،جريدة الشرق
األوسط ،السنة السادسة ،العدد ،ِٕٔ :السبت َٓ شعباف
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ُِّْ ق ُِ اكتوبر ََِِ ـ العدد ُٕٖٗ  ،راب ادلقاؿ:
L4http://cutt.us/aUD

قرباف ،ىشاـ بن زلمد ،مؤامرة تشويو المصطلحات الشرعية
اإلسالميةhttp://cutt.us/hGMMQ :
المعرفة. https://www.marefa.org ،
مؤسسة (راند) www.rand.org/ar RAND
الموسوعة الحرة ،ويكبيديا. https://ar.wikipedia.org ،
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أثس التلييف الفكوي بسد الرزائع على بعض
املعامالت املالية املعاصسة
The Effect of Adapting the Jurisprudence to
avoid Excuses on Modern Financial
Transactions
إعداد:
أ .أمحد عكيلى طاهس
متخصص يف الفقه وأصوله من جامعة اإلمام ؿبمد بن علي السنوسي
أ.د .عبد اجمليد حمنٌد الصالحني
األستا يف الفقه وأصوله بكلية الشريعة باعبامعة األردنية

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة ،أ.أحمد عقيلو طاىر ،و أ.د.عبد المجيد محمود الصالحين

املستدلص
يتح دددث ددحا ال ح ددي ع ددن التكيي ددذ الفقيف ددي بسد د ّد ال ددحرا يف
اؼبع ددامبلت اؼبالي ددة اؼبعاصد ددرةد باعت ددار أداة مد ددن أدوات االجتيف ددادد قد ددد
تناولنا يه عرضاً ؼبعٌت التكييذ الفقيفديد واؼبصدحلحات ات الصدلة بدهد
مث تناولنددا يقيقددة الددحرا د وي يتيفدداد والعبل ددة بددُت سددد الددحرا واغبي د د
الرد إلييفاد مث تح يقدات معاصدرة وفيدذ فدات للتكييدذ
وأنواعيفاد وضابط ّ
الفقيفي دور يف التعام معيفا بسد الحرا .
كلمات مفتاحية :التكييذ الفقيفي – سد الحرا – اؼبعامبلت
اؼبعاصرة.
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Abstract
This research deals with adapting the Jurisprudence
to avoid excuses on modern financial transactions, as a
tool of Ijtihad (giving personal opinions), we dealt with
the presentation of the meaning of the adaptation of the
jurisprudence, and the terms related to it. Then we dealt
with the reality of excuses, and its evidence. Also, we
dealt with the relationship between avoiding excuses and
tricks, its types, the regulation regarding how to respond to
them. In addition to contemporary applications and how
was the adaptation of the jurisprudence role in dealing
with avoiding excuses.
Key Words:
Adaptation of the jurisprudence - avoiding excuses contemporary transactions.
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مكدمة
اغبمددد ا اؽبددادي إص الص دراط اؼبسددتقيةد والصددبلة والسددبلم عل د
أ ض األن ياء واؼبرسلُتد سيدنا ؿبمد وعل آله وأصحابه الحي ُتد وبعد:
نعيش اليوم وا عاً يتحور بتحور الوسا واآلالتد واػبدمات اليت
تسديف ييدداة ال ش دريةد ومنيفددا بعددو العقددود واػبدددمات اؼبصددر ية اغبدي ددةد
اليت رب تاج إص إعما فا ة رر االسدتدال لبلجتيفداد يف معر دة تكييفيفدا
الفقيفدي مددن دبل تصددور اد و يفميفدا يفم داً د يقداًد وصددوالً ؼبعر دة اغبكددة
اؼبناسب ؽبا و ق تح يق أص سد الحرا .
ويف حا ال حي اؼبوسوم بد ":أثر التكييف الفقهي بسدد الدذرائع
علددى المع ددامالت الماليددة المعاص ددرة " عرضد دنا ي دده ؼبص ددحلي التكيي ددذ
واؼبصحلحات اؼبراد ة لهد مث بينا مفيفوم الحرا وأنواعيفا وضوابط العم
هبداد وأتينددا لد عو التح يقددات مددن دبل التعدداري م د م ددأ سددد الددحرا
عل النحو التايل:
مشللة البحح:
دور يف اس د ددتن اط
د د للتكييد ددذ الفقيفد ددي بقاع د دددة س د د ّد الد ددحرا ٌ
األيكام الفقيفية للمعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة؟ وسيكوت لك مدن دبل
بيات مفيفوم التكييذ الفقيفي واأللفاظ ات الصلة به مث بيات أص سدد
الحرا د م تح يقات مالية معاصرة.
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أهداف البحح:
تتو ح الدراسة ربقيق صبلة أ داف منيفا:
ٔ  -إبراز مفيفوم حا اؼبصحلي اغبادث و و التكييذ الفقيفيد وبيدات
األلفاظ ات الصلة به.
ٕ  -عرض مفيفوم اعدة س ّد الحرا وبيات ضوابط إعماؽبا.
ٖ  -إيضاح عمد التكييدذ الفقيفدي باعمدا اعددة سد ّد الدحرا علد
بعو اؼبعامبلت اؼبعاصرة.
الدزاسات السابكة:
توجددد بعددو الدراسددات السددابقة الدديت تناولددح بال حددي التكييددذ
الفقيفيد منيفا:
ٔ -التكييذ الفقيفي للمعامبلت اؼبعاصرة دراسة قيفية مقارنة :للدفتور
أشددرف ؿبمددد يسددنُت السدديدد تندداو ال ايددي يف دراسددته اغبكددة
الشرعي دوت التميفيد لدور التكييذ الفقيفي أو التعريذ به.
ٕ  -التكييدذ الفقيفدي للو ددا اؼبسدت دة وتح يقاتدده الفقيفيدة :للدددفتور
ؿبمددد ع مددات ش د َتد فددر يدده مفيف ددوم التكييددذ الفقيفددي وبع ددو
العقود دوت فر للمعامبلت اؼبصر ية اؼبعاصرة.
ٖ  -التكييدذ الفقيفدي لؤلعمدا اؼبصددر ية :للددفتور مسدفر القححددا د
توس يف مفيفوم التكييذ الفقيفيد ومل ي دُت أردر االسدتدال بسدد
الحرا عل اؼبعامبلت اؼبعاصرة.
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ٗ  -اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة وأرر نظرية الحرا يف تح يقيفا :تدلليذ:
أ ًت زييت بنح ع د العزيدزد فدرت يده تلصدي لسدد الدحرا دوت
التميفيد لدور التكييذ الفقي هبا عل اؼبعامبلت اؼبعاصرة.
٘  -اع دددة سد ددد الد ددحرا وأرر د ددا يف اؼبعد ددامبلت اؼبصد ددر ية وتح يقا د ددا
اؼبعاصددرة ملاؼبشددارفة اؼبتنا صددة والتددور اؼبصددريف أدو جددا  :للدددفتور
صددبلح الدددين رلددب ددرجد مل يتحددر يدده للتكييددذ الفقيفددي وإدددا
فر التح يقات لقاعدة الحرا م اشرة.
 - ٙاع دددة س ددد ال ددحرا وتح يق ددات العم د هب ددا يف اؼبع ددامبلت اؼبالي ددة
واؼبصد ددر ية اؼبعاص د ددرةد للد دددفتور عل د دي القد ددر داذ د دديد فد ددر بع د ددو
التح يقاتد ومل يتحر ؼبفيفوم التكيذ الفقيفي.
ميوج البحح:
اعتمدددت الدراس ددة اؼب ددنيفا االس ددتقرا ي م ددن ددبل اس ددتقراء اؼب ددادة
العلميدة وصبعيفددا مددن مظاادداد واؼبددنيفا التحليلددي مددن ددبل فددر التح يددق
اؼبعاصدر للتكييدذ بس د ّد الدحرا يف اؼبعدامبلت اؼباليددة وإبدراز أردر التكييددذ
الفقيفي هبحا األص عل اغبكة اؼبستن ط للمسللة اؼبست دة.
إجساءات البحح:
 توريق النقوالت بعد صبعيفا من مصادر ا.
 فر األم لة والتح يقات اؼبعاصرة؛ و لك لتوضيي ما أريد هباد م
عدم فر اػببلف ييفا.
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خطة البحح:
المبحث األول :مفهوم التكييف الفقهي
اؼبحلب األو  :مفيفوم التكييذ الفقيفي يف اللغة
اؼبحلب ال ا  :التكييذ الفقيفي يف االصحبلح باعت ار لق اً
اؼبحلب ال الي :اؼبصح لحات ات الصلة بالتكييذ الفقيفي
المبحث الثاني :مفهوم س ّد الذرائع وأنواعها وحجيتها وضوابطها
اؼبحلب األو  :مفيفوم س ّد الحرا
اؼبحلب ال ا  :أنواع الحرا :
اؼبحلب ال الي :ي ية س ّد الحرا
اؼبحلب الراب  :العبل ة بُت سد الحرا واغبي
اؼبحلب اػبامس :الرد إص س ّد الحرا وضوابحيفا
اؼبحلب السدادس :أردر اعمدا اعددة سد ّد الدحرا يف اغبكدة علد
اؼبعامبلت اؼبالية عند الفقيفاء
المبحث الثالث :تطبيقات التكييف بسد ّد الدذرائع فدي الحكد
على المعامالت المعاصرة
اؼبحلب األو  :عقود اإل عات
اؼب حلب ال ا  :اؼبشارفة اؼبتنا صة
اؼبحلب ال الي :التور اؼبصريف
اؼبحلب الراب  :االيتياط النقدي
اؼبحلب اػبامس :اإلجارة اؼبنتيفية بالتمليك
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املبحح األًل :مفوٌو التلييف الفكوي
ال ش د د ددك أت يف د د ددة اؼبس د د ددا اؼبس د د ددت دة ومعر د د ددة يقيقتيف د د ددا ب د د ددالقرا ن
واألمددارات والعبلمددات لئليارددة هبددا علم داً ددو التكييددذ الفقيفددي يف اصددحبلينا
اؼبعاص ددرد وال يس ددتغٍت ا تيفد ددد والن ددافر عد ددن ددحا الفيفد ددة للوص ددو إص اغبكد ددة
الصحيي يف الو ا واؼبست دات.
سددوف أوضددي مفيفددوم التكييددذ الفقيفددي يف اللغددة واالصددحبلحد
واؼبصحلحات ات الصلة به من بل اؼبحالب ال بلرة اآلتية:
املطلب األًل :مفوٌو التلييف الفكوي يف اللغة:
إ ا نظرن د ددا إص التكيي د ددذ الفقيف د ددي قبد د ددد مكون د د داً م د ددن فلمتد د ددُت؛
التكييددذد والفقيف دديد وف د فلمددة ؽب ددا تعريفيف ددا ومعنا ددا م ددن يي ددي اللغ ددة
واالصحبلحد حا باعت دار فونده مرف داً وصدفياًد ويحلدق باعت دار لق داً علد
صفة معينةد وسوف يشتم حا اؼبحلب عل الفروع التالية:
ف).
الفرع األول :اإلطالقات اللغوية لمادة ( َكيَّ َ
دذ الشديء جعد لده فيفيدة معلومدةد وتكييددذ
دذ وَفيف َ
مصددر مل َفيف َ
دذ األد َ دبعددٌت حعددة ويددل
الشديء صددار لدده فيفيدة مددن الكيفيدداتد و َفيف َ
أيضاً دبعٌت تنقصهملٔ د أي أ ح من أررا ه.
ملٔ ؾبم اللغة العربيةد "اؼبع ة الوجيز" .ملطٔ  ٔٗٓٓ .ه ٜٔٛٓ-م  ٘ٗٙ:ٔ.؛
صبا الدين ابن منظورد "لسات العرب".ملطٖ د بَتوت :دار
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دذ لبلس ددتفيفام ع ددن األيد دوا د و ددد يق د د دبع ددٌت التع ددب
ومل َفْي د َ
ِ
َييَدا ُف ْة ملٔ  .دالتكييذ
فقوله تعاص:مل َفْي َ
ذ تَ ْك ُفُرو َت بِاللفه َوُفْندتُ ْة أ َْم َواتًدا َل ْ
يعٍت معر ة يالة الشيء وصفته.
الفرع الثاني :مفهوم الفقهي في اللغة:
الفقيفي :نس ة إص الفقهد والفقه يف اللغة يفة الشيء د وف علة
يفددو قددهد وَ ِقد َده ِقيف داً د مددن بدداب تعددب :إ ا عل دة د وَد ُقدده – بالضددة –
م لهد و ي  :بالضة إ ا صار الفقه له س يةملٕ .
والفقده يف أصد الوضد  :الفيفدةملٖ د دا تعداص إ داراً عدن موسد
احلُ ْل ُع ْق َد ًة ِم ْن لِ َسانِي]ملٗ .
عليه السبلمَ [ :و ْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صادردٗٔٗٔه د . ٖٖٔ – ٖٕٔ:ٜ
ملٔ [ال قرة اآلية .]ٕٛ
ملٕ( أضبد بن ؿبمد بن علي الفيوميد" اؼبص اح اؼبنَت يف ذريب الشرح الك َت"د
ملبَتوت :اؼبكت ة العلمية دد ٕ. ٜٗٚ/
ملٖ أبو ؿبمد مو ق الدين ع د اا بن أضبد بن ؿبمد بن دامة اؼبقدسد روضة النافر
وجنة اؼبنافر يف أصو الفقه عل مح ب اإلمام أضبد بن ين د د الناشر
مؤسسة الريات للح اعة والنشر والتوزي  .الح عة ال انية ٕٕٓٓمد ص ٔ.ٖ٘/
ملٗ سورة ره اآليتات . ٕٛ – ٕٚ
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املطلب الجاىي :التلييف الفكوي يف االصطالح باعتبازي لكب ًا
يعت ددص مص ددحلي ملالتكيي ددذ الفقيف ددي م ددن اؼبص ددحلحات القانوني ددة
اغبادر ددة ال دديت ذل ددب اس ددتعماؽبا ل دددى الفقيف دداء اؼبعاصد درين ومل يك ددن ددحا
اؼبصحلي معرو اً لدى أ مدة الفقده دبل العصدور اؼباضديةد وإت فدانوا دد
باشروا حا اؼبصحلي دبعنا ومارسو تح يقاً.
ونظ دراً أل ي ددة التكيي ددذ الفقيف ددي يف التع ددرف علد د يك ددة اؼبس ددللة
اؼبست دة فات لزاماً من إعحاء يد مناسب يتميز به حا اؼبصحلي الشا
بُت الفقيفاء اؼبعاصريند و و :ملالتصور الكام للوا عة وربرير األص الحي
تنتمي إليه ملٔ .
التصور :و يصو صورة الشيء يف العق ملٕ .

ّ
التصور النا ص الحي ال يويف الوا عة
 الكامل :و و ايًتاز من ّ
يقفيفا من الفيفة والنظر.
 الواقعة :و ي اليت و عح يقيقة وخيرج هبا اؼبسا اال ًتاضية.
 والواقعة :لفظ عام ال يقتصر عل نوع معُت من أنواع الفقه
اإلسبلمي.
 وتحرير األصل :واؼبقصود بالتحرير نا التقو د فما جاء يف
ملٔ مسفر بن علي بن ؿبمد القححا د "منيفا استن اط أيكام النواز الفقيفية
اؼبعاصرة" .ملرسالة دفتوراة جامعة أم القرى ٕٓٓٓم د ٔ. ٕٗٛ:
ملٕ اعبرجا د علي بن ؿبمد السيد الشريذد" التعريفات"د ض ط نصوصه وعلق
عليه :علي أبو الع اسد ملدار الحبل د القا رةد ٕٜٓٓم د ٘. ٙ
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القاموس احمليط :وربرير الكتاب وذَت  :تقوديهملٔ د فما جاء التحرير
يف مع ة لغة الفقيفاء و بيات انتماء اؼبسللة إص أص معُت
معتصملٕ .
 الذي تنتمي إليو :أي ترج إليه من أج الوصو إص يكميفا
يف الشرعملٖ .

املطلب الجالح :املصطلحات ذات الصلة بالتلييف الفكوي
رذد ددة أت مصد ددحلي التكييد ددذ الفقيفد ددي يعتد ددص مصد ددحلحاً يد ددديي
االستعما لدى الفقيفاء اؼبعاصرين إال أت حا ال يعٍت أت الفقيفاء القدام
مل ديارسوا عمليدة التكييدذ الفقيفديد وإددا مارسدو ا ربدح مسدميات عددة
وألفاظ ـبتلفة يف األحباث الفقيفية القددية ومن ح التسميات:
التصور أو التصوير وصلتو بالتكييف الفقهي:
أوالً:
ّ
التصددور فددي اللغددة :ددو التخي د د يقددا تصددور الشدديء أي زبيّلددهد

ملٔ ؾبد الدين أبو الحا ر ؿبمد بن يعقوب الفَتوزآباديد "القاموس احمليط".
ربقيق :مكتب الًتاث يف مؤسسة الرسالةد إشراف :ؿبمد نعية العر سوسد
ٔ. ٖٚ٘:
ملٕ ؿبمد رواسد يامد صاد لعه جيد" مع ة لغة الفقيفاء".مل طٕ .دار
النفا س ٜٔٛٛم دٖٗٔ .
ملٖ القححا د منيفا استن اط أيكام النواز الفقيفية اؼبعاصرةدٔ. ٕٗٛ:
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مل ٔ

واستحضر صورته يف نه .
وفددي االصددطال  :ددو يصددو صددورة الشدديء يف العق د د وإدرا
اؼبا ية من ذَت أت حيكة علييفا بنفي أو أر اتملٕ .

التصور:
وجو الصلة بين التكييف الفقهي و ّ
أت التصددور مريلددة تس د ق التكييددذ بالنس د ة للمس ددللة اؼبسددت دةد ويعت ددص
التصور تاماًد فات التكييذ سليماًد وإال بلملٖ .
أساس التكييذد ات فات ّ
ثانياً :التخريج وصلتو بالتكييف الفقهي:
لغد د ًة :مد ددن اػبد ددروجد و د ددو ددبلف الد ددد و د واالسد ددتخراج :د ددو
االستن اطد التخريا مصدر للفع ّدرج اؼبضدعذد وم الده دفرج الشديء
واسددتخرجه اامددا دبعددٌت اسددتن حهملٗ ؛ لددك أل ّت ملالتّخ دريا عمليددة إنفددا
لد د د مل رع مد ددن دليلد ددهد وإفيفد ددار ل د دده بعد ددد أت فد ددات ـبتفيد ددا يد ددهد بالقاع د دددة

ملٔ

ملٕ
ملٖ
ملٗ

الفيوميد" اؼبص اح اؼبنَت يف ذريب الشرح الك َت"د ٖٔ٘ٓ:؛ السيوريد
ع د الرضبن بن أيب بكر جبل الدين السيوريد" مع ة مقاليد العلوم يف
اغبدود والرسوم"د ملطٔ د القا رة :مكت ة اآلدابدٕٗٓٓم د. ٔٔٚ
اعبرجا د التعريفاتد٘. ٙ
ع داا بن إبرا ية اؼبوس د" التكييذ الفقيفي للنازلة وتح يقاته اؼبعاصرة"د
منشورات :جامعة اإلمام ؿبمد بن سعودد ملٕٓٔٓم . ٖٕٖٔ:
ابن منظورد" لسات العرب"دٕٕٜٗ:؛ الرازيد زين الدين أبو ع داا ؿبمد
بن أيب بكر بن ع د القادر اغبنفي الرازيد "ـبتار الصحاح" .ربقيق:
يوسذ الشيخ ؿبمدد ملبَتوت :اؼبكت ة العصرية د. ٜٛ
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األصوليةملٔ .
واصطالحاً :لفظ التخريا اسدتعم يف صبلدة مدن العلدوم يختلدذ
استعماله عند أ اغبديي عنه عند الفقيفاء واألصدوليُتد وموضد حب ندا
ددو اسددتخدامه عنددد أ د ددن الفقدده واألصددو عمومددا ددو :نق د يك ددة
مسللة إص ما يش يفيفاد والتسوية بينيفما يهملٕ .
وجو الصلة بين التكييف الفقهي والتخريج:
يعتددص التكييددذ اػبحددوة األوص واؼبريل ددة األسدداس الدديت ي ددٌت علييف ددا
التخدريا الصدحييد اؼبوا دق للددلي أو دو اإلمدامد داؼبخلرج أو مدا ي ددأ
اجتيفدداد يف وا عددة مددا البددد أت يتصددور ا تصددوراًفددامبل ومددن مثف يلحقيفددا
بلي األصو اؼبعتصة اؼبشاهبة ؽباملٖ .
ملٔ ع مات ابن ؿبمد األ ضر شوشاتد" زبريا الفروع عل األصو " .دراسة تارخيية
ومنيف ية وتح يقيةد ملطٔد السعودية :دار ري ة للنشر والتوزي د ٜٜٔٛم د ٔ.ٙ
ملٕ عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليمات اؼبرداويد" اإلنصاف يف معر ة
الراجي من اػببلف"دمل طٕ  .دار إيياء الًتاث العريب دٔ ٙ:؛ آ تيميةد
"اؼبسودة يف أصو الفقه" .ربقيق :ؿبمد ؿبي الدين ع د اغبميدد ملدار
الكتاب العريب د ٖٖ٘ .
ملٖ تقي الدين أبو ال قاء ؿبمد بن أضبد بن ع د العزيز بن علي الفتوييد" شرح
الكوفب اؼبنَت"  .ربقيق :ؿبمد الزييلي ونزيه ضبادد ملطٕ .مكت ة
الع يكاتدٜٜٔٚم د ٗ ٜٗٙ:؛ أبو ع داا أضبد بن ضبداتد "صفة الفتوى
واؼبفيت واؼبستفيت" .ربقيق :ؿبمد ناصر الدين األل ا د ملطٖ .بَتوت:
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ثالثاً :تحقيق المناط وصلتو بالتكييف الفقهي:
يل بيات تعريذ ربقيق اؼبناط لغ ًة واصحبلياًفما يلي:
أوالً :التحقيق والمناط في اللغة:
فق دبعٌت تصديق اػبصد جاء يف
ٔ  -التحقيق لغةً :مصدر من َيق َ
فق عند اػبص ص فيد ومليقفق وله وفنّه
الصحاحَ :
ملربَق َ
مل ٔ
رصُت.
فقد أي ٌ
ملربقيقاً أي ص فد هد وفبلم ُؿبَق ٌ
ٕ  -اؼبناط يف اللغة :اسة مكات من النوطد والنوط التعليقد جاء يف
ـبتار الصحاح :ملناط الشيء يَدنُورُ ُه نوراًملٕ د أي َعلف َق ُهد وف ما
ُع ل َق من شيء يفو نَوط ....وانتاط به الشيء :أي تَد َعلف َق
به ملٖ ؛ اؼبناط إ اً يعٍت مربط الشيء ومتعلقه.
ثانياً :تعريف المناط اصطالحاً:
اؼبناط اصدحبلياً يعدٍت علدة اغبكدة .جداء يف اؼبستصدف :ملاعلة أنفدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اؼبكتب اإلسبلمئٖٜٚه د . ٜٔ- ٔٛ
ملٔ أبو نصر إظباعي بن ضباد اعبو ريد " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية".
ربقيق :أضبد ع دالغفور عحار.ملطٗ.بَتوت :دار العلة للمبليُت
ٜٔٛٚم د ٗ ٔٗٙٔ:؛ والفَتوزآباديد "القاموس احمليط"د. ٛٚ٘:ٔ.
ملٕ النوطُ :جلف ًة -وعاء  -صغَتة ييفا سبر تُعلق.
ملٖ اعبو ريد "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"د ٖ ٔٔٙ٘:؛ ؿبمد بن ؿبمد
بن ع د الرزا اغبسيٍت أبو الفيو الزبيديد" تاج العروس من جوا ر
القاموس" .ربقيق :ؾبموعة من احملققُت .ملدار اؽبداية د ٕ ٔ٘٘:؛
الفَتوزآباديد "القاموس احمليط "د . ٗٔٛ:ٚ
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نعددٍت :بالعلفددة يف الش ددرعيات َمنَددا َط اغبُك ددة إلي ددهد أي :مددا أض دداف الش ددرع
اغبكة إليهد وناره بهد ونص ه عبلمة عليه ملٔ .
و ددد ا تل ددذ األص ددوليوت يف تعري ددذ العل ددة اص ددحبلياً عل د ع دددة
مددحا ب ووجددو د و ددي إصبدداالً تعددٍت :ملال وصددذ اؼبعددرف للحكددة ملٕ د أو
ي :ملما شرع اغبكة عند ربقيقاً للمصلحة ملٖ .
ثالثاً :تعريف تحقيق المناط اصطالحاً:
الص ددورد بع ددد معر تيف ددا يف
النظ ددر يف معر ددة وج ددود العل ددة يف آي دداد ّ
نفسيفاد وسواء فانح معرو ة بنصد أو إصباعد أو استن اطملٗ .
يقدو اإلمدام الشداري – رضبده اا – يف تعريدذ ربقيدق اؼبندداط:مل أت
ملٔ
ملٕ
ملٖ
ملٗ

أبو يامد ؿبمد الغزايلد" اؼبستص ف " .ربقيق :ؿبمد ع د السبلم ع د
الشايفد ملطٔ .بَتوت :دار الكتب العلمية ٖٜٜٔم دٔ. ٕٛ
تقي الدين أبو اغبسن علي بن ع د الكايف الس كيد" اإلهباج يف شرح
اؼبنيفاج"د ملبَتوت :دار الكتب العلمية ٜٜ٘ٔم ٖ. ٖٜ:
و ة الزييليد "أصو الفقه اإلسبلمي" ملطٔ.دمشق :دار الفكر للح اعة
والتوزي والنشرٜٔٛٙم د ٔ. ٙٗٙ:
أبو اغبسن سيذ الدين علي بن أيب علي بن ؿبمد بن سامل ال عالي
اآلمديد" اإليكام يف صو األيكام" .ربقيق :ع د الرزا عفيذد
ملبَتوت :اؼبكتب اإلسبلمي دٖٖٕٓ:؛ أبو ع داا مشس الدين ؿبمد بن
ؿبمد بن أمَت اغباجد "التقرير والتح َت"د ملطٕ  .بَتوت :دار الكتب
العلميةٖٜٔٛم ٖ ٜٖٔ:؛ الزييليد" أصو الفقه اإلسبلمي"د ٔ. ٙٗٙ:
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مل ٔ

ي ح اغبكة دبدرفه الشرعي لكن ي ق النظر يف تعيُت ؿبله .

وجو الصلة بين تحقيق المناط والتكييف الفقهي:
يت ددُت لن ددا فب ددا مضد د ف ددر وج ددود عبل ددة ب ددُت التكيي ددذ الفقيف ددي
وربقيق اؼبناطد تكوت ميفمة ا تيفد يف ربقيدق اؼبنداط تح يدق الكلدي علد
جز ياته لوجود الش ه من بل اؼبناط اؼبنصوص أو ا م عليهد وربقيدق
وجود الش ه بُت الفدرع وأصدله دو التكييدذ إ ال يصدي ربقيدق اؼبنداط مدا
مل يصاي ه التصور الكام ؼبا ية الفرع ونوعده وسبييدز عدن ذدَت اؼبخدالذ
له يف نوع و د يكدوت مدن جنسدهد و دحا ا لنظدر العميدق للتكييدذ الفقيفدي
ال شك يف صعوبته عل آياد ا تيفددين وأنصداف العلمداء إال مدن شددا
يف العلة – فما ا الشاري – رضبه اا-ملٕ .
رابعاً :األشباه الفقهية:
األشددباه فددي اللغددة :صب د ش د هد و ددو اؼب د د يقددا  :ش د ه الشدديء
بالشديء :مفلده وأ امدده مقامده لصددفة مشدًتفة بينيفما .ددا تعداص:مل ُم ْشددتَِ ًيفا
َو َذْيدَر ُمتَ َشابٍِه ملٖ .
ملٔ إبرا ية بن موس بن ؿبمد اللخمي الغراناري الشيفَت بالشاريد" اؼبوا قات".
اؼبوا قات" .ربقق :ابو ع يدة مشيفور بن يسن آ سلماتد ملطٔ .دار
ابن عفاتٜٜٔٚم ٘ . ٔ٘- ٔٗ-ٕٔ:
ملٕ الشاريد" اؼبوا قات"د ٘ٔٗ:؛ إدريس ضباديد "اؼبنيفا األصويل يف قه
اػبحاب"د مل طٔد الدار ال يضاء :اؼبرفز ال قايف العريبٜٜٔٛم د.ٔٗٚ-ٔٗٙ
ملٖ [األنعام اآلية .]ٜٜ
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واؼبشد د د د د ددت يفات مد د د د د ددن األمد د د د د ددور :اؼبشد د د د د ددكبلتد واؼبتش د د د د د دداهبات:
اؼبتماربلتملٔ .
واألشددباه فددي االصددطال  :اؼبس ددا الفقيفي ددة ال دديت تش د ه بعض دديفا
بعضدداً يف اؼبعددٌت عب ددام بينيفدداد وتش ددًت يف اغبكددةملٕ د و ددي زبتلددذ ع ددن
ملالنظددا ر الفقيفيددة مددن ييددي اؼبعددٌت اعبددام د النظددا ر لدديس بينيفددا مع ددٌت
جام وال صفة مشًتفة؛ وبالتايل زبتلذ يف اغبكة.
وتعددرف النظددا ر الفقيفيددة بلاددا :اؼبسددا الدديت تش د ه بعضدديفا بعض داً
يف الظ د ددا ر وزبتل د ددذ يف اغبك د ددة ألم د ددور في د ددة أدرفيف د ددا الفقيف د دداء بد د ددة
أنظار ةملٖ .
وأصد تسددمية دحا العلددة باألش د ا ديكدن تلمسدده مدن ددبل فتدداب
عمر بن اػبحاب – رضي اا عنه -إص أيب موس األشعري.
ملٔ ابن منظورد" لسات العرب"دٖٔ ٖ٘ٓ:؛ الفيوميد "اؼبص اح اؼبنَت شرح يف
ذريب الشرح الك َت"ٖٖٔٓ:؛ والزبيديد" تاج العروس من جوا ر
القاموس ".ٗٔٔ:ٖٙ
ملٕ جبل الدين ع دالرضبن السيوريد" األش ا والنظا ر يف واعد و روع الشا عية" .ربقيق:
ؿبمد ؿبمد تامر – يا ظ عاشور يا ظدمل دار السبلم د.ٛ
ملٖ اؼبرج السابق نفسهدٛ؛ وابن اؼبلقند األش ا والنظا ر ملصٕٔ ؛ أيب يفص سراج
الدين عمر بن علي بن أضبد األنصاري اؼبعروف ابن اؼبلقند" األش ا والنظا ر".
ربقيق :ضبد بن ع د العزيز بن أضبد اػبضَتيد ملفراتشي :إدارة القرآت والعلوم
اإلسبلمية دٕٔ؛ زين الدين بن إبرا ية بن ؿبمد بن قبيةد "األش ا والنظا ر والنظا ر
عل مح ب أيب ينيفة النعمات" .وض يواشيه و رج أيادي ه الشيخ :زفريا
عمَتاتد ملبَتوت :دار الكتب العلمية ٜٜٜٔم د ٘ٔ.
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ييددي ورد يف رنايددا ددو عمددر" الفيفددة الفيفددة يمددا خيددتلا يف صدددر فبددا
مل ي لغ د ددك يف الكت د دداب والس د ددنةد اع د ددرف األم د ددا و األشد د د ا مث د ددس األم د ددور
عند د اعمد إص أي يفا إص اا وأش يفيفا باغبق يما ترى"...ملٔ .
صلة األشباه بالتكييف الفقهي:
اؼبشاهبة ال تستلزم اؼبمارلةد دبل يلدزم أت يكدوت شد ه الشديء فبداربلً
لهد والنظَت د ال يكوت مشاهباًد وياص حا الفر أت اؼبمارلدة تقتضدي
اؼبسدداواة مددن ف د وجددهد واؼبشدداهبة تقتض ددي االش دًتا يف أف ددر الوج ددو ال
فليفاد واؼبنافرة تكفي بعو والوجو ولو وجيفاً وايدداًد يقدا دحا نظدَت
حا يف فحاد وإت الفه يف سا ر جيفاتهملٕ .
ملٔ أبو اغبسن علي بن عمر بن أضبد بن ميفدي بن مسعود بن النعمات بن
دينار ال غدادي الدار حٍتد "سنن الدار حٍت" .يققه وض ط نصه وعلق
عليه :شعيب االرنؤوطد وآ ريند ملطٔ .بَتوت :مؤسسة الرسالة
ٕٗٓٓم د فتاب عمر رضي اا عنه إص أيب موس األشعريد ٘ ٖٙٚ:د
ر ة ٗٗٚٔ:؛ أضبد بن اغبسن بن علي بن موس اػبسروجودي اػبراسا
ال ييفقيد "السنن الكصى" .ربقيق :ؿبمد ع د القادر عحاد ملطٖ .بَتوت:
دار الكتب العلميةٖٕٓٓ د باب ما يقضي به القاضي ويفيت به
اؼبفيتدٜٓٔٔٚ:د ر ة. ٕٖٓٗٚ :
ملٕ عمر ع داا فام د" القواعد الفقيفية الكصى وأرر ا يف اؼبعامبلت اؼبالية"د
رسالة دفتورا  .القا رة :فلية الدراسات العربية واإلسبلمية بالقا رة جبامعة
األز ر الشريذد ٖٔ .
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و ندا يكددوت دور التكييدذ الفقيفددي اؼبنضد ط يف إغبددا الصدورة دبددا
يشاهبيفا بعدد التحقدق مدن وجدود ؾبانسدة أو مشداهبة يف ر يعدة فد منيفمدا
و لددك إلغب ددا الوا ع ددة باألص د الفقيفددي ال ددحي ص دده الش ددرع بلوص دداف
قيفي ددة وإند دزا تل ددك األوص دداف عل د د الوا ع ددة اؼبس ددت دة لتل ددح اغبك ددة
اؼبناسب ؽبا.

- ٘ٙٔ -

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة ،أ.أحمد عقيلو طاىر ،و أ.د.عبد المجيد محمود الصالحين

املبحح الجاىي :مفوٌو سدّ الرزائع ًأىٌاعوا ًحجيتوا ًضٌابطوا
إت سددد ال ددحرا أص د عظ ددية تن ددٍت علي دده مس ددا ف ددَتة يف صبي د
األب دواب الفقيفيددة و اصددة يف القض ددايا اؼباليددة اؼبعاصددرةد وسددوف أب ددُت يف
ددحا اؼب حددي مفيفددوم س د ّد الددحرا د وأنواعيفدداد وي يتيفدداد والعبل ددة بينيفددا
وبُت اغبي د وضوابط العم هبا من بل اؼبحالب اآلتية:
املطلب األًل :مفوٌو س دّ الرزائع
الذريعة لغ ًة :الوسيلة والس ب إص الشيءد سواء فات حا الشيء
مفسدة أو مصلحةد والً أو عبلًد ولكن ذلب إربل اسة الحرا عل
الوسا اؼبفضية إص اؼبفسدةملٔ .
أمدا فددي االصدطال  :عر يفددا اإلمدام الشدداري :ملالتوسد دبددا دو مصددلحة
إص مفسدددة ملٕ د وفددحلك عر يفددا ابددن العددريب :ملف د عم د فددا ر اعب دواز يتوص د
به إص ؿبظور ملٖ .
غالب استعما مصحلي ملالحرا عند الفقيفاء رضبيفة اا تعاص
عل الوسا واألس اب اؼب اية يف فا ر اد لكواا توص إص احملرم.
ا ابن القية -رضبه اا :-مل ؼبدا فاندح اؼبقاصدد ال يتوصد إلييفدا
ملٔ ابن منظورد " لسات العرب" ٜٙ:ٛ؛ لعه جيد "مع ة لغة الفقيفاء"د ٕٗٔ.
ملٕ الشاريد " اؼبوا قات" ٘ . ٖٔٛ:
ملٖ ؿبمد بن ع د اا أبوبكر بن العريب اؼبالكيد يف " أيكام القرآت" .رج
أيادي ه وعلق عليه :ؿبمد ع د القادر عحاد ملطٖ بَتوت :دار الكتب
العلميةد ٖٕٓٓم د ٕ. ٖٖٔ:
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إال بلسد اب وردر تفضدي إلييفدا؛ فاندح رر يفدا وأسد اهبا تابعدة ؽبدا معتدصة
هباد وسا احملرمات واؼبعاصي يف فرا تيفا واؼبن منيفاد حبسدب إ ضدا يفا
إص ذايا ا وارت اريفا هباد ووسا الحاعات والقربدات يف ؿب تيفدا واإل ت
ييف ددا حبس ددب إ ض ددا يفا إص ذايتيف دداد وس دديلة اؼبقص ددود تابع ددة للمقص ددودد
وفبل ددا مقص ددودد لك ددن مقص ددود ص ددد الغاي دداتد و ددي مقص ددودة ص ددد
الوسا د ا ا يرم الرب تعاص شيئاً وله رر ووسدا تفضدي إليدهد انده
حيرميفا ودين منيفا؛ ربقيقاً لتحرديهد وت يتاً لهد ومنعاً أت يقدرب ضبدا د ولدو
أباح الوسدا اؼبفضدية والدحرا اؼبفضدية إليده لكدات لدك نقضداً للتحدر د
وإذراءً للنفوس بهد ويكمته تعاص تلىب لك ف اإلباء ملٔ .
املطلب الجاىي :أىٌاع الرزائع
النددوع األول :أت تك ددوت ال ددحرا موض ددوعة لئل ض دداء إص الفس دداد
أصد دبلًد م د د  :ش ددرب اػبم ددر ال دديت ت ددؤدي إص مفس دددة الس ددكر واإلض د درار
بالعقد د وكب ددو د والق ددحف اؼبفض ددي إص مفس دددة اال د دًتاء واالعت ددداء علد د
الع ددرضد والزن ددا اؼب ددؤدي إص ا ددتبلط األنس ددابد و س دداد الفد دراشد يف ددح
جيب س ّد ا باإلصباعد وإت تحيفا يرامملٕ .
ملٔ ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب سعد مشس الدين بن القيةد" إعبلم اؼبو عُت عن
رب العاؼبُت" .ربقيق :ؿبمد ع د السبلم إبرا يةد ملطٔ .بَتوت :دار
الكتب العلميةدٜٜٔٔم دٖ. ٔٓٛ:
ملٕ اؼبرج السابقد ٖ. ٜٔٓ:
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النوع الثاني :أت تكوت الحريعة مفضية إص صبلحد وموضوعة له
باليقُتد أو الظن الغالبد م  :العلة اؼبوص إص معر ة اغببل واغبدرامد
وأرفات اإلسبلم واإلدياتد إرعام اؼبضحرد واحملتاجد واستعما وسا ال قاء
والنمو والتنمية والتعمَتد والتحور عل مستوى األ رادد وا تم واألمة.
يفددح الددحرا يكددوت تحيفددا واج داًد أو مندددوباًد أو م اي داً يسددب درجددة
مددا تفضددي إليدده مددن ييددي القددوة والضددعذد يقددو الق درايف -رضبدده اا :-ملاعلددة
أت الحريعة فما جيب سد اد جيب تحيفاد ويكر د ويندب وي اح ...ملٔ .
النوع الثالث :أت تكوت الحريعدة موضدوعة -مدن ييدي الظدا ر-
لئل ضداء إص أمددر جددا ز ومسددتحبد ولكنيفدا تتخددح وسدديلة إص اغب درام إمددا
بقصد م أت يعقد نكايداً اصدداً بده التحليد د أو بيعداً ملالعيندة اصدداً
به الرباد أو بغَت صد فمن يصدلي بدُت يددي القدص ا تعداصد يفدحا يدرام
بناءً عل ح اؼبفاسد اؼبًتت ة علييفاملٕ .
ملٔ أبو الع اس شيفاب الد ين أضبد بن إدريس بن ع د الرضبن القرايف اؼبالكيد "
شرح تنقيي الفصو "د ربقيق :ره ع د الرؤوف سعددمل طٔ  .شرفة
الح اعة الفنية اؼبتحدةد ٖٜٔٚم دٔ. ٜٗٗ:
ملٕ ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت"د ٖ ٜٔٓ- ٔٓٛ:؛ علي القرة
داذيد " اعدة سد الحرا وتح يقات العم هبا يف اؼبعامبلت اؼبالية
واؼبصارف اؼبعاصرة" حبي مقدم ؼبؤسبر شورى الفقيفي السادس -الكويحد
. ٕٓٔ٘-ٖٔٗٙصٖ .
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املطلب الجالح :حجية سدّ الرزائع
يكدة سددد الددحرا ؿبد ا ددتبلف بددُت الفقيفداء مددنيفة مددن اعتص ددا
من األدلة ومنيفة مل يعتص ا دليبلً مستقبلً:
مل ٕ
أوالً :ددب اؼبالكي ددةملٔ د واغبنابل ددة د إص الق ددو بلا ددا م ددن أدل ددة
الفقه اؼبعتصة وأص من أصوؽبةد واستدلوا دبا يل :
أ -من الكتاب:
ٔ  -وله تعاص :ﱥﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧﱤملٖ .
وج ددو الدالل ددة م ددن ا ي ددة :أت اا من د د اؼب ددؤمنُت م ددن س ددب آؽب ددة
اؼبشددرفُتد م د أندده ضبيددة ا وإ انددة آلؽبددتيفة؛ ألت سددب آؽبددتيفة ريعددة إص
سد يفة اا تعداصد وفاندح مصددلحة تدر مسد ته تعدداص أرجدي مدن مصددلحة
السددب آلؽبددتيفةد ويف ددحا من د مددن اؼب دداح؛ لددئبل يكددوت س د اً يف ع د مددا
مل ٗ
الجيوز
ملٔ
ملٕ
ملٖ
ملٗ

أبو الع اس شيفاب الدين أضبد بن إدريس بن ع د الرضبن القرايف اؼبقدسيد"
القرو أنوار الصو يف أنوار الفرو "دمل عامل الكتب د ٕ. ٖٕ:
سليمات بن ع د القوي بن الكر الحويفد" شرح ـبتصر الروضة" .ربقيق :ع د اا بن
ع د احملسن الًتفي .ملطٔ .مؤسسة الرسالةٜٔٛٚم ٖ.ٕٔٗ:
[األنعام اآلية .]ٔٓٛ
ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت"د ٘. ٘:
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ددا ابددن عاش ددور" :و ددد اي ددتا علماؤنددا هبددح اآلي ددة عل د إر ددات
أصد د د م د ددن أص د ددو الفق د دده عن د ددد اؼبالكي د ددة؛ و د ددو اؼبلق د ددب دبس د ددللة س د ددد
الحرا "ملٔ .
ٕ  -وله تعاص :ﱥﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﱤملٕ .
وج ددو الدالل ددة م ددن ا ي ددة :أت اا ا د د اؼب ددؤمنُت م ددن ددو د ددح
الكلمددةد م د صددد ة هبددا اػبددَت؛ لددئبل يكددوت لددك إص أت يقوؽبددا الييفددود
للني صل اا عليه وسلة تش ييفاً باؼبسلمُتد ويقصددوت هبدا سدب الندي
صل اا عليه وسلةد و حا ذَت ما يقصد اؼبسلموتملٖ .
ب  -من السنة:
ٖ  -عن ابن عمر رضي اا عنيفماد ا :مل لقد رأيح الناس يف عيفد
رسو اا صل اا عليه وسلة د ي تاعوت جزا اً -يعٍت الحعام -
يُضربوت أت ي يعو يف مكااةد يىت يؤوو إص رياؽبة ملٗ .
ملٔ
ملٕ
ملٖ
ملٗ

ؿبمد الحا ر بن ؿبمد الحا ر بن عاشورد "التحرير والتنوير"دمل تونس :الدار
التونسية للنشرٜٗٔٛم د . ٖٗٔ:ٚ
[ ال قرة اآلية ٗٓٔ].
ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت "د٘. ٙ:
ؿبمد بن أظباعي أبو ع داا ال خاريد "اعبام اؼبسند الصحيي" .ربقيق:
ؿبمد ز َت بن ناصر الناصر ملطٔ .دار رو الن اةدٕٕٗٔه د باب من
رأى :إ ا اشًتى رعاماً جزا اًد أت ال ي يعه يىت يؤويه إص ريلهد واألدب يف
لكد ٖٙٛ:د ر ة اغبديي . ٕٖٔٚ
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وجو الداللة من الحديث :أت يف اغبديي ادي اؼبشدًتي عدن بيد
الحعددام ي ددىت يؤي دده إص ريلدده؛ ل ددئبل يك ددوت ال ي د ريع ددة إص جح ددد ال ددا
ال ي د وعدم إسبامه له إ ا رأى اؼبشًتي د ربي يهد يغر الحمد د وتشدي
نفسه بالتسليةد و حا من ؿباسن الشريعة وألحذ ٍ
باب لسد الحرا ملٔ .
ٗ  -عن اغبسن بن علي ا  :يفظح من رسو اا صل اا عليه
وسلة :مل دع ما يري ك إص ماال يري ك ملٕ .
وجدو الداللددة مددن الحددديث :أندده – صددل اا عليدده وسددلة -ا د
عددن اإل دددام عل د ما يدده شددك أو ري ددةد إص مدداال ري ددة يددهد ولدديس ل ددك
االبتعاد إال ألت لك ريعة يشك أاا تؤدي إص اغبرام.
٘  -عن النعمات بن بشَت يقو ظبعح رسو اا صل اا عليه
وسلة يقو  :مل اغببل بُت واغبرام بُتد وبينيفما مش يفات ال
يعلميفا ف َت من الناسد من اتق اؼبش يفات استصأ لدينه
وعرضهد ومن و يف اؼبش يفات فات فر ٍاع يرع يو اغبم
يوشك أت يوا عهد أال وإت لك ملك ضب د أال وإت ضب اا يف
أرضه ؿبارمه ملٖ .
ملٔ ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت". ٗٔ:٘.
ملٕ ؿبمد بن عيس الًتمحيد "سنن الًتمحي" .ربقيق وتعليق :أضبد شافرد
وآ ريند ملطٕ .القا رة :شرفة مكت ة ومح عة مصحف اغبليٜ٘ٔٚم د
ٗٙٙٛ:د ر ة اغبديي  ٕ٘ٔٛصححه األل ا .
ملٖ ال خاريد "صحيي ال خاري"د باب ض من استصأ لدينهدٔ ٕٓ:ر ة
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وجدو الداللددة مددن ىددذا الحددديث :أندده  -صددل اا عليدده وسددلة-
بدُت أت مدا مل يتضدي أندده مدن اغبدبل أو اغب درام يفدو مدن اؼبشددت يفاتد وأت
اسددتصاء ال دددين ال يتحق ددق إال باتق دداء ددح اؼبش ددت يفاتد وال مع ددٌت التق دداء
اؼبشددت يفات إال االيتيدداطد وسددد الددحرا باجتندداب اؼبشددت يفات الدديت ددي
رريق إص اغبرام.
ج  -من أفعال السلف:
وفبا يد عل اعت ار سد الحرا من أ عا السلذد أو إصباعا ة:
ٔ -صب ع مات بن عفات –رضي اا عنه -اؼبصحذ عل يرف
وايد من األيرف الس عة لئبل يكوت ا تبلف القراء يف القراءة
ريعة إص ا تبل يفة يف القرآت الكر د و د وا قه الصحابة عل
لكملٔ د كات إصباعاًفما ي .
ٕ  -إصباع الصحابة عل ت اعبماعة بالوايدد م أنه ال يوجد
التمار الحي بٍت عليه القصاص يف ح اغبالةد لئبل يكوت عدم
القصاص من اعبماعة ريعة إص سفك الدماءملٕ .
ثانياً :ب اغبنفية و الشا عية إص إنكار الدحرا د و دالوا إت سدد
الحرا ليس من أدلة الفقه؛ ألت الحرا ي الوسا د والوسا مضحربة
اضحراباً شديداًد قد تكوت يراماًد و د تكوت واج ةد و د تكوت مكرو ةد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اغبديي ٕ٘ .
ملٔ ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت"د ٖ. ٕٔٙ:
ملٕ ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت "د ٔ. ٖٔٙ:
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أو مندوبةد أو م ايةد وزبتلذ م مقاصد ا يسب وة اؼبصاحل واؼبفاسد
وض عفيفاد و فاء الوسيلة وفيفور اد بل ديكن ادعاء دعوى فلية باعت ار ا
وال بالغا يفا ومن تت روعيفا الفقيفية فيفر له حاملٔ .
و ددالوا :إت الشددرع م ددٍت عل د اغبكددة بالظددا رد فمددا ددد أرل د اا
رسوله عل وم يظيفروت اإلسبلم وي حنوت الكفرد ومل جيع له أت حيكدة
علييفة يف الدنيا خبدبلف مدا أفيفدرواد ويكدة يف اؼبتبلعندُت بددرء اغبدد مد
وجود عبلمة الزىند و و أت اؼبرأة أتح بالولد عل الوصذ اؼبكرو د دا
الشددا عي :و ددحا ي ح د يكددة الداللددة الدديت ددي أ ددوى مددن الددحرا د ددا ا
أبح األ وى من الدال أبح األضعذ من الحرا فليفاملٕ .
القول الراجح:
ددو الق ددو األو ال ددحي ددا ب دده اؼبالكي ددة واغبنابل ددة؛ ألت إباي ددة
الوسا إص الشيء احملرم اؼبفضي إليه نقو للتحر د وإذراء للنفوس بهد
ويكمددة الشددارع وعلمدده يددلىب لددك ف د اإلبدداءد ب د سياسددة ملددو الدددنيا
تلىب لكد دات أيدد ة لدو مند جندد أو رعيتده مدن شديءد مث أبداح ؽبدة
الحدر والوسدا إليدهد لع د ّد متنا ضداًد وغبصد مددن جندد ورعيتده ددبلف
مقص ددود د وف ددحلك األر دداء إ ا أرادوا يس ددة ال ددداء منع د دوا ص دداي ه م ددن
الحر والحرا اؼبوصلة إليهد وإال سد علييفة ما يروموت إصبليهملٖ .
ملٔ تقي الدين أبو اغب سن علي بن ع د الكايف الس كيد "اإلهباج يف شرح
اؼبنيفاج"د ملبَتوت :دار الكتب العلميةد ٜٜ٘ٔم د ٓٔ. ٜٔ٘:
ملٕ أبو ع د اا ؿبمد بن أدريس الشا عيد " األم"د ملبَتوت :داراؼبعارفد
ٜٜٓٔم د . ٖٕٔ:ٚ
ملٖ ابن القيةد "إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت"د ٗ. ٖ٘٘:
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املطلب السابع :العالقة بني سد الرزائع ًاحليل
تتف ددق الد ددحرا م د د اغبي د د يف أت ف د دبلً من يف ددا وسد ددا إص ربصد ددي
مقصودملٔ د لكن تفار اغبي يف صد الفاع ملٕ .
فالد ددذرائع :تشد ددم الوسد دديلة الد دديت صد ددد صد دداي يفا تغيد ددَت اغبك د ددة
الشرعيد والوسيلة اليت مل يقصد صاي يفا تغيَت اغبكة الشرعيملٖ .
أما الحيل :يفي اصدة دبدا صدد صداي يفا تغيدَت اغبكدة الشدرعي
دبيفارة ويح و فاء.
دا ابددن تيميددة:مل إت اغبيلددة تكددوت مد صددد صدداي يفا مددا و ؿبددرم
يف الشرع ....واما سد الحرا د يكوت م صحة القصد ملٗ .
ددالفر بينيفمددا أت الددحرا أعددة مددن اغبي د د وأت وجدده أ يتيفددا ددو
أادا تشدتم اؼبقصددود وذدَت اؼبقصدود فبددا تفضدي إليدهد أمددا اغبيد تخددتص
باؼبقصود ابتداءً.
وال ددحي يع نين ددا يف ددح اؼبس ددللة ددو بي ددات العبل ددة ب ددُت ملاغبي د و
ملٔ
ملٕ
ملٖ
ملٗ

أ ًت زييت بنح ع د العزيزد "اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة"د ملطٔ .دمشق :دار
الفكر ٕٓٓٛم د . ٔٓٚ
ع د اا بن ع د احملسن الًتفيد "أصو مح ب اإلمام أضبد" .ملطٗ .
بَتوت :مؤسسة الرسالةدٔٗٔٙه د ٔ. ٘ٓ:
تقي الدين أبو الع اس أضبد بن ع د اغبلية بن تيميةد "الفتاوى الكصى"د
ملطٔ .دار الكتب العلميةدٜٔٛٚم د . ٖٔٚ:ٙ
ابن تيميةد " الفتاوى الكصى"د . ٔٓٛ:ٙ
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ملال ددحرا د وم ددن ددبل النظ ددر يف تعري ددذ فد د منيفم دداد يظيف ددر ن ددوع م ددن
التدا بينيفماد فما يظيفر نوع من اال ًتا .
وم د ددن اؼبمك د ددن الق د ددو إت بينيفم د ددا عموم د د داً و صوص د د داً وجيفي د د داًد
ي تمعات عل أمرد وينفرد ف منيفما بغَت لك.
ويت ُت لك من األم لة اآلتية:
ٔ  -م ا التدا واجتماع ف منيفا عل أمر وايدد شراء ال ا
السلعة فبن اشًتا ا منه بل من شبن ال ي د يفحا ييلة للتعام
بالرباد و ريعة إص لك أيضاً.
ٕ -وم ا ما فات ريعة وليسح حبيلة سب األورات عند من يعلة من
ياله أت يسب اا تعاص يفحا السب ريعة وليسح حبيلةد النتفاء
القصد.
ٖ  -وم ا ما فات ييلة وليسح ريعة التصع بنصاب الزفاة
يوالت اغبو د للفرار من الزفاة.
املطلب اخلامس :السد إىل سدّ الرزائع ًضٌابطى:
أوالً :الر ّد إلى س ّد الذرائع:
دب ددا أت س ددد ال ددحرا أصد د معت ددص عن ددد ؾبتيف دددي األم ددةد و قيف دداء
اؼبحا بد عل تفاوت بينيفة يف إعماله وتح يقه.
ويقيقت دده :أت اؼب دداح ال ددحي يتّخ ددح محيّد د ًة إص احملظ ددور يُسد د ّد باب ددهد
- ٘ٚٔ -
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ٍ

وتُقح د وسددا له وجوب داً اعتددداداً دبددو ذددَت مشددروعد ددا الق درايف :ملكبددن
لن ددا بسد د ّد ددح ال ددحرا د ومل يقد د هب ددا اإلم ددام الش ددا عيد ل دديس اص د داً
باإلمدام مالدكد لكندده دا هبددا أف در مدن ذددَت د وأصد س د ّد الدحرا ؾبم د
علي دده ملٕ د وميفم ددا يك ددن م ددن أم ددر س د ّد ال ددحرا اع ددد ٌة يارس د ٌة ؼبد درادات
ديفود ؽب ددا دبنح ددق األص ددو د وبدا ددة
ّ
الس ددوءد مش د ٌ
الش ددرعد دا ع د د ٌة لعوا ددب ّ
العق د د وس ددبلمة الفح ددرة و دددي الشد درا الد ديت م نا ددا علد د الصد د ّد ع ددن
اؼبفاسدد والحود عن سايتيفا وضبا ا.
ووجو الر ّد إلى س ّد الذرائع في حك المستجدات والقضايا
المعاصرة يراعى فيو:
أت ف دَتاً مددن اؼبسددت دات والقضدايا اؼبعاصددرة الدديت سبدور هبددا سدداية
الح د ددب واال تصد د ددادد واالجتمد د دداعد فا ر د د ددا :رضبد د ددةد و د د ددَتد وصد د ددبلحد
وبارنيفدا :عددحابد وشدفرد و سدداد .وال يسددتقية التدوّي مددن عوا يفدداد ودرء
شر اد إال بانتيفاج االجتيفاد الحرا عيملٖ .
ثانياً :ضوابط الرد إلى س ّد الذ رائع:
إت القدو بالعم د بسد ّد الددحرا ال يعدٍت جعليفددا دلديبلً يسددتند إليدده
ملٔ الشاريد" اؼبوا قات"د .ٖٜ٘:ٙ
ملٕ القرايفد" الفرو "ٕ. ٖٖ:
ملٖ حب الريسو د "صناعة الفتوى يف القضايا اؼبعاصرة معامل وضوابط
وتصحيحات"د ملطٔد دار ابن يزمدٕٗٔٓ د . ٜٔٔ- ٔٔٛ

- ٕ٘ٚ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثاني

يف صبي د اغبدداالت دوت ض دوابط تسدداعد يف ربقيددق اؼبصددلحة الدديت ألجليفددا
ش ددرع العم د د بسد د ّد ال ددحرا د فم ددا ال يع ددٍت التوسد د يف العم د د هب دداد ألت
التوس د يف العم د بسددد الددحرا ددد يكددوت س د اً ر يسددياً إليقدداع األمددة يف
اغبرج والعنح اللحين ا مر وعات عنيفا.
يف اؼبقاب د أيض داًد ال يصددي القددو بددلت العم د بس د ّد الددحرا ؿب د
بلف بُت العلماءد يكوت لك س اً يف دم ح القاعدةد إ تقدم أت
اإلصباع منعقد عل أص سد ّد الدحرا فمدا فدر لدك اإلمدام القدرايفملٔ د
وإدا اػببلف يف ربقيق اؼبناطد ويف بعو الصور اؼبح قة عل القاعدة.
ومن نا فات لزاماً عل ا تيفد والندافر يف اؼبسدت دات والقضدايا
اؼبعاصرة أت يدر أ ية ح القاعددةد وأت يددر أيضداً ؿبد الندزاع ييفداد
يدىت يتحقدق لده اؽبددف والغايدة مدن الدراسدة الفقيفيدة وتح يقا دا اؼبعاصدرة
اليت حيتاجيفا يف ف مكات وزمات.
وبندداءً عل د مددا تقدددم ديكددن القددو بددلت أ ددة الض دوابط الدديت جيددب
مراعا ا للعم بقاعدة س ّد الحرا ما يلي:
ٔ  -أت تكوت الوسيلة اؼب اية مؤدية إص اؼبفسدةد سواء أفات
إ ضاؤ ا إص اؼبفسدة بقصد أم بغَت صدد ب د يكوت الدا
للعم هبح الوسيلة القصد اغبسند لكنه يف الوا يكوت مفضياً
للمفسدةد حينئح سبن تلك الوسيلة.
ملٔ القرايفد " الفرو "دٕٖٖ:؛ والشاريد "اؼبوا قات"٘. ٔ٘ٛ:
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ٕ -أت العم بس ّد الحرا مدار عل اؼبصلحة واؼبفسدةد مىت فانح
اؼبفسدة راجحة عل اؼبصلحة عم بس ّد الحرا د والعكس
صحييد مىت فانح اؼبصلحة راجحة عل اؼبفسدة مل يعم بس ّد
الحرا .
ٖ -أت تكوت الوسيلة مفضية إص اؼبفسدة حعاً أو ذال اًد حبيي يغلب
الظن إ ضاؤ ا إليهد أما إت فات إ ضاؤ ا إص اؼبفسدة عل س ي
القلي أو النادر أو الو ة انه ال سبن تلك الوسيلةد بناءً عل
لك.
م ا مافن مفضياً إص مفسدة حعاًد ف ي السبلح و ح
اغبربد وبي العنب ؼبن يعصر طبراًد وكبو لك فبا يق يف
ذالب الظن أداؤ إص اؼبفسدة.
أما م ا ما فات إ ضاؤ ا إص مفسدة ليله أو نادرة أو متيفومةد
مل ت لغ م لغاً ربم الفاع عل فن اؼبفسدة يه دا ماً ف يوع
اآلجا يفي ؿب بلفملٔ .
ٗ  -إت فانح تلك الوسيلة مفضية إص اؼبفسدة حعاً أو فناً ذال اً
ااا سبن بالقدر الحي تتحقق يه اؼبصلحةملٕ .
ملٔ الشاريد "اؼبوا قات"دٖ. ٘ٗ:
ملٕ اؽبويريٍتد وا بن ع د اا بن سليمات اؽبويريٍتد"اؼبنيفا يف استن اط أيكام
النواز "دملطٕدمكت ة الرشد ناشروتٕٕٔٓم د ٕٗٓ-ٕٖٜ؛ ؿبمد بن
سعيد بن ؿبمد اؼبقرتد "سد الحرا وعبل تيفا دبقاصد الشريعةد"ؾبلة جامعة
اؼبلك سعودد العددٔٗد . ٕٛ- ٛٔ:
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املطلب السادس :أثس أعنال قاعدة سدّ الرزائع يف احلله على
املعامالت املالية عيد الفكواء:
يقو اإلمام أبو ز رة:مل إت األ ح بالحرا رابح يف ف اؼبدحا ب
اإلسددبلميةد وإت مل يصددرح بددهد و ددد أف ددر مندده اإلمامددات :مالددكد وأضبدددد
وفدات دوامددا يف األ دح بدده :الشدا عيد وأبددو ينيفدةد ولكنيفمددا مل ير ضددا
صبلددةد ومل يعت دصا أص دبلً ا م داً بحاتددهد ب د فددات دا دبلً يف األصددو اؼبقددررة
عن د ددد ا فالقي د دداسد واالستحس د ددات اػبف د ددي ال د ددحي ال ي تع د ددد عم د ددا يق د ددرر
الشا عية إال يف العرف ملٔ  .ولتلفيد دح اغبقدا ق نقددم يمدا يدل ددا ج
تح يقية لقاعدة الحرا يف اؼبحا ب األربعة:
أوالً :س ّد الذرائع عند الحنفية:
ال يع ددٍت ع دددم ف ددر اغبنفي ددة لس د ّد ال ددحرا ض ددمن أص ددوؽبةد ع دددم
اعت ددار ة لص ددحة العم د هب دداد ألنن ددا نلم ددي ل ددك عن ددد ة يف ددروع ف ددَتة
منيفا:
اتفا يفة م اؼبالكيةد واغبنابلةد يف من بعو صور بيوع اآلجدا د
وم ددن ل ددك :أا ددة نص دواد علد د أت م ددن اش ددًتى س ددلعة ب ددللذ يالّ ددةد أو
نسيئةد ق ضيفاد مل جيز له أت ي يعيفا من ال دا خبمسدما ةد د أت ينقدد
الد من األو فلّدده أو بعضددهد ألت مددن الشددروط اؼبعتددصةد يف صددحة العقددود
ملٔ ؿبمد أبو ز رةد "أصو الفقه "د مل دار الفكر العريب د ٗ. ٕٚ٘- ٕٚ
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عنددد ةد اػبل د فو عددن ش د يفة الربدداد ألت الش د يفة ملحقددة باغبقيقددةد يف بدداب
احملرماتد ايتياراًد وأص لك :وله صل اا عليه وسلة عن النعمدات
بددن بشددَت رضددي اا عندده ددا  :ددا رسددو اا صددل اا عليدده وسددلة :مل
اغببل بُت واغبرام بُتد وبينيفما أمور مشت يفة ملٔ .
وجددو ال هشددبهة نددا فمددا ددا الكاسددا :مل أت ال د من ال ددا د يصددَت
صاصداً بددال من األو د قددي مددن الد من األو د زيددادة ال يقابليفددا عددوض
يف عقد ددد اؼبعاوضد ددةد و د ددو تفسد ددَت الربد دداد إال أت الزيد ددادة ر تد ددح دب م د ددوع
العقددديند ك ددات ال اب ددح بليددد ا ش د يفة الرب دداد والش د يفة يف ددحا ال دداب
ملحقة باغبقيقة ملٕ .
فمددا اسددتدلوا للمن د د بقددو عا شددة رضددي اا عنيفدداد يف يددديي
العاليددة:مل بددئس ماش دريحد واش دًتيح ملٖ د ويددو ددح الع ددارةد يعد ّدص اب ددن
اؽبمامد عن س ّد الحرا د أوضي تع َت يقو :مل وإددا فمدح العقدد األو د
ألنه وسيلةد و مح ال ا ألنه مقصود الفساد ملٗ .
ملٔ
ملٕ
ملٖ

ملٗ

ال خاريد "صحيي ال خاري"د باب :اغببل بُتد واغبرام بُتد ٖ ٖ٘:ر ة
اغبديي ٕٔ٘ٓ .
عبلء الدين أبو بكربن مسعود بن أضبد الكاسا د "بدا الصنا يف ترتيب
الشرا "د ملطٕ .دار الكتب العلميةدٜٔٛٙم د٘. ٜٜٔ:
الدار حٍتد" سنن الدار حٍت"د فتاب ال يوعد ٖٗٚٚ:د ر ةٖٕٓٓ:د ا احملقق:
أم ؿب ة والعالية راويتا اغبديي ؾبيفولتات ال حيتا هبما؛ ال ييفقيد" السنن الكصى"د
باب الرج ي ي الشيء إص أج مث يشًتيهد٘٘ٗٓ:د ر ة.ٜٜٔٓٚ :
فما الدين ؿبمد بن ع د الرضبن السيواسي بن اؽبمامد" تي القدير"د ملدار
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ثانياً:س ّد الذرائع عند المالكية:
يعت ددص س د د ّد ال ددحرا أص د د مد ددن أص ددو اؼبالكي ددة ل ددحا ددة أوس د د
اؼب ددحا ب الفقيفي ددة اعم دداالً ؽب ددحا األصد د د ق ددد أعمل ددو يف اس ددتن ارا ةد
وزبرجيددا ةد يف صبي د أب دواب الفقددهد ويف ف ددَت مددن اؼبسددا العلميددةد يددىت
عد د ّد بع ددو الفقيف دداءد سد د ّد ال ددحرا م ددن صوص دديات م ددح ب إم ددام دار
اؽب رةملٔ .
ومن أم لدة لدك :مند اؼبالكيدة العقدود الديت تتخدح ريعدة إص أفد
الربداد م د  :بيدوع اآلجدا د ومنيفدا بيد مدا ال جيدوز متفاضدبلً :فدلت يشدًتي
ما باعه بعشرة دنانَت ألج د ب مانية نقداًد أو لددوت األجد د أو ب مانيدةد
أربعدة منيفددا نقدداً و أربعددة مؤجلدةد لدددوت األجد األو د مل جيددز لِ َمدا يددؤو
إليه العقد من بي ما ال جيوز متفاضبلًملٕ .
وبيانه :أنه ؼبا عادة السلعة إص يدد صداي يفاد اعتدصت ملغداةد وآ
ّ
أمر العقدين إص د شبانية دنانَت مع ّ لة يف عشرة مؤجلة.
ثالثاً :س ّد الذرائع عند الشافعية:
مد أت الشددا عي أذفلدوا س د ّد الدحرا ضددمن أصدوؽبةد ب د سددارعوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفكر د. ٖٗ٘:ٙ
ملٔ القرايفد " الفرو "د ٖ. ٕٙٙ:
ملٕ ؿبمد بن أضبد بن عر ةد" ياشية الدسو ي عل الشرح الك َت"د ملدار
الفكر د ٖ. ٚٛ:

- ٘ٚٚ -

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة ،أ.أحمد عقيلو طاىر ،و أ.د.عبد المجيد محمود الصالحين

إص ّرد وإنكار د م أاة أعملو يف صبي روعيفةد ومن ح الفروع:
يكميفددة بالكرا ددة عل د ف د مددايكوت ريعددة إص اإلمثد مددن بدداب
التعاوت عليهد ومن أم لتده مدا جداء يف اؼبيفدحب:مل ويكدر بيد العندبد فبدن
يعصددر اػبمددرد والتم د ِر فبددن يعم د الن يددحد وبي د السددبلح فبددن يعص ددي اا
تعاص بهد ألنه ال يلمن أت يكوت معونة عل اؼبعصية ملٔ .
رابعاً :س ّد الذرائع ع ند الحنابلة:
قدد وا ددق اغبنابلددة اؼبالكيددة يف اعتمداد ة عل د أص د س د ّد الددحرا
يف ف َت من االستن اراتد واأليكام الفقيفيةد منيفا عل س ي اؼب ا :
موا قتيفة للمالكية يف اؼبن من بيوع اآلجا د م ا تبل يفة يف
بعو التفاصي د جاء يف اؼبغٍت:مل ومن باع سلعةد ب من مؤج د مث
اشًتا ا بل منه نقداًد مل جيز يف و أف ر أ العلةد ألت لك ريعة
إص الرباد انه يد السلعةد ليست يي بي الك َتد فللذ بالقلي د
فخمسما ةد والحريعة ِمعتصة عندناد و د نص اإلمام أضبد عل
لك ملٕ .

ملٔ أبو اسحا إبرا ية بن علي بن يوسذ الشَتازيد "اؼبيفحب يف قه اإلمام
الشا عي"د ملدار الكتب العلمية د ٕ. ٕٔ:
ملٕ أبو ؿبمد مو ق الدين ع داا بن أضبد بن ؿبمد بن دامة اؼبقدسيد
"اؼبغٍت"د مل مكت ة القا رةٜٔٙٚم د ٗ. ٖٕٔ:
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املبحح الجالح :تطبيكات التلييف بسدّ الرزائع يف احلله على
املعامالت املعاصسة
فبا ال شك يه أت اعدة س ّد الحرا من األصو والقواعد اليت
تراع عند اغبكة عل الفروع اغبادرة والو ا اؼبست دةد لكواا منيف اً
يوا ق مقصد الشريعة يف جلب اؼبصلحة ودرء اؼبفاسدد وإعحاء الوسا
أيكام اؼبقاصدد وسوف أبُت بعو األم لة اؼبعاصرة اليت ر قح ييفا
ح القاعدة يف اؼبحالب اآلتية:
املطلب األًل :عكٌد اإلذعان
اإل عات يف اللغة :من عن وأ عند جاء يف لسات العرب:مل
ا تعاص :ﱥﭐ ﲚ ﲛ
أ عن الرج أي انقاد وسلِسد أي حع و
ﲜﲝ ﲞﲟﲠﱤملٔ أي اضعُتملٕ .
أما يف االصحبلح :ي العقود اليت يض شروريفا اعبو رية
مق ّدماً أيد رر ييفا ليتعام هبا م ف من يرذب يف التعام معهملٖ .
مفيفوم عقد اإل عات يًتفز يو وجود عقد بُت رر ُت دي
ملٔ [ النور اآلية .]ٜٗ
ملٕ ابن منظورد" لسات العرب"د ٖٔ. ٕٔٚ:
ملٖ أضبد زفي بدويد "مع ة اؼبصحلحات القانونية"د ملطٔ.القا رة :دار
الكتب اؼبصريةدٜٜٔٛم د . ٜٙ
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أيد ا اعبانب األ وى والحي ديلي فام شروره عل ر يعة العقدد وال
يكوت للحرف ال ا سوى اإل عات بالق و أو الر ود وليس له أت
ينا ش أو يعد بنود العقد.
وتشيفد يياتنا اؼبعاصرة صورا عديدة لعقود اإل عات يف االلتحا
باؼبدارس واعبامعاتد والتعام م اؼبستشفيات والفناد د والشراء
للك َت من الس ل واػبدماتد و نا صور لعقد اإل عات بُت الدولة
واأل راد م اغبصو عل اػبدمات العامة من الكيفرباء أو الغاز أو
اؼبواصبلت العامةد عقود ا مويدة وال جيوز تعديليفاد فما أت أسعار ا
ؿبددة من الدولة أو اغبكومةد وتتميز ح العقود بلاا جديدة عل
ا تمعات اإلسبل مية اغبدي ةد وأاا ربتوى عل ما ديكن اعت ار ايتكارا
من الحرف األ وى.
وصفوة القو  :إت عقود اإل عات فبا عمح به ال لوى يف اغبياة
اال تصادية اليومية ؽبحا العصرد تد يف ؾباالت اغبياة صبيعيفاد و د
يًتتب عل التوس يف شروط العقد إص الظلة وااليتكار؛ لكوت عقود
اإل عات ال تنتظر ميعادا أو و تا الرتفاع األسعارد فما أت اكبسار بعو
اػبدمات أو السل لدى الحرف األ وى يل تلقا يا وليس متعمدا فما
و يف االيتكار.
التكييف الفقهي :وعليه ات فا ر النظر يف عقود اإل عات
يويي بلاا ريعة من را اعبور والظلة وعدم اؼبساواةد ؼبا ييفا من
عدم تعاد اؼبرافز اال تصادية وسيحرة الحرف القوي عل العقد
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وإ عات الحرف اآل ر لهد من دوت يق يف اؼبساومة اغبرةد و و أيضاً
ريعة إص ا تبل الرضا بس ب اضحرار الحرف اؼبحعِن إص السل أو
اؼبنا د بل جيد ا إال عل الشروط وال نود اليت وضعيفا الحرف القويد
عقود اإل عات هبحا االعت ار تكيذ بلاا ريعة ين غي النظر واالجتيفاد
مل ٔ
يف سد ا.
املطلب الجاىي :املشازكة املتياقصة
فر ؽبا ال اي وت يف ؾبا اال تصاد اإلسبلمي صبلة من
التعاريذد أ فر منيفا ما يلي:
أ -ي شرفة يعحي ييفا اؼبصرف اإلسبلمي اغبق للشريك أت حي
ؿبله يف اؼبلكية د عة وايدة أو عل د عاتد يس ما تقتضيه
الشروط اؼبتفق علييفاملٕ .
ب -ي مشارفة يسا ة ييفا اؼبصرف اإلسبلمي يف رأس ما
شرفة أو مؤسسة ذبارية أو بناياتد أو مصن د أو زراعة م
شريك أو أف رد وعند ح يستحق ف من الشرفاء نصيب من
األرباح دبوجب االتفا عند التعا د م وعد اؼبصرف اإلسبلمي
أت يتناز عن يقو ه عن رريق بي أسيفمه إص شرفا هد
والشرفاء يعدوت بشراء أسيفة اؼبصرف واغبلو ؿبله يف اؼبلكية
ملٔ بنح ع دالعزيزد "اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة"د . ٕٕٚ-ٕٕٙ
ملٕ النشميد اؼبو الرظبي " اؼبشارفة اؼبتنا صة وضوابحيفا الشرعية"د
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0
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سواء عل د عة وايدة أو د عات يس ما تقتضيه الشروط
اؼبتفق علييفاملٔ .
وس ب تسميتيفا باؼبتنا صة ي اصية التل يح ييفاد و و عدم
تو ر عنصر االستمرار ييفا بُت صبي أررا يفاد الحرف اؼبمو ال ينوي
االستمرار يف اؼبشارفة إص انتيفاء الشرفةد ب إنه يعحي للشريك اغبق
ليح ؿبله يف ملكية اؼبشروعد ويتناز عن يصته يف ح اؼبعاملة سواء
عل د عة وايدة أم عل د عات متعددة يس ما تقتضيه االتفا ية
بينيفماملٕ .
التكييف الفقهي :د ا تلذ الفقيفاء اؼبعاصروت يف تكييفيفا
عل أ وا ـبتلفةد منيفا أاا صورة من صور اؼبضاربةد ومنيفا عل صورة
اؼبزارعة واؼبسا اةد ومنيفا أاا شرفة ملكد ومنيفا أاا شرفة عنات.
أرر الحرا عل اؼبشارفة اؼبتنا صة يظيفر من بل أ وا من
منعيفا ييي أت ح اؼبعاملة يف الوا تتخح ريعة ؼب اشرة بعو
التصر ات والعقود اؼبمنوعة واحملرمةد منيفا ش يفة القرض الربوي اغباص
من بل االتفا اؼبس ق بُت الشريكُت يف بي اؼبصرف يصته
للشريك بالتدريا د و حا يعتص ضماناً واضحاً من الشريك للمصرف
ملٔ أضبد الن ارد" اؼبوسوعة العلمية والعملية لل نو اإلسبلمية"د مل طٔ .ر اعة
االرباد الدويل لل نو اإلسبلميةدٕٜٔٛم د ٘. ٖٕ٘:
ملٕ نور الدين الكواملةد" اؼبشارفة اؼبتنا صة وتح يقا ا اؼبعاصرة يف الفقه
اإلسبلمدمل طٔ .عمات :دار النفا س  -عماتدٕٓٓٛم د ٕٗ .
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بشراء يصتهد و حا جيع اؼبقصد من العقد اغبصو عل القرض
اؼبفضي إص الفا دة الربويةد فما تشوهبا ش يفة بي الو اءملٔ د و و بي
مشروط يه رجوع اؼب ي لل ا مىت ّرد ال من عل اؼبشًتيد لحلك
وجب سد ا ومنعيفا.
يىت من بل أ وا ا يزيند يظيفر أرر سد الحرا عل اؼبشارفة
اؼبتنا ضةد من بل صبلة من الضوابط اليت الوا بضرورة االلتزام هبا يف
إجراء اؼبعاملة يىت ال تكوت ريعة للو وع يف الرباد والنزاعد واإلضرار
باآل رينملٕ .

ملٔ بي الو اء :و ال ي بشرط أت ال ا مىت رد ال من يرد اؼبشًتي اؼب ي إليهد
وظبي بالو اء ألت اؼبشًتي يلتزم الو اء بالشرط.
يكمه :ب اؼبالكية واغبنابلة واؼبتقدمُت من اغبنفية والشا عية إص :أت بي
الو اء اسدد و ب بعو اؼبتل رين من اغبنفية والشا عية إص :أت بي
الو اء جا ز مفيد ل عو أيكامه .انظر اؼبوسوعة الفقيفية الكويتية.
ملج. ٕٙٓ/ٜ
ملٕ صبلح الدين رلب رجد" اعدة سد الحرا وأرر ا يف اؼبعامبلت اؼبصر ية
وتح يقا ا اؼبعاصرةمل اؼبشارفة اؼبتنا صة والتور اؼبصريف أدو جا "د ؾبلة
اعبامعة اإلسبلمية للدراسات اإلسبلمية -ذزة -لسحُتدمل ا لد ال الي
والعشروت العدد ال ا ٕ٘ٔٓم د . ٜٔٛ
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املطلب الجالح :التٌزق املصسيف
التعريذ :و معاملة تقتضي يام اؼبصرف باالتفا م شخص
فبن حيتاج إص النقد عل أت ي يعه سلعة إص أج ب من أعل من سعر
يوميفاد مث يوف اؼبشًتي اؼبصرف لي ي له السلعة ب من نقدي أ عادة
من ال من اؼبؤج الحي اشًتى به السلعة ليحص بحلك اؼبتور عل
ال من النقديد وت ق مته مشغولة للمصرف بال من األف رملٔ .
ومن ظبات و صا ص "التور اؼبصريف" فونه معاملة مستحدرةد
وصفقة سبويلية مست دةد وإت فانح م نية يف جو ر ا وأساسيفا عل
مسللة التور الشرعيد ينضوي ربتيفا ؾبموعة عقود ووعود مًتابحة
متواليةد ال تق التفكيك والتغيَت اؽبيكليد جيري التوارؤ اؼبس ق بُت
اؼبصرف والعمي عل إنشا يفا وإبراميفا عل نسق ؿبددد متتاب
األجزاءد متعا ب اؼبراي د ييفدف إص ربقيق ذرض سبويلي ؿبددد
اذبيفح إرادة الحر ُت و صد ا إليه.
التكييف الفقهي :وعليه يكيذ حا النوع من أنواع بي العينةملٕ ؛
ملٔ علي بن أضبد السالوسد" العينة والتور والتور اؼبصريف"د ؾبلة ا م
الفقيفي التاب لرابحة العلماء اإلسبلميد الدورة السابعة عشرد واليت عقدت
يف الفًتة من  ٕٖ- ٜٔشوا ٕٗٗٔهد ٖٗٔ .
ملٕ العينة :ي أت يشًتي السلعة من با عيفا نسيئة مث ي يعيفا لل ا نفسه نقداً
بل من سعر النسيئة ليتحص عل النقد أيضاً .الس كيد" تكملة ا موع
شرح اؼبيفحب"دٓٔ. ٖٔ٘:
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ألت اؼبقصود من التور اغبصو عل النقدد يتة شراء سلعة مؤجلة السداد
لي يعيفا بقصد اغبصو عل النقد و يد التور اؼبصريف يف بي العينة
و لك ألت اؼبصرف و الحي ي ي السلعة للمتور نسيئة بلف ر من شبنيفا
نقداًد و و الحي يتوص بيعيفا ؼبن يشاء نفقداً وبل من شبنيفا الحي باعيفا و
بهد بل ر بُت حا وما لو اشًتا ا اؼبصرف لنفسهد اؼبصرف يتوص ف
شيء يف التور اؼبصريفد وليس عل اؼبستور سوى بيات م لغ
التموي .ملٔ وفحلك الشتماله عل عدة عقود وتصر ات متدا لةد وباتفا
وتنسيق بُت اؼبصرف والعمي د واستندوا يف منعه عل فونه معاملة مفضية
إص اغبرام من بل اجتماع ال ي والشرط معاًد وبحلك تكوت الحريعة نا فبا
أدى إص اؼبفسدة ذال اً ي ب سد ا ومنعيفاملٕ د و ي إت حا توارؤ ذبتم
احملرم.
يه عقودد وإت التوارؤ ريعة إص التوص إص ّ

ملٔ الصديق ؿبمد األمُت الضريرد" الرأي الفقيفي يف التور اؼبصريف"د ؾبلة اال تصاد
اإلسبلمي .ؾبلد ملٕٗ د العددملٗ ٕٚد ؿبرمٕ٘ٗٔه-مارسٕٗٓٓمدٔٗ.
ملٕ السالوسد " العينة والتور والتور اؼبصريف"دٖٗٔ .
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املطلب السابع :االحتياط اليكدي
تعريذ االيتياط النقدي :و ما تودعه ال نو نس ة من ودا عيفا
لدى ال نك اؼبرفزيد دوت أت تتقاض عن لك أي سعر ا دةملٔ .
ودبا إت توس اؼبصارف يف ضخ النقود عص الصيغ الشرعية ضمن
النظام النقدي اإلسبلميد أو صيغة القرض بالربا يف النظام النقدي الربويد
يؤدي إص زيادة يف فمية النقدد وبناء عل لك ديكن استخبلص النقاط
اآلتية اليت ت ُت تحابق أص سد الحرا بعناصر م االيتياط النقدي:
مل ٕ
الذريعة :نا تقاب توس اؼبصارف يف مني اال تمات د
والحريعة اليت يعص عنيفا الفقيفاءد ي الحريعة اؼب اية شرعاد ف ي العنب
ؼبن يصنعه طبراد ي الععنب جا ز أصبلد وبناء عل لك تكوت
الصيغة الشرعية لبلست مار عل َدْرض أاا تؤدي إص ضغوط تضخمية
ي ؿب النزاعد أما الصيغ احملرمةد فالقرض بالرباد ليسح من حا
ال اب يف شيء؛ ألاا ؿبرمة أصبلد وسد الحرا إدا و يف وسا
مشروعة أصبلد ولكنيفا تؤدي إص ؿبرم حعاً أو ذال اً.
المحرم :و ما ديكن أت يؤدي إليه التوس يف اال تماتد و و
ملٔ أضبد ريدد سيفَت ؿبمد السيدد "السياسة النقدية وال عد الدويل لليورو"د
ملاإلسكندرية  -مؤسسة ش اب اعبامعةد ٕٓٓٓم دٖ. ٕٚ
ملٕ اال تمات اؼبصريف :و رضاً أو يساباً عل اؼبكشوف دينحه ال نك لشخص
ما .فما يعٍت ي ة اال تمات اؼبقدار الكلي للقرض والسلذ اليت دينحيفا
النظام اؼبصريف .عمرد موسوعة اؼبصحلحات اال تصاديةملصٖ .
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زيادة اؼبعروض النقدي زيادة ذَت مصرة وال تقابليفا زيادة يف الناتا؛ فبا
يعٍت تنا صاً يف يمة النقود مقاب السل د و يه ضرر ف َت عل
مد رات الناس وموجودا ة النقديةد ولحلك آرار سل ية أ رى عل
اال تصاد.
التكييف الفقهي :وبناءً عل لك ديكن أت تستخدم السلحة
النقدية س ّد الحرا من أدوات تقييد التصر ات اؼب اية للمصارف إ ا
مل ٔ
أدت إص نتا ا سيئة وسل ية عل اال تصادد فالتضخة.
املطلب اخلامس :اإلجازة امليتوية بالتنليم
ي عقد بُت رر ُت يؤجر منه أيد ا لآل ر شيئ اً دب لغ معُت
من اؼبا ؼبدة معينة بشرط أت يؤو ملكية حا الشيء إص اؼبستلجر يف
ااية اؼبدة اؼبتفق علييفاملٕ .
وعليه إ ا استخدمح وسيلة لتو َت السيولة ؼبالك األص اؼبؤجرةد
بشراء األص منه مث تلجَت إليه حبيي ينتف ال ا بال من اغبا وعند
سبليك العُت اؼبؤجرة إليهد دبقتض الوعد بالتمليك بعد أداء صبي
ملٔ وليد مصحف شاويشد "السياسة النقدية بُت الفقه اإلسبلمي واال تصاد
الوضعي"د مل طٔ .الواليات اؼبتحدة :اؼبعيفد العاؼبي اإلسبلميد ٕٔٔٓم د
.ٕٜٛ-ٕٜٚ
ملٕ ؿبمد رواس لعه جيد "اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة يف ضوء الفقه والشريعة"د
مل طٗ .دار النفا سدٕٓٔٓم د . ٛٙ
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مستحقات اإلجارة  -فيفرت صورة تش ه العينة وليسح عينة -؛ و لك
ألنه يتوس عن رريق عقد اإلجارة ؼبدة إص تسيي اؼبا د وإ راضه مدة
م الزيادةد مث تؤو العُت اؼبؤجرة إص اؼبقًتضد وفحلك اغبا نا ربقق
مناط التحي بعقد اإلج ارة ليؤو األمر إص بي السلعة يف ااية مدة
اإلجارة بيعاً صورياً بسعر رمزي ال يشك يقيقة شبن العُت اؼبؤجرة.
ولدحا اشدًترح اؼبعدايَت الشددرعية مضدي مددة بددُت عقدد ال يد وعقددد
التمليك لتنتفي العينة حبوالة األسوا .
التكييف الفقهي :الزم من مضي مدة بُت عقد ال ي وعقد
التمليك ألت صورة اإلجارة اؼبنتيفية بالتمليك ييفا يقيقة العينة احملرمة ويف
منعيفا سد ل اب ريعة إص الرباملٔ د وجيب ص حين العقدين دبا يتماش
م أيكام ف منيفا عل يدىد تح ق أيكام اإلجارة يف ًتة اإلجارةد
وأيكام ال ي يف ًتة التمليكد ألت اإلجارة اؼبنتيفية بالتمليك ؽبا ًتتات:
ًتة إجارة يلييفا ًتة سبليكد حبيي ي عد أي مة مفسدة د تؤو إليه.

ملٔ أبو ذدةد ع د الستار أبوذدةد " الضوابط الشرعية للعم بقاعدة سد
الحرا "د ملمؤسبر شورى الفقيفي اػبامس .الكويحدٖٕٔٓ د ٕٔ. ٖٔ-
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اخلامتة
لقد توصلح ح الدراسة إص صبلدة مدن النتدا ا والتوصديات يمدا
يلي أبرز ا:

أ -النتائج:
ٔ  -مفيفوم التكييذ الفقيفي يتلخص يف ربرير اؼبسللة اؼبست دةد
وبيات انتما يفا إص أص معُت معتص.
ٕ  -شبة ألفاظ ات صلة بالتكييذ :فالتخرياد التصورد القياسد
األش ا د ربقيق اؼبناط.
ٖ  -سد الحرا يقصد به من الوسا اؼبؤدية إص األشياءد بغو
النظر عن فواا مفاسد أو مصاحل.
ٗ  -إت لحفر التح يقات اؼبعاصرة دوراً ميفماً يف ربط أدوات
االستدال بالوا ؛ من بل اعدة سد الحرا يعرف فيذ
و وعيفا يف
تؤو تلك االصور اؼبعاصرة إص اؼبفاسد تمن
يياة الناس سداً للحريعة اؼبقحوع بو وعيفا.
ب  -التوصيات:
ٔ  -الًتيي يف إصدار األيكام عل ما يست د من أ كار ومنت ات
مالية يىت يتة عرضه عل دوا ر أوس .
ٕ  -مراجعة اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية لعمليات التموي واػبدمات
اؼبالية وض حيفا ض حاً ؿبكماً دبا يتوا ق م أيكام الشرع.
- ٜ٘ٛ -

أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة ،أ.أحمد عقيلو طاىر ،و أ.د.عبد المجيد محمود الصالحين

ٖ  -أت تقام دورات تدري ية لحل ة العلة يف تكييذ اؼبست داتد
وفيفية التعام معيفاد ورد ا إص أصوؽبا التشريعية.
ٗ  -أت تكوت القضايا الفقيفية اؼبعاصرة ؾبا حبي للدراسات العليا
يف اعبامعاتد و اصة يف الرسا العلمية.
٘  -إعداد مواد ومنيفا ـبصص باؼبست دات الفقيفية يف فليات
الشريعةد يقوم عل الربط بُت األصالة واؼبعاصرة من بل
تلصي النواز واؼبست دات الفقيفيةد وإجياد األيكام الفقيفية ؽبا
من بل اػبحط التشريعية ومنيفا سد الحرا .
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املصادز ًاملساجع
اآلمديد أبو اغبسن سيذ الدين علي بن أيب علي بن ؿبمد بن سامل
ال عالي" .اإليكام يف صو األيكام" .ربقيق :ع د الرزا
عفيذد بَتوت :اؼبكتب اإلسبلمي.
ابن أمَت ياجد أبو ع داا مشس الدين ؿبمد بن ؿبمد.ملٖٓٗٔ ه -
ٖٜٔٛم "التقرير والتح َت".طٕ.بَتوت :دار الكتب العلمية.
ابن العريبد القاضي ؿبمد بن ع د اا أبوبكر اؼبعا ري االش يلي
اؼبالكي.ملٕٗٗٔ هٕٖٓٓ-م  ".أيكام القرآت" .رج أيادي ه
وعلق عليه :ؿبمد ع دالقادر عحا.طٖ بَتوت :دار الكتب
العلمية.
ابن القيةد ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب سعد مشس الدين .ملٔٔٗٔه -
ٔ ٜٜٔم " .إعبلم اؼبو عُت عن رب العاؼبُت" .ربقيق :ؿبمد ع د
السبلم إبرا ية .طٔ .بَتوت :دار الكتب العلمية.
ابن اؼبلقن .أيب يفص سراج الدين عمر بن علي بن أضبد األنصاري
اؼبعروف" .األش ا والنظا ر" .ربقيق :ضبد بن ع د العزيز بن أضبد
اػبضَتيد فراتشي :إدارة القرآت والعلوم اإلسبلمية.
ال ييفقيد أضبد بن اغبسن بن علي بن موس اػبسروجودي اػبراسا
أبو بكر .ملٕٗٗٔ هٕٖٓٓ-م " السنن الكصى" .ربقيق :ؿبمد
ع د القادر عحا.طٖ .بَتوت :دار الكتب العلمية.
الًتمحي :ؿبمد بن عيس .مل٘ ٖٜٔهٜٔٚ٘-م " .سنن الًتمحي".
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ربقيق وتعليق :أضبد شافرد وآ رين.طٕ.القا رة :شرفة مكت ة
ومح عة مصحف اغبلي.
ال خاري :ؿبمد بن أظباعي أبو ع داا.ملٕٕٗٔه " .اعبام اؼبسند
الصحيي" .ربقيق :ؿبمد ز َت بن ناصر الناصر.طٔ .دار رو
الن اة.
الًتفيد ع داا بن ع د احملسن .ملٔٗٔٙه " .أصو مح ب اإلمام
أضبد" .طٗ .بَتوت :مؤسسة الرسالة.
ابن تيميةد تقي الدين أبو الع اس أضبد بن ع د اغبلية بن ع د السبلم اغبرا .
ملٔٗٓٛهٜٔٛٚ-م ".الفتاوى الكصى" .طٔ .دار الكتب العلمية.
آ تيميةد "اؼبسودة يف أصو الفقه" .ربقيق :ؿبمد ؿبي الدين ع د
اغبميد .دار الكتاب العريب.
اعبرجا د علي بن ؿبمد السيد ا لشريذ د "التعريفات"د ض ط نصوصه
وعلق عليه :علي أبو الع اسد دار الحبل د القا رةد .ٕٜٓٓ
ابن ضبدات .أبو ع داا أضبد بن ضبدات بن ش يب .مل ٖٜٔٚه " .صفة
الفتوى واؼبفيت واؼبستفيت" .ربقيق :ؿبمد ناصر الدين األل ا .طٖ.
بَتوت :اؼبكتب اإلسبلمي.
ضباديد إدريس ملٜٜٔٛم د "اؼبنيفا األصويل يف قه اػبحاب" .طٔد
الدار ال يضاء :اؼبرفز ال قايف العريب.
اعبو ريد أبو نصر إظباعي بن ضباد .مل ٔٗٓٚه ٜٔٛٚ-م "الصحاح
تاج اللغة وصحاح العربية" .ربقيق:أضبد ع دالغفور عحار .طٗ.
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بَتوت :دار العلة للمبليُت.
داذيد علي القرة د " اعدة سد الحرا وتح يقات العم هبا يف
اؼبعامبلت اؼبالية واؼبصارف اؼبعاصرة" حبي مقدم ؼبؤسبر شورى
الفقيفي السادس  -الكويحد .ٕٓٔ٘- ٖٔٗٙ
الدار حٍتد أبو اغبسن علي بن عمر بن أضبد بن ميفدي بن مسعود بن
النعمات بن دينار ال غدادي .ملٕٗٗٔه  ٕٓٓٗ-م " .سنن الدار
حٍت" .يققه وض ط نصه وعلق عليه :شعيب اال رنؤوطد
وآ رين.طٔ .بَتوت :مؤسسة الرسالة.
الدسو يد ؿبمد بن أضبد بن عر ة" .ياشية الدسو ي عل الشرح
الك َت" .دار الفكر.
الرازيد زين الدين أبو ع داا ؿبمد بن أيب بكر بن ع د القادر اغبنفي.
"ـبتار الصحاح" .ربقيق :يوسذ الشيخ ؿبمددبَتوت :اؼبكت ة
العصرية.
الريسو د حب ٖٔٗ٘ .هٕٓٔٗ-م" .صناعة الفتوى يف القضايا
اؼبعاصرة"ملمعامل وضوابط وتصحيحات .طٔد دار ابن يزم.
أبو ز رةد ؿبمد .أصو الفقه .دار الفكر العريب.
الزبيديد ؿبمد بن ؿبمد بن ع د الرزا اغبسيٍت أبو الفيو ".تاج
العروس من جوا ر القاموس" .ربقيق :ؾبموعة من احملققُت .دار
اؽبداية.
الزييليد و ة الزييلي .ملٔٗٓٙه  ٜٔٛٙ-م  ".أصو الفقه
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اإلسبلمي".طٔ .دمشق :دار الفكر للح اعة والتوزي والنشر.
والتور
السالوس .علي بن أضبد.ملٖٕٓٓم " .العينة والتور
اؼبصريف"د ؾبلة ا م الفقيفي التاب لرابحة العلماء اإلسبلميد
الدورة السابعة عشرد واليت عقدت يف الفًتة من ٕٖ- ٜٔ
شوا ٕٗٗٔه.
الس كيد تقي الدين أبواغبسن علي بن ع د الكايف .مل ٔٗٔٙه -
٘ ٜٜٔم " .اإلهباج يف شرح اؼبنيفاج" .بَتوت :دار الكتب
العلمية.
السيوريد جبل الدين ع دالرضبن" .األش ا والنظا ر يف واعد و روع
الشا عية" .ربقيق :ؿبمد ؿبمد تامر – يا ظ عاشور يا ظ .دار
السبلم.
السيوريد ع د الرضبن بن أيب بكر جبل الدين ملٕٗٗٔهٕٓٓٗ-م د
"مع ة مقاليد العلوم يف اغبدود والرسوم" .طٔ .القا رة :مكت ة
اآلداب.
السويلةد سامي.ملٕٓٓٓ " .صناعة اؽبندسة اؼبالية نظرات يف اؼبنيفا
اإلسبلمي" .مرفز ال حوث شرفة الراجحي اؼبصر ية لبلست مار.
شاويشد وليد مصحف .مل ٕٖٗٔه  ٕٓٔٔ-م " .السياسة النقدية بُت
الفقه اإلسبلمي واال تصاد الوضعي" .طٔ .الواليات اؼبتحدة:
اؼبعيفد العاؼبي اإلسبلمي.
شوشاتد ع مات ابن ؿبمد األ ضر مل ٜٔٗٔهٜٜٔٛ-م " .زبريا
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الفروع عل األصو " -دراسة تارخيية ومنيف ية وتح يقية .طٔد
السعودية :دار ري ة للنشر والتوزي .
الشاريد إبرا ية بن موس بن ؿبمد اللخمي الغراناري مل ٔٗٔٚه -
 ٜٜٔٚم " .اؼبوا قات" .ربقق :ابو ع يدة مشيفور بن يسن آ
سلمات.طٔ .دار ابن عفات.
الشا عيد أبو ع داا ؿبمد بن أدريس.مل ٓٔٗٔ هٜٜٔٓ-م  .األم.
بَتوت :داراؼبعارف.
الشَتازيد أبو اسحا إبرا ية بن علي بن يوسذ" .اؼبيفحب يف قه
اإلمام الشا عي" .دار الكتب العلمية.
الضريرد الصديق ؿبمد األمُت.ملٕ٘ٗٔ هٕٓٓٗ-م ".الرأي الفقيفي
يف التور اؼبصريف" .ؾبلة اال تصاد اإلسبلمي .ؾبلدملٕٗ د
العددملٗ ٕٚدؿبرمٕ٘ٗٔ ه-مارسٕٗٓٓ م.
الحويفد سليمات بن ع د القوي بن الكر .مل  ٔٗٓٚه ٜٔٛٚ -م .
"شرح ـبتصر الروضة" .ربقيق :ع د اا بن ع د احملسن الًتفي.
طٔ .مؤسسة الرسالة.
بنح ع دالعزيزد أ ًت زييت.مل ٕٔٗٛهٕٓٓٛ-م " .اؼبعامبلت اؼبالية
اؼبعاصرة" .طٔ .دمشق :دار الفكر.
بدويد أضبد زفيدمل ٜٜٔٛم " .مع ة اؼبصحلحات القانونية" .طٔ.
القا رة :دار الكتب اؼبصرية.
ابن عاشورد ؿبمد الحا ر بن ؿبمد الحا ر.ملٗ ٜٔٛم " .التحرير
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والتنوير" .تونس :الدار التونسية للنشر.
ابن اؽبمامد فما الدين ؿبمد بن ع د الرضبن السيواسي " .تي
القدير"د دار الفكر.
عمرد يسُت.مل ٜٔٙٚم  ".موسوعة اؼبصحلحات اال تصادية" .طٕ.
مكت ة القا رة.
أبو ذدةد ع د الستار .ملٖٕٔٓ م " .الضوابط الشرعية للعم بقاعدة
سد الحرا "د مؤسبر شورى الفقيفي اػبامس .الكويح.
الغزايلد أبو يامد ؿبمد .ملٖٔٗٔ هٜٜٖٔ-م " .اؼبستصف ".
ربقيق :ؿبمد ع د السبلم ع د الشايف.طٔ .بَتوت :دار الكتب
العلمية.
الفتوييد تقي الدين أبو ال قاء ؿبمد بن أضبد بن ع د العزيز.
مل ٔٗٔٛه ٜٜٔٚ-م " .شرح الكوفب اؼبنَت" .ربقيق :ؿبمد
الزييلي – نزيه ضبادد طٕ .مكت ة الع يكات.
رجد صبلح الدين رلب .ملٕ٘ٔٓ م  " .اعدة سد الحرا وأرر ا يف
اؼبعامبلت اؼبصر ية وتح يقا ا اؼبعاصرة"مل اؼبشارفة اؼبتنا صة والتور
اؼبصريف أدو جا  .حبي ؿبكة ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية للدراسات
اإلسبلمية -ذزة  -لسحُتد ا لد ال الي والعشروت العدد ال ا .
الفَتوزآباديد ؾبد الدين أبو الحا ر ؿبمد بن يعقوب ".القاموس احمليط"د
ربقيق :مكتب الًتاث يف مؤسسة الرسالةد إشراف :ؿبمد نعية
العرسوس.
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الفيوميد أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي مث اغبموي أبو الع اس.
"اؼبص اح اؼبنَت يف ذريب الشرح الك َت" .بَتوت :اؼبكت ة العلمية.
لعه جيد ؿبمد رواسد يامد صاد تيي .ملٜٔٛٛم  " .مع ة لغة
الفقيفاء" .طٕ .دار النفا س.
لعه جيد ؿبمد رواسدملٕٓٔٓ م " .اؼبعامبلت اؼبالية اؼبعاصرة يف ضوء
الفقه والشريعة" .طٗ  .دار النفا س.
القححا د مسفر بن علي بن ؿبمد.مل ٕٔٗٔه – ٕٓٓٓم " .منيفا
استن اط أيكام النواز الفقيفية اؼبعاصرة" .رسالة دفتوراة جامعة أم
القرى.
ابن دامةد أبو ؿبمد مو ق الدين ع داا بن أضبد بن ؿبمد
اؼبقدسي.مل ٖٔٛٛه ٜٔٙٛ-م " .اؼبغٍت" .مكت ة القا رة.
القرايفد أبو الع اس شيفاب الدين أضبد بن إدريس بن ع د الرضبن
اؼبالكي.مل ٖٖٜٔه – ٖٜٔٚم " .شرح تنقيي الفصو " .ربقيق
:ره ع د الرؤوف سعد .طٔ .شرفة الح اعة الفنية اؼبتحدة.
القرايفد أبو الع اس شيفاب الدين أضبد بن إدريس بن ع د الرضبن
اؼبقدس ي" .القرو أنوار الصو يف أنوار الفرو " .عامل الكتب.
فام د عمر ع داا" .القواعد الفقيفية الكصى وأرر ا يف اؼبعامبلت
اؼبالية" .رسالة دفتورا  .القا رة :فلية الدراسات العربية واإلسبلمية
بالقا رة جبامعة األز ر الشريذ.
الكاسا د عبلء الدين أبو بكربن مسعود بن أضبد.ملٔٗٓٙه-
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الصنا

يف ترتيب الشرا " .طٕ .دار الكتب

ٜٔٛٙم ".بدا
العلمية.
الكواملةد نورالدين ع دالكر .مل ٕٔٗٛهٕٓٓٛ-م " اؼبشارفة
اؼبتنا صة وتح يقا ا اؼبعاصرة يف الفقه اإلسبلمي" .طٔ .عمات:
دار النفا س  -عمات.
ؾبم اللغة العربيةد اؼبع ة الوجيز .طٔ ٔٗٓٓ .هٜٔٛٓ-م.
أضبد ريدد سيفَت ؿبمد السيددملٕٓٓٓ م " .السياسة النقدية وال عد
الدويل لليورو" .اإلسكندرية -مؤسسة ش اب اعبامعة.
ابن منظورد صبا الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اال ريقي ضبد بن
مكرم بن علي .ملٗٔٗٔه " لسات العرب" .طٖد بَتوت :دار
صادر.
اؼبرصفاويد يسُت.ملٗ ٜٔٙم " .الدعوى اؼبدنية أمام اغبافة اعبنا ية"د
دار اؼبعارف.
اؼبرداويد عبلء الدين أبو اغبسن علي بن سليمات" .اإلنصاف يف معر ة
الراجي من اػببلف" .طٕ .دار إيياء الًتاث العريب.
اؼبقرتد ؿبمد بن سعيد بن ؿبمدد "سد الحرا وعبل تيفا دبقاصد
الشريعة" .ؾبلة جامعة اؼبلك سعودد العددٔٗ.
اؼبوس د ع داا بن إبرا ية .ملٖٔٗٔهٕٓٔٓ-م د "التكييذ الفقيفي
للنازلة وتح يقاته اؼبعاصرة" .منشورات :جامعة اإلمام ؿبمد بن سعود.
"اؼبوسوعة الفقيفية الكويتية" .وزارة األو اف والشؤوت اإلسبلمية -
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الكويح.ملٗٓٗٔه  ٕٔٗٚ-ه  .طٕ.
ابن قبيةد زين الدين بن إبرا ية بن ؿبمد.مل ٜٔٗٔهٜٜٜٔ -م
"األش ا والنظا ر والنظا ر عل مح ب أيب ينيفة النعمات" .وض
يواشيه و رج أيادي ه الشيخ :زفريا عمَتات .بَتوت :دار الكتب
العلمية.
الن ارد أضبد الن ار.ملٕٓٗٔ ه ٜٕٔٛ-م " .اؼبوسوعة العلمية
والعملية لل نو اإلسبلمية" .طٔ  .ر اعة االرب اد الدويل لل نو
اإلسبلمية.
النشميد ع ي النشمي .اؼبو الرظبي "اؼبشارفة اؼبتنا صة وضوابحيفا
الشرعية".
http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0

النوويد أبو زفريا ؿبي الدين بن شرف" .ا موع شرح اؼبيفحب" مل م
تكملة الس كي واؼبحيعي  .دار الفكر.
اؽبويريٍتد وا بن ع د اا بن سليمات .ملٖٖٗٔ هٕٕٓٔ-م .
"اؼبنيفا يف استن اط أيكام النواز " .طٕ .مكت ة الرشد ناشروت.

- ٜٜ٘ -

عبد المجيد محمود الصالحين.د. و أ،أحمد عقيلو طاىر. أ،أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة

Bibliography
Al-Amidi, Abul-Hassan Saifuddeen Ali bin Abi Ali bin
Muhammad bin Salim Al-Tha'alibi. "Al-ihkam fi
fusulil ahkam". Investigated by: Abdu Razzaq Afif,
Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
Ibn Amir Haj, Abu Abdillah Shamsuddeen Muhammad
bin Muhammad (1403AH-1983AD) "At-taqreer Watahbeer". 2nd edition. Beirut: Darul Kutub Alilmiyyah.
Ibn al-Arabi, Al-Qaadi Muhammad bun Abdillah Abu
Bakr Al-Ma'afiri Al-Ishbeeli Al-Maliki (1424AH2003AD). "Ahkaamul Qur'an". Hadith evaluation and
Comments by: Muhammad Abul Qadir A'taa. 3rd
edition. Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyyah.
Ibn Al-Qayyim, Muhammad bun Abi Bakr bin Ayyub Sa'd
Shamsudeen.
(1411AH-1991AD).
"
I'laamul
muwaqi'een an Rabbil Alameen". Investigated by:
Muhammad Abdu Salam Ibrahim. 1st edition, Beirut:
Darul Kutub Al-ilmiyyah.
Ibn Al-Mulaqan. Abi Hafs Sirajudeen Umar bin Ali bin
Ahmad Al-Ansari Al-Ma’ruf. " Al-ashbaa Wanazhaair ". Investigated by: Hamad bin Abdulaziz bin
Ahmad Al- Khudairi, Karachi: Department of Qur'an
and Islamic studies.
Al-Bayhaqi, Ahmad bun Al-Hasan bin Ali bin Musa AlKhasrujudi, Al-Khurasani, Abu Bakr. (1424AH2003AD) " As-sunan Al-kubraa ". Investigated by:
Muhammad Abdul Qadir A'taa. 3rd edition. Beirut:
Darul Kutub Al-ilmiyyah.
Al-Tirmizhi: Muhammad bun Isa (1395AH-1975AD).
"Sunan Al-Tirmizhi". Investigated by: Ahmad Shakir
and others. 2nd edition. Cairo: Mustapha Al-Halabi
Library and printing press.
Al-Bukhari: Muhammad bun Ismail Abu Abdillah
(1422AH). " Al-Jaami' Al-musnad As-saheeh."
Investigated by: Muhammad Zuhair bin Nasir AlNasir. 1st edition. Dar taoq An-najaat.
At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. (1416AH). "Usoul
Mazhhab Al-imam Ahmad" 4th edition. Beirut: Al-

- ٙٓٓ -

ٔ – الجزء الثانيٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Risaalah Foundation.
Ibn Taymiyyah, Taqiyuddeen Abul-Abbas, Ahmad bin
Abdul-Haleem
bin
Abdu-Salam
Al-Harraani
(1408AH-1987AD). “Al-fataawaa Al-kubraa”. 1st
edition. Darul Kutub Al-ilmiyyah.
Aala Taymiyyah, " Al-Musawwadah fi Usoul Al-fiqh ".
Investigated by: Muhammad Muhyideen Abdul
Hameed. Dar Al-kitab Al-arabi.
Al-Jurjani, Ali bun Muhammad As-sayyid As-sharif, "Atta'rifaat", comments by: Ali Abu Abbas, Dar AlTalaayi', Cairo, 2009.
Ibn Hamdaan. Abu Abdullah Ahmad bin Hamdaan bin
Shabeeb. (1397AH). "Sifatul Fatwaa wal Mufti wal
Mustafti." Investigated by: Muhammad Nasirudeen
Al-Albani.3rd edition. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
Hammadi, Idris (1998), " Al-Manhaj Al-usuli fi fiqh Alkhitab. 1st edition, Casablanca: Arabic Cultural
Center.
Al-Jawhari, Abu Nasir Ismail bin Hammad. (1407AH–
1987AD) "As-sihaah Taaju-lugha wa sihaah AlArabiyah". Investigated by: Ahmad Abdul Ghafur
Attar. 4th edition, Beirut: DaruI-ilm lil malayeen.
Daghi, Ali Al-Qurra, "Saddu zharaayi' and its Applications
in Financial Transactions and Banks", a research
presented to the Sixth Jurisprudence Conference,
Kuwait, 1436-2015.
Ad-Daraqutni, Abul-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin
Mahdi bin Mas'ud bin An-nu'man bin Dinar AlBaghdadi. (2004). "Sunan Ad-daraqutni". Investigated
by: Shu'aib Arna-uut, and others. 1st edition. Beirut:
Al-Risalah Foundation.
Ad-Dusouki, Muhammad bun Ahmad bin Arafah.
"Hashiyah Ad-Dasouki ala-sharhil Kabeer." Dar AlFikir.
Ar-Raazi, Zainudeen Abu Abdullah Muhammad bin Abi
Bakr bin Abdul Qadir Al-Hanafi. "Mukhtar assihaah". Investigated by: Yusuf Sheikh Muhammad,
Beirut: Al-Maktabatul Asriyyah.
Ar-Raisouni, Qutub. 1435AH-2014AH. " Sina'atul fatwaa

- ٙٓٔ -

عبد المجيد محمود الصالحين.د. و أ،أحمد عقيلو طاىر. أ،أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة

fil qadaaya al-mua'sirah" (ma'lim wa dawaabit wa
tasheehat). 1st edition, Dar Ibn Hazm.
Abu Zahra, Muhammad. Usuulul Fiqh. Dar Al-fikril
Arabi.
Az-zabeedi, Muhammad bun Muhammad bin Abdul
Razzaq Al-Husaini Abul-Faid. “Taajul arous min
jawahir al-qamous” Investigated by a group of
scholars. Dar Al-Idaayah.
Az-zuhaili, Wahba az-zuhaili. (1406 AH – 1986AD)
"Usulul fiqh Al-Islami" 1st edition. Damascus: Darulfikr printing, distribution and publishing center.
As-Saalus. Ali bun Ahmad (2003). "Al-a'yinah watawarruq wa-tawarruq al-masrifi", Al-majma' Al-fiqhi
Journal, under the supervision of the Muslim Scholars
Association, 17th Session, held from 19-23 Shawwal
1424 AH.
As-Subki, Taqiyudeen Abul-Hasan Ali bun Abdul-Kaafi.
(1416AH-1995AD). " Al-ibhaaj fi sharhil minhaaj."
Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyyah.
As-Suyouti, Jalaludeen Abdil-Rahman. " Al-Ashbaah wanazaa'ir fi qawaa'id wa furu' shafi'yyah." Investigated
by: Muhammad Muhammad Tamir - Hafiz A'shur
Hafiz. Daru-Salaam.
As-Suyouti, Abdurahman bin Abi Bakr Jalaludeen
(1424AH-2004AD), " mu'jam maqaleed al-ulum filhudud wal-rusuum ".1st edition. Cairo: Maktabatul
Aadaab.
As-Suwailim, Sami (2000). " Sina'atul handasah Almaliyah Nazharaat fil-manhajil Islami". 1st edition.
Research center, Al Rajhi Banking and Investment.
Shaaweesh, Waleed Mustapha (1432AH-2011AD). " Assiyasatu Naqdiyyah bainal faqhil Islami wal Iqtisaad
al-wad'i ". 1st edition. United States: International
Islamic Institute.
Shushan, Uthman bun Muhammad Al-akhdar (1419AH1998AD). " Takhreejul furou' alal usoul " – an applied
historical and curriculum study. 1st edition. Saudi
Arabia: Dar Taiba for Publishing and Distribution.
As-Shatibi, Ibrahim bun Musa bin Muhammad Al-lakhmi

- ٕٙٓ -

ٔ – الجزء الثانيٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al- Gharnaati (1417AH-1997AD). "Al-Muwafaqaat".
Investigated by: Abu Ubaidah Mash'ur bin Hassan Aal
Salman. 1st edition. Dar-Ibn Affan.
As-shafi'i, Abu Abdillah Muhammad bun Idris (1410AH –
1990AD). Al-Umm. Beirut: Darul Ma'arif.
As-Shirazi, Abu Ishaaq Ibrahim bin Ali bin Yousuf. " AlMuhazhab fi fiqhil Imam As-shafi'i." Darul Kutub Alilmiyyah.
Adareer, As-sadeeq Muhammad al-ameen (1425AH2004AD), " Ar-Raai al- fiqhi fi tawarruq al-masrifii ".
Journal of Islamic Economics. Volume (24), No (274),
Muharram 1425-March 2004.
At-Toufi, Sulaiman bun Abdul Qawi bin Al-Kareem
(1407AH-1987AD). " Sharh Mukhtasar Ar-rawdah".
Investigated by: Abdullah bin Abdul Muhsin Aturki.
1st edition. Al-Risalah Foundation.
Bint Abdul Aziz, Akhtar Zaiti (1428AH-2008AD). " AlMua'malat Al-maliyyah Al-mua'sirah ". 1st edition.
Damascus: Darul-Fikir.
Badawi, Ahmad Zaki, (1989). " Mu'jam Al-Mustalahaat
Al-qanuniyah ". 1st edition. Cairo: Darul Qutub AlMisriyah.
Ibn Ashour, Muhammad Tahir bin Muhammad Tahir
(1984). " At-Tahreer wa At-tanweer ". Tunisia: Adaru
Tunisiyah for Publishing.
Ibnul-Hammam, Kamaludeen Muhammad bun AbduRahman Asiwasi. "Fathul-Qadeer", Darul-Fikir.
Umar, Hussain (1967), "Encyclopedia of Economic
Terminologies". 2nd edition. Al-Qa'irah Library.
Abu Ghudda, Abdu-Sattar. (2013). "The Shari'a Rules
guiding Saddu zaraayi'," the Fifth Fiqh Conference.
Kuwait.
Al-Ghazali, Abu Haamid Muhammad. (1413AH1993AH).
"Al-Mustasfaa".
Investigated
by:
Muhammad Abdu Salam Abdu Shafi. 1st edition.
Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyyah.
Al-Futuhii, Taqiyudeen Abul-baqaa Muhammad bin
Ahmad bin Abdul Aziz. (1418AH – 1997AD).
"Sharhul kawkab Al-muneer". Investigated by:

- ٖٙٓ -

عبد المجيد محمود الصالحين.د. و أ،أحمد عقيلو طاىر. أ،أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة

Muhammad Azuhaili - Nazih Hammad, 2nd edition.
Obeikan Library.
Faraj, Salahudeen Talab. (2015). " Saddu zaraayi'
principle, its impact on banking transactions and its
contemporary
applications"
(Al-musharakatulmutanaqisah wa tawarruq al-masrifi as an example). A
research in the Journal of Islamic University for
Islamic Studies, Gaza, Palestine, vol. 23. No 2.
Al-Fairuzabadi, Majdudeen Abu Tahir Muhammad bin
Ya`qub, " Al-qamous Al-muheet ", investigated by:
Maktab Aturath in Al-Risaalah Foundation,
supervised by: Muhammad Nae'em Al-A'rqasus.
Al-Fayuumi, Ahmad bun Muhammad bin Ali Al-Fayumi,
then Al-Hamawi Abul-Abbas. " Al-misbaahul Muneer
fi ghareeb As-sharh Al-kabeer". Beirut: Al-Maktabatul
ilmiyyah.
Qala’a Jii, Muhammad Rawas, Haamid Saadiq Qutaibi.
(1988). " Mu'jam lughatul fuqahaa ". 2nd edition.
Daru Nafa'is.
Qala’a Jii, Muhammad Rawas, (2010). "Contemporary
financial transactions according to jurisprudence and
Sharia." 4th edition. Daru Nafa'is.
Al-Qahtani, Misfir bun Ali bin Muhammad (1421AH –
2000AD). "Manhaj istinbaat ahkamu Nawazil Alfiqhiyah Al-mua'sirah ". Ph.D Thesis, University of
Umm Al - Qura.
Ibn Qudaamah, Abu Muhammad Muwaffaqudeen
Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi
(1388AH -1968AD). "Al-Mughni".
Al-Qa'irah
Library.
Al-Qarafi, Abul-Abbas Shihabu Ad-Deen Ahmad bin Idris
bin Abdu Rahman Al-Maliki (1393AH – 1973AD). "
Sharh tanqeeh Al-fusoul ". Investigated by: Taha
Abdu Rauf Sa'ad. 1st edition. United Technical
Printing Company.
Al-Qarafi, Abul-Abbas Shihabu Ad-Deen Ahmad bin Idris
bin Abdu Rahman Al-Maqdisi. " Anwarul buruq fi
Anwaa furouq ". A'alamul Kutub.
Kamil, Umar Abdullah. "Al-Qawa'id Al-fiqhiyah Al-

- ٙٓٗ -

ٔ – الجزء الثانيٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

kubraa and their Impact on Financial Transactions".
Ph.D. Cairo: Faculty of Arabic and Islamic Studies,
Cairo, Al-Azhar University.
Al-Kasani, Alaahudeen Abu Bakr bin Mas'oud bin Ahmad
(1406 AH -1986AD). " Badayiu' Sanayi' fi tarteebi
sharayi' ".2nd edition. Darul kutub Al-ilmiyyah.
Al-Kawamila, Nuruddeen Abdul-Kareem (1428AH2008AD), "Al-Musharakah Al-Mutanaqisah and its
Applications in Islamic Jurisprudence". 1st edition.
Amman: Daru Nafa'is - Amman.
Majmau' Lugha Al-arabiyah, Al-Mu'jamul Wajeez. 1st
edition. 1400AH -1980AD.
Ahmad Fareed, Suhair Muhammad As-Sayyid, (2000).
"The Monetary Policy and International Dimension of
the Euro". Alexandria- Shabaabul Jaamia' Foundation.
Ibn Manzhur, Jamaludeen Ibn Manzhur Al-Ansari
Aruwaifi' Al-Ifreeqi, Hamad bin Makaram bin Ali.
(1414AH) "Lisaanul Arab". 3rd edition, Beirut: Dar
Sadir.
Al-Marsafawi Husain (1964). "Ad-da'waa Al-madaniyah
amaamal hakim al-jina'iyah". Darul Ma'arif.
Al-Mardawi, Alaa Ad-Deen Abu Hassan Ali bin
Sulaiman. " Al-Insaaf fi ma'rifat Ar-rajih minal
khilaaf". 2nd edition. Dar Ihyaahi Turath Al-Arabi.
Al-Muqrin, Muhammad bun Sae'ed bin Muhammad,
"Saddu zaraayi' and its relationship with the purposes
of Sharia." King Saud University Journal, issue 41
Al-Musa, Abdullah bin Ibrahim. (1431AH-2010AD), " AtTakyeef Al-fiqhi lin-nazilah wa tatbiqaatuhu almua'sirah." Publications of Imam Muhammad bin
Saud University.
Al-Mawsuatul fiqhiyah Al-kuwaitiyah ". Ministry of
Endowments and Islamic Affairs - Kuwait (1404AH1427AH). 2nd edition.
Ibn Najim, Zainudeen bin Ibrahim bin Muhammad
(1419AH-1999AD) " Al-ashbahu wa-nazha'ir alaa
Madhhab Abi hanifat An-nu'man." Comments by
Sheikh: Zakariya Umairaat. Beirut: Darul Qutub AlIlmiyah.

- ٙٓ٘ -

عبد المجيد محمود الصالحين.د. و أ،أحمد عقيلو طاىر. أ،أثر التكييف الفقهي بسد الذرائع على بعض المعامالت المالية المعاصرة

Al-Najjar, Ahmad Al-Najjar (1402AH-1982AD). "AlMausu'at Al-ilmiyah wal amaliyaah for Islamic
Banks".1st edition. Itihaad Al-dauli printing press for
Islamic Banks.
An-Nashmi, Ajeel Al-Nashmi. Official website " Almusharakah Al-mutanaqisah and its Sharia Rules ".
http://www.drnashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0
An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyideen bin Sharaf. " AlMajmouu' sharhul Muhazhab " (with the completion
of Asubki and Al-Muteei'). Darul Fikir.
Al-Huwairini, Waaeil bun Abdillah bin Sulaiman.
(1433AH -2012AD). " Al-Minhaaj fi Istinbaat
Ahkaam An-Nawaazil ". 2nd edition. Al - Rushd
Library Publishers.

- ٙٓٙ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  819الجزء الثاني

العنالت االفرتاضًة تكًًفَا الفكٌَ وحكه التعامل بَا
البًتكىيً منىذجا -Virtualized currencies its jurisprudence
discription and the ruling on dealing
)with them (Bitcoin as a sample
إعداد:
د .مراد رايل رشًد عىدة
األتساذ ا٤باذكك بقسم الاريعة بكلية الاريعة والقذنون جذمعة ا١بوف
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املشتخلص
يقوم ىذا البحث على ا٤بنهج الوصفي الاحليلي ،ويهدف إىل:
توضيح حقيقة العمالت االفَباضية وخصوصذً عملة البياكوين،
وتأصيلهذ للوصول إىل ا٢بكم الارعي للاعذمل هبذ ،وقد خلص البذحث
إىل :أن خصذئص وشروط النقود ال تاوفر يف العملة االفَباضية ،ولذا ال
ٲبكن اعابذك العمالت االفَباضية ( البياكوين ) بأهنذ عملة بذ٤بعُب
ا٢بقيقي ،اعابذك العملة االفَباضية ( البياكوين) تسلعة ٦بهولة ا٤بصدك
وٮبية ،ال ضذمن ٥بذ ،قذئمة على ا٤بقذمرة والغرك الفذحش ،و ٤بذ ٰبيط هبذ
من شبهذت و٨بذطر على االقاصذد الاخصي ،واقاصذديذت الدول ،فال
ٯبوز شراؤىذ والبيعهذ وال تداو٥بذ ،إىل أن ينصلح حذ٥بذ ،ومن أىم
توصيذت البحث :طرح موضوع العمالت االفَباضية على اجملذمع
الفقهية ودكاتساو بصوكة معمقة ،للوصول إىل فاوى مفصلة حول الاعذمل
ٗبثل ىذه العمالت االفَباضية ،ضروكة الانسيق الدويل ٖبصوص تداول
ىذه العمالت الرقمية ،وتسن الااريعذت والقوانْب الٍب تضبط تداو٥بذ ٗبذ
يكفل ٞبذية اقاصذد األفراد والدول.
كلمات مفتاحية :النقود ،العمالت االفَباضية ،البياكوين،
الاعدين.
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Abstract:
This research is based on the descriptive analytical
method ،which aims to: clarifying the reality of digital
currencies ،especially Bitcoin ،and to establish it to reach
the Islamic ruling in dealing with it. The researcher
concluded that the characteristics and conditions of
currency are not available in the virtualized currency. And
due to that it cannot be considered as a currency in the real
sense ،considering the virtualized currency (Bitcoin) as an
unknown source and an imaginary commodity ،which has
no a guarantor ،is based on gambling and obscene tricked ،
and to the suspicions and risks to the personal economy ،
and countries economics surrounding it ،makes it
unpermissible to purchase ،sale or trade with it ،until its
situation
is
corrected
،the
most
important
recommendations included: to discuss the issue of the
virtualized currencies in the jurisprudence councils and to
study it thoroghly ،in order to reach a detailed fatwa on
dealing with such virtualized currencies ،the need for
international coordination regarding the circulation of
these virtualized currencies ،and the enactment of
legislation and laws that regulate its circulation in order to
protect the economy of individuals and countries.
Keywords: money ،virtualized Currency ،Bitcoin ،
Mining.
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املكدمة
ا٢بمد هلل كب العذ٤بْب وأمت الصالة والاسليم على ا٤ببعوث كٞبة
للعذ٤بْب وعلى آلو وصحبو الطذىرين الطيبْب ،وبعد:
اهلل تسبحذنو وتعذىل جعل ا٤بذل وتسيلة لاحقيق مصذحل النذس،
ووتسيطذً لابذدل ا٤بنذفع وا٤بمالكذت بينهم ،ولذا اىام اإلتسالم ٗبذ ينفع
النذس يف معذشهم ،وٰبقق ٥بم االتساقراك ،ومن ا٤بعلوم أن للنقود
وا٤بعذمالت ا٤بذلية دوك كبّب ومهم يف بنذء اجملامعذت ،إ تعارب الركيزة
األتسذتسية لالقاصذد ،الذي تسعى األمم جذىدة لبنذئو على أتسس
ماينة ،قذئمة على األمن واالتساقراك.
إن الاقدم الاكنلوجي يف ٦بذل تقنية ا٤بعلومذت ثوكة العصر ،فال
تكذد ٘بد مؤتسسة أو شركة إال و٥بذ اتصذل واكتبذط هبذه الاقنية ،بل
وحٌب على مساوى األفراد ،وغدا اتساخدام ا٢بذتسب اآليل يف معظم
شؤون ا٢بيذة ،وال تسيمذ يف ٦بذل األتسواق ا٤بذلية والصنذعة ا٤بصرفية
والاجذكة االلكَبونية.
وقد شهد عذمل األعمذل منذ فَبة ثوكة جديدة من نوع آخر،
ٛبثلت يف ظهوك مذ يسمى بذلعمالت االفَباضية يام اتساخدامهذ يف
ا٤ببذدالت وا٤بعذمالت ا٤بذلية كذ٢بواالت ا٤بذلية والدفع ا٤ببذشر الكَبونيذً،
أي أهنذ تساخدم فقط عرب الابكة العنكبوتية ،ومن أشهر ىذه
العمالت عملة " البياكوين " ( )Bitcoin
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ومع ىذا الاطوك الكبّب يف إدخذل مثل ىذه العمالت الرقمية إىل
عذمل االقاصذد ا٤بعذصر ،وتوقف الدول بْب قذبل وكافض ٥بذ ،ومذ تكانفو
ىذه العمالت من غموض و٨بذطر ،كذنت من النوازل ا٤بساجدة الٍب
ٙباذج من العلمذء ا٤بعذصرين الوقوف على األحكذم ا٤باعلقة هبذ.
أٍنًة البخث وسبب اختًاره:
ٔ  -ىذا ا٤بوضوع أحد ا٤بساجدات والنوازل ا٤بعذصرة ،والذي ياعلق
ٗبقصد من مقذصد الاريعة وىو ا٤بذل.
ٕ -أٮبية النقود وا٤بعذمالت ا٤بذلية يف بنذء اجملامعذت واتساقراك
االقاصذد.
ٖ  -حداثة ا٤بوضوع ،حيث يعارب من ا٤بواضيع ا٤بساجدة الٍب ٙباذج
إىل دكاتسة وبيذن حكم الارع.
ٗ  -تسهيل وحث للبذحثْب يف ا٤بعذمالت ا٤بذلية ،من اقاصذديْب
وطلبة علم لبحث ىذه النذزلة ات األٮبية والوقوف على
تفذصيلهذ.
أٍداف البخث:
ٔ  -بيذن حقيقة العمالت االفَباضية وأىم خصذئصهذ وطرق تعدينهذ
ومدى انطبذق خصذئص النقود على العمالت االفَباضية.
ٕ  -توضيح صوكة ىذه العمالت وتأصيلهذ الفقهي ٤بعرفة األحكذم
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الارعية ا٤باعلقة هبذ.
ٖ ٧ -بذولة الاوصل ٢بكم الاعذمل هبذه العمالت االفَباضية ٗبذ
ينسجم مع مقذصد الاريعة االتسالمية.
مشكلة البخث:
تكمن ا٤باكلة يف اإلجذبة على الاسذؤالت الاذلية:
ىل تنطبق الاروط الارعية الواجب توفرىذ يف النقود على
العملة االفَباضية؟ مذ مدى تأثّب قدكة النذس على صنذعة نقدىم؟ مذ
أثر انفاذح ا٤برب٦بْب وا٤بواطنْب إلناذء عمالت افَباضية؟ ىل يقبل اناذج
عمالت نقدية دون الرجوع إىل تسلطة الدولة؟ مذ حكم الاعذمل
بذلعمالت االفَباضية باكلهذ ا٢بذيل؟
الدراسات الشابكة:
ٔ  -األحكذم الفقهية ا٤باعلقة بذلعمالت اإللكَبونية ،إعداد :الدكاوك
عبد اهلل بن ٧بمد العقيل .وىو عبذكة عن كاذب الكَبوين مناوك
على االنَبنتٙ ،بدث فيو البذحث عن البياكوين وقد توصل
البذحث إىل أن العمالت االفَباضية نقود مساقلة ٙبمل
خصذئص النقود وتنطبق عليهذ األحكذم ا٤باعلقة بذلنقود.
ٕ  -النقود الرقمية الرؤية الارعية واآلثذك االقاصذدية ،للدكاوك عبد
الساذك أبو غدة.
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ٖ  -الاوجيو الارعي للاعذمل بذلعمالت االفَباضية الباكوين ٭بو جذً،
للبذحث :أٞبد تسفيذن عبد اهلل.
ٗ  -أوكاق العمل ا٤بقدمة ٤بركز الاميز البحثي يف فقو القضذيذ ا٤بعذصرة
٢بلقة ٕبثية بعنوان :النقد االفَباضي.
٘  -النقود االفَباضية مفهومهذ وأنوعهذ وآثذكىذ االقاصذدية ،إعداد:
الدكاوك عبد اهلل بن تسليمذن البذحوث .وىو عبذكة عن ٕبث
مناوك يف اجمللة العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية الاجذكة ،جذمعة
عْب مشس ،القذىرة ،العدد (ٔ) ،ينذيرٕٓٔٚ ،م.
وقد تنذول البذحث العمالت االفَباضية من النذحية االقاصذدية،
ومل ياطرق للنذحية الارعية.
 - ٙبعض ا٤بقذالت ا٤بناوكة عرب شبكة االنَبنت ،وفاذوى لبعض
العلمذء ودوك اإلفاذء.
ا١بديد يف ىذا البحث أنو تنذول حقيقة العمالت االفَباضية
ومقذكناهذ مع النقود والعمالت ا٤باداولة ،وبيذن الفرق بينهذ ،مع توضيح
انطبذق خصذئص النقود على العمالت االفَباضية من عدمو.
ميَج البخث:
ا٤بنهج الوصفي الاحليلي ،و لك من خالل:
 ٝبع ا٤بذدة العلمية من مظذهنذ. وصف واقع العمالت الرقمية وايضذح ا١بوانب ا٤بوضوعية ا٤باعلقة- 886 -
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هبذ.
 تعريف ا٤بصطلحذت الواكدة يف ثنذيذ البحث. عزو اآليذت ،وٚبريج األحذديث وا٢بكم عليهذ. تصوير ا٤بسذئل وتأصيلهذ الاأصيل الارعي ومن مث ا٢بكم عليهذ.خطة البخث:
المبحث األول :العمالت والنقوود تعريفهوا ،تاريخهوا ،تكييفهوا
الفقهي.
ا٤بطلب األول :تعريف العمالت والنقود.
ا٤بطلب الثذين :العمالت والنقود عرب الاذكيخ.
ا٤بطلب الثذلث :الاكييف الفقهي لألوكاق النقدية.
المبحث الثاني :ماىية العمالت االفتراضية (البيتكوين).
ا٤بطلب األول :تعريف العمالت االفَباضية.
ا٤بطلب الثذين :ناأة العملة االفَباضية (البياكوين).
ا٤بطلب الثذلث :آلية اناذج واتساخدام العملة االفَباضية (البياكوين).
ا٤بطل ب ببب الراب ب ببع :خص ب ببذئص ومزاي ب ببذ وعي ب ببوب العمل ب ببة االفَباض ب ببية
(البياكوين).
المبحث الثالث :العمالت االفتراضية (البيتكووين) فوي ميوزان
الشرع.
ا٤بطلب األول :النقود وعلة الثمنية عند الفقهذء.
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ا٤بطل ب ب ببب الث ب ب ببذين :وظ ب ب ببذئف النق ب ب ببود وم ب ب ببدى ٙبققه ب ب ببذ يف العم ب ب ببالت
االفَباضية.
ا٤بطلب الثذلث :الاروط الواجب توفرىذ يف النقود ومدى ٙبققهذ
يف العمالت االفَباضية.
ا٤بطلب ب ب ببب الراب ب ب ب ببع :الاكيي ب ب ب ببف الفقه ب ب ب ببي للعم ب ب ب ببالت االفَباض ب ب ب ببية
(البياكوين).
ا٤بطلبب ا٣بببذمس :ا٢بكبم الاببرعي للعملبة االفَباضببية (البياكببوين)
بواقعهذ ا٢بذيل.
ا٣بذٛبة.
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املبخث األول :العنالت واليكىد ماًٍتَا ،تارخيَا ،تكًًفَا
الشرعٌ.
املطلب األول :تعريف العنالت واليكىد:
العملة والنقود لغة:
الع ْملَة :وىي ٝبع ع مالت وع ْمالت :نقد ياعذمل بو النذس .
ُ
( ٕ)
وتأيت ٗبعُب أجرة العمل ،أعطياو أجرتو :أي أجر عملو .
النقودٝ :بع نقد ،والنقد خالف النسيئة ،والنقد والانذقد :ىو ٛبييز
الدكاىم ،وإخراج الزائف والرديء منهذ ،ونقده إيّذىذ نقداً :أعطذىذ لو
ٍ
إلنسذن وأخذىذ
وقبضهذ منو ،والنّقد كذلكٛ :بييز ال ّدكاىم ،وإعطذؤىذ
منو(ٖ).
( ٔ)

(ٔ) أٞبببد ٨باببذك عبببد ا٢بميببد عمببر " ،معجببم اللغببة العربيببة ا٤بعذصببر" (د .م :عببذمل
الكاب )ٕٓٓٛ ،طٔ ،ج ،ٕ :ص.ٔ٘٘٘ :
(ٕ) أبببو منصببوك ٧بمببد بببن أٞبببد ا٥بببروي،" ،ببذيب اللغببة "ٙ ،بقيببق٧ :بمببد عببوض
مرعب ببب (بب ببّبوت :داك احيب ببذء ال ب بَباث العب ببر  ٕٓٓٔ ،م) طٔ ،ج ،ٕ :ص:
 ،ٕ٘ٙتسبعدي أببو ا٢ببيبب ،القبذموس الفقهبي لغبة واصبطالحذً( ،دمابق :داك
الفكرٔٗٓٛ ،ىب) طٕ ،ص.ٕٕٙ :
(ٖ) أببو القذتسببم ٧بمببود بببن عمببرو ببن أٞبببد الز٨باببري" .أتسببذس البالغببة"ٙ ،بقيببق:
٧بمببد بذتسببل عيببون السببود( ،بببّبوت :داك الكاببب العلميببةٜٔٗٔ ،ى بب) ،طٔ،
مب ببذدة (نقب ببد) ،جٕ :ص٦ ، ٕٜٚبب ببد الب ببدين أبب ببو الطب ببذىر ٧بمب ببد بب ببن يعقب ببوب
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العملة والنقود اصطالحاً:
العملة :تدوك تعريفذت العملة يف اصطالح االقاصذديْب على
أهنذ :وحدة الابذدل الاجذكي الٍب توجدىذ الدول و٘بد قبوالً عذمذً يف
السلع وا٣بدمذت(ٔ).
ٍ
ا٘بذىذت يف إطالق كلمة النقد
النقود :للفقهذء عدة
واتساعمذ٥بذ ،وىي كمذ يأيت:
األول :إطالق النقود على ا٤بضروب من الذىب والفضة
فقط(ٕ).
الثاني :إطالق النقود على الذىب والفضة تسواء كذنذ مضروبْب
الفّبوزآبببذدي" ،القببذموس ا،ببيط"ٙ ،بقيببق :مكاببب ٙبقيببق ال بَباث يف مؤتسسببة
الرتس ببذ لة( ،ب ببّبوت :مؤتسس ببة الرتسب ببذلة للطبذع ببة والنا ببر والاوزي ببعٕٔٗٙ ،ى ب بب)،
ط ،ٛمذدة (نقد) ،جٔ :ص ٕٕٖ٧ ،بمد بن مكرم ببن علبي أببو الفضبل اببن
منظ ببوك" ،لس ببذن العب ببرب" ،( ،ب ببّبوت :داك صب ببذدكٔٗٔٗ ،ىب بب) ،طٖ ،مب ببذدة
(نقد) ،جٖ :صٗٚ٘ :
(ٔ) شذفعي" ،مقدمة يف النقود والبنوك" ،ص.ٕٓ :
(ٕ) ٧بمد أمْب ببن عببد العزيبز اببن عذببدين" ،حذشبية اببن عذببدين"( ،ببّبوت :داك
الفكببرٕٔٗٔ ،ى ب ب ٜٜٕٔ -م) طٖ ،جٖ :ص٧ ،ٕٔٗ :بم ببد بببن اٞب ببد ب ببن
عرفب ب ببة" ،حذشب ب ببية الدتسب ب ببوقي"( ،د .م :داك الفكب ب ببر ،د .ت) د .ط ،جٖص:
 ، ٕٛأبببو زكري ببذ ٧ب ببي ال ببدين ٰب ببٓب بببن ش ببرف الن ببوويٙ" ،بري ببر ألف ببذظ الانبي ببو"،
(دماق :داك القلمٔٗٓٛ ،ىب) طٔ ،ص.ٔٔٗ :
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( ٔ)

أو غّب مضروبْب .
الثالث :إطالق النقود على الذىب والفضة ،وعلى كل مذ يقوم
مقذمهمذ يف معذمالت النذس ،ومبذدال،م من أي نوع كذن(ٕ).
وبذلنظر إىل ىذه اال٘بذىذت يابْب أن :اال٘بذه األخّب ىو الذي
يسّب عليو الفقهذء ا٤باأخرون يف دكاتسذ،م واتساعمذال،م لكلمة النقد
(ٔ) عثمببذن بببن علببي بببن ٧بجببن فخببر الببدين الزيلعببي" ،تبيببْب ا٢بقببذئق"( ،القببذىرة:
ا٤بطبعببة الكببربى األمّبيببةٖٖٔٔ ،ى بب) طٔ ،جٔ :ص٧ ،ٕٛٛ :بمببد بببن اٞبببد
علببيش ا٤بببذلكي" ،مببنح ا١بليببل"( ،بببّبوت :داك الفكببرٜٔٗٓ ،ىب بٜٜٔٛ -م)
د .ط ،ج ٗ :ص ،ٜٖٗ :مشببس الببدين ٧بمببد بببن ا العبببذس الرملببي" ،هنذيببة
ا،ابذج"( ،بببّبوت :داك الفكبرٔٗٓٗ ،ى ب ٜٔٛٗ -م) ط أخببّبة ،ج ٖ :ص:
ٖ ، ٛأٞبببد بببن ٧بمببد بببن علببي ا٥بيثمببي" ،الفاببذوى الفقهيببة الكببربى"( ،د .م:
ا٤بكابة اإلتسالمية ،د .ت) د .ط ،ج ٕ :ص.ٖٔٗ :
(ٕ) ع ببالء ال ببدين أب ببو بك ببر ب ببن تس ببعود الكذتس ببذين" ،ب ببدائع الص ببنذئع"( ،د .م :داك
الكاب ببب العلميب ببةٔٗٓٙ ،ىب ب ب ٜٔٛٙ -م) طٕ ،ج ٙ :صٜ٘ :؛ ٧بمب ببد بب ببن
أٞبد بن أ تسهل السرخسي" ،ا٤ببسبوط"( ،ببّبوت :داك ا٤بعرفبةٔٗٔٗ ،ى ب -
ٜٔٛٙم) د .ط ،جٕٕ :صٕٔ :؛ تق ببي ال ببدين أب ببو العب ببذس أٞب ببد ب ببن عب ببد
ا٢بليم ابن تيمية٦" ،بمبوع الفابذوى"ٙ ،بقيبق :عببد البرٞبن ببن ٧بمبد ببن قذتسبم،
(ا٤بدينة ا٤بنوكة٦ :بمع ا٤بلك فهد لطبذعة ا٤بصحف الاريفٔٗٔٙ ،ىبب) د .ط،
جٜٔ :ص ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓ :جٕٜ :صٗٙٛ :؛ أبببو ٧بمببد علببي بببن أٞبببد بببن
تس ببعيد ب ببن ح ببزم" ،ا،ل ببى"( ،ب ببّبوت :داك الفك ببر ،د .ت) د .ط ،جٚ :ص:
ٕٗٔ.
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والنقود(ٔ).
فقد عّرفت النقود من قبل ا٤باأخرين من البذحثْب يف االقاصذد
اإلتسالمي :بأهنذ:
"وحدة معيذكية ،تعذكف النذس اتساخدامهذ لقيذس قيم السلع
وا٣بدمذت ،وتلقى قبوالً عذمذً لديهم ،أيذًكذنت مذد،ذ أو شكلهذ"(ٕ).
تعريف النقود عند علماء االقتصاد:
ٲبكن إٝبذل تعريفذ،م للنقود بأهنذ " :أية وتسيلة أو واتسطة
ماداولة للابذدل ،مقبولة على نطذق واتسع ،كمعيذك أو مقيذس لقيمة
(ٔ) عبببد اهلل بببن منيببع" ،الببوكق النقببدي"( ،الريببذض :مطببذبع الريببذضٖٜٔٔ ،ىب ب)،
طٔ ،صٖٔ :؛ األشب ب ببقر وآخ ب ب ببرونٕ" ،ب ب ب ببوث فقهي ب ب ببة يف قض ب ب ببذيذ اقاص ب ب ببذدية
معذصببرة" ،جٔ :ص ،ٕٛٗ :عببالء الببدين ٧بم ببود الببزعَبي" ،النقببود وظذئفه ببذ
األتسذتسية وأحكذمهذ الارعية"( ،د .م ،د .نٔٗٔٚ ،ىب) طٔ ص.ٕٔٓ :
(ٕ) ٧بمبد عثمبذن شبببّب" ،ا٤بعبذمالت ا٤بذليبة ا٤بعذصببرة يف الفقبو اإلتسببالمي"( ،د .م:
داك النفبذئسٜٔٗٔ ،ى بب) ،طٖ ،صٖٔٚ :؛ ىذيببل عبببد ا٢بببذف ،داود" ،تغيببّب
القيمب ببة الاب ب برائية للنق ب ببود" ( ،د .م :دكاتسب ببذت يف االقاص ب ببذد اإلتس ب ببالمي (ٖ٘)
ا٤بعه ببد العب ببذ٤بي للفك ببر اإلتسب ببالمئٗٔٓ ،ى ب بب) ،صٖ :؛ أنظ ببر :علب ببي القب ببرة
داغبي" ،قذعبدة ا٤بثلبي والقيمببي يف الفقبو اإلتسبالمي"( ،د .م :النذشبرون العببرب
ٖٔٗٔى بب) ،طٔ ،صٔٗٚ :؛ وىب ببة الزحيل ببي" ،ا٤بعببذمالت ا٤بذلي ببة ا٤بعذص ببرة"،
(دماببق( :د .ن)ٕٕٓٓ ،م) ،طٔ ،صٜٔٗ :؛ ٧بمببد يوتسببف كمببذل" ،فقببو
االقاصذد النقدي" ( ،الريذض :داك ا٥بدايةٜٜٖٔ ،م) ،طٔ ،ص.ٕٚ :
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األشيذء"(ٔ).
وهبذا يابْب توافق ا٤بصطلح الفقهي مع ا٤بصطلح االقاصذدي ،يف
تعريف النقود انطالقذّ من القواعد وا٤ببذدئ الاذلية(ٕ):
ٔ  -أن النقود أمر اصطالحي عريف ،أيذً كذنت مذد،ذ أو طبيعاهذ.
ٕ  -أن النقود ال تراد لذا،ذ بل لوظذئفهذ ،وىي أن تكون وتسيلة
للابذدل ،وحدة للحسذب ،ومعيذكاً للقيمة.
ٖ  -أن النقود ٯبب أن تلقى قبوالً عذمذً بْب النذس.
املطلب الثاىٌ :العنالت واليكىد عرب التاريخ
تعد النقود الوتسيلة الرئيسة للابذدل بْب النذس يف معذمال،م ،وقد
ُّ
تنوعت أشكذل النقود بسبب تطوك االقاصذد وتوتسع االحايذجذت
اإلنسذنية ،ولذلك فذلنظذم النقدي منذ ناأتو يف تطوك مسامر ،وقد مر
(ٔ) نبيبو غطببذس " ،معجبم مصببطلحذت االقاصبذد وا٤بببذل وإداكة األعمبذل"( ،لبنببذن:
مكابب ببة لبنب ببذنٜٔٛٓ ،م) ،طٔ ،ص .ٖٙٓ :؛ أنظب ببر :عبب ببد العزيب ببز ىيكب ببل،
" موتسوعة ا٤بصبطلحذت االقاصبذدية واإلحصبذئية"( ،لبنبذن :داك النهضبة العربيبة،
ٔٗٓٙىب بب) طٕ ،صٖ٘ٚ :؛ ص بببحي والعق ببذد" ،النق ببود والبن ببوك والعالق ببذت
االقاصذدية الدولية"( ،بّبوت :داك النهضة العربيةٜٔٛٓ ،م) ،ص.ٕٔ :
(ٕ) داود" ،تغي ببّب القيم ببة الاب برائية للنق ببود الوكقي ببة" ،صٖ :؛ داغ ببي" ،قذع ببدة ا٤بثل ببي والقيم ببي
يف الفق ببو اإلتس ببالمي" ،صٔٗٚ :؛ كفي ببق ا٤بص ببري" ،اإلتس ببالم والنق ببود"( ،ج ببدة :مرك ببز
النار العلمي يف جذمعة ا٤بلك عبد العزيزٔٗٔٓ ،ىب) ،طٕ ،ص.ٜ٘ :
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ٗبراحل تذكٱبية تطوك فيهذ من حذل إىل حذل ،ٲبكن تقسيم أنواع النقود
ٕبسب ىذا الاطوك إىل(ٔ):
أوالً :المقايضة :والٍب تعِب " :تبذدل السلع بعضهذ ببعض
مبذشرة ،أو خدمة بسلعة ،أو تسلعة ٖبدمة"(ٕ) .حيث كذنت ا٤بعذمالت
ا٤بذلية بسيطة ،والسلع ٧بدودة.
ثانياً :النقود السلعية" :وىي عبذكة عن تسلع معينة ،ياعذكف
عليهذ النذس ،تساعمل وتسيطذً بينهم يف مبذدال،م ومعذمال،م"(ٖ) .فلمذ
كثرت الابذدالت ،وتطوكت االحايذجذت ،وتوتسعت ا٤بعذمالت ،صذكت
ا٤بقذيضة ال تفي ٕبوائج النذس ومعذمال،م ،فذناقلوا إىل النقود السلعية
وصذكت وتسيطذً للابذدل بينهم(ٗ) ،و لك أن النذس قد اخاذكوا بعض
(ٔ) عجميب ببة والعق ب ببذد" ،النقب ببود والعالق ب ببذت االقاصب ببذدية الدولي ب ببة"( ،ب ب ببّبوت :داك
النهضب ب ببة العربيب ب ببةٜٔٛٓ ،م) ،صٕٖ :؛ أنظب ب ببر :نب ب ببذظم الاب ب ببمري" ،النقب ب ببود
وا٤بصذكف"( ،وزاكة الاعليم العذيل :جذمعة ا٤بوصلٔٗٓٛ ،ىب) ص.ٗٓ :
(ٕ) ىيكببل " ،موتس ببوعة ا٤بصببطلحذت االقاص ببذدية واإلحصببذئية" ،صٕٛ :؛ أنظ ببر:
غطذس" ،معجم مصطلحذت االقاصذد وا٤بذل وإداكة األعمذل" ،ص٘ٓ :
(ٖ) ىيكبل " ،موتسبوعة ا٤بصببطلحذت االقاصبذدية واإلحصبذئية" ،صٔ٘ٗ :؛ أنظببر:
قريصة ،النقود والبنوك ،صٖٗ :؛ ٧بمبد ا٠بذعيبل ىذشبم" ،مبذكرات يف النقبود
والبنوك"( ،بّبوت :داك النهضة العربية ،د .ت) د .ط ،ص.ٔٙ :
(ٗ) الا ببمري" ،النق ببود وا٤بص ببذكف" ،صٖٕ-ٖٓ :؛ ا٢ببي ببب" ،مب ببذدئ االقاص ببذد
الكلي" ،ص.ٖٖٔ :
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السلع لاكون أٜبذنذً يف معظم عقود ا٤ببذدلة ،ومت اخايذك السلع الٍب يكثر
اتساعمذ٥بذ ،وتااد ا٢بذجة إليهذ ،ومن أمثلة ىذا النوع من أنواع النقود:
ا٤بذشية بأنواعهذ ،والقمح ،وا٤بلح ،والامر ،وا١بلود ومذ إىل لك.
ثالثاً :النقود المعدنية" :وىي عبذكة عن قطع معدنية تساعمل
وتسيطذً للابذدل إمذ وزنذً ،وإمذ عدَّا "(ٔ).
و٤بذ كذن الذىب والفضة ٛبيزا عن غّبٮبذ من النقود ٤بذ ياماعذن بو
من ا٣بصذئص ،فإهنمذ قد صيغذ بأشكذل معينة ،ليسهل الاعذمل هبمذ،
ولااسذوى كمياهمذ يف ٝبيع النقد ا٤بضروب ،فسكّت
النقود من معدين الذىب والفضة ،واتساعمال يف الابذدالت
بذلعد أو الوزن(ٕ).
وا٤بعذمالت ِّ
وقد بعث النيب  وأىل مكة ياعذملون بذلدينذك الذىيب،
والدكىم الفضي ،إ مل يكن ٥بم نقد خذص هبم ،بل ترد إليهم دنذنّب
الذىب من الاذم ،ودكاىم الفضة من العراق ،وبعض نقود اليمن
ا٢بمّبية ،فأقرىم عليو ،وأكشد أىل ا٤بدينة إىل اعامذد وزن أىل مكة،
حيث كذنوا ياعذملون بذلدكاىم عدداً فقذل  " :الوزن وزن أىل مكة،
(ٔ) غطبذس " ،معجبم مصببطلحذت االقاصبذد وا٤ببذل وإداكة األعمببذل" ،ص،ٔٔٓ :
قريصة" ،النقود والبنوك" ،ص.ٕ٘ :
(ٕ) القرصي" ،مقدمة يف النقود والبنبوك" ،صٕٓ-ٔٛ :؛ أنظبر :العبذين" ،مببذدئ
االقاصذد" ،ص ،ٔٔٚ :ا٢ببيب" :مبذدئ االقاصذد الكلي" ،ص.ٖٔٗ :
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والمكيال مكيال أىل المدينة "(.)8
رابعاً :النقود الورقية" :وىي عبذكة عن أوكاق تطرح للاداول،
وتساخدم يف تبذدل السلع وا٣بدمذت وتسذئر ا٤بعذمالت"(ٕ).
مر ىذا النوع من أنواع النقود بعدَّة مراحل ٲبكن إٝبذ٥بذ يف
وقد َّ
ثالث مراحل:
المرحلة األولى :النقود الورقية النائبة(:)6
وىي تابو شهذدات إيداع ،أوىي ٗبثذبة إيصذالت ٤بن يريد
(ٔ) أبببو داود" ،تسببنن أ داود" ،كاببذب البيببوع ،بببذب قببول النببيب " ا٤بكيببذل مكيببذل
أىببل ا٤بدينببة "حببديث كقببم (ٖٖٓٗ) ،ج ،ٖ :صٕٗٙ :؛ النسببذئي" ،السببنن
الك ببربى"  ،كا ببذب الزك ببذة ،ب ببذب ك ببم الص ببذع ،ح ببديث كق ببم (ٖٕٔٔ) ،ج،ٖ :
ص ،ٗٗ :كواه باقب ببدم ا١بملب ببة الثذنيب ببة علب ببى األوىل .وقب ببد صب ببححو األلبب ببذين،
"إكواء الغليل" ،ج ٘ :ص ،ٜٔٔ :حديث كقم (ٕٖٗٔ).
(ٕ) غط ب ببذس " ،معج ب ببم مص ب ببطلحذت االقاص ب ببذد وا٤ب ب ببذل وإداكة األعمب ب ببذل" ،ص:
ٖٕٕ؛ ىيكب ب ببل " ،موتسب ب ببوعة ا٤بص ب ب ببطلحذت االقاصب ب ببذدية واإلحص ب ب ببذئية" ،ص:
(.)ٖٕٜ-ٖٕٛ
(ٖ) قريصببة والعق ببذد" ،النقببود والبن ببوك والعالقببذت االقاص ببذدية الدولي ببة" ،صٕٚ :؛
أنظببر ىذشببم " ،مببذكرات يف النقببود والبنببوك" ،صٔٚ :؛ عبببد ا٥بببذدي النجببذك،
"اإلتس ب ببالم واالقاص ب ببذد"( ،الكوي ب ببت :تسلس ب ببلة ع ب ببذمل ا٤بعرف ب ببةٜٖٔٚ ،م) ،ص:
ٓٗٔ؛ ع ببدنذن خذلب ببد الَبكمب ببذن" ،السيذتسب ببة النقديب ببة وا٤بصب ببرفية يف اإلتسب ببالم"،
(بّبوت :مؤتسسة الرتسذلة ٜٔٛٛم) د .ط ،ص.ٚٓ :
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السحب على كصيد النقود الكذملة ،تصدكىذ السلطة النقدية ٢بذمل
النقود الكذملة ،حيث كذن اتساعمذل األوكاق النقدية يف أول األمر
مسانداً إىل الذىب أو الفضة ،فكذنت ىذه العمالت الوكقية كذملة
الغطذء ،أي إهنذ مغطذة مذئة يف ا٤بذئة من الذىب أو الفضة.
المرحلة الثانية :النقود الورقية اإللزامية(:)8
بعد انااذك اتساخدام النقود الوكقية النذئبة ،وقبو٥بذ يف الابذدالت
وازديذد الطلب عليهذ ،دفع لك ا١بهذت ا٤بصدكة ٥بذه األوكاق،
فاوتسعت يف إصداك النقود الوكقية دون أن تكون مغطذة تغطية كذملة،
ومن ىنذ أصبح إصداك ىذه األوكاق النقدية من أعمذل ا٤بصرف ا٤بركزي
عد من أىم وظذئف البنوك ا٤بركزية وأعمذ٥بذ.
يف الدول ،بل إن لك ي ُّ
وهبذا صذكت األوكاق النقدية تسامد قو،ذ وقبو٥بذ من القذنون
واإللزام ا٢بكومي هبذ ،و٥بذا أطلق عليهذ النقود اإللزامية أو القذنونية.
المرحلة الثالثة :النقود الورقية االئتمانية:
فهي عبذكة عن " :مساند بدفع مبلغ من النقود ٢بذملهذ تاكفل
( ٕ)
بو جهة اإلصداك"
(ٔ) ىيك ب ببل " ،موتسب ب ببوعة ا٤بصب ب ببطلحذت االقاصب ب ببذدية واإلحصب ب ببذئية" ،صٖٕٜ :؛
أنظبر :يوتسبف الزامببل" ،النقبود والبنببوك واألتسبواق ا٤بذليببة"( ،السبعودية :ا١بمعيببة
الس ب ب ب ببعودية للمحذتس ب ب ب بببةٕٔٗٔ ،ىب ب ب ب بب) طٔ ،ص)ٖٔٓ-ٕٜٔ( :؛ الق ب ب ب ببرى،
" مقدمة يف النقود والبنوك" ،ص.ٕٗ٘ :
(ٕ) اب براىيم العمببر" ،النقببود االئامذنيببة وأثرىببذ يف االقاصببذد اإلتسببالمي"( ،الريببذض:
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ومع اتسذع دائرة الاعذمل هبذه األوكاق النقدية وحصول ثقة
النذس هبذ ،أدى لك تدكٯبيذً إىل فك االكتبذط بْب الغطذء ا٤بعدين وبْب
إصداك النقود الوكقية ،ولقد كذن آخر لك وقف ا٢بكومة األمريكية
ا لازام ٙبويل الدوالك إىل ىب عذم ٖٜٔٔىب ،ا٤بوافق ٜٔٔٚم،
فصذكت النقود بعد لك إ٭بذ تسامد قو،ذ من الثقة يف قبو٥بذ وتسيطذً يف
الابذدالت ،ومن الثقة يف اقاصذد ا٢بكومة ا٤بصدكة ٥بذ وقوتو واتساقراكه،
ومن الاروط والقيود الانظيمية الٍب تضعهذ الدول إلصداك النقود
الوكقية(ٔ).
خامساً :النقود المصرفية:
" وىي الودائع ا٤بصرفية القذبلة للسحب بذلطرق ا٤بخالفة"(ٕ)،
ويعرف ىذا النوع من النقود بذتسم الودائع ٙبت الطلب ،وتسبب ىذه
الاسمية أن ىذه الودائع ٲبكن لصذحبهذ تسحبهذ من ا٤بصرف أو تسحب
جزء منهذ دون إشعذك مسبق للمصرف(ٖ).
داك العذصمةٔٗٔٗ ،ىب) ط ،ٔ .ص.ٖٕ-ٖٔ :
(ٔ) قريصة والعقذد" ،النقود والبنوك والعالقذت االقاصذدية الدولية" ،ص، ٖٚ-ٖٗ :
خذلد بن عبد اهلل ا٤بصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقو اإلتسالمي" ،ص.ٗٔ :
(ٕ) ىيك ببل " ،موتس ببوعة ا٤بص ببطلحذت االقاص ببذدية واإلحص ببذئية" ،صٚ :؛ أنظ ببر:
قريصة والعقذد" ،النقود والبنوك" ،ص.ٕٛ :
(ٖ) ىيكب ب ببل " ،موتسب ب ببوعة ا٤بصب ب ببطلحذت االقاصب ب ببذدية واإلحص ب ب ببذئية" ،صٕٕٕ :؛
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سادساً :النقود االلكترونية:
" وىي عبذكة عن قيمة نقدية بعملة ٧بددة ،تصدك يف صوكة
بيذنذت الكَبونية ٨بزنة على كذكت كي ،أو قرص صلب ،يساطيع
()8
صذحبهذ نقل ملكياهذ إىل من ياذء دون تدخل شخص ثذلث "
حيث دخلت ىذه النقود االلكَبونية يف تعذمالت النذس بعد
تطوك وتسذئل االتصذالت وخصوصذً شبكة االنَبنت ،تطوك معهذ واقع
٘بذكي جديد يواكب ىذا الاطوك الاقِب القذئم على نقل ا٤بعلومذت
وتسرعاهذ ،فظهرت الاجذكة االلكَبونية والٍب كذن ال بد من بديل للنقود
الوكقية الٍب تاطلب حضوكاً بْب ا٤باعذقدين ،فناأت صوك النقود
االلكَبونية والٍب مرت بثالث مراحل(ٕ):
المرحلة األولى :النقود الوكقية الٍب ٙبملهذ وتسذئط الكَبونية،
وٲبثلهذ ا٣بدمذت االلكَبونية الٍب تقدمهذ البنوك ،وبطذقذت االئامذن ا٤بقدمة
من الاركذت العذ٤بية :فيزا ،مذتسَبكذكد ،امريكذن اكسربس " وغّبىذ(ٖ).
غطذس " ،معجم مصطلحذت االقاصذد وا٤بذل" ،ص.ٔٙ٘ :
(ٔ) زوين" ،األوكاق االلكَبونية دكاتسة قذنونية" ،ص.ٖ :
(ٕ) نبيببل صببذحل ٧بمببود العببر " ،الاببيك االلكببَبوين والنقببود الرقميببة"( ،د  :مببن
ضبمن ٕببوث مبؤٛبر األعمببذل ا٤بصبرفية االلكَبونيبة بببْب الابريعة والقبذنون ،غرفببة
الاجذكة والصنذعة ٖٕٓٓم م) د .ط ،ج ٔ :ص.ٚٔ :
(ٖ) منببّب ٧بمببد ا١بهببِب" ،الطبيعببة القذنونيببة للعقببد االلكببَبوين"( ،االتسببكندكية :داك
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المرحلة الثانية :النقود اال لكَبونية الٍب قذمت بإناذجهذ
مؤتسسذت مذلية معامدة يف دو٥بذ ،ووضعت قوانْب خذصة هبذ تضبطهذ
ٗبذ ياوافق مع القوانْب ا٤بذلية للدولة ،و٥بذ وتسذئط ٙبملهذ من بطذقذت
٩بغنطة أو أجهزة ٚبزين إلكَبونية ،تقوم ا٤بؤتسسة ا٤بذلية ا٤بناجة ٥بذ
بذلاحكم فيهذ ومراقباهذ ،وٛبثل ايداعذً مذليذً ٕبيث ال تكون قيماهذ أقل
من القيمة ا٤بودعة ،وتكون مقبولة كوتسيلة دفع من قبل الاركذت ا٤بذلية
غّب الاركة ا٤بصدكة ،وٲبثلهذ من الاركذت العذ٤بية :شركة ( PayPal
وشركة .)Cash U
المرحلة الثالثة :العمالت اإللكَبونية الٍب يام إناذجهذ بواتسطة
بر٦بة الكَبونية ،وىي مذ تسمى النقود الرقمية (االفَباضية) ،والٍب ٲبثلهذ
عملة افَباضية يطلق عليهذ البياكوين ،وىي أول عملة مت اناذجهذ هبذه
الطريقة ،وتبعهذ اناذج عارات العمالت االفَباضية
وبعد ىذ ا العرض ألن واع النقود نخلص إلى أن النقود ترجع
إلى صنفين:
الخلقية :وىي النقود الٍب ٥بذ قيمة
الصنف األول :النقود َ
اتية ،كذلنقود السلعية :الرب والاعّب وا٤بلح وغّب لك ،إال أن أبرز ىذه
الفك ببر ا١بب ببذمعيٕٓٔٓ ،م) د .ط ،ص ،٘ٚ :هنب ببى خذلب ببد ا٤بوتسب ببوي وإتس ب براء
مظلببوم الاببمري" ،النظ ببذم القببذنوين للنقببود االلكَبوني ببة"٦( ،بلببة جذمعببة بذب ببل،
بذبل :العوم االنسذنية ،اجمللد ٕٕ ،العدد ٕٕٓٔٗ ،م) ،ص.ٚ :
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األنواع معدنذ :الذىب والفضة ،فهمذ األشهر بْب النقود السلعية،
واألكثر كواجذً يف االتساخدام(ٔ).
الصنف الثاني :النقود االصطالحية :وىي مذ تعذكف النذس
على اتساخدامو وتسيطذً للابذدل ،وليس لقيماهذ العينية أو الذاتية أثر يف
لك غذلبذً ،وقد كذن الفقهذء ٲبثلون للنقود االصطالحية بذلفلوس ،ألهنذ
ا٤بساعملة يف زمذهنم ال يعرف غّبىذ(ٕ).
املطلب الثالث :التكًًف الفكٌَ لألورام اليكدية
وقد اخالف أىل العلم يف الاكييف الفقهي لألوكاق النقدية على
أقوال ،وقد أفذض البذحثون يف بيذن مسوغذت ىذه الاكييفذت ،ومذ
يَبتب عليهذ من أحكذم ،ومذ يرد عليهذ من منذقاذت واناقذدات،
وٲبكن اٝبذل لك فيمذ يلي(ٖ):
(ٔ) قريصببة والعقببذد" ،الن قببود والبنببوك والعالقببذت االقاصببذدية الدوليببة" ،ص-ٖٗ :
ٖ٘؛ ا٤بصببري" ،اإلتسببالم والنق ببود" ،صٔٛ :؛ عبببد ا١بب ببذك السببهيذن" ،النق ببود
اإلتسببالمية كمببذ ينبغببي أن تكببون"٦ ،بلببة جذمعببة ا٤بلببك عبببد العزيببز ،االقاصببذد
اإلتسالمي ،العدد ٓٔ ،صٕٓ :
(ٕ) السبرخي" ،ا٤ببسبوط" ،جٕٔ :صٔٛٗ ،ٖٔٚ :؛ ابببن ٪ببيم" ،البحبر الرائببق"،
جٙ :صٕٔٗ :؛ ابب ب ببن قدام ب ب ببة" ،ا٤بغ ب ب ببِب" ،ج٘ :صٔٔٓ :؛ اب ب ب ببن تيمي ب ب ببة،
"٦بموع الفاذوى" ،ج٘ :ص.ٖٜٕ :
(ٖ) البحبوث اإلتسببالمية" ،إٔببذث ىيئببة كببذك العلمببذء" ،جٔ :ص ،٘٘-ٖ٘ :ابببن
منيببع" ،ال ببوكق النق ببدي" ،ص ،ٔٙٛ-ٜٗ :األش ببقر وآخ ببرونٕ" ،ب ببوث فقهي ببة
يف قض ب ببذيذ اقاصب ب ببذدية معذص ب ببرة" ،جٔ :صٕٛٚ-ٕٚٛ :؛ داغب ب ببي" ،قذعب ب ببدة
- 861 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  819الجزء الثاني

ٔ .أن األوراق النقدية كالفلوس(ٔ).
قوم
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية عملة كائجة هبذ ت ّ
األشيذء ،وليست ىبذً وال فضة ،وأقرب األشيذء شبهذً هبذ الفلوس،
فكالٮبذ نقد اصطالحي.
 .6أن األوراق النقدية نقد خاص(ٕ).
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية ٥بذ شبو بذلذىب
والفضة من حيث الثمنية .لكنهذ تفذكقهمذ من وجوه عديدة ،و٥بذا ٲبانع
إ٢بذق الوكق النقدي بذلذىب والفضة من كل وجو.

ا٤بثلببي والقيمببي يف الفقببو اإلتسببالمي" ،صٕٓ٘-ٖٔٛ :؛ عببالء الببدين ٧بمببود
الب ببزعَبي " ،النقب ببود وظذئفهب ببذ األتسذتسب ببية وأحكذمهب ببذ الاب ببرعية"( ،د .م ،د .ن،
ٔٗٔٚىب) طٔ ص.ٖٚٙ-ٖٕ٘ :
(ٔ) "إٔبببذث ىيئ ببةكب ببذك العلم ببذء" ،جٔ :صٗٔ :؛ أٞب ببد ب ببن الا ببيخ ٧بم ببد الزكق ببذ" ،ش ببرح
القواعد الفقهية"( ،تسوكيذ :داك القلمٜٔٗٓ ،ىب ٜٜٔٛ -م) طٕ ،ص.ٔٚٗ :
(ٕ) داغب ببي " ،قذعب ببدة ا٤بثلب ببي والقيمب ببي يف الفقب ببو اإلتسب ببالمي" ،صٕٕٓ ،ٔٛٚ :؛
الببزعَبي" ،النقببود وظذئفهببذ األتسذتسببية وأحكذمهببذ الاببرعية" ،ص ٖٚ٘ :داود،
"تغّب القيمة الارائية للنقود الوكقية" ،ص.ٜٔٙ-ٜٔ٘ :
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 .6أن األوراق النقدية نقد قائم بذاتو .
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية تؤدي وظذئف النقدين
الذىب والفضة يف كوهنذ أٜبذنذً لألشيذء ،وأن النقدية يف الذىب والفضة
ليست مقصوكة عليهمذ ،بل ىي ثذباة لكل شيء ياخذه النذس ٩بذ
يؤدي وظذئف النقود.
 .6أن األوراق النقدية بدل عن الذىب والفضة(.)6
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية تكاسب قيماهذ ٩بذ
اتساندت إليو من غطذء الذىب أو الفضة ،فهذه األوكاق قذئمة مقذم
الذىب أو الفضة.

(ٔ) الببزعَبي" ،النقببود وظذئفهببذ األتسذتسببية وأحكذمهببذ الاببرعية" ،صٖٚ٘ :؛ تسببَب
ث ب ب بواب ا١بعيب ب ببد " ،أحكب ب ببذم األوكاق النقديب ب ببة والاجذكيب ب ببة"( ،الطب ب ببذئف :مكابب ب ببة
الصب ببديقٖٔٗٔ ،ىب ب بب) طٔ ،صٕٕٖ :؛ ٧بمب ببد عثم ب ببذن شب بببّب" ،ا٤بع ب ببذمالت
ا٤بذلية ا٤بعذصرة يف الفقو اإلتسبالمي" ( ،د .م :داك النفبذئسٜٔٗٔ ،ى ب ) طٖ،
صٜٔٔ-ٜٔٓ :؛ ٦بلة اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،العدد ( ،)ٛص.ٖٖٗ :
(ٕ) ابب ببن منيب ببع" ،الب ببوكق النقب ببدي" ،صٜٙ :؛ ا١بعيب ببد" ،أحكب ببذم األوكاق النقديب ببة
والاجذكية" ،ص.ٕٔٗ :
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 .6أنها من عروض التجارة(.)8
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية ليست ىبذً وال فضة،
وليست ٗبكيلة وال موزونة ،إ٭بذ ىي أعيذن معاربة القيمة ليس ٥بذ جنس
تلحق بو ،فال ٯبري فيهذ الربذ.
 .8أن األوراق النقدية سند بدين(.)6
ووجو ىذا الاكييف :أن األوكاق النقدية نذئبة عن قيماهذ من
الذىب والفضة الٍب تعهدت جهة اإلصداك بدفعهمذ عند الطلب .فذ٤بنظوك
إليو يف ىذه األوكاق ىو مذ ٙبملو من قيمة غطذئهذ ال إىل ا،ذ .

الترجيووح
والذي يَبجح للبذحث من ىذه الاكييفذت الفقهية أن األوكاق
النقدية نقد قذئم بذاتو ،وىو الذي اتساقرت عليو الفايذ يف العذمل
اإلتسالمي ،وأقرتو اجملذمع الفقهية وا٥بيئذت العلمية وىو اآلن قول عذمة
(ٔ) ا١بعي ببد " ،أحكب ببذم األوكاق النقدي ببة والاجذكيب ببة" ،صٔٛٛ :؛ ٧بم ببد األشب ببقر،
مذجبد أبببو كخيبة٧ ،بمببد عثمببذن شببّب ،عمببر .األشببقرٕ" ،ببوث فقيببو يف قضببذيذ
اقاصببذدية معذصببرة"( .األكدن :داك النفببذئسٔٗٔٚ ،ى ب ب ٜٜٔٛ -م) ،طٔ، .
جٔ :ص.ٕٛٓ :
(ٕ) ا١بعيببد" ،أحكببذم األوكاق النقديببة والاجذكيببة" ،صٔٛٛ :؛ األشببقرٕ" ،ب ببوث
فقهية يف قضذيذ اقاصذدية معذصرة" ،جٔ :ص.ٕٛٓ :
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العلمذء(ٔ).
وىذا نص قراك ٦بلس اجملمع الفقهي اإلتسالمي قراك كقم ()ٙ
الدوكة ا٣بذمسة ،مكة ا٤بكرمة عذم ٕٓٗٔ ه.
" فإن ٦بلس اجملمع الفقهي اإلتسالمي قد اطلع على البحث
ا٤بقدم إليو يف موضوع العملة الوكقية ،وأحكذمهذ من النذحية الارعية،
بعد ا٤بنذقاة وا٤بداولة بْب أعضذئو ،قرك مذ يلي :أوالً :أنو بنذء على أن
األصل يف النقد ىو الذىب والفضة وبنذء على أن علة جريذن الربذ
فيهمذ ىي مطلق الثمنية يف أصح األقوال عند فقهذء الاريعة .وٗبذ أن
الثمنية ال تقاصر عند الفقهذء على الذىب والفضة ،وإن كذن معدهنمذ
ىو األصل .وٗبذ أن العملة الوكقية قد أصبحت ٜبنذً ،وقذمت مقذم
الذىب والفضة يف الاعذمل هبذ ،وهبذ تقوم األشيذء يف ىذا العصر،
الخافذء الاعذمل بذلذىب والفضة ،وتطمئن النفوس بامو٥بذ وادخذكىذ
وٰبصل الوفذء واإلبراء العذم هبذ ،كغم أن قيماهذ ليست يف ا،ذ ،وإ٭بذ
يف أمر خذكج عنهذ ،وىو حصول الثقة هبذ ،كوتسيط يف الاداول
والابذدل ،و لك ىو تسر منذطهذ بذلثمنية .وحيث أن الاحقيق يف علة
(ٔ) تس ببعد ب ببن ترك ببي ا٣ب ببثالن" ،فق ببو ا٤بع ببذمالت ا٤بذلي ببة ا٤بعذص ببرة"( ،الريب ببذض :داك
الصببميعي للنا ببر والاوزيببعٖٔٗٙ ،ىب بب) طٗ ،ص ،ٙٙ :البحببوث اإلتس ببالمية،
" م ببن ق ب براكات ىيئ ببة كبب ببذك العلم ببذء" ،العب ببدد (ٖٔ) ،صٖٛٓ-ٖٚٙ :؛ ٦بلب ببة
اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،العدد ( ،)ٛص.ٖٖٗ :
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جريذن الربذ يف الذىب والفضة ىو مطلق الثمنية ،وىي ماحققة يف
العملة الوكقية ،لذلك كلو ،فإن ٦بلس اجملمع الفقهي اإلتسالمي ،يقرك
أن العملة الوكقية نقد قذئم بذاتو ،لو حكم النقدين من الذىب والفضة،
فاجب الزكذة فيهذ ،وٯبري الربذ عليهذ بنوعيو ،فضالً ونسيذً ،كمذ ٯبري
لك يف النقدين من الذىب والفضة ٛبذمذً ،بذعابذك الثمنية يف العملة
الوكقية قيذتسذً عليهمذ ،وبذلك تأخذ العملة الوكقية أحكذم النقود يف كل
االلازامذت الٍب تفرضهذ الاريعة فيهذ" .
املبخث الثاىٌ :ماًٍة العنالت االفرتاضًة بًتكىيً منىذجاً
املطلب األول :تعريف العنلة االفرتاضًة
ُعرفَت بعدة تعريفات:
 " ٛبثيل كقمي للقيمة ،يصدك بواتسطة مطوكين خذصْب بذعابذكهوحدة حسذب ،وٲبكن ا٢بصول عليو وٚبزينو والوصول إليو
والاعذمل بو الكَبونيذً ،ويساخدم جملموعة مانوعة من األغراض
عند اتفذق طرفْب على اتساعمذلو"(ٔ).
 وعّرفت بأهنذ :عملة افَباضية تعمل خذكج نظذم النقد الر٠بي،فهي ٛبثيل كقمي للقيمة النقدية صذدك عن غّب البنك ا٤بركزي
)ٔ(

،Virtual Currencies and Beyond: Intital considerations
p7 ،January 2016 ،international Monetary Fund
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وا٤بؤتسسذت االئامذنية ،تسامد قيماهذ من الثقة الكذئنة يف
القبول الطوعي ٥بذ"(ٔ).
 وعّرفت بأهنذ " :أحد أنواع النقد الرقمي غّب ا٤بنظم (الالمركزي) ،يصدك عن مطوكين يسيطرون عليو يف العذدة،
ويساخدم ويكون مقبوالً بْب أعضذء ٦بامع افَباضي ٧بدد"(ٕ).
ويمكن إجمال تعريفها بأنها:
عملة إفَباضية مافرة ، Cryptocurrencyونظذم دفع عذ٤بي ،يام
تداو٥بذ إليكَبونيذً عرب اإلنَبنت ،دون وجود فيزيذئى ٥بذ على أكض الواقع،
ال أحد ياحكم فيهذ ،وال تطبع مثل العمالت الوكقية ،وىي ال ٙبمل أي
أكقذم تسلسلية ،و ليست مدعومة من الدولة كذلعملة الوكقية ،ٲبكن
ا٢بصول عليهذ إمذ بذ٤باذككة ىف عملية إناذجهذ ،أو عن طريق شرائهذ من
أحد ا٤بواقع ا٤باخصصة ىف بيعهذ ،أو عن طريق تبذد٥بذ مبذشرة مع
األشخذص اآلخرين(ٖ) ،وأول عملة افَباضية مت اناذجهذ عملة " بياكوين"
)ٔ(
)ٕ(

p: 53. ،Deutsche Bundesbank ، Annual Report 2014
،European Central Bank ،Virtual Currency Schemes
p: 13. ،October 2012

)ٖ( https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html

https: //medium. ،http: //www. maaal. com/archives/6248
com/@fikrmustanir
https: //cryptomena. net ،http: //midad. com/article/220634
موسوعة وكيبيديا.https: //medium. com/@fikrmustanir ،
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(.)Bitcoin
وتنذولنذ للبحث حول العمالت االفَباضية تسيكون من خالل
دكاتسة عملة البياكوين ،وبقية العمالت ماذبو ٥بذ من حيث االناذج
والاطبيق مع بعض الافذصيل الفنية البسيطة.
()8

املطلب الثاىٌ :ىشأة العنلة االفرتاضًة البًتكىيً وتطىرٍا
بدأ الافكّب يف العملة االفَباضية عذم ٕٓٓٚم من قبل مربمج
( ٕ)
أطلق على نفسو اتسم تسذتوشي نذكذموتو ، Satoshi Nakamoto
يقذل أنو يعيش يف اليذبذن ،و لك بطرح فكرة العملة الرقمية ا٤بسمذة:
"بياكوين" ،حيث قذم يف العذم الاذيل ٕٓٓٛم بنار وكقة ٕبث بعنوان:
(البياكوين :نظذم عملة الند للند اإللكَبونية)(ٖ) طرح فيهذ فكرة
)ٔ(
(ٕ)

،http: //www. maaal. com/archives/6248
www. historyofbitcoin. org ،www. bitcoin. org/bitcoin. pdf

حسب مذ ادعى تسذتوشي يف ملفو الاخصي يف موقع P2P

Foundationفهو كجل يذبذين يبلغ من العمر  ٖٜعذمذً ،كمذ ادعى كجل
األعمذل األتسَباىل كريج تسايفن كايت و الذى أثبت بذألدلة اإلليكَبونية
الدامغة أنو ىو مباكر الفكرة و صذحب ا٤بوقع األصلى لبياكوين ،و لك
تسي ،و٦بلة اإليكونومست ،و٦بلة
خالل مقذبلة معو على وكذالت
جي كيو ( BBCو The_Economistو .)GQ_Magazine
انظرhttp: //www. bbc. com/arabic/scienceandtech :

)ٖ( Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash ،Satoshi Nakamoto

- 866 -

العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها  -البيتكوين نموذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

اتساخدام نقود الكَبونية وصفهذ بأهنذ نظذم نقدي إلكَبوين ،يعامد يف
الاعذمالت ا٤بذلية ا٤ببذشرة بْب مساخدم وآخر دون وجود وتسيط ،يف
٧بذولة منو لالتساغنذء واالباعذد عن مركزية البنوك ومراقباهذ.
 ويف عذم ٕٜٓٓم قذم " تسذتوشي" بإناذج أول عملة " بياكوين
" بطريقة الاعدين ،وٛبت أول عملية ٙبويل عمالت " بياكوين "
من الند للند بْب " تسذتوشي" وبْب "ىذل فيِب" ا٤بربمج الفعلي
لنظذم " البياكوين" ومت نار أول تسعر تداول بْب ىذه العملة
والدوالك وكذن  1بياكوين يبلغ  0. 001دوالك ،بدأ انااذك
عملة الب "البياكوين "يف عذم ٕٓٔٓ م ،حيث مت إناذء منصة
لابذدل البطذقذت الاجذكية وتسوق الكَبوين لصرف عملة
البياكوين ،وٛبت أول عملية شراء تسلعة بذلبياكوين وىي قطعة
بيازا مقذبل ٓٔآالف بياكوين ،ومن مث توالت الاعذمالت لاراء
السلع وا٣بدمذت ،أو لاحويل وٚبزين األموال وتبذدل العمالت
عرب العديد من ا٤بواقع اإللكَبونية ،دون أي عمولة ،أو باكلفة
إضذفية منخفضة جداً تكذد التذكر.
 ويف عذم ٕٕٔٓم وافق اإلٙبذد األوكوك على منح كخصة ألول
مؤتسسة صرف أوكوبية لعملة البياكوين.
 ويف عذم ٖٕٔٓ م اعَبفت ا٢بكومة األ٤بذنية بعملة البياكوين
2008: www. cryptovest. co. uk ،October 31 ،System
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واعارب،ذ نوعذً من أنواع ا٤بذل ا٤بسموح للاعذمل بو ،وفرضت
الضرائب على حيذزتو ،وكمذ أصدك القضذء يف والية تكسذس
األمريكية حكمذً بذعابذك البياكوين مذ ًال ٲبكن إتساخدامو
واالتساثمذك بو ،ومت كذلك إناذء أول جهذز صراف يف والية
تسذنديغو األمريكية لاراء البياكوين وصرفهذ ،كمذ ٠بحت شركة
أبل باداول اتساخدام العملة عرب تطبيقذ،ذ.
 وخالل عذم ٕٗٔٓم قذمت شركذت كربى بقبول الاعذمل بعملة
البياكوين منهذ :شركة (أوفر تساوك) لاصبح أكرب شركة تقبل
البياكوين لبيع الاجزئة ،شركو (تذٯبر دايركت) العمالقة لبيع
أجهزة ا٢بذتسوب تعامد ىذه العملة يف مداوال،ذ ،ماذجر
مونوبري الفرنسية تعلن خطو،ذ لقبول البياكوين وىي ٦بموعة
ماذجر بيع بذلاجزئة موجودة بفرنسذ وبضعة دول أخرى ،موقع
ا٤بعلومذت االقاصذدية وا٤بذلية (بلومبّبج إل ) يعرض مسذك
البياكوين( ،بلومبّبج إل ) :ىي وكذلة أنبذء دوليو تقدم الاقذكير
ا٤باعلقة بذألخبذك ا٤بذلية ،وأصبحت جذمعة نيقوتسيذ يف قربص
وجذمعة كمربيذ يف انكلَبا تقبل دفع الرتسوم الدكاتسية
بذلبياكوين(ٔ).
 وخالل الفَبة ٕ٘ٔٓ ٕٓٔٛ -توالت العديد من الاركذت
)ٔ( https: // www. unic. ac. cy/news/unic-be-first-
university-world-accept-bitcoin.
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وا٤باذجر للاعذمل بعملة البياكوين ومن أشهرىذ ا٤باذجر
www.
اإللكَبونية لاراء السلع وا٣بدمذت موقع:
 ،usebitcoins. infoحيث يقدم ا٤بوقع خريطة ٙبدد ا٤باذجر
العذدية حول العذمل الٍب تقبل الاعذمل بذلبياكوين ،وكذلك من
أشهر ا٤باذجر اإللكَبونية الٍب تقبل الاعذمل هبذه العملة موقع
 Shopify. comوالذي يقدم خدمة تأتسيس ا٤باذجر
اإللكَبونية ،ويقدم خدمذتو ألكثر من ٓ ٚألف تذجر ٗبخالف
السلع وا٣بدمذت.
فقبو٥بذ على مساوى الاركذت وا٤بؤتسسذت وا،الت الاجذكية ال
ٲبكن حصرىذ ،حيث تضم شركذت ا٣بدمذت القذنونية ،ومواقع البيع
ا٤بانوعة ،ومواقع بيع خدمذت اإلتساضذفة ،وكثّب من األناطة الاجذكية
وا٣بدمذتية.
وقد حققت ىذه العملة انااذكاً واتسعذً ،ونذلت اتساحسذنذً
ٝبذىّبيذً كبّباً يف فَبة زمنية قصّبة ،و لك لسهولة اتساخدامهذ وتوافرىذ
على الابكة.
ثانياً :سعر عملة البيتكوين مقابل الدوالر األمريكي(:)8
مع انطالق عملة البياكوين عذم ٕٜٓٓم كذن تسعر العملة1 :
(ٔ) موقع موتسوعة وكيبيديذhttps: //ar. wikipedia. org/wiki :
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بياكوين يبلغ ) )0. 001دوالك ،مث بلغ تسعرىذ دوالكاً واحداً عذ م
ٕٓٔٓم 17 ،دوالكاً يف عذم ٕٔٔٓم ،وبعد لك بدأ تسعرىذ يف
االكتفذع حٌب بلغ أوائل شهر ديسمرب من العذم ٖٕٔٓم قيمة()1200
دوالكاً ،وبلغت قيماهذ السوقية حينهذ ( )16مليذك دوالك ،وخالل عذم
ٕٗٔٓم ىبطت عملة البياكوين ىبوطذً كبّباً حيث بلغ تسعرىذ((326
دوالكاً للوحدة الواحدة منهذ ،واتسمت ىذه الفَبة بكثرة الاذبذب يف
أتسعذكىذ ،حيث كذنت قيمة الوحدة الواحدة منهذ مع بداية عذم
ٕٓٔٙم ( )435دوالكاً ،ومنذ شهر نوفمرب ٕٓٔٙم وتسعر البياكوين
تفذع مسامر حٌب وصل يف ينذير عذم ٕٓٔٚم إىل
يف تزايد واك ٍ
( )1150دوالكاً للوحدة الواحدة من البياكوين ،ويف شهر اغسطس
 ٕٓٔٚبلغت قيمة الوحدة الواحدة من البياكوين ( )4000دوالك،
ويف شهر ديسمرب من نفس العذم ٕٓٔٚم بلغت ( )19400دوالك،
وبعدىذ بأيذم وصل السعر اىل ) (20000وباذكيخ ٕٕٓٓٔٚ/ٕٔ/
ىبط تسعر العملة بنحو٘ٔ %ليصل إىل ( )17061ومع بدايذت
العذم ا٢بذيل  ٕٓٔٛوصلت قيمة العملة إىل( )10000دوالك ٗبذ
يعذدل ىبوط ٓ٘ %من أعلى اكتفذع ٥بذ ،خسرت عملة بياكوين من
قيماهذ حٌب  ٕٓٔٛ /ٕ /ٙمذ يعذدل  %ٗٙمنذ بداية العذم حٌب
وصلت إىل (  ) 6000دوالكاً ،وقد خسرت من قيماهذ ٕ٘  %يف يوم
واحد حيث كذن تسعرىذ باذكيخ ٘ ٕٓٔٛ/ٕ/يسذوي () 8222
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دوالكاً وقد وصل تسعرىذ باذكيخ ٖٓ ٕٓٔٛ/ٗ/إىل ( )9280دوالكاً،
وباذكيخ ٕ٘ )8290( ٕٓٔٛ/ٚ/دوالكاً(ٔ).

ثالثاً :الموقف الرسمي للحكومات من العمالت االفتراضية(:)6
تعد أ٤بذنيذ الدولة الوحيدة الٍب اعَبفت ك٠بيذً بعملة البياكوين،
على أهنذ نوع من النقود اإللكَبونية ،بينمذ غذلبية دول العذمل مل تسمح
ك٠بيذً بذلعمالت االفَباضية ،و لك بْب من اعارب الاعذمل هبذ ٨بذلف
للقذنون واألنظمة ويعذقب عليهذ ،وبْب دول حذكت مواطنيهذ من
الاعذمل هبذ ،وبْب من يسمح بذلاعذمل هبذ دون االعَباف هبذ ك٠بيذً(ٖ).
(ٔ) ٲبكن معرفة تسعر عملة البياكوين من خالل مواقع الابذدل للعملة ومن
أشهرىذhttp: //coinmarketcap. com/currencies :
(ٕ) العذين وضيذء الدين" ،وكقة عمل حول العملة االفَباضية " البياكوين" وموقف
الدول منهذ" ،ص ،ٔٓ-ٚ :موقع موتسوعة وكيبيديذ https: //ar.
 ،wikipedia. org/wikiعبد اهلل بن تسليمذن عبد العزيز" ،النقود االفَباضية
مفهومهذ ،أنواعهذ ،آثذكىذ االقاصذدية" ،اجمللة العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية
الاجذكةٕٓٔٚ ،م ،العدد ٔ جذمعة عْب مشس ،ص.ٗ٘-ٖٗ :
(ٖ) بعضهذ اعارب الاعذمل هبذ ٨بذلف للقذنون واألنظمة ويعذقب عليهذ ،ومن أشهر
تلك الدول على تسبيل ا٤بثذل ال ا٢بصر :كوتسيذ ،الصْب ،اليذبذن ،تركيذ،
بذكساذن ،ا٥بند ،أيسلندا ،تذيلندن فيانذم ،بنكالدش ،بوليفيذ ،األكجناْب،
السعودية ،ا٤بغرب العر  ،مصر ،ا١بزائر ،فلسطْب .وبعضهذ حذكت مواطنيهذ
من الاعذمل هبذ :مثل :مذليزيذ ،تسنغذفوكة ،تذيلند ،كومذنيذ ،األكدن ،الربازيل ،لبنذن.
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املطلب الثالث :آلًة اىتاج واستخداو عنلة البًتكىيً:
تقوم فكرة ىذه العملة ،على نظذم يعامد على بر٦بيذت مفاوحة
ا٤بصدك ٲبكن من خال٥بذ مراجعة الافرة الرب٦بية يف أي وقت ومن قبل
أي شخص ،ويعامد ىذا النظذم على مبدأين:
األول :الاواقيع اإللكَبونية للاحكم يف ا٤بلكية.
والثاني :عرب منع اتساخدام نفس العملة يف أكثر من عملية شراء،
( ٔ)
Peer – to
٢بمذية البذئع و لك عرب مذ يسمى باقنية الند للند
) Peer (P2Pالٍب يام عربىذ االحافذظ باسجيالت كذملة تسمى كال
) )block chainتلخص تذكيخ العملة وا٤بعذمالت الاجذكية الٍب مرت هبذ
يف قواعد بيذنذت ،ال ٲبكن تغيّبىذ على الابكة العنكبوتية ،وتااذكك
ىذه الكال مع بعضهذ على شبكة البياكوين٩ ،بذ يعِب ضروكة توافر
شبكذت حذتسب آيل ضخمة ،وانَبنيت وبر٦بيذت تاغيل وٚبزين
والبعض اآلخر يسمح بذلاعذمل هبذ دون االعَباف هبذ ك٠بيذً ،مثل :الواليذت
ا٤باحدة األمريكية ،اليذبذن ،تسويسرا ،ا٤بكسيك ،كندا ،ا٤بملكة ا٤باحدة،
فرنسذ ،ىولندا ،ك وكيذ ا١بنوبية ،اتسَباليذ ،األكجناْب ،كرواتيذ ،فنلندا ،السويد،
كندا ،الفلبْب ،بولندا ،الد٭بذكك ،اتساونيذ.
(ٔ) وىو مصطلح تقِب يعِب الاعذمل ا٤ببذشر بْب مساخدم وآخر دون ا٢بذجة إىل
وتسيط إلٛبذم عمليذت الدفع باكل فوكي ألي شخص ويف أي مكذن يف
العذمل وباكذليف منخفضة جدا.
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ا٤بعلومذت على الويب.
وتقوم ىذه العملة على مبدأ الالمركزية ،فهي ال تعامد يف
تعذمال،ذ على الوتسذطذت ا٤بذلية ،وال ٙباذج لوجود ىيئة تنظيمية مركزية
تنظم وتاذبع عمليذ،ذ كذلبنوك أو ا٤بؤتسسذت ا٤بذلية ،كمذ أهنذ ال ٚبضع
للقوانْب والضوابط الٍب تفرضهذ البنوك ا٤بركزية ،إ ٱبالف تسعر صرفهذ
بْب موقع وآخر ،وٲبكن مبذدلاهذ مع أي عملة نقدية تقليدية.
وتام إداكة العمليذت ا٤بذلية ٥بذه العملة وإصداكىذ باكل ٝبذعي
عرب الابكة العنكبوتية ،ومن ا٤باوقع أن يام إناذج ٫بو ٕٔ مليون وحدة
من عملة البياكوين كحد أقصى ،ومن ا٤بناظر الوصول إىل كذمل
اإلصداك يف تسنة ٕٓٗٓم ،حيث يام اناذج ٕ٘ بياكوينذً حول العذمل
كل عار دقذئق ،ويام تقليص ىذه الكمية إىل النصف كل أكبع
تسنوات إىل أن يام إناذج آخر بياكوين ،وبعدىذ ٲبكن ا٢بصول على
البياكوين عن طريق الاراء فقط وال يام توليده من خالل ا٤بعدنْب،
و لك عن طريق تعقيد ا٣بواكزميذت ا٤بطلوب حلهذ كلمذ كثر عدد
ا٤بعدنْب مع مروك الزمن(ٔ).
وللاغلب على ندكة البياكوين ،فإهنذ قذبلة للاقسيم إىل جزيئذت
أصغر تسمى " السذتوشي" فكل بياكوين ٰباوي على ٓٓٔ مليون
)ٔ(

https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin.
www.
،www. bitcoin. org/bitcoin. pdf ،html
historyofbitcoin. org

- 866 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  819الجزء الثاني

تسذتوشي ،وىو مذ يسمح للقيمة اإلٝبذلية ٥بذ أن تصل إىل أي كقم ٗبذ
يليب احايذجذت العذمل من النقود.
()8

كيفية انتاج العملة االفتراضية التعدين( التنقيب):
أطلق لف ،الاعدين على عملية اناذج العملة الرقمية البياكوين،
و لك لوجود الابو يف عملية اناذج العمالت ا٤بسكوكة وىو معُب
٦بذزي ،حيث إ ن عملية اتساخراج ا٤بعذدن من بذطن األكض ٙباذج إىل
منقبْب وأدوات للانقيب ،إلناذج عملة مسكوكة ،ياذهبو إناذج العملة
الرقمية ،وىي ٙباذج كذلك إىل منقبْب وأدوات للانقيب إلناذج ىذه
العملة.
فذلاعدين يف العملة الرقمية :عبذكة عن كقذبة الكَبونية تقوم هبذ
أجهزة ا٤بعدنْب على عمليذت الاحويل من الند للند.
هبذا يكون برنذمج بياكوين مكذىفء ألي بنك مركزى ىف العذمل،
(ٔ) عبد العزيز" ،النقود االفَباضية مفهومهذ ،أنواعهذ ،آثذكىذ االقاصذدية" ،ص:
ٖٕ ، ٕ٘-عصذم الدين ،أٞبد ٧بمد" ،مذ ا تعرف عن عملة البياكوين"،
مقذل يف ٦بلة ،ا٤بصريف ،العدد(ٖ.)ٚ
https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html
https: //www. news7sry. com/2017/03/What-is-Bitcoin. html
https: http: //www. maaal. com/archives/6248
،//blockchainheart. com
http: /money. cnn. com
https: //www. weusecoins. com
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وأجهزة ا٤بعدنْب مكذفئة للصرافْب ىف البنوك ،والعذملْب على إٛبذم عملية
الاحويل عن طريق الاأكد من تسجالت ا٤باعذملْب.
الخطوات المتبعة لعملية التعدين:
تتم عملية التعدين عبر اتباع الخطوات التالية:
 تعامد فكرة الاعدين أتسذتسذً على برنذمج يام تنصيبو يف حذتسوبا٤بساخدمْب ،ويقوم ىذا الربنذمج بذلانقيب افَباضيذً وفق بر٦بة
معينة عن العمالت.
 مثلمذ تاطلب عملية الاعدين ا٢بقيقية معدات وآالت وتكذليفكثّبة فهنذ األمر مااذبو فلكي تساطيع إٛبذم عملية الاعدين
بنجذح فأنت ٙباذج جهذز كمبيوتر ماطوك وأيضذً مصدك كهربذئى
مسادم وىو مذ يرفع تكذليف عملية الاعدين ،تلك الاروط
أجربت ا٤بعدنْب البذحثْب عن البياكوين على اإلشَباك مع ذً فيمذ
يسمى ) :مسبح الاعدين  (Minning _Poolلاقليل الاكذليف
وٙبقيق أكرب إتسافذدة ٩بكنة بعد إتساخراجو.
 يبدأ الربنذمج ٗبعذ١بة وحل خواكزميذت معقدة (معذدالتكيذضية) مطروحة على شبكة الب  BitCoinتاوقف صعوباهذ على
قوة وحجم ا٢بذتسب ا٤بساخدم.
 يام فوكاً توليد وحدات العملة (ٓ٘ وحدة يف كل مرة يام فيهذحل ا٣بواكزمية) ٗبجرد حل ىذه الرب٦بيذت.
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يقوم ا٤بساخدم باخزين وحدات العملة الٍب حصل عليهذ يف
٧بفظة كقمية خذصة بو يف القرص الصلب ١بهذزه.
يام إضذفة توقيع إلكَبوين إىل عملية الاحويل ،للاحقق من
العملية من قبل النظذم ا٣بذص هبذ ،وٚبزن أيضذ باكل مافر يف
شبكة البBitCoin.
لكل وحدة من وحدات ىذه العملة مفاذح (كود) تافّب خذص
ٗبذلكهذ ،ياغّب كلمذ مت ٙبويل العملة من مساخدم آلخر وٲبكنو
من اتساخدامهذ.
يام تسجيل ىذا الاحويل على تسجل عذم يف شبكة الب : BitCoin
ٲبذثل يف وظيفاو دفَب ا٢بسذبذت ،ويام فيو تسجيل كذفة الاعذمالت
الٍب تام يف ىذه الابكة ،وٰباوي كذفة عنذوين ا،ذف ،وعدد
وحدات العملة ا٤بوجودة ،ومذ مت منهذ وإليهذ من ٙبويالت لكذفة
مساخدميهذ.
شبكة البياكوين مصممة بر٦بيذً لانظيم عملية الاعدينٕ ،بيث ال
ينجح إال تعدين واحد كل عار دقذئق ،مهمذ كثر عدد ا٤بعدنْب ،أو
بلغت قوة أجهز،م ،وتقوم الابكة أيضذً باقليص عدد ا٤بكذفآت
ا٤بمنوحة للمعدنْب كل أكبع تسنوات إىل النصف ٕبيث تاوقف
الابكة عن اتساحداث العمالت ،إ ا وصل عدد عمالت "
البياكوين" يف الابكة إىل ٕٔ مليون عملة " بياكوين" و لك عذم
ٕٓٗٓم.
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املطلب الرابع :خصائص و مزايا وعًىب العنالت ا الفرتاضًة "
البًتكىيً "
أوالً :خصائص العمالت االفتراضية ( البيتكوين)(:)8
ٛبالك البياكوين خصذئص ماعددة ٛبيزىذ عن العمالت
ا٢بكومية ،منهذ:
 عملة غّب ملموتسة وال وجود فيزيذئي ٥بذ.
 ال يوجد تسلطة مركزية أو جهة حكومية تناجهذ ،حيث يام تعدينهذ
عن طريق ا٤بعدنْب ،فكل آلة تنقب عن البياكوين تاكل جزءً من
معذ جنبًذ إىل جنب.
الابكة ،وتعمل اآلالت ً
 تساخدم من خالل شبكة اإلنَبنت فقط.
 تام عمليذت الابذدل الاجذكي بواتسطاهذ مبذشرة ،من شخص آلخر
دون حذجة لوجود بنك وتسيط.
 عدم قدكة السلطذت النقدية يف أي دولة يف العبذمل ،ببذلاحكم يف
عرضهذ أو تسعرىذ.
 ال يوجد تسقف معْب أو حد لإلنفذق أو الاراء.

)ٔ( https: ،http//search. mandumah. com/Record/883879
//blockchainheart. com
https: //www. weusecoins. com ،http: /money. cnn. com
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ثانياً :مزايا العمالت االفتراضية (البيتكوين)(:)8
من أىم ا٤بزايذ ٥بذه العملة والٍب تاجع من قبول ا٤باعذملْب هبذ:
 رسوووم التحويوول ضووديلة ج و ًدا :ال تفببرض بياكببوين كتسببومذً علببى
جدا مقذكنة بذلبنوك.
اإلطالق ،ولو فرضاهذ تساكون ضئيلة ً
 العالميوة :حيببث إهنببذ ال ت برتبط ٗبوقببع جغ برايف معببْب ،وىببي ماببوفرة
على مساوى العذمل.
 الخصوصية والسورية :يسباطيع ا٤بسباخدمون امباالك العديبد مبن
عنذوين البياكوين دون كبطهذ بأ٠بذء أو عنذوين أو أي معلومبذت
أخ ببرى ٙب ببدد ىوي ببة الا ببخص ،وال ٲبك ببن مراقب ببة عملي ببذت البي ببع
والاراء الٍب تام بواتسطاهذ أو الادخل فيهذ.
 الشوفافية :تخوزن البياكبوين تفذصبيل عبن كبل معذملبة حبدثت يف
الا ب بببكة عل ب ببى اإلط ب ببالق يف دف ب ببَب ع ب ببذم ض ب ببخم ،يطل ب ببق عليب ب ببو
"بلوكااْب" ،والبلوكااْب تظهر كل شيء.
 سوورعة التحويوول :ٲبكنببك إكتسببذل النقببود يف أي مكببذن وتسيص ببل
خالل دقذئق.
 األموان :تعببد الاقنيببة ا٤بسبباخدمة يف الاابفّب للباكببوين واحببد مببن
أكببرب ما ببذكيع ا٢بوتسبببة يف الع ببذمل٩ ،بببذ يص ببعب تزويرىببذ أو إع ببذدة
)ٔ(

http: //www. sasapost. com/opininon/alpetkoan-virtualcurrency/
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اتسانسذخهذ ،فلديهذ تسجل أمذن قوي جداً.

