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

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

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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رواية املفضل الضيب عن عاصم
مجعا ودراسة
The Narration of Al-Mufaddal Ad-Dabbi
from 'Aasim: Collection and Analysis
إعداد:
د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري
األتساذ املشذرك بقسم الافسري وعلوم القرآن بكلية الشريعة والقذنون
جبذمعة جذزان
الربيد اإللكرتوينalitohari2@gmail.com :

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

املستخلص
ياحدث البحث عن رواية املفضل الضيب عن اإلمذم عذصم مجعذً
ودراتسة ،وتقوم عملية البحث على مجع مواضع اخلالف بني املفضل
وحفص يف رواياهمذ عن عذصم ،ومقذرناهذ مع القراءات املاواترة
األخرى ،وقد َّ
تكون البحث من :متهيد ،ومبحثني ،وخذمتة ،وفهذرس
علمية ،وقُ ِّدم بني يدي البحث مبقدمة ترمجت لإلمذم عذصم ورواته ،مث
للمفضل الضيب ورواته ،مث تسرد مواضع اخلالف ،مث ُخاِّم ابخلذمتة اليت
اشاملت على أهم الناذئج والاوصيذت ،مث الفهذرس.
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Abstract
The paper discusses the narration of “Al-Mofadhaal
Al- Dhaabi” from Al-Imam Aasim through collection and
analysis. Basically ،the research aims at identifying the
points of difference between Al-Mufaddal and Hafs in
their narrations from 'Aasim and to compare them with
other mutawaatir recitations of the Noble Quran.
The paper is made up of an introduction ،two
chapters ،conclusion and appendixes. The research was
forwarded with introduction into the life of Imam 'Aasim
and his narration ،and that of Al-Mofadhaal Al- Dhaabi
and his narration. Then there is a highlight of the points of
difference ،after which the research was brought to an end
with a conclusion that contains the significant findings and
suggestions and the indexes.
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املقدمة
احلمد هلل رب العذملني ،الرمحن الرحيم ،مذلك يوم الدين ،والصالة
والسالم على النيب األمي األمني ،الذي بعثه هللا ابلنور والكاذب املبني،
فكذن معلِّم اخللق أمجعني ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحذبه أمجعني،
ومن تبعهم إبحسذن ل ى يوم الدين ،وتسلم تسليمذً كثرياً ،أمذ بعد:
فإن من فضل هللا تعذ ى على العبد أن يشغله بكاذبه الكرمي أو
مبذ ياصل به من العلوم املاعلقة به ،ومن العلوم املاعلقة ابلقرآن الكرمي
اليت ال تنفك عنه علوم القرآن ،وابألخص علم القراءات ،وقد بدأ
االهامذم هبذا العلم يف مرحلة مبكرة من اتريخ هذه األمة ،ولن من
علي أن أشرف ابالناسذب ل ى هذا العلم و لك من خالل
فضل هللا َّ
هذا البحث الذي أتسلط فيه الضوء على رواية من الرواايت الصحيحة
املندثرة واليت يرويهذ املفضل بن حممد بن يعلى الضيب عن اإلمذم عذصم
بن أيب النجود الذي تلقت األمة قراءته ابلقبول واالتساحسذن ،بل واليت
اناشرت وتسذدت يف العذمل اإلتسالمي أكثر من غريهذ من القراءات
املاواترة منذ وقت مبكر.
وقد روى قراءة اإلمذم عذصم مجع كثري اشاهر منهم أربعة ،وهم:
أبو بكر بن عيذش املشهور بشعبة ،وحفص بن تسليمذن بن املغرية
الكويف ،واملفضل الضيب ،ومحذد بن أيب زايد الاميمي.
أمذ رواياذ أيب بكر وحفص فقد تضمناهذ مجيع الكاب املؤلفة يف
- 12 -
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القراءات املاواترة منذ بداية تسبيع السبعة ل ى عصران احلذضر ،وأمذ رواياذ
املفضل الضيب ،ومحذد بن أيب زايد الاميمي ،فقد تضمناهذ الكاب
وتلقذهذ النذس ابلرواية ل ى عصر ابن اجلزري ،حيث كر أنه تلقذهذ رواي ًة
من كاذيب املسانري البن تسوار ،والكفذية أليب العز ،وغريمهذ من الكاب.
ولين يف هذا البحث حذولت جذهداً تابع احلروف اليت خذلف
َّل حفصذً يف رواياهمذ عن عذصم ،وقد مجعت مواضع
فيهذ املفض ُ
اخلالف بينهمذ مبادءاً ابألصول ،مث الفرش ،وجعلاهذ مرتبة على ترتيب
تسور القرآن الكرمي.
ولين ألرجو من هللا العون والاوفيق والسداد واإلصذبة فيمذ قمت
بعمله ،وهللا املساعذن ،وعليه الاكالن ،وصلى هللا على نبينذ حممد وعلى
آله وصحبه وتسلم.
أهمية البحث وأسباب اختياره:
تكمن أمهية البحث يف األمور اآلتية:
 -1الرغبة يف خدمة كاذب هللا عز وجل ،و لك لاعلق البحث
ابلقرآن الكرمي.
 -2لفراد الرواايت والقراءات ابلاأليف منهج قدمي للعلمذء ،ويف هذا
البحث تسأقوم إبفراد رواية املفضل الضيب عن عذصم ،مع العلم
أبن القراءة ال تؤخذ من الكاب بل ال بد فيهذ من الالقي
- 13 -
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واملشذفهة.
 -3أمهية رواية املفضل لاعلقهذ ابلقراءة املشاهرة يف العذمل يف هذا
الوقت.
 -4تعريف القذرئ الكرمي هبذه الرواية اليت ال تكذد تعرف اآلن لال
عند املاخصصني.
 -5الاعرف على موافقة وخمذلفة هذه الرواية للرواايت والقراءات
املاواترة.
 -6تعريف القذرئ الكرمي أبن الرواايت عن األئمة املشهورين ال
تنحصر يف راويني عن كل قذرئ ،بل قد رواهذ اجلمع الغفري،
وهذا ممذ حيقق شرط الاواتر يف القرآن الكرمي.
الدراسات السابقة:
وجدت دراتسذت حول رواية املفضل الضيب عن عذصم مثل:
 -1رواية املفضل الضيب عن عذصم ،رتسذلة مقدمة من الطذلب
تسحر حسن يوتسف كلبونه يف ختصص القراءات القرآنية جذمعة
الريموك ،تسنة 2018م .حتت تصنيف :غري منشور ،ومل أمتكن
من الوقوف عليهذ.
 -2فيض ريب يف رواية املفضل الضيب ،لعداد :توفيق لبراهيم ضمرة.
وقد طبع البحث بدار الصحذبة بطنطذ ضمن جمموع بعنوان:
تست رتسذئل يف القراءات ،ويقع يف عشرين صفحة ،واقاصر
- 14 -
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البذحث فيه على كر قذعدتني يف األصول ومهذ :املد املاصل،
واملد املنفصل ،ويف الفرش على واحد وثالثني موضعذ فقط ،ومل
يساوعب مجيع مواضع اخلالف.
 -3الظواهر اللغوية يف رواية املفضل الضيب عن عذصم حبث من
لعداد د .علي لبراهيم حممد ،منشور تسنة 2015م يف جملة
قطذع كليذت اللغة العربية ،جملد  ،9اإلصدار ،1جذمعة األزهر.

علمية.

خطة البحث:
تاكون خطة البحث من :متهيد ،ومبحثني ،وخذمتة ،وفهذرس
الامهيد وفيه مطلبذن:
املطلب األول :ترمجة اإلمذم عذصم.
املطلب الثذين :أشهر الرواة عن اإلمذم عذصم.
املبحث األول :املفضل الضيب ورواياه عن اإلمذم عذصم
وفيه ثالثة مطذلب:
املطلب األول :ترمجة املفضل الضيب.
املطلب الثذين :الرواة عن املفضل الضيب.
املطلب الثذلث :منزلة رواية املفضل بني القراءات.
املبحث الثذين :رواية املفضل الضيب مجعذ ودراتسة ،وفيه مطلبذن:
- 15 -
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املطلب األول :رواية املفضل عن عذصم يف أصول القراءات.
املطلب الثذين :رواية املفضل عن عذصم يف فرش احلروف مرتبة
على تسور القرآن الكرمي.
اخلذمتة.
الفهذرس.
منهج البحث:
 -1مجعت احلروف اليت خذلف فيهذ املفضل حفصذً يف رواياهمذ عن
عذصم.
 -2رجعت ل ى الكاب املعامدة يف هذا الفن يف توثيق الرواية.
 -3اخرتت كاذب جذمع البيذن للداين كونه أفضل كاذب وقع عليه
اخايذري -حسب علمي -اهام ابلرواايت عن القراء السبعة
تسواء املشهورة اآلن أو غري املشهورة ،ويروي اخلالفذت
ابألتسذنيد.
 -4اخرتت كاذب املغين يف القراءات للنوزاوزي ،حيث لين رأيت أنه
شذمل ألغلب القراءات الشذ ة لن مل تكن مجيعهذ ،مث غريه من
الكاب كذلسبعة البن جمذهد ،واملناهى للخزاعي ،والكذمل
للهذيل.
 -5عند تصريح الكاب برواية املفضل فإين جعلت اإلحذلة ل ى
الكاب مبذشرة بدون قول " :انظر".
 -6عند عدم الاصريح بذكر رواياه و لك أبن يكون ضمن قراءة
- 16 -
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البذقني أقدم بني يدي اإلحذلة قول " :انظر".
 -7قسمت حروف اخلالف ل ى أصول وفرش ،ورتبت الفرش على
حسب ترتيب تسور القرآن الكرمي.
 -8أبدأ بذكر رواية املفضل ،مث أعقبهذ بذكر من وافقه ،مث أ كر بعد
لك قراءة من خذلفه.
 -9اعامدت يف القراءات املاواترة على كاذب حتبري الايسري البن
اجلزري ،كونه خذمتة احملققني يف هذا الفن ،وكاذب النشر عند
وجود أوجه زائدة عن كاذب حتبري الايسري.
 -10مل أترجم للقراء العشرة أو رواهتم لشهرهتم ،وطلبذً لالخاصذر.
 -11رمست اآلايت ابلرتسم العثمذين.
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التمهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ترمجة اإلمام عاصم(.)1
امسه وكنيته ونسبه:
هو أبو بكر بن أيب النجود األتسدي احلنذط ،واتسم أيب النجود
هبدلة.
ويقذل :أن هبدلة اتسم أمه ،وليس لك بصحيح ،بل هو أبوه،
وهو مو ى لبين جذمية بن مذلك بن نصر بن قعني بن قيس بن أتسد ،قرأ
القرآن على :أيب عبد الرمحن السلمي ،وزر بن حبيش األتسدي،
وحدث عنهمذ.
وتصدر لإلقراء مدة ابلكوفة ،فاال عليه :أبو بكر ،وحفص بن
تسليمذن ،واملفضل بن حممد الضيب ،وتسليمذن األعمش ،وأبو عمرو،
ومحذد بن شعيب ،وأابن العطذر ،واحلسن بن صذحل ،ومحذد بن أيب زايد،
ونعيم بن ميسرة ،وآخرون .تويف يف آخر تسنة تسبع وعشرين ومذئة،
وقيل :تويف يف تسنة مثذن وعشرين ومذئة.

( )1انظر :طبقذت القراء السبعة و كر منذقبهم وقراءاهتم البن السالر ص  ،84ومعرفة
القراء الكبذر ص .51
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املطلب الثاني :أشهر الرواة عن اإلمام عاصم.
الراوي األول :شعبة.
وهو شعبة بن عيذش ،أبو بكر احلنذط -ابلنون -األتسدي
النهشلي الكويف ،اإلمذم العلم ،راوي عذصم ،اخالف يف امسه على ثالثة
قوال؛ أصحهذ شعبة ،وقيل :أمحد ،وعبد هللا ،وعنرتة ،وتسذمل،
عشر ً
وقذتسم ،وحممد ،وغري لك ،ولد تسنة مخس وتسعني ،وعرض القرآن
على عذصم ثالث مرات ،وعلى عطذء بن السذئب وأتسلم املنقري،
وعرض عليه :أبو يوتسف يعقوب بن خليفة األعشى وحيىي بن حممد
العليمي وتسهل بن شعيب وغريهم .وكذن لمذمذً كبرياً عذملذً عذمالً ،تويف
يف مجذدى األو ى تسنة ثالث وتسعني ومذئة وقيل :تسنة أربع وتسعني(.)1
الراوي الثاين :حفص.
هو حفص بن تسليمذن بن املغرية ،أبو عمر بن أيب داود،
األتسدي الكويف الغذضري البزاز ،ويعرف حبفيص ،أخذ القراءة عرضذً
وتلقينذً عن عذصم وكذن ربيبه-ابن زوجاه .-وروى القراءة عنه عرضذً
ومسذعذً خلق كثري منهم :عمرو بن الصبذح ،وعبيد بن الصبذح،
وأبو شعيب القواس وغريهم .ولد رضي هللا عنه تسنة  90تسعني من
( )1انظر :غذية النهذية  ،325/1وتذكرة احلفذظ للذهيب  ،194/1وتسري أعالم النبالء
.495/8
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اهلجرة ،وتويف رمحه هللا تسنة 180هـ مثذنني ومذئة على الصحيح(.)1

الثالث :املفضل الضيب.
وهو املفضل بن حممد بن يعلى بن تسذمل بن أيب بن تسلمى بن
ربيعة بن راين بن عذمر بن ثعلبة الضيب النحوي الكويف .وتسيأيت
احلديث عنه مفصالً.
الرابع :محّاد بن أيب زايد.
احلمذين ،الكويف ،أبو شعيب،
وهو محذد بن شعيب الاميمي َّ
عرضذ عن
مقرئ جليل ضذبط ،ولد تسنة لحدى ومذئة ،وأخذ القراءة ً
أيضذ على
عذصم ،وملذ مذت عذصم قرأ على أيب بكر بن عيذش ،وقرأ ً
خذلد بن جبلة اليشكري عن أيب عمرو بن العالء ،وروى عن أيب الزبري
عرضذ :حيىي بن حممد العليمي وروح بن
عن جذبر ،روى القراءة عنه ً
()2
عبد املؤمن ابن قرة وغريهم ،تويف تسنة تسعني ومذئة .
اخلامس :أابن بن يزيد العطار.
وهو :أابن بن يزيد بن أمحد أبو يزيد البصري العطذر النحوي
( )1انظر :ترمجاه يف :غذية النهذية  ،254/1ومعرفة القراء الكبذر ص  ،84وتسري أعالم
النبالء .375/9
( )2انظر ترمجاه يف :غذية النهذية  ،259/1والكذمل يف ضعفذء الرجذل  ،15/3ولسذن
امليزان .348/2
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ثقة صذحل ،قرأ على عذصم وروى احلروف عن قاذدة بن دعذمة ،روى
القراءة عنه بكذر بن عبد هللا العودي وحرمى بن عمذرة ،تويف تسنة بضع
وتساني ومذئة تقريبًذ (.)1
السادس :أابن بن تغلب.
وهو :أابن بن تغلب اإلمذم ،املقرىء ،أبو تسعد ،وقيل :أبو أمية
الربعي ،الكويف ،الشيعي ،قرأ على عذصم وأيب عمرو الشيبذين وطلحة
بن مصرف واألعمش وهو أحد الذين خاموا عليه ويقذل لنه مل خيام
القرآن على األعمش لال ثالثة :منهم أابن بن تغلب ،أخذ القراءة عنه
عرضذ حممد بن صذحل بن زيد الكويف ،تويف تسنة لحدى وأربعني ومذئة
وقيل تسنة ثالث ومخسني ومذئة(.)2

( )1انظر ترمجاه يف :تذكرة احلفذظ  ،150/1وغذية النهذية .4/1
( )2انظر ترمجاه يف :تسري أعالم النبالء  ،308/6وغذية النهذية .4/1
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املبحث األول :املفضل الضيب وروايته عن اإلمام عاصم
وفيه ثالثة مطذلب
املطلب األول :ترمجة املفضل الضيب()1
هو :املفضل بن حممد بن يعلى الضيب الكويف ،مسع :مسذك بن
حرب ،وأاب لتسحذق السبيعي ،وعذصم بن أيب النجود ،وجمذهد بن
رومي ،وتسليمذن األعمش ،ولبراهيم بن مهذجر ،ومغرية بن مقسم ،روى
عنه :أبو زكراي حيىي بن زايد الفراء ،وحممد بن عمر القصيب ،وأبو كذمل
اجلحدري ،وأبو عبد هللا حممد بن زايد ابن األعرايب ،وأمحد بن مذلك
القشريي ،وعلي بن محزة الكسذئي ،وغريهم .وكذن عالمة راوية لآلداب
واألخبذر ،وأايم العرب ،موثقذ يف رواياه ،وقدم بغداد يف أايم هذرون
الرشيد ،قذل أبو بكر اخلطيب :كذن عالمة أخبذرايً موثقذً ،وقذل أبو
حذمت السجساذين :ثقة يف األشعذر غري ثقة يف احلروف ،وتسئل عنه ابن
أيب حذمت الرازي فقذل :مرتوك احلديث مرتوك القراءة .قذل ابن حجر:
تال عليه الكسذئي وأبو زيد األنصذري وجبلة بن مذلك.
( )1انظر :ترمجاه يف :اتريخ بغداد  ،151/15ومعجم األدابء ليذقوت احلموي
 ،2710/6وغذية النهذية .307/2
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وقذل ابن اجلزري :تلوت برواياه القرآن من كاذيب املسانري البن تسوار
والكفذية أليب العز وغريمهذ مع شذو فيهذ ،ومذت تسنة مثذن وتساني
ومذئة.
وللمفضل من الاصذنيف :كاذب االخايذرات وهو الذي يسمى
املفضليذت  -وهي أشعذر خماذرة مجعهذ للمهدي ،ويف بعض نسخهذ
زايدة ونقص ،وأصحهذ اليت رواهذ عنه أبو عبد هللا ابن األعرايب(،)1
وكاذب معذين الشعر ،وكاذب األمثذل ،وكاذب األلفذظ ،وكاذب العروض.
املطلب الثاني :الرواة عن املفضل الضيب.
روى قراءة عذصم عن املفضل الضيب :جبلة بن أيب مذلك،
وأبو زيد النحوي ،والكسذئي.
أمذ جبلة بن أيب مذلك؛ فهو :جبلة بن مذلك بن جبلة،
أبو عبد الرمحن ،الكويف ،وقيل فيه ابن أيب مذلك .من أهل الضبط ،قرأ
على املفضل بن حممد الضيب ،ومسع منه احلروف أيضذ ،وهو مشهور
عنه .روى القراءة عنه :أبو زيد عمر بن شبة النمريي(.)2
وأمذ أبو زيد النحوي؛ فهو :تسعيد بن أوس بن اثبت بن بشري بن
أيب زيد النحوي األنصذري ،روى عن تسليمذن الايمي ،وابن أيب عروبة
( )1طبع باحقيق أمحد شذكر وعبد السالم هذرون بدار املعذرف ابلقذهرة.
( )2غذية النهذية .190 /1
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وابن جريج وعوف وحممد بن عمرو بن علقمة ،تويف أبو زيد ابلبصرة تسنة
مخس عشرة ومئاني .وقيل :تسنة أربع عشرة ،وله ثالث وتسعون تسنة(.)1
وأمذ الكسذئي؛ فهو :علي بن محزة بن عبد هللا بن هبمن بن
فريوز األتسدي موالهم ،أبو احلسن الكسذئي اإلمذم الذي اناهت لليه
عرضذ محزة وعن
رائتسة اإلقراء ابلكوفة بعد محزة الزايت ،أخذ القراءة ً
حممد بن أيب ليلة وعيسى بن عمر اهلمداين ،وأيب بكر بن عيذش وعن
ومسذعذ حفص بن عمر
املفضل بن حممد الضيب ،أخذ عنه القراءة ً
عرضذ ً
الدوري وأبو محدون الطيب بن امسذعيل وأبو عبيد القذتسم بن تسالم
ونصري بن يوتسف ،تويف تسنة تسع ومثذنني ومذئة(.)2
املطلب الثالث :منزلة رواية املفضل بني القراءات.
قراءة اإلمذم عذصم من القراءات الصحيحة الثذباة عن النيب ،
فهي قراءة تسبعية ماواترة ،وقد حتققت فيهذ مجيع الشروط اليت جيب
توافرهذ لصحة القراءة ،من الاواتر ،واتصذل السند وصحاه ،وموافقة رتسم
املصحف ،وموافقة اللغة العربية.
أمذ ابلنسبة لرواية املفضل عنه؛ فقد حتقق اتصذل تسندهذ عند مجع
من علمذء القراءات ورووهذ أبتسذنيدهم ،فهذا أبو منصور األزهري يف
( )1اجلرح والاعديل البن أيب حذمت  ،4/4وأخبذر النحويني البصريني للسريايف ص ،42
واتريخ بغداد .109/10
( )2انظر :تسري أعالم النبالء  ،554/7وغذية النهذية .535/1
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معذين القراءات( 370ه) :قذل :وحدثين أمحد بن علي اخلزاز ،وحممد بن
حيَّذن عن حممد بن حيىي القطعي عن أيب زيد النحوي عن املفضل عن
عذصم ،قذل :حدثين حممد بن حيذن من أول القرآن ل ى آخر تسورة آل
عمران ،وحدثين اخلزاز من أول النسذء ل ى آخر القرآن(.)1
وقذل أبو طذهر ابن غلبون ( 399ه) :وأمذ قراءة أيب بكر
عذصم بن أيب النجود مو ى بين جذمية بن مذلك بن نصر بن قعني بن
أتسد ،يف رواية املفضل :فحدثين هبذ أبو احلسن املعدل ،قذل :حدثنذ ابن
جمذهد ،قذل :حدثين أمحد بن علي اخلزاز ،وحممد بن حيذن قذال:
حدثنذ حممد بن حيىي القطعي ،عن أيب زيد النحوي ،عن املفضل بن
حممد الضيب ،عن عذصم(.)2
ويقول أبو عمرو الداين( 444ه) :وقرأت أان القرآن كله على
أيب الفاح ،وقذل يل قرأت على عبد هللا بن احلسني ،وقذل قرأت على
أيب احلسن بن شنبو وعلى أيب احلسن علي ابن الرقي ،وقذال قرأان على
عبد هللا بن تسليمذن ،وقذل قرأ عبد هللا على أيب زيد عمر ابن شبة ،وقرأ
أبو زيد على جبلة بن مذلك بن جبلة ،وقرأ جبلة على املفضل بن حممد
الضيب ،وقرأ املفضل على عذصم(.)3
ويقول ابن تسوار البغدادي(496ه) :قرأت هبذ مجيع القرآن من
( )1معذين القراءات ص .19
( )2الاذكرة يف القراءات الثمذن البن غلبون .30/1
( )3جذمع البيذن .367/1
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أوله ل ى آخره على أيب احلسن علي بن حممد اخليذط . . .وتسذق
إبتسنذده ل ى املفضل(.)1
وكذلك رواهذ اهلذيل(465ه) يف كاذب الكذمل( ،)2والشهرزوري
(555ه) يف كاذبه املصبذح( ،)3وأبو العز القالنسي(521ه) يف كاذبه
الكفذية( ،)4كلهم أبتسذنيدهم ل ى املفضل عن عذصم ،وكذلك رواهذ ابن
خري اإلشبيلي(575ه) عن شيخه أيب العبذس أمحد بن خلف بن
عيشون عن أيب عبد هللا حممد بن شريح(.)5
وقذل ابن اجلزري(833ه) :تلوت برواياه القرآن من كاذيب
املسانري البن تسوار والكفذية أليب العز وغريمهذ مع شذو فيهذ( .)6فممذ
تسبق جند أن هذه الرواية قد حفظت أبتسذنيدهذ ل ى خذمتة احملققني ابن
اجلزري ،وأن من توتسع يف رواياه من علمذء القراءات قد قرأ هبذ ،ورواهذ
أبتسذنيده ،وضمنهذ كابه.
ولكن تسندهذ قد انقطع بعد ابن اجلزري ،فال تسبيل ل ى القراءة
هبذ اآلن ،حىت ولن وافقت رتسم املصحف ،ووافقت اللغة العربية ،ألن
القراءات تؤخذ ابلالقي والرواية ،وال تؤخذ من الكاب.
( )1املسانري يف القراءات العشر ص .184
( )2الكذمل ص .267
( )3املصبذح الزاهر يف القراءات العشر البواهر .446/1
( )4الكفذية الكربى يف القراءات العشر ص .96
( )5فهرتسة ابن خري اإلشبيلي ص .35
( )6غذية النهذية .307/2
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املبحث الثاني :رواية املفضل الضيب عن عاصم مجعاً ودراسة
وفيه مطلبذن:
املطلب األول :رواية املفضل عن عاصم يف أصول القراءات:

 -1مواضع السكت :روى املفضل عن عذصم قوله تعذ ى:
ﭽﯥﯦ ﯧ ﯨﭼ [الكهف ]2-1 :وقوله :ﭽ ﯭﯮﯯ ﯰﭼ [يس:
 ،]52وقوله :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [ القيذمة ]27 :وقوله :ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽﭼ [املطففني ،]14 :برتك السكت كذجلمهور ،وروى حفص عنه:
أنه كذن يسكت تسكاة خفيفة من غري قطع(.)1
 -2اإلمذلة :روى املفضل عن عذصم ابإلمذلة يف الثالث كلم
ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ [األنفذل ]17 :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﭼ [اإلتسراء ،)2(]72 :ووافقه أبو بكر ومحزة والكسذئي
وخلف يف لمذلة اجلميع ،واتبعه أبو عمرو ويعقوب على لمذلة أعمى يف
األول ال غري(.)3
 -3قرأ عذصم يف رواية املفضل بفاح النون ولمذلة فاحة اهلمزة يف
( )1جذمع البيذن  ،647/2وأيضذ  ،714/2وحتبري الايسري ص .442
( )2جذمع البيذن  ،709/4وأورده أيضذ يف .1287/3
( )3جذمع البيذن  ،709/2و  ،1287/3وحتبري الايسري ص .251
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ﭽ ﯙﭼ [اإلتسراء ]72 :يف تسورة اإلتسراء خذصة ،ووافقه أبو بكر،
وبفاحهمذ معذ يف (تسورة فصلت ،)51 :وأمذل الكسذئي وخلف لنفسه
وحلمزة فاحة النون واهلمزة يف السورتني ،وأمذل خالد فاحة اهلمزة فيهمذ
فقط ،وقرأ ابن كثري وعذصم يف رواية حفص وابن عذمر يف رواية هشذم
إبخالص فاح النون واهلمزة يف السورتني(.)1
 -4هذء الكنذية :الكلمذت األربع :ﱡﭐ ﲓ ﱠ ]آل عمران ،[75:
ﱡﭐ ﲑ ﱠ [آل عمران  ،] 145ﱡﭐ ﲑ ﱠ [آل عمران ،]145
ﱭ ﱮ ﱠ [النسذء ]115 :قرأهذ إبتسكذن اهلذء :ومثله أبو عمرو،
وعذصم من رواية شعبة ،ومحزة .وحركهذ بكسرة خمالسة قذلون وهشذم
خبلف عنه ،والبذقون بكسرهذ مع صلاهذ بيذء ،وهو الوجه الثذين هلشذم.
قذل الداين :وأمذ عذصم فذخالف عنه يف هذا البذب ،فروى عنه املفضل
أنه أتسكن يف املكسورة كله من هذا البذب كأيب عمرو ومحزة).(2
 -5ﭽ ﮈﭼ :قرأ املفضل يف رواياه عن عذصم :ﭽ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ [الزمر ]7 :بصلة اهلذء بواو ومثله ابن كثري وابن كوان
ومحزة والكسذئي ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
ﱡﭐ ﱫ ﱬ

( )1جذمع البيذن  ،1289/3وحتبري الايسري ص .449
( )2السبعة ص  ،210وجذمع البيذن  ،981/3واملغين يف القراءات للنوزاوازي
 ،613/2وتسراج القذري .299/1
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ابخاالس الضمة ،وقرأ أبو عمرو يف رواية السوتسي ابإلتسكذن ،وقرأ ابن
عذمر يف رواية هشذم ابإلتسكذن ،وابلضم مع االخاالس(.)1
 -6ﭽ ﮓﭼ روى املفضل عن عذصم :ترك اهلمز وكسر اهلذء
مع الصلة بيذء يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [األعراف،]111 :
[الشعراء ،]36 :وهي رواية ورش عن انفع وقراءة الكسذئي .وقرأ قذلون
برتك اهلمز وبكسر اهلذء مع القصر ،وقرأ ابن كثري وهشذم ابهلمز وضم
اهلذء مع وصلهذ بواو ،وقرأ أبو عمرو ابهلمز وضم اهلذء مع القصر ،وقرأ
ابن كوان ابهلمز وكسر اهلذء وترك الصلة ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل ومحزة برتك اهلمز ولتسكذن اهلذء(.)2
 -7ﭽﯿﭼ روى املفضل بكسر القذف ولتسكذن اهلذء يف قوله
تعذ ى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [النور ،]52 :وهي قراءة شعبة وأيب عمرو
وابن وردان وخالد خبالف ،وقرأ قذلون ويعقوب ابخاالس كسرهتذ ،وقرأ
البذقون بصلاهذ ،وقرأ حفص :ﭽﯿﭼ إبتسكذن القذف واخاالس كسرة
اهلذء ،وقرأ البذقون بكسر القذف ،واهلذء يف الوقف تسذكنة إبمجذع(.)3
 -8ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [الفرقذن ]69 :قرأ بكسر اهلذء من
غري لشبذع ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص بصلة اهلذء(.)4
( )1السبعة ص  ،210وجذمع البيذن  ،981/3وتسراج القذري .305/1
( )2السبعة ص ،210جذمع البيذن  ،981/3وتسراج القذري .307/1
( )3املغين يف القراءات  ،1344/3وحتبري الايسري .493
( )4املغين  ،1367/3وحتبري الايسري .496
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املطلب الثاني :رواية املفضل عن عاصم يف فرش احلروف:

سورة البقرة
 -1روى املفضل عن عذصم :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖﱠ ﭐ [ ]7ابلنصب
يف(غشذوةً) ،على تقدير :وجعل على أبصذرهم غشذوةً ،وقرأ
البذقون ابلرفع على االباداء(.)1
 -2أتسكن املفضل عن عذصم اليذء يف قوله :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ ]) [40][47][122املواضع الثالثة ،وقرأ مجهور
القراء بفاحهذ(.)2
 -3روى جبلة عن املفضل عن عذصم :ﱡﭐﱐ ﱑ
ﱒﱠ []58ابليذء مثل انفع ،وروى أبو زيد عنه ابلاذء
كقراءة ابن عذمر ،وقرأ الداين رواياه ابلنون كحفص ،وقرأ
انفع(يغفر) ابليذء مضمومة وفاح الفذء ،وقرأ ابن عذمر ابلاذء،
والبذقون ابلنون مفاوحة وكسر الفذء(.)3
 -4روى املفضل عن عذصم :ﭽﮭﭼ][67

خمففذ -أي

( )1السبعة ص  ،140وجذمع البيذن  ،836/2واملغين .381/1
( )2السبعة ص  ،196واملغين .563/1
( )3السبعة ص ،485واملناهى للخزاعي ص  ،571وجذمع البيذن  ،864/2واملغين
 ،415/1وحتبري الايسري ص .297
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ابإلتسكذن -مهموزا ،و ﭽﭱﭼ ] [260ﭽﭡﭼ

]اإلخالص ]4:مثقلني مهموزين ،وقرأ البذقون ابلضم واهلمز.
وروى حفص عن عذصم ﭽ ﮭﭼ و ﭽﭡﭼ بضم الزاي
والفذء من غري مهز ،وقرأ محزة إبتسكذن الزاي والفذء وابهلمز يف
الوصل ،فذ ا وقف أبدل اهلمزة واوا اتبذعذ للخط وتقديرا لضمة
احلرف املسكن قبلهذ(.)1
 -5روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [ ]83ابليذء،
وهي قراءة ابن كثري ومحزة والكسذئي ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
 -6روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ[  ]83بفاح
احلذء والسني ،وهي قراءة محزة والكسذئي ويعقوب وخلف يف
اخايذره ،وقرأ البذقون بضم احلذء ولتسكذن السني(.)3
 -7روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم :ﭽﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [ ]85ابلاذء يف( تردون)،
قذل الداين :وابليذء قرأت له مثل اجلمذعة(.)4
( )1السبعة ص  ،160وجذمع البيذن  ،873/2واملغين  ،424/1والايسري ص.63
( )2جذمع البيذن  ،874/2واملغين  .435/1وحتبري الايسري ص .300
( )3جذمع البيذن  ،874/2وحتبري الايسري ص.300
( )4جذمع البيذن .876/2
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 -8روى املفضل عن عذصم :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

[ ]85ابليذء ،وهبذ قرأ احلرميذن وأبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)1
 -9روى املفضل عن عذصم :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ
[ ،]97و ﭽ ﮣﭼ [ ]98بفاح اجليم والراء ومهزة مكسورة
بعدهذ ايء ،وهي قراءة محزة والكسذئي ،وروى ﭽﮣﭼ
[الاحرمي ]4 :مثل حفص ،وروى شعبة بفاح اجليم والراء ومهزة
مكسورة من غري ايء ،وقرأ ابن كثري يف مجيع املواضع بفاح اجليم
وكسر الراء من غري مهز(.)2
 -10روى املفضل :ﭽﮤﭼ [ ]98هبمزة بعدهذ ايء ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع هبمزة مكسورة بعد األلف من غري ايء ،وقرأ
أبو عمرو وحفص بغري مهز وال ايء بني األلف والالم).(3
 -11روى املفضل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [ ]140ابليذء وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف
ورويس ابلاذء(.)4
( )1جذمع البيذن  ،876/2واملغين .439/1
( )2جذمع البيذن  ،880/2واملغين  ،444/1والايسري ص ،64وحتبري الايسري ص .302
( )3السبعة ص  ،166وجذمع البيذن  ، ،880/2والايسري ص.65
( )4انظر :جذمع البيذن  ،891/2واملغين  ،466/1والايسري ص.66
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 -12روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ []143
وحنوه حيث وقع بغري واو ﭽﮙﭼ وهي قراءة شعبة ومحزة
والكسذئي ويعقوب وخلف ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر وحفص
وأبو جعفر بواو بعد اهلمزة(.)1
 -13روى املفضل يف حنو قوله تعذ ى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﭼ [ ]168إبتسكذن الطذء منﭽﯱﭼ وهبذ قرأ
مجهور القراء ،وقرأ قنبل وابن عذمر وحفص والكسذئي وأبو
جعفر ويعقوب بضم الطذء(.)2
 -14روى املفضل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [ ]177برفع
الراء ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة بنصب الراء(.)3
 -15روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ [ ]189حيث وقع بكسر البذء،
وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر
ويعقوب بضم البذء(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،892/2والايسري ص ،66وحتبري الايسري ص .306
( )2انظر :جذمع البيذن  ،894/2والايسري ص.67
( )3انظر :جذمع البيذن  ،900/2واملغين  484/1والايسري  ،67وحتبري الايسري
ص .310
( )4املغين  ،495/1وحتبري الايسري ص.312
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 -16روى املفضل عن عذصم رفع األمسذء الثالثة وتنوينهذ يف قوله
تعذ ى :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ []197
وهي قراءة أيب جعفر ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب ابلرفع
والانوين فيهمذ ،وقرأمهذ البذقون ابلنصب من غري تنوين(.)1
 -17روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [ ]222باشديد
الطذء واهلذء وفاحهمذ ،وهي قراءة شعبة ومحزة والكسذئي ،وقرأ
البذقون إبتسكذن الطذء وضم اهلذء(.)2
 -18روى املفضل :ﭽﰘ ﰙ ﰚﭼ [ ]230ابلنون ،وقرأ
مجهور القراء ابليذء(.)3
 -19روى املفضل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [ ]233ابلرفع
والنصب ،وبرفع الراء قرأ ابن كثري والبصراين ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)4
 -20روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭼ []240[]234
يف املوضعني بفاح اليذء فيهمذ ،وقرأ مجهور القراء بضم اليذء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،910/2واملغين  ،498/1وحتبري الايسري ص.313
( )2السبعة ص ،182جذمع البيذن ،913/2واملغين  ،512وحتبري الايسري ص .314
( )3جذمع البيذن  ،913/2واملغين .516/1
( )4املناهى للخزاعي ،597/2وجذمع البيذن  ،914/2وحتبري الايسري ص .315
( )5جذمع البيذن  ،915/2واملغين  ،524/1 ،520/1والدر املصون .478/2
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 -21روى املفضل :ﭽﭰ ﭱﭼ [ ]240ابلرفع ،وهي
قراءة احلرميني وأيب بكر والكسذئي وأيب جعفر ويعقوب
وخلف ،وقرأ البذقون ابلنصب(.)1
 -22روى املفضل :ﭽ ﯪ ﯫﭼ [ ]245ويف [تسورة احلديد:
 ]11برفع الفذء يف املوضعني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ عذصم
وابن عذمر ويعقوب بنصب الفذء والبذقون برفعهذ(.)2
 -23روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [ ]245هنذ
و ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [األعراف ]69 :ابلصذد فيهمذ،
وهي قراءة انفع وأيب جعفر وأيب بكر والبزي وروح والكسذئي ،وقرأ
محزة وخلف وأبو عمرو وهشذم ورويس ابلسني فيهمذ ،وابلوجهني
حفص وخالد وقنبل وابن كوان والسوتسى(.)3
 -24أظهر املفضل يف رواياه عن عذصم الدال عند الاذء يف قوله:
ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ(.[256])4
 -25روى املفضل عن عذصم :ﭽﯵ ﯶﭼ []259
( )1انظر :جذمع البيذن  ،915/2واملغين  ،524/1وحتبري الايسري ص .316
( )2جذمع البيذن ،916/2واملغين  ،526/1وحتبري الايسري ص .316
( )3جذمع البيذن  ،916/2والنشر ،228/2وشرح طيبة النشر البن النذظم ص .98
( )4املغين .293/1
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بفاح النون وضم الشني وراء بعدهذ ،وقرأ احلرميذن وأبو عمرو
بضم النون األو ى وكسر الشني وراء غري معجمة بعدهذ ،وقرأ
الكوفيون وابن عذمر بضم النون وكسر الشني وزاي معجمة
بعدهذ(.)1
 -26روى املفضل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ
[ ]259بوصل األلف على األمر وجزم امليم ،وكسر اهلمزة عند
االباداء هبذ ،وهي قراءة محزة والكسذئي ،وقرأ البذقون بقطع
األلف يف احلذلني ورفع امليم على اإلخبذر(.)2
 -27روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭩ ﭪﭼ [ ]260بكسر
الصذد ،وهي قراءة محزة وأيب جعفر وخلف ورويس ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)3
 -28روى املفضل :ﭽ ﭥ ﭦﭼ [ ،]271و ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ [ النسذء ]58 :بكسر النون ولتسكذن العني وتشديد امليم
يف السورتني ،وهي قراءة قذلون وشعبة وأيب عمرو ،وقرأ ورش
وابن كثري وحفص ويعقوب بكسر النون والعني وتشديد امليم،

( )1انظر :جذمع البيذن  ،929/2واملغين  ،537/1وحتبري الايسري .319
( )2املغين  ،537/1وحتبري الايسري ص.319
( )3جذمع البيذن  ،929/2وحتبري الايسري .319
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وقرأ البذقون بفاح النون وكسر العني(.)1
 -29روى املفضل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ []271
ابلنون ورفع الراء ،وهي قراءة ابن كثري وأبو عمرو وشعبة
ويعقوب ،وقرأ ابن عذمر وحفص ابليذء والرفع ،وقرأ البذقون
ابلنون واجلزم(.)2
 -30روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﯢ ﯣﭼ [ ]279بضم الاذء
وفاح الالم ،ﭽ ﯤ ﯥﭼ بفاح الاذء وكسر الالم ،وقرأ
البذقون بفاح الاذء وكسر الالم يف األول وضم الاذء وفاح الالم
)(3
يف الثذين.
 -31روى املفضل :ﭽ ﮛ ﭼ [ ]282برفع الراء مشدداً ،وكذا
قرأ محزة ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب بنصبهذ خمففذ ،وقرأ
البذقون ابلنصب مع الاشديد(.)4
سورة آل عمران

 -32روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ [ ،]15و :ﭽ ﯙ

( )1السبعة ص  ،190وجذمع البيذن ،935/2وحتبري الايسري .323
( )2جذمع البيذن  ،938/2وحتبري الايسري .324
( )3السبعة  ،192وجذمع البيذن  ،941/2واملغين .550/1
( )4املناهى  ،611/2وحتبري الايسري .325
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ﯚ ﯛ ﭼ [املذئدة ]2 :و :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[املذئدة ]16 :بضم الراء يف مجيع القرآن ،وخذلفه أبو بكر يف
املوضع الثذين من تسورة املذئدة ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ
[املذئدة ،]16 :وقرأ البذقون ابلكسر(.)1
 -33روى املفضل ختفيف لفظ :ﭽ ﮯ ﭼ يف حنو ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [ ]27وشبهه ل ا كذن قد مذت
ابلاخفيف ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص ومحزة
والكسذئي وأبو جعفر وخلف ابلاشديد ،ووافقهم يعقوب يف
تشديد لفظﭽﮯ ﭼ).(2
 -34روى املفضل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [ ]28بفاح الاذء
وكسر القذف وختفيفهذ وايء مفاوحة بعدهذ مشددة ،وهي قراءة
يعقوب ،وقرأ البذقون بضم الاذء(.)3
 -35روى املفضل :ﭽﯝﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ] [: 36إبتسكذن العني
وضم الاذء ،وهي قراءة ابن عذمر وشعبة ويعقوب ،وقرأ البذقون
( )1جذمع البيذن  ،957/3واملغين  ،571/2وحتبري الايسري ص ،329والنشر
.238/2
( )2جذمع البيذن  ،959/3واملغين  ،481/1وحتبري الايسري .330
( )3جذمع البيذن  ،959/3واملغين  ،575/2وحتبري الايسري ص.330
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بفاح العني ولتسكذن الاذء ،وكذلك روى أبو زيد عن املفضل عن
عذصم(.)1
 -36تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [ ]49ابلاذء
ورفع النون(.)2
 -37روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗﭼ [ ]57ابلنون وهي قراءة
اجلمهور ،وروى حفص ورويس القراءة ابليذء(.)3
 -38روى املفضل ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ] [ 83
ابلاذء فيهمذ ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب ابليذء
فيهمذ ،وقرأ أبو عمرو األول ابليذء ،والثذين ابلاذء).(4
 -39روى املفضل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ
[ ]115ابلاذء فيهمذ ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة
والكسذئي وخلف ابليذء فيهمذ(.)5
( )1السبعة ص  204وجذمع البيذن  ،961/3وحتبري الايسري ص.331
( )2انظر :املغين .587/2
( )3انظر :جذمع البيذن  ،964/3وحتبري الايسري ص .333
( )4انظر :جذمع البيذن  ،987/3واملغين  ،599/2وحتبري الايسري ص .335
( )5انظر :جذمع البيذن  ،988/3واملغين  ،606/2وحتبري الايسري ص.336
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 -40روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

[ ]120بفاح الراء ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك يف رواياه ،وقرأ
الكوفيون وابن عذمر وأبو جعفر ﭽ ﯬ ﯭﭼ بضم الضذد
ورفع الراء مع تشديدهذ ،وقرأ البذقون بكسر الضذد وجزم
الراء(.)1
 -41روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ []146
بضم القذف وكسر الاذء ،وهي قراءة احلرميني وأيب عمرو
ويعقوب وخلف .وقرأ البذقون(قذتل) بفاح القذف والاذء وألف
بينهمذ(.)2
 -42روى املفضل يف حنو :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌﭼ [ ]157و ﭽ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [مرمي ]23 :بضم امليم يف مجيع القرآن،
وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عذمر وأيب جعفر ويعقوب
وأيب بكر ،واتبعهم حفص يف هذه السورة خذصة ،وقرأ البذقون
بكسر امليم(.)3
 -43روى املفضل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [ ]161بضم اليذء
( )1جذمع البيذن  ،989/3واملغين  ،608/2وحتبري الايسري ص.336
( )2جذمع البيذن  ،990/3وحتبري الايسري ص.337
( )3جذمع البيذن  ،992/3واملغين  ،621/2وحتبري الايسري ص .338
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وفاح الغني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو
وعذصم بفاح اليذء وضم الغني(.)1
 -44روى املفضل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [ ]187ابليذء
فيهمذ ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو بكر ،وقرأمهذ البذقون
ابلاذء(.)2
سورة النساء

 -45روى املفضل :ﭽﮐ ﮑﭼ [ ]10بضم اليذء،
ووافقه ابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)3
 -46روى املفضل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ يف
املوضعني [ ]12 ،11بفاح الصذد وألف بعدهذ ،وهي قراءة ابن
كثري وابن عذمر وأيب بكر ،واتبعهم حفص على الثذين فقط،
وقرأ البذقون بكسر الصذد فيهمذ(.)4
 -47روى املفضل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [ ]24بفاح
اهلمزة واحلذء ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي

( )1جذمع البيذن  ،993/3واملغين  ،622/2وحتبري الايسري ص.339
( )2جذمع البيذن  ،999/3واملغين  ،631/2وحتبري الايسري ص .339
( )3السبعة  ،227وجذمع البيذن  ،1003 /3وحتبري الايسري ص .345
( )4جذمع البيذن  ،1008/3واملغين  ،647/2وحتبري الايسري ص .346
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وأبو جعفر وخلف يف اخايذره بضم اهلمزة وكسر احلذء(.)1
 -48روى املفضل :ﭽﮨ ﮩﭼ [ ]25بفاح اهلمزة والصذد،
وهي قراءة أيب بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بضم
اهلمزة وكسر الصذد(.)2
 -49روى املفضل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ []31
ابليذء فيهمذ .وقرأمهذ البذقون ابلنون(.)3
 -50روى املفضل عن عذصم أنه قرأ :ﭽ ﮧ ﮨﭼ []36
بفاح اجليم وتسكون النون ،وقد روى عنه ضم اجليم ولتسكذن
النون ،قذل الداين :وبفاحهذ قرأت ،وقرأ البذقون بضم اجليم
والنون ،ومل خيالفوا يف احلرف الثذين أنه بفاح اجليم ولتسكذن
النون .وقذل ابن جمذهد :مل أيت هبذ غريه(.)4
 -51روى املفضل عن عذصم :ﭽﯝ ﯞ ﯟﭼ
[ ]37هذهنذ ،ويف احلديد بفاح البذء واخلذء ،وهبذ قرأ محزة
والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بضم البذء ولتسكذن اخلذء يف
املوضعني(.)5

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1008/3/3وحتبري الايسري ص .348
( )2انظر :املغين  ،654/2وحتبري الايسري ص.346
( )3السبعة ص  ،232وجذمع البيذن  ،1008/3واملغين .657/2
( )4السبعة ص  ،233وجذمع البيذن  ،1011/3واملغين .659/2
( )5جذمع البيذن  ،1011/3واملغين  ،660/2وحتبري الايسري ص.349
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 -52روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]43هنذ،
ويف املذئدة بغري ألف بعد الالم ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف
يف اخايذره ،وقرأ البذقون ابأللف فيهمذ(.)1
 -53روى املفضل :ﭽ ﮩ ﮪﭼ [ ]90بنصب الاذء مع
الانوين ،ول ا وقف صري الاذء هذء ،وهي قراءة يعقوب البصري،
وقرأ البذقون إبتسكذن الاذء وصال ووقفذ(.)2
 -54روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﭼ [ ]94بغري ألف ،وهبذ قرأ انفع وابن
عذمر ومحزة وأبو جعفر وخلف ،قذل الداين :وقد قرأت لك
للمفضل ابلوجهني .أ .ه ،وقرأ البذقون ابأللف(.)3
 -55روى املفضل :ﭽﮉ ﮊ ﮋﭼ [ ،]124ويف
مرمي[ ]60واملؤمن[ ]40بضم اليذء وفاح اخلذء يف الثالثة ،ووافقه
ابن كثري وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح ،وروى يف تسورة
املؤمن [ ]60تسيدخلون بضم اليذء وفاح اخلذء ووافقه ابن كثري،
وقرأ أبو عمرو وحده يف فذطر [ ]33يدخلوهنذ بضم اليذء وفاح
( )1جذمع البيذن  ،1013/3واملغين  ،663/2وحتبري الايسري ص .350
( )2جذمع البيذن  ،1015/3وحتبري الايسري ص .351
( )3السبعة ص  ،236وجذمع البيذن  ،1015/3وحتبري الايسري ص .351
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اخلذء ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وضم اخلذء(.)1
 -56روى جبلة عن املفضل قوله :ﭽ ﯕﭼ [ ]145بفاح الراء،
وهي قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عذمر وأيب جعفر
ويعقوب ،وقرأ الكوفيون ابإلتسكذن(.)2
 -57روى املفضل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ []152
ابلنون كقراءة اجلمهور ،وخذلف حفص فقرأ ابليذء(.)3
 -58تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [،]172
ابلنون ،وقرأ البذقون ابليذء(.)4

سورة املائدة

 -59روى املفضل :ﭽﯣﭼ يف املوضعني [ 2و  ]8إبتسكذن
النون ،ووافقه أبو بكر وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون بفاح
النون فيهمذ(.)5
 -60روى املفضل عن عذصم :ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ

( )1جذمع البيذن  ،1016/3وحتبري الايسري ص .353
( )2املناهى  ،658/2والنشر .253/2
()3انظر :جذمع البيذن  ،1020/3واملغين  ،694/2وحتبري الايسري ص .354
( )4جذمع البيذن  ،1021/3واملغين .701/2
( )5جذمع البيذن ،1022/3واملغين  704/2وحتبري الايسري ص .355
- 44 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

[ ]13باشديد اليذء من غري ألف ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي ،وقرأ
البذقون ابأللف وختفيف اليذء(.)1
 -61روى املفضل :ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼ [ ]67ابأللف وكسر الاذء
على اجلمع ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر ويعقوب وأبو
)(2
بكر ،وقرأ البذقون بغري ألف على الاوحيد ونصب الاذء.
 -62روى املفضل عن عذصم :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
[ ]71برفع النون ،وهي قراءة أيب عمرو ومحزة والكسذئي
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون بنصبهذ(.)3
 -63روى املفضل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [(]95فجزاءُ)
بغري تنوينِّ (،
مثل مذ) خبفض الالم وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ
يعقوب والكوفيون غري املفضل عن عذصم ﭽ ﯧ ﭼ ابلانوين
ﭽ ﯨ ﯩﭼ برفع الالم(.)4
 -64روى املفضل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ []107
( )1جذمع البيذن  ،1023/3وغذية االخاصذر ص ،800واملغين  ،709/2والاحبري
.356
( )2جذمع البيذن  ،1028/3واملغين  ،727/2وحتبري الايسري ص .358
( )3جذمع البيذن  ،1028/3واملغين  ،727/2وحتبري الايسري ص .358
( )4جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .358
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باشديد الواو وفاحهذ على اجلمع ،وهبذ قرأ أبو بكر يف رواياه عن
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون(األوليذن) على الاثنية(.)1
عذصٍم ومحزةُ
ٌ
 -65روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [ ]109وحنوه بكسر
الغني ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)2
 -66أتسكن اليذء يف قوله :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ ]116كقراءة اجلمهور ،وفاحهذ انفع وابن
عذمر وأبو عمرو وحفص عن عذصم وأبو جعفر(.)3

سورة األنعام

 -67روى املفضل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [ ]16بفاح اليذء وكسر
الراء ،وهبذ قرأ أبو بكر ويعقوب ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
البذقون بضم اليذء وفاح الراء(.)4
 -68قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ []23
ابليذء ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)5

( )1املناهى  ،668/2واملغين  ،740/2والاحبري ص .360
( )2جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .360
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .362
( )4جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،750/2وحتبري الايسري ص .363
( )5جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،752/2وحتبري الايسري ص .363
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 -69روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ []23
بنصب البذء ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف عن نفسه ،وقرأ
البذقون بكسر البذء(.)1
 -70روى املفضل :ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡﭼ [ ]27برفع
ويعقوب
الفعلني كقراءة اجلمهور ،وقرأ محزة وحفص عن عذص ٍم
ٌ
بنصب البذء والنون(.)2
 -71روى املفضل :ﭽ ﮮ ﮯﭼ []32و :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ [األعراف ]169 :ابليذء كقراءة ابن كثري وأيب
عمرو وأيب بكر ومحزة والكسذئي وخلف العذشر ،وقرأ انفع وابن
عذمر وحفص وأبو جعفر ويعقوب ابليذء(.)3
 -72روى املفضل :ﭽ ﮃ ﮄﭼ [ ]55ابليذء كمذ قرأ أبو
بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)4
 -73روى املفضل :ﭽ ﮒ ﮓﭼ [ ،]63ويف األعراف []55

( )1جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،753/2وحتبري الايسري ص .363
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1035/3واملغين  ،754/2وحتبري الايسري ص .363
( )3جذمع البيذن  ،1036/3واملغين  ،755/2وحتبري الايسري ص .364
( )4جذمع البيذن  ،1041/3واملغين  ،761/2وحتبري الايسري ص .366
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بكسر اخلذء ،ووافقه أبو بكر ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)1
 -74روى املفضل :ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ [ ]92ابليذء ،وكذا أبو
بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
 -75روى املفضل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ [ ]94برفع النون كقراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع وأبو جعفر وحفص والكسذئي بنصب النون(.)3
 -76روى املفضل :ﭽﭰ ﭱﭼ [ ]76وحنوه :إبمذلة فاحة الراء
واهلمزة يف مجيع القرآن ل ا مل أيت بعد اليذء تسذكن ،وكذا قرأ
محزة والكسذئي وخلف وأبو بكر وابن كوان ،وروى ورش عن
انفع إبمذلة الراء واهلمزة بني بني ،وقرأ أبو عمرو إبمذلة اهلمزة
فقط ،والبذقون بفاحهمذ مجيعذً(.)4
 -77روى جبلة عن املفضل يف حنو :ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ []77
ل ا وقع الفعل قبل تسذكن بفاح الراء وكسر اهلمزة وصالً ،وروى
أبو زيد عنه كسرمهذ يف احلذلني ،وقرأ محزة وخلف وأبو بكر

( )1جذمع البيذن  ،1043/3واملغين  ،766/2وحتبري الايسري ص .366
( )2املناهى  ،684/2وجذمع البيذن  ،1055/3والنشر .260/2
( )3جذمع البيذن  ،1056/3واملغين  ،780/2وحتبري الايسري ص .370
( )4جذمع البيذن  ،1047/3واملغين  ،772/2وحتبري الايسري ص .370
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إبمذلة فاحة الراء فقط ،والبذقون بفاحهمذ(.)1
 -78أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﭼ [ ]79كذجلمهور ،وفاحهذ انفع
وابن عذمر وعذصم يف رواية حفص وأبو جعفر(.)2
 -79روى املفضل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﭼ [ ]92ابليذء ،ووافقه أبو
)(3
بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء.
 -80روى املفضل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ ]114إبتسكذن النون
وختفيف الزاي وهبذ قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص بفاح
النون وتشديد الزاي(.)4
 -81روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
ِّ
و(ح ِّرم) بضم الفذء واحلذء وكسر الصذد والراء
[( ]119فُصل) ُ
فيهمذ ،كقراءة ابن كثري وابن عذمر وأيب عمرو ،وقرأ انفع وحفص
صل لكم مذ َحَّرم عليكم) بفاح الفذء
وأبو جعفر ويعقوب(وقد فَ َّ
والصذد واحلذء والراء يف الكلماني ،وقرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي
( )1املغين  ،772/2وحتبري الايسري ص .378
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1069/3وحتبري الايسري ص .378
( )3جذمع البيذن  ،1055/3املغين  ،777/2وحتبري الايسري ص .370
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1060/3املغين  ،793/2وحتبري الايسري ص .373
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صل) بفاح الصذد والفذء(،مذ ُح ِّرم) بضم احلذء وكسر
وخلف(فَ َّ
الراء(.)1
 -82روى املفضل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [ ]124ابأللف
وكسر الاذء على اجلمع كذجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص عن
).(2
عذصم بغري ألف وفاح الاذء على الاوحيد
يصذعد)
 -83روى املفضل ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [َّ ( ]125
باشديد الصذد وألف بعدهذ ،وكذا أبو بكر ،وقرأ ابن
كثري(يصعد) إبتسكذن الصذد خمففذ من غري ألف ،وقرأ البذقون
باشديد الصذد والعني من غري ألف(.)3
 -84روى املفضل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ ]128املوضع الثذين،
ﭽﭩﭪﭫ ﭬﭭﭼ [يونس ]45 :وهو الثذين من يونس،
و ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [الفرقذن]17 :
وﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭼ [تسبأ ]40 :ابلنون ،وكذا
اجلمهور ،وقرأ حفص ابليذء يف األربعة ،واتبعه ابن كثري على اليذء يف
الذي يف الفرقذن خذصة ،وروح يف موضع األنعذم ،ويعقوب يف

( )1جذمع البيذن  ،1061/3املغين  ،794/2وحتبري الايسري ص .372
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1063/3املغين  ،796/2وحتبري الايسري ص .373
( )3جذمع البيذن  ،1063/3املغين  ،792/2وحتبري الايسري ص .374
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موضع تسبأ ،وأمجعوا على النون يف األول من هذه السورة ،ومن
تسورة يونس(.)1
 -85روى املفضل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ األنعذم
[ ،]135ويف ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [القصص]37 :
ابليذء ،واتبعه محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون
ابلاذء يف السورتني(.)2
 -86روى املفضل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
[]139؛(ولن تكن)(ابلاذء) ،و(مياةً) ابلنصب ،ووافقه أبو بكر،
وقرأ ابن كثري(،ولن يكن) ابليذء (مياةٌ) ابلرفع ،وقرأ ابن عذمر(ولن
تكن) ابلاذء على الاأنيث (مياةٌ) ابلرفع ،وقرأ البذقون ابليذء
والنصب(.)3
 -87روى املفضل :ﭽ ﭷ ﭸﭼ [ ]152ل ا كذن ابلاذء
باشديد الذال يف مجيع القرآن كقراءة اجلمهور ،وقرأ محزة
والكسذئي وخلف وحفص عن عذصم باخفيف الذال يف مجيع
القرآن ،ووافقهم املفضل عن عذصم يف ﭽﮔ ﮕﭼ
( )1جذمع البيذن  ،1064/3املغين  ،792/2وحتبري الايسري ص .374
( )2جذمع البيذن  ،1065/3وحتبري الايسري ص .374
( )3جذمع البيذن  ،1066 /3املغين  ،802/2وحتبري الايسري ص .375
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)(1

[الواقعة ]62 :فقرأهذ باخفيف الذال.
 -88روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨﭼ [ ]161بفاح القذف وكسر اليذء
مشددة ،وكذلك قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون وابن عذمر بكسر
القذف وفاح اليذء خمففة(.)2

سورة األعراف

 -89تفرد املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﭼ [ ]6بقراءهتذ ابليذء(.)3
 -90تفرد املفضل بقراءة قوله تعذ ى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
[ ]26بفاح اليذء وألف بعدهذ(ورايشذً) ،وقرأ البذقون إبتسكذن
اليذء من غري ألف(.)4
 -91قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ األعراف
[ ]38ابليذء ،واتبعه أبو بكر يف رواياه عن عذصم كذلك ،وقرأ
البذقون ابلاذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1068/3و  ،1080/3واملغين  ،808/2وحتبري الايسري ص .377
( )2جذمع البيذن  ،1069/3وحتبري الايسري ص .378
( )3املغين .816/2
( )4جذمع البيذن  ،1086/3واملغين .821/2
( )5جذمع البيذن  ،1087/3واملغين  ،825/2وحتبري الايسري ص .381
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 -92روى املفضل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [ ]54ويف الرعد []3
بفاح الغني وتشديد الشني ،كقراءة أيب بكر ومحزة والكسذئي
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون إبتسكذن الغني وختفيف الشني(.)1
 -93تفرد املفضل عن الرواة عن عذصم فقرأ :ﭽ ﯧ ﯨﭼ
[ ،]57ويف الفرقذن [ ]48والنمل []63؛( نُ ُشراً) ابلنون
وضمهذ وضم الشني كقراءة اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل(بُشرا) ابلبذء وضمهذ ولتسكذن الشني ،وقرأ ابن عذمر
ابلنون وضمهذ ولتسكذن الشني( نُشراً) ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف ابلنون وفاحهذ ولتسكذن الشني( نَشراً) (.)2
 -94روى املفضل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [ ]81هبمزتني على
االتسافهذم ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص عن عذصم
وأبو جعفر هبمزة واحدة مكسورة على لفظ اخلرب(.)3
 -95أتسكن اليذء كذجلمهور يف قوله تعذ ى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
[ ]105وفاحهذ حفص(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1091/3واملغين  ،831/2وحتبري الايسري ص .382
( )2جذمع البيذن  ،1092/3واملغين  ،833/2وحتبري الايسري ص .382
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1094/3واملغين  ،838/2وحتبري الايسري ص .384
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1130/3واملغين  ،874/2وحتبري الايسري ص .393
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 -96روى املفضل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [ ]113هبمزتني
حمققاني كقراءة اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وحفص هبمزة
مكسورة على اخلرب(.)1
 -97روى املفضل ﭽ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [ ]117ويف طه [ ]69ويف
الشعراء [ ]45بفاح الالم وتشديد القذف يف الثالثة،
كذجلمهور ،وتفرد حفص فقرأ إبتسكذن الالم وختفيف القذف يف
الثالثة(.)2
 -98روى املفضل :ﭽ ﭜ ﭝﭼ [ ]123و ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ [طه:
 ]71و[الشعراء ]49 :يف السور الثالث على االتسافهذم
هبمزتني حمققاني بعدمهذ ألف ،وكذا أبو بكر ومحزةُ والكسذئي
وخلف وروح ،وروى قنبل إببدال اهلمزة يف حذل الوصل و ًاوا
مفاوحة وميد بعدهذ مدة يف تقدير ألفني ،وقرأ يف طه على اخلرب
هبمزة وألف ،وقرأ يف الشعراء على االتسافهذم هبمزة ومدة مطولة
يف تقدير ألفني ،وقرأ البذقون على االتسافهذم هبمزة ومدة طويلة
بعدهذ يف تقدير ألفني(.)3
 -99روى املفضل :ﭽﯴﭼ [ ،]137ويف النحل []68
بضم الراء ،وكذلك قرأ ابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون بكسر
الراء فيهمذ(.)4
 -100روى املفضل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ []149

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1107/3واملغين  ،843/2وحتبري الايسري ص .385
( )2انظر :جذمع البيذن  ، ،1108/3واملغين  ،843/2وحتبري الايسري ص .386
( )3جذمع البيذن  ،1113/3واملغين  ،844/2وحتبري الايسري ص .385
( )4جذمع البيذن  ،1114/3وحتبري الايسري ص .387
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ابلاذء فيهمذ ،ونصب البذء من ربنذ ،وكذلك قرأ محزة والكسذئي
وخلف ،وقرأ البذقون ابليذء فيهمذ ورفع البذء من ربنذ(.)1
 -101كر بعض املفسرين أن املفضل عن عذصم قرأ :ﭽﭑ
ﭼ [ ]160ابلاخفيف ،وضعفهذ الداين يف جذمع البيذن(.)2
 -102روى املفضل عن عذصم :ﭽﮒﮓ ﮔﭼ
[ ]161ابلاذء مضمومة وفاح الفذء ،وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلنون مفاوحة وكسر الفذء(.)3
 -103روى املفضل عن عذصم :ﭽﮔﭼ []161
ابهلمز واأللف ورفع الاذء على اجلمع ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ ابن عذمر(خطيئاُكم) ابهلمز ورفع الاذء من غري ألف
على الاوحيد ،وقرأ أبو عمرو خطذايكم أبلف من غري مهزة على
لفظ قضذايكم ،وقرأ البذقون ابهلمز واأللف وخفض الاذء على
اجلمع(.)4
 -104روى املفضل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [ ]163بضم اليذء
( )1جذمع البيذن  ،1117/3واملغين  ،854/2وحتبري الايسري ص .388
( )2جذمع البيذن  ،1124/3واجلذمع ألحكذم القرآن للقرطيب .303/7
( )3جذمع البيذن  ،1119/3واملغين  ،860/2وحتبري الايسري ص .389
( )4جذمع البيذن ،1119 /3وحتبري الايسري ص .389
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من أتسبت ،وقد روى بفاح اليذء ،وابلوجهني قرأمهذ الداين على
شيخه أيب الفاح ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وكسر البذء من
السبت(.)1
 -105روى املفضل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [ ]164ابلرفع،
كذجلمهور ،وتفرد حفص برواياهذ عن عذصم ابلنصب(.)2
 -106روى املفضل :ﭽﯺ ﯻﭼ [ ]170ابلاخفيف
واتبعه أبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاشديد(.)3
 -107روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ ]172ابأللف وكسر
الاذء على اجلمع ،وكذا قرأ انفع وأبو عمرو وابن عذمر وأبو جعفر
).(4
ويعقوب .وقرأ البذقون بغري ألف وفاح الاذء على الاوحيد
 -108روى املفضل :ﭽ ﯪﭼ [ ]186ابلنون وجزم الراء ،وقرأ
عذصم وأبو عمرو ويعقوب :ابليذء ورفع الراء ،وقرأ محزة
والكسذئي وخلف ابليذء وجزم الراء ،وقرأ البذقون ابلنون ورفع
الراء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1120/3واملغين .861/2
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1121/3واملغين  ،861/2وحتبري الايسري ص .390
( )3جذمع البيذن  ،1124/3واملغين  ،865/2وحتبري الايسري ص .390
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1124/3واملغين  ،866/2وحتبري الايسري ص .391
( )5املناهى  ،714/2وحتبري الايسري .391
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 -109روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ []190
بكسر الشني ولتسكذن الراء مع الانوين من غري مد وال مهز،
وهي قراءة انفع وأيب بكر وأيب جعفر ،وقرأ البذقون بضم الشني
وفاح الراء واملد واهلمز من غري تنوين(.)1
 -110روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ
[ ]196بيذء واحدة مشددة مفاوحة ،ووافقه السوتسي خبالف
عنه ،وقرأ البذقون بيذئني(.)2
سورة األنفال

 -111روى املفضل :ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ [ ]18بفاح الواو
وتشديد اهلذء ،وكذا قرأ احلرميذن وأبو عمرو وأبو جعفر ،وقرأ البذقون
إبتسكذن الواو وختفيف اهلذء ،وكلهم نون النون ونصب الدال من
كيد غري حفص ،فإنه أضذف ومل ينون وخفض الدال(.)3
 -112روى املفضل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ []19بكسر اهلمزة
ومعه مجهور القراء ،وقرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر وحفص
بفاح اهلمزة(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1125/3واملغين  ،870/2وحتبري الايسري ص .391
( )2املغين  ،871/2والنشر  ،274/2وشرح طيبة النشر ص .241
( )3جذمع البيذن  ،1135/3واملغين  ،883/2وحتبري الايسري ص .394
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1136/3واملغين  ،883/2وحتبري الايسري ص .395
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 -113روى املفضل :ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ [ ]42بيذءين؛ األو ى
مكسورة والثذنية مفاوحة ،واتبعه انفع وأبو جعفر والبزي ويعقوب
وأبو بكر وخلف ،وقرأ البذقون بيذء واحدة مفاوحة مشددة(.)1
 -114روى املفضل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ []59
ابلاذء وفاح السني ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة وأبو جعفر
ابليذء وفاح السني ،وقرأ البذقون ابلاذء وكسر السني(.)2
 -115روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [ ]61بكسر السني،
وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)3
 -116تفرد املفضل بضم العني يف(وعُلِّ َم) من قوله :ﭽﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﭼ[.(4)]66
 -117قرأ عذصم يف رواية املفضل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [ ]67و
ﭽﭗ ﭘﭼ [ ]70بضم اهلمزة وفاح السني وألف
بعدهذ يف احلرفني على وزن فُـ َعذ ى ومثله أبو جعفر ،وقرأ أبو
عمرو احلرف األول بفاح اهلمزة ولتسكذن السني من غري ألف

( )1جذمع البيذن  ،1137/3واملغين  ،890/2وحتبري الايسري ص .395
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1139/3واملغين  ،893/2وحتبري الايسري ص .396
( )3جذمع البيذن  ،1140/3واملغين  ،896/2وحتبري الايسري ص .396
( )4جذمع البيذن  ،1140/3واملغين  ،897/2والدر املصون .636/5
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على وزن فَـعلى ،والثذين مثل املفضل على وزن فـُ َعذ ى .وقرأ
البذقون على وزن فَـعلى(.)1

سورة التوبة

 -118روى املفضل :ﭽﮂﭼ [ ]24هذهنذ ابأللف على
اجلمع ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون ابإلفراد(.)2
 -119روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]37بفاح اليذء
وكسر الضذد ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي
وخلف بضم اليذء وفاح الضذد ،وقرأ يعقوب بضم اليذء وكسر
الضذد). (3
 -120روى املفضل :ﭽﮧﮨﭼ [ ،]60وﭽﯺﯻﯼ ﭼ
[النور]42 :بواو خذلصة يف هذين املوضعني خذصة ،كمذ يقرأ ورش
وأبو جعفر(.)4
 -121تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ []61
ابلرفع والانوين (:أ ٌن خريٌ)(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1144/3واملغين  ،898/2وحتبري الايسري ص .397
( )2جذمع البيذن  ،1150/3واملغين  ،909/2وحتبري الايسري ص .399
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1153/3واملغين  ،914/2وحتبري الايسري ص .400
( )4املغين  ،594/2وحتبري الايسري ص .225
( )5املناهى  ،728/2والكذمل ص .563
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 -122تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭼ [ ]63ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -123قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﭼ ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -124روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
عف) ابليذء وضمهذ ،ونصب
ﮞ ﮟﭼ [(]66لن يُ َ
الفذء(،تُ َّ
عذب) ابلاذء وفاح الذال( ،طذئفةٌ) ابلرفع ،وهبذ قرأ
اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ابلنون وفاحهذ ورفع
الفذء ابلنون وكسر الذال طذئفة ابلنصب(.)3
 -125أتسكن املفضل اليذء يف قوله :ﭽﮟ ﮠﭼ [ ]83وهي
)(4
قراءة مجهور القراء ،وفاحهذ حفص.
 -126روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱﭼ [ ]99بضم الراء ،واتبعه ورش
عن انفع ،وقرأ البذقون إبتسكذن الراء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1154/3واملغين  ،925/2وغذية االخاصذر ص .960
( )2املغين .929/2
( )3جذمع البيذن  ،1154/3واملغين  ،926/2وحتبري الايسري ص .402
( )4انظر :املغين .946/2
( )5جذمع البيذن  ،1156/3واملغين  ،932/2وحتبري الايسري ص .402
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 -127روى املفضل :ﭽﮤ ﮥﭼ [ ]103وﭽﮦ

ﮧﭼ [هود ]87 :على اجلمع وكسر الاذء هذهنذ ،والاذء يف
هود مرفوعة ابإلمجذع ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي
وحفص وخلف ابلاوحيد وفاح الاذء هذهنذ(.)1
 -128روى املفضل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ []104
ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -129روى املفضل :ﭽﯱ ﯲﭼ [ ]106وترجي يف
األحزاب [ ]51هبمزة مضمومة بعد اجليم ،ووافقه ابن كثري وأبو
عمرو وابن عذمر وأبو بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون بغري مهز يف
احلرفني(.)3
 -130روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [ ]109إبتسكذن الراء،
وهي قراءة ابن عذمر وأيب بكر ومحزة وخلف ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)4
 -131روى املفضل :ﭽﮗﭼ [ ]109ابإلمذلة اخلذلصة ،وكذلك
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1157/3واملغين  ،778/2و  ،934/2وحتبري الايسري ص .403
( )2املغين .934/2
( )3جذمع البيذن  ،1158/3واملغين  ،934/2وحتبري الايسري ص .403
( )4جذمع البيذن  ،1159/3وحتبري الايسري ص .404
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قذلون وأبو عمرو وابن كوان خبلف عنه وأبو بكر والكسذئي،
وروى ورش عن انفع ابإلمذلة بني بني ،وقرأ ابن كثري وأبو جعفر
ويعقوب وخلف ومحزة وحفص(هذر) إبخالص الفاح(.)1
 -132روى املفضل :ﭽ ﯩ ﯪﭼ [ ]117ابلاذء ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ محزة وحفص عن عذصم ابليذء(.)2
 -133تفرد املفضل بقراءة :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭼ []123
بفاح الغني ،وقرأ البذقون بكسرهذ(.)3

سورة يونس
 -134روى املفضل :ﭽﭑﭼ [ ،]1و ﭽ ﭑﭼ [الرعد]1 :
إبمذلة فاحة الراء يف مجيع القرآن ،وهي قراءة اجلمهور وهم ابن
عذمر وأبو عمرو وأبو بكر عن عذصم ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ قذلون وابن كثري وحفص وأبو جعفر ويعقوب إبخالص
الفاح يف مجيع القرآن ،وقرأ ورش بني الفاح واإلمذلة(.)4
 -135روى املفضل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [ ]2بغري
ألف( ِّ
لسحٌر) ،ووافقه انفع وأبو عمرو وابن عذمر ،وقرأ البذقون
ﭽﯪﭼ ابأللف(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1160/3وحتبري الايسري ص .404
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1163/3واملغين  ،942/2وحتبري الايسري ص .405
( )3السبعة ص ،320جذمع البيذن .1163/3
( )4جذمع البيذن  ،1166/3والسبعة ص  ،319وحتبري الايسري ص .406
( )5جذمع البيذن  ،1168/3واملغين  ،948/2وحتبري الايسري ص .406
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 -136روى املفضل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [ ]5ابلنون
كذجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص ويعقوب ابليذء(.)1
 -137روى املفضل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [ ]16إبمذلة فاحة
الراء ،واتبعه ابن عذمر وأبو عمرو ومحزة والكسذئي .وكذلك
أمذلوا فاحة الراء من(أدراكم) يف مجيع القرآن ،وقرأ ابن كثري وأبو
جعفر وقذلون ويعقوب وحفص وهشذم (أدراك) و(أدراكم)
حيث وقع ابلفاح ،وقرأ ورش بني اللفظني(.)2
 -138روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ []23برفع العني كمذ
قرأهذ اجلمهور ،وتفرد حفص عن عذصم ابلقراءة بنصب العني(.)3
 -139روى املفضل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ بفاح اليذء ولتسكذن اهلذء
وختفيف الدال ،وهي قراءة محزة والكسذئي وخلف عن نفسه،
وقرأ ابن كثري وورش وابن عذمر(:أمن ال يهدي) بفاح اليذء واهلذء
وتشديد الدال ،وقرأ قذلون وأبو عمرو كذلك لال أهنمذ خيفيذن
حركة اهلذء ،وأبو بكر بكسر اليذء واهلذء ،وحفص ويعقوب بفاح
اليذء وبكسر اهلذء(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1169/3واملغين  ،949/2وحتبري الايسري ص .407
( )2املناهى  ،738/2وجذمع البيذن  ،1171/3وحتبري الايسري ص .407
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1174/3واملغين  ،956/2وحتبري الايسري ص .408
( )4جذمع البيذن  ،1182/3واملغين  ،961/2وحتبري الايسري .409
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 -140روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم :ﭽﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ يونس [ ]61برفع الراء فيهمذ ،كقراءة
محزة ويعقوب وخلف ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك .أ .ه ،وقرأ
البذقون بنصب الراء(.)1
 -141أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ []72
ومعه ابن كثري وأبو بكر ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف،
وفاحهذ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو عمرو وحفص ،وكذلك
حيث وقع(.)2
 -142روى املفضل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [ ]88بفاح
اليذء ،كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون بضم اليذء(.)3
 -143روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔﭼ [ ]103ابلاشديد وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص والكسذئي ويعقوب(:ننجي املؤمنني)
ابلاخفيف(.)4
سورة هود
 -144روى املفضل :ﭽﰀ ﰁﭼ [ ]28بفاح العني
( )1جذمع البيذن  ،1185/3والسبعة ص  ،328والنشر .285/2
( )2انظر :املغين  ،976/2وحتبري الايسري .413
( )3جذمع البيذن  ،1063/3واملغين  ،970/2وحتبري الايسري .412
( )4انظر :املغين  ،975/2وحتبري الايسري .413
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وختفيف امليم ،واتبعه اجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي وحفص عن
عذصم بضم العني وتشديد امليم(.)1
 -145روى املفضل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [ ،]40ويف
[املؤمنون ]27 :من غري تنوين ،وهي قراءة اجلمهور ،وتفرد
حفص بانوين الالم(.)2
 -146روى املفضل :ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ [ ]41بفاح امليمني
وتفخيم الراء والسني( ،)3وقرأ محزة والكسذئي وحفص عن عذصم
بفاح امليم ولمذلة فاحة الراء ،ومل ميل حفص يف القرآن غريه ،وقرأ
البذقون بضم امليم ،وأمذل فاحة الراء لمذلة خذلصة أبو عمرو،
وأخلص فاحهذ قذلون وابن كثري وابن عذمر ،وقللهذ ورش(.)4
 -147روى املفضل ابلانوين يف مثود من قوله :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﭼ [ ]68ويف ﭽ ﮉ ﮊﭼ [الفرقذن،]38 :
[العنكبوت ]38 :و ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [النجم ]51 :ووافقه
اجلمهور ،ووقفوا ابأللف عوضذ منه ،وقرأ حفص ومحزة ويعقوب
بفاح الدال من غري تنوين ،ووقفوا بغري ألف(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1195/3واملغين  ،986/2وحتبري الايسري .414
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1196/3واملغين  ،989/2وحتبري الايسري .415
( )3املراد ابلافخيم هنذ :هو الفاح الذي هو ضد اإلمذلة .انظر :النشر .29/2
( )4املغين  ،989/2وجذمع البيذن  ،1196/3وحتبري الايسري ص .415
( )5جذمع البيذن  ،1205/3واملغين  ،995/2وحتبري الايسري .416
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 -148روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم يف :ﭽﯝ

ﯞ ﭼ[  ،]69و [الذارايتِّ (]25 :تسل ٌم ) مثل محزة ،قذل
الداين :ومل أقرأ بذلك من طريقه .أ .ه ،وقرأ محزة والكسذئي
بكسر السني ولتسكذن الالم من غري ألف يف املوضعني ،وقرأمهذ
البذقون بفاح السني والالم وألف بعدمهذ(.)1
 -149روى املفضل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭼ [،71
 ]72برفع البذء كمذ قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر ومحزة وحفص
عن عذصم(يعقوب قذلت) [ ]72 ،71بنصب البذء(.)2
 -150تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ [ ]104ابليذء ،وقرأ
اجلمهور ابلنون(.)3
 -151روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ ]108بفاح السني
كذجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف وحفص بضم السني(.)4
 -152روى املفضلﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [ ]111باخفيف(لن)
وتشديد(لـمذ) ،ووافقه أبو بكر عن عذصم ،وقرأ احلرميذن
باخفيف(لن) و(لـمذ) مجيعذ ،وقرأ أبو عمرو والكسذئي ويعقوب
وخلف يف اخايذره باشديد(لن) وختفيف(لـمذ) ،وقرأ ابن عذمر ومحزة
وحفص عن عذصم وأبو جعفر باشديد(لن) و(لـمذ) مجيعذ(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1206/3وحتبري الايسري ص .417
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1206/3والاحبري .417
( )3جذمع البيذن .1208/3
( )4انظر :املناهى  ،748/2وجذمع البيذن  ،1208/3والنشر .290/2
( )5جذمع البيذن  ،1208/3واملغين  ،1003/2وحتبري الايسري .418
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 -153روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [ ]123بفاح
اليذء وكسر اجليم ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص عن
عذصم بضم اليذء وفاح اجليم(.)1
 -154روى املفضل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ[]123هنذ
وآخر النمل ابليذء وكذا قرأهذ مجهور القراء ،وقرأ انفع وابن عذمر
وحفص عن عذصم وأبو جعفر ويعقوب ابلاذء(.)2
 -155أتسكن املفضل اليذء من قوله تعذ ى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﭼ وقد تسبق.
سورة يوسف

 -156روى املفضل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ هنذ [ ،]5ويف [الصذفذت:
 ]102بكسر اليذء ،ووافق حفصذً على فاح بقية املواضع ،وقرأ
البذقون بكسرهذ(.)3
 -157روى املفضل :ﭽ ﮂ ﭼ [ ]47إبتسكذن اهلمزة ،وهي قراءة
)(4
اجلمهور ،وتفرد حفص باحريكهذ.

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1210 /3واملغين  ،1007/2وحتبري الايسري ص .419
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1210/3وحتبري الايسري ص .419
( )3جذمع البيذن جذمع البيذن  ،1199/3واملغين ،990/2وحتبري الايسري ص .421
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1203/3واملغين  ،1031/3وحتبري الايسري ص .424
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 -158روى املفضل :ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ [ ]56ابلنون ،وكذلك قرأ
ابن كثري ،وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -159روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [ ]64أبلف
بعد احلذء وكسر الفذء ، ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك ،أ .ه ،وهبذ
قرأ عذصم يف رواية حفص ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون
بكسر احلذء ولتسكذن الفذء من غري ألف(.)2
 -160روى املفضل :ﭽﮚ ﮛﭼ [ ]109و[النحل]43 :
واألول من [األنبيذء ]7 :ابليذء وفاح احلذء يف الثالثة على ترك
تسمية الفذعل ،وكذا قرأ اجلمهور ،وروى حفص ابلنون وكسر
احلذء يف الثالثة على لفظ اجلمع(.)3

سورة الرعد
 -161روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [ ]4بضم الصذد يف
)(4
املوضعني .وقرأ البذقون بكسرهذ.
 -162روى املفضل :ﭽﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﭼ [ ]17ابلاذء وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف ابليذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1233/3وحتبري الايسري ص .425
( )2جذمع البيذن  ،1233/3وحتبري الايسري ص .425
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1236/3واملغين  ،1046/3وحتبري الايسري ص .427
( )4جذمع البيذن  ،1243/3واملغين .1053/3
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1252/3واملغين  ،1059/3وحتبري الايسري ص .432
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 -163روى املفضل :ﭽﮌﮍﭼ [ ]31باقدمي اهلمزة وتسكوهنذ،
وعن البزي إببداهلذ ،والبذقون ابهلمز ولتسكذن اليذء من غري ألف
يف اللفظ(.)1
سورة إبراهيم عليه السالم

 -164روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ []2 - 1
برفع اهلذء ،وكذا قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون
ابخلفض يف احلذلني لال رويسذً فقرأ ابلرفع حذل االباداء فقط(.)2
 -165أتسكن اليذء من قوله :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
[ ]22كذجلمهور ،وفاحهذ حفص).(3
 -166روى ابن جمذهد إبتسنذده عن أيب زيد وجبلة عن املفضل عن
عذصم أنه قرأ ﭽ ﯾ ﯿﭼ [ ]42ابلنون ،قذل الداين :ومل
أقرأ بذلك .أ .ه ،وقرأ تسذئر القراء ابليذء(.)4

( )1املغين .1039/3
( )2املناهى  ،775/2وجذمع البيذن  ،1255/3والنشر .298/2
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1260/3املغين  ،1081/3وحتبري الايسري ص .434
( )4جذمع البيذن  ،1259/3واملغين  ،1077/3والنشر .300/2
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سورة احلجر

 -167روى املفضل :ﭽ ﮎ ﮏﭼ [ ]8ابلاذء وضمهذ وفاح
الزاي(،املالئكة) ابلرفع ،وكذا أبو بكر ،وكذا اجلمهور لال أهنم
يفاحون الاذء ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف وحفص بنونني األو ى
مضمومة والثذنية مفاوحة وكسر الزاي ابلنصب يف (املالئكة)(.)1
 -168روى املفضل :ﭽ ﯙﭼ [ ]45و ﭽ ﮜ ﮝﭼ [يس:
 ]34وحيث وقع بكسر العني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع
وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وحفص وخلف وهشذم :بضم
العني حيث وقع(.)2
 -169قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﮓﮔ ﮕﭼ [ ]60و
ﭽﭧﭼ [النمل ]57 :باخفيف الدال فيهمذ ،وكذا أبو
بكر ،وقرأمهذ البذقون باشديد الدال(.)3

سورة النحل

 -170قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﭼ [(]2

تنزل)

[]2

ابلاذء

مفاوحة

وفاح

( )1املناهى  ،779/2وجذمع البيذن  ،1266/3والنشر .301/2
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1267/3وحتبري الايسري ص .438
( )3جذمع البيذن  ،1268/3وجذمع البيذن  ،1903/3وحتبري الايسري ص .439
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الزاي(املالئكة)[ ]2ابلرفع ،وهي رواية روح عن يعقوب ،وقرأ
البذقون ابليذء وضمهذ وكسر الزاي ونصب املالئكة(.)1
 -171قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ []11
ابلنون ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -172روى املفضل :ﭽ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ
[ ]12بنصب األمسذء األربعة وكسر الاذء من(:مسخرات) ألهنذ
اتء مجع املؤنث ،وهي قراءة اجلمهور ،وروى حفص برفع
ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ فقط ،ونصب البذقي ،وقرأ ابن
عذمر :ﭽﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ برفع األمسذء
األربعة(.)3
 -173روى املفضل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [ ،]66ويف ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [املؤمنون ]21 :بفاح النون ،وهي قراءة انفع وابن
عذمر وأيب بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون بضم النون فيهمذ(.)4
 -174روى املفضل ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ [ ]71ابلاذء،
( )1جذمع البيذن  ،1269/3وحتبري الايسري ص .440
( )2جذمع البيذن  ،1270/3واملغين  ،1101/3وحتبري الايسري ص .440
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1271/3واملغين  ،1011/3وحتبري الايسري ص .440
( )4جذمع البيذن  ،1276/3واملغين  ،1112/3وحتبري الايسري ص .442
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وهي رواية أيب بكر عن عذصم ورويس عن يعقوب ،وقرأ البذقون
ابليذء(.)1

سورة اإلسراء

 -175روى املفضل :ﭽ ﯛ ﯜﭼ [ ]7ابليذء ونصب
اهلمزة على الاوحيد ،وهي قراءة ابن عذمر وأيب بكر عن عذصم
ومحزة وخلف يف اخايذره ،وقرأ الكسذئي ابلنون ونصب اهلمزة على
اجلمع ،وقرأ البذقون ابليذء ومهزة مضمومة بني واوين على اجلمع(.)2
 -176روى املفضل :ﭽ ﯧ ﯨﭼ) هنذ [ ]35ويف
الشعراء [ ]182بضم القذف كذجلمهور ،وقرأ عذصم يف رواية
حفص ومحزة والكسذئي وخلف بكسر القذف(.)3
 -177ورد عن املفضل ثالث رواايت يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮪﭼ
][23هنذ ويف األنبيذء واألحقذفٍ (،
أف) ابلانوين وكسر الفذء
كقراءة انفع وأيب جعفر وحفص ،وبفاح الفذء من غري تنوين
كقراءة ابن عذمر وابن كثري ويعقوب ،وبكسرهذ من غري تنوين
كقراءة البذقني(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1276/3واملغين  ،1123/3وحتبري الايسري ص .442
( )2انظر :املغين  ،1124/3وحتبري الايسري ص .445
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1285 /3وحتبري الايسري ص .447
()4املناهى  ،793/2واملغين  ،1130/3وحتبري الايسري ص .446
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 -178روى املفضل :ﭽ ﮂ ﮃﭼ [ ]42ابلاذء كقراءة اجلمهور،
وقرأ ابن كثري وحفص ابليذء(.)1
 -179روى املفضل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [ ]44ابليذء ،وهبذ قرأ
احلرميذن وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
سورة الكهف
 -180روى املفضل :ﭽ ﯠﭼ [ ]19إبتسكذن الراء ،وهبذ قرأ
أبو بكر وأبو عمرو ومحزة وخلف وروح وقرأ البذقون وحفص عن
عذصم بكسر الراء(.)3
 -181روى املفضل بفاح امليم والالم يف ﭽ ﯨﭼ هنذ []59
و ﭽ ﮒ ﮓﭼ [النمل ]49 :وكذا أبو بكر ،وروى
حفص بفاح امليم وكسر الالم فيهمذ ،وقرأ البذقون بضم امليم
وفاح الالم يف السورتني(.)4
 -182وافق املفضل مجهور القراء :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
[ ]63ويف ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [الفاح(]10 :عليه) يف قراءهتمذ بكسر
اهلذء ،وروى حفص بضم اهلذء يف حذل الوصل يف احلرفني(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1286/3واملغين  ،1135/3وحتبري الايسري ص .448
( )2جذمع البيذن  ،1286/3واملغين  ،1135/3وحتبري الايسري ص .448
( )3جذمع البيذن  ،1305/3واملغين  ،1154/3وحتبري الايسري ص .453
( )4جذمع البيذن  ،1312/3واملغين  ،1170/3وحتبري الايسري ص .456
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1313/3واملغين  ،1172/3وحتبري الايسري ص .456
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 -183أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮜ ﮝﭼ [ ]67كذجلمهور ،وفاحهن
حفص(.)1
 -184روى املفضل :ﭽﰕﭼ يف املوضعني هذهنذ [ 74و  ]87ويف
[الطالق ]8 :بضم الكذف ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر ويعقوب
وأبو بكر وابن كوان ،وقرأ البذقون إبتسكذن الكذف يف الثالثة(.)2
 -185روى املفضل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [ ]77بضم اليذء
األو ى وكسر الضذد وختفيف اليذء الثذنية ) :ﭽ ي ِّ
ضيفومهذﭼ).(3
ُ
 -186روى املفضل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [ ]88ابلرفع من غري
تنوين ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف
ابلنصب والانوين وكسره لسكونه وتسكون الم الاعريف بعده(.)4
السدَّين)،
 -187روى املفضل :ﭽ ﯚ ﭼ []93بضم السني( ُّ
كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص :ﭽ ﯙ
ﯚ ﭼ [ ]93بفاح السني(.)5
 -188روى املفضل :ﭽ ﯶ ﭼ هذهنذ [ ]94بضم السني ،وهبذ قرأ

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1329/3وحتبري الايسري ص .461
( )2جذمع البيذن  ،1315/3واملغين  ،1174/3وحتبري الايسري ص .457
( )3جذمع البيذن  ،1318/3واملغين .1176/3
( )4املناهى  ،811/2وجذمع البيذن  ،1320/3والنشر .315/2
( )5جذمع البيذن  ،1321وحتبري الايسري ص .458
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انفع وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
بفاح السني(.)1
 -189قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ []96 ،95
ابلوصل وكسر الانوين ومهزة تسذكنة بعده من ابب اجمليء؛ ول ا
ابادأ كسر مهزة الوصل وأبدل اهلمزة السذكنة بعدهذ ايء ،وكذا
أبو بكر ،وقرأ البذقون بقطع اهلمزة ومدة بعدهذ يف احلذلني(.)2
 -190روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ [ ]98ابلانوين
من غري مد وال مهز ،وهبذ قرأ اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل ومحزة والكسذئي وخلف :ابملد واهلمز من غري تنوين).(3
سورة مرمي
 -191قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﭑ ﭼ [ ]1إبمذلة
فاحة اهلذء واليذء مجيعذ ،واتبعه أبو بكر والكسذئي ،وقرأ ابن كثري
وحفص وأبو جعفر إبخالص فاحهمذ ،وقرأ ابن عذمر ومحزة
وخلف بفاح اهلذء ولمذلة اليذء ،وقرأ أبو عمرو إبمذلة اهلذء وفاح
اليذء ،وقرأ انفع إبمذلة اهلذء واليذء بني بني معذً(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1323/3واملغين  ،1181/3وحتبري الايسري ص .458
( )2جذمع البيذن  ،1323/3و ،1326/3واملغين  ،1183/3وحتبري الايسري ص .460
( )3جذمع البيذن  ،1328/3املغين  ،1184/3وحتبري الايسري ص .460
( )4جذمع البيذن  ،1333/3واملغين  ،1191/3وحتبري الايسري ص .460
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 -192روى املفضل :ﭽﮠﭼ [ ]8وﭽﮣ [ ]58وﭽ ﮎﭼ

[ ]70وﭽ ﭺﭼ [ ]68بضم أوائل هذه األربعة ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ﭽﮠﭼ ﭽﮎﭼ
وﭽﭺ ﭼ مجيع مذ يف هذه السورة بكسر أوله(.)1
 -193روى املفضل :ﭽﰀﭼ [ ]25بفاح الاذء والقذف
وتشديد السني(تَ َّسذقط) ،كذجلمهور ،وروى حفص بضم الاذء
وكسر القذف وختفيف السني ﭽ ﰀﭼ ،وقرأ محزة بفاحهمذ
مع الاخفيف(تَ َسذقط )(.)2
 -194روى املفضل :ﭽ ﰑ ﰒ ﰓﭼ [ ]51بكسر الالم،
كقراءة اجلمهور ،وقرأ الكوفيون بفاح الالم(.)3
 -195روى املفضل :ﭽﯛﭼ [ ]90ابلنون وكسر الطذء خمففة،
وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وحفص والكسذئي :ﭽﯛﭼ هنذ
ابلاذء وفاح الطذء مشددة(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1338/3واملغين  ،1195/3وحتبري الايسري ص .463
( )2املغين  ،1199/3وحتبري الايسري ص .464
( )3جذمع البيذن  ،1343/3واملغين  ،1205/3وحتبري الايسري ص .464
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1346/3واملغين  ،1215/3وحتبري الايسري ص .466
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سورة طه

 -196روى املفضل :ﭽﭵﭼ [ ]1إبمذلة فاحة الطذء واهلذء ،وكذا
أبو بكر والكسذئي وخلف ،وقرأ ابن كثري وابن عذمر وحفص
إبخالص فاحة الطذء ،وقرأ البذقون بفاحهمذ(.)1
 -197روى املفضل :ﭽﭑ ﭒﭼ [(]13وأَانَّ) :باشديد
النون(،اخرتانك) :ابلنون مفاوحة وألف بعدهذ على لفظ اجلمع،
وكذا قرأ محزة ،وقرأ البذقون(وأان) باخفيف النون(اخرتتك) ابلاذء
مضمومة من غري ألف على لفظ الواحد(.)2
 -198أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [ ]18كذجلمهور،
وفاحهذ ورش وحفص(.)3
 -199روى املفضل موضع طه خذصة :ﭽ ﭹﭼ [ ]80حبذف
األلف كقراءة أيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
إبثبذت األلف(.)4
 -200روى املفضل :ﭽ ﯼﭼ [ ]87بكسر امليم وكذلك قرأ

( )1جذمع البيذن  ،1351/3واملغين  ،1219/3وحتبري الايسري ص .467
( )2جذمع البيذن  ،1353/3وحتبري الايسري ص .468
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1365 /3وحتبري الايسري ص .474
( )4املغين  ،412/1وحتبري الايسري ص .296
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اجلمهور ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية املفضل وأبو جعفر
بفاح امليم ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره بضمهذ(.)1
 -201روى املفضل :ﭽ ﯽ ﯾ ﭼ [ ]87بفاح احلذء وامليم من
غري تشديد ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر وحفص عن
عذصم وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بضم احلذء وتشديد امليم(.)2
 -202روى املفضل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [ ]119بكسر اهلمزة،
وهبذ قرأ انفع وعذصم يف غري رواية حفص ،وقرأ البذقون وحفص
عن عذصم بفاحهذ(.)3
 -203روى املفضل :ﭽ ﮚﭼ [ ]130بضم الاذء كأيب بكر
والكسذئي ،وفاحهذ كذجلمهور(.)4
 -204روى املفضل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [ ]133ابليذء وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع وأبو عمرو وحفص عن عذصم ويعقوب
وابن مجذز عن أيب جعفر ابلاذء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1361/3وحتبري الايسري ص .472
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1362/3واملغين  ،1240/3وحتبري الايسري ص .472
( )3جذمع البيذن  ،1363/3واملغين  ،1248/3وحتبري الايسري ص .473
( )4املناهى  ،836/2وجذمع البيذن  ،1364/3والنشر .322/2
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1364/3واملغين  ،1251/3وحتبري الايسري ص .473
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سورة األنبياء

 -205روى املفضل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [ ]4بغري ألف( قل
ريب ) على األمر ،وقرأ عذصم يف رواية حفص ومحزة والكسذئي
وخلف ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ابأللف على اخلرب(.)1
 -206أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ ]24كذجلمهور ،وفاحهذ
حفص عن عذصم(.)2
 -207روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ []80ابلنون ،وكذا أبو بكر
ويعقوب يف رواية رويس ،وقرأ ابن عذمر وعذصم يف رواية حفص
وأبو جعفر ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)3
 -208روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [ ]88بنون
واحدة وتشديد اجليم على معىن :ننجي املؤمنني ،مث حذفت
لحدى النونني ختفيفذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر وعذصم يف غري رواية
حفص ،وقرأ البذقون بنونني الثذنية تسذكنة واجليم خمففة(.)4
 -209روى املفضل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [ ]95بكسر احلذء

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1368/3واملغين  ،1256/3وحتبري الايسري ص .475
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1374/3واملغين  ،1266/3وحتبري الايسري ص .476
( )3جذمع البيذن  ،1371/3واملغين  ،1266/3وحتبري الايسري ص .475
( )4جذمع البيذن  ،1372/3واملغين  ،1269/3وحتبري الايسري ص .477
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ولتسكذن الراء من غري ألف ،وهبذ قرأ عذصم يف غري رواية حفص
ومحزة والكسذئي ،وقرأ البذقون بفاح احلذء والراء وألف بعدهذ(.)1
 -210روى املفضل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [ ]112بغري ألف على
األمر كذجلمهور ،وتفرد حفص بقراءهتذ ابأللف على اخلرب(.)2
 -211روى املفضل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [ ]112ابليذء ،ووافقه ابن
)(3
كوان من طريق الصوري عنه ،وقرأ البذقون ابلاذء.

سورة احلج
 -212روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩﭼ و ﭽ ﮯ ﮰﭼ []5
بنصب الراء واجليم ،وقرأ البذقون برفعهمذ(.)4
 -213روى املفضل :ﭽ ﯽﭼ [ ]23ويف[فذطر ]33 :ابخلفض
يف السورتني ،وكذا مجهور القراء ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية
املفضل وأبو جعفر ابلنصب). (5
 -214أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [ ]26واتبعه
اجلمهور ،وفاحهذ انفع وهشذم وحفص وأبو جعفر(.)6
( )1جذمع البيذن  ،1372/3واملغين  ،1270/3وحتبري الايسري ص .477
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1274/3واملغين  ،1275/3وحتبري الايسري ص .477
( )3جذمع البيذن  ،1374/3واملغين  ،1276/3والنشر  ،325/2وشرح طيبة النشر ص .279
( )4جذمع البيذن  ،1376/3واملغين .1280/3
( )5جذمع البيذن  ،1378/3وحتبري الايسري ص .480
( )6انظر :جذمع البيذن  ،1386/3وحتبري الايسري ص .483
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 -215روى املفضل :ﭽ ﮯ ﮰﭼ [ ]29بفاح الواو
وتشديد الفذء ،كأيب بكر ،وقرأ البذقون إبتسكذن الواو خمففذً(.)1
 -216روى املفضل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ [ ]39بكسر الاذء،
وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وابن عذمر وحفص وأبو جعفر
بفاح الاذء(.)2
 -217روى املفضل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ []62
ويف [لقمذن ]30 :ابلاذء ،وهبذ قرأ احلرميذن وابن عذمر وعذصم
يف غري رواية حفص وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابليذء(.)3
سورة املؤمنون
 -218روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﭼ [ ]14بفاح العني ولتسكذن الظذء من غري ألف على
الاوحيد فيهمذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر وعذصم يف غري رواية حفص،
وقرأمهذ البذقون وحفص عن عذصم بكسر العني وفاح الظذء
وألف بعدهذ على اجلمع(.)4
( )1املناهى  ،846/2وجذمع البيذن  ،1379/3وحتبري الايسري ص .480
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1381/3واملغين  ،1290/3وحتبري الايسري ص .481
( )3جذمع البيذن  ،1386/3واملغين  ،1299/3وحتبري الايسري ص .482
( )4جذمع البيذن  ،1386/3واملغين  ،1306/3وحتبري الايسري ص .484
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 -219روى املفضل :ﭽﭤ ﭼ [ ]29بفاح امليم وكسر الزاي ،وهبذ قرأ
أبو بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بضم امليم وفاح الزاي(.)1
 -220روى املفضل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [ ]92برفع امليم،
واتبعه اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو عمرو وحفص
ويعقوب خبفض امليم(.)2
 -221روى املفضل :ﭽ ﭞﭼ [ ]106بفاح الشني والقذف
وألف بعدهذ ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأ
البذقون بكسر الشني ولتسكذن القذف من غري ألف(.)3

سورة النور

 -222روى املفضل :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ[  ]9برفع
الاذء ،وكذا قرأ اجلمهور ،وتفرد حفص بنصبهذ ،وال خالف يف
رفع األول(.)4
 -223روى املفضل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ]([7ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ
لعنت)،
ﯼ ﭼ [ ]9باخفيف النون فيهمذ (:أن ) ،ورفعُ (:

( )1جذمع البيذن  ،1389/3واملغين  ،1310/3وحتبري الايسري ص .485
( )2جذمع البيذن  ،1394/3واملغين  ،1320/3وحتبري الايسري ص .487
( )3جذمع البيذن  ،1394/3وحتبري الايسري ص .487
( )4جذمع البيذن  ،1394/3واملغين  ،1328/3وحتبري الايسري ص .489
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ِّ
ب) ورفع اهلذء من اتسم هللا تعذ ى ،وهبذ قرأ
وكسر الضذد من( غض َ
انفع ،وقرأ البذقون باشديد النون فيهمذ ،ونصب(لعنت) وفاح
الضذد من( غضب) وخفض اهلذء من اتسم هللا تعذ ى(.)1
 -224روى املفضل :ﭽﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]31بنصب الراء،
وهبذ قرأ ابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون خبفضهذ(.)2
 -225روى املفضل :ﭽ ﮝ ﮞﭼ يف املوضعني [ 34و
 ]46ويف [الطالق]11 :بفاح اليذء ،وهبذ قرأ اجلمهور من
القراء ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بكسر
اليذء فيهن(.)3
 -226روى جبلة عن املفضل :ﭽ ﯛ ﯜﭼ [ ]35بكسر
الدال وتشديد اليذء من غري مهز ،وروى أبو زيد عنه بكسر
الدال واملد واهلمز ،وهبذ قرأ أبو عمرو والكسذئي ،وقرأ أبو بكر
ومحزة بضم الدال وابهلمز ،وا ا وقف محزة تسهل اهلمزة على
اصله ،وقرأ البذقون بضم الدال وتشديد اليذء من غري مهز(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1400/3واملغين  ،1329/3وحتبري الايسري ص .490
( )2جذمع البيذن  ،1402/3واملغين  ،1334/3وحتبري الايسري ص .490
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1403/3وحتبري الايسري ص .491
( )4جذمع البيذن  ،1404/3واملغين  ،1336/3وحتبري الايسري ص .491
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 -227روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ [ ]35ابلاذء وفاحهذ وفاح الواو
والدال وتشديد القذف ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ انفع وابن عذمر وحفص(يوقد) ابليذء وضمهذ
ولتسكذن الواو وختفيف القذف ورفع الدال ،وقرأ أبو بكر ومحزة
والكسذئي وخلف ابلاذء وضمهذ ولتسكذن الواو وختفيف القذف
ورفع الدال(.)1
 -228روى املفضل :ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [ ]36بفاح البذء ،وهبذ قرأ ابن
عذمر وأيب بكر ،وقرأ البذقون ،وحفص عن عذصم بكسر البذء(.)2
 -229روى املفضل :ﭽﭶ ﭷﭼ [ ]55بضم الاذء وكسر
الالم ،ول ا ابادأ ضم مهزة الوصل ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون
وحفص عن عذصم بفاح الاذء ،ول ا ابادأوا كسروا مهزة الوصل(.)3
 -230روى املفضل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [ ]58بنصب الثذء،
وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون وحفص
عن عذصم برفعهذ(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1405/3واملغين  ،1338/3وحتبري الايسري ص .491
( )2جذمع البيذن  ،1405/3واملغين  ،1340/3وحتبري الايسري ص .492
( )3جذمع البيذن  ،1408/3واملغين  ،1346/3وحتبري الايسري ص .493
( )4جذمع البيذن  ،1409/3واملغين  ،1346/3وحتبري الايسري ص .493
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سورة الفرقان

 -231روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [ ]10برفع الالم ،وهبذ
قرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن
عذصم جبزم الالم(.)1
 -232روى املفضل :ﭽﯕ ﯖﭼ [ ]19ابليذء
كذجلمهور ،وتفرد حفص برواياه ابلاذء(.)2
 -233تفرد املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮙ ﭼ [ ]49بقراءته
بفاح النون ،وقرأ البذقون بضم النون(.)3
 -234روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ []62
إبتسكذن الذال وضم الكذف وختفيفهذ ،وهبذ قرأ محزة وخلف يف
اخايذره ،وقرأ البذقون بفاحهمذ مشددتني(.)4
 -235روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ [ ]67بضم اليذء وكسر الاذء،
وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ ابن كثري وابو عمرو
ويعقوب بفاح اليذء وكسر الاذء ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وضم
الاذء). (5

( )1جذمع البيذن  ،1412/4واملغين  ،1352/3وحتبري الايسري ص .494
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1414/4واملغين  ،1354/3وحتبري الايسري ص .494
( )3املناهى  ،867 /2وجذمع البيذن  ،1415/4واملغين .1361/3
( )4جذمع البيذن  ،1416/4واملغين  ،1364/3وحتبري الايسري ص .495
( )5جذمع البيذن  ،1416/4واملغين  ،1365/3وحتبري الايسري ص .496
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 -236روى املفضل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭼ [ ]69برفع الفذء والدال ،وهي قراءة ابن عذمر ورواية
أيب بكر عن عذصم ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم جبزم الفذء
()1
وخيلَد) بضم اليذء وفاح
والدال  ،ويف رواية عن املفضلُ (:
)(2
الالم.
 -237روى املفضل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﭼ [ ]74بغري ألف
على الاوحيد ،وهبذ قرأ أبو عمرو ومحزة والكسذئي وأبو بكر عن
عذصم وخلف يف اخايذره ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وابن عذمر
وحفص ويعقوب(:و رايتنذ) ابأللف على اجلمع(.)3
 -238روى املفضل ﭽﯗﭼ [ ]75بفاح اليذء ولتسكذن
الالم وختفيف القذف ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بضم اليذء وفاح الالم وتشديد
القذف(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1417/4واملغين  ،1366/3وحتبري الايسري ص .496
( )2املغين .1366/3
( )3جذمع البيذن  ،1417 /4واملغين  ،1368/3وحتبري الايسري ص .496
( )4جذمع البيذن  ،1419/4واملغين  ،1368/3وحتبري الايسري ص .496
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سورة الشعراء

 -239روى املفضل ﭽﭑﭼ [ ]1وأول القصص ،وﭽﭑﭼ

[النمل ]1 :يف أول النمل إبمذلة فاحة الطذء ،وهبذ قرأ أبو بكر
ومحزة والكسذئي وخلف عن نفسه ،وقرأ البذقون إبخالص
فاحهذ(.)1
 -240روى أبو حذمت عن املفضل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﭼ []37
أبلف قبل احلذء ،واتفق مجيع القراء على تقدمي احلذء على السني(.)2
 -241روى املفضل عن عذصم :ﭽﯾ ﭼ [ ]56بغري ألف
كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل عن عذصم وابن كوان
عن ابن عذمر ابأللف(.)3
 -242أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [ ]62كذجلمهور ،وفاحهذ
حفص(.)4
 -243أتسكن اليذء يف :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ )[]109
يف اخلمسة املواضع كذجلمهور ،وفاحهن انفع وأبو جعفر وابن
عذمر وأبو عمرو وحفص(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1421/4وحتبري الايسري ص .497
( )2جذمع البيذن  ،1107/3واملغين .1375/3
( )3جذمع البيذن  ،1423/3واملغين  ،1376/3وحتبري الايسري ص .497
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1429/4واملغين  ،1388/3وحتبري الايسري ص .500
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1430/3واملغين  ،1389/3وحتبري الايسري ص .499
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 -244روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮣﭼ الشعراء [ ]149بغري
ألف كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل وابن عذمر ابأللف(.)1
 -245روى املفضل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ ]187ويف [تسبأ]9 :
إبتسكذن السني فيهمذ كذجلمهور ،وتفرد حفص بفاح السني
فيهمذ(.)2
 -246روى املفضل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ باشديد الزاي( َّنزل )
األمني) بنصبهمذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر ويعقوب وأبو بكر
الروح
َ
و( َ
()3
ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون باخفيف الزاي والرفع .

سورة النمل
 -247روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ ،]22ويف ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ[تسبأ ]15 :بفاح اهلمزة من غري تنوين،
وهبذ قرأ البزي وأبو عمرو ،وقرأ قنبل إبتسكذهنذ فيهمذ على نية
الوقف ،وقرأ البذقون خبفضهذ فيهمذ مع الانوين(.)4
 -248روى املفضل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ ]25ابليذء
فيهمذ كذجلمهور ،وقرأ حفص والكسذئي ابلاذء فيهمذ(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1426/3واملغين  ،1383/3وحتبري الايسري ص .498
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1427/3وحتبري الايسري ص .499
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1427/3واملغين  ،1385/3وحتبري الايسري ص .499
( )4جذمع البيذن  ،1432/4وحتبري الايسري ص .501
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1434/3واملغين  ،1399/3وحتبري الايسري ص .502
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 -249روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]36بكسر النون من
غري ايء -أي حمذوفة يف احلذلني ،-وهبذ قرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو
بكر عن عذصم ومحزة والكسذئي ،وأثباهذ مفاوحة يف الوصل تسذكنة
يف الوقف قذلون وحفص وأبو عمرو خبالف عنهم أعين يف الوقف
ورويس بال خالف ،وفاحهذ يف الوصل وحذفهذ يف الوقف ورش
وأبو جعفر ،وحذفهذ يف الوصل وأثباهذ يف الوقف روح(.)1
 -250روى املفضل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ ]66بقطع
األلف ولتسكذن الدال من غري ألف بعدهذ ،وهبذ قرأ ابن كثري
وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب ،وقرأ البذقون بوصل األلف
وتشديد الدال وألف بعدهذ( .)2وروي عن املفضل (:بلى آدرك)
بزايدة األلف ومهزة ممدودة على االتسافهذم مع لتسكذن الدال(.)3
سورة القصص
 -251روى املفضل :ﭽﭼ ﭽﭼ [ ]8بضم احلذء ولتسكذن الزاي،
وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بفاح احلذء والزاي(.)4
 -252روي عن املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽﮥ ﮦﭼ[ ]32ثالث
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1445/3وحتبري الايسري ص .502
( )2السبعة ص ،485وجذمع البيذن  ،1440/4وحتبري الايسري ص .506
( )3املغين .1408/3
( )4جذمع البيذن  ،1439/4واملغين  ،1418/3وحتبري الايسري ص .507
- 89 -

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

قراءات؛ بفاح الراء ولتسكذن اهلذء كحفص ،وتفرد بضم الراء واهلذء،
وبضم الراء وفاح اهلذء –أيضذً ،-وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وأبو عمرو
ويعقوب بفاحهمذ ،وقرأ البذقون بضم الراء ولتسكذن اهلذء(.)1
 -253روى املفضل :ﭽﯧ ﯨﭼ [ ]34إبتسكذن اليذء
كذجلمهور ،وفاحهذ حفص(.)2
 -254روى املفضل :ﭽ ﯟ ﯠﭼ [ ]82بضم اخلذء وكسر
السني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب بفاح اخلذء والسني(.)3

سورة العنكبوت
 -255روى املفضل (:أومل تروا) [ ]19ابلاذء ،وكذا محزة والكسذئي
وأبو بكر يف بعض الطرق عنه ،وقرأ البذقون ابليذء(.)4
 -256روى أبو زيد عن املفضل :ﭽ ﭮ ﭯﭼ [( :]25مودةُ)
ابلرفع من غري تنوينِّ (،
بينكم) ابخلفض ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو
عمرو والكسذئي ورويس ،وهبذ قرأ الداين ،وروى جبلة عن
املفضل عن عذصم(:مودةً ) منوان ابلنصب(،بينَكم) نصبذ ،وهبذ
قرأ انفع وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ حفص وروح ومحزة(مود َة)
ابلنصب من غري تنوين(بينكِّم) ابخلفض(.)5
( )1املغين  ،1426/3وجذمع البيذن  ،1439/4وحتبري الايسري ص .508
( )2جذمع البيذن  ،1456/4واملغين  ،1437/3وحتبري الايسري ص .510
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1455 /4واملغين  ،1436/3وحتبري الايسري ص .509
( )4املناهى  ،785/2واملغين  ،1442/3والنشر .343/2
( )5السبعة ص  ،499واملناهى  ،895/2وجذمع البيذن  ،1460/4وحتبري الايسري ص .511
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 -257روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [ ]28هبمزتني
على االتسافهذم ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر
وابن عذمر ويعقوب وحفص هبمزة مكسورة على اخلرب .وأمجعوا
على االتسافهذم يف املوضع الثذين(.)1
 -258روى املفضل :ﭽﮅ ﮆﭼ [ ]33إبتسكذن النون
وختفيف اجليم ،وهبذ قرأ ابن كثري ويعقوب ومحزة والكسذئي
وخلف وأبو بكر ،وقرأ البذقون بفاح النون وتشديد اجليم(.)2
سورة الروم

 -259روي عن املفضل خبلف عنه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ []11
ابليذء ،وهبذ قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عذصم ،وقرأ البذقون
ابلاذء وهو الوجه الثذين عن املفضل(.)3
 -260روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ [ ]22بفاح الالم اليت
قبل امليم مجع عذمل ،وهبذ قرأ اجلمهور ،وتفرد حفص بكسرهذ(.)4
 -261روى املفضل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [ ]50بغري

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1462 /4واملغين  ،1445/3وحتبري الايسري ص .509
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1463/4وحتبري الايسري ص .511
( )3جذمع البيذن  ،1471/4واملغين  ،1445/3وحتبري الايسري ص .514
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1471/4واملغين  ،1456/3وحتبري الايسري ص .514
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ألف على الاوحيد ،كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص
والكسذئي وخلف أبلف بعد اهلمزة وبعد الثذء على اجلمع(.)1

سورة لقمان
 -262روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [ ]20إبتسكذن العني
واتء منونة منصوبة على الاأنيث والاوحيد ،وكذا اجلمهور ،وقرأ
انفع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص بفاح العني وهذء مضمومة
على الاذكري واجلمع(.)2
سورة األحزاب
 -263روى املفضل ﭽ ﮔﭼ [ ،]10و ﭽ ﭾ ﭿﭼ
[ ،]66وﭽﮈﭼ [ ]67إبثبذت األلف يف الوصل
والوقف يف الثالث الفواصل ،وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو بكر،
وقرأ ابن كثري وحفص والكسذئي وخلف حبذف األلف فيهن يف
الوصل ولثبذهتذ يف الوقف ،وقرأ أبو عمرو ومحزة ويعقوب حبذف
األلف فيهن يف الوصل والوقف(.)3
 -264روى املفضل :ﭽﮱ ﯓﯔﭼ [ ]13بفاح امليم كذجلمهور،
وتفرد حفص بضمهذ(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1475/4واملغين  ،1460/3وحتبري الايسري ص .515
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1478/4واملغين  ،1470/3وحتبري الايسري ص .518
( )3جذمع البيذن  ،1489/4وحتبري الايسري ص .521
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1491/4واملغين  ،1487/3وحتبري الايسري ص .521
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 -265روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [ ]31ابليذء فيهمذ،
واتبعه محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأمهذ البذقون ابلاذء
يف األول وابلنون يف الثذين(.)1
 -266روى ابن جمذهد عن جبلة عن املفضل عن عذصم :ﭽ ﮃ
ﮄ ﮅ ﭼ [ ]67أبلف بعد الدال وكسر الاذء ،قذل أبو
عمرو الداين :ومل أقرأ بذلك من طريقه .أ .ه ،وكذا قرأ ابن
عذمر ،ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلاوحيد ونصب الاذء(.)2
سورة سبأ
 -267روى املفضل :ﭽﮢ ﮣﭼ [ ]12رفعذ ،وكذا
أبو بكر ،وقرأ حفص عن عذصم والبذقون ﱡ ﮣﭐﱠ نصبذ(.)3
 -268روى املفضل :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [ ]15بفاح السني
وألف بعدهذ وكسر الكذف على اجلمع ،وكذا مجهور القراء ،وقرأ
حفص ومحزة إبتسكذن السني وفاح الكذف من غري ألف على
الاوحيد ،وقرأ الكسذئي وخلف كذلك لال أنه كسر الكذف(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1494/4واملغين  ،1493/3وحتبري الايسري ص .522
( )2جذمع البيذن  ،1498/4واملغين  ،1502/3وحتبري الايسري ص .523
( )3السبعة ص  ،527وجذمع البيذن  ،1501/4واملغين  ،1507/4وحتبري الايسري
ص .525
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1503/4وحتبري الايسري ص .526
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 -269أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [ ]47كذجلمهور،
وفاحهذ انفع وابن عذمر وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر(.)1
 -270روى املفضل :ﭽ ﭽﭼ [ ]52ابهلمز ،وهبذ قرأ أبو
عمرو وأبو بكر ومحزة والكسذئي ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر
وحفص وأبو جعفر ويعقوب بضم الواو من غري مهز(.)2

سورة فاطر

 -271روى املفضل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ []40ابأللف على
اجلمع ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر والكسذئي
ويعقوب ،وقرأ ابن كثري وحفص وأبو عمرو ومحزة وخلف يف
اخايذره بغري ألف على الاوحيد(.)3

سورة يس

 -272روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭼ [ ]1إبمذلة فاحة اليذء ،وهبذ قرأ أبو
بكر ومحزة والكسذئي وخلف يف اخايذره وروح عن يعقوب ،وقرأ
البذقون إبخالص فاح اليذء(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1506/4واملغين  ،1522/4وحتبري الايسري ص .525
( )2السبعة ص  ،530وجذمع البيذن  ،1505 /4وحتبري الايسري ص .528
( )3السبعة ص  ،535وجذمع البيذن  ،1508/4وحتبري الايسري ص .531
( )4جذمع البيذن  ،1513/4وحتبري الايسري ص .532
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 -273روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ []1
و ﭽ ﮉﮊ ﮋﭼ [القلم ]1 :إبدغذم نون اهلجذء يف الواو يف
السورتني ،وهبذ قرأ ابن عذمر وأبو بكر والكسذئي ويعقوب
وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون ابإلظهذر(.)1
 -274روى املفضل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ ]5برفع الالم،
كذجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف
بنصب الالم(.)2
 -275روى املفضل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ [ ]9بضم السني يف املوضعني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف يف املوضعني بفاح السني(.)3
 -276روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠﭼ [ ]14باخفيف الزاي،
واتبعه أبو بكر ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)4
 -277روى املفضل :ﭽ ﮕ ﮖﭼ [ ]19هبمزة بعدهذ ايء
والكذف مشددة( ،)5وروي عن املفضل تسهيل اهلمزة الثذنية(،)6
( )1جذمع البيذن  ،1513/4واملغين  ،1536/4وحتبري الايسري ص .532
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1517/4واملغين  ،1537/4وحتبري الايسري ص .532
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1517/4واملغين  ،1538/4وحتبري الايسري ص .532
( )4السبعة ص ،539وجذمع البيذن  ،1517/4وحتبري الايسري ص .532
( )5السبعة ص.540
( )6جذمع البيذن .1517/4
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وقرأ أبو جعفر(أأَن ُكِّرُمت) بفاح اهلمزة الثذنية وهو على أصله يف
الاسهيل والفصل ،وقرأ البذقون بكسرهذ ،وهم على أصوهلم يف
الاسهيل والاحقيق والفصل ،لال أن األصل يف قراءة عذصم من
مجيع رواايته هو حتقيق اهلمزتني(.)1
 -278روى املفضل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [ ]35حبذف اهلذء،
وكذلك قرأ عذصم يف غري رواية حفص ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ البذقون إبثبذت اهلذء(.)2
 -279روى املفضل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]68بفاح النون
األو ى ولتسكذن الثذنية وضم الكذف وختفيفهذ ،كذجلمهور ،وقرأ
عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة بضم النون األو ى وفاح
الثذنية وكسر الكذف وتشديدهذ(.)3

الصافّات
سورة ّ
 -280روى املفضل من طريق جبلة :ﭽ ﯾﭼ []47بكسر
الزاي كحمزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بفاح الزاي يف
املوضعني(.)4
( )1حتبري الايسري ص .533
( )2جذمع البيذن  ،1518/4واملغين  ،1543/4وحتبري الايسري ص .533
( )3جذمع البيذن  ،1521/4واملغين  ،1543/4وحتبري الايسري ص .535
( )4املناهى  ،930/2وجذمع البيذن  ،1524/4والنشر .357/2
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 -281روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [ ،]94بضم اليذء
وكسر الزاي ،وهبذ قرأ محزة ،وقرأ البذقون بفاح اليذء(.)1
 -282روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ
[ ]126برفع األمسذء الثالثة ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف ويعقوب بنصب األمسذء الثالثة(.)2
سورة ص
 -283أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ [ ]23كذجلمهور،
وفاحهذ حفص(.)3
 -284روى املفضل :ﭽ ﯟ ﭼ [ ]57باخفيف السني هذهنذ
وتشديدهذ يف النبأ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [ ،]25وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف باشديد السني يف املوضعني ،وقرأ
البذقون باخفيف السني يف السورتني(.)4
 -285روى املفضل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [ ]58بضم اهلمزة على
اجلمع ،كقراءة أيب عمرو ويعقوب ،وقرأ البذقون(وآخر) بفاح
اهلمزة وألف بعدهذ على الاوحيد(.)5
( )1السبعة ص  ،548وجذمع البيذن  ،1526/4وحتبري الايسري ص .538
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1528/4واملغين  ،1570/4وحتبري الايسري ص .539
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1535/4واملغين  ،1588/4وحتبري الايسري ص .543
( )4جذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1586/4وحتبري الايسري ص .542
( )5جذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1586/4وحتبري الايسري ص .542
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 -286روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭜ ﭝﭼ [ ]63بضم
السني ،كمذ قرأهذ انفع وأبو جعفر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
البذقون بكسرهذ(.)1
 -287أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [ ]69كذجلمهور،
وفاحهذ حفص(.)2
 -288روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [:]84
ابلنصب ،كذجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
برفع القذف يف األول والنصب يف الثذين(.)3

سورة الزمر

 -289روى املفضل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [ ]9باخفيف امليم ،وهي
قراءة احلرميني ومحزة ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)4
 -290روى املفضل :ﭽ ﮇ ﭼ [ ]61ابأللف على اجلمع،

( )1السبعة ص ،556وجذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1322/3وحتبري
الايسري ص .487
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1536/4واملغين  ،1589/4وحتبري الايسري ص .543
( )3السبعة ص ،557وجذمع البيذن  ،1535/4واملغين  ،1588/4وحتبري
الايسري ص .543
( )4جذمع البيذن  ،1541/4واملغين  ،1592/4وحتبري الايسري ص .544
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وكذا قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بغري
ألف على الاوحيد(.)1
 -291روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮍ ﮎﭼ [ ]71يف
املوضعني ويف النبأ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [ ]19باشديد
الاذء فيهن ،وكذلك قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون باخفيف الاذء
يف الثالثة(.)2
سورة املؤمن
 -292روى املفضل :ﭽ ﮀﭼ إبمذلة فاحة احلذء لمذلة خذلصة،
وكذا قرأ ابن كوان وأبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
قذلون وابن كثري وحفص وهشذم وأبو جعفر ويعقوب إبخالص
فاحة احلذء ،وقرأ ورش وأبو عمرو إبمذلاهذ بني بني(.)3
 -293روى املفضل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ []26
الفسذد) ،كذجلمهور ،وقرأ
ظهر) ،وابلرفع يف(:
ُ
بفاح اليذء واهلذء(:يَ َ
انفع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وحفص ﭽ ﭠ ﭼ بضم
اليذء وكسر اهلذء ﭽ ﭢ ﭣﭼ ابلنصب(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1544/4واملغين  ،1599/4وحتبري الايسري ص .546
( )2جذمع البيذن  ،1545/4واملغين  ،1602/4وحتبري الايسري ص .546
( )3جذمع البيذن  ،1548/4والايسري ص ،155وحتبري الايسري ص .548
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1551/4واملغين  ،1609/4وحتبري الايسري ص .548
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 -294روى املفضل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ []37برفع العني
)(1
كذجلمهور ،ورواهذ حفص ابلنصب.
 -295روى املفضل :ﭽ ﭤﭼ []67بكسر الشني كذجلمهور،
وقرأ انفع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وخلف وحفص وهشذم
بضم الشني(.)2

فصلت
سورة ّ
 -296روى املفضل :ﭽﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﭼ
بنصب الدال من غري تنوين يف( مثود) ،وقرأ البذقون برفع الدال(.)3
 -297روى املفضل :ﭽﯹﯺﯻ ﯼﭼ [ ]29إبتسكذن الراء،
كقراءة ابن كثري وابن عذمر ويعقوب وأيب بكر والسوتسي ،وروى
الدوري عن أيب عمرو اخاالس حركاهذ ،وقرأ البذقون إبشبذعهذ(.)4
 -298روى املفضل :ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ ] [44باحقيق اهلمزتني،
وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف يف اخايذره وروح عن
يعقوب ،ورواه هشذم عن ابن عذمر هبمزة واحدة مفاوحة من
غري مد على اخلرب ،وقرأ البذقون باسهيل اهلمزة الثذنية(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1553/4واملغين  ،1612/4وحتبري الايسري ص .549
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1555/4وحتبري الايسري ص .550
( )3جذمع البيذن  ،1560/4واملغين .1623/4
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1560/4واملغين  ،1625/4وحتبري الايسري ص .552
( )5جذمع البيذن  ،1562/4واملغين  ،1627/4وحتبري الايسري ص .553
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سورة الشورى

 -299روى املفضل :ﭽ ﭮﭼ [ ]5ابلنون تسذكنة وكسر
الطذء وختفيفهذ(يـَنـ َف ِّطرن) ،وهبذ قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب،
وقرأ البذقون ابلاذء مفاوحة وفاح الطذء وتشديدهذ(.)1
 -300روى املفضل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [ ]25ابليذء ،وكذا
قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف ابلاذء(.)2
ﮒﭼ []37
 -301روى املفضل :ﭽ ﮐ ﮑ
ويف [النجم ]32 :بكسر البذء من غري ألف وال مهزة على الاوحيد
(كبري) ،وهي قراءة محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون ﭽﮐﭼ
بفاح البذء وألف ومهزة مكسورة بعدهذ(.)3

سورة الزخرف
 -302روى املفضل :ﭽﮥ ﮦﭼ [ ]18بفاح اليذء ولتسكذن
النون وختفيف الشني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي
وخلف بضم اليذء وفاح النون وتشديد الشني(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1567/4واملغين  ،1631/4وحتبري الايسري ص .555
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1568/4واملغين  ،1634/4وحتبري الايسري ص .555
( )3جذمع البيذن  ،1569/4وحتبري الايسري ص .556
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1570/4واملغين  ،1639/4وحتبري الايسري ص .557
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 -303روى املفضل :ﭽ ﯘ ﯙﭼ [ ]19إبتسكذن الشني
ومهزتني حمققاني ،وكذا انفع وأبو جعفر لال أنه باسهيل الثذنية
بينهذ وبني والواو ،وقرأ البذقون ﭽ ﯘ ﯙﭼ بفاح الشني
ومهزة واحدة مفاوحة(.)1
 -304روى املفضل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [ ]24بغري ألف على
األمر ،وكذا اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ابأللف على اخلرب(.)2
 -305روى املفضل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ ]38أبلف بعد اهلمزة على
الاثنية ،وكذا قرأ احلرميذن وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون
وعذصم يف رواية حفص بغري ألف على اهلمزة على الاوحيد(.)3
 -306روى املفضل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [ ]53بفاح السني وألف
بعدهذ ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب إبتسكذن السني من غري
ألف(.)4
 -307فاح املفضل اليذء يف الوصل وأثباهذ تسذكنة يف الوقف يف:
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [ ]68وكذا أبو بكر ،وتسكنهذ

( )1السبعة ص ،585وجذمع البيذن  ،1571/4وحتبري الايسري ص .558
( )2جذمع البيذن  ،1574/4واملغين  ،1643/4وحتبري الايسري ص .558
( )3جذمع البيذن  ،1575/4واملغين  ،1648/4وحتبري الايسري ص .558
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1576/4واملغين  ،1650/4وحتبري الايسري ص .559
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يف احلذلني انفع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عذمر ورويس،
وحذفهذ البذقون يف احلذلني(.)1
 -308روى املفضل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ []71هبذء واحدة
(تشاهي) ،كذجلمهور ،وقرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وحفص
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ هبذءين(.)2
 -309روى املفضل :ﭽﯺﭼ [ ]88بنصب الالم وضم اهلذء
( وقِّيلَهُ ) ،وكذا اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
خبفض الالم وكسر اهلذء(.)3
سورة الدخان

 -310روى املفضل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [ ]45ابلاذء ،وكذا
اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص ورويس ابليذء(.)4
سورة اجلاثية

 -311روى املفضل :ﭽﮋ ﮌﭼ [ ]6ابلاذء( تؤمنون)،

( )1جذمع البيذن  ،1579/4واملغين  ،1653/4وحتبري الايسري ص .561
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1578/4واملغين  ،1653/4وحتبري الايسري ص .560
( )3السبعة ص  ،589وجذمع البيذن  ،1579/4واملغين  ،1657/4وحتبري الايسري
ص .558
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1582/4واملغين  ،1663/4وحتبري الايسري ص .562
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وكذا قرأ ابن عذمر وأبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ورويس،
وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -312روى املفضل :ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ [ ]21ابلرفع،
وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف يف
اخايذره ابلنصب(.)2

سورة األحقاف

 -313روى املفضل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [ ]12ابلاذء ،وهبذ قرأ
انفع وأبو جعفر والبزي خبالف عنه وابن عذمر ويعقوب ،وقرأ
البذقون ابليذء(.)3
 -314روى املفضل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [ ]15يف
احلرفني بفاح الكذف ،كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل
وابن كوان ويعقوب بضمهذ(.)4
 -315روى املفضل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
أحسن)،
ﮋ ﮌﭼ (يُاقبَّ ُل) ابليذء وضمهذ ،ورفع النون من ( ُ

( )1جذمع البيذن  ،1584/4واملغين  ،1667/4وحتبري الايسري ص .564
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1584/4واملغين  ،1669/4وحتبري الايسري ص .565
( )3جذمع البيذن  ،1586/4واملغين  ،1675/4وحتبري الايسري ص .566
( )4جذمع البيذن  ،1587/4وحتبري الايسري ص .566
- 104 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

اجذوز) ابليذء وضمهذ ،وكذا اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة
(ويُ ُ
والكسذئي وخلف ﭽ ﮅﭼ عنهم ابلنون وفاحهذ ﭽﮇﭼ
بنصب النون ﭽﮊﭼ ابلنون وفاحهذ(.)1

سورة حممد صلّى هللا عليه وسلم

 -316روى املفضل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ ]4بفاح القذف
والاذء وألف بينهمذ ،وكذا اجلمهور ،وقرأ حفص وأبو عمرو
ويعقوب بضم القذف وكسر الاذء من غري ألف(.)2
 -317تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﯜ ﯝ ﭼ [ ]7إبتسكذن الثذء
وختفيف البذء ،وقرأ البذقون بفاح الثذء وتشديد البذء(.)3
 -318روى املفضل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ ابليذء يف الثالثة (وليبلونكم حىت يعلم) []31
(ويبلو أخبذركم) [ ،]31وكذا أبو بكر ،وقرأهن البذقون ابلنون(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1587/4واملغين  ،1676/4وحتبري الايسري ص .566
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1591/4واملغين  ،1686/4وحتبري الايسري ص .566
( )3املناهى  ،972/2وجذمع البيذن  ،1591/4واملغين .1687/4
( )4جذمع البيذن  ،1593/4وحتبري الايسري ص .569
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سورة الفتح
 -319وافق املفضل مجهور القراء يف ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ يف قراءته بكسر
اهلذء ،وقد تسبق يف الكهف.
سورة ق
 -320روى املفضل :ﭽ ﯷ ﯸﭼ [ ]30ابليذء ،وكذا انفع وأبو
بكر ،وقرأ البذقون ابلنون(.)1
 -321روى جبلة عن املفضل :ﭽ ﮍ ﮎﭼ بكسر اهلمزة،
وكذلك قرأ املدنيذن وابن كثري ومحزة وخلف ،وقرأ البذقون
بفاحهذ(.)2
سورة والذارايت
 -322روى املفضل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [ ]23برفع الالم(
مثل ) ،وهبذ قرأ عذصم يف غري رواية حفص ومحزة والكسذئي
ُ
()3
وخلف ،وقرأ البذقون بنصبهذ .
سورة الطور

 -323روى املفضل :ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ [ ]21ابجلمع وضم

( )1جذمع البيذن  ،1598/4/4واملغين  ،1707/4وحتبري الايسري ص .573
( )2املناهى  ،978/2واملغين  ،1708/4والنشر .379/2
( )3جذمع البيذن  ،1603/4واملغين  ،1712/4وحتبري الايسري ص .574
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الاذء( رايتـُ ُهم ) ،وكذا ابن عذمر ويعقوب ،ومثله أبو عمرو لال
أنه كسر الاذء( ر ِّ
ايهتم ) ،وقرأ البذقون ابلاوحيد ورفع الاذء(.)1
 -324روى املفضل :ﭽ ﮂ ﭼ [ ،]37و ﭽ ﯦ ﭼ
[الغذشية ]22 :ابلصذد فيهمذ ،وكذا البزي وابن كوان وأبو بكر،
وقرأ محزة خبالف عن خالد بني الصذد والزاي ،وقرأ قنبل وحفص
وابن كوان ابلوجهني ،وقرأ هشذم(:املسيطرون) ابلسني فيهمذ(.)2
سورة القمر

 -325تفرد املفضل باخفيف اجليم يف قوله تعذ ى :ﭽﭻ

ﭼﭼ).(3
 -326روى أبو حذمت عن املفضل :ﭽ ﭨ ﭼ [ ]53باشديد
الراء(.)4
سورة الواقعة

 -327روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭟ ﭠﭼ [ ]19بفاح اليذء

( )1جذمع البيذن  ،1605/4وحتبري الايسري ص .575
( )2جذمع البيذن  ،1607/4والنشر .378/2
( )3املناهى  ،988/2وجذمع البيذن  ،1616/4واملغين .1730/4
( )4املغين .1736/4
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وكسر الزاي ،وقرأ الكوفيون بكسر الزاي ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)1
 -328روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬﭼ [ ]22ابخلفض مجيعذ ،وكذا
محزة والكسذئي وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابلرفع(.)2
 -329روى املفضل :ﭽﮨ ﮩ ﭼ [ ]37إبتسكذن الراء(عُرابً) ،وكذا
أبو بكر ومحزة وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)3
 -330روى املفضل :ﭽﮨ ﮩﭼ [ ]66هبمزتني ،كأيب بكر،
)(4
وقرأ البذقون بواحدة مكسورة.
 -331روى ابن جمذهد إبتسنذده عن أيب زيد عن املفضل عن
عذصم :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ [ ]62خفيفة الذال(.)5
 -332روى املفضل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ [ ]82بفاح الاذء ولتسكذن
الكذف وختفيف الذال ،وقرأ البذقون بضم الاذء وفاح الكذف
وتشديد الذال(.)6

( )1جذمع البيذن  ،1625/4وحتبري الايسري ص .583
( )2السبعة ص ،622وجذمع البيذن  ،1625/4واملغين  ،1753/4وحتبري الايسري ص .583
( )3جذمع البيذن  ،1625/4واملغين  ،1755/4وحتبري الايسري ص .583
( )4املغين  ،1758/4وحتبري الايسري ص .584
( )5جذمع البيذن .1068/3
( )6السبعة ص  ،624وجذمع البيذن .1628/4
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سورة احلديد

 -333روى املفضل :ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ []18
باخفيف الصذد فيهمذ ،وكذا قرأ ابن كثري وأيب بكر ،وقرأمهذ
البذقون وحفص عن عذصم باشديد الصذد(.)1

سورة اجملادلة

 -334روى املفضل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭼ[ ]2برفع الاذء( أمهذتـُ ُهم
) ،وقرأ البذقون بكسرهذ على النصب(.)2
 -335روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
[ ]11بكسر الشني فيهمذ ،وكذا روى أبو بكر عن عذصم
خبلف عنه ،وقرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر يف وجهه
الثذين بضم الشني فيهمذ ،وقرأ البذقون ابلكسر فيهمذ(.)3
 -336روى املفضل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
[ ]22بضم الكذف وكسر الاذء( ُكاِّ
ب )(،اإلميذ ُن) ابلرفع ،وقرأ
َ
البذقون بفاح الكذف والاذء ونصب اإلميذن(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1630/4واملغين  ،1765/4وحتبري الايسري ص .586
( )2السبعة ص  ،628وجذمع البيذن  ،1631/4واملغين .1769/4
( )3جذمع البيذن  ،1632/4وحتبري الايسري ص .588
( )4السبعة ص  ،630وجذمع البيذن  ،1634 /4واملغين .1774/4
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سورة املمتحنة

 -337روى املفضل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [ ]3بضم اليذء
صل بينكم) ،وكذا قرأ
ولتسكذن الفذء وفاح الصذد وختفيفهذ(يـُف َ
صل ) بضم اليذء وفاح
احلرميذن وأبو عمرو ،وقرأ ابن عذمر( يـُ َف َّ
الفذء والصذد وتشديدهذ ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل
ويعقوب(يفصل بينكم) بفاح اليذء ولتسكذن الفذء وكسر الصذد
ُ
ِّ
خمففة ،وقرأ محزة والكسذئي(يـُ َفصل) بضم اليذء وفاح الفذء وكسر
الصذد وتشديدهذ(.)1

سورة الصف
 -338أتسكن املفضل من طريق جبلة :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ
[ ]6وكذا ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف يف
اخايذره ،وفاحهذ البذقون وكذلك قرأ الداين يف رواية املفضل(.)2
مام ) ابلانوين
 -339روى املفضل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [ٌّ (]8
نورهُ ) بنصب الراء وضم اهلذء ،كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري
( َ
وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بغري تنوين وخفض الراء وكسر
اهلذء على اإلضذفة(.)3
( )1السبعة ص  ،633وجذمع البيذن  ،1637 /4واملغين  ،1782/4وحتبري
الايسري ص .590
( )2جذمع البيذن  ،1638/4واملغين  ،1789/4وحتبري الايسري ص .591
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1638 /4واملغين  ،1788/4وحتبري الايسري ص .591
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سورة املنافقني

 -340روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ []4
إبتسكذن الشني ،وهبذ قرأ قنبل وأبو عمرو والكسذئي ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)1
 -341روى املفضل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]5باخفيف الواو ،وهبذ قرأ
انفع وروح عن يعقوب ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)2
 -342روى املفضل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [ ]11ابليذء وكذا
أبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء .وكذلك روى حفص عن عذصم(.)3

سورة التغابن
 -343روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ []4
ابليذء فيهمذ ،وقرأ البذقون ابلاذء).(4
 -344روى املفضل :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ ]9ابلنون
فيهمذ ،ومثله انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابليذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1641/4واملغين  ،1794/4وحتبري الايسري ص .592
( )2السبعة ص  ،636وجذمع البيذن  ،1641/4واملغين  ،1794/4وحتبري الايسري
ص .592
( )3جذمع البيذن  ،1642/4واملغين  ،1796/4وحتبري الايسري ص .592
( )4املغين .1798/4
( )5جذمع البيذن  ،1643/4واملغين  ،1798/4وحتبري الايسري ص .593
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سورة الطالق
 -345روى ابن جمذهد عن جبلة عن املفضل عن عذصم أنه قرأ:
ﭽﰃ ﰄ ﰅﭼ [ ]5ابلنون قذل الداين :وهو شك،
)(1
وابليذء قرأهتمذ.
 -346روى املفضل :ﭽ ﯳ ﯴ ﭼ [ ]11ابلنون ،ومثله انفع
وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -347روى املفضل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [ ]12برفع الالم ،وقرأ
اجلمهور بنصب الالم(.)3
سورة التحرمي
 -348روى واملفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ [ ]8بضم النون ،وكذا أبو
بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بفاح النون(.)4
 -349روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ []12
بكسر الكذف وفاح الاذء وألف بعدهذ ،كذجلمهور ،وقرأ أبو عمرو
وحفص ويعقوب بضم الكذف والاذء من غري ألف على اجلمع(.)5
( )1جذمع البيذن .1644/4
( )2جذمع البيذن  ،1644/4واملغين  ،694/2وحتبري الايسري ص .594
( )3الكذمل للهذيل ص  ،649واملغين .1804/4
( )4جذمع البيذن  ،1646/4واملغين  ،1808/4وحتبري الايسري ص .595
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1646/4واملغين  ،1809/4وحتبري الايسري ص .595
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سورة امللك

 -350أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [ ]28ومثله أبو بكر
ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف ،وفاحهذ البذقون(.)1

سورة القلم

 -351روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [ ]14هبمزتني
على االتسافهذم(أأن كذن) ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة وروح ،وقرأ
البذقون هبمزة واحدة(.)2

سورة املعارج

 -352روى املفضل :ﭽ ﭯ ﭰﭼ [ ]16ابلرفع كذجلمهور،
وتفرد حفص بقراءهتذ ابلنصب(.)3
 -353روى املفضل :ﭽ ﯯ ﯰﭼ [ ]33بغري ألف على
الاوحيد ،كذجلمهور ،وروى حفص ويعقوب أبلف بعد الدال
على اجلمع(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1647/4وحتبري الايسري ص .597
( )2جذمع البيذن  ،1651/4واملغين  ،1816/4وحتبري الايسري ص .598
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1658/4واملغين  ،1830/4وحتبري الايسري ص.602
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1658/4واملغين  ،1830/4وحتبري الايسري ص.602
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 -354روى املفضل :ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ [ ]38بفاح اليذء
وضم اخلذء ،وقرأ البذقون بضم اليذء وفاح اخلذء(.)1
 -355روى املفضل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [ ]43بفاح النون
ولتسكذن الصذد ،ومثله اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص بضم
النون والصذد مجيعذ(.)2

سورة نوح عليه السالم
 -356أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ []28
كذجلمهور ،وفاحهذ حفص وهشذم(.)3
اجلن
سورة ّ
 -357روى املفضل كسر اهلمزة من قوله :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ []3
ل ى قوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ[ ]14يف اباداء كل آية ،وكذلك
قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بفاح
اهلمزة يف املواضع املذكورة ،وافقهم أبو جعفر يفﭽﭪ ﭫ ﭼ[،]3
ﭽﭴﭵ ﭶﭼ []4ﭽﮇﮈ ﮉﭼ[.(4)]6
( )1السبعة ص  ،651وجذمع البيذن  ،1651/4واملغين .1830/4
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1659/4واملغين  ،1831/4وحتبري الايسري ص.602
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1661/4واملغين  ،1837/4وحتبري الايسري ص.603
( )4السبعة ص  ،656وجذمع البيذن  ،1664/4اوملغين  ،1839 /4وحتبري الايسري ص.604
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املزّمل
سورة ّ

 -358روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ ]6بيذء مفاوحة غري
مهموزة ،كقراءة أيب جعفر ومحزة عند الوقف ،ومهزهذ البذقون(.)1
 -359روى املفضل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [ ]9خبفض البذء،
وكذا قرأ ابن عذمر وأبو بكر ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف،
وقرأ البذقون وحفص عن عذصم برفعهذ(.)2

سورة امل ّدثر

 -360روى املفضل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [( ]33ل ا) بفاح الذال
وألف بعدهذ(،دبر) على وزن فَـ َعل كذجلمهور ،وقرأ انفع وحفص
ومحزة ويعقوب وخلف :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ إبتسكذن الذال ﭽ ﯰ ﭼ
على وزن افعل).(3
 -361روى املفضل :ﭽ ﭞ ﭼ [ ]50بفاح الفذء ،كقراءة
انفع وابن عذمر وأيب جعفر ،وقرأ البذقون بكسر الفذء(.)4

( )1املغين .1847/4
( )2جذمع البيذن  ،1669/4وحتبري الايسري ص.606
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1671/4واملغين  ،1855 /4وحتبري الايسري ص.607
( )4السبعة ص  ،660وجذمع البيذن  ،1671/4وحتبري الايسري ص.607
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سورة اإلنسان

 -362روى املفضل :ﭽ ﯾﭼ [ ]4ابلانوين وصالً ،وابأللف
وقفذً عوضذً منه ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر والكسذئي وأبو بكر
وهشذم ،وقرأ البذقون بغري تنوين(.)1
 -363روى املفضل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [ ]16 -15
بانوينهمذ وصالً ،وابأللف وقفذً ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر
والكسذئي وأبو بكر ،وقرأ ابن كثري وخلف يف اخايذره يف األول
ابلانوين وصالً وابأللف وقفذً ،ويف الثذين بغري تنوين وصالً،
وحبذف األلف وقفذً ،وقرأ البذقون بغري تنوين فيهمذ(.)2
 -364روى املفضل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ []21
إبتسكذن اليذء وكسر اهلذء( عذلي ِّهم ) ،واتبعه انفع ومحزة وأبو
جعفر ،وقرأ البذقون بنصب اليذء وضم اهلذء(.)3
 -365روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱﭼ [(]21خض ٍر) ابخلفض
ﭽﯱﭼ ابلرفع ،كقراءة ابن كثري وأيب بكر ،وقرأ انفع

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1675/4واملغين  ،1863 /4وحتبري الايسري ص.609
( )2جذمع البيذن  ،1677/4واملغين  ،1865 /4وحتبري الايسري ص.609
( )3السبعة ص  ،664وجذمع البيذن  ،1680/4واملغين  ،1867 /4وحتبري الايسري
ص.610
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وحفص ابلرفع فيهمذ مجيعذ ،وقرأ ابن عذمر وأبو جعفر وأبو
عمرو ويعقوب برفع األول وخفض الثذين ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف ابخلفض فيهمذ مجيعذ(.)1

سورة املرسالت
 -366روى املفضل :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ [ ]6بضم النون والذال ،وكذا
احلرميذن وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
إبتسكذهنذ(.)2
 -367روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ [ ]33مجذالت ابأللف على
مجذالت) ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ﭽ ﮖ
اجلمع(
ٌ
ﮗﭼ [ ]33بغري ألف على الاوحيد(.)3
سورة النبأ
 -368روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [ ]37برفع
االمسني مجيعذ ،وكذا انفع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ،وقرأ
ابن عذمر وعذصم ويعقوب خبفض االمسني ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف يف اخايذره خبفض األول ورفع الثذين(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1682/4واملغين  ،1869 /4وحتبري الايسري ص.610
( )2جذمع البيذن  ،1682/4واملغين  ،1872 /4وحتبري الايسري ص.611
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1683/4واملغين  ،1875 /4وحتبري الايسري ص.612
( )4السبعة ص  ،669وجذمع البيذن  ،1685/4واملغين  ،1883 /4وحتبري الايسري
ص.613
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سورة االنفطار

 -369روى أبو زيد عن املفضل عن عذصم :ﭽﭱ ﭼ [ ]7باشديد
الدال ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون باخفيف الدال(.)1

سورة املطففني
 -370روى املفضل :ﭽ ﰂ ﰃﭼ [ ]31أبلف بعد الفذء،
كذجلمهور ،وقرأ حفص وأبو جعفر بغري ألف(.)2
سورة االنشقاق
 -371روي عن املفضل اخلالف يف :ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ [ ]12بفاح
اليذء ولتسكذن الصذد خمففذ ،وكذا عذصم ومحزة وخلف ويعقوب
وأبو جعفر وأبو عمرو ،وبضم اليذء وفاح الصذد وتشديد الالم
كذلبذقني(.)3
سورة الربوج
 -372روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [ ]15خبفض الدال،
وكذا محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون برفع الدال(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1691/4وحتبري الايسري ص.617
( )2جذمع البيذن  ،1695/4وحتبري الايسري ص.618
( )3املناهى  ،1053/2والكذمل  ،659وحتبري الايسري .619
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1696/4وحتبري الايسري ص.619
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سورة الغاشية
 -373روى املفضل :ﭽﭰﭱ ﭲﭼ [ ]4بضم الاذء ،وكذا أبو عمرو
أبو بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بفاح الاذء(.)1
سورة الفجر
 -374روى املفضل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼ بفاح الذال والثذء ،وكذا الكسذئي ويعقوب ،وقرأ البذقون
بكسر الذال والثذء(.)2
سورة البلد
 -375روى املفضل :ﭽ ﯷﭼ [ ]20هنذ ويف(تسورة اهلمزة)
إببدال اهلمزة واواً تسذكنة ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة وأبو
عمرو ويعقوب وخلف ابهلمزة(.)3
سورة اهلمزة
 -376روى املفضل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [ ]9بضماني( ُع ٌم ٍد )،
وكذا أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون وعذصم يف
رواية حفص بفاحاني(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1699/4واملغين  ،1913 /4وحتبري الايسري ص.621
( )2السبعة ص  ،685وجذمع البيذن  ،1700/4وحتبري الايسري ص.622
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1705/4واملغين  ،1926 /4وحتبري الايسري ص.623
( )4جذمع البيذن  ،1721 /4واملغين  ،1956 /4وحتبري الايسري ص.628
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سورة الكافرون

 -377أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭮ ﭯﭼ [ ،]6كذجلمهور ،وفاحهذ
انفع والبزي خبالف عنه ،وحفص وهشذم(.)1

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1728 /4واملغين  ،1967 /4وحتبري الايسري ص.629
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اخلامتة:
خلص البحث ل ى النايجة اآلتية:
تعارب رواية املفضل عن عذصم من الرواايت اليت صح تسندهذ ل ى
عصر ابن اجلزري ،لال أن لك ال يكفي يف أن تكون الرواية ماواترة،
وأمذ مذ بعد عصر ابن اجلزري فيُحكم عليهذ أبهنذ من الرواايت الشذ ة،
و لك النقطذع لتسنذدهذ ،من عصر ابن اجلزري تقريبًذ ل ى عصران
احلذضر ،وال يكفي وجود لتسنذدهذ يف الكاب من مؤلفي تلك الكاب
ل ى املفضل ،ألن القراءة ال تؤخذ من الكاب ،بل ابلالقي والرواية.
فحكم رواية املفضل – من حيث اإلمجذل -أهنذ رواية شذ ة.
وأمذ مذ وافق فيه الرواايت املاواترة؛ فحكم تلك املواضع
خبصوصهذ أهنذ ماواترة ،وأن قرآنياهذ اثباة ابلرواايت املاواترة األخرى،
وليس بسند رواية املفضل.
أحدا من
وهنذك مواضع َّ
تفرد هبذ املفضل ،ومل يوافق فيهذ ً
أصحذب الرواايت املاواترة عن العشرة ،فهذه املواضع شذ ة ،وال ُحيكم
بقرآنياهذ ،ولليهذ أشذر ابن اجلزري بقوله(:مع شذو فيهذ).
التوصيات:
أوصي يف هنذية البحث مبذ يلي:
 -1الاوصية جبمع ودراتسة الرواايت غري املاواترة عن القراء العشرة،
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مثل رواية عبد الوارث عن أيب عمرو ،ورواية قايبة عن الكسذئي.
 -2الاوصية بامييز مذ وافقت فيه تلك الرواايت القر ِّ
اءات املاواترة،
ُ
ومذ مل توافق فيه القراءات املاواترة ،لامييز احلروف الشذ ة يف
تلك الرواايت على وجه الافصيل.
واحلمد هلل الذي بنعماه تام الصذحلذت
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املصادر واملراجع
القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طذلب .اإلابنة عن معاين القراءات .
ت :عبد الفاذح لمسذعيل شليب ،دار هنضة مصر للطبع والنشر.
أبو شذمة ،عبد الرمحن بن لمسذعيل .إبراز املعاين من حرز األماين .ت:
حممود جذدو ،مطذبع اجلذمعة اإلتسالمية1413 ،ه.
البنذ ،أمحد بن حممد الدميذطي .إحتاف فضالء البشر يف القراءات
األربع عشر .ت :شعبذن لمسذعيل ،عذمل الكاب ،ط،1
1407ه.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن .اإلتقان يف علوم القرآن .ت:
حممد أبو الفضل لبراهيم ،اهليئة املصرية العذمة للكاذب1394 ،ه.
القذضي ،عبد الفاذح عبد الغين .البدور الزاهرة يف القراءات العشر
املتواترة .مركز الدراتسذت واملعلومذت مبعهد الشذطيب ،جدة ،ط،2
1439ه.
الفضلي ،عبد اهلذدي .دار القلم .اتريخ القراءات القرآنية .ط :بدون،
ت :بدون.
ابن اجلزري ،حممد بن حممد .حتبري التيسري يف القراءات العشر .ت:
أمحد مفلح القضذة ،مجعية احملذفظة على القرآن ،الزرقذء ،ط،2
1431ه.
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الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَذميذز .تذكرة
احلفاظ .دار الكاب العلمية بريوت ،لبنذن ،ط1419 ،1هـ.
ابن غلبون ،أبو احلسن طذهر .التذكرة يف القراءات الثمان .ت :أمين
تسويد .مجعية حتفيظ القرآن جبدة.
هبشذن ،حسن تسذمل .التواتر يف القراءات .وحدة البحوث اإلتسالمية،
جذئزة ديب الدولية للقرآن الكرمي ،ط1434 ،1ه.
الداين ،عثمذن بن تسعيد بن عثمذن .جامع البيان يف القراءات السبع .
ت :رتسذئل علمية جبذمعة أم القرى ،النذشر :جذمعة الشذرقة ،ط،1
1427ه.
السخذوي ،علي بن حممد بن عبد الصمد .مجال القراء وكمال
اإلقراء .ت :د .مروان العطيَّة  -د .حمسن خرابة ،دار املأمون
للرتاث ،دمشق ،ط 1418 ،1هـ.
الرومي ،فهد بن عبد الرمحن .دراسات يف علوم القرآن .ط،19
1435ه.
ابن جمذهد ،أمحد بن موتسى بن العبذس .السبعة يف القراءات .ت:
شوقي ضيف ،دار املعذرف ،مصر ،ط1400 ،2هـ.
ابن القذصح ،علي بن عثمذن .سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ
املنتهي .ت :علي عطيف ،جممع امللك فهد لطبذعة املصحف
الشريف1435 ،ه.
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النويري ،أبو القذتسم حممد بن حممد .شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .
ت :جمدي حممد تسرور ،دار الكاب العلمية ،ط1424 ،1ه.
ابن اجلزري ،أمحد بن حممد بن حممد .شرح طيبة النشر .ت :أنس
مهرة ،ط ،1 :دار الكاب العلمية ،بريوت ،لبنذن.
السندي ،عبد القيوم عبد الغفور .صفحات يف علوم القراءات .
املكابة اإلمدادية ،ط1415 ،1ه.
ابن السالر ،عبد الوهذب بن يوتسف بن لبراهيم الشذفعي .طبقات
القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم .ت :أمحد حممد عزوز،
املكابة العصرية ،صيدا ،ط1423 ،1ه.
عرت ،نور الدين احلليب .علوم القرآن الكرمي .مطبعة الصبذح ،دمشق،
ط 1414 ،1هـ.
اإلشبيلي ،حممد بن خري بن عمر .فهرسة ابن خري اإلشبيلي .ت:
حممد فؤاد منصور ،دار الكاب العلمية ط1419 ،1ه.
اهلذيل ،يوتسف بن علي بن جبذرة .الكامل يف القراءات واألربعني
الزائدة عليها .ت :مجذل بن السيد بن رفذعي الشذيب ،مؤتسسة
مسذ للاوزيع والنشر ،ط1428 ،1ه.
العمذين ،احلسن بن علي بن تسعيد .الكتاب األوسط يف علم
القراءات .ت :عزة حسن ،دار الفكر ،دمشق ،ط1427 ،1ه.
املطريي ،أمحد تسعد حسني .كتاب السبعة البن جماهد عرضا ودراسة .
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كرتسي القرآن وعلومه ،جذمعة امللك تسعود ،ط1436 ،1ه.
القالنسي ،أبو العز حممد بن احلسني .الكفاية الكربى يف القراءات
العشر .ت :عثمذن غزال ،الكاب العلمية.
القسطالين ،شهذب الدين أمحد بن حممد .لطائف اإلشارات لفنون
القراءات .اجمللس األعلى للشؤون اإلتسالمية ،القذهرة.
البذز ،حممد عبذس البذز .مباحث يف علم القراءات مع بيان أصول
رواية حفص .دار الكلمة ،القذهرة ،ط 1425 ،1ه.
غذمن قدوري .حماضرات يف علوم القرآن ،احلمد .دار عمذر ،عمذن،
ط1435 ،2ه.
لبراهيم بن تسعيد بن محد .خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات
القراءات ،الدوسري .دار احلضذرة ،الرايض ،ط1429 ،1هـ.
لمسذعيل ،شعبذن حممد .مدخل إىل علم القراءات .دار الصحذبة،
طنطذ ،ط1 ،1430ه.
أبو شذمة ،شهذب الدين عبد الرمحن بن لمسذعيل املقدتسي .املرشد
الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز .ت :طيذر آليت قوالج،
دار صذدر ،بريوت1395 ،هـ.
األزهري ،أبو منصور ،حممد بن أمحد اهلروي .معاين القراءات .مركز
البحوث يف كلية اآلداب ،جذمعة امللك تسعود ،ط1412 ،1هـ.
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَذميذز .
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معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .دار الكاب
العلمية بريوت ،لبنذن ،ط1417 ،1هـ.
النوزاوازي ،حممد بن أيب نصر الدهذن .املغين يف القراءات .ت :حممود
كذبر الشنقيطي ،مجعية تبيذن ،ط1439 ،1ه.
القضذة ،أمحد مفلح ،وآخرون .مقدمات يف علم القراءات ،دار
عمذر ،األردن ،ط1436 ،5ه.
ابن النشذر ،عمر بن قذتسم بن حممد بن علي األنصذري .املكرر يف ما
تواتر من القراءات السبع وحترر .ت :أمحد حممود عبد السميع
الشذفعي .دار الكاب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
اخلزاعي ،أبو الفضل حممد بن جعفر .املنتهى وفيه مخس عشرة قراءة .
ت :حممد شفذعت رابين ،ط :جممع امللك فهد لطبذعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية1434 ،ه.
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوتسف .منجد املقرئني ومرشد
الطالبني .دار الكاب العلمية ،ط1420 ،1ه.
ابن اجلزري .النشر يف القراءات العشر .ت :علي حممد الضبذع،
املطبعة الاجذرية الكربى.
حميسن ،حممد تسذمل .اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .
دار اجليل ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ.
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أَ ْعشَارُ ال ُقرْآ ِن العَزِيزِ
قصيدةُ اإلمامِ أبي عبدِ اهللِ حممدِ بنِ حسنِ الفَاسِيِّ الـحَنَفِيِّ (ت  656هـ)
دراسةً وتـحقيقاً
A'shaar Al-Qur'an Al-Aziz
Qasidatu Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin
)Hassan Al-Fasi Al-Hanafi (died, 656A.H
Study And Investigation

إعداد:
د .عبد الرمحن بن سعد بن عائض الـجُهَنـي
األستاذ الـمساعد بقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية
ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتونـيasaszj102017@gmail.com :

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

املسخلص
اإلمام أيب ِ
عبد ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
هللا
 عنوان البحث :أَ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ
ِ
ِ
ـحنَ ِف ِي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً.
حممد ب ِن حس ِن ال َفاس ِّي ال َ
عد ِعلم ِ
عدد ِ
ِ
هاما من علوم
آايت
القرآن ِعل ًما ًّ
 فكرة البحث :يُ ُّ ُ
ِ
ِ
بن
اإلمام أبو عبد هللا ُ
القراءات القرآنية ،وقد ألَّ َ
ف يف هذا العل ِم ُ
حممد ُ
ِ
أحدمها:
يل َحلَب( -ت 656 :هـ) مؤلََّفيـ ِنُ :
حسن ال َفاس ُّي -وهو نز ُ
ِ
اآلخ ُر :نَظ ٌم؛ وهو موضوعُ هذا
نـَثـٌر؛ وهو حمق ٌ
َّق يف رسالة ماجستري .و َ
ْي وثالثَـمائةِ
ِ
أبيات هذا النظ ِم بيتَـ ِ
البحث دراسةً وحتقيقاً .وقد بلغَت ُ
بيت ،وهو على بَـح ِر َّ ِ
أعشار
َّظم ف ِري ٌد يف اببِه؛ أعين:
َ
الر َجز .وهذا الن ُ
ِ
اسي هذا النظم ِ
سوِر ِ
لبيان أعشا ِر ِ
كل
جعل
القرآن .وقد
اإلمام ال َف ُّ
ُ
َ
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
وخصه
،
ة
العشر
على
يد
ز
ي
ـها
آايت
عدد
كان
ن
إ
آن
القر
من
سورة
َّ
ُ
ُ
ابصطالح ِ
ِ
العدد الكوف ِـي دون غريه من مذاهب علماء العدد األخرى.
ِ
ِ
موجزة عن نظ ِمه هذا،
وقام
ُ
الباحث ابلتعريف ابلنام ِم ،وبدراسة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعتم َد يف حتقيقه
وحتقيق عنوانه ،وتوثيق نسبته للنامم ،ومنهجه فيه .و َ
ْي خطيت ِ
هلذا النظ ِم على نسخت ِ
أضاف عليه تعليقات
ْي ِنفيستْي ،و َ
ِ
ـخدم ال ـن َّ
يد قارئَهُ فائد ًة ،وفِه ِرساً واحداً
َّص ،وتز ُ
علميةً يف مواضعها ت ُ
يف ِ
ِ
البحث.
آخ ِر
 الكلمات الـمفتاحية :أعشار القرآن ،العدد الكويف ،العشر ،قصيدة،
الفاسي.
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Abstract

 Title: A'shaar Al-Qur'an Al-Aziz Qasidatu AlImam Abi Abdullah Muhammad bin Hassan Al-Fasi
Al-Hanafi (died, 656A.H), Study And Investigation.
 The idea of the research: The knowledge of
the number of verses of the holy Quran is one of the
vital knowledge of Quranic sciences. Al-Imam Abu
Abdullah Alfasy, authored two books in this field while
he reside in Halab and died: 656 A.H, one of them was
written as a prose which was investigated in master
thesis and the other one was written as a poem which is
this thesis at hand. It was studied and investigated in
this research.
This poem was written for each ten verses of the
Qur'an separately, which is unique in its field. This
piece of poem has three hundred and two rhymes from
Bahr Rajaz. Imam al-Fassi made this poem specially to
articulate the tenths of each surah of the Qur'an if the
number of verses are more than ten, on the term of the
Kufi number only. However, the writer gave a
biography of the poet, brief study about his poem,
investigated his title, documented it and study his
methodology.
The author relied on his investigation about the
poem on two precious manuscripts. Moreover,
scientific commentaries had been added in the right
places to serve the text which give more value
information for the reader, and one indexe have been
added at the end.
 Keywords: A'shaar Al-Qur'an, The Kufi
Number, Al 'ashr, Qasidatu, Al - Faasi.
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

الـمقدّمة
َّ
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستهديه ونتوكل عليه ،وأشهد
َّأَّل إله إََِّّل هللا ،وحده َّل شرك له ،و َّ
أن حممداً عبده ورسولُه ،صلى هللا
وبعد:
عليه وعلى آله وصحبه أمجعْيُ ،
ِ
َّ
تقسيمه إىل آايت أو أحزاب
وتعليمه
فإن ِمن طرائق تعلُّم القرآن
َ
فرقًا) بـحسب الوقائع واألحداث؛ حىت
(م َّ
أو أَوَراد؛ كما نزل مـنَ َّج ًما ُ
ِ
ُّ
العمل به،
َ
ينال الـمتلقي الغايةَ من نزول القرآن؛ أعين :تعل َمه وتدبُّـ َـره ،و َ
ِ
الصحابة رضوان هللا عليهم حْي كانوا يتعلَّمون
ي
وقد كان ذلك هد َ
التابعي أبو
نقل
ُّ
القرآ َن من النيب صلى هللا عليه وسلم ،فكانوا -كما َ
ِ
ِ
الصحابة قولَـهم" :-إِنـَّهم كانوا يَـق َِرتئُو َن ِمن
السلَ ِم ُّي عن
عبد الرمح ِن ُّ
ِ ِ
ِ
آايت ،فَ َال ََي ُخ ُذو َن ِيف ال َعش ِر
َر ُسول هللا َ
صلَّى هللاُ َعلَيه َو َسلَّ َم َعشَر َ
األُخَرى َح َّىت يَـعلَ ُموا َما ِيف َه ِذهِ ِم َن العِل ِم َوال َع َم ِل ،قَالُوا :فَـ َعلِمنَا العِل َم
َوال َع َم َل"(.)1
) (1ابن حنبل" ،املسند" .بتحقيق :شعيب األرانؤوط وآخرين ،إبشراف :د .عبد
هللا بن عبد احملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1421 ،هـ):5 ،
 ،410ح .23529 :وإسناده حسن ،فيما ذكره م ِ
ـحق ُقه.
ُ
ٌ
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اج
وتبِ َعهم على ذلك التابعو َن يف تعليمهم ملن بعدهم ،وقام َّ
احلج ُ
قسم ِ
آايت ِ
الثقفي بوض ِع عالمة ِ
كل سورة إىل
يوسف
بن
لكل آية ،ثُ َّـم َّ
ُّ
َ
ُ
ِ
ِ
األعشار
و
،
)
ة
عالم
آايت
مخس
كل
بعد
(أي:
األخاس
فوضع
؛
أقسام
ً
َ
َ
ِ
ف :ابلتَّخ ِميسِ
(أي :بعد ِ
عر ُ
كل عشر آايت عالمةً) ،وهو ما يُ َ
والتـَّع ِشيـ ِر(.)1
هللا ُ ِ
العالمةُ أبو ِ
عبد ِ
اإلمام َّ
بن
وقد ألَّف
مجال الدي ِن ُ
ُ
حممد ُ
حس ِن ب ِن ِ
ـحنَ ِف ُّي (ت:
يوسف
حممد ب ِن
الفاسي ال َـمغ ِربِ ُّـي ال ُـمق ِر ُ
ُّ
َ
ئ ال َ
 656هـ) يف عل ِم ِ
العدد كتاب ِ
منثور ،وقد ُح ِق َق ُ ِ
س يف
ْيُ :
أحدمهاٌ :
ودر َ

ِ
ـح َمد( .ط،1
) (1الداين" ،البيان يف َعد آ ِي القرآن" .تـحقيق :د .غامن ال َ
الكويت ،مركز املخطوطات والرتاث والواثئق 1414 ،ه)131-129 ،؛
ِ
بعْي الزائدة عليها؛ القراءات
وال ُـه َذلـي" ،الكامل يف القراءات العشر واألر َ
اخلمسْي" .حتقيق :أ.د .عمر يوسف محدان ،وتغريد حممد محدان( .ط،1
َ
املدينة املنورة ،كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف مجيل للقراءات القرآنية
بـجامعة طَيبة 1436 ،هـ).341-313 :1 ،
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

()1
اآلخ ُر :منظُوٌم ،وعدد أبياته
رسالة علمية يف مرحلة املاجستري  ،و َ
( )302بيت.
ِ
بتحقيق ودر ِ
ِ
ِ
أسال
الكتاب الثاين
اسة
فأردت أن أقوم
ُّ
(املنظومة) كاملةً ،و ُ
ِ
ِ
ِ
ت؛ إنَّه
هللاَ ذا
ت ،وأن يتقبل ما عمل ُ
الفضل العظي ِم أَن ينفع بـما علم ُ
ِ
نوع
ـجزي خرياً َمن أعاننـي يف هذا البحث أايً كان ُ
مسيع عليم ،وأَن ي َ
ِ
ِ
ِ
الدعاء.
ـجيب
اإلعانة أو اإلفادة ،إنَّه قر ٌ
يب م ُ

أهـمية الـموضوع وأسباب اخخياره
ِ ِ
انب عديدة؛ وهي من أسباب
تتبْي أهـميةُ هذا
َّ ُ
املوضوع من جو َ
اختيا ِره ،فمنها:
 .1تعلُّقه ابلقرآن الكرمي ،وع ِ
دد آايتِه ،وأعشا ِر ُس َوِرهِ.
َ
ِ
ِ
 .2مكانةُ النام ِم العِلميةُ العاليةُ؛ فهو متضل ٌع يف علوم القراءات
واحلديث واللغة.
حيث لـم أطَّلِع على َمن
 .3انفر ُاد النامم ابلنَّظ ِم يف األعشا ِر؛ ُ
سبَقه إىل ذلك -حسب ِعلمي.-
الرفاعي ،ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة
بن مصلح
الشيخ:
( )1وحقَّقه
ُّ
ُ
ُ
مرشود ُ
ِ
ش عام  1439هـ.
املنورة ،ونوق َ
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َّ .4
بعض أوجه عناية علماء السلف
أن هذا
َ
املوضوع يُظ ِهر َ
ِ
العدد على وجه
الصاحل للقرآن الكرمي وعلومه ،وبعل ِم
اخلصوص.
اقتصر يف منظومتِه على اصطالح العدد
 .5كو ُن النام ِم قد
َ
الكويف ،وذلك يوافِ ُق ما عليه عامةُ َّقراء أهل املشرق -يف هذا
خصوصا -من التعلُّم والتعليم على رواية حفص عن
العصر
ً
عاصم ِ
العدد الكوفـ َّي.
الكويف ،اليت تعتمد َ
 .6أنَّه يتوافق مع ما ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف طريقة
ِ
بتحديد عش ِر آايت
تعليمه الصحابةَ رضوان هللا عليهم القرآ َن
سبق يف
َّل
جياوزوهن إىل العشر األخرى حىت يتعلَّ َّ
َّ
موهن ،كما َ
احلديث الو ِ
ِ
ِ
ارد يف ذلك.
املقدمة بيا ُن
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

خطة البحث
ٍ
مقدمة ،وفصل ِ
ٍ
وفهرس ،على
ي،
اشتمل البحث على:
التفصيل اآليت:
الـمق ّدمة؛ وفيها :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وخطة
البحث ،ومنهج البحث.
ِ
الناظم ومنظومتِه؛ وفيه مبحثان:
الـفصل األول :دراسةٌ عن
الـمبحث األول :دراسةٌ عن النام ِم.
ِ
مطالب:
املنظومة ،وفيه ثالثةُ
الـمبحث الثاين :دراسةُ
َ
الـمطلب األول :حتقيق اسم املنظومة ،وتوثيق نسبتها للن ِ
َّامم.
الـمطلب الثاين :منهج الـن ِ
َّامم يف منظومته.
ِ
ْي اخلطيت ِ
الـمطلب الثالث :وصف النُّسخت ِ
للمنظومة ،ونـماذج
ْي
منهما.
ِ
ص ِ
ـمنظومة كاملةً.
أبيات ال
الـفصل الثاين :ت ُ
ـحقيق نَ ِّ
فهرس الـمصادر واملراجع.
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منهج البحث
ِ
ليلي.
في التح َّ
املنهج الوص َّ
 oأَت ُ
بع يف الدراسة َ
ِ ِ
ِ
املنهج اآلتـ َي:
 oوأَت ُ
بع يف تـحقيق أبيات الـمنظومة وتـحري ِرَها َ
 .1كتابتها وفق القو ِ
ِ
ِ
احلديثة.
اإلمالئية
اعد
ُ َ َ
ِ
ِ
القرآنية مضبوطةً َوفق الرواية املتواترة اليت
كلمات
 .2كتابةُ ال
القراء يف الكلمة
ضبِ َ
ط عليها النَّظم ،مع اإلشارةِ َّلختالف َّ
ُ
ِ
ِ
الكوفيْي إن لـم تكن
القرآنية -إن وجد ،-وإثبات قراءة
َ
الكلمةُ القرآنيةُ مضبوط ًة يف النَّظم.
()1
ِ
األخطاء يف الكلمات القرآنية يف املنت  ،مع
تعديل
ُ .3
توضيح ذلك يف احلاشية.
 .4التنبيه على عادة النامم يف نظ ِمه لبعض الكلم ِ
ِ
القرآنية؛
ات
ُ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ف حروفاً متصلةً من َّأولـها أو آخ ِرها ،
حيث يـحذ ُ
ُ

عددها :اثـنَـي َع َشَر موضعاً؛ وهي يف األبيات،73 ،67 ،13( :
( )1وقد بلغ ُ
.)222 ،202 ،176 ،156 ،140 ،136 ،108 ،102
( )2ومثال ذلك يف األبيات.)64 ،63 ،21( :
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ ()1
سو َغته
وأحياانً يغيِ ُـر حرفاً ِمن
ف َّ
وسطها  ،وهذا احلذ ُ
الضرورةُ ِ
وزن ِ
الشعريةُ ل ِ
البيت.
ِ
نت لـمقد ِ
ْي -فقط -يف الـم ِ
 .5زايدةُ عُنوانَ ِ
القصيدة
مة
ِ
وخاتـمتِها؛ ِ
األبيات للقار ِئ.
مقصود النام ِم يف هذه
ليتض َح
ُ
النسخة الرت ِ
ِ
كية على رم ِز أواخ ِر إِحدى
لوح
 .6تقدي ُـم رق ِم ِ
ِ
مصورتِه ،مع اعتبا ِر تـعي ِ
ْي:
صفحتَـيه يف أصل املخطوط َّل َّ َ
حرف (أ)= لِ ِ
وجه اللوح ،وحرف (ب)= لِظه ِر اللوح،
ِ
وإثبات ذلك يف املنت بْي معقوف ِ
ٌّ
ْي؛
مائل،
وبينهما خط ٌ
مثاله/1[ :أ]/4[ ،ب].
ِ
ألفامها ،ومر ِ
األبيات وضب ِط ِ
 .7العنايةُ ِ
اجعة عدد من
بوزن
ِ ()2
ِ
الباب .
ْي يف هذا
الـمختص َ
 .8إثبات الفو ِ
ِ
ْي اخلطيت ِ
حاشية النُّسخت ِ
ْي يف ِ
هامش
ائد اليت يف
ُ

( )1ومثال ذلك يف األبيات.)239 ،162 ،126 ،22( :
ِ
( )2وقد أعانَنِـي -بـعد ِ ِ
ِ
ِ
ـمشايخ
ْي وال ِ
ََ
توفيق هللا -على ذلك ثالثةٌ من العلماء الـمختص َ
ِ
نْي ،وهم :أ.د .عبد الرحيم بن عبد هللا عمر الشنقيطي ،د .بشري بن
الـمتمك َ
حسن ال ِـحميـري ،د.مـحمد بن أحـمد ِجـدُّو الشنقيطي ،فجزاهم هللا خرياً.

- 141 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

ِ
األبيات الـمحق ِ
َّقة.
يفيد.
.9
التعليق -عند احلاجة -على النص ال ُـمحقَّق بـما ُ
ُ
توثيق املسائل العلمية من املصادر األصيلة.
ُ .10
ِ
لألعالم؛ اختصاراً.
 .11عدم الرتمجة
ِ
األبيات ترقيماً تسلسلياً.
ترقيم
ُ .12
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ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

الـفصل األول :دراسةٌ عن الناظ ِم ومنظومخِه؛ وفيه مبحثان:
()1

الـمبحث األول :دراسةٌ عن الناظمِ
ِ
ِ
اإلمام َّ
مجال الدي ِن
هو
ـحنَ ِف ُّي :أبو عبد هللا ُ
العالمةُ ال ُـمق ِر ُ
ُ
ئ ال َ
()2
ِ
الفاسي؛ ألنَّه
يوسف ،
بن حس ِن ب ِن حممد ب ِن
ُ
ُّ
َ
حممد ُ
ضيَّة يف طبقات ِ
( )1مصادر ترمجته :القرشي" ،اجلواهر الـم ِ
احلنفيَّة"( .نشر :مري حممد
ُ
الص َف ِدي" ،الوايف ابلوفيات" .اعتناء:
كتب خانه ،كراتشي)46-45 :2 ،؛ و َّ
إحسان عباس( ،بريوت ،دار صادر 1389 ،هـ)354 :2 ،؛ والذهيبِ ،
"سيَـر
أعالم النبالء" .أشرف على حتقيقه :شعيب األرنؤوط( ،ط ،3مؤسسة الرسالة،
 1405ه)361 :23 ،؛ والذهيب" ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري
واألعالم" .حتقيق :د .بشار عواد معروف( ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي،
ـجَزري" ،غاية النهاية يف يف أمساء رجال
 1424ه)840-839 :14 ،؛ وابن ال َ
القراءات أويل الرواية والدراية" .حتقيق :ج .برجسرتاسر( ،ط ،3بريوت ،دار
الكتب العلمية 1402 ،هـ)123-122 :2 ،؛ و ِ
الزِركلِي" ،األعالم تراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربْي واملستشرقْي"( .ط ،15دار العلم
للماليْي 2002 ،م).86 :6 ،
( )2يف ديباجة النسخة الظاهرية زايدةٌ" :ب ِن َرجوا َن" ،أو" :ب ِن َدجوا َن" ،ويف
وصفها يف الفهرس الشامل ( )255 /2هذه الزايدةُ لكن ِ
بلفظ" :ب ِن
ِرضوا َن"؛ ابلر ِاء و ِ
الضاد .ولـم أقف على ذكر هلما يف املصادر.
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ولِد ب َفاس()1؛ وذلك بـعي َد الثمانْي ِ
ومخسمائة من اهلجرة.
َ
َُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الشاطيب
اإلمام
تالميذ
من
عدد
على
فيها
أ
ر
وق
،
مصر
م
قد
ـم
ث
ِ
ُ َّ
َ
القرآ َن والشاطبيت ِ
ْي؛ مثل :أيب القاسم عبد الرمحن بن سعيد الشافعي وأيب
موسى عيسى بن يوسف املقدسي ،وغ ِريمها ،وقرأ ابإلسكندرية على أيب
القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى ،وأخذ العربيةَ عن عبد العزيز بن
ِ
صحيح
أكثر
ِ
وح ِف َ
عبد العزيز بن زيدان وغ ِريه ،وتقدم يف علم الكالمَ ،
ظ َ
يوسف ب ِن راف ِع ب ِن شداد،
مسلم .ثُ َّـم أخ َذ القراء َة بـحلب عن القاضي
َ
ِ
الكالم على طريقة أيب احلس ِن
ف
وت َفقَّه على
مذهب أيب حنيفةَ ،وكان يَـع ِر ُ
َ
ِ
ِ
بن
كثري؛ منهم :بـهاءُ الدي ِن ُ
األشعري وأصوله .وأخذ عنه َخل ٌق ٌ
حممد ُ
ِِ
ِ
َّح ِ
األخري
الن َّ
بدر الدي ِن ُ
بن َ
اس ،ويـحيـى ال َـمنبج ُّي ،و ُ
حممد ُ
أيوب التاذف ُّـي؛ و ُ
الفاسي ابلسب ِع يف َحلَب.
م َّـمن تال على
ِ

ـح َم ِوي" ،معجم البلدان".
( )1وهي :مدينة مشهورة يف املغرب األقصى .ينظر :ال َ
ِ ِ
"سل َوةُ األ ِ
َنفاس
(ط ،1بريوت ،دار صادر 1397 ،هـ)230 :4 ،؛ والكـتَّانـيَ ،
ِ
العلماء و ُّ ِ ِ
ـح َادثةُ األَكيَ ِ
اس" .حتقيق :د .محزة
اس ب َـمن أُقِ َرب ِمن
وم َ
ُ
الصلَ َحاء بـ َف َ
الكتاين ،ود .حممد الكتاين( .ط ،1الدار البيضاء ابملغرب ،دار الثقافة1425 ،
هـ).3 :1 ،
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

مؤلفات ِعدةٌ ،منها:
وله:
ٌ
( .1الّللِئ الف ِريدة يف شرح ِ
القصيدة) ،وهو مطبوع وحمقَّق( .)1قال
ُ
()2
ِ
ِ
ِ
َّ
شرح (ح َرز األماين) شرحاً يف غاية الـ َجودة ،أاب َن فيه
الذهيب " :وقد َ
وتبحر يف القر ِ
اءات".
عن تضلُّع من العلومُّ ،
ِ
ِ
ِ
عدد ِ
مذهب
القرآن على
آي
منثورُ ،حق َق بعنو ِانُ ( :
 .2ومنهاٌ :
كتاب ٌ
ِ
ِ
الكوفة)( ،)3وهو غريُ مطبوع حىت اآل َن.
أهل
ِ
 .3ومنها :أُرجوزةٌ يفِ ( :عدةِ ِ
القرآن ،على
كل َع ْش ٍر يف
آي ُّ
الس َوِر ،و ِّ
( )1حقَّقه د .عبد هللا نـمنكانـي ،كرسالة ماجستري ،يف جامعة أم القرى ،عام 1420
بعد ،وطبعه حمقَّقاً د .عبد الرازق علي موسى ،بدار الرشد ابلرايض،
هـ ،ولـم يُطبَع ُ
(ط )1يف  3جملدات ،عام  1426هـ ،وطبَعه أيضاً :عبد الرحيم الطرهوين ،يف دار
الكتب العلمية ،يف بريوت( ،ط )1يف  3جملدات ،عام  1432هـ.
ـجَزري،
ابن ال َ
( )2الذهيب" ،اتريخ اإلسالم" .840 :14 ،ونقله عنه بـمعناهُ :
"غاية النهاية".123 :2 ،
ِ
ِ
( )3تقدَّمت اإلشارةُ إىل أنه قد حقق كرسالة علمية .قال ِ
الفاس ُّي يف مقدمته (-40
ت فيـه:
العدد الكوف َّـي ،والـمختلَ َ
ت فيهَ :
ف ،وبيَّـن ُ
كتاب َج َـمع ُ
" :)41هذا ٌ
ِ
ِ
َثالث،
ونصف
احلزب،
بع
األمخاس ،و
احلزب ،واألجزاءَ ،واأل َ
َ
األعشار ،ور َ
َ
َ
األعشار".
َتساع ،و
األمخاس ،و
ابع ،و
األسباع ،واألثـما َن ،واأل َ
األسداس ،و َ
واألر َ
َ
َ
َ

- 145 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

ِ
العدد الكوف ِّـي) ،وهي موضوع البحث هنا ،ولـم تذكره
اصطالح
ِ
أعلم.
املصادر اليت ترمجت للمؤلِف؛ فيما
ُ
ُ
()1
ِ
ِ
َّ
عدد من العلماء ،قال الذهيب :
وقد أَثـنَـى على اإلمام
ِ
الفاسي ٌ
ِ
ِ
ِ
احملفوظ ،بصرياً ابلقراءات
كثري
"وكان إماماً متقناً ذكياً ،و َ
اسع العلمَ ،
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفضائل،
الكتابة ،وافَِر
يح
وعلَلها مشهورها وشاذها ،خبرياً ابللغة ،مل َ
األكناف ،متْي ِ
ِ
الد ِ
موطَّأَ
اينة ،ثقةً ُح َّجةً ،انتهت إليه رائسةُ اإلقر ِاء
َ
()2
ِ
كامل،
ذ
أستا
،
كبري
"إمام
:
اجلزري فقال
ووصفه
ٌ
ُّ
ٌ
بـمدينة َحلَب"َ .
ٌ
ٌ
ِ
عالمةٌ" .وتويف يف ربيع ِ
ِ
َّ
ب،
اآلخ ِر ،سنةَ ست
َ
ومخسْي وستمائة ،ب َ
ـحلَ َ
رمحه هللا.

القراء الكبار على الطبقات واألعصار" .حتقيق :د.
( )1انظر :الذهيب" ،معرفة َّ
طيَّار آليت قوَّلج( ،ط ،1اسطنبول :مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،
 1416ه).1329 :3 ،
ـجَزري" ،غاية النهاية".122 :2 ،
( )2انظر :ابن ال َ
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

الـمبحث الثاني :دراسةُ املنظومةِ ،وفيه ثالثةُ مطالبَ:
الـمطصب األول :حتقيق اسم املنظومة ،وتوثيق نسبخها لصنَّاظِم
 أوالً :تـحقيق اسم املنظومة:
ِ
اسم أو
لـم يُ َس ِم
النامم منظومتَه ابسم َّ
معْي ،وليس للمنظومة ٌ
ُ
عنوا ٌن يف كتب الرتاجم ،ولـم أقف على من َس َّـماها إََِّّل:
ِ
ِ
حيث ُك ِ
تب
أ -ما جاء يف غالف اجملموِع الذي يف َّأوله النُّسخةُ الرتكيةُ ُ
فيه(" :أَع َشار القر ِ
وحه."-
آن الكريـِم) :نظ ُم
ِ
الفاسي -قدَّس هللاُ ُر َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب -وما جاء يف ديباجة هذه النُّسخة الرتكية قبل البيت األول من
املنظومة [ل/1 :أ]" :قالِ ..
ِ
الفاس ُّي -رمحه هللاُ تعاىل( -قصيد ًة
يذ ُكر فيها أَع َشار ِ
القرآن العزي ِز)."..
َ
َ ُ
()1
ِ
ِ
ِ
ت -وما جاء يف وصف النُّسخة الظاهرية ابلفهرس الشامل للنظ ِم
كل عشر يف ِ
الس َوِر ،و ِ
القرآن ،على
بعنو ِان" :أُرجوزةٌ يف ِعدَّةِ آ ِي ُّ
اصطالح ِ
العدد الكوف ِـي".
ِ

( )1انظر :اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية" ،الفهرس الشامل،
خمطوطات التفسري".255 :1 ،
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ِ
وهذه
اخرتت عنواانً
العناوين صحيحةٌ ودالَّـةٌ على املضمون ،و ُ
ُ
ِ
النسخة الرت ِ
ِ
للمنظومة ِم َّـما أُثبِت على ِد ِ
ِ
كية؛ َّلختصا ِره،
وغالف
يباجة
َ
ِ
ِ
الفهرس .و َّأما ما بيَّنه النامم يف ِ
ِ
أول
اخلطية على
النسخة
يخ
وتقدُِّم اتر ِ
ُ
عدد آ ِي ِ
كل
توضيح
النظ ِم فهو
وتفصيل لـمضمونِـها فقط؛ أعين :ذكَره َ
ٌ
ٌ
صطالح العدد الكوفـي دون غ ِريه،
وأعشارها ،وأنَّه ق ـيَّ َـد ذلك اب
سورة،
ِ
َ
فقال:
 3وبـ ـعـ ـ َـد َذا :فَـه ِـذهِ
َ
ََ
ض َّمنـتُـ َهاِ :ع َّـد َة آ ِي
َ 4
َ 5علَى اص ِط َال ِح ال َع َد ِد

ـوزه
أُر ُج ـ َ
الس َـوِر
ُّ
ال ُكوفِ ِـي

بـَـ ِديـ ـ َعـ ـةٌ أَلـ َفـامـُ َـهـ ـا َوِج ـ ـي ـ َـزه
َوُك َّل َعـشـ ِر فِـي الـ ُق َـرا ِن،
فَخ ِ
ـح ِاذ ِق َّ
الذكِ ِي
ُ
اخـذبُـهُر أَخ َذ ال َ

ولو ِزي َدت على العنو ِان كلمتا ِن؛ وهـماُ ( :س َوِر)

()1

و(على

ِ
معنيان:
َعشار) مصطلَ ٌح له
السبب يف ذلك :أَ َّن (األ َ
( )1و ُ
مكو ٌن من ِ
األول :تقسيم ِ
ثالثة أجزاء
كل قسم منها َّ
القرآن إىل عشرة أقسامُّ ،
ُ
الثالثْي ،وليس هو مر َاد النام ِم هنا.
من األجز ِاء
َ
واملعىن الثاين -وهو الـمراد هنا :-تقسيم ِ
آايت السورةِ الواحدةِ ِ -من أ ََّولِـها-
ُ
ُ
مكو ٌن من عش ِر آايت ابلتَّساوي يف السورةِ
إىل أقسام؛ كلُّ قسم منها َّ
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ف يف مقد ِ
ذلك وشر َط املؤلِ ِ
مة
اصطالح العدد الكوفـي)؛
ليتناسب َ
َ
ِ
نظمه كما تقدَّم يف األبيات املنقولة آنًِفا عن مقدمة املنظومة =لكا َن
ِ
اَّلسم
ويصد َق
املضمون،
أمراً حسناً ،وذلك حىت يتوافَق العنوا ُن مع
ُ
ُ
ـمسمى.
على ال َّ
ت ـن ـبـيـهٌ:
شـْـ ـ ُـر) -بضم العْي ،وإسكان الشْي وضمهاُ :-جزءٌ ِم َن
(العُ ُ
ور) .ويُر ِادفُه( :ال َع ِشيـ ُر) -
األَجَز ِاء ال َعشَرةِ .وجـمعُه( :أَ ْع َ
شٌ
ار) و(عُ ُش ٌ
ِ
ْي وكسر الش ِ
بفتح الع ِ
الع َشـْـ ـ ُـر) -بفتح العْي
ْي ،-و(المع َش (ُار .))1و( َ
ِ
ِ
ِ
ي
وإسكان الشْي وفتحها :-أ ََّو ُل العُ ُقود  .و( َع َواش ُر ال ُق ْرآن) :اآل ُ
اشرةُ) :حل َقة التـَّع ِشيـر من ( َعو ِ
التـي ي ـتِ ُّم بـها (الع ْشر) .و( ِ
اش ِر
َ
َ
َ
الع َ
َ َ َ ُ
الـمصح ِ
ف)َ ،وِهي لَفظَةٌ ُم َولَّ َدةٌ.
ُ َ
ِ
املستعملة يف التعش ِري
هي:
ا
ف
آن
ة
املذكور
ة
بع
ر
األ
ه
ج
َو
أل
ا
وهذه
ُ ً
ُ
ُُ
َ
ِ
النامم ألجله قصيدتَه.
الذي ع َقد ُ

=

ِ
العدد الكوفـ ِي فقط .انظر :الداين" ،البيان"،
اصطالح
الواحدةِ .وعلى
ِ
.305
( )1انظر :التعليق -يف القصيدة -على ضبط البيت رقم (.)241
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و َّأما ( ِ
الع ْش ـ ـ ُـر) -بكسر العْي وإسكان الشْي -فهوِ :ورُد ا ِإلبِ ِل
ِ
للماء يف الي ِوم ِ
العاش ِر(.)1
َ
اباب يف كتابه البيان()2؛ ونـَ َقل فيه
وقد َ
أفرد الدان ُّـي للتعش ِري ً
أعشار
إبسنادهِ عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :أنَّه كان يَـعُ ُّد
َ
ِ
سورةِ البقرةِ ،حىت بلَغ رأس ال ِ
العناية
ـمائة؛ وفيه :دَّللةٌ على تقدُّم
َ
ِ
ابلتعش ِري (وهو تقسيم ِ
ِ
آايت السورة الواحدة َعشراً َعشراً).
ُ
وعواشر جـملةِ
بعض التابعْيِ " :
ونَقل الداينُّ -أيضاً -عن ِ
َ
ُ ُ
مائة ع ِ
ست ِ
ِ
وثالث وعشرو َن
اشَرة،
القرآن -يف عدد
الكوفيْيُّ :-
ٌ
َ
َ
عِ
وجـملةُ الـ َخ َو ِام ِ
ألف َخـمس ،ومائتا َخـمس،
اشَرًةُّ ،
سُ :
َ
وست آايتُ ،
()3
ِ
وسبع وأربعو َن َخام َسةً ،وآيةٌ" .
ٌ

ص من :ابن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت ،دار صادر،
(َّ )1
ملخ ٌ
الزبِ ِ
يدي" ،اتج العروس من جواهر
 1414هـ) ،املادة( :ع ش ر)؛ و َّ
القاموس" .حتقيق :علي شريي( ،بريوت ،دار الفكر 1414 ،هـ) ،املادة:
(ع ش ر).
( )2وعنوانُه( :ابب ذك ِر جام ِع ِ
العدد) .انظر :الداين" ،البيان".225-224 ،
ُ
ِ
ِ
ف ال َـعو ِاشرِ.
( )3انظر :الداين" ،البيان" .296-259 ،وال َ
س  :نص ُ َ
ـخ َوام ُ
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ِ
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ار ال ُق ْرآن َ
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 اثنياً :توثيق نسبتها للن ِ
اظم:
الفاسي بتاريخ 655 / 6 /10( :هـ)؛ أي:
اإلمام
ُّ
وقد نظَ َمها ُ
)
1
(
قبل وفاته بـ ( )10أشهر تقريباً  ،ولعل ذلك ِم َّـما جعله لـم يُ ِشر إليها
ِ
ِ
َّ
ترجم له
قبل؛ كشرحه على الشاطبية ،وكذا َمن َ
يف بعض ُكتُبه اليت أل َفها ُ
ِ
مصادر ،-لكنَّه قد
ت عليه ِمن
لـم يذكرها ضم َن مؤلَّفاته -فيما وقف ُ
َ
ِ
النسخة الظاهر ِية ما يؤكِد صح َة ِ
ِ
املنظومة
نسبة هذه
جاء يف هامش
يح
للفاسي ،انظر :التعليق على البيتْي ( .)284-283وقد جاء التصر ُ
ْي ِ
ِ
ِ ِ
اخلطيت ِ
اج ِة النسخت ِ
ْي ،وتقدَّم نقلُه.
ونسبِه كامالً يف ديبَ َ
ابسـمه َ

النسخة الرت ِ
ِ
كية [ل/13 :أ].
ختام القصيدةِ يف
) (1ينظرُ :
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الـمطصب الثاني :منهج الـنَّاظِم يف منظومخه
ِ
سيلتزم ب ـبيانِه
مقدمة منظومتِه ثالثةَ حدود لِ َـما
النامم يف
ُ
َّبْي ُ
يف املنظومة ،وهي على الرتتيب:
 .1اَّلكتفاء بـما ثبت عن ِ
ِ
املنظومة كاملةً ،ولـم
العدد الكوف ِّـي فقط يف
َ
ُ
يذكر غي َـره فيها.
 .2بيا ُن ِ
عدد آ ِي ِ
كل سورة إمجاَّلً ،وذلك يف أول بيت من كل سورة.
ِ
رؤوس أعشا ِر ِ
يد على
 .3سرُد
كل سورة مرتَّبةً؛ إن كانت آايتُـها تز ُ
()1
عشرة .
َقل ِمن عشرة( )2فإنَّه ِ
ِ
يكتفي ِ
ببيان
آايت السورةِ أ َّ
فإن كانت ُ
ِ
عدد آيِ َـها فقط.
ِ
ِ
املنظوم،
وسار عليه يف
النامم هذا
التزَم
وقد َ
املنهج يف العمومَ ،
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
أذكره
ت ذلك يف
فإن خالَفه بيَّـن ُ
اهلامش يف موضعه ،مستدَّلً على ما ُ
بعدد من املراجع األصيلة.
ِ
الكوفيْي ،وهللا أعلم.
عدد آيِها َعشٌر عند
( )1ولـم أتت سورةٌ ُ
َ
الكوفيْي؛ وهي :الفاحتةُ ،ومن
تسع عشرةَ سورةً عند
( )2
ُ
َ
وعددها يف القرآن َ
ِ
الشرِح إىل ِ
العادايت والقارعةَ.
العلق و
الناس ما عدا َ
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ومن ِ
منهجه يف ِ
ِ
ِ
ابلعشر
سرده
ـختم السورةَ َ
َ
أعشار السور :أنَّه ي ُ
األخري منبِهاً -يف الغالب -على أنَّه األخريُ.
تنبيه ِ
ان:
ول :لـم ِ
مصادره يف ما ذ َكره ونقلَه
النامم يف منظومتِه
يوضح
األ ُ
َ
ُ
عن العدد الكويفِ :من ِ
عدد آ ِي ِ
كل سورة ،وأعشا ِرها.
ِ
املنظومة ما يُشريُ إىل ذلك تصريـحاً أو تلميحاً إََِّّل ما
وليس يف
جاء مـجم ًال يف ِ
آخ ِر املنظومة:
َ
اهى َع َد ُد
َ 298وقَد تَـنَ َ
َ 299وِمث ُل َذ َاكَ :ع َد ُد

اآلي ِ
ـات
َ
األَع َشارِ

صا
ُملَ َّخ ً
كِ َال ُه َـما

فِـي ه ِذهِ األَبـي ِ
ـات
َ
َ
َجاءَ َع ِن األَبـ َـرا ِر

ولَـم يُ ِبْي مر َاده يف قولِه هنا( :كِ َال ُه َـما َجاءَ َع ِن األَبـ َـرا ِر) ،ولَـم
ِ ِ
يْي مر ِاده بذلك.
يتَّضح لـي تع ُ
(مستَـفعِلُن
الثانـي :هذه الـمنظومةُ على بَـح ِر َّ
الر َجـ ِز ،وأصلُهُ :
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ُّل
ُمستَـفعلُن ُمستَـفعلُن * ُمستَـفعلُن ُمستَـفعلُن ُمستَـفعلُن) ُ ،
ِ
ِ
العلمية عليه؛ لسهولتِه.
املنظومات
( )1انظر :التـ ِ
احلساين حسن عبد
َّربي ِزي" ،الكايف يف العروض والقوايف" .حتقيقَّ :
هللا( .ط ،3القاهرة ،مكتبة اخلانـجي 1415 ،هـ).82-77 ،
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الـمطصب الثالث :وصف النُّسْلخنيِ الـلطِّيِّخنيِ لصمنظومةِ ،ونـماذج
منها
ِ
ِ
ِ
يتيسر لـي
خطيتان هلذه
نسختان
وصلتـنـي
املنظومة ،ولَـم َّ
احلصول على غ ِريهـما ،وهذه بياانتـُهما:
ُ
األُولـى( :)1مصدرها :املكتبة السليمانية إبستانبول يف تركيا ،يف
ملون حمفوظ بـها يف ِ
َّأوِل ُكتُ ِ
مكتبة َج ُاروََّل برقم،)2()21( :
ب مـجموع َّ
ـمجموع ( )55لوحةً ،وحيتوي على ِ
مخسة كتب(،)3
وعدد ألو ِاح هذا ال
ِ
ُ
ِ
العنزي ،جزاه هللا
بن سعود
ُّ
كامل ُ
َّل إبهدائي نسخةً إلكرتونيةً منها :دُ .
( )1تفض َ
وابرك فيه.
خرياًَ ،
ِ
اهلامش األيس ِر ِمن
اجملموع فيها :على
ختم هذه املكتبة مع رقم
ِ
( )2وقد جاء ُ
َّأوِل وجه من اللوح الثاين (/2أ).
ِ ِ
(ِ )3
ِ
السخاوي ،وقد ُرتِبَت
اثنان منها
ِ
اخلامس نونيةُ
للفاسي ،واثنان للتاذف ِـي ،و ُ
يف اجملموع على النحو اآليت:
 .1أرجوزةٌ ِ
للفاس ِي يف عدد آي سور القرآن وأعشارها ،وهي موضوع
البحث ،وتقع يف اجملموع (/13-1أ).
 .2أرجوزةٌ ِ
للتاذفِ ِـي يف الـمدين والـمكي ،وتقع يف اجملموع (/13أ/14-أ).
و ِ
التاذفِ ُّـي هو :أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن أيوب بن عبد القاهر بن
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=

بركات بن أيب الفتح ،اإلمام الـحلَيب احلنفي ،شيخ َّ ِ
ـح َـماةَ ،تال على
ُ
القراء ب َ
َ
الفاسي ابلسبع يف َحلَب ،ومسع منه ومن غريه 705-628( .هـ) .ترمجته
ِ
يف :الذهيب" ،املعجم املختص ِ
ابحملدثْي"225 :1 ،؛ والذهيب" ،معرفة
ـجَزري" ،غاية النهاية".103-102 :2 ،
القراء"1456 :3 ،؛ وابن ال َ
ِ
وذَكر ِ
الزِركلِ ُّي يف كتابه "األعالم" :47 :6 ،أرجوزةً للتاذف ِـي يف التجويد
َ
ِ
ف) :قريةٌ قَ ِريبةٌ ِ
ـح َم ِوي" ،معجم
ل
ا
ينظر:
.
ب
ل
ح
ن
م
ذ
و(ات
القرآن.
ونزول
َ
َ ُ
َ
َ
البلدان"( .ط ،1بريوت ،دار صادر 1397 ،هـ).6 :2 ،
 .3أرجوزةٌ نونيةٌ لِ َعلَم الدين السخاوي يف جتويد القرآن ،وتقع يف اجملموع
(/14ب/16-أ) .وعنواهنا( :عمدة ال ُـمجيد وعدة ال ُـمفيد يف معرفة
التجويد) ،وهي مطبوعةٌ .وانممها هو :أبو احلسن علم ِ
الدين علي بن حممد
َ
ُ
القراء بدمشق،
بن عبد الصمد
ُّ
السخاوي الشافعي ،تلميذ الشاطيب ،شيخ َّ
ِ
املفسر النحوي اللغوي 643-558( .هـ) .ترمجته يف :الذهيب" ،معرفة
ـجَزري" ،غاية النهاية".571-568 :1 ،
القراء"1245 :3 ،؛ وابن ال َ
ِ
ِ
ِ
مذهب ِ
أهل
القرآن على
(عدد آ ِي
للفاس ِي عنوانُه:
منثور
.4
ُ
ٌ
كتاب ٌ
ِ
ِ
النسخة
الكوفة) ،ويقع يف اجملموع (/16ب/52-ب) .وعلى هذه
اعتمد ِ
ِ
الرفاعي يف رسالة املاجستري.
مرشود
الشيخ
الكتاب:
حمق ُق هذا
ٌ
ُّ
ُ
ِِ
ابع األحز ِ
اب ،وتقع
اب و
َ
يذكر فيها :أر َ
األنصاف واألحز َ
 .5أرجوزةٌ للتاذف ِـي ُ
يف اجملموع (/53أ/55-أ) ،وهي ِ
اجملموع.
آخ ُر ما يف هذا
ِ
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ِ
ِ
يخ نس ِخه
اضح ومقروءٌ ،واتر ُ
ونوعُ خطه واح ٌد؛ وهو :نَسخ ٌّي عر ٌ
يض ،و ٌ
ُكتِب يف ِ
آخ ِره (اللوح /55أ)؛ وهو 706/5/13( :هـ) ،لكن ليس فيه
َ
ِ
ِ
ويبلغ عدد األسطر ( )17سطراً ،وعدد
.
هللا
رمحه
ه
انسخ
اسم
ُ
ُ
اوح بْي ( )11-8كلمةً.
الكلمات يف السطر يرت ُ
الفاسي" :بسم هللا الرمحن الرحيمِ ،
رب
وجاء يف أ َّوِل أرجوزِة
ِ
ي ِسر ،قال الشيخ اإلمام العالِـم سيِ ُد ال ُقَّر ِاء فر ُ ِ ِ
ـج َعص ِرِه
ُ
ُ
َ
ُ َ
يد ده ِره ونـَـت ـي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يوسف الفاس ُّي
بن حس ِن ب ِن حممد ب ِن
ُ
مجال الدي ِن أبو عبد هللا ُ
َ
حممد ُ
ِ
رمحه هللاُ تعاىل :-قصيد ًة يَذ ُك ُر فيها أَع َش َار القرآن العزي ِزَ ،نفع هللاُ
احلمد ِ
رب العاملْي ،":ث َّـم سرد ِ
هلل ِ
أبيات النظ ِم.
املسلمْي بـها ،و ُ
َُ
َ
َ
ِ
وقليل من النُّقوَّلت يف هوامشها
وعليها ُ
بعض التصحيحاتٌ ،
عن نُسخة أخرى ،م َّـما يشري إىل أنَّـها نسخةٌ مقابلةٌ بغيـ ِرها حىت ِ
آخ ِر
َ
ُ
َ
ِ
كلمة يف املنظومة ،فمنها ما جاء تعليقاً على (سورة هود عليه السالم)،
تصحيحاً للبيت الثاين منها:
 67اع ُدد :فَخور ،ثُ َّـم :يـب ِ
َوبـَعـ ُد فَاذ ُكر :تَـتَـ َذ َّكـ ُرونـَا
ص ُرونـَا
ٌُ
ُ
ِ
(وبـَع َدهُ
حيث جاء يف هامشها -وبـخط مغاير" :-صوابُهَُ :
فَاذ ُكر :تَ َذ َّكرونَـا) ،صح ،حممد" .ولـم يت ِ
َّضح يل َمن هو" :حممد" ،ولعله
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النامم؛ من تعليقاته اخلاصة على األبيات عن نسخته املنقول عنها ،أو
ُ
نفسه ،وهللا أعلم.
هو
ُ
الناسخ ُ
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ِ
ِ
يخ ِ
ونصه فيها:
أتليف النام ِم هلذه األرجوزةُّ ،
ب يف آخ ِرها أتر ُ
وُكت َ
"انتهت األُرجوزةُ فِـي العش ِر الثانـي ِمن شه ِر جـمادى األُخرىِ ،من ِ
ِ
سنة
َُ
َُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ط الـمصنِ ِ
ف" .ثُ َّـم ُكتب
ـمسْي وستمائة؛ وهو أتر ُ
خـمس وخ َ
يخ َخ ّ ُ َ
مقابِلَها يف اهلامش كلمةُ" :بلغ".
وذلك م َّـما ُّ
يدل على نَفاستها؛ وأنَّـها مقابَلةٌ ومنقولةٌ عن أصل
ب ِ
ـخط املصنِ ِ
ف النام ِم -رمحه هللا ،-وهللا أعلم.
()1
مصدرها :املكتبة الظاهرية بدمشق ،برقم (،)7659
:
النسخةُ الثانيةُ
ُ
مهر على غالفِها َّ
عدةُ تـملُّكات ،لكنَّها
غري َّ
و َّ
ملونةَ ،
مصورتُـها اليت وصلَتنـي ُ
وختم للمكتبة الظاهرية ،وتكرر مرًة اثني ًة يف اللوح اخلامس،
غري واضحةٌ ،
ُ
ِ ()2
ِ
يخ نسخها  ،وخطُّها:
اسم انسخها -رمحه هللا ،-وَّل اتر ُ
وليس فيها ُ
ِ
ِ
وقليل منه ألجل
اضح ،ويف بعض الكلمات :ضب ٌ
نَسخ ٌّي و ٌ
ط لـحركاتـهاٌ ،
ِ
الوزن.
الصفحة الو ِ
ِ
احدة على جهت ِ
ْي؛
أبيات النظ ِم يف
وقد جعل
ُ
الناسخ َ
ائري،
َّل إبهدائِي نسخةً إلكرتونيةً منها :د .ع َّـمار سعيد تـمالِت اجلز ُّ
( )1تفض َ
وابرك فيه.
جزاه هللا خرياًَ ،
( )2ذ َكَر مؤلِفو "الفهرس الشامل" (َّ )255 :1
يخ نس ِخها" :قبل 711
أن اتر َ
مستندهم لذلك!.
هـ" ،ولَـم أعرف
َ
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صغَ ِر ِ
ض ِ
لعلَّه لِ ِ
ساع َعر ِ
الورق ،وهـما حسب ترتيبها عنده:
خطه أو َِّلتِ ِ
َ
ِ
ِ
وموضعها يف اجلانب
أبيات أُفـُـقـيَّةٌ (تبدأُ من اليمْي إىل اليسار)،
ٌ .1
ُ
ِ
يبلغ عدد األسطر فيها ( )18سطراً،
األيـمن من الصفحة؛ كالـمعتاد ،و ُ
كل سطر منها بيت ِ
يف ِ
مستق ٌّل ،وعدد الكلمات يف السطر الواحد
ٌ
اوح بْي ( )11-8كلم ًة.
منها يرت ُ
ِ
وموضعها
األسفل إىل األعلى)،
أبيات رأ ِسيَّةٌ -بعدها( -تبدأُ من
 .2ث َّـم ٌ
ُ
ِ
ويبلغ عدد األسطر فيها بْي ()4-3
يف اجلانب األيسر من
الصفحةُ ،
اوح بْي ( )24-16كلم ًة.
أسطر ،وعدد الكلمات يف السطر منها يرت ُ
ِ
ِ
ِ
األبيات" :بسم هللا
قبل سرِد
وُكتب يف ديباجة هذه النسخة َ
ظ
الشيخ
التوفيق ،قال
اإلمام العالِ ُـم احلاف ُ
ُ
الرمحن الرحيم ،وبه اإلعانةُ و ُ
ُ
عبد هللاِ حممد بن (مـح ِس ِن) ب ِن ِ
الدي ِن أبو ِ
مجال ِ
حممد ب ِن
ـمقرئ ُ
ال ُ
ُ ُ ُ
ِ
ـحهُ ،"-وجاء
وحهُ ،ونـَ َّـوَر َ
َ
ض ِري َ
َّس هللا ُر َ
يوسف (ب ِن َرج َوا َن) الفاس ُّي -قَد َ
يف ِ
احلمد هلل وحده ،وصلَّى هللاُ على حممد".
آخرها" :و ُ
ألحد ِ
النسخة تصحيحات يسريةٌ ِنفيسةٌ( ،)1لعلها ِ
ِ
تالميذ
وعلى هذه
ٌ
امش ِ
أبيات ِ
( )1وجاءت على ه ِ
مخس ُس َور؛ وهي :الفاتـحة ،وطه ،والـمدثر،
واملرسالت ،والليل ،يف األبيات (-283 ،257-256 ،250 ،105 ،7
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

هامش البيت ِ
النامِم؛ منها ما ُكتِب على ِ
صه" :نَ ِس َي
ْي ()257-256؛ ونَ ُّ
ِ
ث؛ وهو قولُه تعاىل( :ثَ َـال ِث ُش َعب) [اآلية:
َشْيـ ُخـنَـا -رمحه هللاُ -العُشَر الثال َ
ِ
صاحب هذا ِ
ِ
التعليق .فهذا
التلميذ
اسم
َ ،]30ولَو قَ َال ،"...:ولـم أَعرف َ
ِ
يدل على ِ
التعليق النفيس وغريه م َّـما ُّ
النسخة وأهـميتِها.
قيمة هذه
ُ
ُ ُ

=

ْي؛ ألنـهما يف أطر ِ
ِ
ْي غري ِ
للمصورةِ
مكتملت ِ
ِ
الصفحات
اف
َّ ،)284
َّ
لكن األخريت ُ
ِ
الوقوف على ِ
النسخة ِ
بعد.
يتيسر يل
اليت عندي -عناألصل ،ولـم َّ
ُ
األصل ُ
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نـماذج من النسلخنيِ اخلطّيخ ِ
ني
أوالً :وجه اللوح األول من الـمجموع الذي فيه النسخة الرتكية:
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

اثنياً :ظهر اللوح األول من الـمجموع الذي فيه النسخة الرتكية:
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اثلثاً :وجه اللوح ( )13من اجملموع ِ
نفسه؛ وهو آخر املنظومة:
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
آخر اجملموع ِ
نفسه:
رابعاً :وجه اللوح ( )55وهو ُ
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خامساً :وجه اللوح األول (غالف الكتاب) من النسخة الظاهرية:
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سادساً :ظهر اللوح األول ،من النسخة الظاهرية:
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سابعاً :ظهر اللوح الثامن (األخري) من النسخة الظاهرية:
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

الـفصل الثانـي:
تـحقيقُ َن ِّ أبياتِ الـمنظومةِ كامصةً
وعنوانـها:

أعْشَارُ القُرْآنِ العَزِيزِ
قصيدةُ اإلمامِ أبي عبدِ اهللِ
ِي (ت 656 :هـ)
ِي الـحَنَف ِّ
حمم ِد بنِ حس ِن الفَاس ِّ
رمحه اهلل رمح ًة واسعةً ،وغَفَر له ولصمسصمنيَ ،آمني.
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[ا/أ] بسم هللا الرمحن الرحيم ،ر ِ ِ
س ْـر
َّ
ب يَ ّ
ِ()3
ِ ِ ()2
ِ
ِ
ص ِره
الشيخ
قال
ُ
ـج َع ْ
ُ
اإلمام العال ُـم َسيِّ ُد ال ُقراء فري ُد ده ِره ونَــت ـي ُ
()5
عبد ِ
هللا حمم ُد بن حس ِن( )4ب ِن ِ
مال الدي ِن أبو ِ
يوسف
حممد ب ِن
جـ ُ
َ
ُ
ِ
ِ
القرآن العزي ِز؛
ش َار
الفاس ُّي [-رمحه هللاُ تعاىل :-قصيد ًة يَ ْذ ُك ُر فيها أَ ْع َ
ِ
مي:)6(]-
نفع هللاُ الـ
رب العالَـ َ
َ
مسلمي بـها ،والـحم ُد هلل ِّ
 َ[الـمق ّدمة]
ِ ِ
هلل العلِ ِـي َّ ِ
 1الـحم ُد ِ
ـح َّـم ِـد
َ
الص َمد ُمـنَـ ِـزل الـذكـ ِر َعـلَى ُم َ
َ
()1

التوفيق"؛ بدَّلً عن" :ر ِ
ب يَ ِسـر".
) (1يف الظاهرية" :وبه اإلعانةُ و ُ
َ
) (2هكذا يف الرتكية؛ ِ
ابلتاء ،وحتتملِ :
"ونسيج"؛ ابلس ِ
قرب ،وهللا أعلم.
ْي ،وهو أ ُ
ُ
ُ
"سيِ ُد ال ُقَّر ِاء فر ُيد ده ِرهِ ونـَـتِـي ُـج
) (3يف الظاهرية" :احلاف ُ
ظ ال ُ
ـمقرئ"؛ بدَّلً عنَ :
َعص ِرهِ".
) (4يف الظاهرية" :بن مـح ِسن"؛ والصواب املثبت من الرت ِ
كية ،كما تقدَّم بيانُه يف
ُ َُ
ُ ُ
املبحث األول من الفصل األول.
) (5يف الظاهرية زايدةٌ" :ب ِن َرج َوا َن" ،أو" :ب ِن َدج َوا َن" ،وحيتمل -كما جاء يف
الفهرس الشامل (خمطوطات التفسري " :-)255 :1ب ِن ِرض َوا َن" .وليست كلُّها
يف املصاد ِر ،كما تقدَّم بيانُه يف املبحث األول من الفصل األول.
ـحه"؛ بدَّلً عن ما بْي املعقوف ِ
ْي.
وحه ،ون َّـور ض ِري َ
) (6يف الظاهرية" :قدَّس هللاُ ُر َ
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

2
3
4
5
6
7

الس َما
صلَّـى َعلَي ِـه َربـُّـنَا َو َسـلَّ َـما َما ََّل َح نَـج ٌم نـَيِـٌـر َوس َط َّ
َ
ِِ
ـوزه بَـ ـ ِدي ـ ـ َع ـ ـةٌ أَل ـ َفـامـُ َـه ـ ـا َوِج ـ ـ ـيـ ـ َـزه
َوبـَ ـعـ ـ َـد َذا :فَـ َهـذه أُر ُج ـ َ
()1
الس َـوِر َوُك َّل َعـشـر فِـي الـُقَاـر ِن ،فَاخـبـُ ِر
ض َّمنـتُـ َها ِع َّـد َة آ ِي ُّ
َ
ِ ِ
ِ
ـح ِاذ ِق َّ
الذكِـ ِي
َعلَى اصط َال ِح ال َع َدد ال ُكوف ِـي فَ ُخذهُ أَخ َذ ال َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َّدا
ـحم ُد هلل َعلَى َما أَر َش َدا إِلَيه من تَـحقيقه َو َسد َ
َوال َ
سورةُ أُِم الْ ُقر ِ
آن
ّ ْ
()3
أ ُُّم ال ُقرا ِن سبع آايت غُـرر(ََّ )2ل خل ِ ِ
ك َعن أَهِل األثـَر
ف فـي ذَل َ
ُ َ
َ َُ َ
َ

ِ
اَّلمتحان.
) (1أي :اطلُب ُخـب َـرهُ وحقيقتَه ،أو هوِ :من اَّلختبا ِر و
ِ
) (2يف الظاهرية(" :و ُغ ُدر)" ِ
صه" :الغُ ُد ُرَ :جـم ُع
تعليق؛ ونَ ُّ
ابلدال؛ وعلى هامشها ٌ
َ
( َغ ِدير)؛ مـجمع ِ
املاء".
َ َُ
) (3انظر :الداين" ،البيان"139 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن على مذهب أهل
الكوفة" .دراسة وحتقيق :مرشود بن مصلح الرفاعي( ،رسالة ماجستري ،ابجلامعة
اإلسالمية ابملدينة املنورة 1439 ،ه)42 ،؛ والفريوز آابدي" ،بصائر َذ ِوي
النجار( ،القاهرة ،اجمللس
التمييز يف لطائف الكتاب العزيز" .حتقيق :حممد علي َّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد
األعلى للشئون اإلسالمية 1416 ،هـ)128 :1 ،؛ وال َ
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سورةُ ِ
البقرة
 8والـب ـ َقـره قُـلِ :مائَــتَـ ِ
ـان ُع َّدتَـا بـَـع َـد ثَ َـمـانِي َـن َو ِسـت ثَـبَـتَا(:)1
ََ َ
ِ (ِ )2
ِ
 9يـُ َكذبُو َن َ ،وقَد ٌير :بـَع َدهُ ََّل تَـعلَ ُمو َن ،فَارَهبُون :عُدَّهُ
()1
ِِ
ين :احَفظهُ ِحفظًا يَـا َفـتَـى
َ 10وتَـنظُُرو َن :بـَع َد ِاَّلغَر ِاق أَتَـى
َوُمفسد َ

=

يف معرفة فن العدد" .حتقيق :د .بَ ِشري حسن ال ِـحميَـ ِري( ،ط ،1املدينة املنورة،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1431 ،هـ)298 ،؛ وال َقسطََّالين،
"لطائف اإلشارات لفنون القراءات" .حتقيق :مركز الدراسات القرآنية( ،ط،1
املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1434 ،هـ):4 ،
.1319
) (1انظر :الداين" ،البيان"140 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"44 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"133 :1 ،؛ وال َ
300؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".1381 :4 ،
ِ
ِ ِ
) (2فيها قر ِ
ْي ،وَّل يستقيم
اءااتنُ ،
وضبِطت يف النسخة الرتكية على قراءة غ ِري الكوفيِ َ
ِ
الضبط ،مع َّ
أن املنظومةَ على اصطالح العدد الكويف ،وليست
الوز ُن إَّل هبذا
ِ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" .حتقيق :د.
مضبوطةً يف الظاهرية .انظر :ابن ال َ
أيـمن ُرشدي ُس َويد( ،ط ،1دار الغواثين 1439 ،هـ) ،الفقرة .2626
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

11
12
13
14
15

لَ ُـمهتَ ُدو َن ،ثُ َّـم :تَـعلَ ُمونَـا
ََّل يـؤِمنُو َن ،بـع َده :ب ِ
صي ُـر
َ ُ َ
ُ
()2
و َّ ِ ِ
ْي ،ثَُّـم :تَـع َملُونَـا
الصالـح َ
َ
وتَـهتَ ُدو َن ،بـع َدهِ َّ :
يم
َ ُ
َ
الرح ُ
ِ
ِ
ينَ ،وَرَدا
َوال ُـمتَّـق َ
ْي ،ال ُـمعتَد َ

َ 16وِمن
ور
األ ُُم ُ

َخ َالق،

()1

تـُر َج ُع

ْيَ ،جاءَ ُمستَبِينَا
ثُ َّـمُ :مـ ِه ٌ
ِ
ور
ثُ َّـم :نَصيـرَ ،اثبِ ٌ
ت َمسطُ ُ
فِـي آي ِـة ال ِكتم ِ
ان َجا يَ ِـقينَا
َ
َ
ِ ()3
يموا
ََّل يـَهتَ ُدو َن ،بـَع َد َذ َاك ل ُ
فَانـ ُقل ُه َما َعـنِـيَ ،وُكن ُمـجتَ ِه َدا
ِ
يم ،أَيـُّ َها النِح ِر ُير
َوقُلَ :حك ٌ

=

) (1أي :اليت جاءت بعد قولِه تعاىل( :وأغَرقنا آل فرعو َن)؛ من اآلية ( )50من
ِ
أسها( :تَـنظُُرو َن).
البقرة؛ احرتازاً من اآلية ()55؛ فهي مثـلُها ر ُ
ِ
ِ
) (2يف النُّسخت ِ
الالم ،لكن لـم
ْي(" :تَـعلَ ُمونـَا)" ،ثُ َّـم يف الرتكيةُ :ح َّكت منها ُ
ت من املصحف [اآلية .]140 :وقد اتـَّ َفق َّ
تُـل َحق َ
بعد املي ِم ،والـمثبَ ُ
القراءُ
ِ
النامم يف عج ِز
املوضع ما قصده
ابخلطاب .ويؤيد هذا
العشرةُ على قراءتـِ ِها
َ
ُ
ِ
ِ ِ
أملم م َّـمن َك َتم
البيت نفسه؛ ومر ُاده به :اليت جاءت يف اآلية نفسها( :ومن ُ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"304 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
شهاد ًة عنده من هللا) .انظر :ال َ
"لطائف اإلشارات".1385 :4 ،
)ِ (3من :اللَّوِم .وذلك :بعد اآلية ( )170من البقرة.
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[ 17ا/ب] َويـَعلَ ُمو َن ،بـَع َدهَُ :ح ِك ُيم
ِ
ِ
صا ِر
 18ثُ َّـمَ :حك ٌيم ،قَـب َل :من أَن َ

ِ
ِ
ُّ
يم
َوال َكاف ِر َ
ينُ :كل ُهم ُمل ُ
()3
وتَـعلَمو َنِ :
آخ ُر األَع َشا ِر
َ ُ
()2

سورةُ ِ
آل ِع ْم َرا َن
ِ
 19و ُ ِ
وها ِمائَـَتـ ِ
ْي( )4آيَه(:)1
آل عمَرا َن أُولُو الد َرايَه قَد َح َسبُ َ
َ

=

ِ
) (1لعلها هكذا يف النُّسخت ِ
ْي يف ضب ِطها.
ْي ،وفيها
ٌ
خالف بْي القراء الكوفي َ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" ،الفقرة .2626
انظر :ابن ال َ
) (2الـملِيم" :هو مكت ِس َّ ِ
الم عليه من
الرجل؛ إذا أَتَى ما يُ ُ
ُ َ ُ
ُ ُ
ب اللوم ،يقال :قد أَََّل َم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابلقول"؛
الم ابللسان ،ويُع َذ ُل
ي
الذي
فهو
:
وم
ل
ـم
ل
ا
ا
أم
.
م
ل
ـ
ي
ـم
ل
ن
إ
و
األم ِر
ُ ُ
َ َُ َّ َ ُ ُ
قاله الطربي" ،جامع البيان عن أتويل آ ِي القرآن" .حتقيق :حممود حممد
شاكر وأمحد حممد شاكر( ،بريوت ،دار الفكر 1408 ،ه).107 :21 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"303-305 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (3انظر :ال َ
اإلشارات".1383-1387 :4 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
إبثبات ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
املنصوبة
لكلمة" :آيةً"؛
لإلضافة
النون؛ تـرًكا
ْي:
على التـميي ِز.
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ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

20
21
22
23

(ِ ِ )2
ِ
الـنَّـا ِر  ،بـِالـعـبَـاد ،ثَُّـم :مـثـلـُهُ
()4
ِ
َطيع ِ
ونَ ،وُمـمـتَ ـ ِري ـنَـا
َوقُل :أ ُ
ضـ ـأَلُّـو َن(َ ،)5وَكافِ ـ ِري ـنَـا
ُه ـ ُم الـ َّ
ط ،بَـع َد َه َذا ال َعش ِر
ثُ َّـمُ :م ِـحي ٌ
()3

َوإِثـَر َذ َاكَ :ما يَ َشاءُ ،فَابـلُهُ
َوتَش َه ُدو َن ،ثُ َّـمُ :مسلِ ُمونـَا
والـ َف ِ
اس ُقو َنَ ،خ ِس ُروا يَـ ِقـيـنَـا
َ
ِ
ِِ
ْي ،فَاد ِر
َوتـُفل ُحو َن ،الظَّالـم َ

=

) (1انظر :الداين" ،البيان"143 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"49 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"158 :1 ،؛ وال َ
306؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".1699 :4 ،
ْي زايدةٌ هنا(" :ثُ َّـم)" ،لكن ُ ِ
) (2يف النُّسخت ِ
يستقيم
ب عليها فيهما؛ ألنَّه َّل
ضب َ
ُ
الوز ُن إبثباتِـها.
وف بـِالعِبَ ِاد) [اآلية:
الثالث لف ٌ
ظ ِمثـلُه ،وجاءَ بَـع َدهُ ،وهو( :وهللاُ َرُؤ ٌ
العشُر ُ
) (3أيَ :
.]30
ِ
ِ
ِ
ِ
ين)،
) (4هكذا يف النُّسختْي ،ويف املصحف [اآلية( :]60 :م َن ال ُـمم َرت َ
ابلتعر ِ
يف.
ْي ابلـهم ِز؛ ألجل ِ
ِ
(ه ُم
الوزن .ويف ا
ملصحف [اآليةُ :]90 :
) (5هكذا يف النُّسخت ِ َ
الضَّآلُّو َن)؛ ابلـم ِد ،لكن َّل يستقيم الوزُن بهِ .ومثلُه ما يف األبيا ِ
ت،162 ،126( :
َ
.)239
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ِ
ينَ :جاءَ بـَع ُد فِـي األَثـَر
َ 24والنَّاص ِر َ

ِ
َ 25ويَـح ـَزنُـو َنَ ،و َخ ـب ـيـ ـٌرَ ،ج ـاءَ
َ 26وتُـفـلِ ُحو َنَ :خاتِ ٌـم ُك َّل الـ َع َدد

َوال ُـمؤِمنُو َنَ :عدَّهُ َم ِن اخَتـبَـر
()2
ِ ِ
ِ ِ
َوألُولـي األَلـبَاب :فـق عُـ َالءَ
()1

()4

فـَأَح ِ
ـص َمـا( )3أَوَردتـُّهَُ ،وََّل تـَِزد

هامش الرت ِ
) (1هكذا يف منت النُّسخت ِ
ِ
كية -بـلون مغايِر -إىل:
وص ِح َحت يف
ْيُ ،
"(اعتَـبَـر)"؛ ابلع ِ
ْي.
بضم ِ
) (2هكذا ضبِ ِ
ِ
الكلمتان يف النُّسخت ِ
أن الظاهريةَ ِ
ْي -إَّل َّ
الفاء-؛ من
طت
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ِإل ِ
ِ
األلباب.
فاقة والـتَّـيَـقُّظ والتنبُّه ألَعالـي األموِر وأَرفَعها؛ فهذا شأ ُن أُولـي
ِ
اإلحصاء و ِ
ِ
ض بِـ َما)"؛
ت من الظاهر ِية؛ ِمن
) (3الـمثبَ ُ
العد .ويف الرتكية(" :فَـاح َ
َ
الوصل و ِ
وإثبات ِ
ِ
بـهمزةِ
ِ
حرف الـج ِـر ،قال ابن فارس -يف
املعجم ِة
الضاد
َ
"معجم مقاييس اللغة" .اعتىن به :د .حممد عوض وفاطمة حممد أصالن،
(ط ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب 1422 ،ه) ،الـمادة (ح ض ى):-
ِ
الشيء،
أصل واح ٌد ،وهوَ :هي ُج
الضاد و ُ
احلرف ُّ
"(حضى) :احلاءُ و ُ
املعتلٌ :
ويقال :حضأتـها -أيضاً-
النار؛ إذا أوقدتـها،..،
ُ
 ،..يقالَ :ح َ
ضوت َ
ابهلم ِز".
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"310-308 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (4انظر :ال َ
اإلشارات".1704-1701 :4 ،
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
س ِاء
سورة الـنّ َ
ت آيـَات؛ فَ ُخذ بـَيَـانـِيَـه(:)1
آي الـنِ َساَ :سبـعُو َن بـَع َد َها ِمـيَـه َو ِس ُّ
ُ 27
28
29
30
31

ِ
َسعِيًاـرن :اذ ُكرَ ،وُمبِينًا :بـَع َد ُه
يداَ :وَرَدا
َوقُلُ :مبِينًاَ ،وبـَعِ ً
َواعـ ُددَ :سبِ ًيالَ ،وَرِح ًيما :ذَاكِـَار
ثُ َّـمَ :رِح ًيما؛ بـَع َدهُ( )2فِـي األَثـَِر

ِ
ِ
يماُ :ع ـدَّهُ
ثُ َّـم :يَسي ًـراَ ،و َعظ ً
ِ
يماَ ،و َحـ ِفيظًا :قُـيِ ـ َدا
ثُ َّـمَ :عل ً
فِـي آيـة ُخ َّ ِ
اجـَار
ص ب َـها َمن َه َ
َ
ورَ ،وازُك فِـي( )3ال ُـمخـَتـبـَ ِر
ثَُّـم :غُُر ًا

) (1انظر :الداين" ،البيان"146 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"53 ،؛
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"311 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات":5 ،
وال َ
عددها
 .1824ويف :الفريوز آابدي" ،بصائر َذ ِوي التمييز"ُ ،169 :1 ،
للكوفيْي ،وهو َسه ٌو.
( )175آيةً
َ
) (2يف الرت ِ
كية(" :بـَع ُد َما)"؛ بدَّلً عن ما جاءَ يف الظاهرية(" :بـَع َدهُ)" ،وكالمها
كثر
صحيح وزنًـا ومعنـًى .ولو قال" :بـَع َد َها" لكا َن
ٌ
ً
صحيحا وزنًـا ومعنـًى ،وأ َ
وضوحا يف الـمعىن ِم َّـما يف النسخت ِ
ْي ،وهللا أعلم.
ً
ْي يف الرتكيةِ،
) (3لعله هكذا ُكتِبتِ
ِ
الكلمتان يف الظاهر ِية ،وهـما غري واضحت ِ
ُ
ت أقرب للصو ِ
اب.
والـمثبَ ُ ُ
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ِ ()1
لِل َكافِ
ِ
ين ُكلُّ ُهم قَـد َس َاء
ر
اء
ج
:
/2[ 32أ] ثَُّـمَ :ح ِك ًيماَ ،و َجـم ًيعا
َ
َ
َ
ِ ()4
ثَُّـمَ :ح ِك ًيما(ُ ،)3ك َّل َعشر تَـم َما
 33ثُ َّـمَ :سبِ ًيالَ ،وَكثِي ًـرا :فَاعلَ َما
سورة ال ِ
ـمائدة
ِ ِِ
ِ
ِ
ينَ ،ـفُفـز ِابلَفائَِده(:)5
صِ
َ 34ومائَةٌ -يَـا َ
آي ال َـمائ َده من ـَبعد عشِر َ
احُ -
()2

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ب يف
يما) ،صح" ،واملثبَ ُ
"(و َعل ً
هامش الرتكية -بـخط ولون مغايَري ِنَ :-
)ُ (1كت َ
اب .انظر :الداين" ،البيان"148 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"،
هو الصو ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد".314 ،
55؛ وال َ
ِ
النامم إىل قولِه تعاىلَّ :
ين ِيف جهنَّ َم
(إن هللاَ َج ِام ُع
َ
املنافقْي والكافر َ
) (2يُشريُ
ُ
َجـ ِميعاً) اآلية (.)140
هامش الرت ِ
ِ ِ
ِ
كية -بـلون مغايِر:-
ب يف
) (3هكذا يف منت النُّسختْي ،وُكت َ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد".314 ،
يما)" ،واملثبَ ُ
ت هو الصو ُ
اب .انظر :ال َ
َ
"(حل ً
ِ
َّ
ـجعبَـري" ،حسن املدد"314-312 ،؛ وال َقسطَالين" ،لطائف
) (4انظر :ال َ
اإلشارات".1828-1826 :5 ،
) (5انظر :الداين" ،البيان"149 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"56 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"178 :1 ،؛ وال َ
315؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".1925 :5 ،
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ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ـج ِح َيم( ،)1ثُ َّـم عُـ َّد بـَع ُد:
 35عُـ َّد :ال َ
َ 36وقُل :قَ ِد ٌير؛ قَـب َل :يُوقِنُونـَا
ِ
ِ
ـحــونَـا
َ 37و َخــالـ ُـدو َن ،ثُ َّـم :تـُـفــل ُ

العالَ ِـمْي ،ال ِ
ينَ ،واش ُد
َ َ َ
ـخاس ِر َ
السبِ ِيل؛ قَـب َل :يـَقـتُـلُونـَا
ثُ َّـمَّ :
ِ ()2
فِـي أَثـَ ِر ِ
الرج ِ
س أَتَـى يـَقيـنَـا
ثُ َّـمُ :م ـبِ ـيـ ٌن؛ بـَـيِ ـ ٌن لِ َـمن نَظَـر
ِ ()4
َولَفظُـهُ -يـَا َذا الـنُّ َـهى :-قَـديُـر

َ 38و َجاءَ بـَع ُد ِمثـلَهُ َعلَى األَثَـر
 39و ِ
ـورِة ُمــسـتَـنِـيـ ُر
آخـ ُـر ال ُّ
ـس ـ َ
َ
ِ
األنعام
سورة
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ْي َو َخـمس ُح ِرَرت(:)1
َ 40ومائَةُ األَنـ َع ِام أَي ً
ضا ُحصَرت من ـَبعد ست َ
()3

ب -يف النسخت ِ
ط -ابلنَّص ِ
ـج ِر فيكون على
ضبِ َ
ضبِ َ
ْي .ولو ُ
) (1هكذا ُ
ط فيهما ابل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
املصحف يف اآلية (.)10
حكاية اللفظ الوارد يف
ِ
ِ
ِ
الشيطان فاجتنبوه) [اآلية:
س ِمن عمل
) (2أي :اليت جاءت َ
بعد قوله تعاىل( :رج ٌ
.]90
ِ
) (3أي( :تُـفل ُحو َن) ،وهي اآلية ( )100من املائدةِ ،مثل ر ِ
العش ِر الذي قبله:
أس َ
ُ
اآلية (.)90
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"317-316 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (4انظر :ال َ
اإلشارات".1927-1926 :5 ،
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 41يَسَتـه ِزءُو َنَ :اثنِيًا؛ قـَُبـي َل :قُل
َ 42وتَك ُف ُرو َنَ :جاءَ فِـي ال ُكفَّا ِر
َ 43و َجـاءَ بَــعـ ُـد :تَــتَ ـ َفـ َّـكـ ـ ُـرونَـا
()2

َ 44وتَـتَ َذ َّك ُرو َنَ :جـا َعلَى األَثَـر
45
َويـَع َم ُهو َن :بـَع َدهُ قَد َجــاءَ
ِ
ِ
46
ين :بـَع َدهُ
ينُ ،مهتَد َ
َوَكاف ِر َ

ََّل يـُؤِمنُو َن:
و ِِ
ْي:
صادق َ
ََ
َوتَـع َملُو َن( ،)3ثُ َّـم :يَـك ـ ُفـ ُـرونـَـا
لِلعالَ ِـمْي ،ي ِ
ص ُفو َن؛ قَد ُخـبِــر
َ َ َ
ِ
ِ
يـَقتَـرفُو َن ،فَالـ َـزم الـ َـوفَــاءَ
()1
ِ
َويـَعدلُو َن ،يُظـلَ ُمو َن :عُدَّهُ

=

َخبٌَـر َع َّمن َج ِهل
ِص َفةُ األَبـَرا ِر

) (1انظر :الداين" ،البيان"151 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"59 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"186 :1 ،؛ وال َ
319؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2011 :5 ،
ِ
األرض ثُ َّـم انظروا) [اآلية:
قبل قولِه تعاىل( :قُ ْل ِسريُوا يف
) (2أي :اليت جاءت َ
]11؛ وهذا احرت ٌاز عن املوضع ِ
األول( :يستهزؤون) [اآلية.]5 :
املثبت هو الصواب .كما يف املصحف [اآلية:
) (3يف الظاهريةَ (" :وتَـعلَ ُمو َن)" ،و ُ
.]60
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47
48
49
50
51

[/2ب] سورةُ األعر ِ
اف
ِ ()2
وسورةُ األَعر ِ
ت آيـَات ،فَ ُخذ بـَيَانِـي(:)3
افِ :مـائَــتَــان
َو ِس ُّ
ََُ
َ
ِ ()4
فَـتش ُكرو َن ،ال ِ ِ
صـدَّا
ين :عُـ ـدَّا
َوُمهتَ ُـدو َن ،ال ُـمجرم َ
َ
ْي ُ :
ـخالد َ
َ ُ
وال َكافِ ِرين ،ومبِْي :وردا و َّ ِ ِ
ِ
ْيَ :وفَ َدا
َََ
ْي ،ال َعالَـم َ
الصادق َ
َ َُ
َ
َ
ِِ
ِ
لَ ِ
ينُ :س ِطـَار
َ
ـخاس ُرو َن ،يَس َمعُو َن :ذُك ـَرا َما تـَأ ُمُرو َنَ ،ساجد َ
ِ ()1
ِِ
ِ
ْي ،يَظلِ ُمو َنُ :عـنـتَـا
ْي :ثَـبَ ـتَـا
َوالظَّالـم َ
يَـ َّذ َّكـ ـ ُرو َن ،ال َعالَـم َ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"320-321 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".2013-2015 :5 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
) (2هكذا من النسخت ِ
ْي؛ ولعله َّل يستقيم وز ُن البيت إََِّّل بلفظ(" :مـايـَّ ـتَـان)"؛
تشديد هذه ِ
ِ
إببدال مهزةِِ :
"(مائَـتَ ِ
ِ
الياء ،وهللا أعلم.
ان)" يَـاءً ،ث َّـم
) (3انظر :الداين" ،البيان"155 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"62 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"203 :1 ،؛ وال َ
322؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2154 :4 ،
ِ
ِ
ِ
للمصحف
ت موافِ ٌق
) (4يف
هامش الرتكية -بلون مغاير(" :-ال ُـمج ِرُمو َن)" ،واملثبَ ُ
اب.
[اآلية ،]40 :وهو الصو ُ
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()2
ِ
ِِ
يم :تَ َّـم َما
ْي ،ـَيع َملُو َنَ :عـنـَّ َما
َ 52وال ُـمصلح َ
َويُش ِرُكو َنَ ،و َعل ٌ
ِ
األنفال
سورةُ
ِ
53
س َآايت ،فَ ُخذ َما قَد ثـَبَت(:)4
َو ُس َورةُ األَنـَفالَ :سبـعُو َن أَتَت َو َخـم ُ
()3

ِ
َ 54ح ِك ٌيمن :اع ُدد ،ثَُّـم :تَس َمعُونـَا
ِ
ـح ِر ِيق :فُـزتَـا
 55ثُ َّـم :النَّصي ُـرَ ،وال َ

ِ
ين :اه ُجر تَ ُكن أَِمينَا
َوال َـماك ِر َ
ََّل تُظلَ ُمو َن :اع ُددهُ إِن َعـ َددتـَا

=

يت والـم َشق َِّة .ويف الرت ِ
النون من الظاهر ِية؛ من التـَّعنِ ِ
) (1هكذا بكس ِر ِ
كيةُ (" :عـنَّـتَـا)"؛
َ
بفتح ِ
النون!.
ِ
ِ
النون .أي :صبِـ َغ ولُ ِو َن ِ
وتشديد ِ
بضم الع ِ
"(عنما)"؛ ِ
ب
ْي
) (2يف الظاهريةُ :
ُ
ُ
وخض َ
ِ
خدم
ابلعنَِم- ،واح َدتُـه َعنَ َمةٌ-؛ وهيَ :ش َجَرةٌ لـها ثـ َمَرةٌ َحـمراءُ ،تُستَ ُ
َ
الزبِ ِ
ِ
اب و ِ
ض ِ
يدي" ،اتج العروس" ،املادة( :ع ن م).
للخ
الصبَ ِاغ .انظرَّ :
َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"326-324 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (3انظر :ال َ
اإلشارات".2159-2156 :4 ،
) (4انظر :الداين" ،البيان"158 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"66 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"222 :1 ،؛ وال َ
327؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2263 :5 ،
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 56ثُ َّـم :رِحيم؛ خاتِـم الـمقص ِ
ود فـَ ُكن لِـبَـحـ ِر العِلِم َذا ُوُرود
َ ٌ َ ُ َ ُ
سورةُ ِ
التوبة
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ين(َ ،)2فـَر ِاع تـُرَعـا(:)3
 57ومائَةُ التـَّوبَة َز َادت تس َعا من ـَبعد عشِر َ
ِ()1

 58ال ُـمعتَ ُدو َن ،ال َفائُِزو َن :أَعلَى
ِ
يمَ :ع َادا
َ 59وفَ ِر ُحو َنَ ،و َحك ٌ
()4
 60ثُ َّـم :أَلِ ٌيمَ ،وال َع ِظ ُيمَ :عـظُ َـما

ِ
يم :يـُتـلَى
َويـُؤفَ ُكو َنَ ،و َحك ٌ
ِِ
ِ
ـادا
ْي :بَ َ
َويَظل ُمو َن ،ال َفاسق َ
ب َح َك َما[/3أ]
ثَُّـمَ :ح ِك ٌيمَ ،ج َّل َر ٌّ

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"329 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.2266-2265 :4
) (2انظر :الداين" ،البيان"160 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"68 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"227 :1 ،؛ وال َ
330؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2298 :5 ،
ِ
ْي؛ ِ
) (3هكذا يف النسخت ِ
ـجزوم على الـمشهوِر
اإلطالق،
أبلف
فالفعل م ٌ
ُ
واألكث ِر.
ِ ِ
) (4يف الرت ِ
بضم الع ِ
كية(" :عُ ِظما)"؛ ِ
املثبت من
ْي ،وتشديد الظاء وكس ِرها ،و ُ
َ
الظاهر ِية ،ويستقيم الوز ُن بـهما.
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61
62
63
64

ِ
ِ ِ
ِِ
ت َذا تَذ ـكِيـ ِر
ْيَ :جاءَ فـي األَخيـ ِر فَ ُكن ل َـما ذَ َكــر ُ
َوال ُـمحسن َ
السالم
يونس عليه
ُ
سورةُ َ
ِ ()3
ـاه ــيَـه
س( :)2تِس ٌع أَتَت بَـع َد ِمــائَـه فَاسأَل ِن َعن أَع َشا ِرَها َوَـم ـ
َويُونُ ٌ
ِ
ِ
اب َدأ بِــ :ر ِ
ين(ِ :)4جـئ بِ ِـه
ْي تَــالِــيَـا
ب ال َعالَـم َ
َ
ُمنـتَظ ِر َ
ِ
()1
ِِ
َُموالَدُـمانـجـيَِرـاُمو َن ،يَش ُكُرو َن؛ بـَع َدََّ :ل
ين( :)5ـيُفَتـلَى
َويـَفتَُـرو َن ،ال ُـمفسد َ
()1

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"333-332 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".2302-2300 :5 ،
ألجل ِ
) (2هكذا يف النُّسخت ِ
ْي؛ ابلتنوينِ ،
الوزن.
) (3انظر :الداين" ،البيان"163 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"71 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"238 :1 ،؛ وال َ
334؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2362 :6 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ين)؛
) (4هكذا يف النُّسختْي ،ويف املصحف [اآلية( :]20 :م َن ال ُـمنـتَظ ِر َ
ابلتعر ِ
يف.
ِ ِِ
ِ
ِ
ين)؛ بـحرف
) (5هكذا يف النُّسختْي ،ويف املصحف [اآلية( :]40 :ابل ُـمفسد َ
ـج ِر.
ال َ
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ِِ
ْي ،يَـع ِقلُو َن :ثـََبـتَا
َ 65ويَك ُفُرو َن؛ قَـب َلُ :مـلـ ُقـو َن ،أَتَى َوال ُـمسلم َ
سورةُ ه ٍ
السالم
ود عليه
ُ
ُ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
وها :
وها عشُرو َن من بـَعد ثََالث ،عُ َ
آي ُهود :مـائَةٌ يـَتـلُ َ
َ 66و ُ
()2

 67اع ُدد :فَخور ،ثُ َّـم :يـب ِ
ص ُرونَـا
ٌُ
ُ

َوبـَع َدهُ فَاذ ُكر :تَ َذ َّك ُرونـَـا

()4

=

ْي ،ويف هامش الرت ِ
كية(" :تُـعـلَى)"؛ ابلع ِ
) (1هكذا يف النُّسخت ِ
ْي .واَّلفتالءُ:
ث عنه ،وفَـلَيت ِ
الشعَر :إذا تدبـَّرته
التدبـُُّر و
اَّلختبار ،ويـُفتَـلَى :يُتدبَّـر ويـُب َح ُ
ُ
الزبِ ِ
يدي" ،اتج العروس" ،املادة( :ف ل ى).
واستخرجت معانــيَـه .انظرَّ :
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"336-335 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (2انظر :ال َ
اإلشارات".2365-2364 :6 ،
) (3انظر :الداين" ،البيان"165 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"73 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"246 :1 ،؛ وال َ
337؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2420 :6 ،
ش الرت ِ
ِ
ت من هام ِ
كية؛
"(وبـَع ُد فَاذ ُكـر :تَـتَ َذ َّكـ ُرونـَا)" ،واملثبَ ُ
) (4يف منت النُّسختْيَ :
ِ
(وبـَع َدهُ فَاذ ُكر :تَ َذ َّكُرونَـا)،
ب فيها -وبـخط مغاير" :-صوابُهَُ :
ألنَّه قد ُكت َ
صح ،حممد" .والدليل على ِ
ِ
اهلامش :أ َّ
القراءَ العشرةَ متفقو َن
صحة ما يف
َن َّ
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68
69
70
71

َوقَـوِم ُهود :بـَـعِـ ُـدوا يـَ ِـقيـنَـا
ِ
ثُ َّـمَ :شديدَ ،وَو ُد ٌ
ود :بـَع َدهُ

ِ
يل ،ثُ َّـمُ :مفتَ ُـرونـَـا
َوقُل :قَل ٌ
()1
ِ
َوقَـوم لُوط -أ ََّوًَّل : -فَـ ُعدَّهُ
ِِ
ِ
ْي( :)2بـَع َد َذ َاك قَد
ثُ َّـمَ :حصي ٌدَ ،وُم ِريب :ثـَبَـتَا َوُمؤمن َ
()3
السالم
سورةُ
َ
يوسف عليهأَتَى ُ
ِ ِ
تـَـتـَبـعُ َـها َو ِاحـ َـدةٌ ،يـَـا بـَـدُر(:)1
وسف(َ )4و َعــشـ ُـر
َومائَةٌ فـي يُ ُ

=

اَّلختالف بينهم يف ختفيف الذال وتشديدها.
لكن
على أهنا بتاء واحدةَّ ،
َ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" ،الفقرة .3084
انظر :ابن ال َ
ِ
ِ
ـجادلُنا ِيف قوم لُوط)؛ من
) (1اشتَ َـر َط هذا القي َد؛ احرتازاً من املوضع الثاين( :يُ َ
اآلية ( )74من هود.
ِ ِِ
ْي)؛ ابلتعر ِ
ِ
) (2هكذا يف النُّسخت ِ
يف
ْي ،ويف
املصحف [اآلية( :]120 :لل ُمؤمن َ
ِ
ـج ِر.
مع َّلم ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"340-339 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (3انظر :ال َ
اإلشارات".2423-2422 :6 ،
ألجل ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
ْي؛ ابلتنوينِ ،
الوزن.

- 184 -

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِِ
ْي ،ثُ َّـم :ثـَنِـي
 72فَاب َدأ بِــ :فَـاعـل َ
()3
َ 73واع ُددُ :مبِْي ،قَـب َل :يـَعلَ ُمونَـا
تَــقــربـ ِ
ـون،
َُ

قَــبـ َـل:

ََّ 74ل
 75ثََُّسـمـاِ :رقُالونـَـحـا(ِك)4يم ،الـمج ِرِ
ْي :بـَع َد ُه
م
َ ُ ُ َ

ِ ِِ
ينَ ،وابـ ُـل(َ )2خيَـر فَـنِـي
بــَّ :الزاهد َ
ِ
يم؛ بـَع َدهُ يـَ ِـقـيـنَـا
َوقُلَ :عل ٌ
ِ ِ ()5
ِِ
ْي ،قَـب َلُ :مـحســنيـنَـا
َوال َـحاكم َ
()1
ِ
فَافـ َهم َمَقالــيََّ ،ل تُ َـجا ِوز َحدَّهُ

=

) (1انظر :الداين" ،البيان"167 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"76 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"255 :1 ،؛ وال َ
341؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2486 :6 ،
ِ
ِ
فتحتمل
"(واىل)"؛ إبه َـم ِال َّأولِـها؛
) (2هكذا يف الظاهرية ،وُكتبت يف الرتكيةَ :
ُ
ْي :بنقطة واحدة -من الب ِ
الء ،-وبنقطت ِ
وجه ِ
ويصح املعىن
ْي -من التالوةِ،-
ُّ
َ
ويستقيم الوز ُن :بِـهما أيضاً.
ُ
الفوقية ،واملثبت -كما يف الظاهريةِ -
كية ِ
ِ
ِ
) (3يف الرت ِ
التحتية من
ابلياء
ابلتاء
َُ
ِ
ِ
ِ
ـجعبَـري" ،حسن
املصحف [اآلية]40 :؛ ابتفاق القراء العشرة .انظر :ال َ
املدد"343-342 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2488 :6 ،
ـالم التو ِ
املصحف [اآلية( :]70 :لَـسـا ِرقُو َن)؛ ب ِ
ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
كيد
ْي ،ويف
َ
ِ
املفتوحة.
املصحف [اآلية( :]90 :الـمـح ِســنِيـن)؛ ابلتعر ِ
ِ
) (5هكذا يف النُّسخت ِ
يف.
ْي ،ويف
َ
ُ
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سورةُ ِ
الرعد
()2
76
الرع ِد أَربَـعِـينَـا بـَع َد ثََالث ،بـُيِـنَت تـَبـيِـينَـا(:)3
آي َّ
َوعُـ َّد َ
اقُ ،خذ يـَا قَا ِري
َّها ِر
َوبـَع َدهُ :ال ِـميـثـَ َ
 77أ ََّو ُل َعشر َجاءَِ :ابلنـ َ
ِ ()4
ِ ِ
َوهللاُ َربِـي يـُرتَ َـجى َما عن َدهُ
اب :بـَع َدهُ
 78ثَُّـمَ :متَابَ ،والـح َس ُ

السالم
اهيم عليه
ُ
سورةُ إبر َ
 79وع َّد خـم ِس ِِ ِ
ص ِرف َسلِ َيما :
يما
َُ َ َ
َوآيـََتـيـ ِنَ ،وان َ
ْي بـإبـَراه َ
()1

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"343-342 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".2489-2488 :6 ،
ِ
) (2ضبِطت يف الرت ِ
بضم العْي وفتح ِ
كية(" :و ُع َّد آ ِي)"؛ ِ
الدال مع كسر الياء!.
ُ
َ
ِ
ويف الظاهرية :بضم العْي فقط.
) (3انظر :الداين" ،البيان"169 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"78 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"262 :1 ،؛ وال َ
344؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2565 :6 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"346 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (4انظر :ال َ
.2566 :6
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ ِن
ثَُّـم :إِلَـى النَّا ِر( ،)2وقِ
ِ
ِ
ِ
يت َحَّرَها
ا
ه
ر
ـ
ث
إ
:
ز
ـ
ي
ز
ـ
ع
ـ
ب
،
د
د
اع
:
ُ 80مبْي
ُ َ
ََ
ُ َ
ِ ()3
ِ
ُ 81د َع ِاء ،والن ِ
س
س
َ ُ
س بَـع َد َذ َاك َعشٌر َساد ُ
َولَي َ
َّار -بَرفعَ :-خام ُ
سورةُ الْ ِـح ْج ِر
ِمن بـَع ِد تِسع ،ثـََبـتَت يـَِقينَـا(:)4
ورةُ ال ِـحج ِر :بِ َـها تِسعُونـَا
َ 82و ُس َ

=

) (1انظر :الداين" ،البيان"171 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"80 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"347 ،؛
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"255 :1 ،؛ وال َ
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2588 :6 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
َّار)
) (2قَـيَّ َد هذا
اجملرور بـحرف ال َ
َ
ـج ِر( :إلَـى)؛ احرتازاً من( :الن ُ
املوضع( :النَّار)؛ َ
املرفوع؛ املذكوِر يف البيت التايل.
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"349 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (3انظر :ال َ
.2590 :6
) (4انظر :الداين" ،البيان"173 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"82 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"350 ،؛
آابدي" ،بصائر َذ ِوي التمييز"272 :1 ،؛ وال َ
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2618 :6 ،
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 83األ ََّولِــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـنَ ،وبِـ ـ ـ ــَ :را ِزقِـ ــيـ ــنَ ــا
ِ
ِ
ين :فِـي األَثـَر
 84ثَُّـم :األَل ُيم ،الغَاب ِر َ
ِِ
َ 85وبـَع َدهُ :ال ُـمقتَسم َ
ْي ،عُدَّهُ

ِ
صونـَا
َوأَج َـمعُو َن ،ال ُـمخلَص َ
ْيُ ،
ِ
ِ
ْي ،قَد أُثـِر
ْي ،ال ُـمر َسل َ
َوال َعالَـم َ
ِ ()1
ِ
ص ِاح -عنَدهُ
َوقف َع ِن األَع َشاِر َ -

سورةُ الن ْح ِل
ِعشُروَن؛ بـَع َد َها( )2ثََـمان عـُد ََّهاـ (:)3
َ 86وِمائَةُ النَّح ِل أَتَـانـَا بَـع َد َها
َوال ُـمـتَّـ ِقي ـ َن ،فَـيَ ُكو ُنُ ،دونَـا
 87فِ ِيه تُـ ِس ـي ـ ُم ـو َنَ ،ويـُـخ ـلَ ـ ُق ـونَـا
 88ما يـؤمرو َن ،وال ِ
ثَُّـم :قَ ِد ٌيرَ ،قـب َلِ :حـيـن(ُ ،)1مـدَّا
يم :عُ ـدَّا
َ ُ َُ َ َ
ـحك ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"351 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.2620-2619 :6
هامش الرت ِ
) (2هكذا يف منت النُّسخت ِ
ِ
كية -بلون مغاير -إىل:
وص ِححت يف
ْيُ ،
وها)" ،وهبما يستقيم الوز ُن.
"(تَـتـلُ َ
) (3انظر :الداين" ،البيان"175 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"84 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"352 ،؛
آابدي" ،بصائر َذ ِوي التمييز"278 :1 ،؛ وال َ
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2643 :6 ،

- 188 -

اإلمام ال َف ِ
ِ
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

َوقُلَ :رِحـ ٌيم َ -سابًِقا(-)2؛ لـِـيَر َحـ َـما
/4[ 89أ]تـََذَّكـُرو َنُ ،مش ِرُكو َن ،فَاعلَ َما
()3
ِ
ض ِمنَت( ،)4قَ ِد ان َـجلَى
ْي :بَـع َد َذ َاك قَد بََال
َوُك ُّل َعشر َ
َ 90وال ُـمش ِرك َ
سورةُ ا ِإل ْس َر ِاء
 91وِمائَةُ ِ
ِمن بَـع ِد َها َو ِاح َدةٌَ ،فـلتَد ِر(:)1
اإلسَر ِاء بـَع َد َعش ِر
َ

=

"(حْي)"؛ وليس املراد الكلمةَ اليت قبلِ :
) (1الـمراد :العشر الذي قبلِ :
"حْي"؛
ُ
َ ُ
َ
َ
ِ
ِ
العشَري ِن؛ فهي بلفظ( :قَد ٌير) أيضاً.
احرتازاً من رأس اآلية ( )77اليت بْي هذي ِن ُ
األول الذي سبَ َق؛ احرتازاً عن الثاين الذي بعده برقم
) (2قَـيَّ َد هذا
املوضع َ
َ
(.)115
) (3يف الظاهر ِية(" :تَـلَى)" -وابملقصورةِ!-؛ من التالوةِ.
ِ
) (4يف الرت ِ
كية(" :وُك ُّل عسر ِ
أقرب
َ
َ ُ
ضمنَت)" ،واملثبَ ُ
ت من الظاهرية ،وهو ُ
ِ
للصو ِ
َص ُّح وزنًـا .انظر:
اب .وحيتمل فيهماُ :
"(ضمنَت)"؛ ابلتشديد ،وهو أ َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"353-354 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات":6 ،
ال َ
.2647-2645
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ِ
ور
 92أَلِ ًيمان :اع ُدد ،ثَُّـم :قُلَ :مـحظُ َا
ِ
ِ
يداَ ،جاءَا
يماَ ،و َحد ً
 93ثُ َّـمَ :عظ ً

94
95
96
97

ِ
ث األَع َشا ِر قُل :ب ِ
صيـَرا
َو َاثل ُ
َ
ثُ َّـمَ :كبِيـًرا ،بـَع َد َما تَـنَاءَى

ض ًيال ،وقُل :نَ ِ
وع َّد :تَـف ِ
ورا
صيـَرا
َوعُـ َّد :يـَنـبُ ً
َُ
وعاَ ،وقُل :قَـتُ َ
َ
ِ ()2
َو َذ َاك قَـب َل آيَِة التَّكبيـ ِر
ثَُّـمَ :سبِ ًيالَ ،جاءَ فِـي األ َِخيـ ِر
ِ
الكهف
سورةُ
َعشٌر ،فَ َحِقق َها تَ ُكن نَبِ َيها(:)3
ف فِ َيها ِمائَةٌ؛ تَلِ َيها
َوال َكه ُ
ِ
َوَزلَـ ًقاَ ،وبـَع َد َه َذا :بَ َدََّل
َر َش ًدان :اع ُدد ،أَبَ ًداَ ،و َع َم َال

=

ـجعبَـ ِري،
) (1انظر :الداين" ،البيان"177 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"87 ،؛ وال َ
"حسن املدد"355 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات" .2688 :6 ،ويف :الفريوز
للكوفيْي ،وهو َسهٌو.
عددها ( )115آيةً
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"ُ ،288 :1 ،
َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"357-356 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (2انظر :ال َ
اإلشارات".2691-2690 :6 ،
) (3انظر :الداين" ،البيان"179 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"89 ،؛ والفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد".358 ،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"297 :1 ،؛ وال َ

- 190 -

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

َ 98و ُحـ ُقـبًاِ ،ذك ـًراَ ،وُك ـفـًراِ ،س ـت ـَرا
السالم
سورةُ مري َـم عليها
ُ
ِ ِ ()2
بـَع َد ثَ َـمانُ ،حـ ِقـَقت يـَِقـيـنَـا(:)3
َ 99وَمريَ ٌـم عُ َّد بِ َـها :تسعـينَـا
()1

َحـ ًداَ ،وقَـ َّـرا
َعـر ً
ضاَ ،و ُعـ َّد :أ َ

ِ

َ 100س ِويًّـان :اع ُدد ،بَـع َدهُ :بـَغِـيَّـا
َ 101ويـُر َجعُو َن ،بـَع َدهَُ :ع ـلِ ـيَّـا
()4

ت قُلَ :ج ـ َع ـلَ ـنِــي نـَبِ ـيَّـا
ثُ َّـم َ
ِ ()2
()1
صـلـيَّـا
َشـيـئًـاَ ،علَى أَثـَ ِرهِ ُ :

ِ ِ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
ت وتَ َّـم .و ُ
) (1بتشديد الراء؛ أي :وثـَبَ َ
األلف لإلطالق .انظر :ال َ
املدد"361-360 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".2742-2741 :6 ،
هامش الرت ِ
ِ ِ
ِ
كية -بلون مغايِر:-
ب يف
) (2هكذا يف منت النُّسختْي ،وُكت َ
ِ
األصوب.
ت هو
"(تس ُعونـَا)" ،واملثبَ ُ
ُ
ـجعبَـ ِري،
) (3انظر :الداين" ،البيان"181 ،؛ والفاسي" ،عدد آي القرآن"91 ،؛ وال َ
"حسن املدد"362 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات" .2823 :7 ،ويف :الفريوز
للكوفيْي ،وهو َسهٌو.
عددها ( )99آيةً
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"ُ ،305 :1 ،
َ
هامش الرت ِ
ِ ِ
ِ
كية -بلون مغايِر(" :-قَ ِويًّـا)"،
ب يف
) (4هكذا يف منت النُّسختْي ،وُكت َ
وليست يف سورة مرمي -عليها السالم ،-بل يف سورة األحزاب ،لكنَّه ليس َعشراً
اب؛ ألنه هكذا يف سورة مرمي؛ اآلية (.)20
فيها ،فالـمثبَ ُ
ت هو الصو ُ
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 102فَـردا ،وهـدًّا(ِ :)3
ُخذ َها َع ِن األَئِ َّم ِة األَبـَرا ِر
آخـُر األَع َشا ِر
ً ََ
[/4ب] سورةُ طه
آي طـَـهَِ :مــائـَةٌ َمع َخـم ِ
ك نـَف ِسي-
س بـَع َد ثََالثـِي َـن- ،فََدت َ
َ 103و ُ
()5
()1
:
ِ
َ
ـوسى
ي
َّل
ى،
ت
أ
:
ـم
ث
ى،
د
ه
:
ُ
َ
َّ
وسى ثَُّـم َ َ
َ َُ
ُ 104ه ًدىَ ،وتَسَعىَ ،أوَخي ،يَـا ُم َ
()4

=

) (1ضبطت يف الرت ِ
ط،
كية(" :إِث ـ ِرهِ)"؛ بكس ِر اهلمزةِ فقط ،وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
ُ
ِ
يستقيم الوز ُن إَّل به.
ت بفتح اهلمزةِ والثاء ،وَّل
والـمثبَ ُ
ُ
ِ
الصاد؛ على رو ِ
) (2ضبطت يف الرت ِ
كيةِ :
اية شعبةَ وغ ِريه ،والباقون من
بضم
ُ
ِ
ِ
ـجَزري" ،نشر القراءات
ْي بكسرها .وليس يف الظاهرية ضب ٌ
الكوفيِ َ
ط .انظر :ابن ال َ
العشر" ،الفقرة .3549
ِ
ِ
اب؛ ألنه يف
هدي)" ،واملثبَ ُ
ت من الظاهرية وهو الصو ُ
) (3يف الرتكية(" :و ً
ابأللف َّل ِ
ِ
ابلياء.
املصحف [اآلية]90 :
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"364-363 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف
) (4انظر :ال َ
اإلشارات" .2825-2824 :7 ،ويف هامش الرت ِ
كية ُهنَا عالمةُ املقابَ ِـلة( :بلغ).
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (5انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"310 :1 ،؛ وال َ
املدد"365 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2858 :7 ،
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ار ال ُق ْرآن َ
شُ
()2

السلَوى
وسى ،بـَع َدهَُ :و َّ
 105ثَُّـمَ :وُم َ

أَمِريَ ،وِوزًار( ،)3ثَُّـمِ :عل ًما ،نَـجَوى

=

()4

ِ
ِ
ف يدعو بعدِم
فعل مضا ِر ٌ
قطع ،واملؤل ُ
ع ٌّ
(و َسـى) ،مبعىن َ
مبين للمجهول ،من َ
)ٌ (1
اللفظ .ولعلها :من املعالَ ِ
اإلتيان الوا ِردي ِن قبل هذا ِ
ِ
اهلداية و ِ
ـجة ،ومنه:
قط ِع
َ
َ
ِ
اآلسي :الطبيب .واملرادَّ :ل يعالِـج هللا الس ِ
ِ
حيث أتَى .انظر:
احَر ،وَّل يـُفل ُح ُ
ُ ُ ُ ُ
ُ
الزبِ ِ
يدي" ،اتج العروس" ،املادة (و س ى).
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
السل َوى)،
ب يف
ث أَتَىَ ،وبـَع َدهَُ :و َّ
"(حي ُ
هامش الرتكية -بلون مغايرَ :-
)ُ (2كت َ
ِ
ِ
تعليق
املثبت يف منت الظاهرية أيضاً ،ثُ َّـم ُكتب ٌ
خ"؛ يعنـي :عن نسخة .وهو ُ
ِ
(ه ُارو َن
يف
هامش الظاهر ِية؛ نَ ُّ
صه" :قولُهَ ( :حي ُ
العشُرَ :
ث أَتَى) َوَه ٌم؛ إِنـما َ
قال:
اب أَن يُ َ
مو َسى) ،والصو ُ
َو ُ
...........................
السل َوى"
وسى ،بـَع َدهَُ :و َّ
 105ثُ َّـمَ :وُم َ
نت ِمن الرت ِ
ت يف امل ِ
ِ
وهامش الظاهر ِية ،وهو
كية
انتهى
التعليقُ .
أقول :واملثبَ ُ
ُ
اب؛ ألنه املوافِق لِـما يف املصحف [اآلية.]70 :
الصو ُ
ِ
ِ
ِ
اب؛ ألنَّه هو املوافق
) (3يف الظاهريةَ (" :وفَـرًدا)" ،واملثبَ ُ
ت من الرتكية ،وهو الصو ُ
لـما يف املصحف [اآلية.]100 :
) (4يف الظاهر ِية(" :يـحوى)" ،واملثبت من الرت ِ
كية ،وكالهـما يستقيم به الوز ُن
َُ
ُ َ
الكلمتان تكملةٌ ِ
ِ
للبيت ،وليستَا رأس َعشر يف السورةِ.
ويصح به املعنَـى .و
ُّ
َ
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106
107
108
109
110

فَافـ َهم َكَالِمـيَ ،واغتَنِم إِيَـر ِادي

يـبـلَى ،وتَـرضىِ :
آخُـر التـَّع َد ِاد
َ َ َ
سورةُ األ ِ
السالم
َنبياء عليهم
ُ
ِ
ـح ـ َّـرَره ِمن بـَع ِد ثـِـنـَتـيـ ِن؛ تَـلِ َـيها َع َشَره(:)2
َواألَنـ ـبِـ ــيَ ـ ــاءُ :مــائَـةٌ ُم َ
فـَـ :تـَـعـ ِـقلُو َن ،ثَُّـم :يـَـفــتَُـرونـَـا(َ )3ويـُـؤِمــنُو َن ،ثُ َّـم :يـُـن ـظَـ ُـرونـَـا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يموا
ينَ ،خس ُروا َول ُ
َوُمنك ُـرو َن ،ثُ َّـم :إبـَراهـ ـي ُـم َواألَخ َس ِر َ
ِِ
ِ
َو َشاك ُرو َنَ ،خاشع َ
ْيُ :عدَّهُ ََّل يَس َمعُو َنَ :جاءَ َحقًّا بـَع َدهُ
()1

ِ ()4

َ 111ما تـَـكــتُ ُمو َن :بـَع َدهُ اثـَنـتَان

ِ ()1

فَافـ َهم؛ فَـ َه َذا َغايَةُ البَـيَان

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"369-368 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".2862-2860 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"317 :1 ،؛ وال َ
املدد"370 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2917 :7 ،
ِ
مصححاً :ابلـ ُمثَـنَّاة التحتية؛
املثبت من الظاهر ِية َّ
) (3يف الرتكية :ابلـ ُمثَـنَّاة الفوقية .و ُ
كما يف املصحف [اآلية.]20 :
ِ
ِ
السابق يف البيت
ْي قولِه
) (4أي :بعده آيتان؛ ومها ،)112 ،111( :وهو َع ُ
(ِ (" :)107من بـَع ِد ثـِـنـتَـي ـ ِن)".
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112
113
114
115

ـح ِّج
سورةُ الْ َ
وسورةُ الـح ِج :ثَـمان تَــتـلُــو سبعِ (ِ )2
َّها إِذ ـتَـت ـلُـو:
َ َ
ْي  ،أَحسن َعد َ
ََُ َ
َ
ِ ِ
ود :ثَـانـِـي(َ )3والـُّـزوِر :بـَع َدهَُ ،عـ ِزيـٌـزَ :دانـِـي
قُل :لل َعبِيدَ ،وال ُـجلُ ُ
ِ ()4
ِ
ِ
س
ثُ َّـمَ :ك ِري ٌـمَ ،و َغـ ُف ٌ
ورَ :ساد ُ
س ثَُّـم :يَسيٌـرَ ،ما لَهُ ُم َـجان ُ
ِ
ي
سورةُ الْ ُـم ْؤمنِ َ
ِ
ِ
وره َوَمع ثََـمان َعشُرَها َمذُك َـوره(:)5
َوال ُـمؤمنُو َن :مائَـةٌ َمسطُ َ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"372-371 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".2919-2918 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"323 :1 ،؛ وال َ
املدد"373 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2956 :7 ،
العشُر الثانـي.
) (3أيَ :
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"375 ،؛
) (4أي :ليس له َشبيهٌ ُهنا .انظر :ال َ
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".2959-2958 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (5انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"329 :1 ،؛ وال َ
املدد"376 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3000 :7 ،
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116
117
118
119

لَ ُـمبـتَلِي َـن،

ِِ ()1
[/5أ]الَـوا ِرثُـو َن ،اآلكــلـي َـن  :بـَع َدهُ
ثُ َّـمَ :مـعِْيَ ،ر ِاجعُو َنُ :خ ـبِـ َـرا َوَكا ِرُهو َن،
()2
ِ
ـاذبــو َن ،ثُ َّـم :يــبــعــثـُـونَــا و ِ
آخـُـر األَعـ َـشــا ِر :تـَـضـ َـحـ ُكـونـَـا
ُ َ
لَـ َكـ ُ
َ
سورةُ النُّوِر
ِ
َح ِك ٌيمن :األََّوُل( ،)4عُوهُ َواس َـم ُعوا
ُّورِ :ستُّو َن تَلِ َيها أَربَ ُع(:)3
َوالن ُ

ِ
س ال ِـحز ِب
 120ثَُّـمَ :رح ٌيم؛ َوهَو َأر ُ
ِ ()5
ِن
ِ
ِ
س
ب
ا
ق
ـا
ي
،
ا
ع
ب
ر
ا
د
د
اع
:
 121من نُور ُ َ ً َ َ ُ

نَ ِ
ـاد ِمي َـن:
تَـع ِقلُو َن:

عُدَّهُ
ُس ِطـ َـرا

َويَصنَـعُو َن :بـَع َدهُ ِابل ُقر ِب
ِ ()1
ِ
َّ ِ
س
َوالظال ُـمو َنَ ،و َعل ٌيمَ :ساد ُ

ِ ِِ
ِ
ِ
) (1هكذا يف النُّسخت ِ
ـج ِر.
ْي ،ويف
املصحف [اآلية( :]20 :لْلكل َ
ْي)؛ بـالم ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"377-378 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (2انظر :ال َ
اإلشارات".3001-3002 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"334 :1 ،؛ وال َ
املدد"379 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3044 :7 ،
) (4قَـيَّ َده ابملوض ِع ِ
األول؛ احرتازاً عن الثاين الذي بعده برقم (.)41
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قبل(" :من
س له َمعان ،منها :اآلخ ُذ والطال ُ
ب .وفيه :مناسبَةٌ لقوله ُ
) (5القاب ُ
نُّور)" .ينظر :ابن منظور" ،لسان العرب" ،املادة( :ق ب س).
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ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
الفرقان
سورةُ
ِ ِ ِ
ِ
ْي ،فَ ُخذ َما قَد َـثبَت(:)2
َ 122و ُس َورُة الُفرقَانَ :سب ٌع قَد أَتَت من َـبعد َسبع َ
 123قُصورا ِن :اع ُدد ،بـع َده :ب ِ
صي َـرا
َ ُ َ
ًُ
ِ

ُ 124ك ُف ًوران :اح ُسب ،بـَع َدهُ :نـُ ُف َورا

ِ

َمه ُج ًوران :اذ ُكر ،بـَع َدهُ :نُ ُش َورا
()3
ِ
يما َن؛ ا ِخًرا َمأثُ َورا
ثُ َّـمَ :رح ً

سورةُ ُّ
الش َع َر ِاء
الشـعــراءِ :مــائَــتَـ ِ
َسـب ًـعا َو ِعش ِر َين ،فَ ُخذ َما ثـَـبَــتَــا(:)4
ـان تَـلَــتَــا
َ 125و ُّ َ َ ُ
ِِ
الضـأَلِـيـ َـن(َ :)1وَرد ثُ َّـمُ :مبِْي ،بـَع َد َذ َاك قَد
ْيَ ،و َّ
 126الظَّالـم َ
َوفَد

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"380 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.3046-3045 :7
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"340 :1 ،؛ وال َ
املدد"381 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3088 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"382 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (3انظر :ال َ
.3090-3089 :7
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"344 :1 ،؛ وال َ
املدد"384 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3123 :7 ،
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أََّوًَّل،)2(-َ 127والـغَـالـِبِـي َـن
ِ ِ
 128يُمــنـشَقِفـلِــبُِـون
ْي؛ َج َاء
ْي ،قُل :لل ُمتَّق َ
َ
 129واع ُدد :أ َِطيع ِ
ون؛ بَِأر ِس ال ِـحز ِب
ُ
َ
130

[/5ب]

تَ :جـبـَّـا ِري َـنَ ،و َّالرِح ُيم
ثَُّـم َ

ِ
ِ
ْيَ :ر َسـَـوا
ْي ،أَج َـمع َ
َ 131وال ُـمر َسل َ

()4

َوُمش ِرقِـي َـن ،بـَع َدهَُ :ما تَـعبُ ُدون
ِ ِِ
ْي :بـَع ُدَ ،ما َتـنَاءَى
من َشافع َ
َو َح ِق ِق :الــبَــاقِـي َـنَ ،ع َّما قُـر ِب
()3
ِ ِ
وموا
ثُ َّـم :أَط ُيعون َ-وََّل ُ ،-
ود ُ

ِ
ْي،
َاولَعالَـم َ

=

ِِ
ْي،
ُمؤمن َ

َد ـنََاـو

املصحف [اآليةِ :]20 :
ْي ابلـهم ِز؛ ألجل ِ
ِ
(م َن
الوزن .ويف
) (1هكذا يف النُّسخت ِ َ
ومثلُه ما يف األبيا ِ
الضَّآلِْي)؛ ابلـم ِد ،لكن َّل يستقيم الوز ُن بهِ .
ت،22( :
َ
َ
.)239 ،162
) (2قَـيَّ َده ابملوض ِع ِ
األول؛ احرتازاً عن الثاين الذي بعده برقم (.)41
ُ
ِ
ِ
(وََّل تُطيعُوا أَمَر
(وََّل)؛ أَيَ :
أس اآلية ابليت َّأو ُل ما بعدها كلمةَُ :
) (3قَـيَّ َد ر َ
ِ
اضع أخرى يف السورة
ال ُـمس ِرف َ
ْي) [اآلية .]151 :وذلك؛ احرتازاً عن مو َ
ِ
نفسها؛ حنو اآلايت ()179 ،163 ،144 ،131 ،126 ،108؛ فليست
ِمن أَعشا ِرها.
بعدها يف أواخ ِر َشطري هذا ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
البيت:
ْي بفتح الوا ِو وألف َ
َ
(رســوا) و(دنـَـوا)؛ ل ِ
لوزن.
َََ َ َ
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الشــيـ ِ
ِ
ـاطـي ُـنَ ،دنـَـا ِمنهُ :ال َعلِ ُيم ،فَاغــتـَـنِـم َمـا بـُـيـِـنـَـا
َ 132وال ُـمج ِرم َ
ْيَ ،و َّ َ
سورةُ الن ْم ِل

()1

133
134
135
136

َوالنَّم ُل :تِس ُعو َن َ-رَع َاك هللاُ-
الـمرسلُو َن ،الغَائـِ ـبِْي ،ح ِ
صَرا
َ ُ
ُ َ
ََّل يَش ُعُرو َن ،قَـب َل :يَـع ِدلُونَـا
َوَتـع َملُو َن(- )3بَـع َدُ :كنـتُم ،-فَاعلَِم

ثَ ،ما لََـها اشتِبَاهُ(:)2
ثَُّـم :ثََال ٌ
الرِحي ِمَ ،وَك ـ ِري ٌـم ،ذُكَِرا
ثُ َّـمَّ :
َويَـم ُكُرو َن ،قَـب َلُ :مدبِ ِرينَـا
دت ذَا تَـ َف ُّه ِم
َوُكن لِ َـما أَوَر ُّ

()1

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"386-385 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".3124-3127 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"348 :1 ،؛ وال َ
املدد"387 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3163 :7 ،
ْي(" :وىــعملُو َن)"؛ إبمهال نقط احلرف األول ،ويف الرت ِ
) (3يف النُّسخت ِ
كية ُكتِبت
َ َ
ِ ِ ِ
ت من املصحف [اآلية]90 :؛ وهو
أمحر ،واملثبَ ُ
نقطتان تـحتيَّتان بلون َ
القر ِاء ،بل خالفُهم يف الذي
اب؛ ألنه ليس يف هذا املوض ِع
ٌ
خالف بْي َّ
الصو ُ
يف ِ
ِ
اخلطاب و ِ
الغيب .انظر :ابن
آخ ِر السورةِ( :تَـع َملُو َن)[اآلية :]93 :بْي
قول النام ِم:
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" ،الفقرة  .3829ويؤيِد ذلكُ :
ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد".388 ،
(بـَع َدُ :كنـتُم) ،وهذا قَـي ٌد مفي ٌد .انظر :ال َ
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ِ
القصص
سورةُ

ص اع ُدد آيَـ َها :ثَ َـمانِـيَا
َ 137وال َق َ
ص َ
ِِ
ِِ
ْي :قَ ِـربَـا
ْي ،النَّاصح َ
 138ال ُـمؤمن َ
ِِ
ْيَ :عائِ ٌد ِابل ُقرب
َ 139والظَّالـم َ
َ 140وتَـعـ ِـقـلُو َن( ،)1ثُ َّـم :تُـر َج ُـعونَــا
ِ ()3

بَـع َد ثَ َـمانِي َـن ،فَ ُخذ بَـيَانِـيَا(:)2

ِِ
ِ
ْيَ :جــنِــبَـا
ْي ،الظَّالـم َ
َوال َعالَـم َ
ِ ِ ()4
َّ ِ
س الـحزب
َوهَو الذي َتـتـلُوهُ َأر َ
ِ ()2
الصابِــرو َنِ :
آخـ ًـرا يَـقينَـا
َو َّ ُ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"388 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.3165-3164 :7
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"353 :1 ،؛ وال َ
املدد"389 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3218 :7 ،
ِِ
ِ
) (3أيَّ :
العش ِر
ْي) قد َّ
أن( :الظَّالـم َ
أس َ
تكررت مرتْي قريباً على التوايل :جاءت ر َ
الراب ِع [ ]40و ِ
اخلامس [.]50
ِ
أس ِ
التقدير :الذي تتلوه يف ر ِ
احلزب،
) (4قولُهَ ( :رأ َ
س) :ابلنصب على الظرفية؛ و ُ
أيِ :
آخَره.
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ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
العنكبوت
سورةُ

وت :آيـُ َـهـا ِسـتُّـونـَـا
َ 141وال َعن َكبُ ُ
ِ
ْيَ ،وقَ ِد ٌير :فِـي األَثَـر
 142ال َعالَـم َ
ْيَ ،وال َعلِ ُيمَ :وَرَدا
 143ثُ َّـمُ :مبِ ٌ

ِمن بَـع ِد تِسعُ ،حـ ِـق َقت يـَِـقـينَا(:)3
ِِ
ين ،يَظلِ ُمو َن :قَد أُثـِـر
َوال ُـمفسد َ

فَاحَفظ َج ِـم َيع َهاَ ،وُكن ُمـجتَِه َدا

()4

[/6أ] سورةُ الر ِ
وم
ُّ

ومِ :ستُّـو َن ،بِ َال تَ َـما ِر(:)1
َ 144و ُّ
الر ُ

يَستَـه ِزُؤو َن :أ ََّو ُل

=

()2

األَع َشا ِر

كية ِ
إبمهال نقط ِ
ِ
ِ
األول ،ويف الرت ِ
احلرف ِ
) (1يف الظاهر ِية ِ
الكلمة
التحتية ،ويف
ابلياء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي .انظر :ابن
ت ابلتاء على قراءة الكوفيِ َ
قراءَاتن :ابلياء والتاء؛ والـمثـبَ ُ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" ،الفقرة .3852
ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"391 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (2انظر :ال َ
.3220-3219 :7
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"359 :1 ،؛ وال َ
املدد"392 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3250 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"394 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (4انظر :ال َ
.3252-3251 :7
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ِ
اح-
صِ
 145تَـنـتَشُرو َن ،بَـع َدهُ -يَـا َ
:َ 146ويُش ِرُكو َنَ ،وقَ ِد ٌيرَ :ربـُّـنَا

ََّل يـعلَمو َن ،فَـاغـتَنِم إِيض ِ
احي
َ
َ ُ
()3
ََّل يُوقِنُو َن :فَ َاز َمن قَد أَيـَقـنَـا

آي لُق َما َن :ثَـ َـالثُــو َن َوِزد
َ 147و ُ
ِ
ِ ()1
َ 148ك ِريـمن :اع ُدد ،بَـع َدهُُ :منيـ ِر

أَربَ َع آيَـات(َ ،)4ك َذ َاك قَد
ِ ()2
ثَُوَّـمَر:د:ال َكبِيُـرَ ،جاءَ فِـي األَخيـ ِر

سورةُ لُْق َما َن

=

) (1يف الظاهر ِية(" :بَِال تَـما ِري)"؛ بزايدةِ ايء ِ
آخَرها .واملعىن :أي :بال ِجدال.
َ
ومثلُه :ما يف البيت ( .)239انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"395 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
365 :1؛ وال َ
اإلشارات".3273 :7 ،
طت الالم يف الرت ِ
) (2ضبِ ِ
ابلفتح -بلَون أسوَد -على الظَّرفِ ِية ،وابلض َِّم -بلَون
كية ِ
ُ
ُ
ِ
أرجح.
أمحر -على ال َ
ـخبَـريَّة ،وهو ُ
َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"397-396 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
ل
ا
انظر:
)(3
َ
اإلشارات".3276-3275 :7 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"370 :1 ،؛ وال َ
املدد"398 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3304 :7 ،
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ الس ْج َد ِة

السج َدة
َ 149وقُل :ثََالثُو َن أَتَت فِـي َّ
 150فَــَ :كــافِـ ُـرو َنَ ،وتُـ ـ َك ِذبـُـونَــا

فَ َح ِق ِق ال َقوَل َوََّل تَـُرَّده(:)3
ِ ()5
وِ
ورةِ(ِ ،)4زد َمعينَا
آخُر ُّ
الس َ
َ

 151وسورةُ األَحز ِ
ابَ :سبـ ُعو َن أَتَت
َ
َُ َ

بَـع َد ثََالثُ ،ك ُّل ذَ َاك قَد ثَـبَت(:)1

سورةُ األَحز ِ
اب

=

كية ابلكسرةِ على ِ
) (1يف الظاهر ِية(" :منِيـر)"؛ ابلسكون على الر ِاء ،ويف الرت ِ
آخ ِر
ُ
َشطر ِي ِ
ِ
املصحف [اآلية.]20 :
جمرور يف
ن
منو
َّه
ن
أل
؛
أقرب
وهو
البيت،
َّ ٌ ٌ
ُ
َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"399 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
ل
ا
انظر:
)(2
َ
.3305 :7
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"373 :1 ،؛ وال َ
املدد"400 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3322 :8 ،
) (4ال ُـمر ُادَّ :
أن الكلمةَ األخريةَ يف سورةِ السجدة -قولَه تعاىل( :إِنَّ ُـهم ُّمنتَ ِظُرو َن)
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
أس َ
العش ِر الثالث األخ ِري .انظر :ال َ
[اآلية -]30 :هي :ر ُ
املدد"401 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3323 :8 ،
) (5الـمراد :ازدد من طلب الـمعِْي الصايف من العِل ِم ،لِـ ِ
ِ
األرض
احتياج
مناسبة
ِ
ُ ُ َ
َ
ِ
ـجُرِز للماء ،وهللا أعلم.
ال ُ
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ُ 152عدَّ :الظُّــنُـو َنَ ،وقَـلِ ًيالَ ،واذ ُكـر
ِ
يما ،بَـع َدهُ :قَلِ َيال
 153ثُ َّـمَ :رح ً

َوقُلَ :س ِد ًيدا(َ ،)2واغ ُد ُمستَِـق َيال

سورةُ َســبَ ـٍإ
()4

آي َسبَـا
َ 154خـم ُسوَن َـبع َد أَربَعُ :
 155لَه ال ِ
يد :آيَـةً قَد ََّلنـَـا
ـحد َ
ُ َ
 156تَسَتـق ِد ُمو َن ،يَـعبُ ُدو َن(َ :)1رابـِ ُـع

ِ
ِ
يماَ ،واش ُكـر
بَـع ُد :يَسي ًـراَ ،و َعل ً
()3

فَ َحِق ِق الَقوَل بَِـها َوَه ِـذبـَـا:
ِِ
خذ بَـيَانـَـا[/6ب]
َوال ُـمؤمن َ
ْي :بَـع ُد ُ
ِ ()3
يب( ،)2بَـع َدهُ ُمتَاب ـ ُـع
ثُ َّـم :قَـ ِر ٌ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"377 :1 ،؛ وال َ
املدد"402 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3343 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"403-402 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (2انظر :ال َ
اإلشارات".3345-3344 :8 ،
وجل -إقالةً لعثَراتِك ،وعفواً لَزََّّلتِك ،وهللا أعلم.
) (3ال ُـمر ُاد :اطلُب من هللا -عَّز َّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"382 :1 ،؛ وال َ
املدد"404 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3386 :8 ،
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ فاط ٍر
()4
ِ
ـور ،أَتَى يـَ ِـقـينَـا
ـورَ ،والـنُّ ُ
س َوأَربـَُـعـونَـا  :يـَـبُ ُ
َ 157وفـَـاطـٌـرَ :خـم ٌ

=

) (1يف النُّسخت ِ
ْي ابلـمثَـنَّاة التحتية يف( :يَستَـق ِد ُمو َن) ،وابلـمثَـنَّاة الفوقية يف:
ِ
خالف بْي
املصحف [اآليتان]40 ،30 :؛ إِذ َّل
التصويب من
(تَـعبُ ُدو َن) ،و
َ
ُ
فوقية يف األول وابل ِ
القراء العشرة أنَّـها :ابل ِ
تحتية يف الثاين.
َّ
ِ
ضبِطت يف النُّسخت ِ
املصحف [اآلية:
التصويب -ابلرف ِع -من
ـج ِر ،و
)ُ (2
ْي ابل َ
ُ
ِ
]50؛ َّ
اجملرور بـَع َدهُ؛ وهو(" :من َّم َكان قَ ِريب)" [اآلية]51 :؛
ألن
َ
املوضع َ
البيت ِ
قول النام ِم يف ِ
آخ ِر ِ
وهو معىن ِ
نفسه( :بـَع َدهُ ُمتَابِ ُع).
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"405 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (3انظر :ال َ
.3387 :8
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"386 :1 ،؛ وال َ
املدد"406 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات" .3422 :8 ،ولـم يذك ِر
عْي عبارةِ
ِ
اجلعربي يف حسن املدد،
القسطالينُّ َ
العدد الكوفـ َّي! ،وعبارتُهُ هي ُ
ِ
فلعله سقط منه كلمةُِ :
ِ
اَّلستفهام من قولِه:
عالمة
موضع
"وعَراقِـ ٌّي"
َ
"وخـمسِ :حرِمـي -إََِّّل األ ِ
تِ :د َمش ِق ٌّي ومدينُّ األخري" ،وهللا
َخي َـر[ -؟]َ ،و ِس ٌّ
ٌّ
َ ٌ
أعلم.
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158
159
160
161

ِ

أَع َش َارَها َك ِاملَ ًة لِتَك ُم َال

ورن :انـُقَال
ثَُّـمَ :ش ُك ٌورَ ،وغُُر ًا
سورةُ يَ ِ
ـس
ِ
ِ
ْي(َ ،)2وفـُز ِابلَفائَِدة:
ْي ثََال ًاث َوا ِرَدة
بـَع َد ثََـمان َ
َواع ُدد بِيَاس َ
ِ
ِ
ََّل يـُؤمنُو َن ،ال ُـمر َسل َ
يَسَتـه ِزُؤو َن ،يَسبَ ُحو َنُ :عدَّهُ
ْي :بَـع َدهُ
()3
ِ
ين ،تُوقِ ُدو َنَ ،دانَـا
َويـَرِجعُو َنَ ،وُمبِي ٌـن ،بـَـانـَـا
َوال َكاف ِر َ
ِ
الصافات
سورةُ

الصأَفَّ ِ
ات( :)4ثََـمانُو َن ُغَرر
َ 162وفِـي َّ

َوِمائـَةٌ

()1

()1

َوآيَـتَ ِان(َ ،)2كالدَُّرر:

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"407 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.3424 :8
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"390 :1 ،؛ وال َ
املدد"408 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3449 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"409-408 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (3انظر :ال َ
اإلشارات".3451-3450 :8 ،
ْي ابلـهم ِز؛ ألجل ِ
ِ
املصحف [اآلية:]1 :
الوزن .ويف
) (4هكذا يف النُّسخت ِ َ
ِ
الصآفَّ ِ
ات)؛ ابلـم ِد ،لكن َّل يستقيم الوز ُن بهِ .
األبيات،22( :
ومثلُه ما يف
(و َّ
َ
َ
.)239 ،126
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ار ال ُق ْرآن َ
شُ

 163ثَـاقِب ِنِ ،
الدي ِن ،وقُل :طَ ِ
اغينَـا
ٌ
َ
ِ
َّه
 164ثُ َّـم :ال َعظ ُيم ،يـُهَر ُعو َنُ :عد ُ
ِِ
 165و َّ ِ ِ
ْي؛ َـق ـبلَه:
ْي ،ال ُـمحسن َ
الصالـح َ
َ

ِ
ْي( :)4ذُكِــر
 166ثَُّـمَ :وَه ُارو َنَ ،ويـَـاس َ
ِ
ِ
ْي :فَاعلَِم
َ 167و َشاه ُدو َن ،ال ُـمخلَص َ

ِ
ـس ــاءَلُــونَــا
َوال ُـمخلَصيـ ـ َـن ،يـَـتَـ َ
والـمح ِسنِ َ ِ
ين :بَـع َد ُه
ْيُ ،مدبر َ
َ ُ
()3
ِ ِ
ـْي قِـبـلَه
نَـج ِزي  ،فَ ُكن لل ُمق ِرئـ َ

وبـع َده :الـمشح ِ
ضا قَد أُـثِـر
ون ،أَي ً
ََ ُ َ ُ
ويـعلَمو َن ،ي ِ
ص ُفو َنَ ،واخــتِـِم
ََ ُ َ

=

()1

) (1يف الرت ِ
كية(" :وِمائَةً)"؛ اب ِ
ت ابلرف ِع؛ إِتباعاً لِ َـما قبلها( :ثـمانو َن)،
لنصب ،واملثبَ ُ
َ
ِ
(وآيتان) .ويف الظاهر ِية بال ضبط.
ومتابَعةً لِـما بعدها:
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"393 :1 ،؛ وال َ
املدد"410 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3489 :8 ،
ِ
الصافات
عشر [اآلية ]110؛ ألنَّه ليس يف
العشُر
)(3
ُ
املقصود هناُ :
َ
احلادي َ
ِِ
ظ( :نَـج ِزي) ،وقد َورَدا معاً -هكذا:
ْي) إََِّّل واقرت َن به لف ُ
لف ُ
ظ( :ال ُـمحسن َ
ِ
ِِ
اضع؛ وهي،110 ،105 ،80( :
(نَـج ِزي ال ُـمحسن َ
ْي) -يف مخسة مو َ
العشُر
الثامن [اآلية  ]80فقط ،والثالثةُ
 ،)131 ،121وتقدَّم منهاُ :
ُ
الباقيات ليست من أعشا ِر السورةِ.
ُ
ِ
ِ
ِ
ْي) [اآلية.]130 :
) (4ولفظُه يف املصحفَ ( :س َال ٌم َعلَى إل يـَـاس َ
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سورةُ (ص)
()2

َ 168وقُل :ثَ َـمان وثَ َـمانُو َن أَتَت

ِ
اب ،وفِـي :ال ِـخطَ ِ
ِ
اب
 169اع ُدد :فـي اََّلسبَ َ
()1
ابَ ،وال ـ َقـ َـر ُار
َ 170وبَـع َدهُ  :األَبـ َو ُ

كما قَد ح ِـررت [/7أ]
ص َاد ،فَانـُقل َها َ
بِ َ

َ

َُ

اب ،لَ ُـدن( :)3مـ ِ
ـآب
ثُ َّـم َ
ت :أ ََّو ٌ
َ
ثُـ َّـمُ :مبِي ٌـنَ ،ه ُّـمهُ ِ
اإلن َذ ُار

=

()2

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"413-411 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".3493-3491 :8 ،
ِ ِ
معىن ووزًان.
ص ،فَانـ ُقل َها َك َما قَد َوَرَدت)" ،وكالمها
ٌ
) (2يف الظاهرية(" :ب َ
صحيح ً
ـجعبَـ ِري" ،حسن
انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"399 :1 ،؛ وال َ
املدد"414 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3526 :8 ،
) (3مقصود النام ِم ِمن قولِه(" :لَدن)" أي :بـعد ِ -
ابلبناء على ِ
الضم بال إضافة-
َ ُ
ُ
ُ
ِ
اب)"
تكرر يف سورةِ صاد لف ُ
بعدهَ (" :مآب)" .تنبيهٌَّ :
 ،واملعىن :وجاءَ َ
ظ(" :أ ََّو ٌ
ِ
بع مرات
بع مرات [اآلايت ،]44 ،30 ،19 ،17 :ولف ُ
ظَ ( :مآب) أر َ
أر َ
أيضا [اآلايت .]55 ،49 ،40 ،25 :فمر ُاد النام ِم هنا :أ َّ
الثالث:
العشَر
َ
ً
َن َ
ِ
ِ
اب)" [اآلية ]30 :قد جاءَ قَـب َل
"(وَوَهبـنَا ل َد ُاو َ
ود ُسلَيما َن نع َم العب ُد إِنَّه أ ََّو ٌ
َ
ِ
ِ
عبد َان
ر
ك
اذ
(و
بعده:
الذي
]،
40
[اآلية:
)
آب
م
ن
س
ح
(و
وهو:
ع
اب
ر
ال
ر
ش
الع
ِ
ُ
َ
َ
َُ َ َ
َ
وب) [اآلية.]41 :
أَيُّ َ
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ار ال ُق ْرآن َ
شُ

 171والمنظَ ِرين :جاء فِـي األ ِ
َخيـ ِر
َ ُ َ ََ

فَ ُخذ َج ِـم َيع َها بِ َال نَ ِكيـ ِر

()3

الزَمـ ِر
سورةُ ُّ

س َو َسبـ ُعو َن بـِ ُـس َـورةُ ُّالزَمــر(:)4
َ 172خـم ٌ
َ 173وَميِتُو َن ،بَـع َدهُُ :م ِق ُيم
()5
تَ :مثـ َوى ال ُـمتَ َكــبِـ ِريــنَــا
 174ثُ َّـم َ

ِ
ِح َسابن ،ال ِـم َيع َاد،
ـحكَذِر
َالويَ َ
سبُو َنَ ،خ ِسَر
َويَـف َعلُو َنُ ،كلُّ ُهم قَد

=

فَـالـَـزِم
األَثِ ُيم
ِ ()1
دينَا

ِ ِ
بعد العش ِر الراب ِع(" :م ِ
آب)"
)(1
ُ
مقصود النام ِم من قولهَ (" :وبـَع َدهُ)" أي :وجاءَ َ َ
َ
اب)".
العشُر
َ
اخلامس(" :األَبـ َو ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
أصوب.
ت
املثب
و
خ"،
)؛
ار
ر
َش
"(األ
:
أو
خ"،
)؛
ار
ر
س
"(اإل
:
كية
الرت
هامش
) (2يف
َُ
ُ
َُ
َُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"416 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (3انظر :ال َ
.3529-3528 :8
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"403 :1 ،؛ وال َ
املدد"417 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3564 :8 ،
ِ
ِ
) (5هكذا يف النُّسخت ِ
"(مثـ ًوى
ْي ابإلضافة؛ ألجل الوزن ،ويف املصحفَ :
ِ ِ
يستقيم الوز ُن به هنا.
ين)"[اآلية :]60 :ابلتنوي ِن؛ وَّل
لل ُـمتَ َكــبـ ِر َ
ُ
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سورةُ الط ْول
َّ
َشك( ،)3بََال تَـحِقيَقَها(َ )4من قَد تََال:
س َوثََـمانُو َن بَِال
َ 175والطوُلَ :خـم ٌ
 176فَـابـ َـدأ بِــتَــكـ ُفـ ُـرو َن(َ ،)5والبَ ِصي ُـر

ِ ()1

َويَـوم

=

َاَّلحز ِ
اب :لَ َـها نَ ِظي ُـر
َ

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"419 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.3567-3566 :8
"ج َـمال
) (2هي سورةُ غافر .وتُ َس َّمـى أيضاً :سورَة املؤم ِن .انظرَّ :
الس َخاويَ ،
القراء وَك َمال ا ِإلقـَراء" .حتقيق :د .عبد احلق القاضي( ،ط ،1بريوت ،مؤسسة
َّ
َّ
الكتب الثقافية 1419 ،ه)37 :1 ،؛ وال َقسطَالين" ،لطائف اإلشارات"،
.3598 :8
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"409 :1 ،؛ وال َ
املدد"420 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3598 :8 ،
ِ
نت الرت ِ
ص ِح َحت يف م ِ
) (4هكذا يف النسخت ِ
كية إىل(" :فَـ َقد
ْي؛ من اَّلبتالء .ثُ َّـم ُ
بدل(" :بـلَى تَـح ِقي َقها)" ،والوز ُن يستقيم واملعىن ي ِ
ص ُّح بـهما.
َ
َ
َح َّق َق َها)"؛ َ َ
ُ
ْي ِ
ِ
) (5هكذا يف النُّسخت ِ
املصحف [اآلية(" :]10 :فَـتَك ُفُرو َن)"؛
ابلباء ،ويف
ِ
يستقيم هبما.
ابلفاء ،والوز ُن
ُ
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اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
ِ
ض َال ِل
 177ثَُّـم :ح َساب ،ثَُّـم :فـي َ
 178ويـعلَمو َن :جاء فِـي الـتـَّه ِد ِ
يد
ََ ُ
ََ

ِِ
ِ
ـج َال ِل
ينُ ،عـذ بذي ال َ
َوَداخ ِر َ
ِ()2
ِ
ـجود
َوتُـح َملُو َن :فـي قَ َ
ضايَـا ال ُ

 179وفُ ِ
صلَتَ :خـم ُسو َن بَـع َد أَربَ ِع
َ
 180وتُوع ُدو َن ،بـع َده :ب ِ
صي ُـر
َ َ
َ ُ َ

لِ َّ ِِ
ْي ،يَـع َملُو َن ،فَاس َـم ِع
لسائل َ

ت
صلَ ْ
سورةُ فُ ِّ

ثَُّـمَ :غلِيظ؛ َعشُرَها األ َِخيُـر

=

()3

) (1ضبِطت يف الرت ِ
ِ
ِ
املصحف [اآلية:
ت كما يف الظاهر ِية و
كية:
ُ
ابلنصب ،واملثبَ ُ
 :]20ابلـج ِر؛ على احلكايةِ.
َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"422 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (2انظر :ال َ
 .3601-3600 :8ومعىن قولِه(" :فِـي قَضايـا ال ِ
الثامن
ـجود)" أيَ :
ََ ُ
العشُر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
بعضها،
أنعم هللاُ به على عباده من األنعام اليت يـُؤَك ُل ُ
َوَرَد يف سياق ما َ
ويـحملُو َن على ِ
بعضها.
ُ َ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
ل
ا
و
؛
413
:
1
ييز"،
التم
ي
و
ذ
"بصائر
آابدي،
الفريوز
انظر:
)(3
َ
َ
املدد"424-423 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3626 :8 ،
.3627
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181
182
183
184

سورةُ ُّ
ورى
الش َ
ِ
َخـم ُسوَن( ،)1فَاحَفظَها َوَحِقق َعدََّها:
ث بـَع َد َها
ُّورى :ثََال ٌ
َوع َّدةُ الش َ
و َعن َكثِيـرَ :جاء ِمن قَ ِر ِ
[/7ب]اعُدد :أُنِيب ،ثَُّـمِ :من نَ ِص ِ
يب
يب
َ
َ
ُ
()3
ِِ
ْي ،بـَع َدهُ :قَ ِد ُير( )2فَ َخف َو َح ِاذر أَيـَُّها ال َـمغُر ُور
َوالظَّالـم َ
الز ْخر ِ
ف
سورةُ ُّ ُ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي قَ ِد استَ َمَّرت :
آي ُّالزخُرف اسَتـَقَّرت بـَع َد ثََـمان َ
َوتس ُع ُ

صو َنَ :ع ُّدوا
 185فـَـ :تَـهتَ ُدو َن ،يَـخُر ُ

وَكافِرو َن -الث ِ
َّان(َ :-)5جاءَ بَـع ُد
َ ُ

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"418 :1 ،؛ وال َ
املدد"425 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3648 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"427-426 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (2انظر :ال َ
اإلشارات".3650 :8 ،
هامش الرت ِ
) (3يف ِ
اب.
كيةَ :
ور) ،خ" ،واملثبَ ُ
ت هو الصو ُ
"(َّل تَ ُكن َمغُر ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"421 :1 ،؛ وال َ
املدد"428 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3670 :8 ،
) (5اشتَ َـر َط هذا القي َد؛ احرتازاً من املوضع األول( :فِإنـَّا بـما أُرِسلتُم به كافرو َن)
[اآلية.]24 :
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

َّال ِل
 186ثُ َّـمُ :مبِْيِ ،ص َفةُ الض َ
َ 187ويَـخلُ ُفو َن ،تُـحبَ ُـرو َنَ :سابِـ ُـع

َويَـن ُكثُو َنَ :جاءَ ذَا تَـ َوالِـي
ِ ()1
َويَكتُـبُو َنَ :اث ِم ٌن ُمتَابـ ُـع

 188تِسع وخـمسو َن لَ َدى الدُّخ ِ
ان:
َ
ٌ ََ ُ

ِ
ُمبِْين :اع ُددهُ بِ َال تَـ َوانِـي
()3
َوأَج َـمعِي َـن ،تَـمتَُـرو َن :فَاسطـُِر

الد َخ ِ
سورةُ ُّ
ان

ِ
ون ،والـم ِه ِ
ْي( :)2فَاذ ُكـ ِر
َ 189وتـَـر ُج ُـم َ ُ

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"429 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
ِ
هامش النسخت ِ
ِ
ْي(" :ن)"؛ وتعين:
ب هنا يف
 .3672-3671 :8وقد ُكت َ
استمر َار الـمقابَ ِلة مع نسخة أخرى ،وهللا أعلم.
بفتح املي ِم! .خالفاً لِـما يف املص ِ
) (2يف الظاهر ِية(" :الـم ِه ِ
حف .وفيها
ْي)"؛ ِ
َ
ِ
لكن وز َن البيت َّل
أيضاً :بدون واو قبلها ،كما يف املصحف [اآليةَّ ،]30 :
يستقيم بـحذفِها.
ُ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
ل
ا
و
؛
424
:
1
ييز"،
التم
ي
و
ذ
"بصائر
آابدي،
الفريوز
) (3انظر:
َ
َ
املدد"431-430 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3701 :8 ،
.3702
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ِ ()1

سورةُ الش ِر َيعة

ِ
ْي َو َسبـ ًعا بَـع َد َها
َ 190واذ ُكر :ثََالث َ
ِ
َ 191ع ِظ ٌيمن :اع ُدد ،ثُ َّـم :يُوقِــنُـونـَـا

الشِر َيعِة،
فِـي ُس َورِة َّ
ْي؛
ثُ َّـم :ال ُـمبِ ُ

سورةُ ْاألَح َق ِ
اف
ْ

ِ
س؛ إِثـَرَها
َ 192و ُس َورةُ األَحَقافَ :خـم ٌ

ِِ
 193الظَّالـم َ
ْي ،تَـف ُس ـ ُقو َن :بَـع َدهُ

اس َـمع َسرَد َها:
ثَـالِـثًا ُمبِينَا

ثََالثُو َن،

فَ َح ِقق

َجاءَت
()2
أَمرها:
َوُمَ َستَ ِقيمَ :اثلِ ٌ
ث ،فَـ ُعدَّهُ

ـجاثِيَ ِة .انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز":1 ،
) (1وهي :سورةُ ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"433-432 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف
426؛ وال َ
اإلشارات".3718-3717 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"428 :1 ،؛ وال َ
املدد"434-435 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3733 :8 ،
.3735
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ ِ
القتَ ِ
ال(/8[)1أ]

ِ
ْي لَ َدى ال ِقتَ ِال
َ 194واع ُدد :ثََالث َ

بَـع َد ثَ َـمان ،فَاستَ ِمع َم َقالِـي:
()3
ِمن بَـع ِد َها :يَـعلَ ُم أَع َمالَ ُك ُم

ورةُ ال َفت ِح بِ َـها ِعشُرونَـا
َ 196و ُس َ
ِ
َ 197ع ِظ ًيمان :اع ُدد ،ثُ َّـمُ :مسـتَ ِـق َيما

َوَم َع َها تِس ٌع ،فَ ُكن أ َِمينَا:
ِ ()1
ِ ()4
يما
َوُكن ب َـما ذَ َكــرتُـهُ َعل َ

ت :أَولَـى( )2لَ ُـه ُم
 195أَمثَالُ َـها ،ثُ َّـم َ

سورةُ ال َف ْت ِح

القراء"،
) (1هي :سورةُ م َّ
"ج َـمال َّ
ـحمد صلى هللا عليه وسلم .انظرَّ :
الس َخاويَ ،
37 :1؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات".3757 :8 ،
ْي ،ويف املصحف ِ
ِ
) (2هكذا يف النُّسخت ِ
العطف(" :فَأَولَـى)" ،ولو قال:
بفاء
أنسب.
(ثُ َّـم :فَأَولَـى)؛ لكا َن َ
) (3قَـيَّ َده بــ( :يـَعلَ ُم)؛ حىت يتميَّـَز عن اللَّتَـيـ ِن بعده .]35 ،33[ :انظر :الفريوز
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"،
آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"430 :1 ،؛ وال َ
438-436؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3759-3757 :8 ،
ْي ،ويف هامش الرت ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
كية(" :لِ َـما) ،خ"؛ أي :عن نسخة،
َنسب.
واملثبَ ُ
تأ ُ
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سورةُ الْـحجر ِ
ات
ُ َُ
()3
ات قُل :ثََـمانِـي(َ )2ع َشَرةَ :وتـُر َح ُـمو َنَ :عشُرَها ،فَاع ُدد َتـَره
َ 198وال ُـح ُجَر ُ
سورةُ (ق)

س بَـع َد أَربَـعِـيـنَا:
َ 199وقَ ُ
افَ :خـم ٌ
 200يـوم الو ِع ِ
يد :بَـع َدهُ قَد أَ ِزفَا
َُ َ

ِ
نَ ِ
ضي ٌدن :اع ُدد أ ََّوًَّل يَ ِـقينَا
()4
السج ِ
ِ
ودُ :ع ِرفَا
َومن َم ِزيدَ ،و ُّ ُ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"432 :1 ،؛ وال َ
املدد"440-439 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3778 :8 ،
.3779
ِ
ِ
ِ
ِ
) (2هكذا يف النُّسخت ِ
وضبِطت ساكنةً يف الظاهرية؛ ألجل
ْي إبثبات كتابة الياءُ ،
ِ
الوزن.
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"435 :1 ،؛ وال َ
املدد"441 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3795-3794 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"437 :1 ،؛ وال َ
املدد"443-442 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3804 :8 ،
.3805
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ِ
الذارايت
سورةُ
()1

قَد ُحـ ِـق ـ َقـت َوبـُـيِــنَــت تَـبـيِـينَـا:
()3
ِ ِِ
ْيَ ،وال َعلِ ُيمَ ،مثَ َال
لل ُموقن َ
ِ ()4
وع ُدو َن :بَـعـ ُـد ُمستَب ـي ُـن
َويُ َ

ور :تِس ٌع بَـع َد أَربَــعِينَا
َ 204والطُّ ُ
َ 205سيًـراَ ،و ِعـيـن :بَـع َدهُ َعلَى األَثـَر

ِ
ِ
صونَـا:
فَ َحق ِق ال َقوَل ب َـها َو ُ
ِ ()1
يرب الـمنُ ِ
ونُ ،مـثـَقلُوَن ،قَد ُخبـر
َ َ َ

 201و َّ
ت آيـُ َها ِستُّونَـا
الذا ِرَاي ُ
َ
ِ ()2
 202أ ََّولُ َـها َما َجاءَ بَـع َد :قُت َال
 203ثُ َّـمُ :ملِ ٌيم ،إِثـَرهُُ :مبِي ُـن

سورةُ الطُّوِر

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"439 :1 ،؛ وال َ
املدد"444 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3815 :8 ،
ِ
) (2يف الرت ِ
القاف ،واملثبت ِ -
ِ
املصحف(" :قُتِ َل
بضمها -من
كية بفتح
َُ
اصو َن)" [اآلية .]10 :ويف الظاهر ِية بدون ضبط.
ال َ
ـخَّر ُ
فتح ِ
ْي :بفتح املي ِم ،ويف الرت ِ
ضبِط يف النُّسخت ِ
الثاء.
كية زايدةُِ :
) (3هكذا ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"445-444 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
ماهر .انظر :ال َ
) (4أيٌ :
"لطائف اإلشارات".3816 :8 ،
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[/8ب] سورةُ الن ْج ِم

 206والنَّجم قُلِ :ستُّو َن واثـنَـتَ ِ
ان
َ
َ ُ
 207أَو َحىَ ،وُاَّلخَرىَ ،واهتَ َدى :يَـب ُدونَـا

ِمن َبـع ِدَها( ،)2احَفظَها بَِال َتـَاونِـي(:)3
ف يـَُرى ،لُولَـى(َ ،)4وََّل تَـب ُكونَـا
َسو َ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"441 :1 ،؛ وال َ
املدد"447-446 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3830 :8 ،
.3831
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"443 :1 ،؛ وال َ
املدد"449-448 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3846 :8 ،
.3847
ِ ِ
) (3هكذا يف النُّسخت ِ
وحذفُها هنا
ْي ،وجيوز ُ
إثبات الياء آخَرها وحذفُها لغةًَ ،
ِ
أنسب.
ألجل الوزن ُ
) (4هكذا ُكتِبَت يف النُّسخت ِ
الكوفيْي؛ إذ فيها
ْي؛ وقد ُكتِبَت على غري قراءة
َ
ِ
قرا ِ
صحيحتان .انظر :ال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات"-3859 :8 ،
ءاتن
يستقيم على قراءةِ( :لُؤلَـى) ابهلم ِز الساك ِن ،وقراءةِ( :الُولَـى)
 .3863والوز ُن
ُ
ِ
ابلنقل.
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ ال َق َم ِر
ِ
ْي( ،)1فَ َحِقق َما ذُكِـر:
ي قَد عُدَّت بِ ُس َورةِ الَق َمر:
َخـم ًسا َوَخـمس َ
َ 208واآل ُ
 209أََّوُل عشر جاء فِيها :فَانـتَ ِ
َوبـَع َدهُ :أَع َج ُاز نَـخل ُمنـَقعِر
صر
َ ََ َ
ِ ()4
ِ ()3
 210ونُُذ ِري( :)2بـع َد التـَّع ِ
ُم َّدكِر ِ-من َـقب ِل :فِرَعو َن :-ذُكـر
اطي قَد أُثــر
َ َ
ُ

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"445 :1 ،؛ وال َ
املدد"450 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3871 :8 ،
كتابة ِ
ِ
إبثبات ِ
الياء ساكنةً؛ ألجل ِ
) (2هكذا يف النُّسخت ِ
الوزن ،وهي حمذوفةٌ يف
ْي
القر ِاء العشرةِ انفع من رو ِ
ِ
اية ورش عنه وصالً،
رس ِم
املصحف ،وأثبتَها من َّ
ٌ
ويعقوب وصالً ووقفاً ،وح َذفها الباقو َن يف احلال ِ
ـجَزري" ،نشر
ُ
ْي .انظر :ابن ال َ
القراءات العشر" ،الفقرة .4309
بكونه واقِعاً بعد قولِه تعاىل( :فَـتـعاطَى فَـعقر)؛ حىت يتميَّـز عن ِ
ِ
مخسة
) (3قَـيَّ َده
َ
ََ
ََ
مواضع أخرى ،وهي :ثالثةٌ قبلَه[ :اآلايت ،]21 ،18 ،16 :و ِ
اثنان بعده:
َ
[اآليتْي  .]39 ،37انظر :ال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3872 :8 ،
ِ ِ
آل فرعو َن النُّ ُذ ُر)؛ حىت يتميَّـَز
قبل قولِه تعاىل( :ولقد جاءَ َ
) (4قَـيَّ َده بكونه واقعاً َ
ِ
اضع أخرى ،وهي :أربعةٌ قبلَه[ :اآلايت،22 ،17 ،15 :
عن مخسة مو َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد".451 ،
 ،]32وواح ٌد بعده[ :اآلية  .]51انظر :ال َ
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()1
ِ
ِ ِ
السم َعَ ،و َحِق ِق النَّظَر
صر
فَأ َِج ِد َّ
َ 211وآخُر األَع َشا ِر منـ َها :بـالـبَ َ
()2
سورةُ الرمح ِن َجل َو َعــز
َس ـبعُو َن(ِ ،)3حفظَُها ِم َن ِاإل ـتَق ِان:
َ 212و ُس َورةُ َّالرح َـم ِنَ :مع ثََـم ِان
ِ ِ ()5
 213قُل :لِألَنَ ِـام ،ثَُّـم :يـبغِي ِ
َوَ-قـب َل :نـَفُرغُ( :-)4تـُ َكذبَـان
ان
ََ