()8
البيتكوين) :

ثالثاً :عيوب العمالت االفتراضية (
 ع ب ببدم تس ب ببيطرة البن ب ببوك ا٤بركزي ب ببة ،ٯبعله ب ببذ عرض ب ببو ٤بخ ب ببذطر أعل ب ببى
مساقبالً.
 بعببدىذ عببن الرقذبببة ،جعلهببذ أتسببهل وتسببيلة لغسببيل األم بوال و٘بببذكة
ا٤بخدكات وا٤بمنوعذت.
 عببدم اإلع بَباف الر٠بببى هبببذ مببن قبببل دول العببذمل ،مببذ عببدا أ٤بذنيببذ
ٯبعلهذ ٚبسر جزءً كبّباً من قيماهذ ،مع أي خرب تسلىب ٖبصوصهذ.
 إمكذنية اخَباق ا،ذف ،االلكَبونية وتسرقة ٧باواىذ.
 الاذبذب السريع وا٤بفذجئ يف تسعرىذ.
املبخث الثالث :العنالت ا الفرتاضًة (البًتكىيً) يف مًزاٌ الشرع
اتساعرضنذ خالل ىذا البحث ،أن العمالت والنقود ،مرت باطوك
على طريقة اعابذكىذ نقوداً كوتسيط لثمن السلع وإبراء الذمم ،وٗبذ أن
العذمل ياجو ٫بو العصر اإللكَبوين ،فال ٲبنع من تطوير آلية الاعذمل
بذلنقود الكَبونيذً ،و لك بطبذعة العمالت على شكل أكقذم ٚبزن بطريقة
الكَبونية مافرة ،ضمن بر٦بة تضمن عدم نسخهذ أو تزويرىذ ،ويام
(ٔ)

http: //www. akhbarak. ،http: //www. raddadi. com/tech/
،ٖٖٕٖٓٔ٘ٛ net/articles/
https: //arab-btc. net/pros-cons-btc/
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الاوافق عليهذ داخليذً ودوليذً وفق آلية تضمن حف ،ا٢بقوق وتسهولة
الابذدل ،لكن تنذولنذ للعمالت الرقمية تسيام من خالل الواقع ا٢بذيل ٥بذ
ضمن بيئة الابذدل والاعذمل واإلناذج ٥بذ.
املطلب األول :اليكىد وعلة الثنيًة عيد الفكَاء:
للوقوف على ا٤بقصود من الثمنية ،كذن ال بد من اتساعراض آكاء
الفقهذء ونظر،م يف تكييف الفلوس(ٔ) والٍب كاجت يف زمذهنم ،حيث
انقسم الفقهذء يف لك إىل فريقْب:
الفريق األول :أن الفلوس عرض فال تعطى صفة الثمنية ،وال
٘بري عليهذ مذ ٯبري على األٜبذن ،وأن النقود ٧بصوك يف الذىب
الفضة ،على خالف بْب ال فقهذء بْب حصره يف ا٤بضروب منهمذ ،وىو
قول ٝبهوك ا٢بنفية(ٕ) والاذفعية(ٖ) أو أنو عذم فيهمذ ،تسواء كذنذ
(ٔ) الفلوس :ضرب من ا٤بعذدن من غّب الذىب والفضة تسكة وصذك نقداً يف
الاعذمل عرفذً ،وٜبنذً بذصطالح النذس .أنظر :شبّب" ،ا٤بعذمالت ا٤بذلية
ا٤بعذصرة" ،ص. ٖٜٔ :
(ٕ) ابن عذبدين" ،حذشية ابن عذبدين " ،ج ،ٖ :ص.ٕٔٗ :
(ٖ ) ٧بمد بن أٞبد ا٣بطيب الاربيِب " ،مغِب ا،اذج "( ،د .م :داك الكاب
العلميةٔٗٔ٘ ،ىب ٜٜٔٗ-م) ،طٔ ،جٔ :صٖٜٛ :؛ أبو زكريذ ٧بي
الدين بن شرف النووي ،كوضة الطذلبْب وعمدة ا٤بفاْبٙ ،بقيق :زىّب
الاذويش( ،دماق :ا٤بكاب اإلتسالمئٕٗٔ ،ىب ٜٜٔٔ -م) ،طٖ  ،ج:
ٖ ،ص.ٖٛٓ :
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مضروبْب أو غّب مضروبْب ،وىو قول ٝبهوك ا٤بذلكية(ٔ) وا٢بنذبلة(ٕ).
أدلة ىذا الفريق:
ٔ  -أن العلة يف الذىب والفضة ىي الثمنية ،وىذه علة قذصرة
عليهمذ ال تاعدى إىل غّبٮبذ.
ٕ  -أن غّب األٜبذن يعارب من العروض.
الفريق الثاني :يرى إطالق النقود على الذىب والفضة ،وعلى
كل مذ يقوم مقذمهمذ يف معذمالت النذس ،ومبذدال،م من أي نوع
كذن ،وأن الفلوس الرائجة تعطى صفة الثمنية وتلحق بذلنقود الذىبية
والفضية ،وىذا قول عمر بن ا٣بطذب كضي اهلل عنو ،و٧بمد بن ا٢بسن
من ا٢بنفية ،وكواية عن اإلمذم مذلك ،وقول عند أٞبد بن حنبل ،ومذ
كجحو ابن تيمية(ٖ).
(ٔ ) ٧بمد بن أٞبد بن عرفة" ،حذشية الدتسوقي"( ،د .م :داك الفكر ،د .ت)
د .ط ،جٖ :ص.ٙٔ :
(ٕ ) منصوك بن يونس البهويت" ،كاذف القنذع على مًب االقنذع "( ،د .م :داك
الكاب العلمية ،د .ت)د .ط ،جٕ :ص ٕٖ٘ :؛ موفق الدين عبد اهلل بن
أٞبد ابن قدامة" ،ا٤بغِب"( ،القذىرة :مكابة القذىرةٖٔٛٛ ،ىب) د .ط ،ج:
٘ص. ٕٔٙ :
(ٖ) الكذتسذين" ،بدائع الصنذئع" ،طٕ ،ج ٙ :صٜ٘ :؛ و٧بمد بن أٞبد بن
أ تسهل السرخسي " ،ا٤ببسوط "( ،بّبوت :داك ا٤بعرفةٔٗٔٗ ،ىب -
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أدلة ىذا الفريق:
ٔ  -أن كل مذ تعذكف عليو النذس أنو ٜبن وتلقوىذ بذلقبول يعد ٜبنذً،
لو حكم الذىب الفضة.
ٕ -الاعليل بذلثمنية تعليل بوصف منذتسب؛ ألن ا٤بقصود بذألٜبذن أن
تكون معيذكاً لألموال ومقيذتسذً لقيم السلع ،وال يقصد اإلنافذع
بعينهذ.
ٖ -عموم الضرك والظلم ا٤باحقق بسبب اعابذكىذ عرضذً من العروض،
فيبذع الفلس بذلفلسْب ،وجعلهذ ٜبنذً تقوم بو األشيذء فيو صالح أمر
النذس.
المناقشة والترجيح:
اعابذك الثمنية ٧بصوكة يف الذىب والفضة ال دليل عليو،
وىوٙبكم بال دليل ،بل تاحقق الثمنية يف كل مذ كاج ،وكذن مقيذتسذً
لقيم السلع ،وتلقذه النذس بذلقبول وصدك بأمر السلطذن.
ٜٔٛٙم) د .ط ،جٕٕ :صٕٔ :؛ ومذلك بن أنس األصبحي ،ا٤بدونة
الكربى( ،د .م :داك الكاب العلميةٔٗٔ٘ ،ىب) د .ط ،ج ٖ :ص ٘ :؛
البهويت " ،الروض ا٤بربع" ،ج ، ٔ :صٖٗ٘ :؛ ابن تيمية٦" ،بموع
الفاذوى" ،ج ٜٔ :ص ٕ٘ٔ- ٕ٘ٓ :جٕٜ :ص ٗٙٛ :؛ أبو ٧بمد علي
بن أٞبد بن تسعيد بن حزم " ،ا،لى "( ،بّبوت :داك الفكر ،د .ت) د.
ط ،جٚ :ص.ٕٔٗ :
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ومن لك قول عمر بن ا٣بطذب كضي اهلل عنو" :ٮبمت أن
أجعل الدكاىم من جلود اإلبل ،فقذلوا لو إ ن ال بعّب ،فأمسك"(ٔ).
وقول اإلمذم مذلك" :لو أن النذس أجذزوا بينهم ا١بلود حٌب
تكون ٥بذ تسكة وعْب ،لكرىاهذ أن تبذع بذلذىب والوكق نظرة"(ٕ).
قول ابن تيمية" :أمذ الدكىم والدينذك فمذ يعرف لو حد طبيعي
وال شرعي ،بل مرجعو إىل العذدة واالصطالح؛ و لك ألنو يف األصل ال
ياعلق ا٤بقصود بو؛ بل الغرض أن يكون معيذكاً ٤بذ ياعذملون بو والدكاىم
والدنذنّب ال تقصد لنفسهذ ،بل ىي وتسيلة إىل الاعذمل هبذ؛ و٥بذا كذنت
أٜبذنذً؛ ٖبالف تسذئر األموال فإن ا٤بقصود االنافذع هبذ نفسهذ ،فلهذا
كذنت مقدكة بذألموك الطبيعية ،أو الارعية ،والوتسيلة ا،ضة الٍب ال
ياعلق هبذ غرض ال ٗبذد،ذ وال بصوك،ذ ٰبصل هبذ ا٤بقصود كيفمذ
كذنت"(ٖ).
ويقول ابن حجر يف كاذبو الفاذوى الكربى تأكيداً على شرط
الرواج" :ومن مث لو كاجت الفلوس كواج النقود ثبت ٥بذ أحكذمهذ"(ٗ).
ويقول النووي يف كاذب كوضة الطذلبْب معلالً عدم ٜبنية الفلوس:
(ٔ ) أٞبد بن ٰبٓب البال كي " ،فاوح البلدان "( .د .ط ،بّبوت :داك ومكابة
ا٥باللٜٔٛٛ ،م) ،جٔ :ص.ٕٗ٘ :
(ٕ) مذلك " ،ا٤بدونة" ،جٖ :ص.ٖٜٙ :
(ٖ) ابن تيمية٦" ،بموع الفاذوى" ،جٜٔ :ص.ٕٕ٘- ٕ٘ٔ :
(ٗ) ابن حجر ا٥بيثمي" ،الفاذوى الكربى" ،جٕ :ص.ٕٔٛ :
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"والصحيح أنو ال كبذ يف الفلوس النافذء الثمنية الغذلبة"(ٔ) ،وقذل يف
اجملموع" :وليست الفلوس كذلك فإهنذ وإن كذنت ٜبنذً يف بعض الب الد
فليس من جنس األٜبذن غذلبذً"(ٕ).
ٗبعُب أهنذ إن كاجت يف ٝبيع البالد كنقد مساقل؛ فإنو ياملهذ
الوصف وىو غلبة الثمنية ،فالحق بذلذىب والفضة يف األحكذم ألهنذ
تكون من جنس األٜبذن(ٖ).
والقول الثذين ،الذي يقول بعدم حصر النقود والثمنية يف الذىب
والفضة ،ىو الذي يسّب عليو الفقهذء ا٤باأخرون يف دكاتسذ،م واتساعمذال،م
لكلمة النقد والنقود وىو الراجح(ٗ).
وبنذء على لك ىل تاحقق علة الثمنية يف العمالت االفَباضية؟
وىل ٲبكن أن نعارب العمالت االفَباضية نقداً صحيحذً؟ حٌب ٪بيب
على ىذا الاسذؤل ال بد من الوقوف على حقيقة النقود من حيث
وظذئفهذ ،والاروط الواجب توفرىذ فيهذ ،مث ننز٥بذ على العمالت
االفَباضية لنرى مدى ٙبققهذ من عدمو.
(ٔ) النووي" ،كوضة الطذلبْب" ،ج ٖ :ص.ٖٚٛ :
(ٕ) النووي" ،اجملموع" ،ج ٜ :ص.ٜٖٗ :
(ٖ ) توفيق كمضذن البوطي" ،البيوع الاذئعة وأثر ضوابط ا٤ببيع يف شرعياهذ"( ،د.
م :داك الفكرٔٗٔٛ ،ىب ) طٔ ،ص.ٖٕٗ :
(ٗ) عبد اهلل بن منيع" ،الوكق النقدي "( ،الريذض :مطذبع الريذضٖٜٔٔ ،ىب) طٔ،
صٖٔ :؛ أنظر :األشقر وآخرونٕ " ،بوث فقهية يف قضذيذ اقاصذدية معذصرة"،
جٔ :صٕٛٗ :؛ عالء الدين ٧بمود الزعَبي" ،النقود وظذئفهذ األتسذتسية
وأحكذمهذ الارعية "( ،د .م ،د .نٔٗٔٚ ،ىب) طٔ ص.ٕٔٓ :
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املطلب الثاىٌ :وظائف اليكىد ومدى حتككَا يف العنالت
االفرتاضًة
ال يوجد شكل خذص للنقود يف االقاصذد اإلتسالمي ،إ أن
النقود يعارب قوة شرائية عذمة ،مٌب ٙبققت فيو علة الثمنية ،حيث يقوم
باأدية دوكه من خالل وظذئفو األتسذتسية ،والٍب تنذو٥بذ الفقهذء بذلبيذن
والاوضيح ،وتامثل يف أكبع وظذئف كئيسية(ٔ) :وىي:
ٔ  -مقيذس لقيم السلع وا٣بدمذت.
ٕ  -وتسيط لابذدل السلع وا٣بدمذت.
ٖ  -أداة ٢بف ،الثروة ومساودع للقيمة.
ٗ  -وتسيلة للمدفوعذت اآلجلة.
وتوضيح ذلك فيما يلي:
ٔ  -مقياس لقيم السلع:
حيث يام اتساخدامهذ لقيذس قيم السلع وا٣بدمذت ،فذلوحدة
(ٔ ) ىذيل عبد ا٢بذف ،داود" ،تغيّب القيمة الارائية للنقود الوكقية" ،دكاتسذت يف
االقاصذد اإلتسالمي( ،د .م :دكاتسذت يف االقاصذد اإلتسالمي (ٖ٘) ،ا٤بعهد
العذ٤بي للفكر اإلتسالمئٗٔٓ ،ىب) د .ط ،صٖ :؛ أنظر :عوف
الكفراوي" ،النقود وا٤بصذكف يف النظذم اإلتسالمي"( ،االتسكندكية :داك
ا١بذمعذت ا٤بصرية ،د .ت) د .ط ،ص ،ٖ :داغي" :قذعدة ا٤بثلي والقيمي
يف الفقو اإلتسالمي" ،صٔٗٚ :؛ ا٤بصري" ،اإلتسالم والنقود" ،ص.ٜ٘ :
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النقدية ألي دولة ىي وحدة تقذس هبذ قيم السلع وا٣بدمذت يف اجملامع،
وقد تسذعد اتساخدام وحدة حسذب موحدة كل من البذئعْب وا٤باَبين
على ٙبديد كميذ،ذ وأنواعهذ ،ولذا فذلنقود ٯبب أن تاسم بذلثبذت ولو
نسبيذً ،وتفقد دوكىذ وقو،ذ كلمذ فقدت ثبذ،ذ ،و٥بذا يقول ابن تيمية ".
اوتسل هبذ إىل
معيذكا لألموال ،ي ّ
ا٤بقصود من األٜبذن (النقود) أن تكون ً
معرفة مقذدير األموال"(ٔ).
ويقول ابن القيم " الدكاىم والدنذنّب أٜبذن ا٤ببيعذت ،والثمن ىو
ا٤بعيذك الذي يعرف بو تقوم األموال ،فيجب أن يكون ٧بدوداً مضبوطذً
ال يرتفع وال ينخفض"(ٕ).
ويقول الغزايل" :من نعم اهلل تعذىل خلق الدكاىم والدنذنّب ،وهبمذ
قوام الدنيذ وٮبذ حجران ال منفعة يف أعيذهنمذ ،ولكن يضطر ا٣بلق
اليهمذ من حيث إن كل إنسذن ٧باذج إىل أعيذن كثّبة يف مطعمو،
وملبسو ،وتسذئر حذجذتو ،وقد يعجز عمذ ٰباذج اليو ،وٲبلك مذ يساغِب
عنو ،حٌب تقدك هبذ األموال ،فيقذل ىذا ا١بمل يسذوي مذئة دينذك وىذا
القدك من الزعفران يسذوي مذئة دينذك ،فمن حيث إهنمذ مسذويذن شيئ ذً

(ٔ) ابن تيمية٦ ،بموع الفاذوى ،جٜٔ :صٕٕ٘-ٕ٘ٔ :
(ٕ ) ابن القيم ،اعالم ا٤بوقعْب عن كب العذ٤بْب( ،بّبوت :داك الكاب العلمية،
ٜٜٔٔم) ،د .ط ،ج ٕ :صٔٓ٘ :
- 866 -

العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها  -البيتكوين نموذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

واحداً إ اً ٮبذ ماسذويذن وإ٭بذ أمكن الاعديل بذلنقدين.)ٔ(" . . .
ويقول ابن كشد٤ " :ببّذ عسر إدكاك الاسذوي يف األشيذء ا٤بخالفة
الذوات ،جعل الدينذك والدكىم لاقوٲبهذ :أعِب لاقديرىذ"(ٕ).
ٕ  -وسيط لتبادل السلع والخدمات:
فهي وتسيلة لنقل ملكية السلع وا٣بدمذت من طرف إىل آخر دون
ا٢بذجة إىل طرف ثذلث ،إ اً ىي الواتسطة يف تقدير قيم األشيذء (ٖ).
وجذءت أقوال الفقهذء والعلمذء لاؤكد ىذا الدوك للنقود حيث
يقول ابن كشد" :ا٤بقصود منهمذ (الذىب والفضة) أوالً ا٤بعذملة ال
االنافذعٖ ،بالف العروض الٍب يقصد منهذ االنافذع أوالً ال ا٤بعذملة"( ٗ).
ويقول ابن عذبدين " :الثمن غّب مقصود بل وتسيلة إىل ا٤بقصود ،إ
( ٘).
االنافذع بذألعيذن ال بذألٜبذن "
ويؤكد شيخ اإلتسالم ابن تيمية ىذا ا٤بفهوم بقولو " :والدكاىم
(ٔ ) أبو حذمد ٧بمد بن ٧بمد الغزايل ،إحيذء علوم الدين( ،بّبوت :داك ا٤بعرفة،
د .ت) د .ط ،جٗ :ص.ٜٔ :
(ٕ ) ابن كشد ،بداية اجملاهد( ،تركيذ :داك ا٣بالفة العلية ،مطبعة أٞبد كذمل،
ٖٖٖٔىب)د .ط ،جٜ :ص. ٜٔٓ :
(ٖ) ابن العر  ،أحكذم القرآن ،جٖ :ص.ٕٖ :
(ٗ) ابن كشد ،بداية اجملاهد ،ج ،ٔ :صٖٕٔ
(٘) ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك ا٤بخاذك ،جٗ :صٖ :
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والدنذنّب ال تقصد لنفسهذ بل ىي وتسيلة إىل الاعذمل هبذ ،و٥بذا كذنت أٜبذنًذ
ٖبالف تسذئر األموال ،فإن ا٤بقصود االنافذع هبذ نفسهذ ،فلهذا كذنت
مقدكة بذألموال الطبيعية ،أو الارعية ،والوتسيلة ا،ضة الٍب ال ياعلق هبذ
غرض ال ٗبذد،ذ وال بصوك،ذٰ ،بصل هبذ ا٤بقصود كيف كذنت"(ٔ).
يقول ابن القيم " :فذألٜبذن ال تقصد ألعيذهنذ ،بل يقصد الاوصل
هبذ إىل السلع"(ٕ).
ويفهم من أقوال العلمذء أن الدوك ا٢بقيقي للنقود ىو الابذدل،
وليست موضوعة لال٘بذك وا٤بضذكبة ،ألن وظيفة النقود ىو ٛبهيد السبيل
ألناطة اإلناذج.
ٖ  -أداة لحفظ الثروة ومستودع للقيمة:
إ أنو ال ٰباف ،بذلنقود لذا،ذ؛ وإ٭بذ بقصد إنفذقهذ يف فَبات
الحقة ،أو ٤بقذبلة احايذجذت طذ كئة ،فذلنقود يف ىذه ا٢بذلة تقوم بوظيفة
ا٤بساودع وا٤بخزن للقيمة وحف ،الثروة ،وحٌب تكون النقود مساودعذً
للقيمة ال بد من توفر شرطْب:
األول :أن ال تاعرض قيماهذ إىل اال٬بفذض ٗبروك الزمن.
الثاني :قبول اتسابدا٥بذ بذلسلع وا٣بدمذت ا٤بطلوبة (ٖ).
(ٔ) ابن تيمية٦ ،بموع الفاذوى ،ج ٜٔ :صٕٔ٘.
(ٕ) ابن القيم ،اعالم ا٤بوقعْب ،ج ٖ :ص ٕٕٗ
(ٖ) ضيذء ٦بيد ،الفكر االقاصذدي اإلتسالمي يف وظذئف النقد( ،اإلتسكندكية:
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ٗ  -وسيلة للمدفوعات اآلجلة:
أي أهنذ تساخدم إلبراء الذمم بدفع الديون وتسديد القروض،
وأن الديون يام الاعبّب عنهذ بذلنقود؛ ألن النقود تاكل قوة شرائية عذمة
يام الاعبّب عنهذ بوحدات ٧بددة وماطذبقة يف خواصهذ(ٔ).
" وىذه الوظيفة إ٭بذ تنهض على أتسذس قبول النذس بذلنقود
كعوض ٤بذ ٥بم يف مم اآلخرين من حقوق ،ولو كذن ىذا العوض
مؤجالً ،إن قبول النذس بذلنقود ٥بذا الغرض إ٭بذ يقوم على اعابذك
واخابذك قدكة النقود يف حف ،حقوقهم (خزن القيم) وقذبلياهذ للاحول
إىل أي شيء يرغبونو وبال عنذء"(ٕ).
مدى تحقق وظائف النقود في العمالت االفتراضية (البيتكوين)
بذلوقوف على حقيقة العمالت االفَباضية٪ ،بد أن خصذئص
النقود ال تاوفر يف العمالت االفَباضية ،وبيذن لك وتوضيحو يف اآليت:
أوالً :ىل تعتبر العمالت االفتراضية مقياساً لقيم السلع؟
 ال تعارب مقيذتسذً لقيم السلع ،حيث إنو ال يام قيذس قيم
مؤتسسة شبذب ا١بذمعةٕٓٓٙ ،م) د .ط ،ص.ٖٜ :
(ٔ ) خذلد علي الدليمي" ،النقود وا٤بصذكف والنظرية النقدية" ( .ليبيذ :داك
األنيس للطبذعة والنار والاوزيعٜٔٛٛ ،م) ،د .ط ،ص.ٕٚ :
(ٕ) السبهذين" ،النقود اإلتسالمية كمذ ينبغي أن تكون" ،صٗ :
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ا٣بدمذت والسلع هبذ مبذشرة ،بل ال بد من تقييمهذ بعملة أخرى
مث بعد لك يام الابذدل.
ثانياً :ىل تعتبر وسيطاً لتبادل السلع والخدمات؟
 العمالت االفَباضية ال تقوم هبذه الوظيفة ،إ الوظيفة األتسذتسية
للعمالت االفَباضية بذلوضع ا٢بذيل ىو اال٘بذك وا٤بضذكبة،
وليست وتسيلة للابذدل.
ثالثاً :ىل تصلح أن تكون مستودع للقيمة ومخزن للثروة؟
 ال تصلح أن تساخدم كمساودع للقيمة و٨بزن للثروة ،و لك نظراً
للاقلبذت والاذبذبذت الكبّبة يف قيماهذ ،وتأثرىذ السريع بأي حدث
تقِب أو موقف ك٠بي ،وبذلاذيل الاأثّب الكبّب على قدك،ذ الارائية،
وبذلاذيل عدم اعامذدىذ ٨بزن للثروة خوفذً من ضيذع الثروة.
رابعاً :ىل تصلح أن تكون وسيلة للمدفوعات اآلجلة؟
 ال تصلح أن تكون وتسيلة لقضذء الديون وتسديد القروض وإبراء
الذمم ،ألن ىذه الوظيفة مرتبطة بكون النقود حذفظة لقيماهذ
الارائية ،وقذبلة للاحول إىل أي شيء يرغبونو ،والعمالت
االفَباضية غّب مساقرة يف قيماهذ ،واالتساقراك عذمل مهم لقبول
أن تكون وتسيلة دفع آجلة.
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املطلب الثالث :الشروط الىاجب تىفرٍا يف اليكىد ومدى حتككَا

وىي:

يف العنالت االفرتاضًة (البًتكىيً):
ىنذك شروط ال بد من توفرىذ يف النقود كي يعارب نقداً صحيحذً

الشرط األول :الرواج والقبول العام:
والرواج يف االصطالح " :دوكان ا٤بذل بْب أيدي أكثر من ٲبكن
من النذس بوجو حق"(ٔ).
ويفهم من قولو تعذىل :ﱥ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱤ

[ا٢بار ،]ٚ :بطريق اإلٲبذء على وجوب كواج ا٤بذل ودوكانو بْب أيدي
النذس(ٕ).
أي أن تكون النقود مقبولة يف الاداول بْب األفراد ،و٥بذ كواج عذم،
غّب أن صفة القبول أصبحت من تسيذتسذت الدول ،ومل تعد مَبوكة لألفراد.
والرواج عند الفقهذء يطلق على الاعذمل ا٤بقرون بذلرغبة من
النذس ،والذي ٰبقق غذية وجود النقد ،وألٮبية الرواج فقد ىب فقهذء
(ٔ ) ٧بمد طذىر بن عذشوك" ،مقذصد الاريعة اإلتسالمية"ٙ ،بقيق٧ :بمد الطذىر
ا٤بيسذوي(بّبوت :داك النفذئس ٕٔٓٓم) طٕ  ،ص.ٗٙٗ :
(ٕ ) عبد اجمليد ا٣بالدي" ،مقصد كواج األموال ومظذىره يف عقود ا٤بعذمالت"،
جذمعة األمّب عبد القذدك للعلوم اإلتسالمية ،قسنطينةٕ ،بث مناوك ،ص٘ :
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ا٤بذلكية وبعض ا٢بنذبلة(ٔ) إىل وجوب الزكذة يف النقود النذقصة يف الوزن
نقصذً يسّباً إ ا كاجت كذلكذملة ،حيث أن ا٤بعول عندىم ىو الرواج.
حيث جذء يف ا٤ببسوط مؤكداً ىذا الارط العابذك الفلوس أٜبذنذً:
"وأمذ عندنذ فذلفلوس الرائجة ٗبنزلة األٜبذن الصطالح النذس على كوهنذ
ٜبنذً لألشيذء"(ٕ).
ويف الدك ا٤بخاذك " :وأمذ الفلوس فإن كاجت مكثمن ،وإال
( ٖ)
فكسلع"
ويقول ابن حجر يف كاذبو الفاذوى الكربى تأكيداً على شرط
الرواج " :ومن مث لو كاجت الفلوس كواج النقود ثبت ٥بذ أحكذمهذ" (ٗ ).
ويقول النووي يف كاذب كوضة الطذلبْب معلالً عدم ٜبنية الفلوس" :
والصحيح أنو ال كبذ يف الفلوس النافذء الثمنية الغذلبة" (٘) وقذل يف اجملموع:
" وليست الفلوس كذلك فإهنذ وإن كذنت ٜبنذً يف بعض البالد فليس من
جنس األٜبذن غذلبذً" (.)ٙ
(ٔ) الدتسوقي" ،حذشية الدتسوقي" ،جٔ :صٗ٘ٙ :؛ ابن مفلح " ،الفروع"،
ج ،ٕ :ص.ٕ٘ٙ
(ٕ) السرخسي " ،ا٤ببسوط " ،ج ٔٗ :صٕ٘.
(ٖ) ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك ا٤بخاذك ،ج ٘ :ص.ٕٕٚ :
(ٗ) ابن حجر ا٥بيثمي " ،الفاذوى الكربى" ،جٕ :ص.ٕٔٛ :
(٘) النووي " ،كوضة الطذلبْب " ،ج ٖ :ص.ٖٚٛ :
( )ٙالنووي " ،اجملموع " ،ج ٜ :ص. ٜٖٗ :
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ٗبعُب أهنذ إن كاجت يف ٝبيع البالد كنقد مساقل؛ فإنو ياملهذ
الوصف وىو غلبة الثمنية ،فالحق بذلذىب والفضة يف األحكذم ألهنذ
تكون من جنس األٜبذن(ٔ).
الشرط الثاني :ثبات قيمة النقد واستقراره:
وىذا مطلب شرعي أتسذتسي يف النقد للقيذم بوظيفاو حٌب ال
يؤدي إىل اإلخالل بذلنواحي ا٢بقوقية واالقاصذدية أو االلازامذت بْب
النذس ،وال شك أن اتساقراك قيمة النقد شرط للعدل يف ا٤بعذمالت ،ألن
غيذب ىذا الارط يؤدي إىل الاظذمل وأكل أموال النذس بغّب حق.
حيث يوضح لك ابن القيم كٞبو اهلل فيقول " :فإن الدكاىم
والدنذنّب أٜبذن ا٤ببيعذت ،والثمن ىو ا٤بعيذك الذي بو يعرف تقوم
ددا مضبوطًذ ال يرتفع وال ينخفض ،إ لو
األموال ،فيجب أن يكون ٧ب ً
كذن الثمن يرتفع وينخفض كذلسلع مل يكن لنذ ٜبن نعارب بو ا٤ببيعذت،
وحذجة النذس إىل ٜبن يعاربون بو ا٤ببيعذت حذجة ضروكية وعذمة. . . .
تقوم بو األشيذء ويسامر على حذلة واحدة،
و لك ال يكون إال بثمن َّ
يقوم ىو بغّبه ،إ يصّب تسلعة يرتفع وينخفض فافسد معذمالت
وال َّ
احدا ال يزداد
النذس ويقع ا٣بلف ،ويااد الضرك . .ولو جعلت ٜبنًذ و ً
وال ينقص لصلح أمر النذس " ( ٕ ).
(ٔ ) توفيق كمضذن البوطي" ،البيوع الاذئعة وأثر ضوابط ا٤ببيع يف شرعياهذ "( ،د.
م :داك الفكرٔٗٔٛ ،ىب ) طٔ ،ص.ٖٕٗ :
(ٕ) ابن القيم" ،اعالم ا٤بوقعْب " ،جٕ :صٖٔٛ ،ٖٔٚ :
- 886 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد  819الجزء الثاني

ثبذت قيمة النقود من النذحية االقاصذدية ،غذية مذ يوصي بو
ا٤بنطق السليم٢ ،بف ،أموال النذس،
فثبذت قيمة النقد ،شرط للاعذمل العذدل ،وحف ،األموال
وا٤بمالكذت ،وتوتسيع حجم ا٤بعذمالت ،وىو شرط لقيذم النقود
بوظذئفهذ آنفة الذكر.
الشرط الثالث :أن تكون صادرة من قبل الدولة ،وتحت رقابتها.
تعرف عملية إصداك النقود" :بأهنذ ٙبويل أصول معينة ( حقيقية
( ٔ)
ب ب ب شبو نقدية أو نقدية) إىل وتسيلة تبذدل ودفع"
إصداك النقود يف االقاصذد اإل تسالمي تضبطو القواعد العذمة
للاريعة اإلتسالمية ،والٍب وضعت لاحقيق مصذحل العبذد وحف،
ا٤بقذصد ،والٍب منهذ حف ،ا٤بذل ،حيث عرفت ا٤بصلحة بأهنذ " :ا،ذفظة
على مقصود الارع ،ومقصود الارع من ا٣بلق ٟبسة ،وىو أن ٰبف،
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومذ٥بم ،فكل مذ ياضمن حف،
ىذه األصول ا٣بمسة فهو مصلحة ،وكل مذ يفوت ىذه األصول فهو
مفسدة ،ودفعهذ مصلحة"(ٕ).
(ٔ) السبذعي" ،الضوابط االقاصذدية لإلصداك النقدي بْب النظذم اإلتسالمي
والنظذم الرأ٠بذيل" ،ص. ٖٗ :
(ٕ) أبو حذمد ٧بمد الغزايل" ،ا٤بساصفى من علم األصول"( ،د .م :داك الكاب
العلميةٖٔٗٔ ،ىب ٜٜٖٔ -م) طٔ ،جٔ :ص.ٔٚٗ :
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وحيث إن إٯبذد نقود وإصداكىذ ماعلق بو مراعذة ا٤بصلحة
العذمة ،كذن ال بد لو من ترتيب ،يضمن لكل ٦بامع مذ يانذتسب وحجم
نذ٘بو الوطِب ،والذي يؤدي إىل اتساقراك يف قيمة النقود ،حٌب تقوم
بوظذئفهذ ٗبذ ٰبقق حف ،أموال النذس ومعذشهم.
ال يوجد نص شرعي من كاذب أو تسنة يقيد عملية إصداك
النقود ،ولكن ا٤باابع لسيذتسة النقد داخل الدولة اإلتسالمية يف أغلب
فَبا،ذ ،ٯبد أن إصداك النقود من وظذئف الدولة واعابذكىذ مسألة
تسيذدية ،وىذا مبِب على حكم االتساصالح والسيذتسة الارعية.
وللوقوف على حكم اصداك نقود ياعذمل هبذ النذس دون إ ن
ا٢بذكم الارعي للبالد.
اخالف الفقهذء على جواز اصداك النقود دون إ ن ا٢بذكم
الارعي وكقذبة الدولة على قولْب:
القول األول :جواز ضرب وإصداك النقود دون إ ن ا٢بذكم أو
من ينيبو ،ىب إىل ىذا القول أبو حنيفة والثوكي ،وقيدوا لك بعدم
إيقذع ضرك بذإلتسالم وأىلو.
حيث قذل البال كي " :وقذل الثوكي وأبو حنيفة وأصحذبو :ال
بأس بقطعهذ إ ا مل يضر لك بذإلتسالم وأىلو" (ٔ).
القول الثاني :عدم جواز ضرب وإصداك النقود من غّب إ ن
(ٔ) البال كي " ،فاوح البلدان " ،جٔ :ص.ٕٗ٘ :
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ا٢بذكم وكقذبة الدولة حيث يقصر ىذا ا٢بق على الدولة واإلمذم؛ ألنو
حق تسيذدي للدولة ،ىب إىل لك ٝبهوك الفقهذء من ا٤بذلكية
والاذفعية وا٢بنذبلة وأ يوتسف من ا٢بنفية (ٔ).
األدلة:

أدلة القول األول :جواز ضرب النقود دون إ ن السلطذن.
اتسادل أصحذب ىذا القول :بأن األصل يف ا٤بعذمالت اإلبذحة،
وال يوجد مذ ٲبنع إال إ ا تسبب يف ضرب النقود ضرك واضح.
وٲبكن منذقاة ىذا القول :بأن فاح اجملذل ٤بثل لك ،دون كقذبة
الدولة يؤدي إىل فسذد وضرك ٧بقق ،حيث إن ا٤بصلحة تقاضي ضبط
عملية اإلصداك ضمن تسيذتسة الدولة ا٤بذلية ،وال ٲبكن صبط عملية
االصداك إن فاح ىذا البذب بدعوى اإلبذحة ،مث ٠بذح أ حنيفة
بضرب النقود دون إ ن السلطذن ،ماروط بعد اإلضراك ،فإن أضر منع
من لك ،ويف وضع ىذا الارط يذىب ا٢بنفية إىل مذ ىب اليو
ا١بمهوك من منع ضرب النقود دون إ ن السلطذن.
أدلة القول الثاني :عدم جواز ضرب النقود دون إ ن ا٢بذكم
بأي حذل.

(ٔ) ا٢بطذب " ،مواىب ا١بليل يف شرح ٨باصر خليل" ،ج ٗ :ص ٖٕٗ :؛
النووي " ،اجملموع" ،جٙ :صٔٔ :؛ ابن مفلح " ،الفروع" ،ج:
ٗصٖٖٔ؛ أبو يعلى " ،األحكذم السلطذنية " ،جٔ :ص.ٔٛٔ :
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ٔ  -إصداك النقود واإلشراف عليهذ يعارب من وظذئف الدولة
السيذدية ،وىذا واضح من تابع تسيذتسة النقد داخل الدولة
اإلتسالمية ،يف أغلب فَبا،ذ.
ٕ  -حصر إصداك النقود وقصرىذ على ا٢بذكم الارعي وٙبت كقذبة
الدولة ،فيو حف٤ ،بصذحل العذمة من النذس ،وصيذنة ألموا٥بم،
وحف ،معذمال،م من الفسذد والغش.
ٖ -إصداك النقود مبِب على حكم االتساصالح والسيذتسة الارعية؛
ألن الدولة ٩بثلة بويل األمر ىي األقدك على ٙبديد الكمية الالزمة
إلصداك النقود ،دون إحداث خلل يؤثر تسلبذً على الناذط
االقاصذدي.
وىذا القول الثذين ىو الراجح ٤بذ لعملية إصداك النقود من
انعكذتسذت على االقاصذد والسيذتسة النقدية.
وياضح لك من أقوال الفقهذء وأىل العلم فقد تواكدت أقوال
الفقهذء وأىل العلم ب كٞبهم اهلل ب على أن إصداك النقود من وظذئف
والة أموك ا٤بسلمْب ،وأن الواجب عليهم حفظهذ من الغش وصيذناهذ
ال
عن اإلفسذد ،واعاربوا أنو ال ٯبوز ألي فرد إصداك النقود ،وع ّدوه داخ ً
يف بذب الكراىة(ٔ) ،ومن لك:
(ٔ) كمذل" ،ا٤بصرفية اإلتسالمية السيذتسة النقدية" ،ص ،ٜٜ- ٜٛ :ا٤بصري،
"اإلتسالم والنقود" ،ص.ٜٔ- ٔٙ :
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قذل اإلمذم أٞبد " :ال يصلح ضرب الدكاىم إال يف داك الضرب
( ٔ)
بإ ن السلطذن ،ألن النذس إن ك ّخص ٥بم ككبوا العظذئم"
وقذل النووي " قذل أصحذبنذ :ويكره لغّب اإلمذم ضرب الدكاىم
والدنذنّب إن كذنت خذلصة ،ألنو من شأن اإلمذم ،وألنو ال يؤمن
( ٕ)
فيو الغش واإلفسذد "
وقذل البهويت " :ينبغي للسلطذن أن يضرب ٥بم أي :الرعذيذ
فلوتسذً تكون بقيمة العدل يف معذمال،م من غّب ظلم ٥بم،
تسهيالً عليهم ،وتيسّباً ٤بعذشهم ،وال ياجر و السلطذن يف
الفلوس ،بأن ياَبي ٫بذتسذً فيضربو فياجر فيو ،ألنو تضييق"(ٖ).
وقذل أبو يعلى " :فقد منع من الضرب بغّب إ ن السلطذن ٤بذ
فيو من االفايذت عليو"(ٗ).
وقد نبّو شيخ اإلتسالم ابن تيمية يف كالم لو عمذ ٯبب مراعذتو

(ٔ) ٧بمد بن ا٢بسْب ابن الفراء ابو يعلى" ،األحكذم السلطذنية" ،صححو وعلق
عليو٧ :بمد حذمد الفقي( ،بّبوت :داك الكاب العلميةٕٔٗٔ ،ىب) طٕ ،
ص.ٔٛٔ :
(ٕ) أبو زكريذ ٧بي الدين النووي" ،اجملموع شرح ا٤بهذب"( ،د .م :داك الفكر ،د.
ت) د .ط ،جٙ :ص.ٔٔ :
(ٖ) منصوك بن يونس بن صالح البهويت" ،كاذف القنذع"( ،د .م :داك الكاب
العلمية ،د .ت) د .ط ،جٕ :ص. ٕٖٕ :
(ٗ) أبو يعلى" ،األحكذم السلطذنية" ،ص.ٔٛٔ :
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يف ضرب الفلوس إىل أن إصداك النقود ٯبب أن يكون اتساجذبة
٢بذجة األمة ومصلحاهذ ،ال ١بِب األكبذح من إصداكىذ أو اال٘بذك
هبذ فقذل " :فإن الفلوس النذفقة يغلب عليهذ حكم األٜبذن
و٘بعل معيذك أموال النذس ،و٥بذا ينبغي للسلطذن أن يضرب ٥بم
فلوتسذً تكون بقيمة العدل يف معذمال،م ،من غّب ظلم ٥بم ،وال
ياجر و السلطذن يف الفلوس أصالً ،بأن ياَبي ٫بذتسذً فيضربو
فياجر فيو وال بأن ٰبرم عليهم الفلوس الٍب بأيديهم ويضرب ٥بم
غّبىذ ،بل يضرب مذ يضرب بقيماو من غّب كبح فيو ،للمصلحة
العذمة ويعطي أجرة الصنذع من بيت ا٤بذل ،فإن الاجذكة فيهذ
بذب عظيم من أبواب ظلم النذس وأكل أموا٥بم بذلبذطل ،فإنو
إ ا حرم ا٤بعذملة هبذ حٌب صذكت عرضذً وضرب ٥بم فلوتسذً أخرى
أفسد مذ عندىم من األموال بنقص أتسعذكىذ فيظلمهم فيهذ
وظلمهم فيهذ بصرفهذ بأغلى من تسعرىذ ،وأيضذً فإ ا اخالفت
مقذدير الفلوس صذكت كيعة إىل أن الظلمة يأخذون صغذكاً
فيصرفوهنذ وينقلوهنذ إىل بلد آخر وٱبرجون صغذكىذ فافسد أموال
النذس "(ٔ).
 وقد اعارب ا٤بذوكدي أن عملية اصداك النقود وإداك،ذ ومنع الغش
(ٔ) ابن تيمية٦" ،بموع الفاذوى" ج ٕٜ :ص.ٜٗٙ :
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وفسذدىذ من وظذئف الدولة ا٤بمثلة بويل األمر(ٔ) ،حيث قذل" :
وإن كذن النقد تسليمذً من غش ،ومأمونذً من تغيّب ،صذك ىو
ا٤بذل ا٤بدخوك ،فداكت بو ا٤بعذملة نقداً ونسذءً ،فعم النفع ،ومت
الصالح . . . .،ألنو القذنون الذي يدوك عيلو األخذ والعطذء
ولست ٘بد فسذده يف العرف إال مقَبنذً بفسذد ا٤بلك ،فلذلك
صذك من دعذئم ا٤بلك "(ٕ) ،وقذل يف األحكذم السلطذنية إن من
واجبذت اإلمذم " :حراتسة الدين ،وتسيذتسة الدنيذ "(ٖ).
 واعارب ابن خلدون أن إصداك النقود إحدى الواليذت الدينية
قذئالً " :وأمذ السكة فهي النظر يف النقود ا٤باعذمل هبذ بْب النذس
وحفظهذ ٩بذ يداخلهذ من الغش أو النقص ،إن كذن ياعذمل هبذ
عدداً أو مذ ياعلق بذلك ويوصل إليو من ٝبيع االعابذكات
والنظر يف لك لصذحب ىذه الوظيفة ،وىي دينية هبذا االعابذك

(ٔ) ا٤بذوكدي" ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق ا٤بلك وتسيذتسة ا٤بلك"،
ص.ٕ٘ٗ :
(ٕ) علي بن ٧بمد ا٢بسن البغدادي ا٤بذوكدي" ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف
أخالق ا٤بلك وتسيذتسة ا٤بلك"ٙ ،بقيق٧ :بيي ىالل السرحذ السرحذن،
(بّبوت :داك النهضة العربيةٔٗٓٔ ،ىب) طٔ ،ص.ٕ٘ٗ :
(ٖ) ا٤بذوكدي" ،األحكذم السطذنية والواليذت الدينية" ،ص.ٔ٘ :
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فاندكج ٙبت ا٣بالفة "(ٔ).
ومن خالل مذ تسبق من كالم الفقهذء ،وأىل العلم ب كٞبهم اهلل ب
فيمذ ياعلق بانظيم اإلصداك النقدي وضبطو ٲبكن اتساخالص النقذط
الاذلية:
ٔ  -أن عملية إصداك النقود من وظذئف الدولة السيذدية.
ٕ  -كقذبة الدولة على إصداك النقد باحديد الكمية الالزمة ،يضمن
حسن تسّب الناذط االقاصذدي ،وٲبنع اإل ضراك ٗبصذحل اجملامع
واألفرادٗ ،بذ ٰبقق الاوازن بْب العرض والطلب حٌب ال يؤدي إىل
الاضخم أو االنكمذش.
تدخل األفراد يف عملية إصداك النقود قد ياسبب يف انعكذتسذت
ّٖ -
خطّبة على الناذط االقاصذدي ،وىو نوع من الاعدي على دوك
الدولة واإلمذم.
ٗ  -وجوب العنذية بذلنقود والعمل على صيذناهذ من كل مذ يضعف
قيماهذ أو يعطل وظذئفهذ ،فذلازام لك ٰبقق االتساقراك يف النظذم
النقدي ويسلم من تقلبذت النقود الٍب تعصف بقو،ذ الارائية.

(ٔ) أبو زيد عبد الرٞبن بن ٧بمد ابن خلدون" ،ا٤بقدمة"ٙ ،بقيق :علي عبد
الواحد( ،القذىرة :داك هنضة ،د .ت) طٖ ،جٕ :ص.ٖٙٚ :
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مدى تحقق شروط النقود في العمالت االفتراضية (البيتكوين)
أوالً :ىل تحقق شرط الرواج؟
ال يوجد ٥بذ قبول عذم ،وال يوجد ٥بذ كواج كبذقي العمالت
الوكقية األخرى ،ومل يساقر العرف على كون العملة الرقمية نقوداً ،فمذ
زالت ٧بل تردد ،ومن شروط العمل بذلعرف االطراد ،وشرط االطراد غّب
ماوفر ،ال تسيمذ مع منع العديد من الدول الاداول بذلعمالت الرقمية يف
نظذمهذ النقدي وا٤بصريف.
ثانياً :ىل تمتاز بالثبات النقدي؟
ال يوجد ثبذت يف قيماهذ الارائية ،و لك بسبب الاذبذبذت
الكبّبة يف قيماهذ ،حيث أهنذ ترتفع يف اليوم عدة أضعذف مث تعود
للهبوط بعد يوم أو اثنْب مث ترتفع وىكذا ،والثبذت يف قيمة النقد شرط
مهم حٌب تقوم النقود بوظذئفهذ ،وىذا الاذبذب يف قيمة البياكوين مت
اتساعراضو مع إعطذء أمثلة عليو يف ا٤ببحث الثذين عند ا٢بديث عن تسعر
عملة البياكوين مقذبل الدوالك األمريكي.
ثالثاً :ىل تم انتاجها تحت سلطة شرعية أو إشراف جهة رسمية
تضبط اصدارىا؟
م تارف الدول على إصداكىذ ،وال يوجد أي تسلطة مذلية أو
قيذدة مركزية تضبط إصداكىذ ،وتراقب أتسعذكىذ ،وتعمل على ٞبذياهذ
ودعمهذ ،بل يام إناذجهذ بطرق بر٦بيةٗ ،بذ يسمى الاعدين وىو مفاوح
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٤بن كغب.
و٣بطوكة االصداك النقدي دون كقذبة أو إشراف جهة ك٠بية ،كذن
ال بد من ا٢بديث عن تنظيم عملية اإلصداك النقدي وانعكذتسذ،ذ:
أوالً :أىمية تنظيم اإلصدار النقدي اقتصادياً:
يعد إصداك النقود يف دول العذمل يف الوقت ا٤بعذصر من مهذم
ُّ
وأعمذل البنوك ا٤بركزية(ٔ) ،وىذا اإلصداك للنقود ٯبري وفق قواعد ماينة،
ومقذييس دقيقة ،ومعذيّب صذكمة ،تنظم عملية اإلصداك وتسعى إىل
ضبطوٗ ،بذ ٰبقق ا٤بقذصد الاذلية(ٕ):
(ٔ) وىو مناأة مصرفية غّب كٕبية ،دف إىل دعم النظذم النقدي واالقاصذدي يف
الدولة ،حيث يقنن وٰبدد ا٥بيكل النقدي وا٤بصريف ٕبيث ٰبقق أكرب منفعة
لإلقاصذد الوطِب ،من خالل قيذمو بوظذئف ماعددة ،كاقنْب العملة ،والقيذم
بإداكة العمليذت ا٤بذلية ا٣بذصة بذ٢بكومة ،واحافذظو ب ذإلحايذطذت النقدية
للبنوك الاجذكية ،وإداكة إحايذطذت الدولة من العملة األجنبية ،وقيذمو ٖبدمة
البنوك الاجذكية ،وقيذمو بذلانظيم والاحكم يف اإلئامذن ٗبذ ياالءم مع
ماطلبذت االقاصذد الوطِب وٙبقيق أىداف السيذتسة النقدية" أنظر:
السبذعي" ،الضوابط االقاصذدية لإلصداك النقدي" ،ص.ٖٚ :
(ٕ) ا٤بصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقو اإلتسالمي" ،ص ٖٙ٘ :؛ قريصة،
"النقود والبنوك والعالقذت االقاصذدية الدولية" ،ص ٖٚ-ٖٗ :عبد ا،مود
٧بمد نصر" ،االقاصذد الكلي النظرية ا٤باوتسطة"( ،الريذض :داك ا٣برٯبي
للنار والاوزيع ،د .ت) د .ط ،صٖٖ٘-ٖٗ٘ :؛ قريصة" ،مقدمة يف
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ٔ -حف ،القيمة الارائية للنقود ،لئال تفقد وظذئفهذ ا٤بقصودة هبذ.
ٕ  -ا٤بوازنة بْب عرض النقود وطلبهذ ،لالبية حذجذت السوق من
النقود السذئلة ومنع اخاالل تسوق النقود.
ٖ  -ا٢بيلولة دون الاوتسع يف إصداك النقود دون ضذبط٤ ،بذ لو من
آثذك مدمرة على العملة ،بل على الناذط االقاصذدي عمومذً،
والذي يؤدي إىل اهنيذك االقاصذد القومي ،و لك نايجة الاضخم
ا١بذمح والذي يؤدي بدوكه إىل اكتفذع يف قيمة األتسعذك ،وبذلاذيل
فقدان النقود لقيماهذ الارائية.
ثانياً :اآلثار االقتصادية لعدم ضبط وتنظيم إ صدار العملة
االفتراضية:
الاوتسع يف اتساخدام العملة االفَباضية ،ال شك أنو تسيناج عنو
( ٔ)
آثذك اقاصذدية ٨بالفة ٲبكن اتساعراض أىم ىذه اآلثذك فيمذ يلي:
- 8األثر على عرض النقود:
 العرض الكلي للنقود على ا٤بساوى الدويل ،حيث يؤدي إىل
زيذدة يف حجم العمالت ا٤باداولة ٩بذ قد يسهم يف زيذدة
النقود والبنوك" ،ص.ٕٔٓ :
(ٔ) عبد العزيز" ،النقود االفَباضية مفهومهذ وأنواعهذ وآثذكىذ االقاصذدية" ،ص:
.٘٘ -ٜٗ
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معدالت الاضخم العذ٤بي.
 ازديذد حجم النقود ا٤باداولة خذكج النظذم ا٤بصريف ،والٍب مل تدخل
ضمن السيذتسة النقدية للبنوك ا٤بركزية٩ ،بذ يؤثر على العرض الكلي
للنقود داخل االقاصذد.
 قد يؤدي إىل نقص الطلب على النقود الوكقية ،نايجة إٛبذم العديد
من العمليذت بواتسطة النقود االفَباضية٩ ،بذ ينعكس على قدكة
البنوك ا٤بركزية يف اٚبذ السيذتسذت النقدية ا٤بالئمة.
 تراجع يف أدوات السيذتسة النقدية ،تسواء فيمذ ياعلق بَبشيد عمليذت
االئامذن أو ترشيد ٛبويل االتساّباد ،أو دعم أناطة اقاصذدية معينة،
بسبب عدم القدكة على السيطرة على عرض النقود داخل حدود
الدولة الواحدة.
- 6األثر على السياسة المالية:
و لك نايجة الاأثّب على حجم االيرادات الضريبية ،لصعوبة
مراقبة وماذبعة الابذدالت الاجذكية٩ ،بذ يؤدي إىل زيذدة فرص الاهرب
الضرييب وا١بمركي ،ويعمق ظذىرة اإلقاصذد ا٣بفي.
- 6األثر على أسعار الصرف واألسواق المالية:
تسعر صرف العملة االفَباضية وخصوصذً البياكوين ،ماذبذب
وماقلب باكل كبّب جداً٩ ،بذ ينعكس تسلبذً على أتسعذك الصرف بذلنسبة
للعمالت ا،لية ،كمذ أن تسعر الصرف للبياكوين غّب مرتبط بأي عملة
دولية أخرى.
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- 6اتساع الفجوة بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد المالي:
و لك نايجة تزايد الاعذمالت ا٤بذلية بذلنقود االفَباضية والذي
ىدفو ٙبقيق الربح ا٤بذيل من فروقذت األتسعذك ،وبدوكه يؤدي إىل إحداث
فجوة كبّبة بْب االقاصذد ا٤بذيل واالقاصذد ا٢بقيقي ،والذي يام فيو إٯبذد
وتبذدل السلع وا٣بدمذت
ثالثاً :المقاصد الشرعية من ضبط عملية االصدار وعدم التوسع
بها:
( ٔ)
من ا٤بقذصد الارعية لضبط عملية إصداك النقود وعدم الاوتسع هبذ :
ٔ  -أن الاوتسع يف إصداك النقود دون تنظيم وضبط ،من الاطفيف
(ٔ) ا٤بصلح" ،الاضخم النقدي يف الفقو اإلتسالمي" ،صٖٙٚ :؛ نصر" ،االقاصذد
الكلي النظرية ا٤باوتسطة" ،صٖٙٓ- ٕٙٔ :؛ الزامل" ،النقود والبنوك
واألتسواق ا٤بذلية" ،صٕٗ٘-ٕٕٗ :؛ ٧بمد عمر شذبر٫" ،بو نظذم نقدي
عذدل"( ،د .م :د .نٔٗٔٓ ،ىب) طٕ ،صٕ٘-٘ٔ :؛ ٧بمد بن عبد اهلل
ابن العر " ،أحكذم القرآن"ٙ ،بقيق٧ :بمد علي البحذوي( ،بّبوت :داك
ا٤بعرفةٔٗٓٚ ،ىب) د .ط ،جٔ :صٜٚ :؛ ابن تيمية٦" ،بموع الفاذوى" ،ج:
 ٕٛص ،ٖٛ٘ :ج ٖ :صٗٚ :؛ أٞبد حسن ا٢بسيِب" ،تطوك النقود يف
ضوء الاريعة اإلتسالمية"( ،د .م ،داك ا٤بدين للطبذعة والنارٔٗٔٓ ،ىب)
طٔ ،ص ٗٚ-ٗٙ :؛ العمر" ،النقود االئامذنية دوكىذ وأثرىذ يف اقاصذد
اتسالمي" ،ص.ٕٜٗ :
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الذي هنى اهلل عز وجل عنو حيث قذل :ﱥﭐ ﲥ ﲦ ﱤ

[ا٤بطففْب.]ٔ :
وجو الداللة :الاطفيف ىو نقص الايء وتقليلو ،و لك أن
إصداك وحدات جديدة من النقود دون أن يصذحبهذ زيذدة يف إناذج
السلع وا٣بدمذت ،يفضي إىل نقص قيمة النقود الابذدلية ويضعف قو،ذ
الارائية ،حيث تزيد كمية عرض النقود ،وىذا تطفيف لقيمة مذ بأيدي
النذس من وحدات النقد.
ٕ  -أن الاوتسع يف إصداك النقود دون تنظيم وضبطٖ ،بس ألموال
النذس وإفسذد لو ،فيكون داخالً فيمذ هنى اهلل عنو يف قول اهلل
عز وجل :ﱥﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ

ﳦﱤ [الاعراء.]ٖٔٛ :
ٖ  -أن من أعظم مقذصد الاريعة يف األموال وغّبىذ إقذمة العدل،
ومنع الظلم وأن يقوم النذس بذلقسط يف ٝبيع شؤوهنم ،وتنظيم
إصداك النقود وضبطو من أىم الوتسذئل الٍب ياحقق هبذ إقذمة
العدل يف أموال النذس ومنع الظلم فيهذ.
ولذا فإن العمالت االفَباضية أبعد مذ تكون عن العمالت
ا٢بقيقية ،حيث إهنذ ال تقوم بذلوظذئف األتسذتسية للنقود ،و لك بنذء
على بنياهذ ا٥بيكلية وطريقة تصميمهذ ،وآلية تداو٥بذ٩ ،بذ ٯبعلهذ أقرب
إىل أدوات ا٤براىنة منهذ أن تكون بديالً للنقود.
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املطلب الرابع :التكًًف الفكٌَ للعنالت االفرتاضًة (البًتكىيً)
ىل تعد العمالت الرقمية نقوداً؟ أم أهنذ نقد خذص؟ أم أهنذ
تسلعة؟
التكييف األول :أن البيتكوين عبارة عن عملة مستقلة ولها قيمة
كبقية العمالت المتداولة التي تصدرىا الدول (.)8
ووجو ىذا التكييف :بأهنذ عملة كبقية العمالت الوكقية ،وأهنذ
تؤدي وظيفة النقود من حيث:
 أهنذ وتسلة للابذدالت وا٤بعذمالت :حيث إهنذ تقوم بدوك وتسيط
للابذدل وأداة للدفع ،بل ىي األتسرع واألفضل يف طريقة الدفع
والوفذء ،ألٜبذن السلع وا٣بدمذت داخل الاجذكة االلكَبونية.
 أهنذ مقيذتسذً لقيم السلع :ىنذك بعض ا٤باذجر االلكَبونية تسعر السلع
الٍب تبيعهذ بذلبياكوين٩ ،بذ يوضح أن البياكوين تعارب مقيذتسذً للسلع.
 أهنذ تعارب ٨بزنذً للقيمة٥ :بذ قيمة وٜبنياهذ نذشئة من قوى العرض
والطلب أو من الاقنية الٍب تضمن الاعذمل هبذ ،وعدم قيماهذ بسبب
(ٔ( من البذحثْب ا٤بعذصرين الذين قذلوا بذلك :دكاوك عبد اهلل ٧بمد العقيل،
األحكذم الفقهية ا٤باعلقة بذلبياكوين ،صٖٕ :؛ منّب ٧بمد مذىر ،الاوجيو
الارعي للاعذمل بذلعمالت االفَباضية ،ص( ٕٙ :حيث اعاربىذ وتسيلة دفع
جديدة ،ونوع جديد من النقود ،تقوم ببعض وظذئف النقود ،وال تنطبق
عليو ٝبيع شروط النقود).
- 866 -

العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها  -البيتكوين نموذجا ،د .مراد رايق رشيد عودة

الاذبذبذت يف تسعرىذ ال يلغي الثمنية ،كحذل العمالت الوكقية ،الٍب
تاهد حذالت عدم اتساقراك خذصة يف فَبات ا٢بروب واألزمذت،
وىذا ال يكون تسببذ يف عدم ٜبنياهذ واعابذكىذ نقوداً.
 أهنذ كائجة وأن النذس تعذكفوا عليهذ كوهنذ عملة ،حيث إهنذ ٘بد قبوالً
كبّباً يف الاعذمل بْب أوتسذط مهامة هبذ حول العذمل ،ووصل حجم
الاعذمل هبذ مذ يزيد حجم اقاصذديذت بعض الدول ،وال يقدح يف
ىذا عدم الرواج ا١بغرايف ا،لي ،فإن العمالت ا،لية أيضذً ال تعارب
نقوداً مقبولة يف خذكج نطذقهذ ا١بغرايف وٙباذج إىل الصرافة من قبل
الصرافْب.
واستناداً لهذا التكييف فإن البياكوين:
ٔ  -نقد كبذقي النقود.
ٕ  -ينطبق عليهذ ٝبيع أحكذم النقود ،من حيث وجوب الزكذة فيهذ،
وأحكذم الصرف ،والقرض ،والربذ وتسذئر األحكذم ا٤باعلقة
بذلنقود.
يمكن مناقشة ىذا التكييف بما يلي:
أن وظذئف وخصذئص النقود األتسذتسية ال تاوفر يف ىذه
العمالت االفَباضية وبيذن لك:
ٔ -أنو ال يام قيذس قيم ا٣بدمذت والسلع هبذ مبذشرة ،بل ال بد من
تقييمهذ بعملة أخرى مث بعد لك يام الابذدل .وإن قيل بأن ىنذك
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بعض ا٤باذجر االلكَبونية تسعر السلع الٍب تبيعهذ بذلبياكوين ،ويرد
عليهم أن ىذا ليس تسعّباً بأن البياكوين عملة وإ٭بذ وتسيلة دفع،
أي أنو يسعر السلعة ا٤براد بيعهذ بعملة أخرى مثالً ٖبمسة آالف
دوالك ،وعند الدفع فإنو يقبل من البياكوين مذ يعذدل ٟبسة آالف
دوالك ،لذلك ال ٲبكن للاذجر أن يسعر تسعر خدمذتو بذلبياكوين،
ألن الزبذئن إ ا الحظوا اكتفذع البياكوين تسيعرضون عن الاراء ،وإ ا
ا٬بفض تسعر البياكوين تسيقبلون على الاراء ،ويف ا٢بذلاْب الاذجر
خذتسر.
ٕ  -من وظذئف النقود األتسذتسية أن تكون وتسيلة لنقل ملكية السلع
وا٣بدمذت من طرف إىل آخر دون ا٢بذجة إىل طرف ثذلث ،إ اً
ىي الواتسطة يف تقدير قيم األشيذء(ٔ) .والدوك ا٢بقيقي للنقود
ىو الابذدل ،وليست موضوعة لال٘بذك وا٤بضذكبة كمذ ىي
العمالت االفَباضية ،ألن وظيفة النقود ىو ٛبهيد السبيل
ألناطة اإلناذج ،والعمالت االفَباضية ال تقوم هبذه الوظيفة.
ٖ  -ال تصلح أن تساخدم كمساودع للقيمة و٨بزن للثروة ،و لك
نظراً للاقلبذت والاذبذبذت الكبّبة يف قيماهذ ،وتأثرىذ السريع
بأي حدث تقِب أو موقف ك٠بي ،وبذلاذيل الاأثّب الكبّب على
قدك،ذ الارائية .وىذا ال يالح ،يف العمالت األخرى كذلدوالك
(ٔ) ابن العر " ،أحكذم القرآن" ،جٖ :ص.ٕٖ :
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واليوكو والريذل والدينذك وغّبىذ ،حيث أن اكتفذع تسعر العمالت
وا٬بفذضهذ ،يكون بصوكة ٧بدودة جداً أي ال يزال يف دائرة
االتساقراك ،فلو كذنت عملة دولة معينة ترتفع يف اليوم عدة
اضعذف ،مث تعود للهبوط بعد يوم أو اثنْب ،مث ترتفع ،فهذا
يؤدي إىل عدول النذس عن اتساخدام ىذه العملة يف معذمال،م،
ومعذشهم واتسابدا٥بذ بعملة مساقرة ،حٌب تكون معيذكاً صحيحذً
للثمن والقيمة.
ٗ  -مل تاوفر فيهذ صفة الرواج ،والٍب اعاربىذ الفقهذء من الاروط
الواجب توفرىذ حٌب تعد نقوداً وٙبمل صفة الثمنية ،حيث ال
يوجد ٥بذ قبول عذم ومن لك :أن الاعذمل هبذه العمالت
٧بصوك فقط ألفراد اكتضوا هبذ ،وأن أغلب الدول ٛبنع الاعذمل
هبذ ،وال يوجد ٥بذ كواج كبذقي العمالت الوكقية األخرى ،حٌب
تقذس عليهذ.
٘ -مل تارف الدول على إصداكىذ ،وال يوجد أي تسلطة مذلية أو قيذدة
مركزية تضبط إصداكىذ ،وتراقب أتسعذكىذ ،وتعمل على ٞبذياهذ
ودعمهذ ،بل يام إناذجهذ بطرق بر٦بيةٗ ،بذ يسمى الاعدين وىو
مفاوح ٤بن كغب ،وغيذب ىذا الارط لو من ا٤بخذطر البذلغة ،والٍب
مت تفصيلهذ يف ىذا البحث أثنذء ا٢بديث عن تسلطة إصداك
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النقد(ٔ).

التكييف الثاني :أنها نقود خاصة(.)6
ووجو ىذا التكييف:
أن النقود ا٣بذصة الٍب يام تداو٥بذ يف ٦بامع ٧بدود على أهنذ أٜبذن
ا٤ببيعذت وقيم ا٤بالفذت ،عندىذ تكون نقوداً عند من الازم وكضي الاعذمل
هبذ.
ومستند ىذا االتجاه فاوى علمذء ا٢بنفية يف الدكاىم ا٤بغاوشة
الٍب كذنت تسمى الغطذكفة(ٖ) يف بالد مذ وكاء النهر(ٗ) ،حيث كذنوا
يعاربوهنذ نقوداً تنطبق عليهذ أحكذم النقود ،كذنوا يقولون " :ىي من أعز
(ٔ) انظر الصفحذت ( ٕٖ  )ٖٜ -من ىذا البحث.
(ٕ) إبراىيم أٞبد بن ٧بمد اليحٓب " ،النقد االفَباضي باكوين ٭بو جذً" وكقة
مقدمة ٤بركز الاميز البحثي يف فقو القضذيذ ا٤بعذصرة ،ص. ٔٛ :
(ٖ) وىي الدكاىم الغطرفية وىي كذنت من أعز النقود ببخذكى منسوبة إىل
غطريف أمّب خراتسذن أيذم الرشيد ،أنظر٧ :بمد عميم اإلحسذن الربكٍب،
"قواعد الفقو"( ،كراتاي :الصدف ببلارزٜٔٛٙ - ٔٗٓٚ ،م) طٔ ،
ص.ٗٓٔ :
(ٗ ) يقصد بذلنهر جيحون ،وىو اإلتسم القدم ١بزء من آتسيذ الوتسطى ،تامل
اكاضيهذ ٝبهوكية أوزبكساذن وا١بزء ا١بنو الغر من كذزاخساذن ،ومن
أشهر مدهنذ٠ :برقندٖ ،بذكى ،طاقند ،خواكزم ،ترمذ.
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النقود فينذ ٗبنزلة الفضة فيهم ،و٫بن أعرف بنقودنذ"(ٔ).
ويمكن مناقشة ىذا التكييف بما يلي:
الواضح أن ىذه ا لنقود كذنت تساخدم كمعيذك للقيمة ووتسيط
للابذدل ،وأهنم تعذكفوا عليهذ كوهنذ عملة ،إ أهنذ ٛباذز بذلرواج ،أي أنو
ينطبق عليهذ خصذئص ووظذئف النقود ،فاأخذ حكم النقود ،أمذ
العمالت االفَباضية فذ٥بدف والغذية منهذ اإل٘بذك هبذٙ ،بقيقذً للربح
وليس كوهنذ وتسيطذً للابذدل ومعيذكاً للقيمة.

التكييف الثالث :أنها عبارة عن سلعة (.)6
ووجو ىذا التكييف:
ٔ  -أنو ال ينطبق عليهذ ضوابط وخصذئص العمالت والنقود.
ٕ  -أن مذ عدا األٜبذن يعد تسلعة ،كمذ قذل ابن قدامة " :العروض
ٝبع عرض ،وىو غّب األٜبذن من ا٤بذل على اخاالف أنواعو ،من
(ٔ( ابن ٪بيم" ،البحر الرائق" ،جٕ :ص،ٕٗ٘ :؛ أنظر :ابن عذبدين" ،حذشية ابن
عذبدين" ،ج ،٘ :ص٧ ،ٔٗٔ ،ٕٙٙ :بمد بن أٞبد أبو بكر عالء
السمرقنديٙ" ،بفة الفقهذء"( ،لبنذن :داك الكاب العلميةٔٗٔٗ ،ىبٜٜٔٗ -م)،
طٖ ،جٔ :صٕٙ٘ :؛ السرخسي " ،ا٤ببسوط " ج ٕ :ص.ٜٔٗ :
(ٕ) يذتسر عبد الرٞبن آل عبد السالم " ،العمالت االفَباضية " وكقة مقدمة
٤بركز الاميز البحثي يف حلقة النقد االفَباضي ،ص.ٙ :
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النبذت وا٢بيوان والعقذك وتسذئر األموال"(ٔ).
ٖ -اتساعمذل ىذه العمالت االفَباضية اتساعمذالً أصيالً يف
ا٤بضذكبذت ،وىو ا٤بقصود من اماالكهذ حيث اٚبذىذ النذس ماجراً
للبيع والاراء ،ال أن تكون معيذكاً للقيم ووتسيطذً للابذدل.
ٗ  -إعامذد دولة الصْب للعمالت االفَباضية أهنذ تسلعة ،وأصل من
األصول الٍب يساثمر فيهذ النذس ،حيث إن القيمة ٤بثل ىذه
العمالت نذبع من القيمة الاقنية(ٕ).
التكييف الفقهي الراجح للعملة الرقمية (البيتكوين):
بنذءً على العرض السذبق فإنو ٲبكن اعابذك البياكوين ،تسلعة
إلكَبونية٦ ،بهولة ا٤بصدك وٮبية ،ال ضذمن ٥بذ ،قذئمة على ا٤بقذمرة والغرك
الفذحش.
ومستند ىذا الترجيح:
ٔ  -أهنذ ال تساويف شروط ووظذئف النقود ،حيث إهنذ ال تعارب
مقيذتسذً للقيمة ،وال ٨بزنذً للقيمة ،وال وتسيلة لإلبراء العذم،
وليست كائجة كواج النقود ،وليست صذدكة عن تسلطة وجهة
ضذمنة ،و لك بنذء على بنياهذ ا٥بيكلية وطريقة تصميمهذ ،وآلية
(ٔ) ابن قدامة" ،ا٤بغِب" ،جٕ :ص.ٖٖ٘ :
(ٕ) https: //www. amnaymag. com
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تداو٥بذ.
ٕ  -ا٥بدف والغذية من الاعذمل بذلعمالت االفَباضية ،ىو:
االتساثمذك ،وا٤بضذكبة ،ا٤باذجرة ،والربح ،وىذا واضح من خالل
اإلعالنذت ا٤بناارة على شبكة االنَبنت ،وىذا ىو الغذلب
وا٥بدف من ا٤باذجرة هبذه العمالت ،وليس الغذية النقدية.
وٲبكن أن يعَبض على لك ،بأن ىذه ا٤بضذكبة كمذ ىي يف
العمالت االفَباضية فهي كذلك موجودة يف العمالت الوكقية ،وٯبذب
على لك :بأن الوظيفة النقدية ىي ا٥بدف والغذية من العمالت الوكقية
السذئدة ،حيث إ ن الغذلبية العظمى من النذس ياعذملون بذلعمالت
الوكقية ألجل الوظيفة النقدية ٥بذ ،حيث يبيعون وياَبون هبذ ،وأن قلة
قليلة من النذس من يهدفون إىل االتسَببذح هبذه العمالت الوكقية،
ويساخدموهنذ كسلعة للماذجرة هبذ(ٔ) ،وا٤بضذكبة هبذ ليست األتسذس،
وا٢بكم للغذلب.
ٖ -مذ صرح بو الفقهذء أن مذ عدى األٜبذن يعد تسلعة ،ومن لك :قول
ابن قدامة " :العروض ٝبع عرض ،وىو غّب األٜبذن من ا٤بذل على

(ٔ ) منصوك بن عبد الرٞبن الغذمدي" ،حكم الاعذمل بذلبياكوين ىل ىو مقذمرة
أم ماذجرة" (ٕبث مقدم إىل مركز الاميز البحثي ٔبذمعة االمذم ٧بمد بن
تسعود اإلتسالميةٔٗٗٓ ،ىب) ،صٕٖ :وٕٗ
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اخاالف أنواعو ،من النبذت وا٢بيوان والعقذك وتسذئر األموال"(ٔ) ،ومذ
صرح بو صذحب الدك ا٤بخاذك" :وأمذ الفلوس فإن كاجت فكثمن
وإال فكسلع"(ٕ) ،وىذا ظذىر عند الفقهذء ،أثنذء حديثهم عن ٜبنية
الفلوس من عدمهذ ،حيث إنو من مل يعاربىذ نقوداً ،عدىذ تسلعة
وعرضذً من العروض ،وٗبذ أن وظذئف وشروط النقود مل تنطبق على
العمالت االفَباضية ،كمذ مت توضيحو خالل ىذا البحث،
فذلعمالت االفَباضية تعد تسلعة وعرضذً من العروض ،والقيمة ٥بذه
النقود نذبع من القيمة الاقنية ،إال أهنذ تسلعة قذئمة على الغرك
وا١بهذلة ،وأمذ اشامذ٥بذ على الغرك وا١بهذلة ،كوهنذ ٦بهولة يف معيذكىذ
ومصرفهذ ،وأمذ اشامذ٥بذ على القمذك ،حيث ينفق ويبذل نقوداً يف
مقذبل ا٢بصول عليهذ ،ويف ات الوقت ال ضذمن لبقذء ٜبنياهذ
وقيماهذ.

املطلب اخلامص :احلكه الشرعٌ للعنلة االفرتاضًة (البًتكىيً)
بىاقعَا احلالٌ
بنذءً على مذ تسبق بيذنو من توصيف حول ىذه العملة الرقمية،
ومذ ٰبيط هبذ من شبهذت و٨بذطر فإن البذحث يرى بأن منع الاعذمل يف
(ٔ) ابن قدامة" ،ا٤بغِب" ،جٕ :ص.ٖٖ٘ :
(ٕ) ابن عذبدين ،كد ا،اذك على الدك ا٤بخاذك ،ج ٘ :ص.ٕٕٚ :
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مثل ىذه العمالت على صوك،ذ ا٢بذلية ىو األصل ،و لك ٤بذ يلي:
ٔ  -الغرك الفذحش وا١بهذلة الذي ياوب ىذه العملة من حيث:
مصدكىذ ،قيماهذ ،اتساقراكىذ ،مصّبىذ ،ووجود عنوان واضح ٥بذ
من أجل ضمذن ا٢بقوق وعدم ضيذعهذ ،حيث هنى  عن بيع
الغرك (ٔ) ،وكمذ أمر ٕبف ،األموال وعدم إضذعاهذ ،وهنى عن
أكل أموا٥بم بذلبذطل ،وقد صح :أن من أوائل مذ يسأل عنو
( ٕ)
اإلنسذن يوم القيذمة مذلو" :من أين اكاسبو وفيم أنفقو"
ٕ  -ا٤بضذكبة ٗبثل ىذه العمالت الرقمية بصوك،ذ ا٢بذلية نوع من
ا٤بقذمرة الٍب حرمهذ اهلل تعذىل ،والنقود وظيفاهذ أن تكون معيذكأً
للقيم ،ال تسلعة ياجر هبذ.
ٖ  -البياكوين تقوم على اإلحاكذكية ،إ إهنذ تَبكز يف أيدي ٦بموعة
قليلة ٩بن ٲبلكون أجهزة كمبيوتر كية ،وٯبيدون اتساخدام تقنية
ا٤بعلومذت ،وىذا االحاكذك ياكل ،ديداً ٤بساقبل االقاصذد
(ٔ) مسلم" ،صحيح مسلم" ،كاذب البيوع ،بذب بطالن بيع ا٢بصذة والبيع الذي
فيو غركٖٔٔ٘ /ٖ ،)ٖٔ٘ٔ( ،
(ٕ) الَبمذي" ،تسنن الَبمذي" ،كاذب صفة القيذمة والرقذئق والوكع ،بذب مذ جذء
يف شأن ا٢بسذب والقصذص ،كقم ا٢بديث ،ٕٙٔ/ٗ ،)ٕٗٔٙ( :صححو
األلبذين يف الصحيحة ( ،)ٜٗٙوصحيح ا١بذمع (ٖٓٓ ،)ٚوصحيح
الَبغيب والَبىيب (.)ٕٔٙ
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العذ٤بي ،نظراً لقدكة ا،اكرين على الاحكم فيو وفق أىوائهم.
ٗ  -ال يَبتب على شراء عملة باكوين و٫بوىذ من العمالت الرقمية
أي تأثّب إٯبذ للصنذعة والاجذكة ا٢بقيقية ،والاقنيذت ،وإ٭بذ ىو
( ٔ)
٦برد نوع من ا٤بضذكبذت.
٘  -إمكذنية وقوع أزمة مذلية عذ٤بية جديدة بسبب تبدد األموال،
ناي جة شراء مثل ىذه العمالت الرقمية٩ ،بذ تاطلب ٙبويل مئذت
ا٤باليْب من الدوالكات ،من ا٤بنذطق الٍب أحوج مذ تكون إىل
وجود السيولة والعملة الصعبة فيهذ ،لاراء مثل ىذه العمالت
الرقمية ،والٍب ٲبكن أن تاحول إىل أكرب عملية نصب واحايذل
يف العذمل.
 - ٙالعمالت االفَباضية (البياكوين) بذلظرف ا٢بذيل ،ال يوجد ٥بذ
غطذء قذنوين ك٠بي ،تسواء من مؤتسسذت حكومية ،أو دولية
تارف أو تنظم تداول مثل ىذه العملة ،وبذلاذيل ال ٚبضع ألية
تاريعذت ،وليس ٥بذ أي إطذك أو ٞبذية قذنونية ،بل ىي ٦برد
قيمة مذلية ٨بزنة الكَبونيذً.
 - ٚغذلبية دول العذمل مل تسمح ك٠بيذً هبذ ،بل بعض الدول اعارب
الاعذمل هبذ ٨بذلفذً لألنظمة ويعذقب عليهذ ،نظراً لعدم وجود
ضوابط على العملة ،وغيذب اإلشراف ا٢بكومي والر٠بي عليهذ.
(ٔ) فاوى حول :ا٢بكم الارعي للعمالت الرقمية واإللكَبونية ،لداغي ص (ٖ ).
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 - ٛىذه العملة غّب مصدكة أو مكفولة من أي مصرف مركزي،
ولذا فهي عرضة للاقلبذت ا٢بذدة والسريعة والٍب قد تصل إىل
الصفر.
 - ٜىذه العمالت هبذه الكيفية تسهل عملية تبيض األموال،
واألناطة اإلجرامية كاجذكة ا٤بخدكات وغّبىذ.
ٓٔ -الباكوين و٫بوى ذ من العمالت الرقمية االفَباضية بوضعهذ
ا٢بذيل ،ال تعد عملة يف ضوء االقاصذد اإلتسالمي ،ومل تاكون ٥بذ
أصول ،ومل تاحول إىل أتسهم أو صكوك ،عليو فال ٯبوز شراؤىذ
والبيعهذ وال تداو٥بذ ،إىل أن ينصلح حذ٥بذ.
ٔٔ -أمذ إ ا صدك قراك بانظيمهذ واعامذدىذ ووضعهذ ٙبت مظلة
كقذبية حكومية ك٠بيةٕ ،بيث تاوفر فيهذ ا٤بعذيّب الٍب ٘بعل منهذ
عملة قذنونية ،ٯبري الاعذمل هبذ بْب الدول ،والازمت الدول أو
البنوك ا٤بركزية ،أو ا١بهذت ا٤بصدكة ٥بذ ،بصرفهذ بقيماهذ من أي
نوع من البضذئع أو الناذج ا،لي ،وأمكن ضبط تسعرىذ كمذ يف
األوكاق النقدية ،وتسنت تاريعذت تضمن اتسامراك الاعذمل هبذ،
وٙبققت فيهذ شروط العمالت والنقود الٍب تسقنذىذ آنفذًَّ ،
فإن
حكم الاعذمل هب ذ يأخذ حينئذ حكم الاعذمل بذلعمالت الوكقية،
واهلل تعذىل أعلم.
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اخلامتة
ا٢ب مد هلل الذي ٕبمده تام الصذ٢بذت ،والصالة والسالم على
تسيد ا٤برتسلْب وآلو وصحبو أٝبعْب ،وبعد ىذه ا٤بنذقاة ٥بذا ا٤بوضوع،
يساطيع البذحث أن ٱبلص إىل الناذئج والاوصيذت الاذلية:
 ال يوجد شكل ٧بدد وخذص للنقود يف النظذم اإلقاصذدي
اإلتسالمي.
 عملية اصداك النقود من وظذئف الدولة السيذدية ،حيث إن كقذبة
الدولة على إصداك النقد باحديد الكمية الالزمة ،يضمن حسن تسّب
الناذط االقاصذدي ،وٲبنع اإلضراك ٗبصذحل اجملامع واألفرادٗ ،بذ ٰبقق
الاوازن بْب العرض والطلب حٌب ال يؤدي إىل الاضخم أو
االنكمذش.
 بذلوقوف على حقيقة العمالت االفَباضية٪ ،بد أن وظذئف
وشروط النقود ال تاوفر يف العملة االفَباضية ولذا ال ٲبكن اعابذك
العمالت االفَباضية (البياكوين) بأهنذ عملة بذ٤بعُب ا٢بقيقي.
 ٲبكن اعابذك العملة االفَباضية (البياكوين) بأهنذ تسلعة ٦بهولة
ا٤بصدك وٮبية ،ال ضذمن ٥بذ ،قذئمة على ا٤بقذمرة والغرك
الفذحش.
 البياكوين و٫بوىذ من العمالت االفَباضية بوضعهذ ا٢بذيل ال ٯبوز
شراؤىذ والبيعهذ وال تداو٥بذ ،إىل أن ينصلح حذ٥بذ.
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 ٲبكن اعابذك العمالت االفَباضية عمالت صحيحة ،إ ا مت
تنظيمهذ من قبل جهذت ك٠بية معلومةٕ ،بيث تاوفر فيهذ ا٤بعذيّب
الٍب ٘بعل منهذ عملة قذنونية ،وتسنت تاريعذت تضمن اتسامراك
الاعذمل هبذ ،وٙبققت فيهذ شروط العمالت والنقودَّ ،
فإن حكم
الاعذمل هبذ يأخذ حينئذ حكم الاعذمل بذلعملة ا٤بعامدة ك٠بيذً.
التوصيات
 طرح موضوع العمالت الرقمية على اجملذمع الفقهية ودكاتساو
بصوكة معمقة ،للوصول إىل فاوى مفصلة حول الاعذمل ٗبثل
ىذه العمالت الرقمية ،ومدى انعكذتسذ،ذ على اقاصذد
األشخذص واقاصذديذت الدول.
 اٚبذ مؤتسسة النقد العر موقفذً حذزم ذً ٤بنع الاداول هبذه
العمالت٢ ،بْب الوصول لضوابط وتاريعذت دولية باأهنذ.
 ضروكة الانسيق الدويل ٖبصوص تداول ىذه العمالت الرقمية،
وتسن الااريعذت والقوانْب الٍب تضبط تداو٥بذ ٗبذ يكفل ٞبذية
اقاصذد األفراد والدول.
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املصادر واملراجع
البخذكي٧ ،بمد بن إ٠بذعيل" .صحيح البخذكي"( .طٔ ،د .م :داك
طوق النجذةٕٕٔٗ ،ىب).
الربكٍب٧ ،بمد عميم اإلحسذن" .قواعد الفقو "( .طٔ ،كراتاي:
الصدف ببلارزٜٔٛٙ ،م).
البال كي ،أٞبد بن ٰبٓب " .فاوح البلدان "( .د .ط ،بّبوت :داك
ومكابة ا٥باللٜٔٛٛ ،م).
البهويت ،منصوك بن يونس" .كاذف القنذع عن مًب القنذع"( .د .ط،
د .م :داك الكاب العلمية ،د .ت).
البوطي ،توفيق كمضذن " .البيوع الاذئعة وأثر ضوابط ا٤ببيع يف
شرعياهذ"( .طٔ ،د .م :داك الفكرٔٗٔٛ ،ىب).
الَبكمذن ،عدنذن خذلد" .السيذتسة النقدية وا٤بصرفية يف اإلتسالم"( .د.
ط ،بّبوت :مؤتسسة الرتسذلةٜٔٛٛ ،م).
الَبمذي٧ ،بمد بن عيسى" .تسنن الَبمذي"( .د .ط ،بّبوت :داك
إحيذء الَباث العر  ،د .ت).
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العبذس أٞبد٦" .بموع الفاذوى"ٙ .بقيق :عبد
الرٞبن بن ٧بمد بن قذتسم( .د .ط ،ا٤بدينة ا٤بنوكة٦ :بمع ا٤بلك
فهد لطبذعة ا٤بصحف الاريفٔٗٔٙ ،ى ب).
ا١بعيد ،تسَب بن ثواب " .أحكذم األوكاق النقدية الاجذكية يف الفقو
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اإلتسالمي"( .د .ط ،الطذئف :مكابة الصديقٖٔٗٔ ،ىب).
ا١بهيِب ،منّب ٧بمد" .الطبيعة القذنونية للعقد االلكَبوين"( .د .ط،
ا١بذمعيٕٓٔٓ ،م).
االتسكندكية :داك الفكر
ابن حزم ،أبو ٧بمد علي بن أٞبد .ا،لى( .د .ط ،بّبوت :داك الفكر،
د .ت).
أبو حبيب ،تسعدي" .القذموس الفقهي لغة واصطالحذً"( .طٕ،
دماق :داك الفكرٔٗٓٛ ،ىب).
ا٢بسِب ،أٞبد حسن" .تطوك النقود يف ضوء الاريعة اإلتسالمية".
(طٔ ،د .م :داك ا٤بدين للطبذعة والنارٔٗٔٓ ،ه).
ا٣بثالن ،تسعد بن تركي" .فقو ا٤بعذمالت ا٤بذلية ا٤بعذصرة"( .طٗ،
الريذض :داك الصميعي للنار والاوزيعٖٔٗٙ ،ىب).
ابن خلدون ،أبو زيد عبد الرٞبن بن ٧بمد" .ا٤بقدمة "ٙ .بقيق :علي
عبد الواحد( .طٖ ،القذىرة :داك هنضة مصر ،د .ت).
داغي ،علي القرة" .قذعدة ا٤بثلي والقيمي يف الفقو اإلتسالمي"( .طٔ،
د .م :النذشرون العربٖٔٗٔ ،ىب).
أبو داود ،تسليمذن بن األشعث" .تسنن أ داود"ٙ .بقيق٧ :بمد ٧بيي
الدين عبد ا٢بميد( .د .ط ،بّبوت :ا٤بكابة العصرية ،د .ت).
داود ،ىذيل عبد ا٢بذف" .،تغيّب القيمة الارائية للنقود الوكقية".
دكاتسذت يف القاصذد االتسالمي ا٤بعهد العذ٤بي للفكر اإلتسالمي
ٖ٘ٔٗٔٓ( ،ىب).
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الدليمي ،خذلد علي" .النقود وا٤بصذكف والنظرية النقدية "( .د .ط،
والنار والاوزيعٜٔٛٛ ،م).
ليبيذ :داك األنيس للطبذعة
الدتسوقي٧ ،بمد بن اٞبد بن عرفة" .حذشية الدتسوقي على الارح
الكبّب"( .د .ط ،د .م :داك الفكر ،د .ت).
الرملي ،مشس الدين ٧بمد بن أ العبذس " .هنذية ا،اذج إىل شرح
ا٤بنهذج"( .طأخّبة ،بّبوت :داك الفكرٔٗٓٗ ،ىب ٜٔٛٗ -م).
الزامل ،يوتسف" .النقود والبنوك واألتسواق ا٤بذلية"( .طٔ ،السعودية:
ا١بمعية السعودية للمحذتسبةٕٔٗٔ ،ىب).
الزحيلي ،وىبة" .ا٤بعذمالت ا٤بذلية ا٤بعذصرة"( .طٔ ،دماق :د .ن،
ٕٕٓٓم).
الزكقذ ،أٞبد بن الايخ ٧بمد" .شرح القواعد الفقهية "( .طٕ ،تسوكيذ:
داك القلمٜٔٗٓ ،ىب ٜٜٔٛ -م).
زعَبي ،عالء الدين ٧بمود الزعَبي " ،النقود وظذئفهذ األتسذتسية
وأحكذمهذ الارعية"( .طٔ ،د .م ،د .نٔٗٔٚ ،ىب).
الز٨باري٧ ،بمود بن عمرو" .أتسذس البالغة "ٙ .بقيق٧ :بمد بذتسل
عيون السود( .طٔ ،بّبوت :داك الكاب العلميةٜٔٗٔ ،ىب).
الزيلعي ،عثمذن بن علي" .تبيْب ا٢بقذئق شرح كنز الدقذئق"( .طٔ،
األمّبيةٖٖٔٔ ،ىب).
القذىرة :ا٤بطبعة الكربى
السبيهذن ،عبد ا١ببذك " .النقود اإلتسالمية كمذ ينبغي أن تكون"٦ .بلة
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جذمعة ا٤بلك عبد العزيز ،االقاصذد اإلتسالمي ،العدد (ٓٔ).
السرخسي٧ ،بمد بن اٞبد" .ا٤ببسوط"( .د .ط ،بّبوت :داك ا٤بعرفة،
ٗٔٗٔىب ٜٜٖٔ -م).
السمرقندي٧ ،بمد بن أٞبدٙ" .بفة الفقهذء"( .طٖ ،لبنذن :داك الكاب
العلميةٔٗٔٗ ،ى بٜٜٔٗ -م).
شبّب٧ ،بمد عثمذن " .ا٤بعذمالت ا٤بذلية ا٤بعذصرة يف الفقو اإلتسالمي".
(طٖ ،د .م :داك النفذئسٜٔٗٔ ،ىب).
الاربيِب٧ ،بمد بن أٞبد" .مغِب ا،اذج"( .طٔ ،د .م :داك الكاب
العلمية ٜٜٔٗ ،م).
الامري ،نذظم" .النقود وا٤بصذكف"( .د .ط ،وزاكة الاعليم العذيل:
جذمعة ا٤بوصلٔٗٓٛ ،ىب).
ابن عذبدين٧ ،بمد أمْب " .كد ا،اذك على الدك ا٤بخاذك" حذشية ابن
عذبدين( .طٖ ،بّبوت :داك الفكر ٕٔٗٔى بٜٜٕٔ -م).
ابن عذشوك٧ ،بمد طذىر" .مقذصد الاريعة اإلتسالمية"ٙ ،بقيق٧ :بمد
الطذىر ا٤بيسذوي (طٕ ،بّبوت :داك النفذئس ٕٔٓٓم).
عبد العزيز ،عبد اهلل بن تسليمذن" .النقود االفَباضية مفهومهذ ،أنواعهذ،
العلمية لالقاصذد والاجذكة ،كلية
آثذكىذ االقاصذدية" .اجمللة
الاجذكة ،العدد ٕٔٓٔٚ( ،م) .جذمعة عْب مشس.
عجمية٧ ،بمد ،والعقذد ،مدحت" .النقود والبنوك والعالقذت االقاصذدية
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الدولية"( .د .ط ،بّبوت :داك النهضة العربيةٜٔٛٓ ،م).
ابن العر ٧ ،بمد بن عبد اهلل" .أحكذم القرآن"ٙ .بقيق :علي ٧بمد
البحذوي( .د .ط ،بّبوت :داك ا٤بعرفةٔٗٓٚ ،ىب).
عليش٧ ،بمد بن اٞبد" .منح ا١بليل شرح ٨باصر خليل"( .د .ط،
بّبوت :داك الفكرٜٜٔٛ ،م).
العمر ،إبراىيم " .النقود االئامذنية دوكىذ وآثذكىذ يف اقاصذد إتسالمي".
(طٔ ،الريذض :داك العذصمةٔٗٔٗ ،ه).
عمر ،أٞبد ٨باذك" .معجم اللغة العربية ا٤بعذصر"( .طٔ ،د .م ،عذمل
الكابٕٓٓٛ ،م).
الغزايل ،أبو حذمد ٧بمد" .ا٤بساصفى"( .د .ط ،د .م :داك الكاب
العلمية ٜٜٖٔ ،م).
غطذس ،نبيو " .معجم مصطلحذت االقاصذد وا٤بذل وإداكة األعمذل".
(طٔ ،لبنذن :مكابة لبنذن ٜٔٛٓ ،م).
ابن فذكس ،ا٢بسْب أٞبد" .معجم مقذييس اللغة"ٙ .بقيق :عبد السالم
٧بمد ىذكون( .د .ط ،د .م :داك الفكرٖٜٜٔ ،ىب).
الفّبوزآبذدي٦ ،بد الدين أبو الطذىر" .القذموس ا،يط"ٙ .بقيق :مكاب
ٙبقيق الَباث يف مؤتسسة الرتسذلة( .ط ،ٛبّبوت :مؤتسسة الرتسذلة
للطبذعة والنار والاوزيعٕٔٗٙ ،ىب).
ابن قدامة ،أبو ٧بمد موفق الدين" .ا٤بغِب"( .د .ط ،القذىرة :مكابة
القذىرةٖٔٛٛ ،ى ب).
القري٧ ،بمد علي " .مقدمة يف النقود والبنوك"( .طٔ ،جدة :داك
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جدةٔٗٔٚ ،ىب).
قريصة ،صبحي تذدكس ،والعقذد ،مدحت ٧بمد" .النقود والبنوك
والعالقذت االقاصذدية الدولية"( .د .ط ،بّبوت :داك النهضة
العربية ٜٖٔٛ ،م).
الكذتسذين ،عالء الدين أبو بكر" .بدائع الصنذئع يف ترتيب الارائع".
(طٕ ،د .م :داك الكاب العلميةٔٗٓٙ ،ىب ٜٔٛٙ -م).
الكفراوي ،عوف" .النقود وا٤بصذكف يف النظذم اإلتسالمي"( .د .ط،
االتسكندكية :داك ا١بذمعذت ا٤بصرية ،د .ت).
كمذل٧ ،بمد يوتسف" .فقو االقاصذد النقدي"( .طٔ ،الريذض :داك
ا٥بدايةٜٜٖٔ ،م).
ابن مذجة ،أبو عبد اهلل ٧بمد" .تسنن ابن مذجو"ٙ .بقيق٧ :بمد فؤاد
عبد البذقي( ،د .ط ،د .م :داك إحيذء الكاب العربية ،فيصل
عيسى البذ ا٢بليب ،د .ت).
ا٤بذوكدي ،علي بن ٧بمد" .األحكذم السلطذنية"( .د .ط ،القذىرة :داك
ا٢بديث ،د .ت).
ا٤بذوكدي ،علي بن ٧بمد" .تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق
ا٤بلك وتسيذتسة ا٤بلك"ٙ .بقيق٧ :بيي ىالل السرحذن( .طٔ،
بّبوت :داك النهضة العربيةٔٗٓٔ ،ىب).
األشقر٧ ،بمد ،وآخرونٕ " .بوث فقيو يف قضذيذ اقاصذدية معذصرة".
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(طٔ ،األكدن :داك النفذئسٔٗٔٚ ،ىب ٜٜٔٛ -م).
ا٤بصري ،كفيق" .اإلتسالم والنقود"( .طٕ ،جدة :مركز النار العلمي
يف جذمعة ا٤بلك عبد العزيزٔٗٔٓ ،ىب).
ابن منظوك٧ ،بمد بن مكرم" .لسذن العرب"( .طٖ ،بّبوت :داك
صذدكٔٗٔٗ ،ىب).
ابن منع ،عبد اهلل " .الوكق النقدي "( .طٔ ،الريذض :مطذبع الريذض،
ٖٜٔٔىب).
ا٤بوتسوي ،هنى خذلد والامري ،اتسراء مظلوم " .النظذم القذنوين للنقود
االلكَبونية"٦ .بلة جذمعة بذبل ٕ ،العلوم االنسذنية ،اجمللد ٕٕ.
النجذك ،عبد ا٥بذدي" .اإلتسالم واالقاصذد"( .د .ط ،الكويت :تسلسلة
عذمل ا٤بعرفةٜٖٔٚ ،م)
النسذئي ،أٞبد بن شعيب" .تسنن النسذئي"( .د .ط ،بّبوت :داك
الباذئر اإلتسالمية ،د .ت).
نصر ،عبد ا،مود ٧بمد " .االقاصذد الكلي النظرية ا٤باوتسطة "( .د.
ط ،الريذض :داك ا٣برٯبْب للنار والاوزيع ،د .ت).
النوويٰ ،بٓب بن شرفٙ" .برير ألفذظ الانبيو"( .طٔ ،دماق :داك
القلمٔٗٓٛ ،ىب).
النوويٰ ،بٓب بن شرف" .كوضة الطذلبْب وعمدة ا٤بفاْب"ٙ .بقيق :زىّب
الاذويش( .طٖ ،دماق :ا٤بكاب اإلتسالمئٕٗٔ ،ىب -
ٜٜٔٔم).
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النوويٰ ،بٓب بن شرف" .اجملموع شرح ا٤بهذب"( .د .ط ،د .م :داك
الفكر ،د .ت).
النيسذبوكي ،مسلم بن ا٢بجذج" .صحيح مسلم"ٙ .بقيق٧ :بمد فؤاد
عبد البذقي( ،د .ط ،بّبوت :داك إحيذء الَباث العر  ،د .ت).
ىذشم ،إ٠بذعيل ٧بمد" .مذكرات يف النقود والبنوك"( .د .ط ،بّبوت:
داك النهضة العربية ،د .ت).
ا٥بروي٧ ،بمد بن أٞبد، " .ذيب اللغةٙ ." .بقيق٧ :بمد عوض
مرعب( .طٔ ،بّبوت :داك احيذء الَباث العر ٕٓٓٔ ،م).
ا٥بيثمي ،أٞبد بن ٧بمد بن" .الفاذوى الفقهية الكربى"( .د .ط ،د .م:
ا٤بكابة اإلتسالمية ،د .ت).
ىيكل ،عبد العزيز " .موتسوعة ا٤بصطلحذت االقاصذدية واإلحصذئية".
(طٕ ،لبنذن :داك النهضة العربية ٔٗٓٙ ،ىب).
أبو ٰبٓب األنصذكي ،زكريذ بن ٧بمد " .أتسُب ا٤بطذلب يف شرح كوض
الطذلب"( .د .ط ،د .م :داك الكاذب اإلتسالمي ،د .ت).
أبو يعلى٧ ،بمد بن ا٢بسْب ابن الفراء " .األحكذم السلطذنية" .صححو
وعلق عليو٧ :بمد حذمد الفقي( .طٕ ،بّبوت :داك الكاب
العلميةٕٔٗٔ ،ىب).

- 891 -

 الجزء الثاني819 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography
Alhrui ،Muhammad bin Ahmed. " Tahdhib allgh"
Investigation by: Muhammad Awad Merab (1 ،
Beirut: Dar Al-Harith Al-Arabi ،2001).
ALBukhari ،Muhammad bun Ismail. "Sahih Al-Bukhari".
(I 1 ،DS: Dar Tuq al-Najat ،1422 e).
Al Barqti ،Muhammad Amim al'iihsan. "Qwaeid
alfaqih ". (t1 ،karatashi: alsadf biblshruz ،1986m).
Balaziri ،Ahmad bun Yahya. "Fattouh Albuldan". (Beirut:
Dar Al-Hilal Library ،1988).
Al-Bahouti ،Mansour Bun Younus ،"Kashf alqinaa' ann
matni al-iqnaai ". (d. t ،d. m: dar alkutub aleilmit ،d.
t).
AL- Bouti ،Tawfeeq Ramadan. "Albuyou' As-shaei'at wa
atharr dawaabit almabee' fee shar'eitiha". (t1 ،d. m:
dar alfikr ،1418h ).
AL-Turkumani ،Adnan Khalida. "As-siyasat an-naqdiyat
wal masrafiyat fee al-islam". (Beirut: muasasat
alrisalat ،1988m).
AL-Tirmizhi ،Muhammad bin eisaa. "snun altrmdhy". (d.
t ،Beiruta: dar ihyaa alturath alearabi ،da. t).
Ibn Taymiyah ،Taqiyu Ad-Deen Abou Alb-Abaas Ahmad.
"Majmu' alfatawaa". Investigated by: Abdurahman
bin Muhammad bin Qasim. (almadinat almunawarat:
King Fahad Complex for Printing the Holy Quran ،
1416h).
Al-Ja'eed ،Sitr bun Thawaab. "Ahkaam al-awraaq annaqdiyat at-tijaariyah fee alfiqh al-islami". (altayf:
maktabat alsdyq ،1413h).
Aljahini ،munir mahmad. "Altabieat alqanuniat lileaqd
alalkatrunia". (da. t ،alaiskandriat: dar alfikr aljamiei ،
2010m).
Ibn Hazm ،Abu Muhammad Ali bin Ahmad.
"almuhallaa. (Beirut: dar alfikr ،).

- 899 -

 مراد رايق رشيد عودة. د، البيتكوين نموذجا- العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها

Abu Habib ،Sa'di. "Alqamous alfiqhi lughatan wa
istilahann". (2nd edt ،Damascus: dar alfikr ،1408h
AL-Husni ،Ahmad Hasan. "tatawur an-nuqoud fee daw asshar'at al-islami". (t1 ،Damascus: dar almadani
liltabaeat walnashri ،1410h).
AL-khuthlaan ،Sa'd bun Turki. "Fiqh almu'aamalat
almaaliyat almu'asarah". (t4 ،alryad: dar alsamieiu
lilnashr waltwzie ،1436h).
Ibn khaldun ،Abu Zayd Abdurahman bin Muhammad.
"Almuqadimah". investigated by: Ali Abd Alwahid.
(t3 ،alqahirta: dar nahdat misri ،da. t).
Daghi ،Ali al-Qara. "Qa'idat almithli wa alqimi fee alfiqh
al-islami". (t1 ،da. ma: alnnashirun aleurab ،1413h ).
Abu Dawoud ،Sulaiman ibn al-Ash'ath. "Sunan Abu
Dawood". Investigated by: Muhammad Muhyiddin
Abdul Hamid. (D. T ،Beirut: Modern Library).
Daoud ،Hayel Abdul Hafiz. "Taghyir alqimat as-shiraeiyat
li an-nuqoud alwarqiyat". dirasat fi liaiqtisad
al'iislamii almaehad alealamii lilfikr al'iislami 35 ،
(1410h).
Dulaimi ،Khalid Ali. "An-nuqoud wal masharif wa annazariat an-naqdiya ". (Libya: dar al'anis liltabaeat
walnashr waltawziei ،1988m).
Dasouqi ،Muhammad bun Ahmad bun Arafa. "Hashiyat
ad-dasouqi alaa as-sharh alkabir". (d. m: dar alfkr ،).
Ramli ،Shams ad-Deen Muhammad ibn Abi al-Abbaas. "
Nihaayat almuhtaaj ilaa sharh alminhaaj". (t'akhirat ،
Beirut: dar alfkr ،1404h - 1984m).
Az-Zamil ،Youssuf " Money ،banks and financial markets
". (t1 ،alsaeudiatu: aljameiat alsewdyt llamuhasibat ،
1421h).
Az-Zuhaili
،Wahba.
"
Contemporary
financial
transactions". (t1 ،Damascus: da. n ،2002m).
Az-Zarqa ،Ahmad bun as-Shaykh Muhammad. "Shrah

- 600 -

 الجزء الثاني819 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
alqawa'id alfiqhiyah ". (t2 ،suarya: dar alqilum ،
1409h - 1989m).
Za'tari ،Alaa Ad-Deen Mahmoud az-Za'tari ،" Money ،its
main functions and Shari'ah ruling". (t1 ،d. m ،d. n ،
1417h).
Az-Zamakhashari. Mahmoud bun Amru. "Asaas albalaagha ". Investigated by: Muhammad Basil
Ouyoun as-suwaad. (t1 ،Beirut: dar alkutub
aleilmiati ،1419h).
Az-Zai'ali Outhman bun Ali. "Tabyeen alhaqaaeiq sharh
kanz ad-daqaaeiq". (t1 ،Cairo: almutbaeat alkubraa
al'amyriut ،1313h).
As-Subayhan ،Abdul- Jabaar. " Islamic money as it should
be ". majalat jamieat almalik eabd aleazizi ،
alaiqtisad al'iislami ،aleadad (10).
As-Sarkhasi ،Muhammad bun Ahmad. "Almabsout".
(Beirut: dar almaerifatu ،1414h - 1993).
As-Samarqandi ،Muhammad bun Ahmad. "tuhfat
alfuqahaa'". (t3 ،Lebanon: dar alkutub aleilmiatu ،
1414h- 1994m).
Shabir ،Muhammad Outhman. "Almu'amalaat almaaliyat
almu'asirat fi alfiqh al-islami". (t3 ،d. m: dar
alnafayisi ،1419h).
As-sharbiniu ،Muhammad bun Ahmad. "Mughny
Almuhtaaj". (t1 ،d. m: dar alkutub aleilmiatu ،
1994m)
As-Shamri ،Nazim. "An-nuqoud wa Almasharif".
(Ministry of Higher Education: University of Mosul ،
1408h).
Ibn Abideen ،Muhammad Ameen. "Radd almuhtaar alaa
ad-durr almukhtaar" hashiat ibn Abidyn. (t3 ،Beirut:
dar alfikr 1412h- 1992m).
Ibn Ashour Muhammad Tahir. "Maqaasid as-shari'ah alislamiya" ،investigated vy: Muhammad alttahir

- 608 -

 مراد رايق رشيد عودة. د، البيتكوين نموذجا- العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها

almisawy(t2 ،Beirut: dar alnafayis 2001m).
Abdu Al-Aziz ،Abdillah bin Sulayman. "the virtualized
monies ،its concepts ،types and economic effects".
Scientific Journal of Economics and Commerce ،
Faculty of Commerce ،Issue 1 ،(2017ma). ain shams
university.
Ajamiya ،Muhammad ،and Al-Aqaad ،Madhat. "Annuqoud wa albunouk wa alalaaaqat al-iqtisadiyat addawliyat". ( Beirut: dar alnahdat alearabiatu ،1980m)
Ibn al-Arabi ،Muhammad bun Abdillah. "Ahkaam alQuran".
Investigated
byMuhammad:
Ali
Muhammad albhawy. (d. t ،Beirut: dar almaerifat ،
1407h).
Ulaish ،Muhammad bun Ahmad. "Manhu al-jalil sharh
mukhtasar khalil". (Beirut: dar alfikr ،1989m).
Al-Amru ،Ibrahim. "An-nuqoud al- Credit money ،its role
and effects in an Islamic economy ". (t1 ،alryad: dar
aleasimati ،1414h).
Omar ،Ahmad mukhtar. "mu'jam allughat al-arabiyat
almu'sirah". (t1 ،d. mi ،ealam alkutubi ،2008m).
Al-Ghazali ،Abu Hamid Muhammad. "Almustasfaa". (d. t ،
d. m: dar alkutub aleilmiatu ،1993m.
Ghatas ،Nabeeh. "mu'jam mustalahat al-iqtisaad wal maal
wa idarat al-a'maal". (t1 ،Lebanon: maktabat
lubnana ،1980m).
Ibn Faris ،Alhusain Ahmad. "mu'jam maqayis allugah".
Investigated by: Muhammad
abd alsalam
Muhammad harun. (d. t ،d. m: dar alfkr ،1399h).
Al-Fayrouzabadi ،Majd ad-Deen Abu at-Tahir. "Alqamous
almuheet". Investigated by: maktab taghqeeq atthurath fi muasasat alirasalata. (t8 ،Beirut: mwsisat
alrisalat liltabaeat walnashr waltawziei ،1426h).
Ibn Qudaamah ،Abu Muhammad Muwafaq ad-Deen.
"Almughny". (Cairo: maktabat Cairo ،1388h ).

- 606 -

 الجزء الثاني819 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Al-Qaari ،Muhammad Ali. " Muqadimat fee an-nuqoud
wal bunouk". (t1 ،jdt: dar jidt ،1417h).
Qureisah ،Subhi Tadars ،Al-Aqaad and Madhat
Muhammad. "An-nuqoud wal bunouk wal alaaqaat
al-iqtisadiyat alduwaliyah". (d. t ،Beirut: dar
alnahdat alearabiat ،1983m).
Al-Kaasaani ،Alaa Ad-Deen Abubakr. "Badaae' As-sanayi'
fee tartib as-shraaei". (t2 ،d. m: dar alkutub
aleilmiati ،1406h - 1986m).
Al-Kafraawi ،Awf. " Money and banks in the Islamic
system ". (d. t ،alaiskandariat: dar aljamieat
almisriat ،da. t).
Kamaal ،Muhammad Yousuf. "Fiqh Al-iqtisaad Annaqdi". (t1 ،alriyad: dar alhdayt ،1993m).
Ibn Maajah ،Abu Abdillah Muhammad. "Sunan ibn
maajah". Investigated by: Muhammad Muhammad
fuad eabd albaqy ،(d. t ،d. m: dar 'iihya' alkutub
alearabiat ،faysal eisaa albabi alhalbi ،d. t).
Al-Mawardi ،Ali bun Muhammad. "Al-ahkaam assultaniya". (da. t ،alqahirat: dar alhadith ،d. t).
Al-Mawardi ،Ali bun Muhammad. "Tasheel an-nazaaeir
wa ta'jeel az-zafr fee akhlaaq almalik wa as-siyasat
almalik". Investigated by: Muhyi Hilal As-Sarhan.
(t1 ،Beirut: dar alnahdat alearabiatu ،1401h).
Al-Ashqar ،Muhammad and Others. " Buhouth faqih fi
qadaaya al-iqtisadiat mu'asir". (t ،alardn: dar
alnafayisa ،1417h - 1998m).
Al-misri ،Rafiq. " Islam and money ". (t2 ،jdt: markaz
alnashr aleilmii fi jamieat almalik eabd alezyz ،
1410h).
Ibn Manzour ،Muhammad bun Makram. "Lissan al-arab".
(t3 ،Beirut: dar sadir ،1414h).
Ibn Man' ،Abdullah. " Al-awraaq an-naqdiyah ". (t1 ،
alriyad: matabie alrayadi ،1391h).

- 606 -

 مراد رايق رشيد عودة. د، البيتكوين نموذجا- العمالت االفتراضية تكييفها الفقهي وحكم التعامل بها

Al-Musawi ،Nuha Khalid and Shammari ،Isra Mazloum. "
Legal system of electronic money ". Journal of
Babylon University 2 ،Humanities ،vol. 22.
An-Najjar ،Abdul Hadi. " Islam and the Economy ".
(Kuwait: silsilat ealam almaerifat ،1973m).
An-Nisaaei ،Ahmad bun Shu'aib. "Sunan An-Nisaaei". (d.
t ،Beirut: dar albashayir al'iislamiati ،d. t).
Nasr ،Abdul-Mahmoud Muhammad. " Al-iqtisaad alkulli
an-nazariat almutawasita ". (Riyadh: dar alkharijin
lilnashr waltawziea).
An-Nawawi ،Yahya bun Sharaf. "Tharir alfaaz attanbeeh". (ta1 ،Damascus: dar alqalm ،1408h).
An-Nawawi ،Yahya bun Sharaf. "Rawdat at-talibeen wa
umdat almufteen". Investigated by: Zahir asshshawysh. (t3 ،Damascus: almaktab al'iislamii ،
1412h - 1991m).
An-Nawawi ،Yahya bun Sharaf. "Al-majmu' sharh
almuzhab". (d. t ،da. ma: dar alfukr ،da. t).
An-Naisaburi ،Muslim bun Hajjaj. " "Sahih Muslim".
Investigated by: Muhammad Fuad Abdel Baqi ،
(Beirut: dar 'ihya' alturath alearabi ،)
Hashim ،Ismail Muhammad. "Muzhakirat fee an-nuqoud
wal bunouk". (Beirut: dar alnahdat alearbiat ،da. t).
Al-Haythami ،Ahmad bun Muhammad. "Alfataawaa
Alfiqhiyat alkubraa". (da. ma: almuktabat
al'iislamiat ،d. t).
Haikal ،Abdul Aziz. "Mawsou'at almustalahat aliqtisadiah wal as-siyasiyah". (t2 ،Lebanon: dar
alnahdat alerbyt ،1406 h).
Abu Yahya al-Ansari ،Zakariya bun Muhammad. "Asnaa
Almataalib fee sharh rawdi at-taalib". (d. m: dar
alkitab al-islami ،).
Abu Ya'la ،Muhammad ibn al-Hussein ibn Al-Faraa. " Alahkaam Alsultaniya". Investigated by: Muhammad
Hamid alfqy. (t2 ،Beirut: dar alkutub alelmyt ،
1421h).

- 606 -

No.

1)

2)

The contents of the issue
The research
Confusion in Al-Jarhu wa At-Ta'deel (criticizing
and praising) terms
Dr. Hussam Khalid Muhammad al Saqaar
The Criticism of (hadith) Text by Abi Hatim Ibn
Hibban Al-Busti Through His Book: "AlMajrouheen min Al-Muhaditheen" - collection and
studying

The
page

9

97

Dr. Sulaiman bun Abdillah As-Saif.

3)

The Evidence of Weighting by Considering Cities
and Its Effect on Judging the Narrated Texts and
the Narrators.

223

Dr. Abdurrahman Muhammad Mushaqibah.

4)

5)

6)

7)

8)

The narrators who are described as advocating for
bid’ah (innovating in the religion matters) in Ibn
Hibbaan’s book Almajrouheen. (An analytical
study)
Dr.Osman Babikir Salih Abdelkarem
The method of Al-Imam Al-Humaidi Al-Andalusi
in dealing with narration types and regulating their
strange words in his book (Tafsir Ghareeb Maa
Fee As- Sahihain)
Dr. Ibrahim Barakat Saleh Eyylawwad
Modernism - Analytical Study Muznah bint Abdul Aziz Al – Luhaidan
The Effect of Adapting the Jurisprudence to avoid
Excuses on Modern Financial Transactions
Ahmad akeelh taher
prof: Abdul Majeed Mahmoud Al-Salahin
Virtualized currencies its jurisprudence discription
and the ruling on dealing with them (Bitcoin as a
sample)
Dr. Muraad Raiq Rashid Awdah

285

343

441
543

607

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must have not been published
before.
 It should be genuine, innovative and informative.
 It should not been excerpted from a previous published works of
the researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and
its methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and
recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a
separate list.
 Necessary appendices (if any).
 If the research is published in paper form (hardcopy), the
researcher will be given one free copy of the journal's issue in
which his work was published and (10) copies excerpted from
his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal
assumes all of its copyrights and reserves the right to republish it
in a hard or soft copy, and it also have the right to include it in a
local and global databases with or without compensation, and
without having to obtain the researcher's permission.
 The researcher shall not republish his research which has been
accepted for publication in the journal in any other publishing
channel without a prior written permission from the editor-inchief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago
style.
() These general rules are explained in detail in the journal's
website: http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini

(editor)

A professor of Quranic science and its
interpretation at Islamic University
Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan AzZufairi
A professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami
A professor of Hadith Sciences at
Islamic University
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A professor of Fundamentals of
Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i
A professor of Fiqh at Islamic University
Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A professor of Quranic recitations
at Islamic University
Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid

A former professor of Quranic science
and its interpretation at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad
Rahmat

A professor of Quranic studies at
Ummu Darrman Islamic University
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil
Azeez Mansour

A professor of Fiqh and its
fundaments at Jordanian and
Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d AlGhamidi
Publishing department: Omar bun Hasan
al-abdali

The consulting board

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His highness Prince Dr. Sa’oud bun
Salman bun Muhammad A’la
Sa’oud

Associate professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun
Muhammad bun Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah
Hamitu
A professor of higher education in Morocco

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. dr. Ghanim Qadouri Alhamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A professor of higher education at AlHassan the second’s University
Prof. dr. Falih Muhammad AsShageer

A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman
Ar-Rabee’a

Professor of compared Fiqh at the higher
school for Judiciary

Paper version

Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and
the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658

Online version

Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa

(The views expressed in the published papers reflect the
views of the researchers only, and do not necessarily
reflect the opinion of the journal)

معلومات اإليداع
الهسخة الورقية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  9371/6378وتاريخ
 9371/91/93هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 9866-3616

الهسخة اإللكرتونية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  9371/6376وتاريخ
 9371/91/93هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 9866-3199

املوقع اإللكرتوني للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:
Es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

أ.د .أمين بن عائش المزيني
(رئيس التحرير)
أستاذ التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفيري
أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية

أ.د .حافظ بن محمد الحكمي
أستاذ علوم احلديث باجلامعة اإلسالمية
أ.د .محمد سعد بن أحمد اليوبي
أستاذ أصول الفقو باجلامعة اإلسالمية
أ.د .أحمد بن محمد الرفاعي
أستاذ الفقو باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي
أستاذ القراءات باجلامعة اإلسالمية
أ.د .علي بن سليمان العبيد
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية (سابقاً)

أ.د .مبارك محمد أحمد رحمة
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة أم درمان اإلسالمية
أ.د .محمد بن خالد عبد العزيز منصور
أستاذ الفقو وأصولو باجلامعة األردنية وجامعة الكويت

***

سكرتري التحرير :خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبدلي

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي الخثالن
عضو ىيئة كبار العلماء (ساب ًقا)
سمو األمير د .سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود
معالي األستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
أ.د .عياض بن نامي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية
أ.د .عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب
أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غانم قدوري الحمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف الهاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقاً)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين
محمد الصغير
أ.د .فالح بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .حمد بن عبد المحسن الت ويجري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة
أستاذ الفقو املقارن باملعهد العايل للقضاء

قواعد الهشر يف اجمللة






















()

أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

حمتويات العدد
م
)1

رقم

البحث

الصفحة

د .أمحد ةن سليمان ةن محد العودة

1

66

)2

أ.د .حاتم ةاي
)3

جنيب ةن اهلاشيم حمراز
)4

)5
)6

)7

.

د .عمر ةن عتدالعزيز السلويم
د .أمحد ةن سعيد حممد العوايج
د .حممد يوسف املحمود

مشعل ةن حممد ةن ةديوي احلمياين

793

798

737
336

613

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث

شزًط األخذ بكٌل الطبَب
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املستخلص
احلمد هلل ،كصالةن كتسالمذن على رتسوؿ اهلل ،أمذ بعد:
ييع ػػذ ػػحا اليا ػػر بيا ػػذف و ػػركط األ ػػح بق ػػوؿ ال ياػ ػ  ،ا ػػر
يياػػر او ػكاط اػػوف ال يا ػ عذدل ػذن بذل ػ  ،كاو ػكاط عػػد األ يػػذ
مس ػػذلت الاعي ػػد الػ ػػو كمس ػػذلت احلق ػػوؽ ب ػ ػ اخلل ػ ػ  ،كاو ػ ػكاط عدالػ ػػة
ال يا كإتسالمه ،كاالاافػذ بلليػة ال ػص ب ػاة مػذ أروػد إلاػه ال ياػ ،
كاعام ػ ػػذ ادلػ ػ ػريو عل ػ ػػى معرلا ػ ػػه كف الرن ػ ػػوع لل ياػ ػ ػ  ،كادلو ػ ػ ػ م ػ ػػص
إ االؼ إروذ ات األ يذ .
وخلصت تتد الدراست تتة إل ت ت  :أف وػ ػػرط ال يا ػ ػ -لاعاػ ػػل ول ػ ػػه
ماخرص ػذ ،كاونػػه منسب ػذن ،كال
األ كػذـ الشػػرعاة -أف يكػػوف عذدل ػذن ب يِّػه ال ٌ
يشكط إتسالـ ال يا كعدالاه.
وال يشتتطرط عػػد األ يػػذ مسػػذلت الاعيػػد الػػو ،ك ػػو أ ػػول
األ واؿ مسذلت احلقوؽ ب اخلل .
ػرن
كإ ا ا الف ػ ػػد إرو ػ ػػذ ات األ ي ػ ػػذ لااا ػ ػػرل ال ػ ػ ػ يػمكل كييػ ػ ػ ِّ
حبس ػ مقااػػاذت األ ػواؿ ألف ادل لػػو
ػػوؿ ٍ ػ وص ذل ػ يػػكن ي
على ريه.
كيكفػ ليػػة ٍػص ادل ػريو ب ػاة مػػذ أروػد إلاػػه ال ياػ كال يل ػ ـ
الق ع ،كللمريو أف يعامد على معرلاه كف الرنوع لل يا حبار ييين
على مذ ل على ٍ ه عص أمذرة أك ذبربة أك إ يذر ،كلاس رلر الو م.
الكلمات المفطاحية :وركط -ال يا -الر ة-ادلريو-الفقه-ال .
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Abstract
Praise be to Allah, His peace and blessings be upon
the Messenger of Allah.
This research aims to reveal the conditions of
considering the physician's opinion on some Figh cases. It
examines the requirement that the physician should master
his field, the requirement of many physicians in matters of
pure worship and people’s rights issues, the just of the
physician and his Islam. The presumption of the validity
of what the physician explained to the patient, the patient's
reliance on his knowledge without reference to the
physician, and the attitude of different doctors'
instructions.
The study concluded that the condition of the
physician - to be considered in the legal (Islamic) rulings to be a scholar in his specialization not a guesser, and that
he should be a trustworthy, he is not required to be a
Muslim or just.
There is no requirement for a multiplicity of doctors
in matters of pure worship, this is the strongest sayings in
the issues of people’s rights, If the doctors' instructions
differ, the patient will investigate and validate according
to the requirements of the situation because the required
matter is the predominant thought of one matter on the
others.
It is enough for the patient to believe in the validity
of the physician's advice and not the clear-cut view, the
patient has to rely on his knowledge without reference to
the doctor so that he builds on his dominating thought
based on the sign, experience or clear prescribe, and not
just by illusion.
Key Words:
Figh conditions - physician - license - patient jurisprudence - medicine.
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مكدمة
إف احلمػػد هلل ضلمػػده كنسػػاعا ه كنسػػالفره ،كنعػػو بػػذهلل مػػص وػػركر
أنفسػ ذ كتسػػا ذت أعمذل ػذ ،مػػص ي ػػده اهلل لػال ماػػت لػػه ،كمػص ياػػلت لػػال
ػػذ م ل ػػه ،كأوػ ػ د أف ال إل ػػه إال اهلل ك ػػده ال وػ ػريه ل ػػه ،كأوػ ػ د أف
زلمدان رتسوؿ اهلل ،أمذ بعد:
لإف ال ذس-التسامذ مع الا ور ال يب احلدير -اثػريان مػذ ااػذنوف
دلرانعػػة األ يػػذ  ،ك ػػد ياعل ػ بقػػوؿ ال يا ػ أمػػر علػػى األ كػػذـ الشػػرعاة
اذلك ص ،ك د ال ا نفوس بعو ادلسػلم بذأل ػح بقػوؿ ال ياػ
ػركج ع ػػص ادل ػػلمور الش ػػرع  ،ك ػػد ياوتس ػػع ػػركف
ٍ ػ ػذن مػ ػ م أف ػػحا ػ ه
لال حكف بقوؿ ات ىم ٍص أىرود إىل كصفة ياة للر ت إلرا ػحه ادلسػللة
بذليار لكثرة احلذنة إلا ذ.
مشهلة البحح
ػين علػى الػرأم
معرلة احلكم الشرع لعد مػص ادلسػذلت الفق اػة مي ى
ال يب ،كلاسد ات و
نسية إىل ادلعرلػة ال ياٌػة زلػت يػوؿ لػال بػد مػص ربريػر
ادلقيوؿ مص ري ادلقيوؿ مص له اإللذ ات ال ااة.
أهنَة املٌضٌع ًأسباب اختَاري
ُ  -احلذنة ليار حه ادلسذلت لكثرة ياقذهتذ الوا ع.
ِ -اوف حه ادلسذلت ميثومة اذعا اا الفق ذ -رمح م اهلل.-
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هدف البحح
باذف وركط األ ح بقوؿ ال يا .

إجزاءات البحح
ُ  -ع كت اآليذت القر ناة بحار اتسم السورة ،كر م اآلية ،مع االلا اـ
بذلرتسم العثمذين.
ِ ٌ -رند األ ذ ير مص م ذ ر ذ األصلاة ،مع باذف مذ اره
رنة احلدير إف مل يكص ال ااا أك
أ ت الشلف
أ دمهذ لإف اذف احله ااافاد باخرجيه م مذ.
ّ  -إ ا اذند ادلسللة مص مواضع اإلمجذع لل ار كم ذ بدلاله ،مع
ار مص كى اإلمجذع.
ْ  -كإف اذند ادلسللة مص مسذلت اخلالؼ لل يع اآليت:
أ -ربر يير زلت اخلالؼ إ ا اذند بعو صور ادلسللة زلت
الؼ كبعا ذ زلت ا فذؽ.
 ار األ واؿ ادلسللة بياذف مص ذؿ هبذ مص الفق ذرمح م اهلل .-ج -وما األ واؿ مص م ذ ر ذ األصلاة.
 ار أ لة ات وؿ ،مع إياذح كنه الداللة إف ا اذج إىلإياذح.
ق -رنا مذ ٍ ر يل رناذنه ،مع ار أتسيذ الكنا .
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ٓ  -مل أ رنم لؤلعالـ
الكانم م ذهنذ.

ىت ال يثقت اليار ،كلااسر الو وؼ على

خطة البحح
ك اامص :مقدمة ،كمخسة ميذ ر ،ك ذسبة:
المقدمة :ك اامص باذنذن دلشكلة اليار ،كأمهااه ،كأ داله،
كإنرا ا ه ،ك اه.
المبحث األول :وركط ال يا  .كلاه مالمة م ذل :
ادل ل األكؿ :اوف ال يا عذدلذن بذل ال ماخرصذن.
ادل ل الثذين :اوف ال يا مسلمذن.
ادل ل الثذلر :اوف ال يا عدالن.
قػػوؽ اهلل ك ق ػػوؽ
المبحتتث الثتتان  :اوػػكاط ع ػػد األ يػػذ
العيذ  .كلاه م ليذف:
ادل ل األكؿ :عد األ يذ لامذ ياعل دبسذلت الاعيد الو.
ادل ل الثذين :عد األ يذ لامذ ياعل دبسذلت احلقوؽ ب اخلل .
المبحث الثالث :ادلو مص ا االؼ إروذ ات األ يذ .
المبحث الرابع :االاافذ بللية ال ص ب اة مذ أرود إلاه ال يا .
المبحث الخامس :اعامذ ادلريو على معرلاه ال ٌياػػة كف الرنوع
لل يا .
الخت تتات ت تمت تتة :ك اامص أ م ال اذلج.
أتسلؿ اهلل أف ياقيله بقيوؿ سص ،كأف ي فع به.
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املبحح األًل :شزًط يف الطبَبً ،فَى ثالثة مطالب:
املطلب األًل :نٌن الطبَب عاملاً بالطب ال متخزص ًا
ال خيال الفق ذ -رمح ػم اهلل-أف مػص وػرط اعايػذر ػوؿ ال ياػ
األ كذـ الشرعاة أف يكوف عذدلذن ب يِّه(ُ).
(ُ) ي ر اعايذر معرلة ال يا  :اليذبريت ،زلمد بص زلمد بص زلمو ".الع ذية
ورح اذلداية"(.ط :ار الفكر) َّٓ :ِ ،كابص صلام ،زيص الديص بص إبرا ام
بص زلمد".اليار الرال ورح ا الد ذل "(.ط :ار الكاذ اإلتسالم
ال يعة الثذناة-بدكف ذريخ) َّٕ :ِ ،كاخلرو  ،زلمد بص عيد اهلل" .ورح
سلا ر لات"(.ط :ار الفكر لل يذعة – بريكت) ََِ :ُ ،كال عادم،
عل بص أمحد ".ذواة العدكم على ورح افذية ال ذل الربذين".ربقا :
يوتس الشاخ زلمد اليقذع (.ط :ار الفكر – بريكت ذريخ ال شر:
ُُْْ ػ ُْٗٗ -ـ) ْْٖ :ُ ،كالرالع  ،عيد الكرمي بص زلمد".الع ي
ورح الونا ادلعركؼ بذلشرح الكيري".ربقا  :عل زلمد عوض -عذ ؿ أمحد
عيد ادلونو (.ط :ار الكا العلماة ،بريكت –لي ذف ال يعة األكىل ُُْٕ :ػ
 ُٕٗٗـ) َِِ :ُ ،كال وكم ،اىي بص ورؼ".اجملموع ورحادل ح "(.ط :ار الفكر  -يعة اذملة مع ذ كملة السيك كادل اع ): ِ ،
معرلة الران مص
ِٖٔ كادلر اكم ،عل بص تسلامذف".اإلن ذؼ
اخلالؼ"(.ط :ار إ اذ الكاث العريب َُّ : ِ ،كالي و ى ،م ور بص
يونس".اشذؼ الق ذع عص منت اإل ذع"(.ط :ار الكا العلماة) : ُ ،
َُٓ .
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ك ػػد نػػذ أف ال ػػيب صػػلى اهلل علاػػه كتسػػلم ػػذؿ« :مػػص ي ػ كمل
يعلم م ه ً ل و ضذمص»(ُ).
وعا األرننكط-
(ُ) ركاه أبو اك  ،تسلامذف بص األوعر".تس ص أيب اك ".ربقا  :ى
زلمد ً
اذمت ره بلل (.ط :ار الرتسذلة العذدلاة ،ال يعة األكىل َُّْ:ػ -
ى
ََِٗ ـ) ،ااذ  :الديذت ،بذ  :لامص ي بلري علم للع د،
بر م(ْٖٔٓ) كركاه ابص مذنه ،زلمد بص ي يد".تس ص ابص مذنه".ربقا  :زلمد
لنا عيد اليذ (.ط :ار إ اذ الكا العرباة  -لا ت عاسى اليذيب احلليب)،
ااذ  :ال  ،بذ  :مص ي كمل يعلم م ه  ،بر م(ّْٔٔ) .عص
الولاد بص مسلم ،عص ابص نريج ،عص عمرك بص وعا  ،عص أباه ،عص نده ،به.
ذؿ اإلمذـ أبو اك " ،تس ص أيب اك " بعد إ رانه « :حا مل يركه إال الولاد،
ال ندرم و صاا أـ ال» كأوذر إىل إعالله الدار ين ،عل بص
عمر".تس ص الدار ين" .ققه كضيط ن ه كعل علاه :وعا االرننكط،
رز اهلل ،أمحد بر وـ(.ط:منتسسة
سص عيد ادل عم وليب ،عيد الل ا
الرتسذلة ،بريكت–لي ذف ،ال يعة األكىل ُِْْ :ػ ََِْ -ـ) لقذؿ ْ :
ِٔٔ  « :مل يس ده عص ابص نريج ري الولاد بص مسلم ،ك ريه يركيه عص ابص
نريج عص عمرك بص وعا مرتسال» ك ذؿ ابص جر العسقالين ،أمحد بص
عل ".بلوغ ادلراـ مص أ لة األ كذـ".ربقا  :الدااور مذ ر يذتس
الفات(.ط :ار القيس لل شر كالاوزيع ،الريذض – ادلملكة العرباة السعو ية،
ال يعة األكىل ُّْٓ :ػ َُِْ -ـ) « :ْْٔ ،ىم ٍص أرتسله أ ول شلص
كصله».
كأوذر إىل إعالله بعلة أ رل اليا ق  ،أمحد بص احلس ".الس ص
الكلل".ربقا  :زلمد عيد القذ ر ع ذ(.ط :ار الكا العلماة ،بريكت -
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ػػذؿ اخل ػػذيب-رمحػػه اهلل« :-ال أعلػػم الل ػذن ادلعػػذت إ ا عػػدل
لال ػ ادل ػريو اػػذف ضػػذم ذن ،كادلاعػػذ علم ػذن أك عم ػالن ال يعرلػػه ماعػػدم،
لإ ا ولػد مػص لعلػه الالػ ضػمص»(ُ) ،ك كػى اإلمجػذع علاػه ابػص القػام-
رمحه اهلل.)ِ(-
ل ػ ػ«وػرط ال يا ػ أف يكػوف مػذ ران ،دبعػػذ أف يكػوف ػنه نػػذ ران،
كإف مل يكػػص مػػذ ران الع لػػم لامػػذ ي ػػر لاكف ػ الاجربػػة .. ،كيعاػػل اػػت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لي ذف ،ال يعة الثذلثة ُِْْ:ػ ََِّ -ـ) ِِْ :ٖ ،لقذؿ« :ركاه زلمو
بص ذلد ،عص الولاد ،عص ابص نريج ،عص عمرك بص وعا  ،عص نده ،عص
ال يب صلى اهلل علاه كتسلم  ،مل يحار أبذه».
ك د ٌسص احلدير ابص مفل  ،زلمد بص مفل بص زلمد".اآل ا الشرعاة
كادل ادلرعاة"(.ط :عذمل الكا ) ِْٓ :ِ ،ك ار األليذين له ريقذن ر
ك ذؿ ع ه« :إتس ذ ه سص لوال أنه مرتست مع ن ذلة ً
ادلرتست ،لكص احلدير
ي ى
سص دبجموع ال ريق » .األليذين ،زلمد نذصر الديص".تسلسلة األ ذ ير
ال اااة كو مص لق ذ كلوالد ذ"(.ط:مكاية ادلعذرؼ لل شر كالاوزيع،
الريذض ،ال يعة األكىل)ِِٕ :ِ ،
(ُ) اخل ذيب ،محد بص زلمد بص إبرا ام".معذمل الس ص"(.ال ذور :ادل يعة العلماة –
ل ال يعة األكىل ُُّٓ ػ ُِّٗ -ـ)ّٗ :ْ ،
دم ري العيذ "( .ط:
(ِ) ي ر :ابص القام ،زلمد بص أيب بكر".زا ادلعذ
منتسسة الرتسذلة ،بريكت  -مكاية ادل ذر اإلتسالماة ،الكويد ،السذبعة
كالعشركف ُُْٓ ،ػ ُْٗٗ/ـ)ُِٖ :ْ ،
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زمذف كزلت بً يعرلًػه ،كإف ػذل
ادلا يِّ ي بلري علم(ِ).
ياي ػ ػػه ،ػ ػػذؿ
لاا ػ ػػمص ال ياػ ػ ػ ي إف ي ػ ػ جب ػ ػ وػت أك ػ ػػر
زعمػه إ ا ن ػػت علػػم ال ػ
الػدر ير ادلػػذلك  ..« :أم أف ال يا ػ
الوا ػػع أك علػػم ك ػػر ادلعذجلػػة ػػىت مػػذت ادل ػريو بسػػي لػػه ،لإنػػه
يامص ... ،كمف وـ الوصف أنه إ ا مل يق ِّر ك و عذلػ هػم أنػه ال ضػمذف
علاػه ،بػت ػػدر»(ّ) ،ك ػذؿ ابػػص جػر اذلاامػ  « :ىاػػر ابػص يتس ػريج أنػه لػػو
الؾ ك و مػص أ ػت احلػحؽ صػ عاه مل ياػمص
ىتسرل مص لعت ال يا
ه
إمجذعذ»(ْ).
كنص بعو الشذلعاة على مذ ييعلػم بػه ربقػ معرلػة ال ياػ  ،ػذؿ
الشلاملس « :كيعلم اونػه عذرلػذن بذل ػ بشػ ذ ة عػدل عػذدل بذل ػ
ػذ دبػذ ن ػوا علاػه»(ُ) ،كمل يعػحر بذجل ًػت

(ُ) القلاويب ،أمحد تسالمة " .ذواة القلاويب على ورح نالؿ الديص الل على
م ذج ال ذلي "(.ط :ار الفكر – بريكت ُُْٓ ،ػ ُٗٗٓ-ـ)ٕٗ :ّ ،
كي ر :ابص جر اذلاام "،ربفة الاذج ورح ادل ذج"ُّٔ :ٔ،
(ِ) ذؿ الساو  ،عيد الرمحص بص أيب بكر" .األويذه كال ذلر"( .ط :ار
الكا العلماة ،ال يعة األكىل ُُُْ :ػ َُٗٗ -ـ) ُْٓ :
مالموف ال عحر جب ت يرل هبذ  ...كز ذ مص األعدا عشرا لاكمال
...احاؾ يا ذلت بعالنه  ...بال علم أك مفد ع ٌدل ذبذ ال
(ّ) الدر ير ،أمحد" .الشرح الكيري" (.ار الفكر-بدكف ذريخ نشر)ّٓٓ :ْ ،
(ْ) ابص جر اذلاام "،ربفة الاذج ورح ادل ذج"ُٕٗ :ٗ،
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ػوؿ الشػػفذ

دبعرلاػه ،كي يلػ االاافػذ بذوػا ذره بذدلعرلػة بػحله لكثػرة
دبعذجلاه»(ُ).
ػ ِّػد ادلعرلػػة الػػُ يكػػوف هبػػذ الع ٍلػ يػم
كمػػص أ ػػت العلػػم مػػص كتسػػع
بذل ػ  ،ػذؿ ابػص احلػذج ادلػػذلك  « :أصػت ال ػ إ ػذ ػو بذلاجربػػة ، ...
اثرت معرلاه لاه ،ك د ذبػد اثػريان مػص القوابػت كالعجػذل
لم ٍص اثرت ذبذربه ٍ
ى
( ِ)
يعرلص مجلةن مص له ادلعرلة اجلادة» .
ك د يعين ادل ِّم ادلملكة العرباة السعو ية بالااػد لػه ،اػر
صدر ن ذـ م اكلة ادل ص ال ااة ،ال ػذ ر بذدلرتسػوـ ادللكػ ر ػم (ـٓٗ /
) ك ػذريخ ْ ُِْٔ-ُُ-ػ ،ك ي ِّ ػص الف ػت األكؿ م ػه لياػذف الا ػام
اخلػػذص بػ ػػ«:الك ػػاص دب اكلػػة ادل ػػة» ،كن ٌ ػػد ادلػػذ ة الثذناػػة مػػص ال ػػذـ
على مذ يل :
« أ  -ا ػ ػػر شلذرتس ػ ػػة أم م ػ ػػة ص ػ ػػااة ،إال بع ػ ػػد احل ػ ػػوؿ عل ػ ػػى
(ُ) الشلاملس  ،نور الديص بص عل  " .ذواة الشلاملس على هنذية الاذج".
م يوعذن مع هنذية الاذج إىل ورح ادل ذج( .ط :ار الفكر ،بريكت يعة عذـ:
َُْْ ػُْٖٗ/ـ) ّٓ :ٖ ،كي ر :الشركاين ،عيد احلماد " .ذواة الشركاين
على ربفة الاذج" .م يوعذن مع ربفة الاذج ورح ادل ذج(.ركنعد
كصااد :على عدة نسخ دبعرلة جل ة مص العلمذ  ،ط :ادلكاية الاجذرية الكلل
دب ر ل ذ ي ذ م فى زلمد ،عذـ ال شر ُّٕٓ :ػ ُّٖٗ -ـ):ٗ ،
ُٕٗ.
(ِ) ابص احلذج ،زلمد بص زلمد بص زلمد العيدرم".ادلد ت" ْ. ُُْ :
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ر اص بحله مص الوزارة.
 يشكط للك اص دب اكلة ادل ص ال ااة مذ يليت:ُ -احل وؿ على ادلن ت ادل لو للم ة مص أم الاة ياة أك الاة
ص ػػادلة أك الا ػػة عل ػػوـ يا ػػة ياقا ػػة أك الا ػػة ص ػػااة أك مع ػػد
صا  ،أك م ن الت أ رل م لوبة دل اكلة م ص صااة عكؼ هبذ
اذلا ة(ُ) ،أك احل وؿ على و ذ ة مص اخلذرج عكؼ هبذ اذلا ة.
ِ -أف يكوف د أماى مدة الادري اإلنيذرية ادلقررة للم ة ،كأف
اولر لدية اللاذ ة ال ااة.
ّ -الاسجات لدل اذلا ة ،كلقذن دلا ليذت الاسجات الُ ربد ذ...
اجل ػػذت احلكوماػػة كٍػػذل ادل ػػص ال ػػااة
ج  -يعػػد الاعا ػ
دبثذبػػة الك ػػاص دب اكلػػة ادل ػػة ػػحه اجل ػػذت عل ػػى أف يس ػػي
له الاسجات لدل اذلا ة».
كن ػ ػ ػػذ اللاا ػ ػ ػػه الا فاحي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػذ رة ب ػ ػ ػػذلقرار ال ػ ػ ػػوزارم ر ػ ػ ػػم
(ََْْٖٖٗ) ك ػ ػ ػػذريخ ِ ُّْٗ-ُ-ػ ػ ػ ػ« :ال جي ػ ػ ػػوز شلذرتسػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ
اليػديت إال دبونػ ػر اص مػص ادلراػ الػو ين لل ػ اليػديت كالاكمالػ ،
ككل الاوابط كالشركط الد ة لحله».

(ُ) يق د هبذ :اذلا ة السعو ية للاخ
مص ال ذـ.

ذت ال ااة امذ نذ
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املطلب الجانُ :نٌن الطبَب مسلناً.
ا ال الفق ذ -رمح م اهلل -ادلسللة على أربعة أ واؿ:
ػوؿ
القول األول :ال يشكط إتسالـ ال يا إ ا اػذف منسب ػذن.ك و ه
( ِ)
( ُ)
ػوؿ ع ػد احل ذبلػػة
ع ػد ادلذلكاػة  ،ككنػػه ضػعا ع ػػد الشػذلعاة  ،ك ػ ه
بعو مسذلت الاعيد الو(ّ).
(ُ) ذؿ ابص رود ،زلمد بص أمحد" .الياذف كالاا ات كالشرح كالاوناه كالاعلات
دلسذلت ادلساخرنة" .ققه / :زلمد ج ك ركف( .ط :ار اللر
اإلتسالم  ،بريكت –لي ذف ال يعة الثذناةُٖٖٗ - َُْٖ:ـ)ُِٔ :َُ ،
« القاذس على أصوذلم أف اكم بقوؿ القذل الوا د كإف مل يكص عدال
ألنه علم ين يه كلاس مص ري الش ذ ة امذ يقيت وؿ ال راين ال يا
لامذ ااذج إىل معرلاه مص نذ اة ال اذلعاو كاجلرا ذت» كي ر أيا ذن :
القرا  ،أمحد بص إ ريس" .الح رية" .ق اجل الرابع كالعذور-كمهذ اجل اف
اللحاف سبد مرانعا مذ اليار  :-زلمد بو ي ة( .ط :ار اللر
اإلتسالم  -بريكت ال يعة األكىلُْٗٗ :ـ)َِْ :َُ ،
(ِ) ي ر :الد ًمريم ،زلمد بص موتسى" .ال جم الو ذج ورح ادل ذج"(.ط :ار
ادل ذج ندة) ربقا  :جل ة علماة ال يعة األكىل ُِْٓ :ػ ََِْ -ـ)،
اخلوؼ ٍص ادلاامم إف اذف عذرلذ بذل  ،كإال
ُ ،ْْٗ :ك ذؿ« :يكف
ذ ؽ بذلغ مسلم عدؿ .ك كنه :يقيت لاه وؿ
 ..رنع إىل يا
الفذتس  ،ك كنه :يقيت لاه وؿ الكذلر» كلكص ذؿ ال وكم "اجملموع"
ِ ِٖٔ :ذااذن محا األصاذ « :ا فقوا على أنه ال يعامد الكذلر».
(ّ) ذؿ الشاخ مرع الكرم  " ،ذية ادل ا ى" ُُٖ :ِ،يمياِّ ذن نواز الف ر
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الق ت تتول الث ت تتان  :يش ػ ػػكط اإلتسػ ػ ػػالـ .ك ػ ػػو م ػ ػػح
كالشذلعاة(ِ) ،كاحل ذبلة(ُ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احل فاػ ػ ػػة(ُ)،

ال اذـ الوان  « :خلوؼ مريو ك ذ ث به يومه ضررا ب يذ ه أك وله
كلو بقوؿ مقة» ذؿ الر اي ذين"،م ذل أكيل ال ى ورح ذية ادل ا ى"،
ِ«:ُُٖ :كلو بقوؿ يا ري مسلم مقة» ك موضع ر م ع الشاخ
مرع الكرم  " ،ذية ادل ا ى" « َُٕ :ُ ،كدلريو كأرمد ي ا اذمذ ال الة
مسالقاذ دلداكاة بقوؿ يا مسلم مقة ذ ؽ ل ص» ،ذؿ الر ايذين وذر نذ
له «:ألنه أمر يين ،لال يقيت لاه اذلر ،كال لذتس الريه مص أمور الديص».
(ُ) ي ر :ابص صلام ،تسراج الديص عمر بص إبرا ام" .ال ر الفذل ورح ا
الد ذل " .ربقا  :أمحد ع ك ع ذية( .ط :ار الكا العلماة ال يعة األكىل:
ُِِْ ػ ََِِ -ـ  َْٖ :ّ،ابص صلام" ،اليار الرال ورح ا
الد ذل " َّّ :ِ ،ابص عذبديص ،زلمد أم بص عمر " .ذواة ابص
عذبديص"( .ط :ار الفكر -بريكت ،ال يعة الثذناة ُُِْ :ػ ُِٗٗ -ـ )،
ُِّّ :
(ِ) ي ر :الل ايل ،أبو ذمد زلمد بص زلمد" .الوتساط ادلح ".ربقا  :أمحد
زلمو إبرا ام ،زلمد زلمد ذمر( .ط :ار السالـ – القذ رة ،ال يعة األكىل:
ُُْٕق) ِِْ :ْ ،الرالع " ،الع ي ورح الونا " َِِ :ُ ،ال وكم،
"اجملموع" ِٖٔ :ِ ،ال وكم ،اىي بص ورؼ" .ركضة ال ذلي كعمدة
ادلفا " .ربقا  :ز ري الشذكيش( .ط :ادلكا اإلتسالم  ،ال يعة الثذلثة:
ُُِْ ػ ُُٗٗ -ـ) َُٕ :َُ ،األن ذرم ،زاريذ بص زلمد" .أتسذ
ورح ركض ال ذل "( .ط :ار الكاذ اإلتسالم ) ُٓٗ : ْ ،
ادل ذل
ك كى ال وكم ا فذؽ الشذلعاة على اوكاط اإلتسالـ.
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القتتول الثالتتث :ال يشػػكط اإلتسػػالـ إف مل يونػػد ادلسػػلم  .ك ػػو
مح ادلذلكاة(ِ).
الق تتول الراب تتع :ال يشػ ػػكط اإلتس ػػالـ إف اػ ػػذف الك ػػذلر أ ػ ػػحؽ
وؿ ع د ادلذلكاة(ّ).
ال  .ك و ه
أدلة األقوال:
أدلة القول األول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) ي ر :ابص دامة ،عيد اهلل بص أمحد" .ادللين"( .ط :مكاية القذ رة ،ذريخ ال شر:
ُّٖٖ ػ ُٖٗٔ-ـ) َِّ :ٔ،ابص مفل " ،الفركع" ٕٗ :ّ ،ادلر اكم،
"اإلن ذؼ" َُّ :ِ،ابص ال جذر ،زلمد بص أمحد" .م ا ى اإلرا ات" .ربقا :
عيد اهلل بص عيد السص الكا ( .ط :منتسسة الرتسذلة ،ال يعة األكىل:
ُُْٗ ػُٗٗٗ -ـ)ِّٓ :ُ ،
(ِ) ي ر :ابص رود" ،الياذف كالاا ات " َِٔ :ٗ ،ابص عرلة ،زلمد الور م ".ادلخا ر
الفق ".ربقا  / :ذلظ عيد الرمحص زلمد ري(.ط :منتسسة ل أمحد اخلياور
لؤلعمذؿ اخلريية ،ال يعة األكىل ُّْٓ :ػ َُِْ -ـ) ْٗٓ :ٓ ،ادلواؽ ،زلمد بص
يوتس " .الاذج كاإلالات دلخا ر لات"( .ط :ار الكا العلماة ال يعة األكىل:
ُُْٔ ػُْٗٗ-ـ) َُٕ :ٖ ،اجل دم ،لات بص إتساذؽ بص موتسى" .الاوضا
ورح ادلخا ر الفرع البص احلذن " .ربقا / :أمحد بص عيد الكرمي صلا .
(ال ذور :مرا صلايويه للمخ و ذت ك دمة الكاث ،ال يعة األكىل ُِْٗ :ػ -
ََِٖـ)ُٖٓ :ٕ ،
(ّ) ذؿ ال فركاكم"،الفوااه الدكاين على رتسذلة ابص أيب زيد القريكاين"..« ُّٓ :ُ ،
أك إ يذر يا ذ ؽ كلو اذلرا مع عدـ ادلسلم إال أف يكوف الكذلر أعرؼ».
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[ُ ] وؿ ال يا ل ال و ذ ة لذلقاػذس يػوؿ ػوؿ الكػذلر إ ا
اذف منسب ذن «ألنه عً ٍلم ينِّ يه كلاس مص ري الش ذ ة»(ُ).
[ِ] ال ػػيب ص ػػلى اهلل علا ػػه كتس ػػلم ىيًػػت ػػوؿ الك ػػذلر الوا ػػد
ة اذلجرة(ِ)ك أع م ران مص يوذلذ ذ(ّ).
(ُ) ابص رود" ،الياذف كالاا ات ". ُِٔ :َُ ،
(ِ) أ رج اليخذرم ،زلمد بص إمسذعات" .صاا اليخذرم" .ع ذية :زلمد ز ري
بص نذصر ال ذصر( .ط :ار وؽ ال جذة -م ورة عص السل ذناة  ،-ال يعة
األكىل ُِِْ:ػ) .ااذ اإلنذرة ،بذ اتسا جذر ادلشرا ع د الاركرة،
أك :إ ا مل يوند أ ت اإلتسالـ ،بر م(ِِّٔ) عص عذلشة-رض اهلل ع مذ -
ة اذلجرة أف ال يب صلى اهلل علاه كتسلم« :اتسالنر كأبو بكر رنال مص
بين الديت ،مث مص بين عيد بص عدم ذ يذ رياذ» ،كلاس لاه سماة عيداهلل
اآلنِّرم ،زلمد بص احلس " .الشريعة".
بص أريقط كنذ ت سمااه ع د ي
ربقا / :عيد اهلل بص عمر الدماج ( .ط :ار الو ص-الريذض ،ال يعة
الثذناة َُِْ :ػ ُٗٗٗ -ـ) ُْٕٗ :ّ ،كع د احلذام ،زلمد بص عيد
اهلل" .ادلسادرؾ على ال ااا " .ربقا  :م فى عيد القذ ر ع ذ( .ط:
ار الكا العلماة – بريكت ،ال يعة األكىل ُُُْ :ػ َُٗٗ -ـ)ٗ :ّ ،
ك ذؿ :حا دير صاا على ورط مسلم كمل خيرنذه ،كتسكد ع ه
الح يب كتسذؽ ابص تسعد ،زلمد بص تسعد" .ال يقذت الكلل" .ربقا :
إ سذف عيذس( .ط :ار صذ ر  -بريكت ،ال يعة األكىلُٖٗٔ :ـ): ُ ،
ِِٗ « كاتسا لنر أبو بكر رنال مص بين الديت ذ يذ رياذ يقذؿ له :عيد اهلل
بص أريقط ك و على يص الكفر كلك مذ أم ذه لذرربال» .
(ّ) ي ر :العثام  ،زلمد بص صذحل" .الشرح ادلماع على زا ادلساق ع" ( .ار
ال شر :ار ابص اجلوزم ،ال يعة األكىل ُِْٖ - ُِِْ :ػ)َُٗ :ُُ ،
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دليتتل القتتول الثتتان  :أف ػػوؿ ال يا ػ و ػ ذ ة ل ػػال ب ػػد ذل ػػذ م ػػص
وػػركط الش ػ ذ ة كم ػػذ اإلتس ػػالـ(ُ) ،كألف اهلل تسػػياذنه ك عػػذىل هنػػى ع ػػص
يوؿ ل الفذتس لكاػ بذلكػذلر(ِ) ،كألف الكػذلر ػد يكػوف مػص رضػه
إلسذ عيذ ة ادلسلم(ّ).
دلي تتل الق تتول الثال تتث :أف الا ػػركرة ػػد ي ً
لج ػػهل لقي ػػوؿ أ ػ ػواذلم،
«اقيوؿ و ذ ة ال ياذف اجلراح للاركرة» (ْ).
دليتتل القتتول الرابتتع :ميكػػص أف ييسػ ٌ
ػادؿ لػػه :بػػلف احلػ ى
ػحؽ مق ػػوه
أصػذلة ػػحا اليػػذ لػإ ا سػػذكل األ يػػذ لاػه مل ين ػػح بقػػوؿ الكػػذلر،
كأمػػذ إف اػػذف الكػػذلر أ ػػحؽ لاجػػوز األ ػػح بقولػػه ألف معػػه زيػػذ ة معػػذ
مق و .
الطرجيح:
لعػػت أ ػػر األ ػواؿ-كاهلل أعلػػم -ػػو القػػوؿ األكؿ أنػػه ال يشػػكط
(ُ) ي ر :العمراين ،اىي بص أيب اخلري" .الياذف مح اإلمذـ الشذلع ".
ربقا  :ذتسم زلمد ال ورم( .ط :ار ادل ذج  -ندة ال يعة األكىلُُِْ :
ػ َََِ -ـ) َُٗ :ٖ ،كاألن ذرم ،زاريذ بص زلمد" .اللرر الي اة
ورح الي جة الور ية"( .ط :ادل يعة ادلام اة) ُٔ : ْ ،كاخللويت"،احلذواة
على م ا ى اإلرا ات" . ِِٕ :ٕ ،
(ِ) ي ر :العثام " ،الشرح ادلماع على زا ادلساق ع ". َُٔ :ُُ ،
(ّ) ي ر :ابص عذبديص " ،ذواة ابص عذبديص". ِِْ :ِ ،
(ْ) ابص عرلة" ،ادلخا ر الفق ". ْٗٓ :ٓ ،
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اإلتسالـ لؤل ح بقوؿ ال يا  ،كتسي الكنا أمراف:
األمتر األول :ػوة أ لاػه لقػوؿ ال ياػ ػل ال وػ ذ ة ،كالامػذف
ػػة اذلج ػػرة ي ػػوؿ خل ػػله م ػػلاة ا ػػلل  -م ػػذ اـ
الرنػػت ادلش ػػرؾ
منسب ذن -لمذ كهنذ مص بذ أكىل.
ػػوؿ ال ػػص اللذل ػ بااق ػ مػػذ يقػػوؿ
األمتتر الثتتان  :ادلق ػػو
ال يا  ،ك حا ا ت بقػوؿ ال ياػ ادلسػلم كبقػوؿ ػريه كاهلل-تسػياذنه
ك عػػذىل -مل ي ػ ىػه عػػص يػػوؿ ػػوؿ الفذتس ػ كإ ػػذ أمػػر بذلاثيػػد كالاي ػ لاػػه
ﱥﱏ ﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ ﱤ [احلج ػ ػ ػرات ]ٔ :لػ ػ ػػإ ا
ي صدؽ له أي ح به.
كعلاػػه لػ ػ ػ ػ«ال لػػرؽ ب ػ اػػوف ال يا ػ عػػذ ال كلذتسػػقذ بػػت منم ػػذ
كاذلرا بعد أف تسي ٍص ادلريو إىل صد ه ك حا اه»(ُ).
ك ػحا القػػوؿ ا ااػػذر الشػاخ زلمػػد ابػػص عثامػ  ،ػػذؿ-رمحػػه اهلل:-
ػػحه ادلس ػػللة :أن ػػه إ ا ػػذؿ يا ػ م ػػذ ر :إف ػػحا م ػػرض
« ال ػوا
سلػوؼ ،ييًػ ىػت وليػه ،تس ػوا اػذف مسػػلمذن أك اػذلران ،كلػػو أن ػذ مشػػا ذ علػى مػػذ
ػػذؿ ادلنل ػ ػ مل نث ػ ػ أم يا ػ ػ ػ ػػري مس ػػلم ،م ػػع أن ػػذ أ اذن ػػذ نث ػ ػ
بذل يا ري ادلسلم أاثر شلذ نثػ بذل ياػ ادلسػلم ،إ ا اػذف األكؿ أوػد
(ُ) اخلذ م  ،زلمد بص زلمد بص م فى" .بريقة زلمو ية ورح ريقة
زلمدية كوريعة نيوية تسرية أمحدية"( .ال ذور :م يعة احلليب ُّْٖ ،ػ)،
ُ. َِٕ :
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ح ذ مص الثذين.
مث إف ص ذعة ال ييعد اللدر لا ذ مص الكذلر لسيي :
األول :أفاػػت إنسػػذف يريػػد أف ػ ج ص ػ ذعاه ،لذل يا ػ كلػػواػػذف ػػري
مسلم يريد أف ج ص ذعاه ،كأف يكوف م ايذن العالج ك اجلرا ة.
الثتتان  :أف مػػص األ يػػذ مػػص يكػػوف اعاػػة لدي ػػه ك ػػو اػػذلر ،كإ ا
اذف اعاة لدي ه لال ميكػص أف يلػرر بذدلسػلم ألنػه يريػد أف ميد ػه ال ػذس
كايوه كاكموه ألنه نذص .
حه ادلسللة أف ادلعال حؽ ال يا  ،كالثقة بقوله،
لذل وا
كاألمذنة ،كلو اذف ري مسلم ،كالدلات على حا أف ال يب صلى اهلل علاػه
كتسلم أ ح بقوؿ الكذلر األمور ادلذ ية الُ مسا د ذ الاجذر  ،ك له
ا مذ اتسالنر رنال مشراذ مص بين الػديت امسػه عيػد اهلل بػص أريقػط لادلػه
على ال ري تسفره اذلجرة ،لذتسالنره ال يب صلى اهلل علاه كتسلم ك و
اذلر ،كأع ذه بعريه كبعري أيب بكر لاػليت هبمػذ بعػد مػالث لاػذؿ إىل ػذر
مور ،ل حا الامذف ع ام على ادلذؿ كعلى ال فس»(ُ).
ك ػػذؿ ابػػص اماػػة-رمحػػه اهلل « :-مػػذ ال ياعل ػ بذلػػديص مثػػت مسػػذلت
ال ػ كاحلسػ ذ الػػو الػُ يػحاركف لا ػػذ لػه كااػ مػػص أ ػح ع ػ م
مثػػت :زلمػػد بػػص زاريػػذ ال ػرازم كابػػص تسػػا ذ كضلومهػػذ مػػص ال نذ ػػة األ يػػذ مػػذ
(ُ) العثام " ،الشرح ادلماع على زا ادلساق ع " ،َُٖ،َُٗ :ُُ ،كي ر
أياذن. ِّٗ : ٔ :
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أمور الدناذ ل حا نذل  ،امذ جيػوز
ذياه انافذع بآمذر الكفذر كادل ذلق
السكذ يػذر م كلػيس ماػذهبم كتسػال م ،كامػذ ذبػوز معػذملا م علػى
األرض امػذ عذمػت ال ػيب صػلى اهلل علاػه كتسػلم ي ػو اػل كامػذ اتسػالنر
ال ػيب صػػلى اهلل علاػػه كتسػػلم ػػو كأبػػو بكػر دلػػذ رنػػذ مػػص مكػػة م ػػذنريص
ابػص أريقػط رنػال مػػص بػين الػديت ذ يػذن ريا ػذن -كاخلريػد ادلػذ ر بذذلدايػػة-
كالام ػذه علػػى أنفس ػ مذ ك كاهبمػػذ ككاعػػداه ػػذر مػػور صػػي مذلثػػة ،كاذنػػد
اعػػة عايػػة ن ػ رتسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل علاػػه كتسػػلم مسػػلم م كا ػػذلر م
كاػذف يقيػػت ن ػػا م .كاػػت ػػحا ال ػااا كاػػذف أبػػو ذل ػ ي ػػر
ال ػػيب ص ػػلى اهلل علا ػػه كتس ػػلم كي ػػح ع ػػه م ػػع و ػػراه ك ػػحا اث ػػري ل ػػإف
ادلشػ ػػرا كأ ػ ػػت الكاػ ػػذ

لػ ػػا م ادل ػ ػنسبص امػ ػػذ ػ ػػذؿ ع ػ ػػذىل :ﱥﭐ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗﲘﲙ

ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﱤ [ ؿ عمراف ،]ٕٓ :كذلحا نذز
الامػػذف أ ػػد م علػػى ادلػػذؿ ،كنػػذز أف يسػػا ادلسػػلم الكػػذلر إ ا ا ػػذف
مقػػة ،نػػص علػػى لػػه األلمػػة المحػػد ك ػػريه إ ٍ لػػه مػػص يػػوؿ ػػل م
لامػذ يعلمونػػه مػػص أمػػر الػػدناذ كالامػذف ذلػػم علػػى لػػه ،ك ػػو نػػذل إ ا مل
يكص لاه مفسدة راناة مثػت :كالياػه علػى ادلسػلم كعلػوه علػا م كضلػو
له»(ُ).
(ُ) ابص اماة ،أمحد بص عيد احللام" .رلموع الفاذكل"(.ط :رلمع ادلله ل د ل يذعة
ادل ا الشري  ،ادلدي ة ال يوية ،عذـ ال شر ُُْٔ :ػُٗٗٓ/ـ).ُُْ :ْ ،
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ك ػػذؿ ابػػص القػػام-رمحػػه اهلل « :-أمػػر اهلل تسػػياذنه بذلاثيػػد كالاي ػ
ل الفذتس  ،كمل يػلمر بػر ه مجلػة ،لػإف الكػذلر الفذتسػ ػد يقػوـ علػى
له ووا د ال دؽ ،لاج يوله كالعمت به ،ك د اتسػالنر ال ػيب صػلى
اهلل علا ػػه كتس ػػلم تس ػػفر اذلج ػػرة ل ػػاال مش ػػراذ عل ػػى ي ػػص وم ػػه ،للم ػػه،
ك لع إلاه را لاه»(ُ) ،ك ػذؿ  « :اتسػا جذر ال ػيب صػلى اهلل علاػه كتسػلم
عيػد اهلل بػػص أريقػػط الػػدييل ذ يػػذ ك ػػد اذلجػػرة ك ػػو اػػذلر لاػػت علػػى
نواز الرنوع إىل الكذلر ال كالكات كاأل كيػة كالكاذبػة كاحلسػذ
كالعاو كضلو ذ مػذ مل يكػص كاليػة ااػمص عدالػة كال يلػ ـ مػص رلػر اونػه
اػذلرا أف ال يومػ بػه وػ أصػال لإنػه ال وػ أ ػر مػص الداللػة
ال ري كال تسامذ مثت ري اذلجرة»(ِ).
املطلب الجالح :نٌن الطبَب عدالً
أوالً :تحرير محل الخالف:
ال خيال الفق ذ أنه ال يقيػت ػوؿ الكػذ  ،لػال بػ ٌد مػص تسػالمة
ال يا مص نر ه بذلكح  ،كإال مل يقيت ا فذ نذ(ّ).
ثانيتاً :إ ا تسػلم مػص اجلػرح بذلكػح لقػد ا الػ الفق ػذ -رمح ػم
اهلل -اوكاط عدالة ال يا على مالمة أ واؿ:
(ُ) ابص القام ،زلمد بص أيب بكر" .ال رؽ احلكماة"( .ط :مكاية ار الياذف).ِّ ،
(ِ) ابص القام ،زلمد بص أيب بكر" .بدالع الفوالد"( .ط :ار الكاذ العريب،
بريكت ،لي ذف). َِٖ :ّ ،
"ادلخا ر الفق ".ْٗٓ :ٓ ،
(ّ) كى اال فذؽ ابص عرلة ادلذلك
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القتول األول :ال ييشػػكط أف يكػػوف ال ياػ عػػدالن .ك ػػو مػػح
( ُ)( ِ)
ػوؿ ع ػػد
احل فاػػة كيكف ػ ع ػػد م أف يكػػوف مس ػػاور احل ػػذؿ  ،ك ػػو ػ ه
( ْ)
( ّ)
وؿ ع د احل ذبلة(ٓ).
ادلذلكاة  ،ككنه ضعا ع د الشذلعاة  ،ك ه
ػوؿ
القت تتول الثت تتان  :ييشػ ػػكط أف يك ػ ػػوف ال يا ػ ػ ع ػ ػػدالن .ك ػ ػػو ػ ػ ه
( ٔ)
ػوؿ ع ػ ػ ػػد ادلذلكا ػ ػ ػػة(ُ) ،ك ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػح
ض ػ ػ ػػعا ع ػ ػ ػػد احل فا ػ ػ ػػة  ،ك ػ ػ ػ ه
(ُ) ادلرا بػ«مساور احلذؿ» :و مص « مل عرؼ م ه قاقة العدالة كال اخلاذنة »
امذ ذؿ ابص دامة "ادللين" ُُٗ :ٔ ،ك و معذ االـ احل فاة ار
ي قسم ال ذس ع د م مص ن ة العدالة إىل« :عدؿ أك مساور احلذؿ أك
لذتس » امذ ع د اذث الديص اليلدا م" ،رلمع الامذنذت" َُْ،كي ر
أياذن :ال ذكم ،أمحد بص زلمد " .ذواة ال ذكم على الشرح ال لري".
(ط :ار ادلعذرؼ) َِْ :ْ ،ال وكم" ،اجملموع" ِْٗ :ُٓ ،كمل أ
على عري ذلحا االص الح اا ري الفقه.
(ِ) ي ر :ابص صلام" ،اليار الرال ورح ا الد ذل " َّّ :ِ ،ابص عذبديص،
" ذواة ابص عذبديص" ِّّ :ُ ،ك ِِِْ :
(ّ) ي ر :ابص رود" ،الياذف كالاا ات" ُِٔ :َُ،كابص عرلة" ،ادلخا ر
الفق " ْٗٓ :ٓ ،القرا " ،الح رية" ْٔ : َُ ،كََُِْ :
(ْ) ي ر :الرالع " ،الع ي ورح الونا " َِِ :ُ ،ال وكم" ،اجملموع"ِٖٔ :ِ ،
(ٓ) ي ر :ابص مفل  ،إبرا ام بص زلمد" .ال كد كالفوالد الس اة على مشكت
الرر"( .ط :مكاية ادلعذرؼ -الريذض ،ال يعة الثذناة َُْْ :ػ)ُِٗ :ُ ،
ك ذؿ« :كي يل أف يكاف دبساور احلذؿ».
(ٔ) ي ر :مال سرك ،زلمد بص لرامرز ".رر احلكذـ ورح رر األ كذـ"(.ط:
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الشذلعاة(ِ) ،كاحل ذبلة(ّ).
القتتول الثالتتث :ييشػػكط أف يكػػوف ال يا ػ عػػدالن ،لػػإف مل يونػػد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار إ اذ الكا العرباة) ِٗ :ُ ،ابص صلام" ،اليار الرال ورح ا
الد ذل " َّّ : ِ ،ال ا ذكم ،أمحد بص زلمد " .ذواة ال ا ذكم على
مرا الفالح ورح نور اإلياذح" .ربقا  :زلمد عيد الع ي اخلذلدم( .ط:
ار الكا العلماة بريكت  -لي ذف ال يعة األكىل ُُْٖ :ػ ُٕٗٗ -ـ) ،
ُُٓ ابص عذبديص " ،ذواة ابص عذبديص". ِِْ :ِ ،
(ُ) ي ر :علاش ،زلمد بص أمحد" .م اجللات ورح سلا ر لات"( .ط :ار
الفكر – بريكت ذريخ ال شر َُْٗ :ػ ُٖٗٗ-ـ) ُٕ : ٗ ،احل ذ ،
زلمد بص زلمد بص عيد الرمحص" .موا اجللات ورح سلا ر لات".
(ط :ار الفكر ،ال يعة الثذلثة ُُِْ:ػُِٗٗ -ـ). ِْٓ :ٔ ،
لقه اإلمذـ الشذلع ".
(ِ) ي ر :اليلوم ،احلس بص مسعو " .الا حي
ربقا  :عذ ؿ أمحد عيد ادلونو  ،عل زلمد معوض( .ط :ار الكا
العلماة ال يعة األكىل ُُْٖ :ػ ُٕٗٗ -ـ) ُْْ : ُ ،العمراين" ،الياذف
مح اإلمذـ الشذلع " َُٗ :ٖ ،الرالع " ،الع ي ورح الونا ": ُ ،
َِِ ال وكم" ،اجملموع". ِٖٔ :ِ ،
(ّ) ي ر :ابص دامة" ،ادللين" َِّ :ٔ ،ابص مفل " ،الفركع" ّْْ : ٕ ،ابص
مفل " ،ال كد كالفوالد الس اة على مشكت الرر" ُِٗ :ُ ،ابص بليذف،
زلمد بص بدر الديص بص عيد احل " .أ ر ادلخا رات الفقه على
ٌ
مح اإلمذـ أمحد بص يت" .ربقا  :زلمد نذصر العجم ( .ط :ار
اليشذلر اإلتسالماة -بريكت ،ال يعة األكىل ُُْٔ:ػ). َُِ ،
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وؿ ع د ادلذلكاة(ُ).
إال ري العدؿ افى .ك و ه

أدلة األقوال:
دليت ت تتل القت ت تتول األول « :أن ػ ػ ػػه عل ػ ػ ػػم ين يػ ػ ػػه كل ػ ػ ػػاس م ػ ػ ػػص ري ػ ػ ػ
الش ػ ػ ذ ة»(ِ)  ،كألن ػ ػػه ػ ػػل كأ ي ػ ػػذر ػ ػػري الع ػ ػػدؿ مقيول ػ ػػة لل ػ ػػم ش ػ ػػكط
العدالػة(ّ) ،ك« ػحا ػو مػص نػ س ادلعػذمالت ك ػوؿ الفذتسػ مقيػوؿ لاػه،
اذلق ذ الفذتس إ ا ذؿ :حا اللام محاى ،أك حا ادلذؿ لفالف ،أك
أنذ كااله الياع ،لإنه يعامد على وله»(ْ).
دلي تتل الق تتول الث تتان  :أهن ػػذ وػ ػ ذ ة ،كم ػػص و ػػرط الشػ ػ ذ ة ا ػػوف
الشذ د عدالن(ٓ) ،ك«ألف الفذتس لاس بثقة كال منسبص»(ٔ).
دليتل القتول الثالتث :ييسػادؿ لػه دبػذ تسػي مػصاوهنػذ وػ ذ ة ،كأمػذ يػػوؿ
ري العدؿ ع د لقد العدؿ لؤلهنذ ضركرة لجذز االاافذ بلري العدؿ(ٕ).
(ُ) ي ر :ابص رود" ،الياذف كالاا ات". َِٔ :ٗ ،
(ِ) ابص رود" ،الياذف كالاا ات". ُِٔ :َُ ،
(ّ) ي ر :ابص عرلة" ،ادلخا ر الفق " ْٗٓ :ٓ ،الرالع " ،الع ي ورح
الونا ". َِِ :ُ ،
(ْ) الركيذين ،عيد الوا د بص إمسذعات" .حبر ادلح " .ربقا  :ذرؽ لاا
الساد( .ط :ار الكا العلماة ال يعة األكىلََِٗ :ـ). ُِّ :ُ ،
(ٓ) ي ر :العمراين" ،الياذف مح اإلمذـ الشذلع ". َُٗ : ٖ ،
(ٔ) ابص مفل " ،ال كد كالفوالد الس اة على مشكت الرر". ُِٗ :ُ ،
(ٕ) ي ر :ادلواؽ" ،الاذج كاإلالات دلخا ر لات". َُٕ :ٖ ،
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الطرجيح:
أ ػػر األ ػواؿ-كاهلل أعلػػم -ػػو القػػوؿ األكؿ :ال شػػكط العدالػػة
لقػوة أ لاػػه ،كألف اللػرض الالاػػد مػص صػػدؽ ادل ٍخ ًػل ،ك ػػحا يقػع مػػص ػػري
ي
العدؿ إ ا اذف منسب ػذن ،ػذؿ عػذىل عػص بعػو أ ػت الكاػذ  :ﱥﭐ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱤ [ ؿ عمراف.]ٕٓ :
كشلص ا اذر حا القوؿ الشاخ زلمد ابص عثام  ،ذؿ-رمحه اهلل:-
«ك ػػىت العدالػػة ،للػػو أن ػػذ اوػػك ذ ذ أ يػػذر األ يػػذ مػػذ عمل ػػذ بقػػوؿ
يا ػ كا ػػد إال أف يشػػذ اهلل ألف أاثػػر األ يػػذ ال يا ػػفوف بذلعدالػػة،
ل ػػلاثر م ال ي ػػل م ػػع اجلمذع ػػة ،كي ػػد ِّ ص ،كالػ ػ حلاا ػػه ،لل ػػو او ػػك ذ
العدالة أل درنذ وؿ أاثر األ يذ »(ُ).

(ُ) العثام " ،الشرح ادلماع على زا ادلساق ع ". َُٗ :ُُ ،
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املبحح الجانُ :اشرتاط تعدُّد األطباء يف حكٌم اهلل ًحكٌم العباد.
ًفَى مطلبان:
خيال ػ او ػكاط العػػد لقيػػوؿ ػػوؿ األ يػػذ حبس ػ نػػوع ادلسػػللة،
كيميكص قسام له إىل سم :
القسم األكؿ :عد األ يذ لامذ ياعل دبسذلت الاعيد الو.
القسم الثذين :عد األ يذ لامذ ياعل دبسذلت احلقوؽ ب اخلل .
املطلب األًل :عدد األطباء فَنا ٍتعلَّل مبسائل التعبُّد احملض
يكافػػى بقػػوؿ الوا ػػد ػػحا القسػػم ك ػػد صػ ٌػرح بػػحله مجػػذ ري
الفق ػػذ مس ػػذلت الاعي ػػد ال ػػو امس ػػللة الا ػػامم ،كال ػػالة مس ػػالقاذن
دل ػ ػ ػػداكاة ،كالف ػ ػ ػػر رما ػ ػ ػػذف خل ػ ػ ػػوؼ ض ػ ػ ػػرر ام ػ ػ ػػذ ع ػ ػ ػػد احل فا ػ ػ ػػة(ُ)،
كادلذلكاة(ِ) ،كالشذلعاة(ّ) ،كال اا مص مح احل ذبلة(ْ).
(ُ) ي ر :اليذبريت"،الع ذية ورح اذلداية" َّٓ : ِ ،كمال سرك "،رر احلكذـ
ورح رر األ كذـ" ِٗ :ُ ،كابص صلام" ،اليار الرال ورح ا الد ذل "،
ِ َّّ :كال ا ذكم "،ذواة ال ا ذكم على مرا الفالح ورح نور
اإلياذح " ُُٓ ،كابص عذبديص " ،ذواة ابص عذبديص"ِّّ :ُ ،
(ِ)ي ر :اخلرو " ،ورح سلا ر لات" ََِ :ُ،العدكم " ،ذواة العدكم
على الفوااه الدكاين" ُّٓ :ُ ،الدر ير"،الشرح الكيري"ُّٔ :ُ ،
لقه اإلمذـ الشذلع " ُْْ :ُ ،الرالع " ،الع ي ورح
(ّ) ي ر :اليلوم"،الا حي
الونا " َِِ :ُ ،ال وكم" ،اجملموع" ِٖٔ :ِ ،ال وكم" ،ركضة ال ذلي كعمدة
ورح ركض ال ذل "َٖ :ُ ،
ادلفا " َُّ :ُ ،األن ذرم" ،أتسذ ادل ذل
(ْ) ي ر :ادلر اكم"،اإلن ذؼ" َُّ :ِ ،الي ويت"،اشذؼ الق ذع"َُٓ :ُ ،
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ػحا ال ػوع،
كنه اوػكاط العػد
ك ي ك عص بعو الشذلعاة ه
( ُ)
ػوؿ ع ػد احل ذبلػة خيػذل م ػوص أمحػد-
كلك ه كنػه ضػعا  ،ك ػو ه
رمح ػػه اهلل ،)ِ(-كع ػػد احل ذبل ػػة ػػوؿ بلن ػػه ال ييقي ػػت إال ػػوؿ مالم ػػة أ ي ػػذ
ل ذعدا(ّ).
ك لات اجلمػذ ري علػى االاافػذ بذلوا ػد :أف ػحا مػص بػذ اخلػل
ً
ػل ال يا ػ ػ ب ػ ػػه(ْ) ،ك ذع ػ ػػدة األ ي ػ ػػذر أن ػ ػػه ييكاىف ػ ػػى لا ػ ػػذ
ل ػ ػػو عل ػ ػ هػم يخي ػ ػ ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الي و ى ،م ور بص يونس" .ورح م ا ى اإلرا ات"( .ط :عذمل الكا ال يعة
األكىل ُُْْ :ػ ُّٗٗ -ـ) َِٗ :ُ ،ذؿ اإلن ذؼ ادلوضع ادلحاور
نفذن« :اعلم أف ال اا مص ادلح  :نواز لعت له– يعين ال الة مسالقانذ
دلداكاة  -بقوؿ مسلم مقة ،إ ا اذف يايذ ذ ذ ل ذ ،كعلاه أاثر األصاذ ».
(ُ) ي ر :الرالع " ،الع ي ورح الونا " َِِ :ُ ،ال وكم" ،اجملموع"ِٖٔ :ِ ،
(ِ) ي ر :ابص مفل " ،الفركع" ،ٕٗ :ّ ،كىنػ ىقت نص اإلمذـ أمحد على الف ر بقوؿ
الوا د ال وـ شلذ يقوؿ ال يا أنه يمي ِّكص العلة كي ر :ادلر اكم"،اإلن ذؼ"،
ِ ُُّ :ك ار ادلر اكم أف بعا م ل م مص االـ بعو األصاذ اوكاط
الثالمة «كلاس دبرا » امذ ذؿ.
(ّ) ي ر :ادلر اكم"،اإلن ذؼ" َُّ :ِ ،كي ر مذ تسي نفذن احلذواة السذبقة.
(ْ) ي ر :اللخم  ،عل بص زلمد" .الاي رة" .راتسة كربقا / :أمحد عيد الكرمي
ر ،ال يعة األكىل:
صلا ( .ط :كزارة األك ذؼ كالشنكف اإلتسالماة
ُِّْ ػَُُِ -ـ) ِْْٓ :ُُ ،القرا "،الح رية" َِْ :َُ،الرالع ،
"الع ي ورح الونا " َِِ :ُ،كال وكم" ،ركضة ال ذلي كعمدة ادلفا ": َُ ،
َُٕ كالي ويت"،ورح م ا ى اإلرا ات" َُٔ :ّ ،كالعثام " ،الشرح ادلماع
على زا ادلساق ع ".َُٗ :ُُ ،
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بذلوا د(ُ) ،كال ياعلٌ هبحا ال وع ه لآل م (ِ).

املطلب الجانُ :عدد األطباء فَنا ٍتعلَّل مبسائل احلكٌم بني
اخللل
ا ال الفق ذ -رمح م اهلل -ادلسللة على أ واؿ:
القول األول :يكافى بذل يا الوا د.
ك و ادلش ور مص مح ادلذلكاة(ّ).
(ُ)ي ر يا له  :العاين ،زلمو بص أمحد" .الي ذية ورح اذلداية"( .ط:
ار الكا العلماة  -بريكت ،لي ذف ال يعة األكىل َُِْ :ػ َََِ -
ـ) ّٖٓ :ْ ،كاخلرو " ،ورح سلا ر لات" ُٖٓ : ٔ ،كال وكم،
"اجملموع" ِٕٖ :ٔ ،كابص مفل  ،إبرا ام بص زلمد بص عيد اهلل" .ادليدع
ورح ادلق ع"( .ط :ار الكا العلماة ،بريكت –لي ذف ط األكىل ُُْٖ:ػ -
ُٕٗٗـ) ّّْ : ٖ ،كادلر اكم"،اإلن ذؼ". ّٖ :ُِ،
(ِ)ي ر :الد ًمريم"،ال جم الو ذج ورح ادل ذج"ْْٗ :ُ ،
(ّ) ذؿ اخلرو " ،ورح سلا ر لات" َُٕ :ْ ،مسللة يوؿ وؿ ادلرأة الوا دة
بذ
ذضد« :ك و ادلش ور امذ مشى علاه ادلنل
إ ٍف ذلد :إف األىىم ىة
ٍ
القاذ أك و لاس مص بذ اخلل لال يكافى بوا دة كللمسللة ن ذلر
اخلالؼ»  ،كنقت العدكم " ذوااه على ورح سلا ر لات للخرو ": ْ ،
َُٕ حه ال ذلر كم ذ ال يا لاا ت أف حا القوؿ و ادلش ور ع د م.
ذؿ القرا " ،الح رية" « :َِّ :ْ،ذؿ العيدم ادلك ب الش ذ ة كاخلل
تسيع القذل كالكمجذف ك ات يكف الوا د ك ات ال بد مص ام كأمذ
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القول الثان  :ال بد مص ياي .
ػوؿ ع ػػد ادلذلكاػ ػػة(ُ) ،ك ػػو مػ ػػح
ك ػػو ػ ػ ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ِ)

ػوؿ
الش ػػذلعاة  ،ك ػ ػ ه

الكذو عص اليا ذت ك ذلس اخلراج كال ذٍر العاو اذل يا كاليا ذر
لوا د» ،ك الح رية أياذن َُ « َِْ :ك ذؿ عيد ادلله يقيت ال يا
الوا د عاو الر ا كإف اذف ري مسلم ألنه علم ين ح عمص و ع ده
مرض أك ري مرض » ك ذؿ الدر ير"،الشرح الكيري" « :ََٓ :ّ ،كافى
لا ذ ذتسم كا د ألف ريقه اخلل اذلقذل كادلفُ كال يا كلو اذلرا
كعيدا» ك ذواة ال ذكم على "الشرح ال لري" « ٔٔٓ :ّ ،كافى
ذتسم كا د ألف ريقه اإل يذر اذلقذل كال يا كادلفُ» ،كلكوهنم
صر وا بلف ريقه اخلل ل و وؿ سلال ه عص القوؿ اآل ر مح ادلذلكاة
اآليت رييذ.
(ُ) ي ر :ابص رود" ،الياذف كالاا ات " ُِٔ :َُ ،كاليلدا م ،عيد الو ذ بص
عل " .ادلعونة على مح عذمل ادلدي ة" .ربقا  :محاش عيد احل ٌ ( .ط :ادلكاية
الاجذرية ،م فى أمحد اليذز  -مكة ادلكرمة) َُٖٓ ،ذؿ ادلعونة« :إ ا
اذف القذض ال يعرؼ للة اخل م أك أ دمهذ ا اذج إىل مص يكنم ع ه... ،
حا الو د وانذ مص ماقدم أصاذب ذ ،كل ت مال رك واو ذ
كال أ فظ
مذال أك ياعل بذدلذؿ يت رنت كامرأ ذف كإف اذف شلذ
لقذلوا إف اذف اإل رار ياامص ن
ال ياامص له مل يقيت لاه إال رنالف ،كاألمر على مذ ذلوه» كي ر :ابص
عرلة" ،ادلخا ر الفق " ،ُُٖ :ٗ ،كيىرًي ا امذؿ أف حا القوؿ ع د ادلذلكاة
م درج القوؿ الثذلر :ال بد مص ياي لإف مل يوند إال يا كا د افى.
(ِ) ي ر :الل ايل" ،الوتساط ادلح " ِِْ :ْ ،العمراين" ،الياذف مح
ورح ركض
اإلمذـ الشذلع " َُٗ :ٖ ،األن ذرم" ،أتسذ ادل ذل
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ع د احل ذبلة(ُ).
الق تتول الثال تتث :ال ب ػػد م ػػص يايػ ػ ع ػػد ػػولر األ ي ػػذ  ،ل ػػإف مل
يوند إال يا كا د أيااف ى به.
( ِ)
ػص علا ػ ػه اإلم ػػذـ
ك ػػو ػ ه
ػوؿ ع ػػد ادلذلكا ػػة  ،ك ػػو م ػػح احل ذبل ػػة ن ػ ٌ
أمحد(ّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ذل " ّٖ :ّ ،األن ذرم" ،اللرر الي اة ورح الي جة الور ية"ُٔ :ْ ،
الشرباين" ،ملين الاذج إىل معرلة معذين ألفذظ ادل ذج"ّٖ :ْ ،
الشلاملس  "،ذواة الشلاملس على هنذية الاذج إىل ورح ادل ذج":ٔ ،
مسذلت يك علا ذ قوؽ ب ال ذس
ِّٗ  ،ار اوك وا وؿ ياي
اثيوت اوف ادلرض سلولذن ،كميوت عول الفسخ لل كنة عاو ال كذح.
(ُ) ي ر :ابص دامة" ،ادللين" َِّ :ٔ ،ابص مفل " ،الفركع" ّْْ :ٕ ،ك ذؿ:
«كادلخوؼ :التسذـ .كمذ ذله يايذف عدالف ،ك ات :أك كا د ،لعدـ».
(ِ) ي ر :ابص رود" ،مسذلت أيب الولاد ابص رود" ُْٗ :ِ ،احل ذ ،
"موا اجللات ورح سلا ر لات"ِْٓ : ٔ ،
(ّ) ي ر :ابص دامة" ،ادللين" َِّ :ٔ ،ال راش " ،ورح ال راش على سلا ر
سلا ر اخلر " َّّ :ٕ ،ابص مفل " ،ادليدع ورح ادلق ع"ّّّ : ٖ ،
الي ويت"،ورح م ا ى اإلرا ات" َُٔ : ّ ،كنص اإلمذـ أمحد على يوؿ
وؿ ال يا الوا د ع د عدـ ريه لقد تس ت-رمحه اهلل « :-جيوز و ذ ة
ات موضع يا ٌر ال ذس لاه مثت
ال يا
اجلرا ة ،يقوؿ :احا كاحا؟ ٌ
القذبلة ذبوز و ذ ة ال يا ك ده ،ألنٌه ال يايط إالٌ به» .الكوتسج،
إتساذؽ بص م ور" .مسذلت الكوتسج"( .ط :عمذ ة اليار العلم ،
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القول الرابع :ييكافى بذل يا الوا د ونػه اخل ػومة(ُ) ،كال
بػػد مػػص ػػوؿ ياي ػ لػػلاثر للقاػػذ بػػر السػػلع ادلعايػػة الػػُ يش ػ د لا ػػذ
األ يذ .
ك و وؿ احل فاة(ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلذمعة اإلتسالماة بذدلدي ة ادل ورة .ال يعة األكىل ُِْٓ :ػ ََِِ -ـ): ٕ ،
َّْْ. َّْٓ ،
(ُ) الفرؽ ب ونه اخل ومة كالر ع د احل فاة أف الدعول بون و عا
السلعة مص ار إ ذمة احلجة علا ذ مالمة أنواع:
الامص لدلع ذ.
ُ .عول عذرية عص أم بر ذف ،ل حه ال يقيت ،كال يىل ـ ادلدعى علاه ي
ِ  .عول أ ام علا ذ بر ذ هف لك ه ال يكف للاكم ،ك حه الُ
يسموهنذ( ونه اخل ومة) ،ك ادلرا ة ذ لايكافى لاونه اخل ومة
ي
ب يا كا د لإ ا أنكر ادلدعى علاه لال بد أف ال لإف نكت مياد
الدعول ألنه انامع بر ذنذف :نكوؿ ادلدعى علاه مع احلجة الُ مل
ك ً ك د ذ.
ّ  .عول لا ذ جة كف للاكم لااكم هبذ.
حا ذصت االم م -رمح م اهلل  ،-ي ر :ابص عذبديص " ،ذواة ابص
عذبديص" ،ْٖٖ :ْ،كٓ. ُّ،ِّ :
(ِ) ذؿ ال يلع  ،عثمذف بص عل  " .يا احلقذل ورح ا الد ذل "( .ط:
ادل يعة الكلل األمريية -بوالؽ ،القذ رة ال يعة األكىل ُُّّ :ػ): َْ :ْ ،
«العاو أنواع :أ د ذ  -أف يكوف ٍذ را للاذام لاكمه مذ ارنذ .كالثذين
 -مذ ال يعرله إال األ يذ اونع الكيد كال اذؿ لمعرلاه إ ا أنكر اليذلع
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أدلة األقوال:
دليتتل القتتول األول :أف ػػوؿ ال يا ػ ل ػػاس و ػ ذ ة ،ب ػػت جي ػػرم
رلرل األ يذر ل و عًلٍ هم يين ح عمص و ع ده ،للم يشػكط لاػه العػد (ُ)،
ك«ألنه خيل به عص انا ذ ه اذلقذض خيل عص كمه»(ِ).
دليتل القتول الثتان  :أف ػوؿ ال ياػ وػ ذ ة لػال بػ ٌد مػص ربق ػ
ورط الش ذ ة ،كم ذ اوكاط العد (ّ).
دليتل القتول الثالتث :أف ػوؿ ال يا ػ وػ ذ ة لػال بػ ٌد مػص ربق ػ
وػرط الش ػ ذ ة ،إال أنػػه ل ػػدرة األ يػػذ كلكػوف احلقػػوؽ اػػاع لػػو اوػػكط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقوؿ األ يذ لاقيت اذـ العا للاذؿ ك ونه اخل ومة وؿ كا د م م
عدؿ ،مث ال بد مص عدل إلميذ ه ع د اليذلع لري علاه إ ا مل يدع الرضذ به » ،
ك ذؿْ « :ِّٕ :أك اذف عايذ ال يعرله إال األ يذ أك ال سذ ك وذلم جة
ونه اخل ومة ال الر لافاقر إلا ذ للر » .كي ر :الكذتسذين"،بدالع
ال ذلع ر ا الشرالع" َِٖ :ٓ ،ادلر ا ذين ،عل بص أيب بكر" .اذلداية
ورح بداية ادليادم" .ربقا  :الؿ يوتس ( .ط :ار ا اذ الكاث العريب
 بريكت – لي ذف) ُْٔ : ّ ،اليذبريت"،الع ذية ورح اذلداية". ٖٗ :ٖ ،(ُ) ي ر :القرا " ،الح رية" َِْ :َُ ،الدر ير"،الشرح الكيري"ََٓ :ّ ،
ذواة ال ذكم على "الشرح ال لري" ّ. ٔٔٓ :
(ِ) الي ويت"،ورح م ا ى اإلرا ات" ،َُٔ :ّ ،كحا ذؿ الشاخ م ور قرير
يوؿ وؿ الوا د ع د عدـ ريه مع أف مح احل ذبلة أهنذ و ذ ة امذ رل.
(ّ) ي ر :العمراين" ،الياذف مح اإلمذـ الشذلع " َُٗ : ٖ ،األن ذرم،
"اللرر الي اة ورح الي جة الور ية". ُٔ :ْ ،
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العد  ،ل ران للاذنة ألنػه شلػذ يعسػر إوػ ذ ام ػ لػذاايف بذلوا ػد ،كإف
أمكص إو ذ ام مل يكا بػدكهنمذ ألنػه األصػت ،كإ ػذ نػذز االاافػذ
بذلوا د ع د عدـ ريه(ُ).
يمكتتن االستتطدالل للقتتول الرابتتع :بػػلف و ػ ذ ة ال يا ػ الوا ػػد
يربدث قوية للمدعى به لااجه اخل ومة ،كأمذ احلكم بذلدعول لػال بػد
مص جة اذلاة يشكط ذلذ وركط الش ذ ة لكذف ال بد مص ام .
الطرجيح:
أ ػػول األ ػ ػواؿ-كاهلل أعل ػػم -الق ػػوؿ األكؿ بلن ػػه ييكاف ػػى ب يا ػ ػ
كا د وسبب الطرجيح أمور:
ػل ال وػ ذ ة ،لذل ياػ خيػل أف
األمر األول :أف وؿ ال يا
ه
مفػػذ علمػػه اػػحا ،ك ػػوؿ القذض ػ (ِ) كادلفػػُ(ّ) الوا ػػد مقيػػوؿ لكػػحله
ال يا .
األمتر الثتان  :ميػد عػص ال ػيب صػلى اهلل علاػه كتسػلم تسػركره بقػوؿ
(ُ) ي ر :الكوتسج" ،مسذلت الكوتسج" َّْٓ ،َّْْ :ٕ ،ال راش ،
"ورح ال راش على سلا ر اخلر " َّّ :ٕ ،ابص مفل " ،ادليدع ورح
ادلق ع". ّّّ :ٖ ،
(ِ) ي ر :الركيذين" ،حبر ادلح " ْٖٓ :ُْ ،كاألن ذرم" ،أتسذ ادل ذل
ورح ركض ال ذل ". ُّْ :ْ ،
(ّ) ي ر :الدر ير"،الشرح الكيري" ََٓ :ّ ،ك ذواة ال ذكم على" الشرح
ال لري". ٔٔٓ :ّ ،
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ػجِّز ادل ػػدجل ك ػػو كا ػػد ،لع ػػص عذلش ػػة-رض ػ ػ اهلل ع ػػذ-
الق ػػذل يم ػ ػ ى
ذلػػد :إف رتسػػوؿ اهلل ص ػػلى اهلل علاػػه كتس ػػلم ػػت عل ػ مسػػركرا ،ػػلؽ
أتسػػذرير كن ػػه ،لق ػػذؿ« :أمل ػػرم أف رل ػ زا ن ػػر نفػػذ إىل زي ػػد بػػص ذرم ػػة
كأتس ػ ػػذمة ب ػ ػػص زي ػ ػػد ،لق ػ ػػذؿ :إف ػ ػػح ه األ ػ ػػداـ بعا ػ ػ ذ م ػ ػػص بع ػ ػػو»(ُ)،
بفعت مشذ ود ك و
ك«الش ذ ة زباص و
وؿ مسموع ،كلػاس القاذلػة كا ػ هد
م مذ لكذف لان»(ِ) كال يا احله.
األمر الثالث :امذ ييقيت األمور الدي اة وؿ ال يا الوا د لذعال
لان-امذ تسي  ،-لكحله ذ ألنه الا مذ خيل دباموف علمه(ّ).
ػػذؿ أب ػػو العي ػػذس اب ػػص اما ػػة-رمح ػػه اهلل -ول ػػه تس ػػياذنه{ :إً ٍف
نػذ يام لى ً
ذتسػ ه بًىيىػإو لىػاىيىػاػيػواحل [احلجػرات « :]ٔ :ػحه اللػة كاضػاة علػى
ى ى ٍ
أف اإلصػذبة ب يػػل العػدؿ الوا ػػد ال ي ػػى ع ػذ م لقػػذ  ...كلاػه أياػػذ أنػػه
(ُ) أ رنه اليخذرم" ،صاا اليخذرم" ،ااذ  :الفرالو ،بذ  :القذل ،
بر م(َٕٕٔ) كأ رنه القشريم ،مسلم بص احلجذج" .صاا مسلم".
ع ذية :زلمد لنا عيد اليذ ( .ط :ار إ اذ الكاث العريب – بريكت)،
ااذ  :الرضذع ،بر م (ُْٗٓ) ،كبٌو علاه ىم ٍص بو صاا مسلم بيذ :
العمت بإحلذؽ القذل الولد.
(ِ) ادلذكر م ،عل بص زلمد" .احلذكم الكيري لقه مح اإلمذـ الشذلع " .ربقا :
الشاخ عل زلمد معوض ،كالشاخ عذ ؿ أمحد عيد ادلونو ( .ط :ار الكا
العلماة ،بريكت-لي ذف ال يعة األكىل ُُْٗ :ػُٗٗٗ-ـ).ِّٗ :ُٕ ،
(ّ) ي ر :ادلر اكم"،اإلن ذؼ". ُْٔ :ٔ ،
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لاػػت ػػر يػػدؿ علػػى صػػد ه لقػػد اتسػػايذف األمػػر

مػػىت ا ػػكف خبػػل الفذتس ػ
كزاؿ األمر بذلاثيد»(ُ).
كشلص ا اذر أنه ييكافػى ب ياػ كا ػد الشػاخ زلمػد ابػص عثامػ -
رمح ػ ػػه اهلل -لق ػ ػػذؿ « :ادلنل ػ ػ او ػ ػػكط أف يك ػ ػػوف ام ػ ػ ل ػ ػػلاثر ،كلك ػ ػػص
ال اا أف الوا د يكف ألف ػحا مػص بػذ اخلػل الػو ،كمػص بػذ
الاكس بذل عة ،لخل الوا د و
اذؼ له»(ِ).
كالقوؿ الثذلر-القذلت بلنه ال بد مص ياي ع د ولر األ يذ  ،لإف
م يماجه ،لكص األكؿ أرن .
مل يوند إال يا كا د أيااف ى به -ه
وؿ و ى

(ُ) ابص اماة" ،رلموع الفاذكل". َّٕ :ُٓ ،
(ِ) العثام " ،الشرح ادلماع على زا ادلساق ع ". َُٗ :ُُ ،

- 11 -

شروط األخذ بقول الطبيب  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد بن سليمان بن حمد العودة

املبحح الجالح :املٌقف من اختالف إرشادات األطباء
ع د ا االؼ را األ يذ لإف للفق ذ -رمح م اهلل -أ والن ادلسللة:

القول األول :ين ح بقػوؿ األعلػم مث األاثػر عػد ا .ك ػو مػح
الشذلعاة(ُ).
القتول الثتان  :ين ػح بقػوؿ األاثػر ،لػإف مل يونػد ليقػوؿ ادلثيػد.

(ُ) ذؿ ادلذكر م

"احلذكم الكيري"« :ِّّ :ٖ ،لو ا الفوا

ادلرض لاكم

بعو بلنه سلوؼ موح .ك ذؿ بعا م ري سلوؼ :رنع إىل وؿ األعلم م م
لإف اتساوكا العلم ،كأوكت على األعلم :رنع إىل وؿ األاثر م م عد ا.
لإف اتساوكا العد رنع إىل وؿ مص كم بذدلخوؼ ألنه د علم مص
ذمو ادلرض مذ ف على ريه» ك ذؿ ابص جر اذلاام "،ربفة الاذج
ورح ادل ذج"« ُّ :ٕ ،كلو ا ال األ يذ رن األعلم لذألاثر عد ا لمص
خيل بلنه سلوؼ»  ،كنقت عيذرة ادلذكر م اآلنفة مجذعة مص الشذلعاة كأ رك ذ
ي ر :الرمل  ،زلمد بص أيب العيذس أمحد" .هنذية الاذج إىل ورح ادل ذج".
(ط :ار الفكر ،بريكت يعد عذـ َُْْ :ػُْٖٗ:ـ)ُٔ :ٔ ،
كالد ًمريم"،ال جم الو ذج ورح ادل ذج" ِّٓ :ٔ ،كاألن ذرم" ،اللرر
الي اة ورح الي جة الور ية" ُٔ :ْ ،كاليي ىجٍاػىرًم ٌ  ،تسلامذف بص زلمد.
" ذواة اليجريم على ورح ادل ج "( .ط :م يعة احلليب ،ذريخ ال شر:
ُّٗٔ ػ َُٗٓ -ـ).)ِٕٔ :ّ ،
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وؿ ع د احل ذبلة ،كال ذ ر أنه و ادلح
كو ه

(ُ)(ِ).

(ُ) حا ذصت مذ ٍ ر لليذ ر مص مح األصاذ  ،ذؿ ابص ال جذر،
ذلف مذ مذلر ايا ذريص
"م ا ى اإلرا ات"« :ِّٔ :ّ ،كين ح بذم
عا » ،حا قدمي األاثر ار مل ي ر إىل صفة ال يا
ك ياي
ً
قدمي ادلثيد ٓ« :ّْٕ :يقيت وؿ يا
الحم أي در وله ،ك ذؿ
كبا ذر كا د لعدـ ريه معرلاه لإف مل ياعحر لإنه يعال أف يش د به ام ذف
كإف ا الفذ دـ وؿ مثيد على نذؼ» ل ذ ٌدـ وؿ ادلثيد ،كاجلمع با مذ
أف يقدـ األاثر ،لإف اذنذ ام ذف ٌدـ وؿ ادلثيد.
ك مسذلت أمحد قدمي وؿ األاثر الكوتسج" ،مسذلت الكوتسج": ٖ ،
ُْْٖ ار يتس ت« :كإف ٌوـ اليا ذراف امة لقذؿ أ دمهذ بلاثر ك ذؿ
اآل ر بل ت ،لالكل أمحد ع د له ،مث ذؿ :جيعت با مذ ر مذلر ،إف
اذف يقدر علاه ىت ياف ام ذف ،إ ا ا ال ام ذف».
ك ذؿ ابص مفل " ،ادليدع ورح ادلق ع"« :ّّّ :ٖ ،يقيت يا كبا ذر
كا د معرلة ا كموضاة ،إف عحر ر .نص علاه ألنه شلذ يعسر علاه
إو ذ ام لكفى الوا د اذلرضذع .كإف أمكص إو ذ ام مل يكا
الركضة يوؿ الوا د ،لإف ا الفذ دـ وؿ
بدكهنمذ ألنه األصت .كأ ل
وؿ ادلثيد.
ادلثيد» ،ل ذ ٌدـ ا االؼ االم
ى
كع د ابص مفل " ،الفركع"« :ِِّ :ٗ ،كإف عذرض وؿ ام وؿ مالمة للاثر
أك عذرض ام ذف تسقط الكت ،كإف ا ف ام ذف ك ذلفذ مذلثذ أ ح هبمذ ،نص علاه
كمثله ،با ذراف ك يايذف عا  ،كلو رنعذ» ،كعيذرة ابص مفل -رمحه اهلل -حه
اذل راة الافري ب ا االؼ االم كا االؼ العد الحم ميكص الكنا
لاه بذألاثرية ك ري م ذ عيذرة ادلر اكم "اإلن ذؼ" .ِْٔ :ٔ ،كي ر
أياذن مح احل ذبلة :احلجذكم ،موتسى بص أمحد" .اإل ذع لقه اإلمذـ
أمحد بص يت" .ربقا  :عيد الل ا زلمد موتسى السيك ( .ط :ار ادلعرلة
بريكت–لي ذف) َْٗ :ِ ،الي ويت"،ورح م ا ى اإلرا ات"َُٔ :ّ ،
الر ايذين"،م ذل أكيل ال ى ورح ذية ادل ا ى".ِْٔ :ْ ،
(ِ) كمل أ على حبر للا فاة كادلذلكاة ادلسللة.
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أدلة األقوال:
دلي ت تتل الق ت تتول األول :ميك ػ ػػص أف يس ػ ػػادؿ ل ػ ػػه ب ػ ػػلف ادلق ػ ػػو
األ كػػذـ ػػوؿ ليػػة ال ػػص(ُ) ،ك ليػػة ال ػػص بقػػوؿ األعلػػم أ ػػول مػػص
ريه كذلحا دِّـ ،كألنه «ال يش عا األ ول»(ِ).
دليتل القتول الثتان  :أف أ ػواؿ األ يػذ إ ا عذرضػد أتسػقط ػػوؿ
اػػت يا ػ مػػذ ييقذبلػػه مػػص ػػوؿ ال يا ػ ادلعػػذرض ،مث ييقػػى األاثػػر بػػال
مقذبت ي ً
سق ه لاكوف مذ بق جة بال يمعذرض(ّ).
ي
كأمػػذ قػػدمي ػػوؿ ادلثيػػد ع ػػد الاسػػذكم ل ػ ػ ػ«ألنػػه يش ػ د ب يػػذ ة مل
يدرا ذ ال ذ »(ْ).
(ُ) لية ال ص اذلق ع الشرعاذت .ي ر :ابص دامة ،عيد اهلل بص أمحد.
"ركضة ال ذٍر كن ة ادل ذٍر أصوؿ الفقه على مح اإلمذـ أمحد بص
يت"( .ط :منتسسة الريٌذف لل يذعة كال شر كالاوزيع ،ال يعة الثذناة
ُِّْ ػ ََِِ-ـ) ِٓٗ :ِ ،ال و  ،تسلامذف بص عيد القوم" .ورح
سلا ر الركضة" .ربقا  :عيد اهلل بص عيد السص الكا ( .ط :منتسسة
الرتسذلة ،ال يعة األكىل َُْٕ :ػ ُٖٕٗ -ـ). ُّّ :ّ ،
(ِ) ابص اماة ،أمحد بص عيد احللام" .ورح العمدة الفقه -ااذ ال ذرة."-
ربقا . :تسعو بص صذحل الع اشذف( .ط :مكاية العياكذف  -الريذض ال يعة
األكىل ُُِْ :ػ). ٓٔٗ ،
(ّ) ي ر :الي ويت"،اشذؼ الق ذع". ِّٖ :ْ ،
(ْ) الي ويت"،ورح م ا ى اإلرا ات". َِٔ :ّ ،
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ك ػػحه ادلس ػػللة م درن ػػة ادلو ػ م ػػص ا ػػاالؼ ادلفا ػ بذل س ػػية
للعػػذم  ،ػػذؿ ابػػص القػػام-رمحػػه اهلل« :-إف ا ال ػ علاػػه مفااػػذف لػػلاثر،
ل ػػت يل ػ ػػح ب ػػل لظ األ ػ ػواؿ ،أك بل ف ػ ػػذ ،أك ياخ ػػري ،أك يل ػ ػػح بقػ ػػوؿ
األعلم أك األكرع ،أك يعدؿ إىل مفد ر ،لا ر مص يوال مص األكلػ
لاعمت بذلفاول الُ يو ػع علا ػذ ،أك جيػ علاػه أف يااػرل كيياػر عػص
الػران حبسػيه؟ لاػه تسػيعة مػحا  ،أرنا ػذ السػذبع لاعمػت امػذ يعمػت
ع د ا االؼ ال ريق أك ال ياي أك ادلشرييص»(ُ).
الطرجيح:
أرن األ واؿ مذ رناػه ابػص القػام-رمحػه اهلل -لاااػرل الػ يػمكل
ػػوؿ ٍ ػ وص ذل ػ
ػرن حبس ػ مقااػػاذت األ ػواؿ ألف ادل لػػو
كييػ ِّ
يكن على ريه ،ك ػحا خيالػ بػذ االؼ األ ػواؿ ،لقػد يكػوف ػوؿ
لية ال ػص كا عػة بسػي اثػرة العػد ك أ ػرل بسػي أف ذلػت أ ػد
ات ٍ وص ذل و ب وا ً القوؿ ألف اهلل تسياذنه
األ واؿ أعلم ،كادل ذط رب ي
( ِ)
ك عذىل « أنرل ل ذ لية ال ص األ كذـ رلرل الاق »  ،ك حه «عذ ة
(ُ) ابص القام ،زلمد بص أيب بكر" .أعالـ ادلو ع عص ر العذدل " .دـ له
كعل علاه ك رج أ ذ يثه ك مذره :أبو عيادة مش ور ؿ تسلمذف ،وذرؾ
الاخريج :أبو عمر أمحد عيد اهلل أمحد( .ط :ار ابص اجلوزم لل ش ر كالاوزيع،
ادلملكة العرباة السعو ية ،ال يعة األكىل ُِّْ ػ). َِّ : ْ ،
(ِ) الشذ يب ،إبرا ام بص موتسى" .الشذ يب" ،ادلوالقذت" ،ربقا  :أبو عيادة
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ال ذس راما م كذبذراهتم ،كتسلوؾ ال ري لإهنم ع د عذرض األتسيذ
ادلخولة ميالوف إىل األ ول»(ُ) ،كرب ات القوة خيال حبس األ واؿ.
ذؿ أبػو العيػذس ابػص اماػة-رمحػه اهلل« :-إ ا ػرن ع ػد ادلسػافُ
أ ػػد القػػول  :إمػػذ لرناػػذف لالػػه حبس ػ سباا ػ ه كإمػػذ لكػػوف ذللػػه أعلػػم
كأكرع :لله له»(ِ) ،كشلذ يناده« :أف لاول العذمل ع د العذم ٌ اذلػدلات
ع ػػد اجملا ػ ػػد ،كإ ا عذرضػ ػػد األ لٌ ػ ػ ية ع ػ ػػد اجملا ػ ػػد كن(ػ ػّ) علاػ ػػه ل ػ ػ ي
عذرضد ع ده الفاذكل» .
الكنا  ،لكحله العذم ٌ إ ا
ٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مش ور بص سص ؿ تسلمذف( .ط :ار ابص عفذف ،ال يعة األكىل:
ُُْٕ ػُٕٗٗ :ـ). ُْْ :ِ ،
(ُ) ابص دامة" ،ركضة ال ذٍر كن ة ادل ذٍر ". ِّٗ،ّّٗ :ِ ،
(ِ) ابص اماة" ،رلموع الفاذكل". ُٖٔ :ّّ ،
(ّ) السلم  ،عاذض بص نذم " .أصوؿ الفقه الحم ال يسع الفقاه ن له"( .ط:
ار الادمرية ،الريذض ،ال يعة األكىل ُِْٔ ػ  ََِٓ -ـ). ْٖٕ ،
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املبحح الزابع  :االنتفاء بغلبة الظن بصحة ما أرشد إلَى الطبَب
ال يشكط لاا ات الر ػة بقػوؿ ال ياػ اػكؾ ال ػاذـ لعل وػة أف
يكػوف ادلكل ػ مااق ػذن مػػص ػوؿ ال فػػع بقػوؿ ال يا ػ أك لػع الاػػرر،
صرح بحله لق ذ احل فاة(ُ) ،كادلذلكاة(ِ) ،كالشذلعاة(ّ) ،كاحل ذبلة(ْ).
( ٓ)
ػوؿ ضػعا أف رب ػات الاقػ وػر هط ،ػذؿ
ك مح احل ذبلة ه
ادلر اكم اإلن ذؼ « :اػر يل ػذ ػوؿ ال ياػ  :لإنػه يكفػ لاػه ليػة
ال ص ،على ال اا مص ادلح  ،ك ات :يشػكط لقيػوؿ ػلة أف يكػوف
(ُ)ي ر :ابص صلام" ،اليار الرال ورح ا الد ذل " َّّ :ِ ،الشرنياليل "،ذواة
الشرنياليل على رر احلكذـ ورح رر األ كذـ " ِٗ :ُ ،ال ا ذكم "،ذواة
ال ا ذكم على مرا الفالح ورح نور اإلياذح".ُُٓ ،
(ِ) ي ر :ال ر ذين ،عيد اليذ بص يوتس " .ورح ال ر ذين على سلا ر لات".
ضي ه كصااه ك رج يذ ه :عيد السالـ زلمد أم ( .ط :ار الكا
العلماة ،بريكت – لي ذف ،ال يعة األكىل ُِِْ :ػ ََِِ -ـ)ّْ :ُ ،
الدر ير" ،الشرح الكيري". ّٓٓ :ُ ،
(ّ) ي ر :ابص الرلعة ،أمحد بص زلمد" .افذية ال ياه ورح الا ياه" .ربقا  :رلدم زلمد
تسركر بذتسلوـ( .ط :ار الكا العلماة ،ال يعة األكىلََِٗ :ـ)ّٗ :ِ ،
الشلاملس  "،ذواة الشلاملس على هنذية الاذج إىل ورح ادل ذج".ُٓٗ :ٖ ،
(ْ) ي ر :ابص اماة" ،ورح العمدة" ّّْ ،ادلر اكم"،اإلن ذؼ"ُُّ :ِ ،
اإل ذع لقه اإلمذـ أمحد بص يت ُٕٖ :ُ ،الر ايذين"،م ذل أكيل
ال ى ورح ذية ادل ا ى". َُٕ :ُ ،
(ٓ) ي ر :ابص مفل " ،الفركع" ٕٗ :ّ ،ادلر اكم"،اإلن ذؼ". ُُّ :ِ ،
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لد :ك و بعاد ندا»(ُ).
عص يق  .ي
كالران األكؿ ألف«ال ص اذلق ع الشرعاذت»(ِ) ،لقد « ػذـ
الػػدلات الق ع ػ عل ػػى أف الػػداللت ال ا ػػة ذب ػػرم لػػركع الش ػريعة رل ػػرل
الداللت الق عاة»(ّ) ،لذلشذرع « أنرل ل ذ ليػة ال ػص األ كػذـ رلػرل
الاق »(ْ).