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"451-450 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (1انظر :ال َ
اإلشارات".3872 :8 ،
) (2يف الظاهريةَ " :ع ـَّز َو َجلَّ"؛ بتقدمي وأتخري.
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"447 :1 ،؛ وال َ
املدد"452 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3888 :8 ،
ِ
املصحف ابلس ِ
) (4هكذا يف النسخت ِ
ْي:
ْي؛ بدون سْي َّأولَه ،ويف
"(سنَـفرغُ)"[اآلية .]31 :وجاء بعدها زايدةٌ ملحقةٌ يف الرت ِ
كية -بـخط صغري
َ
َ ُ
ِ
يستقيم
َّل
و
،
اك
ن
ه
أي:
؛
ف
ر
م
الثاء
بفتح
)"
ـم
ث
"(
:
آخر
وبلون
مغاير
َ
َ
َ
ٌ
َّ
َُ
ُ
َ
ضم ِ
البيت إَّل بـحذفهاَّ .أما الكلمة اليت يف صدر البيت(" :ثُ َّـم)" -ب ِ
الثاء:-
ُ
حرف عطف.
فهي ُ
ظ القرآينُّ يف سورة الرمحن يف 31 :موضعاً ،ا ِ
ثنان منها فقط
تكرر هذا اللف ُ
)َّ (5
ِ
األول منهما،
النامم هنا َ
َ
وقعا ر َ
أس َعشر؛ ومها[ :اآليتان ،]40 ،30 :وذكر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(سنَـفُرغُ لَ ُكم أيُهَ الثـَّ َق َالن) [اآلية]31 :؛
قبل قوله تعاىلَ :
وقَـيَّ َده بكونه واقعاً َ
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=

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

()1
ف(-)2
 214ثَُّـم  :تُ َك ِذ ـبَ ِـان َ-قـب َل :يـُعَر ُ
()3
َ 215وإََِّّل اَِّلح َسا ُنَ ،وقُلِ :ح َسا ُن
ِ
الواقعة
سورةُ
ِ ()4
فَاحَفظ َج ِـم َيع َها بَِال ُم َداَفـ َعه:
ت َوتِسعُو َن أَتَت فِـي الَواقَعه
ِ 216س ٌّ
َويـَتَ َخي ـَّ ُـرو َن :قُل ،يَـا َر ُج ُل
السابُِقو َن -الثَّ ِـان(َ :-)1عشٌر أََّوُل
َّ 217

وتَـج ِري ِ
ـان :بَـع َد ذَ َاك ،فَاع ِرفُوا
َ َ
فَافـ َهم؛ فَـنَظ ِمي ُكلُّهُ بَـيَا ُن

=

حىت يتميَّـز عن بقية املواض ِع األخرى .وذكر املوضع الثانـي يف ِ
البيت التايل -
َ
َ
َ َ
ِ
مقيَّداً بكلمة؛ كاألول.-
) (1بضم ِ
حرف عطف.
الثاء؛ ُ
ِ ِ
ِِ
اهم) [اآلية:
) (2قَـيَّ َده
قبل قولِه تعاىل( :يـُعَر ُ
يم ُ
ف اجملرمو َن بس َ
ُ
النامم بكونه واقعاً َ
]41؛ حىت يتميَّـَز عن بقية املواض ِع األخرى؛ وهي 31 :موضعاً .وتقدَّمت
اإلشارةُ لذلك قريباً.
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"454-453 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف
) (3انظر :ال َ
اإلشارات".3891-3890 :8 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"450 :1 ،؛ وال َ
املدد"455 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3911 :9 ،
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تَ :مـم ُدودَ ،و َاَّل ِخ ـ ِريــنَـا
 218ثُ َّـم َ
ِ
ْي(َ )3جـا
تَ :معلُومَ ،وَمسبُوق َ
 219ثُ َّـم َ

 220ثَُّـم :وأَصح ِ
اب اليَ ِم ِ
ْي(َ ،)5واختِِم
َ َ

اب()2؛ أَتَـى ـيَِـقينَا[/9أ]
َقـب َلَ :أوَص َح ُ
(ِ )4
ْي :قَد أَتَـى
َوتَش ُكُرو َن  ،ال َعالَـم َ

أَع َش َارَها(َ ،)1وِعش َسعِ ًيداَ ،واسلَِم

=

السابُِقو َن)؛ من اآلية ِ
نفسها
) (1اشتَ َـر َط هذا القي َد؛ احرتازاً من املوضع األول( :و َّ
()24؛ ألنَّه ليس برأس آية.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب الش َمال) [اآلية]41 :؛
(وأَص َح ُ
قبل قوله تعاىلَ :
) (2قَـيَّ َده ُ
النامم بكونه واقعاً َ
ِ
ْي الباقيَـ ِ
حىت يتميَّـَز عن املوضع ِ
[اآليتان.]49 ،14 :
ْي؛ ومها:
ِ
ِ
ِ
) (3هكذا يف النسخت ِ
ْي)"
ْي؛ بدون ابء َّأولَه ،ويف
املصحف ابلباء(" :بِ َـمسبُوق َ
[اآلية.]60 :
ْي اب ِ
ِ
لياء ،وُكتِبت يف الرت ِ
األسود ،ثُ َّـم ص ِححت ِ -
كية ِ
) (4يف النُّسخت ِ
ابللون
ابللون
ُ
األمح ِر -فيها إىل ِ
املصحف [اآلية]70 :؛ وهو الصواب ِ
ِ
ابتفاق
التاء؛ كما يف
ُ
القر ِاء.
َّ
) (5لو قَـيَّ َدها ب َقيد لكا َن أ َّ
تكرر يف
َكثر ضبطاً؛ حيث إِ َّن هذا اللف َ
ظ قد َّ
َدق وأ َ
ِ
ابع [اآلية ،]90 :والباقيات:
مخس مرات ،ليس منها َعشٌر إَّل الر َ
الواقعة َ
[اثن ِ
تان يف اآلية ،27 :واثلثةٌ يف اآلية38 :؛ وخامسةٌ يف اآلية.]91 :
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ ال ِ
ـحديد
ِ
ِِ ِ
ص ِاح أَن تَسَمَعَها:
َ 221و ُس َورةُ ال َـحديد :تس ٌع؛ َم َع َها عشُروَن ،فَاحِرص َ
ِ

ِ ن
ور(:)2
َ 222خبي ٌـر  :األ ََّوُلَ ،والــغُـ ُـر ُ

ِ
ور
ثَـانَ ،و َذ َاك َشائ ـ ٌـع َمش ُه ُ

=

()3

ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"458 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"،
) (1انظر :ال َ
.3914-3913 :9
) (2هكذا ب ِ ِ
ِ
ِ
مضاف
اب ابلـكسرةِ؛ ألنَّه
ٌ
ضم الراء من الرتكية؛ ألجل الوزن .والصو ُ
ضم الغ ِ
جمرور؛ ولفظُه يف املصحف [اآلية- ]20 :ب ِ
"(متَاعُ
إليه ٌ
ْيَ :-
ِ
فليس َبعشر يف السورةِ؛ ولفظُه يف
ال ـغُـ ُروِر)"َّ .أما اللف ُ
ظ املرفوعةُ ر ُاؤهُ ابلضم َ
ومن عادةِ
ْي( :-و َغَّرُكم ابهللِ ال ـغَـ ـرور)؛ ِ
املصحف [اآلية- ]14 :بفتح الغ ِ
ُُ
َ
ِ
النامم غالباً :اَّللتز ُام ابللفظ القرآين ،ولـم يُضبَط يف النسخت ِ
الكلمة إَّل
ْي من
ِ
ِ
ِ
ِ
القافيتان فيُطابِ َق
تتفق
الراءُ من الرتكية فقط .ولو ُسكنَت الراءُ للوقف -لكي َ
يستقيم به الوز ُن ،وهللا أعلم.
ظ القرآينَّ-؛ فإنَّه َّل
حينئذ اللف َ
ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"453 :1 ،؛ وال َ
املدد"460-459 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3930 :9 ،
.3931
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223
224
225
226
227

ادلَ ِة
سورةُ الْ ُـم َج َ
ِعشِرين َمع ثِنـَـت ِ
ْي ،فَاس َـمع َاوتَّـبِـع:
آي (قَد َس ِـمـع):
َو َعد ََّد ال ُـح َّذ ُ
َ
اق َ
()1
ِ
ِ
الـمؤِمنو َن :سابِق فِـي ِ
ْي :أ َِخيُـر ال َعش ِر
الذك ِر
ُ ُ
َ ٌ
َوفـي األَ َذل َ
ـح ْش ِر
سورةُ ال َ
ِ
َاول َـحشُرِ :عشُروَن أَتَت َمع أ بَرَِع(َ :)2رِح ٌيمن :األََّوُل ،فَاص َغ َواس َـم ِع
()3
ِ
ِ
تَ ،-واح ـتَِرز
َوالَفائُِزو َن :بـَع َدهُ ،فَ ُخذ َو ُحــز
َو َحاذ ِر الَوه َم -فُدي َ
سورةُ الْ ُـم ْمتَ ِحنَ ِة
ِ ِ ()2
ث َعشَرة(ُ :)1س َورةُ ال ُـممتَ ِحنَه َفـُقلَ :ح ِك ٌيمَ ،عشُرَها بَال سنَه
ثََال َ

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"456 :1 ،؛ وال َ
املدد"462-461 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-3952 :9 ،
.3953
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"458 :1 ،؛ وال َ
املدد"463 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3968-3967 :9 ،
ِ
ِ
ِ
ـمصحف:
اب كال
(وال َفائ ِزي َن :بـَع َدهُ ،فَ ُخذ َوفُـ ــز)؛ والـمثبَ ُ
ت صو ٌ
) (3يف الظاهريةَ :
ـجن َِّة ُه ُم ال َفائُِزو َن".
"أَص َح ُ
اب ال َ
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

ف
سورةُ الص ِّ
()5
ِ ()4
ِ ِن
()3
صل
و
ل
ط
و
،
ا
ـه
ب
ر
ش
ع
ل
ا
:
لص ُّ
ُ
َ 228او َّ
ف :أبَرَع َعشَرَة اع ُددَهاَ ،وقُل :أَليم َ ُ َ َ َ ُ
ـمنافقي
ـج ُم َع ِة والْ
َ
سورةُ ال ُ
َ 229اول ُـج ُمَعةَ :عشٌر تَلِ َيها َو ِاح َدهَ :فـُتـفلِ ُحوَن :اع ُدد(َ ،)6وُفـز ِابلَفائَِده
()1
او َّ ِ ِ
ِِ
ْيَ :عشُرَها(َ ،)7فـلَتـتـلَُها
ضاِ -مثـلَُها:
/9[ 230ب] َو ُس َورةُ النَفاق -أَي ً
لصالـح َ
َ

=

ِ
ضبِطت يف النسخت ِ
ابلسكون؛ ألجل الوزن.
ْي
) (1هكذا ُ
ِ
ِ
الزبِيدي" ،اتج العروس" ،املادة (س ن هـ).
اسَّ .
) (2السنَةُ هلا َم َعان ،منها :النـ َ
ُّع ُ
) (3هكذا ضبِطت يف الرت ِ
ِ
ابلسكون؛ ألجل الوزن .ويف الظاهر ِية :بال ضبط.
كية
ُ
ِ
ِ
ـجعبَـري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَوي التمييز"462 :1 ،؛ وال َ
املدد"465 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".3994-3993 :9 ،
الزبِ ِ
يدي" ،اتج العروس"،
الصوِل:
) (5من معاين الطَّول:
اَّلفتخارَّ .
اَّلقتدار ،و َّ
ُ
ُ
املادة (ط و ل ،ص و ل)
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (6انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"464 :1 ،؛ وال َ
املدد"466 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4003-4002 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (7انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"465 :1 ،؛ وال َ
املدد"467 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4010-4009 :9 ،

- 225 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

سورةُ التـغَابُ ِن
()2
 231وفِـي ال ـتَّغَاب ِن- :الـم ِ
صيُـر-؛ َعشُر ثَُّـم ثََـمان -بـَع َد ذَ َاكُ -زهُـر
ُ َ
َ
سورةُ الط ِ
الق َوالت ْح ِري ِـم
آي :الطََّال ِق َعشَرا
َ 232و َح َسبُوا َ
َ 233وِمثـلُ َها :التَّح ِري ُـم ،فِ َيما قَد ذُكِـر

َم َع اثـنَـتَـ ِ
ْي؛ فَاذ ُكـ َـر َّنِ :ذكـ َـرا

()3

ِِ
ْيَ :عشُرَهاَ ،ك َذا أُـثـر
َوالدَّاخل َ

=

ِ ()1

) (1يف الظاهر ِية ِ -
ـموحدةِ(" :-فَـلتَـبـلُ َها)"؛ ِمن البَ َال ِء.
ابلباء ال َّ
) (2أي :عدد ِ
آايت التغابن )18( :آيةً .انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"469-468 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
التمييز"467 :1 ،؛ وال َ
"لطائف اإلشارات".4024-4023 :9 ،
ِ
ِ
ِ
اضع
تنبيهٌ :من عادة النام ِم :أن يُـجم َل -أوَّلًَ -
عدد آايت السورةِ ،ثُ َّـم يُعي َـن :مو َ
ِ
اآلايت مع
عدد
األعشا ِر منها ،لكنَّه هنا -فقط-
فدم َج َ
َ
خالف عادتَه؛ َ
العش ِر.
موض ِع ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"469 :1 ،؛ وال َ
املدد"471-470 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4030 :9 ،
.4032
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أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ الْـمل ِ
ْك
ُ
ِ
ِ
تَ ،اونـُقل َما ثـَبَت:
َ 234و ُس َورةُ ال ُـملك :ثََالثُو َن َس َـمت فَاص َغ ل َـما ذََكر ُ
ِ ِن ِ ()3
لسعِيـِر -الثَّ ِان( :-)2قَ ِدم ذَاكَِاـر َوقُل :غُُرورَ ،وَمعْي  :اخـَاـر
 235فَـلِ َّ
ـحاق ِة
سورةُ (ن) وال َ
ِ
اض َعن أَهِل الَع َدد:
َ 236و(نُو ُن) :ثِنـتَ ِان َو َخـم ُسو َن َوَرد
َذل َ
كَ ،واسَتـَف َ
ِن
الصِريـم
َ 237م ِهْي  :اذ ُكـر ،ثَُّـمَ :ك َّ
الصالِ ِـحْيِ :
آخُـر األَع َشا ِر
َ 238و َّ َ

َويـَتَ َال َوُمو َن ،بـَع َدهَُ :ز ِعيم
()1
فَ َح ِق ِق ال ُك َّلَ ،وََّل تُ َـما ِر

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"471 :1 ،؛ وال َ
املدد"473-472 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4040 :9 ،
.4041
) (2اشتَـر َط هذا القي َد؛ احرتازاً من املوض ِع ِ
السعِ ِري)
األول( :وأعتدان هلم
عذاب َّ
َ
َ
ِ
ِ
السعِ ِري) [اآلية.]11 :
ألصحاب
ا
ق
ح
س
ف
(
:
لث
الثا
ع
املوض
ومن
]،
5
[اآلية:
ِ
ُُ ً
َّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"473 :1 ،؛ وال َ
املدد"475-474 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4055 :9 ،
.4057
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ِ ِ
ِ
ـحأَقَّه
َ 239ومثـلُ َها فـي ال َع َدد :ال َ

()2

 240أ ََّوُل َعـشر(َ )3جاءَ فِ َيهاَ :رابِيَه
 241ثُ َّـم :فَـغُلُّوهَُ ،كـ ِريـمَ :رابِـ ُـع

فَ ُخذ َج ِـم َيع َها بِ َال َم َشقَّه:
ت َجاءَ بَـع َدهُِ :ح َسابِيَه
ثُ َّـم َ
ِ ()4
ِ
ِ
س ُمتَابـ ُـع
َوال َكاف ِر َ
ينَ :خام ٌ

=

) (1يف الظاهر ِية(" :وََّل تَـما ِري)"؛ بزايدةِ ايء ِ
آخَرها .واملعىن :أي :وَّل تُـ َجا ِدل.
َ َ
ِ
نظريه :يف البيت ( .)144انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَوي
وتقدَّم ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"477-476 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
التمييز"476 :1 ،؛ وال َ
"لطائف اإلشارات".4069-4068 :9 ،
) (2هكذا يف الظاهر ِية ابلـهم ِز؛ ألجل ِ
ِ
املصحف
الوزن .ويف الرتكي ِة كما يف
َ
[اآلية( :]1 :الـحآقَّة)؛ ابلـم ِد ،لكن َّل يستقيم الوز ُن بهِ .
ومثلُه ما يف
َ
َ
األبيا ِ
ت.)162 ،126 ،22( :
) (3هكذا يف الرت ِ
كية :بفتح الع ِ
ط .انظر :التعليق على
ْي .وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
البيت (.)278
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"478 :1 ،؛ وال َ
املدد"480-478 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4083 :9 ،
.4085
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

242
243
244
245

ِج [/10أ]
سورةُ ال َـمـ َـعــار ِ
ِ
ص ِاح -أَن
ال :أَربـَ ٌـع َوأَربـَعُونَـا:
َو َس َ
َحـم ًيما  ،اح َذر َ -
()1
ِ
ـْي :أَتَى
لـتََقُـهوِادنَـاُرو َن :بَـع َد ذَ َاك يَـا َفـتَـى
ثُ َّـمَ :ج ـ ُـز ً
وعاَ ،وَمـلُوم َ
الم -وسورةُ ال ِـج ِّن
سورةُ ٍ
نوح -عليه َّ
الس ُ
ِ
ين َ-وََّل ـتَِزد( -)2ـبِـنُوح()3؛ قَد بََـالَها َمن بََـال:
َوقُل :ثََـمان ـَبع َد عشِر َ
ِ ()1
ِن
ِ
ِ
اجا ،بَـع َدهُ يَـا َكام ُل
َغـف ًا
َّار  :اع ُدد أََّوًَّل يَـا فَـاض ُل ثَُّـم :ف َج ً
ِن

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"480 :1 ،؛ وال َ
املدد"482-481 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4099 :9 ،
.4100
ْي(" :ت ـ ِرد)"؛ ابلر ِاء الـمهم ِلة؛ لعله تـحذيراً من الورود على ِ
البالء،
) (2يف النُّسخت ِ َ
َ
ُ
واملثبت ابلزاي املعجمة؛ حتذيراً من الزايدةِ يف ِ
عدد آ ِي السورةِ ،وهللا أعلم.
َُ
َ
كية(" :يـا ن ـوح)"؛ على النِ ِ
ِ
ت من الظاهر ِية(" :بِـنُـوح)"؛
ثب
امل
و
،
داء
الرت
) (3يف
َُ
َ ُ ُ
ِ
ِ
ألن املر َاد :بسورةِ نوح؛ َّ
اب؛ َّ
بعده:
ألن قولَه َ
ـج ِر :الباء ،وهو الصو ُ
بـحرف ال َ
ِ
السالم ،-بل عن ُس َورتـِ ِـه ،وهللا أعلم.
"(قَد بـَ َال َها)" ليس عن نوح -عليه
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ِ
ضاِ -م ـثلَُها فِـي الَـع َـد ِد
َ 246والـج ُّن -أَي ً
ِ

فـَِرد َ-رَع َـاك هللاَُ -خــيَـر َمــوِرِد:
()3
َح ًدا :بـُ َـعــيـ َـدهُ يـَـتـلُــوهُ
َوأ َ

()2
ن
َ 247ر َش ًدا -األََّوُل  :-قَد َعـدُّوهُ
سورةُ ال ُـمزِّم ِل
ِ
َج ِـم ًيالن :اذ ُكرَ ،وَرِح ٌيم:
َ 248و َعـ ِـد ًدا ِعـش ِريـ َـن( )4فِـي ال ُـمَّـزِم ِل:
ِ ِ ()1
َواعدل

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"482 :1 ،؛ وال َ
املدد"484-483 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4113 :9 ،
.4114
ـحَّروا َر َش ًدا) [اآلية:
) (2اشتَ َـر َط هذا القي َد؛ احرتازاً من املوض ِع الثاين( :فأولئك تَ َ
ِ
(ضًّرا َوََّل َر َش ًدا) [اآلية.]21 :
 ،]14ومن املوض ِع الثالثَ :
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"484 :1 ،؛ وال َ
املدد"486-485 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4121 :9 ،
.4122
هامش الرت ِ
ْي ،وُكتِب ِ
ِ
ِ
كية -بلون مغايـر -عن
الكلمتان يف
ت
) (4هكذا يف النسخت ِ َ
نسخة أخرى(" :وع َددا لِعِش ِرين) ،خ"؛ وَّل يستقيم به وز ُن ِ
البيت ،وحيتمل
ََ ً
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجه ِ
ين) ،خ" ،أو:
آخري ِن
ْي َ
"(و َعدد العش ِر َ
يستقيم هبما وز ُن البيت ،وهـماَ :
ُ
ِ
ين) ،خ" ،وهللا أعلم.
"(و َع َد ُد العش ِر َ
َ

- 230 -

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ الْ ُـمدثِـّ ِر

ت َو َخـم ُسو َن لَ َدى ال ُـمدَّثـِ ِر:
ِ 249س ٌّ

َ 250وقَدََّر- :الثَّانِـي(َ ،-)2وبـَع َدهَُ :ع َشـر

أ ََّولُ َـهاَ :غي ُـر يَ ِسيـر ،فَاذ ُكـ ِر

َويـَتَ َساءَلُو َنَ :عن ُسلُوكِ ِهم
()3
َـسَـقـر

=

ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"-487 ،
) (1انظر :ال ُـه َذلـي" ،الكامل"437 :1 ،؛ وال َ
489؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات" .4137-4136 :9 ،ويف:
عددها ( )18آيةً
الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"ُ ،486 :1 ،
للكوفيْي ،وهو َسه ٌو.
َ
ِ
ِ
َّر) ،فتكون
) (2هذا ال َقي ُد
ٌ
صحيح؛ ابعتبار أنه الثاين م َّـما ليس قَـبـلَه َو ٌاو( :قَد َ
لفظ ِ
للعطفَّ ،ل ِمن ِ
الواو يف َّأوِل ِ
ِ
البيت ِمن ِ
لكن
كالم النام ِم؛
اآليةَّ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
َّر) [اآلية]20 :؛ احرتازًا
د
ق
ف
ي
ك
ل
ت
ق
ـم
ث
(
وهو:
؛
ابلثالث
ه:
د
ي
ق
ـ
ي
ن
َ
أ
ح
ص
األ َّ ُ َ َ
ُ َّ ُ َ َ َ َ َ
ِ َّ
َِ
َّر) [اآلية ،]18 :والثاين( :فَـ ُقتِ َل
من
املوضعْي قبلَه؛ األ َّو ُل( :إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
ِ ِ
البيت؛
َكي َ
َّر) [اآلية .]19 :وهذا ما جعل َ
انسخ الظاهرية يُصح ُح َ
ف قَد َ
انظر :اهلامش التايل.
) (3هكذا يف النسخت ِ
البيت غريُ صحيح معنـَى صد ِره وَّل َوز ُن
ْيَّ ،
لكن هذا َ
هامش الظاهر ِية تصحيح نفيس له :عــر ِ
ِ
صه:
َعج ِزه ،ويف
وضيًّا وعِل ِميًّا ،ونَ ُّ
ٌ
َُ
ٌ
"صوابُه:
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 251و ِ
َوُكـن لِ َـما ذََكـرتُـهُ َذا تَـذكَِـرة
آخُر األَع َشا ِر قُلُ :مسـتَــن ِـفَـرة
َ
الق ِ
سورةُ ِ
يامة

()1

ِ
ـامـة:
ورةُ الـقـيَ َ
َ 252وأَربَـ ُعو َن ُس َ
()2
اق( ،)3عُـدَّا
َ 253اولَع ِاجلَة َ ،قـب َل :ال َـم َس ُ

ِ ِ
َّد َامة
أَي َـن ال َـم َف ُّـر؛ ألُولـي الن َ
ِ ()4
َوبَـع َدهُ :ال َـموتَى ،فـَ ُكن ُمعدَّا

=

ضا -قَد أُثِــر
َّر -الثَّالِثَ ،-وبـَع َدهَُ :ع َشر
َويـَتَ َساءَلُـو َن- :أَي ً
 250وقَد َ
نت؛ لِ ِ
ِ
ابهلامش إثباتُه ابلـم ِ
ِ
ص َّحتِه َوزنًـا ومعنـًى ،وهللا أعلم.
ـملح ِق
وح ُّق هذا البيت ال َ
َ
ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
ل
ا
و
؛
488
:
1
ييز"،
التم
ي
و
ذ
"بصائر
آابدي،
الفريوز
انظر:
)(1
َ
َ
املدد"491-490 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4146 :9 ،
.4147
ِ
ِ
) (2يف الرتكية( :ال َعاجلَة) -ابلسكون-؛ ألجل الوزن ،وهي منصوبةٌ يف
املصحفَ ( :ك َّال بل تُ ِـحبُّو َن الع ِ
ِ
اجلَةَ) [اآلية .]20 :ويف الظاهر ِية بال ضبط.
َ
َ
ِ
ِ
ِ
تِ -
املصحف( :إىل
ابلضم -كما يف
) (3يف الرتكية( :ال َـم َساق)؛ ابلكسرةِ ،واملثبَ ُ
اق) [اآلية .]30 :ويف الظاهر ِية بال ضبط.
ك يـَوَمئِذ ال َـم َس ُ
َربِ َ
كية( :ت ـ ُكن معِدَّا)؛ ِ
ابلتاء .انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر َذ ِوي
) (4يف الرت ِ َ
ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"493-492 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
التمييز"490 :1 ،؛ وال َ
"لطائف اإلشارات".4157-4156 :9 ،
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ ا ِإل ِ
نسان [/10ب]

وِ
اح َد ًة ِمن بَـع ِد َهاَ ،ك َذا َوَرد:
َ

 254وآي ِاَّلنس ِ
ان :ثَ َـالثـُـو َن َوِزد
َ ُ
َ
 255فَــ :قَمطَ ِر ًيرا ،بَـع َدهَُ :كبِي َـرا

ثـُ َّم :ح ِكيما ،بـع َده أ ِ
َخيـرا
َ ً َ ُ

ت آيـُ َها َخـم ُسونَـا:
َ 256وال ُـمر َس َال ُ

فَــ :نُ ِس َفت؛ أ ََّولُ َـها يَـ ِـقـيـنَـا

سورةُ الـمرس َال ِ
ت
ُْ َ

()1

()2

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"493 :1 ،؛ وال َ
املدد"495-494 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4167 :9 ،
.4168
ِ
صحيح ِنفيس على البيت ِ
هامش النُّسخت ِ
ِ
ْي (-256
تعليق
ب يف
ْي ٌ
ٌ
)ُ (2كت َ
ٌ
صهُ:
 ،)257وهذا نَ ُّ
"نَ ِسي [شيخنا] -رمحه هللا -العشر الثالِ
ث؛ وهو قولُه تعاىل( :ثَ َـالثِ
َ
ُ
ُ ُ َ
َ
ال:
ُش َعب)َ ،ولَو قَ َ
فَـ ـنُ ِس َفت ،ثـُ َّـمَ :م ـ ِهْيِ ،زي ــنَــا
........................... 256
[ َولِل ُم َك ِذبِيـ َن،

 257ثُ َّـم :ثََال ِ
ث ُش َـعـب ،قَـد َعـ ـنَّـا
ِ
ـمقصود[ ،تَـ َّـم]" ،انتهى ،وما بْي املعقوف ِ
ْي زايدةٌ من الظاهر ِية ،لكن قد
َألَتَـى ِابل
ط يف الرت ِ
كية ِمنه َخطَأً:
ضبِ َ
ُ
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 257ثُ َّـمَ :مـ ِهْي ،بَـع َد ذَ َاك َعـنَّـا
السورةِ جاء ال ِ
ِ
س
َ 258وآخُر ُّ َ َ َ َ
ـخام ُ

ِ ِ
ْي؛ قَـب َل :إِنـَّـا
َولل ُم َكذبِ َ
ِ ()1
ِ
س
َويـُؤمنُو َن :لَفظُهُ ال ُـم َجان ُ

=

()1

بضم امليم ،والصواب بفتحها؛ كما يف املصحفِ :
قولُهُ ( :م ِهْي)؛ ِ
(من َّماء َّم ِهْي)
ُ
[اآلية .]20 :ويف الظاهر ِية بال ضبط.
وتشديد ِ
ِ
الياء ،وَّل يستقيم وز ُن ِ
ِ
وقولُهُ ( :زيِـ ــنَــا)؛ ِ
بتخفيف
البيت إَّل
بضم الزا ِي
ِ
كسر الزا ِي .ويف الظاهر ِية بال ضبط.
الياءُ ،
ويلزم منهُ :
ِ
ِ
ِ
اإلضافة-؛ كما يف
ت ابلكس ِر -على
وقولُه( :ثَ َـال ُ
ث)؛ بض ِم الثاء األخرية ،واملثبَ ُ
املصحفِ :
(ذي ثَ َـال ِ
ث ُش َعب)[اآلية .]30 :ويف الظاهر ِية بال ضبط.
وقولُه( :عــيِــنَــا)؛ والصواب -كما ُكتِب يف الظاهر ِية( :-ع ـنَّـا)؛ ِ
للوزن.
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
منفصل عنه،
كالم
بعد هذا
ويف الظاهرية زايدةٌ َ
التعليق بـمقدا ِر سطر تقريباً ،ولعله ٌ
ٌ
ولـم يظهر لـي بسبب التصوير.
اضع ،واح ٌد منها
تكرر هذا اللف ُ
)َّ (1
ظ القرآينُّ يف سورة املرسالت يف 10 :مو َ
ِ
بكونه
النامم هنا ،وقَـيَّ َده
أس ُعشر؛ وهو[ :اآلية ،]40 :وذكره
فقط َ
وقع ر َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ْي ِيف ِم َالل َوعُيُون) [اآلية]41 :؛ حىت
قبل قوله تعاىل( :إِ َّن ال ُـمتَّق َ
واقعاً َ
يتميَّـَز عن سائر املواض ِع.
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

َ 259وأَربَـ ُعو َن

ِ ()2

سا ُؤل
سورةُ الت َ

ورةُ
ُس َ

َّس ُاؤِل
الت َ

ِ
ت َذا تَـنَ ُاول :
فَ ُكن ل َـما ذَ َكر ُ

بَـع َد َها

ِ
َّها(:)2
ِس ٌّ
ت فـَأَثبِتـ َهاَ ،و َحـقـق َعد َ

ِ ()3

ِ
ِ
()4
ِ
َعـ َذابـًـان :اذ ُكر ،بَـع َدهُ :تـَُاربـَـا
اسان :اذ ُكر ،بَـع َدهَُ :سَاـربـَـا
 260لبَ ً
سورةُ النا ِز َع ِ
ات

ات أَربَـعُـو َن
َ 261والنَّا ِز َع ُ

()1

()5

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"495 :1 ،؛ وال َ
املدد"497-496 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4187 :9 ،
.4188
القراء"38 :1 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
"ج َـمال َّ
) (2وهي :سورةُ النَّـبَِإ .انظرَّ :
الس َخاويَ ،
"لطائف اإلشارات".4202-4201 :9 ،
الالم يف الظاهر ِية ،وليس يف الرت ِ
) (3هكذا بكس ِر ِ
ط.
كية ضب ٌ
ِ
ِ
ِ
"(شرابـًـا)"؛ ابلش ِ
ابملهم ِلة-؛
ْي
املعجمة ،واملثبَ ُ
ت من الظاهرية َ -
َ
) (4يف الرتكيةَ َ :
ِ
املصحف [اآلية.]20 :
كما يف
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (5انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"497 :1 ،؛ وال َ
املدد"499-498 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4201 :9 ،
.4202

- 235 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

 262فِـي ال َـحافَِـرة(َ ،)3وبـَع َد َذ َاك :ال ُكبَـرى ثَُّـمَ :د َح َاهاَ ،وال َـهَوى :قُل أُخَـرى
س
سورةُ َعـبَ َ
 263وآيــتَـ ِ
ـان
ََ

بـَـعـ َـد

أَربَــعِـيــنَا

 264اع ُددَ :تـلَ َّهى ،بَـع َد َذ َاك :يَ َّسَره

ِ
س ،اع ُدد َها َفـتَستـَبِـيـنَا(:)4
فـي َعبَ َ
ِ

َو ُغـلـبًان :اع ُدد ،بَـع َد َذ َاكَ :غـبََـرة

=

ِ
ِ
ِ
املصحف
اب؛ كما يف
) (1يف الظاهرية(" :أَربَ ٌع)" .واملثبَ ُ
ت من الرتكية ،وهو الصو ُ
واملصاد ِر.
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"499 :1 ،؛ وال َ
املدد"501-500 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4212 :9 ،
.4213
ِ ِ ِ
ـحافِ َـرة)؛ ألجل الوزن ،وهي جمرورةٌ يف
) (3هكذا يف الرتكية؛ إبسكان( :ال َ
ِ ِ
ط.
ـحافِ َـرةِ) [اآلية .]10 :وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
املصحف( :فـي ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"501 :1 ،؛ وال َ
املدد"503-502 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4224 :9 ،
.4225
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ الـتـ ْك ِوي ِر

ورةُ التَّك ِوي ِر ِعشُرو َن أَتَت
َ 265و ُس َ
/11[ 266أ]ثَُّـمَ :م ِكْي؛ بَـع َدهُ قَد تَ َّـم َما

ِمن بَـع ِد َها تِس ٌعَ ،فـ ُعدَّ :نُ ِشَرت
()2
ِعش ِر ِ ِ
ْي فَاعـلَ َما
ينَ ،والتس ُع يَـق ٌ
َ

َ 267وِاَّلنِفطَ ُار تِس َع َعشَرة(ُ )3ح ِـرَرت:

لَ ِ ِ
ْيَ :عشُرَها قَد قُ ِـرَرت
ـحافظ َ
َ

سورةُ ِاال ِنفطا ِر

()1

()4

ِ
ضبِطت يف الظاهر ِية بضم ِ
ابن كثري
النون ،والضب ُ
)ُ (1
ط املثبَ ُ
ت من الرتكية؛ وبه قرأ ُ
الشْي الباقو َن.
َّف
وأبو عمرو ومحزةُ و
وخلَ ٌ
ف يف اختيا ِره ،وخف َ
ُّ
َ
الكسائي َ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر" ،الفقرة .4520
انظر :ابن ال َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"503 :1 ،؛ وال َ
املدد"504 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4235-4234 :9 ،
ِ ِ
) (3هكذا يف النُّسخت ِ
(عشَرة)؛ ألجل الوزن ،وهي مبنيَّةٌ على
ْي؛ إبِسكان آخ ِرَ :
ـجزأَي ِن.
ِ
فتح ال ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"505 :1 ،؛ وال َ
املدد"506-505 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4243 :9 ،
.4244
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سورةُ التط ِْفيف

 268وسورةُ التَّط ِف ِ
ت َم َع َها
يف ِس ٌّ
َُ َ
ِ
ْي( ،)2ثُ َّـم ُعدَّا:
ُ 269عدَّ :ال ُـم َكذبِ َ
ـام ُـزو َن :بَــعـ ُـد
َ 270ويَــتَـغَ َ

()3

َوَرَدا

ِ ()1

ِ
ْيَ ،و َح ِـقـق َجـم َع َها:
ُع َّد ثََالث َ
مرقُوم ِن؛ اذ ُكره لِ
صدَّى
ت
ن
ـم
َ
َ ٌ
ُ ََ َ
ِ ()4
فَاحَفظ َج ِـم َيع َهاَ ،وُكن ُمـجتَه َدا

سورةُ ِاالنْ ِش َق ِ
اق
ِ
ين أَتَت
س ،فَ َحِقق َها َك َما قَد ثـََبـتَت:
َ 271و ِاَّلن ِش َق ُ
اق بَـع َد عش ِر َ
َخـم ٌ
ِ ()1
َ 272وَرآءَ مَـهـ ِرهِ :أَتَى فِـي األ ََّوِل
ََّل يـُؤِمنُو َن :بـَع َدهُ ،فَ َحص ِل

ِ
القراء"38 :1 ،؛
"ج َـمال َّ
فْي .انظرَّ :
) (1وهي :سورةُ ال ُـمطف َ
الس َخاويَ ،
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4250 :9 ،
ِ
ِ
) (2هكذا يف النسخت ِ
املصحف َّ
ابلالِم(" :يـَوَمئِذ
ـج ِر يف َّأولِه ،ويف
ْي؛ بدون َّلم ال َ
ِ ِ
ْي)"[اآلية.]10 :
لل ُـم َكذبِ َ
) (3يف الظاهر ِية(" :بـَع َدهُ قَد)" ،وَّل يستقيم الوز ُن به.
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"506 :1 ،؛ وال َ
املدد"507 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4253-4252 :9 ،
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

وج
سورةُ الْبُ ُـر ِ
ِِِ
ِ
ِ
صل(:)2
َ 273و ُس َورةُ البُُـروجِ :عشُرو َنَ ،وقُل :ثنـتَان من بـَع ُد ،فَ َحصلَهاَ ،و ُ
()3
َجاءَُ :م ِـحي ٌ
ـح ِر ِيق ،ثُ َّـم بَـع َدهُ
 274أ ََّولُ َـها :ال َ
طُ ،كلُّ ُهم قَد َعدَّهُ
سورةُ الطا ِر ِق
 275وسبع عشرة( :)4طَا ِر ٌق ،فَــبـ ِ
ـادر
َ
ََ َ َ َ

لِـع ِـدها ،والعشر ِمنـها :نَ ِ
ـاصـر
َ َ ََ ُ َ

=

()5

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"508 :1 ،؛ وال َ
املدد"509-508 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4261 :9 ،
.4262
ِ
الصوِل يف ِ
هامش البيت (.)228
) (2تقدَّم بيا ُن معنـى َّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"510 :1 ،؛ وال َ
املدد"510 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4270-4269 :9 ،
ِ ِ
) (4هكذا يف النُّسخت ِ
(عشَرة)؛ ألجل الوزن ،وهي مبنيَّةٌ على
ْي؛ إبِسكان آخ ِرَ :
ـجزأَي ِن.
ِ
فتح ال ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (5انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"512 :1 ،؛ وال َ
املدد"511 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4277-4276 :9 ،
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سورةُ األَ ْعلَى
()2
َ 276وتِس َع َعشَره(ُ )1س َورةُ األعلَىَ ،فـُعد :يَـخ َشى؛ إِذَا َع َددتََـهاَ ،وََّل تَِزد
[/11ب] سورةُ الغَ ِ
اشيَ ِة
ت َو ِعشُرو َن أَتَت فِـي الغَ ِاشيَه أََّوُل َعشر(َ )3جاءَ فِ َيهاَ :عالِـيَه
ِ 277س ٌّ
()4
َّان ِمنـها :س ِطحتَ ،ـفعدَّه و ِ
ِ
الس ُّ
ت َجاءَت إِثـَـرهُ َوـَبع َدهُ
ُُ
َ 278والث َ ُ َ
َ
سورةُ ال َف ْج ـ ِر
 279وقُل :ثََـالثُـو َن أَتَت فِـي الَفج ِر قَ ِدمِ :ذي اََّلوتَ ِـاد؛ بِـها فِـي ِ
الذكِر
َ
َ
ِ ()1
 280وبـع َده :ج ًّـما ،وـبع ُد :ـجنَّـتِـي و ِ
الس َورِة َذ َاك ،فَاثـبُت
آخُر ُّ
َ
ََ ُ َ ََ
َ
ِ ِ
) (1هكذا يف النُّسخت ِ
(عشَرة)؛ ألجل الوزن ،وهي مبنيَّةٌ على
ْي؛ إبِسكان آخ ِرَ :
ـجزأَي ِن.
ِ
فتح ال ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"514 :1 ،؛ وال َ
املدد"512 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4284-4283 :9 ،
ْي :من الظاهر ِية ،وليس يف الرت ِ
) (3بفتح الع ِ
ط .انظر :التعليق على البيت (.)241
كية ضب ٌ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"516 :1 ،؛ وال َ
املدد"513 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4290-4289 :9 ،
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اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

سورةُ الـبَـلَ ِد

ِ()2
()3
ِ
آي الـَبـلَد
ص َده(ََّ :)4ل ـتُبـَع ِد
ؤ
م
و
،
ال
ف
:
ل
ب
ق
ـ
َ
َ
َ
َ 281و َح َسبُوا :عش ِر َ
ين َ
َُ َ
َ
سورةُ الش ْم ِ
س
()1
 282اولشَّم ِ
ِ
س َع َشَره َوالَعشُرَ :د َّس َاها ،فَ َحِقق َخبََـره
س فـي األَع َداد َخـم َ
َ ُ

=

يصح الوز ُن يف(" :فأَثبِ ِ
ـت)"؛ بـهمزةِ القط ِع .انظر :الفريوز آابدي،
) (1وَّل ُّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"515-514 ،؛
"بصائر ذَ ِوي التمييز"518 :1 ،؛ وال َ
وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4300-4298 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"520 :1 ،؛ وال َ
املدد"516 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4313-4312 :9 ،
ِ
ِ
) (3يعنـي :أ َّ
وقع
(وَه َديـنَاهُ النَّج َدي ِن) -قد َ
أس اآلية العاشرة -ولفظُه هوَ :
َن ر َ
ِ ِ
ِ
الع َقبَةَ)[اآلية.]11 :
َ
قبل كلمة( :فَ َال)؛ من قوله تعاىل( :فَ َال اقـتَ َح َم َ
مباشرًة َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َدة)؛ ألجل الوزن ،وهي يف
(مؤ َ
) (4هكذا يف النُّسختْي؛ إبسكان آخرُ :
ِ
ص َدة)؛ ابهلمزةِ
املصحف َّ
(مؤ َ
منونةٌ ابلض َِّم [اآلية .]20 :ويف الظاهريةُ :
ِ
ِ
اءاتن متواتر ِ
الساكنة ،وفيها قر ِ
الساكنة،
الكوفيْي؛ إحدامها :ابلوا ِو
اتن عن
َ
ِ
ـجَزري" ،نشر القراءات العشر"،
واألخرى :ابهلمزةِ الساكنة .انظر :ابن ال َ
الفقرات .1484-1466
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سورةُ الل ْي ِل
ِ ِ ِ ()2
أََّولُـها :العسرى ،علَى ائتَِال ِ
ف
َ 283واللَّي ُلِ :عشُرو َن بَال خَالف
َ ُ َ َ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر َذ ِوي التمييز"522 :1 ،؛ وال َ
املدد"518-516 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4321-4320 :9 ،
العشُر الثاين منها هو قولُه تعاىل(" :إََِّّل
يح :أنَّـها إحدى وعشرو َن ،و َ
) (2الصح ُ
ابتِغَاء وج ِه ربِِه األَعلَى)"[اآليةِ ،]20 :
ف
وآخُر السورةِ( :ولَ َسو َ
َ
َ َ
ضى)[اآلية .]21 :انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر َذ ِوي التمييز":1 ،
يـَر َ
ِ ِ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"519،؛ وال َقسطَ َّالين،
 ،523وقال" :بال خالف"؛ وال َ
"لطائف اإلشارات".4328-4327 :9 ،
ِ
صحيح نفيس هنا على البيت ِ
ِ
ْي
النسخة الظاهر ِية استدر ٌاك
هامش
وجاء يف
ٌ
ٌ
العشُر
( ،)284-283نَ ُّ
ـصه" :هذه السورةُ :إحدى وعشرو َن آيةً إبجـماع ،و َ
الثاين منهاِِ ِ :
غري أ َّ
الشيخ -رمحه هللاَ -وِه َم يف َع َد ِدهاَ ،ولَو
َن
َ
َ
(وجه َربه األَعلَى)َ ،
ال:
قَ َ
 283واللَّيلِ :عشرو َن تَلِيها و ِ
أ ََّولُ َـها :ال ُعسَرى ،فَـ ُفـز ِابل َفائِ َدة
اح َدة
َ َ
ُ
َ ُ
َ 284و َعشُرَها الثَّانِـي أَتَـى فِـي :األَعلَـى

[] ........................
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=

اإلمام ال َف ِ
ِ
الع ِزي ِز قصيدةُ ِ
اس ِّي (ت 656 :هـ) دراسةً وتـحقيقاً ،د .عبد الرمحن الـجهين
أ ْع َ
ار ال ُق ْرآن َ
شُ

=

ِ
ِ
ـ(الْللئ الف ِر ِ
املوسوم بـ ِ
يدة يف شرِح
بصح ِة ما ذكرتُه يف كتابِه
َألَتَـى ِابل
صر َح َّ
ـمقصود .وقد َّ
ِ
ِ ِ
ِ
بعض
القصيدة)؛ قال يف ابب الفتح واإلمالة( :إََِّّل ابتغَاءَ َوجه َربِه األَعلَى) :أس َقطَها ُ
أه ِل ِ
اب َعدُّها للجمي ِع]" ،انتهى .وما بْي املعقوف ِ
ْي -يف
العدد ،وهو غلَ ٌ
ط[ ،والصو ُ
الناسخ ،لكنَّها غري ماهرة يف أطر ِ
ِ
ِ
مصورةِ
النسخة
مقرتحةٌ ِمن ِ
اف َّ
البيت الثاين -تكملةٌ َ
ُ
لكالم الفاسي اآلنِ ِ
الناسخ هنا -تَـتِ َّمةٌ ِ
ْي -يف ِ
اليت عندي .وما بْي املعقوف ِ
ف الذك ِر
كالم ِ
شرحه املنقول عنه؛ أدرجتها ل ِ
من ِ
ـحاجة ِ
السياق إليها.
ُ
أول ك ِ
بعض آ ِي السوِر املذكورةِ
صه" :ويف ِ
الم
ِ
و ُ
الفاسي يف الشرح املذكور آن ًفا نَ ُّ
ِ
ِ
التقليل ،منها،... :
مذهب أيب عمرو يف
اختالف؛ ينبغي أن يُذ َكَر لـيُـبـنَـى عليه
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ومنها قوله تعاىل يف سورة الليل( :إَّل ابتغاء وجه ربه األعلى) .".. ،انظر :شرحه
للبيت رقم ( )316من الشاطبية من كتابه املذكور آن ًفا (الرسالة العلمية بتحقيق
نـمنكاين؛  ،345-344 :2املطبوع بتحقيق الطرهوين؛ .)462 :1
املنظومة للفاسي؛ حيث عزا ِ
ِ
النص م َّـما يؤكِ ُد صحةَ ِ
الناس ُخ إىل
نسبة هذه
وهذا ُّ
ِ
ِ
بصحة نِسبتِه
النام ِم شر َحه للشاطبية( :الْللئ الفريدة) ،وهو مقطوعٌ
ِ
َّمت اإلشارةُ لذلك يف مـحلِه من در ِ
للفاسي ،وتقد ِ
املنظومة.
اسة هذه
ََ
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()1

دت ذَا إِتـ َقان
فَ ُكن لِ َـما أَوَر ُّ

()4

َوالتِـي ُـن ِمثـلُ َها ،فَ ُخذ بَـيَـانِـي

 284و ِ
ورةِ َعشٌر ثَـانِـي
آخُر ُّ
الس َ
َ

ِ ()2

ُّحى)
(والض َ
سورةُ َ
()3
ِ
ُّحى) َمع َعش ِر َتـنـ َهرُ :هَو الَعشُر بَِـها َعن ُخـبـِر
َ 285وآيـَةٌ فـي َ(والض َ
اح َوالــتِّ ِ
ي
سورةُ ِاالنْ ِش َر ِ
ِ ِ
اح آيـُ َها ثَ َـمانِـي
َ 286واَّلنشَر ُ

()5

َّمَّ :
العشَر الثان َـي -وهو قولُه تعاىل(" :إََِّّل ابتِغَاءَ َوج ِه َربِِه
أن َ
) (1تقد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قبل آخ ِرها ،وآخُرها
األَعلَى)"[اآلية -]20 :ليس هو آخَر السورة ،بل هو َ
ضى)[اآلية.]21 :
هو قولُه تعاىل( :ولَ َسو َ
ف يـَر َ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (2انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"523 :1 ،؛ وال َ
املدد"519 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4328-4327 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"525 :1 ،؛ وال َ
املدد"520 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4334-4333 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"526 :1 ،؛ وال َ
املدد"521 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4339-4338 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (5انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"527 :1 ،؛ وال َ
املدد"522 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4345-4344 :9 ،
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العلَ ِق
[/12أ] سورةُ َ

َ 287وتِس َع َعشَره(َ )1ع ُّد آ ِي ال َعلَ ِق

()2
صلَّى؛ فَ ُخذَ ،و َحِـقِـق
َوَعشُرَها َ :

()3

ِ ()5

سورةُ ال َق ْد ِر و(لَ ْـم يَ ُك ِن)(ِّ )4
والزل َْزال
ِ ()3
ِ ()1
َوِمثـلُ َها ِ
الزلَز ِال( )2يَـا ذَا الشَّان
س(" ،)6لَـم يَ ُكن" :ثََـمانـي
َ 288الوَقدُرَ :خـم ٌ

ِ ِ
) (1هكذا يف النُّسخت ِ
(عشَرة)؛ ألجل الوزن ،وهي مبنيَّةٌ على
ْي؛ إبِسكان آخ ِرَ :
ـجزأَي ِن.
ِ
فتح ال ُ
ِ
) (2هكذا يف الرت ِ
كية :ابلرف ِع؛ على اَّلبتداء .ويف الظاهر ِيةَ (" :و َعشَرَها)"؛
ِ
مفعول ِ
للفعل(" :فَ ُخذ)".
ابلنصب؛ ٌ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"529 :1 ،؛ وال َ
املدد"524-523 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4347 :9 ،
.4348
القراء"38 :1 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
"ج َـمال َّ
) (4هي سورةُ البَـيِ ِنة .انظرَّ :
الس َخاويَ ،
"لطائف اإلشارات".4362 :9 ،
القراء"38 :1 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
) (5هي سورةُ َّ
"ج َـمال َّ
الزلَزلَِة .انظرَّ :
الس َخاويَ ،
"لطائف اإلشارات".4366 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (6انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"531 :1 ،؛ وال َ
املدد"525 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4358-4357 :9 ،
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سورةُ ِ
ادي ِ
ـات وال َقا ِر َع ِة
َ
الع َ

ِ
ـات آيَـةٌ َمع َع َشَره
َ 289وال َعاديَ ُ
ِ()1
َ 290وال َقا ِرَعه(َ )6ك ِمثلِ َها فِـي ال َع َدد
()4

الص ُدوِرَ :عشُرَها َعن َمـخـبََـره
َوفِـي ُّ

()5

َوَم ِاهيَهَ :عشٌر ،فَ ُج َّد َو ُجـد

=

ِ()2

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"533 :1 ،؛ وال َ
املدد"526 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4363-4362 :9 ،
) (2هكذا يف الرت ِ
كية بِـج ِـر ِ
الالم؛ على تقدير حذف مضاف تقد ُيره :سورةُ
َ
األصوبِ :
ِ
ط.
الزلَز ِال ،و
"(الزلَز ُال)" ابلرف ِع .وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
ُ
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (3انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"535 :1 ،؛ وال َ
املدد"528 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4367-4366 :9 ،
ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (4انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"537 :1 ،؛ وال َ
املدد"529 ،؛ وال َقسطََّالين" ،لطائف اإلشارات".4372-4371 :9 ،
مة؛ وهو األنسب ،ويف الظاهر ِية :ابل ِ
كية :ابل ِ
ـخاء املعج ِ
) (5هكذا يف الرت ِ
ـحاء
َ
ُ
املهم ِلة.
َ
سكان ِ
) (6هكذا يف الرت ِ
ألجل ِ
كية( :وال َقا ِرعة) إبِ ِ
آخ ِ
ِ
اسم
اد:
ر
امل
و
.
الوزن
؛
ه
ر
َ َ
ُ
ط.
السورةِ .وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
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ومن سورةِ الت َكاثـُ ِر إلـى ِ
ِ
ِ
ِ
العظيم
القرآن
آخ ِر
()4
ث الَعصِر َعـدًّا ـثَـا ِويَـا
َ 291وعُ َّـد فِـي أل َـها ُك ُم :ثَ َـمانـِـيَـا
َواع ُدد ثََال َ
()3

 292والـهمزه( :)1تِسع ِابَِّلتِـ َف ِ
اق
ٌ
َ ُ ََ

وال ِفيل :خـمس جاء فِـي ِوفَ ِ
اق
َ ُ َ ٌ ََ

=

ـجعبَـ ِري" ،حسن
) (1انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"539 :1 ،؛ وال َ
املدد"531-530 ،؛ وال َقسطَ َّالين" ،لطائف اإلشارات"-4375 :9 ،
.4376
ِ
ِ
ِ
(و ُجـد) مأخوذٌ من:
) (2معىن قوله( :فَ ُجدَّ) مأخوذٌ من :اَّلجتهاد ،ومعىن قولهَ :
الـج ِ
ود وهو ال َكَرِم.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النامم ما بَقي من ُس َور القرآن -
) (3ليس يف الظاهرية" :العظيم" .وقد جعل
ُ
أعنـي :من التكاث ِر إىل ِ
الناس -يف ابب واحد؛ ألنَّه َّل توجد فيها -على
أكثر .وعليه :فال
عدد آايتِـها ُ
اصطالح العدد الكوفـي -سورةٌ ُ
يبلغ العشرةَ أو َ
السوِر اليت ِمن ِ
القارعة إىل ِ
ِ
آخر ِ
بعد سورةِ
القرآن؛ َّ
عدد
توجد
ألن َ
ٌ
أعشار يف ُّ َ
أقل من َعش ِر آايت .انظر :الفريوز آابدي" ،بصائر ذَ ِوي التمييز"،
اآل ِي فيها ُّ
ـجعبَـ ِري" ،حسن املدد"544-532 ،؛ وال َقسطَ َّالين،
557-540 :1؛ وال َ
"لطائف اإلشارات".4447-4379 :9 ،
) (4أي :عداً ََّل ِزماً مستَ ِقراً.
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ش أَربَ ٌعَ ،وبَـع َد َها:
َ 293وقُل :قُـَري ٌ
ث ال َكوثـَِر
َ 294وبَـع َد ذَ َاك اع ُدد :ثََال َ
 295والنَّصر -أَيضا :-بِثََالث عد ِ
َّت
َ ُ ً
ُ
 296و ُسورةُ ِ
اإلخ َال ِ
صُ :عدَّت أَربَـ َعا
َ َ
 297والنَّاسِ :س ٌّ ِ
َص ِح ال َع َد ِد
ت فـي أ َ
َ ُ

[خ ـاتــمـة]

 298وقَد تَـنَاهى ع َدد اآلي ِ
ـات
َ َ ُ َ
َ

()2
َّها
َسب ٌع لََدى ال َـم ُ
ص ِاح ُعد َ
اعوَن َ ،
ِ
ِ
َّها؛ فَـلتَذ ُكـ ِر
َوال َكافُرو َن :ستـ َ
وخـمس آيـات :أَتَت فِـي تـَبَّ ِ
ت
ََ ُ َ

اع ُدد

َخـم َس َها؛

َوالَفلَ َق:
()3
لـِفـيُس
اسَمَع َعدا بِ َـما ُع ِرفـتَهُ(َ )4وأَسعِ ِد
َ
ملَ َّخصا فِـي ه ِذهِ األَبـي ِ
ـات
َ
ُ ً
َ

=

سكان ِ
ألجل ِ
) (1إب ِ
آخ ِرَ ( :وال ُـه َمَزه)؛ ِ
الوزن.
ِ
ـفتح ِ
النون؛ على حكاية اللفظ القرآين الذي
اعو َن)" بِ ِ
) (2هكذا يف الرتكية(" :ال َـم ُ
ِ
ِ ِ
اعو َن)" [اآلية:
به ُسـميَت السورةُ؛ -وهو آخُر لفظ فيها(" :-ويَـمنعو َن ال َـم ُ
ط.
 .]7وليس يف الظاهر ِية ضب ٌ
ِ
ِ
ت هو
) (3يف الرتكية(" :لـي َس ُمعا)"! ،ويف الظاهرية(" :لـي َسمعا)"! ،واملثبَ ُ
األصوب.
ُ
ِ
ِ
األصوب.
ت هو
) (4يف الرتكيةُ :
"(عرفَـتَه)"! ،ويف الظاهرية(" :عرفـته)" ،واملثبَ ُ
ُ
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َ 299وِمث ُل ذَ َاكَ :ع َد ُد األَع َشا ِر
/12[ 300ب] فـَ ُكن لِ َـما قَد ذََكُروهُ ذَاكَِرا
 301و ِ
ـح َّم ِد
ََ
ص ِل من بَـع ُد َعلَى ُم َ
اآل ِل

كِ َال ُه َـما َجاءَ َع ِن األَبـ َـرا ِر
وُكن لِنَـعم ِاء ِ
اإللَ ِـه َشاكَِرا
َ
َ
ص َالةَ عبد خ ِ
اضع ُم َو ِح ِد
َ َ
َ
تَـح َظ بِ ُك ِل ذَ َاك فِـي الـم ِ
آب
َ

ض َع ِن
َ 302وار َ
األَصح ِ
اب ِ
وال َ
هلل وحده ،وصلَّى هللا على مـحمد ن ـبِــيِـ ِـه(.)1
ـحمد

ُ

َ

َم َع

ُ

َّ َ

انتهت األُرج ِ
ِ
العش ِر الثانـي ِمن شه ِر ُج َـم َادى األُخَرى،
َُ
وزةُ فـيَ :
()2
ِ ِ
يخ َخ ِط الـمصنِ ِ
ف(.)3
ر
ات
وهو
،
ـمسْي وستِمائة
ُ
من سنة خـمس وخ َ
ُ َ
ِ
) (1ليس يف الرت ِ
وحده ،وصلَّى هللاُ على مـحمد نَـبِــيِـ ِـه".
احلمد هلل َ
كية" :و ُ
) (2أي :اتريخ فراغ النام ِم ِمن هذه األرجوزة هو 655 / 6 /20-11 :هـ،
حيث تويف
النامم -رمحه هللا رمحةً
أي :قبل وفاته بـ( )10أشهر تقريباًُ ،
ُ
واسعةً -يف ربيع ِ
ومخسْي وستِمائة.
اآلخ ِر ،سنةَ ست
َ
) (3ليس يف الظاهر ِيةِ " :
انتهت األُرج َوزةُ َ ...خ ِط الـمصنِ ِ
انسخ
ف" .وَكتب
ُ
ُ َ
ُ
كية يف ِ
الرت ِ
هامشها -ابللون األمحر -بعد ذلك" :بلغ"؛ إشارًة إىل بلوغه
املنظومة .حيث كان اتريخ النَّس ِخ -وهو الوارد يف ِ
ِ
ابملقابلة ِ
آخر
آخَر
ُ
ُ
َ
ِ
أكثر من ( )60سنةً من فراغ النامم
ال
ِ
ـمجموع 706 / 5 /13( :هـ) -بعد َ
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الـمصادر واملراجع
القرآن الكرمي ،برواية حفص عن عاصم الكويف" .مصحف املدينة
النبوية"( .املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،عام  1439هـ).
ابن الـ َجَزري (ت 833 :ه) ،حممد بن حممد" .غاية النهاية يف يف
أمساء رجال القراءات أويل الرواية والدراية" .حتقيق :ج.
برجسرتاسر( .ط ،3بريوت ،دار الكتب العلمية 1402 ،هـ).
ابن الـ َجَزري (ت 833 :ه) ،حممد بن حممد" .نشر القراءات العشر".
حتقيق :د .أيـمن ُرشدي ُس َويد( .ط ،1دار الغواثين1439 ،
هـ).
ابن حنبل (ت 241 :هـ) ،أمحد بن حنبل" .الـ ُمسنَد" .حتقيق :شعيب
األرنؤوط( .ط ،1مؤسسة الرسالة1421 ،هـ).
ابن شاذان (ت 292 :هـ) ،الفضل بن شاذانُ " .س َور القرآن وآايته

=

كالم الن ِ
ونص ِ
َّاس ِخ يف اجملموع [ل/55 :أ] هو" :وكان الفراغُ
من أُر ُجوزتهُّ ،
ِ
ِ
وسب ِع ِمائَة"،
منه
َ
لثالث عشرةَ ليلةً َخلَت من ُج َـم َادى األُولَـى ،سنةَ ست َ
انتهى.
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وحروفه ونزوله" .حتقيق :د .بَ ِشري حسن الـ ِحميَـ ِري( .ط،1
بريوت ،دار ابن حزم 1430 ،هـ).
ابن عبد الكايف (ت :نـحو  400هـ) ،عمر بن حممد" .عدد سور
القرآن وآايته وكلماته وحروفه وتل ِخيص َم ِكـيِه من َم َدنـِيِ ِه".
حتقيق :د .خالد حسن أبو اجلود( .ط ،1القاهرة ،مكتبة اإلمام
البخاري 1431 ،هـ).
ابن فارس (ت 395 :هـ) ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة".
اعتىن به :د .حممد عوض وفاطمة حممد أصالن( .ط ،1بريوت،
دار إحياء الرتاث العريب 1422 ،ه).
ابن منظور (ت 711 :هـ) ،حممد بن مكرم" .لسان العرب"( .ط،3
بريوت ،دار صادر 1414 ،هـ).
األنطاكي (ت 377 :ه) ،علي بن حممد" .عدد آي القرآن للمكي
واملدني ِ
ْي والكويف والبصري والشامي" .حتقيق :حممد الطربانـي.
(لندن ،مؤسسة الفرقان).
التـبـ ِري ِزي (ت 507 :هـ) ،يـحيـى بن علي" .الكايف يف العروض
احلساين حسن عبد هللا( .ط ،3القاهرة،
والقوايف" .حتقيقَّ :
مكتبة اخلانـجي 1415 ،هـ).
الـ َجعبَـ ِري (ت 732 :هـ) ،إبراهيم بن عمر" .حسن املدد يف معرفة فن
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العدد" .حتقيق :د .بَ ِشري حسن الـ ِحميَـ ِري( .ط ،1املدينة املنورة،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1431 ،هـ).
الـ َح َم ِوي (ت 626 :هـ) ،ايقوت بن عبد هللا" .معجم البلدان".
(ط ،1بريوت ،دار صادر 1397 ،هـ).
الداين (ت 444 :هـ) ،عثمان بن سعيد" .البيان يف َع ِد آ ِي القرآن".
حتقيق :د .غامن قَدُّوري الـ َح َمد( .ط ،1الكويت ،منشورات
مركز املخطوطات والرتاث والواثئق 1414 ،ه).
الذهيب (ت 748 :هـ) ،حممد بن أمحد" .املعجم املختص ِ
ابحملدثْي".
حتقيق :د .حممد احلبيب اهليلة( .ط ،1الطائف ،مكتبة
الصديق 1408 ،ه).
الذهيب (ت 748 :هـ) ،حممد بن أمحد" .اتريخ اإلسالم ووفيات
املشاهري واألعالم" .حتقيق :د .بشار عواد معروف( .ط ،1دار
الغرب اإلسالمي 1424 ،ه).
الذهيب (ت 748 :هـ) ،حممد بن أمحدِ " .سيَـر أعالم النبالء" .أشرف
على حتقيقه :شعيب األرنؤوط( .ط ،3مؤسسة الرسالة1405 ،
ه).
القراء الكبار على
الذهيب (ت 748 :هـ) ،حممد بن أمحد" .معرفة َّ
الطبقات واألعصار" .حتقيق :د .طيَّار آليت قوَّلج( .ط،1
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اسطنبول :مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 1416 ،ه).
الزبِ ِ
يدي (ت 1205 :هـ) ،حممد بن حممد" .اتج العروس من جواهر
َّ
القاموس" .حتقيق :علي شريي( .بريوت ،دار الفكر1414 ،
هـ).
الزِركلِي (ت 1396 :هـ) ،خري ِ
ِ
الدين بن حممود" .األعالم تراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربْي واملستشرقْي".
(ط ،15دار العلم للماليْي 2002 ،م).
القراء وَك َمال
ال َّس َخاوي (ت 643 :هـ) ،علي بن حممدَ " .جـ َمال َّ
ا ِإلقـَراء" .حتقيق :د .عبد احلق عبد الدايـم سيف القاضي.
(ط ،1بريوت ،مؤسسة الكتب الثقافية 1419 ،ه).
السي ِ
وطي (ت 911 :هـ) ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .اإلتقان يف علوم
ُّ ُ
القرآن" .حتقيق :مركز الدراسات القرآنية( .ط ،3املدينة املنورة،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1427 ،هـ).
الص َف ِدي (ت 764 :هـ) ،خليل بن أَيـبَك" .الوايف ابلوفيات" .اعتناء:
َّ
إحسان عباس( .بريوت ،دار صادر 1389 ،هـ).
الطربي (ت 311 :هـ) ،حممد بن جرير" .جامع البيان عن أتويل آ ِي
القرآن" .حتقيق :حممود حممد شاكر وأمحد حممد شاكر.
(بريوت ،دار الفكر 1408 ،ه).
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الفاسي (ت 656 :هـ) ،حممد بن حسن" .الْللئ الف ِريدة يف شرح
ِ
القصيدة" .دراسة وحتقيق :عبد الرحيم الطرهوين( .ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية 1432 ،ه).
الفريوز آابدي (ت 817 :هـ) ،حممد بن يعقوب" .بصائر َذ ِوي التمييز
النجار( .القاهرة،
يف لطائف الكتاب العزيز" .حتقيق :حممد علي َّ
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 1416 ،هـ).
القرشي (ت  775هـ) ،عبد القادر بن حممد" .اجلواهر الـم ِ
ضيَّة يف
ُ
طبقات ِ
احلنفيَّة"( .نشر :مري حممد كتب خانه ،كراتشي).
ال َقسطََّالين (ت 923 :هـ) ،أمحد بن حممد" .لطائف اإلشارات لفنون
القراءات" .حتقيق :مركز الدراسات القرآنية( .ط ،1املدينة
املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1434 ،هـ).
ِ
الكـتَّانـِي (ت 1345 :ه) ،حممد بن جعفرَ " .سل َوةُ األَ ِ
ومـ َح َادثةُ
نفاس ُ
اس بـمن أُقِرب ِمن ال ِ
علماء وال ُّ ِ ِ
اس" .حتقيق :د.
األَكيَ ِ َ
َ
صلَ َحاء بـ َف َ
محزة بن حممد الطيب الكتاين ،ود .حممد محزة بن علي الكتاين.
(ط ،1الدار البيضاء ابملغرب ،دار الثقافة 1425 ،هـ).
اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية" .الفهرس الشامل للرتاث
العريب اإلسالمي املخطوط"( .ط ،2مؤسسة آل البيت (مآب)،
ع َّـمان ،األردن 1409 ،هـ).
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ال ُـه َذلِـي (ت 467 :ه) ،يوسف بن علي" .الكامل يف القراءات العشر
واألربعْي الزائدة عليها؛ القراءات اخلمسْي" .حتقيق :أ.د .عمر
يوسف عبد الغين محدان ،وتغريد حممد عبد الرمحن محدان.
(ط ،1املدينة املنورة ،كرسي الشيخ يوسف بن عبد اللطيف
مجيل للقراءات القرآنية بـجامعة طَيبة 1436 ،هـ).
الرسائل العلمية:
الفاسي (ت 656 :هـ) ،حممد بن حسن" .الْللئ الف ِريدة يف شرح
ِ
القصيدة" .دراسة وحتقيق :عبدهللا بن عبداجمليد نـمنكانـي.
(رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة 1420 ،ه).
الفاسي (ت 656 :هـ) ،حممد بن حسن" .عدد آي القرآن على
مذهب أهل الكوفة" .دراسة وحتقيق :مرشود بن مصلح
الرفاعي( .رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
 1439ه).
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تطبيقات ابن كثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه
دراسة مناذج تطبيقية -Ibn Katheer's applications of the rules of
collecting the sayings in his explanation
-Study of applied models -
إعداد:
مي بنت علي بن عبد العزيز السديس
ماجستري مبحرلة لبحث جبامة لمأمري ورة نت بح لبحرمن اببحرايض
لبربي لإلبكرتوينmiy-a-s-@hotmail.com :
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املستخلص
يتتاول هذل لبحث تطحيقات لنن كثري بقرلب لجلمع نني أقرلل
أئم لبتفسري ،وق مجةتها من تفسريه ،وسةك يف دةلستها لملتهج
لبتثةيةي ،فخةص إىل س قرلب لوطحق بةى أكثحر لملرلضع لبيت
مجع فيها لنن كثري نني أقرلل لبةةماء.
وق لشتمل هذل لبحث بةى مق م  ،ومتهي  ،ذكحرت فيه
ابختصاة نيان مةىن قرلب تفسري لبقحرآن لبكحرمي ،ونيان مةىن لجلمع نني
أقرلل لبةةماء.
واشتمل كذلك على مبحثني:
املبحث األول :تحرمج خمتصحر النن كثري تتضمن لمسه ووسحه،
ووالدته ،ووشأته ،وأنحرز شيرخه ،وتالمذته ،ومؤبفاته ،ووفاته.
املبحث الثاين :لبقرلب لبيت لوطحق بةى مجع لنن كثري نني
أقرلل لبةةماء ،وذكحرت فيه س قرلب  ،مع نيان لملةىن لإلمجايل
بةقاب  ،وذكحر مثابني بةيها ،ونيان من ذهب من أئم لبتفسري إىل
لجلمع لبذي لختاةه لنن كثري.
مث ختمته بذكر أهم النتائج والتوصيات ،ومن هذه النتائج:
أ -أن لنن كثري مل يتفحرد ابجلمع نني هذه لمأقرلل؛ نل إن بام ما
ذهب إبيه إما ق ولفق فيه من سحقه ،أو ولفقه من حلقه.
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ب -لبتماد لنن كثري يف تفسريه بام ويف مجةه نني أقرلل لملفسحرين
خاص بةى لمأدب لبصثيث  ،ولبقرلب لملةترب بت أهل
لبتفسري ،ال سيما لمأخذ نةمرم لمأبفاظ ولستيةاب ما دب بةيه
من مةان.
ومن التوصيات:
لبةمل بةى لملزي من لب ةلسات لبحثثي حلصحر قرلب لبتفسري
لبيت ساة بةيها أئم لبتفسري يف مجةهم نني أقرلل لبةةماء؛ ملا يف ذبك
من لبتفع لبةظيم بطةح لبةةم.
الكلمات املفتاحية:
لبتفسري ،قرلب لبتفسري ،لالختالف ،لجلمع نني أقرلل لبةةماء.

- 267 -

 مي بنت علي بن عبدالعزيز السديس، دراسة مناذج تطبيقية،تطبيقات ابنكثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه

Abstract
This study deals with the most famous rules adopted
by Ibn Kathir in his collection of the sayings of the Imams
of Tafseer ،(Quranic exegesis). I collected these rules after
I did my own induction to the Tafsir of Ibn Katheer
(interpretation of Qura'an) from Surat Al-Isrāʼ to Surat
Al-Nas ،by using the applied analytical approach. I found
seven rules applied by Ibn Kathir in collecting the sayings
of scholars/Imams. This research included an introduction
and a preface ،in which I briefly mentioned the meaning of
the rules of interpreting the Quran ،and the meaning of the
collection the saying of scholars/Imams. The research
included two topics:
The first topic is: A brief summary about Ibn Kathir
includes his name ،his ancestry ،his place of birth and
where he grew up ،his most prominent Imams ،his
students and his writings.
The second topic is: The most famous rules adopted
by Ibn Kathir in his collection of the sayings of
scholars/Imams. I mentioned the seven rules ،detailing the
overall meaning of each rule with two examples ،
mentioning the names of scholars/Imams of Tafsir who
adopted the collections chosen by Ibn Katheer. The
research was concluded by mentioning the most important
findings and recommendations ،which were as follows:
a) Ibn Kathir was not the only one who has collected
these sayings ،most of what he collected was either
approved and adopted by those Imams ahead of
him ،or approved and adopted by those Imams who
came after Ibn Kathir.
b) In his Tafsir in general ،or in his collection of the
saying of Imams of Tafsir in particular ،Ibn
Katheer relied on absolute evidence ،and
comprehensive overview.

- 268 -

 – اجلزء األول190 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

The most recommendations are:
More research studies should be conducted to gather
the rules of interpretation (Tafsir) applied by the imams of
interpretation in the collection of statements/saying so that
they can beneficial for students who are interested in this
field.
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املقدمة
إن لحلم هلل ،حنم ه ووستةيته ،ووةرذ ابهلل من شحروة أوفستا
وسيئات أبمابتا ،من يه ه هللا فال مضل به ،ومن يضةل فال هادي به،
وأشه أن ال إبه إال هللا ول ه ال شحريك به ،وأن حممـ لً بح ه وةسربه،
صةى هللا بةيه وبةى آبه وصثحه وسةم تسةيما كثريلً.
أما نة :
فإن من ِّ
أجل لبكتب لبيت أُبِّف يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي ،لبيت
مجة تفسري لبصثان ولبتانةني وأتحابهم؛ تفسري لبقحرآن لبةظيم بإلمام
لحلافظ لحمل ث إمسابيل نن بمحر نن كثري لب مشقي ،لبذي هر من
أصح لبكتب وألستها يف لبتفسري ابملأثرة.
وق بُين لنن كثري نتقل أقرلل لبسةف يف لبتفسري ،ومن لملةةرم
بةتاظحر فيها أوه ق يظهحر بغري لملتأمل أن نيتها لختالفًا لقيقيًا ،وبيس
لمأمحر كذبك ،نل إن هذل لالختالف يف مرلضع كثري هر من ابب
لختالف لبتترع ،وبيس لختالف لبتضاد ،وميكن لجلمع نني هذه
لمأبفاظ لملختةف بفظًا ،لملتفق مةىن.
وق سةك لنن كثري يف مرلضع كثري مسةك لجلمع لي يقرل
نياًن ملتهجه يف لبتفسري ولملتهج لحلق يف
ةمه هللا -يف مق م تفسريه ًلجلمع نن أقرلل لبسةف" :إذل مل جت لبتفسري يف لبقحرآن وال يف لبست وال
وج ته بن لبصثان  ،فق ةجع كثري من لمأئم يف ذبك إىل أقرلل
لبتانةني ،واتنةيهم ومن نة هم ،فتذكحر أقرلهلم يف لآلي  ،فيقع يف بحاةلهتم
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تحاين يف لمأبفاظ ،حيسحها من ال بةم بت ه لختالفًا ،فيثكيها أقر ًلال
وبيس كذبك ،فإن متهم من يةرب بن لبشيء نالزمه أو نتظريه ،ومتهم
من يتص بةى لبشيء نةيته ،ولبكل مبةىن ولل يف كثري من لمأماكن،
()1
فةيتفطن لبةحيب بذبك ،وهللا لهلادي"  ،وهر يرلفق يف هذل لملتهج
()3()2

ةمه هللا.-شيخه لنن تيمي
َ
ونة لبتأمل يف أكثحر من مائ مرضع من لملرلضع لبيت مجع فيها
( )1إمسابيل نن بمحر لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" .حتقيق :سامي نن حمم
سالم ( ،ط ،2دلة طيح بةتشحر ولبترزيع1420 ،هـ  1999 -م).10 :1 ،
( ) 2هر أم نن بح لحلةيم نن بح لبسالم نن بح هللا نن أيب لبقاسم تقي
لب ين أنر لبةحاس لنن لبشيخ شهاب لب ين لنن لبشيخ جم لب ين لملةحروف
ابنن تيمي لحلحرلين مث لب مشقي ،كان فحري لبةصحر بةماً وذكاءً ولفظاً وكحرماً
ولسع لملةحرف اببتفسري ولحل ي ولبفقه ولمأصرل ولبةحرني وغري ذبك مرصرفا
مسجرًن نقةة
ابالجتهاد ،وب ست 661هـ حبحرلن ،ومات ست 728هـ
ً
دمشق .يتظحر :حمم نن أم لبفاسي" ،ذيل لبتقيي يف ةول لبستن
ولمأساوي " .حتقيق :كمال يرسف لحلرت( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب
لبةةمي 1410 ،هـ 1990 -م)325 :1 ،؛ بح لبرهاب نن تقي لب ين
لبسحكي" ،مةجم لبشيرخ" .ختحريج :أيب بح هللا لنن سة لبصاحلي ،حتقيق:
د .نشاة برلد ،ةلئ يرسف لبةتحكي ،مصطفى إمسابيل لمأبظمي (ط،1
دلة لبغحرب لإلسالمي2004 ،م).56 :1 ،
( )3يتظحر :أم نن بح لحلةيم لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري"( .د .ط،
نريوت :دلة مكتح لحليا 1490 ،هـ1980 -م) ،ص.44 :
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لنن كثري نني أقرلل لبسةف يف لبتفسري ةغح أن يكرن هذل لبحث
جامةا بقرلب لبتفسري لبيت لوطحق بةى مجةه ،فكان هذل لبحث
نةترلن" :تطبيقات ابن كثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه -
دراسة مناذج تطبيقية".
وهللا أسأل لبترفيق ولبس لد ملا حيب ويحرضى.
أهمية املوضوع:
تظهحر أمهي لملرضرع يف ما يةي:
 .1أوه متةةق نفهم كتاب هللا بةى لملتهج لبصثيح لبذي ساة
بةيه لمأئم .
كثريل من لملسائل لبيت ظاهحرها لخلالف ،وهي يف
 .2أوه جيةي ً
لحلقيق حمل وفاق.
 .3أوه متةةق أبل أهم كتب لبتفسري لبيت لظي ابهتمام
لبةةماء ،وكتب هللا هلا لبقحرل بت لبتاس.
أسباب اختيار املوضوع:
الختياة لملرضرع ب أسحاب ،ومتها:
 .1أوه من خالل لب ةلس لملطرب جلمع لنن كثري-ةمه هللا -نني
أقرلل لملفسحرين ترصة إىل أن نةض لبقرلب لبتم بةيها
لنن كثري يف غابب لملرلضع يف تفسريه.
 .2أين مل أج من مجع لبقرلب لبيت لبتم بةيها لنن كثري يف
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مرضع ولل يسهل لبحرجرع إبيها ،وضحطها.
 .3تتمي لملةك ولبق ة ب ى طابب لبةةم بةى لبتظحر يف لمأقرلل
لملختةف  ،ومتييز مرلضع لجلمع من مرلضع لبرتجيح.

الدراسات السابقة:
نة لبحث مل أج من تتاول قرلب لبتفسري لبيت ساة بةيها لنن
كثري يف مجةه نني لمأقرلل ،وهتاك نةض لبحرسائل لبيت ق يظن أن فيها
تشاهبًا مع مرضربتا وهي كابتايل:
بحرضا ودةلس  ،من
 -1تحرجيثات لنن كثري ملةاين لآلايت يف تفسريهً ،
أول لبقحرآن إىل آخحر سرة لبترن  ،آدم بثمان بةي ،ماجستري،
لجلامة لإلسالمي 1418 ،هـ.
بحرضا ودةلس  ،من
 -2تحرجيثات لنن كثري ملةاين لآلايت يف تفسريهً ،
أول سرة يروس إىل آخحر لبقحرآن لبكحرمي ،بح هللا نن بح لبةزيز
لبةرلجي ،دكترةله ،لجلامة لإلسالمي 1420هـ.
 -3تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسري سرة لبفاحت ولبحقحر وآل بمحرلن
من تفسريه لملسمى "تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،بحرض ودةلس ووق ،
أم لام لبشحرقاوي ،ماجستري ،جامة لمأزهحر2005 ،م.
 -4تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسريه لملسمى ( نتفسري لبقحرآن
لبةظيم ) من أول لبتساء لىت آخحر سرة لبكهف " بحرضا
ودةلس ووق ً ل ،أم ةفة فرد  ،ماجستري ،جامة لمأزهحر.
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 -5تحرجيثات لإلمام لنن كثري يف تفسريه جزء بم ،حممـ وصحرون قمحر
لب ين ،حب تكميةي بتيل لملاجستري ،جامة مابيزاي2011 ،م.

وختتلف دراسيت عن الدراسات السابقة مبا يلي:
 -1أن دةلسيت يف لجلمع نني لمأقرلل وتةك لب ةلسات يف
لبرتجيثات ،ولبفحرق نيتهما من ب وجره ،من أمهها أن
لبرتجيح إبمال مأل لمأقرلل ،ولجلمع إبمال جلميةها.
 -2أهنا لبتم ت لملتهج لبتطحيقي ملرلضع لجلمع لبيت قال هبا لنن كثري
يف تفسريه ،وةنط ذبك نقرلب لبتفسري لملةترب بت أهل لبةةم.
دراسات أخرى مرتبطة مبوضوع القواعد:
 -1قرلب لبتفسري ،مجةاً ،ودةلس  ،د .خاب نن بثمان لبسح  ،دلة
لنن بفان.
وق مجع لملؤبف فيه ( )280قاب أصةي  ،وقحرلن لملائ من
لبقرلب لبتحةي  ،ولاول يف كتانه لستقصاء قرلب لبتفسري وشحرلها
ولبتمثيل بةيها مبثال ولل أو مثابني.
 -2قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين دةلس وظحري تطحيقي  ،د .لسني نن
بةي نن لسني لحلحريب ،ماجستري ،جامة لإلمام حمم نن سةرد.
وق بم مؤبفه إىل لستقصاء قرلب لبرتجيح من خالل لستقحرلء
()1
ثالث كتب وهي :جامع لبحيان بةطربي ،ولحملحرة لبرجيز النن بطي ،
( )1هر بح لحلق نن غابب نن بطي  ،أنر حممـ لحملاةيب ،من أهل غحرًنط  ،أل
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وأضرلء لبحيان بةشتقيطي ،مث دةس هذه لبقرلب دةلس وظحري وذكحر
مثاال ولل ً ل بكل قاب .
ً
وخيتلف هذا البحث عن الدراستني السابقتني مبا يلي:
أ -أن كتاب لب كترة خاب لبسح بام ،مجع فيه قرلب لبتفسري
من غري لقتصاة بةى مرضرع مةني ،وكتاب لب كترة لسني
لحلحريب خاص نقرلب لبرتجيح ،أما هذل لبحث فهر خاص
اببقرلب لبيت هلا بالق ابجلمع نني أقرلل لبةةماء.
ٍ
ب هللا به
ب -أن هذل لبحث بين ن ةلس مسائل تتةةق نتفسري َكتَ َ
لبقحرل ،وبحرف صالحه اببةةم لجلم ،ولبفهم لب قيق ،أال وهر
تفسري لبقحرآن لبةظيم النن كثري.
وصا أو إلاب
ج -أن هذل لبحث ذكحر بكل قاب أمثة كثري إما ً
إىل مرلضةها من كتاب لنن كثري.
 -1لختالف لبتترع يف لبتفسري أورلبه وآراةه دةلس وظحري تطحيقي ،
مىن نت بح لبةزيز لملةيذة ،ماجستري ،جامة لإلمام حمم نن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيها جةيالً ،باةفًا ابمألكام ولحل ي ولبتفسري،
لبقضا اببحالد لمأو بسي  ،كان ً
بغراي أديحًا ،ضانطًا ،ويل قضاء لملحري  ،من تصاويفه" :لحملحرة لبرجيز يف تفسري
حنراي ً
ً
لبكتاب لبةزيز" ،تريف ست 541هـ .يتظحر :بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي،
"طحقات لملفسحرين لبةشحرين" .حتقيق :بةي حمم بمحر( ،ط ،1لبقاهحر  :مكتح
وهح 1396 ،ه) ص60 :؛ حمم نن أم نن بثمان لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء"( .د .ط ،لبقاهحر  :دلة لحل ي 1427 ،هـ2006 -م).133 :20 ،
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سةرد1429 ،ه.
وق دةس فيه لبحالث لالختالف يف لبتفسري وأورلبه ووشأته
وأسحانه ،مث دةلس تطحيقي الختالف لبتترع من سرة لملةك إىل سرة لمل ثحر.
وخيتلف هذا البحث عن دراستها:
 -1أن هذل لبحث دةلس متخصص يف حب مرلضع لجلمع نني
أقرلل لبةةماء بت لنن كثري ،ويتةحرف من خالهلا بةى لبقرلب
لبيت يتطحق بةيها متهج لنن كثري.
 -2أن هذل لبحث أوسع وطاقًا من لي ل ود لب ةلس لي
مل يقتصحر بةى نةض سرة لبقحرآن.
خطة البحث:
يتكرن لبحث من مق م  ،ومتهي  ،وس قرلب  ،وخامت  ،وثح
ابملحرلجع ،وفهحرس لملرضربات.
املقدمة :وق ذكحرت فيها أمهي لملرضرع ،وأسحاب لختياةه،
وخط لبحث ومتهجه.
التمهيد :وفيه مطةحان:
لملطةب لمأول :نيان مةىن قرلب لبتفسري.
لملطةب لبثاين :نيان مةىن لجلمع نني أقرلل لبةةماء ،وأمهيته ،وأثحره.
املبحث األول :ترمجة خمتصرة البن كثري :وتشمل وسحه،
ووالدته ،وأهم شيرخه وتالمذته ،ومؤبفاته ووفاته.
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املبحث الثاين :قواعد اجلمع اليت انطبقت على عمل ابن
كثري يف تفسريه:
ويشمل ما يةي:
القاعدة األوىل :غابب ما وقل بن لبسةف من لالختالف يف
لبتفسري فهر من ابب لبتترع ال لبتضاد.
القاعدة الثانية :جيب مل وصرص لبرلي بةى لبةمرم ما مل يحرد
وص اببتخصيص.
القاعدة الثالثة :لبةرب نةمرم لبةفظ ال خبصرص لبسحب.
القاعدة الرابعة :بام أبفاظ لبقحرآن ت ل بةى مةتيني فأكثحر،
فإذل للتمل لبةفظ مةاين ب  ،ومل ميتتع إةلد لجلميعُ ،مل بةيها.
القاعدة اخلامسة :إذل دلة لبةفظ نني أن يكرن مقي ً ل أو مطة ًقا
فإوه حيمل بةى إطالقه.
القاعدة السادسة :إذل كان يف لآلي ضمري حيتمل برده إىل
أكثحر من مذكرة ،وأمكن لحلمل بةى لجلميعُ ،مل بةيه.
اخلامتة :وق تضمت أهم لبتتائج ،ولبترصيات.
قائمة املصادر املراجع.
فهرس املوضوعات.
منهج البحث:
ميكن تةخيص لملتهج لبذي سحرت بةيه يف لبحث أبوه لملتهج
لبتثةيةي من خالل دةلس نةض مرلطن لجلمع نني أقرلل لملفسحرين بت
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لنن كثري ،وذبك وفق لبتقاط لبتابي :
 -1دةلس مرلطن لجلمع نني أقرلل لبةةماء بت لنن كثري يف تفسريه.
 -2لصحر لبقرلب لبيت لوطحق بةى مجةه ،وهي س قرلب .
 -3نيان لملةىن لإلمجايل بكل قاب  ،مث ترضيثها مبثابني من تفسري
لنن كثري مما وص فيه بةى لجلمع نني لمأقرلل ،ولإللاب إىل
لمأمثة لملشاهب يف لحلاشي .
 -4ق تتطحق أكثحر من قاب بةى لملثال لبرلل ؛ وبكن جتتحًا
بةتكحرلة وضة بكل قاب مثابني خمتةفني ،وقم ن ةلستها
نتاء بةى تةك لبقاب .
 -5أتتاول قرلب لبتفسري اببحث ولب ةلس وفق لملتهج لبتايل:
أ -أذكحر لبقاب نتصها مرثق ً من كتب قرلب لبتفسري.
مرجزل.
ب -أشحرح لبقاب
شحرلا ً
ً
ج -أةدف ذبك ابملثال بةى لبقاب محت ئ ً نذكحر لآلي لبيت هي
مرضع لجلمع.
خمحرج من كتب لبتفسري لملست .
د -أوةد لمأقرلل لبرلةد يف تفسري لآلي َّ
ه -أتحع ذبك نتقل ِّ
وص لنن كثري بةى لجلمع نني لمأقرلل.
و -أنني وجه لةتحاط لملثال اببقاب لبتفسريي  ،وم ى صث لجلمع
نني لمأقرلل.
ز -أذكحر مذهب لملفسحرين لملتق مني ولملتأخحرين يف لجلمع نني لمأقرلل
تفسريل.
لبذي ذكحره لنن كثري ،وذبك ابستقحرلء أكثحر من ثالثني ً
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 -6لبتزم كتان لآلايت اببحرسم لبةثماين مع بزوها نذكحر لبسرة
وةقم لآلي .
 -7تحرمج بألبالم لبرلةد يف ثتااي لبحث .
 -8نيَّت مةاين لبكةمات لبغحريح .
وفهحرسا
 -9أثح ُّ يف آخحر لبحث قائم بةمصادة ولملحرلجع،
ً
بةمرضربات.
متهيد
املطلب األول :بيان معنى قواعد التفسري
مل يضع أل من لبةةماء لملتق مني ل ً ل لصطالليًا بقرلب
تفسري لبقحرآن لبكحرمي لسب ما لطةة  ،وبكن هذه لبقرلب كاو
ومن نة هم من لبتانةني
متثرة يف ثتااي تفسريهم متذ بصحر لبصثان َ ،
واتنةيهم ،وق ضم نة ذبك كتب لمأصرل نةض قرلب لبتفسري
وأفحرد نةض لبةةماء مصتفات فيها ،وبكن مل يذكحرول تةحريفاً بقرلب
ستل متها تةحريف
قيردل ميكن أن يُ َّ
لبتفسري ،وإن كان ق ذكحر نةضهم ً
()1
هلذه لبقرلب .
( )1يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص93 ،7 :؛ حمم نن
سةيمان لبكافيجي" ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري" .حتقيق :لب كترة حمم
مصطفى لبذهيب( ،ط ،1مكتح لبق سي1419 ،هـ) ،ص49 ،33 :؛
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مجةا ودةلس ً ،ومن
وق بين لبحالثرن لملةاصحرون هبذه لبقرلب ً
ألسن من صتف فيها د .خاب لبسح يف ةسابته لبةةمي لملةترو
نـ "قرلب لبتفسري –مجةا ودةلس  "-لي قام –جزله هللا بن لملسةمني
خريل -نتتحُّع هذه لبقرلب لبتفسريي من مظاهنا ،ومجةها ،وتصتيفها،
ً
ودةلستها ،ولبتمثيل بةيها ،ووضع ل ً ل بتةحريف هذل لبفن ،فقال:
"مةىن قرلب لبتفسري اببتحاةه بقحًا بةى فن مةني من لبةةم:
هي األحكام الكلية اليت يتوصل هبا إىل استنباط معاين القرآن
()1
العظيم ،ومعرفة كيفية االستفادة منها" .
وهذل لبتةحريف قحريب مما ذكحره لنن تيمي يف سحب أتبيفه يف هذل
لبحاب؛ لي قال" :فق سأبين نةض لإلخرلن أن أكتب به مق م
تتضمن قرلب كةي  ،تةني بةى فهم لبقحرآن ومةحرف تفسريه ومةاويه،
ولبتمييز يف متقرل ذبك ومةقربه نني لحلق وأورلع لمأابطيل ،ولبتتحيه بةى
()2
لب بيل لبفاصل نني لمأقاويل" .
ويؤخذ بةى تةحريف لب كترة خاب لبسح أمحرلن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بح لبحرمن نن ًنصحر لبسة ي" ،لبقرلب لحلسان بتفسري لبقحرآن"( .ط،1
لبحرايض :مكتح لبحرش 1420 ،هـ 1999 -م) ،ص32 -7 :؛ خاب نن
بثمان لبسح " ،قرلب لبتفسري"( .د .ط ،دلة لنن بفان1421 ،هـ):1 ،
 .57 -53حت بترلن وشأ قرلب لبتفسري ولبتأبيف فيه.
( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري".40 :1 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.7 :
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لمأول :أوه قي ه ابالستتحاط ،وهر ال يقال إال يف لب قيق لخلفي.
لبثاين :أن لبضمري يف قربه" :متها" حيتمل لبةرد بةى لمألكام
ولملةاين.
وميكن لبقرل إن قرلب لبتفسري هي:
القضااي الكلية اليت يتوصل هبا إىل فهم معاين القرآن الكرمي.
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املطلب الثاني :بيان معنى اجلمع بني أقوال العلماء
إن لجلمع نني أقرلل لبةةماء بفظ محركب ،وال ميكن تصرة
لملحركحات إال نتصرة لملفحردلت ،وبذل ففي ما يةي نيان مةىن لجلمع ،مث
لملحرلد أبقرلل لبةةماء ،مث تةحريف لجلمع نني أقرلل لبةةماء:
واصطالحا:
أوال :تعريف اجلمع لغة
ً
ً

اجلمع لغة:
()1
لجليم ولمليم ولبةني أصل ولل ي ل بةى ِّ
تضام لبشـيء ،
()2
مجع لبشـيءَ بن تفحرق ٍ جيمةه جـمةاً  ،فيكرن
فاجلمع :لبضـم ،يقالَ :
()3
مةتاه هر أتبيف لملتفحرق ،وضم لبشيء نتقحريب نةضه من نةض .
( )1أم نن فاةس نن زكحراي" ،مةجم مقاييس لبةغ " .حتقيق :بح لبسالم حمم
هاةون( ،د .ط ،دلة لبفكحر1979 ،م) ،ابب لجليم ولمليم وما يثةثهما،
(مجع) 479 :1؛ جممع لبةغ لبةحرني " ،لملةجم لبرسيط"( .د .ط ،دلة
لب بر  ،د .ت) ،ابب لبضاد .544 :1
( )2حمم نن مكحرم لنن متظرة" ،بسان لبةحرب"( .ط ،3نريوت :دلة صادة،
1414ه) ،ابب لبةني ،فصل لجليم( ،مجع) 53 :8؛ بةي نن إمسابيل نن
سي ه لملحرسي" ،لحملكم ولحمليط لمأبظم" .حتقيق :بح لحلمي هت لوي،
(ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1421هـ 2000 -م) ،ابب لجليم
ولمليم ولبةني .347 :1
( )3حمم نن يةقرب لبفريوزآابدي" ،لبقامرس لحمليط" .حتقيق :مكتب حتقيق لبرتلث
قسرسي( ،ط ،8نريوت :مؤسس
يف مؤسس لبحرساب  ،إبشحرلف :حمم وةيم لبةحر ُ
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اجلَ ْمع يف االصطالح:
خيتةف تةحريف لجلمع حبسب كل فن ،وال ميكن إجياد تةحريف
جامع ماوع بةجمع يتتاول كل لبةةرم ،وبذل فق ذكحر أهل كل فن تةحري ًفا
بةجمع كما يةي:
اجلمع يف اصطالح النحاة والصرفيني :لسم دل بةى أكثحر من
()1
لثتني .
()2
واجلمع يف اصطالح البالغيني :أَن جتمع نَني ُمتَـ َة د ِّيف
ُ
()3
لكم .
واجلمع عند األصوليني والفقهاء يطلق ويراد به :لجلمع نني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرساب بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع1426 ،ه) ،فصل لجليم ص710 :؛ حمم نن
لبزني ي" ،اتج لبةحروس من جرلهحر لبقامرس" .حتقق:
حمم نن بح لبحرزلق َّ
جممرب من لحملققني( ،د .ط ،دلة لهل لي  ،د .ت) ،ابب لجليم ولمليم ولبةني
451 :20؛ حممرد بح لبحرمن بح لملتةم" ،مةجم لملصطةثات ولمأبفاظ
لبفقهي "( .د .ط ،دلة لبفضية  ،د .ت).538 :1 ،
( )1بح هللا نن بح لبحرمن لنن بقيل" ،شحرح لنن بقيل بةى أبفي لنن مابك".
حتقيق :حمم حميي لب ين بح لحلمي ( ،ط ،20لبقاهحر  :دلة لبرتلث ،دلة مصحر
بةطحاب  ،سةي جرد لبسثاة وشحركاه1400 ،هـ 1980 -م).114 :4 ،
( )2ولجلمع لبح يةي :هر أن جيمع نني شيئني أو أشياء متة د يف لكم ،كقربه تةاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [لبكهف ]46 :وكذل قربه( :ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)[لبحرمن .]6 ،5 :يتظحر :أيرب نن
مرسى لبكفري" ،لبكةيات مةجم يف لملصطةثات ولبفحروق لبةغري " .حتقيق :ب ًنن
دةويش ،حمم لملصحري( ،د .ط ،نريوت :مؤسس لبحرساب  ،د .ت) ص.338 :
( )3بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،مةجم مقابي لبةةرم يف لحل ود
ولبحرسرم" .حتقيق :أ .د حمم إنحرلهيم بحاد ( ،ط ،1لبقاهحر  :مكتح لآلدلب،
1424هـ 2004 -م) ،ص.102 :
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لمأصل ولبفحرع نتفي لبفاةق نيتهما ،وق يحرلد نه :لجلمع نني لمأصل
ولبفحرع ال اببةة نل مبا يالزمها ،وق يحرلد نه :إبمال لب بيةني لملتةاةضني
()1
حبمل كل متهما بةى وجه .
اثنيًا :املراد أبقوال العلماء:
يحرلد أبقرلل لبةةماء :أقرلل لبصثان ولبتانةني ومن نة هم يف
تفسري كتاب هللا تةاىل.
اثلثًا :معىن اجلمع بني أقوال العلماء يف التفسري:
إن أكثحر ما وقع يف لبقحرآن بةى سحيل لإلطالق ولبةمرم نال
()2
تةحرض بةخصرصيات  ،ومع ذبك فاخلالف نني لبسةف يف لبتفسري
()3

قةيل  ،وبكن بت ما يقع لختالف نني لبةةماء يف تفسري آي أو
بفظ ٍ ما جن لبةةماء لملفسحرين ممن قامرل جبمع لبتفسري وت ويته إما أن
( )1يتظحر :صفي لب ين حمم نن بح لبحرمن لمأةمري" ،هناي لبرصرل يف دةلي
لمأصرل" .حتقيق :د .صاحل نن سةيمان لبيرسف ،د .سة نن سامل
لبسريح( ،ط ،1مك لملكحرم  :لملكتح لبتجاةي 1416 ،هـ 1996 -م) :8
3662؛ حممرد نن بح لبحرمن لمأصفهاين" ،نيان لملختصحر شحرح خمتصحر
لنن لحلاجب" .حتقيق :حمم مظهحر نقا( ،ط ،1لبسةردي  :دلة لمل ين،
1406هـ 1986 /م) 141 :3؛ بح لملتةم" ،مةجم لملصطةثات
ولمأبفاظ لبفقهي ".538 :1 ،
( )2لبكافيجي" ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري" ،ص.52 -51 :
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.11 :
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يرةدول أقرلل لبةةماء نال تةةيق أو تحرجيح أو يرةدوها مع لبرتجيح
اتة  ،وأخحرى ابجلمع نني تةك لمأقرلل لبقانة بةجمع تطحي ًقا بقاب
()2
لبةمرم أو لإلطالق ،أو غريها ؛ بت خل يف مةىن لآلي كاف ُ لمأقرلل حبي
تكرن صثيث وال متافا نيتها.
ونتاء بةيه أقرل -ال بةى سحيل لبتثحريحر بةمةىن نل بةى سحيل
لبحيان ولبترضيح -أن معىن اجلمع بني أقوال العلماء املفسرين هو:
ضم أقرلل لبةةماء لملختةف لبصثيث لبيت ال متافا نيتها يف تفسري آي
مجيةا يف مةىن يشمةها ،أو حبمل
أو نةضها حبكم ولل حبي ي خةها ً
مجيةا.
لآلي بةيها ً

( )1مثل :لبتك ولبةيرن بةماوةدي (ت450 :هـ) ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري
النن لجلرزي (ت597 :هـ) ،تفسري لبةز نن بح لبسالم -لختصاة
لملاوةدي( -ت660 :هـ) ،وغريهم.
( )2مثل :جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن بةطربي (ت310 :هـ) ،لحملحرة لبرجيز يف
تفسري لبكتاب لبةزيز ال نن بطي (ت542 :هـ) ،لجلامع مألكام لبقحرآن
بةقحرطيب (ت671 :هـ) ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري ،مأيب ليان (ت:
745هـ) ،وغريهم) ،تفسري لبقحرآن لبةظيم النن كثري (ت774 :هـ)،
وغريهم.
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()1

املبحث األول :ترمجة احلافظ ابن كثري

أوال :نسبه:
ً
هر لإلمام لحلافظ ،لحمل ث ،لملؤةخ ،بماد لب ين ،أنر لبف لء،
إمسابيل نن بمحر نن كثري نن ضرء نن دةع لبقحرشي لحلصحةي لبقيسي،
()2
صَحروي لمأصل ،لب مشقي لبتشأ ولبتةةيم ،لبشافةي .
لبحُ ْ
( )1يتظحر برتمجته يف لملصادة لبتابي  :أم نن بةى نن حمم نن لجحر" ،لب ةة
لبكامت يف أبيان لملائ لبثامت " .حتقيق :حمم بح لملةي ضان( ،ط ،2لهلت :
جمةس دلئحر لملةاةف لبةثماوي 1392 ،هـ1972 -م)445 :1 ،؛ يرسف نن
تغحري نحردي لبظاهحري" ،لملتهل لبصايف ولملسترىف نة لبرليف" .لققه ووضع
لرلشيه :د .حمم حمم أمني( ،د .ط ،لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب ،د .ت)،
414 :2؛ بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،طحقات لحلفاظ"( .ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1403 ،هـ) ،ص534 :؛ حمم نن بةي نن أم
لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين"( .د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د .ت)،
111 :1؛ بح لحلي نن أم نن حمم نن لبةماد" ،شذةلت لبذهب يف
أخحاة من ذهب" .حتقيق :حممرد لمأةًنؤوط ،خحرج ألاديثه :بح لبقادة
لمأةًنؤوط( ،ط ،1دمشق :دلة لنن كثري1406 ،هـ 1986 -م).398 :8 ،
( )2إمسابيل نن بمحر نن كثري" ،لبح لي ولبتهاي " .حتقيق :بةي شريي( ،ط،1
دلة إلياء لبرتلث لبةحريب1408 ،هـ 1988 -م)25 :14 ،؛ ويتظحر:
يرسف نن تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف"414 :2 ،؛ لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين".111 :1 ،
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اثنيًا :والدته:
وب ست (701هـ) ،قال لنن كثري يف أل لث هذه لبست " :وفيها
وب كاتحه إمسابيل نن بمحر نن كثري لبقحرشي لملصحري لبشافةي بفا هللا
()1
بته" .
اثلثًا :نشأته:
وشأ لحلافظ لنن كثري يف ني بةم ودين ،فأنره من لبفقهاء
لمأجالء لبذين أخذول بن ِّ
لإلمام لبتروي(- )2ةمه هللا تةاىلِّ -
وغريه،
وكان أنره خطيب قحريته ،وتريف وبمحره ثالث سترلت ،وق م دمشق ست
وبحرضه ست مثاين
(706هـ) مع أخيه ،ولفظ لبتتحيه يف لبفقه لبشافةيَ ،
بشحر  ،ولفظ خمتصحر لنن لحلاجب ،وأبف يف صغحره ألكام لبتتحيه،
( )1لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".21 :14 ،
( )2هر حيىي نن شحرف نن محري نن لسن ،لبتروي ،بالم يف لبفقه لبشافةي
ولحل ي ولبةغ  ،تةةم يف دمشق وأقام هبا زمتًا ،من تصاويفه :لجملمرع شحرح
لملهذب ،وةوض لبطابحني ،ولملتهاج شحرح صثيح مسةم نن لحلجاج ،تريف
ست 676ه .يتظحر :حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب" ،اتةيخ
لإلسالم َوَوفيات لملشاهري َولمأبالم" .حتقيق :لب كترة نشاة برلد مةحروف،
(ط ،1دلة لبغحرب لإلسالم2003 ،م)324 :15 ،؛ بح لبرهاب
لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى" .حتقيق :د .حممرد حمم لبطتالي،
د .بح لبفتاح حمم لحلةر( ،ط ،2هجحر بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع،
1413هـ).395 :8 ،
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()1

فأبجب نه نةض شيرخه وأثترل بةيه .
وق خةَف أخره بح لبرهاب ولب َ ه يف ةباي لمأسحر  ،فحذل
جه لً كحريلً يف ةبايتها نة فق ها برلب ها ،وبته يقرل لحلافظ لنن كثري:
"وق كان بتا شقي ًقا ،ونتا ةفي ًقا شفرقًا ،وق أتخحرت وفاته إىل ست
( 750هـ) ،فاشتغة بةى ي يه يف لبةةم ،فيسحر هللا مته ما تيسحر،
()2
وسهل مته ما تةسحر" .
وبةيه فق تةقَّىبةرمه لمأوىل بةى ي أخيه ،مث لفظ لبقحرآن وبمحره
مل يتجاوز لحلادي بشحر  ،وترجه نة ذبك بقحرلء لحل ي ؛ فسمع
()3
صثيح مسةم يف تسة جمابس .
()4

وتزوج لنت لحلافظ لملزي  ،والزمه ودةس بةيه ،وأكثحر مته ،والزم
كذبك شيخ لإلسالم لنن تيمي  ،وقحرأ بةيه ،وولفقه يف مسائل كثري ،
( )1يتظحر :أم نن بةي نن لجحر لبةسقالين" ،إوحاء لبغمحر أبنتاء لبةمحر" .حتقيق :د.
لسن لحشي( ،د .ط ،مصحر :لجملةس لمأبةى بةشئرن لإلسالمي  -جلت إلياء
لبرتلث لإلسالمي1389 ،هـ1969 -م).39 :1 ،
( )2لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".37 :14 ،
( )3يتظحر :لنن كثري" ،لبح لي ولبتهاي ".172 :14 ،
( )4هر يرسف نن لبزكي بح لبحرمن نن يرسف لبقضابي ،مث لبكةيب لب مشقي
لبشافةي ،لبةامل لحلرب لحلافظ حم ث لبشام ،مجال لب ين ،أنر لحلجاج،
لفظ لبقحرآن وتفقه وأقحل بةى لبةةم فسمع لبكتب لبست وكان كثري لبةةم
ثق لج  ،صادق لبةهج لسن لخلةق ،ومن مصتفاته" :هتذيب لبكمال"،
و"حتف لمأشحرلف يف مةحرف لمأطحرلف" ،وغريمها ،وتريف يف صفحر ست
742هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"395 :10 ،؛
لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".104 :2 ،
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ودلفع بته ،كما أوه دةس لبقحرلءلت ولبتفسري ،وبين اببفقه ولمأصرل،
ودةس لبتاةيخ ،وبةم لبحرجال ،ولبتثر ولبشةحر وآدلب لبةحرب ،وغريها من
لبةةرم ،وهكذل أخذ يقحرأ ويرلصل ويتانع ويةكف بةى لبةةم ،وجيةس
()1
إىل لبةةماء أيخذ بتهم ،وحيفظ لملترن ،ويقحرأ لملطرالت .
وما زلل كذبك لىت أتقن لبةةرم ،وًنل لظه لبرلفحر من مجيع
لبفترن؛ فشه نةةمه لبةةماء ،ونحرسرخه وتق مه لبفضالء ،فأ ِّ
ُبطيَ ْ به
()2
لإلجازلت ،ولشتهحر اببضحط ولبتثحريحر  ،لىت ذلع صيته ،وطاة يف
لمأمصاة ذكحره ،وترىل مشيخ لبة ي من لمل لةس ،ولوته إبيه ةائس
()3
لبةةم يف لبتفسري ،ولحل ي  ،ولبفقه ،ولبتاةيخ .
فهحرع إبيه طالب لبةةم من كل نة  ،يطةحرن لبةةم مته،
ويتفقهرن نه ،وحيفظرن بته ،ويسمةرن مته ،ويتهةرن من مةني بةمه
وأدنه ما يحروي لبغةيل ،ويشفي لبةةيل.
ابعا :شيوخه:
رً
من أبرز شيوخه الذين هنل من علومهم:
( )1يتظحر :لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".472 :1 ،
( )2يتظحر :يرسف نن تغحري نحردي لبظاهحري" ،لبتجرم لبزلهحر يف مةرك مصحر
ولبقاهحر "( .د .ط ،مصحر :وزلة لبثقاف ولإلةشاد لبقرمي ،دلة لبكتب ،د.
ت)123 :11 ،؛ لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".398 :8 ،
( )3يتظحر :لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".398 :8 ،
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 .1شيخ لإلسالم أنر لبةحاس أم نن تيمي .
 .2لإلمام لحلافظ مجال لب ين أنر لحلجاج لملزي.
()1
 .3لحلافظ أنر بح هللا حممـ نن أم لبذهيب .
()2

 .4لبشيخ أنر إسثاق إنحرلهيم لبفزلةي .

()3

 .5لإلمام كمال لب ين أنر لملةايل حممـ نن لبزمةكاين .

لبرتكماين لمأصل ،مث
( )1هر أنر بح هلل حممـ نن أم نن بثمان نن قَ ْاميازُ ،
لب مشقي ،لملقحرئ ،لإلمام لحلافظ ،حم ِّث بصحره ،ومؤةخ لإلسالم ،طةب
لحل ي وبه مثاين بشحر ست  ،فسمع لبكثري ،وةلل ،وبين هبذل لبشأن ،وتةب
فيه ،وخ مه إىل أن ةسخ فيه ق مه ،من مصتفاته :من مصتفاته" :اتةيخ
لإلسالم" و"سري أبالم لبتحالء" ،وغريمها كثري ،تريف ست  741هـ .يتظحر:
لبسحكي" ،مةجم لبشيرخ" 352 :1؛ لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ".53 :1 ،
( )2هر إنحرلهيم نن بح لبحرمن نن إنحرلهيم لبفزلةي ،فقيه لبشام ،من كحاة
لبشافةي  ،بحرض بةيه لبقضاء فأابه ،ولوقطع بةتةةيم ولبةحاد  ،من مصتفاته:
تةةيق بةى لبتتحيه يف لبفقه لبشافةي ،وتةةيق بةى خمتصحر لنن لحلاجب يف
أصرل لبفقه ،تريف 729هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"،
312 :9؛ مصطفى نن بح هللا لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل" .حتقيق :حممرد بح لبقادة لمأةًنؤوط ،صاحل سة لوي صاحل( ،د.
ط ،تحركيا ،مكتح إةسيكا2010 ،م).34 :1 ،
( ) 3هر حممـ نن بةي نن بح لبرلل نن بح لبكحرمي ،قاضي لبقضا  ،كمال
لب ين ،لإلمام لبةالم لملتاظحر ،ويل قضاء لةب ،وكان من نقااي لجملته ين،
ومن أذكياء أهل زماوه ،من مصتفاته :ةساب يف لبحرد بةى لنن تيمي يف
مسأبيت (لبطالق ولبزاية ) ،وتةةيقات بةى (لملتهاج) بةتروي ،تريف ست
727هـ .يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"190 :9 ،؛ لاجي
خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات لبفثرل".197 :3 ،
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()1

 .6لإلمام بةم لب ين حممـ لبقاسم لبربزليل .

خامسا :تالميذه:
ً
بإلمام لنن كثري تالميذ من ب د من لمأمصاة ،وق قص وه
ذكحرهم:
جلالبته ،وغزلة بةمه ،ومن أنحرزهم لمأئم ُ لبتايل ُ
()2
 .1حممـ نن أيب حممـ نن لجلزةي ،شيخ بةم لبقحرلءلت .
()3

 .2لإلمام لنن أيب لبةز لحلتفي .
( )1هر لبقاسم نن حممـ نن يرسف نن حممـ لبربزليل ،بةم لب ين ،أنر حممـ
لإلشحيةي ،لحلافظ لبكحري لملؤةخ ،ترىل مشيخ لبترةي ومشيخ دلة لحل ي
ن مشق ،من مصتفاته" :ثالثيات من مست أم " ،ولبرفيات"،
حمحرما يف خةيص يف ست 739هـ .يتظحر :لبسحكي،
و"لبشحروط" ،مات ً
"طحقات لبشافةي لبكربى"381 :10 ،؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل
إىل طحقات لبفثرل".25 :3 ،
( )2هر حممـ نن حممـ نن حممـ نن بةي نن يرسف ،أنر لخلري ،لب مشقي مث
لبشريلزي ،لبشافةي ،لملشهرة ابنن لجلزةي ،شيخ لإلقحرلء يف زماوه ،وب ووشأ
يف دمشق ،وأوشأ فيها م ةس مساها دلة لبقحرآن ،ةلل إىل شريلز ،فريل
قضاءها ،ومات فيها ،من مؤبفاته" :لبتشحر يف لبقحرلءت لبةشحر" ،و"غاي
لبتهاي يف طحقات لبقحرلء" ،تريف ست  833هـ .يتظحر :لبفاسي" ،ذيل
لبتقيي "256 :1 ،؛ لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين".64 :2 ،
( ) 3هر حممـ نن بةي نن حممـ نن حممـ نن أيب لبةز لحلتفي لبصاحلي ،لحلتفي
لب مشقي ،ص ة لب ين ،لنن بالء لب ين ،من فقهاء لحلتفي  ،كان قاضي

- 291 -

تطبيقات ابنكثري لقواعد اجلمع بني األقوال يف تفسريه ،دراسة مناذج تطبيقية ،مي بنت علي بن عبدالعزيز السديس
()1

 .3لحلافظ زين لب ين لبةحرلقي .
()2

 .4لإلمام مجال لب ين لبزيةةي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبقضا ن مشق ،مث ابب اية لملصحري  ،مث ن مشق ،من مؤبفاته" :شحرح
لبةقي لبطثاوي " ،و"لبتتحيه بةى مشكالت لهل لي " ،تريف ست 792هـ.
يتظحر :لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت "103 :4 ،؛ لنن لجحر" ،إوحاء لبغمحر
أبنتاء لبةمحر".408 :1 ،
( )1هر بح لبحرليم نن لحلسني نن بح لبحرمن نن إنحرلهيم نن أيب نكحر نن إنحرلهيم،
لحلافظ زين لب ين أنر لبفضل لبةحرلقي لملصحري لبشافةي ،لفظ لبقحرآن ،وطةب
لبةةم ،مث طةب لحل ي نتفسه ،ولفظ لبتتحيه يف لبفقه ،ولشتغل اببفقه
ولبقحرلءلت ،والزم لملشايخ يف لبحرولي  ،من مؤبفاته :من مؤبفاته :أبفيته يف
مصطةح لحل ي  ،وكتاب لملحرلسيل ،تريف ست 806هـ .يتظحر :يرسف نن
تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف"245 :7 ،؛ لبفاسي" ،ذيل لبتقيي ":2 ،
.106
( )2هر بح هللا نن يرسف نن حممـ لبزيةةي ،مجال لب ين ،من كحاة فقهاء
كثريل اببفقه ولحل ي  ،والزم مطابة كتب
لحلتفي  ،بامل ابحل ي  ،لشتغل ً
لستيةااب
خحرج لهل لي وألادي لبكشاف ،ولستربب ذبك
لحل ي إىل أن َّ
ً
اببغًا ،من مصتفاته" :تحيني لحلقائق شحرح كتز لب قائق" ،و"وصب لبحرلي يف
ختحريج ألادي لهل لي " ،ومات اببقاهحر ست 762هـ .يتظحر :لنن لجحر،
"لب ةة لبكامت "95 :3 ،؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل".236 :2 ،
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سادسا :مؤلفاته:
ً
بإلمام لنن كثري مؤبفات كثري من أمهها لآليت:
أ-يف علوم القرآن:
-1تفسري لبقحرآن لبةظيم
-2فضائل لبقحرآن

ب-يف السنة وعلومها:
-3ألادي لمأصرل.
-4شحرح صثيح لبحخاةي.
-5لبتكميل يف لجلحرح ولبتة يل ومةحرف لبثقات ولجملاهيل.
-6لختصاة بةرم لحل ي
-7جامع لملساوي ولبستن لهلادي مأقرم ستن.
جـ -يف الفقه وأصوله:
-8لمألكام لبكربى.
-9كتاب لبصيام.
د-يف التاريخ واملناقب:
-10لبح لي ولبتهاي .
-11جزء مفحرد يف فتح لبقسطتطيتي .
-11لبسري لبتحري .
-12طحقات لبشافةي .
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سابعا :ثناء العلماء عليه:
ً
كان لنن كثري -ةمه هللا تةاىل -ممن قلَّ وظحرلؤهم بةى محرِّ
لبةصرة ،فهر من كحاة بةماء بصحره وأفذلذهم ،وق أثىن بةيه
مةاصحروه ومن جاء نة هم مبا يستثقه من لبثتاء ،ومن أقرلل هؤالء
لبةةماء لآليت:
قال لإلمام لحلافظ لبذهيب" :ومسة مع لبفقيه لملفيت لحمل ث،
ذي لبفضائل ،بماد لب ين ،إمسابيل نن بمحر نن كثري لبحصحروي
لبشافةي . .مسع من لنن لبشثت ولنن لبزةلد وطائف  ،به بتاي اببحرجال
()1
ولملترن ولبفقه ،خحرج وًنظحر وصتف وفسحر وتق م" .
()2
وقال لنن لجحر لبةسقالين " :كان كثري لالستثضاة ،لسن
( )1حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب" ،تذكحر لحلفاظ"( .ط ،1نريوت:
دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ1998 -م).201 :4 ،
( ) 2هر أم نن بةي نن حممـ نن حممـ  ،شهاب لب ين ،أنر لبفضل،
لبةسقالين ،لبشافةي ،أصةه من بسقالن نفةسطني ،ومرب ه ووفاته
اببقاهحر  ،إمام يف لحل ي ولبفقه ،لافظ لإلسالم يف بصحره ،زلدت تصاويفه
بةى مائ ومخسني مصتفاً ،من أشهحرها" :فتح لبحاةي شحرح صثيح
لبحخاةي" ،و"لب ةلي يف متتخب ختحريج ألادي لهل لي " ،تريف ست
852هـ .يتظحر :بح لبحرمن نن أيب نكحر لبسيرطي" ،ذيل طحقات لحلفاظ".
حتقيق :لبشيخ زكحراي بمريلت( ،د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د.
ت) ،ص552 :؛ لنن لبةماد" ،شذةلت لبذهب".74 :1 ،
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لملفاكه  ،ساةت تصاويفه يف لبحالد يف لياته ،ولوتفع لبتاس هبا نة
()1
وفاته" .
()2
وقال لبةيين " :كان ق و لبةةماء ولحلفاظ ،وبم أهل لملةاين
ولمأبفاظ ،ومسع ومجع وصتف ،ودةس ،ول ث ،وأبف ،وكان به لطالع
بظيم يف لحل ي ولبتفسري ولبتاةيخ ،ولشتهحر اببضحط ولبتثحريحر ،ولوتهى
إبيه ةايس بةم لبتاةيخ ولحل ي ولبتفسري وبه مصتفات ب ي
()3
مفي "
اثمنا :وفاته:
يف يرم لخلميس لبسادس ولبةشحرين من شهحر شةحان ست
(774هـ) تريف لحلافظ لنن كثري ن مشق ،ودفن مبقرب لبصرفي جبرلة شيخه
()4
لنن تيمي ةمه هللا .
( )1لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت ".445 :1 ،
( ) 2هر حممرد نن أم نن مرسى نن أم نن لبح ة ،لحلةىب ،لحلتفي ،لملةحروف
اببةيين ،نحرع يف لبتثر ولبصحرف ولملتطق ولمأصرل ولملةاين ولبحيان ،لةحتل إىل
لةب ودمشق وني لملق س ولج ودخل لبقاهحر ولستقحر فيها ،وترىل
لبقضاء ،من كتحه "بم لبقاةي يف شحرح لبحخاةي" ،و"مغاين لمأخياة يف
ةجال مةاين لآلراة" ،تريف ست 855هـ .يتظحر :حمم نن بح لبحرمن
لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع مأهل لبقحرن لبتاسع"( .د .ط ،نريوت :دلة
مكتح لحليا  ،د .ت)131 :10 ،؛ حمم نن بةي لبشركاين" ،لبح ة
لبطابع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع"( .د.
ط ،نريوت :دلة لملةحرف  ،د .ت).294 :2 ،
( )3يرسف نن تغحري" ،لبتجرم لبزلهحر ".123 :11 ،
( )4يتظحر :لملحرجع لبسانق.
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املبحث الثاني :قواعد التفسري اليت ينطبق عليها العمل
()1

عند ابن كثري يف مجعه بني أقوال العلماء :
تحني يل من خالل دةلسيت ملرلضع لجلمع نني أقرلل لبةةماء
بت لنن كثري –ةمه هللا  -يف تفسريه أن هتاك جممرب من لبقرلب
تتطحق بةى متهجه لبذي ساة بةيه يف لبتةامل مع لمأق رلل لملتقرب
بن لمأئم يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي  ،لبيت ظاهحرها لالختالف
ولقيقتها ب م لبتضاد وإمكان لجلمع نيتها  ،ويف هذل لملحث
ذِّ ْك ٌحر هلذه لبقرلب مع نياهنا وتطحيقاهتا من تفسري لنن كثري  ،وذبك
يف ما يةي :
القاعدة األوىل
غالب ما نقل عن السلف من االختالف يف التفسري فهو من
ابب التنوع ال التضاد(.)2
( )1لبتمثيل بةقرلب لبتابي ال يةين أن لملثال متثصحر حت هذ لبقاب فقط؛
وبكن لبتمثيل بتطحيق تةك لبقاب بةى مجع لنن كثري ،وإال فق تتطحق
مخس قرلب بةى لملثال لبرلل .
( )2يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص11 :؛ أم نن بح لحلةيم نن
تيمي لحلحرلين" ،جممرع لبفتاوى" .حتقيق :بح لبحرمن نن حمم نن قاسم( ،د.
ط ،لمل يت لبتحري  :جممع لملةك فه بطحاب لملصثف لبشحريف1416 ،هـ-
1995م)336-333 :13 ،؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".208 :1 ،
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قال شيخ لإلسالم لنن تيمي -ةمه هللا" :-لخلالف نني لبسةف
يف لبتفسري قةيل ،وخالفهم يف لمألكام أكثحر من خالفهم يف لبتفسري،
وغابب ما يصح بتهم من لخلالف يحرجع إىل لختالف تترع ال لختالف
تضاد ،وهلم يف ذبك وجهان:
األول :أن يةرب كل ولل متهم بن لملحرلد نةحاة غري بحاة
صالحه ،ت ل بةى مةىن يف لملسمى غري لملةىن لآلخحر مع لحتاد لملسمى
مبتزب لمأمساء لملتكافئ لبيت نني لملرتلدف ولملتحايت كما قيل يف لسم
لبسيف :لبصاةم ولملهت  ،وذبك مثل أمساء هللا لحلسىن ،وأمساء ةسربه
 وأمساء لبقحرآن ،فإن أمساء هللا كةها ت ل بةى مسمى ولل  ،فإن كل
لسم من أمساء هللا تةاىل ي ل بةى ذلته وبةى ما يف لالسم من صفاته،
وبةى لبصف لبيت يف لالسم لآلخحر نطحريق لبةزوم وكذبك أمساء لبقحرآن
ولبتيب .
الثاين :أن يذكحر كل متهم من لالسم لبةام نةض أورلبه بةى
سحيل لبتمثيل ،وتتحيه لملستمع بةى لبترع ال بةى سحيل لحل لملطانق
()1
بةمث ود يف بمرمه وخصرصه" .
كثريل يف مجع لنن
وق لوطحق لبرجه لمأول من هذه لبقاب
ً
()2
كثري-ةمه هللا -نني أقرلل لملفسحرين  ،ومن أمثة ذبك:
( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص14 -11 :؛ لنن تيمي " ،جممرع
لبفتاوى"333 :13 ،؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".208 :1 ،
( )2بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لإلسحرلء ،126 :5 ،102 :لبكهف ،155 :5 ،29 :لحلج،24 :
 ،408 :5لملؤمترن ،3 :لمألزلب.488 :6 ،70 :
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 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن ﴿ ﭔ ﭕ ﴾ يف

قربه تةاىل﴿ :ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ﴾ [سرة ص.]1 :

وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -قربني يف مةىن ﴿ ﭔ ﭕ ﴾

 )1قي ــل :لملش ــتمل بة ــى م ــا في ــه ذك ــحر بةةح ــاد ووف ــع هل ــم يف لملة ــا
()1
ولملةاد .
 )2وقيل :ذي لبشحرف أي :ذي لبشأن ولملكاو

()2

.

( )1حمم شكحري أم لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك"( .ط ،1دلة لبسالم1419 ،هـ)،
ص715 :؛ مقاتل نن سةيمان لمأزدي" ،مقاتل نن سةيمان" .حتقيق :بح هللا
حممرد شثاته( ،ط ،1نريوت :دلة إلياء لبرتلث1423 ،هـ)635 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لملسيب نن شحريك بن لبضثاك ،ومن طحريق نشحر بن
قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان".140 :21 ،
( )2وبن لبضثاك يف قرل آخحر .لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص715 :؛ وبن
لمسابيل نن أيب خاب  .سفيان نن سةي لبثرةي" ،تفسري لبثرةي"( .ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1403 ،هـ1983 -م) ،ص256 :؛ وأخحرجه
لبطربي من طحريق وصحر نن بةي بن سةي نن جحري ،ومن طحريقي وصحر نن بةي
ولنن نشاة بن أيب لصني .لبطربي" ،جامع لبحيان"140-139 :21 ،؛
وذكحره لملاوةدي بن لنن بحاس وسةي نن جحري ولبس ي .بةي نن حمم نن
حمم لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن" .حتقيق :لبسي لنن بح لملقصرد نن بح
لبحرليم( ،د .ط ،نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  ،د .ت)75 :5 ،؛ وذكحره لنن
كثري بن لنن بييت وأيب صاحل .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".51 :7 ،
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مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :وال منافاة بني القولني،
()1
فإوه كتاب شحريف مشتمل بةى لبتذكري ولإلبذلة ولإلوذلة" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري –ةمه هللا -يحرى أن هذين لبقربني
صثيثان وال تةاةض نيتها؛ وأن كةيهما دلخالن يف مةىن ذي لبذكحر
لبذي يُ ْذ َكحر بةةر شأوه ومسر مكاوته ،ويُ َذكحر نه ملا لشتمل بةيه من
لبرب ولبربي ملن وباه.
وما ذهب إبيه لنن كثري هر لبصرلب ،ويؤيد ذلك أن غالب ما
()2
نقل عن السلف من االختالف يف التفسري هو من ابب التنوع ،
كل متها نيان جلاوب من جرلوب هذل لبرصف،
فامأقرلل لملختةف هتا ٌ
وال تةاةض نيتها.
()3

كما يؤيده هنا قاعدة العموم ؛ فقربه ﴿ :ﭔ ﭕ ﴾ ،يف لآلي بفظ
بام يشمل كال لبقربني؛ فق يكرن لملةىن ذل لبشحرف ولبشأن ولملكاو ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".51 :7 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.14 :
( )3ولبيت وصها :جيب مل وصرص لبرلي بةى لبةمرم ما مل يحرد وص
اببتخصيص .لسني نن بةي نن لسني لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت
لملفسحرين"( .ط ،2دلة لبقاسم1429 ،هـ2008 -م) ،ص166 :؛
لبسح " ،قرلب لبتفسري" .599 :2 ،وسيأيت نياهنا يف لبقاب لبتابي .
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وق يكرن لبذي حيصل نه لبتذكحر ملا لشتمةه من نيان ،وق يكرن
قرال خيحرج لآلخحر.
كةيهما ،وال وص خيص ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()2
()1
بق ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين :لبثةابيب ،
( )1يتظحر :بح لبحرمن نن حمم نن خمةرف لبثةابيب" ،لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"." ،
حتقيق :لبشيخ حمم بةي مةرض ولبشيخ بادل أم بح لملرجرد( ،ط،1
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب  1418هـ)55-54 :5 ،؛ إنحرلهيم نن بمحر
لبحقابي" ،وظم لب ةة يف تتاسب لآلايت ولبسرة"( .د .ط ،لبقاهحر  :دلة
لبكتاب لإلسالمي ،د .ت)323 :16 ،؛ بح لبحرمن نن ًنصحر لبسة ي،
"تيسري لبكحرمي لبحرمن يف تفسري كالم لملتان" .حتقيق :بح لبحرمن نن مةال
لبةرحيق( ،ط ،1مؤسس لبحرساب 1420 ،هـ 2000-م) ،ص709 :؛ حمم
لبطاهحر نن حمم نن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر حتحريحر لملةىن لبس ي وتتريحر لبةقل
لجل ي من تفسري لبكتاب لجملي "( .د .ط ،تروس :لب لة لبتروسي بةتشحر،
1984هـ).203 :23 ،
( )2هر بح لبحرمن نن حممـ نن خمةرف لبثةابيب لجلزلئحري ،أنر زي  ،مفسحر من كحاة
بةماء لجلزلئحر لمأنحرلة ،ةلل يف طةب لبةةم إىل لملشحرق مث باد إىل نالده نةةم
غزيحر ،من تصاويفه" :لجلرلهحر لحلسان يف تفسري لبقحرآن" ،و"لمأورلة" يف
لملةجزلت لبتحري  ،و"لبذهب لإلنحريز يف غحريب لبقحرآن لبةزيز" ،تريف ست
875هـ .يتظحر :لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع"152 :4 ،؛ حمم نن حمم نن
بمحر خمةرف" ،شجحر لبترة لبزكي يف طحقات لملابكي " .تةةيق :بح لجملي
خيايل( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1424 ،هـ).382 :1 ،
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()1

()2

()3

مجيةا.-
ولبحقابي  ،ولبسة ي  ،ولنن باشرة -ةمهم هللا ً

أيضا لبرجه لبثاين -مما ذكحره لنن تيمي يف هذه
كما لوطحق ً

( )1هر إنحرلهيم نن بمحر نن لسن ُّلبحرَابط نن بةي نن أيب نكحر لبحقابي ،أنر لحلسن
نحرهان لب ين ،أصةه من لبحقاع يف سرةي  ،وسكن دمشق وةلل إىل ني لملق س
ولبقاهحر  ،من مصتفاته" :بترلن لبزمان يف تحرلجم لبشيرخ ولمأقحرلن" ،و"وظم لب ةة يف
تتاسب لآلايت ولبسرة" ،و"خمتصحر يف لبسري لبتحري ولبثالث لخلةفاء" ،تريف ست
885هـ .يتظحر :أم نن حمم أدةوه وي" ، ،طحقات لملفسحرين" .حتقيق سةيمان نن
صاحل لخلزي( ،ط ،1لبسةردي  :مكتح لبةةرم ولحلكم 1417هـ) ،ص347 :؛
لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع".101 :1 ،
( )2هر بح لبحرمن نن ًنصحر نن بح هللا نن ًنصحر نن م لبسة ي ،أنر بح هللا،
وب يف لبقصيم نةتيز  ،لشتغل اببةةم متذ صغحره ،ففاق لمأقحرلن ،وكاو به بتاي
كحري نكتب شيخ لإلسالم لنن تيمي وتةميذه لنن لبقيم ،من تصاويفه" :تيسري
لبكحرمي لملتان يف تفسري لبقحرآن" ،و"لبقرلب لحلسان يف تفسري لبقحرآن" ،وغريها،
تريف ست 1376هـ .يتظحر :بادل وريهض" ،مةجم لملفسحرين من ص ة لإلسالم
ولىت لبةصحر لحلاضحر"( .ط ،3نريوت :مؤسس وريهض لبثقافي بةتأبيف ولبرتمج
ولبتشحر1409 ،هـ 1988 -م)279 :1 ،؛ خري لب ين نن حممرد لبزةكةي،
"لمأبالم"( .ط ،5دلة لبةةم بةماليني2002 ،م).340 :3 ،
( )3هر حممـ لبطاهحر نن باشرة ،ةئيس لملفتني لملابكيني نتروس ،وشيخ جامع
لبزيترو وفحروبه نتروس ،وهر من أبضاء لجملمةني لبةحرنيني يف دمشق
ولبقاهحر  ،به مصتفات مطحرب  ،من أشهحرها( :مقاص لبشحرية لإلسالمي )
و (أصرل لبتظام لالجتمابي يف لإلسالم) و (لبتثحريحر ولبتتريحر) يف تفسري
لبقحرآن ،تريف ست 1393هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":2 ،
541؛ حمم نن حمفرظ" ،تحرلجم لملؤبفني لبتروسيني"( .ط ،2نريوت :دلة
لبغحرب لإلسالمي1994 ،م).304 :3 ،
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()1

كثريل يف مجع لنن كثري-ةمه هللا -نني أقرلل لملفسحرين  ،ومن
لبقاب ً -
أمثة ذبك:
 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن القرض احلسن

يف قربه تةاىل﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ

﴾ [سرة لحل ي .]11 :

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب
لحلسن وهي:

أقرلل يف مةىن لبقحرض

()2

 )1قيل :هر لإلوفاق يف سحيل هللا .
( )1بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن كثري :لإلسحرلء:
 ،113 :5 ،84لبكهف ،186 :5 ،82 :لبشةحرلء ،176 :6 ،227 :يس:
 ،568-565 :6 ،12لمل ثحر.264 -262 :8 ،4 :
( )2أخحرجه لنن أيب لامت يف تفسري آي لبحقحر  :بن بمحر نن لخلطاب  وذكحر
أوه ةوي بن لحيب نن أيب ران وأيرب نن خةف نتثره .بح لبحرمن نن
حمم نن إدةيس لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" .حتقيق :أسة حمم
لبطيب( ،ط ،3لبسةردي  :مكتح وزلة مصطفى لبحاز1419 ،ه):2 ،
460؛ وأخحرجه لبطربي يف آي لبحقحر من طحريق يروس بن لنن زي  .حمم
نن جحريحر لبطربي" ،جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن" .حتقيق :أم حمم
شاكحر( ،ط ،1مؤسس لبحرساب 1420 ،ه) ،283 :5 ،وذكحره لملاوةدي
بن مقاتل نن أيب ليان .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن".472 :5 ،
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()1

 )2وقيل :هر لبتفق بةى لبةيال .
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :والصحيح أنه أعم من
ذلك ،فكل من أنفق يف سبيل هللا بنية خالصة ،وعزمية صادقة،
دخل يف عموم هذه اآلية ،وهلذل قال﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ

ﰘ ﰙ ﴾كما قال يف لآلي لمأخحرى ﴿ :ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [سرة لبحقحر  ،]245 :أي :جزلء
()2
مجيل ،وةزق ابهحر ،وهر لجلت يرم لبقيام " .

يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
صثيث  ،وأهنا كةها دلخة يف بمرم لآلي لبيت هي تشمةها وغريها.
والصواب ما ذهب إليه ابن كثري ،ويؤيد ذلك أن غالب ما
()3
نقل عن السلف من االختالف يف التفسري هو من ابب التنوع ،
فامأقرلل لملختةف هتا أقرلل صثيث بكتها تقتصحر بةى جزء من لملةىن
( )1أخحرجه لنن أيب لامت يف تفسري لبحقحر ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾ [آي  ،]245 :بن زي نن أسةم .لنن أيب

لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،460 :2 ،وذكحره لملاوةدي بن زي نن
أسةم .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن" ،472 :5 ،وذكحره لبقحرطيب بته .حمم
نن أم لمأوصاةي لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن"( .د .ط ،لبقاهحر :
دلة لبشةب ،د .ت).242 :17 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".14 :8 ،
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص14 :
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لبةام فهي أمثة بةقحرض لحلسن ،وال تةاةض نيتها.
()1

ومما يؤيده قاعدة العموم  ،فةفظ لبقحرض يف لآلي بفظ بام
يشمل شىت أورلع لبتفق  ،ولبحذل ،ولبةطاء لبرلجح ولملستثح  ،في خل
فيه لإلوفاق يف سحيل هللا ،ونذل لبحروح ولملال ولبةتاد ،وكذل لبص قات،
قرال خيحرج لآلخحر.
أيضا لبتفق بةى لمأهل ولبةيال ،وال وص خيص ً
و ً
()2

رأي املفسرين يف هذا اجلمع :

()3

بق ذهب إىل هذل لجلمع

مجع من أئم لبتفسري وهم:

( )1سيأيت نياهنا اتبيًا .ويتظحر :لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص:
 ،166لبسح " ،قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )2لب ةلس يف هذه لملسأب لبتم ت بةى أقرلل لبةةماء يف سرة لحل ي [آي :
 ]11لملقصرد ابب ةلس هتا ،ولآلي لملماثة هلا يف سرة لبحقحر [آي :
 ،]245بذل ق جن أن نةض لبةةماء مل يفسحر آي لحل ي إطالقًا ،ولقتصحر
بةى ما مت تفسريه يف لبحقحر ونةضهم فصل ومجع هتاك ولقتصحر هتا. . .
وهذل ما سيُةثظ يف لحلاشي لبتابي .
( )3يتظحر :بةي نن أم نن لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي " .حتقيق
وتةةيق :لبشيخ بادل بح لملرجرد ،لبشيخ بةي مةرض ،أم صري  ،لب كترة
أم لجلمل ،لب كترة بح لبحرمن بريس( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي ،
1415هـ 1994 -م)355 :1 ،؛ متصرة نن حمم لبسمةاين" ،تفسري
لبقحرآن" .حتقيق :ايسحر نن إنحرلهيم ،وغتيم نن بحاس( ،ط ،1لبسةردي  :دلة
لبرطن1418 ،هـ1997 -م)،368 :5 ،؛ بح لحلق نن غابب لنن بطي ،
"لحملحرة لبرجيز يف تفسري لبكتاب لبةزيز" .حتقيق :بح لبسالم بح لبشايف حمم ،
(ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1422 ،هـ) ،260 :5 ،329 :1 ،حمم
نن بمحر نن لحلسن لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"( .ط ،3نريوت :دلة إلياء لبرتلث
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()1

لبرلل ي ،

()2

ولبسمةاين

ولنن بطي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()3

ولبحرلزي ،

لبةحريب1420 ،هـ)454 :29 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن":3 ،
242-237؛ حمم نن أم نن حمم نن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل".
حتقيق :لب كترة بح هللا لخلاب ي( ،ط ،1نريوت :شحرك دلة لمأةقم نن أيب لمأةقم،
1416هـ)129 :1 ،؛ حمم نن يرسف نن بةي نن يرسف نن ليان" ،لبحثحر
لحمليط يف لبتفسري" .حتقيق :ص قي حمم مجيل( ،ط ،1نريوت :دلة لبفكحر،
1420هـ)558 :2 ،؛ لحلسن نن حمم نن لسني لبقمي لبتيسانرةي" ،غحرلئب
لبقحرآن وةغائب لبفحرقان" .حتقيق :لبشيخ زكحراي بمريلت( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1416 ،هـ) ،662 :1 ،لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"-485 :1 ،
 ،486لبحقابي" ،وظم لب ةة"270 :19 ،؛ حمم مجال لب ين نن حمم سةي
لبقامسي" ،حماسن لبتأويل" .حتقيق :حمم ابسل بيرن لبسرد( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1418 ،هـ)144 :9 ،؛ لبسة ي" ،تيسري لبكحرمي لبحرمن" ،ص:
839-107؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".378-377 :27-481 :2 ،
( )1هر بةي نن أم نن حممـ لبرلل ي لبتيسانرةي ،أنر لحلسن ،فقيه شافةي،
ولل بصحره يف لبتفسري ،كان إماماً باملاً ابةباً حم راً ،تريف نتيسانرة ،من
تصاويفه" :لبحسيط"؛ و"لبرسيط"؛ و"لبرجيز" كةها يف لبتفسري؛ و"أسحاب
لبتزول" ،تريف ست 468هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين":1 ،
394؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".339 :18 ،
( )2هر متصرة نن حممـ بح لجلحاة ،أنر لملظفحر ،لملةحروف ابنن لبسمةاين ،من أهل محرو،
متكةما ،من تصاويفه" :لبقرلطع يف أصرل لبفقه"،
فقيها أصربيًا ًل
كان ً
مفسحر حم ًرا ً
و"لبربهان" يف لخلالف ،و"تفسري لبقحرآن" ،وتريف ست 489هـ .يتظحر :طحقات
لبشافةي بةسحكي 335 :5؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".155 :14 ،
( )3هر حممـ نن بمحر نن لحلسن نن لحلسني لبتيمي لبحكحري ،أنر بح هللا ،فخحر
لب ين لبحرلزي ،فقيه وأصريل شافةي ،متكةم ،وظاة ،مفسحر ،أديب ،مشاةك
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()4
()3
()2
()1

ولبقحرطيب  ،ولنن جزي  ،وأنر ليان  ،ولبتيسانرةي ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف أورلع من لبةةرم ،من تصاويفه (مفاتيح لبغيب) يف تفسري لبقحرآن لبكحرمي،
و (برلمع لبحيتات يف شحرح أمساء هللا تةاىل ولبصفات) وغريها ،تريف ست
606هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين" ،ص115 :؛ لبذهيب" ،سري
أبالم لبتحالء".500 :12 ،
( )1هر حممـ نن أم نن أيب نكحر نن فحرح ،أنر بح هللا لمأوصاةي ،لخلزةجي،
لبقحرطيب ،إمام متفتن متحثحر يف لبةةم ،به تصاويف مفي ه ت ل بةى كثحر
لطالبه ،وق ساةت نتفسريه لبحركحان؛ وبه كتاب "لمأسىن يف لمأمساء
لحلسىن" ،و"لبتذكحر " ،تريف ست 671هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص92 :؛ لنن كثري" ،اتةيخ لإلسالم".229 :15 ،
( )2هر حممـ نن أم نن جزي لبكةيب ،أنر لبقاسم ،من أهل غحرًنط
ابمأو بس ،مفسحر وفقيه وأصريل مابكي ،من تصاويفه" :لبتسهيل بةةرم
لبتتزيل" ،و"لبقرلوني لبفقهي يف تةخيص مذهب لملابكي "؛ و"تقحريب
لبرصرل إىل بةم لمأصرل" ،تريف ست 741هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين"85 :2 ،؛ إنحرلهيم نن بةي نن حمم لنن فحرلرن" ،لب يحاج
لملذهب يف مةحرف أبيان بةماء لملذهب" .حتقيق :لب كترة حمم لمأم ي
أنر لبترة( ،د .ط ،لبقاهحر  :دلة لبرتلث بةطحع ولبتشحر).274 :2 ،
( )3هر حممـ نن يرسف نن بةي نن يرسف نن ليان ،أنر ليان ،لبغحرًنطي
لمأو بسي ،مفسحر ،حم ث ،أديب ،مؤةخ ،حنري ،مجع لبةةم ابمأو بس
وإفحريقي ولإلسكت ةي ولبقاهحر ولحلجاز من حنر أةنةمائ ومخسني شيخاً،
من تصاويفه" :لبحثحر لحمليط" يف تفسري لبقحرآن ،و "حتف لمأةيب" يف غحريب
لبقحرآن ،تريف ست 745هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين":2 ،
287؛ وريهض" ،مةجم لملفسحرين".655 :2 ،
( )4هر لحلسن نن حمم نن لحلسن لبقمي لبتيسانرةي ،ويقال به :لمأبحرج،
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()1

ولبثةابيب ،ولبحقابي ،ولبقامسي  ،ولبسة ي ،ولنن باشرة ةمهم هللا
مجيةا.
ً
القاعدة الثانية
جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص
ابلتخصيص(.)2
دلال بةى لبةمرم فإوه يتةني مةه بةيه يف
إذل كان ظاهحر لبتص ً
لملةىن ،وال جيرز أن يكرن مةتاه أضيق من بفظه ،أو أخص من بمرمه،
لتما ،ومل يحرد لبتص بةى أوه
إال أن يكرن لبسياق يقتضي ختصيصه ً
()3
قاب كةي بام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفسحر ،من كحاة بةماء لبشية لإلمامي يف بصحره ،أصةه من م يت "قم"،
من تصاويفه" :غحرلئب لبقحرآن وةغائب لبفحرقان" ،يةحرف نتفسري لبتيسانرةي،
و"بب لبتأويل" ،تريف نة ست 850هـ .يتظحر :أدةوه وي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص420 :؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات
لبفثرل".36 :2 ،
( )1هر مجال لب ين نن حمم سةي نن قاسم لبقامسي ،لحلالق ،إمام لبشام يف
بةرم لبشحرية  ،وفترن لمأدب ،من تصاويفه :حماسن لبتأويل يف تفسري لبقحرآن
لبكحرمي ،تريف ست 1332هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":1 ،
127؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".135 :2 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص166 :؛ ويتظحر :لبسح ،
"قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )3يتظحر :لبسح " ،قرلب لبتفسري"599 :2 ،؛ بح لبحرمن لسن لحتك ،
"قرلب لبت نحر لمأمثل"( .ط ،4دمشق :دلة لبقةم1430 ،هـ) ،ص .59
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كثريل يف مرلطن مجع لنن كثري نني
وق لوطحق هذه لبقاب
ً
()1
أقرلل لملفسحرين  ،ومن أمثة ذبك:
 -مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف املراد بـ ﴿ ﯹ

ﯺ﴾ يف قوله تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾

[سرة لبشةحرلء.]277 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -قربني يف لملحرلد نـ ﴿ﯹ ﯺ﴾
()2

 )1قيل :لبذين خيحرنرن لبحي
 )2وقيل :لملحرلد هبم أهل مك

.

()3

.

( )1بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لبتساء ،421 :2 ،123 :لملائ  ،23 :3 ،3 :لبترن :4 ،16 :
 ،118لإلسحرلء .79 :5 ،44 :لبفحرقان.134 :6 ،77 :
( )2أخحرجه لنن أيب لامت بن فضاب نن بحي  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن
لبةظيم"2837 :9 ،؛ لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".177 :6 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن أيب لحلسن سامل لبربلد .لبطربي،
"جامع لبحيان" ،421 :19 ،وهر قرل لبطربي يف أل جزئيه لي قال:
وسيةةم لبذين ظةمرل أوفسهم نشحركهم ابهلل من أهل مك  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"420 :19 ،؛ وذكحر لبرلل ي بن لبكةيب قربه :إهنم لبذين هجرل
لبتيب  .لبرلل ي" ،لبرسيط يف لبتفسري".152 :17 ،
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()1

 )3وقيل :لبذين ظةمرل من لملشحركني .
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :والصحيح أن هذه
()2
اآلية عامة يف كل ظامل" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن لبقرل لبصثيح هر
جةل لآلي تةم كل ظامل فيشمل ما قيل وغريه ،وال تةاةض.
ْ

والصواب ما ذهب إليه ابن كثري ،ويؤيد ذلك أنه جيب محل
()3
نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص ابلتخصيص  ،فابذين
ظةمرل يف لآلي بفظ بام يشمل مجيع ما قيل؛ فيةم كل ظامل ،صغحر
ظةمه أو كرب ،وال وص خيص قرالً دون آخحر.

( )1مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل" ،283 :3 ،وبن قتاد  :لبذين أشحركرل
من لبشةحرلء وغريهم .حيىي نن سالم" ،تفسري حيىي نن سالم" .تق مي
وحتقيق :لب كترة هت شةيب( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي ،
1425هـ2004-م)531 :2 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن وهب بن
لنن زي  .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،421 :19 ،وهر قرل لبطربي يف أل
جزئيه .لبطربي" ،جامع لبحيان".420 :19 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".177 :6 ،
( )3لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص.166 :
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع لإلمام قتاد لبس وسي
()3

()2()1

-ةمه هللا،-

ومجع من لملفسحرين :
( )1هر قتاد نن دبام نن قتاد لبس وسي ،من أهل لبحصحر  ،وب ضحر ًيحرل ،أل
لملفسحرين ولحلفاظ بةث ي  ،وكان مع بةمه ابحل ي ةأساً يف لبةحرني ،
ومفحردلت لبةغ وأايم لبةحرب ،ولبتسب ،كان يحرى لبق ة ،وق ي بس يف
لحل ي  ،مات نرلسط يف لبطابرن ست 118هـ .يتظحر :حمم نن سة ،
"لبطحقات لبكربى" .حتقيق :حمم بح لبقادة بطا( ،ط ،1نريوت :دلة
لبكتب لبةةمي 1410 ،هـ 1990 -م)171 :7 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء".269 :5 ،
( )2أخحرجه لنن أيب لامت بته ،ووسحه لبسيرطي إىل بح نن مي بته أيضاً .لنن
أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"2836 :9 ،؛ بح لبحرمن نن أيب نكحر
لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة"( .د .ط ،نريوت :دلة لبفكحر،
د .ت).336 :6 ،
( )3يتظحر :لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"191 :4 ،؛ حممرد نن بمحرو نن أم
لبزخمشحري " ،لبكشاف بن لقائق غرلمض لبتتزيل"( .ط ،3نريوت :دلة لبكتاب
لبةحريب 1407هـ)345 :3 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"539 :24 ،؛ بح هللا
نن بمحر نن حمم لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل" .حتقيق :حمم بح
لبحرمن لملحربشةي( ،ط ،1نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب1418 ،هـ):4 ،
152؛ بح هللا نن أم نن حممرد لبتسفي" ،م لةك لبتتزيل ولقائق لبتأويل"،
لققه وخحرج ألاديثه :يرسف بةي ن يري ،ةلجةه وق م به :حميي لب ين ديب
مستر( ،ط ،1نريوت :دلة لبكةم لبطيب1419 ،هـ 1998 -م)589 :2 ،؛
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()1

()2

()3

()1

لملاوةدي  ،ولبزخمشحري  ،ولبحرلزي ،ولبحيضاوي  ،ولبتسفي ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"202 :8 ،؛ لبتيسانرةي" ،غحرلئب لبقحرآن
وةغائب لبفحرقان"290 :5 ،؛ حمم نن أم لحملةي ،وبح لبحرمن نن أيب نكحر
لبسيرطي" ،تفسري لجلالبني"( .ط ،1لبقاهحر  :دلة لحل ي  ،د .ت) ،ص:
494؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"120 :14 ،؛ لبةمادي حمم نن حمم نن
مصطفى لبسةرد" ،إةشاد لبةقل لبسةيم إىل مزلاي لبكتاب لبكحرمي"( .د .ط،
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب)271 :6 ،؛ حمم نن بةي لبشركاين" ،فتح
لبق يحر"( .ط ،1دمشق :دلة لنن كثري ،دلة لبكةم لبطيب1414 ،ه):4 ،
140؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"482 :7 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر"،
.213 :19
( )1هر بةي نن حمم نن لحيب لملاوةدي ،وسحته إىل نيع ماء لبرةد ،إمام يف مذهب
لبشافةي ،كان لافظاً به ،وهر أول من بقب نـ "أقضى لبقضا " يف به لبقائم
أبمحر هللا ،من تصاويفه" :لحلاوي" ،و"أدب لب ويا ولب ين" ،تريف ست 450هـ.
يتظحر :لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى"267 :5 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم
لبتحالء".64 :18 ،
( )2هر حممرد نن بمحر نن حمم  ،أنر لبقاسم ،لبزخمشحري من كحاة لملةتزب ،
مفسحر ،حم ث ،متكةم ،حنري ،مشاةك يف ب بةرم ،من تصاويفه:
"لبكشاف" ،يف تفسري لبقحرآن ،و"لبفائق يف غحريب لحل ي " ،و"ةنيع لمأنحرلة
ووصرص لمأخحاة" ،تريف ست 538هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات
لملفسحرين" ،ص120 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".151 :20 ،
( )3هر بح هللا نن بمحر نن حممـ نن بةيً ،نصحر لب ين ،أنر سةي  ،لبحيضاوي،
لبشريلزي ،لبشافةي ،فقيه ،مفسحر ،أصريل ،حم ث ،ويل قضاء لبقضا نشريلز،
من تصاويفه" :متهاج لمأصرل إىل بةم لبرصرل" ،و" أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل
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()3
()2

وأنر ليان ،ولبتيسانرةي ،ولحملةي  ،ولبحقابي ،وأنر لبسةرد ،
()4

ولبشركاين  ،ولبقامسي ،ولنن باشرة-ةلم هللا لجلميع.-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" وهر لملشهرة نتفسري لبحيضاوي ،تريف ست 685هـ .يتظحر :لب لوودي" ،طحقات
لملفسحرين"248 :1 ،؛ لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى".157 :8 ،
( )1هر بح هللا نن أم نن حممرد لبتسفي ،أنر لبربكات ،لافظ لب ين ،من كحاة
فقهاء لحلتفي  ،كان إماماً م ققاً ةأساً يف لبفقه ولمأصرل ،ابةباً يف لحل ي
ومةاويه ، ،من تصاويفه "كتز لب قائق" يف لبفقه لحلتفي ،و"ولملتاة" يف أصرل
لبفقه ،تريف ست 710هـ .يتظحر :بح لبقادة نن حمم لبقحرشي" ،لجلرلهحر لملضي
يف طحقات لحلتفي "( ،د .ط ،كحرلتشي :مري حمم كتب خاوه ،د .ت):1 ،
270؛ يرسف نن تغحري نحردي" ،لملتهل لبصايف".71 :7 ،
( )2هر حمم نن أم نن حمم  ،جالل لب ين ،لحملةي لملصحري لبشافةي ،فقيه ،مفسحر،
أصريل ،حنري ،من تصاويفه" :خمتصحر لبتتحيه بةشريلزي" يف فحروع لبفقه لبشافةي،
و"شحرح مجع لجلرلمع بةسحكي" يف أصرل لبفقه ،تريف ست 864هـ .يتظحر:
لب لوودي" ،طحقات لملفسحرين" 84 :2؛ لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع".39 :7 ،
( )3هر حممـ نن حممـ نن مصطفى لبةمادي ،لملرىل أنر لبسةرد ،مفسحر شابحر ،من
بةماء لبرتك ،تقة لبقضاء يف نحروس فابقسطتطيتي فابحروم ليةي ،وأضيف إبيه
لإلفتاء ،من تصاويفه" :إةشاد لبةقل لبسةيم إىل محرلاي لبكتاب لبكحرمي" ،و"حتف
لبطالب" يف لملتاظحر  ،تريف ست 982هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"،
625 :2؛ لاجي خةيف " ،سةم لبرصرل إىل طحقات لبفثرل".94 :1 ،
( )4هر حممـ نن بةي نن حممـ لبشركاين ،فقيه جمته  ،من كحاة بةماء صتةاء
لاكما هبا ،وكان يحرى حتحرمي
لبيمن ،وويل قضاءها ست  1229هـ ومات
ً
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن قوله تعاىل( :ﭼ

ﭽ ﭾ) [سرة لبحة .]3 :

أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -ب أقرلل يف مةىن لبرلب وما
وب  ،وهي:
()1

 )1قيل :لبرلب  :لبذي ية  ،وما وب  :لبةاقحر لبذي ال يرب به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبتقةي  ،من مصتفاته" :ويل لمأوطاة شحرح متتقى لمأخحاة" ،و"فتح لبق يحر"
يف لبتفسري ،و"لبسيل لجلحرلة" يف شحرح لمأزهاة يف لبفقه ،و"إةشاد لبفثرل"
يف لمأصرل .يتظحر :لبشركاين" ،لبح ة لبطابع" ،214 :2 ،وريهض" ،مةجم
لملفسحرين".593 :2 ،
أيضا .جماه نن جرب" ،تفسري جماه " .حتقيق :لب كترة حمم
( )1وبن بكحرم بته ً
بح لبسالم( ،ط ،1مصحر :دلة لبفكحر لإلسالمي لحل يث 1410 ،هـ-
1989م) ،ص ،729 :وأخحرجه لبطربي من طحريق أيب كحريب بن بكحرم بن
لنن بحاس .جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن  ،432 :24وأخحرجه لنن أيب لامت
بن بكحرم بن لنن بحاس .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم":10 ،
3432؛ وذكحره لبثةةيب بن بكحرم وسةي نن جحري مث قال :وةوايه لنن بحاس
وبةي .أم نن حمم لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن" .حتقيق:
لإلمام أيب حمم نن باشرة ،محرلجة وت قيق :لمأستاذ وظري لبساب ي( ،ط،1
نريوت :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب 1422 ،هـ  2002 -م)207 :10 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة من طحريق بكحرم بن
لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".519 :8 ،
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()1

 )2وقيل :لبرلب  :لبةاقحر ،وما وب  :لبذي ية

()2

.

 )3وقيل :يةين اببرلب آدم ،وما وب وب ه .
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن لنن بحاس ،ومن طحريق أيب كحريب
بن بكحرم  .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،432 :24 ،وةوله لنن أيب لامت بن
بكحرم  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3433 :10 ،وذكحره
لملاوةدي بته .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن".275 :6 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص ،729 :لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص:
 ،966مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل" ،701 :4 ،وهر قرل لبفحرلء.
حيىي نن زايد لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن" .حتقيق :أم يرسف لبتجايت ،وحمم
بةي لبتجاة ،وبح لبفتاح إمسابيل لبشةيب( ،ط ،1مصحر :دلة لملصحري
بةتأبيف ولبرتمج  ،د .ت)263 :3 ،؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد .
بح لبحرزلق نن مهام لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق" .دةلس وحتقيق :د .حممرد
حمم بح ه( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ)،427 :3 ،
وقرل لنن قتيح  .حمم بح هللا نن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" .حتقيق :سةي
لبةثام( ،د .ط ،د .ن ،د .ت) ،ص ،454 :وأخحرجه لبطربي من طحريق
زكحراي نن حيىي نن أيب زلئ  ،وب طحرق النن أيب جنيح بن جماه  ،ومن
طحريقي نشحر ولنن بح لمأبةى بن قتاد  ،ومن طحريقي أيب كحريب ويروس نن
بح لمأبةى بن أيب صاحل ،ومن طحريق لحلسني بن لبضثاك ،ومن طحريق لنن
مي بن سفيان .لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 -432 :24 ،ووسحه
لبسيرطي إىل لحلاكم من طحريق جماه بن لنن بحاس ،وإىل بح نن مي بن
قتاد  ،وإىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  .لبسيرطي" ،لب ة
لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".519 :8 ،
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()1

 )4وقيل :هر إنحرلهيم وذةيته .
محرجثا" :وهذل لبذي
قال لنن كثري-ةمه هللا -نة لبقرل لبثاب
ً
()3
()2
وأصثانه لسن قري؛ مأوه تةاىل ملا أقسم
ذهب إبيه جماه
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن مرسى لحلحرشي بن أيب بمحرلن لجلرين.
لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 :24 ،وةوله لنن أيب لامت بته .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3433 :10 ،وأخحرجه لبثةةيب بته أيضا.
لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن".207 :10 ،
( )2جماه نن جرب لملكي ،لإلمام أنر لحلجاج مرىل لبسائب نن أيب لبسائب
لملخزومي لملكي ،مرب ه ست إل ى وبشحرين يف خالف بمحر نن لخلطاب
وةبا متقتًا ،وجاء
فقيها بان ً ل ً
 ،أل لمأبالم لملقحرئ لملفسحر ،فق كان ً
بته أوه قحرأ لبقحرآن بةى لنن بحاس ثالثني محر  ،ولبذي صح بته أوه قال
بحرض لبقحرآن بةى لنن بحاس ثالث بحرضات أقفه بت كل آي أسأبه فيم
وزب وكيف كاو  ،مات مبك وهر ساج ست ثتتني أوثالث ومائ .
يتظحر :يرسف نن بح لبحرمن لملزي" ،هتذيب لبكمال يف أمساء لبحرجال".
حتقيق :د .نشاة برلد مةحروف( ،ط ،1نريوت :مؤسس لبحرساب 1400 ،ه
– 1980م)228 :27 ،؛ حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز لبذهيب،
"مةحرف لبقحرلء لبكحاة"( .ط ،1نريوت :دلة لبكتب لبةةمي  1417 ،هـ-
1997م).66 :1 ،
( )3أنر صاحل ،وقتاد  ،ولبضثاك ،وسفيان لبثرةي ،وسةي نن جحري ،ولبس ي،
ولحلسن لبحصحري ،وخصيف ،وشحرلحيل نن سة وغريهم .لنن كثري" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم".403 :8 ،
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أبم لبقحرى وهي لملساكن أقسم نة ه اببساكن ،وهر آدم أنر لبحشحر
()1
ووب ه"  ،مث ختم نذكحر لختياة لنن جحريحر لجلامع-نة ذكحره لبقرل
لمأخري ،-وصحرح أبوه حمتمل فقال" :واختار ابن جرير أنه عام يف كل
()2
ض ا" .
والد وولده .وهو حمتمل أي ً
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -مع تحرجيثه بةقرل لبثاب
مييل إىل أن لختياة لنن جحريحر بةجمع نني أقرلل لبةةماء به وجه ،وميكن
لالبتماد بةيه يف نيان لملةىن.
حمتمال هو األقرب للصواب ،ويؤيد
وهذا الذي جعله ابن كثري ً
ذلك أنه جيب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد نص
()3

ابلتخصيص  ،فقربه تةاىل( :ﭼ ﭽ ﭾ) بفظ بام مشل كل ولب
()4

ووب ه؛ ف خل فيه آدم وذةيته ،وإنحرلهيم وذةيته ،وأي ولب ووب ه  ،وجيرز
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".403 -402 :8 ،
( )2لملحرجع لبسانق.
( )3لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص ،166 :ويتظحر :لبسح ،
"قرلب لبتفسري".599 :2 ،
( )4يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان" ،433 :24 ،مكي نن أيب طابب لبقيسي،
"لهل لي إىل نةرغ لبتهاي يف بةم مةاين لبقحرآن وتفسريه ،وألكامه ،ومجل من
فترن وبةرمه" .جممرب ةسائل جامةي نكةي لب ةلسات لبةةيا ولبحث لبةةمي -
جامة لبشاةق  ،إبشحرلف أ .د :لبشاه لبحرشيخي( ،ط ،1لبشاةق  :جممرب
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()1

أن يكرن (ﭽ ﭾ) لبةاقحر مبةىن لبتفي

فابةفظ حيتمل مجيع ما
()2

بم ه .
قيل ،وال وص خيص ً
قرال دون آخحر فهر بةى بمرمه كما َّ
رأي املفسرين يف اجلمع بني األقوال:
()3
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبرث لبكتاب ولبست  -كةي لبشحرية ولب ةلسات لإلسالمي  -جامة لبشاةق ،
1429هـ 2008 -م)8274 :12 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"،483 :5 ،
لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".81 -480 :10 ،
( )1يقرل لبسمني لحلةيب" :وقيل« :ما» ًنفي فتثتاج إىل إضماة مرصرل ،نه يصح
لبكالم تق يحره :ولبذي ما وب ؛ إذ لملحرلد اببرلب من يرب به ،واببذي مل ية
لبةاقحر .قال مةتاه لنن بحاس وتةميذه لنن جحري وبكحرم " .أم نن يرسف نن
بح لب لئم لبسمني" ،لب ة لملصرن يف بةرم لبكتاب لملكترن" .حتقيق :لب كترة
أم حمم لخلحرلط( ،د .ط ،دمشق :دلة لبقةم ،د .ت).6 :11 ،
( )2يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"433 :24 ،؛ مكي" ،لهل لي إىل نةرغ
لبتهاي "8274 :12 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"483 :5 ،؛ لنن ليان،
"لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".81 -480 :10 ،
( )3يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"433-431 :24 ،؛ إنحرلهيم نن لبسحري نن سهل
لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرلنه" .حتقيق :بح لجلةيل بح ه شةيب( ،ط،1
نريوت :بامل لبكتب1408 ،هـ 1988 -م)327 :5 ،؛ حمم نن حمم نن
حممرد لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست " .حتقيق :د .جم ي ابسةرم( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1426 ،هـ 2005 -م) ،531 :10 ،مكي،
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()3
()2
()1
()1

لبطربي  ،ولبزجاج  ،ولملاتحري ي  ،ومكي نن أيب طابب ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لهل لي إىل نةرغ لبتهاي " ،8274 :12 ،لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز":5 ،
 ،483بح لبحرمن نن بةي نن حمم نن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري".
حتقيق :بح لبحرزلق لمله ي( ،ط ،1نريوت :دلة لبكتاب لبةحريب1422 ،هـ)،
447-446 :4؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"165 :31 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع
مألكام لبقحرآن"62-61 :20 ،؛ لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل":2 ،
483؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"81-480 :10 ،؛ لبثةابيب،
"لجلرلهحر لحلسان"590 :5 ،؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"49-48 :22 ،؛
لبشركاين" ،فتح لبق يحر" ،539 :5 ،حممرد نن بح هللا لمأبرسي" ،ةوح لملةاين
يف تفسري لبقحرآن لبةظيم ولبسحع لملثاين" .حتقيق :بةي بح لبحاةي بطي ( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1415 ،هـ) ،351 :15 ،حمم ص يق خان نن
لسن لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن" .بين ِّ
نطحةه وق م به وةلجةه:
ُ
لمأوصاةي( ،د .ط ،نريوت :لملكتح لبةصحريَّ بةطحَاب
َبح هللا نن إنحرلهيم
َ
َ
ولبت ْشحر1412 ،هـ 1992 -م)239 :15 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل":9 ،
476-475؛ أم نن مصطفى لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي"( .ط ،1مصحر:
شحرك مكتح ومطحة مصطفى لبحاىب لحلةيب وأوالده1365 ،هـ 1946 -م)،
156-155 :30؛ حمم لمأمني نن حمم نن لملختاة لبشتقيطي" ،أضرلء
لبحيان يف إيضاح لبقحرآن اببقحرآن" .حتقيق :مكتب لبحثرث ولب ةلسات( ،د.
ط ،نريوت :دلة لبفكحر بةطحاب ولبتشحر1415 ،هـ1995 -م).531 :8 ،
( )1هر حممـ نن جحريحر نن يزي نن كثري ،أنر جةفحر لبطربي ،إمام لملفسحرين ،كان
فقيهاً حم راً ،أديحًا ،بغرايً ،شابحرلً ،مصت ًفا ،وكان من لمأئم لجملته ين ومل
يقة أل لً ،من تصاويفه" :جامع لبحيان يف أتويل آي لبقحرآن" ،و "اتةيخ
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()4

ولنن بطي  ،ولنن لجلرزي  ،ولبحرلزي ،ولبقحرطيب ،ولنن جزي ،وأنر ليان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحرسل ولملةرك" ،تريف ست 310هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين"،
ص95 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".167 :14 ،
( )1هر إنحرلهيم نن حممـ نن لبسحري نن سهل ،لبتثري ،لبةغري ،لملفسحر ،أق م
أصثاب لملربد قحرلء بةيه ،أخذ لمأدب بن لملربد وثةةب ،وكان خيحرط
لبزجاج مث تحركه ولشتغل ابمأدب ،فتسب إبيه ،من تصاويفه" :مةاين
لبقحرآن" ،و"لالشتقاق" ،و"لمأمايل" ،تريف ست 311هـ .يتظحر :لب لوودي،
"طحقات لملفسحرين"9 :1 ،؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".360 :14 ،
( )2هر حممـ نن حممـ نن حممرد لملاتحري ي ،أنر متصرة ،وسحته إىل (ماتحري )
أيضا ،من تصاويفه:
حمة نسمحرقت  ،من أئم لملتكةمني ،وهر أصريل ً
"أتويالت لبقحرآن" ،و"مآخذ لبشحرلئع" يف لبفقه؛ و"لجل ل" يف أصرل لبفقه،
تريف ست 333هـ .يتظحر :لبقحرشي" ،لجلرلهحر لملضي "130 :2 ،؛ قاسم نن
قُطةُرنغا لبسردوين" ،اتج لبرتلجم" .حتقيق :حمم خري ةمضان يرسف،
(ط ،1دمشق :دلة لبقةم1413 ،هـ 1992-م) ،ص.249 :
( )3هر مكي نن أيب طابب مر نن حممـ نن خمتاة ،لبقيسي لبقريولين ،مث
خريل مت يتًا،
لبقحرطيب ،وكان من أوبي لبةةم مع لب ين ولبسكيت ولبفهم ،وكان ً
مشهرةل إبجان لب بر  ،من تصاويفه" :لبتحصحر يف لبقحرلءلت" و"مشكل إبحرلب
ً
لبقحرآن" ،وتريف ست 437ه .يتظحر :لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء":13 ،
232؛ حمم نن حمم نن يرسف لجلزةي" ،غاي لبتهاي يف طحقات لبقحرلء" ط.
(د .ط ،مكتح لنن تيمي 1351 ،هـ).310 :2 ،
لبفحرج ،وسحته إىل حمة لجلرز
( )4هر بح لبحرمن نن بةي نن حممـ لجلرزي ،أنر َ
اببحصحر  ،قحرشي يحرجع وسحه إىل أيب نكحر لبص يق ،بالم بصحره يف لبفقه
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()2
()1

ولبثةابيب ،ولبحقابي ،ولبشركاين ،ولمأبرسي  ،ولبقترجي  ،ولبقامسي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولبتاةيخ ولحل ي ولمأدب ،لشتهحر نربظه لملؤثحر ،وكان لخلةيف حيضحر
جمابسه ،من تصاويفه" :تةحيس إنةيس"؛ و"لبضةفاء ولملرتوكني"؛
و"لملرضربات" كالمها يف لحل ي  ،تريف ست 597هـ .يتظحر :لبسيرطي،
"طحقات لملفسحرين" ،ص61 :؛ لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".352 :22 ،
( )1هر حممرد نن بح هللا نن حممرد نن دةويش لحلسيين لآلبرسي ،أنر لبثتاء،
شيخ بةماء لبةحرلق يف بصحره ،مفسحر ،حم ث ،فقيه ،أديب ،بغري ،مشاةك
يف نةض لبةةرم ،من تصاويفه "ةوح لملةاين يف تفسري لبقحرآن ولبسحع لملثاين"،
و"دقائق لبتفسري" ،تريف ست 1270هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"،
665 :2؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".176 :7 ،
( )2هر حممـ ص يق خان نن لسن لحلسيين لبحخاةي لبقترجي ،أنر لبطيب،
وب ووشأ يف قترج (ابهلت ) وتةةم يف دهلي ،وسافحر إىل هبراپل طةحا
بةمةيش  ،ففاز نثحرو ولفحر  ،وتزوج مبةك هبرايل ،وبقب نترلب بايل لجلاه
أمري لملةك هبادة ،به ويف وسترن مصتفاً اببةحرني ولبفاةسي ولهلت سي  ،متها
اببةحرني "لسن لمأسر يف ما ثح بن هللا وةسربه يف لبتسر " ،و"أجب
لبةةرم" ،و"فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن" يف لبتفسري ،تريف ست 1307هـ.
يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين"539 :2 ،؛ بح لبحرزلق نن لسن
لبحيطاة لملي لين" ،لةي لبحشحر يف اتةيخ لبقحرن لبثاب بشحر" .لققه ووسقه
وبةق بةيه لفي ه :حمم هبج لبحيطاة( ،ط ،2نريوت :دلة صادة،
1413هـ 1993 -م) ،ص.738 :
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()1

()2

مجيةا.
ولملحرلغي  ،ولبشتقيطي  ،ةمهم هللا ً

القاعدة الثالثة
العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب .
()3

يقرل لنن تيمي -ةمه هللا -يف نياوه هلذه لبقاب " :مل يقل أل
من بةماء لملسةمني :إن بمرمات لبكتاب ولبست ختتص اببشخص
لملةني ،وإمنا غاي ما يقال :إهنا ختتص نترع ذبك لبشخص ،فيةم ما
يشحهه ،وال يكرن لبةمرم فيها حبسب لبةفظ .ولآلي لبيت هلا سحب
أمحرل وهنيًا فهي متتاوب بذبك لبشخص وبغريه ممن كان
مةني ،إن كاو ً
خربل مب ح أو ذم فهي متتاوب بذبك لبشخص وغريه
مبتزبته ،وإن كاو
ً
( )1هر حممـ نن مصطفى نن حممـ نن بح لملتةم لملحرلغي ،مصحري ،باةف
اببتفسري ،ممن تربرل مشيخ لجلامع لمأزهحر ،بحرف مبثمـ مصطفى ،وويل
شيخا بألزهحر ست 1928م من آتبيفه
أبماال متها لبقضاء لبشحربي ،وبني ً
"تفسري سرة لحلجحرلت" و "تفسري سرة لحل ي " و "آايت من سرة
لبفحرقان" ،وتريف ست 1364ه .يتظحر :لبزةكةي" ،لمأبالم"103 :7 ،؛
حمم لبسي لسني لبذهيب" ،لبتفسري ولملفسحرون"( .د .ط ،لبقاهحر  :مكتح
وهح  ،د .ت).261 :2 ،
( )2هر حممـ لمأمني نن حممـ لملختاة نن بح لبقادة لجلكين لبشتقيطي ،كان
بالم يف لبتفسري ولمأصرل ولبةغ  ،من بةماء شتقيط مبرةيتاويا ،وب وتةةم
هبا ،ولج ست 1367هـ ولستقحر م ةساً يف لمل يت لملترة  ،مث يف لبحرايض،
فاجلامة لإلسالمي ابمل يت  ،من تصاويفه" :أضرلء لبحيان يف تفسري لبقحرآن
اببقحرآن" ،تريف ست 1393هـ .يتظحر :وريهض" ،مةجم لملفسحرين":2 ،
496؛ لبزةكةي" ،لمأبالم".45 :6 ،
()3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص .16 :لبسة ي" ،لبقرلب
لحلسان بتفسري لبقحرآن" ،ص11 :؛ لبسح " ،قرلب لبتفسري".593 :2 ،
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()1

أيضا"  .بذل جن أن هذه لبقاب تتطحق بةى لملرلضع
ممن كان مبتزبته ً
لبيت جيمع فيها لنن كثري-ةمه هللا-نني لمأقرلل لبرلةد يف سحب لبتزول
()2
إبماالً هلذه لبقاب  ،ومن أمثة ذبك:
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين فيمن هو املنهي عن اخليانة

يف قوله تعاىل :ﱣﭐﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱢ[سرة لمأوفال.]27 :

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل فيمن هر لملتهي بن
لخلياو  ،وهي:
 )1قيل :أوزب يف أيب بحان نن بح لملتذة

()4( )3

.

( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص،16 :
( )2بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لبتساء ،341 :2 ،58 :لبتساء ،410 :2 ،112 :لملائ ،32 :
 ،95 :3لمأوفال ،41 :4 ،27 :لمأوفال.77 :4 ،50 :
( )3هر أنر بحان نن بح لملتذة لمأوصاةي ،ولختةف يف لمسه ،فقيل :نشري ،وقيل:
ةفاب  ،كان وقيحًا ،شه لبةقح  ،وشه ن ةلً ،وأل لً وما نة ها من لملشاه ،
وتريف يف خالف بةي ةضي هللا بته .يتظحر :يرسف نن بح هللا نن بح لبرب،
"لالستيةاب يف مةحرف لمأصثاب" .حتقيق :بةي حمم لبحجاوي( ،ط ،1نريوت:
دلة لجليل ،د .ت) ،1740 :4 ،بةي نن أيب لبكحرم حمم نن لمأثري" ،أس
لبغان يف مةحرف لبصثان " .حتقيق :بةي حمم مةرض ،وبادل أم بح
لملرجرد( ،ط ،1نريوت ،دلة لبكتب لبةةمي 1415 ،هـ).260 :6 ،
( )4مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"109 :2 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لبقاسم بن
لبزهحري ،ومن طحريق لملثىن بن بح هللا نن أيب قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان":13 ،
481؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن بح هللا نن أيب قتاد أيضا .لنن أيب لامت" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم"1684 :5 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لبزهحري ولبكةيب .لبثةةيب" ،لبكشف
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()1

 )2وقيل :وزب هذه لآلي يف قتل بثمان . 
 )3وقيل :يف ةجل من لملتافقني أةسل إىل أيب سفيان يطةةه بةى
سحر لملؤمتني).(2
 )4وقيل :يف لاطب نن أيب نةتة (.)4()3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"346 :4 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي وقال :هذل قرل لنن بحاس،
ولمأكثحرين .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"203 :2 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
سةي نن متصرة ولنن لملتذة َوأنر لبشيخ َبن بح هللا نن قتاد  ،وإىل ستي َبن
ِّ
لبزهحري ،وإىل بح نن مي َبن لبكةيب ،وإىل أَيب لبشيخ َبن لبس ي ،وإىل لنن محردوي
بن ِّ
بكحرم  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".50-48 :4 ،
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لحلاةث بن لملغري نن شةح  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"481 :13 ،؛ وذكحره لبثةةيب بته .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن
تفسري لبقحرآن".346 :4 ،
( )2أخحرجه لبطربي من طحريق لبقاسم نن نشحر من طحريق بطاء نن أيب ةابح بن
جانحر نن بح هللا .لبطربي" ،جامع لبحيان"481 :13 ،؛ وذكحره لبثةةيب
بته .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"346 :4 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل لنن لملتذة وأيب لبشيخ بن جانحر نن بح هللا َة ِّضي هللا َبته
أيضا .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".48 :4 ،
( )3هر لاطب نن أيب نةتة لبةخمي ،شه ن ًةل ،ولحل يحي  ،وهر لبذي وزل فيه قرل
هللا تةاىل :ﱣﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﱢ
[سرة لملمتثت  ،]1 :وتريف ست 30ه ابمل يت  ،وهر لنن مخس وستني ست ،
وصةى بةيه بثمان ةضي هللا بته .يتظحر :لنن بح لبرب" ،لالستيةاب يف مةحرف
لمأصثاب"312 :1 ،؛ لنن لمأثري" ،أس لبغان ".695 :1 ،
( )4ذكحره لملاتحري ي بن نةضهم ومل يُ َس ِّمهم .لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست "،
186 :5؛ وأوةد لبحخاةي ومسةم قص لاطب نن أيب نةتة وفيها أوه خان
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جامةا" :قلت :والصحيح أن اآلية عامة ،وإن
مث قال لنن كثري ً
صح أهنا وردت على سبب خاص ،فاألخذ بعموم اللفظ ال
خبصوص السبب عند اجلماهري من العلماء .ولخلياو تةم لبذورب
()1
لبصغاة ولبكحاة لبالزم ولملتة ي " .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن ال تةاةض نني هذه
()2
لمأقرلل وإن لختةف دةج صثتها ؛ وأن كل هؤالء لمأشخاص
وغريهم ي خةرن يف لملةىن لبةام بآلي .
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن العربة

بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

()3

فظاهحر بفظ لآلي لبةمرم كما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا وةسربه؛ وبكن دون ذكحر أهنا سحب وزول لآلي  .يتظحر :صثيح
لبحخاةي .ح  ،6259كتاب لالستئذلن ،ابب من وظحر يف كتاب من حيذة
بةى لملسةمني بيستحني أمحره57 :8 ،؛ وصثيح مسةم ،ح  ،2494كتاب
فضائل لبصثان ةضي هللا تةاىل بتهم ،ابب من فضائل أهل ن ة ةضي هللا
بتهم وقص لاطب نن أيب نةتة .1941 :4 ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".41 -40 :4 ،
()2لي قال نة ذكحر لبقرل لبثاب  :هذل ل ي غحريب ج ً ل ،ويف ست ه
وسياقه وظحر .مث أةدفه اببقرل لبحرلنع لبثان يف لبصثيثني كما وص بةى
ذبك .يتظحر :لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".41 :4 ،
( )3لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص16 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري" ،ص.593 :

- 324 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

وص بةى ذبك لنن كثري ،فهذل خطاب جلميع لملؤمتني إىل يرم لبقيام ،
()1
وهر جيمع أورلع لخلياًنت كةها قةيةها وكثريها  ،ويشمل كل مةصي
()2

خفي  ،فهي دلخة يف ال خترورل ،مأن لبفةل يف سياق لبتهي يَـةُم  ،وال
يتايف ذبك كرن أل لمأقرلل هر لمأصح أن يكرن لبسحب يف وزول لآلي ،
فاجلميع دلخل يف بمرم لبةفظ.
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()3
بق ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لإلمام لبطربي،
ولملاتحري ي ،ومكي نن أيب طابب ،ولنن بطي  ،ولبحرلزي ،لبشركاين،
مجيةا.
ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولنن باشرة-ةمهم هللاً -
املعين ابلشانِئ يف
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف من هو ُّ

قوله تةاىل( :ﮎﮏﮐﮑ) [سورة الكوثر.] 3 :

( )1لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"517 :2 ،
( )2لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".322 :9 ،
( )3يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"483 :13 ،؛ لملاتحري ي" ،أتويالت أهل
لبست "186 :5 ،؛ مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي "2794 :4 ،؛ لنن
بطي " ،لحملحرة لبرجيز"517 :2 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"475 :15 ،؛
لبشركاين" ،فتح لبق يحر"345 :2 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص
لبقحرآن"162 :5 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"279 :5 ،؛ لنن باشرة،
"لبتثحريحر ولبتتريحر".322 :9 ،
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أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل يف من هر لملةين نـ
()1
لبشاوِّئ وهي:
()2

 )1قيل :لبةاص نن ولئل .

()3

 )2وقيل :بقح نن أيب مةيط .
( )1لبشاوئ من شتأ إذل أنغض .يتظحر :لنن متظرة" ،بسان لبةحرب" ،ابب
لمأبف ،فصل لبشني( ،شتأ) 101 :1؛ لبفريوز آابدي" ،لبقامرس لحمليط"،
ابب لهلمز  ،فصل لبشني( ،شتأ) .44 :1
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص757 :؛ مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"،
880 :4؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن لبكةيب .لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"،
467 :3؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن سة بن لنن بحاس ،ومن
طحريقي لنن نشاة ولنن مي بن سةي نن جحري ،ومن ب طحرق النن أيب
جنيح ،بن جماه  ،ومن طحريقي لنن بح لمأبةى ونشحر بن قتاد  .لبطربي،
"جامع لبحيان"657 -656 :24 ،؛ وهر قرل لبزجاج .لبزجاج" ،مةاين
لبقحرآن وإبحرلنه" 370 :5؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لبس ي .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3471 :10 ،؛ وذكحره لملاوةدي بن بكحرم .
لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحر لبسمةاين أوه قرل أكثحر
لملفسحرين .لبسمةاين" ،تفسري لبقحرآن"293 :6 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
لبطسيت ولنن محردويه ولنن سة ولنن بساكحر بن لنن بحاس ،وإىل لبزنري نن
نكاة ولنن بساكحر بن جةفحر نن حممـ بن أنيه .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة
يف لبتفسري ابملأثرة".653 -646 :8 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق لنن مي بن مشحر نن بطي  .لبطربي" ،جامع
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()1

 )3وقيل :كةب نن لمأشحرف .
()2

 )4وقيل :أنر هلب .
()3

 )5وقيل :أنر جهل .

()4

 )6وقيل :مجاب من كفاة قحريش .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحيان"657 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن شهحر نن بطي  .لنن أيب
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3471 :10 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي بته .لنن
لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري".498 :4 ،
( )1أخحرجه لبطربي من طحريق لنن لملثىن بن بكحرم يف نةض قربه ،ومن طحريق
لنن نشاة بن بكحرم  ،بن لنن بحاس يف نةض قربه أيضا .جامع لبحيان
658 -657 :24؛ وذكحره مكي بن لنن بحاس .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ
لبتهاي "8472 :12 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لبحزلة ولنن محردويه بن لنن
بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".652 :8 ،
( )2ذكحره لملاوةدي بن بطاء .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحره
لنن لجلرزي بته .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"498 :4 ،؛
وذكحره لنن كثري بته أيضا .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )3أخحرجه لنن أيب لامت بن بطاء .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"،
3471 :10؛ وذكحره لملاوةدي بن لنن بحاس .لملاوةدي" ،لبتك
ولبةيرن"356 :6 ،؛ وذكحره لنن لجلرزي بته .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف
أيضا .لنن كثري" ،تفسري
بةم لبتفسري"498 :4 ،؛ وذكحره لنن كثري بته ً
لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )4لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"296 :3 ،؛ لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص474 :؛
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جامةا" :وهذا يعم مجيع من اتصف بذلك
مث قال لنن
كثري ً
()1
ممن ذكر ،وغريهم" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن ال تةاةض نني
تةك لمأقرلل؛ وأن كل هؤالء لمأشخاص وغريهم دلخةرن يف لملةىن لبةام
بآلي .

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن العربة
()2
بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  ،فظاهحر بفظ لآلي لبةمرم ،فهي
()3
متتاوب مأوبئك لالشخاص وبغريهم ممن هم مبتزبتهم  ،وال يتايف ذبك
()4
كرن سحب لبتزول هر لبةاص نن ولئل أو غريه ،فاجلميع دلخل يف
بمرم لبةفظ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهل نن بح هللا نن يروس نن ةفيع لبتسرتي" ،تفسري لبتُسرتي" .مجةها:
أنر نكحر حمم لبحة ي ،حتقيق :حمم ابسل بيرن لبسرد( ،ط ،1نريوت:
دلة لبكتب لبةةمي 1423 ،هـ) ،ص207 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريقي
لنن لملثىن وأيب كحريب بن بكحرم يف نةض قربه ،ومن طحريق لنن نشاة بن
بكحرم  ،بن لنن بحاس يف نةض قربه أيضا .لبطربي" ،جامع لبحيان":24 ،
658 -657؛ وذكحره لنن لجلرزي بن بكحرم  .لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف
بةم لبتفسري"498 :4 ،؛ وذكحره لبقحرطيب بن لبس ي ولنن زي  .لبقحرطيب،
"لجلامع مألكام لبقحرآن".223 :20 ،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".504 :8 ،
( )2لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص16 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري"593 :2 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر".615 :5 ،
( )3يتظحر :لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.16 :
( )4لبشركاين" ،فتح لبق يحر".615 :5 ،
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبطربي ،ولب لودي
كما وقل لبثةابيب بته ،ولبحرلزي ،ولبثةابيب ،وأنر لبسةرد ،ولبشركاين،
ولمأبرسي ،ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولملحرلغي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا
مجيةا.
ً
()1

()2

( )1يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"658 :24 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب":32 ،
،320؛ لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"633 :5 ،؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد لبةقل
لبسةيم"206 :9 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر" ،615 :5 ،لآلبرسي" ،ةوح
لملةاين"483-482 :15 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن":15 ،
413؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"554 :9 ،؛ لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي":30 ،
253؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".577-576 :30 ،
( )2هر أم نن وصحر لب لودي ،أنر جةفحر لمأس ي ،من أئم لملابكي ابملغحرب،
ولملتسمني يف لبةةم ،لجملي ين بةتأبيف ،من تصاويفه " :لبقاضي يف شحرح
لملرطأ" ،و "لبرلبي يف لبفقه" ،و "لبتصيث يف شحرح لبحخاةي" .وتريف ست
402ه .يتظحر :بياض نن مرسى لبيثصيب" ،تحرتيب لمل لةك وتقحريب
لملسابك" .حتقيق :لنن اتوي لبطتجي ،وبح لبقادة لبصثحرلوي ،وسةي
أم أبحرلب( ،ط ،1لملغحرب :مطحة فضاب 1965 ،م)102 :7 ،؛
خمةرف" ،شجحر لبترة لبزكي " .164 :1
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القاعدة الرابعة
عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر( ،)1فإذا احتمل
()2
اللفظ معاين عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميعُ ،محل عليها
لبقحرآن لبكحرمي كالم هللا لملةجز لبذي وزل اببةحرني لبسخي لمأبفاظ
ولملةاين ،وحت ى قرمها ،ونةغ يف لبحالغ ولبفصال غايتها ،وكان من
شأوه أن يةرب ابمأبفاظ لبقةية لب لب بةى لملةاين لبكثري ؛ جةي ً كاو
تةك لملةاين أم خفي  ،فكةها من حمتمالت لبةفظ وإن تةني أل ها،
()3
فيُجمع نيتها ما أمكن .

قال لنن تيمي يف سياق ل يثه بن لمأقرلل لملتقرب بن لبسةف
يف لبتفسري" :ومن لمأقرلل لملرجرد بتهم ،وجيةةها نةض لبتاس
لختالفًا :أن يةربول بن لملةاين أببفاظ متقاةن ال مرتلدف ؛ فإن لبرتلدف
يف لبةغ قةيل ،وأما يف أبفاظ لبقحرآن فإما ًندة وإما مة وم ،وقَ َّل أن
يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه ،نل يكرن فيه
( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.11 :15
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"807 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.176 :31 ،11 :15
( )3يتظحر :لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع
لبفتاوى".11 :15 ،
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()1

تقحريب ملةتاه ،وهذل من أسحاب إبجاز لبقحرآن" .

تقحرة بت لبةةماء أن لآلي أو لبةفظ يف لآلي إن كاو
وبق َّ
()2
تةني مةها بةى لجلميع  ،أما إن كاو
حتتمل مةاين كةها صثيث َّ
ال حتتمل إال مةىن ولل ً ل أو دالب ولل كأمساء لمأوحياء وأمساء
لمأجتاس وكأمسائه سحثاوه لبيت أطةقها بةى وفسها فإوه يقتصحر فيها
بةى ما دب بةيه فثسب ،وال يصةح أن يكرن لملحرلد هبا غريها
()3
لبحت .
وتتطحق هذه لبقاب
()4
ب ي  ،ومن أمثة ذبك:

بةى ما دأب بةيه لنن كثري يف مرلضع

( )1لنن تيمي " ،مق م يف أصرل لبتفسري" ،ص.17 :
( )2يتظحر :مساب نن سةيمان لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"( .ط ،2دلة
لنن لجلرزي1423 ،هـ) ،ص ،119 ،118 :وقال بن لبشتقيطي -ةمه
هللا -يف أضرلء لبحيان .124 :3 ،نتصحرف يسري ،وق قحرة هذه لملسأب
لبطاهحر نن باشرة يف لملق م لبتاسة يف كتانه لبتثحريحر ولبتتريحر ،فأجاد
وأفاد .يتظحر :لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".100-93 :1 ،
( )3يتظحر :حمم نن أيب نكحر نن قيم لجلرزي " ،لبصرلبق لملحرسة يف لبحرد بةى
لجلهمي ولملةطة " .حتقيق :بةي حمم لب خيل( ،ط ،1لبحرايض :دلة
لبةاصم 1408 ،هـ).745 :2 ،
( )4بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن (ﯤ ﯥ ﯦ )

يف قوله تعاىل( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ) [لمألقاف.]4 :
أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -ب

ﯥ ﯦ ) وهي:

أقرلل يف مةىن (ﯤ

()1

بةما .
 )1قيل :أل أيثحر ً
()1
 )2وقيل :نقي من بةم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري :لإلسحرلء ،75 :5 ،36 :لإلسحرلء ،93 :5 ،62 :لإلسحرلء:5 ،84 :
 ،113لإلسحرلء ،125 :5 ،102 :لبكهف ،137 :5 ،6 :لبكهف:
 ،155-154 :5 ،29لبكهف ،186 :5 ،29 :محرمي:5 ،74 :
 ،258-257لمأوحياء ،370 :5 ،59 :لحلج ،438 :5 ،45 :لملؤمترن:
 ،462 :5 ،3لبفحرقان ،103 :6 ،23 :لبشةحرلء،156 :6 ،149 :
لبقصص ،262-261 :6 ،88 :ص.51 :7 ،1 :
( )1بن لنن بحاس نةفظ :ةولي من لبةةماء .جماه " ،تفسري جماه " ،ص602 :؛
وبن مقاتل :ةولي تةةمرهنا .مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"15 :4 ،؛
وأخحرجه لبطربي من ب طحرق النن أيب جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"94 -93 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن جماه  :ةولي بن لبةةماء ،وبن
بكحرم ومقاتل :ةولي بن لمأوحياء -بةيهم لبسالم ،-وحممـ نن كةب لبقحرظي:
لإلستاد .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"6 :9 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل بح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  .لب ة لملتثرة .435 :7
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()2

 )3وقيل :خاص من بةم .
()3

 )4وقيل :نيت من لمأمحر .
()4

 )5وقيل :لخلط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1وبن لبفحرلء يف أل قربيه .لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"50 :3 ،؛ مةمحر نن لملثىن
أنر بحي " ،جماز لبقحرآن" ،حتقيق :حمم فرلد سزگني( ،د .ط ،لبقاهحر :
مكتح لخلاجني1381 ،هـ)212 :2 ،؛ لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص:
350؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق أيب كحريب بن أيب نكحر نن بيا .
لبطربي" ،جامع لبحيان"94 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لبكةيب .لبكشف
ولبحيان .6 :9
( )2أخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد  .لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن بح لمأبةى ونشحر وبح لبرلةث نن بح لبصم
نن بح لبرلةث كةهم بن قتاده .لبطربي" ،جامع لبحيان"93 :22 ،؛ وذكحره
لبثةةيب بن ميمرن نن مهحرلن وأيب سةم نن بح لبحرمن وقتاد  .لبثةةيب،
"لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"6 -5 :9 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل بح نن
مي بن قتاد  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".435 :7 ،
( )3أخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن سة بن لنن بحاس .لبطربي" ،جامع
أيضا .لنن أيب
لبحيان"94 :22 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لنن بحاس ً
لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3293 :10 ،؛ وذكحره مكي نن أيب طابب
بن لنن بحاس .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي "،6811 :11 ،
( )4لبثرةي" ،تفسري لبثرةي" ،ص276 :؛ وأخحرجه بح لبحرزلق بن لنن بحاس.
لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛ وأخحرجه لإلمام أم يف مست ه
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()1

 )6وقيل :شيء يستخحرجه فيُثريه .
ومحرجثا" :وكل هذه
مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال :ل ثتا حيىي ،بن سفيان ،ل ثتا صفرلن نن سةيم ،بن أيب سةم نن بح
لبحرمن ،بن لنن بحاس ،قال سفيان :ال أبةمه إال بن لبتيب صةى هللا بةيه

وسةم( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ) [لمألقاف ،]4 :قال " :لخلط " .مست نين
هاشم ،مست بح هللا نن لبةحاس نن بح لملطةب بن لبتيب صةى هللا بةيه
وسةم ،449 :3 ،ةقم1992 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق نشحر نن آدم بن
لنن بحاس ،ومن طحريق أيب كحريب بن أيب نكحر نن بيا  ،لبطربي" ،جامع
لبحيان"93 :22 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لنن بحاس بن لبتيب صةى هللا
بةيه وسةم .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،3293 :10 ،وأخحرجه
لبثةةيب بن لنن بحاس وقال :وأظته بن لبتيب صةى هللا بةيه وسةم .لبثةةيب،
"لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"5 :9 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لنن لملتذة
ولبطربلين ولنن محردويه من طحريق أيب سةم نن بح لبحرمن بن لنن بحاس بن
لبتيب صةى هللا بةيه وسةم ،وإىل لبفحراييب وبح نن مي ولحلاكم ولنن محردويه
ولخلطيب من طحريق أيب سةم بن لنن بحاس ،وإىل سةي نن متصرة من طحريق
أيضا ،وإىل لنن محردويه بن أيب سةي بن لبتيب
صفرلن نن سةيم بن لنن بحاس ً
صةى هللا بةيه وسةم ،وإىل لبطربلين يف لمأوسط ولحلاكم من طحريق لبشةيب بن
لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".434 :7 ،
( )1أخحرجه بح لبحرزلق بن لحلسن ،لبصتةاين" ،تفسري بح لبحرزلق"194 :3 ،؛
وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن بح لمأبةى بن لحلسن .لبطربي" ،جامع
لبحيان"93 :22 ،؛ وذكحره لبثةةيب بن لحلسن .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان
بن تفسري لبقحرآن".6 :9 ،
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()1

األقوال متقاربة ،وهي ةلجة إىل ما قةتاه  ،وهر لختياة لنن جحريحر
()2

ةمه هللا وأكحرمه ،وألسن مثرله" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري –ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
متقاةن  ،وأهنا كةها دلخة يف مةىن لب بيل ِّ
لبحني ،ولبربهان لبرلضح،
لملثح ص ق كالمكم ولدبائكم شحري ًكا مع هللا ،تةاىل هللا وتتزه بن
ذبك.
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن عامة
()3
ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر  ،فإذا احتمل اللفظ معاين
()4
عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميع؛ ُمحل عليها  ،وبفظ (ﯤ) للتمل
ٍ
مةان صثيث  ،ومل ميتتع إةلد مةىن دون آخحر ،فرجب لحلمل بةى
ب
لجلميع.
( )1وهذل هر قربه(" :ﯤ ﯥ ﯦ ) أي :دبيل نني بةى هذل لملسةك لبذي

سةكتمره (ﯧ ﯨ ﯩ) أي :ال دبيل بكم وقةيًا وال بقةيًا بةى
ذبك؛ وهلذل قحرأ آخحرون" :أو أثحر من بةم" أي :أو بةم صثيح أيثحرووه بن
أل ممن قحةهم" .لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".275 :7 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".275 -274 :7 ،
( )3لبسح " ،قرلب لبتفسري"794 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.11 :15
( )4لبسح " ،قرلب لبتفسري"807 :2 ،؛ ويتظحر :لنن تيمي " ،جممرع لبفتاوى"،
.176 :31 ،11 :15
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رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لنن جحريحر ،ولبزجاج،
لبرلل ي ،ولبزخمشحري ،ولنن بطي  ،ولنن لجلرزي ،ولبحقابي ،ولبشركاين-
مجيةا.-
ةمهم هللا ً
()1

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن {ﭟ } يف قوله

تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ} [سرة لبتكريحر.]4 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-ب

وسيِّح
 )1قيل :تحرك ُ

()2

أقرلل يف مةىن {ﭟ }

.

( )1يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"94 :22 ،؛ لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرليه"،
438 :4؛ لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي "103 :4 ،؛
لبزخمشحري" ،لبكشاف"295 :4 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة لبرجيز"92 :5 ،؛
لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"103-102 :4 ،؛ لبحقابي،
"وظم لب ةة"125 :18 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر".17 :5 ،
( )2أخحرجه بح لبحرزلق بن قتاد  :بشاة لإلنل سيح  .لبصتةاين" ،تفسري بح
لبحرزلق" ،395 :3 ،وأخحرجه لبطربي من طحريق حمم نن بماة بن جماه ،
ومن طحريق لنن نشاة بن لحلسن يف نةض قربه ،ومن طحريق لنن بح لمأبةى
بن قتاد  .لبطربي" ،جامع لبحيان"241-240 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب
لامت بته .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3402 :10 ،؛ ووسحه
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()1

 )2وقيل :أمهةها أهةها .

()2

()3

صحر  ،ختةى متها أةابهبا .
 )3وقيل :مل حتةب ومل تُ َ
()1
 )4وقيل :تُحرك ال ةلبي هلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيضا .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف
لبسيرطي إىل بح نن مي بن قتاد ً
لبتفسري ابملأثرة".427 :8 ،
( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص940 :؛ مقاتل نن سةيمان" ،تفسري
مقاتل"601 :4 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني نن لحلحري بن أيب
نن كةب .لبطربي" ،جامع لبحيان"240 :24 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بته
أيضا .تفسري لنن أيب لامت 3402 :10؛ وذكحره لملاوةدي بن لبحرنيع:
ً
أمهة  .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"212 :6 ،؛ وذكحره لبحرلزي بن لنن
بحاس .لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"64 :31 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل بح نن
مي ولنن لملتذة بن أيب لبةابي  .لب ة لملتثرة .427 :8
( )2تصحر مأخرذ من لبتصحري  :وهي أن ترتك لبشا أايما ال حتةب لىت جيتمع لبةنب يف
ضحربها .يتظحر :إمسابيل نن ماد لجلرهحري" ،لبصثاح اتج لبةغ وصثاح
لبةحرني " .حتقيق :أم بح لبغفرة بطاة( ،ط ،4نريوت :دلة لبةةم بةماليني،
1407ه1987-م) ،ابب لبرلو ولبياء ،فصل لبصاد( ،صحرى) ،2400 :6
لنن متظرة" ،بسان لبةحرب" ،ابب لبحرلء ،فصل لبصاد( ،صحرة) .458 :14
( )3أخحرجه لبطربي من طحريقي أيب كحريب ولنن مي بن لبحرنيع نن خثيم .ومن
طحريق لنن نشاة بن لحلسن يف نةض قربه .لبطربي" ،جامع لبحيان":24 ،
240؛ وذكحره لملاوةدي بن حيىي نن سالم :مل حتةب ،ومل ت ة .لملاوةدي،
"لبتك ولبةيرن"212 :6 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل سةي نن متصرة ،وبح
نن مي  ،ولنن لملتذة ،بن لبحرنيع نن خيثم .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف
لبتفسري ابملأثرة".428 :8 ،
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مث قال لنن كثري نة ذكحره بةقرل لمأخري جامةاً نيتهما" :واملعىن
يف هذا كله متقارب ،ولملقصرد أن لبةشاة من لإلنل-وهي :خياةها
ولحلرلمل متها لبيت ق وصة يف مةها إىل لبشهحر لبةاشحر ،ولل ها
بشحرلء ،وال يزلل ذبك لمسها لىت تضع -ق لشتغل لبتاس بتها ،وبن
كفابتها ،ولالوتفاع هبا ،نة ما كاورل أةغب شيء فيها ،مبا دمههم من
لمأمحر لبةظيم لملفظع لهلائل ،وهر أمحر لبقيام ولوةقاد أسحاهبا ،ووقرع
مق ماهتا .وقيل :نل يكرن ذبك يرم لبقيام  ،يحرلها أصثاهبا كذبك وال
()2
سحيل هلم إبيها" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-يحرى أن هذه لمأقرلل متقاةن
صثيث ؛ فال تتايف نيتها ،فمن تحرك كاو نال ةلع يحرباها ،فأمهة
فال يُةتىن هبا ،وال ُحتةب ،وال غري ذبك.

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ويؤيد ذلك أن عامة
ألفاظ القرآن تدل على معنيني فأكثر ،فإذا احتمل اللفظ معاين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص 939؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني
بن لبضثاك .لبطربي" ،جامع لبحيان"241 :24 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل
بح نن مي  ،ولنن لملتذة ،بن جماه  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري
ابملأثرة".426 :8 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".291 :8 ،
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()1

عدة ،ومل ميتنع إرادة اجلميع؛ ُمحل عليها  ،فتةطيل لإلنل يكرن
نرتكها ،وتسييحها ،ويكرن إبمهاهلا ،ويكرن نة م ةبيها ولةحها ،وال
مةا.
ميتتع أن يكرن تةطيةها كل ذلك ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
بق ذهب إىل لجلمع يف هذل لملرطن مجع كحري من أئم
،
()2
لبتفسري وهم :لبطربي ،ولبثةةيب ولبرلل ي ،ولبسمةاين ،ولبحغري،

( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري".807 :2 ،
( )2يتظحر :لبطربي" ،جامع لبحيان"241-240 :24 ،؛ لبثةةيب" ،لبكشف
ولبحيان بن تفسري لبقحرآن" ،137 :10 ،لبرلل ي" ،لبرسيط يف تفسري
لبقحرآن لجملي "428 :4 ،؛ لبسمةاين" ،تفسري لبقحرآن" ،165 :6 ،لحلسني
نن مسةرد لبحغري" ،مةامل لبتتزيل يف تفسري لبقحرآن" .لققه وخحرج ألاديثه:
حمم بح هللا لبتمحر ،وبثمان مجة ضمريي  ،وسةيمان مسةم لحلحر ،
(ط ،4دلة طيح بةتشحر ولبترزيع1417 ،هـ 1997 -م)،215 :5 ،
لبزخمشحري" ،لبكشاف"707 :4 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم
لبتفسري"406 :4 ،؛ لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل"289 :5 ،؛
لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل"455 :2 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط
يف لبتفسري"412 :10 ،؛ لبحقابي" ،وظم لب ةة"277 :21 ،؛ أم نن
إمسابيل نن بثمان لبكرةلين" ،غاي لمأماين يف تفسري لبكالم لبحرابين ،من
أول سرة لبتجم إىل آخحر سرة لبتاس" .دةلس وحتقيق :حمم مصطفي
كركصر (ةساب دكترةله)( ،د .ط ،تحركيا :جامة صاقحراي كةي لبةةرم
لالجتمابي 1428 ،هـ 2007 -م) ،ص337 :؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد
لبةقل لبسةيم"115 :9 ،؛ إمسابيل لقي نن مصطفى" ،ةوح لبحيان"( .د.
ط ،نريوت :دلة لبفكحر د .ت)344 :10 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر":5 ،
470؛ لآلبرسي" ،ةوح لملةاين"255 :15 ،؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف
مقاص لبقحرآن"94 :15 ،؛ لبقامسي" ،حماسن لبتأويل"412 :9 ،؛
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ولبزخمشحري ،ولنن لجلرزي ،ولبحيضاوي ،ولنن جزي ،وأنر ليان،
()1
ولبحقابي ،ولبكرةلين  ،وأنر لبسةرد ،وإمسابيل لقي ،ولبشركاين،
ولمأبرسي ،ولبقترجي ،ولبقامسي ،ولملحرلغي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا
مجيةا.
ً
القاعدة اخلامسة
إذا دار اللفظ بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على
إطالقه(.)2
من لملسةم أن لبةفظ إذل وةد يف وص من لبتصرص مطة ًقا
فامأصل لبةمل نه بةى إطالقه ،وذبك شائع ج ً ل يف لبةغ لبةحرني
()1
()3
ولبتص لبقحرآين؛ إال إذ وج دبيل لبتقيي  ،يقرل لبزةكشي –ةمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لملحرلغي" ،تفسري لملحرلغي"53 :30 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر":30 ،
.142
( )1هر أم نن إمسابيل نن بثمان لبكرةلين ،شهاب لب ين لبشافةي مث لحلتفي،
مفسحر ،كحردي لمأصل ،ويل لبقضاء يف أايم لبفاتح ،من مصتفاته :غاي
لمأماين يف تفسري لبسحع لملثاين ،ولب ةة لبةرلمع يف شحرح مجع لجلرلمع
بةسحكي ،تريف ست 893ه .يتظحر :لبسخاوي" ،لبضرء لبالمع":1 ،
241؛ لبشركاين" ،لبح ة لبطابع".39 :1 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص191 :؛ لبسح " ،قرلب
لبتفسري".621 :2 ،
( )3حمم أديب صاحل" ،تفسري لبتصرص يف لبفقه لإلسالمي"( ،ط ،4نريوت:
لملكتب لإلسالمي1413 ،هـ).192 :2 ،
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هللا" :-فإن وج دبيل بةى تقيي لملطةق صري إبيه ،وإال فال ،ولملطةق
بةى إطالقه ،ولملقي بةى تقيي ه؛ مأن هللا تةاىل خاطحتا نةغ لبةحرب.
ولبضانط أن هللا تةاىل إذل لكم يف شيء نصف أو شحرط ،مث وةد لكم
آخحر ،وُ ِّظحر؛ فإن مل يكن به أصل يحرد إبيه إال ذبك لحلكم لملقي وجب
تقيي ه نه ،وإن كان به أصل غريه مل يكن ةده إىل أل مها أبوىل من
()2
لآلخحر" .
وق لوطحق هذه لبقاب
()3
مرلضع ب ؛ ومن أمثة ذبك:

بةى لجلمع نني أقرلل لملفسحرين يف

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف املراد بـ يوم يرون املالئكة يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مص ِّحري لملرب  ،ن ة لب ين
َصل ،لبْ ْ
( )1هر حممـ نن هبادة نن بح هللا ،لبرتكي لمأ ْ
لبزةكشي ،كان فقيهاً أصربياً أديحاً ،ويل مشيخ خاوقاه اببقحرلف لبصغحرى،
من تصاويفه :تكمة شحرح لملتهاج لإلستري ،لبتك بةى لبحخاةي ،لبحثحر
يف لمأصرل ،وتريف ست 794ه .يتظحر :لنن لجحر" ،لب ةة لبكامت ":5 ،
133؛ لبسحكي" ،طحقات لبشافةي لبكربى".167 :3 ،
( )2حمم نن هبادة لبزةكشي" ،لبربهان يف بةرم لبقحرآن" ،حتقيق :حمم
أنر لبفضل إنحرلهيم( ،د .ط ،دلة لبرتلث ،د .ت).15 :2 ،
( )3بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
كثري :لإلسحرلء ،75 :5 ،36 :لمأوحياء ،370 :5 ،90 :لبفحرقان،22 :
 ،102 :6لبشةحرلء ،156 :6 ،149 :لبتمل.201 :6 ،59 :
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قوله تعاىل :ﱣﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﱢ [سرة لبفحرقان]22 :؟

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب أقرلل يف مةىن :ﱣ ﭧ ﭨ

ﭩ ﱢ وهي:
 )1قيل :وق
()1
لجلحاة .

لاللتضاة لني تحشحرهم لملالئك اببتاة ،وغضب

 )2وقيل :يرم لبقيام

()2

.

( )1حيىي نن سالم" ،تفسري حيىي نن سالم" 475 :1؛ حمم نن بح هللا لنن
أيب زمتني" ،تفسري لبقحرآن لبةزيز" ،حتقيق :أنر بح هللا لسني نن بكاش ،
وحمم نن مصطفى لبكتز( ،ط ،1مصحر :لبفاةوق لحل يث 1423 ،هـ -
2002م)257 :3 ،؛ بح لبكحرمي نتهرلزن لبقشريي" ،بطائف لإلشاةلت".
حتقيق :إنحرلهيم لبحسيرين( ،ط ،3مصحر :لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب ،د.
ت)632 :2 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن" 20 :13؛ لآلبرسي،
"ةوح لملةاين".7 :10 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص ،497 :ووصه" :يرم لملالئك "[ ،وبةةه سحق
قةم من لبتاسخ؛ مأن لبةةماء وقةرل بن جماه قربه يف مرلضع خمتةف من
كتب لبتفسري" :يرم لبقيام " كما سيأيت] ،وهر قرل مقاتل .مقاتل نن
سةيمان" ،تفسري مقاتل"231 :3 ،؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لحلسني
بن لبضثاك ،ومن طحريق لنن أيب جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع
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مث قال لنن كثري يف ذبك جامةاً نيتها" :وال منافاة بني هذا وبني
ما تقدم ،فإن لملالئك يف هذين لبيرمني :يرم لملمات ،ويرم لملةاد،
تتجةى بةمؤمتني وبةكافحرين ،فتحشحر لملؤمتني اببحرم ولبحرضرلن ،وخترب
()1
لبكافحرين ابخليح ولخلسحرلن ،فال نشحرى يرمئذ بةمجحرمني" .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري–ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل ال
تتايف نيتها؛ فكةها هت ي ووبي بةكافحرين لني ةؤي لملالئك يف لب ويا
ولآلخحر .
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا دار
()2
اللفظ بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على إطالقه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبحيان"256 :19 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن جماه أيضاً وبن بطي
وبكحرم  .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"2678 -2676 :8 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي ولنن لملتذة بن جماه  ،وإىل

بح نن مي ولنن جحريحر بن قتاد ﱣ ﭮ ﭯ ﭰ ﱢ قال :تقرل
لملالئك  :لحرلماً حمحرماً بةى لبكفاة لبحشحرى يرم لبقيام  .فزلد بةى ما وصه
لنن جحريحر بن قتاد لحرلماً حمحرماً .ل .ه .جامع لبحيان 255 :19؛ فةُةم أن
قرل قتاد  :يرم لبقيام  .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة":6 ،
.245
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".102 :6 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين"191 :2 ،
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ووق ةؤي لملالئك هتا مطةق مل يقي  ،فرجب مةه بةى إطالقه.

رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()1
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبثةةيب ،ولبسة ي،
ولبشتقيطي -ةمهم هللا مجيةاً.-
مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن ﱣ ﮬ ﱢ يف قوله

تعاىل :ﱣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﱢ [سرة لمألزلب:
.]70
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا -ب

أقرلل يف مةىن ﱣ ﮬ ﱢ

()2

 )1قيل :ال إبه إال هللا .
( )1لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"129 :7 ،؛ لبسة ي" ،تيسري
لبكحرمي لبحرمن" ،ص581 :؛ لبشتقيطي" ،أضرلء لبحيان".38 :6 ،
( )2مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"510 :3 ،؛ حيىي نن سالم" ،تفسري
حيىي نن سالم" 741 :2؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق سة نن بح هللا نن
بح لحلكم بن بكحرم  .لبطربي" ،جامع لبحيان"336 :20 ،؛ وأخحرجه لنن
أيب لامت بته أيضا .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3158 :10 ،؛
ووسحه لبسيرطي إىل لنن أيب شيح وبح نن مي ولنن لملتذة بن بكحرم ،
وإىل لبحيهقي يف لمأمساء ولبصفات من طحريق بكحرم بن لنن بحاس.
لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
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()1

 )2وقيل :لبص ق .
()2

 )3وقيل :لبس لد .

()3

 )4وقيل :لبصرلب .

مستقيما ال
قال لنن كثري " :وأن يقربرل ﱣﮫ ﮬﱢ أي:
ً
لبرجاج فيه وال لحنحرلف" مث ذكحر لمأقرلل ،وقال يف ذبك جامةاً نيتها:

( )1بن لحلسن .جماه " ،تفسري جماه " ،ص552 :؛ وأخحرجه لبطربي من
طحريق لنن مي بن لبكةيب ،ومن طحريق نشحر بن قتاد  .لبطربي" ،جامع
لبحيان"336 -335 :20 ،؛ ووسحه لبسيرطي إىل لبفحراييب وبح نن مي
بن لنن بحاس .لبسيرطي" ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
( )2جماه " ،تفسري جماه " ،ص552 :؛ وأخحرجه لبطربي من طحريق لنن أيب
جنيح بن جماه  .لبطربي" ،جامع لبحيان"335 :20 ،؛ وأخحرجه لنن أيب
لامت بته .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم"3158 :10 ،؛ ووسحه
لبسيرطي إىل لنن أيب شيح وبح نن مي ولنن لملتذة بته أيضا .لبسيرطي،
"لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة".668 :6 ،
( )3ذكحره لبثةةيب بن لنن بحاس .لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"،
67 :8؛ ولملاوةدي بن لنن بيسى .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن":4 ،
428؛ و لبحغري ولنن لجلرزي بن لنن بحاس أيضا .لبحغري" ،مةامل لبتتزيل
يف تفسري لبقحرآن"379 :6 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري"،
.487 :3
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()1

"والكل حق" .

يظهحر أن لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
صثيث ؛ وأهنا كةها دلخة يف مةىن لبس ي  ،فكةم لبترلي ال إبه إال
أيضا من مةىن لبس ي .
هللا س ي  ،ولبص ق ولبصرلب ولبس لد ً
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أن اللفظ
()2
إذا دار بني أن يكون مقي ًدا أو مطل ًقا فإنه حيمل على إطالقه ،

وس ي ل يف ﱣﮫ ﮬﱢ مطةق ومل تقي  ،فتثمل بةى إطالقها
بتشمل ال إبه إال هللا ،ومةىن لبصرلب ولبس لد ولحلق ولبة ل وغريه.
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()1
()3
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لبزخمشحري  ،ولنن
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".488 -487 :6 ،
( )2لحلحريب" ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين" ،ص.191 :
( )3يتظحر :لبزخمشحري" ،لبكشاف"564 -563 :3 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة
لبرجيز"401 :4 ،؛ لبحرلزي" ،مفاتيح لبغيب"186 :25 ،؛ لبقحرطيب،
"لجلامع مألكام لبقحرآن"253 :14 ،؛ لنن جزي" ،لبتسهيل بةةرم
لبتتزيل"160 :2 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري"508 :8 ،؛
لبثةابيب" ،لجلرلهحر لحلسان"361 :4 ،؛ لبشركاين" ،فتح لبق يحر":4 ،
353؛ لبقترجي" ،فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن"152 :11 ،؛ لنن
باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".122 :22 ،
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بطي  ،ولبحرلزي ،ولبقحرطيب ،ولنن جزي ،ولبرلل ي ،ولبثةابيب ،ولبشركاين،
مجيةا.-
ولبقترجي ،ولنن باشرة-ةمهم هللا ً
القاعدة السادسة
إذا كان يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور،
وأمكن احلمل على اجلميعُ ،محل عليه(.)2
هذه لبقاب محتي بةى أن لبقحرآن لبةظيم كتاب مةجز ،دلل
بةى ٍ
مةان كثري أببفاظ قةية  ،فإن صث لملةاين لحملتمة  ،ولوتفى ماوع
()3
لجلمع نيتها ،حتمل مجيةها بةى مةىن لآلي .
وق لوطحق هذه لبقاب بةى ب
()4
كثري-ةمه هللا ، -ومن أمثة ذبك:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرلضع من تفسري لنن

( )1هر حممرد نن بمحر نن حممـ نن أم  ،أنر لبقاسم ،لخلرلةزمي ،لبزخمشحري،
من كحاة لملةتزب  ،مفسحر ،متكةم ،حنري ،مشاةك يف ب بةرم ،من
تصاويفه" :لبكشاف" يف تفسري لبقحرآن ،و "لبفائق يف غحريب لحل ي "،
تريف ست 538هـ .يتظحر :لبسيرطي" ،طحقات لملفسحرين" ،ص120 :؛
لبذهيب" ،سري أبالم لبتحالء".151 :20 ،
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"400 :1 ،؛ لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"
ص.89 :
( )3يتظحر :يتظحر لملحرجةان لبسانقان.
( )4بالستزلد من لمأمثة يتظحر لملرلضع لبتابي من "تفسري لبقحرآن لبةظيم" النن
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مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف معىن (ﭸ) يف قربه

تةاىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ) [سرة
لالوشقاق.]6 :
وهي:

أوةد لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -قربني يف مةىن (ﭸ)
()1

 )1قيل :مث إوك ستةقى ما بمة من خري أو شحر .
()2

 )2وقيل :فمالق ةنك فيجازيك نةمةك .
مث قال لنن كثري نة ذبك جامةاً نيتهما" :وبةى هذل فكال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كثري :لبحقحر  ،202 :1 ،24 :لبحقحر  ،243 :1 ،41 :لملائ :1 ،41 :
 ،243لمأوةام ،249 :3 ،31 :لمأوةام ،297 :3 ،84 :لمأوةام،89 :
 ،299 :3لبتثل ،555 :4 ،1 :لبحة .408 :8 ،16 :
( )1لبزلوييت" ،تفسري لبضثاك" ،ص946 :؛ لبفحرلء" ،مةاين لبقحرآن"250 :3 ،؛ وذكحره
لبشركاين بن قتاد ولبضثاك ولبكةيب .لبشركاين" ،فتح لبق يحر".493 :5 ،
( )2مقاتل نن سةيمان" ،تفسري مقاتل"634 :4 ،؛ وهر قرل لنن قتيح  .لنن
قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص ،446 :وأخحرجه لبطربي من طحريق حممـ نن
سة بن لنن بحاس .لبطربي" ،جامع لبحيان"312 :24 ،؛ وذكحره لملاوةدي
بن حيىي نن سالم .لملاوةدي" ،لبتك ولبةيرن"235 :6 ،؛ وذكحره أنر
ليان بن لجلمهرة .لنن ليان" ،لبحثحر لحمليط يف لبتفسري".437 :10 ،
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لبقربني متالزم"(.)1

يظهحر أن لإلمام لنن كثري -ةمه هللا -يحرى أن هذه لمأقرلل
متالزم صثيث ؛ فةقاء هللا بقاء ملا بمل لبةح يف دوياه ،فثني يةقى
هللا سيثاسحه هللا بةى ما بمل ،ولني يةقى بمةه نة لملرت سيةقى
شحرل فشحر.
هللا بيثاسحه بةى ما بمل إن ً
خريل فخري ،وإن ً
وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا كان
يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور ،وأمكن احلمل على
()2

اجلميعُ ،محل عليه  .ولبضمري يف قربه تةاىل( :ﭸ) حيتمل
برده بةى هللا فابكل مالق ةنه ،وحيتمل برده بةى لبةمل فاجلميع
مالق بمةه ،وكالمها صثيح ،وميكن مل لملةىن بةيهما؛ مأن لإلوسان
()3
أيضا .
سيالقي ةنه ،وسيالقي بمةه ً
رأي املفسرين يف هذا اجلمع:
()4
ذهب إىل هذل لجلمع من لملفسحرين  :لملاتحري ي ،وأنر ليان،
( )1لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".356 :8 ،
( )2لبسح " ،قرلب لبتفسري"400 :1 ،؛ لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"،
ص.89 :
( )3يتظحر :لملحرجع لبسانق.
( )4يتظحر :لملاتحري ي" ،أتويالت أهل لبست "471 :10 ،؛ لنن ليان" ،لبحثحر
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مجيةا.
ولبسمني لحلةيب ،ولنن بادل ،ولبتيسانرةي ،ةمهم هللا ً

مجع ابن كثري بني أقوال املفسرين يف على من يعود الضمري

يف (ﯪ ) يف قوله تعاىل( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)

[سرة لبحقحر .]36 :
أوةد لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-قربني يف بةى من يةرد لبضمري

يف (ﯪ ) ،وهي:

 )1قيــل :إن لبضــمري بائ ـ إىل لجلت ـ ؛ فيكــرن مةــىن لبكــالم فأزلهلمــا
()1
أي :فتثامها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحمليط يف لبتفسري"437 :10 ،؛ لبسمني لحلةيب" ،لب ة لملصرن يف بةرم
لبكتاب لملكترن"  ،734 :10بمحر نن بةي نن بادل" ،لبةحاب يف بةرم
لبكتاب" .حتقيق :بادل أم بح لملرجرد ،وبةي حمم مةرض( ،ط،1
نريوت :دلة لبكتب لبةةمي 1419 ،هـ 1998-م)231 :20 ،؛
لبتيسانرةي" ،غحرلئب لبقحرآن وةغائب لبفحرقان".469 :6 ،
( )1أخحرجه لنن أيب لامت بن باصم نن هب ب  :فتثامها .لنن أيب لامت" ،تفسري
لبقحرآن لبةظيم" ،87 :1 ،وذكحر لبسمحرقت ي ولبثةةيب ولبرلل ي ولبحغري
ولنن لجلرزي كةهم بن مز قحرأ :فأزلهلما :حنامها .وصحر نن حمم نن أم
نن إنحرلهيم لبسمحرقت ي" ،حبحر لبةةرم"( .د .ط ،د .ن ،د .ت)44 :1 ،؛
لبثةةيب" ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن"182 :1 ،؛ لبرلل ي،
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 )2وقيــل :إن لبضــمري بائ ـ إىل لبشــجحر ؛ فيكــرن مةــىن لبكــالم مــن
()1
قحيل لبزبل .
قال لنن كثري جامةاً نيتهما بت إيحرلده بةقربني " :يصح أن
يكون الضمري يف قوله ( :ﯪ) عائداً إىل اجلنة ،فيكرن مةىن
لبكالم . . .فأزلهلما ،أي :فتثامها .ويصح أن يكون عائداً على
أقرب املذكورين ،وهو الشجرة ،فيكرن مةىن لبكالم( . . .
ﯨ) أي :من قحيل لبزبل ،فةةى هذل يكرن تق يحر لبكالم
(ﯨ ﯩ ﯪ) أي :نسححها ،كما قال تةاىل( :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ) [سرة لبذلةايت ،]9 :أي :يصحرف نسححه من هر مأفرك؛ وهلذل
قال تةاىل ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) أي :من لبةحاس ولملتزل لبحرلب
()2
ولبحرزق لهلينء ولبحرلل . " .
يظهحر أن لإلمام لنن كثري-ةمه هللا-يحرى أن هذين لبقربني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي "122 :1 ،؛ لبحغري" ،مةامل لبتتزيل يف
تفسري لبقحرآن"106 :1 ،؛ لنن لجلرزي" ،زلد لملسري يف بةم لبتفسري":1 ،
 ،56وذكحر لبةز لنن بح لبسالم أوه لمأظهحر ،وقرل لمأكثحر.119 /1 .
( )1لنن قتيح " ،غحريب لبقحرآن" ،ص47 :؛ وهر قرل لبطربي .لبطربي" ،جامع
لبحيان"524 :1 ،؛ وأخحرجه لنن أيب لامت بن لحلسن و قتاد  :فأزَّهلما :من
قحل لبزبل .لنن أيب لامت" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم" ،87 :1 ،وهر قرل مكي
نن أيب طابب .مكي" ،لهل لي إىل نةرغ لبتهاي ".236 :1 ،
( )2لنن كثري" ،تفسري لبقحرآن لبةظيم".236-235 :1 ،
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صثيثان؛ مأن لآلي حتتمةهما ،ولبسياق ي ل بةيهما.

وما ذهب إليه ابن كثري هو الصواب ،ويؤيد ذلك أنه إذا كان
يف اآلية ضمري حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور ،وأمكن احلمل على
()1
اجلميعُ ،محل عليه  ،ولبضمري يف قربه تةاىل{ :ﯪ} جائز برده
أيضا ،وكالمها صثيح ،وميكن
بةى لجلت  ،وجائز برده بةى لبشجحر ً
مل لملةىن بةيهما وال تةاةض يف ذبك؛ فابزبل لبذي وقع نسحب
لبشجحر أزلهلما بن لجلت .
رأي املفسرين هبذا اجلمع:
بق ذهب إىل هذل لجلمع من أئم لبتفسري  :لبزجاج ،ولبحرلغب
لمأصفهاين ،ولنن بطي  ،ولبقحرطيب ،ولبحيضاوي ،ولبسمني لحلةيب ،ولنن
مجيةا.
بادل ،وأنر لبسةرد ،ولمأبرسي ،ولنن باشرة ،ةمهم هللا ً
()2

( )1لبسح " ،قرلب لبتفسري" ،ص ،400 :لبطياة" ،فصرل يف أصرل لبتفسري"،
ص.89 :
( )2لبزجاج" ،مةاين لبقحرآن وإبحرليه" ،115 :1 ،لحلسني نن حمم لبحرلغب
لمأصفهاين" ،لملفحردلت يف غحريب لبقحرآن" .حتقيق :صفرلن ب ًنن لب لودي،
(ط ،1دمشق :دلة لبقةم1412 ،ه)156 :1 ،؛ لنن بطي " ،لحملحرة
لبرجيز"129 :1 ،؛ لبقحرطيب" ،لجلامع مألكام لبقحرآن"313-312 :1 ،؛
لبحيضاوي" ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة لبتأويل"72 :1 ،؛ لبسمني لحلةيب" ،لب ة
لملصرن يف بةرم لبكتاب لملكترن" 288 :1؛ لنن بادل" ،لبةحاب يف بةرم
لبكتاب" 561 :1؛ أنر لبسةرد" ،إةشاد لبةقل لبسةيم"91 :1 ،؛ لآلبرسي،
"ةوح لملةاين"237-236 :1 ،؛ لنن باشرة" ،لبتثحريحر ولبتتريحر".433 :1 ،
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اخلامتة
ويف ختام هذل لبحث أم هللا لبذي يسحر وأبان ،فةه لحلم
وآخحرل ،ونة هذه لإلطالب لملختصحر بةى قرلب لجلمع نني أقرلل
أوال ً
أئم لبتفسري وتطحيقاهتا من خالل تفسري لنن كثري فإن يف ما يةي أهم
لبتتائج ولبترصيات لبيت ترصة إبيها من خالل لبحث :
النتائج:
أ -أن تفسري لنن كثري من لبكتب لبيت لبتم ت لجلمع نني أقرلل
إبماال بةقرلب لملةترب بت أهل لبةةم.
لملفسحرين لملختةف
ً
ب -أن لنن كثري مل يتفحرد ابجلمع نني هذه لمأقرلل؛ نل إن بام ما
ذهب إبيه إما ق ولفق فيه من سحقه ،أو ولفقه من حلقه.
تةمق لنن كثري يف هذل لبةةم ،وسة أفقه ،ولحرص لهتمامه
جُّ -
أبقرلل لبصثان ولبتانةني واتنةيهم.
د -لبتماد لنن كثري يف تفسريه بام ويف مجةه نني أقرلل لملفسحرين
خاص  ،بةى لمأدب لبصثيث  ،ولبقرلب لملةترب بت أهل لبتفسري،
ال سيما لمأخذ نةمرم لمأبفاظ ولستيةاب ما دب بةيه من مةان.
التوصيات:
أ -لاللتذلء لذو لنن كثري يف لبتةامل مع لخلالف نني ما صح من
أقرلل لبسةف.
ب -لبةمل بةى لملزي من لب ةلسات لبحثثي حلصحر قرلب لبتفسري
لبيت ساة بةيها أئم لبتفسري يف مجةهم نني أقرلل لبةةماء؛ ملا يف
ذبك من لبتفع لبةظيم بطةح لبةةم.
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املصادر واملراجع
أدةوه وي ،أم نن حمم  ،طحقات لملفسحرين ،حتقيق سةيمان نن صاحل
لخلزي ،مكتح لبةةرم ولحلكم  -لبسةردي  ،لبطحة لمأوىل ،ست
1417هـ.
لمأةمري ،صفي لب ين حمم نن بح لبحرمن ،هناي لبرصرل يف دةلي
لمأصرل ،حتقيق :د .صاحل نن سةيمان لبيرسف  -د .سة نن
سامل لبسريح ،لملكتح لبتجاةي مبك لملكحرم  ،لبطحة لمأوىل،
1416هـ 1996 -م.
لمأزدي ،مقاتل نن سةيمان ،تفسري مقاتل نن سةيمان ،لحملقق :بح هللا حممرد
شثاته ،دلة إلياء لبرتلث – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1423 -هـ.
لمأصفهاين ،حممرد نن بح لبحرمن ،نيان لملختصحر شحرح خمتصحر لنن
لحلاجب ،حتقيق :حمم مظهحر نقا ،دلة لمل ين ،لبسةردي  ،لبطحة
لمأوىل1406 ،هـ 1986 /م.
لمأبرسي ،شهاب لب ين حممرد نن بح هللا لحلسيين ،ةوح لملةاين يف تفسري
لبقحرآن لبةظيم ولبسحع لملثاين ،لحملقق :بةي بح لبحاةي بطي  ،لبتاشحر:
دلة لبكتب لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1415 ،هـ.
لآلم ي ،أنر لبقاسم لحلسن نن نشحر ،لملؤتةف ولملختةف يف أمساء
لبشةحرلء ،وكتاهم وأبقاهبم وأوساهبم ونةض شةحرهم ،لحملقق :لمأستاذ
لب كترة ف .كحروكر ،دلة لجليل ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل،
1411هـ  1991 -م
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ابخمحرم  ،أنر حمم لبطيب نن بح هللا نن أم نن بةي ،قالد لبتثحر
يف وفيات أبيان لب هحرُ ،بين نه :نر مجة مكحري/خاب زولةي ،دلة
لملتهاج – ج  ،لبطحة  :لمأوىل 1428 ،هـ  2008م
لبحغري ،لحلسني نن مسةرد ،مةامل لبتتزيل يف تفسري لبقحرآن = تفسري
لبحغري ،لحملقق :لققه وخحرج ألاديثه حمم بح هللا لبتمحر -
بثمان مجة ضمريي  -سةيمان مسةم لحلحر  ،لبتاشحر :دلة طيح
بةتشحر ولبترزيع ،لبطحة  :لبحرلنة  1417 ،هـ  1997 -م.
لبحقابي ،إنحرلهيم نن بمحر نن لسن لبحرابط نن بةي نن أيب نكحر ،وظم
لب ةة يف تتاسب لآلايت ولبسرة ،لبتاشحر :دلة لبكتاب لإلسالمي،
لبقاهحر .
لبحيضاوي ،بح هللا نن بمحر نن حمم لبشريلزي ،أورلة لبتتزيل وأسحرلة
لبتأويل ،لحملقق :حمم بح لبحرمن لملحربشةي ،لبتاشحر :دلة إلياء
لبرتلث لبةحريب – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1418 ،هـ.
لبتسرتي ،أنر حمم سهل نن بح هللا نن يروس نن ةفيع ،تفسري
لبتُسرتي ،مجةها :أنر نكحر حمم لبحة ي ،لحملقق :حمم ابسل بيرن
لبسرد ،لبتاشحر :متشرةلت حمم بةي نيضرن  /دلة لبكتب لبةةمي
– نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1423 -هـ.
لبتيمي ،حيىي نن سالم ،تفسري حيىي نن سالم ،تق مي وحتقيق :لب كترة
هت شةيب ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لمأوىل 1425 ،هـ  2004 -م.
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لنن تيمي  ،أم نن بح لحلةيم ،مق م يف أصرل لبتفسري ،دلة مكتح
لحليا  ،نريوت ،بحتان ،لبطحة 1490 :هـ1980 /م.
لنن تيمي  ،تقي لب ين أنر لبةحاس أم نن بح لحلةيم نن تيمي لحلحرلين،
جممرع لبفتاوى ،لحملقق :بح لبحرمن نن حمم نن قاسم ،جممع
لملةك فه بطحاب لملصثف لبشحريف ،لمل يت لبتحري  ،لملمةك
لبةحرني لبسةردي 1416 ،هـ1995/م.
لبثةابيب ،بح لبحرمن نن حمم نن خمةرف ،لجلرلهحر لحلسان يف تفسري
لبقحرآن ،لحملقق :لبشيخ حمم بةي مةرض ولبشيخ بادل أم بح
لملرجرد ،لبتاشحر :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب – نريوت ،لبطحة :
لمأوىل  1418 -هـ.
لبثةةيب ،أم نن حمم نن إنحرلهيم ،لبكشف ولبحيان بن تفسري لبقحرآن،
حتقيق :لإلمام أيب حمم نن باشرة ،محرلجة وت قيق :لمأستاذ وظري
لبساب ي ،دلة إلياء لبرتلث لبةحريب ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لمأوىل  1422هـ  2002 -م.
لنن لجلزةي ،حمم نن حمم نن يرسف ،غاي لبتهاي يف طحقات لبقحرلء،
مكتح لنن تيمي  ،ست 1351هـ.
لنن جزي ،حمم نن أم نن حمم نن بح هللا ،لنن جزي لبكةيب
لبغحرًنطي ،لبتسهيل بةةرم لبتتزيل ،لحملقق :لب كترة بح هللا
لخلاب ي ،لبتاشحر :شحرك دلة لمأةقم نن أيب لمأةقم – نريوت،
لبطحة  :لمأوىل 1416 -هـ.
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لجلمثي ،م نن سالم ،طحقات فثرل لبشةحرلء ،لحملقق :حممرد حمم
شاكحر ،دلة لمل ين – ج .
لنن لجلرزي ،أنر لبفحرج بح لبحرمن نن بةي نن حمم  ،زلد لملسري يف بةم
لبتفسري ،لحملقق :بح لبحرزلق لمله ي ،دلة لبكتاب لبةحريب –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1422 -هـ.
لنن أيب لامت ،بح لبحرمن نن حمم نن إدةيس نن لملتذة ،تفسري لبقحرآن
لبةظيم ،لحملقق :أسة حمم لبطيب ،مكتح وزلة مصطفى لبحاز -
لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة  :لبثابث 1419 ،ه .ـ
لاجي خةيف  ،مصطفى نن بح هللا لبقسطتطيين لبةثمان ،سةم
لبرصرل إىل طحقات لبفثرل ،حتقيق حممرد بح لبقادة لمأةًنؤوط،
صاحل سة لوي صاحل ،مكتح إةسيكا -إستاوحرل ،ست  2010م.
لحتك  ،بح لبحرمن لسن ،قرلب لبت نحر لمأمثل ،دلة لبقةم ،دمشق،
لبطحة لبحرلنة 1430 ،هـ.
لنن لجحر ،أم نن بةي نن حمم نن أم نن لجحر لبةسقالين ،إوحاء
لبغمحر أبنتاء لبةمحر ،لحملقق :د لسن لحشي ،لبتاشحر :لجملةس
لمأبةى بةشئرن لإلسالمي  -جلت إلياء لبرتلث لإلسالمي ،مصحر،
بام لبتشحر1389 :هـ1969 ،م.
لنن لجحر ،أم نن بةى نن حمم نن لجحر ،لب ةة لبكامت يف أبيان
لملائ لبثامت  ،لحملقق :حمم بح لملةي ضان ،جمةس دلئحر لملةاةف
لبةثماوي  ،لهلت  ،لبطحة  :لبثاوي 1392 ،هـ1972 /م.
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لحلحريب ،لسني نن بةي نن لسني ،قرلب لبرتجيح بت لملفسحرين ،دلة
لبقاسم ،لبطحة لبثاوي 1429 ،هـ2008 -م.
لحلسين لبفاسي ،حمم نن أم نن بةي ،تقي لب ين ،ذيل لبتقيي يف
ةول لبستن ولمأساوي  ،حتقيق :كمال يرسف لحلرت ،دلة لبكتب
لبةةمي  ،نريوت ،بحتان ،لبطحة  :لمأوىل1410 ،هـ1990/م
أنر ليان ،حمم نن يرسف نن بةي نن يرسف لالو بسي ،لبحثحر
لحمليط يف لبتفسري ،لحملقق :ص قي حمم مجيل ،دلة لبفكحر –
نريوت لبطحة  :لمأوىل 1420هـ.
لنن خةكان ،أنر لبةحاس مشس لب ين أم نن حمم نن إنحرلهيم نن أيب
نكحر ،وفيات لمأبيان وأوحاء أنتاء لبزمان ،لحملقق :إلسان بحاس،
دلة صادة – نريوت.
لب لوودي ،حمم نن بةي نن أم  ،طحقات لملفسحرين ،دلة لبكتب
لبةةمي – نريوت ،ةلجع لبتسخ وضحط أبالمها :جلت من لبةةماء
إبشحرلف لبتاشحر.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
اتةيخ لإلسالم َوَوفيات لملشاهري َولمأبالم ،لحملقق :لب كترة نشاة
برلد مةحروف ،دلة لبغحرب لإلسالم ،لبطحة  :لمأوىل.2003 ،
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
حتف لحلفاظ ،دلة لبكتب لبةةمي نريوت-بحتان ،لبطحة  :لمأوىل،
1419هـ1998 -م.
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لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
تذكحر لحلفاظ ،دلة لبكتب لبةةمي نريوت بحتان ،لبطحة  :لمأوىل،
1419هـ 1998م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز ،سري
أبالم لبتحالء ،دلة لحل ي لبقاهحر  ،لبطحة 1427 :هـ 2006م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
مةجم لبشيرخ لبكحري ،لحملقق :لب كترة حمم لحلحيب لهلية  ،مكتح
لبص يق ،لبطائف  -لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة  :لمأوىل،
 1408هـ 1988 -م.
لبذهيب ،مشس لب ين أنر بح هللا حمم نن أم نن بثمان نن قَ ْامياز،
مةحرف لبقحرلء لبكحاة ،دلة لبكتب لبةةمي  ،لبطحة  :لمأوىل
1417هـ1997 -م.
لبذهيب ،حمم لبسي لسني ،لبتفسري ولملفسحرون ،لبتاشحر :مكتح وهح ،
لبقاهحر .
لبحرلزي ،حمم نن بمحر نن لحلسن نن لحلسني لبتيمي ،مفاتيح لبغيب =
لبتفسري لبكحري ،لبتاشحر :دلة إلياء لبرتلث لبةحريب – نريوت،
لبطحة  :لبثابث 1420 -هـ.
لبحرلغب ،أنر لبقاسم لحلسني نن حمم  ،لملفحردلت يف غحريب لبقحرآن،
لحملقق :صفرلن ب ًنن لب لودي ،دلة لبقةم ،لب لة لبشامي -
دمشق نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1412 -ه.
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لبحرومي ،مصطفى نن بح هللا لبقسطتطيين ،ه ي لبةاةفني أمساء لملؤبفني
وآراة لملصتفني ،دلة لبتشحر :دلة لبكتب لبةةمي  -نريوت –
.1413
لبزلوييت ،حمم شكحري أم  ،تفسري لبضثاك ،دلة لبسالم ،لبطحة
لمأوىل1419 ،هـ.
لبزني ي ،حمم نن حمم نن بح لبحرزلق لحلسيين ،اتج لبةحروس من
َّ
جرلهحر لبقامرس ،لحملقق :جممرب من لحملققني ،دلة لهل لي .
لبزجاج ،إنحرلهيم نن لبسحري نن سهل ،مةاين لبقحرآن وإبحرلنه ،لحملقق :بح
لجلةيل بح ه شةيب ،لبتاشحر :بامل لبكتب – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل
1408هـ 1988 -م.
لبزةكشي ،ن ة لب ين حمم نن هبادة ،لبحثحر لحمليط يف أصرل لبفقه ،دلة
لبكتيب لبطحة  :لمأوىل1414 ،هـ 1994 -م ،وطحة أخحرى
نتثقيق :د .بمحر لالشقحر وشحر :وزلة لمأوقاف لبكريتي لبطحة
لمأوىل 1409ه
لبزةكشي ،ن ة لب ين حمم نن هبادة ،لبربهان يف بةرم لبقحرآن ،حتقيق:
حمم أنر لبفضل إنحرلهيم ،دلة لبرتلث.
لبزةكةي ،خري لب ين نن حممرد نن حمم نن بةي نن فاةس ،لمأبالم،
دلة لبةةم بةماليني ،لبطحة  :لخلامس بشحر  -أاية/ماير 2002م.
لبزخمشحري ،حممرد نن بمحرو نن أم  ،لبكشاف بن لقائق غرلمض
لبتتزيل ،لبتاشحر :دلة لبكتاب لبةحريب – نريوت ،لبطحة  :لبثابث -
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1407هـ.
لبسح  ،خاب نن بثمان ،قرلب لبتفسري ،دلة لنن بفان1421 ،هـ.
لبسحيت ،حمم نن لحان ،لبثقات ،طحع إبباو  :وزلة لملةاةف بةثكرم
لبةابي لهلت ي  ،حت محرلقح  :لب كترة حمم بح لملةي خان م يحر
دلئحر لملةاةف لبةثماوي  ،دلئحر لملةاةف لبةثماوي حبي ة آابد لب كن
لهلت  ،لبطحة  :لمأوىل 1393 ،ه.
لبسحكي ،اتج لب ين بح لبرهاب ،طحقات لبشافةي لبكربى ،لحملقق:
د .حممرد حمم لبطتالي د .بح لبفتاح حمم لحلةر ،هجحر
بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع ،لبطحة  :لبثاوي 1413 ،هـ.
لبسحكي ،بح لبرهاب نن بةي ،مةجم لبشيرخ ،ختحريج :مشس لب ين
أيب بح هللا لنن سة لبصاحلي لحلتحةي  759 - 703هـ ،لحملقق:
لب كترة نشاة برلد  -ةلئ يرسف لبةتحكي  -مصطفى إمسابيل
لمأبظمي ،لبتاشحر :دلة لبغحرب لإلسالمي ،لبطحة  :لمأوىل،
2004م.
لبسخاوي ،مشس لب ين حمم نن بح لبحرمن ،لبضرء لبالمع مأهل
لبقحرن لبتاسع ،دلة مكتح لحليا – نريوت.
لنن سة  ،حمم نن سة  ،لبطحقات لبكربى ،حتقيق :حمم بح لبقادة
بطا ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل،
 1410هـ 1990 -م.
لبسة ي ،بح لبحرمن نن ًنصحر ،لبقرلب لحلسان بتفسري لبقحرآن ،مكتح
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لبحرش  ،لبحرايض ،لبطحة  :لمأوىل 1420 ،هـ 1999 -م.
لبسةرد ،لبةمادي حمم نن حمم نن مصطفى ،تفسري أيب لبسةرد =
إةشاد لبةقل لبسةيم إىل مزلاي لبكتاب لبكحرمي ،لبتاشحر :دلة إلياء
لبرتلث لبةحريب – نريوت.
لبسمحرقت ي ،أنر لبةي وصحر نن حمم نن أم نن إنحرلهيم ،حبحر لبةةرم،
لبطحة ن ون ،لبتاةيخ ن ون.
لبسمةاين ،متصرة نن حمم لملحروزى ،تفسري لبقحرآن ،لحملقق :ايسحر نن
إنحرلهيم وغتيم نن بحاس ،دلة لبرطن ،لبحرايض – لبسةردي  ،لبطحة :
لمأوىل1418 ،هـ1997 -م.
لبسمني ،أم نن يرسف نن بح لب لئم ،لب ة لملصرن يف بةرم
لبكتاب لملكترن ،لحملقق :لب كترة أم حمم لخلحرلط ،دلة لبقةم،
دمشق.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،ذيل طحقات لحلفاظ ،حتقيق لبشيخ
زكحراي بمريلت ،دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،لب ة لملتثرة يف لبتفسري ابملأثرة ،دلة
لبفكحر – نريوت.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،نغي لبربا يف طحقات لبةغريني
ولبتثا  ،لحملقق :حمم أنر لبفضل إنحرلهيم ،لملكتح لبةصحري  ،بحتان،
صي ل.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،طحقات لحلفاظ ،دلة لبكتب
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لبةةمي – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1403 ،هـ.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،طحقات لملفسحرين لبةشحرين ،حتقيق
بةي حمم بمحر ،مكتح وهح  -لبقاهحر  ،لبطحة  :لمأوىل ،ست
1396ه.
لبسيرطي ،بح لبحرمن نن أيب نكحر ،مةجم مقابي لبةةرم يف لحل ود
ولبحرسرم ،لحملقق :أ .د حمم إنحرلهيم بحاد  ،مكتح لآلدلب –
لبقاهحر  ،مصحر ،لبطحة  :لمأوىل1424 ،هـ 2004 -م.
شاكحر ،حمم نن شاكحر ،فرلت لبرفيات ،لحملقق :إلسان بحاس ،دلة
صادة ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1973 ،م.
لبشتقيطي ،حمم لمأمني نن حمم نن لملختاة لجلكين ،أضرلء لبحيان يف
إيضاح لبقحرآن اببقحرآن ،حتقيق :مكتب لبحثرث ولب ةلسات ،دلة
لبفكحر بةطحاب ولبتشحر .نريوت1415 .هـ 1995م.
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،إةشاد لبفثرل إيل
حتقيق لحلق من بةم لمأصرل ،حتقيق :أم بزو بتاي دلة لبكتاب
لبةحريب-نريوت -لبطحة لبثابث 1424ه
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،لبح ة لبطابع مبثاسن
من نة لبقحرن لبسانع مبثاسن من نة لبقحرن لبسانع ،دلة لملةحرف
نريوت.
لبشركاين ،حمم نن بةي نن حمم نن بح هللا ،فتح لبق يحر ،دلة لنن
كثري ،دلة لبكةم لبطيب  -دمشق ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل -
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1414ه.
لبشيحاين ،أم نن حمم نن لتحل ،مست أم نن لتحل ،مجةي لملكتز
لإلسالمي -دلة لملتهاج ،لبطحة  :لمأوىل1431ه
صاحل ،حمم أديب ،تفسري لبتصرص يف لبفقه لإلسالمي ،لملكتب
لإلسالمي ،نريوت ،لبطحة لبحرلنة 1413 ،هـ.
لبصتةاين ،بح لبحرزلق نن مهام ،تفسري بح لبحرزلق ،دلة لبكتب لبةةمي ،
دةلس وحتقيق :د .حممرد حمم بح ه ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي
– نريوت ،لمأوىل ،ست 1419هـ.
لبطربي ،حمم نن جحريحر نن يزي نن كثري ،جامع لبحيان يف أتويل لبقحرآن،
لحملقق :أم حمم شاكحر ،مؤسس لبحرساب  ،لبطحة  :لمأوىل1420 ،ه.
لبظاهحري ،يرسف نن تغحري نحردي نن بح هللا ،لملتهل لبصايف ولملسترىف
نة لبرليف ،لققه ووضع لرلشيه :دكترة حمم حمم أمني ،تق مي:
دكترة سةي بح لبفتاح باشرة ،لهليئ لملصحري لبةام بةكتاب.
لبظاهحري ،يرسف نن تغحري نحردي نن بح هللا ،لبتجرم لبزلهحر يف مةرك
مصحر ولبقاهحر  ،وزلة لبثقاف ولإلةشاد لبقرمي ،دلة لبكتب ،مصحر.
لنن باشرة ،حمم لبطاهحر نن حمم نن حمم لبطاهحر نن باشرة لبتروسي،
لبتثحريحر ولبتتريحر حتحريحر لملةىن لبس ي وتتريحر لبةقل لجل ي من تفسري
لبكتاب لجملي  ،لبتاشحر :لب لة لبتروسي بةتشحر – تروس 1984 ،هـ.
لنن بح لبسالم ،أنر حمم لبةز ،تفسري لبقحرآن (وهر لختصاة بتفسري
لملاوةدي) ،لحملقق :لب كترة بح هللا نن إنحرلهيم لبرهيب ،لبتاشحر :دلة
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لنن لزم – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1416 ،هـ1996 /م
بح لملتةم ،د حممرد بح لبحرمن ،مةجم لملصطةثات ولمأبفاظ لبفقهي ،
جامة لمأزهحر ،دلة لبفضية .
لبةطاة ،بةي نن إنحرلهيم نن دلود نن سةمان ،حتف لبطابحني يف تحرمج
لإلمام حميي لب ين ،ضحط وصه وبةق بةيه وخحرج ألاديثه :أنر
بحي مشهرة نن لسن آل سةمان ،لب لة لمأثحري  ،بمان –
لمأةدن ،لبطحة  :لمأوىل 1428 ،هـ 2007م.
لنن بطي  ،بح لحلق نن غابب ،لحملحرة لبرجيز يف تفسري لبكتاب لبةزيز،
لحملقق :بح لبسالم بح لبشايف حمم  ،دلة لبكتب لبةةمي –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1422 -هـ
لبةكحري لحلتحةي ،شذةلت
لنن لبةماد ،بح لحلي نن أم نن حمم َ
لبذهب يف أخحاة من ذهب ،لققه :حممرد لمأةًنؤوط ،خحرج
ألاديثه :بح لبقادة لمأةًنؤوط ،لبتاشحر :دلة لنن كثري ،دمشق –
نريوت ،لبطحة  :لمأوىل 1406 ،هـ 1986 -م.
لنن فاةس ،أم نن فاةس نن زكحراي ،مةجم مقاييس لبةغ  ،حتقيق :بح
لبسالم حمم هاةون ،دلة لبفكحر1979 ،م.
لبفحرلء ،حيىي نن زايد نن بح هللا نن متظرة ،مةاين لبقحرآن ،لحملقق :أم
يرسف لبتجايت  /حمم بةي لبتجاة  /بح لبفتاح إمسابيل لبشةيب،
دلة لملصحري بةتأبيف ولبرتمج – مصحر ،لبطحة  :لمأوىل.
لنن فحرلرن ،إنحرلهيم نن بةي نن حمم  ،لب يحاج لملذهب يف مةحرف أبيان
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بةماء لملذهب ،حتقيق لب كترة حمم لمأم ي أنر لبترة ،دلة
لبرتلث بةطحع ولبتشحر ،لبقاهحر .
لبفريوزآابدي ،حمم نن يةقرب ،لبقامرس لحمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق
لبةحرقسرسي،
لبرتلث يف مؤسس لبحرساب  ،إبشحرلف :حمم وةيم
ُ
مؤسس لبحرساب بةطحاب ولبتشحر ولبترزيع ،نريوت – بحتان ،لبطحة :
لبثامت 1426 ،ه.
لبقامسي ،حمم مجال لب ين نن حمم سةي نن قاسم لحلالق ،حماسن
لبتأويل ،لحملقق :حمم ابسل بيرن لبسرد ،لبتاشحر :دلة لبكتب
لبةةميه – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1418 -هـ.
لبقحرشي ،بح لبقادة نن حمم نن وصحر هللا ،لجلرلهحر لملضي يف طحقات
لحلتفي  ،لبتاشحر :مري حمم كتب خاوه – كحرلتشي.
لبقحرطيب ،أنر بح هللا حمم نن أم لمأوصاةي ،لجلامع مألكام لبقحرآن،
دلة لبشةب – لبقاهحر .
لنن قطةرنغا ،قاسم نن قُطةُرنغا لبسردوين ،اتج لبرتلجم ،لحملقق :حمم
خري ةمضان يرسف ،لبتاشحر :دلة لبقةم – دمشق ،لبطحة  :لمأوىل،
 1413هـ 1992-م.
لبقترجي ،حمم ص يق خان نن لسن نن بةي لنن بطف هللا لحلسيين
ِّ
نطحةه وق م به
فتح لبحيان يف مقاص لبقحرآن ،بين
لبحخاةيُ ،
لمأوصاةي ،لبتاشحر :لملكتح
وةلجةه :خادم لبةةم َبح هللا نن إنحرلهيم َ
َ
صي َ ل – نَريوت ،بام لبتشحر1412 :هـ
لبةصحريَّ بةطحَاب ولبت ْشحرَ ،
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 1992م.لبقيسي ،أنر حمم مكي نن أيب طابب َمر نن حمم نن خمتاة ،لهل لي
إىل نةرغ لبتهاي يف بةم مةاين لبقحرآن وتفسريه ،وألكامه ،ومجل من
فترن بةرمه ،جممرب ةسائل جامةي نكةي لب ةلسات لبةةيا ولبحث
لبةةمي  -جامة لبشاةق  ،إبشحرلف أ .د :لبشاه لبحرشيخي،
جممرب حبرث لبكتاب ولبست  -كةي لبشحرية ولب ةلسات لإلسالمي
 جامة لبشاةق  ،لبطحة  :لمأوىل 1429 ،هـ 2008 -م.لنن قيم لجلرزي  ،حمم نن أيب نكحر ،لبصرلبق لملحرسة يف لبحرد بةى
لجلهمي ولملةطة  ،حتقيق :بةي حمم لب خيل ،دلة لبةاصم ،
لبحرايض ،لملمةك لبةحرني لبسةردي  ،لبطحة لمأوىل1408 ،هـ.
لبكافيجي ،حمم نن سةيمان ،لبتيسري يف قرلب بةم لبتفسري ،حتقيق:
لب كترة حمم مصطفى لبذهيب ،مكتح لبق سي ،لبطحة لمأوىل،
1419هـ.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،لبح لي ولبتهاي  ،لحملقق :بةي شريي،
دلة إلياء لبرتلث لبةحريب ،لبطحة  :لمأوىل 1408هـ 1988 -م.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،تفسري لبقحرآن لبةظيم ،لحملقق:
حمم لسني مشس لب ين ،دلة لبكتب لبةةمي  ،متشرةلت حمم
بةي نيضرن – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل – 1419ه.
لنن كثري ،أنر لبف لء إمسابيل نن بمحر ،طحقات لبشافةيني ،حتقيق :د
أم بمحر هاشم ،د حمم زيتهم حمم بزب ،مكتح لبثقاف
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لب يتي 1993 - 1413 ،م.
لبكفري ،أيرب نن مرسى ،لبكةيات مةجم يف لملصطةثات ولبفحروق
لبةغري  ،لحملقق :ب ًنن دةويش  -حمم لملصحري ،مؤسس لبحرساب
– نريوت.
لبكت ي ،ديرلن ِّ
لمحرئ لبقيسْ ،لم ُحرُؤ لب َقْيس نن لجحر نن لحلاةث ،لبتىن
نه :بح لبحرمن لملصطاوي ،لبتاشحر :دلة لملةحرف – نريوت ،لبطحة :
لبثاوي 1425 ،هـ2004 -م.
لبكرةلين ،أم نن إمسابيل نن بثمان لبكرةلين ،شهاب لب ين لبشافةي
مث لحلتفي ،غاي لمأماين يف تفسري لبكالم لبحرابين ،من أول سرة
لبتجم إىل آخحر سرة لبتاس ،دةلس وحتقيق :حمم مصطفي
كركصر (ةساب دكترةله) ،لبتاشحر :جامة صاقحراي كةي لبةةرم
لالجتمابي – تحركيا ،بام لبتشحر 1428 :هـ  2007 -م.
لبةكتري ،حمم بح لحلي ،لبفرلئ لبحهي يف تحرلجم لحلتفي  ،بىن
نتصثيثه وتةةيق نةض لبزولئ بةيه :حمم ن ة لب ين أنر فحرلس
لبتةساين ،لبتاشحر :طحع مبطحة دلة لبسةاد جبرلة حمافظ مصحر -
بصالحها حمم إمسابيل ،لبطحة  :لمأوىل 1324 ،هـ.
لملاتحري ي ،حمم نن حمم نن حممرد ،أتويالت أهل لبست  ،لحملقق :د.
جم ي ابسةرم ،دلة لبكتب لبةةمي  -نريوت ،بحتان ،لبطحة :
لمأوىل 1426 ،هـ 2005 -م.
لملاوةدي ،أنر لحلسن بةي نن حمم نن حمم نن لحيب لبحصحري،
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لبتك ولبةيرن ،لبسي لنن بح لملقصرد نن بح لبحرليم ،دلة
لبكتب لبةةمي  -نريوت  /بحتان.
جماه  ،أنر لحلجاج جماه نن جرب ،تفسري جماه  ،لحملقق :لب كترة
حمم بح لبسالم أنر لبتيل ،دلة لبفكحر لإلسالمي لحل يث  ،مصحر،
لبطحة  :لمأوىل1410 ،هـ1989 -م.
لجمل دي ،حمم بميم لإللسان ،لبتةحريفات لبفقهي  ،دلة لبكتب
لبةةمي  ،لبطحة  :لمأوىل1424 ،ه.
جممع لبةغ لبةحرني  ،لملةجم لبرسيط( ،إنحرلهيم مصطفى  /أم لبزايت /
لام بح لبقادة  /حمم لبتجاة) ،دلة لب بر .
حمفرظ ،حمم  ،تحرلجم لملؤبفني لبتروسيني ،لبتاشحر :دلة لبغحرب لإلسالمي،
نريوت – بحتان ،لبطحة  :لبثاوي 1994 ،م.
خمةرف ،حمم نن حمم نن بمحر نن بةي نن سامل ،شجحر لبترة لبزكي
يف طحقات لملابكي  ،تةةيق :بح لجملي خيايل ،دلة لبكتب لبةةمي ،
بحتان ،لبطحة لمأوىل ،ست 1424هـ.
لملحرلغي ،أم نن مصطفى ،تفسري لملحرلغي ،لبتاشحر :شحرك مكتح
ومطحة مصطفى لبحاىب لحلةيب وأوالده مبصحر ،لبطحة  :لمأوىل،
1365هـ 1946 -م.
لملحرسي ،أنر لحلسن بةي نن إمسابيل نن سي ه ،لحملكم ولحمليط لمأبظم،
لحملقق :بح لحلمي هت لوي ،دلة لبكتب لبةةمي – نريوت،
لبطحة  :لمأوىل 1421 ،هـ 2000 -م.
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لملزي ،يرسف نن بح لبحرمن ،هتذيب لبكمال يف أمساء لبحرجال ،لحملقق:
د .نشاة برلد مةحروف ،مؤسس لبحرساب – نريوت ،لبطحة :
لمأوىل.1980 – 1400 ،
لنن متظرة ،حمم نن مكحرم نن بةى ،بسان لبةحرب ،دلة صادة –
نريوت ،لبطحة  :لبثابث – 1414ه.
لملي لين ،بح لبحرزلق نن لسن نن إنحرلهيم لبحيطاة ،لةي لبحشحر يف اتةيخ
لبقحرن لبثاب بشحر ،لققه ووسقه وبةق بةيه لفي ه :حمم هبج
لبحيطاة  -من أبضاء جممع لبةغ لبةحرني  ،لبتاشحر :دلة صادة،
نريوت ،لبطحة  :لبثاوي  1413 ،هـ 1993 -م.
لبتسفي ،بح هللا نن أم نن حممرد ،تفسري لبتسفي (م لةك لبتتزيل
ولقائق لبتأويل) ،لققه وخحرج ألاديثه :يرسف بةي ن يري،
ةلجةه وق م به :حميي لب ين ديب مستر ،لبتاشحر :دلة لبكةم
لبطيب ،نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1419 ،هـ 1998 -م.
لبتروي ،حيىي نن شحرف ،هتذيب لمأمساء ولبةغات ،بتي نتشحره
وتصثيثه ولبتةةيق بةيه ومقانة أصربه :شحرك لبةةماء مبساب
إدلة لبطحاب لملتريي  ،يطةب من :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت –
بحتان.
وريهض ،بادل ،مةجم لملفسحرين «من ص ة لإلسالم ولىت لبةصحر
لحلاضحر» ،ق م بهُ :مفيت لجلمهرةي لبةحتاوي لبشَّْيخ لسن خاب ،
لبتاشحر :مؤسس وريهض لبثقافي بةتأبيف ولبرتمج ولبتشحر ،نريوت
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– بحتان ،لبطحة  :لبثابث  1409 ،هـ 1988 -م.
لبتيسانرةي ،لحلسن نن حمم نن لسني لبقمي لبتيسانرةي ،غحرلئب
لبقحرآن وةغائب لبفحرقان ،لحملقق :لبشيخ زكحراي بمريلت ،لبتاشحر :دلة
لبكتب لبةةميه – نريوت ،لبطحة  :لمأوىل1416 ،هـ.
لبرلل ي ،بةي نن أم نن حمم نن بةي ،لبتيسانرةي ،لبشافةي،
لبرسيط يف تفسري لبقحرآن لجملي  ،حتقيق وتةةيق :لبشيخ بادل بح
لملرجرد ،لبشيخ بةي مةرض ،أم صري  ،لب كترة أم لجلمل،
لب كترة بح لبحرمن بريس ،لبتاشحر :دلة لبكتب لبةةمي  ،نريوت
– بحتان ،لبطحة  :لمأوىل 1415 ،هـ 1994 -م.
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املستخلص
يعاين هذا البحث ب راتسة أددية الكذفرين للاه  اليت كرت
يف القرآن الكرمي.
وأه اف هذا البحث :دراتسة اآلايت اليت ُكِرت فيهذ أددية
الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،تسواء مذ كذن منهذ يف ال نيذ ،أو يف
اآلخرة ،وال دوات اليت جييبهذ للا منهذ ،واحلِكم اليت ألجلهذ ُُتذب
بعض أددية الكذفرين.
وق ادام منهج البحث :دلى ال راتسة املوضودية لآلايت اليت
ُكِرت فيهذ أددية الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،و لك جبمع
اآلايت مث توزيعهذ دلى مطذلب البحث ،والنظر بع لك يف أقوال
املفاسرين حوهلذ ،مث اخلروج بناذئج حول هذه األددية املذكورة.
وأهم الناذئج اليت مت الاوصل إليهذ يف البحث :أ ّن ددذء الكذفرين
للاه تعذىل أكرب ٍ
دليل دلى ضعفهم وش ة حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه
لرب العذملني إقرارا منهم بربوبية للا هج ّل ود،ا،
تسبحذنه ،وأ ّن يف ددذئهم ّ
وهذا اإلقرار يفرض دليهم اإلقرار أبلوهياه ،وأ ّن الكذفرين إمنذ خيلصون
للِ ال دذء وقت حصول دذاب مفذجئ وتسريعّ ،أمذ حني تعرض هلم
صنوف العذاب ال نيوي واالبا،اء أبنواع املصذئب فإهنم ال ياضردون
إىل للا وال ي دونه ،بل ياسامرون يف إدراضهم وغفلاهم وغرورهم ،وأ ّن
للا تعذىل ق جييب بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ إ ا شذءّ ،أمذ يف
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اآلخرة ف،ا ياساجيب ل دذئهم ،وأ ّن إجذبة بعض أددية الكذفرين يف
ِ
ب للا هلم أو رضذه بكفرهم ،وإمنذ يكون
دليل دلى ُح ّ
ال نيذ ليس فيهذ ٌ
معج ٌل يف ال نيذ.
نعيم ّ
يف إجذباه ل دذئهم فانةٌ هلم ،أو دقوبةٌ ،أو ٌ
الكلمات الدالة (املفاذحية) :القرآن  -ال دذء -الكفر.
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Abstract
This research deals with the study of the
supplication of the disbelievers, which have been
mentioned in the Holy Quran.
It aimed to study the Quranic verses in which the
supplications of the disbelievers are mentioned, whether
these supplications are in life, or in the afterlife, and the
supplications that responded by Allah Al-Mighty.
The methodology of the research is based on the
objective study of the verses in which the supplications of
the disbelievers were mentioned in the Holy Quran, by
collecting the verses and then distributing it to the sections
of the research, and then reviewing the comments of the
scholars on such supplications .
The most important results that have been reached in
the search are that the supplications of the disbelievers is
the greatest evidence of their weakness, the severity of
their need and lack of the care of Allah Al-Mighty, (2)
their supplication considers to a recognition of Allah's
Lordship, (3) the unbelievers are only supplicating and
praying to Allah sincerely only at the time of a sudden
and swift punishment (4) Allah Almighty may answer
some of the supplications of the disbelievers in life if he
wishes, but this didn't mean that he loves them or to be
satisfied with their religion and deeds, and the responding
to their supplication may be a punishment for them or a
bliss in the world.
Keywords:
the Holy Quran- Infidelity- Supplication
.

- 389 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

مقدمة
احلم لل رب العذملني ،الرمحن الرحيم ،مذلك يوم ال ين ،والص،اة
الاس،ام دلى تسي املرتسلني ،وإمذم املاقني ،نبينذ حمم ودلى آله وصحبه
أمجعني .أمذ بع :
فإ ّن شأن ددذء للا  دظيم ،ومنزلاه كبرية ،وللا تعذىل جواد
كرمي ،يعطي الاسذئلني ،ويغيث امللهوفني ،وينجي املكروبني ،وجييب
ٍ
إبخ،اص ويقني.
ددوة املضطرين ،ويقضي حوائج احملاذجني ،إ ا تسألوه
وال شك أ ّن مجيع اخللق مفاقرون إىل للا تعذىل يف جلب املنذفع
إليهم ودفع املضذر دنهم ،وال تسبيل إىل لك إال باسؤال للا تعذىل
وحث
وددذئه ،وق أوىل القرآن الكرمي أمر ال دذء دنذية كبرية ،فأمر بهَّ ،
وبني فضله ،وأثىن دلى أهله ،وح ّذر ِمن تركه ،وأشذر إىل بعض
دليهّ ،
آدابه ،وود إبجذباه ،و كر منذ ج منه ،ومن لك أنه اتساعرض أددية
الرتسل دليهم الص،اة والاس،ام ،وأددية املؤمنني ،بل ومل ي ِ
غفل ِكر أددية
ُ
الكذفرين.
وله ّمذ كذن موضوع أددية الرتسل وأددية املؤمنني يف القرآن الكرمي
ق أخذ نصيبه من البحث وال راتسة أحببت أن أتساعرض أددية
الكذفرين رّّبم اليت وردت يف القرآن الكرمي ،وأدرس هذا املوضوع دراتسة
تفاسريية موضودية ،و لك جبمع اآلايت اليت جذء فيهذ ِك ُر بعض أددية
الكذفرين للاه تعذىل ،مث النظر يف تفاسري تلك اآلايت اليت وردت فيهذ،
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و لك ضمن تسيذقذهتذ اليت وردت فيهذ تلك األددية ،راجيذ أن يام
اتساخ،اص فوائ انفعة من اتساعراض تلك األددية اليت كر للا تعذىل
يف كاذبه أ ّن الكذفرين تسألوه إايهذ يف ال نيذ ،أو إ ا أقبلوا دلى اآلخرة،
أو تسي دونه ّبذ يف اآلخرة ،وق جعلت هذا البحث بعنوان :ددذء
رب العذملني يف القرآن الكرمي دراتسة موضودية.
الكذفرين َّ
سؤال البحث:
كيف اتساعرض القرآ ُن الكرمي أددية الكذفرين للاه تعذىل يف ال نيذ
واآلخرة ،ومذ الفوائ واألحكذم املاسانبطة من اآلايت اليت ُكِرت فيهذ
بعض أددية الكذفرين لرب العذملني؟.
أهمية املوضوع:
تظهر أمهية هذا البحث يف النقذط الاذلية:
ِ ِ
تقررت مكذناه الكربى يف
 -1دظهم ُماعلّقه ،وهو ددذء للا تعذىل ،الذي ّ
ال ين ،وأ ّن مجيع اخل،ائق ال تاساغين دنه ،حىت الكذفرين من
دبذده.
 -2كثرة اتساعراض القرآن ألددية الكذفرين للاه تعذىل ،ممذ يوجب
الوقوف مع اآلايت اليت كرت تلك األددية ،التسانبذط دالالهتذ
وفوائ هذ.
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 -3فانة بعض النذس بع م معرفاهم لِ ِ
لح هك ِم اليت ق ُُتذب ألجلهذ
ِ
الاعرف دلى تلك احلِكم.
بعض أددية الكذفرين ،ممذ يُوجب ّ
 -4وجود مذ يوهم ظذهره الاعذرض بني اآلايت اليت ورد فيهذ أ ّن للا
أجذب ددذء الكذفرين ،واآلايت اليت ّقررت ض،ال ددذئهم ،ممذ
يوجب درء هذا الاعذرض الظذهري املوهوم.
أهداف البحث:
ميكن إجيذز أه اف هذا البحث فيمذ يلي:
الاعرف دلى أددية الكذفرين اليت كر للا يف كاذبه أهنم ياسألونه
ّ -1
إايهذ يف ال نيذ أو اآلخرة.
 -2بيذن األحوال اليت يلجأ الكذفرون فيهذ إىل رِّّبم في دونه ،واألحوال
اليت يعرضون فيهذ دن ماسألاه.
 -3توضيح أه اف الكذفرين من ددذئهم للا ،واملطذلب اليت يرجون
إجذباهذ.
الاعرف دلى األددية اليت ق ُتذب لبعض الكذفرين إ ا ددوا ّبذ
ّ -4
للا تعذىل ،واألددية اليت ال ميكن أن جييبهم للا إليهذ.
 -5كر احلِ هكم اليت ِمن أجلهذ ق جييب للا  بعض أددية
الكذفرين.
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أسباب اختيار املوضوع:
إ ّن األتسبذب اليت دداين إىل اخايذر هذا املوضوع تالخص فيمذ

يلي:
 -1كون موضوع ددذء الكذفرين للاه تعذىل ممذ جذء كره يف القرآن
الكرمي يف مواضع مافرقة ،وهذا يُ ِلفت االنابذه ،ويوجب ت بّر
اآلايت اليت اتساعرضت هذا املوضوع ،واتسانبذط دالالهتذ حاسب
الطذقة.
تعرضت ملوضوع
 -2د م وجود كاذبة ماخصصة –حاسب دلميّ -
ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ابل راتسة املوضودية
لآلايت اليت ُكِر فيهذ بعض أددياهم.
أددية للكذفرين يف ال نيذ ،و ٍ
 -3ورود كر ٍ
أددية هلم إ ا أقبلوا دلى
اآلخرة ،و ٍ
أددية هلم يف النذر ،ممذ يوجب معرفة مذ الذي جيذب
منهذ من غريه ،حىت يام تبيني لك للكذفرين وغريهم.
 -4رغبة املاسذمهة يف ددوة الكذفرين إىل اإلتس،ام ،و لك ببيذن فضل
للا دليهم إن أجذب شيئذ من ددذئهم ،وحتذيرهم من االغرتار
بكفرهم ،وبيذن أ ّن هنذك أوقذات وأحواال ال ُتذب فيهذ ددواهتم
أب ا.
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الدراسات السابقة:
ال توج دراتسة موضودية ل دذء الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن
الكرمي ،كمذ أتسلفت ،وقصذرى مذ هنذلك حبوث حول ال دذء يف القرآن
الكرمي وآايته ،أو حبوث فيهذ دراتسة موضودية لل دذء يف القرآن الكرمي
دمومذ؛ ولكنهذ مل تعط آايت أددية الكذفرين يف القرآن الكرمي حقهذ من
البحث وال راتسة ،ومن تلك البحوث وال راتسذت مذ يلي:
 .1ال دذء يف ضوء الكاذب والاسنة ،وهو حبث مق م لنيل درجة
املذجاساري يف ختصص الكاذب والاسنة جبذمعة أم القرى مبكة
املكرمة ،من إد اد البذحث :جهذد حمم بوجنذ تنجونج،
إبشراف ال كاور :العجمي دمنهوري خليفة ،دذم 1401هــ.
 .2األددية يف القرآن الكرمي ،صيغهذ وخصذئصهذ ودالالهتذ ،موازنة مبذ
ورد يف الاسنة النبوية ،وهو حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف
ختصص الافاسري ودلوم القرآن ،من جذمعة أم القرى مبكة
املكرمة ،من إد اد البذحث :مرش دذمل مفيض الرمحن ،إبشراف
ال كاور :دب العزيز بن دب للا احلمي ي ،دذم 1416هــ.
وق حت ث البذحث يف الفصل الثذلث من البذب الرابع من هذا
البحث دن أددية الكفذر يف ال نيذ واآلخرة ،إال أ ّن ح يثه كذن مقاصرا
دلى ِكر صيغ أددية الكذفرين الواردة يف القرآن الكرمي وآاثرهذ
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وفوائ هذ ،ومل ياعرض ملوضوع ددذء الكذفرين يف القرآن الكرمي ابل راتسة
املوضودية.
 .3ال دذء يف القرآن الكرمي أتسذليبه ومقذص ه وأتسراره ،حبث مق م لنيل
درجة املذجاساري يف ختصص الب،اغة والنق من كلية اللغة العربية
جبذمعة أم القرى مبكة املكرمة ،من إد اد البذحثةّ :بية حذم
اللحيذين ،إبشراف ال كاور :يوتسف دب للا األنصذري ،دذم
1422ه ـ.
 .4الصور الب،اغية يف األددية القرآنية ،وهو حبث مق م لنيل درجة
ال كاوراه يف ختصص اللغة العربية وآداّبذ من اجلذمعة الوطنية
للغذت احل يثة إبتس،ام آابد ،من إد اد البذحث :نور زمذن
م ين ،إبشراف ال كاور :كفذية للا مه اين ،دذم 2011م.
 .5املفذهيم املاسام ة من آايت ال دذء يف القرآن الكرمي ودالالهتذ
الرتبوية ،وهو حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص أصول
بغزة ،من إد اد البذحثة:
الرتبية اإلتس،امية من اجلذمعة اإلتس،امية ّ
روضة تسليم امل هون ،إبشراف ال كاور :مح ان دب للا الصويف،
دذم 1430هــ.
 .6آايت ال دذء يف القرآن الكرمي ،ددذء الصذحني أهل اجلنة األبرار،
ويليه ددذء الكذفرين األشرار أهل النذر من اإلنس واجلن ،أتليف
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كل من :د .حمم حممود أمح  ،ود .موتسى اخلطيب ،طبذدة
مركز الكاذب للنشر ،الطبعة األوىل ،دذم 1425هـ 2005 -م.
عرض لذكر بعض أددية الكذفرين الوارد كرهذ يف القرآن
وهذا الكاذب ت ّ
العظيم ،ولكن يف الكاذب نقص كبري ،فق اقاصر فيه مؤلّفذه
دلى كر بعض أددية الكفذر يف ال نيذ؛ ك دذء كفذر تسبأ،
وكفذر مكة ،وددذء إبليس ،كمذ أهنمذ د ّ ا من ضمن أددية
الكفذر مذ ليس منهذ؛ كذكرهم ددذء ألصحذب األيكة ،والذي
يظهر بع النظر والا ّأمل أنه مل يرد كر ددذء هلم يف القرآن
الكرمي( ،)1وممذ يؤخذ دلى هذا الكاذب أيضذ أنه مل يُذكر فيه
شيء من أددية الكذفرين يف اآلخرة ،ومل تُبني فيه حقيقة إجذبة
أددية الكفذر ،أو غري لك ممذ تسياضمنه هذا البحث إب ن للا
تعذىل.
( )1كر مؤلفذ الكاذب يف ص( )153منه ،حتت الفصل األول من البذب الثذين:
"ال دذء األول :ألصحذب األيكة ،قذل للا تعذىل يف تسورة الشعراء:
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [الشعراء ،"]١٨٧ :فذداربا
هذا ددذء ،وظذهر اآلية ي ل أنه تسؤال لنبيهم شعيب  أن ي دو هو
ٍ
وتكذيب منهم لنبيهم" ،واملعىن:
طلب حت ٍّ وتعجي ٍز
للاه تعذىل مبذ طلبوا ،وهو ُ
ِ
ِ
نب ،فذدع للا أن ياسقط دلينذ ك هاسفذ من الاسمذء".
إن كنت صذدقذ أنك ّ
الزخمشري" ،الكشذف دن حقذئق غوامض الانزيل"( .ط ،3بريوت :دار
الكاذب العريب1407 ،هـ ـ).333/3 ،
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منهج البحث وإجراءاته:
البحث دراتسةٌ موضوديةٌ لآلايت اليت وردت فيهذ
مبذ أ ّن هذا
ه
بعض أددية الكذفرين للاه تعذىل يف القرآن الكرمي ،فق قذم هذا البحث
دلى منهج الافاسري املوضودي ،و لك ابتبذع اخلطوات الاذلية:
 -1اقاصر هذا البحث دلى دراتسة أددية الكذفرين للاه  اليت وردت
يف القرآن الكرمي ،ومل يام الاعرض ل دذئهم غري للا  تسواء
كذن ددذء ماسألة أم ددذء دبذدة ،لع م قص لك ّبذا البحث.
 -2مت مجع اآلايت اليت ُكِر فيهذ ددذء الكذفرين رّّبم  ،مثّ حمذولة
ومؤداه حتت مطلب يف أح
ضم املاشذبه منهذ يف صيغة ال دذء ّ
مبذحث اخلطة.
 -3جرت دراتسة تفاسري هذه اآلايت ابلرجوع إىل كاب الافاسري ،مث
ِ
كر لبعض أددية
بيذن املعىن اإلمجذيل لآلايت اليت ورد فيهذ ٌ
الكذفرين ،مع اإلشذرة إىل دالالت ألفذظ تلك اآلايت
واتساعمذالهتذ ،وه اايهتذ ،يف ضوء تسيذقذهتذ.
ومن اإلجراءات املتّبعة يف هذا البحث أيضا:
ِ
بنصه ،فإين أضعه بني د،اميت
-1إ ا نقلت ك،امذ من أح املصذدر ّ
تنصيص هكذا " ،"...مث أشري يف احلذشية إىل مص ر هذا النص
ابتسم الكاذب ومكذن ورود النص منه ابجلزء والصفحةّ ،أمذ إ ا
تصرفت يف النص مبذ
اتساف ت الفكرة من بعض املصذدر ولكين ّ
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أراه منذتسبذ ،فإين أشري يف احلذشية إىل مص ر الفكرة والفذئ ة
بقويل (ينظر) ،أي أ ّن النقل كذن للمعىن دون احلرفية.
-2حرصت دلى إيراد اآلايت القرآنية برتسم املصحف ،مث الاسورة ورقم
اآلية ،وإ ا ورد يف بعض اآلايت أكثر من قراءة فإين أشري يف
احلذشية إىل تلك القراءات ومن قرأ ّبذ ،إن كذنت ممذ يرتتب
دليهذ اخا،اف يف املعىن.
-3إ ا ورد ح يث نبوي يف منت البحث فإن كذن يف الصحيحني أو
أح مهذ اكافيت بعزوه ،نظرا لصحاهمذ وتلقي األمة هلمذ
ابلقبول ،وإن كذن يف غريمهذ دزوته إىل مصذدره ،مث نقلت احلكم
دليه وبيذن درجاه دن أهل العلم ابحل يث ،وكذا فإين أشرح
بعض الكلمذت الغريبة إن ُوج ت يف احل يث.
-4إ ا نقلت ك،امذ من أح املصذدر مث حذفت بعضه اخاصذرا فإين
أضع ث،اث نقذط أثنذء النص املنقول هكذا" ،"...داللة دلى أ ّن
هنذك جزءا ُح ِذف اخاصذرا ،وإ ا دزوت ملص ر فإين أ كر رقم
اجلزء إن وج  ،ورقم الصفحة اليت ب أ االقابذس منهذ حىت ولو
اما لك االقابذس إىل صفحذت بع هذ.
-5مل أترجم ألح من األد،ام خشية إثقذل احلواشي بذلك ،ال تسيمذ
أ ّن أكثر األد،ام الواردة أمسذؤهم يف صلب البحث هم من
املشهورين.
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-6اكافيت من الفهذرس جبعل فهرس للمراجع -فقط -يف هنذية
البحث ،حىت ال يثقل البحث بكثرة الفهذرس.
خطة البحث:
تاكون خطة البحث من متهي  ،وث،اثة مبذحث ،وخذمتة،
وتفصيل لك دلى النحو الاذيل:
التمهيد :وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :تعريف ال دذء.
املطلب الثذين :تعريف الكفر.
املطلب الثذلث :حذجة الكذفرين ل دذء للا .
املبحث األول :دعاء الكافرين يف احلياة الدنيا.
وفيه تساة مطذلب:
املطلب األول :ددذء الكذفرين لطلب ال نيذ.
املطلب الثذين :ددذء الكذفرين إ ا ماسهم الضر.
املطلب الثذلث :ددذء الكذفرين يف مواجهة األنبيذء.
املطلب الرابع :ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم.
املطلب اخلذمس :ددذء الكذفرين إ ا رأوا بعض الع،امذت الكربى
لقيذم الاسذدة.
املطلب الاسذدس :ددذء الكذفرين دن املوت.
املبحث الثاين :دعاء الكافرين يف اآلخرة .وفيه مطلبذن:
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املطلب األول :ددذء الكذفرين دن قيذم الاسذدة.
املطلب الثذين :ددذء الكذفرين يف النذر.
املبحث الثالث :إجابة دعاء الكافرين .وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :أهمر الكذفرين ب دذء للا تعذىل.
املطلب الثذينُ :حكم القرآن دلى ددذء الكذفرين.
املطلب الثذلث :احلِكم اليت ألجلهذ ق جييب للا  بعض
ددذء الكذفرين.
مث اخلذمتة ،وفيهذ :أهم الناذئج والاوصيذت.