(ُ) ادلر اكم" ،اإلن ذؼ". ُُّ :ِ ،
(ِ) ابص دامة" ،ركضة ال ذٍر كن ة ادل ذٍر". ِٓٗ :ِ ،
(ّ) الشذ يب" ،ادلوالقذت". ُٓٗ :ُ ،
(ْ) الشذ يب" ،ادلوالقذت". ُْْ :ِ ،
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املبحح اخلام  :اعتناد املزٍض على معزفتى الطبَّــة دًن الزجٌع
للطبَب
ادلق و رب ات ٍ وص ذل بااق ادل ذط(ُ) الحم ورعد
الر ة ألنله ،كال ياع ٌ إ يذر ال يا ريقذن للاكم بحله ،كعلى
احل فاة(ِ)،
لق ذ
عيذرات
وار ت
ادلعذ
حا
(ُ) ادل ذط :ادل ذط و العلة الُ يدكر مع ذ احلكم .ي ر :ال و "،ورح سلا ر الركضة"،
ّ ِّّ :ال راش  ،بدر الديص زلمد بص عيد اهلل بص هبذ ر".اليار الاط أصوؿ
الفقه"( .ط :ار الكايب ،ال يعة األكىل ُُْْ ػُْٗٗ -ـ)ِِّ :ٕ ،
الش قا  ،زلمد األم بص زلمد ادلخاذر".محارة أصوؿ الفقه"(.ط:مكاية العلوـ
كاحلكم ،ادلدي ة ادل ورة ،ال يعة اخلذمسة ََُِ:ـ) . ُِٗ ،
(ِ) ذؿ ال يلع  "،يا احلقذل ورح ا الد ذل " « :ّّّ :ُ ،ك ري معرلاه
االنا ذ لإ ا ل على ٍ ه أل ر كاحا إ ا أ له يا ».
ك ذؿ مال سرك "،رر احلكذـ ورح رر األ كذـ"« ِٗ :ُ ،بذخلوؼ لية ال ص
كمعرلاه بذنا ذ ادلريو ،كاالنا ذ ري رلر الو م بت و لية ال ص عص أمذرة أك
ذبربة أك بإ يذر يا مسلم ري ٍذ ر الفس ك ات عدالاه ورط» ،كنقله ابص
صلام" ،اليار الرال ورح ا الد ذل " َّّ :ِ ،كع د الشرنياليل "،ذواة
الشرنياليل على رر احلكذـ ورح رر األ كذـ "ِٗ :ُ ،
ك ذؿ اليار ِ « :َّٕ :يػاِّد بذخلوؼ دبعذ لية ال ص باجربة أك إ يذر
يا  ،»...ك ذؿ امذ أل دم" ،رلمع األهنر ورح ملاقى األحبر":ُ ،
ّٖ « :ادلرا بذخلوؼ لية ال ص ،كمعرلاه بذنا ذ ادلريو ذبربة أك أمذرة أك
بإ يذر يا .»...
ك ذؿ ال ا ذكم "،ذواة ال ا ذكم على مرا الفالح ورح نور
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كادلذلكاة(ُ)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادل ر إ ا ذؼ بللية ٍص على
اإلياذح" « :ُُٓ ،اجل ال اا
نفسه مرضذ لو ا است بذليذر كمل يقدر على مذ مسخص كال مذ به يسخص
لقذؿ اإلمذـ :جيوز له الاامم م لقذ ك ذه بذدلسذلر ألف ربق حه احلذلة
ادل ر نذ ر ،كالفاول على وؿ اإلمذـ لا ذ بت ات العيذ ات كإ ذ أ ل
ألف الكالـ ع د لية ال ص ك ري رلر الو م».
ادل
ك ذؿ ابص عذبديص "،ذواة ابص عذبديص" « :ِِْ :ِ ،وله :كصاا ذؼ
ادلرض أم :بللية ال ص».
(ُ) ذؿ احل ذ " ،موا اجللات ورح سلا ر لات"« :ّّْ :ُ ،ال ذ ر
أف اخلوؼ إ ذ يعال إ ا اتسا د إىل تسي الف ياقدـ له ذبربة نفسه ،أك
ريه شلذ يقذربه ادل اج أك خبل عذرؼ بذل ».
ك ذؿ ال فركاكم"،الفوااه الدكاين على رتسذلة ابص أيب زيد القريكاين" ُ : َّٗ :
اجملويز للف ر و ادلسا د صذ يه إىل وؿ يا مقة ذ ؽ ،أك
«اخلوؼ ِّ
لاجربة مص نفسه أك إل يذر شلص و موال له ادل اج».
ك ذؿ ال ر ذين" ،ورح سلا ر لات"« : ّْ :ُ ،زلت ارا اه بشرك ه ادلاقدمة
إف مل ي ص يقوؿ يا عذرؼ أك ذبربة مص نفسه ضرره كإال رـ».
ك ذؿ الدر ير"،الشرح الكيري"« :ّٓٓ :ُ ،نذز الف ر دبرض ذؼ أم ٍص
ادل اج».
لقوؿ يا عذرؼ أك ذبربة أك دلوال
ك ذؿ العدكم " ،ذواة ورح سلا ر لات للخرو "« :ََِ :ُ ،ال بد مص إ يذر
يا ذ ؽ أك ذبربة إف تسيقد له ب فسه أك إ يذر مص و ري له ادل اج».
ك ذؿ علاش"،م اجللات ورح سلا ر لات"« :َِٗ :ُ ،مسا دا لاجربة
نفسه أك موالقة ادل اج أك إ يذر عدؿ عذرؼ بذل ».

- 11 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث

كالشذلعاة(ُ) ،كاحل ذبلة(ِ).

(ُ) ذؿ الرالع " ،الع ي ورح الونا "«:َِِ :ُ ،كاعلم أف ادلرض ادلر ص ال يفكؽ
احلذؿ لاه ب أف يعرؼ اونه حبار ير ص ب فسه ،كب أف خيله يا ذ ؽ».
ك ذؿ ال وكم" ،اجملموع" « :ِٖٔ :ِ ،ذؿ أصاذب ذ :جيوز أف يعامد اوف ادلرض
مر ذ الاامم كأنه على ال فة ادلعالة على معرلة نفسه إف اذف عذرلذ».
ك ذؿ ال وكم"،ركضة ال ذلي كعمدة ادلفا " « :َُّ :ُ ،جيوز أف يعامد
اوف ادلرض مر ذ ،على معرلة نفسه إف اذف عذرلذ».
ك ذؿ ابص جر اذلاام "،ربفة الاذج ورح ادل ذج"« :ٕٓ :ُ ،زلت حا
كمذ يله ار مل ي ص بقوؿ عدؿ أك دبعرلة نفسه ضرره له خب وصه ،كإال
رـ» .كي ر أياذنِٓ :ِ :
ك ذؿ الرمل " ،هنذية الاذج إىل ورح ادل ذج"« :ُٕ :ُ ،لو ل على ٍ ه
أف حا ادلشمس ياره بقوؿ يا عدؿ الركاية أك دبعرلة نفسه ،لقاذس مذ
اركه الاامم خلوؼ مرض أك بر أنه ارـ اتساعمذله ،كجيوز له الاامم».
(ِ) ذؿ الشاخ مرع الكرم  " ،ذية ادل ا ى مجع اإل ذع كادل ا ى": ُ ،
ٗٗ«:إف أ له يا مسلم مقة ،كيىػاجه :أك يعلم له ب فسه» .كنقله ابص
ذتسم ،عيد الرمحص بص زلمد " .ذواة الركض ادلربع ورح زا ادلساق ع".
(ال يعة األكىل  ُّٕٗ :ػ)َّٕ :ُ ،
ذؿ الر ايذين"،م ذل أكيل ال ى ورح ذية ادل ا ى"« :ُْٗ :ُ ،مص
ري إ يذر يا إ اإلنسذف ذليذ يعلم مذ ياره حبس مذ ع د مص عذ ه،
كألنه ييذح له الاامم إ ا ذؼ ذ و مص مذله ،أك ضررا نفسه مص
لص أك تسيع ل ذ أكىل ،ك و ماجه».
صرح حبكم ادلسللة يت الشاخ مرع  ،ك بعو عيذرات
كمل أند مص ٌ
األصاذ مذ اامت إنذ ة احلكم دبعرلة ادلريو كف الرنوع لل يا  ،ذؿ

- 11 -

شروط األخذ بقول الطبيب  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد بن سليمان بن حمد العودة

ذؿ الشذ يب-رمحه اهلل «:-إ ا ل على ٍص ادلريو زيذ ة ادلرض
أك ل ر الل أك إصذبة ادلشقة بذل وـ أل ر ،إىل ػري لػه مػص ادلسػذلت
ادلي اة على ليذت ال وف ،كإف اذند مونيذت ال وف زبال »(ُ).
مل أ ػ ػ علػ ػػى ػ ػػالؼ ادلسػ ػػللة تسػ ػػول ػ ػػالؼ للش ػ ػػذلعاة
اعاي ػػذر الاجرب ػػة مس ػػا دان للر ػػة كف عل ػ وم بذل ػ ػ  ،لمػ ػ م م ػػص يرا ػ ػذ
اذلا ػ نة للػػك ص(ِ) ،كم ػ م مػػص يػػرل أف معرلاػػه ال ياػػة وػػرط لػػال يكف ػ
للك ص رلر الاجربة(ّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادلر اكم"،اإلن ذؼ" ِٔٓ :ُ ،حبر مذ يييا الاامم« :كاحا لو ذؼ
دكث ن لة كضلو ذ» ،ك ذؿ احلجذكم" ،اإل ذع"...« :ُٓ : ُ ،خلوؼ ضرر
بذتساعمذله بدنه نرح أك بر وديد كلو ارا خيذؼ م ه ن لة أك مرضذ».
كنقت الشاخ م ور الي ويت االـ ادلر اكم ورح م ا ى اإلرا ات ُ ُٗ :
ك ذؿ ادلر اكم"،اإلن ذؼ"« :ِٖٔ :ُ ،لو اذف وله لسي و ٍ ه .لاي
عدـ السي .»...
(ُ) الشذ يب" ،ادلوالقذت"ُّّ :ُ ،
(ِ) ذؿ ابص جر اذلاام " ،ربفة الاذج ورح ادل ذج" «:ّْٓ :ُ ،إف عرؼ
عرؼ له ،كلو بذلاجربة اعامد معرلاه».
(ّ) ذؿ ادللريب ،أمحد بص عيد الرزاؽ الروادم " .ذواة الروادم على هنذية
الاذج إىل ورح ادل ذج"( .ط :ار الفكر ،بريكت ،يعة عذـ:
َُْْ ػُْٖٗ/ـ) « : ُٕ :ُ ،وله :أك دبعرلة نفسه أم :يذ ال ذبربة » ،
ك ذؿ اليي ىجٍاػىرًم ٌ  " ،ذواة اليجريم على ورح ادل ج" «:ُِ :ُ ،كادلعامد أف
ذبربة نفسه ال يعوؿ علا ذ األ كذـ» ،ك ذؿ الشركاين "،ذواة الشركاين
على ربفة الاذج ورح ادل ذج" «:ّْٓ :ُ ،وله كلو بذلاجربة اللذ
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كييشػػذر ػػذ إىل أف ادل ػريو إ ػػذ يعامػػد علػػى مػػذ ل ػ علػػى ٍ ػػه
« كمعرلا ػػه بذنا ػػذ ادل ػريو ،كاالنا ػػذ ػػري رل ػػر ال ػػو م ،ب ػػت ػػو لي ػػة
ال ص عص أمذرة أك ذبربة أك بإ يذر»(ُ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ذ ر ال ذية كادللين مص عدـ افذية معرلاه بذلاجربة كاوكاط اونه عذرلذ
بذل » ،ك ذؿ نوكم اجلذكم ،زلمد بص عمر" .هنذية ال يص إروذ
ادليادل "( .ط :ار الفكر ،بريكت ،ال يعة األكىل)« ّٔ ،يكف معرلة
نفسه إ ا اذف عذدلذ بذل لإف مل يسا د إىل و مص له بت اعامد على
الاجربة ل ماه اإلعذ ة».
ذؿ اليجريم " ذوااه على اخل ا " « :َٖ :ُ ،ك وله :دبعرلاه أم يذ ال
ذبربة روادم كع ش .اللذ البص جر القذلت إنه يعمت باجربة نفسه».
(ُ) يمال سرك "،رر احلكذـ ورح رر األ كذـ" ِٗ :ُ ،كنقله ابص صلام،
"اليار الرال ورح ا الد ذل " َّّ :ِ ،كي ر :امذ أل دم" ،رلمع
األهنر ورح ملاقى األحبر" ِْٗ :ُ ،ال ا ذكم "،ذواة ال ا ذكم
على مرا الفالح ورح نور اإلياذح " ُُٓ ،ابص عذبديص " ،ذواة ابص
عذبديص"ِِْ :ِ ،
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اخلامتة
 ال خيال ػ الفق ػػذ -رمح ػػم اهلل-أف مػػص وػػرط ال يا ػ ػ يعاػػل
ماخرصذ.
وله األ كذـ الشرعاة أف يكوف عذدلذن ب يِّه ال ٌ
 ال ػران أنػػه ال يشػػكط إتسػػالـ ال يا ػ لايقيػػت ػػله مػػذ اـ ال يا ػ
منسب ذن.
 ال خيالػ الفق ػػذ أنػػه ال يقيػت ػػوؿ الكػػذ  ،لػال ب ػ ٌد مػػص تسػػالمة
ال يا مص نر ه بذلكح  ،كإال مل يقيت ا فذ نذ.
 الػ ػران أف ػػولر مقاا ػػاذت العدال ػػة و ػػخص ال ياػ ػ لاس ػػد
ور ذن لقيوؿ له مذ اـ يمنسب ذن لامذ ياعل باخ ه ال يب.
 ييكافػػى بقػػوؿ ال يا ػ الوا ػػد لامػػذ ياعل ػ دبسػػذلت الاعيػػد الػػو،
ا ػ ػػكؾ القا ػ ػػذـ ص ػ ػػالة الفريا ػ ػػة ،كل ػ ػػر ادل ػ ػ ػريو ال ػ ػػاذـ
الوان .
 أ ػػول األ ػ ػواؿ اوػ ػكاط ع ػػد م ػػص األ ي ػػذ لام ػػذ ياعلػ ػ دبس ػػذلت
احلقػػوؽ ب ػ اخلل ػ االاافػػذ بقػػوؿ يا ػ كا ػػد ألنػػه مػػص بػػذ
األ يػ ػػذر كل ػ ػػاس م ػ ػػص ب ػ ػػذ الش ػ ػ ذ ة ،كاأل ػ ػػوط أ ٍف ال ييكاف ػ ػػى
بذل يا الوا د.
ػرن حبس ػ مقااػػاذت
 إ ا ا ال ػ األ يػػذ لاااػػرل ال ػ يػمكل كييػ ِّ
ػػوؿ ٍ ػ وص ذل ػ يػػكن ي علػػى ػػريه،
األ ػواؿ ألف ادل لػػو
ك حا خيال بذ االؼ األ واؿ.
 ال يش ػػكط لاا ػػات الر ػػة بق ػػوؿ ال يا ػ ػ أف يك ػػوف ادلكل ػ ػ
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ػػوؿ ال فػع بقػوؿ ال يا ػ أك لػع الاػرر ،كيكف ػ

مااق ػذن مػص
لية ال ص.
 للم ػريو االعام ػػذ علػػى معرلا ػػه كف الرنػػوع لل يا ػ حباػػر يي ػػين
علػػى مػػذ ل ػ علػػى ٍ ػػه ع ػص أمػػذرة أك ذبربػػة أك بإ يػػذر ،كلػػاس
رلر الو م.
ك ذصػػت مػػذ ق ػ ٌدـ :أف وػػرط األ ػػح بقػػوؿ ال يا ػ  :ربق ػ علمػػه
بذل  ،كاونه منسب ذن.
كاهلل أعلػػم ،كصػػلى اهلل كتسػػلم كبػػذرؾ علػػى نيا ػػذ زلمػػد كعلػػى لػػه
كصايه كتسلم.
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املصادر ًاملزاجع
اب ػػص احل ػػذج ،زلم ػػد ب ػػص زلم ػػد ب ػػص زلم ػػد العي ػػدرم".ادل ػػد ت"( .ط :ار
الكاث).
اب ػػص الرلع ػػة ،أمح ػػد ب ػػص زلم ػػد" .افذي ػػة ال يا ػػه و ػػرح الا يا ػػه" .ربقاػ ػ :
رلػ ػػدم زلمػ ػػد تسػ ػػركر بذتسػ ػػلوـ( .ط :ار الكا ػ ػ العلماػ ػػة ،ال يعػ ػػة
األكىلََِٗ :ـ).
ابػص القػام ،زلمػػد بػص أيب بكػػر " .أعػالـ ادلػو ع عػػص ر العػذدل " .ػػدـ
لػ ػػه كعل ػ ػ علاػ ػػه ك ػ ػػرج أ ذ يثػ ػػه ك مػ ػػذره :أبػ ػػو عيا ػ ػدة مش ػ ػ ور ؿ
تسػػلمذف ،وػػذرؾ الاخ ػريج :أب ػػو عمػػر أمحػػد عيػػد اهلل أمح ػػد( .ط:
ار ابػص اجلػػوزم لل شػػر كالاوزيػػع ،ادلملكػة العرباػػة السػػعو ية ،ال يعػػة
األكىل ُِّْ ػ).
اب ػػص الق ػػام ،زلمػ ػػد ب ػػص أيب بك ػػر" .ال ػ ػػرؽ احلكما ػػة"( .ط :مكايػ ػػة ار
الياذف).
اب ػػص القػ ػػام ،زلم ػػد بػ ػػص أيب بك ػػر" .بػ ػػدالع الفوال ػػد"( .ط :ار الكاػ ػػذ
العريب ،بريكت ،لي ذف).
ػػدم ػػري العيػػذ "( .ط:
ابػػص القػػام ،زلمػػد بػػص أيب بكػػر" .زا ادلعػػذ
منتسس ػػة الرتسػ ػػذلة ،بػ ػػريكت  -مكاي ػػة ادل ػ ػػذر اإلتسػ ػػالماة ،الكويػ ػػد،
السذبعة كالعشركف ُُْٓ ،ػ ُْٗٗ/ـ).
ابػػص ال جػػذر ،زلمػػد بػػص أمحػػد" .م ا ػػى اإلرا ات" .ربقا ػ  :عيػػد اهلل ب ػػص
عي ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػص الكاػ ػ ػ ػ ( .ط :منتسس ػ ػ ػػة الرتس ػ ػ ػػذلة ،ال يع ػ ػ ػػة األكىل:
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ُُْٗ ػ ُٗٗٗ -ـ).
زلمػد بػص بػدر الػديص بػص عيػد احلػ " .أ ػر ادلخا ػرات
ابػص بليػذفٌ ،
الفقػػه علػػى مػػح اإلمػػذـ أمحػػد بػػص يػػت" .ربقا ػ  :زلمػػد نذصػػر
العجم ػ ( .ط :ار اليش ػػذلر اإلتس ػػالماة  -ب ػػريكت ،ال يع ػػة األكىل:
ُُْٔ ػ).
اب ػػص اماػ ػػة ،أمح ػػد بػ ػػص عي ػػد احللػ ػػام" .ال ػػر علػ ػػى ادل قا ػ ػ "( .ط :ار
ادلعرلة ،بريكت ،لي ذف).
اب ػػص اما ػػة ،أمح ػػد ب ػػص عي ػػد احلل ػػام" .و ػػرح العم ػػدة الفق ػػه -اا ػػذ
ال ػػذرة ."-ربقا ػ ػ . :تسػ ػػعو ب ػػص صػ ػػذحل الع اش ػػذف(.ط :مكايػ ػػة
العياكذف  -الريذض ال يعة األكىل ُُِْ :ػ).
ابػص اماػػة ،أمحػػد بػػص عيػػد احللػػام" .رلمػػوع الفاػػذكل"( .ط :رلمػػع ادللػػه
ل ػ ػػد ل يذع ػ ػػة ادل ػ ػػا الش ػ ػري  ،ادلدي ػ ػػة ال يوي ػ ػػة ،ع ػ ػػذـ ال ش ػ ػػر:
ُُْٔ ػُٗٗٓ/ـ).
ابػص جػر العسػقالين ،أمحػد بػص علػ " .بلػوغ ادلػراـ مػص أ لػة األ كػػذـ".
ربقا ػ ػ  :ال ػ ػػدااور م ػ ػػذ ر يذتس ػ ػ الفا ػ ػػت( .ط :ار الق ػ ػػيس لل ش ػ ػػر
كالاوزي ػ ػػع ،الري ػ ػػذض – ادلملك ػ ػػة العربا ػ ػػة الس ػ ػػعو ية ،ال يع ػ ػػة األكىل:
ُّْٓ ػ َُِْ -ـ).
ابػػص ج ػػر اذلاام ػ  ،أمح ػػد ب ػػص زلمػػد" .ربف ػػة الاػػذج و ػػرح ادل ػػذج".
ركنعد كصااد علػى عػدة نسػخ دبعرلػة جل ػة مػص العلمػذ ( .ط:
ادلكاية الاجذرية الكلل دب ر ل ذ ي ذ م فى زلمد عػذـ ال شػر:
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ُّٕٓ ػ ُّٖٗ -ـ).
اب ػػص رنػ ػ  ،عي ػػد ال ػػرمحص ب ػػص أمح ػػد " .ي ػػت يق ػػذت احل ذبل ػػة" .ربقا ػ ػ :
/عيػ ػػد الػ ػػرمحص ب ػ ػػص تسػ ػػلامذف العثام ػ ػ ( .ط :مكايػ ػػة العياك ػ ػػذف -
الريذض ،ال يعة األكىل ُِْٓ :ػ ََِٓ -ـ).
ابص رود ،زلمد بص أمحد" .مسػذلت أيب الولاػد ابػص روػد" .ربقاػ  :زلمػد
احليا ػ الاجكػػذين( .ط :ار اجلاػػت ،بػػريكت -ار اآللػػذؽ اجلدي ػػدة،
ادللر  ،ال يعة الثذناة ُُْْ :ػ ُّٗٗ -ـ).
ابص رود ،زلمد بص أمحػد" .الياػذف كالاا ػات كالشػرح كالاوناػه كالاعلاػت
دلس ػػذلت ادلس ػػاخرنة" .قق ػػه / :زلم ػػد ج ػ ك ػػركف( .ط :ار
الل ػ ػ ػػر اإلتس ػ ػ ػػالم  ،بػ ػ ػ ػػريكت –لي ػ ػ ػػذف ال يع ػ ػ ػػة الثذناػ ػ ػ ػػة-َُْٖ:
ُٖٖٗـ).
ابص تسعد ،زلمد بص تسعد" .ال يقذت الكلل" .ربقاػ  :إ سػذف عيػذس.
(ط :ار صذ ر  -بريكت ،ال يعة األكىلُٖٗٔ :ـ).
اب ػػص عذب ػػديص ،زلم ػػد أم ػ ب ػػص عم ػػر " .ذو ػػاة اب ػػص عذب ػػديص"( .ط :ار
الفكر-بريكت ،ال يعة الثذناة ُُِْ :ػُِٗٗ -ـ).
ابػ ػػص عرل ػ ػػة ،زلمػ ػػد ب ػ ػػص زلمػ ػػد ال ػ ػػور م ".ادلخا ػ ػػر الفق ػ ػ " .ربقا ػ ػ :
 /ذلظ عيد الرمحص زلمد ػري( .ط :منتسسػة لػ أمحػد اخلياػور
لؤلعمذؿ اخلريية ،ال يعة األكىل ُّْٓ :ػ َُِْ -ـ).
ابص عسذار ،عل بص احلسػص " .ػذريخ مشػ " .ربقاػ  :عمػرك بػص رامػة
العمػػركم( .ط :ار الفك ػػر لل يذعػػة كال ش ػػر كالاوزيػػع ،ع ػػذـ ال ش ػػر:
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ُُْٓ ػ ُٗٗٓ -ـ).
اب ػػص ذتس ػػم ،عي ػػد ال ػػرمحص ب ػػص زلم ػػد " .ذو ػػاة ال ػػركض ادلرب ػػع و ػػرح زا
ادلساق ع"( .ال يعة األكىل ُّٕٗ :ػ).
اب ػػص دام ػػة ،عي ػػد اهلل ب ػػص أمح ػػد" .ادلل ػػين"( .ط :مكاي ػػة الق ػػذ رة ،ػػذريخ
ال شر ُّٖٖ :ػ ُٖٗٔ -ـ).
ابػػص دامػػة ،عيػػد اهلل بػػص أمحػػد" .ركضػػة ال ػػذٍر كن ػػة ادل ػػذٍر أص ػػوؿ
الفقػػه علػػى مػػح اإلمػػذـ أمحػػد بػػص يػػت"( .ط :منتسسػػة الريٌػػذف
لل يذعة كال شر كالاوزيع ،ال يعة الثذناة ُِّْ ػََِِ-ـ).
ابػص مذن ػه ،زلمػػد بػػص ي يػػد" .تس ػ ص ابػص مذنػػه" .ربقا ػ  :زلمػػد ل ػنا عيػػد
الي ػػذ ( .ط :ار إ اػ ػػذ الكا ػ ػ العرباػ ػػة  -لا ػ ػػت عاسػ ػػى اليػ ػػذيب
احلليب).
ابص مفل  ،إبرا ام بص زلمد بػص عيػد اهلل" .ادليػدع وػرح ادلق ػع"( .ط:
ار الكا ػ العلماػػة ،بػػريكت – لي ػػذف ال يعػػة األكىل ُُْٖ :ػ ػ -
ُٕٗٗـ).
ابص مفلػ  ،زلمػد بػص مفلػ بػص زلمػد" .اآل ا الشػرعاة كادلػ ادلرعاػة".
(ط :عذمل الكا ).
ابػػص مفل ػ  ،زلمػػد بػػص مفل ػ بػػص زلمػػد" .الفػػركع" .ربقا ػ  :عيػػد اهلل بػػص
عيػد السػػص الكاػ ( .ط :منتسسػػة الرتسػذلة ،ال يعػػة األكىلُِْْ :
ػ  ََِّ -ـ).
ابص مفل  ،إبرا ام بص زلمد بػص عيػد اهلل" .ال كػد كالفوالػد السػ اة علػى
- 19 -

شروط األخذ بقول الطبيب  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد بن سليمان بن حمد العودة

مش ػػكت ال ػػرر"( .ط :مكاي ػػة ادلع ػػذرؼ -الري ػػذض ،ال يع ػػة الثذنا ػػة:
َُْْ ػ).
ابػػص صل ػػام ،زيػػص ال ػػديص بػػص إب ػرا ام ب ػػص زلمػػد" .اليا ػػر الرال ػ و ػػرح ا ػ
الػ ػػد ذل "( .ط :ار الكا ػ ػػذ اإلتسػ ػػالم ال يع ػ ػػة الثذناػ ػػة  -ب ػ ػػدكف
ذريخ).
اب ػػص صل ػػام ،تس ػ ػراج ال ػػديص عم ػػر ب ػػص إب ػ ػرا ام" .ال ػػر الف ػػذل و ػػرح ا ػ ػ
الػ ػػد ذل " .ربقا ػ ػ  :أمح ػ ػػد ع ػ ػ ك ع ذي ػ ػػة( .ط :ار الكا ػ ػ العلما ػ ػػة
ال يعة األكىل ُِِْ :ػ ََِِ -ـ).
أبػ ػػو اك  ،تسػ ػػلامذف بػ ػػص األوػ ػػعر" .تس ػ ػ ص أيب اك " .ربقا ػ ػ  :وػ ػ ىػعا
األرنػنكط-زلمػػد ً
اذمػػت ػػره بللػ ( .ط :ار الرتسػػذلة العذدلاػػة ،ال يعػػة
ى
األكىل َُّْ:ػ ََِٗ -ـ).
اآلنػ ِّػرم ،زلم ػػد ب ػػص احلس ػ " .الش ػريعة" .ربقا ػ  / :عيػػد اهلل ب ػػص عم ػػر
ي
الدماج ( .ط :ار الو ص  -الريذض ،ال يعػة الثذناػة َُِْ :ػ -
ُٗٗٗـ).
األليػذين ،زلمػد نذصػر الػديص " .تسلسػلة األ ذ يػر ال ػاااة كوػ مػص
لق ػػذ كلوال ػػد ذ"( .ط :مكايػػة ادلع ػػذرؼ لل شػػر كالاوزي ػػع ،الري ػػذض،
ال يعة األكىل).
وػػرح ركض ال ذل ػ ".
األن ػػذرم ،زاريػػذ بػػص زلمػػد " .أتسػػذ ادل ذل ػ
(ط :ار الكاذ اإلتسالم ).
األن ذرم ،زاريذ بص زلمد" .اللرر الي اػة وػرح الي جػة الور يػة"( .ط:
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ادل يعة ادلام اة).
اليػػذبريت ،زلمػػد بػػص زلمػػد بػػص زلمػػو " .الع ذيػػة وػػرح اذلدايػػة"( .ط :ار
الفكر).
اليي ىجٍاػىرًم ػ ٌ  ،تسػػلامذف بػػص زلمػػد " .ذوػػاة اليجريم ػ علػػى وػػرح ادل ػ ج ".
(ط :م يعة احلليب ،ذريخ ال شر ُّٔٗ :ػ َُٗٓ -ـ).
اليخذرم ،زلمد بص إمسذعات" .صاا اليخذرم" .ع ذية :زلمػد ز ػري بػص
نذصػػر ال ذصػػر( .ط :ار ػػوؽ ال جػػذة -م ػػورة عػػص الس ػػل ذناة،-
ال يعة األكىل ُِِْ:ػ).
اليلػدا م ،عيػػد الو ػػذ بػص عل ػ " .ادلعونػػة علػى مػػح عػػذمل ادلدي ػػة".
ربقا ػ  :مح ػػاش عيػػد احل ػ ٌ ( .ط :ادلكاي ػػة الاجذريػػة ،م ػ فى أمح ػػد
اليذز  -مكة ادلكرمة).
لق ػػه اإلمػ ػػذـ الشػ ػػذلع ".
اليل ػػوم ،احلس ػ ػ ب ػػص مسػ ػػعو  " .الا ػ ػػحي
ربقا ػ  :ع ػػذ ؿ أمح ػػد عي ػػد ادلونػػو  ،عل ػ زلم ػػد مع ػػوض( .ط :ار
الكا العلماة ال يعة األكىل ُُْٖ :ػ ُٕٗٗ -ـ).
الي و ى ،م ور بص يونس" .ورح م ا ػى اإلرا ات"( .ط :عػذمل الكاػ
ال يعة األكىل ُُْْ :ػ ُّٗٗ -ـ).
الي ػػو ى ،م ػػور بػػص يػػونس" .اشػػذؼ الق ػػذع عػػص مػػنت اإل ػػذع"( .ط:
ار الكا العلماة).
اليا ق  ،أمحد بص احلس " .السػ ص الكػلل" .ربقاػ  :زلمػد عيػد القػذ ر
ع ػ ػ ػ ػػذ( .ط :ار الكاػ ػ ػ ػ ػ العلما ػ ػ ػ ػػة ،ب ػ ػ ػ ػػريكت-لي ػ ػ ػ ػػذف ،ال يع ػ ػ ػ ػػة
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الثذلثة ُِْْ:ػََِّ -ـ).
و ػػرح ادلخا ػػر
اجل ػػدم ،لا ػػت ب ػػص إتس ػػاذؽ ب ػػص موتسى".الاوض ػػا
الفرعػ ػ ػ ػ الب ػ ػ ػػص احلذنػ ػ ػ ػ " .ربقا ػ ػ ػ ػ  / :أمح ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػص عي ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػػرمي
صلا (.ال ذوػػر :مرا ػ صلايويػػه للمخ و ػػذت ك دمػػة الكاث،ال يعػػة
األكىل ُِْٗ :ػ ََِٖ -ـ).
اجل ػ ػ ػػو رم ،إمسذعا ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػػص مح ػ ػ ػػذ  ".ال ػ ػ ػػاذح ػ ػ ػ ػػذج اللل ػ ػ ػػة كصػ ػ ػ ػػاذح
العربا ػ ػ ػػة" .ربقاػ ػ ػ ػ  :أمح ػ ػ ػػد عي ػ ػ ػػد اللف ػ ػ ػػور ع ػ ػ ػػذر( .ط :ار العل ػ ػ ػػم
للمالي – بريكت ،ال يعة الرابعة َُْٕ :ػ ُٖٕٗ -ـ).
احلذام،زلمد بص عيد اهلل".ادلسػادرؾ علػى ال ػااا ".ربقا :م ػ فى
عيػ ػػد الق ػ ػػذ ر ع ػ ػػذ(.ط :ار الكا ػ ػ العلماػ ػػة – ب ػ ػػريكت ،ال يع ػ ػػة
األكىل ُُُْ :ػ َُٗٗ -ـ).
احلجػ ػ ػػذكم ،موتس ػ ػ ػػى بػ ػ ػػص أمح ػ ػ ػػد ".اإل ػ ػ ػػذع لق ػ ػ ػػه اإلمػ ػ ػػذـ أمح ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػص
ي ػػت" .ربقا ػ ػ  :عيػ ػػد الل ا ػ ػ زلمػ ػػد موتسػ ػػى السػ ػػيك ( .ط :ار
ادلعرلة بريكت –لي ذف).
احل ذ ،زلمد بص زلمد بص عيد الرمحص".موا اجللاػت وػرح سلا ػر
لات"(.ط :ار الفكر ،ال يعة الثذلثة ُُِْ:ػُِٗٗ -ـ).
اخلػػذ م  ،زلمػػد بػػص زلمػػد بػػص م ػ فى".بريقػػة زلمو يػػة وػػرح ريقػػة
زلمديػػة كو ػريعة نيويػػة تس ػػرية أمحديػػة"(.ط :م يع ػػة احللػػيب ،يي ػػع
عذـ ُّْٖ ػ).
اخلرو ػ ػ  ،زلمػ ػػد بػ ػػص عي ػ ػػد اهلل".وػ ػػرح سلا ػ ػػر لاػ ػػت"(.ط :ار الفك ػ ػػر
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لل يذعة – بريكت).
اخل ػػذيب ،مح ػػد ب ػػص زلم ػػد ب ػػص إبرا ام".مع ػػذمل الس ص"(.ال ذو ػػر :ادل يع ػػة
العلماة – ل ال يعة األكىل ُُّٓ ػ ُِّٗ -ـ).
اخلىلٍ ىويت،زلمػػد بػػص أمحػػد ".ذوػػاة اخللػػويت علػػى م ا ػػى اإلرا ات".ربقا ػ :
ٍ
/تسػ ػػذم ال ػ ػػقري ،ك /زلمػ ػػد اللااػ ػػداف(.ط :ار ال ػ ػوا ر ،تسػ ػػوريذ
ال يعة األكىل ُِّْ :ػ َُُِ -ـ).
وػػرح ادلخا ػر الفرع ػ
لاػت ،لاػت بػػص إتسػاذؽ اجل ػػدم".الاوضػا
البػػص احلذن ػ " .ربقا ػ  / :أمحػػد بػػص عيػػد الكػػرمي صلا ػ (.ط:مرا ػ
صلايويػػه للمخ و ػػذت ك دمػػة ال ػكاث ،ال يعػػة األكىل ُِْٗ:ػ ػ -
ََِٖـ).
الػػدار ين ،عل ػ بػػص عمػػر".تس ػ ص الػػدار ين" .ققػػه كضػػيط ن ػػه كعل ػ
علاػػه :و ػػعا االرن ػػنكط ،س ػػص عيػػد ادل ػ عم و ػػليب ،عي ػػد الل ا ػ
ػ ػػرز اهلل ،أمحػ ػػد بر ػ ػػوـ(.ط:منتسس ػ ػػة الرتسػ ػػذلة ،بػ ػػريكت – لي ػ ػػذف،
ال يعة األكىل ُِْْ :ػ ََِْ -ـ).
الدر ير ،أمحد" .الشرح الكيري" (.ار الفكر-بدكف ذريخ نشر).
الدتسػو  ،زلمػػد بػص أمحػػد ".ذوػاة الدتسػػو علػى الشػػرح الكيػػري" (.ار
الفكر-بدكف ذريخ نشر).
الػػد ًمريم ،زلمػػد بػػص موتسػػى".ال ػ جم الو ػػذج وػػرح ادل ػػذج"(.ط :ار
ادل ػػذج نػػدة) ربقا ػ  :جل ػػة علماػػة ال يعػػة األكىل ُِْٓ :ػ ػ -
ََِْـ).
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الرالع ػ  ،عي ػػد الك ػػرمي ب ػػص زلم ػػد".الع ي ػ و ػػرح ال ػػونا ادلع ػػركؼ بذلش ػػرح
الكيري".ربقا  :عل زلمد عوض  -عذ ؿ أمحػد عيػد ادلونػو (.ط:
ار الكا ػ العلما ػػة ،بػػريكت – لي ػػذف ال يعػػة األكىل ُُْٕ :ػ ػ -
ُٕٗٗـ).
الرمل  ،زلمد بص أيب العيذس أمحد".هنذيػة الاػذج إىل وػرح ادل ػذج"(.ط:
ار الفكر ،بريكت يعد عذـ َُْْ :ػُْٖٗ/ـ).
الركيػذين ،عيػػد الوا ػػد بػص إمسذعاػػت".حبػػر ادلػح ".ربقا ػ  :ػػذرؽ لاا ػ
الساد(.ط :ار الكا العلماة ال يعة األكىلََِٗ :ـ).
ري ػػذف / ،أمح ػػد عل ػ ػػه".ر ػػة الف ػػر تس ػػفر رما ػػذف كم ػػذ يك ػ ػ
علا ذ مػص اآلمذر"(.حبػر م شػور رللػة اجلذمعػة اإلتسػالماة بذدلدي ػة
ادل ورة العد .)ْٗ:
ال ر ػ ػ ػػذين ،عي ػ ػ ػػد الي ػ ػ ػػذ ب ػ ػ ػػص يوتس ػ ػ ػ  ".و ػ ػ ػػرح ال ر ػ ػ ػػذين عل ػ ػ ػػى سلا ػ ػ ػػر
لات" .ضي ه كصااه ك رج يذ ػه :عيػد السػالـ زلمػد أمػ (.ط:
ار الكا ػ العلماػػة ،بػػريكت  -لي ػػذف ال يعػػة األكىل ُِِْ :ػ ػ -
ََِِـ).
ال راش ػ  ،ب ػػدر ال ػػديص زلم ػػد ب ػػص عي ػػد اهلل ب ػػص هب ػػذ ر".اليا ػػر ال ػػاط
أص ػ ػ ػ ػػوؿ الفق ػ ػ ػ ػػه"(.ط :ار الكا ػ ػ ػ ػػيب ،ال يع ػ ػ ػ ػػة األكىل ُُْْ ػ ػ ػ ػ ػ-
ُْٗٗـ).
ال راش ػ  ،مش ػػس ال ػػديص زلم ػػد ب ػػص عي ػػد اهلل" .و ػػرح ال راش ػ "(.ط :ار
العياكذف ال يعة األكىل ُُّْ :ػ ُّٗٗ -ـ).
- 11 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث

ال يلع  ،عثمذف بص عل  ".يا احلقذل وػرح ا ػ الػد ذل "(.ط :ادل يعػة
الكلل األمريية -بوالؽ ،القذ رة ال يعة األكىل ُُّّ :ػ).
الس ػ ػػلم  ،عا ػ ػػذض ب ػ ػػص ن ػ ػػذم  ".أص ػ ػػوؿ الفق ػ ػػه ال ػ ػػحم ال يس ػ ػػع الفقا ػ ػػه
ن ل ػػه"(.ط :ار الادمري ػػة ،الري ػػذض  ،ال يع ػػة األكىل ُِْٔ ػ ػ -
ََِٓ ـ).
السػاو  ،عيػد الػرمحص بػػص أيب بكػر".األوػيذه كال ػذلر"(.ط :ار الكا ػ
العلماة ،ال يعة األكىل ُُُْ :ػ َُٗٗ -ـ).
السػ ػػاو  ،م ػ ػ فى ب ػ ػػص تسػ ػػعد ".م ذل ػ ػ أكيل ال ػ ػػى وػ ػػرح ذي ػ ػػة
ادل ا ػ ػػى"(.ط :ادلكا ػ ػ اإلتس ػ ػػالم  ،ال يع ػ ػػة الثذنا ػ ػػة ُُْٓ :ػ ػ ػ -
ُْٗٗـ).
الشػػذ يب ،إب ػرا ام بػػص موتسػػى" .ادلوالقػػذت" .ربقا ػ  :أبػػو عياػػدة مش ػ ور
بػ ػ ػػص سػ ػ ػػص ؿ تسػ ػ ػػلمذف( .ط :ار ابػ ػ ػػص عفػ ػ ػػذف ،ال يع ػ ػ ػػة األكىل:
ُُْٕ ػُٕٗٗ /ـ).
الشلاملس ػ ػ  ،ن ػػور الػ ػػديص ب ػػص عل ػ ػ  ".ذو ػػاة الشلاملس ػ ػ عل ػػى هنذيػ ػػة
الا ػ ػػذج".م يوع ػ ػ ػذن مػ ػ ػػع هنذي ػ ػػة الاػ ػ ػػذج إىل وػ ػ ػػرح ادل ػ ػ ػػذج(.ط :ار
الفكر،بريكت يعة عذـ َُْْ :ػُْٖٗ/ـ).
الشركاين ،عيد احلماػد ".ذوػاة الشػركاين علػى ربفػة الاػذج".م يوعػذن مػع
ربفة الاذج ورح ادل ذج(.ركنعد كصااد :على عػدة نسػخ
دبعرل ػ ػػة جل ػ ػػة م ػ ػػص العلم ػ ػػذ  ،ط :ادلكاي ػ ػػة الاجذري ػ ػػة الك ػ ػػلل دب ػ ػػر
ل ذ ي ذ م فى زلمد ،عذـ ال شر ُّٕٓ :ػ ُّٖٗ -ـ).
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الش ػ ػ ػ قا  ،زلم ػ ػ ػػد األم ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػص زلمػ ػ ػػد ادلخا ػ ػ ػػذر".م ػ ػ ػػحارة أص ػ ػ ػػوؿ
الفق ػ ػ ػػه"(.ط:مكاي ػ ػ ػػة العل ػ ػ ػػوـ كاحلك ػ ػ ػػم ،ادلدي ػ ػ ػػة ادل ػ ػ ػػورة ،ال يع ػ ػ ػػة
اخلذمسة ََُِ:ـ).
ال ػػذكم ،أمحػػد بػػص زلمػػد ".ذوػػاة ال ػػذكم علػػى الشػػرح ال ػػلري"(.ط:
ار ادلعذرؼ).
ال ػػعادم ،عل ػ بػػص أمحػػد ".ذوػػاة العػػدكم علػػى وػػرح افذيػػة ال ذل ػ
الربػػذين".ربقا ػ  :يوتس ػ الشػػاخ زلمػػد اليقػػذع (.ط :ار الفك ػػر –
بريكت ذريخ ال شر ُُْْ :ػُْٗٗ -ـ).
ال ػػعادم ،عل ػ ب ػػص أمحػػد ".ذو ػػاة العػػدكم علػػى و ػػرح سلا ػػر لا ػػت
للخرو ".م يوعذن مع ورح سلا ر لات للخروػ (.ط :ار الفكػر
لل يذعة – بريكت).
ال ا ػذكم ،أمحػػد بػص زلمػػد " .ذوػاة ال ا ػػذكم علػى مرا ػ الفػػالح
وػػرح ن ػػور اإليا ػػذح".ربقا ػ  :زلمػػد عي ػػد الع ي ػ اخلذل ػػدم(.ط :ار
الكا ػ ػ ػ العلما ػ ػ ػة بػ ػ ػػريكت  -لي ػ ػ ػػذف ال يعػ ػ ػػة األكىل ُُْٖ :ػ ػ ػ ػ -
ُٕٗٗـ).
ال ػو  ،تسػلامذف بػص عيػد القػػوم".وػرح سلا ػر الركضػة".ربقا :عيػػد اهلل
ب ػ ػػص عيدالسػ ػ ػػص الكا ػ ػ ػ (.ط :منتسس ػ ػػة الرتسػ ػ ػػذلة ،ال يعػ ػ ػػة األكىل:
َُْٕ ػ ُٖٕٗ -ـ).
العثام  ،زلمد بص صذحل".الشرح ادلماع على زا ادلسػاق ع" (.ار ال شػر:
ار ابص اجلوزم ،ال يعة األكىل ُِْٖ - ُِِْ :ػ).
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علاش ،زلمد بص أمحد".م اجللاػت وػرح سلا ػر لاػت"(.ط :ار الفكػر
– بريكت ذريخ ال شر َُْٗ :ػُٖٗٗ-ـ).
العمراين ،اىي بػص أيب اخلػري".الياػذف مػح اإلمػذـ الشػذلع ".ربقاػ :
ذتس ػ ػػم زلم ػ ػػد ال ػ ػػورم(.ط :ار ادل ػ ػػذج  -ن ػ ػػدة ال يع ػ ػػة األكىل:
ُُِْ ػَََِ -ـ).
العاين ،زلمو بػص أمحػد" .الي ذيػة وػرح اذلدايػة"(.ط :ار الكاػ العلماػة
 بريكت ،لي ذف ال يعة األكىل َُِْ :ػ  َََِ -ـ).الل ايل ،أبو ذمد زلمد بص زلمد" .ادل قػح مػص الاػالؿ".ع ذيػة :الػدااور
عيداحللام زلمو ( .ط :ار الكا احلديثة ،م ر).
الل ػ ايل ،أبػػو ذمػػد زلمػػد بػػص زلمػػد".الوتسػػاط ادلػػح ".ربقا :أمحػػد
زلم ػػو إب ػ ػرا ام ،زلم ػػد زلمػ ػػد ػػذمر(.ط :ار السػ ػػالـ – القػ ػػذ رة،
ال يعة األكىل ُُْٕ :ػ).
الق ػرا  ،أمح ػػد ب ػػص إ ريػػس".ال ػػح رية" .ق ػ اجل ػ الراب ػػع كالعذو ػػر-كمه ػػذ
اجل ػ اف الػػحاف سبػػد مرانعا مػػذ الياػػر :-زلمػػد بػػو ي ػ ة(.ط:
ار اللر اإلتسالم  -بريكت ال يعة األكىلُْٗٗ :ـ).
القش ػػريم ،مس ػػلم ب ػػص احلج ػػذج".ص ػػاا مس ػػلم".ع ذية:زلمد ل ػنا عي ػػد
اليذ (.ط :ار إ اذ الكاث العريب – بريكت).
القلاويب ،أمحد تسالمة " .ذوػاة القلاػويب علػى وػرح نػالؿ الػديص اللػ
علػ ػػى م ػ ػػذج ال ػ ػػذلي "(.ط :ار الفكػ ػػر – بػ ػػريكت ُُْٓ ،ػ ػ ػ-
ُٓٗٗـ).
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الكرم  ،مرع بص يوتس  " .ذية ادل ا ػى مجػع اإل ػذع كادل ا ػى".عػين
به:يذتس ػ ػػر ادل كرع ػ ػ ػ  ،كرال ػ ػػد الركم ػ ػ ػ (.ط :منتسس ػ ػػة ػ ػ ػراس لل ش ػ ػػر
كالاوزيع ،ال يعة األكىل ُِْٖ :ػََِٕ-ـ).
الكوتسج ،إتساذؽ بص م ور" .مسذلت الكوتسج "(.ط :عمذ ة الياػر
العلم ػ ػ ػ ػ  ،اجلذمع ػ ػ ػ ػػة اإلتسػ ػ ػ ػػالماة بذدلدي ػ ػ ػ ػػة ادل ورة.ال يع ػ ػ ػ ػػة :األكىل:
ُِْٓ ػ ََِِ -ـ).
اللخمػ  ،علػ بػص زلمػػد".الاي ػرة" .راتسػة كربقا ػ / :أمحػد عيػد الكػػرمي
ػػر ،ال يع ػػة
صلا ػ ػ ( .ط :كزارة األك ػػذؼ كالش ػػنكف اإلتس ػػالماة
األكىل ُِّْ :ػَُُِ -ـ).
ادل ػ ػػذكر م ،عل ػ ػ ب ػ ػػص زلم ػ ػػد ".احل ػ ػػذكم الكي ػ ػػري لق ػ ػػه م ػ ػػح اإلم ػ ػػذـ
الشػػذلع ".ربقا :الشػػاخ عل ػ زلمػػد معػػوض ،كالشػػاخ عػػذ ؿ أمحػػد
عي ػ ػػد ادلون ػ ػػو (.ط :ار الكا ػ ػ العلما ػ ػػة ،ب ػ ػػريكت-لي ػ ػػذف ال يع ػ ػػة
األكىل ُُْٗ :ػ  ُٗٗٗ-ـ).
ادل ػ ػ ػػر اكم ،علػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػص تس ػ ػ ػػلامذف ".اإلن ػ ػ ػػذؼ معرل ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػران م ػ ػ ػػص
اخلالؼ"(.ط :ار إ اذ الكاث العريب).
ادلر ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػذين ،علػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػص أيب بك ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ".اذلداي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة و ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح بداي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ادليا ػػدم".ربقا ػ ػ  :الؿ يوتس ػ ػ (.ط :ار ا ا ػػذ ال ػ ػكاث الع ػػريب -
بريكت – لي ذف).
ادلل ػػريب ،أمح ػػد ب ػػص عي ػػد ال ػػرزاؽ الروادم ".ذو ػػاة الرو ػػادم عل ػػى هنذي ػػة
الا ػػذج إىل و ػػرح ادل ػػذج"(.ط :ار الفك ػػر ،ب ػػريكت ،يع ػػة ع ػػذـ:
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َُْْ ػُْٖٗ/ـ).
مػػال سػػرك ،زلم ػػد بػػص لرام ػػرز ".رر احلكػػذـ و ػػرح ػػرر األ ك ػػذـ"(.ط:
ار إ اذ الكا العرباة).
ادلػ ػواؽ ،زلم ػػد ب ػػص يوتسػ ػ ".الا ػػذج كاإلالا ػػت دلخا ػػر لا ػػت"(.ط :ار
الكا العلماة ال يعة األكىل ُُْٔ :ػُْٗٗ-ـ).
نوكم اجلذكم ،زلمد بػص عمػر".هنذيػة الػ يص إروػذ ادلياػدل "(.ط :ار
الفكر بريكت ،ال يعة األكىل).
ال وكم ،اػىي بػص وػرؼ".اجملمػوع وػرح ادل ػح "(.ط :ار الفكػر -يعػة
اذملة مع ذ كملة السيك كادل اع ).
ال وكم ،اىي بص ورؼ".هتحي األمسذ كالللػذت".بع ذيػة :وػراة العلمػذ
دبسذعدة إ ارة ال يذعة ادل ريية (.وير :ار الكا العلماة ،بػريكت
– لي ذف).
ال وكم ،اىي بص ورؼ" .ركضػة ال ػذلي كعمػدة ادلفاػ " .ربقاػ  :ز ػري
الش ػػذكيش( .ط :ادلكاػ ػ اإلتس ػػالم  ،ال يع ػػة الثذلث ػػة ُُِْ :ػ ػ -
ُُٗٗـ).

- 19 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب
Bibliography
Ibn Aby Osaybe’, Ahmad ibn al-Qasim. "’Oyoon Al-anbaa
fi Tabaqat Al-atibaa." Investigation: Dr. Nizar Reda.
(Ed: Dar Maktabat Alhayah – Beirut).
Ibn al-Atheer, Ali ibn Abi al-Karm al-Jazari. "Asad
Alghabah". (Ed: Dar al-Fikr - Beirut, 1409 AH - 1989
AD).
Ibn al-Hajj, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad
al-Abdari. "Almadkhal". (Ed: Dar Atturath.)
Ibn al-Raf'ah, Ahmad ibn Muhammad. "Kifaayat Annabeeh fi At-tanbeeh." Investigation: Majdy
Muhammad Surour Basalom. (Ed: Dar al-Kuttab alAlami, First Edition: 2009).
Ibn al-'mad, 'Abd al-Hay ibn Ahmad. "Shazharaat azzhahab fi Akhbaar man zhahab". Investigation:
Mahmoud Arnaout, (Ed: Dar Ibn Katheer, Damascus Beirut, the first edition: 1406 H – 1986).
Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. "I’laam
Almuwaq’een an Rab Al-alameen". Presented and
commented by: Abu Ubaida Mashhur Aal Salman,
participated in the editing: Abu Omar Ahmad Abdullah
Ahmad. (Ed: Dar Ibn al-Jawzi for publication and
distribution, Saudi Arabia, first edition 1423 H).
Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr. "Atturuq
Alhikamiyah". (ED: Dar Al Bayan Library).
Ibn Almebrad, Yusuf bin Hassan. "Aljawher Almonadhed Fi
Tabaqat Motakhree Asshab Ahmad". Achieved and

- 11 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

presented to him and commented on it: Dr. / Abdul
Rahman bin Suleiman Othaimeen. (Ed: Obeikan
Bookstore, Riyadh - Saudi Arabia, First Edition:
1421H - 2000 AD).
Ibn an-Najjar, Muhammad ibn Ahmad. "Montaha Aliraadaat". Investigation: Abdullah bin Abdul Mohsen
al-Turki (Ed: Moasaset Arrisaleh, first edition: 1419 –
1999).
Ibn Bilban, Muhammad bun Badr ad-Din bin Abdul-Haq.
"Akhsar Almukhtasaraat Fi Alfigh ala Mazhhab Al Imam
Ahmad bin Hanbal." Investigation: Muhammad Nasser
Ajami. (Ed: Dar al-Bashaer AlIslameyah - Beirut, first
edition: 1416 H).
Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. Majmou’
AlFataawaa. (Ed: King Fahd Complex for the Printing
of the Holy Quran, Medina Monawarah, Publishing
Year: 1416 AH / 1995 AD).
Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim, "Arrad ala
Almantiqiyeen". (Ed: Dar al-Maarifah, Beirut,
Lebanon).
Ibn Taymiyah, Ahmad ibn Abd al-Halim. "Sharh Alumdah Fi Alfigh-Kitab At-tahaarah". Investigation: Dr.
Saud bin Saleh Al-Otishan. (ED: Library of Obeikan Riyadh first edition: 1412 H).
Ibn Hajar al-Askalaani, Ahmad ibn Ali. "Bulough
Almaraam min Adillat Al-Ahkam." Investigation: Dr.

- 11 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Mahir Yassin Al-Fahal (Dar Al-Qabas Publishing and
Distribution, Riyadh, Saudi Arabia, First Edition: 1435
H-2014).
Ibn Hajar al-Askalaani, Ahmad ibn Ali. "Ad-durar
Alkaminah Fi A’yaan Almea At-thaminah."
Investigation: Muhammad Abdul Moaid Dhan
(Council of the Ottoman Knowledge Department Sidarabad / India, second edition: 1392 – 1972).
Ibn Hajar al-Askalani, Ahmad ibn Ali. "Al-asabaah Fi
Tamyeez As-sahaabah". Investigation: Adel Ahmad
Abdul Muqeem and Ali Muhammad Moawad. (Ed:
Dar Alkutub Al’elmeyeh - Beirut, first edition - 1415
H).
Ibn Hajar al-Haytami, Ahmad ibn Muhammad. "Tuhfat
Almuhtaaj Fi Sharh Alminhaaj." Revised and corrected:
several copies by a committee of scientists. (Ed:
Almaktabah Attejaryeh bMasr to its owner Mustafa
Muhammad Publishing Year: 1357 AH - 1983 AD).
Ibn Khillikan, Ahmad ibn Muhammad. "Wafayaat Ala’yaan Fi Anbaa Abnaa Az-zamaan". Investigation:
Ihsan Abbas (Ed: Dar Sader – Beirut).
Ibn Rajab, Abdurahman bin Ahmad. "Zhailu Tabaqaat
Alhanabiyah". Investigation: Dr. Abdulrahman bin
Suleiman Al-Othaimeen. (ED: Obeikan Library Riyadh, first edition: 1425 AH - 2005 AD).
Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. "Albayaan wa attahseel wa sharh wa At-tawjeeh wa At-ta'leel leMasael

- 11 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Almustakhrajah". Investigated by: Dr. Muhammad
Hajji et al. (Ed: Dar al-Gharb al-Islami, Beirut Lebanon, second edition: 1408 AH – 1988).
Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. "Masaael Abu AlWalid Ibn Rushd". Investigation: Muhammad Habib
Tijkani. (Dar al-Jil, Beirut – Dar Al Afaq Aljadeedah,
Morocco, second edition: 1414H - 1993.)
Ibn Sa'd, Muhammad ibn Sa'd, "Attabaqaat Alkubraa".
Investigation: Ihsan Abbas. (Ed: Dar Sadeer - Beirut,
first edition: 1968.)
Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Omar. "Hashiyat Ibn
Abidin". (Ed: Dar al-Fikr-Beirut, second edition: 1412
H-1992.)
Ibn Abd al-Barr, Yusuf bun Abdillah al-Namri. "AlIstee'aab Fi Ma’rifat Al-ashaab". Investigation: Ali
Muhammad Bejawi. (Ed: Dar Aljeel, Beirut, first
edition 1412 H - 1992.)
Ibn Abdil Haadi, Muhammad bun Ahmad. "Al-ouqood
Addurriyah Min Manaqib Shaykh al-Islam Ibn
Taymiyyah." Investigation / Muhammad Hamid alFiki. (Ed: Maktabat Al Moayad.)
Ibn Arafa, Muhammad ibn Muhammad al-Wurgami.
"Almokhtasar Alfighi". Investigation: Dr. Hafez Abdul
Rahman Muhammad Khair. (Ed: Khalaf Ahmad Al
Khabtoor Charitable Foundation, First Edition: 1435 H
- 2014.)

- 11 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Ibn Asakir, Ali bun Hassan. "Tareekh Demashq".
Investigation: Amr ibn Gharameh al-Amrwi. (Ed: Dar
Al Fikr for Printing, Publishing and Distribution,
Publishing Year: 1415 H - 1995 AD.)
Ibn Farhoun, Ibrahim bun Ali. "Addibaaj Almuzhahab Fi
Ma’rifat A’yaan Oulamaaa Almazhab" Investigation: Dr.
Muhammad Ahmadi Abu Nur. (Ed: Dar Al-Turath for
printing and publishing - Cairo.)
Ibn Qasim, Abdurahman bin Muhammad. "Hashiyat Arrawd Almuraba’ Sharh Zaad Almustanqa’". (First
edition: 1397 H.)
Ibn Qudaamah, Abdullah bin Ahmad. "Almughni". (Cairo
Library, Publishing Date: 1388 AH - 1968 AD.)
Ibn Qudaamah, Abdullah bin Ahmad. "Rawdat An-nazhir
wa jannat Almanazhir Fi Ousoul Alfigh alaa Mazhab Al
Imam Ahmad bin Hanbal." (Ed: Al-Rayyan
Foundation for Printing, Publishing and Distribution,
second edition 1423 -2002.)
Ibn Maajah, Muhammad ibn Yazeed. "Sunan Ibn Maajah".
Investigation: Muhammad Fouad Abdel Baqi. (Ed:Dar
Ihyaa Al-Kutub Al arabiah - Faisal Issa alHabibiAlhalabi .)
Ibn Muflih, Ibrahim bun Muhammad bin Abdullah.
"Annukat wa Alfawaaed Assaneyah alaa Mushkil
Almuhararr." (Ed: Maktabat Alma’aref - Riyadh,
second edition: 1404 H.)
Ibn Muflih, Ibrahim bun Muhammad bin Abdullah.

- 11 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

"Almubdi’ fi Sharh Almuqni’." (Ed: Dar al-Kuttab alAlami, Beirut - Lebanon First edition: 1418 AH - 1997
AD.)
Ibn Muflih, Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad. "Aladaab Ashshar’iyah wa Alminah Almar’iyah." (Ed: ‘alam
Al-Kutub.)
Ibn Muflih, Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad.
"Alfurou’". Investigation: Abdullah bin Abdul Mohsen
Turki. (Ed: Moassaset Arresaleh, first edition: 1424 AH
- 2003 AD.)
Ibn Najim, Zayn ad-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad.
"Albahr Ar-raaeq Sharh Alkanz Ad-daqaaiq". (I: Dar alKitab al-Islami, second edition, without a date.)
Ibn Najim, Siraaj Ad-Din Omar ibn Ibrahim. "An-nahr Al
faaiq Sharh Alkanz Addaqaaiq". Investigation: Ahmad
Izzu Inayah (Dar Alkutub Al’elmiyeh,First Edition:
1422 - 2002 AD.)
Abu Dawoud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. "Sunan Abu
Dawoud". Investigaion: Shuaib Arnaout - Muhammad
Kamel Karah Bally. (Ed: Dar Arresaleh Al ‘alameyeh,
First Edition: 1430 AH - 2009 AD.)
Al-Ajuri, Muhammad bin Al-Hussein. "Sharee'ah".
Investigation: Dr. Abdullah bin Omar bin Sulaiman AlDmeiji. (Ed: Dar Al Watan - Riyadh, second edition:
1420 - 1999.)
Al Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. "Silsilat Al-ahadeeth

- 11 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Assaheeheh wa Shay min Fiqhiha wa Fawaaediha." (Ed:
Maktabat Al Ma'aref for Publishing and Distribution,
Riyadh, First Edition.)
Al-Ansaari, Zakaria bun Muhammad. "Alghurar Albahiyah
Fi Shrhi Albahjah Alwardiyah." (Ed: Almetba’a
Almaymaneh.)
Al-Ansaari, Zakaria bun Muhammad. "Asnaa Almataalib Fi
Sharh Rawdah At-talib." (Ed: Dar al-Kitab al-Islami.)
Al-Babarrti, Muhammad bun Muhammad bin Mahmoud.
"Al-Inaayah Sharh Alhidaayah." (Ed: Dar al-Fikr.)
Al-Bujairami, Sulaiman ibn Muhammad. "Sharh alBujairami alaa Sharh Almanhaj." (Ed: Al-Halabi Press,
published: 1369 AH - 1950 AD.)
Al-Bukhari, Muhammad bun Ismail. "Sahih AlBukhari".
Muhammad Zuhair bin Nassir Al-Nassir. (Ed: Dar
Touk Al-Najat – Mosswareh ‘en Assultaneyeh - First
Edition: 1422 H.)
Bazaar, Omar bun Ali. "Ala’laam Al-Aliyah Fi Manaqib
Ibn Taymiyyah". Investigation: Zuhair Shawish (Ed:
Almakteb Al Islami, third edition: 1400 H.)
Baghdadi, Abdul Wahab bin Ali. "Alma’ounah alaa Mazhab
alim Almadeenah". Investigation: Hamish Abdul Haq.
(Almaktabeh Attejareyeh, Mustafa Ahmad Al-Baz Makkah.)
Al-Baghawi, al-Husayn ibn Mas'oud. "Attahzheeb Fi Figh
Al Imam Shafi'i." Investigation: Adel Ahmad Abdul
Muqeem, Ali Muhammad Moawad. (Ed: Dar al-

- 18 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Kuttab al-Alami, first edition: 1418 AH - 1997 AD.)
Al-Bahouti, Mansour bun Younus. "Kashaaf Alqinaa' an
Matn Al-iqnaa’ ". (Ed: Dar Al-Kutub Al’elmeyeh.)
Al-Bahouti, Mansour bun Younus. "Sharh Muntahaa Aliraadaat". (Ed: ‘alam Al-Kutub, first edition: 1414 H 1993 AD.)
Al-Bayhaqi, Ahmad bun Al-Hussein. “As-sunan
Alkubraa”. Investigation: Muhammad Abdil Qadir
Ataa. (Ed: Dar Al-Kutub Al’elmeyeh, Beirut Lebanon, third edition: 1424 H - 2003 AD.)
Al-Jawhari, Ismail bun Hammad. "As-sihah Taaj Allughah
wa sihaah Al-arabiyah". Investigation: Ahmad Abdul
Ghafoor Attar. (Ed: Dar al-Ilm lelmalayeen - Beirut,
fourth edition: 1407 AH - 1987.)
Al-Hakim, Muhammad bun Abdillah. "Almustadrak alaa
As-sahihain". Investigation: Mustafa Abdelkader Atta.
(Ed: Dar al-Kutub al-‘alami - Beirut, first edition:
1411H - 1990 AD.)
Hijaawi, Musa bun Ahmad. "Al-iqnaa’ Fi Figh Al-Imaam
Ahmad bin Hanbal". Investigation: Abdul Latif
Muhammad Musa al-Sabki. (Ed: Dar Alma’refeh in
Beirut - Lebanon.)
Hussein, Walid. "Aljaami’ Li hayaat Al-Allamah
Muhammad bin Saleh Al-Outhaimeen." (From the
editions of Majallat Alhekmeh, first edition: 1422 H.)
Hattab, Muhammad bun Muhammad bin Abdirahman.

- 11 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

"Mawaahib Aljaleel Fi Sharh Mukhtasarr Khaleel". (Ed:
Dar al-Fikr, third edition: 1412 AH - 1992 AD.)
Khadmi, Muhammad bun Muhammad bin Mustafa.
"Bareeqatu Mahmoudiyahtun Fi Sharh
Tareeqah
Muhammadiyah Wa Sharee'ah Nabawiyah Fi Seerah
Ahmadiyah." (Matba’at Al-Halabi, printed in 1348 H.)
Kharashi, Muhammad bun Abdillah. "Sharh Mukhtasar
Khalil ". (Ed: Dar Al Fikr for Printing - Beirut.)
Khalwati, Muhammad bun Ahmad. "Hashiyat AlKhalwati
ala Muntahaa Al-iraadaat" Investigation: Dr. Sami AlSuqayer and Dr. Muhammad Al-Luhaidan. (Ed: Dar Al
Nawader, Syria First Edition: 1432 H - 2011 AD.)
Khalil, Khalil bun Ishaaq al-Jundi. "At-tawdeeh fi Sharh
Almukhtasarr Alfar’I li Ibn al-Hajib". Investigation: Dr.
Ahmad bin Abdul Karim Najeeb (Merkiz Najibouyeh
lelmakhtotaat wa Khidmet Attorath, first edition: 1429
- 2008.)
Ad-Daraqutni, Ali bun Omar. "Sunan ad-Daraqutni".
Investigated, edited and commented on it: Shoaib
Arnaout, Hassan Abdel Moneim Shalabi, Abdul Latif
Harz Allah, Ahmad Barhoum. (Ed: Moassaset
Arresaleh, Beirut - Lebanon, first edition: 1424 AH 2004 AD.)
Dasouqi, Muhammad bun Ahmad. " Hashiyat ad-dasouqi
ala As-sharh Alkabeer." (Publisher: Dar Al Fikr.)
Damiri, Muhammad bun Musa. "An-najmu Alwahaaj Fi
Sharh Alminhaaj." (Ed: Dar Al-Menhaj (Jeddah)

- 81 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Investigation: Scientific Committee First Edition: 1425
AH - 2004 AD.)
Az-Zhahabi, Muhammad bun Ahmad. "Tarjamat Shaykh
Al-Islam Ibn Taymiyah". Printed with the Book of
Questions and Answers, Investigation. Hussein bin
Oukasha. (ed: Dar Al-Farouk Alhadeetheh, first
edition: 1424 H.)
Az-Zhahabi, Muhammad bun Ahmad. "Siyarr A’laam Annubalaa". Investigation: a group of investigators under
the supervision of Sheikh Shuaib Arnaout. (Ed:
Mossaset Arresaleh, the third edition: 1405 H - 1985.)
Al-Rafi'i, Abdul Karim bin Muhammad. "Al-Azeez Sharh
Alwajeez Alma’rouf be Sharh Alkabeer." Investigation:
Ali Muhammad Awad - Adel Ahmad Abdul Muqeem.
(Ed: Dar al-Kottob al-‘elmeyeh, Beirut - Lebanon First
edition: 1417 AH - 1997 AD.)
Rumli, Muhammad bun Abi Abbaas Ahmad. "Nihaayat
Almuhtaaj Fi Sharh Alminhaaj". (Ed: Dar al-Fikr,
Beirut ,printed in 1404 AH / 1984 AD.)
Ruwyaani, Abdul Wahid bin Ismail. "Bahr Almuzhab:
Tariq Fathi Al-Sayed (Ed: Dar al-Kutub al’elmeyeh,
First Edition: 2009.)
Rayan, dr. Ahmad Ali Taha. "Rukhsat Alfitr Fi Safari
Ramadan wa maa Yataratab alaihaa min athaar."
(Research published in the Journal of Islamic
University in Madinah, Issue: 49.)

- 89 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Zurqaani, Abdul Baqi bin Yousuf. "Sharh Az-zurqaani ala
Mukhtasarr Khalil." corrected and verified its verses:
Abdu Salaam Muhammad Amin. (Ed: Dar Al Kutub
Al-‘elmiyeh, Beirut - Lebanon First Printing: 1422 H 2002 AD.)
Az-Zarkashi, Badr ad-Din Muhammad bin Abdillah bin
Bahadir. "Al-bahr Almuheet Fi Ousoul Alfigh". (Ed:
Dar al-Kutbi, first edition 1414 AH - 1994 AD.)
Az-Zarkashi, Shams ad-Din Muhammad ibn Abdillah.
"Sharh Az-Zarkashi". (Ed: Dar Obeikan, first edition:
1413 H - 1993.)
Zarkali, Khairuddin bin Mahmoud. "Al-A’laam". (Ed: Dar
al-ilm lelmalayeen, edition: fifteenth, 2002.)
Zaila’i, Outhman bun Ali. "Tabyeen Al haqaaiq Sharh Kanz
Ad-daqaaeiq". (Ed: Almatba’a Alkobra Alameeryeh Boulaq, Cairo first edition: 1313 H.)
As-Subki, Abdul Wahab bin Taqi ad-Din. "Tabaqaat AsShaafi'ah Alkubra.” Investigation: Dr. Mahmoud
Muhammad At-Tanahi Dr. Abdel Fattah Muhammad
El Helou. (Ed: Hajar for printing, publishing and
distribution, second edition: 1413 H.)
Sulami, Iyaad bun Nami. "Ousoul Alfigh Al-lazhi la Yasa’u
alfaqihu Jahluhu ." (Ed: Dar al-Tadmariah, Riyadh, first
edition 1426 AH - 2005 AD.)
Suyouti, Abdurahman bin Abi Bakr. "Al-ashbaah Wa
Annazhaaeir". (Ed: Dar al-Kutub al-‘elamiyeh, first
edition: 1411 H-1990.)

- 81 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Suyouti, Mustafa bun Sa'd. "Mataalib Ouli An-nuhaa Fi
Sharh Ghaayat Almuntahaa." (Ed: Islamic Office,
second edition: 1415 - 1994.)
Shatibi, Ibrahim bun Musa. "Almuwaafaqaat". Investigation:
Abu Ubaida Mashhour bin Hassan Al Salman. (Ed: Dar
Ibn Affan, first edition: 1417 AH / 1997 AD.)
Shibramalsi, Nour ad-Din bin Ali. "Hashiyat AsShibramalsi alaa nihaayat Almuhtaaj".. (Ed: Dar al-Fikr,
Beirut edition: 1404 AH / 1984 AD.)
Sharwani, Abdul Hamid. "Hashiyat Al-Sharwaani ala
Tuhfat Almuhtaaj". (Revised and corrected by a
committee of scientists: Ed:Amektabah Attejaryeah
Alkobra to its owner Mustafa Muhammad Publishing
Year: 1357 AH - 1983.)
Shinqeeti, Muhammad Al-Ameen bin Muhammad AlMukhtar. "Muzhakira fi Ousoul Alfiqh". (Ed: Maktabat
Alo’loom wa Alhekam, Medina, Fifth Edition: 2001.)
As-Saawy, Ahmad bun Muhammad. "Sharh As-Saawy alaa
As-sharh As-sagheer." (Ed: Dar Al Ma'arif.)
As-Sa’eidi, Ali bun Ahmad. "Hashiyat Al-Adawi alaa Sharh
Kifayat At-talib Ar-rabbani." Investigation: Yousuf
Sheikh Muhammad Al Bekaie. (Ed: Dar al-Fikr Beirut Date of Publication: 1414 AH - 1994 AD.)
As-Sa’eidi, Ali bun Ahmad. " Hashiyat Al-Adawi alaa Sharh
Mukhtasarr Khaleel lil Khurashi." Printed with a brief
explanation Khalil Khurashi. (Ed: Dar Al Fikr for

- 81 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Printing - Beirut.)
As-Safadi, Khalil bun Aibak. "Alwaafi bil wafayaat."
Investigation: Ahmad Arnaout and Turki Mustafa. (Ed:
Dar Ihyaa Attorath - Beirut, Publishing Year: 1420H 2000 AD.)
At-Tahtaawi, Ahmad bun Muhammad. "Haashiyat AtTahtaawi alaa maraaqi Alfalaah Sharh Nour Al-Idaah."
Investigation: Muhammad Abdul Aziz Khalidi. (Ed:
Dar al-Kutub al-Al’lmeyeh, Beirut - Lebanon First
edition: 1418 AH - 1997 AD.)
At-Toufi, Suleiman bun Abdul Qawi. "Sharh Mukhtasarr
Ar-rawdah". Investigation: Abdullah bin Abdulmohsen
al-Turki. (Ed: Mossasat Arresalah, first edition: 14 07 H
- 1987.)
Outhaimeen, Muhammad ibn Saleh. "As-Sharh Almumti’
alaa Zaad Al-mustaqni’". (Dar Ibn al-Jawzi First
Printing: 1422-1428 AH.)
Oulaish, Muhammad bun Ahmad. "Manhu Al-jaleel Sharh
Mukhtasar Khalil." (Ed: Dar al-Fikr - Beirut Date of
Publication: 1409 AH / 1989 AD.)
Al-Oumraani, Yahya bun Abi Al-Khair. "Albayaan Fee
Mazhhab Al Imam As-Shafe’i." Investigation: Qasim
Muhammad Nouri. (Ed: Dar Al-Menhaj - Jeddah First
Edition: 1421 AH - 2000 AD.)
Aidarous, Abdul Qadir bin Sheikh. "An-noor As-safir an
Akhbaar Alqarni Al -Ashr ". (Ed: Dar al-Kutub al‘elmiyah - Beirut, first edition: 1405 AH.)

- 81 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al-Aini, Mahmoud bun Ahmad. "Albinaayah Sharh Alhidaayah." (Ed: Dar al-Kutub al-‘elmiyah - Beirut,
Lebanon First Printing: 1420 AH - 2000 AD.)
Al-Ghazaali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad.
"Almunqiz min Ad-Dalaal". Attn: Dr. Abdel Halim
Mahmoud. (Ed: Dar Alketab Alhdeetheh, Egypt.)
Al-Ghazaali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad.
"Alwaseet fi Almazhab." Investigation: Ahmad
Mahmoud Ibrahim, Muhammad Muhammad Tamer.
(Ed: Dar As Salaam - Cairo, first edition: 1417 e.)
Al-Qarafi, Ahmad bun Idris. "Az-Zhakheerah". The fourth
and tenth parts - the two parts reviewed in the research
– Investigated by Muhammad Bou Khubza (Ed: Dar alGharb al-Islami - Beirut, first edition: 1994.)
Al-Qusheiri, Muslim bun al-Hajjaj. "Sahih Muslim". Attn:
Muhammad Fouad Abdel Baki. (Ed: Dar Ihyaa
Attorath - Beirut.)
Al-Qaliyoubi, Ahmad Salama. " Sharh Al-Qaliyoubi alaa
Sharh Jalaal Addin Almahali alaa Minhaj At-talibeen ."
(Ed: Dar al-Fikr - Beirut, 1415 - 1995.)
Al-Karami, Mar’aa bun Yousuf. "Ghayat Almuntahaa fee
Jam’i Al-iqna’ wal muntahaa."Atten : Yasser AlMazoori, Raed Al Roumi. (Ed: Gherass Foundation for
Publishing and Distribution, First Edition: 1428H2007G.)
Al-Kawsaj, Ishaaq bun Mansour. "Masaael Alkawsaj". (Ed:

- 81 -

 أحمد بن سليمان بن حمد العودة. د، دراسة فقهية مقارنة- شروط األخذ بقول الطبيب

Deanship of Scientific Research, Islamic University of
Madinah) Edition: First: 1425 - 2002 AD.)
Al-Lukhami, Ali bun Muhammad. "At-tabsirah". Study and
investigation: Dr. Ahmad Abdel Karim Naguib. (Ed:
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs in Qatar, first
edition: 1432 H – 2011).
Al-Mawardi, Ali bun Muhammad. "Alhaawi Alkabeer fee
Fiqhi Al Imam as-Shafei." Investigation: Sheikh Ali
Muhammad Moawad and Sheikh Adel Ahmad Abdul
Muqeem. (Ed: Dar al-Kutub al-‘elmeyah, Beirut Lebanon First edition: 1419H - 1999 AD).
Mahbi, Muhammad Amin bin Fadl Allah. "Khulaasat Al
Atharr fi A’yaan Alqarn Alhadi Asharr". (Ed: Dar Sader
– Beirut).
Al-Makhlouf, Muhammad bun Muhammad. "Shajarat
Annoor Azzakeyah fi Tabaqaat Almalikiyah."
Commented by: Abdul Majid Khayali. (Ed: Dar AlKutub Al’lmeyeh, Lebanon, first edition: 1424 AH 2003 AD).
Al-Marrdaawi, Ali bun Suleiman. "Al-Insaaf Fee Ma’rifat
Ar-rajih Min Alkhilaaf." (Ed: Dar Ihyaa Attorath
AlArabi).
Al-Marghinani, Ali bun Abi Bakr. "Alhidaayah Fee Sharh
Bidayat Almubtadi." Investigation: Talal Yousef. (Dar
Ihyaa Attorath AlArabi - Beirut – Lebanon).
Al-Maghribi, Ahmad bun Abdu Razaaq Ar-Rasheedi.
"Hashiyat Ar-rasheedi alaa Nihayat Almuhtaaj alaa

- 81 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Sharh Alminhaaj." (Ed: Dar al-Fikr, Beirut, general
edition: 1404 AH / 1984 AD).
Mulla Khusraw, Muhammad bun Framers. "Durar
Alhukaam Sharh Ghurar Al-Ahkaam." (Ed: Dar Ihyaa
Attorath AlArabi).
Al-Muwaaq, Muhammad bun Yousuf. "At-taaj wa Alikleel li mukhtasar Khaleel". (Ed: Dar al-Kutub al‘elmeyeh, first edition: 1416H-1994G).
Nawawi al-Jaawi, Muhammad bun Oumar. "Nihaayat AzZein fee Irshaad Almubtadeen." (Ed: Dar al-Fikr Beirut, first edition).
Nawawi, Yahya bun Sharaf. "Almajmou’ Sharh Almuhazhab". (Ed: Dar al-Fikr - a complete edition with
the continuation of the Sabki and Mote’ai).
Yahya bun Sharaf. "Tahzheeb Al-asmaa wal Allughaat".
(Photo: Dar Al Kutub Al-ilmiyah, Beirut – Lebanon).
Nawawi, Yahya bun Sharaf. "Rawdat At-talibeen wa umdat
Almufteen”. Investigation: Zuhair Shawish (Almkteb
Al Islami, Beirut - Damascus - Amman Third Edition:
1412 H- 1991A).

- 81 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

طزيقة املدنيني وطزيقة القامسيني يف املذهب
املالكي

دراسة حتليلية نقديةمن خالل كتاب "التسنية واحلكايات"
للوليد بن بكز الغنزي (293هـ)
The Madanis and Al-Qassimis Method
in the Maliki's school of thought
)(Mazhab
An Analytical and Critical study
Through the book "al-Tasmiyah wa alHikaayaat" by Al-Walid bin Bakr al)Ghamri (392H
إعداد:
أ.د .حامت باي
األتساذذ بقسم الفقو وأصولو بكلية الشريعة واالقاصذد جبذععة األع ر بد
القذدر للعلوـ اإلتسالعية بقسنطينة بذصتزائر

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

املستخلص
تدحث ىذه ال راتس ُة عذ َّقرره الغَ ْمري عن ُوجود طَريقاني
للمذلكيني يف الافقو يف اظتذىب :األوىل :طريقة اظت نيني وأكثر اظتصريني؛
وعن تَدِعو عن اإلفريقيني واألن لسيني .وىذا
والثذنية :طريق ُة ابن القذتسم َ
ٍ
دت هبذ الطريقةُ
باَ ْجلية َخصذئص كل طريقة ،عع بيذف األتسدذب اليت غَلَ ْ
القذشتي ُة بلى طريقة اظت نيني .عع الرتكيز بلى بد اظتلك بن َح ٍ
ديب
ِ
اإلطذر الدحثي ىو
الذي ُب َّ ُؽتث َل طريقة اظت نيني واصتذعع لعلمهم .و ُ
كاذب "الاسمية واضتكذيذت بن نظراء عذلك وأصحذبو وأصحذب
ُ
ِ
أصحذبو" ،للغَ ْمري (تٕٖٜى ػ) ،وجذءَ ىذا الاح ي  :ل َمذ َحواه عن
ٍ
ٍ
ساثمر يف ُكاُب تراجم اظتذلكيَّة ،ويف
نُصوص نذدرة وآراء ج ي ة مل تُ َ
يخ للمذىب اظتذلكي .ولكوف بعض عذ ذَ َكره
ال راتسذت اليت تنذولت الاأر َ
الغَمري ِؽتَّذ ُنتكن نَق ُ ه ،عن ِجهة ُععذرةة بعض الروايذت خذ ِرج كاذبو
لِمذ حكذهِ ،
وعن جهة اناقذد بعض حتليالتو واتساناذجذتو.
َ َ
ِ
مات المفتاحية :اظتذىب اظتذلكي ،اظت رتسة اظت نية ،اظت رتسة
الكل ُ
اظتغربية ،تذريخ الفقو اإلتسالعي ،عذىب ابن القذتسم.
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طريقة المدنيِّ ين وطريقة القاسميِّين في
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Abstract
This study focuses on what al-Ghamri's propose that
there exist two methods in the Jurisprudence of the
Maliki's Mazhab: the first, the Madanis method and the
majority of Egyptians; the second: the method of Ibn alQasim and the ones who followed him from the Africans
and Andalusians.This is done by clarifying the
characteristics of each method, with a description of the
reasons that made the method of Ibn al-Qasim more
dominant than the method of the Madanis. With a focus
on Abdul Malik bin Habib who was viewed as the
representative of the method of the Madanis and the
compiler of their knowledge. The research framework is
the book named " al-Tasmiyah wa al-Hikaayaat ann
Nuzaraa Malik wa ashaabihi wa ashaabi ashaabihi" by
al-Ghamri. This limitation is due to the rare texts and new
opinions found in the book, that have not been used and
discussed neither in the books of taraajim al- Malikiyah
(Maliki Biographies), nor in the studies that dealt with the
history of the Maliki school of thought. In addition, some
of what al-Ghamri mentioned can be criticized, like a
number of the narrations he mentioned in his book that
contradict other narrations outside his book. Moreover, the
criticism includes some of his analyses and conclusions.
Key words: The Malaki Mazhab (school of
thought), the Madani school, the Moroccan school, the
history of Islamic Jurisprudence, Ibn al-Qaasim's Mazhab.
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املقدمة
بسم اهلل ،واضتم هلل ،والصالة والسالـ بلى رتسوؿ اهلل؛ وبع :
اجه ػػذ:
ِعػ َػن األب ػػالؽ النفيس ػػة ال ػػيت ُبثِػ َػر بليه ػػذََّ ،
وَت حتقي ُقه ػػذ وإخر ُ
كا ػػذب "الاس ػػمية واضتكذي ػػذت ب ػػن نُظَػ ػراء عذلِػ ٍ
ػك وأص ػػحذبِو وأص ػ ِ
ػحذب
ُ
ِ
السَرقُ ْسػطي (تٕٖٜىػػ) .وقػ َّ
حققػو
أصحذبو" ،للولي بن بَ ْك ٍر الغَ ْمػري َّ
صػػري ،ونش ػرتو :ا لرابطػػة ادم يػػة للعلمػػذء ،بذظتملك ػػة
ال ػ كاور رة ػواف اضتَ ْ
اظتغربية ،تسن َة (ٖٔٗٙىػٕٓٔ٘ ،ـ).
الكاذب جبملة عن اظتميزات:
وَدتيَّز ىذا
ُ
ٔ -يُع ِعن كاب تراجم اظتذلكية الق نتػة ،فقػ ْ كػذف الغَ ْمػري يف القػرف
يث رجل بذ ِر ٍ
ؼ قر ِ
يب َبه ٍ بذلطدقذت األُوىل.
الرابع ،فح يثُو ح ُ
ٕ  -يُعػ عػػن اظتصػذدر الػػيت قػ َّػل تعوي ُػل اظتػػذلكيني بليهػػذ ،فػال يُعلَػػم َعػػن
نَػ َق ػ ػ َػل بنػ ػ ػػو َخ ػ ػ ػالَ ابػ ػ ػػن بس ػ ػػذكر يف "تػ ػ ػػذريخ دعش ػ ػ ػ " يف ال ػ ػ ػة
عواةع(ٔ) ،وأبذ إتسػحذؽ الشػ رازي يف "طدقػذت الفقهػذء" ،وأكثَػ َػر
بنػػو النقػ َػل دوف تص ػري .بػػذلك .ومل يَسػػاوبِدَذ عػػذ يف الكاػػذب عػػن
ػالت اظتذلكيػة  -كذلقذةػي بي ٍ
ػذض يف "ترتيػب
فَوائ ه وأنقذلػو .ونَػ َق ُ
(ٔ) رةػ ػواف اضتَص ػػري" ،عق ع ػػة حتقيػ ػ  :الاس ػػمية واضتكذي ػػذت ب ػػن نُظَػ ػراء عذلػ ػػك
صػ ػػري( ،طٔ ،اظتغػ ػػرب:
وأص ػػحذبو وأصػ ػػحذب أصػ ػػحذبو" .حتقي ػ ػ رة ػ ػواف اضتَ ْ
الرابطة ادم ية للعلمذءٖٔٗٙ ،ىػٕٓٔ٘-ـ).ٕ٘ ،
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اظت ارؾ"  -تذبع ٌة لنَػ ْقل الش رازي يف "الطَّدقذت".
ػذىر َّ
صػنا يف اظتشػرؽ(ٔ) ،واناَ َشػر فيػو ،ومل
أف كاػذب الغَمػري ُ
والظ ُ
ػذب يف ُكاُػب
العهود األوىل لاصنيفو ،لذلك غ َ
يَ ُخل إىل بالد اظتغرب يف ُ
الع َجػب ِعػن أصػذلة عػذ
عجػب فَػ ْػر َط َ
النقل بنػو .وقػ ُكنَّػذ نَ َ
ا ظتذلكيّة اظتغذربة ُ
يَن ُقلػػو الش ػ رازي يف طَدَقذتػػو بػػن فُقهػػذء اظتذلكيّػػة ،بلػػى أي َعص ػ َ ٍر يُعػػوؿ
ػذض  -بلػػى َتس ػػعة اطالبػػو  -إىل النق ػػل بن ػػو،
وكيػػا افاَػ َق ػػر القذةػػي بي ػ ٌ
ػ را ؽت ػػذ
والش ػ رازي َعش ػر ش
ػذفعي إ ْذ كذنػػت تررتذتُػػو للمذلكي ػػة َْحتػػوي كثػ ً
قي ف ػ ّ
فق ػ ه يف اظتصػ ِ
تَ ِ
ػذدر اظتذلكيػػة ،عػػع أصػػذلاهذ وإفذدبػػذ .وبع ػ طدذبػػة كاػػذب
اظتعام بليو عن الشيخ أيب إتسحذؽ.
الغَمري بذ َف اظتص ُر َ
لكن األعر الذي يُشكِل ،ىل الش رازي اباَ َم عدذفرًة بلى كاذب
َّ
"الاسمية واضتكذيذت" ،أـ كذف ذلك نَػ ْقال بذلواتسطة ليس ل ينذ اآل َف عػذ
يِ
رف ػ لػػذلك .واصت ػ ُير بذلػػذكر َّ
ػامر بلػػى نَػ ْقلػػو اصتي ػ يف
أف الش ػ ر َّ
ازي اتسػ َّ
ُ
ػت عػػن فػػرط الغَمػػري يف
ت ػراجم اظتذلكيػػة يف كث ػ ٍ ر عػػن الرترتػػذت الػػيت ليسػ ْ
كاذبوِ ،إذ اقاصر بلى أصحذب عذلك وأصحذب أصحذبوَّ ،أعذ الش رازي
ػت تررتذتُػو جي ػ ةً تسػػذئرةً يف
فإنػو اتسػ َّ
ػامر يف الرترتػػة للطدقػذت الاذليػػة ،وكذنػ ْ
اإلفػذدة بلػى طريقػة تػر ِاجم أصػحذب عذل ٍ
ػك وأص ِ
ػحذب أصػحذبِو ،كرترتاػو
للعِراقيني ِعن اظتذلكية؛ عذ ي ِ
ازي رمبذ كذف ععوالً بلى كا ٍ
وحي َّ
ػذب
بأف الش ر َّ
ُ
ُ
َ
(ٔ) رةواف اضتصري" ،عق عة حتقي  :الاسمية واضتكذيذت".ٜٗ ،
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ِ
ػذب الغَمػػري ،عػػذ يَع ػ أ َّف نقػػل الش ػ رازي بػػن
كػػذف عػػن بػػني عصػػذدره كاػ ُ
ِ
عدذفرا.
كاذب الغَمري َلتامل أ ْف يكوف بواتسطة وليس نقال ً
ػذب ِرواي ػ ٍػة فق ػ ػ  ،ي ػػث يَقاَص ػػر بل ػػى
ػذب الغَم ػػري ل ػػيس كا ػ َ
ٖ  -كا ػ ُ
الرترتػػة اَّػ َّػردة وِروايػػة اضتكذيػػذت؛ بػػل َّ
اةػػذ ػػذىرةً في ػػو،
إف لػػو أغر ً
أحكذع ػػذ اجاهذدي ػػة يف ُؼتالِ ػػا القي ػػذيذ اإلف ػػكذلية يف اظت ػ ػذىب
و ً
اظتذلكيِ ،عن عثل اخاالؼ الروايذت بن عذلك ،واخاالؼ طريقة
ابن القذتسم بن طريقة اظت نيني ،وتسدب غَلَدػة طريقػة ابػن القذتسػم؛
ِ
وحرص ػػو بل ػػى بي ػػذف أص ػػحذب االخاي ػػذر يف اظت ػػذىب ،وأص ػػحذب
ِ
االنفراد والنو ِادر ،إىل غ رىذ عن اظتعلوعذت اليت ان َفَرد ىو بدَيذهنذ.
ٗ  -يُع ػ الغَ ْم ػ ِري ِع ػن أحسػػن َع ػػن بػ َّػني اخػػاالؼ طريق ػػة ابػػن القذتس ػػم
ػت طدقػ َة تالعيػذ
وطريقة اظت نيني ،وآ ذر ذلك يف الطدقذت اليت تَػلَ ْ
عذلِ ٍ
ػك .كمػػذ يُعػ الغمػػري ِعػػن أنصػذر طَريقػػة اظتػ نيني ،الػػيت عثَّلهػػذ
ابػػن َحديػ ٍ
ػري ُعاحم ًسػػذ
ػب يف كاػػذب "الواضح ة" ،فإنَّػػذ نُػلْفػػي الغمػ َّ
ُ
أفػ َّ عػذ يكػوف الػػاحمس البػن َحدي ٍ
ػب ،بلػػى حسػذب طَريقػة ابػػن
ُ
ٍ
ػت غذئد ػ ًة
ػذب يُعطينػػذ وجهػػة نَظَ ػر كذنػ ْ
وعاَّدعيػػو .فهػػذا الكاػ ُ
القذتسػػم ُ
بنَّذ ،بلى اعتيئة اليت بيَّنهذ الغمري.
بعض ِؽتَّذ يَػذ ُكره الغَمػري عػن حكذيػذت أو حتليػل واتسػاناذج ،لػيس
ٌ٘ -
وعنطَلَػ النقػ َّ :
ػري
ُعسلَّ ًمذ؛ لذلك كاذبُو ىو َّ
أف الغَم َّ
عذد ٌة للنق ُ .
ك ػػذف ع ػػن ِ
اظتناص ػ ػرين لطريق ػػة اب ػػن َحديػ ػ ٍ
ػب م ػػذس ف ػ ػ ي ٍ ،لػ ػػذا
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اناه َجو ىو ،ؽتذ ُنتكن نَػ ْق ه.
ْ
جذءت ُ
بعض حتليالتو بلى َوْف عذ َ
بعض الروايذت واآلراء اظتذكورة يف الكاذب
عرض ُ
وإذًاَ ،و َجب أ ْف تُ َ
بلػػى بػػذقي الروايػػذت يف غػػ ر ىػػذا الكاػػذب ،والػػيت ُنتكػػن أ ْف تايػ َّػمن ع ػػذ
فسر بلى ِخالؼ عذ اباغذه الغَمري واناَحذه.
ُمتذلِا ذلك ،أو تُ َّ
إشكالية البخث
كاذب الغَ ْم ِري يف الاػأريخ ظتػذىب
جذء
الدحث كذف ًفذ َّ
ُ
بمذ أةذفو ُ
عذلِك بن ٍ
وعاَّدعيو،
أنس ،فيمذ يَػاَّصل بطريقة اظت نيني وطريقة ابن القذتسم ُ
ِعن ِجهة خصذئص كل طر ٍ
يقة ،وكيا كػذف الانػذفُس بيػنهم ،وتسػدب َغلَدػة
َ
ٍ
طريقػ ٍػة بلػػى طريقػػة يف َعسػػذر الافق ػو بلػػى عػػذىب عذلػػك بػػن أنػػس .عػػع
ِ
ولتكيػو ،وعػذ يَسػاناجو ويُػْد يػو؛ إذ تي َّػمن كاذبُػو
النظَر يف ص َّحة عذ يَن ُقلو َْ
ػ را عػػن النصػوص واآلراء تُػرج .طريقػ َة اظت ػ نيني بلػى طريقػػة القػػذشتيني،
كث ً
عػع َّ
ػذؤؿ
أف طريقػة القػػذشتيني ىػي الػيت بليهػػذ أكث ُػر اظتذلكيػةِ ،ؽتَّػذ يُثػ ر الاسػ َ
ِ
وتس ِاده.
بن ص َّحة ذلك َ
افرع بن ىذا اإلفكذؿ أتسئل ٌة فربية:
ويَ َّ
صذرتَذ ؼتالِفاني
ٔ  -عذ
خصذئص ٍّ
ُ
كل عن الطريقاني ،يث َ
ٕ  -عذ تسدب اناشذر الطريقة القذشتية وغلداهذ بلى الطريقة اظت نية
ػحة عػذ ادبِ َػي عػن إنكػػذر اظتػ نيني لروايػذت ابػن القذتسػم بػػن
ٖ  -عػذ ص َّ
عذلك ،وآرائو
أف اظتػذلكيني قػ َّ
ٗ  -ىل يصَّ .
تنكدػوا كاػذب "الواةػحة" ،فلػم يُعولػوا
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للم َّونة بليهذ
إيثذرا ُ
بليهذً ،

الدِّراسات السابقة
عوةوع الدحث مل يطرؽ ِعن قَدل يف ِدراتسة عس ِ
ػاقلٍَّة أو يف ِةػمن
ُ
ُ
ُ َ
ُ
دراتسة؛ ذلػك َّ
وخػالَ النَّػ ْقػ ُل
أف كاػذب "الاسػمية واضتكذيػذت" طُدِػ َع ُعػ َّ
ؤخًراَ ،
ػذب بكث ػ ٍ ر ع ػػن النصػػوص ال ػػيت
بنػػو يف ُعص ػنَّفذت اظت ػػذلكيني ،وان َف ػَرَد الكا ػ ُ
مل يشرْكو فيهذ غ ره ِعن اظتصذدر اضتذوية للاأريخ ظتذىب عذلِ ٍ
ك.
ُ َ
َ َ
ِ
س اظت ػػذىب
ػ ر ع ػػن ال راتس ػػذت ال ػػيت َ ثَػ ػ ْ
لك ػ ْػن ىن ػػذؾ كث ػ ٌ
ت ع ػ ػ ار َ
اظت ػػذلكي ،ككِا ػػذب "اصػ ػ ِػطالح اظت ػػذىب بن ػ ػ اظتذلكيػ ػػة" لل ػ ػ كاور ػتم ػ ػ
إبػراىيم بلػػي ،وكاػذب "اظتػػذىب اظتػذلكي :ع ارتسػػو ،وعؤلفذتػو ،خصذئصػػو
وشتذتو" لل كاور ػتم اظتخاذر اظتذعي.
أبيذف كل َع رتسة ،وِذ ْك ٍر
وغذلب ىذه ال راتسذت ََْتري بلى بيذفْ :
ُ
لدعض خصذئصهذ ،واظتصنَّفذت اليت صنَّفهذ أبالعهذ ،عع َفت ِ
ظتفردابذ.
ج
ذذ
َ
ُ
َ َ
ٍ
ػت بينهػذ،
ومل
ْ
بعيذ عن َخصذئص كػل ع رتسػة ،واظتنذفسػة الػيت كذن ْ
تدحث ً
وتسدب َغلَدة ع ٍ
رتسة بلى أُخرى .مث َّ
صذئص للم رتسة
كرت َخ
إف بعيهذ ذَ ْ
َ
اظت نية ىي غ ر عسلَّ ٍ
مة ،كاق ُي َخ َب اآلحذد بلى العمل اظت ن.
ُ
منوج البخث ،وإجزاءاتى
ت يف الدحػػث بلػػى "اظتػػنهل الاحليلػػي" :لاحليػػل عيػػذعني
ابام ػ ُ
النصوص اظتاصلة بذلطريقاني؛ و"اظتنهل اظتقذرف"َ :لعْرض النصوص الواردة
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يف كا ػ ػػذب الغَم ػ ػػري بل ػ ػػى ب ػ ػػذقي النص ػ ػػوص يف ُكاُػ ػػب اظت ػ ػػذىب اظت ػ ػػذلكي
وعقذيساهذ هبذ ،لدِنذء ٍ
حتليل دقي ونق ٍ تس ي .
ُ
ِ
ت يف الدحث بلى َوف اطتُطوات الاذلية:
وتسْر ُ
ػوص الػواردةَ يف كاػذب "الاسػمية واضتكذيػذت" ،بلػػى
ظم ُ
ػت النص َ
ٔ  -نَ َ
حسب اظتيذعني اظتشرتكة.
ػمت َع يػ ػػذعني الكاػ ػػذب اظتاصػ ػػلة بذلطريقػ ػػة اظت نيػ ػػة والطريق ػ ػػة
ٕ  -قسػ ػ ُ
القذشتية بلى َوف اطتطة اظتديَّنة بع ُ .
النصوص الوا ِردة يف الكاذب ،وآراء الغمػري الػيت بثَّهػذ فيػو
لت
ٖ َ -حلَّ ُ
َ
نُصرةً لِمذ رآه ىو يف الاأريخ ظتذىب عذلِ ٍ
ك.
َ
ػت الروايػذت عػن عصػذدر اظتذلكيّػة ،ظتقذرناهػذ مبػذ َوَرد يف كاػػذب
ٗ  -رتع ُ
الغمري.
نت بني الروايذت الوا ِردة يف الكاذب وبني عػذ ىػو وا ِرٌد يف غػ ره
٘  -قذر ُ
خذصػ ًة األخدػذر والنصػوص الػيت تاي َّػمن
عن ُعصنَّفذت اظتذلكينيَّ ،
فيئًذ عن النق و ِ
االبرتاض.
النصوص واآلراء الػيت أوردىػذ الغَمػري يف كاذبػو ،بذالتسػانذد
ت
 - ٙنق ُ
َ
ػذدا بلػػى َب ػ َ ـ الاس ػػليم
إىل نُصػػوص يف كاػػب اظتػػذلكيني ،أو ابام ػ ً
ٍ
ٍ
وحكذيذت.
نصوص
لدعض عذ يساندطو ِؽتَّذ يُورده عن
بيان مفزد ات عنوان البخث
اظتفػ ػػردات ال ػ ػػيت َحتاػ ػػذج إىل بي ػ ػ ٍ
ػذف يف ُبن ػ ػواف الدح ػ ػػث "الطريقح ححة"،
َ ُ
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و"المدنيون" ،و" ِ
القاسميون".
فمفهوعه ػػذ :ى ػػو
ٔ َّ -أع ػػذ "الطريق ححة" اظتناس ػػدة إىل اظت ػػذىب الفقه ػ ّػي،
ُ
عس ػ ػلَك يف اظت ػ ػػذىب ،لػ ػػو خص ػ ػػذئص ُدتيػ ػػزه يف ِ
الفق ػ ػػو :يف ع ػ ػػنهل
َ ٌ
َ
ُ
وخصوصػػية يف الروايػػذت ادكيػػة بػػن
االجاهػػذد ،وَفت ػَ الاصػػنياُ ،
إعػذـ اظتػذىب .و ػ ِ
ػذىٌر َّ
ػلي،
َ
أف الطريقػة ُعافربػ ٌة بػػن اظتػذىب األصػ ّ
لػذلك كذنػػت الطَّرائػ ُ اظتخالفػػة اظتناسػدة ظتػ ٍ
ػذىب ،تَش َػرتؾ يف أكثػػر
َخصػذئص الافقػو ،وىػذا ألصػل االناسػذب للمػذىب ،لكػن تنف ػ ِرد
كل طريقة بدعض اطتَصذئص اظتميزة.
وق كذف للغَمري يف َعنهجو يف بيذف الاشػذبُو بػني أبػالـ اظتػذلكيني
موع ػ ػػذ ،أو يف بع ػ ػػض َخص ػ ػػذئص الافق ػ ػػو ،أو يف غ رى ػ ػػذ ع ػ ػػن
يف الافقػ ػػو ُب ً
ٍ
َّم "،
اطتَص ػ ػػذئص :ال ػ ػ ػ ُة ُعص ػ ػ ػطَلَحذت َد َرج بليهػ ػ ػػذ" :الطريق ػ ػػة"" ،ال ػ ػ ػن َ
َّػرط" .فيقػوؿُ :ىػػو بلػى طريقػػة فُػالف(ٔ) ،أو بلػػى َف ْػرط فػػالف(ٕ) ،أو
"الش ْ
( ٖ)
بلى فتََ فُالف .
(ٔ) الغم ػ ػ ػػري" ،الاس ػ ػ ػػمية واضتكذي ػ ػ ػػذت"،ٔٛٙ/ٕٔٔ ،ٔٛ٘/ٕٔٔ ،ٕٔٛ/ٜٚ ،
،ٕٕٙ/ٖٕٔ ،ٕٖ٘/ٕٔٛ ،ٕ٘ٓ/ٕٔٛ ،ٕٖٖ/ٕٔٗ ،ٜٜٔ/ٔٔٙ
ٕٖٔ،ٖٜٓ/ٕٔٗ ،ٖٖٓ/ٔٗٔ ،ٕٜٔ/ٖٔٛ ،ٕٚٓ/ٖٖٔ ،ٕٙٚ /
(ٕ) الغمػ ػػري" ،الاسػ ػ ػمية واضتكذي ػ ػػذت"،ٕٚٛ/ٖٔ٘ ،ٕٚ٘/ٖٔ٘ ،ٕٖٚ/ٕٔ٘ ،
ٖٗٔ.ٖٔٔ/
(ٖ) الغمػ ػػري" ،الاس ػ ػػمية واضتكذي ػ ػػذت"،ٔٛٔ/ٔٔٔ ،ٕٜٔ/ٖٔٛ ،ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
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ػرت اتس ػػاعمذؿ عص ػػطل" .الطريق ػػة" ،لك ػػوف الغَ ْم ػػري أف ػػرد بذبًػػذ
وآ ػ ُ
وع ػػن ذى ػػب عذىد ػػو"(ٔ)،
بقول ػػو" :ب ػػذب :طريقػ ػ ُة اب ػػن القذتس ػػم وأص ػػحذبو َ
والتسػاعمذؿ ىػذا اظتصػطَلَ .يف غػ ر عوةػػع لل ّ اللػة بلػى َدتيػز ابػن القذتسػػم
وأتدذبِو يف بعض َخصذئص فِقههم ،بن اظت نيني(ٕ).
أف أكثػػر ِ
ومل أتسػػاَ ِ
عمل ُعص ػطَلَ" .اظت رتسػػة" ،عػػع َّ
اظتعذص ػرين الػػذين
ٍِ
ارس اظتػػذىب اظتػػذلكي أربع ػةَ
َكاَد ػوا يف الاػػأريخ ظتػػذىب عذلػػكَ ،ج َعل ػوا ع ػ (ٖ) َ
ع ارس :اظت نية ،واظتصرية ،والعراقية ،واظتغربية  :-ألتسدذب:
األولَّ :
أف ِعػ ْػن عواةػػع اإلف ػػكذؿ يف الدحػػث َب ػ َّ الغَ ْمػػري أكث ػَر
يث
اظتصريني
أصدغ ِعن أتدذع الطريقة اظت نيةُ .
كأفهب واب ِن بد اضتكم و َ
َ
خالؼ عػذ
ال يَػْدقى يف اظت رتسة اظتصرية إال ابن القذتسم وابن وىب وىذا
ُ
ِ
أبالـ اظتصريني :ابن
يُعرؼ بو اظتعذصروف اظت رتس َة اظتصري َة ،فهي بنهم َْحتوي (ٗ)َ
القذتسم ،وأفهب ،وابن وىب ،وابن بد اضتكم ،وأصدغ .
٘ٗٔ.ٖٔٚ/ٔٗٗ ،ٖٓٙ/ٕٔٗ ،ٕٛٔ/ٖٔٙ ،ٖٕٓ/
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٗ/ٜٔٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ/ٖٔٛ ،ٕٖ٘/ٕٔٛ ،ٕ٘ٓ/ٕٔٛ ،
(ٖ) ػتم ػ اظتخاػػذر اظت ػػذعي" ،اظتػػذىب اظتػػذلكي ع ارتس ػػو عؤلفذتػػو ،خصذئصػػو وشتذت ػػو"( .طٔ،
العػ ػػني :عركػ ػػز زاي ػ ػ لل ػ ػرتاث والاػ ػػذريخٕٕٔٗ ،ىػ ػ ػٕٕٓٓ-ـ) .ٖٗ ،وعػ ػػنهم َعػ ػػن يزي ػ ػ
خذعسػ ًػة ،وىػػي اظت رتسػػة األن لسػػية :ػتم ػ إب ػراىيم بلػػي" ،اصػػطالح اظتػػذىب"( .طٔ،
ديب :دار الدحوث لل راتسذت اإلتسالعيةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ -ـ).ٚٛ-ٕٙ ،
(ٗ) ابن فرحوف" ،كشػا النقػذب اضتذجػب" .حتقيػ زتػزة أبػو فػذرس وبدػ السػالـ
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الثحانيَّ :
أف الطريقػة القذشتيػة تَش َػمل َعػن تَدِ َػع اب َػن القذتسػم ِعػن غػػ ر
اظتصريني ،كأتدذبو عن اإلفريقيني واألن لسيني.
ػروؼ يف ُكاػػب اظتػػذىب العدػػذرةُ ب ػػ"اظت نيني واظتص ػريني
الثالححث :اظتعػ ُ
والع ػ ػراقيني واظتغذرب ػػة"(ٔ) ،ومل يُطلَػ ػ بل ػػى ذل ػػك ُعص ػ ػطَلَ" .اظت رتسػ ػػة" أو
"اظت ارس" ،إال يف ال راتسذت اظتعذصرة .مث َّ
إف إطالؽ ُعصطَلَ" .الطريقػة"
ػاعم ٌل يف بعػػض اظتػػذاىب األخػػرى ،عػػع فػػيء عػػن اطتُصوصػػية،
َبريػ ٌ ُعسػ َ
( ٕ)
ففي اظتذىب الشذفعي طَريقاذف :اطتراتسذنية والعراقية .
كم ػػذ َّ
أف يف إط ػػالؽ عص ػػطل" .اظت ػ ػ ارس" ف ػػيئًذ ع ػػن الاوتسػ ػػع يف
فمصطل" .اظت رتسة" يُندِػ بػن الادػذيُن اظتنهجػي الواتسػع بػني تلػك
نَظَريُ ،
أف اطت ػػالؼ ل ػػيس ى ػػو هب ػػذه اضتػ ػ َّة ،وأرى َّ
اظتػ ػ ا ِرس ،والواق ػ ُػع َّ
أف الاعد ػػ ر
بػ"الطريقة" أحسن ِع َن العدذرة بػ"اظت رتسة".
ٕ َّ -أعػذ "المحدنيون " ،فيقصػ عػنهم أبػػالـ أصػحذب عذلػك عػن أىػػل
وع ػػن تَػ ػدِ َعهم :اب ػػن كنذن ػػة ،وبدػ ػ اهلل ب ػػن ن ػػذفع الص ػػذئغ،
اظت ين ػػةَ ،
الش ػ ػريا( ،طٔ ،بػ ػػ روت :دار الغػ ػػرب اإلتسػ ػػالعئٜٜٓ ،ـ)ٔٚٙ ،؛ ػتم ػ ػ
إبػراىيم بلػػي" ،اصػػطالح اظتػذىب بن ػ اظتذلكيػػة"ٚٔ ،؛ ػتمػ اظتخاػػذر اظتػػذعي،
"اظتذىب اظتذلكي".ٜٙ-ٙٚ ،
(ٔ) اضتطػ ػػذب" ،عواىػ ػػب اصتلي ػ ػػل يف فػ ػػرح ؼتاص ػ ػػر خليػ ػػل"( .طٖ ،ب ػ ػػ روت :دار
الفكػ ػ ػػرٕٔٗٔ ،ىػ ػ ػ ػٜٜٕٔ-ـ)ٗٓ :ٔ ،؛ ابػ ػ ػػن فرحػ ػ ػػوف" ،كشػ ػ ػػا النقػ ػ ػػذب
اضتذجب".ٔٚٙ-ٔٚ٘ ،
(ٕ) بد ػ ػ العظػ ػػيم ال ػ ػ يب" ،عق ع ػ ػػة حتقي ػ ػ هنذيػ ػػة اظتطلػ ػػب"( ،طٔ ،جػ ػ ػ ة :دار
اظتنهذجٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ-ـ).ٔ٘ٓ-ٖٕٔ ،

- ٜٜ -

المذىب المالكي ،أ.د .حاتم باي
طريقة المدنيِّ ين وطريقة القاسميِّين في
َ

وػتم بن عسلمة ،وابن اظتذجشوف ،وعطرؼ ،وغ رىم(ٔ).
العاقػي اظتصػري
ٖ َّ -أعذ "القاسميون" ،فنسدة لعد الرزتن بن القذتسم ُ
(تٜٔٔى ػػ) ،تلمي ػػذ عذلِػ ٍ
ػالؽ ىػػذه النس ػػدة "الق ػػذشتيوف"
ك .وإط ػ ُ
ععروف ػةٌ ،فق ػ ق ػػذؿ ِتس ػراج ال ػ ين الدُلقي ػ (تٕٓٛى ػػ) للمذلكي ػػة
ِ
قصة طريفة " :-يذ عذلكيػ ُة ،أنػاُم قذشتيػة،)ٕ("...
ؼتذطدًذ عتم  -يف َّ
وقذؿ ػتم اضتجوي" :واظتذلكية يف اضتقيقة ِ
قذشتيوف"(ٖ).
ُ
َْ
خطة البخث
ت يف ىذا الدحث بلى تقسيمو َوفْ َ اظتطذلب الاذلية:
وق َجَريْ ُ
المطلب األول :الطَّريقة اظت نية.
وعادِعيو.
المطلب الثاني :طريقةُ بد الرزتن بن القذتسم ُ
المطلب الثالثَ :تسدَب َرواج طريقة ابن القذتسم بلى طَريقة اظت نيني.
المطلححب الراب ح  :اظتنذفس ػ ُة بني"اظت َّون ػػة" لسػػحنوف ،و"الواة ػػحة"
البن َح ٍ
ديب.
متويد:
ِعػػن أحس ػػن ع ػػذ بيَّن ػػو كاػػذب الغم ػػري :االَتذى ػػذت الفقهي ػ ُة ِ
داخ ػ َػل
ُ
ُ
(ٔ) ابن فرحوف" ،كشا النقذب اضتذجب".ٔٚٙ-ٔٚ٘ ،
(ٕ) ا لرابي األن لسي" ،اناصذر الفق ر السذلك لرتجي .عذىب اإلعذـ عذلك" .حتقي
ػتم أبو األجفذف( ،طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٛٔ ،ـ).ٖٕٚ ،
(ٖ) ػتمػ ػ ػ اضتس ػ ػػن اضتج ػ ػػوي" ،الفك ػ ػػر الس ػ ػػذعي"( .طٔ ،ب ػ ػػ روت :دار الكا ػ ػػب
العلميةٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘-ـ).٘ٔٚ :ٔ ،
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اظت ػػذىب اظت ػػذلكي ،وتق ػ ي بع ػػض تالعي ػػذ عذلِػ ٍ
ػك وط ػريقاهم بل ػػى طريق ػػة
غ رىم ،وتػرجيُ .كاُ ٍ
ػب َبعْينهػذ بلػى غ رىػذ ،كػل ذلػك عػرتد ٌ بديػذف أتسػدذبو
اظتفيية إليهذ.
أف اظتذلكية كذنوا بلى اَتذىني ِ
فدني الغمري يف كاذبوَّ :
ذىَريْن:
َّ
االتِّجاه األول :اَت ُذه اظت نيني ،وكث ٍ ر عن اظتصريني.
االتِّجاهُ الثاني :اَت ُذه بد الرزتن بن القذتسم ،وتالعذتِو اظتعولني بليو.
وعاعلَّ االخاالؼ يف أعرين )ٔ :الروايذت اظتروي ُة بػن عذلِ ٍ
ػك)ٕ ،
ُ
ُ
الفقهي.
أي
والر ُ
ّ

- ٔٓٔ -

المذىب المالكي ،أ.د .حاتم باي
طريقة المدنيِّ ين وطريقة القاسميِّين في
َ

املطلب األول :الطَّزيقة املدنية
لقػ ػ اباػ ػ الغَ ْمػ ػري يف كاذب ػػو بدي ػػذف طَريق ػػة اظتػ ػ نيني وأتدذبه ػػذ يف
الػػدالد الػػيت اناشػػر فيهػػذ عػػذىب عذلػ ٍ
ػك ،وكػػذف ِع ػ َن القيػػذيذ الػػيت جالَّىػػذ:
ُ
َّ
وعاَّدعيػو ،والػيت
ػم
تس
القذ
ػن
ب
ا
ػة
ق
ي
ر
وط
ػة
ق
ي
ر
ط
ال
جهذت االخػاالؼ بػني ىػذه
ُ
ُ
دت بع ذلك بلى الدالد اظتذلكية يف اظتغرب واألن لس.
غَلَ ْ
أوالً :بيان أتباع الطريقة المدنية:
َج َع ػػل الغَم ػػري أكث ػ ػَر اظتػ ػ نيني بل ػػى طريق ػ ٍػة ُعاقذرب ػ ٍػة يف الرواي ػػذت
عذلك ،ويف الرأي ِ
اظترويَّة بن ٍ
الصذدر بنهم ِعن غ ر ِروايػاهم .وبلػى عثػل
أكثر اظتصريني .وىنذ تسآيت بلى الديذف الافصيلي:
طَريقاهم َجَرى ُ
ٔ .المحدنيون :والػذين نَ َّ
ػذرهبم يف الفقػو رواي ػةً
ػص الغمػري بلػى تق ُ
( ٔ)
ورأيًذ ِعن أىل المدينة :بدػ اظتلػك بػن اظتذجشػوف  ،وبدػ اهلل بػن نػذفع
الصذئغ(ٕ) ،وػتم بن عسلمة(ٖ) ،وابن كنذنة(ٗ).

(ٔ) الغمػ ػػري" ،الاس ػ ػػمية واضتكذي ػ ػػذت"،ٕٖ٘/ٕٔٛ ،ٔٙ٘/ٔٓٚ ،ٖٖٛ/ٜٔٗ ،
ٖ٘ٔ.ٖٕٓ/ٔٗ٘ ،ٕٚٛ/
(ٕ) الغمػ ػػري" ،الاس ػ ػػمية واضتكذي ػ ػػذت"،ٖٕٓ/ٔٗ٘ ،ٕٖ٘/ٕٔٛ ،ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
.ٖٖٛ/ٜٔٗ ،ٖٖٚ/ٔٗٛ
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٓ/ٔٗ٘ ،ٕٖ٘/ٕٔٛ ،ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٚٛ/ٖٔ٘ ،
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"عطػػرؼ بػػن بد ػ اهلل" ،فإنػػو ُعواف ػ ٌ البػػن
ويُسػػاث عػػن اظت ػ نينيُ :
ُخػ ػ َػر؛ ق ػ ػػذؿ
وعواف ػ ػ ٌ ألص ػ ػػحذبو اظت ػ ػ نيني يف أف ػ ػػيذء أ َ
القذتسػ ػػم يف أف ػ ػػيذءُ ،
"وعطػػرؼ بػػن بد ػ اهلل رمبػػذ وافَػ َقهػػم (يع ػ اظت ػ نيني اظتػػذكورين)
الغَمػػريُ :
( ٔ)
فيم ػػذ َحك ػػذه اب ػػن َحدي ػ ٍ
ػوص
ػب بن ػػو"  ،وق ػػذؿ يف تررتا ػػو" :وكذن ػ ْ
ػت نُص ػ ُ
ُ
( ٕ)
ِ
ٍ
عسذئلو بن عذلِك بلى ؿتو عسذئل ابن القذتسػم بنػو"  ،وىػو ؽتَّػن َّ
تفقػو
مبذلػك وبدػ العزيػػز بػن اظتذجشػػوف وابػن أيب حػػذزـ وابػن دينػػذر وابػن كنذنػػة
واظتغػػ رة(ٖ) .وعػػع ىػػذا فق ػ قػػذؿ ابػػن وةػػذح" :رأيػػت تسػػحنونًذ ال ي ِ
عجدػػو
ُ
ُ
ُعطرؼ"(ٗ)،
جو ذلك ،فقػ ذَ َكػر ابػن َّ
غتمػالً
ُ
ولست ْأدري َو َ
وةػذح ذلػك َ
فسر.
غ ر ُع ّ
مث نَػ َػرى اظتػػذلكيني يف الطدقػػة الػػيت بع ػ ىػػذه َجػ َػرْوا بلػػى طَػريقاهم،
وقػ ذَ َكػػر الغَ ْمػري عػػنهم :ىػذرو َف بػػن بدػ اهلل الزىػػري أبػذ لتػػا القذةػػي،
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٜ/ٜٔٗ ،
ؼتذلف ػػذ
(ٕ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٕٔٔ/ٜٕ ،وؽت ػػذ وافػ ػ اب ػ َػن القذتس ػػم ً
البن اظتذجشوف ،رأيػذ أو روايػة عػذ ذََكػره :ابػن حديػب" ،األحكػذـ" .حتقيػ أزتػ
ؾتي ػ ػ ػػب( ،طٔ  ،قط ػ ػ ػػر :وزارة األوق ػ ػ ػػذؼ والش ػ ػ ػػؤوف اإلتس ػ ػ ػػالعيةٖٔٗ٘ ،ىػ ػ ػ ػػ،
ٕٗٔٓـ).ٕٔٙ ،ٖٔٚ ،ٔٓ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٔٔ/ٜٕ ،
(ٗ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ وتقريب اظتسذلك" .حتقي رتذبة عن ادققػني اظتغذربػة،
(طٕ ،اظتغرب :وزارة األوقذؼ اظتغربيةٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ -ـ).ٖٔ٘ :ٖ ،
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فقػ ػ شت ػػع اب ػ َػن وى ػػب َّ
وتفق ػػو ب ػػأيب ُعص ػػعب الزى ػػري واعتػ ػ يري(ٔ) ،ق ػػذؿ
الغَمري" :وىو أبلم َعن صنَّا الكاب يف ؼتالِا قوؿ عذلك ،من نَ َمح
ابححن ممححلمة وابححن نححاف البححالم ،وعبححد المل ح بححن الما شححون ،نححو
يَححتكلم مححن أنفاس ح م ،ورمب ػػذ َّ
دؿ بل ػػى تنػػذقض بع ػػض ع ػػذ ُحكػػي ل ػػو ب ػػن
عذلػك"(ٕ) .وعػػن ىػػذه الطدقػة عػػن اظت ػ نيني :أبػػو ذبػت اظت ػ ن ،ػتم ػ بػػن
ظهػػر ،فق ػ ذَ َكػػر الغمػػري أنػػو
بدي ػ اهلل ،لكنػػو َرتَػػع بػػني الط ػريقاني فيمػػذ يَ َ
جذععػذ
تالمػذ البػن وىػب وابػن القذتسػم وابػن نػذفع ،قػذؿ الغمػري" :وكػذف ً
لل ُكاُب اظت نية واظتصرية"(ٖ).
ٕ .المبح ح حريونَّ :أع ػ ػػذ المبح ح حريون ،ال ػ ػػذين ى ػ ػػم بل ػ ػػى اظتوافقػ ػ ػػة
للم نيني :فأفهب ،وبد اهلل بن بد اضت َكمِ ،عن طدقػة تالعػذة عذلِ ٍ
ػك.
َ
ُ
وػتم بن بد اضتكم.
ػتم بن اظتواز َّ
أصدغ بن الفرج ،مث َّ
مث بع ىم ُ
َّأعػػذ أش ح ب فق ػ قػػذؿ الغم ػػري يف تررتا ػو" :كػػذف أف ححم الفق ححاء
بمبححر ،علححم نمح ح ابححن ن ححاف البححالم ،وم مححد ب ححن ممححلمة ،وعب ححد
الس ػػمذع ع ػػن عذل ػػك ،فوقع ػػت
يك اب ػػن ن ػػذفع يف َّ
الملح ح  ،...وك ػػذف ف ػ ػر َ

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜٔ/ٔٗٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٓ/ٔٗ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٖ/ٔٗٙ ،
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أشتعاهم ػ ػػذ يف عوة ػ ػػع و ِ
اح ػ ػ ٍ ع ػ ػػن طري ػ ػ تس ػ ػػحنوف بنهم ػ ػػذ"(ٔ) ،وق ػ ػػذؿ:
ُ
ػب عػػن تس ػواء ،وفيهػػذ ِخححال ٌ
ػذاىب أش ح َ َ
ب وابححن نححاف البححالم قريػ ٌ
"عػ ُ
ِ ( ٕ)
ثير علم ابن القاسم في رأي ما وفي ِروايت ما عن مال " .
ٌ
وق ػ كذن ػػت اظتنذفسػ ػةُ فػ ػ ي ةً ب ػػني أف ػػهب واب ػػن القذتس ػػم ،وكذن ػػذ
ك َفَر َتس ػ ْػي ِرى ػػذف(ٖ) ،وكذن ػػت الريذتس ػػة الب ػػن القذتس ػػم ،وبع ػ َوفذت ػػو ص ػػذرت
الريذتسةُ ألفهب(ٗ).
َّأعػذ أصحبم بححن الفحر  ،فق ػ تفقػو بػػذبن القذتسػم وابػػن وىػب وأفػػهب(٘)،
( )ٙ
ػهب ْأعيَػ ُػل
وىػػو أح ػ ُ الاالع(ي ػ)ٚػذ الثال ػػة النجد ػػذء البػػن القذتس ػػم  .لكن ػػو "إىل( أ)ٛف ػ َ
ِ
أفهب .
يف أكثر أُصولو"  ،وىو يف الرأي بلى وفذؽ اظت نيني و َ

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٚ/ٔٗٛ ،
(ٖ) الغم ػ ػػري" ،الاس ػ ػػمية واضتكذي ػ ػػذت"ٔٚٓ ،ٔٙٛ/ٔٓٛ ،؛ وبي ػ ػػذض" ،ترتي ػ ػػب
اظت ارؾ".ٕٖٙ :ٖ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت" .ٔٙٛ/ٔٓٛ ،وانظر.ٖٗٙ-ٖٗ٘/ٔ٘ٓ :
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٗ/ٖٜٔ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٓ/ٔٗٓ ،
( )ٚالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٗ/ٖٜٔ ،
( )ٛالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٓ/ٜٔٗ ،
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ِ ( ٔ)
ولعل ىذا يَ ِرجع إىل عذ
أصدغ ُعولَ ًعذ باَخطئة ابن
القذتسم َّ ،
وكذف ُ
ِ ٍ
ػت بػػو حححدةٌ ،ورمبػػذ أخرجا ػػو
كػػذف بليػػو عػػن ح ػ َّة ،فق ػ قيػػل بنػػو" :وكذن ػ ْ
( ٕ)
ووصا بأنو كذف طويل اللسذف(ٖ).
،
الس َفو"
تلك اضتِ َّ ُة إىل َّ
ُ
وعن أعثلة ِح َّتو يف ال َّػرد بلػى ابػن القذتسػم قولُػو يف بعػض عسػذئل
ِ
ػئس عػػذ قػػذؿ"(ٗ)،
"اظتسػػاخرجة" تعقيدًػػذ بلػػى قػػوؿ فػػيخو ابػػن القذتسػػم" :بػ َ
وقذؿ يف عسألة أخرى" :بئس عػذ قػذؿ ،وال يُعجدػ ىػذا ،وأراه خطػأ عػن
( ٘)
ػ ر
ػ
ػ
ػ
س
الاف
و
،.
ػحي
ػ
ػ
ػ
ص
اب
و
ػ
ػ
ػ
صت
"ا
ػرى:
ػ
ػ
خ
أ
ػألة
ػ
ػ
ػ
س
ع
يف
ػذؿ
ػ
ػ
ػ
ق
و
،
اضتج ػ ػػة"
ُ
ُعظلِ ٌم "( ،)ٙوقذؿ يف عسألة" :ال يُعجد عػذ قػذؿ اب ُػن القذتسػم ،وال ْأدري

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت" .ٖٓٔ/ٔٗٓ ،وانظر.ٖٔٚ/ٔٗٗ :
لتسن.
أصدغ ب َّ
ا َ
صُ
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت"َ .ٕٜٜ/ٔٗٓ ،وو ْ
ػ"السَفو" ال ُ
لتسن.
ُ
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٛ ،ٔٚ :ٗ ،
(ٗ) العا ػ " ،اظتسػػاخرجة عػػن األشتعػػة ،عػػع فػػرحهذ :الديػػذف والاحصػػيل" .حتقي ػ رتذبػػة عػػن
عن ادققني( ،طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٛٛ ،ـ).ٖٕ٘ :ٖ ،
(٘) العا " ،اظتساخرجة".ٔٗٓ :ٜ ،
ورد بليػو ابػ ُػن رفػ أحسػ َػن َرٍّد ،قػذؿ" :ىػػذا
( )ٙالعاػ " ،اظتسػػاخرجة"َّ .ٕٕٗ :ٚ ،
ػني
ػل عػػن أصػ َ
ػ ره بػ ٌ
ػدغ بلػػى ابػػن القذتسػػم ،بػػل جوابُػو صػ ٌ
ػحي ،.وتفسػ ُ
"ىػػذا حتذعػ ٌ
ػدغ ى ػػو اظتظلِ ػ ُػم ."...اب ػػن رفػ ػ ،
ػ ر أص ػ َ
ػ .أب ػ ُ
واة ػ ٌ
ػني ع ػػن تفس ػػ ر أص ػػدغ؛ فافس ػ ُ
"الديذف والاحصيل".ٕٕ٘-ٕٕٗ :ٚ ،
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ْأدري كيا أجذب فيهذ ب َف ْه ٍم أو بغ ر فَػ ْهم ،أو بِلػم أو غػ ره "(ٔ) ،وقػذؿ
يف أخرى" :أرى جوابو ىذا بلى َب َج ٍلة وغ ر بلم بذظتسػألة"(ٕ) ،وقػذؿ يف
أخػػرى" :ىػػذا لػػيس بشػػيء ،...وال أحسػػب ابػ َػن القذتسػػم إال وق ػ َر َج ػع،
وكػػذف لػػو قػػوؿ غػػ ره فيهػػذ ،وال أ نػػو بػػن عذلِػ ٍ
فأع ػذ
ك إال وقتًػذ عػػن ِرواياػػوَّ ،
الرواي ُة عتذ فق رواىذ زبم ذىر (كذا) ،أو ىو يغل يف ِرواياهذ"(ٖ).
ويف الطدقػة الاذليػة ألصػدغ :م مح ُد ب ُحن المحواز ،فقػ تػذبَػ َعهم بلػى
ػدغ(ٗ) ،وقػ أخػذ بػن بدػ
طَريقاهم يف أكثر ذلك ،وىذا ألخػذه بػن أص َ
اظتلك بػن اظتذجشػوف ،وابػن بدػ اضتكػم(٘) ،وكػذف اب ُػن بدػ اضتَ َكػم ؼتذل ًفػذ
(ِ )ٙ
ػذد ابػن اظت َّػواز بلػى أصػدغ( ،)ٚقػذؿ الغمػري" :وىػو
البن القذتسػم  .وابام ُ
( )ٛ
ػدغَّ ،
بشػ ْػيخو
"وىػػو يف رتلػػة أصػ َ
ألف َع ػ اره بليػػو يف ُكادػػو"  .وبَػلَػ َػغ تػػأ ره َ
(ٔ) العا " ،اظتساخرجة".ٕٕٓ :ٔٓ ،
(ٕ) العا " ،اظتساخرجة".ٖٖ٘ :ٔٔ ،
(ٖ) العا ػ " ،اظتسػػاخرجة" .ٜٔٔ :ٔ٘ ،وانظػػر كػػذلك :ابػػن حديػػب" ،األحكػػذـ"،
.ٕٛ ،ٚٙ
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٔ/ٜٔٗ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٙ/ٖٔٗ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٔ/ٜٔٗ ،
( )ٚالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٙ/ٖٔٗ ،
( )ٛالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٚ/ٔٗٗ ،
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َ

أصدغ أ ْف كذف يَسلُك َتسديلَو يف ختطئة ابن القذتسم(ٔ).
َ
ػذبع
وفيهػػذ كػػذلك م مححد بححن عبححد اب بححن عبححد ال كححم :فهػػو تػ ٌ
( ٖ)
( ٕ)
أخػ َذ بقػوؿ أبيػو،
لكونو
وىذا
،
ا
كث ر
أفهب
أي
ر
إىل
يل
نت
وىو
،
عتم
َ
َ
ً
َ
أصدغ(ٗ).
أبيو ،وكذف ؼتذل ًفذ البن القذتسم ،وكذلك ألخذه بقوؿ َ
ِ ِ
ب العناي ُة بو :الاحق ُ ِؽتَّذ بيَّنو الغَمري يف كِاذبو ِعن َعْيل
ومما يَج ُ
أكثػر اظتصػريني لطريقػة اظتػ نيني دوف طريقػة ابػن القذتسػم؛ فهػل يَصػ .ىػذا
الػذي قػ َّػرره يف عواةػػع ِعػن كاذبػػو ،أو ال يَصػػ .بلػى ِجهػػة الاعمػػيم الػػذي
َب َّمم ػو فلعػ َّػل عػػذ كػػذف بليػػو أكثػ ُػر اظتص ػريني (أفػػهب وبد ػ اهلل بػػن بد ػ
اضتك ػػم وأص ػػدغ وغ ػ رىم) ى ػػو الاوتس ػ ُ ب ػػني طريق ػػة اظت ػ نيني وطريق ػػة اب ػػن
القذتسم ،وليس َعْيالً كذعالً لطريقة اظت نيني.
وى ػػذا َلتاػ ػػذج إىل َ ػ ػ ٍ
اأتس ػ ػس بل ػػى اتسػ ػػاقراء آراء اظتص ػ ػريني
ث ُعسػ ػ ِػاق ٍّل يَ َّ
ْ
ِ
ِ
ػث
ػيس الدحػ ُ
وروايػذبم عػن غػػ ر ابػن القذتسػم ،مث ُعقذيسػػاهذ بذَتػذه ابػن القذتسػػم .ول َ
ِ
لكن ِؽتَّذ أتساشكِلُو فيمذ ذََكره الغَمري:
الذي أنذ فيو مبُطي ٍ ل َ ْرس ذلكْ .
ِ
َّ
بعض اظت نيني يف الػرأي والروايػة ،فهػو
ب كمذ كذف يُواف ُ َ
أف أش َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٚ/ٔٗٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٔ/ٜٔٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٔ/ٜٔٗ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٔ/ٜٔٗ ،
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ػذب
ُعواف ػ ػ ٌ الب ػػن القذتس ػػمَ ،
وب ػ ػ ه يف قَدي ػػل اظت ػ ػ نيني ل ػػيس َتس ػ ػ ي ً ا .وكاػ ػ ُ
( ٔ)
شتذبػو
أفهب الذي ألَّفو ،قػ رواه بنػو تسػعي بػن حسػذف  ،وروى بنػو َ
عػن عذلػػك(ٕ) ،وىػػو ِعػػن اظتنػػذفِرين البػن َحديػ ٍ
ػب(ٖ)ِ ،ؽتَّػػذ ي ػ ؿ بلػػى َّ
أف َب ػ َّ
َ
َّ
ػهب يف بِ ػ اد اظت ػ نيني لػػيس حسػػنًذ .كمػػذ أف شتػػذع ال َق ػرينَػ ْني (أفػػهب
أفػ َ
( ٗ)
وابػن نػػذفع)ِ ،ؽتَّػذ َزتَلػػو تسػػحنوف بػن ابػػن نػػذفع  ،وتسػػحنوف يف "اظت َّونػػة"
كث را عذ يذكر آراء أفهب واب ِن نذفع وِرواياَهمذ بن عذلِ ٍ
ك.
َ
ً
أح ُ أبْرز تالعػذة ابػن القذتسػم ،فذدبػذءُ أنػو
بن الفر ىو َ
وأصب ُم ُ
ِ
ِ
ِ
ورده يف
ك ػػذف ُؼتذل ًفػ ػذ لطريق ػػة ف ػػيخو اظتخذلف ػ ػ َة الظ ػػذىرة ،ؽتَّػ ػذ يُنظَػ ػر في ػػوَ ،
عسذئل بلى ابن القذتسم ال ي ؿ الداَّةَ بلػى تيػعيفو ِرواي ِ
ػذت ابػن القذتسػم
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ػدغ يُواف ػ ابػ َػن
ػ را عػػذ ََت ػ ُ أصػ َ
بػػن عذل ػك ،أو اخاي ػذره طريق ػ ًة أخػػرى .فكثػ ً
القذتس ػ ػػم يف َرأي ػ ػػو وِروايا ػ ػػو ب ػ ػػن عذلِػ ػػكُ ،ؼت ػ ػػذل َف ْني يف ذل ػ ػػك اظت ػ ػ ػ نيني أو
بعيػهم(٘) .نعػم ،رمبػذ وافَػ َقهػم وخػذلا اب َػن القذتسػم( ،)ٙلك ْػن ذلػك لػيس
أصدغ يف ُجل فِقهو بلى ُعاذبَعاهم.
بلى أف ُلت َمل ُ
(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٔٔ :ٗ ،ٕٙ٘ ،ٕٖٙ :ٖ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٔٔ :ٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٔ/ٖٔ٘ ،ٕٕٙ/ٕٕٔ ،
(ٗ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٙٗ :ٖ ،
(٘) انظر عثال :ابن حديب" ،األحكذـ".ٕٔٚ-ٕٔٙ ،ٕٓٚ ،ٕٓٔ ،
( )ٙانظر عثال :ابن حديب" ،األحكذـ"،ٜٕ-ٜٔ ،
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ػوؿ ب َّ
ػأف م محد بحن المححواز كػذف بلػػى غػ ر طريقػػة ابػػن
وكػذلك القػ ُ
)
ٔ
(
القذتسػػمِ ،ؽتَّػذ َلتاػػذج إىل تثد ػت ،فذلنػػذ ِ ُر يف "اظتوازيػػة" َِكت ػ ُ ِروايػػذت ابػػن
نفس ػو أنػػو كػػذف بلػػى طريقػػة
القذتسػػم وآراءَه حذةػػرًة ب ُقػ َّػوة ،وذَ َك ػر الغَمػ
ػري) ُ
ابن القذتسم وتسحنوف يف الافريع والاشقي (ٕ .
ٖ .األندلميونِ َ :
لم اظت نيني اظتفذ ِرقني لطريقة ابػن القذتسػم
ورتَ َع ب َ
ِع ػ ػ ػ َػن األندلم ح ح ححيين :عب ح ح ح ُد الملح ح ح ح ب ح ح ح ُحن حبيح ح ح ٍ
حب(ٖ) ،فصػ ػ ػ ػنَّا كا ػ ػ ػػذب
وب ػ َّت ُؽتثل ػ َة ى ػػذا االَت ػػذه
"الواةػػحة" ،ال ػػيت ص ػ ْ
للم َّون ػػةُ ،
ػذرت ُعنذفس ػ ًة ُ
الفقهي يف عذىب عذلك بن أنس.
ػض أى ػػل األن ػ لس بل ػػى طَريق ػػة اب ػػن َحدي ػ ٍ
ػب يف تقػ ػ ي
وج ػ َػرى بع ػ ُ
َ
( ٗ)
وعن بلى عذاىدهم ،عنهم :اظتغذعي  ،وأبو تسلمة فيل بن تسلمة
اظت نيني َ
تسلمة ِ
ب اظتغذعي(٘)َّ .أعذ يوتسا اظتغذعي فإنو شتع ِعن أيب عصعب،
صذح
ُ
صػذ بػو ،ويُقػذؿ إنػو صػهره( ،)ٙقػذؿ
وتفقَّو بلى رأي ابػن حديػب ،وكػذف ؼتا ب
ِ
ابن أيب زي يف "النوادر والزيذدات".
أكثر َعن ينقل بنهذُ :
(ٔ) ؽتَّذ ينقلو اظتذلكيةُ بنهذ ،و ُ
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٚ٘/ٖٔ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٓ/ٜٔٗ ،
(ٗ) الغم ػ ػ ػ ػ ػ ػػري" ،الاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمية واضتكذي ػ ػ ػ ػ ػ ػػذت"،ٕٖٚ-ٕٖٙ/ٕٔ٘ ،ٖٕٗ/ٜٔٗ ،
ٗ٘ٔ.ٖٖٙ/
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٙ/ٔ٘ٗ ،ٖٕٗ/ٜٔٗ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖٙ/ٕٔ٘ ،
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إعذعذ يف الفقػو ػتق ًقػذ عػن فػرط ابػن حديػب وأصػدغ وابػن
الغمري" :وكذف ً
اظتذجش ػػوف وأف ػػهب واب ػػن ن ػػذفع الص ػػذئغ واب ػػن عس ػػلمة"(ٔ) .وى ػػو يَػػرِوي
"الواة ػػحة" ب ػػن اب ػػن حدي ػػب(ٕ) ،وى ػػو ِ
آخ ػػر َع ػػن روى ب ػػن اب ػػن حدي ػػب
ُعصنَّفذتو(ٖ) .ويرويهذ بنو أبو تسلمة الفيل بن تسلمة(ٗ).
ِ
وعػػن طدقػػة ابػػن حديػ ٍ
ػب :أبػػو زي ػ ٍ صػػذحب "الثمذنيػػة" ،وق ػ ذَ َكػػر
"ر َح ػل عػػن األن ػ لس عػػع ابػػن حديػػب ،فكػػذف يسػػمع ععػػو،
الغمػػري أنػػوَ :
وكذف ابن حديب ييد لو ،ويُفسػر لػو اظتعػذن ،فسػمع ععػو عسػذئل كثػ رة
ع ػػن اظتػ ػ نيني واظتص ػريني"(٘) .وذَ َك ػػر قص ػ ًة فيه ػػذ َّ
أف "الثَّمذني ػػة" ى ػػي الب ػػن
َحديػ ٍ
ترجيح ػػذ
وح َك ػػم القذةػػي هب ػػذ أليب زي ػ ٍ،
ً
ػب َج َح ػ ه إيَّذىػػذ أب ػػو زي ػ َ ،
لليَ  ،إ ْذ كذنت يف يَ ه (.)ٙ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖٛ/ٕٔ٘ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٗ/ٔ٘ٗ ،ٔٓٓ/ٛٚ ،
(ٖ) ابػػن الفرةػػي" ،تػػذريخ بلمػػذء األن ػ لس" .حتقي ػ بشػػذر ب ػواد ععػػروؼ( ،طٔ،
تونس :دار الغرب اإلتسالعيٕٓٓٛ ،ـ).ٕٜٗ :ٕ ،
(ٗ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٕٗ٘ :ٔ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖٗ/ٕٔٗ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت" .ٕٖ٘/ٕٔٗ ،وىذه روايةٌ انفرد ِ
بذكرىذ الغمري
ولعل األعر
ويدع أ ْف يكوف ذلك
صحيحذَّ .
الغمري  -يف ُح ود عذ طذلعاُو ُ ،-
ً
أف أبذ زي ٍ وابن ح ٍ
ُلت َمل بلى َّ
ديب لَ َّمذ كذنَذ ُعاال ِزَع ْني يف الرحلة ،و َِشت َعذ ِعن كث ر
َ َ
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ػب "الواةػحة" البػن
ب "الثَّمذنيػة" ىػي كا ٌ
ػب ع نيػ ٌة تُقػذرب كا َ
وُكاُ ُ
ذبػو
حديب ،قذؿ َّ
ػب قيَّػ فيهػذ َشت َ
ػتم بن اضتذرث اطتش " :وأليب زي كا ٌ
أكثر عػذ فيهػذ عوافػ ٌ لروايػة بدػ اظتلػك بػن حديػب
بن
أصحذب عذلك ،و ُ
بنهم"(ٔ)؛ وقذؿ بيذض يف تررتاػو" :ولػو عػن ُتسػؤالو اظتػ نيني ذتذنيػة كاػب،
تُع َػرؼ بذلثمذنيػػة ،عشػػهورة"(ٕ) .وكذنػػت ىػذه ال ُكاُػػب تايػ َّػمن إىل جذنػػب
أخ َذه بن أصدغ بن الفرج(ٖ).
الرواية بن اظت نيني عذ َ
الغمري ،وكذنت ال ُكاُب تلك
شرتكة ،كمذ ذََكر ذلك َ
عن عشذمتهمذ يف غتذلس ُع َ
ٍ
أليب زي ٍ  :-فطَلَدهذ ابن ٍ
فأَب
حديب عن أيب زي ليناسخهذ ،إذْ ُ
شتذبهمذ واح ٌ َ ،
ُ
ٍ
فح َكم القذةي بلى َّ
فح َمػل
ػب ُكاُدُػوَ .
بليو أبو زي َ ،
أف ذلك أليب زيػ  ،فذل ُكاُ ُ
األعر بلػى الروايػة الػيت تقػ َّعت ِع َػن اصتَ ْحػ  ،الػذي يدعػ ُ أ ْف يكػوف
ُ
بعض الرواة َ
ِ
ػذرب ِرواياهمػذ وتشػذ ُكلهذ .وؽتػػذ
ػ
ق
ت
ػدب
تس
ػو
ى
ػمذع،
ػ
الس
يف
ػذ
م
ه
ق
ػ
ف
ا
ر
وت
ذ
ػحيح
َّ
ُُ
ص ً
ُ
عي ىذاَّ ،
عثل عذ يف كاذب "الثَّمذنية" أليب
يُ ُ
أف أبذ بكر بن و ذب اظت نََّ ،رَوى َ
ابن و ذب ىو عن تالعيذ ابن اظتذجشوف وػتم
زي  ،إالَّ عذ كذف عنو بن َ
أصدغ .و ُ
بن عسلمة .بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ" .ٖ :ٗ ،وىذا يَ ُ ؿ بلػى أهنػم َجَلسػوا يف
شتذبذ واح ً ا.
غتذلس ُعشرتكةَ ،
وشتعوا ً
اظت ينة َ
(ٔ) ػتم ػ ب ػن اضت ػػذرث اطتش ػ " ،أخد ػػذر الفقهػػذء واد ػ ني" .حتقيػ ػ عذريػػذ لويس ػػذ
آب ػػيال ،ول ػػويس عولين ػػذ( .ع ريػ ػ  :اَّل ػػس األبل ػػى لد ػػذث العلمي ػػة ،وععهػ ػ
الاعذوف عع العذمل العريبٜٜٕٔ ،ـ).ٕٖٚ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ" .ٕ٘ٛ :ٗ ،وانظر.ٖ :ٗ :
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖ :ٗ ،
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اج
ٗ .طريقحة المحدنيِّين فححي إفريقيحة :ومل تكػػن لطريقػة اظت ػ نيني َرو ٌ
كد ر يف بالد إفريقية ،لغلدة طريقة ابن القذتسم وتسحنوف فيهذ ،وعع ذلػك
ٌ
أف بدػ َ اهلل بػن طذل ٍ
فق ذَ َكر الغَمػري َّ
ػب األغلػ َّ القذةػي (تٕ٘ٚىػػ)،
َ
وىو ِعن تالعيذ تسحنوف ،كذف بلى طريقة اظت نيني وأكثػر اظتصػريني ،قػذؿ
الغمري يف تررتاو" :كذف أح َ الفقهذء ادققني ،من شرط المغامي وابن
حبيب وأصبم وأش ب وابن الما شون وابن نانة ،وىو من أص اب
س نون"(ٔ) .وىذا الذي قذلو الغَمري عنظور فيو ،فذظتعروؼ عن تررتة بد
وعاَّدعيو(ٕ) .وإفتذ يص.
اهلل بن طذلب أنو كذف عن كدذر أصحذب تسحنوف ُ
كالـ الغمري إ ْف زتلنذه بلى َّ
أف ابن طذلب كذف ِعن أىل النَّظَر ِؽتَّن يَطلُب
ُ
( ٖ)
اضتُ َّجة ،ولترص بلى اظتفذوةة واظتنذ رة ،بلى طريقة اظت نيني .
كمذ َّ
لسي راويةَ كاذب "الواةحة"ِ ،ؽتَّن نزؿ إفريقية
أف اظتغذعي األن ّ
( ٘)
( ٗ)
كث را فيهذ ،وىذا لقلَّة َبػ َ د أصػحذبو .
الكاذب
يناشر
مل
و
،
وهبذ عذت
ُ
ً

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٚٛ/ٖٔ٘ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖٓٛ :ٗ ،
(ٖ) انظر :بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ" ٗ.ٖٜٓ :
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٗٓ/ٕٔٙ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٗ/ٔ٘ٗ ،
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وق ذُكَِر بنو أنو "كذف ال ُلتب الريذتس َة يف العلم وال يَ ْ ُبو إليهذ"(ٔ) ،وىذا
عن بني أتسدذب قِلَّة تالعذتو واؿتسذر اناشذر الكاذب الذي يَرويو.
أخ َذ أبو تسلمة الفيل بن تسلمة "الواةحة" رواي ًة بن يوتسا
وق َ
اظتغػذعي يف القػػ روافَ ،ر َح َػل إليػػو(ٕ) ،قػذؿ الغمػػري يف تررتاػو" :وأبػػو تسػػلمة
صذحب اظتغذعي ،فقيو كد ر حذفظ بلى طريقة ابن حديب وابن اظتذجشوف
حسن ،وكذف
وأفهب وابن نذفع وابن عسلمة وأصدغ بن الفرج ،ولو ؼتاصر ٌ
ِع َن الفقهذء"(ٖ) .وىذا الػذي قذلػو الغَ ْمػري عػن َبػ الفيػل بػن تسػلمة يف
ػور في ػػو :فكمػ ػػذ َّ
أف لفي ػػل ؼتاصػ ػ ًػرا
أص ػػحذب طريق ػػة ابػ ػػن حدي ػػب ،عنظػ ػ ٌ
للواةػػحة ،فػ َّ
ػذب َرتَ ػع فيػػو بػػني "اظت ونػػة"
ػإف لػػو ؼتاصػ ًػرا للم َّونػػة ،ولػػو كاػ ٌ
و"اظتس ػػاخرجة" و"اَّموب ػػة" .مث َّ
ػ را ع ػػن
إف َ
ؼتاصػ ػره للواة ػػحة ة ػ َّػمنو كث ػ ً
ِ
الاعقب بلى ابن َح ٍ
يذض" :ولو ،...وؼتاصر الواةحة ،زاد فيو
ديب ،قذؿ ب ٌ
عن فِقهو ،وتعقب علم ابن َح ٍ
ثيرا من قولو ،وىو ِعن أحسن كاب
بيب ً
اظتذلكيني"(ٗ) .نعم ،كذف فيل بن تسلمة عن اظتاَّسعني يف العلم ،فلم يكن
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٗٔ/ٕٔٙ ،
(ٕ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٕٗ٘ :ٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖ٘/ٕٔٛ ،
(ٗ) بي ػػذض" ،ترتي ػػب اظتػ ػ ارؾ" . ٕٕٕ :٘ ،وانظ ػػر أعثل ػػة بل ػػى تعقدذت ػػو بل ػػى اب ػػن
حديػػب بن ػ  :بيػػذض" ،الانديهػػذت اظتسػػاندطة بلػػى الكاػػب اظت ونػػة واظتخالطػػة".
حتقي ػ ػ ػتم ػ ػ و ي ػ ػ  ،وبد ػ ػ النعػ ػػيم زتيػ ػػيت( ،طٔ ،بػ ػػ روت :دار اب ػ ػن ح ػ ػػزـ،
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ابن القذتسم ويَػْرويو ،بل كذف َععنيبذ بأقواؿ
غذية عذ بن ه "اظت ونة" وعذ يقولو ُ
غ ر ابن القذتسم ِعن أصحذب عذلِ ٍ
ك(ٔ).
الزىػذد ُة يف الكاػذب إىل َوقػت الغمػري ،فحينهػذ راجػػت
ػامرت َّ
واتس َّ
آخػرين كادػوا
بعض ال َّػرواج ،قػذؿ الغَمػري" :و َّأعػذ المغحامي وأبحو سحلمة يف َ
َ
"الواةػػحة"َّ ،
وتفقه ػوا هبػػذ ،مل يكون ػوا يُظهػػروف الاعصػػب لصػػذحدهم ،وال
للم ػ ػ نيني رتل ػ ػػةِ ،لقلَّػ ػػة َب ػ ػ َ دىم يف كث ػ ػػرة أولئ ػ ػػك ،إلح ححم الزمح ححان الح ححذي
قوعذ بلػى طَلَػب "الواةػحة"َّ ،
أدر ناه؛ َّ
فافقهػوا هبػذ،
فإف اهلل تعذىل بَػ َعث ً
وبرفوا فيلهذ و(فرفهذ) ،ف ي اليوم م ِ
نتشرةٌ ،شتعاُهذ عن دتػيم بػن ػتمػ
ُ
بن اظتغذعي بن بد اظتلك"(ٕ) .مث نَػ َقل الغمري بن أيب العدذس بدػ اهلل
بػن أزتػ بػن أيب دتػيم الفقيػػو اإلعػذـ باػونس ،تقريظَػو للواةػحة ،وتفيػػيلَو
عتذ بلى ال ُكاُب "اظت ونة" وغ رىذ عن كاب اظتذلكيني(ٖ).
٘ .البب حريونَّ :أع ػػذ البب حريون ،ف ػ َّ
ػري مل يَ ػذ ُكر يف كاذب ػػو
ػإف الغَم ػ َّ
كلو تسوى رجلني عنهم ،يف طدقة أصحذب أصػحذب عذلػك ،وقتػذ أزتػ
ب ػػن اظتع ػ َّػذؿ والقذة ػػي إشتذبي ػػل .ويظه ػػر ِع ػػن خ ػػالؿ الرترت ػة عتم ػػذ وبي ػ ِ
ػذف
َ َ
ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ).ٚٛ٘ :ٕ ،ٖٜٔ :ٔ ،
(ٔ) انظر :بيذض " ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٕٕ :٘ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٙ-ٖٙٗ/ٔ٘ٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙ٘/ٔ٘ٗ ،
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ِ
فقيهػذ ُػتق ًقػذ
َعشيخاهمذ أهنمذ تذب َع ْني للم نيني ،فأزتػ ُ بػن اظتع َّػذؿ "كػذف ً
عػن ُؾتَدػػذء أصػػحذب عبححد الملح بحن الما شححون وم مححد بححن ممححلمة،
وهبم ػػذ َّ
تفق ػػو"(ٔ) ،والقذة ػػي إشتذبي ػػل "شت ػػع ع ػػن أيب ُعص ػ َػعب ،واب ػػن أيب
أويس ،وتفقَّو بابن المعذل بذلدصرة"(ٕ).
وىذا كذف يف أصل االَتذه العراقي يف عػذىب عذلػِ ٍ
ك ،فػإهنم كػذنوا
اعا ادا لاالعذة عذلِ ٍ
ػض ُعصػنَّفذت
ك اظت نيني .لكن بع ذلػك َد َخلَػ ْ
ً
ت بع ُ
ِ
ٍ
اظتصػريني إىل العػراؽ ،وصػذر الافق ػو بلػى عػذىب عذلػػك جذع ًعػذ بػني بلػػم
اظتػ نيني الػػذي عثَّلػو القذةػػي إشتذبيػل (تٕٕٛى ػػ) ،وبػني بِلػػم اظتص ػريني
اظتمثَّ ػػل يف ال ُكاُػ ػب اظتخاص ػػرة لعد ػ ػ اهلل ب ػػن بد ػ ػ اضتك ػػم (تٕٗٔى ػ ػ)،
ػذر
وكاػػذب "اظت ونػػة"َّ .أع ػذ ؼتاص ػرا ُ
ت اب ػن بد ػ اضتكػػم فق ػ كػػذف عتػػذ اناشػ ٌ
ِ
بشػػرحهذ(ٖ) .كمػػذ َّ
أف
ُ
يوع يف بػػالد العػراؽ ،وكػػذف الافقػو بليهػػذ ،و ُبنُػوا َ
وفػ ٌ
ػت بػالد العػراؽ واباػ هبػذ اظتػذلكيوف ،فهػذا الشػيخ أبػو
"اظت َّونة" ق دخل ْ
ؼتاص ػ ػر ابػ ػػن بد ػ ػ اضتَ َك ػ ػم
بكػ ػػر األهب ػ ػػري (تٖ٘ٚى ػ ػػ) يقػ ػػوؿ" :ق ػ ػر ُ
أت َ
ستسػذ وأربعػني ع َّػرةً،
ستسمذئة َّ
ستسذ وتسػدعني ع َّػرةً ،واظتوطػأ ً
عرةً ،واألتس ية ً

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٙ/ٔٗٙ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٔ/ٔٗٚ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖٙٙ ،ٖٙٗ :ٖ ،
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وؼتاص ػػر البق ػػي تس ػػدعني ع ػ َّػرًة"(ٔ) .وؽتػ ػذ ي ػ ؿ بل ػػى بِنذي ػػة عذلكي ػػة العػ ػراؽ
ب ػ ػ ػػ"اظت َّونة" ،اىاِد ػ ػ ػػذ ُعتم ب ػ ػ ػػ"اخاِصذر اظت َّون ػ ػ ػػة" الب ػ ػ ػػن أيب زي ػ ػ ػ الق ػ ػ ػػ روان
(تٖٛٙى ػػ) ،فقػ ػ أ ػ ػ بلي ػػو الش ػػيخ أب ػػو بد ػ اهلل ب ػػن غتذىػ ػ الط ػػذئي
(تٖٓٚىػ)(ٕ) ،وفرحو القذةي بد الوىذب (تٕٕٗىػ)(ٖ).
األهبري يُرجِ .روايذت ابن وىب
الشيخ
وِؽتَّذ أفذده الغمري أنو شتع
َّ
َ
أف ابن وىب كذف يػروي بن عذلِ ٍ
بلى ِروايذت ابن القذتسم ،وذلك َّ
ك بلفظ
َْ
عذلكَّ ،أعذ ابن القذتسم فق كذف يروي بذظتع بن عذلِ ٍ
ك(ٗ).
َّأعػذ القذةػػي بد ػ الوىػذب (تٕٕٗى ػػ) فق ػ اناهػى بػػو األعػػر إىل تػػرجي.
عسذئل "اظت ونة" "ل ِرواية تسحنوف عتذ بػن ابػن القذتسػم ،و ِ
انفػراد ابػن القذتسػم مبذلػِ ٍ
ك
ص ػحداو لػػو ،وأنػػو مل َمتلِػ بػػو غػ َػ ره إال يف فػػيء يسػػ ر .مثكػػوف تسػػحنوف
وطػوؿ ُ
( ٘)
أييذ عع ابن القذتسم هبذه السديل ،عع عذ كذنَذ بليو عن الفيل والعلم" .
ً
ثانياَ :خبالص اتِّجاه المدنيِّين وأ ثر المبريين:
وؽتي ػ ػزات
تس ػػأ ث َّأوالً عػ ػػذ ذَ َك ػ ػره الغَمػ ػػري ص ػ ػراحةً يف َخصػ ػػذئص ُ

(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٛٙ :ٙ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٜٔٚ/ٙ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٕٕ/ٚ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٗٚ/ٕٔٓ ،
(٘) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٗٙ :ٖ ،
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طريقػة اظت ػ نيني ،مث أبػ ِرض لػػدعض عػذ نَس ػدو بعػض الدػ ِ
ػذحثني عتػذه الطريقػػة
ُ
َ
ِعن َخصذئص ِؽتَّذ أراه غ ر صحي..
ِٔ .س َم ُة االستِقاللية واالختيار من األقاويل:
ص َّػرح الغَمػري بػأىم خصيصػة عت ػذا االَتػذه أحس َػن تصػري .وأبينَػػو،
ػذؿ
فق ػ ػ َج َع ػ ػػل ذل ػ ػػك دائ ػ ػ ًػرا ح ػ ػػوؿ :االخاي ػ ػػذر ِع ػ ػ َػن الق ػ ػػوؿ أحس ػ ػػنَو ح ػ ػ َ
االخاالؼ ،ع ِ
عام ين يف اخايذرىم بلى طَريقني:
ُ
(ٔ) التر يح باألدلة.
( ٔ)
صػذ
(ٕ) القياس علم أصول مالح  ،حػ ولػو خػذلَا ذلػك ن ب
عسذئل أخرى(ٕ).
فهم يَقيسوف بلى أصلو يف
عن نُصوص عذلكُ ،
َ
وعع ذلكَّ :
االبامذد
أف أصحذب ىذه الطَّريقة كذف يَكثُر عنهم
ُ
اذرونو يف عسذئل اطتالؼ ،فمذ ر ْأوه ر ِاج ًحذ يف نَظَػرىم
بلى األدلَّة فيمذ َمت ُ
موع ػذ يف اطت ػػالؼ الواق ػػع يف
َّ
بول ػوا بلي ػػو واناحل ػػوه .وى ػػذا ك ػػذف ع ػػنهم ُب ً
الرواي ػػة ب ػػن عذل ػػك ،ويف اطت ػػالؼ ب ػػني أص ػػحذبو ،ورمب ػػذ تع ػ َّ ى ذل ػػك إىل
ؼتذلفة عذلِ ٍ
ك عع َب َ ـ العلم بذطتِالؼ بنو.
كمذ كذنوا يلجؤوف إىل ِ
القيذس بلى أصوؿ ٍ
عذلك وحتكيمهذ .واظتراد
َ َ
ِ
أبم عن قواب بلم أصوؿ الفقو ،إ ْذ إهنم َّأو َؿ عذ
بػ"أصول مال " عذ ىو َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖ٘ٔ/ٔ٘ٔ ،ٖٖٗ/ٜٔٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٔ/ٔٗ٘ ،
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يَقصػ وف ِعػ ن "أصػػوؿ عذلػك" أو "أصػوؿ اظتػػذىب" :اليػواب والقواب ػ
األصوؿ ععلوعةٌ ألىػل اظتػذىب
الفقهية اضتذكمة لدبواب الفقهية .وىذه
ُ
ِ
بذالتساقراء ظتسذئل عذلِ ٍ
نيت
ك ،وتادع فقهو ،و َْضتظ االفرتاؾ يف اظتعذن اليت بُ ْ
ػوؿ بليهػذ َعػ ُار اظتسػذئل يف بػذب فقهػ ٍّػي
بليهػذ،
للمسػاقرئ أص ٌ
َّ
فااحصػل ُ
ععني ،كذألصوؿ يف األنتذف والنذور ،واألصوؿ يف الطَّػالؽ ،واألصػوؿ يف
َّ
بُيوع اآلجذؿ .وىذا الذي َبنَذه القذبِسي بن عذ َج َعل ِعن خصذئص كاذب
( ٔ)
ػتم بن
اظتوازية" بيذنَو َ
ص إليو َّ
" َّ
أصوؿ أصحذب َ
اظتذىب  ،وىو الذي قَ َ
اضتذرث اطتش (تويف حوايل ٖٙٙىػ) يف كاذبو "أصوؿ ال ُفايَذ" .وىو الذي
اةع كث رةٍ عن كاذبو(ٕ).
يقص ه الغَمري يف عو َ
وع ػر ُاد الغَمػػري عػػن حتكػػيمهم ألصػػوؿ اظتػػذىب يف عسػػذئل الفقػػو،
أهنم كذنوا َحريصني بلى اطراد عسذئل اظتذىب يف َع اركػو وأصػولو ،أكث َػر
(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٜٔٙ :ٗ ،
(ٕ) ِعػػن ذلػػك قولُػػو يف بد ػ اظتلػػك بػػن اظتذجشػػوف" :ولػػو أصػ ٌ ِ
ػهور عػػن قػػوؿ
ػوؿ تُعػػذرض اظتشػ َ
عذل ػ ػػك" .]ٔٔٛ/ٜ٘ ،وذََك ػ ػػر َّ
ػوؿ عذل ػ ػػك،
أف الب ػ ػػنكنذن ػ ػػة آر ًاء فقهي ػ ػ ًػة ُخت ػ ػػذلا أص ػ ػ َ
.]ٖٔٓ/ٜٛ-ٛٛكمػػذ ح َكػػم بلػػى بعػػض عػػذ يػرويػػو بلػػي بػػن زيػ ٍػذد بػػن عذلِػ ٍ
ػك ،بأنػػو
َ
ُ
َْ
ن ػ ِػذدر ب ػػن أص ػػوؿ عذلِػ ٍ
ػك .]ٜٖٔ/ٔٔٗ ،وذََك ػػر َّ
أف أص ػػدغ َنتي ػػل يف أكث ػػر أصػ ػولو إىل
ٌ
َّ
ػهب
ػ
ػ
ف
أ
ػل
ػ
ػ
ع
فج
ػذفعي
ػ
ػ
ش
ال
ػذلس
ػ
ػ
ج
ػهب
ػ
ػ
ف
أ
أف
ػر
ػ
ػ
ك
ذ
ػذ
ػ
ػ
م
ك
].
ٕٜٗ
/
ٖٜٔ
،
ػهب
ََ
َّ َ َ
ُ
أفػ ػ َ
يأخػػذ يف غػ ِػذعض الافريػػع بلػػى أصػػوؿ عذلػػك .]ٔٙٙ/ٔٓٛ ،وكػػل أولئ ػك يُػراد بػػو عػػذ
ليذت وقواب َ ٍ
ق َّعاو ِعن ةواب َ وُك ٍ
فقهية تيد ُخصوص األبواب الفقهية.
ُ
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عػن حرصػهم بلػى اتدػػذع أبيػذف عػذ ين َقػل بػػن عذلػِ ٍ
ك .فمػذ ر ْأوه عػن أق ػو ٍاؿ
ُ
ِ
ػوؿ عذىدػػو اظتعلوعػػة عتػػم عػػن َعسػػذئل كثػػ رة
ا أصػ َ
ظتذلػػك عػػأ ورةٍ بنػػو ُخت ػذل ُ
حتكيمػذ عػػنهم
بنػوَ ،ردوا اظتسػألة اضتذئػ َة بػػن تلػك األصػوؿ واَّذفيػػة عتػذً ،
ػذتل بػػن ىػػذه االتسػػاقاللية النسػػدية
الط ػراد َعنط ػ اظتػػذىب .وىػػذا عػػنهم نػ ٌ
اليت كذنوا بليهذ ،فلم يَػاَّدعوا عذلِ ًكذ بلى تسػديل الاقليػ ادػض ،بػل اتَّدعػوه
بلى بص رةٍ مب اركو وأصوؿ عذىدو ،فمذ نػَ َّ بػن عنهػذج اظتػذىبَ ،دفَعػوه،
ػنهجهم يف تػػرؾ الاقلي ػ اَّػ َّػرد؛
ػنهل عػػنهم ،يُثدػػت عػ َ
ومل يَاقلَّػ وه .وىػػذا اظتػ ُ
أصوؿ عذلِ ٍ
ك" :وكل
موعذ َ
قذؿ اصتد ري بع بيذنو لاحكيم أىل اظتذىب ُب ً
ذلك عنهم رزتة اهلل بليهم ،طَلَدًذ للح  ،ورغدةً بن الاقلي "(ٔ).
لكػن اإلفػػكذؿ ال ػوا ِرد يف ىػػذا اظتقػػذـ ،ىػػو ىػػل ىػػذا اظتػػنهل الػػذي
أتدذبو
ابن القذتسم و ُ
تسذروا بليو يُع َخصيصة عتم ،ال يَ
شركهم فيهذ ُ
َ
أبا ػ ئ يف النظ ػػر يف ى ػػذا اإلف ػػكذؿ ِع ػن كا ػػذب الغَم ػػري ،مث ِعػ ػن
ُكاُب اظتذىب:
ص ع ػػن ق ػػوؿ بدػ ػ اهلل ب ػػن وى ػػب:
َّأع ػػذ يفكا ػػذب الغَم ػػري ،فق ػ َوَرَد نػ ػ ش
ٍِ
ػت أنػػذ أتسػػألو تسػػن ًة،
ػت أنػػذ وابػ ُػن القذتسػػم إىل عذلػػك بيػ َػع بشػػرة تسػػن ًة ،فكنػ ُ
خرجػ ُ
ػت عذل ًك ػذ" ،وعػػذ
واب ُػن القذتسػػم تسػػن ًة ،فمػذ تسػػألاُو أنػػذ فهػو بن ػ ابػػن القذتسػم" :شتعػ ُ
(ٔ) اصتدػػ ري" ،الاوتس ػ بػػني عذلػػك وابػػن القذتسػػم يف اظتسػػذئل الػػيت اخَاػَلَف ػذ فيهػػذ عػػن عس ػػذئل
اظت ونػ ػػة" .حتقي ػ ػ ب ػ ػػذحو عصػ ػػطفى( ،طٔ ،عص ػ ػػر :دار اليػ ػػيذءٕٔٗٙ ،ى ػ ػ ػ-
ٕ٘ٓٓـ).ٕٓ ،
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ػت عذل ًك ػذ"؛ إال أن اب ححن القاس ححم طَح َحر
تس ػػألو اب ػ ُػن القذتس ػػم فه ػػو بنػ ػ ي" :شتع ػ ُ
األصول ،وتركاهذ أنذ بلى ِ
حذعتذ(ٔ).
ِمن قول مالِ ٍ ما خالف
َ
ُ
وىػذا الػنص يُفيػ طَػ ْػر َح ابػن القذتسػم عػذ كػػذف بلػى ِخػالؼ أصػػوؿ
عذلك ،وتَػرَؾ ابن و ٍ
ىب ذلك بلى حذلو مل يُغ ر فيئًذ عنو ،فهو يَػْروي عػذ
َ
ْ
ِ
ٍ
الو ْجو .وىذا ي ؿ بلى أف ابػن القذتسػم كػذف يَسػلُك
شتع عن عذلك بلى َ
ادص ػلة عػػن
ك َب ػرض اظتسػػذئل اظتسػموبة بػػن عذلػػك بلػى األصػػوؿ َّ
َعسػلَ َ
عذىدو ،اليت بلِمهذ بنو مبكذففاو ظتذلِ ٍ
ك ،وطوؿ ُعالزعاو لو.
َ
ععلوـ بػن ابػن القذتسػم وبػن
َّأعذ يف كاب اظتذىب ،فهذا
ُ
اظتسلك ٌ
أتدذبو عن أىل النق ؛ َّأعذ ابن القذتسم فق كذف يػروي بن عذلِ ٍ
ك يف عسذئل
َْ
ُ
ِ
ك عن
ِرواياني ُؼتالفاني ،إح اقتذ
عرجوع بنهذ واألخرى عذ اتساَ َّ
قر بليو عذل ٌ
ٌ
وفس ػر أىػ ُػل
ػوع بنه ػذَّ .
رأ ٍي ،فنػػرى ابػ َػن القذتسػػم َمتاػػذر الروايػػة األوىل اظترجػ َ
ِ ٍ (ٕ)
ك ؛ بػل رمبػذ
اظتذىب ذلك ،بأنَّو كذف عنو ِصتَريذهنذ بلى َوف أصػوؿ عذلػ
تَػرؾ بعض عذ يػروي بن عذلِ ٍ
عسذئلِ ،طتُروجهذ بن أُصولو(ٖ).
ك يف
َ َْ
َ
َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔ٘ٔ/ٖٔٓ ،
(ٕ) الونشريس ػػي" ،اظتعي ػػذر اظتع ػػرب" .حتقي ػ ػ رتذب ػػة ع ػػن اظتغذرب ػػة( ،طٔ ،اظتملكػ ػػة
اظتغربي ػػة :وزارة األوق ػػذؼ والش ػػؤوف اإلتس ػػالعيةٜٔٛٔ ،ـ)ٖٙٛ-ٖٙٚ :ٔٔ ،؛
.ٖٚ٘-ٖٚٗ ،ٖٙٓ-ٖٜ٘ :ٙ
(ٖ) الونشريسي" ،اظتعيذر اظتعرب"ٖٙٚ-ٖٙٙ :ٔٔ ،؛ .ٖٜ٘ ،ٖٕ٘ :ٙ
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وق ػ َّ
الاعذعػػل
حكػػم أىػ ُػل النَّػ ْق ػ ِع ػ َن اظتػػذلكيني أصػ َ
ػوؿ اظتػػذىب يف ُ
عػع ُؼتالِػا الروايػػذت بػن عذلػِ ٍ
ػك وأصػحذبو ،فمػػذ كػذف ُعوافِ ًقػػذ عتػذ اخاَػػذروه
(ٔ)
ورجحػوه ،وعػذ كػذف حذئػ ً ا بنهػذ تَػَركػوه واطََّرحػوه  .ويدلُػغ األعػر هبػػم أ ْف
َّ
( ٕ)
يرتكوا بعض عذ يػروى بن عذلِ ٍ
عسذئل ،طتروجهذ بن أصولو ؛ ويف
ك يف
َ ُْ
َ
ِ
ألف اتد ػػذع األص ػػل اظتا ػ َّ
ى ػػذا يق ػػوؿ اصتد ػػ ريَّ " :
ػيق ِن ص ػ َّحاُو ْأوىل ع ػػن اتد ػػذع
(بػ)ػػذـ عػن القػوؿ ،ػتامػل ُلوجػوه االحامػػذالت ،قػ تف َّػرد بنَقلػو َعػن كتػػوز
الس ْهو والغَلَ "(ٖ).
بليو َّ
ِ
وعن ىذا كلو يَاد َّػني َّ
ػري عػن القيػذس بلػى أصػوؿ
أف عػذ ذَ َكػره الغَم ّ
ٍِ
وعػن بلػى
عذلك ،لنَ ْخل الروايذت اظتروية بنػو ،لػيس ؽتػذ تف َّػرد بػو اظتػ نيوف َ
وعاَّدعيو عن أىل ال راية مبذىدو.
طريقاهم ،بل ىو
عشهور بن ابن القذتسم ُ
ٌ
وع ْه َمػػذ يكػػن عػػن أع ػ ٍر فيمػػذ يَػاَّصػػل باحكػػيم أُصػػوؿ عذلػػك ،فػ َّ
ػإف
َ
ٍ
ظهػػر َّ
أف أىػ َّػم عػػذ ُنتيػػز طريق ػ َة اظت ػ نيني ىػػو االتبححا ُ بشححيء مححن
الػػذي يَ َ
وع َدِم االتِّبحاع المطلَح آلراء مالِح ٍ ِ .
وعػن دليػل
االستقاللية في النظَرَ ،
(ٔ) انظػ ػ ػػر :الونشريسػ ػ ػػي" ،اظتعيػ ػ ػػذر اظتعػ ػ ػػرب"ٖٚٗ-ٖٖٚ ،؛ ٔٔ،ٖٙٛ-ٖٙٚ :
ٖٚٓ-ٖٜٙ؛
(ٕ) انظػػر عػػثال :ابػػن رف ػ " ،الديػػذف والاحصػػيل"ٖٔٛ-ٖٔٚ :ٙ ،؛ والونشريسػػي،
"اظتعيذر اظتعرب".ٖٜٙ-ٖٙٛ :ٔٔ ،
(ٖ) اصتد ري" ،الاوتس بني عذلك وابن القذتسم".ٕٓ ،
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أف أصح اب االختيححار (الػػذي َمتػػرج صػػذحدو بػػو بػػن قػػوؿ عذلػِ ٍ
ذلػػكَّ :
ػك
ُ
ُ
إىل قػػوؿ غػػ ره) الػػذين ذَ َكػػرىم الغَمػػري يف كِاذبػػو غػػذلدُهم ِع ػن أتدػػذع ىػػذه
الطريقػة .وىػذا عسػردىم؛ ِ
فم ػ َن المحدنيِّين :اظتغػ رة بػػن بدػ الػرزتن ،وبد ػ
َ ْ َُ
( ٕ)
( ٔ)
العزيز بن أيب حذزـ  ،وبثمذف بن بيسػى بػن كنذنػة  ،وبدػ اظتلػك بػن
اظتذجش ػ ػػوف(ٖ) ،وػتمػ ػ ػ ب ػ ػػن عس ػ ػػلمة اظتخزوع ػ ػػي(ٗ) ،وإشتذبي ػ ػػل ب ػ ػػن أيب
( ٘)
أوي ػ ػػس  .وع ػ ػػن المبح ح حريين :بدػ ػ ػ اهلل ب ػ ػػن وى ػ ػػب (واخايذراتُ ػ ػػو قليل ػ ػ ػةٌ
ن ػػذدرة)( ،)ٙوأف ػػهب ب ػػن بد ػ العزي ػػز( ،)ٚوػتمػ ػ اب ػػن بدػ ػ اهلل ب ػػن بدػ ػ
اضتكػ ػػم( .)ٛوعػ ػػن الشح ححاميين :بمػ ػػرو بػ ػػن أيب تسػ ػػلمة الانيسػ ػػي( .)ٜوعػ ػػن
األندلميين :ػتم بن بيسى األبشى(ٓٔ).
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٓ/ٜٛ-ٛٛ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٔٛ/ٜ٘ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٔٓ/ٜٕ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٔ/ٜٛ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٗٗ/ٕٔٓ-ٔٓٔ ،
( )ٚالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٙ٘/ٔٓٚ ،
( )ٛالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔٔ/ٖٔٗ ،
( )ٜالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٛٔ/ٔٔٔ ،
(ٓٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖٖ/ٕٔٗ ،
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فرتى َّ
أف أكثرىم ِعن أتدذع الطَّريقة اظت نية.
ٍ
وؽتَّذ يَ ؿ بلى ذلك كذلكَّ :
نفسػو كػذف ِؽتَّػن يُكثِػر
أف ابن َحديػب َ
عن االخايذر الذي َمترج بو بن قوؿ عذلِ ٍ
ك؛ وىذا عن أتسدذب النفػرة بينػو
ُ
ِ
وبني أىل َبصره عن أىل األن لس؛ كمذ تسيأيت بيذنُو آخَر الدحث.
الروايات المرويّحة ل حم عحن مالح  ،وآرال حمِ :عػن
ُٕ .خبوصي ُة ِّ
رتلة اظتميزات اليت ََتعل طريقة اظت نيني ُعنف ِردةً بن طريقػة القػذشتيني :ىػو
ب والاشذبُو بني أتدػذع ىػذه الطَّريقػة يف أعػرين :األولِ :روايػذبم بػن
الاقذر ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍِ
فجملةُ
عذلك ،والثاني :آراؤىم اليت اناَ َحلوىذ ؽتَّذ قذلوه عن قدَل أنفسهمُ .
وعطرؼ ،وغ رقتذ ِعن أىل اظت ينة ىي بن الغَمري
ِروايذت ابن اظتذجشوف ُ
وعاشػذهبةُ ،ختػذلا كث ِ
ػذىر
ُعاقذ ِربػ ٌة ُ
ػ را روايػذت ابػن القذتسػم وآراءَه .وىػذا ٌ
ً
ٍ
قدل بيذ ُف ذلك.
ج ب ا فيمذ َلتكيو ُ
ابن َحديب يف "واةحاو" .وق تق َّ ـ ُ
ٖ .ابتعح ححادىم عح ححن الفقح ححو االفتراضح ححيِ :ع ػ ػػن َخص ػ ػػذئص طَريق ػ ػػة
اظت نيني نأيُهم بن َعسلَك اال ِفرتاض والاق ير الذي افاَػ َهر بو الكوفيػوف.
ك عذل ػ ٍ
ػك وأى ػػل اظت ين ػػة اظتاق ػ عني ،فق ػ ك ػػذنوا
ك ى ػػو َعسػ ػلَ ُ
وى ػػذا اظتس ػلَ ُ
اناهذجهم ىذا النهل(ٔ).
الرأي ِع َن العراقيني
يَعيدوف بلى أىل َّ
َ
واضتقيقػػة َّ
ػت بلػػى اظتػػذىب اظتػػذلكي
أف كثػػرة الافريػػع والاولي ػ َد َخلػ ْ
ِ
أخ َذىذ بػن العػراقيني ،كمػذ
عن أتسئلة أتس بن ال ُفرات البن القذتسم ،اليت َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٜٛ/ٛٙ ،
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تس ػػأبينو يف َخص ػػذئص الطَّريق ػػة القذشتي ػػة .ب ػػل َّ
ػ را ع ػػن غ ػػ ر اظت ػ نيني،
إف كث ػ ً
األوؿ يف الافقو :عن اإلقالؿ عػن عسػذئل الػرأي ،يُػذكر
كذنوا بلى النهل َّ
( ٔ)
ى ػػذا ب ػػن ابػ ػػن وى ػػب اظتصػ ػػري  ،وب ػػن بع ػػض تالعػ ػػذة اب ػػن القذتسػ ػػم،
كذضتػػذرث بػػن عسػػكني(ٕ) وبد ػ الػػرزتن بػػن أيب جعفػػر ال ػ عيذطي(ٖ) وأيب
زي بن أيب الغَ ْمر(ٗ).
ِ
حديم خب حر اآلحححاد
ٗ .ىححل م حن خبححالص طريقححة المححدنيِّين :تقح ُ
علححم العمححل المححدني؟ِ :عػػن غَرائػػب عػػذ َوقَ ػع لػػدعض اظتعذص ػرين نِس ػػداُهم
ػذؿ
للم ػ ػ نيني تق ػ ػ َي أخد ػ ػػذر اآلح ػ ػػذد اظتروي ػ ػػة بل ػ ػػى األبم ػ ػػذؿ اظت ني ػ ػػة ح ػ ػ َ
األصل عػن َخصذئصػهم الػيت خػذلفوا هبػذ اظتصػريني
وج َعلوا ىذا
الاعذرضَ ،
ُ
َ
وبلى رأتسهم ابن القذتسم .فهل يَص .ىذا
َّأو ُؿ َعػػن رأياُػػو نَ َسػػب ىػػذه اظتقذل ػ َة للم ػ نيني نِسػػد ًة صػػرلت ًة :ػتم ػ
إب ػراىيم بلػػي يف كاذبػػو "اصػػطالح اظتػػذىب" ،بػػل زاد أ ْف أتسػػن ذلػػك إىل

(ٔ) الغمػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت"ٔٛٔ/ٔٔٔ ،؛ اب ػػن بد ػ ال ػػب" ،ج ػػذعع بي ػػذف
العلػم وفيػلو" .حتقيػ أيب األفػدذؿ الػزى ري( ،طٔ ،الػ عذـ :دار ابػن اصتػوزي،
ٗٔٗٔىػ) ،ٔٔٔٔ :ٕ ،رقم ٘.ٕٔٚ
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٓ/ٔٗٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٓٛ/ٕٔٗ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜٓ/ٕٔٗ ،
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( ٔ)
ابػػن وىػػب ع ػن اظتص ػريني وابػػن َحديػ ٍ
ػض
ػب عػػن األن لسػػيني  .مث تَدِ َعػػو بعػ ُ
َ
( ٕ)
حم اظتخاذر اظتذعي  ،وغ ره.
كم َّ
الدذحثنيُ ،
والظذىر ِعن حواالت ػتمػ إبػراىيم بل ّػي أنػو ب َّػوؿ يف ىػذا الػذي
نَسدو للم نيني ،إىل ع ٍ
قذؿ دم اظتخاذر ول بذه ،بعنواف "دة بن أصوؿ
َ
ََ
( ٖ)
أقا
كالـ ػتم اظتخاذر ول بذه جذءَ ُعيط ِربًذ مل ْ
فقو اإلعذـ عذلك"  .و ُ
ٍ
الع َمػل ،لكنػو يُشػ ر إىل
تعذرض اطتب عػع َ
عنو بلى َعوقا بني عن عسألة ُ
صرح بو ػتم إبراىيم بلي.
الذي َّ
وعطػػرؼ بل ػػى َو ْج ػػو
َّأعػػذ ع ػػذ نَ َس ػػدوه للمححدنيِّين ،والب ػػن اظتذجش ػػوف ُ
اطتُصػػوص ،فلػػم يػػأتوا بػػأي دليػػل بلػػى ذلػػك لكػػن بعيػػهم عثَّ ػل مبث ػػذؿ
وخ ػَّرج اطتػػالؼ بلػػى اطتػػالؼ يف ىػػذا
خػذلا فيػػو اظت ػ نيوف ابػ َػن القذتسػػمَ ،
( ٗ)
ػرب َرٍّد
األص ػػل واظتس ػػألةُ ى ػػي عس ػػألة إرتس ػػذؿ اليَ ػ َ يْن يف َّ
الص ػالة  .وأق ػ ُ
أف اظتػ نيني رووا ذلػك بػن عذلػِ ٍ
ك ،كمػػذ َّ
بلػى ىػذا الاخػريل وأخص ُػرهَّ :
أف
ََْ
ابن القذتسم روى عذ رواه بػن عذلػك ،والروايػ ُة بػن عذلِ ٍ
ػك يف كِػال القػولني
ََ
ِ
عنهل لصذحب الرواية كذلك فإ َّف عذ ادبػي عػن
ص .أ ْف ُمتَّرج عنهذ ٌ
ال يَ ّ

(ٔ) ػتم إبراىيم بلي" ،اصطالح اظتذىب".ٙٔ-ٜ٘ ،
(ٕ) ػتم اظتخاذر اظتذعي" ،اظتذىب اظتذلكي".٘ٚ-٘٘ ،
(ٖ) ػتم اظتخاذر ول بذه" ،دة بن أصوؿ فقو اإلعذـ عذلك" .ن وة اإلعذـ عذلك،
(اظتغرب :وزارة األوقذؼ والشؤوف اإلتسالعيةٜٔٚٓ ،ـ).ٜٚ-ٚٛ :ٕ ،
(ٗ) ػتم اظتخاذر اظتذعي" ،اظتذىب اظتذلكي".ٙٓ ،
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ػض اظتذلكيػة اظتاػأخرين(ٔ) ،فيػو
الع َمل بإرتسذؿ اليَ َ يْن ،وق ذَ َكػره بع ُ
َجَريذف َ
نَظَػر؛ إذ العم ػل ي ِ
فاقػػر إىل نػَ ْقػ ٍػل ،وال نَقػ َػلَّ .أعػػذ إي ػر ُاد احاِمػػذؿ أ ْف يكػػوف
ََ ُ َ
ٌ
ِ
اض ال يُع َّػوؿ بليػو
ٌ
عذلك َترؾ اطتب لعلمو بعمل جذ ٍر يف اظت ينة ،فهػو افػرت ٌ
يف اظتسػػألة الفقهيػػة ،بَػلْ ػ َو أ ْف يُسػػاخرج عنػػو أصػ ٌػل يُػ ْع ػَزى َّ
لدئمػػة .وعنذقش ػةُ
سع ال َلتاَملو ىذا اظتقذـ.
تفصيل اظتسألة ُعاَّ ٌ
وتُنا َق نسد ُة ىذا األصل للم نيني ِعن ِج ٍ
هذت:
أف تق ي العمل بلى خب اآلحذد عن اظتنصوص بػن عذلِ ٍ
أوالًَّ :
ػك
( ٕ)
بذليػػرورة  .بػػل ىػػذا األصػ ُػل عػػن األصػػوؿ اظتعلوعػػة
اظتعلػػوـ ِع ػن عذىد ػو َّ
ألىػل اظت ينػػة يف طدقػػة أفػػيذخ عذلػِ ٍ
ػك وأفػيذخ أفػػيذخو ،فهػػو أصػ ٌػل ع ػ ن
ِ
ك بلى َتسنَن َعن قَدلَو ِعن أىل اظت ينة(ٖ).
ُع ْع ِر ٌؽ َجَرى بليو عذل ٌ
ثانيححا :ال يعلَػػم عػػن تق ػ َّـ ىػػؤالء الدػ ِ
ػذحثني ِ
اظتعذص ػرين فيمػػذ نَ َسػػدوه
ً
ُ َْ
للم نيني.
أئمػػة الطَّريقػػة اظت نيػػة دالَّ ػ ٌة بلػػى تق ػ ي
ػوص بػػن َّ
ثالثححا :ىنػػذؾ نُصػ ٌ
(ٔ) بليش" ،فػا .العلػي اظتذلػك يف الفاػوى بلػى عػذىب اإلعػذـ عذلػك"( .بػ روت:
دار اظتعرفة ،دت).ٔٓ٘ :ٔ ،
(ٕ) ابػػن أيب زي ػ " ،اصتػػذعع يف السػػنن واآلداب واضتكػػم" .حتقي ػ بد ػ اَّي ػ تركػػي،
(طٕ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعي ٜٜٔٓ ،ـ).ٔ٘ٓ ،
(ٖ) ح ػػذَت ب ػػذي" ،الاحقيػ ػ يف عس ػػذئل أص ػػوؿ الفق ػػو ال ػػيت اخال ػػا النق ػ ُػل فيه ػػذ ب ػػن اإلع ػػذـ
عذلك بن أنس"( .طٔ ،ب روت :دار ابن حزـٖٔٗ٘ ،ىػٕٓٔٗ-ـ).ٙٓ-٘ٛ ،
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العمل بلى َخ َب اآلحذد؛ عنهذ:
ػت إنسػػذنًذ تسػػأؿ ابػ َػن اظتذجشػػوف :مل َرويػػاُم
قػػذؿ ابػ ُػن اظتعػ َّػذؿ :شتعػ ُ
( ٔ)
ػرتؾ يكػػوف
يث مث تَركاُمػػوه قػػذؿ :لػػيُعلَم أنَّػػذ بلػػى بِ ْل ػ ٍم تركنػػذه  .والػ ُ
اضت ػ َ
بذدةً لدبمذؿ اظت نية اظتخذلفة.
( ٕ)
ػت
وذَ َكػػر ابػ ُػن حديػػب ح ػ َ
ػذرحذ لػػو؛ قػػذؿ" :شتعػ ُ
الع ْمػ َػرى فػ ً
يث ُ
أصحذب عذلِ ٍ
ك بذظت ينة وغ ِ رىذ يقولوف :ق جذء ىذا اضت يث وال نَ ْ ري عذ
َ
حوخا ،أو
حقيقاُػػو غيححر أن العمححل لححم يَب ح َ بو ،ولعلححو أ ْن يكححون منمح ً
ِ
ػ ره عػن أكػذبر
يكون حاملُو ( ْٖأو)َى َم فيو .ىكذا شتعنذ عذل ًكذ يقػوؿ فيػو ،وغ َ
ي .يف َّ
أف عذىب ابن حديب وأفيذخو
ُبلمذء اظت ينة"  .وىذا النص صر ٌ
ِ
الع َمل اظت ن بلى عذ يُعذرةو ِعن أخدذر اآلحذد.
عن أىل اظت ينة تق ُي َ
ي ِع ػػن
وق ػ نُِق ػ َل ب ػػن ابػػن اظتذجش ػػوف وتلمي ػػذه اب ػػن اظت ػَُع َّذؿ (وى ػػو بص ػػر ش
ترؾ العمل يث ِخيذر اَّلس(ٗ) ،ظتعذرةاو العمل اظت ن(ٔ).
أتدذع اظت نيني) ُ
(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٗ٘/ٔ ،
الع ْمػ َػرى .حتقي ػ
(ٕ) عذلػػك بػػن أنػػس" ،اظتوطػػأ" ،كاػػذب األقيػػية ،بػػذب القيػػذء يف ُ
بشػ ػ ػػذر ب ػ ػ ػواد ععػ ػ ػػروؼ( ،طٕ ،بػ ػ ػػ روت :دار الغػ ػ ػػرب اإلتسػ ػ ػػالعيٜٜٚ ،ـ)،
ٕ ،ٖٕٓ/رقمٕٕٓٓ.
(ٖ) اب ػػن حدي ػػب" ،تفس ػػ ر غري ػػب اظتوط ػػإ" ،حتقيػ ػ بدػ ػ ال ػػرزتن العثيم ػػني( .طٔ،
الريذض :عكادة العديكذفٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٔ-ـ).ٗٓ :ٕ ،
(ٗ) عذلك بن أنس" ،اظتوطأ" ،كاذب الديوع ،بذب بيع اطتيذر ،ٕٓٔ :ٕ ،رقم .ٜٔ٘ٛ
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ِوؽتَّذ ي ؿ بلى ذلك :نص أيب ُع ٍ
صعب الزىري اظت ن (تٕٕٗىػ)
بلى تق ي العمل بلى خب اآلحذد ،وبيذف اضتجة بليو(ٕ) .وأبو عص ٍ
ػعب
ِ
ٍِ
أخ ػ َذ بػػن كدػػذر
عػػن أئمػػة اظت ػ نيني ،وىػػو ع ػن أصػػحذب عذل ػك الص ػغذر ،و َ
أصحذبو اظت نيني ،كذظتغ رة وابن دينذر ،وبد اظتلك بن اظتذجشوف.
َّأعػذ ابح ُحن َوى ٍ
حب ،فق ػ ذَ َكػػروا(ٖ) حكذيػ ًة بػػن لتػػا بػن لتػػا الليثػػي،
ػت آيت ابػ َػن القذتسػم ،فيقػوؿ يلِ :ع ػن أيػن فػأقوؿِ :ع ػن بنػ ابػػن
قػذؿ :كن ُ
وىػب .فيقػوؿ :اهلل اهلل ،اتػ اهلل ف َّ
ػإف أكثػر ىػذه األحذديػث لػيس بليهػػذ
العمػػل .قػػذؿ :مث آيت ابػ َػن وىػػب ،فيقػػوؿ يلِ :ع ػن أيػػن فػػأقوؿِ :ع ػن بن ػ
ابن القذتسم .فيقوؿ :اتَّ ِ اهلل َّ
أي(ٗ) .واتسػاناجوا
فإف أكثر ىذه اظتسذئل ر ٌ
عنهذ َّ
أف ابن وىب كذف يُعوؿ بلى األحذديث اليت ُختذلِا العمػل اظتػ ن
ػذير ابػػن
وىػذا ة ٌ
ػعيا عػػن االتسػا الؿ ،إ ْذ غذيػػة عػذ ي ػ ؿ بليػو الػػنص :حت ُ
ِ
وب ػ َ ـ الامييػز بػػني اظتعمػوؿ بػػو ِعػن أىػػل
القذتسػم عػن االتسػػذع يف الروايػةَ ،
ػذير ابػن وىػب لالميػذه يف َبػ َ ـ
اظت ينة ،وبني اظترتوؾ .ويايمن الػنص حت َ
(ٔ) اظتػذزري" ،إييػػذح ادصػػوؿ عػن برىػػذف األصػػوؿ" .حتقيػ بمػػذر طػػذل ( ،طٔ،
ب روت :دار الغرب اإلتسالعيٕٓٓٔ ،ـ).ٗٓٙ ،
(ٕ) أبػػو عصػػعب الزىػػري" ،اظتخاصػػر" .حتقي ػ نػػور ال ػ ين فػػوب ( ،طٔ ،اظتغػػرب:
الرابطة ادم ية للعلمذءٖٜٔٗ ،ىػٕٓٔٚ-ـ).ٔ٘ٓ-ٔٗٛ ،
(ٖ) ػتم إبراىيم بلي" ،اصطالح اظتذىب"ٙٓ ،؛ اظتذعي" ،اظتذىب اظتذلكي".٘ٙ-٘٘ ،
(ٗ) ابن بد الب" ،جذعع بيذف العلم وفيلو" ،ٔٔٔٔ :ٕ ،رقم ٘.ٕٔٚ
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االتسػػذع يف ال ػرأي الػػذي كػػذف يَسػ َػم عو عػػن ابػػن القذتسػػم .ولػػيس يف كػػالـ
األبمذؿ اظت ني َة الصػحيح َة،
األخدذر اليت ُختذلِا
ابن وىب الدا َة أنو يَقدَل
َ
َ
وليس ِعن َفرط َعن ح َّث يث أ ْف يكوف قذئال مبيمونو.
َّأع ػذ اب ححن َحبيح ٍ
حب ،ف ػ َّ
ػإف بع ػػض أولئ ػػك الد ػػذحثني عثَّػ ػل لك ػػوف اب ػػن
ِ
ػور اظتذلكيػة يف
حديب آخ ًذا مبذ نَ َسدوه لو :بقولو خبيذر اَّلػس ،ؼتذل ًفػذ رته َ
احاجذجذ عنهم مبعذرةاو للعمل اظت ن(ٔ).
الع َمل بو،
ً
ترؾ َ
وكتذب بن ىذا بأجوبة:
ُ
ِ
فاأولػو ،أو تَػَرَكػو
ك ػذىر اطتػب َّ
أوالً :اخاَػلَا اظتذلكية ىل تَػَرؾ عذل ٌ
ػأوؿ اطتَػ َب ،كػػأ ْف َلت ِمػل "االف ػرتاؽ" بلػػى
ػ ر عػن أىػػل اظتػذىب يَاػ َّ
الداػ َة فكثػ ٌ
( ٕ)
االفػرتاؽ بػػذألقواؿ و"اظتادذيعػذف" بلػػى اظتاسػذ ِوعني  ،أو لتمػػل اطت َػب بلػػى
ُتس ػنية اإلقذل ػػة يف اَّل ػػس ،واتس ػػاحدذبو بع ػ ه(ٖ) ،أو غ ػػ ر ذل ػػك ع ػػن ُوج ػػوه
الاأويػػل .ويف ىػػذا عػػذ ُمت ػ ِر ُج اظتسػػأل َة بػػن ػتػػل الن ػزاع ،إذ الفػػرض أنػػو تػػرؾ
العمل بذضت يث ُعطلَ ًقذ.
ثاني حا :بل ػػى تس ػػليم َّ ِ
ػذىرا وبذطنً ػذ،
ً
الع َم ػل بػ َ
أف عذل ًك ػذ تَػ ػَرَؾ َ
ػذطتب ػ ً
فإهنم اخاَػلَفوا يف تسدب الرتؾ:
(ٔ) ػتم اظتخاذر اظتذعي" ،اظتذىب اظتذلكي".٘ٙ ،
(ٕ) اظتذزري" ،إييذح ادصوؿ".ٗٓٚ-ٗٓٙ ،
(ٖ) اظتذزري" ،إييذح ادصوؿ".ٗٓٚ ،
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عذرةػاو لػدعض قوابػ الشػريعة ،وىػي
فمن م َعن َر َجع ذلػك إىل ُع َ
قذب ػ ة اصتَهذلػػة والغَ ػَرر ،و َّ
ذلش ػْرط ،ال يَصػػ .أ ْف َكت ػيء ب ػػو
أف عػػذ ال كتػػوز ب َّ
( ٕ)
ع(ٔ) .ومن م َعن أتسن ذلك إىل ُععذرةاو ا َلع َمل اظت ن .
َّ
الشْر ُ
األوؿ ،تكوف اظتسألة خذرجة بػن ػتػل النػزاع ،إذ ىػي
فعلى القوؿ َّ
ؼترجػػة بل ػػى تع ػػذرض خ ػػب الواح ػ ع ػػع قواب ػ الش ػػريعة ،ال ػػيت تش ػػه عت ػػذ
نصػوص كثػػ رةَِ .
وؾت ػ ُ طذئف ػةً عػػن اظتػػذلكيني أنكػػروا بلػػى َع ػن َّاد َب ػى ِع ػنهم
ٌ
( ٖ)
ِ
ٍ
العمل بذطتب لكونو ؼتذل ًفذ للعمل اظت ن ،كذبن العريب .
تَػْرَؾ عذلك َ
للع َمل اظت نّ ،فهنذ َْكتري ػت ّػل النػزاع .لكػن
َّأعذ القوؿ الثذن ،وىو ؼتذلفاو َ
ِ
ٍ
ب ُؼتذلفا ػػو
اإلفػػكذؿ الع ػػذرض :أنَّػذ مل نَق ػ ْ
ا بل ػػىكػػالـ اب ػػن َحدي ػػب لػػنَعلَم َتس ػدَ َ
عذل ًكذ .لذلك ال يص .أ ْف َؾت ِزـ بليو ٍ
بشيء .وِؽتَّذ يلفت النظَػَر يف ىػذا اظتقػذـَّ :
أف
َ
الع َمػل اظتػ ن للخػب،
ابن اظتذجشوف وتلمي َذه أزتػ َ ب َػن اظتػَُع َّذؿ َذ َىدَػذ إىل ُععذرةػة َ
َ
( ٗ)
ِ
َّ
يػث دؿ بلػى نَسػخو  ،ويف ىػذا عػذ يَػ فَع نسػدة األصػل للمػ نيني .لكػن رمبػػذ
ِ
أف ابػػن َحديػ ٍ
اتسػػاُ َّؿ هبػػذا الػػذي ذُكِ ػَر بػػن ابػػن اظتذجشػػوف َّ
فرب ػذ
ػب بلػػى خالفػػو ً
(ٔ) ابن العريب" ،القػدس يف فػرح عوطػإ عذلػك بػن أنػس" .حتقيػ ػتمػ ولػ كػري،
(طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٜٕ ،ـ).ٛٗ٘ :ٕ ،
(ٕ) اظتذزري" ،إييذح ادصوؿ".ٗٓٙ-ٗٓ٘ ،
(ٖ) ابن العريب" ،القدس".ٛٗ٘ :ٕ ،
(ٗ) اظتذزري" ،إييذح ادصوؿ".ٗٓٙ ،
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وأصالً إ ْذ ىو أبػرؼ النػذس مبذاىدػو .ويُػ فَع ىػذا ،ب َّ
ػأف ىنػذؾ احامػذالً أ ْف يكػوف
ِ
فيخو ،وقػ أنكػر
الع َمل اظت ن ادكي ،وإ ْف َحكذه ُ
ابن حديب رأى َب َ َـ ص َّحة َ
ُ
( ٔ)
بعض أىػل العلػم  .كمػذ أنػو قػ
صح َة العمل اظت ن يف ُخصوص ىذه اظتسألة ُ
ُبلِػم بػػن ابػػن َحديػ ٍ
ػب بػػذلنص الص ػريُ .عاذبعاُػو للمػػذلكيني يف تػػرؾ بعػػض األخدػػذر
َ
( ٕ)
ِ
الع ْمَرى .
بذلع َمل اظت ن اظتسامر،كرتؾ ح يث ُ
َ
لدئمػة أ ْف تُسػاند
ثالثًا :ال يَص .يف عسػذئل األصػوؿ الػيت تُػ ْعػزى َّ
ِ
أكثر ِعن َو ْج ٍو.
عن فَرٍع يايمَ ،لتامل اضتَ ْم َل بلى َ
املطلب الثاني :طزيقة عبد الزمحن بن القاسه ومتبعيى.
بول ػوا بليػػو،
ػذه َدتثَّػػل يف ابػػن القذتسػػم ،وتالعذتػػو الػػذين َّ
وىػػذا االَتػ ُ
وتعصدوا لعِلمو بلى بلم غ ره .وكذف عتػذا االَتػذه الغلدػ ُة يف
واخاصوا بوَّ ،
( ٗ)
( ٖ)
دت طَريقاُهم بلى طريقػة اظتػ نيني ،الػيت
بالد اظتغرب واألن لُس  .و َغلَ ْ
عثَّلهذ يف الطدقذت اظتاأخرة بد ُ اظتلك بن حديب يف "واةحاو"(٘).

(ٔ) ابن العريب" ،القدس"ٛٗ٘ :ٕ ،؛ ابن بد الب" ،الامهي ".ٜ :ٔٗ ،
(ٕ) ابن حديب" ،تفس ر غريب اظتوطإ".ٗٓ :ٕ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٔ/ٖٔٔ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٙ-ٖ٘ٚ/ٖٔ٘ ،ٕٓٔ-ٕٕٓ/ٔٔٚ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٙ-ٖ٘ٚ/ٖٔ٘ ،

- ٖٕٔ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

وتسأ ث يف ىذا اظتوةع النقذط الاذلية:
َٔ -مالمح شخبية ابن القاسم ِمما لو أثر في فِق و واتِّباع الناس لو.
ٕ  -غَلَب ُة طريقة ابن القاسم في المغرب واألندلس.
ٖ  -خبالص طريقة ابن القاسم ومتبعيو.
ِ
باع الناس لو:
أثر في فِق و واتِّ ِ
أوالًَ :مالمح شخبية ابن القاسم مما لو ٌ
نػػأيت ىنػػذ بلػػى بيػػذف عػػذ ذَ َكػػره الغَ ْم ػري عػػن َعالعػػ .فخصػػية ابػػن
القذتسم ِؽتَّػذ لػو أ ٌػر يف فِقهػو واتدػذع النػذس لػو يف طَريقاػو .فيُؤخػذ ِعػن كػالـ
الغمري وِروايذتوَّ ،
أف ابن القذتسم اتَّصا بأنو:
أزى ُ النذس ،ال تسيمذ مبصػر(ٔ) .وكػذف آخػ ًذا يف طريػ الازىػ
(ٔ) َ
النذس تَص َّر للفاوى(ٕ).
َّأوالً ،مث لَ َّمذ َ
احاذجو ُ
(ٕ) أخ ػ َذ بػػن عذلػِ ٍ
ػك ونُظرائػػو ِعػػن أىػػل اظت ينػػة ،كعد ػ العزيػػز بػػن
َ
ِ
ِ
ٍ
أخػ َذ
اظتذجشوف ،وعن نُظَراء عذلػك عػن غػ ر اظتػ نيني كذللَّيػث بػن تسػع  .و َ
بن بعض أصحذب عذلػك ال ُقػ َ عذء عػن اظتصػريني قدػل لُقيػذه عذل ًكػذ ،فقػ
وتس ْع بن بد اهلل اظتعذفري(ٖ).
َ
أخ َذ بن بد الرحيم اإلتسكن ران َ
َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٗ/ٔ٘ٓ-ٜٔٗ ،ٖٔ٘/ٔٓٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٜٔ٘/ٔٓٙ ،
(ٖ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٖٔ٘/ٔٓٗ ،يف اتس ػػم َتس ػ ْػع ب ػػن بدػ ػ اهلل
ػالؼ" :تس ػػعي " أو "تس ػػع " ،فوقػ ػػع يف ال ػػة عواة ػػع ع ػػن كاػ ػػذب
اظتع ػػذفري خ ػ ٌ
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(ٖ) كػذف ِعػن أجسػر النػذس بلػى الفاػوى(ٔ) .وعػن عظ ِ
ػذىر ذلػػك:
َ
َْ
( ٕ)
ِ
كثػػرةُ الاشػػقي والاولي ػ والافري ػػع  ،وكاذبُػػو "اإلتسػػكن رانية" عػػن أحس ػػن
"الاس ػ ػ ػػمية واضتكذي ػ ػ ػػذت"" :تس ػ ػ ػػعي " (ٓ،)ٔٗٓ/ٔٓٔ ،ٖٜٔ/ٔٓٓ ،ٕٔ/ٚ
ويف عوةػ ػػع "تسػ ػػع " (ٗٓٔ .)ٖٔ٘/وبن ػ ػ الش ػ ػ رازي" ،طدقػ ػػذت الفقهػ ػػذء".
حتقي ػ ػ ػ إحسػ ػ ػػذف بدػ ػ ػػذس( ،بػ ػ ػػ روت :دار الرائ ػ ػ ػ العػ ػ ػػريبٜٔٚٓ ،ـ)ٔ٘ٓ ،؛
وبيػ ػ ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػ ػ ػب اظتػ ػ ػ ػ ػ ارؾ"٘ٚ-٘ٙ :ٖ ،ٔٚٛ :ٕ ،؛ واب ػ ػ ػ ػػن حدي ػ ػ ػ ػػب،
"الاػ ػػذريخ" .ابا ػ ػ بػ ػػو بد ػ ػ الغ ػ ػ عسػ ػػاو( .طٔ ،صػ ػػي ا :اظتكادػ ػػة العص ػ ػرية،
ٕٜٔٗىػػٕٓٓٛ ،ـ)" :ٔٛٔ ،تسػع " .وبنػ  :ابػػن فرحػوف" ،الػ يدذج اظتػػذىب
يف أبيػػذف اظتػػذىب" .حتقي ػ ػتم ػ األزت ػ ي أبػػو النػػور( ،القػػذىرة :دار ال ػرتاث،
القػػذىرة ،د .ت)" :ٖٜٛ :ٔ ،تسػػعي " .ونَػ َقػػل ابػ ُػن القذتسػػم يف "اظت ونػػة" بنػػو،
ػححو تسػػعي
وجػػذء اشتػػو فيهػػذ" :تسػػع بػػن بد ػ اهلل" .تسػػحنوف" ،اظت ونػػة" .صػ َّ
زتذدة الفيػوعي العجمػذوي( ،القػذىرة :دار السػعذدةٖٕٔٗ ،ىػػ):ٕٔ ،ٜ :ٛ ،
 .ٖٛوالظذىر َّ
"تسػع بػن بدػ اهلل"
"تس ْػع " .ونَػ َقػل الػذى تررتػةَ َ
أف الصوابَ :
ِ
"تس ْػع " .الػذى " ،تػذريخ اإلتسػالـ" .حتقيػ
عن تذريخ ابن يونس ،وجذء االتسم َ
بشػػذر ب ػواد عع ػػروؼ( ،طٔ ،بػػ روت :دار الغػػرب اإلتس ػػالعيٕٖٓٓ ،ـ):ٗ ،
ٕٗ ٙ؛ وانظ ػػر :اب ػػن ي ػػونس" ،ت ػػذريخ اب ػػن ي ػػونس اظتص ػػري" .رت ػػع وحتقيػ ػ بدػ ػ
الفاػػذح فاحػػي بد ػ الفاػػذح( ،طٔ ،بػػ روت :دار الكاػػب العلميػػةٕٔٗٔ ،ى ػػ)،
أبرؼ أىل العلم بذظتصريني.
ابن يونس اظتصري ُ
ٔ .ٕٓٔ :و ُ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔ٘/ٔٓٗ ،
(ٕ) واظتػ ػر ُاد ِع ػػن "الاش ػػقي " و"الاوليػ ػ " :الافري ػ ُػع .فػ ػػ"الاولي ُ " ع ػػأخوذٌ ع ػػن الػ ػ ِوالدة،
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ػص الغَمػري ِعػ ْن َخ َػبهِ ،عػن قػوؿ تسػحنوف؛ قػذؿ:
اظتثُل بلى ذلػك ،وقػ ق َّ
ُ
ػذئل
ػ
س
وع
،
ػحر...
ػ
كذلس
ج
ػر
ػ
خ
اظت
ة
ػ
ي
غذع
ػع،
ػ
ي
ر
الاف
ة
ػ
ص
بوي
ػذئل
ػ
س
ع
ػي
ػ
ى
"و
ُ
ُ
ُ
ُ
ػذـ تيػػد دقػػذئ َ ععذنيهػػذ يف الافريػػع بلػػى ع ػػذاىب
كثػػ رٌة ال تكػػذد األفهػ ُ
عذلِػ ٍ
ػك"(ٔ) .وع ػػن عظذىرى ػػذ ك ػػذلكَّ :
أف أتسػ ػ ب ػػن الفػ ػرات بن ػ ػ عذ قَػ ػ ِ ـ
ِ
صػ َّأوالً اب َػن
صر ،ليُسويهذ بلى عػذاىب اظتػ نيني ،قَ َ
ب ُكاُب اضتنفية إىل ع َ
أف ابن وىب قذؿَّ :
وىب ،فأَب تور ًبذ (ويف عوةع نَػ َقل الغَمري َّ
"إف ىذا

فذظتول ػ ػ يػ ػػأيت مبسػ ػػذئل بلػ ػػى تسػ ػػديل الافريػ ػػع ،مل تَ ُكػ ػػن ،بػ ػػذالفرتاض والاق ػ ػ ير.
ُ
ػأف الفقيػػو الػػذي يشػػق اظتسػػذئل ِ
َّ
آخ ػ ٌذ يف
ػ
ك
ف
،
ػ
الش
ػن
ػ
ع
ذ
ػأخو
ػ
ع
"
ػقي
ػ
ش
و"الا
َّ
ٌ
ُ ُ
ُ
ػروع ،فينطلػ عػن عسػألة مث ي ِ
ػل
وغ
ف
إىل
ػذ
ص
الع
ػرء
ظت
ا
ػق
ش
ي
ػذ
م
ك
اظتسذئل،
تفريع
ٍ
ُ
ُ ََ
ُ
ُ ُ
يف الافريػػع بلػػى أتسذتسػػهذ عسػػذئل أخػػر ،بذباد ػػذر عػػذ يزي ػ ه ِعػػن اظتعػػذن ووج ػ ِ
ػوه
َ ُ
ُ
َ َ
ذئل.
االحامذؿ يف اظتسألة ،فاص ر عس َ
ػذب
(ٔ) الغم ػ ػ ػػري" ،الاس ػ ػ ػػمية واضتكذي ػ ػ ػػذت" .ٔٙٔ/ٔٓٙ ،وكا ػ ػ ػػذب "اإلتس ػ ػ ػػكن رانية"كا ػ ػ ػ ٌ
ػ"كاذيب
َو َ
ةػػعو ابػ ُػن القذتسػػم يف اإلتسػػكن رية ،وعوةػ ُ
ػوبو بُيػػوع اآلجػػذؿ ،لػػذلك يُسػ َّػمى ب ػ َ
ب تسػػمياو
اآلجػػذؿ" .وىػػوكاػ ٌ
ػذبكثػ ُػ ر الافريػػع ،لػػذلك ُب ػ َّ عػػن َب ػويص الكاػػبَ .
وتسػَػد ُ
يػ ػػع يف الدػ ػػذب
ػذئل الدػ ػػذبكلػ ػػو بل ػػى اصت ػ ػواز ،مث يَ َ
ػ"كاذيب اآلجػ ػػذؿ" ،أنػ ػػو يَ َ
بػ ػ َ
ي ػػع عسػ ػ َ
ػذئل بأبيذهنػ ػػذ بلػ ػػى غ ػػ ر اصتَػ ػواز ،ظتع ػ ػ يَ َعرتيه ػػذ .الغمػ ػػري" ،الاسػ ػػمية
اآلخ ػػر تلػ ػػك اظتس ػ َ
ػذض الكا ػػذب" :كا ػػذب اظتس ػػذئل
واضتكذي ػػذت"َ .ٕٔٙ-ٔٙٔ/ٔٓٚ-ٔٓٙ ،
وشتَّػػى بي ػ ٌ
يف بيوع اآلجذؿ" .بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕ٘ٔ :ٖ ،
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( ٔ)
ص إىل ابػن القذتسػم
عن الاكلا والعصدية ،ولست َّ
أتفرغ عتذا" ) ،مث قَ َ
ِ ( ٕ)
ػذئل "األتسػ ية" جذريػةٌ بلػى طريقػة العػراقيني يف
س
وع
.
فأجذبو إىل طَلدَاػو
ُ
الاشقي والاولي .
ِ ٍ ( ٖ)
ػت فُاي ػػذه بل ػػى
(ٗ) كػػذف ِع ػػن أف ػ ىم َبص ػػديةً يف عذل ػ
ػك  .وكذن ػ ْ
ػك ،وبليػػو كػػذف يعػػوؿ ،عػػع أخػػذه بػػن غػػ ر عذلػِ ٍ
عػػذىب عذلػِ ٍ
ػك(ٗ) .وىػػذا
ْ
َ
ُ
الوجػو عػن أىػػم الوجػوه الػػيت َب َّػوؿ بليهػػذ اظتػذلكيوف يف تق ػ نتهم بل َػم ابػػن
ِ ِ
ِ
لم ػو بعل ػػم تس ػواه ع ػػن
القذتس ػم وروايا ػػو بل ػػى بل ػػم غ ػػ ره ،فه ػػو مل َمتل ػ ب َ
العلمػذء ،فلػػذلك كػػذف أخدَ ػ َػر بػػو ِعػػن غػػ ره؛ قػػذؿ ابػػن أيب زي ػ ُعديػنًػػذ فيػػل
( ٘)
ػوؿ ابػن
بلػم ابػن القذتسػم..." :واتدػذع أ ػر صػذحدو"  .وىػذا يػ ؿ بليػو ق ُ
ٍ
وْى ٍ
أردت ىذا الشأ َف ،يع فقػو عذلػك ،فعليػك بػذبن
ب أليب ذبت" :إف َ
َ
( )ٙ
ػذض بلػػى قػػوؿ ابػػن
القذتسػػم ،فإنػػو انفػػرد بػػو ُ
وبلَّ ػ بيػ ٌ
وف ػغلنذ بغػػ ره" َ .
رج ػ .القذةػػي أبػػو ػتم ػ بد ػ الوىػػذب الدغ ػ ادي
وىػػب" :وهبػػذا الطري ػ َّ

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٜٔٗ/ٖٔٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٗ/ٖٔٓ-ٕٔٓ ،ٕ٘ٙ/ٖٔٓ-ٕٜٔ ،
ػرت لف ػ ػ ػػظ
(ٖ) الغم ػ ػ ػػري" ،الاس ػ ػ ػػمية واضتكذي ػ ػ ػػذت" .ٖٔ٘/ٔٓٗ ،وحيثم ػ ػ ػػذ ذك ػ ػ ػ ُ
"العصدية" وعذ يف ععنذىذ ،فهو عن الغمري ،ال ع .
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔ٘ٗ/ٔٓٗ ،
(٘) ابن أيب زي " ،اخاصذر اظت ونة".ٔٔ :ٔ ،
( )ٙبيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٗٙ :ٖ ،
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ػذئل اظت ونػة ل ِروايػػة تسػحنوف عتػذ بػػن ابػن القذتسػم ،وانف ػراد ابػن القذتسػػم
عس َ
ِ
ػ ره إال يف فػػيء يسػػ ر .مث
مبذلػػك وطػػوؿ ُ
ص ػحداو لػػو ،وأنػػو مل َمتل ػ بػػو غػ َ
أييذ عع ابػن القذتسػم هبػذه السػديل ،عػع عػذ كذنَػذ بليػو عػن
كوف تسحنوف ً
الفيل والعلم"(ٔ).
ِ
ِ
ٍ
ب رأ ٍي
ب ُتسػنَ ٍن كػذبن َوْىػب ،وإفتػذ كػذف صػذح َ
((ٕ٘)) مل يكن صذح َ
واجاهذد .
الزَعو بِشرين تسنة(ٖ).
( )ٙطُ ُ
وؿ اظتالزعة ظتذلك ،فق َ
( ٗ)
عرتيو َزْى ٌو فظو .
( )ٚوكذف عن أىل اضتفظ للمسذئل ،وكذف يَ َ
فظو(ٗ).
ثانيًا :غَلَبةُ طريقة ابن القاسم في المغرب واألندلس:
ػت طريق ػػة اب ػػن القذتس ػػم ى ػػي الغذلد ػ ػ َة يف ب ػػالد إفريقي ػ ػة وب ػػالد
كذن ػ ْ
األن لس ،يف طدقة أصػحذب أصػحذب عذلِ ٍ
ػك؛ قػذؿ الغَمػري" :واصتمذبػة
يف اظتغرب إىل اليوـ بلى قوؿ تسحنوف بن ابن القذتسم"(٘).
(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٗٙ :ٖ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔ٘ٗ/ٔٓٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔ٘ٗ/ٔٓٗ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٙٔ/ٔٓٚ-ٔٓٙ ،ٜٔ٘/ٔٓٙ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٔ/ٖٔٔ ،
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َّأعذ إفريقيةَّ ،
روج لطريقة ابن القذتسم فيهذ ىو أتس ُ بػن
فإف الذي َّ
الف ػرات َّأوالً مبػػذ َزتَلػػو إلػػيهم ِعػػن كاػػذب "األتس ػ ية"(ٔ) ،مث كػػذف لسػػحنوف
ػب األ ػػر يف َعزي ػ الػػرتويل والاثديػػت لطريقاػػو بلػػى طَريقػػة غػػ ره ،والػػذي
أكػ ُ
تسذب َ َتسحنونًذ بلى ذلك:
َ
تزى ُ ه واألخ ُذ مبسلَك فيخو ابن القذتسم يف الاكفا عػن الػ نيذ،
( ٕ)
ػذرت لػػو ِريذتسػػة يف العِلْ ػػم ،عػػع تولي ػػو
ِؽتَّػػذ حدَّػػب الن ػ
ػذس إليػػو  ،يػػث ص ػ ْ
َ
( ٖ)
ػالد إفريقي ػػة إىل ب ػػالد األن ػ لس(ٗ) ،ب ػػل
القيػػذءَ  ،وتع ػ َّى ال َقد ػ ُ
ػوؿ ل ػػو ب ػ َ
الزعػػذف(٘) .وك ػػذف
ػدغ (وىػػو يف ِعص ػ َػر) يف ذلػػك َّ
ػت ِريذتسػػاُو ريذتس ػ َة أصػ َ
َغلَدػ ْ
تسػػحنوف فيم ػػذ ذَ َك ػػره الغَم ػػري غذليًػػذ يف ابػػن القذتس ػػم(ُ ،)ٙعق ػ ًعذ ل ػػو أف ػ َّ
الاق ي ،عع أنو أخ َذ بن غ ر ابػن القذتسػم عػن أصػحذب عذلِ ٍ
ػك اظتصػريني
َ
( )ٛ
( )ٚ
ٍ
أفهب  ،واظت نيني .
كذبن َوْىب و َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕ٘ٚ/ٖٔٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜٗ- ٖٗٛ/ ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕ٘ٛ/ٖٔٔ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٛ/ٔ٘ٓ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٛ/ٔ٘ٓ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖ٘ٚ/ٖٔ٘ ،
( )ٚالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜ٘ ،ٕ٘ٛ/ٖٔٔ ،
( )ٛالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕ٘ٛ/ٖٔٔ ،
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صػػفهم
وو َ
وصػذرت الريذتس ػ ُة يف إفريقيػػة بعػ تسػػحنوف إىل تالعذتػػوَ ،
الغَم ػػري بذظتاعص ػػدة الب ػػن القذتس ػػم ،ق ػػذؿ يف تررت ػػة أزت ػ ب ػػن داود" :وى ػػو
أزتػ بػػن أيب تسػػليمذف ،أفقػػو اظتاػػأخرين عػن أصػػحذب تسػػحنوف بلػػى فت ػ
الشػ ػػيوخ بل ػ ػػى طريقػ ػػة لت ػ ػػا بػ ػػن بم ػ ػػر وابػ ػػن تس ػ ػػحنوف وابػ ػػن بد ػ ػ وس،
والمتعببة البن القاسم ِمن أص اب س نون"(ٔ).
ِوؽتَّػذ يُناَػ َق ػ بلػػى عػػذ ذَ َك ػره الغَمػريَّ :
ب
أف ػػذىر كالعػػو يُفي ػ تنك ػ َ
ِ
أعور:
موعذ بن العنذية بعلم ابن اظتذجشوف .وىذا ي فعو ٌ
اإلفريقيني ُب ً
ٔ) َّ
رح ػل إليػػو
أف تسػػحنونذ ق ػ َ
أخ ػ َذ بػػن ابػػن اظتذجشػػوف قدػ َػل أ ْف يَ َ
( ٕ)
ابن َح ٍ
اتسلَو(ٖ).
ديب  .وكذف تسحنوف رمبذ ر َ
ُ
ِ
بن
ٕ) عن أكثر َع ْن يَن ُقل بن ابن اظتذجشوف تلمي ُذ تسحنوف :ػتم ُ ُ
بد وس يف "اَّموبة" .وىذا عػذ يػ فع أ ْف يكػوف اإلفريقيػوف تػذ ِركني لعِلػم
بد اظتلك بن اظتذجشوف .كمذ َّ
أف ابن تسحنوف ؽتن ينقل بنو .لذلك ترى
ابن أيب زي يف ِ
آخر كاذب "اخاصذر اظت ونة" ،بن عذ جذء لديذف َعص ريَّاو،
َ
ِ
ِ
قذؿ" :وعذ كذف فيو البن الما ِ شون ،فمنو عن غ ر ديوانو :عن الواةحة،

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ/ٖٔٛ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٗٓ :ٖ ،ٗٚ :ٗ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٗٔ :ٖ ،
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اظتواز"(ٔ).
وكاب ابن بد وس ،وابن تسحنوف ،وابن َّ
ِ
ػذد ب ػ ُػن لت ػػا
ٖ) أف الب ػػن اظتذجش ػػوف ديوانًػ ػذ ،أد َخلَػ ػو إلفريقي ػػة زت ػ ُ
وزتَلػوا بنػو(ٕ) ،وقػ
السجلمذتسي ،وق شتع عنو َّ
بذع ُة أصحذب تسحنوف َ
ابن أيب زي ىذا ال يوا َف ِعن طَريقو(ٖ).
روى ُ
َّأعذ األندلس :فكػذف بيسػى بػن دينػذر تسػذب ًقذ يف إدخػذؿ رأي ابػن
القذتسػػم لدن ػ لس(ٗ) .لكػػن فػػذبت طريق ػةُ ابػػن ِ
القذتسػػم بفيػػل لتػػا بػػن
ْ
ػت لػػو هبػػذ
لتػػا الليثػػي ،وىػػو كػػذف نَظػ
ػ ر تسػػحنوف يف األن ػ لس ،فق ػ كذنػ ْ
َ
( ٘)
ػذد لتػا الليثػي
ريذتس ٌة ونُفػوذ قػوؿ بلػى السػلطذف  .ويَػذكر الغمػري ابام َ
بل ػػى اب ػػن القذتس ػػم ،ع ػػع تفقه ػػو بل ػػى أك ػػذبر أص ػػحذب عذل ػ ٍ
ػك اظت ػ ػ نيني

(ٔ) ابن أيب زي " ،اصتذعع يف السنن واآلداب واضتكم".ٖٕٙ ،
(ٕ) أبػو العػػرب" ،طدقػػذت بلمػذء إفريقيػػة" .حتقي ػ ػتمػ بػػن فػػنب( .بػػ روت :دار
الكاذب اللدنذن ،دت).ٔٔٛ ،
(ٖ) ابن أيب زي " ،اصتذعع".ٖٕٙ ،
(ٗ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٓٚ :ٗ ،
(٘) الغمػػري" ،الاس ػػمية واضتكذيػػذت"ٖٜ٘/ٖٔ٘ ،ٕٖٓ/ٔٔٚ ،؛ اب ػػن بد ػ ال ػػب،
"االناقػػذء يف في ػػذئل األئمػػة الثال ػػة الفقه ػػذء" .حتقي ػ بدػ ػ الفاػػذح أب ػػو غػ ػ ة،
(طٔ  ،حلػ ػ ػػب :عكاػ ػ ػػب اظتطدوبػ ػ ػػذت اإلتسػ ػ ػػالعيةٜٜٔٚ ،ـ)ٜٔٓ ،ٔٓٙ ،؛
بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖٕٛ :ٖ ،
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أخ ِذه بن اللَّيػث بػن َتسػع (ٔ)؛ قػذؿ الغَمػري" :ومل يَعامػ إالَّ
واظتصريني ،و ْ
ِ ( ٕ)
ِ ٍ
وج َعلَػػو الغَم ػػري أكث ػ َػر غُل ػ بوا يف اب ػػن
بلػػى رأي عذل ػػك واب ػ ِن القذتس ػػم" َ ،
القذتسم عن تسػحنوف(ٖ) ،وذَ َكػر يف ذلػك ِروايػ ًة ،وىػي أنػو رمبػذ ذُكػر ليحػا
ػالؼ عذلِػ ٍ
ػك لِ َمػػذ نػَ َقل ػػو بػػن اب ػػن القذتسػػم ،فيق ػػوؿ" :ابػ ُػن القذتس ػػم ْأورع
خػ ُ
ك ،وال ُمت ػػذلا اب ػػن القذتس ػػم إال رج ػػل تس ػ ٍ
بن ػ ي ع ػػن عذلِ ػ ٍ
ػوء " ،ى ػػذا أو
ُ ُ
َ
( ٗ)
ػح ُة ىػػذه الروايػػة ،فق ػ ذَ َكرىػػذ ُععلَّق ػ ًة ،وىػػي عروي ػ ٌة
ؿتػػوه  .وال يُػ ْ رى صػ َّ
يدع ػ أ ْف يكػػوف لتػػا َّ
تلفػػظ هبػػذه ال َقذلػػة غػػ ر اضتسػػنة ،إ ْذ فيهػػذ
لػػو .لكػ ْػن ُ
تنقيص ظتذلك ،وألصحذب عذلك ؽتن خذلفوا ابن القذتسم
أخػ َذ بػن
ويف طدقة لتا بن لتا كػذلك سحعي ُد بحن حمحان ،وقػ َ
ابن القذتسم وابن وىب ،وكذف بلى ِعثػل عػذ كػذف بليػو لتػا بػن لتػا عػن

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٓ /ٔٔٚ ،ٕٓٓ/ٔٔٙ ،
ِ
ػوؿ عذلػ ٍ
ػك
(ٕ) الغمػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت" .ٕٕٓ/ٔٔٚ ،وتَ ػ َػرَؾ لتػػا الليثػػي قػ َ
ٍ
أخػ َذ فيهػذ بقػوؿ اللَّيػث بػن تسػع  ،انظُرىػذ بنػ  :ابػن بدػ
يف عسػذئل ععلوعػة ،و َ
ال ػػب" ،االناق ػػذء"ٔٓٚ-ٔٓٙ ،؛ بيػ ػػذض" ،ترتي ػػب اظتػ ػ ارؾ" .ٖٖٛ :ٖ ،وق ػ ػ
ػذع ابػػن القذتسػػم يف رأيػػو ُر ْف ػ ٌ ،
عنهجػػو يف الالقػػي" :اتدػ ُ
قػػذؿ لتػػا الليثػػي ُعديػًنػػذ َ
ذع ابن وىب يف أَػَره ُى ً ى" .بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖٛٙ :ٖ ،
واتد ُ
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖ٘ٛ/ٖٔ٘ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖ٘ٛ/ٖٔ٘ ،
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( ٔ)
ِ
لمػو ىػو
ػنهل ابػن القذتسػم وب َ
الريذتسة وكثرة األصحذب  ،يث َج َعلػوا ع َ
ِ
لم اظتق َّ ـ بلى غ ره.
الع َ
وكػػذلك كػػذف عيمححم بححن دينححار ،وىػػو أح ػ الثال ػػة النجدػػذء ِع ػػن
تالعػذة ابػن القذتسػم(ٕ) ،فكػذف يُفيػل اب َػن القذتسػم ،وكػذف أتسػ َّ ِعػن لتػػا
أقل تعصدًذ البن القذتسم(ٖ).
أفهم عنو ،و َّ
طريق ًة يف الفقو ،و َ
أف ابن َحدي ٍ
وذَ َكر الغَمري َّ
ػب كػذف تلميػ ًذا ليحػا بػن لتػا وتسػعي
( ٗ)
ِ
ودا
حسذف وبيسى بػن دينػذر وغػ ِ رىم عػن ىػذه الطدقػة  ،وكػذف ععػ ً
بن ّ

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٓٗ/ٔٔٚ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٓ/ٔٗٓ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٓ/ٖٔ٘ ،
(ٗ) الغمػػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت" .ٕٕٙ/ٕٕٔ ،ٕٔٙ/ٕٔٓ ،وىػػذا عػػن خطػػإ
ِ
للغمري  -يف َجعل
يذض الش ر َّ
عاذبع َ
الغمري ،فق خطَّأ القذةي ب ٌ
ازي  -وىو ٌ
لتا بن لتا وحسني بن بذصم وبيسى بن دينذر ِعن عشذيخ ابن ح ٍ
ديب .قذؿ
َ
بيذض" :ىو َوىم ،ىؤالء نُظراؤه ،وإفتذ تفقَّو َّأوالً بشيوخ ىؤالء بذألن لس :زيذد،
وصعصعة ،والغذزي بن قيس ،ونُظرائهم" .بيػذض" ،ترتيػب اظتػ ارؾ".ٜٔ :ٔ ،
قرطدة ،وطَلَب العلػم بنػ ِرجذعتػذ:
شه لو عذ قذلو ػتم بن اضتذرث" :مث لَ ِزَـ َ
ويَ َ
زيذد بن بد الرزتن ،والغذز بن قيس ،وغ رقتذ؛ مث َر َحل إىل اظتشػرؽ" .اطتشػ ،
"أخدذر الفقهذء واد ني" .ٕٗ٘ ،وكذلك تررتةُ ابن الفرةي لو ،ذََكر يف فيوخو
األن لسيني :صعصعة بن تسالـ ،والغذزي بن قيس ،وزيذد بن بد الػرزتن .ابػن
لكن ذكر الغمري َّ
أف ابن حديب
الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس"ْ .ٕٜ٘ :ٔ ،
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وعق عيػو(ٔ) ،مث إنػو َر َحػل إىل اظت ينػة،
فيهم،
عذكورا يف أتدذع ابن القذتسػم ُ
ً
ٍ
وب ػ َػرض بل ػػيهم ع ػػذ َحت َّمل ػػو يف
فأخ ػ َذ ب ػػن اظت ػ نيني ع ػػن أص ػػحذب عذل ػػك َ
َ
ِ
األن لس عن بلم ،ويف ُعق عاهم بد ُ اظتلك بن اظتذجشوف ،فنَػ َق ُ وا ذلك
( ٕ)
ػدغ بػن الفػرج(ٖ) .وكػذف ِعػن
روايةً ورأيًذ  .مث َد َخل عص َػر ،فع َّػوؿ بلػى أص َ
رتلػة عػذ اناهػػى إليػو يف ِرحلاػػوُ :عفذرقػ ُة طريقػة أتسػػذتيذه ،يف تعػويلهم بلػػى
ِرواية ابن القذتسم ورأيو ،وتق نتو لطريقة اظتػ نيني وأكثػ ِر اظتصػريني .وكذنػت
االناقذل ػةُ ىػػذه ع ػػن ابػػن حدي ػػب تػػأ ػرا بشػػيخو يف اظت ين ػػة ابػػن ِ
اظتذجش ػػوف،
ً َْ
ِ
صر(ٗ).
َ
وبأصدغ بن الفرج يف ع َ
ػرت ؼتذلفاُػػو
وبع ػ َ قُفولػػو عػػن ِرحلاػػو ،أبْ ػ َ ى للنػػذس ُععاَػ َق ػ َ ه ،و هػ ْ
ألئمػة األنػ لس وأصػػحذب الريذتسػة فيهػذ ،وص ػنَّا يف ذلػك بلػى الطريقػػة
َّ

ي ِ
عامػ بلػى حسػني بػن بذصػػم يف بعػض قولػو يف األشتعػة .الغمػري" ،الاسػػمية
َ
ِ
واضتكذي ػػذت" .ٕٓٛ/ٔٔٛ ،ونقػ ػػل ف ػػيئًذ عػ ػػن ذل ػػك :ابػ ػ ُػن أيب زيػ ػ " ،الن ػ ػوادر
والزيذدات" .ٖٔ :ٜ ،كمذ أخطَأ ابن َخ ْل وف خطأ بيػًنذ ،إ ْذ قذؿ يف ابن ح ٍ
ديب :
َ
ُ
"أخ َذ بن ابن القذتسم وطدقاو" .ابن خل وف" ،اظتق عة" .حتقي إبراىيم فدوح،
َ
(طٔ ،تونس :الق رواف للنشرٕٓٓٚ ،ـ).ٕٔٗ :ٕ ،
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ/ٕٔٔ-ٕٔٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ- ٕٔٚ/ٕٔٔ-ٕٔٓ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٕٔٔ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٔ- ٕٜٔ/ٕٔٔ-ٕٔٓ ،
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وتعصػػدوا بليػػو .وكػػذف
الػيت ارتيػػذىذَ ،فرَعْاػػو األن لسػية بػػن قػػوس واحػ ةَّ ،
ػيوخو الػذين تالمػذ بلػيهم كيحػا بػػن لتػا وتسػعي بػن حسػذف(ٔ)ِ ،عػ َػن
ُف ُ
( ٕ)
العذعػ َة بػو  ،ولػوال
ػث أ ْغ َػروا َّ
اظتنػذفرين لػو ،ادػذرين عنػو ،ال َّػزارين بليػو ،ي ُ
ووفػور العلػم واظتػذؿ واصتػذه
ابن حديب عن صراعة يف الػ ينُ ،
عذ كذف بليو ُ
( ٗ)
( ٖ)
بنػ ػ الس ػػطذف ،ظت ػػذتوا بلي ػػو بذلعص ػػدية  .وك ػػذف تس ػػحنوف  -وى ػػو يف
إفريقي ػػة  -عواف ًق ػػذ ظتش ػػذيخ األن ػ ػ لس يف العص ػػدية بل ػػى بد ػ ػ اظتل ػػك ب ػػن
ٍ
ألجل ابن القذتسم(٘).
حديبْ ،
ِوؽتَّػذ ذَ َكػػره الغمػػري يف أتسػػدذب اظتنػػذفَرة بػػني ابػػن حديػػب وأتسػػذتيذه:
( )ٙ
ػموـ لغػ ره عػن
ػدب عي ٌ
ػدب ىػو تس ٌ
اظتنذفسةُ يف العلم والػذكر  .وىػذا الس ُ
أف ابػن حدي ٍ
األتسػدذب .وذَ َكػر بعيػهم َّ
لس َػعة بِلمػو
ػب ُح
سػ )ٚعػن نظرائػوَ ،
(
وتفننو يف ب ٍ
لوـ ال يعلموهنذ وال يُشذ ِركونو فيهذ .
ُ
لصحي .كمذ تق ـ أهنم عن نُظرائو.
(ٔ) ىذا بلى قوؿ الغمري ،وإال فذ
ُ
العذع ػػة بػ ػػذبن
(ٕ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت"َّ .ٖٙٔ/ٖٔ٘ ،ٕٕٙ/ٕٕٔ ،أعػ ػػذ إ ْغػ ػراءُ َّ
فيدع أ ْف يكوف ذلك ِعن لتا بن لتا الليثي وغ ره عن أىل ال يذنة.
حديبُ ،
(ٖ) كذا يف اظتطدوبة.
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٙ/ٕٖٔ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٜ/ٕٖٔ ،
( )ٙالغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜٗ/ٔ٘ٔ ،
( )ٚابػن حيػذف القػرط " ،اظتقاػدس عػن أندػذء األنػ لس" .حتقيػ ػتمػود بلػي عكػػي،
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وتسيأيت بع ُ عزي ُ بَ ْس ٍ ونَػ ْق ٍ لِ َمذ ذَ َكره الغَمػري عػن بيػذف أتسػدذب
اظتنذفَرة اضتذد ة بني اب ِن ٍ
حديب وغ ِ ره عن األن لسيني.
وكذلك كذف ػتم بن وةذح األن لسي (وىػو ِعػن أقػراف لتػا بػن
بم ػػر واظتغ ػػذعي(ٔ)) ،ق ػػذؿ الغم ػػريَّ :
"وتفق ػػو بس ػػحنوف ومبش ػػيخة اظتغ ػػرب
تزى ػ وب ػػرز يف العدػػذدة ،وىححو مححن أشححد النححاس عبححبية
واألن ػ لس ،مث َّ
علم ابن حبيب"(ٕ) .عع أنو َشتع عن أيب ُعصػعب الزىػري يف اظت ينػة(ٖ)،
وشتع عن ابن حديب(ٗ).
ِ
اىيم بػن ُع َػزيْن،
وؽتَّن َجَرى بلى طريقػة ابػن القذتسػم وتسػحنوف :إبػر ُ
قػ ػػذؿ الغمػ ػػري يف تررتاػ ػػو" :تفقػ ػػو بأصػ ػػحذب ابػ ػػن القذتسػ ػػم وابػ ػػن وى ػ ػػب
وبذظتاػػأخرين عػػن أصػػحذب عذلػػك ،وىححو علححم طريقححة س ح نون ،يححذىب
مذىب ابن القاسم ،ويختار من مذاىب أص ابو"(٘).

(القذىرة :اَّلس األبلى للشؤوف اإلتسالعيةٖٜٔٓ ،ىػ).ٔٛ٘ ،
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٗ٘/ٕٔٙ ،
(ٕ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٕٗٚ/ٕٔٚ ،كذن ػػت يف األص ػػل "بص ػػدة"،
وصححهذ ادق "بصدية".
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٗ٘/ٕٔٙ ،
(ٗ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٕ٘ :ٕ ،ٖٕٙ :ٔ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕ٘ٓ/ٕٔٛ ،
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ومتبعيو:
ثالثًاَ :خبالص طريقة ابن القاسم ُ
خصذئص لطريقة ابن القذتسم وأتدذبِو ،أبينهذ فيمذ يلي:
ىنذؾ
ُ
ِٔ .عن أىم خصذئص طريقة ابن القذتسػم وأتدذبػو ،وبلػى رأتسػهم
ػري بلػػى ِعنهػػذج الع ػراقيني يف التفري ح والتشححقي والتوليححد،
تسػػحنوف :اصتػ ُ
فه ػػم قػ ػ بَ َس ػػطوا اظت ػػذىب باولي ػ ػ اظتس ػػذئل وتفريعه ػػذ بل ػػى أص ػػوؿ أى ػػل
ُ
ػذبذ ،فصػذر بػذلك
ػذئل وأكث َػر اتس ً
اظت ينة ،يث صذر اظتذىب ْأر َح َ
ب عس َ
ػ ر ع ػػذىب أيب حنيفػػة يف بَ ْس ػػطو واتسػػذبو .وى ػػذه اطتصيص ػ ُة مل تك ػػن
ن ظػ َ
ٍ
هورىذ يف ابن
ذىرةً يف طريقة اظت نيني عن أصحذب عذلك َ
وعن تدعهم ُ َ
ِ
وتلميذه تسحنوف.
القذتسم
وى ػػذه اطتصيص ػػة جليػ ػ ٌة يف كا ػػذب "األتسػ ػ ية" وكا ػػذب "اظت ون ػػة"،
فس ػػنَذكر بعػ ػ ُ َّ ِ
ػب
أف ع ػػن ب ػػني أتس ػػدذب ُف ػػيوع طريق ػػة اب ػػن القذتس ػػم ال ُكاُ ػ َ
ِ ِ
ِ
ػذئل
اظتوةػػوب َة عػػن قدَػػل تالعذتػػو اصتذعع ػ َة ب َ
لمػػو ،وعاعل ػ الدس ػ ىػػو اظتسػ ُ
الفقهيةُ اليت َجَرْوا فيهذ بلى كثرة الافريع.
وعن أعثلة الاشقي والاولي يف كاذب "اظت ونة" :قذؿ تسحنوف بػن
اظتص ػاذف يف ق ػػوؿ
اظتص ػ ُة و َّ
ػت لعد ػ ال ػػرزتن ب ػػن القذتسػػم :أحت ػػرـ َّ
تسػػعي  :قل ػ ُ
الس ػعوط عػن اللَّػنب ،ألتػػرـ يف
الوجػور و َّ
عذلػك قػػذؿ :نعػم .قلػ ُ
ػت :أرأيح َ َ
السعوط فرأيي إ ْف كػذف قػ
الوجور فأراه ُلترـ ،و َّأعذ َّ
قوؿ عذلك قذؿَّ :أعذ َ
ػذع يف الشػ ػْرؾ
ت :أرأيح ح َ الرة ػ َ
صػ ػل إىل ج ػػوؼ الصػ ػ فه ػػو ُلتػ ػرـ .قلػ ػ ُ
َو َ
ػت:
واإلتسػالـ أىػػو تس ػواءٌ يف قػػوؿ عذلػػك ،تَػ َق ػع بػػو اضتُرعػػة قػػذؿ :نعػػم .قلػ ُ
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ولَنب اظتش ِركذت واظتسلِمذت ،يػ َقػع بػو الاحػري تسػواء يف قػوؿ عذلػِ ٍ
ك قػذؿ:
ُ
َُ
َ
ػت :أرأيح َ الص ػ َّ إذا ُح ِقػن بلَػ َنب اعػرأة ،ىػػل تقػع اضتُرعػػة بينهمػػذ
نعػم .قلػ ُ
ِ
ػك يف الصػػذئم
هبػػذا اللَّػ َنب الػػذي ُحق ػن بػػو يف قػػوؿ عذلػػك قػػذؿ :قػػذؿ عذلػ ٌ
إف بليػو القيػذء إذا وصػل ذلػػك إىل جوفػو ،ومل أشتػع ِعػن عذلِػ ٍ
َلتػاَ ِقنَّ :
ك
َ
َ ََ
ػت أ ْف ُلت ػرـ ،وإال فػػال ُلت ػرـ،
يف َّ
الص ػ فػػيئًذ ،وأرى إ ْف كػػذف لػػو غػػذاءٌ رأيػ ُ
إال أ ْف يكوف غذاء يف اللنب(ٔ).
ف ػػرتى كي ػػا فَ ػ ػَّرع تس ػػحنوف أتسػ ػ ِولاَو س ػػب االحاِم ػػذالت الػ ػوا ِردة
بن ه ،وتلحظ تصػ َير أكثػر األتسػئلة بػػ"أرأيت" ،بلػى بػذدة أىػل الكوفػة
اظتص ػاَني،
اظتصػة و َّ
يػػعَّ :
يف الاشػقي  :فسػأؿ (ٔ) َّأوالً بػػن قَػ ْ ر اللدػذف اظترتَ َ
ُ
مث (ٕ) تسػأؿ بػػن ُدخػػوؿ اللد ػذف يف اصتَػوؼ عػػن غػػ ر ال َفػػم )ٖ( ،مث تسػػأؿ
بن زعذف الرةػذع ىػل ىػو ُعػؤ ر ،إ ْف كػذف يف الشػرؾ أو اإلتسػالـ )ٗ( ،مث
تسأؿ بن لِدَذف اظتشػ ِركذت ىػل ىػو يف الاحػري كلِدػذف اظتسػلِمذت  )٘( ،مث
َر َجع فسأؿ بن ُدخوؿ اللدذف بطري اضتَ ْقن .كل ذلك ُكتيدُػو اب ُػن القذتسػم
ك الذي بلِمو بنو ،مث إ ْف مل يعلَم بن عذلِ ٍ
بقوؿ عذلِ ٍ
صػذ ،قػذس بلػى
ػك ن ب
َ
َ
قولو ،فعن عذ ُتسئل بن َحقن اللَّنب ىل ُلترـ ،ذَ َكر عسألة الصػذئم َلتػاقن،
ِ
صػل إىل َجوفػو .مث رأى اب ُػن القذتسػم
قػذؿ فيهػذ عذل ٌ
ػك :بليػو القيػذء إذا َو َ
السػعوط :عػذ
الفػم .و َّ
الوجػور :عػذ يُػ خل َوتسػ َ
(ٔ) تسػحنوف" ،اظت ونػة" .ٛٚ :٘ ،و َ
نُش يف األنا .بيذض" ،الانديهذت اظتساندطة".ٙٛٛ-ٙٛٚ :ٕ ،
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َّ
للص غِذاء َحَّرـ.
أف اللَّنب ادقوف إ ْف كذف َّ
ػنهل
فه ػػذا نػ ػ ش
اص ػ ٌػر ،في ػػو ف ػػيءٌ ع ػػن الاش ػػقي  ،يُندِػ ػ ب ػػن َع ػ َ
ص ُؼت َ
"اظت َّونة" وطريقاهذ.
ِ
وؽتَّػن ذُكػر بكثػرة الافريػع والاشػقي عػن أصػحذب تسػحنوف :ػتمػ ُ
ػدغ.
بن َبد وس صذحب "اَّموبػة"َّ ،
وػتمػ بػن اظت َّػواز عػن أصػحذب أص َ
ُ
ػهب وأىػػلِ
ػرب لطريقػة أص َ
لكػن ابػن اظت َّػواز يف نَظَػر الغَمػري ىػو أق ُ
ػدغ وأف َ
اظت ينػة ِعػن طريقػػة ابػن القذتسػم .وعػػع ذلػك ،فقػ ذَ َكػػر بنػو ُتسػلوَكو طريق ػ َة
ػذر غذلدًػذ بلػى
ابػن القذتسػم يف كثػرة الاشػقي  ،وىػذا تػأ ػًرا بنَهجػو الػذي ص َ
طريقة الافقو بلى عػذاىب أىػل اظت ينػة .قػذؿ الغَمػري يف تررتػة ػتمػ بػن
بدػ وس" :أح ػ الفقهػػذء النجدػذء عػػن أصػػحذب تسػحنوف ،وىػػو صػػذحب
الكاػب اَّموبػػةِ ،عػن َفػػرط ػتمػ بػػن اظتػواز يف الافريػػع والاشػقي  ،علححم
مثل من ا س نون وابن القاسم"(ٔ).
وعاَّدعػوه ىػو الػػذي
ػنهل الافريػع ىػذا الػػذي َتسػلَكو اب ُػن القذتسػػم ُ
وع ُ
كذف ػػا اب ػ ُػن القذتس ػػم عذلِ ًك ػػذ ب ػػن
ػني ،فكم ػػذ َ
َج َع ػل اظت ػػذىب أوة ػ َػ .وأب ػ َ
ِ
فعلِػػم َع ػ ارَكهذ وأصػػو َعتذ ،ف ػ َّ
ك
ػإف تس ػػحنونًذ َتس ػلَك يف ذل ػػك عس ػلَ َ
َع َذاىدػػو َ
اجع ػػذت وإي ػ ػراد
ف ػػيخو ،واتَّس ػػع في ػػو ،فدذنَػ ػ ْ
ت لن ػػذ هب ػػذه اظتُكذف ػػفذت واظتر َ
االحامذالت حقيق ُة ع َذ ِاىب عذلِ ٍ
ك وآرائو يف عسذئل الفقو .ولػوال ذلػك،
َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٚ٘/ٖٔ٘ ،

- ٔٗٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

ِ
عرتي ػػو فػػيءٌ ع ػػن الغُم ػػوض .وى ػػذه ُخصوص ػػي ٌة
لدَقػ َػي ُج ػ ْػزءٌ ع ػػن اظت ػػذىب يَ َ
وعاَّدعيػو .وىػػذا عػػذ أفػػذر لػو الغمػػري بقولػػو بػػن
ليسػ ْ
ت لغػػ ر ابػػن القذتسػػم ُ
"األتس ػ ػ ية"" :وص ػػذرت كاد ػػو اظتعروفػ ػػة بذألتس ػ ػ ية َّأو َؿ عدس ػ ٍ
ػوط يف الفقػ ػػو
ْ ُ
ِ
ػرت ك ػ ػ َّػل كا ػ ػػذب
العق ػ ػ ُ
ػوؿ ،وألفاه ػ ػػذ األفه ػ ػػذـ ،فغَ َم ػ ػ ْ
ألص ػ ػػحذبنذ ،ف َقدِلَاْه ػ ػػذ ُ
فهجرت"(ٔ).
ُعساعجم ُعق َفل عن كاب نُظَرائو اظتصريني واظت نينيُ ،
لزوم اتِّباع مالح  ،وتضحيي ُ
ٕ .وعن أىم خصذئص ىذه الطريقة ُ
الخححرو عححن قولححو  .قػػذؿ الغمػػري يف ابػػن القذتسػػم" :أف ػ ىم بص ػػدية يف
عذلػػك"(ٕ) ،وقػػذؿ يف ح ػ لتػػا الليثػػي" :شتػػع عػػن الليػػث بػػن تسػػع  ،ومل
( ٖ)
يعامػ ػ إال بل ػػى رأي عذلِ ػ ٍ
ػالؼ ع ػػذ ك ػػذف بلي ػػو
ػك واب ػػن القذتس ػػم"  .خ ػ َ
َ
ِ
فه ػػم َع ػ ػ ْذ ُكوروف بذالخايػ ػػذرات اطتذرج ػػة بػ ػػن
ػحذب طريق ػػة اظت ػ ػ نينيُ ،
أص ػ ُ
ٍِ
وعن جرى بلى
ابن القذتسم وتسحنوف َ
اظتذىب اظتخذلفة ظتذلك يف عذىدو .و ُ
عسػػلكهمذ رمبػػذ خػػذلفوا عذل ًكػػذ ،لكػ َّػن ذلػػك يف ح ػ ٍ
ود ةػػيقة ،ورمبػػذ كػػذف
ُ
ِ
ٍِ
اخايذرىم عأخو ًذا بذلقيذس بلى
اخايذرىم عن بني قولني ظتذلك ،ورمبذ كذف ُ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
أصل ظتذلك ُؽت َّه يف عسذئلو ،فمذ خذلفوا عذل ًكذ إال مبذلك.
الروايح ح ححات عح ح ححن مالِح ح ح ٍ  ،وآراء ابح ح ححن القاسح ح ححم:
ُٖ .خبوصح ح ححية ِّ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٚ/ٔ٘ٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٔ٘/ٔٓٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٓٔ/ٔٔٚ ،
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وعقذبل ػ ًة عػػع عػػذ تق ػ َّ ـ يف خصػػذئص طريقػػة اظت ػ نينيِ ،ع ػن ؼتذلفػػة ِروايػػذبم
ُ
ِ
ِ
وآرائهػػم لرواي ػػذت وآراء اب ػػن القذتس ػػم ،يَص ػلُ .أ ْف يُع ػ َّ ذل ػػك ع ػن ؽتي ػزات
طريق ػػة اب ػػن القذتس ػػم ،مبع ػ َّ
أف أى ػ َّػم ِشت ػذت اطتُل ػػا ب ػػني الط ػريقاني ،ى ػػو
االخ ػػاالؼ يف الرواي ػػذت ب ػػن عذل ػػك ،واالخ ػػاالؼ يف اآلراء ؽت ػػذ ال ن ػػص
ػدب الػػذي َّادبػػى الغَمػػري َّ
ػذر َؽ ب ػو
أف ابػػن حديػػب فػ َ
ظتذلػك فيهػػذ .وىػػو السػ ُ
طريقةَ ابن القذتسم إىل طريقة اظت نيني.
َٗ .م ْيح ح ُل اب ححن القاس ححم لم ححذاىب العح حراقيينِ :ع ػ َػن اظتالع ػػ .ال ػػيت
ػذؿ يف عسػػذئل إىل بعػض عػ ِ
ِ
ػذاىب
رت بػن فِقػػو ابػن القذتسػػم أنػو رمبػػذ ع َ
ذُكػ ْ
َ
ػ را ع ػػذ َنتي ػ ُػل إىل
الع ػراقيني ،ق ػػذؿ اب ػػن رفػ ػ اصتػ ػ َّ " :أع ػذ اب ػػن القذتس ػػم فكث ػ ً
َع ػذاىدهم يف عس ػػذئلو ،ويُراب ػػي أق ػوا َعتم فيه ػػذ"(ٔ) .فهن ػػذ جذنِد ػػذف :األول:
اظتْي ػل بذالخاي ػػذر إىل بعػػض ع ػػذاىب الع ػراقيني .والثححانيُ :عراب ػػذةُ أق ػواعتم،
َ
ويَع ػ ب ػذلكُ :عرابػػذة ِخالفهػػم يف اظتسػػذئل ،بلػػى األصػػل اظتعػػروؼ بن ػ
اظتذلكيػة(ٕ) .وق ػ نػَدَّػػو إىل ىػذا اظتْيػػل ابػ ُػن تيميػػة ،قػذؿ" :يَػ َق ػع يف كػػالـ ابػػن
َ
القذتسػم طذئف ػ ٌة عػػن اظتْي ػل إىل أق ػواؿ أىػػل العِػراؽ ،وإ ْف مل يكػػن ذلػػك ِع ػن
َ
َّ
ػذئل
س
ع
ػة
ن
و
اظت
ػل
ص
أ
أف
إىل
ػك
ل
ذ
ػة
ي
تيم
ػن
ب
ا
ع
ج
ور
َّ
أصوؿ أىل اظت ينة"ُ َ َ َ .
ُ
(ٔ) ابن رف " ،الديذف والاحصيل".ٔٚٔ :ٙ ،
(ٕ) انظػ ػػر أعثلػ ػػة ظترابػ ػػذة ابػ ػػن القذتسػ ػػم لقػ ػػوؿ أىػ ػػل الع ػ ػراؽ :ابػ ػػن رف ػ ػ " ،الديػ ػػذف
والاحصيل".ٕٖ٘ :ٔٗ ،٘ٔٛ ،ٗٛٚ :ٔ ،
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أىل العراؽ(ٔ).
أتس بن الفرات اليت َّفربهذ ُ
وعْي ػ ُػل اب ػػن القذتس ػػم ظت ػػذاىب العػ ػراقيني ل ػػيس ُعاعل ًق ػػذ بذلرواي ػػة ال ػػيت
َ
اظتي ُل
أي َّ
الراوي .وإفتذ يكوف ْ
يرويهذ بن عذلك ،إذ الرواية ال يَ ُخل فيهذ ر ُ
قوؿ عذلِ ٍ
ك فيهذ.
ومتاذره ،ورمبذ كذف يف عسذئل اخاَػلَا ُ
فيمذ يَراه َ
ػوؿ تُع ػػذ ِرض
ػت الب ػػن اظتذجش ػػوف أص ػ ٌ
ويف ُعقذب ػػل ى ػػذا ،فإنَّ ػػو كذن ػ ْ
( ٕ)
اظتشهور عن قوؿ عذلِ ٍ
ولعل ذلػك كػذف َعػْيالً عنػو
ك ،كمذ قذؿ الغَمري َّ .
َ
إىل آراء أبيو بدػ العزيػز بػن أيب تسػلمة؛ إ ْذ كػذف قد ُػل ُعقػ ًعذ ظتذاىدػو بلػى
ع ِ
ذاىب عذلِ ٍ
ك(ٖ).
َ
املطلب الثالث  :سبب رواج طزيقة ابن القاسه على طزيقة
املدنيني:
ػض عػػن العصػػدية ،ال
ػ ر عػػن اظتنذفسػػة ،وبعػ ٌ
كػػذف بػػني االَتػػذىني كثػ ٌ
ِ
ت إىل
ػدذب الػػيت َّأد ْ
تسػيمذ عػػن أتدػػذع ابػػن القذتسػػم .وقػ بػ َّػني الغمػػري األتسػ َ
َرواج طريق ػػة اب ػػن القذتس ػػم وتلمي ػ ِػذه تس ػػحنوف بل ػػى بقي ػػة تالعي ػػذ عذل ػػك،
فاحصل ؽتذ ذَ َكره رتل ُة األتسدذب اليت أُبينهذ اآل َف:
خذص ًة اظت نيني عنهم.
َّ
(ٔ) ابن تيمية" :غتموع الفاذوى".ٖٕٚ :ٕٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٔٛ/ٜ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٔٛ/ٜ٘ ،
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َ

ٔ .سحيرةُ ابحن القاسحم و ِ
أتباعحو فححي الزْىحد وال َحوَرع :ىػذا عػن أىػػم
األتسدذب اليت َدنْػ َ َف بليهػذ الغَمػري واباػ أ هبػذ يف تفسػ ر َغلَدػة طريقػة ابػن
القذتسم وأتدذبِو بلى طريقة غػ رىم .وكػذف ِعػن وجهػة نَظَػره َّ
العذعػة ِعػ َن
أف َّ
ِ
ٍ
ٍ
انكفذؼ بػن الػ نيذ،
ووَرٍع و
النذس يأخذ ب ُقلوهبم أ ْف يَػَرْوا العذملَ بلى ُزى َ
ٍ
للمنكر بلى السلطذف؛ فااعلَّ
األنظذر ؿتػوه.
القلوب بو ،وتاَّجو
ُ
ُ
وإنكذر ُ
ؽتػ ػػذ يكػ ػػوف عع ػ ػػو الش ػ ػهرةُ وال ػ ػػذ ْكُر ،مث الريذتس ػ ػةُ بع ػ ػ أ ْف يَاص ػ ػ َّى للفاي ػ ػػذ
( ٔ)
ػورا يف نَظَ ػػر الغَم ػػري بل ػػى ابػ ػػن
والافقي ػػو  .وى ػػذا الس ػػدب ل ػػيس عقصػ ػ ً
القذتسم ،بل َّ
إف تالعذتػو ِؽتَّػن َزتَػل لػِواء طريقاػو ،ونَ ْشػر بِلمػو ،كػذنوا بلػى
ِ
ػذس إل ػػيهم،
َف ػْرط اب ػػن القذتس ػػم يف َّ
الزى ػػذدة وال ػ َػوَرع ،ؽتَّ ػذ أع ػػذؿ قُل ػ َ
ػوب الن ػ َ
( ٕ)
وج َعلهم قِدل ًة يف الفاوى والفقو .
َ
ِ
ظهػر ىػذا َجليبػذ ،يف َّ
أف عػن بػػني أتسػدذب َح ْجػب تسػحنوف البػػن
ويَ َ
ٍ
ػرتؼ
ابن حديب عن حذؿ ال َ
حديب بن ُوروده الق رواف :ىو عذ كذف بليو ُ
الظذىر يف ىيئاو ،فشدَّهو تسحنوف بذظتلِكَّ ،أعذ ِ
ِ
العذملُ فليس ذلك بزيو (ٖ).
ْ
َ
َ
و ِ
اظتذكور ىو عقرو ٌف ب ٍ
ذىٌر َّ
أتسدذب أخػرى ،إ ْذ لػو
السدب
أف ىذا
َ َ
َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٙ- ٖٗٗ/ٔ٘ٓ-ٜٔٗ ،
(ٕ) الغمػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت" .ٖٜٗ/ٔ٘ٔ ،ٖٗٛ/ٔ٘ٓ ،وانظػػر :بيػػذض،
"ترتيب اظت ارؾ".٘ٔ :ٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕ٘/ٕٕٔ-ٕٔٔ ،
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ا؛ ِع ػن حيػػث َّ
الزىػػذدة
نُ ِظ ػَر إليػػو بلػػى ِجهػػة الاجري ػ  ،لظُػ َّن بػػو َّ
إف َّ
اليػ ْػع ُ
ٍِ
ِ
ووِرٍع
وال َػوَرع ال يَػاَّصػالف اتصػذالً ُعدذفػًرا عػع أبلميػة اظتَْػرء ،ف َكػم عػن زاىػ َ
أييػػذ .لػذلك ،ف َّ
فهػػم
ػبًزا يف الفقػػو ،وبكسػو ً
ػإف ىػػذا السػدب يُ َ
مل يكػن ُع ّ
ِ
صػ ػ
ب يف َعزيػ ػ ُف ػػيوع ذك ػػر اب ػػن القذتس ػػم وَكث ػػرة قَ ْ
بل ػػى أتس ػػذس أن ػػو َتس ػػدَ ٌ
ػت عالزعاػػو ظتذلػِ ٍ
ػك ،واتَّصػػا
َّعذ ،طذلػ ْ ُ
فقيهػػذ ُعق ػ ً
الطَّلَدػػة ؿتػػوه ،بَػ ْع ػ َ كونػػو ً
مبزي ٍ عن اضتِْفظ واليَّْد ألقذويلو ،والعلم بذظتاأخر عنهذ.
ِٕ .رياسةُ ثي ٍر من أتباع ابن القاسم يف ِديذرىم اليت َحلػوا فيهػذ،
غ رىم عن أىل العلػم
يث كذنت عتم الكلمة اظتطذبة يف النذس ،فغَ َمروا َ
ؽتػػن كػػذنوا بلػػى خػػالؼ ط ػريقاهم .ويامثَّػػل ىػػذا يف كػ ٍّػل عػػن تسػػحنوف يف
بػالد إفريقيػة(ٔ) ،ولتػا بػن لتػا يف بػالد األنػ لس(ٕ) ،ف َّ
ػت
ػإف الريذتسػة كذنػ ْ
ِ
صػ َفهمذ
عتم ،وكذنوا ُعدػذلغني يف العصػدية البػن القذتسػم وبلمػو ،بلػى عػذ َو َ
األوؿ اظتذكور.
بو الغَمري .وىذه الريذتسةُ عتذ ارتدذ ٌط كذلك بذلسدب َّ
وؽتػ ػػذ ي ػ ػ ؿ بلػ ػػى ذلػ ػػكَّ :
أف َراويػ ػػة كاػ ػػذب "الواةػ ػػحة" :يوتس ػ ػػا
اظتغػذعي ،نزيػػل إفريقيػػة ،كػػذف راغِدًػػذ بػػن ِريذتسػػة العلػػم ،وال يَػ ْ بو إليهػػذ(ٖ)،
وىذا عن بني أتسدذب قلَّة اناشذر كاذب "الواةحة" ،يف نظر الغمري.
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت"،ٖٗٛ/ٔ٘ٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜ٘/ٖٔ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٗٔ/ٕٔٙ ،
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تاب م ٍ
بموط في الفقوِ :ع َن األتسػدذب
ٖ .الم ْب ُ إلم تبنيف ٍ َ
اصتي ػ ػ ة الػ ػػيت ذَ َكرىػ ػػذ الغَمػ ػػري يف تفس ػػ ر َغلَدػ ػػة طريقػ ػػة ابػ ػػن القذتسػ ػػمَّ ،
أف
ػذب عدس ٍ
ٍ
ػوط يف
غ رىم عػن أىػل اظتػذىب إىل تصػنيا كا َ
أصحذهبذ َتسدَػ ُقوا َ
الفق ػ ػ ػػو ،وى ػ ػ ػػو "األتسػ ػ ػ ػ ية" مث "اظت ون ػ ػ ػػة" ال ػ ػ ػػيت زادت األتسػ ػ ػ ػ ي َة بَسػ ػ ػ ػطًذ
ػذبذ(ٔ)؛ وق ػ ػ وص ػ ػػا الغَمػ ػػري يف عوةػ ػػع ع ػ ػػن كاذب ػ ػو "األتس ػ ػ ي َة"،
واتسػ ػ ً
بػ"ال ُكاُب اظتدسوطة"(ٕ).
واظتػ ػر ُاد ِعػ ػن ى ػػذا الس ػػدبَّ :
أي ع ػػذىب فقه ػ ٍّػي ال بُػ ػ َّ ل ػػو ِع ػػن
أف َّ
ػعة يف عسػذئلهذ ،عرت ِ
ػيطة واتس ٍ
فقهية بس ٍ
ع َّو ٍنة ٍ
عذدبػذ ،يػث تَ ِفػي
احد ٍػة يف َّ
ُ
َ
ُ
ػب الػػيت كذنػػت قدػػل
بػأكثر عسػػذئل الفقػػو َُتيػػب بنهػػذ .فلػو نظرنػػذ يف الكاػ ُ
تصػ ػػنيا "األتس ػ ػ ية" و"اظت ونػ ػػة" ،أللفينذى ػ ػػذ َّإعػ ػػذ كادًػ ػػذ ؼتاصػ ػػرًة ال تَ ِف ػ ػػي
وإع ػذ أشتع ػةً عنسػػوبةً لراويهػػذ عػػن تَالعػػذة عذلِػ ٍ
ك ،وىػػي الغذلدػػة،
بػػذلغََرضَّ ،
َ
ِ
وع ػػن طديع ػػة ى ػػذه األشتع ػػة أ ْف تك ػػوف غ ػػ ر بس ػػيطة ،كذلدَ ْس ػ اظتعه ػػود يف
ػتم ػ بػن اضتسػػن الشػػيدذن ،الػيت كذنػػت اضتذعل ػ َة ألتسػ بػػن الف ػرات
ُكاُػب َّ
أ ْف يُفكػػر يف َب َم ػ ٍػل ُؽتذ ِػ ٍػل بل ػػى عػػذاىب اظت ػ نيني .كم ػػذ َّ
أف ع ػػن عقذص ػ
الغَمػري ِعػػن بس ػ كاػػب "األتس ػ ية" و"اظت ونػػة" :وةػػوح عػػذاىب عذلػِ ٍ
ػك
ُ َ
َْ
فيه ػػذ ،خب ػػالؼ غ ِ رى ػػذ ع ػػن ُكاُػػب اظت ػ نيني واظتص ػريني ،فق ػ كذن ػػت ُعغلق ػ ًة
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٜٗ- ٖٗٚ/ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕ٘ٚ/ٖٔٓ ،
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ػذرت كادُػ ػػو اظتعروف ػ ػػة
ُعس ػ ػػاعجم ًة؛ ق ػ ػػذؿ الغم ػ ػػري ب ػ ػػن "األتس ػ ػ ية"" :وص ػ ػ ْ
ٍ
ػوؿ ،وألِفاه ػػذ
العق ػ ُ
بذألتس ػ ية أو َل مبمححوط يف الفق ػػو ألص ػػحذبنذ ،ف َقدِلَْاه ػػذ ُ
ػرت كػ َّػل كاػػذب ُعسػػاعجم ُعق َفػل عػػن كاػػب نُظَرائػػو اظتص ػريني
األفهػذـ ،فغَ َمػ ْ
فهجرت"(ٔ).
واظت نينيُ ،
فلم ػػذ اتس ػػاوت األتسػ ػ ي ُة كاذبً ػذ َعدس ػػوطًذ ،مث تط ػػوره إىل "اظت ون ػػة"،
َّ
اج "كاػب اظت ونػة"
أنسى الكاذبذف بقي َة الكاب و ْ
أستَلَهػذ .بػل لقػ بَػلَػغ َرو ُ
أستَػل "عوطَّػػأ" عذلػِ ٍ
ػك نفسػو؛ قػػذؿ الغَمػػري" :حػ لق ػ ُى ِجححر الموطح
أ ْف ْ َ ُ
ٍِ
ع بلػػى
بػن عذلػػك وعػػذ فيػػو عػن ُبيػػوف الفقػػو وأصػػولو ،فاَػ ْلقػى الفقيػ َػو الدػػذ ِر َ
مححذىب ابححن القاسححم يف الق ػ ي واضت ػ يث ال يع ػ ِرؼ عػػذ يف عوطػػإ عذلِػ ٍ
ك؛
َ
األصل "(ٕ).
وىو
ُ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٗٚ/ٔ٘ٓ ،
(ٕ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٖٗٚ/ٔ٘ٓ ،ولع ػػلَّ ع ػػذ قذل ػػو الغَم ػػري ع ػػن
ِىج ػ ػراف اظتػ ػػذلكيني لكاػ ػػذب اظتوطػ ػػإُ ،عدذلغ ػ ػةٌ عنػ ػػو .فػ ػػال زاؿ اظتذلكيػ ػػةُ يَسػ ػ َػمعوف
ٍ
ػ .فػيءٌ عػن
ػئن ص َّ
شرحونو ،يف كل طدقػة عػن الطَّدقػذت .ول ْ
َ
الكاذب ويَػ ْرُوونو ويَ َ
أتسذتسػذ للػ رس الفقهػي،
قولو ىذا ،فيندغي أ ْف ُلتمل بلػى َبػ َ ـ َج ْعػل "اظتوطػإ" ً
صَنعوا يف "اظت ونػة" ،ويف اخاصػذرات "اظت ونػة" .لك َّػن الػذي أراهَّ :
أف ىػذا
كمذ َ
ِ
ػل َتس ػ ي ٌ  ،واالبػ ػرتاض بلي ػػو غ ػػ ر حس ػػن؛ فل ػػيس
الػػذي ك ػػذف ع ػػن اظتذلكي ػػة َب َم ػ ٌ
يُقذس كاذب "اظت ونػة" أو اخاصػذر عػن اخاصػذرابذ بكاػذب "اظتوطػإ" ،فػػ"اظتوطأ"
ؤوس اظتسػػذئلَّ ،أعػػذ "اظت ونػػة" فهػػو الكاػػذب الدسػػي ُ الػػذي َك َشػػا بػػن
َحػ َػوى ُر َ
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ٗ .عببيةُ أتباع ابن القاسم لطَريقتو ،والمنافمةِ :ع َن األتسدذب
أتدذع ابن
اليت بيَّنهذ الغَ ْمري يف تفس ر َغلَدة طريقة ابن القذتسم :عذ كذف بليو ُ
ٍ
ِ
موعذ،
القذتسم ع َن الطدقة األوىل وعذ دوهنذ عن َبصدية زائ ة بلى اظت نيني ُب ً
وبلى ابن َح ٍ
صوصذ(ٔ).
ديب الذي صذر ُؽتثالً للطريقة اظتنذفسة لطريقاهم ُخ ً
وعن ع ِ
ديب(ٕ) ،ؽتذ جعل الطلد َة ِ
العذعة بذبن َح ٍ
اآلخػذين
ظذىر ذلك إغراءُ َّ
ََ
َ
( ٖ)
بنو ال يَكثُروف كثرةَ تالعذة تسحنوف ولتا بن لتا .
كمػػذ َّ
أف اظتنذفسػػة بػػني أتدػػذع الط ػريقاني كذنػػت ف ػ ي ًة ،ؽتػػذ أفيػػى
إىل تلك العصدية اظتاق عة الذكر.
واناقلػت العصػػديةُ لطريقػػة ابػن القذتسػػم ِعػػن طدقػة إىل طدقػ ٍػة ،فهػػذا
بن تسحنوف يُق عهذ أف َّ الاق ي؛ يقوؿ الغَمري يف تررتاو" :شتع عن
ػتم ُ ُ
صع ٍ
ب َّ
وتفقو بأبيو تسحنوف ،مل يشاغل بغ ره ،وىو ِمح َن الغحالين فحي
أيب ُع َ
ِ ٍِ
قيهػػذ
َو ْجػو فقػػو عذلػػك يف أبػواب الفقػػو كلهػػذ .ولػو كػػذف "اظتوطػػأ" مبج َّػرده ُمتػػرج فَ ً
تذ بع ػػذ ،الكاف ػػى تالعيػ ػ ُذه الفقه ػػذء بروايا ػػو بن ػػو ،ومل ياكلَّفػ ػوا عالزعا ػػو الس ػػنو ِ
ات
ُ َ
َ
ُ
الكث رات تسذئلني بن عسذئل الفقو .
ػالث أعثلػػة تُند ػ بػػن فَػػرط العصػػدية بلػػى طَريقػػة اظت ػ نيني وابػػن
(ٔ) ذََكػػر الغمػػري ػ َ
حديػػب :الغمػػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت"ٖٕ٘/ٔ٘ٔ ،؛ ٕٖ٘ٔ٘٘ ،ٖٖ٘/؛
ٕ٘ٔ.ٖ٘ٙ/ٖٔ٘-
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٔ/ٖٔ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٖٙ/ٔ٘ٗ ،
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س نون الغامبين البن الما شون وابن حبيب وأصبم"(ٔ) .وكذلك
األن لسػػيوف ،فق ػ كػػذنوا بلػػى طريقػػة أفػػيذخهم (لتػػا الليثػػي وتسػػعي بػػن
وةذح ،وإبراىيم بن ُعزين(ٕ).
حسذف وبيسى بن دينذر) ،كذبن َّ
٘ .تق ححد ُم م ححوت اب ححن َحبي ح ٍ
حبِ :ع ػػن ب ػػني األتس ػػدذب ال ػػيت ذَ َكرى ػػذ
ِ ِ
الغمري لقلَّة بنذية اظتذلكيني بكاذب "الواةحة" اليت ص ْ
ػذرت حذعلػ ًة لػواءَ
اظت نيني عن أصحذب عذلِ ٍ
ك :تق ُـ عوت ابن حديػب ،فإنػو تُػويف ولػو عػن
ػت بذظتاق عػػة يػػث تك ُفػػل
العمػػر ػػالث وستسػػوف تسػػنة ،وىػػي تس ػ شن ليسػ ْ
ِ
ولتمل ػػوف بن ػػو كاذب ػػو،
لمػػوَ ،
للعػػذمل كث ػػرَة تالعذت ػػو الػػذين َلت َفظ ػػوف بلي ػػو ب َ
وزتيَّا ػػو .ق ػػذؿ
ويدثون ػػو يف الن ػػذس ،ع ػػع ُوج ػػود اظتن ػػذفس وغَلَدا ػػو ،وتعص ػػدو َ
الغمػػريِ َ " :
ػحذب،
وعجلَ ح المني ح ُة بححابن حبيححب قد ػػل أ ْف يكػػوف ل ػػو أص ػ ٌ
جرت ُكاُدػو"(ٖ) .وقػ ذَ َكػروا يف تررتػة ابػن َحدي ٍ
ػب (ت)ٕٖٛ
َّ
فلمذ عذت ُى ْ
أن ػ ػػو ان َف ػ ػ َػرَد بذلريذتس ػ ػػة يف ا ألنػ ػ ػ لس بعػ ػ ػ ع ػ ػػوت لت ػ ػػا ب ػ ػػن لت ػ ػػا الليث ػ ػػي
( ٗ)
بذجلَْا ػو اظتنيَّ ػ ُة ،وكػػذف بػػني
ذ
إ
اده،
ر
ػ
ف
ان
ة
َّ
ػ
ع
ػل
ػ
ط
ت
مل
ػو
ػ
ن
لك
،
(تٖٕٗ)
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٚٔ/ٖٔٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٕٙ/ٖٔ٘ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖ٘ٔ/ٔ٘ٔ ،
(ٗ) الػػذى " ،تػػذريخ اإلتسػػالـ"ٛٚٚ :٘ ،؛ و"تسػػ ر أبػػالـ النػػدالء" .حتقي ػ رتذبػػة
عن ادققني( ،ب روت :عؤتسسة الرتسذلةٜٔٛ٘ ،ـ).ٔٓٗ :ٕٔ ،
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بع عن السنوات ،وىي ُع َّة قص رٌة ال تكفي ضتَ ْمل النذس ِعػن
َوفذتيهمذ أر ٌ
يقة إىل طر ٍ
طر ٍ
يقة.

- ٔ٘ٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

املطلب الزابع :املنافسة بني "املدونة" لسخنون ،و"الواضخة" البن
حبيب.
ِ ِ
أي
عػػن عظػػذىر االخػػاالؼ بػػني الط ػريقاني :تدػػذيُ ُن نَظَػػر النظَّػػذر يف ّ
الكاػذبني أوىل بذلاق ػ ي يف فِقػػو عذلِ ٍ
ػك ،فذظت ػ نيوف (أب ػ َ :ع ْػن َجػ َػرى بلػػى
ْ
طريقاهم بع تصنيا الكاذبني) يُق عوف "الواةحة" ،والقذشتيوف يُفيلوف
ِ
ػت يف كاػػذب الغَمػػري:
"اظت ونػػة" .وع ػ َن االصػػطالحذت الطَّريفػػة الػػيت َوقَعػ ْ
فذألو ُؿ نسدة للم َّونة ،والثذن نسدة للواةحة(ٔ).
"اظت َ َّون" و"الواةحي"َّ ،
الادذبػ بػني تسػحنوف وابػن حدي ٍ
ِوؽتَّذ َّ
ػبَّ :
أف
دؿ
َّ
الغمري بلى فَػرط ُ
ِ
بذلفذة ػ ػػحة؛ واب ػ ػ َػن حدي ػ ػػب يُس ػ ػػمي
تسػ ػػحنونًذ ك ػ ػػذف يُس ػ ػػمي "الواة ػ ػػحة"
ولست ْأدري ِص َّح َة عذ َحكذه الغمػري ،فلػم يَ ُسػقو
"اظت َّونة" بذظت َّودة(ٕ).
ُ
الادذب ػ ػ بػ ػػني
وع ْه َم ػػذ يكػ ػػن ،فه ػػو ُعند ػ ػ ٌ ب ػػن ُ
بس ػ ػنَ ه ح ػ ػ يُنظَػ ػر فيػ ػػو َ
َ
َّ
صػا عػن قُػ ْػد ٍ ،.رمبػذ اتسػاُدع أ ْف
الو ْ
الطريقاني وأصحذهبمذ ،عع عذ يف ىذا َ
صذدرا بنهم
يكوف ً
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٗ/ٕٔٚ ،ٕٖٗ/ٕٔٙ ،
الغمري" ،الاسمية واضتكذيػذت" .ٖ٘ٓ/ٔ٘ٔ ،وقػ أُِ َػر بػن أيب بثمػذف تسػعي
(ٕ) َ
ابن اضت َّاد (تٕٖٓىػ) قولُو يف اظت َّونة" :اظتػ َّودة" .ابػن نػذجي ،تكملػة "ععػذمل
اإلنتػ ػػذف" لل ػ ػ بذغ .حتقيػ ػ ػ بد ػ ػ اَّي ػ ػ اطتي ػ ػػذيل( ،طٔ ،بػ ػػ روت :دار الكا ػ ػػب
العلميةٕٓٓ٘ ،ـ) .ٖٔٙ :ٕ ،وىو عن تالعذة تسحنوف
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أوالً" :المدونة" لم نون:
َتسػ ػ ػػدَ لنػ ػ ػػذ أ ْف ذكرن ػ ػ ػػذ َّ
ػري َج َع ػ ػ ػػل تصػ ػ ػػنيا "األتس ػ ػ ػ ية"
أف الغَمػ ػ ػ َّ
و"اظت ون ػػة" ِع ػػن ب ػػني أتس ػػدذب اناش ػػذر الطريق ػػة القذشتي ػػة ،و َغلَداه ػػذ بل ػػى
الطريقة اظت نيػة .وىػو ِعػن الػذين ي ِ
ناحلػوف طريقػ َة اظتػ نيني ،ويُقػ ُعهذ أفػ َّ
َ
َ
الاق ػ ػ ي ،وىػ ػػو يف طَري ػ ػ تفيػ ػػيلو للواةػ ػػحة ،وتق نتػ ػػو عتػ ػػذ بلػ ػػى تس ػ ػػذئر
ِ
س
األُ َّعه ػ ػذت وال ػ ػ َّ واوين ،ال تس ػ ػػيمذ "اظت ون ػ ػػة" ،ال ي ػ ػػرتؾ الكا ػ ػ َ
ػذب اظتن ػ ػػذف َ
ػحة
للواةحة ِعن دوف أ ْف يَناَ ِق بليو ،ويُ ِخل بليو فيئًذ عن الريدة يف ِص َّ
َعسذئلو؛ فهو َْلتكي ِحكذي ًة تُفي :
تػردد تسػػحنوف ِ
نفسػػو يفكثػ ٍ ر ِؽتَّػػذ جػػذء فيهػذ عػػن عسػػذئل ،وكػذف ِعػػن رتلػػة
َ
ِ
عػػذ ذََكػػره بنهػػذَّ :
أف تسػػحنونًذ يف آخػػر ُبمػػره َكاَػػب يف َحوافػػي ُكادػػو اظتص ػنَّفة بػػن
ابػػن القذتسػػم بلػػى ع ػػذ ال ُلتصػػى عػػن اظتسػػذئل" :عس ػػألة تسػػوء"" ،عسػػألة تس ػػوء".
ويف بعػ ػػض اظتواة ػ ػػع يكاػ ػػب" :انظ ػ ػػر" "انظ ػ ػػر" .ويف بعػ ػػض اظتواة ػ ػػع" :اط ػ ػػرح"
"اط ػ ػػرح" .فك ػ ػػذف ذل ػ ػػك ِؽتَّػ ػػذ َدفَع ػ ػػو إىل أ ْف يَه ػ ػ ّػم بذلرحل ػ ػػة إىل بد ػ ػ اظتلػ ػ ػك ب ػ ػػن
ِ
ػب ،ليص ػػح .ع ػػذ يُص ػػححو ،ويُدط ػػل ع ػػذ
اظتذجش ػػوف ،ليع ػػرض بلي ػػو تل ػػك الكا ػ َ
فعػػل ،وعػذت قدػػل أ ْف يُعلػػم يف ذلػك عذىدُػػو .وأىػ ُػل اظتغػػرب إىل
يُدطلػو؛ لكنػػو مل يَ َ
زعذف الغَمري بلى قوؿ تسحنوف بن ابن القذتسم(ٔ).

(ٔ) انظر :الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٔ-ٕٙٓ/ٖٔٔ ،ٕٔٔ/ٜ٘ ،
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ويُؤخذ عن ذلك:
( ٔ)
ِ
صػا
وو َ
ٔ  -تردد س نون يف آخر ُبمػره يف عسػذئل ابػن القذتسػم َ .
الغَ ْمري ذلك بأنو كذف "يَت ير" يف عذاىب ابن القذتسم(ٕ).
ٕ َ -ح ْج ُم الممالل اليت َز َبم الغمػري حتيػ َػره فيهػذ بي ٌحر ،ففػي عوةػع
ا تلك اظتسذئل بػ"عذ ال ُْلتصى عػن اظتسػذئل"(ٖ) ،ويف عوةػع
ص َ
َو َ
آخَر بػ "أكثر اظتسذئل"(ٗ).
َ
ِ
ِ
ٖ َ -عح َد ُم العلححم بحرأي سح نون الححذي اسححتقر عليححو آخح َحر حياتححو ،يف
تلك اظتسذئل اليت كػذف ُعاحيػ ًػرا فيهػذ(٘) .عػذ يُنػاِ ُل َّ
أف الاعويػل بلػى
عذ رواه تسػحنوف بػن ابػن القذتسػم ىػو يف عوةػع الريدػة فػال يُعلػم
ػص بليػػو الغمػػري
أي تسػػحنوف فيهػػذ بلػػى الاحقي ػ وىػػذا ق ػ نػ َّ
رُ
نفسػو ،فإنػو قػذؿ بعػ بيذنػػو َلعػ َ ـ العلػم مبػذىب تسػحنوف يف تلػػك
اظتسذئل" :-واصتمذب ُة يف اظتغرب إىل اليوـ بلى قوؿ تسػحنوف بػن

(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٓ/ٖٔٔ ،ٕٔٔ/ٜ٘ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٓ/ٖٔٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٔٔ/ٜ٘ ،
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٓ/ٖٔٔ ،
(٘) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٓ/ٖٔٔ ،
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ابػػن القذتسػػم "(ٔ) ،كػػذظتنكر بلػػيهم اتسػػامرارىم بلػػى ِ
عذاىدػػو الػػيت
َ
اتساقر بليو
أي َّ
َلتكيهذ ،وىو كذف ُعاحيػًرا فيهذ ال يُعلم لو فيهذ ر ٌ
ٗ  -ك ػػذف تس ػػحنوف ق ػ َىححم بالل ححا بعبححد المل ح بححن الما ش ححون
َلع ػ ْػرض ع ػػذ َكاَد ػػو ب ػػن اب ػػن القذتس ػػم بلي ػػو ،فين ػػزؿ بل ػػى رأي اب ػػن
اظتذجشوف فيمذ يُثداو وفيمذ يُدطلو(ٕ).
ػض ع ػػن النَّظَػػر ال ػػذي ُنتك ػػن أ ْف
ويف ىػػذا ال ػػذي ذَ َكػػره الغم ػػري بعػ ٌ
يُعقَّب بليو:
ػا بػػو الغمػػري تسػػحنونًذ عػػن "الاحػػ ر" يف تلػػك اظتسػػذئل،
صػ َ
ٔ) عػػذ َو َ
ل ػػيس ك ػػذلك يف ك ػػل تل ػػك اظتس ػػذئل ،فم ػػذ َكاَ ػػب تس ػػحنوف بلي ػػو
"عس ػػألة تسػ ػػوء" ،و"اط ػػرح" ،ىػ ػػو ُحك ػ ٌػم عنػ ػػو بنَك ػػذرة اظتسػ ػػألة أو
َخطَئهذ ،وليس يف ذلك ترد ٌدَّ .أعذ قولُػو "انظػر انظػر" ،فػيُمكِن أ ْف
يُوص ػػا ب ػػذلرتدد .كم ػػذ َّ
أف اخاي ػػذر الغم ػػري للاعد ػػ ر ب ػػن تص ػػرفذت
تسػحنوف ىػػذه ب ػػ"الاح ر" ،فيػو دالل ػ ٌة قويػػة يف ُعػراده و َغرةػػو الػػذي
ي ػذىب إليػػو ،إ ْذ َلتمػػل يف طيذتػػو تَشػػكي ًكذ يف عسػػذئل "اظت َّون ػػة"،
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٙٔ/ٖٔٔ ،
(ٕ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٕٔٔ/ٜ٘ ،وى ػػذا ذََك ػػره ك ػػذلك بي ػػذض يف
تررتا ػػو بػ ػػن تسػ ػػحنوف .وكأنػ ػػو نَػ َقلػ ػػو بواتس ػػطة ابػ ػػن اضتػ ػػذرث .بيػ ػػذض" ،ترتيػ ػػب
اظت ارؾ".ٖٔٛ :ٖ ،
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وبلى أتسذس عنو يَػْد تق ي "الواةحة".
ٕ) عذ َّادبذه ِعػن َح ْجػم تلػك اظتسػذئل ،يػث ص َّػ رىذ "أكث َػر عسػذئل"
اظت َّون ػػة ،ال يُس ػ ػلَّم ،وىػ ػػي ُعدذلغػ ػػة كد ػػ رٌة عنػ ػػو؛ إ ْذ أكثػ ػ ُػر اظتسػ ػػذئل
صػحيحةٌ بن ػ تسػػحنوف ،وعػذ كػػذف ُعػػرتد ًدا فيػو أو طََرحػػو أو َح َكػػم
َ
بغَلَطػػو ونَكذرت ػػو قلي ػ ٌػل ،ودلي ػ ُػل ذلػػكَّ :
أف تالعي ػػذ تس ػػحنوف ال ػػذين
حتملػ ػ ػوا بن ػ ػػو "اظت ون ػ ػػة" يف ؼتال ػ ػػا العرة ػ ػػذت ،مل يُثدِا ػ ػ ػوا تل ػ ػػك
َّ
ِ
ػذض يف كاذبػػو "الانديهػػذت
الاص ػرفذت إال يف القليػػل ،والقذةػػي بيػ ٌ
اظتساندطة" ،كذف َععنيبػذ أفػ َّ العنذيػة باادػع ُعشػكِالت اظت َّونػةِ ،عػن
ُؼتالِػػا الروايػػذت ُعاع ػ دة اظتخػػذرِج ،فل ػػم يَػ َقػػع ِعػػن عثػػل عػػذ ذَ َك ػػره
الغمػػري إال القلي ػ ُػل بذظتقذيس ػػة إىل َح ْجػػم عس ػػذئل اظت ون ػػة ،ول ػػيس
وصا بذلكثرة ،بَػلْ َو أ ْف يُ َنعت بأنو أكثر اظتسذئل.
ذلك يث يُ َ
أكثر َعن كػذف ععنيبػذ بديػذف عػذ طََرحػو تسػحنو ٌف عػن اظت َّونػةَّ :
ػتمػ ُ
و ُ
( ٔ)
بيذض يف "الانديهذت" .
بن وةذح ،وق نَػ َقل بنو ذلك
ٌ
ُ
ِ
أف الرواية اليت نَ َسدهذ للمغذربػة عػن َّ
ٖ) كمذ َّ
أف تسػحنونًذ كػذف قػ َى َّػم
بذل َقص إىل ابن اظتذجشوف لاصػحي .عػذ َكاَدػو بػن ابػن القذتسػم:-
ػ"حت ر تسػػحنوف يف
فيهػػذ نَظَػ ٌػر ،ال تسػػيمذ وق ػ قَ ػ َػرف الغَمػػري ذلػػك ب ػ َ
(ٔ) انظػر عػػثال بن ػ  :بيػذض" ،الانديهػػذت اظتسػػاندطة":ٕ ،ٕٕٓ ،ٔٔ٘ ،ٕٚ :ٔ ،
.ٜٜٚ ،ٕ٘ٙ
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ػكيك يف عس ػػذئل اب ػػن القذتس ػػم،
أكث ػػر اظتس ػػذئل" ،إ ْذ ُع َّ
ؤداى ػػذ تش ػ ٌ
وتثديت لطريقة اظت نيني اليت بلػى رأتسػهذ اب ُػن اظتذجشػوف .وعوة ُػع
ٌ
( ٕ)
( ٔ)
ِ
أف تسحنونًذ ق َشت َع عن ابن اظتذجشوف َّ ،
النق َّ :
وتفقػو بليػو ،
ِ
ظهػر ،فهػو بلػى بين ٍػة عنهػذ قدػل أ ْف يرحػل اب ُػن
َ
وبل َم طَريقاَو فيمػذ يَ َ
حدي ػ ٍ
ػب .مث َّ
إف اب ػػن اظتذجش ػػوف تُ ػػويف تس ػػنة (ٕٕٔ ،أو ٕٗٔ ،أو
ٕٗٔ)(ٖ) ،وتسػػحنوف تُػػويف تسػػنة (ٕٓٗ) ،فدػ ْػني وفذتيهمػػذ عػػذ بػػني
ػت وبشػرين تسػػنة إىل ذت ٍ
ػذف وبش ػرين تسػنة ،لػػذلك َربْػ ُ الغَمػػري
تس ٍّ
ِ
ص َّػ.
صػ إليػو تسػحنوف ع َػن اطتػروج إىل ابػن اظتذجشػوف  -إ ْف َ
عػذ قَ َ
بنػػو َ -لع ػ ْرض عسػػذئل ابػػن القذتسػػم بليػػو ،مبػػذ ذَ َكػػره ِعػػن تػػردده يف
أكثر عسذئل اظت ونة يف ِ
آخر حيذتو ،ال يَساَقيم.
أف اظتذلكي ػػة اظتع ػػولني بلػػى "اظت ون ػػة" ،مل يرتكوى ػػذ دوف بي ػ ٍ
ٗ) كمػػذ َّ
ػذف
َُ
ونَػ ْق ػ ػ ٍ ودتَْحػ ػ ٍ
ػيص؛ فق ػ ػ ابان ػ ػوا هب ػ ػػذ بِنذيػ ػػة بػ ػػذرزةً ،التسػ ػػيمذ بل ػ ػػى
االصػػطالح ال َقػػروي؛ إ ْذ َ ث ػوا عشػ ِ
ػكالت اظت ونػػة َ ثًػػذ ع ِ
ساقصػػيًذ،
ُ
َ ُ
َ
فعن ػوا ب ػػ"تصحي .الرواي ػػذت ،وبي ػػذف ُوج ػػوه االحام ػػذالت ،والاندي ػػو
ُ
ِ
بلػ ػ ػػى عػ ػ ػػذ يف الكاػ ػ ػػذب ع ػ ػ ػػن اةػ ػ ػػطراب اصتوابػ ػ ػػذت ،واخ ػ ػ ػػاالؼ

(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٗٚ :ٗ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٗٓ :ٖ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٗٗ :ٖ ،
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اظتقذالت"(ٔ) .ويف ذلػك عػذ يَنفػي بػن "اظت َّونػة" عػذ َوقَػع فيهػذ ِعػن
عسذئل ُعنا َق ة.

ثانيا :عب ُد المل بن حبيب و تابُو "الواض ة":
تقػ َّـ أ ْف بيَّػنَّػػذ عػػذ لعدػ اظتلػػك عػػن َعكذن ٍػة يف طريقػػة اظت ػ نيني ،فهػػو
ظ ل ِروايذبم وآرائهم .وكاذبُػو اظتصػنَّا "الواةػحة"،
اصتذعع ظتذاىدهم ،اضتذف ُ
ُ
ىو الذي يُذ َكر بو ،ويُع اظتمثل عتذه الطريقة.
وتسػندحث عػذ ع َّػر بليػو بدػ اظتلػك بػن حديػب ِعػن عر ِ
اح َػل بلمي ٍػة؛
َ
َ
مث نُف ِرُد الكالـ بلى "الواةحة":
ِ
حل العِلميححة التححي َمححر علي حا عبح ُد الملح بح ُحن َحبيح ٍ
حب:
ٔ .المراح ُ
يُع الغَمري ِؽتَّن يُشذيع طريقةَ ابن َحدي ٍ
ػب ،ويناصػر عتػذ بلػى غ رىػذ؛ فهػو
ػذب "الاسػػمية واضتكذيػػذت" كلػػو فػػذى ٌ
س عتػػذ أف ػ َّ اضتمذتسػػة ،وكاػ ُ
ُعػػاحم ٌ
بلػى تفيػػيل طَريقاػػو وطريقػػة اظت ػ نيني بلػػى طريقػػة القػػذشتيني .وىػػو يُق ػ ـ
فمػثَالً
أعره ،ولو يف نَفسو ُعنيا الرتدػة وبػذيل اظتكذنػةَ ،
َ
ابن حديب ويُفخم َ
ِ
ٍ
ِ
صػفو
بن عذ تسذؽ تسمي َة أصحذب أصحذب عذلك عن أىل األن لسَ ،و َ
دوف الدقية ب ِ
ػ"بذمل األن لس"(ٕ).
(ٔ) الرجراجي" ،عنذىل الاحصػيل" .حتقيػ أيب الفيػل الػ عيذطي( ،طٔ ،بػ روت:
دار ابن حزـٕٔٗٛ ،ىػ).ٖٛ :ٔ ،
(ٕ) الغمػ ػ ػػري" ،الاسػ ػ ػػمية واضتكذيػ ػ ػػذت" .ٛٔ/ٛٓ ،وانظ ػ ػ ػر .ٕٖٔ/ٕٔٓ :وىػ ػ ػػذا
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وق ػ َعػ َّػر ابػػن حديػػب مبراحػػل يف تكوينػػو العلمػػي ،وق ػ اتساعرةػػهذ
الغَمػري أحس َػن اتسػاعر ٍ
ػدذب اناِقذلػو عػن طَريقػ ٍػة إىل
اضُ ،عديػنًػذ يف ذلػك أتس َ
يقة .وكذنت ىذه اظتراحل ستس عر ِ
طر ٍ
لخص ًة فيمذ يلي:
اح َل ،وبيذ ُهنذ ُع َّ
ْ
ُ َ
ٔ أ ْخ ُذه عن أصح اب ابحن القاسحم محن األندلمحيِّينَّ :
تفقػو يف
األن لس بلى بعض أصػحذب عذلػك وأتدػذع ابػن القذتسػم :ويف ُعقػ عاهم
لتػا بػػن لتػػا الليثػػي ،وبيسػػى بػن دينػػذر ،واضتسػػني بػػن بذصػػم ،وغػػ رىم
عن أقراهنم(ٔ).
ٕ ُخرو ُ حو إلححم المدينححة ،وانتقالُحو إلححم مححذاىب المححدنيِّين مححن
أص ح اب مالِ ح ٍ  :مث إن ػػو رح ػػل إىل اظت ين ػػة ،وى ػػو ب ػ ِ
ؼ مب ػػذاىب
ػذملٌ ب ػػذ ِر ٌ
ََ
عذلِ ٍ
أئم َة أىػل اظت ينػة عػن أصػحذب عذلػك :بدػ
ك وابن القذتسم ،فذلاقى َّ
وعطػرؼ بػن بدػ اهلل ،وبدػ اهلل بػن نػذفع الػػزب ري،
اظتلػك بػن اظتذجشػوفُ ،
( ٕ)
وعط ػػرؼ ،وبليهم ػػذ
ػ
ث
ك
ػاص
ػ
خ
ا
و
.
واب ػػن أيب أَُوي ػػس
َّ
ػ را ب ػػذبن اظتذجش ػػوف ُ
ً
ٍ ِ
الوصػ ُ
ػا ىػػو يف األصػػل دم ػ بػػن ُب َمػػر بػػن لدذبػػة ،فق ػ َب ػ َّ ابػ َػن حديػػب بػػذملَ
ِ
فقيههػذ .اطتشػ " ،أخدػذر
بن لتػا بذقلَهػذ ،وبيسػى ب َػن دينػذر َ
األن لس ،ولتا َ
الفقهذء واد ني"ٕٗٙ ،؛ وابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٖٙٔ :ٔ ،
(ٔ) الغمػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت" .ٕٔٙ/ٕٔٓ ،وتق ػ َّـ عػػذ يف ىػػذا عػػن َغَل ػ ،
ِ
ػذد بػػن بد ػ الػػرزتن،
فه ػؤالء عػػن نُظَ ػراء ابػػن حديػػب .وعشػػذمتُو قدػػل ِرحلاػػو :زيػ ُ
والغذزي بن قيس.
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٔٚ/ٕٔٓ ،
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بوؿ ،وأقذـ يف ِرحلاو ال ة أبواـ(ٔ).
َّ
ولَ َّمذ كذف ابن َح ٍ
فقيهذَ ،تسدَ لو أ ْف َبلِم عذىب عذلػك وابػن
ديب ً
ُ
ِ
ِ
وبعيػػهم كػػذف عػػن تالعػػذة ابػػن
القذتسػػم عػػن طري ػ أفػػيذخو األن لسػػينيُ ،
القذتسػ ػػم :-فإنػ ػػو كػ ػػذف يَع ػ ػ ِرض عػ ػػذ َّ
تلقػ ػػذه بػ ػػنهم بلػ ػػى بد ػ ػ اظتلػ ػػك ب ػ ػػن
ػ را ؽتػػذ يَسػ َػمعو عػػن َبػػرض ابػػن
اظتذجشػػوف .وكػػذف ابػ ُػن اظتذجشػػوف يناق ػ كثػ ً
حدي ػػب لِ َم ػػذ ك ػػذف َّ
تلق ػػذه ب ػػنهم ،ق ػػذؿ الغم ػػري" :فك ػػذف بد ػ اظتل ػػك اب ػػن
أي بيس ػػى ب ػػن دين ػػذر ال ػػذي ك ػػذف َِشت َع ػػو ِع ػػن اب ػػن
اظتذجش ػػوف يُزي ػػا ل ػػو ر َ
أي غ ِ رقت ػػذ عػػن أص ػػحذب ابػػن القذتس ػػم
أي لتػػا ب ػػن لتػػا ،ور َ
القذتسػػم ،ور َ
الذين شتع عنهم بد اظتلك بن حديب"(ٕ).
ابن اظتذجشوف يف أكثر ذلك.
وكذف ُعطر ٌ
ؼ يُواف َ
ٍِ ِ
حديب َّ ِ
صر َحذ البن ٍ
ا ىذا الػذي
بل َّ
بأف عذ َشتعوه عن عذلك ُمتذل ُ
يػرويو بن أفػيذخو عػن عػذىب عذلػِ ٍ
ك ،فقػ نػَ َقػل الغمػري" :ويقػوالف لػو:
َْ
ِ
ِ
ٍ
ذبنذ عن عذلك يف ىذه اظتسذئل اليت زتلت إلينذ عن اظتغرب بلى خالؼ
َشت ُ
)
ٖ
(
عذ حتكي بن أصحذبك بذألن لس " َِ .
وَت ُ يف "الواةحة" البن ح ٍ
ديب
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٔٛ/ٕٔٓ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسػمية واضتكذيػذت" .ٕٜٔ/ٕٔٔ-ٕٔٓ ،تقػ ـ النظػر فيمػذ ادبػذه
عن عشيخة بعيهم البن حديب.
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ/ٕٔٔ-ٕٔٓ ،
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ِ
ورأيو(ٔ).
عذ أنكره اظت نيوف
ُ
وبعض اظتصريني عن روايذت ابن القذتسم َ
ث يف نف ػػس اب ػػن َحدي ػ ٍ
ػب َر َّج ػ ًة َدفعا ػػو ل ػػرتؾ طريق ػػة
وى ػػذا ع ػػذ أح ػ َ َ
"فع ِمػ َػل ذلػػك يف قَلػػب بد ػ اظتلػػك بػػن حدي ػػب،
أفػػيذخو ،قػػذؿ الغَمػػريَ :
ِِ
ػحذب ابػػن القذتسػػم،
أي ُفػػيوخ أىػػل األن ػ لس أُتسػػاذذيوُ ،
وىػػم أصػ ُ
فػػرتؾ ر َ
( ٕ)
وأتس َقطَهم إتسقذطًذ" .
ويُص ػػرح الغَمػ ػػري َّ
أف اب ػػن اظتذجشػ ػػوف كػ ػػذف َتس ػػيءَ الػ ػ َّػرأي يف ابػ ػػن
أفهب بلى ابن القذتسم(ٖ).
القذتسم ،ويُرج .رأي
َ
ٍ
ابن اظتذجشوف ،وَنتيل لقولو ،فق "أ ػ
ابن َحديب يُق ـ َ
وق كذف ُ
ػ را ،وك ػػذف يَرفَعػػو يف ال َف ْه ػم بل ػػى أكثػػر أص ػحذب عذل ػػك"(ٗ)،
بليػػو ...كثػ ً
(ٔ) انظر عثال :ابن حديب" ،الواةحة (الصالة واضتػل)" .حتقيػ عيكلػوش عػوران.
(طٔ ،ب روت :دار الدشذئر اإلتسالعيةٕٓٔٓ ،ـ).ٕ٘ٚ-ٕ٘٘/ٕٔ٘-ٕٔٗ ،
وانظُر نقال بن "الواةحة" بن  :ابن أيب زي " ،النو ِادر والزيذدات"،ٖٜٔ :ٔ ،
وابن بطذؿ" ،فرح صحي .الدخذرى" .حتقي أيب دتيم يذتسر بن إبراىيم( ،طٕ،
الريذض :عكادة الرف ٕٖٔٗ ،ى ػٕٖٓٓ-ـ)ٕ٘ٔ :ٛ ،ٙٓ ،ٖٛ-ٖٚ :ٖ ،؛
وابن بد الب" ،اخاالؼ أقواؿ عذلك وأصحذبو" .حتقي زتي ضتمر وعيكلوش
عوران( ،طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعيٕٖٓٓ ،ـ).ٔٓٙ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٜٔ/ٕٔٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٗ/ٕٔٔ ،
(ٗ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٖٔٛ/ٖ ،

- ٔٙٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

وحػني ذَ َكػػر ابػػن حديػػب فُقهػػذء اظت ينػة ِعػػن تالعػػذة عذلػِ ٍ
ػك ،وكػػذنوا َبشػػرًة،
ُ
َ
أفقه ه ػػم ا ن ػػذف :اب ػػن كنذن ػػة واب ػػن
وف ػػيهم قُػ ػ عذءُ أص ػػحذبو ،ق ػػذؿ" :وك ػػذف َ
اظتذجش ػػوف"(ٔ) .وابػ ػػن َحديػ ػ ٍ
اذبع ػ ػذ البػ ػػن
ػب يف أكثػ ػػر عػ ػػذ َمتاَ ػ ػذره يكػ ػػوف ُع ً
ُ
ِ
اظتذجشػوف ،حػ إذا كذنػت اظتسػألة خالفي ػةً بػني ُعطػرؼ وابػن اظتذجشػػوف،
فهو َنتيل لقوؿ ابن اظتذجشوف غذلدًذ.
ِ
بح َر ،وموافقح ُة عبح ِحد اب بح ِن عبححد ال َ َكحم وأصححب َم
ٖ ُدخولُححو م ْ
فلمػػذ َد َخػػل ِعصػ َػر اباَ َم ػ بلػػى بد ػ اهلل بػػن
أل ثححر مححا عليححو المححدنيونَّ :
ػدغ بػػن الفػػرج .فواف ػ بد ػ ُ اهلل بػ ُػن بد ػ اضتكػػم
ػذلس أصػ َ
بد ػ اضتكػػم ،وجػ َ
أكثػ َػر عػػذ َبَرةػػو بليػػو ابػ ُػن حديػػب ِعػػن قػػوؿ أىػػل اظت ينػػة :ابػػن اظتذجشػػوف
( ٕ)
أصدغَّ ،
فإف ابن حديػب كػذف ُكتذلسػو ويُػذاكره،
وعطرؼ وابن نذفع َّ .أعذ ُ
ػذىب
ػهب واب ػ ِن
ويَسػاَفي عنػو عػذاىب أف
القذتسػم وابػ ِن وىػب .فػأْل َفى عػ َ
َ
أصدغ ُعقذ ِربًذ ِؽتَّذ شتعو ِعن أىل اظت ينة(ٖ).
َ
ِ
ِ
ِ
ػدغ عػن فقػو
ػهب وأص َ
وؽتَّذ ذَ َكره الغَمػري تػ ْ ليال بلػى قُػ ْػرب فقػو أف َ
(ٔ) ابػن حديػب" ،طدقػذت الفقهػذء عػن لَػ ُ ف الصػحذبة وعػن بعػ ىم عػن العلمػػذء".
ص ػري( ،طٔ ،الربػػذط :الرابطػة ادم يػػة للعلمػػذءٖٖٔٗ ،ى ػػ،
حتقيػ رة ػواف اضتَ ْ
ٕٕٔٓـ).ٕٔ٘ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٓ/ٕٔٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٔ/ٕٔٔ ،
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اظت نينيَّ :
أي يف ابػن القذتسػم ،ويُػرج.
أف ابن الما شون كذف "يُسيء الػر َ
( ٔ)
ػهب
ػ
ف
أ
ػو
ػ
ق
ف
ب
ػذر
ػ
ق
لا
ػو
ن
ع
ػذف
ػ
ك
ػذا
ػ
ى
و
.
ػهب بلػػى ابػػن القذتسػم"
ُ
رَ
َ
أي أف َ
عن فِقو ابن اظتذجشوفِ ،خالؼ فقو ابن القذتسم.
وذَ َكػر الغَمػػري َّ
ػت
أف بد ػ اظتلػػك بػػن اظتذجشػػوف ،قػػذؿ" :عػػذ أخرجػ ْ
ِ
ص ػ ػ ُػر عث ػ ػػل أص ػ ػػدغ " .قي ػ ػػل ل ػ ػػو :وال اب ػ ػػن القذتس ػ ػػم ق ػ ػػذؿ" :وال اب ػ ػػن
عْ
( ٕ)
أصدغ بن الفػرج بلػى ابػن القذتسػم ،عػع اخػاِالؼ
القذتسم"  .فرتاه فيَّل َ
الطدقػة ،وأصػػدغ تلميػػذ ابػن القذتسػػم  .قػػذؿ الغمػري ُعديػنًػػذ تسػػدب الاق ػ ي:
ِ
ِ ِ
وح ْسن اخايذره"(ٖ).
"ل َمذ بَػلَغو عن حفظو ال َ
فقوُ ،
ِ
ِ
ػدغ:
وؽتَّذ تسذقو الغَمري ؽتَّذ يُش ر إىل عكذنة ابن اظتذجشػوف بنػ أص َ
ػدغ عػػن ابػػن َحديػ ٍ
ػب عػػذ َِشت َعػػو عػػن ابػػن اظتذجشػػوف ،ال تس ػػيمذ
اتسػػافذد ُة أصػ َ
ػدغ يَسػػافي عػػن بد ػ
تفبححيالتو فححي الممححالل؛ قػػذؿ الغَمػػري" :وكػػذف أصػ ُ
ِ
َّمػػل ق ػػوؿ
اظتلػػك بػػن حديػػب قػ َ
ػوؿ ابػػن اظتذجشػػوف وأغر َ
اةػػو وتفصػػيالتو َ
عذلك ،فكذف أصدغ ي ِ
ٍ
عجدُو ذلك"(ٗ).
ُُ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٗ/ٕٔٔ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسػمية واضتكذيػذت" .ٕٜٙ/ٖٜٔ ،ٕٕٖ/ٕٔٔ ،وانظػر بنػ  :ابػن
تس ػػهل" ،اإلبػ ػالـ بنػ ػوازؿ األحك ػػذـ" .حتقيػ ػ لتي ػػي عػ ػراد( ،طٔ ،الق ػػذىرة :دار
اضت يث ٕٔٗٛ ،ىػ ٕٓٓٚ ،ـ)ٙٗ٘ ،؛ بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٜٔ :ٗ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٖ/ٕٔٔ ،
ػل
(ٗ) الغم ػػري" ،الاس ػػمية واضتكذي ػػذت" .ٕٕٕ/ٕٔٔ ،وقػ ػ ذََك ػػر القذة ػػي إشتذبي ػ ُ
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وىػػذا الػػذي كػػذف البػػن حديػ ٍ ِ
صػػل إليػػو يف
ػب يف عصػ َػرَ ،ػدَّػ َ
ػت عػػذ َو َ
َ
ِ
ػحة َعػػذاىب اظت ػ نيني روايػةً بػػن عذلػػك ،ورأيًػػذ بلػػى أصػػوؿ
اظت ينػة عػػن ِصػ َّ
أىل اظت ينة.
ٗ ُدخولُو إفريقيةَ ،وما ان ِم َن المنحافَرة بينحو وبحين سح نون:
فلمػػذ َد َخػػل ابػ ُػن حديػػب القػػ روا َفَ ،حػ َػرص بلػػى لُقيػػذ تسػػحنوف ،لكنَّػػو َدتنَّػػع
َّ
ػوؼ
فح َجد ػػو .وذَ َك ػػر الغم ػػري يف ذل ػػك تس ػػددني :األولَ :خ ػ ُ
ع ػػن ُعالقذت ػػو َ
)
ٔ
(
ػني ِجهػ َة اطتػػوؼ
تسػحنوف عػن ابػن حديػب  .ىكػذا ن َّ
ػص الغَمػري ،ومل يُد ْ
عن ػػو ورمب ػػذ ك ػػذف الغَمػ ػػري ي ِ
قص ػ ػ َّ
ػذؼ ِع ػػن اب ػػن حديػ ػػب
أف تس ػػحنونًذ خػ ػ َ
ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ةاَو ،ؽتذ َلتامل أ ْف يَكشا بػن قُصػور تسػحنوف بنػو ،عػع
فذو َ
ُعذاكرتَو ُ
وع َ
ِريذتسة تسػحنوف يف إفريقيػة ،وكِ َػب ِتسػنو بلػى ابػن حديػب وىػذا الػذي قذلػو
صعب الاحق ُ عنو
الغمري يَ ُ
للهْيئة اليت كذف بليهذ ابػن َحدي ٍ
ػب ،فقػ كػذف
الثانيُ :كْرُه تسحنوف َ
ُ
ٍ
ِ
ػت تسػػحنونًذ يق ػػوؿ فيػػو" :لػػيس ىػػذا بذلِ ًمػػذ ،ى ػػذا
راكدًػػذ بلػػى َىيئػػةَ ،جعلػ ْ
( ٕ)
ِ
لش ػ ْػيخو ع ػػن
َعل ػ ٌ
تدع ػػذ َ
ػك "  .وى ػػذا ُعاَّس ػ ٌ ع ػػع ع ػػذ ك ػػذف بلي ػػو تس ػػحنوف ً
أج ػ ػَزَؿ كالعػ ػػو،
ىػ ػػذه اطتصيصػ ػ َػة البػ ػػن اظتذجشػ ػػوف ،ق ػ ػذؿ يف "اظتدسػ ػػوط"" :عػ ػػذ َ
أقل فُيولو " .بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٗٓ :ٖ ،
وأعجب تفبيالتو ،و َّ
َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕ٘/ٕٔٔ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕ٘/ٕٕٔ-ٕٔٔ ،
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وتسلوؾ طري الاقلل ،ؽتذ تق َّـ تِْديذنُو.
الازى ُ ،
أف تس ػػحنونذ ك ػػذف عظ ػ ِ
مث ب ػ َّػني الغم ػػري َّ
ػذىًرا ألى ػػل األنػ ػ لس فيم ػػذ
ُ
تسػػيأيت ِع ػػن ُعن ػػذفربم اب ػ َػن حدي ػػب .وصػ َّػرح ب ػ َّ
ػأف تس ػػدب اظتظ ػػذىرة ى ػػو ترُك ػػو
طريق ػةَ اب ػػن القذتس ػػم ،ق ػػذؿ الغم ػػري" :وك ػػذف تس ػػحنوف ُعوافِ ًق ػػذ يف العص ػػديَّة
ألجل ابن القذتسم"(ٔ).
ظتشذيخ األن لس بلى بد اظتلك ْ
وعع ىذا ،فق نػَ َقل الغَ ْم ِري َّ
أف تسحنونًذ لَ َّمذ بَػلَغاْو وفذةُ ابن َحديب
قذؿ" :لق وار ِ
ػ را .مث اتسػرتجع تسػحنوف"(ٕ) .ونَػ َقػل
ت
ُ
األرض فيو ً
ََ
بلمذ كث ً
ِ
يذض قريدًذ عن ىػذا الػنص ،فنَػ َقػل بػن الزبيػ ي أنػو نُعػي ابػن َحدي ٍ
ػب إىل
ب ٌ
ُ
تس ػػحنوف ،فذتس ػػرتجع وق ػػذؿ" :ع ػػذت ب ػ ِ
ػذمل األن ػ لس ،ب ػػل – واهلل  -ب ػػذمل
ي بنو ِعن خالؼ ىذا"(ٖ) .فذباَ َم
ال نيذ"؛ قذؿ بيذض" :وىذا يَػُرد عذ ُرِو َ
بيذض بلى ىذا اطتب يف َد ْفػع عػذ ذُكِػر ِعػ َن اظتنػذفرة بينهمػذ .وؽتػذ قػ يُؤيػ
ٌ
أف ابن َح ٍ
ىذاَّ :
ديب نَػ َقل يف "الواةحة" بن تسحنوف وإ ْف مل يُسمو ،فق
العا يف "اظتساخرجة" بن تسحنوف عسأل ًة طويل ًة ،فعلَّػ بليهػذ اب ُػن
نَػ َقل ُ
رف ػ " :ىػػذه عسػػأل ٌة حسػػن ٌة جي ػ ة صػػحيح ٌة يف اظتع ػ بين ػ ٌةْ ،أد َخلَهػػذ ابػ ُػن
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٜ/ٕٕٔ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٛ/ٕٕٔ ،
ػل الزبيػ ػ ي ع ػػن كاذب ػػو" :طدق ػػذت
(ٖ) بي ػػذض" ،ترتي ػػب اظتػ ػ ارؾ" .ٕٔ٘ :ٗ ،ونَػ ْق ػ ُ
النحػػويني واللغػػويني" .حتقي ػ ػتم ػ أبػػو الفيػػل إب ػراىيم( ،طٕ ،الق ػػذىرة :دار
اظتعذرؼٜٔٛٗ ،ـ).ٕٙٓ ،

- ٕٔٚ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

ٍ
حديب يف "الواةحة" بلى نص هذ إىل قولو :فإذا انقيت السنة با لثػو
وشتعت َمن أرضم من أىل العلحم
ورؽ لثذه .ومل يُسم تسحنونًذ ،فقذؿُ " :
يقوؿ" ،وزاد بلى ذلك.)ٔ("...
٘ ُدخولُو األندلس ،وما ان ِمن أشحياخو أتبحاع ابحن القاسحم:
ػث أ ْف
َّ
لس ،أكدَػ َػره أىػ ُػل العلػم هبػذ ،لك ْػن عػذ لَدِػ َ
فلمػذ َوَرَد اب ُػن حديػب األنػ َ
ػاقر بليػػو ِعػػن تَركػػو لطريقػػة أفػ ِ
ػيذخوَ ،فوقَػػع بينػػو وبيػػنهم
َبلِم ػوا عنػػو عػػذ اتسػ َّ
( ٕ)
ػ ر
ُعنػذفرةٌ فػ ي ةٌ  .وعػع ىػذا الػذي كػذف ،فقػ َ
أخػ َذ بػن ابػن حديػب كث ٌ
عػػن أىػػل األن ػ لس ،وكػػذنوا يُق عون ػػو تق ػ نتذ ف ػ ي ً ا ،ح ػ بَػلَػ َػغ بالمي ػػذه
فع عن القذةي إشتذبيل؛ قػذؿ" :عػذ عػذت بدػ ُ اظتلػك
اظتغذعي أ ْف َْكتعلو أر َ
ص ػػنوؼ العل ػػم .وى ػػو أرف ػ ُػع ع ػػن
ػا أل ػ َ
ب ػػن حدي ػػب ح ػ ألَّ ػ َ
ػا ج ػػذعع يف ُ
ػذبرا"(ٖ).
إشتذبي ػ َػل القذةػ ػػي يف كثػ ػػرة العلػ ػػم واصتَزال ػػة ،وكػ ػػذف فَصػ ػ ً
ػيحذ فػ ػ ً
والقذة ػػي إشتذبي ػ ُػل ى ػػو َع ػ ْػن ى ػػو يف َتس ػ َػعة العل ػػم واظت ْكن ػػة في ػػو ،ح ػ ػ َّ
إف
ُ
الدذجي بن عذ ذَ َكر َعن بَػلَغ درجة االجاهذد ،ورتع إليو عن العلػوـ ،قػذؿ:
( ٗ)
"ومل حتصػل ىػػذه ال رج ػةُ بع ػ عذلػِ ٍ
ك ،إال إلشتذبيػػل القذةػػي"  .وكلم ػةُ
(ٔ) ابن رف " ،الديذف والاحصيل".ٔٛٗ :ٔ٘ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٙ/ٕٕٔ ،
(ٖ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٔ٘-ٕٔٗ/ٕٔٓ ،
(ٗ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٕٛ :ٗ ،
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أبلػى عػن ابػن َحدي ٍ
ػب،
اظتغذعي ىذه فيهذ عدذلغ ٌة بينػ ٌة ،فذلقذةػي إشتذبيػل ْ
فِ ْق ًهذ وبربي ًة وح يثًذ.
ٕ .بَيا ُن َسبَب ترك ابن َح ٍ
بيب لطريقة ابن القاسم:
يامحور عذ أب اه الغَمري عن ِخ ٍ
الؼ بني اظت رتسة اظت نيَّة وع رتسة
ْ
ْ
َ
ِ
ابن حديب بلى اناحذؿ طريقة اظت نيني ،حوؿ أعرين:
ابن القذتسم ،ؽتَّذ َزتَل َ
(ٔ) استِضعا ُ المدنيِّين لرأي ابن ِ
القاسم.
ػوؿ ابػن َحدي ٍ
فسػر
وعػن أعثلػة ذلػك :ق ُ
ػب يف "األحكػذـ"" :وىكػذا َّ
يل ُعطػػرؼ واب ػػن اظتذجشػػوف واب ػػن بد ػ اضتك ػػم وأصػػدغ ب ػػن الفػػرج بن ػ عذ
قول ابن القاسم فيو"(ٔ).
اشفتُ م بن ذلك ،و ل م استنكر َ
ٍ
ععروؼ
غ ر
قوؿ ابن القذتسم
ورمبذ يُنكروف َ
ً
ابامذدا عنهم بلى أنو ُ
ظتذلك وال ُلعلمذئهم(ٕ).
ِ
والج حوابَّ :
ػب ُػتاَ َم ػ ٌػل،
أف ى ػػذا عػػن اب ػػن اظتذجش ػػوف ُ
وعطػػرؼ قري ػ ٌ
ف ػػال ز َاؿ الن ػػذس َمتالف ػػوف ،ب ػػل َّ
ػذئل وافَػ ػ َ اب ػ َػن القذتس ػػم
إف ُعطرفًػ ػذ يف عس ػ َ
ابن اظتذجشوف.
ؼتذل َف ْني َ
مث َّ
ػهب
إف ؼتذلفاهمػػذ ل ػرأي ابػػن القذتسػػمَ ،
وب ػ َّ ابػػن اظتذجشػػوف أفػ َ
اقعػذ .واألئمػ ُة النقػذد عػن أىػل
و َ
أصدغ َ
أفقو عنو :-ال َكتعل األع َػر كػذلك و ً
(ٔ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٕ٘ٚ/ٕٔ٘ ،
(ٕ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٖٔ٘ :ٚ ،
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اظتذىب ،كذبن ُرف وابن يػونس واظتػذزري واللخمػي وبدػ اضتػ الصػقلي
كل األقواؿ بلى ػتك النظَر.
وغ رىم ،كذنوا يَيعوف َّ
ِ
ػض األئم ػػة ع ػػن أى ػػل النق ػ يَ َّ
اعقد ػػوف بل ػػى اب ػػن
كم ػػذ أنَّػػذ َؾت ػ ُ بع ػ َ
َح ٍ
بعض عذ َلتكيو بن ابن القذتسم ،كدعض عذ َّ
تعقدػو بليػو في ُػل بػن
ديب َ
تس ػػلمة(ٔ) .وى ػػذا ال يع ػ الاش ػػكك يف رواي ػػذت اب ػػن حدي ػػب ،لك ػ ْػن يل ػػزـ
الاثد ػػت والاح ػػري ،فرمب ػػذ ك ػػذف الب ػػن القذتس ػػم أكث ػػر ع ػػن ق ػػوؿ يف اظتس ػػألة،
ػب عػػن رأي ابػػن القذتسػػم وِروايذتػػو بػػن عذلػِ ٍ
وغذلػػب عػػذ يػػذ ُكره ابػػن َحديػ ٍ
ػك
ُ
ُ
( ٕ)
أصدغ بن الفرج .
ىي عن طري
َ
ػذرىم ل ػرأي اب ػػن القذتس ػػم النذف ػ ِع ػػن كون ػػو ؼتذل ًف ػػذ لق ػػوؿ
أ َّعػػذ إنك ػ ُ
ِ
عذلك و ِ
اب بن النقطة اظتوالية.
اب بنو يُشذك ُل اصتو َ
أىل اظت ينة ،فذصتو ُ
حار بع ح مححا يَرويححو األندلمححيون عححن ابححن القاسححم عححن
(ٕ) إنكح ُ
مالِ ٍ  ،إ ْذ َرَوْوا عن مال ِخالفَو:
 تق َّـ َّأف روايذت ابن القذتسم كذنت عن طري أصدغ ،لذلك ال
عفهوـ ل َقْي "األن لسيني" يف ِروايذبم بػن ابػن القذتسػم ،فمحػ اإلنكػذر
كػػذف لروايػػة ابػػن القذتسػػم ،ال ل ِروايػػة األن لسػػيني بنػػو؛ ذلػػك َّ
أخ ػذ ابػػن
أف ْ
(ٔ) بيذض" ،الانديهذت اظتساندطة".ٖٜٔ :ٔ ،
(ٕ) انظػ ػػر عػ ػػثال بن ػ ػ  :ابػ ػػن حديػ ػػب" ،األحك ػ ػػذـ"،ٔٓٓ ،ٜٗ ،ٛٔ ،ٛٓ ،ٙٓ ،
ٖٓٔ.ٔٗٓ ،ٖٔٚ ،ٖٔٔ ،ٔٔٛ ،ٔٔٙ ،ٔٓٙ ،
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َحديػ ٍ
ػب بػػن أصػػدغ ك ػػذف بع ػ قُفولػػو عػػن اظت ين ػػة ،فمػػذ كػػذف َلتكيػػو ألى ػػل
اظت ينػػة ب ػػن ابػػن القذتس ػػم أخ ػ َذه بػػن األن لس ػػينيِ ،
فم ػػن ىنػػذ ج ػػذء تقيي ػ ُ
َ
اإلنكذر ب ِرواية األن لسيني بن ابن القذتسم.
ػت
وعطػرؼ لروايػة ابػن القذتسػم كذن ْ
اإلنكذر عن ابن اظتذجشوف ُ
و ُ( ٔ)
ػك قذلَػػو  ،ورمبػػذ ز ُادوا يف تثديػػت
بلػػى جهػػة النَّػ ْفػػي اظتطلَػ أف يكػػوف عذلػ ٌ
القوؿ ِعن ُبلمذئهم
نػَ ْفي الرواية بن عذلك أهنم ال يَعلَموف َعن قذؿ ذلك َ
( ٖ)
( ٕ)
ىم ِؽتَّن رواىذ .
عن أىل اظت ينة  .ورمبذ َح َكموا بلى الرواية بأهنذ َو ٌ
ابن حديب بلى إنكذرقتذ ل ِرواية ابن القذتسػم باإلنكحار
وأحيذنًذ َّ
بب ُ
ِ
أنكرا بلى ابن
الشديد ،وىذا ل َمذ يَػَرْونو عن ُهور الوىم يف النقل؛ فمثال َ
ِ
إنكذرا
فأنكراه ً
القذتسم رواياَو بن عذلك أنو َح َّ للحذةر يف الشفعة َتسنَ ًةَ ،
ك عذ ُمتذلفو ،ولِ َكػوف عذلِ ٍ
ف ي ا ،ودالَّ بلى ذلك ب ِرواياهم بن عذلِ ٍ
ػك مل
َ
ْ
(ٔ) ابػ ػػن حديػ ػػب" ،األحكػ ػػذـ"ٕٔٔ ،؛ وابػ ػػن أيب زي ػ ػ " ،الن ػ ػوادر والزيػ ػػذدات":ٚ ،
ٕٖٕٔٗٙ :ٔٗ ،؛ (ابػػن حديػػب" ،األحكػػذـ"ٕٔٙ ،؛ وانظػػر :ابػػن أيب زيػ ػ ،
"النوادر والزيذدات".)ٔٛٙ-ٔٛ٘ :ٔٔ ،
(ٕ) ابػ ػػن حديػ ػػب" ،األحكػ ػػذـ"ٕٔٔ ،؛ وابػ ػػن أيب زي ػ ػ " ،الن ػ ػوادر والزيػ ػػذدات":ٚ ،
ٕٖٕ.ٔٗٙ :ٔٗ ،
(ٖ) ابػػن حديػػب" ،األحكػػذـ"ٕٔٗ-ٕٖٔ ،؛ وابػػن أيب زي ػ " ،الن ػوادر والزيػػذدات"،
( ،ٕٖٕ :ٚابػػن حدي ػػب" ،األحك ػػذـ" ،ٕٔٙ ،وانظػػر :اب ػػن أيب زيػ ػ " ،النػ ػوادر
والزيذدات".)ٔٛٙ-ٔٛ٘ :ٔٔ ،
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يكن صذحب َْحت ي ٍ يف فيء(ٔ) .وزاد ابن َح ٍ
ديب يف بيذف النَّكذرة َّ
أف ابن
ُ
َ
( ٕ)
ِ
ٍ
عثل رواية عطرؼ وابن اظتذجشوف .
وىب روى يف شتذبو بن عذلك َ
ابن حديب يُدذلِ ُغ يف بيذف َوىم ابن القذتسم فيمذ يَرويو  -يف نَظَره -
و ُ
 ،ففي ٍ
عسألة نػَ َقل بن ابن القذتسم رجوع عذلِ ٍ
ك بن ٍ
قوؿ كذف قذلو ،وذلك
ُ َ
ابن حديب بقولو:
ُ
القوؿ اظترجوع بنو رواه ُعطرؼ بن عذلك؛ فعقب بليو ُ
حول مالِح ٍ
"وقوؿ ُعطرؼ أحب إيل وأبني ،وشتعاو يقوؿ :لحم يَح َحز ْل ىحذا ق َ
حتم مات ،وق بَػلَغ بن ربيعة بن أيب بد الرزتن عثلو"(ٖ).
اب:
والجو ُ
 َّأف ػػذىرة االخ ػػاالؼ ب ػػني أص ػػحذب عذل ػػك فيم ػػذ يروون ػػو ب ػػن
عذلك ذىرٌة ععروف ٌة ،ويَرجع ذلك ألتسػدذب كثػ رة ،عنهػذ :اخػاالؼ زعػذف
األخذ ،واحامذؿ وىم بعض الرواة فيمذ يَػْرُوونو ،وغ ر ذلك عن األتسدذب.
ْ
ٍ
ِ
ِ
مث َّ
إف إنكػػذر اظتنكػػر ل ِروايػػة ال َكت َعػػل رواياػػو ىػػي اظتقدولػػة ،فق ػ يكػػوف ىػػو
الو ِاىم ،أو الراوي للقوؿ اظترجوع بنو ظتذلِ ٍ
ك ،ومل يكن َبلِ َم ُبرجوبو.
َ
َ
ٍ
ػوـ البػػن
(ٔ) ابػػن حديػػب" ،األحكػػذـ" .ٕٔٙ ،وكػػوف عذلػػك مل يكػػن صػػذحب حت ي ػ  ،ععلػ ٌ
القذتسػم ،ففػػي شتػػذع ابػن القذتسػػم عػػن عذلِ ٍ
ػك ،قػػذؿ عذلػػك يف عسػألة" :عػػذ ؾت ػ يف ذلػػك
ح با ،وإفتذ لت يف عثل ىذا أىل العراؽ" .العا " ،اظتساخرجة".ٖٗٓ :ٔ ،
(ٕ) ابػػن حديػػب" ،األحكػػذـ"ٕٔٙ ،؛ وانظػػر :ابػػن أيب زي ػ " ،الن ػوادر والزي ػػذدات"،
ٔٔ.ٔٛٙ :
(ٖ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٖٔٚ ،
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بولػوا
واظتذلكيوف الذين ق َّعوا ِرواية ابن القذتسم كػذف ِعػن رتلػة عػذ َّ
آخػر عػذ كػػذف ي ِ ِ
أف ِرواياػو ىػػي ِ
بليػوَّ :
ػك عػػن قػوؿ(ٔ) ،وكػذف ابػ ُػن
ناحلػو عذل ٌ
َ
ُ
( ٕ)
القذتسم بذ ِرفًذ بذظتاق ـ واظتاأخر عنو .
 وعن َدالئل َب َ ـ الاسليم ظتطلَ عػذ كػذف يُنكِػره اب ُػن اظتذجشػوف:ك ،فلم يعلَمو بن عذلِ ٍ
أنو أن َكر بعض اظتروي بن عذلِ ٍ
ك وال بن غ ره عن
َ
َ
القوؿ بن عذلك:
ابن القذتسم يف ِرواياو ذلك َ
ُبلمذئهم ،ويكوف ق وافَ َ َ
ؼ وبعض أصحذب عذلِ ٍ
ك عػن
ؼ.
وبعض اظتسذئل وافَػ َقو بليهذ ُعطر ٌ
ُعطر ٌ
ُ
ُ
( ٖ)
اظتصريني كأفهب .
ِ
حول مالِح ٍ
وعػػن أعثلػػة ذلػػك عسػػألةٌ قػػذؿ فيهػػذ ابػ ُػن اظتذجشػػوف" :قح ُ
وأص ح ابنا وقولنححا  -وى ػػو الص ػواب إف ف ػػذء اهلل  ،"...،-مث بلَّ ػ اب ػػن
اظتذجشػػوف بلػػى الروايػػة اظتخذلفػػة" :ال نعححر الححذي تقححول ،وىححو َخطَحٌ،
فاحححذره"؛ مث ق ػػذؿ اب ػػن حدي ػػب عديػنًػػذ اخاي ػػذره" :وق ػػوؿ عط ػػر ٍ
ؼ يف ذل ػػك
ُ
ُ
ُ
ِ
يل ،وبػػو أقػػوؿ ،وبػػو رأي ح ُ المب حريِّين يقولححون ،وىػػي روايػػة ابححن
أحػػب إ َّ
( ٗ)
أييذ. "...
القاسم عن مال
ً
(ٔ) الونشريسي" ،اظتعيذر اظتعرب".ٗ٘ :ٔٓ ،ٜٙ :ٚ ،
(ٕ) الونشريسي" ،اظتعيذر اظتعرب".ٗ٘ :ٔٓ ،
(ٖ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٔٓ٘ ،
(ٗ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٖٔٚ ،
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ويف عسػ ٍ
ػأؿ ابػ ُػن حديػػب ابػ َػن اظتذجشػػوف ،فأجذبػػو ،فقػػذؿ ابػػن
ػألة تسػ َ
ػوؿ عذل ػػك ق ػػذؿ :نع ػػم ورتي ػػع أص ػػحذبنذ" .ق ػػذؿ اب ػ ُػن
حدي ػػب" :وى ػػذا ق ػ ُ
ػت عذلكػذ فػرؽ بػني
حديب:
"فسألت بن ذلػك ُعطرفًػذ ،فقػذؿ يل :عػذ شتع ُ
ُ
ػدغ ب ػ ػػن اب ػ ػػن القذتس ػ ػػم عث ػ ػػل ق ػ ػػوؿ
باقه ػ ػػذ وصػ ػ ػ قاهذ ،....ق ػ ػػذؿ يل أص ػ ػ ُ
( ٕ)
( ٔ)
رج .ابن حديب قوؿ ابن اظتذجشوف .
ُعطرؼ"  .مث َّ
وقػ ػ أن َك ػػر اب ػ ُػن اظتذجش ػػوف يف "اَّموب ػػة"(ٖ) رواي ػ ػ َة ُعط ػػرؼ ب ػػن
ابن اظتذجشوف" :ليس بقػوؿ
عذلك (ذَ َكرىذ ابن حديب بن ُعطرؼ) ،قذؿ ُ
عذلِ ٍ
ك ،وىذا خطأ"(ٗ).
وق ين َكر بلى ابن ِ
اظتذجشوف بعض عذ يرويو بن عذلِ ٍ
ك ،فق روى
ُ َ
ُ
( ٘)
ٍ
ِ
ٍ
اظتواز عذ ان َفَرد بو بنو يف فيء عنهذ .
ابن َّ
عسأل ًة بن عذلك ،فأنكر ُ
(ٔ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٕٔٙ ،
(ٕ) ابن حديب" ،األحكذـ".ٕٔٙ ،
فج َع ػػل
(ٖ) نَػ َقػػل ذلػػك ابػ ُػن بدػ ػ الػػب" ،اخػػاالؼ أقػ ػواؿ عذلػػك وأصػػحذبو"ٛٙ ،؛ َ
ِ
اظتنكػ َػر تسػػحنونًذ ال اب ػػن اظتذجشػػوف .ف ػػإ ْف كػػذف اظتنك ػػر ىػػو تس ػػحنونذ ،فهػػو يَػ ػ ؿ
ِ
ػض ِروايػذت ابػن القذتسػم ،ف َّ
ػإف اظت رتسػة القذشتيػة
بلى أهنم كمذ كػذنوا يُنكػروف بع َ
ِ
بعض عذ يَػ ْرويو اظت نيوف.
ْ
كذنت تُنكر َ
(ٗ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٖٔٚ :ٔ ،
(٘) الدػػذجي" ،اظتناقػػى فػػرح اظتوطَّػذ"( .طٔ ،عصػػر :عطدعػػة السػػعذدةٖٖٔٔ ،ى ػػ)،
.ٕٓ :ٙ

- ٜٔٚ -

المذىب المالكي ،أ.د .حاتم باي
طريقة المدنيِّ ين وطريقة القاسميِّين في
َ

لػذلك ال َلت ُسػػن اظتسػػذرب ُة إىل ادبػػذء الػوىم وإلزاقػػو بػػذبن القذتسػػم،
احامذؿ تغ ر اجاهذد
بذلوىم ِعن ابن اظتذجشوف .و ُ
فليس ُ
ابن القذتسم ْأوىل َ
عذلِ ٍ
ي.
ك قو ش
 كمذ َّػذزري واللخم ّػي
أف أىل النق عن اظتذلكيني كذبن ُرفػ واظت َ
وغ ػػ رىم ،ك ػػذنوا يدحث ػػوف يف ك ػػل الرواي ػػذت اظتروي ػػة ب ػػن عذلِػػك يف ؼتالِ ػػا
األ َُّعهذت وال َّ واوين ،ومل يُعولوا بلػى ِروايػة ابػن القذتسػم ُعطلَ ًقػذ ،وال بلػى
ِ
سبوف ويَنظُروف.
ِرواية غ ره عن اظتنكرين عطل ًقذ ،بل كذنوا يَ ُ
ػوع عػن "الواةػحة" ،و"األحكػذـ" لعدػ اظتلػك
عت اظتطد َ
 وق تادَّ ُِ
ػذر ،بػل ىػو يف عواةػع
ػذر ُعناش ًػرا ذلػك االناش َ
بن حديب ،فلم أج اإلنك َ
مري.
كمذ بذ بعذ كمذ َّ
صوره الغَ ّ
قليلة بل نذدرة .وىذا ال يُػ ْعطي ُح ً
ػني َجلػ شػي َّ
أف أحكػػذـ الغَ ْمػػري يف بيذنػػو لطَريقػػة اظت ػ نيني وأتدذبهػػذ
وب ٌ
ِ
ػت تُػلْفػػي فيهػذ توافُػ ابػػن
عػأخوذٌ غذلدُػػو ؽتَّػذ اتسػػاندطو عػػن "الواةػحة" ،فأنػ َ
وعرات يذكر
وعطرؼ ،مث ُتسؤالو أصدغ ،فرمبذ واف ورمبذ مل يُواف َّ ،
اظتذجشوف ُ
ػهب وابػػن بد ػ اضتكػػم .ورمب ػػذ نَػ َقػػل ابػ ُػن حديػػب البػػن اظتذجش ػػوف
آراءَ أفػ َ
وعطر ٍ
عذلك قذلو
ؼ عذ يُروى بن عذلك ،فيُنكرانو وي فعذف أ ْف يكوف ٌ
ُ
ٖ .الواض ة البن حبيب:
وكا ػػذب "الواة ػػحة" ىػ ػػو أحس ػػن كا ػ ٍ
ػذب جػ ػػذع ٍع لعِل ػػم اظت ػ ػ نيني،
ُ
ُ
ِ
ِ
ابن حديػب عػذ َشتعػو عػن أفػيذخو يف اظت ينػة ،عػن
وأبسطُو ،فق أ َ
دت فيو ُ
ك وكِدذر أصحذبوِ ،
رواياهم بن عذلِ ٍ
وعن رأيهم الذي َر ْأوه.
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فاَ ِجػ ُ فيػو فِق َػو ابػ ِن اظتذجشػوف وِرواياَػػو ،عػع بلػم بدػ اهلل بػن نػػذفع
وعطػػر ٍ
ؼ وغ ػ ِ رىم عػػن أىػػل اظت ينػػة .بػػل فيػػو ِعػػن بلػػم بعػػض اظت ػ نيني ِعػػن
ُ
ِ
ِ
ٍ
ابن حديػب ،كعدػ العزيػز بػن أيب
أصحذب عذلك ال ُق عذء ،ؽتَّن مل يَػلْ َقهم ُ
حػػذزـ ،قػػذؿ الغمػػري يف تررتاػػو" :أروى النػػذس بنػػوُ :عطػػرؼ بػػن بد ػ اهلل
وبدػ اهلل بػػن نػػذفع ال ػزب ري ،لػػذلك يػػنص بد ػ اظتلػػك بػػن حديػػب ع ِ
ذاىدَػػو
َ
َ
يف "الواض ة" بنهم"(ٔ).
"أدخ َػل (يعػ  :لدنػ لس) عػػن
وقػذؿ ابػن العػريب بػن ابػن حديػبَ :
اظتسذئل اظت نيَّة عذ مل ي خلو أح قدلو وال بع ه ،ب ِ
ػذملٌ هبػذُ ،عاأص ٌػل فيهػذ،
ٌ
ُ
َ
ُعاحقػ ٌ جبملاهػذ وتفذصػػيلهذ ،فَ ْح ٌػل عػػن فُحوعتػذ ،إذا تكلَّػػم فيهػذ فذتسػػامع
لِ َمذ يوحى عنهذ"(ٕ).
ػذب "اظت ون ػػة"
س كا ػ َ
وكا ػ ُ
ػذب "الواة ػػحة" ى ػػو الكا ػػذب ال ػػذي ن ػػذفَ َ
ػئن كػػذف ِعػػن بػػني أتسػػدذب ُفػػيوع "األتس ػ ية"
لسػػحنوف ُعنذفس ػةً ػػذىرةً .فلػ ْ
و"اظت َّونػػة" بَس ػطُهذ يف اظتس ػػذئل ،فػ َّ
ػذب "الواة ػػحة" لػػيس كذلكا ػػب
ػإف كاػ َ
ِ
اظتذدة،
كاذب َو َتس ٌ َ ،ح َس ُن َّ
َّ
السذبقة للم نيني وأفيذبهم عن اظتصريني ،فهو ٌ
لكن ُحسن
كاذب "اظت ونة"َّ .
وإ ْف مل يكن بذلغًذ يف تشقي اظتسذئل وتفريعهذ َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٔٓٓ/ٛٚ ،
(ٕ) ابػػن الع ػػريب" ،تسػ ػراج اظتريػ ػ ين" .حتقي ػ بدػ ػ اهلل الا ػػورايت( ،طٔ ،ب ػػ روت :دار
اضت يث الكاذنيةٕٓٔٛ ،ـ).ٖٜٙ :ٗ ،
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ِ
ػ را عػن
الوةع يف الكاذبَ ،
وج ْػود َة َبرةػو ،وكثػرَة اآل ػذر فيػو ،ؽتَّػذ رغَّػب كث ً
َ
ػذب "الواةػحة"
الطلدة فيو ،ال تسػيمذ َعػن كػذف لػو بذضتػ يث اف ٌ
ػاغذؿ ،فكا ُ
ذىر
أحب إليو و ُ
أقرب إىل قَدولو لو عن كاذب "اظت َّونة واظتخالطة" .وىذا ٌ
ِ
ِ
ػب "الواةػحة"
يف الغَمري نفسو ،فإنو ع َػن اظتعانػني بذضتػ يث ،فكذن ْ
ػت ُكاُ ُ
الرأي ،كذظت َّونة.
أقربَ إىل َع َنزبو اضت يثي ِعن كاب َّ
اج كػ َػرواج "اظت ونػػة" ،وىػػذا يَ ِرج ػػع
ومل يكػػن ل ُكاُػػب "الواةػػحة" َرو ٌ
لسددني ذَ َكرقتذ الغَمري:
األولَّ :
الع ُم ػػر
بذج ْلا ػػو اظتنيَّ ػ ُة ،فق ػ تُػػويف ول ػػو عػػن ُ
أف ابػػن حديػػب َ
الث وستسوف تسنةً(ٔ) .فلم تطل حيذتو ح تكثُر تالعذتُو.
ٌ
ِ ِ
ػور فيػو؛
وعذ ذَ َكره الغَمري عن قلَّػة َعػن َ
أخػ َذ بػن ابػن حديػب ،عنظ ٌ
أخ َذ بػن ابػن َحدي ٍ
َّ
ػب ،قػذؿ تسػعي بػن
فإف ُكاُب الرتاجم ذَ َك ْ
رت توافُػَر َعن َ
حفلػػوف ليوتسػػا اظتغػػذعي" :عػػذ ِ
أص ػ ُل إليػػك إال جه ػ ً اِ ،ع ػن كثػػرة الدِغػػذؿ
ػت عػػذ كػػذف بلػػى
ػا لػػو رأيػ َ
بلػػى بػػذب اظتسػػج " .فقػػذؿ اظتغػػذعي" :فكيػ َ
( ٕ)
بعيػػهم َمت ػُرج عػػن اصت ػػذعع
بػػذب بد ػ اظتلػػك بػػن حدي ػػب "  .وق ػ رآه ُ
ٍ
ائض وفِق ٍػو وإبػر ٍ
وخلْ َفػو ؿتػو عػن الذتذئػة ِعػن طذل ِ
اب .وقػ
ػب حػ يث وفػر َ
َ
ٌ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٕٚ/ٕٕٔ ،
(ٕ) اطتش ػ ػ ػ  " ،أخدػ ػ ػػذر الفقهػ ػ ػػذء واد ػ ػ ػ ني" .ٕٗٙ ،وذََكػ ػ ػػره :بيػ ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب
ؼتاصرا.
اظت ارؾ"ً ،ٕٔ٘ :ٗ ،
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وؿ بليػػو ،ك ػ َّػل ي ػػوـ ال ػػني دول ػػة ،ال يُق ػرأ بليػػو فيه ػػذ ف ػػيءٌ إال
رتَّ ػب ال ػ َ
تواليفو وعوطأ عذلِ ٍ
ك(ٔ).
إف ابػن حدي ٍ
مث َّ
ػب بعػ أ ْف عػذت لتػا بػن لتػا ان َفػَرد ب ِرئذتسػة العلػػم
يف األن ػ لس(ٕ) .لكػػن الرئذتسػػة مل تَػ ُ ـ طػػويالً ،فق ػ عػػذت بع ػ ه ِمبُ َ يْ ػ َ ةٍ،
ِ
ِ
لمو وتغلب طريقاو ،عػع
لذلك مل يكن ىنذؾ ع َن الوقت الكذيف ليناشر ب ُ
ع ػػذ اناُق ػ بل ػػى اب ػػن حدي ػ ٍ
ػب ِؽتَّ ػذ تس ػػنذكره ،وع ػػذ َرافَ ػ َ ذل ػػك ع ػػن اظتنذفس ػػة
وفيوبهذ.
َّ
الش ي ة ،واتساِقرار الطريقة القذشتية ُ
الثححانيَّ :
ػت غذلد ػ ًةُ ،عاعصػػد ًة بليػػو ،يػػث
أف الطريق ػ َة القذشتيػػة كذنػ ْ
نػَ َّفػػرت كثػػ را عػػن الطَّلَدػػة بنػػو ،فلػػم يكثػػر ِ
اآلخػػذوف بنػػو كثػػرةَ األخػػذ بػػن
َ ُ
ً
ِ
غ ره ،يف َتس َعة بلمو ،وتفننو.
وعػػع ىػػذا ال ُفاػػور يف تلقػػي "الواةػػحة" ،بذظتقذيسػػة عػػع "اظت ونػػة"،
فق ػ رواى ػػذ ب ػػن اب ػػن حدي ػ ٍ
ػص بل ػػيهم
ػض ع ػػن تالعذت ػػو ،وال ػػذي ن ػ َّ
ػب بع ػ ٌ
َ
العصر الذي كذف
الغمري:
اظتغذعي .واتساَ َّ
مر ال ُفاور يف تلقي الكاذب إىل َ
ّ
(ٔ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ"ٕٔٗ :ٗ ،؛ ولسذف ال ين بن اطتطيػب" ،اإلحذطػة يف
أخدػذر غرنذطػة" .حتقيػ ػتمػ بدػ اهلل بنػذف( ،طٔ ،القػذىرة :عكادػة اطتػذؾتي،
ٜ٘ٔٚـ)ٜ٘ٗ :ٖ ،؛ وابن حجر" ،لسذف اظتيزاف" .حتقي بد الفاذح أبو غ ة،
(طٔ ،ب روت :دار الدشذئر اإلتسالعيةٕٕٓٓ ،ـ).ٕ٘ٛ :٘ ،
(ٕ) ابن َحيَّذف" ،اظتقادس عػن أندػذء األنػ لس"ٖٔٛ ،؛ والػذى " ،تػذريخ اإلتسػالـ"،
٘ٛٚٚ :؛ و"تس ر أبالـ الندالء".ٔٓٗ :ٕٔ ،
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فيو الغمري.
النصا
العصر الذي كذف فيو ،وىو
ُ
مث كذنت فهذدةُ الغمري بلى َ
الثذن عن القرف الرابعَّ :-
وجهوا بِنذياَهم لكاذب "الواةػحة"،
بأف الطلدة َّ
الزعذف
ف َكاَدوا "الواةحة" ،وتفقَّهوا هبذ ،ح اناشرت ،قذؿ الغمري" :إىل َّ
الذي أدركنذه؛ فإف اهلل تعذىل بعث قوعذ بلى طلب الواةحة ،فافقهوا هبذ،
وبرفوا فيلهذ و(فرفهذ) ،ف ي اليوم م ِ
نتشرةٌ"(ٔ).
ُ
ػص بع ػ ذل ػػك
والغَم ػػريك ػػذف ِع ػ َػن ال ػػذين ابَاػَن ػ ْػوا هب ػػذه ال ُكاُػػب ،فق ػ ن ػ َّ
بلى أنو َِشتعهذ ِعػن َدتػيم بػن ػتمػ  ،بػن اظتغػذعي ،بػن بدػ اظتلػك(ٕ)ِ .
وعػن رتلػة
َ
عػػذ ذََك ػػره ِع ػػن بنذي ػػة أى ػػل بص ػػره بذلواةػػحة ع ػػذ نػَ َقلَػػو ب ػػن اإلبي ػػذن (أيب العد ػػذس
أدرؾ الغَم ػػري
بدػ ػ اهلل ب ػػن أزت ػ ػ ب ػػن أيب دت ػػيم) ،الفقي ػػو اإلع ػػذـ با ػ ػونس ،وق ػ ػ َ
َزعذنَػػو ،فإن ػػوك ػػذف يَرفَػػع ِع ػن ف ػػأف "الواة ػػحة" ،ويُق ػ عهذ بل ػػى "اظت ون ػػة" وبل ػػى
وتسْد تفقهو هبذ(ٖ).
غ رىذ عن ُكاُب اظتذلكيني ،عع ععرفاو بػ"اظت ونة" َ
صذئص ُدتيزىذ بن ه:
وق ذَ َكر اإلبيذن يف تفييلو للواةحة َخ
َ
( ٗ)
ػذىر ع ػ ػػن
(ٔ) بد ػ ػػذر ُ
ات "الواة ػ ػػحة" ال َعثي ػ ػ َػل عت ػ ػػذ  .وى ػ ػػذا ػ ػ ٌ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٗ-ٖٖٙ/ٔ٘ٗ ،
(ٕ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٙٗ/ٔ٘ٗ ،
(ٖ) الغمػ ػ ػػري" ،الاسػ ػ ػػمية واضتكذيػ ػ ػػذت" .ٖٙ٘/ٔ٘ٗ ،ونَػ َقػ ػ ػ َػل بيػ ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب
اظت ارؾ" ،ٕٔ :ٙ ،أنو "كذف ي رس كاذب ابن ٍ
حديب".
َ
ُ
(ٗ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت"ٖٙ٘/ٔ٘ٗ ،
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"الواة ػ ػػحة" ،ف ػ ػػذبن َحدي ػ ػ ٍ
ػب ػتس ػ ػ ٌػن يف الدي ػ ػػذفُ ،غتيػ ػ ػ ٌ َلعػ ػ ػرض اظتس ػ ػػذئل
ُ
وتفهيمهػػذ ،يػػث ال لتاػػذج النػػذ ر فيهػػذ إىل ُعفهػػم يرفػػع بنػػو إفػػكذالبذ.
ِ
ػي.
وىػػذا يظهػػر عػػن اضتكذيػػة ادكيػػة بػػن اظتغػػذعي حػػني طُل ػب إليػػو توة ػ ُ
وة ػ ٍ .ع ػػن اب ػػن َحدي ػ ٍ
ػب ،فق ػػذؿ
اظتلح ػ بذلواة ػػحة ،وى ػػو غ ػػ ر ُع َّ
َّ
الس ػمذع َ
( ٔ)
كمرقع اطتَز بذللدود " .
اظتغذعي" :
ُ
حذولت ذلك ،فوج ت نفسي ععو ُ
(ٕ) َتس َع ُة بِلم ابن حديب.
ِ
العطَّذر(ٕ).
(ٖ) َب َ ـ اظتَالؿ عن النظَر يف الكاذب ،وفدَّههذ جبُؤنة َ
ِ
وعػػن دالئػػل تفيػػيلو لكاػػذب ابػػن حديػػب :عػػذ نُِقػ َػل بنػػو عػػن اظتْيػػل
َ
ظتذىب الشذفعي(ٖ) .فطريق ُة ابػن حدي ٍ
ػب تُعلػم ظت ْػن ْأد َعنَهػذ االتسػاقاللي َة يف
(ٔ) بيػ ػػذض" ،ترتي ػ ػػب اظت ػ ػ ارؾ" .ٕٔٚ :ٗ ،يف ت ػ ػػذج العػ ػػروس(" :وُك ػ ػػل َف ػ ػ َػع ٍر أَو
صػ ٍ
ػوؼ ُعَاػلَد ػ ٍ ) ...أي بعي ػػو بلػػى بعػػض ،فه ػػو (لِْد ػ ٌ )  ،بذلكسػػر( ،ولِْدػ ػ َ ةٌ)،
ُ
بزيػػذدة اعتػػذء( ،ولُْد ػ َ ةٌ) بذليَّػػم( ،ج :أَلَْدػػذدٌ ولُدُػػودٌ)" .الزبي ػ ي" ،تػػذج العػػروس".
حتقي ػ ػ رتذبػ ػػة عػ ػػن ادققػ ػػني( .ط ٔ ،الكويػ ػػت :عطدعػ ػػة حكوعػ ػػة الكويػ ػػت،
ٜٔٔٚـ).ٕٔٚ :ٜ ،
(ٕ) الغمػػري" ،الاسػػمية واضتكذيػػذت" .ٖٙ٘/ٔ٘ٗ ،واصتؤنػػة :تسػػف عغ بشػػى جبلػ ػ
ػذر ِط َيد ػػو .انظ ػػر :اب ػػن قرق ػػوؿ" ،عط ػػذلع األنػ ػوار بل ػػى ِصػ ػحذح
كتع ػػل في ػػو العط ػ ُ
اآل ذر" .حتقي دار الفالح للدحث العلمػي وحتقيػ الػرتاث( ،طٔ ،قطػر :وزارة
األوقذؼ والشؤوف اإلتسالعيةٖٖٔٗ ،ىػٕٕٓٔ-ـ).ٛٔ :ٕ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٔٓ :ٙ ،
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النظَر ،ونَزب َة االخايذر.
ولع ػ َّػل أكث ػػر ع ػػن ع ػػذؿ لكا ػػذب "الواة ػػحة" ِ
ػب يف حتص ػػيلهذ
َ َ
َ
ورغ ػ َ
ِ
ػذبن حديػب يُكثػر عػن
والافقو بليهذُ ،ىم َعن ْ
كذنت لػو بذضتػ يث بنذيػ ٌة :ف ُ
ػذؿ بذالخايػػذر إىل بعػض عػػذ يَػْرويػو ،وىػػذه
روايػة األخدػػذر يف كِاذبػو ،ورمبػػذ ع َ
الطريق ُة ِؽتَّذ يَر َغب فيهذ اد وف.
كػػذلك فػ َّ
ػإف يوتسػػا اظتغػػذعي َراوي ػػة كاػػب "الواةػػحة"ِ ،عػػن أى ػػل
اضت ػ يث اظتشػػاغلني بػػو؛ قػػذؿ الغَ ْم ػري" :وكػػذف يوتسػػا اظتغػػذعي ِع ػن أئم ػػة
أصحذب اضت يثِ ،عن فرط بلي بن اظت ي ولتا بن ععني"(ٔ).
وع ػػن األئم ػػة ال ػػذين نػَدَّه ػػوا بل ػػى َخصيص ػ ٍػة جليل ػ ٍػة لواة ػػحة اب ػػن
َح ٍ
اإلعذـ َّ
النقذد أبو اضتسن القذبِسي (تٖٓٗىػ) ،فإنػو ذَ َكػر كاػذب
ديبُ :
األعهػػذت ،قػػذؿِ َّ " :
ص ػ إىل
ورجحػػو بلػػى تسػػذئر َّ
ابػػن اظتػ َّػوازَّ ،
ألف صػػذحدَو قَ َ
بِنذء فروع أصحذب اظتذىب بلى أصػوعتم يف تصػنيفو" ،مث ذَ َكػر القذبسػي
ِ
ص ػنَعو ابػن اظتػ َّػواز بع ػ ُ ؛ قػػذؿ
اب َػن حديػػب وأنػػو كػػذف يف تصػنيفو ُعقذ ِربًػذ ل َم ػذ َ
القذبسي..." :ابن حبيب فإنو قَص إىل بنػذء اظتػذىب بلػى عع ٍ
ت
ػذف ت َّ
ػأد ْ
َ
َ
ّ
( ٕ)
إلي ػػو ،ورمب ػػذ قَن ػػع ب ػػنص الرواي ػػذت بل ػػى ع ػػذ فيه ػػذ"  .و َ َه ػػر يل َّ
أف ُع ػ ػراد
القذبسيِ :حرص ابػ ِن َحدي ٍ
ػب بلػى بيػذف أصػوؿ اظتػذىب ،سػب عػذ َّأداه
ْ ُ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٕٖٛ/ٕٔ٘ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٜٔٙ :ٗ ،
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إليػو نَظَػ ُػره ،ومل يكػػن يف ذلػػك ُعػػبًزا تبيػ َػز ابػػن اظتػ َّػواز .كمػػذ أنػػو يف َعواةػػع
ِعن كاذبو يكاَفي بسرد الروايذت ،دوف اتساخر ٍاج وبي ٍ
ػذف لدصػل .أعػذ قولػو
َ
َْ
ػني ِرواي ػػذت اب ػػن
ػت أتد ػ َّػني ععن ػػذه؛ فرمب ػػذ حتام ػػل تلي ػ َ
"بل ػػى ع ػػذ فيه ػػذ" ،فلس ػ ُ
لكن ال أحت َّق ُقو
حديب اظتذىديةْ ،
ٗ .تعلي علم انتشار "الواض ة" ،واعتِمادىا في المذىب:
الع ْه ػ
عػذ ذَ َكػره الغَمػري عػن ُزى ػ النػذس يف "الواةػحة" ،كػذف إىل َ
ػ ر ع ػػن الطَّلَد ػػة بليه ػػذ .وك ػػذف ع ػػن
الػػذي ك ػػذف في ػػو الغَم ػ ّ
ػري ،مث َح ػ َػرص كث ػ ٌ
َعظػذىر ىػذه العنذيػة َّ
أئمػة النقػ ِعػن عناصػا القػرف الرابػع وىلُػ َّم َجػبرا،
أف َّ
ي يف
َحَرصوا بلى الكاػذب والروايػذت اظتخزونػة فيػو ،فقذرنوىػذ مبػذ ىػو عػرو ش
قاصرا بلى "اظت َّونة" فق ،
بذقي َّ
األعهذت وال واوين ،ومل يكن َب َملُهم ُع ً
ِ
رتعهػػم ونَػ ْقػ ىم للػ َّ واوين اظتعام ػ ة الػيت اناهػت إلػػيهم،
بػل اتَّسػع نطػذؽ َْ
ك ػ ػػ"اظتوازية" الب ػ ػػن اظت ػ ػواز و"اظتس ػ ػاخرجة" للعا ػ ػ و"اظتدس ػ ػػوط" للقذة ػ ػػي
إشتذبيل و"الواةحة" لعد اظتلك بن حديب ،وغ رىذ.
فم ػػثالً كا ػػذب "الن ػ ػوادر والزي ػػذدات" الب ػػن أيب زيػ ػ (تٖٛٙى ػ ػػ)،
ةػ َّػمن فيػػو أكثػ َػر "الواةػػحة"(ٔ) ،وابام ػ ىذ يف "اخاصػػذر اظت َّونػػة" ،وىػػي
عرويػ ٌة لػػو بػػن "بد ػ اهلل بػػن عسػػرور ،بػن يوتسػػا بػػن لتػػا اظتغػػذعي ،بػػن

(ٔ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٔٓ :ٔ ،
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بد ػ اظتل ػػك ب ػػن حدي ػػب"(ٔ) .كم ػػذ َّ ِ
ػذـ النذقػ ػ َ أب ػػذ
أف بَػلَ يَّػػو َ
وب ْ
صػ ػريَّو اإلع ػ َ
اىام بذلواةحة وِروايذبذ(ٕ).
سي (تٖٓٗىػ) َّ
اضتسن القذبِ َّ
ويف الطدقػػة بع ػ ىم نُػلْفػػي ابػ َػن بد ػ الدَػ ػر (تٖٗٙى ػػ) يَن ُقػػل ب ػػن
خذص ػةً يف كاػػذب "اخػػاالؼ أق ػواؿ عذلػػك وأصػػحذبو" ،وىػػو
"الواةػػحة"َّ ،
يَرويهػػذ بػػن "اضتسػػني بػػن يعقػػوب ،قػػذؿ ح ػ نذ تسػػعي بػػن فحلػػوف ،قػػذؿ
ح نذ يوتسا بن لتا ،قذؿ ح نذ بد اظتلك بن حديب"(ٖ).
ػذب عػػن كاػػب النق ػ اظتػذى ِعػػن ِذك ػ ٍر لروايػػذت ابػػن
مث ال َمتْلػو كاػ ٌ
ِ
بولػوا بليػو.
وتس ٍْب لػذلك ب َقوابػ ىم وعػنهجهم الػذي َّ
َحديب واخايذراتوَ ،
لذلك ليس يَصَ .د ْبوى َّ
أف اظتذلكية عن أىل النق مل يكونوا يَنظُروف يف
ِ
ػني لػػو تعػػويلُهم
الفقػػو إال يف "اظت َّونػػة" ال يَع ػ ُ وهنذ ،فذظتسػ ُ
ػاقرئ ل ُكاػػدهم يَدػ ُ
األعهذت ،وعنهذ "الواةحة" .ف ُكاُب" :الديذف والاحصػيل"
بلى كث ٍ ر عن َّ
البػ ػػن رف ػ ػ  ،و"الادص ػ ػػرة" للَّخمػ ػػي ،و"اصتػ ػػذعع" الب ػ ػػن يػ ػػونس ،و"ف ػ ػػرح
(ٔ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات"ٖٔ :ٔ ،؛ و"اصتذعع".ٖٕٗ ،
(ٕ) انظر بن  :بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٜٔٙ :ٗ ،
(ٖ) ابػػن بد ػ الػػب" ،الامهي ػ ظتػػذ يف اظتوطػػإ عػػن اظتعػػذن واألتسػػذني " .حتقي ػ غتموبػػة
عػن الدػػذحثني( ،طٔ ،اظتغػػرب :وزارة األوقػػذؼ اظتغربيػػةٖٔٛٚ ،ى ػػ)ٕٔٚ :٘ ،؛
و "الكػذيف يف الفقػػو بلػػى عػػذىب أىػػل اظت ينػػة" .حتقي ػ ػتفػػوظ العيػػور( ،طٔ،
دعش ػ  :دار ابػػن كثػػ رٖٔٗٗ ،ى ػػٕٖٓٔ ،ـ) ،ٚٗٓ :ٕ ،وحتػ َّػرؼ يف اظتطدػػوع
عن "الكذيف" إىل "تسعي بن فلحوف".
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للمذزري ،يَكثُر فيهذ ِذ ْكر ابن ٍ
حديب ،وال تكذد َْختلُو عسػأل ٌة عػن
الالقني" َ
ُ
الانصيص بليو وبيذف اخايذره وِرواياو.
ِ
ومنافِ ِر ِيو:
٘ .انتقا ٌد ل َما ذَ َ ره الغمري فيما يَحتبل بابن حبيب ُ
عػذ ذَ َكػره الغَمػري ِعػن أتسػ ٍ
الادذبػ بػني ابػن َحديػ ٍ
ػب
ػدذب يف اظتنػذفرة و ُ
ٍ
ػورا بل ػػى العص ػػدية الب ػػن القذتس ػػم
وكث ػ ر ع ػػن أى ػػل األن ػ لس ،ل ػػيس عقص ػ ً
ِ
ػدذب عوة ػػوبي ٌة أخػػرى مل يَػػذ ُكرىذ،
واظتنذفسػػة بينػػو وبي ػػنهم؛ بػػل ىن ػػذؾ أتسػ ٌ
وتسآيت ىنذ بلى بَيذهنذ ،واتساِ ْجالئهذ.
ديب و ِ
فيظهر َّ ِ
الادذب بني ابن َح ٍ
أفيذخو:
أف عن بني أتسدذب ُ
َ َ
( ٔ)
ٔ)ُ -سحلو و َممحلَ َ شحيخو أصححب َم فححي تخطئحة ابححن القاسححم ،
وىم يف األن لس كذنوا بلػى تػوق ره وتدجيلػو ،إىل حػ العصػدية لػو والغلػو
فيو .وىذا ِعن ابن َح ٍ
ديب ِؽتَّذ يُذكي العصدي َة ويُث رىذ .وق ذَ َكػروا يف تررتػة
( ٕ)
ابن َح ٍ
ظهػر َّ
أف ذلػك ِعػن أىػم أتسػدذب
ديب أنو كذف طَوي َػل اللسػذف  ،ويَ َ
النفرة ،ال تسيمذ و َّ
أف لتا بن لتا وتسػعي بػن حسػذف ،كػذنوا ِعػن نُظرائػو،
فصػذر ُعنذفِ ًسػذ عتػػم ،عػع اتسػػاِطذلاو بلِسػذنو؛ وىػذا عػػذ يُػؤجل عػػذ بيػنهم عػػن
ِ
الع َ ـ.
النفرة ،بل يُث رىذ ع َن َ
(ٔ) الغمري" ،الاسمية واضتكذيذت".ٖٓٔ/ٔٗٓ ،
(ٕ) اب ػ ػػن الفرة ػ ػػي" ،تػ ػ ػػذريخ بلم ػ ػػذء األن ػ ػ ػ لس"ٖٕٙ :ٔ ،؛ وبي ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب
اظت ارؾ".٘ٓ ،ٕٔٗ :ٗ ،
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وحػ َّ ُة ابػػن َحديػ ٍ
ػب يف النَّػ ْق ػ مل تَكػن عقصػػورًة بلػػى ابػػن القذتسػػم،
فإن ػػو يف " َف ػػرح اضتػ ػ يث" ك ػػذف يَػػرد بل ػػى أيب ُبديػ ػ ٍ واألص ػػمعي وغ رقت ػػذ
حذعل؛ عع َّ
أخ َذىذ بن أيب ُبدي دوف َبْزٍو(ٔ).
أف أكثر َّ
عذدتو َ
باَ ُ
ٕ)ِ -
أف اب ػػن حديػ ٍ
وعػػن أتس ػػدذب النفػػرة ك ػػذلكَّ :
ػب ك ػػذف ُمشححا ِرً ا
لي يححم بححن ي يححم وسححعيد بححن حمححان فححي المشححورة عنححد القاضححي(ٕ)،
حبيب يُخالف م ثي ًحرا(ٖ) .ولع َّػل ىػذا أ هػر َتسػدَ ٍ
ابن ٍ
ب يف اظتنػذفرة،
و ان ُ
ال تسيمذ عع كوهنم نُظراءَ.
ٖ) -كذلك ِعن بني أىم أتسدذب النفرة :أهنم كذنوا يُنكِرون عليو
ما يحرويو من ِرو ٍ
اناقذصذ
ايات عن أص اب مالِ ٍ وأص اب أص ابو ،ال
َْ
ً
ػحاهذ بػنهم برواياػػو .وعػػذ َوقَػػع بػػني أصػػحذب
ػذرا عػػنهم لصػ َّ
عتػم ،وإفتػػذ إنكػ ً
الشػػورىِ ،
وحكذيػػة ابػػن حدي ػ ٍ
ػدغ عػػذ أُنكِ ػػر بليػػو :-يَػ ؿ بل ػػى
ػب بػػن أصػ َ

(ٔ) بي ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب اظتػ ػ ػ ارؾ" .ٕٔٚ :ٗ ،وانظػ ػ ػػر :اب ػ ػػن خػ ػ ػػ ر" ،فهرتس ػ ػػة ابػ ػ ػػن خػ ػ ػػ ر"،
ٖٕ٘.ٖٖٔ/
(ٕ) ابػ ػ ػػن الفرةػ ػ ػػي" ،تػ ػ ػػذريخ بلمػ ػ ػػذء األن ػ ػ ػ لس"ٖٚٓ ،ٖٙٓ :ٔ ،؛ وبيػ ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب
اظت ارؾ" .ٕٗٚ-ٕٗٙ :ٗ ،وانظر :اطتش " ،أخدذر الفقهذء واد ني".ٕٗٙ ،
(ٖ) اب ػ ػػن الفرة ػ ػػي" ،تػ ػ ػػذريخ بلم ػ ػػذء األن ػ ػ ػ لس"ٖٚٓ :ٔ ،؛ وبي ػ ػػذض" ،ترتيػ ػ ػػب
اظتػ ػ ارؾ"ٕٗٙ :ٗ ،؛ وال ػػذى " ،ت ػػذريخ اإلتس ػػالـ"ٛٚٚ-ٛٚٙ :٘ ،؛ و"تس ػػ ر
أبالـ الندالء".ٔٓٙ :ٕٔ ،
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ذلك(ٔ) .لكن قذؿ بيذض ع ِ
ناصرا البن ٍ
حديب" :ولػيس فيهػذ عػذ تقػوـ بػو
ُ ً
( ٕ)
ِ
داللةٌ بلى تكذيدو ،وترجي .نػَ ْق ِل غ ره بلى نػَ ْقلو" .
ق ػػذؿ أب ػػو بم ػػر أزتػ ػ ب ػػن تس ػػعي الصػ ػ يف ألزتػ ػ َ بػ ػ ِن خذلػِ ػ ٍَّ :
إف
ِ
"الواةػػحة" بجيد ػةٌ ج ػ ب اَّ ،
بظيم ػذ؛ فمػػذ ي ػ خلهذ قػػذؿ:
لم ػذ ً
وإف فيهػػذ ب ً
" َّأوؿ فػػيء(ٖ) ،إنػػو ح َك ػى فيهػػذ عػ ِ
ب مل َِؾت ػ ْ ىذ ألح ػ ٍ عػػن أصػػحذبو،
ػذاى
َ
َ
( ٗ)
ِ
لت بنهم ،وال ىي يف ُكاُدهم ]" .
وال نُق ْ
ونػََرى كذلك َّ
أئمة النَّػ ْق عػن اظتػذلكيني ،قػ كػذف عتػم يف
أف بعض َّ
ِروايػذت ابػن حديػػب فػيءٌ ِعػ َػن النظَػر ،فهػذا ابػ ُػن أيب زيػ ٍ ،وىػػو ِعػن أىػػل
ػذىب ،يقػػوؿ يف ُعق عػػة َعوتسػػوباو "النَّ ػو ِادر
االتسػػاقراء الواتسػػع ل ُكاُػػب اظتػ َ
والزيػػذدات" ،بع ػ ِذكػػره ألص ػػحذب االخاي ػػذر ِعػػن ِخ ػالؼ اظت ػػذلكيني ،ومل
يَػػذ ُكر ف ػػيهم اب ػ َػن حدي ػػب..." :واب ػ ُػن اظتػ ػ َّواز أكث ػ ُػرىم تكل ًف ػػذ لالخاي ػػذرات،
َ
ابن َح ٍ
بيب فحي اختيحاره وقُحوة ِرواياتحو َمبلَح َم َمحن ذ رنحا"(٘).
وليس يَح ْبحلُم ُ
فرتاه كيا جعل ِرو ِ
ايذت ابن َحدي ٍ
ػض يف الرتدػة ِعػن ِروايػذت غػ ره.
ػب أخف َ
َ ََ َ
(ٔ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٖٚٔ-ٖٚٓ :ٔ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٜٔ :ٗ ،
(ٖ) يف السَ ر :ذلك.
(ٗ) الػػذى " ،ت ػػذريخ اإلتس ػػالـ"ٛٚ٘ :٘ ،؛ و"تسػػ ر أب ػػالـ الن ػػدالء".ٔٓ٘ :ٕٔ ،
وعذ بني اظتعقوفاني ليست يف السَ ر.
(٘) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٕٔ :ٔ ،
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ِ
ػذىر أنػػو يقص ػ الروايػ ِ
ػذت اظتذىديػػة ال ِروايػػذت األحذديػػث واألخدػػذر.
والظػ ُ َ
ػذرؼ بػ ْ ٍؿ ،ال ي ػاَّهم بعص ٍ
وحكْم ابن أيب زي حكم رجل ب ٍ
ػدية بلػى ابػن
َ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ٍ
َح ٍ
بعض أقرانو بليو ُعناا يف حقو.
ديب ،إ ْذ
أتسدذب عذ كذف َلتمل َ
ُ
وقذؿ الدذجي ُععل ًقذ بلى بعض عذ حكذه ابػن حدي ٍ
ػب بػن عذلػك:
ُ
ٍ
ف ،ولػو
ضح ْع ٌ
"وبن ي فيػو نَظَػٌر؛ ألن ِروايحة ابحن حبيحب عحن مالِح في حا َ
صحت لكذف عع ذلك.)ٔ("...
َّ
ػب بعػ ػػض عػ ػػذ َلتكيػ ػػو بػ ػػن عذلػِ ػ ٍ
وق ػ ػ يُنكِػ ػػروف بلػ ػػى ابػ ػػن حديػ ػ ٍ
ػك
َ
ٍ
ػذىب عذلػػك وأصػػحذبِو،
وأصػػحذبوَ ،
فمػػثَالً ذَ َكػػر ابػ ُػن حديػػب يف عسػػألة عػ َ
َّ
ػ ر
فعقػػب بليػػو ابػ ُػن أيب زي ػ بقولػػو" :وىػػذا الػػذي ذَ َكػػر ابػػن حديػػب ...غػ ُ
ٍ
ععروؼ ظتذلِ ٍ
ك  .ويف اظت ونة أنو يفس الديع ،وكذلك يف كاػذب ابػن اظتػواز
بن عذلِ ٍ
ك وغ ره ،وقذلو أصدغ"(ٕ).
ػوؿ اب ػ ػػن حدي ػ ػػب يف بع ػ ػػض اظتس ػ ػػذئل:
وع ػ ػػن أعثل ػ ػػة اإلنك ػ ػػذر بلي ػ ػػو ،ق ػ ػ ُ
ػحذب عذلػػككلهػػم يَػَرْوف ىػػذا القػػوؿ عػن عذلػػك وقتًػذ"؛ فعلَّػ بليػػو الدػػذجي
"أص ُ
بقولو":وىػػذا الػػذي قذلػػو ابػػن حديػػب لػػيس بصػػحي ،.بػػل أصػػحذب عذلِػ ٍ
ك بلػػى
ُ
ُ
ػت بال ًغػػذ.
(ٔ) الدػذجي" ،اظتناقػى يف فػػرح اظتوطَّػذ" .ٚٚ :ٕ ،ورواياُػو بػػن عذلػك كذن ْ
ػعا يف ىػػذه الروايػػة
ابػن أيب زي ػ " ،الن ػوادر" ،ٚ٘ :ٕ ،فيحامػػل أ ْف يكػػوف اليػ ُ
خبُصوصهذِ ،عن ِجهة االنقطذع.
(ٕ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٔٓ :٘ ،
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الصحي ..وق أن َكره أصحذبُنذ بلى ابن ٍ
حديب"(ٔ).
عذلك ،وىو َّ
عذ قذلو ٌ
َ
ولت ِ
امل كذلك أ ْف يكوف ِعن أتسدذب النفرة :عذ َ َرى عليحو
ٗ)َ -
حب محن ممحلَ االختيحار ،والخححرو عحن المححذىب ،واالبامػ ِ
اب ُحن حبيح ٍ
ػذد
ُ
َ
بلى عذ يَػْرويو عن األخدذر يف اخايذراتو .قذؿ إبراىيم بن قذتسمَ " :رِحم اهلل
بد َ اظتلك ،لق كذف ذابذ بن قوؿ عذلِ ٍ
ك ،وإ ْن خالفو في البع  ،ما نَح َزع
( ٕ)
ابن حديب فيمذ ُمتػذلا فيػو
إال إلم ال  ،وال َ
أخ َذ إال بالبواب"  .و ُ
ِ
يكوف ع ِ
"وزبم أصحذب عذلِ ٍ
ك...؛ وال
صحًرا بذظتخذلفة ُععلنًذ هبذ ،كقولوَ َ :
ُ ْ
ُ
ٍ ( ٗ)
( ٖ)
"ولست أقوؿ فيو بقوؿ عذلك" .
أقوؿ عذ قذلوا ، "...وقذؿ:
ُ
ة ػوا ألنفسػػهم اتدػػذع عذلػِ ٍ
ػك وطَريقاِػو ،ومل
وأىػ ُػل األن ػ لس حينَهػػذ َر ُ
َ
يَػ َػرْوا ألنفسػػهم أ ْف يرتقػوا إىل ُرتدػػة االخايػػذر الػيت َّادبذىػػذ اب ُػن حديػػب ،وعػػذ
َوقَػػع لدَقػػي بػػن َؼتلَػ ٍ يف األن ػ لس بع ػ قُفولػػو ِع ػ َن اظتشػػرؽ ،وىػػو يف طدقػػة
ٍ
دليل بلى ىذا(٘).
تالعيذ ابن َحديبٌ ،
(ٔ) الدذجي" ،اظتناقى فرح اظتوطذ".ٔٛ :ٙ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٔٙ :ٗ ،
(ٖ) ابن حديب" ،تفس ر غريب اظتوطإ" .ٕٜٕ :ٔ ،وانظر.ٖٛٔ :ٔ :
(ٗ) ابن حديب" ،تفس ر غريب اظتوطإ" .ٜٔ :ٕ ،وانظر.ٜٖ :ٕ :
(٘) انظ ػػر :اب ػػن الع ػػريب" ،العواص ػػم ع ػػن القواص ػػم" .حتقيػ ػ بم ػػذر ط ػػذل ( ،طٔ،
اصتزائ ػ ػػر :اظتؤتسس ػ ػػة الوطني ػ ػػة للكا ػ ػػذبٜٔٚٗ ،ـ)ٖٙٙ ،؛ وال ػ ػػذى " ،ت ػ ػػذريخ
اإلتسػػالـ"ٕٕ٘ :ٙ ،؛ واضتمي ػ ي" ،جػػذوة اظتقاػػدس"( .القػػذىرة :ال ػ ار اظتص ػرية
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كث را عذ يُدني اخايذره عن االخاالؼ بني أصحذب
وكذف ابن حديب ً
ػض
عذلػػك ،فيمػػذ َرَوْوه بػػن عذلػػك ،أو فيمػػذ َر ْأوه .ولعػ َّػل ىػػذا عػػذ َزتَػػل بعػ َ
األن لسيني بلى أ ْف ين َكر بليو أ ْف جعل نفسو يف بِ اد أصحذب عذلِ ٍ
ك.
ََ
ُ
ِ
وليس األعر فق عنحصًرا يف االخايذر الذي َمتُرج بو بن اظتذىب.
مث َّ
إف اخايذراتِػو يف ُؼتالِ ػا أق ػواؿ اظتػػذلكيني مل تَ ُك ػن بن ػ اب ػػن أيب
زي بذل َقويَّة ُعقذيسةً عع اخاِيذرات غ ره؛ كمذ تق ـ قريدذ(ٔ).
ٍ
َّ
ػ را ع ػػن
وتعقػػب فيػ ُػل بػ ُػن َتسػػلمة بلػ
ػى بد ػ اظتلػػك بػػن َحديػػب كثػ ً
( ٕ)
قولو ،يف اخاصذره لكاذب الواةحة .
ػني قػذؿ،
ػذلعا ح َ
ونػُلْفي يف اظتقذبل َعنكذف يُػثْػ بلػى ُحسػن اخايػذره،ك ُ
وذََكػػر "الواةػػحة"َ" :رِح ػ َم اهلل بد ػ َ اظتلػػك ،عػػذ أبلػ ُػم أح ػ ً ا ألَّ ػا بلػػى ع ػػذىب
أىل اظت ينة تألي َفو ،وال لطذلب أنفع عن ُكادو ،وال أحمن من اختياره"(ٖ).
وكػػذف ابػ ُػن حديػػب يف كث ػ ٍ ر عػػن اخايػػذره يُعػػوؿ بلػػى عػػذ يَرويػػو عػػن
ػ ر الروايػة ،كثػ ر اصتمػع ،يَعاَمػ
اضت يث ،قذؿ أبو ُبمر
الص يف" :كػذف كث َ
ػألة خػ ٍ
بلػػى األخػػذ بذضت ػ يث"(ٗ)؛ فمػػثال يقػػوؿ يف عسػ ِ
ػالؼ يف اظتػػذىب:
للاأليا والنشرٜٔٙٙ ،ـ).ٔٔ ،ٔٚٛ-ٔٚٚ ،
(ٔ) ابن أيب زي " ،النوادر والزيذدات".ٕٔ :ٔ ،
(ٕ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٕٕ :٘ ،
(ٖ) بيذض" ،ترتيب اظت ارؾ".ٕٔٙ :ٗ ،
(ٗ) الذى " ،تذريخ اإلتسالـ"ٛٚ٘ :٘ ،؛ و"تس ر أبالـ الندالء".ٔٓ٘ :ٕٔ ،
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"...وبو نأخذ ،وىو أْتػدَ ُع للح يث"(ٔ).
ةػ ْػدطًذ وإتقذنًػػذ؛ قػػذؿ أبػػو
وعػػع ذلػػك فلػػم يَ ُك ػ ْن بذ ِر ًبػػذ يف اضت ػ يث َ
ُب َمػ َػر الص ػ يف" :ومل يكػػن ُنتي ػزه ،وال يَعػػرؼ الرجػػذؿ"(ٕ) .وقػػذؿ أزت ػ ب ػػن
يث بذألن ػ لس،
ػتم ػ بػػن بد ػ الػػب الاػػذرمتي" :ىػػو َّأو ُؿ َع ػن أ َه ػَر اضت ػ َ
صح ي َ و مححن َسحقيمو ،وال يفهػػم طُرقَػو ،ويُصػػحا أشتػػذء
و حان ال يُميِّحز َ
ضح ح ح ْو َن عن ح ححو،
حل َزمان ح ححو ال يَح ْر َ
الرج ػ ػػذؿ ،وي ح ححتم بالمن ح ححا ير .فك ح ححان أى ح ح ُ
وينمححبونو إلححم ال َك حذب"(ٖ) .وقػػذؿ ابػػن ال َفرةػػي" :ومل يكػػن لعد ػ اظتلػػك
ػحيحو عػػن تسػػقيمو ،وذُكِ ػر
بػن حديػػب بلػ ٌػم بذضتػ يث ،وال كػػذف يَع ػ ِرؼ ص َ
ولتمل بلى تسديل اإلجذزة أكث َػر ِرواياػو"(ٗ) .وذكػر
بنو أنو كذف يَػاَسذىلَ ،
( ٘)
اضتمي ي "الواةحة" ،فقذؿ" :وعن أحذديثػو غرائػب كثػ رة"  .وقػذؿ اب ُػن
القطَّذف الفذتسي" :ومل يُػ ْه َ يف اضت يث ُلر ْفػ  ،وال حصػل عنػو بلػى فػيخ
عفل ػػ .)ٙ(".وق ػػذؿ اب ػػن الع ػػريب بع ػ أ ْف َع َ ح ػػو يف فِقه ػػو" :وإذا تكلَّػ ػم يف
(ٔ) ابن حديب" ،تفس ر غريب اظتوطإ"ٗٓٛ :ٔ ،؛ ٕ.ٖٕ :
(ٕ) الذى " ،تذريخ اإلتسالـ"ٛٚ٘ :٘ ،؛ و"تس ر أبالـ الندالء".ٔٓ٘ :ٕٔ ،
(ٖ) الذى " ،تذريخ اإلتسالـ".ٛٚٙ :٘ ،
(ٗ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٖٙٓ :ٔ ،
(٘) اضتمي ي" ،جذوة اظتقادس".ٕٖٛ ،
( )ٙاب ػػن القط ػػذف الفذتس ػػي" ،بي ػػذف ال ػػوىم واإليه ػػذـ الػ ػواقعني يف كا ػػذب األحك ػػذـ".
حتقي ػ ػ ػ اضتس ػ ػ ػػني آي ػ ػ ػػت تسػ ػ ػػعي ( ،طٔ ،الري ػ ػ ػػذض :دار طيد ػ ػ ػػةٔٗٔٛ ،ى ػ ػ ػ ػ-
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ض بنو.)ٔ("...
اضت يث أو يف فيء تسواىذْ ،
فأب ِر ْ
٘)ِ -
للروايححات
وعػن بػػني عػػذ كػػذنوا يَ ِنقمػػوف بليػػو :طريقحةُ ت ملححو ِّ
بعي ػػهم
ورع ػػذه ُ
ال ديثي ححة الت ححي يَروي ححا :فق ػ ػ قي ػػل ك ػ ٌ
ػ ر حوعت ػػذَ ،
ػالـ كث ػ ٌ
صػل القػوؿ يف ابػن َحدي ٍ
ػب عػذ قذلػو اظتعلمػػي" :مل
بذل َكػذب ،وحذفػذهُ .
وػت َّ ُ
( ٕ)
تكن الرواي ُة ِعن َفأنو ،كذف يَاسذىل يف األخذ ،ويَػروي بلػى الاػوىم" ،
ولتمػػل بلػػى تسػػديل
وقػػذؿ ابػ ُػن الفرةػػي" :وذُكِ ػر بنػػو أنػػو كػػذف يَػاَسػػذىلَ ،
أكثر رواياو"(ٖ).
اإلجذزة َ
ػوؿ الػػذى يف "السػ َػ ر"..." :إال أنػػو يف
وأحسػػن ِع ػن ذلػػك كلػػو قػ ُ
ِ
يث بػػوًرا كي ػػا اتَّف ػ  ،وينقل ػػو
بػػذب الروايػػة ل ػػيس مبػػاقن ،بػػل لتم ػػل اضت ػ َ
ِوجػػذد ًة وإج ػػذزًة ،وال يَاعػػذحت حتري ػ َػر أصػػحذب اضت ػ يث"(ٗ) ،وقػػذؿ" :وؽت ػػن
ةعَّا ابن حديب :أبو ػتمػ بػن حػزـ .وال ريػب أنػو كػذف صػحفيذ ،و َّأعػذ
الاعم  ،فكالَّ"(٘) ،وقذؿ يف "اظتيزاف"" :كث ر الوىم صحفي"(ٔ).
ٜٜٔٚـ).ٖٙٗ :٘ ،
(ٔ) ابن العريب" ،تسراج اظتري ين".ٖٜٙ :ٗ ،
(ٕ) اظتعلم ػػي" ،الانكي ػػل مبػ ػػذ يف تأني ػػب الك ػػو ري عػ ػػن األبذطي ػػل"( .طٔ ،بػ ػػ روت:
اظتكاب اإلتسالعئٜٛٙ ،ـ).٘٘ٔ :ٕ ،
(ٖ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٖٙٓ :ٔ ،
(ٗ) الذى " ،تس ر أبالـ الندالء".ٖٔٓ :ٕٔ ،
(٘) الذى " ،تس ر أبالـ الندالء".ٔٓٙ :ٕٔ ،
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َّذح البن ٍ
حديب مل يكن فق للَّذي ذَ َكػره الغمػري
فذناقذد ابن وة ٍ
ُ
ِع ػن تدػػذين طريقػػة اظت ػ نيني وطريقػػة القػػذشتيني ،فق ػ نػَ َقػػل أزت ػ بػػن خذل ػ ٍ
ُ
ُ ُ
وة ػذح يق ػػوؿ :أخ ػػبن اب ػػن أيب ع ػػري ق ػػذؿ :ك ػػذف اب ػ ُػن
ػن
ػ
ب
ا
ػت
ػ
ع
شت
ق ػػذؿ:
َّ
ُ
ٍ
ػت :إىل كػم
نسػخ ط َ
حديب مبصػر ،فكػذف يَ َ
ػوؿ هنػذره .فقل ُ
يػع الطويلػ َة ،ويَ َ
ذا النسخ ع تقرؤه بلى الشيخ فقذؿ :قػ أجػذز يل ُكاُدػو ،يعػ أتسػ َ
بػػن عوتس ػػى .فخرجػ ِ
ػتَ :دت ُنعنػػذ أ ْف نق ػرأ
ػت أتس ػ ً ا ،فقل ػ ُ
ػت ع ػن بن ػ ه ،فأتي ػ ُ
ُ
َ
وَتي ػ ػػز لغ رن ػ ػػذ فق ػ ػػذؿ :أن ػ ػػذ ال أرى القػ ػ ػراءةَ ،فكي ػ ػػا أُجي ػ ػ ُػز
بلي ػ ػػكُ ،
( ٕ)
بلي .
أخ َذ ع ُكا فيكاب عنهذ ،ليس ذا َّ
فأخبتُو ،فقذؿ :إفتذ َ
ٍ ِ
ػ ر ع ػػن
وى ػػذا ال ػػذي َ
ص ػػنَعو اب ػ ُػن َحدي ػػب ع ػ َػن األع ػػور ال ػػيت ك ػػذف كث ػ ٌ
األن لسيني يَ ِنقموهنذ بليو؛ قذؿ ابن القطذف الفذتسي" :وق ابموه يف شتذبو
عن أتس بن عوتسى ،و َّادبى ىو اإلجذزة ،ويُقذؿَّ :
إف أتس ً ا أنكر أ ْف يكوف
( ٖ)
ٍ
ِ
جيب بن ذلػك ب َّ
أتسػ ىػو اإلجػذزةُ
ػأف الػذي كػذف عػن َ
أجذزه "  .وق أُ َ
َبعْينهذ .وق روى ىذه القص َة خذل ٌ بن أزت بن خذل  ،فعلَّ بليهذ خذل ٌ
بقولػػو" :إ ْق ػرار ٍ
ود ْفػ ُع ػػو ُكادَ ػو إلي ػػو ليْن َس ػػخهذ ،ى ػ َػي اإلج ػػذزة
أتس ػ ب ِرواياه ػػذَ ،
ُ َ

(ٔ) ال ػػذى " ،ع يػ ػزاف االباػ ػ اؿ يف نقػ ػ الرج ػػذؿ" .حتقيػ ػ ػتمػ ػ بل ػػي الدج ػػذوي،
(ب روت :دار اظتعرفةٜٖٔٙ ،ـ).ٕٙ٘ :ٕ ،
(ٕ) الػػذى " ،تػػذريخ اإلتسػػالـ" .ٛٚ٘ :٘ ،وانظ ػػر :ابػػن الفرةػػي" ،تػػذريخ بلم ػػذء
األن لس".ٖٙٔ-ٖٙٓ :ٔ ،
(ٖ) ابن القطذف" ،بيذف الوىم واإليهذـ".ٖٙٗ :٘ ،
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( ٔ)
ابن َح َجر ،وبلَّ بليو بقولو" :كذا قذؿ "(ٕ).
َبعْينهذ"  .ونقل ذلك ُ
ِ
صػػر البػػن حديػ ٍ
ػب ،وبػ َّػني َّ
أف الػػذي كػػذف
لكػػن القذةػػي ب ً
يذةػػذ اناَ َ
عن ػػو يف ى ػػذه اضتكذي ػػة ى ػػو ِع ػػن قَدي ػػل إب ػػالـ الش ػػيخ للطذل ػػب ب ػ َّ
ػأف ى ػػذه
ِ
الع َمػل بنػ الكثػ ر(ٖ)؛ وإف
الكاب عن رواياو .وىو َو ٌ
ػحي .للنقػل و َ
جو ص ٌ
ِ
الوجو طذئفػةٌ عػن ادػ ني وأئمػة األصػوليني(ٗ).
النقل والرواية هبذا َ
مل ُكتز َ
وبلػى كػػل ابادػػذ ٍر ،فػػال يَصػػ .الطَّعػ ُػن بػػذلك بلػػى َعػػن رأى َج ػواز الروايػػة
الع َم ِل هبذا الطري .
وَ

(ٔ) ابن الفرةي" ،تذريخ بلمذء األن لس".ٖٙٔ :ٔ ،
(ٕ) ابن حجر" ،لسذف اظتيزاف" .ٕٜ٘ :٘ ،ونَ َسدو ألزت َ ب ِن خذل .
(ٖ) بيذض" ،اإلظتذع إىل ععرفػة أصػوؿ الروايػة وتقييػ السػمذع" .حتقيػ السػي أزتػ
صقر( ،طٔ ،القذىرة :دار الرتاثٖٜٔٚ ،ىػٜٔٚٓ ،ـ).ٜٔٓ-ٔٓٚ ،
(ٗ) بيذض" ،اإلظتذع".ٜٔٓ ،
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اخلامتة:
اظتاوص ػل إليهػػذ ،والاوصػػيذت
وأخلُػػص يف اطتذدتػػة إىل بيػػذف الناػػذئل َّ
اظتوصى هبذ:
َ
ٔ  -يُعػ ػ ػ كا ػ ػػذب الاس ػ ػػمية واضتكذي ػ ػػذت ع ػ ػػن الكا ػ ػػب ال ػ ػػيت حفل ػ ػػت
مبعلوعػػذت ىذعػػة يف الاػػأريخ ظتػػذىب عذلػػك ،ومل يعام ػ اظتػػذلكيوف
بليو ابامذدا عدذفرا يف كاب ترارتهم.
اناص ػ َػر لطريق ػػة
ٕ  -الغَ ْم ػري ص ػػذحب كا ػػذب "الاس ػػمية واضتكذي ػػذت"َ ،
اظت ػ نيني مذتس ػػة ف ػ ي ة ،وتس ػػعى يف تسػػديل ذل ػػك لدي ػػذف ؽتي ػزات
ىذه الطريقة ،وَتلية أىم عذ يناق ه بلى الطريقة القذشتية.
ػور ط ػريقاني يف اظت ػػذىب اظت ػػذلكي :األوىل طريق ػػة
ٖ  -بػ َّػني الغم ػػري ُه ػ َ
اظت نيني وأكثر اظتصريني ،والثذنية طريقة ابن القذتسم وأتدذبو.
ِ
ػهب واب َػن بدػ اضتكػم وأصػدغ وػتمػ بػن اظت ػواز
َٗ -ج َعػل الغَمػري أف َ
أقرب إىل اظت نيني عنهم إىل ابن القذتسم .وفيمذ ذَ َكره الغمري نَظٌَر،
َّ
فإف ىؤالء رمبذ عذلُوا بذالخايذر إىل بعض عذاىب اظت نيني وِروايذبم،
وال َكتعلهم ذلك جذ ِرين بلى طَريقاهم يف ُجل الفقو وأكثَره.
٘  -أىػػم ع ػػذ عيَّػػز طريق ػ َة اظت ػ نيني )ٔ( :اطتصوص ػػي ُة يف الرواي ػػذت ال ػػيت
ِ ٍ
ػ ر عنهػػذ ؼتذلف ػةٌ لِ َمػػذ رواه ابػ ُػن القذتس ػػم،
يَ ُرووهنػػذ بػػن عذل ػػك ،إذ كثػ ٌ
ِ
ػ رىم،
وك ػػذف أى ػ ُػل ى ػػذه الطريق ػػة يَػ ػ َػرْوف ذل ػػك أص ػ َّػ .ؽتَّػػذ يروي ػػو غ ػ ُ
(ٕ) ب ػ ـ العصػػدية ظتػػذىب عذلػػك )ٖ( ،تسػػلوؾ تسػػديل االخايػػذر،
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وىػػذا عافػػرع بػػن اظتيػػزة الثذنيػػة )ٖ( ،القيػػذس بلػػى عسػػذئل عذلػػك
وأصولو ،ولو كذف يف ذلك خروج بن بعض عنصوصذتو.
ِ
ِ
ػذد َعػػن نَ َسػػب ِعػػن بعػػض الدػػذحثني اظتعذص ػرين
 - ٙبيَّػنَػت ال راتس ػ ُة اناقػ َ
للطَّريق ػػة اظت ني ػػة :تق ػ نتَهذ ألخد ػػذر اآلح ػػذد بل ػػى األبم ػػذؿ اظت َ نيَّػ ػة
الدحث ع ِ
ِ
نذف َ الغَلَ بليهم يف ىذه النسدة.
وحلَّل
ُ َ
اظتسامَّرةَ .
ػلوؾ عس ػػلك
 - ٚأى ػ ّػم ع ػػذ عيَّ ػػز طريقػ ػةَ اب ػػن القذتس ػػم وأتدذبِػ ػو )ٔ( :تس ػ ُ
للمس ػػذئل،
الع ػراقيني يف توتسػػيع اظتػػذىب بكثػػرة الاشػػقي والاولي ػ َ
والدَ ْس ػ ػ عتػ ػػذ ،والكش ػ ػػا بػ ػػن َو ْج ػ ػو اظت ػ ػػذىب فيهػ ػػذ؛ (ٕ) اتد ػ ػػذع
ع ػػذىب عذل ػػك ،وب ػ ـ اطت ػػروج بن ػػو إال يف الش ػػيء القلي ػػل؛ (ٖ)
ِ
ِ
وعرابػذة
َعْي ُل ابن القذتسم يف بعػض َعسػذئلو ظتػ َذاىب أىػل العػراؽُ ،
أقواعتم يف عسذئل اطتالؼ.
 -ٛتس ػػدب غلد ػػة ع ػػذىب اب ػػن القذتس ػػم بل ػػى طريق ػػة اظتػ ػ نيني )ٔ( :عس ػػلك
اب ػػن القذتس ػػم وأتدذب ػػو يف الازى ػ ػ والاكفػ ػػا ع ػػن ال ػ ػ نيذ ،ي ػػث جلػ ػػب
النػ ػػذس إلػ ػػيهم )ٕ( ،ريذتس ػ ػػةكثػ ػػ ر عػ ػػن أتد ػ ػػذع ابػ ػػن القذتسػ ػػم )ٖ( ،تس ػ ػػد
الق ػػذشتيني إىل تصػ ػػنياكاػ ػػذب عدسػ ػػوط يف الفقػ ػػو )ٗ( ،بصػ ػػدية أتدػ ػػذع
اب ػػن القذتس ػػم لطريقا ػػو ،واظتنذفس ػػة )٘( ،تقػ ػ ـ ع ػػوت اب ػػن حدي ػػب ال ػػذي
كذف ؽتثال لطريقة اظت نيني.
َ -ٜتلَّػت اظتنذفس ػ ُة بػػني الطَّػريقاني يف الانػػذفس اضتذصػػل بػػنيكاػػذب "اظت ونػػة"
لس ػػحنوف وكاػ ػػذب "الواةػ ػػحة" البػ ػػن َحدي ػػب ،ح ػ ػ صػ ػػذر ُعص ػ ػطَلَ َحذ
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ِ
اة ِحي" ،دليال بلى تق ي ٍ
كاذب عن الكاذبني.
"اظت َّون" والو ّ
وج ػو الغَمػػري اناقػػذدات بلػػىكاػػذب اظت ونػػة ،تػػالخص يف أف تسػػحنونذ
َّٓٔ -
وى ػ ػ َّم بذلرحل ػػة البػ ػػن
ك ػػذف يف آخ ػػر بمػ ػػره ُعاحي ػ ػًرا يف أكثػ ػػر عس ػػذئلهذَ ،
ػري يف ىػػذا الػػذي
اظتذجشػػوف ليُصػػح .بليػػو الكاػػذب .وق ػ اناق ػ نذ الغمػ َّ
ػدعض عػ ػػذ َب ػ ػ َّ ه حتيػ ػ ػًرا ىػ ػػو عػ ػػن قَديػ ػػل الاصػ ػػحي .وبيػ ػػذف َغلَ ػ ػ
قذل ػػو :فػ ػ ُ
وج ْع ػ ُل ذلػػك يف أكثػػر عسػػذئل "اظت ونػػة" عدذلغ ػٌةكدػػ رة عنػػو.كمػػذ
اظتسػػألةَ .
َّ
ػذرؼ بطريقا ػػو ،وقػ ػ
أخ ػ َذ ب ػػن اب ػػن اظتذجش ػػوف فه ػػو ب ػ ٌ
أف تس ػػحنونذ قػ ػ َ
ػوؿ
تُػويف قدػػل تسػحنوف بػػأكثر عػن بش ػرين تسػػنة ،فػال يَصػػ .عػع ذلػػك القػ ُ
بأف ذلك كذف عن تسحنوف يف ِ
َّ
آخر حيذتو.
ابن حديب اناقل ِعن طريقة ابن القذتسم إىل طريقة اظت نيني ،وكذف
ُٔٔ -
أىم كاذب جذعع لعِلمهم .وتسدب االناقػذؿ عػذ
كاذبو "الواةحة" َّ
رآه عن ِص َّحة نػَ ْقل اظت نيني لعلم عذلػِ ٍ
ك ،وتفيػيلو بلػى نقػل ابػن
القذتسم ،وكذلك ىو الرأي عن غ ر اظتنقوؿ بن عذلك.
ػض اظت ػ نيني بلػػى ابػػن القذتسػػم يف رأيػػو ورواياػػو ،ال
ٕٔ -عػذ اناَػ َق ػ ه بعػ ُ
يسػلَّم بلػػى إطالقػو؛ وق ػ ثػت ِجهػ ٍ
وجػو لػػذلك:
ػذت عػن النق ػ تُ َّ
ُ
ُ
ٔ) إ َّف االخػاالؼ يف ال ػرأي أع ُػره َتسػ ْػه ٌل )ٕ .لػيس األخ ػ ُذ بإنكػػذر
ِ
بأوىل عن األخذ ب ِرواية ابن القذتسػم )ٖ .إ َّف ابػن اظتذجشػوف
اظتنكر ْ
ِ
ػض
يف بعػػض عػػذ كػػذف يُنكػ ُػره ،ق ػ تػػذبَ َع ابػ َػن القذتسػػم يف ِرواياػػو بعػ ُ
كمطرؼ.
اظتصريني،
ُ
وبعض اظت نيني ُ
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ػور الروايػػة
همػ َػل االبادػػذر عهجػ َ
ٖٔ -كاػػذب "الواةػػحة" لػػيس كاذبػػذ ُع َ
ػذرا
بن أئ َّمة النق عن اظتذلكينيْ ،
فلئن كذنػت "اظت ونػة" أكثػر اناش ً
ػذؿ اظتذلكيػة هبػذ أوفػػر؛ فػإهنم مل يَ ُرتكػوا "الواةػحة" ،بػػل
عنػو ،واحاف َ
ق ػ اتس ػػاَوبدوا ع ػذ فيه ػػذ يف ُعص ػنَّفذبم النَّق ي ػػة ،وبذرة ػػوىذ بد ػػذقي
األُ َّعهػ ػػذت وال ػ ػ واوين ،فنَ َخلُ ػ ػوا ك ػ ػ َّػل ذلػ ػػك ونَػ َق ػ ػ وه ،ومل يكون ػ ػوا
ُعالزعني لاق ي "اظت ونة" يف عواةع االخاالؼ.
َٗٔ -ج َعل الغمري تسدب اظتنذفرة بػني ابػ ِن َحدي ٍ
ػب وبػني فػيوخ األنػ لس يف:
َ
َّ
ػور يف بي ػػذف رتل ػػة
ػ
ص
ق
ػذا
ػ
ى
ػأف
ػ
ب
ػت
ػ
ن
ي
ب
و
ػة.
ػ
س
اظتنذف
و
يقاني،
ر
ػ
ط
ال
ػاالؼ
اخػ
َّ ُ
ُ ٌ
األتسػػدذب اظتناج ػػة للنف ػػرة ،وكػػذف ِؽتَّ ػذ َجلَّياُ ػوَّ :
أف عػػن أتس ػػدذب ذل ػػك)ٔ :
ػدغ)ٕ ،
ختطئػػة ابػػن حديػػب البػػن القذتسػػمَ ،جْريًػذ بلػػى طريقػػة فػػيخو أصػ َ
عنشػػأ اظتنػػذفرة ُعشػػذرك ُة ابػػن َحديػ ٍ
ػب ليحػػا الليثػػي وتسػػعي بػػن حسػػذف يف
اظتشورة بن القذةي ،وكذف ابػن َحدي ٍ
ػبكث َػ ر اظتخذلفػة عتػم )ٖ ،إنك ُػذرىم
ُ
ِ
ٍ
ػض ع ػػذ يَػْروي ػػو ب ػػن أص ػػحذب عذلػ ػك وأص ػػحذب
بل ػػى اب ػػن حدي ػػب بع ػ َ
أصػحذبو )ٗ ،اناق ُػذد ابػن حديػب ألخػذه بذالخايػذر الػذي ُمتػذلا عذلِ ًك ػذ،
وكثرة تعويلو يف ىػذا االخايػذر بلػى عػذ يَرويػو عػن األخدػذر )٘ ،اناقػذد ابػن
حديب بلى طريقاو يف حتمل الروايذت اضت يثيَّة.
ِ ِ
تظهػر اضتََركِيَّػةُ ال َّائدػة يف اظتػذىب
٘ٔ -عن خالؿ عذ تق َّـ يف الدحث َ
وـتػػل للمػروي بػػن عذلػِ ٍ
ػك،
اظتػذلكي ،بػػني نَػ ْقػ وتعقػػب واتسػا راؾ َْ
وج َعلػػو أوتسػػع اظتػػذاىب أق ػواالً .وىػػذه
عػذ أ ػػرى اظتػػذىب اظتػػذلكيَ ،
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الطرائػ ُ اظتخالِفػ ُة داخػػل اظتػذىب أعػ َّت اظتػػذىب يويَّػة واتسػػذع.
ػذيب يف تلػ ػػك اظتنذفس ػ ػػة الػ ػػيت تق ػ ػ َّـ بيذ ُهنػ ػػذ ب ػ ػػني
ػب إكتػ ػ ش
وىػ ػػذا جذنػ ػ ٌ
الطَّريقاني اظت نية والقذشتية.