- 400 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

وفيه مطلبذن:

التمهيد

املطلب األول :تعريف الدعاء.
اَّلل أددوه ددذء:
الدعاء لغة :الطلب واالباهذل :يُقذل:
ددوت َّ
ُ
()1
اَّلل :طلب
اباهلت إليه ابلاسؤال ،ورغبت فيمذ دن ه من اخلري  ،وددذ َّ
منه اخلري ،ورجذه منه ،وددذ لف،ان :طلب اخلري له ،وددذ دلى ف،ان:
طلب له الشر(.)2
وال دذء يف اللغة مأخو من مذدة (ددو) ،اليت ت ّل يف األصل
دلى إمذلة الشيء إليك بصوت وك،ام يكون منك(.)3
الدعاء يف االطصلالح:

( )1ينظر :الفيومي ،أمح بن حمم " .املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة الطبع).194/1 ،
( )2ينظر :جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون" .املعجم الوتسيط".
(ط ،1القذهرة :دار ال دوة ،غري حم د لاسنة الطبع).268 :1 ،
( )3ينظر :ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب
الاس،ام حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).279/2 ،
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تنودت تعريفذت العلمذء لل دذء ،ومن هذه الاعريفذت مذ قذله
اخلطذيب أب ّن ال دذء" :هو اتسا دذء العب ربه  العنذية ،واتسام اده
إايه املعونة ،وحقيقاه إظهذر االفاقذر إليه ،والاربؤ من احلول والقوة"(.)1
وقذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :ددذء املاسألة :هو طلب مذ ينفع
ال ادي ،وطلب كشف مذ يضره ودفعه"(.)2
الاضرع إىل للا واالفاقذر إليه
"والاعريف املخاذر :أ ّن ال دذء هو ّ
بطلب حتقيق املطلوب أو دفع املكروه بصيغ الاسؤال واخلرب"(.)3

( )1اخلطذيب ،مح بن حمم " .شأن ال دذء" .حتقيق :أمح يوتسف ال ّ قذق.
(ط ،3دمشق :دار الثقذفة العربية1992 ،م).4 :
( )2ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :دب الرمحن بن
حمم بن قذتسم( .ط ،1امل ينة املنورة :جممع امللك فه لطبذدة املصحف
الشريف1995 ،م).10 :15 ،
( )3املهيزع ،خلود بنت دب الرمحن" .ال دذء وأحكذمه الفقهية"( .حبث مق م
لنيل درجة املذجاساري من قاسم الفقه بكلية الشريعة جبذمعة اإلمذم حمم بن
تسعود اإلتس،امية ابلرايض ،دذم 1424ه ـ).40:
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املطلب الثاني :تعريف الكفر.
الكفر يف اللغة :الاسرت والاغطية ،ويطلق الكفر دلى اجلحود ،وهذا
املعىن أيضذ مأخو من معىن الكفر يف اللغة ،وهو الاسرت والاغطية ،قذل ابن
فذرس ":وكذلك كفران النعمة :جحودهذ وتسرتهذ"( ،)1و"ال ُكفر :تهـغ ِطيهة
احلق ِابلب ِ
ذط ِل"( ،)2والكذفر إ ا أُطلِق يراد به من ال يؤمن ابلل ،فكل هشيء
ه
()3
ِ
ِ
ِ
غطى هشيئذ فق كفره ،هومنه مسي الكذفر ألهنَّهُ ياسرت نعم للا  ،وإمنذ "مسّي
الكذفر كذفرا أل ّن الكفر غطّى قلبه كله ،وإيضذحه أ ّن الكفر يف اللغة معنذه
الاغطية ،والكذفر و كفر ،أهي و تغطية لِهقلبِ ِه بكفره ،كمذ يُقذل ل،ابِس
ِ
قول آخر...:و لك أه ّن
كذفر ،وهو الذي غطّذه الاس،اح ،...وفيه ٌ
الاس،احٌ :
ّ
ودز إِىل توحي ه فق ددذه إِىل نعمة يُنعِم ّبذ دليه
جل ّ
الكذفر له ّمذ ددذه للا ّ
( )1ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاس،ام
حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).191/5 ،
( )2الاسيوطي ،دب الرمحن بن أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل" .حتقيق:
تسيف ال ين دب القذدر الكذتب( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1981،م).74 :
( )3ينظر :الكفوي ،أيوب بن موتسى" .الكليذت" .حتقيق :د انن درويش،
وحمم املصري( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة الطبع):
 ،742واملنذوي ،زين ال ين حمم امل دو بعب الرؤوف بن اتج العذرفني.
"الاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"( .ط ،1القذهرة :دذمل الكاب،
1990م).282 :
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إِ ا قهبِلهذ ،فلمذ ّرد مذ ددذه إليه ِمن توحي ه كذن كذفِرا نعم هة للا أهي ُمغه ِطّيذ
هلذ إبابئه ،حذجبذ هلذ دنه"(.)1
والكفر اطصلالحا :هو نقيض اإلميذن .واإلميذن دن أهل الاسنة:
اداقذد ابلقلب ،وقول ابللاسذن ،ودمل ابجلوارح ،يزي ابلطذدة وينقص
ابملعصية.
فيحصل الكفر أبي شيء ينذقض اإلميذن ،تسواء كذن ابلقلب أو
ابللاسذن أو ابألفعذل فع،ا أو تركذ ،فيكون ابلقلب؛ كذداقذد إله مع للا،
أو ببغض النب  أو بغض اإلتس،ام أو القرآن ،ويكون ابللاسذن؛
كذلالفظ ِ
باسب للا تعذىل أو رتسوله ،أو االتساهزاء ب ينه ،ويكون
ّ
ابلفعل؛ كذلاسجود لغري للا .
درفه شيخ اإلتس،ام
وق تنودت تعريفذت العلمذء للكفر ،فق ّ
ابن تيمية أبنه" :د م اإلميذن ابلل ورتسله ،تسواء كذن معه تكذيب أو مل
يكن معه تكذيب ،بل شك وريب أو إدراض دن هذا كله ،حاس ا أو
كربا أو اتبذدذ لبعض األهواء الصذرفة دن اتبذع الرتسذلة"(.)2
وقذل ابن القيم" :الكذفر من جح توحي للا وك ّذب رتسولهّ ،إمذ
وإمذ جه،ا وتقلي ا ألهل العنذد"(.)3
دنذداّ ،
( )1األزهري ،حمم بن أمح " .هتذيب اللغة" .حتقيق :حمم دوض مردب.
(ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب2001 ،م).112 :10 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".335 :12 ،
( )3ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .طريق اهلجرتني وابب الاسعذدتني"( .ط،2
القذهرة :دار الاسلفية1394 ،ه ــ).411 :1 ،
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وجذء يف املوتسودة الفقهية" :والكفر شردذ :هو إنكذر مذ دلم
ضرورة أنه من دين حمم  ،كإنكذر وجود الصذنع ،ونبوته دليه
الص،اة والاس،ام ،وحرمة الزان ،وحنو لك"(.)1
رب العاملني يف القرآن :األددية اليت
واملقصود بدعاء الكافرين َّ
كر للا  يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين ي دون ّبذ رّّبم يف ال نيذ أو
تسي دونه ّبذ يف اآلخرة.
وي خل يف قولنذ( :الكذفرين) مجيع أصنذف أهل الكفر من
املشركني ،واملنذفقني ،وغريهم ممن يص ق وصفه ابلكفر الذي هو نقيض
اإلميذن.
املطلب الثالث :حاجة الكافرين لدعاء اهلل .
خلق للا تعذىل اخللق وفهطههرهم دلى دبذدته ،والاعلّق به ،وإخ،اص
ددذئه ومنذجذته؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ [الروم ،]٣٠ :فثبت املؤمنون دلى تلك الفطرة بفضل
وضل الكذفرون فخذلفوا تلك الفطرة ،واتسانكفوا دن دبذدة للا
للاّ ،
يضطرون للرجوع إىل تلك الفطرة حذل
وح ه ،وتعلّقوا بغريه؛ لكنهم
ّ
ضعفهم وحذجاهم ،فهم يعلمون أنه ال قذضي للحذجذت دلى احلقيقة
(" )1املوتسودة الفقهية الكوياية"( .ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشؤون
اإلتس،امية1427 ،هـ).14 :35 ،
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إال للا ،وال ُمنجي هلم من الكرابت ح ّقذ إال للا ،وال قذدر دلى إجذبة
وز يف
ددذء من ي دو وإدطذء من ياسأل إال للا" ،واالدرتاف ابلل همرُك ٌ
ِّ
املاصرف يف األشيذء ،ولذلك إ ا
ط،ائع العذ همل ،وهم جمبولون دلى أنه
ح ّقت احلقذئق رجعوا إليه كلهم مؤمنهم وكذفرهم"( ،)1فوقت ح وث
انزلة ،وحلول كرب ،فإ ّن النفوس تاّجه إىل للا الق ير الاسميع البصري؛
ليكشف الاسوء ،وجييب ددوة املضطر ،وينجي من الكرب ،ويعذيف من
االبا،اء ،ف،ا غريه جييب داديذ ،أو ينصر مظلومذ ،أو يغيث ملهوفذ ،أو
ِ
يياسر داسريا ،أو ين ِّفس كراب ،ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الرعد.]١١ :
ّ
واإلناسذن خصوصذ خملوق ضعيف؛ كمذ قذل للا تعذىل :ﭽ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ [النساء ،]٢٨ :وهذا الضعف حياذج باسببه صذحبه إىل
همن مي ّ ه ابلقوة ،ويؤي ه ابلق رة ،وخيلِّصه من اآلفذت ،وجيلب له
ِ
فيؤمنه ،ويفزع إليه
اخلريات ،ينذجيه فيجيبه ،وياسأله فيعطيه ،ويعو به ّ
فيغيثه.
والكذفرون يزي هم كفرهم ضعفذ فوق ضعف اخلِلقة ،فإ ا نزل
ضر ،وظنوا حصول ه،اكهم به ،فزدوا أش ّ
باسذحاهم دذاب ،أو أصذّبم ّ
وتربؤوا من كل املعبودات ،وناسوا كل
كل الذهولّ ،
الفزع ،و هلوا ّ
املوجودات ،وأمهّاهم أنفاسهم ،فقذدهتم الضرورة إىل الرجوع إىل مذ فُ ِطروا
( )1أبو حيذن ،حمم بن يوتسف" .البحر احمليط يف الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1993 ،م).34 :6 ،
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جل ود،ا هو القذدر وح ه أن يكشف مذ نزل
دليه من اليقني أب ّن للا ّ
ّبم ،فأه هحلوا يف الاسؤال ،وأخلصوا يف ال دذء ،وود وا ابلاوبة ،ولكن للا -
مع دلمه مبذ تسيؤول إليه حذهلم من العودة للكفر -جييبهم إن شذء؛ كمذ
قذل تسبحذنه :ﭽﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﭼ [األنعام.]٦٤ :
فاقرر ّبذا ش ة حذجة الكذفرين ل دذء للا  يف كل حذل،
ّ
ويف وقت الضراء ،وحصول الب،اء ،دلى وجه اخلصوص.
املبحث األول :دعاء الكافرين يف احلياة الدنيا
وفيه تساة مطذلب:
املطلب األول :دعاء الكافرين لطلب الدنيا
ق ي دوا الكذفرون للاه تعذىل حذل الرخذء أبددية ياسألونه فيهذ
شيئذ من أمور ال نيذ ،ومن هذه األددية اليت ي دوا ّبذ الكذفرون للاه 
لطلب ٍ
شيء من أمور ال نيذ مذ كره للا تعذىل يف قوله تعذىل :ﭽ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [البقرة .]٢٠٠ :وهذه اآلية جذءت يف معرض
الاوجيه للمؤمنني أبن ياسألوا للا خريي ال نيذ واآلخرة ،وال يكونوا مثل
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()1

املشركني الذين إمنذ ياسألونه ال نيذ فقط  ،فق "كذنت دذدهتم يف
اجلذهلية أن ي دوا يف مصذحل ال نيذ فقط إ كذنوا ال يعرفون اآلخرة،
فنهوا دن لك ال دذء املخصوص أبمر ال نيذ ،وجذء النهي يف صيغة
()2
حجوا البيت احلرام ،ووقفوا يف
اخلرب دنهم"  ،فكذن املشركون إ ا ّ
املشذدر املق ّ تسة ددوا للا بقوهلم" :اللهم ارزقنذ إب،ا وبقرا وغنمذ ودبي ا
وإمذء وأمواال ،ومل يكونوا ياسألون ألنفاسهم الاوبة وال املغفرة"(،)3
( )1ولذا فق اخالف املفاسرون يف تعيني الذين حكى للا دنهم أهنم يقاصرون يف
ال دذء دلى طلب ال نيذ همن هم؟ ،فقذل قوم :هم الكفذر ،وقذل آخرون:
هؤالء ق يكونون مؤمنني ولكنهم ياسألون للا ل نيذهم ،ال ألُخراهم،
ويكون تسؤاهلم هذا من مجلة الذنوب ،حيث تسألوا للا تعذىل يف أدظم
املواقف ،وأشرف املشذه حطذم ال نيذ ودرضهذ الفذين ،معرضني دن تسؤال
النعيم ال ائم يف اآلخرة ،وق يقذل ملن فعل لك إنه ال خ،اق له يف
اآلخرة ،وإن كذن الفذدل ماسلمذ ،كمذ روي يف قوله تعذىل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ [آل عمران ،]٧٧ :أهنذ
نزلت فيمن أخذ مذال بيمني فذجرة .ينظر :الرازي ،حمم بن دمر" .تفاسري
الرازي"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).335 :5 ،
( )2ابن دطية ،حمم دب احلق بن غذلب" .احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب
العزيز" .حتقيق :دب الاس،ام دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1422 ،ه ـ ـ) .276 :1 ،وينظر :ابن دذشور ،حمم الطذهر.
"الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار تسحنون1997 ،م).247 :2 ،
( )3الطربي ،حمم بن جرير" .جذمع البيذن دن أتويل آي القرآن"( .ط،3
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فكذنت أدمذهلم لل نيذ وزيناهذ ،ف،ا ياسألون رّبم إال ماذدهذ( ،)1وقوله
ٍ
ونصيب؛ القاصذر ِمهّه دلى ال نيذ،
ظ
تعذىل :ﭽ ﯖ ﯗﭼ" :أي ِمن ح ه
ِ
طلب خ ٍ
،اق) ،فهو بيذ ٌن حلذله يف
فهو بيذ ٌن حلذله يف اآلخرة ،أو (من ِ ه
ال نيذ ،وأتكي ٌ لقصر ددذئه دلى املطذلب ال نيوية"(.)2
"فذملقصود من اآلية الاعريض بذم حذلة املشركني ،فإهنم ال
يؤمنون ابحليذة اآلخرة"( ،)3وددذء الكذفرين املذكور يف هذه اآلية هو
أمنو ٌج ألددياهم يف ال نيذ ،فهم إن ددوا للا يف ال نيذ وقت الرخذء فإمنذ
القذهرة :ش مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه1968 ،م)،201 :4 ،
وينظر :الاسمرقن ي ،نصر بن حمم " .حبر العلوم" .حتقيق :دلي حمم
معوض ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة
ّ
الطبع) ،134 :1 ،وينظر :القرطب ،حمم بن أمح " .اجلذمع ألحكذم
القرآن"( .ط ،1القذهرة :دار احل يث1994 ،م).432 :2 ،
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،201 :4 ،والكلب ،حمم بن أمح .
"الااسهيل لعلوم الانزيل" .حتقيق :حمم تسذمل هذشم( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1995 ،م).116 :1 ،
( )2ينظر :أبو الاسعود ،حمم بن حمم " .إرشذد العقل الاسليم إىل مزااي القرآن
الكرمي"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1411 ،هـ ـ)،209 :1 ،
وينظر :رضذ ،حمم رشي " .تفاسري املنذر"( .ط ،1القذهرة :اهليئة املصرية
العذمة للكاذب1990 ،م).189 :2 ،
( )3ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :2 ،
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ي دونه بطلب ال نيذ فقط ،وال ياسألون شيئذ من نعيم اآلخرة والنجذة
من دذاّبذ ،كمذ أهنم يف ددذئهم هذا حذل الرخذء مل يذكر للا دنهم
إخ،اصذ يف ال دذء ،ومل يعِ وا برتك الكفر ،كمذ حيصل منهم دن
لش ّ ة والضراء يف ال نيذ ،ومل ياوتسلوا حذل ددذئهم يف الرخذء
إصذباهم اب ِّ
إبميذن ،كمذ حيصل منهم يف اآلخرة.
ويظهر من ددذئهم بقوهلم :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ أهنم إمنذ
ياسألون أي ٍ
شيء يكون فيه تنعيمهم يف ال نيذ ،فلم يذكر للا تعذىل أهنم
ّ
تسألوه حاسنة كمذ أخرب دن املؤمنني ،وإمنذ كذن ددذؤهم لطلب أن يُعطوا
من درض ال نيذ الزائل ياماعون به كمذ تاماع األنعذم ،فلذلك ّم للا
وتضمن هذا َّ
الذم الاّنفري دن الاشبه ِمبهن هو
حذل ددذئهم هذاَّ " ،
()1
وبني أنه هو
كذلك"  ،وق أثىن للا دلى املؤمنني يف ددذئهم إايهّ ،
ال دذء النذفع الذي ينبغي أن يُاسأل للاُ به ،وود هم إبجذباه ،حيث
قذل تعذىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ البقرة.]٢٠٢ - ٢٠١[ :

( )1ابن كثري ،إمسذديل بن دمر" .تفاسري القرآن العظيم"( .ط ،2دمشق :مكابة
دار الفيحذء1998 ،م).558 :1 ،
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املطلب الثاني :دعاء الكافرين إذا مسهم الضر
من أددية الكذفرين لرب العذملني اليت كثُر ِك ُرهذ يف القرآن الكرمي
وحيل ّبم اهل،اك ،وحتصل هلم املشقة
ُ
ددذؤهم دن مذ مياسهم الضرّ ،
الش ي ة ،وينزل ّبم الكرب العظيم ،فإهنم واحلذلة هذه يفزدون إىل
ال دذء ،وينذدون رب األرض والاسمذء ،وياسألونه كشف الضر ودفع
البأتسذء.
الضراء ّبم مذ كره للا يف
ومن أمثلة ددذء الكذفرين حذل نزول ّ

قوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

مس هؤالء
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الروم ،]٣٣ :أي :وإ ا ّ
ضر ،فأصذباهم ِش ّ ة
املشركني -الذين جيعلون مع للا إهلذ آخرُ -

الاضرع إليه،
وج ب وحنو لك ،ﭽ ﭕ ﭖﭼ ،أي :أفردوه ابل دذء و ّ

واتساغذثوا به ﭽﭗ ﭘﭼ ،أي :راجعني إليه تعذىل من ددذء غريه
 من األصنذم وغريهذ؛ لِيهـن ُجوا ِمن لك الضِّر ،وتركوا أصنذمهم
()1
لِعلمهم أنه ال يكشف الض َّر إال هو تعذىل .
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،101 :20 ،والقياسي ،مكي بن أيب طذلب.
"اهل اية إىل بلوغ النهذية يف دلم معذين القرآن وتفاسريه ،وأحكذمه ،ومجل من
فنون دلومه" .حتقيق :جممودة ابحثني يف رتسذئل جذمعية بكلية ال راتسذت العليذ
والبحث العلمي -جذمعة الشذرقة ،إبشراف أ.د :الشذه البوشيخي( .ط،1:
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و كر للا تعذىل أ ّن اإلناسذن الكذفر حني تصيبه الضراء ي دو للا

إايه كشف الضر ،فقذل تسبحذنه :ﭽ ﮞ ﮟ
دلى كل أحواله تسذئ،ا ّ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﭼ [يونس" ،]١٢ :وال دذء هنذ :الطلب والاسؤال باضرع"( ،)1ومعىن
اآلية :أ ّن اإلناسذن إ ا أصذبه من الضر مذ يشعر فيه بش ة أمل أو خطر
دلى نفاسه؛ كغرق وماسغبة وداء دضذل ،ددذ للا ُملِ ّحذ يف كشفه طهذلِبذ
اَّلل تهـ هع هذىل إزالة تلك احملنة ،وتب يلهذ ابلنعمة واحملنة ،في دو يف تسذئر
ِم هن َّ
أحواله إبحلذح وتضرع أن يكشف للا دنه لك الاسوء ،فإ ا كشف
تعذىل دنه لك أدرض دن الشكر ،ومل ياذكر الضر الذي أصذبه،
الشذرقة :جممودة حبوث الكاذب والاسنة  -كلية الشريعة وال راتسذت اإلتس،امية،
2008م) ،5690 :9 ،وينظر :الاسمعذين ،منصور بن حمم " .تفاسري
الاسمعذين"( .ط ،1امل ينة املنورة :دار البخذري1992 ،م)،214 :4 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،33 :14 ،والبيضذوي ،دب للا بن دمر.
"أنوار الانزيل وأتسرار الاأويل"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية2003 ،م)،
 ،207 :4وينظر :أبو حيذن" ،البحر احمليط" ،391 :8 ،وينظر :األلوتسي،
حممود أبو الفضل" .روح املعذين يف تفاسري القرآن والاسبع املثذين"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1994 ،م).42 :11 ،
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".110 :11 ،
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تفضل للا به دليه ،ودذد إىل مذ كذن دليه من
وناسي اإلنعذم الذي ّ
الشرك ابلل تعذىل واإلدراض دن دبذدته ،وإمنذ كر للا لك تنبيهذ إىل
أ ّن هذه احلذلة مذمومة ،فينبغي للمؤمن أن يكون دائم اللجوء إىل للا
تعذىل ،دائم ال دذء يف الرخذء ووقت الضراء ،حىت يكون دذب ا لل
()1

حقذ  .مث يقول للا تعذىل يف خاذم هذه اآلية :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﭼ أي :كمذ ُزيِّن هلذا اإلناسذن الذي وصف للا 
صفاهه اتسامر ُاره دلى كفره بع كشف للا دنه مذ كذن فيه من الضر،
كذلك زين للذين أتسرفوا يف ِ
الكذب دلى للا ،فاجذوزوا إىل غري مذ أ ن
ُّ
()2
جل ود،ا .
للا هلم ،ووقعوا يف الشرك به ّ

( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،220 :17 ،وينظر :اخلذزن ،دلي بن حمم .
"لبذب الاأويل يف معذين الانزيل" .تصحيح :حمم دلي شذهني( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1415 ،هـ).431 :2 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،37 :15 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،3231 :5 ،وينظر :البغوي ،احلاسني بن ماسعود" .معذمل الانزيل
يف تفاسري القرآن" .حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ) ،413 :2 ،وينظر :املراغي ،أمح بن مصطفى.
"تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1946م).47 :11 ،
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وقوله تعذىل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ[يونس،]١٢ :
ذل أهل الاـَّف ِاسري :هه هذا حياهمل همعنيني:
قه ه
الضر جلنبه أهو قه ِ
أهح مههذ :إِ ا همس ِ
ذان،
ذد ا أهو قهذئِمذ هد هد ه
اإلن هاسذ هن ّ
ّ
وق اتسابع هذا املعىن بعض املفاسرين ،وحكم بضعفه(.)1
س ا ِإلناسذ هن الضّر ددذان جلنبه أهو قذ ِد ا أهو قذئمذ،
واآلخر :إِ ا هم
ّ
يعين :دلى هذه األحوال كلِّهذ(.)2
وهذا األخري هو الذي ي ّل دليه تسيذق اآلية ،فذملراد أن الكذفر
ياوجه يف مجيع أحواله إىل للا تعذىل ابل دذء" ،ف،ا يزال
ماسه الضر ّ
إا ّ
( )1ينظر :الواح ي ،دلي بن أمح " .الافاسري الباسيط" .حتقيق :أصل حتقيقه يف
( )15رتسذلة دكاوراه جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،مث قذمت جلنة دلمية
من اجلذمعة باسبكه وتناسيقه( .ط ،1الرايض :دمذدة البحث العلمي جبذمعة
اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية1430 ،هـ ــ) ،138 :11 ،وينظر:
العكربي ،دب للا بن احلاسني" .الابيذن يف إدراب القرآن" .حتقيق :دلي
حمم البجذوي( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1976م).667 :2 ،
( )2ينظر :الزجذّج ،إبراهيم بن الاسري" .معذين القرآن وإدرابه" .حتقيق :دب
اجلليل دب ه شلب( ،ط ،1بريوت :دذمل الكاب1988 ،م)،9 :3 ،
والواح ي" ،الافاسري الباسيط" ،137 :11 ،والاسمعذين" ،تفاسري
الاسمعذين" ،369 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل".413 :2 ،
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داديذ ال يفرت دن ال دذء حىت يزول دنه الضر"( ،)1فيكون حذل
اضطجذده ي دو للا ،وحذل قعوده ي دو للا ،وحذل قيذمه ي دو للا،
و لك لعلمه أنه ال ياساطيع أح ٌ كشف الضر دلى احلقيقة غري للا
تعذىل؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [الزمر.]٣٨ :

وق ّبني للا تعذىل حذل الكفذر حني يلجؤون إليه دن حصول
الضرر هلم ،وأ ّن لك اللجوء وال دذء إمنذ يكون دن غري يقني منهم وال
إميذن ،فلذلك ليس ِمبُعاه ٍّ به ،فيقول تسبحذنه :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﭼ [الزمر.]٨ :
وا ِإلناسذن يف هذه اآلية وأمثذهلذ –كمذ تق ّ م -يراد به الكذفر،
وياساشه لذلك يف هذا املوضع ب اللة مذ وصفه به يف اآلية من اختذ
س الكذفر ب،اء يف جاس ه من مرض ،أو
األن اد لل تعذىل ،أي :وإ ا هم َّ
دذهة ،أو ش ّ ة يف معيشاه ،وجه وضيق ،ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،أي
( )1الزخمشري" ،الكشذف".332 :2 ،
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أخلص ددذء للا تعذىل ،مقب،ا إليه ب دذئه ،ال ِّ
يعول دلى غريه ،ﭽ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﭼ ،هخ َّولههُ معنذه :ملّكه وح ّكمه فيهذ هوأهدطهذهُ بهـع ه
هكش ِ ِ
ك الضِّر هدنهُ ،فذملعىن :ب ّ له مكذن الب،اء دذفية وفرجذ ممذ نزل
ف هل ه
به ،ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ أي :ترك ددذء للا ،وقيل :ناسي
للا الذي كذن ي دوه من قبل ،وقيل :ناسي الضر الذي كذن ي دو للا
إىل كشفه ،ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ،أي :شركذء ،يطيعهم يف معذصي للا
ض ّم اليذء يف
تعذىل ،وقيل :األن اد :األواثن ،ﭽﯘ ﯙ ﯚﯛ ﭼ ،همن ه
ﭽﯘﭼ ،فمعنذه :فعل لك ليزيل النذس دن توحي للا تسبحذنه
واإلقرار به وال خول يف دينه ،ومن فهـاهح اليذء ،فمعنذه( :لي ِ
ض َّل) يف نفاسه
ه
ه
()1

دن دين للا تسبحذنه  .مث يقول للا تعذىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ

ض َّل دن تسبيله} ،بفاح اليذء ،أهي لِ ِ
ِ
يض ّل هو،
( )1قرأ ابن كثري وأبو دمرو{ :ليه ه ه
ض َّل} بِضم اليذء أهي لِي ِ
وقرا البذقون {لِي ِ
ض َّل هغريه .ينظر :ابن زجنلة ،دب
ُ
ه ه
ُ
الرمحن بن حمم " .حجة القراءات" حتقيق :تسعي األفغذين( .ط ،1بريوت:
مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة الطبع) ،619 :وينظر :ال اين ،دثمذن بن
تسعي " .الاياسري يف القراءات الاسبع" .حتقيق :اوتو تريزل( .ط ،2بريوت:
دار الكاذب العريب1984 ،م) ،134 :وينظر :ابن اجلزري ،حمم بن
حمم " .حتبري الاياسري يف القراءات العشر" .احملقق :د .أمح حمم مفلح
دمذن :دار الفرقذن2000 ،م) ،425 :وينظر :ال ميذطي،
القضذة( .طّ ،1
أمح بن حمم " .إحتذف فض،اء البشر يف القراءات األربع دشر" .حتقيق:
أنس مهرة( .ط ،3بريوت :دار الكاب العلمية2006 ،م).343 :
- 416 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

ﯢ ﯣ ﯤﭼ ،أي :قل اي أيهذ الرتسول هلذا الكذفر :متاع بكفرك
تاساويف أجلك ،فإنك يف اآلخرة من املذكثني يف النذر ،وهذا لفظ
إىل أن
ه

معنذه الاه د والودي  ،مثل قوله تعذىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [إبراهيم،]٣٠ :

الزجر وأن
ف هقولُهُ ﭽ ﯝ ﯞﭼ ،ليس املراد منه األمر ،بل املراد منه ُ
يعرفه قلة متههاعِ ِه يف ال نيذ مث مصريه إىل النذر ،وفيه من م الكفر مذ ال
خيفى كأنه قيل :إ ق أبيت مذ أمرت به من اإلميذن والطذدة فمن
حقك أن تؤمر برتكه لاذوق دقوباه ،وهي اخللود يف النذر(.)1
توضح
وهذه اآلية وأمثذهلذ من اآلايت اليت ه هكرت أدديةه الكذفرين ِّ
الضراء ّبم يف ال نيذ ،فإ ّن "طريقة هؤالء الكفذر الذين
حذ ههلم حني نزول ّ
يعب ون األصنذم مانذقضة ،و لك ألهنم إ ا ماسهم نوع من أنواع ِّ
الضر مل
ّ
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،262 :21 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،179 :3والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية"،6303 :10 ،
والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،460 :4 ،والزخمشري" ،الكشذف":4 ،
 ،116وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،521 :4 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،238 :5 ،وابن دذدل ،دمر بن دلي احلنبلي" .اللبذب يف دلوم
الكاذب" .حتقيق :دذدل أمح دب املوجود ،ودلي حمم معوض( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1998 ،م) ،481 :16 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين" ،236 :12 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".342 :23 ،
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يرجعوا يف طلب دفعه إال إىل للا ،وإ ا زال لك الضر دنهم رجعوا إىل
اَّلل تعذىل دن حصول ِّ
الضر،
دبذدة األصنذم،
ومعلوم أهنم إمنذ رجعوا إىل َّ
ٌ
ألنه هو القذدر دلى إيصذل اخلري ودف ِع ِّ
الضر ،وإ ا درفوا أ ّن األمر
كل
كذلك يف بعض األحوال كذن الواجب دليهم (أن )1يعرتفوا به يف ِّ
األحوال فثبت أ ّن طريقاهم يف هذا البذب ُمانذقِضةٌ" .
و ه هكهر للا تعذىل أ ّن الكذفر بع مذ جييب للا ددوته وينجيه من املهذلك
تفضل دليه وأدطذه
ومي ّ ه ابلنعم ،فإنه يناسب الفضل لنفاسه ،ويناسى أ ّن للا ّ
تسؤله ،ودذفذه بع أن ابا،اه ،قذل تعذىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭼ [الزمر .]٤9 :أي :فإ ا أصذب اإلناسذن الكذفر بؤس وش ّ ة

الضر ،ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ددذان ماساغيثذ بنذ من جهة مذ أصذبه من ّ

ابلضر رخذء
الضر ،أبن أب لنذه ّ
ﭼ أي :إ ا أدطينذه فرجذ ممذ كذن فيه من ّ
وتسعة ،وابلاسقم صحة ودذفية ،ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ أي :قذل:
إمنذ أدطيت الذي أدطيت من الرخذء والاسعة يف املعيشة ،والصحة يف الب ن
والعذفية ،دلى دلم ،يعين دلى دلم من للا أبين له أهل لشريف ورضذه بعملي،
وقيل :يعينَّ :إمنذ حصل لك بِكاسبِه وباسبب جه ه ِ
وج ِّه ،فإن كذن مذال
ُ
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".427 :26 ،
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قذل :إّمنذ حصل بِكاسب ،وإِن كذن ِص ّحة قذل :إّمنذ حصل لك باسبب
ادا دلى همن يناسب الفضل لنفاسه :ﭽﭭ ﭮ
الع،اج الف،اينّ ،قذل للا تعذىل ر ّ
الضر الذي كذنوا فيه فانة
ﭯ ﭼأي :بل دطَّيـاُنذ إايهم تلك النعمة من بع ّ
هلم ،يعين ب،اء ابالينذهم به ،واخابذرا اخاربانهم به،ﭽﭰ ﭱﭼ جلهلهم
وتسوء رأيهم ﭽ ﭲ ﭳ ﭼ ألي تسبب أُدطوا لك ،فلهذا يفرتون
الكذب ،ويناسبون النعمة ألنفاسهم(.)1
ومن ددذء الكذفرين حذل خوفهم من وقوع ِّ
الضر ّبم يف ال نيذ :مذ
احركت الريح وهذجت األمواج وكذدت تسفنهم
يكون منهم إ ا ركبوا البحر ف ّ
أن تغرق ،فهنذلك خيلصون لل ال دذء ،وياسألونه النجذة ،وق كر للا
تعذىل يف د ة مواضع من كاذبه حذهلم لك ،ومن تلك املواضع مذ يبيّنه
قوله :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،303 :21 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،6352 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،473 :4 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،536 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،458 :26 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،266 :15 ،وابن كثري" :تفاسري القرآن
العظيم" ،105 :7 ،والشوكذين ،حمم بن دلي" .فاح الق ير اجلذمع بني
فين الرواية وال راية يف دلم الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب1414 ،ه) ،735 :4 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
.36 :24
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [يونس ،]٢٢ :فقوله تعذىل :ﭽ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ ،يعين :حيملكم وياسهل لكم الاسري يف الرب دلى
ال واب ،ويف البحر دلى الاسفن ،فهو الذي حيفظكم إ ا تسذفرمت يف بر أو
()1
شرُكم) ابلنون والشني من النشر ،أي :يهـبُـثكم  ،ﭽﭱ ﭲ
حبر ،وقُرئ (يـهن ُ ُ
ﭳ ﭴ ﭵﭼ ،يعين :يف الاسفن ،ﭽﭶ ﭷﭼ ،أي :مضت
الاسفن مبن فيهذ ،و هد ه ل دن اخلطذب إىل الغيبة للمبذلغة ،كأنه تذكرة لغريهم
لياعجب من حذهلم وينكر دليهم ،ﭽ ﭸ ﭹﭼ يعين :لينة تسذكنة،
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ابلريح الطيبة ،ﭽﭼﭼ يعين :الاسفينة ،ﭽﭽ
ٍ
دصف ،ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ
ﭾﭼ أي :ش ي ة ات
يعين :من كل انحية ،ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ،أي :دلموا وأيقنوا أنه
وتس ّ ت دليهم ماسذلك اخل،اص ،هنذلك ﭽ ﮉ ﮊ
ق دان ه،اكهمُ ،
ﮋ ﮌ ﮍﭼ ،أي :إ ا دان ه،اكهم أخلصوا لل تعذىل ال دذء ،ومل
ي دو أح ا تسواه ،وقذلوا :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،أي :من هذه الريح
ينشركم} ،ابلنون والشني ،أهي يبثكم ِ
ويفرقكم،
ّ
( )1قرأ ابن دذمر وأبو جعفرُ ُ { :
الطي ،وقرا البذقون {يُ هاسُِّريُكم} ِابلاسني واليذء ،من
وهو من النشر ض ّ ّ
الااسيري ،أهي :حيملكم دلى الاسري .ينظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات":
 ،329وال اين" ،الاياسري يف القراءات الاسبع" ،121 :وابن اجلزري" ،حتبري
الاياسري يف القراءات العشر" ،398 :وال ميذطي" ،إحتذف فض،اء البشر يف
القراءات األربع دشر".311 :
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العذصف ،ويقذل :من هذه األهوال ،ﭽﮒﮓ ﮔﭼ أي :من
املوح ين املطيعني(.)1
ومع أهنم أ ّك وا ود هم ابلشكر بث،اث مؤك ات ،أوهلذ :الم
ِ
توطئة القاسم ،واثنيهذ :نون الاوكي  ،واثلثهذ :الاعبري بصيغة ﭽﮓ
لنكونن شذكرين ،مبذ يفي ه ِمن دزمهم دلى أن يكونوا
ﮔﭼ دون
ّ
ِمن تلك الزمرة اليت دي هنذ الشكر؛ لكن هذا الود منهم بشكر للا
وتوحي ه ال يلبث أن يناقض إبشراكهم بع إ جنّذهم للا من الغرق
الذي كذد أن يهلكهم ،ويصور القرآن هذا احل ث بقوله تسبحذنه:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [يونس" ،]٢٣ :أي:
ناسوا تلك الش ة و لك ال دذء ،ومذ ألزموه أنفاسهم ،فأشركوا ابلل ،من
ادرتفوا أبنه ال ينجيهم من الش ائ  ،وال ي فع دنهم املضذيق ،فه،ا
أخلصوا لل العبذدة يف الرخذء ،كمذ أخلصوهذ يف الش ة؟!"(.)2
دليل دلى أ ّن اخللق ُجبِلُوا دلى الرجوع
قذل القرطب" :ويف هذا ٌ
املضطر ُجيذب ددذؤه ،وإن كذ هن كذفراِ ،النقطذع
إىل للا يف الش ائ  ،وأ ّن
ّ
ِ
رب األرابب"(.)3
األتسبذب ورجوده إىل الواح ِّ
( )1ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،110 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل":2 ،
 ،415والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،109 :3 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،259 :4 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،134 :4 ،
واأللوتسي" ،روح املعذين".93 :6 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن" ،361 :وينظر :ابن دذشور" ،الاحرير
والانوير".138 :11 ،
( )3القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".325 :8 ،
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ويؤّكِ هذه احلقيقة قول للا  خمذطبذ الكذفرين :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭼ [اإلسراء .]٦٧ :أي :وإ ا انلاكم أيهذ الكذفرون الش ّ ة
متوج ،فق ّمت من ت دون من دون للا من
واجله يف البحر فذضطرب و ّ
األن اد واآلهلة ،فلم يغثكم ،ومل ُت وا غري للا مغيثذ يغيثكم ،فلمذ
ددومتوه وأغذثكم ،وأجذب ددذءكم وجنذكم من هول مذ كنام فيه يف
البحر ،أدرضام دمذ ددذكم إليه ربكم من توحي ه ،والرباءة من اإلشراك

به وددذء غريه ،ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ أي :ا جح لنعم ربه ،إال من
دصم للا تعذىل.
فهم وإن حذولوا طمس فطرة توحي للا اليت فطر النذس دليهذ،
إال أهنذ تظهر حذل الش ة وال ياساطيعون مغذلباهذ ،ف،ا ياضردون يف
حذل الش ة ملذ يعب ون من دون للا لعلمهم أنه ال ميلك هلم أح جلب
النفع أو دفع الضر دلى احلقيقة إال للا جل ود،ا؛ فلذلك أخلصوا له
ال دذء حذل الش ة(.)1
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،497 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،320 :2والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،144 :3 ،وابن دطية" ،احملرر
الوجيز" ،471 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي" ،371 :21 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم".96 :5 ،
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ومعىن ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ أي " :هب دن أوهذمكم
كل من ت دونه يف حوادثكم إال إايه وح ه ،فإنكم ال
وخواطركم ّ
تذكرون تسواه ،وال ت دونه يف لك الوقت وال تعق ون برمحاه رجذءكم،
وال ُخت ِطرون ببذلكم أ ّن غريه يق ر دلى إغذثاكم ،أو مل يها إلنقذ كم
ضل من ت دون من اآلهلة
أح غريه من تسذئر امل ّ
دوين .وجيوز أن يرادّ :
()1
لكن للا وح ه هو الذي ترجونه وح ه" .
دن إغذثاكم ،و ّ
بني للا  للمشركني يف اآلياني اللاني تلي اآلية الاسذبقة "أ ّن
مثّ ّ
رجودهم للشرك بع أن جنّذهم للا من الغرقِ ،من ِش ّ ة جهلِهم
قذدر دلى أن يهلكهم يف البهـِّر ،كق رته دلى إه،اكهم يف
ودمذهم؛ ألنّه ٌ
وقذدر دلى أن يعي هم يف البحر مرة أخرى ،ويهلكهم فيه
البحرٌ ،
فجرأهتم دليه إ ا وصلوا البهـّر ال هوج هه هلذ؛ أل ّهنذ ِمن جهلهم
ابلغرقُ ،
ِ
وض،اهلم ،و لك يف قوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اإلتسراء.)2("]69 - 68 :
( )1الزخمشري" ،الكشذف".679 :2 ،
( )2الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .أضواء البيذن يف إيضذح القرآن
ابلقرآن"( .ط ،1بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر والاوزيع1995 ،م)،
.478 :1
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وأييت تصوير حلظذت مصذردة مراكب الكفذر يف البحر للجج
األمواج ،وخوفهم من اهل،اك ،وجلوؤهم ل دذء للا تعذىل ،يف قوله

تسبحذنه :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ

[لقمان ،]٣٢ :يعين :أيتيهم املوج بعضه فوق بعض ،ويكون لاسواده
وكثرته مثل الظلل ،والظلة :كل مذ أظلك من جبل أو تسحذب أو

غريمهذ .ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ يعين :أخلصوا له ابل دوة ﭽﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﭼ يعين :إىل القرار ﭽﮞ ﮟﭼ أي :فمنهم من
يؤمن ،ومنهم من يكفر وال يؤمن ،وقيل يف معىن املقاص " :د ل ِيف
ذل :مقاص أهي :مقاص
فعله ،دلى معىن ال هوفهذء ِمبهذ ود ه ،هوِمنـ ُهم من قه ه
ِيف ال هقول هال ياسرف"( .)1وقيل :معىن "مقاه ِ
ص ٌ  :ماوتسط يف الكفر
ُ
()3
والظلم ،خفض ِمن غُله هوائه( ،)2وانزجر بعض االنزجذر"  ،فيكون
املعىن :أ ّن ِمن الكذفرين همن يعود إىل كفره بع أن دذه للاه دلى اإلميذن
إن هو جنّذه ،لكنّه ليس ِ
موغ،ا يف الكفر والع اوة للحق وأهله كمذ كذن
( )1الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين".239 :4 ،
ِ
الش َّة ،و ُغله هواء الشَّبذبّ :أولُه وش َّ تُه ،ومعىن "خفض من غلوائه":
(( )2الغُله هواء)ِّ :
خفَّف من ِح َّته ومن مطذلبه املاش ِّدة .ينظر :ابن منظور ،حمم بن مكرم.
"لاسذن العرب"( .ط ،3بريوت :دار صذدر1414 ،هـ ـ).133 :15 ،
( )3الزخمشري" ،الكشذف.503 :3 ،":
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قبل حيصل له مذ حصل من الش ّ ة وتوقع اهل،اك مث النجذة بع لك،
رجح ابن دذشور هذا القول ل اللة الاسيذق دليه ،حيث قذل:
وق ّ
"وال همقذم دليل دلى أ ّن ال ُمراد االقاصذد يف الكفر ،لوقوع تذييله بقوله:
ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ ،ولقوله يف نظريه يف تسورة
العنكبوت :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﭳﭼ [العنكبوت:

ِ
الص،اح وض ِّه؛
ياوتسط حذلُه بني ّ
 ،]٦5وق يُطلق ال ُمقاهص ُ دلى الذي ّ
ذىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
كمذ قه ه
ذل تهـ هع ه
[المائدة.)1("]٦٦ :
وقيل" :مقاه ِ
ص ٌ  :تسذلك القص أي الطريق املاساقيم ال يع ل دنه
ُ
لغريه ،وأصله اتساقذمة الطريق ،...واملراد ابلطريق املاساقيم
الاوحي ...،أي :فمنهم مقيم دلى الاوحي ...،وقيل :مقاص من
االقاصذد مبعىن الاوتسط واالدا ال"( .)2مث كر املشرك الذي ينقض

العه فقذل تعذىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣﭼ يعين :ال يرتك العه ﭽ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﭼ يعين :غ ّ ا ٍر ابلعه  ،كفوٍر لل  يف نعمه(.)3
ِّ
ويصور القرآن حذلاني ل دذء الكذفرين حذل ركوّبم البحر:
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".191 :21 ،
( )2األلوتسي" ،روح املعذين".103 :11 ،
( )3ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم".30 :3 ،
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جمرد ركوّبم البحر جيعلهم خذئفني من اهل،اك
احلالة األوىلّ :
ابلغرق ،فيخلصون لل ال دذء وياسألونه أن ينجيهم ،وهذه احلذلة جن

تصويرهذ يف مثل قوله تعذىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت.]٦5 :
مبجرد ركوّبم
ّ
فبني للا تعذىل يف هذه اآلية وأمثذهلذ أ ّن املشركني ّ
البحر ياوجهون إىل للا ابل دذء ولو مل حيصل هلم اضطراب تسفن ،أو
هيجذن ريح ،أو ت،اطم أمواج ،و لك باسبب مذ يعرتيهم من اخلوف
دن ركوّبم البحر باسبب قلة فهمهم بركوبه؛ أل ّن أكثر أتسفذرهم كذنت
يف الرباري(" .)1أي :فإ ا ركب هؤالء املشركون يف الاسفينة يف البحر
فخذفوا الغرق واهل،اك أخصلوا لل ال دذء ،وتركوا آهلاهم اليت
فيكون حذهلم حذل همن أخلص دينه من املؤمنني ،حيث ال يذكرون إال
للا ،وال ي دون تسواه؛ لعلمهم أبنه ال يكشف الش ائ إال هو جل
ود،ا(.)3

ويف جميء هذه اآلية بع قول للا تعذىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
( )1ينظر :ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".32 :21 ،
( )2القياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية".5648 :9 ،
( )3ينظر :البيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،199 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين"،
.14 :11
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ﭼ [العنكبوت ،]٦٤ :إشذرة إىل أ ّن ِمن أتسبذب إشراك أولئك املشركني
تعلقهم ابل نيذ ،فإ ا خذفوا املوت رجعوا إىل فطرة الاوحي وإفراد للا
ابل دذء ،فإ ا أجنذهم دذدوا إىل مذ كذنوا دليه من حب ال نيذ والشرك
ابلل وددذء غريه تعذىل(" ،)1وقيل :إِشراكهم أن يقول قذئلهم :لوال للا
الرئِ
اَّللُ هلم ِمن النّجذة قِاس همة بني
يس أو امل َّ،ا ُح لهغه ِرقنذ ،فيجعلون مذ فعل َّ
و َّ
ُ
()2
للا وبني خلقه" .
واحلالة الثانية :رؤياهم ملذ خييفهم أكثر حذل ركوّبم البحر؛
كذرتفذع األمواج اليت تُرى مثل اجلبذل يف البحر من دظماهذ وارتفذدهذ،

وهذه احلذلة جن تصويرهذ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ [لقمان ،]٣٢ :فقوله هنذ:ﭽ ﮚ

لمذ كر هذهنذ أمرا دظيمذ وهو
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ" ،ف ّ
املوج الذي كذجلبذل بقي أثر لك يف قلوّبم قذل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﭼ أي :فخرج منهم (مقاه ِ
ص ٌ ) ،أي يف الكفر ،وهو الذي
ُ
انزجر بعض االن ِزجذر ،أو مقاه ِ
ص ٌ يف اإلخ،اص ،فبقي معه شيءٌ منه
ه
ُ
ه
ِ
ومل يبق دلى مذ كذن دليه من اإلخ،اص ،بينمذ يف احلذلة األوىل مل يهذكر
( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي".96 :25 ،
( )2القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".363 :13 ،
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مع ركوب البحر ُمعذيهنة ِمثل لك األمر ،ف هذكر إشراكهم حيث مل يبق
دن ه أثر"(.)1
ومن األوقذت اليت ُكِرت يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين ي ِ
بذدرون
ُ
حينهذ إىل ددذء رب العذملني :مذ يكون منهم حذل مبذغااهم بعذاب

دنيوي وإصذباهم مبصيبة انزلة؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱﯓﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ [األنعام:

 ،]٤١ - ٤٠فأ ُِمر النب  أن خيذطب أولئك املشركني وياسأهلم قذئ،ا :ﭽ

ﮠﭼ ،أي :أخربوين ،ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ أي :إن جذءكم
أيهذ القوم دذاب للا ،كذلذي جذء من قبلكم من األمم الذين هلكوا
أبنواع العذاب الذي أخذهم بغاة" ،وإضذفة العذاب إىل اتسم اجل،الة
دذاب حيصل يف ال نيذ
لاهويله ،لص وره ِمن أق ر القذدرين ،واملراد
ٌ
يهضََّّردُون إىل للا لرفعه دنهم"( ،)2ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ اليت تنشرون فيهذ

من قبوركم ،وتبعثون ملوقف القيذمة ،ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﭼ أغري للا
هنذك ت دون لكشف مذ نزل بكم من الب،اء ،أو إىل غريه من آهلاكم
تفزدون لينجيكم ممذ نزل بكم من دظيم الب،اء؟ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

( )1الرازي" ،تفاسري الرازي" ،132 :25 ،باصرف.
( )2ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".224 :7 ،
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أي :إن كنام ُِحم ِّقني يف ددواكم وزدمكم أ ّن آهلاكم اليت ت دوهنذ من
دون للا تنفع أو تضر( ،)1ف،ا شك أهنم حذل نزول العذاب ّبم إمنذ
يلجؤون إىل للا وح ه دون تسواه ،ويناسون مذ تسواه ممذ كذنوا ي دونه من
معبوداهتم قبل لك ،ف،ا ياذكروهنم حذل وقوع الش ة ،بل يُعِرضون دن
وياوجهون إىل للا وح ه ضذردني ابل دذء ،ولذا قذل تسبحذنه
ددذئهمّ ،
يف اآلية الاذلية :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﭼ [األنعام ،]٤١ :فهم يرجعون إىل للا وقت حصول الب،اء،
وخيلصون له ال دذء ،فإ ا شذء كشف دنهم البأتسذء ،ورفع دنهم
الضراء ،وإن شذء أهلكهم غري ظذٍمل هلم؛ ألهنم غري صذدقني يف توباهم
مبجرد رفع العذاب دنهم وجنذهتم من الش ة
تلك ،وإمنذ يعودون لإلشراك ّ
اليت وقعت ّبم ،كمذ أخرب للا دنهم يف مواضع أخرى من كاذبه
الكرمي(.)2
ويف هذا الاسؤال للمشركني وبيذن حذهلم دن نزول ِّ
الضر ّبم
ذجة هلم وددوة هلم إىل الافكر فيمذ هم دليه من الض،ال كي يعودوا
ُحم ّ
إىل رش هم وتوحي رّّبم ،فكأنه تعذىل يقول لعب ة األواثن :إ ا كنام
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،353 :11 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،2020 :3 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،123 :2 ،وابن دطية،
"احملرر الوجيز".290 :2 ،
( )2ينظر :الشنقيطي" ،أضواء البيذن".478 :1 ،
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ترجعون دن نزول الش ائ إىل للا تعذىل ال إىل األصنذم ومذ تعب ون من
دونه ،فلِ هم تبقون دلى دبذدة تلك األواثن اليت ال متلك لكم ضرا وال
نفعذ دلى احلقيقة ،وال تكشف دنكم العذاب حذل حصوله؟(.)1
احلجة ،وتبلغهم
وال يقع ٌ
دذاب ابلكذفرين إال بع أن تُقذم دليهم ّ
رتسذالت للا تعذىل دلى ألاسنة رتسله دليهم الص،اة والاس،ام؛ كمذ قذل
وبني
تسبحذنه :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [اإلسراءّ ،]١5 :
احلجة
للا تعذىل أنه لو أهلك الكذفرين بعذاب من قبل أن يقيم دليهم ّ
للج ُؤوا إىل ددذء للا تعذىل وتسؤاله أن يرتسل إليهم
ويرتسل إليهم الرتسل ه
رتسوال يبلّغهم مراد للا منهم؛ كمذ قذل  :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ [طه .]١٣٤ :أي :ولو أان أهلكنذ هؤالء املشركني
الذين يكذبون ّبذا القرآن من قبل أن ننزله دليهم ،ومن قبل أن نبعث
داديذ ي دوهم إىل مذ فرضنذ دليهم فيه بعذاب ننزله ّبم بكفرهم ابلل،
لكذن هلم أن يقولوا يوم القيذمة ،إ وردوا دلينذ ،فأردان دقذّبم :ربنذ ه،ا
أرتسلت إلينذ رتسوال ي دوان إىل طذداك ،فنابع آايتك :يقول :فنابع
حجاك وأدلاك ومذ تنزله دليه من أمرك وهنيك من قبل أن يصيبنذ الذل
واهلوان واخلزي والفضيحة باعذيبك ّإايان ،وقيل :اخلِزي ِيف هحش ِرِهم هم هع
اجلنذةِ هكمذ قه ه ِ ِ
اهيم  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الشعراء:
ُه ه
ذل إبـهر ُ
( )1ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،533 :12 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،423 :6 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم".132 :3 ،
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 . ]٨٧وقيل يف معىن قوهلم :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [طه،]١٣٤ :
أيِ :من قهـب ِل أهن نه ِذ َّل ابلقال والاسب يف ال نيذ ،هوهَنزى ب خول النذر يوم

القيذمة

()2

 .وقذل تسبحذنه :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [القصص .]٤٧ :ويف اآلية تق ير ،ومعنذهذ :لوال
ه،ا أرتسلت إلينذ رتسوال فنابع آايتك ونكون من املؤمنني،
أن يقولوا ربنذ ّ
ِ
ِ
ِ
َّمت أهي ي ِهم ،فلوال
لعذجلهم العذاب يف ال نيذ ،وألصذباهم مصيبهةٌ مبذ قه ه
أرتسلنذك؛ لكن له َّمذ
َّموهذ مذ
ه
قوُهلم هذا دن ه إصذبة دقوبة جنذايهتم اليت ق ُ
لك حمقَّقذ ال حمي ه دنه أرتسلنذك قطعذ ملعذ يرهم ودفعذ
كذ هن
قوُهل)3م ه
(
حلجاهم  .وإمنذ كذن الاسبب يف قوهلم هذا هو نزول العقذب ،ال
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،407 :18 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،4722 :7 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،366 :3 ،
والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،282 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":22 ،
 ،116والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،264 :11 ،وابن دذشور،
"الاحرير والانوير".347 :16 ،
( )2ينظر :البيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،44 :4 ،واأللوتسي ،روح املعذين،593 :8 ،
والقذمسي ،حمم مجذل ال ين بن حمم " .حمذتسن الاأويل" .حتقيق :حمم ابتسل
ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1418 ،هـ).171 :7 ،
( )3ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،587 :19 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،611 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،5543 :8 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،144 :4 ،وابو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم":7 ،
 ،17والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".617 :
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الاأتسف دلى مذ فذهتم من اإلميذن خبذلقهم ،ويف هذا من الشهذدة القوية
دلى اتساحكذم كفرهم ورتسوخه فيهم مذ ال خيفى؛ كقوله تعذىل :ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [األنعام.)1(]٢٨ :
ومن العجيب أن يكون املشركون يف اجلذهلية جيأرون إىل للا
ماسهم الضر ،بينمذ ال جن هذا من مشركي زمذننذ
تعذىل ابل دذء إ ا ّ
الذين طغت دليهم املذدية املعذصرة ،وانطماست ل يهم الفطرة اليت ُتعل
أتوه
اإلناسذن ّ
الضراء خذصة ،وق ّ
ياوجه إىل خذلقه ابل دذء يف وقت ّ
العلمذء هلذه املعضلة ،وبيّنوا م ى احنطذط مشركي األزمنة املاأخرة يف
تسفول الشرك ابلل جل ود،ا ،فهذا الشيخ حمم بن دب الوهذب رمحه
للا يقول –يف كاذبه (القواد األربع)" :-القذد ة الرابعة :أ ّن مشركي
ِ ِ
األولني يشركون يف الرخذء وخيلصون
األولني؛ أل ّن ّ
زمذننذ أغلظ شركذ من ّ
يف الش ة ،ومشركو زمذننذ شركهم دائم يف الرخذء والش ة .وال ليل قوله
تعذىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت.)2("]٦5 :
ويقول األلوتسي دن تفاسريه لقول للا تعذىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

( )1ينظر :الزخمشري" ،الكشذف".419 :3 ،
( )2ينظر :ابن دب الوهذب ،حمم بن دب الوهذب" .القواد األربع"( ،وهو
مطبوع ضمن مؤلفذت الشيخ حمم بن دب الوهذب ،اجلزء األول) .حتقيق:
دب العزيز بن دب الرمحن الاسعي وغريه( .ط ،1الرايض :جذمعة اإلمذم
حمم بن تسعود ،غري حم د لاسنة الطبع).202 :1 ،
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﭼ[يونس..." :]٢٢ :فذآلية دالة دلى أ ّن املشركني ال ي دون غريه
أمر
تعذىل يف تلك احلذل ،وأنت خبري أب ّن النذس اليوم إ ا ادرتاهم ٌ
جاسيم ،يف بـهٍّر أو حب ٍر ،ددوا همن ال يضر وال ينفع ،وال
وخطب
خطريٌ،
ٌ
ٌ
األئمة ،ومنهم من يضرع
يرى وال ياسمع ،...ومنهم من ياساغيث أبح
ّ
إىل شيخ من مشذيخ األُّمة ،وال ترى فيهم أح ا خيُص مواله باضرده
وددذه ،وال يكذد مير له ببذل أنه لو ددذ للا تعذىل وح ه ينجو من
هذتيك األهوال ،فبذلل تعذىل دليك قل يل أي الفريقني ِمن هذه احليثية
أه ى تسبي،ا وأي ال اديني أقوم قي،ا؟ ،وإىل للا تعذىل املشاكى من
وخ ِرقت
زمذن دصفت فيه ريح اجلهذلة ،وت،اطمت أمواج الض،الةُ ،
تسفينة الشريعة ،و ِ
اختذت االتساغذثة بغري للا تعذىل للنجذة ريعة!"(.)1
ودن تفاسري ِ
ات اآلية يقول الشيخ حمم رشي رضذ" :ويف هذه
يح لكون املشركني كذنوا ال ي دون يف أوقذت
اآلية وأمثذهلذ بيذ ٌن ص ِر ٌ
صى هد ُدهم
الش ائ هوتهـ هقط ِع األتسبذب ّبم إال للاه هرَّّبم ،ولكن همن ال ُحي ه
ِ
ِ
ِِ
الضيق إال
الزمذن بِهزد ِم ِهم ال ي دُون دن أش ّ ِّ
من ُماسلمي هذا ّ
ِ
ت ِمن كث ٍري ِمن النذسِ ...حكذية
معبوديهم من امليِّاني!...،وق همسع ُ
( )1األلوتسي" ،روح املعذين".93 :6 ،
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لخصهذ أ ّن مجذدة ركبوا البحر فهذج ّبم حىت أشرفوا
وم ّ
يانذقلوهنذُ ،...
دلى الغرق ،فصذروا ياساغيثون ُمعاهـ هق ِي ِهم ،فبعضهم يقول :اي
ِ
ف :اي
(ف،ان ،)...وبعضهم يصيح اي (ف،ان ،)...وآخر يها ُ
ِ
ب
(ف،ان)...إِخل ،وكذن فيهم
موح ٌ ضذق ّبم ردذ فقذل :هاي هر ِّ
رجل ّ
ٌ
أح ٌ يع ِرفُك!"(.)1
أغ ِرق أغ ِرق ،مذ بقي ه
وال يشك دذقل أنّه وإن ّاددى أولئك اإلتس،ام فإهنم بعي ون دن
توحي رب العذملني وإخ،اص العمل وال دذء له يف كل حني .ناسأل للا
ضل دن تسبيله.
العذفية ،وأن يه ي همن ّ
املطلب الثالث :دعاء الكافرين يف مواجهة األنبياء
من األحوال ال نيوية اليت ُكِر يف القرآن الكرمي أ ّن الكذفرين
ي دون رّّبم حني حصوهلذ مذ يكون دن مواجهاهم ألنبيذئهم
تعجيز
واتساهزائهم ّبم ،ف دذء كفذر البشر يف مثل هذه األحوال فيه
ٌ
ألنبيذئهم ،ومبذلغة يف تكذيبهم؛ و لك إمنذ هو من طغيذهنم ومكذبرهتم.
ومن تلك املواضع اليت كر للا تعذىل يف كاذبه أ ّن الكذفرين ددوا
قول للا تعذىل دن الكذفرين الذين ك ّذبوا نبيّنذ
رّّبم يف مواجهة نبيِّهم ُ

حمم ا  :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ [األنفال:

( )1رضذ" ،تفاسري املنذر".277 :11 ،
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 .]٣٢وهذا ِمن ِّ
بنبوة رتسول للا حمم ،
داو الكذفرين الذين ك ّذبوا ّ
ومبذ جذء به ،فإهنم حني ياسمعون القرآن يُالى يزدمون أنه ك،ام بشر،

بل وجيزمون بذلك دادني للا بقوهلم :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ،
"واملعىن أ ّن القرآن إن كذن ح ّقذ ُمنزال ِمن دن ك فأمطر دلينذ احلجذرة
دقوبة دلى إنكذران ،أو ائانذ بِع هذ ٍ
اب أهلِي ٍم ِتسواه ،واملر ُاد منه الاهك ُم،
ه
()1
وإظهذر اليق ِ
ني واجلزم الا ِّذم دلى أنه ليس كذلك" .
ُ
وددذء الكذفرين الوارد يف هذه اآلية جذء كره بع أن درض للا
النب  ابلكذب دلى للا،
تعذىل حذال من أحواهلم حيث إهنم رموا ّ
وا ّهتموه أ ّن مذ جذءهم به ليس ّإال من أتسذطري األولني ،أخذهذ من
دلمذء أهل الكاذب ،وأهنم لو شذؤوا أن جييئوا مبثل مذ جذءهم به لفعلوا؛
كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [األنفال ،]٣١ :ومل
يقفوا دن هذا احل ّ من الاكذيب والعنذد ،بل زادوا فيه ،ف دوا للا أن
ميطر دليهم حجذرة من الاسمذء أو أيتيهم بعذاب أليم ،وكذن األوىل هلم
واألج ر ّبم أن ياسألوا للا اهل اية للحق ،ب ل أن ياسافاحوا ابلعذاب،
ولكنه اجلهل ودمى البصذئر والض،ال.
( )1أبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم".47 :4 ،
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()1

وهذا ال دذء وإن كذن ص ر من بعضهم إال أ ّن القرآن ق
ناسبه إىل مجيعهم ،فكأهنم كلهم ددوا بذلك ،واملشذر إليه ّبذا يف قوهلم:

ﭽ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﭼ هو القرآن وشرع حمم .
والذي محلهم دلى هذه املقذلة اتسابعذدهم أن يكرم للا دليهم
حمم ا  هذه الكرامة ،فقذلوا هذه املقذلة كمذ يقول اإلناسذن ماسابع ا
حلصول أمر :إن كذن كذا وكذا ففعل للا يب وصنع ،وقيل :إ ّن هذه
املقذلة خرجت خمرج العنذد مع دلمهم أبنه حق( ،)2و ّأاي مذ كذن البذدث
هلم دلى قوهلذ فإ ّن ددذءهم دلى أنفاسهم ي ّل دلى ضعف دقوهلم،
وإمعذهنم يف الكفر والض،ال ،والاسخرية ابلنب الكرمي ،الذي كذن وجوده
 بينهم مذنعذ من نزول العذاب ّبم ،ود م إجذباهم ملذ اتساعجلوه من

العقوبة؛ حيث قذل للا :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ [األنفال.]٣٣ :
ومن ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف مواجهة أنبيذئهم مذ كر للا
دنهم بقوله تسبحذنه :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ

[ص .]١٦ :أي :وقذل هؤالء املشركون ابلل من قريش :اي ربنذ دجل لنذ
( )1أكثر املفاسرين دلى أهنذ نزلت يف النضر بن احلذرث ،ينظر :الطربي" ،جذمع
البيذن" ،505 :13 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،19 :2 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،261 :2 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز".520 :2 ،
( )2ينظر :ابن دطية" ،احملرر الوجيز".520 :2 ،
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ط يف ك،ام العرب" :القاسط من الشيء؛
كابنذ قبل يوم القيذمة ،والق ّ
ألنه قطعة منه ،من قطه إ ا قطعه .ويقذل لصحيفة اجلذئزة :قط؛ ألهنذ
قطعة من القرطذس"( ،)1فهؤالء القوم تسألوا رّبم تعجيل أنصباهم من
اخلري أو الشر يف ال نيذ قبل يوم القيذمة اتساهزاء بودي للا ،وإنكذرا
للبعث واجلزاء ،وق أخرب للا دن هؤالء املشركني أهنم تسألوه تعجيل
لك هلم ،مث أتبع لك قوله لنبيه حمم ٍ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ص:

 ،]١٧فكذن معلومذ بذلك أ ّن ددذءهم لك مذ ددوا به رّّبم إال دلى
وجه االتساهزاء منهم برتسوله  ،ولو مل يكن كذلك ملذ أمر النب 
ابلصرب دليه حىت أيتيه قضذؤه فيهم(" ،)2و لك أل ّن القوم كذنوا يف هنذية
اإلنكذر للقول ابحلشر والنشر ،فكذنوا ياسا لّون بفاسذد القول ابحلشر
نبوته"(.)3
والنشر دلى فاسذد ّ

( )1الزخمشري" ،الكشذف".77 :4 ،
( )2الطربي" ،جذمع البيذن" ،165 :21 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":3 ،
 ،161والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،6212 :10 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،428 :4 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن":15 ،
 ،158وابو حيذن" ،البحر احمليط" ،145 :9 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،57 :7 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".225 :23 ،
( )3الرازي" ،تفاسري الرازي".373 :26 ،
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ومن ددذء الكذفرين للاه تعذىل يف مواجهة أنبيذئهم واتساعجذهلم
العذاب -أيضذ -مذ جذء ِكره يف قوله تعذىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﭼ

[المعارج:

 ،]١أي :ددذ داع ،واتساعجل وقوع العذاب

ابلكذفرين ،مع أنه تسيقع ّبم هذا العذاب؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽﯗ

ﯘ ﭼ ،فبني للا أنه تسيقع دلى الكذفرين ال حمذلة ،تسواء يف ال نيذ أو
ِ
ورده حني
يف اآلخرة ،وتسواء طُلب أم مل يُطلب ،وال ياساطيعون دفعه ّ
وقوده ،ال ُهم وال غريهم؛ كمذ قذل تعذىل بع هذه اآلية :ﭽ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [المعارج.)1( ]٢ :

ومل تذكر اآلية الكرمية اتسم هذا الاسذئل ،بل جذءت به من ّكرا
هكذا( :تسذئِ ٌل)؛ ألنه ال يع و أن يكون واح ا من أولئك الكذفرين
الاسفهذء( ،)2فأخفي تعيينه حتقريا لشأنه.
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،596 :23 ،والاسمعذين" ،تفاسري
الاسمعذين" ،44 :6 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،608 :4 ،وابن دطية،
"احملرر الوجيز" ،364 :5 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،637 :30 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،278 :18 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل"  ،244 :5والكلب" ،الااسهيل لعلوم الانزيل" ،409 :2 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،220 :8 ،والشوكذين" ،فاح الق ير":5 ،
 ،344والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".885 :
( )2ينظر :اخلطيب ،دب الكرمي بن يونس" .الافاسري القرآين للقرآن"( .ط،1
القذهرة :دار الفكر العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).1156 :15 ،
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وتسؤال الكذفرين هذا تسؤال تعجي ٍز للنب  ،وددذؤهم باعجيل
العذاب إمعذ ٌن يف اتسابعذده ،ومبذلغةٌ يف إنكذره ،وق كذن ُك ّفذر
ياساهزئون فياسألون النب  :مىت هذا العذاب الذي تاود ان به،

وياسألونه تعجيله ،قذل تعذىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ[الحج:

ﮤ ﭼ [يونس ،]٤٨ :وقذل تسبحذنه:
.)1(]٤٧
رب العذملني اتساهزاء أبنبيذئهم وتعجيزا هلم
ومن أددية الكذفرين ّ
مذ ُكِر يف قوله تعذىل دن قوم تسبأ :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ[سبأ .]١9 :وددذؤهم هذا جذء بع أن هم ّن للا
دليهم مبذ هم ّنِ ،من تسعة األرزاق ،وطيب البل  ،ورغ العيش ،واألمن
ِمن اخلوف ،واقرتاب امل ن ،وتياسري األتسفذر ،ولكنهم مل يشكروا تلك
النعم" ،فأدرضوا دن املنعم ،ودن دبذدته ،وبطروا النعمة ،وملّوهذ ،حىت
إهنم طلبوا ومتنّوا أن تابذد أتسفذرهم بني تلك القرى اليت كذن الاسري فيهذ
ِ
ماياسرا"( ،)2وقذلوا :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ!.
ّ
( )1ينظر :ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".153 :39 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".677 :
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قذل ابن دذشور –دن تفاسري هذه اآلية" :-واألظهر دن ي أن
يكون هذا القول قذلوه جوااب دن موادظ أنبيذئهم والصذحلني منهم حني
ينهوهنم دن الشرك ،فهم يعِظوهنم أب ّن للا أنعم دليهم بالك الرفذهية وهم
جييبون ّبذا القول إِفحذمذ ل دذة اخلري منهم ،دلى حنو قول كفذر قريش:

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ[األنفال.)1("]٣٢ :
فاواطأت مواقف الك ّفذر ِمن أنبيذئهم ،وجعلوا ِمن تكذيبهم
ألنبيذئهم ي دون للا اتساعجذال ابلعذاب ،و لك تسخرية منهم واتساهزاء
أبولئك األنبيذء الكرام ،دليهم الص،اة والاس،ام.
ِ
ومن ددذء الكذفرين يف مواجهة األنبيذء مذ كذن من إبليس رأس
الكفر ودادياه األول؛ حيث أخرب للا دنه يف مواضع من القرآن أنه ددذ
ربّه يف مواجهة آدم  ،و لك بع مذ أمره للا ابلاسجود له فذمانع كِربا
وُكفرا؛ قذل للا تعذىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [البقرة.]٣٤ :
وددذؤه الذي كذن مراده به مواجهة آدم  و ريّاه وإغواءهم
ُكِر يف مثل قول للا تعذىل – ُخمِربا دن إبليس:-ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ [األعراف .]١٤ :قذل الطربي" :وهذه أيضذ هجهلة أخرى
من هج هه،اته اخلبيثة ،تسأل ربه مذ ق دلم أنه ال تسبيل ألح من خلق
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".176 :22 ،
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للا إليه ،و لك أنه تسأل الن ِ
َّظرة إىل قيذم الاسذدة ،و لك هو يوم يبعث
فيه اخللق ،ولو أدطي مذ تسأل من الن ِ
اخللود وبقذء
َّظرة ،كذن ق أدطي
ه
ال فنذء معه ،و لك أنه ال موت بع البعث ،فقذل جل ثنذؤه له :ﭽ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الحجر- ٣٧ :

 ،]٣٨و لك إىل اليوم الذي ق كاب للا دليه فيه اهل،اك واملوت والفنذء،
ِ
احلي الذي ال ميوت ،...فإن قذل
ألنه ال شيء يبقى ف،ا يفىن ،غري ربّنذ ِّ
قذئل :فإن للا ق قذل له إ تسأله اإلنظذر إىل يوم يبعثون :ﭽ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ [األعراف ،]١5 :يف هذا املوضع ،فق أجذبه إىل مذ تسأل؟،
قيل له :ليس األمر كذلك ،وإمنذ كذن جميبذ له إىل مذ تسأل لو كذن قذل
له :إنك من املنظرين إىل الوقت الذي تسألت ،أو :إىل يوم البعث ،أو:
إىل يوم يبعثون ،أو مذ أشبه لك ،ممذ ي ل دلى إجذباه إىل مذ تسأل من
النظرة ،وأمذ قوله :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ،ف،ا دليل فيه لوال اآلية
بني فيهذ م ة إنظذره إايه إليهذ ،و لك قوله :ﭽ ﭻ ﭼ
األخرى اليت ق َّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ"( ،)1وق قيل يف معىن الوقت
املعلوم :هو النفخة األوىل يف الصور اليت يُصعق هلذ من يف الاسمذوات
ومن يف األرض من املخلوقني ،وقيل :بل أحذله دلى وقت معلوم دن ه
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،330 :12 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم
القرآن" ،173 :7 ،والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،7 :3 ،وأبو حيذن،
"البحر احمليط" ،19 :5 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،217 :3 ،
والشوكذين" ،فاح الق ير" ،219 :2 ،واأللوتسي" ،روح املعذين":4 ،
 ،331والشنقيطي" ،أضواء البيذن".11 :2 ،
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يعني له لك ،وإمنذ
 يري به يوم موت إبليس وحضور أجله دون أن َّ
تركه يف دمذء اجلهل به ليغمه لك مذ دذش.
و هب ابن دذشور إىل أ ّن ددوة إبليس تلك مل تاساجب ،فقذل:
"وق أفذد الاأكي إبِ َّن وا ِإلخبذر بصيغة ﭽ ﭺ ﭻﭼ أ َّ
هن إِنظذره أمٌر
اَّلل وق َّره ِمن قهـب ِل تسؤاله ،أي :حتقق كونُك من الفريق الذين
ق قضذه ّ
أُن ِظروا إىل يوم البعث ،أي أ ّن للا خلق خلقذ وق ّ ر بقذءهم إىل يوم
عض ِمن ُمجلة ال ُمنظرين ِمن قبل ح وث
البعث ،ف هكشف إلبليس أنه به ٌ
اَّلل ليس ٍِّ
مبغري مذ ق ّ ره له ،فجواب للا تعذىل إلبليس
املعصية منه ،وإ ّن ّ
ِ
بذر دن أم ٍر حت ّقق ،وليس إجذبة لِ ِطلبه ِة إبليس ،ألنه أهون دلى للا
إخ ٌ
ِمن أن جييب له طلبذ ،وهذه هي النكاة يف الع ول دن أن يكون
ت لك ،ممذ ي ل دلى تهك ِرهم ٍة ابتساجذبة طلبه،
هجب ُ
اجلواب :أنظهرتُك أو أ ه
()1
ِ
أمر حذصل ،فاسؤاله حتصيل حذصل" .
ولكنه أدلمه أ ّن مذ تسأله ٌ
ودلى كل ٍ
حذل ،فإن كذن للا تعذىل ق أجذب ددذء إبليس لك
أو مل ُِجيبه ،فإ ّن يف إنظذره إىل يوم الوقت املعلوم لل تعذىل ابا،اء للعبذد،
وحك ُمه ُحك ُم مذ هخلهق يف ال نيذ
ويف خمذلفاهم إلبليس أدظم الثوابُ ،
من صنوف الزخذرف وأنواع امل،ا وامل،اهي ،ومذ رّكب يف األنفس من
الشهوات ليماحن ّبذ دبذده(.)2

( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".45 :8 ،
( )2ينظر :الزخمشري" ،الكشذف" ،91 :2 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،
 ،393 :3والشوكذين" ،فاح الق ير" ،219 :2 ،والاسع ي" ،تياسري
الكرمي الرمحن".284 :
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املطلب الرابع :دعاء الكافرين على أنفسهم.
ِ
أدجب األمور أن ي دو املخلوق دلى نفاسه أبن يصيبه للا
ِمن
ابلاسوء أو يرفع دنه مذ وهبه من العذفية وال دة؛ ولكن الكذفر انطماست
بصريته ،وأوبق نفاسه ،فخاسر دنيذه وآخرته ،وق كر للا تعذىل يف كاذبه
طرفذ من ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم ،واتساعجذهلم حلول العقذب ّبم،
وبني  أ ّن هذا احلذل هو حذل الكذفرين دمومذ؛ فقذل تسبحذنه:
ّ

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﭼ [اإلسراء:

ابلشر دن ضجره
 ،]١١أي :وي دو اإلناسذن دلى نفاسه وول ه ومذله ّ
اللهم أهلكه وحنو لك ،ك دذئه ابخلري :يقول :ك دذئه
وغضبه ،فيقولّ :
ربه أبن يهب له العذفية ،ويرزقه الاس،امة يف نفاسه ومذله وول ه ،فلو
ابلشر كمذ ياساجذب له
اتساجيب له يف ددذئه دلى نفاسه ومذله وول ه ّ
يف اخلري هلك ،ولكن للا بفضله ال ياساجيب له يف لك ،وهو كقول

للا تعذىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔ ﭼ[يونس.)1(]١١ :

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،393 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،303 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4153 :6 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،222 :3 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل"،123 :3 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،651 :2 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز":3 ،
 ،441والرازي" ،تفاسري الرازي" ،304 :20 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،49 :5 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،19 :7 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين".23 :8 ،
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واملراد ابإلناسذن يف مثل قوله تعذىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭼ [اإلسراء ،]١١ :اإلناسذن الكذفر الذي ال يؤمن ابآلخرة ،وهو

كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [مريم- ٦٦ :

 ،]٦٧وإط،اق اإلناسذن دلى الكذفر ورد يف د ة مواضع من القرآن،
الفرج
في دو الكذفر
ابلعذاب اتساهزاء وياساعجل به ،كمذ ي دو بطلب ه
ماساه الش ّ ة(.)1
إا ّ
( )1ينظر :الزخمشري" ،الكشذف" ،651 :2 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
 ،42 :15ولفظ (اإلناسذن) إ ا أطلق ف،ا يراد به الكذفر دلى كل حذل،
بل الاسيذق هو الذي حي د هل املراد به اإلناسذن الكذفر ،أم يشمل املاسلم
والكذفر .قذل الرازي" :اخالفوا يف اإلناسذن يف قوله :ﭽﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ [يونس ،]١٢ :فقذل بعضهم :إنه الكذفر ،ومنهم من ابلغ وقذل :كل
موضع يف القرآن ورد فيه كر اإلناسذن ،فذملراد هو الكذفر ،وهذا ابطل؛ ألن
قوله :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ [االنشقاق ،]٧ - ٦ :ال شبهة يف أن املؤمن داخل فيه ،وكذلك قوله :ﭽ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ [اإلنسان ،...]١ :فذلذي قذلوه بعي  ،بل احلق
أن نقول :اللفظ املفرد احمللّى ابأللف وال،ام حكمه أنه إ ا حصل هنذك
معهود تسذبق انصرف إليه ،وإن مل حيصل هنذك معهود تسذبق وجب محله
دلى االتساغراق صوان له دن اإلمجذل والاعطيل .ولفظ اإلناسذن هذهنذ الئق
ابلكذفر؛ ألن العمل املذكور ال يليق ابملاسلم الباة" .الرازي" ،تفاسري
الرازي".221 :17 ،
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ِ
ومن أمثلة ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم اليت ُكِرت يف القرآن
الكرمي مذ ددذ به قوم تسبأ حني تسألوا للا أن يبذد بني أتسفذرهم بع أن
أنعم للا دليهم وجعل بينهم وبني ُقرى الشذم ُقرى ماصلة ماقذربة ،فلم
يشكروا رّبم ،بل تسألوه أن تكون القرى واملنذزل بعضهذ أبع من

بعض! ،وق أخرب للا دن ددذئهم لك بقوله تعذىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [سبأ ،]١9 :فقوهلم :ﭽﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﭼ( ،)1يعنون به :فذجعل بيننذ وبني الشذم فلو ٍ
ات ومفذوز،
لنركب فيهذ الرواحل ،ونازود معنذ فيهذ األزواد ،وهذا من ال اللة دلى ا ّن
القوم ِ
بطروا نعمة للا دليهم وإحاسذنه إليهم ،وتسئموا ِمن طيب العيش،
وجهلوا مبق ار العذفية ،فطلبوا النصب والاعب كمذ طلب بنو إتسرائيل
املن والاسلوى .قذل تعذىل دن قوم تسبأ :ﭽ ﮜ
البصل والثوم مكذن ّ

( )1وهذا دلى قراءة ابن كثري وأيب دمرو وهشذم{ :هربَّنذ} ابلنصب دلى أنه ن اء،
وقرؤوا{ :بـه ّعِ } ،بكاسر العني املش ّ دة ب،ا ألفِ ،م هن الاـَّبعِي ِ ،هوقهـهرأه البذقون غري
يعقوب{:ربَّنذ}كذلك دلى ال دذءِ { ،
ابد } ابأللف وكاسر العني وتسكون
ه
ال ال ،و( هاب ِد ) و(بـه ّعِ ) واح ٌ ِيف املعىن ،فاسألوا املبذد ة بني أتسفذرهم .وقرأ
يعقوب{ :هربنذ} ابلرفع { ،هاب هد ه } بفاح العني وال ال دلى اخلرب ،دلى أنه
شكوى منهم لبع تسفرهم .ينظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" ،588 :وابن
اجلزري" ،حتبري الاياسري يف القراءات العشر" ،516 :وال ميذطي" ،إحتذف
فض،اء البشر يف القراءات األربع دشر".459 :
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ﮝ ﭼ ،أهي :برتك الشكر وتسؤال املش ّقة والك ح يف املعيشة ،إ
دجل هلم رّبم اإلجذبة ،وأدطذهم
متنّوا طول األتسفذر وبع ال اير ،ولق ّ
مذ رغبوا إليه فيه وطلبوا من املاسألة ،حيث قذل تعذىل :ﭽﮞ

هح ِذديث ِيف ال ُق ُرون الَِّيت هأتيت،
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ ،أي :أ ه
ومبه َّ د(.)1
وفرقنذهم وب دانهم كل ُم َّ
فرق ُ
وممذ كر يف القرآن الكرمي أيضذ ِمن ددذء الكذفرين دلى أنفاسهم
مذ تق ّ م(ِ )2من أ ّن بعض الكذفرين ددوا دلى أنفاسهم يف مواجهة الرتسل
دنذدا واتساكبذرا واتسابعذدا للعذاب؛ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ [اإلسراء ،]١١ :وقوله :ﭽ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [األنفال.]٣٢ :

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،389 :20 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،87 :3والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،5917 :9 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،328 :4 ،والزخمشري" ،الكشذف"،577 :3 ،
والرازي" ،تفاسري الرازي" ،202 :25 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن"،
 ،290 :14وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،509 :6 ،والشوكذين،
"فاح الق ير" ،369 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين".304 :11 ،
( )2يف املطلب الاسذبق.
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وقوله :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ [ص،]١٦ :
وغري لك من اآلايت.
وق ح ّذر النب  من تسلوك تسبيل الكذفرين يف ال دذء دلى
النفس أو الول أو املذل ،فقذل « :ال ت دوا دلى أنفاسكم ،وال ت دوا
دلى أوالدكم ،وال ت دوا دلى هخ ه ِم ُكم ،وال ت دوا دلى أموالكم ،ال
توافِقوا من للا تبذرك وتعذىل تسذدة ٍ
نيل فيهذ دطذء فياساجيب لكم»(.)1
و ّبني  تسوء دذقبة ال دذء دلى النفس باعجيل العذاب؛ فعن
ت(،)2
أنس  قذل" :إ ّن رتسول للا  دذد هر ُج،ا من املاسلمني ق هخ هف ه
فصذر مثل الفرخ ،فقذل له رتسول للا « :هل كنت ت دو بشيء أو
اللهم مذ كنت معذقب به يف
تاسأله ّإايه؟» ،قذل :نعم ،كنت أقولّ :
فعجله يل يف ال نيذ .فقذل رتسول للا « :تسبحذن للا! ،ال
اآلخرة ّ
اللهم آتنذ يف ال نيذ حاسنة ويف اآلخرة
تطيقه أو ال تاساطيعه ،أف،ا قلتّ :
()3
حاسنة وقنذ دذاب النذر» .قذل :ف دذ للا له فشفذه" .
( )1رواه أبو داود يف تسننه ،كاذب :الص،اة ،ابب :النهي دن أن ي دو اإلناسذن
دلى أهله ومذله ،)88/2(:برقم( ،)1532وصححه األلبذين يف صحيح
تسنن أيب داود ،)419/1(:برقم( ،)1532دن جذبر بن دب للا .
ضعف و هبت قوته .ينظر :النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج شرح
( )2أيُ :
صحيح ماسلم بن احلجذج"( .ط ،2بريوت ،دار إحيذء الرتاث العريب،
1392هــ).
( )3رواه ماسلم يف صحيحه ،كاذب :الذكر وال دذء والاوبة واالتساغفذر ،ابب:
كراهة ال دذء باعجيل العقوبة يف ال نيذ ،)88/2(:برقم(. ،)2688
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املطلب اخلامس :دعاء الكافرين إذا رأوا بعض العالمات الكربى
لقيام الساعة.
ِمن ددذء الكذفرين الذي ُكِر يف القرآن الكرمي مذ يكون ِمن
تسؤاهلم للا  كشف بعض مذ حيصل هلم من العذاب قبل يوم

القيذمة ،وهو قوهلم :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ

[الدخان ،]١٢ :وهذا العذاب الذي ياسألون كشفه هو ال خذن املذكور

يف قوله تعذىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الدخان ،]١١ - ١٠ :وهو آية من آايت
للا ،مرتسلة دلى دبذده قبل جميء الاسذدة ،في خل يف أبصذر وأمسذع
أهل الكفر به ،ويعرتي أهل اإلميذن به كهيئة الزكذم ،وهذا دلى أح
القولني يف تفاسري اآلية(.)1
في دوا الكذفرون الذين يرون لك ال خذن رَّّبم  تسذئلني
كشف لك ال خذن دنهم ،ويقولون :إنك إن كشفاه آمنذ بك
كل معبود تسواك ،فيكشف للا دنهم لك العذاب
ودب انك من دون ّ
تعذىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

( )1القول الثذين يف معىن ال خذن املذكور يف قوله
ﮗ ﮘﭼ [الدخان ،]١٠ :هو مذ أصذب قريشذ من اجله ب دذء النب 
دليهم ،ومذ لقوه باسبب لك من ٍ
الاسمذء
قحط ٍ
وجوع ،فصذروا يرون بني َّ
واألرض كذل خذن .تنظر :املراجع يف احلذشية الاذلية.
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بع ظهور تلك الع،امة ال الة دلى قرب قيذم الاسذدة ،وبع أن اددى

الكذفرون اإلميذن؛ ولكنهم يعودون إىل كفرهم ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [الدخان ،]١5 :مث يناقم للا منهم

دن قيذم الاسذدة ،كمذ قذل تسبحذنه :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﭼ [الدخان ،)1( ]١٦ :وقيل :إ ّن معىن قوله
ِ
ؤخرو العذاب دنكم قلي،ا بع انعقذد
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ أي" :إِ ّان ُم ّ
أتسبذبه ووصوله إليكم ،وأنام ماسامرون فيمذ أنام فيه ِمن الطغيذن
ابشرهم؛ كقوله تعذىل:
والض،ال ،وال يلزم ِمن الكشف دنهم أن يكون ه
تسبحذنه :ﭽ ﯘ

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [يونس ،]9٨ :ومل يكن العذاب ابشرهم واتّصل
ّبم ،بل كذن ق انعق تسببه ووصوله إليهم"(.)2

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،16 :22 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،268 :3 ،
والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية ،6726 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،
 ،123 :5والزخمشري" ،الكشذف" ،272 :4 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز":5 ،
 ،69والرازي" ،تفاسري الرازي" ،656 :27 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط":9 ،
 ،399وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".247 :7 ،
( )2ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".250 :7 ،
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نصت اآلايت املذكورة هنذ من تسورة ال خذن
كل فق ّ
ودلى ٍّ
نوع من العذاب الذي يصيب الكذفرين وأ ّهنم حذل
دلى أ ّن ال خذن ٌ
نزوله ّبم يضردون إىل للا ابل دذء.
وق د ّ العلمذء وقوع ال خذن من الع،امذت الكربى لقرب قيذم
الاسذدة ،اتسا الال ّبذه اآلية ،ومبذ جذء يف بعض األحذديث؛ كح يث
حذيفة بن أتسي الغفذري  قذل :كذن النّب ِ يف غُرفهٍة هوحنن أتسفل
منه ،فذطّلع إلينذ ،فقذل :مذ تذ ُكرون؟ " قلنذ :الاسذدة ،قذل« :إِ ّن الاسذدة
ال تكون حىت تكون دشر ٍ
وخاسف ابملغرب،
ف ابملشرق،
ٌ
آايت :هخاس ٌ
ُ
()1
ف يف جزيرة العرب وال خذن »...،احل يث  ،وغريه من
وخاس ٌ
األحذديث.
املطلب السادس :دعاء الكافرين عند املوت.
إ ا وقع املوت ابإلناسذن فق أقبل دلى اآلخرة وأدبر دن ال نيذ،
تقرر فيمذ تسبق أ ّن الكذفرين يلجؤون إىل ددذء للا تعذىل دن نزول
وق ّ
الش ائ ّبم ،وأدظم ش ّ ة حتصل لإلناسذن وأكرب مصيبة حتل به هي
مصيبة املوت ،فإ ا دذين الكفذر املوت وأيقنوا مبفذرقة احليذة فزدوا إىل
ِ
ويؤجل قبض أرواحهم ،زادمني أهنم
ددذء للا  ،وتسألوه أن ميهلهمّ ،
تسياوبون ويعملون دم،ا صذحلذ ويُصلِحون مذ أفاس وا إ ا أدي وا لل نيذ
( )1رواه ماسلم يف صحيحه ،كاذب :الفنت وأشراط الاسذدة ،ابب :يف اآلايت اليت
تكون قبل الاسذدة ،)2226/4(:برقم(.)2901
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ِ
وم ّ يف أدمذرهم ،وق ّبني للا حذهلم لك وتسؤاهلم إايه
وأُ ّجلت آجذهلم ُ
دن نزول املوت ّبم بقوله تسبحذنه :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰﭼ [المؤمنون ،]99 :أي :حىت إ ا جذء أح ه هؤالء
املوت ،ودذين نزول أمر للا به ،قذل -:لعظيم مذ يعذين ممذ
املشركني ُ
يـهق م دليه من دذاب للا تن ّ مذ دلى مذ فذت ،وتلهفذ دلى مذ فرط فيه
قبل لك ،من طذدة للا وماسألاه لإلقذلة :-ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ إىل ال نيذ
فردوين إليهذ ،ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ المؤمنون ،١٠٠ :أي :كي
ّ
وفرطت فيه،
فضيعاه،
العمل
من
يوم
ال
قبل
كت
تر
فيمذ
صذحلذ
أدمل
ّ
ِ
فيقول للا له :ﭽ ﯘﭼ أي :ليس األمر دلى مذ قذل هذا املشرك من
إمكذن رجوده إىل ال نيذ إ ا حضره املوت ،فلن يـُرجع إىل ال نيذ ،ولن
يعذد إليهذ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ المؤمنون ،١٠٠ :أي :هذه الكلمة،
وهي قوله :ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ كلمة هو قذئلهذ ،أي :هذا املشرك يقوهلذ،
وال ياسكت دنهذ التساي،اء احلاسرة دليه؛ ولكن ال تنفعه وال ُُتذب
ددوته حينئذ ،وهو أيضذ غري صذدق يف لك ،فإنه لو ُرّد لعذد ملذ هني
دنه ،ﭽﯟ ﯠ ﯡﭼ [المؤمنون ،]١٠٠ :أي :ومن أمذمهم حذجز
حيجز بينهم وبني الرجوع ،يعين ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [المؤمنون،]١٠٠ :
ِمن قبورهم ،و لك يوم القيذمة(.)1
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،69 :19 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":2 ،
 ،490والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،489 :3 ،والزخمشري،
"الكشذف" ،203 :3 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،156 :4 ،والرازي،
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فذكر للا تعذىل أ ّن ِمن مواضع ددذء الكذفرين هو مذ يكون من
دن حصول املوت ّبم من طلبهم اإلمهذل والرجوع إىل ال نيذ؛ لكنه
ّبني أنه ال جييب ددذء أولئك الكذفرين دن احاضذرهم ،بل وال غريهم؛

كمذ قذل تعذىل خمذطبذ املؤمنني :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ [المنافقون،]١١ - ١٠ :
فقرر تسبحذنه يف غري موض ٍع ِمن كاذبه أ ّن األجل إ ا جذء أح ا فإنه ال
ّ
ٍ
يؤخر ،وال ُتذب له ددوة حينئذ؛ ألنّه تعذىل أمهل دبذده قبل لك،
ّ
فمن ابدر يف حيذته ابإلميذن والعمل الصذحل فذز ،ومن ّفرط حىت جذءه
املوت فق خاسر ،وال ينفعه الامين حني حلول أجله ،وال ددذءه ربّه أن
ميهله.

"تفاسري الرازي" ،292 :23 ،والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن":12 ،
 ،149والبيضذوي" ،أنوار الانزيل" ،95 :4 ،والكلب" ،الااسهيل لعلوم
الانزيل" ،57 :2 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،584 :7 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم" ،493 :5 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،
 ،149 :6والشوكذين" ،فاح الق ير" ،589 :3 ،والاسع ي" ،تياسري
الكرمي الرمحن" ،559 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".123 :18 ،
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املبحث الثاني :دعاء الكافرين يف اآلخرة
وفيه مطلبذن:
املطلب األول :دعاء الكافرين عند قيام الساعة
وبني
كر للا  يف كاذبه الكرمي شيئذ من أهوال يوم القيذمةّ ،
أحوال الكذفرين يف لك اليوم العظيم ،ومن تلك األحوال أ ّن الكذفرين
ُحيشرون إىل جهنم ُدميذ؛ كمذ أخرب للا دنهم بقوله :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭼ [اإلسراء ،]9٧ :وقوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [طه ،]١٢٤ :وق
اخاُلِف يف صفة العمى الذي كر للا يف هذه اآلية وأمثذهلذ أنه يبعث
هؤالء الكفذر يوم القيذمة به ،فقيل :لك دمى دن احلجة ،ال دمى
ورجح الطربي أن املقصود دمى
دن البصر ،وقيل :حيشر أدمى البصرّ ،
البصرية والبصر معذ؛ فقذل" :والصواب من القول يف لك مذ قذل للا
تعذىل كره ،وهو أنه حيشر أدمى دن احلجة ورؤية الشيء كمذ أخرب
ِ
خيصص"( ،)1فياسأل الواح من أولئك الكذفرين
فعم ومل ّ
جل ثنذؤهّ ،
ّ
دن ٍ
ئذ ربَّه مل حشره أدمى مع أنه كذن يف ال نيذ مبصرا ،ﭽﰀ ﰁ ﰂ
( )1الطربي" ،جذمع البيذن".395 :18 ،
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ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ [طه ،]١٢5 :أي :أي :كنت يف

ال نيذ بصريا حبجيت رائيذ لألشيذء ،فيقول للا حينئذ له :ﭽ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [طه ،]١٢٦ :أي :فعلت لك بك،
فحشرتك أدمى كمذ أتاك آاييت ،وهي حججه وأدلاه وبيذنه الذي بيَّنه

يف كاذبه ،ﭽﭕ ﭼ أي :فرتكاهذ وأدرضت دنهذ ،ومل تؤمن ّبذ ،ومل
تعمل .ودىن بقوله ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ هكذا أتاك .وقوله :ﭽﭗ ﭘ

ﭙﭼ أي :فكمذ ناسيت آايتنذ يف ال نيذ ،فرتكاهذ وأدرضت دنهذ،
فكذلك اليوم نناسذك ،فنرتكك يف النذر(.)1
فاسؤال الكذفر ربّه يوم القيذمة دن تسبب حشره أدمى حيامل -
ضم هن ددذئه ّإايه هرف هع لك العمى؛ أل ّن مقصوده إ اك
وللا أدلم -ته ه
هو أن يكون بصريا كمذ كذن يف ال نيذ بصريا ،لكن للا تعذىل ال جييبه
لاسؤاله لك ،ف،ا يكون الكذفر يف القيذمة بصريا إال وقت مشذه ته
للعذاب وأهوال يوم القيذمة ،ووقت قراءته كاذبه ،فإ ّن للا يزيل لك
العمى دنه فريى أهو هال القيذمة ،ويشذه مقع ه ه من النذر ،ويكون لك
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،396 :18 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،416 :2والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4714 :7 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،362 :3 ،وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،68 :4 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".324 :5 ،
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الصم ُم يزيلهمذ للا تعذىل دن
له دذااب فوق العذاب ،وكذا البه هكم و ه
الكذفرين يف بعض أجزاء لك اليوم فياكلمون وياسمعون ،كمذ قذل

تعذىل :ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ [الكهف،]5٣ :

وقذل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﭼ [مريم.)1( ]٣٨ :
ِ
ومن ددذء الكذفرين يوم القيذمة :مذ يكون حني يعذينون أهوال
لك اليوم ،وياي ّقنون وقوع العذاب ّبم ،حيث يلجؤون إىل ددذء للا
تعذىل ،فياسألونه الاأخري واإلمهذل ،ويطلبون الرجوع إىل ال نيذ ولو فرتة
ياسرية ليعب وا للا كمذ أمرهم ،وجييبوا ددوته ،ويابعوا رتسله ،ولكن
ذىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
هيهذت أن ُتذب ددوهتم حينئذ .قه ه
ذل تهـ هع ه

ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭼ [إبراهيم ،]٤٤ :فأمر للا تعذىل نبيه  يف هذه اآلية وأمثذهلذ أن
ُخيهِّوف الكذفرين مبذ يكون يـهوهم القيذمة من حلول العذاب ّبم ،وأنه ال
ينفعهم ددذؤهم حينهذ أن يُرجعوا لل نيذ ،وال جييب للا ددذءهم حينئذ؛
فيقول تعذىل :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ " ،هوال ُم هف ِّاس ُرو هن
( )1ينظر :أبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم" ،48 :6 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين".586 :8 ،
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ُجم ِمعُو هن هدلهى أ َّ
هن قهـولههُ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ُه هو يـهوُم ال ِقيه هذمة"(،)1
ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ يعين :كفروا برّبم فظلموا بذلك أنفاسهم
ِ
أجلنذ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ طلبوا الرجوع إىل
ﭽ ﭤ ﭥ ﭼأيّ :
ال نيذ ولو فرتة ياسرية ليعملوا فيهذ مذ يرضي للا تعذىل؛ كمذ قذلوا:
ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ أي :اإلتس،ام الذي ددذهم للا إليه يف كابه ودلى

ألاسنة رتسله ،ﭽﭫ ﭬﭼ أي :ونص ّ ق رتسلك فنابعهم دلى مذ

ددوتنذ إليه من طذداك واتبذع أمرك ،يقول للا تعذىل :ﭽﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ أي :حلهفاُم وأنام يف ال نيذ من قبل
هذا اليوم ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ أي :ال تزولون دن ال نيذ ،وال
تبعثون ،وال حتذتسبون( .)2ف،ا ينفعهم ددذؤهم وال توحي هم وال إميذهنم
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".109 :19 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،35 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم":2 ،
 ،247والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،45 :3 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،
 ،123 :3والزخمشري" ،الكشذف" ،)565 :2 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،202 :3 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،452 :6 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم" ،516 :4 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم"،
 ،56 :5واأللوتسي" ،روح املعذين" ،133 :7 ،والقذمسي" ،حمذتسن
الاأويل" ،321 :6 ،والاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن ،427 :وابن
دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :13 ،
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ضيعوا الفرصة اليت أتيحت هلم يف ال نيذ،
ابلرتسل يوم القيذمة ،فق
ّ
وفرطوا يف جنب للا ،ودصوا رتسله ،فمذ جزاؤهم يف اآلخرة إال النذر،
ّ
وبئس القرار.
ومن أددية الكذفرين أيضذ يوم القيذمة أهنم ياسألون للا تعذىل أن
يُرجعهم إىل ال نيذ زادمني أ ّهنم حت ّقق إميذهنم يف لك اليوم ،وأهنم
اتسافذدوا حينهذ من أبصذرهم وبصذئرهم فرأوا ّبذ مذ مل يكونوا يرونه يف
ِ
حينئذ مذ يوجب هلم اليقني
ال نيذ ،واتسافذدوا من أمسذدهم فاسمعوا ّبذ
بك،ام رب العذملني ،وأهنم تسيعملون أدمذال صذحلة إ ا اتساجذب هلم
وحقق مطلبهم وأرجعهم إىل ال نيذ؛ ولكن لك ال دذء يوم القيذمة ال
جيذب هلم ،وتلك الودود منهم حينهذ ال تشفع هلم ،وإميذهنم املزدوم
وقاهذ ال ينفعهم .وق

كر للا حذهلم لك يف مثل قوله تعذىل :ﭽﭑ

ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [السجدة .]١٢ :فقوله :

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ أي :هولهو
ترى –أيهذ النب الكرمي  ،وحيامل أن يكون اخلطذب دذمذ لكل أح
ممن يصح منه الرؤية -المجرمني وهم م ِ
طأطئوا رؤوتسهم من فرط النَّ ه م
ُ
ُ
ِ
هوش َّة الوجل ،واحليذء من للا  ،ويف اآلية حذف ،واحملذوف هو:
أهنَّك لهو ترى ال ُمجرمني انكاسي رؤوتسهم ِدن هرّبم لرأيت مذ يـُعاهرب بِِه.
واجملرمون املقصودون هنذ هم الكذفرون ب ليل تود ِ للا هلم ابلنذر،
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وب ليل قوهلم :ﭽ ﭟ ﭠﭼ ،فكذنوا يف ال نيذ غري موقنني.
فذلكذفرون ي دون للا يوم القيذمة قذئلني :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
صرهان
أهي :أبصران ص ق ودي ك ،و همسعنذ منك تهص يق رتسلك ،وقيل :أهب ه
معذصينذ ومسعنذ مذ قيل منذ ،ﭽﭜ ﭝ ﭞﭼ أهي :ردان إىل
ال نيذ لنعمل صذحلذ .ﭽ ﭟ ﭠﭼ أهي :مص قون ِابلبـع ِ
ث(.)1
ه
ِّ
فيصرح الكذفرون يوم القيذمة ابإلميذن ابلرتسل ،وأهنم ق جذؤوا
ابحلق من دن رِّّبم ،وياسألون الشفذدة لينجوا من العذاب ،ويطلبون
الرجوع إىل ال نيذ ليعملوا صذحلذ ،فيقولون :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

[األعراف]5٣ :؛ لكن لك اإلميذن ال ينفعهم ألنه جذء يف غري وقاه،
فق كذنوا مطذلبني به يف ال نيذ فلم حيققوه ،وتلك ال دوات ال
تاساجذب هلم يوم القيذمة ،ألهنم أشركوا ابلل يف ال نيذ ومذتوا دلى لك،
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،176 :20 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،5755 :9 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،346 :4 ،
والبغوي" ،معذمل الانزيل" ،596 :3 ،والزخمشري" ،الكشذف"،510 :3 ،
وابن دطية" ،احملرر الوجيز" ،361 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":25 ،
 ،144والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،95 :14 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،220 :4 ،وأبو حيذن" ،البحر احمليط" ،435 :8 ،والشوكذين،
"فاح الق ير" ،291 :4 ،واأللوتسي" ،روح املعذين".125 :11 ،
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فبني للا تعذىل خاسراهنم الواضح ،وضيذع أدمذهلم املبنية دلى االفرتاء
ّ
دلى للا  حيث قذل :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﭼ [األعراف ،]5٣ :فأوضح أهنم خاسروا أنفاسهم يوم
القيذمة باسبب مذ كذن من كفرهم يف ال نيذ ،وهذا أدظم أنواع اخلاسران،
كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [الزمر" ،]١5 :وق
دلِم الرب تعذىل منهم أنه لو أدذدهم إىل ال ار ال نيذ ،لكذنوا كمذ كذنوا
ِ
اَّلل وخيذلفون رتسله ،كمذ قذل :ﭽﰔ ﰕ ﰖ
فيهذ ك ّفذرا يُك ّذبون آايت ّ
ﰗﰘﰙ ﰚﰛﰜﰝ ﰞﰟﰠﰡﰢﰣ ﰤ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

[األنعام.)1("]٢٨ - ٢٧ :
ِّ
وخيوف للا  الكذفرين حبقيقة مذ تسيؤول إليه حذهلم يوم القيذمة
من ّهلم لرّبم ،وتسؤاله كشف أهوال لك اليوم دنهم بقوله :ﭽ ﮟ
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﭼ [األنعام ،]٤١ - ٤٠ :وق تسبق احل يث دن حذل
الكذفرين املذكور يف هذتني اآلياني وددذئهم يف املطلب الثذين من
املبحث األول من هذا البحث.

( )1ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".362 :6 ،
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املطلب الثاني :دعاء الكافرين يف النار
من أددية الكذفرين لرب العذملني اليت ُكِرت يف القرآن الكرمي مذ
يكون يوم القيذمة ِمن ددذئهم حذل دخوهلم النذر ،ومن لك :ددذؤهم
دلى بعضهم البعض ،في دوا األتبذع دلى همن تاسبب يف إض،اهلم
وإغوائهم من ددذة الكفر وأئماه ،وياسألون للا مضذدفة العذاب ألولئك
الم ِ
ضلِّني ،وق أخرب للا دن ددذئهم لك إايه يوم القيذمة يف قوله :
ُ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭼ[األعراف ،]٣٨ :وهذا خربٌ ِمن للا  دن خطذبه
للكذفرين يوم القيذمة أنه يقول هلم حني ي ِردون دليه :ﭽﭒﭼ ،أي:
أيهذ املفرتون دلى ربكم ،املكذبون رتسله ،ﭽ ﭓ ﭔﭼ أي :يف مجذدذت

من الكذفرين ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ ،أي:
تسبقاكم إىل دخول النذر من اجلن واإلنس" ،وق ّ م كر اجلن ألهنم
أدرق يف الكفر ،وإبليس أصل الض،ال واإلغواء ،وهذه اآلية نص يف أن
كفرة اجلن يف النذر"( ،)1ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ،أي :كلمذ

( )1ابن دطية" ،احملرر الوجيز".398 :2 ،
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دخلت أَُّمةٌ لعنت أُّمة أخرى من أهل ِملّاِهذ ودينِهذ ،فذملراد أبخاهذ:
املمذثلة هلذ يف ال ِّين الذي أوجب هلذ ال خول يف النذر ،ﭽ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭼ ،أي :حىت إ ا ت اركت األمم يف النذر مجيعذ،
األولون من أهل امللل الكذفرة و ِ
اآلخرون منهم،
يعين اجامع يف النذر َّ
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭼ،
كل ِملّ ٍة دخلت النذر ألُوالهذ الذين كذنوا قبلهم
أي :قذلت أُخرى أهل ِّ
يف ال نيذ :ربنذ هؤالء أضلوان دن تسبيلك ،وددوان إىل دبذدة غريك،
الضعف دلى دذابنذ.
وزيَّنوا لنذ طذدة الشيطذن ،فآهتم اليوم من دذابك
ه
وق قيل :إِ ّن القذدة ي خلُو هن أهوال ،فهم املعنيون بقوله :ﭽﭬﭼ،
ويليهم األتبذع يف دخول النذر ،وهم همن دىن للا بقوله :ﭽﭫﭼ،
مث يقول للا تعذىل :ﭽ ﭶ ﭼ ،أي قذل للا هلم :ﭽﭷ ﭸ ﭼ ،أي:
لكل ِمن األخرى واألوىل دذاب ،ولألوىل دذاب ماضذدف زائ  ،كمذ
ٍّ

قذل تعذىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ [النحل .]٨٨ :مث قذل تسبحذنه
يف هذه اآلية :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ [األعراف ،]٣٨ :أي :ولكنكم اي
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معشر أهل النذر ال تعلمون مذ ق ُر مذ أد ّ للا لك ٍّل منكم من العذاب،
الضعف منه األمةُ الكذفرةُ األخرى ألخاهذ األوىل(.)1
فلذلك تاسأل
ه
ويذ ُك ُر للاُ  يف مواضع أخرى من القرآن الكرمي ددوات
أولئك الكذفرين له يوم القيذمة أن يضذدف العذاب ملن أضلّهم من
كربائهم وتسذداهتم ِمن ددذة الكفر؛ كمذ يف قوله تعذىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ [األحزاب ،]٦٨ - ٦٧ :وقوله تسبحذنه:

ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔﭼ [ص،]٦١ :
في دوا األتبذع ِمن الكفذر يوم القيذمة دلى همن أضلّهم وزيّن هلم الكفر
يف ال نيذ ،وياسألون للا تعذىل أن يضذدف العذاب دليهم ،تش ِّفيذ منهم،
ونكذية ّبم ،وجزاء دلى إغوائهم إايهم .ويف إخبذر للا تعذىل دن ددذء
( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،415 :12 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،514 :1والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،2358 :4 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،180 :2 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،103 :2 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،398 :2 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،238 :14 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،204 :7 ،وأبو حيذن" ،البحر
احمليط" ،49 :5 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،411 :3 ،
والشوكذين" ،فاح الق ير" ،232 :2 ،واأللوتسي" ،روح املعذين":4 ،
 ،357وابن دذشور" ،الاحرير والانوير".120 :8 ،
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الكذفرين دلى همن أضلّهم بقوهلم :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﭼ [األحزاب" ،]٦٧ :معىن لطيف ،وهو أ ّن ال دذء ال

يكون إال دن د م حصول األمر امل دو به ،والعذاب كذن حذص،ا
هلم ،واللعن كذلك ،فطلبوا مذ ليس حبذصل ،وهو زايدة العذاب بقوهلم:

ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ"(.)1
ويف موض ٍع آخر ِمن القرآن الكرمي يذكر للا تعذىل ددذء آخر
ي دوا الكذفرون به رّبم يف النذر ليُضذدف به العذاب ملن أضلّهم ،وهو
أهنم ياسألونه أن يريهم أولئك الم ِ
ضلِّني ليأخذوهم وجيعلوهم حتاهم يف
ُ
دركذت النذر ،ليذوقوا أتسوأ العذاب ،قذل تعذىل :ﭽﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄ

ﰅﰆﭼ [فصلت .]٢9 :فقوله تسبحذنه :ﭽﯶ ﯷ ﯸﭼ،
يـهع ِين ِيف النَّذ ِر ،فذكره بلفظ املذضي واملراد املاساقبل ،ﭽﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ،فطلبوا من للا تعذىل أن يريهم همن أضلهم
ِمن فريق اجلن واإلنس ِمن الشيذطني الذين كذنوا حيملوهنم دلى
ويهونون هلم شأهنذ ،ويزينون هلم الكفرِ ،
املعذصيِّ ،
ومن الكرباء الذين
ّ
كذنوا يزيّنون هلم الكفر ودبذدة غري للا  ،مثّ دلّلوا طلب رؤياهم يوم

( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".186 :25 ،
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القيذمة همن أضلهم يف ال نيذ بقوهلم :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
أض،اان حتت أق امنذ؛ أل ّن
ﰅﭼ ،أي" :جنعل هذين الل هذي ِن ّ

أبواب جهنم بعضهذ أتسفل من بعض ،وكل مذ تسفل منهذ فهو أش
دلى أهله ،ودذاب أهله أغلظ ،ولذلك تسأل هؤالء الكفذر رّبم أن
يريهم اللذين أض،اهم ليجعلومهذ أتسفل منهم ليكوان يف أش العذاب يف
ال رك األتسفل من النذر"( ،)1وقذلوا لك القول حق ا دلى أولئك
الم ِ
ضلِّني واناقذمذ ِمنـ ُهم له ّمذ تاسببّوا يف إغوائهم يف ال نيذ ،فلم ياساطيعوا
ُ
ِ
الاشفي منهم أبكثر من أن ياسألوا مضذدفة العذاب دليهم يف ال ركذت
الاسفلى من النذر(.)2

( )1الطربي" ،جذمع البيذن".463 :21 ،
( )2ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،462 :21 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،6517 :10 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،49 :5 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،198 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":27 ،
 ،559والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،357 :15 ،والبيضذوي،
"أنوار الانزيل" ،71 :5 ،وابو حيذن" ،البحر احمليط" ،302 :9 ،وابن
كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،157 :7 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل
الاسليم" ،12 :8 ،والشوكذين" ،فاح الق ير" ،590 :4 ،واأللوتسي" ،روح
املعذين" ،372 :12 ،والقذمسي" ،حمذتسن الاأويل" ،336 :8 ،والاسع ي،
"تياسري الكرمي الرمحن" ،748 :واخلطيب" ،الافاسري القرآين للقرآن":12 ،
.1312
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فإ ا رأى أولئك الكذفرون يف النذر همن أضلّهم يف ال نيذ أشذروا
إليهم تسذئلني للا أن يزي هم دذااب ،فينكر أولئك املعبودون لك،
ويُك ِّذبون همن هدبه ه هم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [النحل ،]٨٦ :أي :وإ ا
رأى املشركون ابلل يوم القيذمة مذ كذنوا يعب ون من دون للا من اآلهلة
واألواثن وغري لك ،قذلوا :ربنذ هؤالء شركذؤان يف الكفر بك ،والشركذء
الذين كنذ ن دوهم آهلة من دونك ،م َّدني أهنم أمروهم بعبذدهتم
وطذداهم يف معصية للا تعذىل ،وإمنذ قذلوا لك لطلب مضذدفة دذاّبم،

ﭽﯡﭼ يعين :شركذءهم الذين كذنوا يعب وهنم من دون للا،

ﭽ ﯣﭼ ،أي :قذلوا هلم :ﭽﯤ ﯥﭼ أيهذ املشركون،
مذ كنذ ن دوكم إىل دبذدتنذ ،وق "حشر للا  معهم أصنذمهم وأواثهنم
ليوخبهم ويع ِّذّبم ّبذ يف النذر"(.)1
ِّ
( )1القياسي" ،اهل اية إىل بلوغ النهذية" ،4066 :6 ،وينظر :الطربي" ،جذمع
البيذن" ،275 :17 ،والاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،285 :2 ،والاسمعذين،
"تفاسري الاسمعذين" ،194 :3 ،والزخمشري" ،الكشذف" ،627 :2 ،وابن
دطية" ،احملرر الوجيز" ،414 :3 ،والرازي" ،تفاسري الرازي"،256 :20 ،
والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،163 :10 ،والبيضذوي" ،أنوار
الانزيل" ،237 :3 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم" ،593 :4 ،وابن
دذشور" ،الاحرير والانوير".247 :14 ،
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ويف ٍ
حذل آخر من أحوال الكذفرين يوم القيذمة يعرتف رؤوس
الكفر وددذته إبغواء غريهم من الكفرة؛ لكنهم ي دون للا ماربئني إليه
ِمن ُكف ِر غريهم ودبذدهتم إايهم ،رغبة ّأال يلحق ّبم شيء ِمن آاثمهم،
وق أخرب للا دن حذهلم لك وددذئهم بقوله تسبحذنه :ﭽﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ

ﮑﮒﭼ [القصص ،]٦٣ - ٦٢ :فقوله تعذىل:ﭽﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﭼ ،أهي :الذين هو هجبت هدلهي ِهم كلمة ال هع هذاب ،وهم رؤوس
الض،الة ،ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼأهي :ددوانهم إِ هىل الغي ،ﭽﮇ
ﮈ ﮉﮊﭼأهي :أضللنذهم هك همذ ضللنذ ،و"فعلنذ ّبم غذية مذ كذن يف وتسع
اإلناسذن أن يفعل بص يقه مذ يري بنفاسه أي أف انهم مذ كذن لنذ
وجعلنذهم أتسوة أنفاسنذ ،ودلى هذا :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ
()1
تربؤوا يوم القيذمة من دبذدهتم هلم يف ال نيذ،
[الصافات "]٣٢ :؛ لكنهم ّ
فقذلوا :ﭽ ﮋ ﮌﮍﭼ ،أي :منهم وممذ اخاذروه من الكفر ،ﭽﮎ
هجذبُوا(.)2
ﮏ ﮐ ﮑﭼ ،أهي :أهنم مل يعب وان ،ولكن ددوانهم فهأ ه

( )1الراغب األصفهذين ،حاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن" .حتقيق:
حمم تسي كي،اين( .ط ،3القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه،
1381هـ).620 :
( )2ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،151 :4 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل"،
 ،541 :3والزخمشري" ،الكشذف" ،426 :3 ،وابن دطية" ،احملرر
- 466 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

ضلوا
فذلذين هح َّق دليهم القول جلؤوا "إىل االدرتاف أب ّهنم أ ه
الضذلِّني وأهغ هووُهم...،و همحهلههم دلى لك مذ يشذه ون ِمن فظذدة دذاب
كل همن ّاددى املشركون له اإلهلية ابط،ا له َّمذ مسعوا قوله تعذىل:
ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [األنبياء:

 ،...]9٨وظنوا أ ّن لك االدرتاف خيفف دنهم من العذاب بقرينة قوهلم
تربأان إليك مذ كذنوا إايان يعب ون"( .)1ومع ادرتاف أولئك الم ِ
ضلِّني يف
ُ
النذر إبغواء الكذفرين يف ال نيذ ،إال أهنم نـه هفوا أن يكون أح ٌ ق دب هم
وتربؤوا ِمن لك ،وهذا كذب منهم" ،واملقصود :أهنم ياربؤون ِمن أن
ّ
()2
ِ
يكونوا هم املزدوم أهنم شركذء وإمنذ قصذرى أمرهم أهنم ُمضلون" .
اتساقروا يف النذر تسؤا ُهلم ّإايه أن
ومن ددذء الكذفرين رّّبم إ ا
ّ

خيرجهم منهذ؛ كمذ أخرب للا دنهم بقوله :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭼ [المؤمنون ،]١٠٧ - ١٠٦ :فينذدي الكفذر رّّبم قذئلني :ﭽﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭼ ،أي :اليت كابت دلينذ ،واليت ق رت دلينذ يف اللوح

الوجيز" ،294 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي" ،9 :25 ،والقرطب" ،اجلذمع
ألحكذم القرآن" ،303 :13 ،والبيضذوي" ،أنوار الانزيل"،182 :4 ،
وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".250 :6 ،
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير" ،157 :20 ،باصرف.
( )2املرجع الاسذبق.159 :20 ،
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احملفوظ ،هو ﭽﭟ ﭠ ﭡﭼ ،أي :دن اهل ى ،ﭽﭣ

ﭤ ﭥﭼ أي :من النذر ،و ِ
أرجعنذ إىل ال نيذ ،ﭽ ﭦ ﭧﭼ أي:

إىل الكفر والاكذيب ،ﭽﭨ ﭩﭼ ،فيأتيهم الرد من للا تعذىل:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [المؤمنون ،]١٠٨ :أي :ابع وا من
رمحيت ودطفي ،و لوا فيهذ ،وكونوا صذغرين يف النذر ،وال تكلموين بع
لك ،فينقطع رجذؤهم حينئذ(.)1
ويالطّف الكذفرون املع ّذبون يف النذر يف ال دذء ،ويكررون تسؤال
للا  أن خيرجهم منهذ ،كمذ قذل تعذىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﭼ

[غافر" ،]١١ :ويف هذه اآلية الكرمية تلطُّفوا يف الاسؤال وق ّ ُموا بني ي ي
ك،امهم ُمق ِّ مة ،وهي قوهلم :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﭼ أي :ق رتك دظيمة فإنك أحييانذ بع مذ ُكنّذ أمواات مث هأماّنذ
( )1ينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم" ،490 :2 ،والقياسي" ،اهل اية إىل بلوغ
النهذية" ،5005 :7 ،والاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين"،492 :3 ،
والزخمشري" ،الكشذف" ،204 :4 ،والرازي" ،تفاسري الرازي":23 ،
 ،297والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،153 :12 ،والبيضذوي،
"أنوار الانزيل" ،96 :4 ،وابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم"،498 :5 ،
واأللوتسي" ،روح املعذين" ،266 :9 ،وابن دذشور" ،الاحرير والانوير"،
.128 :18
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مث أحييانذ فأنت قذدر دلى مذ تشذء ،وق ادرتفنذ بذنوبنذ وإننذ كنذ ظذملني
ألنفاسنذ يف ال ار ال نيذ ،ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ،أي :أي
فهل أنت جميبنذ إىل أن تعي ان إىل ال ار ال نيذ؟ فإنك قذدر دلى لك ؛
لنعمل غري الذي كنذ نعمل ،فإن د ان إىل مذ كنذ فيه فإان ظذملون،
ِ
وم ِرجعِكم إىل ال ار ال نيذ ،مث دلّل املنع
فأُجيبوا أن ال تسبيل إىل هدودكم ه
من لك أب ّن تسجذايكم ال تقبل احلق وال تقاضيه ،بل ُتح ه وتنفيه؛
وهلذا قذل تعذىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ [غافر ،]١٢ :أي :أنام هكذا تكونون ،وإن ُرِددمت إىل
ال نيذ ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
[األنعام ،]٢٨ :وقوله :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ ،أي :هو احلذكم
يف خلقه ،العذدل الذي ال جيور ،فيه ي من يشذء ،ويضل من يشذء،
ويرحم من يشذء ،ويعذب من يشذء ،ال إله إال هو"(.)1
ِ
ويؤمل الكذفرون َّ
املعذبون يف النذر أ ّن ددذءهم تسيُجذب إ ا رفعوا
ّ
به أصواهتم ،فيعلو صراخهم ويشا دويلهم ،وي دون رّبم راجني أن
خيرجهم من النذر؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
الرد الذي يقطع آمذهلم
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [فاطر ،]٣٧ :فيأتيهم ّ
من الرجوع إىل ال نيذ ،فيقول للا  هلم :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [فاطر:

( )1ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".133 :7 ،
- 469 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

 ،]٣٧فيعرتفون يف لك الوقت بض،اهلم وكفرهم وقلة دقوهلم ،ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ [الملك.]١٠ :
ودن مذ ال ُتذب أددية أهل النذر اليت تسبق كرهذ ياوجهون
ابلن اء إىل خزنة جهنم ،فيطلبون منهم أن ي دوا هلم؛ كي خيفف للا
دنهم شيئذ ممذ يعذنونه من العذاب األليم ،قذل تعذىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﭼ

[غافر ،]٤9 :فيأتيهم الاوبيخ ِمن خزنة جهنم أيضذ؛ كمذ قذل للا تعذىل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [غافر ،]5٠ :فعن لك
ياسأل الكذفرون خذزن النذر الشفذدة كي يهلكهم رّبم ،كمذ قذل تعذىل:
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الزخرف ،٧٧ :فيأتيهم اجلواب القذطع
آلمذهلم يف اخلروج من النذر أو املوت؛ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الزخرف:
ي ،إنه الرفض لكل مذ يطلبون ،ال خروج من
 ،]٧٧فبقذؤكم يف النذر أب ّ
النذر ،وال ختفيف من دذاّبذ ،وال إه،اك ،بل هو العذاب األب ي
الاسرم ي ال ائم ،ويقذل هلم آنذاك :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﭼ [يس ،]٦٤ :فهنذك يشا حنيبهم ،وتفيض دمودهم،
ويطول بكذؤهم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ [التوبة.)1( ]٨٢ :
دمذن :دار النفذئس
( )1ينظر :األشقر ،دمر بن تسليمذن" .اجلنة والنذر"( .طّ ،7
للنشر والاوزيع1998 ،م).106 :
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املبحث الثالث :إجابة دعاء الكافرين
وفيه ث،اثة مطذلب:
املطلب األول :أَ ْمر الكافرين بدعاء اهلل تعاىل.
ِ
ِ
يوح وه وخيلصوا له العبذدة
أراد للا  من دبذده مجيعذ أن ّ
وال دذء ،يف الاسراء والضراء ؛ لذا فق أمرهم ب دذئه ،وود هم إجذباه،
وق ّ ر دليهم من األق ار مذ يوجب تسؤاله ،و لك لضعف العبذد
وحذجاهم إىل رِّّبم يف كل حذل .قذل تسبحذنه :ﭽ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭼ [غافر ،]٦٠ :وقذل تعذىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ

ﭼ [األنعام ،]٤٣ -٤٢ :أي :أصذب للا  األمم أبنواع من العذاب
ال نيوي يف األب ان واألموال ،كذلضر ،والقحط ،واجلوع ،واملرض،
الاضرع هو:
ونقصذن األموال واألنفس والثمرات ،ﭽﯦ ﯧﭼ ،و ّ
الاخشع( ،)1ومن معذين الاضرع أيضذ :االتساكذنة
الاذلل ابلطذدة و ّ

( )1ينظر :الطربي" ،جذمع البيذن" ،355 :11 ،وابن دذشور" ،الاحرير
والانوير".227 :7 ،
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()1

ضَّرع ،أهي :أهنه هتسأ ههل ماذل،ا  ،فمعىن قوله
والاس هؤال ابلاذلل ،و هف،ان ياه ه
تعذىل :ﭽ ﯦ ﯧﭼ أهي :يه دُون للا ليكشف دنهم البأتسذء
والضراءِ ،
ويذلون له ،وياوبون من كفرهم ومعذصيهم( ،)2مث قذل تسبحذنه:

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ،فنفى الاضرع دنهم ،كأنه قيل :فلم
ياضردوا إ جذءهم أبتسنذ" ،ويف هذا تاسليةٌ ل ّلرتسول  ،وأ ّن دذدة األُمم
قاسوة القلوب حىت هم إ ا أ ُِخ ُذوا
مع رتسلهم الاّكذيب واملبذلغة يف ه
()3
ابلب،ااي ال ياذلّلون َّّلل وال ياسألونه كشفهذ" ؛ حىت قيل :إ ّن الكفذر
ِ
األمم الاسذبقة كذنوا أرتس هخ يف الكفر ممّن بُعِث فيهم نبيّنذ  ،وأش ّ
منهم إصرارا دلى الظلم ،فإ ّن قومه ي دون للا تعذىل وح ه دن ش ة
الضيق ،ويناسون مذ ّاختذوه ِمن دونه ِمن األوليذء واألن اد ،و ّأمذ تلك
األُمم فلم تُلِ ِن الش ائِ ُ قلوّبم ،ومل تُصلِح مذ أفاس الشيطذن ِمن
فطرهتم!(.)4
( )1ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،103 :2 ،والبغوي" ،معذمل الانزيل".123 :2 ،
( )2ينظر :القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،425 :6 ،وابن كثري" ،تفاسري
القرآن العظيم" ،256 :3 ،وأبو الاسعود" ،إرشذد العقل الاسليم":3 ،
 ،133واأللوتسي" ،روح املعذين" ،243 :4 ،والاسع ي" ،تياسري الكرمي
الرمحن".256 :
( )3أبو حيذن" ،البحر احمليط".513 :4 ،
( )4ينظر :رضذ" ،تفاسري املنذر".345 :7 ،
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ِ
اذب للكذفرين "دلى ترك ال دذء،
ويف هذتني اآلياني أيضذ د ٌ
ياضردوا حني نزول العذاب .وجيوز أن يكونوا
وإخبذر دنهم أهنم مل ّ
تضردُوا حني الباسهم العذاب ،والاضرع
تضردُوا تضرع همن مل خيلص ،أو ّ
ّ
دلى هذه الوجوه غري انفع ،وال دذء مأمور به حذل الرخذء والش ة ،قذل
للا تعذىل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭼ [غافر ،]٦٠ :وهذا ودي
ش ي  ،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ األنعام ،٤٣ :أي صلُبهت وغلُظهت ،وهي
دبذرةٌ دن الكفر واإلصرار دلى املعصية ،ناسأل للا العذفية ،ﭽﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [األنعام ،]٤٣ :أي :أغواهم
ابملعذصي ومحهلهم دليهذ"(.)1
تضرع الكفذر وددذئهم للا تعذىل وقت نزول
وق يُاساشكل نفي ّ
البأتسذء والضراء ّبم كمذ يف هذا املوضع ،مع أ ّن للا  كر يف آايت
جيب دن هذا
أُخرى أهنم
خيلصون له ال دذء وقت حلول الضر ّبم ،وأُ ه
()2
ِمن ث،اثة أوجه :
الوجه األول :أ ّن جلوءهم إىل ددذء للا تعذىل دن نزول الش ائ
ّبم ال يكون دائمذ ،بل ق يلجؤون إليه وي دونه ،وق يعرضون دن
ددذئه يف بعض األحيذن إمعذان يف الكفر والض،ال.
( )1القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".425 :6 ،
( )2ينظر :املرجع الاسذبق.
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قذل الرازي دن تفاسريه لقوله تعذىل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ

ﭼ [األنعام" :]٤٣ - ٤٢ :ادلم أنه تعذىل بني يف اآلية األوىل أ ّن الكفذر
دن نزول الش ائ يرجعون إىل للا تعذىل ،مث بني يف هذه اآلية أهنم ال
يرجعون إىل للا دن كل مذ كذن ِمن جنس الش ائ  ،بل ق يبقون
مصرين دلى الكفر ،منجم ين دليه ،غري راجعني إىل للا تعذىل"(.)1
الوجه الثاين :أ ّن الذين أخرب دنهم من الكذفرين أهنم يلجؤون
إىل للا ابل دذء وقت نزول الش ة ّبم هم أقوام ،والذين يعرضون ف،ا
ي دون للا حىت دن نزول الش ة ّبم أقوام آخرون منهم.
مياسهم
الوجه الثالث :أ ّن ددذء أولئك الكفذر للاه تعذىل حني ّ
الضر إمنذ هو ددذءٌ لرفع الضر وكشف البأس ،وليس ص،احذ منهم يف
لك الوقت ودودة حقيقية لرّبم جل ود،ا ،فلذلك نُفي ال دذء،
فكأهنم مل ي دوا ومل ياضردوا.
قذل الرازي" :فهِإن قِيل :أهلهيس قهـولُهُ :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [األنعام:
ه
ه
ول :ﭽﯯ ﯰﭼ [األنعام:
 ،]٤١ي ل دلى أهنم تضردوا؟ وهذهنذ يهـ ُق ُ
ياضردوا ،قلنذ :أولئك أقوام ،وهؤالء أقوام آخرون ،أو نقول:
 ،]٤٣ومل ّ
( )1الرازي" ،تفاسري الرازي".533 :12 ،
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ياضردوا دلى تسبيل اإلخ،اص لل
تضردوا لطلب إزالة البليّة ومل ّ
أولئك ّ
()1
تعذىل ،فلهذا الفرق حاسن النفي واإلثبذت" .
وميكن أن يضذف إىل هذه األوجه وجه رابع ،وهو :أهنم إ ا
فوجئوا بعذاب يبغاهم فإهنم يلجؤون إىل للا وي دونهّ ،أمذ إ ا مل ينزل ّبم
العذاب دفعة واح ة ،وإمنذ نزل ّبم ب،اء إثر ب،اء ،فإهنم ياسامرون يف
غواياهم وبع هم دن للا ،وأيلفون األمن من مكره ،وحياجون أب ّن
آابءهم أصيبوا مبثل لك فلم يؤمنوا ،فهم دلى تسننهم؛ كمذ أخرب للا

دنهم بقوله تعذىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﭼ [األعراف.]95 - 9٤ :
فذلذي يظهر أ ّن الكذفرين وإن كذنوا يلجؤون إىل للا ابل دذء
اخلذلص يف وقت نزول ش ة دذجلة ودذاب مفذجئ؛ كذضطراب الاسفن
ّبم يف البحر وحنوه ،إال أهنم ال خيلصون ال دذء لل وقت حصول
العذاب الذي ال أيتيهم بغاة؛ كحصول قحط ،أو ج ب ،أو جوع ،أو
مرض ،أو هزمية يف معركة ،وحنو لك ،وق أخرب للا تعذىل بذلك دنهم

()1الرازي" ،تفاسري الرازي".533 :12 ،
- 475 -

رب العاملني يف القرآن الكرمي ،دراسة موضوعية ،د .عبدهللا بن عيدان الزهراين
دعاءُ الكافرين َّ

يف قوله :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

[المؤمنون.]٧٦ :

ومعىن" :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭼ ،أهي :مذ خضعوا له ،وال هلوا
ياضردون أي :مذ يباهلون إليه ابل دذء ِّ
ماضردني له ،ليكشف دنهم
ومذ
ّ
لك العذاب ،لِ ِش ّ ة قاسوة قلوّبم ،وبُع هم ِمن االتِّعذظ"( ،)1فهم ال
يعودون إىل للا وقت نزول تلك األح اث ّبم ،وال ي دونه ،وال يرتكون
كفرهم وإشراكهم ،مع أ ّن للا تعذىل إمنذ يصيبهم ببعض العذاب ال نيوي
ليعودوا إليه ،وخيلصوا له العبذدة ،ويذروا كفرهم وشركهم؛ كمذ قذل

تسبحذنه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭼ [السجدة" ،]٢١ :فيذيقهم للا  مق مذت العذاب
دون ش ائ ه ،تنبيهذ هلم؛ ولكنهم ال ينابهون وال ينزجرون ،ولو أهنم إ
رأوا العذاب فزدوا إىل الاضرع واالباهذل ألتسرع للا إزالاه دنهم ،ولكنهم
أصروا دلى ابطلهم ،ليقضى للا أمرا كذن مفعوال"( ،)2وله َّمذ مل يعودوا إىل
ّ
( )1الشنقيطي" ،أضواء البيذن" ،345 :5 ،وينظر :الاسمرقن ي" ،حبر العلوم"،
 ،487 :2والقرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن" ،143 :12 ،وابن كثري،
"تفاسري القرآن العظيم".487 :5 ،
( )2القشريي ،دب الكرمي بن هوازن" .لطذئف اإلشذرات" ،املاسمى "تفاسري
القشريي" .حتقيق :إبراهيم الباسيوين( ،ط ،3القذهرة :اهليئة املصرية العذمة
للكاذب ،غري حم د لاسنة الطبع) ،583 :2 ،باصرف.
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للا تعذىل ،ومل خيلصوا العبذدة وال دذء دن إصذباهم بالك االبا،اءات،

اتساحقوا العذاب األكرب الذي ياساأصلهم؛ كمذ قذل تسبحذنه :ﭽﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

ِ ِ
كل خري"(.)1
 ،]٧٧أي" :آياسون من ِّ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [المؤمنون:

املطلب الثاني :حكم القرآن على دعاء الكافرين.
دلّت آايت القرآن الكرمي الواردة يف شذن أددية الكذفرين دلى
أ ّن للا تعذىل جييب ددذء الكذفرين إن شذء لك ،فق ي دوا الكذفرون
ض ٍّر أو جلب نفع فياساجذب هلم ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﮟ
رّبم ل فع ُ

ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ

فبني تسبحذنه أ ّن إجذبة ددذء
ﯛ ﯜ ﭼ [األنعامّ ،]٤١ - ٤٠ :
جل ود،ا ،فإن شذء أجذب ددذءهم ،وإن
الكذفرين واقعة حتت مشيئاه ّ
()2
كل حكمة لل تعذىل  ،وقذل تسبحذنه :ﭽ ﭣ
شذء مل جيبه ،ويف ٍّ
ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ

( )1البغوي" ،معذمل الانزيل".372 :3 ،
( )2ينظر :الرازي" ،تفاسري الرازي" ،533 :12 ،والبيضذوي" ،لبذب الاأويل"،
.112 :2
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فبني أنه جنذهم ،وهذا ق يُفهم منه أنه
ﭲﭳﭼ [العنكبوتّ ،]٦5 :
إمنذ جنّذهم إجذبة ل دذئهم ،مع دلمه تسبحذنه أهنم تسيشركون به بع
لك؛ لكن للا  ود همن ددذه أن جييب ددوته ،وخذصة املضطر

الذي ياسأل كشف الضر والاسوء النذزل به؛ كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [النمل ،]٦٢ :فلم حي د يف
ٍّ
مضطر
فابني أ ّن للا جييب كل
هذه اآلية داينة املضطر الذي جييبه للاّ ،
ددذه .قذل القرطب" :ضمن للا تعذىل إجذبة املضطر إ ا ددذه ،وأخرب
ِ
ابللجذء ينشأ دن
بذلك دن نفاسه ،والاسبب يف لك أ ّن الضرورة إليه
اإلخ،اص ،وقطع القلب دمذ تسواه ،ولإلخ،اص دن ه تسبحذنه موقع
و مةُ ،وِج ِم ن مؤمن أو كذفر ،طذئع أو فذجر ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ ﭱ

ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [يونس،]٢٢ :

وقوله :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [العنكبوت ،]٦5 :فأجذّبم دن ضرورهتم
ووقوع إخ،اصهم ،مع دلمه أهنم يعودون إىل شركهم وكفرهم ،فيجيب
ث ددو ٍ
ات
املضطر ملوضع اضطراره وإخ،اصه ،ويف احل يث« :ث،ا ُ ه
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ٍ
فيهن؛ ددوة املظلوم ،وددوة املاسذفر ،وددوة الوال
ُم
اساجذابت ال ّ
شك ّ
)
2
(
)
1
(
دلى ول ه»  ،ويف صحيح ماسلم أ ّن النب  قذل ملعذ ٍ  له َّمذ
وجهه إىل أرض اليمن« :واتّق ددوة املظلوم ،فليس بينهذ وبني للا
ّ
()3
ِحجذب»" ؛ بل ورد يف احل يث اآلخر النص دلى أ ّن للا تعذىل جييب
ددوة ال ادي ولو كذن كذفرا ،فق جذء دن النب  أنه قذل« :اتّقوا
ددوة املظلوم وإن كذن كذفرا ،فإنه ليس دوهنذ حجذب»( ،)4وهذا ي ل
( )1أخرجه أمح يف ماسن ه ،)243/14(:برقم( ،)8581وأبو داود يف
تسننه ،)89/2(:برقم( ،)1536والرتمذي يف تسننه،)314/4(:
برقم( ،)1905كلهم دن أيب هريرة  ،واحل يث حاسنه األلبذين يف
صحيح تسنن أيب داود ،)420/1(:برقم( ،)1536وكذا يف صحيح تسنن
الرتمذي ،)344/2(:برقم(.)1905
( )2بل احل يث يف الصحيحني ،فق راوه البخذري يف صحيحه ،كاذب :املغذزي،
ابب :بعث أيب موتسى ومعذ إىل اليمن قبل حجة الوداع،)162/5(:
برقم( ،)4347وماسلم يف صحيحه ،كاذب :اإلميذن ،ابب :ال دذء إىل
الشهذدتني وشرائع اإلتس،ام ،)50/1(:برقم( ،)19ك،امهذ دن ابن دبذس
رضي للا دنهمذ.
( )3القرطب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن".223 :13 ،
( )4أخرجه أمح يف ماسن ه ،)22/20(:برقم( ،)12549دن أنس بن مذلك
 ،وحاسنه األلبذين يف "صحيح الرتغيب والرتهيب"،)535/2(:
برقم(.)2231
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دلى إجذبة للا ل دوة الكذفر املظلوم؛ أل ّن للا أيمر ابلع ل ،وينهى دن
الظلم ،ويناصف للمظلومني وإن كذنوا كفذرا؛ لكمذل د له تسبحذنه
وتعذىل .قذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :واخللق كلهم ياسألون للا مؤمنهم
وكذفرهم ،وق جييب للا ددذء الكفذر ،فإ ّن الكفذر ياسألون للا الرزق
()1
فعذم ،فإ ّن
فريزقهم وياسقيهم ، "...وقذل أيضذ" :وأمذ إجذبة الاسذئلني ّ
للا جييب ددوة املضطر وددوة املظلوم وإن كذن كذفرا"(.)2

وق قذل تسبحذنه ُمماهـنّذ دلى دبذده دمومذ :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ [إبراهيم" ،]٣٤ :أي :أدطذكم من كل مذ تعلقت
به أمذنيكم وحذجاكم ممذ تاسألونه إايه بلاسذن احلذل ،أو بلاسذن املقذل،
من أنعذم ،وآالت ،وصنذدذت وغري لك"(،)3وإدطذء العبذد ِمن كل مذ
داع وإن كذن كذفرا ،وي ل هلذا أيضذ
تسألوه يلزم منه إجذبة ددوة كل ٍ

قوله تعذىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﭼ [البقرة ،]٢٠٢ - ٢٠٠ :فأخرب للا  يف هذه اآلايت "دن
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفاذوى".206 :1 ،
( )2املرجع الاسذبق.223 :1 ،
( )3الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".426 :
- 480 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

أحوال اخللق ،وأن اجلميع ياسألونه مطذلبهم ،وياسا فعونه مذ يضرهم،

ولكن مقذص هم ختالف ،فمنهم :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﭼ

أي :ياسأله ِمن مطذلب ال نيذ مذ هو ِمن شهواته ،وليس له يف اآلخرة
ِمن نص يب ،لرغباه دنهذ ،وقصر مهاه دلى ال نيذ ،ومنهم من ي دو للا
ملصلحة ال ارين ،ويفاقر إليه يف مهمذت دينه ودنيذه ،وكل من هؤالء
وهؤالء هلم نصيب من كاسبهم ودملهم ،وتسيجذزيهم تعذىل دلى حاسب
أدمذهلم ومهذهتم ونيذهتم ،جزاء دائرا بني الع ل والفضل ،حيم دليه
داع،
أكمل مح وأمته ،ويف هذه اآلية دليل دلى أ ّن للا جييب ددوة كل ٍ
ماسلمذ أو كذفرا ،أو فذتسقذ ،ولكن لياست إجذباه ددذء من ددذه ،دلي،ا
دلى حمباه له وقربه منه ،إال يف مطذلب اآلخرة ومهمذت ال ين"(.)1
وقذل بعض العلمذء :إ ّن ددذء الكذفرين ال ُجيذب؛ ماسا ال بقول
للا تسبحذنه :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر.]5٠ :
"أي إَِّال يف ضيذ ٍع ال منفعة فيه؛ أل ّهنم إن ددوا للا مل ُِجيبهم وإن
()2
يضل
ددذءهم
ن
أ
هذا
ومعىن
،
ددوا اآلهلة مل تاسا ِطع إِجذبهاهم"
ّ
ّ
()1الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".426 :
( )2الرازي" ،تفاسري الرازي" ،24 :19 ،وينظر :ابن كثري" ،تفاسري القرآن
العظيم" ،149 :7 ،والبقذدي ،إبراهيم بن دمر" .نظم ال رر يف تنذتسب
اآلايت والاسور" .حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاب
العلمية1995 ،م).302 :10 ،
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فيذهب يف غري طريق موصل كمذ كذنوا هم يف ال نيذ كذلك ،فإ ّن ال نيذ
مزردة اآلخرة ،همن زرع شيئذ يف ال نيذ حص ه يف اآلخرة ،واآلخرة مثرة
ال نيذ ال تثمر إال ِمن ِجن ِ
س مذ غرس يف ال نيذ( ،)1و لك "أل ّن الكفر
ط جلميع األدمذل صذد إلجذبة ال دذء"( ،)2فلهذا اتسا ل ّبذه اآلية
ُحمبِ ٌ
همن قذل :إ ّن ددذء الكذفر ال ياساجذب ،وأنه ال ُميه َّكن من اخلروج يف
االتسااسقذء(.)3

وكذلك دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [األعراف" ،]٤٠ :قذل بعض

العلمذء :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،التساجذبة ددواهتم؛ ألن ددواهتم
مردودة"(.)4
( )1ينظر :البقذدي" ،نظم ال رر".86 :17 ،
( )2الاسع ي" ،تياسري الكرمي الرمحن".739 :
( )3ينظر :الاسمعذين" ،تفاسري الاسمعذين" ،25 :5 ،والاسيوطي ،دب الرمحن بن
أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل" .حتقيق :تسيف ال ين دب القذدر
الكذتب( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1981،م).226 :
ِ
( )4الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .العذب النّ ِمري من جمذلس
الشنقيطي يف الافاسري" .حتقيق :خذل بن دثمذن الاسبت .إشراف الشيخ:
ّ
بكر بن دب للا أبو زي ( .ط ،2مكة املكرمة :دار دذمل الفوائ للنشر
والاوزيع1426 ،هـ).242 :3 ،
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وقذل ابن دذشور مبيّنذ داللة اتسم اإلشذرة يف قوله تسبحذنه:
ِ
ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [البقرة" :]٢٠٢ :واتسم اإلشذرة ُمشريٌ
إىل النذس الذين يقولون :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ [البقرة ،]٢٠١ :للانبيه ابتسم اإلشذرة دلى أ ّن اتّصذفهم مبذ بع
اتسم اإلشذرة شيءٌ اتساحقوه باسبب اإلخبذر دنهم مبذ قبل اتسم اإلشذرة،
أي أ ّن للا اتساجذب هلم ِ
ألجل إميذهنم ابآلخرة ،فيُفهم منه أ ّن ددذء
الكذفرين يف ض،ال"(.)1
ﮯ

ودن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮰﮱﭼ

[األعراف:

 ،]55قذل" :واملراد بِـ ـ ـ ـ ـ

ﭽﮰﭼ :املشركون؛ ألنّه يرادف الظذملني ،واملعىن :اددُوا ربكم

ألنه حيبكم وال حيب املعا ين ،كقوله :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢ

ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

يض ابلود إبجذبة ددذء املؤمنني،
ﭪﭫﭼ [غافر ،]٦٠ :تعر ٌ
وأنه ال ياساجيب ددذء الكذفرين"(.)2
والراجح وللا أدلم :هو الافريق بني ددذء الكذفرين يف ال نيذ
وددذؤهم يف اآلخرة؛ ففي ال نيذ ق جييب للا تعذىل أددية الكذفرين إن
( )1ابن دذشور" ،الاحرير والانوير".249 :2 ،
( )2املرجع الاسذبق.173 :8 ،
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شذء لك ،أمذ يف اآلخرة ف،ا ياساجيب ل دذئهم ،واآلياذن اللاذن بـُِّني
فيهمذ ض،ال ددذء الكذفرين ،وهي قوله تعذىل –يف تسوريت الرد

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر:

وغذفر:-
 ،]5٠يفهم ِمن تسيذقهمذ دلى أ ّن لك يف اآلخرة.
فهذا ال دذء الذي ِ
يض ّل وال ُجيذب هو "ددذء الكفذر يوم
القيذمة"( ،)1وق كر للا تعذىل يف مواضع ِمن كاذبه أ ّن الكذفرين ي دون
الرجعة ،ف،ا ُجيذبون دن
للا يف اآلخرة ف،ا ياساجيب هلم ،فإهنم "ياسألون َّ
االحاضذر ،ويوم النشور ،ووقت العرض دلى اجلبّذر ،وحني يُعرضون
دلى النذر ،وهم يف غمرات دذاب اجلحيم"(.)2

قذل األلوتسي دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر" :]5٠ :واملراد ّبذا ال دذء إن كذن
ددذء آهلاهم فظذهر أنه كذلك؛ لكنه فُ ِه هم ِمن الاسذبق ،وحينئذ يكون
كررا للاأكي  ،وإن كذن ددذؤهم للا تعذىل فق اتساشكلوا لك أب ّن
ُم َّ
ددذء الكذفر ق ياساجذب...،واتساجذبة ددذء إبليس وهو رأس الكفذر
نص يف لك ،وأجيب أب ّن املراد ددذؤهم للا تعذىل مبذ ياعلق ابآلخرة،
ودلى هذا حيمل مذ روي دن ابن دبذس رضي للا تعذىل دنهمذ ِمن أ ّن
( )1األلوتسي" ،روح املعذين".329 :12 ،
( )2ابن كثري" ،تفاسري القرآن العظيم".493 :5 ،
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أصوات الكفذر حمجوبة دن للا تعذىل ف،ا ياسمع ددذءهم ،وقيل :جيوز
أن يراد ددذؤهم ُمطلهقذ وال يُقيّ مبذ أجيبوا به"(.)1
ومذل بعض العلمذء إىل القول أب ّن املقصود ب دذء الكذفرين الذي
حِ
كم دليه ابلض،ال يف قوله تعذىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ُ
ﭣ ﭼ [الرعد ،]١٤ :و[غافر ،]5٠ :هو ددذء العبذدة ال ددذء املاسألة؛
أل ّن الكفذر ي دون للا تعذىل يف أوقذت الش ائ واألهوال ومشذرفاهم
الغرق يف البحر فياساجيب هلم ،فيكون املراد ب دذء الكذفرين الذي
ُح ِكم دليه أبنه يف ض،ال هو ددذء العبذدة ،أي :ومذ دبذدة الكذفرين
األصنذم إال يف ض،ال ،ويعض هذا الرأي قوله تعذىل قبله :ﭽﭕ

()2
يرتجح هو
ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ [الرعد ،]١٤ :أي يعب ون  ،ولكن الذي ّ
مذ تسبق ِمن أ ّن املراد ب دذء الكذفرين الذي ُح ِكم دليه أبنه يف ض،ال
هو ددذؤهم للاه  يف اآلخرةّ ،أمذ أددياهم يف ال نيذ فق جييب للا
شيئذ منهذ حلكمة ،والعلم دن للا تعذىل.

( )1األلوتسي" ،روح املعذين".119 :7 ،
( )2ينظر :الرازي ،حمم بن أيب بكر" .أمنو ج جليل يف أتسئلة وأجوبة دن غرائب
آي الانزيل" .حتقيق :د .دب الرمحن بن إبراهيم املطرودي( .ط ،1الرايض:
دار دذمل الكاب1991 ،م).229 :
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املطلب الثالث :احلِكم اليت ألجلها قد جييب اهلل  بعض دعاء
الكافرين
تق ّ م تقرير أ ّن للا  ق ياساجيب بعض أددية الكذفرين يف
ال نيذ إ ا شذء لك( ،)1ولكن ال يلزم من اتساجذباه ل دذئهم حبه هلم
أو إدزازه وإكرامه هلم ،أو رضذه دن دينهم ومعاق هم ،بل ق يكون
لك من اتسا راجهم وتعجيل النعيم هلم يف دنيذهم ليذوقوا العذاب يف
اآلخرة ،فذلل  ال حيب الكذفرين وال يرضى دنهم وال دن كفرهم.

قذل الرازي دن تفاسري قوله تعذىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﭼ [الشورى" .]٢٦ :فق اخالفوا ،فقيل :جييب للا ددذء
املؤمنني ويزي هم مذ طلبوه من فضله ،فإن قذلوا :ختصيص املؤمنني
إبجذبة ال دذء هل ي ل دلى أنه تعذىل ال جييب ددذء الكفذر؟ قلنذ :قذل
بعضهم :ال جيوز؛ ألن إجذبة ال دذء تعظيم ،و لك ال يليق ابلكفذر،
وقيل :جيوز دلى بعض الوجوه ،وفذئ ة الاخصيص أه ّن إجذبة ددذء
املؤمنني تكون دلى تسبيل الاشريف ،وإجذبة ددذء الكذفرين تكون دلى
تسبيل االتسا راج"(.)2

( )1يف املطلب الاسذبق.
( )2الرازي" ،تفاسري الرازي".598 :27 ،
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وقذل شيخ اإلتس،ام ابن تيمية" :فليس كل همن ماّعه للا برزق
ونصر إمذ إجذبة ل دذئه وإمذ ب ون لك يكون ممن حيبه للا ويواليه ،بل
هو تسبحذنه يرزق املؤمن والكذفر والرب والفذجر ،وق جييب ددذءهم
ويعطيهم تسؤهلم يف ال نيذ ،ومذهلم يف اآلخرة من خ،اق ،...ومن هذا
البذب من ق ي دو ددذء معا اي فيه ،إمذ بطلب مذال يصلح أو ابل دذء
الذي فيه معصية للا من شرك أو غريه ،فإ ا حصل بعض غرضه ظن
أ ّن لك دليل دلى أ ّن دمله صذحل مبنزلة همن أملى له وأم ه ابملذل
والبنني فظن أن لك ماسذردة له يف اخلريات ،قذل تعذىل :ﭽ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

[المؤمنون.)1("]5٦ - 55 :
وقذل ابن القيم" :ليس كل همن أجذب للا ددذءه يكون راضيذ
دنه ،وال حمبذ له ،وال راضيذ بفعله فإنه جييب الرب والفذجر ،واملؤمن
والكذفر .وكثري من النذس ي دو ددذء يعا ي فيه ،أو يشرتط يف ددذئه،
أو يكون ممذ ال جيوز أن يُاسأل ،فيحصل له لك أو بعضه ،فيظن أن
مرضي لل ،ويكون مبنزلة من أملى له وأم ابملذل والبنني،
دمله صذحل
ّ

وهو يظن أن للا تعذىل ياسذرع له يف اخلريات وق قذل تعذىل :ﭽﯸ

( )1ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .اقاضذء الصراط املاساقيم ملخذلفة أصحذب
اجلحيم" .حتقيق :انصر دب الكرمي العقل( .ط ،7بريوت :دار دذمل
الكاب1999 ،م).89 :
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [األنعام،]٤٤ :
فذل دذء ق يكون دبذدة فيثذب دليه ال ادي ،وق يكون ماسألة تقضى
به حذجاه ويكون مضرة دليه ،إمذ أن يعذقب مبذ حيصل له ،أو تنقص به
درجاه ،فيقضي حذجاه ويعذقبه دلى مذ جرأ دليه من إضذدة حقوقه
وادا اء ح وده"(.)1
واآلايت اليت دلّت دلى أن للا تعذىل ق جييب بعض ددوات
الكذفرين أشذرت إىل أ ّن لك يكون إلقذمة احلجة دليهم ،أو إلظهذر
رمحاه وفضله ومناه إبغذثة امللهوفني وجن ة املضطرين ،وحنو لك.
فابني ِمن هذا أ ّن للا  إن اتساجذب ل دذء الكذفرين يف ال نيذ
ّ
فإ ّن لك ال يكون تكرميذ هلم أو داللة دلى رضى للا دنهم ،وإمنذ يكون
لك فانة هلم أو دقوبة ،وق تكون اإلجذبة خريا هلم؛ كمن ي دو للا
ِ
يبصره ابحلق مث يها ي بع لك ،وهذا ِمن صور االضطرار الذي
أن ّ
ود للا صذحبه ابإلجذبة ،وكذلك إ ا أجذب همن ياسأله النجذة حني
شرا دلى الكذفر ،فيُعطى مذ ياسأل
يقع يف مهلكة ،وق تكون اإلجذبة ّ
املعجل
من نعيم ال نيذ ،ولكن يكون فيه ه،اكه ،أو يكون لك نعيمه ّ
يف ال نيذ ،ومذ له يف اآلخرة ِمن خ،اق.
( )1ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .إغذثة اللهفذن من مصذي الشيطذن" .حتقيق:
حمم حذم الفقي( .ط ،2الرايض :مكابة املعذرف ،غري حم د تسنة
الطبع).13 :1 ،
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اخلامتة
احلم لل رب العذملني ،والص،اة والاس،ام دلى أشرف األنبيذء
واملرتسلني ،نبينذ حمم ودلى آله وصحبه أمجعني ،أمذ بع  :فإ ّن دراتسيت
توصلت منهذ
رب العذملني يف القرآن الكرمي)ّ ،
ملوضوع (ددذء الكذفرين ّ
لنتائج أمههذ:
 -1أ ّن ددذء الكذفرين للاه تعذىل أكرب ٍ
دليل دلى ضعفهم وش ة
ودلوا
حذجاهم وافاقذرهم لعنذياه تسبحذنه ،وإمنذ كذن الكفر منهم ظلمذ ّ

ب تسوءه العذقبة هلم؛ كمذ قذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
هجله ه
ﭕ ﭖﭗ ﭼ [النمل.]١٤ :

لرب العذملني إقرارا منهم بربوبية للا
 -2أ ّن يف ددذء الكذفرين ّ
هج ّل ود،ا ،وهذا اإلقرار يفرض دليهم اإلقرار أبلوهياه؛ إ لو كذن أح ٌ
ِ
خذصة
ياساحق العبذدة من دون للا وياساطيع إجذبة ددذئهم له ه هدوهُّ ،
وقت الضراء اليت ياسألون كشفهذ!.
 -3أ ّن الكذفرين إمنذ خيلصون لل ال دذء وقت حصول دذاب
مفذجئ وتسريع ،أمذ حني تعرض هلم صنوف العذاب ال نيوي واالبا،اء
أبنواع املصذئب فإهنم ال ياضردون إىل للا وال ي دونه ،بل ياسامرون يف
إدراضهم وغفلاهم وغرورهم.
 -4ق جييب للا بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ إ ا شذء لك،
حلِ هك ٍم يري هذ تسبحذنهّ ،أمذ يف اآلخرة ف،ا ُتذب هلم ددوة.
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دليل
 -5أ ّن إجذبة بعض أددية الكذفرين يف ال نيذ ليس فيهذ ٌ
ِ
ب للا هلم أو رضذه بكفرهم ،وإمنذ يكون يف إجذباه ل دذئهم فانةٌ
دلى ُح ّ
معج ٌل يف ال نيذ.
نعيم ّ
هلم ،أو دقوبةٌ ،أو ٌ
أما التوطصيات فهي كذآليت:
 -1تنذول موضوع( :ددذء الكذفرين يف الاسنة النبوية) ابل راتسة
املوضودية ،و لك للوقوف دلى هذا املوضوع من جهة أخرى ،و لك
ابتساعراض مذ ورد من أددية الكذفرين املذكورة يف الاسنة النبوية ،دلى
صذحبهذ أفضل الص،اة والاس،ام.
 -2إدراج موضوع (ددذء الكذفرين يف القرآن الكرمي) ضمن
املوضودذت اليت تاضمنهذ الكاب اليت تانذول موضودذت القرآن الكرمي،
وكذا املوتسودذت اليت مجعت حبوث الافاسري املوضودي؛ إ مل هأر شيئذ
منهذ كره ،و لك حاسب اط،ادي.
وللا أدلم ،وصلى للا دلى نبينذ حمم وآله وصحبه وتسلم،
واحلم لل رب العذملني.
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املصادر واملراجع

أوال :الكتب امللبوعة:
ابن اجلزري ،حمم بن حمم " .حتبري الاياسري يف القراءات العشر".
دمذن :دار
احملقق :د .أمح حمم مفلح القضذة( .طّ ،1
الفرقذن2000 ،م).
ابن اجلوزي ،دب الرمحن بن دلي" .زاد املاسري يف دلم الافاسري"( .ط،4
بريوت :املكاب اإلتس،امي1987 ،م).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .إغذثة اللهفذن من مصذي الشيطذن".
حتقيق :حمم حذم الفقي( .ط ،2الرايض :مكابة املعذرف ،غري
حم د تسنة الطبع).
ابن القيم ،حمم بن أيب بكر" .طريق اهلجرتني وابب الاسعذدتني".
(ط ،2القذهرة :دار الاسلفية1394 ،ه ــ).
ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .اقاضذء الصراط املاساقيم ملخذلفة
أصحذب اجلحيم" .حتقيق :انصر دب الكرمي العقل( .ط،7
بريوت :دار دذمل الكاب1999 ،م).
ابن تيمية ،أمح بن دب احلليم" .جمموع الفاذوى" .حتقيق :دب الرمحن
بن حمم بن قذتسم( .ط ،1امل ينة املنورة :جممع امللك فه
لطبذدة املصحف الشريف1995 ،م).
ابن حنبل ،أمح بن حمم " .ماسن اإلمذم أمح بن حنبل" .حتقيق:
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شعيب األرنؤوط ،وآخرون ،إشراف :د دب للا بن دب احملاسن
الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة2001 ،م".
ابن زجنلة ،دب الرمحن بن حمم " .حجة القراءات" حتقيق :تسعي
األفغذين( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة
الطبع.
ابن دذدل ،دمر بن دلي احلنبلي" .اللبذب يف دلوم الكاذب" .حتقيق:
دذدل أمح دب املوجود ،ودلي حمم معوض( .ط ،1بريوت:
دار الكاب العلمية1998 ،م).
ابن دذشور ،حمم الطذهر" .الاحرير والانوير"( .ط ،1تونس :دار
تسحنون1997 ،م).
ابن دب الوهذب ،حمم بن دب الوهذب" .القواد األربع"( ،وهو مطبوع
ضمن مؤلفذت الشيخ حمم بن دب الوهذب ،اجلزء األول).
حتقيق :دب العزيز بن دب الرمحن الاسعي وغريه( .ط ،1الرايض:
جذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،غري حم د لاسنة الطبع).
ابن دطية ،حمم دب احلق بن غذلب" .احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب
العزيز" .حتقيق :دب الاس،ام دب الشذيف حمم ( .ط ،1بريوت:
دار الكاب العلمية1422 ،ه ـ ـ).
ابن فذرس ،أمح بن فذرس" .معجم مقذييس اللغة" .حتقيق :دب الاس،ام
حمم هذرون( .ط ،1القذهرة :دار الفكر1979 ،م).
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ابن كثري ،إمسذديل بن دمر" .تفاسري القرآن العظيم"( .ط ،2دمشق:
مكابة دار الفيحذء1998 ،م).
ابن منظور ،حمم بن مكرم" .لاسذن العرب"( .ط ،3بريوت :دار
صذدر1414 ،هـ ـ).
أبو الاسعود ،حمم بن حمم " .إرشذد العقل الاسليم إىل مزااي القرآن
الكرمي"( .ط ،2بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب1411 ،هـ ـ).
أبو حيذن ،حمم بن يوتسف" .البحر احمليط يف الافاسري"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية1993 ،م).
األزهري ،حمم بن أمح " .هتذيب اللغة" .حتقيق :حمم دوض مردب.
(ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب2001 ،م).
دمذن :دار النفذئس
األشقر ،دمر بن تسليمذن" .اجلنة والنذر"( .طّ ،7
للنشر والاوزيع1998 ،م).
األلبذين ،حمم انصر ال ين" .صحيح تسنن أيب داود"( .ط ،2الرايض:
مكابة املعذرف للنشر والاوزيع2000 ،م).
األلبذين ،حمم انصر ال ين" .صحيح تسنن الرتمذي"( .ط ،2الرايض:
مكابة املعذرف للنشر والاوزيع2000 ،م).
األلوتسي ،حممود أبو الفضل" .روح املعذين يف تفاسري القرآن والاسبع
املثذين"( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1994 ،م).
البخذري ،حمم بن إمسذديل" .صحيح البخذري"( .ط ،3بريوت :دار
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ابن كثري1987 ،م).
البغوي ،احلاسني بن ماسعود" .معذمل الانزيل يف تفاسري القرآن" .حتقيق:
دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب،
1420هـ).
البقذدي ،إبراهيم بن دمر" .نظم ال رر يف تنذتسب اآلايت والاسور".
حتقيق :دب الرزاق امله ي( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1995م).
البيضذوي ،دب للا بن دمر" .أنوار الانزيل وأتسرار الاأويل"( .ط،1
بريوت :دار الكاب العلمية2003 ،م).
الرتمذي ،حمم بن دياسى" .جذمع الرتمذي"( .ط ،1بريوت :دار
إحيذء الرتاث العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).
اخلذزن ،دلي بن حمم " .لبذب الاأويل يف معذين الانزيل" .تصحيح:
حمم دلي شذهني( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1415هـ).
اخلطذيب ،مح بن حمم " .شأن ال دذء" .حتقيق :أمح يوتسف ال ّ قذق.
(ط ،3دمشق :دار الثقذفة العربية1992 ،م).
اخلطيب ،د .موتسى اخلطيب ،ابالشرتاك مع د .حمم حممود" .آايت
ال دذء يف القرآن الكرمي -ددذء الصذحني أهل اجلنة األبرار،
ويليه ددذء الكذفرين األشرار أهل النذر من اإلنس واجلن".
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(ط ،1القذهرة :مركز الكاذب للنشر 2005 ،م).
اخلطيب ،دب الكرمي بن يونس" .الافاسري القرآين للقرآن"( .ط،1
القذهرة :دار الفكر العريب ،غري حم د لاسنة الطبع).
ال اين ،دثمذن بن تسعي " .الاياسري يف القراءات الاسبع" .حتقيق :اوتو
تريزل( .ط ،2بريوت :دار الكاذب العريب1984 ،م).
ال ميذطي ،أمح بن حمم " .إحتذف فض،اء البشر يف القراءات األربع
دشر" .حتقيق :أنس مهرة( .ط ،3بريوت :دار الكاب العلمية،
2006م).
الرازي ،حمم بن أيب بكر" .أمنو ج جليل يف أتسئلة وأجوبة دن غرائب
آي الانزيل" .حتقيق :د .دب الرمحن بن إبراهيم املطرودي.
(ط ،1الرايض :دار دذمل الكاب1991 ،م).
الرازي ،حمم بن دمر" .تفاسري الرازي"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).
الراغب األصفهذين ،حاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن".
حتقيق :حمم تسي كي،اين( .ط ،3القذهرة :مطبعة دياسى البذيب
احللب وشركذه1381 ،هـ).
رضذ ،حمم رشي " .تفاسري املنذر"( .ط ،1القذهرة :اهليئة املصرية العذمة
للكاذب1990 ،م).
الزجذّج ،إبراهيم بن الاسري" .معذين القرآن وإدرابه" .حتقيق :دب اجلليل
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دب ه شلب( ،ط ،1بريوت :دذمل الكاب1988 ،م).
الزخمشري ،حممود بن دمرو" .الكشذف دن حقذئق غوامض الانزيل"
(ط ،3بريوت :دار الكاذب العريب1407 ،هـ ـ).
الاسع ي ،دب الرمحن بن انصر" .تياسري الكرمي الرمحن يف تفاسري ك،ام
املنذن"( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة2002 ،م).
معوض،
الاسمرقن ي ،نصر بن حمم " .حبر العلوم" .حتقيق :دلي حمم ّ
وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة
الطبع).
الاسمعذين ،منصور بن حمم " .تفاسري الاسمعذين"( .ط ،1امل ينة املنورة:
دار البخذري1992 ،م).
الاسيوطي ،دب الرمحن بن أيب بكر" .اإلكليل يف اتسانبذط الانزيل".
حتقيق :تسيف ال ين دب القذدر الكذتب( .ط ،1بريوت :دار
الكاب العلمية1981،م).
الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .أضواء البيذن يف إيضذح
القرآن ابلقرآن"( .ط ،1بريوت :دار الفكر للطبذدة والنشر
والاوزيع1995 ،م).
الشنقيطي ،حمم األمني بن حمم املخاذر" .العذب النّ ِمري ِمن جمذلس
لشنقيطي يف الافاسري" .حتقيق :خذل بن دثمذن الاسبت.
ا
ّ
إشراف الشيخ :بكر بن دب للا أبو زي ( .ط ،2مكة املكرمة:
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دار دذمل الفوائ للنشر والاوزيع1426 ،هـ).
الشوكذين ،حمم بن دلي" .فاح الق ير اجلذمع بني فين الرواية وال راية
يف دلم الافاسري"( .ط ،1بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب1414 ،ه).
الطربي ،حمم بن جرير" .جذمع البيذن دن أتويل آي القرآن"( .ط،3
القذهرة :ش مطبعة دياسى البذيب احللب وشركذه1968 ،م).
العكربي ،دب للا بن احلاسني" .الابيذن يف إدراب القرآن" .حتقيق :دلي
حمم البجذوي( .ط ،1القذهرة :مطبعة دياسى البذيب احللب
وشركذه1976 ،م).
الفيومي ،أمح بن حمم " .املصبذح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية ،غري حم د لاسنة الطبع).
القذمسي ،حمم مجذل ال ين بن حمم " .حمذتسن الاأويل" .حتقيق :حمم
ابتسل ديون الاسود( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1418هـ).
القرطب ،حمم بن أمح " .اجلذمع ألحكذم القرآن"( .ط ،1القذهرة :دار
احل يث1994 ،م).
القشريي ،دب الكرمي بن هوازن" .لطذئف اإلشذرات" ،املاسمى (تفاسري
القشريي) .حتقيق :إبراهيم الباسيوين( ،ط ،3القذهرة :اهليئة
املصرية العذمة للكاذب ،غري حم د لاسنة الطبع).
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القياسي ،مكي بن أيب طذلب " .اهل اية إىل بلوغ النهذية يف دلم معذين
القرآن وتفاسريه ،وأحكذمه ،ومجل من فنون دلومه" .حتقيق:
جممودة ابحثني يف رتسذئل جذمعية بكلية ال راتسذت العليذ
والبحث العلمي -جذمعة الشذرقة ،إبشراف أ.د :الشذه
البوشيخي( .ط ،1:الشذرقة :جممودة حبوث الكاذب والاسنة -
كلية الشريعة وال راتسذت اإلتس،امية2008 ،م).
الكفوي ،أيوب بن موتسى" .الكليذت" .حتقيق :د انن درويش ،وحمم
املصري( .ط ،1بريوت :مؤتساسة الرتسذلة ،غري حم د لاسنة
الطبع).
الكلب ،حمم بن أمح " .الااسهيل لعلوم الانزيل" .حتقيق :حمم تسذمل
هذشم( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1995 ،م).
جممع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى ،وآخرون" .املعجم الوتسيط".
(ط ،1القذهرة :دار ال دوة ،غري حم د لاسنة الطبع).
املراغي ،أمح بن مصطفى" .تفاسري املراغي"( .ط ،1القذهرة :مطبعة
دياسى البذيب احللب وشركذه1946 ،م).
ماسلم ،ماسلم بن احلجذج" .صحيح ماسلم"( .ط ،3بريوت :دار إحيذء
الرتاث العريب1420 ،هـ ـ).
املنذوي ،زين ال ين حمم امل دو بعب الرؤوف بن اتج العذرفني.
"الاوقيف دلى مهمذت الاعذريف"( .ط ،1القذهرة :دذمل الكاب،
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1990م).
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج شرح صحيح ماسلم بن احلجذج".
(ط ،2بريوت ،دار إحيذء الرتاث العريب1392 ،هــ).
الواح ي ،دلي بن أمح " .الافاسري الباسيط" .حتقيق :أصل حتقيقه يف
( )15رتسذلة دكاوراه جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود ،مث قذمت
جلنة دلمية من اجلذمعة باسبكه وتناسيقه( .ط ،1الرايض :دمذدة
البحث العلمي جبذمعة اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية،
1430هـ ــ).
وزارة األوقذف والشؤون اإلتس،امية ابلكويت" ،املوتسودة الفقهية
الكوياية"( .ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشؤون اإلتس،امية،
1427هـ).
اثنيا :رسائل علمية غري ملبوعة:
اإلن ونياسي ،أول ال ين حيىي" .آايت الكفر يف القرآن الكرمي دراتسة
موضودية"( .حبث مق م لنيل درجة املذجاساري من كلية العلوم
اإلتس،امية جبذمعة امل ينة العذملية مبذليزاي ،دذم 1434ه ـ).
جهذد حمم بوجنذ تنجونج" .ال دذء يف ضوء الكاذب والاسنة"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الكاذب والاسنة جبذمعة أم
القرى مبكة املكرمة ،إشراف ال كاور :العجمي دمنهوري خليفة،
دذم 1401ه ـ).
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اللحيذينّ ،بية بنت حذم " .ال دذء يف القرآن الكرمي أتسذليبه ومقذص ه
وأتسراره"( .حبث مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الب،اغة
والنق من كلية اللغة العربية جبذمعة أم القرى مبكة املكرمة،
إشراف ال كاور :يوتسف دب للا األنصذري ،دذم 1422ه ـ).
م ين ،نور زمذن" .الصور الب،اغية يف األددية القرآنية"( .حبث مق م
لنيل درجة ال كاوراه يف ختصص اللغة العربية وآداّبذ من اجلذمعة
الوطنية للغذت احل يثة إبتس،ام آابد ،إشراف ال كاور :كفذية للا
مه اين ،دذم 2011م).
امل هون ،روضة بنت تسليم" .املفذهيم املاسام ة من آايت ال دذء يف
القرآن الكرمي ودالالهتذ الرتبوية"( .حبث مق م لنيل درجة
املذجاساري يف ختصص أصول الرتبية اإلتس،امية من اجلذمعة
بغزة ،إشراف ال كاور :مح ان دب للا الصويف ،دذم
اإلتس،امية ّ
1430ه ـ).
مفيض الرمحن ،مرش دذمل" .األددية يف القرآن الكرمي ،صيغهذ
وخصذئصهذ ودالالهتذ ،موازنة مبذ ورد يف الاسنة النبوية"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري يف ختصص الافاسري ودلوم القرآن
الكرمي من جذمعة أم القرى مبكة املكرمة ،إشراف ال كاور:
دب العزيز بن دب للا احلمي ي ،دذم 1416ه ـ).
املهيزع ،خلود بنت دب الرمحن" .ال دذء واحكذمه الفقهية"( .حبث
مق م لنيل درجة املذجاساري من قاسم الفقه بكلية الشريعة جبذمعة
اإلمذم حمم بن تسعود اإلتس،امية ابلرايض ،دذم 1424ه ـ).
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إجازةالرسول  جلوارأمهانئ

يفالسنة

)The Authentication of the Prophet (pbuh
of the reverend Umm Hani’s Refuge Offer
in his Guidance

إعداد:
د .سهيلة بنت حسني حريري
األتساذ املاسذد بقاسم القراءات بكلية ال دوة وأصول ال ين جبذعةة أ القرى
الربي اإللكرتوينsss.hr333@gmail.com :

إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة ،د .سهيلة بنت حسني حريري

املستخلص
تة املرأة أهم قوا البشرية ،وهي اجملامع أبتسره ،فهي عن يريب
ويةمل دلى تطوير األجيذل .وإن املاابع لاذريخ حضذرات األعم ودايانهتذ
جي هذ عافقة غذلبذ دلى إمهذل دور املرأة ،عع نظرة االحاقذر واالزدراء.
ومل تطرح قضية املرأة عنفردة إال دن عذ ح ث اخاالل يف ثقذفة األعة،
فربزت ددوات حترير املرأة مبفهوعهذ الغريب .وألمهية هذه القضية،
وإبرازهذ يف ظل الاشريةذت ،وعن خالل القرارات اجل ي ة الصذدرة يف
اململكة الةربية الاسةودية جذء هذا املوضوع ،ودنوانه:

"إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة".

وق اشامل البحث دلى عق عة :تضمنت أمهياه املوضوع،
وأتسبذب اخايذره ،وح وده ،وال راتسذت الاسذبقة؛ وأربةة عبذحث :ترمجة
يف الاسرية .وختريج
أ هذنئ  .وعةىن اجلوار .وقصة جوارهذ
جلوارهذ  ،و كر الفوائ  .ويليه خذمتة
عروايت إجذزة الرتسول
تاضمن أهم الناذئج والاوصيذت ،مث الفهذرس.
أهم النتائج :إن إجذزته جلوارهذ  ،فيه :إجراء عنه حلكمهذ،
وإقرار مبشذركاهذ؛ تةزيزا ل ورهذ ،فأصبح دليال شرديذ ،ودليال دلى تكرمي املرأة
فبة أن كذن الرجل يف اجلذهلية إ ا عذت أبوه . . .وترك اعرأته؛ ألقى دليهذ
ثوبه ،وأصبح أحق هبذ . . .؛ فأصبحت املرأة يف اإلتسال جتري رجال وترعي
ثواب لاحميه.
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أهم التوصيات :تودية اجملامع أبن األنظمة والقرارات اجل ي ة
يف ظل الشريةة اإلتسالعية تاسةى للنهوض بقطذدذت ال ولة ،ومتنح
حقوقذ للمرأة ،ويف املقذبل تكلفهذ :ابلرقذبة الذاتية .والبة دن
االزدواجية .وتقبل الطرف اآلخر دون أتثر تسليب.
الكلمات املفتاحية :إجذزة ،اجلوار ،أجران ،أعنَّذ.
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إجازة الرسول

Abstract
The woman is the core of humanity; she is an
integral part of society as she is the educator and
developer of the generations. On the other hand ،if we
look back in the history of civilizations and religions ،we
can find how most of them neglected her role ،
disrespected and loathed her. Women’s case ،as an
individual ،was addressed a result of cultural disorder.
Consequently ،suffragette calls came into existence in the
West. This paper ،“The Authentication of the Prophet
(pbuh) of the reverend Umm Hani’s Refuge Offer in
his Guidance”
focuses on this important topic in the light of Sharia
and the recent decrees in Saudi Arabia.
The research includes an introduction ،which deals
with the significance of the topic ،the researcher’s reasons
of choosing the topic ،review of literature ،and four parts:
Umm Hani’s biography ،Definition of Refuge Offer ،The
Story of Umm Hani’s Refuge Offer in the Prophet’s
Biography ،Validation of the Narration of the chosen
Hadith and its Benefits. The conclusion presents the
findings and recommendations.
Findings:
The Prophet’s validation of the reverend Umm
Hani’s Refuge Offer asserts his execution of her act ،his
approval of her decision making and reinforcing her role.
Besides ،this Hadith has become a judicial evidence ،and a
testimony of how women have become better treated in
Islam. Formerly ،in Pre-Islamic society ،it was customary
that one could marry his late father’s widow ،while in
Islam women became able to offer protection.
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Recommendations:
To raise societal awareness that ،in the light of
Islamic Sharia ،the new laws aim at advancing
governmental sectors ،endowment of more women’s
rights ،and simultaneously ،entrusting them with selfcontrol ،keeping away from duplicity ،and showing
tolerance toward the others without a negative influence.
Key words:
Validation. Refuge. To prate.
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املقدمة
احلم الذي اخاذر اإلتسال للةذملني ،والصالة والاسال دلى تسي
املرتسلني ،ودلى آله وصحبه ،وعن تبةه إبحاسذن إىل يو ال ين،،،
وبة  :إن املاابع لاذريخ حضذرات األعم ودايانهتذ جي هذ عافقة غذلبذ
دلى إمهذل دور املرأة ،والنظر إليهذ نظرة احاقذر وازدراء .وتبع لك
اناقذص املرأة نفاسهذ تبةذ ملذ توارثت دليه احلضذرات.
وق وصف خذلقنذ حذل غذلبهم حلظة ق و األنثى قذئال﴿ :ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ تسورة النحل .مث حيكي
تسبحذنه  -نظرة املرأة لنفاسهذ  -ردة فةل اعرأة دمران حني وضةت
عرمي وق نذرت عذ يف بطنهذ خل عة بيت املق س فقذل تسبحذنه:

﴿ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ . . . .ﯯ﴾ تسورة آل دمران.

واملاابع لشريةة اإلتسال  -ممثلة يف الكاذب والاسنة – جي األدلة
عؤي ة حلق املرأة( .)1فالرجل واملرأة يشكالن ركيزة اجملتمع اإلسالمي
( ﴿ )1ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢﭞ  ﴾)1( . .تسورة الناسذء.
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وإن اختلف دور كل منهما .ومل تطرح قضية املرأة منفردة أبدا إال
عندما حدث االختالل يف ثقافة األمة ،فربزت دعوات حترير املرأة
مبفهومها الغريب .وتعد املرأة أهم قوام البشرية ،فهي وإن قالوا :إهنا
=

وأكده سبحانه آبايت متعددة ،منها:

 ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾)13( . . .تسورة
احلجرات.
﴿ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ. . .
( ﴾)14تسورة لقمذن.

 . . .﴿ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﴾)178( . . .تسورة البقرة.

﴿ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﴾ )124( . . .تسورة الناسذء.

 ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﴾ )11( . . .تسورة
الناسذء.


﴿ . . .ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ )176( . . .
تسورة الناسذء.

﴿ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾ )3( . . .تسورة الناسذء.
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نصف اجملتمع إال أهنا يف احلقيقة هي اجملتمع أبسره فمن يريب ويعمل
على تطوير األجيال إال األم؟!
وق قذل حذفظ إبراهيم:
عن يل برتبية الناس ـ ــذء فإهنـ ــذ يف الشرق دلة لك اإلخفذق
األ ع ـ ـ رتسة إ ا أدـ ـ دتـ ـه ـذ أدـ ـ دت شةبذ طيب األدـ ـراق
األ روض إن تةه ه الـحـ ـيـذ بـ ـ ــذلـ ـ ــري أوراق أمي ـ ــذ إي ـ ـ ـراق
()1
األ أتساـذ األتسذتذة األىل شغلت عآثــرهم ع ى اآلفذق
وال خيفى أن غذلب دول الةذمل هت ف لاصبح يف عصذف ال ول
املاق عة دذمليذ ،فاخطط للمحذفظة دلى عواردهذ ال اخليَّة البشريَّة
واملذدية ،واتساغالهلذ؛ لوقف أي ت خل للاسيطرة دليهذ واتسانزاف طذقذهتذ
وعواردهذ؛ لذا تاسةى ال ول للنهوض بكذفة قطذدذهتذ لاحقق تنمية
عاسا اعة ،فاةمل دلى تنمية مجيع اجملذالت :البشرية ،واالجامذديَّة،
والوطنية ،واالقاصذدية ،والاسيذتسية ،والةاسكريّة ،والطبيّة ،والاةليمية. .،
 .عع عرادذة عذ للمجامع املاسلم ،واملرأة عن خصوصية توجب دليهذ
احملذفظة دلى حجذهبذ ودفاهذ. . . .،
ودليه درضت قصة حتكي دورا عن األدوار املشرفة اليت قذعت هبذ
) (1حذفظ إبراهيم حمم " ،ديوان حذفظ" .دىن بنشره :حممود توفيق( .ط،2
عصر :عطبةة املةذه 1340 ،هـ .)78/3( ) 1922 -
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املرأة املاسلمة ،وتكررت يف الاسرية النبوية ،وأعثذهلذ كثري يف اتريخ اخللفذء
الراش ين والاذريخ اإلتسالعي؛ إلجالء جهود املرأة يف ص ر اإلتسال ،
وإظهذر صورة عن صور تكرميهذ عن رتسول األعة  .فاق عت ببحث
دن" :إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة".
موضوع البحث وأهميته ،وأسباب اختياره:
لق حفلت الاسنة النبوية ،واتريخ اخللفذء الراش ين ،والاذريخ
وغريهن يف كثري عن
اإلتسالعي مبشذركذت أعهذت املؤعنني والصحذبيذت
َّ
املواقف .والاذريخ اإلتسالعي حذفل بنمذ ج وعواقف عشرفة تثبت
األدمذل اليت قذعت هبذ الناسذء يف ص ر اإلتسال األول وعذ بة ه .وقصة
يف اجلوار حتكي دورا عن األدوار املشرفة اليت
ح يث أ هذنئ
قذعت هبذ املرأة املاسلمة يف ص ر اإلتسال .
تساؤالت البحث:
يف الاسنة ،يافرع عنه
جلوار أ هذنئ
إجذزة الرتسول
اإلجذبة دن األتسئلة الاذلية:
 -1عن هي أ هذنئ ؟
 -2عذ املراد ابجلوار؟
 -3عذ هي قصة جوار أ هذنئ ؟ وعىت ح ثت؟
يف اجلوار؟ وعذ الفوائ
 -4عذ هي عروايت ح يث أ هذنئ
املاسانبطة عنهذ؟
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أهداف البحث:
 -1الاةرف دلى أ هذنئ .
 -2أن أتةرف دلى عةىن اجلوار.
 -3أن أتةرف دلى قصة إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ
للمشركني.
يف اجلوار،
 -4مجع واتساخراج عروايت ح يث أ هذنئ
وأن أتةرف دلى الفوائ املاسانبطة عنهذ.
من أسباب اختيار املوضوع:
تاسليط الضوء دلى تكرمي اإلتسال للمرأة ،باق مي منو جذ عن
الاسنة والاسرية النبوية .وبيذن أمهية عشذركة املرأة يف اجملامع إ تة قوا
البشرية ،فوجب إبراز دورهذ يف مجيع جمذالت احليذة يف ظل الاشريةذت،
وعن خالل القرارات اجل ي ة الصذدرة يف اململكة الةربية الاسةودية؛ عع
عرادذة خصوصياهذ اليت تاوجب دليهذ احملذفظة دلى حجذهبذ ودفاهذ.
حدود البحث:
مجع عروايت إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ
الاسنة النبوية املاسن ة.
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الدراسات السابقة:
يف هذه الةجذلة مل أقف دلى حبث مجع عروايت أ هذنئ يف
اجلوار ،أو مجع عروايت اجلوار .لكن وج ت دراتسذت ،ومجيةهذ دراتسة
دذعة دن" :األعن" ،وهي دراتسة :ح يثية ،وفقهية ،ودذعة(:)1
" األمن يف حياة الناس ،وأمهيته يف اإلسالم" ،عبدهللا بن
عبداحملسن الرتكي(.)2
 دراسة حديثية" :األمن يف السنة النبوية" ،إمساعيل سعيد
رضوان .يالخص البحث يف عق عة ،وثالثة عبذحث ،مث خذمتة،
أعذ املق عة فانذولت أمهية البحث ،وأه افه ،كذن عن أبرزهذ:
الوقوف دلى الاجربة األعنية والةاسكرية الفري ة يف الاسنة النبوية؛
لالقا اء هبذ يف إدارة صرادنذ عع أد ائنذ ،مث عنهج البذحث وطبيةة
دمله يف حبثه .أعذ املبذحث فاكونت عن :املبحث األول :األعن:
تةريفه ،أقاسذعه ،أمهياه ،وعشرودياه ،املبحث الثذين :األعن يف
الةه النبوي ،املبحث الثذلث :واشامل دلى درض لاطور األعن
يف ده اخللفذء الراش ين وعن بة هم ،أعذ اخلذمتة :فذشاملت
) (1عرتبة اترخييذ حباسب ص ورهذ.
(" )2اتسرتجةت باذريخ 1440/6/9هـ" عن عوقع:
https: //d1. islamhouse. com/data/ar/ih_books/ single/
ar_almn_fe_hiat_alnas. pdf
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دلى أهم الناذئج والاوصيذت ،وكذن عن أبرزهذ :اهامذ اإلتسال
ابألتسس ،والقواد والنظرايت األعنية ،وق طبقهذ النيب دلى
أرض الواقع ،وكذلك الصحذبة والاذبةون رضوان هللا دليهم(.)1
 دراسة فقهية" :السالم الدويل يف اإلسالم" ،دراسة أتصيلية
مقارنة" ،خليل رجب الكبيسي(.)2
حبث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة":
يؤك دلى أن األعن :لفظ شذعل حلمذية اإلناسذن يف مجيع شؤون
وتقره عن ت ابري ونظم وقوانني
حيذته ،مبذ قررته الشريةة عن أحكذ ُّ ،
ال ختذلف أدلاهذ؛ حيث ية ُّ اجلوار أح جوانبه.
ويق درضذ لقصة وردت يف الاسرية النبوية ،ودراتسة حل يث يف
الاسنة؛ يصور تةذعل الرتسول عع أحرج املواقف ،وعع اعرأة أجذرت
و َّأعنت رجلني! ق يكون يف أتعينهمذ خطورة ابلغة ،وحيامل أن يكوان
( )1جملة اجلذعةة اإلتسالعية لل راتسذت اإلتسالعية ،غزة ،فلاسطني ) 2012( ،1
ج (" .)20اتسرتجةت باذريخ 1440/6/9هـ" عن عوقع:
https: //journals. iugaza. edu. ps/index. php/ IUGJIS/
article/ view/1317

( )2دار جم  ،دمذن ،الطبةة األوىل" ، 2018 ،اتسرتجةت باذريخ
1440/6/9هـ"عن عوقع:

https: //books. google. com. sa/books?isbn=979650032513
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د َّوين عااسللني ينقضذن قواد األعن عن ال اخل؛ لكنهذ احلكمة النبوية،
والاق ير الاس ي ؛ ملذ ترتب دلى عوقفه عن ناذئج دظمى إلجذزهتذ.
خطة البحث:
اشامل البحث دلى عق عة ،وأربةة عبذحث ،وخذمتة تضمنت
الناذئج ،والاوصيذت.
احتوت املقدمة على :عوضوع البحث ،وأمهياه ،وأه افه،
وأتسبذب اخايذره ،وح وده ،وال راتسذت الاسذبقة ،واخلطة.
املبحث األول :ترمجة أ هذنئ ك.
املبحث الثاين :عةىن اجلوار يف اللغة الةربية ،واصطالح الةلمذء.
املبحث الثالث :قصـة جـوار أ هذنئ ك يف الاسرية النبويـة.
املبحث الرابع :ختريج عروايت إجذزة الرتسول ع جلوار أ هذنئ
ك ،وبيذن املبهم يف املنت؛ والفوائ املاسانبطة.
اخلـامتة :تشامل دلى أهم الناذئج ،والاوصيذت.
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()1

املبحث األول :ترمجة أم هانئ
امسها ،وكنيتها ،ونسبها  :اشاهرت بكنياهذ :أ هذنئ

()2

( )1عن عصذدر ترمجاهذ :حمم بن تسة البغ ادي" ،الطبقذت الكربى"( .ط ،1بريوت:
دار صذدر ،ب ون))47/8( ،؛ ويوتسف بن دب هللا ابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب يف عةرفة األصحذب" .حتقيق :دلي البجذوي( .ط ،1بريوت :دار
اجليل1412 ،هـ)1963 ،1922 ،1889/4( ،) 1992-؛ ودلي بن حمم
ابن األثري اجلزري" ،أتس الغذبة يف عةرفة الصحذبة"( .ط ،1بريوت :دار الفكر،
1409هـ )404 ،292 ،228 ،213/6( ،) 1989 -؛ ويوتسف بن دب
الرمحن املزي" ،هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل" .حتقيق :تسهيل زكذر ،وآخرون.
(ط ،1بريوت :دار الفكر1414 .هـ )492/22( ) 1994 -؛ وحمم بن
أمح الذهيب" ،تسري أدال النبالء" .حتقيق :شةيب األرنؤوط( .ط ،11بريوت:
عؤتساسة الرتسذلة1417 ،هـ)311/2( ،) 1996-؛ وأمح بن دلي بن حجر
الةاسقالين" ،اإلصذبة يف متييز الصحذبة" .حتقيق :حمم بن دب احملاسن الرتكي،
عركز البحوث وال راتسذت الةربية واإلتسالعية( .ط ،1القذهرة :دار هجر،
1429هـ )545 ،266 ،108 ،77/14( ،) 2008 -؛ و"هتذيب
الاهذيب"( .ط ،1بريوت :دار الفكر1404 ،ه.)507/12( ،) 1984-
( )2هذا عذ اشاهرت به ،وورد امسهذ :فذخاة يف بةض طرق ح يث االتساجذرة ، :دلى
تسبيل املثذل :أمح بن حمم أبو دب هللا ابن حنبل الشيبذين" ،املاسن " عاسن اإلعذ
أمح  .حتقيق :مجةية املكنز اإلتسالعي( .ط ،1ج ة :دار عكنز اجلزيرة،
1428هـ) ،6499/12( ،ح ،6502 -27533ح)27548؛ وأمح
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 بفاح اهلذء ،بة هذ ألف ،وبكاسر النون ،فهمزة  -بنت  -أيب طذلب -دب عنذف بن دب املطلب بن هذشم بن دب عنذف بن قصي( )1القرشية
اهلذمشية( )2املكية( ،)3ابنة دم الرتسول (.)4
اخالف ييف امسهذ :اقاصر ابن تسة دلى :فذخاة(.)5
وقذل ابن حبذن :امسهذ :هن  ،ويقذل :فذخاة ،وق قيل دذتكة(.)6
=

ابن حمم الطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر" .حتقيق :حمم زهري النجذر( .ط،1
القذهرة :األنوار احملم ية ،ب ون))323/3( ،؛ وتسليمذن بن أمح الطرباين،
"املةجم األوتسط" .حتقيق :طذرق بن دوض هللا ،وأخر( .ط ،1القذهرة :دار
احلرعني1415 ،هـ  ،1406/2( ،) 1995 -ح.)1406
( )1ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)47/8( ،
( )2ابن األثري" ،أتس الغذبة")404 ،292/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"،
(.)545 ،78/14
( )3الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)312/2( ،
( )4ابن األثري" ،أتس الغذبة")404/6( ،؛ والذهيب" ،تسري أدال النبالء")311/2( ،؛
وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)545/14
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)47/8( ،
( )6حمم بن حبذن البُاسيت" ،الثقذت"( .ط ،1حي ر آابد ال كن اهلن  :دائرة
املةذرف الةثمذنية1397 ،ه )440/3( ) 1977 -؛ وابن حجر،
"اإلصذبة" (.)266/14
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وقذل ابن دب الرب :اخالف يف امسهذ ،فقيل :هن  ،وقيل :فذخاة ،وهو
األكثر( ،)1وكالمهذ قذله مجذدة عن الةلمذء هبذا الشأن( .)2وقيل:
فذطمة(.)3
وقذل ابن األثري :وهي بكنياهذ أشهر ،وترد يف الكىن أكثر(.)4
وقذل ابن دب الرب :وعن حجة عن قذل :إن امسهذ هن  -قول
زوجهذ هبرية بن أيب وهب( )5حني هرب إىل جنران يو الفاح ،وأتسلمت
أ هذنئ ،فبلغه إتسالعهذ ،فقذل:
أش ـ ــذقاك هنـ ـ ـ أ أاتك تسـ ـ ـؤاهلذ ك ـ ــذاك الن ـ ــوى أتس ـ ــبذهبذ واناقذهل ـ ــذ(.)6
( )1ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1889/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس
الغذبة")213/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)266/14
( )2ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب".)1922/4( ،
( )3ابن األثري" ،أتس الغذبة")404 ،228/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"
(.)545 ،404 ،108/14
( )4ابن األثري" ،أتس الغذبة")213/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (،266/14
.)545
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى" (.)47/8
( )6ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،)1922/4( ،باصرف ياسري؛ وينظر
حنوه :حمم بن دمر الواق ي" ،املغذزي" .حتقيق :عذرتس ن جونس( .ط،1
عصر :دار املةذرف)849-848/2( ) 1965 ،؛ وابن األثري" ،أتس
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روى احلذكم دن أمح بن حنبل ،قذل :أ هذنئ بنت أيب طذلب
امسهذ هن  ، . . .وق تواترت األخبذر أبن امسهذ فذخاة( .)1لذا وردت
ترمجاهذ يف د ة عواضع حباسب عذ كر يف امسهذ(.)2
=

الغذبة")292/14( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)266 ،108/14( ،
املراد بـ "النوى" يف البيت :الاحول ،واالناقذل عن حذل إىل حذل .قذل ابن فذرس:
النوى :أصل صحيح ي ل دلى عةنيني :أح مهذ عقص لشيء ،واآلخر دجم
شيء .فذألول :الاحول عن دار إىل دار .هذا هو األصل ،مث محل دليه البذب
كله فقذلوا :نوى األعر ينويه ،إ ا قص له .واألصل اآلخر النوى :نوى الامر.
أمح ابن فذرس القزويين" ،عقذييس اللغة" .عةجم عقذييس اللغة .حتقيق :دب
الاسال هذرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر1399 ،هـ  ) 1979 -عذدة" :نوى".
( )1حمم بن دب هللا احلذكم" ،احلذكم" ،املاسا رك" ." ،حتقيق :عركز البحوث( .ط،1
القذهرة :دار الاأصيل)97/7( ) 2014-1435 ،؛ وينظر لالتسازادة ،دمر بن
دلي ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" األن لاسي" ،الب ر املنري يف ختريج
األحذديث واآلاثر الواقةة يف الشرح الكبري" .حتقيق :أمح بن تسليمذن أيوب.
(ط ،1اململكة الةربية الاسةودية :دار اهلجرة1425 ،هـ )162/9( ) 2004 -؛
وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،الالخيص احلبري يف ختريج أحذديث الرافةي
الكبري" .حتقيق :دب هللا هذشم اليمذين( .ط ،1القذهرة :الطبذدة الفنية املاح ة،
1384هـ .)218/4( ) 1964-
( )2أورد ابن دب الرب القرطيب ،وابن األثري ،وابن حجر؛ ترمجاهذ يف د ة عواضع
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إسالمها  :كر املرتمجون أتخر إتسال أ هذنئ
أتسلمت يو الفاح ،ومل تكن عن املهذجرات(.)1
أسرهتا  :أعهذ فذطمة بنت أتس بن هذشم بن دب عنذف(.)2
وأخوهتذ  :دلي ،ودقيل وجةفر وطذلب وشقيقاهم( .)3وأضذف
ابن دب الرب :أخاهذ مجذنة( ،)4وأ طذلب(.)5
قذل ابن دب الرب :كذنت أ هذنئ حتت هبرية بن أيب وهب
ابن دمرو بن دذئذ بن دمران بن خمزو ( .)6ول ت أ هذنئ دمرا ،وبه
 .وقذلوا:

=

حباسب عذ كر يف امسهذ ،يظهر هذا يف احلواشي.
( )1ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1963 ،1889/4( ،؛ وابن األثري،
"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )2ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")47/8( ،؛ وابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب")1963 ،1889/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس الغذبة"،
()404/6؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )3ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،االتسايةذب ()1889/4؛ وابن األثري،
"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة" (.)404/14
( )4ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب".)1963/4( ،
( )5ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")48/8( ،؛ وابن دب الرب القرطيب،
"االتسايةذب".)1922 ،1889 ،1889/4( ،
( )6ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1963 ،1922/4( ،؛ وينظر حنوه ابن األثري،
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كذن يكىن هبرية ،وهذنئذ ويوتسف وجة ة( .)1وهرب زوجهذ هبرية
املخزوعي يو الفاح إىل جنران(.)2
مواليها(: )3
أبو صذحل( .)4وأب ــو عرة ()5وهو راوي احل يث :يقذل :عوىل دقيل
=

"أتس الغذبة")404/6( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)546 ،266/14( ،
( )1اقاصر ابن تسة دلى كر جة ة" ،الطبقذت الكربى")47/8( ،؛ وابن
دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب")1964/4( ،؛ وابن األثري" ،أتس الغذبة"،
()405/6؛ وابن حجر" ،اإلصذبة".)546 ،405/14( ،
( )2ابن دب الرب القرطيب" ،االتسايةذب" ،)1963 ،1922/4( ،وابن األثري" ،أتس
الغذبة" ،)404/6( ،وابن حجر" ،اإلصذبة".)404 ،266/14( ،
( )3ابن حجر" ،اإلصذبة")547/14( ،؛ و"هتذيب الاهذيب".)507/12( ،
( )4امسه اب ا  -الذال املةجمة  -ويقذل :اب ان آخره نون .ويقذل كوان ،ابن
تسة " ،الطبقذت الكربى")302/5( ،؛ وهتذيب الكمذل ()3/3؛ وابن
حجر" ،اإلصذبة")374/12( ،؛ و"هتذيب الاهذيب"،364/1( ،
.)146/12
( )5أبو عرة :امسه يزي  .عشهور بكنياه .قذل ابن تسة  :كذن ثقة قليل احل يث.
وقذل الةجلي :ع ين اتبةي ثقة .و كره ابن حبذن يف الثقذت .وروى دن
دقيل بن أيب طذلب ،وأ هذنئ ،وأيب هريرة .وروى دنه تسذمل أبو النضر،
وتسةي بن أيب تسةي املقربي ،وعوتسى بن عياسرة ،وتسةي بن أيب هن .
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ابن أيب طذلب( ،)1ويقذل :عوىل أ هذنئ(.)2
قذل ابن تسة  :قذل حمم دمر :إمنذ هو عوىل أ هذنئ ولكنه
كذن يلز دقيال فناسب إىل والئه(.)3
وفاهتا :
دهرا طويال( .)4قذل الذهيب:
دذشت أ هذنئ بة دلي

=

ابن تسة " ،الطبقذت الكربى")177/5( ،؛ واملزي" ،هتذيب الكمذل"،
()404/20؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")328/11( ،؛ و"تقريب
الاهذيب".)373/2( ،
()1كذا كره الواق ي يف بةض األتسذني " ،املغذزي" (،1042/3 ،830/2
)1099؛
يف اجلوار ،أمح " ،املاسن "،
وورد يف بةض طرق ح يث أ هذنئ
(6665 ،6502 ،6499/12ح،28022 ،27549 ،27533
)28023؛ والطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر".)323/3( ،
( )2ورد يف بةض طرق ح يث اجلوار ،أمح " ،املاسن "،6502 ،6500/12( ،
ح.)27548 ،27538
( )3ابن تسة " ،الطبقذت الكربى".)177/5( ،
( )4املزي" ،هتذيب الكمذل")492/22( ،؛ وابن حجر" ،اإلصذبة"،
(.)547/14
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دذشت إىل بة تسنة مخاسني(.)1
مروايهتا :
ابلرواية دن النيب  ،وبلغ عاسن هذ :تساة
شرفت أ هذنئ
وأربةني ح يثذ.
قذل الذهيب :هلذ عن لك ح يث واح أخرجذه( .)2قذل ابن
حجر :ح يثذن()3؟
( )1الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)313/2( ،
( )2يةين البخذري وعاسلم ،الذهيب" ،تسري أدال النبالء".)313/2( ،
( )3باابع الصحيحني ،وحتفة األشراف وج هتمذ ح يثني.
يو
اجلمع بني القولني :أن الذهيب د َّ طرق وألفذظ ح يث أ هذنئ
الفاح ح يثذ واح ا ،ود َّ ابن حجر كل لفظ بطرقه ح يثذ.
احل يثذن مهذ" :اجلوار" ،و"صالة الضحى" ،ويف احل يثني " :كر لغاسل
هبت إىل الرتسول يف
الرتسول  ،والفرق بينهمذ :أن أ هذنئ
ح يث "اجلوار" ،وأتى إليهذ الرتسول يف ح يث "صالة الضحى"؛ لذا
شراح بينهمذ دلى تة د الواقةة ،وهللا أدلم.
مجع بةض َّ
حديث "اجلوار":
رواه البخذري دن إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب هللا بن
عاسلمة – ثالثاهم -دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ ،
ورواه دب هللا بن عاسلمة دن عذلك ،به ،خماصرا دون لفظ اجلوار .ورواه
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ممن روى عنها  :روى دنهذ أبو عرة عوالهذ ،وعوالهذ
أبو صذحل اب ا  ،وابن ابنهذ جة ة املخزوعي ،وابن ابنهذ هذرون
=

عاسلم دن حيىي بن حيىي دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ
 ،بلفظ اجلوار ،وب ونه ،ورواه دن يزي بن أيب حبيب دن تسةي بن أيب
هن دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،خماصرا دون لفظ اجلوار.
حديث "صالة الضحى":
رواه البخذري عن ثالثة طرق – عافرقة – دن شةبة دن دمرو بن عرة دن
ابن أيب ليلى دن أ هذنئ  .ورواه عاسلم عن طريق جةفر بن حمم دن
أبيه دن أيب عرة ،وعن طريق حمم بن جةفر دن شةبة دن دمرو بن عرة
دن دب الرمحن بن أيب ليلى ،وعن طريق ابن شهذب دن ابن دب هللا بن
احلذرث نوفل دن أبيه؛ ثالثاهم دن أ هذنئ .
يوتسف بن دب الرمحن املزي" ،حتفة األشراف مبةرفة األطراف ،عع النكت
الظراف دلى األطراف" .البن حجر الةاسقالين .حتقيق :دب الصم شرف
ال ين( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالعي1403 ،هـ ،) 1983 -
( ،452/12ح454 ،18003ح ،458 ،18007ح)18018؛ وأمح
بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،فاح البذري بشرح صحيح اإلعذ أيب دب هللا
حمم بن إمسذديل البخذري" .تصحيح :حمب ال ين اخلطيب ،وآخرون.
(ط ،1عصر :املطبةة الاسلفية ،ب ون))53/3( ،؛ وينظر حنوه "ه ي
الاسذري" عق عة فاح البذري.)476( ،
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املخزوعي( ،)1وابن ابنهذ حيىي بن جة ة املخزوعي ،ودذعر الشةيب،
ودب هللا بن احلذرث بن نوفل ،وقيل :دب هللا بن دب هللا بن احلذرث
ابن نوفل ،ودب هللا بن دبذس ،ودب الرمحن بن أيب ليلى ،ودروة
ابن الزبري ،ودطذء بن أيب رابح ،وكريب عوىل ابن دبذس ،وجمذه  ،وحمم
ابن دقبة بن أيب عذلك(.)2

( )1قذل الكالاب ي :وال نةلم أل هذنئ ابن بنت ،وال ابن ابن يقذل له :هذرون،
رجذل صحيح البخذري أمح بن حمم الكالاب ي" ،اهل اية واإلرشذد يف
عةرفة أهل الثقة والاس اد" .حتقيق :دب هللا الليثي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة،
1407هـ) املكابة الشذعلة ( .)852/2وقفت دلى رواايت له دن أ هذنئ
يف املاسن  ،لإلعذ أمح  ،واجلذعع ،للرتعذي ،واملةجم الكبري ،للطرباين.
( )2املزي" ،هتذيب الكمذل")492/22( ،؛ وينظر حنوه ابن حجر" ،هتذيب
الاهذيب")507/12( ،؛ و"اإلصذبة" ،)547/14( ،خماصرا.
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املبحث الثاني :معنى اجلوار يف اللغة العربية واصطالح العلماء
قذل ابن فذرس" :جور" :اجليم والواو والراء ،أصل واح  ،وهو
امليل دن الطريق ،يقذل :جذر جورا(.)1
قوله أل هذنئ " :أجران عن أجرت"( . . .)2دليل عن
الاسنة عوافق لنص القرآن الكرمي﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
( ﴾)6تسورة الاوبة.

فقوله " :أجران" عن أجذر جيري إجذرة ،واالتسم اجلوار بكاسر
وضم اجليم .يقذل :أجرت الرجل :عنةاه ،واتساجذرين :تسألين أن أجريه
وجذرك املاساجري بك .وجذور الرجل جمذورة ،وجوارا :تسذكنه .وجذر
واتساجذر :طلب أن جيذر .ويقذل لكل واح عن اجملري واملاساجري :جذر.
واجلوار له عةذن ،عنهذ :االداكذف ،واحللف والذعذ والةه والاأعني،
وعنه قوله تةذىل . . .﴿ :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﴾ )48( . . .تسورة األنفذل؛ أي
جمري عؤعن .ويطلق اجلذر دلى عةذن د ة ،عنهذ :اجلذر :املاساجري وهو
الذي يطلب األعذن ،واجلذر :احلليف ،واجلذر :النذصر ،واجلذر :الذي
أجرته عن أن يظلمه ظذمل ،واجلذر :الذي جيذورك بيت بيت ،واجلذر:
النفيح :هو الغريب ،واجلذر :الشريك يف الةقذر مل يقذتسم ،واجلذر:
املقذتسم ،واجلذر :الشريك يف الاجذرة ،وعذ قرب عن املنذزل .ومجع جذر:
( )1ابن فذرس" ،عقذييس اللغة" ،عذدة " :جور ".
( )2عوضوع البحث ،تسيأيت خترجيه.
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أجوار ،وجرية ،وجريان(.)1

اجلوار يف اصطالح العلماء:
قذل ابن األثري :وقوله

()2

" :وجيري دليهم أدانهم " :أي إ ا

( )1حمم بن احلاسن ابن دري األزدي" ،مجهرة اللغة"( .ط ،1عكابة املثىن،
بغ اد ،ب ون) ،عذدة" :جرو" ،و"جور"؛ وحمم بن يةقوب الفريوزآابدي،
"القذعوس احمليط"( .ط ،2ب ون1371 ،هـ ) 1952 -؛ وحمم بن عكر
بن عنظور اإلفريقي" ،لاسذن الةرب"( .ط ،1الكويت :دار النوادر،
1431هـ ) 2010 -؛ عذدة" :جور"؛ واحلاسني بن حمم األصبهذين،
"املفردات يف غريب القرآن" .إشراف :حمم أمح خلف هللا( .ط ،1عصر:
عكابة األجنلو ،ب ون).)145( ،
( )2بةض ح يث خمرج دن د د عن الصحذبة ،وهذه اللفظة خمرجة عن ح يث
دب هللا بن دمرو  :أخرج أمح يف "املاسن " ،1407/3( ،ح )6806عن
طريق حمم بن إتسحق دن دمرو بن شةيب دن أبيه دن ج ه دب هللا بن
دمرو ،قذل :ملذ دخل رتسول هللا –  -عكة دذ الفاح ،قذ يف النذس
خطيبذ ،فقذل" :اي أيهذ النذس؛ إنه عذ كذن عن حلف يف اجلذهلية فإن اإلتسال
مل يزده إال ش ة ،وال حلف يف اإلتسال  ،واملاسلمون ي دلى عن تسواهم،
تكذفأ دعذؤهم ،جيري دليهم أدانهم ،ويرد دليهم أقصذهم ،ترد تسراايهم دلى
قة هم ،ال يقال عؤعن بكذفر ،دية الكذفر نصف دية املاسلم ،ال جلب وال
جنب ،وال تؤخذ ص قذهتم إال يف دايرهم "؛ وحمم بن يزي ابن عذجة
القزويين" ،الاسنن" .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
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دار الاأصيل1435 ،هـ  ) 2014-كاذب ال ايت ،ابب املاسلمون تاكذفأ
دعذؤهم ،456) ،ح )2685عن طريق دب الرمحن بن ديذش ،بلفظ :وجيري
دلى املاسلمني أدانهم ،ويرد دلى املاسلمني أقصذهم؛ وتسليمذن بن األشةث
ي
الاس يج ْاساذين" ،الاسنن" .حتقيق :حمم حميي ال ين دب احلمي ( .ط،1
أبو داود ّ
عصر :الاسةذدة1369 ،هـ  ) 1950 -كاذب اجلهذد ،ابب يف الاسرية ترد
دلى أهل الةاسكر )2751 ،107/3( ،عن طريق حمم بن إتسحذق – قذل
أبو داود :ببةض هذا -وحيىي بن تسةي  ،مجيةذ ،ويف كاذب ال ايت ،ابب
أيقذد املاسلم ابلكذفر ،252/4( ،ح )4531عن طريق حيىي بن تسةي ؛ بلفظ:
"وجيري دليهم أقصذهم"؛ وأمح بن احلاسني البيهقي" ،الاسنن الكبري" .حتقيق:
دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1الرايض :دذمل الكاب1434 ،هـ -
 ،244/13( ،) 2013ح ،177/16( ،)13061ح)16011؛ عن
طريق ابن إتسحذق  -صرح ابلاح يث -بلفظ" :ياسةى بذعاهم أدانهم ،يرد
دليهم أقصذهم"؛ ثالثاهم  -دب الرمحن بن ديذش ،وحمم بن إتسحذق ،وحيىي
بن تسةي  -دن دمرو بن شةيب ،به.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده حاسن ،فيه حمم بن إتسحذق ،وق صرح ابلاح يث يف رواية
البيهقي ،واتبةه :دب الرمحن بن ديذش ،وحيىي بن تسةي  .وأعذ رواية دمرو
بن شةيب دن أبيه دن ج ه ،فق اخالف النقذد يف االحاجذج برواياه،
واالحاجذج به هو الصحيح ،واملخاذر الذي دليه احملققون عن أهل احل يث،
ورجح بةضهم أن ح يثه يف رتبة احل يث احلاسن ،ينظر عطوال ،أمح حمم
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أجذر واح عن املاسلمني -حر أو دب أو أعة– واح ا أو مجذدة عن
الكفذر وخفرهم وأعنهم ،جذز لك دلى مجيع املاسلمني ،وال ينقض
دليه جواره(.)1
وضَّح الصنةذين عةىن اجلوار ،قذئال :عن اإلجذرة ،وهي األعذن:
صحة أعذن الكذفر عن كل عاسلم كر أو أنثى حر أ دب عأ ون
أ غري عأ ون(.)2
=

أبو األشبذل شذكر" ،البذدث احلثيث" شرح اخاصذر دلو احل يث .البن
كثري (ط ،3عصر :حمم دلي صبيح ،ب ون) (.)223-222
وللح يث لفظ عقذرب دن دلي  " :عة املاسلمني واح ة ياسةى هبذ أدانهم"،
بةض ح يث .أخرجه حمم بن إمسذديل البخذري" ،اجلذعع املاسن الصحيح
املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه وأايعه" الصحيح .دنذية حمم زهري
النذصر( .ط ،1بريوت :دار طوق1422 ،هـ) يف كاذب االداصذ ابلكاذب
والاسنة ،ابب عذ يكره عن الاةمق والانذزع يف الةلم والغلو يف ال ين والب ع ،...
( ،)97/9ويف كاذب احلج ،ابب فضل امل ينة  ،)20/3( ،...بنحوه.
( )1املبذرك بن حمم ابن األثري اجلزري" ،النهذية يف غريب احل يث واألثر".
حتقيق :طذهر أمح الزاوي( .ط ،1القذهرة :دار إحيذء الكاب الةربية،
1383هـ .)313/1( ) 1963 -
( )2حمم بن إمسذديل الصنةذين" ،تسبل الاسال شرح بلوغ املرا عن أدلة
األحكذ "( .ب ون ،دار احل يث ،ب ون) املكابة الشذعلة)489/2( ،؛
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ودرفه ابن النجذر ،قذئال :األعذن :ض اخلوف ،وحير به قال،
ويرق ،وأتسر؛ وشرط كونه عن عاسلم دذقل خماذر(.)1
عاسميذته قذئال( :)2أصل األعن:
َّ
وفصل الراغب األصفهذين َّ
طمأنينة النفس وزوال اخلوف ،واألعن ،واألعذنة ،واألعذن ،يف األصل
عصذدر ،وجيةل األعذن اترة امسذ للحذلة اليت يكون دليهذ اإلناسذن يف
األعن ،واترة امسذ ملذ يؤعن دليه اإلناسذن ،حنو قوله تةذىل :ﭽ ...ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)27( . ..ﭼ تسورة األنفذل.
قاسم املذوردي األعذن إىل ضربني ،قذئال :دذ وخذص .فأعذ الةذ :
َّ
=

وينظر حنوه :دب الرمحن بن إبراهيم ،املق تسي" .الة ة شرح الةم ة".
(ب ون ،القذهرة :دار احل يث1424 ،هـ  ،) 2003املكابة الشذعلة( ،ص:
)648؛ ابن عفلح ،إبراهيم بن حمم " .املب ع يف شرح املقنع" ملوفق ال ين
بن ق اعة( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1418 ،هـ ،) 1997 -
املكابة الشذعلة.)351/3( ،
( )1حمم بن أمح الفاوحي ،الشهري اببن النجذر" ،عناهى اإلرادات" ،حتقيق:
دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1419 ،هـ -
 ،) 1999املكابة الشذعلة.)234/2( ،
( )2احلاسني بن حمم الراغب األصفهذىن ،حتقيق" .املفردات يف غريب القرآن".
حتقيق :حمم خلف هللا( .ب ون ،عصر :دار األجنلو ،ب ون).)30( ،
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فهو اهل نة عع أهل احلرب ،فال جيوز أن ياوالهذ إال اإلعذ دون غريه،
لةمو والياه ،فإن توالهذ غريه ،مل يلز  .وأعذ األعذن اخلذص :فيصح عن
كل عاسلم لكل عشرك ،تسواء كذن األعذن عن رجل أو اعرأة ،عن حر
كذن ،أو عن دب  ،عن دذدل أو ابغ ،فيكون أعذن البذغي الزعذ ألهل
البغي وأهل الة ل ،وأعذن الةذدل الزعذ ألهل الة ل وأهل البغي(.)1
وجةله ابن جزي الكليب الاأعني ثالثة أضرب دلى الةمو ،
وينفرد بةق مهذ الاسلطذن ،ومهذ :الصلح والذعة ،والثذلث :خذص بكذفر
واح أو بة د حمصور؛ ويصح عن كل عاسلم(.)2
( )1دلي بن حمم املذوردي" ،احلذوي الكبري" يف فقه عذهب اإلعذ الشذفةي
وهو شرح خماصر املزين ،حتقيق :دلي حمم عةوض ،وآخر( .ط ،1بريوت:
دار الكاب الةلمية1419 ،هـ .)142/13( ،) 1999 -
( )2حمم بن أمح ابن جزي الكليب" ،القوانني الفقهية"( ،ب ون) ،املكابة الشذعلة،
(ص)103 :؛ وينظر حنوه :حمم بن أمح اخلطيب الشربيين" ،عغين احملاذج إىل
عةرفة عةذين ألفذظ املنهذج" ،للنووي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
1415هـ  ،) 1994 -املكابة الشذعلة ،)51/6( ،وينظر عطوال :املوتسودة
الفقهية( ،ط ،1الكويت :وزارة األوقذف والشئون اإلتسالعية1433 ،هـ -
،)230/25( ،)216/16( ،)233/6( ،)161/3( ،) 2012
()206/42؛ ودب الكرمي زي ان" ،اجلذعع يف الفقه اإلتسالعي املفصل يف
أحكذ املرأة والبيت املاسلم يف الشريةة اإلتسالعية"( ،ط ،4بريوت :عؤتساسة
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املبحث الثالث :قصة جوار أم هانئ يف السرية النبوية
أح املواقف اليت ح ثت يو فاح
ح يث جوار أ هذنئ
عكة( )1كمذ روى الواق ي دن د د كبري عن الرواة يف فاح عكة ،وقذل:
فكل ق ح ثين عن ح يث الفاح بطذئفة ،وبةضهم أودى له عن
بةض ،وغري هؤالء ق ح ثين أيضذ ،فكابت كل عذ مسةت عنهم(.)2
أخرج الواق ي باسن ه عن طرق قصة إجذزة رتسول هللا ع جوار
أ هذنئ ك؛ قذئال :وكذنت أ هذنئ بنت أيب طذلب حتت هبرية بن أيب
وهب املخزوعي ،فلمذ كذن يو الفاح دخل دليهذ محوان( )3هلذ  -دب
=

الرتسذلة1433 ،هـ .)475/4( ،) 2012 -
( )1كذن فاح عكة يف شهر رعضذن يف الاسنة الثذعنة ،ينظر لالتسازادة :حمم بن أمح
الفذتسي" ،الزهور املقاطفة عن اتريخ عكة املشرفة" .حتقيق :دلي دمر( ،ط،1
القذهرة :عكابة الثقذفة ال ينية1422 ،هـ .)273-256( ،) 2001-
( )2الواق ي" ،املغذزي".)781/2( ،
( )3احلمو :أخو الزوج وعذ أشبهه عن أقذرب الزوج الةم وابن الةم وحنوهم .وقذل
األصمةي :اإلمحذء :عن قبل الزوج ،واألخاذن :عن قبل املرأة .قذل أبو دلي
القذيل :واألصهذر :يقع دليهمذ مجيةذ ،ديذض بن عوتسى اليحصيب" ،عشذرق
األنوار دلى صحذح اآلاثر"( .املكابة الةايقة ودار الرتاث ،ب ون) ،املكابة
الشذعلة ،)199/1( ،باصرف ياسري؛ وينظر لالتسازادة :ابن عنظور " ،لاسذن
الةرب" ،عذدة" :محو.
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هللا بن أيب ربيةة املخزوعي ،واحلذرث بن هشذ  -فذتساجذرا هبذ ،وقذال:
حنن يف جوارك! فقذلت :نةم ،أنامذ يف جواري .قذلت أ هذنئ :فهمذ
دن ي إ دخل دلي فذرتسذ ،ع ججذ يف احل ي  ،وال أدرفه ،فقلت له:
أان بنت دم رتسول هللا  ،قذلت :فكف دين ،وأتسفر دن وجهه ،فإ ا
دلي دليه الاسال ()1؟! فقلت :أخي! فذدانقاه وتسلمت دليه ،ونظر
إليهمذ ،فشهر الاسيف دليهمذ .قلت :أخي عن بني النذس يصنع يب
هذا! قذلت :وألقيت دليهمذ ثواب ،وقذل :جتريين املشركني؟ وحلت
( )1بني النووي أقوال الةلمذء يف الصالة دلى غري األنبيذء ،عع كر أدلاهم
اجلويين عن
وأحكذعهم .مث دقب بقوله :وأعذ الاسال  ،فقذل الشيخ أبو حمم
ُّ
أصحذبنذ :هو يف عةىن الصالة ،فال يُاساةمل يف الغذئب ،فال يفرد به غري
دلي دليه الاسال  ،وتسواء يف هذا األحيذء واألعوات.
األنبيذء ،فال يُقذلّ :
وأضذف ابن كثري قذئال :وق غلب هذا يف دبذرة كثري عن الناسذخ للكاب أن
ينفرد دلي أبن يقذل" :دليه الاسال " عن دون تسذئر الصحذبة أو "كر
هللا وجهه" ،وهذا وإن كذن عةنذه صحيحذ ،لكن ينبغي أن ياسوي بني
الصحذبة يف لك ،فإن هذا عن ابب الاةظيم والاكرمي ،فذلشيخذن وأعري
املؤعنني دثمذن أوىل بذلك عنه  .حيىي بن شرف النووي" ،األ كذر
املناخبة عن كال تسي األبرار"( .ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب،
1399هـ )118( ،) 1979 -؛ وإمسذديل بن كثري ال عشقي" ،تفاسري
القرآن الةظيم" .حتقيق :حمم حاسني مشس ال ين( .ط ،1بريوت :دار
الكاب الةلمية1419 ،هـ).)422/6( ،
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دوهنمذ ،فقلت :وهللا لاب أن يب قبلهمذ! قذلت :فخرج ومل يك ،
فأغلقت دليهمذ بياذ ،وقلت :ال ختذفذ .قذل – يةين الواق ي :-فح ثين
ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ قذلت:
ابلبطحذء فلم أج ه ،ووج ت فيه
فذهبت إىل خبذء رتسول هللا
فذطمة ،فقلت عذ ا لقيت عن ابن أعي دلي؟ أجرت محوين يل عن
املشركني فافلت دليهمذ ليقالهمذ! قذلت :فكذنت أش دلي عن
زوجهذ ،وقذلت :جتريين املشركني؟ قذلت :إىل أن طلع رتسول هللا
ودليه رهجة -الغبذر(-)1فقذل" :عرحبذ بفذخاة أ هذنئ"! ودليه ثوب
واح  ،فقلت :عذ ا لقيت عن ابن أعي دلي؟ عذ ك ت أنفلت عنه!
أجرت محوين يل عن املشركني فافلت دليهمذ ليقالهمذ! فقذل رتسول هللا
" :عذ كذن اك ،ق أعنذ عن أعنت ،وأجران عن أجرت .مث أعر
فذطمة فاسكبت له غاسال فذغااسل ،مث صلى مثذن ركةذت يف ثوب واح
علاحفذ( )2به" ،و لك ضحى يف فاح عكة .قذلوا :قذلت :فرجةت
( )1فاسرت يف املنت ،الرهج -حترك :-الغبذر ،القذعوس احمليط :عذدة" :رهج".
) (2عةىن "علاحفذ"  -تسيأيت توضيحه يف بةض ألفذظ احل يث -وأورد عةنذه
البخذري تةليقذ ،وأغلقه ابن حجر؛ قذئال :قذل الزهري " :يف ح يثه:
امللاحف املاوشح :وهو املخذلف بني طرفيه دلى دذتقيه ،وهو االشامذل
دلى عنكبيه .قذل :قذلت أ هذنئ" :الاحف النيب بثوب ،وخذلف بني
طرفيه دلى دذتقيه" .البخذري" ،اجلذعع املاسن الصحيح" ،كاذب الصالة،
تامة ترمجة :ابب الصالة يف الثوب الواح علاحفذ به)80/1( ،؛ ينظر
- 542 -

=

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

إليهمذ فأخربهتمذ ،وقلت :إن شئامذ فأقيمذ ،وإن شئامذ فذرجةذ إىل
عنذزلكمذ ،قذلت :فأقذعذ دن ي يوعني يف عنزيل ،مث انصرفذ إىل عنذزهلمذ.
قذلت :فكنت أكون عع النيب ع يف خبذئه ابألبطح حىت خرج إىل
حنني .)1( . . .مث يروي ابن تسة ( )2حذل عن أجذرت أ هذنئ ك،
وثبذت الرتسول ع دلى عوقفه يف إجذزته جلوارهذ؛ قذئال :ملذ كذن يو
الفاح ،دخل احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة دلى أ هذنئ
بنت أيب طذلب فذتساجذرا هبذ . . .،إىل أن قذل :فرجةت إليهمذ
فأخربهتمذ فذنصرفذ إىل عنذزهلمذ .فقيل لرتسول هللا ع ،احلذرث بن هشذ ،
ودب هللا بن أيب ربيةة جذلاسذن يف انديهمذ عافضالن( )3يف
=

لالتسازادة :أمح بن دلي الةاسقالين" ،تغليق الاةليق دلى صحيح
البخذري" .حتقيق :تسةي دب الرمحن عوتسى القزقي( ،ط ،1بريوت :املكاب
اإلتسالعي1405 ،هـ))206-204/2( ،؛ وابن فذرس" ،عقذييس اللغة"،
عذدة" :حلف"؛ واليحصيب" ،عشذرق األنوار".)254/2( ،
( )1الواق ي" ،املغذزي".)831-829/2( ،
( )2رواه ابن تسة دن حمم بن دمر  -يةين الواق ي  -دن تسليط بن عاسلم
دن دب هللا بن دكرعة.
( )3الفذء والضذد والال أصل صحيح ،ي ل دلى زايدة يف شيء .عن لك
الفضل :الزايدة واخلري .واإلفضذل :اإلحاسذن .ورجل عفضل .ويقذل :فضل
الشيء يفضل ،ورمبذ قذلوا :فضل يفضل ،وهي اندرة .وأعذ املافضل :امل دي

للفضل دلى أضرابه وأقرانه ،قذل هللا تةذىل ﭽ . . .ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
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املأل( )1املزدفر( ،)2فقذل رتسول هللا " :ال تسبيل إليهمذ ،ق أعنذمهذ"(.)3

=

ﮭ ﮮ)24( . . .ﭼ  -تسورة املؤعنون  -ويقذل :املافضل:
املاوشح بثوبه .ويقولون :الفضل :الذي دليه قميص ورداء ،وليس دليه إزار
حمم
حمم بن ّ
وال تسراويل .ابن فذرس" ،عقذييس اللغة"؛ وينظر لالتسازادةّ :
الزبي ي" ،اتج الةروس عن جواهر القذعوس" ،حتقيق :جممودة عن احملققني،
(دار اهل اية) ،املكابة الشذعلة؛ عذدة" :فضل".
( )1املالء ،ابلضم وامل  :مجع عالءة ،وهي اإلزار والريطة .ابن األثري اجلزري،
"النهذية يف غريب احل يث واألثر")352/4( ،؛ وابن عنظور " ،لاسذن
الةرب" ،عذدة" :عأل".
( )2املزدفر :بضم امليم ،وفاح الزاي ،وتسكون الةني ،وفاح الفذء؛ هو الثوب
املصبوغ ابلزدفران ،اليحصيب" ،عشذرق األنوار")312/1( ،؛ وابن عنظور" ،
لاسذن الةرب" ،عذدة :زدفر.
( )3حمم بن تسة البغ ادي" ،الطبقة الرابةة عن الصحذبة ممن أتسلم دن فاح
عكة وعذ بة لك" .اجلزء املامم لطبقذت ابن تسة  .حتقيق ودراتسة:
دب الةزيز دب هللا الاسلوعي( .الطذئف :عكابة الص يق1416 ،هـ ،املكابة
الشذعلة) ()318؛ وأتسن ه احلذكم عن طريق الواق ي؛ وينظر عطوال املغذزي،
للواق ي ()830/2؛ واحلذكم" ،املاسا رك" ،)580/5( ،وابخاالف ياسري.
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املبحث الرابع :ختريج مرويات "إجازة الرسول جلوار أم هانئ

"

وبيان املبهم يف املنت والفوائد املستنبطة
ح يث يو فاح عكة( )1أح األحذديث املاسن ة ،واملرفودة يف
كاب الاسنة ،وورد يف كاب الاسرية النبوية ،واملغذزي؛ ورواه د د عن
يف اجلوار بةض
الصحذبة  ،عنهم أ هذنئ  .وية ح يثهذ
ح يث يو فاح عكة ،وعروي عن د ة طرق ،ورد يف بةضهذ لفظ اجلوار
وقصاه ،واقاصر بةضهذ دلى لفظ اجلوار ،وتسأقاصر دلى خترجيهمذ ،إال إ ا
ددت الضرورة لاخريج طرق أخرى مل يرد فيهذ لفظ اجلوار.
جلوار أم هانئ " رواه
ح يث "إجازة الرسول هللا
أبو عرة ،وابن دبذس  -كالمهذ عفرقني -دن أ هذنئ .
طريق أيب مرة عن أم هانئ  :رواه أبو النضر ،وتسةي
املقربي ،وتسةي بن أيب هن  ،وإبراهيم بن حنني – أربةاهم عفرقني –
دن أيب عرة دن أ هذنئ ؛ رووه بلفظ اجلوار ،وقصاه ،وب ون لفظ
اجلوار ،وتسأقصر دلى األول.

( )1تق يف املبحث الثذلث ،وقذل الواق ي دن رواياه لفاح عكة :فكل ق ح ثين
عن ح يث الفاح بطذئفة ،وبةضهم أودى له عن بةض ،وغري هؤالء ق ح ثين
أيضذ ،فكابت كل عذ مسةت عنهم ،الواق ي" ،املغذزي".)781/2( ،
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 .1طريق أيب النضر عن أيب مرة عن أم هانئ :
رواه مالك يف املوطأ دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ ك
بلفظ" :اجلوار" .ورواه دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة دن أ هذنئ
ك ،بلفظ" :أن رسول هللا ع صلى عام الفتح مثاين ركعات ملتحفا يف
الشراح :ح يث" :صالة
ثوب واحد" ،وق أطلق دليه بةض َّ
الضحى"(.)1
روى لفظ اجلوار مجذدة  -إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا
ابن يوتسف ،ودب هللا بن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن ابن عه ي،
وإتسحذق ،ودبي هللا بن دب اجملي  ،وعةن ،وابن وهب ،وأمح بن أيب
بكر -دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة ،دن أ هذنئ ؛ وخذلفهم
دب الرزاق ،فرواه بلفظهم – "اجلوار" – ووهم فرواه دن عذلك دن عيمون
بن عياسرة – والصواب عذلك دن عوتسى بن عياسرة – دن أيب عرة ،به،
بلفظ :ح يث "صالة الضحى"(.)2
قذلت :هبت
لفظ احلديث "اجلوار" :دن أ هذنئ
إىل رتسول هللا دذ الفاح فوج ته يغااسل ،وفذطمة ابناه تاسرته بثوب،
( )1ينظر :املبحث األول ،عروايهتذ رضي هللا دنهذ ،وتسيأيت توضيحه.
( )2ح يث عذلك دن عوتسى بن عياسرة يف "صالة الضحى" ،وتسيأيت توضيحه
عفصال.
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قذلت :فاسلمت فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ بنت أيب
طذلب ،فقذل" :عرحبذ أب هذنئ ،فلمذ فرغ عن غاسله ،قذ فصلى مثذن
ركةذت ،علاحفذ( (1يف ثوب واح " ،مث انصرف ،فقلت له :اي رتسول
هللا ،زدم ابن أعي دلي بن أيب طذلب أنه قذتل رجال أجرته ،فالن ابن
هبرية ،فقذل رتسول هللا" :ق أجران عن أجرت اي أ هذنئ" ،و لك
ضحى.
ختريج احلديث :أخرجه عذلك يف املوطأ "رواية أيب عصةب
الزهري" ( ،395/1ح ،)347و"رواية حيىي بن حيىي الليثي" (،130
ح )205دن أيب النضر عوىل دمر بن دبي هللا دن أيب عرة عوىل أ
هذنئ دن أ هذنئ بنت أيب طذلب ،واللفظ هلمذ .والبخذري يف
الصحيح "اجلذعع املاسن الصحيح املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه
وأايعه" ،كاذب الصالة ،ابب الصالة يف الثوب الواح علاحفذ به. . . ،
 )80/1( ،دن إمسذديل بن أيب أويس ،ويف كاذب اجلزية واملواددة، . . .
ابب أعذن الناسذء وجوارهن )100/4( ،دن دب هللا بن يوتسف ،ويف
كاذب األدب ،ابب عذ جذء يف زدموا )37/8( ،دن دب هللا بن عاسلمة.
وعاسلم يف الصحيح ،صالة املاسذفرين ،ابب اتساحبذب صالة الضحى. .
 ،157/2( ، .ح ))719(-82دن حيىي بن حيىي .وأمح يف املاسن ،
( )1تق املراد عن "عالحفذ" يف املبحث الثذلث.
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( 6665 ،6503 ،6502/12ح)28022 ،27550 ،27549
دن دب الرمحن بن عه ي ،ويف ( ،6668/12ح )28031دن
إتسحذق .والقذتسم بن تسال يف األعوال ،269( ،ح )495دن
دب الرمحن بن عه ي .وابن زجنوية يف كاذب األعوال (،443/2
ح )722عن طريق ابن أيب أويس .وال ارعي يف املاسن ،110/1( ،
ح ،546/1( ،)1478ح )2531دن دبي هللا بن دب اجملي .
والرتعذي يف اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" ،كاذب االتسائذان دن رتسول هللا
 ،ابب عذ جذء يف عرحبذ ،78/5( ،ح )2734عن طريق عةن،
ولفظه :هبت إىل رتسول هللا دذ الفاح فوج ته يغااسل ،وفذطمة
تاسرته بثوب ،قذلت :فاسلمت فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ
بنت أيب طذلب ،فقذل" :عرحبذ أب هذنئ" .قذل :فذكر يف احل يث
قصة طويلة .وأبو دوانة يف املاساخرج "املاسن " )269/2( ،عن طريق ابن
وهب ،ودب هللا بن يوتسف – عفرقني  -وابن حبذن يف الصحيح،
" اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن" ،323/2( ،ح )1183عن
طريق أمح بن أيب بكر .والطرباين يف املةجم الكبري)317/24( ،
ح( ))1017(00000عن طريق القةنيب ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل
بن أيب أويس؛ مجيةهم عفرقني  -إمسذديل ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب
هللا بن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن بن عه ي ،وإتسحذق،
ودبي هللا بن دب اجملي  ،وعةن ،وابن وهب ،وأمح بن أيب بكر  -دن
- 548 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

عذلك ،به ،ابخاالف ياسري.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده صحيح ، ،وع اره :عذلك دن أيب
النضر( )1دن أيب عرة( ،)2عن رجذل الصحيحني.
قذل الرتعذي :هذا ح يث حاسن صحيح( .)3ودزاه املزي
للرتعذي ،ونقل حكمه ،فقذل :صحيح(.)4
وهم عبد الرزاق ،وخمالفته لرواة مالك ،وغريهم:
أخرج دب الرزاق يف املصنف ،48/3( ،ح )4912دن عذلك دن
عيمون بن عياسرة( )5دن أيب عرة دن أ هذنئ قذلت " :هبت إىل النيب
( (1أبو النضر :هو تسذمل بن أيب أعية الاميمي امل ين ،عوىل دمر بن دب هللا
الايمي ،ثقة ،ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")372/3( ،؛ و"تقريب
الاهذيب".)279( ،
( (2وأبو عرة عوىل أ هذنئ  ،ثقة ،وتق عت ترمجاه يف املبحث األول.
( )3حمم بن دياسى الرتعذي" ،اجلذعع" .اجلذعع الصحيح .حتقيق :أمح حمم
شذكر .وآخرون( ،ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث ،ب ون) (،78/5
ح.)2734
( )4املزي" ،حتفة األشراف".)458/12( ،
( )5كذا يف املصنف لةب الرزاق" :عيمون بن عياسرة" ،ومل أقف دلى رواية ملذلك
دن عيمون بن عياسرة ،وإمنذ :عذلك دن عوتسى بن عياسرة .وأشذر الطرباين
إىل هذا فقذل :هكذا قذل ال بري :دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون
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ابن عياسرة ،وهم فيه ،والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن عوتسى
ابن عياسرة .دب الرزاق بن مهذ الصنةذين" ،املصنف" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل) 2015-1436 ،
( ،48/3ح)4912؛ وتسليمذن بن أمح أبو القذتسم الطرباين" ،املةجم
الكبري" .حتقيق :مح ي الاسلفي( .ط ،2املوصل :الزهراء احل يثة1410 ،هـ
.)332/24( ،) 1990 روى عذلك يف "املوطأ" دن عوتسى بن عياسرة ،ح يث" :الصالة يف ثوب
الشراح ح يث" :صالة الضحى" –
واح " ،وهو عذ أطلق دليه بةض َّ
تق توضيحه يف طريق أيب النضر املاق  -وليس فيه لفظ اجلوار.
وعوتسى بن عياسرة ،هو ال يلي  -بكاسر ال ال وتسكون الاحاذنية –
أبو دروة امل ين ،أمجةوا دلى توثيقه ،وقذل أبو حذمت :ال أبس به،
دب الرمحن بن حمم ابن أيب حذمت الرازي" ،اجلرح والاة يل"( .ط،1
حي ر آابد ال كن ،اهلن  :طبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية ،بريوت:
دار الكاب الةلمية1271 ،ه )235/8( ) 1952 -؛ واملزي "هتذيب
الكمذل" ()514/18؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)333/10( ،
 عيمون بن عياسرة - :بة البحث يف كاب الرجذل اليت حتت ي ي –
وقفت دلى :عيمون بن عياسرة ،وحيىي بن عيمون بن عياسرة! واحت كال
الةلمذء دنهمذ يف الاذيل:
ميمون بن ميسرة :قذل البخذري ،وأبو حذمت :عيمون بن عياسرة روى دن
أيب هريرة ،وروى دنه يةلى بن دطذء ،حمم بن إمسذديل البخذري" ،الاذريخ
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دذ الفاح ،فوج ته يغااسل ،وفذطمة ابناه تاسرته بثوب ،فاسلمت،
=

الكبري"( .ط ،1حي ر آابد ،ال كن :دائرة املةذرف الةثمذنية1360 ،هـ)
()339/3؛ ابن أيب حذمت" ،اجلرح والاة يل".)162/8( ،
حيىي بن ميمون بن ميسرة :قذل ابن عةني :حي ث دنه يةلى بن دطذء،
ليس حي ث دنه غري يةلى بن دطذء ،حيىي بن عةني املري" ،الاذريخ" حيىي
بن عةني وكاذبه الاذريخ .حتقيق :أمح نور تسيف( .ط ،1عكة :عركز البحث
الةلمي وإحيذء الرتاث اإلتسالعي ،جذعةة أ القرى 1399 ،هـ ) 1979 -
()666/2؛ وينظر حنوه :أمح بن دلي البغ ادي" ،املافق واملفرتق" .حتقيق:
حمم صذدق احلذع ي( .ط ،1دعشق :دار القذدري1417 ،هـ -
 ،) 1997املكابة الشذعلة ()2066/3؛ وحمم بن أمح الذهيب" ،عيزان
االدا ال يف نق الرجذل" .حتقيق :دلي حمم البجذوي( .ط ،1بريوت :دار
املةرفة ،ب ون) ()454؛ وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين" ،لاسذن
امليزان" .حتقيق :دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1بريوت :دار البشذئر
اإلتسالعية1423 ،هـ .)479/8( ،) 2002-
وقفت على أثر مليمون بن ميسرة :عن طريق أتسذعة بن زي دن عيمون بن
عياسرة دن الاسذئب بن يزي قذل :نظرت إىل دمر بن اخلطذب يوعذ يف
الرعذدة . . .مث أخذ بي الةبذس فقذل :اللهم إان ناساشفع بةم رتسولك
إليك .فمذ زال الةبذس قذئمذ إىل جنبه عليذ والةبذس ي دو ودينذه هتمالن،
أخرجه ابن تسة يف "الطبقذت الكربى" (.)244/3
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و لك يف الضحى ،فقذل :عن هذا؟ فقلت :أ هذنئ بنت أيب طذلب،
قذل :عرحبذ أب هذنئ ،فلمذ فرغ عن غاسله صلى مثذن ركةذت ،علاحفذ يف
ثوب واح  ،مث انصرف ،فقلت :اي رتسول هللا ،زدم ابن أعي أنه قذتل فالن
ابن أعية! رجال ق أجرته! فقذل النيب  :ق أجران عن أجذرت أ هذنئ"،
ويف ( ،514/4ح )10164دن عذلك ،به ،بنحوه ،ب ون القصة.
والطرباين يف املةجم الكبري ،331/24( ،ح( )1())1018(00000دن
( )1كذا رواه الطرباين عن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل
بن أيب أويس – ثالثاهم عفرقني  -دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
بة حتويل اإلتسنذد عن رواية ال بري دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون

بن عياسرة .وقذل وهم فيه ،والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن
عوتسى بن عياسرة.
بة البحث دن هذه الرواية تسيكون النقذش دن :رواايت عذلك دن عوتسى
بن عياسرة ،ودن لفظ ح يث أ هذنئ ك يو فاح عكة:
رواايت مالك عن موسى بن ميسرة:
 .1مل أقف دلى رواية – يف الكاب اليت حتت ي ي – عن طريق القةنيب،
ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل بن أيب أويس دن عذلك دن عيمون بن عياسرة
أو عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ  ،بلفظ اجلوار.
 .2روى الطرباين يف املةجم الكبري ( ،331/24ح( ))1017(0000قبل
هذه الطرق – حمل ال راتسة -طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف،
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وإمسذديل بن أيب أويس – عفرقني  -دن عذلك دن أيب النضر دن
أيب عرة دن أ هذنئ ؛ فلةل هنذك خطأ عطبةي ،أو تسهو عن انتسخ؛
فبة البحث والنظر يف املصذدر -اليت بني ي ي ،وهللا أدلم -مل أقف
يف الكاب املاسن ة ،وال يف رواايت املوطأ ،أو الكاب اليت دنيت ابملوطأ
أو شرحاه تشري إىل رواية الطرباين حل يث "اجلوار"؛ عن طريق القةنيب
ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل بن أيب أويس دن عذلك دن عوتسى
ابن ياسرة.
 .3كر أبو القذتسم دب الرمحن بن دب هللا اجلوهري(ت381ه) أن د د
أحذديث عوتسى بن عياسرة يف املوطأ اثنذن ،وهي :دن أيب عرة
دن أ هذنئ " :صلى مثذن ركةذت" .ودن تسةي بن أيب هن
دن أيب عوتسى" :عن لةب ابلنرد" .وأك ابن دب الرب لك ،وصرح بنص
احل يث قذئال :عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل
ابن أيب طذلب أن أ هذنئ بنت أيب طذلب أخربته "أن رتسول هللا
صلى دذ الفاح مثذين ركةذت علاحفذ يف ثوب واح " ،دب الرمحن
ابن دب هللا اجلوهري" ،عاسن املوطأ" .حتقيق :لطفي بن حمم الصغري،
وآخر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتسالعي ،) 1997 ،املكابة الشذعلة
()191؛ وينظر عثله :دلي بن دمر ال ار قطين" ،أحذديث املوطأ و كر
اتفذق الرواة دن عذلك واخاالفهم فيه وزايدهتم ونقصذهنم" .حتقيق :هشذ
بن دلي( .ط ،1الشذرقة :عكابة أهل احل يث) ،املكابة الشذعلة
()169؛ ويوتسف بن دب هللا أبو دمر ابن دب الرب القرطيب" ،الامهي
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ملذ يف املوطأ عن املةذين واألتسذني " .حتقيق :تسةي أمح أدراب ،وآخرون.
(ط ،1امل ينة املنورة :عكابة األوس ،ب ون) (.)184/13
 .4بة البحث الطويل دن رواايت عذلك دن عوتسى بن عياسرة وقفت دلى
أثر رواه عذلك دنه :أنه مسع رجال ياسأل تسةي بن املاسيب فقذل:
إين رجل أبيع ال ين ،فقذل :ال تبع إال عذ آويت إىل رحلك ،املوطأ،
"رواية أيب عصةب الزهري" ( ،105/3أثر.)1827
لفظ حديث أم هانئ يوم فتح مكة:
يو فاح عكة :ح يث اجلوار ،وح يث
 .1عن ألفذظ ح يث أ هذنئ
صالة الضحى .وتق أن يف احل يثني :غاسل الرتسول  ،وخيالفذن ،ففي
إىل الرتسول  ،ويف ح يث صالة
ح يث اجلوار :هذب أ هذنئ
الشراح بينهمذ
الضحى :أتى الرتسول إىل بيت أ هذنئ ؛ لذا مجع َّ
دلى تة د الواقةة ،قذل ال ارقطين :ودن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ:
يف الضحى ،ويف اجلوار .وأفذد ابن حجر :يف ح يث" :عذ خربان أح أنه
رأى النيب يصلي الضحى غري أ هذنئ ،" . . .قذئال :دن حمم بن
دمرو دن إبراهيم ابن دب هللا بن حنني دن أيب عرة ،عثله يف صالة
الضحى .ودن يونس أان ابن وهب أن عذلكذ ح ثه دن عوتسى بن عياسرة
وأيب النضر أن أاب عرة أخربمهذ ،به .ال ارقطين" ،أحذديث املوطأ" ()117؛
وأمح بن دلي ابن حجر الةاسقالين" ،إحتذف املهرة ابلفوائ املباكرة عن
أطراف الةشرة" .حتقيق :عركز خ عة الاسنة والاسرية( .ط ،1امل ينة :جممع
امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1415 ،هـ  ،) 1994 -املكابة
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الشذعلة (.)8/18
 .2تسبق ختريج البخذري يف الصحيح حل يث :اجلوار عن طريق القةنيب
ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل بن أيب أويس _ ثالثاهم عفرقني –
دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ دن النيب  ،ومل أقف دلى
رواية هلم دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة يف اجلوار! وق أخرج البخذري
وعاسلم ح يث صالة الضحى عن طريق أيب عرة دن أ هذنئ .
 .3بني الطحذوي إابحة الصالة يف الثوب الواح  .وروى اآلاثر اليت تثبت
لك دن أيب دذعر الةق ي دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة
دن أ هذنئ ،وقذل :يف ح يث طويل قذلت " :فأعر رتسول هللا
فذطمة فاسكبت له غاسال فذغااسل ،مث صلى يف ثوب واح  ،خمذلفذ بني
طرفيه ركةذت" .ودن حمم بن خزمية دن حمم بن دب هللا األنصذري
دن حمم بن دمرو دن إبراهيم بن دب هللا بن حنني دن أيب عرة ،وقذل:
فذكر إبتسنذده يف الصالة عثله ،وقذل :مثذن ركةذت .ودن يونس دن
ابن وهب دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة ،وأيب النضر دن أيب عرة
أخربته دن رتسول هللا عثله،
أخربمهذ أن أ هذنئ بنت أيب طذلب
الطحذوي" ،شرح عةذين اآلاثر".)380/1( ،
 .4روى أبو نةيم ح يث أ هذنئ أهنذ رأت النيب صلى مثذن ركةذت غ اة
فاح عكة ،يف ثوب واح  ،ق خذلف بني طرفيه ،عن طريق دذصم
ابن دلي بن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة؛ وقذل :رواه دن أيب عرة
مجذدة ،عنهم :إبراهيم بن دب هللا بن حنني ،وأبو النضر عوىل دمر
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إتسحذق بن إبراهيم ال بري دن دب الرزاق – وفيه دن عذلك دن عيمون
ابن عياسرة  -وعن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف وإمسذديل
ابن أيب أويس؛ أربةاهم عفرقني  -القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف ،وإمسذديل
ابن أيب أويس  -دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة ،به،
ابخاالف ياسري ،وفيه" :فالن ابن هبرية".
احلكم على اإلسناد :ضعيف.
وهم دب الرزاق ،وقذل :عذلك دن عيمون بن عياسرة ،والصواب:
عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
=

ابن دب هللا ،وأبو جةفر حمم بن دلي ابن احلاسني ،وعوتسى بن عياسرة،
وتسةي بن أيب هن  ،ودبي هللا بن دمر .ورواه دن أ هذنئ :كريب عوىل
ابن دبذس دنهذ ،وإمسذديل بن أيب خذل دن أيب صذحل دنهذ ،ودب هللا
ابن احلذرث بن نوفل دنهذ ،واملطلب بن دب هللا بن حنطب دنهذ .ورواه
دطذء بن أيب رابح دنهذ :أنه صلى الضحى ،ومل يذكر د د الركةذت ،ورواه
جمذه ويوتسف بن عذهك دنهذ :أربع ركةذت ،وروى تسةي بن أيب هن
دنهذ :مثذن ركةذت ،وروى حمم بن قيس قذص دمر بن أيب خريز دنهذ:
تست ركةذت ،ويف رواية أخرى دنهذ :مثذن ،وروى دب الرمحن بن أيب ليلى
دنهذ مثذن ،وروى جمذه دن تسةي دنهذ مثذن ،أمح بن دب هللا أبو نةيم
األصبهذين" ،عةرفة الصحذبة" .حتقيق :دذدل بن يوتسف الةزازي( .ط،1
الرايض :دار الوطن1419 ،هـ .)3419/6( ،) 1998 -
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فيه :أبو يةقوب إتسحذق بن إبراهيم ال بري الصنةذين ،مسع عن
دب الرزاق بة اخاالطه(.)1
( )1قذل ابن د ي :أحضره أبوه وهو صغري ج ا دن دب الرزاق ،واتساصغره،
فكذن يقول :قرأان دلى دب الرزاق أي قرأ غريه ،وح ث دنه حب يث عنكر.
واتسا رك الذهيب دلى ابن د ي يف قوله" :اتساصغره دب الرزاق" قذئال:
عذ إن الرجل صذحب ح يث ،وإمنذ أمسةه أبوه واداىن به ،مسع
عن دب الرزاق تصذنيفه ،وهو ابن تسبع تسنني أو حنوهذ ،لكن روى
دن دب الرزاق أحذديث عنكرة ،فوقع الرتدد فيهذ ،هل هي عنه فذنفرد هبذ،
أو هي عةروفة ممذ تفرد به دب الرزاق .وق احاج ابل بري أبو دوانة
يف صحيحه وغريه ،وأكثر دنه الطرباين .وقذل ال ارقطين :يف رواية احلذكم:
ص وق عذ رأيت فيه خالفذ ،إمنذ قيل :مل يكن عن رجذل هذا الشأن .قلت
وي خل يف الصحيح! قذل :أي وهللا .وأجذب ابن حجر دلى الذهيب قذئال:
قذل ابن الصالح يف نوع املخالطني عن "دلو احل يث" :كر أمح :
أن دب الرزاق دمي فكذن يلقن فيالقن ،فاسمذع عن مسع عنه بة عذ دمي
ال شيء . . . .وق وج ت فيمذ روى ال بري دن دب الرزاق أحذديث
أتسانكرهذ ج ا ،فأحلت أعرهذ دلى ال بري ،ألن مسذده عنه عاأخر ج ا،
واملنذكري اليت تقع يف ح يث ال بري إمنذ تسببهذ أنه مسع عن دب الرزاق
بة اخاالطه ،فمذ يوج عن ح يث ال بري دن دب الرزاق يف عصنفذت
دب الرزاق فال يلحق ال بري عنه تبةة ،إال إن صحف أو حرف ،وإمنذ
الكال يف األحذديث اليت دن ه يف غري الاصذنيف ،فهي اليت فيهذ املنذكري،
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وخذلف دب الرزاق لفظه لفظ الثقذت(.)1
وخذلف الطرباين ،فرواه عن طريق القةنيب ،ودب هللا بن يوتسف،
وإمسذديل بن أيب أويس– ثالثاهم عفرقني  -دن عذلك دن عوتسى
ابن عياسرة؛ ورواه بلفظ اجلوار .ورواه البخذري دنهم -القةنيب ،ودب هللا
ابن يوتسف ،وإمسذديل بن أيب أويس  -دن عذلك دن أيب النضر( ،)2بلفظ
اجلوار .والصواب دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة ،بلفظ صالة الضحى،
وهللا أدلم.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد :قذل الطرباين :هكذا
قذل ال بري دن دب الرزاق دن عذلك دن عيمون بن عياسرة ،وهم فيه،
والصواب :عذ رواه القةنيب وغريه دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة.
لفظ رواية موسى بن ميسرة:
أخرج عذلك يف "املوطأ" .رواية أيب عصةب الزهري ،عقذرنة برواية
=

و لك ألجل مسذده عنه يف حذلة االخاالط ،دب هللا بن د ي اجلرجذين،
"الكذعل يف ضةفذء الرجذل"( .ط ،2بريوت :دار الفكر1405 ،هـ -
)338/1( ،) 1985؛ والذهيب" ،عيزان االدا ال")181/1( ،؛
وابن حجر" ،لاسذن امليزان".)37/2( ،
( )1تسيأيت توضيح املخذلفة باخريج لفظ رواية عوتسى بن عياسرة الاذلية.
()2كمذ تق .
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حيىي بن حيىي الليثي ( ،395/1ح)346؛ ورواية حيىي الليثي،130( ،
ح)204؛ كالمهذ دن عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة دن أ هذنئ
بلفظ" :أن رتسول هللا دذ الفاح مثذين ركةذت ،علاحفذ يف ثوب
واح " .واجلوهري يف املاسن املوطأ ( ،499ح )633عن طريق القةنيب
دن عذلك ،به ،بلفظه .وأمح يف املاسن ( ،668/12ح)28035
دن دثمذن بن دمر دن عذلك ،به ،بلفظ" :صلى رتسول هللا يف عنزيل،
مثذن ركةذت ،يف ثوب واح علاحفذ به" .والطحذوي ،شرح عةذين اآلاثر
( ،380/1ح ،)2236عن طريق ابن وهب دن عذلك ،به ،وقذل :بنحوه.
:

 .2طريق سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ
رواه تسةي املقربي ،واخالف دنه :فرواه ابن أيب ئب ،واخالف
دنه؛ وحمم بن دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر  -أربةاهم
عفرقني -دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم
تسفيذن الثوري فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة
دن أ هذنئ .
 طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ
 :رواه  -زي بن احلبذب ،ووكيع ،والولي بن عاسلم ،وخذل
بن احلذرث ،وأبو دذعر الةق ي ،وبشر بن دمر الزهراين ،وابن أيب
ف يك ،وتسفيذن ،وابن وهب  -دن ابن أيب ئب دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ .
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قذلت :ملذ كذن يو فاح عكة،
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
أجرت محوين يل عن املشركني ،إ طلع رتسول هللا  ،ودليه رهجة
الغبذر( )1يف علحفة عاوشحذ هبذ ،فلمذ رآين قذل" :عرحبذ بفذخاة
أ هذنئ" ،قلت :اي رتسول هللا ،أجرت محوين يل عن املشركني ،فقذل:
"ق أجران عن أجرت ،وأعنذ عن أعنت ،مث أعر فذطمة فاسكبت له عذء،
فاغاسل به ،فصلى مثذن ركةذت يف الثوب عالببذ به" ،و لك يو فاح
عكة ضحى.
ختريج احلديث :أخرجه أمح يف املاسن ،6499/12( ،
ح ) 27533دن زي بن احلبذب دن ابن أيب ئب دن املقربي
 ،واللفظ له ،ويف (،6502/12
دن أيب عرة دن أ هذنئ
ح )27548دن وكيع .والرتعذي يف اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" ،كاذب
الاسري دن رتسول هللا  ،ابب عذ جذء يف أعذن الةب واملرأة،
( ،142/4بة ح يث )"1579" :عن طريق الولي بن عاسلم(،)2
عقاصرا دلى لفظ اإلجذرة .والناسذئي يف الاسنن الكربى ،كاذب الاسري،
إدطذء املرأة األعذن ،130/9( ،ح )8939عن طريق خذل بن
احلذرث .والطحذوي يف شرح عةذين اآلاثر )380/1( ،عن طريق أيب
( )1الرهجة :غبذر احلرب ،وتسبق بيذنه يف املبحث الثذلث.
( )2صرح أبو الولي ال عشقي ،والولي بن عاسلم ابلاح يث.
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دذعر الةق ي ،عقاصرا دلى ح يث الغاسل والصالة يف ثوب واح ؛
وقذل الطحذوي :يف ح يث طويل .ويف ( )323/3عن طريق بشر بن
دمر الزهراين ،بنحوه خماصرا .والطرباين يف املةجم الكبري،416/24( ،
ح( ))1013(00000عن طريق ابن أيب ف يك ،بنحوه عطوال .ويف
املةجم األوتسط ،1406/2( ،ح )1406عن طريق تسفيذن .والبيهقي
يف الاسنن الكبري ( ،312/18ح )18225عن طريق ابن وهب؛
مثذنياهم عفرقني  -وكيع ،والولي بن عاسلم ،وخذل بن احلذرث ،وأبو
دذعر الةق ي ،وبشر بن دمر الزهراين ،وابن أيب ف يك ،وتسفيذن ،وابن
وهب  -دن ابن أيب ئب دن تسةي املقربي ،به ،بنحوه.
احلكم على اإلسناد :يرتقي إىل الصحيح لغريه()1؛ ألن فيه:
تسةي ا املقربي.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد :قذل أبو دياسى :هذا
( )1ملاذبةة أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،وهي يف الصحيحني.
تسةي املقربي ،هو أبو تسة امل ين ،قذل ابن حجر :وثقه أمح وابن عةني
وابن امل يين وابن تسة والةجلي وأبو زردة والناسذئي .وقذل ابن خراش :ثقة
جليل أثبت النذس فيه الليث ابن تسة  .وقذل أبو حذمت :ص وق .وقذل
يةقوب بن شيبة :ق كذن تغري وكرب واخالط قبل عوته يقذل أبربع تسنني،
ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")34/4( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)297/1
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ح يث حاسن صحيح .ودزاه املزي للرتعذي ،ونقله حكمه قذئال:
صحيح(.)1
قذل الطرباين :القذتسم بن يزي اجلرعي( )2دن تسفيذن :مل يرو هذا
احل يث دن تسفيذن إال القذتسم(.)3
 طريق حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن
أم هانئ :
رواه تسفيذن بن ديينة عن وجهني :دن ابن دجالن دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  :واتبةه :وهيب بن خذل  .والثذين:
دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،ومل يذكر :حمم ابن
دجالن.
الوجه األول :سفيان بن عيينة عن ابن عجالن عن سعيد
املقربي عن أيب مرة عن أم هانئ .
قذلت :أاتين يو الفاح محوان
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
يل ،فأجرهتمذ ،فجذء دلي يري قالهمذ ،فأتيت رتسول هللا وهو يف
قباه ابألبطح أبدلى عكة ،فلم أج ه ،ووج ت فذطمة ،فلهي كذنت
( )1املزي" ،حتفة األشراف".)458/12( ،
( )2روى الطرباين احل يث عن طريقه.
( )3الطرباين" ،املةجم األوتسط".)1406/2( ،
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أش دلي عن دلي ،فقذلت :تؤوين الكفذر! وجتريينهم! وتفةلني
()1
وتفةلني! فلم ألبث أن جذء رتسول هللا ودلى وجهه رهجة الغبذر
فقذل" :اي فذطمة :اتسكيب يل غاسال ،فاسكبت له غاسال يف جفنة،
لكأين أنظر إىل أثر الةجني فيهذ ،مث تسرتت دليه بثوب فذغااسل ،مث
صلى يف ثوب واح خمذلفذ بني طرفيه مثذن ركةذت" ،عذ رأياه صالهذ
قبلهذ وال بة هذ ،فلمذ انصرف قلت :اي رتسول هللا ،إين أجرت محوين
يل ،وإن ابن أعي دلي أراد قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ليس لك
لهَّ ،أان ق أجران عن أجرت ،وأعنَّذ عن أعنت".
ختريج احلديث :أخرجه احلمي ي يف املاسن ،158/1( ،
ح )331دن تسفيذن – هو ابن ديينة  -دن حمم بن دجالن دن
تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،واللفظ له ،وابن بشكوال
يف الغواعض واملبهمذت(/165/1ح )108عن طريق احلمي ي ،وأمح
يف املاسن  ،6665/12( ،ح )28023دن تسفيذن .وابن اجلذرود يف
املناقى ( ،445ح )1071عن طريق تسفيذن ،عقاصرا دلى إجذزة
اجلوار .والطرباين يف املةجم الكبري (-)1014(00000( ،330/24
( ))1015(00000عن طريق احلمي ي وحمم بن أيب دمر الة ين –
كالمهذ عفرقني – دن تسفيذن بن ديينة ،وعن طريق وهيب بن خذل ؛
( )1الرهج :غبذر احلرب ،تسبق بيذنه يف املبحث الثذلث.
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كالمهذ – تسفيذن بن ديينة ،ووهيب بن خذل  -دن حمم بن دجالن،
وأتخري غاسل الرتسول
به ،بنحوه عع تق مي قصة أ هذنئ
والصالة.
احلكم على اإلسناد:
يرتقي للصحيح لغريه؛ فيه :حمم بن دجالن امل ين( .)1واتبةة
( )1قذل ابن تسة  :كذن دذب ا انتسكذ فقيهذ ،وكذنت له حلقة يف املاسج  .وثقه
أمح وابن ديينة وابن عةني والةجلي وأبو حذمت والناسذئي .وقذل ال وري
دن ابن عةني :ثقة أوثق عن حمم بن دمر وعذ يشك يف هذا أح  ،كذن
داود ابن قيس جيلس إىل ابن دجالن ياحفظ دنه ،وكذن يقول :اخالطت
دلى ابن دجالن يةين أحذديث تسةي املقربي .وقذل حيىي القطذن:
دن ابن دجالن كذن تسةي املقربي حي ث دن أيب هريرة ،ودن أبيه دن أيب
هريرة ،ودن رجل دن أيب هريرة ،فذخالطت دليه ،فجةلهذ كلهذ دن أيب
هريرة .وملذ كر ابن حبذن يف كاذب الثقذت هذه القصة قذل :ليس هذا
بوهن يوهن اإلناسذن به ،ألن الصحيفة كلهذ يف نفاسهذ صحيحة ،ورمبذ قذل:
ابن دجالن دن تسةي دن أبيه دن أيب هريرة ،فهذا ممذ محل دنه ق ميذ قبل
اخاالط صحيفاه ،فال جيب االحاجذج إال مبذ يروي دنه الثقذت .وقذل
يةقوب ابن شيبة :ص وق وتسط .وقذل الاسذجي :هو عن أهل الص ق ،مل
حي ث دنه عذلك إال ياسريا .وقذل الةقيلي :يضطرب يف ح يث انفع.
وقذل ابن حجر :ص وق إال أنه اخالطت دليه أحذديث أيب هريرة ،ابن
حجر" ،هتذيب الاهذيب")303/9( ،؛ و"تقريب الاهذيب".)190/2( ،
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ابن أيب ئب ،وتق احلكم دلى تسةي املقربي يف الطريق الاسذبق.
الوجه الثاين :سفيان بن عيينة عن سعيد املقربي عن أيب مرة
عن أم هانئ :
أخرج ابن اجلذرود يف املناقى ( ،446ح )1072عن طريق
تسفيذن دن املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ قذلت :أتيت النيب ،
و كره(.)1
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف ،فيه انقطذع بني تسفيذن
وتسةي (.)2
 طريق فليح بن سليمان عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن
أم هانئ :
أخرجه ابن تسة يف الطبقذت الكربى ( )144/2دن حيىي بن
دبذد دن فليح بن تسليمذن دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ
قذلت" :دخلت عنزل رتسول هللا يو الفاح تكلمه يف رجل
( )1يةين اللفظ املاق الذي رواه تسفيذن دن حمم بن دجالن.
( )2ألن املقربي عذت تسنة (117هـ) ،واخالط قبل وفذته أبربع تسنني ،املزي" ،هتذيب
الكمذل")446/10( ،؛ وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)469/3( ،
وول تسفيذن بن ديينة تسنة (107هـ) ،املزي" ،هتذيب الكمذل")177/11( ،؛
وابن حجر" ،هتذيب الاهذيب".)117/4( ،
- 565 -

إجازة الرسول

جلوار أم هانئ

يف السنة ،د .سهيلة بنت حسني حريري

تاساأعن له ،فقذلت :ف خل رتسول هللا وق وقع الغبذر دلى رأتسه
وحلياه ،فاسرت بثوب فذغااسل ،مث خذلف بني طريف ثوبه ،فصلى الضحى
مثذين ركةذت".
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف؛ فيه :فليح – ابلاصغري-
بن تسليمذن اخلزادي( ،)1ويرتقي للحاسن لغريه؛ ملاذبةة ابن أيب ئب،
( )1أبو حيىي امل ين ،ويقذل :فليح :لقب ،وامسه دب امللك .قذل دثمذن ال ارعي
دن ابن عةني :ضةيف عذ أقربه عن أيب أويس .وقذل ال وري دن ابن عةني:
ليس ابلقوي ،وال حياج حب يثه ،وهو دون ال راوردي .وقذل أبو حذمت :ليس
بقوي .وقذل اآلجري :قلت أليب داود أبلغك أن حيىي بن تسةي كذن يقشةر
عن أحذديث فليح .قذل ابن عةني :قذل أبو كذعل عظفر بن ع رك :كذنوا
يرون أنه يانذول رجذل الزهري .قذل أبو داود :وهذا خطأ دن ي يانذول
رجذل عذلك .وقذل اآلجري :قلت أليب داود :قذل ابن عةني :دذصم بن
دبي هللا وابن دقيل وفليح ال حياج حب يثهم ،قذل :ص ق .وقذل الناسذئي:
ضةيف ،وقذل :عرة ليس ابلقوي .وقذل ابن د ي :لفليح أحذديث صذحلة،
يروي دن الشيوخ عن أهل امل ينة أحذديث عاساقيمة ،وغرائب ،وق ادام ه
البخذري يف صحيحه ،وروى دنه الكثري ،وهو دن ي ال أبس به .قذل
احلذكم أبو أمح  :ليس ابملاني ن هم .وقذل ال ارقطين :خيالفون فيه ،وليس به
أبس .وقذل ابن أيب شيبة :قذل دلي بن امل يين :كذن فليح ،وأخوه دب
احلمي ضةيفني .وقذل الربقي :دن ابن عةني ضةيف ،وهم يكابون ح يثه،
ويشاهونه .وقذل الاسذجي :هو عن أهل الص ق ،ويهم .و كره ابن حبذن
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وحمم بن دجالن له.
 طريق أيب معشر عن سعيد املقربي عن أيب مرة موىل عقيل
عن أم هانئ :
اخالف دليه ،فرواه دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ
 .ورواه دن تسةي املقربي دن أ هذنئ .
الوجه األول :أبو معشر عن سعيد املقربي عن أيب مرة عن أم
هانئ :
أخرج الطرباين يف املةجم الكبري ( ،417/24ح())1016(0000
دن أيب زردة ال عشقي دن آد بن أيب إايس دن أيب عةشر دن تسةي
املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ " :أن النيب دخل دليهذ
يو الفاح فذغااسل ،فصلى الضحى مثذن ركةذت يف ثوب واح ق خذلف
بني طرفيه ،فقلت :اي رتسول هللا ،إين ق أجرت محوي ابين هبرية ،وإن
ابن أعي زدم أنه قذتلهمذ ،فقذل رتسول هللا  :ق أجران عن أجذرت
أ هذنئ".
=

يف الثقذت .وقذل احلذكم أبو دب هللا :اتفذق الشيخني دليه يقوي أعره.
وقذل الرعلي :دن أيب داود :ليس بشيء .قذل ابن حجر :ص وق كثري
اخلطأ ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب")272/8( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)114/1
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احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف ،لضةف أيب عةشر جنيح
امل يين الاسن ي عوىل بين هذشم(.)1
الوجه الثاين :أبو معشر عن سعيد املقربي عن أم هانئ :
أخرج دب الرزاق يف املصنف ( ،514/4ح )10163دن أيب
عةشر دن تسةي بن أيب تسةي املقربي أن أ هذنئ جذءت برجلني،
()2
فأراد دلي قالهمذ ،فأتت النيب  ،فذكرت لك له ،فقذل" :ق أجران عذ
أجذرت أ هذنئ" .والطرباين يف املةجم الكبري (،341/24
ح( ،))1055(00000عن طريق دب الرزاق ،بلفظه .وابن د ي يف
الكذعل يف ضةفذء الرجذل ( )2518/7عن طريق دب الرزاق ،وتسفيذن دن
أيب عةشر دن تسةي املقربي ،به ،خماصرا.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده ضةيف؛ لضةف أيب عةشر(،)3
وعنقطع؛ ألن املقربي مل ياسمع عن أ هذنئ .
( )1قذل ابن د ي :وأبو عةشر هذا له عن احل يث غري عذ كرت وق ح ث
دنه الثوري وهشيم والليث بن تسة وغريهم عن الثقذت وهو عع ضةفه
يكاب ح يثه .وقذل ابن حجر :ضةيف ،وأتسن واخالط ،ابن د ي،
"الكذعل يف ضةفذء الرجذل")2519/7( ،؛ وابن حجر" ،تقريب
الاهذيب".)559( ،
( )2كذا يف املصنف" :عذ".
( )3تق عت ترمجاه.
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 خمالفة سفيان الثوري:
خذلفهم تسفيذن الثوري( )1فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن
أيب فذخاة  -تسةي بن دالقة  -دن أ هذنئ .
أخرج ال واليب يف الكىن واألمسذء ،906/2( ،ح )1592دن
دلي بن تسهل الرعلي دن زي بن أيب الزرقذء دن تسفيذن الثوري دن ابن
أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ  ،أهنذ أجذرت
رجلني ،فأراد دلي قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت
اي أ هذنئ".
أقوال العلماء يف احلكم على طريق سعيد املقربي عن أيب
مرة عن أم هانئ :
قذل ال ارقطين :يرويه تسةي املقربي ،واخالف دنه؛ فرواه
ابن أيب ئب ،واخالف دنه؛ فرواه زي بن احلبذب ،وابن وهب ،وآد
ابن أيب إايس دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب عرة عوىل دقيل
( )1احل يث رواه تسةي املقربي ،واخالف دليه :رواه ابن أيب ئب ،وحمم بن
دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر  -أربةاهم عفرقني -دن تسةي املقربي
دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم تسفيذن الثوري ،فرواه دن ابن أيب

ئب دن املقربي دن أيب فذخاة  -تسةي بن دالقة  -دن أ هذنئ
.
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دن أ هذنئ .وخذلفهم تسفيذن الثوري :رواه دن ابن أيب ئب دن
املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ ،ووهم يف لك ،واألول أصح .ورواه
دب احلمي بن جةفر دن املقربي دن كثري دن أ هذنئ؛ والصحيح
قول عن قذل :دن املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ(.)1
 .3طريق سعيد بن أيب هند عن أيب مرة عن أم هانئ :
لفظ احلديث :دن أ هذنئ  :أن رتسول هللا ملذ كذن دذ
الفاح ،فر إليهذ رجالن عن بين خمزو  ،فأجذرهتمذ ،ف خل دلي دليهذ،
فقذل :ألقالنهمذ ،قذلت :فلمذ مسةاه يقول لك أتيت رتسول هللا ،
وهو أبدلى عكة ،فلمذ رآين رتسول هللا " ،رحب يب" ،وقذل" :عذ جذء
بك اي أ هذنئ"؟ قلت :اي نيب هللا ،كنت ق أعنت رجلني عن أمحذئي،
فأراد دلي قالهمذ ،فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت ،مث قذ
رتسول هللا إىل غاسله ،فاسرتته فذطمة بثوب ،مث أخذ ثوبه فذلاحف
به ،مث صلى مثذين ركةذت" ،تسبحة الضحى.
ختريج احلديث :أخرجه ابن تسة يف الطبقذت الكربى ()144/2
عن طريق يزي بن أيب حبيب دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة دن أ
( )1دلي بن دمر ال ارقطين" ،الةلل الواردة يف األحذديث النبوية" .حتقيق:
أيب املنذر خذل املصري( .ط  ،1الرايض :دار طيبة1432 ،هـ -
.)346/12( ،) 2011
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هذنئ  ،واللفظ له .وابن أيب شيبة يف املصنف،452/12( ،
ح ،498/14 ،15237ح )18774دن دب الرحيم بن تسليمذن،
بنحوه ،املوضع األول :عقاصر دلى إجذرة أ هذنئ .ويف (،452/12
ح )15238-15237دن أيب خذل األمحر ،بنحوه خماصرا .والطحذوي
يف شرح عةذين اآلاثر )323/3( ،عن طريق دب هللا بن إدريس .وابن
بشكوال يف الغواعض واملبهمذت(/166/1ح )109عن طريق زايد بن
دب هللا البكذئي ،بنحوه عع زايدة؛ أربةاهم -دب الرحيم بن تسليمذن ،وأبو
خذل األمحر ،ودب هللا ابن إدريس ،وزايد بن دب هللا  -دن حمم بن
إتسحذق .والطرباين يف املةجم الكبري ( ،332/24ح(-1019(00000
 ))1021عن طريق يزي ابن أيب حبيب ،بنحوه ،وعن طريق دب الرحيم بن
تسليمذن دن حمم ابن إتسحذق ،عقاصرا دلى إجذرة أ هذنئ ،وعن طريق
وهب بن جرير دن حمم بن إتسحذق ،ويف (،333/24
ح( ،))1022(00000ويف املةجم األوتسط ،44/9( ،ح )9090عن
طريق دب الةزيز بن دبي هللا ،بنحوه ،ويف (،341/24
ح( ))1056(00000عن طريق أيب أتسذعة محذد ابن أتسذعة دن الولي بن
كثري؛ أربةاهم  -حمم بن إتسحذق ،ويزي ابن أيب حبيب ،ودب الةزيز بن
دب هللا ،والولي بن كثري  -دن تسةي ابن أيب هن  ،به ،بنحوه عع تق مي
وأتخري.
احلكم على اإلسناد :إتسنذده صحيح؛ ألن رواة طريق يزي
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ابن أيب حبيب دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة عن رجذل
الصحيحني(.)1
 .4إبراهيم بن عبد هللا بن حنني عن أيب مرة عن أم هانئ :
قذلت :أتيت رتسول هللا
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
دذ الفاح ،فقلت :اي رتسول هللا ،ق أجرت محوين يل ،فزدم ابن أعي
أنه قذتله ،تةين دليذ قذلت :فقذل رتسول هللا " :ق أجران عن أجرت
عذء ،فذغااسل ،مث الاحف بثوب
اي أ هذنئ ،وصب لرتسول هللا
دليه ،وخذلف بني طرفيه دلى دذتقه ،فصلى الضحى مثاين ركعات".
ختريج احلديث :أخرجه أمح يف املاسن ،6500/12( ،
ح )27538دن يزي بن هذرون دن حمم بن دمرو دن إبراهيم
ابن حنني دن أيب عرة دن أ هذنئ  .والطرباين يف املةجم الكبري،
( ،329/24ح( )1012(– )1009(00000عن طريق محذد
ابن تسلمة ،عع تق مي وأتخري ،وطرفه" :دخل علي رسول هللا يوم
الفتح فاغتسل" ، . . .ودن حيىي بن تسةي  ،بنحوه ،وفيه" :مث صلى
الظهر أربع ركعات" ،وعن طريق يزي بن هذرون بنحوه ،عقاصرا دلى
( )1احل يث أخرجه عاسلم يف الصحيح ،كاذب احليض ،ابب تاسرت املغااسل
بثوب وحنو ،182/1( ،ح ،)336(-71عن طريق يزي بن أيب حبيب
دن تسةي بن أيب هن  ،به ،بنحوه ،دون قصة اجلوار.
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إجذرة أ هذنئ؛ ثالثاهم  -محذد ،وحيىي ،ويزي  -دن حمم بن دمرو؛
وعن طريق الضحذك بن دثمذن ،بنحوه ،عقاصرا دلى إجذرة أ هذنئ،
نزل عام الفتح يف دارها ،قالت :فدخلت
وطرفه" :أن النيب
عليه ." . . .وابن حبذن يف الصحيح" ،اإلحاسذن يف ترتيب صحيح
ابن حبذن" ،407/3( ،ح )2537عن طريق يزي بن هذرون دن حمم
بن دمرو ،وطرفه" :رأيت رسول هللا عام الفتح"؛ كالمهذ  -حمم
بن دمرو والضحذك بن دثمذن  -دن إبراهيم بن دب هللا ،به.
احلكم على اإلسناد :يرتقي للصحيح لغريه ،جمليئه من طرق
أخر؛ ألن فيه حمم بن دمرو الليثي ،والضحذك بن دثمذن.
استدراك :وقفت دلى طريق املطلب بن دب هللا بن حنطب دن
أ هذنئ  ،وعانه ظذهره ينذقض عنت مجيع طرق أيب عرة دن أ هذنئ
 ،يف "تسرت فذطمة  ،لرتسول هللا حني اغااسل يو فاح عكة".
قذلت" :نزل رتسول هللا يو
لفظ احلديث :دن أ هذنئ
الفاح أبدلى عكة ،فأتياه ،فجذءه أبو ر جبفنة فيهذ عذء ،قذلت :إين
ألرى فيهذ أثر الةجني ،قذل :فاسرته أبو ر ،فذغااسل ،مث تسرت النيب
أاب ر فذغااسل ،مث صلى مثذن ركةذت و لك ضحى(.")1
( )1ليس يف احل يث لفظ :إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ ؛ وعذ ددذين
لاخرجيه :أنه عن ح يث أ هذنئ ،وفيه تصرح :أبن أاب ر ياسرت النيب
 ،وهو خمذلف ملنت طريق أيب عرة دن أ هذنئ ؛ حيث أن ابناه
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ختريج احلديث :أخرجه دب الرزاق الصنةذين يف املصنف
( ،48/3ح )4911دن عةمر دن ابن طذووس دن املطلب بن دب
هللا ابن حنطب دن أ هذنئ  .وأمح يف املاسن (،6498/12
ح )27528دن دب الرزاق ،به ،بلفظ" :فاسرته – يةين أاب ر –
فذغااسل( .")1وابن خزمية يف الصحيح ( ،235/1ح .)253وابن حبذن
يف الصحيح " ،اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن"،324/2( ،
ح .)1184والطرباين يف املةجم الكبري ،337/24( ،ح)1038؛
ثالثاهم عن طريق دب الرزاق ،به؛ ابخاالف ياسري.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،وإتسنذده عرتسل؛ فيه :املطلب بن دب هللا
()2
ابن حنطب  .وبةض عانه خيذلف لفظ الثقذت :يف رواية املطلب تصريح:
=

فذطمة تاسرته .
( )1لةل تسقط يف عنت احل يث؛ ألن حمقق "املاسن " ألمح وضع الةبذرة بني
دذرضاني؛ لة اتساقذعاهذ لغواي ،وهللا أدلم.
( )2قذل ابن تسة  :املطلب بن دب هللا بن املطلب بن حنطب ،كذن كثري
احل يث ،وليس حياج حب يثه؛ ألنه يرتسل دن النيب كثريا ،وليس له لقي،
ودذعة أصحذبه ي لاسون .وقذل أبو حذمت :دذعة ح يثه عراتسيل ،ووافقه
غذلب األئمة عنهم البخذري .و قذل أبو زردة :ع يين ثقة .وأنكر ابن امل يين
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أن يكون املطلب بن حنطب مسع عن أنس بن عذلك .وقذل الذهيب:
املطلب بن دب هللا بن حنطب املخزوعي ،ويقذل :املطلب بن دب هللا بن
ا ملطلب بن حنطب ،وقيل :مهذ اثنذن .وقذل ابن حجر :ص وق ،كثري
الا ليس ،اإلرتسذل .كذا قذل ابن حجر :كثري الا ليس.
مل أقف  -حباسب عذ اطلةت دليه عن كاب حتت ي ي – دلى عن وصفه
ابلا ليس تسواه ،ولةل هنذك تسقط ، . . .وابن حجر نفاسه مل يورده يف
كاذبه" :تةريف أهل الاق يس مبراتب املوصوفني ابلا ليس"؛ وقول ابن
تسة " :ودذعة أصحذبه ي لاسون" الفرق واضح بني اللفظني يف احلكم ،وهللا
أدلم.
ينظر ترمجاه :ابن تسة " .الطبقة الرابةة عن الصحذبة")115( ،؛ ودبي هللا
دب الكرمي ،أبو زردة الرازي" ،أبو زردة الرازي وجهوده يف الاسنة عع حتقيق
كاذبه الضةفذء وأجوباه دلى أتسئلة الرب دي النبوية" .حتقيق :تسة ي اهلذمشي.
(ط ،1امل ينة النبوية :اجمللس الةلمي ،اجلذعةة اإلتسالعية1402 ،هـ-
ي
الاس يج ْاساذين،
)940/3( ،) 1982؛ وتسليمذن بن األشةث أبو داود ّ
"املراتسيل" .حتقيق :شةيب األرانؤوط( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة،
1408هـ) ،املكابة الشذعلة)348( ،؛ ودب الرمحن بن حمم ابن أيب حذمت
الرازي" ،املراتسيل" .حتقيق :شكر هللا نةمة هللا قوجذين( .ط ،1بريوت:
عؤتساسة الرتسذلة1397 ،ه) ،املكابة الشذعلة)209( ،؛ وابن أيب حذمت،
"اجلرح والاة يل")359/8( ،؛ والرتعذي" ،اجلذعع")179/5( ،؛ وأبو طذلب
القذضي" ،دلل الرتعذي الكبري" .ترتيب أيب طذلب القذضي .حتقيق :محزة
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أبن أاب ر ياسرت النيب  ،ويف رواية أيب عرة ،ورواهذ الثقذت تصريح :أبن
تسرتته "؛ وابلاذيل انافى الاةذرض؛ لضةف الطريق ،وهللا
فذطمة
أدلم.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل اهليثمي :رواه أمح  ،ورجذله رجذل الصحيح ،وهو يف
الصحيح خال قصة أيب ر ،وتسرت كل واح عنهمذ اآلخر(.)1
=

يب عصطفى( .ط ،1األقصى :األردن1406 ،هـ ،) 1986 -
()964/2؛ واملزي" ،هتذيب الكمذل")150/18( ،؛ وخليل بن كيكل ي
الةالئي" ،جذعع الاحصيل يف أحكذ املراتسيل" .حتقيق :مح ي الاسلفي.
(ط ،3بريوت :دذمل الكاب1426 ،هـ )281 ،) 2005-؛ والذهيب" ،عيزان
االدا ال")129/4( ،؛ وأمح بن دب الرحيم الةراقي" ،حتفة الاحصيل يف
كر رواة املراتسيل" .حتقيق :دب هللا نوارة( .ط ،1الرايض :عكابة الرش ،
ب ون) :املكابة الشذعلة ()307؛ وأمح بن دلي بن حجر الةاسقالين،
"تةريف أهل الاق يس مبراتب املوصوفني ابلا ليس" .حتقيق :دب الغفذر
تسليمذن البن اري( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1405 ،هـ -
) 1984؛ و"هتذيب الاهذيب")161/10( ،؛ و"تقريب الاهذيب"،
(.)254/2
( )1دلي بن أيب بكر اهليثمي" ،جممع الزوائ وعنبع الفوائ "( .ط ،3بريوت :دار
الكاب الةلمية1402 ،هـ .)269/1 ،) 1982 -
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فائدة:

قذل أبو حذمت ابن حبذن :يشبه أن يكون املصطفى حيث
اغااسل يو الفاح ،تسرتته فذطمة ابناه وأبو ر مجيةذ بثوب فأدى أبو عرة
عوىل أ هذنئ اخلرب بذكر فذطمة وح هذ ،وأدى املطلب بن حنطب
اخلرب بذكر أيب ر وح ه؛ حىت ال يكون بني اخلربين تضذد ،وال هتذتر؛
ألن االغااسذل عنه يف لك اليو كذن عرة واح ة ،فلمذ أراد أبو ر
أن يغااسل تسرته النيب دون فذطمة(.)1
و كر ابن حجر يف شرحه حل يث" :صالة الضحى" ،قذئال:
 ...وفيه" :أن أاب ر تسرته  -يةين النيب  -ملذ اغااسل" ،ويف رواية
أيب عرة" :أن فذطمة بناه هي اليت تسرتته" .وحيامل أن يكون نزل يف
بياهذ – يةين أ هذنئ -أبدلى عكة ،وكذنت هي يف بيت آخر مبكة،
فجذءت إليه ،فوج ته يغااسل؛ فيصح القوالن – يف رواية تة د غاسل
النيب يو الفاح  -وأعذ الاسرت :فيحامل أن يكون أح مهذ تسرته يف
ابا اء الغاسل ،واآلخر يف أثنذئه ،وهللا أدلم(.)2
( )1حمم بن حبذن البُاسيت" ،الصحيح" .اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن حبذن.
حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل،
1435هـ  ،324/2( ،) 2014-ح.)1184
( )2ابن حجر" ،فاح البذري")53/3( ،؛ وحمم بن دب البذقي الزرقذين" ،شرح
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الطريق الثاين :ابن عباس عن أم هانئ ( :)1رواه كريب،
ودطذء بن أيب رابح – عفرقني – دن ابن دبذس دن أ هذنئ ؛
وخمرج بلفظ" :اجلوار"  -تسأقاصر دليه  -وبلفظ" :صالة الضحى".
 .1طريق :كريب عن ابن عباس عن أم هانئ :
لفظ احلديث :دن أ هذنئ  :أهنذ أجذرت رجال عن املشركني
يو الفاح ،فأتت النيب  ،فذكرت له لك ،فقذل" :ق أجران عن
أجرت ،وأعنَّذ عن أعنت".
ختريج احلديث :أخرجه أبو داود يف الاسنن ،كاذب اجلهذد ،ابب
يف أعذن املرأة ،112/3( ،ح )2763دن أمح بن صذحل دن ابن
وهب دن ديذض بن دب هللا دن خمرعة بن تسليمذن دن كريب دن ابن
دبذس دن أ هذنئ  ،واللفظ له .والناسذئي الاسنن الكربى ،كاذب
الاسري ،إدطذء املرأة األعذن ،131/9( ،ح )8940دن أمح بن دمرو
بن الاسرح واحلذرث بن عاسكني .والةقيلي يف الضةفذء الكبري
=

الزرقذين دلى عوطأ عذلك"( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1411 ،هـ
 .)431/1( ،) 1990( )1تق ختريج الطريق األول حل يث اجلوار :دن طريق أيب عرة دن أ هذنئ
.
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( )350/3عن طريق هذرون بن تسةي  .والطرباين يف املةجم الكبري
( ،322/24ح )989عن طريق أمح بن صذحل .واحلذكم يف املاسا رك
دلى الصحيحني ،99/7( ،ح )7067عن طريق حمم بن دب هللا؛
مجيةهم دن ابن وهب دن ديذض بن دب هللا ،به ،بنحوه.
احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،فيه ديذض بن دب هللا الفهري.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل الةقيلي :لةيذض بن دب هللا الفهري ح يثني ،أح مهذ
ح يث اجلوار أل هذنئ ؛ وهذان احل يثذن يرواين عن غري هذا
الطريق إبتسنذد أصلح .وح يثه غري حمفوظ ،عنكر احل يث(.)1
 .2طريق عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس عن أم هانئ :
أخرج الطرباين يف املةجم الصغري" ،الروض ال اين إىل عةجم
الطرباين" ( ،/2ح ،158ح )951دن حمم بن احلاسني بن الباسانبذن
دن احلاسن بن بشر البجلي دن تسة بن الولي دن دطذء بن أيب رابح
( )1حمم بن دمرو الةقيلي" ،الضةفذء الكبري" .حتقيق :دب املةطي قلةجي.
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية ،ب ون).)350/3( ،
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دن ابن دبذس " :دخل رتسول هللا دلى أ هذنئ بنت أيب طذلب
يو الفاح ،وكذن جذئةذ ،فقذلت له :اي رتسول هللا ،إن أصهذرا يل ق
جلأوا إيل ،وإن دلي بن أيب طذلب ال أتخذه يف هللا لوعة الئم ،وإين
أخذف أن يةلم هبم ،فيقالهم ،فذجةل عن دخل دار أ هذنئ آعنذ،
حىت ياسمع كال هللا ،فآعنهم رتسول هللا  ،فقذل" :ق أجران عن
أجذرت أ هذنئ ،فقذل :هل دن ك عن طةذ أنكله؟ فقذلت :ليس
دن ي إال كاسرة ايباسة ،وإين ألتساحي أن أق عهذ إليك .فقذل :هلمي
هبن ،فكاسرهن يف عذء ،وجذءت مبلح ،فقذل :هل عن إدا ؟ فقذلت :عذ
دن ي اي رتسول هللا إال شيء عن خل! فقذل :هلميه ،فصبه دلى
طةذعه ،فأكل عنه ،مث مح هللا دز وجل ،مث قذل :نةم اإلدا اخلل اي أ
هذنئ ال يـُ ْق يفر ( )1بيت فيه خل" ،ويف املةجم األوتسط (،164 /7
ح )6934دن حمم بن احلاسني ابن الباسانبذن ،به ،بنحوه .واحلذكم يف
املاسا رك دلى الصحيحني ( ،100/7ح )7068عن طريق الةبذس
ال وري دن احلاسن بن بشر اهلم اين ،به ،بنحو.

( )1قفر :القفر والقفرة :اخلالء عن األرض ،ومجةه قفذر وقفور .وق أقفر املكذن
وأقفر الرجل عن أهله :خال .وأقفر :هب طةذعه وجذع ،لاسذن الةرب،
عذد" :قفر".
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احلكم على اإلسناد:
إتسنذده ضةيف ،ألن فيه :تسة ان بن الولي البجلي ،مل أقف له
دلى ترمجة ،تسوى عذ تسيذكر يف أقوال الةلمذء يف احلكم دلى اإلتسنذد.
أقوال العلماء يف احلكم على اإلسناد:
قذل الطرباين( :)1مل يروه دن تسة ان إال احلاسن بن بشر .قذل
احلذكم(:)2
تسة ان بن الولي البجلي كويف قليل احل يث ومل خيرجذ دنه.
وأضذف اهليثمي( ،)3قذئال :ومل أدرفه.
( )1تسليمذن بن أمح أبو القذتسم الطرباين" ،املةجم الصغري" الروض ال اين إىل
املةجم الصغري للطرباين .حتقيق :حمم شكور احلذج أعرير( .ط ،1بريوت:
املكاب اإلتسالعي1405 ،هـ  ،158/2( ،) 1985 -ح.)951
( )2كال احلذكم يف حكمه دلى ح يث :عن ويل دلى دشرة فحكم بينهم
مبذ أحبوا ، . . .واحلذكم" ،املاسا رك" ،187/7( ،ح)7265؛ وينظر حنوه:
دب هللا بن يوتسف الزيلةي" ،نصب الراية ألحذديث اهل اية" .حتقيق :إدارة
إحيذء املآثر الةلمية( .ط ،2اهلن  :املكابة اإلتسالعية1393 ،هـ) 1973 -
()66/4؛ وابن حجر" ،الالخيص احلبري".)8/3( ،
( )3كره يف حكمه دلى ح يث" :عن ويل دلى دشرة فحكم بينهم مبذ أحبوا. .
 ،" .اهليثمي" ،جممع الزوائ ".)206/5( ،
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:

فائدة :املبهم يف منت حديث جوار أم هانئ
من أجارت أم هانئ :
يف اجلوار( )1عن كاب
بة مجيع عروايت ح يث أ هذنئ
الاسنة املاسن ة؛ تبني أن أمسذء عن طلب جوارهذ عبهمني.
واخالفت الرواايت يف د دهم ،ومل خترج دن واح أو اثنني.
وكمذ قذل ابن دب الرب :وأاي كذن فذحل يث إمنذ تسيق جلواز جوار املرأة
ال لغري لك(.)2
بعد ختريج احلديث( )3تبني ان له طرقا مقبولة ،وأخرى
مردودة ،وألفاظ الطرق املقبولة هي الراجحة.
األلفذظ الراجحة . . ." :فالن ابن هبرية"( .)4و " . . .محوين
دن أ هذنئ

( )1تسبق ختريج احل يث ،فق رواه أبو عرة ،وابن دبذس
( )2ابن دب الرب" ،الامهي ".)189/21( ،
(ُ )3كر يف الاخريج تسذبقذ :أن احل يث رواه أبو عرة ،وابن دبذس دن أ
هذنئ  .ورواه :أبو النضر ،وتسةي املقربي ،وتسةي بن أيب هن  ،وإبراهيم
ابن دب هللا بن حنني – أربةاهم -دن أيب عرة دن أ هذنئ  .ورواه
أبو كريب ودطذء دن ابن دبذس .
( )4هذا اللفظ يف رواية إمسذديل بن أيب أويس ،ودب هللا بن يوتسف ،ودب هللا
ابن عاسلمة ،وحيىي بن حيىي ،ودب الرمحن بن عه ي ،وإتسحذق ،ودبي هللا
ابن دب اجملي  ،وابن وهب ،وأمح بن أيب بكر  -تاسةاهم  -دن عذلك
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يل عن املشركني"(.)1
واأللفذظ املرجوحة . . ." :رجل"( .)2و " . . .محوي ابين
هبرية"( .)3و" . . .برجلني"( .)4و" . . .إن أصهذرا يل"(.)1
=

()1

()2
()3
()4

دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم دب الرزاق فرواه دن
عذلك دن عوتسى بن عياسرة دن أيب عرة عوىل دقيل دن أ هذنئ ،
ولفظه" :فالن ابن أعية".
رواه ابن أيب ئب ،وحمم بن دجالن ،وفليح بن تسليمذن ،وأبو عةشر -
عفرقني -دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  .وخذلفهم تسفيذن
الثوري فرواه دن ابن أيب ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ.
هذا اللفظ يف رواية ابن أيب ئب ،وحمم بن دجالن -كالمهذ  -دن تسةي
املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،ورواية – وافقهمذ  -تسةي بن أيب
هن دن عذلك دن أيب النضر دن أيب عرة دن أ هذنئ  .ووافقهم يف
اللفظ إبراهيم بن دب هللا بن حنني دن أيب عرة دن أ هذنئ ؛ إال أن
إتسنذده ضةيف ،ودذعة عانه خيذلف لفظ الثقذت.
لفظ فليح بن تسليمذن دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ ،
ووافقه كريب دن ابن دبذس دن أ هذنئ .
لفظ الوجه األول عن رواية أيب عةشر دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن
أ هذنئ .
لفظ الوجه الثذين عن رواية أيب عةشر ،وووافقه تسفيذن الثوري دن ابن أيب
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وقد صرح رواة املغازي ،وممن اعتىن بذكر املبهمات على
اختالف بينهم فيمن أجارهتم أم هانئ  ،وضعفوا قول من قال:
إن املبهم يف املنت :جعدة ابن أم هانئ()2؛ واتفقوا ومل خيرجوا عن
ثالثة رجال ،وهم:
 .1احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة ،كره الواق ي ،ووافقه
ابن تسة  ،واحلذكم(.)3
=

ئب دن املقربي دن أيب فذخاة دن أ هذنئ.
( )1لفظ رواية دطذء دن ابن دبذس دن أ هذنئ .
( )2ينظر لالتسازادة ابن دب الرب" ،الامهي ")189/21( ،؛ ودب الرمحن بن دلي ابن
اجلوزي القرشي" ،كشف املشكل عن ح يث الصحيحني" .حتقيق :دلي
حاسني البواب( .الرايض :دار الوطن ،ب ون) ،املكابة الشذعلة ()443/4؛
والب ر املنري ()161/9؛ ودمر بن دلي ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"
األن لاسي" ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"( .ط ،1حتقيق :دار الفالح
للبحث الةلمي وحتقيق الرتاث .دعشق :دار النوادر1429 ،هـ ) 2008 -
()288/5؛ وه ي الاسذري ()294 ،257؛ وابن حجر" ،فاح البذري"،
(.)470/1
( )3روى ابن تسة دن حمم بن دمر  -يةين الواق ي  -دن تسليط بن عاسلم دن
دب هللا بن دكرعة ،و كر قصة إجذزة الرتسول جلوار أ هذنئ  ،إال أنه
قذل" :ملذ كذن يو الفاح دخل احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة دلى أ
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 .2احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية بن املغرية ،صرح به
ابن هشذ دن ابن اتسحذق( ،)1ووافقه ابن بشكوال(.)2
 .3وصرح ابن حز أبهنمذ عن بين خمزو  ،وضةف قول عن قذل:
=

هذنئ بنت أيب طذلب فذتساجذرا هبذ" . . .،إىل أن قذل" :فرجةت إليهمذ
فأخربهتمذ فذنصرفذ إىل عنذزهلمذ .فقيل لرتسول هللا  ،احلذرث بن هشذ ودب
هللا بن أيب ربيةة جذلاسذن يف انديهمذ عافضالن يف املأل املزدفر ،فقذل رتسول هللا
 :ال تسبيل إليهمذ ،ق أعنذمهذ" .واحلذكم عن طريق الواق ي .وق صرح
الواق ي ابمسيهمذ ،ينظر عطوال املغذزي ،للواق ي ()830/2؛ وابن تسة ،
"الطبقة الرابةة عن الصحذبة")318( ،؛ واحلذكم" ،املاسا رك")580/5( ،؛
وابخاالف ياسري .وتق عت هذه الرواية يف املبحث الثذلث ،وضبط بةض
ألفذظهذ.
( )1دب امللك بن هشذ املةذفري" ،الاسرية النبوية" .حتقيق :عصطفى الاسقذ،
وآخرون( .ط ،1بريوت :دار اخلري1412 ،هـ .)42/3( ،) 1992 -
( )2كر هذا القول بة إخراجه لطريق تسفيذن بن ديينة دن حمم بن دجالن
دن تسةي املقربي دن أيب عرة دن أ هذنئ  ،وطريق زايد بن دب هللا
البكذئي دن ابن إتسحذق دن تسةي بن أيب هن دن أيب عرة دن أ هذنئ
 ،خلف بن دب امللك بن بشكوال األن لاسي" ،الغواعض واملبهمذت".
حتقيق :حممود عغراوي( .ط ،1ج ة :دار األن لس اخلضراء1415 ،هـ -
.)166-165/1( ) 1994
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أهنمذ احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية أخو أ تسلمة(.)1
ومجع ابن دب الرب األقوال يف لك قذئال :إن الذي أجذرته أ
هذنئ ول هبرية بن أيب وهب ابن دمرو بن دذئ بن دمران بن خمزو ،
واح ا كذن أو اثنني؛ ألن يف ح يث أيب النضر عذ ي ل دلى أنه كذن
واح ا .ويف ح يث املقربي اثنني .وهبرية بن أيب وهب زوجهذ ،وول ه
محو هلذ .وق قيل :إن الذي أجذرته احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب
هبرية ،وكالمهذ عن بين خمزو  .وقيل :فيه غري لك .وأجذب دلى تلك
األقوال :أعذ قول عن قذل :إنه جة ة بن هبرية ،أو أن أح مهذ جة ة بن
هبرية؛ فمذ أدري عذ هو؛ ألن جة ة بن هبرية ابنهذ ال محوهذ ،ومل تكن
حتاذج إىل إجذرة ابنهذ ،وال كذنت عثل تلك املخذطبة جتري بينهذ وبني
أخيهذ دلي يف ابنهذ ،وهللا أدلم .ومل يذكر أهل الناسب فيمذ دلمت
هلبرية ابنذ يكىن جة ة عن غري أ هذنئ ،وال كروا له بنني عن غري
أ هذنئ ،قذل أبو الةبذس ابن تسريج القذضي :الرجالن اللذان أجذرهتمذ
أ هذنئ يو الفاح :جة ة بن هبرية املخزوعي ،ورجل آخر عةه .وأاي

( )1دلي بن أمح ابن حز األن لاسي" ،جواعع الاسرية" .ومخس رتسذئل أخرى البن
حز  .حتقيق :إحاسذن دبذس ،وآخر( .ط ،1عصر :دار املةذرف ،ب ون)
(.)233
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كذن فذحل يث إمنذ تسيق جلواز جوار املرأة ال لغري لك(.)1
وصرح هبمذ ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" ،قذئال :إن الرجلني
اللذين أجذرهتمذ أ هذنئ يف رواية الرتعذي مهذ :احلذرث ودب هللا
ابن أيب ربيةة ،كذا تسذقه احلذكم .ويف كاذب الزبري بن بكذر دنهذ :أجذرت
هشذ بن احلذرث املخزوعي .وقذل احلذفظ دب الغين املق تسي يف ترمجة
دب هللا بن أيب ربيةة :قذل بةض أهل الةلم :دب هللا بن أيب ربيةة ،وعةه
احلذرث بن هشذ  .وكذا يف "اتريخ عكة" لألزرقي :أهنذ أجذرت رجلني،
أح مهذ دب هللا بن أيب ربيةة بن املغرية ،ومهذ عن بين خمزو  .وقذل
ابن الطالع :اتسم الذي أجذرته أ هذنئ هبرية بن أيب وهب ،وهو زوج
أ هذنئ ،وهو خمزوعي .وقيل :إن الذي أجذرته ول هبرية.
حكذه ابن دب الرب دن عذلك وهو بةي  .وأبة عنه قول عن قذل:
أنه جة ة بن هبرية .وقذل ابن شريح( :)2إنه كذن عن الشر عة الذين قذتلوا
( )1ابن دب الرب" ،الامهي " ،)189/21( ،باصرف.
( )2كذا" :ابن شريح"– ابلاسني املهملة واحلذء ،-وينظر عثله يف ه ي الاسذري
( ،)295ولةله تصحيف انتسخ ،أوخطأ عطبةي ،وهللا أدلم.
وتق قول ابن دب الرب أنه " :أبو الةبذس ابن تسريج القذضي" – ابلشني
املهملة واجليم ،وتسيأيت كال ابن حجر – والةيين  -وأفذدهتمذ عن ابن
دب الرب ،والراجح  -وهللا أدلم" :-أبو الةبذس ابن تسريج القذضي"؛ ينظر
ابن دب الرب" ،الامهي ")189/21( ،؛ وابن حجر" ،فاح البذري"،
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خذل ا ومل يقبلوا األعذن وال ألقوا الاسالح وكذان عن أمحذئهذ(.)1
وأجذب ابن حجر دلى رواية عذلك" :فالن ابن هبرية" ،قذئال:
ودن أمح والطرباين عن طريق أخرى دن أيب عرة دن أ هذنئ:
"إين أجرت محوين يل" ،قذل أبو الةبذس ابن تسريج وغريه مهذ :جة ة
ابن هبرية ،ورجل آخر عن بين خمزو كذان فيمن قذتل خذل بن الولي ،
ومل يقبال األعذن ،فأجذرهتمذ أ هذنئ ،وكذان عن أمحذئهذ .وقذل ابن
اجلوزي :إن كذن ابن هبرية عنهمذ فهو جة ة ،كذا قذل! وجة ة عة ود
فيمن له رؤية ،ومل تصح له صحبة ،وق كره عن حيث الرواية يف
الاذبةني البخذري وابن حبذن وغريمهذ ،فكيف ياهيأ ملن هذه تسبيله يف
صغر الاسن أن يكون دذ الفاح عقذتال حىت حياذج إىل األعذن؟ مث لو كذن
ول أ هذنئ مل يهام دلي بقاله ،ألهنذ كذنت ق أتسلمت ،وهرب زوجهذ،
وترك ول هذ دن هذ .وجوز ابن دب الرب أن يكون ابنذ هلبرية عن غريهذ،
عع نقله دن أهل الناسب أهنم مل يذكروا هلبرية ول ا عن غري أ هذنئ.
وجز ابن هشذ يف "هتذيب الاسرية" :أبن اللذين أجذرهتمذ أ هذنئ مهذ:
=

()470/1؛ وحممود بن أمح الةيين" ،دم ة القذري شرح صحيح
البخذري"( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب ،ب ون).)63/4( ،
( )1الب ر املنري ()161/9؛ باصرف ،وينظر حنوه خماصرا ابن النحوي ،الاوضيح
لشرح اجلذعع الصحيح".)288/5( ،
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احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية املخزوعيذن .وروى األزرقي باسن
فيه الواق ي يف ح يث أ هذنئ هذا أهنمذ :احلذرث بن هشذ ودب هللا
بن أيب ربيةة .وحكى بةضهم أهنمذ احلذرث بن هشذ  ،وهبرية بن أيب
وهب ،وليس بشيء؛ ألن هبرية هرب دن فاح عكة إىل جنران ،فلم يزل
هبذ عشركذ حىت عذت ،كذا جز به ابن إتسحذق وغريه ،فال يصح كره
فيمن أجذرته أ هذنئ .وقذل الكرعذين :قذل الزبري بن بكذر" :فالن ابن
هبرية" هو احلذرث بن هشذ  ،اناهى .وق تصرف يف كال الزبري ،وإمنذ
وقع دن الزبري يف هذه القصة عوضع" :فالن ابن هبرية"" :احلذرث بن
هشذ "(.)1
رجح ابن حجر قذئال :الذي يظهر يل أن يف رواية البذب حذفذ،
كأنه كذن فيه" :فالن ابن دم هبرية" ،فاسقط لفظ" :دم" ،أو كذن فيه:
"فالن قريب هبرية" ،فاغري لفظ" :قريب" ،بلفظ" :ابن" ،وكل عن
احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية ،ودب هللا بن أيب ربيةة؛ يصح
وصفه أبنه ابن دم هبرية ،وقريبه لكون اجلميع عن بين خمزو (.)2
( )1ابن حجر" ،فاح البذري")470/1( ،؛ وينظر خماصرا ه ي الاسذري (،257
)294؛ وتلخيص احلبري (.)118/4
( )2ابن حجر" ،فاح البذري")470/1( ،؛ ولالتسازادة الةيين" ،دم ة القذري"،
(.)63/4
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جلوار أم هانئ

املعاين والفوائد من حديث "إجازة الرسول
السنة"(:)1
 قول أ هذنئ " :دذ الفاح" يةين :فاح عكة .قذل ابن
النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :وقوله – يةين ال اودي" :-دذ
احل يبية وفذطمة ابناه تاسرته(َ ")2وْهم عن دب هللا بن يوتسف شيخ
البخذري ،وهو دجيب عنه ،فذلذي يف الرواايت كلهذ" :دذ
الفاح"( .)3وأجذب ابن حجر قذئال :وتةقبه ابن الاني – يةين
ال اودي -أبن الرواايت كلهذ دلى خالف عذ قذل ال اودي،
وليس فيهذ إال "يو الفاح" دلى الصواب(.)4
 ية ح يث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ يف السنة"
أح األدلة اليت كرهذ ابن القيم دلى فاح عكة دنوة ،و كر
وجوهذ ،عنهذ :أنه مل ينقل أح قط أن النيب صذحل أهلهذ زعن
الفاح ، . . .وخامهذ أبدلة عنهذ :ح يث أ هذنئ  ،مث قذل:

( )1رتبت املةذين والفوائ دلى لفظ احل يث.
( )2مل أج هذه الرواية أو اإلشذرة إليهذ يف الكاب اليت حتت ي ي.
( )3ابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)613/18( ،
( )4ابن حجر" ،فاح البذري".)273/6( ،
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وإعضذء النيب إجذرهتذ صريح يف أهنذ فاحت دنوة.)1( ، . . .
 قذل النووي :فيه جواز االغااسذل حبضرة اعرأة عن حمذرعه إ ا كذن
عاساور الةورة دنهذ ،وجواز تاساريهذ إايه(.)2
 أفذد النووي عن قول أ هذنئ" :تسلمت" قذئال :فيه تسال املرأة
اليت لياست مبحر دلى الرجل حبضرة حمذرعه( .)3وقذل الزرقذين:
"قذلت :فاسلمت دليه فقذل – " :يةين  -بة رد الاسال ومل
تذكره للةلم به(.)4
 قذل القذضي ديذض :فيه جواز الاسال دلى املغااسل ،وعثله
( )1حمم بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية الزردي" ،زاد املةذد يف ه ي خري الةبذد".
حتقيق :شةيب األرنؤوط ،وآخر( .ط ،14بريوت :الرتسذلة1410 ،هـ -
 ،)122-119/3( ،) 1990عطوال.
( )2حيىي بن شرف النووي" ،املنهذج يف شرح صحيح عاسلم بن احلجذج".
إشراف :دلي دب احلمي ( .ط ،3بريوت :دار اخلري1416 ،هـ -
)345/5( ،) 1996؛ وينظر خماصرا ديذض بن عوتسى اليحصيب" ،إيكمذل
املةلم بفوائ عاسلم"؛ شرح صحيح عاسلم .حتقيق :حيىي إمسذديل( .ط،2
عصر :دار الوفذء1425 ،هـ )59/3( ،) 2004 -؛ والةيين" ،دم ة
القذري".)64/4( ،
( )3النووي ،املنهذج".)344/5( ،
( )4الزرقذين" ،شرح الزرقذين".)356/1( ،
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املاوضئ خبالف البذئل واملاغوط(.)1
 أفذد القذضي ديذض عن قول الرتسول " :عن هذه؟ " قذئال:
احاج عن مل جيز شهذدة األدمى ،وال دلى الصوت بقوله" :هذه؟
" ،ومل يةول دلى صوهتذ ،ومل يةرفه ،إ مل يرهذ ،وهذا ال حجة فيه
مجلة؛ ألن عن جييز الشهذدة دلى الصوت إمنذ لك فيمذ حقق
صذحب الصوت دليه ،فأعذ عع د حتقيقه فال ،والنيب دليه
الاسال مل حيقق صوهتذ لبة ده ه هبذ ،وق ختالف األصوات
بةوارض ودلل وطول الزعذن ،وقيل :ق درفهذ وهو عن نوع
اللطف والاودد(.)2
 أفذد النووي عن قوهلذ" :أ هذنئ بنت أيب طذلب" قذئال :ال أبس
أن يكين اإلناسذن نفاسه دلى تسبيل الاةريف إ ا اشاهر ابلكنية،
وفيه أنه إ ا اتساأ ن أن يقول املاساأ ن دليه :عن هذا؟ فيقول
املاساأ ن :ابمسه الذي يةرفه به (.)3
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ وينظر حنوه النووي ،املنهذج"،
(.)345/5
( )2اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )3النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")58/3( ،؛
والةيين" ،دم ة القذري".)64/4( ،
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 عةىن "عرحبذ" :أي صذدفت رحبذ وتسةة ،وق يزي ون فيه :وأهال،
أي :أتيت تسةة وأهال :أتساأنس ،وال تاساوحش ،ورحب به إ ا
قذل له :عرحبذ( .)1قذل القذضي ديذض :ياسا ل دلى جواز هذا
القول ،وبر الزائر والغريب ،ولقذئه جبميل القول( .)2وقذل النووي:
فيه اتساحبذب قول اإلناسذن لزائره "عرحبذ" وحنوه عن ألفذظ
اإلكرا واملالطفة(.)3
 فيه جواز كال املغااسل ،وق كره الةلمذء كالعه دلى وضوئه
وغاسله ،وال حجة يف هذا احل يث دلى إابحاه أو الكراهة ،إمنذ
هو يف كال املغااسل غاسال شرديذ والنيب إمنذ اغااسل هنذ تنظفذ
عن الغبذر ،واغااسذله دليه الصالة والاسال هذا إمنذ كذن ملذ انله
عن قَـاَـَرة اجليش( ،)4ووهج الغربة ،وق جذء عفاسرا يف احل يث:
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")58/3( ،؛ وابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع
الصحيح".)287/5( ،
( )2اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )3النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر حنوه ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح")287/5( ،؛ والةيين" ،دم ة القذري".)64/4( ،
( )4بقذف ،وفوقيه عفاوحاني :الغبذر األتسود ،حمم طذهر ال َفا يَّين" ،جممع حبذر
األنوار يف غرائب الانزيل ولطذئف األخبذر"( ،ط ،3اهلن  :عطبةة جملس
دائرة املةذرف الةثمذنية1387 ،هـ ،) 1967-املكابة الشذعلة،
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"فجذء ودلى وجهه وهج الغبذر ،فأعر فذطمة أن تاسكب له
غاسال "(.)1
 قذل الةيين :قوهلذ" :مثذين ركةذت" بكاسر النون وفاح اليذء ،قذل
الكرعذين :مثذن ركةذت ،بفاح النون .قلت :حينئذ يكون عنصواب
بقوله" :فصلى" .وقذل اجلوهري :هو يف األصل عناسوب إىل
الثمن ،ألنه اجلزء الذي صري الاسبةة مثذنية فهو مثنهذ ،مث إهنم
فاحوا أوله؛ ألهنم يغريون يف الناسب ،وحذفوا عنه إح ى ايئي
الناسبة ودوضوا عنهذ األلف ،كمذ فةلوا يف املناسوب إىل اليمن،
فثبات ايؤه دن اإلضذفة كمذ ثبات ايء القذضي تقول :مثذين
ناسوة ،وتاسقط عع الانوين دن الرفع واجلر ،وتثبت دن النصب
ألنه ليس جبمع(.)2
 د َّ بةض الفقهذء صالة النيب يو فاح عكة يف الضحى -اليت
كرهتذ أ هذنئ  -هي "صالة الفاح" ،قذل ابن القيم :فظنهذ
عن ظنهذ صالة الضحى ،وإمنذ هذه صالة الفاح ،وكذن أعراء
اإلتسال إ ا فاحوا حصنذ أو بل ا صلوا دقيب الفاح هذه
=

(.)206/4
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)59/3( ،
( )2الةيين" ،دم ة القذري".)64 ،62/4( ،
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الصالة ،اقا اء برتسول هللا  ،ويف القصة عذ ي ل دلى أهنذ
باسبب الفاح شكرا هلل دليه ،فإهنذ قذلت" :عذ رأياه صالهذ قبلهذ،
وال بة هذ"( .)1وقذل ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :وهذه
الصالة :صالة الضحى كمذ جذء يف بةض طرقه ،ويف بةضهذ:
"أهنذ صالة اإلشراق" ،وهذا يرد قول عن اددى أهنذ صالة
الصبح(.)2
 قوله" :علاحفذ( )3يف ثوب" ،ويف رواية أخرى بقوله" :ق خذلف
بني طرفيه" :وهذا االضطبذع ،قذل القذضي ديذض :جواز الصالة

( )1زاد املةذد يف ه ي خري الةبذد ()361/3؛ وينظر لالتسازادة اليحصيب،
"إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ والنووي ،املنهذج")346/5( ،؛ ابن حجر،
"فاح البذري")55-53/3( ،؛ الةيين" ،دم ة القذري".)63/4( ،
( )2ابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)288/5( ،
( )3قذل ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن" :والاحفت ابلثوب تغطيت به ،وكل
شيء تغطيت به فق الاحفت به ،والاوشح هو نوع عن االشامذل جتوز الصالة
به؛ ألن فيه خمذلفة طريف الثوب دلى دذتقه كمذ فةله الشذرع وأعر به ،واشامذل
الصمذء املنهي دنه خالف هذا ،وعةىن خمذلفاه بني طرفيه لئال ينظر املصلي إىل
دورة نفاسه إ ا ركع ،وق يقذل :املةىن :د الاسقوط إ ا ركع وإ ا تسج  ،ابن
النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
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يف الثوب الواح (.)1
 أفذد النووي عن قوهلذ" :فلمذ انصرف قلت :اي رتسول هللا" . . .،
قذئال :أن عن قص إناسذان حلذجة وعطلوب فوج ه عشاغال
بطهذرة وحنوهذ مل يقطةهذ دليه حىت يفرغ ،مث ياسأل حذجاه؛ إال
أن خيذف فوهتذ(.)2
كر أعرا ال أداق عوافقاه فيه( .)3قذل
 قوهلذ" :زدم" :عةنذه هنذ َ َ
()4
وزدمذ  ،كر
وز َد َم َزدمذُ ،
ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"َ :
خربا ال ي ري أحق هو أ ابطل ،وزدمت غري عزدم أي :قلت
غري عقول ،وادديت عذ ال ميكن .وكثر الزدم أيضذ مبةىن
القول( .)5وأضذف ابن حجر قذئال :فإن أ هذنئ أطلقت لك
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم")59/3( ،؛ والنووي ،املنهذج")232/5( ،؛
ولالتسازادة ابن دب الرب" ،الامهي ")188-184/13( ،؛ وابن حجر" ،فاح
البذري")55-53/3( ،؛ والةيين" ،دم ة القذري".)62/4( ،
( )2النووي ،املنهذج".)345/5( ،
( )3النووي ،املنهذج")345/5( ،؛ وينظر عثله ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
( )4عثلثة ،وهي ثالث لغذت ،ويقذل :الضم لغة بين متيم ،والفاح لغة احلجذز،
ابن عنظور" ،لاسذن الةرب"؛ والزبي ي" ،اتج الةروس" ،عذدة :زدم.
( )5خام ابن النحوي كالعه برواايت تثبت اتساخ ا الرتسول هلذ فقذل :ويف
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يف حق دلي ،ومل ينكر دليهذ النيب  ،واألصل يف "زدم" أهنذ
تقذل يف :األعر الذي ال يوقف دلى حقيقاه(.)1
 قذل القذضي ديذض :قوهلذ" :ابن أعي" :إخبذر أبخص الناسب
=

احل يث دن رتسول هللا " :زدم جربيل" .ويف ح يث ضمذ بن ثةلبة:
"زدم رتسولك" .وق أكثر تسيبويه يف كاذبه عن قوله :زدم اخلليل كذا يف
أشيذء يرتضيهذ .وق روي دن رتسول هللا أنه قذل" :زدموا بئس عطية
الرجل" ،رواية وكيع دن األوزادي دن حيىي دن أيب قالبة دن أيب عاسةود أو
دن أيب دب هللا دن النيب  .وعةنذه :أن عن أكثر عن احل يث ممذ اليصح
دن ه وال يةلم ص قه ،مل يؤعن دليه الكذب ،ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)567/28( ،
وتةقبه ابن حجر قذئال :كأنه يشري -يةين البخذري -إىل ح يث أيب قالبة ،قيل
أليب عاسةود :عذ مسةت رتسول هللا يقول يف زدموا؟ قذل :بئس عطية
الرجل" ،أخرجه أمح وأبو داود ،ورجذله ثقذت؛ إال أن فيه انقطذدذ ،وكأن
البخذري أشذر إىل ضةف هذا احل يث إبخراجه ح يث أ هذنئ ،فاح
البذري ( .)551/10أخرجه البخذري يف الصحيح عن طريق القةنيب،
دذ الفاح ،فوج ته يغااسل،
خماصرا ،بلفظ :هبت إىل رتسول هللا
وفذطمة تاسرته ،فقذل" :عن هذه"؟ فقلت :أان أ هذنئ ،كاذب الغاسل ،ابب
الااسرت يف الغاسل دن النذس.)64/1( ،
( )1ابن حجر" ،فاح البذري".)551/10( ،
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وأتكي احلرعة والقرىب ،لكونه شقيقذ عشذركذ يف جواز الرحم عن
األ ( .)1وأضذف النووي :لاأكي احلرعة والقرابة واملشذركة يف بطن
واح  ،وكثرة عالزعة األ وهو عوافق لقول هذرون دليه الاسال :

﴿ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾)94( . . .تسورة طه(.)2
وقذل الةيين :قوله" :ابن أعي" ،ويف رواية احلموي" :ابن أيب"،

وال تفذوت يف املقصود؛ ألهنذ أخت دلي رضي هللا تةذىل دنه ،عن
األب واأل (.)3
 قذل الةيين :قوله" :إنه قذتل" لفظ" :قذتل" اتسم فذدل ،ال عذض،
عن ابب املفذدلة ،واملةىن أنه دذز لقاله ،ألنه مل يكن قذتال
حقيقة يف لك الوقت ،ولكن ملذ دز دلى الالبس ابلفةل
أطلقت دليه القذتل(.)4
 قذل الةيين" :أجرته"( )5ابلفاح ب ون امل  ،وال جيوز فيه امل  ،ألنه
إعذ عن اجلور فاكون اهلمزة فيه للاسلب واإلزالة ،يةين لاسلب
( )1اليحصيب" ،إيكمذل املةلم".)58/3( ،
( )2النووي ،املنهذج")344/5( ،؛ وينظر حنوه ابن النحوي ،الاوضيح لشرح
اجلذعع الصحيح".)287/5( ،
( )3الةيين" ،دم ة القذري".)62/4( ،
( )4املص ر الاسذبق (.)62/4
( )5تسبق عةىن اجلوار يف املبحث الثذين.
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الفذدل دلى املفةول أصل الفةل ،حنو :أشكياه أي :أزلت
شكذياه؛ وإعذ عن اجلوار مبةىن :اجملذورة(.)1
 قذل الرتعذي :والةمل دلى هذا دن أهل الةلم ،أجذزوا أعذن
املرأة .وهو قول أمح وإتسحق أجذز أعذن املرأة والةب  .وق روي
عن غري وجه .وق روي دن دمر بن اخلطذب أنه أجذز أعذن
الةب  .وق روي دن دلي بن أيب طذلب ودب هللا بن دمرو دن
النيب قذل :عة املاسلمني واح ة ياسةى هبذ أدانهم( .)2قذل أبو
دياسى :وعةىن هذا دن أهل الةلم أن عن أدطى األعذن عن
املاسلمني فهو جذئز دلى كلهم(.)3
 كر ابن دب الرب أقوال الةلمذء يف جوار أ هذنئ فقذل :فق
اتسا ل به قو دلى جواز أعذن املرأة ،وقذلوا :جذئز أعذهنذ دلى كل
حذل .وقذل آخرون :أعذهنذ عوقوف دلى جواز اإلعذ  ،فإن أجذزه
جذز ،وإن رده رد؛ واحاج عن قذل هذه املقذلة :أبن أعذن أ
هذنئ لو كذن جذئزا دلى كل حذل دون إ ن اإلعذ عذ كذن دلي
لريي قال عن ال جيوز قاله ،ألعذن عن جيوز أعذنه .ويف قوله" :ق
( )1املص ر الاسذبق (.)92/15( ،)62/4
( )2تسبق خترجيه يف املبحث الثذين.
( )3اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح" (.)142/4
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أجران عن أجرت" :دليل دلى لك ،ألنه لو كذن أعذن املرأة غري
حماذج إىل إجذزة اإلعذ لقذل هلذ :عن أعناه أنت أو غريك فال
تسبيل إىل قاله ،وهو آعن؛ وملذ قذل هلذ" :ق أعنذ عن أعنت وأجران
عن أجرت"؛ كذن لك دليال دلى أن أعذن املرأة عوقوف دلى
إجذزة اإلعذ فهذه حجة عن هب هذا املذهب( ،)1قذلوا :وهذا
هو الظذهر يف عةىن هذا احل يث ،وهللا أدلم(.)2
( )1وأعذ عن قذل :جيوز أعذن املرأة دلى كل حذل إب ن اإلعذ وبغري إ نه .فمن
حجاهم :قوله " :املاسلمون تاكذفأ دعذؤهم وياسةى بذعاهم أدانهم وجيري
دليهم أقصذهم وهم ي دلى عن تسواهم" ،قذلوا :فلمذ قذل" :أدانهم" جذز
بذلك أعذن الةب وكذنت املرأة احلرة أحرى بذلك ،واحاجوا أيضذ حب يث
دذئشة قذلت :إن كذنت املرأة لاجري دلى املاسلمني فيجوز .وعن حجاهم
أيضذ :حب يث دذئشة قذلت :قذل رتسول هللا  " :عة املاسلمني واح ة ،وإن
جذرت دليهم جذئرة ،فال ختفروهذ ،فإن لكل غذدر لواء يو القيذعة يةرف
به" ،ابن دب الرب" ،الامهي ".)187/21( ،
( )2ابن دب الرب" ،الامهي " ،)187/21( ،باصرف ياسري؛ وينظر خماصرا ابن
حجر" ،فاح البذري")273/6( ،؛ ولالتسازادة؛ اليحصيب" ،إيكمذل املةلم"،
()59/3؛ والنووي ،املنهذج")345/5( ،؛ وزاد املةذد يف ه ي خري الةبذد
()89/5؛ وابن النحوي ،الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"،)289/5( ،
()568/28( ،)614/18؛ وابن حجر" ،فاح البذري")273/6( ،؛
والةيين" ،دم ة القذري")93/15( ،)64/4( ،؛ وأمح بن حمم
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 قذل الةيين" :و لك ضحى" بضم الضذد وتنوين احلذء .وادلم أن
عةىن "الضحذء" ابلفاح ،والضحوة والضحى ،أعذ الضحى :فهو
إ ا دلت الشمس إىل ربع الاسمذء فمذ بة ه ،وأعذ الضحوة :فهو
ارتفذع أول النهذر ،وأعذ الضحى فمذ فوقه(.)1

=

القاسطالين" ،إرشذد الاسذري لشرح صحيح البخذري"( .ط ،7عصر :املطبةة
األعريية1323 ،هـ).)237/5( ،
( )1الةيين" ،دم ة القذري" ،)191/22( ،وينظر حنوه (.)236/7
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اخلامتة
احلم هلل الذي لواله عذ نطق لاسذن ،وال جرى قلم دذمل أو
إناسذن ،والصالة والاسال دلى عن أرتسله هللا رمحة للةذملني ،مث أعذ بة .
 . .فق دشت رحلة مماةة درب حبر الاسرية النبوية ،وحبر األحذديث
النبوية دلى صذحبهذ أفضل الصالة والااسليم ،تسبق إليهمذ الةلمذء،
واتسانذرت هبمذ الصحف ،وانربت دليهمذ األقال  .وعذ ق عاه يف حبث:
"إجازة رسول هللا ع جلوار أم هانئ ك يف السنة" عذ هو إال قطرة يف
حبر! خضت أعواجه دمال بقوله تسبحذنه ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ
ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﴾ )110( . . .تسورة الكهف.

فهذا جه املقل ،درضت فيه رأيي ،وأدليت بقضية عن قضذاي
أعيت أال وهي قضية :دور املرأة اليت خلقهذ هللا – تسبحذنه وتةذىل –
خلقذ عوازاي للرجل ،ونصوص القرآن والاسنة تسذطةة هبذا.
إن املاابع للةق األخري عن هذا القرن جي تاسذردذ يف االنفاذح
دلى الةذمل مل ياسبق إليه يف شىت اجملذالت ،وفيه خطر دلى الناسذء
خذصة ،وهذا االنفاذح تسالح و ح ين! فةلينذ حنن املاسلمني تقومي
اجلذنب الاسليب ،واتساثمذر اجلذنب اإلجيذيب باوظيفه إلظهذر دظمة
اإلتسال ومسذحاه ،لنشره للةذملني؛ هلذا وغريه أوج دلمذء أصول الفقه
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والفقهذء يف الق مي عع عصذدر الاشريع املافق دليهذ( )1عصذدر تشريع
خمالف فيهذ .لذا ينبغي للمفيت والفقيه والةذمل أن ال ياجذهلهذ أو يقاصر
دلى بةضهذ ،فضال دن اجلهل هبذ؛ خ عة ملذ ياساج يف حيذتنذ عن
قضذاي عةذصرة ،فيج املفيت والفقيه تسبيال حللهذ ،و لك إبنزاهلذ دلى
املصذدر املخالف فيهذ ،وهذا هو الفهم احلقيقي لإلتسال  ،وهبذا تاحقق
دذملياه بص ور قرارات ج ي ة يف اململكة الةربية الاسةودية لصذحل املرأة،
وعوافقة لاةذليم الشريةة ،وهللا أدلم.
وجدت يف حديث "إجازة الرسول جلوار أم هانئ

يف السنة" ،التايل:

 .1إجراء عن الرتسول يو فاح عكة حلكم أ هذنئ ،وإقرار
مبشذركاهذ ،تةزيزا ل ورهذ؛ فأصبح عوقفهذ بضوابطه دليال شرديذ
دلى عر الةصور .وأصبح عوقفهذ أح األدلة دلى تكرمي املرأة،
فبة أن كذن الرجل يف اجلذهلية إ ا عذت أبوه . . .وترك اعرأته،
فإن تسبق وا يرث امليت فألقى دليهذ ثوبه ،فهو أحق هبذ
أن ينكحهذ ،أو ينكحهذ فيأخذ عهرهذ . . .؛ فأصبحت املرأة
يف اإلتسال جتري رجال عشركذ ،وترعي ثواب دليه لاحميه ،وجييز
الرسول جوارها! !

( )1الكاذب ،والاسنة ،واإلمجذع ،والقيذس.
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اتسا ل غذلب الةلمذء عن ح يث "جوار أ هذنئ " دلى:
جواز أعذن املرأة دلى كل حذل .وقذل آخرون :أعذهنذ عوقوف
دلى جواز اإلعذ  ،فإن أجذزه جذز ،وإن رده رد؛ والاوفيق بني
رد أعذهنذ يكون ابلنظر إىل حذل املرأة ملذ يةرتيهذ
القولني :إن عن َّ
عن ضةف ،ويف دصران احلذضر ينظر إىل عذ اتساج عن انفاذح
دلى الةذمل ،وحروب بني أهل اإلتسال وأهل الكفر ،وهللا أدلم.
ب راتسة طرق ح يث "جوار أ هذنئ " وج ت طرقذ عنهذ
املقبول واملردود ،إال أن عنت الطرق املقبولة صحيح ،وعذ انقض
بةض عانه يف الظذهر فطريقه ضةيف ،وهللا أدلم.
مل خترج رواايت ح يث جوار أ هذنئ دن إجذرهتذ لـ "رجل"
أو "رجلني" دن ثالثة أشخذص ،واخالف فيهمذ دلى قولني:
احلذرث بن هشذ  ،ودب هللا بن أيب ربيةة ،والقول الثذين:
احلذرث بن هشذ  ،وزهري بن أيب أعية بن املغرية.
الاوفيق بني الرواايت يف إجذرة أ هذنئ لـ"رجل ،أو "رجلني" :اتفق
املصرحون أن املبهم يف املنت هو "احلذرث بن هشذ "؛ ملذ له عن
املكذنة دلى غريمهذ ،فكأن عن كذن عةه كذن تبةذ له ،وهللا أدلم.
د بةض الفقهذء صالة النيب اليت كرهتذ أ هذنئ
يف احل يث هي" :صالة الفاح" ،وكذن أعراء اإلتسال إ ا فاحوا
حصنذ أو بل ا صلوهذ دقيب الفاح؛ اقا اء برتسول هللا .
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التوصيات
بة أن دشت يف رحذب الاسنة ،والاسرية النبوية باقليب صفحذت
الكاب؛ للبحث دن ح يث "إجازة الرسول ع جلوار أم هانئ ك
يف السنة" ،وتةرفت دلى شخصياهذ ،ودلى عةىن اجلوار؛ وجدت التايل:
 .1ية عوضوع اجلوار عن املوضودذت اليت تؤك دظمة اإلتسال يف
جوانب عاة دة ،وحياذج إىل دراتسة ح يثية وافية.
 .2إد اد براعج ثقذفيه تاسهم يف تب يل نظرة االناقذص عن املرأة،
وأهنذ قذصرة حذل تة د األدوار؛ لاحقق توازان جمامةيذ ،ب ال عن
تةذيش صراع األدوار اليت تقو هبذ.
 .3نظرا إلقبذل الشبذب عن اجلناسني دلى الاةليم اجلذعةي يف
اململكة الةربية الاسةودية ،والدامذد عقرر الثقذفة اإلتسالعية يف
غذلب اجلذعةذت ،وألمهياه تاساب ل بةض عفرداته مبوضودذت
الاسذدة اليت حياذجهذ الشبذب.
 .4تودية اجملامع أبن األنظمة والقرارات اجل ي ة الصذدرة يف اململكة
الةربية الاسةودية يف ظل الشريةة اإلتسالعية تاسةى للنهوض
بكذفة قطذدذت ال ولة لاحقيق الانمية املاسا اعة؛ ومتنح حقوقذ،
واعايذزات للمرأة ،ويف املقذبل تكلفهذ مباسؤوليذت! عن أمههذ:
الرقذبة الذاتية .والبة دن االزدواجية للحفذظ دلى اهلوية
اإلتسالعية .وتقبل الطرف اآلخر دون أتثر تسليب؛ لاصبح ق وة،
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ألهنذ عن أعة وصفت :خبري أعة أخرجت للنذس .ولبنذء تنمية
تكون جلذن دلى عاساوى اململكة عن د ة ختصصذت؛
عاسا اعة َّ
لاح د أهم عشكالت الشبذب عن اجلناسني لوضع براعج حللهذ.
 .5كر املرتمجون أتخر إتسال أ هذنئ ك .وقذلوا :أتسلمت يو
الفاح ،ومل تكن عن املهذجرات .ويف نظري أن هذا املوضوع
حياذج إىل دراتسة وحبث ،وهللا أدلم.
واحلم هلل رب الةذملني .والصالة والاسال دلى عةلم البشرية،
ودلى آله وصحبه أمجةني ،وعن تبةهم إىل يو ال ين.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
األزدي ،حمم بن احلاسن ،ابن دري " .مجهرة اللغة"( ،ط ،1عكابة
املثىن ،بغ اد ،ب ون).
اإلتسفراييين ،يةقوب بن إتسحذق ،أبو دوانة" .املاسن "( .ط ،1حي ر
آابد ،ال كن :مجةية دائرة املةذرف الةثمذنية1362 ،ه).
األصبحي ،عذلك بن أنس" .املوطأ" ،رواية أيب عصةب الزهري ،عقذرنة
برواية حيىي بن حيىي الليثي .حتقيق :عركز البحوث وتقنية
املةلوعذت( ، .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1437 ،هـ.) 2016-
األصبحي ،عذلك بن أنس" .املوطأ" ،رواية حيىي الليثي .ترتيب :فذروق
تسة ( .ط ،2بريوت :دار األفذق1401 ،هـ.) 1981-
األصبهذين ،أمح بن دب هللا ،أبو نةيم" .عةرفة الصحذبة" .حتقيق:
دذدل بن يوتسف الةزازي( .ط ،1الرايض :دار الوطن1419 ،هـ
 .) 1998األصبهذين ،احلاسني بن حمم " .املفردات يف غريب القرآن" .إشراف:
حمم أمح خلف هللا( .ط ،1عصر :عكابة األجنلو ،ب ون).
اإلفريقي ،حمم بن عكر  ،ابن عنظور" .لاسذن الةرب"( .ط،1
الكويت :دار النوادر1431 ،هـ .) 2010 -
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األن لاسي خلف بن دب امللك ،ابن بشكوال" .الغواعض واملبهمذت".
حتقيق :حممود عغراوي( .ط ،1ج ة :دار األن لس اخلضراء،
1415هـ .) 1994 -
األن لاسي ،دلي بن أمح  ،ابن حز " .جواعع الاسرية" ،ومخس رتسذئل
أخرى البن حز  .حتقيق :إحاسذن دبذس ،وآخر( .ط ،1عصر:
دار املةذرف ،ب ون).
األن لاسي ،دمر بن دلي ،ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن"" .الب ر
املنري يف ختريج األحذديث واآلاثر الواقةة يف الشرح الكبري" .حتقيق:
أمح بن تسليمذن أيوب( .ط ،1اململكة الةربية الاسةودية :دار
اهلجرة1425 ،هـ .) 2004 -
األن لاسي ،دمر بن دلي ،ابن النحوي الشهري بـ "ابن امللقن".
"الاوضيح لشرح اجلذعع الصحيح"( .ط ،1حتقيق :دار الفالح
للبحث الةلمي وحتقيق الرتاث .دعشق :دار النوادر 1429 ،هـ -
.) 2008
البخذري ،حمم بن إمسذديل" .الاذريخ الكبري"( ،ط ،1حي ر آابد،
ال كن :دائرة املةذرف الةثمذنية1360 ،هـ).
البخذري ،حمم بن إمسذديل .الصحيح" ،اجلذعع املاسن الصحيح
املخاصر عن أعور رتسول هللا وتسننه وأايعه" ،دنذية حمم زهري
النذصر( .ط ،1بريوت :دار طوق1422 ،هـ ).
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البُاسيت ،حمم بن حبذن" ،الثقذت"( ،ط ،1حي ر آابد ال كن اهلن :
دائرة املةذرف الةثمذنية1397 ،ه .) 1977 -
البُاسيت ،حمم بن حبذن" ،الصحيح" ،اإلحاسذن يف تقريب صحيح ابن
حبذن .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
دار الاأصيل1435 ،هـ .) 2014-
البغ ادي ،أمح بن دلي ،أبو بكر" .املافق واملفرتق" .حتقيق :حمم
صذدق احلذع ي( .ط ،1دعشق :دار القذدري1417 ،هـ -
 .) 1997املكابة الشذعلة.
البغ ادي ،حمم بن تسة  .الطبقذت الكربى( .ط ،1بريوت :دار
صذدر ،ب ون).
البغ ادي ،حمم بن تسة " .الطبقة الرابةة عن الصحذبة ممن أتسلم دن
فاح عكة وعذ بة لك" ،اجلزء املامم لطبقذت ابن تسة  ،حتقيق
ودراتسة :دب الةزيز دب هللا الاسلوعي( .الطذئف :عكابة الص يق،
1416هـ ،املكابة الشذعلة).
البيهقي ،أمح بن احلاسني ،أبو بكر" .الاسنن الكبري" .حتقيق :دب هللا
بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1الرايض :دذمل الكاب1434 ،هـ -
.) 2013
الرتكي ،دب هللا بن دب احملاسن" .األعن يف حيذة النذس ،وأمهياه يف
اإلتسال " ( .ال يوج طبةة أو اتريخ .تة عن ال راتسذت الق مية
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ألن ملؤلفهذ ق عهذ عنذ كذن وزيرا للشؤون اإلتسالعية) عن
املوقعhttps: //d1. islamhouse. com/data/ar/ih_books/ :
single/ ar_almn_fe_hiat_alnas. pdf

الرتعذي ،حمم بن دياسى ،أبو دياسى .اجلذعع" ،اجلذعع الصحيح".
حتقيق :أمح حمم شذكر .وآخرون( ،ط ،1بريوت :دار إحيذء
الرتاث ،ب ون).
اجلرجذين ،دب هللا بن د ي" .الكذعل يف ضةفذء الرجذل"( .ط،2
بريوت :دار الفكر1405 ،هـ .) 1985 -
اجلزري ،املبذرك بن حمم  ،ابن األثري" .النهذية يف غريب احل يث
واألثر" .حتقيق :طذهر أمح الزاوي( .ط ،1القذهرة :دار إحيذء
الكاب الةربية1383 ،هـ .) 1963 -
اجلزري ،دلي بن حمم  ،ابن األثري" .أتس الغذبة يف عةرفة الصحذبة".
(ط ،1بريوت :دار الفكر1409 ،هـ .) 1989 -
اجلوهري ،دب الرمحن بن دب هللا" .عاسن املوطأ" .حتقيق :لطفي بن
حمم الصغري ،وآخر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتسالعي،
 .) 1997املكابة الشذعلة.
احلذكم ،حمم بن دب هللا" .املاسا رك دلى الصحيحني" .حتقيق :عركز
البحوث( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل.) 2014-1435 ،
احلمي ي ،دب هللا بن الزبري" .املاسن " .حتقيق :حبيب الرمحن
األدظمي( .ط ،1امل ينة املنورة :املكابة الاسلفية ،ب ون).
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احلنظلي ،دب هللا بن املبذرك" .اجلهذد" .حتقيق :نزيه محذد( .دار النور:
بريوت1391 ،هـ .) 1971 -
اخلرتسذين ،محي بن خمل  ،ابن زجنويه" .األعوال" .حتقيق :شذكر ئب
فيذض( .ط ،1الرايض :عركز امللك فيصل للبحوث وال راتسذت
اإلتسالعية1406 ،هـ.) 1986 -
ال ار قطين ،دلي بن دمر" .أحذديث املوطأ و كر اتفذق الرواة دن
عذلك واخاالفهم فيه وزايدهتم ونقصذهنم" .حتقيق :هشذ بن دلي.
(ط ،1الشذرقة :عكابة أهل احل يث) .املكابة الشذعلة.
ال ار قطين ،دلي بن دمر" .الةلل الواردة يف األحذديث النبوية".
حتقيق :أيب املنذر خذل املصري( .ط  ،1الرايض :دار طيبة،
1432هـ .) 2011 -
ال عشقي ،إمسذديل بن دمر ،ابن كثري" .تفاسري القرآن الةظيم" .حتقيق:
حمم حاسني مشس ال ين( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية،
1419هـ).
ال واليب ،حمم بن أمح " .الكىن واألمسذء" ،حتقيق :نظر الفذراييب.
(ط ،1بريوت :دار ابن حز 1421 ،هـ .) 2000 -
الذهيب ،حمم بن أمح " .تسري أدال النبالء" .حتقيق :شةيب األرنؤوط.
(ط ،11بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1417 ،هـ.) 1996-
الذهيب ،حمم بن أمح " .عيزان االدا ال يف نق الرجذل" .حتقيق :دلي
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حمم البجذوي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة ،ب ون).
الرازي ،دب الرمحن بن حمم  ،ابن أيب حذمت" .اجلرح والاة يل"( .ط،1
حي ر آابد ال كن ،اهلن  :طبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية،
بريوت :دار الكاب الةلمية 1271 ،ه -ـ .) 1952
الرازي ،دب الرمحن بن حمم  ،ابن أيب حذمت" .املراتسيل" .حتقيق :شكر
هللا نةمة هللا قوجذين( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1397 ،ه).
املكابة الشذعلة.
حمم " .اتج الةروس عن جواهر القذعوس" .حتقيق:
حمم بن ّ
الزبي يّ ،
جممودة عن احملققني( ،دار اهل اية) ،املكابة الشذعلة.
الزردي ،حمم بن أيب بكر ،ابن قيم اجلوزية" .زاد املةذد يف ه ي خري
الةبذد" .حتقيق :شةيب األرنؤوط ،وآخر( .ط ،14بريوت:
الرتسذلة1410 ،هـ .) 1990 -
الزرقذين ،حمم بن دب البذقي" .شرح الزرقذين دلى عوطأ عذلك".
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1411 ،هـ .) 1990 -
زي ان دب الكرمي" .اجلذعع يف الفقه اإلتسالعي املفصل يف أحكذ املرأة
والبيت املاسلم يف الشريةة اإلتسالعية"( .ط ،4بريوت :عؤتساسة
الرتسذلة1433 ،هـ .) 2012 -
الزيلةي ،دب هللا بن يوتسف" .نصب الراية ألحذديث اهل اية" .حتقيق:
إدارة إحيذء املآثر الةلمية( .ط ،2اهلن  :املكابة اإلتسالعية،
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1393هـ.) 1973 -
ي
الاس يج ْاساذين ،تسليمذن بن األشةث ،أبو داود" .الاسنن" .حتقيق :حمم
ّ
حميي ال ين دب احلمي ( .ط ،1عصر :الاسةذدة1369 ،هـ -
.) 1950
ي
الاس يج ْاساذين ،تسليمذن بن األشةث ،أبو داود" .املراتسيل" .حتقيق:
ّ
شةيب األرانؤوط( .ط ،1بريوت :عؤتساسة الرتسذلة1408 ،هـ).
املكابة الشذعلة.
شذكر ،أمح حمم  ،أبو األشبذل" .البذدث احلثيث" شرح اخاصذر دلو
احل يث .البن كثري( .ط ،3عصر :حمم دلي صبيح ،ب ون).
الشربيين ،حمم بن أمح اخلطيب" .عغين احملاذج إىل عةرفة عةذين ألفذظ
املنهذج" ،للنووي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1415 ،هـ
  ،) 49املكابة الشذعلة.الشيبذين ،أمح بن حمم  ،ابن حنبل" .املاسن " ،عاسن اإلعذ أمح .
حتقيق :مجةية املكنز اإلتسالعي( .ط ،1ج ة :دار عكنز اجلزيرة،
1428هـ).
الصنةذين ،دب الرزاق بن مهذ " .املصنف" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل-1436 ،
.) 2015
الصنةذين ،حمم بن إمسذديل" .تسبل الاسال شرح بلوغ املرا عن أدلة
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األحكذ " .البن حجر( ،ب ون ،دار احل يث ،ب ون) املكابة
الشذعلة.)489/2( ،
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم األوتسط" .حتقيق :طذرق بن
دوض هللا ،وأخر( .ط ،1القذهرة :دار احلرعني1415 ،هـ -
.) 1995
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم الصغري" ،الروض ال اين إىل املةجم
الصغري للطرباين .حتقيق :حمم شكور احلذج أعرير( .ط ،1بريوت:
املكاب اإلتسالعي1405 ،هـ .) 1985 -
الطرباين ،تسليمذن بن أمح " .املةجم الكبري" .حتقيق :مح ي الاسلفي.
(ط ،2املوصل :الزهراء احل يثة1410 ،هـ .) 1990-
الطحذوي ،أمح بن حمم " .شرح عةذين اآلاثر" .حتقيق :حمم زهري
النجذر( .ط ،1القذهرة :األنوار احملم ية ،ب ون).
الطيذلاسي ،تسليمذن بن داود" .املاسن " .حتقيق :حمم بن دب احملاسن
الرتكي ،عركز البحوث وال راتسذت الةربية واإلتسالعية( .ط،1
القذهرة :دار هجر1420 ،هـ .) 1999 -
الةباسي ،دب هللا بن حمم  ،أبو بكر بن أيب شيبة" .املصنف ،الكاذب
املصنف يف األحذديث واآلاثر"( .ط ،1اهلن  :ال ار الاسلفية،
1403هـ.) 1983-
الةراقي ،أمح بن دب الرحيم ،أبو زردة" .حتفة الاحصيل يف كر رواة
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املراتسيل" .حتقيق :دب هللا نوارة( .ط ،1الرايض :عكابة الرش ،
ب ون) .املكابة الشذعلة.
الةراقي ،دب الرحيم بن احلاسني ،أبو الفضل " .يل عيزان االدا ال".
حتقيق :دب القيو دب رب النيب( .ط ،1عكة :عركز البحث
الةلمي وإحيذء الرتاث ،جذعةة أ القرى1406 ،هـ).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .إحتذف املهرة ابلفوائ املباكرة
عن أطراف الةشرة" .حتقيق :عركز خ عة الاسنة والاسرية( .ط،1
امل ينة :جممع امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1415 ،هـ -
 .) 1994املكابة الشذعلة.
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .اإلصذبة يف متييز الصحذبة".
حتقيق :حمم بن دب احملاسن الرتكي ،عركز البحوث وال راتسذت
الةربية واإلتسالعية( .ط ،1القذهرة :دار هجر1429 ،هـ -
.) 2008
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تغليق الاةليق دلى صحيح
البخذري" .حتقيق :تسةي دب الرمحن عوتسى القزقي( ،ط،1
بريوت :املكاب اإلتسالعي 1405 ،هـ).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .الالخيص احلبري يف ختريج
أحذديث الرافةي الكبري" .حتقيق :دب هللا هذشم اليمذين( .ط،1
القذهرة :الطبذدة الفنية املاح ة1384 ،هـ .) 1964-
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الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تةريف أهل الاق يس مبراتب
املوصوفني ابلا ليس" .حتقيق :دب الغفذر تسليمذن البن اري( .ط،1
بريوت :دار الكاب الةلمية1405 ،هـ .) 1984 -
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .تقريب الاهذيب" .حتقيق:
دب الوهذب دب اللطيف( .ط1395 ،2هـ  .) 1975 -أدي
جتلي الكاذب مبكابة احلر وال يوج اتسم املطبةة.
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .هتذيب الاهذيب"( .ط،1
بريوت :دار الفكر1404 ،ه.) 1984-
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .فاح البذري بشرح صحيح
اإلعذ أيب دب هللا حمم بن إمسذديل البخذري" .تصحيح :حمب
ال ين اخلطيب ،وآخرون( .ط ،1عصر :املطبةة الاسلفية ،ب ون).
الةاسقالين ،أمح بن دلي ،ابن حجر" .لاسذن امليزان" .حتقيق:
دب الفاذح أبو غ ة( .ط ،1بريوت :دار البشذئر اإلتسالعية،
1423هـ .) 2002-
الةقيلي ،حمم بن دمرو" .الضةفذء الكبري" .حتقيق :دب املةطي
قلةجي( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية ،ب ون).
الةالئي ،خليل بن كيكل ي" .جذعع الاحصيل يف أحكذ املراتسيل".
حتقيق :مح ي الاسلفي( .ط ،3بريوت :دذمل الكاب1426 ،هـ -
.) 2005
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الةيين ،حممود بن أمح " .دم ة القذري شرح صحيح البخذري"( .ط،1
بريوت :دار إحيذء الرتاث الةريب ، ،ب ون).
الفذتسي ،حمم بن أمح " .الزهور املقاطفة عن اتريخ عكة املشرفة".
حتقيق :دلي دمر( .ط ،1القذهرة :عكابة الثقذفة ال ينية،
1422هـ .) 2001-
ال َفا يَّين ،حمم طذهر" .جممع حبذر األنوار يف غرائب الانزيل ولطذئف
األخبذر"( .ط ،3اهلن  :عطبةة جملس دائرة املةذرف الةثمذنية،
 1387هـ  ،) 1967 -املكابة الشذعلة.
الفاوحي ،حمم بن أمح الشهري اببن النجذر" .عناهى اإلرادات".
حتقيق :دب هللا بن دب احملاسن الرتكي( .ط ،1بريوت :عؤتساسة
الرتسذلة1419 ،هـ  ،) 1999 -املكابة الشذعلة.
الفريوزآابدي ،حمم بن يةقوب" .القذعوس احمليط"( .ط ،2ب ون،
1371هـ .) 1952 -
القذضي ،أبو طذلب" .دلل الرتعذي الكبري" ،ترتيب أيب طذلب
القذضي .حتقيق :محزة يب عصطفى( .ط ،1األقصى :األردن،
1406هـ .) 1986 -
القرشي ،دب الرمحن بن دلي ،ابن اجلوزي" .كشف املشكل عن
ح يث الصحيحني" .حتقيق :دلي حاسني البواب( .الرايض :دار
الوطن ،ب ون) .املكابة الشذعلة.
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القرطيب ،يوتسف بن دب هللا ،ابن دب الرب" .الامهي ملذ يف املوطأ عن
املةذين واألتسذني " .حتقيق :تسةي أمح أدراب ،وآخرون( .ط،1
امل ينة املنورة :عكابة األوس ،ب ون).
القرطيب ،يوتسف بن دب هللا ،ابن دب الرب" .االتسايةذب يف عةرفة
األصحذب" .حتقيق :دلي البجذوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412هـ.) 1992-
القزويين ،أمح بن فذرس" .عقذييس اللغة" ،عةجم عقذييس اللغة.
حتقيق :دب الاسال هذرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر1399 ،هـ
 .) 1979القزويين ،حمم بن يزي  ،ابن عذجة" .الاسنن" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1435 ،هـ -
.) 2014
القاسطالين ،أمح بن حمم " .إرشذد الاسذري لشرح صحيح البخذري".
(ط ،7عصر :املطبةة األعريية1323 ،هـ).
القشريي ،عاسلم بن احلجذج" .املاسن الصحيح املخاصر عن الاسنن
بنقل الة ل دن الة ل دن رتسول هللا " ،الصحيح( ،ط ،1بريوت:
دار طوق1433 ،هـ .) 2013 -
الكبياسي ،خليل رجب" .الاسال ال ويل يف اإلتسال " ،دراتسة أتصيلية
عقذرنة( .ط ،1دمذن :دار جم  .) 2018 ،عن املوقعhttps: :
//books. google. com. sa/books?isbn=9796500325132

- 618 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

الكالاب ي ،أمح بن حمم " .اهل اية واإلرشذد يف عةرفة أهل الثقة
والاس اد" .حتقيق :دب هللا الليثي( .ط ،1بريوت :دار املةرفة،
1407هـ) املكابة الشذعلة.
الكليب ،حمم بن أمح ابن جزي" .القوانني الفقهية"( .ب ون) ،املكابة
الشذعلة.
املذوردي ،دلي بن حمم " .احلذوي الكبري" ،يف فقه عذهب اإلعذ
الشذفةي وهو شرح خماصر املزين .حتقيق :دلي حمم عةوض،
وآخر( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1419 ،هـ ،) 1999 -
املكابة الشذعلة.
حمم  ،حذفظ إبراهيم" .ديوان حذفظ" .دىن بنشره :حممود توفيق.
(ط ،2عصر :عطبةة املةذه 1340 ،هـ .) 1922 -
املخزوعي ،دبي هللا دب الكرمي ،أبو زردة الرازي" .أبو زردة الرازي
وجهوده يف الاسنة عع حتقيق كاذبه الضةفذء وأجوباه دلى أتسئلة
الرب دي النبوية" .حتقيق :تسة ي اهلذمشي( .ط ،1امل ينة النبوية:
اجمللس الةلمي ،اجلذعةة اإلتسالعية1402 ،هـ.) 1982-
املري ،حيىي بن عةني" .الاذريخ" ،حيىي بن عةني وكاذبه الاذريخ .حتقيق:
أمح نور تسيف( .ط ،1عكة :عركز البحث الةلمي وإحيذء الرتاث
اإلتسالعي ،جذعةة أ القرى 1399 ،هـ .) 1979 -
املزي ،يوتسف بن دب الرمحن" .حتفة األشراف مبةرفة األطراف ،عع
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النكت الظراف دلى األطراف" ،البن حجر الةاسقالين .حتقيق:
دب الصم شرف ال ين( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالعي،
1403هـ .) 1983 -
املزي ،يوتسف بن دب الرمحن" .هتذيب الكمذل يف أمسذء الرجذل".
حتقيق :تسهيل زكذر ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار الفكر.
1414هـ .) 1994 -
املةذفري ،دب امللك بن هشذ " .الاسرية النبوية" .حتقيق :عصطفى
الاسقذ ،وآخرون( .ط ،1بريوت :دار اخلري1412 ،هـ -
.) 1992
املق تسي ،دب الرمحن بن إبراهيم" .الة ة شرح الةم ة"( .ب ون،
القذهرة :دار احل يث1424 ،هـ  ،) 2003املكابة الشذعلة.
ابن عفلح ،إبراهيم بن حمم " .املب ع يف شرح املقنع" ،ملوفق ال ين بن
ق اعة( .ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1418 ،هـ -
 ،) 1997املكابة الشذعلة.
الناسذئي ،أمح بن شةيب" .الاسنن الكربى" .حتقيق :عركز البحوث
وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل1433 ،هـ-
.) 2012
الناسذئي ،أمح بن شةيب" .اجملاىب الاسنن الصغرى" .حتقيق :عركز
البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل،
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1433هـ.) 2012-
النووي ،حيىي بن شرف" .األ كذر املناخبة عن كال تسي األبرار".
(ط ،1بريوت :دار الكاذب الةريب1399 ،هـ .) 1979 -
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهذج يف شرح صحيح عاسلم بن احلجذج"،
إشراف :دلي دب احلمي ( .ط ،3بريوت :دار اخلري1416 ،هـ -
.) 1996
النياسذبوري ،دب هللا بن دلي بن اجلذرود ،ابن اجلذرود" .املناقى عن
الاسنن املاسن ة دن رتسول هللا " .حتقيق :عركز البحوث وتقنية
املةلوعذت( .ط ،1القذهرة :دار الاأصيل.) 2014-1435 ،
النياسذبوري ،حمم بن إتسحذق ،ابن خزمية" .الصحيح" ،صحيح ابن
خزمية .حتقيق :عركز البحوث وتقنية املةلوعذت( .ط ،1القذهرة:
دار الاأصيل1435 ،هـ .) 2014-
اهلروي ،القذتسم بن تسالّ " .األعوال" .حتقيق :خليل هراس( .ط،1
القذهرة :عكابة الكليذت األزهرية1388 ،هـ .) 1968 -
اهليثمي ،دلي بن أيب بكر" .جممع الزوائ وعنبع الفوائ "( .ط،3
بريوت :دار الكاب الةلمية1402 ،هـ .) 1982 -
الواق ي ،حمم بن دمر" .املغذزي" .حتقيق :عذرتس ن جونس( .ط،1
عصر :دار املةذرف.) 1965 ،
اليحصيب ،ديذض بن عوتسى" .إيكمذل املةلم بفوائ عاسلم"" ،شرح
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صحيح عاسلم" .حتقيق :حيىي إمسذديل( .ط ،2عصر :دار الوفذء،
1425هـ .) 2004 -
اليحصيب ،ديذض بن عوتسى" .عشذرق األنوار دلى صحذح اآلاثر".
(املكابة الةايقة ودار الرتاث ،ب ون) املكابة الشذعلة.
الدورايت:
رضوان ،إمسذديل تسةي " .األعن يف الاسنة النبوية" .غزة ،فلاسطني :جملة
اجلذعةة اإلتسالعية لل راتسذت اإلتسالعية ( .) 2012عن املوقع:
iugaza.
edu.
ps/index.
php/IUGJIS/article/view/1317
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Al-Baghdadi ،Ahmad bin Ali ،'Abu Bakar. "Almutafiq
Walmuftaraq". Investigated by: Mohammed Sadiq Al
Hamidi. (First Edition ،Demashq: Dar Alqadiry ،
1417h - 1997ma). Almaktabah Alshamilah.
Al-Baghdadi ،Mohammed Bin Saad ،Ibn Saad ،
"Altabaqah Alrrabieah Min Alsahabah Miman Aslam
end Fath Makkah Wama ba’ad Thalik" ،The
complementary part of the Tabaqat of Ibn Saad.
Investigation and Study: Abdel Azeez Abdullah AlSulumi. (Taif: Maktabat
Alsideequ ،1416h ،Al
makatabah Alshamilah).
Al-Baghdadi ،Mohammed Bin Saad ،Ibn Saad. ”
Altabaqat Alkubra”. (First Edition ،Beirut: Dar Sadir ،
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Al-Bihaqi ،Ahmed Bin Al-Hussain ،'Abu Bukr. "Alsunnun
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Al-Bukhari ،Mohammed bin Ismail. "Altaarikh Alkabir" ،
(First edition ،Hyderabad ،Aldakn: Dairatt Alma’arif
Al Uthmaniah ،1360h).
Al-Bukhari ،Mohammed bin Ismail. Alsaheeh ،"Aljamie
Almusnad Alsaheeh Almukhtasar Min Umoor
RASUL ALLAH PBUH Wsunnataho Wa Iyammho " ،
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Mohammed Zuhair Al - Nasser. (First
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Edition ،Beirut: Dar Tawg،
1422h ).
Al-Busty ،Mohammed Bin Hiban ،Ibn Hiban. "AlThiqatt" ،(First Edition ،Hyderabad ،aldukn Alhind ،
Dairatt Alma’arif Al Uthmaniah ،1397h - 1977m).
Al-Busty ،Mohammed Bin Hiban ،Ibn Hiban. "AlSaheeh" ،Al'ihsan fee taqreeb Saheeh Ibn Hiban.
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1435h-2014m).
Al-Daar Gutnni ،Ali Bin Omar. "Al Illal Alwaridah Fee
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Dar Taibaha ،1432h - 2011m).
Al-Daar Gutnni ،Ali Bin Omar. "Ahadeeth Almuwta Wa
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- 626 -

 – اجلزء األول190 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Al-Eraqi ،Abdul Raheem Bin Ulhussain ،Abu Alfadl Zin
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Al-Fasi ،muhammad bin Ahmad Al Zahoor Al Muqtatifa
min Tareekh Makkah ،Al Myshrifa ،Tahqeeq: Ali
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gharabat altanzilat wal'akhbar" (Third Edition ،India:
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Al-Humaydi ،Abdullah bin Al Zubair. "Almsnad".
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Edition ،Al Medina Almunawarah: Almaktabah Al
Salafiah ،bedun).
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and Other. (First Edition ،beiurt: Dar Al Gharb Al
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Beirut: Dar Al Fiker ،1409h-1989m).
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Al Faqhiya" ،Bidon Al Maktaba Al Shamila.
Al-Ma wardi Ali Bin Muhammad ،Al Hawi Al kabeer ،Fi
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Alrrazi. "Abu zaraa Alrrazi and juhudah Fee Alssuna"
Maa
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Al-Mizzi ،Yousuf Bin Abdulrahman. Tuhfat Al'ashraf
Bemaerifat Al'atraf ،Maa Alnukat Alziraf Ala
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Sammad sharafuldien. (Second Edition ،Beirut:
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Al-Nisai ،Ahmed Bin Shuieb. "Almujtaba Alsunan
Alsughra". Tahgeeg: Markaz Albuhouth Wa Taqniyatt
Alma’alomat ،(First Edition ،alqahira: Dar Altaasil ،
1433h-2012m).
Al-Nisai ،Ahmed Bin Shuieb. "Alsunan Alkubra".
Tahgeeg:
Markaz
Albuhouth
Wa
Taqniatt
Alma’alomat. (First Edition ،Alqahira: Dar Altaasil ،
1433h-2012m).
Al-Qadhi ،'Abu talb. "Elal Altermidhi Alkabeer" ،Tartib:
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Al-Qasheeri ،Muslam Bin Alhajaj ،Abu Alhasn.
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Alsaheeh ،(First Edition ،Bieurt: Dar Tawq ،1433h2013m).
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Al-Qurtuby ،Yousuf Bin Abdullah ،Ibn Abdulbir.
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Al-Qurtuby ،Yousuf Bin Abdullah ،Ibn Abdulbir. "AlTamheed Lima Fee Almuwta Min Alma’ani
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others. (First Edition ،Madina: Makatabat Alawous ،
badun).
Al-Qustulani ،Ahmed Bin Mohammed. "Irshad Alssari
leshurh Saheeh Albukhary". (Seventh Edition ،Egypt:
Almatbah Alameeriah ،1323h).
Al-Raazi ،Abdulrahman Bin Mohammed ،Ibn Abi Hatim.
"Aljarh Wa Alta’adil". (First Edition ،Hyderabad ،
Aldkn ،Alhind: Dar Al Ma’arif Aluthmaniah ،Beirut:
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Dar Alkutub Alilmiyah ،1271h - 1952m).
Al-Raazi ،Abdulrahman Bin Mohammed ،Ibn Abi Hatim.
"Almraseel". Investigated by: Shukar Allah Niemat
Allah Gujani. (First Edition ،Beirut: Mo’assat
Alresalah ،1397h. Almaktabah Alshamilah.
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Al-Sanani ،Muhammad Bin Ismail ،Subul Al Salam ،
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Hanbal. "Almusnad" ،Musnad Al'imam Ahmed.
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Al-Sharbeeni Muhammad Bin Ahmad Al Khateeb ،
Mughani Al Muhtaj Ila Marfat Ma’ani Alfaz Al
MinHaj ،Lil Nawavi ،Beroot ،Dar ul Kitab Al ilmiya ،
1415 H ،49 M ،Al Maktaba Al Shamila.
Al-Tabarani ،Sulaiman Bin Ahmed ،Abu Alqasim.
"Almuajam Alkabiyr". Investigated by: Hamdi Alsilfi.
(Second Edition ،Almuwsel: Al Zahrra Al Hadeethah ،
1410h -1990m).
Al-Tabarani ،Sulaiman Bin Ahmed ،'Abu Alqasim.
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Awadh Allah ،And another. (First Edition ،Alcahira:
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"almuajam Alsughyer" ،Alrowdh Aldaani 'Ila Muajam
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1420h - 1999m).
Al-Trki ،Abdallh Bin Abdel-Mohsen. "Al'aman Fee Hayat
Alnnas ،Wa'ahamiyatuho fee Al'Islam". (No edition
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Al Ma'arif ،1965m).
Al-Yahsabi ،Ayed bin Moussa ،“ Mushtaq Al Anwar Ala
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حفظ الصحابة للسنة النبوية
الدواعي واملظاهر
The companions' preservation
of the prophetic Sunnah
the reasons and aspects
إعداد:
أ.د .الصاحل بن سعيد عومار
األتساذ بقسم احلديث وعلومه بكلية أصول الدين
جبذمةة األمري عبد القذدر للةلوم اإلتسالمية ابزجلاار
الربيد االلكرتوينkant77mus@gmail.com :

حفظ الصحابة للسنة النبوية؛ الدواعي واملظاهر ،أ.د .الصــالـح بن سعيــد عــوم ــار

املستخلص
يُةذجل هذا البحث مسألة مهمة جدا يف املسرية الاذرخيية للسنة
النبوية ،وهي الةنذية الكبرية اليت أوالهذ الصحذبةُ حلفظ السنة ،واحملذفظة
تفصيل
عليهذ ،مث أدارهذ ملن بةدهم ،لةلمهم أهنذ بيذ ٌن للق آن ،وفيهذ
ٌ
لش يةة اإلتسالم .فقد تواف ت فيهم وهلم من الدواعي والةوامل؛
الش عية ،والةقلية ،والواقةية ،مذ يؤكد لكل ابحث منصف أنه يساحيل
يف ح ّقهم الاف يط يف السنة النبوية ،أو إمهذهلذ وعدم احملذفظة عليهذ.
فذلااموا لك كلّه ضمن آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر ،والكاذبة،
بسيذج من الاّوقي والاثبت ،والنّقد ،مث
والةمل ابلسنة ،مع حيذطاهذ
ٍ
تبليغهذ للاذبةني بةدهم قوال والااامذ وتةليمذ.
القصد من َزبْ فق ات هذا البحث الاأكيد الةلمي الواقةي
فكذن
ُ
على عنذية جيل الصحذبة ابلسنة النبوية ،وحفظهذ ،وتبليغهذ لألجيذل
مفذدهذ قلّة
بةدهم ،وتفنيد مذ يُثذر يف هذا البذب من شبهذت عص انية ُ
اهامذم الصحذبة ابلسنة النبوية وتكياهم على الق آن فقط .مابةذ يف
لت من خالله اتسانطذق كثري من النصوص
لك منهجذ حتليليذ؛ حذو ُ
والشواهد املسافيضة عن الصحذبة ،والدالة على دوافع حفظهم للسنة
أهم ط ارقهم يف تبليغهذ.
النبوية ،مث ّ
البحث إىل ناذرج واضحة؛ أمههذ ،أنه يساحيل ش عذ
وقد َخلُص
ُ
وواقةذ على جيل الصحذبة أن يُهملوا حفظ السنة النبوية أو يُفّطوا
فيهذ ،و لك ابلنظ ملذ تواف هلم وفيهم من الدالرل واملؤش ات الش عية
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والاذرخيية .مع الاوصية مبواصلة البحث يف املوضوع قصد إب از مايد من
الط ارق واآلليذت اليت تسلكهذ الصحذبة يف حفظ السنة النبوية ونقلهذ
ملن بةدهم.
الكلمات املفتاحية :الصحذبة – حفظ السنة – الاثبت –
تبليغ السنة  -كاذبة احلديث.
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 الصــالـح بن سعيــد عــوم ــار.د. أ،حفظ الصحابة للسنة النبوية؛ الدواعي واملظاهر
Abstract
This research treats a very important issue in the
historical path of the prophetic Sunnah which is the
companions great concern towards preserving the Sunnah,
and transmitting it to those who came after, because they
know that it serves as an explanation of the Quran and it
included the details of the Islamic Shari'ah. As it the legal
(Shari'ah) mental and reality motives and reasons were
available for them, which confirms to every honest
researcher that it is impossible in their right to
compromise in the Prophetic Sunnah, or neglect or not
preserve it. they kept all those factors and reasons within
different mechanism, between memorizing, writing and
acting upon the teachings of the Sunnah, with more
preservation, verification and criticism then transmitting it
to the Taabi'eens (those who come after the Companions)
verbally, commitment and teaching.
This research aims to affirm the reality and
scientifically of the companions concerns of the Prophetic
Sunnah, preserving it, transmitting it to the following
generations, and refuting what is raised in this subject
regarding the modern suspicion that it is based on the
companions' little concern on the Prophetic Sunnah and
that their focus was only on the Quran. The study adopted
an analytic method, in which I tried to extract several texts
and extensive evidences from the Companions which
shows their motives of preserving the Prophetic Sunnah
and also their most important ways of transmitting it.
The research concluded with clear results, the most
important of which are: it is legally impossible for the
companions to neglect the preservation of the prophetic
Sunnah or overdo it, considering the availability of the
evidences, legal (Sharee'ah) and historical indicators. The
research also recommended to continue the study the topic

- 640 -

 – اجلزء األول190 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

in order to show more ways and mechanisms that the
companions pathed in reversing the Sunnah and
transmitting it to those who come after.
Key Words:
The Companions – preservation of the Sunnahverification- transmitting the Sunnah- writing the hadith.
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مقدمة
رب الةذملني ،والصالة والسالم على أش ف امل تسلني،
احلمد هلل ّ
وعلى آله وصحبه أمجةنيّ ،أمذ بةد:
من املةلوم املسافيض عند أهل اإلتسالم قذطبة ،وأهل احلديث
والفقه خذصة ،أن الصحذبة رضي هللا عنهم ،تةلّموا السنة من النيب 
قوال وعمال ،مشذهدة وفهمذ – كمذ ياةلمون الق آن  ،-مث إهنم عُنوا
حبفظهذ  -حفظذ يف الصدور ،وكاذبة يف السطور  ،-وبلّغوهذ من بةدهم
من الاذبةني ،و لك من مظذه حفظ هللا تةذىل لكاذبه الةايا ،ولبيذنه
القومي.
فكرة البحث
ورغم كل تلك ازجلهود اليت بذهلذ الصحذبة حلفظ السنة النبوية
غضة صذفية من كل دخيل ،إال
ومحذياهذ ،ونقلهذ إىل األجيذل بةدهم ّ
أن خصوم اإلتسالم من املساش قني خذصة راحوا حيذولون النيل من هذا
الص ح النبوي الكبري .تبةهم على لك بةض الةص انيني( )1الذين مذ
فائوا يش ّككون يف هذه املسلمة الةلمية الاذرخيية – تبةذ لشيوخهم من
املساش قني  ،-زعمذ منهم أن جيل الصحذبة إمنذ كذنت عنذياهم حبفظ
( )1واملقصود هنذ؛ الةقالنيون ،واحلداثيون = ممن ي فضون السنة النبوية مجلة ،أو
مسذلك االحاجذج ابلسنة النبوية ،ومل يقبل منهذ
ضيَّ َق
َ
من أتث أبط وحذهتم فَ َ
إال النّار اليسري.
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الق آن الك مي فقط ،أمذ السنة النبوية فال ،فقد أمهلوا حفظَهذ والةنذية هبذ
يدونوهذ تدوينهم للق آن!،
لةلمهم أهنذ ليست من الدين ،يؤكده أهنم مل ّ
ممذ أدى إىل ضيذعهذ .ف اموا هكذا إنكذر السنة مجلة وتفصيال بدعوى
أهنذ ليست من الدين ،وأهنذ ُُماَ لَقةٌ من طذرفة الُّواة ومجذعة احمل ّدثني.
فكذنت فك ة البحث يف دراتسة هذه ازجلارية الةلمية الاذرخيية
املهمة = قصدا لإلملذم بافذصيلهذ ،وتقدمي إجذبة علمية واضحة عنهذ،
احلجة على املخذلف .وقد تسلكت
تُؤنس املوافق ،وتُايل الشبهة وتقيم ّ
لت من خالله اتسانطذق كثري من النصوص
يف لك منهجذ حتليليذ؛ حذو ُ
والشواهد املسافيضة عن الصحذبة ،وال ّدالة على دوافع حفظهم للسنة
أهم ط ارقهم يف تبليغهذ.
النبوية ،مث ّ
عناصر البحث
وتسيكون الةمل يف هذا البحث وفق النقذط اآلتية:
مدخل :وفيه بيذن ل  :مفهوم السنة ،ومفهوم احلفظ.
املبحث األول :السنة النبوية من الدين،
املبحث الثاين :دواعي حفظ الصحذبة للسنة النبوية،
املبحث الثالث :مظذه حفظ الصحذبة للسنة النبوية.
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مدخــل
حيسن بداية الكالم يف بيذن أهم مصطلحذت البحث ،توطئة ملذ
مصطلحي
وتسأخص ابلكالم هنذ
يةقب لك من أتصيل وبيذن،
ّ
ْ
"السنة" ،وكذا "احلفظ".
ّ

أولا :مفهوم السنة:
السنة النبوية هيُ " :ك ُّل مذ أُث عن النيب  من قول أو فةل أو
تق ي  ،أو صفة ُخلُقيّة أو َخ ْلقيّة ،أو تسرية ،تسواء أكذن لك قبل البةثة
كاَ َحنُّثه يف غذر ح اء ،أم بةدهذ"( ،)1وهو املةىن املشهور واملساق عند
مجذهري أهل الةلم من أهل احلديث خذصة( ،)2يقول الشيخ عبد ال محن
( )1ينظ  :طذه بن صذحل ازجلاار ي" ،توجيه النظ إىل أصول النظ "( .ط،1
عجذج اخلطيب" ،السنة قبل
مص  :اخلذجني1910 ،م) ،ص02؛ وحممد ّ
الادوين"( .ط ،2مص  :مكابة وهبة1988 ،م) ،ص16؛ ومصطفى
السبذعي" ،السنة ومكذناهذ يف الاش يع اإلتسالمي"( .ط ،2بريوت :املكاب
اإلتسالمي2000 ،م) ،ص.47
( )2واقاص الفقهذء واألصوليون على قوهلم يف تة يف السنة النبوية أهنذ" :كل مذ
يصدر عن النيب  من قول أو فةل أو تق ي " ،ألن السنة عندهم كل مذ
حجة ش عية.
حكم ش عي ،أو يصلح أن يكون ّ
يصلح أن يُسافذد منه ٌ
ينظ  :بدر الدين حممد بن هبذدر الاركشي" ،البح احمليط يف أصول الفقه".
حتقيق عبد القذدر عبد هللا الةذين( ،ط ،2الكويت :وزارة األوقذف والشؤون
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املةلّمي  -رمحه هللا " :-تُطلق السنة لغة وش عذً على وجهني؛ الوجه
جل فياّبةه فيه غريُه ،ومنه مذ ورد يف
األول :األم الذي يبادره ال ُ
صّة ،فابةه النذس
صحيح مسلم يف ّ
قصة ال جل الذي تصدق ب ُ
تسن يف اإلتسالم تسنة حسنة فله
فاص ّدقوا ،فقذل رتسول هللا ( :من ّ
أج هذ وأج من عمل بةده )...احلديث.
الوجه الثذين :السرية الةذمة :وتسنة النيب  هبذا املةىن هي اليت
تُقذبل الكاذب وتسمى اهلدي ،ويف صحيح مسلم أن النيب  كذن
يقول يف خطباه( :أمذ بةد ،فإن خري احلديث كاذب هللا وخري اهلدي
هدي حممد  وش األمور حمداثهتذ ،وكل بدعة ضاللة).
فةلى هذا ،فكل ٍ
شأن من شؤون النيب  ازجلارية املاةلّقة
كف ،أو تق ي ُ ،تسنّة ابملةىن األول،
ابلدين؛ من قول ،أو فةل ،أو ّ
وجمموع لك هو السنة ابملةىن الثذين.
ومدلوالت األحذديث الثذباة هي السنة أو من السنة حقيقة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلتسالمية1992 ،م)236 :3 ،؛ وعبد الوهذب خالف" ،علم أصول
الفقه"( .ط ،1ازجلاار  :الاه اء للنش 1990 ،م) ،ص.36
بينمذ كذنت نظ ة احمل ّدثني أمشل ،ألهنم رأوا أن السنة النبوية كل مذ تصح
نسباه للنيب  حىت مشذرله ،وهي داخلة أيضذ يف الاش يع من حيث إهنذ
وحتبّبنذ فيه ،وجتةلنذ ناداد اتبذعذ له ،ونظ ة
بنيب اإلتسالم  أكث ُ ،
تُةّفنذ ّ
األصوليني ليست بةيدة عن هذا املةىن .وهللا أعلم
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فإن أُطلقت السنة على ألفذظهذ فمجذز أو اصطالح"( .)1وابلنظ إىل
تة يف احمل ّدثني للسنة النبوية أو للحديث النبوي ،وحىت لاة يف
األصوليني والفقهذء ،جنده شذمال ملةىن السنة على الوجهني كليهمذ؛
أقواله وأفةذله  ،وتسريته ،وبيذنه للق آن ابلقول والفةل واإلق ار.
اثني ا :مفهوم احلفظ:
أصل واحد
"حف َ
لغة :قذل ابن فذرسَ :
ظ :احلذء والفذء والظذء (ٌ )2
ت الشيءَ ح ْفظذً" ،وقذل
يدل على ُم اعذة الشيء ،يُقذلَ :حفظْ ُ
ظت الشيءَ ابلكس ح ْفظذًَ :حَ ْتساُه،
ازجلوه ي" :ح ف ظَ :حف ُ
أعمذل بين
وحفظاه أيضذ اتساظه تُه ،واحلََفظَةُ املالركة الذين يَكابون
َ
َ
()3
ظ الق آن اتساظهذره ،وحفظ الةقود صيذناهذ من الاّلف
آدم"  ،فحف ُ
الالَل،
والضيذع ،وحفظ الةهد الوفذءُ له وبه ،وحفظ اللّسذن صيذناه من ّ
الةبد ح اتساه ورعذياه من كل مك وه ،وقذل ال اغب
وحفظ هللا َ
( )1عبد ال محن بن حيىي املةلمي" ،األنوار الكذشفة مبذ يف أضواء على السنة
احملمدية من الالل والاضليل واجملذزفة"( .ط ،2بريوت :املكاب اإلتسالمي،
1985م) ،ص.27
( )2أمحد بن فذرس أبو احلسني" ،مةجم املقذييس يف اللغة" .حتقيق شهذب الدين
أبو عم ( ،ط ،1بريوت :دار الفك 1994 ،م ) ،ص.275
( )3إمسذعيل بن محذد ازجلوه ي" ،الصحذح اتج اللغة وصحذح الة بية" .حتقيق أمحد
عبد الغفور عطذر( ،ط ،2بريوت :دار الةلم للماليني1979 ،م).1172 :3 ،
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ٍ
وتة ّهد ورعذية ،قذل تةذىل:
األصبهذين" :احل ْف ُ
ظ يُساةمل يف كل تَ َفقُّد َ
ﱣﭐﲷﲸﲹﱢ (يوتسف.)1(")12 :
أما احلفظ اصطالحا:
احلفظ من أكث املصطلحذت اتساةمذال وشيوعذ عند أهل
احلديث ،واتسامداده من مةنذه اللغوي ّبني واضح ،وهو ش ط قبول
ال واية عندهم ،قذل احلذفظ ابن الصالح" :أمجع مجذهري أرمة احلديث
والفقه على أنه يشرتط فيمن حياج ب واياه أن يكون عدال ضذبطذ ملذ
ي ويه ...حذفظذ إن ح ّدث من حفظه ضذبطذ لكاذبه إن حدث من
()2
ةربون عليه عذدة ابلضبط( .)3والضبط أن يُاقن الّاوي
كاذبه ، "...ويُ ّ
روايَاه من حني مسذعهذ إىل وقت أدارهذ ،وهو قسمذن؛ ضبط صدر =
ت ال اوي مذ مسةه وحيفظَه حبيث يامكن
أي حفظذ يف الذاك ة ،أبن يُثَبّ َ
ط كتاب = أبن يصونه وحيفظه من
من اتساحضذره مىت شذء ،وضب ُ
( )1احلسني بن حممد ال اغب األصفهذين" ،مةجم مف دات ألفذظ الق آن" .حتقيق
يوتسف البقذعي( ،بريوت :دار الفك 2009 ،م) ،ص.95
( )2عثمذن بن عبد ال محن ابن الصالح الشه زوري" ،علوم احلديث" .حتقيق حممد
عبد هللا شذهني( ،ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1996 ،م) ،ص.113
مصطلحي احلفظ ،والضبط مبةىن واحد؛ فاذرة
( )3اتساةمل أهل احلديث
ْ
يساةملون احلفظ ،واترة أخ ى الضبط ،ومل أجد بةد طول حبث من وضع
للحفظ تة يفذ.
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ي منه(.)1
وصححه ،إىل أن يُ ّ
الاغيري والااوي من ُذ مسع فيه ّ
ؤد َ
واحلفظ أقسذم ،أمهّهذ(:)2
حفظ الصدر :والوقذرع على هذا كثرية مانوعة.
حفظ السطور :مبةىن حفظ احلديث وامل وايت يف الكاب
والصحف ،كمذ فةل عبد هللا بن عم و ،وكاذب أيب شذه ،وحنوه.
حفظ العمل :مبةىن أن عمل الصحذبة كذن اماثذال للسنة النبوية
واقاداء هبذ ،يف عبذداهتم ومةذمالهتم ومجيع شؤون حيذهتم .وهذا
مسافيض عنهم يف الصالة ،والصيذم ،واحلج ،والبيوع ،وأحكذم احلالل
ٌ
واحل ام ،والقضذء ،وال ُفايذ ...،إ كذنوا ح يصني جدا على ماذبةة النيب
 يف مجيع شؤوهنم ،مث نقلوا لك للاّذبةني من بةدهم.
حفظ الصيانة :مبةىن أن الصحذبة اجاهدوا يف صيذنة احلديث
النبوي من كل دخيل عنه ،إمذ بنفي الكذب عن النيب  ،أو ابلاّثبّت
( )1ينظ  :أمحد بن علي ابن حج الةسقالين" ،ناهة النظ بش ح خنبة الفك ".
حتقيق علي حسن عبد احلميد( ،ط ،4ال ايض :دار ابن ازجلوزي1998 ،م)،
ص83؛ وحممد بن عبد ال محن السخذوي" ،فاح املغيث بش ح ألفية
احلديث" .حتقيق عبد الك مي اخلضري( ،ط ،1ال ايض :مكابة دار املنهذج،
2005م)157 :2 ،؛ وحممد ضيذء ال محن األعظمي" ،مةجم مصطلحذت
احلديث"( .ط ،1ال ايض :مكابة أضواء السلف1999 ،م) ،ص.237
بيذهنذ ابلافصيل يف املبحث الثذلث.
( )2تسيأيت ُ
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يف الاّحديث عنه عليه الصالة والسالم ،واإلقالل من لك ،وكذا بنقد
ال واة وامل وايت.
حفظ التبليغ :تبليغ احلديث النبوي وعدم كامذنه من املةذين
البذرزة حلفظ الصحذبة احلديث النبوي ،فقد بذلوا يف تسبيل لك ال ُم َه َج
واملذل والولد قصدا لابليغ النذس مذ تَ َةلّموه من هديه .
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املبحث األول :السنة النبوية من الدين
اتفقت كلمة أهل اإلتسالم قذطبة – على اخاالف حنَلهم ومللهم
أصل من أصول
ومذاهبهم  -على أن السنة النبوية من دين اإلتسالم ،و ٌ
الاش يع فيه ،وأن بيذن اإلتسالم وتطبيقذته تؤخذ من أقواله وأفةذله وهديه
احلي الواقةي لاطبيق تةذليم اإلتسالم وأحكذمه
 ،وهي األمنو ج ّ
وهداايته ...،وال يُةلم أن أحدا خذلف يف هذا إال طذرفة شذ ة َمسُّوا
()1
أنفسهم الق آنيني ،انظ هم الشذفةي  -رمحه هللا  ،-وال حيفظ هلم أثٌ
أو تصنيف أو أعالم ،على اتسذع ُرقةة بالد اإلتسالم واخاالف طوارف
أتبذعه.
الةديد من الشواهد؛
وهذه القضية املهمة يدل عليهذ ويؤكدهذ
ُ
من الق آن الك مي ،والسنة النبوية ،وج اين عمل املسلمني ق ان بةد ق ن
من عهد الصحذبة ،إىل الاذبةني ،إىل اتبةيهم ،إىل من بةدهم .فمن
تلك الشواهد:
 -1حاجة القرآن الكرمي للبيان:
لقد جذءت أحكذم الق آن يف الةديد من األبواب عذمة مطلقة،
وال ميكن الةمل هبذ والااامهذ إال ابلبيذن والافصيل ،وإال لَاَم تةطيلُهذ
( )1ينظ  :حممد بن إدريس الشذفةي" ،مجذع الةلم" .حتقيق أمحد شذك ( ،ط،1
الشذرقة :دار الفاح1995 ،م) ،ص.15 ،12
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وعبَثذً ،وهذا البيذن توالّه النيب  يف تسناه( ،)1كمذ قذل
واعابذرهذ ل ْغ ًوا َ
تةذىل :ﱣﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱢ (النحل:
()2
"خ ُذوا َع ّين
ُصلّي" ُ ،
"وصلُّوا كمذ رأياموين أ َ
 ،)44فكذن يقولَ :
َمنذتس َك ُكم"( ،)3وعن عبد هللا بن مسةود رضي هللا عنه قذل" :ملذ نالت
شق
هذه اآلية :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱢ (األنةذمَّ )82 :
( )1بيذن السنة للق آن أييت على ٍ
أوجه ،منهذ :تفصيل جممله ،وتقييد مطلقه،
عذمه ،وتوضيح مشكله ...ينظ مثال :حممد بن إدريس الشذفةي،
وختصيص ّ
"ال تسذلة" .حتقيق أمحد شذك ( ،ط ،2القذه ة :مكابة دار الرتاث1979 ،م)،
ص 22 ،21؛ وحممد بن أيب بك بن قيّم ازجلوزية" ،إعالم املوقةني عن رب
الةذملني"( .بريوت :املكابة الةص ية1987 ،م).296 ،295 :2 ،
( )2رواه :البخذري ،حممد بن إمسذعيل" ،ازجلذمع الصحيح"( .ط ،1ال ايض :دار
السالم1997 ،م) .146 :2 ،يف "كاذب األ ان /ابب :األ ان للمسذف ين
إ ا كذنوا مجذعة" من حديث مذلك بن احلوي ث رضي هللا عنه.
( )3أصل احلديث يف الصحيحني عن جذب بن عبد هللا رضي هللا عنهمذ ،وهذه
رواية :البيهقي ،أمحد بن احلسني" ،السنن الكربى"( .بريوت :دار الفك )،
حمس "؛ وعند مسلم
 ،125 :5يف "كاذب احلج /ابب :اإليضذع يف وادي ّ
بلفظ" :لاأخذوا منذتسككم" :مسلم بن احلجذج النيسذبوري" ،املسند
الصحيح"( .بريوت :دار الكاذب الة يب1987 ،م) .44 :9 ،يف "كاذب
احلج /ابب :اتساحبذب رمي مج ة الةقبة يوم النح راكبذ".
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لك على أصحذب النيب  ،وقذلوا :أيُّنذ مل يظلم نفسه؟ فقذل رتسول
هللا  :ليس كمذ تظنون ،إمنذ هو كمذ قذل لقمذن البنه :ﱣﭐ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱢ (لقمذن ...)1(،")13 :وغريهذ من
النمذ ج املسافيضة يف هذا البذب.
 -2الرتغيب النبوي يف حفظ السنة وأدائها ،مع التحذير من
الكذب عليه :
وحبّب إىل
ح ص نيب اإلتسالم  على تبليغ املسلمني ُتسنّاهَ ،
أصحذبه حفظ حديثه وتبليغه؛
فةن زيد بن اثبت رضي هللا عنه قذل قذل رتسول هللا " :نَ ّ
ضَ
ب حذمل ف ْق ٍه ليس
هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه وبلّغه ْ
غي َه ،ف ُ ّ
بفقيه .)2("...،ويف ازجلذمع الصحيح للبخذري" :كاذب الةلم /ابب:
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :ظلم دون
ظلم"118 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب:
صدق اإلميذن وإخالصه".143 :2 ،
( )2حديث صحيح؛ رواه :الشذفةي" ،ال تسذلة" ،ص401؛ وأمحد بن حنبل،
"املسند" .حتقيق شةيب األرنؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة ال تسذلة،
1995م)183 :5 ،؛ والدارمي ،عبد هللا بن هب ام" ،املسند"( .ط،1
بريوت :ابن حام1423 ،ه ) ،ص .44يف "املقدمة /ابب :االقاداء
ابلةلمذء"؛ وابن مذجه ،حممد بن يايد القاويين" ،السنن" .حتقيق حممد فؤاد
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وخيربوا
حت يض النيب  وفد عبد القيس على أن حيفظوا اإلميذن والةلمُ ،
من وراءهم ،وقذل مذلك بن احلوي ث :قذل لنذ النيب  :ا ْرجةوا إىل
أهليكم فةلموهم" ،مث روى احلديثني:
فةن ابن عبذس رضي هللا عنهمذ قذل" :إن وفد عبد القيس أتوا
النيب  فقذل :من الوفد أو من القوم؟ قذلوا :ربيةة ...فأم هم أبربع
وهنذهم عن أربع؛ أم هم ابإلميذن ابهلل عا وجل وحده ،قذل :هل تدرون
مذ اإلميذن ابهلل وحده؟ قذلوا :هللا ورتسوله أعلم ،قذل :شهذدة أن ال إله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد البذقي( ،بريوت :دار الفك ) .84 :1 ،يف "املقدمة /ابب :من بلغ
علمذ"؛ وعبد ال محن بن أيب حذمت ال ازي" ،كاذب ازجل ح والاةديل" .حتقيق
عبد ال محن املةلمي( ،ط ،1اهلند :جملس دار ة املةذرف الةثمذنية)11 :2 ،؛
وابن حبذن ،حممد بن حبذن البسيت" ،الصحيح" .حتقيق خليل بن مأمون
شيحذ( ،ط ،1بريوت :دار املة فة2004 ،م) ،ص132؛ وعم و بن أيب
عذصم الشيبذين" ،كاذب السنة" .حتقيق حممد انص الدين األلبذين( ،ط،4
بريوت :املكاب اإلتسالمي1998 ،م) ،ص .61يف "ابب :مذ ك عن
النيب  من أم ه بلاوم ازجلمذعة ،وإخبذره أن يد هللا على ازجلمذعة"؛ ويوتسف
بن عبد الرب الق طيب" ،جذمع بيذن الةلم وفضله" .حتقيق أبو األشبذل
وصححه
الاهريي( ،ط ،9ال ايض :دار ابن ازجلوزي1432 ،ه )175 :1 ،؛ ّ
األلبذين ،حممد انص الدين" ،ظالل ازجلنة يف خت يج كاذب السنة"( .ط،4
بريوت :املكاب اإلتسالمي1998 ،م) ،ص.62
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إال هللا ،وأن حممدا رتسول هللا ،وإقذم الصالة ،وإياذء الاكذة ،وصوم
ُّابء وال َحْن اَم
رمضذن ،وتُةطوا اخلمس من املغنم ،وهنذهم عن الد َّ
َخربُوا به َم ْن َوراءَ ُكم"(.)1
وال ُمّافَّت ...،قذل :ا ْح َفظُوه ،وأ ْ
وعن أيب قالبة عن مذلك بن احلوي ث رضي هللا عنه قذل" :أتينذ
النيب  ،وحنن َشَببَةٌ ماقذربون ،فأقمنذ عنده عش ين ليلة ،فظن أ ّان اشاقنذ
َّ
عمن تكنذ يف أهلنذ ،فأخربانه ،وكذن رفيقذ رحيمذ ،فقذل:
أهلَنذ ،وتسألَنذ ّ
()2
وم وهم ،وصلّوا كمذ رأياموين أصلي. "...
ا ْرجةُوا إىل أهليكمَ ،فةلّ ُموهم ُ
وحنوهذ من الاوجيهذت النبوية الواضحة الص حية ،حنو قوله "بلّغوا
عين"( ،)3وقوله لةبد هللا بن عم و بن الةذص" :اُ ْكاُب ،فوالذي نفسي
ّ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :حت يض النيب
 وفد عبد القيس على أن حيفظوا اإلميذن والةلم"242 :1 ،؛ ومسلم،
"املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :األم ابإلميذن ابهلل ورتسوله"،
.188 -179 :1
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األدب /ابب :رمحة النذس
والبهذرم"538 :10 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد
ومواضع الصالة /ابب :من أحق ابإلمذمة".175 ،174 :5 ،
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب أحذديث األنبيذء /ابب :مذ
ك عن بين إتس اريل" ،606 :6 ،من حديث عبد هللا بن عم و بن الةذص
رضي هللا عنهمذ.
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()1
دين ،وأن لك
مين إال ٌّ
حق"  ... ،ممذ ّ
بيده مذ خ َج ّ
يبني أن األمَ ٌ
من طذعة رتسول هللا اليت أ ََم ان هللا تةذىل هبذ يف كاذبه الةايا ،كمذ يف

قوله :ﱣﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ

ﲜﲝﲞﲟﱢ (احلش .)7 :
وألن الرتغيب يف الاحديث عنه عليه الصالة والسالم تسيؤدي
حامذ إىل اجاهذد الصحذبة وتنذفسهم يف لك ،ورمبذ يقةون يف شيء
اخللل على السنة النبوية
من الاسذهل والاسذمح يف ال واية – ممذ يُدخل َ
ههم  إىل ضذبط علمي ومنهجي كبري هنذ ،أال
وعلى الدين  ،-نَبَّ ُ
وهو احلذر واالحايذط عند ال واية.
قول عليه أو الكذب عليه :
 -3فح ّذرهم من التّ ُّ
علي فليَلج النّ َذر"(،)2
علي ،فإنه من كذب ّ
كقوله" :ال تكذبوا ّ
( )1حديث صحيح ،رواه :أمحد بن حنبل" ،املسند"،192 ،162 :2 ،
215؛ والدارمي" ،املسند" ،ص .71يف "املقدمة /ابب :من رخص يف
كاذبة الةلم"؛ وأبو داود ،تسليمذن بن األشةث السجساذين" ،السنن".
(ط ،1بريوت :دار ابن حام1998 ،م) ،ص .561يف "كاذب الةلم/
ابب :يف كاذب الةلم"؛ واحلذكم ،حممد بن عبد هللا النيسذبوري" ،املسادرك
على الصحيحني"( .ط ،1السةودية :دار احل مني للطبذعة1997 ،م):1 ،
106 ،105؛ وغريهم.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
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َّ
علي
وعن املغرية بن شةبة  قذل :مسةت النيب  يقول" :إن كذابً ّ
ٍ
علي ماةمدا فليابوأ مقةده من
ليس
ككذب على أحد ،من كذب ّ
()1
النذر" .
حتمل
رتسم هلم عليه الصالة والسالم منهجذ علميذ يف ّ
وهكذا َ
ُتسنّاه وحفظهذ ،وأرتسى بينهم قذعدة الاثبت الةلمي واالحايذط ملذ ي وونه
أو حي ّدثون به عنه  ،فسذروا  وفق لك املنهج الةلمي يف حفظهم
وتثباهم ،وكذا يف تبليغهم السنة النبوية ملن بةدهم من الاذبةني.
 -4تثبّت اخللفاء الراشدين يف رواية احلديث النبوي:
تسبق جذءت تسريةُ اخللفذء ال اشدين خذصة ،حيث
وعلى وفق مذ َ
تسلكوا أرشد أتسلوب علمي يف الاثبت واالحايذط حفذظذ على السنة
"كنت يف
النبوية ومحذية هلذ ،مثذله :مذ رواه أبو تسةيد اخلدري قذل:
ُ
جملس من جمذلس األنصذر ،إ جذء أبو موتسى كأنه َم ْذعور ،فقذل:
نت على عمَ ثالاث ،فلم يؤ ن يل ف جةت ،فقذل :مذ منةك؟
اتساأ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على النيب 264 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة
الصحيح /ابب :يف الاحذي من الكذب على رتسول هللا 66 :1 ،"؛
عن علي بن أيب طذلب رضي هللا عنه.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ازجلنذرا /ابب :مذ يك ه من
النيذحة على امليت"205 :3 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة
الصحيح /ابب :يف الاحذي من الكذب على رتسول هللا .71، 70 :1 ،"
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قلت :اتساأ نت ثالاث فلم يؤ ن يل ف جةت ،وقذل رتسول هللا  :إ ا
قيم ّن عليه
اتساأ َن أح ُدكم ثالاث فلم يُؤ ن له فليَ ْجع .فقذل :وهللا لاُ َ
أيب بن كةب :وهللا ال
ببيّنة ،أَمْن ُكم أح ٌد مسةه من النيب ؟ فقذل ُّ
َخربت
مت مةه ،فأ ُ
يقوم مةك إال أصغ ُ القوم ،فكنت أصغ القوم ف ُق ُ
عمَ أن النيب  قذل لك.
َخف َي هذا َعلَ َّي من ْأم رتسول هللا  !أَلْ َهذين
فقذل عم  :أ َ
()1
الصفق ابألتسواق - ،يةين اخل وج إىل الاجذرة  ،"-ويف رواية عند
َّ
ابلةشي فوجدوه" ،قذل :اي أاب موتسى مذ
مسلم أهنمذ رجةذ إىل عم
ّ
ُيب بن كةب ،قذلَ :ع ْد ٌل ،قذل :اي أاب
تقول؟ أقَ ْد َو َج ْد َ
ت؟ قذل :نةم ،أ ّ
ابن
الطفيل مذ يقول هذا؟ قذل:
ُ
مسةت رتسول هللا  يقول لك اي َ
تكونن عذاابً على أصحذب رتسول هللا  ،قذل :تسبحذن
اخلطّذب ،فال
ّ
ت"(.)2
هللا إمنذ مسةت شيئذ،
فأحببت أن أَتَثَبَّ َ
ُ
وعند مذلك يف املوطأ" :فقذل عم بن اخلطذب أليب موتسى :أمذ إين
النذس على رتسول هللا  .)3("ففي
ك ،ولكن
مل أ ََّهت ْم َ
ُ
خشيت أن يََا َق َّوَل ُ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب االتسائذان /ابب :الاسليم
واالتسائذان ثالاث"33 :11 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب
اآلداب /ابب :االتسائذان".135 -130 :14 ،
( )2مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اآلداب /ابب :االتسائذان".135 :14 ،
( )3مذلك بن أنس" ،املوطأ" .حتقيق كالل حسن علي( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة
ال تسذلة انش ون ،)2009 ،يف "كاذب ازجلذمع /ابب :االتسائذان" ،ص.735
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هذه القصة ومثيالهتذ( )1مذ يؤكد أن كبذر الصحذبة من اخللفذء ال اشدين
وغريهم كذنوا على علٍم أن توجيهذته  - أقواال ،وأفةذال ،وتق ي ات – هي
من الدين الذي أُم وا به وابلااامه والاّحذكم إليه ،وكذا احملذفظة عليه والاثبت
يف نقله.
 -5جراين عمل الصحابة ،مث كبار التابعني على الرواية والتحديث،
والعمل ابلسنة النبوية:
من املسذرل املةلومة بداهة لدى املشاغلني ابلاذريخ اإلتسالمي،
وباذريخ الاش يع ،أن جيل الصحذبة ،مث الاذبةني واتبةيهم ،ج ى عملُهم
عبذدة ومةذملة (الصالة ،والصوم ،واحلج ،والبيوع ،والاراعة ،وازجلهذد،
والقضذء ،واخلصومذت )...،على وفق تسنة نبيهم ؛ فةلى تفذصيلهذ
ؤدون عبذداهتم ،ووفق أحكذمهذ ياةذملون ،ألهنم علموا أن هذا هو
يُ ّ
الدين الذي أُم وا ابتّبذعه والاّحذ ُكم إليه ،فقد روى احلذفظ ابن عبد الرب
ضََة عن "عم ان بن ُحصني :أن رجال أاته فسأله عن شيء،
عن أيب نَ ْ
فح ّدثه ،فقذل ال جل :ح ّدثوا عن كاذب هللا عا وجل ،وال ُحت ّدثوا عن
غريه ،فقذل :إنك ام ٌؤ أمحق ...أ ََجت ُد يف كاذب هللا صال َة الظه أربةذ
وعدد الصلوات ،وعدد الاكذة ،وحنوهذ ،مث قذل :أجتد
وال ُُيه فيهذَ ،
كاذب هللا
مفس ا يف كاذب هللا؟
أحكم لك ،و ُّ
ُ
السنة تُ ّ
هذا ّ
فس ُ
َ
( )1تسيأيت مايد من النمذ ج يف املبحث الثذلث.
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لك"( ،)1وعن أيب حفص عم بن اخلطذب رضي هللا عنه قذل" :إن
فخذوهم
قوم ُُ -يذدلونكم ُ
انتسذ – ويف رواية :تسيأيت ٌ
بشبَه الق آنُ ،
()2
أعلم بكاذب هللا عا وجل"  .فقد فَه َم
ابلسنن؛ فإن
أصحذب ُّ
ُّ
َ
السنن ُ
ارل أن تسنة النيب  هي اليت بيّنت مةذين آايت الكاذب الةايا،
األو ُ
( )1ابن عبد الرب" ،جذمع بيذن الةلم"191 :2 ،؛ ورواه أيضذ :عبد ال زاق بن
مهذم الصنةذين" ،املصنف" .حتقيق حبيب ال محن األعظمي( ،ط ،1اهلند:
اجمللس الةلمي1970 ،م)255 :11 ،؛ والبيهقي" ،السنن الكربى":2 ،
 .194وهو أث صحيح.
( )2أثر حسن ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :الاورع عن ازجلواب
اآلجّي،
فيمذ ليس فيه كاذب وال تسنة" ص30؛ وحممد بن احلسني أبو بك ُ
"الش يةة" .حتقيق عبد القذدر األرنؤوط( ،ط ،1السةودية :مؤتسسة ق طبة،
الةكربي" ،اإلابنة عن
1996م)175 :1 ،؛ وعبيد هللا بن حممد ابن بطّة ُ
ش يةة الف قة النذجية" .حتقيق رضذ نةسذن مةطي( ،ط ،2ال ايض :دار
ال اية1994 ،م)250 :1 ،؛ وهبة هللا بن احلسن الاللكذري" ،ش ح أصول
اعاقذد أهل السنة وازجلمذعة" .حتقيق أمحد بن تسةد الغذمدي( ،ط،8
ال ايض :دار طيبة2003 ،م)139 :1 ،؛ وابن عبد الرب" ،جذمع بيذن
الةلم"1010 ،1009 :2 ،؛ واخلطيب ،أمحد بن علي أبو بك " ،الفقيه
واملافقه" .حتقيق عذدل يوتسف الةاازي( ،ط ،1ال ايض :دار ابن ازجلوزي،
1417ه ).560 ،559 :1 ،

- 659 -

حفظ الصحابة للسنة النبوية؛ الدواعي واملظاهر ،أ.د .الصــالـح بن سعيــد عــوم ــار

متسكوا هبذ متسكهم ابلق آن الةظيم ،وحذفظوا
وفصلت أحكذمه ،و
ّ
لذلك ّ
()1
عليهذ حمذفظاهم عليه .
وهو األم الذي اتساق يف األمة اإلتسالمية جيال بةد جيل،
يقول اإلمذم حممد بن تسريين عن األحذديث النبوية" :إن هذا الةلم
عمن أتخذون دينكم"( ،)2وروى ابن بطة عن "األوزاعي
دين ،فذنظ وا ّ
أحوج إىل السنة من السنة إىل
عن مكحول الدمشقي قذل :الق آن
ُ
الق آن"( ،)3وعند احلذكم النيسذبوري" :عن األوزاعي عن ُمَْلَد بن
جل
السخايذين أنه قذل :إ ا َح َّدثْ َ
احلسني أنه ح ّدث عن أيّوب ّ
ت ال َ
فذعلم أنّه ٌّ
ضذل .قذل
بسنة ،فقذلَ :د ْعنذَ من هذا ،وأجْبنذ عن الق آن؛ ْ
الكاذب
السنة جذءت قذضيةً على الكاذب ،ومل ُيئ
األوزاعي :إن
ُ
ّ
قذضيذً على السنة"(.)4
أجيذل
يؤصل لنذ حقيقة علمية ،تاذبةت عليهذ
ُ
وهذا كله ّ
( )1ينظ  :حممد عجذج اخلطيب" ،أصول احلديث"( .بريوت :دار الفك ،
2009م) ،ص54؛ وعجذج اخلطيب" ،السنة قبل الادوين" ،ص.91 -80
( )2رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "مقدمة الصحيح /ابب :يف أن اإلتسنذد
من الدين"84 :1 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،ص .64يف "مقدمة السنن/
ابب :يف احلديث عن الثقذت".
(" )3اإلابنة".254 :1 ،
(" )4مة فة علوم احلديث" ،ص .65والقضذء مبةىن :البيذن والافصيل والافسري.
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الصحذبة ،والاذبةني ،واتبةيهم عرب الق ون؛ أن السنة النبوية من دين
اإلتسالم ،فمن احملذل ش عذ وعقال وواقةذ أن يُهمل الصحذبةُ – مع مذ
وحب
السلوكّ ،
اتسافذض عنهم من تسالمة يف الاّديّن ،واتساقذمة يف ّ
شديد لنبيهم  ،وجهذد كبري لنُص ة هذا الدين – ...حف َظ السنة
واحملذفظة عليهذ.
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املبحث الثاني :دواعي حفظ الصحابة للسنة النبوية
بةث هللا تةذىل نبيه حممدا  خبذمتة رتسذالته للنذس أمجةني،
وأم ه ابلبيذن والابليغ :ﱣﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱢ (النحل ،)44 :قذل الشذفةي  -رمحه هللا " :-إن هللا جل
ثنذؤه وضع رتسولَه  موضع اإلابنة ملذ افرتض على خلقه يف كاذبه ،مث
على لسذن نبيه  وإن مل يكن مذ افرتض على لسذنه نصذ يف كاذب
هللا .فأابن يف كاذبه أن رتسول هللا  يهدي إىل ص اط مساقيم؛ ص اط
عمذ
هللا ،فف ض على الةبذد طذعاه ،وأم هم أبخذ مذ آاتهم واالناهذء ّ
هنذهم عنه"(.)1
ض هللا عليهم طذعة نبيّهم  واتبذعه
وقد علم الصحذبةُ أن ف َ
وصحبُوه ،أمذ من بةدهم من
يف بيذنه ،وهم قد عذيَنوه وشذهدوه َ
املسلمني فال تسبيل هلم لطذعاه ﷺ واتبذعه إال من جهة اإلخبذر
ظ بيذنه،
اجب عليهم حف ُ
عنه ونقل هديه وبيذنه؛ فةلم الصحذبة أنه و ٌ
قواي وحمفاا كذفيذ هلم
وكذا صيذناُه مث تبليغه ملن بةدهم = ممذ يُة ّد دافةذ ّ
حلفظ السنة وعدم الاهذون يف شأهنذ.
هلذا عُنوا رضي هللا عنهم بسنة النيب  عنذية كبرية جدا؛ فكذنوا
تبسمذ ...بل عُنوا
يهامون بكل مذ يقوله ،أو يفةله ،أو يُقُّه تسكوات ،أو ّ
( )1حممد بن إدريس الشذفةي" ،اخاالف احلديث"( .ط ،1بريوت :دار الكاب
الةلمية1406 ،ه ) ،ص .12
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حبيذته كلّهذ ،تسّهذ وعالنياهذ ،تسف هذ وت حذهلذ ،حلّهذ وظةنهذ ،وحىت
بش به ولبذتسه ونومه ...فذجاهدوا  يف
إهنم عُنوا بصفذته وحكذتهُ ،
حفظ لك كلّه يف حيذته ،وبةد ممذته  ،مث راحوا يُةلّموهنذ َم ْن بةدهم
من الاذبةني حبيطة وتثبّت.
والسؤال الذي يُلح على البذحث :مذ هي دواعي – أو عوامل
ودوافع  -هذا االهامذم وأتسبذبه؟ أو :ملذ ا كل هذا االهامذم الذي مل
أي شخصية عرب اتريخ اإلنسذنية مجةذء ال قبله وال بةده ؟
حتظ به ّ
()1
يف وقت يَ ّدعي فيه خصوم السنة من الةقالنيني أن الصحذبة مل يُةنوا
حبفظهذ واحملذفظة عليهذ!!
إن البذحث املاأمل يف تسري الصحذبة الك ام ،وكيف تةذملوا مع
تسنة املصطفى  عمال ،وتةلّمذ ،وتةليمذ ،ميكنه اتساخالص أهم
الدواعي اليت مكناهم من حفظ السنة النبوية على الامذم ،وصيذناهذ من
أي دخيل ،وهذا بيذهنذ:
ّ
أمر النيب  ابحلفظ والتبليغ:
 /1امتثاهلم َ
ضَ هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه
فقد مسةوا منه  قوله" :نَ ّ

( )1ينظ مثال :حيىي حممد" ،مشكلة احلديث"( .دون مةلومذت طبع) ،ص،5
15 ،14 ،11؛ مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة حدثنذ"( .القذه ة :دار الفك
اإلتسالمي) ،ص20؛ حممود بن حممد ماروعة" ،شبهذت الق آنيني حول
السنة النبوية"( .دون مةلومذت طبع) ،ص .470
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()1
عين"( ،)2وحنوه أيضذ يف حديث وفد
وبلّغه ْ
غي َه ، "...،وقوله" :بلّغوا ّ
()3
َخربُوا به َم ْن َوراءَ ُكم"  ،وأيضذ
عبد القيس حيث قذل هلم" :ا ْح َفظُوه ،وأ ْ
الشهرية ،وحثّهم على الابليغ
حجة الوداع ،خطب يف النذس ُخطَبَه ّ
يف ّ
رب"(.)4
عنه  -عليه الصالة والسالم ،-فقذل" :أال ليُبلّغ
ُ
الشذهد الغذ َ
وقد اتسافذض عنهم  -  -اماثذل أوام ه  وطذعاه يف كل مذ
أيم ُهم به ،حىت كأمنذ الاش يع أمذمهم واجبذت حمامذت كلّه ،فال ياصور
قص وا فيه ومل يلافاوا إليه.
عذقل منصف أهنم هتذونوا يف هذا األم  ،أو ّ
ٌ
تنبيه حول حديث النهي:
ثبت يف صحيح مسلم عن أيب تسةيد اخلدري رضي هللا عنه أن
غري الق آن
رتسول هللا  قذل" :ال تكاُبوا ّ
عين ،ومن كاب عين َ
علي ماةمدا فليابوأ مقةده
فليَ ْم ُحهُ ،وح ّدثوا ّ
عين وال ح ج ،ومن َ
كذب ّ

( )1تسبق خت ُيه.
( )2تسبق خت ُيه.
( )3تسبق خت ُيه.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :قول النيب :
ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
ب ُمبَ لَّغ أوعى من تسذمع"208 :1 ،؛
ُر َّ
ٌ
"كاذب القسذمة /ابب :تغليظ حت مي الدمذء واألع اض واألموال":11 ،
172 -167؛ من حديث أيب بك ة رضي هللا عنه.
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()1
جل الةص انيني تبةذ للمساش قني هبذا
من النذر"  ،وقد تشبث ّ
دليل على أنه
احلديث يف دعواهم أن النهي عن كاذبة احلديث
النبوي) ٌ
(2
ليس من الدين الةذم احملكم ،وأن الصحذبة مل حيفظوهذ! .
عين"،
مع أن حديث أيب تسةيد فيه األم ُ ابلاحديث" :وح ّدثوا ّ
ممذ يدل على أن النهي هو عن خصوص الكاذبة – ال عن حفظ
حديثه وتبليغه  ،-وهلذا قذل اإلمذم ابن حبذن البُسيت عقب رواياه
"ز ْج ُهُ  عن الكْابة عنه تسوى الق آن ،أراد به
احلديث يف صحيحهَ :
السنن دون االتّكذل على كْاباهذ وت ك حفظهذ والاف ّقه
احلث على حفظ ُّ
ّ
ب اخلُطبة اليت
فيهذ .وال ّدليل على ّ
صحة هذا إابحاُه  أليب شذه َكْا َ
()3
مسةهذ من رتسول هللا  ،وإ نُه  لةبد هللا بن عم و ابلكْا بَة" ،
وهذا من االعادال يف فقه النصوص وفهم مةذنيهذ وم اميهذ دون ض ب
بةضهذ ببةض.
وقد أجذب علمذء احلديث خذصة عن هذا اإلشكذل امل ّدعى يف

( )1مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الاهد وال قذرق /ابب :الاثبت يف
احلديث وحكم كاذبة الةلم" 129 :18؛ ورواه أيضذ :ابن حبذن،
"الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :الاج عن كابة امل ء السنن ُمذفة أن
ياكل عليهذ دون احلفظ هلذ" ،ص.131
( )2ينظ مثال :مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة حدثنذ" ،ص...8 ،7
( )3ابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.131
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حديث النهي بةدة أجوبة ،أراهذ علمية وموضوعية ،وهذه خالصاهذ(:)1
 أن النهي عن كاذبة احلديث كذن لةلّة مؤقاة وهي خشيةااللابذس ابلق آن؛ حيث إن األمة أ ُّمية وأكث هم حديثو عهد ابإلتسالم،
وال َكاَ بَةُ فيهذ قليلون ،والواجب أن تاواف اهل َم ُم على الق آن وحده حىت
غريه ،وال ينشغل النذس عنه ابألحذديث النبوية ،والق آن
ال خيالط مةه ُ
ُيب احملذفظة عليه بلفظه خالفذ للحديث ،كمذ أن األمة أمذم دين
جديد وتش يع ماميّا فينبغي متييا مصذدره بدقة وعنذية ... ،ولو أُ ن
للصحذبة عمومذ يف الكاذبة ل ُّمبذ وقع االخاالط واللبس مع الق آن.
عمذ
فكذن من ْ
احليطَة واحلكمة هنيُهم عن لك ليماذز الق آن ابلكاذبة ّ
حضهم على احلفظ
تسواه من السنن ،وال يُضذهى به غريُه ،مع ّ
والاحديث عنه .)2(
( )1ينظ للمايد :حممد بن أمحد الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"( .ط ،11بريوت:
مؤتسسة ال تسذلة1996 ،م)81 ،80 :3 ،؛ حممد بن أيب بك ابن القيم،
"هتذيب السنن" ،حتقيق إمسذعيل بن غذزي م حبذ( ،ط ،1ال ايض :مكابة
املةذرف2007 ،م) ،ص – 1780موتسوعة بيذن اإلتسالم (دون مةلومذت
طبع) ،ص.29 -15
( )2ينظ  :كالم جيد يف هذا املةىن عند :أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،تقييد
الةلم" .حتقيق تسةد عبد الغفذر علي( ،ط ،1القذه ة :دار االتساقذمة،
2008م) ،ص.61
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 أيضذ فإن الكاذبة اثباةٌ يف الةهد النبوي يف وقذرع مشهورة،حنو؛ ال تسذرل إىل امللوك ،ووثيقة املدينة ،ووثيقة صلح احلديبية ،وكاذب
عبد هللا بن عم و ...،ويف الصحذبة ع ّدةٌ يُاقنون الكاذبة ،أجذز هلم النيب
حضه هلم حبفظ السنة وتبليغهذ؛ تواف
 الكاذبة اتساثنذء ،ومع ّ
ظ يف الصدور ،واحلفظ يف السطور.
للحديث النبوي احلف ُ
ف غم أتخ تدوين السنة النبوية ،إال أن حمذفظة الصحذبة عليهذ مل
تكن رهينة الكاذبة فقط ،وهذا الق آن الك مي اتساطذعوا احملذفظة عليه
حب وفه ورمسه ونقطه ودقذرقه ،على مدى ق ون طويلة ،دون اعامذد على
ظ واملشذفهة.
الكاذبة والادوين ،بل الةمدة يف لك احلف ُ
ِ
ْمهم أهنا من الدين ،وأهنا شارحة لكتاب هللا تعاىل:
 /2عل ُ
وأن طذعة هللا تةذىل يف طذعة رتسوله عليه الصالة والسالم ،وأن
ض هللا عليهم طذعة نبيّهم  واتبذعه يف بيذنه ،وهم قد عذيَنوه
ف َ
وصحبُوه ،أمذ من بةدهم من املسلمني فال تسبيل هلم لطذعاه
وشذهدوه َ
 واتبذعه إال من جهة اإلخبذر عنه ونقل هديه وبيذنه؛ ففهم الصحذبة
ظ بيذنه ،وكذا صيذناه مث تبليغه.
اجب عليهم حف ُ
أنه و ٌ
الصحذبةُ أن السنة النبوية مبيّنة لكاذب هللا ،شذرحة له،
فقد فَق َه ّ
وهو أحوج إليهذ منهذ إليه ،روى احلذفظ ابن عبد الرب عن أيب نض ة عن
"عم ان بن حصني :أن رجال أاته فسأله عن شيء ،فح ّدثه ،فقذل
ال جل :ح ّدثوا عن كاذب هللا عا وجل ،وال حتدثوا عن غريه ،فقذل:
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إنك ام ٌؤ أمحق ...أجتد يف كاذب هللا صالة الظه أربةذ وال ُيه فيهذ،
مفس ا يف
وعدد الصلوات ،وعدد الاكذة ،وحنوهذ ،مث قذل :أجتد هذا (ّ )1
تفس ُ لك"  ،وكذن
كاذب هللا؟ كاذب هللا
أحكم لك ،والسنة ّ
َ
اخللفذء ال اشدون أتتيهم املسألة فيَ اَطَلَّبُوهنذ يف كاذب هللا تةذىل ،فإن مل
ُيدوا طلبوهذ يف تسناه  ،قذل ميمون بن مه ان" :كذن أبو بك
الصديق رضي هللا عنه إ ا ورد عليه أمٌ ؛ نظ يف كاذب هللا ،فإن وجد
فيه مذ يَقضي به قضى بينهم ،وإن علمه من تسنة رتسول هللا  قضى
السنة ،)2("...ويف حديث
به ،وإن مل يةلم ،خ ج فسأل املسلمني عن ّ
مةذ بن جبل املشهور أن" :رتسول هللا  ملذ أراد أن يبةثه إىل اليمن
قذل :كيف تقضي إ ا ع ض لك قضذءٌ؟ قذل :أقضي بكاذب هللا،
قذل :فإن مل جتد يف كاذب هللا؟ قذل :فب ُسنّة رتسول هللا  ،قذل :فإن مل
جتد يف تسنة رتسول هللا  وال يف كاذب هللا؟ قذل :أجاهد َرأْيي وال
( )1تسبق خت ُيه.

( )2أثر صحيح ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :الفايذ ومذ فيه من
الشدة" ص35؛ والبيهقي" ،السنن الكربى" ،يف "كاذب آداب القضذء/
ابب :مذ يقضي به القذضي ويفيت به املفيت فإنه غري جذرا له أن يقلد أحدا
من أهل ده ه وال أن حيكم أو يفيت ابالتساحسذن"115 ،114 :10 ،؛
و ك ه :احلذفظ أمحد بن علي ابن حج " ،فاح البذري بش ح صحيح
وصححه.
البخذري"( .ط ،1ال ايض :دار السالم1997 ،م)ّ ،418 :13 ،
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رتسول
ب رتسول هللا  ص ْد َره وقذل :احلمد هلل الذي وفّق َ
آلو ،فض َ
()1
رتسول هللا" .
رتسول هللا ملذ يُ ضي َ
وكذنوا ي حلون يف احلديث الواحد مسرية شه ليسمةوه أو ياثباوا
من مسذعه ولفظه ،مثذله أن جذب بن عبد هللا رحل مسرية شه إىل
( )1حديث مشهور ،رواه :أمحد" ،املسند"248 ،230 :5 ،؛ والدارمي" ،املسند"،
يف "املقدمة /ابب :الفايذ ومذ فيه من الشدة" ،ص 36؛ وأبو داود" ،السنن"،
يف "كاذب األقضية /ابب :اجاهذد ال أي يف القضذء" ،ص552؛ والرتمذي،
حممد بن عيسى" ،ازجلذمع املخاص من السنن" .حتقيق أمحد شذك ( ،بريوت:
دار عم ان) .616 :3 ،يف "كاذب األحكذم /ابب :مذ جذء يف القذضي كيف
يقضي" ،وقذل" :هذا حديث ال نة فه إال من هذا الوجه ،وليس إتسنذده عندي
مباصل"؛ والبيهقي" ،السنن الكربى"114 :10 ،؛ واخلطيب البغدادي" ،الفقيه
واملافقه" ،ص472 - 470 ،397؛ وغريهم...
ضةفه مجذعةٌ من أهل الةلم؛ كذلبخذري،
واحلديث فيه إرتسذل وجهذلة ،وهلذا ّ
والرتمذي ،والدارقطين ،والةقيلي ،وابن ازجلوزي ،وابن حام ،واأللبذين .ينظ :
أمحد بن علي ابن حج " ،الالخيص احلبري"( ،بريوت :دار املة فة):4 ،
182؛ وحممد انص الدين األلبذين" ،تسلسلة األحذديث الضةيفة"( ،ط،1
ال ايض :مكابة املةذرف1992 ،م).286 -273 :2 ،
وع َمل كث ٍري من الفقهذء به .ينظ :
 بينمذ قَبله ُبةضهم من جهة مةنذه َ
اخلطيب البغدادي" ،الفقيه واملافقه".472 :2 ،
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عبد هللا بن أُنيس يف الشذم يف حديث واحد مل يبق أح ٌد حيفظه غري
عبد هللا بن أنيس( ،)1كمذ رحل أبو أيوب األنصذري من املدينة إىل
فلمذ مسةه
صَ لسمذع حديث مل
عقبة بن عذم مب ْ
غريمهذّ ،
يبق) أح ٌد مسةه ُ
ركب راحلاَه وانص ف قذفالً إىل املدينة( . 2فهل يُةقل أن ياكبّد امل ء
عنذء ال حلة والسف الشذق ،من أجل طلب حديث النيب  ،وهو
يةلم أنه ليس من الدين يف شيء!!
وكذنوا أيضذ ياكذتبون به بينهم تةليمذ وتديّنذ ،كمذ يف كاذب
املغرية إىل مةذوية الذي ي ويه َوّر ٌاد كذتب املغرية بن شةبة قذل" :أن
إيل حبديث مسةاه من رتسول هللا
مةذوية كاب إىل املغرية  :أن اكاُب ّ
 ،قذل :فكاب إليه املغرية :إين مسةاه يقول عند انص افه من الصالة
 :ال إله إال هللا وحده ال ش يك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل
بةد إىل مةذوية ،فسمةاه أيم ُ النذس
وراد :مث
ُّ
وفدت ُ
شيء قدي  ...قذل ّ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،مةلقذ جماومذ به يف "كاذب الةلم /ابب:
القصة رواهذ بطوهلذ :ابن عبد الرب،
اخل وج يف طلب الةلم"228 :1 ،؛ و ّ
"جذمع بيذن الةلم".328 :1 ،
( )2أثر صحيح ،رواه :احلذكم النيسذبوري" ،مة فة علوم احلديث" ،ص8 ،7؛
واخلطيب البغدادي" ،ال حلة يف طلب احلديث" .حتقيق نور الدين عرت،
(ط ،1بريوت :دار الكاب الةلمية1975 ،م) ،ص120 ،118؛ وابن
عبد الرب" ،جذمع بيذن الةلم".330 :1 ،
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بذلك القول"(.)1
وحنوه أيضذ كاذب أيب بك ألنس يف الصدقذت؛ فقد روى" ُُثذمة
بن عبد هللا بن أنس أن أنسذ ح ّدثه :أن أاب بك  ،كاب له هذا
وجهه إىل البح ين :بسم هللا ال محن ال حيم هذه ف يضة
الكاذب ملذ ّ
رتسول هللا  على املسلمني ،واليت أم هللاُ هبذ
ض ُ
الصدقة اليت فَ َ َ
رتسولَه ،فمن ُتسئلَهذ من املسلمني على وجههذ ،فليُةطهذ ،ومن ُتسئل
فوقهذ فال يُةط؛( ...احلديث بطوله)"(.)2
كمذ كذن الاذبةون يسألون الصحذبة عن أمور دينهم وأحكذمه
ومسذرله ،فيح ّدثوهنم ابلسنة النبوية؛ وأن النيب  أمَهم بكذا ،وهنذهم
وبني هلم كذا ...والوقذرع كثرية جدا ،ومسافيضة عنهم ،وهي
عن كذاّ ،
مبثوثة يف دواوين اإلتسالم كلهذ يف الافسري ،واحلديث ،والفقه.
ِ
جل شؤون حياهتم:
 /3ع ْل ُمهم أهنا احلَ َك ُم بينهم يف ّ
وحكمهم ...إمنذ هو يف الط يقة
فةبذداهتم ومةذمالهتم ،وقضذءهم ُ
اليت علّمهم ّإايهذ رتسول هللا  بقوله أو فةله أو إق اره.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األ ان /ابب :الذك بةد
الصالة"420 :2 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد ومواضع
الصالة /ابب :اتساحبذب الذك بةد الصالة وبيذن صفاه".90 :5 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الاكذة /ابب :زكذة الغنم":3 ،
.399
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ففي شأن بيةة أيب بك ابخلالفة وختلّف علي رضي هللا عنه
"وَملْ أَتْ ُ ْك أ َْمًا
النيب  ،كذن جو ُ
اب الصديقَ :
عنهذ ،ومطذلباه َبرتَكة ّ
()1
صنَ ْةاُهُ" ،وعن عذرشة رضي هللا
ت َر ُتس َ
ول هللا  يَ ْ
َرأَيْ ُ
صنَ ةُهُ ف َيهذ إَّال َ
عنهذ" :أن فذطمة بنت رتسول هللا  أرتسلت إىل أيب بك الصديق
تسألُه مرياثَهذ من رتسول هللا  ممذ أفذء هللا عليه ابملدينة وفَ َدك ،ومذ
ث،
ور ُ
بقي من ُُخُس خيرب؟ فقذل أبو بك  :إن رتسول هللا  قذل :ال نُ َ
آل حممد  يف هذا املذل .وإين وهللا ال أُ َغ ُّري
مذ تكنذ صدقة ،إّمنذ أيكل ُ
شيئذ من صدقة رتسول هللا  عن حذهلذ اليت كذنت عليهذ يف عهد
رتسول هللا .)2("...
وألع َملَ ّن فيهذ مبذ َعم َل به ُ
رتسول هللا ْ ،
رجذل
ويف قصة جيش أتسذمة بن زيد رضي هللا عنهمذ حني كلّم ٌ
ك أتسذم َة وبَ ْةثَه ،فإان
من املهذج ين واألنصذر أاب بك " :وقذلوا :أ َْمس ْ
خنشى أن َمتيل علينذ الة ب إ ا مسةوا بوفذة رتسول هللا  ،فقذل :أان
أت على أم عظيم... ،
أحبس جيشذ بةثهم رتسول هللا  !لقد اجرت ُ
اغا حيث أم َك
ا ْمض اي أتسذمة يف جيشك للوجه الذي أُم ْ َ
ت به ،مث ُ
رتسول هللا .)3("...
ُ
( )1القصة بطوهلذ ،رواهذ :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ف ض
اخلمس /ابب :ف ض اخلمس"236 :6 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
"كاذب ازجلهذد والسري /ابب :حكم الفيء".81 -76 :12 ،
( )2القصة نفسهذ يف احلديث السذبق.
( )3الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" جاء "تسري اخللفذء ال اشدين" ،ص .33

- 672 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

 أمذ اخلليفة عم بن اخلطذب فذلقصص عنه كثرية يف هذاالبذب؛ منهذ قصة الوابء الذي وقع ابلشذم ،حيث اتساشذر املهذج ين
واألنصذر يف األم حىت "جذء عبد ال محن بن عوف – وكذن ُماَ غَيّبذ يف
بةض حذجاه – فقذل :إن عندي يف هذا ع ْلمذً ،مسةت رتسول هللا 
يقول :إ ا مسةام به ٍ
أبرض فال تَ ْقدموا عليه ،وإ ا وقع أبرض وأنام هبذ،
فال خت ُجوا ف اراً منه.
()1
ف" .
قذل :فحمد هللاَ عُ َم ُ  ،مث انص َ
ومنهذ حكمه ابزجلاية على اجملوس فةن "جةف بن حممد بن علي
عن أبيه ،أن :عم بن اخلطذب ك اجملوس فقذل :مذ أدري كيف أصنع
لسمةت رتسول هللا 
هد
يف أم هم؟ فقذل عبد ال محن بن عوف :أَ ْش ُ
ُ
يقولُ :تسنُّوا هبم ُتسنّة أهل الكاذب"(.)2
ويف حكم ال جم أيضذ ،خطبةُ عم الشهرية بةد موتسم احلج،
ابحلق ،وأنال عليه الكاذب ،فكذن ممذ
وفيهذ" :إن هللا بةث حممدا ّ 
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الطب /ابب :مذ يذك يف
الطذعون"220 :10 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب السالم/
ابب :الطذعون والطرية والكهذنة وحنوهذ" ،212 -208 :14 ،من حديث
ابن عبذس رضي هللا عنهمذ.
( )2حديث حسن ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الاكذة /ابب :جاية أهل
الكاذب واجملوس" ،ص.234
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ورجم رتسول هللا 
أنال هللا آية ال جم ،فق أانهذ وعقلنذهذ ووعينذهذَ ،
ورمجنذ بةده  ،فأخشى إن طذل ابلنذس زمذ ٌن أن يقول قذرل :وهللا مذ
جند آية ال جم يف كاذب هللا ،فيَضلُّوا باَ ْك ف يضة أناهلذ هللا( ...اخلطبة
بطوهلذ)"(.)1
 ووفق املسلك نفسه تسذر اخلليفةُ الّاشد عثمذن بن عفذنرضي هللا عنه؛ فقد روى مذلك أن ال ُفَيْ َةةَ بنت مذلك بن تسنذن وهي
فسألت رتسول هللا
أخت أيب تسةيد اخلدري ،تويف عنهذ زوجهذ" ،قذلت
ُ
ُ
 أن أرجع إىل أهلي يف بين خدرة ،فإن زوجي مل يَْا ُْكين يف مسكن
الكاذب أجلَه،
بلغ
َميل ُكه ،وال نفقةً ...،فقذلْ :ام ُكثي يف بياك حىت يَ َ
ُ
قذلت :فذعاددت فيه أربة َة أشه وعش ا.
إيل ،فسألين عن لك،
قذلت فلمذ كذن عثمذ ُن بن عفذن أرتسل َّ
ضى به"(.)2
فأخربتُه فذتَّبةه وقَ َ
ٍ
َحَقَهم ،فبلغ
 ويف خالفة علي بن أيب طذلب  أُيت بااندقة فأ ْ( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب احلدود /ابب :االعرتاف ابلاان"،
 ،167 :12و"ابب :رجم احلبلى من الاان إ ا أحصنت".176 :12 ،
( )2رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الطالق /ابب :مقذم املاوىف عنهذ زوجهذ
يف بياهذ حىت حتل" ،ص456؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص،1165
وصححه الشيخ األلبذين ،األلبذين" ،إرواء الغليل يف خت يج أحذديث
1166؛ ّ
منذر السبيل"( .ط ،1بريوت :املكاب اإلتسالمي1979 ،م).206 :7 ،
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ُحّقهم لنهي
ابن عبذس رضي هللا عنهمذ فقذل" :لو ُ
كنت أان مل أ َ
لك َ
رتسول هللا  :ال تُ َة ّذبوا بةذاب هللا ،ول َقاَ ْلاُهم لقول رتسول هللا :
من ب ّدل دينَه فذقْ اُلوه"(.)1
واخلالصة :أن حذل الصحذبة بةد نبيهم  هو اتبذعه يف مجيع
تسننه ،يف شؤون حيذهتم كلهذ إال إن مل ُيدوا ،يقول الْ ُمسيّب بن رافع
رمحه هللا" :كذنوا إ ا نالت هبم قضيةٌ ليس فيهذ من رتسول هللا  أثٌ ؛
فذحلق فيمذ رأوا ،فذحلق فيمذ رأوا" )2(،فهذا تلخيص
اجامةوا هلذ وأمجةواُّ ،
ملوقف الصحذبة رضي هللا عنهم يف هذا البذب؛ الاّحذكم للسنة النبوية
يف مجيع األمور عقيدة وش يةة ،عبذدات ومةذمالت .وهذا أدعى
حلفظهذ واحملذفظة عليهذ.
َ /4شخصيّةُ النيب :
النيب حممد بن عبد هللا  ،أعظم شخصية ع فاهذ البش ية؛ يف
ومس ّوهذ وعذمليَّاهذ ،حىت
ش يةاه ،وأخالقه ،ومشذرله وتسريته ،وتةذليم دينهُ ،
خضع لذلك األعداء واخلصوم ،فكيف ابألتبذع واحملبّني! .وهلذا امنت
هللا تةذىل على عبذده ببةثاه  ،فقذل :ﱣﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اتسااذبة امل تدين واملةذندين
وقاذهلم /ابب :حكم امل تد وامل تدة واتسااذباهم".335 :12 ،
الاورع عن ازجلواب
( )2أثر جيّد ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /اببّ :
فيمذ ليس فيه كاذب وال تسنة" ،ص.30
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ﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﱢ

(آل عم ان.)164 :
ب األمني ،واتّفقت كلمة زعمذء ق يش على
فقبل البةثة لُّق َ
()1
زوجه
احلج األتسود ،وعند بةثاه قذلت له ُ
االحاكذم إليه يف وضع َ
خدُيةُ رضي هللا عنهذ" :كال وهللا ال ُخيايك هللا أبدا ،إنك لاص ُل
الضْيف ،وتُةني على
الّحم ،وحتمل ال َك َّل ،وتَكسب املةدوم ،وتَ ْق ي ّ
نوارب احلق"( ،)2ويف خصوماه مع ق يش زمن احلديبية قذل ُموفَ ُد ق يش
وفدت على امللوك،
"أي قوم ،وهللا لقد
ُّ
ع وةُ بن مسةود الثقفيْ :
ط
أيت ملكذً ق ّ
ووفدت على قيص  ،وكس ى ،والنجذشي ،وهللا إ ْن ر ُ
تنخم
يةظم
أصحذب حممد  حمم ّداً ،وهللا إن ّ
ُ
ُ
يةظمه أصحذبُه مذ ُ
فدلَك هبذ وجهه وجلده ،وإ ا
كف رجل منهمَ ،
ُخنذمةً إال وقةت يف ّ
أم هم ابادروا ْأمَه ،وإ ا توضأ كذدوا يقاالون على وضوره ،وإ ا تكلّم
ضوا أصواهتم عنده ،ومذ يُحدُّون إليه النظ تةظيمذ له ،وإنه قد
َخ َف ُ

( )1القصة مشهورة يف السري ،ينظ  :أمحد بن احلسني البيهقي" ،دالرل النبوة"،
(ط ،2بريوت :دار الفك 1983 ،م).333 -329 :1 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب بدء الوحي /ابب :كيف كذن
بدء الوحي إىل رتسول هللا 29 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
"كاذب اإلميذن /ابب :بدء الوحي إىل رتسول هللا .201 ،200 :2 ،"
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ع ض عليكم خطّة ر ٍ
شد فذقبَ لُوهذ.)1( "...
ََ َ
ُ ُ
قصة أيب تسفيذن مع ه قل ملك ال وم ،قذل ه قل" :فإن كذن
ويف ّ
كنت أعلم أنه
مذ تقول ح ّقذً ،فسيملك َم ْوض َع
َّ
قدمي هذتني ،وقد ُ
ت
أعلم أين أ ْ
َّم ُ
ص إليه لاَ َجش ْ
َخلُ ُ
خذر ٌج ،مل أكن أظن أنه منكم ،فلو أين ُ
ت عن قَ َدمه" ،مث علّق أبو تسفيذن ُمذطبذ
لقذءَه ،ولو كنت عنده لغَ َّس ْل ُ
ملك بين األصف  .فمذ
أصحذبه" :لقد أَمَ أ َْم ُ ابن أيب َكْب َشة ،إنه خيذفه ُ
()2
علي اإلتسالم"  ،وبةد وفذته
زلْ ُ
ت موقنذً أنه َتسيَظْ َه حىت َ
أدخ َل هللا ّ
اليوم الذي دخل رتسول
خذدمه وصذحبه أنس بن مذلك" :ملذ كذن ُ
قذل ُ
مذت
هللا  فيه املدينةَ ،أضذءَ منهذ ُّ
كل شيء ،فلمذ كذن اليوم الذي َ
كل شيء"(.)3
فيه َ
أظلم منهذ ّ
فذلةقل ،واملنطق السليم ،والواقع ،كلّهذ تشهد على أن أي
شخصية عظيمة ومامياة حي ص األتبذعُ والْ ُمحبُّون على تابع أقواهلذ
وخطبهذ ،وأعمذهلذ وتسريهتذ ابلافصيل ،اقاداء وتقليدا ،عنذية وحفظذ،
ُ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الش وط /ابب :الش وط يف
ازجلهذد واملصذحلة مع أهل احل ب وكاذبة الش وط".403 :5 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ابب بدء الوحي /ابب:
كيف كذن بدء الوحي إىل رتسول هللا .43 :1 ،"
( )3حديث صحيح ،رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "مقدمة السنن /ابب :يف
وفذة النيب  ،"ص.29
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رواية وتبليغذ( .)1وهذا الذي كذن من الصحذبة رضي هللا عنهم ،فلم
يخ إال احلب واالتبذع ،والانذفس يف خدمة نبيّهم ،
سجل عنهم الاذر ُ
يُ ّ
وتسنّاه ،وعدم نسيذهنذ أو
وهذا من أكرب الدواعي للمحذفظة على إ ْرثه ُ
الاّهذون يف صيذناهذ.
 /5حال الصحابة مع النيب :
ب وتةلّق ،واتبذع
حذل الصحذبة مع رتسول هللا  من ُح ّ
واقاداء ،ونُص ة وجهذد ،ممذ توات ت به األخبذر ،حىت آثَ وه على
أنفسهم ،وأمواهلم وأهليهم ،وفَ َد ْوهُ بكل مذ ميلكون أو يساطيةون ،وقد
زّكذهم هللا تةذىل يف كاذبه الةايا يف عديد اآلايت احملكمذت ،ومل يَنَ ْل
نيب قبلهم ،وقد مّ مةنذ
مكذناَهم يف الدين واالتساقذمة واالتّبذع
ُ
أصحذب ّ
قول ع وة بن مسةود الثقفي – وهو على شْكه وعداوته للمسلمني :-
ُ
ط يةظمه أصحذبه مذ يةظم أصحذب ٍ
حممد 
"وهللا إ ْن ر ُ
ُ
ُ
أيت ملكذً ق ّ ُ
ُ
حمم ّداً" .كمذ أهنم بلغوا الغذي َة يف األدب مع النيب  ،وحسن السمع
والطذعة ،وكمذل االحرتام والاةلّم ،مع اهلدوء يف جمذلسه  ،روى
( )1وهذا شيء مة وف بداهة وعقال وواقةذ ،فكل شخص منذ عذيش رجال
عظيمذ أو مهمذ يف حيذته (مثل أبيه ،أو ّأمه ،أو ج ّده ،أو شيخه )...ميكنه
ث عنه مبئذت األحذديث دون أن ُخي ّل بشيء
بةد عش ات السنني أن ُحي ّد َ
من الافذصيل .وكذا من عذيش حداث مهمذ كذحل ب الةذملية مثالُ ... ،ميكنه
بنيب اإلتسالم !!
اليوم أن حي ّدثنذ عن وقذرةهذ ابلافصيل ّ
اململ .فكيف ّ
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"أتيت النيب  ،وأصحذبه كأمنذ على رؤوتسهم
أتسذمةُ بن ش يك قذل:
ُ
الطري"(.)1
وتظذف ت األخبذر يف ح صهم على تةلّم ُتسنّاه وحفظهذ وتبليغهذ،
فمن لك مذ رواه عبد هللا بن عبذس عن عم بن اخلطذب أنه قذل:
وجذر يل من األنصذر يف بين أ ُّمية بن زيد ،وهي من عوايل
"إين ُ
كنت ٌ
الناول على النيب  ،فيَ ْناُل يومذ وأنال يومذ ،فإ ا
املدينة ،وُكنّذ نانذوب َ
فةل
نا ُ
لت جْئ اُه من()2خرب لك اليوم من األم وغريه ،وإ ا نََاَل َ
مثله(...القصة)"  ،فهذا يُ ّبني أهنم ارتقوا م تبةَ أحسن الاالميذ
واألصحذب ،ممذ ُيةل البذحث ُيام يقينذ أهنم مذ كذنوا ليَ ْن َس ْوا أو يُفّطوا
يف شيء ممذ رأوه أو مسةوه أو تةلّموه من ُمةلّمهم وقُدوهتم .
( )1أثر صحيح ،رواه :أمحد" ،املسند"394 :30 ،؛ والبخذري" ،األدب
املف د" .حتقيق علي عبد البذتسط مايد( ،ط ،1القذه ة :مكابة اخلذجني،
2003م) ،ص140؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الطب /ابب :يف
ال جل ياداوى" ،ص589؛ وأمحد بن شةيب النسذري" ،السنن الكربى".
حتقيق شةيب األرنؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤتسسة ال تسذلة2001 ،م) ،يف
"كاذب الةلم /كيف ازجللوس عند الةذمل" ،377 :5 ،ويف "كاذب الطب/
األم ابلدواء"78 :7 ،؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.1613
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :الانذوب يف
الةلم".244 :1 ،
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 هذا ،إضذفة ملذ اتسافذض من عدالاهم الدينية ،واتساقذماهموصدقهم ،واباةذدهم عن مسذوئ األخالق ور ارل الصفذت وخبذصة
الكذب ،يقول شيخ اإلتسالم ابن تيمية  -رمحه هللا " :-وأصحذب النيب
تةمد
 وهلل احلمد ،من أصدق النذس حديثذً عنه ،ال يُة ف فيهم من ّ
اهلنذت مذ يقع ،وهلم نوب
يقع من أحدهم
ُ
عليه كذاب ،مع أنه كذن ُ
أصحذب النقد واالماحذن
وليسوا مةصومني ،ومع هذا فقد جّب
ُ
أحذديثهم ،واعاربوهذ مبذ تُةارب به األحذديث ،فلم يوجد عن ٍ
أحد منهم
ُ
َ
ٍ ()1
تَ َة ُّم ُد ك ْذبَة"  ،ويُسطّ لنذ احلذفظ أبو بك اخلطيب البغدادي  -رمحه
هللا  -كلمة عقالنية واقةية فيهم ،فيقول" :لو مل يَ د من هللا ورتسوله فيهم
احلذل اليت كذنوا عليهذ  -من اهلج ة ،وت ك
شيءٌ ممذ ُك  ،ألوجب ُ
األهل واملذل والولد ،وازجلهذد ونُص ة اإلتسالم ،وبذل امل َهج وقال اآلابء
ُ
اعاقذد نا َاهاهم وأمذناهم،
واألبنذء يف تسبيل هللا -
القطع باةديلهم ،و َ
َ
()2
أفضل من كل من جذء بةدهم".
وأهنم كذنوا َ
أمن كذهبم من
ٌ
ومةلوم أن عدالةَ رواة األخبذر واتساقذماَهم و َ
أي كاذب - ،ألن الكاذبة والادوين
األصول ال ريسة يف احملذفظة على ّ
( )1أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،منهذج السنة النبوية" .حتقيق حممد رشذد
تسذمل( ،ط1986 ،1م)457 ،456 :2 ،؛ وينظ أيضذ :املةلمي" ،األنوار
الكذشفة" ،ص.286 ،273
( )2أمحد بن علي أبو بك اخلطيب " ،الكفذية يف علم ال واية" .ص.96
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أدل على لك ممذ فةله اليهود والنصذرى؛ فقد
وحدهذ ال تكفي ،وال ّ
ورغم لك حّفوا كابَهم وأضذعوهذ وب ّدلوهذ  ،-وقد اعامد
كذنوا يكابونُ ،
ذد احلديث قذعدة عدالة ال واة أصالً يف منهجهم النقدي ،وهي اليت
ن ّق ُ
صحة رواية املخرب وتسالمة نقله من
جتةل النذقد لألخبذر
يطمئن إىل ّ
ُ
ُ
الاايدة أو النقصذن .ومةامد النقذد يف لك كاذب هللا تةذىل الذي ّبني أن
أتسذس قبول اخلرب والشهذدة هو عدالة املخرب هبذ؛ قذل تةذىل:
ﱣﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱢ (الطالق ،)2:ﱣﭐ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﱢ (البق ة ،)282:ﱣﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱢ (احلج ات .)6:فإ ا كذن الصحذبةُ على تلك امل تبة الةليذ من
الةدالة الدينية ،واالتساقذمة والصدق ،وتةظيم ح مة الكذب قبل اإلتسالم
 ّأايم ازجلذهلية وُمذصمة النيب  ،- )1(فكيف بةدمذ هداهم هللا تةذىل()2
وح مة الكذب ،ووعيد
الصدق،
مكذنة
من
منه
مسةوه
ومذ
،
هلذا الدين
ُ

ْ
علي كذابً ،لكذبت عليه"،
( )1كقول أيب تسفيذن" :فوهللا لوال احليذء من أن َأيث وا ّ
يومهذ على
(قصاه مع ه قل يف الصحيحني) قذهلذ يف ّ
حق النيب  ،وهو َ
شْكه وعداوته للمسلمني.
"من الذي
( )2كقول ابن شهذب للخليفة هشذم بن عبد امللك عندمذ تسألهَ :
كذبت ،هو
أيب .قذل:
َ
تَ َوّىل كْب َه منهم؟ فقذل ُ
ابن شهذب :هو عبد هللا بن ّ
ٍ
السمذء :إن هللا
علي .فقذل :أان
ُ
أكذب ال أاب لك! فوهللا لو اندى ُمنذد من ّ
ّ
كذبت ،حدثين تسةيد ،وع وة ،وعبيد ،وعلقمة بن
الكذب ،مذ
أح ّل
ُ
َ
َ
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صذحبه وخبذصة الكذب على النيب  !!فهذه دوافع غذية يف األمهية
تؤكد حفظ الصحذبة السنة النبوية ،وحسن حمذفظاهم عليهذ(.)1
العرب:
 /6طبيعة اإلنسان
ّ
كذلصدق وعدم
ومذ اماذز به من حفظ ،وشهذمة ،وأخالق ك مية ّ
وحب اللغة والبيذن ...فقد كذن الة يب يف
الكذب ،واعامذد احلفظّ ،
ازجلذهلية ا اك ة قويّة ،يُةىن أبتسواق األدب ،وحيفظ الواحد منهم
األول هلذ( ،)2فيحفظون
القصيدة من عش ات األبيذت بسمذعه ّ
األشةذر ،واألنسذب ،واملفذخ  ،وأخبذر النذس يف ب اعة فذرقة .وقد
أجل ،وأتسهل عبذرة،
َّأهلَهم لك حلفظ احلديث النبوي الذي هو ّ
أهم و ّ
وأفصح بيذان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيب ... ،فقذل له
وقذص ،عن عذرشة :أن الذي توىل كربه ُ
عبد هللا بن ّ
هشذم :ا ْر َحل ،فوهللا مذ كذن ينبغي لنذ أن َْحنمل على مثلك" .الذهيب" ،تسري
أعالم النبالء".413 :9 ،
( )1ينظ للمايد يف هذه ازجلارية :عبد ال محن املةلمي" ،الانكيل ملذ ورد يف أتنيب
الكوث ي من األابطيل" .حتقيق حممد انص الدين األلبذين( ،القذه ة :دار
الكاب السلفية) ،ص .214 ،211 -209
( )2مثذله أن عبد هللا بن عبذس رضي هللا عنهمذ حفظ قصيدة عم بن أيب ربيةة
(وفيهذ حنو تسبةني بياذ) يف مسَْ َة ٍة واحدة .ينظ  :ابن عبد الرب" ،جذمع بيذن
الةلم".263 :1 ،
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وقد اتسام احلذل على لك يف طبقذت الاذبةني وأتبذعهم،
وأخبذر األرمة والّواة يف قوة احلفظ مسافيضة جدا ،ال ختفى على
أتسلم وأقوى يف احملذفظة على السنة
ابحث منصف .وال شك أن احلفظ ُ
النبوية من الكاذبة ،ملذ يصذحبُه عذدةً من الفهم والةلم ،وهلذا بقي هو
عمدة ال واة لة ّدة ق ون.
 /7خصائص احلديث النبوي:
كثري من
فهو تسهل اللغة ،قصري الةبذرة ،واضح البيذن ،و ٌ
أمذمهم ،أو هلم؛
األحذديث قصص وأحداث وقةت للصحذبة ،أو َ
السنُون .وقد أويت النيب 
ُ
يسهل حفظهذ واتساحضذرهذ مهمذ تطذولت ّ
أفصح الة ب ،يُ َة ّربُ عن
امع الكلم؛ فكذن عليه الصالة والسالم
جو َ
َ
املةذين الكثرية ابللفظ القليل .كل هذا ،كذن له األث ُ الكبري يف حفظ
السنة وإتقذهنذ وعدم نسيذهنذ ،ألهنذ جتةل األحذديث حمبّبة إىل النفوس،
وخبذصة اإلنسذن الة يب املولع ابلبالغة والبيذن .والنمذ ج على هذا كثرية
جدا ،ومبثوثة يف دواوين السنة ،كقوله " :الدين النصيحة"(،)1
و"املسلم من تسلم املسلمون من لسذنه ويده"( ،)2و"إمنذ اإلعمذل
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :الدين النصيحة"،
 ،37 :2من حديث متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :املسلم من
تسلم املسلمون من لسذنه ويده"74 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف
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ابلنيذت"( ،)1و"ال ض ر وال ض ار"( ،)2و"بُين اإلتسالم على ُخس"(،)3
آمنت ابهلل مث
و"إن احلالل ّبني وإن احل ام بني"( ،)4و"قُل
ُ
اتساقم"( ...،)5وغريهذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"كاذب اإلميذن /ابب :تفذضل اإلتسالم" ،10 :2 ،من حديث عبد هللا بن
عم و رضي هللا عنهمذ.
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب بدء الوحي /ابب :كيف بدء
الوحي إىل رتسول هللا  ،12 :1 ،"من حديث عم بن اخلطذب .
( )2حديث حسن ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب األقضية /ابب :القضذء
يف امل فق" ،ص567؛ والدارقطين" ،السنن"77 :3 ،؛ والبيهقي" ،السنن
الكربى" ،69 :6 ،من حديث أيب تسةيد اخلدري .
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :دعذؤكم
إميذنكم" 69 :1؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب:
أركذن اإلتسالم ودعذرمه" ،176 :1 ،من حديث عبد هللا بن عم رضي هللا
عنهمذ.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :فضل من
اتساربأ لدينه"167 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذقذة/
ابب :أخذ احلالل وت ك الشبهذت" ،27 :11 ،من حديث النةمذن بن
بشري رضي هللا عنهمذ.
( )5رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب اإلميذن /ابب :جذمع أوصذف
اإلتسالم".9 ،8 :2 ،
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 وهذا يقودان إىل امللحظ اآليت وهو:ُُسُّو تعاليم السنة النبوية = فممذ تسذعد الصحذب َة على حفظ
األحذديث النبوية ،أهنم وجدوا فيهذ أحسن ٍ
نظذم حليذهتم ال وحية،
َ
()1
والةملية ،وخبذصة يف ابب األخالق واملةذمالت واآلداب  ،فذهلدي
النبوي يَسمو على كل رأ ٍي أو تفكري أو جت بة بش ية ،وهذا مذ جةله
ُخيذلط بشذش َة قلوهبم ،فأحبّوه ،وتةلّقوا به ،وتفذنوا يف الااامه واحملذفظة
عليه ،ونقله إىل األجيذل بةدهم.
فرع = يف طريقة تعليمه  :)2(كذن نيب اإلتسالم  املثل
األعلى ،والقدوة احلسنة يف الرتبية والاةليم ،والدعوة واإلرشذد ،خلّصهذ
أيت ُم َةلّمذ قبله وال
مةذويةُ بن احلكم ُّ
السلمي رضي هللا عنه بقوله" :مذ ر ُ
ض بين ،وال َشاَمين"(،)3
بةده
أحسن تةليمذً منه؛ فوهللا مذ َك َهَين ،وال َ
َ
مذ جةل أصحذبه يافذعلون مع توجيهذته ،وُياهدون يف الااامهذ ،وكذا
ياخول أصحذبَه ابملوعظة وال يُكث
حفظهذ وتةليمهذ؛ فقد كذن ّ 
( )1النمذ ج كثرية جدا يطول البحث بذك هذ ،حنو :أحذديث الّفق ،وإفشذء
السالم ،وحق ازجلذر ،وبّ الوالدين ،وكفذلة اليايم ،وح مة الدمذء واألموال
ّ
واألع اض...،
( )2ينظ للمايد" :موتسوعة بيذن اإلتسالم" ،ص .32 ،31
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذجد ومواضع الصالة/
ابب :حت مي الكالم يف الصالة".20 :5 ،
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ياخولُنذ
عليهم = كمذ يف حديث ابن مسةود قذل" :كذن النيب ّ 
األايم ،ك اهةَ السآمة علينذ"(.)1
ابملوعظة يف ّ
وكذن  إ ا قذل الكلمة كّرهذ ثالاث حىت تُفهم عنه = كمذ يف
حديث أنس عن النيب " :أنه كذن إ ا تكلّم بكلمة أعذدهذ ثالاث،
حىت تُفهم عنه"(.)2
وكذن  إ ا تكلّم تكلم باَ َ ٍّو وتُ َؤَدة = يَفصل كالمه وال يُدخل
بةضه يف بةض ،وال يَ ْس ُده َتس ْداً ،وهذا أدعى لفهم السذمةني
َ
يدل عليه حديث عذرشة رضي هللا عنهذ ،قذلت" :كذن
واتسايةذهبم لهّ ،
كل من مسةه"( ،)3ويف رواية
صال ،يفهمه ُّ
كالم رتسول هللا  كالمذً فَ ْ
ُ
()4
كس ْد ُكم"  ،ويف
قذلت" :إن رتسول هللا  مل يكن يَ ْس ُ ُد
َ
احلديث َ
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :مذ كذن النيب 
ياخوهلم ابملوعظة والةلم"213 :1 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب
صفة القيذمة وازجلنة والنذر /ابب :االقاصذد يف املوعظة".163 :17 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :من أعذد
احلديث ثالاث ليفهم عنه".248 :1 ،
( )3حديث حسن ،رواه :أبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب األدب /ابب :اهلدي
يف الكالم" ،ص.733
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب املنذقب /ابب :صفة النيب
.693 :6 ،"
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ألحصذهُ"(.)1
رواية" :إمنذ كذن النيب  حي ّدث حديثذ ،لو َعدَّهُ ُّ
الةذد ْ
وكذن  ال ُحي ّدث أصحذبه إال وهم يف حذلة إنصذت ٍ
وإقبذل
َ
عليه = كمذ روى ج ي ُ بن عبد هللا رضي هللا عنه أن النيب  قذل له
النذس.)2("...
يف ّ
حجة الوداع" :ا ْتساَ ْنصت َ
كمذ كذن  يُنَ ّوع يف أتسذليب تةليمه؛ من السؤال ،الذي ُيةل
السذمع ياشوق إىل ازجلواب ويساحض هنه ،إىل ض ب األمثذل اليت
تُقّب املةىن البةيد ،واملةنوي ابحملسوس ،وكل هذا حىت يُفهم عنه عليه
كالمه على الوجه الصحيح ،وي تسخ يف
الصالة والسالم ويُة َق َل ُ
األ هذن ،مثذل لك حديث عبد هللا بن عم أن رتسول هللا  قذل:
"إن من الشج شج ة ال يسقط ورقُهذ ،وإهنذ مثل املسلم.)3("...
النيب املةلّم الذي اجامع فيه أرقى أتسذليب
وهكذا ،فهو ُّ 
الرتبية والاةليم ،وتالمي ُذه من حوله اجامع فيهم من الفطنة والذكذء،
وقوة احلفظ ،وش ّدة حبّهم له  واتبذعهم ألم ه = مذ ُيةل الةملية
ّ
( )1عند :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الاهد وال قذرق /ابب :الاثبت يف
احلديث وحكم كاذبة الةلم".129 :18 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :اإلنصذت
للةلمذء".286 :1 ،
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :ط ح اإلمذم
املسألة على أصحذبه ليخارب مذ عندهم من الةلم".195 :1 ،
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الاةليمة يف أرقى صورهذ ،أداء وتلقيذً ،فهل بةد هذا نظن إخفذقذ
وضيذعذ للمذدة الاةليمة!!
واخلالصة = أن جيل الصحذبة رضي هللا عنهم توف ت فيهم وهلم
من الدواعي ،واجامع هلم من الةوامل؛ الش عية ،والةقلية املنطقية،
والواقةية ،مذ يؤكد لكل ابحث منصف أنه يساحيل يف ح ّقهم تضييع
تسنة نبيهم  أو نسيذهنذ ،أو إمهذهلذ وعدم احملذفظة عليهذ ،أو ازجل أة
على الاايدة عليهذ!! وهو مذ يدحض تلك الشبهذت املاهذفاة اليت
مفذدهذ( )1أن عدم تدوين الصحذبة السنة النبويةّ ،أدى إىل ضيذعهذ،
ألن االعامذد يف النقل وال واية على الذاك ة ال يكفي ،لضةف هذه
وتغريهذ.
األخرية ّ
وحيذفظوا
فليس الةجب إ ن ،أن حيفظ الصحذبةُ السنة النبوية ُ
هي واقةي اترخيي  ،-بل الةجب كل الةجب
عليهذ – فذلك شيءٌ بَ َد ٌّ
صوَر حدوث الةكس؛ أبن يُهملوهذ وياهذونوا يف شأهنذ!! ألن كل
أن نا ّ
الدالرل واملؤش ات تؤكد لنذ يقينذ أنه يساحيل عليهم الاف يط فيهذ
ونسيذهنذ وقلّة الةنذية هبذ.
وكيف يَ ْة َج ُا الصحذبة – مبذ اتصفوا به من قوة احلفظ ،وتسالمة
وحب النيب  ،وهم حيفظون كاذب هللا تةذىل ( 6232آية)
الاّدينّ ،
على ت تيب واحد ،مل يضيّةوا منه ح فذ واحدا  -عن حفظ أحذديثه 
( )1ينظ هلذه الشبهة" :موتسوعة بيذن اإلتسالم" ،ص.62
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وهي أتسهل ،وال تسادعي حمذفظةً على اللفظ أو الرتتيب!؟ ويقذل إهنذ
نج ُح
أهل احلديث مكذوب موضوع! أَفيَ َ
ضذعت ،وأن مذ َد ّونه ُ
الصحذبة يف حفظ الق آن – مع صةوباه – جنذحذ كذمال مماذزا،
ّ
()1
ويفشلون يف حفظ السنة – وهي أتسهل – فشال ريةذ! .

( )1ينظ  :حذكم عبيسذن املطريي" ،اتريخ تدوين السنة وشبهذت املساش قني".
(ط ،1الكويت :جملس النش الةلمي2002 ،م) ،ص .147 ،146
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املبحث الثالث :مظاهر حفظ الصحابة للسنة النبوية
أهم الدواعي والةوامل؛ الش عية،
بةد أن بيّ ُ
نت يف املبحث الثذين ّ
والةقلية ،والواقةية اليت توف ت زجليل الصحذبة وم ّكناهم من حفظ السنة
النبوية واحملذفظة عليهذ ،أييت الكالم يف هذا املبحث عن مظذه (مةذمل)
هذا احلفظ ،أو اآلليذت اليت تسلكوهذ قصد حتقيق هذا املقصد املهم؟
املاأمل يف تسري الصحذبة ،ويف تصّفذهتم ُّاجتذه مذ َرأوه أو مسةوه
ّ
من النيب  ،يابني له أهنم اجاهدوا يف حفظه أو احملذفظة عليه وصيذناه
من خالل جمموعة آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر ،والكاذبة،
بسيذج من الاّوقي
والةمل ابلسنة النبوية ،مع صيذناهذ وحيذطاهذ
ٍ
والاثبت ،وعدم اإلكثذر من الاحديث ،إضذفة إىل ٍ
شيء من النّقد
ّ
أي دخيل ،كمذ أهنم اجاهدوا يف
والكالم يف الّواة = حىت ال ينفذ إليهذ ّ
تبليغهذ للاذبةني قوال وعمال ومكذتبة.
وهذا اآلن بيذهنذ بشيء من الافصيل:
أولا :حفظ الصدر:
وهو عمدة الة ب ،ومن َمثَّ الصحذبة والاذبةني يف حفظ الةلم
واألخبذر ،و لك شيء ماوات عنهم؛ اشاه وا به يف شة هم ونث هم،
وأخبذرهم وأنسذهبم .وال أبس هنذ بذك بةض الوقذرع ال ّدالة على عنذية
الصحذبة حبفظ احلديث النبوي:
رتسول
 /1حديث ابن مسةود يف الاشهد ،يقول َ " :علَّ َمين ُ
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السورة من الق آن:
َّشهد ،كمذ يُةلّمين ُّ
هللا  وَك ّفي بني ك ّفْيه ،الا َ
()1
الاحيذت هلل ،والصلوات والطيبذت. "...،
 /2ويف حديث الشفذعة الطويل الذي ي ويه أبو ه ي ة ،أن هللا
يقول آلخ من يدخل ازجلنة :متىن ،حىت إن هللا ليذك ه ،يقول كذا وكذا،
حىت انقطةت به األمذين ،قذل هللا :لك لك ومثله مةه ...قذل أبو
ت من رتسول هللا  قولَه :لك لك
َشه ُد أين َحفظْ ُ
تسةيد اخلدري" :أ َ
وعش ة أمثذله.)2("...
ت من رتسول هللا 
 /3وعن عبد هللا بن عم و قذلَ " :حفظْ ُ
حديثذً مل أنسه بةد ،مسةت رتسول هللا  يقول :إن ّأول اآلايت
ُخ وجذً ،طلوع الشمس من مغ هبذ.)3( "...
حفظت من
 /4وعن احلسن بن علي رضي هللا عنهمذ قذل" :
ُ

( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب االتسائذان /ابب :األخذ
ابليد"67 :11 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الصالة /ابب:
الاشهد يف الصالة".118 :4 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الاوحيد /ابب :قول هللا
تةذىل :وجوه يومئذ انض ة إىل رهبذ انظ ة".514 :13 ،
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الفنت وأش اط السذعة /ابب:
ك ال ّدجذل".77 :18 ،
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رتسول هللا َ :د ْع مذ يُ يبُك إىل مذ ال يُ يبك"(.)1
 /5ويف صحيح البخذري "كاذب الةلم /ابب :حفظ الةلم؛
عن أيب ه ي ة قذل :إن النذس يقولون أكثَ أبو ه ي ة ،ولوال آياذن
ثت حديثذ ...،إن إخواننذ من املهذج ين كذن
يف كاذب هللا مذ ح ّد ُ
الص ْف ُق ابألتسواق ،وإن إخواننذ من األنصذر كذن يشغلهم الةمل
يشغلهم َّ
رتسول هللا  بشبع بطنه ،وحيض مذ
يلام َ
يف أمواهلم ،وإن أاب ه ي ة كذن ُ
ال حيض ون ،وحيفظ مذ ال حيفظون.
أمسع منك حديثذ كثريا أنسذه؟
وعنه قذلُ :
قلت اي رتسول هللا ،إين ُ
ض َّمهُ،
قذل :اُبْ ُسط رداءَك ،فبسطاه ،قذل :فغ ف بيديه ،مث قذلُ :
يت شيئذً بةده"(.)2
فضم ْماُه ،فمذ نَس ُ
َ
وغريهذ من األخبذر املاوات ة عن الصحذبة يف حفظ السنة النبوية،
والةنذية هبذ ،ممذ يطول بذك ه البحث ،لكن حسبنذ هذه النمذ ج ،فهي
تدل على املقصود كفذية.
اثنيا :حفظ السطور:
واملقصود هو الكاذبة ،ومل تكن واتسةة االناشذر يف لك الامذن،
( )1رواه :أمحد" ،املسند"252 ،249 :3 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،ص358؛
وصححه؛ والنسذري،
والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن"ّ ،668 :4 ،
"السنن" ،ص 805؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،ص.303
( )2البخذري" ،ازجلذمع الصحيح".284 ،282 :1 ،
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إال أنه ُوجد مجذعةٌ من الصحذبة كذنوا حيسنون الكاذبة ،فذتساةذنوا هبذ يف
ٍ
شيء ممذ مسةوه من النيب  ،وكذا زب بةض كابه ورتسذرله ،
َزبْ
فحفظوا هكذا مذ تيّس من احلديث النبوي .وهذه الكاذبة هي اليت
شكلت النواة األوىل لكاذبة السنة النبوية وتدوينهذ ،حيث مذ فائت
تااايد وتاوتسع مع م ور الوقت وازدايد احلذجة إليهذ ،إىل أن صذرت هي
الةمدة يف حفظ الةلم ونقله.
فمن مناذج الكتابة يف عهد الصحابة:
كنت
قصة عبد هللا بن عم و بن الةذص = الذي قذلُ " :
ّ /1
يش،
أكاب َّ
كل شيء أمسةه من رتسول هللا  أريد حفظه ،فنهاين ق ٌ
ُ
وقذلوا :تكاب كل شيء مسةاه من رتسول هللا  ،ورتسول هللا  بَ َشٌ
فأمسكت عن الكاذب ،فذك ت لك
ياكلّم يف الغضب وال ضذ!؟
ُ
ب ،فوالذي نفسي
ل تسول هللا  ،فأومأ إبصبةه إىل فيه ،وقذل :ا ْكاُ ْ
بيده ،مذ َخَ َج م ّين إال َح ٌّق"(.)1
( )1احلديث صحيح؛ رواه :أمحد" ،املسند"،591 ،523 ،406 ،57 :11 ،
593؛ والدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة /ابب :من رخص يف كاذبة الةلم"،
ص 71؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الةلم /ابب :يف كاذبة الةلم"،
ص561؛ واحلذكم" ،املسادرك"106 ،105 :1 ،؛ وينظ  :األلبذين،
"تسلسلة األحذديث الصحيحة"( ،ط ،1ال ايض :مكابة املةذرف،
1995م).45 :4 ،
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ويؤكده احلديث الذي ي ويه البخذري من ط يق" :مهّذم بن منبه
عن أيب ه ي ة  قذل" :مذ من أصحذب النيب  أح ٌد أكث حديثذً
عنه مين ،إال مذ كذن من عبد هللا بن عم و؛ فإنه كذن يكاب وال
أكاب"(.)1
قصة أيب شذه = واليت ي ويهذ الشيخذن عن أيب ه ي ة رضي
ّ /2
هللا عنه قذل" :ملذ فاح هللا على رتسوله  مكةَ قذم يف النذس فحمد هللا
حبس عن مكة الفيل ،وتسلّط عليهذ رتسوله
وأثىن عليه ،مث قذل :إن هللا َ
واملؤمنني ،فإهنذ ال حتل ألحد كذن قبلي ،وإهنذ أُحلّت يل تسذعة من
صي ُدهذ ،وال خيالى شوُكهذ،
هنذر ،وإهنذ ال حتل ألحد بةدي ،فال يُ َّنف ْ
ٍ
قايل فهو خبري النظ ين ...فقذم
حتل تسذقطَاُهذ إال ملنشد ،ومن قُال له ٌ
وال ّ
ٍ
رجل من أهل اليمن  -فقذل :اكاُبُوا يل اي رتسول هللا ،فقذل
أبو َشذه ٌ -
رتسول هللا  :ا ْكاُبُوا أليب َشذهٍ.
قلت لألوزاعي :مذ قوله اكابوا يل اي رتسول هللا؟ قذل :هذه
ُ
()2
اخلطبة اليت مسةهذ من رتسول هللا . "
 /3وثيقة املدينة = هي وثيقة كابهذ النيب  بةد هج ته إىل
ضمنَهذ مةذهد ًة بني املسلمني وبني تسذكين املدينة وخبذصة مع
املدينةَّ ،
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :كاذبة الةلم"،
.273 :1
( )2البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :كاذبة الةلم".271 :1 ،
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اليهود ،)1(...قذل اإلمذم حممد بن إتسحذق – صذحب املغذزي :-
ع فيه يهود
ب ُ
رتسول هللا  كاذابً بني املهذج ين واألنصذرَ ،و َاد َ
"وَكاَ َ
وشَ َط هلم ،واشرتط عليهم:
َ
وعذهدهم ،وأقَّهم على دينهم وأمواهلمَ ،
بسم هللا ال محن ال حيم ،هذا كاذب من ٍ
حممد النيب  ،بني
ٌ
املؤمنني واملسلمني من ق يش ويث ب ،ومن تبةهم ،فلح َق هبم ،وجذهد
مةهمَّ ،إهنم أمة واحدةٌ من دون النَّذس( ...إىل آخ الكاذب)"(.)2
 /4كاذبه إىل قيص = فةن عبد هللا بن عبذس رضي هللا عنهمذ:
"أن رتسول هللا  كاب إىل قيص يدعوه إىل اإلتسالم ،وبةث بكاذبه
إليه مع د ْحيَةَ الكليب ...ف ُق ئ ،فإ ا فيه :بسم هللا ال محن ال حيم ،من
تسالم على من اتبع
حممد عبد هللا ورتسوله ،إىل ه قل عظيم ال ومٌ ،
َتسلم تَ ْسلَم.)3("...،
اهلدى ،أمذ بةد :فإين أدعوك بدعذية اإلتسالم ،أ ْ
( )1رواهذ :حممد بن عبد امللك بن هشذم" ،تسرية النيب  ."حتقيق حممد حميي الدين
وج ّل نصوصهذ وردت يف
عبد احلميد( ،بريوت :دار الفك )ُ .119 :2 ،
شك يف صحاهذ وثبوهتذ.
دواوين السنة الشهرية ،وهي قويّة مبجموع طُُقهذ ،وال ّ
ينظ للمايد :أك م ضيذء الةم ي" ،السرية النبوية الصحيحة"( .ط،7
السةودية :مكابة الةبيكذن2013 ،م)275 :1 ،؛ إب اهيم الةلي" ،صحيح
السرية النبوية"( .ط ،1األردن :دار النفذرس1995 ،م) ،ص.201 ،200
( )2ينظ  :ابن هشذم" ،تسرية النيب .123 -119 :2 ،"
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح".43 :1 ،
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 /5كاذب تسليمذن اليَ ْش ُك ي عن جذب = وهي صحيفةٌ فيهذ
حديث جذب بن عبد هللا األنصذري رضي هللا عنهمذ ،كابهذ عنه تلمي ُذه
()1
مجع من
اهذ
و
ر
هذا
تسليمذن
كاذب
وعن
،
تسليمذن بن قيس اليشك ي
ٌ
تالميذ جذب مثل أيب الابري ،وأيب تسفيذن ،والشةيب ،وقاذدة ،قذل أبو
حذمت" :جذلس تسليمذ ُن اليشك ي جذب ا ،فسمع منه ،وكاب عنه
الصحيفةُ عند ام أته ،ف وى أبو الابري
صحيفة ،فاُويف وبقيت ّ
وأبو تسفيذن والشةيب عن جذب  ،وهم قد مسةوا عن جذب  ،وأكث ه من
الصحيفة.)2( "...
وغريهذ من النمذ ج( ،)3ال ّدالة على عنذية مج ٍع من الصحذبة
بكاذبة احلديث النبوي ،واحملذفظة عليه ،مث نقله للاذبةني بةدهم ،كل
لك بةلمه وإ نه  -عليه الصالة والسالم .-
( ) 1هو :تسليمذن بن قيس اليشك ي البص ي ،مذت يف فانة ابن الابري قبل جذب
بن عبد هللا رضي هللا عنهمذ ،وثّقه أبو زرعة والنسذري وابن حج  .ينظ :
ابن أيب حذمت" ،ازجل ح والاةديل"136 :4 ،؛ يوتسف مجذل الدين املاي،
"هتذيب الكمذل يف أمسذء ال جذل" .حتقيق بشذر عواد مة وف( ،ط،2
بريوت :مؤتسسة ال تسذلة1983 ،م).55 :12 ،
( )2ابن أيب حذمت" ،ازجل ح والاةديل".136 :4 ،
( )3حنو حديث عبد هللا بن ُع َكْيم قذل" :قُ ئ علينذ كاذب رتسول هللا ﷺ
أبرض جهينة ،"...رواه أصحذب السنن.
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اثلث ا :حفظ العمل:
واملقصود أن عمل الصحذبة (عقيدة وش يةة) كذن اقاداء ابلسنة
النبوية ،يف كل شؤون حيذهتم ،وهذا مسافيض عنهم؛ يف عبذداهتم،
ومةذمالهتم ،وقضذرهم ،وفُايذهم ...،فقد كذنوا ح يصني جدا على
ماذبةة النيب  يف كل أمورهم ،مث نقلوهذ للاذبةني من بةدهم .يدل
على لك اتسافذضة الوقذرع يف احاكذمهم للسنة النبوية يف تديّنهم كلّه؛
ٍ
عبذدات ومةذمالت ،وكذا كاذباهم للنذس ولةُ ّمذهلم بذلك يف ُمالف
األمصذر .فمن لك؛
 /1حديث "أنس بن تسريين قذل :تلقينذ أنس بن مذلك حني
الش َذم ،فالقينذه َبة ْني الاّم  ،ف أياُه يصلّي على محذر َوَو ْج ُهه اك
قَدم ّ
فقلت له :رأياُك تصلّي لغري
ازجلذنب - ،يةين عن يَسذر القبلة ُ ،-
()1
رتسول هللا  يفةلُه ،مل أفة ْلهُ" .
أيت َ
القبلة! ،فقذل :لوال ّ
أين ر ُ
 /2حديث عبذدة بن الصذمت يف األصنذف ال بوية :فةن أيب
ابلشذم يف حلقة فيهذ مسلم بن يسذر ،فجذء أبو
قالبة قذل:
"كنت ّ
ُ
فقلت له:
األشةث ،قذل :قذلوا :أبو األشةث أبو األشةث ،فجلسُ ،
حديث عبذدة بن الصذمت ،قذل :نةم.
ح ّدث أخذان
َ
غاوان غااةً وعلى النذس مةذوية  فغنمنذ غنذرم كثريةً ،فكذن
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب صالة املسذف ين وقص هذ /ابب:
جواز صالة النذفلة على الدابة يف السف حيث توجهت" .212 :5
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فيمذ َغنمنذ آنيةٌ من فضة ،فأم مةذويةُ رجال أن يبيةهذ يف أ َْعطيذت
النذس يف لك ،فبلغ عبذد َة بن الصذمت  ،فقذم
النذس ،فاسذرع ُ
مسةت رتسول هللا  :ينهى عن بيع الذهب ابلذهب،
فقذل :إين
ُ
والفضة ابلفضة ،والبُ ّ ابلرب ،والشةري ابلشةري ،والام ابلام  ،وامللح
داد فقد ْأرََب .ف ّد
ابمللح ،إال تسواءً بسواء ،عينذ بةني ،فمن زاد أو ا ْز َ
النذس مذ أخذوا.)1("...،
ُ
 /3حديث علقمة بن قيس النخةي قذل" :أُيتَ َعْب ُد هللا بن
ٍ
ٍ
ض َهلَذ
ذت َعْن َهذ َوَملْ يَ ْف ْ
مسةود رضي هللا عنه يف ْامَأَة تَ َاَّو َج َهذ َر ُج ٌل ُمثَّ َم َ
ذخاَ لَ ُفوا إلَْيه ،فَ َقذل :أ ََرى َهلَذ مثْ َل
ص َداقًذَ ،وَملْ يَ ُك ْن َد َخ َل هبَذ؟ ،قَ َ
ذل :فَ ْ
َ
اث ،وعلَي هذ الة َّدةُ .فَ َشه َد مةقل بن تسنَذنٍ
ص َداق ن َسذر َهذَ ،وَهلَذ امل َري ُ َ َ ْ َ
َ
َْ ُ ُْ
األَ ْش َجة ُّي أ َّ
ضى.
ع بنت َواش ٍق مبثْل َمذ قَ َ
َّيب  قَ َ
َن الن َّ
ضى يف ب ْ َو َ
فف ح ُ
عبد هللا بن مسةود ف حذً شديدا حني وافق ُ
قضذؤه قضذءَ
()2
رتسول هللا . "
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب املسذقذة واملاارعة /ابب :ال اب"،
.14 ،12 :11
( )2رواه :الدارمي" ،املسند" ،يف "كاذب النكذح /ابب :ال جل يااوج امل أة
ض هلذ" ص307؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب
فيموت قبل أن يَ ْف َ
حىت مذت" ،ص324؛
تاوج ومل يُ َس ّم هلذ صداقًذ َّ
النكذح /ابب :فيمن َّ
ابب :مذ جذء
و
ُّ
الرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "كاذب النكذحُ /
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 فذلنيب  عذش بدعوته ثالاث وعش ين تسنة؛ منهذ عشومبلّغذ ،وإمذمذ
تسنوات ابملدينة ،وهي دولاه وقد كذن فيهذ رتسوال مشّعذ ُ
وقذردا وقذضيذ ،يُصلّي ابلنذس ويَقضي بينهم وياخذصمون إليه يف مجيع
ويبني هلم مةذين كاذب هللا تةذىل وتش يةذته – وهم
شؤوهنم ،فيُفايهم ّ
أشد حبذ له واتبذعذ لش يةاه وتةظيمذ ملذ جذءهم به وح صذ على فهمه
ولاومه .-
مث دولة اخلالفة قذمت على لك كلّه واناش ت ش قذ وغ اب،
وراح آالف الصحذبة يُةلّمون النذس هذا الدين وينش ون تةذليمه عقيد ًة
وعبذدة ومةذمالت وأخالقذ وآدااب .وفيهم الفقهذء واحملدثون ال واة
والقضذة والقذدة والسالطني .وهكذا ّأايم بين أمية إىل آخ عص
الصحذبة ،تسذروا على منهذجهم يف كل شيء .وهذا كلّه مةلوم
جذهل أو جمنون.
مسافيض ال يُنذزع فيه إال
ٌ
فكيف تةجا دولة كهذه – وهي اليت حفظت الق آن الك مي،
حفظذ دقيقذ  -عن حفظ بيذنه وش حه ويُضيّةونه بكل تسهولة ،وهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يااوج امل أةَ فيموت عنهذ قبل أن يَ ْف ض هلذ" ،450 :3 ،وقذل:
يف ال جل َّ
النسذري" ،السنن" ،يف "كاذب النكذح/
"هذا حديث حسن صحيح"؛ و
ُّ
الااوج بغري ص ٍ
وصححه الشيخ األلبذينُّ،
داق" ،ص.489
ابب :إابحة ُّ
ّ
َ
ُ
"إرواء الغليل يف خت يج أحذديث منذر السبيل" .357 :6
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مافقون على أن الق آن أحوج مذ يكون للحديث النبوي؟(.)1
فذتسام ار الةمل وفق السنة النبوية من أقوى صور حفظهذ ،ألنه
يةكس تديّن اجملامع األول ،وقد كذنوا أح ص النذس على اتبذع نبيهم
 ولاوم ط يقاه ،واالتسام ار على هنجه ،وهو من الةمل املسام الذي
ينبغي أن يُ َسلّم له الةقالنيون ومن أتثّ بط وحذهتم.

الصيانة:
رابعا :حفظ ِّ
مجع
صيذنة السنة النبوية من حسن السيذتسة والادبري اليت انابه هلذ ٌ
من كبذر الصحذبة ويف مقدماهم اخللفذء ال اشدون ،مبذ هلم من واجب
تسيذتسة ال عية ،وحفظ دينهذ؛ ف أينذهم حي صون على جمموعة من
املسذلك الةلمية ،أمهّهذ:
الاثبت( = )2واالحايذط ملذ يُ وى عن النيب  خشية الغلط عليه
الاقول عليه مبذ مل يقله ،فةن قَبيصة بن ُؤيب قذل" :جذءت ازجل ّدة
أو ّ
إىل أيب بك الصديق تسأله مرياثهذ ،فقذل :مذ لك يف كاذب هللا من
( )1ينظ  :حذكم عبيسذن املطريي" ،اتريخ تدوين السنة" ،ص .147 ،146
( )2وإ ا كذنت هذه منقبةٌ للصحذبة  ،فإن الةص انيني أرادوا قلب احلقذرق
كةذدهتم ،وزعموا أن هذا الفةل ٌّ
دال على أهنم فهموا أن السنة ليست من
الدين ،وليست ش عذ كذلق آن ،وأن الق آن يغين عنهذ.
ينظ  :موتسوعة بيذن اإلتسالم ص 44 ،42 ،41؛ مجذل البنذ" ،جنذية قبيلة
حدثنذ" ،ص.9 ،8 ،7
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شيء ،ومذ أعلم لك يف تسنة رتسول هللا  شيئذ ،فذرجةي حىت أتسأل
رتسول هللا 
ت َ
النذس ،فسأل النذس ،فقذل املغرية بن شةبة :حض ُ
دس .فقذل :هل مةك غريُك؟ فقذم حممد بن مسلمة
الس
أعطذهذ ُّ
َ
()1
السدس."...
مثل مذ قذل املغريةُ ،فأنف َذ هلذ أبو بك ّ
األنصذري فقذل َ
وحنوه قصة عم بن اخلطذب مع أيب تسةيد اخلدري يف
فأحببت أن
االتسائذان ،قذل عم " :تسبحذن هللا إمنذ مسةت شيئذ،
ُ
النذس على رتسول هللا
ت" ،وعند مذلك" :ولكن
ُ
أَتَثَبَّ َ
خشيت أن يَاَ َق َّو َل ُ
()2
 ، "فةم بن اخلطذب إمنذ فةل هذا تسيذتس ًة للنذس حىت حياذطوا
ويَاَ ثَبَّاُوا فيمذ ي وونه عن رتسول هللا  .مثذله أيضذ مذ رواه أمسذءُ بن
مسةت من
كنت إ ا
ُ
احلكم الفااري "عن علي بن أيب طذلب ،قذلُ :
( )1حديث صحيح ،رواه :مذلك" ،املوطأ" ،يف "كاذب الف ارض /ابب :مرياث
ازجلدة" ،ص397؛ وأبو داود" ،السنن" ،يف "كاذب الف ارض /ابب :يف
ازجلدة" ،ص449؛ والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "أبواب
الف ارض عن رتسول هللا  /ابب :مذ جذء يف مرياث ازجلدة"420 :4 ،؛
وابن حبذن" ،الصحيح" ،يف "كاذب الف ارض /ك وصف مذ تةطى ازجلدة
من املرياث" ،ص.1605
الصحذيب
صلت يف الق آن ،فلمذ جذء هذا
ُّ
ووجه تثبت أيب بك  :أن املواريث فُ ّ
عمذ يف الق آن ،دعت احلذجةُ للاأ ّكد من حفظه وضبطه.
هبذا احلكم الاارد ّ
( )2تسبق خت ُيه.
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غريه،
رتسول هللا  حديثذ ،ينفةين هللا ()1مبذ شذء منه ،وإ ا ح ّدثين عنه ُ
صدَّقْ اُه. "...،
اتساحلفاه فإ ا حلف َ
 ومن مظذه تثباهم أيضذ؛ توقّفهم يف قبول أخبذر بةضهمبةضذ حىت ياأكدوا من جهة اثنية ،والنمذ ج على هذا كثرية ،منهذ :مذ
ابن عم أن أاب ه ي ة رضي هللا عنهم يقولَ :م ْن
رواه ٌ
انفع قذلُ :
"ح ّدث ُ
تَب َع جنذزةً فله قرياط من األج  ،فقذل :أكثَ أبو ه ي ة علينذ ،فبةث إىل
مسةت رتسول
َّقت يةين عذرشةُ أاب ه ي ة ،وقذلت:
فصد ْ
ُ
عذرشة فسأهلذَ ،
هللا  يقوله ،فقذل ابن عم رضي هللا عنهمذ :لقد ف طنذ يف ق اريط
كثرية"(.)2
عدم اإلكثذر من الاحديث = خشية الوقوع يف اخلطأ أو الكذب
على النيب  ،وهم قد حفظوا عنه قوله" :ك َفى ابلْ َم ْء كذابً أن ُحيَ ّدث
بكل مذ َمس َع"( ،)3وعن ابن عبذس رضي هللا عنهمذ قذل رتسول هللا :
( )1أثر حسن ،رواه :أبو داود" ،السنن" ،يف "ابب تف يع أبواب الوت  /ابب :يف
االتساغفذر" ،ص237؛ والرتمذي" ،ازجلذمع املخاص من السنن" ،يف "أبواب
الصالة عن رتسول هللا  /ابب :مذ جذء يف الصالة عند الاوبة"،257 :2 ،
وحسنه؛ وابن حبذن" ،الصحيح" ،يف "كاذب ال قذرق /ابب :الاوبة" ،ص.280
ّ
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب ازجلنذرا /ابب :فضل اتبذع
ازجلنذرا".246 :3 ،
( )3رواه مسلم" ،املسند الصحيح" ،عن أيب ه ي ة  ،يف "املقدمة /ابب :النهي
عن احلديث بكل مذ مسع".73 :1 ،
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"اتّ ُقوا احلديث َع ّين إال مذ َعل ْماُهم ،)1("...،وقذل أنس " :إنه
علي
لَيَ ْمنَ ةُين أن أ َ
ُح ّدثَكم حديثذ كثريا أن النيب  قذل :من ّ
تةمد ّ
()2
كذاب ،فليابوأ مقةده من النذر" ،وعن "عذم بن عبد هللا بن الابري
ث عن رتسول هللا  كمذ
قلت للابري :إين ال أمسةك ُحت ّد ُ
عن أبيه قذلُ :
ُحي ّدث فال ٌن وفالن؟ قذل :أمذ إين مل أُفذرقْهُ ،ولكن مسةاه يقول :من
()3
منع الصحذبةَ من كث ة
كذب علي فليابوأ مقةده من النذر"  .فذلذي َ
( )1حديث حسن ،رواه :أمحد" ،املسند"155 ،122 :5 ،415 :4 ،؛ وعبد هللا
بن حممد ابن أيب شيبة" ،املصنف يف اآلاثر" .حتقيق تسةد احلميد( ،ط،1
ال ايض :مكابة ال شد2004 ،م) ،يف "كاذب األدب /ابب :يف تةمد الكذب
على النيب  ومذ جذء فيه"543 :8 ،؛ والدارمي" ،املسند" ،يف "املقدمة/
ابب :اتقذء احلديث عن النيب  والاثبت فيه" ،ص44؛ والرتمذي" ،ازجلذمع
يفس الق آن
املخاص من السنن" ،يف "كاذب الافسري /ابب :مذ جذء يف الذي ّ
وحسنه؛ والنسذري" ،السنن الكربى" ،يف "كاذب فضذرل
ب أيه"ّ ،199 :5 ،
الق آن /ابب :من قذل يف الق آن بغري علم".235 :7 ،
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
على النيب 266 :1 ،"؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "املقدمة/
ابب :تغليظ الكذب على رتسول هللا .66 :1 ،"
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةلم /ابب :إمث من كذب
على النيب .265 :1 "
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الاقول على النيب  أو اخلطأ يف لك  -قذل
الاّحديث هو خشية ّ
()1
رجل ح ّدث بكل مذ مسع"  - ،ال مذ
ٌ
مذلك :اعلم أنه ليس يَ ْسلَ ُم ٌ
السنة ليست
بةض
يفهمه ُ
ُ
الةص)2انيني أن لك يدل على أهنم فهموا أن ّ
(
ش عذً مثل الق آن .
النقد والكالم يف الُّواة وامل وايت = إضذفة للاثبت وعدم اإلكثذر
من الاحديث ،فقد تسلك بةض الصحذبة مسلك نقد ال واة وخنل
م وايهتم ،متحيصذ للسنة النبوية ومتيياا للثذبت عنه عليه الصالة والسالم
من املشكوك فيه أو الدخيل عليهذ ،ومن النمذ ج على لك:
"كنت أان وابن عم ُم ْساَن َديْن إىل
مذ رواه ع وة بن الابري قذل:
ُ
نت ،قذل :فقلت :اي أاب
ابلسواك تَ ْس َ ُّ
ُح ْجَة عذرشة ،وإان لنسمع َ
ض ْ َهبذ ّ
َي
عبد ال محن اعامَ النيب  يف رجب؟ قذل :نةم ،فقلت لةذرشة :أ ْ
أ َُّماذه أال تسمةني مذ يقول أبو عبد ال محن؟ ...فقذلت :يَ ْغف ُ هللا أليب
عبد ال محن ،لَ َة ْم ي ،مذ اعام يف رجب ،ومذ اعام من عُ ْم ةٍ إال وإنه
لَ َم َةهُ ،قذل :وابن عم يسمع ،فمذ قذل :ال ،وال نةم ،تسكت"( ،)3وعن
( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح".75 :1 ،
( )2ينظ للمايد يف هذا املةىن :عجذج اخلطيب" ،السنة قبل الادوين" ،ص ،309
310؛ وعبد الةظيم املطةين" ،أخطذء وأوهذم يف أضخم مش وع تةسفي هلدم
السنة النبوية"( .ط ،1القذه ة :مكابة وهبة1999 ،م) ،ص.15
( )3رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب الةم ة /ابب :كم اعام النيب
؟"756 :3 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب احلج /ابب:
بيذن عدد عم النيب  وزمذهنن".237 ،236 :8 ،
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وي إىل ابن عبذس فجةل ُحيَ ّدث ويقول:
شري َ
جمذهد قذل" :جذء بُ ٌ
الة َد ّ
ابن عبذس ال أي َ ُن
رتسول هللا  ،قذل ُ
قذل ُ
رتسول هللا  ،فجةل ُ
ابن عبذس! ،مذ يل ال أراك تسمع
حلديثه ،وال ينظ إليه ،فقذل :اي َ
حلديثي؟ ،أُح ّدثك عن رتسول هللا  ،وال تسمع ،فقذل ابن عبذس :إ ّان
أبصذران،
درتْهُ
ُ
ُكنّذ َمًّة إ ا مسةنذ رجال يقول :قذل رتسول هللا  ،اباَ َ
الص ْةب و َّ
ول ،مل أنخذ من النذس إال
أصغينذ
الذلُ َ
و ْ
النذس ّ َ
إليه ،فلمذ ركب ُ
()1
مذ نة ف" .
عبد هللا بن عم رضي هللا عنهمذ يف
وحنو هذا ختطئةُ عذرشة َ
حديث عذاب امليت ببكذء أهله عليه ،وكذا ختطئة ّأم املؤمنني
رواياه
َ
تاوجهذ وهو ُحم م ،وغريهذ .ممذ
ميمونة البن عبذس يف رواياه أن النيب ّ 
يدل على انابذه الصحذبة رضي هللا عنهم ملذ يُ وى من احلديث النبوي،
ّ
أي زايدة أو نقصذن ،وهو مسلك
وح صهم على صيذناه ومتحيصه من ّ
جيل الصحذبة ،واتسام
مهم يف حفظ السنة النبويةَّ ،
علمي ّ
س له ُ
أتس َ
عليهذ عمل احمل ّدثني.
خامس ا :حفظ التبليغ:
من مظذه حفظ الصحذبة السنة النبوية ح صهم على تبليغهذ
وأدارهذ ملن بةدهم من الاذبةني قوال وعمال ومكذتبة ،اماثذال لاوجيهه

( )1رواه :مسلم" ،املسند الصحيح".81 ،80 :1 ،
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غي َه"( .)1وقد
" :نَ ّ
ضَ هللاُ ام ءاً مسع منّذ حديثذ فحفظه ،وبلّغه ْ
تنوعت أتسذليبهم الاةليمية يف لك ،والنمذ ج علىهذ ماكذث ة ،منهذ:
َّحديث مبذش ة = عن النيب  نش ا للةلم وتةليمذ للاذبةني ،كقول
الا ْ
ب بن عبد هللا يف هذا املسجد ،ومذ
احلسن البص ي" :ح ّدثنذ ُجْن َد ُ
كذب على رتسول هللا
نسينذ من ُذ ح ّدثنذ ،ومذ خنشى أن يكو َن
جندب َ
ُ
 ،قذل ،)2( "...:وعن مح ان قذل" :وضةت وضوءاً لةثمذن ات ٍ
يوم
ُ
َ
ُ َ
للصالة ،فلمذ توضأ قذل :إين أردت أن أُح ّدثكم حبديث مسةاُه من
ُح ّدثْ ُك ُموهُ ،فقذل احلكم بن أيب
رتسول هللا  ،مث قذل :بدا يل أن ال أ َ
الةذص :اي أمري املؤمنني إن كذن خرياً فنأخذ به ،أو شّاً فنَ اَّقيه ،قذل:
فقذل :فإين ُحم ّدثُ ُكم به ،توضأ رتسول هللا .)3("...
ومنهذ العمل هبا = يف مجيع شؤوهنم عبذدات ومةذمالت ،وعنهم
أخذهذ الاذبةون؛ ففي الصحيح عن "اثبت البُنذين ،عن أنس بن مذلك
النيب 
أيت َّ
رضي هللا عنه قذل :إين ال آلُو أن أُصلي بكم  ،كمذ ر ُ
صلّي بنذ ،)4("...ويف الصحيح أيضذ عن انفع عن "ابن عم رضي
يُ َ
( )1تسبق خت ُيه.
( )2رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب أحذديث األنبيذء /ابب :مذ
ك عن بين إتس اريل".606 :6 ،
( )3هذه رواية :أمحد" ،املسند"521 :1 ،؛ وأصل احلديث يف الصحيحني.
( )4رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب األ ان /ابب :املكث بني
السجدتني"389 :2 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب الصالة/
ابب :اعادال أركذن الصالة وختفيفهذ يف متذم".189 :4 ،
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هللا عنهمذ عن النيب  قذل :إن املابذيةني ابخليذر يف بيةهمذ مذ مل
ابن عم إ ا اشرتى شيئذ
يافّقذ ،أو يكون البيع خيذرا .قذل ٌ
انفع :وكذن ُ
فذر َق صذحبَه"(.)1
يُ ْةجبُه َ
ومنهذ املكاتبة هبا = وخبذصة لةُ ّمذهلم كي يةملوا هبذ وحيكموا هبذ
بني النذس ،مثذله :كاذب أيب بك ألنس يف الصدقذت( ،)2وحنوه مذ رواه
كابت له إىل عُبيد هللا بن أيب
كاب أيب ،و ُ
عبد ال محن بن أيب بك ة قذلَ " :
بك ة ،وهو ٍ
قذض بسج ْساذن :أن ال َْحت ُك ْم بني اثنني وأنت غضبذن ،فإين
مسةت رتسول هللا  يقول :ال حيكم أح ٌد بني اثنني وهو غضبذن"(،)3
وكذا كاذب عم بن اخلطذب إىل عذمله عُابة بن فَ ْقَد ،فقد روى أبو
عثمذن قذلُ " :كنَّذ مع عابة بن ف قد فكاب إليه عم ُ أبشيذء حي ّدثه عن
النيب  فكذن فيمذ كاب إليه :أن رتسول هللا  قذل :ال يلبس احل ي
يف الدنيذ إال من ليس له يف اآلخ ة منه شيءٌ.)4( "...
( )1رواه :البخذري" ،ازجلذمع الصحيح" ،يف "كاذب البيوع /ابب :كم ُيوز
اخليذر"412 :4 ،؛ ومسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب البيوع /ابب:
ثبوت خيذر اجمللس للمابذيةني".175 :10 ،
( )2تسبق خت ُيه.
( )3رواه :مسلم" ،املسند الصحيح" ،يف "كاذب األقضية /ابب :ك اهة قضذء
القذضي وهو غضبذن".15 :12 ،
( )4أثر حسن ،رواه :أمحد" ،املسند".252 :1 ،
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وغريهذ من النمذ ج اليت اتسافذضت هبذ األخبذر.
جيل
فدواوين اإلتسالم ،وكذا
املؤرخني َ
ُ
كاذابت ّ
تشهد مجيةُهذ أن َ
بكل تفذصيلهذ زجليل الاذبةني بةدهم ،ومل
الصحذبة نَ َق َل السنة النبوية ّ
حديث نبيّهم
يكاموا منهذ شيئذ ،وهذا مظه كبري من مظذه حفظهم
َ
.
واخلالصة = هذه أهم اآلليذت اليت تسلكهذ الصحذبة يف حفظ
السنة النبوية واحملذفظة عليهذ وصيذناهذ؛ حفظ الصدر ،والكاذبة ،والةمل
بسيذج من الاّوقي والاثبت ،وعدم اإلكثذر
هبذ ،مع صيذناهذ وحيذطاهذ
ٍ
من الاّحديث ،إضذفة إىل بداايت من النقد والكالم يف الّواة حىت ال
أي دخيل ،وخاموا على كل هذا حب ْصهم الكبري على أدارهذ
يَْن ُف َذ إليهذ ّ
وتبليغهذ ملن بةدهم .وقد كذنت تلك اآلليذت كذفيةً وكفيلة ابحملذفظة
على اإلرث النبوي ،وعلى بيذنه هلذا الدين قوال وعمال وتق ي ا.
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خاتـمة
والذي خنلص إليه من خالل هذا البحث ،أن جيل الصحذبة
بذلوا جهودا كبرية جدا يف تسبيل حفظ السنة النبوية ،واحملذفظة عليهذ ،مث
أدارهذ ملن بةدهم؛ فهم قد تواف ت فيهم وهلم من الدواعي والةوامل؛
كذماثذهلم أم النيب  ابحلفظ والابليغ ،وحبهم الشديد له  وتةلقهم
به ،وتسهولة احلديث النبوي ،مع حبهم البيذن وقوة حذفظاهم ...مذ يؤكد
لكل ابحث منصف أنه يساحيل يف ح ّقهم إمهذل السنة النبوية ،أو
إغفذهلذ ونسيذهنذ وعدم احملذفظة عليهذ .فذلااموا لك كلّه  -مبذ اتسافذض
عنهم من أخبذر ورواايت  -ضمن آليذت ،تنوعت بني؛ حفظ الصدر،
بسيذج من الاّوقي والاثبت،
والكاذبة ،والةمل ابلسنة ،مع حيذطاهذ
ٍ
والنّقد ،مث تبليغهذ للاذبةني بةدهم قوال والااامذ وتةليمذ.
فكذن من أب ز الناذرج اليت خلص إليهذ البحث؛ أنه يساحيل
ش عذ وواقةذ على جيل الصحذبة أن يُهمل حفظ السنة النبوية أو يُفّط
فيهذ ،و لك ابلنظ ملذ تواف هلم وفيهم من الدالرل واملؤش ات الش عية
والاذرخيية الواقةية.
ومن توصيات البحث:
 مواصلة البحث والاأكيد على ازجلذنب الواقةي يف حفظ
الصحذبة السنة النبوية ،و لك إبب از مايد من الدواعي والدوافع
هلم على لك ،تؤنس املوافق وتقيم احلجة على املخذلف.
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 مايد البحث يف الط ق واآلليذت اليت تسلكهذ ازجليل األول قصد
حفظ السنة النبوية زايدة على الكاذبة اليت مل يناش اتساةمذهلذ
بةد يف لك الامذن.
ُ
رب الةذملني.
واحلمد هلل ّ
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رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
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الغَيْ َر ُة بني احلمد والذم
يف ضوء السنة املشرفة
Jealousy between Commendation and
Condemnation in Light of the Noble

Sunnah
إعداد:

د .حمسن مسيح اخلالدي
األتساذ املشذرك بقسم الافسري بكلييت الشريعة والدراتسذت العليذ جبذععة
النجذح الوطنية بنذبلس بفلسطني
الربيد اإللكرتوينMohsen.khaldi.01@gmail.com :
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املستخلص

ياحدث هذا البحث عن خلق الغَْي َرةِ؛ حيث إن هذا اخللق
خياص ابلعقذئد واألعراض ،ويابذين النذس يف درجة الغرية عندهم،
فماشدد يف غريته على ال ّدين ،يكذد حيرم كل شيء عن غري بينة وال
برهذن ،وعقصر ال يغذر حىت لو شام اإلله ،وهم كذلك أيضذ فريقذن يف
غريهتم على األعراض ،فمنهم الذي يثور على عرضه محية ،وعنهم عن
ال حيرك تسذكنذ قد تبلدت عشذعر الغرية عنده ،وقد نسبت نصوص
وقسمت الغرية إىل حممودة
السنة املشرفة الغرية إىل هللا ورتسوله واملؤعننيّ ،
وعذعوعة ،فجذء هذا البحث لينب عفهوم الغرية؛ خذصة حني تنسب إىل
هللا ورتسوله ،ويعرض حلذالهتذ وصورهذ يف القسمني.
السنة.

الكلمات املفتاحية :الغرية ،الغرية احملمودة ،الغرية املذعوعة،
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Abstract
This research discusses the character of jealousy; a
character which is a distinctive feature of beliefs and
honours. Also, people are polarized in their degree of
jealousy between an extremist whose frivolous jealousy
over religion may push him to prohibit almost everything
without any substantial proof and a nonchalant person who
does not bear any strain of jealousy and would not feel
concerned even if God is being blasphemed. There are two
groups regarding jealousy over honours also, some will be
overzealous in their attempt to safeguard their honour and
reputation, and some would not move an inch because
their feelings for jealousy have been subdued. The texts of
the Noble Sunnah attributed jealousy to Allah, His
Messenger, and the believers. Jealousy was also divided
by the divine texts into praiseworthy jealousy and
condemned jealousy. This research aims to explicate the
concept of jealousy; especially when it is being attributed
to Allah and His Messenger, the research also discusses its
circumstances and its manifestations in both divisions.
Key Words:
jealousy, praiseworthy
jealousy, Sunnah.
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مقدمة
احلمد هلل احلميد ،وتسبحذن هللا اجمليد ،وال إله إال هللا املبدئ
املعيد ،والصالة والسالم على نيب الرمحة وإعذم الاوحيد:
فقد جعلنذ هللا شعواب وقبذئل لناعذرف ،وكرعنذ ابألنسذب ،وأودع
يف صدور الرجذل والنسذء ُخلُ َق الغرية ،وجعلهذ عنواان للطهر والعفذف،
ومحذية للمحذرم عن كل اله وعذبث ،فشرفت األعة بنقذء األنسذب
وصفذئهذ.
والغرية أصل يف ال ّدين ،وعن ال غرية له ال دين له؛ إ نفي الغرية
ال يدل على انافذء ال ّدين؛ وإمنذ انافذء متذعه.
فذلغرية حتمي القلب فاحفظ له اجلوارح ،وتدفع السوء
والفواحش ،وعدم الغرية متيت القلب ،فاموت له اجلوارح؛ فال يبقى
عندهذ دفع الباة.
وعثل الغرية يف القلب َعثل القوة واملنذعة اليت تدفع املرض عن
َ
اجلسد وتقذوعه ،فإ ا هبت القوة وجد الداء احملل شذغرا ،فنهش اجلسد
واتساحكم فيه ،ومل جيد دافعذ ،وعنده يساسلم اجلسد للهالك(.)1
وحذل النذس اليوم يافذوت يف الغرية على ال ّدين بني ُعغرق يف
حيرم كل شيء عن غري بيّنة وال برهذن ،وعقصر ال يثور وال
الغَرية ،يكذد ّ
( )1ينظر :ابن قيم اجلوزية ،اجلواب الكذيف ملن تسأل عن الدواء الشذيف (الداء
والدواء)( ،ص.)68 :
- 12 -
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يغذر لربه ،وال لدينه؛ حىت لو شام اإلله! ،وهم يف الغَرية على األعراض
كذلك ،ورمبذ اثر فريق عن النذس للعرض ال للدين ،وفريق ال يهمه
العرض وال ال ّدين؛ ورمبذ هو بنفسه عن أيخذ نسذءه إىل أعذكن اللهو
والفجور ،وقد خنع هلن وخضع.
خطة البحث:
جذء هذا البحث يف عقدعة ،وثالثة عبذحث ،وخذمتة على النحو اآليت:
املبحث األول :مفهوم الغرية ،وبيان أقسامها ،وفيه أربعة مطالب.
املطلب األول :الغَْي َرة يف اللغة.
املطلب الثذين :الغرية يف االصطالح.
املطلب الثذلث :العالقة بني الغرية واحلسد ،والغبطة.
املطلب الرابع :أقسذم الغرية.
املبحث الثاين :الغرية احملمودة ،وصفتها ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :غرية هللا تعذىل ،وصفاهذ.
املطلب الثذين :غرية الرتسول -صلى هللا عليه وتسلم-وصفاهذ.
املطلب الثذلث :غري املؤعن وصفاهذ.
املبحث الثالث :الغرية املذمومة ،وصفتها ،وفيه مثانية مطالب:
املطلب األول :الغرية يف غري ريبة.
املطلب الثذين :الغرية يف خروج النسذء عن بيوهتن عن غري فانة.
املطلب الثذلث :الغرية يف الكشف عن اتسم املرأة ،أو خروج صوهتذ.
- 13 -
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املطلب الرابع :الغرية املفضية لقال املرأة.
املطلب اخلذعس :غرية الضرائر واناقذصهن قدر بعض.
املطلب السذدس :الغرية املفضية للحسد.
املطلب السذبع :غرية األقران.
املطلب الثذعن :الغرية على هللا.
اخلامتة ،وفيهذ أهم الناذئج والاوصيذت.

منهجية البحث:
مت السري يف هذا البحث وفق املنهج االتساقرائي الاحليلي ،وقد
الازم البذحث يف كاذباه ابخلطوات اآلتية:
 -1مت الرتكيز يف تابع النصوص الواردة يف الغرية على الكاب
الاسعة.
 -2كذن االهامذم يف الدرجة األوىل مبذ ورد يف الصحيحني ،حبيث
ال يام جتذوزمهذ إىل غريمهذ عذ دام احلديث فيهمذ ،أو يف
أحديهمذ.
 -3مت تقدمي صحيح البخذري مث عسلم يف الاوثيق ،مث أصحذب
السنن األربعة حبسب وفذهتم ،مث بقية الكاب حبسب وفذة
أصحذهبذ ،عقدعذ بقية أصحذب الكاب الاسعة على غريهم.
 -4االكافذء بنقل أقوال أهل احلديث يف احلكم على الرواايت إ ا
كذنت يف غري الصحيحني؛ ألن جمذل البحث ال ياسع ،وقد
- 14 -
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اتساعنت حبكم األلبذين على ععظم األحذديث إن مل تكن يف
الصحيحني.
 -5عند االقابذس لنصوص حرفية ،فإهنذ توضع بني إشذريت تنصيص،
ويشذر للمرجع يف اهلذعش عبذشرة.
 -6إ ا مت الاصرف يف النص املنقول؛ فإنه ال يوضع بني إشذرات
تنصيص ،ويشذر للنقل يف اهلذعش ب (ينظر).
الدراسات السابقة:
مل أجد -يف حدود اطالعي-حبثذ علميذ أَفرد الغَْي َرَة ابلاأليف،
وهنذك العديد عن الكاب اليت تكلمت عن املوضوع بصورة فرعية ،وعن
لك:
 -1كاب احلديث الشريف ،فقد أفرد العديد عن احملدثني اباب مسّذه:
(الغرية) ،وعن هؤالء ،البخذري يف صحيحه( ،)1وكذلك ابن
عذجه( ،)2والدارعي( ،)3وقد تكلم هؤالء عن الغرية حتت كاذب
النكذح ،وعنون الرتعذي (ابب الغرية) حتت أبواب الرضذع(،)4
( )1البخذري ،اجلذعع املسند الصحيح املخاصر عن أعور رتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم وتسننه وأايعه (صحيح البخذري) (.)35/7
( )2ابن عذجه ،تسنن ابن عذجه (.)642/1
( )3الدارعي ،تسنن الدارعي (.)1428/3
( )4الرتعذي ،اجلذعع الكبري (تسنن الرتعذي).)463/3( ،
- 15 -
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والنسذئي ،ضمن كاذب عشرة النسذء )1(.وتسذر على هذا النهج
الكثري عن املصنفني يف احلديث الشريف.
 -2وعن الذين عنونوا للغرية يف عصنفذهتم :األصفهذين يف كاذبه
الذريعة إىل عكذرم الشريعة( .)2وابن القيم ،يف كاذبه عدارج
السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني )3(،والسفذريين يف
كاذبه غذاء األلبذب يف شرح عنظوعة اآلداب( ،)4وكذلك أفردت
الغرية ضمن كاذب :نضرة النعيم يف عكذرم أخالق الرتسول
()5
الكرمي -صلى هللا عليه وتسلم.-
 -3رتسذلة صغرية عنواهنذ( :حقيقة احلجذب والغرية على األعراض)،
للسيد :عبد هللا بن عبد الرمحن بن جربين ،ومل أقف عليهذ.
أهمية البحث:
جذء هذا البحث ليُ ّبني املفهوم الصحيح للغَْي َرةِ خذصة حني
تنسب إىل هللا ورتسوله ،وكذلك بيذن احلذالت اليت تكون عليهذ الغَْي َرَة
احملمودة والغَْي َرَة املذعوعة ،و لك لاجلية املوقف الصحيح الذي جيب أن
( )1تسنن النسذئي ،اجملاىب عن السنن (السنن الصغرى للنسذئي).)70/7( ،
(( )2ص.)244 :
(.)44/3( )3
(.)399/2()4
( )5ابن محيد ،الشيخ صذحل بن عبد هللا ،ومجذعة عن املخاصني (.)3077/7
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ياخذه املؤعن يف احلذلني ،عع إيضذح الفوائد املرتتبة على تلك احلذالت.
مشكلة الدراسة:
هل الغرية هلذ عالقة ابلغبطة واحلسد؟
كيف ميكن أن نفهم الغرية عند نسباهذ هلل ورتسوله؟
عىت تكون الغرية حممودة؟
عىت ميكن أن تكون الغرية عذعوعة؟
عذ الفوائد اليت ميكن اتساخالصهذ عن عواقف الغرية احملمودة أو
املذعوعة؟
وهللا تعذىل أتسأل الاوفيق والسداد والرشذد ،وأن جيعل هذا اجلهد
يف صحذئفي يوم ألقى هللا ،فإن أخطأت فمن نفسي وتقصريهذ ،وإن
أصبت فمن توفيق هللا تعذىل يل.
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املبحث األول :مفهوم الغرية ،وبيان أقسامها
ياحدث هذا املبحث عن عفهوم الغرية يف اللغة واالصطالح،
ويبني أقسذعهذ ،والفرق بينهذ وبني والغبطة واحلسد ،و لك وفق املطذلب
اآلتية:
املطلب األول :ال َغيْرَة يف اللغة:
ني
خلص ابن فذرس أصل الغرية يف جذنبني ،فقذلَ (" :غيَ َر) الْغَ ْ ُ
الراء أَص َال ِن ص ِح ِ
ص َال ٍح
َوالْيَذءُ َو َّ ُ ْ
ص َال ٍح َوإِ ْ
َح ُد ُمهَذ َعلَى َ
يحذن ،يَ ُد ُّل أ َ
َ َ
وعْن َفع ٍة ،و ْاآلخر علَى اخاِ َال ِ
ف َشْي ئَ ْ ِ
ني.
ََ َ َ َُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ َْهلي
ص َال ُح الْعيَ ِذل .يُ َق ُ
ذل :غ ْر ُ
فَ ْذأل ََّو ُل :الْغ َريةَُ ،وه َي الْم َريةُ هبَذ َ
ِ
ِ
تَع َذىلِ -ابلْغَي ِث يَغِريُُه ْم
َي ِع ْرتُ ُه ُمَ .و َغ َذرُه ُم َّ
ْ
َ
غ َرية َوغيَذرا ،أ ْ
اَّللُ
ِ
َي َعذ
َصلَ َح َشأْنَ ُه ْم َونَ َف َع ُه ْمَ .ويُ َق ُ
َي أ ْ
ذلَ :عذ يَغريُ َك َك َذا ،أ ْ
ورُه ْم ،أ ْ
َويَغُ ُ
ك  ....وِعن َه َذا الْب ِ
ول:
الر ُج ِل َعلَى أ َْهلِ ِه .تَ ُق ُ
ذب الْغَْي َرةَُ :غْي َرةُ َّ
يَْن َفعُ َ
َ
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َال ٌح َوَعْن َف َعةٌ.
غ ْر ُ
ت َعلَى أ َْهلي َغْي َرةَ .وَه َذا عْن َد َان ع َن الْبَذب؛ ألَن ََّهذ َ
ِ
َو ْاأل ْ
َي ُه َو تس َواهُ
َّيءُ َغْي ُر َ َاك ،أ ْ
َص ُل ْاآل َخ ُر :قَ ْولُنَذَ :ه َذا الش ْ
ٍِ
و ِخ َالفُهُ .وِعن الْب ِ
س
ذبِ :اال ْتساِثْ نَذءُ بِغَ ٍْري ،تَ ُق ُ
َ َ َ
َ
ولَ :ع َشَرةٌ َغْي َر َواحد ،لَْي َ
ذىل :-ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ
ُه َو ِع َن الْ َع َشَرةَِ .وِعْنهُ قَ ْولُهُ – تَ َع َ
()1
ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ [الفذحتة." ]7 :
والغَْي َرةَ ،والْغِ َريةُ ،بفاح الغني وكسرهذ ،وهي بفاح الغني أصوب،
عذدة (غ ي ر).)404-403/4( ،
( )1ابن فذرس ،عقذييس اللغةّ ،
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()1
وفرق بعضهم فقذل ":الْغَْي َرةُ
وإن كذن الشذئع عن العذعة بكسرهذ ّ .
بَِفْا ِح الْغَ ْ ِ
الر ُج ُل يَغَ ُذر َغْي َرة َو َغْي را َو َغذراَ .والْغِ َريةُ بِ َك ْس ِر
ص َد ُر َغ َذر َّ
ني َع ْ
ني الْ ِمريةُ والنَّ ْفع"(ِ .)2
وهي تعين احلَ ِميَّةُ واألَنَ َفةَُ ،يُ َقذلَ :ر ُج ٌل ِع ْغيَ ٌذر،
الْغَ ْ ِ َ َ ُ
أَي ش ِديد الغي رةِ ،ورجل غريان و َغيور ،واعرأَةٌ غريى و َغيور ،بَِال ٍ
هذء،
ٌُ
ٌُ
َ ُ َْ َ َ ُ ٌ
()3
ِ ِِ
الذكر واألُنْثَى.
ألَ ّن فَعُوال يشرت ُك فيه ُ
غرية ،وغريا،
و" غذر
الرجل على ْاعَرأَتهَ ،والْ َم ْرأَة على بَ ْع َلهذ ،يغذر َ
()4
وغذرا ،وغيذرا".
رجل َغ ْريا ُن ،أي َغيُور ،وجيمع الغَيور على الغُ ُري،
ويقذل أيضذ:
ٌ
()5
وكذلك :اعرأة َغْي َرى وغيور.
ديد الغذ ِر على أ َْهله،
والغَ ُذر أيضذ :لُغَةٌ يف الغَ ْريةِ ،يُ َقذل :فال ٌن َش ُ
()7
()6
تزوج َعلَْي َهذ فغذرت.
أَي الغَْي َرة .وأَغذر فال ٌن أَ ْهلَهَّ :

عذدة (غ ي ر).)566/1( ،
( )1ينظر :خماذر ،أمحد ،ععجم الصواب اللغويّ ،
( )2ابن عفلح ،اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)247/1
عذدة (غ ي ر)،)14/6( ،
( )3ينظر :ابن تسيده ،احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)288/13( ،
و َّ
الزبيدي ،اتج العروسّ ،
عذدة (غ ي ر).)13/6( ،
( )4ابن تسيده ،احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)442/4( ،
( )5ينظر :الفراهيدي ،العني ،عذدةّ ،
عذدة (غ ي ر)،)573/3( ،
الع ْوتيب ،اإلابنة يف اللغة العربيةّ ،
( )6ينظرَ :
عذدة (غ ي ر).)273/13( ،
و َّ
الزبيدي ،اتج العروسّ ،
عذدة (غ ي ر) ،)161/8( ،وابن تسيده،
( )7ينظر :األزهري ،هتذيب اللغةّ ،
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واملرأةُ تغذر على زوِجهذ ،أيَْ :جتزع ِعن ع َشذر ِ
كة َغ ِْريهذ هلذ فيه.
َْ
َُ ْ ُ
ُ
ويالحظ أن لفظ (غيور) هو لفظ عشرتك بني املرأة والرجل على
حد تسواء ،فكمذ أن الرجل يغذر على أهله ،فكذا املرأة تغذر على
زوجهذ ،فاثور محية كل عنهمذ على اآلخر غضبذ عن الغَْي َرة إن شعر أن
أحدا يشذركه يف حقه فيه.
الغذر عغذرةٌ ِيف اجلبَل ،وهو أيضذ :اجلمذعةُ عن النَّذس )2(.و"
و ُ
ِ ()3
الغِي ر مجع ِغ ٍ
رية َوِه َي ال ّديَةُ"
َ ُ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
أعذ تسمية ال ّديَة :الْغ َري ،فمحامل أن تكون عن املعىن األول،
وهو الصالح؛ ألن يف الدية صالحذ للقذتل وبقذء له ولدعه ،وحيامل أن
تكون عن األصل الثذين :وإمنذ مسيت الدية غريا؛ ألنه كذن جيب القود
فغري القود دية ،أي أخذ غري القود ،فسميت الدية غريا ،وأصله عن
()4
الاغيري.
وخالصة األعر :فذلغرية يف تعريفهذ اللغوي عنهذ عذ فيه صالح -
وقد أشذر ابن فذرس إىل جذنب عنه-وعنهذ عذ فيه فسذد ،فذلغرية يف
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عذدة (غ ي ر).)14/6( ،
احملكم واحمليط األعظمّ ،
عذدة (غ ي ر).)573/3( ،
الع ْوتيب ،اإلابنة يف اللغة العربيةّ ،
( )1ينظرَ :
عذدة (غ ي ر).)161/8( ،
( )2األزهري ،هتذيب اللغةّ ،
عذدة (غ ي ر).)41/5( ،
( )3ابن عنظور ،لسذن العربّ ،
عذدة (غ ي ر) ،)404/4( ،ابن عنظور،
( )4ينظر :ابن فذرس ،عقذييس اللغةّ ،
عذدة (غ ي ر).)41/5( ،
لسذن العربّ ،
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قلب املرأة إ ا اشادت فإهنذ تقلب حيذهتذ ،وتزلزل كيذهنذ؛ ويف هذا تغري
()1
غريت الشيء فاغري.
احلذل عن الصالح إىل الفسذد ،وهو اتسم عن ّ
وقد تعددت األلفذظ والصفذت لفذقد الغرية واخلجل ،فيقذل له:
ِ
ِ
يل الغَ ْرية
ديوث ُ
(دو(َن)2تَ ْشديد) ،وأيضذ يطلق عليه :خنذع :فذخلُْن ُذع :الْ َقل ُ
ذل للدَّيُوث أيضذ :املمذ ِ ُل ،واملمذ ِي ،وامل َم ِذين،
َعلَى أَهله؛ َ ....ويُ َق ُ
ُ
ُ ِ (ُ )3
ذانةُ ،ومجيعهذ يف قِلَّة الغَ ِ
رية َعلَى احلَُرم .وأيضذ :يطلق لفظ
أو امل َم َ
ُ
()4
الرَكذ َكةَ على الرجل الَّ ِذي ال يَغذر َعلَى أ َْهله .
ُّ
املطلب الثاني :الغرية يف االصطالح:
كر العلمذء للغرية عدة تعريفذت عنهذ:
زوجهذ ِيف َعذ
 -1عرفهذ احلميدي بقوله " :ضيق َّ
الص ْدر بَني الْ َم ْرأَة َو َ
ذصة عن عيله إِ َىل
يَقع بَِق ْلبِه ِعْن َهذ أَو بقلبهذ ِعْنهُ ِيف أَعر َّ
الزْوِجيَّة َخ َّ
( )1ينظر :ابن األثري ،النهذية يف غريب احلديث واألثر ( ،)401/3الكجرايت،
جممع حبذر األنوار (.)82/4
عذدة (غ ي ر) ،)299/1( ،واحملكم واحمليط
( )2ينظر :ابن تسيده ،املخصصّ ،
عذدة (غ
عذدة (غ ي ر) ،)395/2( ،وابن عنظور ،لسذن العربّ ،
األعظمّ ،
ي ر).)80/8( ،
عذدة (م ن ى) (.)297/15
( )3ابن عنظور ،لسذن العربّ ،
( )4ينظر :اخلطذ،ي ،غريب احلديث (.)718/1
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ريهذ أَو عيلهذ إِ َىل َغريه "
َغ َ
 -2وقذل القذضي عيذض هي " :تغري القلب وهيجذن الغضب
()2
بسبب املشذركة فيمذ به االخاصذص"
()3
 -3وعند اجلرجذين وغريه " :كراهة شركة الغري يف حقه ".
ِ ()4
ضب محذية َعن احلَُرم ".
 -4وعرفهذ السيوطي بقوله " :ثوران الْغَ َ
واملالحظ يف الاعريفذت السذبقة أن أكثرهذ يف شأن غرية أحد
الزوجني على اآلخر؛ فذلاعريف األول بني املرأة وزوجهذ ،بينمذ جند أن
تعريف السيوطي جذء عذعذ ،فهو يشمل الغرية على الزوجة وغريهذ،
كذألم واألخت ،والبنت ،وهو هبذا املعىن أمشل عن غريه ،وعع مشوله إال
أنه يصعب تنزيله على الغرية اإلهلية ،أو الغرية على ال ّدين ،ويبقى
تعريف اجلرجذين أقرب إىل هذا اجلذنب.
()1

( )1احلَ ِميدي ،تفسري غريب عذ يف الصحيحني البخذري وعسلم (ص.)528 :
( )2نسبه إليه ابن حجر العسقالين يف فاح البذري ( ،)320/9والعيين ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري ( ،)205/20واملبذركفوري ،حتفة األحو ي (،)277/4
ومل أقف على هذا القول فيمذ تيسر يل عن كاب القذضي عيذض.
( )3اجلرجذين ،الاعريفذت (ص ،)163 :وكذا عرفهذ كل عن :املنذوي ،الاوقيف
على عهمذت الاعذريف (ص )255 :ونكري ،دتساور العلمذء (جذعع العلوم
يف اصطالحذت الفنون).)9/3( ،
( )4السيوطي ،ععجم عقذليد العلوم يف احلدود والرتسوم (ص ،)203 :وهو جزء
عن تعريف األصفهذين كمذ تسيأيت تبذعذ.
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وعن الذين راعوا هذا اجلذنب يف الاعريف ونظروا للغرية نظرة
مشولية الراغب األصفهذين حيث عرف الغرية أبهنذ " :ثوران الغضب
محذية على أكرم احلرم ،وأكثر عذ تراعى يف النسذء ... ،وقد يساعمل
لك يف صيذنة كل عذ يلزم اإلنسذن صيذناه يف السيذتسذت الثالث اليت
هي :تسيذتسة الرجل نفسه ،وتسيذتسة عنزله وأهله ،وتسيذتسة عديناه
وضيعاه ،ولذلك قيل :ليست الغرية ب الرجل عن اعرأته؛ ولكن به
()1
عن كل خماص به"
ويالحظ يف تعريف األصفهذين أنه مل ينص على غرية الرجل على
دينه ،لكنه عندعذ وصف الغرية أهنذ " ب الرجل عن كل خماص به"
فهذا نص عذم؛ فيه داللة واضحة على عموم الغرية ،وعدم حصرهذ يف
الغرية على النسذء فحسب ،وهي هبذا املعىن تشمل الغرية على ال ّدين عذ
دام الرجل قد اخاص به.
املطلب الثالث :العالقة بني الغرية واحلسد ،والغبطة:
احلسد :متين نعمة عع إرادة زواهلذ عن غريه ،والغبطة أيضذ حسد
لكنه حممود ،فهو يامين نعمة على أن ال تاحول عن صذحبهذ ،أي
()2
يامىن عثل حذل املغبوط.
( )1األصفهذين ،الذريعة إىل عكذرم الشريعة (ص.)244 :
الزبيدي ،اتج العروس
( )2ينظر :ابن فذرس ،عقذييس اللغة ( ،)411/4و َّ
(.)503/19
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والغرية فيهذ نوع عن احلسد املذعوم واحملمود على حد تسواء
حبسب احلذلة ،فقد يغذر املرء عن زعيل تفوق عليه يف الدراتسة أو
العمل ،أو صديق فذقه يف ثروته ،وحنو هذا ،فإن أحب أن يكون هو
وحده املافوق دون زعيله ،كذن حسدا ،وإن أحب أن يشركه يف الافوق
كذن غبطة ،علمذ أن الدافع لذلك الشخص قد تكون الغرية.
لك أن الغرية تولد يف نفس اإلنسذن دافعذ اتيذ حيثه على
املنذفسة واجملذراة واملزامحة ،ورمبذ تصلح دافعذ للاحفيز ،ولكن خيشى عن
عواقب لك؛ ألن الاحفيز جملذراة اآلخرين حنو اخلري واملعذيل خيشى أن
يقرتن ابحلسد ،وإ ا اقرتنت الغرية ابحلسد تولد عنهذ الكره والبغضذء
بدال عن احملبة والوفذء.
تام إَِّال ابلغرية عن
قذل ابن القيم " :فذلغرية على احملبوب َال ّ
ِ
ث يكون احملبوب تقبح الْ ُم َشذرَكة ِيف حبه
املزاحمَ ،وَهذه حتمد َحْي ُ
كذملخلوقَ ،وأعذ عن حتسن الْ ُم َشذرَكة ِيف حبه كذلرتسول والعذمل بل
()1
احلبيب الْ َق ِريب ُتسْب َحذنَهُ فَ َال ياصور غرية املزامحة عليه بل هو حسد".
والغرية يف أصلهذ نوع عن الغضب ملذ فيهذ عن ثوران النفس
وهتيجهذ ،وقد قسم الغزايل الغضب إىل ثالثة أقسذم :حممود ،وعكروه،
وحمظور ،ويعنينذ هنذ القسم األول (احملمود) ،قذل" :أعذ احملمود ففي
عوضعني :أحدمهذ املسمى غرية ،وهو أن يقصد حرمي الرجل وياعرض
( )1ابن قيم اجلوزية ،الفوائد (ص.)34 :
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()1

حملذرعه .فذلغضب له ولدفعه حممود ،وقلة الاأثر به خنوثة وركذكة".
وعع أن احلسد والغرية عابذينذن إال أن بينهمذ عموعذ وخصوصذ
عن وجه ،فذحلسد كله عذعوم إال عذ دل عليه الشرع ،وأ ن به عن
الغبطة ،بينمذ الغرية عنهذ عذ هو عذعوم ،وعنهذ عذ هو ممدوح ،فذلعموم
بينهمذ اشرتاكهمذ يف املزامحة على عرغوب ،واخلصوص ابخاصذص
احلسد بامين زوال املرغوب ،واناقذله للحذتسد- ،رغم افاقذر احملسود
إليه -رغبة يف الضرر به؛ خلبث النفس وتسوء النية.
وختاص الغرية احملمودة ابنافذء املزامحة لبذعث الغرية واحلمية
الفطرية ،أو جتذوز احلد يف القدر أو احملل هلذ.
فمن الغبطة عذ رواه البخذري وعسلم عن حديث ابن عمر -
رضي هللا عنهمذ-قَ َ ِ
ول:
اَّللِ -صلى هللا عليه وتسلم-يَ ُق ُ
ت َر ُتس َ
ول َّ
ذلَ :مس ْع ُ
آاته َّ ِ
" الَ َحس َد إَِّال َعلَى اثْنَ اَ ْ ِ
آانءَ اللَّْي ِل،
ذبَ ،وقَ َذم بِِه َ
نيَ :ر ُج ٌل َ ُ
اَّللُ الكاَ َ
َ
()2
ِ
ِ
َّهذ ِر "
َوَر ُج ٌل أ َْعطَذهُ َّ
صد ُ
َّق به َ
آانءَ اللَّْي ِل َوالن َ
اَّللُ َعذال ،فَ ُه َو يَاَ َ
وأخرج البخذري وعسلم أيضذ عن حديث ابن عسعود -رضي هللا
( )1الغزايل ،عيزان العمل (ص.)319 :
ِ
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب فضذئل القرآن ،ابب :ا ْغابَذط صذحب
القرآن ،رقم ( ،)191/6( ،)5025وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب صالة
املسذفرين وقصرهذ ،ابب فضل عن يقوم ابلقرآن ،ويعلمه ،وفضل عن تعلم
حكمة عن فقه ،رقم (.)559/1( ،)815
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َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-قذلَ " :ال َحس َد إَِّال ِيف اثْنَ اَ ْ ِ
ني:
عنه-أن النِ َّ
َ
آاتهُ هللاُ َعذال ،فَ َسلَّطَهُ َعلَى َهلَ َكاِ ِه ِيف ْ
احلَ ِّقَ ،وَر ُج ٌل َ
َر ُج ٌل َ
آاتهُ هللاُ
()1
ِحكْمة ،فَهو ي ْق ِ
ضي ِهبَذ َويُ َعلِّ ُم َهذ "
َ َُ َ
وعنهذ أيضذ عذ أخرجه البخذري عن أ،ي هريرة -رضي هللا عنه-
أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-قذل " :الَ َحس َد إَِّال ِيف اثْنَ اَ ْ ِ
ني:
َ
ِ
ِ
َّهذر ،فَ َسم َعهُ َج ٌذر
َر ُج ٌل َعلَّ َمهُ َّ
آانءَ اللَّْي ِلَ ،و َ
اَّللُ ال ُق ْرآ َن ،فَ ُه َو يَْا لُوهُ َ
آانءَ الن َ
ِ
ِ
يت ِعثْل َعذ أ ِ
ت ِعثْ َل َعذ يَ ْع َم ُل،
لَهُ ،فَ َق َ
ُويتَ فُالَ ٌن ،فَ َعم ْل ُ
ذل :لَْي اَِين أُوت ُ َ
ِ
يت ِعثْ َل
اَّللُ َعذال فَ ُه َو يُ ْهلِ ُكهُ ِيف احلَ ِّق ،فَ َق َ
آاتهُ َّ
َوَر ُج ٌل َ
ذل َر ُج ٌل :لَْي اَِين أُوت ُ
()2
ِ
َعذ أ ِ
ت ِعثْ َل َعذ يَ ْع َم ُل "
ُويتَ فُالَ ٌن ،فَ َعم ْل ُ
وعند الادقيق وتابع عذدة (غري) يف ععظم ععذجم اللغة ،وكاب
الافسري ،وشروح احلديث ،فإنه ميكن الوقوف على بعض اإلضذءات يف
الافريق بني الغرية ،واحلسد ،والغبطة ،على النحو اآليت:
 -1أن الغرية تكون على عذ ميلك الشخص وخيشى فقده ،أعذ
احلسد فهو شعور ابألمل واحلسرة على عذ ميلك غريه.
( )1صحيح البخذري ،كاذب الزكذة ،ابب :إنفذق املذل يف حقه ،رقم (،)1409
( ،)108/2كاذب صالة املسذفرين وقصرهذ ،ابب فضل عن يقوم ابلقرآن،
ويعلمه ،وفضل عن تعلم حكمة عن فقه ،صحيح عسلم ،رقم ()816
(.)559/1
( )2صحيح البخذري ،كاذب فضذئل القرآن ،ابب ا ْغاِب ِ
ذط صذحب القرآن ،رقم
َ ُ َ
(.)191/6( ،)5026
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 -2أتتسيسذ على النقطة السذبقة ،فإن الغرية ترتبط حبق الذات ،أعذ
احلسد فطمع مبذ يف أيدي اآلخرين.
 -3الغرية تكون على احلبيب والقريب ،أعذ احلسد فعلى الغريب
والبعيد أكثر.
 -4الغرية أكثر عذ تكون على األعراض ،أعذ احلسد فإنه أكثر عذ
يكون على األعوال.
 -5يف الغرية حب اخلري للغري ،ويف احلسد متين زاول النعمة عن
الغري ،إال إ ا كذنت غبطة ،فإهنذ تكون إىل الغرية أقرب.
 -6الغرية تكون على األغلب عن فرد ينذفسه على أعر عذ ،أعذ
احلسد ،فإنه يكون أكثر على الشخص أو اجلمذعة الذين
ميلكون أو ياماعون مبذ ينقصه.
 -7تقع الغرية ألعور الدنيذ وال ّدين ،أعذ احلسد فيخاص أبعور الدنيذ،
قذل ابن اجلوزي:
" واعلم أنه ال يقع احلسد إال يف أعور الدنيذ ،فإنك ال ترى أحدا
صوام النهذر ،وال العلمذء على العلم ،بل على
حيسد َّقوام الليل وال َّ
()1
الصيت والذكر"
( )1ابن اجلوزي ،الطب الروحذين ،البذب احلذدي عشر ،يف دفع احلسد،
(ص.)23:
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املطلب الرابع :أقسام الغرية:
تقسم الغرية إىل أقسذم عاعددة ،وميكن تلخيصهذ يف قسمني:
غرية خذرجية ،وغرية داخلية:
القسم األول :الغرية الداخلية:
فهي غرية العبد عن نفسه على نفسه ،كغريته عن نفسه على
قلبه ،وعن إعراضه على إقبذله ،وعن صفذته املذعوعة على صفذته
احملمودة.
وهذه الغرية خذصية النفس الشريفة الزكية العلوية ،وعذ للنفس
الدنية املهينة فيهذ نصيب ،وعلى قدر شرف النفس وعلو مهاهذ تكون
هذه الغرية.
وتشمل غرية العبد عن نفسه :أن ال جيعل شيئذ عن أعمذله
()1
وأقواله وأحواله وأوقذته وأنفذتسه لغري ربه.
القسم الثاين :الغرية اخلارجية:
وهي غرية عن الشيء ،وغرية على الشيء ،وهي على قسمني:
أ-الغرية من البشر للبشر:
والغرية عن الشيء :هي كراهة عزامحاه وعشذركاه لك يف حمبوبك.
( ) 1ينظر :ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
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والغرية على الشيء :هي شدة حرصك على احملبوب أن يفوز به
()1
غريك دونك ،أو يشذركك يف الفوز به.
وهذه الغرية ال ياصور عشذركة اآلخرين فيهذ ،ألن الرضذ
ابملشذركة نوع عن الدايثة.
وقد عذب البذقالين على اعرئ القيس ،أنه ال يغذر على حمبوباه،
و لك لقوله يف عطلع ععلقاه:
ِ ِ
قِفذ ِ
حبيبِ ،
ٍ
بني
نبك ،عن ِكرى
وعنزل  ...بسقط اللّوى َ
()2
الد ِ
َّخول ،فَ َح ْوَع ِل
فقد وصفه أبنه ال يغذر على حمبوباه؛ ألنه يسادعي عن يقف
ععه ويشركه البكذء عليهذ ،قذل البذقالين انقدا:
" وىف لفظه وععنذه خلل :فأول لك :أنه اتساوقف عن يبكي
لذكر احلبيب ،و كراه ال تقاضي بكذء اخللي ،وإمنذ يصح طلب اإلتسعذد
يف عثل هذا ،على أن يبكي لبكذئه ويرق لصديقه يف شدة برحذئه ،فأعذ
أن يبكي على حبيب صديقه ،وعشيق رفيقه ،فأعر حمذل ،فإن كذن
املطلوب وقوفه وبكذءه أيضذ عذشقذ ،صح الكالم عن وجه ،وفسد
املعىن عن وجه آخر! ألنه عن السخف أن ال يغذر على حبيبه ،وأن
( )1ينظر :املرجع السذبق .وابن قيم اجلوزية ،الفوائد (ص.)34 :
( )2ديوان اعرئ القيس (ص)21 :
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يدعو غريه إىل الاغذزل عليه ،والاواجد ععه فيه! .)1("..

ب-الغرية من هللا لعبده ،ومن العبد لربه:
وتشمل غرية الرب على عبده :أبن ياخذه لنفسه عبدا ،وكذلك
غرية العبد لربه أبن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكت ،وحلقوقه تسبحذنه إ ا
هتذون هبذ املاهذونون.

( )1البذقالين ،إعجذز القرآن (ص.)160 :
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املبحث الثاني :الغرية احملمودة ،وصفتها
الغرية صفة هلل ولرتسوله وللمؤعنني ،فقد نسبت األحذديث
الصرحية الصحيحة صفة الغرية هلل تعذىل ،ولرتسوله الكرمي ،وللصحذبة
واملؤعنني رضوان هللا تعذىل عليهم أمجعني ،وبيذن لك يف املطذلب
اآلتية:
املطلب األول :غرية اهلل تعاىل ،وصفتها:
وعن النصوص الواردة يف لك ،عذ رواه البخذري وعسلم عن
عذئشة -رضي هللا عنهذ-أنه -صلى هللا عليه وتسلم-قذل" :اي أعة حممد
وهللا عذ عن أحد أغري عن هللا أن يزين عبده أو تزين أعاه ،اي أعة حممد
()1
وهللا لو تعلمون عذ أعلم لضحكام قليال ولبكيام كثريا"
وعن عبد هللا بن عسعود -رضي هللا عنه ،-قذل" :ال أحد أغري
عن هللا ،ولذلك حرم الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن ،وال شيء أحب
()2
إليه املدح عن هللا ،ولذلك عدح نفسه"
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب اجلمعة ،ابب الصدقة يف الكسوف ،رقم
( ،)34/2( ،)1044وكاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5221
( ،)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الكسوف ،ابب :صالة
الكسوف ،رقم (.)618/2( ،)901
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب تفسري القرآن ،ابب قوله( :وال تقربوا
الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن)[ ،األنعذم ،]151 :رقم (،)4634
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وعن أمسذء بنت أ،ي بكر رضي هللا عنهذ ،أهنذ مسعت رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم-يقول ":ال شيء أغري عن هللا"(.)1فذلغرية يف حقه تعذىل عنهذ عذ حيبه هللا ،وعنهذ عذ يبغضه هللا ،وقد
يقسم غرية هللا إىل قسمني ،قسم حيبه هللا
جذء احلديث النبوي الشريف ّ
وقسم يبغضه.
قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلمِ :-
ب
"ع َن الْغَْي َرِة َعذ ُِحي ُّ
اَّللُ ،فَذلْغَْي رةُ ِيف ِّ
الريبَ ِةَ ،وأ ََّعذ َعذ
ب َّ
اَّللَُ ،وِعْن َهذ َعذ يَكَْرهُ َّ
َّ
اَّللُ ،فَأ ََّعذ َعذ ُِحي ُّ
َ
ٍ ()2
يَكَْرهُ ،فَذلْغَْي َرةُ ِيف َغ ِْري ِريبَة" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)57/6وكاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم ( ،)36/7( ،)5220وعسلم،
صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي الفواحش ،رقم
(.)2114/4( )2760
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5222
( .)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي
الفواحش ،رقم (.)2115/4( ،)2762
( )2أخرجه عن حديث أ،ي هريرة :ابن عذجه يف تسننه ،كاذب النكذح ،ابب الغرية،
رقم ( ،)643/1( ،)1996وأخرجه عن حديث جذبر بن عايك :أبو داود
يف تسننه ،كاذب اجلهذد ،ابب اخليالء يف احلرب ،رقم (،)50/3( ،)2659
وأمحد ،عسند أمحد ،رقم ( ،)156/39( ،)23747ورقم(،) 23750
( ،)159/39والدراعي ،عسند الدارعي (تسنن الدارعي) ،كاذب النكذح،
ابب :يف الْغَْي َرةِ ،رقم( ،)2400( :ص ،)531 :وابن أ،ي شيبة ،عسند ابن
أ،ي شيبة ،رقم ( ،)379/2( ،)896والطرباين ،املعجم الكبري ،رقم
- 32 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

وأخرجه ابن حبذن عن ابن عايك األَنصذري بلفظ" :إن عن
الغرية عذ حيب هللا وعنهذ عذ يبغض هللا فأعذ الغرية اليت حيب هللا فذلغرية
()1
يف هللا ،وأعذ الغرية اليت يبغض هللا فذلغرية يف غري هللا"
ِ
َّيب -صلى هللا
ويف رواية عن أ،ي هريرة -رضي هللا عنه-عن الن ِّ
عليه وتسلم-أنه قذل« :إن هللا يغذر ،وغرية هللا أن أييت املؤعن عذ حرم
()2
هللا"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)189/2( ،)1772والبيهقي ،شعب اإلميذن ،رقم ( ،)10312
( ،)264/13وقد حسنه السيوطي وكذلك األلبذين .ينظر :السراج املنري يف
ترتيب أحذديث صحيح اجلذعع الصغري ( ،)997/2وصحيح اجلذعع الصغري
وزايدته ،رقم (.)442/1( ،)2221
( )1ابن حبذن ،صحيح ابن حبذن ،كاذب الرب واإلحسذن ،كر اإلخبذر عن الغرية
اليت حيبهذ هللا واليت يبغضهذ ،رقم ( ،)530/1( ،)295واحلديث حسنه
األلبذين كمذ يف الاعليقذت احلسذن على صحيح ابن حبذن (،)342/1
وكذلك يف إرواء الغليل يف ختريج أحذديث عنذر السبيل ،رقم (،)1999
( ،)58/7وقد كر األلبذين يف إرواء الغليل أن احلديث إتسنذد رجذله ثقذت؛
رجذل الشيخني ،غري ابن جذبر بن عايك ،وهو جمهول ،وقد حسن األلبذين
احلديث بسبب الشواهد.
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (،)5223
( ،)35/7وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي
الفواحش ،رقم (.)2114/4( ،)2761
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وهذه األحذديث وغريهذ عن النصوص الصحيحة عن رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم-نسبت الغرية إىل هللا تعذىل صراحة ،وجيب علينذعند نسبة هذه الصفة إىل هللا تعذىل أن ال ننسبهذ إليه بكل إطالقذهتذ،
فقد تسبق أن عن تعريف الغرية ضيق الصدر ،وثوران القلب ....وغريهذ
عن املعذين ،وهذه الصفذت وإن كذنت تساقيم يف وصف اآلدعي؛ إال
أهنذ ال يصح أن نسذويهذ بصفذت هللا تسبحذنه.
فغرية هللا تعذىل ينبغي أن تكون عن ات صفذته العلية اليت
خياص هبذ تسبحذنه؛ وبصورة تليق جبالله وعظماه ،عن غري تكييف وال
تشبيه ،شذهنذ شأن بقية الصفذت اليت خياص هبذ تسبحذنه على حنو
خيالف هبذ عن صفذت خملوقذته ،فكمذ الرمحة واحللم وغريمهذ عن صفذت
هللا تعذىل ،فكذلك الغرية ،وهي حتمل يف طيذهتذ الغضب والكراهية،
وهذاتن الصفاذن وصف هللا تعذىل هبمذ نفسه يف كاذبه الكرمي ،وعن
لك :قوله تعذىل :ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ
[النور ،]9 :وقوله تعذىل :ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ

[الاوبة.]46:
ِ
ك عذ
فإطالق صفة الغرية على هللا غري ممانع؛ ألنه ليس ِيف َل َ
حييل صفذته وال خيرجهذ عمذ تساحقه؛ ألن الغرية هي الكراهية للشيء،
()1
و لك جذئز ِيف صفذته لقوله تَ َع َذىل :ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﱠ.
( )1ينظر :أبو يعلى ،إبطذل الاأويالت ألخبذر الصفذت( ،ص.)165 :
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قذل احلذفظ ابن القيم" :فإن الغرية تاضمن البغض والكراهة
فأخرب أنه ال أحد أغري عنه ،وأن عن غريته حرم الفواحش ،وال أحد
أحب إليه املدحة عنه ،والغرية عند املعطلة النفذة عن الكيفيذت النفسية
كذحليذء والفرح والغضب والسخط واملقت والكراهية ،فيساحيل وصفه
عندهم بذلك! ،وععلوم أن هذه الصفذت عن صفذت الكمذل احملمودة
عقال وشرعذ وعرفذ وفطرة ،وأضدادهذ عذعوعة عقال وشرعذ وعرفذ
وفطرة ،فإن الذي ال يغذر بل تساوي عنده الفذحشة وتركهذ عذعوم غذية
()1
الذم عساحق للذم القبيح".
وقذل السقذف " :يوصف هللا عز وجل ابلغَ ْرية ،وهي صفة فعلية
خربية تليق جبالله وعظماه ،ال تشبه غرية املخلوق ،وال ندري كيف:

ﱡﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱠ [الشورى.)2("]11 :
وغرية هللا على عبذده :أن ال جيعل هللا عبده للخلق عبدا ،بل
ياخذه هللا لنفسه عبدا ،فال جيعل له فيه شركذء عاشذكسني؛ بل يفرده
()3
لنفسه ،ويضن به على غريه.
فمخذلفة العبد ألعر هللا ،واقرتافه للفواحش تساوجب غرية هللا
( )1ابن قيم اجلوزية ،الصواعق املرتسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة (.)1497/4
السقَّذف ،صفذت هللا عز وجل الواردة يف الكاذب والسنة (ص.)267 :
(َّ )2
( )3ينظر :ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
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تعذىل؛ ألن غرية هللا تعذىل أن أييت العبد عذ حرم هللا تعذىل عليه.

املطلب الثاني :غرية الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -وصفتها:
تعددت املواقف اليت أضذفت الغرية لرتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم ،وعن لك:
أوًل :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على ال ّدين:
ا
فكمذ أن غرية هللا يف أن أييت العبد عذ حرم هللا ،فكذلك كذنت
غرية الرتسول -صلى هللا عليه وتسلم-شديدة حني تناهك حمذرم هللا ،ومل
َّيب -عليه السالم-يناقم لنفسه وإن نزل به األ ى؛ لكنه كذن
يكن النِ ُّ
يثور حملذرم هللا إ ا اناهكت ،فعن عذئشة رضي هللا عنهذ ،قذلت" :عذ
اناقم رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-لنفسه يف ٍ
شيء يؤتى إليه حىت
()1
يناهك عن حرعذت هللا ،فيناقم هلل"
ويف صحيح عسلم عن عذئشة ،قذلت" :عذ ضرب رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم-شيئذ قط بيده ،وال اعرأة ،وال خذدعذ ،إال أن
جيذهد يف تسبيل هللا ،وعذ نيل عنه شيءٌ قط ،فيناقم عن صذحبه ،إال أن
()2
يناهك شيءٌ عن حمذرم هللا ،فيناقم هلل عز وجل".
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب احلدود ،ابب :كم الاعزير،)6853( ،
(.)174/8
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الفضذئل ،ابب عبذعدته صلى هللا عليه وتسلم
لآلاثم واخايذره عن املبذح ،أتسهله واناقذعه هلل عند اناهذك حرعذته ،رقم
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اثنياا :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على ابنته فاطمة رضي هللا عنها:
فعن املسور بن خمرعة ،قذل :مسعت رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم-يقول وهو على املنرب" :إن بين هشذم بن املغرية اتساأ نوا يف أن
ينكحوا ابناهم علي بن أ،ي طذلب ،فال آ ن ،مث ال آ ن ،مث ال آ ن ،إال
أن يريد ابن أ،ي طذلب أن يطلق ابنيت وينكح ابناهم ،فإمنذ هي بضعة
()1
عين ،يريبين عذ أراهبذ ،ويؤ يين عذ آ اهذ".
ويف هذا النص غريةٌ عنه -عليه السالم-على ابناه ،وخشية عن
َّيب -صلى
غرية ابناه عن ضرهتذ ،فاكون تسببذ يف تعذتسة عاوقعة" ،فكره النِ ُّ
هللا عليه وتسلم –فاناهذ ،وختوف عن لك لفرط عذ حتملهذ الغرية على
زوجهذ عن عداوة بنت عدو أبيهذ ،وعشذركاهذ يف زوجهذ ،وأن عداوة
اآلابء قد تؤثر ،وخذف -صلى هللا عليه وتسلم-على ابناه عن املفسدة
()2
يف دينهذ عن ضرر يسري إليهذ".
ويف رواية كرهذ ابن تيمية أن فذطمة رضي هللا عنهذ قذلت للنيب
صلى هللا عليه وتسلم :-إن النذس يقولون إنك ال تغذر لبنذتك ،و لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(.)1814/4( ،)2328
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :ب الرجل عن ابناه يف
الغرية ،رقم (.)37/7( ،)5230
( )2ابن رتسالن ،شرح تسنن أ،ي داود (.)320/9
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()1

ملذ أراد على أن يازوج بنت أ،ي جهل.
وهذه الرواية بلفظ (إنك ال تغذر) مل أجدهذ يف كاب احلديث
املعامدة ،وقد أخرج البخذري وعسلم حنوهذ عن املسور بن خمرعة أنه
قذل " :إن عليذ خطب بنت أ،ي جهل فسمعت بذلك فذطمة ،فأتت
رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ، -فقذلت :يزعم قوعك أنك ال
تغضب لبنذتك ،وهذا علي انكح بنت أ،ي جهل ،فقذم رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم ، -فسمعاه حني تشهد ،يقول« :أعذ بعد
أنكحت أاب العذص بن الربيع ،فحدثين وصدقين ،وإن فذطمة بضعة عين
وإين أكره أن يَ ُسوءَ َهذ ،وهللا ال جتامع بنت رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم -وبنت عدو هللا ،عند رجل واحد ،فرتك َعلي اخلِطْبَةَ"(.)2
فسر بعض شراح احلديث الغضب الوارد يف الرواية أنه
وقد ّ
الغرية ،فقد قذل اهلرري(" :ال تغضب) اي والدي وال تَغري (لبنذتك) أي
للازوج على بنذتك"(.)3
وعليه فيمكن أن يكون ابن تيمية كر الرواية تفسريا.
ِ
علي ملنع اجلمع بني
َّيب -عليه السالم-لازويج ّ
وقد جذء رفض الن ِّ
( )1ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة (.)9/2
( )2صحيح البخذري ،كاذب أصحذب النيب صلى هللا عليه وتسلم ،ابب كر
ِ
َّيب صلى هللا عليه وتسلم ،عنهم أبو العذص بن الربيع ،رقم
أصهذر الن ِّ
( ،)22/5( ،)2449وصحيح عسلم ،كاذب الفضذئل ،ابب :فضذئل
ِ
َّيب عليهذ والسالم ،رقم.)1903/4( ،)2449( :
فذطمة بنت الن ِّ
( )3اهلرري :الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)600/23
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فذطمة ،وبني ابنة أ،ي جهل ،خلوفه -صلى هللا عليه وتسلم -على فذطمة
عن الفانة عن أجل الغَرية ،وملذ توقع عن عنذكدة هذه الضََّّرة(.)1
اثلثاا :غريته -صلى هللا عليه وسلم-على نسائه:
عن عذئشة قذلت" :دخل علي رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ،-وعندي رجل قذعد ،فذشاد لك عليه ورأيت الغضب يف
وجهه ،قذلت :فقلت :اي رتسول هللا ،إنه أخي عن الرضذعة ،قذلت:
فقذل :انظرن إخوتكن عن الرضذعة ،فإمنذ الرضذعة عن اجملذعة"(.)2
أي شق لك عليه ،وتغري وجهه ،مث إهنذ ملذ أجذباه :إنه أخي عن
الرضذعة ،قذل :انظرن عن إخوانكن ،فإمنذ الرضذعة تقع هبذ احلرعة هي
يقوته اللنب ويسد جوعه(.)3
عذ كذن يف الصغر ،والرضيع طفل ّ
َّيب -صلى
علي النِ ُّ
وعن أم تسلمة رضي هللا عنهذ قذلت " :دخل َّ
خمنث  ،فسمعاه يقول لعبد هللا بن أ،ي أعية:
هللا عليه وتسلم ،-وعندي ٌ
فاح هللا عليكم الطذئف غدا ،فعليك اببنة
اي عبد هللا ،أرأيت إن َ
َّيب-صلى هللا عليه
غيالن ،فإهنذ تقبل أبربع ،وتدبر ()4بثمذن ،وقذل النِ ُّ
وتسلم :-ال يدخلن هؤالء عليكن" .
وصفهذ أبهنذ مسينة ،مملوءة البدن؛ حبيث يظهر هلذ طيذت يف
( )1ينظر :أبو العبذس القرطيب ،املفهم ملذ أشكل عن تلخيص كاذب عسلم (.)353/6
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الرضذع ،ابب :إمنذ الرضذعة عن اجملذعة ،رقم
(.)1078/2( ،)1455
( )3ينظر :اخلطذ،ي ،ععذمل السنن (.)185/3
( )4البخذري ،صحيح البخذري (.)156/5
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()1
َّيب -عليه السالم -إبخراج املخنثني
أطرافهذ عن ُّ
السمن ،وقد أعر الن(ُِّ)2
عن البيوت حىت ال يفسدوا النسذء .
ِ
َّيب -صلى هللا عليه
قذل اخلطذ،ي" :إمنذ كذن يؤ ن له على أزواج الن ِّ
وتسلم-على ععىن أنه عن مجلة غري ِ
أوىل اإلربة عن الرجذل ،فلم يكن يُرى
أبس بدخوله عليهن ،فلمذ مسع -صلى هللا عليه وتسلم-هذا الكالم ورأى
أنه يفطن ملثل هذا عن النعت أعر أبن حيجب ،فال يدخل عليهن"(.)3

املطلب الثالث :غري ة املؤمن وصفتها:
عن أ،ي هريرة ،أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-قذل:
()4
"املؤعن يغذر ،وهللا أشد غريا".
وهنذك العديد عن املروايت اليت تشري إىل غرية الصحذبة ،وعن
لك:
أوًل-غرية عمر بن اخلطاب:
ا
ِ
َّيب -صلى هللا
عن جذبر بن عبد هللا -رضي هللا عنهمذ ،-عن الن ِّ
عليه وتسلم-قذل " :دخلت اجلنة ،أو أتيت اجلنة ،فأبصرت قصرا،
فقلت :ملن هذا؟ قذلوا :لعمر بن اخلطذب ،فأردت أن أدخله ،فلم مينعين
( )1ينظر :اهلََرري ،الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)151/22
( )2ابن رتسالن ،شرح تسنن أ،ي داود (.)8/19
( )3اخلطذ،ي ،أعالم احلديث (شرح صحيح البخذري).)1757/3( ،
( )4عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الاوبة ،ابب غرية هللا تعذىل وحترمي الفواحش،
رقم (.)2115/4( ،)2761
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إال علمي بغريتك " ،قذل عمر بن اخلطذب :اي رتسول هللا ،أب،ي أنت
وأعي اي نيب هللا ،أوعليك أغذر؟"(.)1
وعن أ،ي هريرة ،قذل" :بينمذ حنن عند رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم-جلوس ،فقذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم " :-بينمذ أان
انئم رأياين يف اجلنة ،فإ ا اعرأة تاوضأ إىل جذنب قصر ،فقلت :ملن
هذا؟ قذلوا :هذا لعمر ،فذكرت غريتك ،فوليت عدبرا " ،فبكى عمر
()2
وهو يف اجمللس ،مث قذل :أوعليك اي رتسول هللا أغذر؟.
اثنياا-غرية عائشة -رضي هللا عنها:-
عن عذئشة ،أهنذ قذلت" :عذ غرت على اعرأة لرتسول هللا -صلى
هللا عليه وتسلم-كمذ غرت على خدجية ،لكثرة كر رتسول هللا -صلى
هللا عليه وتسلم-إايهذ وثنذئه عليهذ ،وقد أوحي إىل رتسول هللا -صلى هللا
()3
عليه وتسلم-أن يبشرهذ ببيت هلذ يف اجلنة عن قصب".
اثلثاا-غرية سعد:
قذل تسعد بن عبذدة :لو رأيت رجال عع اعرأيت لضرباه ابلسيف
غري عصفح ،فبلغ لك رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-فقذل:
"أتعجبون عن غرية تسعد ،وهللا ألان أغري عنه ،وهللا أغري عين ،وعن أجل
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب :الغرية ،رقم (.)36/7( ،)5226
( )2املصدر نفسه ،رقم (.)36/7( ،)5227
( )3املصدر نفسه ،رقم (.)37/7( ،)5229
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غرية هللا حرم الفواحش عذ ظهر عنهذ وعذ بطن"..

()1

ابعا-غرية الزبري بن العوام:
را
عن أمسذء بنت أ،ي بكر -رضي هللا عنهمذ ،-أهنذ كذنت تنقل
النوى عن أرض الزبري على رأتسهذ عن عسذفة بعيدة ،قذلت " :فجئت يوعذ
والنوى على رأتسي ،فلقيت رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -وععه نفر
عن األنصذر ،فدعذين مث قذل« :إخ إخ» ليحملين خلفه ،فذتساحييت أن
أتسري عع الرجذل ،و كرت الزبري وغريته ،وكذن أغري النذس ،فعرف رتسول هللا
صلى هللا عليه وتسلم -أين قد اتساحييت فمضى ،فجئت الزبري فقلت:لقيين رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ،-وعلى رأتسي النوى ،وععه نفر
عن أصحذبه ،فأانخ ألركب ،فذتساحييت عنه ،وعرفت غريتك ،فقذل :وهللا
()2
حلملك النوى كذن أشد علي عن ركوبك ععه"
فغرية املؤعن قد تكون على حمذرم هللا أو على األعراض ،وتاجلى
يف هيجذن القلب ،والغضب لدين هللا ،وعند األزواج أو احملذرم ،ثوران
القلب وهيجة احلفيظة ،بسبب املشذركة يف االخاصذص عن أحد
ِ
َّيب صلى هللا عليه
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب الاوحيد ،ابب قول الن ِّ
وتسلم" :ال شخص أغري عن هللا" ،رقم ،)123/9( ،)74516( :وعسلم،
صحيح عسلم ،كاذب الطالق ،ابب انقضذء عدة املاوىف عنهذ زوجهذ ،وغريهذ
بوضع احلمل ،رقم (.)1136/2( ،)1499
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب الغرية ،رقم (.)35/7( ،)5224
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الزوجني ابآلخر ،أو حبرميه ،و به عنهم وعنعه عنهم.
وقد وضع هللا عز وجل الغرية يف الرجذل ،حلفظ األنسذب ،فإن
النفوس لو تسذحمت ابلازاحم على النسذء الخالطت األنسذب ،ولذلك
()2
كل أعة وضعت الغرية يف رجذهلذ ،وضعت الصيذنة يف نسذئهذ.
قيلُّ :
وهذه الغرية عن الزوجة ،أو الزوج عشروعة؛ ألن الغرية يف املرأة
والرجل أعر فطري ،وغريزة بشرية ،أودعهذ هللا تعذىل يف اإلنسذن ،وال خري
يف زوج ،أو أب ،أو أم ،أو أخ أو أخت إ ا انازعت الغرية عن قلوهبم.
وقد ّتوجت غرية الرجل واملرأة على األعراض أن هللا تعذىل كاب
الشهذدة ملن قال دفذعذ عنهذ ،قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم:-
" عن قال دون عذله فهو شهيد ،وعن قال دون أهله فهو شهيد ،وعن
()3
قال دون دينه فهو شهيد ،وعن قال دون دعه فهو شهيد "
ضعف احلميّة وقلة
حل عكذهنذ
وه ُج الغرية يف الصدور َّ
وإ ا َخ َفت ْ
ُ
( )1ينظر :ابن قرقول ،عطذلع األنوار على صحذح اآلاثر (.)174/5
( )2ينظر :الغزايل ،عيزان العمل (ص ،)319 :وإحيذء علوم الدين (،)168/3
واملنذري ،الرتغيب والرتهيب.)420/3( ،
( )3الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب الدايت ،ابب :عذ جذء فيمن قال دون عذله فهو
شهيد ،رقم ( ،)30/4( ،)142214وقذل الرتعذي " :هذا حديث حسن
صحيح" ،وأخرجه :النسذئي يف تسننه ،كاذب حترمي الدم ،ابب :عن قذتل دون
أهله ،رقم ( ،)116/7( ،)4094وأمحد يف عسنده ( ،)190/3وصححه
األلبذين يف صحيح اجلذعع الصغري وزايدته ،رقم ()1100/2( ،)6445
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األنفة ممذ يؤنف عنه عن الاعرض للحرم والزوجة ،وهو خنوثة ،وهو عذعوم
()1
أيضذ إ عن مثراته احامذل الذل عن األخسذء ،وصغر النفس والقمذءة.
والغرية على احملذرم واألعراض هي َغرية خذصة-مبعىن أن كل
إنسذن يغذر على حمذرعه دون حمذرم غريه-أعذ الغرية اليت يشرتك فيهذ املؤعن
عع غري ،فهي الغرية هلل؛ إ ا اناهكت حمذرم هللا ،والغرية للرتسول؛ إ ا
أتسيء إىل شخصه الكرمي ،أو إىل هديه وصحبه وآل بياه ،فإن غرية
املؤعن أيضذ جيب أن تكون عن غرية هللا وغرية رتسوله ،فاكون شديدة إ ا
اناهكت حرعذت هللا ،أو تطذول املاطذولون على هللا ،أو على رتسوله.
ويالحظ أن احلديث الشريف أعطى وتسم الشهذدة ملن قال دون
فحمل يف ثنذايه الغرية على ال ّدين ،وجعلهذ جنبذ إىل
عرضه أو دينهَ ،
جنب عع الغرية على األهل والعرض ،والغريب أن الكثري عن النذس ال
ِ
ين على عسذععه ،ألن ال ّدين للجميع!! ،وتثور اثئرته
ياأثر لو ُشام ال ّد ُ
إن شام ِعرضه ،ألن عرضه خيصه دون غريه!!.
إن الذي يغذر على دينه ال يقبل ابملنكرات حتفه عن مجيع
اجلهذت ،وال يسكت إن شام ال ّدين أو اناقص عنه ،بل يسعى جذهدا
إلنكذر املنكر واألعر ابملعروف ،وإن خفات غرية ال ّدين خبَت غرية
العرض ،فذل ّدين تسيذج العرض ومحذه.
وابل ّدين تنقلب الغرية إىل شرع يقدس وحيرتم ،لك أن أحدا لو
( )1ينظر :املنذري ،الرتغيب والرتهيب (.)420/3
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نظر إىل املرأة؛ ورآه واحد عن أهلهذ لَثَذر عن الغَ ْرية؛ ولكن عذ أن َّ
يدق
البذب طذلبذ َيدهذ ،فذألعر خيالف؛ ألن أهلهذ يساقبلون عن ياق ّدم للزواج
َ
ِ
ِ
ب عرض عن غري طريق
َ
االتساقبذل احلسن؛ فكأن الغرية فيهذ محية ،وإن طُل َ
خذلق األعراض فال بد أن هتيج النفس ،فإن طلبهذ على وفق عذ شرع
خذلق األعراض تطمئن النفس .وهذه عملية قد يكون عن الصعب
تصورهذ ،فمذ الذي يسبب الرضذ ،وعن الذي يدفع يف القلب احلمية؟،
إ ن :عذ الفرق بني األوىل والثذنية؟ ،الفرق بينهمذ هو الفرق بني احلالل
واحلرام؛ فذلذي يغَ ُذر على بنذته عن ملسة اهلواء تراه عند الزواج هو الذي
وجيَ ِهز ابناه ،ويُسلمهذ بيده إىل زوجهذ؛ ألهنمذ
يوجه الدعوات لزواجهذُ ،
()1
ف الغَ ْرية .
جدع ُ
احلالل أنْ َ
الاقيذ على كلمة هللا ولذلك يقذلَ :
ومثة عثذل آخر يظهر لنذ كيف أن الغرية بشقيهذ -غرية األعراض
وغرية األداين -ضبطت ابلشرع عند صحذبة رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ، -أوليس املرء يغذر على زوجه؟ ،أمل يع ّد العرب عن ال يغذر على
األعراض ديواث؟ ،عذ الذي جعل بعض رجذل األنصذر حني قدم إليهم
إخواهنم املهذجرون يانذزل الفرد عنهم عن زوجة عن أزواجه ألخيه
املهذجر ،ال بل خيريه يف النظر إليهن!! ،وهو الذي كذن ابألعس
تعصف رايح الغرية يف قلبة إن نظر إليهذ شخص نظرة ريبة ،إهنذ إخوة
ال ّدين اليت هي فوق كل شيء ،حقذ إهنذ عواقف صعبة جدا على
( )1ينظر :تفسري الشعراوي ( ،)2114/4و( ،)7728/13و(.)8503/14
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النفوس ،إال أن رابطة العقيدة تذلل كل صعب.
وقد كذن هذا قبل أن يفرض احلجذب ،وكذن أول عقدم
املهذجرين إىل املدينة املنورة.
وممذ يشهد لعرض األنصذر أزواجهم على إخواهنم املهذجرين عذ
أخرجه البخذري يف صحيحه أن املهذجرين حني تركوا نسذءهم خلفهم،
و"قدعوا املدينة آخى رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-بني عبد الرمحن
بن عوف ،وتسعد بن الربيع ،قذل لعبد الرمحن :إين أكثر األنصذر عذال،
فأقسم عذيل نصفني ،ويل اعرأاتن فذنظر أعجبهمذ إليك فسمهذ يل
أطلقهذ ،فإ ا انقضت عدهتذ فازوجهذ ،قذل :ابرك هللا لك يف أهلك
وعذلك ،أين تسوقكم؟ فدلوه على تسوق بين قينقذع"(.)1
لقد تغلب اإلميذن على الغرية ،وضبطهذ برابط العقيدة ،فذملرء ال
يانذزل عن عذله وزوجه ألخيه عن أعه وأبيه ،ولكنه ابإلميذن فعل .ويفهم عن
هذا أن الغرية احملمودة فطرية ،وجيب أن تكون عنضبطة بسيذج الشرع.

ِ
َّيب صلى
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذر ،ابب :إخذء الن ِّ
هللا عليه وتسلم بني املهذجرين ،واألنصذر رقم (.)31/5( ،)3780
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املبحث الثالث :الغرية املذمومة ،وصفتها
ملذ كذنت الغرية احملمودة :ثوران الغضب محذية على أكرم احلرم،
ّ
و ب الرجل عن كل خماص به ،فإن الغرية املذعوعة ثوران الغضب لاوهم
ب ِ
الرجل عن كل خماص به عن َغ ِري داعية الشرع.
محذية احلَُرم ،و ُ
وكمذ أن الغرية ميكن أن تكون حممودة فيهذ صالح األتسرة،
وأعذن اجملامع ،ملذ فيهذ عن حفظ احلقوق ومحذية األعراض واألنسذب،
فهي يف املقذبل ميكن أن تكون عذعوعة ،وقد يقرتن ععهذ الغل واحلقد
واحلسد ،وحذالت الغرية املذعوعة عاعددة ،وصورهذ خمالفة ،وفيمذ أييت
عن املطذلب بيذن ألهم حذالت الغرية املذعوعة:
املطلب األول :الغرية يف غري ريبة:
جذء احلديث النبوي الشريف يذم هذا النوع عن الغرية ،فعن أ،ي
هريرة -رضي هللا عنه-قذل :قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم" :-
عن الغرية عذ حيب هللا وعنهذ عذ يبغض هللا ،فأعذ اليت حيبهذ هللا فذلغرية
()1
يف الريبة ،وأعذ الغرية اليت يبغضهذ هللا فذلغرية يف غري ريبة"
" فذلغَرية يف ِّ
الريبَة ،الاهمة؛ يعين :إ ا علم الرجل أن زوجاه أو
َ
( )1أخرجه ابن عذجه يف تسننه ،كاذب النكذح ،ابب الغرية ،رقم (،)1996
( ،)643/1وأبو داود يف تسننه ،كاذب اجلهذد ،ابب يف اخليالء يف احلرب،
رقم ( ،)50/3( ،)2659وأمحد يف عسنده ( ،)156/39وقد حسنه
األلبذين .ينظر :صحيح أ،ي داود (.)411/7
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أعاه أو غريمهذ عن أقذربه تدخل على أجنيب ،أو يدخل أجنيب عليهذ ،أو
جيري بينهمذ عزاح وانبسذط فهذ هنذ عوضع الريبة؛ فينبغي للرجل أن ال
يرضى هبذا ،بل يدفع تلك املرأة عن األجنيب ،ويدفع األجنيب عن
الدخول عليهذ واالنبسذط ععهذ؛ فإن هذه الغرية حيبهذ هللا .وأعذ إ ا مل ير
عليهذ الدخول على أجنيب ،وال دخول أجنيب عليهذ ،ولكن يقع يف
خذطره ظن تسوء يف حقهذ عن غري أن يرى هبذ أعذرة فذحشة فذلغرية -
أي :ظن السوء -هذ هنذ ليس ت ،ممذ حيبهذ هللا ،بل يبغضهذ هللا؛ ألن
ظن السوء يف حق النذس عن غري أعذرة ظذهرة عذعوم"(.)1
قذل ابن حجر " :فلو وقع لك مبجرد الاوهم عن غري دليل فهي
()2
الغرية يف غرية ريبة"
وقذل اإلعذم أمحد " :مث إن الغرية اليت كران إمنذ تكون حممودة إ ا
وقعت يف عوقع الريبة ،فأعذ إ ا مل تطب نفس الرجل أبن ختلو ابناه اببنه
أو أخاه أبخيهذ فليس لك مبحمود"(.)3
وهذا يدخل يف تسوء الظن املنهي عنه يف قوله تعذىل :ﱡﭐ ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ [احلجرات:
.]11
( )1املظهري ،املفذتيح يف شرح املصذبيح ()122/4
( )2ابن حجر ،فاح البذري (.)326/9
( )3البيهقي ،شعب اإلميذن (.)264/13
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قذل ابن كثري يف تفسري هذه اآلية" :يقول تعذىل انهيذ عبذده
املؤعنني عن كثري عن الظن ،وهو الاهمة والاخون لألهل واألقذرب
والنذس يف غري حمله؛ ألن بعض لك يكون إمثذ حمضذ ،فليجانب كثريا
عنه احايذطذ ،وروينذ عن أعري املؤعنني عمر بن اخلطذب- ،رضي هللا
عنه ،-أنه قذل :وال تظنن بكلمة خرجت عن أخيك املسلم إال خريا،
()1
وأنت جتد هلذ يف اخلري حممال".
وقد هنى -عليه السالم-عن تسوء الظن فقذل" :إايكم والظن
فإن الظن أكذب احلديث( ،")2ويف حديث آخر أن رتسول هللا -صلى
ِ
ِ ِ
ي َعْي نَ ْي ِه َعذ َملْ تَ َر"(.)3
هللا عليه وتسلم ،-قذل" :إ َّن ع ْن أَفْ َرى الفَرى أَ ْن يُِر َ
علي -رضي هللا عنه" :-ال تكثر الغرية على أهلك
ويروى عن ّ
فرتعي ابلسوء عن أجلك ،ولعمري إ ّن الغرية هلذ ح ّد فإ ا جذوزهذ الرجل
()4
قصر عن الواجب وزاد على احلق".
( )1ابن كثري ،تفسري ابن كثري (.)377/7
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب ال خيطب على خطبة أخيه
حىت ينكح أو يدع ،رقم (.)19/7( ،)5143
( )3البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب الاعبري ،ابب عن كذب يف حلمه ،رقم
(.)43/9( ،)7043
( )4أورده أبو طذلب املكي يف (قوت القلوب يف ععذعلة احملبوب ووصف طريق
علي ،عن غري إتسنذد،)418/2( ،
املريد إىل عقذم الاوحيد) بلفظ :روينذ عن ّ
وكذا كره الغزايل عن غري إتسنذد ،ينظر :الغزايل :إحيذء علوم الدين (،)46/2
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َّيب -صلي هللا عليه وتسلم -أن يطرق الرجل أهله
وهنى النِ ُّ
ليال خيوهنم ويطلب عثراهتم ،فعن جذبر بن عبد هللا ،قذل :قذل رتسول هللا -
صلى هللا عليه وتسلم" :-إ ا أطذل أحدكم الغيبة فال يطرق أهله ليال"(.)1
والغرية يف غري حملهذ تورث الشقذق والنزاع بني األزواج ،ورمبذ
هدت البيوت وفرقت مجعهذ ،وممذ اشاهر عن وصذاي العرب لبنذهتم،
قوهلم هلن ":إايك والغرية ،فإهنذ عفاذح الطالق ،وإايك وكثرة العاب ،فإنه
()2
يورث البغضذء"
املطلب الثاني :الغرية يف خروج النساء من بيوتهن من غري فتنة:
عن املعلوم أن الشرع أابح للمرأة أن خترج عن بياهذ إب ن زوجهذ،
وممذ ينبغي كره أن اإل ن للمرأة ابخلروج جيب أن يكون ضمن ضوابط
نص عليهذ الشرع ،عنهذ :عدم الاطيب ،فقد كذن -عليه السالم-يوصي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونسب اإلعذم أمحد الشطر األول عنه لداود عليه السالم يف وصياه البنه.
ينظر :الزهد ألمحد بن حنبل (ص ،)36 :واجلذعع لعلوم اإلعذم أمحد -األدب
علي رضي هللا عنه.
والزهد ( ،)401/20ومل أقف على الرواية عسندة إىل ّ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب ال يطرق أهله ليال إ ا أطذل
الغيبة ،خمذفة أن خيوهنم أو يلامس عثراهتم ،رقم.)39/7( ،)5244(:
( )2اجلذحظ ،احملذتسن واألضداد (ص ،)267 :و كر اجلذحظ حنوه يف :البيذن
والابيني ( ،)62/2وأورد الدينوري الشطر األول عن هذا القول يف :عيون
األخبذر (.)76/4
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النسذء " إ ا شهدت إحداكن املسجد فال متس طيبذ"
قذل ابن حجر " :ويلحق ابلطيب عذ يف ععنذه؛ ألن تسبب املنع
عنه عذ فيه عن حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس ،واحللي الذي
()2
يظهر ،والزينة الفذخرة ،وكذا االخاالط ابلرجذل"
فمزامحة النسذء للرجذل يف األتسواق عذعوم ،وقد كذن احلسن يقول:
أتدعون نسذءكم يزامحن العلوج يف األتسواق قبح هللا عن ال يغذر(.)3
( )1عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب خروج النسذء إىل املسذجد إ ا مل
يرتتب عليه فانة ،وأهنذ ال خترج عطيبة ،رقم (.)328/1( ،)443
( )2ابن حجر ،فاح البذري البن حجر (.)349/2
( )3مل أقف على هذه الرواية عسندة ،وقد أوردهذ أبو طذلب املكي عن غري إتسنذد
يف قوت القلوب يف ععذعلة احملبوب ووصف طريق املريد إىل عقذم الاوحيد
( ،)418/2ويف عسند أمحد عن علي رضي هللا عنه بلفظ " :أال تساحيون
العلُوج؟!"،
أو تغذرون؟ فإنه بلغين أن نسذءكم خيرجن يف األتسواق يزامحن ُ
و كر أمحد شذكر يف حتقيقه ملسند أمحد :أن احلديث إتسنذده صحيح ،وأنه
عن زايدات عبد هللا بن أمحد .ينظر :عسند أمحد ت شذكر ،طبعة دار
القذهرة ،رقم ،)73/2( ،)1118(:والرواية فيهذ عقذل؛ ألهنذ عن طريق
القذضي شريك بن عبد هللا النخعي الكويف ،قذل الذهيب يف املغين يف
الضعفذء ،رقم( " :)297/1(،) 2764صدوق وثقة ابن ععني وغريه ،وقذل
النسذئي :ال أبس به ،وقذل ابن املبذرك :هو أعلم حبديث الكوفيني عن
الثوري ،وقذل الدارقطين وغري واحد :ليس ابلقوي ،وقذل أبو حذمت :ال يقوم
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ويف املقذبل ،فإن املغذالة يف عنع املرأة العفيفة عن اخلروج لقضذء
حوائجهذ عند عدم الفانة عذعوم أيضذ.
فإن غرية الرجل على زوجاه ،واألب على ابناه جيب أن ال تزيد
عن احلد املطلوب ،وقد يصل احلذل ببعض النذس أن مينع املرأة عن
اخلروج للمسجد أو السوق ،وياشدد يف هذا.
وكذن عمر -رضي هللا عنه -رجال غيورا ،فكذن إ ا خرج إىل
الصالة اتبعاه عذتكة ابنة زيد( ،)1فكذن يكره خروجهذ ،ويكره عنعهذ،
وكذن حي ّدث أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -قذل " :إ ا
()2
اتساأ ناكم نسذؤكم إىل الصالة فال متنعوهن ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقذم احلجة يف حديثه بعض الغلط" ،وقذل ابن حجر يف تقريب الاهذيب،
رقم (( )2787ص" :)266 :صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه عنذ ويل
القضذء ابلكوفة ،وكذن عذدال فذضال عذبدا شديدا على أهل البدع عن
الثذعنة" ،وقد ع ّد الذهيب يف تذكرة احلفذظ ،رقم( )170/1( ،) 218حديثه
عن أقسذم احلسن.
( )1هي عذتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى ،زوجة عمر رضي هللا
عنه ،واملقصود :أن عمر رضى هللا عنه مل ينههذ عن الذهذب للمسجد عع
شدة غريته ،إىل أن طعن الطعنة اليت عذت بسببهذ وقد كذنت زوجاه عذتكة
حذضرة ابملسجد .ينظر :ابن تسعد ،الطبقذت الكربى (،)265/8
والسذعذيت ،الفاح الرابين لرتتيب عسند اإلعذم أمحد بن حنبل الشيبذين
(.)197/5
( )2أمحد ،عسند أمحد ( ،)381/1احلديث عرتسل ،قذل اهليثمي " :تسذمل مل يسمع
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واملالحظ هنذ أن خلق الغرية يه ّذب ،فإن عمر -رضي هللا عنه-
عع شدة َغريته إال أنه كذن وقّذفذ عند حديث رتسول هللا ،ففي نفسه
ِ
َّيب -عليه السالم-
ال حيب هلذ اخلروج ،ويف الوقت اته يروي حديث الن ِّ
يف عدم عنعهن عن املسذجد ،ومياثل ألعر رتسول هللا ،وهذه الرواية وإن
يقويهذ لفظ آخر عند البخذري،
كذنت عرتسله صحيحة اإلتسنذد؛ إال أنه ّ
ففي احلديث الذي يرويه ابن عمر -رضي هللا عنه -قذل " :كذنت اعرأة
لعمر تشهد صالة الصبح والعشذء يف اجلمذعة يف املسجد ،فقيل هلذ:
مل خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره لك ويغذر؟ قذلت :وعذ مينعه أن
ينهذين؟ قذل :مينعه قول رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم" : -ال متنعوا
()1
إعذء هللا عسذجد هللا".
بل يف رواية أصرح يف اإل ن للنسذء أن خيرجن للمسذجد يف
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-قذل " :ائذنوا
الليل :عن ابن عمر ،عن (ال2ن) ِّ
للنسذء ابلليل إىل املسذجد"
إن الغرية يف نفوس الرجذل فطرة ،وجيب أن هتذب وفق تعذليم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عمر" ،ينظر :اهليثمي :جممع الزوائد وعنبع الفوائد (.)33/2
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األ ان ،ابب هل على عن مل يشهد
اجلمعة غسل عن النسذء والصبيذن وغريهم؟ ،رقم (.)6/2( ،)900
( )2البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األ ان ،ابب هل على عن مل يشهد
اجلمعة غسل عن النسذء والصبيذن وغريهم؟ ،رقم (.)6/2( ،)899
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اإلتسالم ال وفق العذدات والاقذليد ،وال العرف والعذدة ،فهذا حفيد عمر
بن اخلطذب -رضي هللا عنه ،-وكأنه تشرب الغرية عن جده غري أنه
مل يعقلهذ برابط الشرع كمذ فعل والده ،فإنه عن شدة غريته على املرأة
ياشدد يف السمذح هلذ ابلصالة ،فقد أخرج عسلم عن بالل بن عبد هللا
بن عمر ،عن أبيه قذل :قذل رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم:-
"ال متنعوا النسذء حظوظهن عن املسذجد ،إ ا اتساأ نوكم" ،فقذل بالل:
وهللا ،لنمنعهن .فقذل له عبد هللا " :أقول :قذل رتسول هللا -صلى هللا
()1
عليه وتسلم-وتقول أنت :لنمنعهن! ".
وهذا كله عقيد بعدم الفانة ،فرمبذ كذن قول بالل بسبب أن
نظرته خلروج املرأة وقائذ كذن عرتبطذ ببعض الفنت وهللا أعلم.
وقد وجدت عن اعاَذر لبالل مبثل عذ قلت ،قذل الدكاور عوتسى
شذهني الشني:
"يؤخذ عن إنكذر عبد هللا بن عمر البنه أتديب املعرتض على
السنن ،وبالل عذرض اخلرب برأيه ،وكأنه قذل لك ملذ رأى عن فسذد
بعض النسذء يف لك الوقت ،ومحلاه الغرية احملمودة على لك ،وليس
إنكذر أبيه عوجهذ إىل هذه الغرية ،بل لاصرحيه مبخذلفة احلديث ،فلو أنه
قذل عثال :إن الزعذن قد تغري ،وإن بعضهن رمبذ ظهر عنه قصد املسجد
( )1عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب خروج النسذء إىل املسذجد إ ا مل
يرتتب عليه فانة ،وأهنذ ال خترج عطيبة ،رقم (.)328/1( ،)442
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وإضمذر غريه ،رمبذ مل يكن أنكر عليه أبوه وال عنفه هذا الاعنيف"(.)1
ويشهد ملذ كرت عن االعاذار لبالل عذ أخرجه عسلم عن طريق
عمرة بنت عبد الرمحن بن تسعد بن زرارة األنصذرية ،أهنذ مسعت عذئشة
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم -تقول ":لو أن رتسول هللا -صلى هللا
زوج الن ِّ
عليه وتسلم -رأى عذ أحدث النسذء ملنعهن املسجد كمذ عنعت نسذء
بين إتسرائيل ،قذل :فقلت لعمرة :أنسذء بين إتسرائيل عنعن املسجد؟
()2
قذلت :نعم".
فإ ا كذن االعاذار لبالل عقبوال؛ فيحمل األعر على الغرية
احملمودة ،وحتُمل الرواايت يف عنع النسذء عن املسذجد على الغرية
املذعوعة إ ا أعنت الفانة.
ويف عقذبل السمذح للمرأة ابخلروج للمسجد ،فهنذك العديد عن
الرواايت الصحيحة اليت متجد املرأة امللازعة بياهذ وأن يف خروجهذ
اتساشراف للشيطذن هلذ.
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-أنه قذل ":املرأة عورة ،فإ ا
فعن النِ ِ
ّ
خرجت اتساشرفهذ الشيطذن "(.)3
( )1الشني ،فاح املنعم شرح صحيح عسلم (.)614/2
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الصالة ،ابب عنع نسذء بين إتسرائيل املسجد
رقم (.)329/1( ،)445
( )3الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب الرضذع ،ابب عذ جذء يف كراهية الدخول
على املغيبذت ،رقم ( ،)468/3( ،)1173وقذل الرتعذي " :هذا حديث
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ووصف املرأة هبذه الصفة فيه إشذرة إىل أن األصل يف أعر املرأة
أن تسارت وحتاجب ،ولكن ليس عفهوم هذا أن تقيّد النسذء يف البيوت
حىت ياوفذهن املوت ،فعقوبة احلبس يف البيوت كذنت ملن اخال عيزان
الشرف عندهذ ،قذل تعذىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠ [النسذء.]15 :
ِ
َّيب -عليه
فذلاشديد يف خروج املرأة فيه بعد عن هدي الن ِّ
السالم ،-ألن اإلتسالم جعل هلذ عة عذلية عساقلة ،هلذ أن تبيع،
وتاملك ،وهذا ياطلب اخلروج واملاذبعة أحيذان بنفسهذ وأخرى بواتسطة
أو وكيل.
َّيب أيخذ ععه يف أتسفذره بعض زوجذته ،ويقرع بينهن.
وقد كذن النِ ُّ
َّيب -عليه السالم-لنسذئه يف اخلروج لقضذء
وقد أ ن النِ ُّ
حوائجهن ،فعن عذئشة ،قذلت :خرجت تسودة بنت زععة ليال ،فرآهذ
عمر فعرفهذ ،فقذل :إنك وهللا اي تسودة عذ ختفني علينذ ،فرجعت إىل
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-فذكرت لك له ،وهو يف حجريت يَاَ َعشَّى،
الن ِّ
وإن يف يده لَ َع ْرقذ ،فأنزل هللا عليه ،فرفع عنه وهو يقول« :قد أ ن هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن صحيح غريب" ،وأخرجه أمحد يف عسنده ،رقم (،)5468
( ،)337/9وأورده األلبذين يف تسلسلة األحذديث الصحيحة وشيء عن
فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)424/6( ،)2688
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لكن أن خترجن حلوائجكن" )1(.قذل ابن بطذل" :يف هذا احلديث دليل
على جواز خروج النسذء لكل عذ أبيح هلن اخلروج فيه عن زايرة اآلابء
واألعهذت و وي احملذرم والقراابت ،وغري لك ممذ هبن احلذجة إليه،
و لك يف حكم خروجهن إىل املسذجد"(.)2
وخالصة األعر :فإ ّن الغرية يف خروج املرأة هلذ ح ّد ،فإ ا جذوزهذ
الرجل قصر عن الواجب وزاد على احلق.
املطلب الثالث :الغرية يف الكشف عن اسم املرأة أو خروج صوتها:
ياشدد كثري عن النذس يف غريته على املرأة أبن ال يذكر امسهذ
أعذم غريب ،فذتسم األم أو الزوجة تسر عن األتسرار ،جمرم هو عن كشف
عنه األتساذر ،حىت إن طذلب الدراتسذت العليذ يف العلوم الشرعية حني
يكاب اإلهداء يف عقدعة رتسذلاه يذكر اجلميع أبمسذئهم وعند كر
الزوجة يقول :أم فالن.
وممذ جرت به العذدة يف الغرية على اتسم املرأة عن أن يعرف بني
الرجذل؛ أننذ عند توزيع بطذقذت الدعوة للرجذل عن أجل حضور
اخلِطبة ،فإنه يكاب فيهذ (كرمية فالن) بدال عن الاصريح ابمسهذ ،يف
حني أننذ نصرح ابتسم اخلذطب ،أولَيست اخلِطبة عن أجل إشهذر ِ
عقد
َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب النكذح ،ابب خروج النسذء حلوائجهن،
رقم.)38/7( )5237( :
( )2ابن بطذل ،شرح صحيح البخذري (.)364/7
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صرف الغرية إىل هذه املواقف؟.
النكذح؟ ،وهل يصح أن تُ ْ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-يصرح أبمسذء أزواجه:
وقد كذن النِ ُّ
هذه صفية ،ويف احلديث الذي تسبق كره قبل قليل أن عمر -رضي هللا
عنه-كذن ينذدي تسودة َّأم املؤعنني ابمسهذ.
َّيب -عليه السالم-يذكرهن أبلفذظ الاحبب :اي عذئش
وكذن النِ ُّ
ابلرتخيم...اي محرياء ،فقد أخرج البخذري أهنذ قذلت :قذل رتسول هللا -
ِ
ش ،هذا جربيل يقرئك
صلى هللا عليه وتسلم-يوعذَ " :اي َعذئ ُ
السالم")1(.ويف صحيح عسلم أنه -عليه السالم -قذل هلذ( :عذ لَ ِ
ك؟
َ
()2
ِ
ش.)..
َاي َعذئ ُ
وعن عذئشة ،رضي هللا عنهذ قذلت ":دخل احلبشة املسجد
يلعبون فقذل يل :اي محرياء أحتبني أن تنظري إليهم؟ فقلت :نعم ،فقذم
()3
ابلبذب وجئاه فوضعت قين على عذتقه ،فأتسندت وجهي إىل خده"
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب املنذقب ،ابب فضل عذئشة رضي هللا
عنهذ ،رقم.)29/5( ،)3768( :
( )2عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب اجلنذئز ،ابب عذ يقذل عند دخول القبور
والدعذء ألهلهذ ،رقم)670/2( )974( :
( )3النسذئي ،السنن الكربى للنسذئي ،كاذب عشرة النسذء ،ابب :إابحة الرجل
لزوجاه النظر إىل اللعب ،رقم .)181/8( ،)8902( :قذل ابن حجر:
"إتسنذده صحيح ،ومل أر يف حديث صحيح كر احلمرياء إَِّال يف هذا" ،ينظر:
ابن حجر ،اناقذض االعرتاض يف الرد على العيين يف شرح البخذري
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لاصوب عمر بن اخلطذب
وأعذم مجوع الرجذل صدح صوت اعرأة ّ
()1
حني كذن ياكلم عن حتديد املهور ،فقذل" :أصذبت اعرأةٌ وأخطأ عمر".
ردت املرأة على هذتف البيت
وتثور الغرية عند الرجذل يف حذل ّ
ِ
َّيب -عليه السالم-هلن
وجرتسه؛ حبجة أن صوهتذ عورة ،وعع كون نسذء الن ِّ
هلن،مل مينعن عن
خصوصية ،إال أنه عع هذا الاشديد ،وهذه اخلصوصية ّ
خمذطبة الرجذل عن وراء حجذب ،أوليس جرس اهلذتف ،وجرس البيت
عن وراء حجذب؟
واملنهي عنه يف صوت املرأة اخلضوع يف القول املامثل باليني
الكالم وترقيقه ،والغرية املطلوبة هنذ هي الغرية اليت حتفظ املرأة ،وحتفظ
عفاهذ وطهرهذ ،وتنجيهذ عن الولوج يف املنكرات.
املطلب الرابع :الغرية املفضية لقتل املرأة:
قد تكون الغرية عفرطة ،وقد يذكيهذ يف النفوس تنذفس الرجذل يف
أن يشاهروا هبذ ،فمنع اإلتسالم عن لك؛ إ ليس عن حق ٍ
أحد إتالف
نفس إال احلذكم ،ومل يقرر الشرع احلنيف جعل أرواح الزوجذت حتت
تصرف خمالف نفسيذت أزواجهن.
وملذ تقرر حد القذف ،ونزلت اآلية املبينة حلكمه ،اشاد األعر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( .)391/1وابن حجر ،فاح البذري ( ،)444/2وأورده األلبذين يف تسلسلة
األحذديث الصحيحة وشيء عن فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)817/7( ،)3277
( )1ابن كثري ،عسند الفذروق ()573/2
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على األزواج الذين يعثرون على ربية يف أزواجهم( ،)1وعن هؤالء تسعد
بن عبذدة ،فقد قذل :لو رأيت رجال عع اعرأيت لضرباه ابلسيف غري
عصفح ،فبلغ لك رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-فقذل" :أتعجبون
()2
عن غرية تسعد ،وهللا ألان أغري عنه ،وهللا أغري عين.".....
ويف رواية أنه -صلى هللا عليه وتسلم-قذل" :امسعوا إىل عذ يقول
()3
تسيدكم ،إنه لغيور ،وأان أغري عنه ،وهللا أغري عين".
ِ
وعدم إنكذره -صلى هللا عليه وتسلم-
الربعذويُ ":
قذل مشس ال ّدين ْ
قال إال
عثل هذا الفعل ال جيوز؛ ألنه قد تقرر يف الشرع :ال(َ )4
لك ،عع أن َ
بعد ِ
ثبوت عوجبِه ،وقيل :ألنه يسعُه لك فيمذ بينه وبني هللا تعذىل" .
َ
وقول تسعد هذا نشأ عن كمذل الغرية ،ومل يقصد به خمذلفة رتسول
هللا-صلى هللا عليه وتسلم ،-بعد أن تقرر اإلتيذن أبربعة شهود يف حد
القذف ،وقبل نزول آية املالعنة(.)5
وممذ ينبغي اإلشذرة إليه أن الغرية اليت شعر هبذ تسعد حممودةٌ()6؛
( )1ينظر :ابن عذشور ،الاحرير والانوير (.)162/18
( )2عافق عليه ،وقد تسبق خترجيه عند كر الغرية احملمودة.
( )3عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الطالق ،ابب انقضذء عدة املاوىف عنهذ زوجهذ،
وغريهذ بوضع احلمل ،رقم (.)1135/2( ،)1498
ِ
الربعذوي ،الالعع الصبيح بشرح اجلذعع الصحيح (.)343/16
(ْ )4
( )5ينظر :الكوراين ،الكوثر اجلذري إىل رايض أحذديث البخذري (.)377/10
( )6تسبق الكالم عن غرية تسعد ضمن الغرية احملمودة ،يف املطلب الثذلث عن
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ألهنذ شعور قليب ،وعن شدة غريته شعر أن تصرفه تسيكون كذلك ،غري
أهنذ تكون عذعوعة لو أنه فعال أتْبع قولَه فعله؛ ألنه لو وجد رجال عع
أهله فقاله لرتتب عليه ال َق َود ،وال يُرتّب الشرع ال َق َود على شخص دون
أن يكون قد اقرتف جرعذ ،فضال عن أن لك الرجل الذي قد جيده عع
أهله رمبذ يكون غري حمصن! ومل جند يف نصوص الشريعة أن عقوبة الزاين
غري احملصن هي القال!
واألصل النهى عن إقذعة احلدود بغري تسلطذن وبغري شهود؛ ألن
هللا تعذىل عظَّم دم املسلم ،وعظَّم اإلمث فيه ،فال حيل تسفكه إال مبذ أابحه
هللا به ،وبذلك أفىت علي بن أىب طذلب فيمن قال رجال وجده عع اعرأته
فقذل :إن مل أيت أبربعة شهداء؛ فليعط برعاه-أي يسلِّم برعاه للقال-
وعلى هذا مجهور العلمذء.
فصل بعض الفقهذء يف املسألة ،وأنه ميكن أن يسعه األعر
وقد ّ
فيمذ بينه وبني هللا إن كذن الرجل واملرأة ثيبني ،وعلم أنه قد انل عنهذ عذ
يوجب الغسل ،ويف مجيع احلذالت ال يسقط عنه القود يف احلكم إال إ ا
()1
جذء أبربعة شهود ،وكذن املقاول حمصنذ.
وعن هذنئ بن حزام "،أن رجال وجد عع اعرأته رجال ،فقالهمذ ،فكاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املبحث الثذين.
( )1ينظر :ابن بطذل ،شرح صحيح البخذري ( ،)480/8والعيىن ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري (.)22/24
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عمر بكاذب يف العالنية أن أقيدوه ،وكاذاب يف السر أن أعطوه الدية".
وقال النسذء بدافع الغرية عناشر يف أوتسذط كثري عن اجملامعذت،
حىت إن بعض القوانني تعطي أحكذعذ خمففه ملن يقال أخاه ،أو بناه ،أو
زوجه بدافع الشرف ،دون الاحقق عن أن البنت أو املرأة قد اقرتفت
جرمية الزان ،وراب تكون بكرا ال ثيبذ.
املطلب اخلامس :غرية الضرائر وانتقاصهن قَدْر بعض:
ويدخل يف هذا عذ حدث عن عواقف الغرية اليت جتذوزت عذ هو
عسموح به حني وصفت عذئشة ضرهتذ صفية أبهنذ قصرية :فعن عذئشة،
قذلت" :قلت للنيب -صلى هللا عليه وتسلم :-حسبك عن صفية كذا وكذا،
()2
تعين :قصرية ،فقذل" :لقد قلت كلمة لو عزجت مبذء البحر ملزجاه".
( )1األثر :أخرجه عبد الرزاق الصنعذين يف عصنفه ،رقم (،)435/9( ،)17921
(هذنِ ُئ
وابن تسعد يف الطبقذت الكربى ،الطبقة األوىل عن أهل الكوفة -ترمجة َ
بْ ُن ِحَزام) ،دار صذدر-بريوت .)155/6( ،واألثر أورده ابن حجر ،فقذل" :
أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إىل هذنئ بن حزام أن رجال وجد عع اعرأته
رجال فقالهمذ فكاب عمر كاذاب يف العالنية أن يقيدوه به وكاذاب يف السر أن
يعطوه الدية وقذل بن املنذر جذءت األخبذر عن عمر يف لك خمالفة وعذعة
أتسذنيدهذ عنقطعة وقد ثبت عن علي أنه تسئل عن رجل قال رجال وجده عع
اعرأته فقذل إن مل أيت أبربعة شهداء وإال فليغط برعاه قذل الشذفعي وهبذا
أنخذ وال نعلم لعلي خمذلفذ يف لك" .ابن حجر ،فاح البذري (.)174/12
( )2أخرجه أبو داود يف تسننه ،كاذب األدب ،ابب يف الغيبة ،رقم،)4875( :
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وعن عذئشة -رضي هللا عنهذ ،-قذلت" :اتساأ نت هذلة بنت
خويلد ،أخت خدجية ،على رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم ،-فعرف
اتسائذان خدجية فذراتع لذلك ،فقذل« :اللهم هذلة» .قذلت :فغرت،
فقلت :عذ تذكر عن عجوز عن عجذئز قريش ،محراء الشدقني ،هلكت
()1
يف الدهر ،قد أبدلك هللا خريا عنهذ"
وكذلك مل يقبل غرية عذئشة -رضي هللا عنهذ-عن خدجية ،قذلت
عذئشة " :فغرت ،فقلت :عذ تذكر عن عجوز عن عجذئز قريش ،محراء
()1
الش ْدقَ ْ ِ
ني( ،)2هلكت يف الدهر ،قد أبدلك هللا خريا عنهذ "
ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ،)237/7وأخرجه الرتعذي ،تسنن الرتعذي ،أبواب صفة القيذعة والرقذئق
والورع عن رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم ،رقم (،)660/4( ،)2502
وقذل الرتعذي" :حسن صحيح" ،وأخرجه أمحد يف عسنده ،رقم (،)25560
( .)361/42وصححه األلبذين يف :غذية املرام يف ختريج أحذديث احلالل
واحلرام (ص.)243 :
ب تَ ْزِو ِ ِ
صلَّى
َّيب َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذرَ ،اب ُ
يج الن ِّ
ِ
اَّللُ َعْن َهذ ،رقم (،)39/5( ،)3821
ضلِ َهذ َر ِض َي َّ
هللاُ َعلَْي ِه َو َتسلَّ َم َخدجيَةَ َوفَ ْ
ضذئِ ِل
الص َحذبَِة َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
ضذئِ ِل َّ
ب فَ َ
وصحيح عسلم ،كاذب فَ َ
ذىل َعْن ُه ْمَ ،اب ُ
ِ
ِِ
ذىل َعْن َهذ ،رقم (.)1889/4( ،)2437
ني َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
َخدجيَةَ أُِّم الْ ُم ْؤعن َ
( )2صفة اثنية لعجوز ،أي محراء شقي الفم وجذنبه؛ تعين كبرية جدًّا حىت قد
تسقطت أتسنذهنذ عن الكرب ومل يبق لشدقيهذ بيذض شيء عن األتسنذن؛ إمنذ
بقي فيهمذ محرة لثذهتذ .ينظر :النووي ،شرح النووي على عسلم (،)202/15
واهلََرري ،الكوكب الوهذج شرح صحيح عسلم (.)538/23
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فغضب حىت اهاز عقدم شعره عن الغضب ،مث قذل ":ال وهللا عذ
أخلف هللا يل خريا عنهذ ،وقد آعنت ،ي إ كفر ،ي النذس ،وصدقاين
وكذبين النذس ،وواتساين عن عذهلذ إ حرعين النذس ،ورزقين هللا عز وجل
األوالد عنهذ ،إ حرعين أوالد النسذء ،قذلت عذئشة -رضي هللا عنهذ:-
فقلت :بيين وبني نفسي ال أ كرهذ بسيئة أبدا"(.)2
وكذلك مل يقبل عن تسذئر أزواجه أن يؤ وه يف عذئشة -رضي هللا
عنهذ ،-فقد أصذبت الغرية قلوب أعهذت املؤعنني عن عذئشة -رضي
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-يف لك فقذل ":ال
هللا عنهذ ،-فراجعن النِ َّ
تؤ يين يف عذئشة فإن الوحي مل أيتين وأان يف ثوب اعرأة ،إال عذئشة"..،
وأتاه زينب بنت جحش ،فأغلظت ،وقذلت :إن نسذءك ينشدنك هللا
العدل يف بنت ابن أ،ي قحذفة ،فرفعت صوهتذ حىت تنذولت عذئشة،
وهي قذعدة فسباهذ ،حىت إن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم-لينظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب تَ ْزِو ِ ِ
صلَّى
َّيب َ
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب عنذقب األنصذرَ ،اب ُ
يج الن ِّ
ِ
اَّللُ َعْن َهذ ،رقم (،)39/5( ،)3821
ضلِ َهذ َر ِض َي َّ
هللاُ َعلَْي ِه َو َتسلَّ َم َخدجيَةَ َوفَ ْ
ضذئِ ِل
الص َحذبَِة َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
ضذئِ ِل َّ
ب فَ َ
وصحيح عسلم ،كاذب فَ َ
ذىل َعْن ُه ْمَ ،اب ُ
ِ
ِِ
ذىل َعْن َهذ ،رقم (.)1889/4( ،)2437
ني َر ِض َي هللاُ تَ َع َ
َخدجيَةَ أُِّم الْ ُم ْؤعن َ
( )2أخرجه أمحد يف عسنده رقم ( ،)356/41( ،)24864واآلجري يف
الشريعة ،رقم ( ،)2194/5( ،)1681وابن اجلوزي ،املناظم يف اتريخ امللوك
واألعم ( ،)18/3وبنحوه عند الطرباين يف املعجم الكبري ،يف عنذقب خدجية
رضي هللا عنهذ ،رقم ( .)14/23( ،)23وقذل اهليثمي" :رواه أمحد ،وإتسنذده
حسن" جممع الزوائد وعنبع الفوائد (.)224/9
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إىل عذئشة ،هل تكلم ،قذل :فاكلمت عذئشة ترد على زينب حىت
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-إىل عذئشة ،وقذل" :إهنذ
أتسكااهذ ،فنظر النِ ُّ
()1
بنت أ،ي بكر".
َّيب -عليه السالم-زينب بنت جحش يف خمذطباهذ
وقد أعذر النِ ُّ
()2
له لكوهنذ غلبت عليهذ الغرية ،فلم يؤاخذهذ إبطالق لك ،ولكنه يف
الوقت اته حني تسبت عذئشة -رضي هللا عنهذ -تسكت -عليه
السالم -ونظر إىل عذئشة كي أتخذ حقهذ عنهذ ،ففي رواية عسلم:
"مث وقعت ،ي ،فذتساطذلت علي ،وأان أرقب رتسول هللا -صلى هللا عليه
وتسلم ، -وأرقب طرفه ،هل أي ن يل فيهذ ،قذلت :فلم تربح زينب حىت
()3
عرفت أن رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -ال يكره أن أناصر".
مث أثىن -عليه السالم-على عذئشة( :إهنذ بنت أ،ي بكر) يقصد
()4
َّيب -عليه السالم-يف لك أهنذ فذضلة عذقلة عذرفة ،كأبيهذ.
النِ ُّ
ويالحظ يف أعر الضرائر عذعة أنه إ ا الحت إلحداهن فرصة
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب اهلبة وفضلهذ والاحريض عليهذ ،ابب عن
أهدى إىل صذحبه وحترى بعض نسذئه دون بعض رقم (.)156/3( ،)2581
( )2ينظر :ابن حجر ،فاح البذري البن حجر ( ،)207/5والعيين ،عمدة القذري
شرح صحيح البخذري (.)139/13
( )3عسلم ،صحيح عسلم ،كاذب فضذئل الصحذبة رضي هللا تعذىل عنهم ،ابب:
يف فضل عذئشة رضي هللا تعذىل عنهذ ،رقم (.)1891/4( ،)2442
( )4السنيكي ،عنحة البذري بشرح صحيح البخذري (.)366/5
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للوشذية عند الزوج يف حق األخرى صرفت جهدهذ عذ اتساطذعت يف
تنميقهذ ،وإتقذهنذ ،وحتلف ابهلل إهنذ لصذدقة فيمذ افرتت  -وعذ هي
إال عن الكذ ابت  -فيعاقد الرجل أهنذ أخلصت له النصح لفرط عيله
إليهذ ،ويوتسع األخرايت ضراب عربحذ ،وتسبذ فظيعذ ،ويسوعهن طردا،
وهنرا عن غري أن يابني فيمذ ألقى إليه؛ إ ال هداية عنده ترشده إىل متييز
صحيح القول عن فذتسده ،وال نور بصرية يوقفه على احلقيقة ،فاضطرم
نريان الغيظ يف أفئدة هذتيك النسوة ،وتسعى كل واحدة عنهن يف
االناقذم عن الزوج واملرأة الواشية ،ويكثر العراك ،واملشذجرة بينهن بيذض
النهذر وتسواد الليل.
وعن شدة متكن الغرية واحلقد يف أفئدهتن تزرع كل واحدة يف
ضمري ولدهذ عذ جيعله عن ألد األعداء إلخوته أوالد النسوة األخرايت،
فإهنذ دائمذ متقاهم ،وتذكرهم ابلسوء عنده ،وهو يسمع ،وتبني له
اعايذزهم عنه عند والدهم ،وتعدد له وجوه االعايذز ،فكل لك وعذ
شذهبه إن ألقي إىل الولد حذل الطفولة يفعل يف نفسه فعال ال يقوى
على إزالاه بعد تعقله ،فيبقى نفورا عن أخيه عدوا له.
وإن تطذول واحد عن ولد تلك على آخر عن ولد هذه اناصب
تسوق العراك بني والدتيهمذ ،وأوتسعت كل واحدة األخرى مبذ يف وتسعهذ
()1
عن ألفذظ الفحش وعساهجنذت السب.
( )1رضذ ،تفسري املنذر (.)300/4
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وممذ جذء يف الغرية املذعوعة عند أعهذت املؤعنني أيضذ إفشذء تسره
عليه السالم-يف عدم إتيذن جذرياه ،أو االتفذق بينهن يف عسألة شربهللعسل ،حىت حرعه على نفسه ،وقيل :ألعر ياعلق مبطذلباهن إايه
ابلنفقة ،وال خيفي أن الدافع لألعر األول والثذين هو الغرية اليت جتذوزت
حدهذ يف نفوس أعهذت املؤعنني ،حىت إنه -عليه السالم-هجرهن
شهرا كذعال ملذ وجد يف نفسه عليهن.
ِ
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-نسذءه يف
فقد ثبت حديث اعازال الن ِّ
الصحيح عن رواية ابن عبذس -رضي هللا عنهمذ ،-وتسبب االعازال عذ
وجد يف نفسه عليهن ،ففي رواية البخذري بلفظ:
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-عن أجل لك احلديث
" فذعازل النِ ُّ
حني أفشاه حفصة إىل عذئشة ،وكذن قد قذل :عذ أان بداخل عليهن
شهرا عن شدة عوجدته عليهن ،حني عذتبه هللا ،فلمذ عضت تسع
()1
وعشرون ،دخل على عذئشة...احلديث"
فلو مل تكن الغرية هنذ عذعوعة ملذ غضب -عليه السالم-عنهن،
ويف غريهتن بيذن أن أعهذت املؤعنني شأهنن شأن غريهن عن النسذء،
فهن وات أحذتسيس وعواطف وال ياماعن ابلعصمة ،وقد تنب إىل هللا
( )1البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب املظذمل والغصب ،ابب الغرفة والعلية
املشرفة وغري املشرفة يف السطوح وغريهذ رقم ،)134/3( ،)2468 (:وكاذب
النكذح ،ابب عوعظة الرجل ابناه حلذل زوجهذ ،رقم (.)28/7( ،)5191
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َّيب -عليه السالم-
خريهن النِ ُّ
وطلنب العفو عمذ صدر عنهن ،وحني ّ
اخرتنه مجعذ(.)1

( )1ينظر احلديث السذبق يف البخذري.
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املطلب السادس :الغرية املفضية للحسد:
اإلنسذن غيور حسود ابلطبع ،فإ ا نظر إىل عذ أنعم هللا به على
غريه محلاه الغرية واحلسد على الكفران والعدوان ،وعقصد هذا أن
"اخلصذل الر ائل عركوزة يف جبلة اإلنسذن إعذ ابلعقل أو ابلشرع"(،)1
وهو بفطرته السليمة ميكنه أن ياغلب عليهذ ،وعن لك قول املانيب:
ِ ()2
والظُّل ُم ع ن ِش يَم النُّف ِ
َا ِع َّف ٍة فلعِلَّ ة َال يَظْل م .
وس فَ ِإن َِجت ْد
َّيب -صلى هللا عليه وتسلم-عن احلسد فقذل" :ال
وقد هنى النِ ُّ
تبذغضوا ،وال حتذتسدوا ،وال تدابروا ،وكونوا عبذد هللا إخواان ،وال حيل
()3
ملسلم أن يهجر أخذه فوق ثالثة أايم"
ويف حديث آخر هو عن أعالم نبوته -عليه السالم-ينبئ عن
واقعنذ وحذلنذ هذه األايم ،وهو عذ رواه أبو هريرة رضي هللا عنه ،قذل":
مسعت رتسول هللا -صلى هللا عليه وتسلم -يقول :تسيصيب أعيت داء

( )1املنذوي ،فيض القدير (.)330/1
( )2شرح ديوان املانيب للعكربي (.)166/1
( )3البخذري ،صحيح البخذري ،كاذب األدب ،ابب عذ ينهى عن الاحذتسد
والادابر ،رقم ( ،)19/8( ،)6065وعسلم ،صحيح عسلم ،كاذب الرب
والصلة واآلداب ،ابب النهي عن الاحذتسد والابذغض والادابر ،رقم:
(.)1983/4( )2559
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األعم ،فقذلوا :اي رتسول هللا ،وعذ داء األعم؟ قذل :األشر ،والبطر(،)1
والاكذثر ،والانذجش( )2يف الدنيذ ،والابذغض ،والاحذتسد حىت يكون
()3
البغي".
وإ ا أععنذ النظر يف واقعنذ املعذصر فإننذ نرى أن األقذرب واجلريان
هم كثري عن النذس أن جيذري اآلخرين وإن
يرصد بعضهم بعضذ ،وأصبح ّ
مل يساطع فبذب احلسد عفاوح ،وممذ يزيد يف هذه البلبلة أنه مل تعد هنذك
أي خصوصية للحيذة األتسرية ،فمعظم الرحالت ،بل واألكالت،
واملنذتسبذت يصورهذ النذس وينشروهنذ على عوقع الاواصل االجامذعي،
وكثري عن هذا للمبذهذة واملفذخرة ،فريى عن ال ميلك املذل ،والطعذم
واللبذس ،أطذيبه عند أخيه وصذحبه ،ويرى عن مل يرزق الولد تفذخر
أخيه وجذره وصذحبه هبم ،ويرى عن مل يرزق اجلذه صور عن يافذخر به
عع املسؤولني وأصحذب النفو  ،مل نرتك شيئذ خذصذ حىت إننذ ناظذهر
َشُر :كفر النعمة،
َشر :عرح عاكرب ،واأل َ
ورجل ِأشر وأ َ
( )1األ َ
َشُر" :هو املرح والكربٌ ،
والبَطَُر :تسوء احامذهلذ" .ابن قرقول ،عطذلع األنوار على صحذح اآلاثر (.)336/1
(" )2هو أن يزيد يف الثمن بال رغبة فيه ليوقع الغري فيه ،وأنه ضرب عن الاحيل
يف تكثري الثمن" .العيين ،عمدة القذري شرح صحيح البخذري (.)113/24
( )3املعجم األوتسط ،رقم ( .)23/9( ،)9016واحلذكم ،املسادرك على
الصحيحني ،رقم ( ،)185/4( ،)7311وقذل احلذكم" :هذا حديث صحيح
اإلتسنذد ومل خيرجذه" ،وقذل الذهيب " :صحيح .وصححه األلبذين كمذ يف تسلسلة
األحذديث الصحيحة وشيء عن فقههذ وفوائدهذ ،رقم (.)290/2( ،)680
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ابلسعذدة األتسرية كي يراان النذس ،فهم يروننذ عباسمني يف أتسفذران
ورحالتنذ على عوائد الطعذم قبل أن متاد أيدينذ إليه... ،اخل .فأي عبذهذة
هذه اليت تفشي أتسراران وتكشف أتساذران ،وحري هبؤالء ،السرت عن
أعني النّذس خوفذ عن الغرية واحلسد.
وهذان الشعوران كفيالن يف إشعذل انر القلب وإقحذعه يف ركذم
عن احلقد ،فذملرء ابلغرية يامىن عذ أعجبه عند اآلخرين ،وابحلسد يامىن
زوال عذ أعجبه عن اآلخرين ،واحلقد هو املرحلة الاذلية بعد الغرية
واحلسد ،ممذ قد يدفع صذحبهذ إىل إدخذل األ ى والضرر ملن حسده.
وعن األحذديث املفزعة اليت تبني خطر العني- ،قوله عليه
السالم« :-أكثر عن ميوت عن أعيت بعد كاذب هللا عز وجل وقضذئه
()1
وقدره ِابْألَنْ ُف ِ
س» ،يعين العني.
ويف حديث الوصية ابجلذر" :وإ ا اشرتيت فذكهة فأهد له فإن مل

( )1السنة البن أ،ي عذصم ،رقم ( ،)136/1( ،)310والنص له ،وهو عند:
الطحذوي ،شرح عشكل اآلاثر ،رقم ( ،)338/7( ،)2900واهليثمي ،كشف
األتساذر عن زوائد البزار .)403/3( ،)3052( ،وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد
وعنبع الفوائد ( ،)106/5وقذل" :رواه البزار ،ورجذله رجذل الصحيح ،خال
وحسنه األلبذين يف تسلسلة األحذديث
الطذلب بن حبيب بن عمرو ،وهو ثقة"ّ .
الصحيحة ( ،)372/2ويف صحيح اجلذعع الصغري وزايدته (.)263/1
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تفعل فأدخلهذ تسرا وال خيرج هبذ ولدك ليغيظ هبذ ولده"(.)1
فذلعني عقدعة للغرية ،واحلسد ،ومجيع أعمذل القلب ،وقد درج
على ألسنة العذعة يف األعثلة الشعبية(:ال عني تشوف وال قلب حيزن)،
نظر العني بوابة للقلب.
املثل َ
فجعل ُ
املطلب السابع :غرية األقران:
الغرية يف األقران عذعوعة ،روي عن ابن عبذس -رضي هللا
عنهمذ-أنه قذل ":اتسامعوا علم العلمذء وال تصدقوا بعضهم على بعض،
فوالذي نفسي بيده هلم أشد تغذيرا عن الايوس يف زروهبذ"(.)2
ويف رواية عن ابن عبذس أيضذ قذل ":خذوا العلم حيث وجدمت،
وال تقبلوا قول الفقهذء بعضهم يف بعض؛ فإهنم ياغذيرون تغذير الايوس

( )1أخرجه :اخلرائطي يف عكذرم األخالق (ص ،)95 :وهو يف املناقى عن كاذب
عكذرم األخالق وععذليهذ (ص ،)59 :والطرباين يف عسند الشذعيني
( ،)339/3والبيهقي يف شعب اإلميذن ( ،)104/12وأورده ابن حجر يف
فاح البذري ( ،)446/10وقذل " :وأتسذنيدهم واهية؛ لكن اخاالف خمذرجهذ
يشعر أبن للحديث أصال".
( )2أخرجه ابن عبد الرب يف جذعع بيذن العلم وفضله ( )1090/2إبتسنذده عن
ابن عبذس ،وهو إتسنذد ضعيف؛ ألن فيه احلسن بن السكن ،وهو عنكر
احلديث .ينظر :ابن أ،ي حذمت ،اجلرح والاعديل البن أ،ي حذمت ( ،)17/3وابن
عدي ،الكذعل يف ضعفذء الرجذل (.)174/3
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يف الزريبة".
ونص الذهيب على أن" :كالم األقران يطوى وال يروى" .
وعثل هذه الغرية املذعوعة عذ كره طذئفة عن السلف قذلوا ":ال
()3
تقبل شهذدة القراء أو قذلوا الفقهذء بعضهم على بعض".
قذل الغزايل " :كذلك حيسد العذملُ العذملَ وال حيسد الشجذع ،مث
حسد الواعظ للواعظ أكثر عن حسده للفقيه والطبيب؛ ألن الازاحم
بينهمذ على عقصود واحد أخص ،فأصل هذه احملذتسدات العداوة،
وأصل العداوة الازاحم بينهمذ على غرض واحد والغرض الواحد ال جيمع
عابذعدين بل عانذتسبني ،فلذلك يكثر احلسد بينهمذ .نعم عن اشاد
حرصه على اجلذه وأحب الصيت يف مجيع أطراف العذمل مبذ هو فيه فإنه
حيسد كل عن هو يف العذمل وإن بعد ممن يسذمهه يف اخلصلة اليت يافذخر
هبذ ،وعنشأ مجيع لك حب الدنيذ؛ فإن الدنيذ هي اليت تضيق على
املازامحني ،أعذ اآلخرة فال ضيق فيهذ وإمنذ عثذل اآلخرة نعمة العلم ،فال
جرم عن حيب ععرفة هللا تعذىل وععرفة صفذته وعالئكاه وأنبيذئه وعلكوت
()2

( )1مل أقف على هذه الرواية عسندة ،وقد كرهذ ابن عبد الرب عنقطعة ،ينظر:
جذعع بيذن العلم وفضله (.)1091/2
( )2الذهيب ،تسري أعالم النبالء (.)275/5
( )3ابن تيمية ،االتساقذعة (.)43/2
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مسذواته وأرضه مل حيسد غريه إ ا عرف لك أيضذ".

()1

املطلب الثامن :الغرية على اهلل:
مثة فرق بني الغرية هلل ،أو يف هللا ،أو ابهلل ،أو ألجله ،وبني الغرية
على هللا ،فأعذ األوىل فمحمودة ،وهي عن صفذت املرتسلني واملؤعنني،
وتاجلى – كمذ تسبق-أبن ال جيعل العبد أعمذله وأقواله وأحواله وأوقذته
وأنفذتسه لغري ربه ،وأن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكهذ املناهكون ،وحلقوقه إ ا
هتذون هبذ املاهذونون ،وأعذ الثذنية فمذعوعة ،وهي عن عاعلقذت بعض اجلهلة.
قذل القشريي" :فال يقذل أان أغذر على هللا تعذىل ولكن يقذل :أان
أغذر هلل تعذىل ،فإ ن الغرية على هللا جهل ،ورمبذ تؤدي إىل ترك
ال ّدين"(.)2
وقذل ابن القيم" :وأعذ الغرية على هللا :فأعظم اجلهل وأبطل
البذطل .وصذحبهذ عن أعظم النذس جهال .ورمبذ أدت بصذحبهذ إىل
ععذداته وهو ال يشعر .وإىل انسالخه عن أصل ال ّدين واإلتسالم.
ورمبذ كذن صذحبهذ شرا على السذلكني إىل هللا عن قطذع الطريق.
بل هو عن قطذع طريق السذلكني حقيقة .وأخرج قطع الطريق يف قذلب
الغرية .وأين هذا عن الغرية هلل؟ اليت توجب تعظيم حقوقه ،وتصفية

( )1الغزايل ،إحيذء علوم الدين (.)195/3
( )2القشريي ،الرتسذلة القشريية (.)412/2
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أعمذله وأحواله هلل؟ فذلعذرف يغذر هلل .واجلذهل يغذر على هللا"(.)1
ونقل ابن القيم عن بعض العذبدين قوله " :ال أحب أن أرى هللا
وال أنظر إليه .فقيل له :كيف؟ قذل :غرية عليه عن نظر عثلي" ،مث قذل
ابن القيم :فذنظر إىل هذه الغرية القبيحة ،الدالة على جهل صذحبهذ،
عع أنه يف خفذرة له وتواضعه وانكسذره واحاقذره لنفسه"(.)2
وعن أكثر األعثلة اليت أوردهذ املصنفون( )3على الذين يغذرون على
هللا عذ نسبوه إىل أحد املاصوفة ،ويدعى أبوبكر دلف بن جعفر
الشبلي( ،)4و لك أنه ملذ أ ن وقذل :أشهد أن ال إله إال هللا ،قذل غرية
( )1ابن قيم اجلوزية ،عدارج السذلكني بني عنذزل إايك نعبد وإايك نساعني
(.)45/3
( )2املرجع نفسه (.)46/3
( )3ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة ( ،)15/2والشعراين ،كشف احلجذب والران عن
وجه أتسئلة اجلذن( ،ص ،)61 :واملنذوي ،فيض القدير (.)418/4
امسه دلف ،يُ َقذل :ابْن جحدرَ ،ويُ َقذل :ابْن َج ْع َفر،
( )4هو :أَبُو بكر الشبلي و ْ
َصل بغدادي املنشأ واملولد ،اشاغل أول أعره ابلفقه ،وكذن
َوُه َو خراتسذين األ ْ
فقيهذ على عذهب عذلك بن أنس ،وكاب احلديث الكثري ،مث صحب اجلنيد
وغريه عن عشذيخ عصره ،مث صدف عن لك ولزم العبذدة حىت صذر رأتسذ
يف املاعبدين ورئيسذ للمجاهدين ،عذش تسعذ ومثذنني تسنة وعذت تسنة أربع
وثالثني وثالمثذئة وقربه ببغداد .ينظر :السلمي ،طبقذت الصوفية (ص:
 ،)257واخلطيب البغدادي ،اتريخ بغداد و يوله ( ،)391/14وابن
ابخمَرعة ،قالدة النحر يف وفيذت
عسذكر ،اتريخ دعشق ( ،)56/66والطَّيب َ
أعيذن الدهر (.)95/3
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على هللا أن يذكر ععه أحد :وعزتك لوال أعرتين بذكر حممد عذ كرته
ععك.
وقد رد ابن تيمية على هذا بقوله:
" وعثل هذا الكلمذت واحلكذايت ال تصلح أن تذكر لالقاداء أو
تسلوك تسبيل وطريقة ملذ فيهذ عن خمذلفة اعر هللا ورتسوله والذي يصدر
عنه أعثذل هذه األعور إن كذن ععذورا بقصور يف اجاهذده أو غيبة يف
عقله فليس عن اتبعه مبعذور عع وضوح احلق والسبيل وان كذنت تسيئاه
عغفورة ملذ اقرتن هبذ عن حسن قصد وعمل صذحل فيجب بيذن احملمود
واملذعوم لئال يكون لبسذ للحق ابلبذطل
وأبو احلسني النوري( )1وأبو بكر الشبلي رمحة هللا عليهمذ كذان
ععروفني باغيري العقل يف بعض األوقذت حىت هب الشبلي إىل
املذرتساذن عرتني"(.)2
وقذل يف عوضع آخر قذل " :فذن كر هذا يف ابب الغرية عنكر
عن القول وزور ال يصلح إال أن نبني أن هذا عن الغرية اليت يبغض هللا
صذحبهذ بل الغرية عن الشهذدة لرتسله ابلرتسذلة عن الكفر وشعبه وهل
يكون عوحدا شذهدا هلل ابإلهلية إال عن شهد لرتسله ابلرتسذلة"(.)3
َمحد بن ُحمَ َّمد ،بغدادي املنشأ واملولد ،خراتسذين
( )1أَبُو ْ
امسه أ ْ
احلُ َس ْني النوري ،و ْ
ِ
تويف
يَ ،وَكذ َن عن أجل َع َشذيِخ املاصوفة ِيف وقاهّ ،
األ ْ
َصل ،يعرف اببْن الْبَغَ ِو ّ
ِ
ِ
تسنة مخس وتسعني وعذئَاَ ْ ِ
ني .ينظر :السلمي ،طبقذت الصوفية (ص.)135 :
َ ْ َ
( )2ينظر :ابن تيمية ،االتساقذعة (.)16-15/2
( )3املرجع السذبق (.)20/2
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اخلامتة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات:
 -1الغَْي َرة ،بفاح الغنيَ ،والْغِ َريةُ ،بكسرهذ ،وهي بفاح الغني أصوب،
وإن كذن الشذئع عن العذعة بكسرهذ.
ضب محذية حلرم األداين واألعراض.
 -2الغَْي َرة ،اهليجذن وثوران الْغَ َ
 -3غرية العبد عن نفسه :أبن ال جيعل شيئذ عن أعمذله وأقواله
وأحواله وأوقذته وأنفذتسه لغري ربه.
 -4غرية الرب على عبده :أبن ياخذه لنفسه عبدا ،وكذلك غرية
العبد لربه أبن يغضب حملذرم هللا إ ا اناهكت ،وحلقوقه تسبحذنه
إ ا هتذون هبذ املاهذونون.
 -5جذءت الغرية احملمودة صفة هلل تعذىل ولرتسوله الكرمي وللصحذبة
واملؤعنني.
 -6الغَيْرة احملمودة تصون األعراض ،وحتمي القلوب وحتفظ اجلوارح،
وجتنب صذحبهذ الر ائل والفواحش ،وتسذعد يف إحقذق احلق
وإنكذر املنكر.
 -7غرية هللا تكون حني تناهك حمذرم هللا.
 -8جيب علينذ عند نسبة هذه الصفة إىل هللا تعذىل عدم نسباهذ إليه
بكل إطالقذهتذ ،فإن عن تعريف الغرية ضيق الصدر ،وثوران
القلب ....وغريهذ عن املعذين ،وهذه الصفذت وإن كذنت
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تساقيم يف وصف اآلدعي إال أهنذ ال تصح حبقه تسبحذنه ،ألن
غريته تسبحذنه عن ات صفذته العلية اليت خياص هبذ تسبحذنه؛
وبصورة تليق جبالله وعظماه.
 -9وضع هللا عز وجل الغرية يف الرجذل ،حلفظ األنسذب ،فإن
النفوس لو تسذحمت ابلازاحم على النسذء الخالطت األنسذب،
كل أعة وضعت الغرية يف رجذهلذ ،وضعت الصيذنة يف نسذئهذ.
و ُّ
ّ -10توجت غرية الرجل واملرأة على األعراض أن هللا تعذىل كاب
الشهذدة ملن قال دفذعذ عنهذ.
 -11جعلت النصوص الشرعية الغرية على ال ّدين ،وجعلاهذ جنبذ إىل
جنب عع الغرية على األهل والعرض.
 -12الغرية احملمودة فطرية ،حيبهذ هللا ورتسوله ،وجيب أن تكون
عنضبطة بسيذج الشرع.
 -13الغرية يف غري ريبة عذعوعة ،ملذ فيهذ عن الاهمة والاخوين لألهل
واألقذرب والنذس ،وهو ختوين يف غري حمله؛ وهي يف غري حملهذ
تورث الشقذق والنزاع بني األزواج ،وتكون عفاذحذ للطالق.
 -14غرية األقران عذعوعة ،وكالم األقران يف بعضهم يطوى وال
يروى.
 -15مثة فرق بني الغرية هلل ،أو يف هللا ،أو ابهلل ،أو ألجله ،وبني
الغرية على هللا ،فأعذ األوىل فمحمودة ،وهي عن صفذت املرتسلني
واملؤعنني ،وال يقذل :أان أغذر على هللا تعذىل ،ملذ يف لك عن
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جهل ،ورمبذ تؤدي إىل ترك ال ّدين.
 -16الغرية يف نفوس الرجذل فطرة ،وجيب أن هتذب وفق تعذليم
اإلتسالم ال وفق العذدات والاقذليد ،وال العرف والعذدة.
 -17عن الغرية املذعوعة :املغذالة يف عنع املرأة العفيفة عن اخلروج
لقضذء حوائجهذ عند عدم الفانة.
 -18جيب ضبط النفس عند الغرية ،فإهنذ إن وجدت يف القلب
عاسعذ تطورت إىل احلسد ،والبغض ،ويف األعراض قد تصل إىل
درجة القال بدافع الشرف ،وقد يكون املقاول ال يساحق القال
شرعذ.
 -19غرية الضرائر فيهذ قدر كبري عن العذر على أهنذ جيب أن ال
يكون فيهذ تعد على حقوق اآلخرين.
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املصادر واملراجع
اب ن أ،ي ح ذمت ،أب و حمم د عب د ال رمحن ب ن حمم د ب ن إدري س ب ن املن ذر
الاميمي ،احلنظل ي ،ال رازي (املا وىف327 :ه )" ،اجل ر والتع دي "،
(ط 1271/1ه ) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي -بريوت.
ابن أ،ي الدنيذ ،أبو بكر عبد هللا ب ن حمم د ب ن عبي د ب ن تس فيذن ب ن ق يس
البغ دادي األع وي القرش ي (املا وىف281 :ه )" ،مك ارم األخ ال "،
حتقيق :جمدي السيد إبراهيم ،عكابة القرآن – القذهرة.
اب ن أ،ي ش يبة ،أب و بك ر عب د هللا ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن عثم ذن،
(املا وىف235 :ه )" ،املص نأل يف األحادي ث وا اثر" ،حتقي ق:
كمذل يوتسف احلوت( ،ط1409/1ه ) ،عكابة الرشد – الرايض.
ابن األث ري ،جم د ال ّدين أب و الس عذدات املب ذرك ب ن حمم د ب ن حمم د اجل زري
(املا وىف606 :ه )" ،النهاي ة يف غري ب احل ديث واألث ر" ،حتقي ق:
ط ذهر أمح د ال زاوي -حمم ود حمم د الطن ذحي ،املكاب ة العلمي ة –
بريوت(1399ه ).
اب ن اجل وزي ،مج ذل ال ّدين أب و الف رج عب د ال رمحن ب ن عل ي (املا وىف:
597ه )" ،املن ت م يف يري م األم م واملل و " ،حتقي ق :حمم د عب د
الق ذدر عط ذ ،عص طفى عب د الق ذدر عط ذ ،دار الكا ب العلمي ة،
بريوت(1412ه ).
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ابن بطذل أبو احلسن علي بن خلف (املاوىف449 :ه )" ،ش ر ص حيح
البخ اري" ،حتقي ق :أب و مت يم ايتس ر ب ن إب راهيم( ،ط1423 /2ه )
عكابة الرشد -السعودية ،الرايض.
ابن تيمي ة ،تق ي ال ّدين أب و العب ذس أمح د ب ن عب د احلل يم ب ن عب د الس الم
ب ن عب د هللا ب ن أ،ي القذتس م ب ن حمم د احل راين احلنبل ي الدعش قي
(املا وىف728 :ه ) "،اًلس تقامة" ،حتقي ق :د .حمم د رش ذد تس ذمل،
(ط1403 /1ه ) .جذععة اإلعذم حممد بن تسعود -املدينة املنورة.
اب ن حب ذن ،حمم د ب ن أمح د ب ن حب ذن ب ن عع ذ ب ن َع ْعب َد ،الاميم ي ،أب و
ح ذمت ،ال دارعي ،البُس يت (املا وىف354 :ه )" ،ص حيح اب ن حب ان
برتتي ب اب ن بلب ان" ،حتقي ق :ش عيب األرن ؤوط ،عؤتسس ة الرتس ذلة –
بريوت(1414ه ).
اب ن حج ر ،أب و الفض ل ،أمح د ب ن عل ي أب و الفض ل العس قالين الش ذفعي
(املا وىف852 :ه )" ،انتق اال اًلع رتاال يف ال رد عل ى العي يف
ش ر البخ اري" ،حتقي ق :مح دي ب ن عب د اجملي د الس لفي -ص بحي
بن جذتسم السذعرائي (ط1413( /1ه ) ،عكابة الرشد ،الرايض.
اب ن حج ر ،أب و الفض ل أمح د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن أمح د العس قالين،
(املا وىف852 :ه )" ،تقري ب الته ذيب" ،حتقي ق :حمم د عواع ة،
(ط )1406/1دار الرشيد – تسوراي.
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ابن حجر ،أبو الفضل ،أمحد ب ن عل ي أب و الفض ل العس قالين الش ذفعي،
"ف تح الب اري ش ر ص حيح البخ اري" ،ت رقيم :حمم د ف ؤاد عب د
الب ذقي ،خت ريج :حم ب ال ّدين اخلطي ب ،دار املعرف ة – ب ريوت
(1379ه ).
اب ن محي د ،الش يخ ص ذحل ب ن عب د هللا ،ومجذع ة ع ن املخاص ني" ،نض رة
النع يم يف مك ارم أخ ال الرس ول الك ر -ص لى هللا علي ه
وسلم ،"-دار الوتسيلة للنشر والاوزيع ،جدة ،الطبعة :الرابعة.
اب ن حنب ل أب و عب د هللا أمح د ب ن حمم د ب ن ه الل ب ن أتس د الش يبذين
(املا وىف241 :ه ) "الزه د" ،وض ع حواش يه :حمم د عب د الس الم
شذهني( ،ط1420 /1ه ) دار الكاب العلمية ،بريوت – لبنذن.
ابن رتسالن شهذب ال ّدين أبو العبذس أمحد بن حسني ب ن عل ي املقدتس ي
الرعل ي الش ذفعي (املا وىف 844 :ه )" ،ش ر س نن أ داود"،
حتقي ق :ع دد ع ن الب ذحثني ب دار الف الح إبش راف خذل د ال رابط،
(ط1437 /1ه ) ،دار الف الح للبح ث العلم ي وحتقي ق ال رتاث،
الفيوم – عصر.
اب ن تس عد ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عني ع اهل ذمشي ابل والء ،البص ري،
البغ دادي املع روف ابب ن تس عد (املا وىف230 :ه )" ،الطبق ات
الكربى"( ،ط1968/1م) دار صذدر-بريوت.
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اب ن تس يده ،أب و احلس ن عل ي ب ن إمسذعي ل املرتس ي (املا وىف458 :ه )،
"املخص " ،حتقي ق :خلي ل إب راهيم جف ذل( ،ط1417 /1ه )،
دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
اب ن عذش ور ،حمم د الط ذهر ب ن حمم د ب ن حمم د الط ذهر ب ن عذش ور
الاونس ي (املا وىف1393 :ه )" ،التحري ر والتن وير" «حتري ر املع ىن
الس ديد وتن وير العق ل اجلدي د ع ن تفس ري الكا ذب اجملي د»( ،تس نة
النشر1984 :ه ) ،الدار الاونسية للنشر – تونس.
اب ن عب د ال رب أب و عم ر يوتس ف ب ن عب د هللا ب ن حمم د ب ن عذص م النم ري
الق رطيب (املا وىف463 :ه )" ،ج امب بي ان العل م وفض له" ،حتقي ق:
أ،ي األشبذل الزهريي( ،ط1414 /1ه ) ،دار اب ن اجل وزي ،اململك ة
العربية السعودية.
ابن عدي ،أبو أمح د اجلرج ذين( ،املا وىف365 :ه )" ،الكام يف ض عفاء
الرج ال" ،حتقي ق :ع ذدل أمح د عب د املوج ود-عل ي حمم د عع وض،
(ط1418/1ه ) ،الكاب العلمية -بريوت-لبنذن.
اب ن عس ذكر أب و القذتس م عل ي ب ن احلس ن ب ن هب ة هللا املع روف (املا وىف:
571ه ) "يري م دمش " ،حتقي ق :عم رو ب ن غراع ة( ،تس نة النش ر:
 1415ه ) ،دار الفكر للطبذعة والنشر والاوزيع.
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اب ن ف ذرس ،أمح د ب ن زك راي الق زويين ال رازي ،أب و احلس ني (املا وىف:
395ه )" ،مق اييل اللغ ة" ،حتقي ق :عب د الس الم حمم د ه ذرون،
(تسنة النشر1399 :ه ) ،دار الفكر.
اب ن قرق ول إب راهيم ب ن يوتس ف ب ن أده م ال وهراين ،أب و إتس حذق (املا وىف:
569ه )" ،مط الب األن وار عل ى ص حا ا اثر" ،حتقي ق :دار
الفالح للبحث العلمي( ،ط1433 /1ه ) ،النذش ر :وزارة األوق ذف
والشؤون اإلتسالعية -دولة قطر.
اب ن ق يم اجلوزي ة حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املا وىف751 :ه ) "،الفوائ د"( ،ط1393/2ه ) دار الكا ب
العلمية – بريوت.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املاوىف751 :ه ) "،اجلواب الكايف ملن سأل عن ال دواء الش ايف"
(الداء والدواء)( ،ط1418/1ه ) ،دار املعرفة – املغرب.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املا وىف751 :ه )" ،الص واع املرس لة يف ال رد عل ى اجلهمي ة
واملعطل ة" ،حتقي ق :عل ي ب ن حمم د ال دخيل هللا( ،ط1420/1ه )
دار العذصمة ،الرايض ،السعودية.
اب ن ق يم اجلوزي ة ،حمم د ب ن أ،ي بك ر ب ن أي وب ب ن تس عد مش س ال ّدين
(املاوىف751 :ه )" ،مدارج السالكني بني من الل إك نعب د وإك
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نس تعني" ،حتقي ق :حمم د املعاص م ابهلل البغ دادي( ،ط1416/3ه )
دار الكاذب العر،ي – بريوت.
اب ن كث ري أب و الف داء إمسذعي ل ب ن عم ر الدعش قي (املا وىف774 :ه )،
"مس ند الف ارو " (عس ند أع ري امل ؤعنني أ،ي حف ص عم ر ب ن
اخلط ذب -رض ي هللا عن ه-وأقوال ه عل ى أب واب العل م) ،حتقي ق :عب د
املعطي قلعجي ،دار الوفذء – املنصورة.
اب ن كث ري ،أب و الف داء إمسذعي ل ب ن عم ر القرش ي البص ري مث الدعش قي
(املا وىف774 :ه )" ،تفس ري اب ن فث ريق تفس ري الق ر ن الع يم"،
حتقي ق :تس ذعي ب ن حمم د تس العة( ،ط1420 /2ه ) ،دار طيب ة
للنشر والاوزيع.
اب ن عذج ه ،أب و عب د هللا حمم د ب ن يزي د الق زويين ،وعذج ة اتس م أبي ه يزي د
(املا وىف273 :ه ) " :س نن اب ن ماج ه" ،حتقي ق :حمم د ف ؤاد عب د
البذقي ،دار إحيذء الكاب العربية -فيصل عيسى البذ،ي احلليب.
اب ن عفل ح ،حمم د ب ن عفل ح ب ن حمم د ب ن عف رج ،أب و عب د هللا ،مش س
ال ّدين املقدتس ي ال راعيىن مث الص ذحلي احلنبل ي (املا وىف763 :ه )،
"ا داب الشرعية واملنح املرعية" ،عذمل الكاب.
اب ن عنظ ور ،حمم د ب ن عك رم ب ن عل ى ،أب و الفض ل ،مج ذل ال ّدين
األنص ذري الرويفع ى اإلفريق ي (املا وىف711 :ه )" ،لس ان الع رب"،
(ط 1414 /3ه ) ،دار صذدر – بريوت.
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أب و العب ذس الق رطيب ،أمح د ب ن عم ر ب ن إب راهيم ( 656- 578ه )،
"املفهم ملا أشك من تلخي فتاب مسلم" ،حتقيق :حميي ال ّدين
ديب عيساو وآخرين( ،ط1417/1ه )( ،دار اب ن كث ري ،دعش ق -
بريوت).
ِ
الس ِج ْس اذين
أبو داود تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق بن بش ري األزدي ّ
(املا وىف275 :ه ) "س نن أ داود" ،حتقي ق :ش َعيب األرن ؤوط -
حم َّمد ِ
كذعل قره بللي( ،ط 1430/1ه ) دار الرتسذلة العذملية.
َ
أب و طذل ب حمم د ب ن عل ي ب ن عطي ة احل ذرثي املك ي (املا وىف386 :ه )،
"قوت القلوب يف معاملة احملب وب ووص أل طري املري د إا مق ام
التوحي د" ،حتقي ق :د .عذص م الكي ذيل( ،ط1426/2ه ) ،دار
الكاب العلمية -بريوت  /لبنذن.
أب و يعل ى ،القذض ي ،حمم د ب ن احلس ني ب ن حمم د ب ن خل ف اب ن الف راء
(املاوىف458 :ه )" ،إبط ال الت أويالت ألخب ار الص فات" ،حتقي ق:
حممد بن محد احلمود النجدي ،دار إيالف الدولية – الكويت.
ي أب و بك ر حمم د ب ن احلس ني ب ن عب د هللا البغ دادي (املا وىف:
اآلج ِّر ُّ
ُ
360ه )" ،الش ريعة" ،حتقي ق :ال دكاور عب د هللا ب ن عم ر ب ن
تس ليمذن ال دعيجي( ،ط 1420/2ه ) ،دار ال وطن -ال رايض /
السعودية.
أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن ه الل ب ن أتس د
الش يبذين (املا وىف241 :ه )" ،مس ند اإلم ام أب د ب ن حنب "،
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حتقي ق :ش عيب األرانؤوط -ع ذدل عرش د ،وآخ رون ،عؤتسس ة
الرتسذلة( ،ط 1421 /1ه  2001-م).
األزه ري ،حمم د ب ن أمح د ب ن األزه ري اهل روي ،أب و عنص ور (املا وىف:
370ه )" ،هت ذيب اللغ ة" ،حتقي ق :حمم د ع وض
عرعب(ط2001//1م) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
األص فهذين ،أب و القذتس م احلس ني ب ن حمم د املع روف ابلراغ ب األص فهذين
(املا وىف502 :ه )" ،الذريع ة إا مك ارم الش ريعة" ،حتقي ق :د .أب و
اليزي د أب و زي د العجم ي( ،ع ذم النش ر 1428 :ه 2007-م) دار
السالم – القذهرة.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري( ،املا وىف1420 :ه )" ،إرواء الغلي يف ج ريج
أحادي ث من ار الس بي " ،إش راف :زه ري الش ذويش( ،ط1405/2
ه ) ،املكاب اإلتسالعي – بريوت.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،التعليق ات احلس ان عل ى
ص حيح اب ن حب ان ومتيي ز س قيمه م ن ص حيحه ،وش ا ه م ن
حمفوظه" ،دار اب وزي ر للنش ر والاوزي ع( ،ط 1424 /1ه 2003-
م) ،جدة -اململكة العربية السعودية.
- 87 -

الغَْي َرةُ بني احلمد والذم يف ضوء السنة املشرفة ،د .حمسن مسيح اخلالدي

األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،الس راج املن ري يف ترتي ب
أحادي ث ص حيح اجل امب الص غري"(للس يوطي) ،رتَّب ه وعل ق علي ه:
عص ذم عوتس ى ه ذدي( ،ط 1430 /3ه  2009-م) ،دار
الصديق -توزيع عؤتسسة الراين.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،سلس لة األحادي ث
الص حيحة وش يء م ن فقهه ا وفوائ دها"( ،ط )1عكاب ة املع ذرف
للنشر والاوزيع ،الرايض.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه ) "ص حيح اجل امب الص غري
ولكدته" ،املكاب اإلتسالعي.
األلبذين ،أبو عبد الرمحن حممد انصر ال ّدين ،ب ن احل ذج ن وح ب ن جن ذيت ب ن
آدم ،األش قودري (املا وىف1420 :ه )" ،غاي ة امل رام يف ج ريج
أحادي ث احل الل واحل رام"( ،ط1405 /3ه ) ،املكا ب اإلتس العي
– بريوت.
ْاع ُرُؤ ال َقْيس بن حجر بن احل ذرث الكن دي ،ع ن ب ين آك ل امل رار (املا وىف:
 545م)" ،دي وان ام ر الق يل" ،اعا ىن ب ه :عب د ال رمحن
املصطذوي( ،ط1425/2ه ) ،دار املعرفة – بريوت.
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الب ذقالين ،أب و بك ر حمم د ب ن الطي ب (املا وىف403 :ه )" ،إعج ال
الق ر ن" ،حتقي ق :الس يد أمح د ص قر( ،ط1997/5م) ،دار
املعذرف – عصر.
البخ ذري ،حمم د ب ن إمسذعي ل أب و عب د هللا اجلعف ي" ،ص حيح البخ اريق
اجل امب املس ند الص حيح املختص ر م ن أم ور رس ول هللا -ص لى
هللا علي ه وس لم-وس ننه وأكم ه" ،حتقي ق :حمم د زه ري ب ن انص ر
النذص ر( ،ط1422/1ه ) ،دار ط وق النج ذة (عص ورة ع ن
السلطذنية إبضذفة ترقيم :حممد فؤاد عبد البذقي).
ِ
الربع ذوي ،أب و عب د هللا حمم د ب ن عب د ال دائم ب ن عوتس ى النعيم ي
ْ
العس قالين املص ري الش ذفعي (املا وىف 831 :ه )" ،الالم ب الص بيح
بشر اجلامب الصحيح" ،حتقيق ودراتسة :جلن ة خماص ة ع ن احملقق ني
إبش راف ن ور ال ّدين طذل ب( ،ط1433/1/ه ) .دار الن وادر،
تسوراي.
البيهقي ،أمحد ب ن احلس ني ب ن عل ي ب ن عوتس ى اخلُ ْس َرْوِجردي اخلراتس ذين،
أب و بك ر (املا وىف458 :ه )" ،ش عب اإل ان" ،حقق ه وراج ع
نصوص ه وخ رج أحذديث ه :ال دكاور عب د العل ي عب د احلمي د حذع د،
(ط1423/1ه ) عكابة الرشد للنشر والاوزيع ابلرايض ابلاع ذون ع ع
الدار السلفية ببوعبذي ابهلند.
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الرتعذي ،حممد ب ن عيس ى ب ن َتس ْورة ب ن عوتس ى ب ن الض حذك ،الرتع ذي،
أب و عيس ى (املا وىف279 :ه ) "س نن الرتم ذي" ،حتقي ق وتعلي ق:
أمح د حمم د ش ذكر (ج ( ،)2 ،1ط1395/2ه ) عص طفى الب ذ،ي
احلليب – عصر.
اجلذحظ ،عمرو بن حب ر ب ن حمب وب الكن ذين ابل والء ،الليث ي ،أب و عثم ذن،
(املاوىف255 :ه )" ،البيان والتبيني"( ،تس نة النش ر1423 :ه ) دار
وعكابة اهلالل ،بريوت.
اجلذحظ ،عمرو بن حب ر ب ن حمب وب الكن ذين ابل والء ،الليث ي ،أب و عثم ذن،
(املا وىف255 :ه )" ،احملاس ن واألض داد"( ،تس نة النش ر1423 :
ه ) ،دار وعكابة اهلالل ،بريوت.
اجلرج ذين ،عل ي ب ن حمم د ب ن عل ي ال زين الش ريف (املا وىف816 :ه )،
"التعريف ات" ،حتقي ق :مجذع ة ع ن العلم ذء إبش راف النذش ر،
(ط1403/1ه ) ،دار الكاب العلمية بريوت –لبنذن.
ابن اجلوزي أبو الفرج ،عبد الرمحن (ت597 :ه ) " ،الطب الروح اين"،
دار الثقذفة ال ّدينية -القذهرة ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول.
احلَ ِميدي ،حممد بن فا وح ب ن عب د هللا ب ن فا وح املي ورقي أب و عب د هللا ب ن
أ،ي نص ر (املا وىف488 :ه )" ،تفس ري غري ب م ا يف الص حيحني
البخ اري ومس لم" ،حتقي ق :زبي دة حمم د تس عيد( ،ط1415/1ه )،
عكابة السنة -القذهرة – عصر.
- 90 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