التوصيات:
ٔ  -أق ػػرتح ِدراتسػ ػػة ُعقذرن ػ ػةً بػ ػػني عػ ػػذ يَروي ػػو ابػ ػػن َحديػ ػ ٍ
ػب بػ ػػن اظت ػ ػ نيني
ُ
الوقوؼ بلػى درجػة
غ ره بنهم؛ وىذا بغَرض ُ
واظتصريني ،مبذ يرويو ُ
الثقة ب ِروايذتو.
ٕ  -أقػػرتح دراتس ػةً ح يثي ػةً اتسػػاقرائيةً لدخدػػذر الػػيت يَرويهػػذ ابػػن َحديػ ٍ
ػب،
ُ
َّعا.
للوقوؼ بلى حترير عنزلاو عن الو ذقة أو الي ْ
ُ
ٖ  -أقرتح رتع ودراتس َة عذ أن َكره أصحذب عذلِ ٍ
ػك بعيػهم بلػى بع ٍ
ػض
ُ
َ
ٍ
ع ػػن الرواي ػػذت ب ػػن اإلع ػػذـ عذل ػػك؛ وى ػػذا لل َكش ػػا ب ػػن تس ػػدب
ػرووف بنػػو ِعػن عسػػذئل
اإلنكػذر ،وععرفػػة درجػة ةػػد الػرواة فيمػػذ يَ ُ
ٍ
فقهية ،وللعلم بذلصحي .أو الراج .عن قوؿ عذلِ ٍ
ك فيهذ.
ػذؿ فيهػذ اب ُػن القذتسػم إىل َعػذاىب
ٗ  -أقرتح أ ْف تُ َرس
األصوؿ الػيت ع َ
ُ
العراقيني ،وأ َػُر ذلك يف اظتذىب اظتذلكي.
واضتم ُ هلل رب العذظتني.
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املصادر واملزاجع
الدػػذجي ،تسػػليمذف ب ػػن خلػػا" .اظتناقػػى يف ف ػػرح اظتوطَّػػذ"( .طٔ ،عص ػػر:
عطدعة السعذدةٖٖٔٔ ،ىػ).
بػذي ،حػػذَت" .الاحقيػ يف عسػػذئل أصػوؿ الفقػػو الػيت اخالػػا النق ُػل فيهػػذ
ب ػ ػػن اإلع ػ ػػذـ عذل ػ ػػك ب ػ ػػن أن ػ ػػس"( .طٔ ،ب ػ ػػ روت :دار اب ػ ػػن ح ػ ػػزـ،
ٖ٘ٗٔىػٕٓٔٗ-ـ).
ابن بطذؿ ،بلي بن خلا" .فرح صحي .الدخذرى" .حتقي أيب دتيم يذتسر
بن إبراىيم( .طٕ ،الريذض :عكادة الرف ٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ).
اصتد ري ،قذتسم بن خلا" .الاوتس بػني عذلػك وابػن القذتسػم يف اظتسػذئل
ال ػػيت اخاَػلَ َف ػػذ فيه ػػذ ع ػػن عس ػػذئل اظت ون ػػة" .حتقيػ ػ ب ػػذحو عص ػػطفى.
(طٔ ،عصر :دار الييذءٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘-ـ).
اضتجػوي ،ػتم ػ اضتسػػن" .الفكػر السػػذعي"( .طٔ ،بػػ روت :دار الكاػػب
العلميةٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘-ـ).
ابػن حديػػب ،بد ػ اظتلػك" .األحكػػذـ" .حتقي ػ أزتػ ؾتيػػب( .طٔ ،قطػػر:
وزارة األوقذؼ والشؤوف اإلتسالعيةٖٔٗ٘ ،ىػٕٓٔٗ ،ـ).
ابػػن حديػػب ،بد ػ اظتلػػك" .الاػػذريخ" .ابا ػ بػػو بد ػ الغ ػ عسػػاو( .طٔ،
صي ا :اظتكادة العصريةٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ).
اب ػػن حدي ػػب ،بد ػ اظتل ػػك" .تفس ػػ ر غري ػػب اظتوط ػػإ" .حتقيػ ػ بد ػ ال ػػرزتن
العثيمني( .طٔ ،الريذض :العديكذفٕٓٓٔ ،ـ).
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اب ػػن حدي ػػب ،بد ػ اظتل ػػك" .طدق ػػذت الفقه ػػذء ع ػػن لَ ػ ُ ف الص ػػحذبة وع ػػن
صػ ػػري( ،طٔ ،الربػ ػػذط:
بع ػ ػ ىم عػ ػػن العلمػ ػػذء" .حتقي ػ ػ رة ػ ػواف اضتَ ْ
الرابطة ادم ية للعلمذءٖٖٔٗ ،ىػٕٕٓٔ ،ـ).
اب ػػن حدي ػػب ،بدػ ػ اظتل ػػك" .الواة ػػحة (كا ػػب الص ػػالة وكا ػػب اضت ػػل)" .حتقيػ ػ
عيكلوش عوران( .طٔ ،ب روت :دار الدشذئر اإلتسالعيةٕٓٔٓ ،ـ).
ابن حجر ،أزت بن بلي" .لسذف اظتيزاف" .حتقيػ بدػ الفاػذح أبػو غػ ة.
(طٔ ،ب روت :دار الدشذئر اإلتسالعيةٕٕٓٓ ،ـ).
اضتط ػػذب ،ػتم ػ ب ػػن ػتم ػ " .عواى ػػب اصتلي ػػل يف ف ػػرح ؼتاص ػػر خلي ػػل".
(طٖ ،ب روت :دار الفكرٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ-ـ).
"ج ػ ْذوة اظتقاػػدس"( .القػػذىرة :ال ػ ار اظتص ػرية
اضتمي ػ ي ،ػتم ػ بػػن فاػػوحَ .
للاأليا والنشر ،القذىرةٜٔٙٙ ،ـ).
ابػػن حي ػػذف القػػرط  ،حي ػػذف ب ػػن خلػػا" .اظتقا ػػدس عػػن أند ػػذء األن ػ لس".
حتقي ػ ػ ػتم ػ ػػود بل ػ ػػي عك ػ ػػي( .الق ػ ػػذىرة :اَّل ػ ػػس األبل ػ ػػى للش ػ ػؤوف
اإلتسالعيةٖٜٔٓ ،ىػ).
اطتش ػ  ،ػتم ػ ب ػػن اضت ػػذرث" .أخد ػػذر الفقه ػػذء واد ػ ني" .حتقي ػ عذري ػػذ
لويس ػػذ آب ػػيال ،ول ػػويس عولين ػػذ( .ع ريػ ػ  :اَّل ػػس األبل ػػى لد ػػذث
العلمية ،وععه الاعذوف عع العذمل العريبٜٜٕٔ ،ـ).
ابػن اطتطيػػب ،لسػذف ال ػ ين" .اإلحذطػة يف أخدػػذر غرنذطػة" .حتقي ػ ػتم ػ
بد اهلل بنذف( .طٔ ،القذىرة :عكادة اطتذؾتئٜٚ٘ ،ـ).
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الػ يب ،بدػ العظػػيم" .عق عػة حتقيػ هنذيػػة اظتطلػب"( .طٔ ،ج ػ ة :دار
اظتنهذجٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ-ـ).
الرابػ ػػي األن لسػ ػػي" .اناصػ ػػذر الفقػ ػػ ر السػ ػػذلك لرتجػ ػػي .عػ ػػذىب اإلعػ ػػذـ
عذل ػػك" .حتقي ػ ػ ػتم ػ ػ أب ػػو األجف ػػذف( .طٔ ،ب ػػ روت :دار الغ ػػرب
اإلتسالعئٜٛٔ ،ـ).
الػذى  ،ػتمػ بػن أزتػ " .تػػذريخ اإلتسػالـ" .حتقيػ بشػذر بػواد ععػػروؼ.
(طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعيٕٖٓٓ ،ـ).
ال ػػذى  ،ػتم ػ ػ ب ػػن أزت ػ ػ " .تسػ ػػ ر أب ػػالـ النػ ػػدالء" .حتقي ػ ػ رتذبػ ػػة عػ ػػن
ادققني( .ب روت :عؤتسسة الرتسذلةٜٔٛ٘ ،ـ).
الذى  ،ػتم بن أزت " .عيزاف االباػ اؿ يف نقػ الرجػذؿ" .حتقيػ ػتمػ
بلي الدجذوي( .ب روت :دار اظتعرفةٜٖٔٙ ،ـ).
الرجراج ػػي ،بل ػػي ب ػػن تس ػػعي " .عن ػػذىل الاحص ػػيل" .حتقي ػ ػ أيب الفي ػػل
ال عيذطي( .طٔ ،ب روت :دار ابن حزـٕٔٗٛ ،ىػ).
ابن رف  ،ػتم بن أزت " .الديذف والاحصيل يف فرح اظتساخرجة" .حتقي
رتذبة عن ادققني( .ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٛٛ ،ـ).
الزبي ي ،ػتم بػن اضتسػن" .طدقػذت النحػويني واللغػويني" .حتقيػ ػتمػ
أبو الفيل إبراىيم( .طٕ ،القذىرة :دار اظتعذرؼٜٔٛٗ ،ـ).
اب ػػن أيب زي ػ ػ  ،أب ػػو بد ػ ػ اهلل" .الن ػ ػوادر والزي ػػذدات" .حتقي ػ ػ رتذب ػػة عػ ػػن
ادققني( .طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٜٜ ،ـ).
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ابػػن أيب زي ػ " ،اصت ػػذعع يف الس ػػنن واآلداب واضتكػػم" .حتقي ػ بد ػ اَّي ػ
الرتكي( ،طٕ :ب روت ،دار الغرب اإلتسالعئٜٜٓ ،ـ)،
ػححو تس ػ ػػعي زت ػ ػػذدة الفي ػ ػػوعي
تس ػ ػػحنوف ،اب ػ ػػن تس ػ ػػعي " .اظت َّون ػ ػػة" .ص ػ ػ َّ
العجمذوي( .القذىرة :دار السعذدةٖٕٔٗ ،ىػ).
ابػن تسػهل ،أبػػو األصػدغ" .اإلبػػالـ بنػوازؿ األحكػذـ" .حتقي ػ لتيػي ع ػراد.
(طٔ ،القذىرة :دار اضت يث ٕٔٗٛ ،ىػ ٕٓٓٚ ،ـ).
الشػ رازي ،إبػػرىيم بػػن بلػػي" .طدقػذت الفقهػػذء" .حتقي ػ إحسػػذف بدػػذس.
(ب روت :دار الرائ العريبٜٔٚٓ ،ـ).
ابػن بدػ الػب ،أبػو بمػر" .اخػاالؼ أقػواؿ عذلػك وأصػحذبو" .حتقيػ زتيػ ضتمػػر
وعيكلوش عوران( .طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعيٕٖٓٓ ،ـ).
ابػػن بد ػ الػػب ،أبػػو بمػػر" .االناقػػذء يف فيػػذئل األئمػػة الثال ػػة الفقهػػذء".
حتقي ػ بدػ ػ الفا ػػذح أب ػػو بػ ػ ة( .طٔ ،حل ػػب :عكا ػػب اظتطدوب ػػذت
اإلتسالعيةٜٜٔٚ ،ـ).
ابػن بدػ الػب ،أبػػو بمػر" .الامهيػ ظتػذ يف اظتوطػػإ عػن اظتعػذن واألتسػػذني ".
حتقي ػ ػ ػ غتموبػ ػ ػػة عػ ػ ػػن الدػ ػ ػػذحثني( .طٔ ،اظتغػ ػ ػػرب :وزارة األوقػ ػ ػػذؼ
اظتغربيةٖٔٛٚ ،ىػ).
ابػػن بد ػ الػػب ،أبػػو بمػػر" .الكػػذيف يف الفقػػو بلػػى عػػذىب أىػػل اظت ينػػة" .حتقي ػ
ػتفوظ العيور( .طٔ ،دعش  :دار ابن كث رٖٔٗٗ ،ىػٕٖٓٔ ،ـ).
ابن بد الب ،أبو بمر" .جذعع بيذف العلػم وفيػلو" .حتقيػ أيب األفػدذؿ
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الزى ري( .طٔ ،ال عذـ :دار ابن اصتوزئٗٔٗ ،ىػ).
أبو العرب" .طدقػذت بلمػذء إفريقيػة" .حتقيػ ػتمػ بػن فػنب( .بػ روت:
دار الكاذب اللدنذن ،دت).
ابػ ػػن العػ ػػريب ،ػتم ػ ػ بػ ػػن بد ػ ػ اهللِ .
"تس ػ ػراج اظتري ػ ػ ين" .حتقي ػ ػ بد ػ ػ اهلل
الاورايت( .طٔ ،ب روت :دار اضت يث الكاذنيةٕٓٔٛ ،ـ).
ابػن العػػريب ،ػتم ػ بػػن بد ػ اهلل" .العواصػػم عػػن القواصػػم" .حتقي ػ بمػػذر
طذل ( .طٔ ،اصتزائر :اظتؤتسسة الوطنية للكاذبٜٔٚٗ ،ـ).
ابن العريب ،ػتم بػن بدػ اهلل" .القػدس يف فػرح عوطػإ عذلػك بػن أنػس" ،حتقيػ
ػتم ول كري( .طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٜٕ ،ـ).
بلػػيش ،ػتم ػ بػػن أزت ػ " .ف ػػا .العلػػي اظتذل ػػك يف الفاػػوى بل ػػى ع ػػذىب
اإلعذـ عذلك"( .ب روت :دار اظتعرفة ،دت).
بيػػذض ،ابػػن عوتسػػى" .اإلظتػػذع إىل ععرفػػة أصػػوؿ الروايػػة وتقيي ػ السػػمذع" .حتقي ػ
السي أزت صقر( .طٔ ،القذىرة :دار الرتاثٖٜٔٚ ،ىػٜٔٚٓ ،ـ).
بيػػذض ،ابػػن عوتسػػى" .ترتيػػب اظت ػ ارؾ وتقريػػب اظتسػػذلك" .حتقي ػ رتذبػػة
ع ػ ػػن ادقق ػ ػ ػني اظتغذربػ ػ ػػة( .طٕ ،اظتغ ػ ػػرب :وزارة األوق ػ ػػذؼ اظتغربيػ ػ ػػة،
ٖٓٗٔىػٜٖٔٛ -ـ).
بي ػ ػػذض ،اب ػ ػػن عوتس ػ ػػى" .الانديه ػ ػػذت اظتس ػ ػػاندطة بل ػ ػػى الكا ػ ػػب اظت ون ػ ػػة
واظتخالطة" .حتقي ػتم و ي  ،وبد النعيم زتيػيت( .طٔ ،بػ روت:
دار ابن حزـٖٕٔٗ ،ىػٕٓٔٔ-ـ).
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الغمػ ػػري ،الولي ػ ػ ب ػ ػػن بكػ ػػر" .الاس ػ ػػمية واضتكذيػ ػػذت ب ػ ػػن نُظَ ػ ػراء عذل ػ ػػك
ص ػػري( .طٔ،
وأص ػػحذبو وأص ػػحذب أص ػػحذبو" .حتقيػ ػ رةػ ػواف اضتَ ْ
اظتغرب :الرابطة ادم ية للعلمذءٖٔٗٙ ،ىػٕٓٔ٘-ـ).
ابن فرحوف ،إبراىيم بن بلي" .ال يدذج اظتذىب يف أبيذف اظتذىب" .حتقي
ػتم األزت ي أبو النور( .القذىرة :دار الرتاث ،القذىرة ،د .ت).
ابػن فرحػػوف ،إبػػراىيم بػػن بلػػي" .كشػػا النقػػذب اضتذجػػب بػػن عصػػطل.
اب ػػن اضتذج ػػب" .حتقي ػ ػ زت ػػزة أب ػػو ف ػػذرس وبد ػ ػ الس ػػالـ الش ػ ػريا.
(طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعئٜٜٓ ،ـ).
ابن الفرةي ،بد اهلل بػن ػتمػ " .تػذريخ بلمػذء األنػ لس" .حتقيػ بشػذر
بواد ععروؼ( .طٔ ،تونس :دار الغرب اإلتسالعيٕٓٓٛ ،ـ).
ابػن الق طػذف الفذتسػي ،بلػي بػػن ػتمػ " .بيػذف الػوىم واإليهػذـ ال ػواقعني يف
كاذب األحكذـ" .حتقي اضتسػني آيػت تسػعي ( .طٔ ،الريػذض :دار
طيدةٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٚ -ـ).
ابػن قرقػػوؿ ،أبػػو إتسػػحذؽ" .عطػػذلع األن ػوار بلػػى ِصػػحذح اآل ػػذر" .حتقي ػ
دار الف ػػالح للدح ػػث العلم ػػي وحتقي ػ ػ ال ػ ػرتاث( .طٔ ،قطػ ػػر :وزارة
األوقذؼ والشؤوف اإلتسالعيةٖٖٔٗ ،ىػٕٕٓٔ-ـ).
اظتػذزري ،ػتمػ بػن بلػي" .إييػػذح ادصػوؿ عػن برىػذف األصػوؿ" .حتقي ػ
بمذر طذل ( .طٔ ،ب روت :دار الغرب اإلتسالعيٕٓٓٔ ،ـ).
عذلػػك بػػن أنػػس" .اظتوطػػأ" .حتقي ػ بشػػذر ب ػواد ععػػروؼ( .طٕ ،بػػ روت:
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دار الغرب اإلتسالعيٜٜٚ ،ـ).
اظتػػذعي ،ػتم ػ اظتخاػػذر" .اظتػػذىب اظتػػذلكي ع ارتسػػو عؤلفذتػػو ،خصذئصػػو وشتذتػػو".
(طٔ ،العني :عركز زاي للرتاث والاذريخٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ)
ػتم ػ ػ إب ػ ػراىيم بل ػػي" .اص ػػطالح اظت ػػذىب"( .طٔ ،ديب :دار الدحػ ػػوث
لل راتسذت اإلتسالعيةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٓ -ـ).
أب ػػو عصػ ػػعب الزى ػػري" .اظتخاصػ ػػر" .حتقي ػ ػ نػ ػػور ال ػ ػ ين فػ ػػوب ( .طٔ،
اظتغرب :الرابطة ادم ية للعلمذءٖٜٔٗ ،ىػٕٓٔٚ-ـ).
اظتعلم ػػي ،بد ػ ال ػػرزتن ب ػػن لت ػػا" .الانكي ػػل مب ػػذ يف تأني ػػب الك ػػو ري ع ػػن
األبذطيل"( .طٔ ،ب روت :اظتكاب اإلتسالعئٜٛٙ ،ـ).
اب ػػن ن ػػذجي ،أب ػػو القذتس ػػم .تكمل ػػة "عع ػػذمل اإلنت ػػذف" لل ػ َّبذغ .حتقي ػ بد ػ
اَّي اطتيذيل( .طٔ ،ب روت :دار الكاب العلميةٕٓٓ٘ ،ـ).
ول بذه ،ػتم اظتخاذر" .دة بن أصوؿ فقو اإلعذـ عذلك" ،نػ وة اإلعػذـ
عذلك( .اظتغرب :وزارة األوقذؼ والشؤوف اإلتسالعيةٜٔٚٓ ،ـ).
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معامل ميَج اإلماو ابً ْٓىس الصكلٕ
يف نتابُ اجلامع ملسائل املدّى٘
 استكساء ّتطبٔل مً خالل نتاب الطَازٗ- .Features of Imam Ibn Younus’s
Methodology through his work: Aljami` limasa-il Al-mudawwanah
“ A Study and Application on chapter:
”)At-taharah (Purity
إعداد
جنٔب بً اهلامشٕ حمساش
طالب يف مرحلة الدكتوراه ٗتصص الفقو ّتامعة أـ القرل

معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،نجيب بن الهاشمي محراز

املستدلص
يف ىذا البحث حديث عن معامل منهج اإلماـ ابن يونس
الصقلي –رٛتو اهلل  -يف كتابو "اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة"  ،كىي األمور
الظاىرة ا١تتكررة يف عدد من ا١تسائل ،اليت تشكل طريقتو يف تصنيف
كتابو الفقهي كعرض األحكاـ الشرعية على مذىب اإلماـ مالك.
يهدؼ البحث إىل إبراز معامل منهج اإلماـ ابن يونس عرب
ا١تنهج العلمي التحليلي ،كذلك عن طريق استقراء نصوصو يف
"اٞتامع" ،كاستخراج تلك ا١تعامل مع إيضاحها كإيراد الشواىد عليها.
من نتائج البحث ظهور مكانة ىذا اإلماـ ،كقوة ملكتو يف
الفقو ،كانضباط منهجو الفقهي ،كإ١تامو بفركع مذىب اإلماـ مالك،
كاطالعو ال واسع على أقواؿ علماء ا١تذىب ،كحسن عرضو للمسائل
الفقهية ،ككضوح عباراتو ،كشدة العناية باالستدالؿ لألحكاـ الفقهية.
عموما كا١تهتمُت بالفقو
من توصيات الباحث للمشتغلُت بالفقو ن
خصوصا العناية هبذا الكتاب كاإلفادة منو ،كمن ا١تنهج الفقهي
ا١تالكي
ن
١تؤلفو ،كالرجوع إليو الستقاء أدلة ا١تالكية كالوقوؼ على استدالالهتم
على األحكاـ الفقهية ،كللباحثُت بالقياـ بدراسات حوؿ كتاب
"اٞتامع".
الكلمات المفتاحية :معامل ،منهج ،ابن يونس ،اٞتامع.
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 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract:
In this paper, it’s a discussion of the features of the
methodology followed by Imam Ibn Younus al-Siqilli (the
Sicilian) in his book “Al-Jāmi’ Li Masāil alMudawwanah” i.e. the visible and repetitive in a number
of issues which define his method of authorship of his
Jurisprudence book and the way he discusses the rulings
based on Imam Mālik’s school of thought.
The paper aims to highlight the features of Ibn
Younus’s methodology through the analytical method i.e.
by extrapolating its texts from the book, extracting those
features with an explanation and showing its evidence.
The research conclusion reached by the researcher
include: the manifestation of the scholastic stature of the
author, his deep insight of jurisprudence, consistent
systematic approach, mastery over the Māliki School,
wide knowledge of the sayings of scholars, clarity of his
discourse, and his full-fledged commitment to provide
textual evidences for the religious rulings .
The researcher recommends that the students of
jurisprudence in general, and the Māliki’s in particular,
should pay attention to this book, benefit from it and its
jurisprudential approach, and refer back to it to understand
the textual evidences of the Māliki positions in various
matters of jurisprudence. The researcher also recommends
researchers to carry out further and academic researches
pertaining to this book.
Key Words:
Features, Methodology, Ibn Younus, Al-Jāmi’

- 891 -

معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،نجيب بن الهاشمي محراز

املكدمــــــــــــ٘
اٟتمد هلل الغٍت ا١تتعاؿ ،العظيم ذم الفضل كاٞتالؿ ،أباف لعباده
اٟتراـ كاٟتالؿ ،كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد أشرؼ الرجاؿ ،كعلى
الصحب الكراـ كاآلؿ ،أما بعد:
فقد دأب علماء ا١تسلمُت منذ كقت مبكر يف تاريخ األمة
اإلسالمية على نشر علمهم كاجتهاداهتم عن طريق التأليف كالتصنيف،
مع تنقيح ما كتبوه كمراجعتو كإٝتاعو للمتلقُت عنهم؛ خدم نة منهم
لشريعة اهلل  ، كإراد نة منهم لتعبيد ا٠تلق لرهبم كموالىم  على
كفق ما أراد كشرع.
كقد كتب ربنا  البقاء كالقبوؿ بُت الناس لعدد كبَت من تلك
كنفعا ،كتاب "ا١تدكنة" لإلماـ
ا١تصنفات ،كمن أبرزىا كأكثرىا بركة ن
سحنوف بن سعيد التنوخي رٛتو اهلل(ٔ) ،تلك األعجوبة اليت قلَّما يوفق
(ٔ) ىو :عبد السالـ بن سعيد بن حبيب التنوخي ،أبو سعيد ،لقب بسحنوف
باسم طائر حديد ٟتدتو يف ا١تسائل ،شامي ،قدـ إىل القَتكاف ،فأخذ عن
مشاخيها :علي بن زياد ،كابن أشرس ،كغَتىم ،مث رحل إىل مصر كاٟتجاز
فسمع من ابن القاسم ،كابن كىب ،كأشهب ،كغَتىم ،مث كيل القضاء إىل
أف مات سنة ٕٓٗى ،ألف ا١تدكنة.
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ا٠تلق ١تثلها ،كاليت ال يزاؿ ا١تتفقهوف كالباحثوف ينهلوف من معينها ،فقد
اجتمع فيها علم كجهود ثالثة أعالـ من مدرسة الفقو ا١تالكي :اإلماـ
سحنوف بن سعيد بأسئلتو اليت كاف يوجهها لإلماـ عبد الرٛتن بن
القاسم(ٔ) ،كالذم كاف جييب عليها بنقل أقواؿ إماـ دار ا٢تجرة

انظر ترٚتتو يف :القاضي عياض بن موسى اليحصيب" ،ترتيب ا١تدارؾ كتقريب
ا١تسالك"ٖ .تقيق ق ابن تاكيت الطنجي ،كعبد القادر الصحراكم ،ك٤تمد بن
شريفة ،كسعيد أٛتد أعراب( ،طٔ ،ا١تغرب :مطبعة فضالة احملمدية،
ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـ)ٗ٘: ٗ ،؛ كإبراىيم بن علي ابن فرحوف" ،الديباج
ا١تذىب يف معرفة أعياف علماء ا١تذىب"ٖ .تقيق كتعليق ٤تمد األٛتدم ،
(القاىرة :دار الًتاث للطبع كالنشر)ٖٓ: ٕ ،؛ كقاسم علي سعدٚ" ،تهرة
تراجم الفقهاء ا١تالكية"( .طٔ ،ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية
كإحياء الًتاث ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ -ـ). ٔ٘ٓٓ :ٖ ،
(ٔ) ىو :عبد الرٛتن بن القاسم بن خالد بن جنادة ،أبو عبد اهلل ،العتقي ،
مصرم فقيو عابد ،أثبت الناس يف مالك كأعلمهم بأقوالو ،صحبو عشرين
سنة ،كأخذ عن الليث بن سعد ،كعبد العزيز بن ا١تاجشوف ،كغَتىم ،أخذ
عنو أصبغ بن الفرج ،كسحنوف بن سعيد ،كأسد بن الفرات ،كغَتىم ،تويف
ٔتصر سنة ٜٔٔىػ.
انظر ترٚتتو يف :القاضي عياض" ،ترتيب ا١تدارؾ"ٕٗٗ :ٖ ،؛ ك٤تمد بن ٤تمد
ابن ٥تلوؼ" ،شجرة النور الزكية= = يف طبقات ا١تالكية" .تعليق عبد اجمليد
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اإلماـ مالك بن أنس(ٔ) تارة ،كتارة باجتهاده كٗترجيو الفقهي.

كقد حظيت ىذه ا١تدكنة بأ رفع منزلة يف ا١تذىب حىت باتت ىي
ا١تعوؿ عليو يف ٖتديد مشهور ا١تذىب ،ككثرت عناية فقهاء ا١تالكية هبا،
ّ
كمن أبرز من اعتٌت هبا كخدمها بشرح نصوصها ،كحل مشكالهتا،
كالتدليل ألقوا٢تا :اإلماـ ٤تمد بن عبداهلل بن يونس التميمي الصقلي
رٛتو اهلل من خالؿ كتابو :اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة كا١تختلطة ،كالذم يعد
علوما
ْتق موسوعة علمية ،غزيرة الفائدة ،كثَتة العائدةٚ ،تع فيها ن
عديدة ،كأحسن توظيف كل تلك العلوـ ٠تدمة ا١تدكنة الكربل.
ف عمدت خالؿ ىذه الدراسة إىل ٤تاكلة استخالص معامل منهج
خيايل( ،طٔ ،لبناف :دار الكتب العلمية ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ): ٔ ،
ٛٛ؛ كقاسم علي سعدٚ" ،تهرة تراجم الفقهاء ا١تالكية" ٕ.ٙٗ٘ :
(ٔ) ىو :اإلماـ مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر ،أبو عبد اهلل ،األصبحي
اٟتمَتم ا١تدين ،إماـ دار ا٢تجرة ،كأحد األئمة األربعة ،أخذ العلم عن نافع موىل
ابن عمر ،كربيعة الرأم كغَتىم ،كأخذ عنو ابن القاسم ،كأشهب ،كابن كىب،
كاإلماـ الشافعي كخلق كثَت ،من تصانيفو ا١توطأ ،تويف با١تدينة سنة ٜٔٚىػ.
انظر ترٚتتو يف :القاضي عياض" ،ترتيب ا١تدارؾ")ٔٓٗ/ ٔ( ،؛ كابن فرحوف ،
"الديباج ا١تذىب"ٕٛ :ٔ ،؛ كابن ٥تلوؼ" ،شجرة النور الزكية"  ٛٛ :ٔ ،؛
كقاسم علي سعدٚ" ،تهرة تراجم الفقهاء ا١تالكية" (ٔ . )ٔٓ/
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اإلماـ ابن يونس رٛتو اهلل يف ىذه ا١توسوعة الثرية؛ ليكوف منارة يل
كلغَتم من الباحثُت نستضيء ٔتنهجو يف مسَتتنا العلمية ،كندرؾ كيف
كفرع عليها غَتىا ،كذلك
كجو رٛتو اهلل أقواؿ الفقهاء ،كرجح بينهاّ ،
باستقراء ما خطو بنانو يف جزئية ٤تددة من كتابو اٞتامع ،كىي كتاب
الطهارة ،كقد جرل العمل يف ىذا البحث كفق ما يلي:
ٔ .استقراء كالـ اإلماـ ابن يونس يف اٞتزئية ٤تل البحث ،مع
إمعاف النظر فيو كالتدقيق يف مراميو.
ٕ .استخالص ا١تعلم ا١توقوؼ عليو ،كصياغتو يف عنواف مناسب
معرب عن فكرة ا١تعلم.
ٖ .شرح موجز ١تضموف ىذا ا١تعلم؛ زياد نة يف التوضيح.
ٗ .سرد شواىد من كالـ ا١تصنف للمعلم ا١تذكور ،كأقتصر يف
ذلك على ٨تو ثالثة أمثلة؛ طلبنا لالختصار ،كأحيل على غَتىا يف
ا٢تامش بذكر مواضعها من الكتاب.
٘ .التعليق على الشاىد ا١تذكور إف تطلَّب األمر زيادة إيضاح،
اضحا يدرؾ كجو الشاىد منو بال عناء.
كأترؾ ذلك حيث كاف ا١تثاؿ ك ن
 .ٙالرجوع إىل مصادر خارجية خادمة للمذىب ا١تالكي يف
بعض ا١تعامل؛ لتفسَت شيء من مصطلحاتو كتعبَتاتو اليت استخدمها
بكثرة.
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 .ٚذكرت كفيات األعالـ الواردة أٝتاؤىم يف ا١توضع األكؿ
لوركدىم -كقد أكرره أحيانا -دكف الًتٚتة ٢تم؛ لكثرهتم كلئال خيرج
البحث عن مقصوده باإلطالة اليت ال تتناسب مع حجم ىذا البحث
عدا األئمة :مالك كابن القاسم كسحنوف -رٛتهم اهلل -الذين ىم
أساس بناء ا١تدكنة اليت ىي موضوع كتاب ابن يونس ،فًتٚتت ٢تم.
إىل غَت ذلك ٦تا تقتضيو كتابة البحوث العلمية من خدمة.
كينقسم البحث إىل مقدمة ،كمبحث ٘تهيدم يف التعريف
باإلماـ ابن يونس ككتابو اٞتامع ،كٜتسة مباحث ،كخا٘تة:
مبحث تمهيدي في التعريف باإلمام ابن يونس الصقلي
وكتابو الجامع ،وفيو ثالثة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :التعريف باإلماـ ابن يونس.
ا١تطلب الثاين :نبذة عن ا١تدكنة كما كتب حو٢تا.
ا١تطلب الثالث :التعريف بكتاب اٞتامع.
المبحث األول :المعالم المتعلقة بالمنهج العام للكتاب،
وفيو تسعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :ا١تنهجية العامة لإلماـ ابن يونس يف كتابو اٞتامع
من خالؿ مقدمتو.
ا١تطلب الثاين :تقدمي فصوؿ يف فضل العلم كاٟتث عليو كبياف أصولو.
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ا١تطلب الثالث :االصطالحات اليت استخدمها ابن يونس يف
كتابو اٞتامع.
ا١تطلب الرابع :تقسيم اٞتامع إىل كتب كأبواب.
ا١تطلب ا٠تامس :ذكر التقاسيم كاألنواع.
ا١تطلب السادس :عبارات ابن يونس كأسلوبو اللغوم.
ا١تطلب السابع :تصدير األبواب كالفصوؿ بآية أك حديث.
ا١تطلب الثامن :تصدير األبواب باآلثار عند فقد النص.
ا١تطلب التاسع :البعد عن االستطراد بذكر ا١تسائل يف غَت مظاهنا.
المبحث الثاني :المعالم المتعلقة باألدلة وطريقة االستدالل
عند اإلمام ابن يونس ،وفيو عشرة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :تصدير األبواب كالفصوؿ بآية أك حديث أك بأثر.
ا١تطلب الثاين :االستدالؿ على األحكاـ الفقهية.
ا١تطلب الثالث :تفسَت آيات األحكاـ.
ا١تطلب الرابع :الصناعة اٟتديثية ،كٖتتو معلماف:
ا١تعلم األكؿٗ :تريج األحاديث بعزكىا إىل دكاكين السنة النبوية.ا١تعلم الثاين :الكالـ على ثبوت األحاديث كاآلثار.ا١تطلب ا٠تامس :بياف كجو الداللة من النصوص ا١تستدؿ هبا.
ا١تطلب السادس :العناية بنقل اإلٚتاع.
ا١تطلب السابع :نقل آثار الصحابة كاالحتجاج هبا.
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ا١تطلب الثامن :استعماؿ القياس.
ا١تطلب التاسع :االستدالؿ با١تعقوؿ.
ا١تطلب العاشر :اٞتمع بُت األخبار اليت ظاىرىا التعارض.
المبحث الثالث :المعالم المتعلقة بخدمة المذىب المالكي
وتحريره ،وفيو سبعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :تقييد ما أطلق من قبل اإلماـ أك أحد علماء
ا١تذىب.
ا١تطلب الثاينٖ :تقيق قوؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل.
ا١تطلب الثالث :نقل الركايات عن اإلماـ مالك يف غَت ا١تدكنة.
ا١تطلب الرابع :نقل أقواؿ علماء ا١تذىب.
ا١تطلب ا٠تامس :توجيو أقواؿ اإلماـ مالك كغَته.
ا١تطلب السادس :الًتجيح بُت أقواؿ ا١تذىب.
ا١تطلب السابع :التفريع على األحكاـ.
المبحث الرابع :المعالم المتعلقة بتوظيف العلوم الخادمة
للفقو ،وفيو ستة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :العناية باللغة العربية.
ا١تطلب الثاين :شرح الغريب.
ا١تطلب الثالث :العناية بالقواعد األصولية.
ا١تطلب الرابع :ذكر الفركؽ الفقهية.
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ا١تطلب ا٠تامس :ذكر النظائر الفقهية.
ا١تطلب السادس :ذكر الكليات الفقهية.
المبحث الخامس :معالم منهج اإلمام ابن يونس المتعلقة
بعرض اآلراء ومسائل الخالف ،وفيو ستة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :ذكر أقواؿ أىل العلم ،كٖتتو ثالثة معامل:
ا١تعلم األكؿ :نقل أقواؿ علماء ا١تذىب.ا١تعلم الثاين :ذكره خالؼ ا١تذاىب األخرل.ا١تعلم الثالث :ذكره لألقواؿ مع إهباـ قائليها.ا١تطلب الثاين :بياف مآخذ أقواؿ العلماء ا١تنقولة.
ا١تطلب الثالث :مناقشة األقواؿ.
ا١تطلب الرابع :الًتجيح بُت أقواؿ ا١تذىب.
ا١تطلب ا٠تامس :اإلجابة على االعًتاضات احملتملة أك الواردة.
ا١تطلب السادس :البعد عن األلفاظ اٞتارحة كاإلغالظ يف القوؿ
على ا١تخالف.
كاهلل تعاىل أسأؿ التوفيق كالسداد كاإلخالص كالربكة.
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مبخح متَٔدٖ يف التعسٓف باإلماو ابً ْٓىس الصكلٕ ّنتابُ
اجلامع
كفيو ثالثة مطالب:
املطلب األّل :التعسٓف باإلماو ابً ْٓىس الصكلٕ:
الصقلي
ىو :أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن يونس التميمي َّ
اإلماـ اٟتافظ النظار أحد علماء كأئمة الًتجيح األخيار الفقيو الفرضي
ا١تالزـ للجهاد ا١توصوؼ بالنجدة.
( ٔ)
عاش ابن يونس رٛتو اهلل أكؿ عمره يف صقلية حيث تتلمذ
على أيب اٟتسن اٟتصائرم القاضي ،كعتيق بن عبد اٞتبار الفرضي،
( ٕ)
كىم أعالـ ا١تدرسة ا١تالكية الصقليةكأيب بكر بن أيب العباس
آنذاؾ -فأخذ عنهم الفقو ،كما درس اٟتديث حيث اعتنت حلقات
(ٔ) ىي جزيرة كبَتة تقع جنوب إيطاليا حاليا كتتبعها ،مقابلة إلفريقية أم تونس حاليا،
انظر :ياقوت بن عبد اهلل اٟتموم" ،معجم البلداف"( .طٕ ،بَتكت :دار صادر،
٘ ٜٜٔـ)ٗٔٙ :ٖ ،؛ كعمادة البحث العلمي ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود
اإلسالمية" ،ا١توسوعة اٞتغرافية للعامل اإلسالمي"( .طٔ ،الرياض :اإلدارة العامة
للثقافة كالنشر ّتامعة اإلماـٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ-ـ).ٔٓ٘ :ٔٗ ،
(ٕ) مل أقف على توايخ كفاة ىؤالء الشيوخ الثالثة بعد البحث.
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الفقو بصقلية با١توطأ ككتاب ا١تلخص أليب اٟتسن القابسي
(تٖٓٗىػ) ،كدرس كتاب التهذيب للرباذعي (ت ٕٖٚىػ).
مث انتقل اإلماـ إىل القَتكاف(ٔ) فأخذ عن شيوخها ،كأكثر من
النقل عن بعضهم ،منهم أبو عمراف الفاسي (ت ػٖٓٗىػ) ،كحدث
عن أيب اٟتسن القابسي(تٖٓٗ) ،كاستقر الشيخ بالقَتكاف إىل سنة
 ٜٗٗىػ ،ففي تلك السنة جاء الزحف ا٢تاليل على إفريقية ،كذلك
بعدما أعلن ا١تعز ابن باديس الصنهاجي(ت ٗ٘ٗىػ ) استقاللو عن
الفاطميُت ،فبعثوا إليو بقبائل األعراب من بٍت ىالؿ فمزقوا مشل الدكلة،
كقضوا على معامل اٟتضارة ،كخربت القَتكاف ،كمل تعد العاصمة
كزا تشع منو ا١تعارؼ كالعلوـ كاآلداب،
السياسية القوية أك مر ن
( ٕ)
كتفرؽ من بقي حيِّا من علمائها يف األمصار  ،أما اإلماـ بن
يونس فقد انتقل إىل ا١تهدية(ٔ) ،كأقرأ هبا الفقو ك الفرائض حىت تويف
رٛتة اهلل عليو.
(ٔ) مدينة بإفريقية أم تونس حاليا كانت قاعدهتا كحصنها ،بنيت يف خالفة
معاكية بن أيب سفياف ،مدينة داخلية إىل الغرب من سوسة ،انظر :اٟتموم،
"معجم البلداف"ٕٗٓ :ٗ ،؛ كحيِت الشامي" ،موسوعة ا١تدف العربية
كاإلسالمية"( .طٔ ،بَتكت :دار الكتاب العريبٜٜٖٔ ،ـ) ،ص. ٔ٘ٙ
(ٕ) انظر قصة الزحف ا٢تاليل على تونس يف :أٛتد بن علي ا١تقريزم" ،البياف

- 881 -

معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،نجيب بن الهاشمي محراز

من آثاره العلمية كتابو ا١توسوـ :باٞتامع الذم يعترب من ا١تصادر
ا٢تامة يف الفقو ا١تالكي كمن ذخائره كدرره العجيبة كجواىره النفيسة اليت
كتبت على ا١تدكنة الكربل.
كيف الديباج ا١تذىب أنو ألف "كتابا جامعا للمدكنة ،أضاؼ إليها
غَتىا من األمهات ،كعليو اعتماد طلبة العلم للمذاكرة"(ٕ) ،ككاف كتاب
اٞتامع يسمى ٔتصحف ا١تذىب ،لصحة مسائلو ككثوؽ صاحبو (ٖ).
كلو كتاب يف اٞترب ك ا١تقابلة  ،فلقد ذكر ابن يونس رٛتة اهلل
عليو يف كتاب الفرائض ما نصو :كقد شرحتها يف كتاب ألفتو يف اٞترب

كاإلعراب عما بأرض مصر من األعراب" .احملقق :فردناد كاسطوف فيلد
(مستشرؽ أ١تاين) ( ،أ١تانيا :جوتنجن ،عاـ  ٔٛٗٚـ) ،صٓٛ؛ كعبد الرٛتن
بن ٤تمد ابن خلدكف " ،ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف تاريخ العرب كالرببر كمن
عاصرىم من ذكم الشأف األكرب" .احملقق :خليل شحادة( ،طٕ ،بَتكت:
دار الفكر ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ). ٔٛ :ٙ ،
(ٔ) ىي مدينة ساحلية بإفريقية أم تونس ،تقع على ساحل البحر الشرقي تطل
عليو من ثالث جهات ،انظر :ياقوت اٟتموم" ،معجم البلداف" ٕٕٜ :٘،؛
كحيِت الشامي " ،موسوعة ا١تدف العربية كاإلسالمية" ،ص. ٔ٘ٚ
(ٕ) ابن فرحوف" ،الديباج ا١تذىب". ٕٗٓ :ٕ ،
(ٖ) ٤تمد بن يوسف ا١تواؽ" ،التاج كاإلكليل ١تختصر خليل"( .طٔ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةٔٗٔٙ ،ىػ ٜٜٔٗ-ـ). ٕ٘ٗ :ٕ ،
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ك ا١تقابلة.
كالعالمة الشيخ ٤تمد بن يونس –رٛتو اهلل -ىو أحد األربعة
الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحاهتم يف ٥تتصره يقوؿ اإلماـ اٟتطاب:
"كخص ابن يونس بالًتجيح؛ ألف أكثر اجتهاده يف ا١تيل مع بعض
أقواؿ من سبقو ،ك ما خيتار لنفسو قليل"(ٔ) .
تويف رٛتة اهلل عليو يف عشر بقُت من ربيع األكؿ سنة إحدل
كٜتسُت ك أربعمائة ٔ٘ٗىػ [ٜٔٓٗـ] كقربه با١تنستَت(ٕ) حذك باب
القصر الكبَت يعرؼ بسيدم اإلماـ(ٖ).

(ٔ) ٤تمد بن ٤تمد اٟتطاب" ،مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل"( ،طٖ ،
بَتكت :دار الفكرٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ). ٖ٘ :ٔ ،
(ٕ) مدينة عريقة بإفريقية كىي تونس ،تقع على ساحل البحر بُت ا١تهدية كسوسة
يف الشماؿ الشرقي ،انظر :ياقوت اٟتموم" ،معجم البلداف" ٕٜٓ :٘ ،؛
كحيِت الشامي " ،موسوعة ا١تدف العربية كاإلسالمية" ،ص. ٔ٘ٚ :
(ٖ) مصادر الًتٚتة :القاضي عياض" ،ترتيب ا١تدارؾ"ٔٔٗ :ٛ ،؛ كابن فرحوف،
"الديباج ا١تذىب"ٕٗٓ :ٕ ،؛ كاٟتطاب" ،مواىب اٞتليل" ٖ٘ :ٔ ،؛ ك
ابن ٥تلوؼ " ،شجرة النور الزكية"ٔٙ٘ :ٔ ،؛ كقاسم علي سعدٚ"،تهرة
تراجم الفقهاء ا١تالكية". ٖٕٔٔ :ٖ ،
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املطلب الجاىٕ :ىبرٗ عً املدّى٘ ّما نتب حْهلا:
قبل التعريف بكتاب اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة ،أقدـ نبذة موجزة
عن أصلو كىو ا١تدكنة ،كالغرض ىهنا التنبيو على مكانتها عند ا١تالكية،
كبياف أبرز ما كتب حو٢تا.
ا١تدكنة من أعظم دكاكين ا١تالكية بعد الديواف األكؿ ا١توطأ ،لذا
إتو اىتماـ ا١تالكية إليها إتاىا كليا منقطع النظَت ،فكم من حافظ ٢تا
عن ظهر غيب ،ككم من شارح ك٥تتصر كمعلق كمبسط أللفاظها ،بل
عز ا١تذىب ا١تالكي ػ من العزة ال الندرة ػ ىي
كانت يوما ما حُت َّ
معيار العلم عند أىل العلم كالفضل كالسلطاف ،فال يوىل أحكاـ القضاء
إال من أجادىا بل حفظها كأجاد مسائلها ،كليس ىذا غلواء ،إمنا ىو
اعتزاز كداللة على ٘تكن ىذا الفقو من كاقع الناس كمعاشهم.
فا١تدكنة قد ٚتعت أقواؿ مؤسس ا١تذىب كأقواؿ أصحابو الكبار
على كجو التحرم كالدقة كالضبط ،فصارت بذلك مرجع ا١تالكيُت يف
الفقو ،حىت ٝتوىا األـ كالكتاب؛ ١تنزلتها الرفيعة ،قاؿ اٟتطاب (ت
ٗ٘" : )ٜا١تدكنة أشرؼ ما ألف يف الفقو من الدكاكين ،كىي أصل
ا١تذىب كعمدتو"(ٔ)  ،كقاؿ ابن رشد اٞتد (تٕٓ٘ )" :أصل علم
ا١تالكيُت ،كىي مقدمة على غَتىا من الدكاكين بعد موطأ مالك رٛتو
(ٔ) اٟتطاب" ،مواىب اٞتليل". ٖٗ : ٔ ،
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اهلل ،كيركل أنو ما بعد كتاب اهلل أصح من موطأ مالك ،كال بعد ا١توطأ
ديواف يف الفقو أفيد من ا١تدكنة ،ىي عند أىل الفقو ككتاب سيبويو
(ت ٓٔٛق) عند أىل النحو ،كككتاب إقليدس عند أىل اٟتساب،
كموضعها يف الفقو موضع أـ القرآف من الصالةٕ ،تزئ من غَتىا كال
جيزئ غَتىا منها"(ٔ).
كنظرا ٢تذه القيمة السنية للمدكنة فال غرك أف يهتم هبا ا١تالكيوف
اىتماما بالغنا ،فكم شارح ٢تا ك٥تتصر كمهذب كمعلق على مسائلها،
ن
ككم حافظ ٢تا كمستظهر ،ككثرة اٞتهود ع ليها تبُت شدة كلوع ا١تالكية
هبا ،فما كتب حوؿ ا١تدكنة كثَت جدا ال يناسب استيعابو يف ىذا ا١تقاـ،
فحسيب أف أنص على بعض ذلك ال سيما ما طبع منو:
أوال :المختصرات:
ٔ .التهذيب ٠تلف بن ٤تمد الرباذعي (ت ٕٖٚىػ).
ٕ٥.تتصر ا١تدكنة :البن أيب زيد القَتكاين (تٖٛٙىػ).
ٖ.ا١تقرب يف اختصار ا١تدكنة البن أيب زمنُت (ت ٖٜٜىػ).
كا١تطبوع الذم كصل إلينا من ذلك األكالف فقط.
ثانيا :الشروح والحواشي والتعليقات:
(ٔ) ٤تمد بن أٛتد ابن رشد "،ا١تقدمات ا١تمهدات"ٖ .تقيق الدكتور ٤تمد حجي،
(طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي  ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ).ٗٗ :ٔ ،
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كىي كثَتة جدا ،بعضها ع ٍت بشرح ا١تدكنة ،كبعضها بالتعليق
على مواضع منها ،كبعضها ْتل مشكالهتا كتصحيح ركاياهتا ،منها:
ٔ .اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة البن يونس الصقلي (تٔ٘ٗىػ)،
مطبوع ،كىو الكتاب موضوع الدراسة.
ٕ .التبصرة أل يب اٟتسن علي بن ٤تمد ا٠تمي (ت ٗٚٛىػ )،
مطبوع.
ٖ .مناىج التحصيل كنتائج لطائف التأكيل يف شرح ا١تدكنة
كحل مشكالهتا أليب اٟتسن علي بن سعيد الرجراجي (ت بعد
ٖٖٙىػ) ،مطبوع.
ٗ .التعليقة على ا١تدكنة أليب مهدم عيسى بن صاح الوانُّوغِي
التونسي (ت ٓٔٛىػ) ،مطبوع.
٘.ا١تقدمات ا١تمهدات لبياف ما اقتضتو رسوـ ا١تدكنة من
األحكاـ الشرعيات كالتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها
ا١تشكالت ،أليب الوليد ابن رشد القرطيب (تٕٓ٘).
.ٙالتنبيهات ا١تستنبطة على الكتب ا١تدكنة ك ا١تختلطة ،للقاضي
عياض (تٗٗ٘ىػ) ،مطبوع.
 .ٚالنكت كالفركؽ ١تسائل ا١تدكنة لعبد اٟتق بن ىاركف الصقلي
(ت ٗٙٙىػ)  ،مطبوع.
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 .ٛالتوسط بُت مالك كابن القاسم يف ا١تسائل اليت اختلفا فيها
من مسائل ا١تدكنة ،أليب عبيد القاسم بن خلف الطُّرطوشي (ت
 ،) ٖٚٛمطبوع.
.ٜالتعليقة على ا١تدكنة أليب عبد اهلل ا١تازرم (تٖ٘ٙىػ)،
حققت ّتامعة فاس با١تغرب يف رسالة دكتوراه سنة  ٕٓٔٚـ.
املطلب الجالح :التعسٓف بهتاب اجلامع ملسائل املدّى٘:
كاف من بُت أحسن كأفضل كأٚتل من اعتٌت با١تدكنة العالمة:
اختصارا
أبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن يونس رٛتو اهلل ،فقد اختصرىا
ن
جامعا ١تسائلها
شرح ا كافينا ن
شامال ،ن
ائعا غَت ٥تل ٔتسائلها ،كشرحها ن
رن
شارحا ما
تدليال،
موردا اآلثار ن
ا١تفرقة ،ن
مقتبسا زيادهتا كنظائرىا ا١توزعة ،ن
ن
توجيها يتسق مع
موجها لو
ن
تيسَتا ،ن
أشكل من لفظها ،باسطنا لفظها ن
مضامينها ،مبيننا كجوىها كتأكيلها من غَت ا١تدكنة ،كمفرقنا بُت متماثالهتا
حىت ال يلتبس بعضها ببعض(ٔ).
كال غرك فهو نتاج عامل جهبذ دراؾ حاز السبق يف العلوـ،
كشهرتو يف ا١تذىب ا١تالكي قدديا كحديثا تغٍت عن ذكر ترٚتتو.
(ٔ) مركز الدراسات كاألْتاث با١تغربْ ،تث بعنواف" :اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة
كا١تختلطة البن يونس"،
.http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5619
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سبب تأليفو:
كاف تأليفو رٛتو اهلل للمدكنة سببينا ال ابتدائينا من تلقاء نفسو،
فقد أباف يف مقدمتو أف إقدامو على تأليف اٞتامع كاف بسبب رغبة
ٚتاعة من طالب العلم يف أف يصنف ٢تم سفرا على ىذه الشاكلة
حيث قاؿ « :أما بعد :يسرنا اهلل ٢تدايتو ،كىدانا إىل توفيقو ،فقد انتهى
إيل ما رغب فيو ٚتاعة من طلبة العلم ببلدنا يف اختصار كتب ا١تدكنة
كا١تختلطة .»...
كقد اعتمد اإلماـ على أىم مصادر الفقو ا١تالكي ٦تا سطره
أئمتو أك نقل عنهم كابن القاسم (ت ٜٔٔىػ) ،كابن ا١تواز (ٕٜٙىػ)،
كابن العتيب (ت ٕٗ٘) ،كابن كىب (تٜٔٚى) ،كابن حبيب
(تٕٖٛى) ،كاألهبرم(ت ٖ٘ٚىػ) ،كابن القصار (ت ٖٜٚىػ) ،كابن
خويز منداد (تٖٜٓق أك ٨توىا) ،كأيب إسحاؽ بن شعباف (ت
ٖ٘٘ىػ) ،كأيب بكر بن اللباد (ت ٖٖٖى ػ)  ،كمرة يستخدـ مثل :قاؿ
غَت كاحد من البغداديُت(ٔ) ،كقاؿ بعض أصحابنا ،كمعظم جباؿ الفقو
ا١تالكي كأعمدتو ٦تن كانوا قبلو.
كرٔتا صرح بأٝتاء ا١تؤلفات دكف أصحاهبا كىو تقليد جار عند
(ٔ) سيأيت بياف ا١تراد بالبغداديُت يف ا١تطلب الثالث :االصطالحات اليت
استخدمها ابن يونس يف كتابو اٞتامع من ا١تبحث األكؿ قريبا.
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أىل العلم الشتهارىا عندىم اشتهار ا١تؤلف.
اسم الكتاب:
مل يبُت ا١تصنف رٛتو اهلل اسم كتابو يف ا١تقدمة اليت افتتحو هبا،
غَت أنو نص على اٝتو ضمن كتابو "اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة كا١تختلطة"،
حيث قاؿ:
"فقد كنا شرطنا يف كتاب الوالء كا١تواريث من الكتاب اٞتامع
جامعا ألصوؿ الفرائض"(ٔ) ،كىذا
١تسائل ا١تدكنة أنا نضع كتابنا
٥تتصرا ن
ن
نص من ا١تؤلف ينبغي االعتماد عليو ،كما أنو كردت ىذه التسمية يف
موضع آخر من الكتاب ،لكن حيتمل أنو تكوف من ا١تؤلف كما حيتمل
أف تكوف من النساخ؛ لكوهنا كردت يف مطلع أحد كتب ا١تصنَّف:
"كتاب السلم الثاين من اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة"(ٕ).ك٦تا يؤيد صحة ىذه التسمية ما كجد على أغلفة ٥تطوطات
الكتاب كما أفاده بعض ٤تققي اٞتامع ،فقد اتفقت على ىذه
التسمية .كمل خيتلف بعضها إال بإضافة بعض القيود كأهنا ٔتثابة البياف
(ٔ) ٤تمد بن عبد اهلل ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة"ٖ .تقيق ٣تموعة باحثُت
يف رسائل دكتوراه ّتامعة أـ القرل( .طٔ ،بَتكت :دار الفكرٖٔٗٗ ،ىػ -
ٖٕٔٓ ـ). ٖٙٚ :ٕٔ،
(ٕ) "اٞتامع". ٕٖ٘ :ٔٔ ،
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لو ،كلعلها مقتبسة من مقدمة الكتاب(ٔ).
كقد اعتمد أحد ٤تققي اٞتامع كىو الدكتور الفاضل أٛتد بن
عبد الكرمي ٧تيب كفقو اهلل عنوان ا آخر كرد يف شيء من نسخ اٞتامع،
كىو "اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة كا١تختلطة كزيادهتا كنظائرىا كشرح ما
أشكل منها كتوجيهو كالفرؽ بينو كبُت ما شاكلو" ،كقد كردت ىذه
العبارة يف مطلع كتاب الصلح حيث جاء فيو" :كتاب الصلح من
اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة كا١تختلطة كزيادهتا كنظائرىا كشرح ما أشكل منها
كتوجيهو كالفرؽ بينو كبُت ما شاكلو(ٕ).
أىمية الكتاب:
أمهية اٞتامع البن يونس يف الفقو ا١تالكي كبَتة كبالغة ،فعليو
معتمد ا١تالكية يف القدمي ،بل كاف يطلق عليو مصحف ا١تذىب ،كذلك
تشبيها لو با١تصحف الشريف ا١تبُت فيو كل شيء ،كأنو من كاف عنده
اٞتامع استغٌت بو عن غَته ،كىي يف اٟتقيقة تسمية طابقت
مسماىا(ٖ).
 يقوؿ القاضي عياض(تٗٗ٘ىػ) مبيننا قيمة الكتاب" :عليو
(ٔ) انظر :طالب جامعة أـ القرل ،مقدمة ٖتقيق اٞتامع ،ص ٗٔ .
(ٕ) "اٞتامع". ٕ٘ٔ :ٔٗ ،
(ٖ) ا١تواؽ" ،التاج كاإلكليل". ٕ٘ٗ: ٕ ،
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اعتماد الطالبُت يف ا١تغرب للمذاكرة"(ٔ).
 كيقوؿ اٟتجوم(ت " :)ٖٔٚٙعليو اعتمد من بعده ككاف
يسمى مصحف ا١تذىب لصحة مسائلو ككثوؽ صاحبو"(ٕ).
 كىو من كتب ا١تالكية اليت اعتمدىا الشيخ أبو ا١تودة
خليل(ت  )ٚٙٚيف ٥تتصره للًتجيح(ٖ).
كقد تداكلو الناس شرقنا كغربنا كنقلوا منو ،بل ال تكاد ٕتد كتابنا
تفسَتا إال كنقل عن ابن يونس ،كىذا كحده
مالكينا فقهينا أك حديثينا أك
ن
فضال عن أف بعضهم كاف حيفظو عن
كاؼ يف إثبات قيمة الكتاب ،ن
ظهر غيب ،كجييب عن ا١تسائل منو(ٗ).
تنبيو :المراد بالكتب المختلطة:
تبع ا
يسمى البعض اٞتامع باٞتامع ١تسائل ا١تدكنة كا١تختلطة ،ن
لألصل الذم خدمو اٞتامع أعٍت ا١تدكنة؛ فقد عٍت اإلماـ سحنوف
(ٔ) القاضي عياض" ،ترتيب ا١تدارؾ". ٔٔٗ :ٛ ،
(ٕ) ٤تمد بن اٟتسن اٟتجوم" ،الفكر السامي يف تاريخ الفقو اإلسالمي" ،
(طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلميةٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔ٘ -ـ). ٕٗ٘ :ٕ ،.
(ٖ) انظر٥" :تتصر خليل" ،صٔٔ .
(ٗ) مركز الدراسات كاألْتاث با١تغربْ ،تث بعنواف" :اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة
كا١تختلطة البن يونس"،
.http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5619
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بالتبويب كالتهذيب كترتيب ا١تسائل يف ا١تدكنة" ،كرجع هبا إىل القَتكاف
يف سنة إحدل كتسعُت كمائة ،كىي يف التأليف على ما ٚتعو أسد أكال
غَت مرتبة ا١تسائل ،كال مرٝتة الًتاجم ،فرتب سحنوف أكثرىا ،كبوهبا
على تبويب التصانيف"(ٔ) ،كبقيت أصوؿ على اختالطها يف السماع مل
ديهلو الزمن لًتتيبها كتبويبها؛ كألجل ذلك تسمى ا١تدكنة كا١تختلطة،
كالكتب ا١تختلطة يف ا١تد كنة ىي :الصيد ،الذبائح ،اٟتج الثالث،
األقضية ،الشفعة ،القسمة ،الغصب ،حرمي البئر ،الرىوف ،اللقطة،
الضواؿ ،الوديعة ،العارية ،ا٢تبات ،اٞتراحات ،السرقة ،احملاربُت ،الرجم،
القذؼ ،الديات ،كقد قاـ أبو ا١تشًتل سليماف بن عبد ا١تلك (ت
ٖٖ٘ى) بتبويب الكتب ا١تختلطة يف ا١تدكنة(ٕ).

(ٔ) أٛتد بن ٤تمد ابن خلكاف" ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف" .احملقق:
إحساف عباس( ،طٔ ،بَتكت :دار صادرٜٜٔٗ ،ـ). ٔٛٔ :ٖ ،
(ٕ) القاضي عياض" ،ترتيب ا١تدارؾ". ٔٗٙ :ٙ ،
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املبخح األّل :املعامل املتعلك٘ بامليَج العاو للهتاب:
ىذا ا١تبحث معقود لبياف ا١تعامل ا١تتعلقة با١تنهج العاـ للكتاب،
من حيث طريقة التصنيف كالًتتيب كاألسلوب ،كالكالـ عنها ينتظم يف
ٙتانية مطالب:
املطلب األّل :امليَجٔ٘ العام٘ لإلماو ابً ْٓىس يف نتابُ اجلامع
مً خالل مكدمتُ:
قد ٖتدث العالمة ابن يونس كأباف عن منهجو يف كتابو يف
مقدمتو اليت كضع فقاؿ" :فقد انتهى إيلَّ ما رغب فيو ٚتاعة من طلبة
العلم يف بلدنا يف اختصار كتب ا١تدكنة كا١تختلطة ،كتأليفها على التوايل
كتبسيط ألفاظها كتتبع اآلثار ا١تركية فيها عن الرسوؿ  كأصحابو ،
كإسقاط إسناد اآلثار ككثَت من التكرار ،كشرح ما أشكل من مسائلها
كبياف كجوىها ك٘تامها من غَتىا ،فسارعت إىل ذلك رجاء النفع بو
كا١تثوبة عليو ،كأدخلت فيو مقدمات أبواب كتاب أيب ٤تمد ابن أيب زيد
كزيادتو إال اليسَت منها ،كطالعت يف كثَت منها نقلو يف النوادر ،كنقلت
كثَتا من الزيادات من كتاب ابن ا١تواز كا١تستخرجة ،كمل أ ِ
خل النظر إىل
ن
نقل أيب ٤تمد كاختصاره فيها ،كعملت على األمت عندم من ذلك،
كرٔتا قدمت كأخرت مسائل يسَتة إىل شكلها."..
يتبُت من خالؿ ٦تا ذكره عن منهجو ما يلي:
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أنو اختصر كتب ا١تدكنة كا١تختلطة ،كقد اعتمد على ٥تتصرالرباذعي (ت ٕٖٚىػ) ا١تعركؼ بتهذيب ا١تدكنة بالدرجة األكىل ،كعلى
٥تتصر ابن أيب زيد القَتكاين(ت .)ٖٛٙ
مراعاة ترتيب ا١تسائل يف ا١تدكنة ،إال يف بعض ا١تواضع حيثقدـ ما حقو التقدمي ،كأخر ما حقو التأخَت؛ ٚتعا للشيء مع نظَته يف
موضع كاحد.
شرح ألفاظ ا١تدكنة اليت ٖتتاج إىل إيضاح تيسَتا للطالب.أسقط كثَتا ٦تا التكرار الوارد يف ا١تدكنة سواء يف ا١تسائلا١تكررة أك يف األحاديث كاآلثار.
عمد إىل حذؼ أسانيد األحاديث كاآلثار طلبا لالختصار.الكالـ على األحاديث كاآلثار بالشرح كالتوضيح.توجيو مسائل ا١تدكنة كاألقواؿ من غَتىا من الكتب ا١تعتمدة.إضافة مسائل أخرل من مهمات دكاكين ا١تذىب ككتب ابنأيب زيد القَتكاين ،كالقاضي عبد الوىاب (ت ٕٕٗ ىػ)  ،كا١توازية
كالعتبية كالواضحة.
املطلب الجا ىٕ :تكدٓه فصْل يف فطل العله ّاحلح علُٔ ّبٔاٌ
أصْلُ:
ساؽ اإلماـ ابن يونس مقدمة؛ يف فضل العلم كاٟتث عليو
كأصولو ،كما صنع ابن أيب زيد يف "النوادر كالزيادات"  ،حيث قاؿ ابن
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يونس" :باب يف فصل العلم كاٟتث عليو كأصولو -فصل يف الدالئل
على فضل العلم كالعلماء ،كحكم طلب العلم".
فحث فيو على الصرب على ٖتصيل العلم ،كأنو ال يتأتى إال
بالعناية كا١تثابرة كا١تباحثة كا١تالزمة ،مع طلب توفيق اهلل كتسديده،
كمالزمة طاعتو.
كساؽ نصوصا من الكتاب كالسنة يف فضل العلم كاٟتث عليو،
بل كجعلو قرين اٞتهاد يف سبيل اهلل حيث قاؿ" :فطلب العلم فريضة،

كفريضة اٞتهاد؛ لقولو تعاىل :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ
[سورة التوبة ،] ٕٕٔ:فجعل ذلك فرض ان حيملو ا٠تاص عن العاـ ،إال ما
ال يسع جهلو من اللوازـ ،من صفة الوضوء ،كالطهر ،كالصالة،
كالصوـ ،كالزكاة ،كاٟتج ففرض على كل من لزمو ذلك ،معرفتو"(ٔ).
كبُت أف ٖتصيل العلم منو ما ىو على الكفاية ،كمنو ما ىو
فرض عُت ،مث ساؽ رٛتو اهلل كالما يف اٞتد كا١تثابرة كأف ىداية اهلل
سبب اٟتصوؿ على العلم ،حيث قاؿ" :كالعلم ال يأيت إال بالعناية،
(ٔ) ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٙ :ٔ،
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كا١تباحثو كا١تالزمة مع ىداية اهلل تعاىل كتوفيقو"(ٔ) ،مث ساؽ مناذج يف
ذلك عن بعض األعالـ الكبار :سعيد بن ا١تسيب (ت ٜٗىػ)،
كمالك ،كابن القاسم ،كسحنوف بن سعيد.
مث عقب بفصل ٖتدث فيو عن أصل ىذا العلم ٖتت "فصل يف
أصوؿ علم الفقو" بقولو" :اعلم كفقنا اهلل :أف األصل يف ىذا العلم
اتباع الكتاب كالسنة كإٚتاع األمة ،مث النظر كاالستدالؿ ،كالقياس على
ذلك"(ٕ)  ،مث ساؽ من النصوص ما فيو األمر باتباع القرآف ،كطاعة
ا١تعرب عن
الرسوؿ  ،كحجية اإلٚتاع ،مث النظر كاالستدالؿ كالقياسَّ ،
ذلك يف النصوص باالعتبار كاالستنباط.
املطلب الجالح :االصطالحات اليت استددمَا ابً ْٓىس يف نتابُ
اجلامع:
استعمل رٛتو اهلل يف كتابو مصطلحات متنوعة بعضها خيتص
بأٝتاء األشخاص كبعضها خيتص بأٝتاء الكتب ،منها ما يلي:
أوال :المصطلحات المتعلقة بالكتب:
"األمهات" :يريد هبا ا١تالكية :ا١تدكنة لسحنوف ،كا١توازية ال بن

(ٔ) ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٚ :ٔ،
(ٕ) ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٜ :ٔ،
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ا١تواز (ت ٕٜٙىػ)  ،كالعتبية ال بن العتيب (ت ٕٗ٘ى) ،كالواضحة
( ٔ)

البن حبيب(تٕٖٛى) .
"المختصر" :يريد بو ٥تتصر ا١تدكنة البن أيب زيد(ت ،)ٖٛٙ
كإذا أراد ٥تتصر الرباذعي (ت ٕٖٚىػ) ٢تا ا١تعركؼ بالتهذيب فأنو
( ٕ)
يقوؿ قاؿ يف ا١تدكنة ك٨توه .
"الكتاب" أو "األم" :ا١تراد بذلك عنده كعند ا١تالكية عموما
( ٖ)
ا١تدكنة .
ثانيا :المصطلحات المتعلقة باألعالم:
"قال بعض البغداديين":
ينبغي أف يعلم أف بغداد كانت مقر إحدل مدارس ا١تالكية
ا١تهمة ،كمن أعالمها الشيخ أبو بكر األهبرم (ت ٘ ،)ٖٚكابن
اٞتالب (ت  ،)ٖٚٛكالقاضي أبو اٟتسن ابن القصار (ت ،)ٖٜٛ

(ٔ) انظر٤ :تمد ا١تختار بن ٤تمد ا١تامي" ،ا١تذىب ا١تالكي مدارسو كمؤلفاتو –
خصائصو كٝتاتو"( ،طٔ  ،اإلمارات العربية ا١تتحدة :مركز زايد للًتاث
كالتاريخٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ) ،ص. ٕ٘ :
(ٕ) انظر :طالب جامعة أـ القرل ،مقدمة ٖتقيق اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة ،ص .ٔٛ
(ٖ) انظر :ا١تامي ،ا١تذىب ا١تالكي مدارسو كمؤلفاتو – خصائصو كٝتاتو" ،ص ٓٓ٘.
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كالقاضي عبد الوىاب (ت ٕٕٗ) كغَتىم(ٔ).
غَت أف ال ظاىر من صنيع ابن يونس أنو يريد بقولو "قاؿ بعض
البغداديُت" :القاضي عبدالوىاب؛ ألنو يقوؿ ذلك كينقل النص من
كتبو كما يظهر بالتتبع(ٕ).
"قال بعض الناس" :يريد بو اٟتنفية كما ىو ظاىر نقلو منهم(ٖ).
"م" :يريد بو نفسو ،كىو اختصار إما الٝتو (٤تمد) أك
لػ(مصنف) ،كاحتماؿ كوهنا من النساخ غَت مستبعد(ٗ).
"قال محمد" :يريد بو ٤تمد بن ا١تواز(ٕٜٙىػ) (٘).
"قال البرقي" :يريد بو إبراىيم بن عبدالرٛتن ابن أيب الفياض
(ت ٕ٘ٗىػ)(.)ٙ
"قال أبو إسحاق" :يريد بو ابن شعباف ٤تمد بن القاسم(ت

(ٔ) انظر٤ :تمد بن إبراىيم العلي" ،اصطالح ا١تذىب عند ا١تالكية"( ،طٔ ،
ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء الًتاث ٕٔٗٓ،ىػ -
ٕٓٓٓـ) ،ص ٕ. ٙٙ- ٙ
(ٕ) انظر :طالب جامعة أـ القرل ،مقدمة ٖتقيق اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة ،ص ٕ٘.
(ٖ) انظر نفس ا١ترجع السابق.
(ٗ) انظر نفس ا١ترجع السابق.
(٘) انظر نفس ا١ترجع السابق.
( )ٙانظر نفس ا١ترجع السابق.
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ٖ٘٘ىػ) (ٔ).
"قال عيسى" :يريد بو عيسى بن دينار (ت ٕٕٔ)(ٕ).
"قال علي" :يريد بو علي بن زياد (ت ٖٔٛىػ)(ٖ).
"قال عبد الملك" :يريد بو عبدا١تلك بن ا١تاجشوف (ت
ٕٕٔىػ) (ٗ).
"قال أبو الحسن" :يريد بو شيخو أبا اٟتسن القابسي (ت
ٖٓٗ)(٘).
"قال أبو محمد" :يريد بو ابن أيب زيد القَتكاين(ت .)ٙ()ٖٛٙ
ثالثا :مصطلحات أخرى:
"المستن َكح":
كثَتا يف اٞتامع ،كليس خاصا بو ،بل
مصطلح أكرده ابن يونس ن
ى و من مصطلحات ا١تالكية اليت انفردكا هبا لفظنا ،فمعناه مستعمل عند
غَتىم ،كا١تراد بو ا١توسوس الذم يشك يف كل صالة ككضوء ،أك يطرأ
(ٔ)طالب جامعة أـ القرل ،مقدمة ٖتقيق اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة.
(ٕ) انظر نفس ا١ترجع السابق.
(ٖ) انظر نفس ا١ترجع السابق.
(ٗ) انظر نفس ا١ترجع السابق.
(٘) انظر نفس ا١ترجع السابق.
( )ٙانظر نفس ا١ترجع السابق.
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( ٔ)

لو ذلك يف اليوـ مرارا .
من استعماالت ابن يونس لو يف اٞتامع ما يلي:
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من ا١تذم ،كسلس( ٕ)
البوؿ  ،كما خيرج من الدبر"" :كأمر الرسوؿ  بالوضوء من ا١تذم
( ٖ)

مع غسل الفرج  ،كقاؿ عمر بن ا٠تطاب [ :إني ألجده يتحدر
مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجو
وليتوضأ](.)2
يعٍت غَت ا١تستنكح"(٘).
كقولو بعدىا" :كركل ابن كىب أف عمر بن ا٠تطاب  قاؿ:[إين ألجده يف الصالة على فخذم كخرز اللؤلؤ فما أنصرؼ حىت

(ٔ) انظر :ا١تامي" ،ا١تذىب ا١تالكي مدارسو كمؤلفاتو – خصائصو كٝتاتو" ،ص ٔ.ٗٚ
(ٕ) سلس البوؿ :اسًتسالو كعدـ استمساكو ٟتدكث مرض بصاحبو  ،كصاحبو
سلِس بالكسر  ،نظر :أٛتد بن ٤تمد الفيومي( ،بَتكت :ا١تكتبة العلمية )
"ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت" ،ٕٛ٘ :ٔ ،مادة (س ؿ س).
(ٖ) ركاه :البخارم ح(ٕٖٔ) ،كمسلم ح(ٖٖٓ) عن علي.
(ٗ) ركاه :مالك يف ا١توطأ ح(ٖٗ).
(٘) انظر :ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٖٔ٘ :ٔ،
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( ٔ)

مستنكحا يف آخر عمره"(ٕ).
أقضي صاليت ] ،يعٍت أنو كاف
ن
إىل غَت ذلك من األمثلة(ٖ).

املطلب السابع :تكسٔه اجلامع إىل نتب ّأبْاب:
من معامل منهجو رٛتو اهلل :أنو قسم مصنفو إىل كتب ،كبوب
كمنظما ،كيسهل اإلفادة منو،
األبواب كالفصوؿ٦ ،تا جيعل كتابو مرتبنا
ن
قاؿ يف مطلعو بعد ا١تقدمة اليت بدكرىا قسمها إىل فصوؿ كما سبق
ذكره" :كتاب الطهارة  -باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"،
كيالحظ أنو عمد أي ضا إىل تقسيم الكتب الطويلة يف نفس ا١توضوع
الفقهي إىل كتابُت أك ثالثة أحيانا ليجعل عدد األبواب يف كل كتاب
متقاربة كىو يف ذلك تابع ألصل كتابو كىو ا١تدكنة فقد جرل على
نفس تقسيماهتا يف الغالب ،مثاؿ ذلك:
الصالة حيث قاؿ :كتاب الصالة األكؿ ،ككتاب الصالة الثاينكجعل يف األكؿ أربعا كعشرين بابنا ،كيف الثاين تسعة عشر بابنا.
الزكاة حيث قاؿ :كتاب الزكاة األكؿ ،ككتاب الزكاة الثايناحدا كعشرين بابنا ،كيف الثاين سبعة عشر بابنا.
كجعل يف األكؿ ك ن
(ٔ) ركاه :سحنوف بسنده يف ا١تدكنة. ٕٔٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر :ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٖٔٙ- ٖٔ٘ :ٔ،
(ٖ) انظر :ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة" ٖٔٙ :ٔ،يف ثالثة مواضع؛ ٔ :
 ٖٜٔيف موضعُت؛ ٔ ٖٔ٘ :يف موضعُت أيضا.
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اٟتج حيث قاؿ :كتاب اٟتج األكؿ ،ككتاب اٟتج الثاين،ككتاب اٟتج الثالث ،كجعل يف األكؿ سبعة عشر بابنا ،كيف الثاين ٙتانية
أبواب ،كيف الثالث ستة أبواب.
كىكذا صنع يف النكاح ،كالسلم ،كالوصايا ،كالشفعة كالقسمكالفرائض.
املطلب اخلامس :ذنس التكاسٔه ّاألىْاع:
من معامل منهجو أنو يقوـ ْتصر ما ٖتتو أنواع أك أفراد ،كيف
ذلك تسهيل لضبط الفركع ا١تتناثرة ،فمن ذلك:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :الطهارةمن اٟتدث فريضة كاجبة على كل من لزمتو الصالة ،كشركط كجوهبا
ٜتسة" ،كسردىا(ٔ).
 قولو يف نفس الباب عن طهارة اٟتدث نقال عن غَته" :كىيثالثة أنواع :كضوء ،كغسل ،كبدؿ منهما عند تعذرمها ،كىو التيمم"(ٕ).
 قولو يف نفس الباب" :ففركضو من غَت ا١تتطهر من جنابة ،أكحيض سبعة ،كىى :النية ،كا١تاء الطاىر ،كغسل ٚتيع الوجو ،كغسل
اليدين إىل ا١ترفقُت ،كمسح الرأس كلو عند مالك ،كغسل الرجلُت إىل
الكعبُت ،كا١تواالة مع الذكر"(ٖ).
(ٔ) انظر :ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٔٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر :نفس ا١ترجع السابق. ٔٛ :ٔ ،
(ٖ) انظر :نفس ا١ترجع السابق. ٜٔ :ٔ ،
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 قولو يف نفس الباب" :كسننو سبع أيضان -كع ّددىا ،"-مثقاؿ" :كفضائلو سبع أيضان -كع ّددىا.)ٔ("-
كغَت ذلك كثَت(ٕ).
املطلب السادس :عبازات ابً ْٓىس ّأسلْبُ اللػْٖ.
امتاز كتاب اٞتامع البن يونس من اللغة بوضوح العبارة ،كسهولة
عناء لفهم
األسلوب ،كالبعد عن التعقيد اللفظي ،فال جيد ا١تطالع فيو ن
عباراتو ،فهي ٝتة بارزة يف الكتاب ،مع تقدـ عصر ا١تؤلف نسبيا ،كمع
٘تكنو يف اللغة.
مفهوما ،أما عباراتو ىو فسهلة
كقد عٍت رٛتو اهلل ّتعل كتابو
ن
كما أسلفت ،كأما ما قد يشكل يف عبارات غَته فإنو يقوـ بشرحو،
فيشرح الغريب ،كما سيأيت بيانو إف شاء اهلل يف ا١تبحث الرابع ٖتت
ا١تطلب الثاين :شرح الغريب.
املطلب السابع :تصدٓس األبْاب ّالفصْل بآٓ٘ أّ حدٓح:
كثَتا إىل
يالحظ ا١تطالع لكتاب اٞتامع البن يونس أنو يعمد ن
تصدير األبواب اليت يبوهبا كأحيانا الفصوؿ اليت يعقدىا بنص من القرآف
(ٔ) انظر :ابن يونس " ،اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة". ٕٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٜٔ :ٔ ،يف موضعُت؛ ٔ ٕٓ :؛ ٔ :
ٔٔٙ؛ ٔٔٚٔ :؛ ٕٕٖٔ :؛ ٔ ٕٕ٘ :يف موضعُت.
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أك السنة ٦تا يعترب أصل الباب ،فمن ذلك:
قولو ٖتت عنواف "فصل يف غسل الكفُت قبل إدخا٢تما يفاإلناء"" :من الواضحة كغَتىا :هنى النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تستيقظ
من نومو أف يدخل يده يف كضوئو حىت يغسلها"(ٔ).
-قولو يف "باب  :ٖ-يف الوضوء ٔتا بل فيو شيء من الطعاـ أك

ٔتاء مضاؼ أك كقع فيو خشاش"" :قاؿ اهلل تعاىل :ﱡﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﱠ [سورة الفرقاف.)ٕ(".]ٗٛ:
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا قد شربت فيو الكالب كالسباعكالدكاب كالدجاج كالنصراين كاٞتنب كاٟتائض"" :ركم أف رسوؿ اهلل
 أمر بغسل اإلناء يلغ فيو الكلب سبع مرات(ٖ) "(ٗ).
إىل غَت ذلك من الشواىد الكثَتة(٘).
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٜٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٙ٘ :ٔ ،
(ٖ) ركاه :مسلم ح(.)ٜٔٚ
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٕٛ :ٔ ،
(٘) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٜٛ :ٔ ،؛ ٔٔٓ٘ :؛ ٔٔٔٙ :؛ ٔ :
ٖ٘ٔ؛ ٕٔٔٙ :؛ ٕٔٓٗ :؛ ٕٕٖٔ :؛ ٕٜٔٛ :؛ ٔ. ٖٜ٘ :
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املطلب الجامً :تصدٓس األبْاب باآلثاز عيد فكد اليص:
تتميما ١تا سبق يف ا١تعلم األخَت أنو حُت ال جيد نصا
كيالحظ ن
من قرآف أك سنة فإنو يصدر الباب بشيء من آثار الصحابة  ،فمن
ذلك:
قولو ٖتت عنواف "فصل يف مسح ا١ترأة رأسها يف الوضوء "ركلابن كىب أف عائشة(ت ٘ٚىػ) كجويرية (ت٘ٙىػ) زكجيت النيب ،
( ٔ)
كصفية زكجة ابن عمر كن إذا توضأف يدخلن أيديهن ٖتت الوقاية
( ٕ) ( ٖ)
فيمسحن ّتميع رؤكسهن ،كقالو ابن ا١تسيب كابن شهاب كغَتىم " .
كقولو يف "باب :يف كطئ ا١تسافر كاٞتريح أىلو ككطئ ا١تسلمزكجتو الكتابية قبل الغسل كغسل من أسلم [ -فصل :كطئ ا١تسافر]":
"ركل ابن كىب أف علي بن أيب طالب رضى اهلل عنو كابن مسعود
كغَتمها :كانوا يكرىوف أف جيامع الرجل امرأتو ٔتفازة ،إال أف يكوف معو
( ٗ)"( ٔ).
ماء
(ٔ) الوقاية :ىي ا٠ترقة اليت تعقد هبا ا١ترأة شعر رأسها لتقيو من الغبار ،انظر:
صاح بن عبد السميع األزىرم( ،بَتكت :ا١تكتبة الثقافية)" ،الثمر الداين
شرح رسالة ابن أيب زيد القَتكاين" ،ص ٖ٘ .
(٘) اآلثار مركية يف ا١تدكنة. ٕٔٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕٔٙ :ٔ ،
( )ٚاألثر يف ا١تدكنة. ٖٔٙ :ٔ ،
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كقولو يف "باب :يف اإلماـ يصلي كىو جنب أك بغَت قراءة-[فصل :يف اإلماـ يصلى كىو جنب]"" :كقد صلى عمر بن ا٠تطاب 
( ٕ)
بالناس كىو جنب ،مث قضى الصالة كحده ،كمل يأمرىم بالقضاء "(ٖ).
إىل غَت ذلك من الشواىد (ٗ).
املطلب التاسع :البعد عً االستطساد برنس املسائل يف غري مظاىَا:
من ا١تيزات اليت يتسم هبا كتاب اٞتامع أنو مصنفو يبتعد عن
االستطراد كذكر ا١تسائل يف غَت مظاهنا ،كإمنا يلتزـ قدر الوسع ذكر
ا١تسائل يف مواضعها ا١تناسبة يف الغالب األعم ،قد يستطرد أحيانا كىو
نادر فيذكر مسألة خارجة عن موضوع الباب لوجود ارتباط ما مع
مسألة الباب اليت يكوف بصدد بياهنا ،فمن ذلك:
–قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا بل فيو شيء من الطعاـ أك ٔتاء
مضاؼ أك كقع فيو خشاش" بعد تقرير أف ا١تاء الذم كقع فيو خشاش
طهورا يصح الوضوء بو ،قاؿ" :كقاؿ أشهب [تٕٗٓى ]
األرض يبقى ن
عن مالك يف "العتيبة"(٘) :كإذا باعو فليبُت؛ ألنو عيب ،قيل :ألجل
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕ٘ٔ :ٔ ،
(ٕ) ركاه :البيهقي يف "السنن الكربل" ،ح(ٖ.)ٗٓٚ
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕ٘ٙ :ٔ ،
(ٗ) انظر أيضا" :اٞتامع"ٕٕٚ :ٔ ،؛ ٔ. ٖٛ٘ :
(٘) انظر" :اٞتامع". ٚٛ :ٔ،

- 822 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث
( ٔ)

ا٠تالؼ فيو كإف النفوس تعافو "(ٕ).
قولو ٖتت عنواف "فصل :الفأرة ٘توت يف سائل"" :كمن ا١تدكنةقاؿ مالك :كما ماتت فيو فأرة من عسل أك ٝتن ذائب ،فإنو ال يباع
كال يؤكل ،كال بأس أف ي علف النحل العسل.... .كاختلف يف بيعو فقاؿ
مالك :ال يبيعو من مسلم كال من نصراين ،كقاؿ أصحاب مالك ،إال
كىب ،قاؿ :ال بأس ببيعو إذا بُت"(ٖ).
كىذه كما ترل مسألة متعلقة بالبيوع ،كموقعها األنسب شركط
كٖتديدا ٖتت شرط كوف ا١تبيع عيننا مباحة النفع ،إذ ىنالك
صحة البيع
ن
يتحدث الفقهاء على حكم بيع األعياف ا١تتنجسة.

(ٔ) ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب" ،البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل
١تسائل ا١تستخرجة"ٖ ،تقيق٤ :تمد حجي كآخرين( ،طٕ ،بَتكت :دار الغرب
اإلسالمي ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ). ٜ٘ٓ : ٔ ،
(ٕ) "العتبية" حملمد العتيب القرطيب (ت ٕ٘٘ىػ) ،كيقاؿ ٢تا "ا١تستخرجة" ألنو
استخرجها من األٝتعة اليت ركيت عن اإلماـ مالك بواسطة تالميذه ،كىي
إحدل أمهات كتب ا١تالكية ،كمل تطبع ،غَت أنو قد شرحها ابن رشد اٞتد
(ت ٕٓ٘ ىػ) يف كتابو الكبَت "البياف كالتحصيل" كىو مطبوع .
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕٕٔ :ٔ،
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املبخح الجاىٕ :املعامل املتعلك٘ باألدل٘ ّطسٓك٘ االستدالل عيد
اإلماو ابً ْٓىس:
ىذا ا١تبحث معقود لبياف ا١تعامل ا١تتعلقة با١تنهج االستداليل عند
ابن يونس ،فقد أظهر رٛتو اهلل عناية فائقة بأدلة األحكاـ على
حافال باألدلة ،جيد فيو الباحث عن
سفرا ن
اختالؼ أنواعها ،فجاء كتابو ن
أدلة ا١تالكية على أقوا٢تم بغيتو ،كما يظهر من خالؿ ا١تطالب العشرة
التالية:
املطلب األّل :تصدٓس األبْاب ّالفصْل بآٓ٘ أّ حدٓح أّ بأثس:
من مظاىر عناية ابن يونس رٛتو اهلل باألدلة النقلية أنو يصد ر
األبواب اليت عقدىا ،كأحيانا الفصوؿ ا١تعقودة ٖتت األبواب بنص من
نصا من
كتاب اهلل  ،أك حديث لرسوؿ اهلل  ،فإف مل جيد ن
الكتاب كالسنة ص ّدر بأثر لبعض الصحابة  يف موضوع الباب ،كما
سبق بيانو يف ا١تطلبُت السابع كالثامن من ا١تبحث األكؿ.
املطلب الجاىٕ :االستدالل عل ٙاألحهاو الفكَٔ٘:
اعتٌت ابن يونس رٛتو اهلل عناية فائقة بأدلة األحكاـ ،لذلك
مرجعا ثرينا باألدلة ١تن راـ طلب أدلة ا١تالكية على أقوا٢تم
يعترب اٞتامع ن
الفقهية ٔتختلف أنواعها ،كذلك أكثر من أف حييط بو العد ،كقد يسوؽ
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اعا من األدلة ،فمن ذلك:
للمسألة الواحدة أنو ن
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :الثاين :ا١تاءا١تطلق لقولو تعاىل:

ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [سورة
األنفاؿ ، ]ٔٔ:كلقولو (( : خلق اهلل ا١تاء طهوران ال ينجسو شيء إال
( ٔ)
ما غَت لونو أك طعمو أك رحيو)) "(ٕ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :فمذىبمالك غسل ٚتيعهما إىل الكعبُت ... ،كمن الدليل ١تالك قولو تعاىل:

ﱡكأ ْرجلكم ﱠ نصبان عطفان على غسل الوجو كاليدين؛ كألنو حدد إىل
الكعبُت كما حدد إىل ا١ترفقُت ،كقوؿ النيب (( :كيل لإلعقاب من
( ٖ)
النار)) يدؿ على أنو الغسل ،ككذؿ فعل الرسوؿ  كسلف ىذه
األمة ،كحديث ((كيل لألعقاب من النار)) ،ركاه مالك يف ا١توطأ عن

(ٔ) ركاه :ابن ماجو ح(ٕٔ٘) عن أيب أمامة الباىلي.
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٖ :ٔ ،
(ٖ) ركاه :مالك يف ا١توطأ ح(٘) ،كالبخارم ح(ٓ ،)ٙكمسلم ح(ٕٓٗ) عن
عبد اهلل بن عمرك  كغَته.
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( ٔ)

عائشة رضى اهلل عنها عن النيب  ، كركل البخارم عن عبد اهلل بن
عمر  قاؿٗ :تلف النيب  عنا يف سفرة سافرناىا معو فأدركنا كقد
( ٕ)
رىقتنا الصالة  ،ك٨تن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا ،فنادل بأعلى
( ٖ)

صوتو ((كيل لإلعقاب من النار ،مرتُت أك ثالثان)) ".
كبَتا من
كساؽ نفصال بعنواف "ذكر أدلة السنن" ذكر فيو ِّ
كما (ٗ)ن
األدلة على كل مسنوف من مسنونات الوضوء ،كأفاض يف ذلك .
كأيضا ساؽ فصال بعنواف "ذكر أدلة الفضائل" ذكر فيو ٚتلةمن األدلة على فضائل الوضوء (٘).
إىل غَت ذلك من الشواىد(.)ٙ

(ٔ) ركاه :مالك يف ا١توطأ ح(٘).
(ٕ) أرىقتنا الصالة أم أخرناىا حىت كادت تدنو من األخرل ،انظر :ابن قتيبة،
"غريب اٟتديث". ٕٖٕ :ٕ ،
(ٖ) ركاه :البخارم ح(ٓ.)ٙ
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٗٔ-ٖٕ :ٔ ،
(٘) انظر" :اٞتامع". ٗ٘-ٗٔ :ٔ ،
( )ٙانظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٕٔٔ :؛ ٕٕٔ :؛ ٔٙ٘ :؛ ٕٔٛ :؛ ٔ :
٘ٓٔ؛ ٔ. ٜٔٛ :
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املطلب الجالح :تفسري آٓات األحهاو:
إذا استشهد بآية من كتاب اهلل تعاىل نراه يفسرىا إما بكالمو
كإما بأقواؿ السلف كمن بعدىم من أىل العلم كىو األكثر ،كقد أكثر
من ذلك جدا ٦تا ينبئ عن عنايتو الفائقة بآيات األحكاـ كتفسَتىا،
فمن ذلك:
-صنيعو يف شأف آية الوضوء" :قولو تعاىل :ﱡﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ -إىل قولو :-ﱡ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱠ [سورة ا١تائدة ،]ٙ:قاؿ زيد بن أسلم (ت  ٖٔٙىػ):
أذا قمتم يعٍت من النوـ .كقيل :معناه ،أذا قمتم ٤تدثُت .كقيل :كاف
ىذا أمران من اهلل تعاىل بالوضوء لكل صالة ،مث نسخ ذلك بفعل النيب
ٗ تفيفان على أمتو؛ ألف ذلك كاف يشق عليهم ،كقيل :معٌت قولو:

ﱡﱄ ﱅ ﱠ إذا أردمت القياـ إىل الصالة "..إىل آخر ما قالو كقد
أطاؿ يف سرد األقواؿ يف بياف معٌت اآلية كانتهى بًتجيح ما رآه راجحا (ٔ).
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أكؿ ذلكالنية ،قاؿ اهلل تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٔٛ-ٔ٘ :ٔ،
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ﲳ ﲴﱠ [سورة البينة ،]٘:كاإلخالص ىو القصد ،كالوضوء
كالغسل من الدين فيجب أف خيلصها هلل تعاىل.
قاؿ اهلل تعاىل :ﱡﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ [سورة
اإلسراء ،]ٛٗ:جاء يف التفسَت على نيتو"(ٔ).
كغَت ذلك كثَت يبلغ ا١تئات(ٕ).

املطلب السابع :الصياع٘ احلدٓجّٔ٘ ,حتتُ معلناٌ:
كمن معامل منهج اإلماـ ابن يونس رٛتو اهلل العناية بالسنة
النبوية ،كالصنعة اٟتديثية ،كيظهر ذلك جلينا من خالؿ ا١تعامل التالية:
المعلم األول :تخريج األحاديث بعزوىا إلى دواوين السنةالنبوية:
يالحظ أف اإلماـ ابن يونس قد يعزك اٟتديث إىل من أخرجو
من أصحاب ا١تصنفات اٟتديثية ،كقد يذكر راكيو من الصحابة دكف

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ :ٔ ،
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٕٖٔ :؛ ٕٔ٘-ٕٗ :؛ ٕٔٚ-ٕ٘ :؛ ٔ-ٕٚ :
ٕٜ؛ ٖٔٔ-ٕٜ :؛ ٖٕٔ-ٖٔ :؛ ٖٔٙ-ٖ٘ :؛ ٔٗٔ-ٖٜ :؛ ٔٗ٘ :؛ ٔ :
ٔ٘؛ ٔٙٛ :؛ ٔٔٓ٘ :؛ ٖٔٔٗ :؛ ٔٔٗٙ :؛ ٔٔٗٛ :؛ ٔ.ٕٕٙ :
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بقية السند فإنو حيذفو كما نص على ذلك يف ا١تقدمة ،كقد يغفل ذلك
٣تردا عن الراكم كبال ٗتريج ،فمن أمثلة العزك
فيكتفي بذكر ا١تنت ن
كالتخريج:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو" " :كحديث((كيل لألعقاب من النار)) ،ركاه مالك يف ا١توطأ عن عائشة (ت
٘ٚىػ) رضي اهلل عنها عن النيب  ،كركل البخارم عن عبد اهلل بن
عمر ( ت ٖٚى ػ) قاؿٗ :تلف النيب  عنا يف سفرة سافرناىا معو
فأدركنا كقد رىقتنا الصالة ،ك٨تن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا،
( ٔ)
فنادل بأعلى صوتو ((كيل لإلعقاب من النار ،مرتُت أك ثالث ان)) "(ٕ).
قولو ٖتت عنواف "فصل يف استقباؿ القبلة أك استدبارىا ببوؿأك غائط"" :ركل ابن كىب عن أيب ىريرة ( ت ٜ٘ىػ) أف رسوؿ
اهلل  قاؿ(( :إذا ذىب أحدكم لغائط أك بوؿ ،فال يستقبل القبلة
بفرجو ،كال يستدبرىا)) ،كركاه البخارم عن أيب أيوب األنصارم 
( ٖ)
عن النيب .)ٗ(" 
(ٔ) سبق ٗتريج ىذه األحاديث.
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ-ٕٔ :ٔ،
(ٖ) ركاه :البخارم ح(ٗٗٔ).
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٜٛ :ٔ ،
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قولو يف نفس الباب" :كاستدلوا ٔتا ركل ابن عمر  أف النيب( ٔ)
 قاؿ(( :األذناف من الرأس)) "(ٕ).
٣تردا عن الراكم كبال
كمن أمثلة اكتفائو بذكر منت اٟتديث نٗتريج قولو يف شأف ميتة البحر " :ألهنا طاىرة العُت حالؿ أكلها بعد
( ٖ)
موهتا لقوؿ النيب  البحر(( :ىو الطهور ماؤه اٟتل ميتتو)) "(ٗ).
كغَت ذلك كثَت(٘).
- 8المعلم الثاني :الكالم على ثبوت األحاديث واآلثار:
كيالحظ أف اإلماـ ابن يونس أحيانا يتكلم عن األحاديث
كاآلثار من جهة ثبوهتا أك رفعها أك كقفها ،كمع نقل كالـ أئمة اٟتديث
أحيانا ،فمن أمثلة ما ذكره:
-كقولو ٖتت عنواف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو":

(ٔ) ركاه :أبو داكد ح(ٖٗٔ) ،كابن ماجو ح(ٖٗٗ) ،ك(ٗٗٗ).
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٖ٘ :ٔ ،
(ٖ) ركاه :مالك ح(ٔٗ) ،كأبو داكد ح(ٖ ،)ٛكالنسائي ح( ،)ٜ٘كابن ماجو ح(.)ٗٛٙ
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٛٔ-ٛٓ :ٔ ،
(٘) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٖٕٔ :؛ ٔ ٗٚ :يف موضعُت؛ ٔ- ٕ٘ :
ٖ٘ ؛ ٔ ٕٙ :؛ ٔ  ٚٓ :يف ثالثة مواضع ؛ ٔٔٔٙ :؛ ٔ ٖٔٚ :؛ ٔ  ٕٕٔ :؛
ٕٕٔٙ :؛ ٕٜٔٙ :؛ ٔ. ٖٕٙ :
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"فإف قيل :فقد ركم ((ال كضوء ١تن مل يذكر اسم اهلل )) ،قيل :ىذا
حديث مل يصح ،أكقفو أئمة اٟتديث ابن حنبل (ت ٕٔٗ) كغَته"(ٕ).
قولو ٖتت عنواف "فصل :حكم الوضوء بالنبيذ ك٨توه"" :فإفقيل :فقد ركم أف النيب  قاؿ البن مسعود ( ت ٕٖىػ) ليلة
اٞتن(ٖ) (( :ىل معك ماء؟)) ،فقاؿ :ال ،إال إداكة فيها نبيذ ،فقاؿ
النيبٙ(( : ترة طيبة كماء طهور)) فأخذه ،كتوضأ بو(ٗ).
قيل :ىذا اٟتديث ضعيف ،ضعفو أئمة اٟتديث ،كتكلموا يف
ركاتو ،فأحدىم أبو زيد قد طعن فيو كضعف ،كاآلخر أبو فزارة كاف
نباذان بالكوفة ،فركل ىذا اٟتديث لتنفق سلعتو ،كال حيتج ٔتثل ىؤالء
يف رفع موجب القرآف ،كلو كاف صحيحان لنقلو األثبات من أصحاب
ابن مسعود ؛ ألنو كاف يكوف من مفاخرة لتفرده بالنيب  ،دكف
سائر أصحابو ،كقد ركل أبو داكد أف ابن مسعود  قاؿ :مل يكن منا
(ٔ) ركاه :أبو داكد ح(ٔٓٔ) ،كابن ماجو ح( )ٖٜٜعن أيب ىريرة .
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٗ :ٔ ،
ٚتاعة من اٞتن ،فقرأ عليهم من القرآف ،كعلمهم
(ٖ) ىي ليلة لقي فيها النيب 
ن
بعض األحكاـ ،كالقصة ركاىا مسلم ح(ٓ٘ٗ) ،كغَته عن عبد اهلل بن
مسعود .
(ٗ) ركاه :ابن أيب شيبة يف "ا١تصنف" ،ح(ٖٓٓ) عن عبد اهلل بن مسعود .
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مع رسوؿ اهلل  ليلة اٞتن أحد(ٔ) ،كىو الصحيح"(ٕ).
إىل غَت ذلك من الشواىد(ٖ).

املطلب اخلامس :بٔاٌ ّجُ الدالل٘ مً اليصْص املستدل بَا:
مل يغفل رٛتو اهلل تعاىل ذكر كجو الداللة من النصوص اليت
مستدال هبا بل كثَتا ما يربزه كيوضحو ،فمن ذلك:
يسوقها
ن
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أكؿ ذلكالنية ،قاؿ اهلل تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳﱠ [سورة البينة ،]٘:كاإلخالص ىو القصد ،كالوضوء كالغسل
من الدين ،فيجب أف خيلصها هلل تعاىل"(ٗ).
كقولو بعدىا" :كقاؿ الرسوؿ (( :األعماؿ بالنيات)) ،فعمٚتيع األعماؿ ،كالطهارة عمل ،مث قاؿ( :كإمنا المرئ ما نول))(٘) فدؿ
( )ٙ
على أف ما مل ينوه ال يكوف لو ،كقاؿ (( :الوضوء شطر اإلدياف))
( )ٙكاتفقنا أف اإلدياف ال يصح إال بنية ،فكذلك شطره"(ٔ).
(ٔ) ركاه :أبو داكد ح(٘.)ٛ
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٚٓ-ٙٛ :ٔ ،
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٔٛ٘ :؛ ٕٕٔٔ-ٕٔٔ :؛ ٕٕٔٙ :؛ ٔ.ٕٜٖ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ :ٔ ،
(٘) ركاه :البخارم ح(ٔ) ،كمسلم ح(.)ٜٔٓٚ
( )ٙركاه :الًتمذم ح( )ٖ٘ٔٚهبذا اللفظ ،كمسلم ح(ٖٕٕ) بلفظ (الطهور شطر.)..
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كقولو بعد ذكر قوؿ غَته[ :كل طعاـ أك شراب كقعت فيودابة ليس ٢تا دـ سائل ،فماتت فيو فهو حالؿ ،أكلو كشربو ككضوءه]:
"كيدؿ على ذلك قولو عليو السالـ(( :إذا كقع الذباب يف إناء أحدكم
فامقلوه(ٕ) )) ،كيف مقلو تعريض لقتلو ،فلو كاف ينجس ا١تاء ١تا أمر
ٔتقلو"(ٖ) .كغَت ذلك كثَت(ٗ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ-ٕٔ :ٔ ،
(ٕ) امقلوه :من ا١تقل كىو الغمس ،أم اغمسوه يف ا١تاء ك٨توه ،انظر :القاسم بن
سالّـ أبو عبيد" ،غريب اٟتديث" .احملقق :د٤ .تمد عبد ا١تعيد خاف( ،طٔ ،
حيدر آباد  -ا لدكن :مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ٖٔٛٗ ،ىػ ٜٔٙٗ -
ـ)ٕٔ٘ :ٕ ،؛ كا١تبارؾ بن ٤تمد ابن األثَت" ،النهاية يف غريب اٟتديث
كاألثر"ٖ .تقيق :طاىر أٛتد الزاكم ،ك٤تمود ٤تمد الطناحي( ،بَتكت :ا١تكتبة
العلميةٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ). ٖٗٚ :ٗ ،
كاٟتديث هبذا اللفظ ركاه :أبو داكد ح(ٗٗ ،)ٖٛكلفظ البخارم ح(ٗٗ:)ٖٛ(فليغمسو مث لينزعو).
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٚٚ :ٔ ،
(ٗ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕٔٛ :ٔ ،؛ ٔٔٛٙ :؛ ٕٔٓٙ :؛ ٔ.ٕٕٜ :
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املطلب السادس :العيآ٘ بيكل اإلمجاع:
كمن معامل منهجو أنو عٍت بنقل إٚتاعات علماء األمة يف
مواطن كثَتة من كتابو ،فمن ذلك:
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :الثالث:غسل ٚتيع الوجو :أٚتعت األمة على إجياب غسلو؛ لقولو تعاىل :ﱡ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [سورة ا١تائدة.)ٔ("]ٙ:
كقولو بعدىا" :غسل الذراعُت مثلو ،أٚتعت األمة علىغسلهما"(ٕ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :فاف قيل:فقد ركم أنو مسح ببعض رأسو فدؿ أنو الواجب ،كما ركيتموه
استحبابنا؛ إذ إمنا يقتدم يف مثل ىذا باألقل.
قيل :بل ما ركيناه ىو الواجب؛ إلٚتاع الصحابة عليو ركاية
كفعالن .)ٖ("...كغَت ذلك كثَت(ٗ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕٚ :ٔ ،
(ٗ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕٚ :ٔ ،؛ ٔ ٖٕ :؛ ٜٔٔٓ :؛ ٔ ٖٔٓ :؛
ٖٖٔٔ :؛ ٜٔٔٛ :؛ ٔ. ٖٓٔ :
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املطلب السابع :ىكل آثاز الصخاب٘ ّاالحتجاج بَا:
٤تتج ا
اعتٌت رٛتو اهلل بنقل اآلثار عن الصحابة اليت فيها فقههم ن
هبا يف مواضع كثَتة من كتابو ،فمن ذلك:
قولو ٖتت عنواف "ذكر أدلة السنن"" :كقد ركل ابن شعباف(ت ٖ٘٘ىػ) عن عائشة رضي اهلل عنها (ت ٘ٚىػ)" :أف األذنُت من
( ٔ)
الرأس ،كليس ا١تسح عليها فريضة"  ،فهذا نص ،كىو كتأكيلنا
للحديث"(ٕ).
قولو يف "ذكر أدلة الفضائل" :يف بياف أف التثليث يف الوضوءفضيلة" :كمن ا١تدكنة قاؿ مالك  -رٛتو اهلل  :-كيغسل احملتجم موضع
احملاجم ،كال جيزئ مسحها ،كقالو ابن عمر(ت ٖٚىػ) كابن عباس(ت
( ٖ)
ٙٛىػ) ،كغَتىم "(ٗ).
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا قد شربت فيو الكالب كالسباعكالدكاب كالدجاج كالنصراين كاٞتنب كاٟتائض"" :كقاؿ عمر (ت

(ٔ) مل أقف على ىذا األثر هبذا اللفظ بعد البحث.
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٖ٘ :ٔ ،
(ٖ) األثر يف "ا١تدكنة" ،ٕٔٙ :ٔ ،لكن عن ابن عمرك ال عن ابن عمر.
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٗٚ :ٔ ،
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ٖٕىػ) [ :ال ٗتربنا يا صاحب اٟتوض فإنا نرد على السباع ،كترد
( ٔ)
علينا ]" (ٕ) .كغَت ذلك كثَت(ٖ).
املطلب الجامً :استعنال الكٔاس:
سبق التنويو بأف اٞتامع يعد موسوعة ثرية باألدلة كاالستدالؿ
لفقو ا١تالكية ،كإىل جانب عناية اإلماـ ابن يونس باألدلة النقلية اعتٌت
كذلك باألقيسة ،فمن أمثلة األقيسة اليت استعملها يف كتابو:
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :كال فرؽ بُتالوضوء ،كبن الصالة ،كالصياـ ،الذم اتفقنا أهنما ال يصحاف إال بنية؛
ألف ٚتيع ذلك عبادة كاجبة يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل فاستويا؛ كألهنما
طهارة عن حدث ،كالتيمم"(ٗ) فقد قاس الطهارة على الصالة كالصياـ
معلال ذلك ،مث
قياسا جلينا قطع فيو بنفي الفارؽ بُت األصل كالفرع ن
ن
قاس على التيمم يف فرضية النية ،كىو قياس آخر.
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أكؿ ذلك(ٔ) ركاه :مالك يف "ا١توطأ" ،ح(٘٘).
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٛ :ٔ ،
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٕٔٚ :؛ ٜٔٗ :؛ ٜٔٙ :؛ ٕٔٔٗ :؛ ٔ:
ٖٓٔ؛ ٔٔٗٚ :؛ ٕٔٔٚ :؛ ٜٔٔٛ :؛ ٕٔٗ٘ :؛ ٕٔٙٙ :؛ ٔ.ٖٓٚ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ :ٔ ،
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النية ،قاؿ اهلل تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﱠ [سورة البينة- "]٘:إىل أف قاؿ" - :كقاؿ (( :الوضوء
شطر اإلدياف)) (ٔ) كاتفقنا أف اإلدياف ال يصح إال بنية ،فكذلك
شطره"(ٕ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كالدليل١تالك ،قولو تعاىل :ﱡﱍ ﱎ ﱠ [سورة ا١تائدة, ]ٙ:

فهى كقىله في التيمم :ﱡ ﱭ ﱮ ﱠ [سورة
ا١تائدة ،]ٙ:فلما مل جيز أف يقتصر على مسح بعض الوجو باتفاؽ،
كجب أف ال يقتصر على مسح بعض الرأس ,وكقىله :ﱡﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﱠ [سورة اٟتج ،]ٕٜ:الذم ال جيوز االقتصار فيو على
بعض الطواؼ؛ كألف الباء إمنا دخلت لإللصاؽ(ٖ) ،كقولك :كتبت
(ٔ) سبق ٗترجيو.
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ-ٕٔ :ٔ ،
(ٖ) انظر :عبد اهلل بن يوسف ابن ىشاـ" ،مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب"،
ٖتقيق :مازف ا١تبارؾ ،ك٤تمد علي ٛتد اهلل( ،ط ،ٙدمشق :دار الفكر،
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بالقلم ،أم ألصقت الكتابة بو ،كليس ىو كما زعموا أهنا للتبعيض"(ٔ).
كغَت ذلك كثَت(ٕ).
املطلب التاسع :االستدالل باملعكْل:
كاستدؿ أيضا با١تعقوؿ أك األدلة النظرية من عند نفسو أك نقال
عن غَته ،فمن ذلك:
قولو يف "ذكر أدلة الفضائل"" :كٖتويل اإلناء عن ديينو؛ لفعلو لذلك؛ كألنو أمكن لنقل ا١تاء إىل األعضاء"(ٖ).
قولو يف "باب يف غسل اليدين كا١تضمضة كاالستنشاؽكاالستثار كغسل الوجو كالذراعُت كمسح الرأس كغسل الرجلُت"" :قاؿ
أبو الفرج :كيؤمر بغسلهما؛ لتوعر التحفظ يف مبلغ الغسل إليهما،
كليزاؿ ريب االحًتاس بإدخا٢تما يف الغسل"(ٗ).
كقولو يف نفس الباب" :عن مالك :أنو يبدأ من حد منابتٜ٘ٔٛـ) ،ص . ٖٔٚ
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٙ :ٔ ،
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٜٕ :ٔ ،؛ ٔٔٔٔ :؛ ٖٔٔٗ :؛ ٔ :
ٖٜٔ؛ ٔٔٛٔ :؛ ٕٔٓٙ :؛ ٔ. ٕٕٔ :
(ٖ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٗٔ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٜ٘-٘ٛ :
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الشعر ،قاؿ غَته :ألف الرتبة ا١تستحسنة أف يبدأ بأكؿ كل عضو"(ٔ).
كغَت ذلك كثَت(ٕ).

املطلب العاشس :اجلنع بني األخباز اليت ظاٍسٍا التعازض:
كمن معامل منهجو ا١تتعلقة بالتعامل مع فقو األدلة ،أنو إذا أكرد
أخبارا يوىم ظاىرىا التعارض ،فإمو يعمد إىل اٞتمع كالتوفيق بينها ،إما
ن
نقال عن أحد علماء ا١تذىب كإما من قبل نفسو ،فمن ذلك:
ن
– قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من مس الذكر كالفرج":
"كأما قو٢تم :حيمل ما ركيتموه على الوضوء اللغوم ،فقد ركينا أنو قاؿ:
( ٖ)
((من مس ذكره فليتوضأ كضوءه للصالة))  ،مع أف لنا أف نستعمل
( ٗ)

ما ذكركه من حديث طلق أنو إذا مسو لغَت شهوة ،كنستعمل ما
ركيناه إذا مسو لشهوة فيصح بذلك استعماؿ األخبار ،كباهلل

(ٔ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٜ٘ :
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٔٔٙٙ :؛ ٔٔٚٔ :؛ ٕٔٔٛ :؛ ٔ :
ٕٕٓ؛ ٕٖٔٓ :؛ ٔ. ٕٔٔ :
(ٖ) ركاه :أبو داكد ح(ٔ.)ٔٛ
(ٗ) ركاه :النسائي ح(٘ ،)ٔٙكأبو داكد ح(ٔ )ٔٛعن طلق بن علي اٟتنفي
اليمامي ،كمل أقف على سنة كفاتو.
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التوفيق"(ٔ).
– قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من النوـ ،كزكاؿ العقل":
"بعد نقلو للقوؿ بأف من استثقل نومان على أم حاؿ كاف فعليو
الوضوء ،قاؿ" :ككذلك ركم عن النيب (( :من استجمع نومان ،فعليو
( ٕ)
الوضوء))  ،كما ركل ابن عباس أف النيب  دخل على خالتو
( ٖ)
ميمونة ،فناـ حىت ٝتع غطيطو ،مث قاـ فصلى كمل يتوضأ  ،قيل :جيوز
خصوصا لو؛ لقولو (( :تناـ عينام كال
أف يكوف ىذا إذا ثبت كاف
ن
( ٗ)
يناـ قليب))  ،كحيتمل أف يكوف يغط ،كمل يستثقل يف نومو كىذا
٦تكن"(٘) .إىل غَت ذلك من الشواىد(.)ٙ

(ٔ) انظر" :اٞتامع" ٔ.ٕٖٔ- ٕٕٔ :
(ٕ) ركاه :البيهقي يف "معرفة السنن كاآلثار" (.)ٜٖٚ
(ٖ) ركاه :الطرباين يف "ا١تعجم الكبَت" ح(ٔ ،)ٔٔٙٛكىو يف البخارم
ح( ،)ٔٔٚكمسلم ح(ٕٓٔٗ) بدكف قولو" :كمل يتوضأ".
(ٗ) ركاه :البخارم ح( ،)ٔٔٗٚكمسلم ح(.)ٖٚٛ
(٘) انظر" :اٞتامع". ٖٔٓ :ٔ ،
( )ٙانظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع " ٔ ٔ٘ٔ :ٔ ،ٖٔٙ-ٖٔ٘ :ٔ ،ٕٔٗ :؛
ٔ٘ٔ؛ ٔ.ٔٛ٘ :
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املبخح الجالح :املعامل املتعلك٘ خبدم٘ املرٍب املالهٕ ّحتسٓسِ:
ىذا ا١تبحث معقود لبياف ا١تعامل ا١تتعلقة ٔتنهج ابن يونس يف
خدمة الفقو ا١تالكي من خالؿ كتابو اٞتامع ،فقد أبرز أقواؿ اإلماـ
مالك رٛتو اهلل كشرحها ،كقيد ما كرد فيها من إطالؽ ،كفرع عليها،
علو منزلتو
كعرض األقواؿ داخل ا١تذىب ككجهها ،كرجح بينها ٦تا يؤكد َّ
يف ا١تذىب كخربتو الواسعة بو كما يظهر من خالؿ ا١تطالب السبعة
التالية:
املطلب األّل :تكٔٔد ما أُطلل مً قبل اإلم او أّ أحد علناء املرٍب:
كالما إلماـ
نالحظ أف اإلماـ ابن يونس رٛتو اهلل إذا نقل ن
ا١تذىب أك غَته ،ككاف فيو إطالؽ ،يذكر القيود الالزمة لذلك الكالـ،
٦تا ي نبئ عن دراية كاسعة بتفاصيل أقواؿ اإلماـ أك األقواؿ يف ا١تذىب،
فمن ذلك:
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء با١تاء يقع فيو البصاؽ أكا١تخاط أك يقع فيو خشاش"" :كمن ا١تدكنة قاؿ مالك :كال بأس
بالوضوء با١تاء تقع فيو النخاعة ،كالبصاؽ ،كا١تخاط؛ ألف ذلك طاىر،
يريد ما مل يكثر فيغَت ا١تاء ،كيصَت مضافان"(ٔ).
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٚٙ :ٔ ،
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قولو ٖتت عنواف "يف كضوء من فقد عقلو بإغماء أك جنوف أكسكر" " :قاؿ مالك رٛتو اهلل :كمن أغمي عليو فعليو الوضوء ،كاجملنوف
إذا فاؽ توضأ ،كال غسل عليو ،يريد إال أف جيد بلة ا١تٍت فليغتسل"(ٔ).
قولو ٖتت عنواف "فصل :يف إجزاء الصالة باالستنجاءباٟتجارة ،كما جيوز االستنجاء بو منها"" :كمن ا١تدكنة قاؿ مالك :كمن
تغوط ،فاستنجى باٟتجارة ،مث توضأ ،كمل يغسل ما ىنالك با١تاء حىت
صلى أجزأتو صالتو ،كليغسل با١تاء ١تا يستقبل .قاؿ يف غَت ا١تدكنة :إال
أف يصيب األذل غَت ا١تخرج ،كغَت ما ال بد منو فيعيد يف
الوقت(ٕ)"(ٖ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(ٗ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٖٔٗ :
(ٕ) انظر :عبد اهلل بن عبد الرٛتن أيب زيد القَتكاين "النوادر كالزيادات على ما يف
٤تمد حجي كآخرين( ،طٔ ،
ا١تدكنة من غَتىا من األمهات"ٖ ،تقيق َّ
بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٜٜٜٔ ،ـ). ٕٗ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٖٔٔ :
(ٗ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٔ ٜٗ :؛ ٔٔٗٓ :؛ ٕٔٔٚ :؛ ٔ ٔٚٛ :؛
ٜٔٔٚ :؛ ٔ. ٕٕٔ :
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ذلك:

املطلب الجاىٕ :حتكٔل قْل اإلماو مالو زمحُ اهلل:
نراه رٛتو اهلل حيقق قوؿ اإلماـ مالك يف كثَت من ا١تسائل ،فمن

قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كقد فرؽمالك رٛتو اهلل بُت حكمهما -األذناف -كحكم الرأس ،فقاؿ :من ترؾ
أبدا،
عامدا أك ساىينا حىت صلى أعاد الصالة ن
شيئنا من مسح رأسو ن
عامدا أك ساىينا حىت صلى فال إعادة عليو
كمن ترؾ مسح أذنيو ن
كديسحهما ١تا يستقبل ،كقولو يف من ترؾ ا١تضمضة كاالستنشاؽ ،فهذا
يدؿ أهنما عنده سواء ،كباهلل التوفيق"(ٔ).
يريد ابن يونس أهنما سواء عند مالك يف اٟتكم ،كأف مسحهما
عنده سنة ال فرض ،أخ ذ ذلك من تسوية مالك بينهما يف حكم ترؾ
ا١تتوضئ ٢تما أنو ال يعيد صالتو.
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من ا١تذم ،كسلس البوؿ،كما خيرج من الدبر"" :قاؿ القاضي عبد الوىاب يف الذم خيرج منو
ا١تذم إلبردة المرة بعد المرة :إمنا عليو الوضوء استحبابنا ال إجيابنا،
كعل ى ىذا كاف حيمل شيوخنا قوؿ مالك ،كالظاىر من قوؿ مالك

(ٔ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٖٚ :
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كجوب الوضوء ،كىو الصحيح؛ ألف علة سقوط الوضوء عن السلس
ٟتوؽ ا١تشقة بتكراره ،كذلك معدكـ يف ا٠تارج مرة بعد مرة"(ٔ).
قولو ٖتت عنواف "فصل فيما يوجبو ا١تذم"" :كقاؿ بعضالبغداديُت من أصحاب مالك إف معٌت غسل الذكر من ا١تذم إمنا ىو
٥ترج األذل ،كليس األمر كما قالوا ،كقد بُت يف ا١تدكنة من ركاية علي
–أم ابن زياد (ت ٖٔٛىػ)  -ع ن مالك ما يدؿ أف الذكر يغسل كلو،
كىو ظاىر اٟتديث(ٕ)"(ٖ).
املطلب الجالح :ىكل السّآات عً اإلماو مالو يف غري املدّى٘:
مع أف كتاب اٞتامع يعٌت ّتمع مسائل ا١تدكنة الكربل ،كشرح
أيضا الركايات األخرل عن اإلماـ
أقواؿ اإلماـ مالك فيها ،إال أنو ينقل ن
يف غَت ا١تدكنة ،كىذه ميزة مهمة ٗتدـ ا١تطالع ا١تتتبع ألقواؿ اإلماـ،
فمن ذلك:
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا بل فيو شيء من الطعاـ أك ٔتاءمضاؼ أك كقع فيو خشاش" " :كقاؿ أشهب عن مالك يف "العتيبة":
(ٔ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٔٗٓ :
(ٕ) يعٍت حديث علي ( :يغسل ذكره كيتوضأ) ركاه مسلم ح (ٖٖٓ) .
(ٖ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٔٗٗ- ٖٔٗ :
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[كإذا باعو فليبُت؛ ألنو عيب ،قيل :ألجل ا٠تالؼ فيو كإف النفوس
( ٔ)
تعافو] " (ٕ).
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتاء قد شربت فيو الكالب كالسباعكالدكاب كالدجاج كالنصراين كاٞتنب كاٟتائض "" :كمن ا١تدكنة قاؿ
مالك رٛتو اهلل يف من توضأ من إناء كلغ فيو كلب كصلى أجزأه ،كال
إعادة عليو ،كإف علم يف الوقت.
قاؿ عنو علي –أم ابن زياد -كابن كىب[ :كال يعجبٍت ابتداء
الوضوء بفضل الكلب ،إذا كاف ا١تاء قليالن ،كال بأس بو يف الكثَت
كاٟتوض ك٨توه]"(ٖ).
كقولو يف نفس الباب يف حكم ما كلغ فيو الكلب من لنب أكطعاـ بعد نقل قولو يف ا١تدكنة ،قاؿ" :قاؿ ابن كىب كابن حبيب :قاؿ
مالك[ :يغسل يف ا١تاء كاللنب ،كيؤكل اللنب كيطرح ا١تاء ٞتواز طرحو،
فأنو جيد أفضل منو؛ فإف مل جيد غَته توضأ بو]"(ٗ).

(ٔ) ٤تمد بن أٛتد بن رشد القرطيب" ،البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل
١تسائل ا١تستخرجة"ٖ ،تقيق٤ :تمد حجي كآخرين( ،طٕ ،بَتكت :دار الغرب
اإلسالمي ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ). ٜ٘ٓ : ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٚٛ :
(ٖ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٛٗ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع"ٔ. ٛٗ :
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إىل غَت ذلك من الشواىد(ٔ).
املطلب السابع :ىكل أقْال علناء املرٍب:
كبَتا من
يعترب اٞتامع موسوعة يف الفقو ا١تالكي ٚتعت كما ن
أقواؿ علماء ا١تذىب ،فقد أكثر ابن يونس رٛتو اهلل من االستشهاد
بفهومهم كحكاية أقوا٢تم ،كشواىد ذلك أكثر من أف ٖتصر؛ إذا ال
تكاد ٗتلو صفحة من ذلك ،كحسيب أف أمثل ٔتا يلي:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :قاؿ ابنشعباف[ :كا١تسنوف أف يبدأ با١تقدـ ،كينهى من بدأ با١تؤخر عن
العودة]"(ٕ).
 قولو يف أدلة فضائل الوضوء" :قاؿ ابن حبيب[ :ليس يفالوضوء عدد مؤقت ،إال اإلسباغ ،كإسباغو كمالو كإ٘تاـ ع دده ،ال كثرة
صب ا١تاء ،كأكملو ثالث ،كأدناه كاحدة]"(ٖ).
قولو يف "باب :يف غسل اليدين كا١تضمضة كاالستنشاؽكاالستنثار كغسل الوجو كالذراعُت كمسح الرأس كغسل الرجلُت"" :قاؿ

(ٔ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٔٛٙ :؛ ٔ  ٕٔٓ :؛ ٕٓٔٔ٘ :؛ ٔ :
ٔٔٛ؛ ٕٔٓ٘ :؛ ٕٕٔٛ :؛ ٖٕٔٚ :؛ ٖٔٚ٘ :؛ ٔ. ٖٜٗ :
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٖٛ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٗٛ :
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أبو ٤تمد [ :كقاؿ بعض أصحابنا :كمعٌت ٖتريكها يف الوضوءٖ :تريك
اليد عليها عند مره ا١تاء عليها؛ ليداخلها ا١تاء؛ ألف الشعر ينبو عنو
ا١تاء ،ك٤تمد بن عبد اٟتكم (ت ٕٗٔى) يرل ٗتليلها يف
الوضوء](ٔ)"(ٕ) .كغَت ذلك كثَت(ٖ).
املطلب اخلامس :تْجُٔ أقْال اإلماو مالو ّغريِ:
كمن معامل منهج ا١تتعلقة ٓتدمة ا١تذىب ا١تالكي توجيهو لألقواؿ
ا١تنقولة عن اإلماـ مالك كغَته من علماء ا١تذىب ،فقد تراه بعد سردىا
يذكر كجهها ،فمن ذلك:
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا قد شربت فيو الكالب كالسباعكالدكاب كالدجاج كالنصراين كاٞتنب كاٟتائض "" :قاؿ ابن القصار:
كيف غسل اإلناء من كلوغ ا٠تنزير عن مالك ركايتاف :إحدامها أنو ال
سبعا"(ٗ).
يغسل ،كقاؿ مطرؼ عن مالك ىو كالكلب يغسل ن
(ٔ) انظر :ابن أيب زيد" ،النوادر كالزيادات ". ٖٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع" ٔ. ٘ٚ :
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٖٗ :ٔ ،؛ ٔٔٛ :؛ ٜٔٔ :؛ ٔ- ٕ٘ :
ٕٙ؛ ٔ٘ٓ :؛ ٕ٘ٔ:؛ ٔ ٖ٘ :؛ ٔ ٘٘ :؛ ٔ. ٘ٙ :
(ٗ) انظر :علي بن عمر ابن القصار " ،عيوف األدلة يف مسائل ا٠تالؼ بُت
فقهاء األمصار"ٖ ،تقيق :عبد اٟتميد بن سعد السعودم( ،الرياض :مكتبة
ا١تلك فهد الوطنية ٕٔٗٙ ،ىػ ٕٓٓٙ -ـ). ٜ٘ٔ :ٕ ،
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أكال لأل٧تاس كالعذرة من
فوجو ذلك أنو ١تا كاف ا٠تنزير أكثر ن
حاال من الكلب ،كأشد تغليظنا
الكلب ،ككرد النص يف ٖترديو كاف أسوأ ن
يف غسل ما كلغ فيو.
ووجو قولو :ال يغسل؛ ألف النص إمنا كرد يف الكلب؛ لكثرة
اقتنائهم لو ،كأنو يركع ا١تسلمُت ،فغلظ عليهم فيو ،لئال يقتنوه ،كىم ال
يقتنوف ا٠تنزير ،فوجب أف يكوف خالفو ،كاهلل أعلم"(ٔ).
كقولو يف نفس الباب بعد ذكره اختالؼ قوؿ مالك يف غسلاإلناء من كلوغ الكلب ،فقيل إنو جعل معٌت اٟتديث يف الكلب الذم
مل يؤذف يف اٗتاذه ،كقيل إنو جعلو يف كل كلب .قاؿ" :فوجو قولو
األول :أف الكالب كثرت يف ا١تدينة فكانت تركع الناس فنهى النيب 
عن اقتنائها ،كقاؿ(( :من اقتٌت كلبنا إال كلب ماشية أك صيد نقص من
أجره كل يوـ من القَتاط))(ٕ) ،فلم ينتهوا فقاؿ النيب ((:إذا كلغ
تشديدا عليهم
الكلب يف إناء أحدكم فليغسلو سبع مرات))(ٖ) فعلو
ن
كتغليظنا ،فكأف اٟتديث إمنا كرد فيما مل يبح اٗتاذه ،كاهلل أعلم .ووجو
قولو :إنو جعلو في كل كلب؛ لعموـ اٟتديث ،كىو ظاىر قولو يف
ا١تدكنة يدؿ على ذلك قولو :ككأنو كاف يرل الكلب كأنو من أىل

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٛٚ :ٔ ،
(ٕ) ركاه :مسلم ح(٘. )ٔ٘ٚ
(ٖ) سبق ٗترجيو.
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البيت كليس كغَته من السباع"(ٔ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(ٕ).

املطلب السادس :الرتجٔح بني أقْال املرٍب:
كما أنو يسرد أقواؿ علماء ا١تذىب نراه أيضا يف كثَت من
األحياف يرجح ،كىو إماـ يعتمد ترجيحو يف ا١تذىب كما اعتمده
الشيخ خليل بن إسحاؽ يف ٥تتصره حيث قاؿ يف مقدمتو إنو يشَت
بػ"الًتجيح" البن يونس(ٖ) ،فمن ترجيحاتو يف اٞتامع:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كقداختلف الناس يف ىذه السنن ،كالفضائل ،كىذا الذم ذكرت أحسن ما
رأيت ،كباهلل التوفيق"(ٗ).
قولو يف نفس الباب" :كاختلفوا يف إدخاؿ ا١ترفقُت يف الغسل؛كاختلف يف قوؿ مالك ،فوجو قوؿ من قاؿ :ال يدخلهما أف "إىل"
موضوعها يف اللغة االنتهاء(٘) ،فرآىا مالك يف ىذا القوؿ غاية،

(ٔ) انظر" :اٞتامع"ٔ. ٛٛ :
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع "ٔٓٛ-ٔٓٚ :ٔ ،؛ ٕٔٔٗ :؛ ٔ ٔٙٓ :؛
ٕٖٔ٘ :؛ ٓٔ ٕٜ٘ :؛ ٔ ٖٓٔ :؛ ٖٔٔ٘ :؛ ٔ.ٖٕٔ :
(ٖ) انظر٥" :تتصر خليل" ،ص ٔٔ .
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٕٔ :ٔ ،
(٘) انظر" :مغٍت اللبيب" ،صٗٓٔ .
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( ٔ)

كالصواب قولو بدخو٢تما يف الغسل؛ ألف "إىل" قد تكوف ٔتعٌت مع

كقولو تعاىل :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آؿ عمراف ،]ٕ٘:أم

مع اهلل ،كقولو تعاىل :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [سورة
البقرة ،]ٔٗ:أم :مع شياطينهم ،فلما كانت تصلح للمعنيُت كقع ا٠تالؼ.
كركل أف النيب  توضأ كأدار يده على مرفقيو(ٕ) فكاف فعلو
بيانان ،كرفعان لإلشكاؿ ،كيأيت بعد ىذا شيء من ذكر اٟتجة يف
ذلك"(ٖ).
قولو ٖتت عنواف "فصل اٞتنب ينغمس يف النهر كال يتدلك":"كاختلف أبو ٤تمد كابن القابسي يف من انغمس يف البحر ٖتت ا١تاء،
مث خرج فتدلك بالفور ،فقاؿ ابن القابسي :ال جيزئو؛ ألف ا١تاء ذىب
من أعضائو كإمنا بقى بللو ،كقاؿ أبو ٤تمد :جيزئو إذا دلك بفور ذلك؛
ألف ا١تاء يف الصب ال يثبت على اٞتسد ،كإمنا يراد يف الغسل بلل
اٞتسد كعمومو مع التدليك كىذا قد فعل ذلك- ،قاؿ ابن يونس- :
كىو الصواب"(ٗ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(٘).
(ٔ) انظر" :مغٍت اللبيب" ،صٗٓٔ .
(ٕ) ركاه :البيهقي يف "السنن الكربل" ،ح(. )ٕ٘ٙ
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕٖ :ٔ ،
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٕٕٕ :ٔ ،
(٘) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕٔ :ٔ ،؛ ٕٔٙ :؛ ٖٔ٘ -ٖٗ :؛ ٔ :
٘ٚ؛ ٔ ٕٖٗ :؛ ٖٖٔٓ :؛ ٔ ٖٓٛ :؛ ٖٖٕٔ :؛ ٔ. ٖٖٗ :

- 888 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث

املطلب السابع :التفسٓع عل ٙاألحهاو:
يالحظ الناظر يف اٞتامع أف ابن يونس رٛتو اهلل بعد ذكر أحكاـ
كثَتا ما يفرع عليها غَتىا من األحكاـ الغَت منصوص عليها،
فقهية ن
فمن ذلك:
قولو يف "باب :يف الوضوء ٔتا بل فيو شيء من الطعاـ أك ٔتاءمضاؼ أك كقع فيو خشاش"" :كمن ا١تدكنة قاؿ مالك رٛتو اهلل[ :كال
يتوضأ با١تاء الذم يبل فيو ا٠تبز]- .قاؿ بعدىا - :يريد لسرعة إضافة
ا٠تبز للماء ،كلو بل رجل كعكان يابسان يف ماء ،مث أخرجو مكانو ،كمل
يتغَت ا١تاء ،مل يكن بالوضوء منو بأس ،كلو أنقع رجل جلدان مبلوالن
غَت ا١تاء ،مل يتوضأ بو ،كإمنا العلة تغَت أحد
فأخرجو مكانو ،كقد َّ
أكصاؼ ا١تاء"(ٔ).
قولو يف "باب ما جاء يف االستنجاء" بعد ذكر القولُت يف إزالةالنجاسة من الثوب كالبدف ،أف ذلك كاجب كوجوب الفرائض ،أك أنو
كاجب كوجوب السنن ا١تؤكدة ،كبعد توجيو القولُت قاؿ" :فعلى القوؿ
بأهنا سنة يأمث من تعمد الصالة هبا ،كال إعادة عليو ،كعلى القوؿ بأهنا
فريضة ال ٕتزئو ،كيعيد أبدان ،كعلى الوجهُت ٚتيع ان إف صلى هبا ناسيان أك
ذاكران ال يقدر على إزالتها فصالتو جائزة؛ ١تا ركم أنو  خلع نعليو

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٙٚ-ٙٙ :ٔ ،
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يف الصالة ،فخلع الناس نعا٢تم – ...كذكر اٟتديث(ٔ) مث قاؿ - :كمل
يعد ،كال أمرىم بذلك ،كإمنا اإلعادة يف الوقت على كجو
االستحباب"(ٕ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(ٖ).

(ٔ) ركاه :أٛتد يف "ا١تسند" ح(ٖ٘ٔٔٔ ) ،كالبيهقي يف "السنن الكربل"
ح(.)ٗٓٛٚ
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٔٔٓ- ٜٔٓ :ٔ ،
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕٕٔ :ٔ ،؛ ٔ. ٕٔٙ :
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املبخح السابع :املعامل املتعلك٘ بتْظٔف العلْو اخلادم٘ للفكُ:
ىذا ا١تبحث معقود لبياف ا١تعامل ا١تتعلقة بتوظيف العلوـ ا٠تادمة
للفقو كاللغة العربية ،كأصوؿ فقو ،كالكليات ،كالفركؽ ،كالنظائر ،فقد
أحسن توظيفها للوصوؿ إىل الفهم السليم للنصوص من جهة ،كلضبط
ا١تسائل الفقهية من جهة أخرل كما يظهر من خالؿ ا١تطالب الستة
التالية:
املطلب األّل :العيآ٘ باللػ٘ العسبٔ٘:
اعتٌت أيضا رٛتو اهلل باللغة العربية كعلومها ككظفها لفهم ا١تراد
من النصوص ،ككذا يف مقاـ مناقشة أدلة ٥تالفيؤ ،تا يظهر دراية
جيدا على فقو اللغة كقواعدىا لديو ،فمن ذلك:
اطالعا ن
ك ن
قولو يف "باب الطهارة"" :كالواك ال توجب رتبة يف كالـالعرب"(ٔ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كاختلفوايف إدخاؿ ا١ترفقُت يف الغسل ،كاختلف يف قوؿ مالك ،فوجو قوؿ من
قاؿ  :ال يدخلهما أف "إىل" موضوعها يف اللغة االنتهاء ،فرآىا مالك
يف ىذا القوؿ غاية ،كالصواب قولو بدخو٢تما يف الغسل؛ ألف "إىل" قد
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٔٚ :ٔ ،
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تكوف ٔتعٌت مع كقولو تعاىل :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آؿ

عمراف ،]ٕ٘:أم مع اهلل ،كقولو تعاىل :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ
[سورة البقرة ،]ٔٗ:أم :مع شياطينهم"(ٔ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :فإف قيل:فقد قرئ {كأرجلِكم} با٠تفض عطفان على مسح الرأس ،قيل :فاف
األئمة الذين قرأكا با٠تفض كانوا يغسلوف ،كحجتهم يف القراءة أف من
شأف العرب االتباع على اجملاكرة ،كقو٢تم" :ىذا جحر ضب خرب"،
( ٕ)
فيخفضوف خربان على اٞتوار ،كاالتباع لضب  ،كمعناه خرب ،ألنو
صفة للجحر؛ ألف الضب ال خيرب ،قاؿ الشاعر:
( ٖ)
[لقد كاف يف حوؿ ثواء ثويتو]  ،فخفض الثواء على ٣تاكرة
اٟتوؿ"(ٗ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(٘).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٗ :ٔ ،
(ٕ) انظر :ابن ىشاـ" ،مغٍت اللبيب" ،ص ٗ. ٜٛ
لبانات كيسأـ
(ٖ) ىذا صدر بيت لألعشى ميموف بن قيس كعجزه " :تقضى
ه
سائم" انظر :ابن ا١تربد" ،الكامل يف اللغة كاألدب"ٖ ،تقيق٤ :تمد أبو
الفضل إبراىيم( ،القاىرة :دار الفكر العريب ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ).ٜٔٙ :ٕ ،
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٖٔ-ٖٓ :ٔ ،
(٘) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕٗ :ٔ ،؛ ٖٜٔ :؛ ٔ ٗٔ :؛ ٔ. ٕٕٕ :
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املطلب الجاىٕ :شسح الػسٓب:
كمن معامل منهجو اليت يتضح من خال٢تا أيضا العناية باللغة
العربية شرحو لغريب األلفاظ الواردة يف القرآف كالسنة ،إما من كالمو
ىو كإما نقال عن أئمة اللغة كغَتىم ،فمن ذلك:
قولو ٖتت فصل "ذكر سنن الوضوء"((" :من الفطرة ٜتس يفالرأس –فذكر - :ا١تضمضة ،كاالستنشاؽ))(ٔ) ،كالفطرة :ىي السنة"(ٕ).
كقولو يف "باب :يف غسل اليدين كا١تضمضة كاالستنشاؽكاالستنثار كغسل الوجو كالذراعُت كمسح الرأس كغسل الرجلُت":
"قاؿ مالك يف العتبية[ :كاالستنثار أف جيعل يده على أنفو
كيستنثر] ،كقاؿ ابن حبيب يف شرح غريب ا١توطأ[ :االستنشاؽ ،جبذه
ا١تاء بنفسو إىل خياشيمو ،كاالستنثار نثر ذلك ا١تاء بنفسو إىل خارج]،
كقاؿ ابن قتيبة يف شرح غريب اٟتديث[ :االستنشاؽ كاالستنثار كاحد،
كٝتي بذلك؛ ألف النثرة ىي األنف ،فإذا أدخل ا١تاء يف نثرتو قيل:
استنشق كاستنثر] (ٖ)- .قاؿ اين يونس  :-كاألكؿ أبُت ،لقوؿ النيب :
(ٔ) ركاه :البخارم ،ح( ،) ٜ٘ٛٛكمسلم ح(. )ٕ٘ٚ
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٖٖ :ٔ ،
(ٖ) انظر :عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة" ،غريب اٟتديث"ٖ ،تقيق :د .عبد اهلل
اٞتبورم( ،طٔ ،بغداد :مطبعة العاينٖٜٔٚ ،ىػ) ٕ. ٖٙٔ :
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"إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفو ماء ،مث لينثر" ،كىو يف ا١توطأ كركاه
البخارم أيضان(ٔ)"(ٕ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(ٖ).
املطلب الجالح :العيآ٘ بالكْاعد األصْلٔ٘:
كمن معامل منهج البديع اعتناؤه بالقواعد األصولية كتوظيفها
للتوصل إىل االستدالؿ على األحكاـ بطريق سليم ،فمن ذلك:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو" " :ا١تواالةمع الذكر فرض ،خالفنا أليب حنيفة ،كالشافعي ،كدليلنا على ذلك قولو

تعاىل :ﱡ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ [سورة ا١تائدة ،]ٙ:كاألمر
ا١تطلق على الفور"(ٗ).
قولو ٖتت عنواف "فصل يف أدلة االستنجاء كمعناه كحكمو"" :كاستدؿ من ذىب إىل كجوب ذلك  ...كبقولو(( :إذا ذىب أحدكم

(ٔ) ركاه :مالك ح( ،)ٗٙكالبخارم ،ح(ٕ ،)ٔٙكمسلم ح(. )ٕٖٚ
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٘٘-ٖ٘ :ٔ ،
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٗٚ :ٔ ،؛ ٔٙ٘ :؛ ٔٚٛ-ٚٚ :؛ ٔ :
 ٔٓٚ- ٔٓٙ؛ ٕٔٔ٘ :؛ ٕٜٔٔ :؛ ٔ. ٜٔٙ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٖٕ-ٖٔ :ٔ ،
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إيل الغائط فليستنج بثالثة أحجار))(ٔ) ،كىذا أمر ظاىره الوجوب"(ٕ).
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من النوـ ،كزكاؿ العقل":"قاؿ الرسوؿ (( :العيناف ككاء السو(ٖ) ،فمن ناـ فليتوضأ))(ٗ) ،كىذا
نص منو  يف إجياب الوضوء"(٘) ،أم أف داللتو على ا١تطلوب داللة
نصية ال ٖتتمل غَت ذلك.
إىل غَت ذلك من الشواىد(.)ٙ
املطلب السابع :ذنس الفسّم الفكَٔ٘:
كمن معامل منهجو الفقهي ا١تتكامل أنو اعتٌت بإيراد الفركؽ
الفقهية بُت ا١تسائل ا١تتشاهبة يف الظاىر ،كىو نوع جليل من الفقو،

(ٔ) ركاه :البيهقي يف "السنن الكربل" ،ح(ٖٖٗ) .
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٔٓٛ :ٔ ،
(ٖ) "قولو :السو يعٍت حلقة الدبر ،كالوكاء أصلو ا٠تيط أك السَت الذم يشد بو رأس القربة،
فجعل اليقظة للعُت مثل الوكاء للقربة ،يقوؿ :فإذا نامت العُت اسًتخى ذلك الوكاء
فكاف منو اٟتدث" ،القاسم بن سالـ "،غريب اٟتديث " ٖ.ٕٛ :
(ٗ) ركاه :أبو داكد ،ح(ٖٕٓ) ،كابن ماجو ح(. )ٗٚٚ
(٘) انظر" :اٞتامع". ٕٔٛ :ٔ ،
( )ٙانظر مثال" :اٞتامع". ٕٖٖ :ٔ ،"ٕٕٕ-ٕٕٔ ،
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فمن ذلك:
قولو يف معرض استداللو لقوؿ من قاؿ بأف ا١تاء ا١تستعمل إذامل يوجد غَته يتوضأ بو ،كبعد قياسو على الثوب يصلى بو مراران،
كاٟتجر ترمى بو اٞتمرة مث يعاد الرمي بو ،كالطعاـ ي َّ
كفر بو ،مث يعود
ٔتَتاث فيجوز إخراجو ثاني نة عن كفارة أخرل ،قاؿ" :فال يعًتض على
ىذا بالعتق يف الكفارات؛ ألف العتق يزيل ا١تلك ،كال يصح إال يف ٦تلوؾ
يفارؽ الطعاـ كالكسوة الذم يصح عودهتما إىل ا١تلك(ٔ).
قولو يف معرض حديثو عن حكم الوضوء بسؤر اٞتاللة –أمبقية ا١تاء الذم شربت منو الدابة اليت أكلت العذرة  -كما يأكل اٞتيف
إذا التبس ٔتاء آخر طاىر ،فذكر قوؿ من قاؿ إنو يتحرل أحدمها
فيتوضأ بو كيصلى ،كما لو كاف معو مائة إناء ماء كاحد منها طاىر
لتحراه كما يتحرل القبلة إذا عميت عليو ،مث قاؿ" :قاؿ بعض
ّ
البغداديُت ... :كأما قياسو بالقبلة ،فالقبلة جيوز تركها مع القدرة يف
التطوع يف السفر كللمسايف ،كا١تاء النجس ال جيوز الوضوء بو على
حاؿ(ٕ).
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من ا١تذم ،كسلس البوؿ،(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٚٙ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٜٖ-ٜٕ :ٔ ،
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كما خيرج من الدبر" :حيث ذكر الفرؽ بُت حالتُت من حاالت سلس
البوؿ ،األكىل يف ا١تستنكح الذم يستمر معو السلس ،كالثانية يف من
يصيبو ذلك ا١ترة بعد ا١ترة ،قاؿ" :قاؿ القاضي عبد الوىاب يف الذم
خيرج منو ا١تذم ألبردة ا١ترة بعد ا١ترة :إمنا عليو الوضوء استحبابنا ال
إجيابنا ،كعلى ىذا كاف حيمل شيوخنا قوؿ مالك ،كالظاىر من قوؿ
مالك كجوب الوضوء ،كىو الصحيح؛ ألف علة سقوط الوضوء عن
السلس ٟتوؽ ا١تشقة بتكراره ،كذلك معدكـ يف ا٠تارج مرة بعد مرة"(ٔ).
إىل غَت ذلك من الشواىد(ٕ).
املطلب اخلامس :ذنس اليظائس الفكَٔ٘.
كمن معامل منهجو الفقهي أنو كما اعتٌت بإيراد الفركؽ الفقهية
اعتٌت كذلك بالنظائر ،فًتاه بكثرة إذا ٖتدث عن حكم شيء ككاف
نقال عن غَته،
ٔتنزلة شيء آخر ينص على أنو ٔتنزلتو إما من كالمو كأما ن
فمن ذلك:
قولو ٖتت عنواف "فصل فيما يوجبو ا١تذم"" :قاؿ مالك:(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٔٗٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٔٗٔ :ٔ ،؛ ٖٔٔٗ :؛ ٔٔٗٚ :؛ ٔ :
 ٔ٘ٓ- ٜٔٗ؛ ٔٔ٘٘-ٔ٘ٗ :؛ ٔ . ٜٜٔ :
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ا١تذم عندنا أشد من الودم؛ ألف الفرج يغسل من ا١تذم ،كالودم
ٔتنزلة البوؿ"(ٔ).
قولو ٖتت عنواف "فصل يف الباسور": :كمن ا١تدكنة قاؿ حيِت( ٕ)
ال يزاؿ يطلع منو فَتده
بن سعيد(ت ٖٗٔى ػ) :كمن بو باسور
بيده ،فليس عليو إال غسل يديو إال أف يكثر ذلك عليو فال أرل عليو
غسلها ،ككأف ذلك بالء نزؿ بو ،يعدكنو ٔتنزلة القرحة"(ٖ).
قولو يف "باب :يف الوضوء من القيء كالقلس كاٟتجامة كالعرؽيقطع كالقرحة تسيل-فصل :يف الوضوء من القيء"" :من ا١تدكنة قاؿ
مالك :القيء قيئاف :فما خرج ٔتنزلة الطعاـ فهو طاىر.)ٗ(" ...
إىل غَت ذلك من الشواىد(٘).
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٖٔٗ :ٔ ،
(ٕ) الباسورٚ :تعو بواسَت ،كقد تبدؿ السُت صادا فيقاؿ باصور ،كرـ تدفعو
الطبيعة إىل كل موضع من البدف يقبل الرطوبة من ا١تقعدة كغَتىا ،فإف كاف
يف ا١تقعدة مل يكن حدكثو دكف انفتاح أفواه العركؽ ،انظر :الفيومي،
"ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت". ٗٛ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع"ٔ. ٔٗٓ :
(ٗ) انظر" :اٞتامع". ٔٚٔ :ٔ ،
(٘) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٜٗ :ٔ ،؛ ٖٔٔٔ :؛ ٖٔٔ٘ :؛ ٔ :
ٖٔٛ؛ ٕٕٔٓ :؛ ٕٔٚٓ :؛ ٔ. ٖٗٔ :
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املطلب السادس :ذنس الهلٔات الفكَٔ٘.
مل ٗتل موسوعة ابن يونس من ذكر الكليات الفقهية ،كاليت تعد
كالضوابط ا١تعينة على ضبط فركع فقهية كثَتة يتحد حكمها ،فمن
ذلك:
قولو يف "باب يف الوضوء ٔتا قد شربت فيو الكالب كالسباعكالدكاب كالدجاج كالنصراين كاٞتنب كاٟتائض" :بعد اٟتديث عن ا٢ترة،
كأهنا ليست بنجس لكوهنا من الطوافُت ،قاؿ" :فوجب أف يكوف كل
( ٔ)
طاىرا غَت ٧تس.
ما كاف من الطوافُت ٔتنزلتها"  ،أم ن
– قولو ٖتت عنواف "فصل يف الوضوء من ا١تذم ،كسلس
البوؿ ،كما خيرج من الدبر"" :كل ما خرج من السبيلُت على غَت العادة
مثل :سلس البوؿ ،كا١تذم ،كدـ االستحاضة ،ك٨توه أف ذلك ال ينقض
الطهارة"(ٕ).
– قولو ٖتت عنواف "باب :يف اإلماـ يصلي كىو جنب أك بغَت
قراءة -فصل يف اإلماـ يصلى كىو جنب"" :قاؿ ابن القاسم :كل إماـ
دخل عليو ما ينقض صالتو فتمادل هبم فاف صالتو منتقضة ،كعليهم
أف يعيدكا مىت علموا"(ٖ) .إىل غَت ذلك من الشواىد(ٔ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٛٗ-ٖٛ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٖٔٛ :ٔ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕ٘ٙ :ٔ ،
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املبخح اخلام س :معامل ميَج اإلماو ابً ْٓىس املتعلك٘ بعسض
اآلزاء ّمسائل اخلالف
ىذا ا١تبحث معقود لبياف ا١تعامل ا١تتعلقة بعرض ا٠تالؼ الفقهي
يف كتاب اٞتامع ،فقد أكرد اإلماـ ابن يونس مسائل ا٠تالؼ ا١تذىيب
بكثرة ،بل كا٠تالؼ العايل مع ا١تذاىب الفقهية األخرل ،كما يظهر من
خالؿ ا١تطالب ا٠تمسة التالية:
املطلب األّل :ذنس أقْال أٍل العله:
كٖتت ىذا ا١تطلب ثالثة معامل كاآليت:
المعلم األول :نقل أق وال علماء المذىب:من أبرز كأكضح ا١تعامل ا١تتعلقة بعرض اآلراء كمسائل ا٠تالؼ
كثرة إيراد أقواؿ فقهاء ا١تالكية يف اٞتامع ،فمن ىذه الناحية ديكن أف
يعد اٞتامع موسوعة يف الفقو ا١تالكي ،كقد سبق بياف ذلك بشواىده يف
ا١تطلب الرابع من ا١تبحث الثالث.
المعلم الثاني :ذكره خالف المذاىب األخرى:يرل ا١تطالع لكتاب اٞتامع أف ا١تصنف يذكر ا٠تالؼ العايل
فينقل أقواؿ األئمة أيب حنيفة (ت ٓ٘ٔىػ) ،كالشافعي(ت ٕٗٓىػ)،
(ٔ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٚٚ :ٔ ،؛ ٖٔٔٓ :؛ ٔٔٚٔ :؛ ٔ :
ٔٔٛ؛ ٕٖٔٗ :؛ ٖٔٗٓ :؛ ٔ.ٖٙٚ :
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كأٛتد بن حنبل (ت ٕٔٗىػ) –رٛتهم اهلل  ،-كقد أكثر عن األكلَُّت كمل
يغفل الثالث ،فمن ذلك:
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :كذىب أبوحنيفة إىل أف الطهارة ال تفتقر إىل نيةٓ ،تالؼ التيمم"(ٔ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :اختلفوايف مسحو ،فذىب مالك رٛتة اهلل إىل مسح ٚتيعو ،خالفان أليب حنيفة
كالشافعي ،كقاؿ ٤تمد بن مسلمة (تٕٔٙىػ)  :أف مسح ثلثيو أجزأه،
كقاؿ أبو الفرج :أف مسح ثلثو أجزاه"(ٕ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :ا١تواالةمع الذكر فرض ،خالفا أليب حنيفة ،كالشافعي"(ٖ).
كغَت ذلك كثَت(ٗ).
المعلم الثالث :ذكره لألقوال مع إبهام قائليها:مل يلتزـ نسبة كل األقواؿ اليت ينقلها يف اٞتامع ألصحاهبا ،فقد
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٖ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٙ-ٕ٘ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٖٔ :ٔ ،
(ٗ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع" ٖٗ :ٔ ،؛ ٔ ٖٜ :؛ ٔٚٙ :؛ ٔ ٜٔٓ :؛
ٜٔٔٔ :؛ ٕٔٔٔ :؛ ٖٔٔٛ :؛ ٔٔٚٔ :؛ ٔ. ٔٛٙ :

- 812 -

معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،نجيب بن الهاشمي محراز

ينسبها كما سبق عرضو يف ا١تعلمُت السابقُت كقد يبهمها كحيكيها
بػ"قيل" ،فمن ذلك:
كقولو يف نفس الباب" :كمسح داخل اإلذنُت ،كيف ظاىرمهااختالؼ ،فقيل :فرض ،كقيل :سنة"(ٔ).
قولو يف "باب :يف صفة الغسل كما يوجبو أك جيب فيو" بعدنقل ابن القاسم فيمن اغتسل جملاكزة من ٚتاع كمل ينزؿ ،مث خرج منو
مٍت أنو ال غسل عليو كيتوضأ" :كقيل :يغتسل ،كال يعيد الصالة ،كقيل:
يغتسل ،كيعيد الصالة"(ٕ) .كغَت ذلك كثَت(ٖ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٓ :ٔ ،
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٕٖ :ٔ ،
(ٖ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٕ٘ :ٔ ،؛ ٔ٘ٙ :؛ ٔٚ٘ :؛ ٜٔٚ :؛ ٔ :
ٔٔٙٗ :؛ ٕٖٔٙ :؛ ٔ. ٖٓٚ :
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املطلب الجاىٕ :بٔاٌ مآخر أقْال العلناء امليكْل٘:
ال يقتصر رٛتو اهلل على نقل أقواؿ العلماء ٣تردة عن أدلتها بل
كثَتا ما ينقل مآخذ تلك األكقاؿ مث قد يناقشها ،فمن ذلك:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كاختلفوايف إدخاؿ ا١ترفقُت يف الغسل؛ كاختلف يف قوؿ مالك.
فوجو قوؿ من قاؿ :ال يدخلهما أف "إىل" موضوعها يف اللغة
االنتهاء فرآىا مالك يف ىذا القوؿ غاية ،كالصواب قولو بدخو٢تما يف

الغسل؛ ألف "إىل" قد تكوف ٔتعٌت "مع" كقولو تعاىل :ﱡﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آؿ عمراف ,]ٕ٘:أم :مع اهلل ،كقولو تعاىل :ﱡﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [سورة البقرة ،]ٔٗ:أم :مع شياطينهم...
كركل أف النيب  توضأ ،كأدار يده على مرفقيو(ٔ) فكاف فعلو بيانان،
كرفعان لإلشكاؿ ،كيأيت بعد ىذا شيء من ذكر اٟتجة يف ذلك"(ٕ).
-قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كالدليل

١تالك ،قولو تعاىل :ﱡﱍ ﱎ ﱠ [سورة ا١تائدة ، ]ٙ:فهو

(ٔ) سبق ٗتريج اٟتديث.
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕ٘-ٕٗ :ٔ ،
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كقولو يف التيمم :ﱡ ﱭ ﱮ ﱠ [سورة ا١تائدة،]ٙ:
فلما مل جيز أف يقتصر على مسح بعض الوجو باتفاؽ ،كجب أف ال
يقتصر على مسح بعض الرأس ،ككقولو :ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [سورة
اٟتج ،] ٕٜ:الذم ال جيوز االقتصار فيو على بعض الطواؼ؛ كألف الباء
إمنا دخلت لإللصاؽ ،كقولك :كتبت بالقلم ،أم ألصقت الكتابة بو،
كليس ىو كما زعموا أهنا للتبعيض"(ٔ).
قولو يف نفس الباب" :كأما مسح ظاىر األذنُت ،فالظاىر منقوؿ مالك رٛتو اهلل ،كقوؿ أكثر أصحابو :أهنما سنة ،كقاؿ بعض
أصحابنا البغداديُت :أهنما داخلتاف يف فرض الرأس ،كاستدلوا ٔتا ركل
ابن عمر  أف النيب  قاؿ(( :األذناف من الرأس)) (ٕ) ،كيستأنف
٢تما ا١تاء ،قالوا :كمعلوـ أنو ال يعلمنا ا١تشاىدات ،كإمنا يعلمنا
األحكاـ ،كينبهنا عليها ،كىذا من أككد أدلتهم"(ٖ) .كغَت ذلك كثَت(ٗ).

(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٙ :ٔ ،
(ٕ) سبق ٗتريج اٟتديث.
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٖ٘ :ٔ ،
(ٗ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٖٜ :ٔ ،؛ ٔ. ٛٔ-ٛٓ :
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املطلب الجالح :مياقص٘ األقْال:
يناقش اإلماـ ابن يونس أقواؿ أىل العلم اليت ينقل مبينا
مآخذىا ،كقد أبدل رٛتو اهلل مقدرة كبَتة يف التعامل مع األدلة،
كفحص أكجو داللتها ،كإخضاعها لقواعد األصوؿ كقواعد اٟتديث،
فمن ذلك:
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو" :فإف قيل:فقد ركم أيضا أنو مسح على عمامتو ،قيل :ىذا حديث مضطرب
فيو ،غَت معتمد عليو ،كلو صح فهي فعلة كاحدة ديكن أف تكوف لعذر
أك لتجديد"(ٔ).
قولو يف نفس الباب بعد نقل قوؿ من قاؿ بوجوب مسحاألذنُت" :كاستدلوا ٔتا ركل ابن عمر أف النيب قاؿ(( :األذناف من
الرأس))(ٕ)  ،كيستأنف ٢تما ا١تاء ،قالوا :كمعلوـ أنو ال يعلمنا
ا١تشاىدات ،كإمنا يعلمنا األحكاـ ،كينبهنا عليها ،كىذا من أككد
أدلتهم ،كليس يف ما ذكركه ٖتقيق كجوب فرضهما ،كإمنا أكرد -كاهلل
أعلم -بقولو(( :األذناف من الرأس)) أهنما من سنن الرأس سنتهما
ا١تسح ،كما أف فرض الرأس ا١تسح ،كقولنا :إف األنف كالفم من الوجو
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٕٜ :ٔ ،
(ٕ) سبق ٗتريج اٟتديث.
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كسنتهما الغسل ،كما أف فرض الوجو الغسل ،فأباف  أف يف الرأس
فرضا كسنة ،فإذا كاف ا١تراد ما ذكرناه مل
فرضا كسنة كما أف يف الوجو ن
ن
( ٕ)
( ٔ)
يكن ٢تم فيما رككا حجة"  .إىل غَت ذلك من الشواىد .
املطلب السابع :الرتجٔح بني أقْال املرٍب:
قدمت قريبن ا أف ابن يونس يكثر من عرض أقواؿ فقهاء
ا١تذىب ،ككثَتا ما يتبع ذلك بالًتجيح بُت األقواؿ ا١تعركضة ،كقد سبق
بياف ذلك بشواىده يف ا١تطلب السادس من ا١تبحث الثالث ٦تا يغٍت
عن تكراره.
املطلب اخلامس :اإلجاب٘ عل ٙاالعرتاضات احملتنل٘ أّ الْازدٗ:
حكما مسألة ككاف فيها خالؼ ،أك تطرؽ احتماؿ ما
إذا قرر ن
إليها ،فنرل اإل ماـ ابن يونس يذكر ذلك االعًتاض احملتمل ،أك الذم
أكِرد على قولو ،أك على دليلو ،كجييب عنو فمن ذلك:
قولو يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة" بعد تقريرفرضية النية للوضوء" :فإف قيل :فقد علم النيب  األعرايب الوضوء ،كمل
(ٔ) انظر" :اٞتامع". ٖ٘ :ٔ ،
(ٕ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع". ٗٓ-ٖٜ :ٔ ،
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يذكر لو نية ،قيل :كقد علمو الصالة ،كمل يذكر لو نية ،فلم يدؿ ذلك
على سقوط النية فيها ،بل قاؿ لو(( :توضأ كما أمرؾ اهلل بو))(ٔ) كاهلل
قد أمرنا بالنية فيما بينا"(ٕ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :فاف قيل:فقد ركم أنو مسح ببعض رأسو فدؿ أنو الواجب ،كما ركيتموه
استحبابنا؛ إذ إمنا يقتدم يف مثل ىذا باألقل ،قيل :بل ما ركيناه ىو
الواجب؛ إلٚتاع الصحابة عليو ركاية كفعالن ،كإمنا شذت ركاية أنو مسح
برأسو ،كديكن أف يكوف فعل ذلك لعلة ،أك فعلو ٣تددان"(ٖ).
قولو يف "باب يف فرض الوضوء ،كسننو ،كفضائلو"" :كما ركمأف ابن عمر توضأ ،مث خرج إىل السوؽ ،فدعِ ي ٞتنازة ،فمسح على
( ٗ)
خفيو  ،فيحتمل أف يكوف ذلك بالقرب ،أك يكوف نسيهما مث
ذكرمها .فإف قيل :لو كاف كاجبنا؛ ١تا افًتؽ عمده كسهوه؟ قيل :ىذا غَت
الزـ .دليلو :األكل يف الصياـ ،كالكالـ يف الصالة أف عمده مفارؽ
لسهوه"(٘) .كغَت ذلك كثَت(ٔ).
(ٔ) ركاه :أبو داكد ح(ٔ ،)ٛٙكالًتمذم ح(ٕٖٓ) .
(ٕ) انظر" :اٞتامع". ٕٕ :ٔ ،
(ٖ) انظر" :اٞتامع". ٕٚ :ٔ ،
(ٗ) ركاه :البيهقي يف "معرفة السنن كاآلثار (حٕٗ.)ٚ
(٘) انظر" :اٞتامع". ٖٕ :ٔ ،
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املطلب السادس :البعد عً األلفاظ اجلازح٘ ّاإلغالظ يف الكْل
عل ٙاملدالف:
تقدـ يف ا١تطالب السابقة بياف اىتماـ اإلماـ ابن يونس بنقل
خالؼ العلماء سواء داخل ا١تذىب أك خارجو ،كأنو قد أكثر من ذلك
ال سيما يف ا٠تالؼ ا١تذىيب ،كمع كثرة نقوالتو كإفاضتو يف ذلك مل
أقف لو على عبارة كاحدة شديدة يف حق ٥تالفو ،فًتاه ينقل األقواؿ
كقد ينسبها ألصحاهبا كقد يبهمهم ،كينقل مآخذىا كيناقشها ،كجييب
عن استدالالهتم ،كقد يضعف القوؿ ،كىو يف كل ذلك ملتزـ ٔتناقشة
القوؿ كعدـ التعرض للقائل بشيء من العبارات اٞتارحة أك التنقص منو
أك االستخفاؼ بقولو ،كىو منهج رفيع ينبغي ألىل العلم سلوكو مع
علماء األمة الذين كرثهم اهلل من علوـ النبوة ،كقصدكا بياف اٟتق،
كإيضاح الشرع الذم أراد الرب  أف يتعبد ا٠تلق بو.

(ٔ) انظر على سبيل ا١تثاؿ" :اٞتامع"ٖٔ-ٖٓ : ٔ ،؛ ٔٗٔ- ٗٓ :؛ ٔ- ٜٜ :
ٓٓٔ؛ ٜٔٔٓ :؛ ٜٔٔ٘ :؛ ٕٖٔٗ :؛ ٕٜٖٔ-ٕٜٕ :؛ ٔ. ٖٙ٘ :
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اخلامتــــــــ٘

نتائج البحث:
من خالؿ كل ما سبق عرضو من معامل اإلماـ ٤تمد بن عبداهلل
بن يونس -رٛتو اهلل كرفع منزلتو -يف كتابو ا١توسوعي "اٞتامع ١تسائل
ا١تدكنة" يتضح جلينا ما يلي:
 .9أف ىذا اإلماـ قد كىبو اهلل درجة يف العلم مرموقة ،كملكة
كمنهجا فقهينا منضبطنا جيد فيو ا١تتفقو ما ينَت دربو،
يف الفقو كبَتة،
ن
كيصقل بو موىبتو ،كينمي ملكة البناء الفقهي لديو ،كحيليها بأدب
العلماء الربانيُت.
 .8إ١تامو بفركع مذىب اإلماـ مالك -رٛتو اهلل  ،-كاطالعو
الواسع على أقواؿ علماء ا١تذىب.
 .2حسن عرضو ا١تسائل الفقهية ،كالربط بينها.
 .2كضوح عباراتو ،كبعدىا عن التعقيد اللفظي ،كاإلغالؽ
الذم اتسمت بو كتب كثَت من ا١تتأخرين.
 .2حسن توظيف العلوـ ا١تساعدة اليت تعرؼ بعلوـ اآللة
كأصوؿ فقو ،كالنحو ،كشرح غريب.
 .2شدة العناية باالستدالؿ لألحكاـ الفقهية.
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توصيات:
خصوصا
عموما كا١تهتمُت بالفقو ا١تالكي
ن
 .9أكصي ا١تتفقهُت ن
أف يعتنوا بكتاب اٞتامع البن يونس كاإلفادة منو ،بل كبالعناية بكتب
عموما كعدـ االقتصار على كتب ا١تتأخرين؛ فلكل من
ا١تتقدمُت
ن
الصنفُت ميزاتو كخصائصو.
 .8الرجوع إىل اٞتامع لفهم مسائل ا١تدكنة اليت ىي أـ دكاكين
ا١تالكية كعليها اعتمادىم.
 .2الرجوع إىل اٞتامع الستقاء أدلة ا١تالكية كالوقوؼ على
مآخذىم يف األحكاـ الفقهية.
أفكار بحثية مقترحة:
أرضا خصبة
أنبو يف ا٠تتاـ على أف كتاب اٞتامع ال زاؿ ن
الستخراج درره ،كتقدمي دراسات كْتوث حولو ،كقد ٘تت كتابة عدد
من البحوث حوؿ اٞتامع ،منها سلسلة رسائل جامعية بعنواف:
"ترجيحات أيب بكر ٤تمد بن يونس الصقلي-دراسة فقهية مقارنة"-
ّتامعة الفيوـ  -كلية دار العلوـ ٔ -تصر.
كمن األفكا ر اليت أنصح الباحثُت بدراستها يف أطركحاهتم
العلمية ما يلي:
 تقييدات ابن يونس ١تا أطلق من قبل اإلماـ مالك أك أحدعلماء ا١تذىب.
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ا١تدكنة.
ا١تدكنة.

 الفركؽ الفقهية عند ابن يونس من خالؿ كتابو اٞتامع ١تسائل -النظائر الفقهية عند ابن يونس من خالؿ كتابو اٞتامع ١تسائل

 اختالؼ ا١تدنيُت كالبغداديُت من ا١تالكية من خالؿ كتاباٞتامع البن يونس.
رحم اهلل اإلماـ ابن يونس كنفعنا بعلومو ،كاٟتمد هلل رب
العا١تُت ،كصلى اهلل كسلم على نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.
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املصادز ّاملساجع:
اآليب ،صاح بن عبد السميع " .الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب
زيد القَتكاين "( .بَتكت :ا١تكتبة الثقافية).
أبو داكد ،سليماف بن األشعث " .سنن أيب داكد" .احملقق٤ :تمد
٤تيي الدين عبد اٟتميد( .بَتكت :ا١تكتبة العصرية).
ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن ٤تمد" .النهاية يف غريب اٟتديث كاألثر".
ٖتقيق :طاىر أٛتد الزاكم ،ك٤تمود ٤تمد الطناحي.
(بَتكت :ا١تكتبة العلميةٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ).
ابن خلدكف ،عبد الرٛتن بن ٤تمد" .ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب يف
تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف
األكرب" .احملقق :خليل شحادة( .طٕ ،بَتكت :دار
الفكر ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ).
ابن خلكاف ،أٛتد بن ٤تمد" .كفيات األعياف كأنباء أبناء
الزماف" .احملقق :إحساف عباس( .طٔ ،بَتكت :دار
صادرٜٜٔٗ ،ـ).
ابن فرحوف ،إبراىيم بن علي" .الديباج ا١تذىب يف معرفة أعياف
علماء ا١تذىب"ٖ .تقيق كتعليق٤ :تمد األٛتدم( .القاىرة:
دار الًتاث للطبع كالنشر).
ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم " .غريب اٟتديث" .احملقق :عبد
- 222 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 981الجزء الثالث

اهلل اٞتبورم( .طٔ ،بغداد :مطبعة العاين.)ٖٜٔٚ ،
ابن القصار ،علي بن عمر " .عيوف األدلة يف مسائل ا٠تالؼ
بُت فقهاء األمصار" .دراسة كٖتقيق :عبد اٟتميد بن سعد
السعودم( .الرياض :مكتبة ا١تلك فهد الوطنية ٕٔٗٙ ،ى ػ
  ٕٓٓٙـ).ابن ماجو٤ ،تمد بن يزيد" .سنن ابن ماجو"ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد
عبد الباقي( .القاىرة :دار إحياء الكتب العربية).
ابن ا١تربد٤ ،تمد بن يزيد" .الكامل يف اللغة كاألدب ا١تربد".
احملقق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم( .طٖ ،القاىرة :دار
الفكر العريب ٔٗٔٚ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ).
ابن ٥تلوؼ٤ ،تمد بن ٤تمد" .شجرة النور الزكية يف طبقات
ا١تالكية" .علق عليو :عبد اجمليد خيايل(.طٔ ،لبناف :دار
الكتب العلمية ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ).
ابن ىشاـ ،عبد اهلل بن يوسف " .مغٍت اللبيب عن كتب
األعاريب" .احملقق :مازف ا١تبارؾ  ،ك٤تمد علي ٛتد اهلل.
(ط ،ٙدمشق :دار الفكر.)ٜٔٛ٘ ،
ابن يونس الصقلي٤ ،تمد بن عبد اهلل" .اٞتامع ١تسائل ا١تدكنة".
ٖتقيق ٣تموعة باحثُت يف رسائل دكتوراه ّتامعة أـ القرل.
(طٔ ،بَتكت :دار الفكرٖٔٗٗ ،ى ػ ٕٖٓٔ -ـ).
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أبو عبيد ،القاسم بن سالّـ" .غريب اٟتديث" .احملقق :د٤ .تمد
عبد ا١تعيد خاف( .طٔ ،حيدر آباد  -الدكن :مطبعة دائرة
ا١تعارؼ العثمانية ٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ).
البخارم ٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .صحيح البخارم" .احملقق٤ :تمد
زىَت الناصر( .طٔ ،دار طوؽ النجاةٕٕٔٗ ،ق).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت" .السنن الكربل" .احملقق٤ :تمد عبد
القادر عطا( .بَتكت :دار الكتب العلمية ٕٔٗٗ ،ىػ -
ٖٕٓٓ ـ).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت " .معرفة السنن كاآلثار " .احملقق:
عبد ا١تعطي أمُت قلعجي .الناشركف :دمشق :دار الوعي،
كالقاىرة :دار الوفاءٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٔ -ـ).
الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى " .سنن الًتمذم" ٖ .تقيق :أٛتد
٤تمد شاكر ،كآخرين( .طٕ ،مصر :مكتبة مصطفى
البايب اٟتليب ٖٜٔ٘ ،ىػ  ٜٔٚ٘ -ـ).
جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية ،عمادة البحث
العلمي" .ا١توسوعة اٞتغرافية للعامل اإلسالمي"( .طٔ،
الرياض :اإلدارة العامة للثقافة كالنشر ّتامعة اإلماـ،
ٕٓٗٔى ػٜٜٜٔ-ـ).
اٞتندم ،خليل بن إسحاؽ٥" .تتصر العالمة خليل" .احملقق:
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أٛتد جاد( .طٔ ،القاىرة :دار اٟتديثٕٔٗٙ ،ى ػ -
ٕ٘ٓٓمػ).
اٟتجوم٤ ،تمد بن اٟتسن " .الفكر السامي يف تاريخ الفقو
اإلسالمي"(.طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ٔٗٔٙى ػٜٜٔ٘ -ـ).
اٟتطاب٤ ،تمد بن ٤تمد" .مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر
خليل"(.طٖ ،بَتكت :دار الفكرٕٔٗٔ ،ىػ -
ٕٜٜٔـ).
اٟتموم ،ياقوت بن عبد اهلل" .معجم البلداف"( .طٕ ،بَتكت:
دار صادر ٜٜٔ٘ ،ـ).
الطرباين ،سليماف بن أٛتد" .ا١تعجم الكبَت" .احملققٛ :تدم بن
عبد اجمليد السلفي( .طٕ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية
٘ٔٗٔ ىػ  ٜٜٔٗ -ـ).
العلي٤ ،تمد بن إبراىيم" .اصطالح ا١تذىب عند ا١تالكية".
(طٔ ،ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء
الًتاث ٕٔٗٓ،ى ػٕٓٓٓ-ـ).
الفيومي ،أٛتد بن ٤تمد " .ا١تصباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت
"( .بَتكت :ا١تكتبة العلمية).
قاسم علي سعدٚ" .تهرة تراجم الفقهاء ا١تالكية"( .طٔ ،ديب:
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دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء الًتاثٕٖٔٗ ،
ىػ  ٕٕٓٓ -ـ).
القَتكاين ،عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرٛتن" .النَّوادر كالزيادات
على ما يف ا١تد َّكنة من غَتىا من األ ِ
٤تم د
مهات"ٖ .تقيقَّ :
حجي كآخرين( .طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي،
 ٜٜٜٔـ).
سحنوف ،عبد السالـ بن سعيد" .ا١تدكنة"( .طٔ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ).
ا١تامي٤ ،تمد ا١تختار بن ٤تمد" .ا١تذىب ا١تالكي مدارسو
كمؤلفاتو – خصائصو كٝتاتو"( .طٔ ،اإلمارات العربية
ا١تتحدة :مركز زايد للًتاث كالتاريخٕٕٔٗ ،ى ػٕٕٓٓ-ـ).
ابن رشد٤ ،تمد بن أٛتد ".ا١تقدمات ا١تمهدات"ٖ .تقيق
الدكتور ٤تمد حجي( .طٔ ،بَتكت :دار الغرب
اإلسالمي  ٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ).
مسلم بن اٟتجاج " .صحيح مسلم" .احملقق٤ :تمد فؤاد عبد
الباقي( .بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب).
ا١تقريزم ،أٛتد بن علي" .البياف كاإلعراب عما بأرض مصر من
األعراب".احملقق :فردناد كاسطوف فيلد (مستشرؽ
أ١تاين)(.أ١تانيا :جوتنجن ،عاـ  ٔٛٗٚـ).
ا١تواؽ٤ ،تمد بن يوسف" .التاج كاإلكليل ١تختصر خليل".
(طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلميةٔٗٔٙ ،ى ػٜٜٔٗ-ـ).
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اليحصيب ،عياض بن موسى".ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك".
احملقق :ابن تاكيت الطنجي ،كعبد القادر الصحراكم،
ك٤تمد بن شريفة ،كسعيد أٛتد أعراب( .طٔ ،ا١تغرب:
مطبعة فضالة احملمديةٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ-ـ).
حيِت الشامي" .موسوعة ا١تدف العربية كاإلسالمية"( .طٔ،
بَتكت :دار الكتاب العريب ٜٜٖٔ ،ـ).

- 299 -

 نجيب بن الهاشمي محراز،معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة

Bibliography:
Al-Abbi, Salih ibn Abdu As-Sami`. "Al-thamar ad-daani
sharh Rissalat Ibn Abi Zayd Alqayrawani". (Beirut:
Almaktaba al-thakafia).
Abu Dawoud, Sulayman ibn Al-ath`ath. "Sunan Abi
Dawoud". Investigated by Muhammad Muhyi AdDeen Abdilhamid. (Beirut: Almaktaba al`asriyah).
Ibn al-Athir, almubarak ibn Muhammad. "Alnihaya fi
gharib alhadith wa al-athar". Investigated by Tahir
Ahmad az-zawi, and Mahmoud Muhammad at-tanahi.
(Beirut: Almaktaba al`ilmiya, 1979).
Ibn khaldoun, Abdurrahman ibn Muhammad. "Diwaan
Almubtadaa wa al-khabar fi tari-kh al-arab wa albarbarr wa mann asarahoum min zawi as-shaan alakbar". Investigated by Khalil chahada. (2nd edition.
Beirut: Dar al-fikr, 1988).
Ibn Khillikan, Ahmad ibn Muhammad. "Wafayaat ala'yaan wa anbaa abnaa az-zaman". Investigated by
Ihsan Abbas. (1st edition. Beirut: Dar sadir, 1994).
Ibn Farhoun, Ibrahim ibn Ali. "Ad-dibaaj almouzahab fee
ma`arifati a`yaan oulamaa almazhab". Investigated by
Muhammad al-Ahmadi. (Cairo: Dar Alturath lit-tab`a
wa an-nachr).
Ibn al-Qisaar, Ali ibn Omar. "Ouyoun al-adillah".
Investigated by Abdilhamid ibn Sa`d As-saudi.
(Alriyadh: Maktabat Almalik Fahd alwataniyah,
2006).
Ibn Makhlouf, Muhammad ibn Muhammad. "Shjaratou
an-nour az-zakiya
fi tabaqaat almalikiya".
Commented
by
Abdulmajid
Khayali.
(1st
edition.Beirut: Dar Alkoutoub al-ilmiya, 2003).
Ibn Maajah, Muhammad ibn Yazid. "Sunan Ibn Majah".
Investigated by Muhammad Fuad Abdelbaki. (Cairo:

- 298 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Dar Ihyaa al-kutub al-arabiaiyah).
Ibn Al-Mubarrid, Muhammad ibn Yazid. "Al-kamil fi Allugha wa Al-adab". Investigated by Muhammad Abu
Alfadl Ibrahim. (3rd edition. Cairo: Dar Al-fikr Alarabi, 1997).
Ibn Hisham, Abdullah ibn Yousuf. "Mughni al-labib an
kutub al-a`aarib". Investigated by Mazin Almubarak,
and Muhammad Ali Hamdullah. (6th edition,
Damascus: Dar Al-fikr, 1985).
Ibn Younus As-Saqlli, Muhammad ibn Abdillah. "Aljami` limasaa-il almoudawwana" Investigated by
group of researchers at Umm Al-Qura university .(1st
edition .Beirut: Dar al-fikr, 2013).
Abou Obaid, Alqasim ibn Sallam. "Gharib alhadith".
Investigated by Dr. Muhammad Abdalmou`id Khan.
(1st edition .Haydar abad-Ad-dakan: Matba`at Dar
alma`arif Al-othmaniya, 1964).
Ibn Qutaybah, Abdullah ibn Muslim. "Gharib Al-Hadith".
Investigated by Abdullah Al-Jabouri. (1st edition,
Bagdad: Matba`at Al`ani, 1397AH).
Al-bukhari, Muhammad ibn Isma`il. "Sahih Al-bukhari".
Investigated by Muhammad Zuhair Al-Nassir. (1st
edition. Dar tawk An-najat, 1422AH).
Al-Bayhaqi, Ahmad ibn Al-Husain. "As-sunan Al-kubra".
Investigated by Muhammad Abdulqadir Ataa. (3rd
edition, Beirut: Almaktaba al`ilmiya, 2003).
Al-Bayhaqi, Ahmad ibn Al-Husain. "Ma`arifat as-sunan
wa al-athaar". Investigated by Abdulmu`ti Amine
Qal`aji. (1st edition, Damascus: Dar Al-wa`ay, and
Cairo: Dar Al-wafaa, 1991).
At-Tirmizhi, Muhammad ibn Essa. "Sunan At-Tirmidhi ".
Investigated by Ahmad Shakir and others. (2nd
edition, Egypt: Maktabat Mustafa Al-babi Alhalabi,

- 292 -

 نجيب بن الهاشمي محراز،معالم منهج اإلمام ابن يونس الصقلي فيكتابو الجامع لمسائل المدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة

1975).
Imam Muhammad ibn Saud university, Department of
Scientific research. "Almawsou`a aljoughrafiya lilalam al-islami". (1st edition. Riadh: General
Administration of culture and publishing in Imam
University, 1999).
Al-Joundi, Khalil ibn Ishaaq. "Mukhtasar Khalil".
Investigated by Ahmad Jaad .(1st edition. Cairo: Dar
al-hadith, 2005).
Al-Hajawi, Muhammad ibn Alhassan. "Alfikr as-saami fi
taarikh alfiqh al-islami". (1st edition.Beirut: Dar
Alkoutoub al-ilmiya, 1995).
Al-Hattab, Muhammad ibn Muhammad. "Mawahib Aljalil fi sharhi Mukhtasari Khalil ". (3rd edition. Beirut:
Dar al-fikr, 1992).
Al-Hamawi, Yaqout ibn Abdallah. "Mu`ajam albuldan".
(2nd edition. Beirut: Dar sadir, 1995).
At-Tabarani, Sulayman ibn Ahmad. "Al-mu`jam Alkabir". Investigated by Hamdi As-salafi. (2nd edition.
Cairo: Maktabat Ibn Taymiyah, 1994).
Al-Ali, Muhammad ibn Ibrahim. "Istilaah al-mazhab enda
al-malikiya". (1st edition. Dubai: Dar al-bouhouth lidirassat al-islamiya wa ihya`a al-tourarh, 2000).
Al-Fayoumi, Ahmad ibn Muhammad. "Almisbaah almunir
fi Gharib As-sharhi al-kabir". (Beirut: Almaktaba
al`ilmiya).
Qacim Ali Sa`d. "jamharatou tarajim al-fuqahaa almalikiya". (1st edition. Dubai: Dar al-bouhouth lidirassat al-islamiya wa ihya`a al-tourarh, 2002).
Al-Qayrawani, Abdullah ibn Abi Zayd. "An-Nawadir wa
az-ziyadaat alaa ma fi Al-mudawwanah min ghayriha
mina al-ummahaat". Investigated by Muhammad
Hajji and others. (1st edition, Beirut: Dar Al-gharb al-

- 292 -

 – الجزء الثالث981 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

islami, 1999).
Suhnoun, Abdu Salam ibn Sa`eed. "Al-mudawwanah". (1st
edition, Beirut: Dar alkutub al`ilmiya, 1994).
Al-Maami, Muhammad Al-Mukhtar ibn Muhammad.
"Almazhab
almaliki
madaarisouhou
wa
mualafatouhou – khasaaisouhou wa simatouhou". (1st
edition. U.A.E.: markaz zayid lit-toutath wa al-tarikh,
2002).
Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. "Almuqadimat
almumahidat". Investigated by Dr. Muhammad hajji.
(1st edition.Beirut: Dar Al*gharb al-islami, 1988).
Muslim bun Al-Hajaaj. "Shih Muslim". Investigated by
Muhammad Fuad Abdul baqi. (Beirut: darr ihyaa AtTurath Al-Arabi).
Almaqrizi, Ahmad ibn Ali. "Albayaan wa al-i`arab amma
bi-ardi misra min al-a`arab". Investigated by
Ferdinand Wüstenfeld. (Germany: Gutengen, 1979).
Al-Muwaaq, Muhammad ibn Yusouf. "At-Taaj wal Iklil li
Mukhtasar khalil". (1st edition. Beirut: Dar alkoutoub al-ilmiya, 1994).
Al-Yahsoubi, Iyaad ibn Musa. "Tarteeb al-Madarik wa
taqrib al-masalik". Investigated by Ibn Tawit al-tanji,
and Abdel-kader al-sahrawi, and Muhammad ibn
Sharifa, and sa`eed Ahmad A`raab . (1st edition.
Morocco: matba`at fadala al-mohammadia, 1983).
Yahya As-Shami. "mawsou`atou al-mudun al-arabiya wa
al-islamiya". (1st edition. Beirut: Dar al-kitab alarabi, 1993).

- 292 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

ىصٔخ٘ األحباب يف لبص فسّ الشيجاب
لإلماو جنه الدًٓ حمند بً عبد اهلل ابً قاضٕ عجلٌْ
الظافعٕ تٍ678ـ
 دزاس٘ ّحتقٔق -A study and investigation
on the book titled (Nashihat AlAhbaab fee Lubsi Farwi As-Sinjaab) by
Imam Najm Ad-Deen Muhammad bin
Abdillah ibn Qaadi Ajloun As-Shafi’ee.
died 876AH
إعداد:
د .عنس بً عبدالعزٓز الشلْمٕ
األستاذ ا١تساعد بقسم الفقو بكلية الشريعة باٞتامعة اإلسبلمية
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املشتخلص
اٟتمد هلل الذم كرـ اإلنساف من بُت ا١تخلوقات ،كامنت عليو
ً
بعديد الػمباحات ،كالصبلة كالسبلـ على نيب الرٛتات ا١تميز ألتباعو
اٟتبلؿ عن اٟترمات ،كعلى آلو كصحبو ذكم ا١تكرمات ،كبعد:
يتناكؿ ىذا البحث ٖتقيق كدراسة لرسالة (نصيحة
األحباب يف لبس فرك السنجاب) كىي لئلماـ احملقق ٧تم الدين
٤تمد بن عبد اهلل بن قاضي عجلوف الشافعي ا١تتوىف سنة ٕٖٔ
للهجرة النبوية ،كالذم يعد من أبرز علماء الشافعية ٖتريران كأسلوبان.
تعرض فيو ا١تؤلف للخبلؼ يف حكم لبس فرك حيواف
السنجاب ،كما يعرض لذلك اٟتكم يف حالة الدباغة كعدمها من
طهارةو كغَت ذلك كرتبتو على فصلُت ،أحدمها :يف منع لبسو يف
الصبلة ،كالثاين :يف منع لبسو خارجها ،كنقل عن أشهر علماء
ا١تذىب الشافعي آراءىم مث ختم كبلمو ٔتا ترجح لديو يف ا١تسألة.
كتبز أمهية تناكؿ ا١تصنف للمسألة يف تبحره – رٛتو اهلل –
يف ا١تذىب كيف كوف ا١تسألة من ا١تسائل اليت تتجدد يف كل زماف
كمكاف ،كما أنو أشار إىل قياس ما أشبو اٟتالة ا١تذكورة –أعٍت فرك
السنجاب ٔ -تا ديكن أف يأخذ حكمو من اٟتيوانات األخرل .
كقد قسمت البحث إىل قسمُت :فأما القسم األكؿ:
فيشتمل على دراسة ا١تؤلف من حيث اٝتو ،كنسبو ،ككالدتو،
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كنشأتو العلمية ،كشيوخو ،كتبلميذه ،كمكانتو العلمية ،كمؤلفاتو،
كعقيدتو كمذىبو الفقهي ،ككذلك دراسة ا١تخطوط؛ من حيث

عنواف ا١تخطوط ،كتوثيق نسبتو للمؤلف ،كمصادر ا١تؤلف،
ككصف النسخة ا٠تطية ،كأما القسم الثاين :فهو يشتمل
على النص احملقق.
الكلمات ا١تفتاحية :لبس – فرك  -السنجاب.
كصلى اهلل على ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت...
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Abstract
Praise be to Allah, who honored man among the
creatures, and supported him with many permissible
things, prayers and blessings be upon the Prophet of
mercies, the one who recognizes the permissible things
from the prohibited to his followers, and may Allah’s
blessings be upon his family and companions.
This study deals with the investigation and study
of the book titled (Nashihat Al-Ahbaab fee lubsi farwi
As-Sinjaab) authored by Imam Najm Ad-Deen
Muhammad bin Abdillah ibn Qaadi Ajloun AsShafi’ee. died 876AH, who is counted among the most
prominent shafi’ee scholars in his editing and writing
style.
The author dealt in it with the disputed issue
regarding the ruling of wearing the squirrel's fur, and
what occurs to it regarding that ruling in the case of
tanning and lack of tanning in its purity and so on, he
arranged the study in two chapters, the first chapter
included: the prohibition of wearing it in prayer, and
the second chapter included :the prohibition of wearing
it outside the prayer, he then quoted the views of the
famous scholars of the Shafi’ee mazhab (doctrine), he
concluded by giving his validation in the issue.
The importance of the authors’ dealing with the
issue appeared in his verse knowledge of the mazhab,
and in the fact that the issue is one of the issues that are
renews in every time and place, He also referred to the
measurement of what is similar to the case mentioned I mean squirrel fur - which can take the same ruling on
other animals.
I divided this study into two sections: The first
section includes the study of the author in terms of his
name, his descent, his birth, his educational
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background, his teachers, his students, his knowledge
value, his works, his belief and his jurisprudent
doctrine. As well as the study of the manuscript; in
terms of its title , the authentication of its relation to the
author, the author's sources, and the description of the
written version. As for the second section: it included
the investigated text.
Keywords: Wearing - fur - squirrel.
May Allah’s peace and blessings be upon the
Prophet, his family and companions.
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اٟتمد هلل الذم كرـ اإلنساف من بُت ا١تخلوقات ،كامنت عليو
ً
بعديد الػمباحات ،كالصبلة كالسبلـ على نيب الرٛتات ا١تميز ألتباعو
اٟتبلؿ عن اٟترمات ،كعلى آلو كصحبو ذكم ا١تكرمات ،كبعد:
فإف نعم اهلل علينا نعجز عن حصرىا ،كنعد منها كال ٨تصيها
عددان ،ك٦تا ال شك فيو أف باب األطعمة كاألشربة كاأللبسة ٦تا يتغَت
بتغَت الزماف كينشأ فيو ما مل يكن يف اٟتسباف ،كمل يزؿ العلماء قدديان
كحديثان يبينوف للناس ما اشتبو عليهم من أمر دينهم ال سيما ما يستجد
من الوقائع كالنوازؿ ،يف ىذا اٞتانب ا١تهم من حياة ا١تكلفُت.
كمع ٤تبيت لفقو الشافعية كتوسع كثَت من علمائو يف ا١تسائل
الفقهية يف ا١تطوالت(ُ) كاعتناء كثَت منهم بالنوازؿ ،لفتت نظرم رسالة
لطيفة ال تزاؿ حبيسة خزائن ا١تخطوطات٘ ،تيز موضوعها – رغم تقدـ
تأليفها -بارتباطو بعصرنا اٟتاضر الذم توسع الناس فيو يف ا١تأكل
كا١تشرب كا١تلبس ،كقد كٝتت تلك الرسالة اللطيفة بػ ػػ(نصيحة األحباب
يف لبس فرك السنجاب) كىي لئلماـ احملقق ٧تم الدين ٤تمد ابن عبد اهلل
ابن قاضي عجلوف الشافعي ا١تتوىف سنة ٕٖٔ للهجرة النبوية ،كالذم
يعد من أبرز علماء الشافعية ٖتريران كأسلوبان ،فاستخرت اهلل تعاىل يف
إخراجها إىل النور مصححة موثق نة.
كاهلل أسأؿ التوفيق يف القوؿ كالعمل...
(ُ) كقد عشت معهم يف ذلك زمنان أثناء ٖتقيقي ٞتزء من كتاب اإلماـ ابن
الرفعة –رٛتو اهلل  -ا١تطلب العايل.
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أسباب اختٔازٖ هلرِ السسال٘ ّأٍنٔتَا:
بعد اطبلعي على ىذه الرسالة ا١تخطوطة اللطيفة " نصيحة
األحباب في لبس فرو السنجاب" كقراءيت ٢تا ،رأيت أنو من ا١تهم
دراستها كٖتقيقها كإخراجها للنور؛ لآليت:
ُ) مكانة ا١تؤلف بُت علماء الشافعية كذلك ظاىر للمتأمل
يف كتبو  -رٛتو اهلل .-
ِ) طبيعة الرسالة كمادهتا إذ تتناكؿ مسأل نة تتكرر يف كل
عصر خاصة يف عصرنا اٟتديث.
ّ) ٘تيز ا١تصنف يف اختصار كٖترير ا١تسائل من كبلـ العلماء
السابقُت كما نص يف مقدمتو.
ْ) اىتماـ ا١تصنف بالًتجيح عند إيراد أقواؿ ا١تذىب.
ٓ) عدـ اطبلعي على من أفرد ىذه ا١تسألة بالتأليف.
خط٘ البخح :
يتكون البحث من مقدمة وقسمين:
ا١تقدمة كتشتمل على :أمهية ا١توضوع كأسباب اختياره ،كخطة البحث .
القسم األول :الدراسة ،وفيو فصالن:
الفصل األول :التعريف باإلمام نجم الدين محمد ابن
قاضي عجلون وفيو تسعة مباحث:
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ا١تبحث األكؿ  :اٝتو ،كنسبو .
ا١تبحث الثاين :كالدتو .
ا١تبحث الثالث :نشأتو العلمية .
ا١تبحث الرابع  :شيوخو .
ا١تبحث ا٠تامس  :تبلميذه .
ا١تبحث السادس :مكانتو العلمية .
ا١تبحث السابع :عقيدتو  ،كمذىبو الفقهي .
ا١تبحث الثامن :مؤلفاتو .
ا١تبحث التاسع :كفاتو .
الفصل الثاني :التعريف بالمخطوط وفيو خمسة مباحث:
ا١تبحث األكؿ  :عنواف ا١تخطوط كتوثيق نسبتو للمؤلف .
ا١تبحث الثاين :موضوع ا١تخطوط.
ا١تبحث الثالث :القيمة العلمية للمخطوط.
ا١تبحث الرابع :مصادر ا١تؤلف .
ا١تبحث ا٠تامس :كصف النسخة ا٠تطية ،كمنوذج منها .
القسم الثاني :النص المحقق .ويقع في (ٖ) لوحات.
الفهارس وتشتمل على اآلتي:
أ -فهرس اآليات القرآنية.
ب  -فهرس األحاديث كاآلثار .
ج -فهرس األعبلـ .
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د -فهرس الغريب كا١تصطلحات .
ىػ  -فهرس األماكن .
ك  -فهرس األبيات الشعرية.
زػ -ثبت ا١تصادر كا١تراجع .
ح -فهرس ا١توضوعات .

ميَجٕ يف حتقٔق ال يّص:
ُ) نسخ ا١تخطوط كفق قواعد اإلمبلء اٟتديثة معتمدان على
نسخة فريدة يف ٣تموع ضمن ٤تفوظات "جامعة اليبزيغ" يف شرؽ
أ١تانيا اإلٖتاديٌة.
ِ) توثيق النصوص كأقواؿ الفقهاء من مصادرىا ا١تعتربة.
ّ) إكماؿ ما جزمت بنقصو أك اقتضاه السياؽ كأجعلو بُت
معقوفتُت [ ] كأشَت إىل ذلك يف اٟتاشية.
ْ) إثبات الكلمات اليت مل تتيسر قراءهتا بصورهتا يف
ا١تخطوط عن طريق برامج التصوير اٟتديثة كأضع الكلمة بُت قوسُت
( ) كأشَت إليها يف اٟتاشية بػػ" ىكذا يف النسخة ا٠تطية." :
ٓ) تصحيح ا٠تطأ إذا جزمت بو كإثبات الصواب كجعلو
بُت قوسُت مع اإلشارة إىل ذلك يف اٟتاشية.
ٔ) كضع خط مائل (  ) /عبلم نة على آخر الصحيفة من
السطر يف ا٢تامش احملاذم ٢تا ،كأجعل
كل لوحة ،كأجعل بياهنا آخر ٌ
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األكؿ للورقة ،مث يليو حرؼ الصفحة على ىذا النمط (ٔ/أ)،
الرقم ٌ
ٌ
لليمُت ك(ٔ/ب) لليسار.
ٕ) عزك اآليات القرآنيٌة كبياف أرقامها من سور القرآف الكرًن
بالرسم العثماين.
مع كتابتها ٌ
ٖ) عزك األحاديث النبوية ،فإف كاف اٟتديث يف الصحيحُت
أك أحدمها اكتفيت بذلك ،كإف كاف يف غَتمها فإنٍت أقوـ بعزكه إىل
السنة األخرل.
كتب ٌ
ٗ) التعليق العلمي  -على ما حيتاج إىل تعليق  -من ا١تسائل
الفقهية كاألصولية كاللغوية كغَتىا ٦تن يتطرؽ لو ا١تصنف –رٛتو اهلل.-
َُ) الًتٚتة لؤلعبلـ الواردة أٝتاؤىم يف صلب البحث.
َُ) شػرح معاين ا١تصطلحات كالغريب من الكلمات.
ُُ)االلتزاـ بعبلمات الًتقيم ،كضبط ما يشكل من
الكلمات.
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القشه األّل :الدزاس٘
وفيو فصالن:
الفصل األول :التعريف باإلمام نجم الدين محمد ابن
قاضي عجلون وفيو تسعة مباحث:
ا١تبحث األكؿ :اٝتو ،كنسبو.
ا١تبحث الثاين :كالدتو.
ا١تبحث الثالث :نشأتو العلمية.
ا١تبحث الرابع :شيوخو.
ا١تبحث ا٠تامس :تبلميذه.
ا١تبحث السادس :مكانتو العلمية.
ا١تبحث السابع :عقيدتو ،كمذىبو الفقهي.
ا١تبحث الثامن :مؤلفاتو.
ا١تبحث التاسع :كفاتو.
الفصل الثاني :التعريف بالمخطوط وفيو خمسة مباحث:
ا١تبحث األكؿ :عنواف ا١تخطوط كتوثيق نسبتو للمؤلف.
ا١تبحث الثاين :موضوع ا١تخطوط.
ا١تبحث الثالث :القيمة العلمية للمخطوط.
ا١تبحث الرابع :مصادر ا١تؤلف.
ا١تبحث ا٠تامس :كصف النسخة ا٠تطية ،كمنوذج منها.
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الفصل األّل :التعسٓف باإلماو جنه الدًٓ حمند ابً قاضٕ
عجلٌْ
املبخح األّل :امسُّ ،ىشبُ(ُ):
ىو ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٤تمد بن شرؼ بن
منصور بن ٤تمود بن توفيق بن ٤تمد بن عبد اهلل الزرعي  ،مث الدمشقي
الشافعي .ا١تعركؼ بابن قاضي عجلوف .
يلقب بػ" ٧تم الدين".
ك ٌ
املبخح الجاىّٕ :الدتُ
كلد يوـ السبت الثاين كالعشرين من ربيع األكؿ سنة إحدل
كثبلثُت كٙتاف مائة (ُّٖق) بدمشق(ِ).
(ُ) انظر يف ترٚتة ا١تصنف :الضوء البلمع(ٖ  ،)ٗٔ/البدر الطالع(ِ) ُٕٗ/
ىدية العارفُت (ِ ،)َِٕ/معجم ا١تؤلفُت (َُ  ،)ِِّ/إيضاح
ا١تكنوف(ِ )ٖٕٓ/
الشاـ :بكسر أكلو،
(ِ) عاصمة سوريا يف عصرنا اٟتاضر .كتسمى دمشق ٌ
كفتح ثانيو ،ىكذا ركاه اٞتمهور ،كالكسر لغة فيو :البلدة ا١تشهورة قصبة
الشاـ ،كىي جنة األرض ببل خبلؼ ٟتسن عمارة كنضارة بقعة ككثرة
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املبخح الجالح :ىظأتُ العلنٔ٘ :
نشأ ا١تصنف يف بيئة علمية فذة فوالده (عبد اهلل بن عبد
الرٛتن) يسمى بوالد النجباء كأحد كبار العلماء الشافعية كجده
أحد القضاة الدمشقيُت ا١تعركفُت ،كا١تؤلف كإخوتو كلهم يطلق عليو
ابن قاضي عجلوف كىذا ٧تم الدين ٤تمد بن عبد اهلل كىو الذم
نتحدث عنو ىو أشهرىم ككاف ٢تذه البيئة العلمية أثر بالغ يف
صقل شخصية ا١تؤلف العلمية من الصغر إذ حفظ القرآف أكالن مث
حفظ شيئا كثَتان من ا١تختصرات زيادة على اثنُت كعشرين كتابان،
كتفقو بأبيو ،مثٌ الزـ عددان من مشاىَت العلماء يف عدة علوـ منهم
الشركاين ،كالعبلء الكرماين ،كقدـ القاىرة كقرأ علي ابن حجر(ُ)،
كاحمللي كالعيٍت كابن ا٢تماـ كغَتىم.
كأخذ القراءات العشر إفرادان مث ٚتعان على الزين خطاب ككذا
ٚتع على الشهاب السكندرم.
=

فاكهة كنزاىة رقعة ككثرة مياه ككجود مآرب ،قيلٝ :تيت بذلك ألهنم
ىد مشقوا يف بنائها أم أسرعوا .انظر :معجم البلداف (ِ.)ّْٔ/
(ُ) ىو أٛتد بن علي بن ٤تمد بن حجر العسقبلين ،أبو الفضل شهاب
الدين ،من أئمة العلم كالتاريخ ت ُُٗ ىػ ،تصانيفو كثَتة جليلة .انظر:
الضوء البلمع(ِ.)ّٔ/
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كحج كزار بيت ا١تقدس كأكثر من ٥تالطة العلماء كالفضبلء
مع مبلزمة ا١تطالعة كالعمل كالنظر يف مطوالت العلوـ ك٥تتصرىا
قدديها كحديثها ْتيث كاف يف ازدياد من التفنن كالفضائل كالتميز
يف الفنوف ا١تختلفة كالبياف كاٟتساب كا١تنطق كغَتىا – رٛتو اهلل .)ُ(-
املبخح السابع :طْٔخُ :
تتلمذ ا١تصنف على كثَت من العلماء كأخذ عن مشاىَت
عصره ال سيما كبار علماء الشافعية كمن أكلئك:
ُ) كالده اإلماـ عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن الولوم
أبو ٤تمد بن الزين بن الشمس الزرعي مث الدمشقي الشافعي
تّٕٖىػ(ِ).
ِ) تقي الدين أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن عمر األسدم
الشهيب الدمشقي ،فقيو الشاـ يف عصره كمؤرخها كعا١تها ،الشهَت
بابن قاضي شهبة تُٖٓىػ(ّ).
ّ) ع لي بن أٛتد بن إٝتاعيل بن ٤تمد بن إٝتاعيل بن علي
العبلء القلقشندم ت ٖٔٓىػ(ْ).
(ُ) انظر :الضوء البلمع (ٖ .)ٕٗ/
(ِ) انظر يف ترٚتتو :الضوء البلمع (ْ.)ُّْ/
(ّ) انظر يف ترٚتتو :شذرات الذىب(ُ ) ّٕ/
(ْ) انظر يف ترٚتتو :نظم العقياف صَُّ.
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( ُ)

الشافعي ت ّٖٓىػ .
ْ) علي العبلء أبو اٟتسن الكرماين
ٌ
ٓ) جبلؿ الدين ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم احمللي
ت ْٖٔى ػ)ِ(.
ٔ) عبد الرٛتن بن عنرب بن علي بن أٛتد بن يعقوب بن
عبد الرٛتن البوتيجي ت ْٖٔىػ)ّ(.
ٕ) الكماؿ ابن ا٢تماـ ٤تمد بن عبد الواحد بن عبد اٟتميد
ابن مسعود ،السيواسي مث اإلسكندرم تُٖٔىػ ػ ،أخذ عنو كتابو
التحرير يف أصوؿ الفقو(ْ).
الش يم يٍت ت
ٖ) أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد بن حسن بن علي ي
ِٕٖىػ)ٓ(.

(ُ) انظر يف ترٚتتو :الضوء البلمع(ٔ.)ٕٓ/
(ِ) انظر يف ترٚتتو :طبقات ا١تفسرين(ِ ،)ْٖ/األعبلـ (ٓ.) ّّّ/
(ّ) انظر يف ترٚتتو :نظم العقياف صُِْ ،الضوء البلمع(ْ) ُُٓ/
(ْ) انظر يف ترٚتتو :البدر الطالع(ِ  )َُِ/األعبلـ(ٔ .)ِٓٓ/
(ٓ) انظر يف ترٚتتو :األعبلـ(ُ.)َِّ/
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املبخح اخلامص :تالمٔرِ:
تتلمذ على اإلماـ ٧تم الدين عدد كبَت من فقهاء الشافعية منهم:
ُ) ٤تمد بن إٝتاعيل بن ٤تمد الشمس بن العماد الدمشقي
الشافعي ت ٕٖٗىػ ػ(ُ).
ِ) ٤تمد بن الكفرسوسي٤ :تمد بن عبد الرٛتن ،الشيخ
اإلماـ العبلمة الفقيو ا١تدرس ا١تفيت أبو عبد اهلل مشس الدين
الكفرسوسي الشافعي تِّٗق(ِ).
ّ) ٤تمد بن ىبة اهلل٤ :تمد بن عمر بن ٤تمد بن ٤تمد بن
أٛتد بن عبد القادر بن ىبة اهلل .الشيخ العبلمة قاضي القضاة
جبلؿ الدين النصييب اٟتليب الشافعي ،سبط احملدث أيب الفضل ابن
الشحنة(ّ).
ْ) أٛتد الفرفورم :أٛتد بن ٤تمود بن عبد اهلل بن ٤تمد،
قاضي القضاة العبلمة شهاب الدين أبو العباس ،الشهَت بابن
الفرفور الدمشقي الشافعي تُُٗىػ(ْ).

(ُ) الضوء البلمع(ٕ .)ُّْ/
(ِ) الكواكب السائرة (ُ.)ٓٓ/
(ّ) ا١تصدر السابق (ُ) ٔٗ/
(ْ) ا١تصدر السابق (ُ.)ُّْ/
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ٓ) علي بن ٤تمد بن علي ،الشيخ اإلماـ العبلمة أبو
الفضل بن أيب اللطف ا١تقدسي الشافعي تّْٗىػ(ُ).
املبخح الشادض :مكاىتُ العلنٔ٘ :

لئلماـ ٧تم الدين ابن عجلوف مكانة علمية رفيعة دؿ على
ذلك أمور عديدة كلعل من أبرزىا نقل أكثر فقهاء مذىب الشافعية
عنو كمدحهم ١تصنفاتو ،قاؿ السيوطي –رٛتو اهلل( :-ألف
التصانيف النافعة)(ِ).
فقد تصدل رٛتو اهلل  -لشرح أىم كتب ا١تذىب – منها
تصحيح ا١تنهاج يف مطوؿ ك٥تتصر كمتوسط كالتاج يف زكائد الركضة
على ا١تنهاج ،كالتحرير علقو على ا١تنهاج يف ٨تو أربعمائة كراسة ،بل
عمل على ٚتيع ٤تافيظو إما شرح ان أك حاشي نة .كما ذاؾ إال لعلو
كعبو يف العلم.
كما ٘تيز يف غالب الفنوف كدرس ٔتواطن كتصدر ّتامع بٍت
أمية ،ككاف إمامان عبلم نة متقنان حج نة ضابطان جيد الفهم ،حسن
ا٠تط ،دائم ا١تذاكرة كا١تطالعة مع علماء عصره ،مستحضران
حملفوظاتو ،مل يكن بالشاـ من يناظره كال بالديار ا١تصرية بالنسبة

(ُ)الضوء البلمع (ِ .)ُُٗ/
(ِ) نظم العقياف صَُٓ
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إىل استحضار الفنوف لفظا كمعٌت ،ذكر معٌت ذلك كلو اإلماـ
السخاكم-رحم اهلل اٞتميع  -بعد أف أشاد بو(ُ).
املبخح الشابع :مؤلفاتُ(ِ):

أيدينا).

ُ) بديع ا١تعاين يف شرح عقيدة الشيباين(ّ).
ِ) التاج يف زكائد الركضة على ا١تنهاج للنوكم يف الفركع.
ّ) التحرير شرح ا١تنهاج للنوكم يف أربعمائة كراسة.
ْ) رسالة يف ذبائح ا١تشركُت.
ٓ) مغٌت الراغبُت يف شرح منهاج الطالبُت.
ٔ) نصيحة األحباب يف لبس فرك السنجاب ( كىي اليت بُت
ٕ) ىادل الراغبُت إىل منهاج الطالبُت للنوكم أيضا.

(ُ) انظر نقل الشوكاين يف البدر الطالع(ِ  )ُٕٗ/عن الضوء
البلمع(ٖ.)ٗٓ/
(ِ) ىدية العارفُت (ِ  )َِٕ/إيضاح ا١تكنوف (ْ .)ٖٕٓ/
(ّ) حققت كرسالة علمية ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود بالرياض ،من إعداد
الباحث٤ :تمد العبداهلل السحيم عاـ َُْْىػ.
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املبخح الجامً :عقٔدتُ ّمرٍبُ الفقَٕ :
٦تا الشك فيو  -ككما ىو حاؿ أغلب علماء عصره ك٤تلتو
األشاعرة
مذىب
على
كاف
أنو
–
يف ا١تعتقد ،كشافعي ا١تذىب يف الفقو.

شيء
يصح يف األذىاف
كليس
ُّ
ه
ى

ً
دليل
هار إىل
إذا احتاج النٌ ي

كيكفي إلثبات ذلك أدىن تأمل إىل كتابو "بديع ا١تعاين يف
شرح عقيدة الشيباين"(ُ) حيث مل يثبت يف الصفات إال ما يثبتو
األشاعرة.
كأما النقل عنو يف الفقو الشافعي فأكثر من أف حيصى أك
يستقصى.

و
رٛتهم
(ُ) الشيباين ٤تمد بن اٟتسن الشيباين .انظر شرح عقيدتو للمؤلف
اهلل ص ْٗ منها كما بعدىا ،كقد سبقت اإلشارة إىل أهنا ٤تققة كرسالة
علمية ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود بالرياض ،الباحث٤ :تمد السحيم
عاـ َُْْىػ.
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املبخح التاسعّ :فاتُ :
تويف ا١تصنف يف يوـ االثنُت ثالث عشر شواؿ سنة ست
كسبعُت كٙتامنائة (ٕٖٔىػ) بعد أف ضعف بالقاىرة ،كركب راجع ان
( ُ)
إىل بلده على كره من أصحابو كخاصتو ،فما انتهى إىل بلبيس
إال كقد قضى كعمره ٜتس كأربعوف سن نة .رٛتو اهلل .

(ُ) مدينة ٔتحافظة الشرقية ٔتصر اآلف من أقدـ مدف مصر كتبعد عن
القاىرةَٓكيلومًتان تقريبان ،كجاء يف معجم البلداف(ُ  )ْٕٗ/بينها كبُت
فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشاـ ،فتحت يف سنة ُٖ أك
ا١تتنيب:
ُٗ على يد عمرك بن العاص –رضي اهلل عنو  ،-قاؿ فيها ٌ
بمسعاتها تقرر بذاك عيونها
جزى عربا أمست ببلبيس ربّها
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الفصل الجاىٕ :التعسٓف باملخـطـْط
املبخح األّل :عيْاٌ املخطْط ّ تْثٔق ىشبتُ للنؤلف :
قد جاء التصريح عنو يف مقدمة ا١تخطوط ،كما نسبو إليو
ك و
السخاكم
اإلماـ
منهم
احد
غَت
–رٛتو اهلل – يف معرض ذكره ١تصنفاتو ،فقاؿ... :ككذا [يعٍت
صنف ا١تؤلف] يف السنجاب ،جنح فيو لتأييد عدـ الطهارة(ُ).
املبخح الجاىٕ :مْضْع املخطْطّ ،قٔنتُ العلنٔ٘ :
تناكؿ ا١تؤلف يف ىذه الرسالة اللطيفة خبلؼ علماء الشافعية
يف حكم لبس فرك حيواف السنجاب ،كما يعرض لذلك اٟتكم يف
حالة الدباغة كعدمها من طهارةو كغَت ذلك كرتبتها على فصلُت،
أحدمها :يف منع لبسو يف الصبلة.
كالثاين :يف منع لبسو خارجها.
كنقل عن أشهر علماء ا١تذىب آراءىم مث ختم كبلمو ٔتا
ترجح لديو يف ا١تسألة.

(ُ) الضوء البلمع(ٖ  ،)ٗٔ/كانظر نسبتو إليو يف :ىدية العارفُت(ِ.)َِٕ/
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مث ختم كبلمو بن صيحة رائقة يف فضل ا٠تركج من ا٠تبلؼ
كالعمل باألحوط كعدـ التوسع يف ا١تباحات.
كتبز أمهية تناكؿ ا١تصنف للمسألة يف تبحره – رٛتو اهلل –
يف ا١تذىب كيف كوف ا١تسألة ٦تا عمت هبا البلول ،كما انو أشار إىل
قياس ما أشبو اٟتالة ا١تذكورة –أعٍت فرك السنجابٔ -تا ديكن أف
يأخذ حكمو من اٟتيوانات األخرل .
املبخح الجالح :مصادز املؤلف :
ديكن كصف ا١تصادر اليت اعتمد عليها ا١تصنف صراحة أك تلميحان
بأهنا أمهات كتب أئمة ا١تذىب ا١تعتمدة يف حكاية األقواؿ كالركايات ،كمع أنو
مل يصرح كثَتان إال أف أبرز من نقل عنهم اآليت :
 إحياء علوـ الدين لئلماـ أيب حامد ٤تمد بن ٤تمد الغزايل الطوسي
(ا١تتوىفَٓٓ :ىػ).
( شرح الوجيز-العزيز) لشيخ الشافعية اإلماـ أيب القاسم عبد الكرًن
ابن العبلمة أيب الفضل ٤تمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن اٟتسُت الرافعي،
القزكيٍت ِّٔىػ.
 اجملموع كمنهاج الطالبُت كبلمها لئلماـ حيِت بن شرؼ ،النوكم تويف
سنة ٕٔٔىػ.
 كفاية النبيو يف شرح التنبيو للشَتازم كا١تطلب العايل يف شرح كسيط
للغزايل .ألٛتد بن ٤تمد بن علي األنصارم ،أيب العباس٧ ،تم الدين ،ا١تعركؼ
بابن الرفعة :اإلماـ الفقيو الشافعي ،ا١تتوىف َُٕىػ.
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 غنية احملتاج ،كقوت احملتاج كبلمها لئلماـ أٛتد بن ٛتداف بن أٛتد
بن عبد الواحد ،أيب العباس ،شهاب الدين األذرعي ا١تتوىف ّٖٕىػ.
 خادـ الرافعي كالركضة لئلماـ ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي،
ا١تتوىف سنة ْٕٗىػ.
املبخح السابعّ :صف اليشخ٘ اخلطّٔ٘ ،منْذج ميَا
 النسخة ا٠تطية فريدة عليها تصحيحات ٦تا يرجح مقابلتها
على نسخة أخرل أك مراجعتها.
 مكاف اٟتفظ :ضمن ٣تموع ٔتكتبة جامعة ال يبزغ شرؽ
أ١تانيا.
 رقم اٟتفظ َِ-َٖٕٔ :الفهرسَِّ
 رقم اٟتفظ القدًنَِ-ّْٕ :
حالة الورؽ :مكتمل بو آثار رطوبة يسَتة.
 أبعاد الورؽّ .ُٓ×ِ .ُِ :
 عدد األسطرُِ :
 الناسخ٤ :تب الدين ٤تمد بن عبداٟتق السنباطي
الشافعي.

- ٖٖٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

اللوحة األولى
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اللوحة األخيرة
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القشه الجاىٕ
اليص احملقق
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم ،كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٤تمد
كعلى آلو ،كصحبو كسلم.
قاؿ الشيخ اإلماـ العامل العبلمة ،فريد دىره ،الشيخ ٧تم
الدين العجلوين الشافعي تغمده اهلل بالرٛتة:
اٟتمد هلل ا٢تادم للصواب ،كصلى اهلل كسلم على سيدنا
٤تمد كعلى آلو كصحبو الكراـ األ٧تاب ،كبعد :فهذه رسالة نافعة
– إف شاء اهلل تعاىل -قررت هبا حكم لبس(ُ) السنجاب(ِ) يف

(ُ) اللبس بضم البلـ مصدر لقولك لبست الثوب ألبسو لبس نا ،ككسر الـ
اللبس ،فبمعٌت اللبس بالضم؛ كمنو قوؿ اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ [الدخاف ]ّٓ :كقاؿ تعاىل  :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠ [الكهف]ُّ :

كاللبس (بفتح البلَّـ) فهو مصدر قولك لب ست عليو األمر ألبسو لبسا،
أم خلطتو عليو قاؿ تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ [األنعاـ. ]ٗ :

انظر :مادة ؿ ب س يف :لساف العرب(ٔ ،)َِِ/تاج العركس(ُٔ .)ْٕٔ/
(ِ) جاء يف تاج العركس(ّ :)ِْ/ىو حيواف على حد الَتبوع ،أكرب من
الفأر ،كشعره يف غاية النعومة ،تتخذ من جلده الفراء ،كأحسن جلوده
األملس األزرؽ السنجاب مفرد كٚتعو سناجيب:
- ٖٕٗ -
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الصبلة(ُ) كخارجها ،على ا١تعتمد يف مذىب إمامنا الشافعي –
رضي اهلل عنو  )ِ( -حسبما ٖترر يل من كبلـ مشايخ ا١تذىب،
كٝتيتها( :نصيحة األحباب يف لبس فرك السنجاب).
=

كيف معجم اللغة العربية ا١تعاصرة(ِ .)ُُُٔ/ىو حيواف صغَت من
القوارض ،لو ذنب طويل ،كثيف الشعر ،يضرب بو ا١تثل يف خفة
الصعود ،لونو أزرؽ رمادم.
كينسب للونو فيقاؿ لوف سنجايب.
كقد كصفو الدمَتم الشافعي (ت َٖٖ ىػ رٛتو اهلل) يف حياة اٟتيواف
الكربل(ِ )ْٕ/فقاؿ :شعره يف غاية النعومة ،يتخذ من جلده الفراء،
يلبسو ا١تتنعموف .كىو شديد اٟتيل ،إذا أبصر االنساف صعد الشجرة
العالية ،كفيها يأكم كمنها يأكل .كىو كثَت بببلد الصقالبة كالًتؾ .انتهى
(ُ) الصبلة يف اللغة :الدعاء ،ىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء من أىل اللغة كالفقو
كعرفت بأهنا:
كغَتىم ،كٝتيت الصبلة الشرعية صبلة الشتما٢تا عليو ٌ .
األفعاؿ ا١تعلومة من القياـ كالركوع كالسجود كالقراءة كالذكر كغَتىا.
انظر :ا١تطلع صّٔ ،هتذيب األٝتاء كاللغات(ّ ،)ُٕٗ/
(ِ) إماـ ا١تذىب أبو عبداهلل ٤تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف ابن
أحد األئمة األربعة عند أىل
شافع ا٢تامشي القرشي ا١تطليب ،أبو عبد اهلل ،ي
السنة كاٞتماعة  .كإليو نسبة الشافعية كافة .كلد يف غزة (بفلسطُت) عاـ
َُٓ ىػ ،كٛتل منها إىل مكة كىو ابن سنتُت .كزار بغداد مرتُت .كقصد
مصر سنة ُٗٗ فتويف هبا ،كقربه.
الشافعي أشعر الناس كآدهبم كأعرفهم بالفقو كالقراءات.
قاؿ ا١تربد :كاف
ٌ
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كرتبتها على فصلُت ،أحدمها :يف منع لبسو يف الصبلةً.
كالثاين :يف منع لبسو خارجها.
األول(ُ) :يف منع لبسو يف الصبلة؛ كذلك ألمرين:
أحدىما٧ :تاسة شعره ،فإف حيوانو ال يذكى(ِ) بل خينق(ّ)،
كما أخرب بذلك ٚتع كثَت ٦تن يعتمد كبلمهم ،ك٦تن نقل ذلك

=

كقاؿ اإلماـ ابن حنبل :ما أحد ٦تن بيده ٤ت ربة أك كرؽ إال كللشافعي يف
رقبتو منو.
تويف رٛتو اهلل يف القاىرة َِْ ىػ ،كىو غٍت عن التعريف كإمنا ترٚتت لو
تقديران لفضلو كتشريفان جزاه اهلل عنا خَتان.
انظر يف سَتتو :آداب الشافعي كمناقبو للرازم صُٕ كما بعدىا ،سَت
أعبلـ النببلء(َُ  ،)ٓ/طبقات الشافعية للسبكي (ِ )ُٕ/األعبلـ
للزركلي(ٔ.)ِٔ/
(ُ) أم الفصل األكؿ.
(ِ) التذكية :الذبح كالنحر .يقاؿ :ذكيت الشاة تذكية .انظر النهاية يف
غريب اٟتديث(ِ.)ُْٔ/
(ّ) ا٠تنق  :بفتح ا٠تاء كسكوف النوف مصدر خنق ،عصر اٟتلق  ،كاإلماتة
ٔتنع ا٢تواء عمن كاف ذا ركح .انظر :معجم لغة الفقهاء صَُِ.
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عنهم كاعتمده الشيخ شهاب الدين األذرعي(ُ) ،كالشيخ بدر الدين
الزركشي(ِ)-رٛتهما اهلل .-
كقاؿ األذرعي :إنو ٖتقق ذلك بعد الفحص عنو سنُت.
كسيأيت نقل شيء من كبلمهما يف ذلك يف الفصل الثاين  -إف شاء
اهلل تعاىل -كحينئذ فشعره باؽ على ٧تاستو؛ ألف الدبغ ال تأثَت لو
(ُ) ىو أٛتد بن ٛتداف بن أٛتد بن عبد الواحد ،أبو العباس ،شهاب الدين
شافعي .كلد بأذرعات الشاـ (درعا حاليان)
األذرعي ،الفقيو ال ٌ
سنةَٖٕق  ،كتفقو بالقاىرة ،ككيل نيابة القضاء ْتلب ،كراسل السبكي
با١تسائل (اٟتلبيات) ،كلو (ٚتع التوسط كالفتح ،بُت الركضة كالشرح)
كشرح ا١تنهاج شرحُت أحدمها (غنية احملتاج) ،كالثاين (قوت احملتاج) كعاد
إىل القاىرة سنة ِٕٕ ىػ ،مث استقر يف حلب إىل أف تويف هبا رٛتو اهلل
سنة ّٖٕىػ.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(ّ ،)ُُْ/
األعبلـ(ُ.)ُُٗ/
(ِ) ىو ٤تمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ،أبو عبد اهلل ،بدر الدين :عامل
بفقو الشافعية كاألصوؿ ،أديب تركي األصل ،كلد ٔتصر سنة ْٕٓىػ .لو
تصانيف كثَتة يف عدة فنوف ،منها (اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة
على الصحابة ) ك(لقطة العجبلف) يف أصوؿ الفقو ،ك(البحر احمليط ) يف
أصوؿ الفقو ،ك(إعبلـ الساجد بأحكاـ ا١تساجد) ك(ا١تنثور ) يف
القواعد ،كغَتىا ،تويف سنة ْٕٗىػ
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(ّ  ،)ُٕٔ/األعبلـ(ٔ.)ُٔ/
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يف شعر ا١تيتة ،كإمنا يؤثر يف اإلىاب على الراجح يف ا١تذىب
كما صرح بو الشيخاف الرافعي(ِ) كالنوكم(ُ) –تغمدمها اهلل
( ِ).
برٛتتو -
(ُ) اإلىاب  :اٞتلد من البقر كالغنم كالوحش ،أك ىو مامل يدبغ ،انظر :تاج
العركس(ِ.)َْ/
كيف صحيح مسلم (ُ  )ِٕٕ/باب إذا دبغ اإلىاب فقد طهر عن عبد
اهلل بن عباس-رضي اهلل عنهما -قاؿٝ :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم يقوؿ(( :إذا دبغ اإلىاب فقد طهر))اٟتديث.
كالدباغة  :إزالة الننت كالرطوبة من اٞتلد ٔتواد خاصة  .انظر :معجم لغة
الفقهاء صَِٔ
(ِ) شيخ الشافعية ،عامل العجم كالعرب ،إماـ الدين ،أبو القاسم عبد الكرًن
ابن العبلمة أيب الفضل ٤تمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن اٟتسُت
الرافعي ،القزكيٍت كلد سنة ٕٓٓىػ  -صاحب الشرح ا١تشهور كالعلم
ا١تنشور كإليو يرجع عامة الفقهاء يف األعصار يف غالب األقاليم
كاألمصار ،كلقد برز على كثَت ٦تن تقدمو كحاز قصب السبق تفقو على
كالده كغَته كٝتع اٟتديث من ٚتاعة ،كقاؿ ابن الصبلح :أظن اين مل أر
يف ببلد العجم مثلو .كاف ذا فنوف حسن السَتة ٚتيل األمر.
صنف (شرح الوجيز) كقاؿ النوكم :إنو كاف من الصاٟتُت ا١تتمكنُت ،
تويف ِّٔىػ.
انظر :سَت أعبلـ النببلء(ِِ  )ِِٓ/طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة(ِ  ) ٕٓ/األعبلـ(ْ.)ٓٓ/
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فإف قيل :قد اختار الشيخ تقي الدين السبكي – رٛتو اهلل
( ّ)
الذم
الشعر
أف
تعاىل-
=

(ُ) حيِت بن شرؼ بن مرم بن حسن اٟتزامي اٟتوراين ،النوكم ،الشافعي،
أبو زكريا٤ ،تيي الدين عبلمة بالفقو كاٟتديث  ،مولده سنة ُّٔىػ ،يف
نوا (من قرل حوراف ،بسورية اآلف ) كإليها نسبتو ،صنف الكثَت من
ا١تصنفات منها " :هتذيب األٝتاء كاللغات" ك"منهاج الطالبُت"
ك"الدقائق" كغَتىا تويف سنة ٕٔٔىػ.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(ِ ،)ُّٓ/
األعبلـ(ٖ.)ُْٗ/
(ِ) انظر :فتح العزيز شرح الوجيز(ُ  ،)ِٗٗ/اجملموع(ُ .)ِّٔ/
(ّ) علي بن عبد الكايف بن علي بن ٘تاـ السبكي األنصارم ا٠تزرجي ،أبو
اٟتسن ،تقي الدين :شيخ اإلسبلـ يف عصره ،كأحد اٟتفاظ ا١تفسرين
ا١تناظرين .كىو كالد التاج السبكي صاحب الطبقات.
كلد يف سبك (من أعماؿ ا١تنوفية ٔتصر) سنة ّٖٔىػ كتنقل إىل القاىرة
مث إىل الشاـ ،ككيل قضاء الشاـ سنة ّٕٗ ىػ كاعتل فعاد إىل القاىرة،
فتويف فيها سنة ٕٔٓىػ ،صنف كتبان كثَتة منها" :الدر النظيم" يف
التفسَت ،ك"٥تتصر طبقات الفقهاء " ك" ا١تسائل اٟتلبية كأجوبتها " يف
فقو الشافعية ،ك"السيف ا١تسلوؿ على من سب الرسوؿ " ك"٣تموعة
فتاكل" ك"االبتهاج يف شرح ا١تنهاج".
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(ّ  ،)ّٕ/األعبلـ(ْ .)َِّ/
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على اٞتلد ا١تدبوغ طاىر؛ إما ألف الشعر تطهَته بالدباغ؛ كإما ألف
الشعر طاىر(ُ).
قلت :قد كقع لو(ِ) ىذا االختيار من جهة نظره يف اٟتديث
–كما صرح ىو بذلك -ال من جهة ا١تذىب ،مث قاؿ-أعٍت
السبكي كالصحيح عنده ( :-معظم األصحاب كىو ا١تنصوص
ا١تشهور
أف الشعر ينجس با١توت ،كال يطهر بالدباغ)(ّ) .ىذا لفظو كال خيفى
ما فيو من التصريح بأف الػمعتمد من جهة الػمذىب خبلؼ ما
اختاره.
مع أ ف الشيخ تقي الدين قد نوزع يف االستدالؿ باٟتديث
كما ىو مذكور يف موضعو ،كال حاجة لنا إىل بياف الػمنازعة
( ْ)،
ا١تذكورة ،فإف االشتغاؿ بذلك باألىصالة من شأف الػمجتهدين
ك٨تن مقلدكف(ٓ) لئلماـ الشافعي – رضي اهلل عنو .-
(ُ) انظر :اجملموع(ُ.)ُِّ/
(ِ) أم السبكي –رٛتو اهلل.-
(ّ) انظر اجملموع(ُ .)ِِْ/
(ْ) اجملتهد من توفرت فيو شركط االجتهاد ،كاالجتهاد يف عرؼ العلماء ٥تصوصا
ببذؿ اجملتهد كسعو يف طلب العلم بأحكاـ الشريعة .ا١تستصفى صِّْ.
(ٓ) التقليد :بقوؿ قوؿ الغَت من غَت حجة .ركضة الناظر(ِ .)ُّٖ/
- ٖٗٛ -
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فاعًتاؼ الشيخ تقي الدين ٔتا ىو /الػمذىب كاؼ لنا فيما
٨تن بصدده ،فحصل من ذلك أف لبس فرك(ُ) السنجاب يف
الصبلة ٦تنوع ،كالصبلة بو باطلة على ا١تذىب ،كىذا ال خيص
السنجاب بل جيرم يف كل ما يف معناه من الفراء اليت مل حيصل
ٟتيواهنا ذكاة شرعية.
ثانيهما(ِ) :كوف السنجاب ال يغسل بعد الدبغ كما أخرب
بذلك ٚتع معتمدكف من أىل ا٠تربة ،كذكركا أف سبب ذلك كوف
غسلو يذىب نضارة شعره ،كيغَت حالة إىابو ،كغَت ذلك من صفاتو
اللطيفة ا١تقصودة منو.
كأكؿ ما طرؽ ذلك ٝتعي حُت قدـ دمشق قاضي القضاة
اهلل
تغمدهالدين
مشس
( ّ)
برٛتتو  -كال خيفى على من يعرؼ علو مقامو يف العلم كالدين
الف ٍركةي :لبس معركؼ ،قيل بإثبات ا٢تاء فيو ،كقيل ْتذفها،
الفرك أك ى
(ُ) ى
ً
كس ٍه وم كسهاـ ،كىو على أنواع فمنها :السمور كاألزؽ
كاٞتمع فراءه ،ى
كالقاقوف كالسنجاب كالناقة كالفرسق أكالىن أعبلىن؛ كىي جلود
حيوانات تدبغ فتخيط كيلبس هبا الثياب فيلبسوهنا اتقاء الربد .كقاؿ

األزىرم :اٞتلدة إذا مل يكن عليها كبر كال صوؼ ال تسمى
فركة.لساف العرب(ٓ )َّْٔ/تاج العركس(ّٗ.)ِِٓ/

(ِ) ثاين أسباب منع لبسو يف الصبلة.
(ّ) ىكذا يف النسخة ا٠تطية كمل يتضح يل.
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ككاف تكلم يف ذلك ىو كٚتاعة كتصدكا لتحريره ،فتحرر ٢تم ىذا
الذم ذكرتو ،كمن ذلك الزماف صرنا ننكر السؤاؿ عنو حينا إىل أف
أخربين –قريب ان -شخص من القرايبُت أنو عمل ىذا الشغل عند
بعض فقهاء الشافعية ٦تن كانت لو رياسة دمشق فأمره بغسلو
ليسلم من ىذا احملذكر.
قاؿ :فامتنعت أكالن ،كأخربتو ٔتا يًتتب على غسلو من تغَت
صفاتو ،فلم يرجع إىل كبلمي ،فامتثلت أمره ،كغسلتو فتغَت اإلىاب
كالشعر ،فأخذت يف معاٞتتو ليعود إىل حالتو الػمعتادة فلم يعد.
ىذا كبلـ ً
أىل ا٠تربة كالتجربة يف أزماف متفرقة ككقائع متعددة
ال على سبيل التساىل كالػمجازفة كما يقع يف كثَت من األخبار.
كقد تقرر يف الػمذىب أف اٞتلد ا١تدبوغ إذا مل يغسل بعد
الدبغ فحكمو حكم الثوب النجس(ُ) فػهذه علة(ِ) يف اإلىاب
تػػقتضي بطبلف الػػصبلة ف ػيػػو ،مع موافػقػة الػشيخ تػقي الديػن فػي
ذلػػك .كاهلل أعلم.

(ُ) كالذم يًتجح ك اهلل أعلم أنو ال يطهر حىت يغسل ألف ما يدبغ بو
تنجس ٔتبلقاة اٞتلد ،فإذا زالت ٧تاسة اٞتلد بقيت ٧تاسة ما يدبغ بو
فوجب غسلو حىت يطهر .انظر :ا١تهذب (ُ ،)ِٕ/اجملموع (ُ .)ِِٓ/
(ِ) العلة :مناط اٟتكم ،كٝتيت علة؛ ألهنا غَتت حاؿ احملل ،أخذان من علة
ا١تريض؛ ألهنا اقتضت تغيَت حالو  .ركضة الناظر(ِ.)ُْْ/
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الفصل الجاىٕ :يف لبص فسّ الشيجاب –ّما يف معياِ  -خازج
الصالٗ:
كىو أيضان ٦تنوع؛ ألف شعر ا١تيتة كجلدىا قبل ال ٌدبغ ،فكما
حيرـ لبس جلدىا قبل الدبغ فكذلك شعرىا؛ ألف الدبغ ال يؤثر يف
( ُ)،
الشعر –كما تقدـ – كهبذا صرح الشيخ ٧تم الدين بن الرفعة
كنقلو عن البندنيجي(ِ) فقاؿ يف الكفاية:

(ُ) أٛتد بن ٤تمد بن علي األنصارم ،أبو العباس٧ ،تم الدين ،ا١تعركؼ
شافعي ،من فضبلء مصر ،ككاف ٤تتسب
بابن الرفعة :اإلماـ الفقيو ال ٌ
القاىرة كناب يف اٟتكم ،كلد سنة ْٓٔىػ وسار اٝتو يف مشارؽ األرض
كمغارهبا ،لو كتب كثَتة ،منها( :كفاية النبيو يف شرح التنبيو للشَتازم)
ك(ا١تطلب العايل) يف شرح كسيط للغزايل.
سئل ابن تيمية عنو فقاؿ :رأيت شيخا يتقاطر فقو الشافعية من ٟتيتو .
تويف َُٕىػ
انظر :طبقات الشافعية للسبكي(ٗ ،)ِْ/طبقات الشافعية البن قاضي
شهبة(ِ  ،)ُُِ/األعبلـ(ُ .)ُِِ/
(ِ) ٤تمد بن ىبة اهلل بن ثابت ،أبو نصر البنٍ ىدنيجي :فقيو ،من كبار
الشافعية ،مولده ببندنيج (بقرب بغداد) َْٕىػ ،كيعرؼ بفقيو اٟترـ،
جملاكرتو ٔتكة ٨توا من أربعُت سنة .ككاف ضريرا.
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(كحكم استعماؿ النجس إذا كاف عليو شعر كدبغ ،كقلنا
ال يؤثر الدباغ يف طهارة الشعر كما ىو أحد القولُت-كما ذكرناه/ِ( -أ)
كحكمو /قبل الدباغ .صرح بو البندجيي)(ُ) انتهى كبلمو.
كتبعو يف ذلك الشيخ شهاب الدين ابن النقيب(ِ) ،كصرح
الشيخ شهاب الدين األذرعي كالشيخ بدر الدين الزركشي(

=

ككفاتو ْٓٗىػ ،بذم الذنبتُت (باليمن) بينو كبُت تعز مسَتة يومُت ،لو
كتاب (ا١تعتمد) يف الفقو.
انظر :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة(ُ ،)ِِٕ/
األعبلـ(ٕ.)َُّ/
(ُ) كفاية النبيو يف شرح التنبيو ،البن الرفعة(ْ.) َِٔ/
(ِ) أٛتد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الركمي ،أبو العباس ،شهاب الدين ابن
ً
شافعي ا١تصرم ،مولده بالقاىرة سنة َِٕىػ ،حفظ
النَّقيب :الفقيو ال ٌ
القرآف كتفقو كتأدب كجاكر ٔتكة كا١تدينة مرات .قاؿ ابن حجر :كاف مع
تشدده يف العبادة ،حلو النادرة كثَت االنبساط ،تويف بالطاعوف سنة
ٕٗٔىػ ،من كتبو (تسهيل ا٢تداية كٖتصيل الكفاية) ك(السراج يف نكت
ا١تنهاج ) ك(عمدة السالك كعدة الناسك).
انظر :الدرر الكامنة (ُ  ،)ِّٗ/األعبلـ(ُ .)ََِ/
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)(ُ) بأف حكم ش عر ا١تيتة بعد دبغ جلدىا حكم جلد ا١تيتة قبل
الدبغ ،كنقبل ذلك عن ا١تتويل(ِ).
كزاد الشيخ بدر الدين الزركشي – كنقلو عن البندنيجي
أيضان -مث قاؿ( :كعلى ىذا فيحرـ لبس فرك السنجاب كما أشبهو
من الفرك؛ فإف حيواناهتا ال تذكى الذكاة الشرعية ،كإمنا ٗتنق خنقان،
كما أخرب بذلك الثقات ،كعلى تقدير الذبح فذاْتها ليس من أىل
الذكاة ،كقد عمت البلول هبا(ّ) ،فلتحذر يف الصبلة ،كأما خارجها
فعلى ا٠تبلؼ السابق)(ْ) انتهى كبلمو.
كقد علم أف ا١ترجح من ا٠تبلؼ السابق ىو التحرًن(ٓ).
(ُ) ىكذا يف ا١تخطوط كلعلٌها :أيضان.
(ِ) ينظر يف :الغرر البهية (ُ ) ُٓ/ك اجملموع (ُ .)ِّٔ/
(ّ) البلول :ا١تصيبة كالببلء .كقد يعرب عن ىذا بعموـ البلول :أم مشو٢تا
كعسر التحرز عنها ،كحكم عموـ البلول :الًتخص كعدـ التشدد كجواز
العبادة .كاالعتداد بالبلول كاعتبارىا إمنا ىو يف موضع ال نص فيو
ٓتبلفو ،لكن إذا كجد نص ٓتبلؼ حكم عموـ البلول فبل اعتبار
بالبلول يف ىذه اٟتاؿ كال اعتداد هبا إمنا االعتداد بالنص كاالعتبار بو.
انظر :موسوعة القواعد الفقهة للبورنو(ُ) ُّٕ/
(ْ) ينظر يف :الغرر البهية (ُ .) ُٓ/
(ٓ) ىذا ما رجحو رٛتو اهلل ،كٕتدر اإلشارة إىل أف ا١تالكية ذىبوا إىل أف
لبسو جيوز يف غَت الصبلة كال جيوز فيها ،مواىب اٞت ليل(ُ ) َُِ/
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كأما الشيخ شهاب الدين األذرعي فقاؿ -بعد تقرير ما
سبق ( :-نعم ،ىل حيرـ لبسها خارج الصبلة جزمان ،اك جيرم فيو
احتماؿ؟ ) انتهى.
كما حاكلو من احتماؿ اٞتزـ بتحرًن لبسها خارج الصبلة فيو
مبالغة(ُ) ،كىذا من ٚتلة مواضع كقعت يف كبلمو ىي ٤تل ْتث،
كقد بينتها يف غَت ىذه الرسالة مبسوطة ،كحذفتها ىنا اختصاران،
كىذا القدر الذم أكردتو و
كاؼ يف ٛتل الػمتمسك ٔتذىب الشافعي
–رضي اهلل عنو -على اجتناب السنجاب كما يف معناه سيٌما(ِ) يف
الصبلة اليت ىي عماد الدين كمفتاح اٞتنة ،كأفضل عبادات البدف،
عزكجل -بعد التوحيد ،كما كردت
كأكجب الفرائض إىل اهلل ٌ -
=

كا٠تبلؼ ىنا يف طهارة الفراء من حيث شعرىا ،كأما جلدىا فطاىر
بالدباغ ببل خبلؼ على الصحيح.
انظر :حاشية الشركاين على ٖتفة احملتاج(ُ.)َّٖ/
(ُ) ىذه مبالغة منو رٛتو اهلل إذ ا٠تبلؼ قائم يف ا١تسألة.
(ِ) يقاؿ السيٌما :أم مثلما ،أك ىي كلمة يستثٌت هبا ،انظر:
الصحاح(ٔ.)ِّٖٕ/
كيقاؿ سيما أخوؾ ،فيسقطوف ال .كالصواب –عند بعض العلماء -أف
اصفدم :كقد أكلع بذلك ٚتاعة من الكتاب كاألدباء
يقاؿ السيما ،قاؿ
ٌ
كالشعراء .انظر :تصحيح التحريف صِّٓ.
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بذلك األخبار(ُ) ،فكيف يليق بالػمنصف الػمنتسب ١تذىب
الشافعي بعد كقوفو على ما تقدـ نقلو كٖتريره أف خيالف مقتضاه،
مع ما جيده كل منصف من نفسو يف األغراض الدنيوية من الػمبالغة
يف إكما٢تا من كل كجو ٦تكن ،كشدة اٟترص على سبلمتها من
(ُ) يف الصحيحُت من حديث ابن عمر -رضي اهلل عنهما -قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " بٍت اإلسبلـ على ٜتس  :شهادة أف ال
إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل ،كإقاـ الصبلة ...اٟتديث.
انظر :صحيح البخارم ،باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم" :بٍت
اإلسبلـ على ٜتس"ٖ رقم ،كعند مسلم يف صحيحو باب أركاف
اإلسبلـ كدعائمو العظاـ رقم ُٔ "بٍت اإلسبلـ على ٜتس".
كدؿ على ذلك أيضان ماركاه اٟتاكم -كغَته  -كصححو (ٓٔٗ)كتابعو
ٌ
الذىيب عن أنس بن حكيم الضيب ،أنو خاؼ من زياد فأتى ا١تدينة فلقي
أبا ىريرة ،قاؿ :فاستنسبٍت ،فانتسبت لو ،فقاؿ :يا فىت ،أال أحدثك
حديثا؟ قاؿ :قلت :بلى رٛتك اهلل ،قاؿ يونس أحسبو ذكر عن النيب
صلى اهلل عليو كسلم ،قاؿ (( :أكؿ ما حياسب الناس بو يوـ القيامة من
أعما٢تم الصبلة)) قاؿ " :يقوؿ ربنا عز كجل للمبلئكة كىو أعلم:
انظركا يف صبلة عبدم أ٘تها أـ نقصها ،فإف كانت تامة كتبت لو تامة،
كإف كاف انتقص منها شيئا ،قاؿ :انظركا ىل لعبدم من تطوع ،فإف كاف
لو تطوع ،قاؿ :أ٘توا لعبدم فريضتو من تطوعو ،مث تؤخذ األعماؿ على
ذلك)) .ا١تستدرؾ(ُ ،)ّْٗ/كصحح األلباين ٨توه من حديث أيب
ىريرة عند الًتمذم(ُ )ِِّ/كما يف معناه كثَت.
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( ُ)

أدىن خلل أك نقص ،كقد من اهلل –عز كجلٔ -تباحات كثَتة
يستغٌت هبا عن السنجاب ك٨توه ٦تن تعلق قلبو كارتبط ٔتحبة زخارؼ
اليت
الًتفهات
كأصناؼ
الزينة
كأنواع
الدنيا،
ال تليق بشهامة الرجاؿ فضبلن عن أىل العلم الذين ىم قدكة الناس.
قاؿ اإلماـ الغزايل –رٛتو اهلل تعاىل  ( :)ِ(-كل ما يشتهيو
الطبع ففي الػمباحات ما يغٍت عن احملظورات)(ّ).
و
كحينئذ فبل حاجة إىل ارتكاب الػمتمحبلت للقوؿ ْتل
(ِ/ب)
السنجاب /كدعول أف ذلك ىو ا١تذىب ،كتكلف استنباط
(ُ) ا١تباح :ىو ما أذف اهلل يف فعلو كتركو ،غَت مقًتف بذـ فاعلو كتاركو كال
مدحو.
انظر :ركضة الناظر(ُ.)ُِٖ/
(ِ) أبو ح امد ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد الطوسي ،الشافعي ،الغزايل،
الشيخ ،اإلماـ ،البحر ،حجة اإلسبلـ ،أعجوبة الزماف ،زين الدين، ،
صاحب التصانيف ،كالذكاء ا١تفرط.
كيل تدريس النظامية ،كصنف ( ا١تنخوؿ) ك(ا١تستصفى) ك( إحياء علوـ
الدين) ك(البسيط) ك(الوسيط) ك(الوجيز) ك(ا٠تبلصة) كغَتىا .تويف سنة
َٓٓىػ.
انظر ترٚتتو يف :سَت أعبلـ النببلء(ُٗ ) ِّّ/طبقات الشافعية
للسبكي(ٔ.)ُُٗ/
(ّ) إحياء علوـ الدين(ٕ .)ٕٓ/
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كاالحتماالت البعيدة يف شأنو ،كما يستدؿ بفعل كثَت من

اٟتيل
الشافعية.
كال خيفى على طالب علم بطبلف ىذا االستدالؿ يف نفسو
فضبلن عن أف يعارض بو ما قدمناه يف تقرير ا١تذىب فإف من الناس
من يعذر بذلك؛ كوف مل يبلغو حقيقة اٟتاؿ بالكلية ،أك بلغو ذلك
على كجو مل يصح عنده ،كمنهم من يعلم اٞتواب عنو بالنظر بقية
أحوالو يف أمور الدين كيف ىذا اإلٚتاؿ ما يرشد إىل كجوه التفصيل
ا١تعلومة با١تشاىدة ،فمن كاف من ا١توجودين يلبسو كيصلي فيو فعلى
من يعرؼ حقيقو اٟتاؿ أف يذكرىا لو ،فمن قبل فلو اٟتظ األكفر،
( ِ).
ك( اٟتكمة ضالة ا١تؤمن)
(ُ) اٟتًىيل ٚ :تع حيلة كىي ما يتلطف بو لدفع ا١تكركه أك ٞتلب احملبوب أم :
يًتفق بو  .قاؿ الزركشي -رٛتو اهلل  -إمنا جيوز من اٟتيل ما كاف مباحا
يتوصل بو إىل مباح ،فأما فعل احملظور ليصل بو إىل ا١تباح ،فبل جيوز كقد
أجاز اٟتنفية اٟتيلة احملظورة ليصل هبا إىل ا١تباح ،كقد ركل ابن ا١تبارؾ
عن أيب حنيفة -رضي اهلل عنو -أف امرأة شكت إليو زكجها ،كأنو قاؿ
٢تا ارتدم ليفسخ النكاح.
انظر يف ذلك :ا١تنثور(ِ  ) ٗٓ/كينظر :اعبلـ ا١توقعُت(ّ .)ُٗ/
(ِ) ىذه حكمة منتشرة على األلسنة كقد كرد فيها حديث أخرجو ابن
ماجو ،باب اٟتكمة برقم (ُْٗٔ) بسنده عن أيب ىريرة ،قاؿ :قاؿ
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كقد رأينا كثَتان من الناس اجتنبوه ١تا بلغهم خربه ،فلم ينقص
ذلك قدرىم ،بل زادىم رفعة فإف (من تواضع هلل رفعو اهلل)(ُ) ،كما
أحسن حاؿ من اغتنم فاستدرؾ فيو ما ٌفرط فيما مضى ،كما
قيل(ِ):
كإف مضى غ ػػَت ٤تم ػػود مػ ػ ػ ػػن الزمن
بقي ية ال يػعمػ ًر عػػندم مػا ٢تا ٙتػن

=

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم(( :الكلمة اٟتكمة ضالة ا١تؤمن ،حيثما
كجدىا فهو أحق هبا)) علق عليو األلباين بالضعف جدان.
لكن معناه صحيح كإف كاف سنده عليل مع أف ا١تؤلف مل ينسبو إىل
النيب .
كعند الًتمذم برقم ِٕٖٔباب كما جاء يف فضل الفقو كالعبادة ،كقاؿ
حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو.
(ُ) جزء من حديث ركاه أٛتد يف ا١تسند (( من تواضع هلل درجة رفعو اهلل
درجة ،حىت جيعلو يف عليُت ،كمن تكرب على اهلل درجة ،كضعو اهلل
درجة ،حىت جيعلو يف أسفل السافلُت)) كضعفو ٤تققوه .انظر
ا١تسند(ُٖ ) َِٓ/كصحح األلباين رٛتو اهلل أكلو ( من تواضع هلل رفعو
اهلل ) انظر :صحيح اٞتامع(ِ.)َُُٔ/
علي رضي اهلل عنو كأرضاه.
(ِ) نسبت أليب السبطُت ٌ
انظر :يف زىر اآلداب كٙتر األلباب ،للحصرم(ُ.)ُٖ/
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يستدرؾ ا١ترء فيها ما أفات كحيي ػ

ػػي ما أىمات (كديحو)(ُ) السوء باٟتسن

كأما الذين تقدموا فقد قدموا على ما قدَّموا ،كفات
استدراكهم بالعمل ،فيستدرؾ ٢تم بالدعاء ،كلعل ٢تم عذران ٦تا
( ِ)
ذكرناه فيما يسبق( ،فظن خَتان كال تسأؿ عن ا٠ترب)  ،ككن مقتدي ان
بالذين قاؿ اهلل – – فيهم :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱠ [اٟتشر.]َُ :
نسأؿ اهللى تعاىل من فضلو التوفيق ١تا يرضاه ،كأف يصرؼ
قلوبنا عن التعلق ٔتا عداه ،إنو على ما يشاء قدير ،كبعباده لطيف
خبَت.
كاٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى
آلو كصحبو كسلم تسليمان كثَتان دائمان أبدان إىل يوـ الدين ،كرضي اهلل
عن ساداتنا أصحاب رسوؿ اهلل أٚتعُت(ّ).
(ُ) يف النسخة ا٠تطية :حيي ،كىو خطأ.
ضم ىن ا١تصنف كبلمو ىنا الشطر الثاين من بيت ابن ا١تعتز الشهَت:
(ِ) ٌ
تسأل عن الخبر
فكان ما كان مما لست أذكره
فظن خيرا وال ْ
انظر :أشعار أكالد ا٠تلفاء كأخبارىم،
(ُ) ُٖٖ/
(ّ) جاء يف ختاـ النسخة ا٠تطية:
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املصادز ّاملساجع
ابػػن األثػػَت٣ ،تػػد الػػدين أبػػو السػػعادات ا١تبػػارؾ بػػن ٤تمػػد" .النهايػػة يف
غريػػب اٟت ػػديث كاألث ػػر"ٖ .تقي ػػق :طػػاىر أٛت ػػد ال ػزاكل ٤ -تم ػػود ٤تم ػػد
الطناحي .ط :ا١تكتبة العلمية  -بَتكتُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
ابن الرفعة ،أٛتد بن ٤تمد بن علي األنصارم" .كفاية النبيو يف
شرح التنبيو" .احملقق٣ :تدم ٤تمد سركر باسلوـ ،ط :دار
األكىل،
الطبعة:
العلمية،
الكتب
ََِٗـ.
ابن عجلوف ،اإلماـ ٧تم الدين" .بديع ا١تعاين شرح عقيدة
الشيباين" ( .رسالة علمية ) ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود
بالرياض ،من إعداد الباحث٤ :تمد العبداهلل السحيم عاـ
َُْْىػ.
ابن قدامة ا١تقدسي ،موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمد بن
قدامة".ركضة الناظر كجنة ا١تناظر يف أصوؿ الفقو على مذىب

=

علقو ٤تب الدين ٤تمد بن الشيخ عبداٟتق السنباطي الشافعي مذىبان ،لطف
اهلل بو يف الدنيا كاآلخرة ،كأعطاه فوؽ ما يؤملو يف العلم كالعمل يف الدنيا
كاآلخرة ٔتنو ككرمو.
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اإلماـ أٛتد بن حنبل" .ط :مؤسسة الريٌاف للطباعة كالنشر
كالتوزيع ،الطبعة :الطبعة الثانية ُِّْى ػََِِ-ـ.
ابن قيم اٞتوزية٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب " .اعبلـ ا١توقعُت عن
رب العا١تُت"ٖ .تقيق٤ :تمد عبد السبلـ إبراىيم ،ط :دار
الكتب العلمية – يَتكت ،الطبعة :األكىلُُُْ ،ىػ -
ُُٗٗـ.
ابن ماجو ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد" .سنن ابن ماجو"ٖ .تقيق:
٤تمد فؤاد عبد الباقي ،ط :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل
عيسى البايب اٟتليب.
ابن منظور٤ ،تمد بن مكرـ بن على" .لساف العرب" .ط :دار
صادر – بَتكت ،الطبعة :الثالثة  ُُْْ -ىػ.
أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي،
"آداب الشافعي كمناقبو" .ط :دار الكتب العلمية ،بَتكت –
لبناف ،الطبعة :األكىل ُِْْ ،ىػ ََِّ -ـ.
أٛتد بن ٤تمد بن حنبل" .مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل" .احملقق:
شعيب األرنؤكط كٚتاعة .ط :مؤسسة الرسالة الطبعة :األكىل،
ُُِْ ىػ ََُِ -ـ.
األلباين٤ ،تمد ناصر الدين" .صحيح اٞتامع الصغَت كزياداتو" .ط:
ا١تكتب اإلسبلمي.
- ٖٙٔ -

نصيحة األحباب في لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت  ٛٚٙىـ  -دراسة وتحقيق ،د .عمر عبدالعزيز السلومي

األنصارم ،زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا" .الغرر البهية يف شرح
البهجة الوردية" .ط :ا١تطبعة ا١تيمنية.
الباباين  ،إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت بن مَت سليم" .إيضاح ا١تكنوف يف
الذيل على كشف الظنوف" ط :دار إحياء الًتاث العريب،
بَتكت – لبناف.
الباباين ،إٝتاعيل بن ٤تمد أمُت بن مَت سليم" .ىدية العارفُت أٝتاء
ا١تؤلفُت كآثار ا١تصنفُت" .دار إحياء الًتاث العريب بَتكت –
لبناف.
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .صحيح البخارم=اٞتامع ا١تسند
الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كسننو كأيامو" .احملقق٤ :تمد زىَت بن ناصر الناصر ،ط :دار
طوؽ النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ٤تمد فؤاد
عبد الباقي ،الطبعة :األكىلُِِْ ،ىػ.
البعلي٤ ،تمد بن أيب الفتح" .ا١تطلع على ألفاظ ا١تقنع"ٖ .تقيق
٤تمد األرناؤكط) ،ط :السوادم ُ سنة ُِّْى ػ
اٞتوىرم  ،إٝتاعيل بن ٛتاد" .الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية".
ٖتقيق :أٛتد عبد الغفور عطار ،ط :دار العلم للمبليُت –
بَتكت ،الطبعة :الرابعة َُْٕ ىػ ُٖٕٗ -ـ.
اٟتاكم٤ ،تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد" .ا١تستدرؾ على الصحيحُت".
عطا
القادر
عبد
مصطفى
ٖتقيق:
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ط :دار الكتب العلمية – بَتكت ،الطبعة :األكىل ُُُْ ،ق
– َُٗٗ ـ.
اٟتموم ،ياقوت بن عبد اهلل الركمي" .معجم البلداف" .ط :دار
صادر ،بَتكت ،الطبعة :الثانية ُٗٗٓ ،ـ.
د .أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر "معجم اللغة العربية ا١تعاصرة" .ط:
عامل الكتب ،الطبعة :األكىل ُِْٗ ،ىػ ََِٖ -ـ.
الداككدم٤ ،تمد بن علي بن أٛتد" .طبقات ا١تفسرين للداككدم".
ط :دار الكتب العلمية – بَتكت.
الدمَتم ٤،تمد بن موسى بن عيسى بن علي" .حياة اٟتيواف
الكربل" .ط :دار الكتب العلمية ،بَتكت.
الذىيب ٤ ،تمد بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍادياز" .سَت أعبلـ النببلء".
احملقق٣ :تموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،
ط :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثةَُْٓ ،ىػ  ُٖٗٓ /ـ.
٤تم د بن عبد الرزاؽ اٟتسيٍت" .تاج العركس من
َّ
٤تم د بن ٌ
الزبيدمٌ ،
جواىر القاموس" .احملقق٣ :تموعة من احملققُت .ط :دار
ا٢تداية.
الزركشي٤ ،تمد بن عبد اهلل بن هبادر" .ا١تنثور يف القواعد
الفقهية" .ط :كزارة األكقاؼ الكويتية ،الطبعة :الثانية،
َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.
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الزركلي  ،خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس،
"األعبلـ" ط :دار العلم للمبليُت ،الطبعة :ا٠تامسة عشر -
أيار  /مايو ََِِ ـ.
السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين" .طبقات الشافعية
الكربل".
السخاكم٤ ،تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر" .الضوء
البلمع ألىل القرف التاسع" .ط :منشورات دار مكتبة اٟتياة –
بَتكت.
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر" .نظم العقياف يف أعياف
األعياف" .احملقق :فيليب حيت .ط :ا١تكتبة العلمية – بَتكت.
الشهيب ،أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد" .طبقات الشافعي" .احملقق:
د .اٟتافظ عبد العليم خاف ،دار النشر :عامل الكتب –
بَتكت.
الشوكاين٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل" .البدر الطالع
ٔتحاسن من بعد القرف السابع" .ط :دار ا١تعرفة – بَتكت.
الصفدم ،صبلح الدين خليل بن أيبك" .تصحيح التصحيف
كٖترير التحريف" .حققو كعلق عليو كصنع فهارسو :السيد
الشرقاكم ،ط :مكتبة ا٠تا٧تي – القاىرة ،الطبعة :األكىل،
َُْٕىػ ُٖٕٗ -ـ.
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الصويل أبو بكر ٤تمد بن حيِت بن عبد اهلل "أشعار أكالد ا٠تلفاء
كأخبارىم" ط :مطبعة الصاكمُّٗٔ -،ـ.
الغزايل ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد "إحياء علوـ الدين" .ط :دار
ا١تعرفة
– بَتكت.
الغزايل ،أبو حامد ٤تمد بن ٤تمد" .ا١تستصفى من علم األصوؿ".
ٖتقيق٤ :تمد عبد السبلـ عبد الشايف ،ط :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األكىلُُّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ.
الغزم٧ ،تم الدين ٤تمد بن ٤تمد" .الكواكب السائرة بأعياف ا١تئة
العاشرة" .احملقق :خليل ا١تنصور ،ط :دار الكتب العلمية،
بَتكت – لبناف ،الطبعة :األكىلُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
القزكيٍت ،عبد الكرًن بن ٤تمد بن عبد الكرًن" .العزيز شرح الوجيز
ا١تعركؼ بالشرح الكبَت" .احملقق :علي ٤تمد عوض  -عادؿ
أٛتد عبد ا١توجود ،ط :دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف،
الطبعة :األكىلُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ.
القشَتم ،مسلم بن اٟتجاج" .صحيح مسلم=ا١تسند الصحيح
ا١تختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم"ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،ط :دار إحياء الًتاث
العريب – بَتكت.
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القَتكاين ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن ٘تيم األنصارم" .زىر
اآلداب كٙتر األلباب" .ط :دار اٞتيل ،بَتكت.
٤تمد ركاس قلعجي  -حامد صادؽ قنييب" .معجم لغة الفقهاء".
ط :دار النفائس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة :الثانية،
َُْٖ ىػ ُٖٖٗ -ـ ،الطبعة :األكىلَُْٕ ،ىػ.
النوكم ٤ ،تيي الدين حيِت بن شرؼ" .هتذيب األٝتاء كاللغات".
ط /دار الكتب العلمية ،بَتكت – لبناف.
النوكم٤ ،تيي الدين حيِت بن شرؼ" .اجملموع شرح ا١تهذب ((مع
تكملة السبكي كا١تطيعي))" .ط :دار الفكر.

- ٖٙٙ -

ٔ – الجزء الثالثٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Bibliography
Abou Muhammad Abdurahmann bin Muhammad
bin Idrees bin Al-Munzir At-Tamimi. “Adaab AsShafi’ee wa Manaaqibuhu”. Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah,
Beirut – Lebanon, 1st edt, 1424AH – 2003.
Ad-Dawoudi, Muhammad bun Ali bin Ahmad.
“Tabaqaat Al-Mufasireen li Ad-Dawoudi”. Darr AlKutub Al-Ilmiyah, Lebanon.
Ad-Dumeiri, Muhammad bun Musa bun Esaa bin
Ali. “Hayaat Al-Hayawaan Al-Kubraa”. Darr Al-Kutub
Al-Ilmiyah, Beirut .
Ahmad bun Muhammad bin Hanbal. “ Musnad
Al-Imam Ahmad bin Hanbal”. Investigated by: Shu’aib
Al-Arnaout with a group. Muassat Ar-risaalah, 1st edt,
1421AH – 2001.
Al-Albaani, Muhammad Nasir Ad-Deen. “Sahih
Al-Jami’ As-Saghir wa Ziyadaatuhu”. Al-Maktab AlIslami.
Al-Ansaari, Zakariya bun Muhammad bin Ahmad
bin Zakariya. “Al-Gurar Al-Bahiyah fee Sharhi AlBahjat Al-Wardiyah”. Al-Matba’at Al-Maimaniyah.
Al-Ba’li, Muhammad bun Abi Al-Fath. “AlMutli’ alaa Alfaaz Al-Muqni’ ”. investigated by:
Muhammad Al-Arnaout. As-Sawaadi year 1423AH.
Al-Baabaani, Isma’eel bun Muhammad Ameen
bin Mirr Salim. “ Idaah Al-Maknoun fee Az-Zail alaa
Khasfi Az-Zunoun”. Darr Ihyaa At-Turath Al-Arabi,
Beirut – Lebanon.
Al-Baabaani, Ismail bun Muhammad Ameen bin
Mirr Salim. “ Hadiyat Al-Arifeen Asmaa Al-Mualifeen
wa Athaar Al-Musanifeen”. Darr Ihyaa At-Turath AlArabi, Beirut – Lebanon.
Al-Bukhari, Muhammad bun Ismail. “ Sahih AlBukhari – Al-Jaami’ Al-Musnad As-Sahih Al-

- ٖٙٚ -

 عمر عبدالعزيز السلومي. د، دراسة وتحقيق-  ىـٛٚٙ نصيحة األحباب في لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت

Mukhtasarr min Oumouri Rasoulil Laah Salahu alaihi
wa sallam wa Sunanihi wa Aiyaamihi”. Investigated
by: Muhammad Zuhair bun Nasir An-Nasir. Darr
Tawqu An-Najaat. 1st edt, 1422AH.
Al-Ghazaali, Abou Hamid Muhammad bun
Muhammad. “Al-Mustashfaa min Ilmi Al-Ousoul”.
Investigated by: Muhammad Abdu Salaam Abdu AsShaafi. Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1st edt, 1413AH 1993.
Al-Ghazi, Najmu Ad-Deen Muhammad bun
Muhammad. “ Al-Kawaakib As-Saaeirat be A’yaan AlMeah Al-Ashirah”. Investigated by: Khalil AlMansour, Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon.
1st edt, 1418AH – 1997.
Al-Ghzaali, Abou Hamid Muhammad bun
Muhammad. “ Ihyaa Uloum Ad-Deen”. Darr AlMa’rifat – Beirut.
Al-Hakim, Muhammad bun Abdillah bin
Muhammad. “Al-Mustarak
alaa
As-Sahihain”.
Investigated by: Mustapha Abdil Qadir Ataa. Darr AlKutub Al-Ilmiyah, Beirut. 1st edt, 1411AH – 1993.
Al-Hamawi, Yaqout bun Abdillah Ar-Roumi.
“Mu’jam Al-Buldaan”. Darr Sadir, Beirut, 2nd edt,
1995.
Al-Jawhari, Ismail bun Hamad. “As-Sihaah Taaj
Al-Lugha wa Sihaah Al-Arabiyah”. Investigated by:
Ahmad Abdu Al-Ghafour Ataar, Darr Al-Ilm lil
Malaayeen, Beirut, 4th edt, 1407AH – 1987.
Al-Qairawaani, Abou Ishaaq Ibrahim bun Ali bin
Tamim Al-Ansaari. “Zahru Al-Adaab wa Thamarr AlAlbaab”. Darr Al-Jeel, Beirut.
Al-Qazwini, Abdul Karim bin Muhammad bin
Abdil Karim. “Al-Aziz Sharhu Al-Wajiz Al-Ma’rouf be
As-Sharhi Al-Kabir”. Investigated by: Ali Muhammad

- ٖٙٛ -

ٔ – الجزء الثالثٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Iwad – Adil Ahmad Abdul Mawjoud. Darr Al-Kutub
Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon. 1st edt, 1417AH – 1997.
Al-Qushairi, Muslim bun Al-Hajaaj. “Sahih
Muslim – Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasarr be
Naqli Al-Adli annil Adli ilaa Rasoulil Laah salalahu
alaihi wa sallam”. Investigated by: Muhammad Fuad
Abdu Al-Baaqi. Darr Ihyaa At-Turath Al-Arabi –
Beirut.
An-Nawawi, Muhyi Ad-Deen Yahya bun Sharaf.
“Al-Majmou’ Sharhu Al-muhazab (ma’a Takmilat Assubki wa Al-Muti’ee). Darr Al-Fikr.
An-Nawawi, Muhyi Ad-Deen Yahya bun Sharaf.
“Tahzeeb Al-Asmaa wa Al-Lughaat”. Darr Al-Kutub
Al-Ilmiyah, Beirut – Lebanon.
As-Safadi, Salaahu Ad-Deen Khalil Aibak.
“Tashih At-Tashif wa Tahrir At-Tahrif”. Investigated,
commented and made its indexes by: As-Sayyid AsSharqaawi. Maktabat Al-Khanji – Cairo, 1st edt, 1407 –
1987.
As-Sakhawi, Muhammad bun Abdirahmann bin
Muhammad bin Abibakar. “ Ad-Dawou Al-Laami’ li
Ahli Al-Qarni At-Taasi’ ”. Manshourat Darr Maktabat
Al-Hayaat – Beirut.
As-Shahbi, Abubakarr bin Ahmad bin
Muhammad. “Tabaqaat As-Shafi’ee”. Investigated by:
Dr. Al-Hafiz Abdul Alim Khan. Alam Al-Kutub –
Beirut.
As-Shawkaani, Muhammad bun Ali bin
Muhammad. “ Al-Badr At-Taali’ be Mahaasin mann
Ba’da Al-Qarni As-Saabi’ ”. Darr Al-Ma’rifat – Beirut.
As-Souli, Abubakarr Muhammad bun Yahya bin
Abdillah. “ Ash’aar Awlaadil Khulafaa wa
Akhbaaruhum”. Mat’ba’at As-saawi, 1936.
As-Subki, Taaj Ad-Deen Abdil Wahaab bin
Taqyi Ad-Deen. “Tabaqaat As-Shafi’yah Al-Kubraa”.

- ٖٜٙ -

 عمر عبدالعزيز السلومي. د، دراسة وتحقيق-  ىـٛٚٙ نصيحة األحباب في لبس فرو السنجاب لعجلون الشافعي ت

As-Suyouti, Abdurahman bin Abibacarr. “Nazmu
Al-Iqyaan fee A’yaan Al-A’yaan”. Investigated by:
Phlip Hati. Al-Maktabat Al-Ilmiyah, Beirut.
Az-Zabidi, Muhammad bun Abdirazaaq AlHusaini. “ Taaj Al-Arous min Jawaahir Al-Qamous”.
Investigated by: a group of investigators. Darr AlHidaayah.
Az-Zahabi, Muhammad bun Ahmad bun
Outhman bin Qaimaz. “Siyar A’laam An-Nubalaa”.
Investigated by: a group of investigators under the
supervision of Sheikh Shu’aib Al-Arnaout. Muassat ArRisalah, 3rd edt, 1407AH – 1987.
Az-Zarkali, Khair Ad-Deen bin Mahmoud bin
Muhammad bin Ali bin Faris. “ Al-A’laam”. Darr AlIlm lil Malaayeen, 15th edt, May 2002.
Az-Zarkashi, Muhammad bun Abdillah bin
Bahdir. “Al-Manthour fee Al-Qawaeid Al-Fiqhiyah”.
The ministry of Endowments of Kuwait. 2 nd edt,
1405AH – 1985.
Dr. Ahmad Mukhtarr Abdul Hamid Oumar.
“Mu’jam Al-Lugha Al-Arabiyah Al-Mu’asirah”. Darr
Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1st edt, 1429AH - 2008.
Ibn Ajlouni, Al-Imam Najmu Ad-Deen. “ Badee’
Al-Ma’aani Shar Aqeedat As-Shaibaani”. A thesis
prepared by Muhammat Al-Abdillah As-Suhaim year
1404AH, at Imam Muhammad bun Saud’s University,
Riyadh.
Ibn Al-Athir, Majdu Ad-Deen Abou As-Sa’adaat
Al-Mubaarak bin Muhammad. “ An-Nihayat fee Gharib
Al-Hadith wa Al-Atharr”. Investigated by: Tahir
Ahmad Az-Zaawi – Mahmoud Muhammad AtTanaahi. Al-Maktabat Al-Ilmiyah – Beirut, 1399AH –
1979.
Ibn Ar-Raf’at, Ahmad bun Muhammad bin Ali
Al-Ansaari. “Kifaayat An-Nabeeh fee Sharhi At-

- ٖٚٓ -

ٔ – الجزء الثالثٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Tanbeeh”. Investigated by: Majdi Muhammad Surour
Baasaloum, Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1st edt, 2009.
Ibn Manzour, Muhammad bun Mukram bin Ali.
“Lisaan Al-Arab”. Darr Sadir – Beirut, 3rd edt,
1414AH.
Ibn Qayim Al-Jawziyah, Muhammad bin
Abibakarr bin Ayoub. “ I’laam Al-Muwaqi’een ann
Rabbil Alameen”. Investigated by: Muhammad Abdu
Salaam Ibrahim. Darr Al-Kutub Al-Ilmiyah – Beirut. 1st
edt, 1411AH – 1991.
Ibn Qudaamaa Al-Madisi, Muwafaq Ad-Deen
Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudaamah. “
Rawdat An-Naazir wa Jannat Al-Manaazir fee Ousoul
Al-Fiqh alaa Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal”.
Muassat Ar-Rayaan, 2nd edt, 1423AH – 2002.
Ibn Maajah, Abou Abdillah Muhammad bin
Yazeed. “Sunan Ibn Maajah”. Investigated by:
Muhammad Fuad Abdu Al-Baaqi. Darr Ihyaa Al-Kutub
Al-Ilmiyah – Faisal Esaa Al-Babi Al-Halabi.
Muhammad Ruwas Qal’aji – Hamid Sadiq
Qanibi. “ Mu’jam Lughat Al-Fuqaha”. Darr AnNafaaes, 1st edt, 1407AH. 2nd edt, 1408AH – 1988.

- ٖٚٔ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

املسائى األصىهًُ املىصىفُ باإلهٌاي أو قوُ اهركس
يف كتب أصىي اهفكه
Issues of Usool Al-Fiqh Attributed To Being
Neglected or Rarely Mentioned in
Literatures on Usool Al-Fiqh
إعداد:
د .أمحد بّ سعًد ذلٌد اهعىاجٌ
األستاذ ا١تشارؾ بقسم أصوؿ الفقو بكلية الشريعة باٞتامعة اإلسالمية

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

ًستخوص اهبحح
تناكؿ البحث ا١تسائل األصولية ا١توصوفة باإلمهاؿ أك قلة الذكر
يف كتب أصوؿ الفقو ،إذ إف الناظر يف كتب األصوؿ جيد تفاكتا بُت
علماء أصوؿ الفقو يف تناكؿ مسائل ىذا العلم كما ككيفا٦ ،تا أدل إىل
خفاء كثَت منها على كثَت من الباحثُت كلذا كاف من األمهية ٔتكاف
تتبع ىذه ا١تسائل كالوقوؼ على سبب قلة ذكرىا أك إمها٢تا كدراستها
دراسة كافية كبياف أمهيتها كٙترهتا
كقد توصل البحث اىل نتائج منها :ظهور بعض ا١تسائل ا١تشًتكة
بُت علم األصوؿ كغَته من العلوـ ،كظهور اىتماـ متأخرم األصوليُت
بإيراد ىذا النوع من ا١تسائل ،كإىل أف لقلة ذكر ا١تسائل يف كتب
األصوؿ أسبابا كمل تكن اعتباطا
كمن أبرز التوصياتْ :تث ا١تسائل ا١توصوفة بالغرابة سواء كانت
الغرابة لقلة الذكر أك لذاهتا كالتوسع يف بياف ا١تسائل قليلة الذكر كعدـ
االقتصار على ا١تسائل اليت نص األصوليوف على قلة ذكرىا
الكلمات االفتتاحية :ا١تسائل -أصوؿ الفقو -اإلمهاؿ -قلة الذكر
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Abstract

The paper studies issues of Usool that were
attributed to being neglected or that are rarely mentioned
in literatures on Usool Al-Fiqh (Principles of Islamic
Jurisprudence), because whoever takes a look into
literatures on Usool A-Fiqh would realize the disparity
between its scholars regarding the study of issues related
this knowledge in quantity and quality. This disparity led
to several issues being unknown to many researchers, and
this necessitates a thorough search for these issues and the
reason why they were rarely mentioned or neglected, and
then conducting a painstaking study on them and the
exposition of their significance and benefits.
The researcher concluded with some findings,
including: the discovery of some correlated issues between
the science of Usool and other fields of knowledge, and
the exposition of the attention given by later scholars of
Usool regarding mentioning issues of this nature in their
scholarly works, and the reiteration of the fact that these
issues were rarely mentioned for cogent reasons and it was
not due to arbitrariness.
The significant recommendations of the research
include: researching on issues that were attributed with
being strange, whether the strangeness was due to its rare
mention or due to its nature. And conducting more
elaborate research on issues that were rarely mentioned,
and not limiting research to issues that were specifically
identified by the scholars of Usool to be of rare mention.
Keywords: Issues – Usool Al-Fiqh – Negligence –
Rare mention.
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ًكدًُ
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره ،كنتوب إليو ،كنعوذ باهلل
مضل لو ،كمن
من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال ٌ
يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل ،كأشهد أف ٤تمدا عبده
كرسولو ،أما بعد:
فإف علم أصوؿ الفقو من أكثر العلوـ نفعا ،كمن أعظمها شرفا
كقدرا ،الشتمالو على ا١تنقوؿ كا١تعقوؿ.
كأكؿ من أفرد ىذا العلم بالتأليف يف كتاب مستقل كبياف
مسائلو اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل ،مث تتابعت جهود العلماء يف تتبع
مسائلو ،كالتأليف فيو.
كالناظر يف كتبهم جيد تفاكتا بُت علماء أصوؿ الفقو يف تناكؿ
كمان ككيفان ،إال أف عددان من ا١تسائل األصولية مل
مسائل ىذا العلم ٌ
قل تناك٢تم ٢تا ،فنبو عليها ا١تتأخركف
يذكرىا علماء األصوؿ يف كتبهم أك ٌ
من علماء الفن أثناء ذكرىم ٢تا يف كتبهم األصولية.
ك١تا كانت ىذه ا١تسائل مثارا للبحث كالبياف ،كقع اختيارم على
دراسة ا١تسائل األصولية اليت نص العلماء على إمهاؿ األصوليوف ٢تا أك
قلة ذكرىم ٢تا يف كتبهم األصولية ػ
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أهًٌُ املىضىع
ُ  -األمهية العلمية للمسائل ا١تراد ْتثها ،من حيث ارتباطها ٔتباحث
علم أصوؿ الفقو كأبوابو ،كمن حيث بناء الفركع الفقهية عليها.
ِ  -أف ىذا البحث يسلط الضوء على ا١تسائل األصولية اليت قد ٗتفى
على كثَت من الباحثُت كا١تهتمُت بعلم أصوؿ الفقو ،بسبب ندرة
كجودىا يف كتب األصوؿ.
ّ  -أف ىذا البحث يهتم بالتتبع التارخيي لذكر ىذه ا١تسائل يف علم
أصوؿ الفقو كغَته من العلوـ ،مع ٤تاكلة الوقوؼ على سبب قلة ذكر
ىذه ا١تسائل يف كتب األصوؿ أك سبب إمها٢تا.
أسباب اختًاز املىضىع:
ُ  -الرغبة يف ٚتع ما تفرؽ من ا١تسائل ا١توصوفة باإلمهاؿ أك قلة الذكر
يف كتب أصوؿ الفقو ،كدراستها دراسة علمية تربز قيمتها.
ِ  -مل أقف على دراسة أصولية ٕتمع شتات ىذه ا١تسائل كتدرسها
دراسة موضوعية.
اهدزاسات اهسابكُ:
مل أقف على دراسة كافية تلم شتات ا١تسائل األصولية ا١توصوفة
بقلة الذكر أك عدمو ،كلكن كقفت على نوعُت من الدراسات:
النوع األول :دراسات جمعت عددا من المسائل األصولية
التي لم يبحثها أكثر األصوليين ،كقد كقفت على دراستُت ١تؤلف
كاحد يف ىذا ا١توضوع ،كمها:
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لبحثها أكثر

 مسائل أصولية يف مباحث اٟتكم كاألدلة مل يتعراألصوليُت.
 مسائل أصولية يف مباحث داللة األلفاظ مل يتعر لبحثها أكثراألصوليُت للدكتور علي صاحل احملمادم.
كالفرؽ بُت ْتثي كالدراستُت من كجوه:
الوجو األكؿ :أف الدراستُت يف ٣تموعهما اشتملتا على ٙتاف
مسائل فقط ،أما ْتثي فقد احتول على ٙتاف عشرة مسألة.
الوجو الثاين :يشًتؾ ْتثي مع ىذه الدراستُت معا يف مسألتُت
فقط.
الوجو الثالث :التزمت يف ْتثي ذكر ا١تسائل اليت كصفها
األصوليوف بػ(عدـ الذكر) أك (قلة الذكر) ك٨توىا من األلفاظ ،بينما مل
تلتزـ الدراستاف بذلك ،فجاءت بعض ا١تسائل اليت مل أقف على نص
كاضح من متأخرم األصوليُت بقلة ذكرىا يف كتب األصوؿ ،كإمنا نظر
ا١تؤلف إىل كاقع ذكرىا يف كتب أصوؿ الفقو.
النوع الثاني :دراسات قليلة تناولت كل دراسة منها مسألة
واحدة من المسائل األصولية قليلة الذكر ،كمل تتناكؿ ىذه الدراسات
يف ٣تموعها سول ثالث مسائل اشتمل عليها موضوع ْتثي ،كأبرز
ىذه الدراسات:
أ -االستصحاب ا١تقلوب ،للدكتور أٛتد الضوحيي٣ ،تلة العلوـ
الشرعية ،جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية ََِٕـ.
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ب -دخوؿ الصورة النادرة يف اللفظ العاـ دراسة أصولية تطبيقية
للباحث علي منصور آؿ عطيةْ ،تث منشور يف ٣تلة اٞتمعية
الفقهية السعودية ُّْٔىػ.
ج -خالؼ األكىل عند األصوليُت كالفقهاء .للدكتور علي صاحل
احملمادمْ .تث منشور يف ٣تلة البحوث القانونية كاالقتصادية،
جامعة ا١تنصورة ََِٓـ.
كيتضػح مػػن خػالؿ ىػػذا العػػر الفػرؽ بػػُت موضػوعي كبػػُت ىػػذه
الدراسات كىو أف ٚتيػع ىػذه الدراسػات السػابقة مل تشػًتؾ معػي سػول
يف ٜتس مسائل من أصل ُٖ مسألة اشتمل عليها ْتثي.
ًِهج اهبحح
ينقسم منهج البحث إىل :خاص ،كعاـ.
أما المنهج الخاص ٔتسائل البحث ،فبيانو يف اآليت:
ُ -استقرأت عددا من كتب أصوؿ الفقو للوقوؼ على ا١تسائل ا١تطلوبة،
كخاصة كتب ا١تتأخرين من علماء األصوؿ ،كمنها :البحر احمليط للزركشي،
كالتحبَت للمرداكم ،كشركح ٚتع اٞتوامع ،كاستفدت أيضا من ٤تركات
البحث يف االنًتنت كبعض ا١تواقع االلكًتكنية اليت ٖتتوم على عدد كبَت
من الكتب األصولية ،مثل :ا١توسوعة الشاملة كغَتىا.
كال أدعي ىنا أين قد أتيت على ٚتيع ا١تسائل ،كلكن بذلت
جهدم الستيعاب قدر كبَت منها ،كحسيب أنو جهد ا١تقل.
ِ ٚ -تع ا١تسائل ا١توصوفة بإمهاؿ األصوليُت ٢تا ،أك بأم عبارة تدؿ
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على ىذا ا١تعٌت ،مثل :عدـ التعر أك الذكر.
ّ ٚ -تع ا١تسائل ا١توصوفة بقلة الذكر يف كتب أصوؿ الفقو ،أك بأم
عبارة تدؿ على ىذا ا١تعٌت ،مثل :قلة التعر أك غرابة الذكر أك النقل
العزيز أك قلة التفطن ك٨توىا
ْ  -ذكر من كصف ا١تسألة باإلمهاؿ أك قلة الذكر مع إيراد عبارتو يف
ذلك ،كبياف أكؿ من أكرد ا١تسألة من األصوليُت –قدر اإلمكاف  -مع
اإلشارة إىل من ذكرىا من غَت األصوليُت.
ٓ  -دراسة ا١تسألة دراسة أصولية ببياف صورهتا كٖترير ٤تل النزاع فيها –
إف كجد -كذكر أقوا٢تا كأدلتها.
ٔ -بياف أ مهية ا١تسألة كأثرىا ،سواء من حيث ارتباطها با١تسائل األصولية
ذات العالقة ،أك ببياف الفركع الفقهية ا١تندرجة ٖتتها –إف كجدت.-
كأما المنهج العام ،فيتمثل يف:
ُ  -كتا بة اآليات القرآنية حسب الرسم العثماين مع ذكر رقم اآلية
كاسم السورة يف ا١تنت.
ِ ٗ -تريج األحاديث ،فإف كاف اٟتديث يف الصحيحُت أك أحدمها
اكتفيت بذلك ،كإال خرجتو من كتب السنة ا١تعتمدة مع ذكر حكم
أىل الفن عليو.
ّ  -الًتٚتة لألعالـ الوارد ذكرىم يف ا١تنت.
ْ  -توثيق ا١تعلومات الواردة يف ا١تنت.
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خطُ اهبحح
اشتمل البحث على مقدمة كمبحثُت كخا٘تة كفهرس للمصادر كا١تراجع:
ا١تبحث األكؿ :ا١تسائل األصولية ا١توصوفة باإلمهاؿ كعدـ الذكر ،كٖتتو
تسعة مطالب:
ا١تطلب األكؿ :ىل يسقط فر الكفاية بفعل ا١تالئكة؟
ا١تطلب الثاين :إذا نسخ التحرمي فهل تبقى الكراىة؟
ا١تطلب الثالث :مسألة :خالؼ األكىل
ا١تطلب الرابع :ترؾ النيب ﷺ.
ا١تطلب ا٠تامس :من مسالك العلة :التصريح بلفظ اٟتكمة.
ا١تطلب السادس٣ :تيء "إذ" للتعليل
ا١تطلب السابع :االستصحاب ا١تقلوب.
ا١تطلب الثامن :ىل يتجوز باجملاز عن اجملاز؟
ا١تطلب التاسع :الشرط غَت ا١تنطوؽ بو إذا تعقب ٚتال متعاطفة ،فهل
يعود إىل ٚتيعها؟
ا١تطلب العاشر :إذا حكم يف مسألة باجتهاده كمل يعلم بالنص مث كجد
النص كما حكم بو ،فهل ينقض اجتهاده؟
ا١تبحث الثاين :ا١تسائل األصولية ا١توصوفة بقلة الذكر ،كٖتتو ٙتانية مطالب:
ا١تطلب األكؿ :عود االستثناء ا١تتوسط بُت ٚتلتُت
ا١تطلب الثاين :عطف العاـ على ا٠تاص
ا١تطلب الثالثٛ :تل ا١تتواطئ كا١تشكك على ٚتيع معانيو
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ا١تطلب الرابعٛ :تل اللفظ على ٣تازيو ا١تتساكيُت عند تعذر اٟتقيقة
ا١تطلب ا٠تامس :من طرؽ معرفة النسخ قوؿ الراكم( :ىذا الناسخ)
ا١تطلب السادس :من عاصر مفتيان أفىت بشيء كصادؼ فتواه ٥تالفة
١تذىب إمامو ،فمن يتبع؟
ا١تطلب السابع :االستثناء من النفي يف الشركط
ا١تطلب الثامن :دخوؿ الصورة النادرة كغَت ا١تقصودة يف اللفظ العاـ
ا٠تا٘تة
ثبت ا١تصادر كا١تراجع
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املبحح األوي :املسائى األصىهًُ املىصىفُ بعدَ اهركس
املطوب األوي :هى يسكط فسض اهلفايُ بفعى املالئلُ؟
من وصف المسألة بعدم الذكر:
قاؿ الزركشي يف البحر احمليط" :مل أر من تعر ٢تذه ا١تسألة
غَت الشيخ أيب إسحاؽ الشَتازم(ُ) يف (تذكرة ا٠تالؼ) يف مسألة
تغسيل الشهيد اٞتنب)(ِ).
كىذا يعٍت أف األصوليُت مل يتعرضوا ٢تذه ا١تسألة قبل الزركشي،
فكتاب الشَتازم ا١تذكور ىو يف فقو ا٠تالؼ ،كىو غَت مطبوع.
دراسة المسألة:
إذا أمر الشارع بفعل ،ككاف أداؤه مطلوبا من ٣تموع ا١تكلفُت ال
(ُ ) ىو إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم ،من كبار فقهاء الشافعية،
درس يف بغداد يف مدرستها النظامية لو :اللمع كالتبصرة يف
كأصولييهمٌ ،
األصوؿ ،كا١تهذب يف الفقو .تويف سنةْٕٔىػ .انظر :السبكي ،تاج الدين
الوىاب بن علي" ،طبقات الشافعية الكربل"ٖ ،تقيق :د٤ .تمود
بن عبد ٌ
الطناحي ك د .عبد الفتاح اٟتلو( ،طِ  ،د.ـ  :ىجر للطباعةُُّْ ،ق ) ،
ّ ،ِِ :ابن العماد اٟتنبلي ،عبد اٟتي أٛتد" ،شذرات الذىب يف أخبار
منذىب"ٖ ،تقيق٤ :تمود األرناؤكط( ،طُ ،دمشق :دار ابن كثَت،
َُْٔىػ). ّْٗ :ّ ،
(ِ) الزركشي  ،أبو عبد اهلل بدر الدين" ،البحر احمليط" (طُ ،د.ـ :دار الكتيب،
ُُْْىػ)ِّٗ :ُ ،
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ٚتيعهمْ ،تيث إذا قاـ بو بعض من يكفي سقط عن الباقُت ،فهل
يسقط ىذا الفر عن ا١تكلفُت بفعل ا١تالئكة لو؟
يف ا١تسألة خالؼ على قولُت:
القوؿ األكؿ :سقوط فر الكفاية عن ا١تكلفُت بفعل ا١تالئكة
لو .كىو قوؿ اٟتنفية(ُ).
قاؿ يف التجريد" :فر الكفاية ال فرؽ بُت سقوطو بفعل من
لزمو أك بفعل من مل يلزمو إذا صح منو ،كالغسل كالدفن كالتكفُت لو
كجد من ا١تالئكة"(ِ).
القوؿ الثاين :عدـ سقوطو بفعل ا١تالئكة ،بل من شرطو أف
يكوف فاعلو آدميان مكلفان إال فيما كاف ا١تقصود حصولو فقط دكف
التعبد كحمل ا١تيت كدفنو ،فيتحقق بفعل غَته كا١تالئكة .كىو قوؿ
الشافعية ،كاٟتنابلة(ّ).
(ُ) انظر :القدكرم ،أبو اٟتسُت أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن جعفر بن ٛتداف،
ٖتقيق :أ.د ٤تمد أٛتد سراج ،كأ.د علي ٚتعة ٤تمد" ،التجريد"( ،طِ ،
القاىرة :دار السالـُِْٕ ،ق)َُٖٔ :ّ ،
(ِ) القدكرم" ،التجريد". َُٖٔ :ّ ،
(ّ) انظر :ا١تاكردم ،أبو اٟتسن علي بن ٤تمد" ،اٟتاكم الكبَت يف فقو
الشافعي"ٖ ،تقيق :علي ٤تمد معو ك عادؿ عبد ا١توجود( ،طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُُْٗ ،ق) ، َُٓ : ُْ ،ا١ترداكم ،عالء الدين علي
سليماف" ،التحبَت شرح التحرير"ٖ ،تقيق :د.أٛتد السراح ،كد .عبد الرٛتن
اٞتربين( ،طُ ،الريا  :مكتبة الرشدُُِْ ،ىػ). ِٖٖ :ِ ،
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دليل القوؿ األكؿ :قصة حنظلة بن أيب عامر  إذ غسلتو
ا١تالئكة بعد استشهاده يف معركة أحد ،كمل يأمر النيب  الصحابة 
بإعادة تغسيلو(ِ) ،كتغسيل الشهيد اٞتنب فر كفاية ،فدؿ ذلك أف
فعلهم و
كاؼ ،كجيزئ عن فعل اآلدميُت(ّ).
دليل القوؿ الثاين :أف فرك الكفايات قد تعبدنا اهلل هبا ،كال
حيصل ذلك إال بفعلنا ،فال يسقط بفعل ا١تالئكة ألهنم ال يدخلوف يف

(ُ) ىو حنظلة بن عمرك بن صيفي األنصارم األكسي  ،صحايب جليل،
استشهد يوـ أحد ،فغسلتو ا١تالئكة ،فعرؼ بذلك .انظر :أسد الغابة
رقمُُِٖ  ،ابن األثَت ،أبو اٟتسن علي بن أيب الكرـ" ،أسد الغابة يف
معرفة الصحابة"ٖ ،تقيق :علي معو  ،ك عادؿ عبد ا١توجود( ،طُ ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ) ،رقم ،ُُِٖ :كالعسقالين ،أٛتد
بن علي بن حجر" ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة"ٖ ،تقيق :علي معو ،
كعادؿ عبد ا١توجود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ىػ): ِ ،
ُٗٔ رقم الًتٚتة. ُٖٖٔ :
(ِ) التميمي٤ ،تمد بن حباف" ،صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف"ٖ ،تقيق:
شعيب األرناؤكط( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُْْ ،ىػ)،حديث رقم:
برقمَِٕٓ  ،كالبيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت بن علي" ،السنن الكربل"،
ٖتقيق٤ :تمد عبد القادر عطا( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُِْْق) َُ :ْ ،حديث رقم ،ّٓٔٗ :كصححو شعيب األرناؤكط يف
تعليقو على صحيح ابن حباف.
(ّ) انظر :القدكرم" ،التجريد". َُٖٔ :ّ ،
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الفر (ُ).
أىمية المسألة وأثرىا:
ينبٍت على ا١تسألة بعض الفركع الفقهية ،منها:
تغسيل الشهيد الجنب.اختلف الفقهاء يف ا١تسألة على قولُت:
القوؿ األكؿ :ال يغسل .كبو قاؿ ا١تالكية يف ا١تشهور(ِ) ،كىو
مذىب الشافعية(ّ).
القوؿ الثاين :جيب تغسيلو كىو فر كفاية .كبو قاؿ اٟتنفية(ْ)،
كبعض ا١تالكية(ٓ) كبعض اٟتنابلة(ٔ).
(ُ) انظر :ا١تاكردم" ،اٟتاكم الكبَت" ،َُٓ :ُْ ،كا١ترداكم" ،التحبَت".ِٖٖ :ِ ،
(ِ) انظر :ابن بزيزة ،عبد العزيز بن إبراىيم التونسي" ،ركضة ا١تستبُت شرح كتاب
التلقُت"ٖ ،تقيق :عبد اللطيف زكاغ( ،طُ  ،د.ـ :دار ابن حزـُُّْ ،ىػ)،
ُ ، ّْٔ :كالدسوقي٤ ،تمد بن أٛتد بن عرفة" ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبَت"( ،د.ط ،بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ق)َْٖ :ُ ،
(ّ) انظر :البكرم ،عثماف بن شطا" ،إعانة الطالبُت على حل ألفاظ فتح
ا١تعُت"( ،طُ  ،بَتكت :دار الفكرُُْٖ ،ىػ)ُِّ :ِ ،
(ْ) انظر :القدكرم" ،التجريد" ،َُٖٔ :ّ ،كابن عابدين٤ ،تمد أمُت" ،حاشية
ابن عابدين"ٖ ،تقيق٤ :تمد ا٠تالدم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٖىػ)ِٔٓ :ِ ،
(ٓ) انظر :ابن بزيزة" ،ركضة ا١تستبُت"ّْٔ :ُ ،
(ٔ) انظر :البهويت ،منصور بن يونس ،كشاؼ القناع عن منت اإلقناع( ،د.ط،
بَتكت :دار الكتب العلميةَُّْ ،ىػ)ٗٗ :ِ ،
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كاستدؿ اٟتنفية على الوجوب بقصة حنظلة  سابقة الذكر.
ككجو الداللة :أنو كرد يف اٟتديث غسل ا١تالئكة للشهيد
اٞتنب ،كذلك لتعليم ا١تسلمُت أف الفر يف حقو التغسيل ،كىو
يسقط بفعل من لزمو أك بفعل من مل جيب عليو إذا صح منو الفعل(ُ).
كاعًت القائلوف بعدـ الوجوب على استدالؿ القائلُت
بالوجوب ،بأف الغسل لو كاف كاجبان ١تا اكتفي فيو بغسل ا١تالئكة،
ى
كلوجب على اآلدميُت ،إذ ال يسقط الفر علينا بفعل ا١تالئكة(ِ).
املطوب اهجاٌُ :إذا ُسخ اهت حسيٍ فهى تبكِ اهلساهُ؟
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي رٛتو اهلل يف البحر احمليط على عدـ ذكر ىذه
ا١تسألة عند األصوليُت ،فقاؿ " :إذا نسخ التحرمي ىل تبقى الكراىة؟ كمل
يتعر األصوليوف لذلك"(ّ).
كلعل مراد الزركشي رٛتو اهلل أف األصوليُت مل يفردكا ىذه ا١تسألة
بالذكر ،كإال فإف ابن عقيل اٟتنبلي(ْ) قد تعر لذكر ىذه ا١تسألة قبل

(ُ) انظر :القدكرم" ،التجريد"َُٖٔ :ّ ،
(ِ) انظر :ابن بزيزة" ،ركضة ا١تستبُت" ،ّْٔ :ُ ،كاألنصارم ،زكريا ٤تمد بن
أٛتد" ،الغرر البهية شرح البهجة الوردية"( ،د.ط ،د.ـ :ا١تطبعة ا١تيمنية)،
ِ ،ٖٗ :كالبكرم" ،إعانة الطالبُت"ُِْ : ِ ،
(ّ) الزركشي" ،البحر احمليط". َِٗ :ُ ،
(ْ) ىو علي بن عقيل بن ٤تمد بن عقيل البغدادم ،شيخ اٟتنابلة ببغداد يف
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قبل الزركشي كلكن جاء ذكرىا عنده يف معر رده على شبو من قاؿ:
إف النهي ال يقتضي فساد ا١تنهي عنو ،كمل يوردىا مستقلة ،فقاؿ " :فإف
قيل :فما تقوؿ إذا قامت الداللة على نقلو عن التحرمي؟ قيل :يبقى هنيا
حقيقة على التنزيو".
كقد يعود إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة إىل استغنائهم عن ذكرىا
ٔتسألة أخرل عدىا الزركشي نظَتة ٢تا كىي مسألة(:إذا نسخ الوجوب
ىل يبقى اٞتواز؟).
دراسة المسألة:
إذا حرـ الشارع شيئا معينان بلفظ يفيد التحرمي ،مث نسخ ىذا
النهي بلفظ يفيد ع دـ اٟترج يف الفعل ،فهل ينتقل النهي السابق من
ا لتحرمي ليفيد الكراىة بعد النسخ؟
جعل الزركشي ىذه ا١تسألة نظَتة ١تسألة (إذا نسخ الوجوب ىل
يبقى اٞتواز؟) كجعل ا٠تالؼ الوارد يف مسألة نسخ الوجوب ٤تتمل
اٞترياف يف ىذه ا١تسألة١ ،تا بُت اٟتراـ كا١تكركه من االشًتاؾ يف اٞتنس،
كىو مطلق ا١تنع ،كىذا ىو اٟتاؿ بُت الوجوب كاٞتواز ،كبناء على ىذا
االحتماؿ ديكن أف يقاؿ :إف ا٠تالؼ يف مسألة :نسخ التحرمي ليفيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمنو ،ككاف قوم اٟتجة ،كاسع الذكاء ،برع يف الفقو كأصولو ،لو :الفنوف،
كالواضح ،تويف ببغداد سنةُّٓ ىػ .انظر :ابن العماد" ،شذرات الذىب"،
ْ ،ّّ :ابن أيب يعلى ،أبو اٟتسُت" ،طبقات اٟتنابلة"ٖ ،تقيق٤ :تمد
حامد الفقي( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت). ِٓٓ :ِ ،
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الكراىة بعد النسخ على قولُت:
القوؿ األكؿ :تبقى الكراىة .نص عليو ابن عقيل يف الواضح(ُ)،
كىو يتفق مع رأم القائلُت ببقاء اٞتواز بعد نسخ الوجوب كىم ٚتهور
الشافعية كاٟتنابلة كغَتىم(ِ).
القوؿ الثاين :ال تبقى الكراىة ،بل يرجع إىل ما كاف قبل
التحرمي .كىو يتفق مع رأم القائلُت بعدـ بقاء اٞتواز بعد نسخ
الوجوب ،كىم بعض الشافعية كبعض اٟتنابلة(ّ).
دليل القوؿ األكؿ:
أف النهي بعد صرفو عن التحرمي مل ينتقل عن ٚتيع ما تقتضيو

(ُ) انظر :ابن عقيل اٟتنبلي ،أبو الوف اء علي بن عقيل" ،الواضح يف أصوؿ
الفقو"ٖ ،تقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةَُِْ ،ق)َِٓ :ّ ،
(ِ) انظر :ا٢تندم ،صفي الدين ٤تمد عبد الرحيم" ،هناية الوصوؿ يف دراية
األصوؿ"ٖ ،تقيق :د.صاحل بن سليماف اليوسف ،ك د.سعد سامل السويح،
ا١تكرمة :ا١تكتبة التجاريةُُْٔ ،ىػ) ،ُٓٗ :ّ ،كالسبكي،
(طُ ،مكة ٌ
تقي الدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكايف ،كابنو تاج الدين" ،اإلهباج شرح
ا١تنهاج"( ،بَتكت ،دار الكتب العلميةُُْٔ ،ق) ،ُِٔ :ُ ،كا١ترداكم،
"التحبَت شرح التحرير" ، َُْٓ :ّ ،كالفتوحي ،تقي الدين أٛتد بن ٤تمد،
"شرح الكوكب ا١تنَت"ٖ ،تقيق :نزيو ٛتاد ك ٤تمدالزحيلي( ،طِ ،د.ـ:
مكتبة العبيكافُُْٖ ،ىػ)َّْ :ُ ،
(ّ) انظر :ا١تصادر السابقة.
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الصيغة ،كإمنا انتقل عن بعض ما تقتضيو ،كالعموـ الذم خرج بعضو،
فإنو يبقى حقيقة فيما تبقى ،ككاألمر إذا قامت الداللة على أنو ليس
للوجوب يبقى أمرا ،فكذا النهي إذا قاـ الدليل على نقلو من التحرمي
يبقى هنيان يف اٟتقيقة كلكن على التنزيو(ُ).
دليل القوؿ الثاين:
ديكن االستدالؿ ٢تم ٔتا يوافق دليل القائلُت بعدـ بقاء اٞتواز
بعد نسخ الوجوب بأف يقاؿ :أف نسخ التحرمي يقتضي رفع اٟترج عن
الفعل ،لكن رفعو قد يكوف بأف يصَت الفعل كاجبان أك مندكبان أك مباحا
أك مكركىا كتعيُت أحد ىذه االحتماالت ترجيح من غَت مرجح ،فال
حيكم بأحدىا ،بل يستصحب حكم ما قبل الوجوب(ِ).
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا من خالؿ:
ُ  -ارتباطها ببابُت مهمُت من أبواب أصوؿ الفقو كمها :اٟتكم
التكليفي ا١تتمثل بالتحرمي كالكراىة ،ككذلك باب النهي ،فهذه ا١تسألة
جزء من ىذين البابُت.
ِ  -ينبٍت على ىذه ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،من أمهها:

(ُ) انظر :ابن عقيل" ،الواضح ،َِٓ :ّ ،كالفتوحي" ،شرح الكوكب ا١تنَت"َّْ :ُ ،
(ِ) انظر :ا٢تندم" ،هناية الوصوؿ"ِٓٗ :ِ ،
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 -حكم أخذ أجرة الحجام:

اختلف الفقهاء يف أخذ األجرة على اٟتجامة على أقواؿ،
أشهرىا:
القوؿ األكؿ :جواز أخذ األجرة على اٟتجامة .كىو قوؿ
اٞتمهور إال أهنم اختلفوا فيما بينهم حوؿ كراىة ذلك أك جوازه بدكف
كراىة(ُ).
القوؿ الثاين :التحرمي .كبو قاؿ الظاىرية(ِ).
كيعود االختالؼ ىنا إىل تعار أحاديث النهي عن كسب
اٟتجاـ(ّ) مع أحاديث اٞتواز(ْ) ،كقد اختلف العلماء يف اٞتواب عنها،
كمن األجوبة :أف أحاديث التحرمي منسوخة بأحاديث اٞتواز ،كإف اختلفوا
بعد ذلك يف صرؼ النهي الوارد يف أحاديث التحرمي إىل الكراىة ،فقاؿ
بعضهم :ينصرؼ النهي إىل الكراىة ،كذىب بعضهم إىل اإلباحة(ٓ).
(ُ) انظر :ا١تقدسي ،أبو عبد اهلل موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة،
"ا١تغٍت"( ،د.ط ،د.ـ :مكتبة القاىرة ُّٖٖق)ُُِ :ٔ ،
(ِ) انظر :ابن حزـ ،علي بن أٛتد بن سعيد" ،احمللى باآلثار"( ،د.ط ،بَتكت:
دار الكتب العلمية ،د.ت)ٓٓ :ّ ،
(ّ) كمنها :حديث" :كسب اٟتجاـ خبيث" ركاه اإلماـ مسلم يف صحيحو،
حديث رقمُٖٓٔ :
(ْ) كمنها :قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما " :احتجم النيب صلى اهلل عليو
كسلم كأعطى الذم حجمو" ركاه البخارم يف صحيحو ،رقمَُِّ:
(ٓ) انظر :ابن عابدين" ،حاشية ابن عابدين". ّٓ :ٔ ،
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املطوب اهجاهح :خالف األوىل
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة
بقولو" :ىذا النوع أمهلو األصوليوف ،كذكره الفقهاء"(ُ).
كمراده باألصوليُت ىنا قبل تاج الدين السبكي(ِ) ،إذ مل أقف
على من ذكرىا من األصوليُت قبلو ،كإمنا كثر ذكرىا قبلو عند الفقهاء
كخاصة ا١تتأخرين منهم.
كقد نقل عن تقي الدين السبكي قولو" :كأكؿ من علمناه ذكر
ىذا إماـ اٟترمُت اٞتويٍت(ّ)" ،كذلك يف كتاب الشهادات من النهاية،
(ُ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"ََْ :ُ ،
(ِ) ىو أبو نصر عبد الوىاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ٤تمد بن هبادر
بن عبد اهلل الزركشي ،برع يف الفقو كاألصوؿ كاٟتديث كاألدب  ،من
مصنفاتوٚ :تع اٞتوامع ،كرفع اٟتاجب يف األصوؿ ،كاألشباه كالنظائر يف
القواعد الفقهية ،تويف سنة ُٕٕى ػ يف مصر .انظر :ابن العماد" ،شذرات
الذىب" ، ُِٓ :ٔ ،كالعسقالين ،أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر،
الدرر الكامنة يف أعياف ا١تائة الثامنة( ،طِ ،حيدر آباد  -ا٢تند٣ :تلس دائرة
ا١تعارؼ العثمانيةُِٕٗ ،ـ). ِْٓ :ِ،
)ّ( ىو أبو ا١تعايل عبد ا١تلك بن عبد اهلل اٞتويٍت ،عرؼ بإماـ اٟترمُت ،برع يف
األصوؿ كالفقو ،كدرس اٟتديث ،لو عدة مؤلفات ،منها :غياث األمم
(الغياثي) ،كالربىاف يف األصوؿ ،تويف سنةْٖٕىػ يف نيسابور .انظر:
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كىو من مصنفاتو الفقهية ،إال أف الزركشي قد تعقبو يف تشنيف
ا١تسامع ،كبُت أف اٞتويٍت مل ينفرد بذكر خالؼ األكىل ،كإمنا سبقو إىل
ذلك متأخرك الفقهاء ،باعًتاؼ اٞتويٍت نفسو(ُ).
كلعل إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة راجع إىل عدىا من مراتب
ٌ
ا١تكركه أك مرادفاتو ،بعكس الفقهاء الذين يرجع اىتمامهم ٓتالؼ
األكىل إىل طريقتهم يف البحث التفصيلي لألحكاـ(ِ).
دراسة المسألة:
ا١تشهور عند ٚتهور األصوليُت أف األحكاـ التكليفية ٜتسة
ىي :اإلجياب ،كالندب ،كاإلباحة ،كالكراىة ،كالتحرمي(ّ) ،إال أف ىناؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوىاب بن علي" ،طبقات الشافعية الكربل"،
السبكي ،تاج الدين بن عبد ٌ
ٖتقيق :د٤ .تمود الطناحي ك د .عبد الفتاح اٟتلو( ،طِ  ،د.ـ :ىجر
للطباعةُُّْ ،ق) ،ُٕٔ :ٓ ،كابن العماد" ،شذرات الذىب": ّ ،
ّٖٓ
(ُ) انظر :الزركشي٤ ،تمد بن هبادر" ،تشنيف ا١تسامع شرح ٚتع اٞتوامع"،
ٖتقيق :أيب عمرك اٟتسيٍت بن عمر( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
َُِْق)ُُٔ :ُ ،
(ِ) انظر :البيانوين٤ ،تمد أبو الفتح (دكتور)" ،اٟتكم التكليفي يف الشريعة
اإلسالمية"( ،طُ ،دمشق :دار القلمَُْٗ ،ىػ)ِِٕ ،
(ّ) انظر :القرايف ،شهاب الدين أٛتد بن إدريس" ،شرح تنقيح الفصوؿ"ٖ ،تقيق :طو
عبد الرؤكؼ سعد( ،طُ ،د.ـ :شركة الطباعة الفنية ا١تتحدةُّٕٗ ،ـ)،
صٖٓ  ،كا٢تندم ،صفي الدين ٤تمد عبد الرحيم" ،هناية الوصوؿ يف دراية
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من استدرؾ على األصوليُت ك زاد قسمان سادسا ،كٝتاه( :خالؼ
األكىل) ،كجعلو كاسطة بُت الكراىة كاإلباحة ،أخذان من متأخرم
الفقهاء ،حيث فرقوا بُت ا١تكركه كخالؼ األكىل يف مسائل عديدة ،إال
أهنم اختلفوا فيما بينهم يف تفسَتمها على قولُت:
األكؿ :ا١تكركه ما فيو هني مقصود ،كعكسو خالؼ األكىل .كىو
قوؿ اٞتويٍت كنسبو إىل متأخرم الفقهاء(ُ).
كالثاين :ا١تكركه ما فيو هني ٥تصوص ،كخالؼ األكىل :ما ليس
فيو هني ٥تصوص .كىو قوؿ تاج الدين السبكي ،كبو قاؿ بعض
متأخرم األصوليُت(ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصوؿ"ٖ ،تقيق :د.صاحل بن سليماف اليوسف ،ك د.سعد سامل السويح( ،طُ ،
١تكرمة :ا١تكتبة التجاريةُُْٔ ،ىػ) ،َٓٓ :ِ ،كا١تقدسي ،أبو ٤تمد عبد
مكة ا ٌ
اهلل بن أٛتد بن قدامة" ،ركضة الناظر كجنة ا١تناظر"( ،طِ ،د.ـ :مؤسسة الرياف،
ُِّْىػ) ،ُْٔ :ُ ،كالطويف ،سليماف بن عبد القوم" ،شرح ٥تتصر الركضة"،
ٖتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
َُْٕىػ)ِْٖ :ُ ،
(ُ) انظر :احمللي٤ ،تمد بن أٛتد" ،البدر الطالع يف حل ٚتع اٞتوامع"ٖ ،تقيق :مرتضى
علي الداغستاين( ،د.ط ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٔ ،ق)، ُُٓ :ُ ،
كالزركشي" ،تشنيف ا١تسامع"ُ ،ُِٔ :كا١ترداكم" ،التحبَت"ََُٗ :ّ ،
(ِ) انظر :السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن علي" ،رفع اٟتاجب عن ٥تتصر
ابن اٟتاجب"ٖ ،تقيق :عادؿ عبد ا١توجود كعلي معو ( ،طُ ،بَتكت:
عامل الكتبُٗٗٗ ،ـ) ،ُُّ :ُ ،كالزركشي" ،البحر احمليط"ََْ :ُ ،
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كمن أمثلتو عندىم :صوـ يوـ عرفة للحاج ،فهو خالؼ األكىل،
إذ ليس فيو هني ٥تصوص ،فال يسمى مكركىان.
كأما اٞتمهور فَتكنو مرادفان للمكركه أك قسمان من أقسامو،
لكوهنما مشًتكُت يف اٟتد كاألثر ا١تًتتب عليهما.
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا يف ارتباطها بأحد ا١تباحث ا١تهمة يف
علم أصوؿ الفقو ،كىو األحكاـ التكليفية ،إذ يعد خالؼ األكىل تبعا
٢تا ،سواء قلنا بكونو قسما من ا١تكركه أك قسيمان لو ،إال أف أكثر
األصوليُت مل يعتنوا بو بالرغم من انتشاره يف كتب الفقو؛ لكوهنم يركنو
قسما من ا١تكركه ،كدرجة من درجاتو سواء أطلقنا عليو مكركىان أك
خالؼ األكىل ،فهو ال خيرج عن ا١تكركه عندىم.
املطوب اهسابع :تسن اهِيب صوِ اهلل عوًه وسوٍ
من وصف المسألة بعدم الذكر:
قاؿ الزركشي رٛتو اهلل" :كمل يتعرضوا –يعٍت األصوليُت -لًتكو
صلى اهلل عليو كسلم".
كبالتتبع كالنظر يف ىذه ا١تسألة ٧تد أف عددا من األصوليُت قد
ذكر ىذه ا١تسألة ،منهم ابن السمعاين يف قواطعو ،حيث قاؿ " :إذا
ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم شيئان كجب علينا متابعتو فيو".
كيعود عدـ ذكر ىذه ا١تسألة إىل أف الًتؾ فعل عند أكثر
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األصوليُت ،فاكتفوا بالكالـ عن الفعل عن بياف أحكاـ الًتؾ(ُ).
دراسة المسألة:
يعرؼ بياف النيب صلى اهلل عليو كسلم بالقوؿ كالفعل كمن البياف
بالفعل بياف الًتؾ عند ٚتهور العلماء ،إذ الًتؾ فعل عندىم(ِ).
ك١تا كاف الًتؾ فعال ناسب أف يأخذ يف تقسيمو تقسيم الفعل،
فيقسم ترؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم إىل:
ُ -ما كاف تركو على مقتضى الطبيعة البشرية كالعادة ،مثل ترؾ تناكؿ
بعض األطعمة ٔتقتضى اٞتًبًلٌة ،كىو ما يسمى بػ (الًتؾ العدمي) ،كىذا
ال تأسي فيو.
ِ -ما كاف ترؾ النيب  لو من أجل اختصاص الًتؾ بو دكف غَته،
مثل :تركو أكل الصدقة.
ّ -ما أراد بو النيب  التشريع ألمتو بأف يقصد يو البياف أك كجد
مقتضيو يف عهد النيب  كمل يوجد فيو مانع دينع منو ،فهذا ديتثل من
غَت زيادة كال نقصاف ،كًتؾ الزكاة يف ا٠تضركات ،كترؾ إجياب الكفارة
على ا١ترأة يف الوقاع يف هنار رمضاف.
ْ -ترؾ اإلنكار على فعل فيعل أمامو كعلم بو كمل ينكره  ،فهذا إقرار منو
(ُ) انظر :اإلسنوم" ،هناية السوؿ". ٓٔٔ :ُ ،
(ِ) انظر :تقي الدين السبكي كابنو تاج الدين" ،اإلهباج" ،ُٕ :ِ ،كاإلسنوم،
"هناية السوؿ". ٓٔٔ :ُ ،
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على ذلك الفعل.
كمن أمثلتو :ترؾ اإلنكار على من صلى ركعيت الفجر بعد صالة
الفجر(ُ).
ٓ -ترؾ النيب لفعل أمر بو أك أكجبو اللفظ العاـ أك سبق لو فعلو،
للداللة على عدـ كجوبو.
من أمثلتو :عدـ مواظبة النيب  على الوضوء لكل صالة يف
فتح مكة(ِ).
ْ -أف يكوف الًتؾ ٣تردا ،كىو ما مل يكن من األقساـ السابقة ،كىو
على ثالثة أنواع:
النوع األكؿ :ما علم حكمو يف حق النيب  بدليل ،فهذا
يكوف حكمنا فيو كحكمو.

(ُ) أخرجو الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى" ،سنن الًتمذم"ٖ ،تقيق :أٛتد شاكر،
(طِ ،مصر :شركة مطبعة البايب اٟتليبُٕٗٓ ،ق) .يف سننو ،كتاب
الصالة ،باب تفريع أبواب التطوع رقم ُِٕٔ  ،كابن حنبل ،أبو عبد اهلل
أٛتد بن ٤تمد" ،مسند اإلماـ أٛتد"ٖ ،تقيق :شعيب األرناؤكط( ،طُ ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ق). ُّٓ :ِ ،
(ِ) أخرجو مسلم ،القشَتم ،مسلم بن اٟتجاج ،صحيح مسلم "ا١تسند الصحيح
ا١تختصر"ٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي( ،د.ط ،بَتكت :دار إحياء الًتاث
العريب ،د.ت) ،كتاب الطهارة ،باب جواز الصلوات كلها بوضوء كاحد رقم
َِْ.
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النوع الثاين :ما مل نعلم حكمو يف حقو ،كلكن ظهر فيو أنو تركو
تعبدا ،فهذا حيمل على الكراىة يف حقو كحقنا.
( ُ)
من أمثلتو :ترؾ النيب  رد السالـ على من سلم عليو كىو يبوؿ
النوع الثالث :ما مل يعلم حكمو يف حق النيب  كمل يظهر فيو
أنو تركو تعبدان كتقربان ،فيحمل على أنو من ترؾ ا١تباح.
من أمثلتو :ترؾ السَت يف ناحية من الطريق.
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة من خالؿ:
ُ  -ارتباطها بأفعاؿ النيب 
ِ  -ينبٍت على ىذه ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،منها:
طهارة المني أو نجاستو:فقد اختلف الفقهاء يف ا١تسألة على قولُت:
القوؿ األكؿ :ا١تٍت ٧تس .كبو قاؿ اٟتنفية(ِ) كا١تالكية(ّ) ،كىو
(ُ) أخرجو أبو داكد ،السجستاين ،أبو داكد سليماف بن األشعث" ،سنن أيب داكد"،
ٖتقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد( ،د.ط ،بَتكت :ا١تكتبة العصرية ،د.ت)،
كتاب الطهارة ،رقمُٕ ،كصححو األلباين ،كركاه أٛتد يف "ا١تسند".َٖ :ٓ ،
(ِ) انظر :السرخسي٤ ،تمد بن أٛتد ،ا١تبسوط( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفة،
ُُْْىػ)َٖ :ُ ،
(ّ) انظر :اٟتطٌاب ،مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد ،مواىب اٞتليل شرح ٥تتصر
خليل( ،طِ ،بَتكت :دار الفكرُُِْ ،ق)َُْ :ُ ،
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قوؿ عند اٟتنابلة .
القوؿ الثاين :ا١تٍت طاىر .كبو قاؿ الشافعية(ِ) ،كىو قوؿ اٟتنابلة(ّ).
كقد بٌت من قاؿ بطهارة ا١تٍت قولو على أف النيب  مل يأمر
أحدا بغسل ما يصيب بدنو أك ثوبو من ا١تٍت.
كلو كاف ا١تٍت ٧تسان ١تا ترؾ بيانو ،فلما ترؾ النيب  ذلك دؿ
على أنو طاىر.
املطوب اخلاًسً ًّ :ساهم اهعوُ :اهتصسيح بوفظ احللٌُ
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة
بقولو " :كىذا أمهلو األصوليوف ،كىو أعالىا"(ْ) ،مث مثل لو بقولو تعاىل:
(ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ )  .القمر آيةٓ
يفسر إمهاؿ األصوليُت لذكر ىذا ا١تسلك ىو عدـ
كلعل ما ٌ
كقوفهم على مثاؿ لو ،كعدـ تسليمهم بداللة اآلية السابقة على التعليل

(ُ) انظر :الفتوحي٤ ،تمد بن أٛتد" ،شرح منتهى اإلرادات يف ٚتع ا١تقنع مع
التنقيح كزيادات"ٖ ،تقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،د.ط،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ)َُِ : ُ ،
(ِ) انظر :ا٠تطيب الشربيٍت ،مشس الدين ٤تمد بن أٛتد ،مغٍت احملتاج إىل معرفة
ألفاظ ا١تنهاج( ،طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٔ ،ق)ُٗ :ُ ،
(ّ) انظر :الفتوحي" ،شرح منتهى اإلرادات"َُِ :ُ ،
(ْ) الزركشي" ،البحر احمليط"ِّٗ :ٕ ،
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–كما سيأيت بيانو عند دراسة ا١تسألة.
صرحت بذكر
كٕتدر اإلشارة إىل أف بعض كتب علوـ القرآف قد ٌ
ىذه ا١تسألة(ُ).
دراسة المسألة:
ذكر األصوليوف أنواعا كثَتة ١تسالك العلة كالطرؽ الدالة عليها،
كأعظم ىذه األنواع كأجلها على اإلطالؽ :النص ،كقسموا النص إىل:
قاطع ،كظاىر(ِ).
كجعلوا للنص القاطع ألفاظان ٗتصو ،كال ٖتتمل غَت العلية ،إال
أهنم قد تفاكتوا يف حصر ىذه األلفاظ ،فهناؾ من جعلها أربعة ،كىي:
(ُ) انظر :الزركشي٤ ،تمد بن هبادر" ،الربىاف يف علوـ القرآف"ٖ ،تقيق٤ :تمد أبو
الفضل إبراىيم( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الكتبُٕٗٓ ،ـ)، ُٗ :ّ ،
كالسيوطي ،جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر" ،اإلتقاف يف علوـ
القرآف"ٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم( ،ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب،
ُْٕٗـ)ِٓٓ : ّ ،
(ِ) انظر :الغزايل ،ابو حامد ٤تمد بن ٤تمد" ،ا١تستصفى"ٖ ،تقيق :عبد السالـ
عبد الشايف( ،طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُّْ ،ق)، ِٖٖ : ِ ،
كأبو ا٠تطاب الكلوذاين٤ ،تفوظ بن أٛتد" ،التمهيد يف أصوؿ الفقو"،
ٖتقيق :مفيد ٤تمد أبو عمشة( ،طُ ،جامعة أـ القرل ،مركز البحث
العلمي كإحياء الًتاثَُْٔ ،ىػ) ،ٗ :ْ ،كا١تقدسي" ،ركضة الناظر"،
 ،ّٖ:كتقي الدين السبكي كابنو تاج الدين" ،اإلهباج". ّْ :ّ ،
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كي ،كألجل أك من أجل ،كإذف ،كلعلة كذا  ،كىناؾ من اكتفى
بثالثة دكف األخَت(ِ).
كتوسع الزركشي فجعلها ٜتسة ألفاظ ،بزيادة :التصريح بلفظ
اٟتً ىكم ،كجعل ىذا اللفظ ىو أعلى مراتب النص القاطع الداؿ على
العليٌة.
كقد ذكر ابن القيم يف كتابو" :شفاء العليل" ىذا اللفظ كجعلو
من األلفاظ الدالة على حكمة اهلل كأف أحكامو جاءت ١تصلحة،
كليست عبثان ،كفسر "اٟتكم ة" بأهنا العلم النافع كالعمل الصاحل ،كقاؿ:
" كٝتي حكمة ألف العلم كالعمل قد تعلقا ٔتتعلقهما كأكصال إىل
غايتيهما ،ككذلك ال يكوف الكالـ حكمة حىت يكوف موصالن إىل
الغايات احملمودة كا١تطالب النافعة ،فيكوف مرشدا إىل العلم النافع
فحصل الغاية ا١تطلوبة"(ّ).
كالعمل الصاحلٌ ،
ﲼﲾﲿ
ﲽ
كقد استدلوا على ذلك بقولو تعاىل ﱡ ﲻ

(ُ) ا نظر :ابن أمَت اٟتاج٤ ،تمد بن ٤تمد بن ٤تمد" ،التقرير كالتحبَت شرح
التحرير البن ا٢تماـ" ( ،طِ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُّْ ،ق): ّ ،
َُّ
(ِ) انظر :اآلمدم ،أبو اٟتسن علي بن أيب علي" ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ"،
ٖتقيق :الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي( ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالمي)ِِٓ :ّ ،
(ّ) ابن قيم اٞتوزية٤ ،تمد بن أيب بكر" ،شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر
كاٟتكمة كالتعليل"( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفةُّٖٗ ،ق) ،صُُٗ
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ﳀﱠ آية ٓ من سورة القمر ،إذ دلت اآلية على أف أفعالو سبحانو
صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل ،كمصاحل ألجلها حكم.
اعًت على إيراد ىذه اآلية للتمثيل ١تسلك التصريح
كقد ي
باٟتكمة ،إذ إهنا مل ترد للتعليل ،بدليل سياؽ اآليات قبلها ،إذ كردت
لبياف حاؿ ا١تنكرين للبعث كقياـ الساعة ،مث كضحت عاقبة كذهبم،
كأف ذلك من أبلغ اٟتًكم ،فال تعليل فيها ،فوضع لفظ اٟتكمة ىنا ال
يدؿ على التعليل ،كال يشعر بو.
بيد أف ىؤالء قد استدركوا يف كالمهم كبينوا أف ىذه اللفظة بغض
النظر عن كجود مثاؿ ٢تا يف الشرع إال أهنا من ألفاظ النص الصريح القاطع
إذا كرد يف مقاـ التعليل ٟتكم من األحكاـ ،كمثلها لفظة "لعلة كذا" أك
"لسبب كذا" يذكرىا األصوليوف كليس ٢تا مثاؿ يف الشرع(ُ).
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا بارتباطها ٔتسالك العلة ،كالطرؽ الدالة
عليها ،كالعلة –كما ىو معلوـ  -الركن األساس من أركاف القياس ،كىو
الدليل الرابع من األدلة ا١تتفق عليها.
(ُ) انظر :شليب٤ ،تمد مصطفى" ،تعليل األحكاـ"( ،طُ ،بَتكت :دار النهضة
العربيةَُُْ ،ىػ) ،صُٖٓ  ،السعدم ،عبد اٟتكيم عبد الرٛتن (دكتور)،
"مباحث العلة يف القياس عند األصوليُت"( ،طِ ،د.ـ :دار البشائر
اإلسالميةُُِْ ،ىػ) ،صّْٖ
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كأيضا فإف لفظ "اٟتكمة" من األلفاظ الصرحية يف التعليل ،فال
ٖتتمل غَته ،بل عدىا الزركشي أعلى مراتب النص الصريح.
املطوب اهسادس. :دلٌء "إذ" هوتعوًى
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص بعض شراح ٚتع اٞتوامع على عدـ تعر األصوليُت ٢تذه
ٌ
ا١تسألة ،كمنهم:
الزركشي يف تشنيف ا١تسامع ،إذ قاؿ( :ك٦تا مل يذكره األصوليوف
"إذ")(ُ) .كاٟتافظ العراقي(ِ)يف الغيث ا٢تامع ،حيث قاؿ( :كمن ألفاظ
التعليل" :إذ" كما ذكره ابن مالك(ّ) ،كمل يتعر لو األصوليوف)(ُ).

(ُ) الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع"ِٔٓ :ّ ،
(ِ) ىو أبو زرعة أٛتد بن عبد الرحيم العراقي ،برع يف الفقو كاٟتديث كاألصوؿ
كغَتىا من العلوـ ،لو:شرح سنن أيب داكد ،كالغيث ا٢تامع ،تويف بالقاىرة
سنةِٖٔ ىػ .انظر :الشوكاين٤ ،تمد بن علي" ،البدر الطالع ٔتحاسن من
بعد القرف السابع"( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت) ،َٕ : ُ ،كالزركلي،
خَت الدين ٤تمد بن ٤تمود" ،األعالـ"( ،طُٓ ،د.ـ :دار العلم للماليُت،
ََِِـ)ُِّ : ُ ،
(ّ) ىو ٤تمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي ،شيخ النحاة يف زمانو ،برع يف النحو
كالصرؼ ،لو :منظومة األلفية يف النحو كشرح التسهيل ،تويف سنة ِٕٔىػ
ا١تذىب يف طبقات
انظر :ابن ا١تلقٌن ،ا١تؤلف عمر بن علي التكركرم ،العقد ٌ
ا١تذىبٖ ،تقيق :أدين نصر األزىرم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
ُُْٕىػ) ،صُّٕ
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كيفهم من كالـ الشراح أف مرادىم عدـ تعر متقدمي
األصوليُت ٢تذه ا١تسألة قبل تاج الدين السبكي ،إذ مل يسبق أف أكردىا
أحد قبلو من األصوليُت –فيما أعلم -ضمن األلفاظ الدالة على
التعليل.
( ِ)
كقد ذكر العطار يف حاشيتو ما يدؿ على ىذا ،حيث قاؿ( :ألنو مل
يذكره األصوليوف ،أم :متقدموىم ،فال ينايف ذكر بعض متأخريهم أنو
من ا١تسالك)(ّ) .
كلعل عدـ ذكر األصوليُت ٢تذه ا١تسألة راجع إىل تأثرىم برأم
أكثر علماء اللغة كالنحو يف عدـ إفادة "إذ" للتعليل.
دراسة المسألة:
من مسالك العلة :النص الظاىر ،كقد ذكر األصوليوف عددان من
ألفاظ النص الظاىر الدالة على التعليل ،غَت أهنم اختلفوا يف عددىا،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) العراقي ،كيل الدين أيب زرعة أٛتد" ،الغيث ا٢تامع شرح ٚتع اٞتوامع"ٖ ،تقيق:
مكتبة قرطبة للبحث العلمي( ،طُ ،د.ـ :الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشر،
َُِْق)ٖٓ :ّ ،
(ِ) ىو حسن بن ٤تمد العطار ،شيخ األزىر يف زمانو ،برع يف األصوؿ كا١تنطق،
لو:حاشية على التهذيب يف ا١تنطق ،كحاشية على شرح احمللي يف األصوؿ،
تويف يف القاىرة سنةَُِٓىػ .انظر :الزركلي" ،األعالـ". ِّٔ :ِ ،
(ّ) العطار ،حسن" ،حاشية العطار على ٚتع اٞتوامع"( ،د.ط ،بَتكت :دار
الكتب العلمية ،د.ت)ِٔٔ :ِ ،
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كماىيٌتها ،كمن ىذه األلفاظ اليت ذكرىا عدد قليل من األصوليُت
كحكوا ا٠تالؼ يف داللتها على التعليل ،لفظة "إذ" ،إذ ذكركا فيها
قولُت:
القوؿ األكؿ" :إذ" ظرؼ ١تا مضى من الزماف ،كفيها معٌت
التسبب كليست سببية خالصة .كىو منسوب إىل ٚتهور النحاة(ُ).
القوؿ الثاين" :إذ" حرؼ داؿ على التعليل .كبو قاؿ ابن مالك
يف شرح التسهيل(ِ) ،كىو ظاىر اختيار تاج الدين السبكي يف ٚتع
اٞتوامع(ّ).
كاستدؿ ىؤالء ،بعدد من اآليات اليت جاءت فيها "إذ" للتعليل ،كمنها:
- 9قولو تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ  .آية
ُٔ من سورة الكهف.
ِ -قولو تعاىل ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱠ آيةّٗ من سورة الزخرؼ.

(ُ( انظر :ابن عقيل ا١تصرم ،عبد اهلل بن عبد الرٛتن" ،شرح ابن عقيل على
ألفية ابن مالك"ٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد( ،د.ط ،القاىرة:
دار الًتاثَُٖٗ ،ـ)ُُٗ :ِ ،
(ِ) انظر :األندلسي ٤ :تمد بن عبد اهلل بن مالك ،شرح التسهيلٖ ،تقيق :عبد
الرٛتن السيد ك ٤تمد ا١تختوف( ،طُ ،د.ـ :دار ىجرَُُْ ،ىػ)َِٗ : ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع". ٕٓ :ِ ،
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كأما أصحاب القوؿ األكؿ فقد ذكركا أف "إذ" جاءت يف
النصوص الشرعية ظرفا ١تا مضى من الزماف.
كأجابوا عن استدالؿ القائلُت بإفادهتا التعليل احملض ،بأف معٌت
"إذ" يف اآليات :أهنا يف معناىا يف السببيَّة ال غَت ،ك َّأكلوا اآليات على
حذؼ عامل (إذ) ،فمثال يف قولو تعاىل :ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ التقدير :كلن ينفعكم اليوـ
اشًتاككم يف العذاب بسبب ظيلمكم يف الدنيا ،فهنا جاء يف "إذ" معٌت
التسبب كمل تكن سببية خالصة.
أىمية المسألة وأثرىا:
ترتبط لفظة "إذ" ٔتسالك العلة عند من يرل إفادهتا التعليل ،كال
شك أف مسالك العلة كعاء االجتهاد ا١تشتمل على األكصاؼ الرابطة
بُت األصل كالفرع ،فتل حق النظَت بنظَته ١تواكبة ا١تستجدات كاٟتوادث
من خالؿ عملية "القياس".
املطوب اهسابع :االستصحاب املكوىب
من وصف المسألة بعدم الذكر:
قاؿ الزركشي رٛتو اهلل" :كىذا القسم –أم االستصحاب
ا١تقلوب  -مل يتعر لو األصوليوف ،كإمنا ذكره بعض اٞتدليُت
ا١تتأخرين"(ُ).
(ُ) الزركشي" ،البحر احمليط"ِٓ :ٖ ،
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كلعل مقصود الزركشي عدـ تعر األصوليُت لالستصحاب
ا١تقلوب قبل ابن السبكي ،كلكن ٕتدر اإلشارة إىل أف فقهاء اٟتنفية قد
ذكركا ىذه ا١تسألة يف كتبهم الفقهية قبل غَتىم ،كأطلقوا على ىذا
النوع من االستصحاب "ٖتكيم اٟتاؿ"(ُ).
كيعود سبب قلة ذكر ىذه ا١تسألة يف كتب أصوؿ الفقو –يف
نظرم -إىل أف ما استقر يف األذىاف ىو استصحاب الزماف ا١تاضي يف
اٟتاضر ،أما استصحاب اٟتاضر يف ا١تاضي فهو غريب.
دراسة المسألة:
عرؼ االستصحاب ا١تقلوب بأنو :استصحاب اٟتاضر يف
ِّ
ا١تاضي أك ثبوت أمر يف الزمن األكؿ لثبوتو يف الزمن الثاين لعدـ كجود
ما يصلح للتغيَت(ِ).
كقد نقل ا٠تالؼ يف حجية ىذا النوع من االستصحاب على قولُت:
القول األول  :أنو حجة .نسبو بعضهم إىل أكثر فقهاء
اٟتنفية(ّ) ،كنسبو ابن السبكي كغَته إىل الشافعية(ُ).

(ُ ) انظر :الضوحيي ،أٛتد (دكتور)" ،االستصحاب ا١تقلوب"٣( ،تلة العلوـ
الشرعية ،جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالميةََِٕ ،ـ) ،صُّ .
(ِ) انظر :تقي الدين السبكي كابنو تاج الدين" ،اإلهباج". َُٕ :ّ ،
(ّ) انظر :الضوحيي" ،ا١ترجع السابق" ،صُّ ،كالزيلعي ،عثماف بن علي،
"تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق"( ،طُ ،د.ـ :ا١تطبعة الكربل األمَتية،
ُُّّق)ََِ :ْ ،
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القول الثاني :ليس حجة .كبو قاؿ بعض الشافعية كىو اختيار
بعض القائلُت بعدـ حجية االستصحاب مطلقا(ِ).
دليل القوؿ األكؿ:
أف األصل الثابت عدـ تغَت الوضع حىت يأيت ما يغَته عن أصلو،
فإذا ثبت الوضع يف اٟتاؿ على شيء ،اقتضى استصحاب اٟتاؿ يف
الزمن ا١تاضي ،ألنو لو كاف الوضع غَته فيما مضى لزـ أف يكوف كذلك
يف الزمن اٟتايل ،كاألصل عدـ ذلك(ّ).
دليل القوؿ الثاين:
أف ا١تستقر يف األذىاف ىو استصحاب الواقع يف الزماف ا١تاضي
إىل الزمن اٟتاضر ،أما استصحاب اٟتاضر يف ا١تاضي فهو ٥تالف
لبداىة العقوؿ كتصرؼ غريب(ْ).
أثر المسألة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) انظر :تقي الدين السبكي كابنو تاج الدين" ،اإلهباج"، َُٕ :ّ ،
كالزركشي" ،البحر احمليط". ِٓ :ٖ ،
(ِ) انظر :الزركشي" ،ا١ترجع السابق" ،ِٓ :ٖ ،كالزركشي" ،تشنيف ا١تسامع"،
ّ ،ِْٕ :كالضوحيي" ،االستصحاب ا١تقلوب" ،صّٗ
(ّ) انظر :تقي الدين السبكي كابنو تاج الدين" ،ا١ترجع السابق"، َُٕ :ّ ،
كالزركشي" ،البحر احمليط"ِٓ :ٖ ،
(ْ) الزركشي" ،ا١ترجع السابق"ِٓ :ٖ ،
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ينبٍت على ىذه ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،منها:
ما أكرده اٟتنفية يف كتبهم الفقهية حيث قالوا :إذا اختلف ا١تؤجر
كا١تستأجر يف جرياف ا١تاء الذم يدير الطاحونة ،فيقوؿ ا١تستأجر :ا١تاء
منقطع منذ مدة طويلة فال أجر لك ،كيقوؿ ا١تالك :ا١تاء ليس منقطعان،
بل ىو جا ور ،فوجب عليك األجر ،كال دليل كال بينة ألحدمها ،فقاؿ
اٟتنفية :ينظر إىل ٖتكيم اٟتاؿ كقت ا٠تصومة ،فإف كاف ا١تاء جاري ان
أخذ بقوؿ ا١تالك ،كإف مل يكن جاريان أخذنا بقوؿ ا١تستأجر(ُ).

املطوب اهجاًّ :هى يتجىش باجملاش عّ اجملاش؟
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على عدـ تعر األصوليُت ٢تذه
يتجوز بو عن اٟتقيقة ،أـ جيوز أف
ا١تسألة بقولو(:ىل من شرط اجملاز أف ٌ
يتجوز بو عن اجملاز؟ وىذا لم يتعرض لو األصوليون)(ِ).
ٌ
كلعل مراد الزركشي ىنا أف األصوليُت مل يفردكا ىذه ا١تسألة
بالذكر قبلو ،كإال فإف اآلمدم(ّ) قد أشار ٢تذه ا١تسألة يف موضعُت من

(ُ) انظر :الزيلعي ،عثماف بن علي" ،تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق"( ،طُ ،
د.ـ :ا١تطبعة الكربل األمَتيةُُّّ ،ق)ََِ :ْ ،
(ِ) الزركشي" ،البحر احمليط"َُْ :ّ ،
(ّ) ىو سيف الدين علي بن أيب علي التغليب ،فقيو شافعي برع يف الفقو
كأصولو ،لو :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،كمنتهى السوؿ يف األصوؿ ،تويف
سنةُّٔ ىػ .انظر:ابن العماد" ،شذرات الذىب" ،ُْْ :ٓ ،كابن
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عرضان ال قصدان أكليٌان ،-كمها:
كتابو اإلحكاـ -جاءت فيهما ىذه ا١تسألة ى
ا١توضع األكؿ :عند تعريف النسخ يف اللغة ،إذ ذكر أف النسخ
حقيقة يف النقل٣ ،تاز يف اإلزالة ،كأف إطالؽ اسم النسخ على
"الكتاب" على فر أنو ٣تاز ،فإنو ٣تاز عن النقل ال عن اإلزالة
فقاؿ(:ككجو استعارتو منو :أف ٖتصيل مثل ما يف أحد الكتابُت يف
اآلخر ٕترم ٣ترل نقلو كٖتويلو إليو ،فكاف منو بسبب من أسباب
التجوز ،كإذا كاف مستعارا من النقل كجب أف يكوف اسم النسخ
ٌ
يتجوز بو في غيره بإٚتاع أىل
حقيقة يف النقل ،إذ المجاز ال ّ
اللغة)(ُ).
ا١توضع الثاين :ذكره يف مسألة الًتجيح بُت اجملاز كاالشًتاؾ ،إذ ذكر
التجوز باجملاز عند الكالـ عن أكجو ترجيح ا١تشًتؾ على اجملاز،
مسألة ٌ
التجوز بو يف
فقاؿ( :الثالث :أنو-أم ا١تشًتؾ لكونو حقيقيان٦ ،-تا يصح ٌ
غَت ٤تلو اٟتقيقيٓ ،تالؼ اجملاز فكاف أكىل؛ لكثرة فائدتو)(ِ).
كٕتدر اإلشارة إىل أف بعض علماء اللغة كالبالغة قد سبقوا
ىؤالء يف بياف ىذه ا١تسألة ،كمنهم :الز٥تشرم(ّ) يف كتابو " :أساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلكاف ،أٛتد بن ٤تمد" ،كفيات األعياف"ٖ ،تقيق :إحساف عباس( ،د.ط،
بَتكت :دار صادرُْٗٗ ،ـ)ِّْ :ُ ،
(ُ) اآلمدم" ،اإلحكاـ"َُّ :ّ ،
(ِ) اآلمدم" ،ا١ترجع السابق"ُّْ :ِ ،
(ّ) ىو أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن ٤تمد الز٥تشرم ،من كبار ا١تعتزلة ،لو:
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تناكؿ
البالغة" إذ أكرد عددا من األمثلة على ٣تاز اجملاز  ،كإف كاف ي
األصوليُت للمسألة خيتلف عن تناكؿ غَتىم من علماء اللغة ،كما
سيتضح يف تصوير ا١تسألة كدراستها.
كما يالحظ أف ما ذكره الزركشي من صورة ا١تسألة كأمثلتها ىنا
منقوؿ نصان من كالـ العز بن عبد السالـ(ِ) يف كتابو الذم صنفو يف
علوـ القرآف ،كعنوانو " :اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز"(ّ)،
كإف مل يصرح بذلك الزركشي يف البحر احمليط.
كيظهر أف إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة عائد إىل أف ا١تعهود يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكشاؼ يف التفسَت ،كأساس البالغة ،تويف سنةّٖٓىػ .انظر :ابن العماد،
"شذرات الذىب"ُُٖ :ْ ،
(ُ) انظر مثال :الز٥تشرم٤ ،تمود بن عمرك" ،أساس البالغة"ٖ ،تقيق٤ :تمد
باسل عيوف السود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ق): ُ ،
ُْٕ ،كِ  ،َٕ :كِ ،ُِِ :كُِْٓ :
(ِ) ىو عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ السلمي الدمشقي ،فقيو شافعي،
لقب بػ(سلطاف العلماء) ،من مصنفاتو :قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ،
كاإلشارة ،تويف سنةَٔٔىػ بالقاىرة .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية
الكربل" ، َٖ : ٓ ،ك٤تمد بن شاكر بن أٛتد ،فوات الوفياتٖ ،تقيق:
إحساف عباس( ،طُ ،بَتكت :دار صادرُّٕٗ ،ـ). ِٖٕ :ُ ،
(ّ) انظر :عز الدين ،بن عبد السالـ" ،اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز"،
ٖتقيق :رمزم دمشقية( ،د.ط ،د.ـ ،دار البشائر اإلسالمية ،د.ت)،
صُُِ
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اجملاز أف يتجوز بو عن اٟتقي قة ،كالتجوز بو عن اجملاز خركج عن ىذا
ا١تعهود ،فيكوف الكالـ عنو غريبان.
دراسة المسألة:
يقصد بالتجوز عن اجملاز أف جيعل اجملاز الذم أخذ من اٟتقيقة
فتجوز باجملاز الثاين عن األكؿ،
ٔتثابة اٟتقيقة بالنسبة إىل ٣تاز آخرٌ ،
لعالقة بينهما(ُ).
مثالو :لفظ "الصارـ" يطلق يف اٟتقيقة على السيف القاطع،
كيطلق ٣تازان على الرجل اٞت ٍلد الشجاع ،كمن ٣تاز اجملاز إطالقو على
األسد؛ للعالقة بُت اجملاز األكؿ كالثاين ،كىي الشجاعة كاٞتلد(ِ).
التجوز باجملاز عن اجملاز على قولُت:
كقد اختلف األصوليوف يف جواز ٌ
القوؿ األكؿ :جواز ذلك .كىو قوؿ كثَت من األصوليُت ،كنسبو
الزركشي إىل بعض الشافعية(ّ).
القوؿ الثاين :ال جيوز التجوز باجملاز .كبو قاؿ اآلمدم ،كنسبو
إىل علماء اللغة(ْ).
أدلة القوؿ األكؿ:
(ُ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"ٔٓ :ّ ،
(ِ) انظر :الزبيدم٤ ،تمد بن ٤تمد" ،تاج العركس"ٖ ،تقيق٣ :تموعة من
احملققُت( ،طُ ،بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ق)ْٗٗ :ِّ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"ٔٓ :ّ ،
(ْ)انظر :اآلمدم" ،اإلحكاـ"َُّ :ّ ،
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استدلوا على قو٢تم بوقوع ٣تاز اجملاز يف كالـ اهلل تعاىل ككالـ
أىل اللغة ،كالوقوع دليل اٞتواز ،كمن أمثلة ذلك:
ُ -قولو تعاىل ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱠ اآلية ِّٓ من سورة البقرة.
ﱸ
كجو الداللة :قاؿ العز بن عبد السالـ –رٛتو اهلل ( :-فإنو ٣تاز
الزمو
فلما ى
ٕتوز عنو السر ،ألنو يقع غالبا يف السرٌ ،
عن ٣تاز ،فإف الوطء ٌ
كٕت ٌوز بالسر عن العقد ألنو سبب فيو ،فا١تصحح للمجاز
سران ،ي
ٝتي ٌ
األكؿ ا١تالزمة ،كا١تصحح للمجاز الثاين التعبَت باسم السبب الذم ىو
السر عن العقد الذم ىو سبب ،كما ٝتي عقد النكاح نكاحان لكونو
سران ألنو سبب يف السر الذم ىو
سببان يف النكاح ،ككذلك
ٝتيُ) العقد ٌ
النكاح ،فهذا ٣تاز عن ٣تاز)( .
 كمن ٣تاز اجملاز ،قوؿ الشاعر:( ِ)
ػتاؽ الوسػػيقة ج ٍلػػد غػػَت ثنيػػاف
نسػاؿ الوديقػة معػ ػ
حامي اٟتقيقة ٌ
(ُ) العز بن عبد السالـ" ،اإلشارة" ،ص ُُِ
(ِ) البيت أليب ا١تثلم ا٢تذيل ،كىو من البحر البسيط ،كمعناه :إذا ٝتع أحد
كالمك عرؼ كرمك كجودؾ ،كما أف الفرس األصيل إذا صهل عرؼ عتقو
بصهيلو .انظر :اآلمدم  :اٟتسن بن بشر" ،ا١تؤتلف كا١تختلف يف أٝتاء
الشعراء ككناىم كألقاهبم"( ،طُ ،د.ـ ،د.فُُّْ ،ق) ،صّٖ ،
كالعكربم :أبو البقاء ،التبياف يف شرح الديواف(طبعة :دار الكتب العلمية)
صِّٖ .
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فأصل داللة النسل ىي السقوط ،مث انتقلت ٣تازان إىل سقوط
ٍ
ا١تولود من بطن أمو ،مث انتقلت إىل نسل الرجل من باب ٣تاز اجملاز –
كما يف ىذا البيت.-
أدلة القوؿ الثاين:
استدؿ اآلمدم على عدـ ٕتويز التجوز باجملاز بإٚتاع أىل اللغة
عل ذلك ،كاإلٚتاع حجة معتربة(ُ).
كاإلٚتاع ا١تنقوؿ فيو نظر ،إذ ىو معار ٔتا نقلتو من كالـ أىل
اللغة يف ا١تسألة.
أىمية المسألة وأثرىا:
تأثر هبذه ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ا١ترتبطة هبا ،كمنها:
علي كا٠تمر كا٠تنزير كا١تيتة).
 إذا قاؿ الزكج لزكجتو( :أنت ٌاختلفوا على أقواؿ:
القوؿ األكؿ :ال يكوف ظهارا ،كلكن يرجع إىل قصده فإف قصد
البينونة كقع طالقان بائنان ،كإف قصد الظهار ال يكوف ظهارا .كىو
ا١تذىب عند اٟتنفية(ِ).
القوؿ الثاين :يقع طالقان بائنان حىت لو مل ينو هبا الطالؽ .كىو
(ُ) انظر :اآلمدم" ،ا١ترجع السابق"َُّ :ّ ،
(ِ) انظر :ابن ٧تيم ،زين الدين بن إبراىيم" ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،
(طِ ،د.ـ :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت)َُّ :ْ ،

- 393 -

المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو ،د .أحمد بن سعيد العواجي
( ُ)

قوؿ أكثر ا١تالكية .
القوؿ الثالث :يقع ما نواه من طالؽ كظهار كديُت .كبو قاؿ
الشافعية(ِ) كاٟتنابلة(ّ).
إال أف الشافعية كاٟتنابلة قد اختلفوا فيما إذا مل ينو قائلها شيئا
أك نول التحرمي :فعند اٟتنابلة يقع ظهاران(ْ).
كعند الشافعية إذا مل ينو الطالؽ أك الظهار أك اليمُت لو
حالتاف(ٓ):
اٟتالة األكىل :أف يريد بو لفظ التحرمي ،فيكوف قائمان مقاـ "أنت
علي حراـ" يف اعتباره صرحيا أك كناية يف كجوب الكفارة ،كما سيأيت
ٌ
تفصيلو يف كجو العالقة.
اٟتالة الثانية :أال يريد شيئان ،فال شيء عليو.

(ُ) انظر :أٛتد" ،الشرح الكبَت على ٥تتصر خليل مع حاشية الدسوقي"،
(د.ط ،بَتكت :دار الفكر ،د.ت)ْْْ :ِ ،
(ِ) انظر :ا٢تيتمي ،أٛتد بن ٤تمدٖ" ،تفة احملتاج شرح ا١تنهاج ،كهبامشو حاشية
الشركاين"( ،د.ط ،د.ـ :ا١تكتبة التجاريةُّٖٗ ،ـ)ُٕ :ٖ ،
(ّ) انظر :البهويت ،منصور بن يونس" ،كشاؼ القناع عن منت اإلقناع"( ،د.ط،
بَتكت :دار الكتب العلميةَُّْ ،ىػ)ِّٓ :ٓ ،
(ْ) انظر :ا١تصدر السابق.
(ٓ) انظر :الشَتازم ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي" ،ا١تهذب يف فقو الشافعي"،
(د.ط ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،د.ت) ،ُّ :ّ ،كا٢تيتمي" ،ا١ترجع
السابق" ُٖٕ :
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وجو عالقة الفرع الفقهي بهذه المسألة:
تظهر العالقة من خالؿ ما استدؿ بو الشافعية فيما إذا مل ينو
علي كا١تيتة كا٠تنزير )...طالقان أك ظهاران
الزكج من قولو لزكجتو( :أنت ٌ
علي
كإمنا قصد لفظ "التحرمي" ،حيث جعلوه قائمان مقاـ قولو(:أنت ٌ
حراـ) ،فإف قلنا :لفظ التحرمي صريح يف إجياب الكفارة فقولو( :أنت
علي كا١تيتة )...كناية عنو ،فتجب فيو الكفارة.
ٌ
كإف قلنا :لفظ التحرمي ليس صرحيا يف إجياب الكفارة بل ىو
علي كا١تيتة )...إف قصد
كناية ،فال شيء عليو يف قولو(:أنت ٌ
يتجوز بالمجاز عن
"التحرمي" ،ألن الكناية ليس لها كناية ،وال ّ
المجاز ،لضعفو.
املطوب اهتاسع :اهصسط غري املِطىق به إذا تعكب مجال ًتعاطفُ،
فهى يعىد إىل مجًعها؟
من وصف المسألة بعدم الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على غرابة ا١تسألة يف كتب أصوؿ
الفقو ،فقاؿ (:كىذه ا١تسألة غريبة ،مل أرىا إال يف تعليق ابن أيب
ىريرة(ُ)(ُ).
(ُ) ىو أبو علي اٟتسن بن اٟتسُت بن أيب ىريرة ،كاف إماـ الشافعية يف العراؽ
يف زمانو ،لو كتاب ا١تسائل كشرح ٥تتصر ا١تزين الكبَت كالصغَت ،تويف ببغداد
سنةّْٓ ىػ انظر :ابن خلكاف" ،كفيات األعياف"َُّ :ُ ،
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كمن خالؿ ىذا النقل يتضح غرابة ا١تسألة يف كتب أصوؿ الفقو،
إذ مل يذكرىا أحد من األصوليُت قبل الزركشي كال بعده فيما أعلم ،كإمنا
ذكرت يف تعليق ابن أيب ىريرة ،كىو كتاب على ٥تتصر ا١تزين يف فقو
الشافعية ،كليس كتابا يف أصوؿ الفقو ،كأكؿ من ذكرىا من األصوليُت فيما
بُت يدم من مصنفات أصولية ىو كتاب البحر احمليط للزركشي.
كيظهر أف إمهاؿ األصوليُت ٢تذه ا١تسألة راجع إىل اكتفائهم
ٔتسألة( :الشرط إذا تعقب ٚتال متعاطفة) بغض النظر عن كونو منطوقا
بو أـ ال.
دراسة المسألة:
يعد الشرط أحد ا١تخصصات ا١تتصلة ،كمن ا١تسائل ا١تتعلقة بو
مسألة تعقبو ٚتال متعاطفة بعضها على بعض ،كىي منقسمة إىل مسألتُت:
األكىل :تعقب الشرط ٚتال معطوفة مع كونو منطوقان بو ،مثل:
نسائي طوالق كأموايل صدقة كعبيدم أحرار إف دخلتم الدار ،كىي
ا١تقصودة عند إطالؽ األصوليُت ١تسألة تعقب الشرط ٚتال متعاطفة
ىل ترجع إىل اٞتميع أك أقرب مذكور؟.
كقد نقل عدد من األصوليُت االتفاؽ على أف الشرط يرجع إىل
( ُ)
ٚتيع اٞتمل(ِ) ،كيف صحة ىذا اإلٚتاع نظر ،إذ نقل عن بعض النحاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) الزركشي" ،البحر احمليط"َْٓ :ْ ،
(ِ) ك٦تن نقل االتفاؽ :أبو ا٠تطاب يف "التمهيد" ،ِٗ :ِ ،كالرازم يف
"احملصوؿ"ِٔ :ّ ،
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كبعض األدباء(ِ) أف الشرط خاص باٞتملة اليت تليو ‘ فإف تأخر الشرط
اختص باٞتملة األخَتة ،كإف جاء متقدمان اختص باٞتملة األكىل.
كالثانية :تعقب الشرط ٚتال متعاطفة إال أنو غَت منطوؽ بو
كلكن دؿ الدليل على عوده على بعض اٞتمل ا١تتعاطفة ،فهل يعود
الشرط إىل ٚتيع اٞتمل ا١تتعاطفة بعضها على بعض أك يعود إىل البعض
الذم دؿ الدليل ا٠تارجي على عود الشرط إليو؟ وىذه ىي المسألة
المقصودة ىنا ،وسيأتي مثالها.
كقد ذكر الزركشي –رٛتو اهلل  -يف ىذه ا١تسألة قولُت(ّ):
القوؿ األكؿ :يعود الشرط إىل ٚتيع اٞتمل .كىو قوؿ بعض
القائلُت بعود الشرط ا١تنطوؽ بو إىل ٚتيع اٞتمل ا١تتعاطفة ،كصرح
الزركشي بأنو كجو عند الشافعية.
دؿ عليو الدليل ا٠تارجي يف
القوؿ الثاين :يعود الشرط إىل ما ٌ
بعض ا١تذكورات .كىو كجو عند الشافعية.
أدلة القول األول:
ديكن أف يستدؿ ٢تم بقياس عود الشرط غَت ا١تنطوؽ بو إىل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ) انظر :ابن اللحاـ البعلي ،عالء الدين علي بن ٤تمد" ،ا١تختصر يف أصوؿ
الفقو على مذىب أٛتد بن حنبل"ٖ ،تقيق :د٤.تمد مظهر بقا( ،د.ط،
ا١تكرمة :جامعة ا١تلك عبد العزيز ،د.ت) ،صُُِ
مكة ٌ
(ِ) انظر :الرازم" ،احملصوؿ"ِٔ :ّ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"َْٓ :ْ ،
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ٚتيع اٞتمل على عود الشرط ا١تنطوؽ بو إىل ٚتيع اٞتمل ا١تتعاطفة ،كال
فرؽ بينهما ،من جهة:
ُ  -كوهنما متعلقُت ٔتشركطهما كال يستقالف عنهما ،فالشرط إذا
تعلق بآخر الكالـ نصان أك داللة فإنو يرجع إىل أكلو.
ِ  -أف كاك العطف ٕتعل اٞتمل ا١تتعاطفة كاٞتملة الواحدة ،القتضائها
التشريك كاٞتمع ،كال فرؽ يف ىذا بُت اٞتمل ا١تشتملة على شرط
ملفوظ أك دؿ عليو الدليل ا٠تارجي.
دليل القول الثاني:
أف ىناؾ فرقان بُت الشرط ا١تنطوؽ بو كالشرط ا١تدلوؿ عليو من غَت
نطق ،فاألكؿ داللتو لفظية كالثاين داللتو التزامية ،كالداللة اللفظية أقول( ُ).
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا من خالؿ:
ُ  -ارتباطها بأحد ا١تخصصات ا١تتصلة كىو الشرط.
ِ  -ينبٍت على ىذه ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،من أمهها:
اشتراط الفقر الستحقاق ذوي القربى نصيبهم في الفيء:اختلف الفقهاء يف ا١تسألة على قولُت:
القوؿ األكؿ :يعطى ذكك القرىب من الفيء ،كيستوم يف ذلك

(ُ) انظر :الزركشي" ،ا١ترجع السابق"َْٓ :ْ ،
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غنيهم كفقَتىم .كبو قاؿ اٞتمهور(ُ).
القوؿ الثاين :يعطى الفقراء منهم دكف األغنياء .كىو قوؿ
اٟتنفية(ِ) ،ككجو عند الشافعية(ّ).
كمن أدلة ىذا القوؿ :أف سائر من ذكركا مع ذكم القرىب ،كىم:
اليتامى ،كا١تساكُت ،كابن السبيل يف قولو

تعاىل ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀﲁ ﲂﲃﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﱠ آية ٕ :من سورة اٟتشر -مل يستحقوا نصيبهم من
الفيء إال بشرط الفقر كاٟتاجة ،كىذا الشرط كإف مل ينص عليو إال أف
الدليل قد قاـ عليو يف ىؤالء ،فيلحق هبم سهم ذكم القرىب ،فال
يستحقونو إال مع اٟتاجة كالفقر ،فالشرط إذا نيط بآخر الكالـ نصان أك
داللة رجع إىل ٌأكلو(ْ).
(ُ) انظر :ابن بزيزة" ،ركضة ا١تستبُت" ،ُّٔ :ُ ،كالركياين ،عبد الواحد بن
عبد احملسنْ ،تر ا١تذىب يف فركع ا١تذىب الشافعيٖ ،تقيق :طارؽ فتحي
السيد( ،طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلميةََِٗ ،ـ)، ِٕٔ : ٔ ،
كا١ترداكم ،عالء الدين علي بن سليماف" ،اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من
ا٠تالؼ"( ،طِ ،د.ـ :دار إحياء الًتاث العريب ،د.ت). ُُٔ/ُ ،
(ِ) انظر :البابريت٤ ،تمد بن ٤تمد" ،العناية شرح ا٢تداية"( ،د.ط ،بَتكت :دار
الفكر ،د.ت)َٖٓ :ٓ ،
(ّ) انظر :ا١تاكردم" ،اٟتاكم الكبَت". ّْٓ :ٖ ،
(ْ) انظر :البابريت" ،ا١ترجع السابق" ،َٖٓ :ٓ ،كالزركشي" ،البحر احمليطَْٓ :ْ ،
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املطوب اهعاشس :إذا حلٍ احلاكٍ يف ًسأهُ باجتهاده ومل يعوٍ
باهِص ثٍ وجد اهِص كٌا حلٍ به ،فهى يِكض اجتهاده؟
من وصف المسألة بعدم الذكر:
قاؿ تاج الدين السبكي يف األشباه كالنظائر(:كىي مسألة غريبة
لم أجدىا يف غَت ىذه الفتاكل)(ُ).
كيقصد بالفتاكل ىنا فتاكل أيب منصور الصباغ ا١تعركؼ
ب"صاحب الشامل يف الفقو" ،حيث نقل فيها حادثة حصلت يف
القرف ا٠تامس ا٢تجرم كاستفيت شيخ الشافعية بأصبهاف يف ذلك الوقت
أبو بكر ٤تمد بن ثابت ا٠تجندم(ِ) ،فأفىت بأف اٟتكم نافذ ،ككذلك
استفيت أبو نصر بن الصباغ(ّ) ،فأفىت بعدـ نفاذ اٟتكم إال من حُت
(ُ) السبكي ،تاج الدين عبد الوىاب بن علي" ،األشباه كالنظائر"( ،د.ط،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُُْ ،ىػ)َْٖ :ُ ،
(ِ) ىو أبو بكر ٤تمد بن عبد ا للطيف بن ثابت ا٠تجندم ،كاف صدر العراؽ
يف زمنو ،كىو من فقهاء الشافعية ،برع يف الفقو كاشتهر ْتفظ اٟتديث ،تويف
سنةِٓٓ ىػ .انظر :الذىيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد" ،سَت
أعالـ النبالء"( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ق)ّٖٕ :ِ ،
(ّ) ىو أبو ٤تمد عبد السيد بن ٤تمد بن عبد الواحد البغدادم ا١تعركؼ بابن
الصباغ ،شيخ الشافعية يف زمانو ،لو :العدة يف األصوؿ ،كالشامل يف الفقو،
تويف سنة ْٕٕ ىػ .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية" ، ِّ :ّ ،ابن
العماد" ،شذرات الذىب". ُِْ :ٔ ،
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كجود النص.
كسبب عدـ ذكر األصوليُت ٢تذه ا١تسألة راجع –يف نظرم -إىل
قلة تصور نقض اٟتكم يف مسألة مل يتغَت فيها اجتهاد اجملتهد ،كإمنا
كاف االختالؼ يف مستند اٟتكم -كاهلل أعلم.-
دراسة المسألة:
تتعلق ىذه ا١تسألة ٔتسألة "نقض اٟتكم يف االجتهاديات" ،إذ
تنقسم مسائل االجتهاد من حيث نقض حكمها كعدمو إىل قسمُت:
القسم األكؿ :ا١تسائل االجتهادية اليت تغَت اجتهاد اجملتهد فيها
بناء على دليل ظٍت يراه راجحا ،فهذه ال جيوز نقض اٟتكم األكؿ فيها
باتفاؽ العلماء ،كاستثٌت العلماء من ذلك حاالت ينتقض فيها اٟتكم
األكؿ ،كىي:
ُ  -إذا تغَت اجتهاده بعد أف تبُت لو ٥تالفة حكمو األكؿ لدليل قاطع
من كتاب أك سنة أك إٚتاع أك قياس جلي باتفاؽ العلماء(ُ).
( ِ)
ِ  -إذا حكم على خالؼ اجتهاد نفسو ،عند ٚتهور العلماء
كحكى بعضهم االتفاؽ عليها(ّ) ،كقد اختلفوا ىل يسمى ذلك:
(ُ)انظر :الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع" ،ٓٗٓ :ْ ،كالعراقي ،كيل الدين أيب زرعة أٛتد،
"الغيث ا٢تامع شرح ٚتع اٞتوامع"ٖ ،تقيق :مكتبة قرطبة للبحث العلمي( ،طُ ،
د.ـ :الفاركؽ اٟتديثة للطباعة كالنشرَُِْ ،ق)ٖٖٖ :ّ ،
(ِ)انظر :ا١تصادر السابقة.
(ّ)انظر :ابن أمَت اٟتاج" ،التقرير كالتحبَت". ّّٓ :ّ ،
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( ُ)

" نقضا لالجتهاد" أك ال ؟.
القسم الثاين :ا١تسائل اليت مل يتغَت اجتهاد اجملتهد فيها ،كإمنا
حكم فيها باجتهاده من غَت أف يعلم بالنص فيها ،مث عثر على النص،
فوجده كما حكم بو ،فهل يكوف اٟتكم نافذا قبل العثور على النص،
أك ينقض اٟتكم قبل العثور على النص فال يكوف نافذا إال بعد العثور
على النص ؟.
كىذه ىي ا١تسألة ٤تل البحث ىنا ،كالنقض فيها أك عدمو
مرتبط ٔتستند اٟتكم ،فهل يعد العثور على مستند اٟتكم كىو النص
ناقضان لنفس اٟتكم الذم توصل إليو قبل العلم بالنص ،فال ينفذ
اٟتكم إال حُت كجود النص من غَت حكم متجدد؟
( ِ)
حكى تاج الدين السبكي يف ىذه ا١تسألة قولُت :
القوؿ األكؿ :ال ينقض اٟتكم ،بل يكوف نافذا قبل العثور على
النص ،كيستثٌت من ذلك ما إذا كاف اٟتكم قبل العثور على النص صادرا
عن ىول أك خلل من اجملتهد ،فال ينفذ كإف صادؼ اٟتق .كبو قاؿ
بعض العلماء ،منهم٤ :تمد ثابت ا٠تجندم كرجحو تاج الدين السبكي.
القوؿ الثاين :ينقض اٟتكم ،فال ينفذ إال حُت كجود النص،
كيكوف قبلو فاسدا .كىو قوؿ ابن الصباغ.
دليل القوؿ األكؿ:
(ُ)انظر :العطار" ،حاشية العطار". َّْ :ِ ،
(ِ)انظر :السبكي" ،األشباه كالنظائر". َْٖ :ُ ،
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أف اجملتهد ١تا استفرغ جهده يف البحث عن النص فلم يعثر عليو
جاز لو العمل باجتهاده ،فإذا صادؼ الصواب كاف نافذا ،ككاف العثور
على النص توفيقا كسعادة.
دليل القوؿ الثاين:
أف اٟتكم الصادر قبل تبُت النص إمنا ثبت بدليل عقلي أك
قياس ،كمستند اٟتكم يف حقيقتو ثابت بالنص ال بدليل متأخر عنو
كالقياس ،فيكوف فاسد االعتبار.
كقد اعًت على ىذا االستدالؿ بأنو ضعيف ،إذ إف فساد
االعتبار ال يظهر إال إذا جاء القياس يف مقابلة النص ،كىنا حكم
القياس موافق ٟتكم النص ،فال كجو لو.
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا من خالؿ ارتباطها بأحد األبواب
كا١تباحث ا١تهمة يف كتب أصوؿ الفقو ،كىو باب االجتهاد ،كترتبط
على كجو ا٠تصوص ٔتسألة نقض اٟتكم يف االجتهاديات ،إذ تعد ىذه
ا١تسألة فرعا من فركعها.
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املبحح اهجاٌُ :املسائى املىصىفُ بكوُ اهركس
املطوب األوي :عىد االستجِاء املتىسط بني مجوتني
من وصف المسألة بقلة الذكر:
قاؿ الزركشي يف البحر احمليط " :أما ا١تتوسط ،فإف ٗتلل بُت
فقل من تعر لو"(ُ).
ٚتلتُت ،إحدامها معطوفة على األخرلٌ ،
كلعل مرد قلة ذكر ىذه ا١تسألة راجع إىل قلة كقوع االستثناء
ا١تتوسط ٓتالؼ ا١تتأخر ،بالرغم من اىتماـ علماء البالغة بو يف كتبهم.
دراسة المسألة:
إذا جاء االستثناء متوسطا بُت ٚتلتُت  ،فهل يعود إليهما ٚتيعا،
أك يعود إىل اٞتملة اليت قبلو دكف ما بعده
نقل الزركشي ىذه ا١تسألة عن أيب إسحاؽ اإلسفراييٍت(ِ)،
كتلميذه أيب منصور البغدادم(ّ) ،كقسمها إىل قسمُت:
(ُ) الزركشي" ،البحر احمليط"ِْٔ :ْ ،
(ِ) ىو إبراىيم بن ٤تمد بن إبراىيم بن مهراف ،فقيو أصويل من علماء الشافعية
كيعد من ٣تتهدم ا١تذىب ،لو :رسالة يف أصوؿ الفقو ،ككتاب الرد على
ا١تلحدين .تويف سنةُْٖ ىػ .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية
الكربل" ،ُُُ :ّ،كابن العماد" ،شذرات الذىب". َِٗ :ّ ،
(ّ) ىو عبد القاىر بن طاىر التميمي ،أصويل فقيو ،من علماء الشافعية ،لو :الفضل يف
أصوؿ الفقو ،كفضائح ا١تعتزلة .تويف بإسفرايُت سنةِْٗىػ .انظر :السبكي" ،طبقات
الشافعية الكربل" ٓ ،ُّٔ :كابن خلكاف" ،كفيات األعياف"َِّ :ّ ،
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األكؿ :إذا كاف لفظ األمر أك ا٠ترب مذكورا يف اٞتملتُت :ا١تتقدمة
على االستثناء ،أك ا١تتأخرة عنو ،مثل :أعط الفقراء من ا١تاؿ إال من أىب
كأعط العماؿ ،ففيها قوالف:
القوؿ األكؿ :يرجع إىل اٞتملتُت :ا١تتقدمة عليو ،كا١تتأخرة عنو.
( ُ)
كىو كجو عند الشافعية
القوؿ الثاين :يرجع إىل اٞتملة اليت قبلو .كىو كجو عند
( ِ)
الشافعية  ،كديكن نسبتو إىل مذىب اٟتنفية يف ىذه ا١تسألة قياسان
على مسألة( :عود االستثناء يف األخَت على ٚتيع اٞتمل ا١تتعاطفة
بعضها على بعض أك أقرب مذكور)
دليل القوؿ األكؿ:
أف العطف جيعل اٞتمل ا١تتعددة كاٞتملة الواحدة ،فيصبح
ا١تتعلق بالواحد ىو ا ١تتعلق باٞتميع ،يستوم يف ىذا تقدـ االستثناء أك
تأخره أك توسطو(ّ).
أدلة القوؿ الثاين:
ُ  -أ ٌف أداة االستثناء من شأهنا أف ٗترج ٦تا قبلها ال ٦تا بعدىا ،ألف
األصل يف ا١تستثٌت منو أف يكوف مقدمان على ا١تستثٌت.
(ُ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". ِْٔ :ْ ،
(ِ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". ِْٔ :ْ ،
(ّ) انظر :السبكي ،هباء الدين" ،عركس األفراح شرح تلخيص ا١تفتاح"ٖ ،تقيق:
عبد اٟتميد ىنداكم( ،د.ط ،د.ـ :ا١تكتبة العصريةُِّْ ،ىػ) ،صُُِ
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ِ  -كألف العامل يف ا١تستثٌت ىو أداة االستثناء ،فال يتعدل االستثناء
إىل اٞتملة اليت تليو ،إذ يلزـ منو تأخَت ا١تستثٌت منو عن ا١تستثٌت ،كىو
٦تنوع(ُ).
القسم الثاين :إذا مل يكن لفظ األمر أك ا٠ترب مذكورا يف
اٞتملتُت :ا١تتقدمة على االستثناء ،أك ا١تتأخرة عنو ،مثل :اعط أك
أعطيت الفقراء إال من أىب ،كالعماؿ من ا١تاؿ ،فاٟتكم ىنا رجوع
االستثناء إىل ٚتيع اٞتمل ا١تتقدمة كا١تتأخرة عند الشافعية ،كأما اٟتنفية
فقياس مذىبهم عوده إىل اٞتملة ا١تتقدمة.
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا من خالؿ:
ُ -تعد ىذه ا١تسألة من متممات الكالـ عن ا١تسألة ا١تشهورة( :إذا
تعقب االستثناء ٚتال متعاطفة فإىل ماذا يعود؟).
ِ -ينبٍت على ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،منها:
إذا قاؿ الرجل :عبدم حر إف شاء اهلل ،كامرأيت طالق.فهنا جاء االستثناء بقولو" :إف شاء اهلل" متوسطا ،بُت ٚتلتُت ،فإىل
ماذا يعود؟ نقل فقهاء الشافعية فيو خالفا بُت علماء ا١تذىب على قولُت( ِ):
القوؿ األكؿ :يرجع ٞتميع اٞتمل ا١تتقدمة كا١تتأخرة .كىو ا١تعتمد

(ُ) انظر :السبكي ،هباء الدين" ،عيوف األفراح" ،صُُِ .
(ِ) انظر :ا٢تيتميٖ" ،تفة احملتاج" ) ُ ،َِٕ : ٔ ،األنصارم" ،الغرر البهية شرح
البهجة الوردية". ُٖ :ّ ،

- 333 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

يف ا١تذىب.
القوؿ الثاين :إذا مل ينو عود االستثناء إىل اٞتملة األخَتة ال يعود
إليها .كىو قوؿ بعض الشافعية.
املطوب اهجاٌُ :عطف اهعاَ عوِ اخلاص
من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص بعض شراح ٚتع اٞتوامع على قلة تعر األصوليُت ٢تذه
ٌ
ا١تسألة ،كمنهم:
الزركشي يف تشنيف ا١تسامع ،إذ قاؿ " :كاعلم أف ىذه ا١تسألة
قل من ذكرىا  ،كقد كجدهتا يف كتاب أيب بكر القفاؿ الشاشي يف
ّ
( ُ)
األصوؿ ،كمثلها بآية الطالؽ الكردية) .
كاٟتافظ العراقي يف الغيث ا٢تامع بقولو" :كىذه مسألة غريبة،
ذكرىا القفاؿ الشاشي"(ِ).
كبالرغم من قلة ذكر ا١تسألة يف كتب أصوؿ الفقو إال أهنا تذكر
كثَتا يف كتب ا١تفسرين كغَتىم(ّ).
مرد قلة ذكر ىذه ا١تسألة يف كتب األصوليُت راجع إىل
كلعل ٌ
ٌ
استغنائهم عن ذكر ىذه ا١تسألة بذكر نظَتهتا ،كىي(:عطف ا٠تاص
(ُ) الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع"ٕٖٖ :ِ ،
(ِ) العراقي" ،الغيث ا٢تامعّٖٗ :ِ ،
(ّ) انظر مثال :الربىاف" ،للزركشي". ْٗٔ :ِ ،
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على العاـ) ،كلكن ترتب ا٠تالؼ الفقهي عليها -كما سيأيت -يقتضي
إفرادىا بالذكر.
دراسة المسألة:
إذا كرد لفظ خاص مث أتبع بلفظ عاـ عطف عليو ،فهل يوجب
ذلك ٗتصيص العاـ ،أك يبقى العاـ على عمومو ،كيكوف ٣تيء ا٠تاص
للتنبيو على أمهيتو؟
مثاؿ ذلك :قولو تعاىل ﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲷ ﱠ خاص با١تطلقات ،مث
ﲸ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
عنهن ،كىو
عطف عليو لفظ عاـ يشمل الطلقات كا١تتوىف ٌ

قولو ﱡ ﲹ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﲿ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﳇﱠ ،آيةْ من سورة الطالؽ.
فهل يكوف ىذا العطف ٗتصيصا للعاـ؟
كقد نقل اٟتافظ العراقي يف ىذه ا١تسألة ا٠تالؼ الوارد يف ا١تسألة
ا١تشهورة (:عطف ا٠تاص على العاـ) حيث قاؿ (:كىي عكس ا١تسألة
ا١تشهورة يف عطف ا٠تاص على العاـ ،كتلك خالفية بيننا كبُت اٟتنفية،
كمدركهم ىناؾ يف التخصيص كىو اشًتاؾ ا١تتعاطفُت يف األحكاـ
يقتضي طرد خالفهم ىنا)(ُ).
كبناء على ذلك نقوؿ :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت:
(ُ) العراقي" ،الغيث ا٢تامع". ٖٗ :ِ ،
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القوؿ األكؿ :عطف العاـ على ا٠تاص ال يوجب ٗتصيص
العاـ .كىو قوؿ ٚتهور األصوليُت(ُ).
القوؿ الثاين :عطف العاـ على ا٠تاص يوجب ٗتصيص العاـ.
كىو منقوؿ عن اٟتنفية يف ىذه ا١تسألة جريان على قو٢تم يف مسألة
عطف ا٠تاص على العاـ(ِ).
أدلة القوؿ األكؿ:
أف ا١تقتضي للتعميم موجود كقائم ،كىو صيغة العموـ ،كال يقول
عليو ا٠تاص الذم عطف عليو العاـ ،إذ غاية ما يفيده ىو االشًتاؾ
بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو يف أصل اٟتكم الذم عطف عليو ،ال يف
صفتو ،كإذا كاف كذلك مل يصلح منافيان كال معارض ان لو ،كإمنا غاية ما
يدؿ عليو التنبيو على أمهية ا٠تاص ضمن حكم العاـ.
أدلة القوؿ الثاين:
أف حرؼ العطف جيعل ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو كالشيء
الواحد ،كذلك يقتضي اشًتاكهما يف اٟتكم كصفتو.
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا من خالؿ:
(ُ) انظر :الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع" ،ٕٖٖ :ِ ،كالعراقي" ،ا١ترجع السابق".ٖٗ :ِ ،
(ِ) انظر رأيهم يف عطف ا٠تاص على العاـ يف :ابن أمَت اٟتاج" ،التقرير
كالتحبَت" ِ. ِّّ :
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ُ  -ارتباط ا١تسألة بباب العاـ كما يتعلق بو من ٥تصصات ،كىو من
األبواب ا١تهمة يف دالالت ألفاظ الكتاب كالسنة.
ِ -مل تقتصر أمهية ا١تسألة كأثرىا على مباحث أصوؿ الفقو ،كإمنا مشلت
علم التفسَت ،حيث ظهر اىتماـ ا١تفسرين هبذه ا١تسألة باإلضافة إىل
مسألة( :عطف ا٠تاص على العاـ) كذلك لبياف التنبيو على أمهية ا٠تاص.
ّ  -ينبٍت على ا١تسألة عدد من الفركع الفقهية ،منها:
-لو قال :ثلث مالي لفالن إال الكتب ،وثلث مالي لو ،من غير استثناء.

ىذه من ا١تسائل اليت أكردىا علماء الشافعية ،كحكوا فيها قولُت
يف ا١تذىب(ُ):
القوؿ األكؿ :يعمل باٞتملة األكىل؛ ألهنا نص يف إخراج الكتب،
كالثانية ٤تتملة أنو ترؾ االستثناء فيها ،كالنص مقدـ على احملتمل.
الثاين :يعمل باٞتملة الثانية ،فال خيصص العاـ.
كبنوا قو٢تم على ىذه ا١تسألة ،حيث قالوا :إف يف الكالـ عطفا
للعاـ على ا٠تاص ،كىو ال يقتضي التخصيص عندنا(ِ).

(ُ) انظر :ا٢تيتميٖ" ،تفة احملتاج ،ََِ :ٖ ،كالشركاين ،عبد اٟتميد" ،حاشية
اإلماـ عبد اٟتميد الشركاين مطبوع مع ٖتفة احملتاج" البن ا٢تيتمي( ،د.ط،
مصر :ا١تكتبة التجارية الكربلُّٕٓ ،ق)ٕٖ :ٕ ،
(ِ) انظر :الشركاين" ،حاشية الشركاين". ٕٖ :ٕ ،
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املطوب اهجاهح :محى املتىاطئ واملصلم عوِ مجًع ًعاًُه
من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي على قلة من تعر ٟتمل ا١تتواطئ كا١تشكك على
قل من تعر ٢تما)(ُ).
ٚتيع معانيو بقولو(:كىاتاف ا١تسألتاف ّ
كيالحظ ىنا أف عددا من األصوليُت قد تكلموا عن مسألةٛ :تل
ا١تتواطئ كا١تشكك على ٚتيع معانيو ،سواء من خالؿ كالمهم عن عموـ
ا١تشًتؾ ا١تعنوم أك من خالؿ تناكؿ أحد نوعيو :ا١تتواطئ ،كا١تشكك.
فممن تكلم عن عموم المشترك المعنوي البخارم يف كشف
األسرار(ِ).
ك٦تن تكلم عن عموم المتواطئ كعدمو عدد من األصوليُت ،منهم:
الرازم(ّ) يف احملصوؿ يف باب اجململ ،حيث صرح بأنو ٣تمل ،كأٟتقو
با١تشًتؾ اللفظي بناء على رأيو ،كمثٌل لو بقولو تعاىل ﱡﲀ ﲁ ﲂ
(ُ) الزركشي" ،البحر احمليط"َُْ :ِ ،
(ِ) البخارم ،عبد العزيز بن أٛتد" ،كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم"،
(د.ط ،د.ـ :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت)َُٓ :ِ ،
(ّ) ىو عالء الدين عبد العزيز بن أٛتد البخارم ،فقيو حنفي أصويل ،لو:
كشف األسرار على أصوؿ البزدكم ،كشرح ا١تنتخب اٟتسامي ،ككالمها يف
األصوؿ ،كشرح ا٢تداية يف الفقو ،تويف سنةَّٕىػ انظر :اللكنوم٤ ،تمد
عبد اٟتي" ،الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية"ٖ ،تقيق٤ :تمد بدرالدين
النعساين( ،طُ ،مصر :مطبعة دار السعادةُِّْ ،ق) ،صُِِ
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ﲉ ﲋ ﲌ
ﲊ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲔ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲘﱠ اآليةُُْ من سورة األنعاـ.
كذكره بعضهم عند اعًتاضو على بعض أدلة القائلُت بعموـ
ا١تشًتؾ اللفظي ،حيث ٛتلوا ىذه األدلة على كوهنا من ا١تتواطئ ال
ا١تشًتؾ اللفظي(ُ).
كذكر ذلك أيضا القرايف يف شرحو للمحصوؿ كرد على الرازم
قولو باإلٚتاؿ(ِ).
كتكلم عن عموـ ا١تتواطئ أيضان الزركشي يف البحر احمليط كنقل عن
األصفهاين يف قواعده حكايتو اإلٚتاع على عدـ جرياف العموـ فيو(ّ).
كأما الكالـ عن عموم المشكك فقد ذكره الزركشي يف البحر
احمليط ،ككذلك الفنارم(ْ) يف فصوؿ البدائع(ٓ).
(ُ) انظر :اإلجيي ،عضد الدين" ،شرح العضد على ٥تتصر ا١تنتهى األصويل"،
(د.ط ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ق)ُُٔ :ِ ،
(ِ) انظر :القرايف" ،نفائس األصوؿ". ُِٗٔ : ٓ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". َُْ :ِ ،
(ْ) ىو مشس الدين ٤تمد بن ٛتزة بن ٤تمد الفنارم ،من فقهاء اٟتنفية ،برع يف
الفقو كاألصوؿ كا١تنطق ،لو :فصوؿ البدائع يف األصوؿ ،كشرح إيساغوجي
يف ا١تنطق ،تويف سنةّْٖىػ .انظر :اللكنوم" ،الفوائد البهية". ُِٔ ،
(ٓ) انظر :الفنارم٤ ،تمد بن ٛتزة" ،فصوؿ البدائع يف أصوؿ الشرائع"ٖ ،تقيق٤ :تمد
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مرد قلة ذكر ىذه ا١تسألة يف كتب األصوليُت راجع إىل
كلعل ٌ
ٌ
استغنائهم عن ذكر ىذه ا ١تسألة بذكر مسألة(:عموـ ا١تشًتؾ) ،بالرغم
من أهنم تكلموا فيها عن ا١تشًتؾ اللفظي دكف ا١تعنوم –كما سيأيت،-
كفرؽ بُت ا١تسألتُت.
دراسة المسألة:
إذا كرد لفظ موضوعا ١تعٌت كاحد كلي ٖتتو أفراد كثَتة سواء كاف
ألحد ىذه األفراد مزية على غَته يف ىذا ا١تعٌت أك مل يكن كذلك ،كىو
ما يعرؼ با١تشًتؾ ا١تعنوم ،فهل جيرم فيو العموـ أك ال؟
كللوقوؼ على كالـ األصوليُت يف مسألة ٛتل اللفظ على ٚتيع
معانيو يف ا١تشًتؾ ا١تعنوم البد من بياف أقساـ ا١تشًتؾ ا١تعنوم من جهة
ٛتلها على ٚتيع معانيها أك عدمو ،إذ ينقسم هبذا االعتبار إىل قسمُت:
القسم األكؿ :المتواطئ كىو :لفظ كلي كضع ١تعٌت كلي متسا وك
يف ٚتيع أفراده ،بال مزية ألحدىا على اآلخر(ُ).
مثالو :لفظ "اإلنسانية" يتساكل يف معٌت اإلنسانية ٚتيع أفراده
كزيد كعمرك كعلي كعمر كغَتىم.
كقد نقل الزركشي يف البحر احمليط عن بعضهم حكايتو اإلٚتاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسُت إٝتاعيل( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةََِٔ ،ـ)َُٕ :ُ ،
(ُ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"ِْٗ :ُ ،
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( ُ)

على عدـ عموـ ا١تتواطئ .
كقد عور ىذا اإلٚتاع بإٚتاع آخر ذكره البخارم يف كشف
األسرار أثبت فيو جرياف العموـ يف ا١تشًتؾ ا١تعنوم ،بال خالؼ ،كمثل
لو بأمثلة تندرج ٖتت ا١تتواطئ ،كاسم اٟتيواف يتناكؿ اإلنساف كالفرس
كسائر أنواعو با١تعٌت العاـ كىو التحرؾ باإلرادة ،كاللوف يتناكؿ ٥تتلف
األلواف باعتبار اللونية(ِ).
كيظهر أف يف ا١تسألة خالفا بُت األصوليُت على قولُت:
القوؿ األكؿ :عدـ ٛتل ا١تتواطئ على ٚتيع معانيو ،كإمنا حيمل
على اإلٚتاؿ .كىو قوؿ بعض األصوليُت(ّ).
القوؿ الثاينٛ :تل ا١تتواطئ على ٚتيع معانيو .كىو قوؿ اٞتمهور(ْ).
دليل القول األول:
أف التواطؤ ال دينع اإلٚتاؿ ،إذ حيسن االستفسار عن أفراده،
كاجململ ما ال يفهم ا١تراد منو إال باالستفسار(ٓ).
دليل القول الثاني:

(ُ) كىو األصفهاين يف قواعده .انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". َُْ : ِ ،
(ِ) انظر :البخارم" ،كشف األسرار". َُٓ :ِ ،
(ّ) منهم :الرازم يف احملصوؿ ،كصفي الدين ا٢تندم يف هناية الوصوؿ .انظر:
"احملصوؿ"" ، ُٓٔ :ّ ،كهناية الوصوؿ". ُِٕٗ :ٓ ،
(ْ) انظر :البخارم" ،ا١ترجع السابق" ،َُٓ :ِ ،كاإلجيي" ،شرح العضد".ُُُ :ِ ،
(ٓ)انظر :الرازم" ،احملصوؿ". ُٓٔ :ّ ،
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استدؿ اٟتنفية ١تا ذىبوا إليو بقو٢تم :إف ا١تتواطئ قد كضع بإزاء
أشياء ٥تتلفة ،كليس ألحدىا مزية على اآلخر ،كاٟتيواف يتناكؿ اإلنساف
كالفرس با١تعٌت العاـ كىو التحرؾ باإلرادة ،فيتناكؿ ما يتعلق بو ،هبذا ا١تعٌت
العاـ ال بكونو موضوعا بإزاء كل كاحد من ا١تعاين ا١تنتظمة ٖتتو(ُ).
القسم الثاين :المشكك كىو :لفظ كلي كضع ١تعٌت كلي ٥تتلف
بُت أفراده(ِ).
كقد أدل ىذا االختالؼ بُت أفراد ا١تشكك يف الداللة على
معناه ،إىل اختالؼ األصوليُت كغَتىم يف عمومو:
فرأل بعضهم قياسو على ا١تشًتؾ اللفظي(ّ) ،بل إف من ىؤالء
من يرل أف ا١تشكك ال خيرج عن كونو متواطئا ،ألف معناه كإف تفاكت
يف أفراده ،إال أف ىذا التفاكت جاء من جهة العوار ا٠تارجية ال من
جهة ماىيٌتو(ْ).
كذىب فريق آخر منهم الزركشي إىل عدـ ٛتلو على ٚتيع
معانيو ،لتفاكت أفراده يف الداللة على معانيو ،فيحمل على أقواىا(ٓ).
أىمية المسألة وأثرىا:
(ُ) انظر :البخارم" ،كشف األسرار". َُٓ :ِ ،
(ِ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط"ِْٗ :ُ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،ا١ترجع السابق"َُْ :ِ ،
(ْ) انظر :الفنارم" ،فصوؿ البدائع"َُٕ :ُ ،
(ٓ) انظر :الزركشي" ،ا١ترجع السابق"َُْ :ِ ،
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تكمن أمهية ا١تسألة كأثرىا يف جوانب ،أمهها:
ُ  -تعد مسألة "عموـ ا١تشًتؾ ا١تعنوم" جزءا مهمان من مسألة "عموـ
ا١تشًتؾ" إال أف األصوليُت مل يعتنوا هبا ،كأطلقوا (ا١تشًتؾ) كٛتلوه على
ا١تشًتؾ اللفظي عند كالمهم عن ىذه ا١تسألة دكف اإلشارة إىل "ا١تشًتؾ
ماسة إىل إبراز ىذه
ا١تعنوم" إال نادرا –كما سبق  ،-فكانت اٟتاجة ٌ
ا١تسألة ،خاصة أف ىناؾ من يفرؽ بُت عموـ ا١تشًتؾ اللفظي كعموـ
ا١تشًتؾ ا١تعنوم كىم اٟتنفية ،فيقولوف بعموـ ا١تشًتؾ ا١تعنوم ،نظرا
للمعٌت العاـ الذم تدخل فيو أفراده ،دكف ا١تشًتؾ اللفظي(ُ).
ِ  -ينبٍت على ا٠تالؼ يف عموـ ا١تتواطئ كا١تشكك ا٠تالؼ يف بعض
الفركع الفقهية ،منها:
وجوب سجود السهو على المصلي إذا سها في صالة التطوعاختلف الفقهاء على قولُت:
القوؿ األكؿ :كجوب سجود السهو على ا١تصلي إذا سها يف
صالة التطوع .كىو قوؿ أكثر الفقهاء(ِ).

(ُ) انظر :البخارم" ،كشف األسرار"َُٓ :ِ ،
(ِ) انظر :السرخسي" ،ا١تبسوط" ،ُٖٔ :ِ ،كاألصبحي ،مالك بن أنس،
ا١تدكنة( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٓ ،ق)، ُِِ : ُ ،
ٌ
كالنوكم ،أبو زكريا حيي بن شرؼ ،اجملموع شرح ا١ته ٌذب( ،د.ط ،بَتكت:
دار الفكر ،د.ت) ،ُُٔ :ْ ،كا١تقدسي ،ا١تغٍتُٖٗ :ُ ،
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القوؿ الثاين :عدـ كجوبو عليو .كبو قاؿ بعض الفقهاء(ُ).
كقد استدؿ اٞتمهور ْتديث " :إذا شك أحدكم يف صالتو فلم
يدر كم صلى ثالثان أـ أربعا ،فليطرح الشك ،كلينب على ما استيقن ،مث
يسجد سجدتُت"(ِ).
قالوا :لفظ "صالة" الوارد يف اٟتديث لفظ كلي داؿ على معٌت
كلي يشًتؾ فيو الفريضة كالتطوع ،فيشملهما معان.
املطوب اهسابع :محى اهوفظ عوِ دلاشيه املتساويني عِد تعرز
احلكًكُ
من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي يف تشنيف ا١تسامع على قلة تعر األصوليُت
قل
٢تذه ا١تسألة يف كتبهم
األصولية ،حيث قاؿ" :كىي مسألة غريبةٌ ،
( ّ)
من تعر ٢تا من األصوليُت" .
ككذلك يف البحر احمليط ،حيث قاؿ" :كمل يتعر اٞتمهور
للحمل يف ىذا ا١توطن"(ْ).

(ُ) انظر :البهويت" ،كشاؼ القناع". ْٔٓ :ِ ،
(ِ) أخرجو مسلم يف صحيحو ،من حديث أيب سعيد ا٠تدرم ،كتاب ا١تساجد
كمواضع الصالة برقم ُٕٓ .
(ّ) الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع"ُِٗ :ُ ،
(ْ) الزركشي" ،البحر احمليط"َْٕ :ِ ،
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ك٦تن نص على ذلك أيضا اٟتافظ العراقي يف الغيث ا٢تامع
قل من ذكرىا"(ُ).
بقولو" :كىي مسألة غريبةٌ ،
"كقل من تعر
ك
كذلكِ) صرح ا١ترداكم يف التحبَت بذلك ،فقاؿٌ :
٢تذه ا١تسألة"( .
كلعل السبب يف قلة من أفرد ىذه ا١تسألة بالذكر ىو عدـ تفريقهم
بُت ىذه ا١تسألة كمسألة ٛتل اللفظ على معنييو إذا كانا حقيقتُت،
كمسألة( :عموـ اجملاز) ،كلذا ذكرىا ابن السمعاين يف قواطع األدلة ضمن
مسألة "عموـ ا١تشًتؾ اللفظي" ،كمل يفردىا ٔتسألة خاصة ،فقاؿ " :جيوز
أف يراد باللفظ الواحد معنيُت ٥تتلفُت ،سواء كانا حقيقُت أك ٣تازين"(ّ).
إال أف ا١تتأمل يف ىذه ا١تسائل جيد اختالفا يف آراء بعض
األصوليُت كأدلتهم يف ىذه ا١تسألة عن مسألة تعار اٟتقيقتُت ،حيث
فرؽ عدد من األصوليُت بُت اٟتقيقتُت كاجملازين منهم :اآلمدم يف
اإلحكاـ(ْ) ،كابن اٟتاجب يف ٥تتصره(ٓ) ،فاختارا يف اٟتقيقتُت ٛتل
اللفظ على ٚتيع معانيو ٣تازا ،كاختارا يف اجملازين اإلٚتاؿ.

(ُ) العراقي" ،الغيث ا٢تامع"ُِٕ :ُ ،
(ِ) ا١ترداكم" ،التحبَت". ُِْٔ :ٓ ،
(ّ) السمعاين ،منصور بن ٤تمد" ،قواطع األدلة يف األصوؿ"ٖ ،تقيق٤ :تمد
حسن الشافعي( ،طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ)ِٕٕ :ُ ،
(ْ) انظر" :اإلحكاـ"ِٔ :ّ ،
(ٓ) انظر :اإليدجي" ،شرح العضد على ٥تتصر ابن اٟتاجب"ُُٔ :ِ ،
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باإلضافة إىل أف عددا من األصوليُت قد أفرد ىذه ا١تسألة بالذكر
عن مسألة تعار اٟتقيقتُت ،منهم :الرازم يف احملصوؿ حيث ذكرىا عند
كالمو عن تفاكت اجملازات(ُ) ،كسار على ذلك بعض متأخرم اٟتنفية،
كأطلق متأخرك اٟتنفية على ىذه ا١تسألة "تعميم ا١تعاين اجملازية"(ِ).
كلذا كاف من ا١تناسب ذكر ىذه ا١تسألة مستقلة ىنا.
دراسة المسألة:
إذا تعذر ٛتل اللفظ على معناه اٟتقيقي ،كقاـ الدليل على كونو
غَت مراد ،كعدؿ إىل ا١تعٌت اجملازم ،ككاف اجملاز مًتددان بُت معنيُت أك
أكثر ،فهل حيمل اللفظ على ٚتيع معانيو؟
كقد ذكر عدد من األصوليُت أف ا١تسألة ٥تتلف فيها ،كجيرم فيها
خالؼ األصوليُت يف مسألة" :اجتماع اٟتقيقة كاجملاز مرادين بلفظ
كاحد" ،كلكن ا١تتتبع لبعض األقواؿ يف ا١تسألة اليت بُت أيدينا جيد
اختالؼ آراء بعض األصوليُت يف ا١تسألتُت ،كاآلمدم كابن اٟتاجب.
كقد اختلف األصوليوف يف ىذه ا١تسألة على قولُت:
القوؿ األكؿ :جيوز اٞتمع بُت اجملازين ا١تختلفُت بلفظ كاحد من
متكلم كاحد يف كقت كاحد ،كلكن بشركط:
(ُ) انظر" :احملصوؿ"ُِٖ :ُ ،
(ِ) انظر :أمَت بادشاه٤ ،تمد أمُت" ،تيسَت التحرير شرح التحرير"( ،د.ط ،بَتكت :دار
الكتب العلمية ،د.ت) ،ّٕ :ِ ،كابن ٧تيم ،زين الدين إبراىيم بن ٤تمد" ،فتح
الغفار شرح ا١تنار"( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ).َُٓ ،
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ُ  -التساكم بُت اجملازات يف االستعماؿ.
ِ  -عدـ قياـ القرينة على إرادة أحد ا١تعنيُت أك ا١تعاين.
ّ  -عدـ تنايف اجملازين ،كأمر التهديد كأمر اإلباحة ،إذ إف صيغة األمر
حقيقة يف الوجوب ٣تاز يف التهديد كاإلباحة.
كهبذا قاؿ ٚتهور القائلُت ّتواز اٞتمع بُت اٟتقيقتُت أك اٟتقيقة
كاجملاز بلفظ كاحد( ُ).
القوؿ الثاين :ال جيوز اٞتمع بُت اجملازين ا١تختلفُت بلفظ كاحد من
متكلم كاحد يف كقت كاحد بل يكوف اللفظ ٣تمال .كبو قاؿ اٟتنفية( ِ)،
كىو اختيار الرازم( ّ) كاآلمدم ( ْ) كابن اٟتاجب( ٓ).
أدلة القوؿ األكؿ:
أف اٞتمع بُت اجملازين ا١تتساكيُت ال يلزـ منو ٤تاؿ لذاتو ،كالقوؿ
باستحالة ذلك جح هد للضركرة كمعاندة للعقوؿ(ٔ).
أدلة القوؿ الثاين:
(ُ) انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة" ،ِٕٕ :ُ ،كالعراقي" ،الغيث ا٢تامع": ُ ،
ُِٕ ،كا١ترداكم" ،التحبَت". ُِْٔ : ٓ ،
(ِ) انظر :أمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير" ،ّٕ :ِ ،كابن ٧تيم" ،فتح الغفار" ،صَُٓ.
(ّ) انظر :الرازم" ،احملصوؿ". ُِٖ :ُ ،
(ْ) انظر :اآلمدم" ،اإلحكاـ". ِٔ :ّ ،
(ٓ) انظر :اإلجيي" ،شرح العضد على ٥تتصر ابن اٟتاجب". ُُٔ :ِ ،
(ٔ) انظر :السمعاين" ،قواطع األدلة". ِٕٖ :ُ ،
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يتعُت ضركرة تعذر اٟتقيقة ،كالضركرة تقدر
أف العمل باجملاز إمنا ٌ
بقدرىا ،فال حاجة للعمل با١تعنيُت معا ،كإمنا بًتجيح أحدمها ،كال
ترجيح ىنا لتساكم ا١تعنيُت يف ا١تعٌت ،فيبقى اللفظ ٣تمالن(ُ).
أثر المسألة:
ينبٍت على ا١تسألة بعض الفركع الفقهية ،منها:
 لو حلف ال يشًتم دار فالف ،كقامت قرينة على أف ا١تراد أنو الالس ٍوـ كشراء الوكيل ،ىل حيمل عليهما،
يعقد بنفسو ،كتردد اٟتاؿ بُت ٌ
فيحنث بكل منهما؟
فمن قاؿ ْتمل اللفظ على اجملازين ا١تتساكيُت معان قاؿ حينث
بكل منهما ،كمن قاؿ :ال حيمل عليهما ،قاؿ بعدـ اٟتنث و
بأم
منهما(ِ).
املطوب اخلاًس ًّ :طسق ًعسفُ اهِسخ قىي اهساوٍ( :هرا
اهِاسخ)
من وصف ىذه المسألة بقلة الذكر في كتب أصول الفقو:
نص الزركشي يف تشنيف ا١تسامع على قلة من تعر

٢تذه

(ُ) انظر :الرازم" ،احملصوؿ". ُِٖ :ُ ،
(ِ) انظر :الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع" ،ُِٗ :ُ ،كأمَت بادشاه" ،تيسَت
التحرير". ّٕ :ِ ،
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( ُ)

قل من استثناىا أك ذكرىا) .
ا١تسألة بقولو( :كىذه مسألة غريبةٌ ،
ككذلك كصفها اٟتافظ العراقي يف الغيث ا٢تامع بقولو( :كىي
قل من ذكرىا)(ِ).
مسألة غريبةٌ ،
دراسة المسألة:
ذكر األصوليوف عددا من الطرؽ اليت ديكن هبا معرفة النسخ،
ك٘تييز الناسخ من ا١تنسوخ ،كمن ىذه الطرؽ :قوؿ الراكم( :ىذا الناسخ)
بصيغة التعريف إذا ثبت كوف اٟتكم منسوخان ،كمل يعلم ناسخو.
كقد ذكر ىذا الطريق عدد قليل من األصوليُتٓ- ،تالؼ الطرؽ
األخرل الدالة على النسخ  -كمل حيكوا فيو خالفان(ّ).
دليل ىذه ا١تسألة :أف النسخ معلوـ يف صورة التعريف الواردة يف
قوؿ الراكم( :ىذا الناسخ) ،فيكوف ثابتان عند غَته يف األساس ،كلكن
عينو بقولو ىذا ،كتعيُت الناسخ دليل
الراكم مل يعلم عُت الناسخ ،كإمنا ٌ
على معرفة خاصة(ْ).
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا بارتباطها ٔتباحث النسخ ،كٖتديدا
(ُ) الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع". ْْٓ :ُ ،
(ِ) العراقي" ،الغيث ا٢تامع". ِْٓ :ُ ،
(ّ) انظر :احمللي" ،البدر الطالع" ،ْٕٓ :ُ ،كالزركشي" ،ا١تصدر السابق"،ْْٓ :ُ ،
ْْٓ ،كالعراقي" ،ا١ترجع السابق" ،ِْٓ :ُ ،كالشنقيطي" ،نثر الوركد".ّٖٓ ،
(ْ) انظر :ا١تصادر السابقة.
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طرؽ معرفة النسخ ،إذ يذكر األصوليوف ىذه ا١تسألة للتفريق بينها كبُت
مسألة أخرل ال يستدؿ هبا على النسخ عند اٞتمهور ،كىي قوؿ
الراكم( :ىذا ناسخ) بالتن كَت(ُ).
كيعود سبب ىذا التفريق ،إىل أف صورة التنكَت تفيد أصل
النسخ ،فيحتمل أف يكوف قولو ىذا عن اجتهاد ،فال يدؿ على ثبوت
النسخ عند غَته(ِ) ،بعكس صورة التعريف كما سبق بيانو.
إال أف بعض األصوليُت سول بُت صيغيت التعريف كالتنكَت من
جهة داللتهما على النسخ (ّ).
كقيد بعضهم إفادة صيغة التنكَت للنسخ بذكر دليل النسخ،
فإف مل يذكره مل يستدؿ هبا على النسخ(ْ).
كفرؽ بعضهم بُت قوؿ الراكم :ىذا نسخ ىذا ،فال يرجع إليو،
كبُت قولو :ىذا منسوخ دكف أف يعيٌنو ،فيقبل(ٓ).
(ُ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط" ،ُِّ : ٓ ،كأمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير"،
ّ. ِِِ :
(ِ)انظر :الشنقيطي" ،نثر الوركد" ،صّٖٓ .
(ّ) انظر :ابن مفلح٤ ،تمد ا١تقدسي" ،أصوؿ الفقو"ٖ ،تقيق :د .فهد
السدحاف( ،طُ ،الريا  :مكتبة العبيكافَُِْ ،ق)، ُُْٕ :ّ ،
كالشنقيطي" ،ا١ترجع السابق". ّٖٓ ،
(ْ) انظر :الزركشي" ،ا١ترجع السابق".ُِّ :ٓ ،
(ٓ) انظر :العراقي" ،الغيث ا٢تامع" ،ِْٓ :ُ ،كأمَت بادشاه" ،تيسَت التحرير".ِِِ :ّ ،
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املطوب اهسادس ًّ :عاصس ًفتًاً أفتِ بصٌء وصادف فتىاه
رلاهفُ ملرهب إًاًه اهرٍ يكوده ،فٌّ يتبع؟
من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص الزركشي يف البحر احمليط على غرابة ا١تسألة ،بقولو (:كىذه مسألة
غريبة ،تعم هبا البلول)(ُ).
كسبب ىذه الغرابة -فيما يظهر  -قلة من ذكرىا،؛إذ إف أكؿ من
ذكر ىذه ا١تسألة كجلى أقوا٢تا كسرب أغوارىا كناقش أدلتها ىو إماـ
اٟترمُت اٞتويٍت –فيما أعلم  -من خالؿ كتابو" :الغياثي"(ِ) ،كىذا
الكتاب ليس من كتب أصوؿ الفقو يف أصل تأليفو ،إذ يعد من كتب
السياسة كاإلمامة كما يًتتب عليها من أحكاـ.
غَت أف الناظر يف الكتاب كا١تتأ مل يف مباحثو جيده قد اشتمل
على مباحث أصولية مهمة أخذت قسم ان كبَتان من الكتاب ،كىي تدكر
يف ٣تملها حوؿ أحكاـ الفتول كا١تفتُت ،كمنها ىذه ا١تسألة.
كمل أقف على من ذكر ىذه ا١تسألة من األصوليُت –بعده -
سول الزركشي يف البحر احمليط ،حيث أفردىا بالذكر ،كبُت قوؿ إماـ
اٟترمُت فيها.
(ُ) الرزركشي" ،البحر احمليط". ّْٓ :ٖ ،
(ِ) انظر :اٞتويٍت ،أبو ا١تعايل عبد ا١تلك" ،الغياثي (غياث األمم يف التياث
الظلم)"ٖ ،تقيق :عبد العظيم الديب( ،طِ ،د.ـ :مكتبة إماـ اٟترمُت،
َُُْىػ) ،صُِْ

- 333 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

دراسة المسألة:
إذا بلغ العامل رتبة االجتهاد فال يتصور أف تكوف ٚتيع فتاكاه
مطابقة ١تذىب إمامو ،الختالؼ طرؽ االجتهاد كمسالكو ،فالبد من
حدكث االختالؼ يف تفاصيل الفركع الفقهية ،حىت لو اتفق مع إمامو يف
قواعده.
فإذا استفىت عامي ىذا ا١تفيت فأفتاه ،ككاف إلماـ ا١تذىب قوؿ
منصوص عليو يف ا١تسألة ككانت فتول ا١تفيت ٥تالفة ١تذىب إمامو ،ففي
ا١تسألة خالؼ ،كقد ذكر إماـ اٟترمُت فيها قولُت(ُ) :
القوؿ األكؿ :يتبع ا١تقلد مفيت زمانو .كقد اختاره اٞتويٍت ،كبو
عمل أبو شامة(ِ) ،كقدـ فتول العز بن عبد السالـ يف تزكيج الصغَتة
على ظاىر نص اإلماـ الشافعي(ّ).
القوؿ الثاين :يقلد إمامو ا١تتقدـ .كىو قوؿ بعض الشافعية(ْ).
(ُ) انظر :اٞتويٍت" ،ا١ترجع السابق" ،ُِْ ،الزركشي" ،ا١ترجع السابق".ّْٓ :ٖ ،
(ِ) ىو أبو القاسم شهاب الدين عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تقدسي٤ ،تدث كأصويل
كمؤرخ ،لو :الركضتُت يف أخبار الدكلتُت (النورية ،كالصالحية) ،كالفصوؿ يف
األصوؿ ،تويف سنةٓٔٔق يف دمشق .انظر :السبكي" ،طبقات الشافعية": ٓ ،
ُٔ ،ك٤تمد بن شاكر" ،فوات الوفيات".ِِٓ :ُ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط" ،ّْٓ :ٖ ،كالدمَتم ،كماؿ الدين ٤تمد بن موسى،
"النجم الوىاج شرح ا١تنهاج"( ،طُ ،د.ـ :دار ا١تنهاجُِْٓ ،ق)ْٕ :ٕ ،
(ْ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". ّْٓ :ٖ ،
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دليل القوؿ األكؿ:
أف ا١تفيت متأخر عن إمامو ،كبتأخره عنو يكوف قد عرؼ
ا١تذاىب يف ا١تسألة كسرب أغوارىا ،كاطٌلع على تفاصيلها كحفظ أدلتها،
كال ديكنو ٥تالفة إمامو إال بدليل كاقتناع ٔتخالفتو فوجب على ا١تستفيت
أم يف تقدمي مذىب إمامو ،إال
تقليده ،حىت لو انقدح ٢تذا ا١تستفيت ر ه
( ُ)
كلي ال حييط بآحاد ا١تسائل كتفصيلها .
نظر ٌّ
أف ىذا االنقداح ه
دليل القوؿ الثاين:
أف مذاىب األئمة ال تنقطع ٔتوهتم ،فاإلماـ كإف مات إال أف
مذىبو مل ديت ،كلو فرضنا أف ا١تفيت معاصر إلماـ ا١تذىب ،كخالف إمامو
يف فتواه ،فالواجب على ا١تستفيت اتباع إماـ ا١تذىب ،فكذا ىنا(ِ).
أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا يف كوهنا تقع كثَتا كيكثر السؤاؿ عنها
كيتعذر االحًتاز عنها ،يقوؿ الزركشي رٛتو اهلل " :كىذه مسألة غريبة،
تعم هبا البلول(ّ)".

(ُ) انظر :اٞتويٍت" ،الغياثي" ،صُِْ .
(ِ) انظر :اٞتويٍت" ،ا١ترجع السابق" ،صُّْ .
(ّ)( الرزركشي" ،البحر احمليط". ّْٓ :ٖ ،
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املطوب اهسابع :االستجِاء ًّ اهِفٌ يف اهصسوط
من ذكر قلة تعرض األصوليين لهذه المسألة:
قاؿ القرايف عن ٗتصيص ىذه ا١تسألة من قاعدة( :االستثناء من
( ُ)
قل من يتفطٌن لو".
النفي إثبات) " :غريبٌ ،
كقد أفرد ىذه ا١تسألة كفرؽ بينها كبُت مسألة االستثناء من النفي
إثبات بقولو (:الفرؽ الرابع كالسبعوف بُت قاعدة :االستثناء من النفي
إثبات يف غَت الشركط ،كبُت قاعدة :االستثناء من النفي ليس بإثبات
( ِ)
يف الشركط خاصة)
كلذا فقد نقل بعض األصوليُت ٗتصيص الشرط من
مسألة(:االستثناء من النفي إثبات) عن القرايف رٛتو اهلل ،إال أهنم مل
يفردكا ىذه ا١تسألة بالذكر ،كإمنا ذكركىا أثناء كالمهم عن مسألة:
(االستثناء من النفي إثبات)(ّ) ،كىذا ما يفسر قلة تعر األصوليُت
٢تذه ا١تسألة يف كتبهم األصولية.
دراسة المسألة:
(ُ) القرايف ،شهاب الدين أٛتد بن إدريس ،الفركؽ (أنوار الربكؽ يف أنواء
الفركؽ)( ،د.ط ،بَتكت :عامل الكتب ،د.ت)ٗٔ :ِ ،
(ِ) القرايف ،شهاب الدين أٛتد بن إدريس ،الفركؽ (أنوار الربكؽ يف أنواء
الفركؽ)( ،د.ط ،بَتكت :عامل الكتب ،د.ت). ٗٔ :ِ ،
(ّ) انظر مثال :ا١ترداكم" ،التحبَت" ،ُِٔٔ :ٔ ،كالفتوحي" ،شرح الكوكب
ا١تنَت". ّّٕ :ّ ،
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مل أقف على من خالف يف أف االستثناء من النفي ليس إثباتان يف
الشركط ،كلذا جعلو القرايف رٛتو اهلل ٗتصيصا لقاعدة (:االستثناء من
النفي إثبات) ،كنقلو عنو عدد من األصوليُت ،كمل ينقلوا خالفان(ُ).
كمن أمثلتو :قولو " :ال نكاح إال بويل"(ِ) ،فلو كاف االستثناء
من النفي إثباتان للزـ القوؿ بصحة النكاح عند كجود الشرط كىو الويل،
كمل يقل أحد هبذا ،فدؿ ىذا على أف االستثناء من النفي ليس إثباتان.
دليل المسألة:
أف الشركط ال يلزـ من كجودىا كجود ا١تشركط كال عدمو ،كإف
كاف يلزـ من عدمها عدـ ا١تشركط ،فإذا كاف ىذا حاؿ الشرط مع
ا١تشركط كاف من الضركرم استثناؤىا من قاعدة(:االستثناء من النفي
إثبات) كإال للزـ اٟتكم بصحة الصالة عند الطهور ،كالقضاء بصحة
( ّ)
النكاح عند الويل ،كىذا ال يقوؿ بو أحد.
(ُ) انظر :ا١ترداكم" ،ا١ترجع السابق" ،ُِٔٔ :ٔ ،كالفتوحي" ،ا١ترجع السابق"،
ّ. ّّٕ :
(ِ) أخرجو أبو داكد يف سننو ،كتاب النكاح باب يف الويل رقم (َِٖٓ)،
كالًتمذم يف سننو ،كتاب النكاح باب ال نكاح إال بويل رقمَْٕ ،
كصححو األلباين يف صحيح الًتمذم ،كركاه ابن ماجة يف سننو ،كتاب
النكاح باب ال نكاح إال بويل رقم ُّٖٖ.
(ّ) انظر :القرايف" ،الفركؽ" ،ٗٔ :ِ ،كالقرايف" ،شرح تنقيح الفصوؿ"، ِٕٓ ،
كالشوشاكم ،اٟتسُت بن علي" ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"ٖ ،تقيق:
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أىمية المسألة وأثرىا:
تظهر أمهية ا١تسألة كأثرىا يف كوهنا استثناء من مسألة االستثناء
من النفي إثبات ،كتلك ا١تسألة خالفية بُت اٞتمهور كاٟتنفية ،كلذا فقد
أكرد اٟتنفية القائلوف بأف االستثناء من النفي ليس إثباتا(ُ) على
اٞتمهور بعض اإللزامات اليت ال يقوؿ اٞتمهور فيها بأف االستثناء من
النفي فيها إثبات ،فأجاب عن ىذا اإللزاـ القرايف ّتواب يظهر أمهية
ا١تسألة كأثرىا ،حيث قاؿ " :كهبذه القاعدة حيصل اٞتواب عن شبهة
اٟت نفية ،فإف النصوص اليت ألزمونا إياىا كلها من باب الشركط ،كىي
ليست من صور النزاع ،فال تلزمنا)(ِ).
املطوب اهجاًّ :دخىي اهصىزَ اهِادزَ وغري املكصىدَ يف اهوفظ
اهعاَ

من وصف المسألة بقلة الذكر:
نص بعض األصوليُت على قلة من تعر
كتب أصوؿ الفقو ،ك٦تن ذكر ذلك:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذكر ىذه ا١تسألة يف

السراح ،ك د .عبد الرٛتن اٞتربين( ،طُ ،الريا  :مكتبة الرشد،
د .أٛتد ٌ
ُِْٓق)ُّّ :ْ ،
(ُ) انظر :البخارم" ،كشف األسرار". ُِٔ :ّ ،
(ِ) القرايف" ،شرح تنقيح الفصوؿ" ،صِْٖ .
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العالئي يف اجملموع ا١تذىب ،حيث قاؿ" :دخوؿ الصورة
كقل من يتعر إليو
النادرة يف األلفاظ العامة (ِ)فيو خالؼ أصويلٌ ،
السيما يف كتب ا١تتأخرين" .
كقل من تعر لذكر ا٠تالؼ
كقاؿ الزر
كشي يف البحر احمليطٌ " :
يف ىذه ا١تسألة"(ّ).
كقاؿ يف سالسل الذىب " :كىي مسألة النقل فيها عزيز"(ْ).
كقد أرجع بعض األصوليُت قلة ذكر ىذه ا١تسألة يف كتب أصوؿ
الفقو إىل عدـ اٟتاجة إىل ذلك ألف الصورة النادرة كغَت ا١تقصودة إف
تناك٢تا اللفظ العاـ كانت من أفراده ،كإال كانت خارجة عنو(ٓ).
كما ذكركه غَت كاؼ يف صرؼ النظر عن تناكؿ ىذه ا١تسألة،
كذلك لوجود خالؼ بُت األصوليُت يف ىذه ا١تسألة كترتب عليو

(ُ) ىو ٤تمد بن كيكلدم بن عبد اهلل العالئي ،فقيو شافعي ،برع يف األصوؿ
كاٟتديث ،لو :تلقيح الفهوـ ،كاجملموع ا١تذىب ،تويف سنةُٕٔىػ بالقدس.
انظر :ابن العماد" ،شذرات الذىب". َُٗ :ٔ ،
(ِ) العالئي٤ ،تمد بن خليل" ،اجملموع ا١تذىب يف قواعد ا١تذىب"ٖ ،تقيق:
٤تمد عبد الغفار( ،د.ط ،الكويت :كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ،
ُُْْق)ِْٓ :ُ ،
(ّ) الزركشي" ،البحر احمليط". ّْ :ْ ،
(ْ) الزركشي ،بدر الدين ٤تمد بن هبادر ،سالسل الذىبٖ ،تقيق :د٤ .تمد ا١تختار
الشنقيطي( ،طِ ،د.ـ :مؤسسة فؤاد بعينو للتجارةُِّْ ،ىػ) ،صُِٗ
(ٓ) انظر :البناين" ،حاشية البناين". ِٖٔ :ُ ،
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خالؼ فقهي –كما سنبينو ٔتشيئة اهلل.
دراسة المسألة:
لو جاء لفظ عاـ يف نص من نصوص الشريعة ،كىو يتناكؿ فردا
نادرا ال خيطر على باؿ العرب يف ٥تاطباهتا أك كاف غَت مقصود باللفظ،
فهل يتناكلو حكم اللف ظ العاـ أك تكوف الصورة النادرة ٥تصصة للفظ
العاـ؟
مثاؿ اللفظ غَت ا١تقصود :إذا كٌكل شخص آخر على شراء عبيد
فالف ،كفيهم من عتق عليو ،ىل يصح شراؤه ،كيعتق عليو ذلك العبد
ٓتصوصو أك ال يدخل ذلك العبد يف الصفقة ،ألنو غَت مقصود؟
كأما مثاؿ النادر فسيذكر عند الكالـ عن أمهية ا١تسألة كأثرىا.
كالبد قبل ذكر ا٠تالؼ يف ا١تسألة من بياف ٤تل ا٠تالؼ ،إذ
ذكر بعض األصوليُت أف ٤تل ا٠تالؼ يف ىذه ا١تسألة إذا مل تقم قرينة
على قصد دخوؿ الصورة النادرة كغَت ا١تقصودة يف اللفظ العاـ ،فإف
( ُ)
قامت القرينة عمل هبا اتفاقان
كيف ا١تسألة خالؼ على قولُت:
القوؿ األكؿ :تدخل الصورة النادرة يف اللفظ العاـ .كبو قاؿ
بعض ا١تالكية(ِ) ،كىو اختيار بعض الشافعية ،كنسبو ابن السبكي إىل
(ُ) انظر :الشنقيطي" ،نثر الوركد" ،صِْٔ .
(ِ) انظر :الشنقيطي" ،ا١ترجع السابق" ،صِْٓ .
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ظاىر ا١تذىب .
القوؿ الثاين :ال تدخل الصورة النادرة كغَت ا١تقصودة يف اللفظ
العاـ .كبو قاؿ بعض ا١تالكية(ِ) كبعض الشافعية(ّ).
دليل القوؿ األكؿ:
أف اللفظ العاـ يتناكؿ الصورة النادرة كغَتىا ،كمل يرد ما خيصصو
من أدلة الكتاب كالسنة يف ىذه الصورة ،فال ٗترج عن العموـ(ْ).
دليل القوؿ الثاين:
أف الصورة النادرة ٦تا مل ٕتر العادة حضورىا يف الباؿ عند إطالؽ
اللفظ العاـ ،فال تدخل ٖتتو ،ألف العموـ إمنا يدخل فيو ما كاف
مقصودا(ٓ).
أثر المسألة:
يظهر أثر ا١تسألة يف اندراج عدد من الفركع الفقهية ٖتتها،
كمنها:
خروج المني بغير لذة ىل يوجب الغسل؟اختلف الفقهاء يف ا١تسألة على قولُت:
(ُ) انظر :السبكي" ،األشباه كالنظائر". ُِٕ : ِ ،
(ِ) انظر :اٞتك ٍت٤ ،تمد األمُت بن أٛتد ،مراقي السعود إىل مراقي السعود،
ٖتقيق٤ :تمد ا١تختار الشنقيطي( ،طِ ،د.ـ :د.فُِّْ ،ق) ،صَُٗ ،
كالشنقيطي" ،ا١ترجع السابق". ِْٓ ،
(ّ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". ّٕ :ْ ،
(ْ) انظر :الزركشي" ،تشنيف ا١تسامع". ْْٔ :ِ ،
(ٓ) انظر :الزركشي" ،البحر احمليط". ْٕ :ْ ،
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القوؿ األكؿ :يوجب الغسل .كبو قاؿ الشافعية
القوؿ الثاين :ال يوجب الغسل إال إذا خرج بشهوة .كىو قوؿ
اٞتمهور(ِ).
كقد استدؿ اٞتمهور على قو٢تم :إف خركج ا١تٍت بغَت شهوة نادر
كىو ٦تا مل ٕتر العادة حضورىا يف الباؿ عند إطالؽ لفظ االغتساؿ من
ا١تٍت ،فال تدخل ٖتتو ،ألف العموـ إمنا يدخل فيو ما كاف مقصودا(ّ).

(ُ ) انظر :العمراين ،حيي بن أيب ا٠تَت ،البياف يف مذىب الشافعيٖ ،تقيق :قاسم
النورم( ،طُ ،جدة :دار ا١تنهاجُُِْ ،ق)ِّٖ :ُ ،
(ِ) انظر :السرخسي" ،ا١تبسوط"،ٕٔ :ُ ،كالدردير" ،الشرح الكبَت للدردير مع
حاشية الدسوقي" ،ِٕ :ُ ،كال بهويت" ،كشاؼ القناع"ُُْ : ُ ،
(ّ) انظر :الدسوقي" ،حاشية الدسوقي"ِٕ :ُ ،
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خامتُ
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
كفيها أبرز النتائج كالتوصيات:
أما أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالؿ ىذا البحث:
ُ) ظهػػور اىتمػػاـ متػػأخرم علمػػاء األصػػوؿ بػػإيراد ا١تسػػائل الػػيت أمهلهػػا
األصوليوف يف كتػبهم أك قػل ذكػرىم ٢تػا ،كخاصػة الزركشػي يف كتابػو
البح ػػر احمل ػػيط كيف ش ػػرحو عل ػػى ٚت ػػع اٞتوام ػػع ،كك ػػذلك العراق ػػي يف
الغيث ا٢تامع ،كا١ترداكم يف التحبَت.
ِ) أف األصػ ػػوليُت ق ػ ػػد يت ػ ػػابع بعض ػ ػػهم بعضػ ػػا يف ال ػ ػػنص عل ػ ػػى إمه ػ ػػاؿ
األصػوليُت للمسػائل األصػولية أك قلػة ذكرىػػا ،بػل قػد تتفػق عبػػارهتم
أحيانػػا يف ا١تبػػٌت كا١تعػػٌت ،كيتضػػح ذلػػك عنػػد مقارنػػة بعػػض عبػػارات
الزركشي مع عبارات العراقي.
ّ) ظهرت بعض ا١تسائل ا١تشًتكة بُت علم أصوؿ الفقو كبعػض العلػوـ
األخ ػػرل ،مث ػػل :عط ػػف الع ػػاـ عل ػػى ا٠ت ػػاص ،كالتج ػػوز باجمل ػػاز ع ػػن
اجمل ػػاز ،كرٔت ػػا كان ػػت ا١تس ػػألة قليل ػػة ال ػػذكر يف كت ػػب أص ػػوؿ الفق ػػو،
كلكنها من ا١تسائل ا١تشهورة يف فن آخر
ْ) تعود قلة ذكر األصوليُت لبعض ا١تسائل األصولية أك إمها٢تم ٢تا إىل
أسباب عديدة ،منها:
أ -ع ػػدـ التفري ػػق ب ػػُت ا١تس ػػألة كنظَتهت ػػا ،أك االس ػػتغناء ع ػػن ذك ػػر ا١تس ػػألة
بذكر نظَتهتا.
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ب -غرابة ا١تسألة ،مثل :االستصحاب ا١تقلوب.
ت -اندراج ا١تسألة ٖتت مسألة أخرل.
ث -ندرة كقوع ا١تسألة ،مثل :االستثناء ا١تتوسط بُت ٚتلتُت.
وأما أبرز التوصيات ،فهي ْتث ا١توضوعات اآلتية:
ُ) ا١تسائل األصولية ا١توصوفة بالغرابة يف كتب األصوؿ.
ِ) التوسع يف بياف ا١تسائل قليلة الذكر كعدـ االقتصار على ا١تسائل
اليت نص األصوليوف على قلة ذكرىا يف كتب األصوؿ.