اخلرائط ي ،أب و بك ر حمم د ب ن جعف ر ب ن حمم د ب ن تس هل ب ن ش ذكر
الس ذعري (املا وىف327 :ه )" ،املنتق ى م ن فت اب مك ارم األخ ال
ومعاليه ا وحمم ود طرائقه ا" ،اناف ذء :أب و ط ذهر أمح د ب ن حمم د
الس لفي األص بهذين ،حتقي ق :حمم د عطي ع احل ذفظ ،وغ زوة ب دير،
(تسنة النشر 1406 :ه ) دار الفكر -دعشق تسورية.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د (ت  388ه )" ،أع الم احل ديث
(ش ر ص حيح البخ اري " ،حتقي ق :د .حمم د ب ن تس عد ب ن عب د
الرمحن آل تسعود( ،ط1409 /1ه ) ،جذععة أم القرى.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن اخلط ذب البس يت
(املاوىف 388 :ه )" ،غريب احلديث" ،حتقي ق :عب د الك رمي إب راهيم
ِ
يب ،دار الفك ر –
الغرابوي ،خ رج أحذديث ه :عب د القي وم عب د رب النَّ ِّ
دعشق.
اخلط ذ،ي ،أب و تس ليمذن مح د ب ن حمم د ب ن إب راهيم ب ن اخلط ذب البس يت
(املا وىف388 :ه )" ،مع ا الس نن" (ش رح تس نن أ،ي داود)،
(ط1351/1ه ) ،املطبعة العلمية – حلب.
اخلطي ب البغ دادي ،أب و بك ر أمح د ب ن عل ي ب ن اثب ت ب ن أمح د ب ن
عه دي (املا وىف463 :ه )" ،يري م بغ داد و يول ه" ،حتقي ق:
عصطفى عبد الق ذدر عط ذ( ،ط 1417/1ه ) ،دار الكا ب العلمي ة
– بريوت.
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الدارعي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد ال رمحن ب ن الفض ل ب ن َهب رام ب ن عب د
الص مد الاميم ي الس مرقندي( ،املا وىف255 :ه )" ،مس ند
الدارمي" ،املعروف (بسنن ال دارعي) ،حتقي ق :نبي ل هذش م الغم ري،
(ط1434/1ه ) ،دار البشذئر-بريوت.
ال ّدينوري أب و حمم د عب د هللا ب ن عس لم ب ن قايب ة (املا وىف276 :ه )،
"عي ون األخب ار"( ،اتري خ النش ر1418 :ه ) ،دار الكا ب العلمي ة
–بريوت.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،ت ذفرة احلف ا "( ،ط1419/1ه ) ،دار
الكاب العلمية بريوت-لبنذن.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،س ري أع الم الن بالء" ،حتقي ق :جمموع ة ع ن
احملقق ني إبش راف الش يخ ش عيب األرانؤوط( ،ط 1405/3ه )،
عؤتسسة الرتسذلة.
ال ذهيب ،مش س ال ّدين أب و عب د هللا حمم د ب ن أمح د ب ن عثم ذن ب ن قَ ْذمي ذز
(املا وىف748 :ه )" ،املغ يف الض عفاء" ،حتقي ق :ال دكاور ن ور
ال ّدين عرت.
الرابط ،خذلد تسيد عزت عيد [مبشذركة البذحثني بدار الفالح]" ،اجل امب
لعل وم اإلم ام أب د -األدب والزه د" ،لإلع ذم :أب و عب د هللا أمح د
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ب ن حنب ل ،دار الف الح للبح ث العلم ي وحتقي ق ال رتاث ،الفي وم -
(ط1430/1ه ) ،مجهورية عصر العربية.
رض ذ ،حمم د رش يد ب ن عل ي القلم وين احلس يين (املا وىف1354 :ه )،
"تفسري املنار" (تفس ري الق رآن احلك يم)( ،تس نة النش ر 1990 :م)،
اهليئة املصرية العذعة للكاذب.
حمم د ب ن عب د ال ّرزاق ،املل ّق ب مبرتض ى( ،املا وىف:
َّ
حمم د ب ن ّ
الزبي ديّ ،
1205ه )" ،يج العروس من جواهر الق اموس" ،حتقي ق :جمموع ة
عن احملققني ،دار اهلداية.
الس ذعذيت ،أمح د ب ن عب د ال رمحن ب ن حمم د البن ذ (املا وىف1378 :ه )،
"الف تح ال ررتين لرتتي ب مس ند اإلم ام أب د ب ن حنب الش يباين"،
وعع ه بل وغ األع ذين ع ن أتس رار الف اح ال رابين( ،ط )2دار إحي ذء
الرتاث العر،ي.
الس قَّذف ،عل وي ب ن عب د الق ذدر" ،ص فات هللا ع ز وج ال واردة يف
َّ
الكتاب والسنة"( ،ط1426/3ه ) ،الدرر السنية -دار اهلجرة.
الس لمي ،حمم د ب ن احلس ني ب ن حمم د ب ن عوتس ى ب ن خذل د ب ن تس ذمل
النيس ذبوري ،أب و عب د ال رمحن (املا وىف412 :ه )" ،طبق ات
الص وفية" ،حتقي ق :عص طفى عب د الق ذدر عط ذ( ،ط1419/1ه )،
دار الكاب العلمية – بريوت.
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الس نيكي ،زك راي ب ن حمم د ب ن أمح د ب ن زك راي األنص ذري ،زي ن ال ّدين أب و
حي ا الش ذفعي (املا وىف 926 :ه )" ،منح ة الب اري بش ر ص حيح
البخ اري" ،حتقي ق :تس ليمذن ب ن دري ع الع ذزعي( ،ط1426 /1ه )،
عكابة الرشد للنشر والاوزيع ،الرايض -اململكة العربية السعودية.
الس يوطي عب د ال رمحن ب ن أ،ي بك ر ،ج الل ال ّدين (املا وىف911 :ه )،
"معج م مقالي د العل وم يف احل دود والرس وم" ،حتقي ق :أ .د حمم د
إبراهيم عبذدة( ،ط1424 /1ه ) عكابة اآلداب -القذهرة  /عصر.
الشعراين ،أ،ي املواهب عبد الوه ذب ب ن أمح د( ،ت973 :ه )" ،فش أل
احلج اب وال ران ع ن وج ه أس لة اجل ان" ،باحقي ق :عب د ال وارث
حممد علي( ،تسنة النشر1971 :م) دار الكاب العلمية-بريوت.
الش عراوي ،حمم د عا ويل (املا وىف1418 :ه )" ،تفسريالش عراوي"
(اخلواطر) ،عطذبع أخبذر اليوم.
الط رباين ،تس ليمذن ب ن أمح د ب ن أي وب ب ن عط ري اللخم ي الش ذعي ،أب و
القذتس م (املا وىف360 :ه )" ،مس ند الش اميني" ،حتقي ق :مح دي ب ن
عبد اجمليد السلفي( ،ط1405/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة – بريوت.
الط رباين ،تس ليمذن ب ن أمح د ب ن أي وب ب ن عط ري اللخم ي الش ذعي ،أب و
القذتس م (املا وىف360 :ه )" ،املعج م الكب ري" ،حتقي ق :مح دي ب ن
عبد اجمليد السلفي( ،ط )2عكابة ابن تيمية – القذهرة.
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الطحذوي ،أبو جعفر أمحد بن حمم د ب ن تس العة ب ن عب د املل ك (املا وىف:
321ه )" ،ش ر مش ك ا اثر" ،حتقي ق :ش عيب األرن ؤوط،
(ط 1415/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة.
ابخمَرع ة ،أب و حمم د الطي ب ب ن عب د هللا ب ن أمح د ب ن عل ي،
الطَّي ب َ
اهلِج راين احلض رعي الش ذفعي (ت ويف 947 :ه )" ،ق الدة النح ر يف
وفي ات أعي ان ال دهر" ،عُ ين ب ه :ب و مجع ة عك ري  /خذل د زواري،
(ط 1428/1ه ) ،دار املنهذج – جدة.
عب د ال رزاق ،أب و بك ر ب ن مه ذم ب ن انف ع احلم ريي اليم ذين الص نعذين
(املا وىف211 :ه )" ،مص نأل عب د ال رلا الص نعاين" ،حتقي ق:
حبي ب ال رمحن األعظم ي( ،ط1403 /1ه ) ،اجملل س العلم ي-
اهلند.
العك ربي ،أب و البق ذء عب د هللا ب ن احلس ني ب ن عب د هللا البغ دادي حم ب
ال ّدين (املاوىف616 :ه )" ،ش ر دي وان املتن " ،حتقي ق :عص طفى
السقذ/إبراهيم األبيذري/عبد احلفيظ شليب ،دار املعرفة – بريوت.
ِ
الص حذري( ،ت ويف يف الق رن اخل ذعس اهلج ري)،
الع ْوتيبَ ،تس لَمة ب ن ُع ْس لم ُ
َ
"اإلرتن ة يف اللغ ة العربي ة"( ،حتقي ق :د .عب د الك رمي خليف ة
وآخ رون)( ،ط1420/1ه ) ،وزارة ال رتاث الق وعي والثقذف ة -
عسقط -تسلطنة عمذن.
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العيىن ،أبو حممد حممود بن أمحد بن عوتسى بن أمح د ب ن حس ني الغيا ذىب
احلنف ى (املا وىف855 :ه ) "عم دة الق اري ش ر ص حيح
البخاري" ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
الغ زايل ،أب و حذع د حمم د ب ن حمم د الطوتس ي (املا وىف505 :ه )" ،مي زان
العم " ،حتقي ق :ال دكاور تس ليمذن دني ذ( ،ط1964/1ه ) دار
املعذرف ،عصر.
الغ زايل ،أب و حذع د حمم د ب ن حمم د الطوتس ي (املا وىف505 :ه )" ،إحي اء
علوم ال ّدين" ،دار املعرفة – بريوت.
الفراهي دي ،أب و عب د ال رمحن اخللي ل ب ن أمح د ب ن عم رو ب ن مت يم البص ري
(املاوىف170 :ه )" ،العني" ،حتقيق :د عه دي املخزوع ي ،د إب راهيم
السذعرائي ،دار وعكابة اهلالل.
القش ريي ،عب د الك رمي ب ن ه وازن ب ن عب د املل ك (املا وىف465 :ه )،
"الرس الة القش ريية" ،حتقي ق :اإلع ذم ال دكاور عب د احلل يم حمم ود،
الدكاور حممود بن الشريف ،دار املعذرف ،القذهرة.
الكج رايت ،مج ذل ال ّدين ،حمم د ط ذهر ب ن عل ي الص ديقي اهلن دي ال َفاَّ ِين
(املا وىف986 :ه )" ،جمم ب ن ار األن وار يف غرائ ب التنزي
ولطائأل األخبار"( ،ط1387 /3ه ) ،عطبعة جملس دائرة املع ذرف
العثمذنية.
الك وراين ،أمح د ب ن إمسذعي ل ب ن عثم ذن ب ن حمم د الش ذفعي مث احلنف ي
املا وىف ( 893ه )" ،الك وثر اجل اري إا ركال أحادي ث
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البخ اري" ،حتقي ق :الش يخ أمح د ع زو عنذي ة( ،تس نة
النشر1429:ه ) دار إحيذء الرتاث العر،ي ،بريوت – لبنذن.
املب ذركفوري ،أب و الع ال حمم د عب د ال رمحن ب ن عب د ال رحيم (املا وىف:
1353ه ) "حتف ة األح و ي بش ر ج امب الرتم ذي" ،دار الكا ب
العلمية – بريوت.
خماذر ،الدكاور أمحد خما ذر عم ر مبس ذعدة فري ق عم ل" ،معج م الص واب
اللغ وي دلي املثق أل الع ر "( ،ط1429/1ه ) ع ذمل الكا ب،
القذهرة.
عس لم ب ن احلج ذج أب و احلس ني القش ريي النيس ذبوري (املا وىف261 :ه )،
"ص حيح مس لم (املس ند الص حيح املختص ر بنق الع دل ع ن
الع دل إا رس ول هللا -ص لى هللا علي ه وس لم ،" -حتقي ق :حمم د
فؤاد عبد البذقي ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
هور
املظْ ِه ري ،احلس ني ب ن حمم ود ب ن احلس ن ،عظه ر ال ّدين َّ
الزيْ َداينُّ املش ُ
ُ
(املاوىف 727 :ه )" ،املفاتيح يف شر املصابيح" ،حتقي ق ودراتس ة:
جلن ة خماص ة ع ن احملقق ني إبش راف :ن ور ال ّدين طذل ب،
(ط1433/1ه ) ،دار النوادر.
املنذوي ،زين ال ّدين حممد املدعو بعب د ال رؤوف ب ن اتج الع ذرفني ب ن عل ي
احلدادي مث القذهري (املاوىف1031 :ه )" ،التوقي أل عل ى مهم ات
التعاريأل"( ،ط1410/1ه ) عذمل الكاب -القذهرة.
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املنذوي ،زين ال ّدين حممد املدعو بعب د ال رؤوف ب ن اتج الع ذرفني ب ن عل ي
بن زين العذبدين احل دادي مث الق ذهري (املا وىف1031 :ه )" ،ف ي
القدير ش ر اجل امب الص غري"( ،ط1356/1ه ) ،املكاب ة الاجذري ة
الكربى – عصر.
املن ذري ،عب د العظ يم ب ن عب د الق وي ب ن عب د هللا ،أب و حمم د( ،املا وىف:
 656ه ) "الرتغي ب والرتهي ب م ن احل ديث الش ريأل" ،ض بط
أحذديث ه :عص طفى حمم د عم ذرة( ،ط1388/3ه ) ،عكاب ة
عصطفى البذ،ي احلليب – عصر.
النسذئي ،أبو عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل ي اخلراتس ذين( ،املا وىف:
303ه )" ،الس نن الك ربى" ،حقق ه وخ رج أحذديث ه :حس ن عب د
امل نعم ش ليب ،أش رف علي ه :ش عيب األرانؤوط( ،ط1421(/1ه )،
عؤتسسة الرتسذلة – بريوت.
النسذئي ،أبو عب د ال رمحن أمح د ب ن ش عيب ب ن عل ي اخلراتس ذين( ،املا وىف:
303ه )" ،س نن النس ائي" (اجملا ىب ع ن الس نن  /الس نن الص غرى
للنسذئي) ،حتقيق :عبد الفاذح أب و غ دة( ،ط1406/2ه ) ،عكا ب
املطبوعذت اإلتسالعية – حلب.
ِ
يب ب ن عب د الرتس ول األمح د (املا وىف :ق 12ه )،
نك ري القذض ي عب د النَّ ِّ
"دس تور العلم اء" (ج ذعع العل وم يف اص طالحذت الفن ون) ،ع رب
عبذرات ه الفذرتس ية :حس ن ه ذين فح ص( ،ط1421/1ه ) ،دار
الكاب العلمية -لبنذن  /بريوت.
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الن ووي ،أب و زك راي حمي ي ال ّدين حي ا (املا وىف676 :ه )" ،ش ر الن ووي
عل ى مس لم"( ،املنه ذج ش رح ص حيح عس لم ب ن احلج ذج)( ،ط/2
1392ه ) ،دار إحيذء الرتاث العر،ي – بريوت.
العلَ وي الش ذفعي" ،الكوف ب
اهلَ َرري حمم د األع ني ب ن عب د هللا األ َُرع ي َ
الوه ذج وال َّروض البَ َّه ذج
الوه اج ش ر ص حيح مس لم" (الكوك ب َّ
يف شرح صحيح عسلم بن احلجذج) ،عراجعة :جلنة عن العلمذء.
اهليثم ي ،أب و احلس ن ن ور ال ّدين عل ي ب ن أ،ي بك ر ب ن تس ليمذن (املا وىف:
807ه )" ،فش أل األس تار ع ن لوائ د الب زار" ،حتقي ق :حبي ب
الرمحن األعظمي( ،ط1399/1ه ) ،عؤتسسة الرتسذلة ،بريوت.
اهليثم ي ،أب و احلس ن ن ور ال ّدين عل ي ب ن أ،ي بك ر ب ن تس ليمذن (املا وىف:
807ه )" ،جمم ب الزوائ د ومنب ب الفوائ د" ،حتقي ق :حس ذم ال ّدين
القدتسي( ،عذم النشر 1414 :ه ) ،عكابة القدتسي ،القذهرة.
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Ibn Faaris, Ahmad bin Zakariyah Al-Qazweeni Ar-Raazi,
Abul Hassan (d. 395 AH), "Maqaayis Al-Luga",
Investigation: 'Abdus Salaam Muhammad Haaron,
(1399 AH), Daar Al-Fikr.
Ibn Qurquul Ibrahim bin Yusuf bin Adham Al-Wahraani,
Abu Ishaq (d. 569 AH), "Mataali' Al-Anwaar 'alaa
Sihaah Al-Aathaar", Investigation: Daar Al-Falaah
for Scientific Research, (1st ed., 1433 AH), Published
by: Ministry of Endowments and Islamic Affairs –
Qatar.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Sa'ad Shamsuddeen (d. 751 AH), "AlFawaaid", (2nd ed., 1393 AH) Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah –Beirut.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Sa'ad Shamsuddeen (d. 751 AH), "AlJawaab Al-Kaafi liman Sahala 'an Ad-Dawaa AshShaafi", (Ad-Daa wa Ad-Dawaa), (1st ed., 1418 AH),
Daar Al-Ma'rifah – Al-Magrib.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Sa'ad Shamsuddeen (d. 751 AH), "AsSawaa'iq Al-Mursalah fee Ar-Radd 'ala AlJahmiyyah wa Al-Mu'attilah", Investigation: 'Ali bin
Muhammad Ad-Dhakeelullaah, (1st ed., 1420 AH),
Daar Al-'Aasimah, Riyadh, Saudi Arabia.
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Muhammad bin Abi Bakr bin
Ayyub bin Sa'ad Shamsuddeen (d. 751 AH),
"Madaarij As-Saalikeen bayna Manaazil Iyyaaka
Na'bud wa Iyaaka Nasta'een", Investigation:
Muhammad Al-Mu'tasim Billaah Al-Baghdaadi, (3rd
ed., 1416 AH) Daar Al-Kitaab Al-'Arabi –Beirut.
Ibn Katheer, Abul Fidaa Ismael bin 'Umar Ad-Dimashqi
(d. 774 AH), "Musad Al-Faaquq" (Musnad Ameerul
Muumineeb Abi Hafz 'Umar bin Al-Khattab –
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Rodiyallaah 'anhu- Wa Aqwaaluhu 'alaa Abwaab Al'Ilm), Investigation: 'Abdul Mu'ti Qal'aji, Daar AlWafaa –Al-Mansourah.
Ibn Katheer, Abul Fidaa Ismael bin 'Umar Ad-Dimashqi
(d. 774 AH), "Tafeer Ibn Khatheer / Tafeer AlQur'aan Al-'Adheem", Investigation; Saami bin
Muhammad Salaamah, (2nd ed., 1420 AH), Daar
Taibah for Publication and Distribution.
Ibn Maajah, Abu 'Abdillaah Muhammad bin Yazid alQazweeni, and Maajah is the name of his Father who is
also Yazid (d. 273 AH), "Sunnan Ibn Maajah",
Investigation: Muhammad Fuad Abdul Baaqi, Daar
Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyyah –Faisal 'Eesa Al-Baabi
Al-Halabi.
Ibn Muflih, Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin
Mufarrij, Abu 'Abdillah, Shamsuddeen Al-Maqdisi ArRameeni then As-saalihi Al-Hambali (d. 763 AH),
"Al-Aadaab Ash-Shar'iyyah wa Al-Minah AlMar'iyyah", Aalim Al-Kutub.
Ibn Manzuur, Muhammad bin Makram bin 'Ali, Abul
Fadl, Jamaaluddeen Al-Ansaari Ar-Ruwayfa'i AlIfriiqi (d. 711 AH), "Lisaan Al-'Arab", (3rd ed., 1414
AH), Daar Soodir – Beirut.
Abul 'Abbaas Al-Qurtubi, Ahmad bin 'Umar bin Ibrahim
(578 – 656 AH), "Al-Mufhim limaa Ashkala min
Talkhees
Kitaab
Muslim",
Investigation:
Muhyiddeen Deeb Mister , et al. (1st ed., 1417 AH),
(Daar Ibn Katheer, Damascus – Beirut).
Abu Dawuud, Sulayman bin Al-Ash'ath bin Ishaaq bin
Basheer Al-Azdi As-Sijistaani (d. 275 AH). "Sunan
Abi Dawuud", Investigation: Shu'aib Al-Arnaout –
Muhammad Kaamil Qurra Balali, (1st ed., 1420 AH)
Daar Ar-Risaalah Al-'Aalamiyyah.
Abu Taalib, Muhammad bin Ali bin 'Atiyyah Al-Haarithi
Al-Makki (d. 386 AH), "Quut Al-Quluub fee
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Mu'aamah Al-Mahbuub wa Wasf Tareeq AlMureed ilaa Maqaam At-Tawheed", Investigation:
Dr. Aasim Al-Qilyaani, (2nd ed., 1426 AH), Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah – Beirut –Lebanon.
Abu Ya'la, Justice Muhammad bin Al-Husain bin
Muhammad bin Khalaf Ibn Al-Farraa (d. 458 AH),
"Ibtaal At-Tahweelaat li Akhbaar As-Sifaat",
Investigation: Muhammad bin Hamad Al-Hamuud AnNajdi, Daar Eelaf International – Kuwait.
Al-Aajuriy, Abu Bakr Muhammad bin Al-Husain bin
'Abdillaah Al-Baqhdaadi (d. 360 AH), "AshShari'ah", Investigation: Dr, Abdullaah bin 'Umar bin
Sulaiman Ad-dameeji, (2nd ed., 1420 AH), Dar AlWatan, Riyadh / Saudi Arabia.
Ahamd bin Hambal, Abu 'Abdillaah Ahmad bin
Muhammad bin Hambal bin Hilaal bin Asad AshShatbaani (d. 241 AH), "Musnad Al-Imam Ahmad
bin Hambal", Investigation: Shu'aib Al-Arnaout –
'Aadil Murshid, et al, Muassasah Ar-Risaalah, (1st ed.,
1421 AH – 2001).
Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari AlHarawi, Abu Mansour (d. 370 AH), "Tahdeeb AlLugha", Investigation: Muhammad 'Awad Mur'ib (1st
ed., 2001), Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Asfahaani, Abul Qaasim Al-Husain bin Muhammad
popularly known as Ar-Raagib Al-Asfahaani (d. 502
AH), "Ad-Daree'ah ilaa Makaarim Ash-Shari'ah",
Investigation: Dr. Abu Al-Yazid Abu Zayd Al-'Ajami,
(published in year: 1428 AH – 2007), Daar As-Salaam
– Cairo.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Irwaaul Ghaleel fee
Takhreej Ahaadith Manaar As-Sabeel" ,
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Supervision: Zuhayr Ash-Shaawesh, (2nd ed., 1405),
Al-Maktab Al-Islaami – Beirut.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "At-Ta'leeqaat AlHisaan 'ala Saheeh Ibn Hibbaan wa Tamyeez
Saqeemihi min Saheehihi, wa Shaadihi min
Mahfoudihi", Daar Baa Wazeer for Publication and
Distribution, (1st ed., 1424 AH – 2003), Jeddah –
Kingdom of Saudi Arabia.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "As-Seraaj Al-Muneer
fee Tarteeb Ahaadith Saheeh Al-Jaami' As-Sageer"
(by As-Suyuuti), Arranged and Commented on by:
Esaam Musa Haadi, (3rd ed., 1430 AH – 2009), Daar
As-Siddeeq –Distributed by Ar-Rayaan Foundation.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Silsilah Al-Ahaadeeth
As-Saheeha wa Shay min Fiqhiha wa Fawaaidiha",
(1st ed.) Maktabah Al-Ma'aarif for Publication and
Distribution, Riyadh.
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Saheeh Al-Jaami' AsSageer wa Ziyaadaatihi", al-Maktab Al-Islaami
Al-Albaani,
Abu
'Abdir
Rahmaan
Muhammad
Naasiruddeen bin Al-Haaj Nuuh bin Najaati bin Adam
Al-Ashqouderi (d. 1420 AH), "Gaayah Al-Maraam
fee Takhreej Ahaadith al-Halaal wal Haraam", (3rd
ed., 1405 AH), Al-Maktab Al-Islaami –Beirut.
Imruhu Al-Qays bin Hijr bin Al-Haarith Al-Kindi, from
the clan of Aakil Al-Miraar, (d. 545 AD), "Diwan
Imruhu Al-Qays", Cared for by: 'Abdur Rahmaan Al-
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Mustaawi, (2nd ed., 1425 AH), Daar Al-Ma'rifah –
Beirut.
Al-Baaqillaani, Abu Bakr Muhammad bin At-Tayyib (d.
403 AH), "I'jaaz Al-Qur'aan", Investigation: AsSeyyid Ahmad Safar, (5th ed., 1997), Daar Al-Ma'aarif
– Egypt.
Al-Bukhaari, Muhammad bin Isma'el Abu 'Abdillah AlJu'fi, "Sahih Bukhari / Al-Jaami' Al-Musnad AsSaheeh Al-Mukhtasar min Umuur Rasuulillaah –
sallalaah 'alayhi wa sallam- wa Ayyaamihi",
Investigation: Muhammad Zuhayr bin Naasir AnNaasir, (1st ed., 1422 AH), Daar Tawq An-Najaah
(Photocopied from As-Sultaaniyyah with the addition
of the numbering of: Muhammad Fuad Abdil Baaqi).
Al-Birmawi, Abu 'Abdillaah Muhammad bin 'Abdi Daaim
bin Musa An-Na'eemi Al-'Asqalaani Al-Misri AshShaafi'i (d. 831 AH), "AL-Laami' As-Sabeeh bi
Sharh Al-Jaami' As-Saheeh", Investigation and
Study: A special group of investigators under the
supervision of Nuuruddeen Taalib, (1st ed., 1433 AH).
Daar An-Nawaadir, Syria.
Al-Bayhaqi Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali bin Musa AlKhusrawjirdi Al-Khurasaani, Abu Bakr (d. 458 AH),
"Shu'ab Al-Iman", Investigated and reviewed its texts
and referenced its hadiths: Dr. 'Abdul 'Ali 'Abdul Hameed
Haamid, (1st ed., 1423 AH), Makhtabah Ar-Rushd for
Publication and Distribution in Riyadh in collaboration
with Ad-Daar As-Salafiyyah in Bombay, India.
At-Tirmidhi, Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin
Ad-Dahhaak, At-Tirmidhi, Abu Isa (d. 279 AH) "Sunan
At-Tirmidhi", Investigation and Commentary: Ahmad
Muhammad Shaakir (Vol. 1 and 2), (2nd ed., 1395 AH)
Mustafa Al-Baabi Al-Halabi – Egypt.
Al-Jaahidh, 'Amr bin Bahr bin Mahbuub Al-Kinaani by
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Walaa, Al-Laythi, Abu 'Uthman, (d. 255 AH), "AlBayaan wa At-Tabyeen", (year of publication: 1423
AH), Daar wa Makhtabah Al-Hilaal, Beirut.
Al-Jaahidh, 'Amr bin Bahr bin Mahbuub Al-Kinaani by
Walaa, Al-Laythi, Abu 'Uthman, (d. 255 AH), "AlMahaasin wa Al-Ad-daad" (year of publication:
1423 AH), Daar wa Makhtabah Al-Hilaal, Beirut.
Al-Jurjaaani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali Az-Zain AshShareef (d. 816 AH), "At-Ta'reefaat", Investigation:
A group of scholars under the supervision of the
publisher, (1st ed., 1403), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah,
Beirut – Lebanon.
Ibn Al-Jawzi Abul Faraj, 'Abdur Rahmaan (d. 597 AH),
"At-Tibb Ar-Rawhaani", Daar Ath-Thaqoofah AdDeeniyyah – Cairo, Investigation: Muhammad AsSa'eed Basyuuni Zuglool.
Al-Hameedi, Muhammad bin Fatuuh bin 'Abdillah bin
Fatuuh Al-Maywarqi Abu ;Abdillah bin Abi Naasir (d.
488 AH), "Tafseer Ghareeb maa fee As-Saheehayn
Al-Bukhaari wa Muslim", Investigation: Zubaydah
Muhammad Sa'eed, (1st ed., 1415 AH), Makhtabah AsSunnah –Cairo – Egypt.
Al-Kharaiti, Abu Bakr Muhammad bin Ja'far bin
Muhammad bin Sahl bin Shaakir As-Saamri (d. 327
AH), "Al-Muntaqa min Kitaab Makaarim AlAkhlaaq
wa
Ma'aalimiha
wa
Mahmuud
Taraaiqiha", Selection: Abu Taahir Ahmad bin
Muhammad As-Salafi Al-Asfahaani, Investigation:
Mutee' Al-Haafidh and Ghazwah Budayr, (year of
publication: 1406 AH) Daar Al-Fikr – Damascus, Syria.
Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d.
388 AH), "A'laam Al-Hadeeth (Sharh Saheeh AlBukhaari)", Investigation: Dr. Muhammad bin Sa'd
bin 'Abdir Rahmaan Aal-Sa'ud, (1st ed., 1409 AH),
Umm Al-Qura University.
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Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d.
388 AH), "Ghareeb Al-Hadeeth), Investigation:
'Abdul Kareem Ibrahim Al-Gurbaawi, Its hadiths
referenced by: 'Abdul Qayyum 'Abd Rabb An-Nabiyy,
Daar Al-Fikr – Damascus.
Al-Khattaabi, Abu Sulaymaan Hamad bin Muhammad (d. 388
AH), "Ma'aalim As-Sunan" (Sharh Sunan Abi Daaud),
(1st ed., 1351 AH), Al-Matba'ah Al-'Ilmiyyah - Aleppo.
Al-Khateeb Al-Baghdaadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Ali bin
Thaabit bin Ahmad bin Mahdi (d. 463 AH), "Taarik
Baghdaad wa Duyuulihi", Investigation: Mustafa
'Abdul Qaadir 'Ataa, (1st ed., 1417 AH), Daar AlKutub Al-'Ilmiyyah – Beirut.
Ad-Daarami, Abu Muhammad 'Abdullah bin 'Abdur
Rahmaan bin Al-Fadl bin Bahraam bin 'Abdus Samad
At-Tameemi As-Samarqandi, (d. 255 AH), "Musnad
Ad-Daarami" popular as (Sunan Ad-Daarami),
Investigation: Nabeel Haashim Al-Ghumri, (1st ed.,
1434 AH), Daar Al-Bashaair – Beirut.
Ad-Daynuri. Abu Muhammad 'Abdullaah bin Muslim bin
Qutaibah (d. 276 AH), "'Uyuum Al-Akhbaar", (date
of publication: 1419 AH), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah
– Beirut.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH), "Tadhkirah AlHuffaadh", (1st ed., 1419 AH), Daar Al-Kutub Al'Ilmiyyah –Beirut.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH),"Siyar A'laam
An-Nubalaa", Investigation: A group of investigators
under the supervision of Sheikh Shu'aib Al-Arnaout,
(3rd ed., 1405 AH), Muassassah Ar-Risaalah.
Ad-Dahabi, Shamsuddeen Abu 'Abdillaah Muhammad bin
'Uthmaan bin Qaymaaz (d. 748 AH), "Al-Mughni fee
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Ad-Du'afaa", Investigation: Dr. Nuuruddeen 'Itr.
Ar-Ribaat, Khalid Seyyid 'Izzat 'Abd [in cooperation with
researchers at Daar Al-Falaah], "Al-Jaami' li 'Uloom
Al-Imaam Ahmad – Al-Adab wa Az-Zuhd", by
Imam Abu 'Abdillaah Ahmad bin Hambal, Daar AlFalaah for scientific research and books' investigation,
Fayyum –(1st ed., 1430 AH), Arab Republic of Egypt.
Ridaa, Muhammad Rasheed bin 'Ali Al-Qalmuuni AlHusaini (d. 1354 AH), "Tafseer Al-Mannaar"
(Tafseer Al-Qur'aan Al-Hakeem), (year of publication:
1990), The Egyptian General Agency for Books.
Az-Zabeedi, Muhammad bin Muhammad bin 'Abdir
Razaaq, aka Murtadha, (d. 1205 AH), "Taaj Al'Aruus min Jawaahir Al-Qaamus", Investigation: A
group of investigators, Daar Al-Hidaayah.
As-Saa'aati, Ahmad bin 'Abdir Rahmaan bin Al-Banna (d.
1378 AH), "Al-Fath Ar-Rabbaani li Tarteeb Musnad
Al-Imaam Ahmad bin Hambal Ash-Shaybaani" with
"Buluug Al-Amaani min Asraar Al-Fath Ar-Rabbaani",
(3rd ed.), Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi.
As-Saqqaf, 'Alawi bin 'Abil Qaadir, "Sifaatul Laah 'azza wa
jall Al-Waarida fee Al-Kitaab wa As-Sunnah", (3rd ed.,
1426 AH), Ad-Durar As-Saniyyah –Daar Al-Hijrah
As-Sullami, Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin
Musa bin Khalid bin Saalim An-Naysaabuuri, Abu
'Abdir Rahmaan (d. 412 AH), "Tabaqaat AsSuufiyyah", Investigation: Mustafa 'Abdul Qaadir 'Ataa,
(1st ed., 1419 AH), Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah – Beirut.
As-Sanbaqi, Zakariyah bin Muhammad bin Ahmad bin
Zakariya Al-Ansaari, Zainuddeen Abu Yahya AshShaafi'i (d. 926 AH). "Minhat Al-Baari bi Sharh
Saheeh Al-Bukhari", Investigation: Sulaiman bin
Daree' Al-'Aazimi, (1st ed., 1426 AH), Maktabah ArRushd for Publication and Distribution, Riyadh –
Kingdom of Saudi Arabia.
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As-Suyuuti, Abdur Rahman bin Abi Bakr, Jalaaluddeen
(d. 911 AH), "Mu'jam Maqaaleed Al-'Uloom fil
Huduud wa Ar-Rusuum", Investigation: Prof.
Muhammad Ibrahim 'Ubaadah, (1st ed., 1424 AH)
Makhtabah Al-Aadaab –Cairo / Egypt.
Ash-Sha'raani, Abi Al-Mawaahib 'Abdil Wahaab bin
Ahmad, (d. 973 AH), "Kashf Al-Hijaab Wa ArRaan 'an Wajh Ashilat Al-Jaan", Investigation:
'Abdul Waarith Muhammad 'Alli, (date of publication:
1971) Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah –Beirut.
Ash-Sha'raawi, Muhammad Mutawalli (d. 1418 AH),
"Tafseer Ash-Sha'raawi" (Al-Khawaatir), Mataabi'
Akhbaar Al-Yawm.
At-Tabari, Sulaymaan bin Ahmad bin Ayyuub bin Mutayr
Al-Lakhami Ash-Shaami, Abu Al-Qaasim (d. 360
AH), "Musnad Ash-Shaamiyyeen", Investigation:
Hamdi bin 'Abdil Majeed As-Salafi, (1st ed., 1405
AH), Muassasah Ar-Risaalah – Beirut.
At-Tabari, Sulaymaan bin Ahmad bin Ayyuub bin Mutayr
Al-Lakhami Ash-Shaami, Abu Al-Qaasim (d. 360
AH), Al-Mu'jam Al-Kabeer", Investigation: Hamdi
bin 'Abdul Majeed As-Salafi, (2nd ed.), Makhtabah Ibn
Taimiyyah – Cairo.
At-Tahaawi, Abu Ja'far, Ahmad bin Muhammad bin
Salaamah bin 'Abdil Malik (d. 321 AH), "Sharh
Mushkil Al-Aathar", Investigation: Shu'aib AlArnaout, (1st ed., 1415 AH), Muassasah Ar-Risaalah.
At-Tayyib Baa Mahramah, Abu Muhammad At-Tayyib
bin Abdillaah bin Ahmad bin 'Ali, Al-Hijraani AlHadrami Ash-Shaafi'I (d. 947 AH), "Qilaadah AnNahr fee Wafiyyaat A'yaan Ad-Dahr", Cared for by:
Buu Jum'ah Mukri / Khaalid Zawaari, (1st ed., 1428
AH), Daar Al-Minhaaj – Jeddah.
'Abdur Razaaq, Abu Bakr bin Humaam bin Naafi' Al-
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Himyari Al-Yamaani As-San'aani (d. 211 AH),
"Musannaf
'Abdir
Razaaq
As-San'aani",
Investigation: Mustafa Abdir Rahmaan Al-A'dhomi,
(1st ed., 1403 AH), Al-Majlis Al-'Ilmi –India.
Al-'Akburi, Abul Baqaa 'Abdullaah bin Al-Husain bin
'Abdillaah Al-Baghdaadi Muhibbdudeen (d. 616 AH),
"Sharh Diiwaan Al-Mutanabbi", Investigation:
Mustafa As-Siqaa/ Ibrahim Al-Abyaari/ 'Abdul
Hafeedh Shalabi, Daar Al-Ma'rifah – Beirut.
Al-'Awtabi, Salamah bin Muslim As-Suhaari, (died in the
fifth century of Hijrah), "Al-Ibaanah fee Al-Luga Al'Arabiyyah", Investigation: Dr. Abdul Kareem
Khaleefah et al ), Ministry of National Heritage and
Civilization – Muscat – Sultanate of Oman.
Al-'Ayni, Abu Muhammad Mahmuud bin Ahmad bin
Musa bin Ahmad bin Husain Al-Gheetaabi Al-Hanafi
(d. 855 AH), "'Umdatul Qaari Sharh Saheeh AlBukhari", Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Ghazzaali, Abu Haamid Muhammad bin Muhammad
At-Tuusi (d. 505 AH), "Meezaan Al-'Amal",
Investigation: Dr. Sulaiman Dunyaa, (1st ed., 1964),
Daar Al-Ma'aarif, Egypt.
Al-Ghazzaali, Abu Haamid Muhammad bin Muhammad
At-Tuusi (d. 505 AH), "Ihyaa 'Uluum Ad-Deen",
Daar Al-Ma'rifah – Beirut.
Al-Faraaheedi, Abu 'Abdir Rahmaan Al-Khaleel bin Ahmad
bin 'Amr bin Tameem Al-Basori (d. 170 AH), "Al'Ayn", Investigation: Dr. Mahdi Al-Makhzoomi, Dr.
Ibrahim As-Saamurai, Daar wa Makhtabah Al-Hilaal.
Al-Qushayri, 'Abdul Kareem bin Hawazaan bin 'Abdul
Malik
(d.
465
AH),
"Ar-Risaalah
AlQushayriyyah", Investigation: Imam Dr. Abdul
Haleem Mahmud, Dr. Mahmud bin Shareef, Daar AlMa'aarif – Cairo.
Al-Kajraati, Jamaaluddeen, Muhammad Taahir bin 'Ali
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As-Sadeeqi Al-Hindi Al-Fattani (d. 986 AH),
"Majmaa' Bihaar Al-Anwaar fee Garaaib AtTanzeel wa Lataaif Al-Akhbaar", (3rd ed., 1387
AH), Matba'ah Majlis Daairah Al-Ma'aarif AlUthmaaniyyah.
Al-Kawaraani, Ahmad bin Ismaa'il bin Uthmaan bin
Muhammad Ash-Shaafi'I then Al-Hanafi (d. 893 AH),
"Al-Khawthar Al-Jaaroi Ilaa Riyaadh Ahaadith AlBukhaari", Investigation: Ash-Shaykh Ahmad 'Azwu
'Inaayah, (year of publication: 1429 AH) Daar Ihyaa
At-Turaath Al-'Arabi, Beirut – Lebanon.
Al-Mubaarakfuuri, Abul 'Alaa Muhammad Abdir
Rahmaan bin 'Abdir Raheem (d. 1353 AH), "Tuhfat
Al-Ahwadhi Bi Sharh Jaami' At-Tirmidhi", Daar
Al-Kutib Al-'Ilmiyyah.
Mukhtaar, Ahmad Mukhtaar 'Umar PhD, in collaboration
with other members of a group, "Mu'jam As-Sawaab
Al-Lughawi Daleel Al-Muthaqqaf Al-'Arabi", (1st
ed., 1429 AH) 'Aalim Al-Kutub, Cairo.
Muslim bin Al-Hajjaj bin Al-Husain Al-Qushayri AnNaysaabuuri (d. 621 AH), "Saheeh Al-Bukhaari (AlMusnad As-Saheeh Al-Mukhtasar bi Naql Al-'Adl
'an Al-'Adl 'an Rosuulil Laah –sallaa laah 'alayhi
wa sallam-", Investigation: Muhammad Fuad 'Abdil
Baaqi, Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi – Beirut.
Al-Midhiri, Al-Husain bin Mahmuud bin Al-Husain,
Mudhiruddeen Az-Zaydaani Al-Mashuur (d. 727 AH),
"Al-Mafaatih
fee
Sharh
Al-Masoobih",
Investigation and Study: A Special Committee of
Investigators with the supervision of: Nuuruddeen
Taalib, (1st ed., 1433 AH), Daar An-Nawaadir.
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املستخلص
ص ت ت ت ت ت تترة العنايت ت تتة
حفل ت تتن ال طست ت تتنة امل ه ت ت ترة بأحااي ت ت ت
ابإلنستتاو وحقو،تتص ،وصتتيانتص متتن أ ،اعتتتدا  ،والنهتتع عتتن اإليتتبا ال تتدين
لص جبميع صوره وأشتكالص ومتن هنتا تا هتبا ال ست ليستهم ا مايتة
متتن الفستتاا ايتمعتتع ،وا عتتتدا عل ت حرمتتة اإلنستتاو و يبا تتص ،و ت ل ت
أمهيت تتص أن تتص متعل تتق اح تتدم القا تتا ،ايتمعي تتة ا ت ت ة ،وبي تتاو مكان تتة
اإلنساو اإلسالم ،مع الربط ابلوا،ع ،و براز ما متيتت بتص ال طستنة الن ويتة
جمال حقوق اإلنساو ،ااصة مع انتشار ظاهرة يبا النتا بأشتكال
متنوعة مت ل ا را اامها عل ايتمع وُ َك ِّدر ِّس ْل َمص
و ظتتل متتا نعيشتتص هتتبا العصتتر متتن فتتا،م ظتتاهرة اإليتتبا ال تتدين
لإلنس تتاو ،تتلو مش تتكلة ه تتبا ال س ت تس تتدا األس ت لة اآل ي تتة :م تتا م تتدم
اهتمتتام ال طستتنة الن ويتتة ا تتورة اإليتتبا ال تتدين اإلنستتاو مستتلما تتاو أو ت ه
وما أنواع اإليبا ال دنية لإلنساو اليت اهتمتن ال طستنة الن ويتة اب تدي عنهتا
ص َور اإليبا ال دين اليت شدا ال طسنة الن وية شأهنا
وما هع أهم ُ
ومتتن هنتتا تتلو ال ست يهتتد ى :التعريتتمب مبعتتي اإليتتبا ال تتدين
لإلنس ت تتاو ،وأنواع ت تتص ،والو ،ت تتو علت ت ت م ت تتا ورا ال طس ت تتنة امل ه ت تترة بش ت تتأو
التستتبير متتن اإليتتبا ال تتدين لإلنستتاو ،واإلستتهام ب تراز التتدور الع تتيم
لل طسنة الن وية محاية ايتمع و ،امتتص علت أستن متن ِّ
الستلم العتام التب،
يشمل املسلمني و هم
الكلمات املفتاحية :اإليبا – ال دين – اإلنساو – السنة الن وية
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Abstract
The Prophetic Sunnah contains numerous narrations
regarding care for human and his rights, and his safeguard
from any abuse, and the prohibition of inflicting any
physical harm on him in any kind or form. This study aims
to prevent social vice and human abuse, and its
significance could be gleaned from the fact that it is
closely intertwined with one of the dire societal vices.
Also, this study aims to empirically illuminate the
esteemed position of human in Islam; this is why this
study showcases the significance of Prophetic Sunnah visà-vis human rights, most especially with the widespread
human abuse in various guises which poses a great threat
to the society and its peaceful environment.
In light of the prevailing upsurge in incidents human
physical abuse, the problems of this study could be
summarized in the following questions: To what extent
does the prophetic Sunnah gives attention to the danger of
human physical abuse, whether this human is a Muslim or
not? What are the types of human physical abuse which
were captured in the Prophetic Sunnah? What are the
forms of physical abuse which the Prophetic Sunnah
considered sternly?
This study aims to identify the meaning of human
physical abuse and its types, and to highlight what was
reported in the Prophetic Sunnah in this regard, and to
scholarly contribute in clarifying the indelible role of the
Prophetic Sunnah in protecting the society and in
establishing it on bedrock of public peace that
accommodates Muslims and non-Muslims alike.
Key Words:
Abuse - Physical - Human - The Prophetic Sunnah.
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املقدمة
ا مد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم علع أشر املرسلني،
وعل آلص وصس ص ومن عهم احساو ى يوم الدين ،أما بعد :لو
الشريعة اإلسالمية  -وااصة ال طسنة الن وية الغرا ، -د عنين ابإلنساو
عناية ا قة ،شرعن من األحكام ما جيلب املصاحل لص ،ويد ع املفاسد
عنص ،وذل م الغة حف ص وصيانتص ،وار ا عتدا عنص ،و،د حفلن
ص رة العناية ابإلنساو وحقو،ص،
ال طسنة امل هرة بأحااي
وصيانتص من أ ،اعتدا  ،والنهع عن اإليبا ال دين لص جبميع صوره
وأشكالص
ا ماية من الفساا
ومن هنا ا هبا ال س ليسهم
ايتمعع ،وا عتدا عل حرمة اإلنساو و يبا ص ،بعنواو" :النهي عن
اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ضوء السنة النبوية"
و او ناويل لص و ق ا ة التالية:
 املقدمة :و يها عنواو ال س وا تص التمهيد ،و يص :بياو أمهية ال س  ،ومشكلتص ،وأهدا ص،ومنه ص ،والدراسا السابقة ،والتعريمب ابإليبا ال دين
ص َوٌر من النهي عن إيذاء اإلنسان نفسه
املطلب األولُ :
السنة النبوية ويشتمل عل :
بدنيًّا يف ُّ
ِّ
اإلنساو ن ْف َسص (ا نتسار)
أوًل :رمي ْ،ت ِّل
ا
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اثنياا :رمي ضرار اإلنساو جبسده يما اوو ا نتسار ،ويشتمل عل :
يق
 -1النهع عن عبيب اإلنساو نفسص و كليفها مبا
 -2النهع عن التداو ،ابحملرما
 -3رمي املسكرا واملخدرا
 -4النهع عن الداول ى أرض ال اعوو وا روج منها
غريه بدنيًّا
املطلب الثاينُ :
ص َوٌر من النهي عن إيذاء اإلنسان َ
السنة النبوية ،ويشتمل عل :
يف ُّ
أوًل :رمي سف الدما و زهاق األرواح
ا
اثنياا :رمي ضرب النا و عبي هم بغ حق
اثلثاا :رمي ضرب ا اام و كليفص ما ي يق
ابعا :رمي الت،اة عل ا د املشروع التأايب
را
خامسا :رمي الت يب بغ اربة
ا
سادسا :رمي السسر واإلصابة ابلعني
ا
سابعا :النهع عن خمال ة أصساب األمراض املعدية لألصسا
ا
اخلامتة :و يها أهم النتا ج املستفااة من ال س  ،والتوصيا
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التمهيد

أهمية البحث:
 -1أنص حب حدي ٌع ملوضوع متعلق بقاية ا ة من ،اا ،ايتمع
املسلم ااصة واإلنساين عامة
 -2بياو مكانة اإلنساو اإلسالم ،وأنص تُ ْه َدر حقوُ،ص ِّمبُ َس ِّوغ
اعتربَص الشريعة
َ
 -3براز ما امنتص ومتيت بص ال طسنة الن وية جمال حقوق اإلنساو
 -4اإلسهام صد اهل مة الشرسة املو هة ضد اإلسالم ،م ل
وصفص بأنص" :اين عُْن ٍ
مب يقوم عل اإليبا وا عتدا عل
ُ
اآلارين"
مشكلة البحث:
هبا العصر الب ،نعيشص نشاهد فا،م ظاهرة اإليبا ال دين
لإلنساو ،و يبا النا بغ حق ،حىت صار اإلنساو ،يمة لص ،يببح
ما ببح الشاة ،وُتلَروث س ُص ،ويَُالك ِّعْرضص ،ألس اب ات هة ،يمة
هلا ،ن اعاوم ابطلة ،و ٍ
هوم منسر ة عن منهج اإلسالم العدل القومي،
األس لة اآل ية:
و تسدا مشكلة هبا ال س
 -1ما مدم اهتمام ال طسنة الن وية ا ورة اإليبا ال دين لإلنساو مسلما
او أو ه
 -2ما أنواع اإليبا ال دنية لإلنساو اليت اهتمن ال طسنة الن وية اب دي
عنها
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ص َور اإليبا ال دين اليت شدا
 -3ما هع أهم ُ
شأهنا

ال طسنة الن وية

أسباب اختيار البحث:
النقاط اآل ية:
تم ل أس اب ااتيار ال س
ِّ -1
فشع ظاهرة يبا النا بأشكال متنوعة وأمناط خمتلفة مل كن
معرو ة ايتمعا املسلمة ،حىت ول ذل ى مشكلة حقيقية
مت ل ا را اامها عل ايتمع وُ َك ِّدر ِّسْل َمص
 -2براعة املنهج الن و ،التصد ،لتل القاية ا ة ،والتسبير
من الو،وع يها بأساليب متنوعة
وعية أ راا ايتمع ا ورة يبا النا  ،ونشر
 -3اإلسهام
األحااي الن وية اليت بر من ذل ؛ حىت يعيش ايتمع ِّسْل ٍم
وسالم و ْأم ٍن وأماو
أهداف البحث:
من االل هبه الدراسة ى الوصول ى قيق

يسع ال اح
األهدا اآل ية:
 -1التعريمب مبعي اإليبا ال دين لإلنساو ،وأنواعص
 -2الو،و عل ما ورا السنة امل هرة حول حرمة يبا اإلنساو
بدنيًّا مبختلمب صوره وأشكالص والتسبير منها
 -3اإلسهام براز الدور الع يم لل طسنة الن وية محاية ايتمع و ،امتص
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عل أسن من ِّ
السلم العام الب ،يشمل املسلمني و هم ممن
يعيشوو الدولة املسلمة

الدراسات السابقة:
من االل ا طالع علت الدراستا الستابقة ابلر توع ى "اإلنرتنتن"،
مل أ د متن تتب هتبا املوضتوع هتبا الشتكل العلمتع ،بتل تاو ناولتص متن
ص ت ِّ
توره م تتن زاوي تتة قهي تتة أو ربوي تتة ،ومنه تتا حب ت ت
زاوي تتة ة تتدواة ح تتدم ُ
بعن تواو( :اإلي تتبا  ،أنواع تتص ،م تتاهره ،ست ت ل عال تتص ض تتو الق ترآو والس تتنة
الن وية) ،أتليمب :رضواو ةمتد الع تدو( ،)1نتاول يتص املفلتمب موضتوع اإليتبا
وعتتر بتتص ،وذ تتر أنواعتتص وأست ابص ونتا تتص علت الفتترا وايتمتتع ،معتمتتدا علت
متتا ورا القتترآو الكترمي والستتنة الن وي تة متتن آ ،وأحااي ت وموا،تتمب ت
موض تتوع اإلي تتبا  ،و ،تتد كل تتم املفل تتمب ع تتن ح تتدوا اراس تتتص ق تتال( :ا تفي تتن
اب دي عن بعت أنتواع األذم؛ م تل :آ تا اللستاو ومتا يتعلتق بتص ،وأذم
اجل توارح ،ا عتتتدا عل ت األعيتتاو الدينيتتة وال قا يتتة ،و ستتليط اجلتتن استتتخدام
الق تتوة ا في تتة ،اإلي تتبا حي تتاة النت ت  -ص تتل ي علي تتص وس تتلم  -وبعت ت
الص تتسابة ،وبع ت ت م تتن ص تتور اإلي تتبا املعاص تتر ل ت ت ع ال تتدول اإلس تتالمية،
وس ت ل عتتالج تتل متتا ذ تتر ومل أ تترق ى تتل أذم مو تتوا ليتتبا التتبا
( )1ط عتتة اار الكتتتب العلميتتة ،ب ت و  ،وهتتبا الكتتتاب األصتتل رستتالة علميتتة
قدم ها املفلمب ى لية اإلمام األوزاعع للدراسا اإلسالمية ،ب و
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بتعاطع املخدرا  ،وشترب الكستول والتتا وا نتستار ،و عتبيب التنفن ،و
ى يتتبا األطف تتال والنس تتا اب تص تتاب ،و تتبل مل أ تتدث ع تتن األن م تتة
السياس ت تتية املس ت تتت دة ك ت تتن ا ت تتر ،العام ت تتة ،وحت ت ت ن األ ت ت تراا و ي ت تتداعها
ابلس ت وو و عتتبي ها متتن  ،تتل أ هتتتة املختتابرا  ،وذل ت ألو هتتبه املواضتتيع
نس تتت يع اإلحاط تتة ه تتا رس تتالة امعي تتة)( ،)1وم تتا
ت تتاج ى اراس تتا
أمهلتص املفلتتمب ومل يت ترق ليتتص هتتو متا اعتتتي بتص هتتبا ال ست التب ،بتتني أيتتدينا؛
قتتد ا تف ت ال اح ت قتتط بتعريتتمب الاتترب واجلتترح واإلشتتارة العتتابرة ليهمتتا
ق تتط ،ومل يتن تتاول ًّأ ،م تتن موض تتوعا حب ن تتا ه تتبا ابلدراس تتة ،س تتوم اإلش تتارة
املتتو تة ى حرمتتة القتتتل ،فكااان حبثااا جدي ا ادا يف مواامونه وبربيبااه ،وهااو
ماان الدراسااات املوضااوعية يف ضااوء الساانة النبويااة ،حيت اشتتتمل علت
التعريتتمب ابإليتتبا ال تتدين ،وأنواعتتصِّ ،
صت ِّ
تور التتيت يشتتتمل عليهتتا
وذ ْ ت ِّتر أا تتر ال ط
تتل نتتوع ،اوو ،صت ٍتد ى حصتترها( ،)2وهتتو متتا مل أره جمموعتتا حبت واحتتد
حسب اطالعتع  -وي أعلتم -؛ ولتبا تاو متن املستسستن ستليط الاتو
عل أهم ما يتعلق هبا املوضوع حدوا املساحة ال س ية املتاحة

( )1رضواو ةمد الع دو" ،اإليبا  ،أنواعص ،م اهره ،س ل عال ص ضو القرآو
والسنة الن وية" (ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية2018 ،م)14 ،
( )2وذل ن را ى ط يعة األحباث املنشورة ايال العلمية احملكمة؛ ْذ ايق
مساحتها احملداة عن استيعاب مجيع ما ورا املوضوع
- 124 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

منهج البحث:
 -1ا اع املنهج التأصيلع عند عريمب املص لسا  ،مث ا اتيار مما
صح من األحااي الن وية ،وانتقا ما يناسب املقام منها ،ويفع
بغرض ال س  ،ن را ى ط يعة م ل هبه ال سوث وضيق مساحتها
عن استيعاب مجيع ما ورا هبا ال اب ،واملنهج التسليلع
دبر األحااي الن وية وبياو هدا،هتا
 -2وثيق النصوص و ريج األحااي حسب املعهوا علميًّا ،مكتفيا
التخريج ابلصسيسني أو أحدمها ،مع اإلشارة ى الت،اا
املهمة عليهما و و د  ،لو مل يكن ا دي يهما :ار ْ تص
رجيا متوس ا من بع املصاار حس ما يناسب ط يعة ال س
ومساحتص مبا يكفع إلظهاره وبياو ار تص
 -3التعريمب مبا يلتم من املص لسا الشرعية واملفراا اللغوية
بعريف اإليذاء:
اإليذاء لغة :يدور معناه حول يقاع األضرار ابآلارين و حداث
اآل م هلم ،بدنية انن أو نفسية ،أو َِّ َعاهتم ،اينية أو أاروية ،واإليبا
مأاوذ من ،وهلم :آذم ،يفذ ،،أَذم ،وأَذاة ،وأ َِّذيرة ،و يبا  ،هو م ٍ
فذ،
(ُ )1
ُ
واملفعول ُمفذم ،وآذم الر َل :أضره ،وأصابص بارر أو مكروه  ،و،د
( )1أبتتو القاستتم ا ستتني بتتن ةمتتد املعتترو ابلرا تتب األصتتفهاىن" ،املفتتراا
ريب القرآو" قيق صفواو عداو الداوا( ،،ط ،1:امشق وب و  ،اار
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ِّ
يمب،
ر،وا بني افيمب
األذم وشديده ،قال ا ايب( :األَ َذم :ال رشطر ا َف ُ
()1
ضَرٌر)
َِّلو َز َاا َت ُه َو َ
وأما اإليبا اص الحا ،لنص ( :ل شكل من أشكال ا ستغالل،
أو سا ة املعاملة اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية ،أو التهديد بص ،ير ك ص
شخ جتاه شخ آار ،مبا لص عليص من و ية أو سل ة أو مسفولية ،أو
بس ب ما يرب هما من عال،ة أسرية أو عال،ة عالة أو فالة أو وصاية أو
عية معيشية ويدال سا ة املعاملة امتناع شخ أو قص ه
الو ا بوا ا ص أو التتاما ص و ا ا ا األساسية لشخ آار من
أ راا أسر ص أو ممن يرت ب عليص شرعا أو ن اما و ل ا ا ا
()2
هلم)
وميكن لخي التعريمب السابق الع ارة اآل ية :اإليبا هو ل ما
سمص أو صستص العقلية أو
يقع ابملخالفة للشرع مما يصيب اإلنساو
)
3
(
ٍ
ِّ
اق َم ْفس َدة ِّابلْغَ ِّْ
النفسية أو عرضص أو مالص أو ُُسعتص  ،أو :هو ( َْ ُ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القل تتم وال تتدار الش تتامية1412 ،هت تت)71 ،؛ ةم تتد ب تتن ةم تتد امللق تتب مبر ات ت
الرتبي تتد" ،،اتج الع تترو م تتن ت تواهر الق تتامو " قي تتق مصت ت ف ح تتاز،
وجمموعة من احملققني( ،ا ط ،اار اهلداية ،ا )58 :37 ،
( )1أمحد خمتار ع د ا ميد عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة" (ط ،1ب و :
عامل الكتب2008 ،م)80 :1 ،
( )2وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا الصاار ابملرسوم امللكع ر،م
م1434 /11 /15 52/ه ،اململكة العربية السعواية" جملة العدل ،62
(ربيع األول 1435ه)322 - 317 :
( )3جلن تتة مرا ع تتة القت توانني ل تتوزارة الع تتدل الس تتواانية،" ،ت توانني الس تتوااو" (ط،9
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()1
ماا ،ذا و،ع عل اجلسم
ُم ْلَقا)  ،وهو هبا يشمل ل ما يكوو ًّ
معنو ،ذا أصاب العقل أو ال طسمعة( ،)2وبناء على ما سبق
واملال ،ويكوو ًّ
اق َم ْف َس َد ٍة بدنية ،خمالَفة للشرع،
ميكننا أن نعرف اإليذاء البدين بأنصُ َْ ِّ :
ابلنفن أو ِّابلْغَ ِّْ ُم ْلَقا ،ابلقتل أو ابجلراحا الوا،عة عل ال دو ق ع
أحد األعاا أو ال ها أو َ ْرحها أو صابتها مبا يفثر عليها الارب
والتعبيب
ومن املقرر لدم مجيع العقال أو (احملا ة عل النفن قا
محايتها من ل اعتدا ابلقتل أو بَت ِّْرت األعاا أو اجلروح اجلسمية،
وا فاظ عليها مما ي ِّ
وا ،ها من املهلكا سوا ِّمن ِّ َِّ،ل ذا ِّ الفرا؛
ُ
تعري نفسص للدمار ابملهلكا املااية واملعنوية ،أو من  ،ل الغ
()3
ابلتعد)،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1993م)" 16/5 ،اس ت تترت عن بت ت تتاري 1440 /7 /29هت ت تت) م ت تتن مو ،ت تتع:
http://moj.gov.sd/sudanlaws/#/reader/chapter/115؛
ع د الرزاق أمحد السنهور" ،،الوسيط شرح القانوو املدين – ن رية ا لتتام
بو تتص ع تتام – مص تتاار ا لتت تتام" (ب تتدوو ط ع تتة ،بت ت و  :اار حي تتا الت ترتاث
العريب ،بدوو سنة نشر)855 :1 ،
( )1ةمد بن ع د ال ا،ع التر،تاين" ،شترح التر،تاين علت موطتأ اإلمتام مالت " قيتق :طتص
ع د الر و ( ،ط ،1القاهرة :مكت ة ال قا ة الدينية2003 ،م)66 :4 ،
( )2ةمد ةيع الدين عوض،" ،انوو العقواب الستوااين 1974م معلقتا عليتص"
(بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة القاهرة1974 ،م)29 ،
( )3تتاا ا تتق علتتع تتاا ا تتق" ،الفتتتاوم متتن اار اإل تتتا املص ترية" (ب تدوو ر،تتم
ط عة ،القاهرة1980 ،م) ،3509 :11 ،توم ر،م1289 :
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املطلب األول :صُ َورٌ من النهي عن إيذاء اإلنسان نفسه بدنيًّا يف السُّنة
النبوية
ح ن ال طسنة الن وية اإلنساو عل العناية جبسده واحملا ة عليص مما
يفذيص ،وحبر ص من مغ ة اإلمهال يوم يسأل بني يد ،ربص س سانص يوم
القيامة ،ومن األحااي الك ة الواراة بياو ذل  :عن أيب برزة
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َمً" :ل
األسلمع َرض َع يُ َعْنصُ ،ال، :ال رسول ي َ
ِِ
ٍ
يم أَ ْفانَاهَُ ،و َع ْن ِعل ِْم ِه
بَا ُز ُ
ول قَ َد َما َعْبد َح ىَّت يُ ْسأ ََل َع ْن أ َْربَ ٍعَ :ع ْن ُع ُم ِره ف َ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِِ
يم
يم أَنْا َف َقهَُ ،و َع ْن ج ْسمه ف َ
َما فَا َع (َل)1فيهَ ،و َع ْن َماله؛ م ْن أَيْ َن ا ْكتَ َسبَهَُ ،وف َ
،ولص عاى﴿ :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ﴾
أَبْالهُ" و،ال ابن ع ا
( )1صحيح بشواهده :أار ص الرتمب " ،امعص" أبواب ِّص َف ِّة الْ ِّقيَ َام ِّة
ِّ
ب ِّ الْ ِّقيَ َام ِّة ( 612/4ر،م ،)2417والدارمع "مسنده"
َوالرَ،ا ِّقَ ،اب ٌ
املقدمة ،ابب من ره الشهرة واملعر ة ( 452/1ر،م ،)554والرو،ين
"مسنده" ( 337/2ر،م ،)1313ومل يب ر السفال عن العلم ،وأبو يعل
املوصلع "مسنده" ( 428/13ر،م  ،)7434وابن أيب الدنيا " صالح
املال" (ص 27:ر،م  ،)30لهم من طريق :أيب بكر ابن عياش ،وأار ص أبو
نعيم األص هاين "حلية األوليا " ( ،)232/10من طريق :ابن من ،
المها( :أبو بكر ابن عياش ،وابن من ) ،عن األعمش ،عن سعيد بن ع د
ي بن ريج ،عن أيب برزة األسلمع ،بألفاظ متقاربة ،و،ال الرتمب:،
"حسن صسيح" ،ووا قص األراؤوط عليقص عل " امع األصول" يد
الدين ابن األث ، )436/10( ،لن :ولكن سنااه" :سعِّيد بن ع ِّد يِّ
َ ْ َْ
ابْ ِّن ُ َريْ ٍج" الراو ،عن أيب برزة وهو" :صدوق رمبا وهم" ما ،ال ا ا ظ
- 128 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اتري اإلسالم"
"التقريب" رمجة ر،م ( ،)2340و،ال البه
ِّ
مب" ،وهبا هو األعدل حكمص أنص
"جم ُه ُ
(َْ :)421/3
اعر ْ
ول الْ َع َدالَة َملْ يُ َ
"مستور"؛ ألنص مل يوثقص أحد سوم ابن ح او ،قد ذ ره "ثقا ص"
( ،)279/4وم ل هبا التابعع ين ق عليص ،ول ا ا ظ البه ىف اامتة
"ايواو الاعفا " (ص( :)374وأما ايهولوو من الرواة ،لو او من ار
التابعني أو أوساطهم؛ احتمل حدي ص ،و لق حبسن ال ن؛ ذا سلم من
خمالفة األصول ور ا ة األلفاظ) ،وي أعلم ولص شاهد من حدي معاذ بن
ل أار ص ال رباين "الك " ( 60/20ر،م ،)111وال يهقع "شعب
اإلمياو" ( 278/3ر،م ،)1648و سنااه لني؛ يصِّ :
ن بْ ُن ُم َع ٍاذ ،ذ ره
صام ُ
َ
ابن ح او "ال قا " ( ،)324/8و،ال" :يهم ُويغرب" ور ح الدار ،ين
و،مب ا دي ما "العلل" ()47/6؛ ا دي من رواييت معاذ وأيب
برزة ،حسن لغ ه؛ ألو ضعفهما شديد ،ومثة شواهد أارم مروية عن
ابن مسعوا وابن ع ا وأيب سعيد ا در ،وأيب الدراا و ابر وأنن رضع
ي عنهم  ،-أهنا شديدة الوهن ،ما بيرنص ابستفاضة الشي ن يل ال صارة
"أنين السار ،ريج أحااي تح ال ار 6105/9( "،ر،م ،)4294
والشي اسم بن سليماو الدوسر" ،الروض ال سام برت يب و ريج وا د
متام" ( 180/5ر،م  ،)1748و،د أورا اإلمام البه حدي أنن
"اتري اإلسالم" ( ،)1127/4مث ،الِّ( :سنَااه واهٍ ،ومعنَاه ِّ
يح) ،ولعل
ْ ُُ َ ََ ْ ُ َ
صس ٌ
حكم اإلمام الرتمب ،عل حدي أيب برزة بأنص( :حسن صسيح) ،منا هو
ابلن ر ى هبه الشواهد ،وهبا ما ااتاره الشي األابين "السلسلة
الصسيسة" ( 20/3ر،م  ،)946وي أعلم
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اَّلل
[التكاثر، ]8:ال" :النعيم :صسة األبداو واألُساع واألبصار ،يسأل ر
الع اا يم استعملوها وهو أعلم ببل منهم ،وهو ،ولص عاى﴿ :ﳆ ﳇ
ﳈ

ﳉ
()1

ﳊ

ﳋ

ﳌ

ﳍ

ﳎ﴾

[اإلسرا  ، "]36:و،د أ اا الد تور ع د ي اراز حني ،ال( :وملا او
بَ َدنُنا اااما ألنفسنا ،ما او لص أو يُ َرهق أو يُستهلَ لدر ٍة ُسلمنا ى
الع ت جما ا ياة األارم ،ولقد َعلر َمْتنا ال طسنةُ ِّمن ،ول رسول ي -
ك
ص ْم َوأَفْ ِط ْرَ ،وقُ ْم َوََْن ،فَِإ ىن ِجلَ َس ِد َك َعلَْي َ
صل ي عليص وسلم ُ « :-
)
3
(
)
2
(
ك َح ًّقا» ) و يما أييت ِّذ ْ ُر أا ر صور يبا
ك َعلَْي َ
َح ًّقاَ ،وإِ ىن لِ َعْينِ َ
اإلنساو نفسص ما حبر منها ال طسنة الشريفة:
ِ
اإلنسان ن ْف َسه (اًلنتحار):
أوًل -حترمي ق ْت ِل
ا
اًلنتحار :هو ،تل اإلنساو نفسص بأٍ ،
وسيلة انن ،وهو من ا ر
البنوب ،و،د وعد ي عاى اعلص ابلعباب الشديد ،وبينن ال طسنة الن وية
أو املنتسر يعبب النار مب ل ما ،تل بص نفسص ،و جيوز لإلنساو أو
( )1أار ص ال يهقع "شعب اإلمياو" ( 337/6ر،م )4293
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب الصوم ،ابب حق اجلسم
الصوم ( )39/3بر،م )1975( :واللفظ لص ،ومسلم "صسيسص" تاب
الصيام ،ابب النهع َع ْن صوم الدهر ملن ارر بص أو و بص حقا ()162/3
بر،م )1159( :بنسوه ،من حدي َعْ ُد راَّللِّ بْ ُن َع ْم ِّرو -رضع ي عنهما -
( )3ةمد بن ع د ي اراز" ،استور األاالق القرآو" (ط ،10ب و :
مفسسة الرسالة1998 ،م)657 ،
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يقدم عل هبا اجلرم الشنيع ن أية اعوم ،لو نفسص ليسن ملكا لص
ليهلكها أو يعرضها لألذم ،بل مل هلل رب العاملني الب ،الق سوم،
بياو ا ورة هبه اجلرمية ،ولص عاى﴿ :ﱩ
ومن األالة اليت ورا
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ﴾

[النسا  ]29:وهبه اآلية الكرمية ما ،ال الد تور ةمد سيد طن او:،
( نه املسلم عن أو يقتل نفسص ،ما أهنا نهاه عن أو يقتل ه ،وهع
أياا نهاه عن ار كاب املعاصع اليت فام ى هال ص)( ،)1ومن
األحااي الواراة بياو لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل
نفسص بشع ٍ ُعبب بص النار - :عن أيب هريرة رضع ي عنص ،عن الن
ِ
سهُ ،فَا ُه َو ِيف
صل ي عليص وسلم ،الَ « :م ْن بَا َردىى م ْن َجبَ ٍل فَا َقتَ َل نَا ْف َ
سى ُُسًّا فَا َقتَ َل
ىم يَاتَا َردىى ِف ِيه َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ اداَ ،وَم ْن َحتَ ى
ََن ِر َج َهن َ
ىم َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ ادا،
س ُّمهُ ِيف يَ ِد ِه يَاتَ َح ى
ساهُ ِيف ََن ِر َج َهن َ
سهُ ،فَ ُ
نَا ْف َ
)
2
(
َوَم ْن قَاتَ َل نَا ْف َسهُ ِحبَ ِدي َد ،ٍ،فَ َح ِدي َدبُهُ ِيف يَ ِد ِه َجَأُ ِِبَا ِيف بَطْنِ ِه ِيف ََن ِر
()3
ىم َخالِ ادا ُُمَلى ادا فِ َيها أَبَ ادا»
َج َهن َ
( )1ةمد سيد طن او" ،،التفس الوسيط" (ط ،1القاهرة :اار هناة مصر،
1997م)126 :3 ،
( )2و أ ص ابلسكني :ذا ضربتص ها ،وهو يتو أ ها ،أ :،يارب ها نفسص ان ر:
امل ارك بن ةمد ابن األث جمد الدين اجلتر " ،،امع األصول أحااي
الرسول" (ط ،1القاهرة :مكت ة ا لواين1969 ،م – 1972م)217 :10 ،
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب شرب السم والدوا بص ومبا
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اثنياا -حترمي إضرار اإلنسان جبسده فيما دون اًلنتحار:
اإلضرار ابجلسد لص صور ة ،من أشهرها :كليمب اإلنساو
نفسص مبا ي يق ،والتداو ،ابحملرما  ،و عاطع املسكرا  ،ومعا،رة
ا مور واملخدرا اليت أث ن العلم ا دي أضرارها اجلِّ ْسمية اليت قتاع
عل حيوية األعاا الك د واملعدة ،ولبا حرم اإلسالم ل ما من شأنص
أو يهدم ال دو ،أو يصي ص بأذم جيعل صاح ص مصدر ٍ
شر وع ا عل
ايتمع ،وخنتار من صور اإلضرار ابجلسد يما اوو ا نتسار ما أييت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خيا منص وا ي ( 140-139/7ر،م ،)5778ومسلم "صسيسص"
تاب اإلمياو ،ابب لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل نفسص بشع ٍ
نفن مسلمةٌ ( 103/1ر،م)109
عبب بص النار ،وأنص يدال اجلنة
ٌ
وظاهر ،ولص صل ي عليص وسلم " :ار هنم االدا خملدا يها أبدا" ،د أ اب
عنص العلما بأ وبة ،منها :أنص يستسق هبا اجلتا لشناعة رمص ،وهبا تاؤه لو
أراا ي أو جيازيص مبا يكا ئ رمص ،ولكنص كرم عل ع ااه املوحدين ،أارب أهنم
خير وو من النار بتوحيدهم ،وأنص خيلد النار من ما موحدا ان ر :حيىي بن
شر أبو ز ر ،النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" (ط ،2ب و :
اار حيا الرتاث العريب1392 ،هت)125 :2 ،؛ أمحد ابن علع بن ح ر أبو
الفال العسقالين ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار ،صسيح ةب الدين
ا يب( ،ا ط ،ب و  :اار املعر ة1379 ،هت) 227 :3 ،و،د ر ح ابن ح ر
هبا اجلواب األا  ،قال" :وأوى ما محل عليص هبا ا دي وحنوه من أحااي
الوعيد ،أو املعي املب ور تا من عل ذل  ،أو يت اوز ي عاى عنص "
ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار248 :10،"،
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 -1النهي عن بعذيب اإلنسان نفسه وبكليفها مبا ًل بطيق:
ِّ
ين اإلسالم عل اليسر والر ق والرمحة ولين العسر والشدة
بُ َ
والقسوة ،ومل أيمر اإلنساو أو يكلفص مبا يتوا ق مع ،در ص ،ويكوو
حدوا طا،تص ،ما ،ولص عاى﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫ ﲬ﴾ [ال قرة ،]185:و،ولص عاى﴿ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ﴾ [ا ج ،]78:و،ولص عاى:

﴿ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﲬ﴾ [ال قرة ،]286:ومن األحااي الك ة اليت نه اإلنساو عن
ذل  ،ما ورا عن أنن رضع ي عنص ،أو الن  -صل ي عليص وسلم -
()1
ني ابْتَنتْي ِّصَ َ، ،الَ « :ما ََب ُل َه َذا؟»َ، ،الُوا :نَ َبَر أَ ْو
َرأَم َشْيخا يتُ َه َاام بتَ ْ َ
اَّللَ َع ْن بَا ْع ِذ ِ
ميَْ ِّشعَ َ، ،ال« :إِ ىن ى
ن»َ ،وأ ََمَرهُ أَ ْو
يب َه َذا نَا ْف َسهُ لَغَِ ي
َ
()2
ب  ،هبا ا دي بياو أو التتام اإلنساو ما يشق يص عل نفسص
يتَ ْرَ َ
ِّ
ادى :أ ِّ
ِّ
ض ْع ِّف ِّص َومتََايُلِّ ِّص ان ر :امل ارك
( )1يُا َه َ
َ ،ميَْشع بتَْيتنَت ُه َما ُم ْعتَمدا َعلَْي ِّه َما ،م ْن َ
ْ
ابن ةمد بن ةمد جمد الدين ابن األث اجلتر" ،،النهاية ريب ا دي
واألثر" قيق طاهر أمحد التاو - ،ةموا ةمد ال ناحع( ،ا ط ،ب و :
املكت ة العلمية1979 ،م)255 :5 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب تا الصيد ،ابب
من نبر املشع ى الكع ة ( )19/3بر،م )1865( :مب لص ،ومسلم
تاب النبر ،ابب من نبر أو ميشع ى الكع ة ()79/5
"صسيسص"
بر،م )1642( :هبا اللفظ
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مل يكلفص ي عاى بص ،وأو م ي الع ااة عل التيس وا عتدال وعدم
املشقة ليتمكن اإلنساو من ا ستمرار الع ااة ،و،د علمنا من ذل
ا دي ما ،ال الشي ابن عاشور( :أو معي الع ااة أو كوو ،و أو
ِّ
النفن ت ية ويَ لغ ها ى اية ةمواة
عال يشتمل عل معي يُكسب َ
ستمل ما يها من املشقة أل ل الغاية السامية،
م ل الصوم وا ج ،يُ َ
وليسن الع ااة ٍ
ٍ
عبيب لص ما او أهل الاالل
ابنتقام من ي لع ده و
يتقربوو بتعبيب نفوسهم)( ،)1و،د أرس الن  -عليص الصالة والسالم -
القاعدة األصل ر ق اإلنساو بنفسص القيام ابلع ااا و ها حىت
يصي ص الاعمب بدنص ينق ع عن املداومة ،قالَ « :علَْي ُك ْم َما بُ ِطي ُقو َن
ِمن األَ ْعم ِ
ال»( ،)2وذل حني أُارب عن امرأة قوم الليل و نام
َ َ

( )1ةمد ال اهر بن عاشور التونسع" ،التسرير والتنوير" (بدوو ر،م ط عة،
ونن ،الدار التونسية للنشر1984 ،م)91 :16 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :أبواب الته د ،ابب ما
يكره من التشديد الع ااة ( )54/2بر،م )1151( :هبا اللفظ ،ومسلم
تاب صالة املسا رين و،صرها ،ابب أمر من نعن ِّ
"صسيسص"
صال ص أو استع م عليص القرآو أو الب ر بأو ير،د أو يقعد ( )190/2بر،م:
( )785بنسوه ،من حدي عا شة رضع ي عنها
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 -2حترمي املسكرات واملخدرات:
أصال يف هذا الباب:
ومن األحاديث الكثري ،اليت بُا َعد ا
 -1عن ابن عمر ،أو رسول ي -صل ي عليص وسلم، -ال:
ِ
ام»(، )1ال ا ا ظ ابن ح ر:
« ُك ُّل ُم ْسك ٍر ََخْ ٌرَ ،وُك ُّل ََخْ ٍر َح َر ٌ
(استدل مب لق ،ولص " :ل مسكر حرام" عل رمي ما يُسكر ولو مل يكن
شرااب ،يدال ذل ا شيشة و ها ،و،د تم النوو ،و ه بأهنا
مسكرة ،و تم آاروو بأهنا ُخمَ ِّدرة ،وهو مكابرة؛ ألهنا ُ دث ابملشاهدة ما
ُحيدث ا مر من ال رب والنشأة واملداومة عليها وا هنماك يها)(،)2
ويتاح لنا من الم ا ا ظ  -رمحص ي – أو هبا ا دي الن و ،الكرمي
مب ابة القاعدة الكربم اليت شمل مجيع أنواع املخدار ،دميا وحدي ا ،وهو
من وامع َ لِّمص عليص الصالة والسالم
اجتَنِبُوا ْ
اخلَ ْم َر
 -2عن ع ماو بن عفاو رضع ي عنص ،الْ « :
ِ ِ ()1( )3
فَِإناى َها أ ُُّم ْ
اخلَبَائث »
( )1أار ص مسلم "صسيسص" تاب ْاألشربة ،ابب بياو أو ل مسكر مخر
وأو ل مخر حرام ( )100/6بر،م)2003( :
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار45 :10 ،"،
( )3أ :،منا أمر كم اب تناها؛ ألهنا أصل الشرور ،وجتمع ل ا ي و ذا ،يل أم
ا ؛ هع اليت جتمع ل ا  ،و ذا ،يل أم الشر؛ هع اليت جتمع ل شر ،ال
املناو» :،أ ،جتتمع يها ،و ر ع لها ليها؛ ألهنا غ ع العقل ،تعمع بص ص
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،د أث ن ال ب ا دي ا ورة املسكرا عل صسة اإلنساو
ما يقول الد تور ةمد ال ار م ينا أضرار ا مر أهنا ( :فا ،ى رسيب
الدهنيا ابلك د ،ما فا ،ى ز،اة الدهنيا ابلدم مما يفا ،ى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن مقابح املعاصع ،ك ها ،ت تمع عليص املآمث« ان ر :ابن األث " ،النهاية
ريب ا دي "67 :1 ،؛ زين الدين ةمد ع د الرؤو بن علع املناو،،
" ي القدير شرح اجلامع الصغ " (ط ،1مصر :املكت ة الت ارية الكربم،
1356هت)678-677 :3 ،
( )1هبا ا دي رو ،مر وعا ومو،و ا ،والصواب و،فص :أما رواية الر ع :أار ها ابن
أيب الدنيا "ذم املسكر" (ص 29:ح ،)2وابن ح او صسيسص ما
اإلحساو تاب األشربة :ابب آااب الشرب :ذ ر ما جيب عل املر من جمان ة
ا مر عل األحوال ألهنا رأ ا ا ( 168/12ح ،)5348وال يهقع
شعب اإلمياو ( 406/7ح )5197وأما رواية الو،مب :أار ها النسا ع
سننص تاب األشربة ،ابب ذ ر اآلاثم املتولدة عن شرب ا مر من رك الصلوا
ومن ،تل النفن اليت حرم ي ومن و،وٍع عل احملارم (316-315/8
اإلسالمية ،حلب ،ال عة ال انية،
ح )5667مكتب امل وعا
1406ه1986/م ،وابن أيب شي ة مصنفص تاب األشربة ،ابب ا مر وما
ا يها ( 264/12ح ،)24543وابن أيب الدنيا "ذم املسكر" (ص-16:
رمي
 17ح ،)3-2وال يهقع السنن الكربم تاب األشربة ،ابب ما ا
ا مر ( 500/8ح ،)17339و شعب اإلمياو ( 407/7ح )5198و،ال
الدار ،ين :املو،و هو الصواب ان ر :العلل الواراة األحااي الن وية
( 41/3ر،م )274و،د ذ ر ال يهقع أو املو،و هو احملفوظ ان ر :شعب
بعد عتوه رواية املو،و
اإلمياو ( 407/7ر،م )5198و،ال ا ا ظ ابن
ى ال يهقع» :وهبا سناا صسيح و،د رواه أبو بكر ابن أيب الدنيا تابص "ذم
املسكر" مر وعا ،واملو،و أصح« ان رُ :ساعيل بن عمر بن أبو الفدا
الدمشقع " ،فس القرآو الع يم" قيق سامع ةمد سالمة( ،ط ،2الر،ض:
اار طي ة للنشر والتوزيع1999 ،م)189 :3 ،
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رسي ها عل ُ ُدر األوعية الدموية ويفا ،ذل ى صلب الشرايني،
و دير اال ،امل مجيعا ،واإلصابة اب لتهااب الر وية ا ااة ،و،لة مقاومة
اجلسم وعدم ،در ص عل صد العدواو ال كت  ،والف ر،؛ ته م
امليكرواب عل اجلسم و ر ع يص اوو أو جتد مقاومة ُب ر ،حىت و
را الدم ال ياا املسفولة عن مقاومة ال كت  ،نشل و فقد ،درهتا عل
الد اع ،وسرعاو ما يُقا عل الشخ املب ور ،ما أو الكسول
()1
بكميا ،ليلة فا ،ى ،رحة املعدة وا ثي عشر)
مجيع
وابجلملة لنص يدال
رمي ضرار اإلنساو جبسدهُ :
احملرما واحمل ورا اليت ن عليها القرآو الكرمي والسنة امل هرة تسرمي
امليتة و م
املسكرا  ،و رمي التا واللواط ،بل و رمي بع املأ و
األ ل والشرب ،ل هبا أييت فظ
ا نتير ،و بل عدم اإلسرا
النفن ال شرية ،ويكفل هلا الصيانة واألمن واألماو

( )1ةمد علع ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" (ط ،6دة :الدار السعواية
للنشر والتوزيع1984 ،م) 68 ،و 70و 76و81
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()1

 -3النهي عن التداوي َبحملرمات:
اهتمن ال طسنة الن وية بصسة بدو اإلنساو ،وح تص عل ا هتمام
ها ،و او من م اهر العناية ببل  :األمر ابلتداو ،عند نتول املرض ،ألنص
من الوسا ل املهمة احملا ة عل الصسة ،ما ورا عند اإلمام مسلم
ِّ ِّ
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  -أَنرصُ َ َ،ال« :لِ ُك ِّل َد ٍاء
َع ْن َ اب ٍرَ ،ع ْن َر ُسول ي َ -
ُصيب دواء ال ىد ِاء بارأَ ِبِِ ْذ ِن ِ
ِ ِ
هللا َع ىز َو َج ىل»( ،)2و هبا
َد َواءٌ ،فَإذَا أ َ َ َ ُ
ََ
ا دي ما ،ال اإلمام النوو ( :،شارة ى استس اب الدوا  ،وهو
داواة؛ َا َوا ؛ أ:،
( )1التداوي :اللغة مأاوذ من ،وهلمَ :ا َاويْتتُص املَري َ ُم َ
ِّ
اس ْتعمل لقصد َزالَة
اسم ملا ْ
عا َجلْتُص والتداو :،ناول الدوا  ،والدوا ْ :
الْ َمَرض واألمل والتداو ،استعمال الفقها هو :استعمال ما يكوو بص
شفا املرض اذو ي عاى ،من عقار ،أو ر،ية ،أو عالج ط يعع التداو،
ابحملرما هو :العالج مبا هن الشرع عن عاطيص والتداو ،بص أيوب بن
املص لسا والفروق
موس أبو ال قا الكفو" ،،الكليا مع م
اللغوية" قيق عداو ارويش  -ةمد املصر( ،،ط ،2ب و  :مفسسة
الرسالة1998 ،م)450 ،؛ ةمد بن ةمد امللقب مبر ا الرتبيد" ،،اتج
العرو من واهر القامو " قيق مص ف ح از ،وجمموعة من
احملققني( ،ا ط ،اار اهلداية ،ا )74 :38 ،؛ ةمد روا ،لع ع،
"مع م لغة الفقها " (ط ،2عماو :اار النفا ن لل اعة والنشر والتوزيع،
1988م)126 ،
تاب السالم ،ابب لكل اا اوا
( )2أار ص مسلم "صسيسص"
واستس اب التداو )21/7( ،بر،م ،)2204( :و،د أار ص ال خار ،أياا
أنتل لص شفا
"صسيسص" تاب ال ب  ،ابب ما أنتل ي اا
( )122/7بر،م ،)5678( :بلفظ آار من حدي أيب هريرة َع ِّن النرِّ ِّ -
اَّللُ َاا ِّر أَنْتَتَل لَصُ ِّش َفا »
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -
الَ « :ما أَنْتَتَل ر
َ
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مبهب أصسابنا ومجهور السلمب وعامة ا لمب)( ،)1و،ال القرط عن
اجلملة األوى هبا ا دي ( :هبه الكلمة صاا،ة العموم؛ ألهنا ارب من
الصااق ال ش  ،عن ا الق القدير﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒ﴾ [املل  ،]14:الدرا وال ردوا اْل ُقص ،و ِّ
الشفا واهلالك ِّ ْعلُصَ ،وربْط
َ
ِّ
ِّ
كمص عل ما س ق بص عْل ُمصُ ،ك طل ذل
األس اب ابملس ا حكمتُص ُ
وح ُ
ب َقد ٍر ،م ِّ
عدل عنص و َوَزَر  ،و،ولص " :لذا أصيب اوا الدرا برأ اذو
َ
َ
ي" ،معناه :أو ي عاى ذا شا ِّ
الشفا ي رسر اوا ذل الدرا  ،ونرص عليص
ِّ
مستعملَص ،يستعملص عل و هص ،و و،تص؛ يشف ذل املرض ،و ذا أراا
هالك صاحب املرض ،أذهلص عن اوا ص ،أو ح ص مبانع مينعص؛ هل
صاح ص ،و طل ذل مبشي تص وحكمص ،ما س ق علمص)( ،)2ولكن هبا
األمر الن و ،ابلتداو ،ين ق عل التداو ،مبا حرم ي علينا من
امل عوما واملشرواب وما ر ب منهما أو املواا الن سة اليت ث تن
حرمتها ،حي ورا األحااي واآلاثر االة عل املنع من التداو،
ابحملرما  ،والنهع عنص ،ومن ذل ما رواه َوا ِّ ُل بْن ُح ْ ٍر ،أَ رو طَ ِّار َق بْ َن
سوي ٍد ْ ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -ع ِّن ا َْ ْم ِّرَ ،تَنت َهاهُ أ َْو
َُْ
اجلُْعف رع َسأ ََل النرِّ ر َ -
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"191 :14 ،
تاب
( )2أمحد بن عمر أبو الع ا القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي
مسلم" قيق ةيع الدين ايب ميستو وآارين( ،ط ،1ب و وامشق:
اار ابن واار الكلم ال يب1969 ،م)593 - 592 :5 ،
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ِّ ِّ
ِّ
ن بِّ َد َوا ٍ ،
َ ِّرَه أَ ْو يَ ْ
صَنت َع َهاَ ،ت َق َالِّ :رمنَا أ ْ
َصَنتعُ َها للد َروا َت َق َال « :نرصُ لَْي َ
ولَ ِّكنرص اا »( )1وعن أَِّيب هريترَة َ َ،ال« :نَاهى رس ُ ِ
صلىى هللاُ َعلَْي ِه
ول هللا َ -
َ َُ
َ ٌَُ
َ ْ ُ َْ َ
ِ ِ ()2
ِ
ِّ
ِّ
َو َسلى َم َ -ع ِن ال ىد َواء ْ
اخلَبيث» و َع ْن أَِّيب َوا ٍل :ا ْشتَ َك َر ُ ٌل منرا،
ِّ
ِّ
ن لَصُ ال رس َكُرَ ،أََتْيتنَا َعْ َد ي -ابن مسعواَ َ -سأَلْنَاهَُ ،ت َق َال« :إِ ىن هللاَ
َتنُع َ
()3
ِ
ِ
يما َح ىرَم َعلَْي ُك ْم»
اء ُك ْم ف َ
ََلْ َْج َع ْل ش َف َ
تاب ْاألشربة ،ابب رمي التداو ،اب مر

( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )89/6بر،م)1984( :
( )2أار ص أمحد "مسنده" مواضع منها )1691/2( :بر،م)8163( :
تاب ال ب ،ابب األاوية املكروهة
بلف ص ،وأبو ااوا "سننص"
( )6/4بر،م )3870( :هبا اللفظ ،والرتمب " ،امعص" أبواب ال ب
عن رسول ي صل ي عليص وسلم ،ابب ما ا يمن ،تل نفسص بسم أو
ه ( )567/3بر،م )2045( :بلف ص ،وابن ما ص "سننص" أبواب
ال ب ،ابب النهع عن الدوا ا ي ( )513/4بر،م )3459( :مب لص،
تاب ال ب ،الدوا ا ي ا مر ()410/4
وا ا م "مستدر ص"
بر،م )8354( :مب لص ،وال يهقع "سننص الك " تاب الاسا ،،ابب
حال الارورة ( )5/10بر،م:
النهع عن التداو ،مبا يكوو حراما
( )19744بلف ص و سنااه حسن من أ ل يونن بن أيب سساق ،هو
(ه َبا
صدوق ما ،ال البه
"الكاشمب" ( ،)402/2بينما ،ال ا ا مَ :
ِّ
ح ِّدي ٌ ِّ
يح َعلَ َشرط الشْري َخ ْ ِّ
ني) ،ووا قص البه  ،ولين ما ،ا ؛ لو
َ
صس ٌ
َ
ْ
ال خار ،مل خيرج ليونن بن أيب سساق الصسيح شي ا ،ومل خيرج مسلم
روايتص عن جماهد وو،ع فس الدوا ا ي عند الرتمب :،أنص ال طسم و،د
روا ُ ا َِّْي ُ ُه َو ا َْ ْمُر بِّ َعْينِّ ِّص بِّ َال َش ٍ ِّ ِّيص)
سره ا ا م قال( :الد َ
تاب األشربة ،ابب
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" معلقا جمتوما بص
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املنع من التداو ،اب مر،
هبه األحااي وما معناها ن
ِّ ِّ
ص ِّرحيَةٌ ِّ النت ْره ِّع َع ْن الت َرد ِّاو،
،ال ابن يميةَ ( :هبه الن ُ
وص َوأ َْمَا ُهلَا َ
طص ُ
ِّ ِّ
ص ِّر َحةٌ بِّتَ ْس ِّرِّمي الت َرد ِّاوِّ ،اب َْ ْم ِّر ْذ ِّه َع أُطم ا ََْا ِّ ِّ َوِّمجَاعُ ُ ِّل ٍْمث
ِّاب ََْا ُم َ
وا ْ مر ِّ
ِّ
طص ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص
صلر ر
اس ٌم ل ُك ِّل ُم ْسك ٍر َ َما ثتََ َ
َ َْ ُ ْ
وص َع ْن النرِّ ِّ َ -
ن ِّابلن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّرحيَةٌ ِّبأَ رو ُ رل ُم ْس ِّك ٍر َحَر ٌام،
ة
يا
ف
ت
س
م
ل
ا
ي
اا
َح
األ
ه
ب
ه
ت
،
َو َسلر َم َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ -
ِّ ()1
وأَنرص مخَْرِّ ،من أ ِّ ٍ
وز الت َرد ِّاو ،بِّ َش ْع ٍ ِّم ْن َذل َ )
ََ ،ش ْع َ ا َوَ ،وَ َجيُ ُ
َ ُ ٌ ْ
و،د أث ن ال ب ا دي أو ا مر هلا أضرارها الشديدة ،وأهنا
صلح دوا للمرض ما اشتهر عند بع األط ا ،دميا ،و ذل
األزمنة الغابرة و ى عهد
يقول الد تور ةمد ال ار ( :او األط ا
،ريب ،يتعموو أو للخمر بع املنا ع ال ية ،وظل النا يعتقدوو ذل
ى املاضع القريب ،و او األط ا القدام يصفوهنا ملرض ضيق الشرايني
التا ية ،عل أمل أو حيسن ذل منها ،مث ا ا تشا ا ا دي ة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شراب ا لوا والعسل ( )110/7بلف ص اوو ذ ر القصة ،وع د الرزاق
تاب األشربة ،ابب التداو ،اب مر ( )250/9بر،م:
"مصنفص"
( ) 17097بلف ص اوو ذ ر القصة ،وابن أيب شي ة "مصنفص" تاب
ال ب ِّ ،ا مر يتداوم ِّهَا والسكر ( )53/12بر،م )23958( :بنسوه،
تاب ال هارة ،ابب حكم بول ما
وال ساو" ،شرح معاين اآلاثر"
يف ل مص ( )108/1بر،م )652( :هبا اللفظ ،وا ا م "مستدر ص"
تاب ال ب ،و ي عاى مل جيعل شفا م يما حرم عليكم ()218/4
بر،م )7604( :بنسوه ،و،ال :صسيح عل شرط الشيخني ومل خير اه،
ووا قص البه
( )1قع الدين أبو الع ا أمحد بن ع د ا ليم بن يمية ا راين" ،جمموع الفتاوم"
قيق ع د الرمحن بن ةمد بن ،اسم( ،بدوو ط عة ،املدينة الن وية :جممع املل
هد ل اعة املصسمب الشريمب1995 ،م)274 - 273 /24 ،
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وأب لن ل املتاعم وبينن أهنا أوهام ،وأظهر أو ا مر ُس ب صلب
الشرايني واجلل ة ،وهبه ا قيقة تال جمهولة حىت لدم بع األط ا
البين مل يَ رلعوا عل من تا ال ب ا دي ة ،و،د ب ل استخدام ا مر
کرت،ق واوا ال ب ا دي  ،ولكن بقع استعماهلا ُمبيب ل ع
()1
األاوية والعقا ، ،واملواا الدهنية والقلوية اليت بوب املا )
و،د صل الد تور ع د الفتاح ارين القول حكم التداو،
ذل  ،و،ال( :أ -اال بني
ابحملرما  ،منا،شا أ،وال الفقها
حال
الفقها عل عدم واز التداو ،مبا حيرم من املسكرا
الارورة ليص ،بأو ُو د ه من امل احا ما يقوم مقامص التداو ،بص من
املرض ب  -و،د ااتلفوا حكم ناول املسكرا للتداو ،ها ذا او
مثة ضرورة ليها ،بأو مل يو د من امل احا ما يقوم مقامها التداو،،
يب عدل ثقة حاذق ،وذل عل مبه ني؛ املبهب
َ
ووص َفها للمري ط ٌ
األول :يرم أصسابص أنص جيوز التداو ،ابملسكرا  ،عل فصيل بني
بعاهم ذل املبهب ال اين :يرم من ذهب ليص أنص جيوز التداو،
وا،ش األ،وال وعرض
ابملسكرا  ،عل فصيل بني بعاهم ذل
ألالتها ،وما اعرتض بص عليها ،مث ،ال :و نص يرت ح ن ر ،ما ذهب ليص
القا لوو حبرمة التداو ،بعني املسكر من أصساب املبهب األول ،وهم
املالكية ومجهور الشا عية ومن وا قهم ،أما ذا استهلكن عني املسكر
الدوا  ،حبي مل ي ق هلا لوو أو طعم أو ريح لنص جيوز التداو ،هبا
يب مسلم عدل
الدوا  ،ذا مل يو د ما يقوم مقامص التداوَ ،،
ووص َفص ط ٌ
حاذق للمري  ،أو او املري يعر نفعص لص ملعر تص ابل ب ،أو من
( )1ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" 14 ،و 23 – 22و 26و29 – 28
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جتربة سابقة لص مع املرض ،وذل ملا استدل بص أصساب هبا املبهب من
السنة وآاثر الصسابة واملعقول  ،وألنص لين مثة ضرورة أو حا ة ى
دوا  ،لو وا امل اح الب ،يقوم مقامها
استعمال املسكرا
()1
التداو)،
 -4النهي عن الدخول إىل أرض الطاعون واخلروج منها:
ُس َام َة بْ ِّن َزيْ ٍد َ َ،ال:
و،د ورا هبا النهع :ا دي املشتهر عن أ َ
ِ ()2
ول رِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم« :-إ َذا َُِس ْعتُ ْم َِبلطىاعُون
َ َ،الَ َ، :ال َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
( )1ع د الفتاح ةموا ارين" ،حكم التداو ،ابحملرما  ،حب قهع مقارو"
(ط ،1ط عة ااصة ابملفلمب1993 ،م) 69 – 68 ،و 84 – 83
( )2الطىاعُو ُن ِّ -م ْن َحْي ُ اللطغَةُ  -نتَوعٌ ِّمن الْوَاب ِّ  ،وُهو ِّعْن َد أ َْه ِّل ال ِّ ِّ
بَ :وَرٌم
ْ َ َ َ َ
ب َش ِّدي ٌد ُم ْفِّملٌ ِّ دًّا يتَتَ َ َاوُز الْ ِّم ْق َد َار ِّ َذلِّ َ ،
َرِّاَ، ٌ ،تت ٌ
ج َم َعصُ َتلَ طه ٌ
رال َخيُْر ُ
ِّ
ول أ َْمُرهُ ِّ َى الترت َقطرِّح
اَر ،أ َْو أَ ْ َم َد َويتَُ ُ
َا َ
َس َوَا أ َْو أ ْ
َويَص ُ َما َح ْولَصُ ِّ ْاألَ ْ َ ِّر أ ْ
اضع ِّ ِّْ ِّ
ِّ ِّ
مب ْاألُذُ ِّو َو ْاأل َْرنتََ ِّة
َس ِّريعا َوِّ ْاألَ ْ َ ِّر َْحي ُد ُ
اإلبِّط َو َا ْل َ
ث ِّ ثََالثَة َم َو َ
وِّ اللطس ِّوم ِّ ِّ
اعو ُو يَ ْك ُتُر ِّ الْ َوَاب َِّ ،وِّ الِّْ َال ِّا الْ َوبِّيَ ِّة،
الر ْا َوة َولَ رما َ ا َو ال ر ُ
ُ
َ
ض يتع طم ،والترس ِّقيق :أَ رو بتني الْواب ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ر
م
ل
و
ه
:
يل
،
و
،
اب
و
ل
اب
ص
ن
ع
رب
ع
ْ
ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ط َ َ َ ُ َ ْ ُ
َْ َ َ َ
ٍ
وو عموما واصوصا َ ُك طل طَ ٍ
وال ر ِّ
اعوا،
ن ُ طل َوَاب طَ ُ
ُ
َ ُ
اع ُ ُ َ ُ ُ
اعوو َوَاب ٌَ ،ولَْي َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ر
ر
ني
اض الْ َعا رمةُ أ ََع طم م َن ال اعُوو َلنرصُ َواح ٌد مْنت َهاَ ،وال َواع ُ
َوَ َبل َ ْاأل َْمَر ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعو ُو
وح َوأ َْوَر ٌام َرايَةٌ َحااثَةٌ ِّ الْ َم َواض ِّع الْ ُمتَت َقدِّم ذ ْ ُرَهاَ ،وال ر ُ
ُارا َ ا ٌ َوُ،تُر ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
اهر وال ِّ
ث
راين :الْ َم ْو ُ ا َْاا ُ
يتُ َعرت ُر بص َع ْن ثََالثَة أ ُُموٍر ،أ َ
َح ُد َهاَ :ه َبا ْاألَثتَُر ال ر ُ َ
عْنص ،وال رالِّ ُ  :ال رس ب الْ َف ِّ
اع ُل ِّهلََبا الدرا ِّ (ةمد ابن أيب بكر مشن الدين
َُ َ
َُ
ابن ،يم اجلوزية" ،زاا املعاا هد ،ا الع اا" قيق شعيب األراؤوط،
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()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

وهاَ ،وإذَا َوقَ َع ِب َْر ٍ
ِب َْر ٍ
ض َوأَنْاتُ ْم ِبَا فَ َال َْخْ ُر ُجوا م ْنا َها»
ض فَ َال بَ ْد ُخلُ َ
،ال ابن القيم شارحا معي هبا ا دي ،( :د مجع الن  -صل
ي عليص وسلم  -لألمة هنيص عن الداول ى األرض اليت هو ها ،وهنيص
مال التسرز منص ،لو الداول األرض
عن ا روج منها بعد و،وعصَ ،
اليت هو ها عرضا لل ال  ،وموا اة لص ةل سل انص ،و عانة لإلنساو عل
نفسص ،وهبا خمالمب للشرع والعقل ،بل َجتَنطب الداول ى أرضص من ابب
ا ِّ ْمية اليت أرشد ي س سانص ليها ،وهع ِّمحْية عن األمكنة ،واألهوية
املفذية وأما هنيص عن ا روج من بلده ،فيص معنياو :أحدمها :محل النفو
عل ال قة ابهلل ،والتو ل عليص والصرب عل أ،ايتص والرضا ها وال اين :ما
،الص أ مة ال ب :أنص جيب عل ل َِّ
ةرتٍز من الواب أو خيرج عن بدنص
الِّيرة ،ويقلل الغبا ومييل ى التدب الْ ُم َ ِّفمب من ل و ص
الرطواب ال َف ْ
الر،ضة وا مام ،لهنما مما جيب أو ُْحي َبَرا؛ ألو ال دو خيلو ال ا من
ا ٍل راِّ ٍ ،ام ٍن يص ،ت ه الر،ضة وا َ رمام ،وذل جيلب ِّعلرة ع يمة
ْ
بل جيب عند و،وع ال اعوو السكوو وال رد َعة ،و سكني هي او األاالط،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ط ،27ب و  :مفسسة الرسالة؛ الكوين :مكت ة املنار اإلسالمية،
1994م) )35 :4 ،بتصر
( )1أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب ال ب ،ابب ما يب ر
ال اعوو ( )130/7بر،م( ،)5728( :هبا اللفظ) ،ومسلم
تاب السالم ،ابب ال اعوو وال ة والكهانة وحنوها
"صسيسص"
( )26/7بر،م ،)2218( :بنسوه م و
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و ميكن ا روج من أرض الواب والسفر منها حبر ة شديدة ،وهع
ُمارة دا هبا الم أ ال األط ا املتأارين ،هر املعي ال من
()1
ا دي الن و ،،وما يص من عالج القلب وال دو وصالحهما)
و،ال ابن القيم أياا ( :املنع من الداول ى األرض اليت ،د و،ع
ها عدة حكم :أحدها :جتنب األس اب املفذية وال عد منها ال اين :األاب
ابلعا ية اليت هع مااة املعاش واملعاا ال ال  :أو يستنشقوا اهلوا الب،
،د عفن و سد يمرضوو الرابع :أو جياوروا املرض البين ،د مرضوا
ببل يسصل هلم مب اورهتم من نن أمراضهم ا امنِّ :محْية النفو
عن ال ِّ َ ة والعدوم لهنا تأثر هما ،لو ال ِّ َ ة عل من َ َيرتَر ها،
ِّ
األمر اب بر وا ِّ ْمية والنرهع
وابجلملة :فع النهع عن الداول أرضص ُ
األمر ابلتو ل،
عن التعرض ألس اب التلمب و النرهع عن الفرار منص
ُ
()2
والتسليم ،والتفوي  ،األول :أتايب و عليم ،وال اين :فوي و سليم)
العْيتِّين( :ر ع عمر الفاروق  -رضع ي عنص  -سنة س ع
و،ال َ
عشرة ،عن ااول الشام ابلنا رارا عن ال اعوو؛ دل هبا علع واز
رار الر ل عن ذ ،العاهة ،وعلع أو الْم ِّ
ص رح يُ ِّ
ورا عل الْ ُم ْم ِّرض)(،)3
ُ
( )1ابن القيم" ،زاا املعاا من هد ،ا الع اا"40-39 :4 ،
( )2ابن القيم" ،زاا املعاا من هد ،ا الع اا" 41-40 :4 ،بتصر
( )3ةموا بن أمحد أبو ةمد بدر الدين العيي ا نفع" ،خنب األ كار نقيح
م اين األا ار شرح معاين اآلاثر" قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط،1
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ن بْ ِّن مالِّ ٍ أَ رو عُمر بْن ا َْ ر ِّ
اب َ -ر ِّض َع يُ َعْنصُ  -أَْ،تَ َل ِّ َى
َع ْن أَنَ ِّ َ
ََ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني،
اسَتت ْقَتلَصُ أَبُو طَْل َسةََ ،وأَبُو عَُتْي َد َة بْ ُن ْ
اجلَر ِّاحَ ،ت َقاَ  ،َ :أَم َ الْ ُم ْفمن َ
الشرام َ ْ
ِّ ِّ ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -وِّايَ َارُه ْم،
ِّ رو َم َع َ ُو ُ َوه أ ْ
َص َساب َر ُسول ي َ -
وِّ را َترْ نَا ِّم ْن بَت ْع ِّد َا ِّم ْل َح ِّر ِّيق الن ِّ
رارْ َ ،ارِّ ِّع الْ َع َام ،يَت ْعِّينَ :تَر َ َع عُ َمُرَ ،تلَ رما
َ
َ َ
()1
ِّ
ر
َ ا َو الْ َع ُام الْ ُم ْق ُل َ ،ا َ َ َد َا َل ،يَت ْعِّين ال اعُو َو
املطلب الثاني :صُ َورٌ من النهي عن إيذاء اإلنسان غريَه بدنيًّا يف السُّنة
النبوية
و من أبرز صفا الن  -صل ي عليص وسلم  -الرمحة ابلنا ،

والر ق هم ،والشفقة عليهم ،قد ،ال عاى﴿ :ﲀ ﲁ ﲂ

ﲃ ﲄ﴾ [األن يا  ،]107:و،ال

عاى﴿ :ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [التوبة ،]128:و او -
صل ي عليص وسلم  -يدعو ى الر ق ابلنا وحي عليص ويدعو أصسابص
ليص ،وينهاهم عن ال لم و يبا أحد من النا حىت لو ااتلمب اينُص ،ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ر :وزارة األو،ا والشفوو اإلسالمية2008 ،م) 60 :14 ،بتصر يس
( )1أار ص ال ساو" ،شرح معاين اآلاثر" تاب الكراهة  -ابب الر ل
( )303/4بر،م ( ،)7034و سنااه
يكوو بص الدا هل جيتنب أم
صسيح ما ،ال العيين "خنب األ كار نقيح م اين األا ار شرح
معاين اآلاثر" )60 :14
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األحااي العامة اليت أرسن هبا امل دأ الع يم:
ي أَ رو رس َ ِّ
 عن ابِِّّر ب ِّن ع ِّد ِّصلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم -
َ ْ َ ْ َْ
ول ي َ -
َُ
ِ ِ ()1
ُّ
َ َ،ال« :ابىا ُقوا الظُّل ِ
ات يَا ْو َم الْقيَ َامة»  ،وظُْلم
ْم ظُلُ َم ٌ
ْم؛ فَإ ىن الظل َ
َ
اإلنساو ما ،ال اإلمام الصنعاين( :يشمل مجيع أنواع انتقاصص حقرص سوا
()2
ن أو ٍ
حق مفم ٍن أو ا ٍر أو ٍ
ِّ
مال أو ِّعْر ٍ
او نتَ ْف ٍ
اسق)
ض
 وعن ع َد ِّ،
ي بْ َن َع ْم ِّرو أ رو َر ُ ال َ َ،الَ ،َ :ر ُس َ
ول يِّ ،أَ ط
َ ْ َْ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّْ
سانه َويَده» وهنا -
اإل ْس َالِّم أَْ َ
ا ُل َ َ،الَ « :م ْن َسل َم الن ُ
ىاس م ْن ل َ
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب رمي ال لم

( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )18/8بر،م)2578( :
( )2ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،س ل السالم شرح بلوغ املرام" (بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا دي  ،بدوو اتري )657 :2 ،؛ ةمد ع د العتيت
ا َْويل" ،األاب الن و( "،ط ،4ب و  :اار املعر ة1423 ،هت)55 ،
تاب اإلمياو ،ابب بياو فاضل اإلسالم
( )3أار ص مسلم "صسيسص"
وأ ،أموره أ ال ( )47/1بر،م ،)40( :وابن ح او "صسيسص" تاب
الرب واإلحساو ،ذ ر ال ياو بأو من عل ما وصفنا او من ا املسلمني
( )125/2بر،م ،)400( :وأمحد "مسنده" ( )1421/3بر،م)6868( :
ِّ
ِّ
(من َسل َم املسلموو) و،ولصَ :
واللفظ لص ،وعند ال ا،ني بلفظَ :
"من َسل َم النا ُ
ِّمن لسانِّص" أ ،ابلشتم واللعن والغي ة وال هتاو والنميمة والسعع ى السل او
(ويَ ِّده) ابلارب والقتل واهلدم والد ع والكتابة ابل اطل وحنوها،
و ذل َ ،
واصا ابلب ر ألو أ ر األذم هما ،أو أريد هما م ال ،و،دم اللساو ألو
اإليبا بص أ ر وأسهل ،وألنص أشد نكاية ،وهلبا او الن  -صل ي عليص
َش طق عليص ِّمن َر ْش ِّق النرتْل"،
وسلم  -يقول ساو" :اُ ْه ُج املشر ني؛ لنرص أ َ
وألنص يعم األحيا واألموا  ،وابتلع بص ا اص والعام اصوصا هبه
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اجلدير
ما ،ال الد تور ا َْويل  -ي ني الرسول  -صل ي عليص وسلم َ -
(من َسلِّم النا ُ ِّمن َش ِّره مسلمني أو مسلمني
بلقب اإلسالم ،وهوَ :
ممن هلم ذمة أو َع ْهد ،و و انن حرمة املسلمني وق حرمة هم ومنع
األذم عنهم املقدمة  -وهبه حكمة صي املسلمني ابلب ر
بع الروا ،-)1( ،وا اللساو واليد ابلسالمة من شرمها اوو اب،ع
ةرما :املسلم
األعاا ألو أ ر اإليبا هما و و او بغ مها أياا ًّ
يفذ ،النا بيده ،ال يارهم ،أو يقتلهم ،بل يده شريفة نتيهة ،عمل
يفذ ،النا ب صره أو ُسعص ،أو صو ص أو ر لص أو
ا  ،و بل
()2
ها من أعاا ص بل لص للنا ِّسْل ٌم ،وهو هلم ا )
ِّ ِّ
 وعن عا ِّ َش َة ،الَنَُِّ :سع ِّصلر يُ َعلَْي ِّص
َْ َ
ْ ْ ُ
ن م ْن َر ُسول ي َ -
ِ
ول ِّ بتَْيِّيت َه َبا« :اللى ُه ىم َم ْن َوِ َِل م ْن أ َْم ِر أُىم ِيت َش ْيائاا فَ َش ىق
َو َسلر َم  ،-يتَ ُق ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرتَر بص اوو القول ليشمل ارا ص استهتا لغ ه ،و،يلَ :ا ر اليد
األ،مَ ،
مع أو الفعل ،د حيصل بغ ها؛ ألو سل نة األ عال منا هر ها ذ ها
ال ش والق ع والوصل واملنع واإلع ا واألاب وحنوه) ،ان ر :ع يد ي بن
ةمد أبو ا سن امل ار فور" ،،مرعاة املفا يح شرح مشكاة املصابيح"
(ط ،3بنار اهلند :اارة ال سوث العلمية والدعوة واإل تا  ،اجلامعة السلفية،
1984م)48 :1 ،
ِّ
أهل البمة ُحكماَ ،ب ْ ُر املسلمني ارج خمرج الغالب؛ ألو
( )1ويلسق ابملسلمني ُ
ةا ة املسلم عل مب األذم عن أايص املسلم أشد أت يدا ،وألو الكفار
بصدا أو يقا لوا و و او يهم من جيب الكمب عنص ان ر :امل ار فور،،
"مرعاة املفا يح شرح مشكاة املصابيح"48 :1 ،
( )2ا َْويل" ،األاب الن و ،16 ،"،بتصر
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ِ
ِ
ِل ِم ْن أ َْم ِر أُىم ِيت َش ْيائاا فَا َرفَ َق ِبِِ ْم فَ ْارفُ ْق
َعلَْيه ْم فَا ْش ُق ْق َعلَْيهَ ،وَم ْن َوِ َ
بِ ِه»( ،)1هبا ا دي ما ،ال اإلمام النووِّ( :،من أَبْتلَغ التوا ر عن املشقة
عل النا  ،وأع م ا عل الر ق هم و،د اهر األحااي هبا
املعي)( ،)2و،ولصَ " :ش ىق َعلَْي ِه ْم" معناه ما ،ال اإلمام الصنعاين( :أاال
عليهم املشقة أ ،املارة ،والدعا عليص منص  -صل ي عليص وسلم -
()3
ابملشقة تا من نن الفعل ،وهو عام ملشقة الدنيا ،واآلارة)
ي َ َ،الَُِّ :سعن رس َ ِّ
 وعن ْن ُد ِّب ب ِّن ع ِّد ِّصلر يُ َعلَْي ِّص
ْ َْ
ول ي َ
َْ ُ
ْ ُ َُ
ِ ِ ()5
)
4
(
شاقِ ْق يَ ْش ُق ِق هللاُ َعلَْي ِه يَا ْو َم الْقيَ َامة»
َو َسلر َم يتَ ُق ُ
ولَ « :م ْن يُ َ
واملراا هبا ا دي ما ،ال ا ا ظ ابن ح ر( :النهع عن القول الق يح
املفمنني و شمب مساويهم وعيوهم ،والنهع عن ااال املشقة عليهم
()6
معنو،
واإلضرار هم)  ،بدنيًّا أو ًّ
ض َرَر َوًَل
 و،ال رسول ي  -صل ي عليص وسلم ًَ « :-ل َتاب اإلمارة ،ابب ايلة اإلمام العاال
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
وعقوبة اجلا ر )7/6( ،بر،م)1828( :
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"213 :12 ،
( )3الصنعاين" ،س ل السالم"667 :2 ،
ِّ
األمر علي
( )4الْ ُم َشا،رة :اللغة :مشتقة من الشقاق وهو ا ال  ،ويقال :شق ُ
َضر ب ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار130 :13 ،"،
مشقة :أ َ
( )5أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب األحكام ،ابب َمن شاقر َش رق ي
عليص ( )64/9بر،م)7152( :
( )6ان ر :تح ال ار ،بن ح ر ()130/13
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()1
ِ

ض َر َار»  ،هبا ا دي

أصل
ٌ

رمي سا ر أنواع األذم

بدليل،

"املوطأ" تاب األ،اية ،ابب القاا املر ق (745/2
( )1أار ص مال
ر،م  ،) 6ومن طريقص ال يهقع "السنن الكربم" تاب الصلح ،ابب
ضرر و ضرار ( )69/6بر،م )11503( :من حدي حيىي املازين مرسال
ابن َما َ ْص "سننص"
وأار ص أمحد "مسنده" ( ،55/5ح  ،)2865و ُ
تاب األحكام ،ابب من بَي حقص ما ياطر جباره ( ،784/2ح
 ،)2341من حدي ابن ع ا ٍ  ،و سنااه ابر اجلعفع ضعفص األ روو،
ما ،ال ابن ر ب ،لكن اتبعص ااوا بن ا صني ،ما "سنن الدار ،ين"
عكرمة
تاب األ،اية ( 228/4حدي  )84وااوا هبا ثقة
ااصة ،ما ،ال ا ا ظ "التقريب" (ص ،)198 :وهو يرو ،عنص هنا،
ريج أحااي ال داية"
"اهلداية
ومع ذل قد ،ال الغمار،
(" :)11/8ا دي من طريقيص ينسط عن ار ة ا سن"! ،و،ال ابن
ع د اهلاا" ،احملرر" (" :)514/2رواه أمحد وابن ما ص ،اسناا
ابن َما َ ْص
،و "،وأار ص أمحد "مسنده" ( ،)22778 ،436 /37و ُ
أياا ( ،784/2ح  ،)2340وال يهقع "السنن الكربم" تاب حيا
املوا  ،ابب من ،ا يما بني النا مبا يص صالحهم وا ع الارر عنهم
( )156/6من حدي ع ااة بن الصامن و،ال املناو" ،شرح األربعني
مع:
أمحد
النووية" (ص" :)155 :و سناا َ
صسيح ،قد ،ال ا ا ظ اهلي ط
ٌ
ر الص ثقا ٌ " ،ولكن الم املناو ،ن ر؛ لنص يلتم من ،ول اهلي مع هبا
أو يكوو اإلسناا متصال قد يكوو منق عا أو معاال أو مرسال أو معلرال
أو شاذًّا مع ثقة ر الص ،وي أعلم ولكن سناا حدي ع ااة هبا منق ع؛
يص " :سساق بن حيىي ،يل :هو ابن طلسة ،وهو ضعيمب ،مل يسمع من
ع ااة ،و،يل :نص سساق بن حيىي بن الوليد بن ع ااة ،ومل يسمع أياا من
ع ااة" ،ما ،ال ابن ر ب ،ولبل ،ال ال وص " ،مص اح الت ا ة"
ين
(" :)48/3هبا سناا ر الص ثقا
رار ُ،ط
أنص منق ع" وأار ص الد َ
"سننص" تاب ال يوع ،ابب اجلعالة ( )51/4بر،م )،3079( :و تاب
"م ْستدر ص"
األ،اية ،ابب الشفعة ( )408/5بر،م ،)4541( :وا ا ِّم
ُ
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يهقع
تاب ال يوع ،ابب النهع عن احملا،لة ( )66/2بر،م ،)2345( :وال ِّ
"السنن الكربم" تاب الصلح ،ابب ضرر و ضرار ( )69/6بر،م:
( )11502من حدي أيب سعيد ا در ،،و،ال ا ا م" :صسيح اإلسناا
عل شرط مسلم" ووا قص البه و صسيسص عل شرط مسلم يص ن ر؛
لو سنااه ع ماو بن ةمد مل خيرج لص مسلم شي ا ،ومع ذل قد ضعفص
ابن الق او وابن ح ر ،ين ر" :لساو امليتاو" بن ح ر (،)408/5
ريج أحااي اهلداية" لص أياا ( ،)192/1و،د اتبعص ع د
و"الدراية
املل بن معاذ النصي  ،ما عند ابن ع د الرب "التمهيد" (،)159/20
ونقلص عنص التيلعع "نصب الراية"( ،)285/4وع د املل بن معاذ
"امليتاو" ( " :)665 – 664/2أعر ص" ،وذ ر لص
النصي ، ،ال البه
البه هبا ا دي مما أُنكر عليص وهلبا ملا ذ ر ابن الق او هبا ا دي
،ال تابص "بياو الوهم واإليهام" (" :)103/5وع د املل هبا عر
لص حال ،و أعر َمن ذ ره" ،و،ال ابن ع د اهلاا " ،نقيح التسقيق"
( 68/5ر،م" :)3249رواه ا ا م ،وزعم أنص صسيح اإلسناا ،و ،ولص
ن ر ،واملشهور يص اإلرسال ،با رواه مال عن عمرو بن حيىي عن أبيص
مرسال ،وي أعلم" ،و،ال ابن ع د الرب "التمهيد"( :)158/20مل خيتلمب
صسيح ،مث
رسال هبا ا دي ، ،ال :و يُسند من و ٍص
عن مال
ٍ
ِّ
ار ص من رواية ع د املل بن معاذ النصي  ،عن الدراورا ،موصو "،
والدراورا ،او اإلمام أمحد يُاعمب ما حدرث بص من حف ص ،و يع أ بص،
قدمي ،ول مال ٍ عل ،ولص و،ال االد بن ٍ
سعد األندلسع
و شر
ا ا ظ :مل يص رح حدي  ( :ضرر و ضرار) مسندا ،هكبا ،ال ابن
ر ب ولكن لص شواهد موصولة يتقوم ها ،ذ رها ابن ر ب " امع
العلوم وا كم" ( )212/2ط عة الرسالة ،و،ال عا للنوو" ،األربعني":
عاها بَِّت ْع ٍ " ،ونقل عن ابن الصالح ،ولص" :هبا ا دي ُ
"لص طُُر ٌق يتَ ْقوم بَ ُ
ِّ
وحيسنص ،و،د قرلص
ين من و وه ،وجمموعها يُقو ،ا دي َ ُ
أسنده الدار ،ط
مجاه ُ ِّ
يدور
اليت
األحااي
من
رص
ن
ااوا:
أيب
و،ول
بص،
ا
و
احت
و
العلم،
أهل
ُ
ط
ُ
ِّ
ٍ
الفقص عليها يُشعُر بكونص َ ضعيمب ،وي أعلم" و،ال النوو" ،األربعني
حدي ر،م " :"32حدي حسن ولص طرق يُقو ،بعاها بعاا" و،ال
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و تااا حرمتُص لما زاا ِّش رد ُص ،وهبا ا دي يشمل ل أنواع الارر؛
ألو النكرة سياق النفع عم ،و يص حب  ،أصلص وق أو اق ،أو
عل ضرر أو ضرار بأحد ايننا ،أ :،جيوز شرعا ملو ب
ااص أما ااال الارر عل أحد يستسقص لكونص َت َعدرم حدوا ي
ِّ
لوم مقابلتَص
نفسص و َه ،يَ لب امل ُ
يعاَ،ب ب َق ْدر رميتص ،أو لكونص ظَلَم (َ)1
ابلعدل ،هبا ُ مر ٍاا اب دي  ،عا  ،لين هناك أمجع و أمشل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العال ع" :للسدي شواهد ينتهع جمموعها ى ار ة الصسة أو ا سن
احملتج بص" ما ي القدير للمناو )559/6( ،و"شرح األربعني النووية"
لص أياا (ص  ،)155وان ر رجيص وذ ر شواهده موسعا "نصب الراية"
للتيلعع ( )386 – 384/4ومعي ا دي  " :ضرر" أ ،يار
ضره
اإلنساو أااه ينقصص شي ا من حقص" ،و ضرار" أ ،جيا ِّزَ ،من َ
اااال الارر عليص بل يعفو ،الارر ِّ ْع ُل واحد ،والارار ِّ ْع ُل اثنني،
األول :اق َمفسدة ابلغ م لقا ،وال اين :ا،ها بص عل و ص املقابَلة،
ِّ
هة ا عتدا ابمل ل ،ال ابن
أ ،لٌّ منهما يقصد ضرر صاحِّص بغ
ع د الرب، :يل مها مبعي واحد للتأ يد ،و،يل :مها مبعي القتل والقتال ،أ،
صِّرب ،و و انتصر ال يَعتد ،ان ر:
ياره ابتدا و يُااره ْو َ
ضرهُ وليَ ْ
التر،اين" ،شرح التر،اين عل املوطأ"66 :4 ،
( )1ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم وا كم"
قيق شعيب األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،2ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)212 :2 ،؛ ان ر :املناو " ،،ي القدير"559 :6 ،؛ التر،اين،
"شرح التر،اين عل املوطأ"66 :4( ،؛ وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية،
"املوسوعة الفقهية الكويتية" (ط ،2الكوين :األ تا  :23 - 1ط اار
السالسل ،واأل تا  :38 - 24ط م ابع اار الصفوة ،واأل تا - 39
 :45ط الوزارة1404 ،هت  1427 -هت180 :18 ،)،
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هبه الع ارة الو يتة اليت ،رر هبه القاعدة الشاملة اليت م الفرا
واألمة
من االل ما س ق يت ني لنا أو اإلسالم ،د حرم اإليبا ال دين
وضربَص و عبيَص اوو
بكا ة صوره وأشكالص عل اإلنساو ،قد َحرم يبا ه ْ
اعل ذل
ا،رتا ص ذن ا أو رمية ستو ب عقوبتص ،و،د َت َو رعد الشر ُ
ع َ
اآلارة، ،ال عاى﴿ :ﲀﲁ ﲂ
ابلعباب األليم
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾

[األحتاب]58:
و يما أييت أا ر صور يبا اإلنساو َه ما حبر منها ال طسنة
الشريفة:
أوًل -حترمي سفك الدماء وإزهاق األرواح:
ا
اإلسالم ين ر ى و وا اإلنساو عل أنص بنا ي ،ال حيق ألحد
أو يهدمص اب ق ،وببل يقرر عصمة الدم اإلنساين ،ويعترب من يعتد،
عل نفن واحدة أمنا اعتدم عل النا مجيعا﴿ :ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ﴾ [املا دة، ،)1(]32:ال الد تور
طن او ( :،هبه اجلملة الكرمية أُس ألواو الرت يب صيانة الدما ،
( )1طن او" ،،التفس الوسيط"218 :5 ،
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وحفظ النفو من العدواو عليها ،حي ش ص -س سانص، -تل النفن
الواحدة بقتل النا مجيعا ،و حيا ها احيا النا مجيعا ومن است اح
هبا الدم نفن واحدة ،كأنص ،د است احص نفو النا مجيعا ،ذ
()1
النفن الواحدة مت ل النوع اإلنساين لص)
وملا او ْ،تل النفن مفايا ى املفسدة الشنيعة ،وصاح ص مر ك ا
ٍ
يح و ٍرم ع ي ٍم؛ لو الن صل ي عليص وسلم حبر أمتص منص،
لفعل ٍ ،
وهن عنص ،وذ ر عوا ،ص الوايمة الدنيا واآلارة ،و،د حرمن الشريعة
ا امتة ا عتدا عل بدو اإلنساو و زهاق روحص بغ حق، ،ال س سانص:
﴿ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
()2

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ﴾

[النسا  ،]93:و الصسيسني من حدي ابن مسعوا رضع ي عنص
،ال، :ال رسول ي  -صل ي عليص وسلم ً« :-لَ ََِي ُّل َد ُم ْام ِر ٍئ
( )1طن او" ،،التفس الوسيط"127 :4 ،
( )2ذ ر هنا وعيد القا ل عمدا وعيدا ر مب لص القلوب ،و نصدع لص األ دة ،و نتعج
منص أولو العقول ،لم يرا أنواع الك ا ر أع م من هبا الوعيد ،بل و م لص ،أ
وهو اإلا ار بأو تا ه هنم ،أ :،هبا البنب الع يم ،د انته وحده أو
جيازم صاح ص جبهنم ،مبا يها من العباب الع يم ،وا ت ،املهني ،وسخط اجل ار،
و وا الفوز والفالح ،وحصول ا ي ة وا سار عياذا ابهلل من ل س ب ي عد
عن رمحتص ان ر :ع د الرمحن بن اصر السعد " ،،يس الكرمي الرمحن فس
الم املناو" (ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة2000 ،م)193 ،
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ول ىِ
اَّلل ،إِىًل ِبِِح َدى ثَالَ ٍ
ُم ْس ِل ٍم ،يَ ْش َه ُد أَ ْن ًلَ إِلَ َه إِىًل ى
ث:
َين َر ُس ُ
اَّللُ َوأِّ
ْ
ِ
س َِبلنىا ْف ِ
ب ال ىز ِاينَ ،واملَا ِر ُق ِم َن ال ِّدي ِن التىا ِر ُك
سَ ،والثاىيّ ُ
النىا ْف ُ
ِ
اع ِة»( ،)1واإلمجاع منعقد عل ما أ اا ص مجلة اآل ،واألحااي
ْج َم َ
لل َ
من حرمة ،تل النفن مر ًّدا عن اإلسالم ى الكفر ،أو زانيا بعد
حصانص ،أو ،ا ال لغ ه بغ حق ،أو ا را حربيا يقتل س يل ي ،أو
اب يا اار ا ابلسيمب عل مجاعة املسلمني و مامهم ،أو صا ال د ع مبا
يند ع بص ولو أام ى القتل ،و كاليمب الشريعة اإلسالمية ر ع ى
مقاصدها حفظ ا لق ،ومن هبه املقاصد :حفظ الارور ،ا من
اليت ( بد منها ،يام مصاحل الدين والدنيا ،حبي ذا قد مل َْجت ِّر
ٍ
ٍ
ٍ
حياة ،و
ساا وهتارٍج و و
استقامة ،بل عل
مصاحل الدنيا عل
األارم و الن اة والنعيم ،والر وع اب سراو امل ني ،وا فظ هلا يكوو
بأمرين :أحدمها :ما يقيم أر اهنا وي ن ،واعدها ،وذل ع ارةٌ عن
مراعاهتا من انب الو وا والثاين :ما يدرأ عنها ا اتالل الوا،ع أو
املتو،ع يها ،وذل ع ارةٌ عن مراعاهتا من انب العدم وجمموع
الارور ،مخسةٌ ،وهع :حفظ الدين ،والنفن ،والنسل ،واملال ،والعقل،
تاب الد ، ،ابب ،ول ي عاى﴿ :ﮱ

( )1أار ص ال خار" ،صسيسص"
ﯓ ﯔ ﴾...اآلية [املا دة 5/9( ]45:ر،م  )6878هبا اللفظ،
ومسلم "صسيسص" تاب القسامة واحملاربني والقصاص والد ، ،ابب
ما ي اح بص ام املسلم ( 1302/2ر،م  )1676بنسوه
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()1

و،د ،الوا :هنا مراعاةٌ ل ملة) و،د ا مقصد حفظ النفن بعد
مقصد حفظ الدين ،وهبا يدل عل عناية الشريعة اإلسالمية ابلنفن
عناية ا قة ،شرعن من األحكام ما حيقق هلا املصاحل ويدرأ عنها
املفاسد ،وذل م الغة حف ها وصيانتها وار ا عتدا عليها
ح ة الوااع
و،د أعلن الن  -صل ي عليص وسلم  -ذل
وزااه بياا وأت يدا ،ما ا دي الب ،ورا عن ابن عمر  -رضع ي
عنهما ، ،-ال، :ال الن  -صل ي عليص وسلم  -مبي« :أبدرون أي
ٍ
يوم حر ٌام،
يوم هذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم ،قال« :فإن هذا ٌ
أفتدرون أي ٍ
بلد هذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم، ،ال« :بَالَ ٌد َح َر ٌام،
شهر حر ٌام»،
أَفَاتَ ْد ُرو َن أ ُّ
َي َش ْه ٍر َه َذا؟»، ،الوا :ي ورسولص أعلم، ،الٌ « :
ِ
ِ
اض ُك ْمَ ،ك ُح ْرَم ِة
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َر َ
،ال« :فَإ ىن هللاَ َح ىرَم َعلَْي ُك ْم د َم َ
يَا ْوِم ُك ْم َه َذاِ ،يف َش ْه ِرُك ْم َه َذاِ ،يف بَالَ ِد ُك ْم َه َذا»( ،)2وزاا مسلم روايتص
و ُك ْم
ض ىالاًل يَ ْ
ب بَا ْع ُ
من حدي أيب بكرة« :أًََل فَ َال بَا ْرِجعُوا بَا ْع ِدي ُ
و ِر ُ
ض ،أًََل لِيابالِّ ِغ ال ى ِ
ِ
اب بَا ْع ٍ
ض َم ْن يَاْبالُغُهُ أَ ْن
ب ،فَالَ َع ىل بَا ْع َ
ِرقَ َ
َُ
شاه ُد الْغَائ َ
( )1براهيم بن موس الشه ابلشاط " ،املوا قا " قيق مشهور حسن سلماو،
(ط ،1القاهرة :اار ابن عفاو1997 ،م) ،17 :2 ،و،د علق الشي اراز بقولص:
(مراعاة الارور ،من انب الو وا كوو بفعل ما بص ،يامها وث اهتا ،ومراعاهتا
من انب العدم كوو برتك ما بص نعدم ،اجلنا) ،
تاب ا ج ،ابب ا ة أ،م مي
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص"
( 176/2ر،م )1742
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يَ ُكو َن أ َْو َعى لَهُ ِم ْن بَا ْع ِ
ت؟ اللهم
ض َم ْن َُِس َعهُ» ،مث ،ال« :أًََل َه ْل بَالىغْ ُ
()1
ا ْش َه ْد»
وروم مسلم من حدي أيب هريرة، ،ال، :ال رسول ي  -صل
ِ
ِ
ام؛ َد ُمهَُ ،وَمالُهُ،
ي عليص وسلم ُ « :-ك ُّل ال ُْم ْسل ِم َعلَى ال ُْم ْسل ِم َح َر ٌ
ال ووضوح أو ي  -عت و ل
ضهُ»( )2وهبه األحااي ني
َو ِع ْر ُ
 أ رم ع ده املفمن بأو عل لص حرمة ع يمة ،ومكانة عتيتة ،وحرمالتعرض لص بأ ،نوع من أنواع األذم ،وأ ،شكل من أشكالص
و،د أ د الن  -صل ي عليص وسلم  -عل رمي سف الدما
بغ حق للنفن ال شرية عموما  -اوو الن ر ى ااتال الدين  ،-ما
ا دي عن عمرو بن ا َْ ِّم ِّق  -رضع ي عنص ، -ال، :ال رسول ي
صل ي عليص وسلمَ « :م ْن أَ ىم َن َر ُج اال َعلَى َدِم ِه فَا َقَتالَهُ ،فَِإنىهُ ََْي ِم ُل لَِو َاء
غَ ْد ٍر يَا ْوَم ال ِْقيَ َام ِة»( ،)3فع هبا ا دي ي ني الن  -صل ي عليص
تاب القسامة ،ابب غليظ رمي الدما
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
واألعراض واألموال ( 1305/3ر،م )1679
( )2أار ص مسلم "صسيسص" تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب رمي ظلم
املسلم ،وابلص ،واحتقاره ،وامص ،وعرضص ،ومالص ( 1986/4ر،م )2564
( )3أار ص أمحد "مسنده" ( 278/36ر،م ،)21947وأبو ااوا ال يالسع
"مسنده" ( 614/2ر،م  ،)1381وابن أيب عاصم "اآلحاا وامل اين"
( 316/4ر،م  ،)2343وابن ح او "صسيسص" ( 320/13ر،م ،)5982
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وسلم  -شناعة القتل بعد ع ا األماو؛ (ألو ي أو ب الو ا ابلعهوا،
تابص﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ
واألما ُو َع ْقد ِّذ رمة)( ،)1وي عاى يقول

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ

وال رباين "املع م األوسط" ( 298/4ر،م  ،)4252و( 368/6ر،م
 ،)6640و( 373/6ر،م  ،)6655و "املع م الصغ " ( 350/1ر،م
 ،)584وأبو نعيم "ا لية" ( )24/9واللفظ لص ،لهم من طريق السد ،،عن
ر اعة بن شداا ،عن عمرو بن ا مق ،بص ،وأار ص ال رباين  -أياا -
"املع م الصغ " ( 45/1ر،م  ،)38من طريق :بياو بن بشر ،عن ر اعة ،عن
عمرو ،بص و،ال اهلي مع "جممع التوا د ومن ع الفوا د" ( 285/6ر،م
( :)10712رواه ال رباين بأسانيد ة ،وأحدها ر الص ثقا ) وأار ص ابن
ما ة تاب الد - ،ابب من أمن ر ال عل امص قتلص ( 896/2ر،م
 ،)2688وأمحد "مسنده" ( 277/36ر،م )21946من طريق :ع د املل
بن عم ٍ ،عن ر اعة بن ٍ
شداا الفتياين ،ال :لو لمةٌ ُسعتها من عمرو بن
ا مق ا تاعع؛ ملشين يما بني رأ املختار و سدهُ ،سعتص يقول، :ال رسول
ي  -صل ي عليص وسلم « :-من أمن ر ال عل امص ،قتلص ،لنص حيمل لوا
د ٍر يوم القيامة» و،ال ال وص " ،مص اح الت ا ة" (( :)136/3هبا
سناا صسيح ر الص ثقا )، ،لن :سناا ابن ما ة ر الص ر ال الصسيح،
سوم ر اعة بن شداا ،وهو ثقة ما ،ال احا ظ ابن ح ر " قريب
التهبيب" (ص)210 :
( )1ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،التنوير شرح اجلامع الصغ " قيق ة رمد
سساق ة رمد براهيم( ،ط ،1الر،ض :مكت ة اار السالم2011 ،م)12 :10 ،
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ﲿ﴾ [التوبة]6:

اثنياا -حترمي بعذيب الناس وضرِبم بغري حق(:)1
بيرنن السنة الن وية بوضوح أو سد اإلنساو لص رامتص اليت جيب
ا فاظ عليها ،ومحايتها من مجيع أنواع ا عتدا  ،وأنص حيرم ضربص أو عبي ص
الو ص املشروع ،و،د وعد الن  -صل ي عليص وسلم – البين
عل
يعببوو النا ظلما ابلعباب الشديد ار هنم ،ونقول مع الد تور
وجتَطرب وصفة لكل عُتُل
موس شاهني ( :عبيب النا بغ حق طغياو َ
ليظ نس أو و،ص القو ،العتيت ،نعم ،و العقاب واجلتا الدنيو،
عبيب ،ولكنص عبيب حبق ،ومشروع ذا او مناس ا لل رمية شرعا ،أما
نوعها عما رُسص الدين ،او حق ،و او
ذا زاا عليها أو احنر
()2
ظلما ،يعبب ي صاح ص عليص الدنيا واآلارة)  ،وخنتار من األحااي
الواراة هبا ال اب ما يلع:
أ  -عن عروة بن التب ،ال :مر هشام بن حكيم بن حتٍام عل
أا ٍ  ،و،د أ،يموا الشمن ،وصب عل ر وسهم التين ،قال :ما
هبا ،يل :يعببوو ا راج ،قال :أما ين ُسعن رسول ي صل ي
( )1املراا ابلتعبيب :ما َخيْرج عن ِّ
حد التأايب الب ،أ ُِّذو يص لنص ا ت ان ر:
الصنعاين" ،التنوير"290 :2 ،
( )2موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم" (ط ،1القاهرة :اار
الشروق2002 ،م)104 :10 ،
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عليص وسلم ،يقول« :إِ ىن هللا ياع ِّذ ى ِ
ِ
ىاس ِيف ُّ
الدنْايَا»،
َ َُ ُ
ب الذ َ
ين يُا َع ّذبُو َن الن َ
ٍ
ٍ
ِّ
،ال :وأم هم يوم ب عم بن سعد عل لس نيَ َ ،د َا َل َعلَْيص َ َ ،س ردثَصُ
َأ ََمَر ِّهِّ ْم َ ُخلطوا( ،)1يعين ما ،ال اإلمام القرط  ( :ذا عببوهم ظاملني ،ما
أصل التعبيب يعببوهنم موضع جيوز يص التعبيب ،أو يعبب
ز،اة عل املشروع التعبيب؛ ما املقدار ،و ما الصفة)( ،)2فيص
رمي عبيب النا حىت الكفار بغ مو ب شرعع ،وأو اجلتا من نن
العمل ،ال اإلمام النوو( :،هبا ةمول عل التعبيب بغ ٍ
حق ،ال
()3
يدال يص التعبيب ٍ
حبق القصاص ،وا دوا ،والتعتير ،وحنو ذل )
ب  -عن أيب بكرة رضع ي عنص :أو رسول ي  -صل ي عليص
ِ ِ
ش َارُك ْم(،)4
اض ُك ْمَ ،وأَبْ َ
اء ُك ْمَ ،وأ َْم َوالَ ُك ْمَ ،وأَ ْع َر َ
وسلم ، -ال« :إ ىن د َم َ
ام»( ،)5يعين :أو ا عتدا عل اإلنساو مبا يريق امص ،أو
َعلَْي ُك ْم َح َر ٌ
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب الوعيد
( ) 1أار ص مسلم "صسيسص"
الشديد ملن عبب النا بغ حق )32/8( ،بر،م)2613( :
( )2القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"599 :6 ،
( )3النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"167 :16 ،
بشرةٍ ،وهو ظاهر لد اإلنساو ان ر :ابن ح ر العسقالين " ،تح
( )4مجع َ
ال ار27 :13 ،"،
( )5أار ص ال خار" ،صسيسص" ِّتاب ِّ
الف َ ِّ
ت ،ابب ،ول الن  -صل ي
َ
ٍ
عليص وسلم  " :-ر عوا بعد ،فارا يارب بعاكم ر،اب بع "
( 50/9ح )7078
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ا ،أو يس ا ،أو حق ا ،م را
خيدش لده ،سوا او ا عتدا
ادش ال شرة بأ ،شع لنص حرام ،ما ابلنا ابلقتل !
 روم مسلم( )1عن أيب هريرة ،يقول، :ال رسول ي  -صلي عليص وسلم « :-ي ِ
ك ُم ىد ٌ،أَ ْن بَا َرى قَا ْواما ِيف
ك إِ ْن طَالَ ْ
ت بِ َ
وش ُ
ُ
()3
()2
أَيْ ِدي ِه ْم ِمثْل أَ ْذ ََن ِ
ىاس]  ،يَا ْغ ُدو َن ِيف
ب الْبَا َق ِر [يَ ْ
و ِربُون ِبا الن َ
ُ
ِ
وِ ِ
ِ
ِ
ِ
وحو َن يف
غَ َ
وحو َن يف َس َخط هللا» ،و روايةَ « :ويَا ُر ُ
ب هللا َويَا ُر ُ
ِّ
ِِ
اآلمر بص ،وهبا
لَ ْعنَته» ،ال األُِّيب( :ويتنتل منتل َة امل اشر للاربُ :
تاب اجلنة وصفة نعيمها ،ابب النار
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
يدالها اجل اروو ( 2192/4ر،م)2857
( )2املقصوا من ،ولص" :م ل أذاب ال قر" :السياط وما معناها من العصع
وا نا ر واملدا ع وال نااق و ها واملراا هف النا  :ا كام ال غاة
واملست دوو وال لمة و ش يص السياط بأذاب ال قر طوهلا و ل ها وشدهتا،
واملعي :ياربوو ها النا األبر ،امل لومني و طالق الغدو والرواح من ابب
مجيع أو،اهتم
طالق ال ر ني و رااة الكل؛ يعين أهنم ي لموو النا
وياربوهنم بسياطهم وهبا ا دي من مع تا الن وة قد و،ع ما أارب بص
 صل ي عليص وسلم  -ان ر :النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بنا اج"190 :17 ،؛ موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح
مسلم" ،416 :8 ،و463 :10؛ ةمد األمني بن ع د ي اهلََرر،،
"الكو ب الوهاج شرح صسيح مسلم" (ط ،1دة :اار املنهاج  -اار
طوق الن اة2009 ،م)546 :25 ،
( )3ما بني املعكو ني من حدي أار ص مسلم "صسيسص" بر،م ()2128
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ٍ
ضرب ي اح ،اال ضرب األاب وحنوه ،و با يتنتل منتلة الارب:
()1
التاييق عليهم ابلس ن ،والتك يل؛ ألو اجلميع عبيب بغ حق)
ا  -وعن أيب را ٍ ، ،ال :ا ب عمر بن ا اب قال« :أًَل
إِِين و ِ
ْخ ُذوا
هللا َما أ ُْر ِس ُل عُ ىم ِاِل إِلَْي ُك ْم لِيَ ْ
و ِربُوا أَبْ َ
ش َارُك ْمَ ،وًل لِيَأ ُ
ّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ َْم َوالَ ُك ْمَ ،ولَك ْن أ ُْرسلُ ُه ْم إِلَْي ُك ْم ليُا َعلّ ُموُك ْم دينَ ُك ْم َو ُسناىتَ ُك ْم ،فَ َم ْن فُع َل
ِل ،فَا َوالى ِذي نَا ْف ِسي بِيَ ِد ِه إِذَ ا
ك فَا ْليَا ْرفَا ْعهُ إِ َى
بِ ِه َش ْيءٌ ِس َوى ذَلِ َ
َألُقِ ى (ِ )2
ِّ ِّ
ِّ
ن
ب عمرو بن العاص قال ،َ :أَم َ الْ ُم ْفمن َ
ني ،أ ََوَرأَيْ َ
صنىهُ م ْنهُ»َ ،ت َوثَ َ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ب بَت ْع َ َرِّعيرتِّ ِّص ،أَِّنر َ لَ ُم ْقتَ ط
ِّ ْو َ ا َو َر ُ ٌل م َن الْ ُم ْسلم َ
صصُ
ني َعلَ َرعيرةَ ،أَ را َ
ِ ىِ
ََّن ًل
صنىهُ ِم ْنهُ ،أ ى
س عُ َم َر بِيَ ِدهِ ،إِ َذا َألُقِ ى
منص ،ال« :إي َوالذي نَا ْف ُ
أُقِ ى ِ
ت رس َ ِ
ص ِم ْن
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم يُِق ُّ
ول هللا َ
صنىهُ م ْنهَُ ،وقَ ْد َرأَيْ ُ َ ُ
()3
ِ
ِ
وه ْم
نَا ْف ِس ِه؟ أًل ًَل بَ ْ
ني فَاتُذلُّ ُ
وه ْمَ ،وًل ُُتَ ِّم ُر ُ
و ِربُوا ال ُْم ْسل ِم َ
( )1ان ر :ةمد بن الفة أبو ع د ي األُِّيب " ،مال مال املعلم شرح صسيح
مسلم" (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار الكتب العلمية ،بدوو اتري نشر)،
300 :9
صصُ ِّم ْن ُ َال ٍو َ َر َحصُ ِّم ْ ُل
صاصاَ، :تتَتلَصُ َ،ت َوااَ ،وأَ َ،ر
( )2أَ َ،ر ال طس ْل َا ُو َُالا َ ْ،
ِّ
ِّ ِّ
صصُ ان ر :أمحد بن ةمد بن علع أبو الع ا
صصَُ :سأَلَصُ أَ ْو يُق ر
استَت َق ر
َ ْرحصَ ،و ْ
ريب الشرح الك " (بدوو ر،م ط عة ،ب و :
الفيومع" ،املص اح املن
املكت ة العلمية ،بدوو اتري نشر)506 :2 ،
( )3الت م  :مجع اجليش ال غور واملغاز ،وح سهم عن العوا ى أهلهم
ان ر :ابن األث " ،النهاية ريب ا دي "332 :1 ،؛ ع د ي بن مسلم
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()1
ِ
وه ُم
وه ْمَ ،وًل بُا ْن ِزلُ ُ
وه ْم ُح ُقوقَا ُه ْم فَاتُ َك ّف ُر ُ
وه ْم َ ،وًل متَْنَاعُ ُ
فَاتَا ْفتِنُ ُ
()3
()2
ِ
هبا ا دي هتديد ووعيد لكل من
وه ْم»
اض فَاتُ َ
ويِّعُ ُ
الْغيَ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ،تي ة أبو ةمد الدينور " ،،ريب ا دي " قيق ا ع د ي اجل ور،،
(ط ،1بغداا :م عة العاين1397 ،هت)596 :1 ،؛ ،ال اإلمام الشا عع :
ساا و تنةٌ عل الرعية) ان ر :أمحد بن ا سني أبو
ور و ٌ
(الت م عندا ٌ
بكر ال يهقع" ،معر ة السنن واآلاثر" قيق ع د املع ع أمني ،لع ع،
(ط ،1املنصورة :اار الو ا 1991 ،م)128 :13 ،
( )1يريد :ت علوهم فارا و و،عوهم الكفر؛ ألهنم رمبا ار دوا ذا ُمنعوا ا ق
ريب ا دي "
ان ر :ةموا بن عمر أبو القاسم التخمشر" ،،الفا ق
قيق علع ةمد ال او ،وةمد أبو الفال براهيم( ،ط ،2ل ناو :اار
املعر ة ،بدوو اتري نشر)266 :3 ،
( )2الغياض :مجع ياة ،وهع الش ر امللتمب؛ ألهنم ذا نتلوها فر،وا يها،
ريب ا دي ":3 ،
تمكن منهم العدو ان ر :ابن األث  ،النهاية
402
( )3أار ص أمحد "مسنده" ( 385-384/1بر،م  ،)286وابن أيب شي ة
"مسنده" (174/1
"مصنفص" ( 461/6بر،م  ،،)32921وأبو يعل
بر،م  ،)196وال ساو" ،شرح مشكل اآلاثر" ( 151/9بر،م ،)3528
"السنن
"مستدر ص" ( 485/4بر،م  ،)8356وال يهقع
وا ا م
الكربم" ( 29/9ح ،)18305و( 42/9بر،م  ،)18364والايا
"األحااي املختارة" ( 218/1بر،م  ،)116وأصل ا دي عند بع أهل
ال طسنن خمتصرا ،قد أار ص أبو ااوا "سننص" الد ، ،ابب القوا من
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يعتد ،عل النا ابلارب و ه من صور اإليبا ال دين ،و يص اعوة ى
حسن معاملة النا وعدم ظلم أحد منهم شريفا او أو وضيعا ،و يص بياو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب
الاربة ( 674/4بر،م  ،)4537خمتصرا ،والنسا ع "سننص"
القسامة ،ابب القصاص من السالطني ( 34/8بر،م  ،)4777خمتصرا دا
صسيح عل شرط مسل ٍم ،ومل خير اه) ،ووا قص
،ال ا ا م( :هبا حدي ٌ
ٌ
البه ! مع أو سنااه أاب را التابعع الراو ،عن عمر ،ولين من ر ال
مسلم! ورواه ابن املديين ما "مسند الفاروق" ( )432 - 431/2و،ال:
" سنااه بصر ،حسن" و،ال أياا ما "مسند الفاروق" (:)432/2
" نعلم سنااه شي ا ي عن يص ،وأبو را ر ل معرو ِّمن أسلم ،روم
عنص أبو نارة وأبو عمراو اجلوين" و،ال اهلي مع "جممع التوا د" (211/5
بر،م ( :)9068رواه أمحد حدي ٍ ٍ
طويل ،وأبو را ٍ مل أََر َمن َ رحص و
َوثرقص ،وبقية ر الص ثقا )« و،ال ال وص  " ،ا ا ة املهرة"
مب ،جلهالة التابعع وأبو را
سناا ضعي ٌ
( 193/4بر،م ( :)3410هبا ٌ
هبا هو النهد :،خمارم) ،و،د ذ ره ابن ح او "ال قا " ()585/5
و،ال( :روم عنص أهل ال صرة) ،و،د َح رسن لص ابن املديين ما التخريج
أعاله ،ونتَ َف عنص ال عن ،و،ال نص معرو و الم ابن املديين وابن ح او
يوحع بأو أاب را من أوساط التابعني أو ارهم ،وم ل هبا التابعع ين ق
اامتة "ايواو الاعفا " (ص( :)374وأما
عليص ،ول ا ا ظ البه
ايهولوو من الرواة ،لو او من ار التابعني أو أوساطهم؛ احتمل حدي ص،
و لق حبسن ال ن؛ ذا سلم من خمالفة األصول ور ا ة األلفاظ) ،وي
أعلم
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ملا جيب عل اإلمام من متابعة أحوال الرعية واات ار املسفولني عنهم،
والوصية ليهم ابلر ق معهم وعدم انتهاك حرماهتم ،وأو عل اإلمام أو
يقت من عاملص لرعيتص ذا هو االمب ذل
اثلثاا -النهي عن ضرب اخلادم وبكليفه ما ًل يطيق:
أمر اإلسالم ابإلحساو ى ا دم والعمال ووصفهم بشعار األاوة
استدرارا للرمحة عليهم ممن خيدمونص ،و و من أشد األمور نكارة انتشار
اإلسا ة ى ا دم والعمال حىت يصل األمر ى ضرهم و عبي هم
اعمب ُ،واهم،
و كليفهم ما ي يقوو من األعمال اليت ُوهن أبداهنم وُ ْ
ومن األحااي الك ة النهع عن ذل :
ٍ
مسعوا األنصار :،نن أضرب الما يل ابلسوط،
 عن أيبسمعن صوات من الفع« ،ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ود» ،لم أ هم الصو َ من
ْ َ َ ُْ
ُ
الغاب، ،ال :لَما َا َا مين ذا هو رسول ي صل ي عليص وسلم،
ود ،ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
لذا هو يقول« :ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ود»، ،ال :ألقين
ْ َ َ ُْ
ْ َ َ ُْ
السوط من يد ،،قال« :ا ْعلَم ،أََب مسع ٍ
ك
ود ،أَ ىن هللاَ أَقْ َد ُر َعلَْي َ
ْ َ َ ُْ
()1
()1
ب ممَْلُو ا بتَ ْع َدهُ أَبَدا ،
ِم ْن َ
ك َعلَى َه َذا الْغُ َالِم» ، ،ال :قلن َ :أ ْ
َض ِّر ُ
( )1معناه، :درة ي عل عبي أ ر وأشد من ،در عل عبيب هبا الع د،
و ا دي هداية بليغة ى أو الر ل ين غع لص أو يب ر َم ْقدمص اآلارة عند
اِّص ،ويستسار ما ي ل ص من ي عاى من العفو والغفراوَ ،من بَ َبلص
َس ْورة َ
ومن مل يَ بلص َمل يتَْر ص ان ر:
ملن هو ،در ص َر َ ا حصول ذل من ي س سانصَ ،
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حر لو ص ي ،قال« :أ ََما لَ ْو
و رواية ملسلم :قلن ، :رسول ي ،هو ٌّ
()2
ىار»
ىار» أ َْو «لَ َم ى
س ْت َ
ََلْ بَا ْف َع ْل لَلَ َف َح ْت َ
ك الن ُ
ك الن ُ
 وعت تتن أيب ذر ،رضت تتع ي عنت تتص ،أو رست تتول ي  -صت تتل ي عليت تتصوستتلم ، -تتال« :إِ ْخا َاوانُ ُك ْم َخا َاولُ ُك ْمَ ،ج َعلَ ُها ُام ى
ات أَيْا ِادي ُك ْم ،فَ َما ْان
اَّللُ َحتْا َ
ِ ِ
ِ ِ
َخااوهُ َحتْا َ ِ ِ
سَ ،وًلَ
َكااا َن أ ُ
ات يَااده ،فَالْيُطْع ْمااهُ اىاا ََيْ ُكا ُ
الَ ،ولْيُا ْلب ْسااهُ اىاا يَا ْلاابَ ُ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم»  ،هتب
وه ْم َما يَاغْلبُا ُه ْم فَاأَعينُ ُ
وه ْم َما يَاغْلبُا ُه ْم ،فَِإ ْن َكلى ْفتُ ُم ُ
بُ َكلّ ُف ُ
ا تتدي  ،تتد هن تتاا الرس تتول  -ص تتل ي علي تتص وس تتلم  -م تتا  ،تتال ال تتد تور
ا َت ْتويل( :أو نكلفه تتم م تتن األعم تتال م تتا يش تتق عل تتيهم ،ويه تتد م تتن  ،توهتم ،أو
يستتتفرغ ُ ْهت َدهم ،بتتل التكليتتمب ابلستتهل املستتت اع التتب ،يستتأمص ا تتاام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلرر" ،،الكو ب الوهاج شرح صسيح مسلم"260 :18 ،
( )1أار ص مسلم "صسيسص" ِّتَاب ْاأل َْميَ ِّ
او ،ابب صس ة املمالي  ،و فارة
َمن لَ َم عْ َده ( 1280/3بر،م )1659
ِّ
ووَه ُ ها ان ر :ابن األث ،
( )2صسيح مسلم ( ،)1281/3ولَْف ُح النرارَ :حطرها َ
"النهاية" 260 :4
( )3أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب العتق ،ابب ،ول الن
 صل ي عليص وسلم " :-الع يد اوانكم" ( )149/3بر،م)2545( :واللفظ لص ،ومسلم "صسيسص" تاب ْاألمياو ،ابب طعام اململوك مما
أي ل و ل اسص مما يل ن ( )92/5بر،م )1661( :بنسوه
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ت ت تتلو لفنت ت تتاهم ابلشت ت تتاق و ت ت تتب علينت ت تتا أو نعيت ت تتنهم بنفوست ت تتنا أو ات ت ت ٍ
تدم ى
()1
ادمنا)
ابعا -الزايد ،على احلد املشروع يف التأديب(:)2
را
شرع اإلسالم التأايب بغية اإلصالح والتهبيب ،وذل ملن ر
وى
ْأمَر ه وأت رهل لص ،ا ا م ،واألب والتوج ،وللتأايب وسا ل ة
منها :الارب ،أو الشرع ،د ،يده بأو يكوو مفايا ى القتل،
أو الع ت واإلعا،ة ،أو التشوية ،أو األمل الب ،دوم آاثره رتة طويلة
فثر عل صسة اإلنساو و اعمب  ،رو ص؛ ِّذ الغرض هو التهبيب ولين
التعبيب ،واإلصالح اوو مفاسد ،ومن األحااي الك ة اليت وضح
ذل ما أييت:
سهل بن حنَتْي ِّ
أمامةَ ابن ِّ
مب أنص أاربه بع ُ أصساب
ُ
 عن أَيب َِّ
ِّ
األنصار :أنرص اشتك ر ُ ٌل منهم
رسول ي  -صلر ي عليص وسلم ِّ -من
()3
ِّ
لدة عل ع ٍم ،دالن عليص ِّاريةٌ لِّ ِّ
ِّ
عاهم،
ُضين َ ،ع َاا َ
َ
حىت أ َ
( )1ا َْويل" ،األاب الن و75 ،"،
( )2التأايب :الارب ا فيمب ،والتوبي ؛ بغية اإلصالح ان ر، :لع ع" ،مع م
لغة الفقها " ،118 ،بتصر
ِّ
هتل،
ُضين :أصابص الاري ،وهو شدة املرض وسو ا ال حىت ينسل بدنُص ويَ ُ
(  )3أ َ
ويقال :و الاري انتكا العلة ان ر :محد بن ةمد أبو سليماو ا ايب،
"معامل ال طسنن" قيق ةمد را ب ال اخ( ،ط ،1حلب :امل عة العلمية،
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هش هلاَ ،توَ،ع عليها ،لما اال ِّ
أاربهم
عليص ر ُ
َ ر
ََ
ال ،ومص يتَعُواونص َ
َََ
رسول ي  -صلر ي عليص وسلم  ،-لين ،د
ببل  ،و،ال :استفتُوا يل َ
علعَ ،ب َ روا ذل لِّ ِّ
رسول ي  -صلر ي عليص
ن عل َ ِّاريٍَة
ْ
وَ،ت ْع ُ
االن ر ُ
ِّ
ٍ ِّ
الا ِّر م َل الب ،هو بص ،لو
وسلم  ،-و،الوا :ما رأينا بأحد من النا ِّ من ُ
محلناه لي لتف رسخن ع امص ،ما هو ِّ
رسول
فأمر ُ
َ ْ ُُ
ل ٌد عل َع ْمَ « ،
()1
ِ
ِ
اخ  ،فيو ِربُوه
هللا  -صلىى هللا عليه وسلم  -أن َيخذوا له مئةَ ِشر ٍ
ِبا ضرب اة ِ
واح َد ا ،)2(»،هبا ا دي من الفقص ما ،ال اإلمام ا ايب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1932م)336 :3 ،
(ِّ )1
الش ْمراخ :ل صن من أ صاو ِّع ْب ِّق النرخل ،وهو الب ،عليص الُ ْسر ابن
األث " ،النهاية"1216 :2 ،
تاب ا دوا ،ابب ،امة ا د عل
( )2أار ص أبو ااوا "سننص"
املري ( )275/4بر،م )4472( :واللفظ لص ،والنسا ع "سننص" تاب
الر م ،ذ ر ااتال النا،لني رب أيب أمامة بن سهل يص ( )6472بر،م:
( ،)7266وابن ما ص "سننص" أبواب ا دوا ،ابب الك واملري
"مسنده"
جيب عليص ا د ( )604/3بر،م ،)2574( :وأمحد
( )5142/10بر،م ،)22354( :و،ال ا ا ظ "بلوغ املرام" (ص459 :
ر،م  )1215ط عة اار الق ن ( :سنااه حسن ،لكن ااتُلمب وصلص
و رسالص) ،و،ال ابن ع د اهلاا" ،احملرر" (ص 623 :ر،م :)1145
( سنااه يد ،لكن يص ااتال  ،و،د رو ،مرسال) ،و،د ر ح رواية
اإلرسال :النسا ع "السنن الكربم" ( 474/6ر،م  ،)7270والدار ،ين
"السنن الكربم"
"العلل" ( 277/12ر،م  ،)2713وال يهقع
( 401/8ر،م  ،)17010لكن ي ق أو هبا من مرسل الصسابة ،وهو
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(أو املري ذا او ميفوسا منص ومن معاواة الصسة والقوة ،ه و،د و ب
عليص ا د ،لنص يُتناول ابلارب ا فيمب الب ،يتَ ُهدطه)( ،)1ونقرر مع
الد تور حسن عس  ،أو( :العقواب الشرعية ما ُشرعن للراع
والت ر ،إلهالك اجلاين أو ال شيئ منص ،اللهم ذا او مستسقا
للقتل بأحد أس ابص الشرعية ،لذا او اجلاين ضعيفا ي يق اجللد ،أو
ُاشع عليص اهلالك ذا ُ لد حدًّا أو عتيرا؛ لنص ُجيلد مبا ة ِّمشَْر ٍاخ جمموعة
ضربة واحدة؛ ألنص ميكن ضربُص ابل رسوط ألنص يتلمب ،و ميكن ر ص ألنص
يفا ،ى ع يل ا د ،و ع يل ا د مل َِّرا بص الشريعة اإلسالمية ،يقام
()2
مهما انن ا الة ،ولكن ِّ
بدوو ال )
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -ال« :إِذَا
 و َع ْن أَِّيب ُهَريْتَرَة َع ِّن النرِّ ِّ َ -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مق ول اب فاق ،و،ال ابن امللقن " فة احملتاج" ( 477/2ر،م :)1589
( سنااه ااتال  ،وال اهر أنص ياره) ،و با ،ال ابن الق او "بياو
الوهم واإليهام" ( 460/5ر،م  ،)2640ولبل لَ رما ذ ره ا ا ظ ابن ح ر
"التلخي ا " ( 166 – 165/4ر،م  )1762طرق ا دي وما
ورا يها من ااتال ،ال ( :لو انن ال رق لطها ةفوظة ،يكوو أَبو
أمامة ،د محلص عن مجاعة من الصسابة ،وأرسلص مرة)
( )1ا ايب" ،معامل ال طسنن"336 :3 ،
( )2حسن ع ده ةمد عس  " ،،يفية نفيب عقوبة اجللد قها وسياسة" جملة
العدل الصاارة عن وزارة العدل ابململكة العربية السعواية 1431( ،47ه):
 186بتصر
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()1
ِ
ِ

َخاهُ فَالْيَ ْجتَن ِ
َح ُد ُك ْم أ َ
َ
ض َر َ
ب ال َْو ْجهَ»  ،و رواية مسلم« :فَإ ىن هللاَ
ب أَ
وربِِه» ،هبا صريح ابلنهع عن ضرب الو ص؛ ألنص ما
َخلَ َق َ
آد َم َعلَى ُ
صَ
يمب جيمع احملاسن ،وأعااؤه نفيسة ل يفة وأ ُر
،ال اإلمام النوو( :،ل ٌ
ِّ
ب الو ص و،د يَنقصها ،و،د يَ ِّشني الو َص،
ضر ُ
اإلاراك ها ،قد يتُْ لها ْ
وال رش ْني يص احش؛ لنص ِّ
ضَربص يَ ْسلم
ابرٌز ظاهر ميكن سرته ،ومىت َ
()2
ِّمن َش ْ ٍ
ب
ني ال ا)  ،ويَدال ذل ما ،ال اإلمام العرا،عَ ( :
ضْر ُ
ِّ
ِّ
اإلنساو زو تَص أو و َلده أو
ب
وضر ُ
اإلمام أو مأذونص ا دوا والتعازيرْ ،
عْ َده عل طريق التأايب ،وظاهر النهع التسرميُ)( ،)3واملراا ابألاوة
ا دي  -وي أعلم – ما ،ال اإلمام القرط ( :أاوة اآلامية ،لو
آد َم َعلَى
النا لهم بنو آام ،وال عل ذل ،ولص «فَِإ ىن هللاَ َخلَ َق َ
أحد و ِّ
الالطم و ِّص ِّ
صوربِِه» ،أ ،عل صورة و ص املاروب ،كأو ِّ
لد
ُ َ
ِّ
آام لَ َ َم و َص أبيص آام ،وعل هبا يَسرم لَ ْ ُم الو ص من املسلم والكا ر،
َ
تاب العتق ،ابب ذا ضرب الع د
( )1أار ص ال خار" ،صسيسص"
لي تنب الو ص ( )151/3بر،م )2559( :بنسوه ،ومسلم "صسيسص"
تاب الرب والصلة واآلااب ،ابب النهع َع ْن ضرب الو ص ( )31/8بر،م:
( )2612واللفظ لص
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"165 :16 ،
( )3ع د الرحيم بن ا سني أبو الفال العرا،ع وأمحد بن ع د الرحيم أبو زرعة
العرا،ع" ،طرح الت ريب شرح التقريب " (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار
حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر) 17 - 16 :8 ،بتصر
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ولو أراا األاوة الدينية ملا او للتعليل اَْل ِّق آام عل صورِّص معي)
ِّ ِّ
ِّ
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ،ال:
 وعن َ اب ِّر بْ ِّن َعْد يَ ،ع ِّن النرِّ ِّ َ«ابىا ُقوا هللا ِيف النِّ ِ
ِ ِ
استَ ْحلَلْتُ ْم
ساء ،فَِإنى ُك ْم أ َ
َخ ْذمتُُ ُ
وه ىن ِِب ََمان هللاَ ،و ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ادا
وج ُه ىن ب َكل َمة هللاَ ،ولَ ُك ْم َعلَْيه ىن أَ ْن ًَل يُوط ْئ َن فُا ُر َش ُك ْم أ َ
فُا ُر َ
ِ
ض ْراَب غَْيا َر ُمبَا ِّر ٍح»(، ،)2ال
ك فَا ْ
ْن ذَلِ َ
وه ىن َ
ض ِربُ ُ
بَ ْك َرُهونَهُ ،فَإ ْن فَا َعل َ
ا ا ظ ابن ح ر( :وأنص و او و بد ليكن التأايب ابلارب اليس
حيصل منص النفور التام ،ال يفرط الارب و يفرط
حبي
التأايب)( ،)3و ا دي ما ،ال ا ا ظ أياا( :ا لة عل أو ضرهن
م اح اجلملة ،وةل ذل أو يارها أتاي ا ذا رأم منها ما يكره يما
جيب عليها يص طاعتص ،لو ا تف ابلتهديد وحنوه او أ ال ،ومهما
أمكن الوصول ى الغرض ابإليهام يعدل ى الفعل؛ ملا و،وع ذل
من النفرة املاااة سن املعاشرة امل لوبة التو ية ،ذا او أمر
يتعلق مبعصية ي)( ،)4و،د أابح القرآو الكرمي مشروعية أتايب التو ة -
()1

( )1القرط " ،املفهم"597 :6 ،
( )2أار ص مسلم "صسيسص" تاب ا ج ،ابب ح ة الن صل ي عليص
وسلم )43/4( ،بر،م )1218( :ت ا من ا دي ال ويل صفة ح تص
عليص الصالة والسالم
( )3ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار303 :9 ،"،
( )4ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار304 :9 ،"،
- 171 -

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

عند ا ا ة  -ابلارب ما

،ولص عاى:

﴿ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ﴾
[النسا  ،]34:ا كم الشرعع أتايب التو ة عند نشوزها هو أو

ي دأ ابملوع ة أو مث ابهل راو ،لو مل ين عا قد أابح الشرع الل و
ض ْراَب غَْيا َر ُمبَا ِّر ٍح» ،وهو
ى الارب الب، ،يد ص ال طسنة بأو يكوو « َ
ضرب األاب الب ،يكسر َع ْما ،و يشني ارحة ،و يَ هر لص أثر
 ،ويت نب
عل ال دو ،اللركْتة وحنوها؛ لو املقصوا منص الصالح
الو ص واملواضع املخو ة م ل ال ن والقلب والرأ او َ القتل؛ وجيتنب
املواضع املستسسنَة؛ ل ال يُ َش ِّوهها؛ ألو املقصوا التأايب اإل ال (،)1
وعليص لو التوج يه ر ذا نفع الوعظ ،و يارب ذا نفع اهل ر،
ويارب حني يرم أو الارب سو يكوو ُْجم ِّد ،و ال

( )1ةمد بن ع د ي القاضع أبو بكر بن العريب" ،أحكام القرآو الكرمي" قيق
ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،2ب و  :اار الكتب العلمية2003 ،م):1 ،
535؛ ةمد بن أمحد بن أيب بكر بن رح األنصار ،أبو ع د ي القرط ،
"اجلامع ألحكام القرآو" قيق أمحد الرباوين و براهيم أطفيش( ،ط،2
القاهرة :اار الكتب املصرية1964 ،م)172 :5 ،؛ ع د ي بن أمحد أبو
ةمد مو ق الدين ابن ،دامة املقدسع" ،املغين" قيق ع د ي بن ع د احملسن
الرت ع وع د الفتاح ا لو (ط ،3الر،ض :اار عامل الكتب1997 ،م):10 ،
261 – 260؛ منصور بن يونن ال هويت " ،شا القناع عن مت اإل،ناع"
(ط ،1ب و  :عامل الكتب184 :4 ،)1983 ،
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خامسا :التطبيب( )1بغري خرب:،
ا
حيتاج النا عند صابتهم ابألمراض ى من يشخ ط ا عها
ويصمب هلم أاويتها ،ومن هنا لو مهنة ال ب من روض الكفاية  -ما
،رر العلما  -وذل حف ا للنفو من اهلالك ،وو،اية لأل ساا من
ال يب ا اذق صاحب العلم وا ربة،
األاوا املتلِّفة ،و يقوم ببل
ب من جيهل ،واعده ،ومل يدر علومص ،و رج عل
أما ذا مار ال ر
أيد ،علما ص ،لو النا يتعرضوو للهالك بس ب هل هف  ،ومن هنا
قد ورا النهع الامين عن ممارسة ال ب ملن لين لص بأهل و امينص
األا ا الناجتة ،حرصا عل حرمة اجلسد اآلامع من اإل ال  ،وأو
ب َوًلَ ياُ ْعلَ ُم
ايرتئ عل ذل آمث؛ قال عليص الصالة والسالمَ « :م ْن بَطَبى َ
ض ِام ٌن»( ،)2هبا ا دي ما ،ال اإلمام الشو اين:
ِم ْنهُ ِط ي
ب فَا ُه َو َ
ِّ
ب :الر ِّب،
ب ويَ ِّ ط
ب يَ ُ ط
( )1الت يب :مأاوذ من ،وهلم :طَ ر
ب ،والْ ُمتَ َ ُ
ب ،وَ َر َ
يَتعاط ِّعلم ال ِّ ِّ
بَ ،وَ يتَ ْع ِّرُصُ َم ْع ِّرَة َ يِّ َدة والت يب
ب ،والر ِّب ،يُعاين ال ِّ ر
هو :املداواة من األمراض  :ةمد بن مكرم أبو الفال ،مجال الدين ابن
من ور اإل ريق " ،لساو العرب" (ط ،3ب و  :اار صاار1414 ،هت)،
553 :1؛ ،لع ع" ،مع م لغة الفقها "133 ،
( )2أار ص أبو ااوا "سننص" تاب الد ، ،ابب يمن ب و يعلم
منص طب أعنن ( )320/4بر،م ،)4586( :والنسا ع "سننص" تاب
القسامة والقوا  ،ابب صفة ش ص العمد وعل من اية األ نة وش ص العمد
( )939/1بر،م )9/4845( :و( ،)10/4846والنسا ع "الكربم"
تاب القسامة ،امني املت ب ( )378/6بر،م ،)7039( :وا ا م
- 173 -

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

(اليل عل أو ِّ
متعاطع ال ب يامن ملا حصل من اجلناية بس ب عال ص،
وأما َمن ُعلم منص أنص ط يب ال ضماو عليص ،وهو َمن يَعر العلة واوا ها
هبه الصناعة ،وشهدوا لص اب بق يها وأ ازوا لص
ولص مشاي
امل اشرة)( ،)1ولبل ،ال ابن عقيل ا ن لع ( :هال األط ا هم الواب
العامل ،و سليم املرض ى ال يعة أحب يل من سليمهم ى هال
األط ا )( ،)2وهبا هو الوا،ع اآلو زماننا حي ر ممارسو ال ب هال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب ال ب ،من ب ومل يعر منص طب هو ضامن
"مستدر ص"
( )212/4بر،م ،)7579( :وابن ما ص "سننص" أبواب ال ب ،ابب
من ب ومل يعلم منص طب ( )4519بر،م )3466( :والدار ،ين
"سننص" مواضع منها :تاب األ،اية واألحكام و ذل  ،القاا
"السنن
ابليمني مع الشاهد ( )385/5بر،م )4499( :وال يهقع
ِّ
ب َما َ ا ِّيم ْن َ َرب بِّغَ ِّْ
ٍ
اب
َص
أ
م
ل
ع
الكربم"
ْ
َ َ َ
تاب القسامةَ ،اب ُ
َ َ
َ
نتَ ْفسا َ َما ُاونتَ َها ( )141/8بر،م ،)16626( :من طرق عن الوليد بن
مسلم، ،ال :حدثنا ابن ريج ،عن عمرو بن شعيب ،عن أبيص ،عن ده،
مر وعا وصسسص ا ا م ،ووا قص البه ! ولكن ،ال أبو ااوا( :هبا مل يروه
الوليد ،ندر ،هو صسيح أم ) ،ت و،ال الدار ،ين( :مل يسنده عن ابن
الوليد بن مسلم ،و ه يرويص عن ابن ريج ،عن عمرو بن
ريج
شعيب ،مرسال ،عن الن صل ي عليص وسلم) ،و،ال ا ا ظ "بلوغ
املرام" (ص ( :)446:و َمن أرسلص أ،وم ممن وصلص)
( )1ةمد بن علع بن ةمد الشو اين" ،نيل األوطار من أحااي سيد األايار
شرح منتق األا ار" قيق عصام الدين الص اب ع( ،ط ،1مصر :اار
ا دي 1993 ،م)353 :5 ،
( )2ةمد بن مفلح أبو ع د ي املقدسع" ،اآلااب الشرعية واملنح الرعية"
(بدوو ر،م ط عة ،الر،ض :مكت ة الر،ض ا دي ة1971 ،م)473 :3 ،
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عل الفاا يا اليت تَُرِّوج هلم وألاويتهم اليت يتا روو يها بأمراض النا
بال ر،يب و حسيب! ومن هنا لو الفقها ،رروا ا ر عل (ال يب
أمراضهم اوا خمالفا يفسد أبداهنم لعدم
اجلاهل الب ،يسقع النا
()1
علمص)
ِ
السحر واإلصابة َبلعني:
ا
سادسا -حترمي ّ
ضارا بدو اإلنساو وعقلص، ،تال أو
و للسسر والعني أتث ا ًّ
مراضا أو ا ا  ،و،د أشار القرآو الكرمي ى هبا الارر م ينا نص
حيصل اذو ي عاى ،قال س سانص﴿ :ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱭﱯ
ﱮ
ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱾ﴾ [ال قرة]102:
السسر بقولصِّ ( :
و،د عر ا او ،ا ن لع ِّ
الس ْسُر ُع َق ٌد َوُر،
وَ َال ٌم يتَتَ َكلرم بِِّّص أ َْو يَ ْكتُتُصُ ،أ َْو يَت ْعمل َشْيت ا يتَُفثِّر ِّ بَ َد ِّو الْمس ُس ِّ
ور ،أ َْو َ،تْلِّ ِّص،
َْ
ُ
ُ
َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ض َوَما
ر
مي
ا
م
ص
ن
م
و
ل
ت
ق
ت
ي
ا
م
ص
ن
م
،
ة
ق
ي
ق
ح
ص
ل
و
،
ص
ل
ة
ر
اش
م
ن
م
،
ص
ل
ق
ع
َو
أْ َ ْ
ْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ ُ
( )1وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية" ،املوسوعة الفقهية الكويتية"190 :28 ،
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يق َوطْأ ََها،
َأيْ ُا ُب الر ُ َل َع ْن َزْو َ تص َتيَ ْمَنت ُعصُ َوطْأ ََها ،أ َْو يَت ْعق ُد الْ ُمَتتَتِّو َج ََال يُ ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
ب بتَ ْ َ
َومْنصُ َما يتَُف ِّر ُق بتَ ْ َ
ني الْ َمْر َوَزْو صَ ،وَما يتَُتغ ُ أ َ
َح َد ُمهَا َى ْاآل َارَ ،وُحيَ ُ
ِّ ()1
اثْتَنت ْني)
والصسيح أو للسسر حقيقة سقا ق ه من األشيا ال ابتة ،و،د
ميرض من يُفعل بص وميو  ،ويتغ عن ط عص ،وبص َ َ،ع اجلمهور ،وعليص
عامة العلما  ،ويدل عليص الكتاب وال طسنة الصسيسة املشهورة ،وألو العقل
ينكر أو ي ،د خيرق العااة عند ن ق الساحر بكالم ملفق أو ر يب
()2
أ سام أو متج بني ،وم عل ر يب خمصوص
وأما عن حكم السسر والساحر :قد ،ال اإلمام النووَ ( :،ع َم ُل
ول رِّ
ِّ
الس ْس ِّر َحَر ٌامَ ،وُه َو ِّم َن الْ َكَا ِِّّر ِّابِّْإل ْمجَ ِّاعَ ،وْ َ،د َعدرهُ َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
اَّللُ
( )1موس بن أمحد ،شر الدين ،أبو الن ا ا او" ،،اإل،ناع ل الب
اإلنتفاع" قيق ع د ي ع د احملسن الرت ع( ،ط ،3السعواية :ط عة ااصة
بدارة املل ع د العتيت2002 ،م)299 :4 ،
( )2علع بن المب بن ب ال أبو ا سن القرط " ،شرح صسيح ال خارم"
قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط ،2الر،ض :مكت ة الرشد2003 ،م)،
442 – 441 :9؛ ةمد بن علع بن عمر أبو ع د ي املازر" ،،الْ ُم ْعلم
بفوا د مسلم" قيق ةمد الشاذيل النيفر( ،ط ،2ونن :املفسسة الوطنية
للرتمجة والتسقيق والدراسا بين ا كمة1991 ،م)159 – 158 :3 ،؛
النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"174 :14 ،؛ العسقالين،
" تح ال ار222 :10 ،"،
- 176 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

َعلَْي ِّص َو َسلر َم ِّ -م َن ال رسْ ِّع الْ ُموبَِّقا ِّ َ ،وْ َ،د يَ ُكو ُو فرا ،و،د يكوو ُ ْفرا،
()1
صيتتُص َ ِّ ةٌَِّ ،ل ْو َ ا َو ِّ ِّيص ما يت ْقتَ ِّ
ِّ
اع الْ ُك ْفَرَ َ :فَرَ ،وِّر ََال)
َ َ
بَ ْل َم ْع َ ُ َ
ِّ ٍ
او م ُش ٍ
وب
َو،د عر ا ا ظ ابن ح ر الْ َع ْني بأهنا( :نَ ٌَر ِّاب ْست ْس َس َ
ِّحبس ٍد ِّمن اِّي ِّ ال ر ِّع َحيصل لِّْلمْن ُ ِّ ِّ
ضَرٌر)( ،)2ما عر ها املناو،
ور مْنصُ َ
ََ ْ َ
ْ ْ ُُ َ
ِّ
ِّ
بقولص هنا( :آ ة صيب اإلنساو وا يواو من نَ َِّر العا ن ليص؛ يفثر يص
()3
يَ ْمَرض أو يهل بس ص)
واإلصت تتابة ابلع ت تتني ش ت تتع اثب ت تتن مو ت تتوا ش ت ت ر يت تتص ،و ،ت تتد أا ت تتب
اجلمهور من علما األمتة ،وهتو متبهب أهتل ال طستنة ،ب تاهر األحاايت التيت
ِّ
تني الق َترب،
أاالَتتص الع ُ
ن صسة أمر العني وأهنا ،وية الاررَ َ ،كم متن ر ُ تل َ
وَ تم ِّم تن َمج ت ٍل ظَه ت أحلرتتتص ِّ
الق ت ْدَر ،لكتتن ذل ت مبشتتي ة ي عتتاى متتا ،تتال:
َ
ُ
ﱷ﴾ [ال ق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترة ،]102:و
﴿ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱸ
يُلتفن ى ُم ِّ
عر ٍ
ض عن الشرع والعقل ،وطريقةُ أهتل ال طستنة أو العتني منتا اتر
عن تتد ن تتر الع تتا ن بع تتااة أ راه تتا ي ع تتاى أو حي تتدث الا تترر عن تتد مقابل تتة
شتتخ آلاتتر( ،)4و،تتال ابتتن القتتيم( :أَب َلَتتن طَا َِّف تةٌ ِّممترتن َ،ت رتل نَ ِّ
صتتيُت ُه ْم ِّمت َتن
ْ ْ
ْ
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" ،176 :14 ،بتصر يس
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار200 :10 ،"،
( )3املناو " ،،ي القدير شرح اجلامع الصغ "678-677 :3 ،
( )4املازر" ،،الْ ُم ْعلم بفوا د مسلم" 159 – 158 :3؛ القرط " ،املفهم ملا
تاب مسلم"568 :5 ،؛ النوو" ،،املنهاج شرح
أشكل من لخي
صسيح مسلم بن ا اج" 171 :14 ،و174؛ العسقالين " ،تح ال ار،"،
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ِّ
ال رس ْم ِّع والْ َع ْق ِّتل أ َْمتر الْ َع ْ ِّ
تام َ َح ِّقي َقتةَ لَتصَُ ،وَه ُتفَ ِّ ِّم ْتن
تنيَ ،وَ،تالُواِّ :رمنَتا َذلت َ أ َْوَه ٌ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أَ ْ َه ت ِّتل النر تتا ابل رس ت ْتم ِّع َوالْ َع ْق ت ِّتلَ ،وم ت ْتن أَ ْلَ ه ت ْتم ح َ تتاابَ ،وأَ ْ ت تَفه ْم طَاع تتا،
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َوأَبْت َعتتده ْم َم ْعرَتتة َعت ِّتن ْاأل َْرَو ِّاح َوالنطت ُفتتو ِّ َوص ت َفاهتَا َوأَْت َعاهلتَتا َو َأتْث َاهتتَتاَ ،وعُ َقت َتال ُ
اا تتتِّ َال ِّ ِّملَلِّ ِّه تتم وِّحنَلِّ ِّه تتم َ َت ت ْد َ ُع أ َْم تتر الْ َع ت ْ ِّ
تنيَ ،وَ تُْن ِّك ت ُترهَُ ،وِّ ِّو
ْاأل َُم ت ِّتم َعلَت ت ْ
َْ ْ
َ
ِّ ()1
ااَتتلَ ُفوا ِّ َسَ ِّ
ب َوِّ َه ِّة َأتْثِّ ِّ الْ َع ْني)
ْ
ومن األحاديث اليت بادل علاى ريثاري الساحر يف بادن اإلنساان هال اكاا
وإفسادا:
اضا
أو إمر ا
ا
 " ِّ -1ال ر ِّ
يس ْ ِّ
اَّللُ َعْنت َها  ،-أَنت َرها
ني " َع ْن عا شة َ -ر ِّض َع ر
صس َ
ول ِ
صلىى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلى َم ُ -س ِح َرَ ،ح ىَّت َكا َن
هللا -
نَ « :كا َن َر ُس ُ
َ،الَ ْ
َ
()2
ِ
اء َوًَل ََيْبِي ِه ىن»
سَ
يَا َرى أَنىهُ ََيِِْت النّ َ
ِّ
َش طد َما يَ ُكو ُو ِّم َن
،ال ابن القيم عن هبا ا دي َ ( :و َذل َ أ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الس ْس ِّر ،وْ َ،د أَنْ َكَر َه َبا طَا َفةٌ م َن النرا ِّ َوَ،الُواَ َ :جيُ ُ
وز َه َبا َعلَْيصَ ،وظَنطوهُ
نتَ ْقصا َو َعْيت اَ ،ولَْين ْاأل َْمُر َ َما َزَع ُموا ،بَ ْل ُه َو ِّم ْن ِّ ْن ِّ
ن َما َ ا َو يتَ ْعَِّرت ِّيص
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 200 :10و203
( )1ةمد بن أيب بكر بن أيوب املعرو اببن ،يم اجلوزية " ،عالم املو،عني عن
رب العاملني" قيق أبو ع يدة مشهور بن حسن آل سلماو( ،ط،1
السعواية :اار ابن اجلوز ،للنشر والتوزيع1423 ،هت)152 :4 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب ال ب ،ابب هل
يستخرج السسر ( )137 / 7بر،م ،)5765( :هبا اللفظ ،ومسلم
"صسيسص" تاب السالم ،ابب السسر )14/7( ،بر،م )2189( :بنسوه
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ِّ
صلر ر ِّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
اض،
َس َق ِّام َو ْاأل َْو َ(اِّ)1عَ ،وُه َو َمَر ٌ
اَّللُ َعلَْيص َو َسلر َم م َن ْاأل ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صابَتص ابل طسم َ َتْر َق بتَْيتَنت ُه َما)
صابتَتُصُ بص َ ل َ
َوِّ َ
ابن القيم الم القاضع عياض عن حدي سسر الن -
مث
ِّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
ض ِّم َن الْعِّلَ ِّل،
اضَ ،و َع ِّار ٌ
صل ي عليص وسلم ( :-الس ْسُر َمَر ٌ
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  َ -أَنْت َو ِّاع ْاأل َْمَر ِّ
صلر ر
اض ِّممرا َ يتُْن َكُرَ ،وَ
َجيُ ُ
وز َعلَْيص َ -
يتَ ْق َدح ِّ نتُُت روِِّّص ،وأَرما َ ْونُصُ ُخيَيرل ِّلَْي ِّص أَنرصُ َت َعل الشرع وَملْ يَت ْف َعْلصَُ ،تلَْين ِّ
َ َْ َ
َ
ُ
ُ
َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َه َبا َما يُ ْدا ُل َعلَْيص َااالَة َش ْع م ْن ص ْد،ص ،لقيَام الدرليل َو ْاإل ْمجَ ِّاع َعلَ
ِّ
ِّع ِّ ِّ ِّ
وز طُُرطوهُ َعلَْي ِّص ِّ أ َْم ِّر ُانْتيَاهُ الرِّيت َملْ يتُْت َع ْ
ص َمتص م ْن َه َباَ ،وِّرمنَا َه َبا َيما َجيُ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضةٌ ل ْل َا َ َسا ِّر الَْ َش ِّرَ ،تغَْيتُر
ل َسَِّ َهاَ ،وَ ُا َل م ْن أَ ْ ل َهاَ ،وُه َو َيها عُْر َ
بعِّ ٍ
يد أَنرصُ ُخيَيرل ِّلَْي ِّص ِّم ْن أ ُُم ِّ
ورَها َما َ َح ِّقي َقةَ لَصُ ،مثُر يتَْن َ لِّع َعْنصُ َ َما َ ا َو)
َ
َ
و،ال القاضع -أياا،( :-د است او من معاىن الروا ،أو السسر
()2
منا يسلط عل سده وظواهر وارحص ،عل عقلص و،ل ص واعتقااه)
و،ال اإلمام القرط صاحب ِّ
"املفهم"( :هبا ا دي يدل عل أو
()3
السسر مو وا ،وأو لص أثرا املسسور)
( )1ابن القيم " ،عالم املو،عني عن رب العاملني"114 - 113 :4 ،
( )2عياض بن موس أبو الفال اليسص َ ِّ" ،م ُال الْ ُم ْعلِِّّم ب َف َوا ِّ ِّد ُم ْسلِّم" قيق
ا حيىي ِّ ُْس ِّ
اعيل( ،ط ،1مصر :اار الو ا لل اعة والنشر والتوزيع1998 ،م)،
َْ َ
88 – 86 :7؛ النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج":14 ،
175 – 174؛ العسقالين " ،تح ال ار227 – 226 :10 ،"،
( )3القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"568 :5 ،
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ِّ
املفسرَ ( :وِّ -حدي سسر الن صل ي
و،ال اإلمام القرط
ِّ
ِّ
ِّ
عليص وسلم :-أَ رو النرِّ ر َ
صلر يُ َعلَْيص َو َسلر َم َ َ،ال لَ رما ُح رل الس ْس ِّر ( :رو يَ
َش َف ِّاين) ،و ِّ
الش َفا ُ ِّرمنَا يَ ُكو ُو بَِّرْ ِّع الْعِّلرِّة َوَزَو ِّال الْ َمَر ِّ
ضَ َ ،د رل َعلَ أَ رو لَصُ َحقًّا
َ
اَّلل َتع َاى ورسولُص علَ و ِّ
وح ِّقي َقةَ ،تهو م ْق ُوع بِِّّص ِّاِّا ِّار رِّ
وا ِّه ووِّ ُ،
وع ِّص
َُ َ ٌ
َْ
ََ
َ َ َ ُ ُ (َُ َ ُ ُ )1
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
و َعلَ َه َبا أ َْهل ا َْ ِّل والْ َع ْقد الربين يتَْنت َعق ُد هم ِّْ
اإل ْمجَاعُ)
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ر
صلر يُ َعلَْي ِّص
،
ص
ن
ع
ي
ع
ض
ر
ة
ر
ت
ي
ر
ه
َيب
أ
ن
ع
2
ن
ال
ن
ع
ِّ
َ ْ ُ َْ ََ َ َ ُ َ ْ ُ َ
َ
ِّ
س ْبع الْموبَِق ِ
وسلرم َ َ، -الِ ْ « :
ول يَ ،وَما
ات»َ، ،الُواَ ،َ :ر ُس َ
اجتَنبُوا ال ى َ ُ
َََ
ِ
ِ
ِ
ِ
س الىِيت َح ىرَم هللاُ إًِلى
الس ْح ُرَ ،وقَا ْت ُل النىا ْف ِ
ُه رن َ َ،
ال« :ال ّ
ش ْر ُك َبللَ ،و ّ
ال الْيتِ ِيم ،والتاىوِِّل ياو َم ال ىز ْح ِ
َِب ْحلَ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ف
فَ ،وقَ ْذ ُ
الرََبَ ،وأَ ْك ُل َم ِ َ(ْ َ َ َ )2
ات الْغَ ِاف َال ِ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
الْم ْحصنَ ِ
ت» ، ،ال اإلمام القرط " :املوبقا ":
ُ َ
ُ
،
هلكا
(الْ ُم
وُسين هبه الك ا ر ُموبقا ؛ ألهنا ُهتل اعلها الدنيا مبا
ُ
()3
يرت ب عليها من العقواب  ،و اآلارة من العباب)
ومن األحاديث اليت بدل على ريثري العني يف بدن اإلنسان هال اكا أو
وإفسادا:
اضا
إمر ا
ا
تول
تال َر ُست ُ
تالَ، :ت َ
 -1روم ال ختتار ،ومس تلم ِّمت ْتن َحت ِّتدي ِّ أَِّيب ُهَريْت َترَة َ،ت َ
()4
اَّللِّ  -صلر ر ِّ
ني َح يق»
اَّللُ َعلَْيص َو َسلر َم « :-ال َْع ْ ُ
ر َ
( )1القرط " ،اجلامع ألحكام القرآو"46 :2 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" مواضع منها :تاب الوصا ،،ابب ،ول
ي عاى :و البين أي لوو أموال اليتام ظلما ( )10/4بر،م)2766( :
تاب اإلمياو ،ابب بياو الك ا ر
هبا اللفظ ،ومسلم "صسيسص"
وأ ربها ( )64/1بر،م )89( :مب لص
( )3القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"283 – 282 :1 ،
( )4أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب العني حق ()132/7
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اَّللِّ -
تال َر ُس ت ُ
تال َ، :ت َ
َ -2رَوم مس تتلم ِّم ت ْتن َح ت ِّتدي ِّ ابْ ت ِّتن َعر تتا ٍ  َ،ت َ
تول ر
ص تلر ر ِّ
اني َحا ا يقَ ،ولَا ْاو َك ااا َن َش ا ْايءٌ َس ااابَ َق الْ َقا ا َد َر
اَّللُ َعلَْيتتص َو َس تلر َم « :-ال َْع ا ْ ُ
َ
()1
ني»
َسبَا َق ْتهُ ال َْع ْ ُ
ومعىن احلديث :أنص (لو ُرض أو شي ا لص ،وة حبي يَس ق ال َق َدَر
لكاو العني ،لكنها َس ق كيمب ها ،و يص أت يد و ن يص عل سرعة
البا )(َِّ ( ،)2ف ِّيص م الَغَةٌ؛ لِّ َكوِّهنَا س ت ا ِّ ِّشد ِّ
رة
نفوذها وأتث ه
ْ ََ
َُ
()3
ضَرِّرَها)
َ
 -3وروم مال ِّمن ح ِّدي ِّ أَِّيب أُمام َة بْ ِّن س ْه ِّل بْ ِّن حَنتْي ٍ
مب َ َ،ال:
ُ
ََ
ْ َ
َ
َََ
اَّلل ما رأَين َ الْيتومِّ
مب يت ْغت ِّسلَ ،ت َق َال :و رِّ
ِّ
ٍ
ِّ
َ َ َ ْ ُ َْ
َرأَم َعامُر بْ ُن ( َ4رب) َيع َة َس ْه َل بْ َن ( ُ1ح)َنتْي َ َ ُ
ِّ
ط بِّسهلَ ،أُِّيت رس ُ ِّ
ٍ
صلر يُ َعلَْي ِّص
َوَ ْل َد ُخمَرأَة َ َ، ،الَ :تلُِّ َ َ ْ
ول ي َ -
ََُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاب السالم ،ابب

بر،م )5740( :هبا اللفظ ،ومسلم "صسيسص"
ال ب واملرض والر )13/7( ،بر،م )2187( :بلف ص
تاب السالم ،ابب ال ب واملرض والر،
( )1أار ص مسلم "صسيسص"
( )13/7بر،م)2188( :
( )2العسقالين " ،تح ال ار204 - 203 :10 ،"،
( )3علع بن سل او ةمد ،أبو ا سن القار" ،،مر،اة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،1ب و  :اار الفكر2002 ،م)2870 :7 ،
"املوطأ"( :و لد
بع الروا،
( )4الْ ُم َخرأَةٍ :الْ ُم َخ ردرة ،و،د ا
خم أة :عبرا يعين ال كر) ان ر :ةمد بن براهيم أبو املعايل الْ ُمنَ ِّ
او،،
" َ ْشمب املن ِّ
يح َ ْريِّ ِّج ِّ ِّ
يح" قيق ا ُة رمد
صابِّ ِّ
اه ِّج َوالتترنَاِّ ِّ،
ُ َ
أحااي املَ َ
َ
ِّ ْس َساق ُةَ رمد بْتَر ِّاهيم( ،ط ،1ب و  :الدار العربية للموسوعا ،
2004م)109 :4 ،
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ِّ
ول ِّ
يَ ،هل لَ َ ِّ س ْه ِّل بْ ِّن حَنتْي ٍ
ر
مبَ ،ويِّ َما يتَْرَ ُع
يل َ ،َ :ر ُس َ
ُ
َ
ْ
َو َسل َم َ -ق َ
َح ادا؟»َ، ،الُوا :نتَت ِّره ُم َع ِّامَر بْ َن َربِّ َيعةَ،
َرأْ َسصَُ ،ت َق َالَ « :ه ْل بَاتى ِه ُمو َن بَهُ أ َ
َ َ،الَ َ :دعا رس ُ ِّ
ظ َعلَْي ِّصَ ،وَ َ،ال:
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ -ع ِّامرا َتَتتغَير َ
ول ي َ -
َ َُ
ت ،ا ْغتَ ِس ْل لَهُ»َ ،تغَ َس َل َع ِّامٌر
َخاهُ ،أ ىًَل بَا ىرْك َ
َح ُد ُك ْم أ َ
« َع َال َم يَا ْقتُ ُل أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب
صر
َو ْ َهصُ َويَ َديْص َومْرَت َقْيص َوُرْ َتَتتْيص َوأَطَْرا َ ِّر ْ لَْيص َوَااالَةَ َِّز ِّارِّه ِّ َ َ،د ٍح ،مثُر ُ
()2
علَي ِّصَ ،تراح سهل مع النرا ِّ لَي ِِّّ
َ ْ َ َ َْ ٌ ََ
ن بص َبأْ ٌ
ْ َ
،ال اإلمام القرط  ( :حدي سهل من الفقص أبواب؛ منها:
جيرب العا ن عل الوضو املب ور؛ عل الو ص املب ور؛ وأو العني ،د َقتل،
َااهُ» ،وأو الدطعا
َح ُد ُ ْم أ َ
لقولص  -صل ي عليص وسلم َ « :-ع َال َم يَت ْقتُ ُل أ َ
ابلرب ة يُبهب أثر العني اذو ي عاى ،وأو أثر العني منا هو عن حسد
امن القلب ،وأو َمن عُر ابإلصابة ابلعني ُمنع ِّمن مداالة النا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ِّم ر
ع
ط الر ُ ُل َت ُه َو َملُْو ٌ
الالِّم َوَ ْس ِّر الْ ُم َو رح َدةِّ  ،-لُِّ َ
( )1لُِّ َ
ط - :بِّ َ
ص ِّر َ
َُ ،
ط :أ ْ
ط َى ْاأل َْر ِّ
ريب ا دي
ض ان ر :ابن األث اجلتر" ،،النهاية
َو َس َق َ
واألثر"226 :4 ،
"املوطأ" العني ،الوضو من العني )1373/1( ،بر،م:
( )2أار ص مال
"مسنده" ( )3449/6بر،م:
( )735/3460هبا اللفظ ،وأمحد
( )16227بنسوه ،وابن ما ص "سننص" أبواب ال ب ،ابب العني
( )542/4بر،م )3509( :بألفاظ ،ري ة ،وابن ح او "صسيسص"
تاب الر ،والتما م ،ذ ر وصمب الوضو الب ،ذ راه ملن وصفناه
تاب
( )470/13بر،م )6106( :بنسوه ،وا ا م "مستدر ص"
معر ة الصسابة رضع ي عاى عنهم ،طريق الغسل لد ع ضرر العني
( )411/3بر،م )5791( :بنسوه
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ا عا لارره، ،ال بع العلما  :أيمره اإلمام بلتوم بيتص ،و و او ق ا َرَزَ،ص
()1
مب أذاه عن النا )
ما يقوم بص ،وَ ر
ِّ ِّ
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم -
صلر ر
 -5و َع ِّن َ ابر بْن َعْد ي :أَ رو النرِّ ر َ -
ن« :ما ِِل أَرى أَجسام ب ِن أ ِ
ِّ
ضا ِر َعةا()2؟
َ َ،ال ِّأل ْ
َخي َ
َ ََْ َ
َُسَا َ بِّْنن ُع َمْي ٍ َ
ِّ
ِ
ني ُ ْس ِّرعُ ِّلَْي ِّه ْم َ َ،ال:
اجةُ؟!»َ، ،الَ ْ
نَ ، َ :ولَك ِّن الْ َع ْ ُ
بُصيبُا ُه ُم ا ْحلَ َ
ِ
الْ « :ارِقي ِه ْم»( ،)3أ ،أو صابة
ن َعلَْي ِّصَ ،ت َق َ
نَ :ت َعَر ْ
« ْارقي ِه ْم» َ،الَ ْ
ضُ
سامهم بس ب هبا
ع ِّلَْي ِّه ْم َ
عني النا ابألذم ُ ْسر ُ
ارعن أ ُ
سابعا :النهي عن ُمالطة أصحاب األمراض املعدية لألصحاء:
ا
حبر ال طسنة الن وية أصساب األمراض املعدية من خمال ة
األصسا  ،وذل من ابب ا مية والو،اية ،وا َ ِّد من انتقال األمراض
وانتشارها عرب التواصل حس ما أواع ي عاى يها من اصا العدوم،
وذل أو ي عاى هو االق املرض أحد سواه ،و،د (يفعلص بع
األشخاص ابتدا  ،و بعاها عند جماورة اجلََرب)( ،)4وهبا التسبير
( )1القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"568 :5 ،
ِّ ٍ
ض ِّ
َ ،ضغيفة حنيلة َِّحني َفة واملراا ب ين أايص :أو ا
(َ )2
ار َعة - :مبُْع َ َمة أَرولُصُ  -أ ْ
عفر بن أيب طالب ،وأُسا انن زو تص ان ر :القرط " ،املفهم ملا أشكل
من لخي تاب مسلم"583 :5 ،؛ النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم
بن ا اج"168 :14 ،؛ العسقالين " ،تح ال ار201 :10 ،"،
تاب السالم ،ابب استس اب الر،ية من
( )3أار ص مسلم "صسيسص"
العني والنملة وا مة والن رة ( )18/7بر،م)2198( :
( )4سليماو بن المب أبو الوليد ال ا ع" ،املنتق شرح املوطأ" (ط ،1مصر:
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مجاعع
الن و ،يسهم ةاصرة األمراض أما نها ،ومنع َت َف ِّشيها بشكل
ٍ
عاما صعب موا هتص أو
يصيب ال لد أو الناحية لها ،ويُ ِّشكل واب ًّ
السي رة عليص؛ يهل الع اا ،ويفاب من األحااي الواراة هبا ال اب
النهع عن خمالفة القواعد الصسية املت عة اليت صدرها اجلها املختصة
ُ
عندما يكوو املرض معد ،،وهبا ما وضسص لنا األحااي اآل ية:
صلر يُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم َ َ، -الًَ « :ل
 -1عن أيب ُهَريْتَرَةَ ،ع ِّن النرِّ ِّ َ -
()1
ض َعلَى م ِ
ص ٍّح»(، )2ال اإلمام النوو ،مَتيِّنا معي هبا
يُوِر َد ىن ُْ ِر ٌ
ُ
ا دي َ َ،( :ال الْعلَما  :الْمم ِّرضِّ :
اض ،والْم ِّ
اح ِّ ِّ ِّ
ص طح:
ُ َ ُ ُْ ُ َ
ب ْاإلب ِّل الْمَر ِّ َ ُ
ص ُ
ورْا ص ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اإلبِّ ِّل ِّ
احب ِّْ
احب ِّْ
ِّ
اإلبِّ ِّل الْ ِّمَراضِّ
الص َس ِّ
َ
احَ َ ،م ْع َي ا َْدي  َ :يُ َ ُ
ص ُ
ِّ
ِّ
اَّللِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب ِّْ
صاح ِّ
اإلب ِّل الص َس ِّ
ض بف ْع ِّل ر
َصابَت َها الْ َمَر ُ
اح؛ ألَنرصُ ُررمبَا أ َ
بلَصُ َعلَ ب ِّل َ
َتع َاى وَ َ،د ِّرِّه الر ِّب ،أَ رم بِِّّص الْعاا َة َ بِّ َ عِّهاَ ،تيسصل لِّ ِّ
ضَرٌر
صاحِّ َها َ
ََ
ْ َ َْ ُُ َ
َ َ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ضَرٌر أ َْع َ ُم م ْن َذل َ اب ْعت َقاا الْ َع ْد َوم ب َْع َها،
ص َل لَصُ َ
مبََرض َهاَ ،وُررمبَا َح َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م عة السعااة1332 ،هت)264 :7 ،
ِّ
ِّ
ا ْرَص
الوروا :هو الوصول ى املا  ،يتُ َق ُ
الَ :وَرْا ُ املا َ أَرُاهُ ُوُرواا ،ذَا َح َ
( ُ )1
ريب ا دي واألثر":5 ،
لِّتَ ْشَرب ان ر :ابن األث اجلتر" ،،النهاية
173؛ القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب مسلم"624 :5 ،
( )2أار ص ال خار" ،صسيسص" تاب ال ب ،ابب هامة ()138/7
بر،م )5771( :هبا اللفظ ،وأياا ابب عدوم ( )139/7بر،م:
( )5774بنسوه ،ومسلم "صسيسص" تاب السالم ،ابب عدوم
و ط ة و هامة و صفر و نو ( )31/7بر،م )2221( :بنسوه م و
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()1

َتيَ ْك ُفُر َواَ رَّللُ أ َْعلَ ُم)
ِّ
و،د ،رر احملققوو من أهل العلم أو (األمراض تُ ْعد ،بِّ َْعِّ َها،
ولكن عل ي س سانص و عاى خمال تها س ا لإلعدا  ،أرشد ىف هبا
ا دي ى جمان ة ما حيصل عنده الارر عااة بقاا ي وَ َ،دره
ِّ ()3
وِّعلِّص)(( ،)2مثُر ْ َ،د يتتخلر ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َسَاب)
ََ َ ُ
ْ
مب َذل َ َع ْن َسَِّص َ َما ِّ َ ِّْه م ْن ْاأل ْ
ما ،ال ابن الصالح ،هبا ابإلضا ة ى أو ا دي حيمل معي آار يص
صسيح ملسألة مهمة من مسا ل العقيدة اليت او يعتقدها اجلاهليوو
ا أ؛ حي انوا يعتقدوو األمراض معدية ب عها ،ولين بتقدير ي
ض أو يُورا
املم ِّر َ
عاى ،فع هبا ا دي ما ،ال ابن ب ال( :نتَ ْه ٌ منص ْ
ماشيتص الْمرض عل ماشية أايص الصسيسة؛ ل ال يتوهم الْم ِّ
ص طح ْو
َْ َ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ر
ث من أ ْ ل وروا الْ َمْرض
مرضها َ
حد َ
ن ماشيتص الصسيسة أو َ
مرض ْ
عليها؛ يكوو اااال بَتت َوطمهص ذل ىف صسيح ما ،د أب لص النىب  -عليص
()4
ِّ
الع ْدوم)
السالم  -م ْن ْأمر َ
و،د أو ت القاضع أبو بكر ابن العريب معي هبا ا دي بقولص:
(ِّمنا ،ال  -صل ي عليص وسلم َ " :-حي طل ممُْ ِّرض علَ م ِّ
ص ٍح"؛ لَِّ رال
ُ
ٌ َ ُ
جترب هبه ،يقع ،لب من يعتقد ذل اإلعدا يكفر أراا يُ أو
( )1النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج"217 :14 ،
( )2النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن ا اج" 35 :1 ،و214 :14
( )3ع ماو بن ع د الرمحن أبو عمرو ابن الصالح" ،معر ة أنواع علوم ا دي "
قيق نور الدين عرت( ،بدوو ر،م ط عة ،امشق :اار الفكر1986 ،م)285 ،
( )4ابن ب ال" ،شرح صسيح ال خارم"450 :9 ،
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والو ص ال اين :أو ي س سانص أ رم العااة
ب الصساح،
ذا انن ُ ْراب بني صساح أو َْجتَر َ
ِّ
ببل  ،وهو ْعلُص عاى ،ال يفثر شع ٌ

يق ع هبا من ،لوب النرا
ا يواو و بين آام أنص
و منا أ رم يُ العاا َة
ٍ ()1
شع )
و،د ذ ر ابن القيم هبا ا دي ضمن الفصل الب ،عقده ل ياو:
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ني:
( ْاألَالرة َعلَ الْ َمْن ِّع م ْن ْع ِّل َما يتَُفاَ ،ى ا ََْرِّام ،الَْو ْ ص الرابِّع َوال رسْع َ
أَنرص نتَه أَ ْو يورا ممُْرض علَ م ِّ
ص ٍح؛ ِّألَ رو َذلِّ َ ْ َ،د يَ ُكو ُو َذ ِّر َيعة رما َى
ُ َ
ُ ََ َ ٌ َ ُ
ع َدا ِِّّص وِّرما َى َأت َِّذيص ِّابلتتروطه ِّم وا ْ و ِّ  ،و َذلِّ س ب َى صاب ِّة الْمكْروهِّ
َ َ َْ َ َ َ َ ٌ
ْ َ
ََ َ ُ
()2
لَصُ)
و،د ربني شيخنا الد تور موس شاهني معي هبا ا دي مع رب ص
مبا وصل ليص ال ب ا دي  ،جمليًّا ما اشتمل عليص من ا قا ق ال ابتة اليت
س ق الن ط  -صل ي عليص وسلم  -ى شفها بتعليم ي عاى ،ه،
قال( :من ال ابن الب ،يق ل الش  ،أو بع األمراض نتقل من
سم املري ى سم السليم ،بس ب املخال ة بينهما ،عن طريق راثيم
"ميكرواب " وهع ا نا حية صغ ة ،رم ابلعني ايراة ،ولكل مرض
( )1ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ
مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة بنن ا سني ال طسليماين،
(ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع2007 ،م) 470 :7 ،بتصر
( )2ابن القيم " ،عالم املو،عني عن رب العاملني"47 – 46 :5 ،
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"ميكروب" ااص بص ،وطريقة ينتقل ها من املري ى السليم ،بعاها
ينتقل عن طريق اهلوا بدوو مالمسة ،ما ينتقل لقيح األن من طلع
النخل ب لع الب ر القريب ،و،د يك ر املرض وامليكروب ،يفسد اهلوا
من قة واسعة ،يصيب العامة ،مما يعر ابلواب  ،وبعاها ينتقل مبالمسة
السليم للمري  ،وبعاها ينتقل ابستعمال أاوا املري  ،وبعاها ينتقل
عن طريق ا صال ام املري بدم السليم ،أو ا صال خماطص ،أو ا صال ما
شهو ص
سم اإلنساو و امص ُ َرا ٌ بياا ،
ومن ال ابن أياا أو
قمب ابملرصاا للميكرواب املعااية الوا دة ،تلتهمها و قاع عليها ،هبا
و او العدو الوا د أضعمب من ،وة الد اعًّ ،ما أو يفا ،امليكروب لص
أطوار يقوم يها ،وأطوار ياعمب يها ،ولص ار ة ،وة ومتكن من مري
ى مري  ،و،وة الد اع تلمب من سم ى سم ،و عر جبهاز املناعة،
و،د تقوم هبه القوة عن طريق الت عيم الصسع ،عند حصول الواب  ،أو
سم اإلنساو ،قد يها م
و،عص و ل هبه أمور يديرها ي عاى
ميكروب املري سليما ،يهتمص يش ا اعص ،ال هر عليص عوارض
َشَرك هبه
املرض ،وين و بتقدير ي عاى ،و م من َح ِّب ٍر و،ع
األمراض و م من خمالِّط هلبه األمراض جنا من ا رها ،وذل لنعلم أو
أهم شروط العدوم وأتث ها رااة ي عاى
هبه ا قيقة انن ا ة عن أهل اجلاهلية ،و ما بع  -صل
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ي عليص وسلم  -إلنقاذ ال شرية من الشرك ،بع لتو يهها ى الواحد
القهار ،قال هلم " :عدوم" ،عتقدوا العدوم ما عتقدوو ،و
عتقدوا أهنا مترض السليم بنفسها ،آمنوا ابلب ،الق املرض ،والق انتقالص،
()1
وهيأ ال رو لتأث هبه العدوم)
رر ِّ
يد بْ ِّن سويْد التر َق ِّف ِّعَ َ، ،ال َ :ا َو ِّ وْ ِّد ثَِّق ٍ
 -2عن الش ِّ
يمب َر ُ ٌل
َ
َُ
()2
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  « :-ىإَن قَ ْد ََبيَا ْعنَاك
صلر ر
َْجم ُب ٌ
وم َأ َْر َس َل لَْيص النرِّ ط َ -
فَ ْارِج ْع»( ،)3وذل لالحتياط ما ،ال القاضع أبو بكر ابن العريب( :ألو
النفو َت َعا ُ خمال ة أهل األاوا  ،و و او يُعد ،اا ٌ عل ص رس ٍة
و و او يُ س سانص ،د أ رم العاا َة بتاطرِّر الصسيح ابل رسقيم ،ولكنص
ياطر ا َلق عااة و واب ،وأمرهم بعد ذل ابلترسطرز)()4؛ ألنص ما ،ال
استِّ ْع َد ٌاا لِّ َبلِّ َ الدرا ِّ ،
ص ِّس ِّ
يح َ،تُ ٌ
ابن مفلحْ َ،( :د يَ ُكو ُو ِّ بَ َد ِّو ال ر
ول َو ْ
( )1شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم"615 :8 ،
ِّ
ا ِّم ا ْجلِّ ِّيم وَ ْ ِّف ِّ
(ْ )2
اجلُ َب ِّام - :بِّ َ
يمب الْ ُم ْع َ َمة َ -مَر ٌ
َ
ض تأ ل بس ص األعاا ُ
ِّ ِّ
ث ِّمن انْتِّ َش ِّ
ار الْ ِّمرةِّ ال رس ْوَاا ِّ ِّ الَْ َد ِّو ُ لِّصِّ؛
و تسا،طُ ،
وه َو علرةٌ َرايَةٌ َْ ُد ُ َ
َتتت ْف ِّسد ِّمتاج ْاألَع ِّ
ِّ
ِّ
يصا َهلَا َح رىت يتَتَأَ ر َلُُِّ ،س َع بِّ َبل َ
ُ ُ ََ َْ
اا َ ،وُررمبَا أَْ َس َد ِّ آا ِّرهِّ ِّ َ
ِّ
ِّ ِّ
ط
َصابِّ ِّع َوَت َق ع َها (ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح
لتَ َ طبم ْاأل َ
ال خار158 :10 ،"،؛ عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة"356 :1 ،
( )3أار ص مسلم "صسيسص" تاب السالم ،ابب ا تناب ايبوم وحنوه
( )37/7بر،م)2231( :
ِّ
شرح ُم َوطرأ مال "471 :7 ،
( )4ابن العريب املالكع" ،املسال
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ول
َوال رِّ َيعةُ َس ِّر َيعةُ اِّ نِّْف َع ِّال نتَقرالَةٌ َ ِّسير َما َم َع ا َْْو ِّ َ ،والَْوْه ِّم َِّلنرصُ َم ْسُ ٌ
()1
ال الدرا ِّ
َعلَ الْ ُق َومَ ،وال رَا ِِّّع)  ،ومن املعرو ما ،ال ال ا،الين( :انْتِّ َق ُ
ِّم ْن َ َس ٍد ِّجلَ َس ٍد بَِّو ِّاس َِّة الْ ُم َال َم َس ِّة َوالْ ُم َخالَ َِّة َو َش ِّم الرا ِّ َس ِّة؛ َولِّ َبلِّ َ يَت َق ُع
ِّ َ ِّ ٍ ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
يح
ص ِّس ِّ
اض ِّ الْ َع َاا ِّة انْتِّ َق ُ
ال الدرا ِّ ِّم َن الْ َم ِّري ِّ ِّ َى ال ر
ايبوم ابلر وع لس ٍ
ب آار ما ،ال
بِّ َكْتَرِّة املخال ة)( ،)2و،د يكوو ْأمُره
َ
اط ِّر الْم ُب ِّوم؛ ِّألَنرص ِّذَا رأَم ال ر ِّ
ا ا ظ ابن ح ر ،وهوِّ ( :رعاي ِّة ا ِّ
يح
َْ
ََ َ
صس َ
ُ َ
()3
الْ َد ِّو ال رسلِّيم ِّمن ْاآل َِّة َتع ُم م ِّ
صيَتتُصُ َوَتْتَا ُاا َح ْسَرُصُ)  ،وحيتمل أو يكوو
ْ ُُ
َ
َ َ
الن  -صل ي عليص وسلم ( -مل أياب بيده عند امل ايعة ،فيفا عن
ايبوم والنا ؛ ل ال يشق عليص ا ،تسام معهم ،يتأذ ،هو ِّ نفسص،
ويتأذم بص النا  ،ويستفاا منص :ابحة م اعدة أهل األسقام الفااحة،
()4
املستكرهة ،ذا مل يفا ذل ى ضاعتهم ،و مهاهلم)
ول رِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص
ُس َامةَ بْ ِّن َزيْ ٍد َ َ،الَ َ، :الَ َ، :ال َر ُس ُ
صلر ر
اَّلل َ -
 -3عن أ َ
وسلرم « :-إ َذا َُِس ْعتُم َِبلطىاعُ ِ
وهاَ ،وإِ َذا َوقَ َع ِِب َْر ٍ
ون ِِب َْر ٍ
ض
ض فَ َال بَ ْد ُخلُ َ
ْ
َََ
( )1ابن مفلح" ،اآلااب الشرعية"364/3 ،
( )2ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار160 :10 ،"،
( )3ابن ح ر العسقالين " ،تح ال ار ،شرح صسيح ال خار160 :10 ،"،
الولر ِّو" ،،شرح سنن النسا ع املسم ذا ة
( )4ةمد بن علع بن آام اإلثيويب َ
العقىب شرح ايتىب" (ط ،1مكة املكرمة :اار آل بروم للنشر والتوزيع،
2003م) 268 :32 ،بتصر
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()1
ِ
ِ

َوأَنْاتُ ْم ف َيها فَ َال َْخْ ُر ُجوا م ْنا َها»  ،هبا ا دي وما معناه مينع النا
(من الداول ى ال لد املصاب ابل اعوو ،ما مينع أهل ل ال لدة من
ا روج منها ،و،د ربني ال ب ا دي بع النواحع الصسية هبا،
واليت مل يُتعر عليها ابلوسا ل ا دي ة ،املن ق والعقل يفرض عل
السليم الب ،يعيش بلدة الواب أو يفر منها ى بلدة سليمة حىت
يصاب هو ابلواب ! ولكن ال ب ا دي يقول :و الشخ السليم
من قة الواب ،د يكوو حامال للميكروب ،و من األوب ة صيب العديد
من النا  ،ولكن لين ل من اال سمص امليكروب يص ح مرياا؛ كم
من شخ حيمل راثيم املرض اوو أو ي دو عليص أثر من آاثر املرض،
وهناك أياا رتة حاانة ،وهع الفرتة التمنية اليت س ق ظهور األمراض منب
ااول امليكروب ى اجلسم ،و هبه الفرتة يكوو انقسام امليكروب
رتة ا اانة
و كاثره عل أشده ومع ذل ال ي دو عل الشخ
هبه أنص يعاين من أ ،مرض ولكنص بعد رتة ،د ول أو ،د قصر عل
حسب نوع املرض واملكروب الب ،حيملص هر عليص أعراض املرض
سمص ،ومن املعلوم أو رتة حاانة التهاب الك د الواب ع
الكامنة
الف وسع ،د ول ملدة ستة أشهر ،ما أو ال طسل ،د ي ق امنا
اجلسم لعدة سنوا  ،والشخ السليم ا امل للميكروب أو الشخ
املري الب ،يتال رتة ا اانة يعرض اآلارين للخ ر اوو أو

العنصر ر،م :4النهع عن الداول ى

( )1س ق رجيص امل لب األول،
أرض ال اعوو وا روج منها
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()1

يشعر هو أويشعر اآلارين ،لبا ا املنع الشديد)

( )1ةمد علع ال ار" ،ال اعوو بني ال ب وحدي املص ف صل ي عليص
وسلم" (جملة ايمع الفقهع اإلسالمع1998( ،11م)206 – 205 :
بتصر
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اخلامتة
نتائج البحث
ر م ةدواية مساحة هتبا ال س ابلن ر ى سعة ال سر التاار
لل طسنة الن وية ،لنص ميكننا س يل النتا ج التالية:
ناو ُل ا دي الن و ،ملوضوع اإليبا ال دين لإلنساو يتميت بشمول
ُ 
ال رح ،وا هتمام بتقرير الاماا الكا ية حرتام حقوق
اإلنساو ،والتبرع بكل الس ل للعمل عل ضفا ،دسية ااصة
عل النفن اإلنسانية
 اعت ار الكمب عن اإليبا ال دين حقا أساسيا لكل را ايتمع
مسلما او أو مسلم ،و هتبا ،رار مل دأ األاوة اآلامية
اق َم ْف َس َدةٍ بدنية خمالفة
َ ع ىرف البحث اإليذاء البدين بأنصُ َْ ِّ( :
للشرع ،ابلنفن أو ِّابلْغَ ِّْ ُم ْلَقا)
َ ح رن ال طسنة الن وية اإلنساو عل العناية جبسده واحملا ة عليص مما
يفذيص ،وحبر ص من مغ ة اإلمهال يوم يسأل بني يد ،ربص س سانص
يوم القيامة
 بياو لظ رمي ،تل اإلنساو نفسص ،وأو من ،تل نفسص بشع ٍ
عُبب بص النار
 حرم اإلسالم ل ما من شأنص أو يهدم ال دو ،أو يصي ص بأذم
جيعل صاح ص مصدر ٍ
شر وع ا عل ايتمع
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مجيع احملرما واحمل ورا
يدال
رمي ضرار اإلنساو جبسدهُ :
اليت ن عليها القرآو الكرمي والسنة امل هرة؛ فظ النفن ال شرية،
و قيق ما يكفل هلا الصيانة واألمن واألماو
من أبرز صفا الن  -صل ي عليص وسلم  -الرمحة ابلنا ،
والدعوة ى الر ق هم ،والنهع عن ال لم و يبا أحد من النا
حىت لو ااتلمب اينُص
ِّ
رمي سا ر أنواع األذم
أصل
حدي َ َ« :
ضَرَر َوَ ضَر َار»ٌ ،
بدليل ،و تااا حرمتُص لما زاا ِّش رد ُص ،وهبا ا دي يشمل
ل أنواع الارر؛ لين هناك أمجع و أمشل من هبه الع ارة
الو يتة اليت ،رر هبه القاعدة الشاملة اليت م الفرا واألمة
اإلسالم اإليبا َ ال دين بكا ة صوره وأشكالص عل اإلنساو ،قد
حرم
ُ
وضربَص و عبيَص اوو ا،رتا ص ذن ا أو رمية ستو ب عقوبتص
َحرم يبا ه ْ
ا مقصد حفظ النفن بعد مقصد حفظ الدين ،وهبا يدل عل
عناية الشريعة اإلسالمية ابلنفن عناية ا قة
أت يد الن  -صل ي عليص وسلم  -عل رمي سف الدما
بغ حق للنفن ال شرية عموما ،اوو الن ر ى ااتال الدين
رمي عبيب النا حىت الكفار بغ مو ب شرعع القصاص،
وا دوا ،والتعتير ،وحنو ذل
من أشد األمور نكارة انتشار اإلسا ة ى ا دم والعمال حىت
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ي يقوو من










يصل األمر ى ضرهم و عبي هم و كليفهم ما
اعمب ُ،واهم
األعمال اليت ُوهن أبداهنم وُ ْ
اهتمن ال طسنة الن وية بصسة بدو اإلنساو ،وح تص عل ا هتمام
ها ،و ا و من م اهر العناية ببل  :األمر ابلتداو ،عند نتول
املرض ،ألنص من الوسا ل املهمة احملا ة عل الصسة
األمر الن و ،ابلتداو ،ين ق عل التداو ،مبا حرم ي علينا من
امل عوما واملشرواب وما ر ب منهما أو املواا الن سة اليت
ث تن حرمتها ،حي ورا األحااي واآلاثر االة عل املنع من
التداو ،ابحملرما  ،والنهع عنص
أث ن ال ب ا دي أو ا مر هلا أضرارها الشديدة ،وأهنا
صلح دوا للمرض ما اشتهر عند بع األط ا ،دميا
مجع الن  -صل ي عليص وسلم  -لألمة هنيص عن الداول ى
مال
األرض اليت ها ال اعوو ،وهنيص عن ا روج منها بعد و،وعصَ ،
التسرز منص ،لو الداول األرض اليت هو ها عرضا لل ال ،
وموا اة لص ةل سل انص ،و عانة لإلنساو عل نفسص ،وهبا
خمالمب للشرع والعقل
شرع اإلسالم التأايب بغية اإلصالح والتهبيب ،أو الشرع ،د
،يده بأو يكوو مفايا ى القتل ،أو الع ت واإلعا،ة ،أو
التشوية ،أو األمل الب ،دوم آاثره رتة طويلة فثر عل صسة
- 194 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين












اإلنساو و اعمب  ،رو ص
ذا او اجلاين ضعيفا ي يق اجللد ،أو ُاشع عليص اهلالك ذا
ُ لد حدًّا أو عتيرا؛ لنص ُجيلد مبا ة ِّمشَْر ٍاخ جمموعة ضربة واحدة
يمب جيمع
النهع عن ضرب الو ص للمسلم والكا ر؛ ألنص ل ٌ
احملاسن ،وأعااؤه نفيسة ل يفة وأ ُر اإلاراك ها ،قد يتُْ ِّ لها
ِّ
ب الو ص و،د يَنقصها ،و،د يَشني الو صَ
ضر ُ
ْ
مشروعية أتايب التو ة  -عند ا ا ة  -ابلارب الب ،يكسر
َع ْما ،و يشني ارحة ،و يَ هر لص أثر عل ال دو ،اللركْتة
وحنوها ،ويُشرع الارب حني يكوو ُْجم ِّد ،و ال ،لو ا تُ ِّفع
ابلتهديد وحنوه او أ ال
النهع الامين عن ممارسة ال ب ملن لين لص بأهل و امينص
األا ا الناجتة ،حرصا عل حرمة اجلسد اآلامع من اإل ال ،
وأو ايرتئ عل ذل آمث
أو للسسر حقيقة سقا ق ه من األشيا ال ابتة ،و،د ميرض من
يُفعل بص وميو  ،ويتغ عن ط عص ،وبص َ َ،ع اجلمهور ،وعليص عامة
العلما  ،ويدل عليص الكتاب وال طسنة الصسيسة املشهورة
اإلصابة ابلعني شع اثبن مو وا ش ر يص ،و،د أاب اجلمهور
من علما األمة ،وهو مبهب أهل ال طسنة ،ب اهر األحااي اليت
ِّ
العني
أاالَتص ُ
ن صسة أمر العني وأهنا ،وية الاررَ َ ،كم من ر ُ ل َ
- 195 -

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

القرب ،وَ م ِّمن َمج ٍل ظَه أحلرتص ِّ
الق ْدَر ،لكن ذل مبشي ة ي عاى
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صلر
ض م َن ْاأل َْمَر ِّ
ض م َن الْعلَ ِّلَ ،جيُ ُ
اضَ ،و َعار ٌ
 الس ْس ُر َمَر ٌ
وز َعلَْيص َ -
اض ِّممرا َ يتُْن َكر ،وَ يَت ْق َدح ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم  َ -أَنْت َو ِّاع ْاأل َْمَر ِّ
ر
ُ
ُ َ
ِّ
ِّ
نتُُت روِِّّص ،بَ ْل ُه َو ِّم ْن ْن ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّص َو َسلر َم ِّم َن
صلر ر
ن َما َ ا َو يتَ ْع َِّرتيص َ
ِِّّ
ض ِّم َن ْاأل َْمَر ِّ
صابَتِّ ِّص
َس َق ِّام َو ْاأل َْو َ ِّاعَ ،وُه َو َمَر ٌ
ْاأل ْ
صابتَتُصُ بص َ ِّل َ
اضَ ،وِّ َ
ِّابل طس ِّم َ َت ْر َق بتَْيتنَت ُه َما
 حبر ال طسنة الن وية أصساب األمراض املعدية من خمال ة
األصسا  ،وذل من ابب ا مية والو،اية ،وا َ ِّد من انتقال
األمراض وانتشارها وةاصرهتا أما نها ،ومنع َت َف ِّشيها بشكل
عاما صعب
ٍ
مجاعع يصيب ال لد أو الناحية لها ،ويُ ِّشكل واب ًّ
موا هتص أو السي رة عليص؛ يهل الع اا
ويطيب ِل أن أقدم هذه التوصيات:
 -1العم تتل علت ت َس ت ِّتن وجتدي تتد القت توانني ال تتيت ا تتمن تتو ا ماي تتة م تتن
اإليبا مبختلمب أنواعها
 -2نشتتر التوعيتتة بتتني أ تراا ايتمتتع حتتول مفهتتوم اإليتتبا وا ور تتص وآاثره
السي ة عل بنا شخصية الفرا واستقرار ايتمع ومتاسكص
 -3التعتتاوو بتتني اجلهتتا ذا العال،تتة تتاذ مجيتتع التتتداب الو،ا يتتة املناس ت ة
للسماي تتة م تتن اإلي تتبا م تتن ا تتالل ت ترا ال س تتوث والدراس تتا العلمي تتة
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املختصتتة واعمهتتا ،و عتيتتت ب ترامج التوعيتتة والت قيتتمب التتيت هتتتد
()1
من اإليبا من االل وسا ل اإلعالم واأل هتة األارم

ى ا تتد

( )1وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا " ،جملة العدل 317 ،62
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املصادر واملراجع
براهيم بن موس أبو سساق الشاط " ،املوا قا " قيق مشهور
حسن سلماو( ،ط ،1القاهرة :اار ابن عفاو1997 ،م)
أمحد بن أيب بكر أبو الع ا ال وص  " ،،ا ا ة املهرة بتوا د
املسانيد العشرة" قيق اار املشكاة لل س العلمع( ،ط،1
الر،ض :اار الوطن للنشر1999 ،م)
أمحد بن أيب بكر أبو الع ا ال وص " ،،مص اح الت ا ة زوا د ابن
ما ص" قيق ةمد املنتق الكشناو( ،،ط ،2ب و  :اار
العربية1403 ،هت)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،السنن الكربم" قيق :ةمد ع د
القاار ع ا( ،ط ،3ب و  :اار الكتب العلمية2003 ،م)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،شعب اإلمياو" قيق :الد تور
ع د العلع ع د ا ميد حامد( ،ط ،1الر،ض :مكت ة الرشد،
2003م)
أمحد بن ا سني أبو بكر ال يهقع" ،معر ة السنن واآلاثر" قيق ع د
املع ع أمني ،لع ع( ،ط ،1املنصورة :اار الو ا 1991 ،م)
أمحد بن شعيب أبو ع د الرمحن النسا ع" ،السنن الكربم" قيق
حسن ع د املنعم شل ( ،ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)
أمحد بن شعيب أبو ع د الرمحن النسا ع" ،ايتىب من السنن= سنن
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النسا ع" قيق :ع د الفتاح أبو دة( ،ط ،2حلب :مكتب
امل وعا اإلسالمية1986 ،م)
أمحد بن ع د ا ليم بن يمية أبو الع ا ا راين" ،جمموع الفتاوم"
قيق ع د الرمحن بن ةمد بن ،اسم( ،بدوو ر،م ط عة ،املدينة
الن وية :جممع املل هد ل اعة املصسمب الشريمب1995 ،م)
أمحد بن ع د ي أبو نعيم األص هاين" ،حلية األوليا وط قا
األصفيا " (بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة السعااة،
1974م)
أمحد بن علع أبو يعل املوصلع" ،مسند أيب يعل املوصلع" قيق:
حسني سليم أسد( ،ط ،1امشق :اار املأموو للرتاث1984 ،م)
ريج
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،الدراية
أحااي اهلداية" قيق ع د ي هاشم اليماين املدين( ،بدوو ر،م
ط عة ،ب و  :اار املعر ة ،بدوو اتري نشر)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين " ،قريب التهبيب"
قيق ةمد عوامة( ،ط ،1سور :،اار الرشيد1986 ،م)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،لساو امليتاو" قيق
ع د الفتاح أبو دة( ،ط ،1عماو :اار ال شا ر اإلسالمية،
2002م)
أمحد بن علع بن ح ر أبو الفال العسقالين ،تح ال ار ،شرح
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صسيح ال خار ،صسيح ةب الدين ا يب( ،بدوو ر،م
ط عة ،ب و  :اار املعر ة1379 ،هت)
أمحد بن علع بن ةمد بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،التلخي
ريج أحااي الرا عع الك " قيق عاال ع د املو وا
ا
وعلع معوض( ،ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية1989 ،م)
أمحد بن علع بن ةمد بن ح ر أبو الفال العسقالين" ،بلوغ املرام
من أالة األحكام" قيق ماهر ،سني الفسل( ،ط ،1الر،ض:
اار الق ن للنشر والتوزيع2014 ،م)
أمحد بن عمر أبو الع ا القرط " ،املفهم ملا أشكل من لخي تاب
مسلم" قيق ةيع الدين ايب ميستو وآارين( ،ط ،1ب و
وامشق :اار ابن واار الكلم ال يب1969 ،م)
أمحد بن عمرو بن أيب عاصم أبو بكر الشي اين" ،اآلحاا وامل اين"
قيق ابسم يصل أمحد اجلوابرة( ،ط ،1الر،ض :اار الراية،
1991م)
أمحد بن ةمد أبو عفر ال ساو" ،،شرح مشكل اآلاثر" قيق:
شعيب األرنفوط( ،ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة1994 ،م)
أمحد بن ةمد أبو عفر ال ساو" ،،شرح معاين اآلاثر" قيق ةمد
زهر ،الن ار وةمد سيد اا ا ق( ،ط ،1ب و  :عامل الكتب،
1994م)
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أمحد بن ةمد بن ِّ
الصديق أبو الفي الغُم ِّ
ريج
ار" ،،اهلداية
َ
أحااي ال داية" قيق :يوسمب ع د الرمحن املرعشلع وآارين،
(ط ،1ب و  :اار عامل الكتب1987 ،م)
أمحد بن ةمد بن حن ل أبو ع د ي الشي اين" ،مسند أمحد بن حن ل"
عناية :ط عة مجعية املكنت اإلسالم( ،ط ،1دة :اار املنهاج،
2011م)
ريب
أمحد بن ةمد بن علع أبو الع ا الفيومع" ،املص اح املن
الشرح الك " (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :املكت ة العلمية ،بدوو
اتري نشر)
أمحد خمتار ع د ا ميد عمر" ،مع م اللغة العربية املعاصرة" (ط،1
ب و  :عامل الكتب2008 ،م)
أبو الفدا الدمشقع " ،فس القرآو
ُساعيل بن عمر بن
الع يم" قيق سامع ةمد سالمة( ،ط ،2الر،ض :اار طي ة
للنشر والتوزيع1999 ،م)
أبو الفدا الدمشقع" ،مسند الفاروق"
ُساعيل بن عمر بن
قيق مام بن علع بن مام( ،ط ،1الفيوم :اار الفالح،
2009م)
أيوب بن موس أبو ال قا الكفو" ،،الكليا مع م املص لسا
والفروق اللغوية" قيق عداو ارويش وةمد املصر( ،،ط،2
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ب و  :مفسسة الرسالة1998 ،م)
اا ا ق علع اا ا ق" ،الفتاوم من اار اإل تا املصرية" (بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة1980 ،م) ،3509 :11 ،توم ر،م:
1289
حسن ع ده ةمد عس  " ،،يفية نفيب عقوبة اجللد قها وسياسة"
جملة العدل الصاارة عن وزارة العدل ابململكة العربية السعواية
1431( ،47ه)
ريب
ا سني بن ةمد أبو القاسم الرا ب األصفهاىن" ،املفراا
القرآو" قيق صفواو عداو الداوا( ،،ط ،1:امشق وب و ،
اار القلم والدار الشامية1412 ،هت)
محد بن ةمد أبو سليماو ا ايب" ،معامل ال طسنن" قيق ةمد را ب
ال اخ( ،ط ،1حلب :امل عة العلمية1932 ،م)
رضواو ةمد الع دو" ،اإليبا  ،أنواعص ،م اهره ،س ل عال ص ضو
القرآو والسنة الن وية" (ط ،1ب و  :اار الكتب العلمية،
2018م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م األوسط" قيق طارق
بن عوض ي بن ةمد وع د احملسن بن براهيم ا سيين( ،بدوو
ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا رمني1995 ،م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م الصغ مع الروض
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الداين" قيق ةمد شكور ةموا ا اج أمرير( ،ط ،1ب و :
املكتب اإلسالمع ،وعماو :اار عمار1985 ،م)
سليماو بن أمحد أبو القاسم ال رباين" ،املع م الك " (بدوو ر،م
ط عة ،القاهرة :مكت ة ابن يمية ،بدوو اتري نشر)
سليماو بن األشع أبو ااوا الس ستاين" ،سنن أيب ااوا" قيق
ةمد ةيع الدين ع د ا ميد( ،بدوو ر،م ط عة ،صيدا – ب و :
املكت ة العصرية2009 ،م)
سليماو بن المب أبو الوليد ال ا ع" ،املنتق شرح املوطأ" (ط،1
مصر :م عة السعااة1332 ،هت)
سليماو بن ااوا أبو ااوا ال يالسع" ،مسند أيب ااوا ال يالسع"
قيق ةمد بن ع د احملسن الرت ع( ،ط ،1مصر :اار ه ر،
1999م)
ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم
وا كم شرح مخسني حدي ا من وامع الكلم" قيق شعيب
األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،7ب و  :مفسسة الرسالة،
2001م)
ع د الرمحن بن أمحد بن ر ب زين الدين ا ن لع " ،امع العلوم
وا كم" قيق شعيب األراؤوط و براهيم اب ن( ،ط ،2ب و :
مفسسة الرسالة2001 ،م)
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فس

ع د الرمحن بن اصر السعد " ،،يس الكرمي الرمحن
املناو" (ط ،1ب و  :مفسسة الرسالة2000 ،م)
ع د الرحيم بن ا سني أبو الفال العرا،ع وأمحد بن ع د الرحيم أبو
زرعة العرا،ع" ،طرح الت ريب شرح التقريب " (بدوو ر،م ط عة،
ب و  :اار حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر)
ع د الرزاق أمحد السنهور" ،،الوسيط شرح القانوو املدين – ن رية
ا لتتام بو ص عام – مصاار ا لتتام" (بدوو ر،م ط عة ،ب و :
اار حيا الرتاث العريب ،بدوو اتري نشر)
ع د الفتاح ةموا ارين" ،حكم التداو ،ابحملرما  ،حب قهع
مقارو" (ط ،1ط عة ااصة ابملفلمب1993 ،م)
ع د ي بن أمحد أبو ةمد مو ق الدين ابن ،دامة املقدسع" ،املغين"
قيق ع د ي بن ع د احملسن الرت ع وع د الفتاح ا لو (ط،3
الر،ض :اار عامل الكتب1997 ،م)
ع د ي بن ع د الرمحن أبو ةمد الدارمع" ،مسند الدارمع" قيق
حسني سليم أسد الداراين( ،ط ،1الر،ض :اار املغين للنشر
والتوزيع2000 ،م)
ع د ي بن ةمد أبو بكر ابن أيب الدنيا القرشع " ،صالح املال"
قيق ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،1ب و  :مفسسة الكتب
ال قا ية1993 ،م)
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ع د ي بن ةمد أبو بكر ابن أيب الدنيا القرشع" ،ذم املسكر"
جنم ع د الرمحن المب( ،ط ،1الر،ض :اار الراية1989 ،م)
ع د ي بن ةمد بن أيب شي ة أبو بكر الع سع" ،املصنمب بن أيب
شي ة" قيق :ةمد عوامة( ،ط ،1دة :اار الق لة2006 ،م)
ع د ي بن مسلم بن ،تي ة أبو ةمد الدينور " ،،ريب ا دي "
قيق ا ع د ي اجل ور( ،،ط ،1بغداا :م عة العاين،
1397هت)
ع د ي بن يوسمب مجال الدين أبو ةمد التيلعع" ،نصب الراية
ألحااي اهلداية" قيق ةمد عوامة( ،ط ،1ب و  :مفسسة
الر،و لل اعة والنشر ،دة :اار الق لة لل قا ة اإلسالمية،
1997م)
ع يد ي بن ةمد أبو ا سن امل ار فور" ،،مرعاة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،3بنار اهلند :اارة ال سوث العلمية والدعوة
واإل تا  ،اجلامعة السلفية1984 ،م)
ع ماو بن ع د الرمحن أبو عمرو ابن الصالح" ،معر ة أنواع علوم
ا دي " قيق نور الدين عرت( ،بدوو ر،م ط عة ،امشق :اار
الفكر1986 ،م)
علع بن أيب بكر أبو ا سن اهلي مع" ،جممع التوا د ومن ع الفوا د"
قيق حسام الدين القدسع( ،بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :مكت ة
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القدسع1994 ،م)
علع بن المب بن ب ال أبو ا سن القرط " ،شرح صسيح ال خارم"
قيق أيب متيم ،سر بن براهيم( ،ط ،2الر،ض :مكت ة الرشد،
2003م)
علع بن سل او ةمد ،أبو ا سن القار" ،،مر،اة املفا يح شرح مشكاة
املصابيح" (ط ،1ب و  :اار الفكر2002 ،م)
علع بن عمر أبو ا سن الدار ،ين" ،العلل الواراة األحااي
الن وية" قيق ةفوظ الرمحن زين ي السلفع( ،ط ،1الر،ض:
اار طي ة1985 ،م)
علع بن ةمد أبو ا سن ابن الق او الفاسع" ،بياو الوهم واإليهام
تاب األحكام" قيق ا سني آين سعيد( ،ط ،1الر،ض :اار
طي ة للنشر والتوزيع1997 ،م)
عمر بن علع ابن امللقن سراج الدين أبو حف الشا عع " ،فة احملتاج
ى أالة املنهاج" قيق ع د ي بن سعا اللسياين( ،ط ،1مكة
املكرمة :اار حرا 1406 ،هت)
ال الْ ُم ْعلِّ ِّم ب َف َوا ِّ ِّد ُم ْسلِّم"
عياض بن موس أبو الفال اليسص َ ِّ" ،م ُ
قيق ا حيىي ِّ ُْس ِّ
اعيل( ،ط ،1مصر :اار الو ا لل اعة والنشر
َْ َ
والتوزيع1998 ،م)
جلنة مرا عة القوانني لوزارة العدل السواانية،" ،وانني السوااو" (ط،9
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1993م)
مال بن أنن أبو ع د ي املدين" ،املوطأ" قيق ةمد مص ف
األع مع( ،ط ،1أبو ظ  :مفسسة زايد2004 ،م)
امل ارك بن ةمد ابن األث جمد الدين اجلتر " ،،امع األصول
أحااي الرسول" (ط ،1القاهرة :مكت ة ا لواين1969 ،م –
1972م)
امل ارك بن ةمد بن ةمد جمد الدين ابن األث اجلتر" ،،النهاية
ريب ا دي واألثر" قيق طاهر أمحد التاوم  -ةموا ةمد
ال ناحع( ،بدوو ر،م ط عة ،ب و  :املكت ة العلمية1979 ،م)
ةمد األمني بن ع د ي اهلََرر" ،،الكو ب الوهاج شرح صسيح
مسلم" (ط ،1دة :اار املنهاج  -اار طوق الن اة2009 ،م)
ةمد ال اهر بن عاشور التونسع" ،التسرير والتنوير" (بدوو ر،م ط عة،
ونن ،الدار التونسية للنشر1984 ،م)
اوْ َ " ،،شمب املن ِّ
ةمد بن براهيم أبو املعايل الْ ُمنَ ِّ
يح
اه ِّج َوالتترنَاِّ ِّ،
ُ َ
َ ْريِّ ِّج ِّ ِّ
يح" قيق ا ُة رمد ِّ ْس َساق ُةَ رمد بْتَر ِّاهيم،
صابِّ ِّ
أحااي املَ َ
َ
(ط ،1ب و  :الدار العربية للموسوعا 2004 ،م)
ةمد بن أيب بكر بن أيوب ابن ،يم اجلوزية " ،عالم املو،عني عن رب
العاملني" قيق أبو ع يدة مشهور بن حسن آل سلماو( ،ط،1
السعواية :اار ابن اجلوز ،للنشر والتوزيع1423 ،هت)
- 207 -

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

ةمد بن أيب بكر مشن الدين ابن ،يم اجلوزية" ،زاا املعاا هد ،ا
الع اا" قيق شعيب األراؤوط( ،ط ،27ب و  :مفسسة
الرسالة؛ الكوين :مكت ة املنار اإلسالمية1994 ،م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،الكاشمب معر ة من لص رواية
الكتب الستة" قيق ةمد عوامة وأمحد ةمد منر ا يب،
(ط ،1الناشر :دة :اار الق لة لل قا ة اإلسالمية 1992م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،اتري اإلسالم َوَو يا املشاه
َواألعالم" قيق بشار عواا معرو ( ،ط ،1ب و  :اار الغرب
اإلسالمع2003 ،م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،ايواو الاعفا واملرتو ني" قيق
محاا بن ةمد األنصار( ،،ط ،2مكة :مكت ة النهاة ا دي ة،
1967م)
ةمد بن أمحد أبو ع د ي البه " ،ميتاو ا عتدال نقد الر ال"،
قيق علع ةمد ال او( ،،ط ،1ب و  :اار املعر ة لل اعة
والنشر1963 ،م)
ةمد بن أمحد بن أيب بكر بن رح األنصار ،أبو ع د ي القرط ،
"اجلامع ألحكام القرآو" قيق أمحد الرباوين و براهيم أطفيش،
(ط ،2القاهرة :اار الكتب املصرية1964 ،م)
ةمد بن أمحد بن ع د اهلاا ،مشن الدين ا ن لع" ،احملرر
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ا دي " قيق يوسمب ع د الرمحن املرعشلع وآارين( ،ط،3
ب و  :اار املعر ة2000 ،م)
ةمد بن أمحد بن ع د اهلاا ،مشن الدين ا ن لع " ،نقيح التسقيق
أحااي التعليق) قيق :سامع بن ةمد بن اا ي وع د
العتيت بن اصر ا اين( ،ط ،1الر،ض :أضوا السلمب،
2007م)
ةمد بن ُساعيل أبو ع د ي ال خار" ،،اجلامع املسند الصسيح
املختصر من أمور رسول ي صل ي عليص وسلم وسننص وأ،مص=
صسيح ال خار "،قيق ةمد زه بن اصر الناصر( ،ط،1
ب و  :اار طوق الن اة1422 ،هت)
ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،التنوير شرح اجلامع الصغ "
قيق ة رمد سساق ة رمد براهيم( ،ط ،1الر،ض :مكت ة اار
السالم2011 ،م)
ةمد بن ُساعيل األم الصنعاين" ،س ل السالم شرح بلوغ املرام"
(بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :اار ا دي  ،بدوو اتري )
ةمد بن ح او أبو حامت الُسيت" ،ال قا " شرا ةمد ع د املعيد
ااو( ،ط ، 1حيدر آابا الد ن اهلند :اا رة املعار الع مانية،
1973م)
ةمد بن ح او أبو حامت الُسيت" ،صسيح ابن ح او" قيق :شعيب
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األرنفوط( ،ط ،2ب و  :مفسسة الرسالة1988 ،م)
ةمد بن الفة أبو ع د ي األُِّيب " ،مال مال املعلم شرح صسيح
مسلم" (بدوو ر،م ط عة ،ب و  :اار الكتب العلمية ،بدوو
اتري نشر)
ةمد بن ع د ال ا،ع التر،اين" ،شرح التر،اين عل موطأ اإلمام مال "
قيق :طص ع دالر و ( ،ط ،1القاهرة :مكت ة ال قا ة الدينية،
2003م)
ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة
بنن ا سني ال طسليماين( ،ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع،
2007م)
ةمد بن ع د ي أبو بكر بن العريب القاضع املالكع" ،املسالِّ
شرح ُم َوطرأ مال " عليق ةمد بن ا سني ال طسليماين وعا شة
بنن ا سني ال طسليماين( ،ط ،1ب و َ :اار الغَرب اإلسالمع،
2007م)
ةمد بن ع د ي أبو ع د ي ا ا م النيسابور" ،،املستدرك عل
الصسيسني" قيق :مص ف ع د القاار ع ا( ،ط ،1ب و :
اار الكتب العلمية1990 ،م)
ةمد بن ع د ي القاضع أبو بكر بن العريب" ،أحكام القرآو الكرمي"
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قيق ةمد ع د القاار ع ا( ،ط ،2ب و  :اار الكتب العلمية،
2003م)
ةمد بن ع د ي اراز" ،استور األاالق القرآو" (ط ،10ب و :
مفسسة الرسالة1998 ،م)
ةمد بن ع د الواحد ضيا الدين أبو ع د ي املقدسع" ،األحااي
املختارة أو املستخرج من األحااي املختارة مما مل خير ص ال خار،
ومسلم صسيسيهما" قيق ع د املل بن ع د ي بن اهيش،
(ط ،1ب و  :اار اار لل اعة والنشر والتوزيع2000 ،م)
الولر ِّو" ،،شرح سنن النسا ع املسم
ةمد بن علع بن آام اإلثيويب َ
ذا ة العقىب شرح ايتىب" (ط ،1مكة املكرمة :اار آل بروم
للنشر والتوزيع2003 ،م)
ةمد بن علع بن عمر أبو ع د ي املازر" ،،الْ ُم ْعلم بفوا د مسلم"
قيق ةمد الشاذيل النيفر( ،ط ،2ونن :املفسسة الوطنية للرتمجة
والتسقيق والدراسا بين ا كمة1991 ،م)
ة مد بن علع بن ةمد الشو اين" ،نيل األوطار من أحااي سيد
األايار شرح منتق األا ار" قيق عصام الدين الص اب ع،
(ط ،1مصر :اار ا دي 1993 ،م)
ةمد بن عيس أبو عيس الرتمب" ،،اجلامع الك = سنن الرتمب"،
قيق :بشار عواا معرو ( ،ط ،1ب و  :اار الغرب اإلسالمع،
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1998م)
ةمد بن ةمد امللقب مبر ا الرتبيد" ،،اتج العرو من واهر
القامو " قيق مص ف ح از ،وجمموعة من احملققني( ،بدوو
ر،م ط عة ،اار اهلداية ،بدوو اتري نشر)
ةمد بن مفلح أبو ع د ي املقدسع" ،اآلااب الشرعية واملنح الرعية"
(بدوو ر،م ط عة ،الر،ض :مكت ة الر،ض ا دي ة1971 ،م)
ةمد بن مكرم أبو الفال ،مجال الدين ابن من ور اإل ريق " ،لساو
العرب" (ط ،3ب و  :اار صاار1414 ،هت)
ةمد بن هاروو أبو بكر الطرو،ين" ،مسند الرو،ين" قيق أمين علع
أبو مياين( ،ط ،1القاهرة :مفسسة ،رط ة 1416 ،هت)
ةمد بن يتي د بن ما ص أبو ع د ي القتويين" ،سنن ابن ما ة" قيق
شعيب األرنفوط وآارين( ،ط ،1اار الرسالة العاملية ،األوى
2009م)
ةمد روا ،لع ع" ،مع م لغة الفقها " (ط ،2عماو :اار النفا ن
لل اعة والنشر والتوزيع1988 ،م)
ةمد سيد طن او ،،التفس الوسيط" (ط ،1القاهرة :اار هناة
مصر1997 ،م)
عني النت َروِّويرِّة"
ةمد ع د الرؤو بن علع زين الدين املناوَ ،،
"ش ْر ُح األ َْربَ َ
رسالة ما ست  ،قيق ة رمد ع د الكرمي حسن اإلسسا،ع،
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الشريمب والدراسا

(املدينة املنورة :لية ا دي
ابجلامعة اإلسالمية1437 ،هت)
ةمد ع د الرؤو بن علع زين الدين املناو " ،،ي القدير شرح
اجلامع الصغ " (ط ،1مصر :املكت ة الت ارية الكربم،
1356هت)
ةمد ع د العتيت ا َْويل" ،األاب الن و( "،ط ،4ب و  :اار املعر ة،
1423هت)
ةمد علع ال ار" ،ا مر بني ال ب والفقص" (ط ،6دة :الدار
السعواية للنشر والتوزيع1984 ،م)
ةمد علع ال ار" ،ال اعوو بني ال ب وحدي املص ف صل ي
عليص وسلم" (جملة ايمع الفقهع اإلسالمع1998( ،11م)
ةمد ةيع الدين عوض،" ،انوو العقواب السوااين 1974م معلقا
عليص" (بدوو ر،م ط عة ،القاهرة :م عة القاهرة1974 ،م)
ةموا بن أمحد أبو ةمد بدر الدين العيي ا نفع" ،خنب األ كار
نقيح م اين األا ار شرح معاين اآلاثر" قيق أيب متيم ،سر
بن براهيم( ،ط ، ،1ر :وزارة األو،ا والشفوو اإلسالمية،
2008م)
ريب ا دي "
ةموا بن عمر أبو القاسم التخمشر" ،،الفا ق
قيق علع ةمد ال او ،وةمد أبو الفال براهيم( ،ط،2
- 213 -

اإلسالمية

السنة النبوية ،د .شهاب الدين حممد علي أبو زهو
النهي عن اإليذاء البدين لإلنسان ،دراسة موضوعية يف ُّ

ل ناو :اار املعر ة ،بدوو اتري نشر)
مسلم بن ا اج أبو ا سني النيسابور" ،،املسند الصسيح املختصر
بنقل العدل عن العدل ى رسول ي صل ي عليص وسلم=
صسيح مسلم" قيق :ةمد فاا ع د ال ا،ع( ،ط ،1ب و :
اار حيا الرتاث العريب1991 ،م)
منصور بن يونن ال هويت " ،شا القناع عن مت اإل،ناع" (ط،1
ب و  :عامل الكتب)1983 ،
موس بن أمحد ،شر الدين ،أبو الن ا ا او" ،،اإل،ناع ل الب
اإلنتفاع" قيق ع د ي ع د احملسن الرت ع( ،ط ،3السعواية:
ط عة ااصة بدارة املل ع د العتيت2002 ،م)
موس شاهني شني " ،تح املنعم شرح صسيح مسلم" (ط،1
القاهرة :اار الشروق2002 ،م)
وزارة األو،ا والش وو اإلسالمية" ،املوسوعة الفقهية الكويتية" (ط،2
الكوين :األ تا  :23 - 1ط اار السالسل ،واأل تا - 24
 :38ط م ابع اار الصفوة ،واأل تا  :45 - 39ط الوزارة،
1404هت  1427 -هت)،
وزارة العدل السعواية" ،ن ام ا ماية من اإليبا الصاار ابملرسوم
1434 /11 /15ه ،اململكة العربية
امللكع ر،م م52/
السعواية" جملة العدل ( ،62ربيع األول 1435ه)
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حيىي بن شر أبو ز ر ،النوو" ،،املنهاج شرح صسيح مسلم بن
ا اج" (ط ،2ب و  :اار حيا الرتاث العريب1392 ،هت)
يوسمب بن ع د ي بن ع د الرب أبو عمر القرط " ،التمهيد ملا املوطأ
من املعاين واألسانيد" قيق مص ف بن أمحد العلو ،وةمد
ع د الك ال كر( ،،بدوو ر،م ط عة ،املغرب :وزارة عموم
األو،ا والشفوو اإلسالمية1387 ،هت)
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النهي عن التشبه باحليوان يف السنة النبوية
دراسة حديثية موضوعية
The prohibition on likening the animal in
the Sunnah is an objective modern study
إعداد:
د .عوض إبراهيم منصور بابكر
األتسا ذ املاس د قساس اد ااتس اسإتسماية قكلة ادرتقة ابدزدفي جب ية امجمعة
ادربي اسإدكرتوينaddamery@yahoo.com :

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

املستخلص
قةث هللا نبةه صلى هللا دلةه وتسل دةاع حم تسن األخماق،
فحذا األي ين يش هب ين هو دوهن ين املخلوق  ،ك دبه ئ  ،ودكن
فاس فطرة كثري ين ادن س فأخذوا يسويون مب تسوم قه ادبه ئ جبهل
أو غفل وحي كوهن يف كثري ين أفة هل وخص ئصه  ،فة د ادب حث ي
صح يف اداسن ين حتذير دن هذه ادصف واألفة ل ،يثل أن يكون
املاسل ك دش ة ادة ئرة ،وأن جتةل املرأة شةره كاسن م ادبةري أو أن يربك
املصلي كربوكه ،وحذا ين نسر ادصماة كنسر اد يك دلحب ،واالداف
ك دثةلب ،وين يش هب ادكلب يف دوده يف قةئه و يف إقة ئه و افرتاشه
ذاادةه ،وق احاوى ادبحث دلى أكثر ين دشرين صف أو فةماً
حذا ينه ادشرية .
كلمات مفتاحية:
حم تسن األخماق ،اداحذير ،يش هب  ،ادبه ئ  ،ادصف  ،األفة ل
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Abstract:
God sent his Prophet (peace and blessings of Allaah
be upon him) to complete the virtues of morality ،so that
the nation is warned of the similarity of those who are not
creatures ،such as cattle ،but many people have been
corrupted. So they did what the animals do ignorantly or
unconsciously ،and in many of their actions and
characteristics ،The Sunnah of warning about these
qualities and deeds ،such as that the Muslim is like a blind
man ،and that the woman make her hair like camel's sleep
or that the worshiper blesses her as a blessing ،and he
warns against clicking on the prayer as the cock crows for
love and attention as foxes. And stripped his arms ،and the
research contained more than twenty qualities or a
cautious fact Including Sharia.
Keywords:
Virtues of morality ،warning ،the similarity ،beasts ،
qualities ،deeds
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املقدمة
إن احلع هلل حنع ه وناساةةنه وناساغفره ونةوذ ابهلل ين شروا
أنفاسن وتسةئ أدع دن  ،أي قة فإن هللا تة ىل خلق اسإناس ن ،وكريه
وفضله دلى كثري ين خلسه ،كع ق ل تة ىل :ﱡﭐﱾﱿﲀﲁ

ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋ

ﲌﲍﲎﱠ[اسإتسراء ،]70 :وهذا ادافضةل إمن هو خلص ئص
جبل هللا دلةه قي آدم وخصه هب  ،فإن تن زدوا دنه واتصفوا قصف
ين هو دوهن ك دبه ئ يثماً ،وتشبهوا هب اكااسبوا ين اد ونة واهلوان
حاسب يش هباه قل وكثرة ،وامب وصل هب احل ل أن تكون ادبه ئ
أفضل ينه كع ق ل تة ىل :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ [األدراف،]179 :
دذدك هنى ادنيب صلى هللا دلةه وتسل دن اداشبه ابحلةواان يف غري ي
ح يث أو ين تسب  ،ق ل شةخ اسإتسمام اقن تةعة يف جمعوع ادفا وى." :
 . .فََ هَّلل تَ َة َىل قَ ْ َج َةل ِْ
اسإنْ َاس َن ُُمَ دًِف ِاب ْحلَِسة َس ِ دِْل َحةَ َو ِان َو َج َة َل َك َع دَه
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ِ
ِ
ِ
احلَةَ َوا َن؛ فَإذَا
ص َما َحهُ يف ْاأل ُُيوا ادِت تُنَ تسبُهُ َوه َي ََجةةُ َه َال ُُيَ ث ُل فَ َةه ْ
َو َ
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اَّللِ :فَ َس ْ َد َخ َل ِيف فَ َاس ِد ادْ ِفطَْرِة
تَ َة هع َ ُمَُ ثَلَ َ ا ْحلَةَ َو ِان َوتَ ْغةِ َري َخ ْل ِق ه
ِ
وا ِ
ك ُحمَهرٌم "(.)1
دش ْر َد ِ َو َذد َ
َ
فعن أجل ذدك أحببت أن أقني قةض األيوا ادِت ج ء يف
اداسن اداحذير ين اداشبه فةه ابحلةواان  ،حىت يرأب اسإناس ن قنفاسه
وال ياشبه مب هو دونه ،وأمسةت ادبحث ق ( :النهي عن التشبه ابحليوان
يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية).
وقبل اخلوض يف ادبحث ،تسأق أ قذكر يشكماته وح وده،
وأه افه ،وينهجه ،وإجراءاته ،وقة ن اد ااتس اداس قس وخط ادبحث.
مشكلة البحث:
هت ون قةض ادن س يف ياسأد اداشبه وحم ك ة قةض احلةواان يف
صف وهةئ تة ين خص ئصه  ،فعنه ين مل يسف دلى ادنهي
دن هذا اداشبه وآخرون ينه قة وا دن اهل ي ادنبوي فص ا كثري ين
هذه األفة ل  -ادِت هي ين خص ئص احلةواان – مت اس يف امجماعع
ين غري إنك ا فكأمن هي ين املب ح  ،فك ن دزاي ً ادانبةه دلى
( )1أمح قن دب احللة اقن تةعة " .جمعوع ادفا وى" .حتسةق دب ادرمحن قن
حمع قن ق تس ( ،املعلك ادةرقة اداسةودي  :امل ين ادنبوي  ،جمعع امللك فه
دطب د املصحف ادشريف1416 ،ه 1995/م).)260 /32( ،
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اجلوانب ادِت هنت اداسن دن فةله  ،حىت ال ياصف هب املاسل قغري دل
أو قازيني ين ادشةط ن وأدوانه.
حدود البحث:
األح ديث ادِت حت ثت دن يوضوع ادنهي دن اداشبه ابحلةواان
يف كاب اداسن .
أهداف البحث:
 -1ادوقوف دلى حك أهل ادةل يف احل يث دلى أح ديث ادنهي
ين حةث ادصح وادضةف.
 -2قة ن ادصف واهلةئ ادِت ُياثله املاسل أو جيانبه إذا ش هبت
أفة ل احلةواان .
 -3حتذير املاسل ين اداشبه أبخماق وأفة ل احلةواان .
منهجي يف البحث:
تسلكت يف هذا ادبحث املنهج االتساسرائي ،وهو اتساسراء
األح ديث ادِت تصنف ضعن يوضوع ادنهي دن اداشبه ابحلةوان،
وكذدك املنهج االتسانب طي ادس ئ دلى إقراز ي يف هذه األح ديث ين
أحك م.
إجراءات البحث:
َ -1جةت األح ديث ادِت فةه ادنهي دن اداشبه ابحلةواان
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يظ هن يف كاب اداسن  ،فإن ك ن يف ادصحةحني اكافةت
ابسإح د إدةه وي ك ن يف غريمه قعت قاخرجيه ودااتس إتسن ده
واحلك دلةه.
 -2ذكر األح ديث ادِت ثبت د ي ضةفه  ،ومل أج هل ي
يسويه  ،ونبهت دلى ين صحح أو حاسن أو ضةف قةضه .
 -3األح ديث ادِت أتيت درض ً – دماتسا الل أو االتساشه د هب -
فإن وج أح اً حك دلةه  ،اكافةت حبكعه وذكر يرجع
ذدك وإال خرجاه وحكعت دلةه .
الدراسات السابقة:
 -1حاسن ادانبه مل واد يف اداشبه ،دنج اد ين حمع قن حمع
ادة يري ادسرشي ادغزي اد يشسي ادش فةي (  1061ه )،
حتسةق ودااتس  :جلن ُماص ين احملسسني إبشراف نوا اد ين
ط دب( ،ط ،1تسوااي ،داا ادنوادا 1432 ،ه 2011 -م).
دس فةه د ة أقواب يف ادنهي دن اداشبه ابحلةواان دكنه كثري
االتسا الل أبح ديث ضةةف أو يوضود ين غري قة ن د اجاه .
 -2اداشبةه ابحلةوان يف ادصحةحني ( دااتس يف اخلص ئص واملزااي)،
حبث تكعةلي دنةل داج امل جاساري يف ادبماغ وادنس  ،دلط دب:
تس مل انجي تس مل ق ضي ( ،ج ية أم ادسرى ،كلة ادلغ ادةرقة
قاس اد ااتس ادةلة  ،فرع األدب ،ادة م اجل يةي :1432
1433ه ).
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وق طرق يوضوع اداشبةه ين انحة قماغة وحصره يف
ادصحةحني.
 -3اداشبةه ابحلةوان يف احل يث ادنبوي – دااتس حتلةلة وصفة –
اتس د اتساكع ل داج امل جاساري يف ادبماغ  ،دلط دب  :دف ف
أمح ادةب يل( ،ج ية طةب  ،كلة اآلداب وادةلوم اسإناس نة ،
ادة م اد ااتسي 1431ه 2010 ،م.
وهذا كاس قسه تن ول املوضوع ين انحة قماغة .
 -4أحك م ادنهي دن اداشبه ابحلةواان يف ادصماة :دااتس فسهة
يس ان  ،حملع تسلع ن حمعود ادفراج ،جمل ج ية األنب ا دلةلوم
اسإتسماية  :ج ية األنب ا  -كلة ادةلوم اسإتسماية اداسن ،
امجمل  ،6ادة د .233 - 178 :)2015( 23
وهذا تن ول املوضوع ين انحة فسهة وقصر ادبحث يف ابب
ادصماة فسط .دذا أاد أن أخرج هذا ادبحث ج ية ً أح ديث هذا
ادب ب وخترجيه واحلك دلةه  ،قبة ن صحةحه ين ضةةفه ونوع احلك
املاسانبط ينه .
خطة البحث:
وق قاسعت ادبحث إىل يس ي ومتهة وثماث فصول وخ مت .
ف ملس ي ذكر فةه  :يشكل ادبحث وح وده ،وأه افه،
وينهجه ،وإجراءاته ،وقة ن اد ااتس اداس قس وخط ادبحث.
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وأي ادفصول فهي:
الفصل األول :التشبه ابلدوا  ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :اداشبه ابد واب.
املطلب ادث ين :اداشبه آبكل اخلضر.
املطلب ادث دث :اداشبه ابخلةل.
املطلب ادراقع :اداشبه ابحلعر.
الفصل الثاين :التشبه ابألععام ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :اداشبه ابسإقل.
املطلب ادث ين :اداشبه ابدبسر.
املطلب ادث دث :اداشبه ابدغن .
الفصل الثالث :التشبه ابلطيور والسباع ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :اداشبه ابداسب ع.
املطلب ادث ين :اداشبه ابدكلب.
املطلب ادث دث :اداشبه ابدثةلب.
املطلب ادراقع :اداشبه ابدطةوا (اد يك وادغراب).
واحاو اخل مت دلى ادنا ئج واداوصة  ،وصلى هللا وتسل دلى
املبةوث امح دلة ملني.
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متهيد :تعريف التشبه واملشابهة والفرق بينهما:
يسول اقن ف اسِ َ :
َص ٌل َو ِاح ٌ يَ ُ ُّل َدلَى
"(شبَ َه) ادش ُ
ني َوادْبَ ءُ َوا ْهلَ ءُ ،أ ْ
تش ق ِه ادش ِ
ِِ
ص ًف  .يَُس ُل ِشْبهٌ َو َشبَهٌ َو َشبِةهٌ " (.)1
هيء َوتَ َش ُكله دَْوًان َوَو ْ
ََ ُ ْ
وقني اداشبه واداشبةه ،واداش قه واملش هب فرق ،ف داش قه :اشرتاك
يف ظ هر ادصواة " ،أي  :اداشبةه فهو :إق ي شيء يس م شيء دصف
ج ية قةنهع ذاتة أو يةنوي  ،ف دذاتةه حنو هذا اد اه كهذا اد اه ،
وهذا اداسواد كهذا اداسواد ،واملةنوي حنو زي ك ألتس أو ك حلع ا أي يف
ش ته وقمادته ،وزي كةعرو أي يف قوته وكريه"(.)2
ف ملش هب غ دب ً ي تكون ِجبِله أو يشرتك فةه املشبه واملشبه قه،
ك ألكل وادشرب وادان تسل وادرتاح وغري ذدك كل حباسب خلساه
وخص ئصه ،ودكن اداشبه يكون غ دب ً فةه نة وقص  ،حبةث حي ول
وجه َش ٍبه ين صف ته وفة ده.
املشبه تسلة املشبه قه ويكااسب َ
ووجه ادشبه ُيكن أن يكون حمعوداً كاشبه ادرجل ابألتس يف
شج داه ،وُيكن أن يكون يذيوي ً كاشبه ادرجل ابألتس يف ادا ائه
( ) 1أمح قن ف اس اقن ف اس " ،يةج يس يةس ادلغ " ،حتسةق دب اداسمام حمع
ه اون( ،قريو  :اا ادفكر1399 ،ه 1979 -م).)243 /3( ،
( ) 2انظر :دب ادرؤوف قن دلي املن وي " ،اداوقةف دلى يهع اداة ايف"،
(ط ،1د مل ادكاب1410 ،ه 1990-م)( ،ص.)97 :
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وتسبةةاه ،وتسةكون حموا هذا ادبحث يف حك تشبه قةض ادن س
ابحلةواان فةع يذم ين صف هت  ،وفق ي واد يف اداسن ادنبوي .
ففي حك املش هب يسول شةخ اسإتسمام اقن تةعة  " :فَ ْأل ُُي ُوا ادهِِت
ِ
ِ ِ
ص ئِ ِ
هشبُّهُ ِابدَْب َه ئِِ فِ َةه قِطَِر ِيق ْاأل َْوَىل
ص ادَْب َه ئِ َال َجيُ ُوز د ْْل َدِي ِي ادا َ
ه َي ي ْن َخ َ
ِ
ك ِألَ هن ِْ
احلََة َو ِان قَ ْ ٌا َج ِي ٌع ُي ْشَِرتٌك َوقَ ْ ٌا
ني ْ
َحَرىَ .وَذد َ
اسإنْ َاس َن قَْةنَهُ َوقَ ْ َ
َو ْاأل ْ
ص ُثُه ْاألَير ادْع ْش ِرت ُكَ :ك ْألَ ْك ِل وادشُّر ِب وادنِ َك ِح و ْاألَصوا ِ
فَ ِا ٌق ُُْماَ ٌّ
ُْ ُ َ
َ ْ َ
َ َْ
ِ ِِ
وْ ِ
صِ
ف ادْ ُع ْخاَ ِ
صهُ؛
َح َك ٌم َختُ ُّ
احلََرَك ؛ دَ هع ْاقَا َرنَ ْ
ت ِابدَْو ْ
ص َك َن د ِْْلنْ َاس ن ف َةه أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س دَهُ أَ ْن يَاَ َشبه َه مبَ يَ ْف َةلُهُ ْ
احلَة َوا ُن ف َةه  .فَ ْأل ُُي ُوا ادْ ُع ْخاَ ه
ص ُ قه أ َْوَىل؛ َي َع أَنههُ
دَْة َ
ِ ِِ
ِيف ْ ِ ِ
ص فَ َه ِي ْن
ص ٌ
ف تُ ْشبِهُ أ َْو َ
احلَسة َس َال ُي ْشَا َرَك قَْةنَهُ َوقَْةَن َه ؛ َودَك ْن فةه أ َْو َ
ض ادْوج ِوه .وادَْس ْ ا ادْع ْش ِرت ُك إهمنَ وجوده ِيف ِ
اخلَ اِِجَ .وإِ َذا
ادذ ْه ِن؛ َال ِيف ْ
قَ ْة ِ ُ ُ َ ُ ُ َ
ُ ُ ُُ
ِ
ك فََ هَّلل تَ َة َىل قَ ْ َج َةل ِْ
اسإنْ َاس َن ُُمَ دًِف ِاب ْحلَِسة َس ِ دِْل َحَة َو ِان َو َج َة َل
َك َن َك َذد َ ُ
َ
َكع دِِه وص َماحه ِيف ْاألُيوِا ادهِِت تُنَ ِتسبه وِهي َِ
احلَة َوا َن؛
َج ُةة َه َال ُُيَ ثِ ُل فَ َه ْ
َ َ َ َُ
ُ
ُُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلََةو ِان وتَ ْغةِري َخْل ِق هاَّلل :فَ َس ْ َد َخل ِيف فَاس د ادْفطْرةِ
فَإذَا تَ َة هع َ ُمَُ ثَلَ َ ْ (ََ َ )1
َ
َ
َ
ِ
وِ
ك ُحمَهرٌم " .
ادشْرَد ِ َوذَد َ
َ
هشبُّه ِابدْب ه ئِِ " ِيف ْاألُيوِا ادْع ْذيوي ِ
ويسول يف حك اداشبه " :ادا َ ُ َ َ
ُ َ َُ
ِ
ِ
ِيف ادشهرِع ي ْذيوم يْن ِهي دْنهِ :يف أ ِ
ك ِيثْ ُل :أَ ْن
َص َواهتَ َوأَفْ َة هلَ ؛ َوَْحن ِو ذَد َ
ْ
ْ َ ُ ٌ َ ٌّ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ْن بح نَبِةح ادْ ِك َما ِ
ِ
ك د ُو ُجوه" :
ةق ْ
كَ .و َذد َ
احلَعري َوَْحن َو َذد َ
ب؛ أ َْو يَْن َه َق َهن َ
َََ َ
( )1اقن تةعة  " ،جمعوع ادفا وى".)260/32( ،
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ادصر ِ
أَح ُ ه " أَ هان قَ هراَان ِيف " اقْاِ ِ ِ
اط ادْ ُع ْاساَ ِسة ِ " نَ ْه َي اد هش ِاِع َد ْن
َ
َ َ
ْ
ضء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هشبُّه؛ ِابْأل َْدر ِ
هشبُّه ِابْآل َديةِ َ ه
َد ج ِ
ص َك دا َ
ادا َ
اب َوِابْأل َ
ين جْن ُاس ُه ْ َانق ٌ
ني ادذ َ
َ
ِ
كِ :يف أُيوٍا ِين خص ئِ ِ
و ِأب َْه ِل ادْ ِكاَ ِ
ص ِه ْ َوقَةه نه أَ هن ِي ْن
ب َوَْحن ِو ذَد َ
ْ َ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َتسب ِ
َخ َماق؛ َوذَ َك ْرَان أَ هن َي ْن أَ ْكثَ َر
ك أَ هن ادْ ُع َش هبََ تُوِا ُ
ب َذد َ
ث ُي َش قَ َه َ ْاأل ْ
أ َْ
اب ا ْكااسب ِين أَخ َماقِه َ :ك دْ َك هماقِني و ْ ِ
ِ
ض اد هو ِ
ني.
اجلَ هع د َ
ََ َ ْ ْ َ
َ َ
د ْشَرةَ قَ ْة ِ َ
وذَ َكرَان ي ِيف ادنُّص ِ ِ ِ
اجل َف ِء وقَاسوةِ ادْ ُسلُ ِ
وب :أ َْهل ِْ
اسإقِ ِل
ُ
َ ْ َ
وص ي ْن َذم أ َْه ِل َْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هشبُّهُ قِنَ ْف ِ
ةع ه َي
ف يَ ُكو ُن ادا َ
َوي ْن َي ْ ِح أ َْه ِل ادْغَنَ ِ ؛ فَ َكْة َ
س ادْبَ َه ئ ِ ف َ
ِ
ِِ ِ
ِ
هشبُّ ِه
هه َي َد ْن ادا َ
وي ٌ قَ ْل َهذه ادْ َس د َ ةُ تَ ْساَضي قِطَ ِر ِيق اداه ْنبِةه ادن ْ
َي ْذ ُي َ
ِابدْب َه ئِِ يطْلَ ًس فِةع ُهو ِين َخ َ ِ ِ ِ
وي قِ َةْةنِ ِه؛ ِألَ هن
ص ئص َه َوإ ْن َملْ يَ ُك ْن َي ْذ ُي ً
َ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
وم ق َةْةنه؛ إ ْذ ي ْن ادْ َع ْةلُوم أَن َك ْو َن
ذَد َ
ك يَ ْ دُو َإىل ف ْةل َي ُه َو َي ْذ ُي ٌ
هخ ِ
ص أ َْدَراقِةًّ أ َْو َد َج ِعةًّ َخْة ٌر ِي ْن َك ْونِِه َك ْلبً أ َْو ِمحَ ًاا أ َْو ِخْن ِز ًيرا فَِإذَا
ادش ْ
ف ِين ْاآلد ِيةِني ِيف خص ئِ ِ
هشبُّ ِه ِهب َذا ِ
ادصْن ِ
ص ِه؛ دِ َك ْو ِن
َوقَ َع ادن ْ
ْ َ َ َ َ
هه ُي َد ْن ادا َ َ
ذَدِك تَشبُّ ه فِةع ياسا ْل ِزم ادنه ْسص وي ْ دو إدَة ِه :فَ دا ِ ِ ِ
ةع ُه َو
َ
َ ََ ُ ْ
َ َ ً َ َ َْ ُ
هشبُّهُ ابدْبَ َه ئ ِ ف َ
()1
ِين خ ِ ِ
ِ
وي َوَيْنهةًّ َدْنهُ. " . . .
ْ َ َ
ص ئص َه أ َْوَىل أَ ْن يَ ُكو َن َي ْذ ُي ً

( )1اقن تةعة  " ،جمعوع ادفا وى".)256 /32( ،
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الفصل األول :التشبه بالدواب ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :التشبه بالدواب :التحذير من خمالفة هدي النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،ورد فيه حديث واحد:
ول هِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
اَّللُ َدْنهُ :أَنههُ َِمس َع َا ُتس َ
دن أيب ُهَريْ َرَة َا ِض َي ه
اَّلل َ
ِ
اتساَ ْوقَ َ َان ًاا ،فَلَ هع
َو َتسله َ يَ ُس ُ
ول« :إِهمنَ َيثَلي َوَيثَ ُل ادنه ِس َك َعثَ ِل َا ُج ٍل ْ
ِِ
اب ادهِِت تَ َس ُع ِيف ادنه ِا يَ َس ْة َن
هو ُّ
أَ
َض ءَ ْ َي َح ْودَهُ َج َة َل اد َفَر ُ
اش َوَهذه اد َ
ِ ِ
ِ
ِ
آخ ُذ ِحبُ َج ِزُك ْ َد ِن
ف َةه  ،فَ َج َة َل يَْن ِزدُ ُه هن َويَ ْغلْب نَهُ فَةَ ْساَح ْع َن ف َةه  ،فَأ ََان ُ
ادنه ِاَ ،وُه ْ يَ ْساَ ِح ُعو َن فِ َةه (.»)1
أخرجه ادبخ اي يف صحةحه و ياسل يف صحةحه ،وادرتيذي يف
ادزان ِد ،دن دب ِ
تسننه ،واسإي م أمح يف ياسن ه ،كله ين طريق أيب َِ َ ْ َْ
ادهر ْمحَ ِن ،أَنههُ َح ه ثَهُ :أَنههُ َِمس َع أ ََاب هريرة . . .قه(.)2
( " )1فأان آخذ حبجزك " :حجزة اسإزاا واداسراويل يةس ه  ،وحت جز ادسوم :أخذ
قةضه حبجزة قةض ،وإذا أااد ادرجل إياس ك ين خي ف تسسوطه أخذ قذدك
املوضع ينه ،وقوده " :وأنا تسحعون فةه " :اداسح  :اداس م وادوقوع ىف األهوي
وشبهه  ،واد خول ىف األيوا ادش ق ين غري تثبت وال اوي  .دة ض قن يوتسى
ِ
كع ُل امل ْةلِِ ق َف َوائِ ِ ُي ْاسلِ " .حتسةق اد كاوا ْحي ََي إِ ْمسَ ِدةل( ،ط،
ادس ضي " .إ َ
ُ
يصر :داا ادوف ء 1419 ،ه  1998 -م).)253 :7( ،
( )2حمع قن إمس دةل ادبخ اي " .اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر." . . .
حتسةق د .يصطفى ديب ادبغ ( ،ط ،3قريو  :داا اقن كثري1407 ،ه )،
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وياابع
ويواد نفاسه امله دك ُ
شبه نفوا املةرض دن دادي اخلري ُ
ادشهوا  ،كعثل اد واب ُينةه املشفق دلةه ين هلكاه وتصر دلى
يث أَنهه صلهى ه ِ
احل ِ ِ
صُ
اَّللُ َدلَْةه َو َتسله َ َشبههَ
ُ َ
ُم دفاه ،ق ل ادنوويَ " :وَي ْس ُ
ود َْ
ِِ
ط ْ ِِ
ني ِمبََة ِصة ِه ْ َو َش َه َواهتِِ ْ يف انا اآلخرة
تَ َاس قُ َ
ني َوادْ ُع َخ دف َ
اجلَ هل َ
و ِحر ِص ِه دلَى ادْوقُ ِ ِ
ض ِه دلَى يو ِ
ِ
ِِ ِ
اض ِع ادْ َعْن ِع
وع ِيف ذَد َ
ك َي َع َيْنةه إ هاي ُه ْ َوقَ ْب َ َ َ
َ ْ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيْن ُه ْ قِاَ َاس قُ ِط ادْ َفَر ِ
يص
اش يف َانا اد ُّنْةَ هلََواهُ َو َ
ض ْةف متَْةة ِزه َوك َما ُمهَ َح ِر ٌ
ِ
ك ِجلَ ْهلِ ِه " (.)1
َدلَى َه َما ِك نَ ْف ِاس ِه َتس ٍع ِيف َذد َ
ف دة قل ين غ دَب ُمحسه ،واخا ا ه ي ادنيب صلى هللا دلةه
وتسل وجةل ط داه تسرية ده وتسلوك ً ،ق ل أقو ادةب س ادسرطيب " :وهذا
يثل الجاه د نبةن صلى هللا دلةه وتسل يف جن تن  ،وحرصه دلى
( .)102 :8ياسل قن احلج ج " .املاسن ادصحةح املخاصر ." . . .حتسةق
حمع فؤاد دب ادب قي (قريو  ،داا إحة ء ادرتاث ادةريب).)1789 :4( ،
حمع قن دةاسى ادرتيذي " ،اجل يع ادصحةح = تسنن ادرتيذي " .حتسةق
أمح حمع ش كر وآخرين( ،قريو  ،داا إحة ء ادرتاث ادةريب).)154 :5( ،
أمح قن حمع اسإي م أمح " ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .حتسةق شةةب
األانؤوط  -د دل يرش  ،وآخرين( ،ط ،1يؤتساس ادرتس د  1421 ،ه -
2001م).)272 :12( ،
( )1حيَي قن شرف ادنووي " .صحةح ياسل قشرح ادنووي "( .ط ،2قريو  :داا
إحة ء ادرتاث ادةريب).)50 :15( ،
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ختلةصن ين اهللك ادِت قني أي ين  ،وجلهلن قس ا ذدك ،وغلب
شهواتن دلةن  ،وظفر د ِوان ادلةني قن  ،حىت صران أحسر ين ادفراش
واجلن دب ،وأذل ين ادطني ادماهزب"(.)1
املطلب الثاني :التشبه بآكلة اخلضر ،التحذير من االنشغال جبمع
حطام الدنيا من غري وقفة حماسبة للنفس ،فيه حديث واحد:
اَّللُ َدْنهُ،
ي َا ِض َي ه
دن َدطَ ء قْن يَ َاس ٍا ،أَنههُ َِمس َع أ ََاب َتسةِة ٍ اخلُ ْ ِا ه
ِ
ِ ه
هيب َ ه
س َذا َ يَ ْوٍم َدلَى املِْن َِرب
ُحيَ ُ
ث :أَ هن ادنِ ه
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ َجلَ َ
ِ
ف َدلَْة ُك ْ ِي ْن قَ ْة ِيَ ،ي يُ ْفاَ ُح
َخ ُ
َو َجلَ ْاسنَ َح ْودَهُ ،فَ َس َل« :إِِين ُمه أ َ
اَّللِ ،أ ََو ََيِْيت اخلَْة ُر
َدلَْة ُك ْ ِي ْن َزْهَرةِ اد ُّنْةَ َوِزينَاِ َه » فَ َس َل َا ُج ٌلَ :اي َا ُتس َ
ول ه
ِ
ِ ه ِ
هيب َ ه
ِابدش ِ
ةل دَهَُ :ي َشأْنُ َ
ت ادنِ ُّ
هر؟ فَ َاس َك َ
ك؟ تُ َكل ُ
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ  ،فَس َ
ِ
ك؟ فَ َرأَيْنَ أَنههُ يُْن َزُل َدلَْة ِه؟ قَ َل:
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َوالَ يُ َكل ُع َ
ادنِ ه
هيب َ
ادرحض ء ( ،)2فَ َس َل« :أَين اد هاس ئِل؟ » وَكأَنهه َِ
مح َ هُ ،فَ َس َل:
ُ َ ُ
َْ
فَ َع َاس َح َدْنهُ ُّ َ َ َ
( ) 1أمح قن دعر أقو ادةب س ادسرطيب " .املفه مل أشكل ين تلخةص كا ب
ياسل " .حتسةق حمةي اد ين ديب يةاساو وآخرين( ،ط ،2ديشق :داا اقن
كثري ،قريو  :داا ادكل ادطةب 1417 ،ه )87 :6( ،)1996 -
درق يَ ْغ ِاسل اجلْل د َكثرتهَ ،وَكثِ ًريا َي
ض ء» ُه َو ٌ
فعاسح َدنْهُ ُّادر َح َ
( )2ادهر ْح ُ
ض :ادغَ ْاسلَ « .
ِ
يُ ْاساَةعل يف َدَرق احلُهعى واملَرض .املب اك قن حمع اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب
احل يث واألثر " .حتسةق طَهر أمح ادزاوى  -حمعود حمع ادطن حي( ،قريو :
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ِ
«إِنههُ الَ ََيِْيت اخلَْة ر ِابدش ِ
ةع يَ ْساُ ُل أ َْو يُلِ ُّ ،إِهال آكِلَ َ
هرَ ،وإِ هن ُمه يُْنبِ ُ
ت ادهرقِ ُ
ُ
اخل ِ
ِ
ِ
هع ِ
ه
س،
ش
اد
ني
د
ت
ل
ب
س
ا
اتس
ه
َت
ر
ص
خ
ا
اي
ا
ذ
إ
ىت
ح
َْ
ضَراء ،أَ َكلَ ْ
ت َ ه َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ََْ ْ َ ْ َ ْ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ب
تَ ،وَاتَ َة ْ
ت َوَابدَ ْ
فَثَلَطَ ْ
ت َ ،وإِ هن َه َذا املَ َل َخضَرةٌ ُح ْل َوةٌ ،فَن ْة َ َ
صح ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
هيب
ني َوادةَاة َ َواقْ َن اد هاسبِ ِةل  -أ َْو َك َع قَ َل ادنِ ُّ
املُ ْاسل ِ َي أ َْدطَى يْنهُ امل ْاسك َ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َ -وإِنههُ َي ْن ََيْ ُخ ُذهُ قِغَ ِْري َح ِس ِهَ ،ك ده ِذي ََيْ ُك ُل َوالَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ْشبَ ُعَ ،ويَ ُكو ُن َشهة ً ا َدلَْةه يَ ْوَم ادسةَ َي ».
أخرجه ادبخ اي يف صحةحه و ياسل يف صحةحه ،وادناس ئي يف
تسننه ،واسإي م أمح يف ياسن ه ،و اقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق
ِ
هتساُ َوائِيَ ،د ْن َْحي ََي قْ ِن أَِيب َكثِ ٍريَ ،د ْن ِه َما ِل قْ ِن أَِيب َيْة ُعونَََ ،د ْن
ه َش م اد ْ
اخلُ ْ ِاي اضي هللا دنه . . .قه(.)2
َدطَ ِء قْ ِن يَ َاس ٍاَ ،د ْن أَِيب َتسةِة ٍ ْ
يف هذا احل يث كراه انغع س ادن س يف ادشهوا وَجع حط م
املكاب ادةلعة 1399 ،ه 1979 -م ).)208 :2( ،
ِ
( )1احلبط ِابدا ِ
ِ
َي
ْ
َ
هح ِريك :ا ْهلََما ُك .يُ َس ُل َحبط َحيبَط َحْبطً "" ،ويُل  :يَ ْسُرب ،أ ْ
ض ِد :نَوع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ة
د
سول،
ادب
ن
ي
اد
ر
اس
ك
ق
ر
ض
اخل
و
"
"،
ك
ما
هل
ا
ن
ي
و
س ِي ْن
ه
ْ
َ
َ
يَ ْ نُ َ ََ
ٌْ َ ُ
َ ُ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ط ادْبَة ُري يَثْلط إِ َذا أدْسى َاجةةه َتس ْهماً َاقةس ً" ،انظر اقن
وجة ه "" ،وثَلَ َ
أْ
َحَرا ِاَه َ
األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر ".)40 :2( ،
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر .)121 :2( ،" . . .ياسل ،
"املاسن ادصحةح املخاصر .)728 :2( ،". . .ادناس ئي " ،امجماىب ين اداسنن
(تسنن ادناس ئي)" .)90 :5( ،اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل"،
( .)371 :18اقن حب ن" ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن".)19 :8( ،
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اد نة ود م حم تسب أنفاسه وناسة هن فج ءة املو  ،ق ل اقن األثري" :
ضرب ِيف ه َذا ْ ِ ِ
أح ُ مه دِْل ُع ْفرط ِيف َجَْع اد ُّنة واملْنع ِي ْن
َ
احلَ يث َيثَلنيَ :
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فضرب آكل اخلَضر
َحسه َ ،و ْاآل َخ ُر د ْل ُع ْساَص ِيف ْ
أخذه وادنهفع هبَ َ . . .
ِ
ِ
ِ
ِ
ص
ي َن ادْ َع َواشي َيثًَما د َع ْن يَسْاص ِيف ْ
أخذ اد ُّنْةَ وَجَْةه َ ،وَال َْحيعله احل ْر ُ
دلَى أخ ِذه قِغَ ِري ح ِسه  ،فَهو قنَجوةٍ ِين واب ِهل َ ،كع َجنت آكِلَ ُ اخلَ ِ
ضر،
ْ َ َ َُ ْ ْ ََ َ َ َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
هع ِ
ه
س
ش
اد
ني
د
لت
ب
س
ا
اتس
َته
ر
ص
خ
ا
اي
ا
ذ
إ
ىت
ح
ت
ل
ك
أ
:
ل
ق
َْ َْ َ ْ َ ْ
أََال تَ َراهُ َ َ َ ْ َ ه َ ْ َ ْ َ َ
ِ
هع ِ
س
فَثَلَطَت َوَابدَ ْ
ت ،أ ََا َاد أَن َهه إِ َذا َشبِ َةت يْن َه َقرَكت ُي ْاساَ ْسبِل ً َد ْ َ
ني ادش ْ
تَاساع ِر ُ ِ
ط ،فَِإ َذا ثَلَطَت فَ َس ْ َز َال َدْن َه
وجتاَ ُّر وتَثْلِ ُ
تْ ،
ئ قِ َذد َ
ك َي أكلَ ْ
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ط َوَال تَبُول،
طَ .وإمنَ َحتبَط ادْ َع شةَ ُ ألَن َهه متَْاَل ُئ قُطُوهن َوَال تَثْل ُ
احلَبَ ُ
ض فابهلكَ .وأ ََا َاد َقزْهرة اد ُّنْةَ ُحاسنَه
ض َهلَ ادْ َعَر
أج َوافه  ،فَةَ ْة ِر
فاَ ْن ِاف ُخ
ُ
ُ
ْ
ِ
األاض َمنَ ءَه َوَي َخيُْر ُج ِي ْن نَبَ ِهت " (.)1
وقربك
وقَ ْه َجاَه َ ،
وين ياسر ادشرية ودن ياه مب جبل دلةه ادن س ،فإهن مل متنع
َجع امل ل ،ودكنه أير أبخذه حبسه ود م كنزه ،واالتساعا ع قه يف غري
املعنوع ،وإنف قه يف أقواب اخلري ،ق ل ادبةض وي " :وينه ين يسنع مب
حيا ج إدةه ينه  ،وياح شى دن اسإفراط يف تن وهل  ،فةكون حمعود ادة قب
كآكل اخلضر ،وذدك يثل املساص " (.)2
( )1اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر ")40 :2( ،
( )2دب هللا قن دعر ادبةض وي " .حتف األقراا شرح يص قةح اداسن " .حتسةق
جلن ُماص إبشراف نوا اد ين ط دب( ،ادكويت :وزااة األوق ف وادشؤون
اسإتسماية  1433 ،ه 2012 -م ))291 :3( ،
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املطلب الثالث :التشبه باخليل :كراهة اخلروج من الصالة إشارة
باأليدي ،ورد فيه حديث واحد:
ِ ِ
ِ
صلهْة نَ َي َع َا ُتسول هللا َ
َد ْن َج ق ِر قْ ِن َمسَُرَة ،قَ َلُ :كنه إِ َذا َ
صلهى هللاُ
َدلَْة ِه َو َتسله َ قُ ْلنَ  :اد هاس َما ُم َدلَْة ُك ْ َوَا ْمحَ ُ هللاِ اد هاس َما ُم َدلَْة ُك ْ َوَا ْمحَ ُ هللاِ،
ني ،فَ َس َل اتس ُ ِ
اجلَ نِبَ ْ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َ « :د َما َم
َش َا قِةَ ِ ِه إِ َىل ْ
َوأ َ
ول هللا َ
َُ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َخْة ٍل ُُشْ ٍ
َح َ ُك ْ أَ ْن
تُويئُو َن ِأبَيْ ي ُك ْ َكأَن َهه أَ ْذ َان ُ
س؟ إهمنَ يَكْفي أ َ
يضع ي َ ه دلَى فَ ِخ ِذهِ ُثُه ياسلِ دلَى أ ِ
َخ ِةه َي ْن َدلَى َُيِةنِ ِهَ ،وُِشَ دِِه».
َُ ُ َ
َ ََ َ ُ َ
أخرجه ياسل يف صحةحه ،و أقو داود يف تسننه ،وادناس ئي يف
تسننه ،واسإي م أمح يف ياسن ه ،كله ين طريق دُبَ ْة هللاِ قْن ادْ ِسْب ِطةه ِ،
َد ْن َج قِ ِر قْ ِن َمسَُرةَ . . .قه(.)2
ك نوا إذا اناهوا ين صماهت أويأ كل واح ينه دْلخر
هعس وادشهعوس ِين اد ِ ه ِ ِ ِ
ِ
س َملْ يَ ْاساَ ِسهرَ .
وُشَ َاست اد هاقهُ
ُ ُ َ َ
( )1ادش ُ
هواب :ادذي إذا ُُن َ
ت ظَ ْهَرَه  .حمع قن يكرم اقن ينظوا،
ادفرسَ :شَرد ْ َ
وينَ َة ْ
وَجَ َح ْ
ت َ
و ُ
"داس ن ادةرب"( ،ط ،3قريو  :داا ص دا 1414 ،ه ))113 :6( ،
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر ،)322 :1( ،" . . .أقوداود " ،تسنن
أيب داود " .)262 :1( ،أمح قن شةةب ادناس ئي " .امجماىب ين اداسنن
(تسنن ادناس ئي) " .حتسةق دب ادفا ح أيب غ ة( ،ط ،2حلب :يكاب
املطبود اسإتسماية 1406 ،ه ) ( .)4 :3( ،)108 :5اسإي م أمح " ،
ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)492 :34( ،
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ابداسمام إش اة قة ه ،فنه ه ادنيب صلى هللا دلةه وتسل دن ذدك ،ألنه
ين ف دلاسكون واخلشوع يف ادصماة ،ومل فةه ين يش هب اخلةل ادن فرة
دن ي تضطرب أذانهب  ،ق ل أقو ادةب س ادسرطيب " :ك نوا يشريون دن
اداسمام ين ادصماة أبي يه ُيةنً وُش ال ،وتشبةه أي يه أبذانب اخلةل
ادشُّعس تشبةه واقع؛ فإهن ِ
حترك أذانهب ُيةنً وُش ال ،فلع اآه دلى
تلك احل د أيره ابداسكون يف ادصماة "(.)1
ُث قني هل ادنيب صلى هللا دلةه وتسل ادصف ادِت فةه اداسكون
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
َح َ ُك ْ أَ ْن يَ َ
واخلشوع ،فس ل " :إهمنَ يَكْفي أ َ
ض َع يَ َ هُ َدلَى فَخذه ُثُه يُ َاسل ُ
دلَى أ ِ
َخ ِةه َي ْن َدلَى َُيِةنِ ِهَ ،وُِشَ دِِه».
َ
أقول :وي يفةله قةض املصلني ين افع اأتسه إىل األدلى قني
ادااسلةعانيُ ،م مل يرد قه نص دن ادنيب صلى هللا دلةه وتسل .

( )1أقو ادةب س ادسرطيب " ،املفه مل أشكل ين تلخةص كا ب ياسل ")61 :2( ،
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املطلب الرابع :التشبه باحلمر :فيه حديثان:
احلديث األول :حترمي اجملاهرة ابملعصية:
ِ ه
ول هللاِ َ ه
َد ِن ادنه هو ِ
اس قْ ِن مسَْ َة َن ،قَ َل :ذَ َكَر َا ُتس ُ
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ
ِ
ٍ
ك
اد ه هج َل َذا َ َغ َ اة . . .وذكر ح يث ً طويماًُ ،ث ق ل :فَبَ ْة نَ َع ُه ْ َك َذد َ
ث هللا ِاحي طَةِب ً ،فَاَأْخ ُذه َْحتت ِ
ِ
وح ُك ِل ُي ْؤِي ٍن
آابط ِه ْ  ،فَاَ ْسبِ ُ
ُ ُْ َ َ
إ ْذ قَ َة َ ُ ً َ
ض ُا َ
احلُ ُع ِر(،)1
َوُك ِل ُي ْاسلِ ٍ َ ،ويَْب َسى ِشَر ُاا ادنه ِس ،يَاَ َه َا ُجو َن فِ َةه تَ َه ُا َج ْ
وم اد هاس َد ُ ".
فَ َةلَْة ِه ْ تَ ُس ُ
أخرجه ياسل يف صحةحه ،وادرتيذي يف تسننه ،اقن ي جه يف
تسننه ،واسإي م أمح يف ياسن ه ،كله ين طريق َدْب ادهر ْمحَ ِن قْن يَِزي َ قْ ِن
َج قِ ٍرَ ،د ْن َْحي ََي قْ ِن َج قِ ٍر ادطه ئِ ِيَ ،د ْن َدْب ِ ادهر ْمحَ ِن قْ ِن ُجبَ ِْري قْ ِن نُ َف ٍْري،
َد ْن أَقِ ِةه ُجبَ ِْريَ ،د ِن ادنه هو ِ
اس قْ ِن مسَْ َة َن اضي هللا دنه . . .قه (.)2
( )1قَ ْودهَ " :ويكثر ا ْهلَرج " :قَِفْاح ا ْهلَ ء َو ُتس ُكون ادهراء فاسره ِيف احلَ ِيث ادْ َسْال َوِيف
قةض ِ
ادرواة َوإِهال فَ ِه َي
ادرَو َااي ا ْهلَرج ادْ َساْل قلغَ ْ
احلَبَ َش ِ .وهو ين قَول قةض َ
ِ
ِ
ِ
احلعر أَي
ةح واهلرج أَيْض اال ْخا َماطَ .ويْنه قَ ْوده تاه اجون هت اج ْ
َدَرقِةه َ
صح َ
ِ
اج ًال َوناس ء ِيف ِ
ادز ََن َوادْفاس د وتان كحون .واهلرج َكثْ َرة ادن َك ح
ختالطون َ
َ
هرجه إِذا نَ َك َح َه يهرجه  .انظر :ادس ضي دة ض " ،يش اق األنواا دلى
صح ح اآلاثا ".)267 :2( ،
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر ،)2250 :4( ،" . . .ادرتيذي" ،
تسنن ادرتيذي " .)510 :4( ،اقن ي ج  " ،تسنن اقن ي جه ":2( ،
 .)1356اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ")172 :29( ،
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حياعل هذا احل يث يةنةني ي الن دلى إمثني دظةعني:
 :1ادا اء ادن س ويس تلاه قةضه قةض ً حىت ال ي اي ادس تل مل
قَاَل ،وال ي اي املساول فة قُاِل وذدك الناش ا اجلهل قني ادن س وغة ب
ِ
اخَالَ ُفوا ِيف ادْ ُعَر ِاد قَِس ْودِِه يََا َه َا ُجو َن
ادةل وادةلع ء ،ق ل اقن حجرَ " :وقَ ْ
ِ
ِ
فَِسةل يااس فَ و َن وقِ
ِ
َد ه
ةل يََاثَ َوُاو َن َوادهذي يَظْ َهُر أَنههُ ُهنَ مبَْة ََن يََا َس تَلُو َن أ َْو أل َ
َ ََ َ ُ َ
َ
ِ ()2( )1
ِ
ِ
يث ادْبَ ب " .
ك َويَُؤيِ ُ محَْلَهُ َدلَى اداه َس تُِل َح ُ
ِي ْن َذد َ
 :2غلب امجم هرين ابسإُث ،ق ل ادطةيب " :قوهل (( :ياه اجون)):
أي جي يع ادرج ل ادناس ء دمانة حبضرة ادن س كع تفةله احلعري ،وال
يكرتثون دذدك"(.)3
أقول :وهذا املةَن أقرب دظ هر احل يث ،ويؤي ه ي أخرجه ادبزاا
اَّللِ قْ ِن
يف ياسن ه ،واقن حب ن يف صحةحه ،كمامه  ،ين ح يث َدْب ِ ه
( )1وقوده " :ح يث ادب ب " ،يةي ي أخرجه ادبخ اي يف صحةحهَ " :د ْن
ش ِس ٍةق ،قَ َلُ :كْنت يع دب ِ هِ
صلهى هللاُ َدلَةْ ِه
َ
وتسى ،فَ َس الَ :قَ َل ادنِ ُّ
ُ َ َ َْ
هيب َ
اَّللَ ،وأَِيب ُي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني يَ َ ِي اد هاس َد َأل هَاي ًي  ،يَْن ِزُل ف َةه اجلَ ْه ُلَ ،ويُْرفَ ُع ف َةه ادة ْل ُ،
َو َتسله َ « :إِ هن قَ ْ َ
ِ
ج :اد َسْا ُل " .ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح
ج» َواهلَْر ُ
َويَكْثُُر ف َةه اهلَْر ُ
املخاصر)48 :9( ،" . . .
( )2اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ")19 :13( ،
( )3ادطةيب " .ادك شف دن حس ئق اداسنن")3459 :11( ،
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اَّللِ صلهى ه ِ
وم اد هاس َد ُ َح هىت
َد ْع ٍرو قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
ول ه َ
اَّللُ َدلَْةه َو َتسله َ "َ :ال تَ ُس ُ
ِ
احل ِع ِري" قُ ْل ُ ِ
تَاَ َاس فَ ُ وا ِيف ادطه ِر ِيق تَ َاس فُ َ َْ
ت :إ هن َذ َاك دَ َك ئ ٌن؟ قَ َل" :نَ َة ْ
دةكونن"(.)1
ق ل اهلةثعيَ " :اَواهُ ادْبَ هز ُاا َوادطهبَ َرِاينَُّ ،وِا َج ُل ادْبَ هزا ِا ِا َج ُل
ةح"(.)2
ص ِح ِ
اد ه
وتسواء ك ن االحاع ل األول أو ادث ين ،فس ج ء األير حبفظ
اد ي ء وادةروض ،قل ك ن آخر وص اي ادنيب صلى هللا دلةه وتسل حترمي
املاس س هبع إال ابحلق ،كع ج ء يف ح يث ادبخ اي ادذي أخرجه يف
ِ ِ
صحةحه ،دن أَِيب قَكَْرَة نُ َفْة ِع ق ِن احلَ ِاث ادثه َسف ُّي ،ذَ َكَر ادنِ ه
هيب َ
صلهى هللاُ
ِ
ك إِنْ َاس ٌن ِِِبطَ ِي ِه  -أ َْو قِ ِزَي ِي ِه -
َدلَْة ِه َو َتسله َ قَ َة َ َدلَى قَةِ ِريهَ ،وأ َْي َاس َ
َي ي وٍم ه َذا» ،فَاس َكْا نَ ح هىت ظَنَ نه أَنهه تسةاس ِع ِةه ِتسوى ِْ
امس ِه ،قَ َل:
قَ َل« :أ ُّ َ ْ َ
َ
َ
ُ َُ َ
َ
َي َش ْه ٍر َه َذا» فَ َاس َكْا نَ َح هىت
«أَدَْة
هح ِر» قُ ْلنَ  :قَلَى ،قَ َل« :فَأ ُّ
س يَ ْوَم ادن ْ
َ
ظَنَ نه أَنهه تسةاس ِع ِةه قِغَ ِري ِْ
س قِ ِذي احلِ هج ِ» قُ ْلنَ  :قَلَى،
امس ِه ،فَ َس َل« :أَدَْة
ْ
ُ َُ َ
َ
قَ َل « :فَِإ هن ِدي ء ُك  ،وأَيوادَ ُك  ،وأ َْدراض ُك  ،ق ة نَ ُك حرامَ ،كحري ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ ٌ ُ ْ َ
( )1أمح قن دعرو ادبزاا " .ياسن ادبزاا = ادبحر ادزخ ا" ،حتسةق حمفوظ ادرمحن
زين هللا وآخرين( ،ط ،1امل ين املنواة :يكاب ادةلوم واحلك 1988 ،م-
2009م) ،)345 :6( ،اقن حب ن" ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن"،
(.)169 :15
( )2اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ ".)327 :7( ،
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ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب،
يَ ْوي ُك ْ َه َذا ،يف َش ْهرُك ْ َه َذا ،يف قَلَ ُك ْ َه َذا ،دة(ُبَ1ل) ِغ اد هش ه ُ ادغَ ئ َ
فَِإ هن اد هش ِه َ َد َاسى أَ ْن يُبَ لِ َغ َي ْن ُه َو أ َْو َدى دَهُ ِيْنهُ» .
ففي هذا احل يث ق هنى ادنيب صلى هللا دلةه وتسل أن يةا ي
املاسل دلى أخةه قغري احلق تسواء يف نفاسه أو درضه أو ي ده ،وذدك
اَّللُ َدْن ُه َع ،
فةع أخرجه ادبخ اي يف صحةحهَ ،د ِن اقْ ِن دُ َعَر َا ِض َي ه
اَّللِ صلهى هللا دلَة ِه وتسله « :دَن ي ز َال امل ْؤِين ِيف فُاسح ٍ
قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
ول ه َ
َْ
ُ َ ْ(ُ ُ ََ ْ َ َ َ)2
ِ ِ ِِ
ِ
ب َد ًي َحَر ًاي » .
ي ْن دينهَ ،ي َملْ يُص ْ
ويف شأن االتساا ا فس حرم ادنيب صلى هللا دلةه وتسل دلى
ادزوجني جمرد اداح ث مب جيري قةنهع ين َج ع ،فكةف إذا فةماه
ي اضي هللا دنه ،وذدك فةع
دمانة  ،فس ثبت دن أيب َتسةِة ٍ ْ
اخلُ ْ ِا ه
أخرجه ياسل يف صحةحه ،دنه ق ل :قَ َل اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ول هللا َ
َُ
َش ِر ادنه ِس ِدْن َ هللاِ يْن ِزدَ ً ي وم ادْ ِسة ي ِ ،ادهرجل ي ْف ِ
ضي إِ َىل
َو َتسله َ « :إِ هن ِي ْن أ َ
َُُ
َ(َ َ َ ْ َ )3
ايرأَتِِه ،وتُ ْف ِ
ضي إِدَْة ِهُ ،ثُه يَْن ُش ُر ِتسهرَه » .
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ف ل َه َذا ْ
احلَ يث دلى َْحترميُ إفْ َش ء ادهر ُجل َي َْجيري قَْة نَهُ َوقَ ْ َ
ِ
ف تَ َف ِص ِةل ذَدِك وي َجي ِري ِين ادْعرأَةِ
ِ
ِِ ِ
صِ
َ ََ ْ
ْايَرأَته ي ْن أ ُُيوِا اال ْتسا ْعاَ ِع َ(وَوْ )4
َ َْ
فِ ِةه ِي ْن قَ ْوٍل أ َْو فِ ْة ٍل َوَْحن ِوِه " .
( )1ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)24 :1( ،" . . .
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)2 :9( ،" . . .
( )3ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)1060 :2( ،" . . .
( )4انظر :ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")8 :10( ،
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احلديث الثاين :كراهة طأطأة الرأس يف الركوع:
اوي دن دلي .ودن أَِيب يوتسى ،قَ َل :قَ َل اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ول هاَّلل َ
ُ َْ
َُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضى دَن ْفاسيَ ،وأَ ْكَرهُ دَ َ
ضى دَ َ
ك َي أ َْا َ
َو َتسله ََ « :اي َدل ُّي إين أ َْا َ
ك َي أَ ْكَرهُ
دَِن ْف ِاسيَ ،ال تَ ْسرأِ ادْ ُسرآ َن وأَنْت جنُب ،وَال أَنْ ِ
ت َتس ِج ٌ َ ،وَال
ت َااك ٌعَ ،وَال أَنْ َ
َ ْ َ َ ُ ٌ َ َ
ِ ()1
تُص ِل وأَنْ ِ
ِ
ِ
احل َع ا ».
ةح ْ
َ َ َ
ت َد ق ٌ
ص َش ْةَرَكَ ،وَال تُ َ قح تَ ْ ق َ
ٍ
ِ
ِ
ص هف ُا ،ان
ةل قْ ُن ُحمَ هع اد ه
أخرجه اد ااقطي يف تسننه ،ان إ ْمسَ د ُ
ٍ
هخةِ ُّي َدْب ُ ادهر ْمحَ ِن قْ ِن َه نِ ٍئ ،ان أَقُو
س قْ ُن ُحمَ هع  ،ثن أَقُو نُ َةْة ٍ ادن َ
ادْ َةبه ُ
ك ادن ِ
ِِ
ي دِ ٍ
ك قْن ُحاس ْ ٍ
نيَ ،ح ه ثَِي أَقُو إِ ْتس َح َق اد هاسبِةةِ ُّي،
َ
َ
هخة ُّي َدْب ُ ادْ َعل ُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يَ ،د ْن
َد ْن ْ
ص ِا ُّ
احلَ ِاثَ ،د ْن َدل ٍي .قَ َل أَقُو َي دكَ :وأ ْ
وتسى ْاألَنْ َ
َخبَ َرِين ُي َ
َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
وتسى . . .قه(.)2
بَ ،د ْن أَِيب قُْرَد َةَ ،د ْن أَِيب ُي َ
ق ل اقن حجر يف ادالخةص " :فِ ِةه أَقو نُةة ادن ِ
اب
هخة ُّي َوُه َو َك هذ ٌ
ُ َْ َ
ِ
" ،وق ل يف اداسريب " :دب ادهر ْمحَن قن َه نِئ أَقُو نةة ادنهخةي ،ص وق
ده أغماط ،أفرط اقن يةني فكذقه " (.)3
ِ
وع ح هىت ي ُكون أخ َف ِ
ِ
ودقه َح ظَ ْهَره
أتسه ِيف ُّ
ض ي ْن ظَ ْه ِرهَ .
ْ َ
ادرُك ِ َ
(ُ )1ه َو ادهذي يُطَأْط ُئ ا َ
ِ
وتسطُه َكأَنههُ َتسنَ ٌم .اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث
إ َذا ثَنَ ه ف ات َفع َ
واألثر ".)97 :2( ،
( )2اد ااقطي " ،تسنن اد ااقطي".)213 :1( ،
( )3اقن حجر" ،تسريب اداهذيب " .)352( ،اقن حجر" ،ادالخةص احلبري "،
(.)589 :1
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أقول :ي ااه إبتسن ديه دلى أيب ي دك ادنخةي ،وهو دب ادْعلك
احلُ َاس ْني ادنهخةِي أَقُو َي دك ين أهل َو ِاتسط ،ق ل
قن ْ
احلُ َاس ْني قن أيب ْ
ض هة ُفوهُ ،وق ل اقن حجر :يرتوك (.)1
ادذهيبَ :
واوي أيض ً َد ْن أَِيب َتسةِة ٍ اخل اي  -أااه افةه َ . . ." :-وإِذَا
ُ
احلِع ِا ،ودْة ِ
ِ
ص ْلبَهُ." . . .
س
ةح
ق
ت
ح
ق
ي
ما
ف
ك
َح ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
َاَك َع أ َ
َخبَ َرَان أَقُو ُحمَ هع ٍ َدْب ُ هللاِ قْ ُن
أخرجه ادبةهسي يف اداسنن ادكربى ،أ ْ
َصبَ َه ِينُّ ،أنبأ أَقُو َتسةِة ِ قْ ُن ْاأل َْدَرِِ
ص ٍر ،ثن
وتس َ
ايب ،ثن َتس ْة َ ا ُن قْ ُن نَ ْ
ف ْاأل ْ
يُ ُ
ٍِ
ِ
أَقُو ُي َة ِويَََ ،د ْن أَِيب ُتس ْفةَ َن اد هاس ْة ِيَ ،د ْن أَِيب نَ ْ
ضَرةََ ،د ْن أَِيب (َ2تس)ةة أ َُااهُ
ك أَقو ية ِوي َ قَ َلِ " :ي ْفا ح اد ه ِ
وا . . .،قه .
َافَ َةهُ َش ه ُ ُ َ َ
ص َماة ادطُّ ُه ُ
َُ
إتسن ده ضةف ج اً ،فةه أقو تسفة ن اداسة ي ،ق ل ادربق ين" :
قلت أليب احلاسن – أي اد ااقطي  :-اقن فضةل دن أيب تسفة ن؟
فس ل :امسه طريف اداسة ي ،ويس ل :اقن شه ب يرتوك ،حي ث دن أيب
نضرة وغريه"(.)3
وع َح هىت يَ ُكو َن
ادرُك ِ
فةه كراه أَن يطأْطئ املصلي اأْتسهُ ِيف ُّ
()1اقن حب ن " ،امجمروحني ين احمل ثني وادضةف ء واملرتوكني " .)134 :2( ،اقن
د ي " ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل " ،)528 :6( ،ادضةف ء واملرتوكون
دل ااقطي ( .)163 /2ادذهيب " ،املغي يف ادضةف ء " .)404 :2( ،اقن
حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)670 :
( )2أمح قن احلاسني ادبةهسي " .اداسنن ادكربى " .حتسةق حمع دب ادس دا دط ،
(ط ،3دبن ن ،قريو  :داا ادكاب ادةلعة  1424 ،ه  2003 -م))121 :2( ،
( )3ادربق ين " .تسؤاال ادربق ين دل ااقطي".)38( ،
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ط ظَ ْهَرهُ ويطأْ ِط ُئ اأْتسه فَةَ ُكو ُن
أَخفض ِي ْن ظَ ْه ِرهِ ،أو يَ ْرفَ َع َد ُجَزهُ ويَْب ُاس ُ
اأْتسه أَش ِْ
احنطَ طً ِي ْن أَدةاةه.
واداسن أن يةا ل يف اكوده وياسوي ظهره وال يرفع اأتسه وال
خيفضه ،كع أخرج ياسل يف صحةحه َد ْن َد ئِ َش َ اضي هللا دنه ،
قَ دَتَ :ك َن اتس ُ ِ
ص َماةَ ِابداه ْكبِ ِري.
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ «يَ ْاساَ ْفاِ ُح اد ه
ْ
ول هللا َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َاأْ َتسهُ،
َوادْ ِسَراءَة ،ب ْ
احلَ ْع ُ هَّلل َاب ادْ َة دَع َ
نيَ ،وَك َن إ َذا َاَك َع َملْ يُ ْشخ ْ
وَمل يص ِوقه ( )1ودَ ِكن ق ِ
ك"(.)2
ني َذد َ
َ ْ ُ َ ُْ َ ْ َْ َ
ني أَ هن ادْ ُعَر َاد أَنههُ َك َن إِذَا َاَك َع يَ ُكو ُن
ق ل املما دلي ادس اي " :فََب ه َ
اُكوده ق ني َذدِك ،وه ِذ ِه ا ْهلة ئ ُ ياساحبه ٌ ِابِْسإ َْج ِع (ق ِ
ك) ،أَ ِي:
ني َذد َ
َ َْ َ
ُ ُ ُ َْ َ َ َ َ
َْ َ ُ ْ َ َ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ص ْف َح ادَْواح َ ة" .
ث يَ ْاساَ ِوي ظَ ْهُرهُ َودُنُ ُسهُ َك د ه
يب ِحبَْة ُ
ةص َوادا ْ
اداه ْشخ ُ
هص ِو ُ

ِ
ب ِْ ِ
( )1قوده( :وَك َن إِ َذا اَكع َمل ي َش ِخص)ِ :ين اب ِ
َي َملْ يَْرفَ ْع
ْ ْ َ
ََ ُْ
اسإفْ َة ل أَ ِو اداه ْفة ِةل أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول ِي ْن
و
هص
ا
اد
و
،
ر
ة
غ
ال
ي
ش
ا
د
اب
):
ه
ق
و
ص
ي
مل
(و
ه
س
ن
د
:
َي
ه
يب ادن ُُّز ُ
َ
َ
ْ
ْتسهُ ،أ ْ ُُ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ
َاأ َ
َْ َ َ ْ ُ
َيَ :وَملْ يَنْ ِزدْهُ " ،انظر :دلي ادس اي " ،يرق ة املف تةح شرح
أ َْدلَى إِ َىل أ ْ
َتس َف ُل ،أ ْ
يشك ة املص قةح ".)653 :2( ،
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)357 :1( ،" . . .
( )2ادس اي " ،يرق ة املف تةح شرح يشك ة املص قةح ".)653 :2( ،
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الفصل الثاني :التشبه باألنعام:
املطلب األول :التشبه باإلبل :ورد فيه سبعة أحاديث:
احلديث األول :كراهة مجع املرأة شعرها فوق رأسها كسنام البعري:
دن أَِيب هري رَة ،قَ َل :قَ َل اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ :
ول هللا َ
َْ
َُ
ُ ََْ
ِ
ِ
ط َكأَ ْذ َان ِ
ض ِرقُو َن
« ِصْن َف ِن ي ْن أ َْه ِل ادنه ِا َملْ أ ََاُمهَ  ،قَ ْوٌم َي َة ُه ْ تسةَ ٌ
ب ادْبَ َس ِر يَ ْ
ِهب ادنه س ،ونِاس ء َك ِتسة د ِااي ُُمِ َةما ي ئَِما  ،اءوتسه هن َكأَتسنِع ِ
َ َ َ ٌَ َ ٌ َ َ ٌ
ٌ َ ٌ ُُ ُ ُ
َْ
ِ
ادْبخ ِ
ِ
ِ
وج ُ ي ْن
ت ادْ َع ئِلَ َِ ،ال يَ ْ ُخ ْل َن ْ
ُْ
اجلَنه ََ ،وَال َجي ْ َن ِاحيَ َه َ ،وإ هن ِاحيَ َه دَةُ َ
ِ
َي ِاس َرية َك َذا َوَك َذا».
أخرجه ياسل يف صحةحه و اسإي م أمح يف ياسن ه ،وأقو يةلى
يف ياسن ه ،واقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق ُتس َهْة ِل قْ ِن أَِيب
ص دِ ٍح َد ْن أَقِ ِةهَ ،د ْن أَِيب ُهَريْ َرَة . . .قه(.)1
َ
()1
()2
املراد ابداشبةه أبتسنع ادبخت إهمن هو الاتف ع ادغ ائر فوق
( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر )1680 :3( ،" . . .اسإي م أمح " ،
ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .)300 :14( ،أمح قن دلي أقو يةلى" .
ياسن أيب يةلى املوصلي " .حتسةق حاسني تسلة أتس ( ،ط ،1ديشق :داا
املأيون دلرتاث .)46 :12( ،)1984 –1404 ،اقن حب ن " ،صحةح اقن
حب ن قرتتةب اقن قلب ن ".)500 /16( ،
ِ
ِ
أتسن َع ٌ " .دلي قن إمس دةل اقن
"تسنَ ُم ادبَةري وادن ق ْ
أدلَى ظَ ْه ِره واجلعع ْ
(َ )2
تسة ه " ،احملك واحملةط األدظ " .حتسةق دب احلعة هن اوي( ،ط،1
قريو  :داا ادكاب ادةلعة  1421 ،ه  2000 -م).)530 :8( ،
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حىت متةل إىل انحة
اؤوتسهن وَجع دس ئصه هن وتكثره مب يضفرنه ه
ين جوانب ادرأس كع ُيةل اداسن م ،وذدك إبح ى طريساني:
 -1أن ُيشطن غ ائرهنُ ،ث جيعةنه دلى أقفةاهن أو يف أوتس ط
اؤوتسهن مب يش قه تسن م ادبةري:
ق ل اقن داي ٍ  " :ي َس ُل انقَ ٌ ية َماء إِذَا َك َن تسن يه َُيِةل إِ َىل أَح ِ
َ
(ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ )2
ََ ُ َ ُ
ِشسْهة َه "  ،ومس ه ادس ضي دة ض ِيشط ادْ َعْة َما ِء ،كع ق ل" :
ادْ َع ئَِما ُُيَ ِشطْ َن ادْ ِع ْشطَ َ ادْ َعْة َما ِء ،وهى يشط ادبغ اي" ،وق ل" :
ِ ِ
ِ
ُّه إِ َىل فَ ْو ُق َوَجَْةُ َه أدلى
املشط ادْ َعْة َماءَ :وه َي َ
ض ْف ُر ادْغَ َ ائ ِر َو َش َ
ادرأس ،فةأتى كأتسنع ادبخت وهذا ي ل أن يشبهه أبتسنع ادبخت،
وإمن ذدك ِال ْاتَِف ِع ادْغَ َ ائِِر فَ ْو َق اؤوتسهن ،وَجع ادشةر وادةس ئص إىل
أدماه " ،وق لُ " :ث إهن جلعةه هن ك وتكبريه مب تضفر قه ق متةل
كع متةل أتسنع ادبخت إىل قةض اجله "(.)3
(" )1ادبُ ْخاِةه ْ :األُنْثَى ِي َن اجلِع ل ادبُ ْختَ ،واد هذ َكُر ُِبِِْتَ ،وِه َي َِج ل ِط َوال
ْاأل َْدنَ ِقِ ،غ َماظَ ،ذا تسنَ َي ْ ِ
وِبَ ِيتَ ،وادله ْفظَ ُ ُي َةهرقٌَ ".
وجتعع َدلَى ُِبْت َ
نيُْ ،
انظر :اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر "،)101 :1( ،
ادس ضي دة ض " ،يش اق األنواا دلى صح ح اآلاثا " (.)79 :1
( ) 2حمع قن احلاسن اقن داي َ " .جهرة ادلغ " ،حتسةق ايزي ينري قةلبكي،
(ط :1قريو  ،داا ادةل دلعمايني.)988 /2( ،)1987 ،
( )3واملْةل :يص ا ْأيةَل ِقني املةَل ،إِذا َك َن فِ ِةه ادوج ج .وَجل ْأيةَ ُل وانق َيْةماءُ،
إِذاَ َك َن تسن يه ُيِةل َ
اىل أح ِشسةه  .ادس ضي دة ض " ،إِكع ُل امل ْةلِِ
َ
ُ
ق َف َوائِ ِ ُي ْاسلِ ".)387 :8( ،
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 -2أن يصلن شةواهن ِبرق وحنوه فةضخعن شةواهن حىت متةل
ين ش ة ااتف ده :
ق ل امل زاي " :وقوده "اؤوتسهن كأتسنع اسإقل ادب ِ
خت" يةن ه
ُ
()1
ِ
ادةع َئ حىت تشبه أتسنع ادبخت "
ابخلعر و َ
أهنن َيةظعن اؤتسهن ُ
اؤ ِتسهن
وق ل اقن األثريُ " :ه هن ادلهوايت ياَة هع ْعن ابملس نِع َدلَى ُ
يُ َكِربهن ِهبَ َ ،وُه َو ِي ْن ِش َة ِا املغَنة َ "(.)2
ُ
وق أفات ادلجن اد ائع قة م جواز هذه ادصف  ،فس دوا" :
َجع املرأة شةره يف أدلى اأتسه ال جيوز داحذير ادنيب صلى هللا دلةه
وتسل ين ذدك . . .وكذا َجع املرأة شةره أو دفه حول اأتسه حىت
يصري كةع ي ادرجل ال جيوز مل فةه ين اداشبه ابدرج ل ،وأي َجةه
وجةله قران واح ا أو أكثر وتس ده دلى ادظهر يضفواا وغري يضفوا فما
حرج فةه ي دام ياساواا دعن ال حيل هل " (.)3
( )1حمع قن دلي امل زاي " .امل ْةل قفوائ ياسل " .حتسةق فضةل ادشةخ حمع
ادش ذيل ادنةفر( ،ط ،2اد ُاا اداوناسة دلنشر ،املؤتساس ادوطنة دلكا ب
ابجلزائر ،املؤتساس ادوطنة دلرتَج واداحسةق واد ااتس قةت احلكع 1988 ،
م ،واجلزء ادث دث ص ا قا ايخ 1991م ))361 :3( ،
( )2اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر ")409 :2( ،
( )3ادلجن اد ائع دلبحوث ادةلعة واسإفا ء " .فا وى ادلجن اد ائع  -امجمعود
األوىل "َ .جع وترتةب :أمح قن دب ادرزاق اد ويش( ،ادرايض :اائتس إدااة
ادبحوث ادةلعة واسإفا ء ،اسإدااة ادة ي دلطبع))202 :5( ،
- 258 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

وج ء فةه أيض ً " . . .وأي دعله كةك فما جيوز؛ مل فةه ين
اداشبه قناس ء ادكف ا ،واداشبه هبن حرام ،وداحذير ادنيب -صلى هللا دلةه
وتسل  -دن ذدك قسوده -صلى هللا دلةه وتسل « :-صنف ن ين أهل
ادن ا.)2( " )1( . . .
دكن دو ك ن ذدك يف قةاه واحا جت إدةه ين غري قص تزين
وتصنع فما حرج دلةه  ،كع ق ل ادشةخ حمع ص حل ادةثةعني" :
اداسؤال :ي حك وضع املش قك أو املاسك وهي صغرية احلج
توضع يف ه ي ادرأس داعاسك ادشةر هل متنع ين وصول امل ء إىل
ادشةر أم يساضي نزده دن كل وضوء يع أن يف ذدك قةض ين
املشس ؟
فأج ب امحه هللا تة ىل :هذا اداسؤال ياضعن جواقني يف ادواقع :أوال
أن َجع ادشةر دلى ادرأس حىت يكون ك داسن م أير يذيوم شرد فإن ادنيب
صلى هللا دلةه ودلى آده وتسل ق ل (صنف ن ين أهل ادن ا . . .ين ياسرية
كذا وكذا) ودلةه فما جيوز أن يةس ادرأس فوق اهل ي ال ابملش قك وال
قغريه هذا جواب ي ي ل دلةه اداسؤال ين وجه.)3( " . . .
( )1تس م خترجيه.
( )2ادلجن اد ائع دلبحوث ادةلعة واسإفا ء " ،فا وى ادلجن اد ائع  -امجمعود
األوىل ")127 :17( ،
( )3حمع قن ص حل ادةثةعني " .،فا وى نوا دلى اد اب "( .ط ،1املعلك
ادةرقة اداسةودي  :ادسصة  ،دنةزة ،يؤتساس ادشةخ حمع قن ص حل ادةثةعني
اخلريي 1434 ،ه).)40 :11( ،
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احلديث الثاين :كراهة االعتداء أو الدفاع عن النفس ابلعض:
ِ
صْ ٍ
ع يَ َ هُ ِي ْن
ني :أَ هن َا ُج ًما َد ه
ض يَ َ َا ُج ٍل ،فَنَ َز َ
َد ْن د ْعَرا َن قْ ِن ُح َ
فَ ِع ِه ،فَوقَة ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ فَ َس َل:
ص ُعوا إِ َىل ادنِ ِ
ََْ
هيب َ
ت ثَنةه اَ هُ ،فَ ْخاَ َ
()1
ِ
ك ».
َخ هُ َك َع يَ َة ُّ
«يَ َة ُّ
ض اد َف ْح ُل؟ الَ ديََ دَ َ
َح ُ ُك ْ أ َ
ضأَ
أخرجه ادبخ اي يف صحةحه ،وادرتيذي يف تسننه ،وادناس ئي يف
ِ
ت ُزَا َااَة قْ َن أ َْو َىف،
تسننه ،كله ين طريق ُش ْةبَ َ ،ح هثَنَ قَاَ َدةُ ،قَ َلَ :مس ْة ُ
ِ
صْ ٍ
ني . . .قه(.)2
َد ْن د ْعَرا َن قْ ِن ُح َ
ِ
صْ ٍ
ني ،أَ هن َا ُج ًما َد ه
ض يَ َ
ويف دفظ ملاسل َ ،د ْن د ْعَرا َن قْ ِن ُح َ
ول هللاِ
ت ثَنِةه اُهُ  -أ َْو ثَنَ َايهُ  ،-فَ ْتساَ ْة َ ى َا ُتس َ
ع يَ َ هُ ،فَ َاس َسطَ ْ
َا ُج ٍل ،فَ نْاَ َز َ
َضر ِ
صماقََِ ،وِهي :األ َْاقَ ُع
اس) تَ ْشبةه ً ابدثهنِةهِ ِين اجلَبَ ِل ِيف اهلَْةئ ِ واد ه
( )1ادثهنِةه ُ (ِي َن األ ْ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
َتس َفل " .حمع قن حمع ادهزقة ي،
ادهِِت ِيف ُي َس هم اد َفِ  ،ثْنا ن ين فَ ْو ُق وثْنا ن ين أ ْ
" َتج ادةروس ين جواهر ادس يوس " ،جمعود ين احملسسني( ،داا اهل اي )،
( .)295 /37ق ل اقن امللسن " :وادفحل فحل اسإقل .وأه اه  :أتسسطه
أيض  :ه ا اد م
وأقطله  ،يس ل :أه ا اداسلط ن دم فمان ه اا أابحه ،وه ا ً
نفاسه " .دعر قن دلي اقن امللسن " .اداوضةح دشرح اجل يع ادصحةح " .حتسةق
داا ادفماح دلبحث ادةلعي وحتسةق ادرتاث( ،ط ،1تسوااي ،ديشق :داا ادنوادا،
 429ه  2008 -م).)44 :15( ،
( ) 2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر .)8 :9( ،" . . .ادرتيذي" ،
تسنن ادرتيذي " ،)79 :3( ،ادناس ئي " ،امجماىب ين اداسنن (تسنن ادناس ئي)
".)29 :8( ،
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صلهى هللا دلَة ِه وتسله  ،فَ َس َل اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ول هللا َ
َ
َُ
ُ َْ ََ َ
ِ
ض ُع َه
ع يَ َ هُ ِيف ف َ
ةك تَ ْس َ
آيَرهُ أَ ْن يَ َ َ
َأتْ ُي ُرِين؟ َأتْ ُي ُرِين أَ ْن ُ
هه ُ ،ثُه انْاَ ِز ْد َه ؟».
ادْ َف ْح ُل؟ ْادفَ ْع يَ َ َك َح هىت يَ َةض َ
َمحَ ُ قْ ُن دُثْ َع َن ادن ْهوفَلِ ُّي،
أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،ح هثَنَ أ ْ
ٍ
ِ ِِ
ش قْ ُن أَنَ ٍ
ينَ ،د ْن ِد ْعَرا َن
َح هثَنَ قَُريْ ُ
سَ ،د ِن اقْ ِن َد ْونَ ،د ْن ُحمَ هع قْ ِن تسري َ
()1
صْ ٍ
ني . . .قه .
قْ ِن ُح َ
ين ادا ى دلى اآلخرين أو درض نفاسه دلعخ طر ،فلةس مبأين
أن يةا ى دلةه مبثل ي ادا ى أو أكثر ،وق تكون ادةسىب غري حمعودة،
ق ل ادس ضي دة ض" :دةس يةَن هذا األير :ي فع ي ه دةةضه  ،وإمن هو
مبةَن اسإنك ا دلةه ،أي أنك ال ت ع ي ك يف فةه يةضه فكةف تنكر
دلةه أن ينازع ي ه ين فةك وتطلبه قه حىت ِجبَ ْذقِه دذدك"(.)2
وق ل ادنووي " :وهو إِش اةٌ إِ َىل َحت ِرِمي َذدِك وه َذا ْ ِ
يث َدَالدَ ٌ
ْ
احلَ ُ
َ ََ
ََُ َ َ
ِ
ت
دِ َع ْن قَ َل إِنههُ إِذَا َد ه
وض يَ َ هُ فَ َاس َسطَ ْ
ع ادْ َع ْة ُ
ض َا ُج ٌل يَ َ َغ ِْريه فَنَ َز َ
ض ُ
ض أَو فَ ُّ ِ ِ ِ
ب اد هش فِةِ ِي َوأَِيب
ض َع َن َدلَْة ِه َوَه َذا َي ْذ َه
ك حلْةَاه َال َ
أْ
َتسنَ ُن ادْ َة ِ ْ
ُ
ِ
ِِ
ض َع ُن " (.)3
ين َا ِض َي ه
اَّللُ َدْن ُه ْ َوقَ َل َي دِ ٌ
ك يَ ْ
ين أَو األَ ْكثَ ِر َ
َحنة َف َ َوَكثري َ
َو َتسله َ َ « :ي
َك َع يَ ْس َ
ضُ

( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)1301 :3( ،" . . .
( )2ادس ضي دة ض " ،إِ
كع ُل امل ْةلِِ ق َف َوائِ ِ ُي ْاسلِ ")470 :5( ،
َ ُ
( )3ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")160 :11( ،
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وجيوز دلعةا ى دلةه اد ف ع دن نفاسه وي ده ،ودكن ابدس ا ادذي
احل ِيثَ ِن ي ُ هال ِن دلَى أَ هن ِْ
ت
اجلنَ يََ إ َذا َوقَ َة ْ
َ
َ
فةه خماصه ،ق ل ادشوك ينَ " :و َْ
ِ
ب ِيْنه َك دْ ِس ه ِ
ِ
ص
َدلَى ادْ َع ْجِِي َدلَْةه قِ َاسبَ ٍ ُ
ص ادْ َع ْذ ُك َواِة َوَي َش قَ َه َه فََما ق َ
ص َ
ِ
ِ
وَال أَاش( ،)1وإِدَة ِ
وض
ه
ع
اجل
ب
ه
ذ
ه
ْ
َ
واَ ،ودَك ْن قِ َشْرط أَ ْن َال يَاَ َع هك َن ادْ َع ْة ُ
َ
ض ُ
َ َْ َْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ك" .
َيثًَما ِي ْن إطْ َما ِق يَ ه أ َْو َْحن ِوَه مبَ ُه َو أَيْ َاسُر ي ْن َذد َ
ض ِ
وض َج َز
وق ل اقن ادسة  " :فَِإ هن ادْ َة ه
ص َل َدلَى ادْ َع ْة ُ
ض دَ هع َ
ِ
ِِ
إتس َس ِط
دَهُ أَ ْن يَ ُرهد ِصةَ دَهُ َدْنهُ ِابنْاَِز ِاع يَ ه ِي ْن فَ ِع ِه ،فَِإ َذا أَ هدى َذد َ
ك َإىل ْ
ثَنَ ايه َك َن تس ُسوطُه قِِفة ٍل يأْذُ ٍ
ون فِ ِةه ِي ْن اد هش ِاِع فَ َما يُ َس قَلُ ِابد ِيََِ ،وَه َذا
َُ
ُ َ ْ َ
ِ ()3
ِ
ِ
اداسنه " .
َكثِريٌ ج ًّا يف ُّ

احلديث الثالث :حترمي اإلعراض عن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم:
ِِ
ِِ
ٍِ
ِ
َد ْن َدل ِي قْ ِن َخ د  ،أَ هن أ ََاب أ َُي َي َ ادْبَ هل هيَ ،يهر َدلَى َخ د قْ ِن يَِزي َ

شُ :هو اده ِذي ََيْ ُخ ُذهُ ادْع ْش َِرتي ِين ادْبَ ئِ ِع إِذَا اطهلَ َع َدلَى َدْة ٍ
ب ِيف ادْ َعبِة ِع
ُ
َ
( )1األ ََا َ َ
اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر " (.)39 /1
( )2حمع قن دلي ادشوك ين " .نةل األوط ا " .حتسةق دص م اد ين ادصب قطي،
(ط ،1يصر :داا احل يث1413 ،ه 1993 -م ))33 :7( ،
( ) 3حمع قن أيب قكر اقن ادسة  " .إدمام املوقةني دن اب ادة ملني " .حتسةق
حمع دب اداسمام إقراهة ( ،ط ،1يريو  :داا ادكاب ادةلعة 1411 ،ه -
1991م ))124 :4( ،
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ِ ِ
ق ِن ية ِوي َ فَاسأَدَه دن أَدْ ِ ِ ٍ ِ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ْ َُ َ َ ُ َ ْ َ
ني َكل َع َمس َة َه ي ْن َا ُتسول هللا َ
ِ
ِ
ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ يَ ُس ُ
ت َا ُتس َ
َو َتسله َ فَ َس َلَ :مس ْة ُ
ول هللا َ
ول " :أََال ُكلُّ ُك ْ
اجلَنه َ إِهال َي ْن َشَرَد َدلَى هللاِ ِشَر َاد ادْبَةِ ِري َدلَى أ َْهلِ ِه ".
يَ ْ ُخ ُل ْ
ثَ ،د ْن
أخرجه اسإي م أمح  ،يف ياسن هَ ،ح هثَنَ قَُاْةبَ َُ ،ح هثَنَ دَْة ٌ
َتسةِة ِ قْ ِن أَِيب ِه َما ٍلَ ،د ْن َدلِ ِي قْ ِن َخ دِ ٍ ،أَ هن أ ََاب أ َُي َي َ ادْبَ ِهلِ هي . . .قه(.)1
 -1قُاَ ْة بَ ُ قن َتسةِة ٍ قن ََجةل ادثسفي أقو اج ء ،يس ل امسه حيَي وقةل
دلي وقاةب دسب ،اوى دن ي دك وادلةث ووكةع ،اوى دنه
اجلع د تسوى اقن ي ج  ،ثس ثبت240( ،ه )(.)2
ث قن َتس ْة ٍ قن دب ادرمحن أقو احل اث املصري ،اوى دن
 -2ادلَْة ُ
انفع وحيَي األنص اي وادزهري ،اوى دنه اقن هلةة واقن املب اك
واقن وهب ،ثس ثبت فسةه إي م يشهوا157( ،ه )(.)3
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)560 :36( ،
( )2اقن حب ن" ،ادثس " .)20 :9( ،ادذهيب" ،ادك شف" .)134 :2( ،أمح قن
دلي اقن حجر " ،هتذيب اداهذيب "( ،ط ،1قريو  :داا ادفكر1404 ،ه)،
( .)321 :8أمح قن دلي اقن حجر " ،تسريب اداهذيب " .حتسةق حمع
دواي ( ،ط ،1تسوااي :داا ادرشة .)454( ،)1986 – 1406 ،
( )3يوتسف قن دب ادرمحن املزي " ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" ،د .قش ا دواد
يةروف( ،ط ،1قريو  :يؤتساس ادرتس د .)255 :24( ،)1980 – 1400 ،
ادذهيب" ،ادك شف" .)151 :2( ،اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب".)412 :8( ،
اقن حجر" ،تسريب اداهذيب".)464( ،
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ِ
ِ
ص ِريَ ،اَوى َدن زي قْن
َ -3تسةة قن أَيب همال ادلةثي ،أَقُو ادةماء امل ْ
أتسل ودلي قْن خ د َ ، ،اَوى َدنه َتسةِة املسربي وادلةث قْن
تسة  ،ثس ثبت ضةفه اقن حزم وح ه135 ( ،ه ) (.)1
َ -4دلِي قْن َخ دِ ٍ اد ؤيل امل ينَ ،اَوى َدن أيب أي ي ادب هلي ،وأيب
وتسةِة قن أَيب همال،
ُهَريْرةَ ،اَوى َدنه قكري قْن َدْب هللا األشجَ ،
ق ل ادذهيب :وثق ،وق ل اقن حجر :ص وق(.)2
ةح َغْة َر َدلِ ِي قْ ِن
ص ِح ِ
َمحَ ُ َ ،وِا َج دُهُ ِا َج ُل اد ه
ق ل اهلةثعيَ :اَواهُ أ ْ
ِِ
ُّؤِِيلَ ،وُه َو ثَِس ٌ "(.)3
َخ د قْ ِن اد َ
ي ذهب إدةه اهلةثعي هو ي دلةه املزي واقن حجر ،خماف ً مل
ق ده ادبخ اي يف َتاخيه حةث جةلهع ااويني ،أح مه يروي دن أيب
هريرة ،واآلخر يروي دن أيب أي ي  ،وتبةه دلى ذدك اقن أيب ح مت ،أي
اقن حب ن فسرن قةنهع يف ترَج ُ ،ث أفرد ادراوي دن أيب أي ي يف أخرى،
هاس ئي :ثس ،
ُث ج ء املزي فجةل االمسني دراو واح  ،وق ل " :ق ل ادن َ
( )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" )94 :11 ( ،ادذهيب" ،يةزان
االدا ال" ،)162 :2( ،داس ن املةزان (.)232 :7
(  )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)419 :20( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)39 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)400 :
( )3اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ ")403 :10( ،
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اقن ِحبه ن ِيف كا ب "ادثس ".
هااقُطِْ ُّ
َوقَ ل اد َ
ي :شةخ يةارب قه ،وذكره ُ
وكأن اقن حجر ُيةل إىل اأي املزي ،حةث ق ل " :دلي قن
خ د امل ين ،ص وق ين ادث دث  ،يروي دن أيب هريرة وأيب أي ي ودنه
ادضح ك قن دثع ن وتسةة قن أيب همال ،وقةل مه اثن ن ".
هكذا ق ل " :وقةل مه اثن ن ،" . . .قصةغ اداعريض ،كع هي
دغ احمل ثني.
أقول :فةلى ترجةح املزي ُث اقن احلجر ،فهو ااو واح  :ص وق
– دن اقن حجر  ،-وثس  -دن اهلةثعي – ،دذا فما ينزل ح يثه دن
اتب احلاسن.
ُث إن حل يثه هذا ش ه ين يسواينه :أح مه ين ح يث أيب
تسةة اخل اي ،واآلخر ين ح يث أيب هريرة اضي هللا دنهع :
 -1فح يث أيب تسةة اخل اي اضي هللا دنه ،أخرجه اقن حب ن يف
صحةحه ،وادطرباين يف يةجعه األوتسط ،كمامه  ،ين طريق
ِ
ب دن أَقِ ِةه دن أَِيب تسةِة ٍ
ِ
َخلَ ُ
َْ
ف قْ ُن َخلة َف َ َد ِن ادْ َة َماء قْ ِن ادْ ُع َاسةه ِ َ ْ
َ
اَّللِ صلهى ه ِ
(واده ِذي
ْ
اخلُ ْ ِا ِي ،قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
ول ه َ
اَّللُ َدلَْةه َو َتسله َ َ :
اجلنه َ ُكلُّ ُك إِهال ين أََب وشرد دلَى هِ
ِ ِ ِِ
اَّلل
َ ْ َ َ َََ َ
نَ ْفاسي قةَ ه دَاَ ْ ُخلُ هن َْ
ْ
اجلَنه َ؟
اَّللِ َوَي ْن ََيْ ََب أَ ْن يَ ْ ُخ َل ْ
َك ِشَر ِاد ادْبَةِ ِري) قَ دُواَ :اي َا ُتس َ
ول ه
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(ي ْن أَطَ َد ِي َد َخ َل اجلن وين دص ين فس أَب)(.)1
قَ َلَ :
ةح"،
ص ِح ِ
"اَواهُ ادطهبَ َرِاينُّ ِيف ْاأل َْو َتس ِطَ ،وِا َج دُهُ ِا َج ُل اد ه
ق ل اهلةثعيَ :
وق ل األدب ين " :صحةح "(.)2
 -2وح يث أَِيب ُهَريْ َرَة ،أخرجه احل ك يف ياسا اكه ،ين طريق
ول هِ
صلهى
األدرج دن أيب هريرة اضي هللا َدْنه ،قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
اَّلل َ
اَّللِ َك ِشَر ِاد
هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ « :دَاَ ْ ُخلُ هن ْ
اجلَنه َ إِهال َي ْن أ َََب َو َشَرَد َدلَى ه
ادْبَةِ ِري».
(دلَى َشر ِط ادشْهة َخ ْ ِ
ني).
وق ل احل ك دسبه" :دلى شرطهع " .أي َ ْ
ووافسه ادذهيب(.)3
َمح ُ و ْ ِ ِ
ص دِ ِح قْ ِن
وق ل اقن حجرَ " :وأ ْ
احلَ ك ُ ي ْن طَ ِر ِيق َ
َخَر َج أ ْ َ َ
( )1اقن حب ن " ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن " ،)197 :1( ،تسلةع ن
قن أمح ادطرباين " .املةج األوتسط " .حتسةق ط اق دوض هللا ،دب احملاسن
قن إقراهة احلاسةي( ،ادس هرة :داا احلريني).)246 :1( ،
( )2اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ " ،)70 :10( ،حمع انصر اد ين
األدب ين " .تسلاسل األح ديث ادصحةح "( .ط ،1ادرايض :يكاب املة اف،
 1415ه 1422-ه1995 .م 2002-م))72 :5( ،
( )3حمع قن دب هللا احل ك  " .املاسا اك دلى ادصحةحني " .حتسةق يصطفى
دب ادس دا دط ( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة ،)1990 – 1411 ،
()122 :1
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اجلَنه َ إِهال َي ْن أ َََب َو َشَرَد
َكْة َاس َن َد ِن ْاأل َْدَرِج َد ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َافَ َةهُ دَاَ ْ ُخلُ هن ْ
دلَى هِ
اَّلل ِشر َاد ادْبَةِ ِري و َتسنَ ُ هُ َدلَى َشر ِط ادشْهة َخ ْ ِ
ني َودَهُ َش ِه ٌ َد ْن أَِيب
َ
ْ
َ
َ
ِ ()1
ِ
ِ
ه
أ َُي َي َ دْن َ ادطبَ َر ِ
اين َو َتسنَ ُ هُ َجة ٌ " .
يفة اداحذير ين ُم دف ادكا ب واداسن واسإدراض دنهع
وادةعل قغريمه  ،ق ل املن وي " :إال ين شرد دلى هللا :أي ف اق اجلع د
وخرج دن ادط د ادِت ياساوجب هب دخول اجلن (شراد ادبةري دلى
أهله) شبهه قه يف قوة نف اه وح ة فرااه ألن ين ترك ادااسبب إىل شيء
ال يوج قغريه فس أابه ونفر دنه واسإابء ش ة االيان ع وخص ادبةري ألنه
أش احلةواان نف اا فإذا انفلت ال يك د يلحق"(.)2
دذا جيب دلى ين أااد ادنج ة دزوم ط د ادنيب صلى هللا دلةه
اَّللِ
وتسل  ،فس أخرج ادبخ اي يف صحةحهَ ،د ْن أَِيب ُهَريْ َرَة أَ هن َا ُتس َ
ول ه
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ  ،قَ َلُ « :ك ُّل أُهي ِِت يَ ْ ُخلُو َن اجلَنه َ إِهال َي ْن أ َََب»،
َ
ِ
ِ
اَّللَ ،وَي ْن ََيْ ََب؟ قَ َلَ « :ي ْن أَطَ َدي َد َخ َل اجلَنه ََ ،وَي ْن
قَ دُواَ :اي َا ُتس َ
ول ه
()3
ص ِين فَ َس ْ أ َََب» .
َد َ
( )1اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ")254 :13( ،
( )2املن وي " ،فةض ادس ير شرح اجل يع ادصغري ")37 :5( ،
( )3ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)92 :9( ،" . . .
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احلديث الرابع :حترمي اإلعاعة على الظلم:
دن دب هِ
اَّلل قن َي ْاسةُود اضي هللا دنه ،قَ َل :قَ َل ادنِ ُّ
َ
هيب َ
صلهى هللاُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َدلَْةه َو َتسله َ َ « :ي ْن أ ََد َن قَ ْوَيهُ َدلَى ظُْل فَ ُه َو َك دْبَةري ادْ ُعاَ َردي يَْن ِزعُ
قِ َذنَبِ ِه».
ِ
َخبَ َرَان
أخرجه اسإي م أمح يف ياسن هَ ،ح هثَنَ َدْب ُ ادهرزهاق ،أ ْ
ِ ِ
ةص َُ ،د ْن ُتس ْفةَ َن ،وأقو داود يف
ةل ،واقن أيب شةب يف ياسن ه ،ان قَبِ َ
إ ْتسَرائ ُ
تسننهَ ،ح هثَنَ ادنُّ َفْةلِ ُّيَ ،ح هثَنَ ُزَهْة ٌر ،وادبزاا يف ياسن هَ ،ح هثَنَ ُحمَ هع ُ قْ ُن
ادْ ُعثَ هَن ،قَ َل :ان ُحمَ هع ُ قْ ُن َج ْة َف ٍر ،قَ َل :ان ُش ْةبَ ُ ،وأقو داود ادطة داسي يف
ِ ِ
ٍِ
وتس ْفةَ َن،
ياسن هَ ،ح هثَنَ ُش ْةبَ َُ ،و َد ْع ُرو قْ ُن َاثقت ،كله (إ ْتسَرائةلُُ ،
ِ
ِ ٍ
ٍ
ت َدْب َ ادهر ْمحَ ِن
وزَهْة ٌرُ ،
ُ
وش ْةبَ َُ ،و َد ْع ُرو قْ ُن َاثقِت "َ ،د ْن مسَ ك ،قَ َلَ :مس ْة ُ
()1
ِ
ِ
اَّلل ،دن أقةه . . .قه .
قْ َن َدْب ه
وقفه زهري قن ية وي  ،وشك شةب يف افةه ووقفه ،وافةه
ادب قون ،ق ل ادطة داسي دسبه " :افَةه دعرو قن َاثقِ ٍ
ت َوَملْ يَ ْرفَ ْةهُ ُش ْةبَ ُ "،
َ َُ َ ُْ ْ ُ
وج ء يف اواي اسإي م أمح  " :قَ َل ُشةب ُ :وأَح ِاسبه قَ ْ افَةه إِ َىل اتسولِ
َْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ُ
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .)320 :7( ،اقن أيب شةب ،
" ياسن اقن أيب شةب " .)214 :1( ،أقو داود " ،تسنن أيب داود "،
( .)331/4ادبزاا " ،ياسن ادبزاا = ادبحر ادزخ ا"،)381 :5( ،
ادطة داسي " ،ياسن أيب داود ".)269 /1( ،
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هِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ .) . . .
اَّلل َ
ِ ِ
وتس ْفةَ َنَ ،و َد ْع ُرو
أقول :فعن خمال هذه ادروااي فإن إ ْتسَرائةلُ ،
قن َاثقِ ٍ
ت ق افةوه ،ي د ا شةب فس وقفه – كع يف تسنن أيب داود -
ُْ
وشك يف وقفه وافةه – كع دن أمح – وصرح قرفةه – كع دن
ادبزاا ،ووقفه زهري ،وادسول قول اجلع د .
َ -1دْب ُ ادهرزهاق قن مه م قن انفع احلعريي يواله أقو قكر ادصنة ين،
اوى دن اقن جريج واألوزادي وي دك واداسفة نني ويةعر ،اوى
دنه اقن دةةن ووكةع وادذهلي ،ثس ح فظ يصنف شهري ،دعي
يف آخر دعره فاغري وك ن ياشةع211( ،ه )(.)1
ِ ِ
س قن أيب إِ ْتس َح َق اداسبةةي اهلع اين أقو يوتسف
 -2إ ْتسَرائ ُ
ةل قن يُونُ َ
ادكويف ،اوى دن األدعش ومس ك قْن حرب ،اوى دنه
دب ادرزاق ووكةع ،ثس تكل فةه ،قما حج 162( ،ه )(.)2
( )1إقراهة قن حمع تسبط اقن ادةجعي " ،االغاب ط مبن ايي ين ادرواة ابالخاماط
" .حتسةق دماء اد ين دلي اض ( ،ط ،1ادس هرة :داا احل يث1988 ،م)،
(ص .)212 :املزي" ،هتذيب ادكع ل" .)52 :18( ،اقن حجر" ،هتذيب
اداهذيب" .)278 :6( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب".)354( ،
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل" .)515 :2( ،ادذهيب" ،ادك شف" .)241 :1( ،اقن
حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)229 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب".)104( ،
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ِ -3مسَ ك قن حرب ادبكري ادكويف أقو املغرية ،اوى دن ج قر قن
اَّللِ قْن ياسةود ،اوى دنه شةب
ودْب ادهر ْمحَ ِن قْن َدب ه
مسرة َ
وادثواي وإتسرائةل قْن يونس ،ص وق ،واواياه دن دكري خ ص
يضطرق  ،وق تغري آبخرة فك ن امب تلسن ،ق ل يةسوب :واواياه
َد ْن دكري خ ص يضطرق  ،وهو ِيف غري دكري ص حل ،ودةس
ين املاثباني .وين مسع ين مس ك ق ُي يثل شةب وتسفة ن
فح يثه دنه صحةح ياساسة  ،وادذي ق ده اقن املب اك إمن يرى
أَنههُ فةعن مسع ينه أبخرة123( ،ه )(.)1
 -4دب ادهر ْمحن قن دب هِ
اَّلل قن َي ْاسةُود اهلذيل ،ادكويفَ ،اَوى َدن
َ
َ
َْ
اَّلل قْن ياسةودَ ،اَوى َدنه مس ك قْن
األشةث قْن قةس ،وأقةه َدب ه
حرب ،واقنه حمع  ،ثس  ،ين صغ ا ادث نة  ،وق مسع ين أقةه،
دكن شةئ ً ياسرياً79 ( ،ه )(.)2

( )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)116 :12 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)465 :1( ،تسبط اقن ادةجعي " ،االغاب ط مبن ايي ين
ادرواة ابالخاماط "( ،ص .)159 :اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب":4( ،
 .)204اقن حجر" ،تسريب اداهذيب".)255( ،
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)239 :17 ( ،ادذهيب" ،ادك شف"،
( ،)634 :1أقو تسةة قن خلةل ادةمائي " .ج يع اداحصةل يف أحك م املراتسةل
" .حتسةق مح ي دب امجمة اداسلفي( ،ط ،2قريو  :د مل ادكاب1407 ،ه)،
(ص .)223 :اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)344 :
- 270 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

إتسن ده حاسن .واخلماف يف مس ع دب ادرمحن ين أقةه ال يضر،
فس أثبت مس ده أكثر ين واح  ،ق ل ادةمائي " :وق اخالف يف مس ع
دب ادرمحن قن دب هللا قن ياسةود ين أقةه ،ف دصحةح أنه مسع ينه
دون أخةه أيب دبة ة ق ده اسإي م ادبخ اي وغريه " (.)1
وق ل أيض ً " :ق ل حيَي قن تسةة ادسط ن :ي أقوه وده حنو
تست تسنني ،وق ل اقن يةني  -يف اواي  -مل ياسعع ين أقةه ،واوى
ية وي قن ص حل دن اقن يةني :أنه مسع ين أقةه وين دلي اضي هللا
دنه ،وتسئل أمح قن حنبل هل مسع دب ادرمحن ين أقةه؟ فس ل :أي
ادثواي وشريك فةسوالن :مسع .وكذدك أثبت ده اقن امل يي اداسع ع
ين أقةه"(.)2
وق ل األدب ين" :صحةح دغريه" ،وق ل شةةب األانؤوط" :إتسن ده
حاسن "(.)3
يفة احل يث حترمي ين صرة ادرجل قويه دلى ادب طل ،أو ي افةاه
( )1ادةمائي " ،ج يع اداحصةل يف أحك م املراتسةل "( ،ص)52 :
( )2ادةمائي " ،ج يع اداحصةل يف أحك م املراتسةل "( ،ص)223 :
( )3حمع قن دب هللا اداربيزي" ،يشك ة املص قةح" ،حتسةق :حمع انصر اد ين
األدب ين ( ،ط ،3قريو  :املكاب اسإتسمايي،)1374 /3( ،)1985 ،
اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ")321 :7( ،
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دنه ابدب طل ،ووازده احلعة وادةصبة  ،فةوقةه ذدك يف شر أدع ده،
ِ
ةل :ادْ َع ْة ََن أ َْوقَ َع نَ ْف َاسهُ
وي هو قن فةه شةئ ً ،ق ل املما دلي ادس اي :ق َ
ث أ ََا َاد ِ
صَرِة قَ ْوِي ِه ،فَ َوقَ َع ِيف
ُّصَرِة ادْبَ ِطلَ ِ ؛ َحْة ُ
ِيف ا ْهلَلَ َك ِ قِاِْل َ
ادرفْ َة َ قِنُ ْ
ك ادن ْ
ِ
ِ
حِ
ةض قِْئ ِر ِْ
ض ِ
اسإ ُِْث َوَهلَ َ
ك َك دْبَة ِري ،فَ َما يَْن َفةُهُ َك َع َال يَْن َف ُع ادْبَة َري نَ ْزدُهُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َد ِن ادْبِْئ ِر قِ َذنَبِه ،وقةلَ :شبهه ادْ َسوم قِبة ٍري ه د ٍ
ك ؛ ألَ هن َي ْن َك َن َدلَى َغ ِْري
َ َ َ َْ َ َ
ب ه َذا ادْبةِ ِري ،فَ َكع أَ هن نَزده قِ َذنَبِهِ
ِ ِ
َح ٍق فَ ُه َو َه دِ ٌ
ْ َُ
كَ ،و َشبههَ َانصَرُه ْ ق َذنَ ِ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُه ْ َد ْن قِْئ ِر ا ْهلََما ِك ادهِِت
صهُ ِي َن ا ْهلَلَ َك َِ ،ك َذد َ
ك َه َذا ادنه ص ُر َال ُخيَل ُ
َال ُخيَل ُ
َوقَةُوا فِ َةه "(.)1
ف ألصل يف املاسل ادنصح دسويه مب فةه اش ده  ،ود م ية وناه
يف ظلعه إذا تبني ده دن ده  ،وإمن األير واهل ي ي واد دن ادنيب
صلى هللا دلةه وتسل يف ذدك ،وهو ي أخرجه ادبخ اي يف صحةحه،
ول هِ
دن أَنَ ٍ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ:
اَّللُ َدْنهُ ،قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
س َا ِض َي ه
اَّلل َ
ِ
ول هِ
ص ُرهُ إِذَا
وي » فَ َس َل َا ُج ٌلَ :اي َا ُتس َ
ص ْر أ َ
اَّلل ،أَنْ ُ
«انْ ُ
َخ َك ظَ د ًع أ َْو َيظْلُ ً
ِ
ص ُرهُ؟ قَ َلَْ « :حت ُج ُزهُ ،أ َْو
ت إِذَا َك َن ظَ د ًع َكْة َ
وي  ،أَفَ َرأَيْ َ
ف أَنْ ُ
َك َن َيظْلُ ً
()2
ِ
ص ُرهُ» .
متَْنَ ةُهُِ ،ي َن ادظُّْل ِ فَِإ هن َذد َ
ك نَ ْ
( )1دلي قن تسلط ن ادس اي " .يرق ة املف تةح شرح يشك ة املص قةح "( .ط،1
قريو  ،دبن ن :داا ادفكر1422 ،ه 2002 -م))3076 :7( ،
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)22 :9( ،" . . .
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ق ل شةخ اسإتسمام اقن تةعة  " :فأير مبنع ادظ مل ،وإد ن املظلوم
دةبني ادنيب صلى هللا دلةه وتسل أن احملذوا إمن هو تةصب ادرجل
دط ئفاه يطلس فةل أهل اجل هلة  ،فأي نصره ابحلق ين غري د وان
فحاسن واجب أو ياساحب"(.)1
احلديث اخلامس :كراهة اهلُوي إىل السجود على الركبتني:
ول هِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ « :إِذَا
َد ْن أَِيب ُهَريْ َرةَ ،قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
اَّلل َ
ِ
ض ْع يَ َ يِْه قَ ْب َل ُاْكبَ اَ ْة ِه».
َح ُ ُك ْ فَ َما يَْب ُرْك َك َع يَْب ُرُك ادْبَةريَُ ،ودْةَ َ
َتس َج َ أ َ
أخرجه أقو داود يف تسننه ،وادناس ئي يف تسننه ،واسإي م أمح يف
ياسن ه ،كله ين طريق دب ادْة ِزي ِز اد ااوادي ،ح ه ثَِي ُحم هع قن دب ِ
َ ُ ْ ُ َْ
َْ َ
َ
()2
اَّللِ قْ ِن َحاس ٍنَ ،د ْن أَِيب ِ
ادزَان ِدَ ،د ِن ْاأل َْدَرِج . . .قه .
ه
َ
ِ
صوٍا شةب اخلراتس ين أَقُو دُثْ َع ن املروزي ،نزيل يك ،
َ -1تسةة ُ قْ ُن َيْن ُ
َاَوى َدن دب هللا قْن املب اك ودب ادةزيز قْن ُحمَ هع اد ه ا َاوْاِدي،
( )1أمح قن دب احللة اقن تةعة " ،اقاض ء ادصراط املاساسة ملخ دف أصح ب
اجلحة " ،حتسةق :انصر دب ادكرمي ادةسل ( ،ط ،7قريو  :داا د مل ادكاب،
1419ه 1999 -م))240 :1( ،
( )2أقوداود " ،تسنن أيب داود " ،)222 :1( ،ادناس ئي " ،امجماىب ين اداسنن
(تسنن ادناس ئي ) " .)207 :2( ،اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن
حنبل ".)515 :14( ،
- 273 -

النهي عن التشبه ابحليوان يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية ،د .عوض إبراهيم منصور اببكر

َاَوى َدنه ياسل  ،وأَقُو داود ،ثس يصنف ،وك ن ال يرجع دع
يف كا قه دش ة وثوقه قه227 ( ،ه ) (.)1
َ -2دْب ُ ادْ َة ِزيز قْ ُن ُحمَ هع قن دُبَة اد ه ا َاوْاِدي أقو حمع امل ينَ ،اَوى
َدن أتس ي قْن زي ادلةثي ،وحمع قن َدب هللا قْن حاسنَ ،اَوى
َدنه َتسةِة قن ينصوا ،وشةب قْن احلج ج ،ص وق ،ك ن حي ث
ين كاب غريه فةخطىء ،ق ل ادناس ئي ح يثه دن دبة هللا
ادةعري ينكر187 ( ،ه ) (.)2
ُ -3حم هع ُ قن دب ِ هِ
اَّلل قْ ِن َح َاسن قن حاسن قن دلي اهل ُشي امل ين
َ ْ ُ َْ
يلسب ادنفس ادزكة  ،اوى دن انفع يوىل اقْن ُد َعر وأيب ادزاند ،اوى
دنه اد ااوادي ودب هللا قن انفع ادص ئغ ،ثس 145 ( ،ه ) (.)3
اَّلل قن ذكوان ادْ ُسَرِشي أَقُو َدْب ادرمحن امل ين املةروف أبيب
َ -4دب ه
أَِيب ِ ِ
ِ
ودْب ادرمحن قْن
ادزَاند ادزاندَ ،اَوى َدن َتسةة قْن املُ َاسةهب َ
(  )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)77 :11 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)445 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)241 :
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)187 :18 ( ،ادذهيب" ،ادك شف"،
( .)658 :1اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)358 :
( )3املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)465 :25 ( ،ادذهيب" ،ادك شف"،
( .)185 :2اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)487 :
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هريز األدرج  -وهو اواياه َ -اَوى َدنه اداسفة انن وحمع قْن
دب هِ
اَّلل قْن حاسن ،ثس فسةه130 ( ،ه ) (.)1
َ
اَّلل
َ -5دْب ادهر ْمحَن قن هريز األدرج أَقُو داود امل ينَ ،اَوى َدن دب ه
ودْب
قْن دب س وأيب ُهَريْرةَ ،اَوى َدنه أقو ادزاند َدب هللا قْن ذكوان َ
اَّللِ قْن َتسةِة قْن أَيب هن  ،ثس ثبت د مل117 ( ،ه )(.)2
ه
إتسن ده صحةح .دكن ية اضه ح يث َوائِ ِل قْ ِن ُح ْج ٍر ،قَ َل:
ِ
ض َع ُاْكبَ اَ ْة ِه قَ ْب َل يَ َ يِْهَ ،وإِ َذا
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ إِ َذا َتس َج َ َو َ
ت ادنِ ه
« َاأَيْ ُ
هيب َ
ض َافَ َع يَ َ يِْه قَ ْب َل ُاْكبَ اَ ْة ِه».
نَ َه َ
أخرجه أقو داود يف تسننه ،وادرتيذي يف تسننه ،و اقن ي جه يف
َخبَ َرَان
تسننه ،واقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق يَِزي قْن َه ُاو َن ،أ ْ
يكَ ،د ْن َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
بَ ،د ْن أَقِ ِةهَ ،د ْن وائل قن حجر . . .قه(.)3
َش ِر ٌ
( )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)476 :14 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)549 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)302 :
(  )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)467 :17 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)647 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)352 :
( )3أقوداود " ،تسنن أيب داود " .)222 :1( ،ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي ":1( ،
 .)356اقن ي ج  " ،تسنن اقن ي جه " .)286 :1( ،اقن حب ن " ،صحةح
اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن ".)237 :5( ،
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ِ
ِ
ق ل ادرتيذي دسبهَ " :وَز َاد احلَ َاس ُن قْ ُن َدل ٍي ِيف َح يثِ ِه :قَ َل يَِزي ُ
ِ
يكَ ،د ْن َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
يث،
قْ ُن َه ُاو َنَ ،وَملْ يَ ْرِو َش ِر ٌ
ب ،إِاله َه َذا احلَ َ
ٍ
ادة َع ُل
يب ،الَ نَ ْة ِر ُ
َه َذا َح ِ ٌ
َح ً ا َاَواهُ َغْة َر َش ِريكَ ،و َ
ف أَ
يث َح َاس ٌن َغ ِر ٌ
ِ
ِ ِ
ض َع ادهر ُج ُل ُاْكبَ اَ ْة ِه قَ ْب َل يَ َ يِْهَ ،وإِ َذا
َدلَْةه دْن َ أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل ادة ْل ِ  :يََرْو َن أَ ْن يَ َ
ِ
ِ
ِ
نَ َه َ
ض َافَ َع يَ َ يْه قَ ْب َل ُاْكبَ اَ ْةهَ ،وَاَوى َمهه ٌمَ ،د ْن َد ص ٍ َه َذا ُي ْر َتسماًَ ،وَملْ
يَ ْذ ُك ْر فِ ِةه َوائِ َل قْ َن ُح ْج ٍر ".
َمحَ ُ قْ ُن إِقْ َر ِاهة َ اد ْهوَاقِ ُّي،
وق ل يف ادةلل ادكبريَ " :ح ه ثَنَ أ ْ
ح هثَنَ ي ِزي ُ قن ه او َنَ ،دن َش ِر ٍ
يكَ ،د ْن َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
بَ ،د ْن أَقِ ِةه،
ْ
َ َ ُْ َ ُ
اَّللِ صلهى هللا دلَة ِ
ِ
ه
ض ُع
ي
ل
تس
و
ه
ول
تس
ا
ت
َي
أ
ا
:
ل
ق
،
ُ َْ ََ َ َ َ
َد ْن َوائ ِل قْ ِن ُح ْج ٍر َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ه َ
اْكب ا ة ِه ي ة ِي :إِ َذا تسج قَبل ي ي ِهِ ْ .
يكَ ،د ْن
يث قَ َل يَِزي ُ َ :ملْ يَ ْرِو َش ِر ٌ
احلَ ُ
ُ ََ ْ َ ْ
َ َ َ ْ َ ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ه
ةاسىَ :وَاَوى َمهه ُم
َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْةب إال َه َذا ْ
احلَ َ
يث ادْ َواح َ  ،قَ َل أَقُو د َ
قْن َْحيَي َد ْن َش ِس ٍةقَ ،د ْن َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
ب َشْة ئً ِي ْن َه َذا ُي ْر َتس ًما َملْ يَ ْذ ُك ْر
ُ َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اَّلل َكث ُري ادْغَلَط َوادْ َوْه " .
يك قْ ُن َدْب ه
ف ِةه َد ْن َوائل قْن ُح ْجرَ ،و َشر ُ
أقول :ذكر ادرتيذي ده دلاني:
 -1تفرد شريك قه .وهو :ش ِريك قن دب هِ
اَّلل قْن أَيب َش ِريك
َ
ْ َ
اَّللِ ادكويف ادس ضيَ ،اَوى َدن شةب قن
ادنخةي ،أَقُو َدْب ه
( )1حمع قن دةاسى ادرتيذي " .دلل ادرتيذي ادكبري " .حتسةق اداس يرائي
وادنواي وادصةة ي( ،ط ،1قريو  :د مل ادكاب ،يكاب ادنهض ادةرقة ،
( ،)1409ص)69 :
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اَّللِ قْن املب اك ويزي
احلج ج ود ص قْن كلةب ،اوى دنه َدْب ه
قْن ه اون ص وق خيطىء كثرياً ،تغري حفظه ينذ ويل ادسض ء
ابدكوف  ،وك ن د دالً ف ضماً د ق ا ش ي اً دلى أهل ادب ع،
( 177ه ) (.)1
ادة ْوذي أَقُو دب
ُ -2م دف مه م ده .وهو :مه م قن حيَي قن دين ا َ
ص ِريَ ،اَوى َدن تسفة ن اقن دُةَ ْة نَ
هللا ،ويُس ل :أَقُو قَكْر ،ادبَ ْ
وشسةق أيب دةثَ ،اَوى َدنه إمس دةل قن دلة ويزي قن ه اون،
ق ل اسإي م أمح  :هو ثبت يف كل املش يخ ،وق ل اقن حجر :ثس
امب وه 163 ( ،ه )(.)2
أقول :أي تفرد شريك فغري يسبول ،ق ل اد ااقطي " :تَ َفهرَد قِِه
يك ،وَمل ُحي ِ ْ ِِ
ب َغة ر َش ِر ٍ
ٍ
ٍ
ِِ
يك،
يَِزي ُ َ ،د ْن َش ِر َ ْ َ
ث قه َد ْن َد ص (قِْ)3ن ُكلَْة ْ ُ
ِ
يك دَْة ِ
ِ
اَّللُ أ َْدلَ ُ " .
ةع يَاَ َفهرُد قِِه َو ه
س ابدْ َس ِو ِي ف َ
َو َشر ٌ َ
وأي ُم دفاه هلع م ،فهع م يس م دلةه ،ق ل املزيَ " :وقَ ل ية وي
(  )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)462 :12 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)485 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)266 :
(  )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)302 :30 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)339 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)574 :
( )3دلي قن دعر اد ااقطي " .تسنن اد ااقطي " .حتسةق اداسة دب هللا ه ش
ُي ين امل ين( ،قريو  :داا املةرف 1386 ،ه ))150 :2( ،
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قْن ص حلَ ،د ْن حيَي قْن َيةِنيَ :ش ِريك ص وق ثس إال أنه إذا خ دف
فغريه أحب إدةن ينه " (.)1
وق ل احل زيي " :قَ َل َمهه م :ح هثَنَ َش ِسةق  -ي ة ِي أَاب ادلهة ِ
ث-
ٌ َْ َ ْ
ٌ َ
ِ
َد ْن َد ِص ِ قْ ِن ُكلَْة ٍ
اَّللُ َدلَْةه َو َتسله َ -
بَ ،د ْن أَقِ ِةهَ ،د ِن ادنِ ِ
صلهى ه
هيب َ -
ظ "(.)2
ُي ْر َتس ًماَ ،وُهو امل ْح ُفو ُ
َ
دذدك فح يث أيب هريرة هو املةروف ،وح يث وائل ينكر ،ق ل
اقن حجر " :وهو أَقْ وى ِين ح ِ ِ
يث َوائِ ٍل " (.)3
ََُ َ ْ َ
أقول :اجح اقن ادسة ح يث وائل دلى ح يث أيب هريرة ،وق ل
دن ح يث أيب هريرة اضي هللا دنهَ " :وُه َو فَ ِتس ٌ دُِو ُج ٍوه "( ،)4وق تةسبه
املب اكفواي ،و فن شبهه كله وذكر َين اد دلةه ُ ،ث ق ل " :فَ دْ َس ْو ُل
( )1املزي " ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل ".)469 :12( ،
( )2حمع قن يوتسى احل زيي " .االداب ا يف ادن تسخ واملناسوخ ين اآلاثا "( .ط،2
حة ا آابد ،اد كن :دائرة املة اف ادةثع نة  1359 ،ه )( ،ص)78 :
( ) 3أمح قن دلي اقن حجر" ،قلوغ املرام ين أدد األحك م" ،حتسةق مسري قن
أيني ادزهري( ،ط ،7ادرايض :داا ادفلق 1424 ،ه )( ،ص.)91 :
( )4حمع قن أيب قكر اقن ادسة " ،زاد املة د يف ه ي خري ادةب د " ،حتسةق
شةةب األانؤوط( ،ط ،3قريو  :يؤتساس ادرتس د  ،قريو 1418 ،ه
1998/م).)217 :1( .
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ِ
ِ
يث أَِيب هري رَة أَثْبت وأ َْق وى ِين ح ِ ِ
يث َوائِل " (.)1
ادهراج ُح أَ هن َح َ ُ َْ َ َ ُ َ َ ْ َ
إذا تسرا هذا فح يث أيب هريرة اضي هللا دنه يفة كراه أن
يهوي املصلي  -إذا أااد اداسجود  -دلى اكباةه قبل ي يه كع يربك
ادبةري ،وهذا دن ين يرجح ح يث أيب هريرة اضي هللا دنه وهو
ص َما ِة َواتَِس ِء ْاأل َْا ِ
ض
األظهرَ ،وق ُتسئِ َل شةخ اسإتسمام اقن تةعة َد ْن اد ه
ض ِع ُاْكبَ اَ ْة ِه قَ ْب َل يَ َ يِْه أ َْو يَ َ يِْه قَ ْب َل ُاْكبَ اَ ْة ِه؟.
قَِو ْ
ِ
ِ ِِ ِ
ب " :أَهي اد ه ِ ِ ِ
َج َ
فَأ َ
ص َماةُ قكلَْةه َع فَ َج ئَزةٌ ابت َف ق ادْةُلَ َع ء إ ْن َش ءَ
ادْع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُع ُاْكبَ اَ ْةه قَ ْب َل يَ َ يْه َوإِ ْن َش ءَ َو َ
صلي يَ َ
ص َماتُهُ
ض َع يَ َ يْه ُثُه ُاْكبَ اَ ْةه َو َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ دَاَ ْ ِ
ةل:
ةح ٌ ِيف ْ
ني ِابت َف ق ادْةُلَ َع ءَ .ودَك ْن تَنَ َزدُوا ِيف ْاألَفْ َ
َ
صح َ
ض ِل .فَس َ
ِ
ِ
ِ
ادروايَاَ ْ ِ
ني.
ب أَِيب َحنة َف َ َواد هش فة ِي َوأ ْ
َمحَ ِيف ْ
إح َ ى َِ
ْاألَهو ُل َك َع ُه َو َي ْذ َه ُ
()2
وقِةل :ادثه ِين َكع هو ي ْذهب ي دِ ٍ
َمحَ ِيف ِ
ادرَوايَِ ْاألُ ْخَرى " .
ك َوأ ْ
َ َُ َ َ ُ َ
َ َ
احلديث السادس :كراهة اختاذ املُصلي مكاانً معيناً يف املسجد
خمتصاً به:
ِ
ول هِ
ِ
ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ت َا ُتس َ
َد ْن َدْب ادهر ْمحَ ِن قْ ِن شْب ٍل ،قَ َلَ :مس ْة ُ
اَّلل َ
( )1حمع دب ادرمحن املب اكفواي" ،حتف األحوذي قشرح ج يع ادرتيذي"،
(ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة .)123 :2( ،)1990/1410 ،
( )2اقن تةعة  " ،جمعوع ادفا وى".)449 :22( ،
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وتسله " ي ْن هى دن ثََما ٍ
ثَ :دن نَ ْسرةِ ادْغُر ِ
ابَ ،و َد ْن افِْ َرت ِ
اش اد هاسبُ ِعَ ،وأَ ْن
ََ َ َ َ َْ
ْ َ (َ )1
ِ
ِ
ي ِ
وط َن ادهر ُج ُل ادْ َع َس َم َك َع يُوط ُن ادْبَة ُري ".
ُ
أخرجه اسإي م أمح يف ياسن ه وأقو داود يف تسننه ،و ادناس ئي يف
تسننه ،واقن ي جه يف تسننه ،واقن خزُي يف صحةحه ،واقن حب ن يف
صحةحه ،واحل ك يف املاسا اك دلى ادصحةحني ،كله ين طريق َمتِة ِ
ق ِن حمع ٍ
ودَ ،د ْن َدْب ِ ادهر ْمحَ ِن قْ ِن ِشْب ٍل . . .قه (.)2
ْ َْ ُ
ِ
ِ
ةحَ ،وَملْ ُخيَ ِر َج هُ " ،ووافسه
"ه َذا َح ٌ
وق ل احل ك دسبهَ :
يث َ
صح ٌ
ادذهيب فس ل" :صحةح .تفرد متة دن اقن شبل ".
( ) 1يس ل :أوطنت األاض ،وطناه  ،واتساوطناه  :اختذهت وطن وحمما .انظر
ادطةيب" ،ادك شف دن حس ئق اداسنن (.)1029 :3
( )2اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .)292 :24( ،أقوداود" ،
تسنن أيب داود " .)228 :1( ،ادناس ئي " ،امجماىب ين اداسنن (تسنن ادناس ئ )
" ،)214 :2( ،اقن ي ج  " ،تسنن اقن ي جه " ،)459 :1( ،اد اايي ،دب
هللا قن دب ادرمحن " ،تسنن اد اايي" ،حتسةق حاسني تسلة أتس اد اااين،
(ط ،1املعلك ادةرقة اداسةودي  :داا املغي دلنشر واداوزيع 1412 ،ه -
 2000م) ،)835 :2( ،اقن خزُي  ،حمع قن إتسح ق " .صحةح اقن
خزُي " .حتسةق د .حمع يصطفى األدظعي( ،قريو  :املكاب اسإتسمايي،
1390ه ) .)280 :2( ،اقن حب ن " ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن
" .)53 :6( ،احل ك  " .املاسا اك دلى ادصحةحني ".)352 :1( ،
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إتسن ده ضةةف ،تفرد قه متة قن حمعود ،وهو َمتِة قن حمع ٍ
ود،
ْ َْ ُ
شبل ،اوى َدنهُ َج ْة َفر قْن َدْب هللا قْن احلك ،
اوى َدن َدْب ادهر ْمحَن قْن ْ
ق ل ادبخ اي يف" :ح يثه نظر" ،وق ل اقن د ي :وهذا اده ِذي ذكره
احلَ ِ يث إال َدن َدب
َيض ح يث واح ودةس دَهُ ين ْ
ادبُخ ِاي ُه َو أ ً
ادهر ْمحَ ِن قْن شبل ،وذكره اقن حب ن يف ادثس  ،وق ل اقن حجر :فةه
دني(.)1
احلك  :إتسن ده ضةةف ،تفرد قه متة قن حمعود ،وهو جمهول ،ومل
أج ده يا قة ً ،وال ش ه اً دلفسرة ادث دث  ،أي ادفسرَتن األودة ن فس
تس يت شواه ه .
دكن احل يث صححه احل ك يف ياسا اكه ،ووافسه ادذهيب،
وحاسنه األدب ين (.)2
( )1دب ادرمحن قن حمع اقن أيب ح مت " ،اجلرح واداة يل "( .ط ،1اهلن  :حة ا
آابد اد كن ،جملس دائرة املة اف ادةثع نة  ،قريو  :داا إحة ء ادرتاث ادةريب،
 1271ه  1952-م ) ،)442 :2( ،اقن حب ن " ،ادثس "،)87 :4( ،
أقو أمح قن د ي اقن د ي " ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل " .حتسةق د دل
أمح دب املوجود-دلي حمع يةوض( ،ط ،1قريو  ،دبن ن :داا ادكاب
ادةلعة 1418 ،ه 1997م ) ،)282 :2( ،املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء
ادرج ل" ،)333 :4( ،ادذهيب" ،ادك شف" ،)279 :1( ،اقن حجر،
"تسريب اداهذيب"( ،ص.)130 :
( )2األدب ين " ،تسلاسل األح ديث ادصحةح ".)156 :3( ،
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فةه كراه أن ياخذ ادرجل دنفاسه يك ان يةةن ين املاسج  ،ال
يصلي إال فةه ،ك دبةري ال يربك إال يف َيْب َرك ادا ده ،ق ل اخلط يب " :وأي
إيط ن ادبةري ففةه وجه ن أح مه  :أن َيدف ادرجل يك ان يةلوي ً ين
املاسج ال يصلي إال فةه ك دبةري ال َيوي ِي ْن َدطَنه إِهال إِ َىل َيْب َر ٍك
د ِي ٍ
ث( )1قَ ْ أ َْوطَنَهُ َو هاختَ َذهُ ُينَ ًخ ال يربك إال فةه ،وادوجه اآلخر أن يربك
َ
دلى اكباةه قبل ي يه إذا أااد اداسجود قروك ادبةري دلى املك ن ادذي
أوطنه وأن ال يهوي يف تسجوده فةثي اكباةه حىت يضةهع ابألاض دلى
تسكون ويهل "(.)2
وتةسبه ادةةي فس ل " :وال دالد يف احل يث دلى ادوجه ادث ين
ف فه "(.)3
ِ ِ
ُّهرةَِ ،و ِ
ادرَاي ِء،
ودةل ادنهي دن كراه ذدك دئما يُ َؤدي إ َىل ادش ْ َ
اداسعة ِ ،واداه َسةُّ ِ ِابدْة دا ِ  ،وادش ِ
احلظُ ِ
وظَ ،وُك ُّل َه ِذهِ آفَ ٌ ،
ََ
َ َ
هه َوا (َ )4،و ُْ
َو ُّ ْ َ َ
ني ادْبُ ْة ُ َد هع أَ هدى إِدَْة َه َي أ َْي َك َن " .
ياَ َة ه َ
ٍ
ث
س مبُاَلبِ  .يُ َس ُل َد ِي َ
دَْة َ
اقن األثري " .ادنه ي يف

ِ
ِ
يل اده ِذي
( )1اد هيثُ :ه َو ْاأل َْا ُ
ض اد هاسهل ُ ادر ْخوةُِ ،وادهر ُ
ِ
ث.
ود ْي ٌ
وتس ُه َل .فَ ُه َو َدي ٌ
ث َ
املك ُن َد َيث ً إ َذا ال َن َ
غريب احل يث واألثر ".)132 :2( ،
( )2مح قن حمع اخلط يب " .ية مل اداسنن " ( .ط ،1حلب :املطبة ادةلعة ،
 1351ه 1932 -م).)212 :1( ،
( )3حمعود قن أمح ادةةي " ،شرح تسنن أيب داود " .حتسةق أقو املنذا خ د قن إقراهة
املصري( ،ط ،1ادرايض :يكاب ادرش  1420 ،ه 1999-م).)63 :4( ،
( )4انظر :اهلةاعي" ،فاح اسإده يف شرح املشك ة ".)42 :4( ،
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احلديث السابع :كراهة الشر بنفس واحد:
ول هِ
اَّللُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َ« :ال
َد ْن اقْ ِن َدبه ٍس قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
صلهى ه
اَّلل َ
تَ ْشرقوا و ِ
اح ً ا َك ُشر ِ
ِ
ب ادبَةِ ِريَ ،ودَ ِك ْن ا ْشَرقُوا َيثْ ََن َوثَُما َ
ثَ ،و َمسُّوا إ َذا أَنْاُ ْ
ْ
َُ َ
ِ
امحَ ُ وا إذَا أَنْاُ ْ َافَ ْةاُ ْ ».
َش ِرقْاُ ْ َ ،و ْ
ِ
أخرجه ادرتيذي يف تسننهَ ،ح هثَنَ أَقُو ُكريْ ٍ
ةع،
ب قَ َلَ :ح هثَنَ َوك ٌ
َ
َد ْن يَِزي َ قْ ِن ِتسنَ ٍن اجلََزِا ِيَ ،د ْن اقْ ٍن دِ َةطَ ِء قْ ِن أَِيب َاَاب ٍحَ ،د ْن أَقِ ِةهَ ،د ْن
يب َويَِزي ُ قْ ُن ِتسنَ ٍن
اقْ ِن َدبه ٍس . . .قه .وق ل دسبهَ " :ه َذا َح ِ ٌ
يث َغ ِر ٌ
ي ".
ادرَه ِو ُّ
اجلََزِا ُّ
ي ُه َو أَقُو فَ ْرَوَة ُّ
وأخرجه ادطرباين يف املةج ادكبري ،ح هثَن ُحم هع ُ قن دب ِ هللاِ
َ َ َ ْ ُ َْ
ِ
وتسى،
ْ
ضَرِي ُّي ،ثن ُحمَ هع ُ قْ ُن َدْب ادْ َة ِزي ِز قْ ِن أَِيب ِاْزَي َ ،ثن ادْ َف ْ
احلَ ْ
ض ُل قْ ُن ُي َ
ِ
ادزْه ِر ِيَ ،د ْن َدطَ ء قْ ِن أَِيب َاَاب ٍحَ ،د ِن اقْ ِن
َد ْن أَِيب فَ ْرَوَة ادهرَه ِو ِيَ ،د ِن ُّ
َدبه ٍس . . .قه (.)1
إتسن ده ضةةف ،ي اا إتسن ديه دلى أيب فروة يزي قن تسن ن ،وهو
ضةةف ،وجله د شةخه يف إتسن د ادرتيذي.
وهو :يزي قن تسن ن قن يزي اداعةعي أقو فروة ادره وي ،ق ل
َمح َواقْن ادْ َع ِ ِيي ،وق ل اقن
اد ااقطي :يرتوك ،وق ل ادذهيب :ضةفه أ ْ

( )1ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي " .)302 :4( ،ادطرباين " ،امل ْة َج ُ اد َكبِري"،
ُ
(.)166 :11
- 283 -

النهي عن التشبه ابحليوان يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية ،د .عوض إبراهيم منصور اببكر

حجر :ضةةف155 ( ،ه ) (.)1
أي شةخه ،فل يابني يل ،ألن دةط ء ود ين ،أح مه يةسوب
وهو ضةةف ،وادث ين :جمهول.
فس ق ل اقن حجر " :اقن دط ء :شةخ أليب فروة كأنه يةسوب،
وإال فعجهول " ( .)2وق ل دن يةسوب " :يةسوب قن دط ء قن أيب
اابح املكي ،ضةةف (.)3
يفة كراه ادشرب قنفس واح كشرب ادبةري ،ق ل احل فظ اقن
هه ُي دِلاهأ َُّد ِب ِِسإ َا َاد ِة ادْ ُعبَ دَغَ ِ ِيف ادنهظَ فَِ إِ ْذ قَ ْ َخيُْر ُج َي َع
حجرَ " :وَه َذا ادن ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ادنه َف ِ
ص ٌق أ َْو ُُمَ ٌ
ط أ َْو ُِبَ ٌا َاديءٌ فَةُكْاسبُهُ َاائ َح ً َك ِر َيه ً فَةَ اَ َس هذ ُا هبَ
س قُ َ
ُه َو أ َْو َغْة ُرهُ َد ْن ُش ْرقِِه " (.)4
واملاساحب يف ادشرب ادانفس خ اج اسإانء ثمااثُ ،حل يث أَنَ ٍ
س
( )1أمح قن حمع  ،ادربق ين " ،تسؤاال ادربق ين دل ااقطي " ،حتسةق دب ادرحة حمع
أمح ادسشسري( ،ط ،1ابكاسا ن :الهوا ،كاب خ نه َجةلي1404 ،ه)( ،ص:
 .)72حمع قن أمح ادذهيب " ،املغي يف ادضةف ء " .حتسةق اد كاوا نوا اد ين
درت( ،دود قطر :طبع دلى نفس إدااة إحة ء ادرتاث اسإتسمايي) .)750 :2( ،اقن
حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)602 :
( )2اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)696 :
( )3اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)608 :
( )4اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ".)253 :1( ،
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اضي هللا دنه ،ادذي أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،د ْن أَنَ ٍ
سٍ  ،قَ َلَ :ك َن
ول هللاِ صلهى هللا َدلَْة ِه وتسله ي اَ نَ فهس ِيف ادشهر ِ
اب ثََما ًاثَ ،ويَ ُس ُ
َا ُتس ُ
ول« :إِنههُ
ََ َ َ
َ ُ
َ
ُ
أَاوى وأَقْرأُ وأ َْيرأُ ( ،»)1قَ َل أَنَس« :فَأ ََان أَتَنَ فهس ِيف ادشهر ِ
اب ثََما ًاث»(.)2
َ
َْ َ َ َ َ
ٌ
ُ
ق ل ادطةيب" :وألن ادشرب يراااً ،سإابن ادس ح ،حذااً دن ادانفس
يف اسإانء ياسنون ،ال كشرب ادبةري ،فإنه يانفس دن ادكرع فةه"(.)3
وجيوز ادشرب يرة واح ة إذا أين ادانفس يف اسإانء حل يث أيب
تسةة اخل اي اضي هللا دنه ،ادذي أخرجه اسإي م ي دك يف املوطأ ،وين
طريسه أخرجه اسإي م أمح يف ياسن ه ،ين طريق أيب ادْ ُعثَ هَن ْ
اجلَُه ِِي ،أَنههُ
ي.
احلَ َك ِ  .فَ َ َخ َل َدلَْة ِه أَقُو َتسةِة ٍ ْ
ت ِدْن َ َي ْرَوا َن قْ ِن ْ
اخلُ ْ ِا ُّ
قَ َلُ :كْن ُ
ِ
َمسةت ِين اتس ِ
ول هللاِ صلى هللا دلةه وتسل
فَ َس َل دَهُ َي ْرَوا ُن قْ ُن ْ
احلَ َك ِ  :أ َ ْ َ ْ َ ُ
ٍِ
أَنههُ نَهى َد ِن ادنه ْف ِخ ِيف ادشهر ِ
اب؟ فَ َس َل دَهُ أَقُو َتسةة  :نَ َة ْ  .فَ َس َل دَهُ
َ
َ
ٍ
ول هللاِ
ِ
ِ
ِ
ول هللا ،إِِين الَ أ َْاَوى ي ْن نَ َف ٍ
س َواح  .فَ َس َل دَهُ َا ُتس ُ
َا ُج ٌلَ :اي َا ُتس َ
()4
ِ
هس» .قَ َل :فَِإِين
صلى هللا دلةه وتسل « :فَأَقِ ِن ادْ َس َ َح َد ْن ف َ
ةك ُثُه تَنَ ف ْ
(( )1أاوى) ين ِ
ادري؛ أي :أكثر َاهاي .و (أيرأ) و (أقرأ) قةل :إهنع مبةَن واح ؛
أي :أحاسن شرًاب .وادب ء تب ل ين املة يف يواضع .و (أيرأ) ين قوده تة ىل:
{هنِةئً َي ِريئً } يس ل :اتساعرأ ادطة م :إذا اتساحاسناه واتساطباه" .انظر أاب
َ
ادةب س ادسرطيب " ،املفه مل أشكل ين تلخةص كا ب ياسل (.)289 :5
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر.)1602 /3( ،" . . .
( )3ادطةيب " .ادك شف دن حس ئق اداسنن".)2881 :9( ،
( )4قوده " :أَقِ ِن اد َس َح َد ْن فِةك" :أَ ِي افْص ْله َدْنهُ ِدْن َ اداهنَفُّس دِئَ هما يَ ْاس ُسط فِ ِةه
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أ ََاى ادْ َس َذا َة فِ ِةه .قَ َل« :فَأ َْه ِرقْ َه ».
ِ
يث حاسن ِ
ةح "(.)1
وادرتيذي يف تسننه ،وق لَ " :ه َذا َح ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
احل ِ ِ
ص ُ يف
يث ُّ
ادر ْخ َ
ق ل أقو دعر اقن دب ادربَ " :وِيف َه َذا َْ
()2
ادشرب قنفس واح  ،وكذدك ق ل ي دك امح هللا
املطلب الثاني :التشبه بالبقر :ورد فيه حديث واحد :كراهة
التكلف يف الكالم:
ِ
ِ
ةع
َد ْن َدْب ِ هللاِ قْ ِن َد ْع ٍروَ ،د ِن ادنِ ِ
هيب َ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ  -ف َ
ِ
ِ
ِ
ةغ (ِ )3ي َن ِ
ادر َج ِل،
ض ادْبَل َ
يَ ْةلَ ُ َانف ٌع  -أَنههُ قَ َل " :إِ هن هللاَ َدهز َو َج هل يُْبغ ُ
اده ِذي يَاَ َخله ُل قِلِ َاس نِِهَ ،ك َع َختَله َل ادْبَ قَِرةُ ( )4قِلِ َاس ِهنَ ".
َشيءٌ ِي َن ِ
ادر ِيقَ ،وُه َو ِي َن ادبَ ْني :ادبُة ِ وادْ ِفراق .انظر :اقن األثري" ،ادنه ي يف
غرْيب احل يث واألثر".)175 :1( ،
( )1ي دك قن أنس " .املوطأ " ،)1354 :5( ،اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م
أمح قن حنبل " ،)101 :18( ،ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي ")367 /3( ،
( )2اقن دب ادرب " ،االتساذك ا ".)352 :8( ،
( )3هو ادكمام ادذي قل د د حروفه وكثر د د ية نةه ،وجل دن ادصنة  ،ونزه
دن اداكلف " .انظر :دعرو قن حبر اجل حظ " ،ادبة ن وادابةني " ( .قريو :
داا ويكاب اهلمال 1423 ،ه ) ،ادبة ن وادابةني (.)13 :2
(" ) 4ادب قرة"َ :ج د ادبسر .ادبةض وي " ،حتف األقراا شرح يص قةح اداسن "،
()235 :3
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أخرجه اسإي م أمح يف ياسن ه وأقو داود يف تسننه ،وادرتيذي يف
تسننه ،كله ين طريق َانفِع قْ ُن ُد َعَر اجلُ َع ِح ُّيَ ،د ْن قِ ْش ِر قْ ِن َد ِص ِ قْ ِن
تس ْفة َن ،دن أَقِ ِةه ،دن دب ِ ِ
هللا قْ ِن َد ْع ٍرو . . .قه ،ودفظ ادرتيذي« :إِ هن
َ ْ َْ
ُ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةغ ي َن ِ
ادر َج ل ادهذي يَاَ َخله ُل قِل َاس نه َك َع تَاَ َخله ُل
ه
ض ادبَل َ
اَّللَ يَْب غَ ُ
()1
ادبَ َسَرةُ» .
 -1يَِزي ُ قن ه اون قن زاذي ،ويُس ل :اقْن زاذان ،قْن اثقت اداسلعي،
أَقُو خ د ادواتسطيَ ،اَوى َدن احلع دين ،وانفع قْن ُد َعر
اجلعحيَ ،اَوى َدنه أمح قْن حنبل وإتسح ق قْن ااهويه ،ثس
ياسن د ق 206 ( ،ه ) .ين ادا تسة ي تسن تست وي ئاني
وق ق اب ادااسةني(.)2
اَّللِ قن َجةل ادْ ُسَرِشي اجلعحي املكي،
َ -2انفِ ُع قْ ُن دُ َعَر قن َدب ه
ود ْعرو قن دين اَ ،اَوى َدنه َدب
َاَوى َدن قشر قن د ص ادثسفي َ
هللا قْن املب اك ويزي قْن ه اون ،ثس ثبت169 ( ،ه ) (.)3
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل " ،)101 :11( ،أقوداود " ،تسنن أيب
داود " .)301 :4( ،ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي ".)141 :5( ،
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)261 :32 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)391 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)606 :
( )3املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)287 :29 ( ،ادذهيب،
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 -3قِ ْش ِر قْ ِن َد ِص ِ قْ ِن ُتس ْفةَ َن ادثسفي ادط ئفيَ ،اَوى َدن َتسةِة
اَّللِ ادثسفيَ ،اَوى
امل َاسةهب ،وأقةه د ص قْن تسفة ن قْن َدْب ه
ُ
تسفة ن قْن دُةَ ْة نَ وانفع قن دُ َعر اجلعحي ،ثس (.)1
 -4د ص قن تسفة ن قن دب هِ
اَّلل ادثسفي ،اوى دن أقةه تسفة ن قن
َ
ِ
دب هِ
اَّلل قْن َد ْعرو قْن ادة صَ ،اَوى َدنه اقنه
ودْب ه
اَّلل ادثسفي َ
َ
()2
ود ْعرو قن شةةب ،ص وق .
قشر قن د ص َ
إتسن ده حاسن ،ين أجل د ص  ،وال يضره نسل يزي شك انفع
يف افةه ،فس واد قما شك يف اوايِت أيب داود وادرتيذي ،قل ق ل
احل ِ ِ
يث فَ َس َل :إِ هن
ادرتيذي يف دلله ادكبريَ " :تسأَدْ ُ
ت ُحمَ هع ً ا َد ْن َه َذا َْ
ول :أَااه دن دب ِ
ِ
ول :دن دب ِ هِ
اَّلل قْ ِن َد ْع ٍروَ ،وَيهرًة يَ ُس ُ َ ُ َ ْ َْ
َانف َع قْ َن دُ َعَر يَ ُس ُ َ ْ َْ
اَّللِ قْ ِن َد ْع ٍرو .قَ َل ُحمَ هع ٌ َ :وأ َْا ُجو أَ ْن يَ ُكو َن َْحم ُفوظً "(.)3
ه
فةه كراه املب دغ يف ادكمام واداةاسف يف ِ
أداء احلروف ،حرص ً
قْن
َدنه

"ادك شف" .)315 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)558 :
(  )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)130 :4 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)268 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)123 :
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)484 :13 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)519 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)285 :
( )3ادرتيذي " ،دلل ادرتيذي ادكبري "( ،ص)346 :
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ينه دلظهوا مبظهر ادبلةغ دكن ابداكلف دون ادطبع واداسلةس  ،فرتاه
حول أتسن نه يب دغ يف إظه ا قماغاه،
ياش هق يف كمايه ،ويُ ير داس نه َ
تلف ادبسرةُ ادكألَ قلاس هن  ،ق ل ادبةض وي " :فةكون تشبةه سإدااة
كع ُّ
داس نه حول األتسن ن وادف ح ل اداكل تف صح ً مب تفةل ادبسرة
قلاس هن "(.)1
أي حتاسني ادكمام واخاة ا األحاسن ينه فهو يب ح ،دكن شريط
أال يكون فةه تش ق دلظهوا مبظهر ادبلغ ء أو ألخذ حق ين حسوق
اَّللُ َدْن َه ،
ادةب د ،كع ج ء يف صحةح ادبخ اي ،دن أُهم َتسلَ َع َ َا ِض َي ه
ول هِ
هيب صلهى هللا َدلَة ِه وتسله َ ،دن اتس ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ:
اَّلل َ
َزْو َج ادنِ ِ َ
ُ ْ ََ َ ْ َُ
ِِ
أَنههُ َِمسع ُخصوي ً قِب ِ
ب ُح ْجَرته ،فَ َخَر َج إِدَْة ِه ْ فَ َس َل« :إِهمنَ أ ََان قَ َشٌرَ ،وإِنههُ
َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ص ُ ،فَلَ َة هل قَ ْة َ
ََيْت ِةي اخلَ ْ
ض ُك ْ أ ْن يَ ُكو َن أَقْلَ َغ ي ْن قَ ْةض ،فَأ ْ
ب أنههُ
َحاس ُ
ِ
ص َ َق ،فَأَقْ ِ
ت دَهُ ِحبَ ِق ُي ْاسلِ ٍ  ،فَِإهمنَ ِه َي قِطْ َة ٌ
ض َي دَهُ قِ َذد َ
ك ،فَ َع ْن ق(ََ)2
ضْة ُ
َ
ِي َن ادنه ِا ،فَ ْلةَأْ ُخ ْذ َه أ َْو فَ ْلةَ ْا ُرْك َه » .
ِ
ص ِحبِ َه
هة ُّع َق ِيف ادْبَ َما َغ ِ ِحبَْة ُ
ص ُل اقْا َ ُاا َ
ث َْحي ُ
ودذدك فِإ هن ادا َ
صواةِ ْ ِ
ِِ ِ ِ
وم فَِإ هن ادْ ُعَر َاد قَِس ْودِِه أَقْلَ ُغ
ْاسهُ َي ْذ ُي ٌ
َدلَى تَ ْزيني ادْبَ ط ِل يف ُ َ
احلَق َو َدك ُ
ِ
احلَ ِق َملْ يُ َذ هم َوإِهمنَ يُ َذ ُّم ِي ْن
ص ِل إِ َىل ْ
ك ِيف ادا َهو ُّ
َي أَ ْكثَ ُر قََما َغ ً َودَ ْو َك َن َذد َ
أْ

( )1ادبةض وي " ،حتف األقراا شرح يص قةح اداسن ")235 :3( ،
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)131 :3( ،" . . .
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ِ
ِ
ك ي ي اَ و ه ِِ
احلَ ِق "(.)1
واةِ ْ
ص ُل قه إِ َىل ادْبَ ط ِل ِيف ُ
صَ
ذَد َ َ ُ َ

املطلب الثالث :التشبه بالغنم :وردت فيه أربعة أحاديث:

احلديث األول :حترمي مفارقة اجلماعة إال لعذر:
ِ
ول هِ
ِ
ِ ه
اَّلل َ ه
ت َا ُتس َ
َد ْن أَِيب اد ْهاَداء ،قَ َلَ :مس ْة ُ
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ
ص َماةُ إِهال قَ ِ
يَ ُس ُ
ولَ « :ي ِي ْن ثََماثٍَ ِيف قَ ْريٍَ َوَال قَ ْ ٍو َال تُ َس ُم فِة ِه ُ اد ه
اتساحو َذ دلَة ِه ادشهةطَ ُن ،فَةلَةك ِاب ْجلع د ِ فَِإهمنَ َيْ ُكل ِ
ادذئْ
ب ادْ َس ِصةَ َ
َ ْ َ ََ َ
َْ ْ َ َ ْ ُ ْ
ُ
َ ُ
ِ()3
ِ
ِ
( ،» )2قَ َل زائِ
اجلَ َع َد .
ئ
اس
اد
ل
ق
:
ة
ص َما َة ِيف ْ
َ
ب :يَ ْة ِي ِاب ْجلَ َع َد  :اد ه
ُ
َ
ه
َ
َ
ُ
أخرجه أقو داود يف تسننه ،وأخرجه ادناس ئي يف تسننه ،واقن خزُي
يف صحةحه ،واقن حب ن يف صحةحه ،واحل ك يف ياسا اكه ،كله ين
طريق زائِ َ ةُ ،ح هثَنَ اد هاس ئِ
ب قْ ُن ُحبَ ْة ٍ
شَ ،د ْن َي ْة َ ا َن قْ ِن أَِيب طَْل َح َ
َ
َ
ُ
()4
ِ
ِ
ه
ادْةَ ْة ُع ِر ِيَ ،د ْن أَِيب اد ْهاَداء . . .قه  .ودفظ احل ك  " :فَإمنَ ََيْ ُك ُل
( )1انظر :اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ")177 :13( ،
( )2اد َس ِصة  :املنف ِردة َد ِن اد َس ِطةع ادْبَةِة َ ةُ ِيْنهُ .يُري أَ هن ادشْهةطَ َن يَاَ َاسلهط َدلَى
ُ
اداسنه ِ .اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث
ْ
اخلَ اِِج ِي َن اجلَع د َوأ َْه ِل ُّ
واألثر ".)75 :4( ،
( )3أقوداود " ،تسنن أيب داود ")150 :1( ،
( )4ادناس ئي " ،امجماىب ين اداسنن (تسنن ادناس ئي ) " .)106 :2( ،اقن خزُي " .
صحةح اقن خزُي " .)371 :2( ،اقن حب ن " ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن
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ِ
ب ِي َن ادْغَنَ ِ ادْ َس ِصةَ َ" ،ومل يذكر ادب قون دفظ " ادغن ".
ادذئْ ُ
اَّلل قن يونُس ادا ِهعة ِعي ادريقودي ،أَقو دب هِ
ِ
اَّلل
 :1أ ْ
ُ َْ
َمحَ ُ قْ ُن َدب ه ْ ُ َ
ادكويف .وق يناسب إِ َىل َج ِهَ ،اَوى َدن إتسرائةل قْن يونس وزائ ة قْن
ق اي ادثسفيَ ،اَوى َدنه :ادبخ اي ،وياسل  ،وأَقُو داود ،ثس ح فظ،
( 227ه ) (.)1
َ :2زائِ َ ةُ قن ق اي ادثسفي ،أقوادصلت ادكويفَ ،اَوى َدن إِقْ َر ِاهة
َمح قن دب هِ
اَّلل
قْن يه جر واداس ئب قن حبةش ادكماديَ ،اَوى َدنه أ ْ َ ْ َ
وتسى األشةب ،ثس ثبت ص حب تسن ( ،
قْن يونس واحلاسن قْن ُي َ
161ه ) (.)2
ِ
ب قْ ُن ُحبَ ْةش ادكمادي احلعصيَ ،اَوى َدن َي ْة َ ان قْن
 :3اد هاس ئ ُ
أَيب طَْل َح ادةةُ َعري ،وأَِيب ادشع خ األزديَ ،اَوى َدنه َح ْفص قْن ُد َعر قْن
اواح األَنْص ِاي و زائ ة قْن قُ َ َاي ادثه َس ِفي ادْ ُك ِويف ،ق ل دب هللا قن
اسإي م أمح  " :مسةاه يَ ُسول اد هاس ئِب قن ُحبَ ْةش َي أدل ح ث َدنهُ إِهال
قلب ن " .)457 :5( ،احل ك  " ،املاسا اك دلى ادصحةحني ")330 :1( ،
(  )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)375 :1 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)198 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)81 :
(  )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)273 :9 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)400 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)213 :
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َزائِ َ ة قلت دَهُ ُه َو ثَِس قَ َل َال أ َْد ِاي " ،وترج ده ادبخ اي يف ادا ايخ
ادكبري ومل يذكر فةه جرح ً وال تة يماً ،وق ل ادةجلي :ثس  ،وذكره اقن
حب ن يف ادثس  ،وق ل اد ااقطي :ص حل احل يث ين أهل ادش م ال
أدل ح ث دنه غري زائ ة ،وق ل ادذهيب :ص وق ،وق ل اقن حجر:
يسبول (.)1
َ :4ي ْة َ ا َن قْ ِن أَِيب طَْل َح َ ادْةَ ْة ُع ِر ِي ادكن ين ادش ييَ ،اَوى َدن
ِ
اَّلل صلهى ه ِ
وتسله َ وأَيب اد ْهاَداءَ ،اَوى َدنه
ثوابن يوىل َا ُتسول ه َ
اَّللُ َدلَْةه َ
َح ْفص قْن ُد َعر األَنْص ِاي واداس ئب قْن حبةش ادكمادي ،ثس (.)2
( )1أمح قن حمع  ،اسإي م أمح  " ،ادةلل ويةرف ادرج ل ،اواي اقنه دب هللا "،
حتسةق وصي هللا قن حمع دب س ( ،ط ،2ادرايض :داا اخل ين 1422 ،ه -
 201م ) .)110 :3( ،ادبخ اي ،حمع قن إمس دةل" ،ادا ايخ ادكبري"،
(حة ا آابد – اد كن :دائرة املة اف ادةثع نة طبع حتت يراقب  :حمع دب
املةة خ ن) .)153 :4( ،ادةجلي ،أمح قن دب هللاَ" ،تايخ ادثس "،
(ط ،1داا ادب ز1405 ،ه 1984-م)( ،ص .)175 :اقن حب ن " ،ادثس
" ،)326 :4( ،اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)446 :3( ،املزي،
"هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)182 :10 ( ،ادذهيب" ،ادك شف"،
( .)424 :1اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)228 :
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)256 :28 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)279 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)539 :
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إتسن ده حاسن ،اج ده كله ثس د ا اداس ئب ،وهو ص وق –
كع ذكر ادذهيب  -فاسكو ادبخ اي دةس تضةةف ً ،ود م حك
اسإي م أمح دلةه أبنه ثس ال ي ل دلى أنه دةس حباسن احل يث ،و
حك اقن حجر دلةه أبنه يسبول ،فلةله اداع دلى قول اد ااقطي
أبنه" :مل يرو دنه تسوى زائ ة " ،ودن اداابع جن أنه مل ينفرد زائ ة
ابدرواي دن اداس ئب قل َتقةه حفص قن اواح األنص اي ،ق ل اقن
داس كر " :اوى دنه زائ ة قن ق اي وحفص قن اواح األنص اي "ُ ،ث
أخرج اقن داس كر قاسن ه دن هش م قن دع ا ان أقو تسةة قن حفص
قن اواح األنص اي دن أقةه أنه ح ثه دن اداس ئب قن حبةش دن
ية ان قن أيب طلح ق ل دسةت أاب اد اداء فاسأدي دن ينزيل فأخربته
فس ل أقو اد اداء مسةت اتسول هللا (صلى هللا دلةه وتسل ) يسول ي ين
ثماث يف قري وال يف ق و وال يسةعون ادصماة إال اتساحوذ دلةه
ادشةط ن فةلةك ابجلع د فإمن َيكل ادذئب ادس صة (.)1
فعن حةث ادرواي فس اوى دنه اثن ن ،وين حةث اداوثةق
فظ هر كمام اد ااقطي توثةسه – وحاسبك قه – وكذدك ادذهيب
واهلةثعي ،دذا فأدَن ي يس ل فةه هو " ص وق " ،وهو حك اسإي م
( )1اقن داس كرَ " ،تايخ ديشق".)98 /20( ،
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ادذهيب وهو أوتسط حكع ً فةه ين حك اقن حجر.
وهبذا حك ادشةخ شةةب األانؤوط وقش ا دواد ،حةث ق ال
َد ِسةب حك اقن حجر اداس قق " :قل ص وق ،حاسن احل يث ،فس
اوى دنه اثن ن ووثسه ادةجلي وذكره اقن حب ن يف ادثس  ،وق ل
اد ااقطي :ص حل احل يث ،وال نةل فةه جرح ً " (.)1
ُث إض ف داوثةق ادذهيب ،فإنه وثسه – تصرحي ً  -ادةجلي واقن
حب ن واد ااقطي ،ووثسه – ضعن ً – اقن خزُي واقن حب ن واحل ك
سإخراجه ح يثه يف كابه  ،و اواي زائ ة قن ق اي توثةق ده – وهو ال
وق ُاَواتُهُ،
صُ ٌ
يروي إال دن ثس  -ق ل احل ك دسبهَ « :ه َذا َح ِ ٌ
يث َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ ِه
ب قْ َن ُحبَ ْة ٍ
ش،
َش ه ٌ د َع تَ َس َ
هيهُُ ،ياه َف ٌق َدلَى اال ْحا َج ِج ق ُرَواته إال اد هاس ئ َ
ِ
ف ِي ْن َي ْذ َه ِ
ث إِهال َد ِن ادثِ َس ِ » .ووافسه
َوقَ ْ دُ ِر َ
ب َزائِ َ َة أَنههُ َال ُحيَ ُ
()2
ادذهيب .وق ل ادنوويَ " :اَواهُ أقُو َد ُاوَد إبتسن د حاسن "  .وق ل أيض ً:
" ح يث أيب اد اداء اواه أقو داود وادناس ئي إبتسن د صحةح " (،)3
وق ل يغلط ي " :اواه ادناس ئي قاسن صحةح " ( ،)4وحاسنه األدب ين يف
( )1قش ا دواد وشةةب األانؤوط " ،حترير تسريب اداهذيب دلح فظ أمح قن
دلي قن حجر ادةاسسماين"( ،ط ،1قريو  :يؤتساس ادرتس د ،
.)10 :2( ،)1997/1417
( )2ادنووي " ،اايض ادص حلني".)19 :2( ،
( )3ادنووي " ،امجمعوع شرح املهذب ".)183 /4( ،
( )4يغلط ي قن قلةج" ،شرح تسنن اقن ي جه " ،حتسةق ك يل دويض ( ،ط،1
املعلك ادةرقة اداسةودي  :يكاب نزاا يصطفى ادب ز 1419 ،ه  199 -م)،
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صحةح أيب داود  ،556وشةةب األانؤوط (.)1
أقول :وده ش ه ين ح يث ُي َة ِذ قْ ِن َجبَ ٍل اضي هللا دنه،
أخرجه اسإي م أمح يف ياسن ه ،ين طريق ادْ َة َماء قْن ِزَاي ٍد ،دن ُي َة ِذ قْ ِن
جب ٍل اضي هللا دنه ،أَ هن نَِ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ قَ َل " :إِ هن
ه
يب هللا َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ْاسإنْ َاس ن َكذئْب ادْغَنَ ِ ََ ،يْ ُخ ُذ اد هش َة ادْ َس صةَ َ َوادنه حةَ َ،
ادشْهةطَ َن ذئْ ُ
ِ
ِ
بَ ،و َدلَْة ُك ْ ِاب ْجلَ َع َد ِ َوادْ َة هي ِ َوادْ َع ْاس ِج ِ "
فَإ هاي ُك ْ َوادش َة َ
ق ل األانؤوط دسبه " :حاسن دغريه ،وهذا تسن اج ده ثس إال
أنه ينسطع ،ادةماء قن زايد مل ياسعع ين ية ذ " (.)2
َمحَ ُ َ ،وادطهبَ َرِاينَُّ ،وِا َج ُل
وتسبسه قذدك اهلةثعي ،فس لَ " :اَواهُ أ ْ
ٍ ()3
ِ ٍِ
أ ْ ِ ِه
ةل :إِنههُ َملْ يَ ْاس َع ْع ِي ْن ُي َة ذ " .
َمحَ َ ث َس ٌ إال أَ هن ادْ َة َماءَ قْ َن زَايد ق َ
وهذا احل يث ي ل دلى أن ين ف اق اجلع د ص ا فرياس تسهل
دلشةط ن ،ق ل ادطةيب " :شبه ين ف اق اجلع د ادِت ي هللا دلةه أي
حفظه وكماتهُ ،ث هماكه يف أودي ادضمال املؤدي إيل ادن ا قاسبب
تاسويل ادشةط ن ابدش ة املنفردة دن ادسطةع ادبةة ة دن نظر ادراديُ ،ث
(ص.)1181 :
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ")42 :36( ،
( )2اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)358 :36( ،
( )3اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ ".)219 :5( ،
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ياسلط ادذئب دلةه  ،وجةله فرياس ده " (.)1
واحل يث د م يف كل يف اق دةس ادصماة فسط ،كع فاسر
اداس ئب امحه هللا احل يث هبذا ،ق ل ادةةي " :وقوده " :ابجلع د " أد
ين أن تكون َج د ادصماة ،أو َج د املاسلعني "(.)2
أقول :ووفق كمام ادةةي ،فإن يف احل يث ف ئ ة أخرى :وهي
تشبةه قةض أصح ب املن هج املنحرف ابدذائب ،وذدك يف اتساغماهل –
غ دب ً – ملن وج وا فةه حلظ انفراد قةة اً دن اجلع د فأدعلوا فةه
فكره ونفثوا فةه مسويه .
ْمغيبَة طلباً للفاحشة:
احلديث الثاين :حترمي التعرض لل ُ
ٍِ ِ
ِ
ني ِجيءَ قِِه
ت َي دَز قْ َن َي دك ح َ
َد ْن َج قِ ِر قْ ِن َمسَُرةَ ،قَ َلَ :اأَيْ ُ
ِ
ِ
س َدلَْة ِه ِاَداءٌ،
إِ َىل ادنِ ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ َا ُج ٌل قَصريٌ ،أ َْد َ
هيب َ
ض ُل ،دَْة َ
فَش ِه َ دلَى نَ ْف ِاس ِه أَاقع يهرا ٍ أَنهه زَن ،فَ َس َل اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
َ َ
ُ ََ
ول هللا َ
َْ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ه
ك؟ » قَ َلَ :الَ ،وهللا إنههُ قَ ْ َز ََن ْاألَخ ُر ،قَ َل :فَ َر ََجَهُُ ،ثُه
َو َتسله َ « :فَلَ َةل َ
ِ
ِ
ه
َخطَ
ين ِيف َتسبِ ِةل هللاَ ،خلَ َ
َح ُ ُه ْ دَهُ
فأَ
ب ،فَ َس َل« :أََال ُكل َع نَ َف ْرَان َغ ز َ
َ
ِ
ةب َكنَبِ ِ
ةب ادا ْهة ِ
َح ُ ُه ُ ادْ ُكثْ بَ َ )3( ،أ ََي َوهللاِ ،إِ ْن ُيُْ ِك ِي ِي ْن
سُ ،يَْنَ ُح أ َ
نَب ٌ
( )1ادطةيب " ،ادك شف دن حس ئق اداسنن")1133 :4( ،
( )2ادةةي " .شرح تسنن أيب داود ")17 :3( ،
( )3نبةب ادا ْهة ِ
ُينح :يُةطي ،واد ُكثب  :ادسلةل ين ادشيء،
س :صوته دن اد هاسف د .و ُ
وكل ي َجةاَه ين طة م أو غريه قة أن يكون قلةما فهو ُكثْب  ،وق َكثَْب اُه
- 296 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

َح ِ ِه ْ َألُنَ ِكلَنههُ َدْنهُ»
أَ
أخرجه ياسل يف صحةحه ،وأقو داود يف تسننه ،واسإي م أمح يف
ياسن ه ،و اقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق ِمسَ ِك قْ ِن َح ْر ٍب َد ْن
َج قِ ِر قْ ِن َمسَُرَة . . .قه (.)1
حيرم دلى املاسل أن خيلف أخ ه يف أهله يف غةباه طلب ً دلف حش
وادزان ،ياساخ ي ً قذدك ي اتساط ع ين وتس ئل اسإغراء ،كطلب اداةس
دن فواان شهوته ،ق ل ادشةخ حمع أشرف ادةظة آابدي يف دون
ِ
َح ُ ُك ْ إِ َىل ادْ ُعغِةبَ ِ فَةَ ْخ َ دُ َه ِابدْ َسلِ ِةل ِي َن
َي يَ ْةع ُ أ َ
املةبودَ " :وادْ َع ْة ََن :أ ْ
()2
ادله َ ِ
َب َو َغ ِْريهِ فَةُ َج ِي ُع َي َة َه " .
وخة ن املاسل ألخةه املاسل ين أكرب اآلاثم ،وأألم اخلص ل ،وق
ج ء ادودة يف ح يث ادب ب قاشبةه ين يفةل ذدك ابداةس ،وج ء يف
ح يث آخر تشبةه حري املرأة املغةب كحري األم ،وذدك فةع أخرجه
أي ََجَ ْةاُهُ .انظر :امل زاي " ،امل ْةل قفوائ ياسل ".)393 :2( ،
أكثُبُهُْ ،
ُ
( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر ،)1319 :3( ،" . . .أقوداود " ،تسنن أيب
داود " .)146 :4( ،اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ":34( ،
 .)498اقن حب ن " ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن ".)281 :10( ،
( )2حمع أشرف ادةظة آابدي " .دون املةبود شرح تسنن أيب داود ،ويةه ح شة
اقن ادسة  :هتذيب تسنن أيب داود "( .ط ،2قريو  ،داا ادكاب ادةلعة ،
 1415ه ))69 :12( ،
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ول
ياسل يف صحةحهَ ،د ْن ُتسلَْة َع َن قْ ِن قَُريْ َ َةَ ،د ْن أَقِ ِةه ،قَ َل :قَ َل َا ُتس ُ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ ه
هللاِ َ ه
ين
ين َدلَى ادْ َس د َ
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ ُ « :ح ْرَي ُ ن َاس ء ادْ ُع َج ه َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ف َا ُج ًما ِي َن
ين َخيْلُ ُ
َك ُح ْرَي أُهي َه هت ْ َ ،وَي ي ْن َا ُج ٍل ي َن ادْ َس د َ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ف دَهُ يَ ْوَم ادْ ِسةَ َي ِ ،فَةَأْ ُخ ُذ ِي ْن
ين ِيف أ َْهله فَةَ ُخونُهُ فة ِه ْ  ،إِهال ُوق َ
ادْ ُع َج ه َ
َد َعلِ ِه َي َش ءَ ،فَ َع ظَنُّ ُك ْ ؟ » .ويف اواي ملاسل أيض ً " :فَ َس َل« :فَ ُخ ْذ
ِين حاسن تِِه ي ِشْئت» ،فَ دْا َفت إِدَة ن اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ ،
َ
ول هللا َ
ْ َ ََ َ
َ َ َْ َ ُ
()1
فَ َس َل« :فَ َع ظَنُّ ُك ْ ؟ » .
ض َهل هن قِ ِريب ٍ
ق ل ادنوويَ " :ه َذا ِيف َشْة ئَ ْ ِ
َح ُ ُمهَ َْ :حت ِرميُ ادا َ
ني ،أ َ
هةُّر ِ ُ َ
ِين نظَ ٍر حمرٍم وخ ْلوٍة وح ِ ٍ ٍ
ِ
كَ ،وادثه ِين ِيف قِ ِرِه هن
يث ُحمَهرم َو َغ ِْري َذد َ
ْ َ َُه َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ض ِء َحوائ ِ ه
و ِْ
هب دلةه يفاس ة
اسإ ْح َاس ِن إِدَْة ِه هن َوقَ َ
َ
جه هن اد ِِت َال يَاَ َرت ُ
َ
()2
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
والياوصل هبَ إ َىل ايبَ َوَْحنوَه " .
دذا أوصى ادنيب صلى هللا دلةه وتسل أن خيلف ادغ ئب يف أهله
ِبري ،وجةل أجر ين خلف أخ ه ِبري كأجر ادغ زي ،فس أخرج
ادبخ اي ،وياسل يف صحةحةهع – وادلفظ ملاسل – دن زي ِ ق ِن خ دِ ٍ
َ ْ َْ ْ َ
ِ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ أَنههُ قَ َلَ « :ي ْن َجهَز َغ ِزًاي
ْ
اجلَُه ِِيَ ،د ْن َا ُتسول هللا َ

( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)1508 :3( ،" . . .
( )2ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")41 :13( ،
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ِيف َتسبِ ِةل هللاِ ،فَ َس ْ َغَزاَ ،وَي ْن َخلَ َفهُ ِيف أ َْهلِ ِه ِِبٍَْري ،فَ َس ْ َغَزا» (.)1
اخلُ ْ ِا ِي،
وج ء يف اواي أخرى ملاسل يف صحةحهَ ،د ْن أَِيب َتسةِة ٍ ْ
أَ هن اتس َ ِ
ث إِ َىل قَِي َحلْةَ َن« :دِةَ ْخ ُر ْج ِي ْن
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ قَ َة َ
ول هللا َ
َُ
ِ
ِ
اخل اِج ِيف أَهلِ ِه وي دِهِ
ِ
ُك ِل ا ُجلَ ْ ِ
ني َا ُج ٌل»ُ ،ثُه قَ َل د ْل َس د « :أَيُّ ُك ْ َخلَ َ
ف َْ َ ْ َ َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَ اِِج» .
َجر ْ
ِبٍَْريَ ،ك َن دَهُ يثْ ُل ن ْ
صف أ ْ
َجر قِاسبَ ِ
َج ُر
ب ادْغَْزِو َوَه َذا ْاأل ْ
َي َح َ
ق ل ادنووي " :أ ْ
ص َل دَهُ أ ْ ٌ َ
َْحيصل قِ ُك ِل ِجه ٍد وتسواء قَلِةلُه وَكثِريه ودِ ُك ِل َخ دِ ٍ
ف دَهُ ِيف أ َْهلِ ِه ِِبٍَْري ِي ْن
َ َ َ َ ٌ ُ َ ُُ َ
ُُ
قَ ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف قَ ْ ُا
َ
ض ء َح َج َهلُْ َوإنْ َف ق َدلَْةه ْ أ َْو ُي َاس َد َ هت ْ يف أ َْيره ْ َوَخيْاَل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َدلَى ِْ
اسإ ْح َاس ن إ َىل َي ْن
احلَ ُّ
احلَ يث ْ
ك َوَكثْ َرته َوِيف َه َذا ْ
ادث َهواب قسله َذد َ
ِ ِِ
ني أ َْو قَ َم ِأب َْي ٍر ِي ْن ُي ِه هع هتِِ ْ " (.)3
صلَ َح ً د ْل ُع ْاسلع َ
فَ َة َل َي ْ
احلديث الثالث :حترمي التذبذ يف الدين:
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ  ،قَ َلَ « :يثَ ُل
َد ِن اقْ ِن ُد َعَرَ ،د ِن ادنِ ِ
هيب َ
)
ِ (4
ِ
ِ
ني ادْغَنَع ْ ِ
ني تَةِ ُري إِ َىل َه ِذ ِه َيهرًة َوإِ َىل
ق
ْ
َ
ادْ ُعنَ ف ِقَ ،ك َعثَ ِل اد هش ة ادْ َة ئَرِة َ
َ
( )1ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر .)27 :4( ،" . . .ياسل " ،
املاسن ادصحةح املخاصر)1506 :3( ،" . . .
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)1507 :3( ،" . . .
( )3ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")40 :13( ،
(" )4تةري إىل هذه يرة وإىل هذه يرة " :أى ترتدد وتذهب ،ود ا اد اق تةري :إذا
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َيهرًة».

أخرجه ياسل يف صحةحه وادناس ئي يف تسننه ،وأمح يف ياسن ه،
كله ين طريق َانفِ ٍعَ ،د ِن اقْ ِن دُ َعَر . . .قه ،وزاد أمح وادناس ئيَ « :ال
تَ ْ ِاي أَيه َه تَْا بَ ُع»(.)1
اداذقذب يف اد ين دماي ين دماي املن فسني ،فةكون يرة يع
املؤينني و يرة يع ادك فرين ،وال ياساطةع ادبت يف يوقفه إىل أي
ادفريسني هو َتقع ،ق ل ادطةيب " :ضرب ادنيب دلةه ادصماة واداسمام
دلعن فق يثل اداسوء ،فشبه تردده قني ادط ئفاني ين املؤينني واملشركني
تبة هلواه ،وقص ا دغرضه ادف تس  ،ويةما إىل ي يباغةه ين شهواته -
قرتدد ادش ة ادة ئرة ،وهي تطلب ادفحل فارتدد قني ادثلاني ،فما تاساسر
دلى ح ل ،وال تثبت يع إح ى ادط ئفاني ،وقذدك وصفه هللا يف
كا قه فس ل دز ين ق ئل{ :ي َذق َذقِني ق ني َذدِك ال َإىل هؤ ِ
الء وال َإىل
ُ ْ َ َْ َ َ
َُ
هؤ ِ
الء}[ادناس ء.)2( ]143 :
َُ

انفلات وذهبت .ادس ضي دة ض " ،إِ
كع ُل امل ْةلِِ ق َف َوائِ ِ ُي ْاسلِ ".)313 :8( ،
َ ُ
( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر ،)2146 :4( ،" . . .ادناس ئي" ،
امجماىب ين اداسنن (تسنن ادناس ئي ) " .)124 :8( ،اسإي م أمح  " ،ياسن
اسإي م أمح قن حنبل ")388 :10( ،
( )2ادطةيب " ،ادك شف دن حس ئق اداسنن")510 :2( ،
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وأي ين اتسخ إُي نه فلن يكون فرياس هلذا ادنزاع ،وهذا املةَن
قراه هرقل دن ي تسأل أاب تسفة ن اضي هللا دنه ،وذدك فةع أخرجه
ادبخ اي يف صحةحه ،دن دب هِ
اَّلل قْ َن َدبه ٍس ،أَ هن أ ََاب ُتس ْفةَ َن قْ َن َح ْر ٍب
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ٌ َتس ْخطَ ً د ينه قَ ْة َ
َخبَ َرهُ . . .قه ،يطوالً ،وفةهَ " :و َتسأَدْاُ َ
أْ
ك أَيَ ْرتَ ُّ أ َ
ِ
ِ
ِ
ني ُختَ دِ ُ
أَ ْن يَ ْ ُخ َل ف ِةه ،فَ َذ َك ْر َ أَ ْن الََ ،وَك َذد َ
ك ا ِسإُيَ ُن ح َ
ط قَ َش َشاُهُ
وب "(.)1
اد ُسلُ َ
احلديث الرابع :حترمي حتليل املطلقة ثالاثً ملطلقها:
ول هِ
اَّللُ َدلَْة ِه َو َتسله َ :-
دن ُد ْسبَ قْن َد ِي ٍر :قَ َل َا ُتس ُ
صلهى ه
اَّلل َ -
ول هِ
ُخِ ُربُك ْ ِابدا ْهة ِ
"ه َو
س ادْ ُع ْاساَ َة ِا؟ " قَ دُوا :قَلَىَ ،اي َا ُتس َ
"أََال أ ْ
اَّلل ،قَ َلُ :
()2
اَّللُ ادْ ُع َحلِ َل َوادْ ُع َحله َل دَهُ" .
ادْ ُع َحلِ ُل ،دَ َة َن ه
ص دِ ٍح
أخرجه اقن ي جه يف تسننهَ ،ح هثَنَ َْحي ََي قْ ُن دُثْ َع َن قْ ِن َ
ِ
ص ِريَ ،ح ثَنَ أَِيب ،وين طريق دثع ن أخرجه احل ك يف املاسا اك،
ادْع ْ
وأخرجه ادطرباين يف املةج ادكبريَ ،ح هثَنَ ُيطهلِب قْن ُش َةْة ٍ
ب ،ثَنَ أَقُو
ُ ُ
ٍ
ص دِ ٍح ،كمامه ( دثع ن ،و أقو ص حل ) ،ح ثن ادلهْةث قْن َتس ْة  ،ق ل:
َ

( )1ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)9 :1( ،" . . .
( )2احمللل :ادذي يازوج املطلس ثمااثً دلي قص أن يطلسه قة ادوطء دةحله
ملطلسه  ،فكأنه حيله دلي ادزوج األول ابدنك ح وادوطء ،واحمللل ده هو ادزوج
األول " ،انظر :ادطةيب " .ادك شف دن حس ئق اداسنن".)2348 :7( ،
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ص َة ٍ
ب ِي ْشَر ُح قْ ُن َه َد َن :قَ َل ُد ْسبَ ُ قْ ُن َد ِي ٍر . . .قه (.)1
قَ َل ِيل أَقُو ُي ْ
 /1حيَي قن دثع ن قن ص حل اداسهعي يواله أقو زكراي املصري،
اوى دن أقةه وحيَي قن دب هللا قن قكري ،اوى داه اقن ي ج وأقو
ادس تس ادطرباين ، ،ص وق ايي ابداشةع ،ودةنه قةضه دكونه ح ث
ين غري أصله282 ( ،ه ) (.)2
 /2دثع ن قن ص حل قن صفوان اداسهعي يواله أقو حيَي
املصري ،اوى دن ادلةث وي دك ،اوى دنه ادبخ اي واوى ده ادناس ئي
واقن ي ج قواتسط اقنه حيَي قن دثع ن ،ص وق219 ( ،ه ) (.)3
 /3دب هللا قن ص حل قن حمع اجلهي أقو ص حل املصري ،ك تب
ادلةث ،اوى دن ادلةث قن تسة واقن وهب ،اوى دنه أقو ح مت ادرازي
وحيَي قن يةني وحيَي قن دثع ن اداسهعي ،ص وق ،كثري ادغلط ،ثبت
يف كا قه ،وك نت فةه غفل 222 ( ،ه ) (.)4
( )1أخرجه اقن ي جه يف تسننه ( ،)117 /3تسلةع ن قن أمح ادطرباين " ،امل ْة َج ُ
اد َكبِري" ،حتسةق مح ي قن دب امجمة اداسلفي ( ،ط ،2ادس هرة :يكاب ُ اقن
تةعة – ادس هرة1415 ،ه  1994 -م) ،)299 :17( ،احل ك " .
املاسا اك دلى ادصحةحني " (،)217 :2
(  )2اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)257 :11( ،اقن حجر" ،تسريب
اداهذيب"( ،ص)594 :
(  )3اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)122 :7( ،اقن حجر" ،تسريب
اداهذيب"( ،ص)384 :
(  )4اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)256 :5( ،اقن حجر" ،تسريب
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 /4ادلةث قن تسة قن دب ادرمحن ادفهعي أقو احل اث املصري،
اوى دن انفع وادزهري ،اوى دنه ك تبه أقو ص حل دب هللا قن ص حل وحيَي
قن دب هللا قن قكري ،ثس ثبت فسةه إي م يشهوا175( ،ه ) (.)1
ِ /5ي ْشَرح قن ه د ن املة فري املصري أقو يصةب ،اوى دن
دسب قن د ير ،اوى دنه قكر قن دعرو وادلةث قن تسة  ،ق ل اسإي م
أمح  :يةروف ،وق ل اقن يةني وادةجلي :ثس  ،وق ل ادذهيب يف
ص ُ وق ،وق ل اقن د يَ :وأ َْا ُجو أَنههُ ال
ادك شف :ثس  ،وق ل يف املغيَ :
س قِِه ،وذكره اقن حب ن يف ادثس  ،وق ل :خيطىء َوُخيَ دف ،وق ل يف
َأبْ َ
َح ِديث َينَ كِري َال يُاَ قع َدلَْة َه . .
امجمروحني :يروي َدن دسبَ قن َد ير أ َ
صواب ِيف أيره ترك َي انْ َفرد ين ِ
ادرَو َااي َو ِاال ْداِبَ ا ِمبَ َوافق
َ .واد ه َ
()2
ادثِ َس  ،وق ل اقن حجر :يسبول128( ،ه ) .
اداهذيب"( ،ص)308 :
(  )1اقن حجر" ،هتذيب اداهذيب" .)459 :8( ،اقن حجر" ،تسريب
اداهذيب"( ،ص)464 :
( )2ادةجليَ" ،تايخ ادثس "( ،ص ،)429 :اقن حب ن " ،ادثس "/5( ،
 )452حمع قن حب ن " .امجمروحني ين احمل ثني وادضةف ء واملرتوكني ".
حتسةق حمعود إقراهة زاي ( ،ط ،1حلب :داا ادودي1396 ،ه ):3( ،
 .)28اقن د ي " ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل " .)231 :8( .ادذهيب" ،
املغي يف ادضةف ء " .)659 :2( ،ادذهيب" ،ادك شف" .)265 :2( ،اقن
حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)532 :
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أقول :ين خمال ي تسبق ذكره يف ترَج يشرح ،مل ياكل فةه إال
اقن حب ن ،وق وثسه ين ه أدلى شأانً وأكثر د داً ،فأدَن داج ته أن
يكون ص وق ً ،كع ذكر ادذهيب ،خماف ً القن حب ن واقن حجر ،ق ل
اقن ادسة  " :وانفرد اقن حب ن ين قني أهل احل يث هبذا ادسول فةه "(.)1
فعشرح دةس آفاه ،إمن دلاه اخلماف يف مس ع ادلةث هلذا احل يث
ين يشرح ،فس نف ه حيَي قن قكري ،وكذدك ق ل ادبخ اي.
أي نفي اقن قكري فس ذكره اقن أيب ح مت" :
مسةت أ ََاب ُزْا َد َ
ُ
وذَ َكر ح ِيث اواه أَقو ِ
ص دِ ٍح؛ ق ال :ح هثن
قن َ
َ َ َ ً ََ ُ ُ َ
تب ودثع ُن ُ
ص د ٍح ك ُ
ادلهْةث َد ْن ِي ْشَرح قْ ِن َه َد َن . . .فذكره "ُ ،ث ق ل " :ق ل أقو زاد :
يث دِةَ ْح ََي قْ ِن دب هللا قن قُ َكري ،وأخربتُهُ قرواي ِ دب هللا
ذكر ُ َه َذا احل َ
ِ
ِ
ق ِن ص دِ ٍح ،ودثع َن ق ِن ِ
فأنكر َذد َ
ك إِنْ َك ًاا َش ي ً اَ ،وقَ َلَ :ملْ
َ
َ
ص د ٍحَ ،
ِ
ِ
ِ
ث
ث ي ْن ي ْشَرٍح َشْة ئً َ ،وال َاَوى َدْنهُ َشْة ئً ؛ َوإهمنَ ح هثي ادلهْة ُ
يَ ْاس َع ِع ادلهْة ُ
قن تسة ٍ ِهب َذا ْ ِ
اتسول هللا
يثَ ،د ْن ُتسلَةع ن قْ ِن دب ادرمحن :أ هن َ
احلَ َ
ُْ َْ َ
ِ
ِ
يث
صلى هللا دلةه وتسل  ،" . . .قَ َل أَقُو ُزْا َد َ :واد ه
اب دْن ي ح ُ
صو ُ
حيَي " (.)2
( )1اقن ادسة  " ،إدمام املوقةني دن اب ادة ملني ".)418 :4( ،
( )2دب ادرمحن قن حمع اقن أيب ح مت" ،ادةلل القن أيب ح مت" ،حتسةق فريق ين
ادب حثني إبشراف ودن ي د /تسة احلعة و د /خ د قن دب ادرمحن
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وأي ملز ادبخ اي داسع ده فس أواده دنه ادرتيذي ،فس ل" :
اَّلل ق ِن ِ
ِ ِ ِ ِ
ثَ ،د ْن
ص د ٍحَ ،ح ه ثَِي ادلهْة ُ
َتسأَدْ ُ
ت ُحمَ هع ً ا َد ْن َح يث َدْب ه ْ َ
اَّللِ قن ِ
ِ
ِ
ص د ٍح َملْ
ي ْشَرِح قْ ِن َه َد َنَ ،د ْن ُد ْسبَ َ قْ ِن َد ي ٍر . . .فَ َس َلَ :دْب ُ ه ْ ُ َ
ث َِمس َةهُ ِي ْن ِي ْشَرِح قْ ِن َه َد َن ِألَ هن
َخَر َجهُ ِيف أ هَاي ِينَ َي أ ََاى ادلهْة َ
يَ ُك ْن أ ْ
َحْة َوةَ َاَوى َد ْن قَ ْك ِر قْ ِن َد ْع ٍرو َد ْن ِي ْشَرٍح " (.)1
أي قول ادبخ ايِ« :ألَن َحْة َوة َاَوى َدن قكر قن َد ْعروَ ،دن
يشرح» ،فس قةنه اقن امللسن ،وتةسبه فةه ،فس ل " :يُِري قِِه أَن َحْة َوة ين
أَقْ َران ادلهْةث أَو أكرب ِيْنهَُ ،وإِهمنَ يروي َدن قكر َدن يشرحَ ،وَه َذا غري
ِ ه
صرا ملشرحَ ،وق صرح قِ َاس َع ِد ِه ِيْنهُ " (. .)2
َالزم؛ ألَن ادلْةث َك َن ية ً
احلَ كِ ِيف ِاَوايَاه هلََذا احلَ ِ يث
وق ل أيض ً " :قلت :ق ذكر ْ
َِمسةت يشرح قن ه د نَ ،وقَ َل قبله :ق ذكر َك تب ادلهْةث َمسَ ده فِ ِةه.
َوَكونه مل ُخيرجهُ ِيف أ هَاييه َال يضر إِذا "(.)3
اجلرياسي( ،ط ،1يط قع احلعةضي 1427 ،ه  2006 -م).)34 :4( ،
( )1ادرتيذي " ،دلل ادرتيذي ادكبري "( ،ص.)161 :
( )2اقن امللسن ،دعر قن دلي" ،ادب ا املنري يف ختريج األح ديث واألاثا ادواقة
يف ادشرح ادكبري" ،حتسةق يصطفى أقو ادغةط وآخرين( ،ط ،1اداسةودي :
ادرايض ،داا اهلجرة دلنشر واداوزيع1425 ،ه 2004-م).)615 :7( ،
( )3اقن امللسن" ،ادب ا املنري يف ختريج األح ديث واألاثا ادواقة يف ادشرح
ادكبري".)615 :7( ،
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يح قِ َاس َع ِد ِه ِيف
وكذدك ق ل اقن حجر " :قُ ْلتَ :وَوقَ َع ادا ْ
هص ِر ُ
()1
ِ
احل كِ ِ  ،وِيف ِاواي ِ اق ِن ي جه ِين ادلهة ِ
ث قَ َل ِيل ِي ْشَر ٌح " .
ِاَوايَ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ
صرا دِع ْشرح
وتسبسهع اقن ادسة  ،فس ل " :فإن ادلةث ك ن ية ً
وطلب ادلهةث ادةل َ وَجةه مل ُينةه أن ال ياسعع ين ِي ْشرح
وهو يف قل ه،
ُ
ح يثه دن دسب قن د ير وهو يةه يف ادبل " (.)2
احلك  :دثع ن َتقع أاب ص حل وادلةث صرح ابداح يث ومل ياه
قا دةس ،ويشرح قل يه وية صره ،ف حل يث حاسن ،كع ق ل غري
ِ
يث ص ِحةح ِْ ِ
اسإ ْتسنَ دَ ،وَملْ
واح  ،فس ق ل احل ك دسبهَ " :ه َذا َح ٌ َ ُ
ِ
يث ِ
ةح "،
ُخيَ ِر َج هُ " ،ووافسه ادذهيب .وق ل ادزيلةيَ " :وإِهال فَ ْحلَ ُ َ
صح ٌ
وق ل اقن امللسنَ :وُه َو َح ِ يث حاسن ،وحاسنه األدب ين (.)3
ِ
وِْ
هحلِ ِةل ِألَنههُ َال يَ ُكو ُن ادله ْة ُن هإال َدلَى
احلَ ُ
ةل َدلَى َْحت ِرِمي ادا ْ
َ
يث َدد ٌ
( )1أمح قن دلي اقن حجر" ،ادالخةص احلبري يف ختريج أح ديث ادرافةي
ادكبري"( ،ط ،1داا ادكاب ادةلعة 1419 ،ه 1989 .م ).)351 :3( ،
( )2اقن ادسة  " ،إدمام املوقةني دن اب ادة ملني ".)418 :4( ،
( )3حمع دب هللا ادزيلةي" ،نصب ادراي ألح ديث اهل اي " ،حتسةق حمع دواي ،
(ط ، 1دبن ن :قريو  ،يؤتساس ادراين ،اداسةودي  ،ج ة ،داا ادسبل دلثس ف
اسإتسماية 1418 ،ه 1997/م) .)239 :3( ،اقن امللسن" ،ادب ا املنري يف
ختريج األح ديث واألاثا ادواقة يف ادشرح ادكبري" .)614 :7( ،حمع انصر
اد ين األدب ين " ،إاواء ادغلةل يف ختريج أح ديث ين ا اداسبةل " .إشراف:
زهري ادش ويش " ( .ط ،2قريو  :املكاب اسإتسمايي1405 ،ه 1985 -م
).)309 :6( ،
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ادفةل ادْ ُع َحهرِم " (.)1

( )1انظر :حمع قن إمس دةل ادصنة ين" ،تسبل اداسمام"( ،داا احل يث ).)186 :2( ،
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الفصل الثالث :التشبه بالطيور و السباع ،وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :التشبه بالطيور والسباع :ورد فيه حديث واحد:
حترمي العجلة يف االعتداء على اآلخرين.
ِ
ِ
ِ
ِ
وب قْ َن َد ص ِ قْ ِن دُ ْرَوَة
َد ٍِن ادن ُّْة َِع ن قْ ِن َتس ٍمل ِ،قَ َلَ :مس ْة ُ
تِ يَ ْة ُس َ
ت َدْب َ هللا قْ َن َد ْع ٍروُ . . .ثُه قَ َل :قَ َل
قْ ِن َي ْاسةُود ادثه َسف هي ،يَ ُس ُ
ولَ :مس ْة ُ
ول هللاِ
ِ
ث
َا ُتس ُ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ َ " :خيُْر ُج اد ه هج ُل ِيف أُهي ِِت فَةَ ْع ُك ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َد ًي
ني َشٍ ْهًرا ،أ َْو أ َْاقَة َِ
ني يَ ْوًي  ،أ َْو أ َْاقَة َ
ني َ -ال أ َْد ِاي :أ َْاقَة َ
أ َْاقَة َ
ث هللاُ ِد
ةاسى اقْ َن َي ْرَميَ َكأَنههُ دُ ْرَوةُ قْ ُن َي ْاسةُود ،فَةَطْلُبُهُ فَةُ ْهل ُكهُُ ،ثُه
فَةَ ْب َة ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ادنه
ني اثْنَ ْني َد َ َاوةٌُ ،ثُه يُْرتس ُل هللاُ احيً َاباَد ًة
ني ،دَْة
ُيَْ ُك ُ
س َتسْب َع تسن َ
س قَ ْ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي ْن قِبَ ِل اد هشأْم ،فَ َما يَْب َسى َدلَى َو ْجه ْاأل َْا ِ
َح ٌ ِيف قَ ْلبِه يثْ َس ُل َذ هاةٍ ي ْن
ضأ
َ
ِ
ضْاهَُ ،ح هىت دَ ْو أَ هن أ
َخ ٍْري أ َْو إُِيَ ٍن إِهال قَبَ َ
َح َ ُك ْ َد َخِ َل ِيف َكبِ َجبَ ٍلِ دَ َ َخلَْاهُ
َ
ِ
ضه " قَ َلَِ :مسةاُه ِين اتس ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ ،
ول هللا
َدلَْةهَ ،ح هىت تَ ْسبِ َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
قَ َل " :فَة ب َسى ِشراا ادنه ِس ِيف ِخ هف ِ ادطه ِري وأَح َماِم ِ
اداسبَ ِعَ ،ال يَ ْة ِرفُو َن
ْ َ ْ
َْ ِ َ ُ
ول :أََال
ث
ع
ا
ة
ف
،
ا
ر
ك
ن
ي
ن
َ
هل َهلُُ ادشْهةطَ ُن ،فَةَ ُس ُ
َي ْة ُروِفً َوَال يُْنك ُرو َ ُ ْ ً ََ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
تَ ْاساَجةبُو َن؟ فَةَ ُسودُو َن :فَ َع َأتْ ُي ُرَان؟ فَةَأْ ُي ُرُه ْ قةبَ َدة ْاأل َْو َاثنَ ،وُه ْ ِيف َذد َ
ادصوِا. . .
َد ٌّاا ِاْزقُ ُه ْ َ ،ح َاس ٌن َدْة ُش ُه ْ ُ ،ثُه يُْن َف ُخ ِيف ُّ
أخرجه ياسل يف صحةحه ،وادناس ئي يف تسننه ادكربى ،واسإي م
أمح يف ياسن ه واقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق ُش ْةبَ َ ،د ِن
ادن ُّْة َع ِن قْ ِن َتس ٍِمل . . .قه (.)1
( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر .)2258 :4( ،" . . .أمح قن شةةب
ادناس ئي " .اداسنن ادكربى " .حتسةق د .دب ادغف ا تسلةع ن ادبن ااي ،تسة
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يف هذا احل يث ِْ
تسرد حركاه وطريانه،
اسإ َش َاة ِبف ادطري إِ َىل َ
واداسبع َال يردهُ دسله َدن االفرتاس وادسهر ،فَ َكأَنههُ يُ ِشري إِ َىل يب داهت إِ َىل
ص د َدن َغَرض" (.)1
قهر ادنه س وظلعه ين غري دسل َ
اض ِطَراقُ َه َوتَنَ ف ُُّرَه ِأب َْد ََن
ق ل ادبةض وي " :ادْ ُعَر ُاد ِِِب هف ِ ادطهِْري ْ
ِِ
ِ
ِ
اخاِ َما ِل
تَ َوُّه ٍ َشبههَ َح َل ْاألَ ْشَرا ِا ِيف تَ َهاُّك ِه ْ َو َد َ ِم َوقَ(ِ2ا)ه ْ َوثَبَ هت ْ َو ْ
َاأْيِ ِه ْ َ ،وَيْةلِ ِه ْ إِ َىل ادْ ُف ُجوِا َوادْ َف َاس ِد ِحبَ ِل ادطهِْري " .
واملاابع دنصوص ادكا ب واداسن جي ه يلةئ مب ية جل هذا
اخللق ،وينه أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،د ِن اقْ ِن َدبه ٍس  -وذكر قص
ِ
ول ِ
َش ِج َدْب ِ ادْ َسْة ِ
س:
هللا
 قَ َلَ :وقَ َل َا ُتس َُش ِج أ َ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ د (ْألَ)3
َ
ِ
صلَاَ ْ ِ
احلِْل َُ ،و ْاأل ََانةُ" .
ني ُِحيبُّ ُه َع هللاُْ :
" إِ هن ف َ
ةك َخ ْ
ق ل ادنوويَ " :وأَهي احلل فهو ادةسل وأي األانة فهي اداثبت
َوتَ ْرُك ادْ َة َجلَ ِ "(.)4
كاسروي حاسن ( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة 1411 ،ه ):10( ،
 .)316اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .)113 :11( ،حمع
قن حب ن " ،صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن " .حتسةق شةةب األانؤوط،
(ط ،2قريو  :يؤتساس ادرتس د 1414 ،ه ))349 :16( ،
( )1انظر :دب ادرمحن قن دلي اقن اجلوزي " .كشف املشكل ين ح يث ادصحةحني
" .حتسةق دلي حاسني ادبواب( ،ادرايض :داا ادوطن))126 :4( ،
( )2ادبةض وي " ،حتف األقراا شرح يص قةح اداسن ")388 :3( ،
( )3ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)48 :1( ،" . . .
( )4ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ".)189 :1( ،
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املطلب الثاني :التشبه بالكلب :ورد فيه أربعة أحاديث:
احلديث األول :حترمي العود يف اهلبة والصدقة (:)1
ِ
ِ ِ
ت دُ َعَر قْ َن اخلَطه ِب َا ِض َي ه
َتسلَ َ َ ،د ْن أَقِةهَ ،مس ْة ُ
َد ْن َزيْ قْ ِن أ ْ
اَّللُ
ولَ :مح ْلت دلَى فَر ٍس ِيف تسبِ ِةل هِ
َض َدهُ اده ِذي َك َن ِدْن َ هُ،
اَّلل ،فَأ َ
َ
َدْنهُ ،يَ ُس ُ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ت أَنههُ َابئِةُهُ قُِر ْخ ٍ
هيب
ت َد ْن ذَد َ
ك ادنِ ه
ص ،فَ َاسأَدْ ُ
فَأ ََاْد ُ أَ ْن أَ ْش َِرتيَهُ يْنهُ َوظَنَ ْن ُ
صلهى هللا دلَة ِه وتسله  ،فَ َس َل« :الَ تَ ْش ِرتهِ وإِ ْن أ َْدطَ َكه قِ ِاه ٍ و ِ
اح ٍ ،فَِإ هن
ُ َْ َ
َ َ
َ ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ص َ قَاِ ِه َك د َك ْل ِ
ود ِيف قَ ْةئه».
ب يَةُ ُ
ادة ئ َ ِيف َ
َ
أخرجه اسإي م ي دك يف املوطأ ،وين طريسه أخرجه ادبخ اي يف
صحةحه و ياسل يف صحةحه ،وادناس ئي يف تسننه ،واسإي م أمح يف
ياسن ه (.)2
ِ ِ
ص حبك َود َذدِك مل تكن َد ِطةه اد ين
(َ " )1وا ْهلبَِ َدطةه َيْن َف َة ِتفضل هبَ دلى َ
ص َ قَ ين يةَن تضعن فسر
َوَال َدطةه ادثعن هب َوهي ُي َف اقَ دلص ق مل ِيف اد ه
حبه داص يق َح ده ِيف َي ينيب َح ده ين فسره " .ادفروق ادلغوي دلةاسكري
ص َ
َ
ص َ ق  :حمرك ً هي ادةطة ادِت تُباغي هب املثوق ُ ين هللا
(ص " .)168 :اد ه
تة ىل ،واهلب ُ هي ادِت تُباغي ينه ادود ُد واداحبب وإكر ُام املوهوب ده " .حمع
دعة اسإحاس ن ادربكِت " .اداةريف ادفسهة " ( .ط ،1قريو  :داا ادكاب
ادةلعة 1424 ،ه 2003 -م )( ،ص.)127 :
( )2ي دك قن أنس " .املوطأ " ،)282 :1( ،ادبخ اي " ،اجل يع املاسن
ادصحةح املخاصر ،)164 :3( ،" . . .ياسل قن احلج ج " .املاسن
ادصحةح املخاصر ." . . .حتسةق حمع فؤاد دب ادب قي (قريو  ،داا إحة ء
ادرتاث ادةريب) .)1239 :3( ،أمح قن شةةب ادناس ئي " .امجماىب ين اداسنن
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هكذا يف ح يث دعر اضي هللا دنه قلفظ ( ادص ق ) ،وواد
ين ح يث اقن دب س اضي هللا دنهع – قلفظ اهلب  ،-وذدك فةع
اَّللُ َدْن ُه َع  ،قَ َل:
أخرجه ادبخ اي يف صحةحهَ ،د ِن اقْ ِن َدبه ٍس َا ِض َي ه
قَ َل ادنِهيب صلهى هللا دلَة ِه وتسله « :ادة ئِ ِيف ِهباِ ِه َك د َك ْل ِ ِ
ود
ب يَسيءُ ُثُه يَةُ ُ
ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
ِيف قَ ْةئِ ِه»(.)1
يفة احل يث حترمي ادرجوع يف ادص ق واهلب  :ق ل ادنوويَ " :ه َذا
ول َدلَى
ص َ قَِ قَ ْة َ إِقْ بَ ِض ِه َع َوُه َو َْحم ُع ٌ
ادر ُج ِ
وع ِيف ا ْهلِبَ ِ َواد ه
ظَ ِهٌر ِيف َْحت ِرِمي ُّ
ِهب ِ ْاألَجنَِ ِيب أَهي إِذَا وهب دِودَ ِهِ وإِ ْن تس ُفل فَلَه ُّ ِ ِ
صهر َح قِِه
َ ْ
ََ َ َ َ َ َ ُ
ادر ُجوعُ فةه َك َع َ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
اسإ ْخوِة و ْاأل َْدع مِ
ِ
ِيف َح ِ يث ادن ُّْةع ن قْ ِن قَش ٍري وَال ا ُج َ ِ
وع يف هبَ ْ َ َ َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ب اد هش فة ِي َوقه قَ َل َي د ٌ
َو َغ ْريه ْ ي ْن ذَ ِوي ْاأل َْا َح م َه َذا َي ْذ َه ُ
ِ
ِ
آخرو َن يَرِج ُع ُك ُّل و ِاه ٍ
ب إِهال ادْ َودَ َ َوُك هل ِذي
َو ْاأل َْوَزاد ُّي َوقَ َل أَقُو َحنة َف َ َو َ ُ ْ
َ
َاِح ٍ َْحمَرٍم "(.)3
دكن اتساثَن ادةلع ء ين هذا ادةعوم ياسأداني:
(تسنن ادناس ئي ) " .حتسةق دب ادفا ح أيب غ ة( ،ط ،2حلب :يكاب
املطبود اسإتسماية 1406 ،ه ) ( .)108 :5اسإي م أمح  " ،ياسن
اسإي م أمح قن حنبل ".)380 :1( ،
( )1ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر)158 :3( ،" . . .
( )2انظر ،ص 43
( )3ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")64 :11( ،
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ادة َع ُل َدلَى
 :1اجوع ادواد يف هباه دود ه :ق ل ادرتيذيَ " :و َ
اَّلل دلَةهِ
ِ ِ
ه َذا احل ِ ِ
يث ِدْن َ قَ ْة ِ
َص َح ِب ادنِ ِ
ض أ َْه ِل ادة ْل ِ ي ْن أ ْ
صلهى هُ َ ْ
هيب َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ه
س دَهُ أَ ْن يَ ْرج َع
َو َتسل َ َو َغ ْريه ْ قَ دُواَ :ي ْن َوَه َ
ب هِبَ ً دذ ٍي َاح َْحمَرمِ فَلَْة ِ َ
فِةه  ،وين وه ِ ِ ِ
ب
ب هبَ ً دغَ ِْري ذي َاح ٍ َْحمَرم فَلَهُ أَ ْن يَ ْرج َع ف َةه َ ،ي َملْ يُثَ ْ
َ ََ ْ ََ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح أَ ْن يُ ْةط َي َدطةه ً
يْن َه َ ،وُه َو قَ ْو ُل ادث ْهواي وقَ َل اد هش فة ُّيَ« :ال َحي ُّل أل َ
يث دب ِ
فَة رِجع فِةه إِهال ادوادِ َ فِةع ي ة ِطي ودَ َ ه» واحاَ هج اد هش فِةِي ِحب ِ ِ
َْ
َ ُْ َ ُ َ ْ
ُّ َ
َْ َ َ
َ
ٍ
ِ
هِ
ِ
ِ
ه
ه
ِ
ِ
َح أَ ْن
أل
ل
«
:
ل
ق
ل
تس
و
ه
ة
ل
د
اَّلل
ى
ل
ص
،
ر
ع
حي
ال
هيب
ن
اد
ن
د
ِ
اَّلل قْ ِن دُ َ َ َ
َ هُ ََْ َ َ َ َ َ (َ ُّ )َ2( )َ1
ي ة ِطي د ِطةه ً فَة رِجع فِةه إِهال ِ ِ
.
ةع يُ ْة ِطي َودَ َ هُ»
ُْ َ َ َْ َ َ
ادواد َ ف َ
َ
ِ
ِ
ٍ
أقول :وحل يث ادن ُّْة َع ن قْ ِن قَشري ،ادذي أخرجه ياسل يف
ِ
ِ
هق َدلَ هي أَِيب قِبَ ْة ِ
ض َي دِِه،
ص َ
صحةحهَ ،د ِن ادن ُّْة َع ن قْ ِن قَش ٍري ،قَ َل :تَ َ
فَ َس دَت أ ُِيي دعرةُ قِْنت اواح ََ :ال أَاضى ح هىت تُ ْش ِه َ اتس َ ِ
صلهى
ْ
ول هللا َ
َْ َ
َ ْ َ ُ ََ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ دةُ ْش ِه َ هُ َدلَى
هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ  ،فَ نْطَلَ َق أَِيب إ َىل ادنِ ِ
هيب َ
ص َ قَِِت ،فَ َس َل دَه اتس ُ ِ
ِ
ت َه َذا قَِودَ ِ َك
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ « :أَفَ َة ْل َ
ول هللا َ
َ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُكله ْ ؟ » قَ َلَ :ال ،قَ َل« :اته ُسوا هللاََ ،و ْاد دُوا يف أ َْوَالد ُك ْ » ،فَ َر َج َع أَيب،
ص َ قَ َ (.)3
ك اد ه
فَ َرهد تِْل َ
( )1ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي ")585 :3( ، ،
( ) 2ح يث " :ال حيل ألح أن يةطي دطة  ،" . . .صححه األدب ين ،حمع
انصر اد ين " .صحةح أيب داود – األم "( .ط ،1ادكويت :يؤتساس غراس
دلنشر واداوزيع 1423 ،ه 2002 -م))1 :461( ،
( )3ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)1242 :3( ،" . . .
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 :2إذا اجع ده ي ده ين غري اتساشراف نفس وال حتةل :وين
صوا ذدك إذا اجع ده دن طريق املرياث ،وددةل ذدك ي أخرجه ياسل
يف صحةحه ،ين ح يث دب ِ ِ
هللا قْ ِن قَُريْ َ ةََ ،د ْن أَقِ ِةه َا ِض َي هللاُ َدْنهُ،
َْ
ِ
ِ
قَ َل :ق ة نَ أ ََان ج دِ ِ
ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ  ،إِ ْذ أَتَْاهُ ْايَرأَةٌ،
َْ
س دْن َ َا ُتسول هللا َ
َ ٌ
ِ ِ ٍ
ت ،قَ َل :فَ َس َل:
ت َدلَى أُيي جبَ ِايَ َ ،وإِن َهه َي تَ ْ
فَ َس دَ ْ
ص ه قْ ُ
ت :إِِين تَ َ
()1
«وجب أَجر ِك ،واهده َدلَة ِ
اث» .
ك ادْ ِع َري ُ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ
أي ي تت أيه وتركت هل اجل اي يريااثً.
ص َ قَِ إِ َىل ادْ َوا ِا ِث
ق ل اقن دب ادرب "َ :دلَى ادْ َس ْوِل ِجبَ َوا ِز ُا ُج ِ
وع اد ه
ِ
ِِ ِ
ت
وا ادْةُلَ َع ِء َدلَى َي ِيف َه َذا ْ
اخلََِرب إِهال ف ْرقَ ً َش هذ ْ َوَك ِرَه ْ
ابدْع َرياث َجُْ ُه ُ
ذَدِك وفِرقَ ً اتساحبه ِ ِ
هق ِهب َال يةَن دِِما ْشاِغَ ِل ِِحب َك ي ِ
َ َ ْ َْ َ ْ
ت د ْل َوا ِاث أَ ْن يَاَ َ
ص َ َ ََْ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ ()2
اداسنه ِ َهلَ َوَي تَ ْوفةسي إهال اب هَّلل " .
قَ ْوِهلَ َي َع ُُمَ دََف ِ ُّ
احلديث الثاين :كراهة افتا اليدين يف السجود:
س ق ِن ي دِ ٍ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ قَ َل:
كَ ،د ِن ادنِ ِ
هيب َ
َد ْن أَنَ ِ ْ َ
ِ
«ادا ِدُوا ِيف ُّ ِ
ادْة ِه انْبِاس َط اد َك ْل ِ
ب» .
َْ
َح ُ ُك ْ ذ َا َ
اداس ُجودَ ،والَ يَْب ُاس ْط أ َ
َ
( )1ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)805 :2( ،" . . .
( )2يوتسف قن دب هللا اقن دب ادرب " .اداعهة مل يف املوطأ ين املة ين واألتس نة ".
حتسةق يصطفى قن أمح ادةلوي ،حمع دب ادكبري ادبكري( ،املغرب :وزااة دعوم
األوق ف وادشؤون اسإتسماية  1387 ،ه ))407 :24( ،
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أخرجه ادبخ اي يف صحةحه ،وياسل يف صحةحه ،وأقو داود يف
تسننه ،وادرتيذي يف تسننه ،وادناس ئي يف تسننه ،واسإي م أمح يف ياسن ه،
ِ
س ق ِن ي دِ ٍ
ك. .
كله دن ين طريق ُش ْةبَ  ،قَ َلَ :مس ْة ُ
ت قَاَ َدةََ ،د ْن أَنَ ِ ْ َ
 .قه(.)1
وج ء َد ْن َد ئِ َش َ اضي هللا دنه  -قلفظ االفرتاش – حةث:
قَ دَتَ :ك َن اتس ُ ِ
ِ
ش
ْ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ «َ . . .ويَْن َهى أَ ْن يَ ْف َِرت َ
ول هللا َ
َُ
ِ
ِ
ِ
اش اد هاسبُ ِع ".
ادهر ُج ُل ذ َا َ
ادْةه افْ َرت َ
أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،ح هثَنَ ُحمَ هع ُ قْ ُن َدْب ِ هللاِ قْ ِن ُمنٍَْري،
َمحر ،دن حاس ٍ ِ
ٍِ
ني ادْ ُع َةل ِ  ،ح قَ َلَ :و َح هثَنَ
َح هثَنَ أَقُو َخ د يَ ْة ِي ْاأل ْ ََ َ ْ ُ َ ْ
ِ
س،
إِ ْتس َح ُق قْ ُن إِقْ َر ِاهة َ َ -وادله ْف ُ
ظ دَهُ  -قَ َل :أ ْ
َخبَ َرَان د َ
ةاسى قْ ُن يُونُ َ
اجلَْوَز ِاءَ ،د ْن
ني ادْ ُع َةلِ َُ ،د ْن قُ َ يْ ِل قْ ِن َيْة َاسَرةََ ،د ْن أَِيب ْ
َح هثَنَ ُح َاس ٌْ
()2
َد ئِ َش َ . . .قه .
يف احل يث كراه أن يباسط املصلي ذاادةه وجيةله ك دباس ط أو
( )1ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر ،)164 :1( ،" . . .ياسل " ،
املاسن ادصحةح املخاصر .)355 :1( ،" . . .أقوداود " ،تسنن أيب داود "،
( .)236 :1ادرتيذي " ،تسنن ادرتيذي " .)66 :2( ،ادناس ئي " ،امجماىب ين
اداسنن (تسنن ادناس ئي ) " .)213 :2( ،اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح
قن حنبل ".)194 :19( ،
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر.)357 :1( ،" . . .
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ادفراش يةاع اً دلةهع َجةة ً ،كع تفةل اداسب ع ق ل املن وي " :يةي ال
يفرشهع دلى األاض يف ادصماة فإنه يكروه سإشة اه ابداه ون وقل
االدان ء ابدصماة . . .وفةه إُي ء إىل ادنهي دن اداشبه ابحلةواان
اخلاسةاس يف األخماق وادصف وهةئ ادسةود وحنو ذدك "(.)1
وق ك ن ين ه ي ادنيب صلى هللا دلةه وتسل يف اداسجود أن
يةاع دلى ابطن كفةه ،وأن يرفع يرفسةه وأن جي يف دض يه دن جنبةه
وقطنه دن فخذيه ،حىت يرى قة ض إقطةه ين ش ة اداج يف ،وق واد
يف ذدك د ة أح ديث:
ِ
ينه  :ح يث ادْبَ َراء ،ادذي أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،د ِن
ادْب ر ِاء ،قَ َل :قَ َل اتس ُ ِ
ِ
ض ْع
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ « :إِ َذا َتس َج ْ َ  ،فَ َ
ول()2هللا َ
َُ
ََ
ِ
ك» .
ة
س
ف
ر
ي
ع
ف
اا
و
ك
هة
َكفْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ
وينه ح يث اقْ ِن ُحبَْة نَ َ ادذي أخرجه ياسل يف صحةحهَ ،د ْن
ول هللاِ
َدب ِ هللاِ ق ِن ي دِ ٍ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َك َن
ك اقْ ِن ُحبَْة نَ َ« ،أَ هن َا ُتس َ
ْ
َ
ْ َ
ِ
ه
ض إِقْطَْة ِه»(.)3
ة
ق
و
ب
ي
ىت
ح
،
ه
ي
ي
ني
ق
ج
ر
ف
ى
ل
ص
ا
إِ َذ َ َ ه َ َ ْ َ َ َ ْ َ ه َْ ُ َ ََ ُ

( )1دب ادرؤوف املن وي " .فةض ادس ير شرح اجل يع ادصغري " ( .ط ،1يصر:
املكاب اداج اي ادكربى1356 ،ه ))553 :1( ،
( )2ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)356 :1( ،" . . .
( )3املص ا اداس قق)356 :1( ،
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احلديث الثالث :كراهة اإلقعاء يف اجللوس يف الصالة:
ِ ه
ول هللاِ َ ه
َد ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َل :أ ََيَرِين َا ُتس ُ
صلى هللاٍُ َدلَْةه َو َتسل َ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ُّحى ُك هل يَ ْومَ ،وادْ ِوتْ ِر قَْب َل
قثََماثَ ،ونَ َه ِين َد ْن ثََماث " :أ ََيَرِين قَرْك َة َِِت ادض َ
ادنهوِم ،و ِصة ِم ثََماثَِ أ هَايٍم ِين ُك ِل َشه ٍر ،ونَه ِين َدن نَ ْسرةٍ َكنَ ْسرةِ اد ِ ِ
يك،
ْ ََ
ْ
ْ َ َ
َ
ْ َ
ب ،وادْاِ َف ٍ َك دْاِ َف ِ ادث ْهةلَ ِ
وإِقْ َة ٍء َكِإقْ َة ِء ادْ َك ْل ِ
ب ".
َ
َ
آد َمَ ،ح هثََن
ن
ق
َي
حي
ن
هث
ح
،
ه
ياسن
يف
أمح
م
اسإي
أخرجه
َ ََ َْ َ ْ ُ َ
()1
يكَ ،د ْن يَِزي َ قْ ِن أَِيب ِزَاي ٍدَ ،د ْن ُجمَ ِه ٍَ ،د ْن أَِيب ُهَريْ َرَة . . .قه .
َش ِر ٌ
َْ :1حي ََي قن آدم قن ُتسلَْةع ن األ َُي ِوي أَقُو زكراي ادكويف ،اوى دن
َمحَ قْن حنبل وأقو
وش ِريك قْن َدب هللا ادنخةيَ ،اَوى َدنه أ ْ
اداسفة نني َ
()2
قَكْر اقْن أَيب َشْة بَ  ،ثس ح فظ ف ضل203 ( ،ه )
اَّلل قن أَيب ش ِريك ادنخةي ،أَقو دب هِ
ِ
اَّلل
َ
ُ َْ
َ :2ش ِريك قْن َدب ه ْ
ادكويف ادس ضيَ ،اَوى َدن هش م قْن دروة ويزي قْن أَيب زايدَ ،اَوى َدنه
َدْب ادرمحن قن يه ي وحيَي قْن آدم ،ق ل ادذهيب :احل فظ ادص دق،
أح االئع  ،وق ل اقن حجر :ص وق خيطىء كثرياً ،تغري حفظه ينذ
ويل ادسض ء ابدكوف  ،وك ن د دالً ف ضماً د ق اً ش ي ا دلى أهل ادب ع،
( 177ه ) (.)3
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ")468 :13( ،
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)188 :31 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)360 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)587 :
( )3املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)462 :12 ( ،ادذهيب" ،يةزان
االدا ال" .)270 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)266 :
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 :3يزي قن أَيب زايد اهل ُشي أقو َدب هللا ادكويف ،اأى أَنَس قْن
واَوى َدن إِقْ َر ِاهة ادنخةي وجم ه قْن جرب املكيَ ،اَوى َدنه
ي دكَ ،
وش ِريك قْن َدب هللا وشةب قْن احلج ج ،ق ل اقن حب نَ :وَك َن
اداسفة انن َ
ص ُ وقً إِهال أَنه مل كرب َتس ءَ حفظه َوتغَري فَ َك َن يَاَ لَسهن َي دسن فَ َوقع
ي ِزي َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
س ين َح ِيثه
ادْ َعنَ كري يف َح يثه ين تلسني َغريه إ هايه وإج قاه ف َ
ةع دَْة َ
داسوء حفظه فاسع ع ين مسع ِيْنهُ قبل ُد ُخوده ادْ ُكوفَ ِيف أول دعره َمس ع
ص ِحةح ،وق ل اقن د ي :ويع ِ ِ
ب َح ِيثُهُ ،وق ل ادذهيب:
ََ َ َ
َ
ض ْةفه يُكْاَ ُ
ِ
احل ْفظ ،وق ل اقن حجر :ضةةف ،كرب فاغري وص ا يالسن
َي ْش ُهوا تسيء ْ
()1
وك ن شةةة ً136 ( ،ه ) .
 :4جم ه قن جرب املكي ،أَقُو احلج ج املخزوييَ ،اَوى َدن دب
هللا قْن دب س وأيب ُهَريْرةَ ،اَوى َدنه يزي قْن أَيب ِزَايد وأقو إتسح ق
اداسبةةي ،ثس إي م يف ادافاسري ويف ادةل 104 ( ،ه ) (.)2
( )1اقن حب ن " .امجمروحني ين احمل ثني وادضةف ء واملرتوكني ".)100 :3( ،
اقن د ي" ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل" .)166 :9( ،املزي" ،هتذيب
ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)135 :32 ( ،حمع قن أمح ادذهيب " ،املغي
يف ادضةف ء" .حتسةق اد كاوا نوا اد ين درت( ،دود قطر :طبع دلى نفس
إدااة إحة ء ادرتاث اسإتسمايي) .)749 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"،
(ص)601 :
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)228 :27 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)240 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)520 :
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إتسن ده ضةةف ،دلخماف يف شريك ،وشةخه يزي  ،دكن يزي اً،
توقع ،فس َتقةه دةث قن أيب تسلة  ،وذدك فةع أخرجه ادبةهسي يف
ِ ِ
ِ
ٍِ ِ
اداسنن ادكربى ،أ ْ
َخبَ َرَان أَقُو طَ هر ادْ َفسةهُ ،ثن أَقُواحلَ َاس ِن َدل ُّي قْ ُن إقْ َراهة َ
ص
َمحَ ُ قْ ُن َدْب ِ ْ
اجلَبه ِا ادْةُطَ ِاِد ُّ
قْ ِن ُي َة ِويََ ادن ْهة َاس قُوِا ُّ
ي ،أنبأ أ ْ
ي ،ثن َح ْف ُ
قن ِغة ٍ
ث ،دن دَة ٍ
ثَ ،د ْن ُجمَ ِه ٍ َ ،د ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َا ِض َي هللاُ َدْنهُ قَ َل" :
َْ ْ
ُْ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ه
صلى هللاُ َدلَْةه َو َتسل َ قثََماث َونَ َه ين َد ْن ثََماث ،أ ََيَرين
أ ََيَرِين َا ُتس ُ
ول هللا َ
قِ ِ
صةَ ِم ثََماثَِ أ هَايٍم ِي ْن ُك ِل َش ْه ٍرَ ،وأَ ْن َال أ ََان َم إِهال َدلَى ِوتْ ٍرَ ،وَاْك َة َِِت
ادضُّحى ،ونَه ِين د ِن ِاالدْاِ َف ِ ِيف اد ه ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ََ َ
ص َماة ادْا َف َ ادث ْهةلَبَ ،وأُقْةي إقْ َة ءَ
ِ ِ ()1
ادْ ِس ْرِدَ ،وأَنْ ُس ُر نَ ْسَر اد يك " .
 :1حمع قْن حمع قْن َْحم ِعش قن دلي قْن َد ُاود ادفسةه ،أقو
احلُ َاس ْني
ط هر ادزايدي األديب ادفسةه ادش فةي ،مسع ين ُحمَ هع قْن ْ
ادسط ن وحمع قْن يةسوب األص  ،اوى َدْنهُ أقو َدْب هللا احل ك وهو
ين أقرانه ،وأقو قَكْر ادبَ ْة َهسي ،ق ل اخللةلي :ثَِس ٌُ ،ياه َف ٌق َدلَْة ِه ،وق ل
وي ْفاةه قما
ادذهيب :ك ن إي م أصح ب احل يث قنَ ْةاس قوا ،وفسةهه ُ ،
ي افة  ،وك ن يابحرا يف دل ادشروط ،ق صنف فةه كا اب ،وده يةرف
قوي ابدةرقة  410 ( . .ه ) (.)2
( )1ادبةهسي " .اداسنن ادكربى ".)173 :2( ،
( )2خلةل قن دب هللا اخللةلي " .اسإاش د يف يةرف دلع ء احل يث " .حتسةق د.
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يَِ ،مس َع أاب
 :2أَقُواحلَ َاس ِن َدلِ ُّي قْ ُن إِقْ َر ِاهة َ قْ ِن ُي َة ِويََ ادن ْهة َاس قُوِا ُّ
ادةط ادي ،اوى َدْنهُ أقواحلاسني احلج جي،
ُزْاد وأمح قْن َدْب اجلب ا ُ
وأقو دب هللا احل ك  ،ق ل احل ك  :املة ل وك ن ين ادص حلني ،وق ل اقن
كثري :ك ن ف ضماً اباد ً.)1( ) 333 ( ،
َمح ُ قن دب ِ اجلبه ِا ق ِن ُحم هع ِ ق ِن دع ِري ق ِن دطَ ٍ
اد ادا ِهعْة ِع ُّي،
َ
ُ
َُْ
 :3أ ْ َ ُ َ ْ َ
يف ،اوى دن حفص قْن غة ث ،وحمع قْن
أَقُو دُ َعَر ادةُطَ ِاِد ُّ
ي ،اد ُك ْوِ ُّ
فضةلَ ،اَوى َدْنهُ أَقُو قَكْر قْن أَِيب اد نة َ ،وأَقُواد َس ِتس ادبغوي ،ق ل اقن
أيب ح مت :كابت دنه واياسكت دن اداح يث دنه مل تكل ادن س فةه،
حمع تسةة دعر إدايس ( ،ط ،1ادرايض :يكاب ادرش –:3( ،) 1409
 ،)862حمع قن أمح ادذهيبَ " .تايخ اسإتسمام َوَوفة املش هري َواألدمام
" .حتسةق اد كاوا قش ا دواد يةروف ( ،ط ،1قريو  :داا ادغرب
اسإتسمايي 2003 ،م ).)157 :9( ،
( )1حمع قن دب هللا احل ك  " .تلخةص َتايخ نةاس قوا " .تلخةص :أمح قن
حمع قن احلاسن قن أمح املةروف ابخللةف ادنةاس قواي( ،طهران ،كا ِب ن
اقن تسةن  -درقه دن ادف اتسة  :د /هبعن كرُيي طهران )( ،ص.)69 :
ادذهيبَ " ،تايخ اسإتسمام َوَوفة املش هري َواألدمام "،)670 :7( ،
إمس دةل قن دعر اقن كثري " .طبس ادش فةةني " .حتسةق د .أمح دعر
ه ش  ،د .حمع زينه حمع دزب ( ،ط ،1ادس هرة :يكاب ادثس ف اد ينة ،
 1413ه 1993 -م)( ،ص.)256 :
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ِ
ت أ ََاب دبة ة
ادةبه س ُحمَ هع قْن يَ ْة ُسوب األص  ،قَ َلَ :مس ْة ُ
وق ل أَقُو َ
َمحَ قْن َدْب
اداسري قْن َْحي ََي اقْن أخي هن د ،وتسأده أَِيب َد ِن ادةط ادي أ ْ
اجلب ا ،فَ َس َل :ثس  .وقَ َل اد هااقُطِْي :الَ أبْ ِ
ضَرِي ُّي:
ني احلَ ْ
س قِهَ .وقَ َل ُيطَه ٌ
َ
َ ُّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َدلَى
َمحَ ُ ادةُطَ ِاِد ُّ
َك َن أ ْ
ب .وقَ َل اقْ ُن َد ٍيَ :اأَياُ ُه ُْجمعة َ
ي يَكْذ ُ
ض ْة ِف ِهَ ،وَملْ أ ََا دَهُ َح ِيْث ً ُيْن َكراً.
َ
وق ل اقن حجر " :ضةةف ،ومس ده دلاسرية صحةح "( ،
272ه ) (.)1
أقول :أي يطني احلضريي ،فس تةسبه اخلطةب ادبغ ادي فس ل:
" َك َن أَقُو كريب ين ادشةوخ ادكب ا ادص دقني األقرااَ ،وأَقُو دبة ة
اداسري قْن َْحي ََي شةخ جلةل أَيْ ً
ض ثس ين طبس ادةط ادي ،وق شه دَهُ
أح مه ابداسع ع ،واآلخر ابدة اد  ،وذدك يفة حاسن ح داه ،وجواز
( )1اقن أيب ح مت " ،اجلرح واداة يل " .)62 :2( ،اقن حب ن " ،ادثس ":8( ،
 .)45اقن د ي" ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل" ،)313 :1( ،أمح قن دلي
اخلطةب ادبغ اديَ" .تايخ قغ اد " .حتسةق قش ا دواد يةروف( ،ط،1
قريو  :داا ادغرب اسإتسمايي1422 ،ه  2002 -م ).)434 :5( ،
ادذهيب " ،املغي يف ادضةف ء " ،)45 :1( ،حمع قن أمح ادذهيب " .تسري
أدمام ادنبماء " .حتسةق شةةب األانؤوط وآخرين( ،ط ،3يؤتساس ادرتس د ،
 1405ه 1985 /م) ،)55 :13( ،املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء
ادرج ل" .)378 :1 ( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)81 :
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اواياه ،إذ مل يثبت دغريمه قول يوجب إتسس ط ح يثه ،وإطراح خربه.
فأي قول احلضريي ِيف ادةط ادي أنه َك َن يكذب ،فهو قول جمعل حيا ج
إِ َىل كشف وقة ن ،فإن َك َن أااد قِِه وضع احل يث ،فذدك ية وم ِيف
ض ابطل،
ح يث ادةط ادي ،وإن دَن أنه اوى دعن مل ي اكه فذدك أَيْ ً
ض
ألن أ ََاب كريب شه دَهُ أنه مسع يةه ين يونس قْن قكري ،وثبت أَيْ ً
مس ده ين أَِيب قَكْر قْن دة ش ،فما ياسانكر دَهُ اداسع ع ين َح ْفص قْن
غة ث ،واقن فضةل ،ووكةع ،وأيب ية وي  ،ألن أ ََاب قَكْر قْن دة ش
تس يه َجةة ِيف املو  ،وأي اقن إِ ْد ِايس فاويف قَ ْب َل أَِيب قَكْر قاسن ،
فلةس ُيانع مس ده ينه ،ألن واد ه َك َن ين كب ا أصح ب احل يث
فةجوز أن يكون قَ هكر قِِه ،وق اوى ادةط ادي َد ْن أَقِ ِةهَ ،د ْن يونس قْن
قكري أوااق ين يغ زي اقن إِ ْتس َح ق ،ويشبه أن يكون ف ته مس ده ين
يونس فاسعةه ين أَقِ ِةه َدْنهُ ،وهذا ي ل دلى حتريه دلص ق ،وتثباه ِيف
ادرواي  ،وهللا أدل ".
وأي قول اقن د ي " :اأياه جمعةني دلى ضةفه " ،كمام جمعل
ض هة ُفوهُ َأبَنههُ َملْ يَْل َق
يبه  ،ج ء تفصةله يف آخر كمايه وهو " إِهمنَ َ
ك" ،واد دلى هذه ادشبه اخلطةب ادبغ ادي يف اده أدماه دلى
أ ُْودَئِ َ
يطني احلضريي.
ِ
ض َع
ت :قَ ْ دَسةَ ُه َودَهُ قِ ْ
وكذدك اد دلةه ادذهيب ،فس ل " :قُ ْل ُ
َد ْشَرَة َتسنَ ً ".
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ويكفي أن اقن د ي نفاسه تسرب أح ديثه وق لَ " :وَملْ أ ََا دَهُ
َح ِيْث ً ُيْن َكراً " ،وتسبسه يف ذدك اقن حب ن فس لُ " :امبَ َخ دف ،مل أا
ِيف َح ِيثه َشْةئ جيب أَن ية ل قِِه َدن َتسبِةل ادْةُ ُ ول إِ َىل تسنَن
ِ
ِ
ضةفه غري
ادْ َع ْج ُروحني " ،وكذدك ق ل ادذهيبَ " :ح يثه ُي ْاساَسة َ ،و َ
وِ
اح ".
َ
وكلع " ُامبَ َخ دف" ،تفة ادسل – ادِت ال ياسل ينه أح -
وال ت ل دلى إتسس ط ح يثه.
أي قول اقن حجر فةه أبنه " :ضةةف ،ومس ده دلاسرية صحةح"،
( 273ه ) (.)1
فأيض ً ق تُةُ ِسب فةه ،ق ل ادشةخ شةةب األانؤوط وقش ا
دواد ":قل :ص وق ،حاسن احل يث ،امب خ دف ،فس أثَن دلةه أقو
كريب ،ووثسه أقو دبة ة اداسري قن حيَي ،وأقو حمع األخضر ،وق ل
اد ااقطي ،وياسلع قن ق تس األن داسي :ال أبس قه ،وذكره اقن حب ن
يف ادثس  ،وق ل . . .ودافع دنه اخلطةب ادبغ ادي دف د ً جمة اً ،واد
دلى ين اهتعه ابدكذب أو د م اداسع ع ُمن اوى دنه – وهو تسبب

( )1قش ا دواد وشةةب األانؤوط " ،حترير تسريب اداهذيب دلح فظ أمح قن
دلي قن حجر ادةاسسماين".)67 :1( ،
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تضةةفه – فس ل " :ك ن أقو كريب.)1( " . . .
أقول :تض فر أقوال ين ذكرهت دلى اتساس ي ح يثه ،ومل يبني
ين ضةفه حج يرد هب ح يثه ،فهو حاسن احل يث.
ص قْ ُن ِغةَ ٍث قن طلق قن ية وي ادنخةي أقو دعر
َ :4ح ْف ُ
ادكويف ادس ضي ،اوى دن ادثواي ودةث قن أَيب تسلة  ،اوى دنه أ ْ
َمحَ
قن دب اجلب ا ادةط ادي واقن أيب شةب  ،ثس فسةه تغري حفظه قلةماً يف
اآلخر194-117( ،ه ) (.)2
 :5دَْةث قن أيب تسلة  ،واتس أقةه أُين وقةل أنس وقةل غري
ذدك ،اوى دن ط وس وجم ه  ،اوى دنه شةب  ،وحفص قن غة ث،
( )1اقن أيب ح مت " ،اجلرح واداة يل " .)62 :2( ،اقن حب ن " ،ادثس ":8( ،
 .)45اقن د ي" ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل" ،)313 :1( ،أمح قن دلي
اخلطةب ادبغ اديَ" .تايخ قغ اد " .حتسةق قش ا دواد يةروف( ،ط،1
قريو  :داا ادغرب اسإتسمايي1422 ،ه  2002 -م ).)434 :5( ،
ادذهيب " ،املغي يف ادضةف ء " ،)45 :1( ،حمع قن أمح ادذهيب " .تسري
أدمام ادنبماء " .حتسةق شةةب األانؤوط وآخرين( ،ط ،3يؤتساس ادرتس د ،
 1405ه 1985 /م) ،)55 :13( ،املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء
ادرج ل" .)378 :1 ( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)81 :
(  )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)57 :7 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)343 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب".)173( ،
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ص وق اخالط ج اً ومل ياعةز ح يثه فرتك148( ،ه ) (.)1
احلك  :إتسن ده ضةةف ،قطريسةه ،ف ألول دضةف يزي وادث ين
دضةف دةث قن أيب تسلة  ،دكنهع دةاس ش ي ي ادضةف ،فةسوي
َمح
قةضهع قةض ً ،ويصري احل يث حاسن ً دغريه ،ق ل املنذايَ " :اَواهُ أ ْ
()2
َمح حاسن "  ،وق ل اهلةثعي " :إِ ْتسنَ ُد أ ْ
إتسنَ د أ ْ
َمحَ َ
َوأَقُو يةلىَ ،و ْ
()3
َمحَ ُ قِ َاسنَ ٍ َح َاس ٍن "( ،)4وق ل ادشةخ
َح َاس ٌن "  ،وق ل اهلةاعيَ " :وأ ْ
أمح ش كر " :إتسن ده صحةح " ( ،)5وق ل األدب ين " :حاسن دغريه "
( .)6قةنع ضةفه ادشةخ شةةب األانؤوط ،دضةف شريك ويزي (.)1
( )1اقن د ي " ،ادك يل يف ضةف ء ادرج ل " .)87 :6( ،ادذهيب" ،ادك شف"،
( ،)151 :2تسبط اقن ادةجعي " ،االغاب ط مبن ايي ين ادرواة ابالخاماط
"( ،ص .)295 :املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل":24 ( ،
 .)281اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"،)464( ،
( ) 2دب ادةظة قن دب ادسوي املنذاي " .ادرتغةب وادرتهةب ين احل يث
ادشريف " .حتسةق إقراهة ُشس اد ين( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة ،
1417ه ))208 :1( ،
( )3اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ ")80 :2( ،
( )4أمح قن حمع اهلةاعي " .ادزواجر دن اقرتاف ادكب ئر "( .ط ،1داا ادفكر،
1407ه 1987 -م ))243 :1( ،
()5اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)174 :8( ،
( )6حمع انصر اد ين األدب ينِ " .
ةح ادا ْهر ِغةب َوادا ْهرِهةب "( .ط ،1املعلك
َ
صح ُ
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ف حل يث يفة  :كراه جلوس املصلي قني اداسج تني أو يف
اداشه ين جلاس تشبه إقة ء ادكلب.
ألن اسإقة ء نود ن؛ نوع يشبه إقة ء ادكلب وهذا املكروه ،وادث ين
ال يشبهه وهو املشروع.
ففي األول ق ل اخلط يب " :وتفاسري االقة ء أن يضع أدةاةه دلى
دسبةه ويسة ياساوفزاً غري يطعئن إىل األاض وكذدك إقة ء ادكماب
واداسب ع إمن هو أن تسة دلى يآخريه وتنصب أفخ ذه " (.)2
وأي ادث ين – املشروع  -فهو أن ينصب ق يةه وجيلس دلى
دسبةه ،وجيةل أص قع ق يةه جت ه ادسبل  ،ويكون هذا قني اداسج تني،
ول:
ادزقَ ِْري ،أَنههُ َِمس َع طَ ُو ًتس يَ ُس ُ
وددةل ذدك ي أخرجه ياسل  " :دن أيب ُّ
ِ
اسإقْ َة ِء َدلَى ادْ َس َ َي ْ ِ
قُ ْلنَ ِالقْ ِن َدبه ٍس ِيف ِْ
ني ،فَ َس َل« :ه َي ُّ
اداسنه ُ» ،فَ ُس ْلنَ
ِ
صلهى
دَهُ :إِ هان دَنَ َراهُ َج َف(3ءً) ِابدهر ُج ِل فَ َس َل اقْ ُن َدبه ٍس« :قَ ْل ه َي ُتسنه ُ نَبِةِ َ
ك َ
هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ» .
ِ
ف ادْ ُةلَع ء ِيف ُح ْك ِ ِْ
اسإقْ َة ِء َوِيف تَ ْف ِاس ِريِه
ق ل ادنوويَ " :وقَ ْ
اخاَ لَ َ َ ُ
صو ه ِ
ِ
اخاِ َمافً َكثِريا ِهل ِذ ِه ْاأل ِ ِ
ِ
ْ
ً َ
َح ديث َواد ه َ ُ
َ
اب ادذي َال َي ْة َل َدْنهُ أَ هن ْاسإقْ َة ءَ
ادةرقة اداسةودي  ،ادرايض :يكاَب املة اف دِلنَ ْش ِر واداوزيْع 1421 ،ه -
َ
 2000م))361 :1( ،
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ")293 :24( ،)468 :13( ،
( )2اخلط يب " .ية مل اداسنن ".)209 :1( ،
( )3ياسل  " ،املاسن ادصحةح املخاصر)380 :1( ،" . . .
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ِ
ِ
نَود ِن أَح ُ ُمه أَ ْن ي ْل ِ
ص َق أَدْةَ اَ ْة ِه ِابْأل َْا ِ
ض َع يَ َ يِْه
ب َتس قَ ْةه َويَ َ
َْ َ َ
ُ
ض َويَْنص َ
ِ
ض َكِإقْ َة ء ادْ َك ْل ِ
َدلَى ْاأل َْا ِ
ب َه َك َذا فَ هاسَرهُ أَقُو دُبَ ْة َ َة َي ْة َع ُر قْ ُن ادْ ُعثَ هَن
ِ
ِ
ٍ ِ
و ِ
آخ ُرو َن ي ْن أ َْه ِل ادلُّغَ َوَه َذا ادن ْهوعُ
ص حبُهُ أَقُو دُبَ ْة ادْ َس تس ُ قْ ُن َتس َماٍم َو َ
ََ
هو املكْروه اده ِذي واد فِ ِةه ادنههي وادنهوع ادثه ِين أَ ْن َجيةل أَدْة اَ ة ِه دلَى د ِسب ةهِ
َََ
ُْ َ ُْ
ْ َ َ َ ْ َ َ َْ
ُ َُُ
ِ
ِ
ِ
ني اد هاس ْج َ تَ ْ ِ
صلهى ه
قَ ْ َ
ني َوَه َذا هو يراد اقن َدبه ٍس ق َس ْوده ُتسنه ُ نَبِةِ ُك ْ َ
اَّللُ
َدلَْة ِه َو َتسله َ " (.)1
احلديث الرابع :كراهة الشر منبطحاً:
اَّللِ -
َد ْن دب هللا قن دعر اضي هللا دنهع  ،قَ َل :نَ َه َان َا ُتس ُ
ول ه
ِ
صلهى ه ِ
عَ ،ونَ َه َان أَ ْن
ب َدلَى قُطُوننَ َ ،وُه َو ادْ َكْر ُ
َ
اَّللُ َدلَْةه َو َتسله َ  -أَ ْن نَ ْشَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب." . . .
نَ ْغَرت َ
ف ابدْةَ ادْ َواح َ ةَ ،وقَ َل"َ :ال يَلَ ْغ أ َ
َح ُ ُك ْ َك َع يَلَ ُغ ادْ َكْل ُ
احلِع ِ
ص ُّي،
أخرجه اقن ي جه يف تسننهَ ،ح هثَنَ ُحمَ هع ُ قْ ُن ادْ ُع َ
صفهى ْ ْ
اَّللَِ ،د ْن َد ِص ِ
اَّللَِ ،د ْن ِزَاي ِد قْ ِن َدْب ِ ه
َح هثَنَ قَِسةه َُ ،د ْن ُي ْاسلِ ِ قْ ِن َدْب ِ ه
ق ِن ُحم هع ِ ق ِن دب ِ هِ
اَّلل قْ ِن ُد َعَرَ ،د ْن أَقِ ِةه َد ْن َج ِهِ  -دب هللا قن دعر
ْ َ ْ َْ
()2
 اضي هللا دنهع  . . .،قه .ةف "وق ل
ضةِ ٌ
ض َ
ق ل احل فظ اقن حجرَ " :و َتسنَ ُ هُ أَيْ ً
ضةِةف دا دةس قَِسةه قن ادْ َودِة َوق دنةنه "،
ادبوصرييَ ":ه َذا إِ ْتسنَ د َ
( )1ادنووي " ،صحةح ياسل قشرح ادنووي ")19 :5( ،
( )2اقن ي ج  " ،تسنن اقن ي جه ".)493 :4( ،
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وق ل األدب ين " :ضةةف" ،وق ل ادشةخ شةةب األاانؤوط " :إتسن ده
ضةةف ج ً ا ،دضةف قسة  :وهو اقن ادودة  ،وجه د شةخه ياسل قن
دب هللا وشةخه زايد قن دب هللا " (.)1
يفة هذا احل يث كراه اد َك ْرع ،وهو أن يشرب ادرجل قفةه
ينبطح ً دلى قطنه كع تشرب ادبه ئ  ،ق ل اداسةوطي " :ادكرع ابدراء:
تن ول امل ء ابدف ين غري إانء ،وال كف ،وق واد ادنهي دنه يف ح يث
اقن ي جه وهو دلانزيه ،فع هن دبة ن اجلواز أو ذاك حمعول دلى ي إذا
انبطح ادش اب دلى قطنه " (.)2
ودكن مل ك ن احل يث ضةةف ً ،فما حج فةه ،قل ثبت خمافه،
وهو جواز ادكرع ،وذدك فةع أخرجه ادبخ اي يف صحةحه ،دن َج قِِر قْ ِن
( )1اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي " .)77 :10( ،أمح قن
أيب قكر ادبوصريي" ،يصب ح ادزج ج يف زوائ اقن ي جه" ،حتسةق حمع
املناسى ادكشن وي ( ،ط ،2قريو  :داا ادةرقة  1403 ،ه ).)47 :4( ،
حمع انصر اد ين األدب ين" ،تسلاسل األح ديث ادضةةف واملوضود وأثره
اداسةئ يف األي " ( ،ط ،1املعكل ادةرقة اداسةودي  :ادرايض ،داا املة اف،
 1412ه  1992 /م) ،)188 :5( ،اقن ي ج  " ،تسنن اقن ي جه ":4( ،
 ،)493اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)347 :10( ،
( )2اداسةوطي " ،اداوشةح شرح اجل يع ادصحةح ".)3474 :8( ،
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دب ِ هِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َو َتسله َ َد َخ َل َدلَى َا ُج ٍل
اَّلل َا ِض َي ه
اَّللُ َدْن ُه َع  :أَ هن ادنِ ه
َْ
هيب َ
ِ
ِ
ِ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ« :إِ ْن
ب دَهُ ،فَ َس َل دَهُ ادنِ ُّ
هيب َ
ص ِا َوَي َةهُ َ
ي َن األَنْ َ
صح ٌ
َك َن ِدْن َ َك َي ءٌ َاب َ َه ِذ ِه ادلهْة لَ َ ِيف َشنهٍ (َ )1وإِهال َكَر ْدنَ »(.)2
ق ل اقن حزم " :وادْ َكرع يب ح ،وهو أَ ْن ي ْشر ِ ِ ِ
هه ِر،
ب قَِفعه ي ْن ادن ْ
َ ْ ُ َُ ٌ َ ُ َ َ َ َ
ني ،أَو اد هاس قِة ِ؛ إ ْذ َمل ي ِ
ص هح فِ ِةه نَ ْه ٌي " (.)3
أ َْو ادْ َة ْ ِ ْ
َْ
َ
احاَ َع َل أَ ْن يَ ُكو َن
وق ل احل فظ اقن حجر " :فَ َه َذا إِ ْن ثَبَ َ
ت ْ
ادص ِ
ادنههي خ ًّ ِ ِ ِ
ب ُيْن بَ ِط ًح َدلَى قَطْنِ ِه
ُْ َ
واِة َوه َي أَ ْن يَ ُكو َن اد هش ِا ُ
ص هبَذه ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
" ،وق ل أيض ًَ " " :وإِهمنَ ق
ةل دلش ُّْرب ِابدْ َف ِ َك ْرعٌ ألَنههُ ف ْة ُل ادْبَ َه ئ ِ د ُش ْرِهبَ
َ
ِأبَفْ و ِاهه وادْغ دِ
ب أَن َهه تُ ْ ِخ ُل أك اده ِحةنَئِ ٍذ ِيف امل ء " (.)4
َ َ َ َ
ُ
َ

( )1اد ِشن ُنِ :
وشنه ٌَ ،وِه َي أش ُّ تَ ِْربي ً ا دِْل َع ِء ِي َن
األتسسةَ اخلل َس  ،واح ُ ه َش ٌّن َ
َ
ْ
اجلُ ُ ِد .اقن األثري " ،ادنه ي يف غريب احل يث واألثر " (.)506 /2
ْ
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر.)110 :7( ،" . . .
( )3دلي قن أمح اقن حزم" ،احمللى ابآلاثا"( ،قريو  ،داا ادفكر ).)231 :6( ،
( )4اقن حجر " ،فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ".)77 :10( ،
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املطلب الثالث :التشبه بالثعلب :كراهة االلتفات يف الصالة :فيه
حديث واحد:
ِ
ِ
ه
ول هللا َ ه
َد ْن أَِيب ُهَريْ َرَة ،قَ َل :أ ََيَرِين َا ُتس ُ
صلى هللاٍُ َدلَْةه َو َتسل َ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ُّحى ُك هل يَ ْومَ ،وادْ ِوتْ ِر قَْب َل
قثََماثَ ،ونَ َه ِين َد ْن ثََماث " :أ ََيَرِين قَرْك َة َِِت ادض َ
ادنهوِم ،و ِصة ِم ثََماثَِ أ هَايٍم ِين ُك ِل َشه ٍر ،ونَه ِين َدن نَ ْسرةٍ َكنَ ْسرةِ اد ِ ِ
يك،
ْ ََ
ْ
ْ َ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوإِقْ َة ٍء َكِإقْ َة ء ادْ َك ْلبَ ،وادْا َف َك دْا َف ادث ْهةلَب "
آد َمَ1( ،ح) هثَنَ
أخرجه اسإي م أمح ٍ يف ياسن ِهَ ٍ،ح هثَنَ َْحي ََي قْ ُن َ
يكَ ،د ْن يَِزي َ قْ ِن أَِيب ِزَايدَ ،د ْن ُجمَ ه َ ،د ْن أَِيب ُهَريْ َرَة . . .قه .
َش ِر ٌ
يف هذا احل يث كراه االداف يف ادصماة دغري ح ج  ،وشبه
ذدك ابداف ادثةلب دكثرة اضطراقه و اوغ نه ،ق ل أقو دعر اقن دب
ب ُكلِه  -ياسنَ ِه وي ْسطُ ِ
ادرب ،فس لِ " :يف أَح ِد ِ
ِ
ود َه -
يث َِه َذا ادْبَ ِ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ
َ
ِ
ددِ
َ
ه
وف
ر
ة
امل
و
ه
و
ه
ي
َي
أ
ن
و
ك
ي
ن
أ
ةه
ف
ن
اداس
ن
ي
ي
ل
ص
ع
ُ
ةل َدلَى أَ هن نَظََر ادْ ُ َ َ ُّ
ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ُْ ُ
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
ُّ
صلِي أ ََي َمَ قِْب لَاِ ِه
ع
د
ا
ر
ظ
ن
ن
و
ك
ي
ك
د
ي
ل
ق
ك
د
ذ
د
و
ةه
ف
ف
ل
ك
ت
ال
ي
ذ
د
ْ
ُ
َ
َ
ا َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ٌ َ ُ َ َُ ُ َ
ب أَ ْن يَ ُكو َن
ي َوأَقُو َحنة َف َ َواد هش فة ُّي َو ْ
َوقَ َل ادث ْهوِا ُّ
احلَ َاس ُن قْ ُن َح ٍي يُ ْاساَ َح ُّ
ِ
ِ
ِ
يك ادْ َس ِضي يَْنظُُر ِيف ادْسةَ ِم (إِ َىل
نَظَُرهُ إِ َىل َي ْو ِض ِع ُتس ُجوده َوقَ َل َش ِر ٌ
اداسج ِ
يو ِض ِع) ُّ ِ
ود إِ َىل أَنِْف ِه َوِيف
ادرُك ِ
وع إِ َىل َي ْو ِض ِع قَ َ َيْة ِه َوِيف ُّ
اداس ُجود َوِيف ُّ
ُ
قَُ ْة ِ
ودهِ إِ َىل ِحج ِرِه قَ َل أَقو دعر ه َذا ُكلُّه َْحت ِي ٌ َمل ي ثْ بت قِِ
س
ة
د
و
ر
َث
أ
ه
َ
َ
َُْ ْ
ْ
ُ ََُ َ ِ ُ
ُ
ٌ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ه
َتسلَ َ دَهُ َوأَقْ َة َ ِي َن
أ
ن
ك
ه
ود
ج
تس
ع
ض
و
ي
ىل
إ
ر
ظ
ن
ن
ي
و
ر
ظ
ن
اد
يف
ب
اج
قَِو
ِ
َ
َ
َ
َ َِِْ َ َ َ ْ ِ ُ ُ ِ َ(ْ َ)2
ِ ِ ِ ِ
ةق " .
ص َماته إِ ْن َش ءَ ه
اَّللُ َوِاب هَّلل ادا ْهوف ُ
اال ْشاغَ ل قغَ ِْري َ
( )1انظر خترجيه ،ص 45
( )2اقن دب ادرب " ،اداعهة مل يف املوطأ ين املة ين واألتس نة ")393 :17( ،
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املطلب الرابع :الطيور (الديك والغراب) :فيه حديث واحد:
كراهة نقر الصالة:
ِ
ِ
دن أَنَس قن ي دِ ٍ
صلهى هللاُ َدلَْةه َو َتسله َ :
ك ،ق ل :قَ َل َا ُتس ُ
ول ه
اَّلل َ
ْ َ
ِ
" أََال أ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ني قَ ْر َِين
ق
ت
ن
ك
ا
ذ
إ
ىت
ح
ر
ص
ة
د
ا
ع
ي
:
ق
ف
ن
ع
د
ا
ْ
ْ
ص َما ِة ُ َ
ََ ُ َ ْ َ َ ه َ َ َ ْ َْ َ
ُخربُُك ْ ق َ
ادشهةطَ ِن  -أَو َدلَى قَر ِين ادشهةطَ ِن  -قَ م فَنَ َسره نَ َسرا ِ اد ِ ِ
يكَ ،ال
َْ ْ
ْ
ْ
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ه
اَّللَ ف َةه إال قَل ًةما ".
يَ ْذ ُك ُر ه
أخرجه اسإي م أمح يف ياسن ه ،وأقو يةلى املوصلي يف ياسن ه،
وين طريسه اقن حب ن يف صحةحه ،كله ين طريق َه ُاو ُن قن يةروف،
ٍ
قَ َل اقْن وْه ٍ
اَّللِ قْ ِن
ص قْ َن دُبَ ْة ِ ه
ُتس َي ُ قْ ُن َزيْ  ،أَ هن َح ْف َ
بَ :و َح ه(ثَ)ِ1ي أ َ
ُ َ
أَنَ ٍ
سَ ،ح ه ثَهُ . . .قه .
َ :1ه ُاو ُن قن يةروف املروزي ،أَقُو دلي اخلزاز ادضرير ،اوى دن
ِ
ص ِريَ ،اَوى َدنه ُي ْاسلِ وأمح
دب هللا قْن ادْ ُعبَ َاك ،ودب ه
اَّلل قْن وهب امل ْ
()2
قن حنبل وأَقُو يَ ْةلَى املوصلي ،ثس 231 ( ،ه ) .
ِ
اَّلل قْن وْه ٍ
ب قن ياسل ادسرشي ،ادفهري أَقُو ُحمَ هع
َ :2دب ه ُ َ
( )1اسإي م أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل " ،)211 :21( ،أقو يةلى" ،
ياسن أيب يةلى املوصلي " .)105 :8( ،اقن حب ن " ،صحةح اقن حب ن
قرتتةب اقن قلب ن ".)493 :1( ،
( )2املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)107 :30 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)331 :2( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)569 :
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ِ
ودْب ادرمحن قْن أَيب
ص ِري ادفسةهَ ،اَوى َدن أتس ي قْن زي ادلةثي َ
امل ْ
ادزاندَ ،اَوى َدنه ادرقةع قن ُتسلَْةع ن املرادي وه اون قْن يةروف ،ثس
ح فظ د ق 197 ( ،ه ) (.)1
ُتس َي ُ قْ ُن َزيْ ٍ ادلةثي ،يواله  ،أقو زي امل ينَ ،اَوى َدن
 :3أ َ
وتسةِة قْن أَيب َتسةِة املسربي،
حفص قْن دُبَة هللا قْن أنس قْن ي دك َ
َاَوى َدنه دب هللا قْن املب اك ودب هللا قْن وهب ،ق ل اقن حجر:
ص وق يه 153 ( ،ه ) (.)2
اَّللِ قْ ِن أَنَ ٍ
ص ِري،
َ :4ح ْفص قْن دُبَ ْة ِ ه
س قْن ي دك األَنْص ِاي ادبَ ْ
َاَوى َدن ج ه أنس قْن ي دك وأيب ُهَريْرةَ ،اَوى َدنه أتس ي قن زي
امل ين وحيَي قن َتسةِة األَنْص ِاي ،ص وق (.)3
إتسن ده ضةةف ،دلخماف يف أتس ي قن زي  ،دكن يشه دسوده –
( )1املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)277 :16 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)606 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص)328 :
( )2اقن أيب ح مت " ،اجلرح واداة يل " .)284 :2( ،اقن د ي " ،ادك يل يف
ضةف ء ادرج ل " ،)78 :2( ،ادذهيب" ،يةزان االدا ال"،)174 :1( ،
املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)347 :2 ( ،اقن حجر" ،تسريب
اداهذيب"( ،ص.)98 :
(  )3املزي" ،هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل" .)25 :7 ( ،ادذهيب،
"ادك شف" .)341 :1( ،اقن حجر" ،تسريب اداهذيب"( ،ص.)172 :
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نسرا اد يك – ح يث أَِيب هري رَة ،قَ َل :أَيرِين اتس ُ ِ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه
ول هللا َ
ََ َ ُ
ُ َْ َ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ُّحى ُك هل يَ ْومَ ،وادْ ِوتْ ِر
َو َتسله َ قثََماثَ ،ونَ َه ِين َد ْن ثََماث " :أ ََيَرِين ق َرْك َة َِِت ادض َ
قَبل ادنهوِم ،و ِصة ِم ثََماثَِ أ هَايٍم ِين ُك ِل َشه ٍر ،ونَه ِين َدن نَ ْسرةٍ َكَن ْسرِة اد ِ ِ
يك،
ْ
َْ ْ َ َ
ْ َ َ (َ َ ْ)1
ِ ٍ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ب ،وادْا َف َك دْا َف ادث ْهةلَ ِ
ِ
ب" .
َوإ ْق َة ء َكإ ْق َة ء ادْ َكْل َ
وكذدك ده ش ه ان آخران ،دكن قلفظ – ادغراب – واد
أح مه ين ح يث َدْب ِ ادهر ْمحَ ِن قْ ِن ِشْب ٍل ( ،)2وواد ادث ين ين ح يث
()3
َجع ين ادصح ق  ،اواه دنه أقو دب ِ
صلهى
:
ل
ق
،
هللا ْاألَ ْش َة ِر ِي
َْ
َ
ٍِِ
ِ ِِ
ود َخ َل
صلى ه
ادن ُّ
س ِيف ط ئ َف ي ُنه َ ،
هيب َ
اَّللُ َدلَةه َ
وتسل أبَصح قهُُ ،ث َجلَ َ
اجل فَس م فَصلهى ،فَجةل الَ يرَكع ،وين ُسر ِيف تسج ِ
ودهِ ،فَس ل :تَ َرو َن َهذا؟
َُ ٌ َ َ
ََ َ َ ُ َ ُ ُ ُ
دَو ي دلى ي هو دلَ ِةه ي دلى َغ ِري ِيله ِ ا ِسإتسماَِم ،ين ُسر ِيف صماَتِهِ
َ َ
َ َ َ َُ َ
َ
َ ُ
هم ،إِهمن َيثَ ُل اده ِذي يُصلِي والَ يَرَك ُع ،ويَن ُس ُر ِيف
اب اد َ
َكع يَن ُس ُر ادغُر ُ
تسج ِ
ودهِ ،ك ده ِذي ََي ُكل والَ يَشبَ ُع ،إِاله َمترًة ،أَو َمترتَ ِ
ني ،فَع ذا تُغنِة ِن َدنهُ؟
ُُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ود.
وع و ُّ
يل دألَدس ب ي َن ادن ا ،أَمتوا ُّ
فَأَتسبغُوا ا ُدو ُ
اداس ُج َ
ادرُك َ
ضوءََ ،
وو ٌ
فسلت ألَيب دب هللاِ :ين ح هثك ِهب َذا ْ ِ ِ
َ
ُ
َ
َْ
احلَ يث؟ قَ َل :أ َُيراءُ
( )1انظر خترجيه ،ص 45
( )2انظر خترجيه ،ص 27
( )3أقو دب هللا األشةري ادش يي ،ين أهل ديشق ،مل ياس ه ،ثس  ،اقن داس كر" ،
َتايخ ديشق" .)35 "67( ،اقن حجر " ،تسريب اداهذيب".)654( ،
- 332 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

ِِ
ِ
ودعرو قْ ُن ادْ َة ِ
وشَرحبةل قْ ُن َح َاسنَ َ،
صُ ،
األَجن د :خ د ُ قْ ُن ادْ َودة َ ،
وي ِزي قن أَيب تسفة نُ ،كل هؤ ِ
وتسل .
الء َِمس َةهُ ين ادن ِ
صلى ه
ُّ َ ُ
هيب َ
اَّللُ َدلَةه َ
ََ ُ ْ ُ ُ
أخرجه ادبخ اي يف ادا ايخ ادكبري ،وأقو يةلى يف ياسن ه ،واقن
ِ
خزُي يف صحةحه ،وادطرباين يف املةج ادكبري ،كله ين طريق ادْ َودة ُ
ٍ
قْن ياسلِ ٍ  ،ح ه ثَِي َشْة ب ُ قْن ْاأل ْ ِ
َتس َوِدَ ،د ْن أَِيب
َحنَفَ ،د ْن أَِيب َتس همام ْاأل ْ
ُ ُْ َ
َ (ُ)1
ِ
ِ
ص دِ ٍح ْاألَ ْش َةري . . .قه .
َ
أقول :مل يذكر أقو يةلى وادطرباين – كع ينسر ادغراب  -وإمن
ذكره ادبخ اي واقن خزُي .
ق ل املنذايَ " :اَواهُ ادطهبَ َرِاين ِيف ادْ َكبِري َوأَقُو يةلى إبِِ ْتسنَ د حاسن
ص ِحةحه " ،وق ل اهلةثعيَ " :اَواهُ ادطهبَ َرِاينُّ ِيف ادْ َكبِ ِري َوأَقُو
َواقْن ُخَزُْيَ ِيف
َ
يَ ْةلَى َوإِ ْتسنَ ُدهُ َح َاس ٌن " (.)2
احلك  :حاسن دغريه ،ق ل األدب ين " :صحةح " ،وق ل األانؤوط:
" ح يث صحةح ،وهذا إتسن د حاسن " (.)3
(  )1ادبخ اي" ،ادا ايخ ادكبري" ،)247 :4( ،وأقو يةلى يف ياسن ه
( .)139/13اقن خزُي  " .صحةح اقن خزُي " ،)354 :1( ،ادطرباين" ،
امل ْة َج ُ اد َكبِري".)115 :4( ،
( ُ )2املنذاي " ،ادرتغةب وادرتهةب " .)199 :1( ،اهلةثعي " ،جمعع ادزوائ
وينبع ادفوائ ".)121 :2( ،
( )3األدب ين " ،اداةلةس احلاس ن دلى صحةح اقن حب ن " ،)318 :1( ،اسإي م
أمح  " ،ياسن اسإي م أمح قن حنبل ".)211 :21( ،
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فةه كراه االتساةج ل يف أداء ادصماة حبةث ال يا اكوده وال
تسجوده  ،ق ل ادةةي " :قوده " :فن َسَر أاقة " أي :أَاقع اكة  ،ون َسر
ُيكث
ين نسر اد يك أو ادغراب ،وهو كن ي دن ختفةفه ج ا حبةث ال ُ
فةه إال ق ا وضع اد يك أو ادغراب ينس اه فةع يُري أكله ،قوده " :ال
يذكر هللا فةه إال قلةما " صف دسوده " :أا َقة "؛ وذدك التساةج ده فةه
خوف ين غروب ادشعس ،ال يس ا أن َييت ابدسراءة كع ينبغي ،وال
ابدااسبةح واألددة دلى صفاه " (.)1
وهذا االتساةج ل امب يكون تسبب ً يف اد ادصماة ود م قبوهل  ،كع
اَّللُ َدْنهُ :أَ هن َا ُج ًما َد َخ َل
ج ء يف ادصحةحنيَ ،د ْن أَِيب ُهَريَْرَة َا ِض َي ه
اَّلل صلهى هللا دلَة ِه وتسله ج دِ
ول هِ
س ِيف َان ِحةَ ِ امل ْاس ِج ِ،
امل ْاس ِج َ َ ،وَا ُتس ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
ول هِ
فَ َ
صلهى هللاُ َدلَْة ِه َ َو َتسله َ:
صلهى ُثُه َج ءَ فَ َاسله َ َدلَْة ِه ،فَ َس َل دَهُ َا ُتس ُ
اَّلل َ
َ
صلهى ُثُه َج ءَ فَ َاسله َ،
ص ِل» فََر َج َع فَ
ك اد هاسماَ ُمْ ،ااِج ْع فَ
هك َملْ تُ
ص ِل فَِإن َ
« َو َدلَْة َ
َ
َ
َ
ِ
ص ِل» فَ َس َل ِيف ادثه نِةَ ِ ،أ َْو
هك َملْ تُ
ص ِل ،فَِإن َ
فَ َس َلَ « :و َدلَْة َ
َ
ك ادِ هاسماَ ُم ،فَ ْاج ْع فَ َِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َتسب ِغ
اَّلل ،فَ َس َل« :إذَا قُ ْع
ِيف ادهِِت قَ ْة َ َه َ :دل ْعي َاي َا ُتس َ
ول ه
ت إ َىل اد ه
َ
صِماَة فَأ ْ
ِ
ك ِي َن اد ُسْرآنُ ،ثُه ْااَك ْع
اتسَا ْسبِ ِل ادسْب لَ َ فَ َكِ ْربُ ،ثُه اقْ َرأْ ِمبَ تَةَ هاسَر َي َة َ
ادو ُ
ضوءَُِ ،ثُه ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتس ُج ْ َح هىت تَطْ َعئ هن
ُث
،
ع
ئ
ق
ي
و
ا
اس
ت
ىت
ح
ع
ف
اا
ُث
،
ة
اك
ا
ن
ئ
ع
ط
ت
ىت
ُه
ُه
ْ
ه
ه
ْ
َح ِ َ َ ه َ ً
ْ َِْ َ ِ َ ْ َ َ َ ً
ِ
ِ
اتس ُج ْ َح هىت تَطْ َعئ هن َتس ج ً اُ ،ثُه
َتس ج ً اُ ،ثُه ْاافَ ِْع َح هىت ِتَطْ َعئ هن َج د ًاس ُِ ،ثُه ْ
ِ
ِ
ك ُكل َه » َوقَ َل أَقُو
صماَت َ
ْاافَ ْع َح هىت تَطْ َعئ هن َج د ًاس ُ ،ثُه افْ َة ْل َذد (َ
كِ )2يف َ
أَ ِ ِ ِ
ي قَ ئِ ًع » .
ُتس َي َ ،يف األَخريَ « :ح هىت تَ ْاساَ ِو َ
( )1ادةةي " .شرح تسنن أيب داود ")278 :2( ،
( )2ادبخ اي " ،اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر ،)56 :8( ،" . . .ياسل " ،
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اخلامتة
ق تاش قه د دا وتس دة قةض ادن س يع صف وأفة ل قةض
احلةواان  ،وهذه املش هب إي يش هب جبلة ك ألكل وادشرب وغريه ،
فهذه ال يؤاخذ دلةه املاسل  ،وإي أن تكون اخاة ااً ودع اً ،وهو
اداشبه ،فهذا ي وا حكعه يع نةاه وقص ه وهل واد يف حك فةله يف
ادشرية نص خيصه أم ال .فإن ك ن هذا اداشبه حمعوداً ج ز ،وك ن ك ن
يذيوي ً ينع – حري أو كراه .
ويف هذا ادبحث أيثل دلاشبه ابحلةواان يف اجل نب ادث ين –
املذيوم – وهو ي هنت دنه ادشرية اسإتسماية  ،وين ذدك جةل املرأة
شةره كاسن م ادبةري ،وادةود يف اهلب وادص ق ك دكلب يةود يف قةئه،
وك فرتاش املصلى ذاادةه وإقة ئه كع يفةل ادكلب وادسرد ،وكفةل
ادف حش أو يس ي هت أي م ادن س كع تفةل احلعر ،وكااس اع ادن س
وخفاه إىل االدا اء واالناس م حبق وغري حق كع تفةل اداسب ع
وكاش ق قةض ادن س يف ادكمام كع تفةل ادبسرة قلاس هن حني أتكل،
وكنسر ادصماة كع ينسر ادغراب واد يك احلب.
وألن قةض ادن س يفةله جهماً أو تسلة اً وقةضه يفةله هوى
املاسن ادصحةح املخاصر.)298 :1( ،" . . .
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ودن داً ،فأحببت ادنصح ملن قصر وتذكري ين ناسي.
دلع ً أن أكثر األح ديث ج ء يف ادنهي دن اداشبه ابدبةري ُث
ادكلب وأقله ابدبسرة وادثةلب.
وين تابع اداسن وج أن هذه ادصف ينه ي هو حرام وينه
ي هو يكروه ،فعن واجب اد د ة واملصلحني أن حيةوا هذه اداةلةع
ادنبوي  ،قراءة دلذي  ،ودةله جت آذاانً تاسعةه وقلوابً تةةه  ،ودلى
املاسل أن ياسةى إىل يك ام األخماق وياسعو قنفاسه أن يكون شبةه ً
ابدبهةع  ،يان زالً دن تك ِري هللا ده دلى َجةع اخلمائق.
ودذدك أوصي نفاسي وإخواين طلب ادةل قاابع يثل هذه
ادنصوص ف دذي وقف دلةه ادب حث أن أكثر األح ديث يف هذا
ادبحث صحةح أو حاسن دذاهت أو دغريه  ،وقةضه مل جي ده ادب حث
ي يةض ه.
وأوصي أيض ً ابالهاع م إبقراز هذه األواير وادنواهي ادِت ت دو
إىل يك ام األخماق دناسعو أبيان  ،ودنربز اجل نب املشرق مللان .
واحلع هلل ،هو أهل ادثن ء وامجم .
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املصادر واملراجع
اقن أيب اد نة  ،دب هللا قن حمع  " .قض ء احلوائج " .حتسةق جم ي
اداسة إقراهة ( ،ادس هرة :يكاب ادسرآن )
اقن أيب ح مت ،دب ادرمحن قن حمع  " .اجلرح واداة يل "( .ط ،1اهلن :
حة ا آابد اد كن ،جملس دائرة املة اف ادةثع نة  ،قريو  :داا
إحة ء ادرتاث ادةريب 1271 ،ه  1952-م )
اقن أيب ح مت ،دب ادرمحن قن حمع " ،ادةلل القن أيب ح مت" ،حتسةق
فريق ين ادب حثني إبشراف ودن ي د /تسة قن دب هللا احلعة و
د /خ د قن دب ادرمحن اجلرياسي( ،ط ،1يط قع احلعةضي،
 1427ه  2006 -م)،
اقن األثري ،املب اك قن حمع  " .ادنه ي يف غريب احل يث واألثر ".
حتسةق ط هر أمح ادزاوى  -حمعود حمع ادطن حي( ،قريو :
املكاب ادةلعة 1399 ،ه 1979 -م )
اقن اجلوزي ،دب ادرمحن قن دلي " .كشف املشكل ين ح يث
ادصحةحني " .حتسةق دلي حاسني ادبواب( ،ادرايض :داا
ادوطن)
اقن ادسة  ،حمع قن أيب قكر " .إدمام املوقةني دن اب ادة ملني ".
حتسةق حمع دب اداسمام إقراهة ( ،ط ،1يريو  :داا ادكاب
ادةلعة 1411 ،ه 1991 -م )
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اقن ادسة  ،حمع قن أيب قكر" ،زاد املة د يف ه ي خري ادةب د " ،حتسةق
شةةب األانؤوط ( ،ط ،3قريو  :يؤتساس ادرتس د  ،قريو ،
1418ه 1998/م).
اقن امللسن ،دعر قن دلي " .اداوضةح دشرح اجل يع ادصحةح " .حتسةق
داا ادفماح دلبحث ادةلعي وحتسةق ادرتاث( ،ط ،1تسوااي،
ديشق :داا ادنوادا 429 ،ه  2008 -م )
اقن امللسن ،دعر قن دلي" ،ادب ا املنري يف ختريج األح ديث واألاثا
ادواقة يف ادشرح ادكبري" ،حتسةق يصطفى أقو ادغةط ودب هللا
قن تسلةع ن وايتسر قن كع ل( ،ط ،1اداسةودي  :ادرايض ،داا
اهلجرة دلنشر واداوزيع1425 ،ه 2004-م).
اقن قط ل ،دلي قن خلف " .شرح صحةح ادبخ اى " .حتسةق أقو متة
ايتسر قن إقراهة ( ،ط ،2اداسةودي  ،ادرايض :يكاب ادرش ،
1423ه 2003 -م )
اقن تةعة  ،أمح قن دب احللة  " .جمعوع ادفا وى" .حتسةق دب ادرمحن
قن حمع قن ق تس ( ،املعلك ادةرقة اداسةودي  :امل ين ادنبوي ،
املصحف ادشريف،
دطب د
جمعع امللك فه
1416ه 1995/م)
اقن تةعة  ،أمح قن دب احللة " ،اقاض ء ادصراط املاساسة ملخ دف
أصح ب اجلحة " ،حتسةق :انصر دب ادكرمي ادةسل ( ،ط،7
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قريو  ،دبن ن :داا د مل ادكاب1419 ،ه 1999 -م)
اقن حب ن ،حمع قن حب ن " .ادثس " .طبع إبد ن  :وزااة املة اف
دلحكوي ادة دة اهلن ي  ،حتت يراقب  :د .حمع دب املةة خ ن،
(ط ،1اهلن  :دائرة املة اف ادةثع نة حبة ا آابد اد كن 1393
ه = )1973
اقن حب ن ،حمع قن حب ن " .امجمروحني ين احمل ثني وادضةف ء
واملرتوكني " .حتسةق حمعود إقراهة زاي ( ،ط ،1حلب :داا
ادودي1396 ،ه )
اقن حب ن ،حمع قن حب ن " .صحةح اقن حب ن قرتتةب اقن قلب ن ".
حتسةق شةةب األانؤوط( ،ط ،2قريو  :يؤتساس ادرتس د ،
1414ه )
اقن حجر ،أمح قن دلي " .تسريب اداهذيب " .حتسةق حمع دواي ،
(ط ،1تسوااي :داا ادرشة )1986 – 1406 ،
اقن حجر ،أمح قن دلي " .هتذيب اداهذيب "( .ط ،1قريو :
1404ه )
اقن حجر ،أمح قن دلي " .فاح ادب اي شرح صحةح ادبخ اي ".
ترقة  :حمع فؤاد دب ادب قي" .حتسةق حمب اد ين اخلطةب،
تةلةق :دب ادةزيز قن دب هللا قن ابز( ،قريو  :داا املةرف ،
)1379
- 339 -

النهي عن التشبه ابحليوان يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية ،د .عوض إبراهيم منصور اببكر

اقن حجر ،أمح قن دلي " .داس ن املةزان " .حتسةق دائرة املةرف
ادنظ ية – اهلن  ( ،ط ،2قريو  ،دبن ن :يؤتساس األدلعي
دلعطبود 1390 ،ه 1971/م )
اقن حجر ،أمح قن دلي " ،قلوغ املرام ين أدد األحك م" ،حتسةق مسري
قن أيني ادزهري( ،ط ،7ادرايض :داا ادفلق 1424 ،ه ).
اقن حجر ،أمح قن دلي" ،ادالخةص احلبري يف ختريج أح ديث ادرافةي
ادكبري"( ،ط ،1داا ادكاب ادةلعة 1419 ،ه 1989 .م ).
اقن حزم ،دلي قن أمح "احمللى ابآلاثا"( ،قريو  ،داا ادفكر )
اقن خزُي  ،حمع قن إتسح ق " .صحةح اقن خزُي " .حتسةق د .حمع
يصطفى األدظعي( ،قريو  :املكاب اسإتسمايي1390 ،ه )
اقن دقةق ادةة  ،حمع قن دلي" .إحك م األحك م شرح دع ة
األحك م"( .يطبة اداسن احملع ي )
اقن تسة ه ،دلي قن إمس دةل " .احملك واحملةط األدظ " .حتسةق دب
احلعة هن اوي( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة  1421 ،ه
  2000م )اقن دب ادرب ،يوتسف قن دب هللا " .االتساذك ا " .حتسةق تس مل حمع
دط  ،حمع دلي يةوض( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة ،
)2000 – 1421
اقن دب ادرب ،يوتسف قن دب هللا " .اداعهة مل يف املوطأ ين املة ين
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واألتس نة " .حتسةق يصطفى قن أمح ادةلوي ،حمع دب ادكبري
ادبكري( ،املغرب :وزااة دعوم األوق ف وادشؤون اسإتسماية ،
 1387ه )
اقن د ي ،أقو أمح قن د ي " .ادك يل يف ضةف ء ادرج ل " .حتسةق
د دل أمح دب املوجود-دلي حمع يةوض( ،ط ،1قريو ،
دبن ن :داا ادكاب ادةلعة 1418 ،ه 1997م )
اقن ف اس ،أمح قن ف اس " ،يةج يس يةس ادلغ " ،حتسةق دب اداسمام
حمع ه اون( ،قريو  :داا ادفكر1399 ،ه 1979 -م).
اقن كثري ،إمس دةل قن دعر " .طبس ادش فةةني " .حتسةق د .أمح
دعر ه ش  ،د .حمع زينه حمع دزب ( ،ط ،1ادس هرة:
يكاب ادثس ف اد ينة  1413 ،ه 1993 -م)
اقن ي ج  ،حمع قن يزي  " .تسنن اقن ي جه " .حتسةق شةةب األانؤوط
وآخرون( ،ط ،1داا ادرتس د ادة ملة  1430 ،ه  2009 -م ).
اقن ينظوا ،حمع قن يكرم" ،داس ن ادةرب"( ،ط ،3قريو  :داا
ص دا 1414 ،ه ).
اقن هبرية ،حيَي قن ُهبَ ْة َرة ادشةب ين" ،اسإفص ح دن ية ين ادصح ح"،
حتسةق فؤاد دب املنة أمح ( ،داا ادوطن1417 ،ه ).
أقو ادةب س ادسرطيب ،أمح قن دعر " .املفه مل أشكل ين تلخةص
كا ب ياسل " .حتسةق حمةي اد ين ديب يةاساو وآخرون،
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(ط ،2ديشق :داا اقن كثري ،قريو  :داا ادكل ادطةب،
 1417ه )1996 -
أقو يةلى ،أمح قن دلي " .ياسن أيب يةلى املوصلي " .حتسةق حاسني
تسلة أتس ( ،ط ،1ديشق :داا املأيون دلرتاث– 1404 ،
) 1984
أقوداود ،تسلةع ن قن األشةث " .تسنن أيب داود ." ،حتسةق حمع حمةي
اد ين دب احلعة ( ،داا ادفكر) .اسإثةويب ،حمع قن دلي" ،
ذخرية ادةسىب يف شرح امجماىب"( ،ط ،1داا آل قروم دلنشر
واداوزيع 1419 ،ه  2000 -م ).)536 /10( ،
األدب ين ،حمع انصر اد ين " .إاواء ادغلةل يف ختريج أح ديث ين ا
اداسبةل " .إشراف :زهري ادش ويش " ( .ط ،2قريو  :املكاب
اسإتسمايي1405 ،ه 1985 -م ).
األدب ين ،حمع انصر اد ين " .أصل صف صماة ادنيب صلى هللا دلةه
وتسل " .حتسةق يكاب املة اف دلنشر واداوزيع ( ،ط ،1ادرايض:
يكاب املة اف دلنشر واداوزيع  1427ه  2006 -م.
األدب ين ،حمع انصر اد ين " .اداةلةس احلاس ن دلى صحةح اقن
حب ن "( .ط ،1املعلك ادةرقة اداسةودي  ،ج ة :داا اب وزير
دلنشر واداوزيع 1424 ،ه  2003 -م)
األدب ين ،حمع انصر اد ين " .تسلاسل األح ديث ادصحةح "( .ط،1
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ادرايض :يكاب املة اف دلنشر واداوزيع 1415 ،ه 1422-ه.
1995م 2002-م)
األدب ين ،حمع انصر اد ين " .صحةح أيب داود – األم "( .ط،1
ادكويت :يؤتساس غراس دلنشر واداوزيع 1423 ،ه -
2002م)
األدب ين ،حمع انصر اد ينِ " .
ةح ادا ْهر ِغةب َوادا ْهرِهةب "( .ط،1
َ
صح ُ
ِ
املعلك ادةرقة اداسةودي  ،ادرايض :يكاَب املة اف دلنَ ْش ِر
َ
واداوزيْع 1421 ،ه  2000 -م)
األدب ين ،حمع انصر اد ين" ،تسلاسل األح ديث ادضةةف واملوضود
وأثره اداسةئ يف األي " ( ،ط ،1املعكل ادةرقة اداسةودي :
ادرايض ،داا املة اف 1412 ،ه  1992 /م).
اسإي م أمح  ،أمح قن حمع  " .ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .حتسةق
شةةب األانؤوط  -د دل يرش  ،وآخرون ( ،ط ،1يؤتساس
ادرتس د  1421 ،ه 2001 -م)
اسإي م أمح  ،أمح قن حمع  " .ياسن اسإي م أمح قن حنبل " .حتسةق
أمح حمع ش كر( ،ط ،1ادس هرة :داا احل يث 1416 ،ه -
1995م).
اسإي م أمح  ،أمح قن حمع  " ،ادةلل ويةرف ادرج ل" ،حتسةق وصي هللا
قن حمع دب س ( ،ط ،2ادرايض :داا اخل ين 1422 ،ه -
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 201م ).
اسإي م ي دك ،ي دك قن أنس " .املوطأ " .حتسةق حمع يصطفى
األدظعي( ،ط ،1اسإي اا  ،أقو ظيب :يؤتساس زاي قن تسلط ن
آل هنة ن دألدع ل اخلريي واسإناس نة  1425 ،ه 2004 -م)
ادبخ اي ،حمع قن إمس دةل " .اجل يع املاسن ادصحةح املخاصر ين
أيوا اتسول هللا صلى هللا دلةه وتسل وتسننه وأاييه = صحةح
ادبخ اي" .حتسةق د .يصطفى ديب ادبغ ( ،ط ،3قريو  :داا
اقن كثري1407 ،ه )
ادبخ اي ،حمع قن إمس دةل" ،ادا ايخ ادكبري"( ،حة ا آابد – اد كن:
دائرة املة اف ادةثع نة طبع حتت يراقب  :حمع دب املةة
خ ن).
ادربق ين ،أمح قن حمع  " ،تسؤاال ادربق ين دل ااقطي " ،حتسةق دب
ادرحة حمع أمح ادسشسري( ،ط ،1ابكاسا ن :الهوا ،كاب
خ نه َجةلي1404 ،ه )
ادربكِت ،حمع دعة اسإحاس ن " .اداةريف ادفسهة " ( .ط ،1قريو :
داا ادكاب ادةلعة 1424 ،ه 2003 -م )
ادبزاا ،أمح قن دعرو " .ياسن ادبزاا = ادبحر ادزخ ا" ،حتسةق حمفوظ
ادرمحن زين هللا وآخرون( ،ط ،1امل ين املنواة :يكاب ادةلوم
واحلك 1988 ،م2009 -م).
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ادبوصريي ،أمح قن أيب قكر" ،يصب ح ادزج ج يف زوائ اقن ي جه"،
حتسةق حمع املناسى ادكشن وي ( ،ط ،2قريو  :داا ادةرقة ،
 1403ه ).
ادبةض وي ،دب هللا قن دعر " .حتف األقراا شرح يص قةح اداسن ".
حتسةق جلن ُماص إبشراف نوا اد ين ط دب ( ،ادكويت :وزااة
األوق ف وادشؤون اسإتسماية  1433 ،ه 2012 -م )
ادبةهسي ،أمح قن احلاسني " .اداسنن ادكربى " .حتسةق حمع دب ادس دا
دط ( ،ط ،3دبن ن ،قريو  :داا ادكاب ادةلعة  1424 ،ه -
 2003م )
اداربيزي ،حمع قن دب هللا" ،يشك ة املص قةح" ،حتسةق :حمع انصر
اد ين األدب ين ( ،ط ،3قريو  :املكاب اسإتسمايي.)1985 ،
ادرتيذي ،حمع قن دةاسى " .اجل يع ادصحةح = تسنن ادرتيذي ".
حتسةق أمح حمع ش كر وآخرون( ،قريو  ،داا إحة ء ادرتاث
ادةريب)
ادرتيذي ،حمع قن دةاسى " .دلل ادرتيذي ادكبري ." ،حتسةق اداس يرائي
وادنواي وادصةة ي( ،ط ،1قريو  :د مل ادكاب ،يكاب ادنهض
ادةرقة )1409 ،
اجل حظ ،دعرو قن حبر " .ادبة ن وادابةني " ( .قريو  :داا ويكاب
اهلمال 1423 ،ه )
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احل زيي ،حمع قن يوتسى " .االداب ا يف ادن تسخ واملناسوخ ين اآلاثا ".
(ط ،2حة ا آابد ،اد كن :دائرة املة اف ادةثع نة  1359 ،ه )
احل ك  ،حمع قن دب هللا " .املاسا اك دلى ادصحةحني " .حتسةق
يصطفى دب ادس دا دط ( ،ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة ،
)1990 – 1411
احل ك  ،حمع قن دب هللاَ " .تايخ نةاس قوا " .تلخةص :أمح قن حمع
قن احلاسن قن أمح املةروف ابخللةف ادنةاس قواي( ،طهران،
كا ِب ن اقن تسةن  -درقه دن ادفرتسة  :د /هبعن كرُيي طهران)
اخلط يب ،مح قن حمع  " .ية مل اداسنن " ( .ط ،1حلب :املطبة
ادةلعة  1351 ،ه 1932 -م)
اخلطةب ادبغ ادي ،أمح قن دليَ" ،تايخ قغ اد " .حتسةق قش ا دواد
يةروف( ،ط ،1قريو  :داا ادغرب اسإتسمايي1422 ،ه -
 2002م )
اخللةلي ،خلةل قن دب هللا " .اسإاش د يف يةرف دلع ء احل يث ".
حتسةق د .حمع تسةة دعر إدايس ( ،ط ،1ادرايض :يكاب
ادرش –.) 1409
اد ااقطي ،دلي قن دعر " .تسنن اد ااقطي " .حتسةق اداسة دب هللا
ه ش ُي ين امل ين( ،قريو  :داا املةرف 1386 ،ه )
اد اايي ،دب هللا قن دب ادرمحن " ،تسنن اد اايي" ،حتسةق حاسني
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تسلة أتس اد اااين( ،ط ،1املعلك ادةرقة اداسةودي  :داا املغي
دلنشر واداوزيع 1412 ،ه  2000 -م).)835 :2( ،
ادذهيب ،حمع قن أمح  " .ادك شف يف يةرف ين ده اواي يف ادكاب
اداسا " .حتسةق حمع دواي أمح حمع منر اخلطةب( ،ط،1
ج ة :داا ادسبل دلثس ف اسإتسماية  ،يؤتساس دلوم ادسرآن،
 1413ه 1992 -م)
ادذهيب ،حمع قن أمح  " .املغي يف ادضةف ء " .حتسةق اد كاوا نوا
اد ين درت( ،دود قطر :طبع دلى نفس إدااة إحة ء ادرتاث
اسإتسمايي)
ادذهيب ،حمع قن أمح َ " .تايخ اسإتسمام َوَوفة املش هري َواألدمام ".
حتسةق اد كاوا قش ا دواد يةروف ( ،ط ،1قريو  :داا ادغرب
اسإتسمايي 2003 ،م )
ادذهيب ،حمع قن أمح  " .تسري أدمام ادنبماء " .حتسةق شةةب األانؤوط
وآخرون( ،ط ،3يؤتساس ادرتس د  1405 ،ه 1985 /م)
ادذهيب ،حمع قن أمح  " .يةزان االدا ال يف نس ادرج ل " .حتسةق
دلي حمع ادبج وي( ،ط ،1قريو  ،دبن ن :داا املةرف دلطب د
وادنشر 1382 ،ه 1963 -م)
ادزيلةي ،حمع دب هللا "نصب ادراي ألح ديث اهل اي " ،حتسةق حمع
دواي ( ،ط ،1دبن ن :قريو  ،يؤتساس ادراين ،اداسةودي  ،ج ة،
- 347 -

النهي عن التشبه ابحليوان يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية ،د .عوض إبراهيم منصور اببكر

داا ادسبل دلثس ف اسإتسماية 1418 ،ه 1997/م).
تسبط اقن ادةجعي ،إقراهة قن حمع  " .االغاب ط مبن ايي ين ادرواة
ابالخاماط " .حتسةق دماء اد ين دلي اض ( ،ط ،1ادس هرة :داا
احل يث1988 ،م )
ادشوك ين ،حمع قن دلي " .نةل األوط ا " .حتسةق دص م اد ين
ادصب قطي( ،ط ،1يصر :داا احل يث1413 ،ه 1993 -م )
ادصنة ين ،حمع قن إمس دةل" ،تسبل اداسمام"( ،داا احل يث ).
ادطرباين ،تسلةع ن قن أمح  " .املةج األوتسط " .حتسةق ط اق دوض
هللا ،دب احملاسن قن إقراهة احلاسةي( ،ادس هرة :داا احلريني).
ادطرباين ،تسلةع ن قن أمح  " .امل ْة َج ُ اد َكبِري" ، ،حتسةق مح ي قن دب
ُ
امجمة اداسلفي ( ،ط ،2ادس هرة :يكاب اقن تةعة – ادس هرة،
1415ه  1994 -م)
ادطةيب ،احلاسني قن دب هللا " .شرح ادطةيب دلى يشك ة املص قةح
املاسعى ق (ادك شف دن حس ئق اداسنن) " .حتسةق د .دب
احلعة هن اوي( ،ط ،1يك املكري  :يكاب نزاا يصطفى
ادب ز1417 ،ه )1997 -
ادةثةعني ،حمع قن ص حل " .فا وى نوا دلى اد اب "( .ط ،1املعلك
ادةرقة اداسةودي  :ادسصة  ،دنةزة ،يؤتساس ادشةخ حمع قن ص حل
ادةثةعني اخلريي 1434 ،ه )
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ادةجلي ،أمح قن دب هللاَ" ،تايخ ادثس "( ،ط ،1داا ادب ز،
1405ه 1984-م).
ادةاسكري ،احلاسن قن دب هللا " .ادفروق ادلغوي  ،ادةاسكري " .حتسةق
حمع إقراهة تسلة ( ،يصر ،ادس هرة :داا ادةل وادثس ف دلنشر
واداوزيع )
ادةظة آابدي ،حمع أشرف " .دون املةبود شرح تسنن أيب داود ،ويةه
ح شة اقن ادسة  :هتذيب تسنن أيب داود "( .ط ،2قريو  ،داا
ادكاب ادةلعة  1415 ،ه )
ادةسةلي ،حمع قن دعرو " .ادضةف ء ادكبري " .حتسةق دب املةطي أيني
قلةجي( ،ط ،1قريو  :داا املكاب ادةلعة 1404 ،ه -
1984م)
ادةمائي ،أقو تسةة قن خلةل " .ج يع اداحصةل يف أحك م املراتسةل ".
حتسةق مح ي دب امجمة اداسلفي( ،ط ،2قريو  :د مل ادكاب،
1407ه )
ادةةي ،حمعود قن أمح  " .شرح تسنن أيب داود " .حتسةق أقو املنذا
خ د قن إقراهة املصري( ،ط ،1ادرايض :يكاب ادرش 1420 ،
ه 1999-م)
ادةةي ،حمعود قن أمح  " .دع ة ادس اي شرح صحةح ادبخ اي "،
(قريو  ،داا إحة ء ادرتاث ادةريب)
- 349 -

النهي عن التشبه ابحليوان يف السنة النبوية .دراسة حديثية موضوعية ،د .عوض إبراهيم منصور اببكر

ادس اي ،دلي قن تسلط ن " .يرق ة املف تةح شرح يشك ة املص قةح ".
(ط ،1قريو  ،دبن ن :داا ادفكر1422 ،ه 2002 -م )
ادس ضي دة ض ،دة ض قن يوتسى " .إِ
كع ُل امل ْةلِ ِ ق َف َوائِ ِ ُي ْاسلِ ".
َ
ُ
حتسةق اد كاوا ْحي ََي إِ ْمسَ ِدةل( ،ط ،1يصر :داا ادوف ء دلطب د
وادنشر واداوزيع 1419 ،ه  1998 -م)
ادس ضي دة ض ،دة ض قن يوتسى " .يش اق األنواا دلى صح ح
اآلاثا "( .املكاب ادةاةس اداوناسة  ،وداا ادرتاث املصري )
ادساسطماين ،أمح قن حمع  " .إاش د اداس اي دشرح صحةح ادبخ اي".
(ط ،7يصر :املطبة ادكربى األيريي ).
ادلجن اد ائع  ،ادلجن اد ائع دلبحوث ادةلعة واسإفا ء " .فا وى
ادلجن اد ائع  -امجمعود األوىل "َ .جع وترتةب :أمح قن دب
ادرزاق اد ويش( ،ادرايض :اائتس إدااة ادبحوث ادةلعة واسإفا ء،
اسإدااة ادة ي دلطبع)
امل زاي ،حمع قن دلي " .امل ْةل قفوائ ياسل " .حتسةق فضةل ادشةخ
حمع ادش ذيل ادنةفر( ُ،ط ،2اد اا اداوناسة دلنشر ،املؤتساس
ادوطنة دلكا ب ابجلزائر ،املؤتساس ادوطنة دلرتَج واداحسةق
واد ااتس قةت احلكع  1988 ،م ،واجلزء ادث دث ص ا قا ايخ
1991م )
املب اكفواي ،حمع دب ادرمحن" ،حتف األحوذي قشرح ج يع ادرتيذي"،
( ط ،1قريو  :داا ادكاب ادةلعة .)1990/1410 ،
املزي ،يوتسف قن دب ادرمحن " .هتذيب ادكع ل يف أمس ء ادرج ل ،د.
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قش ا دواد يةروف( ،ط ،1قريو  :يؤتساس ادرتس د – 1400 ،
)1980
ياسل  ،ياسل قن احلج ج " .املاسن ادصحةح املخاصر قنسل ادة ل دن
ادة ل إىل اتسول هللا صلى هللا دلةه وتسل " .حتسةق حمع فؤاد
دب ادب قي (قريو  ،داا إحة ء ادرتاث ادةريب)
يغلط ي ،يغلط ي قن قلةج" ،شرح تسنن اقن ي جه " ،حتسةق ك يل
دويض  ( ،ط ،1املعلك ادةرقة اداسةودي  :يكاب نزاا يصطفى
ادب ز 1419 ،ه  1999 -م).
املن وي ،دب ادرؤوف املن وي " .فةض ادس ير شرح اجل يع ادصغري "( .
ط ،1يصر :املكاب اداج اي ادكربى1356 ،ه )
املن وي ،دب ادرؤوف قن دلي " ،اداوقةف دلى يهع اداة ايف"،
(ط ،1د مل ادكاب1410 ،ه 1990-م).
املنذاي ،دب ادةظة قن دب ادسوي " .ادرتغةب وادرتهةب ين احل يث
ادشريف " .حتسةق إقراهة ُشس اد ين( ،ط ،1قريو  :داا
ادكاب ادةلعة 1417 ،ه )
ادناس ئي ،أمح قن شةةب " .اداسنن ادكربى " .حتسةق د .دب ادغف ا
تسلةع ن ادبن ااي ،تسة كاسروي حاسن ( ،ط ،1قريو  :داا
ادكاب ادةلعة 1411 ،ه )
ادناس ئي ،أمح قن شةةب " .امجماىب ين اداسنن (تسنن ادناس ئي ) ".
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حتسةق دب ادفا ح أيب غ ة( ،ط ،2حلب :يكاب املطبود
اسإتسماية 1406 ،ه )
ادنووي ،حيَي قن شرف " .اايض ادص حلني " .حتسةق شةةب األانؤوط،
(ط ،3دبن ن ،قريو  ،يؤتساس ادرتس د 1419 ،ه 1998/م ).
ادنووي ،حيَي قن شرف " .صحةح ياسل قشرح ادنووي "( .ط،2
قريو  :داا إحة ء ادرتاث ادةريب)
اهلةاعي ،أمح قن حمع  " .ادزواجر دن اقرتاف ادكب ئر "( .ط ،1داا
ادفكر1407 ،ه 1987 -م )
اهلةثعي ،دلي قن أيب قكر " .جمعع ادزوائ وينبع ادفوائ " .حتسةق
حاس م اد ين ادس تسي ( ،ادس هرة :يكاب ادس تسي 1414 ،ه ،
1994م).
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Investigated by: Muhammad abd alqadir eata ،(t 3 ،
lubnan ،birut: dar alkutub aleilmiat ،1424 h - 2003 m).
Albzzar ،'ahmad bin amru. "mosnd albzzar = albahr
alzakhar" ،Investigated by: mahfuz allah zaynun ،(t 1 ،
almadinat almunawarat: maktabat aleulum walhukm ،
1988 m- 2009 m).
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Alhakim ،Muhammad bin abd allh. "almustadrak alaa
alsahihin". Investigated by: mustafaa abd alqadir eata ،
(t 1 ،birut: dar alkutub aleilmiat ،1411 - 1990).
Alhakim ،Muhammad bin abd allh. "tarykh nysabwr".
tilkhis: 'ahmad bin Muhammad bin alhasan bin 'ahmad
almaeruf bialkhalifat alniysabwrii ،(thiran ،kitabkhant
Ibn sina - arrbho an alfirsia: d / bihiman krymyin
tahran).
Alhaytami ،'ahmad bin mahamid. "alzawajir an iqtiraf
alkbayr". (t 1 ،dar alfikr ،1407 h - 1987 m).
Alhaythami ،ali bin 'abi bkr. "mjamae alzawayid
wamanbie alfwayd". Investigated by: husam aldiyn
alqudsii ،(alqahrt: maktabat alqudsii ،1414 h ،1994 m).
Alhazmi ،Muhammad bin musaa. "alietibar fi alnnasikh
wal mansukh min alathar". (t 2 ،haydar abad ،aldkn:
dayirat almaearif aleuthmaniat ،1359 h).
Alijlay ،'ahmad bin abd allh ،"taarikh althiqat" ،(t 1 ،dar
albaz ،1405 ha-1984ma). Alaskari ،alhasan bin abd
allh. "alfuruq allughawia ،alaskari". Investigated by:
Muhammad 'ibrahim salim ،(msir ،alqahrt: dar aleilm
walthaqafat lilnashr waltawzie).
Alimam 'ahmad ،'ahmad bin muhmad ،"alealal wamaerifat
alrijal" ،Investigated by: wasi allah bin Muhammad
eabbas ،(t 2 ،alryad: dar alkhani ،1422 h - 201 m)
Alimam 'ahmad ،'ahmad bin muhmad. "mosnd al'imam
'ahmad bin hnbl". Investigated by: 'ahmad Muhammad
shakir ،(t 1 ،alqahrt: dar alhadith ،1416 ha - 1995 m).
Alimam 'ahmad ،'ahmad bin muhmad. "mosnd al'imam
'ahmad bin hunabl". Investigated by: shueayb
al'arniwuwt - eadil murshid ،litayfun ،(t 1 ،muasasat
alrisalat ،1421 h - 2001 m).
Alimam malik ،malik bin 'anas. "almwtta". Investigated
by: Muhammad mustafaa al'aezami ،(t 1 ،al'iimarat ،
'abu zby: muasasat zayid bin sultan al nahyan lil'aemal
alkhayriat wal'iinsaniat ،1425 h - 2004 m).
Aliqli ،Muhammad bin amru. "aldoafa' alkbyr".
Investigated by: abd almaeti 'amin qaleaji ،(t 1 ،birut:
dar almaktabat aleilmiat ،1404 h - 1984 m).
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Aljahiz ،amru bin bhr. "albayan wal tbyyn". (byrwt: dar
wamaktabat alhilal ،1423 h).
Alkhalili ،khalil bin abd allh. "al'irshad fi maerifat olama'
alhadith". Investigated by: da. Muhammad saeid omar
'iidris ،(t 1 ،alryad: maktabat alrushd -1409).
Alkhatib albghdadi ،'ahmad bin ali ،"tarikh bghdad".
Investigated by: bashshar ewad maeruf ،(t 1 ،birut: dar
algharb al'iislamia ،1422 h - 2002 m).
Alkhattabi ،hamd bin mahmad. "mealm alsonan". (t 1 ،hlb:
almutbaeat aleilmiat ،1351 h - 1932 m).
Allajna alddayima ،allajna alddayimat. "ftawaa allajna
alddayima - almajmuea al'uwlaa". jame wtrtyb:
'ahmad bin abd alrazzaq alduwish ،(alryad:
almahkamat ،'iidarat
albihwth
aleilmiat
wal'iiliktruniat ،al'iidarat aleamat liltabae).
Almaziri ،Muhammad bin ali. "almoalm bifawayid
moslim".
Investigated
by:
fadilat
alshaykh
Muhammad
alshshadhili
alniyfr ،(t
2 ،aldaar
altuwnisiat lilnashr ،almwssst alwataniat lilkitab
bialqasayir ،almwssst
alwataniat
liltarjimat
walInvestigated by: bialdirasat alhamiat ،1988 m ،
waljuz' alththalith sadar bitarikh 1991 m).
Almizzy ،yusof bin abd alrahman. "tahdhib alkamal fi
'asma' alrijal ،d. bashshar ewad maeruf ،(t 1 ،birut:
muasasat alrisalat ،1400 - 1980).
Almobarkfuri ،mohamad abd alrahman ،"tohfat Al'ahudhi
bisharh jamie altirmdhy" ،(t 1 ،birut: dar alkutub
aleilmiat ،1410/1990).
Almonawi ،abd alrawuwf bin ali ،"altawqif alaa muhimaat
altaearif" ،(t 1 ،ealam alkutub ،1410 ha-1990ma).
Almondhiry ،abd alazeem bin abd alqawi. "altrghib
waltarhib min alhadith alshryf". Investigated by:
'ibrahim shams aldiyn ،(t 1 ،birut: dar alkutub
aleilmiat ،1417 h).
Almunawi ،abd alrawuwf almonawi. "fyd alqadir sharah
aljamie alsaghyr". (t 1 ،msr: almaktabat altijariat
alkubraa ،1356 h).
Alnasaiy ،'ahmad bin shoayb. "alsonan alkubraa".
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Investigated by: da. eabad alghafaar sulayman
albandari ،syd kasrwy hasan ،(t 1 ،birut: dar alkutub
aleilmiat ،1411 h).
Alnasayiy ،'ahmad bin shoayb. "almujtabaa min alsonan
(sonan alnasaiy)". Investigated by: abdalftah 'abi ghudat ،
(t 2 ،hlb: maktab almatbueat al'iislamiat ،1406 h).
Alnawawi ،yahyaa bin shrf. "riyad alsalhiyn". Investigated
by: shueayb al'arniwuwt ،(t 3 ،lubnan ،bayrut ،
muasasat alrisalat ،1419 h / 1998 m).
Alnawawi ،yahyaa bin shrf. "shyh muslim bishrh
Alnawawi ". (t 2 ،Beirut: dar 'iihya' alturath alearabi).
Alothaimin ،Muhammad bin salh. "fatawaa nur alaa
aldrb". (t 1 ،almamlaka alarabia alsaudia: alqasym ،
onaiza ،muasasat alshaykh Muhammad bin salih
alothaimin alkhayria ،1434 h).
Alqadi iyad ،iyad bin musa. "'ikmal almualim bfawayid
muslim". Investigated by: alduktur yhyaa 'iismaeil ،(t
1 ،msr: dar alwafa' liltabaeat walnashr waltawzie ،
1419 h - 1998 m).
Alqadi iyad ،iyad bin musa. "msharq al'anwar alaa sihah
alathar". (mkatabat alkhutut altuwnisiat ،wadar
alturath almisaria).
Alqari ،ali bin sultan. "mirqat almafatih sharah mishkat
almsabih". (t 1 ،bayrut ،lbnan: dar alfikr ،1422 h 2002 m).
Alqastalani ،'ahmad bin mhmd. "'irshad alssari lisharh
sahih albokhary". (t 7 ،masra: almutbaeat alkubraa
al'amiriata).
Alshuwkani ،Muhammad bin ali. "nil alawtar".
Investigated by: eisam aldiyn alsababiti ،(t 1 ،msr: dar
alhadith ،1413 h - 1993 m).
Alsunaani ،Muhammad bin 'ismaeil ،"sobol alsalam" ،(dar
alhadiyth).
Altabrani ،sulayman bin 'ahmad. "almoajam alawsat".
Investigated by: tariq eiwad allah ،abd almuhasin bin
'ibrahim alhusayni ،(alqahrt: dar alharmin).
Altabrani ،sulayman bin 'ahmad. "almoajam alkabir" ، ،
Investigated by: hamdi bin abd almajid alsilfii ،(t 2 ،
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alqahrt: maktabat Ibn timiat - alqahrt ،1415 h - 1994 m).
altibrizi ،Muhammad bin abd allh ،"mishakat almsabyh" ،
Investigated by: : Muhammad nasir aldiyn al'albani ،(t
3 ،birut: almaktab al'iislami ،1985).
Altirmizy ،Muhammad bin eisa. "aljamie alsahih = sunan
Altirmizy ". Investigated by: 'ahmad Muhammad
shakiranun ،(byrwt ،dar 'iihya' alturath alearabi).
Altirmizy ،Muhammad bin eisa. "ell Altirmizy alkabir ،".
Investigated by: alsamrayy walnuwrii walsaeidii ،(t 1 ،
byrwt: ealam alkutabi ،maktabat alnahdat alearabiat ،
1409).
Altybi ،alhusayn bin abd allh. "shrh altybi alaa mishkat
almsabeeh. b (alkashf an haqayiq alsonn)".
Investigated by: d. abd alhamid hindawi ،(t 1 ،makat
almukramt: maktabat nizar mustafaa albaz ،1417 ha 1997).
Alzaylaei ،Muhammad abd allh "nusb alrraya li'ahadith
alhidaya" ،Investigated by: Muhammad eawamat ،(t 1 ،
lbnan: bayrut ،muasasat alrayan ،alsewdyt ،jidat ،dar
alqiblat lilthaqafat al'iislamiat ،1418 h / 1997 m).
Ibn 'abi aldunya ،abd allah bin muhmid. "qda' alhwayij".
Investigated by: majdi alsyid ibrahim ،(alqahrah:
maktabat alqarian) >
Ibn 'abi hatim ،abd alrahman bin muhmd. "aljarh wal
taedil". (t 1 ،alhnd: haydar abad aldkn ،majlis dayirat
almaearif aleuthmaniah ،birut: dar ihya' alturath
alarabi ،1271 h -1952 m)
Ibn 'abi hatim ،abd alrhain bin Muhammad ،" ilal ibn 'abi
hatim" ،Investigated by: fariq min Albahithin bi'iishraf
waeinayat d / saed bin abd allh alhamid w d / khalid
bin abd alrahman aljerisi ،(t 1 ،matabie alhemidi ،1427
h - 2006 m)،
Ibn al'athir ،almubarak bin muhmid. "alnihaya fi gharaiyb
alhadith wal athr". Investigated by: tahir 'ahmad
alzzawa - mahmud Muhammad altinnahi ،(Beirut:
almaktabat aleilmiat ،1399 h - 1979 m)
Ibn Aljawzi ،abd alrahman bin ali. "kshaf almushkil min
hadith alsahihin". Investigated by: ali husayn
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albawwab ،(alryad: dar alwtn).
Ibn almolaqin ،omar bin ali ،"albadr almuneer fi takhrij
al'ahadith wal'athar alwaqieat fi alsharah alkabyr" ،
Investigated by: mustafaa 'abu alghayt wa abd allah
bin sulayman wa yasir bin kamal ،(t 1 ،Aalsaudia:
alriyad ،dar alhijrat lilnashr waltawzie ،1425 ha2004ma).
Ibn almolaqin ،omar bin ali. "altawdih lisharh aljamie
alshyh". Investigated by: dar alfalah lilbahth aleilmii
alturath ،(t 1 ،suria ،dmshq: dar alnuwadir ،429 h 2008 m).
Ibn alqiam ،Muhammad bin 'abi bakr ،"zad almaad fi hudi
khayr alibad" ،Investigated by: shueayb al'arniwuwit ،(t
3 ،birut: muasasat alrisalat ،bayrut ،1418 ha / 1998 m).
Ibn alqiam ،Muhammad bin 'abi bakr. "'ialam almuaqiein
an rabi alealamin". Investigated by: Muhammad abd
alsalam 'ibrahim ،(t 1 ،byirut: dar alkutub alailmiat ،
1411 h - 1991 m).
Ibn battal ،ali bin khlf. "shrh sahih albokhary". Investigated
by: 'abu tamim yasir bin 'ibrahim ،(t 2 ،Aalsaudia ،
alryadh: maktabat alrushd ،1423 h - 2003 m).
Ibn hibban ،Muhammad bin hibban. "almajruhin min
almuhadithin waldueafa' walmtrwkyn". Investigated
by: mahmud 'ibrahim zayid ،(t 1 ،hlb: dar alwaey ،
1396 h).
Ibn hibban ،Muhammad bin hibban. "sahih Ibn hibban bi
tartib Ibn balban". Investigated by: shueayb
al'arniwuwt ،(t 2 ،Beirut: muasasat alrisalat ،1414 h).
Ibn hibban ،Muhammad bin hibban. "althiqat". tabae
bi'ieant: wizarat almaearif walmuasasat alhindiat ،taht
muraqibat: da. Muhammad abd almaeid khan ،(t 1 ،
alhind: dayirat almuearif aleuthmaniat bihaydar abad
aldikun 1393 ha = 1973).
Ibn taymia ،'ahmad bin abd alhalym. "iqtida' alsirat
almostaqeem mukhalafat 'ashab aljahim" ،thqyq: nasir
abd alkarim aleaql ،(t 7 ،bayrut ،lbnan: dar ialam
alkutub ،1419 h - 1999 m).
Ibn taymia ،'ahmad bin abd alhalym. "majmue alfattawa".
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Investigated by: abd alrahman bin Muhammad bin
qasim ،(almamlaka alarabia Aalsaudia: almadina
alnabawiya ،majmae almalik fahd litibaeat almashaf
alsharif ،1416 h / 1995 m).
Moghlatay ،moghlatay bin qlij ،"shrh sunan Ibn majh" ،
Investigated by: kamil eawaydat ،(t 1 ،almamlakat
alearabiat alsaeudiat: maktabat nizar mustafaa albaz ،
1419 h - 1999 m).
Muhammad ،abd allah bin abd alrahman ،"sonn alddarmi" ،
Investigated by: husayn salim 'asad alddarani ،(t 1 ،
almamlakat alearabiat alsaudya: dar almaghni lilnashr
waltawzie ،1412 h - 2000 m) ،(2: 835).
Muslim ،muslim
bin
alhjaj.
"almusand
alsahih
almukhtasar binaql aladl an aladl 'ilaa rasul allah salaa
allah alayhi wasalam". Investigated by: Muhammad
fuad abd albaqi (byrwt ،dar 'iihya' alturath alearabi).
Sibt Ibn alajmi ،'ibrahim bin mhmd. "aligtibat bimn romy
min alrowat bialikhtilat". Investigated by: eala' aldiyn
ali ridaan ،(t 1 ،alqahrt: dar alhadith ،1988 m).
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شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل
تصنيف الشيخ حييى بن أبي اخلري العمراني اليماني
املتوفى سنة 558هـ
حتقيق ودراسة

Shifāa Al-Qalb fee Ma'rifat Ar-Rabb
Subhaanahu wa Ta'aala
By: Sheikh Yahya bin Abi Al-Khayr Al-'Omrāni
)Al-Yamāni (d. 585 AH
A study and investigation

د .يوسف بن حممد احملمادي
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب
ابملندق جبامعة الباحة
الربيد اإللكرتوينymy1431@gmail.com :

شفـاء القلب يف معرفة الرب سبحانه وتعاىل للعمراين ،د .يوسف بن حممد احملمادي

املستخلص

احلمددد ه والصددالو والسددالم علدده رس دولل وعلدده لددل و د بل
والتابعني .وبعد ..
فهذا حتقيق لكتاب شفاء القلب يف معرفة الرب للشيخ حيىي
بن سامل العمراين املتوىف سنة(585هد) ،وقد ألفل يف اجلواب عله
مستفهم أثريت عنده بعض التساؤالت عن هللا تعاىل من حيث
معرفتل وإثبات ربوبيتل ،وقد ضمنل الكالم عن منزلة معرفة هللا
وكيفية حصوهلا ،واستطرد يف ذكر بعض املسائل املتعلقة ابإلميان
بوجود هللا وربوبيتل وأمسائل و فاتل ،وقضائل وقدره ،وإثبات النبوات
عن طريق املعجزات ،وكان موافقاً ملنهج أهل السنة واجلماعة ،إال
يف بعض املسائل اليت حصل منل فيها موافقة ملذهب متقدمي
األشاعرو؛ كانت لظروف وأسباب سأذكرها يف املقدمة ،وانقش
العمراين يف كتابل هذا بعض الطوائف املخالفة يف طريقة معرفة هللا،
ويف املسائل اليت تطرق هلا مناقشة موجزو ،ومن بني هذه الطوائف:
الفالسفة ،والباطنية ،واملعتزلة القدرية ،واألشعرية.
فهذا الكتاب يعد من الكتب اهلامة؛ لتناولل مسائل يف أ ول
االعتقاد ،والرد عله بعض الفرق ،حرص فيل مؤلفل د رمحل هللا د
االعتماد عله األدلة من القر ن والسنة .أسأل هللا أن ينفع بل.
و له هللا عله نبينا حممد وعله لل و بل وسلّم.
الكلمات املفتاحية :حتقيق د شفاء د القلب د املعرفة د
العمراين.
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Abstract
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon
his Messenger and his family and followers.
This is an investigation of the book titled: “Shifāh
Al-Qalb fee Ma'rifat Ar-Rabb Subhaanahu wa Ta'aala]The
Cure of The Heart Through the Knowlegde About Allaah the Most High-[ written by Sheikh Yahya bin Abi AlKhayr Al-'Omrāni Al-Yamāni (d. 585 AH), He wrote the
book as a reply to a questioner who raised some questions
in his presence about Allaah in respect to the knowledge
about Him and the proof His Lordship (Rubūbiyyah), and
also included in the book a discussion about the
importance of knowing Allaah and how it could be
achieved, and he went extensive in discussing some issues
related to the faith in the existence of Allaah, His
Lordship, His names and attributes, and His inevitable
fate and destiny. He also discussed the proof of
prophethood through miracles. And he was in agreement
with the path of Ahlus Sunnah wal Jamaa'a in general,
except for some of the issues in which he discussed
according to the ideology of the earlier Ashʿarites and this
was due to certain circumstances and reason which shall
be mentioned in the introduction. Al-'Omrāni discussed in
his book, some of the dissenting sects in the way to
knowing Allah, and in the matters that he raised with brief
discussion, and among these sects are: The Philosophers,
The Bātiniyya (Mysticism), The Qadariyyah Muʿtazilites,
and The Ashʿarites.
This book is an important book; because it covers
several issues related to the Islamic creed, and the
refuation of some sects. The author - may Allah bless his
soul – made sure he relied on evidence from the Quran
and Sunnah. I pray to Allah to make it beneficial.
May Allah bless our Prophet Muhammad, his family
and companions.
Key Words:
Investigation – cure – heart – knowledge - Al'Omrāni.
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مقدمة
احلمد ه رب العاملني ،والصالو والسالم عله رسولل وعله لل
و بل ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد ،فإن هللا تعاىل بعث الرسل عليهم الصالو والسالم وأنزل
الكتب للناس من أجل أن يعرفوه فيعبدوه ،وال يشركوا بل شيئًا ،وقد
كان لسلفنا الصاحل من الص ابة والتابعني واتبعيهم إبحسان عناية يف
حتقيق هذه الرسالة يف البشرية ،فكانت هلم جهود ابللسان والسنان يف
سبيل حفظ العقيدو اإلسالمية ،فصنفوا يف ذلك املصنفات ،وكتبوا
الرسائل ،وأجابوا عله كل سائل ،ليقرروا احلق املبني ،ويدفعو الشبل
عن قلوب املرتددين ،وقد كان للشيخ حيىي بن أيب اخلري العمراين عالمة
اليمن يف القرن السادس ،حظ ونصيب ،فكتب يف تقرير عقيدو أهل
السنة وإبطال العقائد الفاسدو ،ومن بني مصنفاتل كتاب" :شفاء
القلب يف معرفة الرب" وقد يسر هللا يل احلصول عله نسخة خطية
هلذا الكتاب من أرض اليمن من املكتبة اخلا ة ملدير املساجد
واألوقاف بصنعاء الشيخ مشرف بن عبدالكرمي احملرايب ،وابلب ث
والسؤال تبني أهنا النسخة الوحيدو.
ورغبت يف اإلسهام إبخراجل بعد دراستل وحتقيقل؛ ألمهيتل وخدم ًة
يف إخراج تراث علماء سلف األمة ،وخبا ة وأننا يف زمن كثر فيل
املشككون يف مسائل الغيب ،ويف مقدمتها ثبوت التوحيد واإلميان ابه.
وقد قدمت بني يدي الكتاب برتمجة موجزو للمؤلف ،وبتعر ٍ
يف
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خمتص ٍر للكتاب ،واملنهج الذي سأسلكل يف حتقيقل بعون هللا.
أسأل هللا أن جيعلل خالصاً لوجهل الكرمي وأن ينفع بل املسلمني
و له هللا وسلّم عله نبينا حممد وعله لل و بل وسلّم.،،،
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املبحث األول :تر مجة موجزة لصاحب الكتاب الشيخ حييى بن أبي
اخلري العمراني "رمحه اهلل"
أوالً :امسه:
هو حيىي بن أيب اخلري سامل بن أسعد بن عبدهللا بن حممد بن
موسه بن عمران العِمراين اليماين نسبة إىل ِعمران بن ربيعة بن
عبس(.)1
اثنيًا :مولده ونشأته :
ُولد العمراين يف قرية من قرى اليمن يطلق عليها َس ْري( ،)2سنة
تسع ومثانني وأربعمائة من اهلجرو ( 489هد ) ،عاش حياتل يف اليمن
ومل خيرج منها ّإال إىل مكة واملدينة حاجاً وزائراً.
اثلثًا :شيوخه:
تفقل العمراين عله عدد من علماء اليمن منهم:
( )1انظددر :طبقددات فقهدداء ال دديمن ص  ،174وطبقددات الفقهدداء الشددافعيني الب ددن
كثددري ( ،)654/2وهتددذيب االمسدداء واللغددات للنددووي ( .)868/1السددلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)294/1
( )2سري  :بلدو تقع شرقي اجلَنَد ،وهدو اليدوم مدن مركدز إداري مدن مديريدة السدياين
وأعمددال إب ،يف اجلنددوب منهددا ،كانددت مددوطن بنددو عم دران إىل القددرن السددابع
اهلجددري .انظددر :معجددم البلدددان لل مددوي( ،)296/3معجددم البلدددان والقبائددل
اليمنية(.)835/1
- 366 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

1د اإلمام أبو الفتوح بن عثمان بن أسعد العمراين(.)1
2د الشيخ موسه بن علي الصعيب(.)2
3د اإلمام زيد بن عبدهللا بن جعفر اليفاعي(.)3
4د الفقيل عبدهللا بن أمحد بن حممد اهلمداين(. )4
5د الشيخ زيد بن احلسن بن حممد الفايشي(.)5
6د الشيخ عمر بن إمساعيل بن علقمة اجلماعي(.)6

( )1خدال حيددىي العمدراين ،و ّأول مددن اشددتهر مدن بددق عمدران ابلفقدل .انظددر :طبقددات
فقهاء اليمن (174د ،)175وطبقات الشافعية الكربى (.)336/7
ودرس ،دا ،وتدويف د رمحدل
( )2مدن تالميدذ الفقيدل مقبدل بدن زهدري ،وسدكن ذا احلفدر ّ
هللا تعدداىل د سددنة 450ه د  .انظددر :طبقددات فقهدداء الدديمن  ،155السددلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)284/1
( )3م د ددن فقه د دداء الس د ددلف ،د دداحب مدرس د ددة متمي د ددزو ،ك د ددان يُد دددرس فيه د ددا فن د ددون
العلم،رحل إىل مكة خشية فتنة الصلي ي الباطق ،تويف ابلديمن سدنة514هدد.
انظ د د ددر  :طبق د د ددات فقه د د دداء ال د د دديمن ص ،119وطبق د د ددات الش د د ددافعية الك د د ددربى
للسبكي(.)86/7
( )4سكن اجلند وتدويف سدنة (518هدد) قدرأ علده ابدن عبدويدل (اإلرشداد) يف أ دول
الفقل وامله ّذب .طبقات فقهاء اليمن ص.254
( )5م د ددن فقه د دداء الش د ددافعية املنتم د ددني مل د ددذهب الس د ددلف الص د دداحل ،م د ددن مص د ددنّفاتلً
«التهددذيب» يف الفقددل الشددافعي ،تددويف سددنة 528هد د  .انظددر :طبقددات فقهدداء
اليمن ص ،155والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)285/1
( )6كان فقيها ،تويف سنة 551ه.د انظر  :طبقدات فقهداء الديمن ( 163د،)164
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 7د احلافظ علي بن أيب بكر العرشاين اهلمداين(. )1

ابعا :تالميذه:
رً
قصده عدد كبري من طالب العلم الذين تتلمذوا عليل ،وأخذو
منل العلم من أشهرهم:
1د عمرو بن عبدهللا بن سليمان بن السري(.)2
2د حممد بن موسه بن احلسني بن أسعد العمراين(.)3
3د الفقيل حممد بن مفلح احلضرمي(.)4
4د أبو احلسن علي بن عبدهللا بن عيسه اهلرمي(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)290/1
( )1ك ددان حمد ددد ًً ،حافظً ددا ،درس عليد ددل خلد ددق كث ددري يف اجلنَد ددد وع دددن ،لد ددل كتد دداب
«الد د د د د ددزالزل واألش د د د د د درا » ،تد د د د د ددويف سد د د د د ددنة 557ه .انظد د د د د ددر :مد د د د د ددر و اجلند د د د د ددان
(313/3د.)314
( )2هره ،كان فقيهاً زاهداً ورعاً ،من رمية املنداخي ،وتدويف ةكدة سدنة 555هدد .انظدر:
طبقات فقهاء اليمن ص ،196والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)342/1
( )3ابددن عمددل ،ك دان حافظ داً اددوداً ،مجددع بددني الفقددل والزهددد والعبددادو ،كددان مفتي داً
ومدرس داً يف حيدداو العم دراين ،تددويف ةصددنعة سددري سددنة 568ه دد .انظددر :طبقددات
فقهاء اليمن ص ،185والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)336/1
فقيها ،من أ اب العمدراين وتالميدذه ،وهدو الدذي طلدب مندل أن يكتدب لدل
( )4كان ً
مشكل امله ّذب ،انظر :طبقات فقهاء اليمن ص ،196والسلويف (.)342/1
( )5مددن فقهدداء زبيددد ،كددان عاملداً يف علددوم كثددريو ،أخددذ عددن حيددىي العمدراين املهددذب
والبيددان واالنتصددار ،وأرسددلل ملنددا رو جعفددر بددن عبدالسددالم املعتددزيل ،تددويف سددنة
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 5د الطاهر عثمان بن أسعد العمراين(.)1
6د ابنل أبو الطيب طاهر بن حيىي(.)2
7د الفقيل أمحد بن حممد بن عبدهللا البُدَريّْهي السكسكي(.)3
 8د الفقيل مسعود بن علي العنسي(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

570هد .انظر :طبقات فقهاء الديمن ص ،244والسدلويف يف طبقدات العلمداء
وامللويف (.)345/1
( )1ددهره وخددال ابنددل الطدداهر عثمددان بددن أسددعد بددن عبدددهللا بددن حممددد بددن موسدده
عابدا ،تويف ةصنعة سري= سدنة 577ه .انظدر :طبقدات
فقيها ً
العمراين ،كان ً
فقهاء اليمن ص  ،189والسلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)338/1
( )2درس عله والده ومجدع بدني علدم القدراءات واحلدديث والفقدل ،وهداجر إىل مكدة
بسددبب فتنددة ابددن مهدددي ،خددالف والددده يف املعتقددد وتب د مددذهب األشدداعرو؛
لذلك قاطعل والده إىل أن أعلن توبتل ورجوعدل إىل مدذهب أهدل السدنة ،لكندل
عاد إليهدا بعدد وفداو والدده ،مدن مصدنفاتل مقا دد اللمدع ،وكسدر قنداو القدريدة،
تويف سنة 587هد انظر  :طبقات فقهاء اليمن ص  187د ،189والسدلويف يف
طبقات العلماء وامللويف (.)337/1
( )3أحددد كبددار أ د اب العم دراين والسددائرين علدده منهجددل ،سددكن إب ،وأفضددت
درس د يح مسددلم يف اجلَنَددد،
إليددل الرةسددة فيهددا ،كددان عامل داًً ،
فقيهددا ،زاهد ًدداّ ،
تويف سنة 604هد .انظر  :طبقات فقهاء اليمن ص.190
( )4كان شديد الغريو عله مذهب أهل السنة ،تويف سنة 604هد انظر  :طبقات
فقهاء اليمن ص .216
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خامسا :مصنّفاته (:)1
ً
خلّف اإلمام العمراين من بعده عدو مصن ّفات يف األ ول
والفروع منها:
(. )2
 -1رسالة يف معتقد أهل احلديث .
()3
 -2االنتصار يف الرد عله املعتزلة القدرية األشرار .
 -3شفاء القلب يف معرفة الرب – وهو الكتاب احملقق يف هذا
الب ث وسيأيت التعريف بل.
 -4كتاب خمتصر يف مسألة الكالم.رد فيل عله األشاعرو واملعتزلة.
 -5اختصار إحياء علوم الدين(.)4
 -6الزوائد عله امله ّذب.
( )1انظدر :طبقدات فقهدداء الديمن ص  ،181-177وكشدف الظنددون (،)173/1
وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)328/1
( )2مددن أول مصددنفات العمدراين يف العقيدددو ،أشددار إليهددا يف االنتصددار ،وأشداد ،ددا
اإلمام ابن القيّم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية ص.87
( )3ألّفددل يف الددرد علدده القاضددي جعفددر الزيدددي املعتددزيل .وهددو مددن أشددهر كتبددل يف
االعتقدداد ،مطبددوع نكثددر مددن طبعددة منهددا طبعددة دار أض دواء السددلف بت قيددق
الدكتورسددعود بددن عبدددالعزيز اخللددف ،يف رسددالة ماجسددتري ،ابجلامعددة اإلسددالمية
ابملدينة املنورو.
( )4انظدر :طبقددات فقهداء الدديمن البدن مسددرو ص .181وهدو اآلن ال يدزال خمطوطداً
ةكتبة خدا حبش يف بتنل ابهلند ،رقم احلفظ ( ،)841/13حسب تقرير مركز
امللك فيصل ابلرةض.
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 -7البيان يف مذهب اإلمام الشافعي(.)1

سادساً :وفاته:
كانت وفاتل د رمحل هللا د بقرية ذي السفال مبطوانً ،قبيل طلوع
الفجر من ليلة األحد شهرربيع اآلخر سنة (558هد) ،ولل من العمر
تسع وستون سنة(.)3
()2

سابعا :عقيدته:
ً
عاش الشيخ حيىي العمراين متمسكاً بعقيدو السلف الصاحل أهل
السنة واجلماعة ،هذا ما يصرح بل ويطلق أنل عله عقيدو أهل احلديث،
وقد بذل جهده يف سبيل تقرير احلق ودفع الشبهات ،ومل ينتسب ألي
طائفة من الطوائف الكالمية بل كان شديد الت ذير منها؛ وموافقتل
ملتقدمي األشاعرو مل تكن عن قصد منل ،وكانت ألسباب و روف منها:

( )1يُعد كتاب البيان من أشهر كتبل يف الفقدل ،ومدن الكتدب املعتمددو يف املدذهب
وسجل يف رسائل
الشافعي ،مطبوع يف  13الد بت قيق قاسم حممد النّوريّ ،
علمية جبامعيت أم القرى ،وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،واجلامعدة
اإلسالمية.
( )2ذي السفال :بلدو من أعمال حمافظة إب فيما بينها وبني حمافظدة تعدز ،كثدريو
املزارع .انظر  :معجم البلدان والقبائل اليمنية (.)794/1
( )3انظر :السلويف يف طبقات العلماء وامللويف (.)300/1
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 -1أنل مل يطلع عله أقوال السلف يف دقيق املسائل ،لبعده عن
البالد اليت ينتشر فيها العلم والعلماء واملكتبات كالشام ومصر
والعراق.
 -2تصديل ملناقشة املخالفني الذين هروا يف زمانل ابليمن ،كاملعتزلة.
 -3حسن نل نيب حامد الغزايل حيث قرأ وخلص كتاب إحياء
علوم الدين ،وهذا يظهر من خالل أخذه للعديد من األحاديث
عنل .نسأل هللا أن يتقبل منا ومنل وأن يغفر لنا زالتنا.
اثمنًا :ثناء العلماء عليه :
من أكثر ما أكسب العمراين شهرًو كتابل البيان يف الفقل
الشافعي وكتاب االنتصار يف الرد عله القدرية املعتزلة األشرار ،فمن
أقوال العلماء فيل:
قول احلافظ ابن كثري عنل« :كان إماماً ابرعاً كتابل يدل عله
فضائلل اجلمة وفوائده املهمة وعلومل الغزيرو وفنونل الكبريو» (.)1
وقول ابن مسرو اجلعدي عنل« :الذي انتشر عنل الفقل يف البلدان،
وجاوز علمل الب ر مع السودان ،وسارت بتصانيفل الركبان يف اليمن
والشام ،وهو الفقيل اإلمام مجال اإلسالم مشس الشريعة»(.)2
( )1طبقات الفقهاء الشافعيني (.)654/2
( )2طبقات فقهاء اليمن ص .174
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وقول ابن قاضي شهبة ننل« :كان شيخ الشافعية يف بالد اليمن
وكان إماماً زاهداً ورعاً عاملاً خرياً مشهور االسم بعيد الصيت عارفا
ابلفقل وأ ولل والكالم والن و ،من أعرف أهل األرض بتصانيف
الشيخ أيب إس اق الشريازي يف الفقل واأل ول واخلالف حيفظ املهذب
بسبع من
عن هر قلب وكان ورده يف كل ليلة
أكثر من مئة ركعة ُ
القر ن الكرمي رحل إليل الطلبة من البلدان»(.)1
ومما نُظم يف مدحيل:
ق د د د د ددد سادند د د د ددا ابلعل د د د د د ِم ابألركد د د د ددان
دخ م د د د د ددن بن د د د د ددي ِعمد د د د د دران
ه شي د د د د د ي
دب وبدي د د د د د د د د د ِ
بف دوائ د د د د د د د د ٍدد وغدرائ د د د د د د د د ٍ
دان
حي د ددىي لق د ددد أحي د ددا الش د دريعة ه د ددادةً
()2
م د د د د د ددن أول يف عمد د د د د د دران أو ًين
درو اليدم د ددن ال د ددذي م ددا مدثدلد د ددل
ه د ددو ّ
وأشاد بل اإلمام ابن القيم يف نونيتل بقولل:
أعد د ددق أاب اخلد د ددري الرضد د ددا العم د د دراين
وانظد ددر إىل مد ددا قال د ددل علد ددم اهل د دددي
()3
يب د د دددي مكانت د د ددل م د د ددن اإلمي د د ددان
وكتابد د د د ددل يف الفقد د د د ددل وهد د د د ددو بياند د د د ددل

( )1طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (327/1د.)328
( )2الطبقات الكربى للسبكي(.)338 /7
( )3الكافيدة الشدافية ( 405/2د )406البيتدني رقدم ( 1459د .)1460وسدياقهما
يف إثبات العلو والفوقية.
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املبحث الثاني :تعريف موجز بكتاب (شفاء القلب يف معرفة الرب)
أوالً :عنوان الكتاب
مساه املؤلف د رمحل هللا د ،ذا االسم( :شفاء القلب يف معرفة
الرب) ،وقد أثبتل يف أولل ،وكذلك ُكتب بنفس االسم عله غالف
املخطو .
اثنيًا :نسبة الكتاب إىل مؤلفه:
من خالل االطالع عله النسخة اخلطية أتكد ثبوهتا ملصنفها،
ومما يؤكد ذلك ما يلي:
أوالً :التصريح ابمسل يف أولل.
اثنيًا :أسلوب الشيخ العمراين وطريقتل اهرو فيل.
اثلثاً :اإلحاالت اليت يذكرها العمراين لكتابل االنتصار يف أكثر من
موضع.
رابعاً :نقلل للعديد من األحاديث الواردو يف إحياء علوم الدين
للغزايل ،وللعمراين اختصار هلذا الكتاب (خمطو يف مكتبة بتنة
خبدا خبش ابهلند).
خامساً :أشار إليل األكوع يف كتابل مصادر العلم يف اليمن وذكر أن
لل( :رسالة يف املعتقد عله مذهب أهل احلديث ،يف مكتبة
خا ة للشيخ مشرف بن عبدالكرمي بصنعاء).
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اثلثًا :سبب أتليف الكتاب وموضوعه:
(ردا عله
ألف الشيخ العمراين كتابل شفاء القلب يف معرفة الربً :
سؤال رجل أ ابتل احلريو والشك بسبب اجتماعل مع رجل أًر عنده
بعض التساؤالت عن هللا تعاىل منها :هل يعرف إىل من يصلي؟) ،فجاء
الرد ،ذا الكتاب الذي مجع فيل بني العرض والرد نسلوب علمي ر ني،
ضمنل العديد من املسائل ،ومجع فيل بني األدلة النقلية والعقلية ،كي يكون
اجلواب وافيًا ،وللعليل شافيًا ،يف إزالة الشك والريب عن كل السائلني،
ومن أبرز املسائل اليت ضمنها الكتاب املسائل التالية:
 -1منزلة معرفة هللا تعاىل.
 -2مناقشة القائلني أن معرفة هللا حتصل ابلعقل ولو مل يبعث هللا الرسل.
 -3اثبات بعض فات الربوبية كاخللق والتدبري.
 -4مناقشة الفالسفة القائلني نن املعرفة ال حتصل إال ملن أحكمها بستة
أبواب وهي :الظهور والكمون واملداخلة واجملاورو واجلوهر والعرض.
 -5مناقشة القائلني نن املعرفة ال تدريف إال من طريق اإلمام املعصوم.
 -6إثبات بعض فات هللا تعاىل ابألدلة.
 -7مسألة االسم واملسمه.
 -8اإلميان ابلقضاء والقدر ،وبعض املسائل املتعلقة بل مثل( :مسألة
أفعال العباد ،واهلداية) .
 -9إثبات النبوو والرسالة.
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ابعا :مكانة الكتاب:
رً
أتيت مكانة كتاب شفاء القلب يف معرفة الرب من خالل ما يلي:
أوالً :مكانة املصنف رمحل هللا تعاىل وخصو ًا لدى أتباع املذهب
الشافعي.
اثنيًا :أمهية املوضوعات اليت احتواها الكتاب.
اثلثًا :روعة املصنّف رمحل هللا يف أسلوبل يف عرض املسائل ،واستعمالل
لألدلة النقلية والعقلية يف العرض والرد.
ابعا :اإلجياز الذي سلكل املصنف مع الو ول للمراد.
رً
خامسا :مناقشتل لبعض الطوائف (كاملعتزلة والباطنية) وكانتا
ً
موجودتني يف اليمن وقل من يناقشهما يف زمانل.
خامسا :املآخذ على الكتاب( :)1وهي من جانبني:
ً
األول :اجلانب احلديثي :ايراده لعدد من األحاديث الضعيفة ،مثل
األحاديث اليت أوردها يف املعرفة والعقل يف بداية الكتاب.
الثاين :جانب العقيدو :فيالحظ عدم موافقتل ألهل السنة يف بعض
املسائل ،وميلل إىل مذهب متقدمي األشعرية وفيما يلي أبرز املسائل:
 -1اسددتعمال لفددظ القدددمي يف و ددف هللا تعدداىل حيددث ق دال( :والقدددمي
ال جيوز عليل شيء من هذه التغيدريات والتنقديالت) ينظدر ص5 :
( )1سيأيت مزيد توضيح وبيان هلذه املسائل يف موضعها من الكتاب.
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وهو من استعماالت املتكلمني ،وعند أهدل السدنة واجلماعدة جيدوز
من ابب اإلخبار عن هللا تعاىل.
 -2استعمالل لعبدارات املتكلمدني يف و دف هللا نندل( :ال جيدوز أن يكدون
عرض ددا) وهددذه األلف داظ ال تطلددق عل دده هللا ال
جددوهراً وال جسد ًدما وال ً
إثباات لكوهنا مل ترد ال يف كتاب وال سنة فرتكها أوىل.
نفيًا وال ً
 -3اس ددتداللل ب دددليل التم ددانع عل دده توحي ددد الربوبي ددة بطريق ددة متق دددمي
األش دداعرو ،بينم ددا أه ددل الس ددنة يس ددتدلون ب ددل عل دده إثب ددات توحي ددد
األلوهية املستلزم لتوحيد الربوبية.
 -4أثبت ه تعاىل يف هذا الكتاب بعض الصدفات ه تعداىل ابألدلدة،
وممددا يشددكل عليددل إيدراد السددبع الصددفات الدديت تثبتهددا األشددعرية ،ممددا
جيعل القارئ لل يضن أنل موافق هلم ،وهو كما سدبق متدأثر ،دم يف
بعض املسائل ،من غري قصد منل .بينما جندده حد ّذر مدنهم و ّدرح
ةخ ددالفتهم ،ويثب ددت بقي ددة الص ددفات يف ه ددذا الكت دداب كاالس ددتواء
والنزول واليد وغريها.
 -5قولددل نن االسددم علد يدم للمسددمه و ددفة لددل ،والددذي عليددل السددلف
نن ال يقال االسم عني املسمه كما ال يقال االسدم غدري املسدمه
بل يقال :االسم للمسمه كما دلت عليل األدلة.
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املبحث الثالث :وصف النسخة اخلطية ومنهج التحقيق
أوالً :وصف النسخ اخلطية
املخطو يقع يف ستة عشر ورقة يف كل ورقة وجهني ةجموع
إثنني وثالثني ف ة ،من احلجم الصغري ،ويف كل ف ة إحدى
جدا
سطرا ،كتبت خبط واضح مقروء غالبًا ،بتعليقات يسريو ً
وعشرون ً
أبياات عزاها للزخمشري ،وختمل
يف موضعني فقط ،وخط عله الغالف ً
بفائدو حول تسمية املسيح الدجال ،ومل يصرح الكاتب ابمسل .وهي
النسخة اخلطية الوحيدو ،وقد يسر هللا يل احلصول علىها.
والنسخة ملك الشيخ مشرف بن عبدالكرمي احملرايب ،مدير
املساجد واألوقاف بصنعاء ،أشار إليها حممد بن إمساعيل األكوع يف
كتابل مصادر العلم ابليمن فذكر أن للعمراين( :رسالة يف املعتقد عله
مذهب أهل احلديث ،يف مكتبة خا ة ملشرف بن عبدالكرمي بصنعاء)
وقد تكرم بتزويدي بنسخة منها ،فجزاه هللا خرياً.
اثنيًا :منهج التحقيق:
 -1إثبات النص كما هو يف النسخة اخلطية.
 -2عزو اآلةت القر نية بعد ذكر اآلية مباشرو.
 -3عزو األحاديث النبوية ونقل أقوال أهل احلديث يف احلكم عليها.
 -4الكلمات الغامضة (املستغلقة) وهي قليلة بذلت جهدي يف
الو ول لقول املصنف.
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عرفت ابلطوائف والفرق الواردو يف الكتاب.
ّ -5
 -6التعليق واإليضاح عند بعض املسائل حبسب احلاجة.
 -7املقدمة وفيها ترمجة موجزو ابملصنف ،والتعريف ابلكتاب،
ومنهج الت قيق.
 -8اخلامتة والفهارس.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
وبل ثقيت وهو حسيب ونعم الوكيل
احلمد ه الذي نور قلوب املوحدين وختم عله قلوب اجلاحدين
و له هللا عله حممد خامت النبيني وعله أهل بيتل وأ ابل أمجعني.
قال اإلمام الفقيل الفاضل السيد الكامل( )1حيىي بن أيب اخلري
العمراين د رمحة هللا عليل د :
علي بكتاب حتقيق الكالم ةعرفة
سألق بعض األ اب واقرتح ّ
الرب سب انل وتعاىل ،وما يتعلق ،ا و دق الرسل عليهم السالم،
وذكر أن السبب الداعي إىل ذلك هو اجتماعل مع رجل فسألل هل
يعرف من يصلي لل ،فأجابل عن سؤالل واحتج عله ة مقالل ،فأورد
تيااب ،وحكه معرفة الرب
السائل عن جوابل جو ًااب أعقب قلبل ش ًكا وار ً
ُ
سب انل وتعاىل يف الصغر عن تلقني اآلابء [أو] عن املؤدب ،فسأل
إزالة ريبل وشفا قلبل ،فرأيت إجابتل إىل ما طلب ،ومساعدتل إىل ما
أمرا واجبًا ،واعتمدت فيما ذكرت من الكالم عله
أحب ً
فرضا ً
الزما و ً
ما يُعرف من األفهام ملن نظر فيل من اخلاص والعام ،وق ّدمت الكالم يف
( )1الو دف ابلكمددال للشدديخ العمدراين ال ينبغددي ،ويعتدرب مددن الغلددو واإلطدراء الغددري
مرغددوب فيددل ،الددذي يسددتعملل أرابب الطددرق الصددوفية ،وإن كددان ال يقصددد بددل
الكم ال اإلهلي وإمنا يقصد بل الكمال النسيب ،وأن الشيخ بلغ منزلدة عاليدة يف
العلم ،وحىت الكمال البشري ال يقطع فيل؛ ألن فيل غل ًدوا وتزكيدة .ومل يتبدني يل
من هو الكاتب .وهللا تعاىل أعلم.
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معرفة الرب د سب انل وتعاىل د عله الكالم يف إبطال ما أورده السائل؛
ألن معرفةَ الرب سب انل وتعاىل رأس العلم وأجل املعارف()1؛ وهلذا
()2
،
ُروي عن النيب أنل قال(( :املعرفة ه رأس العلم))
وروي أن رجالً
ُ
قال :ة رسول هللا :علمق من غرايب العلم فقال(( :هل عرفت هللا
سب انل وتعاىل ،قال :نعم ،قال :فما نعت يف حقل ،قال :ما شاء هللا
تعاىل ،فقال :فهل عرفت املوت؟ قال :نعم .قال :فما نعت يف
ِ
فأحكم ما هنالك مث
حقل ،قال :ما شاء هللا تعاىل ،فقال :اذهب
( )1املعرفة :إدرايف الشيء عله ما هو عليل ،وهو من العلدم فمدن عدرف شديئاً فقدد
علم بل ،سواء عن يقني أو اعتقداد راجدح فدال يقتصدر لفدظ العلدم علده الداللدة
عله "اليقني" بل يشملل ويشدمل مطلدق املعرفدة فمدن ارتفدع جهلدل بشديء فقدد
وف .وأطلددق
علدم بدل ،تَد ُق ُ
داان َوَم ْع ِرفَدةًَ .وَهد َذا أ َْم يدر َم ْع ُدر ي
دولَ :ع َدر َ
ف فُ َدال ين فُد َدال ًان ِع ْرفَ ً
لفظ "املعرفة" عله العلم يف القر ن ،فو ف القر ن أهل الكتاب نهنم يعرفون
احلددق الددذي أُنْددزل علدده نبينددا حممددد  -عليددل الصددالو والسددالم  -كمددا يعرفددون
ِ
ِ
داب يدَ ْع ِرفُونَدلُ َك َمدا يدَ ْع ِرفُدو َن أَبْدنَداءَ ُه ْم
ين تَدْيدنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
أبناءهم ،قال تعاىل{ :الذ َ
س د ددورو األنع د ددام :ي د ددة  .164انظ د ددر :ج د ددامع البي د ددان للط د ددربي (،)294 /11
والتعريفد د د د د د ددات ص ،221املصد د د د د د ددباح املند د د د د د ددري يف غريد د د د د د ددب الشد د د د د د ددرح الكبد د د د د د ددري
( ،)509 /1مقاييس اللغة (. )281 /4
( )2مل أقددف علي ددل  ،ددذا اللف ددظ .والش دديخ العم دراين – رمح ددل هللا  ،-ي ددورد أحادي ددث
موضددوعة ال أ ددل هلددا وأخددرى ضددعيفة جد ًددا ،مسددتدالً ،ددا مسددألة مهمددة وهددي
معرفددة هللا تعدداىل ،الدديت تكددون ابلكتدداب والسددنة النبويددة الص د ي ة الثابتددة عددن
رسول هللا له هللا عليل وسلّم.
- 384 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

تعال ،فتعلّم من غرائب العلم))( ،)1وروي أن النيب قال لرجل من
أ ابل يقال لل حارثة(( :كيف أ ب ت ة حارثة؟ قال :أ ب ت
مؤمناً ح ًقا ،فقال :إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إميانك ،قال:
استوى عندي من الدنيا حجرها وذهبها وكأين بعرش ريب ابرز وأهل
اجلنة يتنعمون فيها ،وأهل النار يتضرعون فيها ،فقال :عرفت فالزم
عرفت فالزم))(.)2
( )1ض ددعيف :رواه اب ددن الس ددق وأب ددو نع دديم واب ددن عب دددالرب م ددن ح ددديث عب دددهللا ب ددن
املسور ،وحكم عليل ننل ضعيف ج ًددا .انظدر :ختدريج أحاديدث اإلحيداء املغدق
عن محل األسفار ص .78
يالحدظ أن مجيدع األحاديدث الدديت نقلهدا العمدراين هنددا يف العقدل ال يصدح منهددا
شيء ،وتدور بني الضعف والوضع ،كما ّبني ذلك مجع من األئمة واحملققني.
قددال أبددو حددامت :لسددت أحفددظ عددن الندديب  يف العقددل شدديء ألن أابن بددن أيب
عيدداش وسددلمة بْددن وردان وعمددري بددن عمدران وعلددي ابددن زيددد واحلسددن بْددن دينددار
وعباد بن كثري ومسريو بن عبد ربل وداود ابن احملرب ومنصور بن فر وذويهدم
ليسوا ممن أحتج نخبارهم فأخرج َما عندهم من األحاديث يف العقدل .روضدة
العقددالء ونزهددة الفضددالء ص  .16وقددال ابددن القدديّم ( :أحاديددث العقددل كلهددا
كذب) انظر :املنار املنيف يف الص يح والضعيف ص .67-66
( )2موضد د ددوع :م د د ددروي مد د ددن ع د د دددو طد د ددرق مرس د د ددلة ،أورده ابد د ددن حج د د ددر يف اإل د د ددابة
( ،)597/1ونقدل قددول البيهقددي :هددذا منكددر وقددد خدبط فيددل يوسددف بددن عطيددة
الصفار وهو ضعيف جداً .ونقلل ابن اهليثمدي يف امدع الزوائدد ( )57/1وقدال:
وفيل ابن هليعة ومن حيتاج إىل الكشف عنل  .والعقيلي يف الضعفاء (.)291/2
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فصلٌ

قال هللا تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﭼ

[اإلسراء ]15:فمعرفة هللا عز وجل ال جتب عله اخللق إال بعد بعث
الرسل البتل .وقالت املعتزلة والقدرية( :)1جتب عليهم معرفتل إذ خلق
فيهم العقل وإن مل يبعث إليهم رسوالً وهذا قول الربامهة( ،)2حيث ابطلوا
الوسايط وهم الرسل ،وقالوا يف العقل ما يغق عن الرسل .دليلنا عليهم
اآلية املقد ُم ذكرها ،وقولل تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ُ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ[النساء ،]165 :ومل يقل بعد العقل؛ إذا ثبت هذا

فإن هللا تعاىل مل يكلّف معرفتل إال ذوي العقول فال تُدريف معرفتل و دق
رسلل إال ابلعقل .والعقل :نور وبصريو يف القلب يُفصل بل بني حقائق

( )1عطددف املعتزلددة علدده القدريددة (مددن ابب الو ددف) ،املعتزلددة :هددم أتبدداع وا ددل ابددن
عطاء ،مسو معتزلدة العتدزال وا دل ابدن عطداء الدس احلسدن البصدري ،وحكمدل يف
داىل مل خيلددق أَعمددال الْعب دداد،
الفاسددق أنددل يف منزلددة بددني املن دزلتنيَ ،وزَع ُم دوا أَن هللا تَد َعد َ
ويعطلون الصفات عن هللا .الفرق بني الفرق (ص  )95امللل والن ل (.)29/1
( )2الربمهية :دةنة وثنية وضدعية ،يعتنقهدا معظدم أهدل اهلندد ،هلدا اموعدة مدن العقائدد
والعادات والتقاليد اليت تشكلت عرب مسريو طويلة من القرن اخلامس عشر قبدل
املدديالد إىل وقتنددا احلاضددر ،والربامهددة هددم أعلدده الطبقددات يف اهلندوسددية ،يقولددون
بثالثة أقدانيم ه تعاىل(برامهدا ،ومشدنو ،وسديفا) ،ويعتقددون ثهلدة كثدريو ،وإبنكدار
النب دوات والبع ددث والنش ددور .انظ ددر :أدةن اهلن ددد الك ددربى ص ،52تلب دديس إبل دديس
البن اجلوزي ص ،64-60امللل والن ل للشهرستاين (.)219 - 218 /1
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املعلومات ،وهو ةنزلة النور يف البصر الذي جعلل يف حدقة العني يُفصل
بل بني املشاهدات .قال هللا تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭼ [ق ،]37:أي عقل يف قلب ،وقال :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ[الرعد ،]19:وقال تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

[العنكبوت ،]43:فكل مؤمن عاقل وليس كل عاقل مؤمناً ،والعقل
النافع :هو ما دل عله معرفة هللا تعاىل و دق رسلل ودعا إىل طاعة
هللا تعاىل ملا روى[عن] النيب أنل قال(( :العاقل من آمن ابهلل
()1
عما
وص ّدق رسلَه وعمل بطاعته)) فالعقالء ال يستغنون بعقوهلم ّ
جاءت بل الرسل عن هللا د سب انل وتعاىل د فالرسل ال يزرعون املعرفة يف
قلوب العارفني وإمنا ينبّهون اخللق عله الدالئل اليت تدهلم عله معرفة

هللا تعاىل وهتديهم إىل طريقل قال هللا تعاىل لنبيّل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ...ﭼ اآلية [الشورى،]53-52 :

واهلدى هاهنا هو البيان قال هللا تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭼ [البقرو ،]2-1 :أي بيان وال ينتفع يف ذلك إال من جعل
هللا يف قلبل التوفيق والتأييد وقد خص هللا تعاىل بذلك من شاء من
( )1موضددوع :قددال احلددافظ بددن حجددر يف املطالددب العاليددة (( :)719 /13سددنده
ضد ددعيف جد د ًددا) ،وانظد ددر :املغد ددق عد ددن محد ددل= األسد ددفار (ص ،)102والزوائد ددد
للهيثمي ( /815 /2ح.)845
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عباده قال هللا تعاىل لنبيّل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ  ..ﭼاآلية [القصص .]56:أي ال توفق وال تؤيد من
أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء ،أي يوفق ويؤيد وينور قلب من
يشاء من عباده ،قال هللا تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ

[النور ،]35:وقال تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

[ ل عمران ،]74-73:والعارفون ابه األنبياء ومن دوهنم يتفاوتون يف
درجات املعرفة عله قدر عقوهلم اليت فاضل هللا بينهم ،ا واألنبياء

أعرف الناس ابه تعاىل وهم متفاضلون بذلك قال هللا تعاىل :ﭽ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ [اإلسراء ،]55:وأراد ابملعرفة( ،)1وقال
علما))( ،)2وأمره هللا
النيب (( :ال بورك يل يف يوم ال أزداد فيه ً
دص بفضدائل.
( )1كدالم املفسدرين يف هدذا يددل علده :أن كدل واحدد مدن النبيدني ُخ ّ
فضل هللا بعض النبيني عله بعض؛ فاختذ إبراهيم خليالً ،وكلّم
قال قتادو :نعم ّ
ْليمددا ،وجعددل عيس ده كلمتددل وروحددل ،و تدده سددليمان مل ًكددا ال ينبغددي
موسدده تك ً
دورا ،وغفدر حملمدد مدا تقددم مدن ذنبدل ومدا أتخدر.
ألحد من بعدده ،و تده داود زب ً
انظر :تفسري الطربي ( ،)470 /17وتفسري البغوي (.)100 /5
( )2ض ددعيف :أخرج ددل الس دديوطي يف اجل ددامع الص ددغري ص ،342وعن ددد الط درباين يف
األوسط بن وه ( ،)367 /6وابن عبد الرب يف جامع بيان العلدم (،)259/1
وابددن اجلددوزي يف املوضددوعات ( ،)223 /1وأبددو نعدديم يف حليددة األوليدداء (/8
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تعاىل أن يسألل ذلك فقال :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ[طل ]114:أي
ابه تعاىل ،وسئل النيب(( :هل كان عيسى  ميشي على املاء،
فقال :نعم ولو ازداد يقينًا ملشى على اهلواء))( ،)1وأشار بذلك إىل
نفسل ألنل مشه عله اهلواء ليلة أسري بل( ،)2واإلميان يزيد ابلطاعة
وينقص ابملعصية ،وأقل ر ٍ
تبة أن ال خيالطل( )3الشك ابه تعاىل( ،)4وعله
قدر عقل العبد ومعرفتل يكون عملل ابلطاعة ملا ُروي عن النيب  أنل
قال(( :لكل شيء دعامة ودعامة املؤمن عقله فبقدر عقله تكون

عبادته أما مسعتم قول الفجار :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،) 188ويف إسناده احلكم بن عبد هللا ،قال عنل أبو حامت يف اجلرح والتعديل
( :)121 /3ذاهب ،مرتويف احلديث ،ال يكتب.
( )1ضددعيف :أورده البيهقددي يف الزهددد (ص )357والغ دزايل يف اإلحيدداء (،)57/4
قال العراقي :هذا حيث منكر .املغق عن محل األسفار (ص.)1439 :
( )2مل يثبت عن أحد من السلف القول نن النيب  مشه عله اهلواء.
( )3يف املخطو (خيالطها).
( )4أقل رتب اإلميان هي مرتية أ ل اإلميدان ومدا ميده (اإلميدان اجملمدل) أو (مطلدق
اإلميدان) وهددذه املرتبددة غددري قابلددة للنقصددان ،ألهنددا أ ددل الدددين وحددد اإلسددالم،
ويقابله ددا الكفد ددر ،ويت قد ددق ه ددذا الند ددوع ابلتصد ددديق واالنقي دداد اجملمد ددل وحتقيد ددق
التوحي ددد ه تع دداىل ،ولع ددل ه ددذا ال ددذي عن دداه املص ددنف رمح ددل هللا تع دداىل .انظ ددر:
تعظد د دديم ق د د دددر الص د د ددالو للم د د ددروزي ( ،)763 /2امد د ددوع فت د د دداوى اب د د ددن تيمي د د ددة
(.)271/7
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ﯴ ﯵ ﭼ [امللك ،)1())]10:وروي أنل قيل للنيب(( :من أعلم
الناس فقال :العاقل قالوا :فمن أعبد الناس قال :العاقل ،قالوا فمن
أفضل الناس :قال :العاقل ،فقالوا أليس العاقل من متت مروءته
وظهرت فصاحته وعظمت منزلته وجادت كفه ،فقال :ﭽﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﭼ[الزخرف ،]35:إن العاقل هو املتقي وإن كان يف الدنيا
()2
قوما أثنو عله رجل عند النيب وابلغوا،
أن
وروي
،
خسيساً دنيًا))
ً
فقال (( :كيف عقله؟ فقالوا ايرسول هللا خنربك عن اجتهاده
وأصناف اخلري ،وتسألنا عن عقله فقال عليه السالم :إن األمحق
يصيب جبهله أعظم من فجور الفاجر وإمنا يُرفع العباد غ ًدا يف
الدرجات الزلفى على قدر عقوهلم))(.)3
( )1ضعيف :أخرجل ابن حجر العسدقالين يف املطالدب العاليدة (،)2777/105/12
والبو ددريي يف احتافددة اخلددريو املهددرو ( ،)5238/24/6وقددال العراقددي يف املغددق عددن
احلَدا ِرث ،وقتقددمت اإلشدارو
محل األسفار (ص :)99 :أخرجدل ابْدن الْ ُمجدرب َوعندلُ ْ
إىل تضعيف ما ورد عن ابن اجملرب يف العقل من أحاديث.
خرجددل احلددافظ العراقددي يف املغددق عددن محددل األسددفار (ص،)102 :
( )2ضددعيفّ :
وانظ د ددر :املطالد د ددب العاليد د ددة البد د ددن حج د ددر ( ،)90 /12وتنزيد د ددل الش د د دريعة مد د ددن
األحاديث الضعيفة (.)218/1
( )3ضددعيف :خرجددل العراقددي يف املغددق عددن محددل األسددفار (ص )99وقددال أخرجددل
ضددعِيف  ،وقددال احلددافظ ابددن حجددر عددن
َد ُاود بددن احملددرب ِيف كتدداب الْعقددل َوُهد َدو َ
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فص ٌل
ومن ّدق النيب يف زمانل بسماعل لقولل يف أول ما مسعل فهو
أفضل ممن تُ ّكرر عليل بسماع قولل ومل يصدقل إال بعد زمان( ،)1ومن أته
ابلشهادتني( )2و من بقلبل ابه ورسولل وإن مل ينظر يف املعجزو كان كامل
اإلميان( )3إذا عمل ةا أُمر بل من الطاعة وانتهه عما ُهني عنل()4؛ ألن
النيب كان يقبل اإلسالم من أجالف العرب وال يسأهلم هل علموا
دقل ابلنظر يف معجزتل ،بل ُروي أن رجالً أته النيب  واست لفل أن
هللا أرسلل وأمره ابلصالو والزكاو والصيام واحلج ف لف لل النيب عله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاديث د د ددل كله د د ددا موض د د ددوعة كش د د ددف اخلف د د دداء ( ،)409 /2املطال د د ددب العالي د د ددة
(.)117/12
( )1ليس عله اطالقل ،فعمر بن اخلطاب بن اخلطاب د رضي هللا عنل د أفضل من
كثري من الص ابة الذين منوا قبلل.
( )2وهددذا مددذهب أهددل السددنة أن أول واجددب علدده املكلددف قددول (ال إلددل إال هللا)
فإذا كان يقوهلا وهو مل يبلغ فال يلزم بنطقها بعد البلوغ.
( )3املعج دزات إح دددى ال دددالئل عل دده دددق األنبي دداء .انظ ددر :األ ددفهانية لش دديخ
اإلسالم ابن تيمية ( .)137/1والذي يظهر أنل يقصد بكمال اإلميان اإلميا ُن
الواجد ددب ،كمد ددا تق د دددم .ويف اثباتد ددل حلصد ددول اإلمي د ددان ،د ددذا رد علد دده مت د ددأخري
األشاعرو الذين يقولون ال حيصل اإلميان إال ابلنظر أو القصد إىل النظر.
( )4وهذا موافدق لقدول أهدل السدنة أن اإلميدان قدول وعملدل ،خبدالف قدول األشداعرو
أن اإلميان هو التصديق فقط.
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ذلك فص ّدق( )1ميينل وأسلم وقبل منل النيب اإلسالم ومل يقبل منل إال
احلق )2(،وروي أن رجالً أته النيب جبارية سوداء أعجمية يريد اعتاقها
عن الكفارو فقال هلا النيب :أين هللا فأشارت أنل يف السماء فقال هلا
من أان :فأشارت إليل أنل رسول هللا ،فقال رسول هللا(( :اعتقها
فإهنا مؤمنة))( ،)3ومل يسأهلا هل عرفت ذلك ابلدليل والنظر إىل املعجزو
أم ال ،وكذلك من تفضل هللا عليل وشرح دره ةعرفة هللا تعاىل و ّدق
رسول هللا من غري معرفة حجة وال برهان بل ابلتلقني من أبويل لل
الشهادتني يف غره فاعتقد ذلك مث بلغ وهو مصمم عله هذه العقيدو
وعمل ابلطاعة وانتهه عن احملرمات فهو مؤمن كامل اإلميان ،قال هللا
تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ [الطور ،]21:أي :ما نقصناهم،

وقال تعاىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭼ [اجملادلة ،]22:وقال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﭼ [احلجرات ]7:واألوىل لل أن يشتغل بعد الصلوات بتالوو
القر ن وتعلّم تفسريه ،وقراءو احلديث وتعلّم معانيل؛ فإن عقيدتل تزداد

( )1يف املخطو فصدقل.
( )2يش ددري إىل احل ددديث املخ ددرج يف البخ دداري ،كت دداب الزك دداو ،ابب وج ددوب الزك دداو
(ص ،108ح.)1397
( )3أخرجل مسلم كتاب الصالو ،ابب حترمي الكالم يف الصالو (ص،761ح.)1199
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ورسوخا حىت تكون كاجلبل الذي ال تضر بل الرةح العا فة،
تصميما
ً
ً
وينبغي لل أن حيرس مسعل عن اجلدل وعن مساع كالم أهل الزيغ؛ فإن
اجلدل ومساع كالم أهل الزيغ يزلزل عقيدتل ويورثل الوسوسة ،وعقيدو
املتكلم كاحلبل املعلق بني السماء واألرض تلعب بل الريح هكذا وهكذا،
فإن ّفرغ مسعل لشيء من كالم املتكلمني وأورثل الوسوسة دفع ذلك عن
بياان وشفاءً وليس بعد
نفسل ابألدلة الواض ة يف القر ن فقد مساه هللا ً
بيان هللا بيان وال بعد كالمل شفاء وقد وردت األخبار واآلًر يف النهي
عن اجلدل وهذا موضع اختصار.
فص ٌل
للعامل :وهو السماء واألرض وما فيهن
وعله املكلّف أن يعتقد أن َ
()1
ومدبرا دبّرهم وهو غري العا َمل يُق ّدم ما تقدم منل ويؤخر ما
خال ًقا خلقهم ً
أتخر منل ،ومن اعتقد أن هذه األجسام املصورو تركبت ألنفسها من غري
وموجدا أوجدها جرى يف عدم العقل والبصريو ارى من
خالق خلقها
ً
ِ
دارا
ينظر إىل تراب بني يديل وقال انتظره حىت ّ
يصري نفسل طينًا مث لبنًا مث ً
مبنية من غري انع نعل .وكذلك من وقف عله شاطي الب ر ينتظر
خروج خشب من األرض مث تصري سفينة جتري إليل من اجلانب اآلخر
من غري انع وال الج( )2فيها ،ال يُعد عاقالً .
( )1يف املخطو زةدو لفظ(غري).
( )2الصالج :من االعوجاج  ،والصوجلان :العود املعوج .انظر :لسان العرب (.)310/2
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قال هللا تعاىل :ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﭼ [الذارةت،]21:
ومن نظر إىل نفسل وكونل من ٍ
ماء مهني ،وينقل ذلك املاء من حالة إىل
حلما
حالة إىل أن تصري النطفة علقة مث مضغة مث ً
عظاما مث كسا العظام ً
مث جيري فيل عروق ،ويف العروق دم مث يكسا بشرو جيمع ذلك كلل ،مث
يشق لل هيئة السمع والبصر والشم والذوق وينفخ فيل الروح ،مث يُغذا
بعد ذلك يف بطن أمل وهو موضع ضيّق ويو ل إىل كل عرق وعضو
ِ
سوة إما
من الغذا ما يقوم بل من غري زةدو وال نقصان ،مث خيرجل خل ًقا ً
ذكراً أو أنثه ،مث يُغ ِّذيل وينقلل من حالة إىل حالة ويرّكب فيل احلواس
والعقل املميز بني املعقوالت وإذا عدم شيئًا من أعضائل أو حواسل مل
يقدر هو بنفسل وال ألف أُسطي( )1إببدال ذلك ،علم أن لل خال ًقا
مالك لل،
خلقل ودبره هذا التدبري العجيب ،ويعلم أن خالقل غريه وأنل ي
وكذلك إذا نظر إىل ما حيدث يف نفسل من العزمية اليت يصمم عليها ،مث
حيدث عليها ما ينقضها ويفسخها ويقع لل أن الصواب الذي رء ه من
مدبرا هو غريه وقد قيل لبعضهم مب عرفت هللا
إمضائها خطئًا علم أن لل
ً
عز وجل قال(( :بنقض العزائم))(.)2
ط :اجلائرون ،و الساطن  :اخلبيث ،األسطوان  :الرجل الطويل
السطُ ُ
( )1أسطيُّ :
الرجلني والظهر .ومن معانيها السدطو :ندوع مدن الطدب أن يددخل الرجدل يدده
يف الددرحم فيسددتخرج الولددد ،إذا مل توجددد امدرأو تقددوم بددذلك ،وهددو األقددرب هنددا؛
لتناسبل مع السياق .انظر :لسان العرب (.) 314/7
( )2ورد يف هن ددج البالغ ددة (عرف ددت هللا س ددب انل بفس ددخ الع د دزائم  ،وح ددل العق ددود ،
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قال هللا تعاىل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﭼ [البقرو ،]26:فمن نظر إىل البعوضة و غر جسمها وتركيب
أعضائها واإلهلام املركب فيها حىت إهنا لتقصد عند جوعها إىل جلد ابن
دم ومتتص منل الدم وكيف علمت أن ال ّدم حتت األدمي ،فإهنا ابملص يف
األدمي ُخترج منل الدم من حتت البشرو ،وأنل حيصل يف جوفها ويقع بل
شبعها من اجلوع ،وكيف اإلهلام الذي ُركب فيها حىت علمت أن بوقوع
اليد عليها يكون فيل تلفها؛ فلذلك تراها هترب من يد املومي إليها
ويعلم النا ر بذلك أهنا تعجز عن تدبري نفسها هذا التدبري العجيب
مدبرا وخال ًقا خلقها وركب فيها اإلهلام العجيب.
ف ينئذ تعلم أن هلا ً
وقد استدل ابراهيم  عله حدوث الكواكب والقمر والشمس
حالة إىل ٍ
نفوهلا وتنقلها .من ٍ
حالة وقولل يف واحد منها ﭽﭴ ﭵﭶ ﭼ
[األنعام ،]78 :أي هذا ريب عله زعمكم فنبههم عله أن ما يتغري
()1
حال إىل ٍ
ويتنقل( ،)1من ٍ
حمدث والقدمي
حال ليس ةعبود بل هو َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونق ددض اهلم ددم  .ش ددرح هن ددج البالغ ددة ( .)84 /19قي ددل ألعد درايب( :مب عرف ددت
ربددك؟) قددال :بددنقض العدزائم ،و ددرف اهلمددم) وعلددق عليددل الشدديخ الغنيمددان يف
شرح كتاب التوحيد د ألن اإلنسان يعزم عله الشيء مث يف حلظة يبدو لل غدري
ذلك ،فمن أين جاءه هذا؟ فاألمور كلها بيد هللا جل وعال يصرفها.
( )1هذا القول موافق لقول نفاو الصفات الفعلية من األشاعرو ،واملصنف الينفدي
الص ددفات الفعلي ددة ،كم ددا أن التغ ددري والتنق ددل م ددن األلف دداظ اجململ ددة ،والثاب ددت أن
اب دراهيم عليددل السددالم مل ينفددي الربوبيددة ،ومل يددرد أن هددذا الكوكددب هددو اخل دالق،
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ال جيوز عليل شيء من هذه التغيريات والتنقيالت مث تربأ من إشراكهم
بعبادهتم الكواكب والشمس والقمر ،وقال :ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ...ﭼ اآلية
[األنعام.]79-78:
فصلٌ
وقد خالََفنا يف مداريف العلم واملعرفة ابه قوم ،فمنهم من قال :ال
يُدريف املعرفة ابه إال من أحكم املعرفة بستة أبواب من الفلسفة( )2وهي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه القصة جرت إلثبات انفراد هللا تعاىل ابأللوهيدة ،وقاهلدا يف مقدام املندا رو
لقومدل مبينًدا فسداد معتقددهم ،وقومدل كدانوا مقدرين ابه اخلدالق ،وإشدراكهم كددان
يف عبادتددل وهددو حمددل الن دزاع بيددنهم ،ومل يكددن لدددى اب دراهيم شددك أو تددردد وإمنددا
اسددتعمل هددذا األسددلوب إلقامددة احلجددة علده قومددل .ينظددر :درء التعددارض البددن
تيميد ددة ( ،)317-315/1شد ددرح حد ددديث الند ددزول ص ،163-160الفصد ددل
البن حزم ( ،)18-17/4روح املعاين= لأللوسي (.)197 /4
( )1لدديس م ددن أمسدداء هللا و ددفاتل القدددمي ،وي دددل عليددل امس ددل األول ال دوارد يف قول ددل
تعدداىل :ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ واسددتعمال لفددظ القدددمي جدداء مددن قبدل املتكلمددني،
وجي ددوز م ددن ابب اإلخب ددار ع ددن هللا تع دداىل؛ لكون ددل أوس ددع مم ددا ي دددخل يف ابب
األمسدداء والصددفات .انظددر :شددرح العقيدددو الط اويددة ( ،)77/1بدددائع الفوائددد
الب ددن الق دديم ( ،)284/1وأ د ددول ال دددين للبغد دددادي ص  ،55املل ددل والن د ددل
للشهرستاين (.)71/1
( )2هذه األبواب اليت سيذكرها العمراين هندا مدن اسدتعماالت ا الفالسدفة ومدن وافقهدم
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()1

الظهور

()2

والكمون

()3

واملداخلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()4

واجملاورو

()5

واجلوهر

والعرض(،)6

مددن املتكلمددني .انظددر :االنتصددار ( ،)122/1أ ددول الدددين للبغدددادي ص -55
 ،60امللل والن ل للشهرستاين ( ،)71/1أبكار األفكار (.)135/3
( )1الظه ددور لغ ددة :ةع د د ب ددروز الش دديء وخروج ددل م ددن حي ددز االس ددتتار .وه ددو ض ددد
الكمون .انظر :العني للفراهيدي (.)64/4
( )2الكمون :فة ما هو كامن ،و هو مرادف للبطون ،وهو استتار الشي ء عن
احلددس كالزبددد يف اللددظ قبددل هددوره .انظددر :مفدداتيح العلددوم ص  ،84واملعجددم
الفلسفي كمال ليبا ص.816
مجيع ددا يف مك ددان واح ددد.
( )3املداخل ددة تع ددق  :أن اجلس ددمني يت ددداخالن فيك ددوانن ً
ِ
الفصل (.)183/5
( )4اجملدداورو واالجتمدداع مددن ددفات األجسددام ،تعددق :أن كددل جسددم يف حيددز غددري
حيز اآلخر .انظر :متهيد األوائل (ص ،)112و ِ
الفصل (.)183/5
( )5اجل ددوهر :عن ددد املتكلم ددني :ج ددزء غ ددري قاب ددل لالنقس ددام ترتك ددب من ددل األجس ددام،
ويصددفونل ننددل :القددائم بذاتددل .انظددر :مقدداالت اإلسددالميني لألشددعري (،)8/2
ومعيار العلم للغزايل ص.235
( )6العددرض :هددو مددا يقددوم بغددريه كدداللون احملتدداج يف وجددوده إىل جسددم حيلددل ويقددوم بددل.
انظ ددر :التعريف ددات ص  .148وق ددول املص ددنف هن ددا " وال جي ددوز أن يك ددون ج ددوهراً
وال جسد ًدما  -اخل" مددن طريقددة املتكلمددني يف النفددي املفصددل ابأللفدداظ اجململددة غددري
الشددرعية ،فلددم أتت ال يف كتدداب وال سددنة وليسددت مددن اسددتعماالت السددلف ،بددل
هددي خبددالف طريقددة القددر ن الكددرمي الددذي جدداء ابلنفددي اجملمددل .وهددي مددن األلفدداظ
اجململددة ،الدديت حتتدداج إىل استفصددال عددن مدراد قائلهددا فددإن كددان ح ًقددا قبددل واسددتبدلت
ابللف ددظ الش ددرعي وإن ك ددان ابط دالً ردت ومل تقب ددل .انظ ددر :ام ددوع الفت دداوى لش دديخ
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وأنكر قوم النظر وقالوا :ال َمدريف للعلم ومعرفة هللا تعاىل إال اإلمام
املعصوم وهؤالء قوم يقال هلم التعليمية( ،)1وكال املذهبني ال ختفه عله
من لل أدىن مسكة عقل يعلم خطأمها ،أما األولون :فإهنم دعوا إىل أمر مل
يشهد هلم عله تل كتاب وال سنة وال عقل يح  ،وأما اآلخرون

فالدليل عله بطالن قوهلم من الكتاب قولل تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ

ﯣﭼ [احلشر ،]2:وقولل تعاىل :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [األنعام ،]99:وقولل تعاىل :ﭽﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ..ﭼ اآلية
[الغاشية ،]18-17:وغري ذلك من اآلةت اليت أمر هللا تعاىل ابلنظر
واالعتبار فيها ،ومل أيمر ابلرجوع إىل اإلمام املعصوم .ومن طريق العقل أن
يقال هلم :إذا نفيتم النظر وأبطلتموه أعلمتم ة قولكم بضرورو أم بنظر
أم بنقل ،فإن ادعوا ة ذلك ابلضرورو ابن بطالن قوهلم؛ ألن الضرورو
ما ال خيتلف فيل العقالء ولكان خلصمهم أن يدعي أنل يعلم بطالن قوهلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلسالم ( ،)313 ،304/17والصواعق املرسلة (.)929،944/3
( ) 1التعليمية :من ألقاب الباطنية اإلمساعيلية فيعرب عدن أ دل مدن أ دول الباطنيدة
واملراد مندل –كمدا ذكدر الغدزايل -إبطدال الدرأي وإغدالق ابب االجتهداد والدتعلم
من اإلمام املعصوملقبوا َ،ا ِألَن مبدأ مذاهبهم ابطال الدرأْي= َوإِبْطَدال تصدرف
ِ
صدوم واندل َال مددريف للعلدوم اال
الْ ُع ُقول ودعوو ْ
اخللق اىل التد ْعليم من االمام الْ َم ْع ُ
التد ْعلِ دديم ،انظ ددر :فض ددائح الباطني ددة (ص ،)17تلب دديس إبل دديس(ص ،)95املل ددل
والن ل الشهرستاين (.)56 /1
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ابلضرورو ،وإن قالوا :علمناه ابلنظر قلنا :قد علمتم أن النظر ابطل
فكيف اغ لكم بطالن النظر ابلنظر؟ وإن قالوا :علمنا ة قولنا
ابلنقل قيل هلم :بينوا املنقول عن ذلك فإن ادعوا نقلل عن النيب قلنا
هلم :هل نُقل عنل ذلك نقل التواتر أواآلحاد ،وال سبيل هلم إال بيان ذلك
من طريق التواتر ،وإن ادعوا اآلحاد قيل هلم :فإنكم ال تقولون بنقل
اآلحاد وهم ال ي ّدعون ذلك ،وإن قالوا :علمنا ة ذلك ابلنقل عن
املعصوم ،قلنا هلم :مب عرفتم عصمتل ،ونسوق عليهم مثل هذا وال سبيل
هلم إىل إثبات عصمتل ابلضرورو؛ ألن الضرورو ما يشرتيف فيل العقالء ،وال
ابلنظر ألهنم يبطلون النظر ،وال ابلنقل عن النيب ،وإن قالوا :قال لنا إنل
معصوم ،قيل هلم :ق ِّدروا أنكم أدركتم النيب ،وإنل ادعه أنل نيب ورسول
من هللا تعاىل هل يُقبل قولل ةجرد الدعوى؟ ،وال بد أن يقول الدليل
عله أنل نيب أن معجزيت هذا القر ن وهو كذا وكذا ،كما قال الرسول:
((أان رسول هللا إليكم ومعجزيت هذا القرآن وهو كالم ريب))( ،)1وال
بد من النظر يف معجزتل فليت شعري ماذا يعق اإلمام املعصوم ملن من
ابه ابلتلقني من أبويل و مم عله هذه العقيدو ،أيذكر لل الدليل وهو
( )1مل أقف عليل ،ذا اللفظ .والشق األول من احليث وهو قولل (( :أان رسول
هللا إلدديكم)) ،جددزء مددن حددديث موضددوع أخرجددل ابددن اجلددوزي يف املوضددوعات
( ،)371/1ويف د يح ابددن حبددان ضددمن قصددة جدديش اإلسددكندرية بقيددادو
عم ددرو ب ددن الع دداص بس ددند حس ددن ،وحس ددنل األرن ددؤو يف خترجي ددل لص د يح اب ددن
حبان (/522/14ح.)6564
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من العجم واألكراد الذين لو قُطّع الواحد منهم إرًاب إرًاب أن يفهم شيئًا من
األدلة مل ميكن ذلك منل ،وقد كان النيب يقبل اإلسالم منهم من غري
أن يسأهلم ة معرفة املعجزو ،أم ليت شعري ماذا يقول املعصوم ملن
وقع يف قلبل شك يف املعرفة إما لوسوسة ألقاها الشيطان يف قلبل أو مساع
كالم من أهل الزيغ فأراد إزالة ذلك عن قلبل أيقول قلدين فإين معصوم
فإنل يقول لل :لو أدركت النيب املؤيد ابملعجزات مل يزل الشك عن قليب
لقولل قلدين ،فكيف يزول بقول من ال معجزو لل ،فيقدر ،ذا أنل البد أن
يقال :أنظر يف األدلة وهي كذا وكذا ،وأيديف عله تها أنك إذا
نظرت و لت إىل املطلوب وهو زوال الشك وتعلم ة قولل ،كما أن
من قال لرجل أين الطريق إىل اجلامع فقال لل :هذا الشارع ،فإن قال :ما
الدليل عله ة هذا ،قيل لل :اسلك فإن بلغت إىل اجلامع علمت إن
دالليت لك ي ة وإذا ثبت هذا فال فرق بني أن يكونل املعلم لألدلة
معصوما ،أو فاس ًقا فإنل يصح كما أن معلّم احلساب يف اهلندسة
ً
معصوما أو فاس ًقا.
واألشكال ال فرق بني أن يكون
ً
()1

فص ٌل
ومدبرا هو غريه ،فال بد أن يكون
انعا
إذا ثبت أن للعامل ً
ً
( )1يف هددذا الفصددل يثبددت املصددنف وجددود هللا تعدداىل ،وقددد وافددق -رمحددل هللا تعدداىل
وغفر لل -طريقة املتكلمدني وخبا دة األشدعرية مدنهم .انظدر :التمهيدد للبداقالين
(ص ،)43-38والتبصري يف الدين لألسفراييق (ص.)154-153
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موجودا ال ابتداء لل وال انتهاء ،والدليل عليل أن وجود الصنع العجيب
ً
ال يتأته من معدوم ،كما لو ترى ذلك يف الشاهد ،والدليل عله أنل ال
ابتداء لوجوده وال غاية لوجوده ألن و فل ابالبتدء أو ابالنتهاء يؤدي
ٍ
موجد لل
إىل و فل ابلعدم يف حال من األحوال ،ويقتضي وجود
عدم ،وقد قلنا أنل م ِ
وم ِ
وجد جلميع العامل ،وما فيل وإذا ثبت أنل ُموجد،
ُ
ُ
()1
عرضا ،والدليل عله ذلك
جسما وال ً
وال جيوز أن يكون جوهراً وال ً
العرض وهو احلركة والسكون وما كان
من طريق العقل أن اجلوهر َحيُلل َ
( )1اجلسددم قيددل هددو :جددوهر قابددل لألبعدداد الثالثددة ،وقيددل هددو :املركددب املؤلددف مددن
اجلوهر ،وقيل غري ذلك .انظر :التعريفات ص  ،76بغية املراتد ص.412
وقول املصنف هنا " وال جيوز أن يكدون جدوهراً وال جس ًدما  -اخل" مدن طريقدة
املتكلمددني يف النفددي املفص ددل ابأللفدداظ اجململددة غ ددري الشددرعية ،فل ددم أتت ال يف
كتدداب وال سددنة وليسددت مددن اسددتعماالت السددلف ،بددل هددي خبددالف طريقددة
القر ن الكرمي الذي جاء ابلنفي اجململ .وهي من األلفاظ اجململدة ،الديت حتتداج
إىل استفصال عن مراد قائلها فإن كدان ح ًقدا قبدل واسدتبدلت ابللفدظ الشدرعي
وإن ك د ددان ابطد د دالً ردت ومل تقب د ددل .انظ د ددر :ام د ددوع الفت د دداوى لش د دديخ اإلس د ددالم
( ،)313 ،304/17والصواعق املرسلة (.)929،944/3
( )1التعليمي ددة :م ددن ألق دداب الباطني ددة اإلمساعيلي ددة ،ويع ددرب ع ددن أ ددل م ددن أ د دوهلم،
يريدددون بددل إبطددال ال درأي وإغددالق ابب االجتهدداد والددتعلم مددن اإلمددام املعصددوم
وأندل ال مددريف للعلدوم إال مدن هدذا الطريدق .انظدر :فضدائح الباطنيدة (ص،)17
تلبيس إبليس(ص ،)95امللل والن ل الشهرستاين (.)56 /1
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هذا شأنل( )1فليس ٍ
إبلل؛ وهلذا استدل إبراهيم عله أن الكواكب
والقمر والشمس ليست ٍ
إبلل ملا وجدها منتقلة ومتغريو( ،)2والدليل عله
ّ
أنل ليس جبسم أن اجلسم ما يركب من جوهرين أو جواهر ،وقد ثبت
أن اجلوهر ليس ٍ
إبلل .والدليل عله أنل ليس بعرض هو أن العرض ما ال
احملدث
احملدث ،و َ
يقوم بنفسل وإمنا يقوم جبوهر أو جسم فهذا فات َ
يقتضي وجود ُحم ِد ٍ
ث لل ،والدليل عله ذلك كلل من الكتاب قولل

تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ [الشورى ،)3(]11 :وهذه األشياء هلا

أمثال وقد مسه هللا نفسل شيئًا بقولل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ

تشبيها لل ألن الشيء يف اللغة
[األنعام ]19 :وقولل :شيئًا ال يقتضي ً
موجودا.
هو املوجود واملوجود هو الشيء وقد قلنا إنل ال بد أن يكون
ً
وروي أن اليهود قالوا للنيب(( :هل ربنا من ذهب أو فضة أو

( )1يف املخطو  :شبل.
( )2االس د ددتدالل بقص د ددة ابد د دراهيم علي د ددل الس د ددالم يس د ددتعملها املتكلم د ددون يف تصد د د يح
اسددتدالهلم بدددليل األع دراض وحدددوث األجسددام ،وهددو مددا سددلكل العم دراين هنددا،
وهددذا غددري مسدلّم هلددم ،لكددون ابدراهيم عليددل السددالم كددان يف مقددام املنددا رو والتنددزل
مع قومل إلبطال عبدادهتم للكواكدب مدن دون هللا ،وإقامدة احلجدة علديهم .انظدر:
درء تعد د ددارض العقد د ددل= ( ،)316 -313/1بغيد د ددة امل د د دراتد (ص.)360-359
واأل ول اليت ب عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات (429/2د.)452
( )3استدل ،ا علماء السلف عله نفي املشا،ة ه عز وجدل خبلقدل يف شديء مدن
فاتل .انظر :تفسري الطربي ( ،)470/16وتفسري ابن كثري (.)427/3
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ر اص أو حناس أو ما هو فأنزل هللا عله نبيل  جو ًااب لسؤاهلم:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ...ﭼ إىل خر السورو الصمد))(.)1
()2

فص ٌل
إذا ثبت أن انع العامل غريه ،وأنل موجود فال بد أن يكون
احدا ال شريك لل وال ضد لل يف اخللق والتدبري ،والدليل عله ذلك
و ً
من الكتاب قولل تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

( )1سددبب نددزول السددورو أن املشددركني سددألوا رسددول هللا  عددن نسددب رب العددز،
وقيل أهندا نزلدت مدن أجدل مسدألة اليهدود .انظدر :تفسدري الطدربي ( 687 /24د
 ،)688ورواي د ددة أهن د ددا م د ددن أج د ددل مس د ددألة اليه د ددود نقله د ددا البيهق د ددي يف األمس د دداء
والصفات ( ، )39 /2وحسنها احلافظ بن حجر يف الفتح (. )356 /13
( )2يف هذا الفصل يثبت العمراين توحيد الربوبية مسدتدالً بددليل التمدانع ،وهدذا الددليل
وإن كددان د ي ا يف نفسددل إال أن عليددل مأخددذين :األول  :أنددل اسددتدل بددل علدده
توحيددد الربوبيددة ،وجعلدوا اآليددة حددول توحيددد الربوبيددة ،مددع أن اآليددة فيهددا لفددظ (إلددل)
ولدديس فيهددا ذكددر اخلددال وال الصددانع .واملأخددذ الثدداين :أنددل ابسددتدالهلم يددرد بددل علدده
طائف ددة ال وج ددود هل ددا ،فل ددم يق ددل أح ددد أن للك ددون خ ددالقني متك ددافئني يف الص ددفات
واألفعال .واستعمالل لفظ (الصانع) مدن عدادو األشداعرو ،وأمدا أهدل السدنة فيعدربون
بلف د ددظ (اخل د ددالق) .انظ د ددر :اللم د ددع لألش د ددعري ص ،8منه د دداج الس د ددنة الب د ددن تيمي د ددة
(333/3د ،)335شرح العقيدو الط اوية البن أيب العز (.)41-40/1
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ﭰ ﭼ [املؤمنون ،]91:وقولل تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ  ..ﭼ اآلية [األنبياء ،]22:ف قق املوجودون وجل التغالب
والتمانع يف اآلية األوىل ،وقال لو كان إهلني مل خيل إما أن يكوان مريدين
أو غري مريدين ،أو أحدمها مريد واآلخر غري مريد ،فإن كاان غري مريدين
مل يصح تدبريمها و نعهما ألن الصنع العجيب ال يتأته يف الشاهد ممن
حمكما عله ،يئة خمصو ة فثبت أن
ال إرادو لل ،وقد وجدان ًنعا ً
يدا واآلخر غري مريد ثبت
الصانع لل مري يد ملا نع وإن كان أحدمها مر ً
أن الذي ال إرادو لل ليس إبلل ،وإن كاان أهلني مريدين مل خيل إما أن تتم
إرادهتما أو ال تتم أو تتم إرادو أحدمها دون اآلخر ،فإن مل تتم إرادهتما
ثبت عجزمها والعاجز ال جيوز أن يكون إهلًا ،وإن متت إرادهتما مل خيل
إما يتفقا يف اإلرادو أو خيتلفان ،فإن اتفقت إرادهتما قيل :فهل يقدر
أحدمها أن خيالف اآلخر أو ال يقدر ،فإن مل يقدر ثبت أنل عاجز
والعاجز ليس إبلل ،وإن متت إرادهتما قيل :فهل يستطيع أحدمها أن
خيالف اآلخر أو ال يقدر فإن مل يقدر ثبت أنل عاجز والعاجز ليس
إبلل ،وإن متت إرادهتما واختلفا يف اإلرادو فأراد أحدمها إجياد شيء
وأراد اآلخر عدمل ،أو أراد اآلخر كون اجلسم حيًا وأراد اآلخر كونل
موجودا
ميتًا أدى ذلك إىل اجتماع الشيء وضده( ،)1وهو كون الشيء
ً
( )1قولل( :اجتماع الشيء وضده) األوىل أن يقال :اجتمداع الشديء ونقيضدل ألن
النقيضددني ال جيتمعددان وال يرتفعددان مثددل املددوت واحليدداو ،والضدددان ال جيتمعددان
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ومعدوما يف حالة واحدو أو كونل حيًّا وميتًا يف حالة واحدو وهذا
ً
مست يل وجوده فثبت أن انع العامل واحد يتم إرادتل وأنل ال ضد لل
وال ند لل؛ وهلذا نزه نفسل عن أن يكون لل مغالب يعلوا عليل ،فقال:

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [املؤمنون]91:؛ ألهنم و فوه ننل ًين
اثنني وًلث ثالثة وكذلك الكالم يف مع اآلية األخرى وهو قولل

تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ [األنبياء ]22 :ومع
ذلك :لو كاان اثنني لوقع اخلالف والتضاد بينهما ،كما ترى ذلك يف
الشهاد يف ملويف األرض فيؤدي ذلك إىل فساد العامل ،وهذا حجتنا
عله القدرية إن هللا يُتم إرادتل فيما أراد من العامل ولو مل يُتم إرادتل ألدى
إىل و فل ابلعجز فيخرج عن كونل إهلًا.
فص ٌل
وعله املكلف أن يعتقد أن خالق العامل هو هللا د سب انل وتعاىل د
()1
حي
أنل
عله
الدليل
و
،
حي عامل قادر مريد مسيع عليم بصري متكلم
ي
ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يرتفعان مثل املسلم والنصراين .انظر التعريفات (ص.)137
( )1يظهدر أتثددر املصدنف ةدذهب األشداعرو يف ابب الصدفات يف اثبدات الصددفات
السددبع ،مددع اختالفددل معهددم يف طريقددة اثباهتددا فإثبدداهتم هلددا بطريقددة عقليددة ،بينمددا
جنده هنا يثبتها ابلدليل النقلي والعقلي ،ويثبت غريها من الصفات كاالستواء
والن ددزول والي ددد ،و ددرح يف غ ددري موضد ددع ةخالفت ددل لألش دداعرو واتباع ددل لطريقد ددة
السلف .انظر :االنتصار (136،169 ،125/1د.)626،471/2( )170
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قولل تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ [البقرو ]254:ومن
العقل :أان لو مل نصفل ننل حي اقتضه و فل بضده وهو امليت ويتعاىل
هللا عن ذلك وألنل قد ثبت أنل انع العامل والصنع ال يتأته يف الشاهد

من املوات .والدليل عله أنل عاملي قولل تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ

ﯼﯽﭼ [األنعام ،]73:وقولل تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﭼ [األنعام ،]59:ومن طريق العقل أان لو مل نصفل ننل عامل
القتضه و فل بضده وهو اجلاهل ويتعاىل هللا عن ذلك ألنل من فات
النقص؛ وألنل قد ثبت أنل انع للعامل ووجدان العامل عله فة حمكمة يف
الصنع؛ والعقل احملكم ال يتأته يف الشاهد إال ممن لل علم ةا يفعلل.

والدليل عله أنل مريد قولل تعاىل :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[البقرو ،]253:وقولل تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﭼ [الن ل ،]40:ومن العقل :أان قد بينا أنل انع للعامل
ووجدان العامل عله هيئة خمصو ة جيوز وقوعها عله ضدها أدل عله أنل
أراد وقوعها عله ما هي عليل .والدليل عله أنل مسيع بصري قولل تعاىل:
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[الشورى ،]11:ومن العقل أان لو مل نصفل
ننل مسيع بصري القتضه و فل بضد ذلك وهو العمه والصمم ،وهذا
احملدث ويتعاىل هللا عن ذلك .والدليل عله أنل متكلّم قولل
من فات َ

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [النساء ،]164:وقولل تعاىل:
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ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [التوبة ،]6:ومن العقل أان لو مل نصفل ننل
متكلّم اقتضه و فل بضده وهو اخلرس وهذا من فات النقص يف
متكلما لبطلت الرسالة منل؛ ألنل ال يتأته
احملدثني؛ وألنل لو مل يكن
َ
ً
ِ
رسل ومساع الرسول لكالم املرسل ،إذا ثبت ما
اإلرسال إال ابلكالم من املُ َ
ذكرانه من أن هللا تعاىل مو وف ،ذه الصفات فإن و فل ،ذا يقتضي
هذه الصفات وأن لل حياو وعلماً وقدرو وإرادو ومسعاً وبصراً وكالماً،
ووافقنا املعتزلة والقدرية عله أنل مو وف بل ،ذه الصفات كلها إال
الكالم فإهنم قالوا :أنل غري متكلم إال أهنم قالوا :ال حياو وال علم وال
إرادو وال قدرو وال مسع وال بصر(.)1
والدليل عله ة قولنا :أن حقيقة املو وف من لل الصفة اليت
تو ّف ،ا ،وال جيوز و ف مو وف بصفة ليست لل ،كما ال جيوز
وجود فة املو وف [وال يو ف ،ا والدليل]( )2من الكتاب قولل
تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗﮘ ﭼ [النساء ،]166:وقولل :ﭽ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ[البقرو ]254:وقولل تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ

( )1املعتزلددة تثبددت األمسدداء إمجدداالً وتنفددي الصددفات ،فجددردوا األمسدداء مددن الصددفات
وقددالوا :ننددل عددامل بددال علددم قددادر بددال قدددرو ،وهلددم شددبهات يف هددذا منهددا :شددبهة
الرتكيددب واألع دراض ،وأن إثبددات الصددفات يسددلتزم منددل تعدددد القدددماء .انظددر:
املني ددة واألم ددل يف ش ددرح كت دداب املل ددل والن ددل الب ددن املرتض دده ،ش ددرح األ ددول
اخلمسة ص ،105النبوات لشيخ االسالم ابن تيمية ص.45
( )2ما بني خا رتني بياض يف املخطو ولعل املراد ما أثبتل.
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علما وأثبت
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﭼ[فاطر ]11:وأثبت لنفسل ً
لنفسل قدرو لقولل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
احدا(.)1
ﮠﮡ ﭼ [فصلت ،]15:والقوو والقدرو مع و ً

والدليل عله أنل متكلم قولل تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭼ[النساء ]164:فأخرب أنل كلّم موسه وأكده ابملصدر ليدل
عله أنل كلّمل حقيقة وكالم هللا حقيقة هو هذه السور واآلةت احملفوظ يف
الصدور املكتوب يف املصاحف املسموع ابألمساع وليس ةخلوق ،والدليل
عليل قولل تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

كون األشياء بكن ،فلو كانت خملوقة القتضه أنل
[الن ل ،]40:فأخرب أنل ّ

( )1القدوو :دفة يددتمكن الفاعدل ،دا مددن الفعدل بددون ضددعف ،والددليل علده قولددل
تعد د د دداىل :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱽ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ [الد د د د د د د د د د د د د د ددروم،]54:
ﱾ
ﱹﱻﱼ
ﱺ
ﱶﱷﱸ
وليست القوو هي القدرو ،لقولدل تعداىل :ﱡﭐﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳙ ﳛﳜ ﳝﳞ ﳟﳠﳡﳢ
ﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳚ

ﳥﳧﳨﳩﳪﱠ[ ،ف د د د د دداطر ،]44:فالق د د د د دددرو يقابله د د د د ددا
ﳦ
ﳣﳤ
العجددز ،والقددوو يقابلهددا الضددعف ،والفددرق بينهم دا :أن القدددرو يو ددف ،ددا ذو
الشعور ،والقوو يو دف ،دا ذو الشدعور وغدريهً .نيداً :أن القدوو= أخدص فكدل
قددوي مددن ذي الشددعور قددادر ،وتقددول :احلديددد قددوي ،وال تقددول :قددادر .شددرح
العقيدو الواسطية للشيخ حممد بن عثيمني (.)204 /1
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كوهنا بكن غريها فيؤدي ذلك إىل ما ال يتناهه وجوده ،ويدل عله ما
ّ
قلناه قولل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [التوبة ،]6:والذي يتأته من املشركني
مساعل الذي أمر هللا نبيل أن جيري من استجار من املشركني إىل أن
يسمع كالم هللا هو هذه السور واآلةت وقد ذكرت يف االنتصار من
األدلة عله هذا ما يضيق عن ذكرها هذا املختصر(.)1
فصلٌ

قال هللا تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ[طل ]5:ﭽ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[امللك ،]16:والعرش يف السماء،
وأهل احلديث والسنة يصفون هللا تعاىل ننل استوى عله العرش من غري
()2
وري عن أم سلمل زوج النيب
مباشرو وال مماسة ؛ لآلية املق ّدم ذكرها ُ

 أهنا ُسئلت عن تفسري قولل تعاىل :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ،
فقالت(( :الكيف غري معقول واالستواء غري اهول واإلقرار بل إميان
واجل ود لل كفر والسؤال عنل بدعة))( ،)3وقد ُروي هذا عن النيب،
( )1انظر :االنتصار (.)541-539/2( ،) 99/1
( )2املماس ددة م ددن املس ددائل اخلالفي ددة ب ددني مثب ددت وانيف ومتوق ددف ف ددال يثب ددت وال ينف ددي،
واألوىل اإلعدراض عددن القددول ننددل جددل وعددال ممدداس للعددرش أو غددري ممدداس لددل؛ ألهنددا
من األلفاظ اجململة اليت مل يرد نفيها وال إثباهتا يف نصوص الكتداب والسدنة .انظدر:
درء تعارض العقل والنقل ( ،)289-288/6العرش للذهيب (.)265/1
( )3ه ددذه الرواي ددة ع ددن أم س ددلمة أخرجه ددا الاللك ددائي يف ش ددرح الس ددنة (،)440/3
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وروي أن النيب قال لألمة السوداء األعجمية(( :أين هللا)) ،فأشارت
أنل يف السماء فقال (( :اعتقها فإهنا مؤمنة))( ،)1وكل ما ثبت يف

القر ن والسنة من فات هللا تعاىل كقولل تعاىل :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﭼ [القصص ،]88:وقولل تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ

[املائدو]64:وقولل تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﯥﭼ [ص ،]75:وقولل

تعاىل :ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ [الزمر ،]67:وقولل تعاىل:

ﭽﯳ ﯴ ﯵﭼ [ ل عمرن ،]28:عله املكلّف أن يص ّدق
بذلك ويؤمن بل وال يكيّفل وال يتأولل كما يسميل شيئًا وال يكيّفل.
فص ٌل
وروي عن ابن عباس أنل قال(( :اإلميان ابلقدر نظام التوحيد)) ،
ومعناه :أن من مل يؤمن ابلقدر مل يصح توحيده ،فعله املكلّف أن يعتقد
أن هللا سب انل خالق أفعال العباد اليت يفعلوهنا يف الطاعة واملعصية وال
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأشار إليها احلافظ بن حجر يف الفتح( ،)406/13بسند جيد ،ومروي عن
مالدك وربيعددة ،عندد الاللكددائي أيضدا يف شددرح السدنة ()441/3؛ وأبددو عثمددان
الصابوين يف عقيدو السلف برقم ()23؛ والذهيب يف العرش ( ،)189/1وابن
قدامة يف إثبات فة العلو رقم ( ،)82والسيوطي يف اإلتقان (.)13 /3
( )1تقدم خترجيل.
( )2أخرجل الاللكائي يف شرح اعتقاد أهل السنة ( )623/3بن وه ،والسنة لعبد
هللا (.)422/2
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يقال :أهنم خلقوا أفعاهلم كما يقول القدرية ،وال أهنم ُاربون عليها كما
ِ ()1
جربو  ،والدليل عله ما قلناه قولل تعاىل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ
تقول املُ ّ
ﯯ ﯰ ﭼ [الفرقان ،]2:وقولل تعاىل :ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ
[القمر ،]49:وأعمال العباد أشياء بدليل قولل تعاىل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﭼ[الكهف ،]71:ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ[الكهف ، ]74:وقولل
تعاىل :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ[مرمي ،]89:وثواب هللا تعاىل عله أفعال
العباد الطاعة وعقابل هلم أفعال املعصية إمنا هو عله وجود كسبهم فيها،
وهو وقوعها مع كوهنم خمتارين لوقوعها قال هللا تعاىل :ﭽﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ [التوبة ،]82:وأفعال العباد تضاف إىل هللا خل ًقا وإىل العباد
كسبًا( ،)2قال هللا تعاىل :ﭽ ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﭼ [فاطر ،]3:وقد هدى
( )1اجلربية :هم الذين يسدندون فعدل العبدد إىل هللا ويقولدون :إن العبدد ابدور علده
فعلل وهم نفان:
اجلربيدة اخلالصددة :وهددي الدديت ال تثبددت للعبددد فعددال وال قدددرو علدده الفعددل أ ددال.
كجهم بن فوان وأ ابل.
واجلربيددة املتوسددطة :وهددم الددذين يثبتددون للعبددد قدددرو ولكنهددا غددري مددؤثرو وتنسددب
الفع ددل إلي ددل عل دده جه ددة الكس ددب واملباش ددرو كاألش ددعرية .انظ ددر :املل ددل والن ددل
( ،)86/1اعتقادات فرق املسلمني واملشركني (ص  ،)68اموعة فتاوى ابن
تيمية (.)37 /13 ،118 /8
( )2الكس ددب  :ه ددو الفع ددل ال ددذي يع ددود عل دده فاعل ددل من ددل نف ددغ أو ض ددرر ،كم ددا ق ددال
تعدداىل  :هلددا مددا كسددبت وعليهددا مددا اكتسددبت ،والددذي عليددل أهددل السددنة أن للعبددد
كسددبًا ألفعالددل يتعلددق بددل التكليددف مددن غددري أن يكددون موجد ًددا وخال ًقددا هلددا ،وقددد
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قوما
قوما إىل الطاعة ووفقهم هلا وهو متفضل عليهم بذلك وحرم ً
هللا ً
خرين فلم يهدهم وهو غري امل هلم ألن الظلم :ااوزو احلد وليس فوق هللا
()1
تعاىل من حيد لل احلدود  ،قال هللا تعاىل :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼ [فاطر ،]8:وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭼ [الزمر ،]22:وقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭼ [األنعام ،]125:وقال :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ  ...ﭼ اآلية [احلجرات ،]7:وقال يف ية أخرى:
ﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [التوبة ،]77:فأخرب أنل خالف بينهم وقال
تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خالفهم األشاعرو فيل فقالوا :الكسب أن يكدون فعدل العبدد بقددرو حمدثدة مقارندة
لل غري مؤثرو .وذلك أهنم يرون أن حصول فعل العبد متعلدق بقددرتني؛ قددرو هللا
وهي متعلقة ن ل الفعل ،وقدرو العبد وهي متعلقة بكونل طاعة ومعصدية وهدي
الكسب وعليها يرتتب الثواب والعقاب .انظر :مقاالت اإلسالميني ص،218
موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من األشاعرو (.)1342/3
( )1الظلددم :هددو وضددع الشدديء يف غددري موضددعل ،وأمددا ادداوزو احلددد فهددو تعريددف :للغلددو
العد ْد َوان :نن
والعدددوان ،وبينهمددا ارتبددا قددال ابددن رجددب( :وقددد يدَُفددرق بددني الظُّلددم و ُ
الظُّلددم مددا كددان بغددري حد ٍّدق ابلكلِّيددة ،كأخددذ مددال بغددري اسددت قاق لشدديء منددل ،وقتددل
الع ْد َوان :فهو اداوزو احلددود وتعد ِّديها فيمدا أ دلل مبداح..
نفس ال ُّ
حيل قتلها ،وأما ُ
وهو جتاوز مدا جيدوز أخدذه) شدرح حدديث لبيدك ص ،103وانظدر :تفسدري الطدربي
( ،)447 /10( )69/2لسان العرب (.)130/15( )371/12
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ  ..ﭼ اآلية [املائدو ،]41:وأمر هللا
تعاىل إبليس ابلسجود آلدم ومل يُرد منل السجود ،ولو أراده منل لوقع
منل( ،)1وأمر هللا إبراهيم بذبح ولده ومل يرده منل ولو أراده منل لوقع ،وأراد
هداية من من بل ومل يرد هداية من كفر بل ،وعند القدرية أن هللا تعاىل
ال أيمر إال ةا يريد وقوعل وأن هللا أراد من مجيع العباد الطاعة وأراد ابليس
منهم املعصية والكفر ،والدليل عله قولنا قولل تعاىل :ﭽﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭼ [السجدو ]13:دل عله أنل مل ِ
يؤت كل نفس هداها،
وقولل تعاىل :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ
[يونس ،]99:وقال تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﭼ [البقرو ،]253:وقال النيب(( :لو أراد هللا تعاىل أن ال يعصى
ملا خلق ابليس))( ،)2وأمجع املسلمون (من أهل السنة)عله القول نن ماء
شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن .وعند القدرية أن ما شاء هللا مل يكن وما
( )1األوىل أن يقدال( :مل يدرده كدوانً وأراده شدرعاً  ،(...وذلدك أن اإلرادو إراداتن:
كونية قدريدة ،وشدرعية دينيدة .والفدرق بدني اإلرادتدني أن اإلرادو الكونيدة يددخل
حتتها ما حيبل هللا وما ال حيبل ،وهي مرادفة للمشيئة ،وأما الشرعية فال يريد هللا
درعأ إال مددا حيب دل ويرضدداه .انظددر :العقيدددو الواسددطية بشددرح الشدديخ حممددد بددن
شد ً
ابراهيم ص .49واملصدر نفسل بتعليق ابن مانع ص.22
( )2أخرج ددل الاللك ددائي( ،)619/4والبيهق ددي يف القض دداء والق دددر ص(،)184،320
وبن وه عند ابن اجلوزي يف املوضوعات ضمن قصة وقال" :هذا حدديث موضدوع
بال شك واملتهم بدل حيدىي بدن أيب زكدرة قدال حيدىي بدن معدني :هدو دجدال هدذه األمدة
قال ابن عدي :كان يضع احلديث ويسرق" .املوضوعات (.)247/1
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شاء ابليس كان؛ هلذا قال النيب(( : القدرية جموس هذه األمة ،فإن
مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال تشهدوهم هم شيعة الدجال ،قيل
ةرسول هللا فمن القدرية قال :الذين يقولون اخلري من هللا والشر من
ابليس ومن أنفسهم أال وإن اخلري والشر من هللا تعاىل فمن قال غري
هذا فعليه لعنة هللا))( ،)1ويف هذا من األدلة ما يضيق عنل هذا املختصر،
وقد استوفيت ذلك يف االنتصار.