- 333 -

المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو ،د .أحمد بن سعيد العواجي

املصادز واملساجع

ابن أيب يعلى ،أبو اٟتسُت ،طبقات الحنابلةٖ ،تقيػق٤ :تمػد حامػد الفقػي( ،د.ط،
بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت)
ابػػن األث ػػَت ،أبػػو اٟتس ػػن علػػي ب ػػن أيب الكػػرـ ،أس ددد الغابددة ف ددي معرفددة الص ددحابة،
ٖتقيػػق :علػػي معػػو  ،كعػػادؿ عبػػد ا١توجػػود( ،طُ ،بػػَتكت :دار الكتػػب
العلميةُُْٗ ،ىػ).
اب ػػن العم ػػاد اٟتنبل ػػي ،عب ػػد اٟت ػػي أٛت ػػد ،ش ددذرات ال ددذىب ف ددي أخب ددار من ددذىب،
ٖتقيق٤ :تمود األرناؤكط( ،طُ ،دمشق :دار ابن كثَتَُْٔ ،ىػ).
ابن اللحاـ البعلي ،عالء الدين علي بػن ٤تمػد ،المختصدر فدي أصدول الفقدو علدى
م ددذىب أحم ددد ب ددن حنب ددلٖ ،تقي ػػق :د٤.تم ػػد مظه ػػر بق ػػا( ،د.ط ،مك ػػة
ا١تكرمة :جامعة ا١تلك عبد العزيز ،د.ت).
ٌ
دذىب فد ددي طبقد ددات
اب ػػن ا١تلقٌػ ػػن ،ا١تؤلػ ػػف عمػ ػػر بػ ػػن عل ػػي التكػ ػػركرم ،العقد ددد المد د ّ
المدددذىبٖ ،تقيػ ػػق :أديػ ػػن نصػ ػػر األزىػ ػػرم( ،طُ ،بػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب
العلميةُُْٕ ،ىػ).
ابػن أمػَت اٟتػاج٤ ،تمػد بػػن ٤تمػد بػن ٤تمػد ،التقريددر والتحبيدر شدرح التحريدر البددن
الهمام( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُّْ ،ق)ػ.
ابن بزيزة ،عبد العزيز بن إبراىيم التونسي ،روضدة المسدتبين شدرح كتداب التلقدين،
ٖتقيق :عبد اللطيف زكاغ( ،طُ ،د.ـ :دار ابن حزـُُّْ ،ىػ).
ابن حزـ ،علي بػن أٛتػد بػن سػعيد ،المحلدى باثثدار( ،د.ط ،بػَتكت :دار الكتػب
العلمية ،د.ت).
ابػػن حنبػػل ،أبػػو عبػػد اهلل أٛتػػد بػػن ٤تمػػد ،مسددند اإلمددام أحمدددٖ ،تقيػػق :شػػعيب
األرناؤكط( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ق).
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ابػػن خلكػػاف ،أٛتػػد بػػن ٤تمػػد ،وفيددات األعيددانٖ ،تقيػػق :إحسػػاف عبػػاس( ،د.ط،
بَتكت :دار صادرُْٗٗ ،ـ).
ابػػن عابػػدين٤ ،تمػػد أمػػُت ،حاشددية ابددن عابدددينٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد ا٠تالػػدم( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ).
ابػن عقيػػل اٟتنبلػي ،أبػػو الوفػاء علػػي ،الواضددف فدي أصددول الفقدوٖ ،تقيػػق :د .عبػػد
اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُِْ ،ق).
ابػػن عقيػػل ا١تصػػرم ،عبػػد اهلل بػػن عبػػد الػػرٛتن ،شددرح ابددن عقيددل علددى ألفيددة ابددن
مالدددك ٖ ،تقيػ ػػق٤ :تمػ ػػد ٤تػ ػػي الػ ػػدين عبػ ػػد اٟتميػ ػػد( ،د.ط ،القػ ػػاىرة :دار
الًتاثَُٖٗ ،ـ).
ابػػن قػػيم اٞتوزيػػة٤ ،تمػػد بػػن أيب بكػػر ،شددفاء العليددل فددي مسددائل القضدداء والقدددر
والحكمة والتعليل( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفةُّٖٗ ،ق).
اب ػػن مفل ػػح٤ ،تم ػػد ا١تقدس ػػي ،أص ددول الفق ددوٖ ،تقي ػػق :د .فه ػػد الس ػػدحاف( ،طُ،
الريا  :مكتبة العبيكافَُِْ ،ق).
ابن ٧تيم ،زين الدين إبػراىيم بػن ٤تمػد ،فدتف الغفدار شدرح المندار( ،طُ ،بػَتكت:
دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ).
ابػن ٧تػيم ،زيػػن الػدين بػن إب ػراىيم ،البحدر الرائدش شددرح كندز الدددقائش( ،طِ ،د.ـ:
دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
أبو ا٠تطاب الكلوذاين٤ ،تفوظ بن أٛتد ،التمهيد في أصول الفقدوٖ ،تقيػق :مفيػد
٤تمد أبو عمشة( ،طُ  ،جامعػة أـ القػرل ،مركػز البحػث العلمػي كإحيػاء
الًتاثَُْٔ ،ىػ).
المدوند ددة( ،طُ ،بػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب العلمي ػ ػػة،
األصػ ػػبحي ،مالػ ػػك بػ ػػن أن ػ ػػسّ ،
ُُْٓق).
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اآلمػػدم ،اٟتس ػػن ب ػػن بشػػر ،المؤتل ددف والمختل ددف فددي أس ددماء الش ددعراء وكن دداىم
وألقابهم( ،طُ ،د.ـ ،د.فُُّْ ،ق)ػ
اآلمػدم ،أبػػو اٟتسػن علػػي بػػن أيب علػي ،اإلحكددام فددي أصدول األحكددامٖ ،تقيػػق:
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي( ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالمي).
أمػػَت بادش ػػاه٤ ،تم ػػد أم ػػُت ،تيسددير التحري ددر ش ددرح التحري ددر( ،د.ط ،ب ػػَتكت :دار
الكتب العلمية ،د.ت).
األندلسػػي٤ ،تمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن مال ػػك ،شددرح التسددهيلٖ ،تقيػػق :عبػػد ال ػػرٛتن
السيد ك٤تمد ا١تختوف( ،طُ ،د.ـ :دار ىجرَُُْ ،ىػ).
األنصػػارم ،زكري ػػا ٤تمػػد ب ػػن أٛت ػػد ،الغددرر البهي ددة شددرح البهج ددة الوردي ددة( ،د.ط،
د.ـ :ا١تطبعة ا١تيمنية.
اإلجيػػي ،عضػػد الػػدين ،شددرح العضددد علددى مختصددر المنتهددى األصددولي( ،د.ط،
بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ق).
الب ػػابريت٤ ،تم ػػد ب ػػن ٤تم ػػد ،العناي ددة ش ددرح الهداي ددة( ،د.ط ،ب ػػَتكت :دار الفكػ ػػر،
د.ت).
البخػارم ،عبػػد العزيػػز بػػن أٛتػػد ،كشددف األس درار شددرح أصددول البددزدوي( ،د.ط،
د.ـ :دار الكتاب اإلسالمي ،د.ت).
البكػرم ،عثمػاف بػن شػطا ،إعاندة الطدالبين علدى حدل ألفداظ فدتف المعددين( ،طُ،
بَتكت :دار الفكرُُْٖ ،ىػ).
البنػػاين ،عبػػد الػػرٛتن بػػن جػػاد اهلل ،حاشددية البندداني شددرح جددالل الدددين المحلددي
على جمع الجوامعٖ ،تقيػق٤ :تمػد عبػد القػادر شػاىُت( ،طُ ،بػَتكت:
دار الكتب العلميةُُْٖ ،ق)ػ.
البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القنداع عدن مدتن اإلقنداع( ،د.ط ،بػَتكت :دار
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البيػػانوين٤ ،تم ػد أبػػو الفػػتح (دكتػػور) ،الحكددم التكليفددي فددي الش دريعة اإلسددالمية،
(طُ ،دمشق :دار القلمَُْٗ ،ىػ).
البيهقػي ،أٛتػػد بػػن اٟتسػػُت بػػن علػػي ،السددنن الكبددر ٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد عبػػد القػػادر
عطا( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِْْ ،ق)ػ
الًتمػػذم٤ ،تمػػد بػػن عيسػػى ،سددنن الترمددذيٖ ،تقيػػق :أٛتػػد شػػاكر( ،طِ ،مصػػر:
شركة مطبعة البايب اٟتليبُٕٗٓ ،ق).
التميمي٤ ،تمد بػن حبػاف ،صدحيف ابدن حبدان بترتيدب ابدن بلبدانٖ ،تقيػق :شػعيب
األرناؤكط( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُْْ ،ىػ).
اٞتكٍت٤ ،تمد األمُت بن أٛتد ،مراقي السعود إلدى مراقدي السدعودٖ ،تقيػق٤ :تمػد
ا١تختار الشنقيطي( ،طِ ،د.ـ :د.فُِّْ ،ق).
اٞت ػػويٍت ،أب ػػو ا١تع ػػايل عب ػػد ا١تل ػػك ،الغي دداثي اغي دداث األم ددم ف ددي التي دداث ال ل ددم ،
ٖتقيػ ػ ػػق :عبػ ػ ػػد العظػ ػ ػػيم الػ ػ ػػديب( ،طِ ،د.ـ :مكتبػ ػ ػػة إمػ ػ ػػاـ اٟتػ ػ ػػرمُت،
َُُْىػ).
اٞتػػويٍت ،عبػػد ا١تلػػك بػػن عبػػد اهلل ،البرىددان فددي أصددول الفقددوٖ ،تقيػػق :د .صػػالح
عويضة( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ).
اٟتطٌػاب ،مشػػس الػػدين ٤تمػػد بػػن ٤تمػد ،مواىددب الجليددل شددرح مختصددر خليددل،
(طِ ،بَتكت :دار الفكرُُِْ ،ق).
ا٠تطيب الشربيٍت ،مشس الدين ٤تمد بػن أٛتػد ،مغندي المحتداج إلدى معرفدة ألفداظ
المنهاج( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٔ ،ق).
ال ػػدردير ،أٛت ػػد ،الش ددرح الكبي ددر عل ددى مختص ددر خلي ددل م ددع حاش ددية الدس ددوقي،
(د.ط ،بَتكت :دار الفكر ،د.ت).
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الدس ػػوقي٤ ،تم ػػد ب ػػن أٛت ػػد ب ػػن عرف ػػة ،حاش ددية الدس ددوقي عل ددى الش ددرح الكبي ددر،
(د.ط ،بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ق).
الػدمَتم ،كمػػاؿ الػػدين ٤تمػد بػػن موسػػى ،الدنجم الوىدداج شددرح المنهدداج( ،طُ،
د.ـ :دار ا١تنهاجُِْٓ ،ق).
الػػذىيب ،مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػن أٛتػػد ،سددير أعددالم الن ددبالء( ،طِ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٓ ،ق).
الػرازم ،أبػو عبػد اهلل ٤تمػػد بػن عمػر ،المحصددولٖ ،تقيػق :د .طػو العل ػواين( ،طِ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُُْٖ ،ق)ػ
الركي ػػاين ،عبػ ػػد الواح ػػد بػ ػػن عب ػػد احملسػ ػػن ،بح ددر المدددذىب ف ددي فدددروع المد ددذىب
الشد ددافعيٖ ،تقيػ ػػق :طػ ػػارؽ فتحػ ػػي السػ ػػيد( ،طُ ،بػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب
العلميةََِٗ ،ـ).
الزبيػػدم٤ ،تم ػػد بػػن ٤تم ػػد ،ت دداج العددروسٖ ،تقي ػػق٣ :تموعػػة م ػػن احملقق ػػُت( ،طُ،
بَتكت :دار الفكرُُْْ ،ق)ػ
الزركش ػػي ،أبػ ػػو عب ػػد اهلل بػ ػػدر الػ ػػدين ،البح ددر المحد ددي (طُ ،د.ـ :دار الكتػ ػػيب،
ُُْْىػ).
الزركشي ،بدر الدين ٤تمػد بػن هبػادر ،سالسدل الدذىبٖ ،تقيػق :د٤ .تمػد ا١تختػار
الشنقيطي( ،طِ ،د.ـ :مؤسسة فؤاد بعينو للتجارةُِّْ ،ىػ).
الزركشػي٤ ،تمػػد بػػن هبػادر ،البرىددان فددي علدوم القددر نٖ ،تقيػػق٤ :تمػد أبػػو الفضػػل
إبراىيم( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الكتبُٕٗٓ ،ـ).
الزركشػي٤ ،تمػػد بػن هبػػادر ،تشددنيف المسدامع شددرح جمدع الجوامددعٖ ،تقيػػق :أيب
عمرك اٟتسيٍت بن عمر( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةَُِْ ،ق)ػ
الزركل ػ ػػي ،خػ ػ ػػَت ال ػ ػػدين ٤تمػ ػ ػػد ب ػ ػػن ٤تمػ ػ ػػود ،األع د ددالم( ،طُٓ ،د.ـ :دار العلػ ػ ػػم
للماليُتََِِ ،ـ).
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الز٥تشػرم٤ ،تمػػود بػػن عمػػرك ،أسدداس البالغددةٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد باسػػل عيػػوف السػػود،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ق)ػ
الزيلعي ،عثماف بن علي ،تبيين الحقائش شدرح كندز الددقائش( ،طُ ،د.ـ :ا١تطبعػة
الكربل األمَتيةُُّّ ،ق)ػ
الس ػػبكي ،هب ػػاء ال ػػدين ،ع ددروس األفد دراح ش ددرح تلخ ددي المفت دداحٖ ،تقي ػػق :عب ػػد
اٟتميد ىنداكم( ،د.ط ،د.ـ :ا١تكتبة العصريةُِّْ ،ىػ).
الوى ػػاب ب ػػن عل ػػي ،طبق ددات الش ددافعية الكب ددر ،
الس ػػبكي ،ت ػػاج ال ػػدين ب ػػن عب ػػد ٌ
ٖتقيػػق :د٤ .تمػػود الطنػػاحي ك د .عبػػد الفتػػاح اٟتلػػو( ،طِ ،د.ـ :ىجػػر
للطباعةُُّْ ،ق).
السػػبكي ،تػػاج الػػدين عبػػد الوىػػاب بػػن علػػي ،األشددباه والن ددائر( ،د.ط ،بػػَتكت:
دار الكتب العلميةُُُْ ،ىػ).
السػػبكي ،تػػاج الػػدين عبػػد الوىػػاب بػػن علػػي ،رفددع الحاجددب عددن مختصددر اب ددن
الحاجددبٖ ،تقيػػق :عػػادؿ عبػػد ا١توجػػود ك علػػي معػػو ( ،طُ ،بػػَتكت:
عامل الكتبُٗٗٗ ،ـ).
السػبكي ،تقػي الػدين أبػو اٟتسػن علػي بػن عبػد الكػايف ،كابنػو تػاج الػدين ،اإلبهدداج
شرح المنهاج( ،بَتكت ،دار الكتب العلميةُُْٔ ،ق)ػ.
السجسػتاين ،أبػو داكد سػليماف بػن األشػعث ،سدنن أبدي داودٖ ،تقيػق٤ :تمػد ٤تيػي
الدين عبد اٟتميد( ،د.ط ،بَتكت :ا١تكتبة العصرية ،د.ت).
السرخسي٤ ،تمد بن أٛتد ،المبسوط( ،د.ط ،بَتكت :دار ا١تعرفةُُْْ ،ىػ).
السػػعدم ،عبػػد اٟتك ػػيم عبػػد ال ػػرٛتن (دكتػػور) ،مباح ددث العلددة ف ددي القيدداس عن ددد
األصوليين( ،طِ ،د.ـ :دار البشائر اإلسالميةُُِْ ،ىػ).
السػػمعاين ،منصػػور بػػن ٤تمػػد ،قواطددع األدلددة فددي األصددولٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد حسػػن
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الشافعي( ،طُ ،بَتكت ،دار الكتب العلميةُُْٖ ،ىػ).
السػػيوطي ،ج ػػالؿ الػػدين عب ػػد ال ػػرٛتن بػػن أيب بك ػػر ،اإلتق ددان فددي عل ددوم الق ددر ن،
ٖتقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم( ،ا٢تيئة ا١تصرية للكتابُْٕٗ ،ـ).
الشػركاين ،عبػد اٟتميػد ،حاشدية اإلمدام عبددد الحميدد الشدرواني مطبدوع مدع تحفددة
المحت د دداج الب د ددن الهيتم د ددي ( ،د.ط ،مص ػ ػػر :ا١تكتب ػ ػػة التجاري ػ ػػة الك ػ ػػربل،
ُّٕٓق).
ش ػػليب٤ ،تم ػػد مص ػػطفى ،تعلي ددل األحك ددام( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار النهض ػػة العربيػ ػػة،
َُُْىػ).
الشػػنقيطي٤ ،تم ػد األمػػُت ،نثددر الددورود علددى مراقددي السددعودٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد كل ػػد
سيدم الشنقيطي( ،طّ ،د.ـ :دار ا١تنارةُِّْ ،ىػ).
الشوشاكم ،اٟتسُت بن علي ،رفع النقاب عن تنقديف الشدهابٖ ،تقيػق :د .أٛتػد
السػ ػ ٌػراح ،ك د .عب ػ ػػد الػ ػػرٛتن اٞتػ ػ ػربين( ،طُ ،الريػ ػػا  :مكتب ػ ػػة الرش ػ ػػد،
ُِْٓق)ػ.
الشوكاين٤ ،تمد بن علي ،البدر الطالع بمحاسدن مدن بعدد القدرن السدابع( ،د.ط،
بَتكت :دار ا١تعرفة ،د.ت).
الش ػَتازم ،أبػػو إسػػحاؽ إب ػراىيم بػػن علػػي ،المهددذب فددي فقددو الش ددافعي( ،د.ط،
بَتكت:دار الكتب العلمية ،د.ت).
الضوحيي ،أٛتد (دكتور) ،االستصدحاب المقلدوب٣( ،تلػة العلػوـ الشػرعية ،جامعػة
اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالميةََِٕ ،ـ).
الطػػويف ،سػػليماف بػػن عبػػد القػػوم ،شددرح مختصددر الروضددةٖ ،تقيػػق :عبػػد اهلل بػػن
عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةَُْٕ ،ىػ).
العراقي ،كيل الدين أيب زرعػة أٛتػد ،الغيدث الهدامع شدرح جمدع الجوامدعٖ ،تقيػق:
مكتب ػػة قرطب ػػة للبحػ ػػث العلم ػػي( ،طُ ،د.ـ :الفػ ػػاركؽ اٟتديث ػػة للطباعػ ػػة
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كالنشرَُِْ ،ق)ػ.
عػػز ال ػػدين ،بػػن عب ػػد السػػالـ ،اإلش ددارة إل ددى اإليجدداز ف ددي بعددز أن ددواع المج دداز،
ٖتقيق :رمزم دمشقية( ،د.ط ،د.ـ ،دار البشائر اإلسالمية ،د.ت).
العسقالين ،أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجػر ،الددرر الكامندة فدي أعيدان المائدة
الثامندددة( ،طِ ،حيػ ػػدر آبػ ػػاد -ا٢تنػ ػػد٣ :تلػ ػػس دائػ ػػرة ا١تعػ ػػارؼ العثمانيػ ػػة،
ُِٕٗـ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بػن حجػر ،اإلصدابة فدي تمييدز الصدحابةٖ ،تقيػق :علػي
معػ ػػو  ،كعػ ػػادؿ عبػ ػػد ا١توجػ ػػود( ،طُ ،بػ ػػَتكت :دار الكتػ ػػب العلميػ ػػة،
ُُْٓىػ).
العطار ،حسن ،حاشية العطار على جمدع الجوامدع( ،د.ط ،بػَتكت :دار الكتػب
العلمية ،د.ت).
العالئػػي٤ ،تم ػػد ب ػػن خليػػل ،المجم ددوع الم ددذىب فددي قواع ددد الم ددذىبٖ ،تقي ػػق:
٤تمػد عبػد الغفػػار( ،د.ط ،الكويػت :كزارة الشػػؤكف اإلسػالمية كاألكقػػاؼ،
ُُْْق).
العمػراين ،حيػي بػن أيب ا٠تػَت ،البيدان فدي مدذىب الشدافعيٖ ،تقيػق :قاسػم النػورم،
(طُ ،جدة :دار ا١تنهاجُُِْ ،ق).
الغزايل ،ابو حامد ٤تمد بن ٤تمد ،المستصفىٖ ،تقيػق :عبػد السػالـ عبػد الشػايف،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُّْ ،ق)
الفتػوحي ،تقػػي الػػدين ٤تمػػد بػػن أٛتػػد ،شدرح الكوكددب المنيددرٖ ،تقيػػق :نزيػػو ٛتػػاد
ك٤تمد الزحيلي( ،طِ ،د.ـ :مكتبة العبيكافُُْٖ ،ىػ).
الفتػوحي٤ ،تمػد بػن أٛتػػد ،شدرح منتهدى اإلرادات فدي جمددع المقندع مدع التنقدديف
وزيددادات ٖ ،تقيػػق :د.عب ػػد اهلل بػػن عبػػد احملس ػػن الًتكػػي( ،د.ط ،ب ػػَتكت:
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مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ).
الفن ػػارم٤ ،تم ػػد ب ػػن ٛت ػػزة ،فص ددول الب دددائع ف ددي أص ددول الشد درائعٖ ،تقي ػػق٤ :تم ػػد
حسُت إٝتاعيل( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةََِٔ ،ـ).
القدكرم ،أبو اٟتسُت أٛتد بػن ٤تمػد بػن أٛتػد بػن جعفػر بػن ٛتػدافٖ ،تقيػق :أ .د
٤تمد أٛتد سراج ،كأ .د علي ٚتعة ٤تمػد ،التجريدد( ،طِ ،القػاىرة :دار
السالـُِْٕ ،ق).
القػرايف ،شػهاب الػدين أٛتػد بػن إدريػس ،شدرح تنقديف الفصدولٖ ،تقيػق :طػو عبػػد
الرؤكؼ سعد( ،طُ ،د.ـ :شركة الطباعة الفنية ا١تتحدةُّٕٗ ،ـ).
الق ػ ػرايف ،شػ ػػهاب الػ ػػدين أٛتػ ػػد بػ ػػن إدريػ ػػس ،الفدددروق اأند ددوار البدددروق فدددي أند ددواء
الفروق ( ،د.ط ،بَتكت :عامل الكتب ،د.ت).
القرايف ،شهاب الدين أٛتد بن علي ،نفدائس األصدول شدرح المحصدولٖ ،تقيػق:
عػ ػػادؿ عبػ ػػد ا١توجػ ػػود كعلػ ػػي معػ ػػو ( ،طُ ،د.ـ :مكتبػ ػػة ن ػ ػزار الب ػ ػػاز،
ُُْٗىػ).
القشػػَتم ،مسػػلم بػػن اٟتجػػاج ،صددحيف مسددلم "المسددند الصددحيف المختصددر"،
ٖتقيق٤ :تمد فؤاد عبػد البػاقي( ،د.ط ،بػَتكت :دار إحيػاء الػًتاث العػريب،
د.ت).
اللكنػػوم٤ ،تم ػػد عبػػد اٟت ػػي ،الفوائددد البهي ددة فددي تد دراجم الحنفيددةٖ ،تقي ػػق٤ :تم ػػد
بدرالدين النعساين( ،طُ ،مصر :مطبعة دار السعادةُِّْ ،ق)ػ.
ا١تاكردم ،أبو اٟتسن علػي بػن ٤تمػد ،الحداوي الكبيدر فدي فقدو الشدافعيٖ ،تقيػق:
عل ػػي ٤تم ػػد مع ػػو كع ػػادؿ عب ػػد ا١توج ػػود( ،طُ ،ب ػػَتكت :دار الكت ػػب
العلميةُُْٗ ،ق).
احمللػي٤ ،تمػػد بػػن أٛتػػد ،البدددر الطددالع فددي حددل جمددع الجوامددعٖ ،تقيػػق :مرتضػػى
علي الداغستاين( ،د.ط ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٔ ،ق)ػ.
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٤تم ػػد بػ ػػن ش ػػاكر بػ ػػن أٛتػ ػػد ،ف ددوات الوفيد دداتٖ ،تقي ػػق :إحسػ ػػاف عبػ ػػاس( ،طُ،
بَتكت :دار صادرُّٕٗ ،ـ).
ا١ت ػػرداكم ،ع ػػالء ال ػػدين عل ػػي ب ػػن سػ ػػليماف ،اإلنص دداف ف ددي معرف ددة الد دراجف مد ددن
الخالف( ،طِ ،د.ـ :دار إحياء الًتاث العريب ،د.ت).
ا١تػػرداكم ،ع ػػالء ال ػػدين عل ػػي س ػػليماف ،التحبيددر ش ددرح التحري ددرٖ ،تقي ػػق :د.أٛت ػػد
السػ ػ ػراح ،كد .عب ػ ػػد ال ػ ػػرٛتن اٞتػ ػ ػربين( ،طُ ،الري ػ ػػا  :مكتب ػ ػػة الرش ػ ػػد،
ُُِْىػ).
ا١تقدسػي ،أبػو عبػد اهلل موفػق الػدين عبػد اهلل بػن أٛتػد بػن قدامػة ،المغنددي ،اد.ط،
د.ـ :مكتبة القاىرة ُّٖٖق)ػ.
ا١تقدسػي ،أبػػو ٤تمػػد عبػػد اهلل بػػن أٛتػػد بػػن قدامػػة ،روضددة النددا ر وجنددة المنددا ر،
(طِ ،د.ـ :مؤسسة الريافُِّْ ،ىػ).
النوكم ،أبو زكريا حيي بػن شػرؼ ،المجمدوع شدرح المهدذّب ،اد.ط ،بػَتكت :دار
الفكر ،د.ت).
ا٢تنػػدم ،ص ػػفي ال ػػدين ٤تم ػػد عب ػػد الػػرحيم ،نهاي ددة الوص ددول ف ددي دراي ددة األص ددول،
ٖتقيػػق :د.صػػاحل بػػن سػػليماف اليوسػػف ،ك د.سػػعد سػػامل السػػويح( ،طُ،
ا١تكرمة :ا١تكتبة التجاريةُُْٔ ،ىػ).
مكة ٌ
ا٢تيتم ػػي ،أٛت ػػد ب ػػن ٤تم ػػد ،تحف ددة المحت دداج ش ددرح المنه دداج ،وبهامش ددو حاش ددية
الشرواني( ،د.ط ،د.ـ :ا١تكتبة التجاريةُّٖٗ ،ـ).
اليمٍت ،حيِت بن أيب ا٠تَت ،البيان في فقو الشدافعيٖ ،تقيػق :قاسػم النػورم( ،طُ،
جدة :دار ا١تنهاجُُِْ ،ق)ػ.

- 333 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Bibliography
Ad-Duwayhi, Ahmad, Al-Istishaab Al-Maqloob, (Imam
Muhammad bn Sa'ud Islamic University, Journal of
Legal Sciences, 2007).
Ad-Dusuuqi, Muhammad bn Ahmad bn 'Arafah,
Haashiyah Ad-Dusuuqi 'ala As-Sharh Al-Kabeer,
(Beirut: Daar Al-Fikr, 1414 AH).
Ad-Durdeer, Ahmad, Ash-Sharh Al-Kabeer 'alaa
Mukhtasar Khaleel ma'a Haashiyah Ad-Dusuuqi,
(Beirut: Daar Al-Fikr).
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bn
Ahmad, Siyar A'laam An-Nubalaa, (2nd ed.,
Beirut: Muassasah Ar-Risaalah, 1405 AH).
Ad-Dameeri, Kamaaluddeen Muhammad bn Musa, AnNajm Al-Wahaaj Sharh Al-Minhaaj, (1st ed., Daar
Al-Minhaaj, 1425 AH).
Al-Haamidi, Abul Hassan 'Ali bn Abi 'Ali, Al-Ihkaam
Fee Usool Ahkaam, Investigation: Shaykh Abdur
Razaq 'Afiifii, (Beirut: Al-Maktab Al-Islaami,).
Al-'Asqalaani, Ahmad bn 'Ali bn Hajar, Al-Isoobah Fee
Tamyeez
As-Sahaabah,
Investigation:
'Ali
st
Mu'awwid, and 'Aadil 'Abdul Mawjood, (1 ed.,
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 AH).
Al-Bakri, 'Uthmaan bn Shataa, I'aanah At-Toolibeen
'Ala Hall Alfaadh Fathil Mu'een, (1st ed., Beirut:
Daar Al-Fikr, 1418 AH).
Al-Murdaawi, 'Alaauddeen 'Ali bn Sulaymaan, Al-Insoof
Fee Ma'rifat Ar-Raajih Min Al-Khilaaf, (2nd ed.,
Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi).
Al-Mahalli, Muhammad bn Ahmad, Al-Badr At-Taali'
Fee Hal Jam'il Jawaami', Investigation: Murtadoh
'Ali Ad-Daagistaani, (Beirut: Muassasah Ar-

- 333 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Risaalah, 1426 AH).
Al-Juwayni, 'Abdul Malik bn 'Abdillaah, Al-Burhaan Fee
Usool Al-Fiqh, Investigation: Dr. Solaah 'Uwaydah,
(1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418
AH).
Al-Yamani, Yahya bn Abil Khayr, Al-Bayaan Fee Fiqh
Ash-Shaaffi'i, Investigation: Qosim An-Nuuri, (1st
ed., Jeddah: Daar Al-Minhaaj, 1421 AH).
Al-Quduuri, Abu Al-Husain, Ahmad bn Muhammad bn
Ahmad bn Ja'far bn Hamdaan, Investigation: Prof.
Muhammad Ahmad Siraj, and Prof. 'Ali Jum'ah
Muhammad, At-Tajreed, (2nd ed., Cairo: Daarus
Salaam, 1427 AH).
Al-Murdaawi, 'Alaauddeen 'Ali Sulaymaan, At-Tahbeer
Sharh At-Tahreer, Investigation: Dr. Ahamd AsSiraaj, and Dr. 'Abdur Rahmaan Al-Jibreen, (1st ed.,
Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 1421 AH).
Al-Haytami, Ahmad bn Muhammad, Tuhfatul Muhtaaj
Sharh Al-Minhaaj and Haasiyah Ash-Sharwaani
on its footnote, (Al-Maktabah At-Tijaariyyah, 1983).
Al-Khattaabi, Mahfoodh bn Ahmad, At-Tamheed Fee
Usool Al-Fiqh, Investigation: Mufeed Muhammad
Abu 'Amasha, (1st ed., Center for Scientific Research
and Revival of Heritage, Umm Al-Qura University,
1406 AH).
Al-Khattaabi, Mahfoodh bn Ahmad, At-Tamheed Fee
Usool Al-Fiqh, Investigation: Mufeed Muhammad
Abu 'Amasha, (1st ed., Center for Scientific Research
and Revival of Heritage, Umm Al-Qura University,
1406 AH).
Al-Baanaani, 'Abdur Rahmaan bn Jaada Laah, Haashiyah
Al-Baani Sharh Jalaaluddeen Al-Mahalli 'Alaa

- 337 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Jam'il Jawaami', Investigation: Muhammad 'Abdul
Qaadir Shaahin, (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1418 AH).
Al-'Attaar, Hassan, Haasiyah Al-'Attaar 'ala Jam'il
Jawaami', (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Al-'Attaar, Hassan, Haasiyah Al-'Attaar 'ala Jam'il
Jawaami', (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Al-Bayaanuuni, Muhammad Abul Fath (PhD), Al-Hukm
At-Takleefi fee Ash-Shari'ah Al-Islaamiyyah, (1st
ed., Damascus: Daar Al-Qolam, 1409 AH).
Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullaah bn Ahmad bn
Qudaamah, Rawdat An-Naadhir wa Junnat AlMunaadhir, (2nd ed., Muassassah Ar-Rayyaan, 1423
AH).
Al-Khurasaani, Ahmad bn 'Ali, Sunan Al-Bayhaqi AlKubra, Investigation: Muhammad 'Abdil Qaadir
'Ataa, (2nd ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
1424 AH).
Al-Hambali, 'Abdul Hayy Ahmad Ibn Al-'Imaad,
Shadaraat Ad-Dahab fee Akhbaar Man Dahab,
Investigation: Mahmuud Al-Arnaout, (1st ed,
Damascus: Daar Ibn Khatheer, 1406 AH).
Al-Andalusi, Muhammad bn 'Abdullaah bn Maalik, Sharh
At-Tasheel, Investigation: 'Abdur Rahman AsSeyyid and Muhammad Al-Makhtoon, (1st ed., Daar
Hajar, 1401 AH).
Al-Eeji, 'Adiduddeen, Sharh Al-'Adid 'alaa Mukhtasar
Al-Muntahaa Al-Usooli, (Beirut: Daar Al-Kutub
Al-'Ilmiyyah, 1421 AH).
Al-Futuuhi, Taqiuddeen Ahmad bn Muhammad, Sharh
Al-Kawkab Al-Muneer, Investigation: Nazeeh
Hamaad and Muhammad Az-Zuhayli, (2nd ed.,

- 338 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Riyadh: Maktabah Al-Obeikan, 1418 AH).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahamd bn Idrees, Sharh
Tanqeeh Al-Fusool, Investigation: Taaha 'Abdur
Rauf Sa'ad, (1st ed., Sharikah At-Tibaa'a AlFanniyyah Al-Muttahidah, 1973).
Al-Qushayri, Muslim bn Al-Hajjaaj, Saheeh Muslim "AlMusnad As-Saheeh Al-Mukhtasar", Investigation:
Muhammad Fouad 'Abdil Baaqi, (Beirut: Daar Ihyaa
At-Turaath Al-'Arabi).
Al-Baabrati, Muhammad bn Muhammad, Al-'Inaayah
Sharh Al-Hidaayah, (Daar Al-Fikr).
Al-Ansaari, Zakariyyah Muhammad bn Ahmad, Al-Gurar
Al-Bahiyyah Sharh Al-Bahjat Al-Wardiyyah,
(Al-Matba'ah Al-Maymanah).
Al-Juwayni, Abul Ma'aali 'Abdul Malik, Al-Giyaathi
(Giyaathul Umam fee at-Tiyaat Adh-Dhulam),
Investigation: 'Abdul 'Adheem Ad-Deeb, (2nd ed.,
Makhtabah Imaam Al-Haramayn, 1410 AH).
Al-'Iraaqi, Waliyyuddeen Abi Zur'ah Ahmad, Al-Gayth
Al-Haami' Sharh Jam'ul Jawaami', Investigation:
Maktabah Qordobah for Scientific Research, (1st ed.,
Al-Faarouq Al-Hadeetha for Printing and
Publication, 1420 AH).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahmad bn Idrees, Al-Furuoq
(Anwaar Al-Burouq fee Anwaail Furuoq), ('Aalim
Al-Kutub).
Al-Fanaari, Muhammad bn Hamzah, Fusuol Al-Badee'
fee Usoul At-Tashree', Investigation: Muhammad
Husain Isma'il, (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 2006).
Al-Laknawi, Muhammad 'Abdul Haayy, Al-Fawaaid AlBahiyyah
fee
Taraajim
Al-Hanafiyyah,

- 339 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Investigation: Muhammad Badruddeen An-Na'saani,
(1st ed., Egypt: Matba'at Daar As-Sa'aadah, 1423
AH).
Al-Buhuuti, Mansour bn Yuunus, Kashshaf Al-Qinaa'
'an Matnil Iqnaa', (Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1403 AH).
Al-Bukhaari, Abdul 'Azeez bn Ahmad, Kashful Asraar
Sharh Usool Al-Bazdawi, (Daar Al-Kitaab AlIslaami).
Al-Khateeb Ash-Shirbeeni, Shamsuddeen Muhammad bn
Ahmad, Mughni Al-Muhtaaj ilaa Ma'rifat AlFaadh Al-Muhtaaj, (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub
Al-'Ilmiyyah, 1416).
Al-Hattaab, Shamsuddeen Muhammad bn Muhammad,
Mawaahib Al-Jaleel Sharh Mukhtasar Khaleel,
(2nd ed., Beirut: Daar Al-Fikr, 1412 AH).
Al-Asbuhi, Malik bn Anas, Al-Mudawwanah, (1st ed.,
Beirut, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 AH).
Al-Maawardi, Abul Hassan 'Ali b Muhammad, Al-Haawi
Al-Kabeer fi Fiqh Ash-Shaafi'i, Investigation; 'Ali
Muhammad Mu'awwidh and 'Aadil 'Abdul
Mawjood, (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1419 AH).
Al-'Asqalaani, Abul Fadl Ahmad bn 'Ali bn Hajar, AdDurar Al-Kaaminah fee A'yaan Al-Mia AthThaaminah, (2nd ed., Haydarabaa – India: Majlis
Daairah Al-Ma'aarif Al-'Uthmaaniyyah, 1972).
Al-'Alaai, Muhammad bn Khaleel, Al-Majmuu' AlMudhib fee Qowaa'id Al-Madhab, Investigation:
Muhammad 'Abdul Gaffaar, (Kuwait: Ministry of
Islamic Affairs and Endowmemnts, 1414 AH).
Al-Jakani, Muhammad Al-Ameen bn Ahmad, Maraaqi

- 373 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

As-Su'uud ilaa Maraaqi As-Su'uud, Investigation:
Muhammad Al-Mukhtaar Ash-Shinqeeti, (2nd ed.,
1423 AH).
Al-'Imraani, Yahyah bn Abil Khayr, Al-Bayaan fee
Madhab Ash-Shaafi'i, Investigation: Qosim AnNuuri, (1st ed., Jeddah; Daar Al-Minhaaj, 1421 AH).
Al-Maqdisi, Muwaffaquddeen 'Abdullaah bn Ahmad bn
Qudaamah, Al-Mughni, (Maktabah Al-Qaahirah,
1388 AH).
Al-Haamidi, Al-Hassan bn Bishr, Al-Muhtalif wal
Mukhtalif fee Asmaa Ash-Shu'araa wa
Kinaayatihim wa Alqoobihim, (1st ed., 1413 AH).
Al-Qaraafi, Shihaabuddeen Ahamd bn 'Ali, Nafaais AlUsool Sharh Al-Mahsool, Investigation: 'Aadil
'Abdul Mawjood and 'Ali Mu'awwid, (1st ed.,
Maktabah Nizaar Al-Baaz, 1419 AH).
Al-Hindi, Safiyyuddeen Muhammad 'Abdir Raheem,
Nihaayat Al-Wusool fee Diraayat Al-Usool,
Investigation: Dr. Salih bn Sulayman Al-Yousuf,
and Dr. Sa'ad Saalim As-Suwaih, (1st ed., AlMaktabah At-Tijaariyyah, Makkah Al-Mukarramah,
1416 AH).
Al-Hambali, Abul Wafaa 'Ali bn 'Aqeel, Al-Waadih fee
Usool Al-Fiqh, Investigation: Dr. 'Abdullaah bn
'Abdul Mohsin At-Turki, (1st ed., Beirut: Muassasah
Ar-Risaalah, 1420 AH).
Al-Futuuhi, Muhammad bn Ahamd, Sharh Muntaha alIraadaat fee Jam' Al-Muqni' Ma'a At-Tanqheeh
wa Ziyaadaat, Investigation: Dr. 'Abdullaah bn
'Abdil Muhsin At-Turki, (Beirut: Muassasah ArRisaalah, 1421 AH).
Amir Baadshaah, Muhammad Ameen, Tayseer At-

- 379 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Tahreer Sharh At-Tahreer, (Beirut: Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah).
An-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bn Sharaf, AlMajmuu' Sharh Al-Muhaddab, (Beirut: Daar AlFikr).
Ar-Ruyaani, 'Abdul bn 'Abdul Muhsin, Bahr Al-Mudhib
Fee
Furuu'
Al-Madhab
Ash-Shaafi'I,
Investigation: Taariq Fathii As-Sayyid, (1st ed.,
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009).
Ar-Raazi, Abu 'Abdillaah Muhammad bn 'Umar, AlMahsuul, Investigation: Dr. Taaha Al-'Ulwaani, (3rd
ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah, 1418 AH).
As-Subqi, Taqiyyuddeen Abul Hassan 'Ali bn 'Abdil Kaafi
and his son Taajuddeen, Al-Ibhaaj Sharh AlMinhaaj, (Beirut: Daarul Kutubil 'Ilmiyyah, 1417
AH).
As-Suyooti, Jalaaluddeen 'Abdur Rahmaan bn Abi Bakr,
Al-Itqaan Fee Uloomil Qur'aan, Investigation:
Muhammad Abul Fadl Ibroheem, (Al-Hayha AlMisriyyah lil Kitaab 1974).
As-Subqi, Taajuddeen 'Abdul Wahaab bn 'Ali, AlAshbaah Wan Nazaair, (Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1411 AH).
As-Subqi, Taajuddeen 'Abul Wahhaab bn 'Ali,Raf' AlHaajib
'an
Mukhtasar
Ibn
Al-Haajib,
Investigation: 'Aadil bn 'Abdil Mawjood and 'Alli
Mu'awwid, (1st ed., Beirut: 'Aalim Al-Kutub, 1999).
As-Sijistaani, Abu Daawud Sulaymaan bn Al-Ash'ath,
Sunan Abi Daawud, Investigation: Muhammad
Muhyiddeen 'Abdul Hameed, (Beirut: Al-Maktabah
Al-'Asriyyah ).
As-Subqi, Bahaahuddeen, 'Arous Al-Afraah Sharh

- 373 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Talkhees Al-Miftaah, Investigation: 'Abdul
Hameed Hindaawi, (Al-Makhtabah Al-'Asriyyah,
1423 AH).
As-Sam'aani, Mansour bn Muhammad, Qawaati' alAdillah Fil Usool, Investigation: Muhammad Hasan
Ash-Shaafi'i, (1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah, 1418 AH).
As-Sa'di, Abdul Hakeem 'Abdur Rahmaan (PhD),
Mabaahith Al-Illa fil Qiyaas 'Indal Usouliyyeen,
(2nd ed., Daar Al-Bashaair Al-Islaamiyyah, 1421).
As-Saraksi, Muhammad bn Ahmad, Al-Mabsoot, (Beirut:
Daar Al-Ma'rifah, 1414 AH).
As-Subki, Taajuddeen bn 'Abdil Wahaab bn 'Ali,
Tabaqaat
Ash-Shaafi'iyyah
Al-Kubra,
Investigation: Dr. Mahmud At-Tanaahi and Dr.
'Abdul Fattaah Al-Hulw, (2nd ed., Hajr Publications,
1413 AH).
Ash-Shuushaawi, Al-Husayn bn 'Ali, Raf' An-Niqoob 'an
Tanqeeh Ash-Shihaab, Investigation: Dr. Ahmad
As-Suraah, and Dr. 'Abdur Rahmaan Al-Jibreen,(1st
ed., Riyadh: Maktabah Ar-Rushd, 1425 AH).
Ash-Sharwaani, 'Abdul Hameed, Haashiyah Al-Imaam
'Abdul Hameed Ash-Sharwaani printed with
Tuhfatul Muhtaaj of Ibnul Haytami, (Egypt: AlMaktabah At-Tijaariyyah Al-Kubra, 1357 AH).
Ash-Shawkaani, Muhammad bn 'Ali, Al-Badr At-Taali'
bi Mahaasin Man Ba'da Al-Qarn As-Saabi',
(Beirut: Daar Al-Ma'rifah).
Ash-Sheeraazi, Abu Ishaq Ibroheem bn 'Ali, AlMuhaddab Fee Fiqh Ash-Shaafi'i, (Beirut: Daar
Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)
Ash-Shinqeeti, Muhammad Al-Ameen, Nathr Al-

- 373 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Wuruud 'alaa Maraaqi As-Su'uud, (3rd ed., Daar
Al-Manaarah, 1423 AH).
At-Tuufi, Sulayman bn 'Abdil Qowiyy, Sharh
Mukhtasar Ar-Rawdah, Investigation: 'Abdullaah
bn Abdil Muhsin At-Turki, (1st ed., Muassasah ArRisaalah, 1407 AH).
At-Tameemi, Muhammad bn Hibbaan, Saheeh Ibn
Hibbaan bi Tarteeb Ibn Bilbaan, Investigation:
Shu'aib Al-Arnaout, (2nd ed., Beirut: Muassasah ArRisaalah, 1414 AH).
At-Tirmidhi, Muhammad bn 'Iisa, Sunan At-Tirmidhi,
Investigation: Ahmad Shaakir, (2 nd ed., Egypt:
Sharikah Matba'a Al-Baabi Al-Halabi, 1975).
Az-Zamakshari, Mahmuud bn 'Amr, Asaas Al-Balaagah,
Investigation: Muhammad Baasil 'Uyoon As-Suud,
(1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419
AH).
Az-Zirikli, Khayruddeen Muhammad bn Mahmuud, AlA'laam, (15th ed., Daar Al-'Ilm Lil Malaayin, 2002).
Az-Zarkashi, Abu 'Abdillaah Badruddeen, Al-Bahr AlMuheet, (1st ed., Daar Al-Kutubi, 1414 AH).
Az-Zarkashi, Muhammad bn Bahaadir, Al-Burhaan Fee
'Uloom Al-Qur'aan, Investigation; Muhammad
Abul Fadl Ibroheem, (1st ed., Beirut: Daar Ihya AlKutub, 1957).
Az-Zabeedi, Muhammad bn Muhammad, Taaj Al'Aruus, Investigation: Group of investigators, (1st
ed., Beirut: Daar Al-Fikr, 1414 AH).
Az-Zayla'I, 'Uthmaan bn 'Ali,Tabyeen Al-Haqaaiq
Sharh Kanz Ad-Daqaaiq, (1st ed., Egypt: AlMatba'a Al-Kubrah Al-Ameeriyyah, 1313 AH).
Az-Zarkashi, Muhammad bn Bahaadir, Tashneef Al-

- 373 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Masaami' Sharh Jam'il Jawaami', Investigation:
Abi 'Amr Al-Husayni bn 'Umar, (1st ed., Beirut:
Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1420 AH).
Az-Zarkashi, Badruddeen Muhammad bn Bahaadir,
Salaasil Ad-Dahab, Investigation: Muhammad AlMukhtaar Ash-Shinqeeti, (2nd ed., Muassasah Fuad
Ba'eenu Lit Tijaarah, 1423 AH).
Ibn 'Aabideen, Muhammad Ameen, Haasiyah Ibn
'Aabideen, Investigation: Muhammad Al-Khaalidi,
(1st ed., Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418
AH).
Ibn Abi Ya'laa, Abul Husayn, Tabaqaat Al-Hanaabilah,
Investigation: Muhammad Haamid Al-Faqi, (Beirut:
Daar Al-Ma'rifah).
Ibn Al-Atheer, Abul Hassan 'Ali bn Abil Karam, Usud AlGaayah Fee Ma'rifat As-Sohaabah, Investigation:
'Ali Mu'awwid, and 'Aadil Al-Majwood, (1st ed.,
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419 AH).
Ibn Al-Mulaqqan, 'Umar bn 'Ali At-Takrouri, Al-'Aqd AlMudhahab
fee
Tabaqaat
Al-Madhab,
Investigation: Ayman Nasr Al-Azhari, (1st ed.,
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 AH).
Ibn Al-Mulaqqan, 'Umar bn 'Ali At-Takrouri, Al-'Aqd AlMudhahab
fee
Tabaqaat
Al-Madhab,
Investigation: Ayman Nasr Al-Azhari, (1st ed.,
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 AH).
Ibn Al-Lahaam Al-Ba'li, 'Alaauddeen 'Ali bn Muhammad,
Al-Mukhtasar fee Usool Al-Fiqh 'alaa Madhab
Ahmad bn Hambal, Investigation: Dr. Muhammad
Mudhir Baqaa, (Makkah Al-Mukarramah: King
Abdul 'Azeez University).
Ibn Amir Al-Haaj, Muhammad bn Muhammad bn

- 373 -

 أحمد بن سعيد العواجي. د،المسائل األصولية الموصوفة باإلىمال أو قلة الذكر في كتب أصول الفقو

Muhammad, At-Taqreer wa Tahbeer Sharh AtTahreer Li Ibnil Humaam, (2nd ed., Beirut: Daar
Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 AH).
Ibn 'Aqeel Al-Misri, 'Abdullaah bn 'Abdir Rahman, Sharh
Ibn 'Aqeel 'alaa Alfiyyah Ibn Maalik,
Investigation: Muhammad Muhyiddeen 'Abdul
Hameed, (Cairo: Daar At-Turaath, 1980)
Ibn Bazeezah, 'Abdul 'Azeez bn Ibroheem At-Tuunisi,
Rawdah Al-Mustabeen Sharh Kitaab At-Talqeen,
Investigation: 'Abdul Lateef Zukaag, (1st ed., Beirut:
Daar Ibn Hazm, 1431 AH).
Ibn Hambal, Abu 'Abdillaah Ahmad bn Muhammad,
Musnad Al-Imam Ahmad, Investigation: Shu'aib
Al-Arnaout, (1st ed., Beirut: Muassasah Ar-Risaalah,
1421 AH).
Ibn Hazm 'Ali bn Ahmad bn Sa'eed, Al-Muhalla bil
Aathaar, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Ibn Khallikaan, Ahmad bn Muhammad, Wafiyaat AlA'yaan, Investigation: Ihsaan 'Abbas, (Beirut: Daar
Saadir, 1994).
Ibn Muflih, Muhammad Al-Maqdisi, Usool Al-Fiqh,
Investigation: Dr. Fahd As-Sadhaan, (1st ed.,
Riyadh: Maktabah Al-Obeikaan, 1420 AH).
Ibn Nujaim, Zainuddeen bn Ibroheem, Al-Bahr ArRaahiq Sharh Kanz Ad-Daqaaiq, (2nd ed., Daar
Al-Kitaab Al-Islaami).
Ibn Nujaym, Zaynuddeen Ibroheem bn Muhammad, Fath
Al-Gaffaar Sharh Al-Mannaar, (1st ed, Beirut:
Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1422 AH.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad bn Abi Bakr,
Shifaa Al-'Aleel fee Masaail Al-Qadaa wal Qadar
wal Hikmah wat Ta'leel, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah,

- 373 -

 – الجزء الثالث989 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
1398 AH).
'Izzuddeen bn 'Abdis Salaam, Al-Ishaarah 'Ila Al-Iijaaz
Fee Ba'd Anwaa'il Majaaz, Investigation: Ramzii
Dimashqiyyah, (1st ed., Daar Al-Bashaail AlIslaamiyyah).
Muhammad bn Shaakir bn Ahmad, Fawaat AlWafiyyaat, Investigation: Ihsaan 'Abbaas, (1st ed.,
Beirut: Daar Saadir, 1973).
Shalabi, Muhammad Mustafa, Ta'leel Al-Ahkaam, (1st
ed., Beirut: Daar An-Nahdat Al-'Arabiyyah, 1401
AH).

- 377 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

االجتاهات الفقوَْ يف مصتحق الَنني القضائَْ
 دراشْ اشتقرائَْ حتلَلَْ اشتداللَْ مقارنْ -Fiqh trends
In the beneficiary of the judicial Oath
an Inductive, analytical evidence and
comparative study
إعداد:
د .حمند ٌٍشف احملنٌد
األستاذ ا١تساعد بقسم الفقو ا١تقارف كالسااس الرععا بكلا الرعيع
كالدراسات اإلسبلما ّتامع الكيي
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املصتخلص
تهدف الدراسة إىل إظهار نظعة فقهاء ا١تسلمُت الرميلا
ألصيؿ ا١تسائل يف الفقو اإلسبلمي ،كقد احتوت الدراسة على بااف
االٕتاىات الفقها يف مستحق الامُت القضائا ا١تتعلق ّتانب ا١تدع ي
أك ا١تدعى علاو عند التخاصم القضائي ،كأدلتها كمناقرتها كا١تيازن
بانها ،مقارن بالقانيف الكيييت.
كقد سلك الباحث يف الدراس ا١تنهج ا١تبلئم ﵀تيل الدراس ٔتا
حيقق ىدؼ الدراس ويتمثل ىذا في المنهج اليصفي التحلالي
االستقعائي ا١تقارف بُت الفقهاء كا١تقارف بالقانيف.
وتوصل الباحث إلى نتائج عدة تمثلت نتيجتو اإلجمالية في:
إثبات النظعة الرميلا عند فقهاء ا١تسلمُت للمسائل الكلا ،
كأف التناكؿ الفقهي من خبلؿ ععض إتاىات الفقهاء يف ا١تسأل  ،فاو
ٚتع للمسائل النظَتة اليت تعجع إىل أصل كلي ،كيف مستحق الامُت
القضائا يف الفق و اإلسبلمي إتاىاف ،إتاه حيصعه يف جانب ا١تدعى
علاو ،كإتاه جيعلو يف جانب القيم من ا١تتخاصمُت.
ويوصي الباحث بأف ىذا النيع من التناكؿ الفقهي الرمييل
للمسائل الكلا جديع بأف يكيف ٤تبل للدراسات الفقها يف الدراسات
العلاا ،نظعا ١تا فاو نظعة كلا عماق للفقو كمسائلو الكلا  ،كما يف ىذا
التناكؿ من اٞتمع للمسائل النظَتة.
الكلمات الدالة:
االٕتاه الفقهي ،الامُت القضائا  ،ا١تقارن بُت الفقو اإلسبلمي
كالقانيف ،النكيؿ ،الراىد كالامُت.
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 محمد يوسف المحمود. د،االتجاىات الفقهية في مستحق اليمين القضائية
Abstract
The study aims to show the comprehensive view of
Muslim scholars on the fundamentals of issues in Islamic
jurisprudence. The study included an explanation of the
jurisprudential trends in the juridical oath in relation to the
plaintiff or defendant in judicial disputes, evidence,
discussion and collation between them, Compared to
Kuwaiti law.
The researcher pursued the appropriate approach in
the content of the study in order to achieve the objective of
the study. This is in the comparative descriptive analytical
method between the jurists and comparative law.
The researcher concluded with several findings, the
most important of which were: Proof of the Inclusiveness
view of Muslim jurists on the overall issues, and that the
jurisprudential approach by presenting the trends of the
jurists in the issue, which included the collection of similar
issues that return to a general principle, and in the
beneficiary of the judicial oath in the Islamic
jurisprudence there were two trends, a trend restricted in
the defendant's side, and a trend in the strong side of the
adversaries.
The researcher recommends that this type of
comprehensive jurisprudence of the overall issues should
be the subject of jurisprudential studies in the postgraduate
studies, since it has a comprehensive view of the
jurisprudence and its overall issues, and what this
approach content in the collection of the similar issues.
Key words:
The juristic trend, the judicial oath, the comparison
between Islamic jurisprudence and law, refrain, the
witness and the oath.
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املقدمْ
إف اٟتمد ﵁٨ ،تمده ،كنستعانو ،كنستغفعه ،كنعيذ با﵁ من شعكر
أنفسنا ،كسائات أعمالنا ،من يهده ا﵁ فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل
ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال ا﵁ كحده ال شعيك لو ،كأشهد أف

٤تمدا عبده كرسيلو( ،)9علاو أفضل الصبلة كأزكى التسلام.
ن
أم مسأل فقها ٖتع نيعا
أما بعػػد ،فإف ٖتعيع ا١تذاىب كٖتديدىا يف ٌ
جاد ا يتطلب سليؾ ا١تسار الفقهي الذم يناسبها دكف ا٠تعكج عن
معهيد ال ٌدراسات الفقها األصال ٦ ،تا يستدعي النظع يف طباع كنيع
ا١تسأل الفقها ا١تعاد ْتثها ،باعتبار نيع ا٠تبلؼ ،كرتب األقياؿ،
ا١تيظف  ،كمن ىٍبٌ منهج ا١تيازن بانها ،فهذه ا١تعطاات ٢تا
كمسالك األدل ى
تأث َت بارز يف طعيق التناكؿ كالععض؛ لذا اختلف مسالك العلماء يف
تناكؿ ا١تسائل حُت ٖتعيع ا١تذاىب كاألقياؿ على أ٨تاء ٥تتلف .
فمنهم من سلك الطعيق التفصالا يف ععض ا١تذاىب كسعد
تفصابل ،كىذا شأف أغلب الكتابات يف الفقو ا١تذىيبٔ ،تا يف
األقياؿ
ن
(ُ) جزء من خطب اٟتاج  ،أخعجها أبي داكد يف سننو ،كتاب النكاح ،باب يف
خطب النكاح ،)ُُِٖ( ِّٖ/ِ ،كالًتمذم يف سننو ،كتاب النكاح ،باب
ما جاء يف خطب النكاح ،)َُُٓ( َْٓ/ّ ،كالنسائي يف سننو ،كتاب
النكاح ،باب ما يستحب من الكبلـ عند النكاح،) ِّٕٕ( ٖٗ/ٔ ،
كصححو الًتمذم.
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ذلك ا٠تبلؼ النازؿ ،كأمثلتو كمناذجو ال تكاد ٖتصع؛ إذ الكتب
ا١تذىبا صعحي يف سليؾ ىذا النهج.
كمنهم من اكتفى با١تنهج القائم على الععض اإلٚتايل باعتبار
أصل القيؿ يف ا١تسأل ْتسب التفاكت يف رتب األقياؿٍ ،ب نسب األقياؿ
ٔتعا ا١تذىب اإلٚتايل.
()9
كىذا مسلك بعض من كتب يف ا٠تبلؼ العايل؛ كاٞتصاص
يف شعح ٥تتصع الطحاكم( ، )4كابن القصار( )3يف عايف األدل  ،كابن
السمعاٍل( )9يف االصطبلـ ،كالكليذاٍل( )4يف االنتصار ،كغَتىم.
(ُ) ىي :أٛتد بن علي العازم ،اٟتنفي ،ا١تععكؼ باٞتصاص  ،أبي بكع .فقاو،
أصييل ،مفسع٣ ،تتهد .كلد سن (َّٓ ىػ) ،ككرد بغداد يف شبابتو كتفقو
على أيب سهل الزجاج كأيب اٟتسن الكعخي ،كتفقو علاو كثَتكف ،كانته إلاو
رئاس ا١تذىب اٟتنفي يف كقتو .تييف ببغداد سن (َّٕىػ) .من مصنفاتو:
أحكاـ القعآف ،شعح ٥تتصع الطحاكم .انظع :اٞتياىع ا١تضا (ُ ،) ْٖ/
معجم ا١تؤلفُت (ِ.)ٕ/
(ِ) ىي :أٛتد بن ٤تمد بن سبلم األزدم ،أبي جعفع .فقاو ،أصييل٤ ،تدث.
كلد سن (ِّٗىػ) ،كتفقو أكالن على خالو ا١تزٍلٍ ،ب انتقل إىل مذىب أيب
حناف  .تييف سن (ُِّ ىػ) .من مصنفاتو :شعح مركل اآلثار ،أحكاـ
القعآف .انظع :اٞتياىع ا١تضا (ُ ،)َُِ/األعبلـ (ُ.)ُٗٔ/
(ّ) ىي :علي بن عمع بن أٛتد البغدادم ا١تالكي ،ابن القصار ،أبي اٟتسن
فقاو ،أصييل ،من القضاة .تفقو بأيب بكع األهبعم ،كحدث عن علي بن
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كآثع آخعكف طريقة االتجاىات باعتبار األصل الكلي الذم يبٌت
علاو ا٠تبلؼ ،كتتنزؿ على ىكفٍقو األقياؿ كا١تذاىب ،فاحصع ا٠تبلؼ يف
كلاات ٤تددة تتفعع عنها مسائل كجزئاات ،كىذا ا١تسلك األخَت أعٍت
بو :طعيق االتجاىات ،كىي الطعيق اليت اختار الباحث سليكها يف
ىذه الدراس لتمازىا ّتيانب عدة ،من أمهها:
أصيلا ا نظارا .تييف سن
الفضل الستيرم كغَته .قاؿ القاضي عااض :كاف ن
(ّٕٗ ىػ) .من مصنفاتو :عايف األدل يف مسائل ا٠تبلؼ بُت الفقهاء.
انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ُٕ ،) َُٖ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت
(ٕ. )ُٓٔ/
(ُ) ىي :منصير بن ٤تمد بن عبد اٞتبار بن أٛتد التمامي ا١تعكزم ،ا١تععكؼ
بابن السمعاٍل  ،أبي ا١تظفع ،مفسع٤ ،تدث ،متكلم ،فقاو ،أصييل ،كلد سن
(ِْٔ ىػ) ،كتفقو على مذىب أيب حناف ٍب كرد بغداد كانتقل إىل مذىب
الرافعي ،كتييف ٔتعك سن (ْٖٗى ػ) .من مصنفاتو :القياطع يف أصيؿ الفقو،
كاالصطبلـ يف ا٠تبلؼ بُت اإلمامُت الرافعي كأيب حناف  .انظع :طبقات ابن
قاضي شهب (ِ ،)ِّٕ/معجم ا١تؤلفُت (ُّ.)َِ/
(ِ) ىي٤ :تفيظ بن أٛتد بن اٟتسن الكليذاٍل البغدادم األزجي ،اٟتنبلي ،أبي
ا٠تطاب ،فقاو ،أ صييل ،متكلم ،فعضي ،أديب .كلد سن (ِّْىػ) ،كٝتع
اٟتديث الكثَت ،كتفقو على القاضي أيب يعلى ،كتييف ببغداد سن (َُٓىػ).
من مصنفاتو :التمهاد يف أصيؿ الفقو ،االنتصار يف ا١تسائل الكبار.
انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ُٗ ،) ّْٖ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت
(ٖ.)ُٖٖ/
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بدق .

أ ػ حصع اآلراء ا١تتعددة كما يتفعع عنها من قايد كشعكط كفعكع.
ب ػ إعان القارئ على استخبلص مياطن اليفاؽ كا٠تبلؼ

ج ػ إعطاء تصير تاـ لبلجتهادات الفقها يف ا١تسأل بناء على
األصيؿ ا١تتعلق كما يتفعع عنها.
اسع االستمداد منها يف ال ٌدراسات
د .ىذه الطعيق تي ٌ
كالترعيعات؛ ٟتصعىا ١تا ينبٍت علاها من مسائل يف إطار كلي ينتظم
ٚتل فعكع يف نسق كاحد.
ابتعادا عن التكعار اٟتاصل يف سعد ا١تذاىب
ىػ ػ كما أف فاها ن
تبعا.
كاألقياؿ ،كمن ٍبىم أدلتها ن
بدعا من األمع؛ فهي نفس
كىذه الطعيق اليت سلكتها لاس
ن
مسلك ا١تيسيع الفقها الكييتا يف غالب ٤تاكرىا ،كىي الطعيق
ا١تعتمدة يف البحث العلمي لدل األقساـ األكادديا يف أغلب الكلاات
( ُ)
الرععا  ،كخاص يف األقساـ ا١تتخصص بالفقو ا١تقارف كأصيلو.

(ُ) كم ا ىي مثب يف دلالها اإلرشادم يف كتاب العسائل اٞتامعا  ،مثل كلا
الرعيع جامع اإلماـ ،كجامع أـ القعل ،كاٞتامع اإلسبلما با١تدين ،
كغَتىا.
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كىذا ا١تسلك ىي الذم التزمو كثَت من ا﵀ققُت ٦تن كتب يف
ا٠تبلؼ العايل؛ كا١تعكزم( )9يف ٥تتصع اختبلؼ العلماء ،كابن عبد
الرب( )4يف االستذكار كالتمهاد ،كابن تاما ( )3يف أغلب مصنفاتو،
كغَتىم.
(ُ) ىي٤ :تمد بن نصع ،أبي عبد ا﵁ ا١تعكزم .إماـ يف الفقو كاٟتديث .كاف من
أعلم الناس باختبلؼ الصحاة فمن بعدىم يف األحكاـ .نرأ بناسابير،
كرحل رحل طييل استيطن بعدىا ٝتعقند كتييف هبا .ركل عن حيِت بن حيِت
الناسابيرم كإسحاؽ بن راىييو ،كإبعاىام بن ا١تنذرم كغَتىم .كعنو ابنو
إٝتاعال ،ك٤تمد بن إسحاؽ العشادم كغَتمها .كمن تصانافو :القسام ،
كاختبلؼ العلماء ،يف الفقو ،كا١تسند يف اٟتديث.
انظع :ا٠تطاب البغدادم ،تاريخ بغداد (ّ ،)ُّٓ/الزركلي ،األعبلـ (ٕ.)ّْٔ/
(ِ) ىي :ييسف بن عبدا﵁ بن ٤تمد بن عبدالرب بن عاصم النمعم ،األندلسي،
القعطيب ،ا١تالكي ،أبيعمع٤ ،تدث ،حافظ ،مؤرخ ،عارؼ بالعجاؿ
كاألنساب ،مقعئ ،فقاو٨ ،تيم .كلد بقعطب سن (ّٖٔىػ) ،كٝتع اٟتديث
من خلف بن القاسم كسعاد بن نصع كغَتمها .كتيىل قضاء األشبيف
كشنًتين .صنف مصنفات عديدة ،منها :االستذكار ،كالتمهاد ،كجامع بااف
العلم كفضلو .تييف يف شاطب سن (ّْٔىػ).
انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ُٖ ،) ُْٓ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت
(ُّ .)ُّٓ/
(ّ) ىي :أٛتد بن عبداٟتلام بن عبدالسبلـ بن عبدا﵁ بن أيب القاسم ،اٟتعاٍل
الدمرقي اٟتنبلي ،أبي العباس ،تقي الدين .كلد يف حعاف سن (ُٔٔىػ)،
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يقيؿ عبد العزاؽ السنهيرم(« :)9ففي ىذه الشريعة عناصر لو
تولّتها يد الصياغة فأحسنت صياغتها؛ لصنعت منها نظريات
ومبادئ ال تقل في الرقي ،وفي الشمول ،وفي مسايرة التطور عن

كٖتيؿ بو أبيه إىل دمرق فنبغ كاشتهع ،كامتحن عدة معات كأكذم كسجن
٤تبيسا بقلع دمرق سن (ِٖٕىػ) .قاؿ
بسبب آرائو العلما  ،حىت مات ن
الذىيب :الراخ اإلماـ العبلم  ،اٟتافظ الناقد ،الفقاو ،ا١تفسع البارع ،شاخ
اإلسبلـ ،علم الزىاد ،نادرة العصع .من تصانافو :منهاج السن ٣ ،تميع
الفتاكل ،العقادة الياسطا  .انظع :الذىيب ،تذكعة اٟتفاظ (ْ ،) ُْٗٔ/
العسقبلٍل ،الدرر الكامن (ُ.)ِْْ/
(ُ)كبَت علماء القانيف ا١تدٍل يف عصعه .مصعم ٗ ،تعج باٟتقيؽ يف القاىعة
(ُُٕٗ) كاخترب يف بعث إىل فعنسا (ُُِٗ) فحصل على (الدكتيراه) يف
القانيف كاالقتصاد كالسااس (ُِٔٗ) كتيىل كزارة ا١تعارؼ ٔتصع عدة معات،
كمنح لقب (باشا) كاختَت عضيا ٔتجمع اللغ الععبا (ُْٔٗـ) ،كعُت
رئاسا جمللس الدكل ٔتصع (ُْٗٗ – ُْٓٗـ) ككضع قيانُت مدنا كثَتة
١تصع كالععاؽ كسيري كلاباا كالكيي  .من كتبو ا١تطبيع ( :أصيؿ القانيف)
ك(نظعي العقد يف الفقو اإلسبلمي) ،ك (اليساط) ،يف الترعيع اإلسبلمي،
ك(شعح القانيف ا١تدٍل يف العقيد) ك(مصادر اٟتق يف الفقو اإلسبلمي) ،كتييف
بالقاىعة سن ُُٕٗـ.
ينظع :الزركلي ،األعبلـ ّ. َّٓ/
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أخطر النظريات الفقهية التي نتل ّقاىا اليوم عن الفقو الغربي
()9
الحديث».
كا١تتأمل يف الصااغ الفقها ا١تنتهج يف تناكؿ القضايا الفقها
كتعددا يف ا١تسالك يف تقعيع كٖتعيع ا١تسائل
تنيعا يف ا١تناىج،
ن
يبلحظ ن
الفقها من حاث الععض كالًتتاب ألحكامها كمعاناها الرععا  ،بعد
استنباطها من مصادرىا.
كيف العصع اٟتديث ،ترهد الصااغ العلما للمسائل الفقها
استكماال للمسَتة العلما يف التدكين
جديدا من الصااغات
لينا
ن
ن
الفقهي ،كلعل من أبعزىا :ا١تقارنات الترعيعا يف قالب :االتجاىات
الفقهية؛ ١تا ٢تذا ا١تسلك من عيائد ٛتادة؛ منها:
عدا كلا ا
أ ـ النظعة الرميلا للقضايا الفقها  :فهي تعطي بي ن
للقضايا الفقها ييغٍت دارس الفقو عن تتبع كثعة الفعكع ا١تترعب كا١تتناثعة
اليت قد ال يسع اليق الستاعاهبا ،بإبعاز النضج الفقهي ا١تتمثل يف
التقنُت الفقهي ١تياده ،كىذا ساسهم يف تقعيب الًتاث الفقهي
للباحثُت ،كخاص القانيناُت؛ فاتسع فضاء االجتهاد القضائي إلجياد
اٟتليؿ الناجع للمركبلت ا١تعاصعة اليت تفتقع إلاها القيانُت اليضعا .
نقبل عن الدكتير كىب الزحالي ،جهيد تقنُت الفقو اإلسبلمي( ،طُ ،
(ُ) ن
بَتكت :دار الفكعَُِّ ،ـ). ُّ :
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ب ـ كما أ ٌف ىذا النيع من الدراسات ييضح أف ا١تذاىب
الفقها ما ىي إال مدارس حقيقا ال ٗتتلف عن ا١تدارس القانينا
ا١تعاصعة ،كإف كان ا١تدارس الفقها أكثع ٕت ٌذ نرا كأصال ن كعم نقا كدق ن
كمعكن .
حدا يب الختاار ىذا ا١تسلك يف صااغ ا١تسائل
ىذا  -كغَته  -ى
الفقها  ،ككقع اختاارم على ميضيع :االتجاىات الفقهية في
مستحق اليمين القضائية دراسة مقارنة.
الدراشات الصابقْ:
إف الدراسات السابق يف باب الامُت القضائا إما أهنا تتكلم
عن نظاـ القضاء بركل عاـ ،ك ٌإما عن أخص من ذلك؛ كىي طعؽ
ككسائل اإلثبات اليت منها الامُت القضائا  ،أك أخص منهما؛ كىي
الكبلـ عن الامُت القضائا  ،كما فعل الدكتير عكعم سعاد صربم ،أك
الدكتير ٤تمد عبد ا﵁ كلد ٤تمد ،أك األستاذ منصير بن ارشاد بن
٤تمد اجملبلد  ،كىي دراسات مل يتيافع فاها ما سبق ذكعه من طباع
التناكؿ ،أك خصيصا ا١تسأل كمقارنتها بالقانيف ،فالبحث تناكؿ الامُت
القضائا من زاكي جديدة كبأسليب جديد ،كا﵁ تعاىل أعلم.
حدًد الدراشْ:
تتناكؿ الدراس ا١تسأل عند فقهاء ا١تسلمُت من أصحاب
ا١تذاىب كغَتىم ،ككذلك يف قانيف اإلثبات الكيييت منيذجا.
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كإذا ًب ىذا؛ فقد اقتضى النمظع ا١تنهجي تقسام ا١تيضيع إىل:
مقدم  ،كمدخل ٘تهادم ،كثبلث مباحث ،كخا٘ت .
أما المقدمة  :ففاها إبعاز أمها ا١تيضيع ،كسبب اختااره ،كٖتديد
ا٠تط  ،كبااف طعيق العمل.
والمبحث التمهيدي :فيو بيان معنى اليمين القضائية.
كأما المبحث األول :ففاو تحديد االتجاىات الفقهية يف
ا١تسأل كمتعلقاهتا؛ كفاو أربع مطالب:
المطلب األول :صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها
المطلب الثاني :أسباب الخالف يف ا١تسأل
المطلب الثالث :عرض االتجاىات الفقهية ،كفاو فععاف:
الفرع األول :االتجاه األول :حصر اليمين في جنبة
المدعى عليو
الفرع الثاني :ا التجاه الثاني :اليمين تكون في جنبة القوي
المطلب الرابع :دراسة تحليلية نقدية لالتجاىات الفقهية
المطلب الخامس  :الموا زنة بين منطلقات االتجاىين
والترجيح بينهما
المبحث الثاني :االتجاه القانوني في تعيين مستحق اليمين
القضائية
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المبحث الثالث :الموازنة بين االتجاىات الفقهية والقانون
أما الخاتمة :ففاها النتائج كالتيصاات.

منوجُ يف الدراشْ:
تفعض طباع البحث كأىدافو اٞتمع يف الدراس بُت ٣تاؿ الفقو
اإلسبلمي كقانيف اإلثبات الكيييت ،كال شك أف مثل ىذه الطباع  -يف
حتما على الدراس أف تعتمد على ا١تنهج
تنيع مصادرىا  -تفعض ن
اليصفي التحلالي ا١تقارفٔ ،تا يرملو من مناىج االستقعاء كاالستنباط،
فالمنهج االستقرائي ال ستقعاء النصيص كاآلراء يف الفقو اإلسبلمي
فاما يتعلق ٔتسأل النزاع يف مستحق الامُت القضائا  ،كالمنهج
الوصفي التحليلي ل يصف اليضع اٟتقاقي للحال اليت علاها قانيف
اإلثبات من حاث مدل ميافقتها لآلراء يف الفقو اإلسبلمي ،كالمنهج
المقارن ل لمقارن بُت اآلراء يف الفقو اإلسبلمي كما جاء بو قانيف
اإلثبات يف مسأل مستحق الامُت القضائا .
كقد سلك يف معاٞت ٤تاكر ىذه الدراس السَت ا١تعهيد يف
الدراسات األكادديا  ،كا١تتمثل فاما يلي:
أ ـ عزك األقياؿ ألصحاهبا مع ذكع األدل  ،ككجو الدالل منها،
دكف إغفاؿ ا١تيازن  ،كبااف كجو الصياب يف ا١تسأل ما أمكن.
ب .تيثاق أقياؿ العلماء كمذاىبهم من مصادرىا األصال  ،فإف
مل أجد ،فإىل أنزؿ رتب  ،كىكذا.
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جٖ .تعيع ٤تل النزاع ،كبااف ٤تل اليفاؽ ،كسبب ا٠تبلؼ يف
ا١تسال ٤تل الدراس .
د .نسب اآليات إىل سيرىا ببااف رقمها كاسم السيرة.
ق .عزك األحاديث إىل مصادرىا ،فإف كاف اٟتديث يف
الصحاحُت أك أحد مها اكتفا بذلك ،كإال عزكتو إىل غَتمها مع بااف
درجتو من حاث الصح كالضعف عند أىل االختصاص.
ك .مل أتعجم يف الدراس لؤلعبلـ ا١ترهيرين من ا٠تلفاء ككبار
الصحاب كاألئم األربع  ،كتعٚت ١تن سياىم من األعبلـ.
ح .بااف معاٍل ا١تصطلحات العلما كاأللفاظ الغعيب .
ط .تيضاح رأم القانيف اليضعي كجعل القانيف الكيييت
منيذجا لو عند ا١تقارن  ،مع ا١تقارن بانو كبُت الفقو اإلسبلمي.
كبعد ،فهذا ما تا مسع عملو ،كا﵁ أسأؿ التيفاق كالسداد ،كأٛتده
على تيفاقو.
سبحانك اللمهم كْتمدؾ ،أشهد أ ٌف ال إلو إال أن  ،أستغفعؾ
كأتيب إلاك.
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مبحث متوَدِ :بَان معنٓ الَنني القضائَْ
أوال :تعريف اليمين في اللغة:
ً
)
ُ
(
الامُت لغػ  :ىي لفظ مرًتؾ بُت عدة و
معاف؛ منها :القية،

كمنو قيلو تعاىل﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ﴾(ِ) ،كمنها الاد ،كمنو قيلو تعاىل:
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾(ّ) ،كمنها اٟتلً
القسم ،كمنو قيلو تعاىل﴿ :
ك
ف
ى
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾(ْ).
ثانيًا :تعريف اليمين في االصطالح:
ععؼ فقهاء ا١تذاىب األ ربع الامُت با١تعٌت
كيف االصطبلح ٌ
العاـ:

(ُ) انظع٤ :تمد بن مكعـ ابن منظير« ،لساف الععب»( ،طّ ،بَتكت :دار
صادر ُُْْ ،ىػ)؛ كأٛتد بن ٤تمد الفايمي« ،ا١تصباح ا١تنَت يف شعح غعيب
الرعح الكبَت» ( ،بَتكت :ا١تكتب العلما ) ،مادة (م ـ ف) ،كالعاغب
األصفهاٍل« ،ا١تفعدات يف غعيب القعآف»( ،طُ ،دمرق كبَتكت :دار
القلم ،كالدار الراما ُُِْ ،ىػ). ّٓٓ ،ِٓٓ :
(ِ) سيرة اٟتاق  :آي ْٓ .
(ّ) سيرة الصافات :آي ّٗ .
(ْ) سيرة البقعة :آي ِِٓ .
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حاث ععؼ اٟتنفا الامُت بقي٢تم":عقد قيم هبا عزـ اٟتالف
على الفعل أك الًتؾ"(.)9
كا١تالكا ععفيا الامُت بقي٢تمٖ":تقاق ما مل جيب بذكع اسم ا﵁
تعاىل أك صفتو"(.)4
كععفو الرافعا بقي٢تم ":مغٍت ا﵀تاج إىل مععف معاٍل ألفاظ
ا١تنهاج (ٔ)َُٖ /
ٖتقاق أمع غَت ثاب ماضاا كاف أك مستقببل نفاا أك إثباتا ٦تكنا
كحلفو لادخلن الدار ،أك ٦تتنعا كحلفو لاقتلن ا١تا  ،صادق كان أك
()3
كاذب مع العلم باٟتاؿ أك اٞتهل بو".

(ُ) عثماف بن علي الزيلعي ،تباُت اٟتقائق شعح كنز الدقائق( ،طُ ،القاىعة:
ا١تطبع الكربل األمَتي ُُّّ ،ىػ).) َُٕ /ّ( :
(ِ) ٤تمد بن أٛتد بن ععف الدسيقي ،حاشا الدسيقي على الرعح الكبَت ،ط.
دار الفكع.ِٕ/ ِ :
(ّ) ٤تمد بن أٛتد ا٠تطاب الرعباٍت ،مغٍت ا﵀تاج إىل مععف معاٍل ألفاظ ا١تنهاج،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلما ُُْٓ ،ىػُْٗٗ -ـ) (ٔ)َُٖ /
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كاٟتنابل ععفيا الامُت بقي٢تم" :ىو توكيد حكم بذكر معظم
()9
على وجو مخصوص".
ثالثًا :تعريف اليمين القضائية:
أما الامُت القضائا  ،فالفقهاء ذكعكا شعكطها كأحكامها ،كمل
أقف -حسب إطبلعي  -على تععيف ٢تا عند الفقهاء ،كمن خبلؿ
بااف األحكاـ كالرعكط اليت ذكعىا الفقهاء ،كضع بعض ا١تعاصعين
تععي نفا للامُت القضائا باعتبارىا ا٠تاص أك ا١تعٌكب؛ حاث قاليا يف
تععيفها:
"توكيد ثبوت المدع ى بو أو نفيو بلفظ الجاللة أو صفة من
()9
صفاتو في مجلس الحكم بعد الطلب".
(ُ) انظع :كأٛتد بن فارس« ،حلا الفقهاء»ٖ ،تقاق :الدكتير عبد ا﵁ بن عبد
ا﵀سن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :الرعك ا١تتحدة للتيزيعَُّْ ،ىػ -
ُّٖٗـ) ُُٕ :؛ كعثماف بن علي الزيلعي ،تباُت اٟتقائق شعح كنز
الدقائقَُٕ/ ّ :؛ كخلال بن إسحاؽ ا١تالكي« ،ا١تختصع»ٖ ،تقاق :أٛتد
جاد( ،طُ ،القاىعة :دار اٟتديثُِْٔ ،ىػََِٓ -ـ)ِٖ/ ُ :؛ ك٤تمد
بن أٛتد الرعباٍت ،مغٍت ا﵀تاج إىل مععف معاٍل ألفاظ ا١تنهاج َُٖ/ٔ :؛
كمنصير بن يينس البهيٌب« ،كراؼ القناع عن منت اإلقناع»ٖ ،تقاق :ىبلؿ
مصالحي مصطفى ىبلؿ( ،طُ ،بَتكت :دار الفكعَُِْ ،ىػ)/ ٔ :
ِِٖ ،مصطفى العحاباٍل « ،مطالب أكيل النهى يف شعح غاي ا١تنتهى » ،
(طِ ،بَتكت :ا١تكتب اإلسبلميُُْٓ ،ىػُْٗٗ-ـ). ُُٓ :ٗ :
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شرح التعريف:
"توكيد ثبوت المدعى بو أو نفيو بلفظ الجاللة أو صفة من
صفاتو" :يفاد اشًتاط لفظ اٞتبلل يف الامُت يف كل حق يقبل الامُت،
كخيعج تيكاد ثبيت اٟتق بيسال أخعل من كسائل اإلثبات غَت اٟتلف؛
كالرهادة ك٨تيىا.
"في مجلس الحكم بعد الطلب" :أم بعد طلب القاضي
قسمو كلي كاف
ذلك ،فلي حلف ا١تستحلىف قبل طلب القاضي مل يقبل ى
يف ٣تلس القضاء.

(ُ) انظع٤ :تم د عبد ا﵁ كلد ٤تمد« ،تعارض البانات يف الفقو اإلسبلمي» ،
(العياض :أكادديا نايف الععبا للعليـ األمنا َُِْ ،ىػ)؛ كالدكتير كىب
الزحالي« ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو»( ،طْ ،دمرق :دار الفكع):
ٔ. َْٔٔ/
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املبحث األًل :حتدٍد االجتاهات الفقوَْ يف املصألْ ًمتعلقاتوا
املطلب األًل :صٌرّ املصألْ ًحترٍر حمل النساع فَوا
أوال :صورة المسألة:
ً
يجو ابتداء
ا١تسأل تتلخص صيرهتا يف الامُت القضائا  ،فإهنا تي ٌ
إىل ا١تدعى علاو( ُ) كما ىي منصيص علاو يف األحاديث اليت ذكعت
البان  ،كحديث" :البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليو"( ،)4كما يف معٌت اٟتديث ،كىذه الامُت ىل تيجه للمدعى
(ُ) ىناؾ إتاىات يف تععيف ا١تدعي كا١تدعى علاو ،من أشهعىا:
األكؿ :أف ا١تدعي ىي من إذا تعؾ الدعيل يًتؾ ،كا١تدعى علاو :من إذا تعؾ
الدعيل مل يًتؾ ،انظعٖ :تف الفقهاء ّ. ُِٖ/
الثاٍل :ا١تدعي من كاف قيلو على خبلؼ أصل أك ععؼ ،كا١تدعى علاو من كاف
قيلو على كفق أصل أك ععؼ" .أٛتد بن إدريس القعايف« ،الفعكؽ» ا١تسمى
«أنيار الربكؽ يف أنياء الفعكؽ»( ،العياض :عامل الكتب) ،ٕٓ/ ْ :كانظع:
الرَتازم ،علي بن ييسف ،التبصعة يف أصيؿ الفقو ،طُ ،دار الفكع،
دمرقَُّْ ،ىػ. َُْ/ ُ :
(ِ) ركاه ٤تمد بن عاسى الًتمذم يف «اٞتامع الكبَت»ٖ ،تقاق :برار عياد
مععكؼ( ،طُ ،بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُٖٗٗ ،ـ) ،كتاب أبياب
ا ألحكاـ ،باب ما جاء يف أف البان على ا١تدعي كالامُت على ا١تدعى علاو:
ّ ، ُٖٔ/رقم (ُُّْ) ،ك٤تمد بن يزيد ابن ماجو يف «السنن» ٖ ،تقاق:
شعاب األرنؤكط كآخعكف( ،طُ ،بَتكت :دار العسال العا١تا َُّْ ،ىػ -
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علاو لكينو متمس نكا باألصل( ُ) أك بالظاىع( ِ) ،فامكن ٢تذه الامُت أف
تتحيؿ إىل ا١تدعي إذا قيم جانبو بظاى وع ليجيد قعين ؛ كيجيد شاىد،
أك امتناع ا١تدعى علاو عن الامُت ،أك كجيد و
ليث ،أك غَتىا من
القعائن؟ أـ أف ديُت ا١تدعى علاو تيجه لو ألهنا منحصعة بو ،فكما أف
البان منحصعة يف جانب ا١تدعي ،فكذلك الامُت منحصعة يف جانب
ا١تدعى علاو ،فإهنا ال تتحيؿ إىل ا١تدعي بأم و
حاؿ.

ََِٗ ـ) ،كتاب األحكاـ ،باب البان على ا١تدعي كالامُت على ا١تدعى
علاو ، ٕٕٖ/ِ :رقم (ُِِّ) ،كب ميب لو البخارم يف «الصحاح» ا١تسمى
بػ« اٞتامع ا١تسند الصحاح ا١تختصع من أمير رسيؿ ا﵁ صلى ا﵁ علاو كسلم
كسننو كأيامو» ٖ ،تقاق٤ :تمد زىَت بن ناصع الناصع( ،طُ ،دار طيؽ
النجاة ُِِْ ،ىػ) ،كتاب الرهادات ،باب ما جاء يف البان على ا١تدعي:
ّ ،ُٕٔ/كصححو األلباٍل.
(ُ) األصل يسماو البعض بػ"الظاىع بنفسو" :كيقصد باألصل القاعدة ا١تستمعة،
كىي ا١تعٌت ا١تستصحب ،انظع :الكفيم ،أييب بن ميسى ،الكلاات،
مؤسس العسال  -بَتكت ،ُِّ/ُ :ابن ٧تام ،األشباه كالنظائع ،طُ ،دار
الكتب العلما  -بَتكتُُْٗ ،ىػُٗٗٗ-ـ. ْٔ :
(ِ) الظاىع  ،يسماو البعض بػ"الظاىع بغَته" ،كيععؼ الظاىع بطعيقُت :الطعيق
األكؿ :الععؼ ،الطعيق الثاٍل :القعائن ،كظياىع اٟتاؿ ،كغلب الظن ،انظع:
البهج ُ  ،ُٓ/الفعكؽ ْ. ٕٓ/
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ثانيًا :تحرير محل االتفاق والنزاع:
 .9إ ف الامُت األصلا  ،كىي ديُت ا١تدعى علاو ،كا١تنصيص
علاها يف اٟتديث ،كا١تتبادرة إىل الذىن عند اإلطبلؽ؛ تي مجو ابتداءن إىل
ا١تدعى علاو ال إىل ا١تدعي ،فهي ديُت ال خبلؼ فاها بُت الفقهاء أهنا
تي مج و للمدعى علاو إما باعتبار أف الامُت منحصعة يف ا١تدعى علاو،
كما ىي االٕتاه األكؿ ،كإما ألف ا١تدعى علاو جنبتو أقيل باعتبار
٘تسكو باألصل أك الظاىع ،كما ىي االٕتاه الثاٍل.
 .4عند نكيؿ( ُ) ا١تدعى علاو عن الامُت؛ فإنو ديكن للقاضي
أيضا ديكن أف يقاؿ فاو أنو ال خبلؼ
أف حيكم علاو بالنكيؿ ،كىذا ن
بُت الفقهاء يف بعض حاالتو.
(ُ) النكيؿ :تقيؿ  :نكل نكبلن كنكيالن ،كىي ٔت عٌت ج ن كنكص ،كأصل معٌت
النكيؿ :مهاب الريء كا٠تيؼ منو ،فكأف ا١تدعى علاو إذا كجه إلاو
الامُت كخري عاقب اٟتلف هبا ،ىاهبا كامتنع عنها ،انظع :لساف الععب،
حكم ا،
القاميس ا﵀اط مادة (نكل) ،كال يعد سكيت ا١تدعى علاو نكيالن ن
إال إذا ععؼ أنو لاس يف لسانو آف ٘تن عو من الامُت أك يف أذنو ما دينع من
ٝتاع كبلـ القاضي.
كمعٌت النكيؿ يف االصطبلح :امتناع من وجهت إليو اليمين عن الحلف في
مجلس القضاء  .انظع :العصاع٤ ،تمد بن قاسم ،شعح حدكد ابن ععف ،
طُ ،ا١تكتب العلما َُّٓ ،ىػ. ُُٔ/ِ :
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 إمنا كقع ا٠تبلؼ بُت االٕتاىُت فاما سيل الامُت األصلا ؛
كالامُت ا١تعدكدة ،كالامُت يف مسأل الراىد كالامُت ،كديُت القسام ( ُ)،
كأدياف اللعاف( ِ)؛ ىل ىي مرعكع يف جه ا١تدعي ،أـ أهنا ال ترعع إال
يف جه ا١تدعى علاو؟
قسما كقسام  ،كمعناه:
(ُ) ى
القسام  :بفتح القاؼ كٗتفاف السُت ،مصدر أقسم ن
حلفا ،كاشتقاؽ القسام من القسم ،كاشتقاؽ اٞتماع من اٞتمع،
حلف ن
كقال القسام اسم لؤلدياف ،كقال اسم للحالفُت  ،انظع :القاميس ا﵀اط
مادة (قسم) ،األصفهاٍل ،ا١تفعدات َّْ ،ابن حجع العسقبلٍل« ،فتح
البارم شعح صحاح البخارم» ،رقم أحاديثو٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،
كخعجو٤ :تب الدين ا٠تطاب( ،بَتكت :دار ا١تععف ُّٕٗ ،ىػ). َِْ/ُِ :
ومعناىا في الشرع « :ىي األيمان المكررة في دعوى القتل» .ابن قدام ،
ا١تغٍت ُِ ،ُٖٖ/أو ىي« :اسم لأليمان التي تقسم على أولياء الدم ».
انظع :الرعباٍت ،مغٍت ا﵀تاج ٓ ،ّٕٖ/الكاساٍل ،بدائع الصنائع( ،طِ ،
بَتكت :دار الكتب العلما َُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ -ـ) ، ِٖٔ/ٕ :اٟتطاب
الععاٍت ،مياىب اٞتلال ،ط .دار الفكعُُِْ ،ىػُِٗٗ-ـ. ِّٕ/ ٔ :
(ِ) اللعاف مصدر العن ،مأخيذ من اللعن ،كىي الطعد كاإلبعاد من ا٠تَت ،كقال:
الطعد كاإلب عاد من ا﵁ ،كمن ا٠تلق السب .كا١تبلعن بُت الزكجُت :إذا قذؼ
العجل امعأتو أك رماىا بعجل أنو زٌل هبا ،انظع :ابن منظير ،لساف الععب
مادة (لعن).
كععفو اٟتنفا كاٟتنابل بأنو :شهادات ٕتعم بُت الزكجُت مؤكدة باألدياف مقعكن
باللعن من جانب الزكج كبالغضب من جانب الزكج  .ينظع :الكاساٍل،
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املطلب الثانُ :أشباب اخلالف يف املصألْ
من خبلؿ النظع يف منطلقات الفقهاء يف إتاىاهت م  -كما
ساأٌب  -يف مستحق الامُت القضائا  ،ديكن اليقيؼ على أسباب
ا٠تبلؼ بُت االٕتاىُت يف األسباب التالا :
السبب األول :االختبلؼ يف مفهيـ حديث" :البينة على
المدعي واليمين على المدعى عليو"( ،)9كاألحاديث اليت ٖتمل
معناه( ،)4كاليت فاها إشارة إىل تيجاو الامُت إىل ا١تدعى علاو ،فهل
الامُت يف ىذا اٟتديث ا١تيجه إىل ا١تدعى علاو ىي على سبال اٟتصع،

بدائع الصنائع ّ  ، ُِْ /الكماؿ بن ا٢تماـ ،فتح القديع ،ط .دار الفكع:
ّ  ،ِْٖ /البهيٌب ،كراؼ القناع ٓ . َّٗ /
كععفو ا١تالكا بأنو :حلف زكج مسلم مكلف على زنا زكجتو أك على نفي ٛتلها
منو ،كحلفها على تكذيبو أربعا من كل منهما بصاغ أشهد ا﵁ ْت كم
حاكم .ينظع :الدرديع ،الرعح الصغَت ،ط .دار ا١تعارؼ. ٕٔٓ / ِ :
كععفو الرافعا بأنو :كلمات معليم جعل حج للمضطع إىل قذؼ من لطخ فعاشو
كأٟتق العار بو أك إىل نفي كلد .ينظع :الرعباٍت ،مغٍت ا﵀تاج ّ .ّٕٔ /
(ُ) تقدـ ٗتعجيو.
(ِ) أم األحاديث اليت ٕتعل البان يف جه ا١تدعي كالامُت يف جه ا١تدعى،
كحديث":شاىداؾ أك ديانو ،:كما يف معٌت ىذا اٟتديث.
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أـ أهنا يك ٌجه إىل جه ا١تدعى علاو لقية ىجنبتو ،كما جاء يف اٟتديث
إمنا ىي يف بداي التقاضي؟ (.)9
السبب الثاني :االختبلؼ يف ثبيت األحاديث اليت فاها تيجاو
الامُت للمدعي؛ كما يف أحاديث القسام ( )4كأحاديث الراىد
كالامُت( ،)3فمن قاؿ بثبيت ىذه األحاديث قاؿ بأف الامُت يكجه
(ُ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٔ ،ِِٔ/أٛتد بن إدريس القعايف،
«الذخَتة» ٖ ،تقاق٤ :تمد حجي كسعاد أععاب ك٤تمد بيخبزة( ،طُ ،
بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُْٗٗ ،ـ) ، ٕٖ/ ُُ:علي بن ٤تم د ا١تاكردم،
«اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الرافعي»ٖ ،تقاق :الراخ علي ٤تمد
معيض كالراخ عادؿ أٛتد عبد ا١تيجيد( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب
العلما ُُْٗ ،ىػُٗٗٗ -ـ) ،َُْ/ُٕ :عبد ا﵁ بن أٛتد ابن قدام ،
«ا١تغٍت» ٖ ،تقاق :الدكتير عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي كالدكتير عبد
الفتاح ٤تمد اٟتلي( ،طّ  ،العياض :عامل الكتبُُْٕ ،ىػ -
ُٕٗٗـ). َُِ/َُ:
(ِ) أحاديث القسام ا١ترهير منها أف الامُت كجه للمدعُت أكلااء الدـ ،فمن
أعمل ىذه األدياف يف القسام أعملها على اعتبار قية جنب ا١تدعُت باعتبار
كجيد الليث كىي القعين الضعاف غَت الكامل  ،كمن يصحح ركايات ابتداء
أدياف ا١تدعُت أعمل األصل عنو كىي الامُت يف جه ا١تدعى علاهم.
(ّ) أحاديث الراىد كديُت ا١تدعي ا١ترهير عند أىل اٟتديث ثبيهتا ،بل بلغ
رتب من الرهعة العمل هبا من ا٠تلفاء العاشدين ،ككاف يف ثبيهتا تقيي لبلٕتاه
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إىل ا١تدعي لقية جنبتو ،كمن قاؿ بعدـ ثبيت ىذه األحاديث أعمل
األصل ،كىي حديث" :البينة على المدعي ،واليمين على المدعى
عليو"؛ فردىا(.)9
السبب الثالث :التعارض من حاث الظاىع بُت النصيص
الرععا  ،فمن رأل حصع الامُت يف جنب ا١تدعى علاو؛ أعمل منهج
فعجح حديث" :البينة على
الًتجاح بُت النصيص على اٞتمع بانهاٌ ،
المدعي واليمين على المدعى عليو " على باقي األحاديث اليت فاها
تيجاو الامُت إىل ا١تدعي ،كمن رأل أف الامُت يف جنب القيم منهما؛
فحمل األحاديث اليت فاها تيجاو الامُت
ٚتع بُت النصيص الرععا  ،ى
إىل ا١تدعي أك إىل ا١تدعى علاو إىل قية جنبتو(.)4
السبب الرابع :التعارض بُت اآلثار الياردة يف أقضا الصحاب ؛
حاث كردت آثار عن الصحاب فاها القضاء بالنكيؿ كعدـ ٌرد الامُت
إىل ا١تدعي ،فأخذ هبذه اآلثار ىم ن يعل حصع الامُت يف جنب ا١تدعى
القائل بأف الامُت تكيف يف جنب األقيل ،حاث قيم جانب ا١تدعي بيجيد
البان غَت الكامل كىي الراىد الياحد ،كمن مل يصحح أحاديث الراىد
كالامُت أعمل األصل كىي أف الامُت منحصعة يف جه ا١تدعى علاو.
(ُ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٔ ،ِِٔ/ا١تاكردم ،اٟتاكم ُٕ  ،ُْْ/ابن
قدام  ،ا١تغٍت َُ. ُُِ /
(ِ) انظع :ابن قدام  ،ا١تغٍت َُ . ُِِ /
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بعد الامُت إىل ا١تدعي،
علاو ،ككردت آثار أخعل عن الصحاب بالقضاء ٌ
فأخذ هبذه اآلثار ىمن يعل الامُت يف جنب القيم(.)9

املطلب الثالث :عرض االجتاهات الفقوَْ يف املصألْ
بعد تتبع أقياؿ الفقهاء يف ا١تسائل اليت تندرج ٖت ا١تسأل
تبُت
الكلا  ،كىي مسأل مستحق الامُت القضائا كاٟتكم بناءن علاها؛ م
أف االٕتاىات يف ا١تسأل اثناف ،كمها إتاىاف رئاساف يف ا١تسأل تفعع
عن ا٠تبلؼ بانهما مسائل عدة ،كما ساأٌب بااهنا.
كىذاف االٕتاىاف مها:
الفرع األًل :االجتاي األًل :حصر الَنني يف جنبْ املدعٓ علَى

فهذا االٕتاه يعل أف الامُت ال ٗتعج عن جانب ا١تدعى علاو،
فهي ٥تتص بو كالبان ا١تختص يف جانب ا١تدعي ،كما يعل أف الامُت
ال تنتقل من جانب ا١تدعى علاو إىل ا١تدعي بأم حاؿ.
القائلون بهذا االتجاه:
مذىب اٟتنفا  ،كييافقهم يف ذلك اٟتنابل يف
يتزعم ىذا االٕتاه
ي
()9( )4
ا١تعتمد ،كىي مذىب الظاىعي  ،كقيؿ ابن أيب لالى .
(ُ) انظع :ا١تاكردم ،اٟتاكم ُٕ ،ُِْ/ابن قدام  ،ا١تغٍت َُ . ُِِ /
(ِ) ىي٤ :تمد بن عبدالعٛتن بن أيب لالى األنصارم الكييف ،أبي عبدالعٛتن.
فقاو ،أصييل ،إماـ٣ ،تتهد ،كاف نظَت أيب حناف يف الفقو .كلد سن
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ما يترتب على ىذا االتجاه:
٦تا يقتضي التنباو علاو أف القائلُت هبذا االٕتاه ال يتفقيف فاما
بانهم يف ا١تسائل اليت تًتتب على القيؿ ٔتستحق الامُت القضائا ،
فا١تذىب اٟتنفي يقيؿ ّتماع ا١تسائل اليت ساأٌب ذكعىا ،كبقا أصحاب
ىذا االٕتاه يقيليف ببعضها العتبارات ٥تتلف (.)4
(ُٕ ىػ) ،كٝتع اٟتديث من الرعيب كعطاء بن أيب رباح كغَتىم .حدث عنو
شعب كالسفااناف .تييف سن (ُْٖ ىػ) .من مصنفاتو :كتاب الفعائض.
انظع :الذىيب ،سَت األعبلـ (ٔ ،)َُّ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت (َُ .)َُٓ/
(ُ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع يف تعتاب الرعائع ،ِِٓ/ ٔ :كعبد ا﵁ بن
٤تميد بن ميدكد البلدحلي ،االختاار لتعلال ا١تختار ،تعلاق :الراخ ٤تميد
أبي دقاق ( ،طُ ،القاىعة :مطبع اٟتليبُّٓٔ ،ىػ ُّٕٗ -ـ)، ُُُ/ِ :
كعبد ا﵁ بن أٛتد ابن قدام  ،ا١تغٍت ،ُُِ/ َُ :علي بن سلاماف ا١تعداكم،
«اإلنصاؼ يف مععف العاجح من ا٠تبلؼ»( ،طِ ،بَتكت :دار إحااء الًتاث
الععيب) ،ِٕٓ/ ُُ :علي بن أٛتد ابن حزـ« ،ا﵀لى باآلثار»( ،بَتكت :دار
الفكع) ،ّْْ/ ٖ :كأٛتد بن فعح اللخمي٥ « ،تتصع خبلفاات الباهقي» ،
ٖتقاق :الدكتير ذياب عبد الكعَل ذياب عقل( ،طُ ،العياض :مكتب
العشدُُْٕ ،ىػُٕٗٗ -ـ).ُِٕ/ٓ :
(ِ) من أىم ىذه االعتبارات :كركد النص يف ا١تسأل كما يف مسأل الراىد
كالامُت كمسأل القسام  ،فهي استثناء من األصل العاـ ،كالقاعدة أغلبا ال
ينقضها االستثناء ،كمن ىذه االعتبارات يف مسأل الراىد كالامُت أف ىذا
الامُت ال خيالف القاعدة يف حصعىا يف جنب ا١تدعي علاو باعتبار ىذه
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قاؿ ا١تاكردم( – )9رٛتو ا﵁" :واستدل من قضى عليو بالنكول
ببنائو على مذىبو أن اليمين تختص بالمدعى عليو ،وال يجوز أن
تنقل إلى المدعي؛ ولذلك لم يقض بالشاىد واليمين ،فكانت
()4
الدالئل مشتركة في الموضعين".
خالصة ما يترتب على القول بهذا االتجاه:
ُ .عدـ مرعكعا القضاء بالامُت ا١تعدكدة ،فإما القضاء
بالنكيؿ على ا١تدعى علاو  -كما ىي مذىب اٟتنفا كاٟتنابل (- )3
الامُت ديُت تقيي كتأكاد للبان كىي الراىد ،انظع :السفاريٍت٤ ،تمد بن
أٛتد بن سامل ،كرف اللثاـ شعح عمدة األحكاـ ،ط .كزارة األكقاؼ
كالرؤكف اإلسبلما  -الكيي ُِْٖ ،ىػ ََِٕ-ـ.ََْ/ٔ :
(ُ) ىي :علي بن ٤تمد بن حباب البصعم ا١تاكردم الرافعي ،أبي اٟتسن .فقاو،
كدرس بالبصعة
أصييل ،مفسع ،أديب ،سااسي .كلد سن (ّْٔىػ)ٌ ،
كبغداد ،كتيىل القضاء يف مدف كثَتة ،كتييف ببغداد سن (َْٓىػ) .من
مصنفاتو :اٟتاكم ،األحكاـ السلطانا .
انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ُٖ  ،)ُْ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت (ٖ .)ُٖٗ/
(ِ) علي بن ٤تمد ا١تاكردم ،اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الرافعي:
ُٕ . ٖٔ/
(ّ) انظع :أبي بكع بن مسعيد الكاساٍل« ،بدائع الصنائع يف تعتاب الرعائع» ،
(طِ ،بَتكت :دار الكتب العلما َُْٔ ،ىػُٖٗٔ -ـ) ،ِِٓ/ ٔ :كعبد
ا﵁ بن ٤تميد بن ميدكد البلدحلي ،االختاار لتعلال ا١تختار ،ُُُ/ِ :كعبد
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كإما أف
يقعٌ ،
كإما القضاء بتعزيع ا١تدعى علاو الناكل ْتبسو؛ فإما أف ٌ
حيلف  -كما ىي ا١تذىب الظاىعم(.)9
أيضا :عدـ مرعكعا العمل
ِ .ك٦تا يًتتب على ىذا االٕتاه ن
بالامُت يف مسأل الراىد كالامُت -كما عند اٟتنفا ( - )4بانما يعل
بقا الفقهاء من أصحاب ىذا االٕتاه القضاء بالراىد كالامُت(.)3
ّ .الامُت يف القسام ىي ديُت ا١تدعى علاهم عند اٟتنفا (،)9
بانما يعل بقا ا لفقهاء من أصحاب ىذا االٕتاه البدء بامُت
ا١ت ٌدعُت(.)9
ا﵁ بن أٛتد ابن قدام « ،ا١تغٍت» ٖ ،تقاق :الدكتير عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن
الًتكي كالدكتير عبد الفتاح ٤تمد اٟتلي( ،طّ ،العياض :عامل الكتب،
ُُْٕىػ ُٕٗٗ -ـ) ،ُُِ/ َُ :علي بن سلاماف ا١تعداكم « ،اإلنصاؼ
يف مععف العاجح من ا٠تبلؼ»( ،طِ  ،بَتكت :دار إحااء الًتاث الععيب):
ُُ . ِٕٓ/
(ُ) انظع :ابن حزـ ،ا﵀لى ٖ . ّْْ/
(ِ) انظع :ابن عابدين ٤تمد عبلء الدين أفندم ،حاشا رد ا﵀تار على الدر
ا١تختار شعح تنييع األبصار يف فقو أيب حناف  ،دار الفكع للطباع كالنرع،
بَتكت ،لبنافُُِْ ،ىػَََِ/ـ ٓ . ّٓٗ/
(ّ) انظع :ابن قدام  ،ا١تغٍت َُ . ُِّ /
(ْ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٕ ، ِٖٔ/عبد ا﵁ بن ٤تميد بن ميدكد
البلدحلي ،االختاار لتعلال ا١تختار. ّٓ/ٓ :
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ْ .أف األدياف يف اللعاف لاس أديا نا كإمنا شهادات()4؛ ألف
األدياف ال تكيف يف جانب ا١تدعي ،كىي الزكج ىنا.
وجهة نظر ىذا االتجاه القائل بحصر اليمين القضائية في
جهة المدعى عليو:
بٌت أصحاب ىذا االٕتاه رأيهم على ٚتل من األدل كاليقائع
العاشدة من أقضا ا٠تلفاء أنفسهم ،أك من خبلؿ قيضاهتم ،كحكاي
إٚتاع الصحاب على القيؿ هبذا االٕتاه ،كدعميا قي٢تم بأدل عقلا
كقااسا  ،فمن ىذه األدل :
أوال :كىي عمدة ما بٌت علاو أصحاب ىذا االٕتاه إتاىهم ،بل
ً
ظاىعا مع ىذا األصل،
ىي أصل بسببو ردكا ٚتل من األدل ا١تتعارض
ن
وىذا األصل ىو قولو صلى اهلل عليو وسلم" :البيّنة على المدعي
واليمين على من أنكر" ،وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :لو يعطى
(ُ) انظع :ابن قدام  ،ا١تغٍت ٖ  ،ْٖٖ/البهيٌب ،كراؼ القناع ٔ  ، ْٕ/ابن حزـ،
ا﵀لى ُُ . ُّْ/
(ِ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع ّ ، ِِْ/عبد اليىاب بن علي البغدادم،
اإلشعاؼ على نك مسائل ا٠تبلؼ ،ط .دار ابن القام ،دار ابن عفاف،
ت :مرهير بن حسن آؿ سلمافُِْٗ ،ىػ ََِٖ-ـ، ُٕٖ/ِ :
ا١تاكردم ،اٟتاكم ُُ  ، ُِ/ابن قدام ١ ،تغٍت ٖ ،ْٗ/البابعٌب٤ ،تمد بن
٤تمد البابعٌب« ،العناي شعح ا٢تداي »( ،بَتكت :دار الفكع).ُٕٖ/ٖ :
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الناس بدعواىم ال ّد عى ناس دماء رجال وأموالهم ،ولكن اليمين
()9
على المدعى عليو".
وجو االستدالل من الحديث:
ُ) أف مطلق التقسام يقتضي انتفاء مرارك كل كاحد منهما
عن قسم صاحبو ،فادؿ على أف جنس األدياف يف جانب ا١تدعى علاو،
كال ديُت يف جانب ا١تدعي ،فالبان حج ا١تدعي ،كالامُت حج ا١تدعى
علاو ،فلي يجعل يح ج ا١تدعي ال تبقى كاجب على ا١تدعى علاو ،كىي
أبدا إال على ا١ت مدعى
النص ،فدؿ ذلك على أف الامُت ال تكيف ن
خبلؼ ٌ
()4
علاو.
(ُ) أخعجو البخارم يف «صحاحو» ،كتاب التفسَت ،باب (إف الذين يرًتكف
بعهد ا﵁ كأدياهنم نٙتنا قلابل أكلئك ال خبلؽ ٢تم) ،ّٓ/ ٔ :رقم (ِْٓٓ )،
كمسلم يف «صحاحو» ا١تسمى بػ«ا١تسند الصحاح ا١تختصع بنقل العدؿ عن
العدؿ إىل رسيؿ ا﵁ صلى ا﵁ علاو كسلم»ٖ ،تقاق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،
(بَتكت :دار إحااء الًتاث الععيب) ،كتاب اٟتدكد ،باب الامُت على ا١تدعى
علاو ،ُّّٔ/ّ :رقم (ُُُٕ).
(ِ) انظع٤ :تمد بن أٛتد السعخسي« ،ا١تبسيط»( ،بَتكت :دار ا١تععف ،
ُُْْىػ ُّٗٗ -ـ) ،ّْ/ُٕ :ك٤تمد بن فعامعز منبل خسعك« ،درر
اٟتكاـ شعح غعر األحكاـ»( ،دار إحااء الكتب الععبا )، ّّّ/ِ :
البلدحي« ،االختاار» ، ُُُ/ِ :كالكاساٍل« ،بدائع الصنائع»، ِِٓ/ٔ :
ك٤تمد بن ٤تمد البابعٌب ،العناي شعح ا٢تداي  ،ُٕٕ/ ٖ :ابن قدام ،
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ب) أف الـ التععيف يف اٟتديث تقتضي استغعاؽ كل اٞتنس،
فلي يجعل يحج ا١تدعي ال يكيف كل جنس الامُت يحج ا١تدعى
علاو ،بل يكيف من األدياف ما لاس ْتيج و لو ،كىي ديُت ا١تدعي ،كىذا
()9
خبلؼ النص.
()4
ثانيًا :واستدل وا ْتديث كائل بن حجع -رضي ا﵁ عنو  -أف
كرجبل من حضعميت أتاا رسيؿ ا﵁  -صلى ا﵁ علاو
رجبل من كندة ن
ن
«ا١تغٍت» ،ُُِ/ َُ :كمصطفى بن سعد العحاباٍل« ،مطالب أكيل النهى
يف شعح غاي ا١تنتهى» ( ،طِ  ،ا١تكتب اإلسبلميُُْٓ ،ىػُْٗٗ -ـ):
ٔ ،ُُٓ/كابن حزـ« ،ا﵀لى». ّْْ/ ٖ :
(ُ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع» ،ِِٓ/ٔ :كمنبل خسعك« ،درر
اٟتكاـ». ّّّ/ِ :
(ِ) كائل بن حجع بن سعد بن مسعكؽ بن كائل ابن رباع اٟتضعمي الكندم
كاف ملكا عظاما ْتضعميت بلغو ظهير النيب صلى ا﵁ علاو كسلم فًتؾ
ملكو كهنض إىل رسيؿ ا﵁ صلى ا﵁ علاو كسلم مسلما فبرع النيب صلى ا﵁
علاو كسلم بقدكمو الناس قبل أف يقدـ بثبلث أياـ فلما قدـ قعب ٣تلسو
كأدناه ٍب قاؿ ىذا كائل بن حجع أتاكم من أرض بعادة من حضعميت طائعا
غَت مكعه راغبا يف ا﵁ كيف رسيلو كيف دينو بقا أبناء ا١تليؾ اللهم بارؾ يف
كائل كيف كلده ٍب أقطعو أرضا كبعث معو معاكي بن أيب سفااف يسلمها لو
ككتب لو كتابا كألىل باتو ٔتا لو كلقيمو .انظع :ابن حباف ،الثقات
ّ ،ِْٓ- ِِْْ/أبي نعام ،مععف الصحاب ٓ . ُُِٕ/
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كسلم  -فقاؿ اٟتضعمي :يا رسيؿ ا﵁ ،إف ىذا غصبٍت أرضي ،كرثتها
من أيب ،كقاؿ الكندم :أرضي كيف يدم ،أزرعها ال ح مق لو فاها ،فقاؿ
النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم  -للحضعمي" :ألك باٌن ؟" ،قاؿ :ال،
قاؿ" :لك ديانيو" ،فقاؿ اٟتضعمي :إنو فاجع ال يبايل ما حلف علاو،
يتيرع من شيء ،فقاؿ النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم" :لاس لك
لاس ٌ
()9
منو إال ذلك".
وجو االستدالل:
م
دؿ على أف ما عدا البان ال يستيجب بو حقا؛ ألف البان
ميضيع إلثبات الدعيل ،كالامُت ميضيع إلنكارىا ،فلما مل تنقل
البان إىل نفي ا١تنكع؛ كجب أال تنقل الامُت إىل إثبات ا١تدعي.
ثالثًا :واستدلوا بج ملة من أقضية الصحابة والتابعين قضوا
فيها بالنكول ولم يردوا اليمين للمدعي؛ مما يفهم منو حصر
اليمين في جهة المدعى عليو ،ومن ىذه األقضية:

(ُ) ركاه مسلم ،كتاب اإلدياف ،باب كعاد من اقتطع حق مسلم بامُت فاجعة
بالنار ،ُِّ/ ُ ،رقم (ُّٗ).
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ُ) أثع عمع بن ا٠تطاب  -رضي ا﵁ عنو  -أنو قضى على
الزوج بالطالق في قول الزوج :حبلك على غاربك ،عند نكولو عن
()9
اليمين ،على إرادة الطالق.
ِ) قضاء أيب ميسى األشععم  -رضي ا﵁ عنو– قاؿ ابن أيب
يملىٍاك ( - )4رضي ا﵁ عنو :-كن قاضانا بالبصعة ،فاختصم إيلم امعأتاف
يف ًس ىيار ،فطلب الباٌن من ا١تدعا فلم أجد ،كععض الامُت على
األخعل فن ىكلى  ،فكتب ي إىل أيب ميسى -رضي ا﵁ عنو  -فيرد كتابو
ً
اتل علاهما قيلو تعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
أف أحضٍعمها ك ي

(ُ) ركاه مالك يف «ا١تيطأ» ٖ ،تقاق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي( ،القاىعة :دار إحااء
الًتاث الععيب) ،ُٕٗ/ ْ :بعقم (َِِٔ) ،كعبد العزاؽ الصنعاٍل يف
«ا١تصنف»ٖ ،تقاق :حباب العٛتن األعظمي( ،طِ  ،ا٢تند :اجمللس العلمي،
َُّْىػ) ، ّٔٗ/ٔ :رقم (ُُِِّ  ،)ُُِّْ ،كالباهقي يف «السنن
الكربل»( ،طُ ،ا٢تند٣ :تلس دائعة ا١تعارؼ النظاما ُّْْ ،ىػ):
ٕ ،ّٓٔ-ِٓٔ/بعقم (ََُُٓ.)ََُُٓ-
(ِ) ىي :عبدا﵁ بن عباد ا﵁ بن عبدا﵁ بن أيب يملىاك التامي ا١تدٍل .أدرؾ
ثبلثُت من أصحاب النيب  . قاؿ عنو ابن حجع :ثق فقاو .تييف سن
(ُٕىػ) .انظع :العسقبلٍل ،تقعيب التهذيب رقم (ّْٔٓ).
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ﯲ ﯳ ﯴ﴾( )9اآلي ٍ ،ب اع ًعض الامُت على ا١تدعا علاها ،فإف
()4
ً
فاقض علاها.
ن ىكل
فمنع ا﵁  -تعاىل  -أف يستحق بامانو على غَته حقا ،فبل تيعد
()3
الامُت لئبل يستحق بامانو ماؿ غَته.
يدم علي
ّ) قضاء القاضي شعيح  -رٛتو ا﵁  -بالنكيؿ بُت ٍ
()9
 رضي ا﵁ عنو  -فقاؿ لو« :قاليف» ،كىي باللغ الععبا  :أصب .ْ) كعن اٟتارث( ، )4قاؿ :نكل رجل عند شعيح( )9عن الامُت،
(ُ) سيرة آؿ عمعاف :آي ٕٕ .
(ِ) ذكعه السعخسي يف «ا١تبسيط». ّْ/ ُٕ :
(ّ) انظع :أٛتد بن إدريس القعايف« ،الذخَتة». ٕٔ/ُُ :
(ْ) أخعجو سعاد بن منصير يف «السنن»ٖ ،تقاق :حباب العٛتن األعظمي،
(طُ ،ا٢تند ،الدار السلفا َُّْ ،ىػ ُِٖٗ -ـ) ،)َُُّ( :كأبي بكع
ابن أيب شاب يف « ا١تصنف يف األحاديث كاآلثار»ٖ ،تقاق :كماؿ ييسف
اٟتيت( ،طُ ،العياض :مكتب العشدَُْٗ ،ىػ) ،)ُِٗٗٔ( :كعبد ا﵁
بن عبد العٛتن الدارمي يف «السنن»ٖ ،تقاق :حسُت سلام أسد( ،طُ ،دار
ا١تغٍت) ،)ّٖٖ( :كالباهقي يف «السنن الكبَت».)ُّْٓٗ( :
(ٓ) اٟتارث بن يزيد العكلي التامي ،أبي علي ،ركل عن إبعاىام النخعي ،ركل
عنو مغَتة كخالد بن دينار النالي كالقاسم بن اليلاد ك٤تمد بن عجبلف
ٝتع أيب يقيؿ ذلك .قاؿ حيِت ب ن معُت :اٟتارث العكلي ثق  .ركل لو
مسائي ،كابن ماجو.
البخارم مقعكنا بغَته ،كمسلم ،كالن ى
انظع :ابن أيب حاًب ،اٞتعح كالتعديل ّ ،ّٗ/ا١تزم ،هتذيب الكماؿ ٓ.َّٗ-َّٖ/
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فقضى علاو ،فقاؿ :أنا أحلف؟ فقاؿ شعيح :قد مضى قضائي.
ٓ) كركم عن ابن عباس أنو أمع ابن أيب ملاك أف يستحلف
امعأة ،فأب ٍ أف ٖتلف ،فألزمها ذلك(.)3
عبدا ،فادعى علاو زيد أنو
ٔ) أف ابن عمع باع زيد بن ثاب
ن
باعو إياه عا١ت ا بعابو ،فأنكع ابن عمع ،فتحاكما إىل عثماف ،فقاؿ لو
ن
عثماف :احلف أنك ما علم بو عابنا ،فأىب ابن عمع أف حيلف ،فعد
()9
علاو العبد.

(ُ) ىي :شعيح بن اٟتارث بن قاس بن اٞتهم الكندم ،أبي أما  ،من أشهع القضاة
الفقهاء يف صدر اإلسبلـ .أصلو من الامن ،ركل اٟتديث عن عمع كعلي ،رضي
ا﵁ عنهما ،كتيىل القضاء يف زمنهما ،كيف زمن عثماف كمعاكي ٍ ،ب استعفى يف أياـ
اٟتجاج فأعفاه سن (ٕٕىػ) ،كمات بالكيف سن (ٖٕىػ).
انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ْ ،)ََُ/ابن كثَت ،البداي كالنهاي (ٗ.)ِِ/
(ِ) أخعجو ابن أيب شاب يف «مصنفو».)ُِٕٕٗ( :
(ّ) أخعجو ابن أيب شاب يف «مصنفو».)ُِٕٖٗ( :
(ْ) أخعجو مالك يف «ا١تيطأ» ،ُّٔ/ِ :كعبد العزاؽ يف «مصنفو»:
(ُِِْٕ) ،كالباهقي يف «السنن الكبَت».)َُٖٖٖ( :
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ابعا :استند ىذا االتجاه إلى اإلجماع بالقضاء بالنكول(،)9
رً
وىو أثر القول بحصر اليمين في جهة المدعى عليو.
جاء يف حاشا الرليب(" : )4ولنا إجماع الصحابة على القضاء
بالنكول ،فإن شيخ اإلسالم أبا بكر ،المدعو بجواىر زاده ،قال في
مبسوطو" :روي عن عمر ،وعثمان ،وعلي ،وعبد اهلل بن عمر ،وابن
عباس ،وأبي موسى األشعري أنهم قضوا بالنكول .روي ذلك عنهم
محل
فحل ّ
بألفاظ مختلفة ،ولم يرو عن أقرانهم خالف ذلكّ ،
()3
اإلجماع".

(ُ) انظع :البابعٌب ،العناي ٖ ،ُٕٕ/الزيلعي ،تباُت اٟتقائق مع حاشا الرليب
ْ ،ِٗٓ/الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٔ  ،َِّ/بدر الدين العاٍت ،البناي شعح
ا٢تداي  ،ط .دار الكتب العلما َُِْ ،ىػَََِ-ـ. ِّٖ/ٗ :
(ِ) ىي :أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن يينس ،أبي العباس ،ا١تصعم ،ا١تععكؼ
بالرليب .فقاو حنفي٤ ،تدث٨ ،تيم .أخذ عن كالده كعن اٞتماؿ ييسف بن
القاضي زكعيا كغَتمها ،كعنو أخذ الرهاب أٛتد الريبعم كالراخ حسن
الرعنببليل ،كغَتمها .من تصانافوٕ :تعيد الفيائد العقائق يف شعح كنز الدقائق،
كمناسك اٟتج ،كفتاكل ٚتعها حفاده علي بن ٤تمد ،تييف سن َُُِىػ.
انظع :كحال  ،معجم ا١تؤلفُت ِ  ، ٕٖ/الزركلي ،األعبلـ ُ . ِِٓ/
(ّ) الزيلعي« ،تباُت اٟتقائق». ِٗٓ/ ْ :
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()9
يحا قضى على رجل
كقاؿ الكاساٍل " :ما روي أن شر ً
بالنكول ،فقال المدعى عليو :أنا أحلف ،فقال شريح :مضى
قضائي ،وكان ال ت خفى قضاياه على أصحاب رسول اهلل  -صلى
إجماعا
اهلل عليو وسلم  -ولم ينقل أنو أنكر عليو منكر ،فيكون
ً
()4
منهم على جواز القضاء بالنكول".
ضا أدلة عقلية وقياسية بنى عليها أصحاب
خامسا :وىناك أي ً
ً
ىذا االتجاه اتجاىهم في القضاء بالنكول ،وتتلخص فيما يلي:
ُ) أنو إذا ظهع صدؽ ا١تدعي يف دعياه عند نكيؿ ا١تدعى
()3
علاو ،قيضي لو كما لي أقاـ البان .
ِ) استدليا بالقااس؛ حاث قاليا١ :تا مل جيز أف تنقل حج
ا١تدعي ،كىي البان  ،إىل ا١تدعى علاو ،مل جيز أف ينقل حق ا١تدعى
()9
علاو ،كىي الامُت ،إىل ا١تدعي.

(ُ) ىي :أبي بكع بن مسعيد بن أٛتد الكاساٍل اٟتنفي ،عبلء الدين .فقاو،
أصييل .تفقو على عبلء الدين السمعقندم كتزكج بابنتو ،كفد حلب
كاستيطنها ،كهبا تييف سن (ٕٖٓىػ) .من مصنفاتو :بدائع الصنائع يف تعتاب
الرعائع ،السلطاف ا١تبُت يف أصيؿ الدين .انظع :القعشي ،طبقات اٟتنفا
(ص ِْْ) ،كحال  ،معجم ا١تؤلفُت (ّ.)ٕٓ/
(ِ) الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». َِّ/ ٔ :
(ّ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». َِّ/ ٔ :
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قااس ا :أهنا حج ألحد ا١تتنازعُت ،فلم جيز أف تنقل إىل
كٖتعيعه ن
خصمو كالبان .
أيضا :إف البان ميضيع لئلثبات ،كالامُت ميضيع
ّ) كقاليا ن
للنفي ،ف لما مل جيز أف يعدؿ بالبان إىل النفي؛ مل جيز أف يعدؿ بالامُت
()4
إىل اإلثبات.
الفرع الثانُ :االجتاي الثانُ :الَنني تكٌن يف جنبْ القٌِ
إف الامُت تكيف يف جنب أقيل ا١تتداعاُت ،سياء أكان جنب
القية جه ا١تدعى علاو أك جه ا١تدعي ،فػلي قيم جانب طعيف
ا٠تصيم  ،سياء ا١تدعي أك ا١تدعى علاو ،بأصل أك ظاىع أك قعين قيي ؛
تتعُت الامُت يف حقو.
القائلون بهذا االتجاه:
كىذا مذىب ا١تالكا  ،كالرافعا  ،كاٟتنابل يف ركاي  ،كىي قيؿ
األكزاعي ،كشعيح ،كابن سَتين ،كاللاث بن سعد ،كالرعيب ،كالضحاؾ،
كىي معكم عن ابن عمع ،كعلي ،كا١تقداد بن األسيد ،كأييب بن كعب،
()3
كزيد بن ثاب  -رضي ا﵁ عنهم.
(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم الكبَت». َُْ/ُٕ :
(ِ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم الكبَت». ُُْ/ُٕ :
(ّ) انظع :القعايف« ،الذخَتة» ،ٕٔ/ُُ :ك٤تمد بن ييسف العبدرم« ،التاج
كاإلكلال ١تختصع خلال»( ،طُ ،بَتكت :دار الفكعُّٖٗ ،ىػ)، ّٕ/ ٖ :
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ما يترتب على ىذا االتجاه:
ُ .مرعكعا القضاء بالامُت ا١تعدكدة عند النكيؿ .
ِ .مرعكعا اإلثبات بالراىد كديُت ا١تدعي(.)4
ّ .يف القسام يبدأ فاها بأدياف ا١ت مدعُت(.)3
ي
()9

كأٛتد بن غاًل النفعاكم« ،الفياكو الدكاٍل على رسال ابن أيب زيد القَتكاٍل»:
(بَتكت :دار الفكعُُْٓ ،ىػ ُٗٗٓ -ـ) ،ُِِ/ ِ :كا١تاكردم« ،اٟتاكم
الكبَت» ،َُْ/ ُٕ :ركض الطالبُت ُِ  ،ّّ/كابن قدام « ،ا١تغٍت»:
َُ  ،ُُِ/كا١تعداكم« ،اإلنصاؼ» ،ِٕٓ/ ُُ :كابن فعح اللخمي،
«٥تتصع خبلفاات الباهقي»٤ ،ُِٕ/ ٓ :تمد بن أيب بكع ابن قام اٞتيزي ،
«الطعؽ اٟتكما يف السااس الرععا »ٖ ،تقاق :نايف بن أٛتد اٟتمد،
(طُ ،مك  :دار عامل الفيائدُِْٖ ،ىػ). َُٕ :
(ُ) انظع :عبد اليىاب البغدادم ،اإلشعاؼ ِ  ،ٗٔٔ/ابن رشد ،بداي اجملتهد،
مطبع مصطفى البايب اٟتليب كأكالده ،مصع ،الطبع العابع ،
ُّٓٗىػُٕٗٓ/ـ ،ِِٓ/ ْ :القعايف ،الذخَتة ُُ ، ٕٔ/ا١تاكردم ،اٟتاكم
ُٕ . َُْ/
(ِ) انظع :النفعاكم ،الفياكو الدكاٍل ِ  ،ِِّ/ابن شاس ،عقد اٞتياىعٖ ،تقاق:
ٛتاد ٟتمعُِّْ ،ىػََِّ-ـ ،َُِٓ/ّ :ا١تاكردم ،اٟتاكم ُٕ ، ُٕ/
اٞتييٍت ،هناي ا١تطلب ُٖ  ،ِٔٗ/ابن قدام  ،ا١تغٍت َُ  ،ُّٓ/البهيٌب،
كراؼ القناع ٔ. ّْْ/
(ّ) انظع :القاضي عبد اليىاب ،ا١تعين  ،ط .ا١تكتب التجاري  ،مصطفى أٛتد الباز-
مك ا١تكعم  ،ُّّْ/ُ :ابن جزم ،القيانُت الفقها ُ ،ِِٗ-ِِٖ/ا١تاكردم،
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ْ .الرهادات يف اللعاف حقاقتها أديا هف كلاس برهادات ،كقد
ابتدأ بأدياف الزكج كىي ا١تدعي(.)9
وجهة نظر ىذا االتجاه القائل بأن اليمين القضائية تكون في
جنبة أقوى المتداعيين:
بٌت أصحاب ى ذا االٕتاه إتاىهم على ٚتل من أصيؿ
استداللا كقياعد استنباطا  ،من القعآف الكعَل كالسن النبيي كآثا ور
للصحاب فاها أحكاـ قضائا من أقضا ا٠تلفاء كقضاة الصحاب ،
كحكاي اإلٚتاع عن الصحاب  ،كاستندكا كذلك إىل أدل عقلا كقااسا ،
كىذه األصيؿ كالقياعد على التفصال التايل:
أوال :الدليل من القرآن:
ً
قيلو تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ﴾(.)4
وجو االستدالل:

اٟتاكم ُّ ،ْ/اٞتييٍت ،هناي ا١تطلب ُٕ ،ٓ/ابن قدام  ،ا١تغٍت ٖ، ُْٗ/
البهيٌب ،كراؼ القناع ٔ ،ٕٔ /ابن رشد ،بداي اجملتهد ْ.ُِّ/
(ُ) انظع :القاضي عبد اليىاب ،ا١تعين ُ ،ٖٗٗ/ا١تاكردم ،اٟتاكم ُُ، ُِ/
ا١تعداكم ،اإلنصاؼ ٗ ،ِّٗ/ابن قدام  ،ا١تغٍت ٖ .ْٗ/
(ِ) سيرة ا١تائدة :آي َُٖ .
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أم بعد االمتناع من األدياف الياجب  ،تنقل األدياف من جه إىل
جه ( ،)9قاؿ علي بن أيب طالب  -رضي ا﵁ عنو" :إف رد الامُت لو
أصل  ...أما الكتاب فقيلو تعاىل ﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ﴾(.)3( ")4
ثانيًا :الدليل من السنة:
ُ) األدل على القضاء بالشاىد ويمين المدعي:
عن ابن عباس  -رضي ا﵁ عنهما  -أف رسيؿ ا﵁  قضى
( ْ)
بالشاىد واليمين.
كعػن جػابع بن عبد ا﵁  -رضي ا﵁ عنهما  -أف رسيؿ ا﵁ 
( ُ)
قضى بالشاىد واليمين.
(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم» ،ُُْ/ُٕ :كالقعايف« :الذخَتة». ٕٔ/ ُُ :
(ِ) انظع :إبعاىام بن ٤تمد ابن ضيياف« ،منار السبال يف شعح الدلال»ٖ ،تقاق :زىَت
الراكيش( ،طٕ ،ا١تكتب اإلسبلميَُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ).ْٖٔ/ِ :
(ّ) ذكعه ابن ضيياف يف منار السبال ِ  ،ْٔٗ/كقاؿ األلباٍل يف اإلركاء"مل أقف
علاو" األركاء ٖ ، ِٔٗ/كذكع ابن القام يف الطعؽ اٟتكما أهنا من قيؿ
أبيعباد ،انظع الطعؽ اٟتكما ُ ،ٕٔ/كعبد العٛتن بن ٤تمد بن قاسم،
«اإلحكاـ شعح أصيؿ األحكاـ»( ،طَُِْٔ ،ىػ). َٓٓ/ْ :
(ْ) أخعجو مسلم يف «صحاحو» ،كتاب األقضا  ،باب القضاء بالامُت
كالراىد.)ُُِٕ( ُّّٕ / ّ :
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كعن جعفع بن ٤تمد ،عن أباو ،أف النيب  قضى برهادة
شاىد ك و
احد كدي ً
ُت صاحب اٟتق ،كقضى بو أمَت ا١تؤمنُت علي
( ِ)
بالععاؽ.
 )4األدلة التي جاءت في القسامة ،وفيها االبتداء بيمين
المدعين:
جاء يف الصحاحُت من حديث سهل بن أيب حثم  ،عن رجاؿ
من كرباء قيمو ،أف عبد ا﵁ بن سهل ك٤تاص بن مسعيد خعجا إىل
خارب من و
جهد أصاهبم ،فأٌب ٤تاص فأخرب أف عبد ا﵁ بن سهل قد
قيتل كطيعح يف ع و
ُت ،فأتى يهيد فقاؿ :أنتم كا﵁ قتلتميه ،قاليا :كا﵁ ما
قتلناه ،فأقبل ىي كأخيه حييص كعبد العٛتن بن سهل ،فذىب ٤تاص
لاتكلم ،فقاؿ رسيؿ ا﵁  -صلى ا﵁ علاو كسلم« :كرب كرب» ،يعيد
(ُ) أخعجو الًتمذم يف «جامعو»  ،كتاب األحكاـ ،باب ما جاء يف الامُت مع
الراىد ،)ُّْْ( ُٔٗ/ ّ :كابن ماج يف «سننو» ،كتاب األحكاـ ،باب
القضاء بالراىد كالامُت ِ ،)ِّٔٗ( ّٕٗ/كصححو عبد العزيز بن
معزكؽ الطعيفي يف «التحجال يف ٗتعيج ما مل خيعج من األحاديث كاآلثار يف
إركاء الغلال»( ،طُ ،العياض ،مكتب العشد للنرع كالتيزيعُِِْ ،ىػ -
ََُِـ). ٕٖٓ :
(ِ) مصنف ابن أيب شاب ْ  ،) ِِٖٗٗ - ِِٕٗٗ( ْْٓ/كركاه الدارقطٍت يف
السنن ٓ  ،)ْْٖٕ( َّٖ/كالباهقي يف السنن الكربل َُِٖٕ/
(َِٖٓٔ  ،) َِٔٓٗ-كذكعه الريكاٍل يف نال األكطار ٖ. ِّْ/
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الس من ،فتكلم حييص ٍ ،ب تكلمم ٤تاص  ،فقاؿ رسيؿ ا﵁  -صلى ا﵁
ٌ
و
يدكا صاحبكم ،كإما أف يأذنيا ْتعب» ،فكتب
علاو كسلم« :إما أف ي
إلاهم يف ذلك كتابنا ،فكتبيا :إنا – كا﵁  -ما قتلناه ،فقاؿ ٟتييص
دـ صاحبكم؟»
ك٤تاص كعبد العٛتن بن سهل« :أٖتلفيف كتستحقيف ى
()9
قاليا :ال ،قاؿ« :فتحلف لكم يهيد؟  »...اٟتديث.
 )3أدل مرعكعا القضاء بالامُت ا١تعدكدة إىل ا١تدعي لقية
جنبتو :وىي نوعان:
النوع األول :أدلة داللتها على الرد داللة المنطوق؛ ومنها:
أ .حديث ابن عمع  -رضي ا﵁ عنهما  -أف النيب  -صلى ا﵁
()4
علاو كسلم" :رد اليمين على طالب الحق".
فاٟتديث داللتو كاضح كصعحي على مرعكعا الامُت ا١تعدكدة.
(ُ) أخعجو البخارم يف «صحاحو» ،كتاب األحكاـ ،باب كتاب اٟتاكم إىل
عمالو كالقاضي إىل أمنائو ٗ ،)ُِٕٗ( ٕٓ/كمسلم يف «صحاحو» ،كتاب
القسام كا﵀اربُت كالقصاص كالديات ،باب القسام .)ُٔٔٗ( ُِْٗ/ ّ :
(ِ) أخعجو الدارقطٍت يف «السنن»ٖ ،تقاق :شعاب األرنؤكط كآخعكف( ،طُ ،
بَتكت :مؤسس العسال ُِْْ ،ىػ ََِْ -ـ)،) َْْٗ( ُّٖ /ٓ :
كاٟتاكم يف « ا١تستدرؾ على الصحاحُت»( ،طُ  ،بَتكت :دار ا١تععف ،
ُِْٕىػ) ،ُُّ /ْ :كالباهقي يف «السنن الكبَت»ُٓٓ ، َٓٓ / َِ :
(َِٕٕٔ) .كقاؿ اٟتاكم" :ىذا حديث صحاح اإلسناد كمل خيعجاه".
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ْتديث القسام ؛ كفاو أف األنصار جاءكا إىل النيب  -صلى ا﵁
علاو كسلم  -فقالوا :إن إليهود قتلت عبد اهلل بن سهل وطرحتو في
فقير ،فقال النبي  -صلى اهلل عليو وسلم" :أتحلفون وتستحقون
دم صاحبكم" ،فقالوا :ال ،قال" :فتحلف لكم يهود؟" ،قال وا :كيف
يحلفون وىم كفار؟! فجعل النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -اليمين
()9
في جهة الخصم.
قاؿ علي بن أيب طالب  -رضي ا﵁ عنو" :إن رد اليمين لو
()4
أصل من الكتاب والسنة  ...أما السنة فحديث القسامة".
النوع الثاني :أدلة داللتها داللة مفهوم على ر ّد اليمين:
أ .حديث زيد بن ثاب عن النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم  -أنو
قاؿ" :من طلب طلبةً بغير بيّنة ،فالمطلوب أولى باليمين من
()3
الطالب".

(ُ) تقدـ ٗتعجيو.
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) أخعجو الطرباٍل يف «ا١تعجم الكبَت» ٖ ،تقاقٛ :تدم بن عبد اجملاد السلفي،
(طِ ،القاىعة ،مكتب اب ن تاما ) ،)ّْٕٗ( ُٓٗ/ٓ :كالدارقطٍت يف
«سننو».)ُّْٓ( ُّٗ/ ٓ :
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ب .كركل عمعك بن شعاب ،عن أباو ،عن جده ،أف النيب -
صلى ا﵁ علاو كسلم  -قاؿ" :المطلوب أولى باليمين من
الطالب"(.)9
وجو االستدالل من ىذين الخبرين:
يًتجح
أف "أكىل" يستعمل حقاق ن يف االشًتاؾ بُت شائُت ٌ
أحدمها على اآلخع؛ كقيلك :زيد أفقو من عمعك ،إذا اشًتكا يف الفقو،
كزاد أحدمها على صاحبو ،كال يقاؿ :زيد أفقو فامن لاس بفقاو ،إال
على كجو اجملاز.
فلي مل يكن للطالب حق يف الامُت ١تا جعل ا١تطليب أكىل منو،
فاكيف أكىل يف االبتداء ،كينقل عند امتناعو يف االنتهاء(.)4
ثالثًا :آثار من قضاء الصحابة؛ ومنهم الخلفاء الراشدون،
منها:

(ُ) ذكعه هبذا اللفظ ا١تاكردم يف «اٟتاكم الكبَت» ،ُُْ/ ُٕ :كمل أجده عنو
هبذا اللفظ يف كتب ا﵀دثُت ،ففي مصنف عبدالعزاؽ ٖ ) ُُْٖٓ( ُِٕ/
عن عمعك بن شعاب عن أباو عن جده ،قاؿ :قاؿ رسيؿ ا﵁ صلى ا﵁ علاو
مع ى ىعلىٍا ًو أىكىىل بًالٍا ًم ً
ُت إً ىذا ىٍمل تى يك ٍن بىػاػىن ه» ،كمثلو يف السنن
كسلم« :ال يٍمد ى
ٍ ى
الكربل للباهقي َُ .)ُِِِِ - ُُِِِ( ّّْ/
(ِ) ا١تاكردم ،اٟتاكم الكبَت. ُُْ/ُٕ :
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ُ) عن عبد ا﵁ بن عامع بن رباع قاؿ :حضعت أبا بكع كعمع
( ُ)
كعثماف يقضيف بالامُت مع الراىد.
وجو االستدالل:
أف القضاء بامُت ا١تدعي مع الراىد لقية جنب ا١تدعي عن
جنب ا١تدعى علاو؛ كذلك ليجيد الراىد يف جانب ا١تدعي ،فكاف قييا
من حاث الظاىع.
 )4كرد عن عمع بن ا٠تطاب العمل هبا ،من طعيق معمع عن
رجبل من جهان
الزىعم ،أنو قاؿ :أكطأ رجل من بٍت سعد بن لاث ن
إصبعا من أصابع رجلو ،فنزا حىت مات ،فقاؿ عمع
فعسا ،فقطع ن
ن
للجهناُت« :أتحلف منكم خمسون لهو أصابو ولمات منها؟» فأبوا
أن يحلفوا ،فاستحلف من اآلخرين خمسين ،فأبوا أن يحلفوا،
()4
فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية.

(ُ) أخعجو الباهقي يف «السنن الكربل». ُّٕ/ َُ :
(ِ) أخعجو مالك يف «ا١تيطأ» ركاي ٤تمد بن اٟتسنٖ ،تقاق :الدكتير تقي الدين
الندكم( ،طُ  ،دمرق :دار القلمُُّْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ)،) ٕٔٗ( ّّ/ ّ :
كعبد العزاؽ يف «مصنفو» ،)ُِٖٕٗ( ْْ/ َُ :كابن كثَت يف «مسند
الفاركؽ أمَت ا١تؤمنُت أيب حفص عمع بن ا٠تطاب رضي ا﵁ عنو كأقيالو على
أبياب العلم»ٖ ،تقاق :عبد ا١تعطي قلعجي( ،طُ ،ا١تنصيرة :دار اليفاء،
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وجو االستدالل:
ككذا يقاؿ يف ديُت ا١ت مدعُت يف القسام ؛ فلقية جنبتهم
ي
بالليث( ،)9كىي قعين العداكة مع الاهيد ،استحقيا الامُت؛ لكيف
جانبهم قييا من حاث الظاىع.
 )3اآلثار على مشروعية القضاء برد اليمين:
أ .أثع استقعاض ا١تقداد بن عمعك من عثماف بن عفاف  -سبع
آالؼ درىم ،فلما تقاضاه قاؿ :إمنا ىي أربع آالؼ ،فخاصمو إىل
فأىب
أنصفك ،ى
عمع ،فقاؿ ا١تقداد :احلف أهنا سبع آالؼ ،قاؿ عمع :ى
()4
أف حيلف ،فقاؿ عمع :خ ٍذ ما أعطاؾ.

ُُُْىػ ُُٗٗ -ـ) ،) ِٕٕ( ْْٗ/ِ :كقاؿ" :ىذا إسناد صحاح،
كاألثع غعيب جدا".
(ُ) الليث يف اللغ  :التلطاخ ،يقاؿ :تليث ثيبو بالطُت أك بالدـ ،أم تلطخ بو.
كيف االصطبلح :ىي « البينة الضعيفة غير الكاملة» .انظع :الفايمي ،ا١تصباح
ا١تنَت ،مادة (ليث) ،ابن قدام  ،ا١تغٍت. ُٗٓ/ُِ :
(ِ) أخعجو الطرباٍل يف «ا١تعجم الكبَت» ،)ٓٓٗ( ِّٕ/َِ :كالباهقي يف «السنن
الكبَت» ،)َِٕٕٕ( ُٓٓ/َِ :كقاؿ" :ىذا إسناد صحاح إال أنو منقطع".
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ب .ك ٌرد ت الامُت على عمع بن ا٠تطاب ،فحلف كاستحق،
كرد ت على زيد بن ثاب فحلف ،كرد شعيح الامُت على ا١تدعي بعد
ٌ
()9
نكيؿ ا١تدعى علاو.
ابعا :حكاية اإلجماع:
رً
حاث حكى القعايف( )4إٚتاع الصحاب على القضاء بالامُت
ا١تعدكدة على ا١تدعي عند نكيؿ ا١تدعى علاو؛ حاث قاؿ بعد أثع
()3
إجماعا".
عثماف كا١تقداد ا١تتقدـ" :ولم يخالفهم غيرىم فكان
ً
كمثلو ا١تاكردم قاؿ " :وىذا مستفيض في الصحابة لم يظهر
()9
فيهم مخالف ،فثبت أنو إجماع".
()9
أيضا؛ حاث قاؿ" :ولم يختلف أىل
كحكى أشهب اإلٚتاع ن
()4
العلم أنو ال يقضي بالنكول حتى يرد اليمين على الطالب".
(ُ) تقدم اآلثار عنهم يف ذلك.
(ِ) ىي :أٛتد بن إدريس بن عبد العٛتن القعايف .شهاب الدين ،أبي العباس،
فقاو مالكي ،مصعم ا١تيلد كا١تنرأ كاليفاة .كلد سن (ِٔٔىػ) ،كتييف بديع
الطُت بالقعب من مصع القددي سن (ْٖٔ ىػ) .من مصنفاتو :الذخَتة يف
الفقو ،الفعكؽ ،شعح التهذيب .انظع :ابن فعحيف  ،الديباج ا١تذىب
(صِٔ ) ،كحال  ،معجم ا١تؤلفُت (ُ .)ُٖٓ/
(ّ) القعايف ،الذخَتة. ٕٕ/ ُُ :
(ْ) ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُِْ/ُٕ :
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اإلماـ
كما حكى اإلٚتاع على القضاء بالراىد كالامُت
ي
ا١تاكردم؛ حاث قاؿ" :ويدل عليو انعقاد اإلجماع ،فقد قضى علي
بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاىد على المنبر .)3("...
خامسا :الدليل العقلي:
ً
ُ) أف الامُت يف جانب ا١تدعى علاو يف االبتداء؛ لكيف الظاىع
شاىدا للمدعي ،فاعيد الامُت إىل
شاىدا لو ،كبنكيلو صار الظاىع
ن
ن
جانبو؛ ك٢تذا بدأنا يف اللعاف بأدياف الزكج لرهادة الظاىع لو ،فإنو ال
يليث فعاشو كاذبنا ،كبدأنا يف القسام بامُت الييل للرهادة الظاىعة،
فإف ا١تسأل فاما إذا كان العداكة ظاىعة بُت القتال كأىل ا﵀ل  ،ككاف
()9
قتابل.
العهد قعيبنا بدخي٢تم يف ٤تلتهم إىل أف كجد ن
(ُ) ىي :أشهب بن عبد العزيز بن داكد القاسي العامعم اٞتعدم ا١تالكي،
صحب اإلماـ مال نكا كأخذ عنو حىت صار من خياص أصحابو .قاؿ عنو
الرافعي :ما أخعج مصع أفقو من أشهب ،تييف ٔتصع سن (َِْىػ).
انظع :ابن خلكاف ،كفاات األعااف (ُ ،)ٕٖ/الزركلي ،األعبلـ (ُ. )ّّٓ/
(ِ) عبد ا﵁ بن أيب زيد القَتكاٍل« ،النيادر كالزيادات على ما يف ا١تدكن من
غَتىا من األمهات»ٖ ،تقاق :عبد الفتاح ٤تمد اٟتلي ك٤تمد حجي كآخعكف،
(طُ ،بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُٗٗٗ ،ـ). ُِٔ/ ٖ :
(ّ) ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُٕ/ُٕ :
(ْ) انظع :السعخسي« ،ا١تبسيط». ّْ/ُٕ :
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ِ) أف أصيؿ الرعع ميضيع على إثبات الامُت يف جنب أقيل
ا٠تصمُت ،كأقيامها يف االبتداء ا١تدعى علاو؛ ألف األصل بعاءة ذمتو ٦تا
ً ً
فجعل الامُت يف جنبتو،
ادعي بو علاو ،كثبيت ملكو على ما يف يده ،ي
فلما نكل فاها صار ا١تدعي أقيل منو؛ ألف تيقفو عن الامُت يشبه يف
صح الدعيل ،فصار ا١تدعي هبا أقيل منو ،فاستحق الامُت يف
()9
جنبتو لقيتو ،كما ثبت يف جنب ا١تدعى علاو حاؿ ثبيت قيتو.
ّ) كألف ا١تدعي إذا امتنع من الباٌن كاف للمدعى علاو إقامتيها
()4
كتي مجه  ،ككذلك ا١تدعى علاو إذا قعد عن الامُت يكيف لآلخع.
ْ) أف ديُت ا١تدعى علاو حج لو يف النفي ،كما أف بان ا١تدعي
حج لو يف اإلثبات ،فلما كاف تعؾ ا١تدعي ٟتجتو ميجبنا للعدكؿ إىل
ديُت ا١تدعى علاو؛ كجب أف يكيف تعؾ ا١تدعى علاو ٟتجتو ميجبنا
للعدكؿ إىل ديُت ا١تدعي.
سادسا :الدليل القياسي:
ً
قااسا أهنا حج أحد ا١تتداعاُت ابتداءن ،فيجب أف
ُ) ٖتعيعه ن
()3
يكيف تعكها ميجبنا للعدكؿ إىل ديُت صاحبو ،كًتؾ الباٌن .
(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُْْ/ُٕ :
(ِ) انظع :القعايف« ،الذخَتة». ٕٔ/ُُ :
(ّ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُْْ/ُٕ :
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أيضا :أهنا جنب قيي على صاحبتها،
قااسا ن
ِ) كٖتعيعه ن
فاقتضى أف تكيف الامُت من جهتها كا١تدعى علاو قبل النكيؿ ،كىي
حاؿ قيهتا(.)9
املطلب الرابع :دراشْ حتلَلَْ نقدٍْ لالجتاهات الفقوَْ
بعد الععض ا١تفصل لبلٕتاىُت يف مستحق الامُت القضائا ،
يتقعر أف ا٠تبلؼ بُت االٕتاىُت اختبلؼ جيىعم ،بدلال ا١تسائل اليت
تعتب على ا٠تبلؼ بانهما ،فهي مسائل تصنٌف على أهنا من أصيؿ
ا١تسائل ا٠تبلفا يف الفقو اإلسبلمي ،بل إف مساح االتفاؽ بُت
االٕتاىُت تكاد تكيف قلال ال تيذكع.
 كديكن أف يقاؿ إف ا١تسأل اليحادة ٤تل االتفاؽ بُت االٕتاىُت
ىي الامُت األصلا ()4؛ ديُت ا١تدعى علاو ،فهي ديُت ال خبلؼ فاها بُت
يجو للمدعى علاو ،إما باعتبار أف الامُت منحصعة يف
الفقهاء أهنا ت ٌ
(ُ) انظع :ا١تعجع السابق.
(ِ) انظع :الفاسي ،علي بن ٤تمد الكتامي ،اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع ،ط .دار
الفاركؽ اٟتديث ُِْْ ،ىػ ََِْ-ـ ، ُْٖ/ِ :ابن حزـ ،معاتب اإلٚتاع،
ط .دار الكتب العلما  -بَتكت ،ِٔ :ابن ا١تنذر ،اإلٚتاعٖ ،تقاق :فؤاد
عبد ا١تنعم ،ط ،دار ا١تسلم ،طُُِْٓ ،ىػََِْ -ـ ،ٖٔ :ابن رشد،
بداي اجملتهد ّ  ، ّْٕ/بدر الدين العاٍت ،عمدة القارم شعح صحاح
البخارم ،ط .دار إحااء الًتاث الععيب  -بَتكت.ِِْ/ ُّ :
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ا١تدعى علاو ،كما ىي االٕتاه األكؿ ،أك ألف ا١تدعى علاو جنبتو أقيل،
باعتبار ٘تسكو باألصل أك الظاىع ،كما ىي االٕتاه الثاٍل.
 كما أنو البد من التنباو على مسأل يف سبال ضبط كل من
االٕتاىُت ،كىي:
أ مف ىمن قاؿ من الفقهاء ْتصع الامُت يف جنب ا١تدعى علاو،
يتطلمب انسجاـ رأيو يف ا١تسائل ا١تتراهب يف الباب الياحد ،فبلبد من
القيؿ بالقضاء بالنكيؿ ،كالقيؿ بعدـ مرعكعا الراىد كالامُت ،كيف
القسام االكتفاء بأدياف ا١تدعى علاهم ،كىذا غَت متحقق يف رأم
أصحاب ىذا االٕتاه العتبارات تعيد إىل قية الدلال يف ا١تسأل .
كمثلو يقاؿ فامن قاؿ من الفقهاء بأف الامُت تكيف يف جنب
األقيل؛ إذ البد من القيؿ ٔترعكعا الامُت ا١تعدكدة ،كبالراىد
كالامُت ،كاالبتداء بأدياف ا١ت مدعُت ،كىذا متحقق يف رأم أصحاب ىذا
ي
االٕتاه.
فاالٕتاه الثاٍل منضبط يف ا١تسائل ا١تًتتب على القيؿ يف ا١تسأل ،
ٓتبلؼ االٕتاه األكؿ ،فإنو يفتقع ٢تذا االنضباط ،كىذا االنضباط يعطي
إشارة إىل يرجحاف إتاهو على آخع.
أيضا :أف ٤تل ا٠تبلؼ بُت االٕتاىُت
 ك٦تا يقتضي التنباو علاو ن
ىي يف الامُت القضائا ديُت الباٌن  ،ال ديُت االسترباء كاالستاثاؽ
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كاالستظهار()9؛ حاث أتفق الفقهاء( )4يف دعيل الدمين على ا١تا
مثبل على ٖتلاف ا١تدمعي مع البان ببل طلب ا١تدعى علاو ،كذلك بأف
يقيؿ لو القاضي :با﵁ ما استيفا من ا١تدييف كال من و
أحد أ مداه إلاك
أحدا،
عنو ،كال أبعأتىو منو ،كال شائنا منو ،كال أحل ى بريء من ذلك ن
رىن.
كال عندؾ منو كال بريء منو ه
 فاالٕتاىات الفقها يف مستحق الامُت القضائا اثناف:
(ُ) ديُت االسترباء كاالستاثاؽ كاالستظهار معناىا كاحد ،كىي الامُت اليت يؤديها
ا١تدعي بناء على طلب القاضي لدفع العيب كالرك كاالحتماؿ يف الدعيل
بعد البان  ،فهي ديُت تثب صح البان  ،ك٤تلها القضاء على ا١تا أك
الغائب أك الاتام ،انظع٣ :تل األحكاـٖ ،تقاق٧ :تاب ىييٍت ،ط .نير ٤تمد،
ً
ٕتارت كتب ،آراـ باغ-كعاتري ،ّْٓ/ُ :الدسيقي ،حاشا
كارخانو
الدسيقي ْ ،ُِٔ/ابن فعحيف ،تبصعة اٟتكاـ. ِٕٔ/ُ :
(ِ) انظع :أٛتد بن إدريس القعايف« ،الفعكؽ» ،ُّْ/ ْ :ابن فعحيف« ،تبصعة
اٟتكاـ» ،ُٗٔ/ُ :أٛتد بن ٛتزة العملي « ،هناي ا﵀تاج إىل شعح ا١تنهاج» ،
(بَتكت :دار الفكعَُْْ ،ىػ ُْٖٗ -ـ) ،َّّ/ٖ :ك٤تمد بن أٛتد
الفتيحي ابن النجار« ،منتهى اإلرادات» ٖ ،تقاق :عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن
الًتكي( ،طُ  ،بَتكت :مؤسس العسال ُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ)، ٖٔ/ ِ :
العافعي ،عبد الكعَل بن ٤تمد ،فتح العزيز ،ط .دار الفكع، ُّٓ/ُِ :
الرعباٍت ،مغٍت ا﵀تاج ٔ٣ ،َّٔ/تل األحكاـ ْ  ،ْٖٗ/ابن قدام  ،ا١تغ ٍت
َُ . ٗٔ/
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عليو.

االتجاه األول :حصر اليمين القضائية في جنبة المدعى

االتجاه الثاني :أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين.
كبٌت كل إتاه من االٕتاىُت حكمو على ٚتل من ا١تنطلقات،
ككان ٤تبل للمناقر من االٕتاه اآلخع ،كفاما يلي ععض ١تنطلقات
كل إتاه يف تقعيع إتاىو ،مع دراس نقدي ٖتلالا ٍ ،ب ميازن بانهما.
 تنحصع أدل االٕتاه األكؿ يف أدل أثعي كإٚتاعا كقااسا
كعقلا  ،كأما أدل االٕتاه الثاٍل فتنحصع يف دلال قعآٍل ،كأدل أثعي
كإٚتاعا كقااسا كعقلا .
 فاالتجاه األول الذي حصر اليمين القضائية في جنبة
المدعى عليو بنى اتجاىو  -كما ذكعنا  -على جملة من
المنطلقات ،سبق ذكرىا بالتفصيل ،وفيما يلي عرضها – بإٚتاؿ -
وتحليلها:
المنطلق األول :األدلة األثرية:
أوال :األحاديث النبوية:
ً
قاؿ النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم" :البان على ا١تدعي كالامُت
ناس دماء
على من أنكع" ،كقاؿ" :لي ييعطى الناس بدعياىم ٌ
الدعى ه
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رجاؿ كأميا٢تم ،كلكن الامُت على ا١تدعى علاو"(ُ) ،كقاؿ صلى ا﵁
ألك باٌن ه؟" ،قاؿ :ال ،قاؿ" :لك
علاو كسلم يف حديث اٟتضعمي " :ى
ديانيو لاس لك منو إال ذلك"( .)4فهذه اآلثار النبيي السالف ىي األصل
األثعم الذم استندكا علاو يف تأساس إتاىهم ،كقد سبق ذكع كجو
استدال٢تم من ىذا األصل.
وقد ناقش أصحاب االتجاه الثاني االستدالل بهذا األصل
بما يلي:
يتيجو إلاو الامُت
 .9أف ىذه األحاديث النبيي ىي فامن ٌ
()3
ابتداء ،ك٨تن نقيؿ بو ،كأما ما ٨تن فاو فلم يتععض لو اٟتديث .
أيضا إف ا١تنكًع قد ييقام البان إذا ا مدعى كفاء الدين،
ِ .كقاليا ن
ي
()9
فكذلك الامُت قد تي مجو يف حق ا١تدعي يف العتب الثانا .
ّ .كأجابيا عن استدال٢تم بالبان يف اٟتديث أف البان مستعمل
يف اإلثبات دكف النفي ،فلم تنقل إىل جنب ا١تدعى علاو؛ ألنو ينفي هبا

(ُ) انظع  :عبد ا﵁ بن عبد العٛتن أيب زيد القَتكاٍل ،النيادر كالزيادات. ُِٔ/ ٖ :
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) سيرة ا١تائدة :آي َُٖ .
(ْ) انظع :القعايف« ،الذخَتة». ٕٔ/ُُ :
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ٚتاعا ،فجاز نقلها عن
كال ييثب  ،كالامُت مستعمل يف النفي كاإلثبات ن
()9
ا١تدعى علاو  -إذا مل ً
ينف هبا  -إىل ا١تدعي لايثب هبا.
ْ .كأما عن استدال٢تم بقيؿ العسيؿ  -صلى ا﵁ علاو كسلم -
للحضعمي" :لك ديانيو لاس لك منو إال ذلك" ،فهي أف خصمو كاف
()4
باذال للامُت ،كلاس للطالب مع بذؿ الامُت إال الامُت.
ن
ثانيًا :اآلثار عن الصحابة والتابعين:
النقل عن ٚتع من الصحاب القضاء بالنكيؿ ،كالقضاء
ثب
ي
بالنكيؿ متفعع من القيؿ ْتصع الامُت يف جنب ا١تدعى علاو فقط ،كمن
عبدا ،فادعى علاو
أشهع ىذه اآلثار :أف ابن عمع باع زيد بن ثاب
ن
زيد أنو باعو إياه عا١تا بعابو ،فأنكع ابن عمع ،فتحاكما إىل عثماف،
فقاؿ لو عثماف :ن
احلف أنك ما علم بو عابنا ،فأىب ابن عمع أف
()3
فعد علاو العبد.
حيلفٌ ،
ككذلك اآلثار اليت قضى هبا القاضي شعيح ،كىي اليت قضى
كصيبو علاها.
فاها بالنكيؿ يف حضعة علي بن أيب طالب ٌ
وناقش أصحاب االتجاه الثاني ىذه اآلثار عن الصحابة
والتابعين بما يلي:

(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُْٓ/ُٕ :
(ِ) انظع :ا١تعجع السابق.
(ّ) تقدـ ٗتعجيو.
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ىذه اآلثار على فعض ثبيهتا من ناحا الصناع اٟتديثا  ،فإنو
ديكن اٞتياب عنها ٔتا يلي:
ُ  .أف ىذه اآلثار غاي ما فاها ىي القضاء بالنكيؿ ،كىي قضاء
ديكن العمل بو إذا كجد االعتبار القيم للعمل بو ،كما ذكع ذلك شاخ
اإلسبلـ ابن تاما ( ،)9على ما ساأٌب ،كلاس يف ىذه اآلثار دالل على
نفي القضاء بالامُت ا١تعدكدة عند النكيؿ.
تيجو على أهنا أقياؿ ٢تم يف
ِ .أف ىذه اآلثار عن ال مسلف ٌ
ا١تسأل  ،فهي أقياؿ ال يح ٌج فاها لذاهتا ،بل يطلب ٢تا الدلال
لًتجاحها ،فاٟتج يف قيؿ ا﵁  -سبحانو  -كقيؿ النيب  -صلى ا﵁
علاو كسلم  -كأما قيؿ الصحاب  ،فقي٢تم يح ٌج عند اتفاقهم( ،)4كىي
غَت متحقق ىنا.
(ُ) انظع :ابن قام اٞتيزي « ،الطعؽ اٟتكما »٤ ،ٕٕ/ُ :تمد بن أيب بكع ابن
قام اٞتيزي  « ،إعبلـ ا١تيقعُت عن رب العا١تُت»ٖ ،تقاق :أبي عبادة مرهير
بن حسن آؿ سلماف( ،طُ  ،السعيدي  :دار ابن اٞتيزم للنرع كالتيزيع،
ُِّْىػ). َّٔ/ ّ :
(ِ) انظع :أبي اٟتسُت البصعم ،ا١تعتمد ،ط .دار الكتب العلما  -بَتكت،
َُّْىػ ،) ٔٔ/ِ( :أبي اليلاد الباجي ،إحكاـ الفصيؿ ،ت :عبد ا﵁
اٞتبيرم ،طُ  ،مؤسس العسال َُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ ،)َْٕ( :اٞتييٍت،
الربىاف ،طُ  ،دار الكتب العلما  -بَتكتُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ:
(ُ ) ٔٗٗ/كا١تستصفى(ُ )ُِٕ/كالتمهاد أليب ا٠تطاب(ّ )ِّْ/كبااف
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ّ .أف ىذه اآلثار يكجد ما يعارضها من اآلثار اليت فاها القضاء
بالامُت ا١تعدكدة كأثع عثماف بن عفاف كا١تقداد -رضي ا﵁ عنهما ،كقد
سبق ذكع طعؼ منها؛ ٦تا يتطلب إما اٞتمع بانها كإما الًتجاح.
فاٞتمع بانها ٦تكن كال إشكاؿ فاو ،أعٍت اٞتمع بُت القضاء
كبُت شاخ اإلسبلـ
بالنكيؿ تارة كالقضاء بالامُت ا١تعدكدة تارة أخعلٌ ،
ابن تاما كتلماذه ابن القام( - )9رٛتهما ا﵁  -كجو اٞتمع بُت ىذه
اآلثار اليت قد يفهم التعارض بانها من حاث الظاىع؛ حاث قاؿ ابن
تاما " :كلاس ا١تنقيؿ عن الصحاب  -رضي ا﵁ عنهم  -يف النكيؿ
كرد الامُت ٔتختلف ،بل ىذا لو ميضع ،كىذا لو ميضع ،فكل ميضع
أمكن ا١تدعي مععفتو كالعلم بو ،فعد ا١تدعى علاو الامُت ،فإنو إف حلف
استحق ،كإف مل حيلف مل حيكم لو بنكيؿ ا١تدعى علاو ،كىذا كحكيم
ا١تختصع(ُ  ،)ٕٓٔ/عبد العزيز البخارم ،كرف األسعار (ّ ،) ِِٗ/ابن
النجار الفتيحي ،شعح الكيكب ا١تنَت ،طِ  ،مكتب العباكافُُْٖ ،ىػ -
ُٕٗٗـ. )ِِْ/ ْ( ، )ُِِ/ ِ( :
(ُ) ىي٤ :تمد بن أيب بكع بن أييب بن سعد بن حعيز الزرعيٍ ،ب الدمرقي،
اٟتنبلي ،ا١تععكؼ بابن قام اٞتيزي  ،مشس الدين ،أبي عبدا﵁ .فقاو ،أصييل،
٣تتهد ،مفسع ،متكلم ،لغيم٨ ،تيم٤ ،تدث ،كلد بدمرق سن (ُٗٔىػ)،
كتفقو كأفىت ،كالزـ ابن تاما كسجن معو يف قلع دمرق .كتييف سن
(ُٕٓ ىػ) .من تصانافو :زاد ا١تعاد ،هتذيب سنن أيب داكد ،إعبلـ ا١تيقعُت.
انظع :العسقبلٍل ،الدرر الكامن (ّ ،)ََْ/كحال  ،معجم ا١تؤلفُت (ٗ .)َُٔ/
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عثماف كا١تقداد ،فإف ا١تقداد قاؿ لعثماف" :احلف أف الذم دفعتو إيل
كاف سبع آالؼ كخذىا" ،فإف ا١تدعي ىنا ديكنو مععف ذلك كالعلم
بو ،كاف كقد ادعى بو؟ فإذا مل حيلف مل حيكم لو إال ببان أك إقعار.
كأما إذا كاف ا١تدعي ال يعلم ذلك ،كا١تدعى علاو ىي ا١تنفعد
ٔتععفتو ،فإنو إذا نكل عن الامُت حكم علاو بالنكيؿ ،كمل تعد على
ا١تدعي؛ كحكيم عبد ا﵁ بن عمع كغعديو يف الغبلـ ،فإف عثماف قضى
علاو "أف حيلف أنو باع الغبلـ كما بو داء يعلمو" ،كىذا ديكن أف يعلمو
ال بائع ،فإنو إمنا استحلفو على نفي العلم أنو ال يعلم بو داء ،فلما امتنع
()9
من ىذه الامُت؛ قضى علاو بنكيلو".
قاؿ ابن القام " :كىذا الذم اختاره شاخنا ىي فصل النزاع يف
()4
منفعدا ٔتععف
النكيؿ ٌ
كرد الامُت"  ،كقاؿ" :إذا كاف ا١تدعى علاو ن
اٟتاؿ ،فإذا مل حيلف قيضي علاو ،كأما إذا كاف ا١تدعي ىي ا١تنفعد يرٌد ت
(ُ) انظع :ابن قام اٞتيزي « ،الطعؽ اٟتكما »٤ ،ٕٕ/ُ :تمد بن أيب بكع ابن
قام اٞتيزي  « ،إعبلـ ا١تيقعُت عن رب العا١تُت»ٖ ،تقاق :أبي عبادة مرهير
بن حسن آؿ سلماف( ،طُ ،السعيدي  :دار ابن اٞتيزم للنرع كالتيزيع،
ُِّْىػ). َّٔ/ ّ :
(ِ) انظع :ابن قام اٞتيزي « ،الطعؽ اٟتكما » ،ٕٕ/ُ :ك٤تمد بن مفلح،
«الفعكع» ٖ ،تقاق :عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسس
العسال ُِْْ ،ىػََِّ/ـ) ،ُّٗ/ ُُ :كعبد العٛتن بن ٤تمد بن قاسم،
«حاشا العكض ا١تعبع شعح زاد ا١تستقنع»( ،طُُّٕٗ ،ىػ). ُْٓ/ ٕ :
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علاو ،فإذا مل حيلف مل ً
يقض لو بنكيؿ ا١تدعى علاو ،فهذا التحقاق
()9
أحسن ما قال يف النكيؿ كرد الامُت".
ترجح العمل
وإذا تعذر الجمع بينها ،فإن قواعد الترجيح ّ
بالقضاء باليمين المردودة في الحكم ،وىو ما يد ّعم قول االتجاه
الثاني الذي يجيز اليمين في جنبة المدعي إذا قويت جنبتو،
فقواعد الترجيح الداعمة لالتجاه الثاني ىي:
أ) أف اآلثار السابق يف القضاء بالنكيؿ ٢تا منطيؽ كمفهيـ،
ف منطيقها يدؿ على القضاء بالنكيؿ ،كمفهيمها قد يدؿ على نفي
القضاء بالامُت ا١تعدكدة ،كاآلثار اليت مع االٕتاه الثاٍل منطيقها يدؿ
على القضاء بالامُت ا١تعدكدة ،فتعارض بناءن على ذلك ا١تفهيـ مع
ا١تنطيؽ ،كعند تعارضهما يًتجح جانب ا١تنطيؽ( ،)4كىي القضاء
بالامُت ا١تعدكدة ،على جانب ا١تفهيـ الذم استند علاو أصحاب االٕتاه
األكؿ.
ب) أف اآلثار عن السلف اليت ذكعىا أصحاب االٕتاه األكؿ قد
ييفهم منها نفي الامُت ا١تعدكدة ،كاآلثار اليت ذكعىا أصحاب االٕتاه
(ُ) انظع :ا١تعاجع السابق .
(ِ) انظع يف تعجاح ا١تنطيؽ على ا١تفهيـ :الفخع العازم« ،ا﵀صيؿ»ٖ ،تقاق :طو
جابع فااض( ،طّ ،بَتكت ،مؤسس العسال ُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ):
ٓ. ّّْ/
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الثاٍل فاها إثبات للامُت ا١تعدكدة ،كالقاعدة عند الًتجاح أف ا١تثب
مق مدـ على النايف( ، )9فتقدـ آثار االٕتاه الثاٍل على آثار االٕتاه األكؿ
٢تذه القاعدة.
ىذا عند الًتجاح ،كإال فاٞتمع متاسع ك٦تكن ،كما سبق ذكعه
كباانو.
المنطلق الثاني :حكاية اإلجماع:
()4
حكى أصحاب االٕتاه األكؿ اإلٚتاع على القضاء بالنكيؿ ،
كىي أثع القيؿ بأف الامُت تنحصع يف جنب ا١تدعى علاو ،كقد سبق نقل
كبلمهم يف حكاي اإلٚتاع.
ناقش أصحاب االتجاه الثاني حكاية اإلجماع ىذه بما يلي:

(ُ) انظع يف تعجاح ا١تثب على النايف :عبلء الدين ا١تعداكم« ،التحبَت شعح
التحعيع يف أصيؿ الفقو» ٖ ،تقاق :الدكتير عبد العٛتن اٞتربين كآخعكف،
(طُ ،العياض ،مكتب العشدُُِْ ،ىػَََِ -ـ)« ،َُّٓ/ّ :حاشا
العطار على شعح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع اٞتيامع»( ،بَتكت :دار الكتب
العلما ). ّٓٔ/ ُ :
(ِ) انظع :البابعٌب ،العناي ٖ ،ُٕٕ/الزيلعي ،تباُت اٟتقائق مع حاشا الرليب
ْ ،ِٗٓ/الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٔ  ،َِّ/العاٍت ،البناي ٗ . ِّٖ/
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ُ) أف ىذا اإلٚتاع ا﵀كي يقابلو إٚتاع آخع عن الصحاب
حكاه ٚتل من الفقهاء سبق نقلو  ،كىي اإلٚتاع على القضاء بالامُت
ا١تعدكدة( ،)9كاإلٚتاع على القضاء بالراىد كالامُت(.)4
ِ) أف القضاء بالنكيؿ الذم ًب إثباتو يف اآلثار عن الصحاب -
كما سبق  -كىي مستند اإلٚتاع ،غاي ما فاو القضاء بالنكيؿ يف
بعض اليقائع ،كما يف قص ابن عمع مع زيد بن ثاب عند التقاضي
عند عثماف بن عفاف  -رضي ا﵁ عنهم  -كال يفهم منو عدـ القضاء
بعد الامُت إىل ا١تدعي كما جاء يف بعض اآلثار عن الصحاب ٦تا ينقض
ىذا اإلٚتاع ا١تذكير ،كمنو أثع عثماف بن عفاف يف قصتو مع ا١تقداد بن
عمعك عند التقاضي عند عمع بن ا٠تطاب  -رضي ا﵁ عنهم  -كسبق
ذكع اٞتمع بُت اآلثار يف تيجاو ما يفهم منو تعارضها من كبلـ شاخ
اإلسبلـ كتلماذه ابن القام -رٛتهما ا﵁(.)3
(ُ) انظع :القعايف« ،الذخَتة» ،ٕٔ/ُُ :ا١تاكردم« ،اٟتاكم» ،ُِْ/ ُٕ :عبد
ا﵁ بن أيب زيد القَتكاٍل« ،النيادر كالزيادات على ما يف ا١تدكن من غَتىا من
األمهات»ٖ ،تقاق :عبد الفتاح ٤تمد اٟتلي ك٤تمد حجي كآخعكف( ،طُ ،
بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُٗٗٗ ،ـ).ُِٔ/ ٖ :
(ِ) ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُٕ/ُٕ :
(ّ) انظع :ابن قام اٞتيزي « ،الطعؽ اٟتكما » ،ٕٕ/ُ :ك٤تمد بن مفلح،
«الفعكع» ٖ ،تقاق :عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي( ،طُ ،بَتكت :مؤسس
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المنطلق الثالث :أدلة عقلية وقياسية:
ذكر أصحاب االتجاه األول جملة من األدلة العقلية
والقياسية  -سبق ذكرىا  -والمقام ىنا مقام المناقشة والتحليل؛
حيث قالوا:
ُ) إ نو ظهع صدؽ ا١تدعي يف دعياه عند نكيؿ ا١تدعى علاو،
فايقضى لو كما لي أقاـ البان  ،كالنكيؿ أثع من آثار القيؿ ْتصع الامُت
()9
يف جنب ا١تدعى علاو.
ناقش أصحاب االتجاه الثاني ىذا الدليل العقلي بقولهم:
إنو ال ييسلٌم بأف النكيؿ طعيق لئلثبات بذاتو ،كال ييسلمم أ ٍف
ينحصع سبب النكيؿ يف ثبيت اٟتق للمدعي ،فقد يكيف النكيؿ
كرعا منو،
نساانا من جه ا١تدعى علاو بتعلٌق اٟتق بو ،كقد يكيف ن
كعلاو يٖتمل اآلثار الياردة عن السلف يف النكيؿ تارة ،كيف الامُت تارة
أخعل.
ِ) كدلالهم من القااس؛ حاث قاليا١ :تا مل جيز أف تنقل حج
ا١تدعي ،كىي البان  ،إىل ا١تدعى علاو ،مل جيز أف ينقل حق ا١تدعى
( ُ)
علاو ،كىي الامُت ،إىل ا١تدعي.
العسال ُِْْ ،ىػََِّ/ـ) ،ُّٗ/ ُُ :كعبد العٛتن بن ٤تمد بن قاسم،
«حاشا العكض ا١تعبع شعح زاد ا١تستقنع»( ،طُُّٕٗ ،ىػ). ُْٓ/ ٕ :
(ُ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». َِّ/ ٔ :
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قااس ا :أهنا حج ألحد ا١تتنازعُت ،فلم جيز أف تنقل إىل
كٖتعيعه ن
خصمو كالبان .
أيض ا :ألف البان ميضيع لئلثبات ،كالامُت ميضيع
ّ) كقاليا ن
للنفي ،فلما مل جيز أف يعدؿ بالبان إىل النفي؛ مل جيز أف يعدؿ بالامُت
( ِ)
إىل اإلثبات.
ناقش أصحاب االتجاه الثاني ىذا الدليل القياسي بقولهم:
إ ف البان مستعمل يف اإلثبات دكف النفي ،فلم تنقل إىل جنب
ا١تدعى علاو ألنو ينفي هبا كال ييثب  ،كالامُت مستعمل يف النفي
كاإلثبات ٚتاعا ،فجاز نقلها عن ا١تدعى علاو  -إذا مل ً
ينف هبا  -إىل
ن
()3
ا١تدعي لايثب هبا.
 أما االتجاه الثاني الذي جعل اليمين القضائية في جنبة
أقوى المتداعيين ،ف بنى اتجاىو على جملة من المنطلقات:
المنطلق األول :الدليل القرآني:

كىي االستدالؿ بآي اليصا يف السفع ،قاؿ تعاىل ﴿ :ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾( ،)9ففاها
(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». َُْ/ُٕ :
(ِ) انظع :ا١تعجع السابق ُٕ. ُُْ/
(ّ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُْْ/ُٕ :
(ْ) سيرة ا١تائدة :آي َُٖ .
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دلال على مرعكعا ٌرد األدياف( ،)9كأكد ىذا االستدالؿ علي بن أيب
طالب  -رضي ا﵁ عنو  -حاث قاؿ " :رد الامُت لو أصل يف الكتاب
كالسن "(.)4
ناقش أصحاب االتجاه األول االستدالل بهذه اآلية بما
يلي:
أف اآلي إمنا تفاد رد الامُت من الراىدين إىل الراىدين ،كىذا
خيالف رد الامُت من ا١تدعى علاو إىل ا١تدعي.
أجابوا عن ىذه المناقشة:
أوال :أف اآلي الكعدي تدؿ على جياز رد الامُت مطل نقا ،كأهنا
ً
()9
()3
ردت من ا١تدعى علاهما ،كمها٘ :تام الدارم كعدم بن ب ٌداء  ،إىل
ي
()3
اٞتاـ()4من الفض .
عُت
د
م
ا١ت
أكلااء ا١تا
ى
ي

(ُ) انظع٤ :تمد رشد رضا ،تفسَت ا١تنار ،ط .ا٢تائ ا١تصعي العام للكتاب،
َُٗٗـ ،ُُٗ/ ٕ :القعايف ،الذخَتة ُُ. ٕٕ-ٕٔ/
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) ىي٘ :تام بن أكس بن حارث بن ىس ٍيد الدارم ،أبي رقا  .صحايب ،نسبتو إىل
الدار بن ىا نئ من ٠تم .كاف راىب أىل عصعه كعابد أىل فلسطُت ،فأسلم
سن ٗ ىػ ،كركم أنو قعأ القعآف يف ركع  ،ركل عن عبدا﵁ بن كىب كسلاماف
بن عامع كعطاء بن يزيد اللاثي كغَتىم ،كركل عنو النيب  حديث
اٞتساس الذم أخعجو مسلم ،سكن ا١تدين ٍب انتقل إىل الراـ ،فنزؿ با
ا١تقدس ،ركل لو البخارم كمسلم ُٖ حديثنا.
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ثانيًا :آي اللعاف ،كىي قيلو تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿
انظع :ابن عبد الرب ،االستاعاب (ُ  ،)ُّٗ/ابن األثَت ،أسد الغاب (ُ ،)ُِٓ/
األعبلـ (ِ .)ُٕ/
ارم يف نزكؿ
(ُ) بترديد الداؿ قبلها ميحدة مفتيح  ،لو ذكع يف قص ٘تام ال ٌد ٌ
قيلو تعاىل ﴿ :ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﴾
عدم فقاؿ ابن
[ا١تائدة ، ]َُٔ :ككانا نصعاناُت خيتلفاف بالتجارة .كأما ٌ
حباف :لو صحب  .كأخعجو ابن مندة ،فأنكع علاو ذلك أبي نعام ،كقاؿ :ال
يععؼ لو إسبلـ .قاؿ ابن عطاٌ  :ال يصح لعدم عندم صحب  .كقد كضعو
كقيل ذلك ابن األثَت بأف
بعضهم يف الصحاب  ،كال كجو لذكعه عندم فاهمٌ .
السااؽ عند ابن إسحاؽ :فأمعىم رسيؿ اللمو صلى اللمو علاو كسلٌم أف
يستحلفيا عديٌا ٔتا يعظم على أىل دينو .أما ٘تام فأسلم كحسن إسبلمو.
كمات عدم بن ب ٌداء نصعاناا.
انظع :العسقبلٍل ،اإلصاب يف ٘تااز الصحاب ْ ،ّٖٕ/ابن األثَت ،أسد الغاب ْ..ٓ/
(ِ) اٞتاـ  :ىي إناء مععكؼ من فض أك غَتىا كىي مستديع ال قعع لو غالبا.
ينظع :ابن حجع العسقبلٍل ،فتح البارم شعح صحاح البخارم، َُُ/ُ :
صحاح٤ .تمد ا١تعتضى
اٞتاـ :إناءه من ًفضم و  :ععيب
كقاؿ صاحب التاج :ك ي
ه
الزبادم« ،تاج الععكس من جياىع القاميس»ٖ ،تقاق٣ :تميع من ا﵀ققُت،
(دار ا٢تداي ) ِْٗ/ ُّ :مادة (ج ك ـ).
(ّ) انظع :البغيم ،تفسَت البغيم ،دار إحااء الًتاث الععيب –بَتكتَُِْ ،ىػ:
ِ٤ ،ٗٗ/تمد رشاد رضا ،تفسَت ا١تنار ٕ . ُُٗ/
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﯀﯁ ﯂        
 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ
()9

ﯞ ﰀ﴾.
وجو االستدالل:
أف الرهادات يف اآلي ىي أديا هف ،كقد طيلب األدياف من الزكج
 كىي يمدومع ىنا  -لقية جنبتو؛ لدفع ح ٌد القذؼ عنو ،كىذا دلال علىمرعكعا أف تكيف األدياف يف جنب األقيل(.)4
وناقش أصحاب االتجاه األول االستدالل بآية اللعان بما
يلي:
أف مقصيد الرهادات يف اآلي ى ي الرهادة على ظاىعىا كلاس
خارجا عن ٤تل النزاع(.)3
الامُت ،بدالل ظاىع اآلي  ،فكاف ذلك ن
وأجاب وا عن ىذه المناقشة:
(ُ) سيرة النير :آي ٔ .ٗ-
(ِ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم» ،ُِ/ُُ :ابن قدام « ،ا١تغٍت» ،ْٕ/ ٖ :ابن
قام اٞتيزي « :الطعؽ اٟتكما » :ص ُٖٓ ،القعطيب ،اٞتامع ألحكاـ القعآف
ُِ  ،ُٖٔ/الرنقاطي ،أضياء البااف ٓ. ْٕٔ/
(ّ) انظع :السعخسي « ،ا١تبسيط» ،ّٗ/ ٕ :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع»:
ّ. ّّٕ/
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ُ .ب أف الرهادة قد تطلق على الامُت كما يف آي اللعاف،
كالدلا ل على إطبلؽ الرهادة على الامُت ما جاء يف قيلو سبحانو:

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾( ،)9كيف اآلي التالا :

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾( ،)4فاعتيربت الرهادة ىنا
دياننا(.)3
ِ .كجاء يف بعض العكايات من حديث ابن عباس  -رضي ا﵁
عنهما  -قيؿ النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم ...« :ليال األدياف لكاف يل
ك٢تا شأف»( ،)9فهذا صعيح يف لفظ الامُت.
المنطلق الثاني :الدليل من السنة:
(ُ) سيرة ا١تنافقيف :اآلي ُ .
(ِ) سيرة ا١تنافقيف :اآلي ِ .
(ّ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم» ،ُِ/ُُ :ابن قدام « ،ا١تغٍت» ،ْٕ/ ٖ :ابن
قام اٞتيزي « :الطعؽ اٟتكما » :ص ُٖٓ ،القعطيب ،اٞتامع ألحكاـ القعآف
ُِ  ،ُٖٔ/الرنقاطي ،أضياء البااف ٓ. ْٕٔ/
(ْ) ركاه أبي داكد يف «السنن» ٖ ،تقاق٤ :تاي الدين عبد اٟتماد( ،بَتكت :دار
الفكع) ،كتاب الطبلؽ ،باب يف اللعاف ،ِٕٔ/ ِ :رقم (ِِٔٓ) ،كأصلو
يف البخارم ،كتاب تفسَت القعآف ،باب (كيدرأ عنها العذاب أف ترهد أربع
شهادات) ٔ  ،ََُ/رقم (ْْٕٕ) بلفظ« :ليال ما مضى من كتاب ا﵁
لكاف يل ك٢تا شأف».
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األحاديث التي فيها داللة منطوق على ر ّد اليمين:
كحديث ابن عمع  -رضي ا﵁ عنهما  -أف النيب  -صلى ا﵁
()9
علاو كسلم " -رد اليمين على طالب الحق".
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذا الحديث من جهتين:
أوال :جهة ثبوت الحديث:
ً
حيتج بو ،فاو
فقاليا :إف اٟتديث ال يثب  ،فهي ضعاف ال ٌ
()4
إسحاؽ بن الفعات كىي ضعاف.
أجابوا عن ىذه المناقشة:
بأف رجاؿ اٟتديث كثٌقيا ىذا العاكم ،منهم ابن حجع( )3كأبي
()4
()9
حيتج بو.
عيان اإلسفعائاٍت  ،فسند اٟتديث صحاح ٌ
(ُ) تقدـ ٗتعجيو.
(ِ) انظع :خلال بن إسحاؽ بن ميسى« ،التيضاح يف شعح ا١تختصع الفععي
البن اٟتاجب» ٖ ،تقاق :الدكتير أٛتد بن عبد الكعَل ٧تاب( ،طُ ،معكز
٧تابييو للمخطيطات كخدم الًتاثُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ). ّٖ/ٖ :
(ّ) ىي :أٛتد بن علي بن ٤تمد الكناٍل ،العسقبلٍل ،الرافعي ،أبي الفضل.
كلد بالقاىعة سن (ّٕٕ ىػ) ،كطلب العلم يف سن مبكعة ،كنبغ كعل
شهعتو ،كألف ا١تؤلفات اليت سارت هبا العكباف .من شايخو :اٟتافظ الععاقي
كالسعاج البلقاٍت .من تبلماذه :السخاكم كابن فهد .من مصنفاتو :فتح
البارم ،تغلاق التعلاق ،اإلصاب  .تييف سن (ِٖٓىػ) .انظع :السخاكم،
- 497 -

االتجاىات الفقهية في مستحق اليمين القضائية ،د .محمد يوسف المحمود

ثانيًا :جهة مخالفة الحديث لقاعدة عدم مخالفة الراوي
للمروي:
أف ابن عمع ،كىي راكم اٟتديث ،خالف معكيو( ،)3كا١تخالف
جاءت يف القص اليت قضى فاها عثماف بن عفاف علاو بالنكيؿ.
أجابوا عن ىذه المناقشة:
()9
أكال :أف العربة ٔتا ركل ابن عمع ال ٔتا رآه رضي ا﵁ عنو.
ن
الضيء البلمع (ِ  ،)ّٔ/ابن العماد ،شذرات الذىب (ٗ  ،)ّٗٓ/كحال ،
معجم ا١تؤلفُت (ِ.) َِ/
(ُ) ىي :يعقيب بن إسحاؽ بن إبعاىام بن يزيد الناسابيرم ،اإلسفعاياٍت ،
الرافعي .أبي عيان ٤ .تدث ،حافظ ،فقاو .كلد سن (َِّىػ) ،كٝتع
اٟتديث من يينس بن عبداألعلى ك٤تمد بن حيِت الذىلي كغَتمها .كحدث
عنو الطرباٍل كاب ن عدم كاإلٝتاعالي .من مصنفاتو :ا١تسند الصحاح الذم
خعجو على صحاح مسلم ،كزاد أحاديث قلال يف آخع األبياب .تييف سن
(ُّٔ ىػ) .انظع :الذىيب ،سَت أعبلـ النببلء (ُْ ،)ُْٕ/السبكي،
طبقات الرافعا الكربل (ّ.)ْٖٕ/
(ِ) انظع٤ :تمد بن إٝتاعال الصنعاٍل« ،سبل السبلـ»( ،القاىعة :دار
اٟتديث). ّٓٗ/ِ :
(ّ) انظع :عبد الكعَل بن علي بن ٤تمد النمل  « ،ا١تهذب يف علم أصيؿ الفقو
ا١تقارف ٖتعيع ١تسائلو كدراستها دراس نظعي تطباقا »( ،طُ ،العياض :مكتب
العشدَُِْ ،ىػُٗٗٗ/ـ). ْٕٗ/ ِ :
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ثانانا :أف غاي ما يف قصتو ى ي القضاء بالنكيؿ ،كلاس فاها
نفي القضاء بعد الامُت كما جاء يف اٟتديث ،فأمكن اٞتمع بانهما،
كما سبق باانو من كبلـ شاخ اإلسبلـ ابن تاما  -رٛتو ا﵁.
ضا :حديث
ومن األحاديث التي داللتها داللة منطوق أي ً
القسام الذم فاو مبدأ ديُت ا١ت مدعُت ،كمبدأ ٌرد الامُت إىل الاهيد بعد
ي
امتناع أكلااء ا١تقتيؿ من اٟتلًف ،قاؿ علي بن أيب طالب  -رضي ا﵁
عنو " :إف رد الامُت لو أصل من الكتاب كالسن  ...أما السن فحديث
()4
القسام ".
()3
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذا الدليل بما يلي :
أكال :أف حديث القسام يف ٌرد الامُت جاء على خبلؼ القااس
ن
يف حديث" :البان على ا١تدعي كالامُت على من أنكع" ،فبل يقاس
علاو غَته.

(ُ) انظع٤ :تمد بن ٤تمد بن عبد العٛتن« ،تاسَت اليصيؿ إىل منهاج األصيؿ
من ا١تنقيؿ كا١تعقيؿ»  ،دراس كٖتقاق :الدكتير عبد الفتاح أٛتد قطب
الدٜتاسي( ،طُ  ،القاىعة :دار الفاركؽ اٟتديث للطباع كالنرع،
ُِّْىػََِِ/ـ). َّٔ/ْ :
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». ِٖٕ/ ٕ :
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ثانانا :أنو ال يسلم أنو ييبتدأ بأدياف ا١تدعى علاهم كلاس ا١ت ٌدعُت،
ي
ً
ع
اد
ك
كما جاء يف مصنف عبد العزاؽ عن الرعيب ،أف ن
قتابل كجد بُت ى ى
كشاكًع( ، )9فأمعىم عمع بن ا٠تطاب أف يقاسيا ما بانهما ،فيجدكه إىل
كادع أقعب ،فأحلفهم عمع ٜتسُت دياننا ،كل رجل منهم :ما قتل ي كال
( ِ)
قاتبلٍ ،ب أغعمهم الدي .
علم ي ن
أجابوا عن ىذه المناقشة:
أكال  :ال يسلم أف حديث القسام على خبلؼ القااس ،بل ىي
ن
على القااس؛ ألف الامُت ترعع يف اٞتانب القيم ،سياء أكاف يمدعانا أك
م جانب ا١ت ٌدعُت بيجيد الليث ،فتيجه
دعى علاو ،كيف القسام ق ًي
يم ن
ى
ي
()3
الامُت ٢تم بسبب ذلك .
ثانانا :أف األثع ا١تذكير عن عمع  -رضي ا﵁ عنو  -ال يقيل أف
يعارض ما ثب يف الصحاحُت من حديث النيب  يف قص عبد ا﵁
بن سهل ،بل ىي معارض لبعض اآلثار عن عمع يف تقدَل أدياف
ا١ت ٌدعُت ،كما كرد عن عمع بن ا٠تطاب العمل هبا ،من طعيق معمع،
ي
(ُ) على الامُت من صنعاء ٥تبلؼ شاكع ككادع  .انظع :ابن خعداذب  ،ا١تسالك
كا١تمالك :صُّٕ  ،الارارم ،أحسن التقاسام يف مععف األقالام :صٖٖ ،
ياقيت اٟتميم ،معجم البلداف. َٕ/ ٓ ،َُّ/ّ :
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) انظع :ابن قدام  « ،ا١تغٍت». َِْ-َِّ/ ُِ :
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رجبل من جهان
عن الزىعم أنو قاؿ :أكطأ رجل من بٍت سعد بن لاث ن
إصبعا من أصابع رجلو ،فنزا حىت مات ،فقاؿ عمع
فعسا ،فقطع ن
ن
للجهناُت « :أتحلف منكم خمسون لهو أصابو ولمات منها؟» فأبوا
أن يحلفوا ،فاستحلف من اآلخرين خمسين ،فأبوا أن يحلفوا،
( ُ)
فجعلها عمر بن الخطاب نصف الدية.
ثالثًا :أف حيمل ىذا األثع على أف عمع بن ا٠تطاب بدأ بأدياف
أكال ،فلما أبيا رمد الامُت إىل ا١ت مدعى علاهم؛ تيفا نقا بُت اآلثار
ا١ت ٌدعُت ن
ي
اليت جاءت عن عمع.
واستند أصحاب االتجاه الثاني كذلك إلى أحاديث فيها
داللة مفهوم على توجو اليمين إلى المدعي:
من ذلك :أحاديث الراىد كالامُت.
وجو االستدالل منها:
أف الامُت يف األحاديث ىي ديُت ا١تدعي ،كتيجه الامُت إلاو
لقية جنبتو بسبب كجيد الراىد معو.
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذه األحاديث من جهة
الثبوت ،ومن جهة الداللة ،وأثاروا جملة من االعتراضات تتلخص
فيما يلي:
(ُ) تقدـ ٗتعجيو.
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أوال :أنو ٥تالف للكتاب؛ ألنو تعاىل أكجب اٟتق للمدعي
ً
برهادة رجلُت ،كنقلو عند عدمهما إىل شهادة رجل كامعأتُت ،فالنقل
إىل غَته خبلؼ الكتاب ،أك نقيؿ الزيادة علاو خ بلؼ الكتاب ،فهي
()9
زيادة على النص ،كالزيادة نسخ ،كنسخ القعآف ال جييز ٓترب الياحد.
ثانيًا :أنو كرد يف حادث عام ٥تتلف بُت السلف ،فلي كاف ثابتنا
الرتفع ا٠تبلؼ ،فلما مل يعتفع دؿ على عدـ ثبيتو.
ثالثًا :أنو خرب آحاد ،كقيؿ النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم" :البان
على ا١تدعي" مرهير قعيب من التياتع ،فبل يعارضو؛ ألف خرب اآلحاد
()4
معارضا للخرب ا١ترهير يي ٌعد.
إذا كرد
ن
()3
ابعاٌ :رده أئم ي اٟتديث كاحِت بن معُت كالطحاكم.
رً
خامسا :ما ركم عن معمع أنو قاؿٝ :تع الزىعم يقيؿ:
ً
()9
القضاء بالراىد كالامُت بدع  ،كأكؿ من قضى بو معاكي .
(ُ) انظع :أٛتد بن علي اٞتصاص ،الفصيؿ يف األصيؿ( ،طِ ،الكيي  :كزارة
األكقاؼ الكييتا ُُْْ ،ىػُْٗٗ/ـ) ،ُّٔ/ ُ :كعلي بن أيب علي
اآلمدم ،اإلحكاـ يف أصيؿ األحكاـٖ ،تقاق :عبد العزاؽ عفافي( ،بَتكت
كدمرق :ا١تكتب اإلسبلمي). ُْٗ/ ّ :
(ِ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع» ، ِِٓ/ٔ :كالبلدحي « :االختاار»:
ِ.ُُُ/
(ّ) انظع :البلدحي« :االختاار». ُُُ/ ِ :
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علاو.

سادسا :ا١تقصيد بالراىد كالامُت أف الامُت ىي ديُت ا١تدعى
ً

()4

أجابوا عن ىذه االعتراضات:
ُ) بأف قي٢تم( :إن الزيادة على النص نسخ ،وأخبار اآلحاد
فع اٟتكم ،كال
ال تنسخ المتواتر) :قاعدة ال يسلم هبا؛ ألف النسخ ر ي
حكم سك عنو الكتاب ،فبانتو
رفع ىنا؛ ألف الذم يثب بالسن
ه
السن .
ٍب إ ف أحاديث القضاء بالراىد كالامُت ركاىا عن رسيؿ ا﵁ -
صلى ا﵁ علاو كسلم  -أكثع من عرعين صحاباا ،فهي حديث
نسخ ا على قاعدهتم ،فاألخذ بأحاديث الراىد
مرهير ،فبل يكيف ن
كالامُت ال يعارض القعآف كال خيالف ظاىعه ،فالنص على الريء ال
يست لزـ نفي عما عداه ،كلاس يف اآلي نفي اٟتكم بالراىد كالامُت(.)3

(ُ) انظع :الكاساٍل ،بدائع الصنائع ٔ  ،ِِٓ/كالبلدحي « ،االختاار»:
ِ. ُُُ/
(ِ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». ِِٓ/ ٔ :
(ّ) انظع :أبي العباس القعطيب ،ا١تفهم ٓ ، ُّٓ/أبي بكع ا١تعافعم ،القبس
ُ ،ِٖٗ/العسقبلٍل ،فتح البارم ٓ ،ُِٖ/الريكاٍل ،نال األكطار
ٖ. ِّٖ/
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ِ) ال تعارض بُت أحاديث الراىد كالامُت كبُت حديث:
"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ،فأحاديث الراىد
آحادا ،بل ىي من قبال ا١ترهير( ،)9كالامُت مع البان
كالامُت لاس
ن
ديُت دافع تدفع دعيل ا١تدعيٓ ،تبلؼ الامُت مع الراىد ،فهي ديُت
جالب  ،كىناؾ فعؽ بانهما(.)4
ٍب إف البان اسم لكل ما يي ٌبُت اٟتق كيظهعه(  ،)3كالراىد كالامُت
داخبلف ٖت الباٌن لثبيهتا يف السن  ،كىذا يؤكد أف اٟتصع لاس مع ناد ا
يف اٟتديث.
حيتج بو ،كال يسلم تضعافو ليجيد
ّ) اٟتديث ثاب صحاح ٌ
ساف بن سلاماف يف سنده ،كىي ضعاف ،فساف بن سلاماف من
رجاؿ مسلم ،ككثٌقو حيِت بن سعاد ،كعلى فعض ضعف ىذا السند،
()9
فاٟتديث لو سند آخع ،كمتابعات صحاح .
(ُ) انظع :الريكاٍل ،نال األكطار ٖ. ِّٖ/
(ِ) انظع :القعايف ،الفعكؽ ْ . ٕٗ/
(ّ) ابن قام اٞتيزي « ،إعبلـ ا١تيقعُت» ،ُٖٔ/ِ :كانظع :الدكتير ٤تمد
الزحالي « ،كسائل اإلثبات يف الرعيع اإلسبلما يف ا١تعامبلت ا١تدنا
كاألحياؿ الرخصا »( ،طُ ،دمرق كبَتكت :مكتب دار البااف،
َُِْىػ ُِٖٗ -ـ). ِِ/ ُ :
(ْ) كقد تقدـ ٗتعيج حديث ابن عباس عند مسلم يف «الصحاح».
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ْ) ال يسلٌم بأف أحاديث الراىد كالامُت بدع ابتدعها معاكي
بن أيب سفااف  -رضي ا﵁ عنهما  -فأحاديث الراىد كالامُت ركاىا
ٚتع من الصحاب يبلغيف أكثع من عرعين صحاباا ،منهم عمع بن
ا٠تطاب كعلي بن أيب طالب  -رضي ا﵁ عنهما.
بل نسب ذلك إىل البدع فاو اضطعاب؛ فتارة ينسب إىل
معاكي  ،كتارة إىل عبد ا١تلك بن معكاف ،بل ذكع الرافعي  -رٛتو ا﵁ -
أف اإلماـ الزىعم قضى هبا حُت كيل القضاء ،قاؿ الرافعي" :إف
الزىعم قضى هبا حُت كيل ،كاإلثبات ا١تيافق للجماع أكىل من النفي
()9
ا١تخالف ٢تم".
ٓ) أما الامُت مع الراىد ،فهي ديُت ا١تدعي ال ديُت ا١تدعى
علاو ،بدلال ما جاء يف بعض العكايات؛ كعكاي علي بن أيب طالب -
رضي ا﵁ عنو « -أف النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم  -قضى برهادة
و
شاىد كديُت صاحب اٟتق»(ٍ ،)4ب ا١تدعى علاو يكفاو الامُت ،كما يف
(ُ) انظع :ا١تاكردم ،اٟتاكم ،ِٕ/ ُٕ :القعطيب ،ا١تفهم ٓ  ،ُِٓ/ابن بطاؿ،
شعح صحاح البخارم. ٓٗ/ٖ :
(ِ) ركاه الدارقطٍت يف «سننو» ، َّٖ/ٓ :رقم (ْْٖٔ  ،)ْْٖٕ-كركاه ابن
معسبل ْ ْْٓ/بعقم (ِِٕٗٗ )،
أيب شاب عن جعفع بن ٤تمد عن أباو ن
كانظع :عبد ا﵁ بن ييسف الزيلعي« ،نصب العاي ألحاديث ا٢تداي » ،قدـ
لو٤ :تمد ييسف البنيرم ،كصححو :عبد العزيز الدييبندم الفنجاٍل،
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األحاديث ا١ترهيرة ،فبل فائدة من طلب الراىد ،فاكيف اٟتديث
حكما فاو لغي ،كالرعع منمزه عن ذلك.
أضاؼ ن
ضا :حديث زيد
ومن األحاديث التي داللتها داللة مفهوم أي ً
بن ثاب عن النيب  -صلى ا﵁ علاو كسلم  -أنو قاؿ" :من طلب طلب
بغَت بان  ،فا١تطليب أكىل بالامُت من الطالب"( ،)9كمثلو حديث عمعك
()4
بن شعاب ،عن أباو ،عن جده.
فلي مل يكن للطالب حق يف الامُت ١تا جعل ا١تطليب أكىل منو،
فاكيف أكىل يف االبتداء ،كينقل عند امتناعو يف االنتهاء(.)3
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذا الدليل بما يلي:
()9
تج بو كال
حي
ال
ذا
ل
؛
أف ىذا اٟتديث ال يصح كال يثب
ي
ٌ
بداللتو.

كحققو٤ :تمد عيام ( ،طُ  ،جدة كبَتكت :مؤسس العياف للطباع كالنرع
كدار القبل للثقاف اإلسبلما ُُْٖ ،ىػُٕٗٗ -ـ)٤ ،ََُ/ ْ :تمد بن
علي الريكاٍل« ،نال األكطار» ٖ ،تقاق :عصاـ الدين الصبابطي( ،طُ ،
القاىعة ،دار اٟتديثُُّْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ).ِّْ/ ٖ :
(ُ) تقدـ ٗتعجيو.
(ِ) تقدـ ٗتعجيو.
(ّ) ا١تاكردم يف «اٟتاكم الكبَت». ُُْ/ ُٕ :
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المنطلق الثالث :الدليل األثري عن الصحابة والتابعين:
استندكا إىل ٚتل من اآلثار عن السلف من الصحاب كالتابعُت،
كمن أشهع ىذه اآلثار :أثع استقعاض ا١تقداد بن عمعك من عثماف بن
عفاف  -رضي ا﵁ عنهما  -سبع آالؼ درىم ،ك١تا استحلف عمع بن
ا٠تطاب ا١تقداد ،طلب ا١تقداد ٖتلاف عثماف ،فيافقو عمع يف ذلك،
كىذا رد للامُت ،كٖتلاف للمدعي لقية جنبتو.
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذا الدليل األثري بما يلي:
أوال :أف اٟتديث ضعاف ال حيتج بو؛ لضعف مسلم بن
ً
()4
علقم راكم اٟتديث.
ثانيًا :أف ا٠تبلؼ بُت ا١تقد اد كعثماف يف اإليفاء من عدمو،
فكان الامُت مستحق على عثماف ،فا١تدعي ا١تقداد ،كا١تدعى علاو
()3
عثماف.

(ُ) انظع :تلخاص اٟتبَت ْ  ،َِٖ/تنقاح التحقاق ِ . ِّٔ/
(ِ) انظع :علي بن عثماف ابن الًتكماٍل« ،اٞتيىع النقي على سنن الباهقي» ،
(بَتكت :دار الفكع). ُْٖ/َُ :
(ّ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». َِّ/ ٔ :
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أجابوا عن ىذه المناقشة:
ُ .أف مسلم بن علقم كثمقو حيِت بن معُت ،كىي من رجاؿ
مسلم( ،)9كقاؿ الباهقي(" : )4إسناد ىذا اٟتديث صحاح إال أنو
()3
منقطع".
ِ .ال يسلٌم أف ا٠تبلؼ بانهما يف اإليفاء من عدمو ،بل
صعح بو ،فاكيف
ا٠تبلؼ ىل ىي سبع آالؼ أـ أربع آالؼ ،كىي ا١تي ٌ
عثماف ىي ا١تدعي.
المنطلق الرابع :الدليل اإلجماعي:

(ُ) انظع« :تاريخ حيِت بن معُت بعكاي الدكرم»ٖ ،تقاق :الدكتير أٛتد ٤تمد نير
ساف( ،طُ  ،مك  :معكز البحث العلمي كإحااء الًتاث اإلسبلمي،
ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـ). ُٖٓ/ْ :
(ِ) ىي :أٛتد بن اٟتسُت بن علي ،ا٠تسعكجعدم ،أبي بكع .كلد سن (ّْٖ) ،كٝتع
من أيب عبدا﵁ اٟتاكم ،كأيب بكع بن فيرؾ .كظل يطلب اٟتديث كالعلم حىت صار
أكحد زمانو .من مصنفاتو :السنن الكربل ،دالئل النبية .قاؿ إماـ اٟتعمُت :ما من
شافعي إال للرافعي علاو من ؛ إال أبا بكع الباهقي فإف لو ا١تن على الرافعي،
لتصانافو يف نصعة مذىبو .تييف سن (ْٖٓىػ) .انظع :الذىيب ،تذكعة اٟتفاظ
(ّ ،)ُُِّ/ابن العماد ،شذرات الذىب (ٓ.)ِْٖ/
(ّ) تقدـ ذكعه عند ٗتعيج اٟتديث.
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ٚتع من الفقهاء إٚتاع الصحاب على مرعكعا القضاء
حكى ه
استنادا ألثع عثماف كا١تقداد ،كمن ىؤالء الفقهاء الذين
بالامُت ا١تعدكدة
ن
()9
حكيا ىذا اإلٚتاع :أشهب كالقعايف كا١تاكردم .
كما حكى ٚتع من الفقهاء اإلٚتاع على القضاء بالراىد
كالامُت ،ك٦تن حكى اإلٚتاع ا١تاكردم(.)4
ناقش أصحاب االتجاه األول ىذا الدليل اإلجماعي بما
يلي:
ال ييسلم هبذا اإلٚتاع لسببُت:
األول :أنو يكجد ا١تخالف كما يف قيؿ الزىعم يف الراىد
كالامُت.
()3
الثاني :أنو إٚتاع سكيٌب ال تقيـ بو اٟتيج .
أجابوا عن ىذه المناقشة بما يلي:

(ُ) القعايف« ،الذخَتة» ،ٕٕ/ُُ :ا١تاكردم« ،اٟتاكم» ،ُِْ/ ُٕ :عبد ا﵁
بن أيب زيد القَتكاٍل« ،النيادر كالزيادات على ما يف ا١تدكن من غَتىا من
األمهات» ٖ ،تقاق :عبد الفتاح ٤تمد اٟتلي ك٤تمد حجي كآخعكف( ،طُ ،
بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُٗٗٗ ،ـ).ُِٔ/ ٖ :
(ِ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُٕ/ُٕ :
(ّ) انظع :الكاساٍل« ،بدائع الصنائع». ِِٓ/ ٔ :
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أوال :أف اإلٚتاع ا﵀كي ثب العمل بو من الصحاب قبل
ً
()9
خبلؼ اإل ماـ الزىعم ،بل ذكع اإلماـ الرافعي أف الزىعم قضى بو.
ثانيًا :أف اإل ٚتاع السكيٌب كإف كاف فاو خبلؼ يف االحتجاج
و
برعط ىي :العلم بعدـ
بو ،إال أف الصحاح أنو حج يعمل بو
ا١تخالف ،كقد يع لم عدـ ا١تخالف من الصحاب  ،كما يف مسأل الراىد
()4
كالامُت.
المنطلق الخامس :المنطلق العقلي والقياسي:
أيضا ٔتنطلقات عقلا كقااسا ،
استدؿ أصحاب االٕتاه الثاٍل ن
كلعل أقيل ما ذكعكه من ا١تنطلقات ما يلي:
أكال  :أف الامُت يف جانب ا١تدعى علاو يف االبتداء؛ لكيف
ن
شاىدا للمدعي ،فاعيد الامُت
شاىدا لو ،كبنكيلو صار الظاىع ن
الظاىع ن
إىل جانبو ،ك٢تذا بدأنا يف اللعاف بأدياف الزكج؛ لرهادة الظاىع لو ،فإنو
ال يي ٌليث فعاشو كاذبنا ،كبدأنا يف القسام بامُت الييل للرهادة الظاىعة،

(ُ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ٕٓ/ُٕ :
(ِ) انظع :ميفق الدين عبد ا﵁ بن أٛتد ا١تقدسي « ،ركض الناظع كجن ا١تناظع
يف أصيؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل»( ،طِ ،مؤسس العياف
للطباع كالنرع كالتيزيعُِّْ ،ىػََِِ/ـ) ،ّْٓ ،ّْْ /ُ :اآلمدم،
«كاإلحكاـ يف أصيؿ األحكاـ». ِِٓ/ُ :
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فإف ا١تسأل فاما إذا كان العداكة ظاىعة بُت القتال كأىل ا﵀ل  ،ككاف
()9
قتابل.
العهد قعيبنا بدخي٢تم يف ٤تلتهم إىل أف كجد ن
ثانانا :أهنا حج أحد ا١تتداعاُت ابتداء ،فيجب أف يكيف تعكها
()4
ميجبنا للعدكؿ إىل ديُت صاحبو كًتؾ البان .
املطلب اخلامض :املٌازنْ بني منطلقات االجتاهني ًالرتجَح بَنونا
بعد ىذا الععض الٕتاىات الفقهاء يف مسأل تعاُت مستحق
الامُت القضائا  ،كمنطلقات كل إتاه يف ا١تسأل  ،ديكن أف نقعر ٚتل
من اٟتقائق للميازن بُت االٕتاىُت:
أوال :بع د عرض االتجاىين يتأكد ما سبق ذكره في تحرير
ً
محل النزاع:
 .9ال خبلؼ بُت االٕتاىُت على أف الامُت األصلا  ،كىي ديُت
ا١تدعى علاو ،كا١تنصيص علاها يف اٟتديث ،كا١تتبادرة إىل الذىن عند
اإلطبلؽ؛ تي مجو ابتداءن إلاو ال إىل ا١تدعي.
 .4كما ديكن أف يقاؿ أف ا١تذاىب الفقها ( )9جيازكف يف بعض
األحياؿ القضاء بنكيؿ ا١تدعى علاو عن الامُت.