( )1أخرج د د ددل أب د د ددو داود يف كت د د دداب الس د د ددنة ( ،)347 /1واآلج د د ددري يف الش د د د دريعة
( ،)806/2واب ددن بط ددة يف اإلابن ددة ( ،)98/4واحل ددديث ض ددعفل البو ددريي يف
احتاف املهرو (.)180/1
- 414 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

فص ٌل
إرسال الرسل نمر جائز من هللا سب انل وتعاىل وليس بواجب
عليل ،ولو مل يرسل هللا تعاىل إىل العباد رسالً مل يظلمهم؛ ألن الظلم ااوزو
احلد وليس فوق هللا من حيد لل احلدود ويرسم عليل الرسوم( ،)1وقد تفضل

ومن عليهم إبرسال الرسل إليهم ،قال هللا تعاىل :ﭽ
هللا تعاىل عله العباد ّ

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ

ﯰ ...ﭼ اآلية [ ل عمران ]164 :وقد أيد هللا الرسل ابملعجزات
اخلارقة للعادو اليت أ هرها عله أيديهم وجعلها كالشاهد هلم عله
( )1فيما ذكره العمراين هنا مأخدذان ،األول :يف قولدل (وإرسدال الرسدل نمدر جدائز
عليددل سددب انل وتعدداىل ولدديس بواجددب عليددل) وإن كانددت العبددارو د ي ة يف
مدلوهلا إال أن األوىل عدم استعماهلا فال يقال :جيوز عله هللا أو ال جيوز عليل
أتداب معل جل وعال ،وال يقال كذلك ليس بواجب عليدل كدذا ،أو جيدب عليدل
ً
شيء .وهللا تعاىل قد أوجب عله نفسل هللا سب انل وتعاىل تفضالً منل ورمحة
فقد أوجب عله نفسل يف كتابل أموراً يفعلها وأمدوراً ال يفعلهدا ،فأوجدب علده
نفسل بعث الرسل ،ونزه نفسل أن يرتيف العباد من غري رسول.
املأخذ الثاين :تعريفل للظلم هنا هو عله منهج األشاعرو؛ ألندل لدو كدان الظلدم
ال يكون إال يف حق من لل فوق حيد لل احلدود لكان الظلم مست يل يف حق
هللا تع دداىل .وأه ددل الس ددنة يقول ددون الظل ددم ممك ددن م ددن هللا تع دداىل لكن ددل ال يفعل ددل
لكمددال عدلددل ،ويعرفددون الظلددم بغددري هددذا ،وقددد سددبق ذكددره .انظددر :ص،39
واالنتصار بت قيق د .سعود اخللف (.)456/2
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دقهم فإذا نظر املكلّف بعقلل املركب فيل ةعجزو النيب  اخلارقة للعادو
وميز بينهما وبني خمرقة الس رو واملشعوذين علم دق النيب  ةا
ادعاه من الرسالة.
ومعجزات األنبياء لوات هللا عليهم خمتلفة عله ما أراد هللا د
سب انل وتعاىل د كما جعل شرائعهم خمتلفة ،وقد جعل لكل نيب معجزو
من جنس ما كان عليل أهل زمانل ،فبعث هللا موسه زمان الس رو
العاملني بضروب الس ر وجعل معجزتل اليد البيضاء اليت عجزوا عن
اإلتيان ةثلها ،والعصا اليت التقمت حياهتم وعصيّهم اليت حيرفون فيها
عله الناس أهنا حيّات؛ وهلذا ملا ر ها موسه خاف منهم أن يقهروه

بس رهم وغلب عليل طبع البشر ،فقال هللا تعاىل :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ [طل ،]69-68:فألقه
موسه عصاه فالتقمت حياهتم وعصيهم ،فلما رأى الس رو ذلك وأن

سجدا و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
هذا ليس من جنس س رهم فخروا ً

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ [األعراف ،]122-121:فتوعدهم فرعون

بتقطيع أيديهم وأرجلهم فد :ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [طل،]72:
مث بعث هللا تعاىل عيسه عليل السالم بعد الفرتو يف زمان األطباء العاملني
بدقيق نعة الطب وجعل معجزتل من جنس ما هم عليل ،وهو إبراء
األكمل واألبرص ،فلما علموا أنل ليس من جنس طبهم علموا أنل من هللا
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تعاىل فص ّدقوه ،مث بعث هللا حممد بعد الفرتو يف زمان العرب الفص اء
البلغاء العاملني ننواع الفصاحة من النظم والنثر والسجع واخلطب
والرسائل وجعل معجزتل من حنو ما يتعاطونل وهو القر ن اخلارج عن حد
نظمهم الذي يعرفونل عن كالم البشر ٍ
ةعان تصح وال تفسد وقال(( :أان
رسول هللا إليكم ،وهذا شاهد يل على صدق نبويت ورساليت))(،)1

فكذبوه وقالوا :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [املدثر ،]25:و ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭼ [املدثر ، ]24:فأمره هللا تعاىل أن يت داهم وقال :ﭽ ﭕ ﭖ
ﭗ

ﭘ ﭙﭼ [هود ،]13:وقال :ﭽﯪ ﯫ ﭼ

[البقرو ،))]23:وأقل سورو ثالث ةت وقرعهم بذلك مدو حياتل فيهم
ٍ
بشيء
وهو نيف وعشرين سنة ،فما قدروا وال قدر أحد منهم أن أييت
من ذلك مع حر هم عله تكذيبل وتنفري الناس عنل ونفيل ،فلو قدروا
عله ذلك لكان أيسر من بذل مهجهم وأمواهلم لقتالل ومن تعاطه
معارضتل بشيء من ذلك جاء بشيء ّد منل من حيب نصرتل ،كما
ُروي أن بعضهم عارض سورو زلزلت ((إذا زلزلت القصعة زلزاهلا ،وأشد
الفصاح أحواهلا ،فألقم اجلوعان فإن اللقم أوحاهلا))( .)2وكذلك من
عارض سورو الفيل فقال(( :الفيل وما أدرايف ما الفيل لل ذنب وبيل

( )1مطلع احلديث ورد ضمن حديث يرويل عمرو بن العاص د رضدي هللا عندل د يف
يح ابن حبان ( )522 /14وحسنل األلباين.
( )2مل أجد من قالل ،وال إىل من ينسب.
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وشعر طويل وإن هذا من كالم ربنا لقليل))( )1فبان ملن كان يعاند
النيب أن هذا ليس نظم القر ن ،وروي :أن وفد اليمامة ملا قدموا عله
علي من كالم احبكم
أاب بكر بعد مقتل مسيلمة قال هلم :اعرضوا ّ
الذي يقولل فاستعفوه فأاب أن يعفيهم فقالوا :كان من كالمل(( :ةضفدع
نقي كم تنقني ال الشراب متغريين وال املاء تكدرين فقال أبو بكر :ويلكم
إن هذا مل خيرج من ب ٍر وال ٍإل فأين ذهب بكم))( ،)2واإلل :هو هللا تعاىل
فعجزهم عن اإلتيان بسورو من مثلل دليل عله دق النيب ،وقولل:
ّ
ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ [البقرو ]23:دليل عله أن هذا ليس من
تلقاء نفسل إذ لو كان منل مل أيمن أن يكون يف العرب من فيل من
شاهدا عليل ابلكذب
الفصاحة والبالغة فيمكن منل أن أييت ةثلل ويكون ً

مث أخرب ثية أخرى فقال :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ...اآليةﭼ [اإلسراء ،]88:فأخرب أهنم لو
اجتمعوا إنسهم وجنهم ليتظاهروا عله أن أيتوا ةثلل ما أتوا ةثلل ،وال
يقطع ،ذا إال من كان يعلم ما كان وما يكون وهو انع العامل ،ومثل

( )1املنه دداج يف ش ددعب اإلمي ددان لل ليم ددي ( ،)265/1منه دداج الس ددنة الب ددن تيمي ددة
(.)321/8
( )2فضد د ددائل القد د ددر ن للمسد د ددتغفري ابب :مد د ددا روي يف قد د ددر ن مسد د دديلمة الكد د ددذاب
(.)284/1
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هذا ما أمر هللا تعاىل نبيل أن يدعوا اليهود

إىل املباهلة فقال :ﭽﯩ

ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ[ ل عمران ،]61:فامتنعت
اليهود خشية أن تل قهم البهلة وهي اللعنة ،فلو كان ذلك من تلقاء
نفسل مل أيمن أن جييبونل إىل ذلك؛ فيكون فيل تكذيب قولل ،ومثل هذا

ما أمر هللا تعاىل نبيل أن يقول لليهود :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭼ[البقرو ]94:مث أخربه عنهم فقال :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩﭼ [البقرو ،]95:ولو كان ذلك من تلقاء نفسل مل أيمن أن
أبدا ،وهذا
يتمنّوا املوت فيكون فيل تكذيب قولل ،وملدا قطع أهنم ال يتمنوه ً
ال يكون إال ممن يعلم الغيب وهو انع العامل ،ويف القر ن من اإلعجاز
عما يكتب أهل الكتاب من قصة البقرو واملن والسلوى،
إخبار النيبّ 
وأخبار يوسف وإخوتل ،وأ اب الكهف ونزول املائدو عله
عيسه ،وسائر ما قص هللا تعاىل من أخبار األنبياء واألمم مما مل ينكره
أهل كتاب وأخرب هللا تعاىل عنل بقولل :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [العنكبوت،]48:
ولو عرفوا ذلك وعرفوا االستل و بتل أهل الكتاب سارعوا إىل تكذيبل

( )1علق الناسدخ يف احلاشدية بقولدل :فيدل نظدر فدإن الدذي دعداهم النديب للمباهلدة
هم نصارى جنران[ .وهو الصواب].
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ولقالوا قد كنت كاتباً وقارًًئ للكتب.
ويف القر ن وجوه كثريو من اإلعجاز يضيق هذا املختصر عن
ذكرها ،وإن أثبت أنل معجز بوجل من وجوه اإلعجاز است ال أن يظهر
كاذاب؛ ألن ذلك يؤدي إىل
املعجزو عله من ادعاء أنل رسولل مع كونل ً
املتخرقني ابلس ر والشعوذو من ادعاء
قلب األدلة؛ وهلذا منع هللا
ّ
الرسالة منل ،ولو ادعوا ذلك ألبطل هللا تعاىل خمََرقتهم حىت تشبل املعجزو
متلوا يف مجيع
ابلشعوذو ،وملا كان القر ن أكرب معجزات نبينا وكان ً
األعصار بعد النيب ال يقدر أحد عله أن أييت ةثلل وال ةثل سورو
معجزا فيهم وكانت نبوتل متأبدو إىل يوم القيامة؛ لبقاء
من مثلل كان ً
معجزتل خبالف معجزات سائراألنبياء ،فإمنا شاهدها من كان يف زمانل
مث نُقلت إىل من بعدهم ،فإذا بطل النقل فيها اندرست معجزاهتم فبُعث
إليهم بعد ذلك نبينا ةعجزو شاهدها أهل زمانل ،وقد أخربان هللا تعاىل
ةعجزات األنبياء يف القر ن الذي ثبت أنل من كالم هللا تعاىل فلزمنا
التصديق ةعجزاهتم واإلميان بنبوهتم لوات هللا عليهم أمجعني ،ولنبينا
حممد معجزات غري القر ن من جنس معجزات األنبياء قبلل ورةا كان
أبلغ من معجزاهتم؛ وذلك أن هللا سب انل أخرب أن موسه ضرب بعصاه
احلجر فانبجست منل اثنتا عشرو عينا ،ونبينا حممد كان يف سف ٍر
فعدم أ ابل املاء فوضع يده يف القدح فنبع املاء من بني أ ابعل
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فأخذ منل مجيع أ ابل ما يكفيهم لشر،م وطهورهم( ،)1هذا أبلغ من
خروج املاء من احلجر ،وأبطل موسه س ر الس رو ابلعصا اليت
تلقفت حباهلم وعصيّهم ،ونبينا أبطل فصاحة أهل زمانل ةا جاء من
كالم ربل وقال(( :هذا كالم ريب))( ،)2وبقيت معجزتل إىل يوم القيامة
وهذا ال يوجد يف العصا ،وكان ملوسه النور بيده ويف وجهل من حني
كلمل هللا تعاىل ورءا النور ،ومن نظر إىل وجهل ذهب بصره وكان ميشي
وعليل بُرقع ،وكان نور نبينا حممد بقلبل وكان نوره يغلب نور الشمس
والقمر؛ وهلذا كان يرى من خلفل كما يرى من قدامل( ،)3وموسه
( )1احلددديث مددروي بددرواةت متعددددو بن ددوه يف البخدداري ،كتدداب املناقددب  ،ابب
عالمات النبوو يف اإلسالم (1312/3ح .)3386
( )2مروي عن عكرمة بن أيب جهل أنل كدان أيخدذ املصد ف ويضدعل علده وجهدل
ويقول :هذا كالم ريب ،ويف بعض الروةت( :كالم ريب كالم ريب) ،وورد عن
أيب بكددر وعددن أمسدداء بنددت أيب بكددر د رضددي هللا عنهمددا د أهنمددا كدداان يقوالنددل.
انظد د ددر :مع د د دداين األخبد د ددار للك د د ددالابذي ص  ،173واملسد د ددتدريف لل د د دداكم (/3
 ،)243وخلددق أفعددال العبدداد للبخدداري ( .)52 /2واملددروي عددن الندديب  أنددل
يشا قد منعوين أن أبلدغ كدالم ريب)) كمدا يف الرتمدذي ()34/5
قال(( :فإن قر ً
وحسنل ،وأىب داود ( ،)376 /4وغريمها.
( )3يشري إىل ما ورد يف حديث أنس د رضي هللا عندل د أن النديب  قدال« :أقيمدوا
ددفوفكم ف ددإين أراك ددم م ددن وراء ه ددري» أخرج ددل البخ دداري كت دداب «اجلماع ددة
واإلمام د ددة» ابب «ال د دزاق الس د دداق ابلس د دداق واملنك د ددب ابملنك د ددب » 254/1ح
( ،)692ومس د ددلم كت د دداب« الص د ددالو » ابب « تس د ددوية الص د ددفوف وإقامته د ددا»
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كلّمل ربل مرتني ،ونبينا حممد (( :رأى ربه مرتني مرً بعي ي قلبه
ومرً بعي ي رأسه))(.)1
قال هللا تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ

[النجم ،)2( ]13:والرؤية أبلغ يف اإلكرام من الكالم ،وإحيا هللا تعاىل
ملوسه القتيل حني ضرب قربه بعضو من أعضاء البقرو حىت كلمل من
قتلل ،وقد أنطق هللا عز وجل لنبينا الذراع املسمومة حني قالت ال
أتكلق فإين مسمومة( ،)3وكلّمل الذئب( ،)1وكلمتل الناقة اليت جاءت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/ 324/1ح.)434
( )1يشدري إىل احلدديث الدذي رواه الطدرباين عدن ابدن عبداس د رضدي هللا عنهمدا د أندل
كددان يقددول « :إن حممدددا  رأى ربددل مدرتني  :مددرو ببصددره ومددرو بف دؤاده » يف
الكبري( /90/12ح ،)12564قدال اهليثمدي « :رجالدل رجدال الصد يح خدال
مجهدور بدن منصددور الكدويف ،ومجهددور بدن منصددور ذكدره ابددن حبدان يف الثقددات»
امددع الزوائددد ( ،) 250/1وفيددل االددد ابددن سددعيد قددال ابددن حجددر يف تقريددب
التهذيب (ص )920ليس ابلقوي ،وقد تغري يف خر عمره.
( )2حاشدية علدده املخطددو يظهددر أهنددا ليسددت للعمدراين بددل مددن تعليقددات اخلطددا
قال فيها( :قولل تعاىل  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ هذا إخبار عن رؤية النيب
ليلددة املعدراج ربددل قددال ابددن عبدداس( :رأى حممددد ربددل بفدؤاده ومل يددره بعينددل ويكددون
ذلك أن هللا جعل بصره يف فؤاده أو خلق لفؤاده بصر حىت رأى ربل رؤية غري
كاذبل كما يرى ابلعني ومذهب مجاعة املفسرين أنل رءاه بعينل وهو قول أنس
وعكرمة واحلسن وكان حيلف ابه .املخطو ص . 26
( )3يش د ددري إىل احل د ددديث املخ د ددرج عن د ددد مس د ددلم كت د دداب«الس د ددالم» ،ابب «الس د ددم»
- 422 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

تشكو أهلها( ،)2وسب ت احلصا بكفل( ،)3وهذا أبلغ من إحياء امليت
الذي كان حيًا انط ًقا ،وهذا أيضاً أبلغ من كالم النملة لسليمان،
وفلق الب ر ملوسه حىت ار كل فرق كالطود العظيم حني دعا،
ونبينا اجنابت لل الس ابة حول املدينة حىت ارت كاإلكليل وذلك
أن أعرابيًا دخل املسجد والنيب خيطب فقال :ة رسول هللا هلك
الكراع والنبت فادع هللا أن يسقينا :فرفع النيب يده ودعا فأرسلت
السماء غزالتها وأمطرت إىل اجلمعة الثانية وأته ذلك األعرايب أو غريه
إىل النيب وهو خيطب عله املنرب فقال(( :ة رسول هللا :هتدمت
البيوت واحتبس عنّا الركبان فادع هللا أن حيبس عنا املطر فتبسم النيب
ورفع يديل ودعا فقال(( :اللهم َح َوالينا وال علينا ،اللهم على الضراب
ومنابت الشجر وبطون األودية)) ،واجنابت الس ابة حول املدينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(/1721/4ح .)2190
( )1ال دوارد يف كتددب السددنن شددهادو الددذئب بنبوتددل  يف قصددة الراعددي الددذي عدددا
عله غنمل الذئب .أخرجها البخاري يف ي ل (/174/4ح.)3471
( )2قصد ددة شد ددكوى اجلمد ددل رواهد ددا اإلمد ددام أمحد ددد مسد ددند (/368 /2ح ،)1754
و ح إسنادها شعيب األرنؤو .
( )3الطرباين يف األوسط املعجم األوسدط ( ،)1244/59 /2والبيهقدي يف السدنن
الصغرى ،واخلالل يف السنة ( ،)288 /1وضعف احلدافظ ابدن حجدر رواةت
تسبيح احلصه .فتح الباري (.)592 /6
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كأهنا أكليل))(.)1
كان عيسه حيىي املوته ويربئ األكمل واألبرص ،وقد حن
اجلذع لنبينا ،وكلمل الذراع املشوي وانشق القمر للنيب ،ومشه يف
اهلواء( ،)2وقد مشه أ اب النيب عله املاء وهم رّكاب عله رواحلهم
حني هابوا الفرس وقطعوا القنطرو وذلك معجزو لل( ،)3ولل من املعجزات
مما نقل ابألخبار الص ي ة ةا يبلغ ةجموعل كنقل التواتر ،وإذا ثبت
انعا مو وفًا بصفات الكمال وعرف ذلك
دقل وثبت أن للعامل ً
ابلعقل( ،)4وجب قبول قولل فيما أخرب بل عن هللا تعاىل.
وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابل عن القيامة والبعث من القبور ونبل
( )1أخرجل البيهقي يف السدنن الكدربى ابب اإلستسدقاء بغدري دالو ،ويدوم اجلمعدة
( ،)493/3واحلديث مروي عند البخاري كتاب بدء الوحي ابب الدعاء إذا
كثر املطر حوالينا ،وال علينا (/30/2ح.)1020
( )2يشري إىل حادثة اإلسراء واملعراج ،كما ّرح بذلك يف االنتصدار ( .)769 /3والنديب
له هللا عليل وسلم مل ميش عله اهلواء وإمنا كان راكباً عله الرباق ليلة اإلسراء.
( )3يشري إىل ما جاء عن سعد بدن أيب وقداص يف معركدة القادسدية هدو ومدن معدل،
وكدذلك العدالء بدن احلضددرمي حدني بعدث إىل الب درين ،قدال أبدو هريرو:فمشددينا
عله املاء ،فوهللا فما ابتلدت قددم وال خدف بعدري وال حدافر دابدة ،وكدان اجلديش
أربعددة الف .انظددر :كرامددات األوليدداء لاللكددائي مددن شددرح أ ددول اعتقدداد أهددل
السنة واجلماعة لاللكائي (.)162 /9
( )4وكذلك ابلنقل.
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عله االستدالل عليها ابخللق األول وهو قولل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ إىل قولل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ..ﭼاآلية [يس ،]80- 77:فجعل النشأو
األوىل اليت أقروا ،ا أ الً ورد إليها النشأو األخرى اليت أنكروها ،واحتج
حرها ويبسها من الشجر األخضر مع نداوتل ورطوبتل
إب هار النار عله ّ
عله جواب حدوث احلياو يف األجسام البالية ،وقال تعاىل يف اآلية
األخرى :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ

[الروم ،]27:وغري ذلك من اآلي وأخرب عن اجلنة والنعيم فيها ،وعن
النار والعذاب فيها ،واحلساب ،والصرا  ،وامليزان ،وأخرب النيب عن
عذاب القرب ،وعن رؤية املؤمنني لر،م يف اجلنة ،وعن شفاعة النيب
وشفاعة األنبياء والعلماء ،وعن احلوض ،وعن خالفة الص ابة رضي
هللا عنهم بعده وكل ذلك جيب التصديق بل وهو فرع التصديق بنبوتل
وإمنا نبهت املسرتشد عله ذلك؛ لتأخذ ذلك بتقليد النيب وال تلتفت
إىل خالف أهل الزيغ واألهواء فيها.
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فصلٌ
ذكر املسرتشد أنل سألل هذا السائل هل تعرف من تصلي لل فقال:

نعم ه ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ..ﭼ اآلية [احلشر،]23 :
فقال السائل :هذه معرفة أمسا ال معرفة مسمه وهو سب انل يقول:

ﭽﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ [ ل عمران ]28:مث قال :قال بعض األئمة:
احلمد ه الذي من تومهل شبهل فأبطل ،واحلده الذي من أومهل غمل فعطل،
أين معرفتك من هاتني .قال املسرتشد :فبقيت مت ًريا ال أدري ما أقول
واجلواب :أن هذا سؤال متعنت والظاهر ممن يصلي أنل مسلم يعرف من
يصلي لل وإمنا أراد إ هار مذهبل املستور ،وجواب من أجابل يح ألنل
أجابل نمساء هللا احلس اليت ال يسمه وال يدعه إال ،ا ،فإن أراد السائل
السؤال عن املاهية( )1والكيفية( )2واحلسية( ،)3فليس لل جواب إال ما أجابل
( )1املاهيددة :مقولددة يف ج دواب "مددا هددو" وتطلددق غالبًددا علدده األمددر املتعقددل ،وهددو
حقيقة الشي ء ما بل الشي ء هو هدو .انظدر :التعريفدات ص ،195الكليدات
للكفومه  ،1197واملعجم الفلسفه ص.422
( )2الكيفيددة :اسددم ملددا جيدداب بددل عددن السدؤال بكيددف ،و معناهددا ددفة الشددي ء ،و
د ددورتل ،و حالد ددل .و هد ددي احد دددى مقد ددوالت أرسد ددطو  .انظد ددر :الكليد ددات ص
1197املعجم الفلسفه ص.821
( )3احلسي هو املنسوب اىل احلس ،فهو عند املتكلمني ما يدريف ابحلس الظاهر،
و عند ددد احلكمد دداء مد ددا يد دددريف ابحلد ددس الظد دداهر أو البد دداطن ،و احلسد ددي يسد د ّدمه
حمسوسا ،و يقابل احلسي العقلي املعجم الفلسفه (ص.)32 :
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املسؤل ،وهذا كجواب موسه عليل السالم لفرعون ملا قال موسه أان رسول
رب العاملني قال :وما رب العاملني إىل وما هو رب العاملني وما كيفيتل(،)1

فقال لل موسه :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

[الشعراء ،]24:وهذا جواب منل ابألمساء والصفات ال ابملاهية والكيفية
ومنكرا عليل أي
واحلسية ،فقال فرعون ملن حولل :أال تستمعون ّ
معجبًا هلمً ،
إذ سألتل عن املاهية واحلسية والكيفية فأجابق :ابألمساء والصفات فزاد
موسه يف البيان عن هللا تعاىل فقال :وﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

[الشعراء ]26:أنل ال يُعرف إال ،ذه األمساء فزاد فرعون يف اإلنكار
والتعجب فقال :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ [الشعراء]27:
وذلك ملا مل جييبل عن احلسية واملاهية فزاد موسه عن البيان يف هللا تعاىل و
ﭽﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ[الشعراء ،]28:أي ال
أيضا كن و ما
شبيل لل وال سبيل إىل العلم بل إال نمسائل و فاتل وهذا ً
قدمت ذكره ،وسأل اليهود عن هللا أهو من ذهب أو فضة أو من ر اص
فأنزل هللا تعاىل :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭼ إىل خر سورو اإلخالص( ،)2وأما
قول السائل هذه معرفة أمساء ال معرفة مسمه فاجلواب :أن هذا ينيبء عن

( )1مل يثبت أن فرعون سأل عن املاهية والكيفية .انظر :تفسري ابن كثري (.)138/6
( )2القول الثاين يف سدبب ندزول سدورو الصدمد أن املشدركني قدالوا للنديب :انسدب
لنددا ربددك؛ فددأنزل هللا عليددل هددذه السددورو.انظر :تفسددري الطددربي (،)688 /24
تفسري ابن كثري (.)518 /8
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السائل نحد مذهبني إما معتزيل يقول نن هللا إلل واحد وأمساءه غريه وهي
علم للمسمه
خملوقة ،وهي مسألة خالف فعند أهل احلديث أن االسم ي
و فة للمسمه ،وعند األشعرية أن االسم هو املسمه وعند املعتزلة أن
االسم غري املسمه( ،)1وإما أن يكون هذا السائل فلسفيًا يقول إبهلني
قدميني السابق والتايل ،فالسابق أحدث العامل بواسطة التايل ويقول :السابق
ال يو ف بوجود وال عدم ويقول :ال هو مذكور وال غري مذكور وال اهول
وال معلوم ويقولون :هو شيء ال شيء وهذا الكالم سهل عله قائلل
اإلبطال(.)2
وال خيفه عله من لل أدىن عقل فساد هذا والدليل عله بطالن قول
( )1هددذه املسددالة مسددألة االسددم واملسددمه مددن املسددائل الدديت حصددل حوهلددا اخلددالف
بدني أهددل السددنةواملتكلمني مدن املعتزلددة واألشددعرية فاملعتزلدة بندداءً علدده قدوهلم نن
ددفات هللا خملوقددة ،وأمسدداء هللا غددري هللا ومددا كددان غددريه فهددو خملددوق ،قددالوا نن
االسم غري املسمه .وأما األشاعرو :فقالوا نن االسم هو املسمه.
والقددول الص دواب يف املسددألة الددذي عليددل أهددل السددنة واجلماعددة :نن ال يقددال
االس ددم ع ددني املس ددمه كم ددا ال يق ددال االس ددم غ ددري املس ددمه ب ددل يق ددال :االس ددم
للمسمه لقولل تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ  ( ،وكما يف احلديث
( إن ه تسعة وتسدعني امسًدا) ،وقدد وافدق الشديخ العمدراين فيهدا مدا ذهدب أهدل
السنة واجلماعة .انظر :مقاالت اإلسالميني ص ،586املقصد األس للغزايل
ص ،24قاعدددو يف االسددم واملسددمه لشدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة ضددمن امددوع
الفتاوى ( ،)207/6شفاء العليل البن القيم(.)277/2
( )2يف املخطو  :إلبطال.
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من قال االسم غري املسمه قول هللا تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭼ [األعراف ،]180:وقولل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ[لقمان ،]25:ويف هذا من األدلة ما يطول ذكرها
إشفاء
ولكق أبني فساد قول هذا القائل من مع كالمل الذي أورد ليكون ً

قلت قال هللا تعاىل :ﭽﯳ ﯴ
لكل من مسعل وذلك أن يقال للَ :

ﯵﯶ ﭼ[ ل عمرانَ ]30،28:م ِن القائل هكذا االسم أواملسمه فإن قال
املسمه قيل لل :ال حجة لك ألن االسم عنديف هو قول بق دم وهو خملوق
عنديف والقول ال يكون لل قول ،وكذلك من احمل ّذر لنا نفسل هو االسم أم
املسمه فإن قال هو االسم قيل لل :فاالسم ال حي ّذر نفسل ،فإن قال القائل
واحملذر لنا نفسل هو املسمه وهو هللا تعاىل قلنا لل فال مع إلنكاريف عله
من أجابك ننل يصلي ه الذي ال إلل إال هو إىل خر كالمل فإن تعلق هذا
السائل من اآلية بقولل نفسل تعلقنا منها بقولل :ﭽﯳ ﯴﭼ [ ل
عمران ]28:وقلنا :ال قول إن النفس غري هللا بل هي فة ذاتية ه تعاىل ال
تكيف()1؛ وهلذا قال :نفسل فال يرجع الضمري املتصل إىل غريه تعاىل هللا
أيضا هلذا السائل قلت :قال هللا تعاىل
كبري ويقال ً
عما يقول الظاملون ّ
علوا ً
هذا قولل حقيقة أم ااز ،فإن قال :هو قولل حقيقة رجع إىل قول أهل احلق
وبطل قولل إن القر ن خملوق وأجبناه ةا مضه ،وإن قال :بل هو ااز وليس

( )1والص يح أن نفسل تعاىل هي ذاتل ،وليست فة .كما حققل شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية ( ،)33 /8واموع الفتاوى (.)444/20
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ه قول حقيقة ،قيل لل كيف تضيف قول غريه إليل وتزعم أنل حجة لك؟ وال
الزم لكل قدري أو قائل
يلزمنا اجلواب عن قول غري هللا تعاىل ،وهذا االلتزام ي
خبلق القر ن إذا احتج ثية من القر ن ألنل يقول قال هللا تعاىل ،وأما حكاية
هذا السائل لقول بعض األئمة :احلمد ه الذي من تومهل شبهل فأبطل،
عمل فعطل ،وقولل ملن سألل إن العبارو الص ي ة
واحلمد ه الذي من أومهل ّ
عن هذا الت ميد أن يقال :احلمد ه الذي من تومهل ،أين معرفتكم من
هاتني؟.
تسم يع يف الكالم وإرعاد وإبراق ممن سألل
اجلواب :أن هذا ّ
وتوهيم عليل إن فيل حجة عله من مسه معبوده أنل قد أبطل أو عطل،
وهذه طريقتهم وسريهتم يف إيراد الكالم اجململ الذي ال مع حتتل،
ويقولون :حتتل مع ابطن ال يعلمل إال الراسخون يف العلم( ،)1فمن مل
يعن ةعرفة األ ول وجهل أمرهم يبقه مت ًريا ،وتدعوه نفسل إىل
االطالع عله هذا املع الباطن ،فإذا سأهلم اطالعل عليل قالوا لل :سر
الدين ال يُفضه إال إىل من أعطه العهد ،وقد أمر هللا سب انل أن ال
يفضه السرت إال ابلعهد ،وأخذوا يف تدرجيل نشياء يطول شرحها والذي
سهل علي بطالن قول من قال إمامل قال :احلمد ه الذي من تومهل
شبهل فأبطل ،أن الضمري املذكور ،وقولل :يومهل وشبهل يرجع إىل االسم
املتقدم ،وهو احملمود فدل عله أن احملمود هو :املوهم واملشبل لل متصل
( )1يشري هنا إىل قول الباطنية القائلني ابملع الباطن الذي ال يعلمل أي انسان.
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عله أن العبارو الص ي ة عن هذا الت ميد أن يقال :احلمد ه الذي
شبيها أبطل ،وال يقال :ما بطل.
من تومهل أن لل ً
وأما حكاية الت ميد الثاين ،فإنل حتميد ال يعقل معناه ،وال يشبل
الت ميد املذكور يف القر ن ،وال املذكور عن اخلطباء والبلغاء املتداولة
خطبهم عله منابر بالد اإلسالم ،وإمنا وضع ليوهم عله من يريد
استتباعل أن بينهما فرقًا ،وأن املعرفة املأخوذو من هذا غري املعرفة
املأخوذو من هذا ،وأن اإلبطال غري التعطيل ،وهذا كلل ال يعرتيل إال من
ال عقل لل وال بصر ،وكيف يكون هذا واملعرفة فة للعارف ال تتغري
ابختالف فات املعروف ،فنعوذ ابه من عمه القلب واخلتم عليل،
وحسيب هللا وتوكلت عليل.
مت الكتاب بعون امللك الوهاب ،واحلمد ه رب العاملني ،و له
هللا عله سيدان حممد و لل و بل وسلّم تسليماً.
مت الكتاب املباريف يوم الربوع ألربع ليال مضت من شهر ذي
احلجة احلرام الواقع يف سنة  513من هجرو رسول هللا.
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املصادر واملراجع
ابددن أيب احلديددد ،عبددد احلميددد بددن هبددة هللا" ،شددرح هنددج البالغددة" ،ت:
حممددد أبددو الفضددل ابدراهيم( ،دار احيدداء الكتددب العربيددة عيسدده البددايب
احلليب).
اب ددن اجل ددوزي" ،تلب دديس إبل دديس" (،دار الفك ددر للطباع ددة والنش ددر ،ب ددريوت
1421-1هد).
ابددن اجلددوزي ،عبددد الددرمحن بددن علددي "،املوضددوعات " ،ت :عبددد الددرمحن
حممد عثمان1386- 1 ( ،هد).
اب ددن الق دديم اجلوزي ددة ،حمم ددد ب ددن أيب بك ددر أي ددوب" ،الص دواعق املرس ددلة عل دده
اجلهميددة واملعطلددة" ،حتقيددق  :د .علددي بددن حممددد الدددخيل هللا( ،دار
العا مة  -الرةض1418- 3 ،هد)
ابددن القيم"،الكافي ددة الشددافية يف االنتص ددار للفرقددة الناجي ددة" ،حتقيددق حمم ددد
العريفددي و خددرون ،إشدراف بكددر أبددو زيددد ( ،دار عددامل الفوائددد  ،مكددة
املكرمة 1428 - 1 ،هد ).
اب ددن تيمي ددة" ،العقي دددو الواس ددطية" ،بتعليق ددات الش دديخ اب ددن م ددانع( ،مكتب ددة
املعارف ،الرةض).
ابددن تيميددة" ،املدراتد يف الددرد علدده املتفلسددفة والقرامطددة والباطنيددة" (ت :د.
موسد د د دده سد د د ددليمان الد د د دددويش ،مكتبد د د ددة العلد د د ددوم واحلكد د د ددم - 1 -
1408هد).
- 432 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

ابن تيمية" ،امدوع الفتداوى ،مجدع وحتقيدق حممدد بدن قاسدم( ،طبعدة امدع
امللك فهد لطباعة املص ف الشريف 1416-هد ) .
ابددن تيميددة" ،منهدداج السددنة النبويددة يف نقددض كددالم الشدديعة القدريددة" ،ت :
حمم ددد رش دداد س ددامل( ،جامع ددة اإلم ددام حمم ددد ب ددن س ددعود اإلس ددالمية،
 1406-1هد).
ابدن تيميدة ،أمحدد بدن عبدد احللديم "شدرح حدديث الندزول" ( ،دار الثقاقدة د
الرةض د 1381 3هد ).
ابدن حجددر ،أمحدد بددن علدي "فددتح البداري شددرح د يح البخدداري" ،رقمددل:
حممد فؤاد عبد الباقي ،وأشدرف عليدل :حمدب الددين اخلطيدب ،تعليدق
 :عب د د ددد العزي د د ددز ب د د ددن عب د د ددد هللا ب د د ددن ابز (دار املعرف د د ددة – ب د د ددريوت-
1379هد).
ابن حزم ،علي بن أمحد " ،الفصل يف امللل واألهواء والن دل"  ،حتقيدق
د .حممدد ابدراهيم نصدر ،د .عبددالرمحن عمدريو( ،دار اجليدل د بدريوت د
1416- 2هد) .
اب ددن حنب ددل ،عب ددد هللا ب ددن أمح ددد  " ،الس ددنة"  ،حتقي ددق  :د .حمم ددد س ددعيد
الق طاين( ،دار ابن القيم ،الدمام1406- 1 ،هد).
ابددن رجددب "،شددرح حددديث لبيددك اللهددم لبيددك" ،عبددد الددرمحن بددن أمحددد ،
ت  :د .ولي ددد عب ددد ال ددرمحن حمم ددد ل ف ددرةن( ،دار ع ددامل الفوائ ددد -
مكة املكرمة1417-1 ،هد).
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اب ددن عب ددد ال ددرب  ،يوس ددف ب ددن عب ددد هللا " ،ج ددامع بي ددان العل ددم وفض ددلل"،
حتقي ددق :أيب األش ددبال ال ددزهريي( ،دار اب ددن اجل ددوزي ،اململك ددة العربي ددة
السعودية 1414، 1 ،هد).
ابددن قاضددي شددهبة ،أيب بكددر بددن أمحددد بددن حممددد " ،طبقددات الشددافعية" ،
علددق عليددل د.عبدددالعليم خددان( ،دار عددامل الكتددب  ،بددريوت -1 ،
1407هد ).
ابددن قدديم اجلوزيددة" ،بدددائع الفوائددد" (ت:علددي بددن حممددد العمدران ،دار عددامل
الفوائد د مكة د 1425 1هد).
ابددن قدديم اجلوزيددة ،حممددد بددن أيب بكددر " ،شددفاء العليددل يف مسددائل القضدداء
والقدددر واحلكمددة والتعليددل"  ،حتقيددق مصددطفه أب ددو النصددر الش ددليب،
(مكتبة السوادي  ،جدو  ،األوىل1412هد) .
ابددن كثددري " ،تفسددري القددر ن العظدديم"( ،ت :سددامي بددن حممددد سددالمة ،دار
طيبة -السعودية)
ابددن كثددري" ،طبقددات الفقهدداء الشددافعيني" حتقيددق د .أمحددد عمددر هاشددم َو
د .حممد زينهم( ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصر 1413-هد) .
ابددن كثددري ،إمساعيددل بددن عمددر " ،البدايددة والنهايدة" (ت :علددي شددريي ،دار
إحياء الرتاث العريب1408-1 -هد).
ابن منظور " ،لسان العرب" ( ،دار ادر بريوت 1414- 3هد ) .
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أب ددو ح ددامت ،عب ددد ال ددرمحن ب ددن حمم ددد " ،اجل ددرح والتع ددديل" ،ال ددس دائ ددرو
املع د ددارف العثماني د ددة  -حبي د دددر ابد ال د دددكن – اهلن د ددد( ،دار إحي د دداء
الرتاث العريب  ،بريوت 1271، 1 ،هد).
أبد ددو نعد دديم ،أمحد ددد بد ددن عبد ددد هللا " ،حليد ددة األوليد دداء وطبقد ددات األ د ددفياء"
(دارالسعادو ،مصر1394 ،هد).
ي ،حمم ددد ب ددن احلس ددني " ،الش دريعة" ، ،ت :ال دددكتور عب ددد هللا ب ددن
اآلج د ِّدر ُّ
ُ
عمر الدميجي( ،دار الوطن -،الرةض –  1420- 2هد).
األك ددوع ،إمساعي ددل ب ددن عل ددي " ،هج ددر العل ددم ومعاقل ددل يف ال دديمن"( ،دار
الفكر املعا ر  ،لبنان 1416 -1 ،هد) .
األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القر ن العظديم والسدبع املثداين ،حممدود بدن
عب ددد هللا  ،ت  :عل ددي عب ددد الب دداري عطي ددة ،دار الكت ددب العلمي ددة –
بريوت 1415- 1 ،هد).
اآلم دددي ،عل ددي ب ددن حمم ددد " ،أبك ددار األفك ددار يف أ ددول ال دددين" ( ،ت:
أ.د .أمحدد حممدد املهددي ،دار الكتددب والوًئدق القوميدة – القدداهرو-
 ،1424 2هد).
البخاري ،حممد بدن أيب إسد اق " ،حبدر الفوائدد املشدهور ةعداين األخبدار"
(حتقيددق :حممددد حسددن -أمحددد فريددد ،دار الكتددب العلميددة-بددريوت-
1420- 1هد).
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البخدداري ،حممددد بددن إمساعيددل" ،خلددق أفعددال العبدداد والددرد علدده اجلهميددة
وأ د اب التعطيددل" (حتقيددق :فهددد بددن سددليمان الفهيددد ،دار أطلددس
اخلضراء2005 ،1 ،م).
البُس دديت " ،اإلحس ددان يف تقري ددب د د يح اب ددن حب ددان"  ،ترتي ددب :األم ددري
ع د ددالء ال د دددين عل د ددي ب د ددن بلب د ددان ،ت :ش د ددعيب األرن د ددؤو  ،مؤسس د ددة
الرسالة ،بريوت 1408( 1 ،هد).
البُسيت ،حممد بن حبان " ،روضة العقدالء" ،ت :حممدد حمدي الددين عبدد
احلميد (دار الكتب العلمية – بريوت).
البغدادي " ،أ ول الدين " (طبعة مدرسدة اإلهليدات بددار الفندون الرتكية د
استانبول1346- 1 -هد).
البغ دددادي ،عب ددد الق دداهر ب ددن ط دداهر" ،الف ددرق ب ددني الف ددرق" (دار اآلف دداق
اجلديدو – بريوت1977- 2 ،م).
البغددوي ،احلسددني بددن مسددعود " ،معددامل التنزيددل يف تفسددري القددر ن" ،ت :
حمم ددد عب ددد هللا النم ددر  -عثم ددان مجع ددة ض ددمريية  -س ددليمان مس ددلم
احلرش( ،دار طيبة 1417 - ،هد).
البو ددريي ،أمح ددد ب ددن أيب بك ددر " ،إحت دداف اخل ددريو امله ددرو بزوائ ددد املس ددانيد
العشددرو" (تقدددمي :د .أمحددد معبددد عبددد الكددرمي ،دار الددوطن للنشددر،
الرةض  1420، 1هد).
البيهق ددي " ،الزه ددد الكب ددري" ت :ع ددامر أمح ددد حي دددر( ،مؤسس ددة الكت ددب
الثقافية – بريوت 1996- 3م).
- 436 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

البيهقددي" ،القضدداء والقدددر" ،ت :حممددد بددن عبددد هللا ل عددامر( ،مكتبددة
العبيكان  -السعودية 1421- 1هد).
البيهقددي ،أمحددد بددن احلسددني  " ،األمسدداء والصددفات" ( ،ت :عبددد هللا بددن
حممددد احلاشدددي قدددم لددل :الشدديخ مقبددل بددن هددادي ال دوادعي ،مكتبددة
السوادي ،جدو 1413 - 1 ،هد).
اجلرج دداين " ،التعريف ددات"( ،ض ددبطل و د د ل مجاع ددة م ددن العلم دداء ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1403- 1 -هد).
اجلرجدداين ،احلسددني بددن احلسددن " ،املنهدداج يف شددعب اإلميددان" ،ت:حلمددي
حممد فودو( ،دار الفكر 1399 -1 ،هد)
اجلعدي ،لعمر بن علي بن مسدرو " ،طبقدات فقهداء الديمن" ،ت  :فدؤاد
سيد( ،دار القلم  ،بريوت ،بدون) .
اجلَنَ دددي ،حممد ددد بد ددن يوسد ددف" ،الس ددلويف يف طبقد ددات العلمد دداء وامللد ددويف"،
حتقيددق حممددد بددن علددي األكددوع( ،مكتبددة اإلرشدداد  ،ددنعاء  ،األوىل
1414هد) .ح دداجي خليف ددة ،مص ددطفه ب ددن عب دددهللا " ،كش ددف الظن ددون ع ددن أس ددامي
الكتب والفنون"( ،دار إحياء الرتاث العريب  ،لبنان  ،بدون) .
احل دداكم ،حمم ددد ب ددن عب ددد هللا " ،املس ددتدريف عل دده الص د د ي ني" ،حتقي ددق:
مصددطفه عبددد القددادر عطددا( ،دار الكتددب العلميددة ،بددريوت- 1 ،
1411هد).
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احلمد ددوي ،ةقد ددوت بد ددن عبد دددهللا" ،معجد ددم البلد دددان" ( ،دار الفكد ددر ،دار
ادر ،بريوت  .بدون).
اخلالل ،أمحد بن حممدد" ،السدنة" ،حتقيدق :د .عطيدة الزهدراين( ،دار الرايدة
– الرةض1410-1 ،هد) .
الددذهيب ،حممددد بددن أمحددد " ،العددرش"  ،ت  :حممددد بددن خليفددة التميمددي،
(عمددادو الب ددث العلمددي ابجلامعددة اإلسددالمية ،املدينددة املنددورو-2 ،
1424هد).
الرازي ،حممد بن عمر " ،اعتقادات فدرق املسدلمني واملشدركني" ت :علدي
سامي النشار( ،دار الكتب العلمية – بريوت).
الس دديوطي ،عب ددد ال ددرمحن ب ددن أيب بك ددر " ،ال دددر املنث ددور"( ،دار الفك ددر –
بريوت).
شليب ،أمحد  " ،أدةن اهلندد الكدربى" ( مكتبدة النهضدهة املصدرية د مصدر د
11د 2000م).
الشهرسد د ددتاين ،حممد د ددد بد د ددن عب د د ددد الكد د ددرمي " ،املل د د ددل والن د د ددل" ،مؤسس د د ددة
احلليب.منش ددورات حممددد علددي بيض ددون (دار الكت ددب العلميددة ب ددريوت
1418 -2هد).
ددويف ،عبدددالقادر عطددا" ،األ ددول الدديت ب د عليهددا املبتدعددة مددذهبهم يف
الصفات"( ،أضواء السلف1426 -2 ،هد).
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الطدرباين ،سددليمان بددن أمحددد" ،املعجددم األوسددط"  ،ت :طددارق بددن عددوض
هللا بددن حمم ددد ،عبددد احملس ددن بددن إب دراهيم احلس دديق( ،دار احل ددرمني –
القاهرو).
الطددربي ،حممددد بددن جريددر " ،جددامع البيددان يف أتويددل القددر ن" (ت :أمحددد
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،السعودية 1420- 1هد).
الطيالسددي ،سددليمان بددن داود " ،املسددند"  ،ت :حممددد بددن عبددد احملسددن
الرتكي( ،دار هجر للطباعة والنشر – القاهرو  1419- 1هد).
العثيم ددني ،حمم ددد ب ددن دداحل " ،ش ددرح العقي دددو الواس ددطية ،خ ددرج أحاديث ددل
واعت د بددل :سددعد بددن ف دواز الصددميل( ،دار ابددن اجلددوزي ،السددعودية،
 1421 -6هد).
العراق د ددي ،عب د ددد ال د ددرحيم ب د ددن احلس د ددني " ،املغ د ددق ع د ددن مح د ددل األس د ددفار يف
األسددفار" ،يف خت دريج م ددا يف اإلحيدداء مددن األخب ددار (مطب ددوع  ،ددامش
إحياء علوم الدين)( ،دار ابن حزم ،بريوت 1426 -1 ،هد).
العسددقالين " ،اإل ددابة يف متييددز الص د ابة" ( ت :علددي حممددد البجدداوي،
دار اجليل – بريوت1412-1 -هد).
العس ددقالين ،أمح ددد ب ددن عل ددي " ،املطال ددب العالي ددة بزوائ ددد املس ددانيد الثماني ددة"،
أمحددد بددن علددي بددن حجددر  ،حقددق يف ( )17رسددالة علميددة ،تنسدديق :د.
سعد بن ان ر الشثري ،دار العا مة-السعودية1419-1 -هد).
العقيلي ،جعفر بن حممد " ،الضدعفاء الكبدري" ،ت :د.عبدد املعطده أمدني
قلعجي( ،دار الكتب العلمية بريوت 1418- 2 ،هد).
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العُ ْكد د د َدربي  ،عبد د ددد هللا عبيد د ددد هللا" ،اإلابند د ددة الكد د ددربى" ت :رضد د ددا معطد د ددي
واموعة( ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرةض)
العم دراين ،حي ددىي ب ددن أيب اخل ددري " ،االنتصددار يف ال ددرد عل دده القدري ددة املعتزل ددة
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البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب
(بدعة القول خبلق القرآن الكريم أمنوذجاً)
Innovations are majors and minors,
fundamentals and branches
( Case study: Innovation of "the
)"Qur'an is a creation
إعداد:
د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار
األستاذ املشارك يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها
جبامعة أم القرى مبكة املكرمة
الربيد اإللكرتوينaaasrar1@hotmail.com :

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املستخلص
إن حفظ الدين هو أعظم املقاصد اليت جاءت الشريعة
لتحقيقها ،وإن من أعظم ما خيل ابلدين البدع واحملداثت ،فهي أعظم
إخالالً ابلدين من املعاصي الشهوانية ،كما أن هذه احملداثت تتفاوت
يف إخالهلا ابلدين كثرياً ،فمنها عظائم ومنها ما هو دون ذلك ،ومن
ويتفرع بعضها عن بعض ،ولعل بدعة القول
صفات البدع أهنا ّ
تتشعب ّ
تشعبت إىل مقاالت
خبلق القرآن من أوضح األمثلة على ذلك؛ إذ ّ
كثرية ،كبدعة األشاعرة واللفظية والواقفة والساملية وغريها ،وكانت هذه
الشعب سبباً لفنت كثرية يف األمة ،وامتحن بعض األئمة فيها ،ومن
تعرض له اإلمام البخاري من بالء عند تفصيله للحق فيها.
أشهرها ما ّ
وهلذا كان منهج األئمة يف احملداثت والبدع هو الوقوف حبزم يف
ردها والتحذير منها ،واإلمام أمحد خاصة له بالء وصرب وثبات عظيم
عندما امتحن الناس بقوة السلطان يف هذه الفتنة .وهذا هو الدور
الواجب واملناط أبهل العلم يف تبيني احلق للناس وكشف الزيف ،ومن
أعرض عن هذا الواجب منهم ابتغاء زهرة احلياة الدنيا فقد وقع يف كبرية
من كبائر الذنوب اليت جاءت النصوص ابلوعيد الشديد عليها.

الكلمات املفتاحية :البدعة  -بدعة كلية  -تكفري املبتدع -
تشعب البدعة  -خلق القرآن  -حمنة بعض األئمة يف بدعة خلق
ّ
القرآن.
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Abstract
Proper security of the religion is the utmost goals
which Islamic principle strives to achieve. And the major
thing that affects the religion is the heresies and
innovations, they have greatest effects on the religion than
lust sin, just as the heresies very in affecting the religion;
parts of them are major while some are not up to that, the
major attributes of innovations is that they are divided
regularly and some develop from others, the innovation of
“the Qur’an is a creation” may be a distinct example
because it emanated into various opinions like innovation
of Ash’arism, verbalism, etc. All these sects were factors
of huge temptations for this nation and some erudite
scholars were tempted during the course, like Imam AlBukhari.
Based on that, the system of the scholars regarding
the heresies and innovations is to firmly reject and warn
against them, like Imam Ahmad deed, so this (Ahmad’s
stand) is a compulsory role and deed that the scholar
should use to explain the truth to people and unveil
falsehood, whoever turns away among the scholars from
this obligation seeking the luxurious life engaged in one
of the major sins that the Shariah warns a severe
punishment about.
Key Words:
Heresy - General heresy - Heresies are various Creation of the Holy Qur’an - Judging as unbelievers Warning against heresies.

- 451 -

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املقدمة
َّ
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور
أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إالَّ هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أ َّن
حممدا عبده ورسوله .
ً
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ(.)1
ﱡﭐ 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 ﱠ(.)2

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﱠ(.)3
أما بعد:
املنزل
فإن حياة الناس يف معاشهم ومعادهم ال تصلح إال ابلوحي ّ
( )1آل عمران.102 :
( )2النساء.1 :
( )3األحزاب.71-70 :
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من عند هللا تعاىل ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
()1

ﱠ  ،وهلذا كان حفظ الدين هو أعظم املقاصد الضرورية اليت جاءت
الشرائع كلها بتحصيلها يف نفوس الناس ،والتأكيد على عظم شأهنا،
وذلك ألن هذه املقاصد ال بد منها يف قيام مصاحل الدين الدنيا ،حبيث
إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة ،بل على فساد وهتارج
وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع ابخلسران
املبني(.)2
واحلفظ هلذا املقصد العظيم يكون أبمرين:
األول :فعل ما به قيامها وثباهتا وكماهلا.
الثاين :ترك ما به عدمها ،ودرء ما به اختالهلا ونقصها الواقع أو
املتوقع فيها(.)3
فأما األول فإن نصوص الشرع قد تضافرت يف ترسيخ أصول
اإلميان وشرائع اإلسالم حىت يصل املكلَّف إىل درجة اإلحسان يف
عباداته القلبية والبدنية بشىت األساليب والطرق من تغريب وترغيب
وخماطبة للعقل والروح واجلسد.
( )1امللك.14 :
( )2إبراهيم بن موسى الشاطيب" ،املوافقات يف أصول الشريعة" .حتقيق أيب عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان ( ،ط ،1دار ابن عفان1417 ،هـ-
1997م).18 :2 ،
( )3الشاطيب" ،املوافقات".18 :2 ،
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وإحاطة كل ذلك بسياج من النوافل والتطوعات اليت حتميه من
تعوض النقص إذا وقع فيه.
اخللل أو ّ
وأما الثاين فإن النصوص قد تضافرت يف محاية الدين من كل ما
ميكن أن يفسده يف نفس املكلّف أو ينتقض أصوله عنده ،من أعمال
الشرك اعتقاداً أو قوالً أو عدماً ،وبيّنت ذلك بشىت األدلة والرباهني
الشرعية والعقلية ،وشرعت كذلك كثرياً من األحكام اليت حتفظ دين
يتطرق إليه النقص واإلبطال ،كتحرمي موادة الكفار
الفرد واجملتمع من أن ّ
ومواالهتم والتشبّه هبم ،وخمالطتهم يف جمالس االستهزاء والسخرية
ابلدين ،أو نشر الشبهات والعقائد الفاسدة أو البدع املغلّظة املك ّفرة أو
حنو ذلك ،ووضعت نصب أعينهم أحكاماً وعقوابت مغلّظة يف حال
تطرق الفساد إىل أصل دينهم(.)1
ّ
وهلذا كان من أصول أهل السنة واجلماعة القيام هلل خملصني
لتحقيق هذا املقصد ابلرد على أهل األهواء والبدع ،والتحذير منهم
وكشف شبهاهتم ،وبيان زيفهم وتلبيسهم على األمة.
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-فالر ّاد على أهل البدع جماهد،
حىت كان حيىي بن حيىي يقول :الذب عن السنة أفضل من اجلهاد)(.)2
خيل أبركاهنا،
( )1وكذلك فعلت هذه النصوص يف محاية جناب الدين من كل ما ّ
وينقص من كماهلا من البدع احملداثت أو املعاصي املنكرات.
( )2أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم( ،ب ط ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
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قال ابن القيم -رمحه هللا -يف سياق كالمه عن موقف األئمة من
البدع وأهلها( :وهلذا اشتد نكري السلف واألئمة هلا ،وصاحوا أبهلها
من أقطار األرض ،وحذروا فتنتهم أشد التحذير ،وابلغوا يف ذلك ما مل
يبالغوا مثله يف إنكار الفواحش ،والظلم والعدوان ،إذ مضرة البدع
وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد)(.)1
وتتفرع شعبها ،فرتى
مث إن البدع كثرياً ما ّ
تتوسع مشارهباّ ،
أصحاهبا فرقاً شىت ،وأحزاابً خمتلفة كل حزب مبا لديهم فرحون ،ورمبا
فاض كثري من أصوهلا الباطلة ،وفروعها الفاسدة إىل طوائف أخرى،
فتالقحت مع ما عندهم من ابطل وفساد ،وتولد عن ذلك بدعة أشر
وأقبح ،فيتطاير شررها وتنتشر بني اجلهلة وأهل اهلوى واألغراض
الفاسدة انتشار النار يف اهلشيم.
يتسرب كثري من أصول هذه
أمر أن ّ
لعل أدهى من ذلك كله و ّ
و ّ
املقاالت وفروعها إىل أانس من أهل العلم والفضل ،جبهل أو أتويل أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشريف1416 ،ه1995-م) ،4:13 ،وانظر.28:186 :
( ) 1حممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك
نستعني" .حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب
العريب1416 ،هـ 1996 -م).372 :1 ،
وانظر :حممد ابن أيب بكر ابن القيم" ،زاد املعاد يف هدي خري العباد" .حتقيق
شعيب األرانؤوط وعبدالقادر األرانؤوط( ،ط ،8بريوت :مؤسسة الرسالة،
1405ه).200 :2 ،
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خطأ ،فتشتد فتنة الناس هبذه البدع ،ويعظم اغرتارهم مبقاالهتا الباطلة.
ومن ههنا عقدت العزم متوّكالّ على هللا سبحانه على الكتابة يف
هذا املوضوع لتوضيح بعض املسائل املتعلقة ابلبدعة وأقسامها ،وسقت
وتشعبها وسراين فروعها
مثاالً ّ
أبني فيه توالد البدع بعضها من بعضّ ،
يف الناس إذا مل يكن الكالم فيها مضبوطاً بنصوص الكتاب والسنة وما
أمجع السلف الصاحل عليه ،وكان أو ضح املثال على ذلك بدعة القول
خبلق القرآن الكرمي.
وقد حرصت أن تكون كتابيت يف هذا املوضوع مستنرية بنصوص
الوحي وآاثر السلف وما قاله األئمة احمل ّققون سالكاً املنهج التوصيفي
يف شرح مباحث البحث ،وآخذاً ابملنهج التحليلي عند ذكر النصوص
واالستدالل هبا.
وكانت خطة البحث كالتايل:
اشتمل البحث على مقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع ومنهج
البحث وخطته.
وعلى مخسة مباحث ،وهي :
املبحث األول :تعريف البدعة لغة واصطالحاً.
املبحث الثاين :البدع أشد إخالالً بدين املرء من املعاصي.
تشعب البدع وسرايهنا (بدعة القول خبلق
املبحث الثالثّ :
القرآن الكرمي).
املبحث الرابع :من فروع بدعة اجلهمية :القرآن عبارة عن كالم
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املبحث اخلامس :من فروع بدعة اجلهمية :مسألة التلفظ
ابلقرآن.
املبحث السادس :حمنة اإلمام البخاري يف مسألة اللفظ.
املبحث السابع :من فروع بدعة اجلهمية :التوقف يف مسألة
خلق القرآن.
املبحث الثامن :من فروع بدعة اجلهمية :عدم التمييز بني كالم
الباري وصوت القاري ،وهذه البدعة تولّدت مما سبق كما هو شأن
البدع.
مث ختمت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج املستخلصة من
البحث.
منهج البحث:
اتبعت يف عزو اآلايت واألحاديث الواردة يف البحث الطريقة
اآلتية:
عزوت اآلايت إىل مواضعها يف الكتاب العزيز بذكر اسم السورة
ُ -1
ورقم اآلية.
عزوت األحاديث إىل مصادرها كما يلي:
ُ -2
أ -إن كان اخلرب يف الصحيحني أو يف أحدمها فإنين أكتفي
بعزوه إىل موضعه فيهما.
ب -إن مل يكن اخلرب يف الصحيحني أو يف أحدمها فإنين أعزوه
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إىل مواضعه يف بقية الكتب الستة وغريها من كتب السنن
واملعاجم واملسانيد.
ج -وأعتمد يف احلكم على احلديث إن مل يكن يف الصحيحني
أو أحدمها على أقوال األئمة احملق ّقني يف هذا الشأن.
د -ذيّلت البحث بقائمة للمراجع واملصادر ،وبقائمة أخرى
ملوضوعات البحث وحمتوايته.
هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد إنه حسبنا ونعم الوكيل واحلمدهلل
رب العاملني..
املبحث األول :تعريف البدعة لغةً واصطالحاً.
أوالً :تعريف البدعة لغة:
تدل على
ع) ،وأصل مادهتا ّ
البدعة :مصدر من الفعل (بَ َد َ
االخرتاع واالبتداء على غري مثال سابق.

ومنه قوله تعاىل:ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﱠ( ،)1أي :خلقهما
على غري مثال سابق ،وقوله تعاىل :ﱡﭐﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱠ( ،)2أي:
ما كنت أول من جاء ابلرسالة من هللا تعاىل للعباد ،بل تق ّدمين كثري من
الرسل.
ومنه قوهلم :أبدعت الشيء قوالً وفعالً ،إذا ابتدأته ال عن سابق
( )1البقرة.117 :
( )2األحقاف.9 :
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مثال.

خيصونه مبا كان مستحسناً فيقولون :هذا أمر بديع ،إذا كان
وقد ّ
حسناً ال مثال له يف احلسن ،فكأنه مل يتق ّدمه ما يشبهه.
وقوهلم :أ ِ
ُبدعت اإلبل ،إذا َكلَّت ِ
ت ،فجعلوا انقطاعها عما
وعطبَ ْ
ْ َ
كانت عليه من عادة السري ،إبداعاً :إذا طرأ عليها أمر خالف ما
اعتيد منها ،وحدث ذلك هلا.
وحنو قوهلم :أَبدع فالن بفالن ،إذا قطع به ومل يقم حباجته،
فجعلوا خذالنه له أمراً طارائً خارجاً عما جرت به عادة الرجال.
ويف حديث أيب مسعود األنصاري -رضي هللا عنه -قال :جاء
رجل إىل النيب فقال :إين أ ِ
ُبدع يب فامحلين ،فقال« :ما عندي» ،فقال
رجل :اي رسول هللا ،أان أدلّه على من حيمله ،فقال رسول هللا« : من
دل على خري فله مثل أجر فاعله»(.)1
ّ
()2
ومعىن :أبدع يب :أي هلكت دابيت وعطبت .
ِ
س(.)3
فالبدعة اسم هيئة من بَ َد َ
ع ،كاجللسة من َجلَ َ

( )1أخرجه مسلم بن احلجاج" ،صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
(ب ط ،استنبول :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع).1506 :3 ،
( )2حيىي بن شرف النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"( .ط،3
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه).41 :13 ،
( ) 3انظر :أمحد بن فارس القزويين" ،معجم مقاييس اللغة" .عبد السالم حممد
هارون( ،ط ،1بريوت :دار اجليل1411 ،ه)209 :1 ،؛ واملبارك بن حممد
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اثنياً :تعريف البدعة اصطالحاً:
ولعل
ّ
تنوعت عبارات العلماء يف تعريف البدعة اصطالحاًّ ،
أفضل تعريف هلا أن يقال:
التقرب إىل هللا عز وجل بغري ما شرع.
البدعة :هي ّ
فهذا التعريف يشمل ما ذكره بعض العلماء من أهنا إحداث يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر الزاوي ،وحممود
الطناحي( ،ب ط ،القاهرة :دار الفكر اإلسالمي احلديث2000 ،م):1 ،
106؛ وأمحد بن حممد الفيومي" ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري".
(ب ط ،بريوت :املكتبة العلمية ،ب ت)38 ،؛ وإبراهيم بن موسى
الشاطيب" ،االعتصام" .حتقيق سليم بن عيد اهلاليل ( ،ط ،1اخلرب :دار ابن
عفان1412 ،ه)36 :1 ،؛ وحممد بن أكرم ابن منظور" ،لسان العرب".
تعليق علي شريي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ):8 ،
 6؛ وإمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصحاح" .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار،
(ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407 ،هـ 1987 -م)1183 :3 ،؛
واخلليل بن امحد الفراهيدي" ،العني" .حتقيق الدكتور مهدي املخزومي
والدكتور إبراهيم السامرائي( ،ب ط ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،ب ت،).
54 :2؛ وحممد بن الوليد الطرطوشي" ،كتاب احلوادث والبدع" .ضبطه
وعلّق عليه علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب( ،ط ،1الدمام :دار ابن
اجلوزي1416 ،ه)40 ،؛ وحممد بن احلسن ابن دريد" ،مجهرة اللغة" .حتقيق
رمزي منري بعلبكي( ،ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م):1 ،
.245
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الدين ،ومل يكن له أصل يف الشرع(،)1
يدل عليه دليل شرعي( ،)2ويشمل ما ذكره آخرون من أهنا
أو مل ّ
إحداث ما مل يكن يف عهد رسول هللا ﷺ( ،)3ومل يكن عليه
الصحابة والتابعون(.)4
( )1أمحد بن علي بن حجر" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .ب ط،
بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت)253 :13 ،؛ وحممود بن أمحد العيين،
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .ب ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ب ت).37 :25 ،
( )2أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،االستقامة" .حتقيق حممد رشاد سامل( ،ط،1
الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود1403 ،ه).95 :2 ،
فصل بعضهم فقال :ومل يكن له أصل يف الشرع بدليل خاص أو عام.
ورمبا ّ
عبد الرمحن بن أمحد بن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب
األرانؤوط  -إبراهيم ابجس( ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،هـ -
2001م).252 ،
( ) 3حيىي بن شرف النووي" ،هتذيب األمساء واللغات" .التصحيح والتعليق عليه
ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية( ،ب ط،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).22 :3 ،
( ) 4علي بن حممد اجلرجاين" ،التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من العلماء
إبشراف الناشر( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1403 ،ه1983-م)،
43؛ وحافظ بن أمحد حكمي" ،معارج القبول بشرح سلم الوصول" .حتقيق
عمر بن حممود أبو عمر( ،ط ،1الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ 990 -
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وأهنا :تصادم الشريعة ابملخالفة ،إما تغيرياً أو زايدة أو
نقصاانً(.)1
وأهنا :ما خالفت الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من
االعتقادات والعبادات(.)2
وأهنا :هي ما مل يشرعه هللا ورسوله أبمر إجياب وال استحباب(.)3
التقرب إىل هللا ابلفعل أو الرتك ،كما يشمل البدع
ويشمل ّ
الواقعة يف العبادات والعادات.
كما يشمل كذلك كل أقسام البدعة عند احمل ّققني من كوهنا:
مك ّفرة أو غري مك ّفرة ،كبرية أو صغرية ،حقيقية أو إضافية ،كلية
أو جزئية.
وسواء أكان صاحبها متأوالً معذوراً أو متعمداً آمثاً ،أو كان
داعية جماهراً هبا أو قاصراً مسترتاً هبا ،وغريها من األقسام كما سيأيت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م).502 :2 ،
( )1عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي" ،تلبيس إبليس"( .ط ،1بريوت :دار الفكر
للطباعة والنشر1421 ،هـ2001-م) 16؛ وعبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي" ،األمر ابالتباع والنهي عن االبتداع" .حتقيق ذيب بن مصري بن
انصر القحطاين( ،ب ط ،الرايض :مطابع الرشيد1409 ،ه).88 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".246 :18 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"107 :4 ،؛ وأمحد بن حممد اهليتمي" ،الفتاوى
احلديثية"( .ب ط ،دار الفكر ،ب ت).281 ،
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تفصيله الحقاً.
وأما تعريف الشاطيب -رمحه هللا -للبدعة أبهنا« :طريقة يف الدين
خمرتعة ،تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة
الشرعية»( )1ﭐ فإين أعرضت عنه ،وإن ارتضاه أكثر من ألّف يف البدعة
من املتأخرين.
وذلك ألنه تعريف صعب طويل حيتاج إىل شرح وإيضاح ،وهذا
ما فعله هو -رمحه هللا -حيث شرح هذا التعريف يف صفحات كثرية
من كتابه ،ألنه حنى منحى املتكلّمني يف اإلتيان حبد كلي جامع لكل
أفراد احملدود (مطرد) مانع من دخول غريه فيه (منعكس) ،ويكون ذلك
بذكر اجلنس القريب والفصل كاحليوان الناطق لإلنسان ،وهو احلد التام
عندهم(.)2
( )1الشاطيب" ،االعتصام".51 :1 ،
( )2وذلك أن العلم احلادث النظري عندهم يكون ابلتصور أوالً ،مث ابلتصديق
توصل إليه إال ابلقول الشارح ،وهو احلدود ،والتصديق ال
اثنياً ،والتصور ال يُ ّ
توصل إليه إال ابحلجة ،وهي الرباهني ،مث إن هلم يف هذا تقسيمات كليلة،
يُ ّ
فيها حشو كثري ،وعلم قليل ،ال يفهمه الغيب ،وال حيتاجه الذكي.
انظر :حممد بن حممد الغزايل" ،معيار العلم يف فن املنطق" .حتقيق الدكتور
سليمان دنيا( ،ب ط ،مصر :دار املعارف1961 ،م) 265 ،وما بعدها؛
وهادي فضل هللا" ،مقدمات يف علم املنطق"( .ط ،1بريوت :دار الطليعة
للطباعة والنشر1985 ،م).
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ومنهج أهل املنطق والكالم يف احلدود والرباهني مع وعورة
مسلكها ،وصعوبة طريقها ،ال تؤدي إىل مقصودها من إيضاح املبهم،
وتبيني املشكل ،بل العكس هو نتيجة حدودها وبراهينها؛ إذ تزيد املبهم
إهباماً ،واملشكل إشكاالً ،ورمبا أهبمت املبني ،وأشكلت احملكم ،وأسوأ
من هذا كله أنه تستلزم لوازم ابطلة يف العلم والعمل فما بين على ابطل
فهو ابطل.
والشاطيب نفسه -رمحه هللا -أنكر على املتكلّمني هذا املسلك
يف التعريفات ،حيث ّبني أن الشريعة نزلت بلسان العرب ،وعادة العرب
يف التعريفات هي تبيني املبهم مبرادفه أو بالزمه الظاهر لكل أحد(.)1
( )1وقد أفاض رمحه هللا يف اإلنكار على مسلك املتكلّمني يف التعريفات وضرب
أمثلة كثرية ّبني فيها عادة اجلمهور يف تبيني املبهم وعادة املناطقة تالميذ
اليوانن يف ذلك ،فمما ذكره:
أنه لو طُلب معىن اإلنسان من اجلمهور لقالوا :إنه هذا الذي أنت من جنسه.
أو معىن امللك لقالوا :إنه خلق من خلق هللا يتصرف يف أمره.
أو معىن الكوكب لقالوا :هذا الذي نشاهده ابلليل.
أو معىن املكان لقالوا :هذا الذي أنت فيه.
بينما أجاب املناطقة يف تعريف اإلنسان بقوهلم :حيوان انطق صائل.
ويف تعريف امللك قالوا :جوهر بسيط ذو هناية ونطق عقلي.
ويف تعريف الكوكب قالوا :جسم بسيط كري منري متحرك يف وسط الفلك،
غري مشتمل عليه.
ويف املكان قالوا :هو السطح الباطن من اجلرم احلاوي املماس للسطح الظاهر
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من اجلرم احملوي.
توصل إليها إال بعد تكلُّف ومش ّقة يف طلب
وما أشبه ذلك من األمور اليت ال يُ ّ
تلك املعاين صعبة املرام ،وهلذا مل يعتربه الشرع هذا املسلك ،ومل يكلّف به ،وإمنا
شأن الشرع هو تقريب املعىن اباللفاظ املرتادفة ،وما قام مقامها من البياانت
القريبة ،كالتفسري ابلالزم أو بذكر أركانه أو جزئياته وعالماته اليت جتلي أمره،
فيحصل فهم اخلطاب ،كما ّبني النيب ﷺ الصالة واحلج بفعله وقوله على ما
يليق ابجلمهور ،وكما ّبني اإلسالم واإلميان واإلحسان بذكر أركانه ،وكما ّبني
الكرب بالزمه الظاهر لكل أحد فقال« :الكرب بطر احلق ،وغمط الناس» (أخرجه
مسلم" ،صحيح مسلم" ،)93 :1 ،وحنو ذلك.
وهلذا فإين أظن أن بعض الفقهاء زادوا األمور غموضاً يف اعتمادهم طريقة
املناطقة (احل ّد اجلامع املانع) عند تعريفهم االصطالحي لكثري من العبادات
والعقود واملعامالت.
فعرف بعضهم الصالة بقوله :أفعال أقوال خمصوصة ،يف أزمنة خمصوصة ،تبدأ
ّ
ابلتكبري ،وختتم ابلتسليم.
احلج :قصد مكة يف أزمنة خمصوصة ألداء أفعال خمصوصة.
و ّ
وهكذا يف كثري من التعريفات.
مث يشرعون يف شرح التعريف.
وأمي هللا ،هل لو جاء كافر يريد اإلسالم ،وطلب منا تعريف الصالة واحلج
التقرب
مثالً ،هل تصلح هذه التعريفات جواابً له؟ أو يقال له :الصالة :هي ّ
إىل هللا مخس مرات يف اليوم والليلة فرضاً .مث تشرح له أركاهنا وواجباهتا
وسننها وحنو ذلك حسب حاله ،كما علّم النيب ﷺ أصحابه الصالة
أبقواله وأفعاله وقال هلم« :صلّوا كما رأيتموين أصلّي«.
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ولكن ههنا مسألة مهمة نشري إليها يف البحث التايل.

املبحث الثاني :البدع أشد إخالالً بدين املرء من املعاصي.
إن البدع وإن كانت من جنس املعاصي يف إخالهلا ابلدين إال
أهنا تغلظ عنها بفارق كبري جداً جيب التنبّه له ،وهو أن مجيع البدع
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أخرجه حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن
انصر الناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم
ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي1422 ،-ه).128 :1 ،
احلج يقال له :قصد مكة للطواف والسعي ،والوقوف بعرفة ،واملبيت
وكذلك ّ
مبىن ومزدلفة ،ورمي اجلمار .مث تشرح له شيئاً فشيئاً كما شرح النيب ﷺ
احلج ألصحابه أبقواله وأفعاله وأمرهم أن أيخذوا عنه نسكهم.
فاملراد أنه ال حاجة لنا إىل تصورات املناطقة ،وحدودهم ،وتصديقاهتم،
وبراهينهم ،بل هي مع مشقتها ضرر غالب على نفعها إن كان فيها نفع،
ولشيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -سفر نفيس يف بيان فساد علم املنطق،
وضعفه وتناقضه وضرره ،وقد اعرتف فالسفة الغرب احملدثني أبنه مل يؤلف
كتاب يف نقد املنطق  -من بعد أن وضع قواعد أرسطو -مثل كتاب شيخ
اإلسالم يف نقض املنطق.
انظر :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،نقض املنطق" .تصحيح حممد حامد
"الرد على
الفقي( ،ب ط ،القاهرة :مكتبة السنة احملمدية ،ب ت)؛ و ّ
املنطقيني"( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت)؛ وحممد حسين الزين،
"منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري"( .ط ،1املكتب اإلسالمي1399 ،ه-
1979م).
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ختل
راجعة إىل اإلخالل ابلدين ،إما أصالً ،وإما فرعاً ،إذ إن البدعة ّ
ابملشروع زايدة أو نقصاً أو تغيرياً هليئته أوشروطه أو أركانه ،فهي مضادة
للشرع ،مراغمة له ،وصاحبها كأمنا نصب نفسه مضاهياً للشارع ،رامياً
رد قصد الشارع يف االنفراد ابلتشريع ،بل
له ابلقصور والنقص ،فاملبتدع ّ
()1
إنه جعل نفسه يف منزلة من استدرك على الشرع يف احلكم .
بينما املعصية راجعة إىل اإلخالل ابلدين ابتباع شهوات النفس
وملذاهتا.
فحاصل املعصية خمالفة املكلف ملا يعتقد صحته من الشريعة،
وحاصل البدعة خمالفة املكلف يف اعتقاد كمال الشريعة ومتامها ،وهلذا
شر من أهل املعاصي الشهوانية ابلسنة واإلمجاع(،)2
كان أهل البدع ّ
وذلك يف اجلملة ،أي جنس البدع شر من جنس املعاصي ،وإن كان يف
أفراد املعاصي ما هو شر من بعض أفراد البدع.
وينبّه ههنا إىل أن الكالم عن البدعة من حيث هي ،وإال فإن
غالب أصحاب البدع يرون أهنا من الشرع ،وإال مل يفعلوها.
ذمهم للبدعة،
وهذا املعىن هو الذي أشار إليه بعض السلف يف ّ
كقول اإلمام مالك( :من أحدث يف هذه شيئا مل يكن عليها سلفها،
فقد زعم أن رسول هللا  خان الرسالة ،ألن هللا تعاىل يقول :ﭐﱡﭐ ﱫ

( )1انظر :الشاطيب" ،االعتصام".66 :1 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".103 :20 ،
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ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱠ( ،)1فما مل يكن يومئذ ديناً ال يكون اليوم ديناً)( .)2وقال حنو هذا
املعىن حينما أجاب من سأله عن اإلحرام من عند قرب النيب  من
املسجد؟ فقال له( :ال تفعل ،فإين أخشى عليك الفتنة) قال :وأي فتنة
يف هذا؟ إمنا هي أميال أزيدها! ،قال( :وأي فتنة أعظم من أن ترى
قصر عنها رسول هللا  ،إين مسعت هللا يقول:ﭐ
أنك سبقت إىل فضيلة ّ

ﭐﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈﱠ(.)4())3
وهذا الفارق األساسي بني املعصية والبدعة يورث فارقاً يف احلكم
بينهما ،حيث يقال :إن البدع يف الشرع كلها تلحق بكبائر الذنوب

( )1املائدة.3 :
( )2أخرجه علي بن أمحد ابن حزم" ،اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق
الشيخ أمحد حممد شاكر ،ق ّدم له األستاذ الدكتور إحسان عباس( ،ط،2
بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1403 ،ه1983-م) ،الباب اخلامس والثالثون
يف االستحسان واالستنباط يف الرأي وإبطال كل ذلك.58 :6 ،
( )3النور.63 :
وخرج
( )4أخرجه حممد بن عبد هللا ابن العريب" ،أحكام القرآن" .راجع أصوله ّ
أحاديثه وعلَّق عليه حممد عبد القادر عطا( ،ط ،3بريوت :دار الكتب
العلمية1424 ،ه2003-م) ،يف مسألة معىن قوله تعاىل( :أن تصيبهم
فتنة).432 :3 ،
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واملعاصي ،وال يكون منها ما هو من اللمم وصغائر الذنوب ،بله أن
يكون منها ما هو مكروه.
فوصف الضاللة الزم لكل البدع ،شامل جلميع أنواعها ،كما
قال « :كل بدعة ضاللة»( ،)1ولكن هذه البدع ليست يف الذم
والنهي على رتبة واحدة ،فمنها ما هو قبيح وأقبح ،وغليظ وأغلظ ،فإذا
نسب بعضها إىل بعض ميكن القول أن منها كباراً ،ومنها صغاراً(،)2
وذلك من عدة أوجه كما يلي:
األول :إن البدع منها ما خيل بشروط العبادة أو أركاهنا
وواجباهتا ،ومنه ما خيل بسننها ومستحباهتا .فإن وقعت البدعة يف
الشروط كأن جيعل وقت الفجر قبل طلوع الفجر الصادق ،أو وقعت
يف األركان كأن جيعل السجود قبل الركوع ،أو وقعت يف الواجبات كأن
جيعل التسبيح هو الذكر املشروع يف اجللوس بني السجدتني فهذه البدع
وحنوها تكون من الكبائر ،وإن وقعت البدعة يف السنن واملستحبات
كأن جيعل الدعاء مجاعة هو السنة بعد الصالة فهي أدىن رتبة بال
شك ،وهكذا سائر العبادات ،وبناءً على ما سبق ميكن تقسيم البدع
إىل كبائر وصغائر حبسب ما ختل من العبادة اليت تقع فيها(.)3
الثاين :إن البدع منها بدع كلية ،وبدع جزئية:
( )1أخرجه مسلم" ،صحيح مسلم".592 :2 ،
( )2الشاطيب" ،االعتصام"66 :1 ،؛ .559-530 :2
( )3الشاطيب" ،االعتصام".540 ،518 :2 ،
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فالبدع الكلية :هي البدع املركبة اليت تقع يف أمور كلية ،تشمل
فروعا وجزئيات كثرية.
مثل بدعة الروافض والتصوف وبدعة األشعرية ،وبدعة اخلوارج
وحنوهم من الفرق.
وأما البدع اجلزئية فهي البدع البسيطة اليت تقع يف أمر جزئي،
كبدعة االحتفال مبولد نيب من األنبياء عليهم السالم ،أو ويل من
األولياء ،أو البدع الواقعة يف بعض أحكام الصالة أو الصيام أو الزكاة
أو احلج وحنوها.
فما وقع من البدع يف الكليات فهو من كبائر البدع ،وما وقع يف
اجلزئيات فهو من صغائر البدع(.)1
هذا يف اجلملة ،وإال فإن البدعة قد تكون واقعة يف اجلزئيات،
ولكنها تكون من كبائر البدع ،كبدعة النياحة واللطم على احلسني يف
يوم عاشوراء أو كبدعة االحتفال بعيد النريوز مثالً.
وتعم البلوى به ،ومن
الثالث :أن من البدع ما ينتشر ويظهر ّ
البدع ما يكون حمدود الظهور واالنتشار.
فاألول :كبدعة الذكر ابلرقص والدف والتصفيق يف املساجد
واحملافل ليلة اإلسراء واملعراج ،والثاين كبدعة االحتفال مبولد ويل ما يف
قرية ال يتع ّدى ذكره هذه القرية مثالً.
( )1الشاطيب" ،االعتصام".549 :2 ،
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فيمكن القول أن البدع اليت تظهر وتثبت تع ّد من كبائر البدع،
تعم هبا البلوى هبا تع ّد من صغائر البدع ،وهذا ليس
وأن البدع اليت ال ّ
بضابط دقيق ،وإمنا املراد وقوعه يف اجلملة ويف الغالب ،وإال قد يعرتي
البدعة احملدودة غري املنتشرة ما جيعلها من كبائر البدع كما لو احتفلوا
مبيالد من عُ ِرف بكفره أو زندقته ،أو ختلل احتفاهلم شيء من الكبائر
واملوبقات ،كشرب مخر ،أو انتهاك أعراض ،وحنو ذلك.
وأخرياً يقال :إن البدع الصغار قد يشوهبا أو يقرتن هبا ما يغلظ
خمالفتها للدين حىت تصري من الكبائر ،وذلك كأن يداوم عليها صاحبها،
ويصر عليها( ،)1أو كأن يدعو إليها ،وينافح عنها ،ورمبا شنع على من
ّ
أنكرها ،وأشد من ذلك من أنكر على من تركها ،أو كأن تُفعل يف جمامع
الناس ،أو تنقل على شاشات التلفاز ،والتواصل االجتماعي ،أو يفعلها
من يُقتدى به ،فيعمل به فئام العوام أتباع كل انعق.
( )1وأما مقولة( :ال صغرية مع اإلصرار ،وال كبرية مع االستغفار) فقد رويت
مرفوعة بسند ضعيف جداً ،انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،ضعيف
اجلامع الصغري وزايدته" .أشرف على طبعه :زهري الشاويش( ،ط ،1بريوت:
املكتب اإلسالمي1410 ،ه) ،910 ،كما رويت موقوفة عن ابن عباس -
رضي هللا عنه ،-وال يصح ،وإمنا هو من كالم بعض املتصوفة ،انظر :حممد
بن علي الشوكاين" ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول".
الشيخ أمحد عزو عناية ،وق ّدم له الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين
صاحل فرفور( ،ط ،1دار الكتاب العريب1419 ،هـ 1999 -م).146 :1 ،
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فإن العامل مثالً ،إذا أظهر البدعة -وإن صغرت -سهل على
الناس ارتكاهبا ،فإنه ال يشك أحد أن افتتان اجلاهل ببدعة العامل أش ّد
من افتتانه مبعصيته؛ ألن فعل العامل هلا يوحي إىل اجلاهل أهنا قربة
وطاعة ،فيكون أش ّد اتباعاً للعامل فيها( .)1فأصبحت كبرية ال من حيث
هي بل من حيث ما قارفها ،وهو أمر خارج عنها.
مث إن البدع قد تغلّظ وتستفحل لدى أصحاهبا حىت تصل هبم
ختل إخالالً كبرياً ابلدين فتكون من عظائم البدع
إىل بدع غليظة ّ
ختل أبصل إميان املرء وتنقض إميانه.
وموبقاهتا وقد تغلظ أكثر حىت ّ
فصل الشاطيب رمحه هللا تعاىل القول يف تقسيم البدع إىل
وقد ّ
كبائر وصغائر يف مواطن من كتاب االعتصام ،واليت متت اإلشارة
واإلحالة إليها يف ثنااي هذا البحث.
وهلذا ميكن تقسيم البدع الكربى إىل قسمني:
األول :بدع كربى مغلّظة (مك ّفرة).
تتضمن كفراً بواحاً خترج صاحبها من امللة.
وهي اليت ّ
الثاين :بدع كربى مغلّظة (غري مك ّفرة).
تتضمن إخالالً كبرياً ابلدين ،وخمالفة عظيمة
وهي البدع اليت ّ
()2
للشرع دون أن تصل إىل حد الكفر البواح املخرج من امللة .
( )1انظر :الشاطيب" ،االعتصام".552-551 :1 ،
( )2انظر :حكمي" ،معارج القبول".1244 :3 ،
- 472 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

- 473 -

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املبحث الثالث :تشعّب البدع وسريانها (بدعة القول خبلق القرآن
الكرميأمنوذجاً).
وهي بدعة أحدثها اجلهمية نتيجة إلنكارهم أمساء هللا وصفاته،
وقد أمجع السلف على أهنا بدعة مغلّظة ،واملشهور عنهم أهنا بدعة
مك ّفرة خمرجة من امللة(.)1
وأما تكفري اجلهمية (املشهور عن اإلمام أمحد وعامة أئمة أهل
السنة تكفري اجلهمية وهم املعطّلة لصفات الرمحن؛ فإن قوهلم صريح يف
مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب ،وحقيقة قوهلم جحود
الصانع ،ففيه جحود الرب وجحود ما أخرب به عن نفسه على لسان
رسله؛ وهلذا قال عبد هللا بن املبارك :إان لنحكي كالم اليهود والنصارى
وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية .وقال غري واحد من األئمة :إهنم
أكفر من اليهود والنصارى .يعنون :من هذه اجلهة ،وهلذا ك ّفروا من
يقول :إن القرآن خملوق ،وإن هللا ال يرى يف اآلخرة ،وإن هللا ليس على
العرش ،وإن هللا ليس له علم وال قدرة وال رمحة وال غضب وحنو ذلك
من صفاته)(.)2
مث هناك من حكى عن السلف فيما ورد عنهم من تكفري
( ) 1والناظر يف أصول هذه املقالة جيد أن مآالهتا هي إنكار الوحي والشرع
واألداين كلها ،بل تؤول مقاالهتا إىل إنكار وجود هللا تبارك وتعاىل احلقيقي،
وجعل وجوده وجوداً ذهنياً مطلقاً ،كوجود األساطري يف أذهان أصحاهبا.
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".485 :12 ،
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اجلهمية وغريهم قولني:
أحدمها :أنه كفر ينقل عن امللة ،وهو قول األكثرين.
الثاين :أنه كفر ال ينقل عن امللة .وإن هذا قالوه على سبيل
التغليظ.
كما تنازع املتأخرون من أصحاب أمحد يف ختليد املكفَّر من
هؤالء ،فأطلق أكثرهم التخليد ،وامتنع بعضهم من القول به( ،وحقيقة
األمر أهنم أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف
ألفاظ العموم يف نصوص الشارع .كلما رأوهم قالوا :من قال كذا فهو
كافر .اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ،ومل يتدبروا أن
التكفري له شروط وموانع قد تنتقي يف حق املعني ،وأن تكفري املطلق ال
يستلزم تكفري العني إال إذا وجدت الشروط وانتفت املوانع)(.)1
ويبني هذا أن اإلمام أمحد وعامة األئمة الذين أطلقوا هذه
ّ
العمومات مل يكفروا أكثر من تكلّم هبذا الكالم بعينه .ومشهور دعاء
اإلمام أمحد للخليفة وغريه ممن قال هبذه املقالة ودعا إليها ،ومحل الناس
التهجم .ولو كانوا مرت ّدين عن
عليها ابلسوط والسيف ،وهذا يف أغلظ ّ
اإلسالم ملا استغفر هللا ،كما نقل عنه أنه ك ّفر قوماً معيّنني من اجلهمية
(فأما أن يذكر عنه يف املسألة روايتان ففيه نظر ،أو حيمل األمر على
التفصيل ،فيقال :من ك ّفره بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".487 :12 ،
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شروط التكفري وانتفت موانعه ،ومن مل يك ّفره بعينه؛ فالنتفاء ذلك يف
حقه ،هذا مع إطالق قوله ابلتكفري على سبيل العموم)(.)1
ويعود أصل هذه املقالة اخلبيثة وغريها من مقاالت اجلهمية إىل
الفالسفة الصابئة املشركني ،ومن أضلوه من اليهود والنصارى .وذلك أن
الصابئة كان منهم دهريون منكرون للصانع ،وللبعث ،واملعاد ،ويقولون
بقدم العامل ،وكان منهم من ليس بدهري ،بل يثبتون الصانع ،ويقولون
حبدوث العامل .إال أهنم كانوا ال يثبتون هلل كالماً ،بل ال يثبتون سائر
وجل ،حيث كانوا ال يصفون هللا أبي صفة ثبوتية ،وإمنا
صفات هللا ّ
عز ّ
يصفونه ابلسلوب فقط :فيقولون :ليس جبوهر ،والعرض ،والجسم،
والطول ...اخل.
وكان هؤالء الصابئة خمتلفني أشد االختالف يف األمور اإلهلية،
ويتناظرون فيما بينهم ابملنطق املأخوذ مقدماته من املقدمات السفلية
املوجودة يف الرتاب واملاء واهلواء ،واحليوان واملعدن ،والنبات ،ويريدون
هبذه املقدمات السفلية اليت تصلح ملعرفة أمور الدنيا :من صناعة،
وحراثة ،وحياكة ،أن ينالوا معرفة علم مافوق السموات ،وأول األمر
وآخره.
فتلقف هذا املذهب منهم اجلعد بن درهم ألنه كان حبران،
وحران هبا كثري من الصائبة فأنكر أن يكون هللا كلم موسى تكليماً ،أو
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".348 :23 ،488 :12 ،
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اختذ إبراهيم خليالً .فذبح على ذلك يف أوائل املائة الثانية ،مث تلقف
عنه هذا القول اجلهم بن صفوان ،ولكنه انفق ملا رأى مصري سلفه
واستشناع املسلمني هلذا القول فقال :هو يتكلم جمازاً ال حقيقة وكالمه
خملوق يف حمل كاهلواء ،وورق الشجر.
مث دخلت املعتزلة يف مذهب جهم بسبب مناظرهتم للصابئة
الدهرية ،وقالوا :إن هللا يتكلّم حقيقة ،لكن املتكلّم هو من فعل الكالم،
ولو كان يف حمل منفصل عنه! ومل يفرقوا بني قال وفعل ،فناظروهم يف
إثبات وجود هللا عز وجل هبذه املقدمات املنطقية الفاسدة فقالوا :ال
ميكن إثبات حدوث العامل إال إبثبات األعراض ،ومن مث إثبات
حدوثها ،ومن مث إثبات ،عدم خلو اإلجسام منها ،ومن مث إثبات
امتناع حوادث ال أول هلا .وابلتايل يُثبت حدوث األجسام ألن ما ال
يسبق احلادث فهو حادث ،فالعامل حادث ألنه مكون من اجلواهر
واألجسام واألعراض .مث إذا أثبتوا حدوث العامل قالوا :كل حادث البد
له من حمدث وهو هللا عز وجل وكل فقرة من الفقرات السابقة يستدلون
هلا مبقدمات وأقيسة منطقية طويلة كليلة مملة وسقيمة يف نفس الوقت.
لكن حتسن اإلشارة ههنا إىل أن إثبات حدوث العامل حبلول
احلوادث فيه أدى إىل تقريرهم أبن هللا ال حتل احلوادث به؛ ألن ما حتل
به احلوادث فهو حادث ،فهذا أدى إىل إنكار كل صفات هللا تعاىل
عند املعتزلة؛ ألهنا أعراض ،واألعراض حادثة عنهم ،ونفي صفات هللا
تعاىل أدى هبم إىل القول بنفي صفة الكالم والقول حبدوث القرآن
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الكرمي ،واحلادث خملوق عندهم.
فتسلّطت عليهم الفالسفة وقالوا :إن دليلكم هذا ينتقض مبا
ثبت يف كتابكم من إثبات الصفات هلل عز وجل ،والصفات :أعراض،
واألعراض حادثة فيلزم أن يكون الصانع حاداثً ،ألن ماقامت به
احلوادث فهو حادث كما قررمت! فالتزمت املعتزلة حينئذ نفي مجيع
الصفات ،حىت يستقيم دليلهم يف إثبات الصانع ،وقالوا خبلق القرآن.
وكان هؤالء قد كثروا يف أواخر املائة الثانية بسبب تعريب كتب
الفالسفة والصابئة يف عهد املأمون ،فظهرت هذه املقالة يف أهل السيف
واإلمارة (املأمون مث املعتصم مث الواثق) الذين امتحنوا الناس هبذه املقولة.
فتصدى هلا اإلمام املبجل أمحد بن حنبل وامتحن وأوذي فيها أشد
االمتحان واألذى ،حىت نصر هللا السنة على يديه ،إال أن فروع اجلهمية
كانت قد انتشرت يف الناس ،فظهرت مقاالت كثرية يف هذا الباب.
وكان أمر هللا قدراً مقدوراً(.)1
وقد ّبني شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا -ضعف هذه
الطريقة اليت يسلكها املتكلّمون يف إثبات وجود هللا عز وجل يف مواضع
كثرية من كتبه(.)2
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،310 ،164 ،149 ،26 :12 ،
.502 ،350
( ) 2انظر أمحد بن عبد احلليم" ،درء التعارض بني العقل والنقل" .حتقيق الدكتور
حممد رشاد سامل( ،ط ،2اململكة العربية السعودية :جامعة اإلمام حممد بن
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وجممل القول فيما تق ّدم أن يقال :مسألة حلول احلوادث من
األلفاظ احملدثة املبتدعة والقول يف ذلك نفياً وإثبااتً مل يرد به كتاب
يفصل القول فيها :فإن
والسنة .والقاعدة يف هذه األلفاظ احملدثة أن ّ
أريد بنفي حلول احلوادث ابهلل عز وجل أنه ال حيل يف ذاته املقدسة
شيء من خملوقاته ،أو أنه ال حيدث له وصف متجدد مل يكن فهذا نفي
صحيح .وإن أريد به نفي صفات هللا عز وجل أو شيء منها فهذا نفي
ابطل ،تستخدم األلفاظ الشرعية اليت وردت يف الكتاب والسنة إلثبات
هذه املسائل الشرعية(.)1
وقد تبيّنت خطورة هذه البدعة ومآالهتا لدى السلف الصاحل
ردها واإلنكار عليها.
منذ ظهورها ،فجاءت عباراهتم صرحية يف ّ
روى إسحق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعود اإلسالمية1411 ،ه 1991 -م) ،خاصة يف اجلزء الثاين والثالث
والرابع؛ وأمحد بن عبد احلليم بن تيمية " ،منهاج السنة النبوية يف نقض كالم
الشيعة القدرية " .حتقيق حممد رشاد سامل( ،ط ،1الرايض :جامعة اإلمام
حممد بن سعود1406 ،ه)258 :2 ،442 ،180 ،148 :1 ،؛ وابن
تيمية" ،جمموع الفتاوى".350 ،310 ،164 ،149 ،26 :12 ،
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"323 :6 ،؛ وحممد بن عالء الدين ابن
أيب العز" ،شرح الطحاوية" .حتقيق شعيب األرنؤوط  -عبد هللا بن احملسن
الرتكي( ،ط ،10بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ 1997 -م)،76 ،
وانظر زايدة تفصيل هلذه القاعدة.207 :
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قال( :أدركت أصحاب النيب  فمن دوهنم منذ سبعني سنة يقولون:
هللا خالق وماسواه خملوق ،والقرآن كالم هللا ،منه خرج وإليه يعود)(.)1
( )1أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي" ،الرد على اجلهمية" .ختريج :حممد انصر
الدين األلباين ،حتقيق :زهري الشاويش( ،ط ،4بريوت – دمشق :املكتب
اإلسالمي1402 ،ه)100 ،؛ وأخرجه يف" ،الرد على بشر" .حتقيق حممد
حامد الفقي ( ،ب ط ،دار الكتب العلمية -تصوير1358 ،-ه)116 ،؛
وعبيد هللا بن حممد ابن بطة" ،اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق
املذمومة" .حتقيق رضا بن نعسان معطي ،ويوسف بن عبد هللا الوابل،
وعثمان عبد هللا آدم( ،ط ،2الرايض :دار الراية للنشر والتوزيع1415 ،ه)؛
وخرج أحاديثه
 ،7/2وأمحد بن احلسني البيهقي" ،األمساء والصفات" .ح ّققه ّ
وعلّق عليه :عبد هللا بن حممد احلاشدي ،وق ّدم له :فضيلة الشيخ مقبل بن
هادي الوادعي( ،ط ،1جدة :مكتبة السوادي1413 ،هـ 1993 -م):1 ،
 ،598وفيه أن إسحق بن راهويه قال عقبه:
(وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول هللا  من البدريني
واملهاجرين واألنصار ،مثل :جابر بن عبد هللا ،وأيب سعيد اخلدري ،وعبد هللا
بن عمرو ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن الزبري -رضي هللا عنهم ،-وأجلة
التابعني رمحة هللا عليهم ،وعلى هذا مضى صدر هذه األمة مل خيتلفوا يف
ذلك) ،كما ذكر الاللكائي مجاعة من أجلة التابعني ممن لقيهم عمرو بن
دينار :كطاووس ،وجماهد ،وسعيد بن جبري ،وعكرمة ،وسامل بن عبد هللا بن
عمر ،وعلي بن احلسني (زين العابدين) ،وأيوب السختياين ،واألعمش،
وغريهم .مث ساق األسانيد إىل كثري منهم يف ذكر قوهلم يف القرآن( :أنه كالم
هللا غري خملوق).
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كما نقل مثل هذا التعبري عن غري و ٍ
احد من السلف ،منهم:
حرب األمة وفقيهها عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهم ،)1(-ووكيع بن
اجلراح وسفيان بن عيينة -رمحهما هللا.)2(-
و َّأما اإلمام أمحد فقد تواتر النقل عنه يف إنكار هذه البدعة،
وحتمله أنواع أشد األذى والتنكيل إلنكار هذه البدعة مشهور يف
وثباته ّ
كتب الرتاجم والسري( ،)3فمنها ما ذكره عنه ابن عمه حنبل بن إسحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر هبة هللا بن احلسن الاللكائي " ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة
" .حتقيق الكتور أمحد سعد محدان( ،ط ،2الرايض :دار طيبة1411 ،ه)،
240-235 :2؛ وأمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،جمموعة الرسائل
الكربى"( .ب ط :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت) ،املناظرة حول
العقيدة الواسطية 419 :1؛ وابن تيمية "جمموع الفتاوى"،419 :12 ،
.505
( )1أخرجه الاللكائي" ،أصول أهل السنة"230 :2 ،؛ والبيهقي" ،األمساء
والصفات"590 :2 ،؛ وذكره احلسني بن حممد البغوي" ،شرح السنة".
حتقيق شعيب األرانؤوط ،وحممد زهري الشاويش( ،ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1406 ،ه)185 :1 ،؛ وابن تيمية" ،جمموع الفتاوي":12 ،
.505 ،418
( )2أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة".348 :2 ،
( )3حممد بن أمحد الذهيب" ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم" .حتقيق
الدكتور عمر عبد السالم تدمري( ،ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب،
1413ه) ،ولعله أكثر من تكلّم فيها وأطال النفس يف ذكر تفاصيلها.
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بن حنبل ،حيث نقل كالماً أليب عبد هللا يف القرآن وفيه( :فمن زعم أن
القرآن خملوق فهو كافر ،والقرآن كالم هللا غري خملوق منه بدأ وإليه
يعود.)1()...
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :ومذهب سلف األمة ،وأئمتها
من الصحابة والتابعني هلم إبحسان ،وسائر أئمة املسلمني :كاألئمة
األربعة وغريهم ،مادل عليه الكتاب والسنة ،وهو الذي يوافق األدلة
العقلية الصرحية :أن القرآن كالم هللا منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه
يعود)(.)2
فلعل املناسب ههنا شرح معىن قول السلف( :منه بدأ ،وإليه
يعود).
فمعىن قوهلم( :منه بدا ،أو :منه خرج) أي :هو املتكلّم به.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :قال أمحد بن حنبل -رمحه هللا:-
((منه بدأ :أي هو املتكلم به )) .فإن الذين قالوا :إنه خملوق! قالوا:
خلقه يف غريه ،فبدأ من ذلك املخلوق!! فقال السلف :منه بدأ .أي
هو املتكلم به ،مل خيلقه يف غريه فيكون كالماً لذلك احملل الذي خلقه
فيه ،فإن هللا تعاىل إذا خلق صفة من الصفات يف حمل ،كانت الصفة:
( )1أخرجه أمحد بن حممد اخلالل" ،السنة" .د/عطية الزهراين( ،ط ،1الرايض،
دار الراية1410 ،ه ،واجمللد السادس والسابع خمطوط( ،).ق/157 /أ)،
وابن بطة" ،اإلابنة".32 :2 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".37 :12 ،
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صفة لذلك احملل ،ومل تكن صفة لرب العاملني ،فإذا خلق طعماً أو لوانً
يف حمل ،كان ذلك احملل هو املتحرك املتلون به ،وكذلك إذا خلق حياة
أو إرادة أو قدرة أو علماً أو كالماً يف حمل ،كان ذلك احملل هو :املريد،
القادر ،العامل ،املتكلم بذلك الكالم ،ومل يكن ذلك املعىن املخلوق يف
ذلك احملل صفة لرب العاملني ،وإمنا يتصف الرب تعاىل مبا يقوم به من
الصفات ،ال مبا خيلقه يف غريه من املخلوقات ،فهو احلي ،العليم،
القدير ،السميع ،البصري ،الرحيم ،املتكلم ابلقرآن ،وغريه من الكالم،
حبياته وعلمه ،وقدرته وكالمه القائم به ،ال مبا خيلقه يف غريه من هذه
املعاين) (.)1
فصفات اخلالق تليق جبالله وكماله وهي غري خملوقة ،وصفات
املخلوقني تليق حباهلم ونقصاهنم وهي خملوقة.
ردهم على اجلهمية.
وهذه القاعدة كانت من حجج السلف يف ّ
قال الدارمي( :الكالم من اخلالق واملخلوق صفتهما ،فاخلالق جبميع
صفاته غري خملوق ،واملخلوق جبميع صفاته خملوق ،والشك فيه)(.)2
وروي حنوه عن وكيع( ،)3وحممد بن يزيد الواسطي( ،)1وإمساعيل بن أيب
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"40 :12 ،؛ وانظر ابن أيب العز" ،شرح
الطحاوية".137 ،
رد الدارمي على
"الرد على بشر" ،112 ،وانظر 93؛ وانظر " ّ
( )2الدارميّ ،
اجلهمية".103 ،
( )3أخرجه عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة" .حتقيق حممد سعيد سامل
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أويس( ،)2وعن حممد بن احلسن الشيباين( ،)3وإمام أهل السنة أمحد بن
حنبل -رمحهم هللا.)4(-
وملا سئل :قد وقع من أمر القرآن ما وقع ،فإن سئلت عنه ماذا
أقول للسائل؟ قال :قال يل( :ألست أنت خملوقاً؟) قال :نعم .قال:
(أليس كل شيء منك خملوقاً؟) قال :نعم .قال( :فكالمك ،أليس هو
منك وهو خملوق؟) قال :نعم .قال( :فكالم هللا أليس هو منه؟) قال:
نعم .قال( :فيكون من هللا شيئاً خملوقاً؟!!)(.)5
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن نقل هذا األثر عن اإلمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القحطاين( ،ط ،2الدمام :رمادي للنشر  -الرايض :املؤمتن للتوزيع):1 ،
.117
( )1أخرجه عبد هللا بن أمحد" ،السنة".159 :1 ،
( )2أخرجه حممد بن إمساعيل البخاري" ،خلق أفعال العباد"( .ب ط ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،ب ت)7 ،؛ وعبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"،
156 :1؛ وحممد بن احلسني اآلجري" ،الشريعة" ،حتقيق حممد حامد
الفقي( ،ط ،1الرايض :دار السالم1413 ،ه)80 ،؛ والاللكائي" ،شرح
أصول أهل السنة".272 ،249 :2 ،
( )3أخرجه الاللكائي" ،شرح أصول أهل السنة" ،270 :2 ،وأخرج مثله عن
ابن أيب أويس ،262 :2 ،وعن إمساعيل بن ًعلَيّه.58 :2 :
( )4أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة".35 :2 ،
( )5ابن بطة" ،اإلابنة"35 :2 ،؛ وأخرجه الاللكائي" ،أصول أهل السنة":2 ،
.263
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أمحد( :بني أمحد للسائل :أن الكالم من املتكلم ،وقائم به ،الجيوز أن
يكون الكالم غري متصل ابملتكلم ،والقائم به ،بدليل أن كالمك أيها
املخلوق منك؛ ال من غريك ،فإذا كنت أنت خملوقاً وجب أن يكون
كالمك أيضاً خملوقاً ،وإذا كان هللا تعاىل غري خملوق ،امتنع أن يكون
ماهو منه وبه خملوقاً .وقصده بذلك الرد على اجلهمية الذين يزعمون أن
كالم هللا ليس من هللا وال متصل به)(.)1
ومعىن قوهلم( :وإليه يعود) :أي :يسرى به يف آخر الزمان من
املصاحف والصدور ،فال يبقى يف الصدور منه كلمة ،وال يف املصاحف
منه حرف)(.)2
س
فعن حذيفة بن اليمان قال :قال رسول هللا  « :يَ ْد ُر ُ
س َو ْش ُي الثوب حىت اليدرى ما صيام ،وال صالة ،وال
ُ
اإلسالم كما يَ ْد ُر ُ
نسك ،وال صدقة ،وليُسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة فال يبقى
يف األرض منه آية ،وتبقى طوائف من الناس :الشيخ الكبري والعجوز
يقولون :أدركنا آابءان على هذه الكلمة ((ال إله إالَّ هللا)) فنحن
نقوهلا«(.)3
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".434 :12 ،
( )2انظر ابن تيمية" ،الرسائل الكربى"147 :1 ،؛ و "جمموع الفتاوى".561 :12 ،
( )3أخرجه حممد بن يزيد ابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ( ،ب ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -دار الراين للرتاث ،ب
ت)1344 :2 ،؛ وحممد بن عبد احلكيم احلاكم النيسابوري" ،املستدرك على
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َو ْش ُي الثوب :أي نقشه( ،وليسرى على كتاب هللا) ،أي يذهب
ابلليل(.)1
وعن شداد بن معقل قال :قال :عبد هللا( :إن هذا القرآن الذي
بني ظهرانيكم يوشك أن ينزع منكم) قلت :ايعبد هللا بن مسعود:
كيف ينزع منا وقد أثبته هللا يف قلوبنا ،وأثبتناه يف مصاحفنا؟ قال:
(يسري يف ليلة ،فينُتزع مايف القلوب ،ويذهب مبا يف املصاحف ،مث تال:
ﱡﭐﳋﳌﳍ ﳎﳏﳐﱠ)(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1411 ،ه) ،وقال( :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل
خيرجاه) ،ووافقه الذهيب520 :4 ،؛ وذكر احلافظ ابن حجر أن (سنده قوي).
"الفتح"16 :13 ،؛ قال األلباين( :وهو كما قاال)" .سلسلة األحاديث
الصحيحة"( ،ط ،4بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).127 :1 ،
( )1حممد فؤاد عبد الباقي" ،حاشية سنن ابن ماجه" .بتحقيقه هو ( ،ب ط،
القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب -مطبوع مع
سنن ابن ماجه ،-ب ت).1344 :2 ،
( )2أخرجه البخاري" ،خلق أفعال العباد"1084 ،؛ وحممد بن جرير الطربي،
"جامع البيان يف تفسري القرآن -تفسري الطربي" .حتقيق أمحد حممد شاكر،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000 -م)106 :15 ،؛ وابن
بطة" ،اإلابنة" 365 :1؛ وذكره علي بن أيب بكر اهليثمي" ،جممع الزوائد
ومنبع الفوائد" .حتقيق عبدهللا الدرويش( ،ب ط ،بريوت :دار الفكر،
1414هـ) وع ّقب عليه بقوله( :رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري
- 486 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه هللا( :-وذلك إمنا يقع حني
يعرض الناس عن العمل ابلقرآن إعراضاً كلياً فريفع عنهم تكرمياً له وهللا
املستعان).
وهناك معىن ٍ
اثن ميكن أن حيمل عليه قول السلف( :وإليه يعود)،
ً
وهو :أنه :تعود صفة الكالم ابلقرآن إليه ،مبعىن أن أحداً ال يوصف أبنه
تكلم به غري هللا ،ألنه هو املتكلم به والكالم صفة للمتكلم)(.)1
مث إن القول خبلق القرآن تلقفها املعتزلة عن اجلهمية ،فصارت
من أصول مذهبهم ،وطاروا هبا يف كل جانب حىت عرف هذا القول هبم
واشتهر عنهم أكثر من اجلهمية ،وكان رأس املعتزلة فيها بشر املريسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شداد بن معقل ،وهوثقة).637 :7 ،
وذكره ابن حجر" ،الفتح" ،وقال( :وسنده صحيح ولكنه موقوف).16 :13 ،
كما ذكره علي بن حممد الشوكاين "فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية
من علم التفسري"( .ط ،2مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب
وبني أن له شواهد عن :أيب هريرة مرفوعاً وموقوفاً ،وعن
وأوالده1383 ،ه)ّ ،
معاذ بن جبل وجابر ،وابن عباس ،وابن عمر مرفوعاً ،وعن عبد هللا بن عمرو
موقوفاً.258 :3 ،
( )1حممد بن صاحل العثيمني" ،فتح رب الربية بتلخيص احلموية"( ،ب ط،
الرايض :دار الوطن للنشر ،ب ت)88 ،؛ وانظر حممد خليل هراس" ،شرح
العقيدة الواسطية" ،حتقيق علوي بن عبدالقادر السقاف( ،ط ،2الرايض:
دار اهلجرة للنشر والتوزيع1414 ،ه).199 ،
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املبحث الرابع :من فروع بدعة اجلهمية :القرآن عبارة عن كالم اهلل.
وأصل القول ابلعبارة هو أن أاب حممد بن سعيد بن كالب ،هو
أول من قال يف اإلسالم :إن معىن القرآن كالم هللا ،وحروفه ليست
كالم هللا! وخالف اجلهمية واملعتزلة يف ذلك ،وأثبت العلو هلل على
العرش ،ومباينته للمخلوقات ،وكان الناس قد تكلّموا فيمن بَّلغ كالم
غريه هل يقال له حكاية أم ال؟ وأكثر املعتزلة قالوا :هو حكاية عنه.
فقال ابن كالب :القرآن العريب حكاية عن كالم هللا ،ليس بكالم هللا.
فجاء بعده أبو احلسن األشعري( )1فسلك مسلكه يف إثبات أكثر
الصفات ،ويف مسألة القرآن أيضاً ،واستدرك عليه قوله(( :هذا
حكاية)) وقال :احلكاية إمنا تكون مثل احملكي ،فهذا يناسب قول
( )1هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحق بن سامل األشعري (من أوالد أيب
موسى األشعري صاحب رسول هللا  )كان معتزلياً مث اتب منه وسلك طريقة
ابن كالب يف نفي الصفات االختيارية املتعلقة ابملشيئة والقدرة ،وإثبات غريها
من الصفات سواءاً الصفات الذاتية اخلربية أو العقلية مث رجع واتب يف آخر
عمره إىل مذهب السلف (وإن بقيت فيه بقااي) وصنّف كتاب اإلابنة اليت صرح
فصل القول يف ذلك .ت. 324 :
فيه أبنه على عقيدة اإلمام أمحد مث ّ
انظر ترمجته يف :حممد بن أمحد الذهيب" ،سري أعالم النبالء" ،حتقيق شعيب
األرانؤوط ،وحسني األسد( ،ط ،9بريوت :مؤسسة الرسالة1413 ،ه)،
87 :15؛ أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1405 ،ه).346 :11 ،
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املعتزلة .وإمنا يناسب قولنا :أن نقول :هو عبارة عن كالم هللا .ألن
الكالم ليس من جنس العبارة(.)1
وكان اخلالف مستمراً بني املعتزلة القائلني أبن كالم هللا خملوق
خلقه هللا يف غريه ،وهو متعلق مبشيئته وقدرته عز وجل ،وأهل السنة
القائلني أبن كالم هللا غري خملوق ،وهو صفة له قائمة به متعلقة مبشيئته
وقدرته عز وجل ،وكانوا يردون عليهم ابلكتاب والسنة ،دون الدخول
معهم يف متاهات علم الكالم واملنطق ،بل كان إمامهم أايم الفتنة واحملنة
أمحد بن حنبل ،كلما أوردوا عليه شبهة من شبهاهتم يقول :إئتوين آبية
أو حديث .حىت ظهر ابن كالب -ومن بعده األشعري -فأراد الرد
عليهم أبصوهلم املنطقية الفاسدة ،فنفى اخللق عن القرآن ،وأنكر عليهم
أن يكون الكالم قائماً بغري املتكلم ،فقال :كالم هللا قائم بذاته عز
وجل ،وهو غري خملوق ،ومل يفهم لنفي اخللق عنها إالَّ كوهنا قدمية بذات
هللا عز وجل الزمة لذاته ،بناءً على مذهبه يف نفي كل صفات هللا
الفعلية االختيارية املتعلقة ابملشيئة والقدرة ،حىت يسلم له دليله يف إثبات
وجود هللا وحدوث العامل بدليل احلدوث واإلمكان بنفي حلول احلوادث
فلما أثبت
ابهلل تعاىل الذي وافق اجلهمية واملعتزلة فيه كما تق ّدم بيانهَّ ،
َّ
أن كالم هللا قدمي غري متعلق ابخللق (كالعلم) رأى أن القدمي اليتصور
أن يكون حروفاً وأصوااتً ملا فيها من التعاقب وسبق بعضها بعضاً .إذ
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".272 :12 ،
فصل شيخ اإلسالم القول يف خمالفة املعتزلة يف ابب الصفات عموماً.
حيث ّ
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أن الصوت يستحيل بقاؤه ،وماامتنع بقاؤه امتنع قدمه بطريق األوىل
فهو حادث .واحلروف كذلك حادثة ألهنا التكون كالماً إالَّ إذا كانت
متعاقبة والقدمي اليكون مسبوقاً بغريه.
فلزم حينئذ أن يكون كالم هللا هو املعىن فقط ،و َّأما احلروف
واألصوات فهي حكاية أو عبارة عن ذلك املعىن دالة عليه وهي خملوقة.
مث إن الكالبية قالت :إنه أربعة ٍ
معان :األمر ،والنهي ،واخلرب،
واالستخبار .فلما أُلزم حينئذ من خصومه ِمل التخصيص هبذه األربعة
رجح هذا القدر من املعاين على غريه؟ قالت األشاعرة
فقط؟ وما الذي ّ
معىن واحد الجيوز تعدده والتبعضه ،ألنه لو تعدد أو تبعض لكان
هو ً
اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحاً بال مرجح وهذا ممتنع ،ولو قيل:
ٍ
معىن
القدر له ،للزم وجود معان الهناية هلا وهذا ممتنع أيضاً ،فهو إذاً ً
واح ٌد قدمي يف األزل ،قائم بذات هللا عز وجل وهو األمر ،والنهي،
واخلرب ،واالستخبار!! وهو عني القرآن والتوراة ،والزبور ،واإلجنيل!!
وكونه أمراً وهنياً وخرباً واستخباراً ،إمنا هو صفات لذلك املعىن الواحد
الأنواع له ،كما يوصف الشخص الواحد أبنه :ابن لزيد ،وعم لعمرو،
وخال لبكر .وكونه قرآانً وتوراةً وإجنيالً وزبوراً ،هو تقسيم للعبارات عنه
ال لذاته بل إذا عرب عن ذلك املعىن ابلعربية كان قرآانً ،وإن عرب عنه
ابلعربية كان تورا ًة ،وإن عرب عنه ابلسراينية :كان إجنيالً ،واملعىن واحد.
فمعىن التوراة هو نفس معىن اإلجنيل والقرآن والزبور وسائر كالم هللا،
ومعىن آية الكرسى وآية الدين واحد!!
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فاألشاعرة أثبتوا الكالم هلل تعاىل ،وأنه صفة قائمة به .وقالوا :إن
كالمه كسائر صفاته :قدمي الزم لذاته أزالً( ،كحياته) غري متعلق
مبشيئته وقدرته.
ونصوص الكتاب والسنة أكثر من أن حتصر يف إثبات كالم هللا
عز وجل حقيقة وأنه تعاىل يتكلم مىت شاء مبا شاء ،كيف شاء تبارك
وتعاىل حبرف وصوت ،فكالمه صفة ذات ابعتبار جنسه ،وصفة فعل
()1
ابعتبار آحاده  ،فإن هللا قد نوع هذه الصفة يف إطالقها عليه تنويعاً
يستحيل معه نفي حقائقها ،وأتويلها على خالف ظاهرها حبملها على
اجملاز .وإذا كان كالمه وتكليمه ،وخطابه ونداؤه ،وقوله وأمره ،وهنيه
وعهده ،وإذنه وحكمه ،وإخباره وشهادته ،كل ذلك جماز الحقيقة له،
بطلت احلقائق كلها ،فإن احلقائق إمنا حقت بكلماته وفعله ﱡﭐ ﱦ ﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ( ،)2مث هب أنه أن ميكن أن يكون
ذلك يف موضع ،واثنني وثالثة وعشرة ،أفيسوغ محل أكثر من ثالثة
آالف وأربعة آالف موضع من نصوص الكتاب والسنة كلها على
اجملاز؟! فكل آية وكل حديث يف اإلخبار عما قال هللا أو يقول ،وكل
أثر عن السلف الصاحل فيه ذلك ،إذا استقرئت زاد على هذا العدد،
( )1انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"173 :12 ،؛ وابن أيب العز" ،شرح
الطحاوية"37 ،؛ وابن عثيمني" ،فتح رب الربية بتلخيص احلموية" -ضمن
رسائل يف العقيدة.86 ،-
( )2يونس.82 :
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ويكفي أحاديث الشفاعة والرؤية واحلساب ،وأحاديث تكليم هللا
ملال ئكته ورسله وعباده يوم القيامة ،وأحاديث تكليم هللا ألهل اجلنة
وسالمه عليهم ،وأحاديث تكليمه للشهداء وملوسى عليه السالم،
وتكلّمه عند النزول يف ثلث الليل اآلخر إىل غري ذلك ،وأمثاله
وأضعافه .بل إذا انتفت عن الباري تعاىل حقيقة الكالم ،انتفت حقيقة
الرسالة حينئذ .إذ إن حقيقة اإلرسال تبليغ كالم الرب تعاىل ،فإن كان
جمازاً كان الوحي كله جمازاً ،وإن كان من املتشابه كان الوحي كله من
املتشابه!! بل ينتفى اخللق كذلك إذ إن هللا خيلق بقوله وكالمه ﱡﭐ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ( ،)1سبحانك هذا هبتان
عظيم ،بل نشهد هللا ،ومالئكته ومجيع خلقه أنه تعاىل أحق هبذه الصفة
وأوىل هبا من كل أحد ،وأن البحر لو أمده من بعده سبعة أحبر ،وكانت
أشجار األرض أقالماً يكتب هبا ماتكلم به ،لنفدت البحار واألقالم ومل
تنفد كلمات ريب فسبحانه اخلالق ﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﱠ(.)3()2
( )1يس.82 :
( )2األعراف.84 :
( )3انظر حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية" ،خمتصر الصواعق املرسلة على
اجلهمية واملعطلة" .اختصره الشيخ حممد املوصلي( ،ب ط ،القاهرة :مكتبة
املتنيب ،ب ت).518 ،508 ،
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املبحث اخلامس :من فروع بدعة اجلهمية :مسألة التلفظ بالقرآن.
يتضمن بدعتني نشأات عن بدعة القول خبلق
هذا املبحث
ّ
القرآن.
هذه املسألة من تلبيس اجلهمية وحيلهم اليت جلأوا إليها حينما
وتبني زيفهم يف القول خبلق القرآن صراحة ،فاسترتوا
انكشف ابطلهم ّ
هبذه املسألة ،وهي القول أبن تل ّفظنا ابلقرآن وتالوتنا له خملوقة ،مث
قابلتهم طائفة أخرى قالوا :هي غري خملوقة ،فتشبّعت هذه البدعة إىل
بدعتني كالمها حتوي ابطالً وتشمل زوراً ،قال ابن بطة رمحه هللا( :ابب
ذكر اللفظية والتحذير من رأيهم ومقاالهتم ...فما نقرؤه حنن حكاية
لذلك القرآن أبلفاظنا حنن ،وألفاظنا به خملوقة)(.)1
وهلذا أنكر اإلمام على كال الطائفتني وغلظ عليها واشتهر قوله
فيهما( :من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي ،ومن قال لفظي
ابلقرآن غري خملوق فهو مبتدع)(.)2
وكذلك يقال يف التالوة والقراءة والكتابة.
وهلذا كان املنصوص عن أمحد وغريه من أئمة السنة واحلديث
( )1ابن بطة" ،اإلابنة".317 :5 ،
( )2أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"346 :1 ،؛ والاللكائي" ،شرح أصول أهل
السنة" 355؛ وحممد بن جرير الطربي" ،صريح السنة" .حتقيق بدر الدين
يوسف املعتون( ،ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،
1405ه).25 ،
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أهنم (اليقولون :إن التالوة هي املتلو مطلقاً ،والغري املتلو مطلقاً)(.)1
بل يفصلون القول يف ذلك ابملراد من هذا اللفظ فيقال :إن أريد
ابلتالوة والقراءة والكتابة :الكالم نفسه الذي يتلى ويقرأ ويكتب (أي
املفعول ) فالتالوة هي املتلو ،والقراءة هي املقروء ،والكتابة هي
املكتوب ،وإن أريد هبا فعل العبد وحركته ،فالتالوة ليست هي املتلو،
والقراءة ليست هي املقروء ،والكتابة ليست هي املكتوب ،وإن أريد هبا
جمموع األمرين :فهي متناولة لفعل العبد من تالوة :وقراءة ،وكتابة ،و
للكالم نفسه :املتلو واملقروء واملكتوب ،فحينئذ اليطلق أن التالوة هي
املتلو ،والأهنا غريه ،وكذلك القراءة والكتابة(.)2
وكان أول من أظهر هذه البدعة :أبو علي احلسني بن علي بن
يزيد البغدادي املعروف (ابلكرابيسي) (ت )248/وكان عاملاً من كبار
الفقهاء ،ممن صحب اإلمام الشافعي -رمحه هللا.-
قال اخلطيب عنه (وكان فهماً عاملاً فقيهاً ،وله تصانيف كثرية يف
الفقه ويف األصول تدل على حسن فهمه ،وغزارة علمه )...إىل أن
قال( :وحديث الكرابيسي يعز جداً ،وذلك أن أمحد بن حنبل كان
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،373 :12 ،وانظر.375 :
( )2عبد هللا بن مسلم بن قتيبة" ،االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية
واملشبِّهة" .حتقيق عمر بن حممود أبو عمر( ،ط ،1الرايض :دار الراية،
1412ه)75 ،؛ وابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،307 ،198 ،74 :12 ،
375 ،359؛ و"درء التعارض".265 :1 ،
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يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ ،وكان هو أيضاً يتكلم يف أمحد ،فتجنب
الناس األخذ عنه هلذا السبب)(.)1
وكان الكرابيسي قد ألف كتاابً يف املدلسني ،وطعن فيه على
بعض الصحابة والتابعني ،فأُعلم أمحد ،فحذر منه وتكلم فيه ،فبلغ
ذلك الكرابيسي ،فتنمر وقال( :ألقولن مقالة حىت يقول ابن حنبل
خبالفها فيكفر !! فقال :القرآن كالم هللا غري خملوق ،إال أن لفظي
به خملوق ،ومن مل يقل لفظي ابلقرآن خملوق فهو كافر!!)(.)2
والكرابيسي إمنا قصد ابللفظ( :التلفظ الذي هو فعل العبد) ،ومل
يكن يقصد به :امللفوظ الذي هو كالم هللا.
قال الذهيب -رمحه هللا -يف سياق كالمه عن هذه املسألة( :مث
( )1مث ذكر عن حيىي بن معني أنه قيل له :إن الكرابيسي يتكلم يف اإلمام أمحد
فقال( :ماأحوجه أن يضرب .وقال :ومن حسني الكرابيس؟ لعنه هللا إمنا
يتكلّم الناس يف أشكاهلم) ،اخلطيب البغدادي "اتريخ بغداد".64 :8 ،
وهلذا مل خيرج له أحد من أصحاب الكتب الستة وإمنا ذكره احلافظ ابن حجر
يف هتذيب التهذيب ،والتقريب متييزاً.
انظر أمحد بن علي بن حجر" ،هتذيب التهذيب"( .ب ط ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ب ت)359 :2 ،؛ و"تقريب التهذيب" .حتقيق حممد
عوامة( ،ط ،4حلب :دار الرشيد1412 ،ه)167 ،؛ وانظر يف ترمجته
كذلك الذهيب" ،السري" ،79 :12 ،و"ميزان االعتدال يف نقد الرجال".
حتقيق علي البجاوي( ،ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت).544 :1 ،
( )2الذهيب" ،السري"289 :11 ،؛ وانظر ترمجة أمحد من اتريخ اإلسالم للذهيب.
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نشأت طائفة ،فقالوا :كالم هللا تعاىل منزل غري خملوق ،ولكن ألفاظنا به
خملوقة! يعنون :تلفظهم وأصواهتم به ،وكتابتهم له ،وحنو ذلك ،وهو
حسني الكرابيسي ومن تبعه ،فأنكر ذلك اإلمام أمحد ،وأئمة احلديث
وابلغ اإلمام أمحد يف احلط عليهم)( ،)1وقال( :وال ريب أن ما ابتدعه
وحرره يف مسألة التلفظ وأنه خملوق هو حق ،لكن أابه
الكرابيسيّ ،
اإلمام أمحد لئال يتذرع به إىل القول خبلق القرآن ،فس ّد الباب ،ألنك ال
تقدر أن تفرز التلفظ من امللفوظ الذي هو كالم هللا إالَّ يف ذهنك)(.)2
وأما تشنيع اإلمام أمحد على الكرابيسي؛ ألنه اعتقد أن
يتسرت هبذه املقولة ،كما يفهم ذلك من كالمه يف
الكرابيسي جهمي ّ
ابلتهجم بل وتكفريه له ،وذلك أن اجلهمية بعدما
الكرابيسي ووصفه
ّ
أذهلم هللا ،ونصر السنة زمن املتوكل ،وكان لثبات اإلمام أمحد اليد
تسرتوا مبقالة الكرابيسي هذه ،وعادوا المتحان الناس
الطوىل يف ذلكّ ،
مرة أخرى هبذه املقولة ،ولكن ليس بقوة السلطان واإلمارة ،وإمنا بقوة
التدليس والتلبيس ،وهذا ما تنبّه له اإلمام أمحد وسائر األئمة يف عصره،
واشتد إنكاره على الكرابيسي ملا بلغه أنه مل يكتف إبظهار بدعته حىت
كفر من مل يقل هبا ،فقال أمحد( :بل هو الكافر) وجهمه ،وحذر منه
وأمر هبجره بل هبجر من يكلمه .فقال ملن سأله عن قول الكرابيسي
( )1الذهيب" ،السري".510 :11 ،
( )2الذهيب" ،السري" .82 :12
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لفظي ابلقرآن خملوق؟ (إايك إايك إايك إايك وهذا الكرابيسي ،التكلمه
والتكلم من يكلمه أربع مرا ٍر أو مخساً) فقيل له :ايأاب عبد هللا :فهذا
القول عندك ومايتشعب منه يرجع إىل قول جهم؟ قال( :هذا كله قول
جهم)(.)1
وقال البنه عبد هللا ملا سأله عن قول الكرابيسي( :هذا كالم
سوء رديء ،وهو كالم اجلهمية ،كذب الكرابيسي ،هتكه هللا ،اخلبيث)
وقال( :قد خلف هذا بشراً املريسي) قال عبد هللا :وكان أيب يكره أن
يتكلم يف اللفظ بشيء ،يقال :لفظي به خملوق أو غريخملوق(.)2
ومل يكن هذا شأن اإلمام أمحد وحده بل تنبّه سائر األئمة
تسرت اجلهمية خلف هذه املقولة -كما تق ّدم ذكره -قال
كذلك على ّ
الاللكائي -رمحه هللا( :-سياق ما روي يف تكفري من قال :لفظي
ابلقرآن خملوق .روي ذلك عن األئمة عن حممد بن إدريس الشافعي،
وأيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري ،وأمحد ،وإسحاق ،وأيب عبيد،
وأيب ثور )...مث ذكر مجعاً من العلماء من سائر األمصار ،من أهل
الكوفة ومن أهل مصر والعواصم والثغور أهنم قالوا( :من قال لفظي
( )1أخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"329 :1 ،؛ وحممد بن أيب يعلى أبو احلسني،
"طبقات احلنابلة"( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت)288 :1 ،؛
واخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد".66 :8 ،
( )2عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"165 :1 ،؛ وأخرجه ابن بطة" ،اإلابنة"،
.324 :1
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ابلقرآن خملوق ،فهو مبنزلة من قال :القرآن خملوق)(.)1
مث إنه نبغت طائفة أخرى من الذين يثبتون أن ألفاظ القرآن هي
كالم هللا فقالوا :ألفاظنا ابلقرآن غري خملوقة!! فهربوا من بدعة إىل بدعة
جتهم أولئك يف خلق القرآن بقدرية
ومن منكر إىل منكر؛ إذ قابلوا ّ
املعتزلة يف خلق أفعال العباد!
وهلذا أنكر اإلمام أمحد على كلتا الطائفتني وشنع عليهم وأمر
هبجرهم ،وتبعه األئمة من بعده على فتواه.
قال ابن بطة -رمحه هللا( :-من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو
ضال مضل جهمي ،ومن قال لفظي ابلقرآن غري خملوق ،فهو مبتدع،
اليكلم حىت يرجع عن بدعته ،ويتوب عن مقالته .فهذا مذهبنا؛ اتبعنا
فيه أئمتنا ،واقتدينا بشيوخنا رمحة هللا عليهم ،وهوقول إمامنا أمحد بن
حنبل رمحه هللا)( ،)2مث ذكر حكاية هذا القول عن أمحد عن غري و ٍ
احد
من أصحابه ،كما ذكر بعض اآلاثر اليت تبني اقتداء العلماء ابإلمام
أمحد يف هذه املسألة.
وسبب اإلنكار على الطائفتني أن قول القائل( :لفظي ابلقرآن)
كالم جممل مشرتك ،يراد به :املصدر الذي هو فعل العبد ،وفعل العبد
( )1مث ذكر بعد ذلك أقوال بعض من ذكرهم كالشافعي وأيب مصعب وأيب ثور
وغريهم.
انظر الاللكائي" ،شرح أصول أهل السنة".362-349 :2 ،
( )2انظر ابن بطة" ،اإلابنة" 346 :1 ،ومابعدها.
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خملوق ويراد به :نفس الكالم امللفوظ ،وهو القرآن ،وذلك كالم هللا غري
خملوق .إذ إن اللفظ يف األصل :مصدر لفظ يلفظ لفظاً ،لكن شاع
استعمال ذلك يف نفس الكالم امللفوظ ،وهو املراد ابللفظ عند
إطالقهم ،فمن قال( :لفظي ابلقرآن خملوق) .أوهم أن كالم هللا خملوق
وهذا قول اجلهمية .ولو قال :أردت بذلك جمرد تلفظي وفعلي!! قيل
له :مرادك صحيح .لكن إطالق اللفظ يشمل هذا وهو حق ،ويشمل
كالم هللا وهذا جتهم وابطل .ومن قال( :لفظي ابلقرآن غري خملوق).
أوهم أن فعل العبد غري خملوق هلل وهذا كالم املبتدعة من القدرية الذين
أخرجوا أفعال العباد عن خلق هللا عز وجل ،ولو قال :أردت بذلك
القرآن املتلو النفس حركايت .قيل له :مرادك صحيح ،لكن إطالق
اللفظ يشمل هذا وهو حق ،ويشمل فعلك وحركاتك وهذا بدعة
وابطل(.)1

( )1انظر ابن تيمية" ،درء التعارض"265-264 :1 ،؛ و"جمموع الفتاوى"،
.567 ،409 ،373 ،359 ،306 ،210 ،197 ،170 ،74 :12
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املبحث السادس :حمنة اإلمام البخاري يف مسألة اللفظ.
ومما يدل على انتشار هذه البدعة املتشعبة من بدعة القول
خبلق القرآن وبلوغها يف اآلفاق ما وقع لإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل
يف آخر حياته عندما رجع إىل نيسابور حيث كان الكالم قد كثر يف
مسألة التلفظ ابلقرآن وأصبحت مثار حبث وجدل بني كثري من
املشتغلني ابلسنة والرد على أهل البدع وخاصة اجلهمية واملعتزلة حىت
صارت هذه املسألة حمل فنت بني أهل السنة واحلديث ،فكثر النزاع
تفرق كثري من أصحاب اإلمام أمحد
واخلصام يف مسائلها وفروعها حىت ّ
أنفسهم ،وتعرض بعض األئمة للفتنة واحملنة بسببها ،وصار بعضهم يرد
حيرر موطن اخلالف مع من ينازعه
على بعض ،ورمبا يغلظ عليه وهو مل ّ
يف هذه املسألة ،بل اختلفوا وهو متفقون ،وتنازعوا يف العبارة وهو
متشاركون يف املعىن.
فطائفة قالت :إن التالوة هي املتلو ،واللفظ هو امللفوظ،
والكتابة هي املكتوب ،وهي غري خملوقة .ومرادهم ابلتالوة ،واللفظ
والكتابة :نفس الكالم املتلو ،وامللفوظ ،واملكتوب .فصاروا يقولون :إن
اللفظ ابلقرآن غري خملوق .موافقة أليب حامت الرازي ،وحممد بن داود
املصيصي ،وأيب عبد هللا بن مندة وآل بيته ،وأيب نصر السجزي ،وابن
حامد ،وأيب إمساعيل األنصاري وغريهم ،من غري الدخول يف مذهب
املعتزلة املسترتون خلف هذه املقولة.
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وطائفة قالت :إن التالوة غري املتلو ،واللفظ غري امللفوظ،
والكتابة غري املكتوب وهي خملوقة .ومرادهم ابلتالوة واللفظ والكتابة
أفعال العباد ،وليس نفس الكالم .فصاروا يقولون :إن اللفظ ابلقرآن
خملوق -من غري دخول يف مذهب األشاعرة واجلهمية املسترتون
خلفهم -موافقة للكرابيسي ،وأيب نعيم األصبهاين وغريهم .ووقع بني
ابن مندة وأيب نعيم بسبب ذلك مشاجرة ،حىت صنف أبو نعيم كتاابً يف
الرد على (احلروفية احللولية) ،وصنف ابن مندة كتابه يف الرد على
(اللفظية) ،كما صنف غريمها مصنفات نصر كلٌّ فيها مذهبه يف هذه
املسألة .وحكى أصحاب كل قول عن األئمة مايدل على كثري من
مقصوده ال على مجيعه .إذ إن ما وجده كل منهم من احلق ،وجد من
املنقول عن األئمة ما يوافقه.
كما ادعت كل طائفة أن اإلمام أمحد يقول بقوهلا وتنسبه إليها،
وهم كما قال البخاري( :فأما ما احتج به الفريقان ملذهب أمحد،
ويدعيه لنفسه فليس بثابت يف كثري من أخبارهم ،ورمبا مل يفهموا دقة
مذهبه)(.)1
وأما اإلمام أبو عبد هللا البخاري فإنه امتحن يف هذه املسألة،
وابتلي بالءً شديداً.
والذي حدث أنه بعد أن شاع صيته ،وانتشر خربه بني الناس،
( )1البخاري" ،خلق أفعال العباد" ،62 ،وانظر ابن تيمية" ،درء التعارض":1 ،
 ،260و"جمموع الفتاوى".374 ،359 ،307 ،207 :12 ،
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وألقى هللا حمبته يف قلوب اخللق ،وصار الناس جيتمعون إليه حيثما حل
وارحتل ،حىت هضم كثرياً من رايسة أهل العلم يف زمانه وامتعضوا لذلك،
فلما دخل نيسابور دخل إليها دخول امللوك واخللفاء ،واجتمع إليه
خلق كثري حىت امتألت الدار والسطوح ،فحسده بعض شيوخ ذلك
الوقت ،فلما كان اليوم الثاين والثالث سأله رجل عن هذه املسألة،
فأعرض عنه البخاري ومل جيبه ثالاثً ،فأحل عليه!! فقال البخاري :القرآن
كالم هللا غري خملوق ،وأفعال العباد خملوقة ،وألفاظنا من أفعالنا،
واالمتحان بدعة .فشغب الرجل وقال :وقد قال لفظي ابلقرآن خملوق!
فوقع اختالف بني الناس :بعضهم يقول :قال :لفظي ابلقرآن خملوق،
وبعضهم يقول :مل يقل ذلك ،حىت قام بعضهم إىل بعض فاجتمع أهل
الدار فأخرجوهم ،فوافق اهلوى الباطن الشبهة الناشئة ،فرتكب من
جمموع األمرين فتنة وقعت بني أهل احلديث.
وكان حممد بن حيىي الذهلي :هو إمام نيسابور يف ذلك الوقت،
وكان يقول بقول أمحد يف هذه املسألة مبنع كال اإلطالقني ،فاهتم
البخاري أبنه من اللفظية اخللقية وأمر هبجره ،واهتم كل من جيلس إليه،
فانقطع الناس عن البخاري- ،وممن هجره اإلمام أبو زرعة الرازي -إال
مسلم وأمحد بن سلمة ،وازداد البالء عليه أكثر بعد ما رفض طلب أمري
خبارى أن أييت إليه ويقرأ الصحيح والتاريخ يف قصره فأىب أن يزري
ابلعلم وأهله مع ما فيه من ضنك وشدة ،فأُخرج من خبارى ،وتويف
وحيداً غريباً يف قرية (خرتنك) ابلقرب من مسرقند رمحه هللا ورفع مثواه
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يف جنات الفردوس األعلى(.)1
فصل
وعند املقارنة بني قويل اإلمامني يتضح أن اإلمام البخاري ّ
وفرق بني احلق والباطل ،وأما اإلمام أمحد فإنه أراد
القول ّ
وبني املشكل ّ
سد ذرائع اجلهمية يف القول خبلق القرآن ،والقدرية يف القول خبلق أفعال
العباد ،فنهى عن كال العبارتني.
قال ابن القيم رمحه هللا( :فالبخاري أعلم هبذه املسألة وأوىل
ابلصواب فيها من مجيع من خالفه ،وكالمه أوضح وأمنت من كالم أيب
عبد هللا ،فإن اإلمام أمحد سد الذريعة ،حيث منع إطالق لفظ املخلوق
نفياً وإثبااتً على اللفظ ...وهذا املنع يف النفي واإلثبات يدل على
كمال علمه ابللغة والسنة وحتقيقه هلذا الباب ،فإنه امتحن به مامل
ميتحن به غريه ،وصار كالمه قدوة وإماماً حلزب الرسول  إىل يوم
وفصل وأشبع يف ذلك ،وفرق بني ما
القيامة ،وأبو عبد هللا البخاري ميّز ّ
قام ابلرب وبني ما قام ابلعبد ،وأوقع املخلوق على تلفظ العباد
وأصواهتم ،وحركاهتم وأكساهبم ،ونفى اسم اخللق عن امللفوظ وهو
القرآن الذي مسعه جربائيل من هللا تعاىل ،ومسعه حممد من جربائيل ،وقد
شفى يف هذه املسألة يف كتاب ((خلق أفعال العباد)) وأتى فيها من
الفرقان والبيان مبا يزيل الشبهة ،ويوضح احلق ،ويبني حمله من اإلمامة يف

( )1انظر أمحد بن علي بن حجر" ،هدي الساري مقدمة فتح الباري -مطبوع
مع فتح الباري ."-رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه حممد فؤاد عبد الباقي( ،ب ط،
بريوت :دار املعرفة1379 ،ه).490 ،
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الدين ،ورد على الطائفتني أحسن رد)(.)1
وحيسن التنبيه ههنا على (أن أمحد إمنا ابتلي ابجلهمية املعطلة،
فهم خصومه ،فكان مهه منصرفاً إىل رد مقاالهتم ،دون أهل اإلثبات،
داع إىل زايدة يف اإلثبات،
فإنه مل يكن يف ذلك الوقت واملكان من هو ٍ
كما ظهر من كان يدعو إىل زايدة يف النفي .واإلنكار يقع حبسب
احلاجة .والبخاري ملا ابتلي ابللفظية املثبتة ظهر إنكاره عليهم كما يف
تراجم آخر كتاب الصحيح ،وكما يف كتاب خلق أفعال العباد ،مع أنه
َّ
كذب من نقل عنه أنه قال لفظي ابلقرآن خملوق من مجيع األمصار،
وأظنه حلف على ذلك ،وهو الصادق البار)(.)2
ولعلي أختم هذه الفقرة بكالم مجيل لشيخ اإلسالم ،يصح أن
يتخذ منهجاً يف أي خالف ونزاع قد يقع بني أهل العلم والفضل
والدعوة واإلصالح حيث قال -رمحه هللا( :-وأعظم ما وقعت فتنة
"اللفظ" خبراسان ،وتُعصب فيها على البخاري مع جاللته وإمامته ،وإن
كان الذين قاموا عليه أيضاً أئمة أجالء ،فالبخاري رمحه هللا من أجل
الناس ،وإذا حسن قصدهم ،واجتهد هو وهم ،أاثبه هللا وإايهم على
حسن القصد واالجتهاد ،وإن كان وقع منه أو منهم بعض الغلط
واخلطأ ،فاهلل يغفر هلم كلهم)( .)3آمني.
( )1ابن القيم" ،خمتصر الصواعق" بتصرف530-529 ،؛ وانظر ابن تيمية،
"جمموع الفتاوى".364 :12 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".433 :12 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".208 :12 ،
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املبحث السابع :من فروع بدعة اجلهمية :التوقف يف مسألة خلق القرآن.
فهم يقولون :ال نقول القرآن خملوق وال غري خملوق! بل نقف
على قولنا :القرآن كالم هللا.
ترتدد على ألسنة كثري من الناس من أول أايم
وهذه املقولة بدأت ّ
فتنة القول خبلق القرآن ،وكان كثري منهم يقف وهو ال يعلم َّإما :لشبهة
وقرت يف قلبه من هؤالء ،وأمهها :أن النيب  وأصحابه مل خيوضوا يف
ذلك ،أو وقف مبا يظنه من الورع وترك املتشابه واخلوض فيما ال يعين
متسك هبا
وترك املراء واجلدال يف دين هللا وحنو ذلك من األمور اليت ّ
أانس ممن ال يعرفون ابلبدعة وعلم الكالم ،فأمثال هؤالء قال األئمة
يوضح له ابلرتغيب وابليت هي أحسن ،وابلرتهيب واهلجر
عنهم :إنه ّ
أصر على الوقف أحلق ابجلهمية ،وذلك
حىت يرتك هذه البدعة ،فإن
ّ
التجهم جتول يف نفوس كثري من الناس)(.)1
ألنه (صارت فروع ّ
فعن عبد هللا بن أمحد قال :مسعت أيب رمحه هللا وسئل عن
الواقفة؟ فقال أيب(:من كان خياصم ويعرف ابلكالم فهو جهمي ،ومن
مل يعرف ابلكالم جيانب حىت يرجع ،ومن مل يكن له علم يسأل)(.)2
وإمنا حكم اإلمام أمحد وغريه من األئمة أبهنم جهمية وأحلقوهم
هبم يف اإلحكام؛ ألن اجلهمية استرتوا هبذا القول كذلك ليستميلوا
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".358 :12 ،
( )2عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة"179 :1 ،؛ وأخرجه اخلالل" ،السنة":5 ،
146 ،130؛ وابن بطة" ،اإلابنة".307 :1 ،
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الناس إىل قوهلم بعد أن نصر هللا السنة وقمع البدعة( ،وابطن أكثرهم
موافق للمخلوقية ،ولكن كان املؤمنون أشد رهبة يف صدورهم من
هللا)(.)1
وقد ذكر األشعري يف مقاالته ما يؤكد أبن متكلمي الواقفة
جهمية يف األصل ،فقال -رمحه هللا -يف معرض سياق ألقوال الناس يف
القرآن( :وقال حممد بن شجاع الثلجي( )2ومن وافقه من الواقفة :إن
القرآن كالم هللا ،وإنه حمدث كان بعد أن مل يكن ،وابهلل كان ،وهو
الذي أحدثه ،وامتنعوا من إطالق القول أبنه خملوق أو غري خملوق)(.)3
واستتار اجلهمية ابلوقف كان مستفيضاً ومشهوراً لدى األئمة،
وهلذا تواترت أقواهلم يف جمانبتهم وهجرهم ،ووصفهم ابلزندقة ،ورمبا صرح
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".358 :12 ،
( )2وابن الثلجي هو رأس الواقفة ،وكان معاصراً لإلمام أمحد ،وكان من تالميذ
بشر ،يقول خبلق القرآن ،مث أظهر الوقف واسترت به وهجره اإلمام أمحد وأمر
هبجره ،وكان فقيهاً على مذهب أيب حنيفة عابداً ،ت ،266 :وكان يضع
أحاديث يف التشبيه على أهل احلديث يسبهم هبا.
انظر ترمجته يف :اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد"350 :5 ،؛ والذهيب،
"ميزان االعتدال"577 :3 ،؛ وانظر الدارمي" ،الرد على بشر".106 ،
( )3علي بن إمساعيل األشعري" ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني" .حتقيق
حممد حميي الدين عبداحلميد( ،ط ،2القاهرة :مكتبة النهضة املصرية،
1398ه).265 :2 ،
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بعضهم أبهنم شر من اجلهمية ،لوضوح أمر اجلهمية ،وتلبيس هؤالء،
فعن اإلمام أمحد قال( :هم أشد على الناس تزييناً من اجلهمية ،هم
يشككون الناس ،وذلك أن اجلهمية ابن أمرهم ،وهؤالء إذا قالوا :إان
النتكلم !! استمالوا العامة ،إمنا هذا يصري إىل قول اجلهمية)( .)1وهلذا
مل يتورع عن وصفهم ابلكفر والزندقة حيث قال( :اللفظية ،والواقفة
زاندقة عتق)(.)2
وروي حنوه عن مجع من األئمة منهم :إسحق بن راهويه وقتيبة
ُ
()3
بن سعيد وعثمان بن أيب شيبة .
وأما ما يستدل به هؤالء على الوقف :أبنه مل يرد عن النيب 
وال عن أصحابه اخلوض يف هذا األمر ،وأن اخلوض فيه نفياً وإثبااتً
بدعة وكفر! فيقال:
أوالً :ليس مراد اجلهمية هو اتباع النيب  وال أصحابه يف هذه
املسألة ،إمنا مرادهم الطعن على من أنكر التجهم ،وقال عن القرآن:
غري خملوق .فإذا تقرر هلم هذا شرعوا حينئذ يف إثبات مذهب اجلهمية
أبنه خملوق واحتجوا بشبههم وتلبيساهتم يف هذه البدعة املنكرة.
اثنياً :وأما كون السلف مل يؤثر عنهم اخلوض يف هذه املسألة،
فإنه ليس بسبب الشك يف القرآن وأنه كالم هللا غري خملوق ،وال جهالة
( )1اخلالل" ،السنة"135 :5 ،؛ وابن بطة" ،اإلابنة".294 :1 ،
( )2وابن بطة" ،اإلابنة".296 :1 ،
( )3وابن بطة" ،اإلابنة".291 :1 ،
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منهم أبنه صفة من صفاته عز وجل ،ولكن السبب كان هو عزة
اإلسالم واستقرار النفوس على سنة النيب  واخللفاء الراشدين املهديني
من بعده ،وما كان عليه إمجاع الصحابة والسلف الصاحل يف هذه
املسألة وغريها مما هو معلوم من الدين ابلضرورة (فلما مل جيرتيء كافر
أو متعوذ ابإلسالم أن يظهر شيئاً من هذا وماأشبهه يف عصرهم ،مل
جيب أن يتكلفوا النقض لكفر مل حيدث بني أظهرهم فيكونوا سبباً
إلظهاره)(.)1
قال اإلمام أبو داود السجستاين :مسعت أمحد يُسأل :هل هلم
رخصة أن يقول الرجل :كالم هللا ويسكت؟ قال( :ومل يسكت؟!) قال:
(لوال ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت ،ولكن حيث تكلموا فيما
تكلموا؛ ألي شيء اليتكلمون؟!)(.)2
إال أنه رمبا هنى اإلمام أمحد من عُ ِرف ابملراء واجلدل وتتبع
املتشابه عن الكالم يف هذه املسألة ،أو تركه ومل جيبه ،فيحمل من كان
يف قلبه مرض ذلك على أنه كان يقول ابلوقف.
روى اخلالل أنه قال له :إن فالانً روى عنك أنك أمرته أن
يقف؟ فقال( :إنه رمبا سألين اإلنسان عن الشيء فأقف ،الأقف إال
كراهية الكالم فيه)(.)3
تشعبت إىل
واملراد أن بدعة اجلهمية يف القول خبلق القرآن قد ّ
( )1انظر الدارمي" ،الرد على اجلهمية".111-106 ،103 ،
( )2أخرجه اخلالل" ،السنة"133 :5 ،؛ واآلجري" ،الشريعة".87 ،
( )3اخلالل" ،السنة".133/5 ،
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شعب كثرية أشهرها هذه الشعب الكربى اليت ظهرت يف حياة اإلمام
أمحد مع شعبة الكالبية األشاعرة اليت بدأت ابلظهور أواخر حياته -
وبني زيفهم وتلبيسهم على
رمحه هللا ،-فأنكر عليهم مجيعاً وح ّذر منهم ّ
األمة.
()1
روى صاحل بن أمحد بن حنبل رمحهما هللا قال :مسعت أيب
يقول :افرتقت اجلهمية على ثالث فرق :فرقة قالوا :القرآن خملوق ،وفرقة
قالوا كالم هللا وسكتوا ،وفرقة قالوا :لفظنا ابلقرآن خملوق(.)2
( )1صاحل بن أمحد :أبو الفضل ابن اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل الشيباين
البغدادي قاضي أصبهان وهو أكرب إخوته وكان أبو عبد هللا حيبه ويكرمه.
قال ابن أيب يعلى( :وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ،ومن املواضع
ليسأل هلم أابه عن املسائل ،فوقعت إليه مسائل جياد) .ونقل قول ابن أيب
حامت فيه( :وهو صدوق ثقة ).وكذلك فعل الذهيب يف السري ،والعرب.
ت. 266:
انظر ابن أيب يعلى" ،طبقات احلنابلة" ،173 :1 ،والذهيب" ،السري":12 ،
529؛ و"العرب يف خرب من غرب" .حتقيق حممد السعيد زغلول( ،ب ط،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).380 :1 ،
( )2أخرجه اخلالل" ،السنة".126 :5 ،
وقد نقل مثل هذا التعبري عن أمحد غري واحد من أصحابه منهم :اإلمام أبو
زرعة الرازي .انظر ابن أيب يعلى" ،طبقات احلنابلة"202 :1 ،؛ وأبو بكر
املروذي وفيه أن أاب عبد هللا مسى الواقفة( :شكاكة) .أخرجه اخلالل،
"السنة"125 :5 ،؛ وابن بطة" ،اإلابنة".343 ،297 :1 ،
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وقال هللا يف كتابه :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠ فجربيل مسعه
من هللا عز وجل ،ومسعه النيب  من جربيل عليه السالم ،ومسعه
أصحاب النيب من النيب  .فالقرآن كالم هللا غري خملوق(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنهم حنبل بن إسحاق أخرجه اخلالل" ،السنة"125 :5 ،؛ وابن بطة،
"اإلابنة".306 :1 ،
وأبو طالب ،وفيه أن أاب عبد هللا ،قال عن اللفظية والواقفة( :هؤالء يسترتون!
فإذا أحرجتهم كشفوا اجلهمية ،فكلهم جهمية) .ابن بطة" ،اإلابنة".294 :1 ،
كما روى جعفر بن حممد إقرار اإلمام أمحد ودعاءه ملن قسم اجلهمية إىل
هذه األقسام الثالث .اخلالل" ،السنة".126 :5 ،
( )1وأخرجه عبد الرمحن بن حممد بن اجلوزي" ،مناقب اإلمام أمحد بن حنبل".
حتقيق الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( ،ط ،2مصر :مكتبة هجر،
1409ه).213 ،
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املبحث الثامن :من فروع بدعة اجلهمية :عدم التمييز بني كالم الباري
وصوت القاري ،وهذه البدعة تولّدت مما سبق كما هو شأن البدع.
وذلك أن الساملية( )1وافقوا األشاعرة على أصلهم يف إنكار
الصفات الفعلية املتعلقة مبشيئة هللا وقدرته ،بناءً على األصل الفاسد يف
مسألة إثبات وجود هللا وحدوث العامل ،فوافقوهم على أن كالم هللا قدمي
غري متعلّق مبشيئته وقدرته ،لكنهم عرفوا فساد قول الكالبية واألشعرية يف
قائم ابلنفس ،وإنه ليس حبرف وال صوت،
معىن واح ٌد ٌ
قوهلم إن كالم هللا ً
فقالوا :إن كالم هللا قدمي غري متعلق مبشيئته وقدرته ،وهو حرف وصوت،
وللحروف واألصوات ٍ
معان تقوم بذات هللا عز وجل ،فالتزموا أن كالم
هللا حروف وأصوات قدمية مل تزل وال تزال قائمة بذاته! فهي حروف
وأصوات أزلية قدمية األعيان ،وهي مقرتنة ببعضها اقرتاانً قدمياً أزلياً مل تزال
وال تزال ،فالباء يف (بسم هللا) مثالً مل تسبق السني ،والسني مل تسبق امليم
( )1هم أتباع أيب احلسن أمحد بن حممد بن سامل البصري الزاهد .شيخ الصوفية
الساملية .من تالمذة سهل بن عبد هللا التسرتي ،وشيخ أيب طالب املكي
صاحب ((القوت)) .وروى عنه أبو بكر بن شاذان الرازي وابنه أبو عبد هللا
حممد بن أمحد الذي َوِرث مشيخة الساملية عن أبيه قال الذهيب -رمحه هللا:-
(للساملية بدعة ال أتذكرها الساعة ،قد تفضي إىل حلول خاص .وذلك يف:
"القوت")" .السري".373 :16 ،
ولعل هذه البدعة هي بدعتهم املذكورة هنا يف مسألة مساع كالم هللا عز وجل
من املخلوقني.
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وترتيبها إمنا هو يف حقيقتها وماهيتها ال يف وجودها .فالباء متقدمة على
السني ابملرتبة كتقدم بعض احلروف املكتوبة على بعض وليس يف الزمان.
فإن الكاتب قد يكتب آخر املصحف قبل أوله ومع هذا يكون أوله
متقدماً ابملرتبة ابلرغم من أتخره يف الزمان!
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-هذا مما يعلم فساده
ابالضطرار ،فإن الصوت ال يتصور بقاؤه .ودعوى وجود ماهية غري
املوجود يف اخلارج دعوى فاسدة ،كما قد بسط يف موضع آخر،
والرتتيب الذي يف املصحف ترتيب للحروف املدادية ،واملداد :أجسام
فهو :كرتتيب الدار واإلنسان .وهذا أمر يوجد اجلزء األول منه مع
الثاين ،خبالف الصوت فإنه اليوجد اجلزء الثاين منه حىت يعدم األول،
كاحلركة فقياس هذا هبذا ابطل)(.)1
كما وافقوا األشاعرة يف أن التكليم والنداء ليس إالَّ جمرد خلق
إدراك املخلوق ،حبيث يسمع ما مل يزل وال يزال .و َّأما مساع كالم هللا من
املبلغني بواسطة فاضطربوا فيه كثرياً فمنهم من يقول :إن الصوت القدمي
هو الذي يسمع من القارئ ،ومنهم من يقول يسمع منه صواتن:
احملدث والقدمي ،مث افرتقوا :فأكثرهم ال يقول حبلول القدمي يف احملدث،
بل يقولون :ظهر فيه كما يظهر الوجه يف املرآة .ومنهم من يقول :حبلول
القدمي يف احملدث.
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".320 :12 ،
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وكثري منهم يقول :إن احلروف القدمية واألصوات ليست هي
األصوات املسموعة من القراء ،فيطلق لفظ (القدمي) وال يتصور معناه،
فتارة يقولون قدمية يف العلم ،واترة يقولون :متقدم على غريه ،واترة
يقولون :قدمي مبعىن غري خملوق .وكل هذا مع التزامهم أنه غري متعلق
مبشيئة هللا تعاىل ،ويف اجلملة فهم أقرب من األشاعرة إىل السنة(.)1
ومنشأ االضطراب والنزاع يف هذا الباب هو عدم التمييز بني أصلني:
األول :مسألة تكلم هللا ابلقرآن ،وسائر كالمه.
الثاين :مسألة تكلم العباد بكالم هللا ،وتبليغهم إايه.
فمن عرف ما بني احلالني من االجتماع واالفرتاق ،زالت عنه
الشبهة اليت تصيب كثرياً من الناس الذين مل يفرقوا بني مساع كالم
املتكلم منه ،وبني مساعه من غريه.
قال شيخ اإلسالم -رمحه هللا( :-وقد نص أئمة اإلسالم :أمحد
ومن قبله على ما نطق به الكتاب والسنة ،من أن هللا ينادي بصوت،
وأن القرآن كالمه ،تكلم به حبرف وصوت ،ليس منه شيء كالماً لغريه
الجربيل وال غريه ،وأن العباد يقرؤونه أبصوات أنفسهم وأفعاهلم.
فالصوت املسموع من العبد صوت القارئ ،والكالم كالم الباريء.
وكثري من اخلائضني يف هذه املسألة ال مييز بني صوت العبد ،وصوت
( )1انظر ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى"،166 ،132 :12 ،524 ،56 :6 ،
.371 ،319
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الرب ،بل جيعل هذا هو هذا فينفيهما مجيعاً أو يثبتهما مجيعاً)(.)1
وهناك فروع وشعب كثرية هلذه البدعة يصعب حصرها وتتبع
جزئياهتا وأفرادها ،كاملقاالت املتعلقة حبدوث القرآن وقدمه ،وحلول
القرآن يف الكتب أو الصدور أو ألسنة القراء ،أو املتعلقة خبلق حروف
وأصوات القراء ،أو املتعلقة بسماع كالم هللا تعاىل مباشرة كسماع
موسى وحنو ذلك(.)2
وليس املراد ههنا حصرها ،وإمنا املراد ذكر أمثلة على ضرر البدع على
األمة ،وإخالهلا أبصول الدين وأحكام الشرع ،وتوالد بعضها عن بعض،
وتلوهنا بشىت
تسرب مقاالهتا إىل الطوائف واألفراد ،وتلبّس ابطلها ابحلقّ ،
و ّ
األلفاظ والعبارات اجململة عند انكشاف زيغها ،وافتضاح أمرها.
ومن ههنا كانت األمانة عظيمة على كاهل العلماء ،فمن كتم ما
أنزل هللا من البينات واهلدى واشرتى آبايت هللا مثناً قليالً ابتغاء زينة
احلياة الدنيا وزخرفها من جاه أو مال أو كليهما كان ذلك من أعظم
اخليانة ،قال شيخ اإلسالم( :فاملرصدون للعلم عليهم لألمة حفظ علم
الدين وتبليغه؛ فإذا مل يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".584 :12 ،
( )2انظر ما ذكره ابن بطة يف اإلابنة ،والاللكائي يف أصول أهل السنة ،واإلمام
رده على بشر ،ورسالة السجزي يف
أمحد يف رده على اجلهمية ،والدارمي يف ّ
الرد على من أنكر احلرف والصوت ،واجمللد الثاين عشر يف فتاوى شيخ
اإلسالم ،وخمتصر الصواعق البن القيم ،وغريها من كتب الفرق واملقاالت.
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من أعظم الظلم للمسلمني؛ وهلذا قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ

ﲣ ﱠ( )1فإن ضرر كتماهنم تعدى إىل البهائم وغريها فلعنهم
الالعنون حىت البهائم( .)2كما أن معلم اخلري يصلي عليه هللا ومالئكته
ويستغفر له كل شيء حىت احليتان يف جوف البحر والطري يف جو
السماء ...فرتك أهل العلم لتبليغ الدين كرتك أهل القتال للجهاد وترك
أهل القتال للقتال الواجب عليهم كرتك أهل العلم للتبليغ الواجب
عليهم كالمها ذنب عظيم)(.)3
وهللا تعاىل أعلم ،وهو املستعان وعليه التكالن ،وال حول وال قوة
إال ابهلل العلي العظيم.

( )1البقرة.159 :
( )2ذكر الطربي يف تفسري اآلية عن جماهد أنه قال :تلعنهم دواب األرض ،وما
شاء هللا من اخلنافس والعقارب تقول :مننع القطر بذنوهبم .وعنه :تلعنهم
البهائم :اإلبل والبقر والغنم ،وروى حنوه عن عكرمة.
وذكر أقواالً كثرية عن السلف أن املراد :تلعنهم املالئكة واملؤمنون .وقيل :كل شيء
سوى اإلنس واجلن .وقيل غري ذلك .انظر الطربي" ،تفسري الطربي".76 :2 ،
تعم كل ذلك ،وهللا أعلم.
وكالم شيخ اإلسالم يشعر أبن اآلية ّ
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى" ،186 :28 ،وانظر بكر بن عبد هللا أو زيد،
"الرد على املخالف"( .ط ،1الرايض :دار العاصمة1414 ،ه).6 ،
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اخلامتة
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما بنبغي جلالل وجهه
تقررت
يسر وأعان على إمتام هذا البحث ،والذي ّ
وعظيم سلطانه أن ّ
فيه األمور التالية.
أوالً :إن حفظ الدين هو أعظم املقاصد اليت جاءت الشريعة
اإلسالمية بتحقيقها.
اثنياً :تشرتك البدع واملعاصي يف أهنا ختل ابلدين ،ولكن جنس
البدع أشد إخالالً ابلدين من جنس املعاصي يف الغالب.
اثلثاً :إن البدع نفسها تتفاوت يف إخالهلا ابلدين ،وهلذا ميكن
القول أبن منها صغائر وكبائر ،كبائر البدع قد تغلظ حىت تصل إىل حد
(الكفر).
تتشعب ويتوالد بعضها عن بعض ،وقد سرى
رابعاً :إن البدع ّ
مقاالهتا يف الناس وهم ال يشعرون أهنا بدعة ختل ابلدين.
ومن أوضح األمثلة على ذلك بدعة اجلهمية يف قوهلم خبلق كالم
هللا تعاىل (القرآن الكرمي) ،ومن املعلوم من الدين ابلضرورة أنه كالم هللا
تعاىل منه بدأ وإليه يعود ،وهو صفة من صفات هللا تعاىل غري خملوق.
تشعب عن هذه البدعة شعب كثرية بسبب موافقة
خامساً :قد ّ
ردهم عليهم أو بسبب استتار اجلهمية ببعض
اجلهمية يف أصوهلم عند ّ
األلفاظ احملدثة واملتشاهبة للتلبيس على الناس.
ومن أهم هذه الفروع والشعب اليت تولّدت عن بدعة اجلهمية ما
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يلي:
 -1بدعة الكالبية األشعرية يف قوهلم :إن كالم هللا تعاىل قدمي وهو
املعىن القائم ابهلل تعاىل ،وأن األلفاظ عبارة عن كالم هللا تعاىل
تدل عليه.
 -2بدعة اللفظية القائلني أبن ألفاظنا ابلقرآن خملوقة ،وقابلهم
آخرون ببدعة مقابلة فقالوا :إن ألفاظنا ابلقرآن الكرمي غري
خملوقة.
تعرض
وقد كانت هذه البدعة سبباً يف فنت كثرية ،من أشهرها ما ّ
له اإلمام البخاري من حمنة وبالء بسببها.
 -3بدعة الواقفة املتشككني يف كون القرآن خملوقاً أو غري خملوق،
تسرتت اجلهمية خلفها لتقرير بدعتهم من وراء ستار
وهي مقولة ّ
بعد أن نصر هللا السنة وقمع بدعتهم ،وكان لثبات اإلمام أمحد
رمحه هللا تعاىل -دور كبري يف ذلك. -4وهناك بدع أخرى كثرية تولّدت من هذه البدع بسبب عدم
التمييز بني كالم الباري وصوت القاري ،من أشهرها بدعة
الساملية الذين قالوا بقدم أعيان احلروف واألصوات يف كالم هللا
تعاىل.
سادساً :وهلذا كانت األمانة امللقاة على عاتق أهل العلم كبرية
يف حتقيق مقصد حفظ الدين وبيان احلق وكشف ابطل أهل البدع
وبيان زيفها .ومن ههنا يعلم عظم جرم من كتم العلم واشرتى آبايت هللا
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مثناً قليالً من متاع الدنيا وزينتها.
وهللا تعاىل أعلم ،وصلّى هللا وسلّم على أشرف اخللق والرسل
نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

- 519 -

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

املصادر واملراجع
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق حممد عوامة
(ط ،4حلب :دار الرشيد1412 ،ه).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباري شرح صحيح البخاري"( .ب
ط ،بريوت :دار املعرفة للنشر ،ب ت).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب"( .ب ط ،القاهرة :دار
الكتاب اإلسالمي ،ب ت).
ابن بطة ،عبيد هللا بن حممد" .اإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة
الفرق املذمومة" .حتقيق رضا بن نعسان معطي ،ويوسف بن عبد
هللا الوابل ،وعثمان عبد هللا آدم( .ط ،2الرايض :دار الراية للنشر
والتوزيع1415 ،ه).
ابن بطة ،عبيد هللا بن حممد" .الشرح واإلابنة على أصول السنة
والداينة ،وجمانبة املخالفني ومباينة أهل األهواء املارقني( .ب ط،
مكة املكرمة :مكتبة الفيصلية1404 ،ه).
ابن أيب يعلى ،حممد بن أيب يعلى" .طبقات احلنابلة"( .ب ط ،بريوت:
دار املعرفة للنشر ،ب ت).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية
واملعطلة" .اختصره الشيخ حممد املوصلي( .ب ط ،القاهرة :مكتبة
املتنيب ،ب ت).
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ابن القيم ،حممد بن أيب بكر" .مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد
وإايك نستعني" .حتقيق حممد املعتصم ابهلل البغدادي( .ط،3
بريوت :دار الكتاب العريب1416 ،هـ 1996 -م).
ابن القيم ،حممد ابن أيب بكر" .زاد املعاد يف هدي خري العباد" .حتقيق
شعيب األرانؤوط وعبدالقادر األرانؤوط( .ط ،8بريوت :مؤسسة
الرسالة1405 ،ه).
ابن أيب العز ،حممد بن عالء الدين" .شرح الطحاوية" .حتقيق شعيب
األرنؤوط  -عبد هللا بن احملسن الرتكي( .ط ،10بريوت :مؤسسة
الرسالة1417 ،هـ 1997 -م).
وخرج
ابن العريب ،حممد بن عبد هللا" .أحكام القرآن" .راجع أصوله ّ
أحاديثه وعلَّق عليه حممد عبد القادر عطا( .ط ،3بريوت :دار
الكتب العلمية1424 ،ه2003-م).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .عبد السالم حممد
هارون( .ط ،1بريوت :دار اجليل1411 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .جمموع الفتاوى" .حتقيق عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم( .ب ط ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف1416 ،ه1995-م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .جمموعة الرسائل الكربى"( .ب ط:
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت).
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"الرد على املنطقيني"( .ب ط،
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليمّ .
بريوت :دار املعرفة ،ب ت).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .درء التعارض بني العقل والنقل".
حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل( .ط ،2اململكة العربية السعودية:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،ه 1991 -م).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم " .منهاج السنة النبوية يف نقض كالم
الشيعة القدرية " .حتقيق حممد رشاد سامل( .ط ،1الرايض :جامعة
اإلمام حممد بن سعود1406 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .االستقامة" .حتقيق حممد رشاد سامل.
(ط ،1الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود1403 ،ه).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم" .نقض املنطق" .تصحيح حممد حامد
الفقي( .ب ط ،القاهرة :مكتبة السنة احملمدية ،ب ت).
ابن منظور ،حممد بن أكرم" .لسان العرب" .تعليق علي شريي( .ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1408 ،هـ).
ابن األثري ،املبارك بن حممد" .النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق:
طاهر الزاوي ،وحممود الطناحي( .ب ط ،القاهرة :دار الفكر
اإلسالمي احلديث2000 ،م).
ابن دريد ،حممد بن احلسن" .مجهرة اللغة" .حتقيق رمزي منري بعلبكي.
(ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م).
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ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ( .ب ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -دار الراين
للرتاث ،ب ت).
أبو زيد ،بكر بن عبد هللا" ،الرد على املخالف"( .ط ،1الرايض :دار
العاصمة1414 ،ه).
ابن رجب ،عبد الرمحن بن أمحد" .جامع العلوم واحلكم" .حتقيق
شعيب األرانؤوط  -إبراهيم ابجس( .ط ،7بريوت :مؤسسة
الرسالة1422 ،هـ 2001 -م).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي" .تلبيس إبليس"( .ط ،1بريوت :دار
الفكر للطباعة والنشر1421 ،هـ2001-م).
ابن حزم ،علي بن أمحد" .اإلحكام يف أصول األحكام" .حتقيق الشيخ
أمحد حممد شاكر ،ق ّدم له األستاذ الدكتور إحسان عباس( .ط،2
بريوت :دار اآلفاق اجلديدة1403 ،ه1983-م).
ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم" .االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية
واملشبِّهة" .حتقيق عمر بن حممود أبو عمر( .ط ،1الرايض :دار
الراية1412 ،ه).
اآلجري ،حممد بن احلسني" .الشريعة" ،حتقيق حممد حامد الفقي.
(ط ،1الرايض :دار السالم1413 ،ه).
األلباين ،حممد انصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة"( .ط،4
بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).
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األلباين ،حممد انصر الدين" .ضعيف اجلامع الصغري وزايدته" .أشرف
على طبعه :زهري الشاويش( .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي،
1410ه).
الاللكائي ،هبة هللا بن احلسن " .شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة " .حتقيق الدكتور أمحد سعد محدان( .ط ،2الرايض:
دار طيبة1411 ،ه).
األشعري ،علي بن إمساعيل" .مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني".
حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد( .ط ،2القاهرة :مكتبة النهضة
املصرية1398 ،ه).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .خلق أفعال العباد"( .ب ط ،القاهرة:
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،ب ت).
البخاري ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .حتقيق حممد زهري بن
انصر الناصر( .ط ،1دار طوق النجاة -مصورة عن السلطانية
إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي1422 ،-ه).
وخرج أحاديثه
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .األمساء والصفات" .ح ّققه ّ
وعلّق عليه :عبد هللا بن حممد احلاشدي ،وق ّدم له :فضيلة الشيخ
مقبل بن هادي الوادعي( .ط ،1جدة :مكتبة السوادي،
1413هـ 1993 -م).
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البغوي ،احلسني بن حممد" .شرح السنة" .حتقيق شعيب األرانؤوط،
وحممد زهري الشاويش( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي،
1406ه).
اجلرجاين ،علي بن حممد" .التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من
العلماء إبشراف الناشر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1403ه1983-م).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحاح" .حتقيق أمحد عبد الغفور
عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407 ،هـ -
1987م).
حكمي ،حافظ بن أمحد" .معارج القبول بشرح سلم الوصول" .حتقيق
عمر بن حممود أبو عمر( .ط ،1الدمام :دار ابن القيم1410 ،هـ
  1990م).احلاكم النيسابوري ،حممد بن عبد احلكيم" .املستدرك على
الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1411 ،ه).
اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" .اتريخ بغداد"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1405 ،ه).
اخلالل ،أمحد بن حممد" ،السنة" .حتقيق الدكتور عطية الزهراين( .ط،1
الرايض ،دار الراية1410 ،ه ،واجمللد السادس والسابع خمطوط،).
(ق/157 /أ).
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الدارمي ،عثمان بن سعيد" .الرد على اجلهمية" .ختريج :حممد انصر
الدين األلباين ،حتقيق :زهري الشاويش( .ط ،4بريوت – دمشق:
املكتب اإلسالمي1402 ،ه).
الدارمي ،عثمان بن سعيد" .الرد على بشر املريسي" .حتقيق حممد
حامد الفقي ( .ب ط ،دار الكتب العلمية -تصوير،-
1358ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم".
حتقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري( .ط ،2بريوت :دار
الكتاب العريب1413 ،ه).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .ميزان االعتدال يف نقد الرجال" .حتقيق علي
البجاوي( .ب ط ،بريوت :دار املعرفة ،ب ت).
الذهيب ،حممد بن أمحد" .سري أعالم النبالء" ،حتقيق شعيب األرانؤوط،
وحسني األسد( .ط ،9بريوت :مؤسسة الرسالة1413 ،ه).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .األمر ابالتباع والنهي عن
االبتداع" .حتقيق ذيب بن مصري بن انصر القحطاين( .ب ط،
الرايض :مطابع الرشيد1409 ،ه).
السجزي ،عبيد هللا بن سعيد" .رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد
على من أنكر احلرف والصوت" .حتقيق حممد اب كرمي اب عبد هللا.
( ط ،1املدينة املنورة :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي ابجلامعة اإلسالمية1413 ،ه).
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الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .االعتصام" .حتقيق سليم بن عيد اهلاليل.
( ط ،1اخلرب :دار ابن عفان1412 ،ه).
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى" .املوافقات يف أصول الشريعة" .حتقيق أيب
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ( .ط ،1دار ابن عفان،
1417هـ1997 -م).
الشوكاين ،حممد بن علي" .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
األصول" .الشيخ أمحد عزو عناية ،وق ّدم له الشيخ خليل امليس
والدكتور ويل الدين صاحل فرفور( .ط ،1دار الكتاب العريب،
1419هـ 1999 -م).
الشوكاين ،علي بن حممد" .فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية
من علم التفسري"( .ط ،2مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احلليب وأوالده1383 ،ه).
الطربي ،حممد بن جرير" .جامع البيان يف تفسري القرآن -تفسري
الطربي" .حتقيق أمحد حممد شاكر( .ط ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 ،هـ 2000 -م).
الطربي ،حممد بن جرير" .صريح السنة" .حتقيق بدر الدين يوسف
املعتون( .ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي،
1405ه).

- 527 -

البدع كبائر وصغائر وأصول وشعب (بدعة القول خبلق القرآن الكرمي أمنوذجاً) ،د .عبد املنعم عبد الغفور أسرار

الطرطوشي ،حممد بن الوليد" .كتاب احلوادث والبدع" .ضبطه وعلّق
عليه علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب (ط ،1الدمام :دار ابن
اجلوزي1416 ،ه).
عبد هللا بن اإلمام أمحد" ،السنة" .حتقيق حممد سعيد سامل القحطاين.
(ط ،2الدمام :رمادي للنشر  -الرايض :املؤمتن للتوزيع).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .فتح رب الربية بتلخيص احلموية"( .ب ط،
الرايض :دار الوطن للنشر ،ب ت).
العثيمني ،ا حممد بن صاحل" .رسائل يف العقيدة" ( .ط ،2الرايض:
مكتبة املعارف1404 ،ه).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .شرح العقيدة الواسطية"( .ط ،2الدمام:
دار ابن اجلوزي1415 ،ه).
العيين ،حممود بن أمحد" .عمدة القاري شرح صحيح البخاري"( .ب
ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ب ت).
الغزايل ،حممد بن حممد" ،معيار العلم يف فن املنطق" .حتقيق الدكتور
سليمان دنيا( .ب ط ،مصر :دار املعارف1961 ،م).
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري"( .ب
ط ،بريوت :املكتبة العلمية ،ب ت).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد" .العني" .حتقيق الدكتور مهدي املخزومي
والدكتور إبراهيم السامرائي( .ب ط ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل،
ب ت).
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حممد حسين الزين" .منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري"( .ط ،1املكتب
اإلسالمي1399 ،ه1979-م).
حممد فؤاد عبد الباقي" .حاشية سنن ابن ماجه" .بتحقيقه هو ( .ب
ط ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب
احلليب -مطبوع مع سنن ابن ماجه ،-ب ت).
النووي ،حيىي بن شرف" .املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".
(ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه).
النووي ،حيىي بن شرف" .هتذيب األمساء واللغات" .التصحيح والتعليق
عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.
(ب ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ب ت).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي( .ب ط ،استنبول :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر
والتوزيع).
هادي فضل هللا" .مقدمات يف علم املنطق"( .ط ،1بريوت :دار
الطليعة للطباعة والنشر1985 ،م).
اهليثمي ،علي بن أيب بكر" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد" .حتقيق عبدهللا
الدرويش( .ب ط ،بريوت :دار الفكر1414 ،هـ).
اهليتمي ،أمحد بن حممد" .الفتاوى احلديثية"( .ب ط ،دار الفكر ،ب
ت).
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اإلميان بسدرة املنتهى
Belief in Sidratul Muntaha
)(Lote Tree of the Utmost Boundary
إعداد:
د .عادل بن حجي العامري
األستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينAbwansa461@gmail.com :

اإلميان بسدرة الـمنتهى ،د .عادل بن حجي العامري

املستخلص
موضوع البحث :اإلميان بسدرة املنتهى
أهداف البحث:
 -1بيان وجوب اإلميان بسدرة املنتهى.
 -2إبراز عناية أهل العلم بذكر سدرة املنتهى مبباحث مستقلة.
 -3بيان صفات سدرة املنتهى من خالل النصوص الشرعية.
 -4توضيح اخلالف الواقع يف مكان سدرة املنتهى ،وبيان الراجح.
خص هللا به نبيه صلى هللا عليه وسـلم من
 -5إلقاء الضوء على ما ّ
العروج إىل سدرة املنتهى.
 -6اإلشارة إىل ما وقع للنيب صلى هللا عليه وسـلم عند سدرة
املنتهى.
منهج البحث:
سلك الباحث املنهج التأصيلي التحليلي ،يف كل مقام حبسبه.
أهم النتائج:
اإلميان بسدرة املنتهى من الواجبات ،وهو داخل يف اإلميان
أجل صفات املتقني وأعظمها وأعالها ،وسدرة
ابلغيب ،الذي هو ّ
املنتهى شجرة عظيمة ،وصفت يف النصوص بصفات عديدة فنبقها
كأنه قالل هجر ،وورقها كآذان الفيلة ،خيرج من أصل ساقها أربعة
أهنار هنران ظاهران وهنران ابطنان ،هلا ظل مديد ،وأغصان عظيمة ،وقد
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اختلف أهل العلم يف مكاهنا ،والراجح أهنا تبتدئ من السماء
السادسة ،ففيها أصل ساقها ،ومتتد إىل السماء السابعة ،وفوق
خص هللا نبيّه صلى هللا عليه
السابعة ،فأغصاهنا وفروعها يف اجلنة ،وقد ّ
وسـلم ابلعروج إليها ،وملا وصلها غشيها ألوان عديدة ،وفراش من
ذهب ،وايقوت وزمرد ،ورأى عندها جربيل على صورته احلقيقية ،ورأى
عندها جنة املأوى ،وعندها أيضا عرضت اآلنية عليه فأخذ الذي فيه
اللنب ،وهو العرض الثاين الذي وقع له ،واألول كان ببيت املقدس بعد
فراغه من الصالة.
التوصيات:
 إبراز عقيدة أهل السنة واجلماعة يف دقائق املسائل الغيبية علىضوء أصوهلم الشرعية.
 االعتمــاد يف املســائل الغيبيــة علــى الــوحيني العظيمــني ،كــالم ربالعاملني ،وسنة إمام املرسلني.
الكلمات املفتاحية:
سدرة املنتهى – الشجرة العظيمة – اإلميان ابلغيب -املعراج.
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 عادل بن حجي العامري. د،اإلميان بسدرة الـمنتهى
Abstract
Research title: Belief in Sidratul-Muntaha (Lote Tree of
the Utmost Boundary).
Research objectives:
1. Declaration of the obligation to believe in SidratulMuntaha (Lote Tree of the Utmost Boundary).
2. Highlighting the attention paid by learned scholars
to mentioning Sidratul-Muntaha in independent
topics.
3. Statement of the attributes of Sidratul-Muntaha
based on Islamic legal texts.
4. Outlining the difference of opinions regarding the
location of Sidratul-Muntaha and statement of the
most preponderant opinion.
5. Shedding light on the God-given peculiarity of
Prophet Muhammad (May the peace and blessings
of Allaah be upon him) by ascending to SidratulMuntaha.
6. Reference to what happened to Prophet Muhammad
(May the peace and blessings of Allaah be upon
him) at Sidratul-Muntaha.
Research methodology:
The researcher used the theoretical
methodology in each situation as it requires.

analytic

Prominent findings:
Belief in Sidratul-Muntaha is among the religious
obligations and it is part of the belief in the unknown ،
which is the most important ،glorious and greatest
attributes of the righteous. Sidratul-Muntaha is a great tree
that was described with various attributes in the religious
texts. Its fruits are like the jars of Hajar (i. e. a place near
Madinah) and its leaves are as big as the ears of elephants.
Four rivers flow from its stem base ،two are visible and

- 542 -

 – اجلزء الثاين190 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

two are hidden. It has an extensive shade and enormous
branches. Learned scholars have differed concerning its
location but the most preponderant opinion is that it begins
from the sixth heaven wherein lies its stem base and
extends to the seventh heaven and above. It has its
branches and sub-branches in Paradise. Allah has singled
out His Prophet (May the peace and blessings of Allaah be
upon him) to ascend to it. On arriving there ،it was
covered by several colours ،gold moths ،Sapphire and
Emerald. At the tree ،he saw Angel Jibreel in his true form
and the Garden of Refuge. It is there also that the drinking
vessels were offered to him and he chose the one with
milk during the second offer. The first offer was at Baith
Al-Maqdis (Jerusalem) after he had observed the prayer.
Recommendations:
 Highlighting the belief of Ahlus-Sunnah Wal
Jama’ah concerning subtle issues of the unknown in
the light of their legal fundamental principles.
 Referring to the Holy Qur’an and Sunnah with
regards to issues of the unknown.
Key words:
Sidratul-Muntaha (Lote Tree of the Utmost
Boundary) ،enormous tree ،belief in the unknown ،
ascension.
Key Words:
Lawyer's Rights - Lawyer's Guarantees - Lawyer's
Obligations – Legal Profession law - Islamic
Jurisprudence.
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املقدمة
رب العــاملني ،إلــه األولــني واآلخ ـرين ،وقيّــوم الســماوات
احلمــد ر ّ
واألرضــني ،والصــالة والســالم األت ـ ّـمان األكمــالن علــى أشــرف األنبيــاء،
وسـ ــيّد املرسـ ــلني ،نبيّنـ ــا حممـ ــد ،وعلـ ــى ألـ ــه وأزواجـ ــه وصـ ــحابته ال يب ـ ــني
ال اهرين ،أما بعد:
فإن التصديق مبا يشاهد يتفق فيـه بنـو أدم كلهـم أنعـون ،يسـتوي
فيه املؤمن والكافر ،واملسلم واملنافق ،والكاذب والصادق ،ال يتميـوون يف
ذلك ،وال خيتلفون ،وال يفرتقون.
والشــأن كـ ّـل الشــأن يف اإلميــان مبــا غــاب عنّــا ،فبــه يظهــر ــالء،
ويتبني بوضوح ،صدق املؤمن ،وكذب الكافر ،وتلبيس املنافق ودجله.
ّ
واإلميــان ابلغيــب هــو اإلميــان النــافع احلقيقــي ،وعليــه تقــوم العقيــدة
اإلسالمية ،ويدور رحاها.
ومــا أزنولــت الكتــب وال أزرســلت الرســل إال لتقريـره ،وبيانــه ،ونشــره
والدعوة إليه ،بشىت ال رق ،وأنواع األساليب.
وهــو أجـ ّـل صــفات املــؤمنني ،وأعظمهــا ،وأعالهــا ،وهلــذا كــان أول

صــفة وصــف هللا ملــا املتقــني ،يف حمكــم التنويــل حيــث قــال تعــاىل ﭽ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(.)1
وم ــن أم ــور الغي ــب ال ــح ج ــاء مل ــا ال ــوحي املن ـ ّـول والش ــرع امل ّه ــر:

( )1سورة البقرة ،اآلية (.)3 – 2
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اإلميان بسدرة املنتهى ،فقد ورد ذكرها يف القرأن اجمليـد ،ويف السـنة الغ ّـراء
على صاحبها أفضل الصالة وأمتّ التسليم.
فمــا حقيقتهــاا ومــا صــفا اا وأيــن مكاهنــاا ومــا الــذي غشــيها ملــا
عــرج ابلرســول صــلى هللا عليــه وس ــلم إليهــاا ومــاذا وقــع للنــيب صــلى هللا
عليه وسـلم عندهاا
لــيس يف إمكــان العقــل واســت اعته اإلجابــة عــن هــذه التســا الت
وحنوهــاأل ألهنــا أمــور غيبيــة فــوق طاقــة العقــل ،وخارجــة عــن حــدود قدرتــه،
فــإن العقــل وظيفتــه الفهــم والتــدبر ،فــإذا أزقحــم يف غــل مــا خلــق لــه ،ويف
غــل اختصاصــه ضـ ّـل وغــوى ،وخــالف العقــل نفســه ،ولــذا فــإين اعتمــدت
رب
يف اإلجاب ـ ــة ع ـ ــن ه ـ ــذه التس ـ ــا الت عل ـ ــى ال ـ ــوحيني املنـ ـ ـولني ،ك ـ ــالم ّ
العــاملني ،وس ــنة إم ــام املرس ــلني ،مســتنلاك بك ــالم أه ــل العل ــم يف فهمهم ــا،
ومسّيتــه إلاإلميــان بســدرة املنتهــىإل ،وحبســب علمــي واطالعــي فإنــه يفــرد
ببح ــث مس ــتقل ،وال برس ــالة علمي ــة ،نظ ـراك لص ــغره وقل ــة مادت ــه ،فعوم ــت
ابلرب الفتّاح الكرمي على الكتابة فيه.
وقررت األمر ،واستعنت ّ
النيةّ ،
خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة ،وستة مباحث ،وخامتة.
ّ
أمــا املقدمــة :فيه ــا أ يــة املوض ــوع ،وس ــبب اختيــاره ،والدراس ــات
السابقة ،وخ ة البحث.
وأما بقية اخل ة فهي كاآليت:
املبحث األول :تعريف سدرة املنتهى.
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املبحث الثاين :وجوب اإلميان بسدرة املنتهى.
املبحث الثالث :أوصاف سدرة املنتهى.
املبحث الرابع :مكان سدرة املنتهى.

املبح ـ ـ ـ ــث اخل ـ ـ ـ ــامس :امل ـ ـ ـ ـراد بقول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﭼ(.)1
املبحث السادس :ما رأه النيب صلى هللا عليه وسـلم ووقـع لـه عنـد
سدرة املنتهى.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس :فهرس املصادر واملراجع ،وفهرس املوضوعات.

منهج البحث:
فقررت ونقلت واسـتدللت يف
سلكت املنهج التأصيلي التحليليّ ،
ورجحت يف موضع التحليل.
موضع التأصيل ،وانقشت وحلّلت ّ
وهللا أس ــأل أن عل ــه خالصـ ـاك لوجه ــه الك ــرمي ،انفعـ ـاك للمس ــلمني،
واحلم ـ ـ ــد ر رب الع ـ ـ ــاملني ،والص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم عل ـ ـ ــى أش ـ ـ ــرف األنبي ـ ـ ــاء
واملرسلني.

( )1سورة النجم ،اآلية (.)16
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املبحث األول :تعريف سدرة املنتهى
السدر :اسم جنس ،والواحدة ِّس ْدرة ،ونعهاِّ :س ْدرات ِّ
ِّ
وس ِّدرات
ّ
وس َدرات ِّ
ِّ
وس َدر.
ِّ
الس ـ ـ ْدر :شـ ــجر النَـْبـ ــق ،وأجـ ــود نـَْبـ ــق يعلـ ــم رض العـ ــرب :نـَْبـ ــق
و ّ
َه َجر.
ِّ
الس ْدر من الشجر ِّس ْدران:
و ّ
ي ال ينتف ــع بثم ــره ،وال يص ــلح ورق ــه للغس ــول ،ومث ــره
أح ــد ا :ب ـ ِّّـر ّ
َع ِّفص ال يسوغ يف احللق ،والعرب تسميه الضال.
والثاين :ينبت على املاء ،ومثره النبق ،وورقه غسول يشبه شجر
()2
كسالّئه وورق كورقه ،إال أن مثر العزنّاب أمحر
العزناب( ،)1له زسالّء
ز
حلو ،ومثر السدر أصفر زمّو( )3يتف ّكه به(.)4
( )1العناب :شجر شائك من الفصيلة السدرية ،يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ،وي لـق
العنّاب على مثره ،وهو أمحر حلو ،لذيذ ال عم ،عـل شـكل مثـرة النبـق .انظـر:
ز
جممـ ــع اللغ ـ ــة العربيـ ــة ،إلاملعج ـ ــم الوس ـ ــي إل ،4 ( .مكتبـ ــة الش ـ ــروق الدولي ـ ــة،
1425هـ) ،ص.630 :
الســالء :شــوَّ النولــة ،واحدتــه ُّســالء .انظــر :جممــع اللغــة العربيــة ،إلاملعجــم
(ُّ )2
الوسي إل .ص.440 :
( )3امل ّـو :ماكـان طعمــه بـني احللـو واحلــامط أو خلي ـاك منهمـا .انظــر :جممـع اللغــة
ز
العربية ،إلاملعجم الوسي إل ص.866 :
( )4انظر :أاب منصور حممد األزهري ،إل ذيب اللغـةإل .ققيـق عبدالسـالم هـارون،
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واملنته ــى :زمفتع ــل م ــن النهاي ــة :أي الغاي ــة ،مبع ــى :يـزْنته ــى ويزبلَ ــغ
ابلوصول إليها.
وسدرة املنتهى أي :مكان االنتهـاء ،أو االنتهـاء نفسـه ،فـاملنتهى:
اسم مكان أو مصدر ميمي(.)1
وسدرة املنتهى الواردة يف النصوص هـي :شـجرة عظيمـة ،وصـفت
بصــفات عديــدة ،وأخــربت النصــوص مبكاهنــا ،ومبــا وقــع للنــيب صــلى هللا
عليه وسـلم عنـدها ،وغـل ذلـك ـا لـه تعلّـق ملـا ،وهـذا البحـث هـو لبيـان
ما ن قت به النصوص ودلّت عليه.
وهذه الشجرة العظيمة وإن اتفقـت مـع مـا يف الـدنيا يف االسـم إال
أن الكيفية واحلقيقة متباينة أعظم التباين ،وخمتلفة أش ّد االختالف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع ــه :حمم ــد النج ــار353:12 :أل وحمم ــد ب ــن مك ــرم اب ــن منظ ــور ،إللس ــان
العـ ـ ـ ـ ــربإل ،3 ( .ب ـ ـ ـ ـ ــلوت :دار صـ ـ ـ ـ ــادر1414 ،ه ـ ـ ـ ـ ــ)152-151:7 ،أل
وإمساعي ــل ب ــن مح ــاد اجل ــوهري ،إلالص ــحاحإل ،1 ( .ب ــلوت :إحي ــاء الـ ـرتا
العريب1419 ،هـ).585:2 ،
( )1انظــر :أاب الســعادات املبــارَّ ابــن األهــل ،إلالنهايــة يف غريــب احلــديث واألهــرإل.
أشــرف عليــه وقــدم لــه :علــي بــن حســن عبــد احلميــد ،2 ( ،الســعودية :ابــن
اجلوزي1423 ،هــ) ،ص951 :أل وحممـد بـن علـي الشـوكاين ،إلفـتح القـديرإل.
(  ،3الرايض :الرشـد1424 ،هــ)174:4 ،أل وحممـد نـال الـدين القـامسي،
إلحماس ــن التأوي ــلإل .تص ــحيح وحمـ ـريج وتعلي ــق حمم ــد فـ ـؤاد عب ــدالباقي،1 ( ،
إحياء الكتب العربية1376 ،هـ) ص.5563 :
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وأه ــل العل ــم –رمحه ــم هللا -اختلف ـ ـوا يف س ــبب تس ــميتها بسـ ــدرة
املنتهى إىل أقوال عدة ،أوصلها القرطيب إىل تسعة أقوال(:)1
القــول األول :ألنــه ينتهــي إليهــا كــل مــايهب مــن فوقهــا ،ويصــعد
من قتها ،وهو قول ابن مسعود.
الق ــول الث ــاين :مسّي ــت ب ــذلكأل ألن ــه ينته ــي إليه ــا عل ــم األنبي ــاء،
ويعوب علمهم عما وراءها.
القول الثالث :ألنه ينتهي إليها علم اخلالئق.
القول الرابع :ألهنا ينتهي إليها أرواح الشهداء.
القول اخلامس :ألنه ينتهي إليها أرواح املؤمنني.
القــول الســادس :ألنــه ينتهــي إليهــا كــل مــن كــان علــى ســنة نبينــا
حممد صلى هللا عليه وسـلم ومنهاجه.
القول السابع :النتهاء املالئكة واألنبياء إليها ووقوفهم عندها.
القول الثامن :ألن األعمال تنتهي إليها وتقبط منها.
القول التاسع :ألن من رفع إليها فقد انتهى يف الكرامة.
قل ــت :وه ــذه األقـ ـوال بينه ــا ت ــداخل وتـ ـراب وت ــالزم ،ف ــإن الق ــول
الثاين والثالث يعود إىل انتهاء علـم اخللـق إليهـا ،إمـا األنبيـاء خصوصـاك أو
اخلالئق عموماك.
( )1انظــر :حممــد بــن أمحــد القــرطيب ،إلاجلــامع ألحكــام القــرأنإل ( .بــلوت :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).63:9 ،
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والقــول الرابــع واخلــامس والســادس والســابع تعــود كلهــا إىل انتهــاء
اخلالئق إليها ،إما املالئكة واألنبياء ،وإما أرواح املـؤمنني أو الشـهداء ،أو
أرواح من كان على سنة النيب صلى هللا عليه وسـلم ومنهاجه.
وأمــا القــول التاســع أن مــن رفــع إليهــا فقــد انتهــى يف الكرامــة فإنــه
يلـ ــوم منـ ــه ويتضـ ــمن انتهـ ــاء املالئكـ ــة واألنبيـ ــاء ،وأرواح الشـ ــهداء وأرواح
املـ ــؤمنني ،وأرواح املتبعـ ــني لسـ ــنة النـ ــيب صـ ــلى هللا عليـ ــه وس ـ ــلم ومنهاجـ ــه
وانته ــاء أعم ــال امل ــؤمنني إليه ــا ،ف ــال أح ــد أك ــرم م ــن ه ــؤالء ،وال تنته ــي
الكرامة إىل غلهم ،ومن رفع إليها من هـؤالء فهـو حقيـق ابنتهـاء الكرامـة
إليه.
وقــد ذهــب اب ــن جريــر ال ــربي إىل رأي أوســع وأ ــل فق ــال بع ــد
نقله ألقوال بعط أهل العلم يف املسألة :إلوجائو أن يكون قيل هلـا سـدرة
املنتهــىأل النتهــاء علــم كــل عــا مــن اخللــق إليهــا ،كمــا قــال كعــب ،وجـائو
أن يكــون قيــل ذلــك هلــاأل النتهــاء مــا يصــعد مــن قتهــا ،وينــول مــن فوقهــا
إليها ،كما زروي عن عبدهللا ،وجائو أن يكون قيل ذلـك كـذلكأل النتهـاء
كل من خال من الناس على سنة رسول هللا صلى هللا عليـه وســلم إليهـا،
وجــائو أن يكــون قيــل هلــا ذلــك جلميــع ذلــك ،وال خــرب يق ــع العــذر نــه
ـح مــن القــول
قيــل ذلــك هلــا لــبعط ذلــك دون بعــط ،فــال قــول فيــه أصـ ّ
جل جالله ،وهو أهنا سدرة املنتهىإل(.)1
الذي قال ربنا ّ
( )1حممد بن جرير ال ربي ،إلجامع البيـان عـن يويـل القـرأنإل ( .بـلوت  :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).67 :13 ،
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واألق ــرب –والعل ــم عن ــد هللا -ه ــو الق ــول األول ،وه ــو ق ــول اب ــن
مســعود رضــي هللا عنــه أهنــا مسّيــت بســدرة املنتهــىأل ألنــه ينتهــي إليهــا مــا
يصــعد مــن األرض ،وينتهــي إليهــا مــا ينــول مــن عنــد الــرب – عـ ّـو وجـ ّـل-
من أمره ووحيه وأقضيته وتدبله ا يوحي به إىل مالئكته.
وق ــول اب ــن مس ــعود أه ــر ص ــحيح ،رواه مس ــلم يف ص ــحيحه ،ول ــه
حكم الرفع ،ألنه ا الجمال للعقل فيه ،وابـن حجـر – رمحـه هللا – أشـار
إىل رفعه(.)1
قلــت :ونيــع األق ـوال املتقدمــة داخلــة قــت هــذا القــول أو الزمــة
لـ ــه ،فـ ــإن كـ ــل مـ ــا يصـ ــعد مـ ــن اخلالئـ ــق ،األنبيـ ــاء أو املالئكـ ــة ،أو أرواح
امل ـ ــؤمنني أو الش ـ ــهداء ،أو م ـ ــن ك ـ ــان عل ـ ــى الس ـ ــنة واملنه ـ ــاج النب ـ ــوي ،أو
األعمــال أو علــم املالئكــة أو عل ــم اخلالئــق ،كــل ذلــك ــا قي ــل ــا ه ــو
صــاعد ينتهــي إىل ســدرة املنتهــى ،فيصــدق عليهــا نيعــا أهنــا داخلــة قــت
قول ابن مسعود العام الشـامل لكـل صـاعد مـن األرض أنـه ينتهـي إليهـا.
ويلوم من ذلك أن من انتهى إليها ا هـو صـاعد مـن األرض فقـد أكرمـه
هللا أميا إكرام.
فــالقول األول شــامل جلمي ــع األق ـوال بلف ـ وجي ــو ،اش ــتمل عل ــى
ٍ
معان عديدة ،فهو من جوامع الكلم ،وعليه نور النبوة.
( )1انظر :أمحد بن علي ابن حجر العسقالين ،إلفتح الباريإل .ققيق حمب الدين
اخل يب ،3 ( ،القاهرة :املكتبة السلفية1407 ،هـ).253:7 ،
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وقــد ال ــتمس بع ــط أهــل العل ــم حكم ــة مــن اختي ــار الس ــدرة دون
غلها من الشجر فقالوا:
إمن ـ ــا اخت ـ ــلت الس ـ ــدرة دون غله ـ ــاأل ألن الس ـ ــدرة حم ـ ــتص بثاله ـ ــة
أوصاف:
ظل مديد ،وطعم لذيذ ،ورائحة ذكية ،فشاملت اإلميان الذي
مع قوالك وعمالك ونيّة ،فظلها من اإلميان مبنولة العمل لتجاوزه ،وطعمها
مبنولة النية لكمونه ،ورائحتها مبنولة القول لظهوره(.)1
قلــت :والعمــل أيضـاك منــه مــا هــو ظــاهر كأعمــال اجلـوارح ،ولعلهــم
أرادوا أن الق ــول أغل ــب يف كون ــه ظ ــاهراك م ــن األعم ــال ال ــح منه ــا م ــا ه ــو
ظ ــاهر ،ومنه ــا م ــا ه ــو م ــن أعم ــال القل ــوب الباطن ــة ،ك ــاخلوف والرج ــاء،
وتفويط األمور إىل هللا ،واليقني وحنو ذلك.
وق ــوهلم إلفظله ــا م ــن اإلمي ــان مبنول ــة العم ــل لتج ــاوزهإل إن أرادوا أن
العمــل خــارج عــن حقيقــة اإلميــان كمــا أن الظـ ّـل متجــاوز للشــجرة وخــارج
عنهــا فهــذا خمــالف لقــول أهــل الســنة واجلماعــة القــائلني ن العمــل جــوء
مــن اإلمي ــان وركــن في ــه ،ولــيس خارج ـاك عــن حقيقت ــه ،وإن أرادوا مل ــذا أن
العم ــل من ــه م ــا ه ــو متع ـ ٍـد ويتج ــاوز فاعل ــه إىل غ ــله وينتف ــع ب ــه اآلخ ــرون
( )1انظـ ـ ــر :القـ ـ ــرطيب ،إلاجلـ ـ ــامع ألحكـ ـ ــام القـ ـ ــرأنإل24:9 ،أل وحممـ ـ ــد بـ ـ ــن أمحـ ـ ــد
السفاريين ،إللوامع األنوار البهيـةإل ،ققيـق نـع مـن البـاحثني ( ،ا ،الـرايض:
دار التوحيد1437 ،هـ).366:3 ،
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كالصـدقات مــثالك ،كمــا أن الشــجرة نفعهــا متعــد وينتفــع النــاس بظلهــا إن
أرادوا هذا املعى فهذا حق وصواب.
والــتمس علمــاء أخــرون حكمــة أخــرى الختيــار الســدرة ،وهــي أن
الن ــاس تمع ــون يف ظلّه ــا ،وه ــذه – أي س ــدرة املنته ــى -تم ــع عن ــدها
املالئكة فلهذا شبّهت ملا(.)1
قلــت :ولــيس هــذا خمتص ـاك بشــجرة الســدرة دون غلهــا ،فــإن كث ـلاك
من أنواع الشجر تمع الناس يف ظلّها.
واألصــل يف هــذا البــاب :أن نــؤمن ن كـ ّـل أفعــال هللا صــادرة عــن
حكمـة جليلـة عظيمــة ،ال يفعـل هللا شـياا إال حلكــة ،وال خيتـار -ســبحانه
وتع ــاىل -إال م ــا ه ــو مواف ــق للحكم ــة والغاي ــة النبيل ــة ،علمن ــا وج ــه ذل ــك
وتفاصــيله أم نعلــم ،أدركنــا ذلــك أم ندركــه ،فإننــا مــوم متــام اجلــوم ن
الرب تعاىل حكيم ،واحلكمة صفة من صفاته.
وهــذا ال مينــع مــن التمــاس احلكمــة يف اختيــار الشــيء دون غــله،
إال أننا ال مـوم يف هـذا املقـام مبـا ذكـره أهـل العلـم ،واحلكمـة األوىل أظهـر
وأقرب من الثانية ،وهللا أعلم.

( )1انظر :القامسي ،إلحماسن التأويلإل ،ص .5563
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املبحث الثاني :وجوب اإلميان بسدرة املنتهى
ورد ذكر سدرة املنتهى يف القرأن العظيم ،ويف السنة النبوية
الصحيحة امل ّهرة ،أما يف القرأن فقد ورد ذكرها يف سورة النجم يف قوله

تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(.)1
وأما يف السنة النبوية فقد ورد ذكرها يف مواضع عدة منها :حديث
املعراج املتفق على صحته وفيه :إلورفعت يل سدرة املنتهى ،فإذا نبقها كأنه
قالل هجر ،وورقها كأنه أذان ال زفيزول . . . .إل(.)2
متعني ،وال مناص للمسلم وال حميد له من ذلك ،فإنه
واإلميان ملا ّ
قد ورد ذكرها يف القرأن والسنة الصحيحة الء ووضوح ،ال قتمل
التحريف.
فاإلميان ملا واجب ،وهو داخل يف اإلميان ابلغيب ،الذي هو أجل
صفات املتقني وأعالها ،وهو اإلميان النافع احلقيقي ،الذي مييو املؤمن من
الكافر ،ومييّو الصادق من الكاذب.
وشأهنا كشأن غلها من أمور الغيب الح مهل كيفيتها ونعلم معانيها،
فنعلم ما ن قت به النصوص من صفات سدرة املنتهى وحنو ذلك ،من

( )1سورة النجم ،اآلية (.)16 – 13
( )2أخرج ـ ــه البو ـ ــاري ،يف ص ـ ــحيحه( ،ح )3207 :واللف ـ ـ ـ ل ـ ــهأل ومس ـ ــلم ،يف
صحيحه( ،ح.)411/
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حيث املعى ،وأما كيفية ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي اليعلمه إالّ
هللا تعاىل.
وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة ،كما يف أبواب صحيح
مسلم :إلابب يف ذكر سدرة املنتهىإل(.)1
وابن حبان يف صحيحه قال :إلذكر اإلخبار عن وصف سدرة
املنتهى الح هي هناية ظالل أهل اجلنةإل(.)2
وأفردها أيضا ابلذكر أبو نعيم األصبهاين( ،)3وم هر املقدسي(.)4
وإفراد أهل العلم سدرة املنتهى ابلذكر والبحث يفيد أن اإلميان
أمر مستقر عندهم وظاهر.
ملا ٌ
ونص الذهيب على أن إل من عقد أئمة السنة ،السلف واخللف :أن نبينا
ّ
صلى هللا عليه وسـلم عرج به إىل السموات العلى عند سدرة
املنتهىإل(.)1

( )1انظر :إلصحيح مسلمإل ،ص.708 :
( )2أبو حامت حممد ابن حبان ،إلاإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـانإل .ترتيـب
علـ ــي بـ ــن بلبـ ــان ،ققيـ ــق خليـ ــل بـ ــن مـ ــأمون ،1 ( ،بـ ــلوت :دار املعرفـ ــة،
1425هـ) ص.1948 :
( )3انظر :أبو نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ،إلصفة اجلنة إل .ققيـق علـي رضـا
بن عبدهللا (  ،2دمشق :املأمون للرتا 1415 ،هـ).274:3 ،
( )4انظر  :م هر بن طاهر املقدسي ،إلالبدء والتاريخإل ( .مصر :مكتبة الثقافة
الدينية).183 :1 ،
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وهذا القول منه يتضمن اإلميان بسدرة املنتهى ،وأنه من عقيدة
أهل السنة واجلماعة.
واإلناعات املنعقدة على اإلميان بعروج النيب صلى هللا عليه
وسـلم إىل سدرة املنتهى تتضمن انعقاد اإلناع على اإلميان بسدرة
املنتهى ،ومن األمثلة على ذلك:
قول عبد الغين املقدسي :إلوأنع القائلون ابألخبار ،واملؤمنون
ابآلاثر :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم أزسري به إىل فوق سبع
مساوات ،مث إىل سدرة املنتهى . . .إل(.)2
وقول القنوجي :إلوأنع القائلون ابألخبار ،واملؤمنون ابآلاثر :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم أسري به ليالك من املسجد احلرام إىل
بنص القرأن ،مث عرج به إىل السماء واحداك بعد واحد
املسجد األقصىّ ،
حىت إىل فوق السماوات السبع ،وإىل سدرة املنتهى ،سده وروحه نيعاك.
 . .إل(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1حممــد بــن أمحــد الــذهيب ،إلالعلــو للعلــي العظــيمإل .ققيــق د .عبــدهللا بــن صــا
الرباَّ ،1 ( ،الرايض :دار الوطن1420 ،هـ).763 :1 ،
( )2عبدالغين بن عبدالواحد بن سـرور املقدسـي ،إلاالقتصـاد يف االعتقـادإل .ققيـق
د .أمح ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن ع ي ـ ـ ــة الغام ـ ـ ــدي ،1 ( ،املدين ـ ـ ــة املن ـ ـ ــورة :العل ـ ـ ــوم واحلك ـ ـ ــم،
1414هـ) ،ص.155 :
( )3حممــد صــديق حســن خــان القن ـوجي ،إلق ــف الثمــر يف بيــان عقيــدة أهــل األهــرإل.
ققيق د .عاصم القريوين (  ،1بلوت :عا الكتب1404 ،هـ) ،ص.114 :
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فهذه اإلناعات وحنوها نقلت يف اإلميان ابإلسراء واملعراج وهي تتضمن
أيضاك كما علمت اإلناع على اإلميان بسدرة املنتهى.
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املبحث الثالث :أوصاف سدرة املنتهى
وصف النيب صلى هللا عليه وسـلم سدرة املنتهى بصفات جليلة
عظيمة ،فهو –عليه الصالة والسالم -قد رأها م عينيه ملا عرج به إىل
السموات حىت بلغ سدرة املنتهى ،قال عليه الصالة والسالم كما يف
حديث املعراج :إل مث ان لق يب جربيل حىت أنيت سدرة املنتهى ،فغشيها
ألوان الأدري ماهي ،مث أزدخلت اجلنة . . .إل(.)1
وقد وصفها النيب – صلى هللا عليه وسـلم -ابلصفات اآلتية:
 -1نبقها كأنه قالل هجر.
والنبِّق :بفتح النون وكسر الباء ،وقد تزسكن ،واألوىل أفصح.
واحدته :نَبِّقة ونـَْبقة.
والنبق :مثر السدر.
و ِّ
القالل :بكسر القاف ،نع قـزلّة ،والقلة هي :اجلرة العظيمة(.)2
وهجر( :)3اختلف ابملراد ملا يف هذا احلديث فقال بعضهم :إن
( )1أخرجـ ــه البوـ ــاري يف صـ ــحيحه ح( ،)349ومسـ ــلم يف صـ ــحيحه ح()415
واللف له.
( (2انظــر :القــرطيب ،إلاجلــامع ألحكــام القــرأنإل63:9 ،أل وابــن األهــل ،إلالنهايــة يف
غريب احلديث واألهرإل797 ،769 ،أل وحميي الدين حيـ بـن شـرف النـووي،
إلاملنه ــاج ش ــرح ص ــحيح مس ــلم ب ــن احلج ــاجإل .ققي ــق خلي ــل م ــأمون،1 ( ،
املعرفة1425 ،هـ).387:2 ،
( )3هجر :مدينة هي قاعدة البحرين ،وقيل :انحية البحرين كلهـا هجـر ،وهجـر أيضـا
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املراد ملا قرية كانت قرب املدينة كان يصنع ملا القالل ،وقال أخرون:
إن املراد ملا هجر الح ابلبحرين ،كأن القالل كانت تعمل ملا وجتلب
إىل املدينة وعملت ابملدينة على مثاهلا .وجوم ابن األهل هنا قرية قريبة
من املدينة ،وليست َهجر البحرين(.)1
فالنيب –صلى هللا عليه وسـلم -شبّه مثر سدرة املنتهى ابجلرار
العظيمة قال –صلى هللا عليه وسـلم -إلفإذا نبقها كأنه قالل هجرإل(،)2
ويف رواية إلوإذا مثرها كالقاللإل(.)3
 -2ورقها مثل آذان الفيلة.
قال –صلى هللا عليه وسـلم -كما يف حديث املعراج :إلوإذا
ورقها مثل أذان الفيلةإل(.)4
ويف رواية :إلورقها كأنه أذان الفيولإل(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلد ابليمن ،وهجر أيضـا قريـة كانـت مـن قـرى املدينـة وخربـت .انظـر :عبـد املـؤمن
بــن عبــد احلــق البغــدادي ،إلمراصــد االطــالع علــى أمســاء األمكنــة والبقــاعإل .ققيــق
علي البجاوي ،1 ( ،بلوت ،دار املعرفة.1452:3 ،)1374 ،
( )1انظر:ابن حجر ،إل فتح البارى إل  269 : 7أل وابن األهل ،إلالنهاية يف غريب
احلديث واألهرإل.797 ،769 ،
( )2أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه (ح)411/
( )4أخرجه البواري ،يف صحيحه ح ()3887أل ومسلم يف صحيحه ح (.)411
( )5أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
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الفيلة والفيول نع فيل ،وهو احليوان املعروف(.)1
والتشبيه لورقها آبذان الفيلة هو من حيث اهلياة والشكل وهو
السعة والكرب.
االستدارة ،ال من حيث ّ
وقد جاء يف بعط األحاديث إلتكاد الورقة تغ ي هذه
األمةإل( ،)2فاملراد هنا بيان سعتها وكربها وعظمتها.
فال منافاة بينه وبني احلديث السابق(.)3
 -3يف أصلها أربعة أهنار ،هنران ابطنان ،وهنران ظاهران.
قال –عليه الصالة والسالم :-إليف أصلها –أي سدرة املنتهى-
أربعة أهنار ،هنران ابطنان ،وهنران ظاهران ،فسألت جربيل ،فقال :أما
الباطنان ففي اجلنة ،وأما الظاهران :النيل والفراتإل(.)4
( )1انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل254:7 ،أل وحممود بـن أمحـد العيـين ،إلعمـدة
القـ ـ ــاريإل .تقـ ـ ــدمي حممـ ـ ــد احل ـ ـ ـالّق (  ،1بـ ـ ــلوت :إحيـ ـ ــاء ال ـ ـ ـرتا العـ ـ ــريب،
1424هـ).41:17 ،189:15 ،
( )2أخرج ـ ــه البيهق ـ ــي يف إلالبع ـ ــث والنش ـ ــورإل ح ()747أل وص ـ ــححه األلب ـ ــاين يف
إلصحيح اجلامع الصغلإل.774:2 ،
( )3املــال علــي قــاري ،إلشــرح الشــفاإل .ضــب ه وصــححه عبــدهللا اخلليلــي،1 ( ،
بـ ــلوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة1421 ،ه ـ ــ) 400:1 ،أل وحممـ ــد بـ ــن يوسـ ــف
الصاحلي ،إلسبل اهلدى والرشاد يف سلة خل العبادإل .ققيق عبـد العويـو عبـد
احلق ( مصر :وزارة األوقاف املصرية1418 ،هــ).236:3 ،
( )4أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3207
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ويف رواية :إلقال :هذه سدرة املنتهى ،وإذا أربعة أهنار :هنران ابطنان
وهنران ظاهران ،فقلت :ما هذان اي جربيلا قال :أما الباطنان فنهران يف
اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفراتإل( .)1ويف رواية :إلأنه رأى أربعة أهنار،
خيرج من أصلها هنران ظاهران ،وهنران ابطنان ،فقلت :اي جربيل ما هذه
األهنارا قال :أما النهران الباطنان فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفراتإل(.)2
ويف رواية :إلخيرج من ساقها هنران ظاهران وهنران ابطنان ،فقلت:
اي جربيل ما هذانا قال :أما الباطنان ففي اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفراتإل(.)3
ويف رواية شريك :إلفإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين ي ردان،
فقال :ما هذان النهران اي جربيلا قال :هذا النيل والفرات عنصر ا ،مث
وزبـَ ْرجد،
مضى به يف السماء فإذا هو بنهر أخر عليه قصر من لؤلؤ َ
فضرب يده فإذا هو مسك أ ْذفَر ،قال :ما هذا اي جربيلا قال :هذا
الكوهر الذي خبأ لك ربكإل(.)4
( )1أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)3887
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)416
( )3أخرج ـ ـ ــه أمح ـ ـ ــد يف مس ـ ـ ــنده ،ح ()12673أل واحل ـ ـ ــاكم يف إلاملس ـ ـ ــتدرَّإل ،ح
( ،)271وقال :صحيح على شر الشيوني ،وصحح إسناده األلباين ،انظر
إلسلسلة األحاديث الصحيحةإل .228:1
( )4أخرجه البواري يف صحيحه ح (.)7517
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ففي هذه النصوص بيان أن هذه األهنار األربعة ،الباطنان
والظاهران ،حمرج من أصل وساق سدرة املنتهى ،وجاء يف صحيح مسلم
كما يف حديث أيب هريرة –رضي هللا عنـه -أن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -قال :إلسيحان وجيحان ،والفرات والنيل ،كل من أهنار
اجلنةإل(.)1
فالنيل والفرات من أهنار اجلنة و ا خيرجان من أصل سدرة
املنتهى.
واختلف أهل العلم يف وجه اجلمع بني كوهنما ينبعان من أصل
سدرة املنتهى وأهنما من أهنار اجلنة ،وبني كوهنما ينبعان من األرض كما
هو معروف عند الناس ومشاهد ،واملسألة فيها أقوال:
القول األول :أن املراد أن النيل والفرات يشبهان أهنار اجلنة يف
صفائها وعذوبتها وجرايهنا وبركتها ،ونظله ما جاء يف احلديث إلالعجوة
()2
احلس
فإن
،
اجلنة
من
جمتباة
أهنا
ال
،
اجلنة
مثر
تشبه
أي
من اجلنةإل
ّ
يشهد خبالفه ،وكذلك أصل منابع هذه األهنار مشاهدة من األرض.
وهذا قول ابن كثل وغله(.)3
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)7161
( )2أخرجــه الرتمــذي يف ســننه ح ( ،)2066وقــال :حســن غريــبأل وقــال األلبــاين
يف إلصحيح سنن الرتمذيإل ،409:2 ،حسن صحيح.
( )3انظــر :أاب الفــداء إمساعيــل ابــن كثــل ،إلالبدايــة والنهايــةإل ،2 ( .بــلوت :دار
الفكر1418 ،هـ)55:1 ،أل و أمحد بن عمر القرطيب ،إل املفهم ملا أشكل من
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عم
القول الثاين :املراد بكون النيل والفرات من اجلنة :أن اإلميان ّ
بالدها ،أو األجسام املتغذية مبائها صائرة إىل اجلنة.
وهذا أحد التأويلني اللذين ذكر ا القاضي عياض(.)1
القول الثالث :أن النيل والفرات منبعهما من سدرة املنتهى ،وإذا نوال
يسلكان أوالك طريقا إىل اجلنة فيدخالهنا ،مث بعد ذلك ينوالن إىل األرض.
وهذا قول الصاحلي(.)2
قال النووي :إلاألهنار حمرج من أصلها ،مث تسل حيث أراد هللا
تعاىل ،حىت حمرج من األرض وتسل فيها ،وهذا ال مينعه عقل وال شرع،
وهو ظاهر احلديث ،فوجب املصل إليهإل(.)3
وقال معلّقا على حديث أيب هريرة :إل . . .أهنا على ظاهرها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلويص كتاب مسـلمإل حققـه نـع مـن البـاحثني (  ،1دمشـق ،بـلوت :دار
ابن كثل ،ودار الكلم ال يب1417 ،هـ).186:7 ،
( )1انظر :عياض بن موسى اليحصـيب ،إلإكمـال املعلـم بفوائـد مسـلمإل .ققيـق د.
حي إمساعيل ،1 ( ،املنصورة :دار الوفاء1419 ،هـ).72:8 ،
( )2انظر :الصاحلي إلسبل اهلـدى والرشـادإل196:3 ،أل والسـفاريين إللوامـع األنـوار
البهيةإل.369-378/3 ،
( )3النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل  .395:2ونسب املعلمـي
إىل النووي رمحهما هللا القول ن النيل والفرات يشبهان أهنار اجلنـة يف النمـاء
والربك ــة والعذوب ــة ،وه ــو وه ــم وغل ـ  ،فل ــيس ه ــذا ه ــو ق ــول الن ــووي .وانظ ــر:
عب ــد ال ــرمحن ب ــن حيـ ـ املعلم ــي ،إل القائ ــد إىل تص ــحيح العقائ ــد إلعلّ ــق علي ــه
األلباين ،3 ( ،بلوت :املكتب اإلسالمي1404 ،هـ) ،ص.253:
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وأن هلا مادة من اجلنة ،واجلنة خملوقة موجودة اليوم عند أهل السنة ،وقد
ذكر مسلم يف كتاب اإلميان يف حديث اإلسراء أن الفرات والنيل
خيرجان من اجلنة ،ويف البواري من أصل سدرة املنتهىإل(.)1
(.)2
وبنحو قول النووي قال ابن حجر العسقالين
القول الرابع :أن يف اجلنة هنرين امسهما النيل والفرات خيرجان
من أصل سدرة املنتهى ،و ا غل النيل والفرات اللذين يف الدنيا ،وهذا
قول ابن حوم(.)3
القول اخلامس :أن ما جاء يف احلديث من نبع النيل والفرات
الروحاين ،وأن كون نبعها
من أصل سدرة املنتهى نظر إىل السبب الغييب ّ
ا هو معروف لدى الناس اآلن هو السبب احلسي املادي.
وهذه حماولة للجمع بني اإلميان املعقول ،واملعقول الذي ال
يشوش اإلميان( .)4وهو قول املعلمي(.)5
القول السادس :قول األلباين ،وهو أن املراد من كون هذه
( )1النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل .175:17
( )2انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل.255/7 ،
( )3انظر :املعلمي ،إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل ص.252:
لعل مـراد املعلّمـي رمحـه هللا :أن هـذا القـول بـه يتفـق العقـل الصـريح مـع النقـل
(ّ )4
ـنص م ــع م ــاهو
الص ــحيح ،فاليتع ــارض ماوج ــب اإلمي ــان ب ــه ــا ّ
دل علي ــه ال ـ ّ
معروف لدى الناس ا تع ّد خمالفته تشويش لإلميان وقدح يف العقل.
( )5انظر :املعلمي إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل ص.253 :
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األهنار من اجلنة أن أصلها منها كما أن أصل اإلنسان من اجلنة ،فال
منافاة بني هذا وبني ما هو معلوم مشاهد من نبع هذه األهنار من
منابعها املعروفة يف األرض.
فإن يكن هذا هو املعى املراد أو ما يشبهه فاحلديث من أمور
الغيب الح ب اإلميان ملا ،والتسليم للمورب عنها(.)1
مناقشة األقوال وبيان الراجح:
أقوى هذه األقوال هو القول الثالث والقول الرابع ،وأبعدها عن
احلق والصواب القول الثاين ،والقول ن النيل والفرات يشبهان أهنار
اجلنة يف صفائها وعذوبتها وجرايهنا وبركتها أصله ومن لقه هو التفريق
بني األهنار السماوية وبني النيل والفرات األرضني ،وهو قول سديد يف
أصله وتفريق صحيح ،إال أنه ليس هناَّ ما يدل على وجه الشبه
جمرد اجتهاد ،بل
بينهما يف الصفاء والعذوبة والربكة واجلراين وإمنا هو ّ
دلت النصوص –فيما يظهر والعلم عند هللا -أن النيل والفرات
السماواين ليسا ا النيل والفرات األرضيني ،وال مشاملة بينهما.
وحديث العجوة هو قياس مع الفارقأل وذلك ألن حديث العجوة
فيه بيان وجه املشاملة بني العجوة وبني مثر اجلنة ،وهو السالمة من األذى
والضرر والنصب واملرض قال –صلى هللا عليه وسـلم -يف العجوة يف نفس
( )1انظ ــر :حمم ــد انص ــر ال ــدين األلب ــاين ،إلسلس ــلة األحادي ــث الص ــحيحةإل( .
الرايض :املعارف1415 ،هـ).229:1 ،
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سياق احلديث :إلشفاء من السمإل ،ويف أحاديث أزخر :إلمن تصبّح بسبع
سم وال سحرإل( )1فوجه الشبه بينهما
مترات من العجوة
يضره ذلك اليوم ّ
ّ
مذكور يف النصوص ،وهلذا قيل :إن كون العجوة من اجلنة املراد به :إهنا
تشبه مثر اجلنة ،واألمر خمتلف ابلنسبة ألهنار اجلنة املذكورة يف احلديث.
والقول الثاين يويل ضعيف ،وهو أضعف األقوال وأوهنها كما
علمت ،فإن اإلميان وإن انتشر يف تلك النواحي إال أنه ليس عاماك
كل البعد عن
شامالك ،فيوجد يف تلك األماكن دايانت أخرى بعيدة ّ
اإلميان واإلسالم ،و يول وال يوال هؤالء ينتفعون بنهري النيل والفرات.
وكون هذه األجسام تنتفع ملذين النهرين و تتغ َذ ملما ،وإمنا اقتصر
أمر بعيد يفتقر إىل إهبات وبيّنة،
االنتفاع ابلنيل والفرات على املؤمنني ٌ
بل الغالب انتفاع اجلميع ملما.
والتاريخ والواقع يثبت انتفاع غل املسلمني ملما ،فالصاباة
املندائية( )2يق نون حول الفرات وينتفعون به فقد جاء يف إلالسومرية
( )1أخرج ـ ـ ـ ــه البو ـ ـ ـ ــاري يف ص ـ ـ ـ ــحيحه ح ()5445أل ومس ـ ـ ـ ــلم يف ص ـ ـ ـ ــحيحه ح
(.)5339
( )2الص ــاباة املندائي ــة ه ــي طائف ــة الص ــاباة الوحي ــدة الباقي ــة إىل الي ــوم ،يق ّدس ــون
الكواكـب والنجــوم ويعظموهنــا ،وتعتـرب حيـ عليــه الســالم نبيكـا هلــم ،مــن كتــبهم
املقدســة إلالكن ـوا رّابإل أي الكتــاب العظــيم ،يعتقــدون نــه صــحف أدم عليــه
السالم ،يعـ ّد التعميـد يف امليـاه اجلاريـة مـن أهـم معـا داينـتهم ،ينتشـرون حاليكـا
علــى الضــفاف الســفلى مــن هنــري دجلــة والف ـرات ويف أمــاكن أخــرى .انظــر:
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نيوزإل العنوان اآليت :إلهنر الفرات حيتضن أبناء الديونية يف عيد التعميد
الذهيبإل ،وفيه :إلحنو تسعة عقود وضفاف هنر الفرات قتضن أبناء
الصائبة املندائية يف الديونيةأل ليحتفلوا بعيد التعميد الذهيب ،إضافة إىل
أداء طقوس أخرى خاصة ابملناسبةإل(.)1
مير بدول ال توال إىل اليوم نصرانية كاهيوبيا ،وال يوال
وهنر النيل ّ
النصارى متوافرين فيها ،مع وجود اإلسالم وانتشار أهله.
والنيل عند النصارى له شأن عظيم ،ففي مصر مثالك النصارى يف
عيد الغ اس خيرجون إىل هنر النيل ويوقدون الشموع والفوانيس،
و لسون على الش و  ،أيكلون ويشربون ويتسامرون ،ويغ س األقبا
يف النيلأل زعماك منهم أنه ي ّهر من أي داء(.)2
يبني فساد هذا القول وبعده عن احلق
فإذاك التاريخ والواقع ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النــدوة العاملي ــة للش ــباب اإلس ــالمي ،إلاملوس ــوعة امليس ــرة يف األداين وامل ــذاهب
واألحـ ـواب املعاص ــرةإل إشـ ـراف د .م ــانع اجله ــين ،3 ( ،الـ ـرايض ،دار الن ــدوة
العاملية1418 ،هـ).732-724: 2 ،
https. //www.
( )1اسـ ــرتجعت بتـ ــاريخ 2014م أاير  23مـ ــن موقـ ــع
.alsmaria. tv
( )2انظــر :أاب احلســن ب ــن علــي املس ــعودي ،إلمــروج ال ــذهبإل .اعتــى ب ــه كمــال حس ــن،
(  ،1ب ـ ـ ــلوت :املكتب ـ ـ ــة العصـ ـ ـ ـرية1425 ،هـ ـ ـ ــ)258:1 ،أل والقم ـ ـ ــص اميل ـ ـ ــوس
جــرجس .مقــال بعن ـوان إلعيــد الغ ــاس يف مصــرإل اســرتجعت بتــاريخ 2018م ينــاير
 21من موقع www. ahram. org. eg/newsa/633773. aspx
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والصواب.
حق وصواب ،وهو كون
وأما القول الثالث فاجلوء األول منه ٌ
منبع النيل والفرات من أصل سدرة املنتهى وأهنما يدخالن اجلنة ،فهذا
قد دلّت عليه النصوص أهنما من أهنار اجلنة وأن أصل نبعهما من
سدرة املنتهى.
وأما اجلوء األخل من القول فإنه ال دليل صريح عليه ،فليس
هناَّ ما يدل صراحة على أهنما ينوالن إىل األرض ،والواقع واملشاهد
اآلن يثبت أن نبعهما من األرض ،ا هو معروف لدى الناس.
وليس يف النصوص ما يدل على أن نبع النيل والفرات األرضيني
من السماء ،وأصل االشتباه هو االتفاق يف األمساء بني النيل والفرات
السماويني وبني النيل والفرات األرضيني.
فاألرضيان نبعهما من األرض ،والسماواين نبعهما من السماء،
دل عليه الوحي امل ّهر على
دل عليه احلس واملشاهدة ،والثاين ّ
األول ّ
املكرم ،الذي ال ين ق عن اهلوى ،إن هو إال وحي يوحى.
لسان النيب ّ
والقول اخلامس حقيقته يعود إىل هذا القول –أعين القول
الثالث -فإنه يزرجع نبع النيل والفرات إىل سببني:
حسي وهو نبعه
سبب غييب وهو نبعه من سدرة املنتهى ،وسبب ّ
من األرض.
ويقال فيه ما قيل يف اجلواب عن القول الثالث ،أن األول حق
وصواب ،والسبب الثاين ال دليل عليه.
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وسبب االشتباه هو االتفاق يف األمساء بني هنري األرض وهنري
السماء ،فالسبب الغييب هو لنهري السماء ،والسبب احلسي هو لنهري
األرض.
وأما القول السادس فالتمثيل فيه مستقيم من وجه ،وغل مستقيم
من وجه أخر.
فإن كون أصل األهنار من اجلنة كما أن أصل اإلنسان من اجلنة
ودل عليه الدليل،
هو متثيل وشبه صحيح ومستقيم وحق وصوابّ ،
ولكن أصل اإلنسان وهو أدم –عليه الصالة والسالم -أزخرج من اجلنة
ودل على ذلك الدليل الصحيح الصريح ،وأما خروج النيل والفرات من
ّ
يدل عليه
اجلنة إىل األرض ونبع النيل والفرات األرضيني منهما فلم ّ
الدليل الصريح.
وكأ ّن الشيخ األلباين-رمحه هللا وجواه عن املسلمني خل اجلواء-
شعور ن هذا القول ليس بتلك الوجاهة وهلذا قال :إلفإن
يراوده ٌ
يكن هذا املعى املراد أو ما يشبهه فاحلديث من أمور الغيب الح ب
اإلميان ملا والتسليم للمورب ملاإل.
نعم احلديث من أمور الغيب ،فنؤمن ن النيل والفرات
السماواين منبعهما من سدرة املنتهى ،وأهنما يصبان يف اجلنة ،و ا من
أهنار اجلنة ،وهي أمور غيبية نؤمن ملا كما نؤمن بفاكهة اجلنة وخنلها
ومخرها وغل ذلك من نعيمها ،نفهم ذلك ونعيه ومهل حقيقته وكيفيته.
ويتبني من خالل هذه املناقشة أن القول الراجح من هذه األقوال
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–والعلم عند هللا -هو القول الرابع ،وهو أن يف اجلنة هنرين امسهما النيل
والفرات ،منبعهما من أصل وساق سدرة املنتهى ،و ا يتفقان يف االسم
مع هنري النيل والفرات األرضيني ،وخيتلفان يف احلقيقة ،واملصدر
واملنبع ،واملكان والنعوت واألوصاف.
و ا يدل على التفريق بني النيل والفرات السماويني واألرضيني
قول النيب –صلى هللا عليه وسـلم :-إلسيحان وجيحان ،والفرات والنيل،
كل من أهنار اجلنةإل فاحلديث صريح ن النيل والفرات من أهنار اجلنة،
وهذا ظاهر النص ،وال نعدل عن هذا الظاهر إال بدليل صحيح صريح،
وليس يف أحاديث املعراج أن النيل والفرات املذكورين فيها أهنما يف
األرض ،وإمنا فيها أنه خيرج من سدرة املنتهى أربعة أهنار ،هنران ظاهران
وهنران ابطنان ،ففهم بعط أهل العلم أن كوهنما ظاهرين أهنما اللذان
يف األرض ،وهذا الفهم ليس الزماك ،بل الظهور والب ون هو ابلنسبة
لألهنار السماوية ،فنهران راين من وراء شيء ويسلان إىل اجلنة،
وهنران ظاهران غل ابطنني ،وليس يف احلديث أن الظاهرين خيرجان من
اجلنة إىل األرض.
أمر أخر وهو أن النيل والفرات يف حديث أيب هريرة ذزكر
ومثّة ٌ
معهما سيحان وجيحان ،وسيحان وجيحان ليسا ا سيحون وجيحون
ورد النووي على من زعم
ابتفاق الناس كما نقله النووي وغلهّ ،
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ترادفهما(.)1
وكذلك يقال إن النيل والفرات السماواين ليسا ا النيل
والفرات األرضيني ،فسيحان وجيحان والنيل والفرات السماوية هي من
أهنار اجلنة كما هبت بذلك احلديث.
وهلذا نظائر كثلة ا اتفقت فيه األمساء يف الدنيا ويف اجلنة،
واختلفت فيه الكيفية واحلقيقة ،ففي اجلنة فاكهة ،ورمان ،وزمبيل،
وخنل ،ومخر ،وذهب ،وفضة ،وأساور ،وزعفران ،ومسك ،وأكواب،
وكافور ،وإستربق ،وغل ذلك كثل ا هو يف اجلنة ويف الدنيا ،وهي
متفقة يف األمساء ومتباينة يف احلقيقة ،وكذلك النيل والفرات اتفقا مع ما
يف الدنيا يف االسم وليسا ا ا.
ميران ملما وينبعان منهما ألدرَّ الناس
ولو كاان من اجلنة حقيقة و ّ
يف الدنيا من وراء ذلك النفع العظيم ،واخلل املستدمي ،والربكة الح ال حم ر
على قلب بشر ،فإن اجلنة وما اتصل ملا أمرها جليل ،وشأهنا عظيم.
يبقى الكالم على رواية شريك بن عبدهللا بن أيب َمنِّر ،عن أنس
بن مالك وفيها :إلفإذا هو يف السماء الدنيا بنهرين ي ردان . . .إل
فاجلواب عنها :أن شريكاك قد خالف غله من املشهورين وغزلِّّ يف
ألفاظ من حديثه ،كما نبّه عليه نع من أهل العلم.
قال ابن القيم :إلوقد غل احلفاظ شريكاك يف ألفاظ من حديث
( )1انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل.175:7 ،
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أخر وزاد ونقص ،و
اإلسراء ،ومسلم أورد املسند منه ،مث قال :فق ّدم و ّ
يسرد احلديث ،فأجاد رمحه هللاإل(.)1
وقال ابن حجر :إلوجمموع ما خالفت فيه رواية شريك غله من
املشهورين عشرة أشياء ،بل تويد على ذلك . . .اخلامس :خمالفته يف
النهرين و ا النيل والفرات ،وأن عنصر ا يف السماء الدنيا ،واملشهور يف
غل روايته أهنما يف السماء السابعة وأهنما من قت سدرة املنتهىإل(.)2
هذا ما ظهر يل يف هذه املسألة ،وهو قول حيتمل اخل أ ،وقول
غلي حيتمل الصواب.
يرجح هذا القول إرضاءك للعقالنيني،
أنوه هنا إىل أن الباحث ّ
وّ
وال استحياءك من إنكارهم واعرتاضهم ،وال للوصول معهم إىل نق ة
املنول والشرع
ميكن االتفاق عليها أو قبوهلا ،فإن من أعرض عن الوحي ّ
امل ّهر فال كرامة لعقله املنحرف العفن ،وال يستحق أدىن تنازل عن
مبادئنا وأزصولنا ومسلّماتنا ،وإمنا هذا القول من لقه وأصله هو فهم
الباحث للنصوص ،ال أكثر وال أقل ،وهو األصل عند احلديث عن
دين هللا وشرعه ،ال سيما املتعلقة مور الغيب.

( )1حممد بن أيب بكر ابن القيم ،إلزاد املعاد يف هدي خل العبادإل .ققيق شعيب
األرنؤو وعبدالقادر األرنؤو  ،2 ( ،بلوت :الرسالة1412 ،هـ).42:3 ،
( )2ابن حجر ،إلفتح الباريإل .496 – 495:13
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 -4عظمة أفناهنا ،حيث يسري الراكب يف ظلل الفنن منها مائة
سنة أو يستظل بظلها مائة راكب.
فعن أمساء بنت أيب بكر قالت :مسعت رسول هللا –صلى هللا
عليه وسـلم -وذكر سدرة املنتهى قال :إليسل الراكب يف ظل الفنن
منها مائة سنة ،أو يستظل بظلها مائة راكب . . .إل(.)1
يسل الراكب أي اجمل ّد.
حمركة أي الغزصن ،ونعه أفنان ،ومنه قوله تعاىل:
يف ظلل ال َفنَنّ :
ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ(.)2
إلأوإل للشك ،شك من الراوي (.)3
فسدرة املنتهى هلا أغصان وظل ،ظلها مديد ،وأغصاهنا عظيمة،

( )1أخرج ـ ــه الرتم ـ ــذي يف س ـ ــننه ح ( ،)2541وق ـ ــال :حس ـ ــن ص ـ ــحيح غري ـ ــبأل
وأخرج ــه احل ــاكم يف إلاملس ــتدرَّإل ح ( ،)3748وق ــال :ص ــحيح عل ــى ش ــر
مسلم و خيرجاه ،وقال الذهيب كما يف إل ذيل املستدرَّإل : 1404:4 ،على
شر مسلم.
( )2سورة الرمحن ،اآلية (.)48
( )3انظر :حممد عبدالرمحن املباركفوري ،إلقفة األحوذي بشرح جـامع الرتمـذيإل.
ض ــب ه وراج ــع أص ــوله عب ــد ال ــرمحن حمم ــد عثم ــان ( .الق ــاهرة :مكتب ــة اب ــن
تيمي ــة1414 ،ه ـ ــ)248:7 ،أل واب ــن منظ ــور ،إللس ــان الع ــربإل231:11 ،أل
واحلس ــني ب ــن حمم ــد الراغ ــب األص ــفهاين ،إلمف ــردات ألف ــاظ الق ــرأنإل .ققي ــق
صفوان عدانن ،4 ( .دمشق  :دار القلم ) 1430 ،ص.645 :
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من عظمتها ما جاء وصفه يف هذا احلديث.
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املبحث الرابع :مكان سدرة املنتهى
اختلف أهل العلم يف مكان سدرة املنتهى على أقوال:
القول األول :أهنا يف السماء السادسة.
ملــا رواه مســلم عــن عبــدهللا بــن مســعود قــال :ملــا أزســري برســول هللا
ص ــلى هللا علي ــه وس ـ ــلم انتزه ــي ب ــه إىل س ــدرة املنته ــى ،وه ــي يف الس ــماء
السادسة . . .إل( ،)1وبه قال الضحاَّ ،وهو قول ابن حوم(.)2
القول الثاين :أهنا يف السماء السابعة.
حل ــديث املعـ ـراج وفي ــه :إلمث ع ــرج بن ــا إىل الس ــماء الس ــابعة . . .مث
ذهــب يب إىل ســدرة املنتهــىإل( ،)3وأخــرج أمحــد واحلــاكم إلرفعــت يل ســدرة
املنتهى يف السماء السابعةإل( ،)4وهو قول كعب(.)5
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)431
( )2انظ ــر :عل ــي ب ــن أمح ــد اب ــن ح ــوم ،إلالفص ــل يف املل ــل واألهـ ـواء والنح ــلإل،1 ( .
بــلوت :دار الكتــب العلميــة1416 ،ه ــ)392:2 ،أل وعبــد الــرمحن بــن علــي ابــن
اجل ـ ـ ــوزي ،إلزاد املسـ ـ ـ ــلإل ،2 ( .بـ ـ ـ ــلوت :دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة1422 ،ه ـ ـ ـ ــ)،
.277:4
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( )4تقدم حمر ه
( )5انظ ــر :عب ــداحلق ب ــن غال ــب اب ــن ع ي ــة األن ــدلس ،إلا ـ ّـرر ال ــوجيو يف تفس ــل
الكتاب العويوإل .ققيـق عبـد السـالم عبدالشـايف ،1 ( ،بـلوت :دار الكتـب
العلمية1422 ،هـ).199:5 ،
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وقـال ابــن رجــب إهنــا يف السـماء الســابعة أو فــوق الســماء الســابعة،
ورج ــح وق ـ ـ ّدم ح ــديث املع ـ ـراج عل ــى ح ــديث اب ــن مس ــعودأل ألن حـ ــديث
ّ
املعـ ـ ـ ـراج مرف ـ ـ ــوع ،وح ـ ـ ــديث اب ـ ـ ــن مس ـ ـ ــعود موق ـ ـ ــوف ،واملرف ـ ـ ــوع أوىل م ـ ـ ــن
املوقوف(.)1
ورج ــح اب ــن اجل ــوزي أهن ــا بع ــد الس ــماء الس ــابعة ،وق ـ ـ ّدم ح ــديث
ّ
املع ـ ـراج علـ ــى حـ ــديث ابـ ــن مسـ ــعودأل ألن حـ ــديث املع ـ ـراج متفـ ــق علي ـ ــه
وحديث ابن مسعود من أفراد مسلم(.)2
القول الثالث :أهنا يف أقصى اجلنة ،وهو قول ابن األهل(.)3
ملا أخرجه ابن أيب شيبة قال :حدهنا وكيع عن سفيان عن سلمة
بن كهيل عن احلسن العرين عن هويل بن شرحبيل عن عبدهللا يف قوله
صْبـ زر اجلنةإل(.)4
إلسدرة املنتهىإل قال :ز
( )1عبدالرمحن ابن شهاب الدين ابن رجب ،إلفتح البـاري يف صـحيح البوـاريإل .ققيـق
طارق بن عوض هللا ،2 ( ،السعودية :ابن اجلوزي1422 ،هـ).118:2 ،
( )2عبــدالرمحن بــن علــي ابــن اجلــوزي ،إلاملنــتظم يف مريــخ امللــوَّ واألمــمإل .دراســة
وققيـق حممــد عبــد القــادر ومصـ فى عبــدالقادر ،2 ( ،بــلوت :دار الكتــب
العلمية1415 ،هـ).118:1 ،
( )3انظر :ابن األهل ،إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل ،ص.423 :
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ح ( ،)33962قلت :ورجاله هقات ،انظر:
عوامـة وأمحـد اخل يـب،1 ( ،
حممد أمحد الذهيب ،إلالكاشفإل ،ققيق حممـد ّ
جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرأن1413 ،هـ) ،454
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وصـربها أعالهـا ،وصـرب كـل
وصرب الصاد مضمومة والبـاء سـاكنة ،ز
ز
()1
شيء أعاله .
()2
وقيل :صربها وس ها .
القول الرابع :أن أصـلها يف السـماء السادسـة وأغصـاهنا وفروعهـا
يف السماء السابعة.
نعا بني حديث املعراج وحديث ابن مسعود.
()3
وهذا قول النووي ،وابن كثل ،وابن حجر العسقالين .
القول اخلامس :أن مبدأها من األرض ،ومعظمها يف السماء
السادسة ،وانتها ها وحمل أمثارها وغشيان أنوارها يف السماء السابعة.
وهذا قول املال علي قاري(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 326:1أل و حممـ ــد أمحـ ــد الـ ــذهيب ،إلسـ ــل أعـ ــالم النـ ــبالءإل .ققيـ ــق شـ ــعيب
األران و  ،11 ( ،ب ـ ـ ـ ــلوت :الرس ـ ـ ـ ــالة1422 ،هـ ـ ـ ـ ــ)140:9 ،298:5 ،أل
عوامــة،1 ( ،
وأمحــد بــن علــي ابــن حجــر ،إلتقريــب التهــذيبإل .ققيــق حممــد ّ
بلوت :ابن حوم1420 ،هـ) ،ص.674 ،644 :
( )1انظــر :احلســن بــن عبــدهللا العســكري ،إلتصــحيفات ا ــدهنيإل .ققيــق حممــود
أمحد ملة ،1 ( ،القـاهرة ،امل بعـة العربيـة احلديثـة1402 ،هــ) ،ص378 :أل
وابن األهل ،إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل ،ص.507 :
( )2انظــر :عب ــدهللا بــن حمم ــد ابــن أيب ش ــيبة ،إلاملصــنف يف األحادي ــث واآلاثرإل.
تقدمي وضب كمال احلوت ،1 ( ،بلوت :دار التاج1409 ،هـ).29:1 ،
( )3انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجإل 5:3 .أل وابن كثل،
إلالبداية والنهايةإل 74:1 ،أل وابن حجر ،إلفتح الباري إل 253:7
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قــال القاضــي عيــاض :إلقولــه صــلى هللا عليــه وس ــلم إلوأمــا النه ـران
الظاهران :فالنيل والفراتإل يشعر أن أصل سدرة املنتهى يف األرضإل(.)2
ووجــه ذلــك :أن النيــل والف ـرات ـراين مــن أصــل ســدرة املنتهــى،
و ا ابملشـاهدة ـراين مـن األرض ،فيلـوم منـه أن يكـون أصـل السـدرة يف
األرض(.)3
والراجح –والعلم عند هللا -أهنا شجرة عظيمة تبتـدئ مـن السـماء
السادســة ،ففــي السادســة أصــل ســاقها ،حلــديث ابــن مســعود الــذي رواه
مســلم ،ومتتـ ّد إىل الســماء الســابعة وفــوق الســابعة ،فأعالهــا مــن أغصــاهنا
وفروعها يف اجلنة.
وملذا القول جتتمع األدلة ،ويتفق ما ورد من النصوص يف هذا الباب.
وأما الرتجيح بني النصوص فإنه ال يصار إليه إال عند تعذر
اجلمع ،واجلمع كن كما علمت ،وحديث ابن مسعود له حكم الرفعأل
ألنه ا ال جمال للعقل واالجتهاد فيه.
وأمــا قــول القاضــي عيــاض إن أصــل ســدرة املنتهــى يف األرض فقــد
أجــاب عنــه النــووي بقولــه :إلهــذا الــذي قالــه لــيس بــالزم ،بــل معنــاه :أن
األهنــار حمــرج مــن أصــلها ،مث تســل حيــث أراد هللا تعــاىل حــىت حمــرج مــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :القاري ،إلشرح الشفاءإل.399:1 ،
( )2انظر :اليحصيب ،إلإكمال املعلم بفوائد مسلمإل.503:1 ،
( )3انظر :النووي ،إلاملنهاج شرح صـحيح مسـلمإل395:2 ،أل والسـفاريين ،إللوامـع
األنوار البهيةإل.368:3 ،
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األرض ،وتســل فيهــا ،وهــذا ال مينعــه عقـ ٌـل وال شــرع ،هــو ظــاهر احلــديث
فوجب املصل إليهإل(.)1
وهناَّ جواب أخر على القول الراجح وهو أن النيل والفرات
الواردان يف حديث املعراج ليسا ا النيل والفرات األرضيني ،فقوله –
صلى هللا عليه وسـلم -إلوأما النهران الظاهران فالنيل والفراتإل الظهور
هنا ابعتبار األهنار السماوية وال عالقة للحديث ابألهنار األرضية ،وهللا
تعاىل أعلم.

( )1النووي ،إلاملنهاج شرح صحيح مسلمإل.395:2 ،
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املبحث اخلامس :املراد بقوله تعاىل :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﭼ
اختص هللا نبيّـه حممـداك صـلى هللا عليـه وســلم مـن بـني سـائر اخللـق
والرسل ابملعراج إىل السموات العلى حىت بلغ سدرة املنتهى ،وإىل موضـع
مســع فيــه صـريف األقــالم ،وملــا رفــع إىل ســدرة املنتهــى غشــيها مــن أمــر هللا
مــا غشــي ،فتغـ ّـلت وانتقلــت مــن حاهلــا األوىل إىل حــال أحســن منهــا(،)1
قــال صــلى هللا عليــه وســلم :إلفلمــا غشــيها مــن أمــر هللا مــا غشــي تغـ ّـلت،
فمـ ــا أحـ ــد مـ ــن خلـ ــق هللا يسـ ــت يع أن ينعتهـ ــا مـ ــن حسـ ــنهاإل( ،)2وقـ ــال:
إلفغش ــيها أل ـ ـوان ال أدري م ــا ه ــيإل( ،)3فعل ــى عظمته ــا وناهل ــا وجالهل ــا
انتقل ــت إىل حـ ـال أج ـ ّـل وأن ــل وأحس ــن وأمل ــى ،وهللا -ع ــو وج ــل -يف

القــرأن العظــيم قــد أملــم ذلــك لتفويمــه وتعظيمــه فقــال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ(.)4

قال ابن عاشور :إلويف قوله :ﭽﮝ ﮞﭼ إملام للتفويم اإلنايل،

وأنـه تضـيق عنــه عبـارات الوصــف يف اللغـة . . .وقولــه :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ ظــرف مســتقر يف موضــع احلــال م ــن ســدرة املنتهــى ،أزريــد بــه

( )1انظــر :أاب العبــاس القــرطيب ،إلاملفهــم ملــا أشــكل مــن تلوــيص كتــاب مســلمإل،
.390:1
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( )3تق ّدم حمر ه
( )4سورة النجم ،اآلية (.)16
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التنوي ـ ــه مب ـ ــا ح ـ ــف مل ـ ــذا املك ـ ــان املس ـ ــمى س ـ ــدرة املنته ـ ــى م ـ ــن اجل ـ ــالل
واجلمالإل(.)1
والغشيان مبعى التغ ية والسرت ،ومبعى اإلتيان ،يقال :فالن
يغشاين كل حني أي أيتيين(.)2
واختلف أهل العلم ما الذي غشي السدرة(:)3
فقــال بعمــهم :غشــيها فَـراش مــن ذهــب .وبــه قــال ابــن مســعود
ومسروق والضحاَّ.
وقد هبـت يف صـحيح مسـلم عـن ابـن مسـعود أنـه قـال :إلملـا أزسـري
برس ــول هللا -ص ــلى هللا عليــه وس ــلم -انته ــى بــه إىل س ــدرة املنته ــى. . .

قال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ قال :إلفَراش من ذهبإل(.)4
ـرب وغشــيتها املالئكــة ،وروي هــذا
وقــال آخــرون :غشــيها نــور الـ ّ
عن أيب هريرة وعن الربيع بن أنس.
وقــال غــريهم :إن أغصــاهنا تبــدل لؤلـؤا وايقــوم وزبرجــدا .وبــه قــال
جماهد.

( )1ابن عاشور ،إلالتحرير والتنويرإل.101:27 ،
( )2انظر :األلوسي ،إلروح املعاينإل.51:27 ،
( )3انظـ ــر ال ـ ــربي ،إلجـ ــامع البيـ ــانإل72 –70:13 ،أل والقـ ــرطيب ،إلاجلـ ــامع ألحكـ ــام
القرأنإل64:9 ،أل و أاب الفداء إمساعيل ابن كثـل ،إلتفسـل القـرأن العظـيمإل،2 ( .
بلوت :املعرفة1409 ،هـ)70:4 ،أل واأللوسي ،إلروح املعاينإل.51:27 ،
( )4تقدم حمر ه
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وقد جاء يف احلديث عن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -أنه قـال:
إلفلما غشيها من أمر هللا ما غشيها قولتإل فذكر الياقوت(.)1
ويف رواية :إلقولت اي قوم أو زمردا أو حنو ذلكإل(.)3( )2
قل ــت :وه ــذه األق ـوال ال تع ــارض بينه ــا ،وه ــي ذك ــر ل ــبعط أفـ ـراد
اآليــة ،ومتثيــل هلــا فســدرة املنتهــى غشــيها مــن العظمــة واحلســن واجل ــالل
عرب عنـه النـيب صـلى هللا عليـه وســلم بوصـف عـام مـن
والبهاء واجلمال ما ّ
أبل ــغ الوص ــف ،وأمتّــه ،وأشـ ـ ّده أه ــراك ويهـ ـلاك يف قل ــوب الس ــامعني ،وذل ــك
عنــدما قــال :إلفلمــا غشــيها مــن أمــر هللا مــا غشــي تغــلت ،فمــا أحــد مــن
خلق هللا يست يع أن ينعتها من حسنهاإل(.)4
النص العام ويف اآلية العامـة ،الـذي
ومن هذا الغشيان الداخل يف ّ
غشي سدرة املنتهى:
األلـوان املتعــددة ،كمــا قــال صــلى هللا عليــه وســلم :إلفغشــيها ألـوان
ال أدري ما هيإل(.)5
( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف إلالسنةإل ح ()591أل وقال األلباين يف إلظالل اجلنة
يف حمريج السنةإل ص  :273إسناده جيد على شر مسلم.
( )2أخرج ــه أمح ــد يف إلمس ــندهإل ح ()12301أل ق ــال األلب ــاين يف إلظ ــالل اجلن ــةإل
ص :273 :وإسناده صحيح على شر الشيوني.
( )3وانظر  :ابن حجر ،إل فتح البارىإل .253:7
( )4تقدم حمر ه.
( )5تقدم حمر ه.
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ـح فإنـه
وفراش من ذهب ،وايقوت وزمرد ،وما قيـل يف اآليـة ـا ص ّ
ال يعـ ــارض بعضـ ــه بعضـ ــا ،بـ ــل هـ ــو أف ـ ـراد لـ ــبعط ذلـ ــك العـ ــام ،ولـ ــبعط
املقصود من اآلية ،وهذا له نظائر كثلة يف القرأن الكرمي.
وقد قال ابن كثل بعد ذكر األقوال يف اآلية :إلوال منافاة بني
هذه األقوالأل إذ اجلميع كن حصوله يف حال واحدة إل(.)1

( )1ابن كثل ،إلالبداية والنهايةإل ،74:1 ،وانظر.475:2 :
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املبحث السادس :ما رآه النيب -صلى اهلل عليه وسلم  -ووقع له
عند سدرة املنتهى.
عرج ابلنيب -صلى هللا عليه وسـلم -إىل السماء حىت بلغ سدرة
املنهى ،وعندها رأى جربيل عليه السالم على صورته األصلية احلقيقية،
ورأى عندها أيضا جنة املأوى ،وعندها أيضاك أيت له بثالهة أقداح ،إانء
من مخر ،وإانء من لنب ،وإانء من عسل ،فأخذ الذي فيه اللنب.
هذا ا وقع له عند سدرة املنتهى على وجه اإلنال ،وهذا أوان
الشروع يف بيان ذلك على وجه التفصيل.
املطلب األول :رؤية النيب -صلى اهلل عليه وسـلم  -جلربيل عند سدرة
املنتهى على صورته احلقيقة األصلية.
قال هللا تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮊ(.)1
جاء تفسلها عن رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -أن املراد
ر ية جربيل ،فالرسول –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل على صورته
الح خلق عليها عند سدرة املنتهى.
عن مسروق قال :كنت متكاا عند عائشة –رضي هللا عنها-
فقالت :إلاي أاب عائشة :هال من تكلّم بواحد منهن فقد أعظم على
( (1سورة النجم ،اآلية (.)14-13
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هنا قالت :من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم
هللا الفرية ،قلت :ما ّ
على هللا الفرية ،قال :وكنت متكاا فجلست فقلت :اي أم املؤمنني

أنظريين وال تعجليين ،أ يقل هللا عووجل ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ

ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊا فقالت :أان أول هذه األمة سأل عن
ذلك رسول هللا –صلى هللا ،-فقال :إمنا هو جربيل ،أره على صورته
الح خلق عليها غل هاتني املرتني ،رأيته منهب ا من السماء سادا عظم

خلقه ما بني السماء إىل األرض .فقالت :أ تسمع هللا يقول :ﮋ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ ،أو تسمع أن هللا يقول:

ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﮊ . . .إل(.)1

وعن ابن مسعود أنه قال يف هذه اآلية :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ

قال رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -إلرأيت جربيل عند سدرة
املنتهى ،عليه ست مائة جناح ،ينتثر من ريشه التهاويل :الدر
والياقوتإل(.)2
تدل على أن
وأورد ابن كثل أحاديث عدة عند تفسله لآلية ّ
( (1أخرج ـ ـ ــه البوـ ـ ـ ــاري يف ص ـ ـ ــحيحه ،ح ()4855أل ومسـ ـ ـ ــلم يف صـ ـ ـ ــحيحه ح
( ،)439واللف له.
وحس ـ ــن إس ـ ــناده ش ـ ــعيب األرن ـ ــؤو
( (2أخرج ـ ــه أمح ـ ــد يف مس ـ ــنده ح(ّ )3915
ومشاركوه .31:7
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النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل عند سدرة املنتهى ،وأنه هو
وجود ابن كثل أسانيدها(.)1
املراد ابآليةّ ،

ويف الصحيحني عن ابن مسعود يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلرأى رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -جربيل يف
صورته ،له ستمائة جناحإل(.)2

وعن أيب هريرة –رضي هللا عنه -يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلرأى جربيلإل(.)3
فهذه اآلايت كما ترى فز ّسرت من النيب –صلى هللا عليه وسـلم-
تبني أن املراد ابآلية جربيل –عليه
ومن صحابته الكرام من بعده ،وهي ّ
الصالة والسالم.-
هذا وإن من أهل العلم من قال :إن املراد ابآلية ر ية النيب –
صلى هللا عليه وسـلم -ربّه.
فعن ابن عباس –رضي هللا عنهما -يف قوله تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ قال :إلإن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى ربه
()4
أيضا أنه قال يف اآلية :إلقد رأه النيب –صلى هللا عليه
بقلبهإل  ،وعنه ك
( (1ابن كثل ،إلتفسل القرأن العظيمإل.269:4 .
( (2أخرجه البواري يف صحيحه ح ()3232أل ومسلم يف صحيحه ح (.)433
( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)435
( (4أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)436
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وسـلمإل(.)1
وعن ابن عباس أيضا أنه قال :إلإن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -رأى ربه بفؤاده مرتنيإل(.)2
واحلقيقة أنه ال تعارض بني القولني ،فإن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -ير ربه بعيين رأسه ليلة املعراج ،ورأه بقلبه ،فالر ية الح أهبتها
نص عليه يف بعط الرواايت.
ابن عباس هي ر ية قلبية كما ّ
فالرواايت عنه –رضي هللا عنهما -جاءت إبهبات ر ية م لقة
ور ية مقيدة فتحمل امل لقة على املقيدة منها.
وعليه فإن من نفى الر ية –ر ية النيب صلى هللا عليه وسـلم لربه
ليلة املعراج -كعائشة وأهبتت ذلك جلربيل ،قوهلا هذا ال ينايف قول ابن
عباس ،فإن عائشة –رضي هللا عنها -نفت ر ية النيب صلى هللا عليه
وسـلم لربه بعيين رأسه ،وابن عباس –رضي هللا عنهما -أهبت ر ية
القلب ،وال تعارض بني القولني.
وهذا قول نع من ا ققني كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن
القيم ،وابن كثل ،وابن حجر ،والشنقي ي(.)3
( (1أخرجه الرتمذي يف سننه ح ( ،)3280وقال :حديث حسـن ،وقـال األلبـاين
يف إلصحيح سنن الرتمذيإل  :338 :3حسن صحيح.
( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)437
( (3أمحد بن عبد احللـيم ابـن تيميـة ،إلجممـوع الفتـاوىإل .نـع وترتيـب عبـد الـرمحن
بــن قاســم وابنــه حممــد1423 ،1 ( ،هــ) 510-507 :6أل وإلبيــان تلبــيس
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ويف املسألة أقول أخرى نعها وانقشها األستاذ الدكتور حممد
بن خليفة التميمي يف حبثه الل يف وسفره املنيف املوسوم بـ إلر ية النيب
–صلى هللا عليه وسـلم -لربهإل فراجعه إن شات.
واحلاصل :أن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جربيل عند
فسرها النيب –صلى هللا
سدرة املنتهى كما دلّت عليه أية النجم الح ّ
عليه وسـلم -والصحابة الكرام.
املطلب الثاني :رؤية النيب –صلى اهلل عليه وسـلم  -جلنة املأوى عند
سدرة املنتهى.
قال هللا تعاىل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ(.)1
اآلية فيها تعظيم وتشريف ملكان سدرة املنتهى ،وذلك ابإلخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلهميةإل .ققيـق نـع مـن البـاحثني ( ،جممـع امللـك فهـد ل باعـة املصـحف
الش ـريف1426 ،هـ ــ)250 ،179 -177 :7 ،أل وحمم ــد ب ــن أيب بك ــر اب ــن
القيّم إلالتبيان يف أقسام القرأنإل ،1 ( .بلوت ،املكتبة العصرية1424 ،هـ)،
ص153 – 151 :أل و إلزاد املع ــادإل38 – 36 :3 .أل واب ــن كث ــل ،إلالبداي ــة
والنهايـةإل475 :2 .أل وابــن حجــر ،إلفــتح البــاريإل474 :8 .أل وحممــد األمــني
خرج أحاديثه حممد اخلالدي ،1 ( ،دار الكتب
الشنقي ي ،إلأضواء البيانإلّ .
العلمية1417 ،هـ) .296 :3
( (1سورة النجم ،اآلية (.)15 – 13
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ن جنة املأوى عندها(.)1
ويف اآلية إشارة إىل أن النيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جنة
املأوى عند سدرة املنتهى.
والسدرة كما تق ّدم شجرة عظيمة تبتدئ من السماء السادسة
ومتتد إىل السابعة وفوق السابعة إىل جنات النعيم ،فأعالها يكون
داخل اجلنة ،والنيب –صلى هللا عليه وسـلم -رأى جنة املأوى عند
السدرة بعد أن رفع إليها.
يدل على هذا ما هبت يف الصحيحني من حديث املعراج
وا ّ
وفيه قول النيب –صلى هللا عليه وسـلم -إلمث ان لق به جربيل حىت أنيت
سدرة املنتهى ،فغشيها ألوان ال أدري ما هيا قال :مث أزدخلت اجلنة،
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ،وإذا تراملا املسكإل( .)2فدخوله اجلنة كان بعد
املرور على سدرة املنتهى.

قال ابن كثل :إلقوله :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ( )3قال ابن
عباس :ما ذهب ميينا وال اال ،وما جاوز ما أمر به ،وهذه صفة
عظيمة يف الثبات وال اعة ،فإنه ما فعل إال ما أمر به ،وال سأل فوق ما
أع ى ،وما أحسن قول الناظم :رأى جنة املأوى وما فوقها ولو رأى
( (1ابن ع ية ،إلا رر الوجيوإل.199 :5 .
( (2تقدم حمر ه
( (3سورة النجم ،اآلية (.)17
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غله ما قد رأه لتاهاإل(.)1
واختلف أهل العلم يف املراد جبنة املأوى:
فروي عن ابن عباس وقتادة :أهنا جنة مأوى الشهداء ،يوي
إليها أرواح الشهداء.
وقيل :جنة أيوى إليها جربيل واملالئكة ،وروي هذا عن ابن
عباس أيضا.
.
وروي عن عائشة وزر بن حبيش :أهنا جنة من اجلنان
وقيل :هي الح يصل إليها أهل اجلنة ،وروي عن احلسن(.)2
قلت :وعلى األقوال الثالهة األوىل فجنة املأوى جنة من اجلنان،
وليس املراد جنس اجلنة.
وعلى القول الرابع فإن جنة املأوى اسم من أمساء اجلنة .وهو

الراجح ،وهذه اآلية كقوله تعاىل :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ (.)3

وكقوله تعاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

( (1ابن كثل ،إلتفسل القرأن العظيمإل.270 :4 .
( (2ال ــربي ،إلجــامع البيــانإل70 :13 .أل وابــن اجلــوزي ،إلزاد املســلإل227 :4 .
– 228أل حممد بن أيب بكـر ابـن القـيّم ،إلحـادي األرواح إىل بـالد األفـراحإل.
ققيــق :علــي الشــر ي وقاســم النــوري ،1 ( ،بــلوت  :الرســالة1412 ،ه ــ)
ص.135 – 134 :
( (3سورة النازعات ،اآلية (.)41-40
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ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(.)1
ومرة يقال :جنات.
مرة يقال :جنةّ ،
فاجلنة اسم جنسّ ،

ومن أمسائها :دار السالم كما قال تعاىل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮊ ( ،)2وقال :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ(.)3

ومن أمسائها :دار املقامة ،كما يف قوله تعاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ(.)4

ومن أمسائها :جنات عدن ،قال تعاىل :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨﭼ( .)5وغل ذلك من األمساء.
قسما أو
وجنة املأوى هي ك
أيضا اسم من أمساء اجلنة ،وليست ك
نوعا مستقال.
ك
()6
وهذا اختيار احلليمي ،وابن القيم  ،وغل ا.

( (1سورة السجدة ،اآلية (.)19
( (2سورة األنعام ،اآلية (.)127
( (3سورة يونس ،اآلية (.)25
( (4سورة فاطر ،اآلية (.)35 - 34
( (5سورة مرمي ،اآلية (.)61
( (6انظر :حممد بن أمحد القرطيب ،إلالتذكرة حوال املوتى وأمور اآلخرةإل .ققيق:
د .الصــادق بــن حممــد ،1 ( ،ال ـرايض :دار املنهــاج1425 ،ه ــ)21 :3 ،أل
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قال البيهقي :إلاملأوى اسم جلنس اجلنان ،ومسّيت مأوىأل ألهنا
مأوى أهل اجلنةإل(.)1
استدل ملا بعط أهل العلم( )2على أن اجلنة فوق
وأية النجم
ّ
السماء السابعة ووجه ذلك:
أن سدرة املنتهى –أعالها -فوق السماء السابعة ،وجنة املأوى
عندها إذاك:
جنة املأوى فوق السماء السابعة.
املطلب الثالث :عرض اآلنية على النيب –صلى اهلل عليه وسـلم -
عند سدرة املنتهى.
كثرت الرواايت الواردة يف حديث اإلسراء واملعراج وتعددت،
عما
وأطال العلماء قدميكا وحديثكا النفس يف الكالم عنها ،ويف اجلواب ّ
عما ورد من
يهمنا يف هذا املقام هو احلديث ّ
أشكل منها ،والذي ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وابن القيم ،إلحادي األرواح إىل بالد األفراحإل .ص.)135 – 133:
( (1أمحـد بـن احلسـني البيهقـي ،إلالبعـث والنشـورإل .ققيـق :أيب عاصـم الشـوامي،
(  ،1الرايض ،دار احلجاز1436 ،هـ) ،ص.509 :
( (2انظ ــر :اب ــن الق ــيم ،إلح ــادي األرواح إىل ب ــالد األفـ ـراحإل .ص 96:أل و حمم ــد
ص ــديق حس ــن خ ــان القن ــوجي ،إليقظ ــة أوىل االعتب ــار ــا ورد يف ذك ــر الن ــار
وأص ـ ـ ــحاب الن ـ ـ ــارإل .ققي ـ ـ ــق :إايد القيس ـ ـ ــي ،1 ( ،ب ـ ـ ــلوت  :اب ـ ـ ــن ح ـ ـ ــوم،
1426ه ــ) ،ص62 :أل وحممــد بــن صــا العثيمــني ،إلتفســل القــرأن الكــرميإل.
(  ،1السعودية ،دار الثراي1425 ،هـ) ص.211 :
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األقداح الح أزع يها النيب –صلى هللا عليه وسـلم ،-مىت كان وقت
عرضها وإع ائها له عليه الصالة والسالم.
ففي البواري من حديث مالك بن صعصعة أن النيب –صلى
هللا عليه وسـلم -قال :إل . . .مث زرفعت إيل سدرة املنتهى ،فإذا نبقها
مثل قالل هجر ،وإذا ورقها مثل أذان الفيلة ،قال :هذه سدرة املنتهى،
وإذا أربعة أهنار ،هنران ابطنان وهنران ظاهران ،فقلت :ما هذان اي
جربيلا قالّ :أما الباطنان فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل
والفرات ،مث رفع يل البيت املعمور ،مث أزتيت إبانء من مخر وإانء من
لنب ،وإانء من عسل ،فأخذت اللنب فقال :هي الف رة الح أنت عليها
وأمتكإل(.)1
ويف صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة :إلأنه صلى
هللا عليه وسـلم رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران ظاهران وهنران
ابطنان ،فقلت :اي جربيل ما هذه األهنارا قال :أما النهران الباطنان
فنهران يف اجلنة ،وأما الظاهران فالنيل والفرات ،مث رفع يل البيت
كل
املعمور ،فقلت اي جربيل ما هذاا قال :هذا البيت املعمور ،يدخله ّ
يوم سبعون ألف ملك ،إذا خرجوا منه يعودوا فيه أخر ما عليهم ،مث
علي ،فاخرتت اللنب،
أزتيت إبانءين أحد ا مخر ،واآلخر لنب ،فعزرضا ّ
( (1أخرجه البوـاري يف صـحيحه ح ( )3887وأورد حنـوه البوـاري يف صـحيحه
ح (.)5610
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فقيل :أصبت أصاب هللا بك ،أمتك على الف رةإل(.)1
ويف صحيح مسلم أيضا من حديث اثبت البناين عن أنس بن
مالك أن رسول هللا –صلى هللا عليه وسـلم -قال :إلأزتيت ابلرباق. . .
فركبته حىت أتيت بيت املقدس ،قال :فرب ته ابحلَْل َقة الح يرب به
األنبياء ،قال :مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث خرجت،
فجاءين جربيل عليه السالم إبانء من مخر ،وإانء من لنب ،فاخرتت
اللنب ،فقال جربيل عليه السالم :اخرتت الف رة ،مث عرج بنا إىل
السماء . . .إل(.)2
أيضا :إلورأيت إبراهيم عليه السالم ،وأان أشبه ولده
ويف مسلم ك
به ،قال :فأزتيت إبانءين ،يف أحد ا لنب ،ويف اآلخر مخر ،فقيل يل:
خذ أيّهما شات ،فأخذت اللنب فشربته ،فقال :زهديت الف رة – أو
أصبت الف رة ،أما إنك لو أخذت اخلمر غوت أمتكإل(.)3
أيضا ،قال أبو هريرة :إلإن النيب –صلى هللا عليه
ويف مسلم ك
وسـلم -أزيت ليلة أسري به إبيلياء ،بقدحني من مخر ولنب ،فنظر إليهما
فأخذ اللنب ،فقال له جربيل عليه الصالة والسالم :احلمد ر الذي
هداَّ للف رة ،لو أخذت اخلمر غوت أزمتكإل(.)4
( (1أخرجه مسلم يف صحيحه ،ح (.)416
( (2أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)411
( (3أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)424
( (4أخرجه مسلم يف صحيحه ح (.)5240
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فهذه الرواايت وغلها فيها اختالف يف املكان الذي أزع ي فيه
النيب –صلى هللا عليه وسـلم -اآلنية ،ففي بعضها أنه أع ي ذلك
إبيلياء ببيت املقدس ،ويف بعضها أنه أع ي األقداح يف السماء عند
شك فيه وال مريّة أن كالم النيب –صلى هللا عليه
سدرة املنتهى ،و ا ال ّ
وسـلم – ال يتعارض وال يتناقط ،وهلذا فإن اجلمع بني هذا االختالف
هو أن يقال :إن عرض اآلنية على النيب -صلى هللا عليه وسـلم -وقع
مرتني:
ّ
األوىل :ببيت املقدس ،عند فراغه من الصالة.
والثانية :عند وصوله إىل سدرة املنتهى.
()1
وملذا يرتفع اإلشكال ،ويوول االلتباس .
قال ابن حجر :إلو مع بني هذا االختالفّ :إما :حبمل إلمثإل
على غل ابملا من الرتتيب ،وإمنا هي مبعى الواو هنا.
مرة عند فراغه من الصالة ببيت
مرتنيّ :
وإما :بوقوع عرض اآلنية ّ
ومرة عند وصوله إىل سدرة
املقدس ،وسببه ما وقع له من الع شّ .
املنتهى ور ية األهنار األربعة.
أما االختالف يف عدد اآلنية وما فيها :فيحمل على أن بعط
الرواة ذكر ما يذكره اآلخر ،وجمموعها أربعة أنية ،فيها أربعة أشياء من

( (1انظر :ابن حجر ،إلفتح الباريإل.76 :10 .
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األهنار األربعة الح رأها حمرج من أصل سدرة املنتهى . . . .إل(.)1
وأزنبّه يف ختام هذا املبحث إىل أن التشهد الذي يقوله املسلمون
يف صال م وهو إلالتحيات ر . . .إل يثبت أن النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -قاله وهو ساجد عند سدرة املنتهى ،فهذا ا ال يعلم له
أصل(.)2

( (1اب ــن حج ــر ،إلف ــتح الب ــاريإل256 :7 .أل وانظ ــر :اب ــن كث ــل ،إلتفس ــل الق ــرأن
العظيمإل.25 :3 .
( (2انظر  :اللجنة الدائمة ،إلفتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاءإل .نع
وترتيب أمحد الدويش ،5 ( ،الرايض :دار املؤيد1424 ،هـ) .7 :7
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اخلامتة
يف هناية امل اف وخامتة البحث أزخلّص للقاري الكرمي أهم نتائجه
وما اشتمل عليه ،ويتجلّى هذا من خالل النقا اآلتية:
 سدرة املنتهى شجرة عظيمة ،وصفت بصفات عديدة ،وهي
وإن اتفقت مع ما يف الدنيا يف االسم ،إال أن الكيفية واحلقيقة
متباينة أعظم التباين ،وخمتلفة أش ّد االختالف.
 اختلف أهل العلم يف سبب تسميتها بسدرة املنتهى إىل أقوال
عدة ،أوصلها القرطيب –رمحه هللا – إىل تسعة أقوال ،واألقرب
هو قول ابن مسعود ،وله حكم الرفع ،أهنا مسّيت ملذا االسمأل
ألنه ينتهي إليها ما يصعد من األرض ،وينتهي إليها ما ينول من
وجل  -من أمره ووحيه .واألقوال األخرى
الرب – ّ
عند ّ
عو ّ
داخلة قت هذا القول أو الزمة له.
 اإلميان بسدرة املنتهى واجب ،وهو داخل يف اإلميان ابلغيب،
أجل صفات املتقني وأعالها ،وهو اإلميان احلقيقي
الذي هو ّ
النافع الذي مييو املؤمن من الكافر ،ومييو الصادق من الكاذب.
 اإلميان بسدرة املنتهى شأنه كشأن غله من أمور الغيب الح
مهل كيفيتها ونعلم معانيها ،فنعلم ما ن قت به النصوص من
صفات سدرة املنتهى وحنو ذلك ،من حيث املعى ،وأما كيفية
ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي ال يعلمه إالّ هللا تعاىل.
 سدرة املنتهى ورد ذكرها يف الوحيني :القرأن والسنة الصحيحة،
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وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة وأفردوها ابلذكر ،وهو
مستقر عندهم وظاهر.
أمر
ٌ
يفيد أن اإلميان ملا ٌ
اإلناعات املنعقدة على اإلميان بعروج النيب –صلى هللا عليه
وسـلم -إىل السماوات السبع وإىل سدرة املنتهى تتضمن انعقاد
اإلناع على اإلميان بسدرة املنتهى.
وصفت سدرة املنتهى يف النصوص :ن نبقها كأنه قالل هجر،
وورقها مثل أذان الفيلة ،وأنه خيرج من أصلها أربعة أهنار ،هنران
ظاهران وهنران ابطنان ،وإن ظلها مديد ،وأغصاهنا عظيمة،
يسل الراكب يف ظل الفنن –أي األغصان -منها مائة سنة أو
يستظل بظلّها مائة راكب.
اختلف أهل العلم يف وجه اجلمع بني كون النيل والفرات ينبعان
من أصل سدرة املنتهى كما هبتت بذلك النصوص ،وبني كوهنما
ينبعان من األرض كما هو معروف عند الناس ومشاهد،
واملسألة فيها ستة أقوال ،الراجح منها – والعلم عند هللا – هو
القول ن يف اجلنة هنرين امسهما النيل والفرات ،منبعهما من
أصل وساق سدرة املنتهى ،و ا يتفقان يف االسم مع هنري النيل
والفرات األرضيني ،وخيتلفان يف احلقيقة ،واملصدر واملنبع،
واملكان ،والنعوت واألوصاف .فالنيل والفرات األرضيان ليسا
ا النيل والفرات السماويني.
اختلف أهل العلم يف مكان سدرة املنتهى على أقوال ،الراجح
- 598 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثاين

منها –والعلم عند هللا -أهنا شجرة عظيمة تبتدىء من السماء
السادسة ،ففيها أصل ساقها ،ومتت ّد إىل السماء السابعة وفوق
السابعة ،فأعالها من أغصاهنا وفروعها يف اجلنة .وملذا القول
جتتمع األدلة ،ويتفق ما ورد من النصوص يف هذا الباب.
حممدا –صلى هللا عليه وسـلم – من بني سائر

خص هللا نبيّه ك
ّ
الرسل ابملعراج إىل السموات العلى حىت بلغ سدرة
اخللق و ّ
فتغلت
املنتهى ،وملا وصلها غشيها من أمر هللا ما غشي ّ
عرب عنه النيب
وانتقلت من حاهلا األول إىل حال أحسن منهاّ ،
–صلى هللا عليه وسـلم -بوصف عام من أبلغ الوصف وأّمته،
وأش ّده أهرا ويهلا يف قلوب السامعني ،وذلك عندما قال :إلفلما
تغلت ،فما أحد من خلق هللا
غشيها من أمر هللا ما غشي ّ
يست يع أن ينعتها من حسنهاإل.

 اختلفت أقوال أهل العلم يف املراد بقوله تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﭼ( ،)1وهو اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،فقد
غشيها ألوان عديدة ،وفراش من ذهب ،وايقوت وزمرد ،وما قيل
صح فإن ال تعارض فيه وال منافاة بينهاأل إذ ميكن
يف اآلية ا ّ
حصول اجلميع يف حال واحدة.
 عند سدرة املنتهى رأى النيب –صلى هللا عليه وسـلم -جربيل
( )1سورة النجم ،اآلية (.)16
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عليه السالم على صورته احلقيقة األصلية الح خلق عليها ،وهو

املراد بقوله تعاىل ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﭼ( )1على القول الراجح ،وعند سدرة املنتهى أيضا:
رأى جنة املأوى ،وعندها أيضا عزرضت اآلنية عليه ،وأيت له
بثال أقداح ،فأخذ الذي فيه اللّنب ،وهو العرض الثاين الذي
وقع له ،واألول كان ببيت املقدس عند فراغه من الصالة،
ومبعرفة تعدد عرض اآلنية عليه مع بني االختالف الوارد يف
النصوص ويوول اإلشكال ويرتفع االلتباس.
أهم ما اشتمل عليه البحث ،وأبرز نتائجه.
هذه ّ
وأخلاك أوصي الباحثني الكرام مرين:
 إبـراز عقيــدة أهــل الســنة واجلماعــة يف دقــائق املســائل الغيبيــة علــىضوء أصوهلم الشرعية.
 االعتمــاد يف املســائل الغيبيــة علــى الــوحيني العظيمــني ،كــالم ربالعاملني ،وسنة إمام املرسلني.
وجل -أن يتقبل عملي هذا ،وأن ينفع به .وأخر
أسأل هللا – ّ
عو ّ
دعواان أن احلمد ر رب العاملني.

( )1سورة النجم ،اآلية (.)14-13
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املصادر واملراجع
ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد الكويف .إلاملصنّف يف
األحاديث واآلاثرإل تقدمي وضب  :كمال احلوت ،1 ( .بلوت:
دار التاج1409 ،هـ).
ابن أيب عاصم ،أبو بكر عمرو الشيباين .إلالسنة إل ومعه إل ظالل اجلنة إل
مد انصر الدين األلباين ،4 ( .بلوت :املكتب اإلسالمي،
1419هـ).
ابن األهل ،أبو السعادات املبارَّ .إلالنهاية يف غريب احلديث واألهرإل.
أشرف عليه وق ّدم له :علي بن حسن عبد احلميد،2 ( .
السعودية :ابن اجلوزي1423 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد .إلااملنتظم يف مريخ امللوَّ
واألممإل دراسة وققيق :حممد عبد القادر ومص فى عبد القادر.
(  ،2بلوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي .إلزاد املسلإل (  ،2بلوت :دار
الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر .إلالتبيان يف بيان أقسام القرأنإل،1 ( .
بلوت :املكتبة العصرية1424 ،هـ).
ابن القيم ،حممد بن أيب بكر .إلزاد املعاد يف هدي خل العبادإل .ققيق:
شعيب األرنؤو وعبد القادر األرنؤو  ،25 ( .بلوت :الرسالة،
1412هـ).
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ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،إلحادي األرواح إىل بالد األفراحإل.
ح ّققه :علي الشر ي وقاسم النوري ،1 ( ،بلوت :الرسالة،
1412هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .إلبيان تلبيس اجلهميةإل .ققيق :نع من
الباحثني : ( .جممع امللك فهد ل باعة املصحف الشريف1426 ،هـ).
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .إلجمموع فتاوى ابن تيميةإل .نع
وترتيب :عبد الرمحن بن قاسم وابنه حممد ( 1423 ،1هـ).
ابن حبان ،أبو حامت حممد .إلاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانإل.
ترتيب :علي بن بلبان ،ققيق :خليل بن مأمون ،1 ( .بلوت:
دار املعرفة1425 ،هـ).
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين .إل تقريب التهذيب إل .ققيق:
عوامة ،1 ( .بلوت ،ابن حوم.)1420 ،
حممد ّ
ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين .إلفتح الباري بشرح صحيح
البواريإل .ققيق :حمب الدين اخل يب ،رقّم كتبه وأبوابه
وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،3 ( .القاهرة :املكتبة السلفية،
1407هـ).
ابن حوم ،علي بن أمحد .إلالفصل يف امللل واألهواء والنحلإل،1 ( .
بلوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ).
ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين .إلفتح الباري يف
شرح صحيح البواريإل .ققيق :طارق بن عوض هللا،2 ( .
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السعودية :ابن اجلوزي1422 ،هـ).
ابن عاشور ،حممد ال اهر ،إلالتحرير والتنويرإل ( .تونس :الدار
التونسية1984 ،م).
ابن ع ية األندلسي ،عبد احلق بن غالب .إلا ّرر الوجيو يف تفسل
الكتاب العويوإل ققيق :عبد السالم عبد الشايف ،1 ( .بلوت:
دار الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن كثل ،أبو الفداء إمساعيل .إلالبداية والنهايةإل ،2 ( .بلوت:
دارلفكر1418 ،هـ).
ابن كثل ،أبو الفداء إمساعيل .إلتفسل القرأن العظيمإل ،2 ( .بلوت:
دار املعرفة1409 ،هـ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم .إللسان العربإل ،3 ( .بلوت :دار
صادر1424 ،هـ).
األزهري ،أبو منصور حممد .إل ذيب اللغةإل .ح ّققه وق ّدم له عبد السالم
هارون ،راجعه حممد علي النجار.
األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا ،إلصفة اجلنةإل .ققيق :علي رضا
بن عبد هللا ،2 ( ،دمشق :دار املأمون للرتا 1415 ،هـ).
األلباين ،حممد انصر الدين .إلسلسلة األحاديث الصحيحةإل: ( .
الرايض :املعارف1415 ،هـ).
األلباين ،حممد انصر الدين .إلصحيح اجلامع الصغل وزايدتهإل،3 ( .
بلوت :املكتب اإلسالمي1408 ،هـ).
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األلباين ،حممد انصر الدين .إلصحيح سنن الرتمذيإل ،2 ( .الرايض:
املعارف1422 ،هـ).
األلوسي ،حممد بن عبد هللا .إلروح املعاين يف تفسل القرأن العظيمإل.
(  ،4بلوت :إحياء الرتا العريب1405 ،هـ).
اإلمام أمحد بن حنبل .إلمسند اإلمام أمحد بن حنبلإل .ققيق :شعيب
األرنؤو ومشاركوه ،1 ( ،بلوت :الرسالة1418 ،هـ).
البواري ،حممد بن إمساعيل .إلصحيح البواريإل إشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ (  ،3الرايض :دار السالم1421 ،هـ).
البغدادي ،عبداملؤمن بن عبداحلق .إلمراصد االطالع على أمساء
األمكنة والبقاعإل .ققيق علي البجاوي ،1 ( ،بلوت ،دار
املعرفة)1374 ،
البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي .إلالبعث والنشورإل .ققيق أيب
عاصم الشوامي ،1 ( .الرايض :دار احلجاز1436 ،هـ).
الرتمذي ،أبو عيسى حممد .إلسنن الرتمذيإل .إشراف ومراجعة :صا بن
عبد العويو أل الشيخ ،3 ( .الرايض :دار السالم1421 ،هـ).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد .إلالصحاحإل ،1 ( .بلوت :إحياء الرتا
العريب1419 ،هـ).
احلاكم ،حممد بن عبد هللا .إلاملستدرَّ على الصحيحنيإل ومعه
تضمينات الذهيب وغله .ققيق :محدي ال ّدمرداش ،1 ( .بلوت:
املكتبة العصرية1420 ،هـ).
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الذهيب ،حممد بن أمحد .إلسلأعالم النبالءإل .ققيق :شعيب األران و ،
(  :الرسالة ،بلوت ،احلادية عشرة1422 ،هـ ).
الذهيب ،حممد بن أمحد .إلالعلو للعلي العظيمإل .ققيق :د .عبد هللا بن
صا الربَّ ،1 ( .الرايض :دار الوطن1420 ،هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد .إلالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب
عوامة وأمحد اخل يب ،1 ( .جدة :دار
الستةإل .ققيق حممد ّ
القبلة للثقافة اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرأن1413 ،هـ).
الراغب األصفهاين ،احلسني بن حممد .إلمفردات ألفاظ القرأنإل .ققيق
صفوان عدانن داوودي ،4 ( .دمشق :دار القلم1430 ،ه).
السفاريين ،حممد بن أمحد .إللوامع األنوار البهيةإل ققيق :خالد
القح اين ،إمساعيل العدوي ،مبارَّ امل لي ،1 ( ،الرايض :دار
التوحيد1437 ،هـ).
الشنقي ي ،حممد األمني .إلأضواء البيان يف إيضاح القرأن ابلقرأنإل.
خرج أحاديثه :حممد اخلالدي ،1 ( .درا الكتب العلمية،
ّ
1417هـ).
الشوكاين ،حممد بن علي .إلفتح القديرإل ،3 ( .الرايض :الرشد،
1424هـ).
الصاحلي ،حممد بن يوسف .إلسبل اهلدى والرشاد يف سلة خل العبادإل.
ققيق :عبد العويو عبد احلق : ( .مصر :وزارة األوقاف املصرية،
1418هـ).
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ال ربي ،حممد بن جرير .إلجامع البيان عن يويل القرأنإل،1 ( .
بلوت ،عمان :ابن حوم ،األعالم1423 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صا  .إلتفسل القرأن الكرميإل ،1 ( .السعودية:
دار الثراي1425 ،هـ).
العسكري ،احلسن بن عبد هللا .إلتصحيفات ا دهنيإل .ققيق :حممود
أمحد ملة ،1 ( .القاهرة :امل بعة العربية احلديثة1402 ،هـ).
العيين ،حممود بن أمحد .إلعمدة القاري شرح صحيح البواريإل .تقدمي:
احلالق ،1 ( ،بلوت :دار إحياء الرتا العريب،
حممد ّ
1424هـ).
القاري ،املال علي اهلروي ،إلشرح الشفاء للقاضي عياضإل .ضب ه
وصححه :عبد هللا حممد اخلليلي ،1 ( ،بلوت :دار الكتب
ّ
العلمية1421 ،هـ).
القامسي ،حممد نال الدين .إلحماسن التأويلإل .تصحيح وحمريج وتعليق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،1 ( ،دار إحياء الكتب العربية،
1376هـ).
القرطيب ،أبو العباس أمحد بن عمر .إلاملفهم ملا أشكل من تلويص
كتاب مسلمإل .ققيق حمي الدين ذيب ،ويوسف بديوي ،وأمحد
السيد ،وحممود إبراهيم ،1 ( ،دمشق ،بلوت :دار ابن كثل،
دار الكلم ال يب1417 ،هـ).
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد .إلالتذكرة حوال املوتى وأمور
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اآلخرةإل .ققيق :د .الصادق بن حممد ،1 ( .الرايض :دار
املنهاج1425 ،هـ).
القرطيب ،حممد بن أمحد .إلاجلامع ألحكام القرأنإل ، ( .بلوت :دار
الكتب العلمية1413 ،هـ).
القنوجي ،صديق حسن خان .إليقظة أويل االعتبار ا ورد يف ذكر النار
وأصحاب النارإل .ققيق :إايد بن عبد الل يف القيسي،1 ( ،
بلوت :ابن حوم1426 ،هـ).
القنوجي ،حممد صديق حسن خان .إلق ف الثمر يف بيان عقيدة أهل
األهرإل .ققيق :د .عاصم القريويت ،1 ( ،بلوت :عا الكتب،
1404هـ).
اللجنة الدائمة ،إلفتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاءإل .نع
وترتيب :أمحد الدويش ،5 ( .الرايض :دار املؤيد1424 ،هـ).
املباركفوري ،أبو العلي حممد عبد الرمحن .إلقفة األحوذي بشرح جامع
الرتمذيإل .ضب ه وراجع أصوله عبد الرمحن حممد عثمان( .
القاهرة :مكتبة ابن تيمية1414 ،ه).
املسعودي ،أبو احلسن بن علي .إلمروج الذهب ومعادن اجلوهرإل .اعتى
به :كمال حسن ،1 ( .بلوت :املكتبة العصرية1425 ،هـ).
اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري ،إلصحيح مسلمإل إبشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ ،3 : ( ،الرايض ،دار السالم1421 ،هــ).
املعلمي ،عبد الرمحن بن حي  .إلالقائد إىل تصحيح العقائدإل .تعليق :حممد
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انصر الدين األلباين ،3 ( .بلوت :املكتب اإلسالمي1404 ،هـ).
املقدسي ،عبد الغين بن عبد الواحد بن سرور .إلاالقتصاد يف االعتقادإل
ققيق :د .أمحد بن ع ية الغامدي ،1 ( ،املدينة املنورة :مكتبة
العلوم واحلكم1414 ،هـ).
املقدسي ،م هر بن طاهر .إلالبدء والتاريخإل : ( .مصر :مكتبة الثقافة
الدينية).
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي .إل املوسوعة امليسرة يف األداين
واملذاهب واألحواب املعاصرة إل .إشراف د .مانع بن محاد اجلهين
(  ،3الرايض ،دار الندوة العاملية 1418 ،هـ ).
النووي ،حمي الدين حي بن شرف .إلاملنهاج شرح مسلم بن احلجاجإل.
ققيق :خليل مأمون ،10 ( .بلوت :دار املعرفة1425 ،هـ).
النيسابوري ،مسلم بن احلجاج .إل صحيح مسلم إل .إبشراف ومراجعة:
الشيخ صا أل الشيخ ،3 : ( ،الرايض ،دار السالم1421 ،هــ).
اليحصيب ،عياض بن موسى بن عياض .إلإكمال املعلم بفوائد مسلمإل.
ققيق د .حي إمساعيل ،1 ( .املنصور :دار الوفاء1419 ،ه).
املواقع اإللكرتونية:
https. //www. alsmaria. tv
www. ahram. org. eg/newsa
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"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية"
(البيتكوين) أمنوذج ًا
"دراسة فقهية تأصيلية "
Legitimate violations of digital currencies
(Bitcoin) as a model
""a juristic legitimacy study
إعداد:
د .أمحد نبيل حممد احلسينان
املدرس بقسم الفقه املقارن والسياسة الشرعية
بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكيي
الربيد اإللكرتوينahmed-n-789@hotmail.com :

"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .أمحد نبيل حممد احلسينان

املستخلص
احلم ددد ب رل الع دداملن ،والص ددالل والس ددالش عل ددي ء ددر ا ي ددا
واملرسلن ،ينا حممد وعلي آله وصح ه ءمجعن .ءما بعد:
فقددد اندداوا اددحا ال حددع بيددان معد امل الفددات ،ومع د الشددرعية،
وبيددان معد امل الفددات الشددرعية كملعد املر د  ،مث ذُ ددر ه اددحا ال حددع
مع د د ال ي كد دديي واقيق اد ددا ومااي اد ددا ،ومد ددا ي علد ددا صد ددا م د د صد ددا
وعيدديل ،مث اندداوا احلكددم الشددرعة لعملددة ال ي كدديي مد ايددع اإلصدددار
وال ددداوا وال عامد  ،مث اصددر امل الفددات الشددرعية عددح العملددة مد ايددع
اإلص د دددار وال د ددداوا وال عام د د  ،مث ذ د ددر امل د ددا ر النا د د ة ع د د ال عام د د
كل ي كيي  ،وقد ايصل بعد ذلك إىل ءام الن ا ج ،واة علي ما أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة.
 -2ءن عملة ال ي كيي اعد م العمالت الرقمية اإللكرتو ية االفرتاضية:
اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس عا ارا اط كملؤسسات املالية
الرمسية.
 -3ءن العلة ه جراين الرك انط ا علي العمالت اإللكرتو ية ومناا
عملة ال ي كيي .
 -4ءن ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع ال عام فياا
هٌ ري كلقمار.
 -5ءن عملة ال ي كيي قد اضمن العديد م امل الفات القا ي ية م
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ايع ال عام مع جاات مش ياة بدالً م املصر املر زي.
ءن عملة ال ي كيي معرضة للقرصنة وال الع ه اساكت
مس دمياا ،مما يعرض اساكهتم لل طر ،ولحلك مينع ال عام
كل ي كيي رعاً.
ءن م ءام امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي ما أييت:
عدش ضمان حتقيا العدالة للم عاملن صا.
ءهنا س ه وقيع النزاع والشقاق.
ءن فياا اعليا امللك ،واعليا امللك م القمار احملرش.ءهنا اؤدي إىل اليقيع كحلراش ،وما ءدى إىل احلراش فاي اراش.

كلمات مفتاحية :ال ي كيي  ،امل الفات ،االفرتاضية ،عملة.
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 أمحد نبيل حممد احلسينان. د، دراسة فقهية أتصيلية،"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا

Abstract
Praise be to Allah ،the Lord of the Worlds ،and may
peace and blessings be upon the Noblest of Prophets and
Messengers ،our Prophet Muhammad and his family and
companions.
This research addresses the meaning of violations ،
legitimacyand legitimate violationsin the composite sense.
The research then investigates the meaning of the
Bitcoincurrency ،its truth ،nature ،and its related
characteristics and disadvantages. The study examines the
legitimate violationsof the Bitcoin currencyin terms of
issuance ،trading ،and transaction ،the consequentlegal
provisions for theseviolations ،and the risks arising from
dealing in Bitcoin. The study concludes many important
results as follows:
1- The Bitcoin currency does not have a governinglaw
or regulationsto ensure justice.
2- The Bitcoin is a virtual electronic currency that
hasno physical presence ،and has no associationto
official financial institutions
3- The usuryprovisionsare applicable to electronic
currencies ،including theBitcoin
4- The Bitcoin and its related procedures in terms of
dealing are very much like gambling
5- The Bitcoin currency involves many legal violations
in terms of dealing with suspicious entities rather
than the central bank
6- The Bitcoin currency isvulnerable to hacking and
the manipulationof the accounts of its users ،thus
exposing their accounts to risk. Therefore ،dealing
in Bitcoinis legally prohibited.
7- Among the most important legitimate violations of
the Bitcoin currency are the following:
 Failure to ensure justice for its clients
 It is a cause of conflict and discord
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 It includes the suspension of the king ،while the
suspension of the kingis like the prohibited
gambling
 It leads to wrongdoing and what leads to a
wrongdoingmust bea wrongdoing
Key Words:
Bitcoin ،violations ،virtual ،curren.
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املقدمة
احلمد ب رل العاملن ،والصالل والسالش علي ء ر ا يا
واملرسلن ،ينا حممد وعلي آله وصح ه ءمجعن ،ءما بعد:
فإن ال طير ال قين ه عاملنا املعاصر قد ساد احا العامل ،اىت إ ه
قد ام د لنيااة احليال افة ،و ان له ا ثر الك ري ه اغري ءمناط احليال
امل لفة ،و اصة ه اجملاالت االق صادية واالج ماعية ،وساام ه
ا شار جمميعة م الظياار احلديثة ،اىت إن ال طير قد ام د إىل
العمالت والنقيد ،ايع إن احا ال طير قد ء رج ثرياً م الناس م
ال عام كلعمالت ال قليدية واليرقية إىل ما يعر كلعمالت الرقمية،
واة ءاد ء كاا العمالت الرقمية ،واة عملة قد اكين منافسة
للعمالت اليدوية املشايرل.
وم اح العمالت اليت قد ا شرت ه ي ٍاح ثريل م ءرجا
اح املعميرل ،ما يسمي بعملة ال ي كيي  ،واحا اال شار قد ين ج عنه
ييع االس داش ،مما قد ين ج عنه عدد م اآلاثر االق صادية سيا
ا إجيابية ءش سل ية ،وين غة علي امل صصن دراس اا ومعرفة آاثراا.
ولك امل صن كجملاالت االق صادية وال جارية واملالية ،ال
ميك عم معرفة احا اآلاثر بشك دقيا إال إذا ان عندام إملاش كجلاة
املصدرل عح العملة ،سيا ا عمالت ءش اس ثمارات ءش حني ذلك،
فحين ح يسا ال يص إىل معرفة اآلاثر السل ية ومعاجل اا والسعة إىل
إزال اا قدر اإلمكان ،وإن معرفة ااا اجلاة املصدرل ي عملة،
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ومعرفة م يقيش إبصداراا مما يسا ءيضاً معرفة اآلاثر اإلجيابية والسعة
إىل انمي اا واطييراا.
ولك إذا ا الك العمالت ءو االس ثمارات ليس عا مصدر
النيااة
رمسة معرت به فحي ح يصع معرفة الك اآلاثر م
االق صادية ،و حا م النيااة الشرعية.
واحا ما ينط ا علي عملة ال ي كيي  ،ايع إ ه ي م اداوا عدل
مالين م الك العملة ييمياً ال ان مة ي دولة ،وال يدعماا ءو
ينظماا ءي بنك مر زي ه العامل ،وال ختضع لسياسات الدوا ،ما ءهنا
ال ا أثر إال بقا ين الثقة بن امل عاملن.
وءام م احا له اي معرفة احلكم الشرعة عح العملة م
ايع اإلصدار وال داوا وال عام  ،وقد ساام ثري م ءا العلم ه
بيان ا اكاش الشرعية لعملة ال ي كيي  ،وبيان ما يرتا علياا م آاثر
سل ية وإجيابية ،واحا له م كل اساي اليصيا إىل احلكم الشرعة،
وقد سعي إىل حماولة الربط بن الك العملة م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام كآلاثر االق صادية والشرعية ،وذلك م ءج اليصيا
إىل احلكم الشرعة قدر االس طاعة واجلاد ،وم انا ظارت ءمهية احا
ال حع وامليضيع الحي ءرا جديراً لل حع واالا ماش واي:
"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا "دراسة
فقهية أتصيلية "
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من املشاكل اليت واجهتها يف البحث:
 -1قلة املراجع العلمية امل علقة كلعمالت الرقمية ومناا عملة
ال ي كيي ؛ وذلك لكيهنا عملة مس حدثة م ايع املااية
و يفية ال عام صا.
 -2قلة املعليمات امل علقة بعملة ال ي كيي بشك دقيا؛ وذلك ملا
فياا م ءمير م امة وغري واضحة لدى ث ٍري م ءصحال
ال ص االق صادي؛ مما جيع اليصيا إىل اكماا ه غاية
الصعيبة والدقة.
 -3عدش القدرل علي الربط بن عملة ال ي كيي والعمالت ال قليدية
بك اليجي ؛ وذلك ليجيد فروق جيارية بيناما.
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1الرغ ة ه االس زادل م العليش امل علقة كلعمالت الرقمية.
 -2بيان امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام .
 -3السعة إىل ميا ة ال طير م ايع ال عام كلعمالت الرقمية
مس ق الً؛ ولك وفقاً لضيابط رعية مع ربل.
 -4إث ات ءن الشريعة اإلسالمية صاحلة لك زمان ومكان؛ ايع
إ ه ميك اس راج ا اكاش الشرعية لك انزلة م النيازا
احلديثة؛ وفقاً للك ال والسنة واملصادر ا رى القياس
واملصاحل املرسلة واالس صحال وحني ذلك.
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الدراسات السابقة:
م الا ال حع ،مل ءجد حبثاً مس قالً ي ن امل الفات الشرعية
لعملة ال ي كيي  ،واحا مما دين للحرص علي ال حع ه اح املسألة،
ولك م الدراسات اليت عا عالقة ب حثة:
" -1النقيد االفرتاضية -مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية"،
للد ير ع د هللا ب سليمان ال اايث ،واحا ال حع ي ن اآلاثر
االق صادية املرتا ة علي ال عام ب لك النقيد اإللكرتو ية مع بيان
مفايش الك النقيد ،وءما حبع "امل الفات الشرعية للعمالت
الرقمية" فإ ه ي ن احلكم الشرعة ل لك العمالت بنا ً علي اآلاثر
االق صادية املرتا ة علي ال عام ب لك العمالت.
" -2ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر علي املعامالت
املعاصرل" ،لشيما جيدت جمدي ،واحا ال حع قد اناوا دراسة
النقيد اإللكرتو ية م النااية االق صادية ،واكم ال عام صا م
النااية الشرعية ،وءما حبثة " امل الفات الشرعية للعمالت
الرقمية " فإ ه ي ناوا دراسة احلكم الشرعة للعمالت الرقمية،
وم العا ي م ال يص إىل امل الفات الشرعية امل علقة ب لك
العمالت.
 " -3ا اكاش الفقاية امل علقة كلعمالت اإللكرتو ية" للد ير /ع د
هللا العقي .
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منهج وعمل الباحث يف البحث:
 -1بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
وال داوا وال عام .
 -2بيان امل الفات امل علقة بعملة ال ي كيي  ،م ايع اإلصدار،
وم ايع ال داوا ،وم ايع ال عام .
 -3ذ ر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة ال ي كيي ٌّ ه كبه.
 -4بيان امل ا ر النا ة م ال عام بعملة ال ي كيي .
 -5اصيير املسألة املراد حبثاا اصييراً دقيقاً ق بيان اكماا؛
لي ضح املقصيد م دراس اا.
 -6إذا ا املسألة م مياضع االافاق فأذ ر اكماا بدليله مع
ايثيا االافاق م مظا ه املع ربل.
 -7إذا ا املسألة م مسا اخلال فأا ع اآليت:
ء -ء-حترير حم اخلال إذا ا بعض صير املسألة حم
ال وبعضاا حم اافاق.
ل -ل-ذ ر ا قياا ه املسألة ،وبيان م قاا صا م ءا
العلم ،ويكين عرض اخلال اس االجتااات الفقاية.
ج -االق صار علي املحاا الفقاية املع ربل ،مع العناية بح ر ما
ايسر اليقي عليه م ءقياا السلف الصاحل ،وإذا مل ءقف
علي املسألة ه محا ما فأسلك صا مسلك ال ريج.
د -ايثيا ا قياا م مصادراا ا صلية.
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ه -اس قصا ءدلة ا قياا مع بيان وجه الداللة ،وذ ر ما يرد
علياا م مناقشات ،وما جيال به عناا إن ا  ،ءذ ر
ذلك بعد الدلي م ا رل.
و -الرتجيح مع بيان س ه ،وذ ر مثرل اخلال إن وجد.
 -8ختريج ا ااديع م مصادراا ا صلية إبث ات الك ال وال ال
واجلز والصفحة ،وبيان ما ذ ر ءا الشأن ه درج اا-إن مل
حلك فأ فة
اك ه الصحيحن ءو ءادمها-فإن ا
اين ح ب رجياا مناما.
 -9ختريج اآلاثر م مصادراا ا صلية.
الف الحي ي عه املصطلح،
 -11ال عريف كملصطلحات م
املصطلحات املع مدل.
ءو م
 -11العناية بقياعد اللغة العربية واإلمال وعالمات الرتقيم ،ومناا
عالمات ال نصي لآلايت الكرمية ولألااديع الشريفة.
 -12اكين اخلامتة م ضمنة ءام الن ا ج.
خطة البحث:
قسم ال حع إىل مقدمة وءربعة فصيا و امتة ا ضم ءام
ا ج ال حع ،مث املصادر واملراجع:
املقدمة واشم علي :ءمهية امليضيع وءس ال ا يار  ،والدراسات
السابقة ه امليضيع ،ومناج ال حع ،و طة ال حع.
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الفصل األول :يف بيان معاين مفردات املوضوع وتعريفاته ،وفيه
ثالثة مباحث.
املبحث األول :ه بيان "امل الفات الشرعية" ،وفيه ثالث مطال .
املطلب األول :ه اعريف "امل الفات" لغ ًة واصطالااً ،وفيه فرعان.
الفرع األول :ه اعريف "امل الفات" ه اللغة.
الفرع الثاين :ه اعريف "امل الفات" ه االصطالح.
املطلب الثاين :ه اعريف "الشرعية" ،وفيه فرعان.
الفرع األول :ه اعريف "الشرعية " ه اللغة.
الفرع الثاين :ه اعريف "الشرعية "ه االصطالح.
املطلب الثالث :ه اعريف "امل الفات الشرعية"كملع املر .
املبحث الثاين :ه اعريف لمة " الرقمية".
املبحث الثالث :ه اعريف "ال ي كيي ".
الفصل الثاين :يف بيان اتريخ عملة البيتكوين وعالقتها بغريها من
العمالت التقليدية ،وفيه مبحثان.
املبحث األول :ه بيان اتريخ عملة ال ي كيي .
املبحث الثاين :ه بيان عالقة عملة ال ي كيي كلعمالت ال قليدية.
الفصل الثالث :يف بيان خصائص وعيوب عملة البيتكوين ،وفيه
مبحثان.
املبحث األول :ه بيان صا عملة ال ي كيي .
املبحث الثاين :ه بيان عييل عملة ال ي كيي .
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الفصل الرابع :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين ،وفيه أربعة مباحث.
املبحث األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار ،وفيه ثالثة مطال .
املطلب األول :ه بيان يفية إصدار عملة ال ي كيي .
املطلب الثاين :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار.
املطلب الثالث :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي م ايع اإلصدار.
املبحث الثاين :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال داوا ،وفيه مطل ان.
املطلب األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال داوا.
املطلب الثاين :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي م ايع ال داوا.
املبحث الثالث :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال عام  ،وفيه مطل ان.
املطلب األول :ه بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
ال عام .
املطلب الثاين :ه بيان امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
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ال ي كيي م ايع ال عام .
املبحث الرابع :امل ا ر النا ة ع ال عام بعملة ال ي كيي .
اخلامتة :وفياا ءام الن ا ج.
فارس املصادر واملراجع.

الفصل األول :يف بيان معاني مفردات املوضوع وتعريفاته

وفيه ثالثة م ااع

املبحث األول :يف بيان "املخالفات الشرعية" وفيه مطلبان
املطلب األول :يف تعريف "املخالفات" لغةً واصطالحاً
وفيه فرعان
الفرع األول :يف تعريف "املخالفات" يف اللغة
اة مجع لمة امل الفة ،وامل الفة أتيت ه اللغة مبع املفارقة،
ءي مفارقة م اي معه ،ءو مفارقة ما عليه اجلماعة ،يقاا :لف فالن
ءصحابه إذا مل خيرج معام.
قاا اعاىل :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱢ(.)1
واخلال  :امل الفة ،قاا اعاىل :ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

( )1سيرل ال يبة87 :
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ﱡ ﱢﱢ

()1

()2

ءي خمالفة رسيا هللا ،ويقاا :لف رسيا هللا .

الفرع الثاين :يف تعريف "املخالفات" يف االصطالح
امل الفة ه االصطالح :اي القياش بعم ال ييافا عم
اآل ري  ،ءو عدش القياش مبا قاميا به م عم  ،سيا ٌ ان ذلك الفع ءو
الرتك ظامياً ءش عرفياً ءش رعياً(.)3
املطلب الثاني :يف تعريف "الشرعية" لغةً واصطالحاً وفيه فرعان
الفرع األول :يف تعريف "الشرعية " يف اللغة:
مصدراا م رع ،وحيم الكثري م املعاين اللغيية ،فاي يطلا
علي منحدر املا  ،ويطلا ءيضاً علي الظاير واليضيح ،يقااِ :
رعة
الش ْ
الشريعة ءي الطريقةُ الظاارل ه الدي (.)4
و َ
( )1سيرل ال يبة81 :
( )2إمساعي ب محاد اجلياري" ،الصحاح " .حتقيا :ءمحد ع د الغفار عطار،
(ط ،2 :دار العلم للمالي  1399 :اد).4 :43 ،
( )3إمساعي ب محاد اجلياري" ،الصحاح " .حتقيا :ءمحد ع د الغفار عطار،
(ط ،2 :دار العلم للمالين 1399 :اد) ،4 :43 ،سامل املطريي" ،ءاكاش
خمالفات املكاا العقارية وعقيكهتا"( .ط ،1 :الرايض :دار الك ال
اجلامعة2117 :ش).15 ،
( )4انصر الدين املطرزي " ،املغرل ه اراي املعرل" .حتقيا :حممود فاخوري
وعبداحلميد خمتار ( ،ط  ،1ال  :مكتبة أسامة بن زيد1399 :اد) ،كل الشن
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الفرع الثاين :يف تعريف "الشرعية " يف االصطالح
الشرعية :اي ما ان مس فاداً م الش الشارع س حا ه أبن
ءُ ح م القرآن ءو السنة ،قاا يخ اإلسالش اب ايمية :واقيقة
اع ام ما ءن اخلروج عناا
الشريعة :إا اع الرس والد يا حت
()1
روج ع اعة الرس و اعة الرس اة دي هللا .
املطلب الثالث :يف تعريف "املخالفات الشرعية" باملعنى املركب
اة ارك ما جا به الشارع احلكيم ،ءو فع ما هني هللا عنه،
علي وجه ي ضم اإلعراض ءو الصد(.)2

قاا القر يب ه معرض افسري لقيله اعاىل :ﱣﭐ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﱢ ( )3ءي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع الرا  ،1 :439 ،اتج العروس م جياار القاميس" ،حتقيا :عبدالكرمي
العزابوي (ط  ،1الكيي  :اجمللس الوطين للثقافة والفنون1422 :اد):259 ،
 ،21أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" ،كل الشن مع الرا .1 :421 ،
( )1ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى" .مجع ع د الرمح اب قاسم
وابنه حممد ( الرايض :عة وزارل ا وقا السعيدية) ،19 :319 ،حممد
ءمحد حااه" ،املصطلحات الفقاية ه محاا الفقه اإلسالمة".
(اإلسكندرية :دار الك والدراسات العربية2117 :ش).596 ،
( )2سامل املطريي" ،ءاكاش خمالفات املكاا العقارية وعقيكهتا".15 ،
( )3سيرل النير63 :
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يعرضين ع ءمر (.)1

واملعىن املقصود للمخالفة الشرعية يف هذا البحث:
اة ا مير اليت قد ث معارض اا للشريعة اإلسالمية فيما
خي ك مير املالية واليت م ضمناا العمالت.