(ُ) انظع :السعخسي« ،ا١تبسيط». ّْ/ُٕ :
(ِ) انظع :ا١تاكردم« ،اٟتاكم». ُْْ/ُٕ :
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 .3كإمنا كقع ا٠تبلؼ بُت االٕتاىُت فاما سيل الامُت األصلا ؛
كالامُت ا١تعدكدة ،كالامُت يف مسأل الراىد كالامُت ،كأدياف القسام ،
كأدياف اللعاف؛ ىل ترعع يف جه ا١تدعي باعتبار قية جنبتو ،أـ أهنا ال
ترعع إال يف جه ا١تدعى علاو فهي منحصعة فاو؟
ثانيًا :عند عرض منطلقات االتجاىين ،تبين ما يلي:
 .9أف ا١تنطلقات األثعي لبلٕتاه األكؿ ىي منطلقات مل تسلم
من االعًتاض ،فهي مفاىام ال تنفي ديُت ا١تدعيٓ ،تبلؼ ا١تنطلقات
األثعي لبلٕتاه الثاٍل ،ففاها منطيقات صحاح على تيج و الامُت
للمدعي؛ كاألحاديث ا١ترهيرة يف الراىد كالامُت ،كديُت ا١تدعُت يف
القسام  ،كالقضاء بعد الامُت إىل طالب اٟتق يف حديث ابن عمع،
باإلضاف إىل قص ا١تقداد كعثماف بن عفاف  -رضي ا﵁ عنهما ٦ -تا
يعجح األدل األثعي لبلٕتاه الثاٍل على األكؿ.
ٌ
إٚتاع
ِ .أف اإلٚتاع الذم استند إلاو أصحاب االٕتاه األكؿ ه
غاي ما فاو القضاء بالنكيؿ ،كىذا ال خبلؼ فاو عند أصحاب االٕتاه
الثاٍل يف بعض األحياؿ كما سبق ذكعىا ،أما اإلٚتاع ا﵀كي من
أصحاب االٕتاه الثاٍل ،فهي إٚتاع صحاح ثاب عن الصحاب  ،كال
(ُ) ا١تالكا يقضيف بالنكيؿ يف الطبلؽ كالعتاؽ ،كالرافعا يف دعيل الزكاة،
انظع :ابن جزم ،القيانُت الفقها ِٖٗ ،النفعاكم ،الفياكو الدكاٍل ِ، ُِِ/
النيكم ،ركض الطالبُت ُِ ، ْٗ-ْٕ/ا١تاكردم ،اٟتاكم ُٕ. َُْ/
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ييعلم ٢تم ٥تالف؛ كاإلٚتاع على القضاء بالراىد كديُت ا١تدعي،
كالقضاء بعد الامُت للمدعي عند نكيؿ ا١تدعى علاو؛ ٦تا يعجح إٚتاع
االٕتاه الثاٍل على األكؿ.
 .3أف االٕتا ه الثاٍل استند إىل دلال قعآٍل ،كىي آي اليصا يف
السفع؛ ففاو تقعيع ١تبدأ رد الامُت ،كيؤكد مرعكعا الامُت يف جه
ا١تدعي ،كىذا الدلال القعآٍل يعضد رأيهم كيقييو.
 .9األدل العقلا اليت استند إلاها أصحاب االٕتاه األكؿ مل
تسلم من ا١تناقر كاالعًتاضٓ ،تبلؼ األدل العقلا ألصحاب االٕتاه
الثاٍل ،فإهنا كجاه ال اعًتاض علاها.
خبلص العأم يف ا١تيازن بُت االٕتاىُت كالًتجاح بانهما :أف
الامُت تكيف يف جانب من قيي جنبتو ،سياء أكان القية يف جنب
ا١تدعى علاو باعتبار الرباءة األصلا  ،أك كان القية يف جنب ا١تدع ي
باعتبار القعين ا١تصاحب  ،كىي رأم أصحاب االٕتاه الثاٍل؛ كذلك لقية
األدل النقلا كالعقلا اليت استندكا إلاها.
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املبحث الثانُ :االجتاي القانٌنُ يف تعَني مصتحق الَنني
القضائَْ
يعل القانيف أنو جييز تيجاو الامُت القضائا إىل أحد ا٠تصمُت
برعط أف تكيف الياقع اليت تنصب علاها الامُت متعلق برخص من
()9
كجه إلاو ،كىذه تسمى الامُت اٟتاٝت .
كيعل القانيف يف الامُت اٟتاٝت أنو جييز ١تن يك ٌجه لو أف يعمدىا
إىل خصمو ،برعط أف تكيف الياقع مرًتك بُت ا٠تصمُت ،مثاؿ
الياقع ا١ترًتك  :اإلقعاض أك اليفاء ،كال جييز العد إذا كان الياقع

(ُ) انظع :الدكتير طارؽ عبد العءكؼ صاحل رزؽ« ،التعلاق على نصيص قانيف
اإلثبات الكيييت»( ،طُ ،القاىعة :دار النهض الععبا ََِٓ ،ـ)، ُّْ :
كفق ا
الدكتير ٤تمد السعاد رشدم « ،اإلثبات يف ا١تياد ا١تدنا كالتجاري ن
للقانيف ا١تصعم كالكيييت»( ،طِ ،الكيي  :مؤسس دار الكتب،
ُٗٗٗـ) ،ُٕٔ :الدكتير قدرم عبد الفتاح الرهاكم« ،اإلثبات مناطو
كضيابطو يف ا١تياد ا١تدنا كالتجاري يف الترعيع ا١تصعم كا١تقارف» ،
(اإلسكندري  :منرأة ا١تعارؼََِِ ،ـ) ،َْٕ :ا١تسترار الدكتير عبد
اٟتكام فيده « ،اليايف يف اإلثبات يف ا١تياد ا١تدنا كالتجاري كالرععا يف ضيء
٥تتلف اآلراء الفقها كأحكاـ ٤تكم النقض»( ،ا١تنصيرة :دار الفكع
كالقانيفََِٔ ،ـ). ُّٕ/ْ :
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خاص برخص ىمن يك ٌجه
بتصعؼ صدر ٦تن كرثو.
كىذه الامُت ا١تعدكدة ال تقبل العمد معة أخعل ،فإما ديُت ىم ن
()4
يك ٌجه لو ،أك القضاء علاو بالنكيؿ.
()3
كيعل القانيف أف ييقضى بالنكيؿ يف حالتُت :
الحالة األولى :إذا كجه الامُت للخصم كرفض أف حيلفها
فيرا كمل يعدىا إىل ا٠تصم.
ن
الحالة الثانية :إذا ٌردت علاو الامُت كرفض أف حيلفها .كما
أيض ا أنو جييز للقاضي تيجاو الامُت إىل أحد ا٠تصمُت إذا
يعل القانيف ن
كامبل بأال تكيف خالا من الدلال ،كىذه تسمى
دلابل ن
كاف ال ديلك ن
()9
بالامُت ا١تتمم .
()9

إلاو الامُت؛ كياقع علمو أك عدـ علمو

(ُ) انظع :التعلاق ُّْ ،كالدكتير ٤ت مد السعاد رشدم« ،اإلثبات يف ا١تياد
ا١تدنا كالتجاري » ،ُٕٔ :كالدكتير عبد اٟتكام فيده« ،اليايف»، َِْ/ْ :
كالدكتير طارؽ عبد العءكؼ صاحل« ،التعلاق على قانيف اإلثبات». َٗٗ :
(ِ) انظع« :التعلاق» ،ُّْ :كالدكتير ٤تمد السعاد رشدم« ،اإلثبات يف ا١تياد
ا١تدنا كالتجاري » ،ُٕٔ :كالدكتير عبد اٟتكام فيده« ،اليايف». ُّٕ/ْ :
(ّ) انظع« :التعلاق» ،ُّْ :كالدكتير ٤تمد السعاد رشدم« ،اإلثبات يف ا١تياد
ا١تدنا كالتجاري ». ُٕٔ :
(ْ) انظع :الدكتير طارؽ عبد العءكؼ صاحل« ،التعلاق على قانيف اإلثبات
الكيييت» ، َْٓ :كالدكتير ٤تمد السعاد رشدم« ،اإلثبات يف ا١تياد ا١تدنا
كالتجاري » ،ُٖٖ :الدكتير قدرم عبد الفتاح الرهاكم « ،اإلثبات مناطو
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كىذه مياد من قانيف اإلثبات الكيييت تؤكد ما ًب ذكعه من اآلراء
القانينا السابق :
ا١تادة (ُٔ) إثبات كيييت" :يجوز لكل من الخصمين في
أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجو اليمين الحاسمة إلى الخصم
اآلخر ،بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة
بشخص من وجهت إليو ."...
ا١تادة (ُٔ ) إثبات كيييت" :ولمن وجهت إليو اليمين أن يردىا
على خصمو ،على أنو ال يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة
ال يشترك فيها الخصمان ،بل يستقل بها شخص من وجهت إليو
اليمين ."...
ا١تادة (ْٔ) إثبات كيييت" :كل من وجهت إليو اليمين فنكل
عنها دون أن يردىا على خصمو ،وكل من ردت عليو فنكل عنها؛
خسر دعواه".
ا١تادة (ٔٔ ) إثبات كيييت" :للقاضي في أية حالة كانت عليها
الدعوى أن يوجو اليمين المتممة من تلقاء نفسو إلى أي من
الخصمين ليبني على ذلك حكمو في موضوع الدعوى ،أو في
كضيابطو» ، ْْٔ :كالدكتير عبد اٟتكام فيده« ،اليايف»، ُِٔ/ْ :
كالدكتير طارؽ عبد العءكؼ صاحل« ،التعلاق على قانيف اإلثبات». ُِٗ :
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قيمة ما يحكم بو ،ويشترط في توجيو ىذه اليمين أال يكون في
الدعوى دليل كامل ،وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل ،وال
يجوز للخصم الذي وجهت إليو ىذه اليمين أن يردىا على الخصم
اآلخر".
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خالصة رأي القانون:
أوال :ال ت يجد إتاىات قانينا يف مستحق الامُت ،فالامُت جييز
ً
تيجاهها للمدعي أك ا١تدعى علاو.
ثانيًا :القانيف ال دينع من تيجاو الامُت للمدعي إما بعد الامُت
كامبل.
دلابل ن
من ا١تدعى علاو ،أك إذا كاف ا١تدعي ال ديلك ن
ثالثًا :القانيف ال دينع من القضاء بالنكيؿ عند رفض اٟتلف
كعدـ ٌرد الامُت ،أك رفض الامُت عند رد الامُت.
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املبحث الثالث :دراشْ مقارنْ بني االجتاهات الفقوَْ ًالقانٌن
من خبلؿ ما سبق ذكعه من رأم القانيف ،ديكن استخبلص
النتائج التالا يف ا١ت قارن بُت الفقو اإلسبلمي كالقانيف اليضعي يف
مستحق الامُت القضائا :
أوال :أف الفقو فاو إتاىاف يف مستحق الامُت القضائا ٓتبلؼ
ً
القانيف ،فإنو إتاه كاحد؛ ٦تا يعكس الثعاء ا١تععيف يف الفقو اإلسبلمي
عن القانيف اليضعي.
ثانيًا :ىناؾ تيافق بُت االٕتاه القانيٍل كاالٕتاه الثاٍل يف الفقو
اإلسبلمي القائل بأف مستحق الامُت ىي جنب القيم من ا٠تصمُت.
ثالثًا :يتيافق االٕتاه القانيٍل مع الفقو اإلسبلمي يف إتاىو الثاٍل
للم مدعُت ،بصعؼ النظع عن
أنو ال مانع من تيجاو الامُت القضائا ي
دكاعي ىذا التيجاو.
ابعا :يتيافق االٕتاه القانيٍل مع الفقو اإلسبلمي يف إتاىاو
رً
األكؿ كالثاٍل على مرعكعا القضاء بالنكيؿ من حاث ا١تبدأ.
خامسا :يتيافق االٕتاه القانيٍل مع االٕتاه الفقهي الثاٍل يف
ً
مرعكعا رد الامُت.
سادسا :يتيافق االٕتاه القانيٍل مع االٕتاه الفقهي الثاٍل يف أنو
ً
ال يرعع رد الامُت إذا استقل باٟتق أحد ا٠تصمُت ،كىي قعيب ٦تا ذكعه
شاخ اإلسبلـ ابن تاما  -رٛتو ا﵁  -يف ذلك.
- 449 -

االتجاىات الفقهية في مستحق اليمين القضائية ،د .محمد يوسف المحمود

سابعا :يتيافق االٕتاه القانيٍل مع االٕتاه الفقهي الثاٍل يف
ً
عرب عنو القانيف بعدـ البان الكامل ،
القضاء بالراىد كالامُت ،كىي ما ٌ
كىي ما يسمى يف القانيف :الامُت ا١تتمم .
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اخلامتْ
كبعد ،فللو اٟتمد كا١تنم  ،كلو الفضل على إ٘تاـ النعم  ،كحاث
بلغ البحث هنايتو  -بتيفاق من ا﵁ كفضلو  -فإنو من ا١تناسب أف
أذكع أىم النتائج اليت تيصل إلاها من خبلؿ ىذا البحث ،كىي:
 أ ٌف معاٞت ا١تسائل الفقها من خبلؿ الدراسات البىػٍانًام ا١تتمثل
عدا
يف ا١تقارنات الترعيعا بُت النظع الفقهي كالنظع القانيٍل؛ تعطي بي ن
كلاا يتسم بالرميؿ للقضا ا١تدركس .
 أف ىذا النٌيع من ال ٌدراسات أثب أف ا١تذاىب الفقها ما ىي
إال مدارس حقيقا ميازي للمدارس القانينا ا١تعاصعة ،كما أثب
كيف ا١تدرسي.
أحقا ا١تذاىب الفقها با١تي ٌ
 أف ا١تسلك الكفال بتحقاق ثنائا التنظَتين الفقهي كالقانيٍل
كا١تيازن بانهما ىي منهج االٕتاىات ،كما ممع معنا يف دراستنا.
 أ ٌف الرياىد التطباقا يف الًتاث الفقهي ناطق بضعكرة إعماؿ
منهج االٕتاىات يف دراس القضايا الفقها ؛ تضاا نقا ٢تية ا٠تبلؼ
كضبطو.
كلعل إغفاؿ ىذا ا١تسلك يف ا﵀افل الفقها ا١تعاصعة ىي سبب
اال٨تعاؼ يف التنظَت الفقهي كالعملي على السياء؛ ١تا لو من بالغ األثع
يف تقعيب الًتاث الفقهي؛ لذا فإ ٌف الدعية ميصيل بضعكرة:
ػ اطىعاد إعماؿ ىذا ا١تنهج ،أعٍت بذلك مسلك االٕتاىات يف
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ا١تقارنات الترعيعا  ،كتيساع دائعة تيظافو الستاعاب القضايا الفقها
تأصابل كتنز نيبل.
ن
كىذا يدعينا لتكثاف اٞتهيد إلبعاز النضج الفقهي من خبلؿ
دراسات أكادديا تيعٌت ٔتسلك االٕتاىات الفقها ؛ عساىا تسهم يف
تاسَت :التقنُت الفقهي ،كمن ٍب ا١تسامه يف حل ا١تعضبلت ا١تعاصعة.
ومن أىم الثمرات التي خرجت بها الدراسة ما يلي:
أكال :أف فقهاء ا١تسلمُت ٢تم إتاىاف يف مستحق الامُت
القضائا  ،إتاه حيصعىا يف جانب ا١تدعى علاو ،كإتاه يف جنب األقيل.
ثاناا :االٕتاه القائل ّتعل الامُت يف جنب األقيل ىي إتاه
متيافق مع األدل الرععا كا١تسائل النظَتةٓ ،تبلؼ االٕتاه اآلخع.
ثالثا :ىناؾ إثعاء مععيف عند فقهاء ا١تسلمُت متمثبل يف االٕتاىُت
ٓتبلؼ القانيف فهي إتاه كاحد ال تعدد فاو.
كبعد ،فهذا ما تاسع ٚتعو كتعتابو ،كا﵁ أسأؿ السداد كالتيفاق،
كسبحانك اللمهم كْتمدؾ ،أشهد أف ال إلو إال أن  ،أستغفعؾ كأتيب
إلاك.
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املراجع ًاملصادر
ابن أيب شاب  ،ا١تصنف يف األحاديث كاآلثارٖ ،تقاق :كماؿ ييسف
اٟتيت( ،طُ ،العياض :مكتب العشدَُْٗ ،ىػ).
ابن النجار الفتيحي ،شعح الكيكب ا١تنَت ،طِ ،مكتب العباكاف،
ُُْٖى ػُٕٗٗ-ـ.
ابن حزـ ،علي بن أٛتد ،ا﵀لى باآلثار( ،بَتكت :دار الفكع).
ابن حزـ ،علي بن أٛتد ،معاتب اإلٚتاع يف العبادات كا١تعامبلت
كاالعتقادات ،بَتكت :ط .دار الكتب العلما .
ابن رشد اٟتفاد ،أبي اليلاد ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد ،بداي اجملتهد
كهناي ا١تقتصد ،مطبع مصطفى البايب اٟتليب كأكالده ،مصع،
الطبع العابع ُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ/ـ
ابن شاس ،جبلؿ الدين عبد ا﵁ بن ٧تم ،عقد اٞتياىع يف مذىب عامل
ا١تدين ٖ ،تقاقٛ :تاد ٟتمعُِّْ ،ىػ  ََِّ -ـ.
ابن ضيياف ،إبعاىام بن ٤تمد ،منار السبال يف شعح الدلالٖ ،تقاق:
زىَت الراكيش( ،طٕ  ،ا١تكتب اإلسبلميَُْٗ ،ى ػ -
ُٖٗٗـ).
ابن عابدين٤ ،تمد عبلء الدين أفندم ،حاشا رد ا﵀تار على الدر
ا١تختار شعح تنييع األبصار يف فقو أيب حناف  ،بَتكت ،لبناف:
دار الفكع للطباع كالنرعُُِْ ،ى ػ َََِ-ـ.
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ابن قدام  ،أبي ٤تمد عبد ا﵁ بن أٛتد ا١تقدسي ،ا١تغٍت يف فقو اإلماـ
أٛتد بن حنبل الراباٍل ،طُ ،بَتكت ،لبناف :دار الفكع،
َُْٓى ػُٖٗٓ-ـ.
ابن قد ام  ،ميفق الدين عبد ا﵁ بن أٛتد ا١تقدسي ،ركض الناظع كجن
ا١تناظع يف أصيؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل،
(طِ ،مؤسس العياف للطباع كالنرع كالتيزيع،
ُِّْىػََِِ/ـ).
ابن قام اٞتيزي ٤ ،تمد بن أيب بكع ،إعبلـ ا١تيقعُت عن رب العا١تُت،
ٖتقاق :أبي عبادة مرهير بن حسن آؿ سلماف( ،طُ،
السعيدي  :دار ابن اٞتيزم للنرع كالتيزيعُِّْ ،ىػ).
ابن كثَت ،أبي الفداء إٝتاعال بن عمع ،مسند الفاركؽ أمَت ا١تؤمنُت أيب
حفص عمع بن ا٠تطاب رضي ا﵁ عنو كأقيالو على أبياب
العلمٖ ،تقاق :إماـ بن علي بن إماـ ،طُ ،مصع :دار الفبلح،
َُّْى ػََِٗ -ـ.
ابن ماجو٤ ،تمد بن يزيد أبي عبد ا﵁ القزكيٍت ،سنن ابن ماجوٖ ،تقاق:
فؤاد عبد الباقي ،بَتكت :دار الفكع.
ابن ٧تام ،األشباه كالنظائع ،طُ ،دار الكتب العلما  -بَتكت،
ُُْٗى ػُٗٗٗ-ـ.
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أبي اٟتسُت البصعم ،ا١تعتمد ،بَتكت :ط .دار الكتب العلما ،
َُّْىػ.
أبي داكد ،سل اماف بن األشعث السجستاٍل األزدم ،سنن أيب داكد،
ٖتقاق٤ :تاي الدين عبد اٟتماد ،بَتكت :دار الفكع.
أٛتد بن حنبل ،مسند اإلماـ أٛتد ،شعح كٖتقاق :أٛتد شاكع ،مصع:
دار الكتاب اإلسبلميُِّٗ ،ىػ.
األصبحي ،مالك بن أنس ،ا١تيطأ بعكاي ٤تمد بن اٟتسنٖ ،تقاق:
الدكتير تقي الدين الندكم ،طُ ،دمرق :دار القلم،
ُُّْى ػُُٗٗ-ـ.
األصبحي ،مالك بن أنس ،ا١تيطأٖ ،تقاق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،
مصع :دار إحااء الًتاث الععيب.
األلباٍل٤ ،تمد ناصع الدين ،إركاء الغلال( ،طِ ،بَتكت :ا١تكتب
اإلسبلمي َُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ).
اآلمدم ،علي بن أيب علي ،اإلحكاـ يف أصيؿ األحكاـٖ ،تقاق :عبد
العزاؽ عفافي( ،بَتكت كدمرق :ا١تكتب اإلسبلمي).
البابعٌب ،أكمل الدين ٤تمد بن ٤تميد اٟتنفي ،العناي شعح ا٢تداي ،
طبع دار الفكع ،بدكف باانات نرع.
الباجي ،أبي اليلاد ،إحكاـ الفصيؿ ،ت :عبد ا﵁ اٞتبيرم ،طُ،
مؤسس العسال َُْٗ ،ى ػُٖٗٗ-ـ.
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ا لبخارم ،أبي عبد ا﵁ ٤تمد بن إٝتاعال اٞتعفي ،صحاح البخارم،
ٖتقاق :الدكتير مصطفى أديب البغا ،طّ ،الامام  :دار ابن
كثَتَُْٕ ،ى ػُٖٕٗ -ـ.
بدر الدين العاٍت ،البناي شعح ا٢تداي ( ،بَتكت :دار الكتب العلما ،
َُِْى ػَََِ-ـ).
البغدادم ،عبد اليىاب بن علي ،اإلشعاؼ على نك مسائل
ا٠تبلؼ ،ط .دار ابن القام ،دار ابن عفاف ،ت :مرهير بن
حسن آؿ سلمافُِْٗ ،ى ػ ََِٖ-ـ.
البغيم ،تفسَت البغيمٖ ،تقاق :عبد العزاؽ ا١تهدم ( ،بَتكت :دار
إحااء الًتاث الععيبَُِْ ،ىػ).
البلدحلي ،عبد ا﵁ بن ٤تميد بن ميدكد ،االختاار لتعلال ا١تختار،
تعلاق :الراخ ٤تميد أبي دقاق ( ،طُ ،القاىعة :مطبع اٟتليب،
ُّٔٓى ػُّٕٗ -ـ).
البهيٌب ،منصير بن يينس ،كراؼ القناع ،تعلاق :ىبلؿ مصالحي،
بَتكت :دار الفكعَُِْ ،ىػ  ُِٖٗ -ـ.
الباهقي ،أٛتد بن اٟتسُت ،السنن الكربلٖ ،تقاق٤ :تمد عطا ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلما ُُْْ ،ىػُْٗٗ/ـ.
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الباهقي ،أٛتد بن اٟتسُت ،السنن الكبَتٖ ،تقاق :عبد ا﵁ بن عبد
ا﵀سن الًتكي ،بالتعاكف مع معكز ىجع ،ىجع للطباع كالنرع،
طُ ،القاىعة ،مصعُِّْ :ىػَُُِ/ـ.
الًتمذم٤ ،تمد بن عاسى ،اٞتامع الكبَتٖ ،تقاق :برار عياد مععكؼ،
(طُ  ،بَتكت :دار الغعب اإلسبلميُٖٗٗ ،ـ).
اٞتصاص ،أٛتد بن علي العازم ،الفصيؿ يف األصيؿ ،طِ ،الكيي :
كزارة األكقاؼ الكييتا  ،سن ُُْْى ػُْٗٗ -ـ.
اٞتييٍت ،الربىاف( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلما ُُْٖ ،ىػ -
ُٕٗٗـ).
اٟتاكم ،أبي عبد ا﵁ ٤تمد بن عبد ا﵁ ،ا١تستدرؾ على الصحاحُت،
ٖتقاق :مصطفى عبد القادر عطا ،طُ ،بَتكت :دار الكتب
العلما  ،بَتكتُُُْ ،ىػَُٗٗ/ـ.
اٟتطاب الععاٍت٤ ،تمد بن ٤تمد بن عبد العٛتن الطعابلسي ،مياىب
اٞتلال يف شعح ٥تتصع خلال ،بَتكت :دار الفكعُُِْ ،ى ػ -
ُِٗٗـ.
خلال بن إسحاؽ بن ميسى ،التيضاح يف شعح ا١تختصع الفععي البن
اٟتاجبٖ ،تقاق :الدكتير أٛتد بن عبد الكعَل ٧تاب( ،طُ،
معكز ٧تابييو للمخطيطات كخدم الًتاثُِْٗ ،ى ػ -
ََِٖـ).
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الدارقطٍت ،علي بن عمع ،سنن الدارقطٍت ،طّ ،بَتكت :دار عامل
الكتبُُّْ ،ىػُّٗٗ/ـ.
الدارمي ،أبي ٤تمد عبد ا﵁ بن عبد العٛتن  ،سنن الدارميٖ ،تقاق:
حسُت سلام أسد ،دار ا١تغٍت.
الدسيقي٤ ،ت مد بن أٛتد بن ععف  ،حاشا الدسيقي على الرعح
الكبَت ،بَتكت :ط .دار الفكع.
العازم فخع الدين ،ا﵀صيؿ ،ت :طو جابع فااض ،طّ ،بَتكت:
مؤسس العسال ُُْٖ ،ى ػُٕٗٗ -ـ.
العصاع٤ ،تمد بن قاسم ،شعح حدكد ابن ععف = ا٢تداي الكافا الرافا
لبااف حقائق اإلماـ ابن ععف اليافا  ،طُ ،ا١تكتب العلما ،
َُّٓى ػ
رضا٤ ،تمد رشاد ،تفسَت ا١تنار( ،مصع :ط .ا٢تائ ا١تصعي العام
للكتابَُٗٗ ،ـ).
السعخسي ،مشس الدين أيب بكع ٤تمد بن أيب سهل ،ا١تبسيط ،دراس
كٖتقاق :خلال ٤تاي الدين ا١تاس ،دار الفكع للطباع كالنرع
كالتيزيع ،بَتكت ،لبناف ،الطبع األكىلُُِْ ،ىػَََِ/ـ.
سعاد بن منصير ،سنن سعاد بن منصيرٖ ،تقاق :حباب العٛتن
األعظمي ،طُ ،ا٢تند :الدار السلفا َُّْ ،ىػُِٖٗ/ـ.
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السفاريٍت٤ ،تمد بن أٛتد بن سامل ،كرف اللثاـ شعح عمدة األحكاـ،
الكيي  :ط .كزارة األكقاؼ كالرؤكف اإلسبلما ُِْٖ ،ى ػ -
ََِٕـ.
الرهاكم ،قدرم عبد الفتاح« ،اإلثبات مناطو كضيابطو يف ا١تياد ا١تدنا
كالتجاري يف الترعيع ا١تصعم كا١تقارف»( ،اإلسكندري  :منرأة
ا١تعارؼََِِ ،ـ).
الرَتازم ،علي بن ييسف ،التبصعة يف أصيؿ الفقو( ،طُ ،دمرق:
دار الفكعَُّْ ،ىػ).
الصنعاٍل ،عبد العزاؽ ،ا١تصنفٖ ،تقاق :حباب العٛتن األعظمي،
(طِ  ،بَتكت ،لبناف :ا١تكتب اإلسبلميَُّْ ،ىػ).
الصنعاٍل٤ ،تمد بن إٝتاعال ،سبل السبلـ ،القاىعة :دار اٟتديث.
طارؽ عبد العءكؼ صاحل رزؽ ،التعلاق على نصيص قانيف اإلثبات
الكيييت( ،طُ ،القاىعة :دار النهض الععبا ََِٓ ،ـ).
الطرباٍل ،سلاماف بن أٛتد بن أييب أيب القاسم ،ا١تعجم الكبَت،
ٖتقاقٛ :تدم بن عبد اجملاد السلفي ،طِ  ،ا١تيصل :مكتب
العليـ كاٟتكمَُْْ ،ىػُّٖٗ/ـ.
الطعيفي ،عبد العزيز بن معزكؽ ،التحجال يف ٗتعيج ما مل خيعج من
األحاديث كاآلثار يف إركاء الغلال( ،طُ ،العياض ،مكتب العشد
للنرع كالتيزيعُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ).
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عبد اٟتكام فيدة ،اليايف يف اإلثبات يف ا١تياد ا١تدنا كالتجاري كالرععا
يف ضيء ٥تتلف اآلراء الفقها كأحكاـ ٤تكم النقض ،ا١تنصيرة،
مصع :دار الفكع كالقانيف ََِٔ ،ـ.
العبدرم٤ ،تمد بن ييسف ،التاج كاإلكلال ١تختصع خلال( ،طُ،
بَتكت :دار الفكعُّٖٗ ،ىػ).
عز الدي ن الدناصيرم كحامد عكاز ،التعلاق على قانيف اإلثبات،
الطبع الثامن ُٖٗٗ ،ـ.
العسقبلٍل ،أٛتد بن علي بن حجع ،التلخاص اٟتبَتٖ ،تقاق :الساد
عبد ا﵁ ىاشم الاماٍل ا١تدٍل ،ا١تدين ا١تنيرةُّْٖ :ىػ.
العسقبلٍل ،أٛتد بن علي بن حجع ،الدراي فػي ٗتعيج أحديث ا٢تداي ،
ٖت قاق :الساد عبد ا﵁ ىاشم ا١تدٍل ،بَتكت :دار ا١تععف .
العطار ،حسن بن ٤تمد بن ٤تميد ،حاشا العطار على شعح اٞتبلؿ
ا﵀لي على ٚتع اٞتيامع ،بَتكت :ط .دار الكتب العلما  ،بدكف
باانات.
علي بن عثماف ابن الًتكماٍل « ،اٞتيىع النقي على سنن الباهقي»،
(بَتكت :دار الفكع).
علي حادر ،درر اٟتكاـ شعح ٣تل األحكاـٖ ،تقاق كتععيب :ا﵀امي
فهمي اٟتساٍت ،لبناف ،بَتكت :دار الكتب العلما .
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العاٍت ،بدر الدين ،عمدة القارم شعح صحاح البخارم ،بَتكت :ط.
دار إحااء الًتاث الععيب.
الفاسي ،علي بن ٤تمد الكتامي ،اإلقناع يف مسائل اإلٚتاع ،ط .دار
الفاركؽ اٟتديث ُِْْ ،ى ػََِْ-ـ.
القاضي عبد اليىاب ،ا١تعين ٖ ،تقاق :مصطفى أٛتد الباز ،مك
ا١تكعم  :ط .ا١تكتب التجاري .
القعايف ،أٛتد بن إدريس ،الذخَتةٖ ،تقاق٤ :تمد حجي كسعاد أععاب
ك٤تمد بيخبزة( ،طُ ،بَتكت :دار الغعب اإلسبلمي،
ُْٗٗـ).
الكاساٍل ،بدائع الصنائع( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلما ،
َُْٔى ػُٖٗٔ -ـ).
الكفيم ،أييب بن ميسى ،الكلااتٖ ،تقاق :عدناف دركيش ك٤تمد
ا١تصعم ،بَتكت :مؤسس العسال .
الكماؿ بن ا٢تماـ٤ ،تمد بن عبد الياحد الساياسي ،فتح القديع ،ط.
دار الفكع.
ٞتن مكين من عدة علماء كفقهاء يف ا٠تبلف العثمانا ٣ ،تل األحكاـ،
ٖتقاق٧ :تاب ىييٍت ،آراـ باغ-كعاتري :ط .نير ٤تمد،
كارخانو ً
ٕتارت كتب.
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اللخمي ،أٛتد بن فعح٥ ،تتصع خبلفاات الباهقيٖ ،تقاق :الدكتير
ذياب عبد الكعَل ذياب عقل( ،طُ  ،العياض :مكتب العشد،
ُُْٕى ػُٕٗٗ -ـ).
ا١تاكردم ،علي بن ٤تمد بن حباب ،اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب
اإلماـ الرافعيٖ ،تقاق :الراخ علي ٤تمد معيض كالراخ
عادؿ أٛتد عبد ا١تيجيد( ،طُ  ،بَتكت :دار الكتب العلما ،
ُُْٗى ػُٗٗٗ -ـ).
٤تمد السعاد رشدم« ،اإلثبات يف ا١تياد ا١تدنا كالتجاري كف نقا للقانيف
ا١تصعم كالكيييت»( ،طِ ،الكيي  :مؤسس دار الكتب،
ُٗٗٗـ)
٤تمد بن ٤تمد بن عبد العٛتن ،تاسَت اليصيؿ إىل منهاج األصيؿ من
ا١تنقيؿ كا١تعقيؿ ،دراس كٖتقاق :الدكتير عبد الفتاح أٛتد قطب
الدٜتاسي( ،طُ ،القاىعة :دار الفاركؽ اٟتديث للطباع
كالنرعُِّْ ،ىػََِِ/ـ).
٤تمد بن مفلح بن ٤تمد بن مفعج ،أبي عبد ا﵁ ،مشس الدين ا١تقدسي
العاماٌت ٍب الصاٟتي ،الفعكع ،كمعو تصحاح الفعكع لعبلء الدين
علي بن سلاماف ا١تعداكم ،ا﵀قق :عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن
الًتكي ،طُ ،بَتكت ،لبناف :مؤسس العسال ُِْْ ،ى ػ -
ََِّـ.
- 484 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 989الجزء الثالث

٤تمد علاش ،منح اٞتلال شعح على ٥تتصع سادم خلال ،بَتكت :دار
الفكعَُْٗ ،ىػُٖٗٗ/ـ.
ا١تعداكم ،عبلء الدين ،التحبَت شعح التحعيع يف أصيؿ الفقوٖ ،تقاق:
الدكتير عبد العٛتن اٞتربين كآخعكف( ،طُ ،العياض :مكتب
العشدُُِْ ،ى ػَََِ -ـ).
ا١تعداكم ،علي بن سلاماف ،اإلنصاؼ يف مععف العاجح من ا٠تبلؼ،
(طُ  ،بَتكت :دار إحااء الًتاث الععيبُُْٗ ،ىػ)
ا١تعغاناٍل  ،أبي اٟتسن علي بن أيب بكع بن عبد اٞتلال العشداٍل ،ا٢تداي
شعح بداي ا١تبتدم ،ا١تكتب اإلسبلما .
مسلم بن اٟتجاج أيب اٟتسُت القرَتم الناسابيرم ،صحاح مسلم،
ٖتقاق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،بَتكت :دار إحااء الًتاث الععيب.
النسائي ،أٛتد بن شعاب ،سنن النسائيٖ ،تقاق :عبد الفتاح أبي غدة،
طّ  ،بَتكت :الناشع :مكتب ا١تطبيعات اإلسبلما  ،دار البرائع
اإلسبلما ُُْْ ،قُْٗٗ/ـ.
النمل  ،عبد الكعَل بن علي بن ٤تمد ،ا١تهذب يف علم أصيؿ الفقو
ا١تقارف ٖتعيع ١تسائلو كدراستها دراس نظعي تطباقا  ،طُ،
العياض :مكتب العشدَُِْ ،ى ػُٗٗٗ-ـ.
ا لنيكم ،أبي زكعيا ٤تاي الدين حيِت بن شعؼ ،ركض الطالبُت كعمدة
ا١تفتُت ،بَتكت ،لبناف :ا١تكتب اإلسبلميَُْٓ ،قُٖٗٓ/ـ.
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ا٢تاثمي ،نير الدين علي بن أيب بكع٣ ،تمع الزكائد ،مصع :دار العياف
للًتاثَُْٕ ،ىػ.
كىب الزحالي ،جهيد تقنُت الفقو اإلسبلمي( ،طُ ،بَتكت :دار
الفكع.)َُِْ ،
حيِت بن معُت ،تاريخ حيِت بن معُت بعكاي الدكرمٖ ،تقاق :الدكتير
أٛتد ٤تمد نير ساف( ،طُ ،مك ا١تكعم  :معكز البحث
العلمي كإحااء الًتاث اإلسبلميُّٗٗ ،ىػ  ُٕٗٗ-ـ.
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ىظرٗ عام٘ عل ٙاملستحدث مً أىْاع التحكٔه يف
اليظاو السعْدٖ السارٖ
مقارى٘ بالفقُ اإلسالمٕ
An Overview of The Innovated Types
of Arbitration In The
Saudi Effective Law Compared to
Islamic Jurisprudence
إعداد:
مشعل بً حمند بً بدْٖٓ احلنٔاىٕ
باحث يف الشريعة كالدراسات القضائية حاصل على ادلاستيًن يف
األنظمة من سامعة ادللك عبد العزيز
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املستخلص
موضوع البحث :قدـ ادلنظم التعودم نوعٌن سديدين من
اليحكيم يف نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ق ،مل يكونا معركفٌن يف نظاـ
اليحكيم لعاـ 3341ىػ كمها اليحكيم الدكيل كاليحكيم ادلؤستي ،شلا
ييطلب إلقاء نظرة عامة عليهما يف النظاـ التعودم التارم.
مشكلة البحث :ادلشكلة األكىل صياغة ادلادتٌن ( )2ك( )1من
نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ .ادلشكلة الثانية صياغة العبارتٌن (إذا
سرل اليحكيم يف ادلملكة) ك(جيرم يف اخلارج) كالواردتاف يف ادلادة ()2
من نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ .ادلشكلة الثالثة كاقع اليحكيم
ادلؤستي إذ مل يكن ىذا اليحكيم معركفان من قبل يف ادلملكة.
أهداف البحث :الوقوؼ على كاقع اليحكيم ادلؤستي يف
ادلملكة .الكشف عن ادلعيار الذم اخذ بو ادلنظم التعودم لليفرقة بٌن
اليحكيم الدكيل كاليحكيم الداخليٓ .نديد اليحكيم اخلاضع للنظاـ
التعودم.
منهج البحث :ادلنهجٌن اليحليلي كادلقارف بٌن النظاـ التعودم
كالفقو اإلسالمي.
أهم النتائج :ادلعيار ادلرتسح لليمييز بٌن اليحكيم الدكيل
كاليحكيم الداخلي ىو معيار اقليم الدكلة .تترم أحكاـ نظاـ
اليحكيم التعودم على اليحكيم الداخلي كاليحكيم الداخلي ادلرتبط
- ٜ٘٘ -
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بعقد أك اتفاؽ دكيل ككذا أم ٓنكيم ْنارم دكيل جيرم يف اخلارج كاتفق
طرفاه على اخضاعو ألحكاـ النظاـ التعودم .أنشأ ادلنظم التعودم
اللجنة الدائمة اخلاصة ّنراكز اليحكيم التعودية كادلركز التعودم
لليحكيم اليجارم لينظيم اليحكيم ادلؤستي يف ادلملكة.
التوصيات :القياـ ّنزيد من الدراسات حوؿ اللجنة الدائمة دلراكز
اليحكيم التعودم كادلركز التعودم لليحكيم اليجارم .تعديل الالئحة
الينفيذية لنظاـ اليحكيم ليوضيح احكاـ النظاـ كحتم ادلعايًن الواردة
فيو.
الكلمات المفتاحية :أنواع اليحكيم – اليحكيم الدكيل –
اليحكيم ادلؤستي -نظاـ اليحكيم التعودم
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Abstract
Research Topic: The Saudi legislator introduced
two new types of arbitration in the arbitration law 2012,
they weren't known in the arbitration law 1982, they are
international arbitration and institutional arbitration, which
requires to have an overview on both of them in the Saudi
effective law.
Research problem: The first problem is the
formulation of articles (2) and (3) in the arbitration law 2012.
The second problem is the formulation of the phrases (if the
arbitration is conducted inside the Kingdom) and (held
abroad), which are included in article (2) of the arbitration
law 2012. The third problem is the institutional Arbitration
status since it was not known before in the Kingdom.
Research Objective: Observing the institutional
Arbitration status in the Kingdom. Detecting the criteria
adopted by the Saudi legislator to differentiate between
international arbitration and internal arbitration. Pointing
out the arbitration types that are subject to the Saudi law.
Research Methodology: Both analytical and
comparative approaches between the Saudi law and
Islamic jurisprudence.
Most Significant Results: the most likely criteria
that differentiate between international arbitration and
internal arbitration is the state territory criteria. The
provisions of the Saudi arbitration law shall apply to
internal arbitration and internal arbitration related to an
international contract or agreement likewise any
international commercial arbitration which its parties
agreed that it shall be subject to provisions of the Saudi
law. The Saudi legislator created the permanent authority
for Saudi arbitration centers and the Saudi center for
commercial arbitration to legislate the institutional
arbitration in the kingdom.
Recommendations: Conduct further studies regarding
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the permanent authority for Saudi arbitration centers and the
Saudi center for commercial arbitration. Amend the
implementing regulation of the Saudi arbitration law to
clarify the law provisions and to put an end to the different
criteria therein.
Keywords: Arbitration Types – International
Arbitration – Institutional Arbitration – Saudi Arbitration Law.
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املقدم٘
احلمػ ػػد ه رب العػ ػػادلٌن كالص ػ ػػالة كالتػ ػػالـ عل ػ ػػى خػ ػػا األنبي ػ ػػاء
كادلرسلٌن ،نبينا زلمد  كعلى آلو كصحبة أمجعٌن ،أما بعد.
ص ػ ػػدر نظ ػ ػػاـ ح ػ ػػديث لليحك ػ ػػيم يف ادلملك ػ ػػة العربي ػ ػػة الت ػ ػػعودية لع ػ ػػاـ
3311ى ػ ػ ،سػ ػػاء ماػ ػػايران لنظػ ػػاـ اليحكػ ػػيم لعػ ػػاـ 3341ى ػ ػ ادللاػ ػػي ،كذل ػ ػػك يف
الكثػػًن مػػن اسراءاتػػو ك ػػركطو ،كمػػن مجلػػة ىػػذه اليا ػًنات اق ػرار نػػوعٌن سديػػدين
م ػػن ان ػواع اليحك ػػيم مه ػػا اليحك ػػيم ال ػػدكيل كاليحك ػػيم ادلؤست ػػي ،باإلض ػػافة إىل
قي ػػاـ ادل ػػنظم) (3الت ػػعودم بدع ػػادة تنظ ػػيم أنػ ػواع اليحك ػػيم األخ ػػرل ،كادليمثل ػػة يف
اليحكيم الداخلي كاليحكيم اخلاص كاليحكيم باإلحالة كاليحكيم بالصلح.
شلػا ييطلػب إلقػاء نظػرة عامػة علػى اليحكػيم الػدكيل كاليحكػيم ادلؤستػػي
يف النظاـ التعودم التارم ،كاإل ارة إىل أنواع اليحكيم األخرل.
كن ػػين ع ػػن ص ػػياغة نص ػػوص نظ ػػاـ اليحك ػػيم لع ػػاـ 3311ى ػ ػ يف
بعػػم م ػواده ادليعلقػػة ب ػػأنواع اليحكػػيم نش ػػوء اخػػيالؼ ب ػػٌن الب ػػاحثٌن يف
تفتًن تلك النصوص شلا ييوسب معو عػر األقػواؿ كذكػر الػراسح منهػا
للوصوؿ اىل غاية ادلنظم من تلك النصوص كلفهم أفضل للنظاـ.
لذا رأيت ُنث ادلتيحدث من انواع اليحكيم يف النظاـ التعودم
التارم كأقصد بذلك نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ ،مػع ادلقارنػة بالفقػو
( )3اسيخداـ كلمة ( ادلنظم ) بػدًن مػن ( ادلشػرع ) ،إذ أف ادلشػرع ىػو اه 
كفقان دلا ساء يف قرار رللس الوزراء رقم ( )123كتاريخ 3131/41/43ىػ.
- ٜٜ٘ -
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اإلسالمي ،كأسأؿ اه التداد كاليوفيق ،كاحلمد ه رب العادلٌن.

أٍنٔ٘ املْضْع ّأسباب اختٔارِ
 - 3اليعػػرؼ علػػى اجلهػػات ادلش ػرفة أك اليابعػػة لليحكػػيم ادلؤستػػي يف
ادلملكة.
 - 2الفهػػم الصػػحيح للنصػػوص ادليعلقػػة بػػاليحكيم الػػدكيل كاليحكػػيم
ادلؤستي يف نظاـ اليحكيم التعودم لعاـ 3311ىػ.
 - 1اليع ػػرؼ علػ ػػى الق ػ ػرارات كالل ػ ػوائح ادليعلق ػػة بػ ػػاليحكيم ادلؤستػ ػػي
بادلملكة كالصادرة عاـ 3334ىػ.
 - 3ادلت ػػامهة يف ادلكيب ػػة الت ػػعودية ،نظػ ػران ألف البح ػػوث كالدراس ػػات
ادلرتبطة باليحكيم التعودم – عمومان – ً تقػارف ّنػا نشػر عػن
اليحكػػيم العػػر أك الػػدكيل – ،كخصوص ػان – فيمػػا ييعلػػق بنظػػاـ
اليحكيم التعودم لعاـ 3311ىػ.
 - 5الرغبة الشخصية يف ُنث ىذا ادلوضوع.
مشكل٘ البحث
 - 3ص ػ ػػياغة ن ػ ػ ػ ادل ػ ػػادتٌن ( )2ك( )1م ػ ػػن نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم لعػ ػ ػػاـ
3311ىػػ ،كالػأ أدت إىل اخػيالؼ آراء البػاحثٌن حوذلمػا .كىػذا
يتػييبع اإلسابػػة عػػن التػؤاؿ اليػػايل :مػػا ىػػو ادلعيػار الػػذم ميػػز بػػو
ادلنظم التعودم بٌن اليحكيم الداخلي كاليحكيم الدكيل؟
 - 2صػ ػػياة العبارتػ ػػاف (إذا سػ ػػرل اليحكػ ػػيم يف ادلملكػ ػػة) ك(جيػ ػػرم يف
اخل ػ ػػارج) كالواردت ػ ػػاف يف ادل ػ ػػادة ( )2م ػ ػػن نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم لع ػ ػػاـ
- ٙٓٓ -
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3311ىػ ػ كالػػأ أدت إىل اخػػيالؼ آراء البػػاحثٌن .كىػػذا يت ػػييبع
اإلسابة عن التؤاؿ اليايل :ما ىو قصد ادلنظم مػن العبػارتٌن (إذا
س ػػرل اليحك ػػيم يف ادلملك ػػة) ك(جي ػػرم يف اخل ػػارج) يف ادل ػػادة ()2
من نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ؟
 - 1كاق ػػع اليحك ػػيم ادلؤست ػػي يف ادلملك ػػة إذ مل يك ػػن ى ػػذا اليحك ػػيم
معركف ػان م ػػن قب ػػل يف ادلملك ػػة ً س ػػيما م ػػع نظ ػػاـ اليحك ػػيم لع ػػاـ
3341ى ػ كصػدرت بشػػأنو قػرارات كلػوائح سديػػدة ،كىػذا يتػػييبع
اإلساب ػػة ع ػػن األس ػػالة اليالي ػػة :مػ ػػا ى ػػي الق ػ ػرارات كالل ػ ػوائح الػ ػػأ
نظمت اليحكيم ادلؤستي بادلملكة؟ ،ما ىو دكر اللجنة الدائمة
دلراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم الت ػ ػػعودية؟ ،كم ػ ػػا ى ػ ػػو دكر ادلرك ػ ػػز الت ػ ػػعودم
لليحكػيم اليجػارم؟ ،كّنػاذا خييلػػف عػن أم مركػز ٓنكػيم آخػػر يف
ادلملكة؟
أٍداف البحث
 - 3الوقوؼ على كاقع اليحكيم ادلؤستي يف ادلملكة.
 - 2الكش ػػف ع ػػن ادلعي ػػار ال ػػذم اخ ػػذ ب ػػو ادل ػػنظم الت ػػعودم لليفرق ػػة
كاليمييز بٌن اليحكيم الدكيل كاليحكيم الداخلي.
ٓ - 1نديد اليحكيم اخلاضع للنظاـ التعودم.
 - 3بياف معىن عبارة (إذا سرل يف ادلملكة) كعبارة (جيرم يف اخلػارج)
كالواردتاف يف ادلادة ( )2من نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ.
- ٙٓٔ -
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الدراسات السابق٘
معظم ادلؤلفات التعودية أك العربية أك الدكلية الأ تناكلت اليحكيم
ٓنػدتت عػن أنواعػػو ،كباليػايل ٓنػدتت عػػن اليحكػيم ادلؤستػي كاليحكػػيم
الدكيل  ،كما كقفت على ُنث بعنواف ( انواع اليحكػيم ) اعػداد امػامي
أمحػػد يوسػػف خػػالكم( )1قفػػت علػػى ُنػػث آخػػر بعن ػواف ( نظػػاـ اليحكػػيم
التعودم القدمي كاجلديد ) للمحامي عبد اه بن عبد الرمحن الفايز).(2
( )3ىو ُنث غًن زلكم كيفيقد دلعايًن النشر األكادديي يف اجملالت العلمية امكمة،
كىػػو سػػابق علػػى نظػػاـ اليحكػػيم التػػعودم لعػػاـ 3311ىػ ػ ادلوافػػق 2432ـ،
كمنشور يف موقع رللة القانوف كاألعماؿ بادلارب بياريخ  23أبريل 2435ـ من
قبل مشرؼ ادلوقع ،كمل ينشر يف نفس اجمللة كىي رللة زلكمة صادرة عن سامعة
احلتن األكؿ بادلارب ،انظر :أمحد يوسف خالكم" : ،أنواع اليحكيم" .موقع
رللػػة القػػانوف كاألعمػػاؿ" .اسػػرتسعت بيػػاريخ 3334/45/31ى ػػ" مػػن موقػػع:
/أنواع-اليحكيم www.droitetentreprise.com/
( ) 2ى ػػو ُن ػػث غ ػػًن زلك ػػم كيفيق ػػد دلع ػػايًن النش ػػر األك ػػادديي يف اجمل ػػالت العلمي ػػة
امكمػ ػػة ،كالبحػ ػػث مقػ ػػدـ لالنيتػ ػػاب لعضػ ػػوية األكاددييػ ػػة الدكليػ ػػة للوسػ ػػاطة
كاليحكيم  ،كىي مركػز ٓنكػيم خػاص موسػود َنمهوريػة مصػر العربيػة ،كليتػت
األكاددييػػة سه ػػة علمي ػػة ليحك ػػيم البح ػػوث ،انظ ػػر :عب ػػد اه ب ػػن عب ػػد الػ ػرمحن
الف ػػايز" : ،نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم الق ػػدمي كاجلدي ػػد" .منش ػػور عل ػػى موق ػػع
األكادديية "اسرتسعت بياريخ 3334/45/31ىػ" من موقع:
www.iamaeg.net/ar/legal-library/speciallaw/arbitration/the-old-and-new-saudi-arbitration-system/
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كما ييميز بو ُنثي:
 - 3فيمػا خي ػ ادلؤلفػات العربيػػة أك الدكليػة :أف ُنثػػي ميعلػق بالنظػػاـ
التػعودم لعػػاـ 3311ى ػ مقارنػة بالفقػػو اإلسػػالمي دكف الق ػوانٌن
العربية كالدكلية.
 -2فيما خي ادلؤلفػات التػعودية :أف ُنثػي ميعلػق بالنظػاـ احلػديث
الصادر عاـ 3311ىػ بينما أغلب ادلؤلفات تناكلت النظاـ ادللاي
لعاـ 3341ىػ ،كاحلػديث منهػا مل يعػا إ ػكاليات ىػذا البحػث
بصورة مرتابطة رلمعة ضمن نتين كاحد ،كما مل ييطرؽ احلديث
من ادلؤلفات التعودية لليحكيم ادلؤستي  -كىو من متيجدات
النظاـ  -إذ تناكلت متيجداهتا لااية عاـ3334ىػ.
 - 1في مػػا خي ػ ُن ػػث (نظ ػػاـ اليحكػػيم الت ػػعودم الق ػػدمي كاجلدي ػػد):
فدنو ييكوف من ( )33صػفحة يينػاكؿ (تعريػف اليحكػيم ،كاتفػاؽ
اليحكيم ،كتشكيل ىياة اليحكيم ،كإسراءات اليحكيم ،كدعول
البطالف) فلم ييم تناكؿ أنواع اليحكػيم أك ادلتػيحدث مػن أنػواع
اليحكيم أك اليحكيم ادلؤستػي أك اليحكػيم الػدكيل ،بينمػا ُنثػي
تناكؿ اليحكيم الدكيل كاليحكيم ادلؤستي.
ميَج البحث
 - 3اسيخداـ ادلنهجٌن اليحليلي كادلقارف بٌن النظاـ التعودم كالفقو
اإلسالمي.
 - 2ذكر اآليات القرآنية الأ يتيشهد هبا كعزكىػا اىل موضػعها بػذكر
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اسم التورة كرقم اآلية يف احلا ية ،مع اعيماد الرسم العثماين.
 - 1تكػ ػػوف الرتمجػ ػػة للفقه ػ ػػاء كالبػ ػػاحثٌن الػ ػػذين م ػ ػػر ذكػ ػػرىم يف م ػ ػ
البح ػػث ،مػ ػػع تػ ػػرؾ الرتمجػ ػػة لؤلنبيػ ػػاء علػ ػػيهم التػ ػػالـ كالصػ ػػحابة
كاخللفاء الرا دين  كاليابعٌن كاألئمة األربعة رمحهم اه.
 - 3إذا ك ػػاف احل ػػديث أك األت ػػر يف الص ػػحيحٌن أك أح ػػدمها ،فيكيف ػػى
بػ ػػالعزك ذلم ػ ػػا إذا كػ ػػاف ال ػ ػػن موس ػ ػػود فيهمػ ػػا ،كيكيف ػ ػػى ب ػ ػػالعزك
ألح ػػدمها إذا ك ػػاف الػ ػػن موس ػػود يف أح ػػدمها دكف اآلخػ ػػر ،كإذا
تعدد الن يف ادلصدر الواحد – ادلعزك إليو – فأكيفي باإل ػارة
دلوضع كاحد للن من ذلك ادلصدر.
 - 5إذا كاف احلديث أك األتر خارج الصحيحٌن فيكيفى بيخرجيػو مػن
مصػػدر كاحػػد علػػى األقػػل ،كحػػاؿ تعػػدد الػػن يف ذلػػك ادلصػػدر
فأكيفي باإل ارة دلوضع كاحد للن منو.
 - 1إذا كػاف احلػػديث أك األتػر خػػارج الصػحيحٌن فػػدين أذكػر حكمػػي
عليو ،مع اإل ارة حلكػم عػامل كاحػد ميقػدـ أك ميػأخر أك معاصػر
إف كسدت حكم ذلك العامل ،كأسبب حكمػي حػاؿ اًخػيالؼ
مع من صحح اك ضعف احلديث أك األتر من أىل العلم.
 - 7حػاؿ اًقيبػػاس بػادلعىن أك مػػع تصػػرؼ يف العبػارة فيػػيم اإل ػػارة يف
احلا ية كاسيخداـ كلمة أنظر ،كحاؿ اًقيباس احلريف فدنػو يػػكوف
ب ػ ػػٌن ع ػ ػ ػػالمأ الينص ػ ػػي " " م ػ ػػع اإل ػ ػػارة يف احلا ػ ػ ػػية كدكف
اسيخداـ كلمة (انظر).
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 - 3إذا كان ػػت العب ػػارة ادلقيبت ػػة حرفيػ ػان ٓن ػػوم اس ػػيطرادان ف ػػدين اكيف ػػي
ّنوضػػع الشػػاىد منه ػا ،مػػع كضػػع نقػػط  ...للدًلػػة علػػى كسػػود
اسيطراد من صاحب العبارة.
 - 3ييم ذكر بيانات ادلصدر كامالن يف أكؿ كركد لو يف احلا ية كايضػان
يف قائمػػة ادلص ػػادر كادلراسػػع ،ف ػػدذا تك ػػرر ادلصػػدر ف ػػأكيفي حينه ػػا
بذكر لقب ادلؤلف كعنواف ادلصدر سليصران كاجلزء كالصفحة.
 -34عند احلاسة للرتسيح أرسح القوؿ القوم لدم مػع بيػاف اسػباب
الرتسيح.

خط٘ البحث
رتبت البحث يف مقدمة ،كٕنهيد ،كمبحثٌن ،كخإنة كما يأيت:
المقدمة :كٓنيوم على :أمهية ادلوضوع كسبب اخييػاره ،كمشػكلة
البحث كأىداؼ البحث ،كالدراسات التابقة ،كخطة البحث ،كمنهجو
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التمهي ددد :التعريد ددف بمفد ددردات عند دوا البحد ددث ،وفيد دده مقدمد ددة
وثالثة مطالب:
ادلقدمة.
المطلددب ا:و  :تعري ػػف اليحك ػػيم يف اللا ػػة كاًص ػػطالح ،كفي ػػو
فرعاف:
الفرع األكؿ :تعريف اليحكيم يف اللاة
الفرع الثاين :تعريف اليحكيم يف اًصطالح
المطلب الثاني :عر ليطور اليحكيم يف ادلملكة
المطلددب الثالددث :نظػػرة علػػى أن ػواع اليحكػػيم يف الفقػػو كالنظػػاـ،
كفيو تالتة فركع:
الفرع األكؿ :اليفرقة بٌن نوع اليحكيم كرلالو
الفرع الثاين :نظرة على أنواع اليحكيم يف الفقو اإلسالمي
الف ػػرع الثال ػػث :نظ ػػرة عل ػػى أن ػواع اليحك ػػيم يف النظ ػػاـ الت ػػعودم
التارم.
المبح ددث ا:و  :نظ ددرة عل ددى التحك دديم الميسس ددي ف ددي الفق دده
والنظام ،وفيه مقدمة ومطلبا :
ادلقدمة.
المطلب ا:و  :اليعريف باليحكيم ادلؤستػي يف الفقػو كالنظػاـ،
كفيو تالتة أفرع:
الفرع األكؿ :اليحكيم ادلؤستي يف الفقو اإلسالمي
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فرعاف:

الفرع الثاين :اليحكيم ادلؤستي يف النظاـ التعودم التارم
الفرع الثالث :ادلقارنة بٌن الفقو كالنظاـ يف اليحكيم ادلؤستي
المطلددب الث دداني :تنظ ػػيم اليحك ػػيم ادلؤست ػػي يف ادلملك ػػة ،كفي ػػو

الفرع األكؿ :ادلركز التعودم لليحكيم اليجارم
الفرع الثاين :اللجنة الدائمة دلراكز اليحكيم التعودية
المبحددث الثدداني -نظددرة علددى التحكدديم الدددولي والدددايلي فددي
النظام السعودي الساري ،وفيه مقدمة ومطلبا :
ادلقدمة.
المطلب ا:و  :اليعريػف بػاليحكيم الػدكيل كالػداخلي يف النظػاـ
التارم ،كفيو تالتة أفرع:
الفرع األكؿ :اليحكيم الدكيل يف النظاـ التعودم التارم
الفرع الثاين :اليحكيم الداخلي يف النظاـ التعودم التارم
الفػػرع الثالػػث :ادلقارنػػة بػػٌن الفقػػو كالنظػػاـ يف اليحكيمػػٌن الػػدكيل
كالداخلي
ادلطلب الثاين :العالقة بٌن اليحكػيم الػداخلي كاليحكػيم الػدكيل،
كفيو فرعاف:
الفرع األكؿ :اليمييز بٌن اليحكيمٌن الداخلي كالدكيل
الفرع الثاينٓ :نديد اليحكيم اخلاضع للنظاـ
الخاتمة :كتيضمن :أىم النيائن
- ٙٓٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

التنَٔد :التعرٓف مبفردات عيْاٌ البحث
كفيو مقدمة كتالتة مطالب:
املقدم٘
م ػػن ادلتيحت ػػن قب ػػل احل ػػديث ع ػػن اليحك ػػيم ال ػػدكيل كاليحك ػػيم
ادلؤستي ،اليعر بنظػرة عامػة ليعريػف اليحكػيم يف اللاػة كاًصػطالح،
كالقي ػػاـ بع ػػر ليط ػػور اليحك ػػيم يف ادلملك ػػة ،كإلق ػػاء نظ ػػرة عل ػػى أنػ ػواع
اليحكيم يف الفقو كالنظاـ التعودم.
كق ػ ػػد ع ػ ػػرؼ الفق ػ ػػو اإلس ػ ػػالمي أنواع ػ ػان م ػ ػػن اليحك ػ ػػيم ،يش ػ ػػهد لثبوهت ػ ػػا
نصوصػ ػان ػػرعية ،إً أف اى ػػل العل ػػم الت ػػابقٌن مل يعطػ ػوا لك ػػل ن ػػوع م ػػن ان ػ ػواع
اليحك ػػيم ا ػان خاص ػان ب ػػو ،ل ػػذا س ػػعيت يف تت ػػمية ان ػواع اليحك ػػيم ال ػػأ كقف ػػت
عليه ػ ػػا ،كادليمثل ػ ػػة يف تالت ػ ػػة أنػ ػ ػواع :اليحك ػ ػػيم اخل ػ ػػاص ،كاليحك ػ ػػيم ال ػ ػػداخلي،
كاليحكيم الدكيل.
كىذا ً يعين أف األنواع األخرل الواردة يف النظاـ كالأ مل يعرفهػا
العلمػػاء التػػابقٌن أك مل يكػػن ذل ػػا ػواىد يف النصػػوص تثبػػت ص ػػحيها،
ىي أنػواع زلرمػة ،بػل ْنػوز إذا مل يػرد فيهػا زلظػور أك مػانع ػرعي لكو ػا
م ػػن مع ػػامالت الػ ػػدنيا ،كى ػػذه ادلعػ ػػامالت تيا ػػًن بياػ ػػًن الزم ػ ػاف كادلكػ ػػاف
كاألعراؼ.
كىذا ما بينو أىل العلم من أف األصل يف العقود كالشركط اجلواز
كالصحة ،كً حيرـ منها كيبطل إً ما دؿ الشرع على ٓنرديو كابطالو نصػان
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)(3

أك قياسا .

املطلب األّل :تعرٓف التحكٔه يف الفقُ ّاليظاو
كفيو فرعاف:
الفرع ا:و  :تعريف التحكيم في اللغة
اليحكيم مصدره (حػكػ ػم) ،كأصلو (حػكػ ػم)). (2
ق ػ ػػاؿ اب ػ ػػن ف ػ ػػارس) " :(1احل ػ ػػاء كالك ػ ػػاؼ كادل ػ ػػيم أص ػ ػػل كاح ػ ػػد  ،كى ػ ػػو
ادلنع").(3
كبض ػ ػػم احل ػ ػػاء يك ػ ػػوف معن ػ ػػاه " :ادلن ػ ػػع م ػ ػػن الظل ػ ػػم") ،(5كك ػ ػػذا:
( )3انظر :امحد بن عبد احللػيم ابػن تيميػة" .رلمػوع فيػاكل ػيخ اًسػالـ امحػد بػن
تيميػػة" .مجػػع عبػػد الػػرمحن بػػن زلمػػد بػػن قاسػػم( .د.ط ،ادلدينػػة :رلمػػع ادلل ػػك
فهد لطباعة ادلصحف الشريف3335 ،ىػ).311:23 .
( )2انظػر :عبػداه بػن زلمػد آؿ خنػٌن" .اليحكػيم يف الشػريعة اإلسػالمية"( .ط،3
د.ف 3324،ىػ).27 .
( ) 1امحد بن فارس القزكيين الرازم  ،ابو احلتٌن ،لاوم كزلدث كفقيو مالكي  ،كلد
بقػزكين  ،كتػويف بػالرم عػاـ  135ىػػ ،مػن كيبػو مقػاييس اللاػة كالفصػيح كرلمػػل
اللاػػة .انظػػر :زلمػػد بػػن أمحػػد الػػذى " .سػػًن أعػػالـ النػػبالء"ٓ .نقيػػق ػػعيب
األرنؤكط( .ط ،2بًنكت :مؤستة الرسالة3315 ،ىػ 2433 -ـ).341:37 .
( )3امحد بن فارس القزكيين" .مقاييس اللاػة" .تعليػق انػس زلمػد الشػامي( .د.ط،
القاىرة :دار احلديث3323 ،ىػ 2443 -ـ) 223 ،مادة (حكم).
( )5القزكيين" .مقاييس اللاة" 223 .مادة (حكم).
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"القضاء").(3
)(2
ت
ت كأحػكػم ػ ػ ػ ُ
كق ػ ػػاؿ اب ػ ػػن منظ ػ ػػور " :الع ػ ػػرب تق ػ ػػوؿ :حػكػم ػ ػ ػ ُ
ت ّنع ػػىن منع ػػت كرددت ،كم ػػن ى ػػذا قي ػػل للح ػػاكم ب ػػٌن الن ػػاس
كحػكػم ػ ػ ُ
حاكم ،ألنو دينع الظامل من الظلم").(1
الفرع الثاني :تعريف التحكيم في االصطالح
عنػػد احلنفيػػة " :أف حي ػ ػكم رسػػالف رس ػالن فيحكػ ػُم بينهمػػا كيرضػػيا
ُنكمو") .(3كما ع ػرؼ بأنو "تولية اخلصمٌن حاكمان حيكم بينهما").(5
()3زلمػػد بػػن أ بكػػر ال ػرازم" .سليػػار الصػػحاح"( .د.ط ،بػػًنكت :مكيبػػة لبن ػػاف،
3335ـ) 12 .مادة (حكم).
( )2زلمد بن مكرـ ابن منظور األنصػارم الركيفعػي اإلفريقػي ،ابػو الفضػل ،الشػهًن
بػػابن منظػػور ،قػػا كلا ػػوم كفقيػػو ػػافعي  ،مػػن نت ػػل الصػػحا ركيفػػع ب ػػن
تابػت األنصػػارم  ،كلػػد ّنصػػر كقيػػل بط ػرابلس الاػػرب عػػاـ 114ى ػػ ،خػػدـ يف
دي ػواف اإلنشػػاء بالقػػاىرة ل كيل القضػػاء يف ط ػرابلس ،عػػاد اىل مصػػر كتػػويف هبػػا
عاـ 733ىػ كقد عمي يف آخر حياتو  ،من كيبو لتػاف العػرب .انظػر :انظػر:
خػ ػػًن ال ػ ػػدين بػ ػػن زلم ػ ػػود الزركلػ ػػي" .األع ػ ػػالـ"( ،ط ،35بػ ػػًنكت :دار العل ػ ػػم
للماليٌن2442 ،ـ).343:7 .
( )1زلمػػد بػػن مكػػرـ ابػػن منظػػور" .لتػػاف العػػرب"( .ط ،1بػػًنكت :دار ص ػػادر،
3333ىػ).333:32 .
( )3علي بن ا بكر ادلرغيناين" .اذلدايػػة ػػرح بدايػة ادلبيػدم"ٓ .نقيػق زلمػد زلػػمد
ت ػ ػػامر كحػ ػػافح عا ػ ػػور حػ ػػافح( .ط ،1القػ ػػاىرة :دار التػ ػػالـ3311 ،ى ػ ػ ػ -
2432ـ).3434:1 .
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)(3

بينهما" .
كعن ػػد ادلالكي ػػة " :كًي ػػة مت ػػيفادة م ػػن آح ػػاد الن ػػاس ك ػػعبة م ػػن
القضاء ميعلقة باألمواؿ دكف احلدكد كاللعاف كالقصاص").(2
كعنػػد الشػػافعية " :أف حيكػ ػم اخلصػػماف رس ػالن مػػن الرعيػػة ليقضػػي
بينهما فيما تنازعاه يف بلد فيو قا ٍ أك ليس فيو قا ٍ ").(1
كعن ػ ػػد احلنابلػ ػ ػػةٓ " :نػ ػ ػػاكم رس ػ ػػالف إىل رسػ ػ ػػل يصػ ػ ػػلح للقضػ ػ ػػاء
فحكػ ػماه بينهما فحكم").(3
كمل ي ػػرد يف نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم لع ػػاـ 3311ى ػ ػ أك ًئحي ػػو
الينفيذية لعاـ 3313ى ػ تعريفػان لليحكػيم ،إأػا أكرد ادلػنظم تعريفػان ًتفػاؽ
اليحكيم ،كىو مصطلح خييلف عن مصطلح اليحكيم.
( )3زلمػ ػػد بػ ػػن علػ ػػي احلصػ ػػكفي " .الػ ػػدر ادلخيػ ػػار ػ ػػرح تنػ ػػوير اًبصػ ػػار كسػ ػػامع
البحػ ػػار"ٓ .نقي ػ ػػق عبػ ػػد ادل ػ ػػنعم خليػ ػػل ابػ ػ ػراىيم( .ط ،3بػ ػػًنكت :دار الكي ػ ػػب
العلمية3321 ،ىػ 2442 -ـ).373 .
( )2ابػ ػراىيم ب ػػن زلم ػػد اب ػػن فرح ػػوف" .تبص ػػرة احلك ػػاـ يف اص ػػوؿ اًقض ػػية كمن ػػاىن
احلكػ ػػاـ"ٓ .نقي ػ ػػق عثمػ ػػاف ب ػ ػػن مجع ػ ػػة ضػ ػػمًنية( .ط ،3دمش ػ ػػق :دار القل ػ ػػم،
3317ىػ 2431-ـ).331:3 .
( )1علػػي بػػن أمحػػد ادلػػاكردم" .احلػػاكم الكبػػًن"ٓ .نقيػػق زلمػػود مطرسػػي( .د.ط،
بًنكت :دار الفكر3333 ،ىػ 3333 -ـ).137:24 .
( )3عبػد اه بػن امحػد ابػن قدامػة" .ادلقنػع كمعػو الشػرح الكبػًن كاًنصػاؼ"ٓ .نقيػق
عبد اه بن عبد امتن الرتكػي( .د.ط ،الريػا  :دار عػامل الكيػب3312 ،ى ػ
 2433ـ).123:23 .- ٕٙٔ -
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إذ أف صياغة اليعريفات ككضع حػدكدىا مػن اخيصػاص البػاحثٌن
كػرأم أك مػػن اخيصػاص القضػػاء كأحكػػاـ قضػائية  ،كً يقػػوـ ادلػػنظم يف
الاالػػب بوضػػع تعريفػػات للمتػػائل الػػأ ييصػػدل لينظيمهػػا إً يف النػػادر
حتمان للنزاع ،ذلدؼ أك مصلحة عامة).(3
كع ػرؼ أحد الفقهاء ادلعاصرين اليحكيم بأنو " :اتفاؽ طرفٌن على
اليحاكم إىل تالث ليحكم فيما جر بينهما شلا يتوغ فيو ذلك").(2
املطلب الثاىٕ :عرض لتطْر التحكٔه يف املنلك٘
بدأ تنظيم اليحكيم يف ادلملكة العربية التػعودية مػن خػالؿ نظػاـ
امكم ػػة اليجاري ػػة ) ،(1إً أف نصػ ػػوص اليحك ػػيم فيػ ػػو مع ػػدكدة ً تفػ ػػي
( )3كمن أمثلة تصدم ادلنظم ليعريف ما ،قيامو بيعريف امامػاة كمػا سػاء يف ادلػادة
األكىل مػ ػػن نظػ ػػاـ امامػ ػػاة كالص ػ ػػادر بادلرسػ ػػوـ ادللكػ ػػي رقػ ػػم (ـ )13/كت ػ ػػاريخ
 3322/7/23ىػ كادلنشور يف سريدة أـ القرل العدد (.)1317
( )2آؿ خنٌن" .اليحكيم يف الشريعة اإلسالمية".23 .
( )1كيت ػػمى أيضػ ػان بالنظ ػػاـ اليج ػػارم ،كص ػػدر ب ػػاألمر ادللك ػػي رق ػػم ( )12كت ػػاريخ
3154 /43/35ىػ ػ كنشػػر يف اجلريػػدة الر يػػة ( أـ القػػرل )  ،الع ػػدد ()137
كتػ ػػاريخ  3154/41/22ى ػ ػػ ،ل يف األعػ ػػداد الالحقػ ػػة ح ػ ػ العػ ػػدد (،)171
كىػػذا النظػػاـ ادلكػػوف مػػن ( )113مػػادة بيعديالتػػو مل يبقػػى منػػو سػػاريان اآلف إً
( ) 13مادة ً سيما بعد صدكر النظاـ البحرم اليجػارم بادلرسػوـ ادللكػي رقػم
(ـ )11/كتػػاريخ  3334/43/45ق ،ادلنشػػور يف اجلري ػػدة الر يػػة (أـ الق ػػرل)،
التنة ( ، )31العدد ( )3714بياريخ 3334/43/23ىػ.
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بيطػ ػػور اليج ػ ػػارة .كّنطالعػ ػػة النظ ػ ػػاـ يالحػ ػػح أف اليحك ػ ػػيم كرد يف ادل ػ ػواد
( )331إىل ( ،)337كادلػ ػػادة ( )513كادلػ ػػادة ( ،)533كادل ػ ػواد ()134
إىل (.(3))131
( )3سػاء نػ ادلػػادة ( " :)331اذا رأل الطرفػاف ادليػػداعياف أف حيكمػا خصػػا أك
أ خاصػػا فيجػػركف بػػذلك سػػندان ر ي ػان يصػػدؽ عليػػو مػػن كيػػاب العػػدؿ يكػػوف
زليويػا علػى الشػػركط الػأ ييفقػػوف عليهػا فيمػػا اذا كػاف لليحكػػيم مػدة معينػػة أك
يكػػوف حك ػػم امكمػػٌن ناف ػػذا سػ ػواء كػػاف باتف ػػاؽ امكمػػٌن أك األكثري ػػة كغ ػػًن
ذلك شلا ييفقوف عليو ل يوقعاف عليو كيتلمانو اىل امكمٌن".
فادلػ ػػادة ( " :)333علػ ػػى امكمػ ػػٌن تػ ػػدقيق افػ ػػادات الطػ ػػرفٌن علػ ػػى األصػ ػػوؿ
ادلشػػركعة كأف يضػػبطوا افادهتمػػا كأكراقهم ػػا كسػػنداهتما ك ػػهادة ػػهودمها كذل ػػم
أف حيكموا ّنا ظهر ذلم ضمن ركط سند اليحكيم ".
كادلػػادة ( " :)335إذا ظهػػر أف احلكػػم الصػػادر مػػن احلكمػػٌن مطػػابق ألصػػولو
كموافػق لتػند اليحكػيم يصػدؽ عليػو مػػن امكمػة كينفػذ كإذا أخػل بشػيء مػػن
ذلك فينقم من طرؼ امكمة اليجارية ".
فادلادة ( ً " :)331جيوز لكل مػن الطػرفٌن عػزؿ امكػم الػذم عينػو كصػودؽ
علػػى تعيين ػػو مػػن ط ػػرؼ امكمػػة اليجاري ػػة س ػواء قب ػػل صػػدكر احلك ػػم أك بع ػػده
كذلما حق اًعرتا على أحكاـ امكمٌن لدل امكمة اليجارية ".
كادلػػادة ( " :)337عل ػػى امكم ػػٌن س ػواء ك ػػانوا م ػػن مػػأمورم امكم ػػة أك جلن ػػة
منيخبة أف يقدموا حكمهم موقعا عليو اىل امكمػة كعلػى امكمػة بعػد تدقيقػو
كأخػذ افػادة الطػرفٌن فيمػػا إذا كػاف ذلمػا اًع ػرتا عليػو أف ٓنكػم بيصػػديقو إذا
كاف موافقا ألصولو أك نقضو إذا كاف سلالفا ذلا ".
كادلػػادة ( " :)513حيػػق للطػػرؼ الثالػػث أف يعػػرت علػػى كػػل نػػوع مػػن أنػ ػواع
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كيف ع ػػاـ 3111ى ػ ػ ص ػػدر نظ ػػاـ العم ػػل كالعم ػػاؿ) (3يف ادلملك ػػة،
كساء ن ادلادة ( )13منو ميضمنان حػق اللجػوء إىل اليحكػيم يف حتػم
نزعات العمل.
كيف ع ػػاـ 3113ى ػ ػ ص ػػدر نظ ػػاـ الا ػػرؼ اليجاري ػػة كالص ػػناعية)،(2
كالذم منح الارؼ اليجارية كالصناعية إمكانية حتم الدعاكل الػأ تقػع
بػٌن اليجػار كالصػناعيٌن عػػن طريػق اليحكػيم ،كسػػاء نػ ادلػادة اخلامتػػة
منػػو بػػاآليت ٔ " :ن ػػي الارفػػة اليجاريػػة الص ػػناعة بػػاألمور اليالي ػػة ( ...ج)
ف ػػم ادلنازع ػػات اليجاري ػػة كالص ػػناعية بطري ػػق اليحك ػػيم إذا اتف ػػق أطػ ػراؼ
النزاع على إحاليها إليو".
)(1
كيف عػػاـ 3135ى ػ ػ ص ػػدر نظ ػػاـ الش ػػركات  ،كس ػػاء ن ػ ادل ػػادة
األحكػاـ كالق ػرارات الصػادرة مػػن امكمػػة اليجاريػة أمػػا قػرارات امكمػػٌن فمػػن
حيػػث ً تتػػرم عليػػو فػػال حيػػق اًع ػرتا عليهػػا ًف حكػػم امكمػػٌن ً ينفػػذ
كً يترم على غًن الطرفٌن الذين نصباىم كحكماىم ".
أم ػػا ادل ػػادة ( ،)533كادلػ ػواد ( )134إىل ( )131فيع ػػىن ببي ػػاف الرس ػػوـ ادليعلق ػػة
باليبليغ كالقرارات اخلاصة بيعيٌن امكمٌن كتتجيل األحكاـ اليحكيمية.
( )3صػػدر ّنوس ػػب أم ػػر ملك ػػي يف 3111/33/25ى ػ ػ ،كنش ػػر يف اجلري ػػدة الر ي ػػة
(أـ القرل) العدد ( )3232بياريخ 3117/47/24ىػ.
( )2صػ ػػدر بػ ػػاألمر ادللكػ ػػي رقػ ػػم ( )111كتػ ػػاريخ 3113/43/37ىػ ػ ػ ،كنشػ ػػر يف
اجلريدة الر ية ( أـ القرل) العدد ( )3433بياريخ 3113/42/35ىػ.
( )1صػ ػػدر بادلرسػ ػػوـ ادللكػ ػػي رقػ ػػم (ـ )1/كتػ ػػاريخ 3135/41/22ىػ ػ ػ ،كنشػ ػػر يف
اجلريدة الر ية ( أـ القرل) العدد ( )2431بياريخ 3135/43/31ىػ.
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( )23منو ميضمنان حق الشركات يف اللجوء إىل اليحكيم.
كيف عاـ 3133ىػ صدر نظاـ العمل كالعمػاؿ) ،(3كسػاء يف ادلػواد
( 331ك 333ك )337منػ ػ ػ ػػو مقػ ػ ػ ػػرران حػ ػ ػ ػػق اللجػ ػ ػ ػػوء إىل اليحكػ ػ ػ ػػيم يف
ادلنازعات العمالية.
)(2
كانيهػى األمػر بصػدكر نظػاـ اليحكػيم لعػاـ 3341ى ػ ميضػمنان
( )25مػادة ،كىػو أكؿ نظػاـ خػاص لليحكػيم يف ادلملكػة ،كمػا صػػدرت
ًئحيو الينفيذية عاـ 3345ىػ مشيملة على ( )33مادة ،ساءت موضحة
دلواد النظاـ .كقد عيب على ىذا النظاـ بعيوب منها اخيصاره يف معظم
نصوصو ،ككوف مواده سلػػيلطة غػ ػػًن مق ػػتمو ضمن ترتيب كاضح).(1
ك ت ػ ػ ػػدارؾ ذلػ ػ ػ ػػك بدص ػ ػ ػػدار نظػ ػ ػ ػػاـ أح ػ ػ ػػدث لليحكػ ػ ػ ػػيم عػ ػ ػ ػػاـ
( )3صػ ػػدر ّنوسػ ػػب بادلرسػ ػػوـ ادللكػ ػػي رقػ ػػم (ـ )23/كتػ ػػاريخ 3133/43/41ىػ ػ ػ،
كنشػ ػ ػ ػ ػػر يف اجلري ػ ػ ػ ػ ػػدة الر ي ػ ػ ػ ػ ػػة ( أـ الق ػ ػ ػ ػ ػػرل) الع ػ ػ ػ ػ ػػدد ( )2233بي ػ ػ ػ ػ ػػاريخ
3133/43/33ىػ.
( )2صدر ّنوسب ادلرسػوـ ادللكػي رقػم (ـ )31/كتػاريخ 3341/47/32ىػػ ،كنشػر
يف اجلريػػدة الر يػػة ( أـ القػػرل) العػػدد ( )2313بيػػاريخ 3341/43/22ىػ ػ.
كص ػػدرت الالئح ػػة الينفيذي ػػة للنظ ػػاـ بقػ ػرار رلل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم (2423/7ـ)
كتاريخ 3345/43/43ىػ.
( )1انظ ػػر :س ػػعد ب ػػن س ػػعيد ال ػػذيا  " ،أى ػػم الفػ ػوارؽ ب ػػٌن نظ ػػاـ اليحك ػػيم الق ػػدمي
كاحل ػػديث يف اليشػ ػريع الت ػػعودم" .رلل ػػة دراس ػػات عل ػػوـ الشػ ػريعة كالق ػػانوف،
التنة األربعوف ،العدد (2431( ،)2ـ).133 :
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)(3
3311ى ػ ػ  ،كال ػػذم حيي ػػوم عل ػػى ( )53م ػػادة  ،كال ػػذم ق ػػرر ػػركطان
كاسراءات سديدة ٔنيلف عن النظاـ التابق كمنها اسػيحداث اليحكػيم
الدكيل كاليحكيم ادلؤستي ،كاعادة تنظيم بقية انواع اليحكيم األخرل.
كص ػػدرت الالئح ػػة الينفيذي ػػة لنظ ػػاـ اليحك ػػيم ع ػػاـ 3313ى ػ ػ)،(2
كٓنيوم على ( )33مادة.
كبػذلك خطػا ادلػنظم التػعودم خطػوات نوعيػة هتػدؼ إىل ارتقػػاء
اليحكػػيم كسعلػػو عملي ػان كمياح ػان بصػػورة أفضػػل للمحيكمػػٌن كاخلاضػػعٌن
لو.

املطلب الثالث :ىظرٗ عل ٙأىْاع التحكٔه يف الفقُ ّاليظاو
كفيو تالتة أفرع:
الفرع ا:و  :التفرقة بين نوع التحكيم ومجاله
أقػ ػػر نظػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم) (1التػ ػػعودم لعػ ػػاـ 3311ى ػ ػ ػ عػ ػػدة أن ػ ػواع
( )3الصػػادر بادلرسػػوـ ادللك ػػي رقػػم (ـ )13/كت ػػاريخ 3311/45/23ى ػػ ،كادلنش ػػور
يف اجلريػ ػ ػػدة الر ي ػ ػ ػػة (أـ القػ ػ ػػرل) الت ػ ػ ػػنة ( ، )34العػ ػ ػػدد ( )3331بي ػ ػ ػػاريخ
3311/47/33ىػ.
( )2الصادرة ّنوسػب قػرار رللػس الػوزراء رقػم ( )533كتػاريخ 3313/43/21ى ػ ،
كادلنشػ ػػورة يف اجلري ػ ػػدة الر ي ػ ػػة ( أـ القػ ػػرل) الت ػ ػػنة ( ، )35الع ػ ػػدد ()3173
بياريخ 3313/43/33ىػ.
( )1الصػػادر بادلرسػػوـ ادللك ػػي رقػػم (ـ )13/كت ػػاريخ 3311/45/23ى ػػ ،كادلنش ػػور
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لليحكػيم تيمثػل يف :اليحكػػيم اخلػاص ،كاليحكػػيم ادلؤستػي ،كاليحكػػيم
الػػداخلي ،كاليحكػػيم الػػدكيل ،كالي حكػػيم باإلحالػػة ،كاليحكػػيم بالصػػلح.
لذا فدف أنواع اليحكيم كردت بالنظاـ علػى سػبيل احلصػر فػال ييوسػع هبػا
أك يقاس عليها.
كقػػد ًحظػػت أف بعػػم مػػن ٓنػػدث عػػن اليحكػػيم مػػن البػػاحثٌن
ادلعاصرين قد خلط كدمن بٌن نوع اليحكػيم ،أم صػوره ادليمثلػة يف بنييػو
كتركيبو ،كبٌن رلاؿ اليحكػيم ،أم ادلتػائل الػأ ييناكذلػا اليحكػيم .كىػذا
– يف نظػػرم – غػػًن سػػديد ،فكػػوف اليحكػػيم رلالػػو الشػػقاؽ الزكسػػي أك
اليجارم أك العمايل أك ضلو ذلك ،ليس لو تأتًن على نوع اليحكيم).(3
فقد ألاى ادلنظم التعودم – فيما عدا اليحكيم الدكيل – تأتًن
رلاؿ اليحكيم على أنواع اليحكيم عندما سعل النظاـ ساريان على كل رلاؿ
لليحكيم كقاعدة عامة ،كتأكد ىذا اإللااء بدخراج ادلنظم بعم رلاًت
اليحكيم من اخلضوع أصالن للنظاـ شلا يدلل على رغبيو بنفي الرابطة بٌن
يف اجلريػ ػ ػػدة الر ي ػ ػ ػػة (أـ القػ ػ ػػرل) الت ػ ػ ػػنة ( ، )34العػ ػ ػػدد ( )3331بي ػ ػ ػػاريخ
3311/47/33ىػ.
( )3انظػر أمثلػػة ىػذا الػػدمن كاخللػط :دراك ػػة ،زكريػا اسػػعد" .اليحكػيم يف الش ػريعة
اإلسػػالمية كتطبيقاهتػػا يف امػػاكم الشػػرعية" .رسػػالة ماستػػيًن .سامعػػة اخلليػػل.
مدين ػ ػػة اخللي ػ ػػل (2443ـ) .52-35 .كانظػ ػ ػػر :زلم ػ ػػد بػ ػ ػػن ناص ػ ػػر البجػ ػ ػػاد.
" اليحك ػ ػػيم يف ادلملك ػ ػػة العربي ػ ػػة الت ػ ػػعودية"( .ط ،3الري ػ ػػا  :معهػ ػ ػػد اإلدارة
العامة3324 ،ىػ 3333 -ـ).51 ،
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نػوع اليحكػػيم كرلالػو ،كيفهػػم ذلػػك مػن ن ػ ادلػادة ( )2مػػن النظػػاـ " :
تتػػرم أحكػػاـ ىػػذا النظػػاـ علػػى كػػل ٓنكػػيم أي ػان كانػػت طبيعػػة العالق ػػة
النظامية الػأ يػدكر حوذلػا النػزاع  ...كً تتػرم أحكػاـ ىػذا النظػاـ علػى
ادلنازعات ادليعلقة باألحواؿ الشخصية كادلتائل الأ ً جيوز فيها الصلح".
كقد ييتاءؿ البعم عن اليحكيم اإللكرتكين كاليحكػيم عػن بعػد
كاليحكيم التريع ،كموقف ادلنظم التعودم منهم ،كديكػن اإلسابػة علػى
ذلك – من كسهة نظرم – بأ م ً يعدكف من أنواع اليحكيم كإأا من
رلاًتػػو ،نظ ػران أل ػػم يبحثػػوف متػػائل إسرائيػػة تيمثػػل يف قواعػػد اليحكػػيم
نفتػو دكف بنيػػة كتركيبػػة اليحكػػيم ،كمػا يف اليحكػػيم العمػػايل مػػثالن الػػذم
يبحث متائل موضوعية تيمثل يف عالقة العمل.
فادلعيػار الػػذم ييضػػح لػدم لليفرقػػة بػػٌن نػوع اليحكػػيم كرلالػػو ىػػو
مػػدل ُنػػث اليحكػػيم دلتػػائل العالقػػة بػػٌن طرفيػػو اإلسرائيػػة أك ادلوضػػوعية
من عدمو ،فػدف كػاف البحػث منصػبان علػى عالقػة مػا فهػو رلػاؿ لليحكػيم
سواء أكاف عماليان أك ْناريان أك إلكرتكنيان ،كإف كاف البحث ً يػدكر عػن
متػػائل العالقػػة كإأػػا الرتكيػػز ينص ػػب علػػى بنيػػة اليحكػػيم نفتػػو كتركيبي ػػو
فهو نوع لليحكيم سواء أكاف داخليان أك مؤستيان أك خاصان كضلو ذلك.
كقػػد أخػػذ ادل ػػنظم التػػعودم بفك ػػرة مبيكػػرة يف اليحك ػػيم الػػدكيل حي ػػث
ربػط النػوع باجملػاؿ ،كىػي الصػورة الوحيػػدة – الػأ كقفػت عليهػا – احلاكيػة ليػػأتًن
بٌن نوع اليحكيم كرلالو كما سييضح عند احلديث عن اليحكيم الدكيل.
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الفرع الثاني :نظرة على أنواع التحكيم في الفقه اإلسالمي:
أوال -التحكيم الخاص:
كذل ػػك بيولي ػػة ف ػػرد أك أكث ػػر ليك ػػوف حكمػ ػان ،كى ػػو الاال ػػب عل ػػى
واىد اليحكيم يف النصوص الشرعية.

كشل ػػا اس ػػيدلو ل ػػو قول ػػو تع ػػاىل( :ﭾ ﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)). (3
وجه االستددال  :أف ىػذه اآليػة ىػي األصػل يف سواز اليحكيم).(2
كيظهػػر يل أف اآليػػة دل ػػيالن خاص ػان علػػى س ػ ػواز اليػ ػحكيم اخلػ ػاص ل ػ ػوسود
زلكماف الػلجوء ،كمها زلػكم الزكج كزلػكم الػزكسة .ذلك أف اليحكػيم
اخلػاص ىػو األصل يف اليحكػيم كالػذم ينػصرؼ إلػيو عػند اإلطػالؽ). (1
َمدا َوفَد َد
كمن التػنة :عػن ػريح بػن ىػان عػن أبيػو ىػان  ( :أَنَّده ل َّ
ِ
ِِ ِ
ْح َكد ِدم ،فَد َدعَا
إِلَددى َرسددو ِ اللَّدده َ مد َ قَد ْومدده َسددم َعه ْم يَكْنوندَده بِد َبِي ال َ
ِ
ْح َك ددمَ ،وإِل َْي د ِده الْح ْك ددم ،فَلِ د َدم
َرس ددو اللَّدده  ، فَد َق ددا َ  :إِ َّ اللَّد َده ه د َدو ال َ
ْح َكد ِدم  ،فَد َقددا َ  :إِ َّ قَد ْدوِمي إِ َا ا ْيتَدلَف دوا فِددي َءد ْدي َء أَتَد ْدونِي،
تكْنَددى أَبَددا ال َ
فَح َكمددب بد ْي د دنَدهم فَدر ِ
ضد َدي َِ د َدال الْ َف د ِري َق ْي ِن ،فَد َق ددا َ َرسددو اللَّد ِده َ :م ددا
َ ْ َ ْ َ

( )3سورة النتاء :اآلية .15
( )2انظػػر :زلم ػػد بػػن أمح ػػد الترختػػي" .ادلبت ػػوط"( .د.ط ،بػػًنكت :دار ادلعرف ػػة،
3335ىػ).12:23 .
( )1انظر :آؿ خنٌن" .اليحكيم يف الشريعة اإلسالمية".37 .
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َح َس َن َه َذا)).(3
أْ
وجده االسددتدال  :تعجػػب الن ػ  شلػػا يبػػٌن اسيحتػػانو كرضػػاه،
كً يرضى  عػن زلػرـ أك منكػر .كيظهػر يل أف اآليػة دلػيالن خاصػان علػى
سػواز اليػحكيم اخلػاص لػوسود فػرد الػلجوء لو لليػحكيم.
)(2
كاليحكػيم اخلػػاص خييلػػف عػػن الصػػلح ،ذلػػك أف الصػػلح عقػػد
بينم ػػا اليحك ػػيم قض ػػاء م ػػن ن ػػوع خ ػػاص إذ امك ػػم يق ػػوـ ب ػػدكر القاض ػػي
كيصدر احلكم دكف النظر لرضى طػريف اليحكػيم مػن عدمػو ،كيف الصػلح
م ػػدارة لبلػ ػػوغ الا ػػر بالوصػ ػػوؿ لػ ػػبعم احل ػػق) ،(1كً يكػ ػػوف ذلػ ػػك يف
اليحكيم.
ثانيا -التحكيم الدولي:
َمدا
من أدليو احلػديث الػذم ركاه أ سػعيد اخلػدرم  قػاؿ( :ل َّ
َب بَدنو قد َريْظَ َة َعلَى حك ِ
ث َرسو اللَّ ِه
ْم َس ْع َد ه َو -ابْن م َعا َ  -بَد َع َ
نَد َزل ْ
ِ
اء َعلَى ِح َما َر ،فَدلَ َّما َدنَا قَدا َ َرسدو اللَّ ِده
َ - وََا َ قَ ِريبا م ْنه  -فَ َج َ
( )3ص ددحي  :أخرسػ ػػو أب ػػو داكد يف التػ ػػنن – كي ػػاب اآلداب – بػ ػػاب :يف تايػ ػػًن
اًسم القبيح – حديث رقػم ( .)3355كقػاؿ األلبػاين :صػحيح ،انظػر :زلمػد
ناصػر الػػدين األلبػػاين" .اركاء الاليػػل يف ٔنػرين أحاديػػث منػػار التػػبيل"( .ط،2
بًنكت :ادلكيب اًسالمي3345 ،ىػ 3335 -ـ).213 -217:3 ،
( )2قػاؿ البهػػويت" :كالصػػلح مػن أك ػ العقػػود فائػدة" .منصػػور بػػن يػونس البهػػويت" .كشػػاؼ
القناع عن م اإلقناع"( .ط ،3الريا  :كزارة العدؿ3323 ،ىػ).277:3 .
( )1انظر :البهويت" .كشاؼ القناع عن م اإلقناع".277:3 .
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ِ
ِ
س إِلَى َرسو ِ اللَّ ِه  ،فَد َقا َ لَه:
 :قوموا إلَى َسيِّدَ ْم فَ َج َ
اء ،فَ َجلَ َ
إِ َّ َهديالَ ِء ندَزلدوا َعلَددى حك ِ
دل الم َقاتِلَددة،
ْم َ
دَ ،قَدا َ  :فَدِننِّي أ ْ
َ
َحكدم أَ ْ تد ْقتَ َ
ِ ِ )(3
ِ
َوأَ ْ ت ْسبَى ُّ
ب في ِه ْم بِحك ِ
الملَ) .
الذ ِّريَّة ،قَا َ  :لَ َق ْد َح َك ْم َ
ْم َ
وجدده االسددتدال ٓ :نػػاكم ادلت ػػلمٌن بقي ػػادة الن ػ  م ػػن سه ػػة،
كاليه ػػود م ػػن سه ػػة أخ ػػرل إىل زلك ػػم كى ػػو س ػػعد ب ػػن مع ػػاذ  .قػ ػػاؿ
النوكم) " :(2فيو سواز اليحكيم يف أمور ادلتلمٌن كيف مهماهتم العظاـ،
كقد أمجع العلماء عليو").(1
( ) 3أخرس ػػو البخ ػػارم يف اجلػ ػػامع ادلت ػػند الصػ ػػحيح كاللف ػػح لػ ػػو – كي ػػاب اجلهػ ػػاد
كالتػًن – بػػاب :إذا نػػزؿ العػػدك علػى حكػػم رسػػل – حػػديث رقػػم (.)1431
كمت ػػلم يف ادلت ػػند الص ػػحيح – كي ػػاب اجله ػػاد كالت ػػًن – ب ػػاب سػ ػواز نق ػػم
العهػػد كس ػواز إن ػزاؿ أىػػل احلصػػن عل ػػى حكػػم حػػاكم عػػدؿ أىػػل للحك ػػم –
حديث رقم (.)13/3713
( )2حيػػٍن بػػن ػػرؼ النػػوكم ،ابػػو زكريػػا ،مػػن اعػػالـ العلمػػاء  ،كلػػد عػػاـ 113ى ػ ،
زل ػػدث كلا ػػوم كفقي ػػو ػػافعي  ،ص ػػرؼ أكقات ػػو كله ػػا يف أنػ ػواع العل ػػم كالعم ػػل
بالعلم كمل ييزكج  ،تويف عاـ  171يف بلدتو نول عنػد أبويػو  ،مػن كيبػو الركضػة
كاجملمػػوع كادلنهػػاج يف الفقػػو كادلنهػػاج ػػرح متػػلم كاألذكػػار كريػػا الصػػاحلٌن.
انظ ػػر :عب ػػد احل ػػي ب ػػن امح ػػد اب ػػن العم ػػاد " .ػ ػ ػػذرات ال ػػذىب يف اخب ػػار م ػػن
ذىػػب"ٓ .نقيق عبد القػادر األرنػاؤكط كزلمػود األرنػاؤكط( .ط ،3دمشػق :دار
ابن كثًن3331 ،ىػ 3331ـ).123 -133:7 .
( )1انظر :حيٍن بن رؼ النوكم" .ادلنهػاج يف ػرح صػحيح متػلم بػن احلجػاج".
ضػبط كتعليػػق مػازف بػػن عبػد الػػرمحن البحصػلي( .ط ،3اجلبيػػل :دار الصػػديق،
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لػػذا ديكػػن تعري ػػف اليحكػػيم ال ػػدكيل بأنػػو" الػػذم ي ػػيم بػػٌن مت ػػلم
كغًن متلم أك فيما ديس مصلحة ادلتلمٌن العظمى".
كخييل ػػف اليحك ػػيم اخل ػػاص ع ػػن ال ػػدكيل ،إذ الع ػ ػ ة يف اليحكػ ػػيم
اخلػػاص لشػػخ امكػػم بكونػػو فػػردان أك أكثػػر كمػػدل خضػػوعو جلهػػة مػػا
م ػػن ع ػػدمها ،بينم ػػا الع ػ ة يف اليحك ػػيم ال ػػداخلي ى ػػي أل ػػخاص الن ػزاع
بك ػػوف أح ػػدمها مت ػػلم كاآلخ ػػر ً ،أك يك ػػوف مرتبط ػان ّنص ػػلحة ادلت ػػلمٌن
العظمى.
كمل جيعػػل أىػػل العلػػم التػػابقٌن ذلػػذا النػػوع ا ػان خاص ػان بػػو ،كىػػذه
اليت ػػمية زلدت ػػة س ػػاءت م ػػن النظ ػػاـ كتعاق ػػب عليه ػػا العلم ػػاء كالب ػػاحثٌن
ادلعاصرين كمل يرفضوىا.
ثالثا -التحكيم الدايلي:
كديك ػ ػػن تعري ػ ػػف ى ػ ػػذا الن ػ ػػوع بأن ػ ػػو( :اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػذم ي ػ ػػيم ب ػ ػػٌن
ادلتػلمٌن) ،فمػا كػاف بػٌن ادلتػلمٌن فهػو داخػل ضػمن أمػة اإلسػالـ ،لػذا
يالحح كسود ترابط بٌن اسم ىذا اليحكيم كطبيعيو الفعلية.
كمل جيعػػل أىػػل العلػػم التػػابقٌن ذلػػذا النػػوع ا ػان خاص ػان بػػو ،كىػػذه
اليت ػػمية زلدت ػػة س ػػاءت م ػػن النظ ػػاـ كتعاق ػػب عليه ػػا العلم ػػاء كالب ػػاحثٌن
ادلعاصرين كمل يرفضوىا.
كمػػن أدليػػو األتػػر الػػذم ركاه الشػػع قػػاؿََ ( :ددا َ بَد ْدي َن ع َمد َدر بْ د ِن
3317ىػ 2431 -ـ).113:5 .
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)ٔ( ِ

ْخطَّدا ِ َ وبَد ْدي َن أب ِّدي بْد ِن ََ ْع َ
َّعدى
دب  تَد َدار فدي َء ْديء َ ،واد َ
ال َ
ِ
َ  ،فَجع َال بد ْيدنَدهما َزيد بن ثَابِ َ
ب  ،فََتَديَا
أبي َعلَى ع َم َر ،فََنْ َك َر َل َ َ َ َ َ ْ ْ َ
فِ ددي َم ْن ِزلِ د ِده  ،فَدلَ َّم ددا َد َي د َدال َعلَْي د ِده قَ ددا َ لَدده ع َم ددر  :أَتَد ْيدنَ ددا َ لِ ددتَ ْحك َم
بَد ْيدنَدنَا)).(2
( )3أم اليػػدافع يف اخلصػػومة كاًخ ػػيالؼ ،انظػػر :ابػػن منظ ػػور" .لتػػاف الع ػػرب".
 .72/3مادة (درأ).
( )2أث ددر مرسدددل صدددال لالحتجددداج :أخرسػ ػػو البيهقػ ػػي يف التػ ػػنن الكبػ ػػًن –كيػ ػػاب أدب
القاضػػي – بػػاب :إنصػػاؼ اخلصػػمٌن يف ادلػػدخل عليػػو – أتػػر رقػػم ( ،)24331كقػػاؿ
األلبػ ػ ػػاين :مرسػ ػ ػػل ،الشػ ػ ػػع مل يػ ػ ػػدرؾ احلادتػ ػ ػػة .انظػ ػ ػػر :األلبػ ػ ػػاين" .اركاء الاليػ ػ ػػل ".
 .213/3يق ددو الباح ددث :ادلرس ػػل ع ػػن النػ ػ  خييل ػػف ع ػػن ادلرس ػػل ع ػػن الص ػػحابة
 ً ،سػػيما إفكػػاف ال ػراكم تقػػة كمػػنكب ػػار أك اكاسػػط اليػػابعٌن ،خوف ػان مػػن ال ػػدخوؿ
يف الوعي ػػد بالك ػػذب عل ػػى النػ ػ  ،كادلت ػػألة فيه ػػا تفص ػػيل كمل ينعق ػػد اإلمج ػػاع عل ػػى
عػػدـ قب ػػوؿ ادلرسػػل ب ػػدطالؽ  ،كنق ػػل عػػن اًئم ػػة األربع ػػة احيجػػاسهم بادلرس ػػل كالعم ػػل
بػػو ً سػػيما اإلمػػاـ امحػػد رمحػػو اه ،كال ػراسح لػػدم أف مرسػػلكبػػار أك اكاسػػط اليػػابعٌن
الثق ػػات عػ ػػن الصػ ػػحابة حيػ ػػين ب ػػو كأف مرسػ ػػلهم عػ ػػن الن ػ ػ  حي ػػين بػ ػػو اذا سػ ػػاء مػ ػػا
يعض ػػده كص ػػحح األئم ػػة مرس ػػلو .انظ ػػر :اجل ػػديع ،عب ػػد اه ب ػػن يوس ػػف "ٓنري ػػر عل ػػوـ
احل ػ ػ ػػديث"( .ط ،1ب ػ ػ ػػًنكت :مؤست ػ ػ ػػة الري ػ ػ ػػاف3323 ،ى ػ ػ ػ ػ 2447 -ـ).333/2 ،
كق ػػاؿ اب ػػن تيميػ ػػة" :مراس ػػيل زلم ػػد بػ ػػن سػ ػًنين م ػػن اصػ ػػح ادلراس ػػيل" كص ػػحح اسػ ػػنادان
مرسػ ػالن سػ ػػاء م ػػن طريقػ ػػو .انظ ػػر :امحػ ػػد ب ػػن عبػ ػػد احلل ػػيم ابػ ػػن تيمي ػػة" .منهػ ػػاج التػ ػػنة
النبويػػة"ٓ .نقي ػػق زلم ػػد ر ػػاد س ػػامل( .ط ،3الري ػػا  :سامع ػػة اًم ػػاـ زلم ػػد ب ػػن س ػػعود
اًس ػػالمية3341 ،ىػ ػػ) .217:1 .كق ػػاؿ ال ػػذى  " :ادلرس ػػل إذا ص ػػح إىل ت ػػابعيكب ػػًن
فهػػو حجػػة عنػػد خلػػق مػػن الفقهػػاء  ...كإذا صػػح اًسػػناد إىل تػػابعي ميوسػػط الطبق ػػة
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وجه االستدال ٓ :ناكم عمر بن اخلطاب  كأ بن كعب 
كمها صحابياف لزيد بن تابت  فدؿ على ٓناكم ادلتلماف إىل متلم.
كخييلػػف اليحك ػػيم اخل ػػاص عػػن ال ػػداخلي ،إذ الع ػ ة يف اليحك ػػيم
اخلاص لشخ امكم بكونو فردان أك أكثر كمدل خضوعو جلهة ما من
عدمها ،بينما الع ة يف اليحكيم الداخلي ىي أل خاص النػزاع بكو مػا
من ادلتلمٌن.
الفرع الثالث :نظرة على أنواع التحكيم في النظام السعودي:
أوال -التحكيم الخاص:
يتػػمى باللاػػة اإلصلليزيػػة "  ، (3)"Ad Hoc Arbitrationكمػػا
يتمى باليحكيم احلر كٓنكيم احلاًت اخلاصة).(2
كمراسػػيل رلاىػػد كاب ػراىيم كالشػػع فهػػو مرسػػل سيػػد يقبلػػو قػػوـ كيػػرده آخػػركف" .زلمػػد
بػػن امح ػػد ال ػػذى " .ادلوقظ ػػة"ٓ .نقي ػػق امحػػد ب ػػن ػػهاب حام ػػد( .ط ،3الري ػػا  :دار
أطل ػ ػػس اخلض ػ ػ ػراء3313 ،ىػ ػ ػ ػ 2433-ـ) .13 .ق ػ ػػاؿ العجلػ ػ ػػي" :مرسػ ػ ػػل الشػ ػ ػػع
صػػحيح ً يكػػاد يرسػػل إً صػػحيحان " .امحػػد بػػن عبػػد اه العجلػػي" .معرفػػة الثقػػات
برتتي ػػب اذليثم ػػي كالت ػػبكي"ٓ .نقي ػػق عب ػػد العل ػػيم عب ػػد العظ ػػيم البت ػػيوم( ،ط ،3ادلدين ػػة
النبوية :مكيبة الدار3345 ،ىػ 3335-ـ).32 .
( )3انظػػر :اينػػاس خلػػف اخلالػػدم" .اليحكػػيم كالوسػػائل البديلػػة حلػػل ادلنازعػػات".
(ط ،3عماف :دار الثقافة3317 ،ىػ 2431 -ـ).27 .
( )2انظػر :عبػػدالعزيز بػن عبػػدالرمحن آؿ فريػاف" .اليحكػػيم الػوطين كاألسن ػ كطػػرؽ
تنفيػػذ اًحك ػػاـ يف ادلملك ػػة العربيػػة الت ػػعودية"( .ط ،3الري ػػا  :دار ادليم ػػاف،
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كيع ػػرؼ ى ػػذا اليحك ػػيم بأن ػػو " :ال ػػذم ي ػػيم ٓن ػػت إدارة كإ ػ ػراؼ
أطػ ػراؼ النػ ػزاع أك من ػػدكبيهم ،فيخي ػػاركف بأنفت ػػهم امك ػػم أك امكم ػػٌن
كييولػػوف يف الوقػػت عينػػو ٓنديػػد اإلس ػراءات كالقواعػػد الػػأ تطبػػق بش ػػأنو
دكف اإل راؼ من منظمة أك مؤستة ٓنكيم").(3
كق ػػد أقػ ػػر نظ ػػاـ اليحكػ ػػيم التػ ػػعودم لع ػػاـ 3311ىػ ػ ػ اليحكػ ػػيم
اخل ػػاص يف ع ػػدد م ػػن ادل ػ ػواد ،منه ػػا :م ػػا كرد يف ادل ػػادة ( )31كنص ػػها" :
تشػكل ىياػػة اليحكػيم مػػن زلكػم كاحػػد أك أكثػر ،علػػى أف يكػوف العػػدد
فردي ػ ػان كإً ك ػػاف اليحك ػػيم بػ ػػاطالن" ،كم ػػا كرد يف الفق ػػرة ( )3م ػػن ادلػ ػػادة
( )35كنصػها" :لطػػريف اليح كػػيم اًتفػػاؽ علػى اخييػػار امكمػػٌن " ،كمػػا
كرد يف الفقػػرة ( )3مػػن ادلػػادة ( )25كنصػػها" :لطػػريف اليحكػػيم اًتفػػاؽ
على اإلسراءات الأ تيبعها ىياة اليحكيم" ،فهذه ادلواد تيناكؿ اليحكػيم
اخلػػاص مػػن حيػػث اًتفػػاؽ علػػى ىياػػة اليحكػػيم كتشػػكيلها كاًس ػراءات
الأ تيبعها.
كْنػدر اإل ػارة إىل اف اليحكػيم يعي ػ خاصػان كلػو اًتفػاؽ بػػٌن
طريف النزاع على تطبيق إسراءات كقواعد مركز ٓنكيم معٌن أك منظمة معينة
طادلا أف اليحكيم ييم خارج إ راؼ كادارة ادلركز أك ادلنظمة ،فمثػالن ديكػن
لؤلطػراؼ أف خيػياركا تطػبيق قػواعد اليحكيم الصادرة عن جلنة األمم ادليحدة
3323ىػ).33 .
( )3اخلالدم" .اليحكيم ".27 .
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لقانوف اليجارة الدكلية ادلعركفة بقواعد (اليونترتاؿ . (3))UNCITRAL
كييش ػػرط ل ػػذلك ع ػػدـ سلالف ػػة أحك ػػاـ الش ػ ػريعة اإلس ػػالمية كفق ػ ػان
للمادة ( )5من نظاـ اليحكيم.
ثانيا -التحكيم باإلحالة:
)(1
)(2
كيت ػػمى ب ػػاليحكيم ادلقي ػػد  ،كاليحك ػػيم الع ػػادم  ،كاليحك ػػيم
بالقانوف) ،(3كاليحكيم بالقضاء).(5
كديك ػػن تعريف ػػو – بن ػػاء عل ػػى نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم – بأن ػػو:
"اخضاع اميكمػٌن العالقػة بينهمػا ألم ػركط كقواعػد تيعلػق بػاليحكيم
أك ألم اسراءات تابعة لقواعد سارية ادلفعوؿ دلركز ٓنكيم مع تقيدمها يف
اماؿ إليو ّنا ً خيالف الشريعة كالقواعد اآلمرة بالنظاـ".
كقػد اقػر نظػاـ اليحكػيم التػعودم لعػاـ 3311ى ػ ىػذا النػوع مػػن
اليحكيم ،كمن ذلك :ما كرد يف ادلادة ( ،)5كمػا كرد يف الفقػرة ( )3مػن
( )3انظػر :زلمػود عمػر زلمػود" .نظػاـ اليحكػيم التػعودم اجلديػد"( .ط ،3سػدة:
خوارزـ العلمية3313 ،ىػ 2431 -ـ).27 .
( )2انظػر :ابػراىيم سػليماف ال ػربي " .اليحكػيم اليجػارم الػدكيل"( .ط ،3الريػػا :
مكيبة الر د3314 ،ىػ 2443-ـ).53 .
( )1انظ ػػر :ع ػػالء آب ػػا ري ػػاف" .الوس ػػائل البديل ػػة حل ػػل النزاع ػػات اليجاري ػػة"( .ط،3
بًنكت :منشورات احلل احلقوقية2443 ،ـ).14 .
( )3انظر :اخلالدم" .اليحكيم".23 .
( )5انظر :آؿ فرياف" .اليحكيم".32 .
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ادلػػادة ( ) 25كنصػػها " :لطػػريف اليحك ػػيم اًتفػػاؽ علػػى اإلس ػراءات ال ػػأ
تيبعهػا ىياػة اليحكػػيمّ ،نػا يف ذلػػك حقهمػا يف إخضػػاع ىػذه اإلس ػراءات
للقواع ػػد الناف ػػذة يف أم منظم ػػة أك ىيا ػػة أك مرك ػػز ٓنك ػػيم يف ادلملك ػػة أك
خارسهػػا ،بشػػرط عػػدـ سلالفيهػػا ألحكػػاـ الش ػريعة اإلسػػالمية " ،كالعديػػد
من نصوص النظاـ تقدـ الشركط كالقواعد الأ اتفق عليها الطرفاف على
ما عداىا ،كتوسب العمػل هبػذه الشػركط كالقواعػد ،كينظػر لػذلك الفقػرة
( )3من ادلادة ( )13من النظاـ.
ففي ىذا النوع من اليحكيم ييقيد الطرفاف باإلحالػة إىل مػا اتفقػا
عليو كً يتعهما بعد ذلك اخلركج عليو.
كيهدؼ ىذا النوع من اليحكيم إىل الييتًن على اميكمٌن من اليعر
لكل تفصيالت اتفاؽ اليحكيم باإلحالة كاًكيفاء ّنا كرد يف اماؿ إليو.
كجي ػ ػػب عل ػ ػػى اميكم ػ ػػٌن اتب ػ ػػاع القواع ػ ػػد ام ػ ػػاؿ إليه ػ ػػا كإً ك ػ ػػاف
اليحكيم باطالن خلركسو عن حدكد اتفاؽ اليحكيم بينهما).(3
ثالثا -التحكيم بالصل
كيتػ ػػمى ب ػ ػػاليحكيم ادلطل ػ ػػق) ،(2كىػ ػػذا اليحك ػ ػػيم اس ػ ػػازه ادل ػ ػػنظم
اسيثناءن ،كاألصل ىو اليحكيم العادم).(1
( )3انظػر :زلػػمود التػػيد اليحػػيوم" .اليحكػيم يف ادلػواد ادلدنيػة كاليجاريػة"( .د.ط،
اإلسكندرية :دار ادلطبوعات اجلامعية2434 ،ـ).12 .
( )2انظر :آبا رياف " .الوسائل البديلة".14 .
( )1انظر :اخلالدم " .اليحكيم".23 .
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كقػد اقػر نظػاـ اليحكػيم التػعودم لعػاـ 3311ى ػ ىػذا النػوع مػػن
اليحكيم ،كما يف الفقرة ( )2مػن ادلػادة ( )13كنصػها " :إذا اتفػق طرفػا
اليحكيم صراحة على تفويم ىياة اليحكيم بالصػلح سػاز ذلػا أف ٓنكػم
بو كفق مقيضى قواعد العدالة كاًنصاؼ".
كاخيلػ ػػف الب ػ ػػاحثٌن ادلعاص ػ ػرين يف مع ػ ػػىن اليحكػ ػػيم بالص ػ ػػلح كيف
حدكده على تالتة أقواؿ.
القو ا:و  :يف اليحكيم بالصلح يعفى فيػو امكػم مػن تطبيػق
القواعػػد الػػأ اتفػػق عليه ػػا اميكمػػٌن كأنػػو حيك ػػم ّنقيضػػى قواعػػد الع ػػدؿ
كاإلنصاؼ).(3
القد ددو الث د دداني :ي ػ ػػيم اليقي ػ ػػد يف اليحك ػ ػػيم الع ػ ػػادم كاليحك ػ ػػيم
بالصػػلح بنظػػاـ اليحكػػيم كًئحيػػو الينفيذي ػػة كالقواعػػد ادليفػػق عليهػػا ب ػػٌن
اميكم ػػٌن كأف اًخ ػػيالؼ ى ػػو يف اس ػ ػراء الص ػػلح فيج ػػرم يف اليحك ػػيم
بالصلح كً جيرم يف اليحكيم العادم).(2
الق ددو الثال ددث :يف اليحك ػػيم بالص ػػلح يعف ػػى في ػػو امك ػػم مػ ػػن
تطب يػػق القواعػػد ال ػػأ اتفػػق عليه ػػا اميكمػػٌن كأنػػو حيك ػػم ّنقيضػػى قواع ػػد
العدؿ كاإلنصاؼ ريطة عدـ سلالفة الشريعة اإلسػالمية كالقواعػد اآلمػرة
يف النظاـ كحدكد النزاع ادلعرك على امكم). (1
( )3انظر :آبا رياف " .الوسائل البديلة" .14 .كانظر :اخلالدم " .اليحكيم".23 .
( )2انظر :البج ػػاد " .اليحكيم" .51 .كانظر :آؿ فرياف " .اليحكيم".31 .
( )1انظر :الزيد " .الوسيز".273 .
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كالذم يرتسح لدم ىو القوؿ الثالث ،نظػران ألف نػ الفقػرة ()2
من ادلادة ( )13من نظاـ اليحكيم) (3لعاـ 3311ىػ كالأ اعيمػد عليهػا
اص ػػحاب الق ػػوؿ األكؿ غ ػػًن منفص ػػلة ع ػػن ب ػػاقي مػ ػواد كفق ػ ػرات النظ ػػاـ
فيجب اعماؿ النصوص مجيعها كىو ما ٓنقق يف القوؿ الثالث.
كلػذا ديكػن تعريػػف الػيحكم بالصػػلح بانػو" :اعفػػاء ىياػة اليحكػػيم
مػن اليقيػػد ّنػػا اتفػػق عليػػو اميكمػٌن كذلػػك علػػى مقيضػػى قواعػػد العدالػػة
كاًنصػػاؼ ػريطة ع ػػدـ سلالف ػػة الش ػريعة اإلس ػػالمية كالقواع ػػد اآلم ػػرة يف
النظاـ كحدكد النزاع ادلعرك ".
رابعان -اليحكيم الداخلي كاليحكيم الدكيل كاليحكيم ادلؤستي
سييم ادلركر عليهم بنظرة أكسع كذلك يف ادلبحثػٌن األكؿ كالثػاين،
نظران لكوف البحث منصبان عليهم بشيء من اليفصيل.

( )3كرد يف الفقػ ػػرة ( )2مػ ػػن ادلػ ػػادة ( ) 13مػ ػػن نظػ ػػاـ اليحكػ ػػيم التػ ػػعودم لعػ ػػاـ
 3311ى ػ ػ م ػػا نص ػػو " :إذا اتف ػػق طرف ػػا اليحك ػػيم صػ ػراحة عل ػػى تف ػػويم ىيا ػػة
اليحك ػ ػػيم بالص ػ ػػلح س ػ ػػاز ذل ػ ػػا أف ٓنك ػ ػػم ب ػ ػػو كف ػ ػػق مقيض ػ ػػى قواع ػ ػػد العدال ػ ػػة
كاإلنصاؼ".
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املبحث األّل :ىظرٗ عل ٙالتحكٔه املؤسسٕ يف الفقُ ّاليظاو
كفيو مقدمة كمطلباف:
املقدم٘
انيشر اليحكيم ادلؤستي يف العامل مػن خػالؿ مؤستػات كمراكػز
ٓنكيم دائمة يف اعقاب احلرب العادلية األكىل ،كحاليػا يوسػد أربعػة آًؼ
مركز كمؤستة ٓنكيم يف العامل ).(3
كالتػػبب يف ػػيوع اليحكػػيم ادلؤستػػي – ً سػػيما يف منازعػػات
اليجػارة الدكليػة – ىػو مػا ييميػز بػو ىػذا النػوع مػن اليحكػيم مػن سػػهولة
كيتػر ،فمراكػز اليحكػيم ذلػا قػوائم بػامكمٌن مػن كافػة اخلػ ات ،كمػا أف
ذلػذه ادلؤستػات لػوائح تػنظم اسػراءات اليحكػيم لػديها كتقػدـ ادلتػػاعدة
يف اًعم ػ ػػاؿ اًداري ػ ػػة ال ػ ػػأ ٓنياسه ػ ػػا العملي ػ ػػة اليحكيمي ػ ػػة م ػ ػػن اعم ػ ػػاؿ
التػكرتارية كالرتمجػة كاحلفػح فضػالن علػى توفًنىػا ادلتػاعدة للطػرؼ الػذم
يصدر احلكم لصاحلو كيرغب بينفيذه).(2
كمػع ىػػذه ادلزايػػا فػػدف لليحكػيم ادلؤستػػي عيوب ػان تيمثػػل يف ادلبالاػػة
يف رسػػوـ كمص ػػاريف اليحك ػػيم ،باإلض ػػافة ليزع ػػزع تق ػػة اط ػراؼ الن ػزاع يف
حيػػدة كأمان ػػة ىيا ػػة اليحك ػػيم ال ػػأ اخييارى ػػا ّنعرف ػػة ادلرك ػػز م ػػن الق ػوائم
( )3انظػر :خػ ػػالد زلػ ػػمد القػػاضي" .مػػوس ػػوعة اليحػ ػػكيم اليػ ػػجارم الػ ػػدكيل"( .ط ،3القػ ػػاىرة:
دار الشػػركؽ3321 ،ىػ 2442 -ـ) .337 .كانظر :اخلالدم " .اليحكيم".23 .
( )2انظر :القػاضي" .موسوعة اليحكيم".333 .
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ادلعػػدة ،كك ػػوف مراك ػػز اليحكػػيم الدكلي ػػة تراع ػػي مصػػا ال ػػدكؿ الص ػػناعية
ادليقدم ػػة ع ػػلى ح ػػتاب ال ػػدكؿ النامي ػػة ،ألف ى ػػذه ادلراك ػػز نش ػػأت – يف
األساس – يف كنف الدكؿ الصناعية ادليقدمة ماديا). (3
املطلب األّل :التعرٓف بالتحكٔه املؤسسٕ يف الفقُ ّاليظاو
كفيو تالتة أفرع:
الفرع ا:و  :التحكيم الميسسي في الفقه اإلسالمي
مل أقف على نصوص يتيدؿ هبا على اليحكيم ادلؤستي سواء يف
عصر الن  أك عصرم الصحابة  كاليابعٌن رمحهم اه) . (2فاليحكيم
اخلاص ىو الاالب) (1على النصوص الشرعية الواردة يف اليحكيم.
( )3انظػػر :الق ػػاضي" .موسػػوعة اليحكػػيم" .333 .كانظػػر :ناصػػر بػػن غنػػيم الزيػػد.
" ال ػ ػػوسيز يف ػ ػػرح نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم يف ادلملك ػ ػػة العربي ػ ػػة الت ػ ػػعودية"( .ط،3
الريا  :دار الصميعي3313 ،ىػ 2437 -ـ).77 .
( ) 2كذلػك علػى مػذىب مػن يعيػد بقػػوؿ الصػحابة كاليػابعٌن – مػن أىػل العلػػم –
كيعيػ ػ ق ػػوذلم حج ػػة يف األحك ػػاـ كاإلم ػػامٌن أمح ػػد ب ػػن حنب ػػل كاس ػػحاؽ ب ػػن
راىويو ،إذ حييجاف كثػًنان بقػوؿ الصػحابة كاليػابعٌن يف العقائػد كاًحكػاـ ،كمػن
يطالع كياب ادلتػائل للكوسػن كادلتػائل لعبػد اه بػن امحػد بػن حنبػل كادلتػائل
لصا بن امحد بن حنبل جيد ذلك بكثرة.
( )1قلػػت الاالػػب ألف اجلػػزـ يف أمػػر مػػا يتػػيلزـ اإلحاطػػة ،كاإلحاطػػة غػػًن كاردة يف
األُنػاث العلميػة مهمػا سػػعى الباحػث جلمػع ادلعلومػػات مػن مصػادرىا ،كاجلػػزـ
غًن مرغوب فيو علميان كمن بديهيات البحث العلمي.
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كشلػػا كقفػػت عليػػو مؤيػػدان لكػػوف اليحكػػيم اخلػػاص ىػػو األصػػل يف
الش ػريعة اإلس ػػالمية ،م ػػا سػػبق بيان ػػو م ػػن رضػػا الن ػ  لي ػػويل الص ػػحا
ىػػان بػػن يزيػػد احلػػارتي  اليحكػػيم بػػٌن قومػػو ،فهػػو  فػػرد ً ييبػػع
سهة معينة كإأا حيكم بٌن قومو أل م ارتضوا حكمو.
كك ػػاف الص ػػحابة  إذا اخيص ػػموا كرغبػ ػوا يف اليحك ػػيم اخي ػػاركا ف ػػردان
يرضػونو لػيحكم بيػنهم،كمػا يف احلادتػة الػػأ كقعػت بػٌن اخلليفػة الرا ػد عمػػر بػػن
اخلػطاب  كبٌن أ ُ بن كعب  ،فوقع اخييارمها على زيد بن تابت .
كم ػػن ادلق ػػرر يف القواع ػػد األص ػػولية أف (ت ػػأخًن البي ػػاف ع ػػن كق ػػت
احلاسة شلينع)).(3
كنق ػػل الت ػػمعاين) (2اإلمج ػػاع عل ػػى ى ػػذه القاع ػػدة) ،(3كيف ذل ػػك
( ) 3انظر :امحد بن علي اجلصاص" .الفصػوؿ يف األصػوؿ"ٓ .نقيػق عجيػل ساسػم
النشػػمي( .ط ،2الكوي ػت :كزارة األكق ػػاؼ كالش ػػؤكف اًس ػػالمية3333 ،ىػ ػ -
3333ـ) . 37:2 .كانظػر :امحػد بػن ادريػس القػرايف " .ػرح تنقػيح الفصػوؿ".
(ط ،3بًنكت :دار الفكر3323 ،ىػ 2443 -ـ) .222 .كانظر :منصور بػن
زلمد التمعاين" .قواطػع األدلػة"ٓ .نقيػق عبػد اه بػن حػافح احلكمػي( .ط،3
الريػػا  :مكيبػػة اليوبػػة3333 ،ى ػ ػ 3333 -ـ) .354:2 .كانظػػر :زلمػػد ب ػػن
احلتػٌن الفػراء" .العػدة يف أصػوؿ الفقػو"ٓ .نقيػق امحػد بػن علػي سػًن ادلبػػاركي.
(ط ،2بًنكت :مؤستة الرسالة3334 ،ىػ 3334 -ـ).723:1 .
( )2منصور بن زلمد اليميمي التمعاين  ،ابو ادلظفر ،مفأ خرساف ك يخ الشافعية
 ،كلد عاـ 321ىػ  ،زلدث كمفتر كاصويل كفقيو افعي ،تويف عاـ 333ىػ ،
كاف من أىل احلديث كالتنة كاجلماعة  ،من كيبو اًصطالـ كقواطع األدلة يف
- ٖٖٙ -

نظرة عامة على المستحدث من انواع التحكيم في النظام السعودي الساري مقارنة بالفقه اإلسالمي ،مشعل بن محمد الحمياني
)(2

يقػػوؿ الف ػراء  ً " :جي ػػوز ت ػػأخًن البي ػػاف ع ػػن كق ػػت احلاس ػػة ،ألف كق ػػت
احلاسػػة ىػػو كقػػت األداء ،فػػدذا مل يكػػن مبين ػان تعػػذر األداء ،فلػػم يكػػن بػػد
من البياف").(1
فلو كاف اليحكيم ادلؤستي نوعان معركفان يف الشريعة ،ألر د إليو
الن  ،إذ أف تأخًن البياف عن كقت احلاسة شلينع.
كمؤدل ذلك أف اليحكيم ادلؤستي من متائل اإلباحة ،فال ىػو
شلػا أكسبيػو الش ػريعة كً ىػو شلػػا حرميػو ،فكػػاف علػى كيل األمػػر تنظيمػو دلػػا
فيو مصلحة اجمليمع ،إذ أف ادلباح من رلاًت سن األنظمة.
الفرع الثاني :التحكيم الميسسي في النظام السعودي الساري
يت ػػمى باللا ػػة اإلصلليزي ػػة " ، "Institutional Arbitration
)(3

اصوؿ الفقو كاًنيصار باألتر  .انظر :الذى " .سًن اعالـ النبالء".333:33 .
( )3انظر :التمعاين" .قواطع األدلة".354:2.
( )2زلمػد بػن احلتػٌن الباػدادم  ،ابػو يعلػى ،كيعػرؼ بػابن الفػراء ،ػيخ احلنابلػة،
قاضي دار اخلالفة كاحلرمي كحراف كحلواف العراؽ ،كلد عػاـ 134ى ػ  ،تػويف عػاـ
353ىػ ػ  ،مجػػع كيػػاب ابطػػاؿ اليػػأكيالت كمحلػػو إىل اخلليفػػة العباسػػي الق ػػادر
ب ػػاه فأعجب ػػو  ،س ػػرت ل ػػو أم ػػور كفػ ػ  ،م ػػن كيب ػػو ابط ػػاؿ الي ػػأكيالت ألخب ػػار
الصػػفات كالعػػدة يف أصػػوؿ الفقػػو كاليعليقػػة الك ػ ل  . .انظػػر :الػػذى " .سػػًن
اعالـ النبالء".33:33 .
( )1انظر :الفراء " .العدة يف أصوؿ الفقو".723:1.
( )3انظر :اخلالدم" .اليحكيم ".27 .
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كما يتمى باليحكيم النظام ػػي).(3
كيعرؼ بأنو " الذم تيوًه ىياػات أك مؤستػات أك مراكػز كطنيػة
أك دكليػػة دائم ػػة سليص ػػة ب ػػاليحكيم اسػػينادان إىل قواع ػػد كاس ػراءات زل ػػددة
ٓنددىا اًتفاقيات الدكلية أك القرارات ادلنشاة ذلذه اذلياات").(2
كْن ػػدر اإل ػػارة إىل أف بع ػػم اًتفاقيػ ػػات الدكلي ػػة) (1اعرتفػ ػػت
ب ػ ػػاليحكيم ادلؤست ػ ػػي كاليحك ػ ػػيم اخل ػ ػػاص دكف أد تفرق ػ ػػة يف ادلعامل ػ ػػة
بينهما).(3
كاقر نظاـ اليحكيم التعودم لعاـ 3311ىػ اليحكيم ادلؤستي ،
كمػن ذلػك :مػػا كرد يف ادلػادة ( )3كنصػػها " :يف األحػواؿ الػػأ جييػز فيهػػا
ىػػذا النظػػاـ لطػػريف اليحكػػيم اخييػػار اإلس ػراء الواسػػب اًتبػػاع يف متػػألة
معين ػػة ،ف ػػدف ذل ػػك يض ػػمن حقهم ػػا يف الرتخ ػػي للا ػػًن يف اخيي ػػار ى ػػذا
اًسراء ،كيعد م ن الاًن يف ىذا الشأف كل فرد أك ىياة أك منظمة أك مركز
( )3انظر :آؿ فرياف" .اليحكيم".33 .
( )2آؿ فرياف" .اليحكيم".33 .
( ) 1اًتفاقي ػػات الدكلي ػػة ذات العالق ػػة ميع ػػددة ،كاكيف ػػي باليمثي ػػل ًتفاقي ػػة دكليػ ػػة
كاحػػدة انضػػمت إليهػػا ادلملكػػة ،فلًناسػػع ن ػ الفقػػرة ( )2مػػن ادلػػادة ( )3مػػن
اتفاقي ػػة نيوي ػػورؾ بش ػػأف اًعػ ػرتاؼ بأحك ػػاـ امكم ػػٌن األسنبي ػػة لع ػػاـ 3353ـ
كالػ ػػأ انضػ ػػمت إليهػ ػػا ادلملكػ ػػة ّنوسػ ػػب ادلرسػ ػػوـ ادللكػ ػػي رقػ ػػم ـ 33/كتػ ػػاريخ
3333/47/31ىػ.
( )3انظر :القػاضي" .موسوعة اليحكيم".333 .
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لليحكيم يف ادلملكة العربية التعودية أك يف خارسها" ،كما كرد يف الفقرة
( )3من ادلادة ( )25كنصها " :لطريف اليحكيم اًتفاؽ على اإلسراءات
الػ ػػأ تيبعه ػ ػػا ىيا ػ ػػة اليحكػ ػػيمّ ،ن ػ ػػا يف ذل ػ ػػك حقهمػ ػػا يف إخض ػ ػػاع ى ػ ػػذه
اإلس ػراءات للقواع ػػد الناف ػػذة يف أم منظم ػػة أك ىيا ػػة أك مرك ػػز ٓنك ػػيم يف
ادلملكة أك خارسها بشرط عدـ سلالفيها ألحكاـ الشريعة اإلسالمية".
كاىػيم ادلػػنظم التػعودم بػػاليحكيم ادلؤستػي ،فصػػدر قػرار رللػػس
ال ػػوزراء رق ػػم ( )257كت ػػاريخ 3315/41/33ى ػ ػ كادلع ػػدؿ بق ػ ػرار رلل ػػس
الوزراء رقم ( )347كتاريخ 3317/43/43ىػ ،كالػذم يعيػ نقلػة نوعيػة
يف اليحكػيم ادلؤستػػي يف ادلملكػة بدنشػػاء اللجنػة الدائمػػة اخلاصػة ّنراكػػز
اليحكيم التعودية .كما تضمن قػرار رللػس الػوزراء التػابق انشػاء ادلركػز
التعودم لليحكيم اليجارم).(3
الفرع الثالث :المقارنة بين الفقه والنظام في التحكيم الميسسي
يالحػػح اف الفقػػو اإلسػػالمي مل ييعػػر لليحكػػيم ادلؤستػػي نظ ػران
لع ػػدـ كركد نص ػػوص ػػرعية يف اليحك ػػيم ادلؤست ػػي ،شل ػػا يؤك ػػد عل ػػى أف
اليحك ػػيم ادلؤست ػػي م ػػن مت ػػائل اًباح ػػة ،ل ػػذا ق ػػاـ ادل ػػنظم التػ ػػعودم
بينظيمها يف نظاـ اليحكيم التعودم لعاـ 3311ىػ.
كمل يكػػوف اليحكػػيم ادلؤستػػي معركف ػان مػػن قبػػل – تنظيمي ػان – يف
ادلملكة ً يف نظاـ اليحكيم ادللاػي لعػاـ 3341ى ػ كً يف نظػاـ امكمػة
اليجارية لعاـ 3154ىػ.
( )3قرار رللػس الػوزراء رقػم ( )347كتػاريخ 3317/43/43ى ػ ادلنشػور يف اجلريػدة
الر ية (أـ القرل) التنة ( ،)31العدد ( )3143بياريخ 3317/43/21ىػ.
- ٖٙٙ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

املطلب الثاىٕ :تيظٔه التحكٔه املؤسسٕ يف املنلك٘
كفيو فرعاف:
الفرع ا:و  :اللجنة الدائمة لمراَز التحكيم السعودية
أنشأ ادلنظم اللجنة الدائمة اخلاصة ّنراكز اليحكػيم التػعودم ،
كمقرىا رللس الارؼ اليجارية كالصناعية ّندينة الريا .
كمهاـ اللجنة الدائمة تيلخ يف):(2
 - 3ادلوافق ػػة عل ػػى اص ػػدار ت ػ ػراخي بدنش ػػاء مراك ػػز ٓنك ػػيم سػ ػػعودية
كفركع ذلا ،كفقان لقواعد تضعها.
 - 2كضع معايًن لقيد امكمٌن يف ادلراكز الأ ترخ ذلا.
 - 1كضع معايًن اسرت اديو ليحديد اتعػاب امكمػٌن كمصػاريفهم يف
ادلراكز الأ ترخ ذلا.
كهب ػػذا ييض ػػح أف طبيع ػػة عم ػػل اللجن ػػة الدائم ػػة دلراك ػػز اليحك ػػيم
التعودية ىي:
 - 3طبيعة تنظيمية :بوضعها القواعد كادلعايًن التعودية كالأ ييوسػب
على كافة مراكز اليحكيم يف ادلملكة اليقيد هبا.
)(3

( )3قػ ػرار رلل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم ( )257كت ػػاريخ 3315/41/33ى ػ ػ كادلع ػػدؿ بقػ ػرار
رلل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم ( )347كت ػػاريخ 3317/43/43ىػ ػػ ،ادلنش ػػور يف اجلري ػػدة
الر ية (أـ القرل) التنة ( ،)31العدد ( )3143بياريخ 3317/43/21ىػ.
( )2البند (أكًن) من قرار رللس الوزراء رقم ( )347كتاريخ 3317/43/43ىػ.
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 - 2طبيع ػػة رقابي ػػة :باليأك ػػد م ػػن م ػػدل اليػ ػزاـ ى ػػذه ادلراك ػػز بالقواع ػػد
كادلعايًن الصادرة من اللجنة.
كأص ػ ػػدرت اللجن ػ ػػة الدائم ػ ػػة دلراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم الت ػ ػػعودية تالت ػ ػػة ل ػ ػوائح:
ًئح ػ ػػة قواع ػ ػػد الرتخ ػ ػػي دلراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم دلراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم الت ػ ػػعودية لع ػ ػػاـ
3313ى ػػ ،كًئحػػة ادلعػػايًن اًسرت ػػادية ليحديػػد اتعػػاب امكمػػٌن كمصػػاريفهم
لعاـ 3313ىػ كالالئحة الداخلية ادلنظمة لعمل اللجنة الدائمة).(3
كيبدأ سرياف اللوائح الثالتة اعيبػاران مػن  33ربيػع اآلخػر 3313ى ػ
ادلوافق األكؿ من يناير 2433ـ).(2
كمل ينش ػ ػػركا يف اجلري ػ ػػدة الر ي ػ ػػة  ،علم ػ ػان ب ػ ػػأف النظ ػ ػػاـ األساس ػ ػػي
للحكػػم) (1قػػد ن ػ يف ادلػػادة ( )73منػػو عل ػػى أف " :تنشػػر األنظم ػػة يف
اجلريدة الر ية كتكػوف نافػذة ادلفعػوؿ مػن تػاريخ نشػرىا مػا مل يػن علػى
( )3صدرت اللػوائح الثالتػة بقػرار رئػيس اللجنػة الدائمػة دلراكػز اليحكػيم التػعودية
رقػػم (3313/3ىػ ػػ) كتػػاريخ  3313/43/42ى ػ ػ  ،كمل تنشػػر اللػ ػوائح أك القػ ػرار
يف اجلريدة الر ية ( أـ القرل).
( )2انظر :الفقرة ( )1من ادلادة ( )27من ًئحػة قواعػد الرتخػي دلراكػز اليحكػيم
التػػعودية لع ػػاـ 3313ىػ ػ ،كالفق ػػرة ( )2مػػن ادل ػػادة ( )34مػػن ًئح ػػة ادلع ػػايًن
اًسرت ػ ػػاديو ليحدي ػ ػػد اتع ػ ػػاب امكم ػ ػػٌن كمص ػ ػػاريفهم ل ػ ػػدل ادلراك ػ ػػز لعػ ػ ػػاـ
3313ى ػ ػػ ،كالفقػ ػػرة ( )2مػ ػػن ق ػ ػرار رئػ ػػيس اللجنػ ػػة الدائمػ ػػة دلراكػ ػػز اليحكػ ػػيم
التعودية رقم (3313/3ىػ) كتاريخ 3313/43/42ىػ.
( )1الصػادر بادلرسػػوـ ادللكػػي رقػػم (أ )34/كتػػاريخ 3332/43/27ى ػ كادلنشػػور يف
اجلريدة الر ية (أـ القرل) يف العدد ( )1137كتاريخ 3332/43/42ىػ.
- ٖٙٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – ٜٔٛالجزء الثالث

تاريخ آخر".
ل ػػذا ت ػػدارؾ ذل ػػك م ػػن قب ػػل اللجن ػػة الدائم ػػة دلراك ػػز اليحك ػػيم
الت ػػعودية م ػػع قيامه ػػا ب ػػبعم اليع ػػديل عل ػػى اللػ ػوائح ،فأص ػػدرت ًئح ػػة
قواع ػ ػػد الرتخ ػ ػػي دل راك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم دلراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم الت ػ ػػعودية لع ػ ػػاـ
3334ى ػ ػ) ، (3كًئح ػػة ادلع ػػايًن اًسرت ػ ػػادية ليحدي ػػد اتع ػػاب امكمػ ػػٌن
كمص ػػاريفهم لع ػػاـ 3334ىػ ػػ ،كالالئح ػػة الداخلي ػػة ادلنظم ػػة لعم ػػل اللجن ػػة
الدائمة دلراكز اليحكيم التعودية لعاـ 3313ىػ).(2
كيبػػدأ س ػرياف الل ػوائح الثالتػػة مػػن تػػاريخ النشػػر يف اجلريػػدة الر يػػة
كىو 3334/41/43ىػ ادلوافق 2433/33/43ـ.
الفرع الثاني :المرَز السعودي للتحكيم التجاري
ا ػػو باللا ػػة اًصلليزيػػة (Saudi Center for Commercial
) Arbitrationكموقع ػ ػ ػػو عل ػ ػ ػػى ػ ػ ػػبكة ادلعلوم ػ ػ ػػات (اإلنرتن ػ ػ ػػت):
 www.sadr.orgكقد أقر ادلنظم التعودم كسود ىػذا ادلركػز ،كيقػع ٓنػت
( )3صػ ػػدرت الالئحػ ػػة بق ػ ػرار اللجنػ ػػة الدائم ػ ػػة دلراكػ ػػز اليحكػ ػػيم التػ ػػعودية رق ػ ػػم
(د )3/7/كتاريخ  3334/43/23ى ػ  ،كنشػرت يف اجلريػدة الر يػة ( أـ القػرل
) يف العدد ( )3352كتاريخ 3334/41/3ىػ.
( )2صػػدرت كػػل مػػن الالئحيػػٌن بق ػرار اللجنػػة الدائمػػة دلراكػػز اليحكػػيم التػػعودية
رقػم (د )3/5/كتػػاريخ 3313/43/42ى ػ  ،ك النشػػر يف اجلريػػدة الر يػػة ( أـ
القرل ) يف العدد ( )3352كتاريخ 3334/41/3ىػ.
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)(3

مظلة رللس الارؼ اليجارية كالصناعية ،كمقره الرئيس مدينة الريا .
كأصػػدر ادلركػػز قواعػػد اليحكػػيم كأصػػبحت سػػارية ادلفعػػوؿ اعيبػػاران
من  21واؿ 3317ىػ ادلوافق  13يوليو 2431ـ).(2
كاخيصاصاتو:
 - 3اإل راؼ على إسػراءات اليحكػيم يف ادلنازعػات اليجاريػة كادلدنيػة
ذات الصػػلة الػػأ ييفػػق اطرافه ػػا علػػى تتػػوييها ٓنكيمي ػان يف اط ػػار
ادلرك ػػز كفػ ػػق م ػػا تقضػ ػػي ب ػػو اًنظمػ ػػة ادلرعي ػػة كادلبػ ػػادئ القضػ ػػائية
اليجارية كادلدنية ادلتيقرة ).(1
ٕ - 2نثي ػػل ادلملك ػػة يف رل ػػاؿ اليحك ػػيم اليج ػػارم زلليػ ػان كدكلي ػان كذل ػػك
بالينتيق مع رللس الارؼ اليجارية كالصناعية ).(3
 - 1اسػػيقباؿ ادلركػػز إليػػداع نتػػخة مػػن العقػػد ادل ػ ـ بػػٌن امػػيكم كبػػٌن
امكم ).(5
( )3انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (تانيػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )2ادلركػػز التػػعودم لليحكػػيم اليجػػارم" .قواعػػد اليحكػػيم كقواعػػد الوسػػاطة"( .
د.ط ،الريا  :ادلركز التعودم لليحكيم اليجارم3317 ،ىػ).31-31 .
( )1انظر البند التابق.
( )3انظر:البنػ ػ ػ ػػد (رابع ػ ػ ػ ػان) مػ ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػ ػرار رللػ ػ ػ ػػس الػ ػ ػ ػػوزراء رقػ ػ ػ ػػم ( )347كتػ ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )5انظػ ػػر :الفقػ ػػرة ( )3مػ ػػن ادلػ ػػادة ( )7مػ ػػن الالئحػ ػػة الينفيذيػ ػػة لنظػ ػػاـ اليحكػ ػػيم
الصػػادر ّنوسػػب ق ػرار رللػػس الػػوزراء رقػػم ( )533كتػػاريخ 3313/43/21ى ػػ،
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أما مهاـ رللس ادارة ادلركز فعلى النحو اليايل):(3
 - 3ادلوافقػة علػى ل ػوائح ادلركػز كالقواعػد كالق ػرارات كادليطلبػات الالزمػػة
لعملو كما ييصل ّنوارده ادلالية كعمل فركعو.
 - 2اعػػداد قائم ػػة بأ ػػاء امكم ػػٌن يف رلػػاؿ اخيص ػػاص ادلرك ػػز ،ديك ػػن
لؤلطراؼ ادلعنية اًطالع عليها كاًخييار منها أك من غًنىا.
 - 1كضع معايًن اسرت اديو ليحديد اتعػاب امكمػٌن ادلقيػدين بػادلركز
كمصاريفهم.
 - 3انشاء فركع للمركز داخل ادلملكة كخارسها ُنتب احلاسة.
 - 5أناذ ما يلزـ من ترتيبات يف أف القضػايا الداخلػة يف اخيصػاص
ادلرك ػػز يف مجي ػػع ادلنازع ػػات ال ػػأ تنش ػػأ ب ػػٌن األ ػػخاص م ػػن ذكم
التلطة الطبيعة أك اًعيبارية.
كمػػن ادلفيػػد توضػػيح مػػا دييػػاز بػػو ىػػذا ادلركػػز عػػن أم مركػػز ٓنكػػيم
سعودم آخر ،باليايل:
أوال -مد ددن حي د ددث أداة اإلنش د دداء النظاميد ددة :ف ػ ػػادلركز الت ػ ػػعودم
لليحكيم اليجارم أنش ّنوسب قرار رللس الوزراء) .(2كً ديكػن الػيظلم
كادلنشػور يف اجلريػػدة الر يػػة (أـ القػػرل) التػػنة ( ،)35العػػدد ( )3173بيػػاريخ
3313/43/33ىػ.
( )3انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (تالثػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )2انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (تانيػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
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من ىذا القرار ألنػو مػن أعمػاؿ التػيادةِ ،نػالؼ الرتخػي دلركػز ٓنكػيم
سعودم من قبل اللجنة الدائمة دلراكز اليحكيم التعودية فيمكن اليظلم
منو).(3
ثاني ددا -م ددن حي ددث االرتب ددا التنظيم ددي :ف ػػادلركز الت ػػعودم لليحك ػػيم
اليج ػ ػػارم ييب ػ ػػع رلل ػ ػػس الا ػ ػػرؼ اليجاري ػ ػػة كالص ػ ػػناعية ،بينم ػ ػػا مراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم
التعودية األخرل ٔنضع لتلطة اللجنة الدائمة دلراكز اليحكيم التعودية).(2
ثالثا -مدن حيدث العالقدة مد اللجندة الدائمدة لمراَدز التحكديم
السدعودية ً :خيضػع ادلركػز التػعودم لليحكػيم اليجػارم لتػلطة اللجنػة
الدائمة كالعالقة بينهما عالقة زلدكدة تقيصر على تزكيد ادلركز التػعودم
بقائمة امكمٌن لديو إىل اللجنة الدائمة) ،(1بينما مراكز اليحكيم التعودية
األخرل ٔنضع لتلطة اللجنة الدائمة دلراكز اليحكيم التعودية).(3
3317/43/43ىػ.
( )3انظر :ادلادة ( )23من ًئحة قواعد الرتخي دلراكز اليحكيم التعودية.
( )2انظ ػػر :قػ ػرار رلل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم ( )347كت ػػاريخ 3317/43/43ىػ ػػ .كانظ ػػر:
الفقػػرة ( )3م ػػن ادل ػػادة ( )3كادل ػػادة ( )24مػػن ًئح ػػة قواع ػػد الرتخ ػػي دلراك ػػز
اليحكيم التعودية.
( )1انظػ ػ ػػر :البنػ ػ ػػد (سادس ػ ػ ػان) مػ ػ ػػن ق ػ ػ ػرار رللػ ػ ػػس الػ ػ ػػوزراء رقػ ػ ػػم ( )347كتػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )3انظػػر :الفقػػرة ( )1م ػػن ادلػػادة ( )3كادل ػػادة ( )24مػػن ًئح ػػة قواعػػد الرتخ ػػي
دلراكز اليحكيم التعودية.
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رابعا -من حيث الشدكل النظدامي :تبػٌن يل أف ادلركػز التػعودم
لليحكيم اليجارم عبػارة عػن ىياػة نفػع عػاـ تيبػع رللػس الاػرؼ اليجاريػة
كالصػػناعية ،كالػػأ بػػدكرىا تعي ػ ىياػػة نفػػع عػػاـ ً هتػػدؼ لل ػربح كً جيػػوز
ذل ػػا العم ػػل باليج ػػارة ،كٔنض ػػع م ػػن الناحي ػػة اإلداري ػػة كادلالي ػػة كم ػػن حي ػػث
اليكػ ػػوين كاإلنشػ ػػاء لت ػ ػػلطة كزيػ ػػر اليجػ ػػارة ) ،(3بينم ػ ػػا مراكػ ػػز اليحك ػ ػػيم
التعودية األخرل تعي ركات ْنارية).(2
يامسددا -مددن حيددث اصدددار اللدوائ والقواعددد :للمركػػز سػػلطة
اصػػدار الل ػوائح كالقواعػػد كادليطلبػػات الالزمػػة لعملػػو كادلوافقػػة عليهػػا )،(1
بينما مراكز اليحكيم التعودية األخرل ً ٕنلك ىذه التلطة).(3
سادسددا -مددن حيددث التمثيددل :ديث ػػل ادلرك ػػز الت ػػعودم لليحك ػػيم
( )3انظػر :ادل ػواد ( )3ك( )1ك( )34مػن نظػػاـ الاػرؼ اليجاريػػة كالصػناعية الصػػادر
بادلرس ػػوـ ادللك ػػي رق ػػم (ـ )1/كت ػػاريخ 3344/43/14ىػ ػػ .كانظ ػػر :ادلػ ػواد ()2
ك( )35ك( )33ك( ) 53مػ ػ ػػن الالئحػ ػ ػػة الينفيذيػ ػ ػػة لنظػ ػ ػػاـ الاػ ػ ػػرؼ اليجاري ػ ػ ػػة
كالص ػ ػ ػ ػػناعية الص ػ ػ ػ ػػادر بقػ ػ ػ ػ ػرار كزي ػ ػ ػ ػػر اليج ػ ػ ػ ػػارة رق ػ ػ ػ ػػم ( )25313كتػ ػ ػ ػ ػػاريخ
 3313/45/37ى ػ ػ كادلنش ػػور يف اجلري ػػدة الر يػ ػة (أـ الق ػػرل) الع ػػدد ()3153
كتاريخ 3313/45/24ىػ.
( )2انظػػر :البنػػد ( )3فقػػرة ( )3مػػن ادلػػادة ( )1مػػن ًئحػػة قواعػػد الرتخػػي دلراكػػز
اليحكيم التعودية.
( )1انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (تالثػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )3انظر :ادلادة ( )3من ًئحة قواعد الرتخي دلراكز اليحكيم التعودية.
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)(3

دكف مراكػز

اليجارم ادلملكة يف رلاؿ اليحكيم اليجارم زلليػان كدكليػان
اليحكيم التعودية األخرل.
سد ددابعا -مد ددن حيد ددث المسد دديولية :أف ادل ػ ػػادة ( )31مػ ػػن قواع ػ ػػد
اليحكيم أماـ ادلركػز) (2قػد أعفػت اعضػاء ىياػة اليحكػيم كزلكػم اليػدابًن
ادلتيعجلة كادلتؤكؿ اإلدارية بادلركز التعودم لليحكيم اليجارم كرللػس
ادارة ادلرك ػ ػػز م ػ ػػن أم مت ػ ػػؤكلية)ِ ،(1ن ػ ػػالؼ مت ػ ػػؤكلية مراك ػ ػػز اليحك ػ ػػيم
التػػعودية األخػػرل أمػػاـ اللجنػػة الدائمػػة دلراكػػز اليحكػػيم التػػعودية كالػػأ
تتيمر طواؿ فرتة سرياف الرتخي كتبقػى إىل مػا بعػد إلاػاء الرتخػي أك
انيهائو أك عدـ ْنديده بتنة).(3
ثامنددا -مددن حيددث الخلددوع لالئحددة قواعددد التددريي والئحددة
المعد ددايير االسترء د دداديه ً :تت ػ ػػرم عل ػ ػػى ادلرك ػ ػػز الت ػ ػػعودم لليحك ػ ػػيم
اليجػػارم ًئح ػػة قواعػػد الرتخ ػػي دلراكػػز اليحك ػػيم التػػعودية كً ًئح ػػة
( )3انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (رابعػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػ.
( )2أص ػ ػ ػ ػػبحت س ػ ػ ػ ػػارية ادلفع ػ ػ ػ ػػوؿ اعيب ػ ػ ػ ػػاران م ػ ػ ػ ػػن  3317/34/21ى ػ ػ ػ ػ ػ ادلواف ػ ػ ػ ػػق
2431/47/13ـ.
( )1انظ ػ ػػر :ادلركػ ػ ػػز الت ػ ػػعودم لليحكػ ػ ػػيم اليج ػ ػػارم" .قواعػ ػ ػػد اليحك ػ ػػيم كقواعػ ػ ػػد
الوساطة".25 .
( )3انظ ػػر :الفق ػػرة ( )1م ػػن ادل ػػادة ( )3كالبن ػػدين (ز) ك(ح) م ػػن الفق ػػرة ( )3م ػػن
ادل ػ ػػادة ( )33كادل ػ ػػادتٌن ( )32ك( )33م ػ ػػن ًئح ػ ػػة قواع ػ ػػد الرتخ ػ ػػي دلراك ػ ػػز
اليحكيم التعودية.
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ادلعايًن اًسرت ادية ليحديػد أتعػاب امكمػٌن كمصػاريفهم لػدل ادلراكػز،
بينما تترم على مراكز اليحكيم التعودية األخرل).(3

( )3انظ ػ ػ ػػر :البن ػ ػ ػػد (تالثػ ػ ػ ػان) م ػ ػ ػػن قػ ػ ػ ػرار رلل ػ ػ ػػس ال ػ ػ ػػوزراء رق ػ ػ ػػم ( )347كت ػ ػ ػػاريخ
3317/43/43ىػػ .كانظػر :ادلػادة ( )3مػن ًئحػة قواعػد الرتخػي يف تعريػػف
ادلركز ،كادلادتٌن ( )3ك( )2من ًئحة ادلعايًن اًسرت اديو.
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املبحث الثاىٕ :ىظرٗ عل ٙالتحكٔه الدّلٕ ّالداخلٕ يف اليظاو
السعْدٖ السارٖ
كفيو مقدمة كمطلباف:
املقدم٘
بعد احلديث عن ادلتيحدث األكؿ من أنواع اليحكػيم يف النظػاـ
التػعودم لعػاـ 3311ى ػػ ،كىػو اليحكػيم ادلؤستػػي ،توسػب إلقػاء نظػػرة
علػ ػػى اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػدكيل كاخيالف ػ ػػو عػ ػػن اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػداخلي يف النظ ػ ػػاـ
التعودم ً ،سيما كقد عرفػت اليحكػيم الػدكيل كاليحكػيم الػداخلي يف
الفقو اإلسالمي ضمن اليمهيد.
املطلب األّل :التعرٓف بالتحكٔه الدّلٕ ّالداخلٕ يف اليظاو
كفيو تالتة أفرع:

السارٖ

الفرع ا:و  :التحكيم الدولي في النظام السعودي الساري:
يتػ ػػمى اليحكػ ػػيم الػ ػػدكيل بػ ػػاليحكيم األسن ػ ػ ) ،(3كا ػ ػػار نظػ ػػاـ
اليحكيم لعاـ 3311ىػ لو يف ادلادتٌن ( )2ك( )1منو.
( )3انظ ػػر :عب ػػد العزي ػػز ب ػػن زلم ػػد العب ػػد اللطي ػػف" .اليحك ػػيم يف ادلملك ػػة العربي ػػة
الت ػػعودية" .رس ػػالة دكي ػػوراه .سامع ػػة نػ ػػايف العربي ػػة للعل ػػوـ األمني ػػة .الريػ ػػا
(3315ىػ 2433 -ـ).343 .
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كيع ػ ػػرؼ بش ػ ػػكل ع ػ ػػاـ بأن ػ ػػو " :اليحك ػ ػػيم يف رل ػ ػػاًت عالق ػ ػػات
اليجارة الدكلية").(3
كىذه ىي احلالة الوحيدة – فيما كقفت عليو – كالأ سعػل فيهػا
ادلػػنظم التػػعودم جملػػاؿ اليحكػػيم تػػأتًن علػػى نػػوع اليحكػػيم ،كذلػػك مػػن
خػػالؿ اعيبػػار ادلػػنظم اليحكػػيم دكلي ػان إذا كػػاف موضػػوعو ميعلػػق باليجػػارة
الدكلية كفق حلاًت زلددة.
كقػػرر ادلػػنظم الت ػػعودم يف ادلػػادة ( )1مػػن نظ ػػاـ اليحكػػيم لع ػػاـ
 3311ى ػ أربعػػة معػػايًن ًعيبػػار اليحكػػيم ميعلػػق باليجػػارة الدكليػػة ،فػػدف
ٓنقق أم منها فاليحكيم ييعلق باليجارة الدكلية كباليايل يكوف اليحكيم
دكليػان ،أمػا كونػو خاضػع للنظػاـ التػعودم بعػد ٓنقػق ادلعيػار أك ً فيلػػك
متألة أخرل سييم ُنثها.
كادلعايًن ادلقررة نظامان على النحو اليايل:
المعي ددار ا:و  :إذا ك ػػاف ادلرك ػػز ال ػ ػرئيس ألعم ػػاؿ ك ػػل م ػػن ط ػػريف
اليحكػيم يقػػع يف أكثػر مػػن دكلػػة ،فػدف تعػػددت مراكػز األعمػػاؿ للط ػرفٌن
فػػالع ة بػػادلركز األكثػػر ارتباط ػان ّنوضػػوع الن ػزاع ،كإف مل يكػػن ألحػػد طػػريف
اليحكيم أك كليهما مركز أعماؿ زلدد فالع ة ّنحل اإلقامة ادلعياد.
المعيددار الث دداني :إذا ك ػػاف ادلرك ػػز ال ػرئيس ألعم ػػاؿ ك ػػل م ػػن ط ػػريف
اليحك يم يقع يف الدكلة نفتها كقت إبراـ اتفػاؽ اليحكػيم يف حالػة كػاف
( )3انظر :زلمود " .نظاـ اليحكيم".12 .
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مكػػاف إس ػراءات اليحكػػيم خػػارج الدكلػػة أك يف حالػػة كػػاف مكػػاف تنفيػػذ
اًليزامات اجلوىرية للعالقة اليجاريػة خػارج الدكلػة أك كػاف ادلكػاف خػارج
الدكلة أكثر ارتباطان ّنوضوع النزاع.
المعيار الثالث :إذا اتفق طرفا اليحكيم علػى اللجػوء إىل منظمػة
أك ىياة ٓنكيم دائمة أك مركزا لليحكيم مقره خارج ادلملكة.
المعي ددار الرابد د  :إذا ك ػػاف موضػ ػػوع الن ػ ػزاع ال ػػذم يش ػػملو اتفػ ػػاؽ
اليحكيم يرتبط بأكثر من دكلة.
كىذه احلاًت ساءت على سػبيل احلصػر فػال ديكػن اليوسػع فيهػا
أك القياس عليها.
كت عريػ ػػف اليحكػ ػػيم الػ ػػدكيل بش ػ ػػكل عػ ػػاـ ً يصػ ػػلح كيعري ػ ػػف يف
النظاـ التعودم ،فمجاًت اليجػارة الدكليػة ميعػددة كادلػنظم التػعودم
حص ػػر تعري ػػف اليحك ػػيم ال ػػدكيل بكون ػػو ميعل ػػق باليج ػػارة الدكلي ػػة ض ػػمن
حاًت زلددة مل يعيد باًنىا.
كباليػػايل فػػدف اليعريػػف العػػاـ ال ػوارد لليحكػػيم الػػدكيل – يف نظػػرم
قاصر -عن مراد ادلنظم التعودم ،كلذا فدف تعريػف اليحكػيم الػدكيل يف
النظػاـ التػعودم ىػو " :اليحكػيم الػذم ييعلػق ّنوضػوع اليجػارة الدكليػػة
كفقان إلحدل احلاًت الواردة على سبيل احلصر يف ادلادة ( )1مػن نظػاـ
اليحكيم التعودم ".
كتػ ز ا ػػكالية يف نػ ادلػػادة ( )2مػن نظػػاـ اليحكػيم التػػعودم
لعػػاـ 3311ى ػػ ،تيمثػػل يف صػػياغة عبػػارة (إذا كػػاف ٓنكيم ػان ْناري ػان دكلي ػان
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جيػػرم يف اخلػػارج) كادليعلقػػة بػػاليحكيم الػػدكيل كذلػػك يف ٓنديػػد ادلقصػػود
من اجلرياف.
كق ػػد عاجل ػػت ادل ػػادة الثالث ػػة م ػػن النظ ػػاـ ى ػػذه اإل ػػكالية كأفص ػػح
ادلػنظم بػأف ادلقصػػود باجلريػاف أم معيػػار مػن ادلعػايًن األربعػػة امػددة علػػى
سبيل احلصر يف ذات ادلادة ًعيبار اليحكيم دكليان.
كمل يك ػػوف اليحك ػػيم ال ػػدكيل معركف ػ ػان م ػػن قب ػػل – تنظيمي ػ ػان – يف
ادلملكة ً يف نظاـ اليحكيم ادللاػي لعػاـ 3341ى ػ كً يف نظػاـ امكمػة
اليجارية لعاـ 3154ىػ.
كتأكيػػدان لػػذلك كػػاف القضػػاء التػػعودم – يف ظػػل النظػػاـ ادللاػػي
لعاـ 3341ىػ – يعي اًتفاؽ على اليحكيم خارج ادلملكػة بػٌن طػرفٌن
سػػعوديٌن بػػاطالن  ،مؤست ػان علػػى أف  " :اًتفػػاؽ عل ػػى اليحكػػيم خ ػػارج
ادلملك ػػة يف مدين ػػة زي ػػورخ بتويتػ ػرا كفق ػان لقػ ػوانٌن غرف ػػة اليج ػػارة الدكلي ػػة
فضالن على أنػو ييعػار مػع نظػاـ اليحكػيم التػعودم كًئحيػو الينفيذيػة
فدنو يعي ّنثابػة اتفػاؽ علػى سػلب كًيػة القضػاء كحجبػو عػن نظػر النػزاع
الػداخل يف اخيصاصػػو شلػػا ييعػار مػػع النظػػاـ العػاـ يف ادلملكػػة كيكػػوف
مع ػػو ى ػػذا الش ػػرط ب ػػاطالن بطالن ػان مطلقػ ػان ") .(3شل ػػا يع ػػين ع ػػدـ اًعػ ػرتاؼ
باليحكيم الدكيل.
كلػػذا تػػدارؾ ادلػػنظم التػػعودم يف نظػػاـ اليحكػػيم لعػػاـ 3311ىػ ػ
( )3انظ ػػر :احلك ػػم رق ػػم /331ت 3/لع ػػاـ  3332ى ػ ػ الص ػػادر م ػػن ىيا ػػة الي ػػدقيق
الرابعة بديواف ادلظامل  ،حكم غًن منشور.
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ذل ػػك كم ػػا يف ادل ػػادة ( )2كادل ػػادة ( )1كادل ػػادة ( )5م ػػن نظ ػػاـ اليحك ػػيم
كنصها " :إذا اتفقا طرفا اليحكيم علػى إخضػاع العالقػة بينهمػا ألحكػاـ
أم كتيق ػػة (عق ػػد أ ػػوذسي أك اتفاقي ػػة دكليػ ػة أك غًنمه ػػا) ،كس ػػب العم ػػل
بأحكاـ ىذه الوتيقة ّنا تشملو من أحكاـ خاصػة بػاليحكيم ،كذلػك ّنػا
ً خيالف أحكاـ الشريعة اإلسالمية".
الفرع الثاني :التحكيم الدايلي في النظام السعودي الساري:
يت ػػمى اليحك ػػيم ال ػػداخلي ب ػػاليحكيم ال ػػوطين) ،(3كا ػػار نظ ػػاـ
اليحك ػ ػػيم لع ػ ػػاـ 3311ى ػ ػ ػ ل ػ ػػو يف ادل ػ ػػادة ( )2من ػ ػػو ،كيع ػ ػػرؼ اليحك ػ ػػيم
الػداخلي يف النظػػاـ التػػعودم بأنػػو" :اليحكػػيم الػػذم جيػػرم يف ادلملكػػة
كً يعي ٓنكيمان دكليان").(2
كتػ ز ا ػػكالية يف نػ ادلػػادة ( )2مػن نظػػاـ اليحكػيم التػػعودم
لعاـ 3311ىػ ،تيمثل يف صياغة عبػارة (إذا سػرل اليحكػيم يف ادلملكػة)
كادليعلقة باليحكيم الداخلي كذلك يف ٓنديد ادلقصود من اجلرياف.
كأدل عدـ كضوح الصياغة إىل اخػيالؼ آراء البػاحثٌن إىل قػولٌن
يف ٓنديد ادلراد من العبارة التابقة ،على النحو اليايل:
الق ددو ا:و  :ادلقص ػػود ى ػػو مك ػػاف اس ػ ػراءات اليحك ػػيم ض ػػمن
حػػدكد الدكلػػة ،فػػدذا كػػاف اليحكػػيم خػػارج حػػدكد الدكلػػة كػػاف اليحكػػيم
دكلي ػان كإذا كػػاف داخػػل حػػدكد الدكل ػػة كػػاف اليحكػػيم داخلي ػان مػػع مراع ػػاة
( )3انظر :آؿ فرياف" .اليحكيم".33 .
( )2انظر :الزيد" .الوسيز".14 .
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مكاف إقامة األطراؼ كمكاف اليحكيم امدد باًتفاقية).(3
القددو الثدداني :ادل قصػػود ىػػو مكػػاف صػػدكر حكػػم اليحكػػيم فػػدف
صدر حكم اليحكيم خارج الدكلة فهو ٓنكيم أسن ).(2
كمل تكشػ ػػف كتوضػ ػػح الالئحػ ػػة الينفيذيػ ػػة لنظػ ػػاـ اليحكػ ػػيم لعػ ػػاـ
3313ىػ ادلقصود من ىذه العبارة شلا يتيدعي مراسعة الالئحة مػن قبػل
اجلهات ادلخيصة ليدارؾ ذلك.
كيػػرتسح يل أف الع ػ ة ّنكػػاف صػػدكر حكػػم اليحكػػيم دكف مكػػاف
اسراءات اليحكيم ،فحكم اليحكيم ىو الااية من اللجوء لليحكيم كما
اس ػراءات اليحك ػػيم إً كس ػػيلة هت ػػدؼ للحص ػػوؿ عل ػػى حك ػػم ٓنكيم ػػي
صحيح كغًن مشوب بعيب فيو.
الفددرع الثالددث :المقارنددة بددين الفقدده والنظددام فددي التحكيمددين الدددولي
والدايلي:
يالحػػح يف الفقػػو اإلسػػالمي أف اليحكػػيم الػػداخلي ىػػو اليحكػػيم
ال ػػذم ي ػػيم ب ػػٌن ادلت ػػلمٌن ،ف ػػالع ة في ػػو أل ػػخاص النػ ػزاع بكو م ػػا م ػػن
ادلتلمٌن.
بينما يالحح أف الع ة يف اليحكيم الداخلي يف النظاـ التعودم
ىػػو مك ػػاف سري ػػاف اليحك ػػيم س ػواء كػػاف مع ػػىن اجلري ػػاف مك ػػاف إس ػراءات
( )3انظر :زلمود" .نظاـ اليحكيم".11 .
( )2انظر :الزيد " .الوسيز".51 .
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اليحكيم أـ مكاف صدكر حكم اليحكيم.
كيال حػػح يف الفقػػو اإلسػػالمي أف اليحكػػيم الػػدكيل ىػػو اليحكػػيم
الذم ييم بٌن متلم كغًن متلم ،فالع ة فيو أل خاص النزاع.
بينم ػػا يالح ػػح أف الع ػ ػ ة يف اليحك ػػيم ال ػػدكيل ى ػػو كون ػػو ميعلق ػػا
باليجارة الدكلية كفقان دلعايًن زلددة.
املطلب الثاىٕ :التحكٔه الداخلٕ ّالتحكٔه الدّلٕ
كفيو فرعاف:
الفرع ا:و  :التمييز بين التحكيمين الدايلي والدولي:
ت ػ ز أمهي ػػة اليمييػػز ب ػػٌن اليحك ػػيم الػػداخلي كاليحك ػػيم ال ػػدكيل يف
مػدل س ػرياف نظػػاـ اليحكػػيم التػعودم علػػى ىػػذا اليحكػػيم ،كيف ٓنديػػد
امكمػة ادلخيصػػة بادلتػائل الػػأ حييلهػا إليهػػا نظػاـ اليحكػػيم كمػن حيػػث
دعول البطالف كمن حيث الينفيذ).(3
كمل تفصػػل الالئح ػػة الينفيذي ػػة لنظػػاـ اليحك ػػيم) (2لع ػػاـ 3313ى ػ ػ
أن ػواع اليحك ػػيم كم ػػدل خض ػػوع ى ػػذه األنػ ػواع للنظ ػػاـ ،أس ػػوة بالالئح ػػة
الينفيذيػػة لنظػػاـ ادلرافعػػات الشػػرعية كالػػأ فصػػلت يف اًخيصػػاص املػػي
( )3انظر :الزيد ،ناصر بن غنيم" .الوسيز يف رح نظاـ اليحكيم يف ادلملكة العربية
التعودية"( .ط ،3الريا  :دار الصميعي3313 ،ىػ 2437 -ـ).53 .
( )2الصػادرة ّنوسػػب ق ػرار رللػػس الػوزراء رقػػم ( )533كتػػاريخ 3313/43/21ى ػػ،
كادلنشػ ػػورة يف اجلري ػ ػػدة الر ي ػ ػػة ( أـ القػ ػػرل) الت ػ ػػنة ( ، )35الع ػ ػػدد ()3173
بياريخ 3313/43/33ىػ.
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كالدكيل الوارد يف نظاـ ادلرافعات ،شلا ييطلب اعادة النظر فيها.
كق ػػد دع ػػا أح ػػد الب ػػاحثٌن إلع ػػادة ص ػػياغة ادل ػػادة ( )1م ػػن نظ ػػاـ
اليحكػيم كحتػػم اخلػالؼ يف ٓنديػػد مفهػوـ اليحكػػيم الػدكيل يف الينظػػيم
التعودم).(3
كص ػ ػػياغة نػ ػ ػ ادل ػ ػػادتٌن ( )2ك( )1م ػ ػػن نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم لع ػ ػػاـ
3311ىػػ ،أدت إىل اخػػيالؼ آراء البػػاحثٌن يف ٓنديػد ادلعيػػار الػػذم ميػػز
بو ادلنظم التعودم بٌن اليحكيم الداخلي كاليحكيم الدكيل ،كذلػك إىل
تالتة أقواؿ.
القددو ا:و  :ادلعيػػار لليفرقػػة بي ػػن اليحكػػيم الػػداخلي كاليحكػػيم
الدكيل ىو معيار سليلط بٌن موضوع النزاع كادلعيار اجلارايف).(2
كيػرل اصػحاب ىػذا القػوؿ مػن البػاحثٌن أف ادلػنظم التػػعودم يف
نظػػاـ اليحكػػيم مجػػع بػػٌن معيػػارين يف ٓنديػػد دكليػػة اليحكػػيم سػػائران علػػى
ػػن ق ػػانوف اليحك ػػيم ادلص ػػرم م ػػع اخ ػػيالؼ طفي ػػف يف الص ػػياغة ،عل ػػى
الػػرغم مػػن أف ىػػذا الػػنهن كػػاف زلػػل انيقػػاد كبػػًن يصػػل إىل حػػد اإلمج ػػاع
لدل القانونيٌن ادلصرين).(1
ذل ػػك أف معي ػػار موض ػػوع الن ػ ػزاع م ػػأخوذ م ػػن ق ػػانوف اإلس ػ ػراءات
( )3انظ ػػر :امح ػػد ،ع ػػادؿ خض ػػر الػ ػزين" .نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم معلقػ ػان علي ػػو
تشريعان كفقهان"( .ط ،3د.ف3311 ،ىػ).27 .
( )2انظر :زلمود " .نظاـ اليحكيم".13 .
( )1انظر :امحد" .نظاـ اليحكيم".27 .
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)(3

ادلدنية الفرنتية  ،كادلعيار اجلارايف مأخوذ من القانوف النموذسي للجنة
األم ػ ػ ػػم ادليحػ ػ ػ ػػدة للق ػ ػ ػػانوف اليجػ ػ ػ ػػارم ادلعركف ػ ػ ػػة بقواعػ ػ ػ ػػد (اليونت ػ ػ ػ ػرتاؿ
 )UNCITRALلعاـ 3335ـ).(2
القو الثاني :معيار إقليم الدكلة ىو ادلعيار الذم أخذ بو ادلنظم
التعودم لليفرقة بٌن اليحكيم الداخلي كبٌن اليحكيم الدكيل كذلػك يف
نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم ،فم ػ ػػا جي ػ ػػرم م ػ ػػن ٓنك ػ ػػيم يف ادلملك ػ ػػة يعيػ ػ ػ ٓنكيمػ ػ ػان
داخليان).(1
كأسػاب اصحػاب القوؿ األكؿ عػلى ىذا القوؿ بػػأف ى ػػذا ادلعيػار
ً يؤخػػذ بػػو علػػى اطالقػػو ،فيؤخػػذ بعػػٌن اًعيبػػار مكػػاف إقامػػة األط ػراؼ
كى ػػو م ػػا اخ ػػذ ب ػػو الق ػػانوف النم ػػوذسي للجن ػػة األم ػػم ادليح ػػدة للقػ ػػانوف
اليج ػػارم ادلعركف ػػة بقواع ػػد (اليونت ػ ػرتاؿ  ،)UNCITRALكم ػػا كيؤخ ػػذ
بعٌن اًعيبار مكاف اليحكيم اذا كاف زلددان يف اتفاقية اليحكيم).(3
القددو الثالددث :معيػػار موضػػوع الن ػزاع ،أم تعلػػق الن ػزاع باليجػػارة
الدكلي ػػة ،كل ػػيس دلعيػ ػػار اإلقل ػػيم تػ ػػأتًنان س ػ ػواء أكػ ػػاف اليحك ػػيم جيػ ػػرم يف
( )3كذل ػػك يف ادل ػػادة ( )3332م ػػن ق ػػانوف اإلسػ ػراءات ادلدني ػػة الفرنت ػػي ،كادلع ػػدؿ
بادلرسوـ الصادر بياريخ 3333/45/32ـ.
( )2كذلػػك يف الفقػػرة األكىل مػػن ادلػػادة ( )3منػػو .انظػػر :امحػػد" .نظػػاـ اليحكػػيم".
.21-25
( )1انظر :الزيد" .الوسيز".14 .
( )3انظر :زلمود" .نظاـ اليحكيم".11 .
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التعودية أك خارسها).(3
كالػػذم يػػرتسح لػػدم ىػػو القػػوؿ الثػػاين بػػأف ادلعيػػار الػػذم أخػػذ بػػو
ادلػػنظم التػػعودم لليمييػػز بػػٌن اليحكػػيم الػػداخلي كاليحكػػيم الػػدكيل ىػػو
معيار اقليم الدكلة ،لآليت:
أوال -اعيمػد القػػوؿ األكؿ علػى معيػػار موضػوع الن ػزاع مػع ادلعيػػار
اجلا ػرايف كال ػوارد يف القػػانوف النمػػوذسي لؤلمػػم ادليحػػدة ،كمل أس ػػد ادلعيػػار
اجلارايف يف القانوف النموذسي يف النتخة ادلنقحة لعاـ 2434ـ – آخػر
تنقػػيح اىل اآلف فيمػػا كقفػػت عليػػو – شلػػا يػػرتسح لػػدم حػػذفها مػػع تنقػػيح
ذلك القانوف) ،(2كيف ىذا إسابة على القوؿ األكؿ.
ثانيدا -أف الػػدكؿ ٔنيلػف يف ٓنديػػد ادلعػػايًن ادليبعػة لػػديها ليحديػػد
الصفة الدكليػة أك الداخليػة لليحكػيم ،فػال تثريػب علػى ادلػنظم التػعودم
يف ٓندي ػػده أم ادلع ػػايًن ػػاء ،س ػ ػواء كان ػػت ادلع ػػايًن منف ػػردة أك سليلط ػػة،
بص ػ ػيايها الكامل ػػة أك رلزئػ ػػو ،مطلق ػػة أك مقي ػػدة ،كيف ىػ ػػذا إساب ػػة علػ ػػى
سػواب اصػحاب القػوؿ األكؿ بػأف معيػار اقلػيم الدكلػة ً يؤخػذ بػو علػػى
اطالقو.
ثالثا -أف ادلنظم التعودم يف ادلادة ( )2من نظاـ اليحكيم حدد
( )3انظر :اخلالدم" .اليحكيم".27 .
( )2ادلػ ػػادة ( )3مل تشػ ػػر للمعيػ ػػار اجلا ػ ػرايف .انظػ ػػر :جلنػ ػػة اًمػ ػػم ادليحػ ػػدة للقػ ػػانوف
اليجػ ػػارم الػ ػػدكيل " .قواعػ ػػد اًكنيت ػ ػرتاؿ لليحكػ ػػيم بصػ ػػيايها ادلنقحػ ػػة يف عػ ػػاـ
( ."2434د.ط ،النمتا :ىياة األمم ادليحدة2433 ،ـ).1 .
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اليحك ػػيم ال ػػداخلي كاعيػ ػ ه أم ٓنك ػػيم مهم ػػا ك ػػاف موض ػػوعو جي ػػرم يف
ادلملكة كىذا قوؿ فصل يف ادلتألة ،كإعماًن منو دلعيار اإلقليم لليفرقة بٌن
اليحكيم الدكيل كاليحكيم الداخلي ،كيف ىذا إسابة على القوؿ الثالث.
رابعدا -جيػػب اليفرقػػة بػػٌن حػاليٌن سليلفيػػٌن ،احلالػػة األكىل :اليمييػػز
بػٌن اليحكػيم الػداخلي كاليحكػيم الػػدكيل ،كاحلالػة الثانيػةٓ :نديػد مػا ىػػو
اليحكيم الدكيل.
فادلعػ ػػايًن ادلتػ ػػيخدمة مث ػ ػػل( :معيػ ػػار سنت ػ ػػية األط ػ ػراؼ ،معي ػ ػػار
موضوع النزاع ،معيػار مكػاف اقامػة أطػراؼ النػزاع ،معيػار النظػاـ الواسػب
اليطبي ػػق ،معي ػػار سنت ػػية امكم ػػٌن) كال ػػأ ٕنت ػػك هب ػػا اص ػػحاب الق ػػولٌن
األكؿ كالثال ػ ػػث كغ ػ ػػًنىم م ػ ػػن الب ػ ػػاحثٌن مل تت ػ ػػيخدـ م ػ ػػن قب ػ ػػل ادل ػ ػػنظم
التعودم لليمييز بٌن اليحكيم الػداخلي كبػٌن اليحكػيم الػدكيل ،كإأػا
اسيخداـ بعضها من قبلػو ليحديػد مػا ىػو اليحكػيم الػدكيل – كمػا سػاء
يف ادلادة ( )1من نظاـ اليحكيم لعاـ 3311ىػ –.
فاعيم ػ ػػاد ى ػ ػػذه ادلع ػ ػػايًن لليميي ػ ػػز ب ػ ػػٌن اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػداخلي كب ػ ػػٌن
اليحكيم الدكيل يف النظاـ التعودم ً كسو لو كمل يػرد اصػالن يف النظػاـ،
كيف ىذا إسابة على القولٌن األكؿ كالثالث.
الفرع الثاني :تحديد التحكيم الخاض للنظام:
اليحكػػيم اخلاضػػع للنظػػاـ ىػػو اليحكػػيم الػػداخلي الػػذم جيػػرم يف
ادلملكة ،كاليحكيم الدكيل الذم جيرم خػارج ادلملكػة كاتفػق طرفػاه علػى
اخضاعو ألحكاـ نظاـ اليحكيم التعودم.
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كمػػا أف اليحكػػيم الػػداخلي كادل ػرتبط بعقػػد أك اتفػػاؽ دكيل خيضػػع لنظػػاـ
اليحكػيم التػػعودم يف قواعػػده اآلمػػرة كيف عػػدـ سلالفيػػو للش ػريعة اإلسػػالميةكمػػا
يفهم من ادلادة ( )5من النظاـ) ، (3كبدًلة ادلادة ( )2منو).(2
ف ػػدذا كسػ ػػد أف اًتفػ ػػاؽ أك القػ ػػانوف ادلخي ػػار بػ ػػٌن اط ػ ػراؼ الن ػ ػزاع
للفصػ ػػل في ػ ػػو سلػ ػػالف للش ػ ػريعة اإلس ػ ػػالمية كللنصػ ػػوص اآلم ػ ػػرة يف نظ ػ ػػاـ
اليحك ػػيم الت ػػعودم ،فيطب ػػق حينه ػػا نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم بالنت ػػبة
لل ػػن ال ػػذم في ػػو سلالف ػػة ،فاألرسحي ػػة يف اليطبي ػػق ى ػػي لنظ ػػاـ اليحك ػػيم
التعودم باعيباره النظاـ العاـ لليحكيم الذم جيرم يف ادلملكة).(1
شلا يؤكد أف ادلنظم التعودم اعطى أمهية كبًنة دلعيار اقليم الدكلة
ليس لليمييز بٌن اليحكيم الدكيل كاليحكيم الدكيل كحتب بل ايضػان يف
ٓنديد اليحكيم اخلاضع للنظاـ التعودم.
( )3كرد يف ادلادة ( )5من نظاـ اليحكيم التعودم لعاـ 3311ى ػ مػا نصػو " :إذا
اتفػػق طرفػػا اليحكػػيم علػػى اخضػػاع العالقػػة بينهمػػا ألحكػػاـ أم كتيقػػة ( عقػػد
أوذسي أك اتفاقية دكلية أك غًنمها ) كسب العمل بأحكاـ ىذه الوتيقة ّنا تشملو
من احكاـ خاصة باليحكيم كذلك ّنا ً خيالف احكاـ الشريعة اًسالمية ".
( )2كرد يف ادل ػػادة ( )2م ػػن نظ ػػاـ اليحك ػػيم الت ػػعودم لع ػػاـ 3311ى ػ ػ م ػػا نص ػػو:
" تترم احكاـ ىذا النظاـ على كل ٓنكػيم أيػان كانػت طبيعػة العالقػة النظاميػة
الػػأ يػػدكر حوذلػػا الن ػزاع إذا سػػرل ىػػذا اليحكػػيم يف ادلملكػػة أك كػػاف ٓنكيم ػان
ْناري ػ ػان دكلي ػ ػان جيػ ػػرم يف اخلػ ػػارج كاتفػ ػػق طرفػ ػػاه علػ ػػى اخضػ ػػاعو ألحكػ ػػاـ ىػ ػػذا
النظاـ ".
( )1انظر :الزيد " .الوسيز".55 .
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اخلامت٘
كفيها خالصة البحث ،كأىم نيائجو ،كاليوصيات:
 - 3اخيالؼ نوع اليحكيم عن رلاؿ اليحكيم.
 - 2ألا ػػى ادل ػػنظم الت ػػعودم – فيم ػػا ع ػػدا اليحك ػػيم ال ػػدكيل – ت ػػأتًن
رلػػاؿ اليحكػػيم علػػى أن ػواع اليحكػػيم عنػػدما سعػػل النظػػاـ سػػاريان
عل ػػى ك ػػل رل ػػاؿ لليحك ػػيم كقاع ػػدة عام ػػة ،كتأك ػػد ى ػػذا اإللا ػػاء
بدخراج ادلنظم بعم رلاًت اليحكيم من اخلضػوع أصػالن للنظػاـ
شلا يدلل على رغبيو بنفي الرابطة بٌن نوع اليحكيم كرلالو.
 - 1أخػذ ادلػنظم التػػعودم بفكػرة مبيكػرة يف اليحكػػيم الػدكيل حيػػث
ربط النوع باجملاؿ ،كىي الصورة الوحيدة – الأ كقفػت عليهػا –
احلاكية ليأتًن بٌن نوع اليحكيم كرلالو.
 -3يعي ػ ػ اليحكػ ػػيم ْناري ػ ػان دكلي ػ ػان كباليػ ػػايل ٓنكيم ػ ػان دكلي ػ ػان يف أربعػ ػػة
حاًت.
 - 5مل يع ػػرتؼ القض ػػاء الت ػػعودم يف ظ ػػل نظ ػػاـ اليحك ػػيم التػ ػػابق
ب ػػاليحكيم ال ػػدكيل ككػ ػػاف يعي ػ ػ اًتف ػػاؽ علػ ػػى اليحك ػػيم خػ ػػارج
ادلملكة بٌن طرفٌن سعوديٌن باطالن.
 -1ق ػػدـ ادل ػػنظم الت ػػعودم ن ػػوعٌن سدي ػػدين م ػػن اليحك ػػيم يف نظ ػػاـ
اليحك ػ ػػيم لع ػ ػػاـ 3311ى ػ ػ ػ كمه ػ ػػا اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػدكيل كاليحك ػ ػػيم
ادلؤست ػػي ،إذ مل يع ػػرتؼ هبم ػػا م ػػن قب ػػل يف ادلملك ػػة ً يف نظ ػػاـ
اليحكيم ادللاي لعاـ 3341ىػ كً يف نظاـ امكمة اليجارية لعاـ
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3154ىػ.
 -7اليحكػػيم ادلؤستػػي يف الفقػػو اإلسػػالمي مػػن متػػائل اًباحػػة ،لػػذا ق ػػاـ
ادل ػ ػ ػػنظم الت ػ ػ ػػعودم بينظيمه ػ ػ ػػا يف نظ ػ ػ ػػاـ اليحك ػ ػ ػػيم الت ػ ػ ػػعودم لع ػ ػ ػػاـ
3311ىػ.
 - 3اًتفاقيات الدكلية – كالأ انضمت ذلا ادلملكة كاتفاقية نيويورؾ
بش ػػأف اًع ػ ػرتاؼ بأحك ػػاـ امكم ػػٌن األسنبي ػػة لع ػػاـ 3353ـ –
ق ػػد اعرتف ػػت ب ػػاليحكيم ادلؤست ػػي كاليحك ػػيم اخل ػ ػاص دكف أد
تفرقة يف ادلعاملة بينهما.
 - 3اخيلف الباحثٌن يف ٓنديد ادلعيار الذم ميػز بػو ادلػنظم التػعودم
ب ػ ػػٌن اليحك ػ ػػيم ال ػ ػػداخلي كاليحك ػ ػػيم ال ػ ػػدكيل اىل تالت ػ ػػة اقػ ػ ػواؿ،
كادلرتسح لدل الباحث ىو معيار اقليم الدكلة.
 -34تت ػ ػػرم أحك ػ ػػاـ نظ ػ ػػاـ اليحك ػ ػػيم الت ػ ػػعودم عل ػ ػػى اليحك ػ ػػيم
الػػداخلي كاليحكػػيم ا لػػداخلي ادل ػرتبط بعقػػد أك اتفػػاؽ دكيل ككػػذا
أم ٓنك ػ ػػيم ْن ػ ػػارم دكيل جي ػ ػػرم يف اخل ػ ػػارج كاتف ػ ػػق طرف ػ ػػاه عل ػ ػػى
اخضاعو ألحكاـ النظاـ التعودم.
 -33أنشػأ ادلػنظم التػعودم اللجنػة الدائمػة اخلاصػة ّنراكػز اليحكػػيم
التػػعودية كادلركػػز التػػعودم لليحكػػيم اليجػػارم كذلػػك مػػن أسػػل
تنظيم اليحكيم ادلؤستي يف ادلملكة.
 -32دييػاز ادلركػػز التػػعودم لليحكػػيم اليجػػارم عػػن أم مركػػز ٓنكػػيم
سعودم آخر ّنجموعة من ادلميزات.
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التوصيات:
 - 3القياـ ّنزيد مػن الدراسػات حػوؿ اللجنػة الدائمػة دلراكػز اليحكػيم
التعودم كادلركز التعودم لليحكيم اليجارم.
 - 2تعديل الالئحة الينفيذيػة لنظػاـ اليحكػيم ليوضػيح احكػاـ النظػاـ
كحتم معيار اليمييز بٌن اليحكيم الدكيل كالداخلي.
أسأؿ اه  أف ييقبل مين ىذا العمل كأف جيعلو خالصان لو
سبحانو ،فما كاف فيو من خطأ فمين كاسيافر اه عليو ،كصلى كسلم
على نبينا زلمد  كعلى آلو كصحبو كسلم.
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املصادر ّاملراجع
آبا رياف ،عالء" .الػ وسائل البديلة حلل النزاعات اليجارية"( .ط،3
بًنكت :منشورات احلل احلقوقية2443 ،ـ).
ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم" .رلموع فياكل يخ اًسالـ امحد بن
تيمية" .مجع عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم( .د.ط ،ادلدينة :رلمع
ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف3335 ،ىػ).
ابن تيمية ،امحد بن عبد احلليم" .منهاج التنة النبوية"ٓ .نقيق زلمد
ر اد سامل( .ط ،3الريا  :سامعة اًماـ زلمد بن سعود
اًسالمية3341 ،ىػ).
ابن العماد ،عبد احلي بن امحد " .ػػذرات الذىب يف اخبار من
ذىػػب"ٓ .نقيق عبد القادر األرناؤكط كزلمود األرناؤكط( .ط،3
دمشق :دار ابن كثًن3331 ،ىػ 3331ـ).
ابن فرحوف ،ابراىيم بن زلمد" .تبصرة احلكاـ يف اصوؿ اًقضية
كمناىن احلكاـ"ٓ .نقيق عثماف بن مجعة ضمًنية( .ط ،3دمشق:
دار القلم3317 ،ىػ 2431-ـ).
ابن قدامة ،عبد اه بن امحد" .ادلقنع كمعو الشرح الكبًن كاًنصاؼ".
ٓنقيق عبد اه بن عبد امتن الرتكي( .د.ط ،الريا  :دار عامل
الكيب3312 ،ىػ  2433 -ـ).
ابن منظور ،زلمد بن مكرـ" .لتاف العرب"( .ط ،1بًنكت :دار
صادر3333 ،ىػ).
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امحد ،عادؿ خػضر الػزين" .نظػاـ اليحػكيم التع ػودم مػعػلقان ع ػليو
ت ػشريعان كف ػقهان"( .ط ،3د.ف3311 ،ىػ).
األلباين ،زلمد ناصر الدين" .اركاء الاليل يف ٔنرين أحاديث منار
التبيل"( .ط ،2بًنكت :ادلكيب اًسالمي3345 ،ىػ -
3335ـ).
البجاد ،زلمد بن ناصر " .اليحكيم يف ادلملكة العربية التعودية".
(ط ،3الريا  :معهد اإلدارة العامة3324 ،ىػ 3333 -ـ)
البخارم ،زلمد بن ا اعيل " .اجلامع ادلتند الصحيح ادلخيصر من
أمور رسوؿ اه كسننو كايامو" .عناية عز الدين ضلي( .ط،3
بًنكت :مؤستة الرسالة نا ركف3323 ،ىػ 2443 -ـ).
البهويت ،منصور بن يونس" .كشاؼ القناع عن م اإلقناع"( .ط،3
الريا  :كزارة العدؿ3323 ،ىػ).
البيهقي ،امحد بن احلتٌن" .التنن الكبًن"ٓ .نقيق عبد اه بن عبد
امتن الرتكي( .ط ،3القاىرة :مركز ىجر للبحوث كالدراسات
العربية كاإلسالمية3312 ،ىػ 2433 -ـ)
اليحػيوم ،زلػمود التػيد" .اليحكيم يف ادلواد ادلدنية كاليجارية"( .د.ط،
اإلسكندرية :دار ادلطبوعات اجلامعية2434 ،ـ).
اجلديع ،عػبد اه بػن يػوسف "ٓنرير عػلوـ احلػديػث"( .ط ،1بػًنكت:
مػؤستة الرياف3323 ،ىػ 2447 -ـ).
اجلصاص ،امحد بن علي" .الفصوؿ يف األصوؿ"ٓ .نقيق عجيل ساسم
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النشمي( .ط ،2الكويت :كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اًسػالمية،
3333ىػ 3333 -ـ).
احلصكفي ،زلمد بن علي" .الدر ادلخيار رح تنوير اًبصار كسامع
البحار"ٓ .نقيق عبد ادلنعم خليل ابراىيم( .ط ،3بًنكت :دار
الكيب العلمية3321 ،ىػ 2442 -ـ).
اخلالدم ،ايناس خلف " .اليحكيم كالوسائل البديلة حلل ادلنازعات".
(ط ،3عماف :دار الثقافة3317 ،ىػ 2431 -ـ).
الذى  ،زلمد بن امحد" .ادلوقظة"ٓ .نقيق امحد بن هاب حامد.
(ط ،3الريا  :دار أطلس اخلضراء3313 ،ىػ 2433-ـ).
الذى  ،زلمد بن أمحد" .سًن أعالـ النبالء"ٓ .نقيق عيب األرنؤكط.
(ط ،2بًنكت :مؤستة الرسالة3315 ،ىػ 2433 -ـ).
الذيا  ،سعػد بػن سػعيد" .أىػم الفػوارؽ بػٌن نظاـ اليحكيم القدمي
كاحلديث يف اليػشػريع التػعودم" .رللػة دراسػات علػوـ الشريعة
كالقػانوف 2431( .ـ) .التنػة األربعػوف .العدد ()2
الرازم ،زلمد بن أ بكر" .سليار الصحاح"( .د.ط ،بًنكت :مكيبة
لبناف3335 ،ـ).
الربي  ،ابراىيم سليماف" .اليحكيم اليجارم الدكيل"( .ط ،3الريا :
مكيبة الر د3314 ،ىػ 2443-ـ).
الزركلي ،خًن الدين بن زلمود" .األعالـ"( ،ط ،35بًنكت :دار العلم
للماليٌن2442 ،ـ).
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الزيد ،ناصر بن غنيم " .الوسيز يف رح نظاـ اليحكيم يف ادلملكة
العربية التعودية"( .ط ،3الريا  :دار الصميعي3313 ،ىػ -
2437ـ).
التجتياين ،سليماف بن اً عث" .التنن"ٓ .نقيق عصاـ موسى
ىادم( .ط ، 3اجلبيل :دار الصديق3313 ،ىػ 2431 -ـ).
الترختي ،زلمد بن أمحد" .ادلبتوط"( .د.ط ،بًنكت :دار ادلعرفة،
3335ىػ).
التمعاين ،منصور بن زلمد" .قواطع األدلة"ٓ .نقيق عبد اه بن حافح
احلكمي( .ط ،3الريا  :مكيبة اليوبة3333 ،ىػ 3333 -ـ).
العبد اللطيف ،عبد العزيز بن زلمد" .اليحكيم يف ادلملكة العربية
التعودية" .رسالة دكيوراه .سامعة نايف العربية للعلوـ األمنية.
الريا (3315ىػ 2433 -ـ).
العجلي ،امحد بن عبد اه " .معرفة الثقات برتتيب اذليثمي كالتبكي".
ٓنقيق عبد العليم عبد العظيم البتيوم( ،ط ،3ادلدينة النبوية:
مكيبة الدار3345 ،ىػ 3335-ـ).
الفراء ،زلمد بن احلتٌن" .العدة يف أصوؿ الفقو"ٓ .نقيق امحد بن علي
سًن ادلباركي( .ط ،2بًنكت :مؤستة الرسالة3334 ،ىػ -
3334ـ).
آؿ فرياف ،عبد العزيز بن عبد الرمحن" .اليحكيم الوطين كاألسن كطرؽ
تنفيذ اًحكاـ يف ادلملكة العربية التعودية"( .ط ،3الريا  :دار
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ادليماف3323 ،ىػ).
القػاضي ،خ ػػالد زل ػػمد " .مػػوسػوعة اليح ػػكيم الي ػػجارم ال ػػدكيل"( .ط،3
الق ػػاىرة :دار الش ػػركؽ3321 ،ىػ 2442 -ـ).
القرايف ،امحد بن ادريس " .رح تنقيح الفصوؿ"( .ط ،3بًنكت :دار
الفكر3323 ،ىػ 2443 -ـ)
القزكيين ،امحد بن فارس" .مقاييس اللاة" .تعليق انس زلمد الشامي.
(د.ط ،القاىرة :دار احلديث3323 ،ىػ 2443 -ـ).
القشًنم ،متلم بن احلجاج" .ادلتند الصحيح ادلخيصر من التنن
بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ اه" .عناية عز الدين ضلي.
(ط ، 2بًنكت :مؤستة الرسالة نا ركف3317 ،ىػ 2431 -ـ).
ادلاكردم ،علي بن أمحد" .احلاكم الكبًن"ٓ .نقيق زلمود مطرسي.
(د.ط ،بًنكت :دار الفكر3333 ،ىػ  3333 -ـ).
ادلرغيناين ،علي بن ا بكر" .اذلدايػة ػرح بداية ادلبيدم"ٓ .نقيق زلمد
زلػمد تػامر كحافح عا ور حافح( .ط ،1القاىرة :دار التالـ،
3311ىػ 2432 -ـ).
ادلركز التعودم لليحكيم اليجارم" .قواعد اليحكيم كقواعد الوساطة".
(د.ط ،الريا  :ادلركز التعودم لليحكيم اليجارم3317 ،ىػ).
النتائي ،امحد بن عيب" .التنن" .عناية مشهور حتن آؿ سلماف،
(د.ط ،الريا  :مكيبة ادلعارؼ ،د.ت).
النوكم ،حيٍن بن رؼ" .ادلنهاج يف رح صحيح متلم بن احلجاج".
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ضبط كتعليق مازف بن عبد الرمحن البحصلي( .ط ،3اجلبيل :دار
الصديق3317 ،ىػ 2431 -ـ).
دراك ة ،زكريا اسعد" .اليحكيم يف الشريعة اإلسالمية كتطبيقاهتا يف
اماكم الشرعية" .رسالة ماستيًن .سامعة اخلليل .مدينة اخلليل
بفلتطٌن(2443ـ).52- 35 .
جلنة اًمم ادليحدة للقانوف اليجارم الدكيل" .قواعد اًكنيترتاؿ
لليحكيم بصيايها ادلنقحة يف عاـ ( ."2434د.ط ،النمتا :ىياة
األمم ادليحدة2433 ،ـ).
زلمود ،زلمود عمر" .نظاـ اليحكيم التعودم اجلديد"( .ط ،3سدة:
خوارزـ العلمية3313 ،ىػ 2431 -ـ).

- ٙٙٙ -

ٔ – الجزء الثالثٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Bibliography
Abba Ryan, Alaa. " Alternative means of resolving trade
disputes ". (1st Edition, Beirut: Halabi Legal
Publications, (2008).
Ahmad, Adil Khdr Az-Zain. " Ne-zaam At-Tahkeem AsSaudi Mu'aliqann alaihi Tashri'ann wa fiqhann". (1st
Edition, 1436).
Al-Abdul Latif, Abdul Aziz bin Muhammad. "AtTahkeem ". Ph.D Thesis. Naif Arab University for
Security Sciences. Riyadh (2014).
Al-Albani, Muhammad Nasir-Ad-Deen. " Irwaa Alghalil
Fi Takhreej Ahadeeth Manaar As-Sbeel " (2nd
Edition, Beirut: Almaktab Alislameeah, 1985).
Al-Bahouti, Mansour bun Younus. " Kashf Alqinaa' an
Matni Al-iqnaa' ". (1st Edition, Riyadh: Ministry of
Justice, 1421).
Al-Bajaad, Muhammad bun Nassir. " At-Tahkeem fi
Almamlaka Alarabiyah As-Saudiya". (1st Edition,
Riyadh: Maahad Aledaara Alammah, 1999).
Al-Bukhari, Muhammad bun Ismail. " Aljamie' Almusnad
As-Sahih". Investigated by: Izz Ad-Din Dali. (1st
Edition, Beirut: Muasasat Al-Risalah Nashiroon,
2008).
Al-Bayhaqi, Ahmad bun Al-Hussein. "As-Sunaan
Alkabeer". Investigated by Abdullah bin Abdul
Muhsin At-Turki. (1st Edition, Cairo: Markaz Hijr,
2011).
Az-Zhahabee, Muhammad bun Ahmad. " Al-Muqizah ".
Investigated by: Ahmad bun Shihaab Hamid. (1st
Edition, Riyadh: Dar Atlas Al-Khadra', 2018).
Az-Zhahabee, Muhammad bun Ahmad. "Siyar A'laam
An-Nubalaa". Investigated by Shoaib Al-Arnaout.
(2nd Edition, Beirut: muasasat al-risalah, 2014).
Al-Faraa, Muhammad bun Al-Hussein. "Al-idaah Fi
Ousoul Al-fiqh". Investigated by: Ahmad bun Ali Saer

- ٙٙٚ -

 مشعل بن محمد الحمياني،نظرة عامة على المستحدث من انواع التحكيم في النظام السعودي الساري مقارنة بالفقه اإلسالمي

Al-mubarkey. (2nd Edition, Beirut: Muasasat AlRisalah, 1410 – 1990).
Al-Firyaan, Abdul Aziz bin Abdirahman. " National and
foreign arbitration and methods of implementing
judgments in the Kingdom of Saudi Arabia ". (1st
Edition, Riyadh: Dar Al-Maiman, 1428).
Al-Haskafi, Muhammad bun Ali. " Ad-Dur Almukhtaar
Sharh Tanweer Al-Absaar wa Jaami' Al-Bihaar".
Investigated by: Abd Al-Mun'im Khalil Ibrahim. (1st
Edition, Beirut: dar Al-Kotob Al-Alelmeeah, 2002).
Al-Jasaas, Ahmad bun Ali. "Alfusoul Fi Al-Ousoul".
Investigated by: Ajil Jasim An-Nashami. (2nd Edition,
Kuwait: Ministry of endowments and Islamic Affairs,
1414 – 1994).
Al-Jadee'i, Abdullah bin Yousuf " Tahreer Ouloum
Alhadeeth ". (3rd Edition , Beirut: Muasasat AlRayyan, 2007).
Al-Khalidi, Inaas Khalaf. " Arbitration and Alternative
Dispute Resolution Techniques ". (1st Edition,
Amman: Dar Al-Thaqafah, 2016).
Al-Mawardi, Ali bun Ahmad. "Alhaawee Alkabeer".
Investigated by: Mahmoud Mutargee. (Beirut: Dar AlFiker, 1994).
Al-Marghinanee, Ali bun Abibakr. " Alhidaayah Sharh
Bidaayat Almubtadi" Investigated by Muhammad
Muhammad Tamer and Hafez Ashour Hafez. (3rd
Edition, Cairo: Dar Al-Salaam, 2012).
An-Nawawee, Yahya bun Sharaf. " Alminhaaj Fi sharh
Saheeh Muslim bin Hajjaaj". Investigated by: Mazin
bun Abdirahman Al - Bahsali. (1st Edition, Jubail: Dar
Al-Siddiq, 2016).
Al-Qarafi, Ahmad bun Idris. "Sharh Tanqeeh Alfawasil".
(1st Edition, Beirut: Dar Al-Fiker, 1424 – 2004).
Al-Oujali, Ahmad bun Abdilah. "Ma'rifat At-Thuqaat be
Tarteeb Al-Haithami wa As-Subki". Investigated by

- ٙٙٛ -

ٔ – الجزء الثالثٜٛ مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Abdil-Alim Abdil-Azim Al-Bastawi, (1st Edition,
Medina: Maktabat Al-Dar, 1985).
Al-Qaadi, Khalid Muhammad. " Encyclopedia of
International Commercial Arbitration ". (1st Edition,
Cairo: Dar Al-Shorouk, 2002).
Al-Qazwinee, Ahmad bun Faris. "Maqaayees Al-Lugah".
Comment by: Anas Muhammad As-Shami. (Cairo:
Dar Alhdeeth, 2008).
Al-Qusheiree, Muslim bun al-Hajjaj. " Almusnad AsSahih ". Investigated by: Izz ad-Din Dali. (2nd
Edition, Beirut: Beirut: Muasasat Al-Risalah
Nashiruna, 2016).
Ar-Razi, Muhammad bun Abibakar. "Mukhtaar AsSihaah". (Beirut: Maktabat Lebanan, 1995).
Al-Rubaish,
Ibrahim
Suleiman.
"
International
Commercial Arbitration ". (1st Edition, Riyadh:
Maktabat Al-Rushd, 2009).
As-Sam'aanee, Mansour bun Muhammad. "Qawaati' AlAdillah". Investigated by Abdullah bin Hafiz alHakami. (1st Edition, Riyadh: Maktabat Al-tawbah,
1419 – 1998).
As-Sarkhasi, Muhammad bun Ahmad. "Almabsout".
(Beirut: Dar Almaerifah , 1415).
As-Sajistanee, Suleiman bun al-Ash'ath. "As-Sunaan".
Investigated by: Essam musaa Hadi. (1st Edition,
Jubail: Dar al-Siddiq, 2013).
Al-Theaabee, Saad bin Saeed. (2013). " Aham Alfwaarq
Byna Ne-zaam Altahkeem Alqadeem wa Alhdeeth"
Aajalat Derasaat. The 40th year. Issue (2).
Al-Teheyawee. Mahmoud Al-Sayed. " Altahkeem Fi
Almawaad
Almadaniat
wa
Alltijaria
".
(Al'iskandareeah, Dar Al-Matbuaat Al-Jamieeah,
2010).
Az-Zarkalee, Khair Ad-Deen bin Mahmoud. " Al-A'laam "
(15th Edition, Beirut: Dar Aleilem Lil-Malayeen,

- ٜٙٙ -

 مشعل بن محمد الحمياني،نظرة عامة على المستحدث من انواع التحكيم في النظام السعودي الساري مقارنة بالفقه اإلسالمي

2002).
Darawsha, Zakaria Asaad. " At-Tahkeem Fi As-Sharee'ah
Al-Islamiyah ". Master Thesis. Jamie-at Khalel.
Khalel. (2008).
Ibn Al-Imaad, Abdu Al-Hay ibn Ahmad. " Shazharat AzZahab Fi Akhbaar Mann Zahab". Investigated by Abd
Al-Qadir Al-Arnaout and Mahmoud Al-Arnaout. (1st
Edition, Damascus: Dar Ibn Katheer, 1993).
Ibn Farhoun, Ibrahim ibn Muhammad. " Tabsirat Alhukkam
Fi Ousoul Al-Aqdiayah Wa Manaahij Alhukaam".
Investigated by Outhman bin Juma damiriah. (1st
Edition, Damascus: Dar Al-Qalam, 2016).
Ibn Qudaamah, Abdullah bin Ahmad. " Almuqni' Wa
ma'ahu As-Sharh Alkabeer Wal Insaaf ". Investigated
by Abdullah bin Abdul Mohsen Al Turki. (Riyadh:
Dar Alam alkutub, 2011).
Ibn Taymiyah, Ahmad bun Abdil Halim. " Majmou'
Fatawaa Shaykh Al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah".
Edited by Abdurahman bin Muhammad bin Qasim.
(Medina: King Fahd Complex for Printing the Holy
Quran, 1415).
Ibn Taymiyah, Ahmad bun Abdil Halim. " Minhaaj Assunah An-Nabawiyah ". Investigated by Muhammad
Rashad Salem. (1st Edition, Riyadh: Imam
Muhammad bin Saud Islamic University, 1406).
Ibn Manzour, Muhammad bun Mukram. " Lisaan Al-Arab
". (3rd Edition, Beirut: Dar Saader, 1414).
Mahmoud, Mahmoud Omar. " Nizaam At-Tahkeem ". (1st
Edition, Jeddah: Khwarzm Aleilmeeah, 2013).
Saudi Center for Commercial Arbitration. " Qawaaeid AtTahkeem ". (Riyadh: Saudi Center for Commercial
Arbitration, 1437).
United Nations Commission on International Trade Law. "
Qawaaeid At-Tahkeem ". (Austria: United Nations,
2011).
Zaid, Nassir bun Ghuneim. " Alwajeez Fi sharh Nizaam AtTahkeem ". (1st Edition, Riyadh: Dar Al-Sumai'i, 2017).

- ٙٚٓ -

No.

1)

The contents of the issue
The research
Conditions for Considering the Physician's
Opinion - A Comparative Fiqh Study

The
page

9

Dr. Ahmad bun Salman bun Hamad Awdah.

2)

The Madanis and Al-Qassimis Method in the
Maliki's school of thought (Mazhab) An Analytical
and Critical study - Through the book "alTasmiyah wa al-Hikaayaat" by Al-Walid bin Bakr
al-Ghamri (392H)

88

Prof. Hatim Baai.

3)

Features of Imam Ibn Younus’s Methodology
through his work: Al-jami` limasa-il Almudawwanah - A Study and Application on
chapter: “ At-taharah (Purity)”
Najib ibn Al-Hashimi Mahrez

217

4)

A study and investigation on the book titled
(Nashihat Al-Ahbaab fee Lubsi Farwi As-Sinjaab)
by Imam Najm Ad-Deen Muhammad bin Abdillah
ibn Qaadi Ajloun As-Shafi’ee. died 876AH
Dr. Omar bun Abdil Aziz As-Saloumi

316

5)

Issues of Usool Al-Fiqh Attributed To Being
Neglected or Rarely Mentioned in Literatures on
Usool Al-Fiqh

.Dr. Ahmad bun Sa'eed Muhammad Al-Awaaji

6)

7)

Fiqh trends - In the beneficiary of the judicial Oath
an Inductive, analytical evidence and comparative
study
Dr. Mohammed Yousef Al-Mahmoud
An Overview of The Innovated Types of
Arbitration In The Saudi Effective Law Compared
to Islamic Jurisprudence
Mish'al Muhammad Budaiwi Al-Himayyani

372

478

594

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must have not been published
before.
 It should be genuine, innovative and informative.
 It should not been excerpted from a previous published works of
the researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and
its methodology.
 It should include the following:
 Title page in Arabic.
 Title page in English.
 An abstract in Arabic.
 An abstract in English.
 Introduction.
 Body of the research.
 A conclusion that includes the research findings and
recommendations.
 Bibliography in Arabic.
 Transliteration of Arabic bibliography in Latin alphabet on a
separate list.
 Necessary appendices (if any).
 If the research is published in paper form (hardcopy), the
researcher will be given one free copy of the journal's issue in
which his work was published and (10) copies excerpted from
his research paper.
 In case the research is approved for publication, the journal
assumes all of its copyrights and reserves the right to republish it
in a hard or soft copy, and it also have the right to include it in a
local and global databases with or without compensation, and
without having to obtain the researcher's permission.
 The researcher shall not republish his research which has been
accepted for publication in the journal in any other publishing
channel without a prior written permission from the editor-inchief.
 The style of documentation adopted in the journal is Chicago
style.
() These general rules are explained in detail in the journal's
website: http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini

(editor)

A professor of Quranic science and its
interpretation at Islamic University
Prof. Dr. Abdullah bun Julaidaan AzZufairi
A professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Hafiz bun Muhammad AlHakami
A professor of Hadith Sciences at
Islamic University
Prof. Dr. Muhammad Sa’d bun Ahmad
Al-Youbi

A professor of Fundamentals of
Fiqh at Islamic University

Prof. Dr. Ahmad bun Muhammad ArRufaa’i
A professor of Fiqh at Islamic University
Prof. Dr. Abdu Raheem bun Abdillah
As-Shinqiti

A professor of Quranic recitations
at Islamic University
Prof. Dr. Ali bun Sulaiman Al-Ubaid

A former professor of Quranic science
and its interpretation at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. Dr. Mubarak Muhammad Ahmad
Rahmat

A professor of Quranic studies at
Ummu Darrman Islamic University
Prof. Dr. Muhammad bun Khalid Abdil
Azeez Mansour

A professor of Fiqh and its
fundaments at Jordanian and
Kuwait University

***

Editorial Secretary: Khalid bun Sa’d AlGhamidi
Publishing department: Omar bun Hasan
al-abdali

The consulting board

Prof.dr. Sa’d bun Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His highness Prince Dr. Sa’oud bun
Salman bun Muhammad A’la
Sa’oud

Associate professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His excellency Prof. dr. Yusuff bun
Muhammad bun Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof.dr. A’yaad bun Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.dr. Abdul Hadi bun Abdillah
Hamitu
A professor of higher education in Morocco

Prof.dr. Musa’id bun Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. dr. Ghanim Qadouri Alhamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. dr. Mubarak bun Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A professor of higher education at AlHassan the second’s University
Prof. dr. Falih Muhammad AsShageer

A professor of Hadith at Imam bun Saud’s University

Prof. dr. Hamad bun Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bun Saud’s University

Prof. dr. Abdul Azeez bun Abdurrahman
Ar-Rabee’a

Professor of compared Fiqh at the higher
school for Judiciary

Paper version

Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439 and
the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 7898-1658

Online version

Filed at the King Fahd National Library No. 8738/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa

(The views expressed in the published papers reflect the
views of the researchers only, and do not necessarily
reflect the opinion of the journal)