( )1حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن" ،حتقيق :د عبدهللا الرتكي
(ط  ،1مؤسسة الرسالة :بريوت1427 :اد).12 :323 ،
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املبحث الثاني :يف تعريف كلمة" الرقمية"
الرقم ،اي الرمز والعالمة ،وا ص ه الرقم الك ابة ،ويطلا ءيضاً
علي النقش(.)1
ومسي بد"العمالت الرقمية"؛ هنا ع ارل ع متثي ملم لكات
رقمية ،وبشك ء ثر دقة فاة ع ارل ع برانمج مك يل بلغة برجمة
معينة وكس داش اقنيات اشفري عاملية ،جتع م عملية ا رتاقاا
وال الع صا ءمراً ء ه كملس حي (.)2
املبحث الثالث :يف تعريف "البيتكوين
قاا الد ير ع دالف اح حممد صالح ه اعريفه لل ي كيي  :اة
عملة إلكرتو ية ختيلية ،مشفرل اديثة الظاير ه العامل ،ليس عا وجيد
فيزاي ة علي ءرض الياقع ،ي م اداوعا عرب اإل رت (.)3
وبيان مفردات هذا التعريف ما أييت:
عملة :ءي ءهنا قد مبع يعج فياا الثم واملثمين ،فاة
( )1جمميعة مؤلفن" ،معجم مصطلحات العليش الشرعية".837 ،
( )2رامة مسيح " ،العمالت الرقمية " .جريدل ال يان (ديب) مت شراا ب اريخ
2117/11/8ش ،العدد.13626 :
( )3ع دالف اح حممد صالح" ،ال ي كيي عملة إلكرتو ية مشفرل قد اس ءزمة
اق صادية عاملية جديدل" مت شراا ه 2118/11/1ش ،ومت النق مناا ه
اتريخ 2118/11/11ش م ميقع :
]http: //giem. kantakji. com/article/details/ID/667.
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بحلك اكين ال النسي ة
إلكرتونية :ءي عملة اع مد علي الكارك  ،فاة عملة دقيقة
(.)2
ذات حنة ارك ية سال ة ،فاة اجلز الحي ال ي جزء م الكارك ية
ختيلية :ءي ليس اقيقية الحا والفضة والنقيد ال قليدية
وا وراق النقدية ،وإمنا عملة ختيلية ،واخلياا اي اصير الشة ه النفس(.)3
مشفرة :مأ يذل م الش ْفرل ،والشفرل :اة رميز يس عملاا فريا
م الناس لل فاام السري فيما بينام ،مما يدا علي ءهنا عملة ال
اس عم إال بعد وضع رميز سرية(.)4
فيزايئي :ءي ليس عا قيل ارارية ءو برودل س ية الحي اي م
صل علم الط يعة(.)5
( )1د .زيه محاد " معجم املصطلحات املالية واالق صادية ه لغة الفقاا " (ط
 ،1دمشا :دار القلم 1429 :ه) ،461 ،حممد ءمحد حااه،
"املصطلحات الفقاية ه محاا الفقه اإلسالمة".978-759 ،
( )2إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار "املعجم
اليسيط" ،كل اعمزل .1 :24
( )3حممد بن حممد احلسيين (املرتضى) " اتج العروس م جياار القاميس"،
فص احلا .28 :455 ،
( )4إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار"املعجم
اليسيط" ،كل الشن .1 :486
( )5إبراايم مصطفي ،وءمحد الزايت ،واامد ع د القادر ،وحممد النجار ،حتقيا
جممع اللغة العربية "املعجم اليسيط" ،كل الطا .2 :551
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()1

تداوهلا :ءي حيص ه يد احا اترل وه يد احا ء رى  ،وءما
ه الك العملة فال داوا يكين إلكرتو ياً ع ريا اإل رت .
اإلنرتنت :ءي ءن ال داوا يكين عرب الش كات ،ن اإل رت
ع ارل ع كة عاملية اربط عدل آال م الش كات ومالين ءجازل
الكم ييار امل لفة ا ياع وا اجاش ه العامل ءمجع لل ياص وا ادا
املعليمات(.)2
نوقش هذا التعريف:
أبن فيه يعاً م القصير؛ لكين عملة ال ي كيي ي م م العا
ال يع والشرا  ،فاة عملة اقيش بيظا ف النقد ،ومل يح ر ذلك ه احا
ال عريف.
وقيل أبن ال ي كيي  :عملة افرتاضية اعم ارج ظاش النقد
الرمسة ،فاة مثي رقمة للقيمة النقدية ،ي م إصداراا ع غري ال نك
املر زي واملؤسسات اال ما ية ،اس مد قيم اا م الثقة الكا نة ه
الق يا الطيعة عا(.)3
( )1أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" ،ال الداا .1 :277
( )2قيدوش فلة "ءثر ا رت لدى الش ال اجلامعة علي رسا اإلعالش ال قليدية"
رسالة ماجس ري ،جامعة اجلزا ر ب ييسف ب د (2118ش).91 ،
( )3د .ع د هللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا
االق صادية"( .القاارل :اجمللة العلمية لالق صاد وال جارل جبامعة عن
مشس(2117ش).21 ،
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فمن خالل التعريف السابق لعملة البيتكوين:
اظار ءوصا اح العملة االفرتاضية ،والعناصر ا ساسية ل لك
العملة ،واة ين الك العملة افرتاضية وليس قدية ملميسة ،وءهنا
عملة ال مر زية ،وقد زيد علي احا ال عريف عنصر جديد ،واي ين
اح العملة اس مد قيهتا م ف ات الناس امل لفة ،واحا العنصر م
ا مهية مبكان؛ ن اح العملة ال مقر عا وال مرجع عا ه ااا
اصيا غرر ءو غش ءو داع ءو ادليس ءو حني ذلك م ا يا اليت
افقد الثقة بن امل عاقدي  ،ولك اح العملة قد ا س الك الثقة،
والدلي علي ذلك العدد الك ري جداً الحي اعامليا ب لك العملة مما يدا
علي ثقة الناس صا ،ايع إهنا قد بلغ مية وادات ال ي كيي
املصدرل ( )751 ،114 ،16واد (.)1
نوقش هذا التعريف:
ء ه مل يح ر ه احا ال عريف ين اح العملة اصدر عرب الربامج
احلسابية ،ويكين ال يع والشرا ع ريا اإل رت  ،واحا ما مل ي م
ذ ر.

( )1حممد ابراايم السقا "النقيد االفرتاضية" بي يي " ،جريدل االق صادية
2113/9/13ش ،اسرتجع ب اريخ /9مجادى اآل رل1441/ه م ميقع
.http://www.aleqt.com/2013/09/19/article_787102.html
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وقيل يف تعريف آخر لعملة البيتكوين:
اة اسجي لقيمة العملة امليثقة واملقيدل ه ك إلكرتوين،
وحت يي وادل النقيد االفرتاضية علي رقم مرجعة ،واي رقم ال ي كرر،
ومييز العملة الرقمية االفرتاضية ،ما اي أن الرقم امل سلس كلنس ة
ليرقة النقد(.)1
فمن خالل التعريف السابق لعملة البيتكوين يتبني:
ءن ا مان ه ال عام صا م حقا ،وءهنا عملة منظمة ،عا
إجرا ات ظامية ي حقا معاا ا مان اإللكرتوين ،وذلك م الا رقم
مرجعة ي حقا به ال ث م صاا اح العملة ،ايع إن عملة
ال ي كيي جتع لك عمي رقماً مييز ع غري ما اي أن الرقم
امل سلس كلنس ة ليرقة النقد.
نوقش هذا التعريف:
ء ه اق صر علي وصف عملة ال ي كيي اقنياً دون النظر إىل
وظا فاا م ايع ال يع والشرا  ،ومل يشر إىل عدش مر زي اا.
( )1اي حممد" ،أتثري النقيد اإللكرتو ية علي دور ال نك املر زي ه إدارل
السياسة النقدية" .املل قي الد ْويل اخلامس ايا االق صاد االفرتاضة
وا عكاسااه علي االق صادايت الدولية املر ز اجلامعة خبميس مليا ه ،اجلزا ر
(2112/3/14-13ش) ،9 :اسرتجع ب اريخ 1441/6/9ه م ميقع:
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/06
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وقيل يف عملة البيتكوين:
اة متثي رقمة ،يصدر بياسطة مطيري اصن كع ار وادل
اسال ،وميك احلصيا عليه وختزينه واليصيا إليه وال عام به
إلكرتو ياً ،ويس دش جملميعة م نيعة م ا غراض عند اافاق رفن
علي اس عماله(.)1
فمن خالل التعريف السابق للبيتكوين يتبني:
ءن ال عام صح العملة إلكرتو ياً ،وءهنا عملة م عددل ا غراض،
ايع إهنا اس عم لل داوا وغري ذلك م ا مير اليت يكين صا النما
للعمي  ،واكين علي ك رقمة ي يص إلياا رقمياً ،وي عام صا
رقمياً.
نوقش هذا التعريف:
ء ه ليس فيه بيان حلقيقة اح العملة ،فاة عملة غري ملميسة،
وليس عا يان مادي ملميس.
وقيل يف تعريفها أبهنا:
ءاد ء ياع النقد الرقمة غري املنظم ،ويصدر ع مطيري
يسيطرون عليه ه العادل ،ويس دش ويكين مق يالً بن ءعضا جم مع
افرتاضة حمدد(.)2
( )1صندوق النقد الدويل" ،العمالت االفرتاضية وما بعداا :االع ارات ا ولية"
2116/1/7ش )7( ،اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع:

https://www.researchgate.net/profile/Tahsin_Saadi_Sedik/publication/

( )2ال نك املر زي ا ورويب " ،خمططات العمالت االفرتاضية" ،ء يبر،2112/
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فمن خالل التعريف السابق يتبني:
ءن عملة ال ي كيي قيد رقمية ،ومسي بحلك؛ هنا اقيش
بيظا ف النقيد ،واظار ه صيرل رقمية وا داوا بشك إلكرتوين ،واة
آليات للدفع خم ز ة القيمة ءو سابقة الدفع اليت متك م إجرا
مدفيعات م الا اس داش اإل رت  ،وامل عار علياا كسم قيد
الش كة ءو النقيد السا لة الرقمية(.)1
ومع قيله أبهنا عملة ((غري منظم)) ءي ال مر زية ،واحا ما قد
ي فا عليه م قاش ب عريف اح العملة.
نوقش هذا التعريف:
أب ه اق صر علي وصف عملة ال يكيي اقنياً ،ومل يح ر اليظا ف
املني ة ب لك العملة.
وءما ما ورد ه ال عريف ه قيله " :حمدد" فاحا الكلمة حت اج
إىل ايضيح ،وذلك م الا النظر إىل مدى ا شار اح العملة،
فا شاراا ان علي طاق واسع وليس علي ٍ
طاق حمدد ،ءما إذا ءُريد
م ذلك مب ي عام كلعمالت اإللكرتو ية حتديداً ف كين اح الكلمة
منض طة جداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص )13( :اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع:

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes0en.pdf

( )1اي حممد "أتثري النقيد اإللكرتو ية علي دور ال نك املر زي ه إدارل
السياسة النقدية".9 .
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وقيل يف تعريف هذه العملة أبهنا:
وسيط ا ادا اعم مث العملة ه بعض ال ي ات ،ولكناا ال
(.)1
متلك صفات العملة احلقيقية
نوقش هذا التعريف:
أب ه م ء صر ال عريفات لعملة ال ي كيي  ،فاحا اعريف ال
ييضح مع ال ي كيي كملع الدقيا والياقعة ،وفيه يع م اإلصاش
الحي حي اج إىل إيضاح وافصي  ،غري ء ه قد بن أبهنا وسيط االه
حاا كقة العمالت النقدية واإللكرتو ية.
وقيل يف تعريفها أبهنا:
ظاش قدي جديد للدفع اإللكرتوين ،وأبن ال عام صا وحتييلاا
يكين م ا راً بن املس دمن بطريا الند كلند دون االع ماد علي
ر وسيط(.)2
( )1وزارل اخلزا ة ا مريكية ،جااز مكافحة اجلرا م املالية ملياجاة ال حدايت مع
ر ات اخلدمات املالية" )3( :2115/11/11اسرتجع ب اريخ
1441/6/11ه م ميقعttps://www.treasury.gov/about/organizational- :
. pdf006-16Testimonies/OIG-20%and20%Reports20%structure/ig/Audit

( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
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نوقش هذا التعريف:
أب ه مل ي ن اقيقة ال ي كيي ومل ييضح مااي ه ،إمنا اق صر علي
ذ ر وظيفة م وظا فه فقط.
وبعد عرض الك ال عريفات السابقة لعملة ال ي كيي ميك القيا
ه ال عريف اجلامع والراجح لعملة ال ي كيي أبهنا:
عملة رقمية افرتاضية (ليس عا يان مادي ملميس ءو وجيد
فيزاي ة) من جة بياسطة برامج ااسيبية ،وال ختضع للسيطرل ي جاة
رمسية ،ي م اس داماا ع ريا اإل رت ه عمليات الشرا وال يع ءو
حتييلاا إىل عمالت ء رى ،والقي ق يالً ا يارايً لدى امل عاملن صا(.)1

( )1د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية"23 .
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الفصل الثاني :يف بيان تاريخ عملة البيتكوين وعالقتها بغريها
من العمالت التقليدية ،وفيه مبحثان
املبحث األول :يف بيان تاريخ عملة البيتكوين
قاش الياكين "سااي ة ان امياي "كل د كلعم علي م دء
بي كيي ه العاش 2117ش وذلك م الا حبع قدمه و شر ه
الياكن ه ار ءغسطس م العاش 2118ش.
واح العملة اع مد علي ال شفري بن رفن ،وا علي ظاش
جمايلية املعامالت اإللكرتو ية ،وذلك صد االب عاد ع مر زية ال نيك
الكربى ،فاة ال اراق م ق ال نيك أب ياعاا امل لفة واعي ات ،وال
ختضع لقيا ن ال نيك.
وقد صمم ال ي كيي ليكين عملة رقمية حب ة ،فال ميك للش
الحاال إىل جااز الصر اآليل لسح ءو إيداع ال ي كيي  ،وإمنا اي
خمزن ه حمافظ علي اإل رت  ،وي م اليصيا إلياا ع ريا ءجازل
احلاس اآليل.
ويزاد علي ذلك ءن عملة ال ي كيي شأت عرب عملية ااسيبية
كة اياسي ايا
معقدل ،مث جرت مراق اا بعد ذلك م جا
العامل.
وم ايع اإلصدار فإ ه جيري إصدار حني  3611عملة
بي كيي جديدل ييمياً ايا العامل ،وقد جتاوز ما مت إصدار م الك
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العملة إىل  5 .16مليين وادل جيري اداوعا ،وذلك ضم احلد
ا قصي املسميح واي  21مليين وادل بي كيي .
وقد مت إ الق النس ة ا وىل م العملة ه ار يناير 2119ش،
سعر صر ا وا م بي كيي ادد قيم اا عند  13 ،1319بي كيي
لك دوالر ءمريكة ه ار فرباير 2111ش(.)1
ومنح ا طالقاا ادت عملة بي كيي بشك اص ارافاعات
قياسية ه سعراا مقاب الدوالر ،بلغ ءوجه ه 2117/12/17ش ايع
بلغ  ،49 ،112 ،19مث بعد ذلك بدءت ا حبحل يعاً ما ،واح اة
ااا الك العملة ،واي ال حبحل بن اع يط املفاجئ والك ري ،وبن
االرافاع املفاجئ والك ري(.)2

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر زاردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية".6 .
- 644 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

املبحث الثاني :يف بيان عالقة عملة البيتكوين بالعمالت التقليدية
ال ي كيي عملة افرتاضية إلكرتو ية اشفريية ميك مقار اا
كلعمالت الرمسية املس دمة االياً الدوالر والييرو ،ولك مع عدل
فروق جيارية ،م ءبرزاا ءهنا عملة إلكرتو ية بشك ام ي م ال داوا
صا عرب اإل رت فقط م دون وجيد فيزاي ة عا.
ما ءهنا خت لف ع العمالت ال قليدية ه عدش وجيد سلطة
مر زية ،ءو بنك مر زي يقيش إبصداراا(.)1
فنظاش ال ي كيي يع مد ه عمله علي كة اُسمي ،Blockchain
واة كة غري مر زية ي م ختزي ءي عملية حتيي فياا ،ا مر الحي
جيع املسؤولية والرقابة علي ال حييالت اضعةً لك مس دمة
الش كة وليس سلطة واادل مر زية ،ما اس لزش بعض القيل احليس ية
ل عم بشك سليم(.)2
والعمالت ال قليدية اليرقية اع مد علي ر اثلع عند القياش
كلعمليات املالية ،مث ال نيك ءو معاجلات الدفع مث فيزا""visa
لل حقا م الصفقة ،واكحا اضم أبن املدفيعات املرسلة قد مت
( )1ءمحد حممد عصاش الدي "عملة ال ي كيي " جملة املصره( 73س مرب:
.51 .)2114
( )2عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،4 :مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت
الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش).9 ،
- 645 -

"املخالفات الشرعية للعمالت الرقمية" (البيتكوين) أمنوذجا ،دراسة فقهية أتصيلية ،د .أمحد نبيل حممد احلسينان

ال ي كيي فإن العمليات ا م م ا رل م غري

اس الماا كلفع  ،خبال
وسيط(.)1
فيمك ال ي الفروق بن عملة ال ي كيي وبن العمالت
ال قليدبة مبا أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي عملة إلكرتو ية غري حمسيسة ،خبال العملة
ال قليدية فاة عملة حمسيسة ملميسة.
 -2ءن عملة ال ي كيي ال ميك اداوعا إال ع ريا اإل رت ،
خبال العمالت ال قليدية فإن اداوعا يكين بن الناس ويكين
ع ريا اإل رت آلياً.
 -3ءن العمالت ال قليدية ال اصدر إال ع ريا ال نيك املر زية،
خبال ال ي كيي فإهنا ال عالقة عا كل نيك املر زية م ايع
اإلصدار.
 -4ءن العمالت ال قليدية اليرقية ال بد عا م ر اثلع عند
القياش كلعمليات امل صة صا ،خبال ال ي كيي .

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،6 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت
الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
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الفصل الثالث :يف بيان خصائص وعيوب عملة البيتكوين ،وفيه مبحثان:
املبحث األول :يف بيان خصائص عملة البيتكوين:
إن لل ي كيي صا ا ميز صا ع غرياا م العمالت ،مما
جيع الناس يق لين علياا ،فم الك اخلصا :
 -1ءن الرسيش فياا من فضة؛ وذلك ن عملة ال ي كيي ال حت اج
إىل وسيط بن العمي واجلاة املصدرل لل ي كيي  ،ن العملة مل
ان ق  ،ب يد العملة ما رج م حمفظة العمي  ،ود إىل
حمفظة ال اجر ،اح العملية ا م بن العمي وبن ال اجر بدون
وسيط ،واسمي بد  p2pءو الند كلند(.)1
 -2ءهنا عملة غري ظامية ،مبع ءهنا غري مدعيمة م ءي جاة ءو
مؤسسة ءو منظمة دولية( ،)2واح اخلصيصية اقل م سيطرل
ال نيك املر زية اليت قد ا س ءاياانً كل ض م( )3وارافاع
ا سعار ،والس ه جع اح العميلة حممية م ال ض م؛

( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة".6 .
( )2د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 .
( )3ال ض م النقدي :اي ارافاع مطرد ه املس يى العاش لألسعار .د .خالد بن
عبدهللا املصلح" ال ض م ه الفقه اإلسالمة" ( دون دار انشر).75 ،
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()1

ن عدداا حمدود .
 -3الشفافية والعال ية ه ال عامالت ،فعمليات ال يع والشرا لاا
معلنة ومعروفة جلميع املس دمن بدون معرفة ايية امل عاملن،
لك مع معرفة اتمة حبجم املعامالت وميقات عقداا(.)2
 -4صيصية ال عام  ،ايع إن عمليات ال يع والشرا ال ميك
ال د فياا ءو مراق اا ،واح اخلصيصية اقل ال د
احلكيمة ،و حلك اقل م فرص السيطرل علي العملة،
فالعالقة بن رفن فقط ،مما يؤ د اقيقة اخلصيصية ه
ال عام (.)3
وال بد م بيان أبن عملية ال يع والشرا لعملة ال ي كيي اكين
بياسطة اإل رت فقط ،ءي بياسطة ا اص ءو املياقع اليت اق لاا
وا عام به ،ما ميك حتييلاا إىل العمالت النقدية ال قليدية ءيضاً
بياسطة مياقع م صصة ،ءو ع ريا ء اص يرغ ين ه احلصيا
( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة" ،5 .يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش
ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه املعامالت املعاصرل" (رسالة ماجس ري،
اجلامعة اإلسالمية ،غزل1435 :اد).26 ،
( )2مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعم1الت الرقمية بن ارية
ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
( )3املصدر السابا.
- 648 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثاين

علياا وم ادل اا كلعمالت ال قليدية (.)1
 -5ي اح جلميع امل عاملن صا إمكا ية اعديلاا حبس إمكاانهتم
الفنية وال قنية(.)2
 -6ءن عملة ال ي كيي ا ميز كملرو ة م ايع سايلة ال عام صا،
فاة اع رب آلية مال مة للشرا وال يع بطريقة سلسة وسريعة؛
وذلك هنا ا ال ش مع سرعة ال طيرات وال قنيات املس ق لية،
و حلك ظراً لط يع اا الالمر زية ،واع ماداا علي ال قنية وجتاوصا
مع مس جداهتا واطيراهتا(.)3
 -7ال ييجد اد معن ءو سقف حمدد لإل فاق ءو الشرا  ،ما ه
بطاقات اال مان امل لفة(.)4

( )1مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا
وإ كاليات الرقابة" ،6 .عملة إلكرتو ية مشفرل اس ءزمة اق صادية عاملية
جديدل ،ميقع ءلفا 2114/3/13ش.
( )2د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 :
( )3يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر
ه املعامالت املعاصرل" ،26 ،ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا
وء ياعاا وآاثراا االق صادية".31 .
( )4د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".
.31
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املبحث الثاني :يف بيان عيوب عملة البيتكوين
ما ءن لعملة ال ي كيي صا ومميزات متيزاا ع غرياا م
العمالت ،فكحلك ال ختلي م عييل عا أتثرياا ه عزو ث ٍري م
الناس ع ال عام صا ،واة ما أييت:
أوال :سرية العملة وتشفريها:
واحا العي وإن ان ظاار ميزل ،حبيع إ ه ال ميك ي
اال الع علي معامالت العمي اخلاصة به ،ما ء ه ال ميك
اليصيا إىل اسال العمي  ،واحا ما حيقا ا مان مل ءراد
ي
ال عام صا ،ولكنه م اناية ء رى سل ية؛ وذلك ن ءغل العمليات
املش ياة وغري القا ي ية إمنا اكين مشفرل وسرية ،وقد اكين الك
العمليات ظااراا اإلصالح ،ولك ك ناا قد يكين ءمياالً مك س ة
بطريقة غري رعية ،ومثاا ذلك :عمليات غسي ا مياا ( ،)1و حلك
عمليات بيع امل درات واملياد املمنيعة ال ختلي م السرية وال شفري،
فاخلصيصية اليت ايفراا اح العملة جعل اا مقصداً عح العمليات
املح يرل آ فاً ،حبيع يصع علي اجلاات ا منية ا ع مصدر العملة(.)2
( ) 1غسي ا مياا ءو اطارياا ءو ا ييضاا :اي اس ثمار ءو اس داش ا مياا
القحرل املك س ة م مصادر غري مشروعة .رفيق يونس املصري "فقه
املعامالت املالية" (ط  ،2دمشا :دار القلم ،دمشق2007 :م).318 ،
( )2مميزات وعييل عملة ال ي كيي  . .ما اة؟ 2118 /1/14 ،ش ،اسرتجع
ب اريخ 1441/6/11ه م ميقع  ،/https: //vapulus. com/blog/arد.
ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 :
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اثنيا :صعوبة إصدارها:
ظراً ل عقد برامج اليصيا إلياا واعقد العمليات احلسابية الالزمة
إلجرا عمليات اإلصدار ،واي ما يسمي بد(ال عدي ) مع ء ه ي اح
اعدي العملة للجميع م النااية النظرية.
آ ر
وم السل يات املرا طة كل عدي ء ه قد يس دمه
كس عماا ءو اس االك العملة مران لنفس العنيان(.)1
اثلثا :التذبذب الشديد لسعر العملة:
دا ماً ما اكين العملة مرا طة بسعراا وقيم اا ه مقاب
العمالت الر يسية الدوالر مثالً ،واحبحل العملة جيع امل عام صا ه
اريل م ءمر م ايع ال عام صح العملة ،ف ارل ارافع بشك
مفاجئ واترل ان فض بشك مفاجئ ،واحا ا مر جيع العمال اترل
غامنن واترل غارمن ،واحا اي واقع عملة ال ي كيي  ،فاة م حبحبة،
فاح سل ية ال انفك ع اح العملة.
وم جاة ء رى فإن السعر امل حبحل للعملة يشجع احمل الن
علي اس غالا ذلك ع ريا مياقع ومهية ل ادا العملة ،ايع يقيمين
مبحا ال اجيش إلكرتوين علياا إلاداث فزع بن امل عاملن مما يؤثر
( " )1معامالت ال رجعة فيه" اسرتجع

ب اريخ 1441/6/11م ميقع https:

 ،//en. bitcoin. it/wiki/Irreversible_Transactionsد .ع د هللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية" .37
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سل اً ه قيمة العملة.
وإذا ءردان ءن حع ع ا ل حبحل سعر العمالت ليجدان
أبن ال حيط( )1م ءفض اليسا امل عة للقضا علي احبحل سعر
العملة ،ولك كلنظر إىل عملة ال ي كيي فإن ال حيط ال ميك اط يقه
ه العمليات امل علقة صا ،ف ث اح السل ية ال ارزل عح العملة(.)2
رابعا :القرصنة:
قد اقدش أبن عملة ال ي كيي عملة رقمية ،وخمز ة ضم حمفظة
رقمية ،فإهنا اكين معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه اساكت
مس دمياا واعديلاا ع ريا القرصنة ،وقد وقع ايادث قرصنة
حملافظ افرتاضية مل اك حممية بشك جيد ،وعند اعرض املس دش للسرقة
م اسابه ال ميك اس عادل ءمياله؛ ن اجملايلية مسة اح الش كة(.)3
الفصل الرابع :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة البيتكوين،
( )1ال حيط :يعين محاية رءس املاا ووقاي ه م اخلسارل ءو النق  .د .ييسف
الش يلة " ال حيط ه املعامالت املالية" " ،جملة االق صاد اإلسالمة":
من دى فقه االق صاد ،الندول العلمية الثا ية (.2 ،)2116
( )2د .ع دهللا العمراين ،ال حيط ه املعامالت املالية ،جملة االق صاد اإلسالمة
اإللكرتو ية2114/12/9 :ش اسرتجع ب اريخ 1441/6/11ش م ميقع
 ،aliqtisadalislami. netد .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا
وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 .
( )3د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".36 .
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وفيه أربعة مباحث

املبحث األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
اإلصدار ،وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول :يف بيان كيفية إصدار عملة البيتكوين
متهيد:

ق ال طرق إىل ذ ر احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع
اإلصدار ،ال بد م بيان ءمهية اإلصدار لدى املعامالت املالية املعاصرل،
ايع إن إصدار ا وراق املالية واروجياا ميث العملية ا ساسية عح
العمليات مبا فياا م ءسياق وبنيك ومؤسسات مالية م نيعة(.)1
ميك إ اج ال ي كيي م ءي مكان ه العامل عرب عملية اسمي
يي وجااز
ال عدي ءو  ،miningوحت اج الك العملية إىل وق
م ييار قيي وبرانمج خمص كل عدي  ،واعدي ال ي كيي  :اي عم
قا يين ي م م الا برامج م صصة ه ذلك ،واة ما اعر بربامج
ال شغي  ،وذلك لل حقا م صحة معامالت ال ي كيي  ،وم ءج
ايفري ا م الالزش لسج احلساكت العاش واخلاص بش كة ال ي كيي .
وعملية ال عدي اش ه الس ااة ه حبر ري ،لما ازداد د يلك

( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية"( .ط  ،1الرايض :مك ة الر د2116 :ش).144 ،
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فيه ازدادت الس ااة صعيبة وازداد ال حر اياجاً واقل اً ،حلك لما
ازدادت مية العمالت املس رجة م عملية ال عدي ازدادت معاا
املعادالت الرايضية املطليل الاا اعقيداً وءص ح ءصع وءصع .
وعملية ال عدي ا م عرب رق ثريل ،مناا ما يكين منعدماً ه
اليق احلايل ،ومناا ما فيه يع م امل ا رل ،وانالك رق مشايرل
م عة إلصدار اح العملة ،مناا ما أييت:
العملية األوىل :تنزيل برانمج جماين لتعدين البيتكوين:
واح العملية ع ارل ع انزي برامج اصة ل عدي ال ي كيي ،
وم ء ثر الربامج رواجاً  BFGMinerو  ،CGminerوم الا اح
الربامج ا م عملية اعدي عملة ال ي كيي (.)1
العملية الثانية :إعداد حمفظة بيتكوين:
وا م عملية إعداد احملفظة ع ريا ء ظمة ال شغي امل لفة ي م
انزيله علي احلاسيل ،وم الك احملافظ اليت اقيش ب لقة عمالت
ال ي كيي وال نقي عناا اة حمفظة  ،copayوي م ذلك م الا
إرساا عمالت ال ي كيي إىل حمفظ بي كيي اخلاصة كلعمي ع ريا
اس داش عنيان مميز خي العمي  ،وا ميز اح العملية ءن فياا أتميناً
م ال اديدات احمل ملة(.)2
(" )1دلي اعدي ال ي كيي "  ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش،
واسرتجع ب اريخ 2118/12/19ش م ميقع .bitcoinmining. com
(" )2دلي اعدي ال ي كيي "  ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش،
واسرتجع ب اريخ 2118/12/19ش م ميقع ،bitcoinmining. com
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املطلب الثاني :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
اإلصدار:
قد اقدش ءن م سل يات عملة ال ي كيي ءهنا صع ة م ايع
اإلصدار؛ ظراً ل عقد برامج اليصيا إلياا واعقد العمليات احلسابية
الالزمة إلجرا عمليات اإلصدار واي ما يسمي بد(ال عدي ) مع ء ه
()1
ي اح اعدي العملة للجميع م النااية النظرية.
وبعد بيان مااية عملة ال ي كيي ا ن ءهنا عملة ال مر زية ،فاة
ال اراق م ق ال نيك الرمسية ،وال ختضع لقيا ن ال نيك ،مبع ءهنا ال
ختضع لقيا ن الدولة ،فاة ارج العملية النظامية ،فاة غري مع مدل
لدى الدولة ،وقد ذ ر بعض اخلربا االق صادين :ءن ءبرز ما ميك ءن
يياجه العمي م خما ر لدى اعامله صح العمالت :اة ءهنا غري
معروفة املصدر وغري معليمة ،وال ييجد عا جاات رقابية ،وال جاة
إصدار ءو بنك مر زي نيع م ا مان للمس ثمري فياا اقة
العمالت ،وعحا احر الكثري م ال نيك املر زية ايا العامل ال عام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسرا اسين " يف ي م إ اج عملة "ال ي كيي االفرتاضية؟ " جريدل الييش
السابع (القاارل) مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش ،مر ز اردو " منصات
املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".9 .
([)1معامالت ال رجعة فيه https: //en. bitcoin.
 ،]it/wiki/Irreversible_Transactionsد .ع دهللا ال اايث "النقيد
االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".37 .
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معاا ،اصة إذا ما ء ح بعن االع ار ء ه ال ييجد جاة اكيمية ءو
جاة رقابية وال خمزون م الحا ءو العمالت ا رى لف اح
(.)1
العملة اا ياط ءو اافظ عا
وم الا النظر ه صيص الفقاا ما سيأيت ي ن أبهنم قد
صرايا أبن للدولة احلا ه إصدار العمالت النقدية مطلقاً وفقاً ملعايري
معينة حتقا م العا العدالة ،وحتقيا العدالة ي مث ه احملافظة علي
اس قرار النقيد ،وعدش إصدار ءي عملة جديدل م أهنا ءن اؤدي إىل
ال ض م ،وم مث يؤدي إىل ظلم الناس الحي اد روا ءمياعم ،ف حقيا
العدالة يعد ضابطاً م ضيابط السياسة النقدية املطليبة لدى الشريعة
اإلسالمية(.)2
فعملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة مل اصدر له اح العملة ،فيمك القيا أبن العدالة
مشكيك ه حتقيقاا ،لعدش وجيد ظاش ءو بنيد اضم حتقيا العدالة
عند اإلصدار.
وبعد بيان مدى ءمهية ين العملة املراد إصداراا رمسية م ق
( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية".4 .
( )2وليد مصطفي اويش "السياسة النقدية بن الفقه اإلسالمة واالق صاد
اليضعة"( .اري دن -اليالايت امل حدل ا مريكية :املعاد العاملة للفكر
اإلسالمة).118 ،
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الدولة ميك القيا أبن اع ماد الدولة للعملة م ا مير الالزش ايفراا
عح العملة ،واملراد كع ماد الدولة عا ،ءن اكين صادرل م جاة
الدولة ،واي ما يعرب عنه عند الفقاا  :بسك النقيد ،ءو ضرل النقيد،
وبيان ذلك فيما أييت:
َّ
إن اع ماد العمالت املالية يعد ه الشريعة وظيفة اصة
كلدولة ،فالدولة واداا اة اليت حيا عا إصدار النقيد وفقاً للقيا ن
املع مدل لدياا واملنظمة لحلك ،وجتد ذلك صرحياً ه صيص الفقاا ،
سيا ان كلنس ة للنقيد املعد ية  -م دان ري ذا ية ءو دراام فضية -
 :مما حتم قيمة ه ذاهتا ،قد ا سا دل فيما مضي ،و حلك كلنس ة
للعمال ت اال ما ية اليت اع مد علي قيل القا ين ،وليس عا قيمة ه
ذاهتا :العمالت اليرقية ،اليت ءص ح اة السا دل ه مجيع ءحنا
ءا العلم علي ءن إصدار العملة واع ماداا ال يكين
العامل ،وقد
إال م ق اإلماش ،فقد قاا صاا ءس املطال  " :ويُكرُ لغري ءي
رل الدراام والدان ري ولي الصة؛ هُ م أن اإلماش ،و ن
اإلماش ض ُ
()1
فيه اف ااتً عليه" .
مع مدل لدى الدولة،
فالعملة ال اكين قدية إال إذا ا
ف كين بعد ذلك عملة رمسية؛ ل كين بحلك ضامنة لقيم اا ،ول يفر عا
( )1زكراي األنصاري "ءس املطال " حتقيا :حممد حممد اتمر ( ،ط  ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1422 :اد).1 :377 ،
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احلماية القا ي ية اليت متكناا م القياش بيظيف اا ا ساسية ،واة :يهنا
مقياساً لقيم املقيمات ،ومثناً للسلع ،ووسيلة لليفا كلديين.
فإذا ا العملة صادرل م جاة رمسية :ا مأن الناس  -عند
ال عام صا  -علي ضمان اقيقام ،واليفا كل زاماهتم.
وقد س ا بيان مااية عملة ال ي كيي  ،فاة عملة م العمالت
الرقمية اإللكرتو ية االفرتاضية اليمهية :اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس
عا ارا اط كملؤسسات املالية الرمسية ،وال اجلاات املالية اليسيطة :م
مصار وحنياا؛ لحلك فإ َّه ال ييجد عا ءصيا وال ءرصدل اقيقية ،وال
حتمياا ءية ظم ءو قيا ن مالية ،وال ختضع لسلطة رقابية ،مما يكين م
امل عحر ضماهنا ءو م ابع اا؛ وصحا ي ضح :أبن ال ي كيي ال ا يفر فياا
الشروط املع ربل ه العمالت احلقيقية :فاة ال اروج رواج النقيد ،ومل
ا حقا فياا الثمنية؛ فاة ال اصلح ءن اُع مد مقياساً لألمثان اليت ادُ َق َّيش
السلع صا ،ومل حتص الثقة واال م نان إلياا عند عامة الناس؛ ه ليس
عا قيمة اقيقية ه ذاهتا وال ه ءمر ارج عناا.
لحلك فإ ه حي م اا ماالً رياً سقيط اح العملة  -عند
اعرضاا مل غريات ار ة  -اؤدي إىل الفاا وفقداهنا لقيم اا(.)1
مث بعد ذلك ميك القيا أبن احلكم الشرعة امل علا بعملة
( )1اعي ة العامة للشؤون اإلسالمية وا وقا بدولة اإلمارات ،اكم ال عام
كل ي كيي  ،اسرتجع ب اريخ 2118/1/31م ميقع:
https://www.awqaf.gov.ae/en/Pages/FatwaDetail.aspx?did.
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ال ي كيي م ايع اإلصدار اي ال حرمي ،وذلك ملا أييت:
 -1عدش ضمان حتقيا العدالة مل اصدر له اح العملة.
 -2ءن فياا اف ااتً علي اإلماش ايع إهنا اصدر بال إذ ه.

املطلب الثالث :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث اإلصدار
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار
واي ال حرمي ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة
ال ي كيي فيما أييت:
 -1ءن حتقيا العدالة مشكيك فياا ،فإن م الضيابط الفقاية
الياج مراعاهتا" :ءن حتقيا العدالة مطل لدى السياسة
النقدية ه الشريعة اإلسالمية"(.)1
فالعدالة ءمر م هللا اعاىل ،ءمر صا ع اد ه ىت اجملاالت ،وه
وق وان ،قاا هللا اعاىل :ﱣﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ
ﱺﱻ ﱢ

(.)2

فالعدا الحي ءمر هللا به يشم العدا ه اقه وه اا ع اد ،

( )1وليد مصطفي اويش "السياسة النقدية بن الفقه اإلسالمة واالق صاد
اليضعة".118 .
( )2سيرل النح .91 :
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فالعدا ه ذلك ءدا احلقيق املة ميفرل ،أبن يؤدي الع د ما ءوج
هللا عليه م احلقيق املالية وال د ية واملر ة مناما ،ه اقه واا ع اد ،
(.)1
ويعام اخللا كلعدا ال اش
و حلك قد ءمر النيب صلي هللا عليه وسلم بحلك ،فع عمرو ب
عي رضة هللا عنه ع النيب صلي هللا عليه وسلم" :وليس لعرق ظامل
فيه حق"( ،)2وقد جع ءا العلم احا احلديع قاعدل صية فقاية
واة" :ليس لعرق ظامل فيه حق"(.)3
وضد الظلم العدا ،فم اص منه ظلم فإن عمله يكين
مردوداً ال اا له فيه ،وكلنظر إىل عملة ال ي كيي فإهنا غري واضحة،
وليس م نية علي ءسس وقياعد اضم حتقيا العدالة ،واح العدالة ال
ا حقا غال اً إال عند وجيد جاة منظمة رمسية ،واحا ما اف قر إليه اح
العملة ،قاا اب القيم ه ضرورل ض ط الدولة عح ا مير وحتقيقاا
( )1ع د الرمح ب انصر ب السعدي "ايسري الكرمي الرمح ه افسري الش
املنان" حتقيا :عبد الرمحن بن معال اللوحيق (ط  ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1420 :هـ).449 ،
( )2حممد ب إمساعي ال اري" ،صحيح ال اري"( .دار يق النجال) ،كل
م ءايا ءرضاً ميااتً ،3 :116 :رقم احلديع.5889 :
( )3حممد ب صادر ب ع د هللا الزر شة "املنثير ه القياعد" حتقيا :د .ايسري
فا ا ءمحد حمميد (ط  ،2الكيي  :عة وزارل ا وقا والشؤون اإلسالمية:
.2 :185 ،)1415
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للعدا وسلط اا النقدية ه اإلجازل واملنع:
"مينع م إفساد قيد الناس واغيرياا ،ومينع م جع النقيد
م جراً ،فإ ه بحلك يد علي الناس م الفساد ما ال يعلمه إال هللا،
ب الياج ءن اكين النقيد رؤوس ءمياا ي جر صا وال ي جر فياا ،وإذا
ارش السلطان سكة ءو قداً منع م اال الط مبا ءذن ه املعاملة به،
ومعظم والي ه وقاعدهتا اإل كار علي اؤال الزغلية( )1وءركل الغش ه
املطاعم واملشارل واملالبس وغرياا ،فإن اؤال يفسدون مصاحل ا مة،
والضرر صم عاش ال ميك االارتاز منه ،فعليه ءال يام ءمرام ،وءن
ينك صم وءمثاعم ،وال يرفع عنام عقيب ه ،فإن ال لية صم عظيمة،
واملضرل صم املة ،وال سيما اؤال الكيماوين الحي يغشين النقيد
()2
واجلياار والعطر والطي وغرياا".
 -2ءن عملة ال ي كيي ال اصدر م ق الدولة ،ومل إبذن اإلماش
إبصداراا ،فاة عملة ال مر زية ،وال ختضع لقيا ن الدولة وال
لنظاماا ،و ما اي معليش فإن العملة جي ءن اكين صادرل م
جاة رمسية ومع ربل م ق اإلماش؛ فإن الف ذلك ان م عدايً
( )1الزغ  :ءي الغش ،والزغلية ام الغشا ين .حممد بن حممد احلسيين
(املرتضى) " اتج العروس م جياار القاميس".29 :126 ،
( )2حممد ب ءيب بكر ب ءييل الزرعة املعرو بد(اب القيم) "الطرق احلكمية ه
السياسة الشرعية"( ،مط عة اآلدال واملؤيد :مصر).219 ،
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()1

لسلطات اإلماش  ،فإن م الضيابط الفقاية املع ربل" :إصدار
ات عليه وعلي سلطا ه"(.)2
العملة بال إذن اإلماش اف ٌ
قاا صاا الفروع " :ال يصلح ضرل الدراام إال ه دار
الضرل إبذن السلطان؛ ن الناس إن ر عم ر يا العظا م"( ،)3وال
بد م العلم أبن إصدار العملة م غري إذن اإلماش ه ذلك اف ات
عليه وعلي سلطا ه(.)4

( )1عزاش الشيا "العمالت االفرتاضية خما راا وآلية عملاا وميقفاا م ال عام
كلعمالت الرقمية" ،2 .مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة والعمالت الرقمية
بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو (2118ش) ،5 :د .ع دهللا
ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية".23 .
( )2ع دالرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع" .ء ر علي
اع ه واصحيحه :عبدهللا ب جربي (ط 1397 :1ادد).3 :244 ،
( )3حممد بن مفلح املقدسي" الفروع" حتقيا د ع دهللا الرت ة (بريوت :مؤسسة
الرسالة ،مكتبة املؤيد).3 :133 ،
( )4ع دالرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع" .3 :244
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املبحث الثاني :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
التداول ،وفيه مطلبان
املطلب األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث التداول
قد ءص ح لفظ ال داوا م داوالً علي ءلسنة ثري م الناس،
و اصة فيم ي عام ك سياق املالية ،ولفظ ال داوا يراد به بيع و را
ا وراق املالية ك سعار السا دل ،اليت حتدد وفقاً للمر ز املايل للمشروع
الحي اعلنه املؤسسة ءو الشر ة ه فرتات دورية م قاربة(.)1
وللتداول أحكام عامة ال بد لنا من بياهنا ،وهي على ما أييت:
 -1ء ه ال جييز ال داوا ه املؤسسة املالية إال لألوراق املالية املقيدل به.
 -2ء ه ال جييز اداوا اح ا وراق ه غري املكان امل ص عا
كملؤسسة املالية ،واة ما اعر كل يرصة.
 -3ال جييز ال داوا ه غري املياعيد احملددل ،وإال ان ال داوا ك الً(.)2
ولل داوا ضيابط رعية البد م ايافراا ه ءي عملية اداوا،
سيا ان ه ا سياق املالية ءش ع ريا اإل رت  ،ولقد وضع
ال شريعات ه معظم الدوا قياعد وضيابط لعملية ال داوا ،وذلك
ضماانً ملصلحة الشر ة ،وافاظاً علي اقيق املس ثمري واملسامهن،
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".162 ،
( )2املصدر السابا.
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(.)1

واحا له ي علا ك مير الفنية اليت ال اعارض الشريعة اإلسالمية
فإذا ا اجلاة املالية اليت اكين مطابقة لقياعد املؤسسات
الشرعية وان ج سلعاً م ااة واقع عملياهتا ه دا رل احلالا؛ ايع يكين
رءس ماعا االالً ،وان واث ا إ شا اا علي ءهنا ا عام ه دا رل
احلالا ،وال ا عام كلرك ء حاً وعطا ً ،ومتارس ذلك ه واقعاا ،فاح
اجلاة ال غ ار علياا وال ارج علي امل عام ه را ءساماا ءو بيعاا
ءو اداوعا فياا(.)2
ءما عالقة عملة ال ي كيي صح املسألة ،فإن عملة ال ي كيي
آ ر وفا آلية
إىل
عملة م داولة ان ق م ملكية
حمددل ،ولك احا اال قاا قد يكين بنشاط حمرش ،ءو االا ،ءو
بنشاط خم لط ما سيأيت.
وخالصة القول فيما سبق:
ءن عملة ال ي كيي م ايع النظر إىل شا اا م ءج
ال داوا اكين علي ءاياا:
احلالة األوىل:
ءن يكين النشاط م اااً ،فيكين ال داوا فياا جا زاً.
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".175 .
( )2علة حمية الدي القرداغة" ،حبيث ه االق صاد اإلسالمة"( ،ط ،1
بريوت :دار ال شا ر1423 :ه).176 ،
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احلالة الثانية:
ءن يكين النشاط حمرماً ،فيكين ال داوا فياا غري جا ز.

احلالة الثالثة:
ءن يكين النشاط ليطاً بن احلالا واحلراش ،فيكين ال داوا غري
جا ز بنا ً علي القيا الراجح.
وعند النظر إىل اقيقة عملة ال ي كيي م ايع ال داوا ،ي ن
أبن النشاط ه عملة ال ي كيي فيه ما اي حمرش ما سيأيت ،وفيه ما اي
جمايا النشاط ،ب إن بعض ءا ال ص م االق صادين ذ روا أبن
م عييل عملة ال ي كيي مثلاا اقة ا مياا ،ي م اس داماا دوماً
م ءج ٍ م ا غراض املشروعة غري املشروعة ،ويضا إىل ذلك
ءيضاً ءهنا اعد املالذ اآلم لعصاكت املافيا وءصحال ا عماا الغري
املشروعة واي ما يعر بغسي ا مياا ،ايع اقق جتارل امل درات
عرب اإل رت ع ريا امليقع املعرو كسم " ريا احلرير" إيرادات
قدرمها 2 ،1مليار دوالر ،وجحب حني  211ءلف مس دش مسج ،
وذلك م الا اس داماا ال ي كيي علي مدار عامن م ال شغي ،
فجا قرار ال حقيقات الفيدرايل ا مريكة إبغالقه ه ء يبر 2114ش
ب امة االجتار كمل درات غري املشروعة ،ليسلط الضي علي ال عقيد
امل زايد ل جارل امل درات عرب كة اال رت اليت ا يح للمشرتي وال جار
إمكا يات ال كنيليجيا الفا قة بدون الكشف ع ايي ام.
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فيما ء دت الدا رل الفيدرالية الروسية ملكافحة امل درات ءن
عصاكت جتارل امل درات ءص ح اع مد علي طاق واسع علي العملة
االفرتاضية اإللكرتو ية (ال ي كيي ) ه اساكهتا امل علقة ب جارل امل درات(.)1
ف عد ذلك ي ن أبن شاط ال داوا ه عملة ال ي كيي مش ي
وحم للري ة ،والنيب صلي هللا عليه وسلم قد بن م ه ءصالً عظيماً م
ءصيا الدي  ،ءصالً قد فرط فيه ثري م الناس مع ء ه م صميم اح
الشريعة ،فع النعمان ب بشري رضة هللا عناما قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم يقيا وءايى النعمان إبص عيه إىل ءذ يه" :إن
احلالل ّبني ،وإن احلرام ّبني ،وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من
الناس ،فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع
فيه ،أال وإن لكل ٍ
ملك ِ
محى ،أال وإن محى هللا حمارمه ،أال وإن يف
ّ
ت فسد
فس َد َ
صلَ َحت َ
اجلسد مضغة إذا َ
صلَ َح اجلسد كله ،وإذا َ
()2
اجلسد كله ،أال وهي القلب" .
( )1اساش الدي العطار " ،ال ي كيي  . .عملة افرتاضية (آمنة) لغسي ا مياا
وا عماا املش ياة" (2116ش) ،اسرتجع ب اريخ 1441/6/18ه م ميقع:

rency /alpetkoan-virtual-cur /opinion/www. sasapost. com.

( )2حممد ب إمساعي ال اري" ،صحيح ال اري" ،كل فض م اس ربء لدينه:
 ،1 :21رقم احلديع ،52 :مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم".
كل ء ح احلالا وارك الش اات ،3 :1219 :رقم احلديع.1599 :
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وجه الداللة:
اي قيا النيب صلي هللا عليه وسلم" :ومن وقع يف الشبهات
وقع يف احلرام" قاا النيوي ه بيان وجه الداللة :إ ه حي م وجان:
أحدمها :ء ه م ثرلِ اعا يه الش اات يصاد احلراش وان مل
ي عمد  ،وقد أيمث بحلك إذا س إىل اقصري.
والثاين :ء ه يع اد ال ساا وي مرن عليه وجيسر علي اة مث
اة ءغلظ مناا مث ء رى ءغلظ ،واكحا اىت يقع ه احلراش عمداً،
واحا حني قيا السلف :املعاصة بريد الكفر ،ءي اسيق إليه(.)1
إذن فم قاش بعملية ال داوا امل علقة بعملة ال ي كيي مع وجيد
الش اات العديدل فقد ي ِ
ص ُ ه هناية املطا إىل اليقيع ه احلراش،
َ
وذلك إن مل يك وقع ه احلراش اب دا ً.
املطلب الثاني :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث التداول
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع ال داوا وما
اات ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية لعملة
يشيصا م
ال ي كيي فيما أييت:
 -1ء ه قد ث أبن النشاط امل علا بعملة ال ي كيي فيه ما اي حمرش،
وءما النشاط امل اح فمشكيك ه اصيله ،وال بد م العلم أبن
( )1حيىي ب

ر النيوي" ،املنااج رح صحيح مسلم ب احلجاج".11 :29 :
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النشاط امل اح يعد م ا مير الياج ايافراا لدى ءي مؤسسة
ءو ر ة ،فاملؤسسات والشر ات املالية ءو ءي جاة حيص فياا
االس ثمار ،سيا ا رمسية ءش غري رمسية ،ولي ا
إلكرتو ية ،فإذا ا ال ا يافر فياا قياعد الشر ات الشرعية ،ءو
اُزا ِو ُا ء شطة اس ثمارية حمرمة ،شر ات إ اج اخلمر وامل درات
وصاالت القمار ،ءو ال نيك الربيية واملؤسسات املالية املشاصة
عا ،اليت جتع الرك عنصراً ءساسياً ه عملاا ،فإ ه ال جييز
ال عام معاا سيا ٌ فعلياً ءش إلكرتو ياً ،ن ه ذلك اعاوانً علي
اإلمث والعدوان ،وقد قاا هللا اعاىل :ﱣﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍﱢ(.)1
واملراد كل عاون علي اإلمث والعدوان :اي ال جرؤ علي املعاصة
اليت أيمث صاا اا.
ويراد بد(العدوان) ال عدي علي اخللا ه دما ام وءمياعم
وءعراضام ،فك معصية وظلم جي علي الع د ف فسه عنه ،مث إعا ة
غري علي ار ه ،ومعليش أبن الرك ظلم وعدوان علي صاا احلا(.)2
( )1سيرل املا دل2 :
( )2ع د الرمح ب انصر ب السعدي "ايسري الكرمي الرمح ه افسري الش
املنان".218 ،
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قاا القر يب ه افسري عح اآلية :ءي :لِيُعِ ْ بعضكم بعضاً،
وحتَاثُّيا علي ما ءمر هللا اعاىل واعمليا به ،وا ايا عما هني هللا عنه،
َ
وام نعيا منه؛ واحا ميافا ملا روي ع النيب صلي هللا عليه وسلم ء ه
()2( )1
قاا" :من دل على خ ٍري فله مثل أجر فاعله" .
 -2ء ه ميك اليقيع كلرك عند م ي داوا ال ي كيي  ،ف نا ً عليه فإ ه
جي مراعال ا مير امل علقة كلعلة الربيية عند إجرا عملية ال داوا،
وذلك عمالً كلضابط الفقاة امل علا كملعامالت املالية ،واي" :أن
تنتفي علة الراب عند إجراء عملية التداول ابتداء وانتهاء"(.)3
فإن ظاير علة الرك ه عملية ال داوا ي علا بشك ري مبزاولة
ءعماعا ،و حلك عملية ال داوا امل علقة بعملة ال ي كيي اليت اكين
إلكرتو ياً ع ريا اإل رت ( ،)4وم القياعد املقررل ه الشريعة ء ه حيرش
( )1مسلم ب احلجاج القشريي "صحيح مسلم" .حتقيا حممد فؤاد ع د ال اقة
(بريوت :دار إحياء الكتب العربية ،دار الك العلمية) ،كل فض إعا ة
الغازي ه س ي هللا مبر يل وغري و الف ه ه ءاله خبري ،م اديع ءيب
مسعيد ا صاري رضة هللا عنه 3 :1517 :رقم احلديع.1893 :
( )2حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن".6 :46 .
( )3اال الدي ءمحد ب حممد مكة احلسيين احلميي " ،غمز عيين ال صا ر".
 ،3 :98د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة
اإلسالمية والنظم اليضعية".192 .
( )4أمحد بن حممد الفيومي" ،املص اح املنري" .ال الداا .1 :277
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قرض جر فعاً للمقرض إذا ان ذلك مشرو اً ه العقد ،سيا متث
احا النفع ه رد املقرتض ء ثر مما اقرتضه ،ءش ءجيد منه ،ءش غري ذلك(.)1
واألدلة على ذلك ما يلي:

 -1قيله اعاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﲟﲠﲡﱢ( )2وجه الداللة :دل اح اآلية علي حترمي
الرك ،واي م ادلة مالية ،مع زايدل ه ءاد ال دلن بال عيض(.)3
 -2ع ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب ،والفضة
ابلفضة ،والرب ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،وامللح
ابمللح ،إال سواء بسواء عينا بعني ،فمن زاد أو ازداد فقد
أرىب(.)4
وجه الداللة :اي قيله " :سواء بسواء" ففيه دلي علي حترمي
ال فاض جنساً م الس ة املح يرل اليت وقع علياا الن  ،وإىل حترمي
الرك فياا ذا ا مة افة ،ايع إن النيب صلي هللا عليه وسلم هني
( )1د .ير يد ء ر إق اا "سيق ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم
اليضعية".192 .
( )2سيرل ال قرل278 :
( )3شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف" ،الح ريل" ،حتقيا :حممد بوخبزة( ،ط
 ،3اي س :دار الغرب اإلسالمي2008 :ش).5 :291 ،
( )4مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .كل الصر وبيع الحا
كليرق قداً  ،2 :1211رقم احلديع.1587 :
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ع بيع اجلنس م اح ا صنا جبنسه إال بشر ن :ءادمها:
ال ماث  ،والثاين :ال قابض ه جملس العقد ،وعليه فيحرش بيع اجلنس
جبنسه م اح ا صنا مع ال فاض ءو ال أجي  ،وإذا مل جيز ذلك
بيعاً مل جيز ذلك قرضاً م ِ
كل ءوىل؛ ه إذا مل جيز ذلك ه ال يع مع
ء ه عقد معاوضة ،مل جيز ه القرض الحي اي عقد إرفاق وإاسان ،ب
ال ي عد ءن يكين الناة ع ال يع مع ال فاض والنسا  ،إمنا اي م
ءج ءال يكين ذلك ذريعة إىل القرض بزايدل(.)1
 -3اإلمجاع ،قاا القر يب " :ءمجع املسلمين قالً ع يام صلي
هللا عليه وسلم ءن ا رتاط الزايدل ه السلف ركً ولي ان ق ضة
م علف  -ما قاا اب مسعيد  -ءو ا ة واادل"(.)2
وءما كلنس ة لعلة حترمي الرك ،فقد ا لف ءا العلم ه اليصف
الحي جله ارش الرك ه ا صنا الس ة املنصيص علياا ه اديع
ع ادل ب الصام رضة هللا عنه ،اىت ميك اعدية احلكم إىل غرياا مما
ي حقا فيه ذلك اليصف ،علي ثالثة ءقياا:
القول األول :ءن علة رك النسي ة وجيد ءاد ي ن:
األول :اافاق وادل ال قدير ه ال دلن ،أبن يكيان مكيلن ءو
( )1حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش"( .ط  ،4مكتبة
مصطفى البايب :احلليب1379 :هـ) ،3 :37 ،اي ة احملاس ة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية "دراسة املعايري الشرعية".2 :1574 .
( )2حممد بن أمحد القرطيب "اجلامع اكاش القرآن".3 :241 .
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ميزو ن.
الثاين :احتاد جنس ال دلن ،أبن يكيان م جنس وااد ،فإذا
وجد ءاد احي اليصفن (وادل ال قدير ،ءو احتاد اجلنس) فإن رك
النسي ة جيري اين ح.
فعلي احا القيا :حترش النسي ة ه بيع قمح بقمح ،ءو ذا بحا ،
(.)1
ءو متر ب مر ،ءو بعري ب عري؛ ن وااد مناما بيع جبنسه سي ة
أدلة هذا القول:
أوال :الدليل على كون احتاد اجلنس وحده علة لراب النسيئة:
ٍ
جندل رضة هللا عنه ع النيب -صلي هللا عليه
ع مسرل ب
وسلم :-أنه هنى عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة(.)2
وجه الداللة :ءن وجيد ءاد جز ة علة الرك علة ل حرمي النسا ،
فاحتاد اجلنس مبفرد علة ل حرمي رك النسي ة(.)3
( )1عثمان بن علي الزيلعي" ،ا ين احلقا ا رح نز الدقا ا".4 :87 .
( )2ءبيبكر أمحد بن احلسني البيهقي" ،السن الكربى"( .ط  ،1اعند :جملس
دار املعار النظامية ه اعند1354 :ادد) ،كل ما جا ه الناة ع بيع
احلييان كحلييان سي ةً ،5 :288 :رقم احلديع ،11838 :وقاا السيي ة:
اديع صحيح .جالل الدين بن أيب بكر السيوطي" ،اجلامع الصغري"( .ط
 ،2بريوت :دار الك العلمية1425 :اد).562 ،
( )3حممد ب ع داليااد السيياسة املعرو بد(اب اعُماش) احلنفة " ،ف ح القدير
رح اعداية"( .بريوت).7 :12 ،
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اثنيا :الدليل على أن التقدير ابلكيل أو الوزن مبفرده ،علة للنسيئة:
ما جاء من األحاديث اليت تضمنت اإلشارة إىل اعتبار الكيل أو
الوزن ،فمن هذه األحاديث:
ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسع رسيا هللا
صلي هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة
والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح إال سواء
بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب(.)1
وجه الداللة :اي قيله صلي هللا عليه وسلم" سواء بسواء" ففيه
دلي علي حترمي ال فاض جنساً م الس ة املح يرل اليت وقع علياا
الن  ،وإىل حترمي الرك فياا ذا ا مة افة(.)2
القول الثاين :ءن العلة اة اليزن ه الحا والفضة ،والكي ه
ا ربعة ال اقية ،واي املشاير م محا اإلماش ءمحد(.)3
أدلة هذا القول:
الدليل األول:
ع ع دهللا ب عمر رضة هللا عناما قاا :قاا رسيا هللا صلي
( )1س ا خترجيه.
( )2حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش".3 :37 .
( )3عبدالرمحن بن إبراهيم املقدسي" ،العدل رح العمدل" .حتقيا :أبوعبدالرمحن
صالح بن حممد بن عويضة( ،ط  ،2بريوت :دار الكتب العلمية:
2005ش).219 ،
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هللا عليه وسلم" :ال تبيعوا الدينار ابلدينارين ،وال الدرهم ابلدرمهني،
وال الصاع ابلصاعني ،فإين أخاف عليكم الرماء -والرماء هو الراب-
()1
رجل فقال :اي رسول هللا أرأيت الرجل يبيع الفرس
 ،فقام إليه ٌ
ابألفراس والنجيبة ابإلبل ،قال :ال أبس إذا كان يدا ٍ
بيد"(.)2
وجه الداللة :ءن النيب صلي هللا عليه وسلم اع رب انا الكي ه
املطعيمات ءو اليزن ه الحا والفضة ه اجلنس اليااد ل حقا العلة(.)3
الدليل الثاين:
ع عمار ب ايس ٍر رضة هللا عناما قاا :الع د ري م
الع دي  ،وال عري ري م ال عريي  ،والثيل ري م الثيبن ،ال أبس به
ٍ
ِ
ووِز َن(.)4
ً
يدا بيد ،إمنا الرك ه النسا  ،إال ما ي َ ُ
( )1انصر الدين املطرزي" ،املغرل ه اراي املعرل" .كل الرا مع النين.1 :349 ،
( )2ءمحد ب حممد ب ان " ،مسند ءمحد" .حتقيا :شعيب األرنؤوط وعادل
مرشد( ،ط  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1416 :هـد) 11 :125 ،رقم
احلديع ،5885 :وقاا اعيثمة :روا ءمحد والطرباين ه الك ري بنحي  ،وفيه
ءبي جنال ،واي ثقة ،ولكنه مدلس .علة ب ءيب بكر اعيثمة" ،جممع
الزوا د ومن ع الفيا د" ،حتقيق عبدهللا حممد الدرويش( ،ط  ،1دار الفكر:
بريوت1414 :ه ـ).4 :214 ،
( )3عبدالرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي" ،الشرح الك ري" ( .سيراي ،دار الك ال
العرل) ،4 :125 ،عبدهللا بن عبدالرمحن آل بسام" ،ايسري العالش ه رح
عمدل ا اكاش"( .ط  ،1الرايض :دار امليمان1426 :ه).2 :91 ،
( )4ءبيبكر عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة العبسي " ،مصنف اب ءيب ي ة".
حتقيا :حممد عوامة( ،ط  ،1جدل :دار القبلة ،دمشا :مؤسسة علوم
القرآن1427 :اد) ،كل ه الع د كلع دي وال عري كل عريي ،11 :586 ،
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وجه الداللة :اي قيله "إال م ِي ووزن" ففيه إ ارل إىل ءن
العلة اليت صا د يا الرك اة اليزن فيما ييزن ،والكي فيما يكاا،
مطعيماً ان ءو مل يك (.)1
الدليل الثالث:
ءن قضية ال يع املساوال ،واملؤثر ه حتققاا الكي واليزن واجلنس ،فإن
الكي يسيي بيناما صيرل ،واجلنس يسيي بيناما مع ً ،فكاان علة(.)2
القول الثالث :ءن علة رك النسي ة ه الطعاش جمرد الطعم ،ف د فيه
الفيا ه واخلضروات وال قيا ،وءن علة رك الفض فيه االق يات واالد ارٍُ ،رب
()3
و عري وذرل ،وه الحا والفضة اة الثمنية ،وبه قاا مالك
والشافعة( ،)4واة رواية ع ءمحد(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم ا ثر.21811 :
( )1ءبي اليليد إمساعي ب لف ال اجة" ،املع صر م امل صر"( .بريوت :عامل
الك  ،-القاارل :مك ة امل نيب-القاارل ،دمشا :مك ة سعد الدي ).1 :336 ،
( )2عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي" ،العدل رح العمدل".219 .
( )3أمحد بن حممد الدردير" ،ءقرل املسالك" ( .ا ي -يجرياي :مك ة ءييل:
1431اد) ،88 ،حممد ب ءمحد ب ر د القر يب " ،بداية اجمل اد وهناية
املق صد"( .ط  ،6بريوت :دار املعرفة1412 :ادد) ،2 :134 ،صاحل ب
ع د السميع اآليب" ،الثمر الداين رح رسالة ءيب زيد القريواين" ( ،بريوت:
املك ة الثقافية).3 :1189 ،
( )4حيىي ب ر النيوي" ،اجملميع رح املاحل" .حتقيق :حممد جني
املطيعة ( ،جدل :مكتبة اإلرشاد) ،11 :497 ،ع د الكرمي ب حممد الرافعة
القزويين " ،العزيز رح اليجيز" .حتقيا :علة حممد معيض ،وعادا ءمحد
ع د امليجيد( ،ط ،1 :بريوت :دار الك العلمية1997 :ش)،2 :78 ،
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أدلة هذا القول:

أوال :الدليل على أن العلة يف الطعام االقتيات واالدخار:
ع ع ادل ب الصام -رضة هللا عنه -قاا :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة
والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح إال سواء
بسواء عينا بعني فمن زاد أو ازداد فقد أرىب(.)2
وجه الداللة :ما ذ ر ه احلديع م اح ا صنا ا ربعة
لاا مما يد ر ويق ات فيقاس علياا غرياا(.)3
اثنيا :الدليل على أن العلة يف الطعام جمرد الطعم:
ع معمر ب ع د هللا رضة هللا عنه ءن رسيا هللا صلي هللا عليه
وسلم قاا " :الطعام ابلطعام مثال مبثل"(.)4
وجه الداللة :ءن النيب صلي هللا عليه وسلم علا احلكم كسم
الطعاش ،واحلكم املعلا كالسم املش ا معل مبا منه اال قاق ،القطع
املعلا كسم السارق ،واجللد املعلا كسم الزاين(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكراي األنصاري "ءس املطال ".2 :22 .
( )1عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي" ،الشرح الك ري"،4 :126 .
ع د الرمح ب حممد ب قاسم العاصمة "اا ية الروض املربع".4 :494 .
( )2قد س ا خترجيه.
( )3حممد ب إمساعي ا مري الكحالين الصنعاين" ،س السالش".2 :133 .
( )4مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" ،كل بيع الطعاش مثال مبث ،
 ،2 :1214رقم احلديع.1592 :
( )5ع د الكرمي ب حممد الرافعة القزويين " ،العزيز رح اليجيز" .حتقيا :علة
حممد معيض ،وعادا ءمحد ع د امليجيد( ،ط ،1 :بريوت :دار الك
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اثلثا :الدليل على أن العلة يف الذهب والفضة الثمنية:
ن الثمنية وصف ريف ،إذ به قِياش ا مياا ،فاق ض احلكمة
ال علي صا(.)1
رابعا :الدليل على اختصاص الذهب والفضة بوصف دون غريمها
من املوزوزانت:
اي اإلمجاع ،فإن ءا العلم قد ءمجعيا علي جياز إسالماما ه
امليزوانت م النحاس واحلديد وغريمها ،وء ه حيرش إسالش ءادمها ه
اآل ر ،فدا علي ا صاصاما بيصف دون غريمها م امليزوزانت(.)2
واملقصيد م اح املسألة اي معرفة علة الرك امل علقة كلحا
والفضة؛ ن عملة ال ي كيي ال عالقة عا كلعلة الربيية امل علقة ك صنا
ا ربعة واة :الشعري والرب وال مر وامللح وما يلحا معاا ه العلة.
والراجح  -وهللا ءعلم -اي القيا الثالع ،واي القيا أبن العلة
ه الحا والفضة اة الثمنية ،وذلك ملا أييت:
 -1لقيل ءدلة احا القيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية1997 :ش).2 :72 ،
( )1حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي " ،رح الزر شة علي خم صر
اخلرقة" .قدم له ووضع حواشيه :عبد املنعم خليل إبراهيم ( ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1423 :هـ ).2 :14 ،
( )2مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن".2 :156 .
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 -2ءن ين علة الرك ه الحا والفضة اة الثمنية جتع عملية
ال ادا املالية وال جارية منض طة ال افاوت فياا ،خبال ما لي
قلنا أبن العلة اة اليزن ،قاا اب القيم م يناً ملا اقدش" :
فال علي كليزن ليس فيه مناس ة ،فاي رد حمض ،خبال
ال علي كلثمنية فإن الدراام والدان ري ءمثان امل يعات ،والثم اي
املعيار الحي به يعر اقيمي ا مياا فيج ءن يكين حمدوداً
مض ي اً ال يرافع وال ين فض ،إذ لي ان الثم يرافع
وين فض السلع مل يك لنا مث ع رب به امل يعات"(.)1
واح اة العلة اليت انط ا علي العمالت الرقمية ومناا عملة
ال ي كيي ؛ ن عملة ال ي كيي ي حقا فياا الرواج واال ماا علي
وظا ف الثم  ،ولعلاا ءقرل ااً كلحا والفضة م ا وراق النقدية
م ايع ا شاراا العاملة اعامالً ،وعلي احا فالرك فياا بعلة الثمنية.
ومبا ءن العملة اإللكرتو ية غري حمسيسة فيس حي ءن يكين فياا
ال قابض اقيقةً ،ب ال قابض فياا اكمياً ،ان اسج عملية
ال حيي ءو الدفع كلقيد اإللكرتوين ه السج املياد""Blokchin
واظار العملة رقماً ه احملفظة اإللكرتو ية اخلاصة كحمليا إليه ،ما اي
احلاا ه القيد املصره ه املعامالت ال نكية ،وإن علة الرك مرا طة
ارا ا اً وثيقاً كلق ض ،سيا ان اقيقياً الحا والفضة ءش اكمياً
القيد املصره والعمالت الرقمية ال ي كيي  ،ومبا ءن علة الرك ه عملة
( )1مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن".2 :156 .
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ال ي كيي الثمنية فإ ه ال جييز م ادلة عملة بي كيي جبنساا إال إذا ايفر
ر ان ومها :ال ماث وال قابض ه احلاا ،وقد اقدش ءن ال قابض ه
العمالت الرقمية يكين اكمياً.
وءما إذا اصل عملية ا ادا بن عملة بي كيي وغرياا م
العمالت امل لفة فإ ه يشرتط لعملية ال ادا رط وااد ،ءال واي
ال قابض فقط(.)1

( )1د .ع دهللا ب حممد العقي " ،ا اكاش الفقاية امل علقة كلعمالت اإللكرتو ية".
( املدينة الن يية ،عمادل ال حع العلمة) " ،32 ،دلي اعدي ال ي كيي ".
 ،Bitcoin Miningمت شراا ه 2117/8/1ش ،اسرتجع ب اريخ
2118/12/19ش م ميقع  ،bitcoinmining. comإسرا اسين
" يف ي م إ اج عملة "ال ي كيي اإلفرتاضية؟ " جريدل الييش السابع (القاارل)
مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش ،مر ز اردو " منصات املعامالت ال ديلة
والعمالت الرقمية بن ارية ال داوا وإ كاليات الرقابة".6 .
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املبحث الثالث :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
()1

التعامل  ،وفيه مطلبان
املطلب األول :يف بيان احلكم الشرعي لعملة البيتكوين من حيث
التعامل
اعد عمليات ال ادا الياقعة بن الناس م العمليات املامة،
فقد بدء ال ادا منح القدش بن ا فراد ،و ان ذلك مب ادلة سلعة بسلعة،
مث اطير بعد ذلك ال ادا وااسع إىل ءن صار بن جمميعات ،مث
ااسع عمليات ال ادا واا دت اإل سا ية ال يار ءفض السلع واة
املعدن وعلي رءساا الحا والفضة ،ل كين وسيلة مق يلة لل ادا ،مث
صار بعد ذلك الحا والفضة قيداً ي عام صا الناس لفرتات ييلة.
وبعد ظاير املصار مت إصدار ءوراق قدية ياث ا مقاب ما
ييدعه ال جار ه املصر م قد الحا والفضة لي عام صا بن
( )1الفرق بني التعامل والتداول :اي ءن التعامل :ءن ي ياىل وي عدد اعام الناس
مبعاملة مالية اىت ي لغ م لغ الكثرل ،سيا ان ه السيق املالية ءش ع ريا
اإل رت ءش ع ريا ال ناوا كليد ويكين غال اً كلق ض احلقيقة .د .زيه محاد
"معجم املصطلحات املالية واالق صادية ه لغة الفقاا ".139 ،
وأما التداول :فاي ءن حيص ه يد احا اترل ،وه يد احا ء رى ،ويكين
إلكرتو ياً ع ريا اإل رت  ،ويكين غال اً كلق ض احلكمة .أمحد بن حممد
الفيومي" ،املص اح املنري" ،1 :277 ،د .ير يد ء ر إق اا "سيق
ا وراق املالية بن الشريعة اإلسالمية والنظم اليضعية".161 ،
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ال جار وم َمث بن الناس ،وازداد إصداراا كزدايد ثقة الناس صا ،إىل ءن
ءص ح اصدر بشك اكيمة رمسة.
وملا ظار الكم ييار وما يرافقه وي ص به ش كة اإل رت ،
مل يقف دور علي االاصاا واقدمي املعليمات ،ب ظار ما يسمي
كل جارل اإللكرتو ية ،وسع ه احلي اليسا لل ادا عرباا،
فاس دم اليسا ال قليدية ،وم مث وسا إلكرتو ية مشاصة ،إىل
ءن وصل الب كار عمالت افرتاضية واة ظريل للعمالت ال قليدية
()1
ومناا عملة ال ي كيي .
وال يع يعد م ءساسيات احليال بن الناس ،وعحا ءاله هللا عز
()2

وج ه ابه فقاا :ﱣﭐ ﱗ ﱘ ﱙﱢ  ،وارش ما سيا م
املعامالت احملرمة ،وجع املعامالت احملرمة قسيمة لل يع مبا يدا علي ء ه

ال يسمي بيعاً ،فقسيم الشة ليس اي الشة  ،قاا هللا اعاىل :ﱣﱗ

ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱢ

()4( )3

.

وم ءس ال ين املعاملة املالية حمرمة اي وجيد اجلاالة والغرر،
( )1سحنين حمميد" ،النقيد اإللكرتو ية وءثراا علي املصار املر زية ه إدارل
السياسة النقدية" .جملة العليش اإل سا ية جامعة حممد يضر بسكرل ،العدد
ال اسع ،مارس  2116ش ،3 :يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش
ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه املعامالت املعاصرل".11 .
( )2سيرل ال قرل275 :
( )3سيرل ال قرل275 :
( )4حممد ب صاحل العثيمن" ،الشرح املم ع علي زاد املس قنع"( .ط  ،1الدماش:
دار اب اجليزي.8 :99 ،)1422 :
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()1

فالغرر قد عرفه السر سة أب ه:

ما ان مس ير العاق ة  ،وا ناوا
()2

بييعُ الغرر اليت هني عناا النيب صلي هللا عليه وسلم ما يعر كلقمار
ميسر ،إذ القمار معنا ءن يؤ ح ماا اإل سان واي علي
الحي اي ٌ
()3
خما رلٍ ،ا حيص له عيضه ءو ال حيص  ،والس ه حترمي اح
املعامالت:
 -1إيقاع العداول وال غضا بن املسلمن ،فاب عز وج قد هني ع
ءمر يؤدي إىل وقيع العداول وال غضا بن املسلمن ،واع
ما يؤدي إىل ا لفة واحمل ة والرتابط.
املسلمن علي فع
 -2ء ه قد اضم ء املاا كل ا الحي اي يع م الظلم(،)4
وذلك ءن الشارع قد هني ع الرك ملا فيه م الظلم ،وع امليسر
ملا فيه م الظلم ،والقرآن جا ب حرمي احا واحا ،و المها ء
املاا كل ا (.)5
وكلنظر إىل مااية ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع
( )1حممد بن أمحد السرخسي" ،امل سيط".12 :346 .
( )2مسلم ب احلجاج القشريي" ،صحيح مسلم" .كل بطالن بيع احلصال وال يع
الحي فيه غرر ،3 :1153 :رقم احلديع.1513 :
( )3ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى".19 :283 .
( )4ءمحد ب ع داحلليم اب ايمية" ،جمميع الف اوى".29 :23 .
( )5مشس الدين أبوعبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف بـ(ابن القيم)" ،إعالش
امليقعن"2 :7 .
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ال عام  ،فإن فياا هً رياً كلقمار ،ايع إن اإل سان ي حا قيداً
وحيص علياا ،وه فس اليق فسه ال يضم بقا مثني اا وقيم اا.
ومما يضا إىل ذلك اي ءن ال عام صح العملة ي ضم غرراً
ء د م غرر املقامرل احملرمة إمجاعاً؛ ملا يؤدي إليه ذلك م ضياع
اقيق ثري م الناس ،وء ءمياعم كل ا  ،وقد صح :ءن م ءوا
ما يُسأا عنه اإل سان ييش القيامة ماله" :من أين اكتسبه وفيم
()2( )1
أنفقه" .
و ما اقدش يدا علي ءن اعام الناس بعملة ال ي كيي يؤدي
صم إىل اليقيع كلقمار احملرش الحي اي بدور يؤدي إىل اصيا الكرااية
وال غضا بن املسلمن ،ويسا علي م ان ه قل ه مرض ءَ ْ َ ءمياا
الناس كل ا  ،و ال ا مري حمرش ه ريعة هللا اعاىل ،ويكفة ء ه
يؤدي إىل اليقيع كحلراش ،وما أدى إىل احلرام فهو حرام(.)3
( )1حممد بن عيسى الرتمذي" ،سن الرتمحي" .حتقيا :إبراايم عطيل( ،ط  ،1مكتبة
مصطفى احلليب ،)1382 :كل ييش القيامة ،4 :612 :رقم احلديع،2416 :
وقاا ا ل اين :اديع صحيح .حممد بن عيسى الرتمذي" ،سن الرتمحي".
حتقيا :حممد انصرالدي ا ل اين( ،ط  ،1الرايض :مك ة املعار ).544 ،
( )2حممد عميم اإلاسان اجملددي الرب يت" ،قياعد الفقه" ( .رااشة ،الصد
ب لشرز.434 ،)1986 - 1417 :
( )3عز الدي ع د العزيز ب ع د السالش ب ءيب القاسم ب احلس السلمة
الدمشقة ،امللق بسلطان العلما " ،قياعد ا اكاش ه مصاحل ا انش".
حتقيا :حمميد ب ال الميد الشنقيطة( ،بريوت ،دار املعار ).2 :184 ،
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املطلب الثاني :يف بيان املخالفات الشرعية املتعلقة بعملة
البيتكوين من حيث التعامل:
بعد بيان احلكم الشرعة لعملة ال ي كيي م ايع ال عام واي
ال حرمي ،فإ ه ميك اصر امل الفات الشرعية امل علقة بعملة ال ي كيي
فيما أييت:
 -1ءهنا س ه وقيع النزاع والشقاق بن امل عاقدي .
ءمياا الناس كل ا الحي اي يع
 -2ءن ال عام صا س ٌ
م الظلم.
 -3ءن فياا اعليقاً للملك وال يكين فيه امللك جازماً ،واحا مما جيع
املاا املرجي حتصيله ه طر ،مما يؤدي إىل ضياعه غال اً ،واحا
اي القمار الحي هني عنه الشرع ،وعحا ذ ر ءا العلم ضابطاً
واي" :كل ما فيه تعليق امللك على اخلطر فهو قمار"(.)1
فال ي كيي فيه ه ري كلقمار؛ ذلك ن اإل سان يقيش بشرا
عملة ال ي كيي وي حا قيداً ،وه فس اليق ال يضم بقا مثني اا
وقيم اا؛ فلي ختلي عناا م يروج عا وءغلقيا مياقعام َّ
فإن احا
سيفقداا قيم اا ،ويؤدي إىل الفاا ،مما يؤدي إىل ضياع اقيق
()2
ءصحاصا امل عاملن صا .
( )1حممد عميم اإلاسان اجملددي الرب يت" ،قياعد الفقه" ( .رااشة ،الصد
ب لشرز.434 ،)1986 - 1417 :
( )2ع دهللا املنيع" ،ال ي كيي م ضرول الرك والقمار" ( .صحيفة عكاظ،
ا اد /19/رمضان 1439اد).
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املبحث الرابع :املخاطر الناشئة عن التعامل بعملة البيتكوين
اكم خما ر ال عام بعملة ال ي كيي ه عدل ءمير ،مناا:
األمر األول :ازدايد عمليات غسيل األموال:
م امل الفات القا ي ية امل علقة كل عام بعملة ال ي كيي ا ادا
العمالت بن امل عاملن ،وقد اكين مع جاات مش ياة ،بدالً م
املصر املر زي ،واحا يؤدي إىل ازدايد عمليات غسي ا مياا م
الا ا ااك القيا ن اخلاصة صا ،واحا له اناج ع سرية اح
املعامالت مطلقاً ،فال ظاش يض ط الك املعامالت ،وال قا ين حيمة
العمال وبياانهتم (.)1
األمر الثاين :خماطر انمجة عن املُصدر واملتداول لعملة البيتكوين:
مبا ءن اجلاة املصدرل لعملة ال ي كيي جاة غري مصرفية وغري
ُ
رمسية ،فإ ه يؤدي ذلك ه ااا إفالساا إىل خما ر عدل ،مناا :عدش
القدرل علي اعييض العمال  ،واعريضام لل سا ر م غري معرفة الس
ه ذلك لعدش وجيد قا ين ينظم عملية ال داوا وال عام بن اجلاة
( )1مميزات وعييل عملة ال ي كيي  . .ما اة؟ 2118/1 ،ش ،اسرتجع ب اريخ
1441/6/26ه م ميقع  ،vapulus. comد .ع دهللا ال اايث
"النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية" ،36 :يما
جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية وءثر ه
املعامالت املعاصرل".66 .
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املصدرل والعمال ءو بن العمال بعضام مع بعض ،وذلك لعدش وجيد
الكفا ات الضامنة حلقيق العمي  ،ولعدش ظاير طط ءمنية لل طيير
مس ق الً.
األمر الثالث :الفقدان والسرقة للرقم السري أو األرقام التعريفية:
فقد اقدش ءن عملة ال ي كيي عملة رقمية ،وخمز ة ضم حمفظة
رقمية ،فإهنا اكين معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه اساكت
مس دمياا واعديلاا ع ريا القرصنة ،وقد وقع ايادث قرصنة
حملافظ افرتاضية مل اك حممية بشك جيد ،وعند اعرض املس دش
للسرقة م اسابه ال ميك اس عادل ءمياله؛ ن اجملايلية مسة اح
الش كة(.)1

( )1د .ع دهللا ال اايث "النقيد االفرتاضية مفايماا وء ياعاا وآاثراا االق صادية":
 ،36يما جيدت جمدي عيادل منصير "ءاكاش ال عام كلنقيد اإللكرتو ية
وءثر ه املعامالت املعاصرل".66 ،
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اخلامتة
اناوا احا ال حع بيان مع امل الفات ،ومع الشرعية ،وبيان
مع امل الفات الشرعية كملع املر  ،مث ذُ ر ه احا ال حع مع
ال ي كيي واقيق اا ومااي اا ،وما ي علا صا م صا وعييل ،مث
اناوا امل الفات الشرعية لعملة ال ي كيي م ايع اإلصدار وال داوا
وال عام  ،وما يرتا علي الك امل الفات م ءاكاش رعية ،وامل ا ر
النا ة ع ال عام كل ي كيي  ،وقد ايصل بعد ذلك إىل ءام الن ا ج،
واة علي ما أييت:
 -1ءن عملة ال ي كيي ليس عا ظاش ءو بنيد ي م م العا ضمان
حتقيا العدالة ،فيمك القيا أبن العدالة مشكيك ه حتقيقاا،
لعدش وجيد ظاش ءو بنيد اضم حتقيا العدالة عند اإلصدار.
 -2ءن عملة ال ي كيي اعد م العمالت الرقمية اإللكرتو ية
االفرتاضية اليمهية :اليت ليس عا وجيد مادي ،وليس عا ارا اط
كملؤسسات املالية الرمسية ،وال اجلاات املالية اليسيطة :م
مصار وحنياا ،وال حتمياا ءية ضيابط ءو قيا ن مالية ،وال
ختضع لسلطة رقابية ،مما يكين م امل عحر ضماهنا ءو م ابع اا؛
لحلك فإ ه حي م اا ماالً رياً سقيط اح العملة  -عند
اعرضاا مل غريات ار ة  -اؤدي إىل الفاا وفقداهنا لقيم اا.
 -3ءن عملة ال ي كيي م ايع النظر إىل شا اا م ءج
ال داوا ي ن ءن النشاط فياا م ام وغري معليش وجمايا ،ب إن
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-4

-5

-6

-7
-8

أبن
العديد م اجلاات ا منية ا مريكية والروسية ءث
ال ي كيي اعد املالذ اآلم لعصاكت املافيا وءصحال ا عماا
غري املشروعة.
ءن العلة ه جراين الرك ه الحا والفضة اة الثمنية ،والثمنية
انط ا علي العمالت اإللكرتو ية اليت مناا عملة ال ي كيي  ،وإذاً
ميك ءن جيري فياا الرك.
ءن ال ي كيي وما ي علا صا م إجرا ات م ايع ال عام فياا
هٌ ري كلقمار ،ايع إن اإل سان ي حا قيداً وحيص علياا،
وه فس اليق فسه ال يضم بقا مثني اا وقيم اا.
ءن عملة ال ي كيي قد اضمن العديد م امل الفات القا ي ية
م ايع ال عام مع جاات مش ياة بدالً م املصر
املر زي ،مما يؤدي إىل ازدايد عمليات غسي ا مياا م الا
ا ااك القيا ن اخلاصة صا.
ءن عملة ال ي كيي معرضة للقرصنة والسرقة وال الع ه
اساكت مس دمياا ،مما يعرض اساكهتم لل طر.
ءن ال عام كل ي كيي حمرش رعاً ملا اقدش ،وخمالف غل
القيا ن املصرفية واملالية امل علقة كالس ثمار وحنياا ،وهللا ءعلم.
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اب د

ابد
ابد
اب د
اب د

ابد
اب د
اب

املصادر واملراجع
الق دديم ،مش ــس ال ــدين أبوعب ــدهللا حمم ــد ب ــن أيب بك ــر املع ــروف ب ــ(اب ــن
القيم)" ،إعالش امليقعن" حتقيق :طه سـعد ( ،دار اجليد 1973 :ش)
.3 :135
القدديم ،حممددد بد ءيب بكدر بد ءيدديل الزرعددة املعدرو بدد(اب القدديم) "الطددرق
احلكمية ه السياسة الشرعية"( ،مط عة اآلدال واملؤيد :مصر).
اعمدداش ،حممددد بد ع داليااددد السيياسددة املعددرو كعُمدداش احلنفددة" ،
ف ح القدير رح اعداية"( .بريوت :دار الفكر).
ايميددة ،ءمحددد ب د ع ددداحلليم اب د ايميددة" ،جممدديع الف دداوى" ،مجددع :ع ددد
الرمح القاسم وابنه حممد ( الرايض :عة وزارل ا وقا السعيدية).
رج د احلن لددة ،ءبددي الفددرج ع ددد الددرمح ب د ءمحددد ب د رج د احلن لددة
"القياع ددد ه الفق دده اإلس ددالمة" ،حتقي ددا :دده ع ددد ال ددرؤو س ددعد،
(القاارل :مك ة الكليات ا زارية).
قدامددة املقدسددة ،عبــدالرمحن بــن حممــد بــن قدامــة املقدســي" ،الشددرح
الك ري" ( .سيراي ،دار الك ال العرل).
ثددري ،إمساعيــل ابــن كثــري الدمشــقي "افسددري القددرآن العظدديم" حتقيددا:
سامة ب حممد سالمة( ،ط  ،2الرايض :دار ي ة1421 :اد).
مفلح املقدسة ،حممد بن مفلح املقدسي" الفدروع" حتقيدا د ع ددهللا
الرت ة (بريوت :مؤسسة الرسالة ،مكتبة املؤيد).
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اب د منظ ددير ،حمم ددد ب د مك ددرش ب د منظ ددير " ،لس ددان الع ددرل "( .ط ،1
بريوت :دار صادر).
ابد جندديم ،زيــن الــدين بــن إبـراهيم ابــن ــيم" ،ا د ا والنظددا ر"( .ط ،1
بريوت :دار الك العلمية 1419 ،اد ).
اآليب ،صدداحل ب د ع ددد السددميع اآليب" ،الثمددر الددداين ددرح رسددالة ءيب زيددد
القريواين" ( ،بريوت :املك ة الثقافية).
ءمحددد حممددد عصدداش الدددي "عملددة ال ي كدديي " جملددة املصددره( 73س د مرب:
.)2114
ءعمدداا الندددول الفقايددة اخلامسددة ل ي د ال ميي د الك ديييت ،جمميعددة م د العلمددا ،
دار الضيا  ،الكيي  ،الط عة الثا ية1432 :اد2111 ،ش.
إق اا ،د .ير يد ء در إق داا "سديق ا وراق املاليدة بدن الشدريعة اإلسدالمية
والنظم اليضعية"( .ط  ،1الرايض :مك ة الر د2116 :ش).
آا بس دداش ،عبـ ــدهللا ب ــن عبـ ــدالرمحن آل بسـ ــام" ،ايس ددري العد ددالش ه د ددرح
عمدل ا اكاش"( ،ط  ،1الرايض :دار امليمان1426 :ه).
ا مددن ،اسد ع ددد هللا ا مددن "املضدداربة الشددرعية واط يقاهتددا املعاصددرل".
(ط  :3ال نك اإلسالمة لل نمية1421 :ه).
ا ص دداري ،ءب دديحي ــر زكـ ـراي األنص ــاري "ءسد د املطالد د " حتقي ددا :حمم ــد
حممد اتمر( ،ط  ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 :اد).
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ال دداجة ،ءبياليليددد إمساعيد بد لددف ال دداجة" ،املع صددر مد امل صددر".
(بددريوت :عددامل الك د  ،-القدداارل :مك ددة امل ندديب-القدداارل ،دمشددا:
مك ة سعد الدي ).
ال ااسددن ،يعقدديل ال ااسددن" ،قاعدددل اليقددن ال يددزوا كلشددك"(ط ،2
الرايض :مك ة الر د1428 :اد).
ال د دداايث ،د .ع د دددهللا ب د د سد ددليمان ب د د ع د دددالعزيز ال د دداايث" ،النقد دديد
االفرتاض ددية مفايما ددا وء ياعا ددا وآاثرا ددا االق ص ددادية" .اجملل ددة العلمي ددة
لالق صاد وال جارل جبامعة عن مشس ،القاارل.2117 ،
ال دداري ،حممددد بد إمساعيد ال دداري" ،صددحيح ال دداري" (دار دديق
النجال).
الرب ي ،حممد صدقة ب ءمحد الربو دي" ،ميسديعة القياعدد الفقايدة" ( .ط
 ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1418 :ه).
ال ن د د د د ددك املر د د د د ددزي ا ورويب " ،خمطط د د د د ددات العم د د د د ددالت االفرتاض د د د د ددية"،
ء دديبر ،2112/ص )13( :اس ددرتجع ب دداريخ 1441/6/11ه
م ميقع:
en. pdf0https: //www. ecb. europa. eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes

ال ياقددة ،ءبدديبكــر أمحــد بــن احلســني البيهقــي" ،السددن الكددربى"( ،ط ،1
اعند :جملس دار املعار النظامية ه اعند1354 :ا د).
الرتمددحي ،حممــد بــن عيســى الرتمــذي" ،سددن الرتمددحي" .حتقيددا :إب دراايم
عطيل( ،ط  ،1مكتبة مصطفى احلليب.)1382 :
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الرتمددحي ،حممــد ب ــن عيســى الرتم ــذي" ،س ددن الرتم ددحي" .حتقيددا :حمم ددد
انصرالدي ا ل اين( ،ط  ،1الرايض :مك ة املعار ).
ال ف ددازاين ،س ددعد ال دددي مس ددعيد ال ف ددازاين " ،ال ل ددييح عل ددي ال يض دديح".
حتقي د د ددا :ز د د دراي عم د د دريات (ط  ،1ب د د ددريوت :دار الك د د د العلمي د د ددة،
1416اد ).
اجلرجدداين ،علددة ب د حممددد الش دريف اجلرجدداين " ،ال عريفددات" ( .بددريوت:
مك ة ل نان1985 :ش).
اسددين ،إسدرا اسددين " يددف يد م إ دداج عملددة "ال ي كدديي االفرتاضددية؟ "
جريدل الييش السابع (القاارل) مت شراا ب اريخ 2117/12/9ش
اك ددم ال عام د كل ي ك دديي  ،اعي ددة العام ددة للش ددؤون اإلس ددالمية وا وق ددا
بدولة اإلمارات،2118/1/31 ،
https: //www. awqaf. gov. ae/en/Pages/FatwaDetail.
aspx?did=89043

مح د دداد ،زي د دده مح د دداد " معج د ددم املص د ددطلحات املالي د ددة واالق ص د ددادية ه لغ د ددة
الفقاا "( ،ط  ،1دمشا :دار القلم 1429 :ه).
احلمدديي ،دداال الدددي ءمحددد بد حممددد مكددة احلسدديين احلمدديي " ،غمددز
عيددين ال صددا ر" .حتقيددا :ءمحددد بد حممددد احلنفددة احلمدديي ( بددريوت:
دار الك العلمية1415 ،ه).
الدددردير ،أمحــد بــن حممــد الــدردير" ،ءقددرل املسددالك" ( .ددا ي -يجددرياي:
مك ة ءييل1431 :اد).
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الرايلددة ،د .سددليمان ب د سددليم هللا الرايلددة" ،القياعددد الفقايددة امل علقددة
كل ييع" ( .ط  ،1اجلزا ر :دار املرياث الن يي1436 :اد).
الزرقا ،ءمحد ب حممدد الزرقدا " ،درح القياعدد الفقايدة"( .ط  ،2دمشدا:
دار القلم.)1431 :
الزر ش ددة ،حمم ددد بد د ص ددادر بد د ع ددد هللا الزر ش ددة "املنث ددير ه القياع ددد"
حتقيددا :د .ايسددري فددا ا ءمحددد حممدديد( ط  ،2الكيي د  :عددة وزارل
ا وقا والشؤون اإلسالمية.)1415 :
الزر شددة ،حممددد بد صددادر الزر شددة" ،اشددنيف املسددامع"( .ط ،1 :مكددة
املكرمة :املك ة املكية1418 :ه).
الزر شددة ،حممــد بــن عبــد هللا الزركشــي املصــري احلنبلــي " ،ددرح الزر شددة
علددي خم صددر اخلرقددة" .قــدم لــه ووضــع حواشــيه :عبــد املــنعم خليــل
إبراهيم ( ،بريوت ،دار الكتب العلمية1423 :هـ ).
الزيلعددة ،عثمــان بــن علــي الزيلعــي" ،ا يددن احلقددا ا ددرح نددز الدددقا ا"،
(ط  ،1بيالق :املطبعة الكربى األمريية1315 :ادد).
السد كة ،ع ددد الياددال بد علددة السد كة" ،ا د ا والنظددا ر"( .ط ،1
بريوت :دار الك العلمية 1411 ،اد ).
السر سد ددة ،حممـ ــد بـ ــن أمحـ ــد السرخسـ ــي" ،امل سد دديط" .حتقيد ددا :خليـ ــل
امليس( ،بريوت ،دار الفكر1431 :اد).
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السددعدي ،ع ددد الددرمح بد انصددر بد السددعدي "ايسددري الكددرمي الددرمح ه
افسددري ددالش املنددان" حتقيددا :عبــد الــرمحن بــن معــال اللوحيــق (ط ،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1420 :هـ).
الس ددقا ،حمم ددد اب دراايم الس ددقا "النق دديد االفرتاض ددية" بي د دديي " .جري دددل
االق ص د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددادية 2113/9/13ش ،امليق د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددع:
http://www.aleqt.com/2013/09/19/article_787102. html

الس ددلمة ،ع ددز ال دددي ع ددد العزي ددز بد د ع ددد الس ددالش بد د ءيب القاس ددم بد د
احلس د د الس د ددلمة الدمش د ددقة ،امللقد د د بس د ددلطان العلم د ددا " ،قياع د ددد
ا اكاش ه مصاحل ا انش" .حتقيا :حمميد بد ال الميدد الشدنقيطة،
(بريوت ،دار املعار ).
السدديي ة ،جــالل الــدين بــن أيب بكــر الســيوطي" ،اجلددامع الصددغري"( ،ط
 ،2بريوت :دار الك العلمية1425 :اد).
السدديي ة ،جــالل الــدين بــن أيب بكــر الســيوطي" ،ا د ا والنظ ددا ر ه
النحي"( .دمشا :جممع اللغة العربية1987 :ش).
الش د ددا يب ،إب د دراايم ب د د ميس د ددي ب د د حمم د ددد الل م د ددة الغران د ددة الش د دداري
بد دد(الشا يب)" ،امليافق ددات" حتقي ــق :مش ــهور ب ــن حس ــن آل س ــلمان
( عة وزارل ا وقا السعيدية :الرايض).
اويش ،وليد مصطفي اويش" ،السياسة النقدية بن الفقه اإلسدالمة
واالق صد دداد اليضد ددعة" ( .اري د دددن -الد دديالايت امل حد دددل ا مريكيد ددة:
املعاد العاملة للفكر اإلسالمة).
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الش د يلة ،د .ييسددف الش د يلة " ال حدديط ه املعددامالت املاليددة" " ،جملددة
االق صدداد اإلسددالمة" :من دددى فقدده االق صدداد ،الندددول العلميددة الثا يددة
(.)2116
ددحااه ،حممددد ءمحددد ددحااه" ،املصددطلحات الفقايددة ه مددحاا الفقدده
اإلس د د ددالمة" ( .اإلس د د ددكندرية :دار الك د د د د والدراس د د ددات العربي د د ددة:
2117ش).
الش ديا ،ع دزاش الش ديا "العمددالت االفرتاضددية خما راددا وآليددة عملاددا وميقفاددا
م ال عام كلعمالت الرقمية" ،جملة ك يراما.
الش ددي اين ،ءمح ددد ب د حمم ددد ب د ان د " ،مس ددند ءمح ددد" .حتقي ددا :ش ــعيب
األرن ـ ـ ــؤوط وع ـ ـ ــادل مرش ـ ـ ــد( ،ط  ،1ب د د ددريوت :مؤسس د د ددة الرس د د ددالة:
1416هـد).
صالح ،ع دالف اح حممد صدالح" ،ال ي كديي عملدة إلكرتو يدة مشدفرل قدد
اس د د د د د د د د د د د د د د ءزم د د د د د د د د د د د د د ددة اق ص د د د د د د د د د د د د د ددادية عاملي د د د د د د د د د د د د د ددة جدي د د د د د د د د د د د د د دددل"
]http://giem.kantakji.com/article/details/ID/667.

ص ددندوق النق ددد ال دددويل" ،العم ددالت االفرتاض ددية وم ددا بع ددداا :االع ددارات
ا ولية" 2116/1/7ش م ميقع:
https://www.researchgate.net/profile/Tahsin_Saadi_Sedik/publication/

الص د ددنعاين ،حمم د ددد بد د د إمساعي د د د ا م د ددري الكح د ددالين الص د ددنعاين" ،س د د د
السالش"( .ط  ،4مكتبة مصطفى البايب :احلليب1379 :هـ).
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العاص ددمة ،ع دددالرمح ب د حمم ددد ب د قاس ددم العاص ددمة "اا ددية ال ددروض
املربددع" ء ددر علددي اع دده واصددحيحه :عبــدهللا ب د ج دربي (ط :1
1397ادد).
الع سة ،ءبيبكـر عبـدهللا بـن حممـد بـن أيب شـيبة العبسـي " ،مصدنف ابد
ءيب د د ددي ة" .حتقي د د ددا :حمم ـ ـ ــد عوام ـ ـ ــة( ،ط  ،1ج د د دددل :دار القبل ـ ـ ــة،
دمشا :مؤسسة علوم القرآن1427 :اد).
العثيمددن ،حممددد بد صدداحل العثيمددن" ،الشددرح املم ددع علددي زاد املسد قنع".
(ط  ،1الدماش :دار اب اجليزي.)1422 :
العثيمددن ،حممددد بد صدداحل العثيمددن" ،اعليددا خم صددر علددي بعددض القياعددد
الفقايد د ددة"( .ط  ،1القصد د دديم :مؤسسد د ددة الشد د دديخ حممد د ددد ب د د د صد د دداحل
العثيمن اخلريية1438 :اد).
العط ددار ،اس دداش ال دددي العط ددار " ،ال ي ك دديي  . .عمل ددة افرتاض ددية (آمن ددة)
لغسي ا مياا وا عمداا املشد ياة" (2116ش) ،اسدرتجع ب داريخ
1441/6/18ه م د د د د د ميقد د د د ددع /alpetkoan-virtual-cur /rency
.www. sasapost. com/opinion

العقيد د د  ،د .ع د دددهللا بد د د حمم د ددد العقيد د د  " ،ا اك د دداش الفقاي د ددة امل علق د ددة
كلعمالت اإللكرتو ية" ( .املدينة الن يية ،عمادل ال حع العلمة).
العمد د دراين ،د .ع د دددهللا العم د د دراين ،ال ح د دديط ه املع د ددامالت املالي د ددة ،جمل د ددة
االق ص د د دداد اإلس د د ددالمة اإللكرتو ي د د ددة2114/12/9 :ش مد د د د ميق د د ددع
.aliqtisadalislami. net
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العمدراين ،د .ع دددهللا بد حممددد العمدراين " االسد ثمار وامل دداجرل ه ءسددام
الشد د د د ددر ات امل لطد د د د ددة"( ،ط  ،1دار ند د د د دديز إ د د د د د يليا :ال د د د د درايض:
1427ه).
الف دداوى الشددرعية لل نددك اإلسددالمة ا ردين ،جمميعددة م د العلمددا  ،عددة
ال نك اإلسالمة ا ردين ،ا ردن.
الف اوى دراسة ملشكالت املسلم املعاصر ه ايااه الييمية العامة ،حممديد
ل يت ،دار الشروق ،القاارل ،الط عة الثامنة عشرل2111 :ش.
فد ح الياددال بشددرح مددناج الطددالل ،لزك ـراي بــن حممــد بــن أمحــد بــن زك ـراي
األنصاري (ت 926ه) الناشر دار الكتب العلميـة ،مكـان النشـر:
بريوت ،سنة النشر .1418
فل ددة ،قي دددوش فل ددة "ءث ددر ا رت د د ل دددى الش د د ال اجل ددامعة عل ددي رس ددا
اإلعددالش ال قليديددة" رسددالة ماجسد ري ،جامعددة اجلزا ددر ب د ييسددف ب د
د (2118ش).
الفي دديمة ،أمح ــد ب ــن حمم ــد الفي ــومي" ،املص د اح املن ددري"( .ط  ،5الق دداارل:
املط عة ا مريية1922 :ش).
ق درارات جملددس جممددع الفقدده اإلسددالمة ه دورادده السددابعة عدداش 1412اد د
1992ش.
القراه ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف" ،الح ريل" ،حتقيدا :حممـد
بوخبزة( ،ط  ،3اي س :دار الغرب اإلسالمي2008 :ش).
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القرداغة ،علة حمية الدي القرداغة" ،حبديث ه االق صداد اإلسدالمة"،
(ط  ،1بريوت :دار ال شا ر1423 :ه).
القددر يب ،حممــد بــن أمحــد القــرطيب "اجلددامع اكدداش القددرآن" ،حتقيــق :د
عبدهللا الرتكي ( ط  ،1مؤسسة الرسالة :بريوت1427 :اد).
القد ددر يب ،حممد ددد ب د د ءمحد ددد ب د د ر د ددد القد ددر يب " ،بدايد ددة اجمل اد ددد وهنايد ددة
املق صد"( .ط  ،6بريوت :دار املعرفة1412 :ادد).
القشددريي ،مسددلم ب د احلجدداج القشددريي "صددحيح مسددلم" .حتقيددا حممددد
ف دؤاد ع ددد ال دداقة (بددريوت :دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،دار الك د
العلمية).
الكاســاي ،ءب دديبكــر بــن مس ــعود الكاســاي احلنف ــي" ،بدددا ع الص ددنا ع ه
اراي الشرا ع"( .ط  ،2بريوت :دار الك العلمية1406 :ادد).
اللجنة الدا مدة لإلف دا كململكدة العربيدة السدعيدية "ف داوى اللجندة الدا مدة
لإلف د ددا " مجـ ــع :أمحـ ــد بـ ــن عبـ ــدالرزا الد دددويش( .ط  ،2ال د درايض:
الرائسة العامة لل حيث العلمية واإلف ا 1425 :ه).
اجمل د ددددي ،حمم د ددد عم د دديم اإلاس د ددان اجمل د ددددي الرب د دديت" ،قياع د ددد الفق د دده".
( رااشة ،الصد ب لشرز.)1986 - 1417 :
جملة املصره ،بنك السيدان املر زي ،السيدان.
جمميع ددة مد د العلم ددا  ،إبد دراايم مص ددطفي ،وءمح ددد الد دزايت ،واام ددد ع ددد
القادر ،وحممد النجدار ،حتقيدا جممدع اللغدة العربيدة "املعجدم اليسديط"
( القاارل :دار الدعيل).
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حممد ،اي حممد "أتثري النقديد اإللكرتو يدة علدي دور ال ندك املر دزي ه
إدارل السياسد ددة النقديد ددة" املل قد ددي الد دددويل اخلد ددامس اد دديا االق صد دداد
االفرتاضددة وا عكاسددااه علددي االق صددادايت الدوليددة ،املر ددز اجلددامعة
خبميس مليا ه ،اجلزا ر (2112/3/14-13ش).
حممديد ،سدحنين حممديد" ،النقديد اإللكرتو يدة وءثرادا علدي املصدار
املر زية ه إدارل السياسة النقدية" ،جملة العليش
املراضي ،حممد بن حممـد احلسـيين " اتج العدروس مد جدياار القداميس"،
حتقي د ددا :عب ـ ــدالكرمي الع ـ ـ ـزابوي (ط  ،1الكيي د د د  :اجملل ـ ــس ال ـ ــوطين
للثقافة والفنون1422 :اد).
مر دز ادردو " منصدات املعدامالت ال ديلدة والعمدالت الرقميدة بدن اريدة
ال داوا وإ كاليات الرقابة" .مر ز اردو :القاارل (2118ش).
املصددري ،رفيــق يــونس املصــري "فقدده املعددامالت املاليددة" (ط  ،2دمشددا:
دار القلم ،دمشق2007 :م).
املص ددلح ،خال ــد ب ــن عب ــدهللا املص ــلح" ،ال ض د د م ه الفق دده اإلس ددالمة"،
(دون دار انشر).
املطددرزي ،انصــر الــدين املطــرزي " ،املغ ددرل ه اراي د املع ددرل" .حتقي ددا:
حممــود فــاخوري وعبداحلميــد خمتــار ( ،ط  ،1الد  :مكتبــة أســامة
بن زيد1399 :اد).
املعامالت احلديثة وءاكامادا ،ع ددالرمح عيسدي ،مط عدة خميمدر ،الط عدة
ا وىل.
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املقدسد ددة ،عبـ ــدالرمحن بـ ــن إب ـ ـراهيم املقدسـ ــي" ،الع د دددل د ددرح العم د دددل"،
حتقيا :أبوعبدالرمحن صالح بن حممد بن عويضة( ،ط  ،2بدريوت:
دار الكتب العلمية2005 :ش).
ممي د د دزات وعيد د دديل عمل د ددة ال ي كد د دديي  . .م د ددا اد د ددة؟ 2118 /1/14 ،ش،
اسد د د د د د د د د د د ددرتجع ب د د د د د د د د د د د دداريخ 1441/6/11ه م د د د د د د د د د د د د ميقد د د د د د د د د د د ددع:
./https://vapulus.com/blog/ar

منصددير ،دديما جدديدت جمدددي عيددادل منصددير "ءاكدداش ال عام د كلنقدديد
اإللكرتو ية وءثر ه املعدامالت املعاصدرل" (رسدالة ماجسد ري ،اجلامعدة
اإلسالمية ،غزل1435 :اد).
املنيددع ،ع دددهللا املنيددع" ،ال ي كدديي مد ضددرول الددرك والقمددار" ( .صددحيفة
عكاظ ،ا اد /19/رمضان 1439اد).
الند دديوي ،حيد ددىي ب د د د ددر الند دديوي "املناد دداج د ددرح صد ددحيح مسد ددلم ب د د
احلجاج"( ،ط  ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.)1392 :
اعيثمة ،علة ب ءيب بكر اعيثمة" ،جممع الزوا د ومن ع الفيا د" ،حتقيـق
عبدهللا حممد الدرويش( ،ط  ،1دار الفكر :بريوت1414 :ه ـ).
اعي د ددة الش د ددرعية مبص د ددر الراجح د ددة " قد د درارت اعي د ددة الش د ددرعية مبص د ددر
الراجحة" ( ،ط  ،1الرايض :دار إ يليا1431 :اد2111/ش.) .
اي ددة الف دديى والرقابددة الشددرعية ل ي د ال ميي د الكدديييت" ،الف دداوى الشددرعية ه
املسا االق صادية" (ط  ،1الكيي  :دار الضيا 1435 :اد).
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اي ددة احملاسد د ة واملراجع ددة للمؤسس ددات املالي ددة اإلس ددالمية "دراس ددة املع ددايري
الشرعية"( .الرايض :دار امليمان).
وزارل اخلزا ة ا مريكية ،جاداز مكافحدة اجلدرا م املاليدة ملياجادة ال حددايت
مددع ددر ات اخلدددمات املاليددة"  :2115/11/11اسددرتجع ب دداريخ
1441/6/11ه م ميقع:
https: //www. treasury. gov/about/organizational20%and20%Reports20%structure/ig/Audit
. pdf006-16Testimonies/OIG-

" مع د د د د د د د د د د د د د د د ددامالت ال رجع د د د د د د د د د د د د د د د ددة في د د د د د د د د د د د د د د د دده" م د د د د د د د د د د د د د د د د د ميق د د د د د د د د د د د د د د د ددع:
https://en.bitcoin.it/wiki/Irreversible_Transactions
"دلي د د د د د د د د اع د د د د د د د دددي ال ي ك د د د د د د د دديي "  ،Mining Bitcoinمت ش د د د د د د د ددراا

2117/8/1ش ،م ميقع

bitcoinmining.com
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أ.د .علي بن سليمان العبيد
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية (سابقاً)
أ.د .مبارك حممد أمحد رمحة
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة أم درمان اإلسالمية
أ.د .حممد بن خالد عبد العزيز منصور
أستاذ الفقه وأصوله ابجلامعة األردنية وجامعة
الكويت

***

سكرتري التحرير :خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبديل

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي اخلثالن
عضو هيئة كبار العلماء (ساب ًقا)
مسو األمري د .سعود بن سلمان بن حممد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود
معايل األستاذ الدكتور يوسف بن حممد بن سعيد
انئب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
أ.د .عياض بن انمي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية
أ.د .عبد اهلادي بن عبد هللا محيتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب
أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غامن قدوري احلمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف اهلاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقاً)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين
حممد الصغري
أ.د .فاحل بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .محد بن عبد احملسن التوجيري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة
أستاذ الفقه املقارن ابملعهد العايل للقضاء

()

قواعد النشر يف اجمللة






















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

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

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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التزام العامي مبذهب معني
The Commitment of a Layman to a
Particular School of Jurisprudence
إعداد:
د .حممد متعب سعيد كردم
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين
جباععة املل االد أبهبا
الربيد اإللكرتوينkardm@hotmail.com :

التزام العامي مبذهب معني ،د .حممد متعب سعيد كردم

املستخلص
بدأ البحث ببيان تعريف كل عن عصطلحات البحث اآلتية:
االلتزام ،العاعي ،املذهب ،املعني ،وبيان الراجح عن هذه التعريفات ،مث
نظمت البحث يف أربعة عباحث ،األول عن حكم متذهب العاعي،
والثاين عن حكم التزام العاعي مبسائل عذهبه ،والثالث عن حكم انتقال
العاعي عن عذهب إىل آار ،والرابع عن أثر اخلالف يف املسألة.
ويف كل عبحث عن هذه املباحث أوردت األقوال واألدلة
والرتجيح ،مث اتمت البحث مبا توصلت إليه عن نتائج ،وعن أمهها
جواز متذهب العاعي ابتداء ،وكذل جيوز له االلتزام مبسائل عذهبه ،أو
االنتقال ملذهب آار ،حبيث ال يكون ذل عن ابب التشهي والتلفيق،
ويف هناية البحث كتبت ثبتا مبصادر البحث وعراجعه.
الكلمات املتفتايية :االلتزام ،العاعي ،املذهب ،املعني.
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Abstract
The research was prefaced with an attempt towards
defining the following terms: commitment, layman, a
particular school of jurisprudence, and a highlight of the
most preponderant statement among these definitions. The
research was then organized into four chapters: the first
chapter is on the ruling of a layman's affiliation to a
particular school of jurisprudence, the second chapter is on
the ruling of a layman's commitment to the legal opinions
of his school of jurisprudence, the third chapter is on the
ruling of a layman switching from one school to another,
and the fourth chapter is on the impact of the scholastic
controversy over this matter.
In each chapter, the researcher highlighted the
scholars' opinions, their evidences and a selection of the
most preponderant opinion. After this, the research was
concluded with its salient findings, the most significant of
which are: the permissibility of a layman's affiliation to a
particular school of jurisprudence, and the permissibility
of him being committed to the legal opinions of his school
of jurisprudence or switching from one school to another
provided such was not informed by sheer whims and the
intention of At-Talfeeq (arbitrary concoction of legal
opinions). At the end of the research, the researcher wrote
a bibliography of the sources of the research and its
references.
Keywords: commitment,
jurisprudence and specific.
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مقدمة
احلم ددد هلل رب الع دداملني ،والص ددالل والس ددالم عل ددي أ ددرف األنبي دداء
وسيد املرسلني وعلي آله وصحبه وسلم أمجعني ،أعا بعد:
فمن املسائل املختلدف فيهدا بدني علمداء أصدول الفقده عسدألة التدزام
الع دداعي مب ددذهب عع ددني ،وحك ددم ذلد د االلتد دزام ،وحك ددم ع ددن انتق ددل ع ددن
ع ددذهب إىل آا ددر ،وتتض ددح أمهي ددة الكتاب ددة يف ه ددذا املس ددألة وحبثه ددا علمي ددا
فيما يلي:
 -1تفاوت الكتاابت األصولية يف تناول املسألة ،وذل عن جهة
نسبة األقوال واألدلة واالعرتاض عليها واجلواب عنها.
 -2ااتالف مثرل اخلالف يف املسألة نتيجة االاتالف يف اآلراء
والرتجيح.
ونظرا ألمهية حبدث هدذه املسدألة عندد الفقهداء ،حيدث أهندا ا د لت
حيدزا كبدلا لدددء علمدداء املددذاهب إليضدداس حكددم هددذه املسددألة وجزئيا ددا،
واملتمثل فيما يلي:
 صلة املوضوع أببواب االجتهاد والتقليد ،وال ختفي أمهية هذهاألبواب يف الدراسات األصولية.
 وجود بعض اللبس بني التمذهب والتعصب املذهيب ،ممايستوجب بيان جواز متذهب العاعي وانتقاله بني املذاهب ،وكل
- 12 -
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ذل بشروطه وقيوده ،مما يزيل التداال بني متذهبه والتعصب
املذهيب املذعوم.
ل ددذا فق ددد رأي ددت اإلس ددهام يف ه ددذا ا ددال و لي ددة األقد دوال يف ه ددذه
املسألة ،وبيان اخلالف فيها ،وذل عن االل كتابة هذا البحدث املدوجز
بعنوان " :التزام العامي مبذهب معني "
أهداف البحث:
 -1بيان حكم متذهب العاعي ابتداء.
 -2بيان حكم التزام العاعي مبذهب ععني والتقيد به وتقليده.
 -3بيان حكم انتقال العاعي بني املذاهب.
 -4بيان أقوال العلماء يف هذه املسائل وأدلتهم والراجح عن هذه
األقوال.
 -5بيان مثرل اخلالف يف هذه املسائل.
الدراسات السابقة:
هن دداك عتلف ددات وكت ددب ورس ددائل علمي ددة دددثت ع ددن التمد ددذهب
بشكل عام ،ويراد بذل متذهب الفقيه ا تهد وتنقله بني املذاهب.
وقد تعرضت بعدض هدذه الدراسدات يف ثنااهدا ملسدائل يسدلل عدن
حكددم متددذهب العدداعي وانتقالدده بددني املددذاهب مبددا ال يفددي ،ومبددا اتددا إىل
دراسة عستقلة تبحث يف هذا املوضوع بشكل عتعمق قدر اإلعكان.
ومل أجددد فيمددا اطلعددت عليدده دراسددة عتخصصددة يف حكددم متددذهب
- 13 -
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العداعي وانتقالدده بدني املددذاهب ،وإمندا هددي كمدا هددو عوضدح كتدداابت دداعلة
وعاعة بدون عناقشة اجلزيئات كاألدلة والرتجيح بينها.
وعن ذل :
 -1التمذهب دراسة نقدية نظرية :للدكتور االد بن عساعد الرويتع.
وهي رسالة دكتورال يف جاععة اإلعام حممد بن سعود اإلسالعية،
وقد تطرق فيها ملسألة االنتقال عن التمذهب مبذهب ععني إىل
التمذهب مبذهب آار وذل اباتصار يف حدود سمس صفحات
فقط ،وأغلب عا ورد فيها عبارل عن نقوالت ،ومل ارر فيها األقوال
واألدلة والرتجيح بينها ،وقد وثقت عا تطرق إليه الباحث يف ثناا
هذا البحث.
 -2النظائر " التحول املذهيب" لبكر بن عبدهللا أبوزيد .وقد دث فيه
عن االنتقال عن عذهب آلار يف صفحة واحدل ت عنوان:
"فوائد بني يدي التحول املذهيب".
منهج البحث:
سددرت يف هددذا البحددث وفددق املددنهج االسددتقرائي التحليلددي ،وذل د
ابسددتقراء وتصددفح وتتبددع عددا أعكددن عددن عصددادر وعراجددع املوضددوع املتقدعددة
واملتددأارل ،واالعتندداء ابألعثلددة إليضدداس تلد املسددائل واملدراد عنهددا ،وعددن مث
الوصددول إىل حكددم عددام علددي هددذه املسددائل وأثرهددا يف علددم أصددول الفقدده
عن االل االستدالل والرتجيح.
- 14 -
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إجراءات البحث:
مجع عادل البحث عن عصادره وعراجعه املتقدعة واملتأارل.
االعتناء قدر اإلعكان بضرب األعثلة إليضاس املسائل واملراد عنها.
عزو نصوص العلماء وآرائهم إىل كتبهم عبا رل ،إال إذا تع ّذر
ذل فيتم التوثيق ابلواسطة.
رسم اآلات برسم املصحف ،عع بيان أرقاعها ،وعزوها إىل سورها.
ختريج األحاديث الواردل يف صلب البحث عن عصادرها عن
كتب السنة ،واالكتفاء ابلصحيحني أو أحدمها إن كان احلديث
فيهما أو يف أحدمها ،وإال ارجتهما عن عصادر أارء ععتمدل،
وبيان عا قاله أهل الصناعة فيها.
مل أتطرق لبيان األلفاظ ال ريبة واملصطلحات ،أو ترمجة األعالم
حىت ال يتم إثقال البحث.
اإلحالة علي اهلواعش والتعليقات جعلتها يف هاعش كل صفحة.
ععلوعات النشر التفصيلية الشاعلة ألمساء الكتب واملتلفني،
وبيان طبعات املصادر واترخيها إن وجد ،واملعلوعات املتعلقة هبا
وضعتها ضمن ثبت املصادر آار البحث.

خطة البحث
قسمت البحث إىل عقدعة ،ومتهيد ،وأربعة عباحث ،واامتة.
مقدم ةةة :وا ددتملت عل ددي أمهي ددة املوض ددوع ،وأهداف دده ،والدراس ددات
- 15 -
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السابقة ،وعنهج البحث ،وإجراءاته ،واطته.
التمهيد :بيان عفردات العنوان ،وفيه فرعان:
التفةةر األول :تعريددف عن دوان املسددألة عفددردا ( :االلت دزام – العدداعي
– املذهب – املعني ).
التفر الثاين :تعريف عنوان املسألة عركبا.
املبحث األول :يكم متذهب العامي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :األقوال يف املسألة.
املطلب الثاين :أدلة كل قول.
املطلب الثالث :الرتجيح.
املبحث الثاين :يكم التزام العامي مبسةال مذهبةه ،وفيةه ثالثةة
مطالب:
املطلب األول :األقوال يف املسألة.
املطلب الثاين :أدلة كل قول.
املطلب الثالث :الرتجيح.
املبحث الثالث :يكم انتقال العامي من مذهب إىل آخر.
املبحث الرابع :أثر اخلالف.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج.
ثبت املصادر.
التمهيد :التعريف مبسألة (التزام العامي مبذهب معني)
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وفيها فرعان:

التفر األول :تعريف عنوان املسألة متفرداً (االلتزام – العامي –
املذهب – املعني)
تعريف االلتزام:
االلتزام لغة :أييت علي ععاين :عنها االعتناق ،وعدم املفارقة،
()1
واملداوعة علي الشيء ،والفصل .
ولعل املراد به اصطالحا يف عسألتنا مجيع املعاين عا عدا الفصل؛
حيث يكون يف جزء املسألة األول؛ وهو التمذهب مبعىن ( االعتناق )،
ويف جزئها الثاين وهو االلتزام التام ابملذهب يف مجيع عسائله مبعىن (عدم
املفارقة) ،ويف جزئها الثالث وهو االلتزام ابالنتساب اىل املذهب وعدم
االنتقال إىل غله مبعىن ( املداوعة )؛ ألن اروجه عن املذهب يف بعض
املسائل ال ينفي عنه صفة املداوعة.
()2
ويف االصطالح :التصميم علي التمس ابملذهب .
وقال العطار " :قوله :التزام عذهب ععني :مبعىن أالّ أياذ فيما
()3
يقع له عن األحكام أالّ مبذهب ععني" .
( )1ينظر :لسان العرب (عادل لزم ) .542/12
( )2ينظر :حا ية البناين علي رس احمللي جلمع اجلواعع  .615/2حيث قال" :
إن التزعه ،أي أبن صمم علي التمس به".
( )3ينظر :حا ية العطار علي رس احمللي جلمع اجلواعع .440/2
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تعريف العامي:
العاعة ،وهم االف اخلاصة ،فاخلاصة
العامي لغة :عنسوب اىل ّ
عاعي
يف جمال الشرع هم ا تهدون ،وعن مل يتصف بصفتهم فهو ّ
ابلنسبة إليهم ،وهذا غل لفظ (العاعي) الذي ال يبصر أو الذي التبس
()1
عليه األعر .
عرف العلماء العاعي بتعريفات عديدل ،عنها:
العامي اصطالياّ :
()2
عرفه الب دادي أبنه" :الذي ال يعرف طرق األحكام الشرعية" .
وعرفه السندي أبنه " :اجلاهل الذي ال يعرف ععىن نصوص
()3
األحاديث أو أتويلها " .
والعامي على مرتبتني :الصرف اجلاهل ابلعلوم ،والعارف
ببعضها لكنه جاهل يف األدلة وطرق االستنباط؛ وكالمها يعدان عاعيان
يف عسألتنا؛ قال ابن الصالس يف هذه املسألة " :والثاين يلزعه ذل  ،وبه
قطع الكيا أبو احلسن وهو جار [له] يف كل عن مل يبلغ رتبة االجتهاد
()4
عن الفقهاء وأرابب سائر العلوم" .

( )1ينظر :خمتار الصحاس .191/
( )2الفقيه واملتفقه .133/2
( )3إيقاظ مهم أويل األبصار للفالين.117/
( )4أدب املفيت واملستفيت .162/1
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تعريف املذهب:
املذهب لغة :عفعل عن الذهاب ،وهو املعتقد الذي يذهب
إليه ،أو زعانه أو عكانه ،وعنه ممسّي عكان ال ائط واملتوضأ عذهبا ألنه
()1
يذهب إليه واملراد هنا األول.
عرفه العلماء بتعريفات عديدل ،عنها:
املذهب اصطالياّ :
قول البهويت ":عا قاله ا تهد بدليل وعات قائال به ،وكذا عا
()2
أجري جمرء قوله عن فعل أو إمياء أو حنوه" .
ويف املسودل أنه " :عا اعتقده ا تهد جزعا وظنا بدليل ،ويعلم
()3
ذل عن قوله واطه وأتليفه ،وينقل الينا جزعا أو ظنا " .
ويف رس ابن الكرفاس أنه" عبارل عن اإلحاطة بقواعد إعام عن
()4
هتالء األئمة ،والعلم ب الب نصوصه يف الوقائع" .
وعند بعض املعاصرين أنه" :عا يذهب إليه ا تهد عن األحكام
االجتهادية " ،أو " :هو طريقة ععينة يسلكها ا تهد يف استنباط
()5
االحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " .
والنظر يف التعريفات السابقة خمتلف؛ فقد روعي يف بعضها
( )1ينظر :لسان العرب.394/1
( )2الروض املربع ،11/رس عنتهي اإلرادات.11/1
( )3املسودل .476/1
( )4رس الورقات لتا الدين الفزاري املعروف اببن الكرفاس .359 /
( )5ينظر :قيق حا ية الشنقيطي علي تقريب الوصول  ،447/احلا ية (.)1
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اعتبار نظر ا تهد ،ويف األارء اعتبار نظر االتباع.

تعريف املعني:
(ععني
َ
يعني ) فهو َ
املعني لغة :اسم عفعول عن الفعل ( َ
عني ) ( مّ
ععني ).
) والشيء ( َ
()1
تعني عليه الشيء لزعه بعينه" .
قال يف خمتار الصحاسَ " :
ابملعني هنا :الالزم واحملدد بعينه عن املذاهب.
فإذا يراد َ
التفر الثاين :تعريف عنوان املسألة مركبا
اللفظ املعنون هلذا البحث هو يف حقيقته اعل لعدد عن
املسائل اليت يتضمنها ،وملعرفة املراد به ال بد عن تفريقها مث تعريفها أو
تصويرها؛ وهي ثالث:
األوىل :التمذهب:
عرفه البناين أبنه " :التصميم علي تقليد عذهب عن املذاهب
()2
املدونة عن أيب حنيفة أو عال أو غلمها"  ،ويف حا ية العطار
()3
بنحوه .
وعرفه بعض املعاصرين أبنه " :تقليد طائفة عن الناس إلعام
ععني يف آرائه واجتهاداته واجتهادات الفقهاء الذين أاذوا مبنهج ذل
( )1خمتار الصحاس .195/
( )2حا يه البناين علي رس احمللي جلمع اجلواعع.400/2 ،
( )3ينظر :حا يه العطار علي رس احمللي علي مجع اجلواعع.440/2
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()1

اإلعام يف البحث الفقهي " .
واخلالصة :أن التمذهب هو األاذ مبذهب إعام جمتهد؛ إعا يف
اجلملة أبن أياذ براص املذهب وعزائمه ،وإعا يف أغلب وأكثر
املسائل عن إعاعه.
أو عن انتسب إىل عذهب ععني؛ لينتفع مبا فيه القواعد
()2
والضوابط ،لكن عع رد ذل إىل الكتاب و السنة .
وب ض النظر عما يف التعريفني عن عآاذ اال أن املراد ابلتمذهب
هنا :قصد عن ال عذهب له إىل اعتناق عذهب ععني ،أعا عن كان
عتمذهبا مث أراد اعتناق عذهب آار فيقال له اصطالحاَ :ول أو
انتقل.
الثانية :االلتزام ابملذهب.
أ ار يف حا ية العطار إىل ععناه بقوله " :أن ال أياذ  -أي
()3
املقلد  -فيما يقع له عن أحكام إالَ مبذهب ععني"  ،وأ ار املطيعي
()4

اىل أنه " :تقليد عذهب ععني ال ايد عنه " .
( )1ينظر :تبصل النجباء حبقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء للحفناوي .239/
( )2ينظر :العلم البن عثيمني ،158/وعا بعدها.
( )3حا ية العطار علي رس احمللي جلمع اجلواعع.440/2
( )4حا ية املطيعي علي هناية السول .618/4
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وعن االل النظر يف عباحث العلماء ملسألة االلتزام ميكننا أن
نقول هو " :التقيّد ابملذهب وعدم عفارقته يف مجيع عسائله ".

الثالثة :االنتقال من املذهب اىل غريه.
ويراد به ترك ا تهد أو املقلد عذهبه ابلكلية وأاذه مبذهب
آار.
وبناء على ما سبق فاملراد هبذه املسألة :أن يلتزم العاعي تقليد
ً
عذهب إعام ععني حبيث ال خير عنه ،عن غل حبث عن حجة عن
()1
يقلده .

( )1ينظر :حا ية املطيعي علي هناية السول  ،618/4التقليد وأحكاعه.142/
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املبحث األول :حكم متذهب العامي
ويعين :هل جيب علي العاعي الذي مل يلتزم مبذهب بعد أن
يتمذهب؟ أو جيوز له تقليد غل واحد عن ا تهدين ابتداء؟
املطلب األول :األقوال يف املسألة
ااتلف العلماء يف حكم متذهب العاعي علي ثالثة أقوال:
القول األول :وجوب التزام العاعي مبذهب ععني.
()1
وهو وجه يف عذهب الشافعية  ،وجزم به أبو احلسن الكيا
()3

()2

اهلراسي ،وصححه الزركشي  ،وقال به ابن السبكي  ،وهو وجه يف
()4

()5

عذهب احلنابلة  ،وااتاره بعض املتأارين .
( )1ينظر :الربهان  ،885/2فتاوء ابن الصالس  ،87/1روضة الطالبني
 ،117/11آداب الفتوء للنووي ،75/1مجع اجلواعع البن
السبكي ،121/البحر احمليط ،319/6رس الكوكب املنل.576/4
( )2ينظر :البحر احمليط ،319/6روضة الطالبني  ،117/11فتاوء ابن الصالس
 ،87/1تبصل النجباء.236/
( )3ينظر :مجع اجلواعع.123 /
( )4ينظر :املسودل  ،414/1جمموع الفتاوء ،222 ،202/20صفة
الفتوء ،72/1رس الكوكب املنل.576/4
( )5عثل الشيخ حممد اخلضر الشنقيطي يف كتابه :قمع أهل الزيغ واإلحلاد عن
الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد ،62/واحلاعد يف رسالة :لزوم اتباع األئمة
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القول الثاين :جواز التزام العاعي مبذهب ععني.
()2
()1
وهو قول مجهور العلماء  ،فهو عذهب احلنفية  ،وعذهب
()4

()3

املالكية ،وعليه الفتوء عندهم  ،وهو وجه يف عذهب الشافعية ،
()5

()6

وبه قال ابن برهان  ،ورجحه النووي  ،وهو أ هر الوجهني يف
()7

()8

عذهب احلنابلة  ،وقال به يخ اإلسالم ابن تيمية  ،وتلميذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسما للفوضي الدينية .8 /
( ) 1نسب إليهم ذل ابن عفلح ،وابن تيمية ،وابن أعل احلا  ،وغلمها ،ينظر:
أصول الفقه البن عفلح ،1562/4جمموع الفتاوء  ،222/20إعالم
املوقعني  ،201/4البحر احمليط  ،319/6التقرير والتحبل .461/3
( )2ينظر :التقرير والتحبل ،350/3البحر الرائق  ،290/6حا ية ابن
عابدين.80/4 ،411/2
( )3ينظر :خمتصر املنتهي عع رس العضد ،309/2رس تنقيح الفصول،432/
اإلحكام يف متييز الفتاوء عن األحكام ،للقرايف .247/
( )4ينظر :روضة الطالبني  ،117/11فتاوء ابن الصالس ،87/1آداب الفتوء.75/
( )5ينظر :الوصول إىل األصول.364/2
( )6ينظر :روضة الطالبني  ،117/11عقد اجليد.82 /
( )7ينظر :جمموع الفتاوء  ،209/20اإلنصاف .147/وذكروا أن هذا عذهب أمحد،
فإنه قال لبعض أصحابه :ال مل علي عذهب فيحرجوا ،دعهم يرتاصوا
مبذاهب الناس .وسئل عن عسألة عن الطالق فقال :يقع يقع ،فقال له القائل:
فإن أفتاين أحد أنه ال يقع ،جيوز؟ قال :نعم ،ودلّه علي حلقة املدنيني يف
الرصافة .فقال :إن أفتوين جاز؟ قال :نعم .ينظر :العدل أليب يعلي .1226/4
( )8نص يخ اإلسالم علي جواز التمذهب فقال " :واتباع الشخص ملذهب
خص بعينه لعجزه عن ععرفة الشرع عن غل جهته إمنا هو مما يسوغ له،
ليس هو مما جيب علي كل أحد إذا أعكنه ععرفة الشرع ب ل ذل الطريق
" .الفتاوء الكربء .207/1
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()1

ابن القيم .

()2

قال يف إعالم املوقعني " :وهو الصواب املقطوع به " .
القول الثالث :عدم جواز التزام العاعي مبذهب ععني.
()3
وهو قول عن عنع التقليد عطلقا كابن حزم  ،وهو قول لبعض

()4

()1

املعتزلة  ،وقال به بعض املتأارين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعا االلتزام فاملوافق لقواعده أنه ال جيوز ،وقد نقل ذل عنه كما يف
اإلنصاف 147/وعا بعدها " :وقال الشيخ تقي الدين رمحه هللا :يف األاذ
براصه وعزائمه طاعة غل الرسول عليه الصالل والسالم يف كل أعره وهنيه ،وهو
االف اإلمجاع ،وتوقف أيضا يف جوازه ،وقال أيضا :إن االفه لقول دليل أو
زادل علم أو تقوء فقد أحسن وال يقدس يف عدالته بال نزاع ،وقال أيضا :بل
جيب يف هذه احلال " .والنص علي الوجوب يفيد املنع عن االلتزام.
( )1قال " :وال يلزم أحد قط أن يتمذهب مبذهب رجل عن األعة حبيث أياذ
أقواله كلها ويدع أقوال غله ،وهذه بدعة قبيحة حدثت يف األعة ،ومل يقل
هبا أحد عن أئمة اإلسالم ،وهم أعلي رتبة وأجل قدرا وأعلم ابهلل ورسوله
عن أن يلزعوا الناس بذل  ،وأبعد عن قول عن قال :يلزعه أن يتمذهب
مبذهب عامل عن العلماء ،وأبعد عنه قول عن قال :يلزعه أن يتمذهب أبحد
األئمة األربعة " .إعالم املوقعني.202/4
( )2إعالم املوقعني .261/4
( )3ينظر :النبذ البن حزم  .140/وقد قال " :أمجعوا علي أنه ال ال حلاكم وال
ٍ
ملفت تقليد رجل ،فال اكم ،وال يفيت إال بقوله " .ينظر :رس الكوكب
املنل .576/4
( ) 4قال أبو احلسني البصري" :عنع قوم عن يوانا الب داديني عن تقليد العاعي
للعامل يف فروع الشريعة ،وقالوا :ال جيوز له أن أياذ بقوله إالّ بعد أن يبني
له حجته" املعتمد .360/2
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القول الرابع :وجوب التزام العاعي مبذهب ععني بعد األئمة
األربعة ال قبلهم.
()3
()2
وهو قول ابن املنل عن الشافعية  ،وااتاره ابن الصالس .
وقيد بعض العلماء يف هذه املسألة أبن ال يكون عن قبيل تتَبع
الراص ،وهو قيد عراد عند عن حَرم تتَبع الراص يف هذه املسألة
()4
وغلها كمسألة االلتزام ابملذهب والتلفيق .
وال أرء تعداد عا هو عن قبيل املوانع إالَ فيما ا تهر يف املسألة؛
ألنه عراد عند عن مل يذكره ممن ال يرء تتبع الراص ،حيث مل يكن
عطالبا مثَ بتعداد املوانع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ذهب إىل ذل الصنعاين كما يف إجابة السائل رس ب ية اآلعل ،411/
وقال به حممد بن سلطان املعصوعي اجلخندي املكي حيث قال يف هدية
السلطان إىل عسلمي بالد الياابن . . ." :7/بل عن التزم واحدا عنها بعينه
يف كل عسائله فهو عتعصب خمطئ ،عقلد تقليدا أعمي ،وهو ممن فرقوا
دينهم وصاروا يعا " ،وانظر تعريف الراغب حبقيقة املذهبية
واملذاهب ،58/وكذل هو قول الشيخ األلباين وعاعة تالعيذه ،وعنهم
حممد عيد عباسي فقد نص علي أن االلتزام بدعة يف كتابه :بدعة التعصب
املذهيب وآاثرها اخلطلل يف مجود الفكر واحنطاط املسلمني.90/
( )2ينظر :البحر احمليط ،319/6حا ية البناين  ،400/2حا ية
العطار ،440/2إر اد الفحول .453/1
( )3ينظر :فتاوء ابن الصالس.89 - 88 /1
( )4وأكثرهم عن الشافعية ينظر :روضه الطالبني  ،117/11وفتاوء ابن الصالس
87/1وآداب الفتوء ،للنووي  ،75/1وفتح املعني .614 /
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املطلب الثاني :األدلة واجلواب عنها

أدلة القول األول:
الدلي األول :أنه لو جاز للعاعي اتباع أي عذهب اء
ألفضي إىل أن يلتقط راص املذاهب عتبعا هواه وعتخلا بني التحرمي
والتجويز يف ذل اخلالف ،وخلر عن ربقة التكليف ،وأدء إىل سقوط
()1
التكاليف .
ويناقش :أبن هذا اإللزام غل وارد هنا؛ ألن فرض املسألة يف
حال العاعي املطلق ،أعا عتتبع اهلوء والتشهي وراص املذاهب فال
جيوز له ذل يف هذه املسألة وغلها؛ ألن وجود هذا القصد حمرم يف
()2
مجيع األقوال .
الدلي الثاين :أن القول بعدم متذهب العاعي مبذهب ععني
يتدي إىل القول ابجتهاده يف أحكام الشريعة ،والعاعي ليس أهال
لالجتهاد اتفاقا ،وعدم أهليته عله خيطئ يف استنباط األحكام ،ورمبا
أاذ ابلظواهر.
ويناقش :أبن هذا غل عسلَم؛ ألن فرض اجتهاده يف ااتيار
ا تهدين وستال أهل العلم ،ال يف استنباط أحكام الشريعة والنظر يف
( )1ينظر :فتاوء ابن الصالس  ،88/1أدب املفيت واملستفيت ،162/ا موع
للنووي ،92/1املوافقات ،280/5صفة الفتوء.72/
( )2ينظر :روضة الطالبني ،101/8االجتهاد والتقليد عند الشاطيب 818 /وعا بعدها.
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الدلي الثالث :أن عن اعتقد عن املقلدين أن عذهب إعاعه هو
احلق وجب عليه العمل مبوجب اعتقاده ذل  ،فال يرتكه إىل غله عن
()1
املذاهب .
ويناقش :بعدم التسليم؛ ألن التزام العاعي مبذهب ععني قد
يكون لنفع يف احلال ودفع للحر نفسه ،وعلي فرض التسليم بذل
()2
فإن اعتقاده مل ينشأ عن دليل رعي فال جيب االلتزام به .
الدلي الرابع :القياس علي عمل املقلد حبك ٍم يف عسألة بناء
علي فتوء جمتهد؛ إذ ال جيوز له الرجوع عنه يف هذه املسألة ،فكذل
()3
ال جيوز رجوعه عن عذهب ا تهد الذي يقلده فيما مل يعمل به .

أدلة القول الثاين:
الدلي األول :عموم أدلة وجوب ستال العاعي للعلماء ،وعن
ذل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [النحل
 - 43/األنبياء  .] 7/وإذا جاز للمقلد تقليد عن اء عن العلماء
جاز له أن خيتار عنهم واحدا فيقلده دون غله لثقته يف علمه وعدالته
( )1ينظر :تيسل التحرير ،253/4التقرير والتحبل.350/3
( )2ينظر :إعالم املوقعني.262/4
( )3ينظر :تيسل التحرير.252/4
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()1

وورعه ،وال يصل احلكم إىل الوجوب؛ ألنه ال دليل عليه .
الدلي الثاين :أن ذل مل يلزم يف عصر أوائل األعة كالصحابة
والتابعني ،ومل ينكروا علي العاعة تقليد بعضهم يف بعض املسائل؛ فإن
عذاهبهم كانت كثلل عتباينة ومل ينقل عن أحد عنهم أنه قال ملن
()2
استفتاه :الواجب علي أن تراعي أحكام عذهب عن قلدته .
ويناقش :أبن الناس كانوا ععذورين قبل األئمة األربعة؛ ألن
الصحابة مل يدونوا عذاهبهم ،وليس هلم قول يف كل املسائل ،فلذل
مل ينكروا علي الناس عندعا مل يلتزعوا مبذهب ععني ،وأعا بعد أن فهمت
املذاهب ودونت وا تهرت وعرف املراص عن املشدد يف كل واقعة
فعدم التزام العاعي واحلالة هذه مبذهب ععني يعد ركوان إىل االحنالل
()3
واالستسهال .
وميكن أن جياب عنها :أبان ال نسلم أبن كل عاعي يعرف تل
املذاهب بعد تدوينها ،وعليه فال يلزم القول بوجوب التزام عذهب
( )1ينظر :التبصرل للشلازي ،415/الالعذهبية للبوطي  ،97/أصول الفقه الذي
ال يسع الفقيه جهله.483/
( )2ينظر :البحر احمليط ،319/6 ،فتاوء ابن الصالس  ،88/1أدب املفيت
واملستفيت  ،162/1آداب الفتوء للنووي  ،75/1تيسل التحرير،253/4
إر اد الفحول  ،453/1صفة الفتوء  ،72/1تبصل النجباء .236/
( )3ينظر :البحر احمليط.320 - 319/6
- 29 -

ععني.

التزام العامي مبذهب معني ،د .حممد متعب سعيد كردم

الدلي الثالث :أن أصحاب املذاهب أنفسهم مل يوجبوا التزام
عذاهبهم ،أو عذاهب غلهم ،وهو الذي صار عليه مجاهل العلماء عن
()1
اآلاذين ابملذاهب األربعة ؛ وعن ذل :
قول اإلعام أيب حنيفة  -رمحه هللا  " :-ال ينب ي ملن مل يعرف
دليلي أن يفيت بكالعي " ،وكان إذا أفىت يقول " :هذا رأي النعمان بن
اثبت يعين نفسه وهو أحسن عا قدران عليه ،فمن جاء أبحسن عنه فهو
أوىل ابلصواب ".
وقول اإلعام عال  -رمحه هللا  " :-عا عن أحد إال وعأاوذ عن
كالعه وعردود عليه إال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ".
وقول اإلعام الشافعي  -رمحه هللا  " :-إذا صح احلديث فهو
عذهيب " ،ويف رواية " :إذا رأيتم كالعي خيالف احلديث فأعملوا
ابحلديث واضربوا بكالعي احلائط " ،وقال يوعا للمزين " :ا إبراهيم :ال
تقلدين يف كل عا أقول ،وانظر يف ذل لنفس فإنه دين " ،وكان رمحه
هللا يقول " :ال حجة يف قول أحد دون رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
وإن كثروا ،وال يف قياس ،وال يف يء ،وعا مث إال طاعة هللا ورسوله
ابلتسليم ".
وقول اإلعام أمحد " :ليس ألحد عع هللا ورسوله كالم " ،وقال
أيضا لرجل " :ال تقلدين وال تقلد َن عالكا وال األوزاعي وال النخعي وال

( )1ينظر :القول السديد يف بعض عسائل االجتهاد والتقليد.32/
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()1

غلهم واذ األحكام عن حيث أاذوا عن الكتاب والسنة " .
وقد نقل الشعراين عن مجاعة عظيمة عن علماء املذاهب أهنم
كانوا يعملون ويفتون ابملذاهب عن غل التزام عذهب ععني عن زعن
أصحاب املذاهب إىل زعانه علي وجه يقتضي كالعه أن ذل أعرا مل
يزل العلماء عليه قدميا وحديثا حىت صار مبنزلة املتفق عليه فصار سبيل
()2
املسلمني الذي ال يصح االفه .
الدلي الرابع :أن التمذهب إمنا يكون ملن يعرف األدلة؛ ألن
املذاهب إمنا تكون ملن له نوع نظر واستدالل ،والعاعي ليس له نظر
()3
واستدالل فيجوز له أن يقلد عن اء .
قال ابن القيم " :بل ال يصح للعاعي عذهب ولو متذهب به،
فالعاعي ال عذهب له؛ ألن املذهب إمنا يكون ملن له نوع نظر
واستدالل ،ويكون بصلا ابملذاهب علي حسبه ،أو ملن قرأ كتااب يف
فروع ذل املذهب وعرف فتاوء إعاعه وأقواله . . .والعاعي ال يتصور
أن يصح له عذهب ،ولو تصور ذل مل يلزعه أحد قط أن يتمذهب
( )1ينظر عا سبق عن أقوال :اإلتباع البن أيب العز احلنفي 78/1فما بعدها،
حا ية ابن عابدين ،17/1إعالم املوقعني  ،201/2اإلنصاف
للدهلوي 156/وعا بعدها.
( )2ينظر :عقد اجليد .75/
( )3ينظر :أدب املفيت واملستفيت ،161/تبصل النجباء للحفناوي ،236 /
التقليد وأحكاعه.143/
- 31 -

التزام العامي مبذهب معني ،د .حممد متعب سعيد كردم

()1

مبذهب رجل عن األعة حبيث أياذ أقواله كلها ويدع أقوال غله " .
الدلي اخلام  :أن التزام عذهب ععني غل علزم وال دليل علي
إجيابه؛ إذ ال واجب إالَ عا أوجبه هللا ورسوله ،ومل يوجب هللا وال رسوله
()2
علي أحد عن الناس أن يلتزم عذهبا ععينا ،فال دليل عوجب لذل .
الدلي السادس :أن القول ابلتزام عذهب ععني خيالف عقاصد
()3
الشريعة؛ ويوقع يف احلر واملشقة ؛ فيستلزم علي العاعي البحث عن
املستفتني عن عذهبه ،وأن يعرف يف كل عسألة هل هي عن عذهبة أو
ال؟ وهذا خمالف لقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱠﭐ [ املائدل  ] 6 /وقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

( )1إعالم املوقعني .262/4
( )2ينظر :تيسل التحرير ،252/4التقرير والتحبل  ،468/3قمع أهل الزيغ
واإلحلاد عن الطعن يف أئمه االجتهاد ،62/إعالم املوقعني  ،262/4تبصل
النجباء.236/
( )3ينظر :اإلحكام لآلعدي ،238/4البحر احمليط ،319/6حا ية املطيعي
علي هناية السول ،618/4تبصل النجباء حبقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق
واالفتاء للحفناوي.236 ،
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ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ [البقرل .]286/
وقوله  " :إن هللا اب أن تتتي راصه كما يكره أن تتتي
()1
ععصيته " .
أدلة القول الثالث:
الدلي األول :قال هللا تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [ األعراف .] 3 /
وقال تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱠ [ البقرل .] 170 /
ﲞ
ﲝ
وقال عادحا عن مل يقلد :ﱡﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ [ الزعر.]18/
( )1أارجه أمحد يف املسند إبسناد صحيح عن حديث عبدهللا بن عمر
 107/10برقم (.)5866
قال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 616/1برقم(" :)1059حديث
حسن صحيح"
وقال يف إرواء ال ليل 9/3برقم ( " :)564قلت :وهذا سند صحيح علي
رط عسلم ،ورواه ابن ازمية وابن حبان يف صحيحهما كما يف
الرتغيب( ،)92/2مث رأيته يف ابن حبان( )545و (.") 914
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وقال تعاىل:

ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ [النساء.]59/
وجه الداللة من اآلايت :أن هللا سبحانه مل يبح الرد عند التنازع
اىل أحد دون القرآن والسنة وحرم بذل الرد عند التنازع إىل قول قائل
()1
ألنه غل القرآن والسنة .
ونوقش :أبن هذا عسلم به يف حق عن عرف قول هللا وحكمه
يف املسألة ،أعا عن قال :ال علم يل بتأويل كتاب هللا ،ومل أحص سنة
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فإنه بتقليده للعارفني حبكم هللا ورسوله
يكون عتبعا ألعر هللا ورسوله ،وكذل ليس فيه تعبد بقول جمتهد واحد
()2
بعينه ،وإمنا يتصور ذل يف اإلجياب فقط .
الدلي الثاين :أن التزام العاعي مبذهب ععني مل يكن ععروفا يف
صدر اإلسالم ،وعدم االلتزام هو عمل الصحابة والسلف؛ ولذل فإن
القول به بدعة ،وقد صح إمجاع الصحابة والتابعني واتبعي التابعني علي
االعتناع واملنع عن أن يقصد أحد عنهم إىل قول إنسان عنهم أو ممن
( )1ينظر :النبذ البن حزم  ،140/اإلنصاف للدهلوي ،148 /تعريف الراغب
حبقيقة املذهبية واملذاهب .59/
( )2ينظر :االتباع البن أيب العز .82/1
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قبلهم فيأاذه كله غل ععتمد علي عا جاء يف القرآن والسنة ،وأنه
()1
يكون عتبعا غل سبيل املتعنني .
ويناقش أبمور:
 -1املنع :فيمنع أنه مل يكن ععروفا يف صدر اإلسالم ،ويطالب
ابلدليل علي أنه ال يوجد عن بعض العوام التزام لستال واحد
بعينه عن املفتني لثقة وحنوها.
 -2علي فرض التسليم ،فيقال :عدم وجوده لعدم وجود أسبابه ،أعا
لو وجدت أسبابه أبن د َون الصحابة عذاهبهم لنقل إلينا االلتزام
()2
يف ذل العصر ،مث إن عدم ا تهاره ال يدل علي رميه .
 -3أن هذا يف حق عن ميل النظر واألدلة؛ أعا العاعي فهو عتبع
لسبيل املتعنني يف االستدالل عليه اب تهد؛ حيث يصدق عليه
أنه آاذ ابلكتاب والسنة ،وإمنا كان ا تهد دليال له ال غل،
وهذا الذي جرء عليه عمل املسلمني.
دلي القول الرابع:
أن العلماء قبل األئمة األربعة مل يد َونوا عذاهبهم وال كثرت
الوقائع عليهم ويف عصرهم ،حىت يعرف عذهب كل واحد عنهم ،أعا
( )1ينظر :النبذ البن حزم  ،141/بدعة التعصب املذهيب.90/1
( )2ينظر :أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله.483/
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م
املراص
بعد أن دونت املذاهب وحفظت وانتشرت وا تهرت وعرف ّ
عن املش ّمدد يف كل واقعة ،وأصبح الرجوع إليها سهال ،فال جيوز للعاعي
واحلالة هذه االنتقال عن عذهب إىل عذهب؛ فيتدي ذل إىل أاذ
()1
الدين تشهيا .
ويناقش :أبن عتدي هذا التوجيه هو دليل القول األول؛ وقد
سبقت اإلجابة عنه.
قال الشوكاين " :وهذا التفصيل عع زعم قائله أنه اقتضاه الدليل
()2
عن أعجب عا يسمعه الساععون ،وأغرب عا يعترب به املنصفون " .
املطلب الثالث :الرتجيح
بناء علي عا سبق عن عرض لألقوال واألدلة فالذي يرتجح
عندي  -وهللا أعلم – هو القول الثاين ،وهو جواز التمذهب ال لزوعه
إذا كان ال طريق له إىل ععرفة احلكم الشرعي إالَ بذل  ،وإذا علم
العاعي أبن النص علي االف قول عقلده حرم عليه تقليده بذل .
وهذا القول هو الذي تمع عليه األدلة لتوسطه بني املوجبني
لاللتزام مبذهب ععني واملانعني عنه ،وكذل لقول أدلة القائلني به
ورجحاهنا.
( )1ينظر :البحر احمليط .319/6
( )2إر اد الفحول .453/1
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وأعا عا اشيه املخالفون  -وهو أقوء أدلتهم  -عن تذرعه إىل
االحنالل عن واجبات الدين وتتبع الراص والتسهيل فهو حمظور
عنفصل جيب عراعاته والتحذير عنه ،كما أن اجلواز ال مينع عن التشدد
يف اتباع املذاهب األربعة إذا رأء املفتون يف بعض العصور متردا وتفلتا.
وكل ذل بشرط أن يكون ذل االستفتاء عن غل تلقط
للراص ،وال بقصد التلهي؛ فإن التلهي حرام قطعا يف التمذهب كان
()1
أو غله .
يقول يخ اإلسالم ابن تيمية " :وال جيب علي ٍ
أحد عن
املسلمني تقليد خص بعينه عن العلماء يف كل عا يقول ،وال جيب
علي ٍ
أحد عن املسلمني التزام عذهب خص ععني غل الرسول  يف
كل عا يوجبه وخيرب به ،بل كل ٍ
أحد عن الناس يتاذ عن قوله ويرتك إالّ
رسول هللا  ،واتباع خص ملذهب خص بعينه لعجزه عن ععرفة
الشرع عن غل جهته إمنا هو مما يسوغ له ،ليس هو مما جيب علي كل
أحد إذا أعكنه ععرفة الشرع ب ل ذل الطريق ،بل كل ٍ
ٍ
أحد عليه أن
يتقي هللا عا استطاع ،ويطلب علم عا أعر هللا به ورسوله ،فيفعل املأعور،
()2
ويرتك احملظور " .
( )1ينظر :روضة الطالبني ،117/11حا ية العطار ،441/2حا ية
املطيعي.618/4
( )2جمموع الفتاوء.209 - 208/20
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املبحث الثاني :التزام العامي مبسائل مذهبه.
ومعناه :أن العاعي الذي التزم عذهبا ععينا؛ فهل جيوز له الرجوع
إىل غله يف بعض املسائل؛ أو جيب اتباع عذهبه يف مجيعها؟
املطلب األول :األقوال يف املسألة
القول األول :جيب التزام العاعي مبسائل عذهبه حبيث ال خير
()2
()1
عنه .وهو قول يف عذهب احلنفية  ،ووجه عند الشافعية  ،وهو
()4

()3

األصح عند القفال املروزي  ،ورجحه ال زايل ،والرازي  ،وجزم به
()5

اجليلي يف اإلعجاز  ،قال يف عقد اجليد " :وهو املرجح عند
()6

()7

الفقهاء"  ،وهو وجه عند احلنابلة .
القول الثاين :ال جيب التزام العاعي مبسائل عذهبه فيجوز له

( )1ينظر :التقرير والتحبل .450/3
( )2ينظر :أدب املفيت واملستفيت .161/1
( )3ينظر :فتاوء ابن الصالس ،87 ،1آداب الفتوء للنووي.75/1
( )4ينظر :قمع أهل الزيغ واإلحلاد عن الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد.63/
( )5نقال عن البحر احمليط .319/6
( )6عقد اجليد.82 /
( )7ينظر :املسودل ،414/1صفة الفتوء.71/1
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اخلرو

()1

()2

الرافعي

عنه .وهو قول يف عذهب احلنفية  ،صححه
()3

وغله  ،وهو وجه يف عذهب الشافعية حكاه القاضي
()4

حسني ،صححه الزركشي ،وغله عن عتأاري الشافعية  ،وهو وجه
()5

عند احلنابلة .
القول الثالث :التتفصي  :فيجب علي العاعي االلتزام مبذهبه يف
عسائل؛ وال جيب يف عسائل.
مث ااتلف املفصلون يف روط املسائل اليت ال جيب االلتزام هبا؛
وذل علي عا أييت:
األول :أن ال يكون َعمل هبا .حكاه اآلعدي وابن احلاجب
()1
()6
اتفاقا  ،وتعقبهما غلمها .
( )1ينظر :التقرير والتحبل .450/3
( )2ينظر :البحر احمليط .320/6حيث قال . ." :وحكي الرافعي عن أيب الفتح
اهلروي أحد أصحاب اإلعام أن عذهب عاعة أصحابنا أن العاعي ال
عذهب له" .وانظر تشنيف املساعع.620/4
( )3كابن أعل احلا  .ينظر :التقرير والتحبل .450/3
( )4ولو رد التشهي إن مل يكن عن تلفيق .ينظر :البحر احمليط  ،319/6أدب
املفيت واملستفيت  ،161/1فتح املعني.614/
( )5ينظر :املسودل  ،414/1فتاوء ابن تيمية  ،222/20صفة الفتوء.71/1
( )6ينظر :اإلحكام لآلعدي  ،245/4بيان املختصر.370/3
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()2

الثاين :أن ال يكون بعد حدوث احلادثة .رطه إعام احلرعني .
الثالث :أن ال تكون فيما ينقض حكم املسألة يف عذهبه .رطه
()4
()3
العز بن عبد السالم  ،وابن دقيق عن الشافعية .
الرابع :أن تكون مما غلب علي الظن رجحان املذهب اآلار
()6
()5
فيها .رطه القدوري عن احلنفية  ،وابن تيمية عن احلنابلة .
اخلام  :أن ال تكون فيما فيه تلفيق جيمع بني املسائل علي
()7
وجه خيالف االمجاع .رطه الزانيت والقرايف  ،وتبعهم عليه عتأارو
()8

()9

()10

املالكية  ،والرواين وابن دقيق العيد وعتأارو الشافعية .
السادس :أن يكون املقلد فيها عن أهل الفضل بوصول أاباره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ) 1كالزركشي حيث قال " :وليس كما قاال؛ ففي كالم غلمها عا يقتضي جران
اخلالف بعد العمل أيضا " .ينظر :البحر احمليط.324/6
( )2ينظر :إر اد الفحول .453/1
( )3ينظر :قواعد األحكام يف إصالس األانم .159-158/2
( )4ينظر :تشنيف املساعع .619/4
( )5ينظر :التقرير والتحبل  ،461/3إر اد الفحول .453/1
( )6ينظر :جمموع الفتاوء.222/20
( )7ينظر :رس تنقيح الفصول.432/
( )8بل حكي اإلمجاع عليه يف نيل السول .209/
( )9ينظر :تشنيف املساعع  ،619/4البحر احمليط.322/6
( )10ينظر :فتح املعني.614/
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()1

()2

اليه .رطه الزانيت وتبعه عليه عتأارو املالكية  ،والرواين .
السابع :أن ال يكون عن قبيل تتبع الراص ،أو تالعبا ابلدين
()4
()3
وتساهال فيه .رطه عتأارو املالكية  ،وعتأارو الشافعية .
الثامن :أن يكون عنشرس الصدر هلذه املسألة .رطه ابن دقيق
()5
العيد .
املطلب الثاني :األدلة واجلواب عنها
أدلة القول األول:
الدلي األول :أنه اعتقد أن املذهب الذي انتسب إليه هو احلق
()6
ورجحه علي غله فعليه الوفاء مبوجب اعتقاده .
وميكن مناقشته من وجهني:
األول :أنه قد يلتزم مبذهب لنفعه يف احلال ورفعه للحر  ،ال
( )1بل حكي اإلمجاع عليه يف نيل السول .209/
( ) 2وقد يدال هذا يف الشرط الرابع؛ ألنه ترجيح بفضل املقلد .ينظر :التقرير
والتحبل .461/3
( )3بل حكي اإلمجاع عليه يف نيل السول .209/
( )4ينظر :فتح املعني.614/
( )5ينظر :البحر احمليط .322/6
( )6ينظر :التقرير والتحبل  ،468/3فتاوء ابن الصالس ،87/1أدب املفيت
واملستفيت  ،161/1صفة الفتوء.71/1
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العتقاد احلق فيه.
الثاين :أبنه لو صح للزم عنه عفاسد عنها :رمي استفتاء أهل غل
املذهب الذي انتسب إليه ،و رمي متذهبه مبذهب نظل عذهب إعاعه أو
أرجح عنه أو غل ذل عن اللوازم؛ بل يلزم عنه أنه إذا رأء نص رسول
هللا صلي هللا عليه وسلم أو قول الفائه األربعة عع غل إعاعه أن يرتك
()1
النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول عن انتسب إليه .
الدلي الثاين :قياس التزام العاعي يف املسائل اليت مل يعمل هبا
علي التزاعه يف املسائل اليت عمل هبا يف الوجوب حيث أن كال عنهما
()2
متذهب مبذهب ععني .
ويناقش :أبن هذا استدالل يف حمل اخلالف؛ فمن العلماء عن
يرء جواز األاذ مبذهب ال ل ولو فيما عمل به عن املسائل.
الدلي الثالث :أن التزاعه للمذهب املعني علزم له كما لو التزم
()3
عذهبه يف حكم احلادثة املعينة .
ويناقش :مبثل املناقشة السابقة فهو استدالل يف حمل اخلالف
حيث ال يرء بعض العلماء يف حدوث احلادثة عانع عن األاذ بقول
غل املذهب.

( )1ينظر :إعالم املوقعني .263/4
( )2ينظر :تيسل التحرير .252/4
( )3ينظر :التقرير والتحبل .468/3
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أدلة القول الثاين:
الدلي األول :قوله سبحانه وتعاىل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [النحل - 43/األنبياء .] 7/
وجه االستدالل :أن وجوب ستال العاعي ملعرفة حكم هللا يف
()1
املسألة عام يشمل أصحاب عذهبه وغلهم .
الدلي الثاين :أن التزاعه غل علزم؛ إذ ال واجب إالَ عا أوجبه هللا
ورسوله ،ومل يوجب هللا وال رسوله علي أحد عن الناس أن يلتزم عذهبا
()2
ععينا ،فال دليل عوجب لذل .
وميكن أن جياب عن الدليلني األول والثاين :أن األعر لإلطالق
كما ذكر يف الدليل ،واملستدل قد قيد هذا اإلطالق إبلزام املستفيت
بعدم تقليد خص بعينه ،إذ األعر بستال أهل الذكر مل يتعرض لكون
املسئول واحدا أو عتعددا ،فيكون إجياب تقليد املعني ،أو إجياب تقليد
أكثر عن واحد زائدا علي األصل الذي مل يتعرض لشيء عن ذل ،
()3
املعني جائزا أيضا .
املعني جائزا ،وتقليد غل ّ
فيكون تقليد ّ
الدلي الثالث :أن االنتقال عن عذهب إىل عذهب ،كاالنتقال
()4
عن قول إىل قول ،وهو سائغ .
( )1ينظر :التبصرل للشلازي ،415/التقليد يف الشريعة للشنقيطي.144/
( )2ينظر :التقرير والتحبل ،468/3إعالم املوقعني.262/4
( )3ينظر :جمموع الفتاوء .209/20
( )4ينظر :النظائر لبكر أبو زيد.77/
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الدلي الرابع :نقل ابن القيم وغله اإلمجاع فقال " :له أي -
العاعي  -أن يستفىت عن اء عن أتباع األئمة األربعة وغلهم ،وال
جيب عليه وال علي املفيت أن يتقيد أبحد عن األئمة األربعة إبمجاع
األعة ،كما ال جيب علي العامل أبن يتقيد حبديث أهل بلده أو غله عن
البالد ،بل إذا صح احلديث وجب عليه العمل به حجازا كان أو
()1
عراقيا أو اعيا أو عصرا أو مينيّا " .
ويناقش :بعدم التسليم وقد تناقل العلماء اخلالف يف املسألة.
وجياب :أبن عراد ابن القيم وغله هو عا سبق يف الدليل الذي
قبله ،وهو إمجاع عن واقع احلال ال عن واقع النص.
دلي القول الثالث :أن التقيد بتل الشروط سد للذريعة
املتدية إىل الوقوع يف التشهي وتتبع الراص والتحلل عن ربقة التكليف
بسبب التنقل بني املذاهب ،فالقول اب رتاطها محاية للقول ابجلواز.
املطلب الثالث :الرتجيح
يرتجح _ وهللا وأعلم _ القول الثالث ،وهو ضبط اجلواز
بشروط ،وأرء االكتفاء بشرط ابن تيمية  -رمحه هللا  -وهو النظر إىل
عاعل الرتجيح املعترب عثل إرادل العاعي االحتياط أباذ قول املتشدد ،أو
ترجح ا تهد لكونه األعلم ،وحنوها.
( )1إعالم املوقعني.263/4
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وهذا الشرط عستلزم للشروط األارء عدا رطي العمل ابملسألة
وحدوث احلادثة ،وال أرء ا رتاطهما؛ ألنه قد يعمل ابملرجوس مث يتبني
رجحانه بعد ،و رط الرتجيح مينع قصد التشهي الذي رطوا عن أجله
الشرطني.
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املبحث الثالث :حكم انتقال العامي من مذهب اىل آخر
معىن املسألة :عن املعلوم أن املذاهب الفقهية املتبوعة عتعددل،
وقد يرء املتمذهب ترك عذهبه ابلكلية ،واالنتقال إىل عذهب آار؛
كأن يكون عتمذهبا ابملذهب احلنفي مث يرء بعد ذل تركه والتمذهب
ابملذهب الشافعي ،فهل للعاعي الذي التزم عذهبا ععينا أن يرتكه
()1
واالنتقال إىل غله؟ .
وهي عسألة قريبة يف املناط عن عسألة املطلب السابق ،لذا بىن
بعض العلماء املسألة هنا علي تل ؛
ولكن التحقيق أن بينهما ااتالفا يف البحث ونسبة األقوال؛ قال
يف جاعع الفتاوء " :جيوز للحنفي أن ينتقل ملذهب الشافعي،
()2
وابلعكس ،لكن ابلكلية ،أعا يف عسألة واحدل فال ميكن" .
وقال صالس الدين العالئي " :والذي صرس به الفقهاء يف
عشهور كتبهم جواز االنتقال يف آحاد املسائل والعمل فيها خبالف
()3
عذهب إعاعه الذي يقلد عذهبه فيه " .

( )1ينظر :املعيار املعرب للونشريسي ،46/12التمذهب للرويتع .962/2
( )2تبصل النجباء للحفناوي.239/
( )3التقرير والتحبل.468/3
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اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :ال جيوز له االنتقال عن عذهب إىل آار.
()2
()1
وهو قول عند احلنفية  ،ووجه يف عذهب الشافعية  ،ووجه
عند احلنابلة ،قال يف املسودل " :ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية
إىل أن العاعي إذا انتحل عذهبا ال جيوز له االنتقال عنه يف سائر
()3
األ ياء " .
القول الثاين :جيوز االنتقال عن عذهب اىل آار.
()4
وهو وجه عند الشافعية هو األصح  ،ووجه عند احلنابلة هو
()5
األ هر .
القول الثالث :جيوز االنتقال عن عذهب اىل آار فيما مل يقلد
فيه ويعمل به ،أعا عا قلد فيه وعمل به فال جيوز له الرجوع عنه.

( )1ينظر :البحر الرائق ،289/6تيسل التحرير ،254/4حا ية ابن
عابدين.80/4
( )2ينظر :البحر احمليط ،320/6روضة الطالبني ،117/11فتاوء ابن
الصالس ،87/1آداب الفتوء للنووي.75/1
( )3املسودل .865/2
( )4ينظر :البحر احمليط ،320/6عقد اجليد.83-82/
( )5ينظر :العدل يف أصول الفقه ،1226/4رس الكوكب املنل  ،577/4نشر
البنود ،350/2النظائر لبكر أبو زيد.77/
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()1

وهو قول بعض احلنفية  ،والسبكي عن الشافعية ،ونسب إىل
()2
ابن احلاجب .
قال اآلعدي " :إذا اتبع العاعي بعض ا تهدين يف حكم حادثة
عن احلوادث وعمل بقوله فيها ،اتفقوا علي أنه ليس له الرجوع عنه يف
()3
ذل احلكم إىل غله " .
القول الرابع :جيوز االنتقال عن عذهب اىل آار إذا كان ألعر
ديين كرجحانه وحنوه ،وال جيوز إن كان ل رض دنيوي ٍ
كمال أو جاه.
وعن ذل ظهور رجحان أكثر فروعه ،فإن االنتقال سائغ ،وال
()4
أبس به ،بل هو مما يثاب عليه .
()5
وهو رأي يخ اإلسالم ابن تيمية  ،وبعض احلنفية كابن
()1
()6
عابدين  ،وبعض الشافعية كالسيوطي .
( )1ينظر :رس فتح القدير ،258/7البحر الرائق.290/6
( )2ينظر :اإلحكام لآلعدي ،319/4البحر احمليط ،321/6بيان املختصر
 ،370/3تيسل التحرير ،254/4التقرير والتحبل.468/3
( )3اإلحكام لآلعدي .2213/5
( )4ينظر :اآلداب الشرعية البن عفلح ،226/1جمموع الفتاوء،223/20
إر اد أهل امللة للمطيعي.230/
( )5ينظر جمموع الفتاوء.223/20
حشي علي قول املانع بد " :إذا كان ار اله ال ل رض حممود رعا "،
( )6فإنه ّ
ويف عوضع آار بد " :إذا مل يكن له غرض صحيح " حا ية ابن عابدين
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وجواز ذل ألعرين:
األول :مل يزل كثل عن العلماء احملققني عن خمتلف املذاهب
الفقهية علي عر العصور ينتقلون عن عذهب إىل عذهب ،والظاهر أن
()2
الباعث عليه أعر ديين .
الثاين :أن املذاهب الفقهية املتبوعة كلها طريق إىل الفقه يف
()3
الدين يف أصوله وفروعه .
()4

وعن العلماء عن قال بوجوب االنتقال يف هذه احلال .
واألدلة يف هذه هي أدلة املسألة السابقة؛ ألن عناط املسألتني
واحد ،وهو ويز األاذ عن غل املذهب.
لكن الذي يظهر _ وهللا أعلم _ عند من ف َرق بني مسألتني
يف احلكم ما أييت:
أوال :جتويز االنتقال الكلي ومنع االنتقال اجلزلي؛ ألن بهة
التلفيق وتتبع الراص تدال يف االنتقال اجلزئي وال تدال يف االنتقال
الكلي؛ فالعاعي اذا أاذ جبزء عن هذا املذهب وجزء عن آار كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.481/5 ،80/4
( )1ينظر :ااتالف املذاهب.41/
( )2ينظر :نشر البنود.350/2
( )3ينظر :املرجع السابق.
( )4ينظر :املرجع السابق.
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قصد التلفيق وتتبع الراص ألصق به ،خبالف انتقاله كليا إىل املذهب
اآلار حيث أياذ جبميع راصه وعزائمه.
اثنيا :جتويز االنتقال اجلزلي ومنع االنتقال الكلي؛ ألن عنع
االنتقال الكلي عبين علي اعتناع االنتساب للمذهب عن أصله؛ ألنه
عرتتب علي القول أبن العاعي ال عذهب له؛ فهو ليس أهال للنظر
واالجتهاد وال يصح انتسابه للمذاهب ،بل عليه ستال ا تهدين ،فإذا
عمل بقوله يف عسألة فاألكثر علي رمي انتقاله عنها.
منشأ اخلالف يف املسألة:
أ ار النووي إىل عنشأ للخالف يف املسألة ،فقال " :وإذا ّم
دونت
املذاهب فهل جيوز للمقلد أن ينتقل عن عذهب إىل عذهب؟ إن قلنا
يلزعه االجتهاد يف طلب األعلم وغلب علي ظنه أن الثاين أعلم ينب ي
أن جيوز ،بل جيب ،وإن الانه فينب ي أن جيوز أيضا؛ كما لو قلد يف
()1
القبلة هذا أاعا ،وهذا أاعا " .
وذل أن العلماء قد ااتلفوا هل علي العاعي اجتهاد يف ختل
أعلم أو أتقي ا تهدين وحنوها عن األوصاف أم خيتار عن غل اجتهاد؟
فمن قال جيتهد ج َوز التنقل وعن عنع عنع.
والذي يظهر يل عن االل النظر يف األدلة أنه ليس عنشأ
( )1روضة الطالبني.108/11
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للخالف بل هو عن آاثره وسنذكره بعد عرض اخلالف.
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املبحث الرابع :أثر اخلالف يف املسألة
الذي يظهر – وهللا أعلم – أن اخلالف بني األقوال يف هذه
املسائل االف ععنوي ،ويظهر أثر ذل بوضوس يف عسألة :إذا انتسب
العاعي إىل عذهب ععني ،فهل له أن يقلد غل املذهب الذي انتسب
()1
إليه؟ .
ويتضح أثر اخلالف يف املسائل الثالث عند ا يزين ،ويف عسأليت
االلتزام عند املانعني ،وسيكون ذل يف فرعني:
األول :أثر اخلالف عند املانعني:
علي القول بتحرمي انتقال العاعي  -جزئيا كان أو كليا  -عن
املذهب بعد تعيينه ،فإن بعض العلماء وهم بعض احلنفية يرون تفسيق
()2
املتنقل واستلزام تعزيزه.
وبناء عليه فليس له أن يقلد وال يستفيت غل املذهب الذي
انتسب إليه؛ ألنه يعتقده أرجح عن غله ،فعليه الوفاء مبوجب
()3
اعتقاده .
( )1ينظر هلذه املسألة :الوصول إىل األصول البن برهان  ،369/2امللل والنحل
للشهرستاين ،473-472/1البحر احمليط .320/6
( )2ينظر :رس فتح القدير ،257/7البحر الرائق ،289/6حا ية ابن
عابدين.80/4
( )3ينظر :أدب املفيت واملستفيت ،161/سالسل الذهب  ،454/تيسل
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الثاين :أثر اخلالف عند اجمليزين:
علي القول بعدم وجوب التزام العاعي مبذهب ععني  -جزئيا
كان أو كليا  -فإنه يرتتب علي ذل عسألة اجتهاد العاعي يف ااتيار
ا تهدين ،وهي أيضا حمل اخلالف عند اجلميع الذي مل يلتزم مبذهب
بعد؛ وهي علي أقوال؛ مها وجهان يف عذهب الشافعية ،وروايتان عند
احلنابلة:
أيدمها :أنه يف التمذهب يبحث حىت يعلم علم عثله عن أس ّمد
م
أصحها أصال فيستفيت أهله ،ويف االلتزام يبحث عن األعلم
املذاهب و ّ
()1
واألفقه عن املفتني .
واثنيهما :أنه يقلد عن اء عن أهل االجتهاد .وهو عأاوذ عن
أمحد عن رواية احلسني بن بشار ،وقد سأله عن عسألة يف الطالق
فقال " :إن فعل كذا حنث ،فقلت له :فإن أفتاين إنسان :ال أحنث.
()2
فقال :تعرف حلقة املدنيني؟ قلت :فإن أفتوين أدال؟ .قال :نعم " .
مث اختلف القاللون ابجتهاد العامي :إن اجتهد يف العلماء
فاستوء عنده علمهم قيل :يقدم األدين ،وقيل :مها سواء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحرير ،253/4التقرير والتحبل.350/3
( )1ينظر :رس فتح القدير ،257/7البحر الرائق ،289/6حا ية ابن
عابدين.80/4
( )2ينظر :العدل يف أصول الفقه .1226/4
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فإن كان أحدمها أعلم واآلار أدين قيل :مها سواء وقيل :يعتمد
األعلم.
فإن استووا عنده يف العلم والدين ،كان خملا يف األاذ أبي
()1
أقاويلهم اء؛ ألنه ليس بعضهم بقبول قوله أوىل .
وعع ذل فقد ذكر بعض العلماء أبن كال عن أرابب القولني قد
ذهب إىل أن العاعي ليس له أن أياذ ب ل عذهبه الذي انتسب إليه،
()2
اروجا عن ختبط العاعي يف األحكام والطه فيها .
وهللا أعلم

( )1ينظر :روضة الطالبني ،117/11أدب املفيت واملستفيت،162/1
املسودل ،412/1التمهيد لإلسنوي ،530/1روضة الناظر،375/1
.385
( )2ينظر :امللل والنحل للشهرستاين.473-472/1
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خامتة البحث
تناولت هذه اخلامتة أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث،

وعنها:
أوالً :أن اخلالصة يف تعريف التمذهب هو :األاذ مبذهب إعام جمتهد؛
إعا يف اجلملة أبن أياذ براص املذهب وعزائمه ،وإعا يف عسألة
أو أكثر عن عذهبه.
اثنياً :الذي يرتجح يف حكم متذهب العاعي هو جوازه ال لزوعه إذا كان
ال طريق له إىل ععرفة احلكم الشرعي إالَ بذل  ،وهذا القول هو
الذي تمع عليه األدلة بني املوجبني لاللتزام مبذهب ععني
واملانعني عنه.
اثلثاً :األقرب يف عسألة حكم التزام العاعي مبسائل عذهبه ،هو اجلواز
بشرط النظر إىل عاعل الرتجيح املعترب عثل إرادل العاعي االحتياط
أباذ قول املتشدد ،أو ترجح ا تهد لكونه األعلم ،وحنوها.
وهذا ينطبق أيضا علي عسألة انتقال العاعي عن عذهب آلار؛
فاألقوال واألدلة تكاد تكون هي نفس األدلة للمسألتني.
رابعاً :عع عا ورد عن أقوال وأدلة ا يزين واملانعني النتقال العاعي عن
عذهب آلار إال أهنم قد اتفقوا علي أن العاعي ليس له أن أياذ
ب ل عذهبه الذي انتسب إليه ،اروجا عن ختبطه يف األحكام.
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املصادر واملراجع
االتباع للقاضي ابن أيب العز احلنفي ت 792هد ،قيق حممد عطا هللا
وعاصم القريويت .املكتبة السلفية ،الهور .الطبعة الثانية.
إجابة السائل رس ب ية اآلعل :لإلعام الصنعاين ت 1182هد .قيق
حسني السياغي وحسن األهدل .عتسسة الرسالة .الكبعة الثانية
1408هد 1988 -م.
االجتهاد والتقليد عند الشاطيب :رسالة عاجستل للدكتور وليد بن فهد
الودعان .دار التدعرية ،الراض .الطبعة األوىل 1430هد.
اإلحكام يف أصول األحكام :لسيف الدين اآلعدي ت 631هد،
قيق :جمموعة عن الباحثني .دار الفضيلة ،الراض .الطبعة األوىل
1437هد.
اإلحكام يف متييز الفتاوء عن األحكام وتصرفات القاضي واإلعام
لإلعام القرايف ت 684هد .قيق عبدالفتاس أبو غدل .دار
البشائر ،بلوت .الطبعة الثانية 1416هد  1995 -م.
ااتالف املذاهب :حلافظ جالل الدين السيوطي 911هد .قيق
عبدالقيوم حممد البستوي .دار االعتصام.
اآلداب الشرعية :لشمس الدين حممد بن عفلح املقدسي احلنبلي ت
 763هد .قيق عيب األرانؤوط وعمر القيّام .وزارل األوقاف،
قطر .الطبعة األوىل 1436هد 2015 -م.
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آداب الفتوء واملفيت واملستفيت ليحىي بن رف النووي ت  676هد.
عناية بسام اجلايب .دار الفكر ،دعشق .الطبعة األوىل 1408هد.
أدب املفيت واملستفيت :أتليف عثمان بن عبدالرمحن املعروف اببن
الصالس ت643هد ،قيق :عوفق عبدهللا عبدالقادر ،عكتبة العلوم
واحلكم ،الدينة املنورل ،الطبعة الثانية 1423هد.
إر اد الفحول إىل قيق احلق عن علم األصول :حملمد بن علي بن
حممد الشوكاين ت  1255هد ،قيق ساعي األثري ،دار الفضيلة.
إر اد أهل امللة إىل إثبات األهلة :حملمد خبيت املطيعي .عطبعة
كردستان العلمية ،عصر1329 .هد.
إرواء ال ليل يف ختريج أحاديث عنار السبيل :حملمد انصر الدين األابين.
املكتب اإلسالعي -بلوت .الطبعة األوىل 1399هد1979 -م.
أصول الفقه :لشمس الدين حممد بن عفلح املقدسي احلنبلي ت 763
هد .بتحقيق د0فهد حممد السدحان .عكتبة العبيكان .الطبعة
األوىل 1420هد1999م.
أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله :للدكتور عياض السلمي .دار
التدعرية ،الراض .الطبعة األوىل 1426هد  2015 -م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني :أتليف مشس الدين أيب عبدهللا حممد
بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ت  751هد ،رتبه وضبطه وار
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أحاديثه :بشل حممد عيون ،عكتبة دار البيان دعشق -الطبعة
األوىل  1421هد
اإلنصاف يف بيان أسباب االاتالف لإلعام ويل هللا الدهلوي ت
1176هد ،قيق حممد صبحي حالق وعاعر حسني ،دار ابن
حزم ،الطبعة األوىل 1420هد  1999 -م.
اإلنصاف يف ععرفة الراجح عن اخلالف علي عذهب اإلعام أمحد بن
حنبل :أتليف يخ اإلسالم عالء الدين أيب احلسن علي بن
سليمان املرداوي ت  885هد ،صححه وحققه حممد حاعد
الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،وعتسسة التاريخ اإلسالعي،
الطبعة األوىل.
إيقاظ مهم أويل األبصار لصاحل بن حممد العمري الشهل ابلفالين ت
1218هد ،بتحقيق أيب عماد السخاوي ،دار الفتح ،الشارقة،
الطبعة األوىل 1418هد  1997 -م.
البحر الرائق رس كنز الدقائق :أتليف :زين العابدين بن إبراهيم ابن
جنيم احلنفي ،ت 970هد ،دار املعرفة ،بلوت ،ط :الثانية.
البحر احمليط :للزركشي بدر الدين بن حممد بن هبادر الشافعي ت
 794هد ،رير وعراجعة د0عمر األ قر وآارون ،دار الصفول -
القاهرل ،الطبعة الثانية  1413هد  1992 -م.
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بدعة التعصب املذهيب وآاثرها اخلطلل يف مجود الفكر واحنطاط
املسلمني :حملمد عيد عباسي ،املكتبة اإلسالعية ،عمان – األردن.
الربهان يف أصول الفقه :إلعام احلرعني أيب املعايل عبداملل بن عبدهللا
اجلويين ،ت  478هد قيق :الدكتور عبدالعظيم حممود الديب،
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة  1412هد -
 1992م.
بيان املختصر  -رس خمتصر ابن احلاجب  :-أتليف مشس الدين أبو
الثناء حممود ابن عبدالرمحن األصفهاين ت  749هد ،قيق
الدكتور حممد عظهر بقا ،دار املدين للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة األوىل  1406هد  1986 -م.
التبصرل يف أصول الفقه :أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف
الشلازي ت476هد ،قيق :د0حممد حسن هيتو ،دار الفكر -
دعشق ،الطبعة األوىل 1980م.
تبصل النجباء حبقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء حملمد بن
إبراهيم احلفناوي .دار احلديث ،القاهرل .الطبعة األوىل 1415ه
 1995م.تشنيف املساعع بشرس مجع اجلواعع :حملمد بن هبادر الزركشي ت
794هد .قيق سيد عبدالعزيز وعبدهللا ربيع .عكتبة قرطبة،
القاهرل .الطبعة األوىل 1418هد 1998 -م.
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تعريف الراغب حبقيقة املذهبية واملذاهب :حملمد عيد عباسي ،املكتبة
اإلسالعية ،عمان – األردن.
تقريب الوصول إىل علم األصول :البن جزي املالكي ت 741هد.
قيق الشيخ حممد املختار الشنقيطي .الطبعة الثانية 1423هد -
2002م.
التقرير والتحبل :رس العالعة احملقق ابن أعل احلا ت سنة  879هد،
دار الكتب العلمية بلوت  -لبنان ،الطبعة الثانية  1403هد -
 1983م.
التقليد وأحكاعه :للدكتور سعد الشثري .دار الوطن ،الطبعة األوىل
1416هد.
التمذهب ،دراسة نقدية نظرية .رسالة دكتورال خلالد عساعد الرويتع.
دار التدعرية ،الراض .الكبعة األوىل 1434هد 2013 -م.
التمهيد يف ختريج الفروع علي األصول :لإلعام مجال الدين أيب حممد
عبدالرحيم بن احلسن األسنوي ت  772هد ،قيق د0حممد حسن
هيتو ،عتسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة  1404هد  1984 -م.
تيسل التحرير :للعالعة حممد أعني املعروف أبعل ابد اه احلنفي
اخلراساين ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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مجع اجلواعع يف أصول الفقه :لتا الدين ابن السبكي ت 771هد.
تعليق عبداملنعم اليل إبراهيم .دار الكتب العلمية .الطبعة الثانية
1424هد  2002 -م.
حا ية ابن عابدين ( رد احملتار علي الدر املختار رس تنوير األبصار
) :حملمد أعني ابن عابدين .قيق عادل عبد املوجود وعلي
ععوض .دار عامل الكتب .طبعة ااصة 1423هد  2003 -م.
حا ية البناين علي رس اجلالل مشس الدين حممد احمللي علي عنت مجع
اجلواعع :البن السبكي دار الفكر ،بلوت  -لبنان  1982م -
 1402هد.
حا ية العطار علي مجع اجلواعع :للعالعة الشيخ حسن العطار علي
رس اجلالل احمللي علي مجع اجلواعع البن السبكي ،دار الكتب
العلمية ،بلوت  -لبنان ،ودار الباز للنشر والتوزيع.
حا ية املطيعي علي هناية السول ( سلم الوصول لشرس هناية السول ):
حملمد خبيت املطيعي ت 1354هد .عكتبة حبر العلوم .عصر.
الروض املربع رس زاد املستقنع يف ااتصار املقنع :للشيخ عنصور بن
يونس البهويت ت 1051هد .قيق سعيد اللحام .دار بلنسية.
روضة الطالبني وعمدل املفتني :لإلعام النووي ،إ راف زهل الشاويش،
املكتب اإلسالعي ،الطبعة الثالثة  1412هد  1991 -م.
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روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه :ملوفق الدين بن قداعة
املقدسي ت 620هد قيق :د0عبدالكرمي النملة ،عكتبة الر د -
الراض ،الطبعة األوىل  1413هد  1993 -م.
سالسل الذهب :للزركشي بدر الدين بن حممد بن هبادر الشافعي ت
 794هد ،قيق حممد املختار الشنقيطي .الطبعة الثانية 1423هد
 2002م.رس العضد علي خمتصر املنتهي األصويل البن احلاجب :للقاضي
عضد امللة والدين املتوىف سنة  756هد ،عطبوع عع حا ية العالعة
التفتازاين.
رس الكوكب املنل يف أصول الفقه :حملمد بن أمحد بن عبدالعزيز بن
النجار الفتوحي احلنبلي ت سنة  972هد ،قيق د0حممد الزحيلي،
ود0نزيه محاد ،دار الفكر دعشق  1402هد  1982 -م.
رس الورقات لتا الدين الفزاري املعروف اببن الكرفاس ت 690هد.
قيق سارل ايف اهلاجري .دار البشائر اإلسالعية
رس تنقيح الفصول :أليب العباس أمحد بن عبدالرمحن الشهل اببن
حلولو القلواين املالكي ت 895هد ،عطبوع علي هاعش تنقيح
الفصول – املطبعة التونسية.
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رس عنتهي اإلرادات :للشيخ عنصور بن يونس البهويت ت 1051هد.
قيق د عبدهللا الرتكي .دار عامل الكتب ،الراض .الطبعة
1432هد.
صحيح الرتغيب والرتهيب :حملمد انصر الدين األلباين .عكتبة املعارف
للنشر والتوزيع .الطبعة األوىل 1421هد 2000 -م.
صفة الفتوء واملفيت واملستفيت :أتليف :أمحد بن محدان احلراين احلنبلي،
قيق :حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالعي ،الطبعة
األوىل 1380هد.
العدل يف أصول الفقه :للقاضي أيب يعلي حممد بن احلسني الفراء
احلنبلي سنة 458هد ،قيق :د0أمحد علي سل املباركي ،الطبعة
األوىل  1410هد  1990 -م.
عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد لإلعام ويل هللا الدهلوي ت
 .1176قيق حممد علي األثري .دار الفتح ،الشارقة – الطبعة
ألوىل 1415هد 1995 -م.
فتاوء ابن الصالس :لعثمان بن عبد الرمحن تقي الدين املعروف اببن
الصالس ت 643هد قيق :د .عوفق عبد هللا عبد القادر .عكتبة
العلوم واحلكم  -بلوت  -الطبعة األوىل .1407
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فتح املعني بشرس قرل العني مبهمات الدين :ألمحد املليباري الفناين.
عناية بسام اجلايب .دار ابن حزم .الطبعة األوىل 1424هد 0
 2004م.
الفقيه واملتفقه :أليب بكر أمحد بن حممد الب دادي ت 462هد .قيق
عادل العزازي .دار ابن اجلوزي .الطبعة الثالثة 1426هد.
قمع أهل الزيغ واإلحلاد عن الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد :حملمد
اخلضر الشنقيطي .عتسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1419ه،
 1999م.
قواعد األانم يف عصاحل األانم :للعز بن عبدالسالم 660هد .تعليق طه
عبدالرؤوف سعد .عكتبة الكليات األزهرية .القاهرل.
القول السديد يف بعض عسائل االجتهاد والتقليد :حملمد بن عبدالعظيم
املوروي .قيق جاسم الياسني وعدانن الروعي .دار الدعول،
الكويت .الطبعة األوىل 1408هد 1988 -م.
كتاب العلم :حملمد بن صاحل العثيمني ت 1420هد . .دار البصلل.
األسكندرية .الطبعة األوىل 1424هد2003 -0م.
الالعذهبية أاطر بدعة دد الشريعة اإلسالعية :حملمد البوطي .دار
الفارايب ،دعشق1426 .هد.
لزوم اتباع األئمة حسما للفوضي الدينية :حملمد احلاعد .دار األنصار،
القاهرل .الطبعة الثالثة 1398هد
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لسان العرب :لإلعام العالعة أيب الفضل مجال الدين حممد بن عكرم بن
عنظور األفريقي املصري ،دار صادر  -بلوت ،عكتبة العلوم
واحلكم ابملدينة املنورل.
ا موع رس املهذب :لإلعام أيب زكرا اىي بن رف النووي ت سنة
 676هد ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
جمموع فتاوء يخ اإلسالم ابن تيمية :مجع وترتيب عبدالرمحن بن
حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي ،وساعده ابنه حممد،
عكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية ،وعطابع الطوجبي
التجارية.
خمتار الصحاس :أتليف الشيخ اإلعام حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر
الرازي ،عين برتتيبه :حممود ااطر ب  ،راجعته وحققته :جلنة عن
علماء العربية ،دار الفكر  -بلوت  -لبنان1401 ،هد-
1981م0
عسند اإلعام أمحد ت 204هد .قيق عبدهللا الرتكي .وزارل الشتون
اإلسالعية.
املسودل يف أصول الفقه آلل تيمية :مجعها هاب الدين أبو العباس
احلنبلي احلراين الدعشقي ت سنة  745هد ،قيق وتعليق :أمحد
الذروي ،دار الفضيلة ،الطبعة األوىل .2002-1422
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املعتمد يف أصول الفقه :أتليف أيب احلسن حممد بن علي البصري ،ت
سنة  436هد ،اعتىن بتهذيبه و قيقه حممد محيدهللا وآارون،
املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيَة ،بدعشق  1384هد -
 1964م.
املعيار املعرب واجلاعع امل رب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس
وامل رب :أليب العباس أمحد بن اىي الونشريسي ت 814هد.
قيق حممد حجي ،دار ال رب اإلسالعي1401 .هد 1981 -م.
امللل والنحل :لإلعام أيب الفتح حممد بن عبدالكرمي الشهرستاين ت
548هد .قيق حممد فتح هللا بدران .دار أضواء السلف ،الراض.
عصورل عن طبعة األزهر ،الطبعة األوىل.
املوافقات يف أصول الشريعة :أليب إسحاق إبراهيم بن عوسي اللخمي
ال رانطي املالكي الشاطيب ت  790هد ،قيق :عشهور آل
سلمان ،دار ابن القيم ،القاهرل ،ط 1424 1هد.
امليزان :لعبدالوهاب الشعراين .طبعة قدمية بدون ععلوعات.
النبذ يف أصول الفقه أليب حممد علي بن أمحد بن حزم ت 456هد.
قيق حممد أمحد النجدي .عكتبة دار اإلعام الذهيب .الطبعة
األوىل 1410هد.
النظائر :لبكر بن عبدهللا أبو زيد .دار العاصمة ،الراض .الطبعة الثانية
1423هد.
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 حملمد بن اىي:نيل السول علي عرتقي الوصول إىل علم األصول
. دار عامل الكتب. بتحقيق حفيده حممد عبدهللا الواليت.الواليت
.م1992- هد1402
. حملمد سلطان املعصوعي:هدية السلطان إىل عسلمي بالد الياابن
.مجعية إحياء الرتاث اإلسالعي
 لشرف اإلسالم أمحد بن علي بن برهان ت:الوصول إىل األصول
. الراض، عكتبة املعارف. قيق عبداحلميد أبوزنيد.هد518
.م1984 - هد1404 الطبعة األوىل
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حقوقُ املِ ْلكيّة الفِ ْكريّة وأثرُها يف قضايا
التَّجديد واالجتهاد الفِ ْقهيِّ
دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة
Intellectual Property Rights and Its Impact
on Issues Modernity and of Jurisprudential
Reasoning
A Jurisprudential and Maqaasid Study

إعداد:
د .سارة متلع القحطاني
عضو هيئة تدريس بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة جبامعة الكويت
حبث ممول من جامعة الكويت  -رقم ()ZH01/17
الربيد اإللكرتوينdr.qahatani.sara@gmail.com :

الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

املستخلص
انطالقا من فكرة محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية ِ
وحق املؤلِف واملبدع
و ِ
املبتكر على النحو الذي يروج له  -وهبذا الزخم من املتابعة واالهتمام
الد ْول املتواصل  -أييت هذا البحث ليسلِط الضوء على املوضوع فيما
يتصل برؤية الشرع ،وموقفه من هذه احلقوق ،وخباصة أن دخول الدول
النامية ،ومن بينها الدول العربية واإلسالمية ،يف منظومة احلماية الد ْولية
لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية  -ي ْلقي عليها تبعات تتحملها عند شروعها يف
االستفادة من مثار العلم والتكنولوجيا ِ
املتقدمة.
وقد قسمت البحث على فصلني :تناولت يف الفصل األول
منهما تعريف املِْلكية ِ
الف ْكرية وأنواعها وأمهي تها واتريخ نشأهتا يف أربعة
ِ
االجتهادات الفقهية
مباحث مستقلة .وتناولت يف الفصل الثاين
الف ْكرية ،وحقوق املِْلكية ِ
لتكييف حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية يف ميزان
الف ْكرية بني االجتهادات ِ
املقاصد الشرعية ،وحقوق املِْلكية ِ
الف ْقهية
واملقاصد الشرعية يف ضوء املعطيات املعاصرة ،وأثر حقوق املِْلكية
الف ْكرية يف التجديد واالجتهاد ِ
ِ
الف ْقهي على ضوء املعطيات املعاصرة يف
أربعة مباحث مستقلة.
الكلمات املفتاحية [حقوق -ملكية – فكرية – مقاصد -
التجديد  -اجتهاد].
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Abstract
Starting from the idea of protecting intellectual
property and copyright of inventor and innovator, as being
widely promoted, -with the prevailing momentum of
continuous international supervision and attention - this
research comes to shed light on this issue from the
perspective of the Shari'ah, and its position regarding these
rights. Most especially, the entry of developing countries,
including Arab and Islamic countries, into the
international protection system for intellectual property,
would consequently vest in them certain responsibilities
when they begin to benefit from the fruits of advanced
science and technology.
The research has been divided into two chapters, the
first chapter discusses the definition and types of
intellectual property, its importance and its historical
genesis, all in four separate sections. The second chapter
deals with: jurisprudential reasonings towards the
conception of intellectual property rights, and intellectual
property rights on the scale of the objectives of Islamic
law (maqaasid), and intellectual property rights between
jurisprudential reasonings and objectives of Islamic law in
light of contemporary facts, and the impact of Intellectual
Property Rights in modernity and jurisprudential reasoning
in light of contemporary facts, all in four separate sections.
Keywords: (rights-property-intellectual-objectivesmodernity-)
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الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

املقدِّمة
احلمد هلل ِ
رب العاملني ،محدا كثريا طيِبا مباركا فيه ،محدا يليق
ِ
وج ِهه وعظي ِم س ْلطانِه ،محدا تقبل به الصاحلات من األعمال
جبالل ْ
حني ترفع ،وَتْضع عند ذك ِره اجلوارح والقلب خيشع .والصالة والسالم
ْ
ني ،وعلى آلهِ
ِ
املبعوث رمحة للعالمني ،حممد النِ ِب األ ِم ِي األم ِ
على
وص ْحبِه أ ْْجعني ،وعلى م ْن تبِعهم إبحسان إىل ي ْوِم الدي ِنُ .ث أما ب ْعد
فإن هللا  -سبحانه وتعاىل  -قد جعل الشريعة اإلسالمية ِ
آخر
ْ
ِ
ِ
ِ
الشرائع السماوي ِة ،وخاِتة األداين اإلهلية ،ورضيها لعباده كافة على
ِ
أجناسهم ول ِ
ِ
وعاداهتم ،وجعلها الطريق الوحيدة الجتماع
غاهتم
اختِالف
ْ
ِ
لتحقيق سعاد ِهتم الدُّنيوي ِة واأل ْخروي ِة،
كلِمتِهم ،والسبيل املستقيمة
وضمنها ما تكون به شاملة خالدة صاحلة لك ِل زمان ومكان بك ِل ي ْسر
ومساحة وسهولة.
اع ِدها األصوليةِ ،
أبحكامها الكلية ،وقو ِ
ِ
ومبادئِها اخلالدة،
فهي
ِ
ِ
شكالت
وتعاليمها الس ْمحة  -تضع احللول لِم
وأهدافِها السامية،
تطور يصل إليه
اإلنسانية على مر العصور ،وتواكِب يف أصالتِها كل ُّ
ِ
جماالهتا :السياسية ،واالقتصادي ِة،
العقل البشري يف ميادي ِن احلياة بك ِل
واالجتماعي ِة ،والعِْلمية؛ لِتكون بذلك احلضارة اخلالدة ،واحلكم الشرعي
الوحيد.
وي ع ُّد موضوع املِْلكية ِ
الف ْكرية من املوضوعات املتجددة يف
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طرحها على الساحة االقتصادية ،وأكثرها إاثرة للجدل يف التكييف
الفقهي (القانوين  -الشرعي) االقتصادي ،وأكثرها أمهية من حيث
اآلاثر الناجتة عن استخدامها .هذا إىل أنه جزء من التشريعات القانونية
على املستوى الد ْو ِل من جهة ،وفرض النفوذ السياسي واالقتصادي
والثقايف من جهة أخرى.
التعريف بالبحث
وحق املؤلِف و ِ
انطالقا من فكرة محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية ِ
املبدع
و ِ
املبتكر على النحو الذي يروج له-وهبذا الزخم من املتابعة واالهتمام
الدول املتواصل  -أييت هذا البحث ليسلِط الضوء على املوضوع فيما
يتصل برؤية الشرع ،وموقفه من هذه احلقوق ،وخباصة أن دخول الدول
النامية ،ومن بينها الدول العربية واإلسالمية ،يف منظومة احلماية الد ْولية
لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية ي ْلقي عليها تبعات تتحملها عند شروعها يف االستفادة
من مثار العلم والتكنولوجيا ِ
املتقدمة.
أهميَّة البحث
تظهر أمهية البحث يف النقاط اآلتية:
 .1ت ع ُّد حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية أحد العناوين الرئيسة املؤثِرة عند
وضع السياسات الد ْولية والوطنية يف امليادين القانونية واالقتصادية
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الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

واالجتماعية فضال ع ِن الثقافية .فقد أصبحت موضوعا يفرض نفسه يف
العالقات التجارية والثقافية بني الدول.
 .2حلقوق املِْلكية ِ
اقتصاداي وتكنولوجيًا؛
الف ْكرية أتثري خطري
ً
األمر الذي يستدعي التفكري يف البحث عن سبل لتوفري احلماية
القانونية هلذه املوضوعات؛ ِمن ِمثْل براءات االخرتاع والتكنولوجيا
احليوية والتجارة اإللكرتونية والعالمات التجارية ،إضافة إىل حقوق
التأليف األ ِ
دي والفين يف خمتلف اجملاالت العلمية واإلنسانية.
 .3اخنراط كثري من الدول يف االتفاقيات املتصلة حبقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية ،وال سيما ُّ
الدوِل العربية واإلسالمية ،دون معرفة حقيقة هذا
يعي  -يستدعي الكشف عن
األم ِر على املستوى العقدي والتشر ِ
البواعث والدوافع واآلليات اليت تتخفى وراء هذه املوضوعات احليوية
املعاصرة ،واليت هي يف بعض جوانبِها جتليات لظاهرة العوملة اليت
ِ
اجتاحت العال يف العقد األخري من ِ
القرن العشرين وبداية القرن الواحد
والعشرين.
ِ
ِ
 .4أن مفهوم «حقوق امل ْلكية الف ْكرية» حيمل اآلن دالالت
غربية كثرية ،ويسوق د ْوليًا من أجل استغالله ماد ًاي وفكرًاي ملصلحة
احلضارة الغربية املهيمنة.
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أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل عدد من األمور ،أمهُّها:
 .1بيان ع ْد ِل الشريعة وصالحيتها لكل زمان ومكان.
 .2التوصل إىل التكييف الفقهي الشرعي حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية
على ضوء أدلة الش ْرع ومقاصده.
ِ
الضوء على أمهية املِْلكية ِ
الف ْكرية من جهة ،وعلى
 .3تسليط
أمهية التعامل معها على ضوء املتغريات الدائمة من جهة أخرى يف نظ ِر
الش ْرع.
الف ْكرية على الساحة ِ
 .4بيان أث ِر حقوق املِْلكية ِ
الف ْقهية
واملقاصدية من جهة التجديد واالجتهاد الشرعي؛ وهذا ما يستدعي
معاجلة قضاايها على ضوء املتغريات الدائمة.
املشكلة اليت يعاجلها البحث
ت ع ُّد مسألة املِْلكية ِ
الف ْكرية ومحايتها يف اإلسالم من املسائل
املستجدة اليت ل يكن هلا وجود يف الفقه اإلسالمي  -ابملع ى السائد
يف الوقت الراهن ،ومبضامينها العاملية يف املواثيق الد ْولية  -وهذا ما
يقتضي حبثها للتوصل إىل حكم شرعي فيها على ضوء املتغريات
ِ
املتجددة ابستمرار .وينبغي أ ْن ينصب اجلهد يف حبثها على
واملعطيات
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الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

حتقيق مناطها وإدراك واقعها بعيدا عن سيادة القوانني الوضعية املستقاة
من القوانني الغربيةُ .ث ،وب ْعد إدراك واقعها بعيدا ع ِن التأثُّر بوجهة النظر
الغربية فيها ،ال بد أن ي ْنظر إىل املعطيات واملتغريات املعاصرة اليت ميكن
ِ
ومقاصد الشرع ،وهو ما
أ ْن تؤثِر يف احلكم الشرعي على ضوء أدلة
يعاجله هذا البحث.
منهج البحث
اعتم ْدت يف إعداد هذه ِ
الدراسة على اآليت:
 .1ات ْبعت يف إعداد هذه الدراسة األسلوب االستقرائي لكتب
ومقاالت وحبوث ودراسات الفقه ،والفقه املقارن ،والسياسة الشرعية،
واالقتصاد اإلسالمي والوضعي .إضافة إىل املنهج الوصفي والتحليلي
واالستنباطي؛ إِذ إن طبيعة موضوع البحث تفرض ذلك.
 .2احلرص على تصوير املسائل املر ِاد حبثها ق بل ِ
بيان حكمها؛
ْ
ليتضح املقصود من دراستها.
 .3االعتماد على أمه ِ
ات املصادر واملراجع األصيلة يف التحرير
والتوثيق والتخريج واجلمع.
تعرض
 .4الرتكيز على موضوع البحث ،وجتنُّب االستطراد ما ل
ْ
حاجة إىل هذا االستطراد.
 .5تطعيم الدراسة أبحدث الدراسات واألحباث للموضوعات
ذات العالقة مما خيدم موضوع البحث فقط.
 .6حماولة ا ِإلملام بكل اجلزئيات املتصلة مبوضوع البحث ،وْجع
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شتاهتا وأجزائها؛ ِ
لتشكل يف النهاية موضوعا متكامال متجانسا.
 .7ترقيم اآلايت ،وبيان سورها ،وَتريج األحاديث ،وبيان ما
ذكره أهل الشأن يف درجتها ،إن ل تكن يف الصحيحني أو أحدمها.
اكتفيت حينئذ بتخرجيها.
فِإن كانت فيهماْ ،
ِ
األلفاظ ِ
حمل النقاش.
 .8تعريف املصطلحات ،وبيان مدلوالت
 .9إذا كانت املسألة حمل النقاش من مواضع االتفاق أذكر
حكمها بدليلها مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة.
 .11إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ،فإين أتبع يف
صياغتها اآليت:
حترير حمل النزاع ،فأذكر حمل االتفاق يف املسألة وحمل اخلالف
وأحاول استقراء أسباب اخلالف.
 ذكر األقوال يف املسألة وبيان من قاهلا من أهل العلم .ويكون
عرض اخلالف حبسب االجتاهات الفقهية.
 استقصاء األقوال بذكر مستندها ومناطها ،وذكر ما يرد عليها
من مناثشات وما جياب به عنها إن وجد .وكان من مصلحة البحث
فعل ذلك واالستطراد فيه.
 توثيق األقوال من مصادرها األصيلة.
الرتجيح – ما استطعت -بني املسائل مع بيان سببه وذكر مثرة
اخلالف إن وجدت.
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مراجع الدِّراسة
تعكس طبيعة موضوع البحث املراجع اليت لزمين الرجوع إليها يف
ِ
املستمر للموضوع من جهة،
ْجْع املادة العلمية .ونظرا إىل التحديث
وتنوع املصادر العلمية املتنا ِولة هلذه املوضوعات ابلدراسة والتحليل من
ُّ
تنوعِها َتتلف يف معاجلتها تبعا الختالف
جهة أخرى ،وهي على ُّ
املذاهب االقتصادية أ ِو ِ
الف ْقهية؛ فِإن دراسة كهذه تفرض ،يف ْجْع املادة
ومعاجلة املوضوع ،ا ُّلرجوع إِىل اآليت:
 .1الكتب والدراسات واألحباث واملقاالت يف الفقه ا ِإلسالمي
والسياسة الشرعية؛ لتأصيل املوضوع ِ
حمل الدراسة أتصيال شرعيًا.
 .2الكتب والدراسات واألحباث واملقاالت يف االقتصاد
سالمي والوضعي نظرا حلداثة املوضوع ،واستقصاء آلخ ِر املستجدات
ا ِإل
ِ
يف ساحتها.
 .3الكتب والدراسات واألحباث واملقاالت يف العلوم
حمل ِ
االجتماعية؛ ملعرفة آاث ِر املوضوع ِ
الدراسة يف حتقيق هدفِه.
 .4الكتب والدراسات واألحباث واملقاالت يف القانون؛ ملعرفة
اآلر ِاء حول احللول التشريعية للمشكالت اليت ميكن أ ْن تعرتض موضوع
البحث حمل الدراسة.
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الدراسات السابقة وما يضيفه البحث
وقفت على الكثري من الدراسات اليت تناولت املوضوع إما
بشكل جزئي أو بشكل كلي ،ومن أهم تلك الدراسات:
• امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي د .أسامة حممد عثمان
خليل.
• امللكية الفكرية مفهومها . .تكييفها الفقهي . .دور ول األمر
فيها رؤية شرعية مقاصدية  ،خالد محدي عبد الكرمي  //أمحد عبد
الرمحن الشيحه.
مفهوم حقوق امللكية الفكرية وضوابطها يف اإلسالمي ،
د/إحسان مسارة.
• وقف اجلانب املال من احلقوق الذهنية (حقوق امللكية
الفكرية ) عطية صقر
• محاية امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي :انصر حممد
• محاية امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي واآلاثر االقتصادية
املرتتبة عليها .د .انصر بن حممد الغامدي
ما يضيفه البحث:
القيمة املضافة اجلديدة يف هذا البحث -واليت ِتيز به عن
سابقاهتا من الدراسات  -يتمثل يف جانبني:
- 87 -

الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

 -1تناول الشق املقاصدي لقضااي امللكية الفكرية – حيث ل يسبق إليه أحد
يف الصورة اليت مت تناوهلا ال يف حبث الدكتورين الكرميني خالد محدي
و أمحد الشيحة وال غريهم.
 -2هدف البحث إاثرة قضااي التجديد -يف ثالثة حماور -نظرا لتغري
األعراف فيها دوراي ،وهو ما ل يشر إليه أاي من البحوث السابقة،
حسب اطالعي على املوجود يف الساحة.
 -3ملا كانت مادة البحث – حبد ذاهتا – حيوية ويف تغري مستمر وجتديد
دائم -وهو ما لفت النظر إليه البحث وأظهر أمهيته  ،-فقد ألقي
الضوء على الضوابط اليت تضبطه مقاصداي ابلتزامن مع التجديد
الفقهي املستمر ملادته ،وهو ما ل يسبق إليه أحد من الباحثني من
قبل – حسب ما اطلعت عليه -
خُطَّة البحث
ِ
 الفصل األول :التعريف ابملِْلكية الف ْكرية وأنواعها وأمهيتهاواتريخ نشأهتا.
ِ
 املبحث األول :تعريف امللكية الفكرية وحقوق امل ْلكية
ِ
الف ْكرية.
 املبحث الثاين :أنواع حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية.
 املبحث الثالث :أمهية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية.
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 املبحث الرابع :اتريخ نشأة املِْلكية ِ
الف ْكرية ومحاية حقوقها.
 الفصل الثاين :حقوق املِْلكية ِالف ْكرية بني االجتهادات
ِ
الف ْقهية واملقاصد الشرعية ،وأثرها يف قضااي التجديد واالجتهاد
الفقهي
ِ
على ضوء امل ْعطيات املعاصرة.
 املبحث األول :االجتهادات ِ
الف ْقهية لتكييف حقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية  -رؤية فِ ْقهية.
 املبحث الثاين :حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية يف ميزان املقاصد.
 املبحث الثالث :حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية بني االجتهادات
ِ
الف ْقهية واملقاصد الشرعية يف ضوء املعطيات املعاصرة.
حقوق املِْلكية ِ
ِ
الف ْكرية يف التجديد
 املبحث الرابع :أثر
الفقهي على ضوء املعطيات املعاصرة.
واالجتهاد
ِ
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الفصل األوّل :التّعريفُ باملِلْكيَّة الفِكْريَّة وأنواعها وأهميّتها
وتاريخ نشأتها

املبحث األوّل :تعريف املِلْكيَّة الفِكْريَّة وحقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
املطلب األول :تعريف املِلْكيَّة الفِكْريَّة
ِ
ِ
ص ِفه علما ولقبا ذو مع ى حمدد ،وقد
مصطلح امل ْلكية الف ْكرية بو ْ
ِ
ِ
الضوء عليه
تسليط
لكن ،جيدر ق ْبل
ع ِرف بت ْعريفات قانونية معينةْ .
ص ِفه علما ولقبا ملع ى حمدد  -تعريف مفرداتِه كل على ِحدة،
بو ْ
العتبارات تفرضها طبيعة البحث الحقا عند تناول الطبيعة القانونية
والتكييف الفقهي هلا من جهة ،وألن الكل ال يتم تعريفه إال بعد
تعريف أجزائه من جهة أخرى .وفيما أييت تفصيل ذلك.
ّأوًال :تعريف املِلْكيَّة
 لغة :املِْلكية مصدر ِصن ِ
اعي ِصيغ من املادة مْنسواب إىل املِْل ِ
ك
(ْ )1
ْ
ِ
الشيء والقدرة
 بكسر فسكون( - )2وامل ْلك وامل ْلك وامل ْلك احتواء ْعلى االستبداد به  .يقول ابن فارس« :امليم والالم والكاف :أصل
صحيح ُّ
يدل على قوة يف الش ْي ِء و ِصحة .يقال :أ ْملك ع ِجْي نه :ق وى
ع ْجنه وشده .وملكْت الش ْيء :ق ويْته.
( )1املعجم الوسيط .886/2
( )2ابن منظور :حممد بن مكرم .لسان العرب  .126/14بريوت :دار صادر.
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 . . واألصل هذاُ ،ث قِْيل :ملك ا ِإلنْسان الش ْيء ،ميْلِكه
م ْلكا ،واالسم :املِْلك؛ ألن يده فيه قوية صحيحة .فاملِْلك :ما ملِك من
مال .واململوك :العبد»(.)1
 اصطالحا :اختلف الفقهاء يف حتديد تعريف اصطالحي
لل ِم ْلكية؛ بسبب اختالفهم يف:
 ضْبط امللك :فما ي ع ُّد عنصرا من عناص ر امللكي ة عن د البعضال ي ع ُّد كذلك عند البعض اآلخر.
 بيان ما يعت رب ماال مملوكا وما ال يعت رب :ذلك أن اإلشكال()2
يدور حول عْنصري احليازة والتصرف وعالقتهما ابمللك.
حي
ت أنظارهم يف حتديد املع ى االصطال ِ
ولذا؛ فقد اختلف ْ
( )1ابن فارس :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ( 1411ه  1991 -م) ،معجم
مقاييس اللغة (حتقيق وضبط :د .عبد السالم حممد هارون) ،352 - 351/5
بريوت :دار اجليل.

( )2القرايف :شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن (1421
ه  2111 -م) ،الفروق :أنوار الربوق يف أنواء الفروق  .218/3حتقيق:
أمحد سراج وعلي ْجعة حممد .القاهرة :دار السالم .والرصاع :أبو عبد هللا
حممد األنصاري ( 1993م) .شرح حدود ابن عرفة الْمسمى «اهلداية
الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية» ،616 - 615/2
حتقيق :حممد أبو األجفان والطاهر املعموري ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي.
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للملك على ثالثة ِاجتاهات ،بيانا على الن ْح ِو اآليت:
ِ .1
االجتاه األول :ينظر يف تعريف امللك إىل اعتباره حقيقة
شرعية ،أو حكما أقره الشارع ورتب عليه آاثرا ومصال الزمة  -هذا
هو ِاجتاه أكث ِر أهل العلم لتعريف امللك  -ومن أشهر تعر ِ
يفات هذا
االجتاهِ تعريف القرايف للملك أنه« :حكم شرعي مقدر يف العني أو
املنفعة ،يقتضي ِت ُّكن م ْن يضاف إليه ِم ِن انتفاعه ابململوك والعوض عنه
من حيث هو كذلك»( .)1والناظر يف هذا التعريف  -وغ ِريه مما يندرج
حتت هذا ِ
االجتاه  -يالحظ أنه ال ي ِْربز حقيقة امللك ومعناه على َْنو
دقيق؛ ألن امللك يف الواقع ارتباط أو عالقة تقوم بني اإلنسان و ِ
الشيء،
ِ
ابلشيء
وحده
من شأنا أ ْن ت ْعطيه القدرة على
ُّ
التصرف واالنتفاع ْ
اململوك له ،إال إذا قام مانع مينعه من ذلك .كما أنه يقصر تعريف
امللك على ِتلُّك األعيان واملنافع ،وهذا قصور؛ ألن من امللك ما ليس
كحق احلضانةِ ،
بعني وال منفعة ،بل هو حق حمضِ ،
وحق الوالية وَنو
ذلك .فهذه احلقوق ِم ْلك ألصحاهبا املختصني هبا ،وإن ل تكن أعياان
وال منافع.
ِ .2
االجتاه الثاين :ي ِ
عرف املِْلك على ِ
أساس ِذ ْك ِر موضوعه ومثرته
( )1الفروق  219/3و .216
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والغاية اليت ش ِرع امللك من أجلها .ومن أشهر تعريفات هذا االجتاه قول
ابن تيمية يف تعريف امللك أبنه« :القدرة الشرعية على التصرف يف
الرقبة»( ،)1وهذا التعريف  -وغريه مما يندرج حتته يف االجتاه ن ْف ِسه -
وإ ْن كان ي ِْربز موضوع امللك أو الغاية األساسية منه ،وهي القدرة على
التصرفات ،و ُّ
التمكن من
التصرف يف الشيء اململوك بشَّت أنواع
ُّ
ُّ
االنتفاع؛ فإن املالحظ عليه أنه ال ِْ
يربز حقيقة امللك يف أنه ارتباط
مشروع ذو طبيعة خاصة بني اإلنسان و ِ
الشيء اململوك له.
ِ .3
االجتاه الثالث :ي ِ
عرف امللك انطالقا من أنه عالقة بني املالك
واململوك .ومن أشهر تعريفات هذا االجتاه تعريف صدر الشريعة
للملك أبنه« :اتِصال شرعي بني اإلنسان وبني شيء يكون مطلقا
تصرف الغ ِْري»( .)2وهذا التعريف  -ومثله
لتصرفه فيه ،وحاجزا عن ُّ
ُّ
ِ ()3
ِ
مما يندرج معه يف االجتاه ن ْفسه  -هو أقرب الت ْعريفات اليت
( )1ابن تيمية :أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين .كتب ورسائل وفتاوى ابن
تيمية املسمى :جمموع الفتاوى ( .)178/29حتقيق :عبد الرمحن بن حممد بن
قاسم العاصمي النجدي (ط  .)2مصر :مكتبة ابن تيمية للنشر والتوزيع.
( ) 2احملبوي :عبيد هللا بن مسعود ،شرح الوقاية يف ِ
حل مسائل اهلداية
( ،)196/2املكتبة األمحدية.
( )3شرح حدود ابن عرفة (.)615/2

- 93 -

الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

سلكها الفقهاء يف بيان حقيقة امللك؛ إذ ي ب ِني الركائز اليت يقوم
عليها امللك ،فهو ال يقوم شرعا إال إذا حتقق أمر ِان:
 أحدمها :شيء مادي (مال أو منفعة أو ما ي ؤول إليهما).ِ
الشيء ارتباطا مي ِكنه من االنتفاع
 واثنيهما :إنسان يرتبط هبذاالتصر ِ
ف املشروع فيه(.)1
به و ُّ
اثنيا :تعريف كلمة ( ِ
الف ْكريَّة)
ً
 لغة :مأخوذة من ِ
الف ْك ِر .والفكر :أصل ُّ
يدل على ت رُّد ِد
القلب يف الش ْي ِء .ي قال :ت فكر :إذا ردد ق ْلبه م ْعتِربا .ورجل فِ ِكْي ر :كثري
ِ ()2
ِ
ِ
إعمال اخل ِ
الشيء
اط ِر يف
الف ْك ِر  .والفكْر والفكر :نشاط ذهين()3يعين ْ
والتدبُّر والتأمل فيه ،وإعمال العقل فيه  .يقال :فكر يف األ ْم ِر فكْرا:
أ ْعمل العقل فيه ،ورتب بعض ما يعلم؛ ليصل به إىل جمهول(.)4
( ) 1عبد املنعم :حقوق امللكية بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
(1422ه 2111 -م) ،مج  ،881-879 /2ضمن حبوث الندوة
العلمية حلقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف
أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ورابطة اجلامعات اإلسالمية ،الرايض:
مركز الدراسات والبحوث يف اجلامعة .انظر :اخلفيف ،امللكية يف الشريعة
اإلسالمية 26 - 25؛ وانظر أيضا :العبادي ،امللكية يف الشريعة اإلسالمية
(.)151-149/1
( )2ابن فارس :معجم مقاييس اللغة (.)446/4
( )3ابن منظور :لسان العرب  ،65/5والفيومي ،أمحد بن حممد بن علي املقري
( 1421ه  2111 -م) .املصباح املنري  .479/2القاهرة :دار احلديث.
( )4املعجم الوسيط .698/2
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 اصطالحا :إعمال ِ
العقل يف أ ْمر جمهول ،وترتيب أمور يف
الذهن؛ ي توصل هبا إىل معرفة حقيقية أو ظنِية( .)1وقيل :إعمال العقل
يف املعلوم؛ للوصول إىل معرفة اجملهول(.)2
ِ
ِ
ص ِفه علما ولقبا
اثلثًا :تعريف امللْكيَّة الف ْكريَّة َ -بو ْ
ت أبنا :سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة
ع ِرف ْ
منتجات عقله وتفكريه ،وِتنحه مكنة االستئثار واالنتفاع مما ترد عليه هذه
األفكار من مْردود مال ملدة حمددة قانوان ،دون منازعة أو اعرتاض أحد(.)3
ِ
اإلنسان احلاجز بنتاج فك ِره وإبداعه
ت أبنا :اختصاص
وع ِرف ْ
التصرف فيه و ْحده ابتداء إال
اختصاصا خي ِول له شرعا االنتفاع به ،و ُّ
ِ
اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ( 1415ه ) .الت ْعريفات ْ .217حتقيق:
()1
إبراهيم األبياري .ب ْريوت :دار الكتاب العرِي .واملصباح املنري - 479/2
(ص  ،)248املعجم الوسيط .698/2
( )2عمر :أمحد خمتار (1429ه 2118-م) ،معجم اللغة العربية املعاصرة
 ،1734/3القاهرة :عال الكتب ،ط .1
ِ
ِ
( )3انظر :الكمال :حممد حممود ،آلية محاية حقوق امل ْلكية الف ْكرية  ،227مؤِتر
اجلوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية ،عقدته
غرفة جتارة وصناعة دي ابلتعاون مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف
الفرتة  11 – 9مايو  2114م .وجهاد :عباس ( 2114/2113م)،
اآلليات القانونية حلماية املِْلكية ِ
الف ْكرية  8وما ب ْعد ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة ليسانس  -التخصص :قانون خاص ،جامعة قاصدي مرابح -
ورقلة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية  -قسم احلقوق.
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ملانع(.)1
حق اإلنسان فيما جاد به عقله أدبيًا وماليًا مما
ت )2أبناُّ :
 وع ِرف (ْ
فيه ن ْفع للبشرية .
ِ
وي ْفهم مما سبق أن امل ْلكية ِ
الف ْكرية ِتثل كافة منتجات الفكر
اإلنساين اليت تشكل جمموعة من اإلبداعات العقلية من مصنفات فنية
وأدبية؛ مثل :الكتب ،واالخرتاعات ،واألمساء املستخدمة يف األعمال
التجارية (العالمات التجارية) ،والنماذج الصناعية وغريها من املنتجات
اإلبداعية األخرى اليت حتصل على محاية قانونية (.) 3
املطلب الثّاني :تعريف حقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
ّأوًال :تعريف احلقوق
 لغة :احلقوق ْجْع حق ،ويطلق يف اللغة على معان كثرية،
منها:
()4
 .1خالف الباطل .
( )1الغامدي :انصر بن حممد (2116م) ،محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية يف الفقه
اإلسالمي واآلاثر االقتصادية املرتتِبة عليها  ،19دار ابن اجلوزي.
ِ
( )2عبد الكرمي :خالد محدي وأمحد عبد الرمحن الشيحة ،املِْلكية الف ْكرية
مفهومها وتكييفها الفقهي ودور ِ
ول األم ِر فيها رؤية شرعية مقاصدية 17
  ،18جملة جامعة املدينة العاملية (جممع) العدد  ،18أكتوبر 2116م.الف ْكرية (« :)WIPOما هي املِْلكية ِ
( )3املنظمة العاملية للملكية ِ
الف ْكرية؟ »
اطلع عليه بتاريخ  .2117-7-11بتصرف.
( )4ابن منظور ،لسان العرب .255 /3
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ِ
أوجب ته أ ْو
 .2املوجود الثابت .يقال :حق ْقت األمر أح ُّقه؛ إذا ْ
جع ْلته اثبتا أو تيقْن ته(.)1
ولذلك يقول ابن فارس« :احلاء والقاف أصل واحد ،وهو ُّ
يدل
فاحلق نقيض الباطلُ .ث يرجع كل فرع
على إحكام الشيء وصحته؛ ُّ
إليه جب ْودة االستخراج وح ْسن التلفيق .ويقال :حق الش ْيء :وجب»(.)2
 اصطالحا :اختلفت عبارات األصوليِني و ِ
الفقهاء والعلماء يف
ْ
ِ
تعريف احلق ،وهلم يف ذلك ثالثة اجتاهات رئيسة:
 .1األول :عرفه مبا ال خيرج عن التعريف اللُّغوي .ومن أشه ِر
تعريفات هذا االجتاهِ ما عرفه عبد العزيز البخاري أبنه« :املوجود من
كل وجه الذي ال ريب فيه يف و ِ
جوده ،ومنه السحر حق والعني حق؛
ْ
ِ ْ
وحق العبد ما يتعلق به مصلحة
أي :موجود أبثره»ُ .ث قالُّ « :
خاصة»(.)3
 .2الثاين :عرفه ابعتبار حقيقته ِ
وصلته ابإلنسان وابعتبار
( )1الفريوزاابدي ،جمد ِ
الدين حممد بن يعقوب (1988م) .القاموس الْمحيط
 .228/3ب ْريوت :دار املعرفة.
( )2ابن فارس :معجم مقاييس اللغة .15 /2
( )3البخاري :عالء الدين عبد العزيز بن أمحد ( 1418ه ) .كشف األسرار
 .134/4حتقيق :عبد هللا حممود حممد عمر ،بريوت :دار الكتب العلمية.
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مصدره؛ مبا يلزم الدور يف بعضها .ومن أشه ِر تلك الت عر ِ
يفات ما عرفه
ْ
ِ
العيين أبنه «ما ي ْس ُّ
تحقه الرجل»( .)1والظاهر أنه يريد ابحلق ما استحقه
يقره الشرع وحيميهِ ،
فيمكنه منه ويدافع عنه؛ ولذلك
اإلنسان على و ْجه ُّ ْ
عرفه الشيخ علي اخلفيف أبنه« :ما ثبت إلنسان مب ْقتضى الش ْرع من
أجل صاحله»(.)2
 .3الثالث :عرفه ابعتبار حقيقته وموضوعه .ومن أشهر تلك
الت عر ِ
يفات ما عرفه به الدسوقي« :احلق جنس يتناول املال وغريه»(.)3
ْ
ِ
احلق أنه« :اختصاص اثبت
وأرى أن م ْن أفضل ما ع ِرف به ُّ
( )1العيين :أبو حممد حممود بن أمحد (1411ه 1991 -م) ،البناية شرح
اهلداية  ،291/11ط دار الفكر ،وابن جنيم :زين الدين بن إبراهيم ،البحر
الرائق شرح كنز الدقائق  ،148/6ط  ،2بريوت :دار املعرفة.
( )2اخلفيف :علي (1363ه 1944 -م) ،أحكام املعامالت الشرعية ،28
مصر ،الطبعة الثانية.
( )3الدسوقي :حممد عرفة .حاشية الدسوقي  .457/4حتقيق :حممد عليش،
بريوت :دار الفكر ،وانظر :القرايف :الفروق  ،141/1والزرقا :مصطفى
(1377ه 1958 -م) ،املدخل إىل نظرية االلتزام العام  ،11/2دمشق:
مطبعة اجلامعة ،ط  ،3والدريين :فتحي ،احلق ومدى سلطان الدولة يف
تقييده ،ط ،1بريوت :دار الفكر.
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شرعا لتحقيق مصلحة ،يقتضي سلطة أو تكليفا»( ،)1و ِ
الرضا به ملا
تضمنه ملوضوع ِ
احلق وهو املصلحة ،وما يرتتب على ذلك من عالقة أ ِو
ِ
اختصاص لصاحب املصلحة ِ
االعتداء على
َتوله سلطة ِتنع الغْي ر من
ِ
موضوعها.
يف حقوق املِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
اثنيًا :تعر ُ
عرفت منظمة التجارة العاملية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية أبنا:
ْ
ِ
احلقوق اليت ت ْعطى لكافة أعمال الفكر املبتكرة ومنتجات اإلبداع
ِ
الذهنية ،وغالبا ما ت ْعطى ملدة زمنية حمدودة(.)2
وقيل :إن حقوق املِْلكية ِ
العام الذي
الف ْكرية هي املفهوم ُّ
( )1العبادي :عبد السالم (1394ه 1974-م) ،املِْلكية يف الشريعة اإلسالمية
 ،113ط  ،1عمان :مطابع وزارة األوقاف ،وانظر اخلول :أمحد حممود
(1423ه 2113-م) ،نظرية احلق بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،
ط  ،1القاهرة :دار السالم .49 - 48
( )2انظرhttp: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450. pdf :
http: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489. pdf
وقيل :هي احلقوق القانونية اليت ت ْتبع لفرد أو منشأة؛ من أجل استخدام األفكار
ِ
األصول غ ِْري امللموسة ،بعيدا ع ِن الشعور أبي
أو اخلطط أو أي نوع من
قلق؛ نتيجة لظهور املنافسة أثناء فرتة زمنية معينة .انظر:
")The Organisation for ،INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS
Retrieved 10-7-2017. ،Economic Co-operation and Development
.Edited
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يستخدم للداللة إىل حق ِم ْلكية معني ،ويسمح لصاحبه احتكار هذا
ِ
احلق لفرتة معينة من الزمن(.)1
وهو التعريف املختار خللوه من الدور املوجود يف تعريف منظمة
التجارة العاملية.
املبحث الثّاني :أنواع حقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
ينضوي حتت حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية  -مبعناها الواسع  -الكثري
من األنواع اليت خيْتلف ب ْعضها ع ْن ب ْعض يف اخلصائص من جهة
لكن ميكن
واألهداف من جهة أخرى ،وهي يف عددها وغرضها كثريةْ ،
أن نقسم حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية إىل قسمني كبريين ،مها:
 القسم األول :حقوق املِْلكية األدبية والفنية ،واحلقوق املرتبطةهبا أو اجملاورة هلا.
 القسم الثاين :حقوق املِْلكية الصناعية ،واحلقوق املرتبطة هباأو اجملاورة هلا.
وفيما أييت التفصيل فيهما يف الفرع ْني اآلتي ْني:
()1

انظرThe Organisation INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS)":
Retrieved 10-7-2017. ،for Economic Co-operation and Development
.Edited
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الفرع األول :حقوق الِ ْملكية األدبية والفنية ،واحلقوق
كل عمل يف اجملال األ ِ
دي والعلمي
املرتبطة هبا أو اجملاورة هلا يقصد هبا ُّ
والفينً ،أاي كانت طريقة التعبري عنه أو شكلها ،وكيفما كانت طريقة
تقييمه أ ِو الغرض املراد منه؛ إذ يعت رب هذا العمل ِم ْلكا ملؤلِفه( .)1ويتفرع
إىل قسمني:
ِ
ّأوًال  -حقوق املؤلّف :ي ع ُّد حق املؤلف مدلوال قانونيًا يصف
احلقوق املمنوحة للمبدعني من أجل أعماهلم األدبية والفنية( .)2وينقسم
احلق إىل نوع ْني ،مها :احلقوق املعنوية (األخالقية)؛ واحلقوق املالية.
هذا ُّ
حق املبدع يف االعرتاض على أ ِي
 احلقوق املعنويّة :ي ْقصد هبا ُّ
يسيء إىل العمل أو يسيء إىل مسعة املبدع؛ من تعديل أو
تصرف
ُّ
ْ ()3
تشويه أو حتريف .
( )1شلب :إهلام ( ،)2111دليل حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية «معيار املصداقية
واألخالقيات» ص  ،4و ْحدة ضمان اجل ْودة ،كلية الرتبية الرايضية للبنات،
مصر :جامعة حلوان.
( )2فكما للمؤلِف حقوق أدبية جيب محايتها واحملافظة عليها؛ فإن له أيضا حقًا
ِ
الفكري ماد ًاي واالستفادة منه حبسب ما نصت عليه
يف استغالل إنتاجه
اتفاقية «برين» حلماية املصنفات األدبية والفنية عام 1886م .انظر:
حسن :ايسر حممد ( ،)2119املِْلكية ِ
الف ْكرية واقتصادايت املعلومات
واملعرفة دراسة أتصيلية ص  ،3مركز ِاحتاد احملامني العرب للتحكيم ،مصر:
كلية احلقوق جامعة املنصورة.
( )3اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،منشورات املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،مطوية رقم ( ،L450CM / Aجنيف :الويبو د .س .ن ،) .ص 1
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 احلقوق املاليّة :تتمثل يف ِ
حق النسخ واالقتباس والرتْجة
()1
واإلذاعة والتالوة العلنية واألداء والعرض العلين والتوزيع وغريها.
ص ُد هبا احلقو ُق الَّيت ِتْنح لفناين
اثنيًا  -احلقوق اجملاورة :يُ ْق َ
األداء من ممثِلني وموسيقيِني؛ ومنتجي التسجيالت الصوتية كاألشرطة
واألقراص املدموجة وَنوها؛ ومؤسسات اإلذاعة والتلفزيون فيما يقدم
من برامج على األثري(.)3( )2
فإذا كانت حقوق املؤلِف ِتنح للمؤلِفني ،فاحلقوق اجملا ِورة تعود
إىل فئات أخرى سامهت يف إخراج أعمال املؤلفني إىل الوجود؛ عن
طريق التعبري عنها بشَّت الوسائل.
()4
الفرع الثّاين :حقو ُق املِلْكيَّة الصناعية
لكل أنواع املِْلكية ِ
العام ِ
الف ْكرية اليت هلا تطبيق
وهو املصطلح ُّ
()1اإلدارة اجلماعية حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،منشورات املنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،مطوية رقم ( ،L450CM / Aجنيف :الويبو د .س .ن ،) .ص 1
( )2صبح :نداء ( ،)2111املِْلكية ِ
الف ْكرية أسئلة وأجوبة ص  ،3دائرة حق
املؤلِف ،وزارة الثقافة الفلسطينية.
( )3يقصد ابألثري يف علم الطبيعة والفيزايء :وسط افرتاض يعم الكون ويتخلل
ْجيع أجزائه ،وضع لتعليل انتقال الضوء أو الصوت أو احلرارة يف الفراغ.
انظر :عمر :امحد خمتار( 2118م) ،معجم اللغة العربية املعاصرة  ،61ط
 ،1القاهرة :عال الكتب.
( )4خوري :أمري ( ،)2115أساسيات املِْلكية ِ
الف ْكرية :الكتاب األساسي
للجميع ص ،12الوالايت املتحدة :مكتب براءات االخرتاع والعالمات
التجارية للوالايت املتحدة.
- 102 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

صناعي؛ كاالخرتاعات والرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية
والبياانت اجلغرافية .وميكن أ ْن تكون املِْلكية ِ
الف ْكرية الصناعية ذات
طبيعة تقنية أو جتارية؛ إذ تشمل األوىل بر ِ
اءات االخرتاع( )1أ ِو التصاميم
الصناعية( ،)2يف ح ِ
ني تشمل الثانية ما ميكن حتويله إىل ممتلكات جتارية
كالعالمات التجارية ( ) 3والبياانت (أو املؤشرات)
( )1وتعترب كاتِفاق بني املخرتع والدولة حبيث ِتنع األخرية أي شخص أو مؤسسة
ِمن صنع أو بيع أو عرض أ ِو استعمال االخرتاع املر ِاد محايته داخل حدود
الدولة احلامية وخارجها ،وقد ات ُِّفق على أن املدة الزمنية اليت كفلها القانون
حلماية ح ِق االخرتاع هي عشرون سنة .انظر :اخلوري :أساسيات املِْلكية
ِ
الف ْكرية ص  ،12وشلش :حممد حممد (1427ه 2116 -م) ،حقوق
املِْلكية ِ
الف ْكرية بني الفقه والقانون  ،21جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني.
كل
( )2وتشمل النماذج الصناعية والرسوم الصناعية على حد سواء .ويقصد هبا ُّ
كل شكل جمسم أبلوان أو بغ ْري ألوان ،إذا كان له
ترتيب مميز للخطوط و ُّ
مظهر جاد ممي ز ِم ْن غ ِْريه ،وميكن استخدامه صناعيًا .انظر :شلش :حقوق
املِْلكية ِ
الف ْكرية بني الفقه والقانون .24
( )3وتشمل العالمة التجارية واالسم التجاريِ .
ويفرق البعض بينهما أب ْن خيص
العالمة التجارية أبنا كل إشارة مادية مميزة يتخذها الصانع أو التاجر أو مقدم
اخلدمة؛ لتمييز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيالهتا اليت يصنعها أو
يتاجر هبا أو يقدمها اآلخرون .وتستخدم لتمييز املنتجات أو البضائع أو
اخلدمات - .وخيص االسم التجاري ابلتسمية اليت يطلقها التاجر على مْتجره؛
لتمييزه ِم ْن غ ِْريه من املتاجر املماثلة أو املشاهبة له؛ ولتمييزه ِم ْن غ ِْريه من التجار.
انظر :خوري :أساسيات املِْلكية ِ
الف ْكرية .18
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اجلغرافية( ،)1واألسرار التجارية(.)2

املبحث الثّالث :أهميّةُ حقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
قد يتساءل من يالحظ هذا الزخم من االهتمام البالغ حبقوق
املِْلكية ِ
الف ْكرية عن ِ
سر توقيته ،وال سيما إذا علم أن االستيالء على
اإلنتاج الذهين للغ ْري ل يكن وليد هذا العص ِر ،بل كان مستهجنا وشائنا
أيضا يف احلضارات القدمية.
لكن ذلك التساؤل يزول ِتاما إذا ما علم أن احلاجة إىل احلماية
ِ ِ
احلق أمهية
تظهر إال عندما اكتسب هذا ُّ
القانونية حلق املؤلف ل ْ
تطور تكنولوجيا ن ْقل وتوزيع املؤلفات.
اقتصادية فائقة بفعل ُّ
ِ
ِ
وميكن تلخيص أمهية حقوق امل ْلكية الف ْكرية يف أمرين:
 -1أن املِْلكية ِ
الف ْكرية وحقوقها ت ع ُّد أحد جتليات العوملة اليت أصبحت
( )1وقد يطلق عليها« :نظام تسميات املْنشأة» ،وتعين االسم اجلغرايف لبلد أو
منطقة أو جزء من منطقة أو انحية أو مكان مسمى ،ومن شأنا أن تعني
منتجا انشئا فيها ،وتكون ج ْودة هذا املنتج أو ميزاته منسوبة حصرا أو
أساسا إىل بيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية .انظر:
املنظمة العاملية للملكية ِ
كرية WWW. WIPO. INT
الف ْ
( )2وتسمى أيضا أسرار املهنة ،وتفسر على أنا أسرار جتارية ذات ميزة تنافسية
ملالكها ،إذ تشمل أسرارا جتارية أو تصنيعية ،ويعترب استغالهلا من قبل غ ِْري
مالكها انتهاكا حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية .انظر :حجازي :حممد ،املِْلكية
ِ
الف ْكرية يف جمتمع املعلومات ص  ،14 - 13مصر :املركز املصري للملكية
ِ
الف ْكرية وتكنلوجيا املعلومات.
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فيها (املوارد الذهنية)  -أو ما يسمى برأس املال الثقايف  -من
أكث ِر املوارد قيمة وأمهية ،وابعتباره موردا اندرا قائما على
النخبة القادرة على حتويل ِ
املكوانت والعناص ِر واألجزاء إىل
()1
منتجات اقتصادية واسعة االنتشار والتداول .
فمع ب ْد ِء استخدام هذه املوارد على َْنو مستقل ،تناقصت الفرتة
الزمنية ما بني ِ
حتويل االكتشاف العلمي أو الفكرة الثقافية أو اإلبداع
الذهين من جمرد اكتشاف إىل منتج مطروح للتداول والتعامل معه -
ِ
ِ
واحلصول على مردودات وعائد سريع منه أبرابح غ ِْري مسبوقة،
ومبعد ِ
الت إنتاج وتسويق وِتويل وموارد بشرية غ ِْري مسبوقة ،ووفْق آخ ِر
ِ
ِ
التجاري بني
األساليب؛ وذلك من خالل التعاون
التقنيات وأحد ِث
املبدعني واملستثمرين ،الذي بدأ يفرض ن ْفسه على الساحة االقتصادية
حَّت أصبحت املِْلكية ِ
الف ْكرية تسهم ،على مستوى االقتصاد ِ
العام ،يف
حتقيق التنمية االقتصادية؛ من خالل تشجيع االبتكار ِ
ات الوطنية،
( )1انظر :مراد :بركات حممد (2112م) ،حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية من منظور
إسالمي  176وما ب ْعد ،الرايض :مؤسسة اليمامة الصحفية ،بوشناقة:
الصادق وموزاوي عائشة ،األمهية االقتصادية والتجارية حلقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية (2111م) ،ورقة مقدمة ملؤِتر :رأس املال الفكري يف منظمات
األعمال العربية يف االقتصادايت احلديثة ص  11وما ب ْعد ،يف الفرتة -13
 14ديسمرب  ،2111تنظيم جامعة الشلف ،اجلزائر .واخلضريي :حمسن
(2111م) ،العوملة االجتياحية  ،217مصر :جمموعة النيل العربية.
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األجنب املباش ِر الذي ميثل مصدرا رئيسا لنقل
وج ْذب االستثمار
ِ
التكنولوجيا(.)1
 -2تستمد املِْلكية ِ
الف ْكرية وحقوقها أمهي تها من كون اإلبداع
ِ
البشري غْي ر قابل للنضوب  -على عكس املوارد الطبيعية فهي قابلة
للنضوب حَّت لو على املدى البعيد  -لذا؛ فإن تقييم ثروات الدول -
سابقا  -كان يتم من خالل قياس ما ِتلكه من موارد طبيعية .أما
اليوم ،فإن مقياس غ ى الدولة من عدمه ال يتم من خالل ما ِتلكه من
بحت مثة عوامل أخرى
الثروات الطبيعية فح ْسب ،بل تعداه إىل أ ْن()2أص ْ
تقاس هبا ،من ِ
أمهها امتالك احلقوق ِ
الف ْكرية .
وعليه ميكن القول :إن أمهية احلقوق ِ
الف ْكرية تتجلى يف ك ْوِنا
موضوع صراع الدول احلديث؛ إذ تتنافس يف امتالك هذا النوع من
احلقوق وصيانتها ،ومن ُث فهو صراع علمي وتقين واقتصادي بعد أ ْن
كان صراعا يتمثل يف سطْ ِو األقوى على ثروات األضعف الطبيعية؛
ذلك أن من ميتلك احلق الفكري اليوم ،سواء كان على شكل إنتاج
( )1انظر :اخلضريي :حمسن (2111م) ،العوملة االجتياحية  ،217مصر:
جمموعة النيل العربية ،وجونز :جودي واجنر وآخرون (2112م) ،املِْلكية
ِ
الف ْكرية  -املبادئ والتطبيقات ،ترْجة :مصطفى الشافعي ومراجعة حامد
طاهر ،القاهرة :هيئة املعونة األمريكية.
ِ
ِ
( )2انظر :العبد كرمي :عبد الرمحن بن خالد ،حقوق امل ْلكية الف ْكرية أمهية تنموية
ومصدر دخل ،مقال منشور يف صحيفة مال االقتصادية على الرابط اآليت:
https: //www. maaal. com/archives/20180406/105807
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علمي أو اخرتاع أو غريه ،فإنه حتما سوف ميتلك األداة واآللة اليت
ِ
حتدد املستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي للدولة .لذلك ت ْعت ب ر
قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية من ِ
أهم القوانني اليت تسنُّها اجملتمعات؛ على
اعتبار أنا واحدة من أقوى أر ِ
كان التنمية الثقافية والعلمية واالقتصادية
اليت يسعى الكثري من الدول إىل محايتها من خالل املعاهدات
واالتِفاقيات الد ْولية(.)1
املبحثُ الرّابع :تاريخُ نشأة املِلْكيَّة الفِكْريَّة ومحاية حقوقها
ت املِْلكية ِ
مر ِ
الف ْكرية منذ نشأهتا بعدة مراحل ،وتطورت
تطور
ابستمرار إىل أ ْن
وصلت إىل صورهتا احلالية .وظهر جليًا أن ُّ
ْ
املِْلكية ِ
الف ْكرية كان يسري بب ْطء عرب العقود املاضية ،إىل أن بدأت حقبة
بتطور التكنولوجيا
زت هذه احلقبة ُّ
التسعينيات من القرن املاضي ،إذ ِتي ْ
وال سيما تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وكان ذلك سببا يف سرعة
تطور املِْلكية ِ
الف ْكرية( .)2ولعل أتكيد أن املصطلح اخلاص ابملِْلكية

( )1العبد الكرمي :حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية أمهية تنموية ومصدر دخل ،وانظر
أيضا :هنرت :رود ،املِْلكية ِ
الف ْكرية والتنمية االقتصادية ،مقال منشور يف
جريدة الراية يوم السبت ،بتاريخ 1435/4/23ه املوافق 2114/2 /22م
على الرابط اآليتhttp://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff- :
4ca1-9c10-122741d17432/464a5b66-7c8d-4ef8-ba69ce236ab3fc26

( )2أبو صالح :مصعب علي (2116م) ،واقع املِْلكية ِ
الف ْكرية وأثره على
االستثمار يف قطاع تكنلوجيا املعلومات يف فلسطني ص ،25رسالة
ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية :انبلس :فلسطني.
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ِ
الف ْكرية ليس جديدا  -من انفلة القول؛ إذ ظهر للمرِة األوىل يف القسم
الشمال من إيطاليا أثناء عصر النهضة ،ويف عام 1474م صدر يف
مدينة البندقية قانون خاص بتوفري احلماية لالخرتاعات ،واعتمد على
منح املخرتع كافة حقوقه .أما محاية ِ
حق املؤلف ،فتعود إىل عام
1441م ،عندما ابتكر املخرتع يوهانس غوتنربغ اآللة الطابعة وحروف
الطباعة املنفصلة( ،)1هذا االخرتاع الذي ساهم يف انتشار الكتب
واملؤلفات املطبوعة على َْنو كبري ،وأصبح من السهل على الناس ن ْشر
الكتب إ ْن كانت من أتليفهم أو أتليف غريهم؛ مما جعل الكثري من
املؤلِفني يفكرون بطريقة حتمي حقوقهم من الضياع ،و ِ
ِتكنهم من
ِ
احملدود(.)2
االستفادة املادية منها ،فكانت فكرة حقوق املؤلِف مبعناها
ويف أواخر ِ
ِ
امليالدي اهتم العديد من دول
القرن التاسع عشر
العال إبعداد القوانني اخلاصة بتنظيم حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،ود ْوليًا مت
االتفاق على توقيع معاهدتني ت عدان املصدر القانوين األساسي لل ِم ْلكية
ِ
الف ْكرية ،مها :االتفاقية اخلاصة حبماية املِْلكية الصناعية املوقعة يف ابريس
عام 1883م( ،)3واالتفاقية اخلاصة حبماية املصنفات الفنية واألدبية
( )1إدريس :كامل (2113م) ،املِلْكية ِ
الف ْكرية أداة فعالة يف التنمية االقتصادية
ص  ،3املنظمة العاملية للملكية ِ
الف ْكرية (ويبو).
ِ
ِ
( )2أبو صالح :واقع املِْلكية ِ
الف ْكرية ص 26و إدريس  :2113امل ْلكية الف ْكرية
أداة فعالة ص .4 - 3
( )3تعت رب اتفاقية ابريس يف  21مارس سنة  1883أقْدم اتفاقية حول هذا
املوضوع يف هذا العصر احلديث حلماية املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وقد عدلت
ِ ْ
اعرتفت هبا اتفاقية (اجلات) بعد تعديلها سنة
الحقة ،و
بقرارات د ْولية
ْ
 1997يف (إستوكهول) ،وبلغ عدد أعضائِها سنة 1998م اثنت ْني وأربعني
ومئة دولة ( 142دولة)؛ منها اثنتا ع ْشرة دولة عربية.
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املوقعة يف برن عام 1886م(.)1
ُث بدأ نظام املِْلكية ِ
الف ْكرية حيظى ابهتمام د ْول أكرب ،وابت
ي ت رعرع عرب عدة حمطات ،من ِ
أمهها(:)2
ْ
ِ
 اتفاقية جنيف عام 1952م حلماية حقوق املؤلف ،إذ ط ِورتمن االتفاقيات السابقة ،وحددت مدة املِْلكية ِ
الف ْكرية حلقوق املؤلف
خبمسة وعشرين عاما بعد وفاة صاحبها(.)3
 اتِفاقية روما عام 1961م ،وقد جاءت اتفاقية روما حلماية حقوقفناين األداء ومنتجي الفنوجرافات ومنتجي التسجيالت الصوتية (.)1( )4

( )1أتيت اتفاقية (برن) يف األمهية بعد اتفاقية ابريس يف 1886/9/9م ،وقد
أدخلت تعديالت عديدة كان آخرها يف ابريس سنة 1971م ،و ِ
اعرتفت
اتفاقية (اجلات) كذلك ابتفاقية (برن) بعد آخ ِر تعديل هلا يف ابريس.
( )2انظر :شلش :حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية  13وما ب ْعد ،وأبو صالح :واقع املِْلكية
ِ
الف ْكرية  25وما ب ْعد.
( )3فؤاد :بن ضيف هللا (2111م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية يف ِ
ظل التقنيات احلديثة :البيئة
الرقْمية العربية من خالل التشريع اجلزائري جملد  / 2ص ،1193ورقة مقدمة
للمؤِتر احلادي والعشرين ِ
الحتاد املكتبات واملعلومات ،بريوت :لبنان.
ت هذه احلقوق الحقا ابحلقوق اجملاورة.
( )4عرف ْ
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 ويف العام  1971كانت أهم حمطات املِْلكية ال ِف ْكرية؛ إذ متإنشاء املنظمة العاملية لل ِم ْلكية ِ
ضع
الف ْكرية (
 )WIPOمن أجل و ْ
()2
وتطوير تشريعات املِْلكية ِ
الف ْكرية حول العال  .وتوالت وتطورت بعد
ذلك االتفاقيات والتشريعات(.)3
 وكانت اتِفاقية تريبس ( )TRIPSأهم وآخر اتفاقية عامليةحلماية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وترجع أمهي تها إىل أنا اعت ربت املواد
الستني الواردة هبا حدًا أدَن حلماية املِْلكية ِ
الثماين و ِ
الف ْكرية ،كما أنا
ِْ
ربطت ربطا وثيقا بني محاية امل ْلكية ِ
الف ْكرية والشق التِجاري التِفاقية
()4
ت مبقتضاها منظمة التجارة العاملية .
(أوراجواي) ،اليت أنْ
شئ ْ
ِ
ِ
وأصبحت امل ْلكية الف ْكرية اآلن من ِ
أهم مفردات عص ِران
احلديث ،وأصبح العال ابتداء من عام 2111م حيتفل يف  26نيسان
كل عام ابليوم العالمي لل ِم ْلكية ِ
(أبريل) من ِ
الف ْكرية ،وهذا التاريخ
ِ
ِ
حتديدا هو اتريخ دخول اتفاقية الويبو ( )WIPOحيز الت ْنفيذ يف عام
1971م(.)5
( )1عبد الوهاب :أمحد ( 2113م) ،الضرر االقتصادي الناتج من الت ِ
عدي على
الف ْكرية دراسة حالة للملكية ِ
املِْلكية ِ
الف ْكرية واألدبية ص  ،6مصر :املركز
املصري لدراسة السياسات العامة.
( )2شيخة :ليلى (2117م) ،اتفاقية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ذات العالقة
ابلتجارة الد ْولية وإشكالية ن ْقل التكنولوجيا إىل الدول النامية  -دراسة حالة
ِ
الصني  -ص  ،21رسالة ماجستري ،اجلزائر :جامعة احلاج خلضر.
ِ
( )3وكان منها مثال :اتفاقية (واشنطن) بشأن محاية الدوائر املتكاملة يف /5 /24
1989م.
( )4جهاد :اآلليات القانونية حلماية املِْلكية ِ
الف ْكرية  19وما ب ْعد.
( )5انظر :املنظمة العاملية للملكية ِ
الف ْكرية (ويبو)  ،WWW. WIPO. INTو أبو
صالح :واقع املِْلكية ِ
الف ْكرية  32وما ب ْعد.
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الفصلُ الثّاني:
حقوقُ املِلْكيَّة الفِكْريَّة بني االجتهادات ال ِفقْهيَّة واملقاصد

الشرعيّة ،وأثرها يف قضايا التجديد واالجتهاد الفقهيِّ على
طيات املعاصرة
ض ْو ِء املُ ْع َ
َ
املبحثُ األوّلُ :االجتهاداتُ ال ِفقْهيَّةُ لتكييف حقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
رؤية فقهيّة
اعتربت مسألة حتديد الطبيعة القانونية حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية من
أكث ِر املوضوعات املثرية للجدل والنقاش الفقهي (الشرعي  -والقانوين).
وسأتناول ابلتفصيل االختالف الفقهي يف ذلك يف القانون والش ْرع يف
لكن جيدر  -قبل التفصيل يف االختالف الفقهي
مطلبني خمتلفنيْ .
(الشرعي والقانوين)  -حترير ِ
حمل النزاع أوال ،وذلك يتجلى يف اآليت:
 يتفق الفقهاء يف الشرع و ِ
القانون على ما أييت:
ْ
ِ
ِ
الفكري صورة مادية معينة مثل كتاب أو
 -1إذا ما كان لإلنتاج
فيلم أو آلة أو غري ذلك؛ فهذا ال خالف يف جواز بيعه وشرائه،
وال جيوز التع ِدي عليه ابلسرقة واإلفساد ،وقيمة هذا الشيء ال
تقف عند حدود املو ِاد األولية املصنوع منها ،بل ت ْكتسب أيضا
من قيمة ِ
الف ْكر أ ِو اإلبداع الذي فيه .وكذلك ح ُّق املبدع أو
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وحمل النِزاع يف هذه
املفكر األدي من حيث نسبة ما أبدعه إليهُّ .
الف ْكر ن ْف ِسه ومدى ِ
املسألة يف ِم ْلكية ِ
أحقية صاحبِه ِ
ماد ًاي فيه
ب ْعد خروجه منه يف صورة مادية (كتاب /فيلم /لوحة فنية. . .
إخل)؛ فال جيوز استغالل هذا ِ
الف ْك ِر إال إبذنه ،وال جيوز استثماره
إال إبذنه ،بل ال جيوز االنتفاع هبذا ِ
الف ْك ِر ِ
أبي شكل من
األشكال إال ب عد ِ
إعطاء صاحبِه حقه ِ
املادي يف ذلك(.)1
ْ
ِ
ِ
يسبق ذكرها يف الرتاث
 -2أن امل ْلكية الف ْكرية مسألة حديثة ل ْ
بيعي أن
ت كذلك ،كان من الط ِ
الفقهي والقانوين .وملا كان ْ
تنقسم اآلراء حوهلا بني م ْل ِحق هلا بنظري  -على اختالف
األنظار يف حتديد النظري وحدود اإلحلاق  -وبني معتِرب حلداثتها
ضل خصوصية وفرق م ِزية ِتن عه من إحلاقها أبشباهها ونظائ ِرها
فْ
املوجودة يف الرتاث.
 -3أن املِْلكية ِ
الف ْكرية هي نتاج ذهين ال ِ
مادي يف أصله؛ وهي هلذا
حمل اتِفاق ،ومنها ما
ت بعدد من اخلصائص ،منها ما هو ُّ
ِتيز ْ
()2
حمل جدل .ومن ِ
أهم تلك اخلصائص ما أييت:
هو ُّ

( )1عبد الكرمي :املِْلكية ِ
الف ْكرية مفهومها وتكييفها الفقهي ،ص .28
ِ
( )2خملويف :عبد السالم ( ،)2118أثر اتِفاقية حقوق امل ْلكية ِ
الف ْكرية املرتبطة
ابلتِجارة ( )TRIPSعلى نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية دراسة حالة
صناعة الدواء يف اجلزائر ،ص  ،21رسالة دكتوراه من كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.
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أ .خاصية عدم اإلدراك املادي :إذ تشري هذه اخلاصية إىل أن
املِْلكية ِ
الف ْكرية تنصرف إىل ما هو غي ر ملموس ِ
ماد ًاي ،فهي تتعلق
ْ
ابملعرفة واملعلومة اليت ميكن إدماجها أو جتسيدها يف األشياء امللموسة؛
أي :إن املِْلكية ِ
الف ْكرية هي مادة التكنولوجيا ،على اعتبار أن تطبيق
املعرفة واملعلومة يعرف ابلتكنولوجيا.
ب .خاصية احلماية حمددة الزمن :ويقصد بتلك اخلاصية أن
احلماية املقدمة حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية حمددة الزمن .على أن تقدير تلك
املدة خيتلف من دولة ألخرى؛ ذلك ألن أغلب قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية
حملية؛ مبع ى أن ِ
ضع التشريع الذي يناسب
لكل دولة احلرية يف و ْ
خصائصها االجتماعية والثقافية واالقتصادية وأهدافها التنموية.
 وخيتلف الفقهاء (يف الش ْرع والقانون) يف التكييف الفقهي
حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وهو اختالف ترتب عليه خالف آخر تعلق
أبحكام تلك املِْلكية وحدودها ،وفيما أييت التفصيل يف ذلك على
مطلب ْني.
املطلب األول :التكييف القانونيُّ حلقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
الفقهي حلقوق املِْلكية
اختلف فقهاء القانون يف التكييف
ِ
ِ
الف ْكرية على ثالث ِاجتاهات رئيسة؛ هي:
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 االجتاه األول( :)1ذهب أصحاب هذا االجتاه إىل تكييفاحلقوق ِ
الف ْكرية على أنا من احلقوق الشخصية()2؛ فقد نظر أصحاب
هذا االجتاه من الفقه إىل اجلانب األدي من احلقوق ِ
الف ْكرية ،واعتربوه

األساس الذي تقوم عليه احلماية .أما احلق املال عندهم ،فهو جمرد

( )1انظر :بيومي :كوثر عبد هللا (2117م) ،التحكيم يف منازعات املِْلكية
ِ
الف ْكرية ص 41وما ب ْعد ،القاهرة :دار النهضة ،وخاطر :صربي محد
(2117م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية دراسة مقارنة يف القانون البحريين ص  11وما
ب ْعد ،ط  ،1البحرين :جامعة البحرين ،كنعان :نواف (1987م) ،حق
املؤلِف النماذج املعاصرة ِ
حلق املؤلِف ووسائل محايته ص  58وما بعد ،ط
 ،1ورحاحلة :حممد سعد وإيناس اخلالدي (2112م)ِ ،
مقدمات يف املِْلكية
ِ
الف ْكرية ص  43وما بعد ،ط  ،1عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع ،وزين
الدين :صالح (2116م) ،املدخل إىل املِْلكية ِ
ِ
الف ْكرية نشأهتا ومفهومها
ونطاقها وأمهيتها وتكييفها وتنظيمها ومحايتها ص  91وما ب ْعد ،ط ،1
عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
( )2ي ْقصد ِ
ابحلق الشخصي :الرابطة القانونية بني شخصني معي ن ْني مبقتضامها
حيق ألحدمها أن يلزم اآلخر أب ْن ِ
يؤدي له عمال أو أ ْن ميتنع لصاحله عن
أداء عمل .انظر :سوار :حممد (1993م) ،حق امللكية يف ذاتِه يف القانون
املدين األردين ص  ،11ط  ،1عمان :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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نتيجة ملمارسة ِ
احلق األدي .وكان أول من تب ى هذا االجتاه املفكر
األملاين كانت ( )KANTالذي خلص إىل أن املصنف ما هو إال جزء
من شخصية املؤلِف وال ميكن فصلها عنه( .)1ومن أبرِز أنصار هذا
االجتاه الفقهاء الفرنسيون :برتو ( ،)Bertouioوبريارد (،)Berard
وابملاد (.)Palmade
وب ى أصحاب هذا االجتاه رأيهم على أساس أن املصنف ميثل
أفكارا عرب عنها صاحبها يف الشكل الذي أراده  -وهي بذلك تكون
جزءا من هذا الشخص الذي تصورها  -فتنشأ بين هما رابطة بنوة،
وتصبح لتلك األفكار حرمة وصيانة كاليت للشخص ن ْف ِسه ،وعلى أن
ِ
وحده أ ْن يقرر صالحي ته للنشر
وحده املسؤول عن مصنفه وله ْ
املؤلف ْ
تدخل الغري؛ إذ ال ميكن ألحد إدخال ِ
أي
وطريقة ذلك النشر ،دون ُّ
تعديالت عليه(.)2
( )1انظر :رحاحلة :مقدمات يف املِْلكية ِ
الف ْكرية  ،43وبيومي :التحكيم يف
منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية .41
( )2انظر :رحاحلة :مقدمات يف املِْلكية ِ
الف ْكرية  ،43وبيومي :التحكيم يف
منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية .41
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ومما يعت رض به على هذا االجتاه( :)1أن احلقوق الشخصية
تتطلب وجود رابطة قانونية بني شخصني؛ ألن حملها هو القيام أو
االمتناع عن عمل ما ،وذلك ال ينطبق على حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية؛ إذ
تصور ِ
قيام مثل هذه العالقة بني الشخص وفكرته  -اليت تظهر
ال ميكن ُّ
يف صورة منوذج صناعي أو رسم أو عالمة جتارية  -ولذلك؛ فإن هذا
االجتاه بعيد عن الصحة.
( )2
 ِاالجتاه الثاين  :ذهب أصحاب هذا االجتاه إىل اعتبار
احلقوق ِ
الف ْكرية حقوق ِم ْلكية؛ أي :مما جيري عليه أحكام املِْلك.
لكنهم خمتلفون يف ِ
حمل املِْلك أهو من احلقوق العْينية( -)3كما ذهب

( )1زين الدين :املدخل إىل املِْلكية ِ
الف ْكرية .91
( )2انظر :بيومي :التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية ص  37وما ب ْعد،
وخاطر :املِْلكية ِ
الف ْكرية ص 11وما بعد ،وكنعان :حق املؤلِف ص  58وما
الف ْكرية ص  43وما ب عد ،وزين ِ
ب عد ،رحاحلة :مقدمات يف املِْلكية ِ
الدين:
ْ
ْ
املدخل إىل املِْلكية ِ
الف ْكرية ص  91وما ب ْعد.
( )3ميكن تعريف ِ
احلق العْيين أبنه سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص معني
على شيء معني ابلذات .وميكن االحتجاج به يف مواجهة الكافة .انظر:
سوار :حق امللكية يف ذاته ص .11
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بعضهم( -)1أو من احلقوق املعنوية  -كما ذهب آخرون(.)2
على أنم متفقون على األصل ،وهو أنا حق ِم ْلكية ،لكنهم
خمتلفون يف كونا ت ِرد على حق عيين (شيء مادي) ،أو ترد على حق
معنوي (شيء معنوي) .واملتأمل فيما كتب حتت هذا ِ
االجتاه يلمح
تطورا اترخييًا هلذا التكييف.
وقد ب ى أصحاب هذا االجتاه موقفهم على أساس توافر ْجيع
املكونة حلق املِْلكية يف احلقوق ِ
العناصر ِ
الف ْكرية ،وهي :االستعمال،
وحده هو الذي يقوم اببتكار
واالستغالل ،و ُّ
التصرف .فاملبتكر ْ
احلق يف أن يقوم ابستغالله وتقاضي
املصنف ،وله أ ْن يستعمله كما له ُّ
املنافع املالية املرتتِبة على ذلك االستغالل .إىل جانب أنه ميلك أن
يتصرف فيه ،وذلك إذا ما قام بتدم ِريه أو حوالته إىل الغ ْري(.)3
الدين :املدخل إىل املِْلكية ِ
( )1انظر :زين ِ
الف ْكرية  ،91ورحاحلة :مقدمات يف
الف ْكرية  ،49وخاطر :املِلْكية ِ
املِْلكية ِ
الف ْكرية  ،13وكنعان :حق املؤلف
 ،71والشرقاويْ :جيل (1971م) ،احلقوق العْينية األصلية ،الكتاب
األول حق املِْلكية  ،275القاهرة :دار النهضة العربية.
( )2بيومي :التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية ص .42
( )3رحاحلة :مقدمات يف املِْلكية ِ
الف ْكرية .49
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مناقشة هذا التكييف :ملا كان أصحاب هذه النظرية ينقسمون
إىل قسمني؛ فقد وِجهت االعرتاضات إىل من جعل حق املِْلكية يف
احلقوق ِ
الف ْكرية من احلقوق العينية؛ إذ نوقشوا أبن هذا التكييف غفل
عن كون احلقوق العينية تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على شيء
ني أن احلقوق ِ
مادي معني ابلذات ،يف ح ِ
الف ْكرية ،وإ ْن كانت تعطي
لصاحبها سلطة االستئثار هبا وحَّت استغالهلا جتارًاي؛ فإن فيها جانبا
معنواي يتمثل يف السمعة والشهرة من جهة  -وعن كون احلقوق العينية
ً
ِ
ِ
ِتتاز أبنا حقوق دائمة ،يف حني أن حقوق امل ْلكية الف ْكرية ِتتاز أبنا
حقوق مؤقتة من جهة أخرى(.)1
أما من جعلوا احلقوق ِ
الف ْكرية تتناول احلقوق املعنوية فلم توجه
أي اعرتاضات؛ ذلك أنم ب نوا نظريتهم على اعتبار أن احلقوق
هلم ُّ
ِ
املعنوية (حمل احلقوق الف ْكرية) َتتلف عن احلقوق الشخصية واحلقوق
املعنوي خيتلف
العينية من حيث الطبيعة واخلصائص واملصدر ،فاحلق
ُّ
عن احلق الشخصي يف أن موضوع هذا األخ ِري يتمثل يف القيام بعمل
أو االمتناع عن عمل ،كما أن احلق املعنوي خيتلف عن احلق العيين يف
أن حمل ِ
ِ
احلق العيين إال على
احلق
املعنوي مال معنوي ،يف حني ال ي ِرد ُّ
ِ
املعنوي
شيء مادي .وكذلك من حيث املصدر؛ فإن مصدر احلق
ْ
الدين :املدخل إىل املِْلكية ِ
( )1زين ِ
الف ْكرية .91
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يتمثل يف اجلهد الذهين الذي يبذله صاحبه للوصول إليه ،يف ح ِ
ني أن
الضار والنافع
مصدر احلق الشخصي هو العقد واإلرادة املنفردة والفعل ُّ
والقانون ،ومصدر احلق العيين هو املرياث والوصية واحليازة . . .إخل.
 ِاالجتاه الثالث( :)1نظرية االزدواج
ذهب أصحاب هذا االجتاه إىل أن احلقوق ِ
الف ْكرية تتضمن
عنصرين؛ أحدمها أدي واآلخر مال ،ولكال العنصرين طبيعته املستقلة
اليت َتتلف عن طبيعة العنصر اآلخر؛ فهي تنطوي على شق ْني أو
حق ْني يف آن واحد :حق شخصي ،وآخر عيين( .)2ويؤيِد معظم الفقه
والقضاء الدول نظرية االزدواج وأصبحت االجتاه الغالب يف تكييف
احلقوق ِ
الف ْكرية.
( )1انظر :بيومي :التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية ص 37وما ب ْعد،
وخاطر :املِْلكية ِ
الف ْكرية ص 11وما ب ْعد ،وكنعان :حق املؤلِف ص  58وما
الف ْكرية ص  43وما بعد ،وزين ِ
مقدمات يف املِْلكية ِ
ب عد ،رحاحلةِ :
الدين:
ْ
املدخل إىل املِْلكية ِ
الف ْكرية ص  91وما ب ْعد.
( )2ي رِجع البعض بداية ظهوِر هذا ِ
االجتاه إىل حكْم حمكمة النقض الفرنسية يف
ْ
دعوى شهرية عام  ،1912هي دعوى (لكوك )Lecocq؛ إذ خضعت
طبيعة ِ
حق املؤلِف لتحليل دقيق وعميق ،ومن ُث قررت احملكمة أنه حق
يشتمل ،إىل جانب احلق ِ
املال ،على حق آخر ذي طبيعة خمتلفة ،وهو
احلق األدي الذي ِ
خيول املؤلِف السلطة يف تعديل مصنفه أو سحبه من
ُّ
التداول ،بشرط أال يضر ابلغ ْري عند ممارسته لذلك ِ
احلق .انظر :بيومي:
التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية .43
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ويتفق مؤيِدو هذا االجتاهِ  -على اختالف األسس اليت بنوا
عليها  -على أن احلق األدي هو ِمن حقوق الشخصية ،ولكنهم
اختلفوا يف تكييفهم للحق املال ،فبينما يرى بعضهم أنه احتكار مؤقت
لالستغالل ،يرى آخرون أنه حق عيين على منقول .وخلص جانب
اثلث إىل أن احلق املال ،وإ ْن كان ينصب أساسا على منقول ،فإنه ال
ميكن تشبيهه ابمللكية العادية اليت تتضمن احليازة املادية للشيء ودوام
تلك احليازة .فاحلق املال يتشابه معها يف بعض جوانبها وخيتلف عنها
يف بعض الوجوه؛ لذلك جيب تكييفه على أنه شبه ِم ْلكية ،فكما
يعرتف القانون بشبه االنتفاع جيب أن يعرتف ابحلق املال كشبه
()1
ِم ْلكية.
ونوقش هذا التكييف( )2أبنه يف حقيقته ي ع ُّد وصفا للسلطات أو
االمتيازات اليت ِ
احلق لصاحبه أكثر منه تكييفا يبني طبيعته
خيوهلا ذلك ُّ
القانونية.

( )1انظر :رحاحلة :مقدمات يف املِْلكية ِ
الف ْكرية  ،43وبيومي :التحكيم يف
منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية  41و.45-44
( )2بيومي :التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية .45
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املطلب الثّاني :التكييف الشرعيُّ حلقوق املِلْكيَّة الفِكْريَّة
اختلف الفقهاء يف الشرع( )1يف تكييف حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية
ْ
على اجتاه ْني رئيس ْني:
االتا األول( :)2يرى أن املِْلكية ِ
 ِّالف ْكرية من احلقوق املالية،
وهو ما ذهب إليه األكثرون ،وما انتهى إليه جممع الفقه
اإلسالمي
ِ
التابع ملنظمة املؤِتر اإلسالمي يف دورة مؤِتره اخلامس  1419ه -
1988م( )3يف قراره رقْم )5/5( 43 :بشأن احلقوق املعنوية .وميكن
( )1جتدر اإلشارة إىل أن اختالف التكييف بني فقهاء الشرع والقانون راجع إىل
كل نظام.
اختالف التقسيم
للحقوق اليت يرتِبها ُّ
( )2انظر :مراد :احلقوق ِ
الف ْكرية يف املنظور اإلسالمي  176وما ب ْعد ،واهلالل:
سعد ِ
الدين (1331ه 2111 -م) ،الثالثوانت يف القضااي الفقهية
الزحيلي :وهبة،
املعاصرة دراسة مقارنة  ،191ط  ،1القاهرة :مكتبة وهبةُّ ،
بيع االسم التجاري والرتخيص  ،2392 /3جملة جممع الفقه اإلسالمي
الدول ،العدد اخلامس ،وعبد الكرمي :املِْلكية ِ
الف ْكرية مفهومها وتكييفها
ْ
الفقهي  ،19وشلش :حقوق املِلْكية ِ
الف ْكرية  ،26حلرش :أسعد احملاسن
(2112م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية بني تشجيع االبتكار وحترمي االحتكار ،96
جملة دراسات وأحباث ،العدد  ،6اجللفة :جامعة زاين عشور.
( )3انظر :جملة اجملمع ،العدد اخلامس ،2267/3 ،ونص القرار :)5/5(/43
«إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الد ْول ،املنعقد يف دورة مؤِتره اخلامس
ابلكويت من ْ 6 - 1جادى األوىل  1419املوافق  15 - 11كانون
األول (ديسمرب) 1988م ،ب عد ِ
اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء
ْ
ت
واخلرباء يف موضوع احلقوق املعنوية ،واستماعه للمناقشات اليت دار ْ
ح ْوله ،قرر ما يلي:
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القول :إن هذا التكييف يتخرج على رأ ِي اجلمهور من الشافعية
واحلنابلة واملالكية و ِ
متأخري احلنفية؛ على اختالف يف حتديد مناط
احلكم وسببه على النحو الذي سيأيت تفصيله.
 مناط التكييف وسببه:ب ى أصحاب هذا ِ
االجت ِاه رأيهم على األسس اآلتية:
أن تعريف املال يشمل حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،فمفهوم املال
ومعنواي .وإليك أهم عبار ِ
ات
عند اجلمهور واسع يشمل أ ْن يكون عينيًا
ً
الفقهاء يف تعريفه:
ِ
اطب :وأعين ابملال ما يقع عليه امل ْلك ،واستبد به املالك
قال الش ُّ
أوال :االسم التِجاري ،والعْنوان التجاري ،والعالمة التِجارية ،والتأليف واالخرتاع أو
االبتكار ،هي حقوق خاصة ألصحاهبا ،أصبح هلا يف الع ْرف املعاصر قيمة
مالية معت ربة لتمول الناس هلا .وهذه احلقوق ي ْعت ُّد هبا شرعا ،فال جيوز
االعتداء عليها.
صرف يف االسم التجاري أ ِو العنوان التجاري أو العالمة التجارية،
اثنيا :جيوز الت ُّ
ش ،ابعتبار أن
ونقل أي منها بعوض مال ،إذا انتفى الغرر والتدليس والغِ ُّ
ذلك أصبح حقًا ماليًا.
حق
اثلثا :حقوق التأليف واالخرتاع أ ِو االبتكار مصونة شرعا ،وألصحاهبا ُّ
التصرف فيها ،وال جيوز االعتداء عليها» .انظر :جملة اجملمع ،العدد
ُّ
اخلامس ،ج 3ص .2581
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الشافعي :وال يقع اسم مال إال
عن غريه إذا أخذه من وجهه( .)1وقال
ُّ
على ما له قيمة يباع هبا ،وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها
وإ ْن قلت( .)2وقال ابن مفلح :هو ما فيه منفعة مباحة لغ ْري ضرورة(.)3
وقال احلصكفي :يطلق املال على القيمة ،وهي ما يدخل ْحتت تقومي

( )1انظر :الش ِ
اطب أبو إسحق إبراهيم بن موسى ( 2111م) .املوافقات يف
إحياء الرتاث ِ
العري .والذي يظهر أن
أصول الشريعة  .7/2ب ْريوت :دار ْ
ضابط املال عند املالكية  -حبسب هذا التعريف  -ينحصر يف أمرين
أساسي ْني مهاِ :م ْلكية الشيء واالستبداد به ع ِن الغ ْري ،ومشروعية املسالك
والوسائل املستعملة يف ملكية األشياء .فاملال عند املالكية يشمل كل ما
ملك ،سواء كان عينا أو منفعة أو حقًا ،ما دام حتصيله كان بطريق شرعي.
( )2الشافعي :حممد بن إدريس (1393ه ) ،األم  ،161/5ط  ،2بريوت :دار
املعرفة .وظاهر يف التعريف مشولية املالية لألعيان واملنافع من جهة ،وأن كل
ما عرض للبيع وجلب قيمة يدخل يف عموم املال من جهة أخرى .ويشرتط
يف املال أ ْن تكون له قيمة شرعية؛ مبع ى أ ْن يعرتف له الشرع بقيمة ذاتية
من جهة اثلثة.
( )3ابن مفلح :إبراهيم بن حممد بن عبد هللا (1411ه ) ،املبدع  ،9/4بريوت:
املكتب اإلسالميِ .
وقد استقر رأي احلنابلة ،كما يظهر ،على أن املال
يشمل األعيان واملنافع.
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مقوم من الدراهم والداننري(.)1
فاملنظور إليه  -على مذهب اجلمهور  -يف مالية األشياء؛ ليس
ِ
املادي ،وإمنا :منفعته وأثره؛ فما ال منفعة فيه ليس
هو عينية الشيء
ماال ،ولو كان شيئا عينيًا .فمناط املالية إذن هو املنفعة ال العينية .يقول
العز بن ِ
عبد السالم يف معرض كالم له عن املنافع« :إن الش ْرع قد
ُّ
قومها ونزهلا منزلة األموال . . .ألن املنافع هي الغرض األظهر من ْجيع
األموال»(.)2
فثَ ّمةَ قيو ٌد ثالثةٌ للمال على مذهب اجلمهور :أن يكون له
ِ
صكفي (1419ه -
( )1احلصين :حممد بن علي املعروف بعالء الدين احل ْ
1998م) ،الدُّر املْن تقى يف شرح امللتقى  - 4/ 3مطبوعا مع جممع األنر
يف شرح ملتقى األحبر ،بريوت :دار الكتب العلمية .وعليه يكون مناط
املالية  -عند ِ
فكل ما له
متأخري احلنفية  -هو القيمة اليت تقدر ابلنقدُّ ،
قيمة فهو مال؛ ألن كل ما فيه قيمة فهو منفعة .والناس ال يتعارفون على
تقومي ما ليس فيه منفعة؛ إذ ال جيري التعامل فيها أصال .انظر :ابشا :حممد
قدري (1971م) ،مرشد احل ْريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت
الشرعية على مذهب اإلمام أي حنيفة النعمان مالئما لسائر األقطار
اإلسالمية ،حتقيق :جمدي ابسلوم ،بريوت :دار الكتب العلمية.
( )2السلمي :أبو حممد عز الدين ،قواعد األحكام يف مصال األانم ،155/1
بريوت :دار الكتب العلمية.
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قيمة يف العادة حبيث يتبادله الناس ويتمولونه ،وأ ْن يشتمل على منفعة
مقصودة ،وأ ْن يعتد هبذه املنفعة شرعا(.)1
كل
وأتسيسا على هذا؛ يتسع املناط أو القياس العام ليشملّ :
شرعا .بل
منفعة ،ذات قيمة بني الناس ،ومل يكن ُمَ َّرًما االنتفاعُ هبا ً
شيء ل يكن ماال يف
يتسع هذا املناط أو القياس العام ليشمل كل ْ
األصل؛ إذا ظهرت له منفعة فيما ب ْعد ،ما دام حكم املالية  -شرعا -
يدور على ما للشيء من أثر ظاهر يتعلق ابلن ْفع.
أن العرف أضفى على حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية صفة املالية .قال
مول()2؛ أيِ :
ابَتاذ الناس له
السرخسي :إمنا تعرف مالية الشيء ابلت ُّ
( )1جتدر اإلشارة إىل أن اجلمهور اعت ربوا (إابحة االنتفاع) من قيود املال.
وخالفهم احلنفية؛ إذ يطلقون املال على ما ميْكن ِادخاره ،ولو غْي ر مباح
كاخلمر .كما جتدر اإلشارة إىل أن احلنفية يطلقون (املتقوم) ،ويريدون به ما
يباح االنتفاع به شرعا .أما اجلمهور ،فإنم إذا أطلقوا (املتقوم) فإمنا يريدون
به ما له قيمة بني الناس .انظر :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد
العزيز ( 1421ه ) .رد احملتار على در املختار املعروف حباشية ابن عابدين
 .511/4بريوت :دار الفكر للطباعة.
( )2السرخسي :مشس ِ
الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن أي سهل .الْمْبسوط
 ،78/11ب ْريوت :دار املعرفة.
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ماال .فإسباغ صفة املالية على األشياء أمر تركه الش ْرع  -يف حكم
األصل  -للناس حبسب حوائجهم ومصاحلهم ،ول مينع الشرع من
صا ،فبقي ما عداها على
إسباغ صفة املالية إال على أشياء بعينها ن ً
أصل اإلابحة يف تقوميها ابملال ،ومن ذلك حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية.
واحلقيقة أن العرف الد ْول كله قد جرى على إسباغ صفة املالية على
حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية.
أنّ االنتفاع بها مباحٌ.
ملا كانت العالقة بني املالية والتقوم عالقة عموم وخصوص
كل ما فيه مالية
فكل ما هو متقوم فيه مالية ،لكن ليس ُّ
مطلقُّ ،
متقوما؛ فإن مناط املالية املعتربة شرعا  -كما سبق تقريره  -هو املنفعة
املباحة ،ولذلك كان ب ْذل املال ال جيوز إال لِما فيه منفعة ابالتِفاق(،)1
( )1وإليك بعضا من نصوص الفقهاء اليت تفيد ذلك:
كل ما ال ي ْن ت فع به بيقني؛ فأ ْكل ِ
املال عليه ابطل حمرم.
 قال ابن عبد الربُّ :انظر :ابن عبد الرب :أبو يوسف عمر بن يوسف بن عبد هللا (1387ه )،
الت ْمهيد  ،241/6حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري
البكري ،املغرب :وزارة عموم األوقاف.
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 قال املازري« :جيب أ ْن تعلم أن ما ال منفعة فيه أصال ال جيوز العقد به والعليه؛ ألن ذلك يكون من أ ْك ِل املال ابلباطل» .انظر :املازري :أبو عبد هللا
حممد بن علي بن عمر (1988م) ،املعلم بفوائد مسلم  - 239/2حتقيق:
حممد الشاذل ،تونس :املطبعة العربية.
 قال النووي« :ما ال ن ْفع فيه ليس مبال ،فأ ْخذ ِاملال يف مقابلته ابطل» .انظر:
النووي ،حميي ِ
الدين حيىي بن شرف ( 1415ه ) .روضة الطالبني 351/3
ْ
(ط  .)2بريوت :املكتب اإلسالمي.
ِ
ِ
 قال ابن تيمية« :ب ْذل املال ال جيوز إال ملنفعة يف الدين أو الدُّنيا؛ وهذا مت فقعليه بني العلماء ،ومن خرج عن هذا كان سفيها ِ
مبذرا ملاله ،وقد نى هللا
ْ
تعاىل ع ِن التبذير ،ونى النب صلى هللا عليه وسلم عن إضاعة املال».
انظر :ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين .كتب ورسائل
وفتاوى ابن تيمية املسمى :جمموع الفتاوى  .32/31حتقيق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي (ط  .)2مصر :مكتبة ابن تيمية
للنشر والتوزيع.
وقال« :واملنفعة اليت ال قيمة هلا عادة كاالستظالل جبدار الغ ْري والنظ ِر يف سراجه
يصح أن ي ِرد عليها عقد بيع أو إجارة اتِفاقا» .انظر :ابن تيمية ،أمحد
ال ُّ
بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين .الفتاوى الكربى  .478/4بريوت:
دار املعرفة.
يصح أ ْن ي ِرد عليها عقد بيع
وقال« :الع ْني واملنفعة اليت ال قيمة هلا عادة ال ُّ
وإجارة اتِفاقا» .نقله عنه ابن م ْفلح :أبو عبد هللا حممد املقدسي (1418
ه ) .الفروع  .212/4حتقيق :أبو الزهراء حازم القاضي .بريوت :دار
الكتب العلمية.
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وحقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية جيري عليها لكونا مما ينتفع هبا انتفاعا مباحا.
 ما يرتتّب على هذا التكييف:ِ
حقوق املِْلكية ِ
ِ
الف ْكرية صفة املالية اليت
إعطاء
ِمما يرتتب على
يرتتب عليها آاثر كثرية :جواز تقومي حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وإمكان
تداوهلا ابملعاوضة ،ودخوهلا يف صفة املِْلك الذي يورث ،وحرمة االعتداء
عليها(.)1
 مناقشةُ هذا التكييف (:)2اعرتض على هذا التكييف أبمور ،أمهُّها:
أن اشتهار العرف حبقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ال يعين إقرار الش ْرع
مباليتها؛ فاخلمر واخلنزير ال تعرتف الشريعة مباليتهما مع اعرتاف غ ِْري
( )1انظر :اهلالل :الثالثوانت .191
الزحيلي :بيع االسم التجاري والرتخيص
و
،
( )2انظر :اهلالل :الثالثوانت ُّ 191
ِ
 ،2392 /3وعبد الكرمي :املِْلكية الف ْكرية مفهومها وتكييفها الفقهي ،19
والتسخريي :حممد علي ،حول احلقوق املعنوية وإمكان بيعها ،2489/3
جملة جممع الفقه اإلسالمي الد ْول ،العدد اخلامس ،والعثماين :حممد تقي،
بيع احلقوق اجملردة  ،2387/3جملة جممع الفقه اإلسالمي الد ْول ،العدد
اخلامس ،والبوطي :احلقوق املعنوية  -حق اإلبداع العِْلمي وحق االسم
التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما  ،2411/3جملة جممع الفقه اإلسالمي
الد ْول ،العدد اخلامس ،والنشمي :عجيل ،احلقوق املعنوية  -بيع االسم
التجاري  ،2347/3جملة جممع الفقه اإلسالمي الد ْول ،العدد اخلامس.
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املسلمني مباليتهما.
وأجيب عنه :إن القياس هنا مع الفارق؛ إ ِذ املنفعة امل ْست ْتبعة من
حقوق امللكية ِ
الف ْكرية معت ربة شرعا واثبتة على أصل اإلابحة ،كما ثبت
تقريره سابقا(.)1
أن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ال ميكن ضبطها مبقاييس حمددة
ومعروفة ،فكان تقوميها ابملال من ابب اجملازفة والت ْخمني ،وهذا هو
املنهي عنهما يف الشرع.
الغرر واجلهالة ُّ
وأجيب عنه :إن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ميكن ضبطها عن طريق
تسجيلها ،كما ميكن تقوميها عن طريق دراسة كلفة اإلنتاج والتسويق
وتقسيم أسهم الربح حبسب ذلك (.)2
أن بعض حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية وجدت يف وقت ِ
مبكر يف
ْ
التاريخ اإلسالمي؛ فلو كان يوجد حق مال لتكلم علْيه الفقهاء
السابقون ،وحيث إنم تركوا هذا احلق من االعتبار ِ
املال ،فإن ذلك ال
يكون إال ألنم قد رأوا عدم ماليته.
وأجيب عنه :أن تسامح الناس فيه من قبل ال يعين إهدار ماليته
( )1انظر :اهلالل :الثالثوانت 193
( )2اهلالل :الثالثوانت 194
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()1

اآلن خصوصا مع تطور الزمن وظهور أدوات ل تكن موجودة سابقة.
االتا الثّاين( :)2يرى أن املِْلكية ِ
 ِّالف ْكرية من احلقوق اجملردة.
وأصحاب هذا االجتاه انقسموا إىل قسمني :منهم من رأى جواز
االعتياض عنها؛ فآل قوهلم إىل موافقة االجتاه األول ،واآلخر رأى عدم
جواز االعتياض عنها؛ فخالفوا االجتاه األول .وفيما أييت التفصيل يف
مناط التكييف وسبب االنقسام احلاصل داخل هذا االجتاه .وميكن أن
يتخرج هذا الرأي على قول ِ
متقدمي احلنفية.
 مناط التكييف وسببُه:ب ى أصحاب هذا االجتاه رأيهم على األسس اآلتية:
حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ليست مبال؛ ذلك أن تعريف املال ال
يشمل حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،إذ ضيق أصحاب هذا االجتاه  -وهم
ِ
متقدمو احلنفية  -مفهوم املال ،فاشرتطوا فيه أن يكون شيئا ماد ًاي
( - )1اهلالل :الثالثوانت 193
الزحيلي :بيع االسم التِجاري والرتخيص
( )2انظر :اهلالل :الثالثوانت  ،191و ُّ
ِ
 ،2392 /3وعبد الكرمي :املِْلكية الف ْكرية مفهومها وتكييفها الفقهي ،19
والتسخريي :حول احلقوق املعنوية وإمكان بيعها  ،2489/3والعثماين:
بيع احلقوق اجملردة  ،2387/3والبوطي :احلقوق املعنوية  -حق اإلبداع
العلمي وحق االسم التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما ،2411/3
والنشمي :عجيل ،احلقوق املعنوية  -بيع االسم التجاري .2347 /3
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حمسوسا له وجود خارجي .فعرفه يف املبسوط( )1أبنه« :اسم لِما هو
خملوق إلقامة مصاحلنا به» ،ولكن ابعتبار صفة التمول واإلحراز(.)2
أن املِْلك جيري على األعيان واملنافع واحلقوق .وملا كانت حقوق
املِْلكية ِ
الف ْكرية ال تتخرج على كونا ماال؛ لعدم إمكانية حيازهتا من
جهة ،وجيري عليها املِْلك واالختصاص من جهة أخرى؛ إذ املِْلك جيري
نصوا
على األعيان واملنافع واحلقوق ،فإنا ت عد من احلقوق اجملردة .وقد ُّ
على عدم جواز االعتياض ع ِن احلقوق ،وأنا ال حتتمل التمليك(.)3
على أن هذا احلكم  -وهو عدم جوا ِز االعتياض عن احلقوق
اجملردة  -عند احلنفية ليس هبذا العموم الذي ي توهم من لفظه؛ فقد
( )1السرخسي :املبسوط .78/11
( )2ابشا :مرشد احل ْريان  ،21ويف حاشية ابن عابدين « :511/4املال ما مييل
إليه الطبع ،وميكن ِادخاره لوقْ ِ
ت احلاجة ،واملالية تثبت بتم ُّوِل الناس كافة أو
بعضهم» .ويف موضع آخر « :3257/2املال ما ي تمول ويدخر للحاجة،
وهو خاص ابألعيان ،فخرج به ِتليك املنافع» .وقد عرفه األستاذ مصطفى
كل ع ْني
الزرقا يف نظر فقهاء املذهب احلنفي ابلتعريف اآليت« :املال هو ُّ
ذات قيمة ِ
مادية بني الناس» .املدخل إىل نظرية االلتزام .127
صه« :ال جيوز
( )3انظر :ابن عابدين :حاشية ابن عابدين 518/4؛ إذ جاء ما ن ُّ
االعتياض ع ِن احلقوق اجملردة عن امللك»« ،ب ْيع ِ
احلق ال جيوز»« ،االعتياض
عن جمرد احلق ابطل» .وانظر أيضا :احلصين ،حممد بن علي بن حممد املعروف
بعالء ِ
الدين احلصكفي (1386ه) .الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع
البحار يف فروع الفقه احلنفي ( ،518/4ط  .)2بريوت :دار الفكر.
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است ثْ ى بعض الفقهاء ب ْعض احلقوق اليت تتعلق ابألعيان على تفصيل
هلم يف االعتياض عنها ،إذ جييزون ذلك يف بعض األحوال( ،)1كما
جييزون ب ْيع بعضها تبعا ال استقالال.
وقاعدةُ ذلك عن َدهم( :)2أن احلق إذا كان جمردا عن امللك؛ فإنه
ال جيوز االعتياض عنه .وإ ْن كان ح ًقا متقررا يف احملل الذي تعلق به؛
صح االعتياض عنه.
وفرق البعض اآلخر من احلنفية بقاعدة أخرى هي :أن احلق إذا
كان شرع لدفْع الضرر ،فال جيوز االعتياض عنه .وإذا كان ثبت على
الرب و ِ
و ْجه ِ ِ
الصلة ،فيكون اثبتا له أصالة ،فيصح االعتياض عنه.
يتبني له أنه ال يكاد يوجد
يرجع إىل األمثلة اليت أوردوها ْ
ومن ْ
فرق بني القاعدتني .ومدرك ذلك أن للعرف جماال يف إدراج بعض
األشياء يف األموال؛ فإن املالية كما يقول ابن عابدين :تثبت بتمول
الناس(.)3
( )1العثْماين :بيع احلقوق اجملردة .2371 - 2368/3
( )2انظر :الكاساين :عالء ِ
الدين (1412ه ) ،بدائع الصنائع  ،49/6ط ،)2
ِ
دار الكتاب العري ،ابن جنيم :زين الدين بن إبراهيم (1413ه ) ،األشباه
والنظائر ( ،212ط  ،)1بريوت :دار الكتب العِْلمية ،ابن عابدين :حاشية
ابن عابدين  .518/4ويراجع :وزارة األوقاف الكويتية :املوسوعة الفقهية
( )243/4مصطلح (إسقاط).
( )3ابن عابدين :حاشية ابن عابدين  ،511/4وعبارته« :واملالية تثبت بِتم ُّولِ
الناس كافة أو ِ
بعضهم».
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وعليه؛ فقد انقسموا يف جواز االعتياض عن حقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية ابعتبارها حقوقا جمردة  -إىل قسم ْني :فمنهم من أجاز
االعتياض عنها؛ ُّ
لتحقق الشروط والقيود اليت وضعوها جلواز االعتياض
يف احلقوق اجملردة ،سواء ابلبيع أو ابلصلح ،ومنهم م ْن لْ ِجي ِز االعتياض
عنها مطلقا ،على الت ْفصيل اآليت:
جمردة جيوز االعتياض عنها – بشروط
أَ .من رأى أ ّنا حقو ٌق ّ
وقيود  -يستند إىل أن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وإ ْن كانت تتخرج على
كونا حقوقا جمردة ،فإنه جيوز االعتياض عنها من وجه ْني:
أن هذه احلقوق ثبتت ألصحاهبا ابتداء حبق شرعي ،ول تثبت
لدفع الضرر عنه فقط.
لتعارف الناس على هذا االعتياض ابلعرف ِ
العام ،سواء كان
االعتياض على وجه البيع أو على وجه التنازل عنها ابملال.
وهذا الرأي يف منتهاه ي ؤول إىل الرأي األول يف إضفاء صفة
املالية على حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية من جهة ،ويف صالحيتها للتعاوض
من جهة أخرى .فلن يكون حمل النقاش اآليت.
ب .من رأى أنا حقوق جمردة ال جيوز االعتياض عنها يستند
إىل اآليت:
ِ
ِ
أن حقوق امل ْلكية الف ْكرية ت ع ُّد من احلقوق اجملردة ،واحلقوق
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ِ
الشروط
اجملردة ال جيوز االعتياض عنها؛ إما مطلقا وإما لعدم توافر
والقيود اليت جتيز االعتياض عنها(.)1
أن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية حقوق جمردة ،وغْي ر متعلِقة أبشياء
ِ
مبقاييس الكيل أ ِو الوزن أو الع ِد .فكان تقوميها
مادية ميكن ضبطها
املنهي عنهما
ابملال من ابب اجملازفة والتخمني ،وهذا هو الغرر واجلهالة ُّ
النب  -صلى هللا عليه وسلم  -عن بيع احلصاة
يف الشرع؛
فقد «نى ُّ
()2
وبيع الغرر» .
أن حق املِْلكية ِ
الف ْكرية ال ي تمحض ح ًقا خالصا لصاحبه؛ ألنه
ِ
قد استفاد من جهد غريه ،فكان تقديره متعذرا ابخللقة (.)3
أن العقل ينكر أن يكون هذا التقومي وهذا اإلقرار حلقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية حالة طبيعية وح ًقا صحيحا؛ وإمنا يراه أسلواب من أساليب
االحتكار الذي ال م ِ
سوغ له ،إِ ِذ العرف قد درج  -بتأثري من إمكاانته
احلق اثبتا يف
( )1تتمثل هذه الشروط كما بينها العثماين يف اآليت :أن يكون ُّ
احلق اثبتا لصاحبه أصالة ،ال
احلال ،ال متوق عا يف املستقبل؛ أن يكون ُّ
احلق قابال لالنتقال من واحد آلخر؛ أن يكون
لدفْع الضرر عنه؛ أن يكون ُّ
احلق منضبطا ابلضبط وال يستلزم غررا أو جهالة؛ أن يكون يف ع ْرف
ُّ
التُّجار يسلك به مسلك األعيان واألموال يف تداوهلا .انظر :العثماين :بيع
احلقوق اجملردة .2372 /3
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب البيع ،ابب بطْالن بيع احلصاة والبيع الذي
فيه غرر  ،1153/3ح (.)1513
( )3اهلالل :الثالثوانت 195
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الفطرية  -على التقليد ومالحظة ما انتهى إليه اآلخرون والعمل على
تقليده؛ ومن ُث العمل على تطويره .وهذه حالة عامة سارية يف شَّت
اجملاالت اإلنسانية ،وهبا تتكامل شخصية اإلنسان احلضارية (.)1
 ما يرتتَّب على هذا التكييف:يرتتب على هذا التكييف عدم جوا ِز تقومي حقوق املِْلكية
ِ
الف ْكرية ،وأنه حيرم االستعاضة عنها مبال ،كما أنا ال توصف ابمللك
الذي يورث ،وال ي تصور االعتداء عليها(.)2
 مناقشةُ هذا التكييف( :)3نوقش هذا التكييف ابآليت:أن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ميكن ضبطها عن طريق تسجيلها،
كما ميكن تقوميها بطرائق اقتصادية وجتارية اشت ِهرت حبسب موضوعها
وابهبا.
( )1التسخريي :حول احلقوقا ملعنوية وإمكان بيعها 2489/3
( )2اهلالل :الثالثوانت .192
الزحيلي :بيع االسم التجاري
( )3انظر :اهلالل :الثالثوانت 191وما ب ْعد ،و ُّ
والرتخيص  ،2392/3وعبد الكرمي :املِْلكية ِ
الف ْكرية مفهومها وتكييفها
الفقهي  ،19والتسخريي :حول احلقوق املعنوية وإمكان بيعها ،2489/3
والعثماين :بيع احلقوق اجملردة  ،2387/3والبوطي :احلقوق املعنوية  -حق
اإلبداع العلمي وحق االسم التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما ،2411/3
والنشمي :عجيل ،احلقوق املعنوية  -بيع االسم التجاري .2347 /3
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أن حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية حقوق غْي ر جمردة ،بل هي متعلِقة
أبشياء معنوية أو أدبية؛ ألن احلق اجملرد يكون دائما غْي ر مادي ولكنه
ماداي كالعقارات
يضاف إىل شيء ،فإن كان هذا الشيء حمسوسا أو ً
واملنقوالت كان ح ًقا عينيًا ،وإن كان هذا الشيء غْي ر حمسوس أو غْي ر
مادي كاالسم التِجاري وبراءة االخرتاع كان ح ًقا أدبيًا أو فكرًاي أو
معنواي .ومن هنا تنوعت املِْلكية إىل ِم ْلكية عينية أو مادية ،وِم ْلكية
ً
ِ
احلق عنهما ،كان ح ًقا
احلق يتعلق هبما .فإن انفرد ُّ
أدبية أو فكرية ،و ُّ
ِ
جمردا ال يقوم ابملال ،مثل حق امل ْلكية فإنه حق جمرد ،لكنه إذا تعلق
بشيء عيين أو بشيء فكري ل يعد جمردا وصح تقوميه ابلنظر إىل
الشيء املضاف إليه .ومن أمثلة احلقوق اجملردة اليت ال جيوز االستعاضة
عنها ابملال عند الفقهاء :حق الشفعة ،وحق الوالء ،وحق الوالية.
ِ
الفقهاء املعاصرين
والراجح عندي :هو ما ذهب إليه أكثر
أصحاب ِ
ِ
االجتاه األول – وهو ان امللكية الفكرية من احلقوق املالية -
؛ لقوة أدلتهم واستقرارا لِما تراضى الناس عليه يف ذلك؛ وحَّت ال يضار
أهل ِ
الف ْكر واإلبداع والعِْلم ،وقد قال رسول هللا صلى هللا علْيه وسلم:
«ال ضرر وال ضرار»(.)2()1
( )1أخرجه البيهقي يف سننه  ،114/6ابب «ال ضرر وال ضرار» ،حديث رقْم
( ،)11384وأخرجه ابن ماجه يف سننه  ،784/2ابب «من ب ى يف حقه
ما يضر جباره» ،حديث رقْم ( 2341و  ،)234184وأخرجه احلاكم يف
املستدرك على الصحيحني  ،66/2كتاب البيوع ،حديث رقْم (،)2345
وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ،ول خيرجاه.
( )2جيدر الت ْنبيه على أن إثبات املالية حلقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية وجواز تقوميها مرتبط
ِ
الفكري له يف منفعته من جهة ،ويف مادته من جهة أخرى؛ فما
ابحملتوى
كان منها مشروعا يف منفعته ومادته اليت خيرج هبا إىل حيِز الوجود ،فهو
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املَ ْب َحثُ الثّاني :حقوقُ املِلْكيَّة الفِكْريَّة يف ميزان املقاصد الشرعيّة
شهد اجلانب الفقهي يف تكييف حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية جدال
ُّ
واسعا ،ولعل ما انتهى إليه العرف من جهة ،وما استقر يف القوانني
الدولية من جهة أخرى ،وما خرجت به اجملامع ِ
الف ْقهية من أتييد إلقرار
ماليْة حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية من جهة اثلثة  -خفف ِحدة هذا اجلدل،
وصارت األنظار تتجه إىل ما هو أبعد من ذلك؛ من حيث تبعات هذه
القوانني وأثرها يف استقرار احلقوق وحفظ مقاصد الشرع ،وما يرتتب
عليها من مصال ومفاسد ،وما ت ؤول إليه من حفظ الكليات اخلمس،
وَنو ذلك .فإن حفظ مقاصد الش ْرع يتطلب النظر بعني االعتبار إىل
قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية ومدى مواءمتها ألحكام الش ْرع من جهة ،ومدى
حتقيقها ملقاصده من جهة أخرى؛ وذلك بتوجيه عدد من األسئلة ِمن
مثل :هل قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية حت ُّل حراما أو ِ
حترم حالال فال جيوز
حتقق قوانني املِْلكية ِ
التقييد هبا؟ وهل ِ
الف ْكرية حفظ مقاصد الش ْرع يف
األموال :حفظها( )1والعدل فيها ()1ووضوحها(.)2
مال متقوم شرعا ،وما كان مشروعا يف منفعته ال مادته اليت خيرج هبا ،فهو
الصورة اليت خيرج هبا .وهكذا
مال متقوم يف ِمنفعته وليس مبال متقوم يف ُّ
ترتبط حقوق امل ْلكية ِ
الف ْكرية ابملنفعة من جهة ،واملادة اليت َترج هبا إىل
كل األحكام
حيِز الوجود من جهة أخرى .ويرتتب على التصرف هبا ُّ
التصرف املرتتِب عليها ،إ ْن يف مباح أو
الشرعية اخلمسة حبسب نوع
ُّ
مندوب أو واجب أو حرام أو مكروه.
( )1واملقصود ِحب ْفظ األموال :رعايتها من االعتداء أو التقصري ،وحتديد طر ِ
ائق
تداوهلا املشروعة .انظر :ابن عاشور :حممد الطاهر (2111م) ،مقاصد
الشريعة اإلسالمية ،حتقيق :حممد الطاهر امليساوي  463وما ب ْعد،
(ط  ،)2األردن :دار النفائس.
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وثباهتا()3ودورانا ورواجها()4؟ وهل حتقق قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية
التوازن بني الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات؟
ويسلط هذا املبحث الضوء على بعض ِ
أهم هذه القضااي،
وتفصيلها فيما أييت:
أشرت يف مبحث أمهية املِْلكية ِ
الف ْكرية إىل أنا إحدى ركائ ِز
ْ
يتم قياس
إذ
؛
املعريف
ابالقتصاد
ف
عر
ي
ذي
ال
احلال
العصر
يف
االقتصاد
ُّ
قوة االقتصاد املعريف  -حبسب طريقة البنك الدول  -مبا يسمى مبعدل
االقتصاد املعريف (واختصارها  ،)KEIوهي الطريقة اليت تعتمدها أغلب
ِ
لقياس أربعة معدالتْ ،حتت كل
الدول اإلسالمية عن طريق معايري
ِ
منها تقع ثالثة مقاييس ،والشكل اآليت يوضحها.
( )1املقصود ابلعدل يف األموال :حصوهلا بو ْجه ال ظ ْلم فيه .ابن عاشور :مقاصد
الشريعة  463وما ب ْعد.
( )2واملقصود ابلوضوح يف األموال :إبعادها ع ِن الضرر والتعرض للخصومات
بقدر اإلمكان .ابن عاشور :مقاصد الشريعة  463وما ب ْعد.
( )3واملقصود بثبات األموال :أ ْن تقررها ألصاحبها على و ْجه ال خطر فيه وال
منازعة؛ فيختص مالكها مبا ِتلكه بوجه صحيح ،ويكون حًرا يف التصرف
فيها مبا ال يضر بغريه ،كما ال تنتزع منه من دون رضاه .ابن عاشور:
مقاصد الشريعة  463وما ب ْعد.
( )4واملقصود بدوران املال ورواجه :دوران املال بني أيدي أكثر م ْن ميكن من الناس
بوجه حق ،وانتقال املال أبيد عديدة يف األمة على و ْجه ال حرج فيه على
مكتسبه .انظر :ابن عاشور :مقاصد الشريعة اإلسالمية  463وما ب ْعد.
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وعلى ضوء هذه املعاي ِري؛ يظهر ِ
للمتأمل فيها مدى الد ْوِر الذي
ميكن أ ْن ِتارسه مقاصد الشريعة اإلسالمية يف قبول أو رفض مكوانته
ونتائجه ،والدور املنوط هبا يف :حتديد السياسات التنموية اإلسالمية من
جهة ،وتعيني ما يلزم تغيريه يف معايري البنك الدول من جهة أخرى.
وتفصيل ذلك كاآليت:
د ْور املقاصد يف تصحيح األولوايت املختلة يف السياسات
االقتصادية:
 -1حتديد اإلسرتاتيجيات والسياسات حبسب األولوايت
يتم وفْق الواقع يف االقتصاد املعاصر عموما ،واالقتصاد
الصحيحة ال ُّ
()1
املعريف خصوصا  .أما يف التنظري املقاصدي ،فتحديد األولوايت ليس
عملية جامدة ،وإمنا يتعدل ليتوافق مع ِ
ُّ
يستجد من تطورات،
كل ما
ِ
املعارف
سواء أكانت هذه التطورات يف املوارد االقتصادية أم يف
االقتصادية( )2أو غ ِريها .والتشريع يف هذا الصدد يسع كل األمور اليت
( )1انظر :عودة :جاسر (1431ه 2119 -م) ،االقتصاد املعريف ومقاصد
تطور العلوم الفقهية
الشريعة  ،782 - 765ورقة عمل مقدمة لندوة ُّ
الثامنة بعْنوان :الفقه اإلسالمي واملستقبل ،األصول املقاصدية وفقه التوقع،
عمان :وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
الشاطب يف املوافقات  :41/2إن خطاب الشارع يتوجه حبسب
( )2يقول
ُّ
األحوال واألشخاص واألوقات؛ حَّت يكون االنتفاع املعني مأذوان فيه يف
وقت أو حال أو شخص ،وغْي ر مأذون فيه إذا كان على غ ِْري ذلك.
بتصرف
ُّ
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ميكن أ ْن تتأثر هبا خطة حتديد األولوايت( .)1على أن من الواضح أن
مثة مستوى من األولوايت اليت تتعلق ِ
ابحلد األدَن من اإلشباع الالزم
أل ْن يبقى اإلنسان حيًا( ،)2هذا املستوى ميثل أوىل األولوايت اليت ال
يسمح الشرع إبمهاهلا(ِ .)3
ويعرب عن هذا املع ى ق ْول الشاط ِب :إن هناك
ْ
( )1يقول ابن القيِم« :إذا أتم ْلت شرائع ِدين هللا اليت وضعها بني عباده ،وج ْدهتا
ت قدم أمهها
ال َترج عن حتصيل املصال اخلالصة أ ِو الراجحة ،وإن تزامح ْ
وأجلها ،وإن فات أدانها .كما ال َترج عن تعطيل املفاسد اخلالصة
والراجحة حبسب اإلمكان ،وإ ْن تزامحت عطل أعظمها فسادا بتحمل
أدانها» .ابن القيِم :أبو عبد هللا حممد بن أي بكر1993 ،م ،مفتاح دار
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ( ،341/2ط  ،)1بريوت ،دار
الكتب العلمية.
( )2يقول الغزال« :ومقصود الشرع من اخللق مخسة؛ وهو أ ْن حيفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل ما يتضمن ِح ْفظ هذه األصول
كل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفْعها
اخلمسة فهو مصلحة ،و ُّ
مصلحة» .الغزال ،أبو حامد حممد بن حممد ( 1413ه ) .املستصفى
 .174/1حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف .بريوت :دار الكتب
العلمية.
( )3انظر :العوضي :رفعت السيد (1992م) ،األولوايت االقتصادية يف اإلسالم
ِ ،51
الرايض :دار معاذ.
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مصال «ال َتتلف ابختالف األ ْعصار واألمصار ،فهذه يقضى هبا على
ِ
كل األعصار»( .)1ففي ميزان املقاصد الشرعية يقدم  -يف ترتيب
األولوايت  -الضرورات على احلاجيات ،واحلاجيات على التحسينات.
فح ْفظ ِ
كما أن الضرور ِ
ات تتفاوت يف مراتبهاِ ،
الدين مقدم على حفظ
العقل ،وحفظ العقل مقدم على حفظ املال ،وحفظ النفس مقدم أيضا
على حفظ املال ،ود ْرء املفاسد مقدم على ج ْلب املصال ،واملصلحة
العامة أوىل من املصلحة اخلاصة ،تتحمل املفسدة الصغرى لدفْع
الشرعي نصوص
املفسدة الكربى ،وهذه الرتتيبات لألولوايت أساسها
ُّ
الكتاب والسنة اليت ال ميكن خمالفتها حبال من األحوال .وعليه ميكن
بناء النتائج اآلتية:
تنص على محاية املِْلكية ِ
 أن االتفاقي ِ
الف ْكرية
ات الد ْولية اليت ُّ
من أجل محاية احلقوق وتشجيع اإلبداع  -جيب الدخول فيها ما ل
تصطدم مع :األحكام الشرعية من جهة ،ومصلحة املسلمني من جهة
ِ
كاحلق العام كالفتاوى اليت
أخرى .مع مراعاة َتفيف احلماية فيما هو
حيتاج إليها املسلمون يف دينهم ودنْياهم(.)2
 أن قوانني املِْلكية ِ
الف ْكرية الدولية اليت ال تتوافق مع ِ
شرعنا
ْ
بتصرف.
( )1الشاطب :املوافقات ُّ 297/2
( )2حلرش :املِْلكية ِ
الف ْكرية بني تشجيع االبتكار وحترمي االحتكار .16
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احلكي ِم يف أحكامه ومقاصده ال بد من الس ْع ِي إىل تعديلها على
املستوى الد ْول .هذا إىل أال يتم العمل هبا يف القوان ِ
ني الداخلية ،بصرف
النظ ِر عن مدى أتثري هذا الرتكيز يف تقييم البنك الدول و ِ
أرقامه؛ ذلك
ْ
ِ
السياسات التنموية واملعلوماتية فيها على
أن الدول اإلسالمية حني تبين
أساس معاي ِري البنك الد ْول اخلاصة مبعدل االقتصاد املعريف ،دون
تعديلها بناء على نظرة إسالمية أصيلة  -ينتهي هبا احلال إىل إخالل
ابألولوايت اإلسالمية ،وإعطاء الوقت واملال واجلهد ِ
لألقل أمهية -
شرعا  -من األمور(.)1
 ال بد ِمن إجر ِاء ب ْع ِ
ض التعديالت على بعض املعاي ِري العاملية
لقياس ُّ
التقدم َنو االقتصاد املعريف .على أ ْن يركز أوال على ما ْحيفظ
على الناس نفوسهم وعقوهلم ونسلهم من جهة ،كما يراعي ترتيب
املنتجات االستهالكية على الضرورايت فاحلاجيات فالتحسينيات(.)2
 -2دور املقاصد يف ضبط املِْلكية ِ
الف ْكرية عن طريق مقصدي
ْ
( )1عودة :االقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة .782 - 765
( )2قدم الدكتور جاسر عودة مقرتحات حمددة وخمتصرة لتعديل املعايري العالمية
لقياس معدل االقتصاد املعريف للبنك الد ْول مبا يتوافق مع مقاصد الشريعة
اإلسالمية ،انظرها يف ورقته :االقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة - 765
اآليت:
الرابط
على
أو
،782
http://www.alhiwartoday.net/node/3959
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الع ْدل والثبات يف األموال مبْنع االحتكار (:)1
يرى البعض أن قواعد محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية ،وال سيما املِْلكي ِة
الصناعي ِة والتِجاري ِة ،سامهت بطريقة أو أبخرى يف هيمنة الدول الغربية
والوالايت املتحدة األمريكية على العال الثالث ،فقد مت ربط ِ
الدول
ْ
األخرية ابتِفاقيات وتشريعات د ْولية جعلتها تدور يف فلك الدول
( )1يقصد ابالحتكار احملظور شرعا :إمساك ما حيتاج إليه الناس من السلع
واملنافع واستئثاره هبا – حبيث ال ينافسه يف االجتار هبا غريه – واالمتناع عن
بيعها بغري الثمن اجلائر الذي يفرضه ،أو حبسها عن البيع حَّت يغلو مثنها
طمعا يف احلصول على الربح الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس.
انظر :محاد :نزيه (2118م) ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف
لغة الفقهاء  ،29ط ،1جدة :دار البشري .قلت :وابلتأمل يف هذا الكالم
يظهر وجه االرتباط بني االحتكار يف املع ى الشرعي واالحتكار يف املع ى
االقتصادي ،فما من شك يف ان االحتكار يف مفهوم االقتصاديني أوسع
بكثري منه عند الفقهاء – حَّت عند املوسعني من الفقهاء  ،-إال أن هناك
صور يتشاركان فيها ،هي املقصودة يف املبحث .كما يدعو البحث هنا إىل
تسليط الضوء على هذه القضية ومعاجلتها الشرعية يف املفهوم االقتصادي
للوقوف على احلكم الشرعي ملفهوم االحتكار االقتصادي الواسع الذي ل
يتناوله الفقهاء يف كتبهم ابعتبار ان احلاجة داعية إليه مع هذا التطور
املستمر واملتجدد.
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الرأمسالية()1؛ إذ ِ
تعمد الدول الرأمسالية إىل محاية رؤوس األموال التابعة
هلا يف الدول األخرى عن طريق مْنع الغ ِْري من منافستها .وهلذا جتد أن
أشهر براءات االخرتاع واألمساء التجارية تعود للدول الرأمسالية اليت
سبقت إىل االبتكار واإلبداع يف ِ
ظل ظروف صعبة عاشتها دول العال
الثالث ،وخباصة إابن احلربني العاملي تني األوىل والثانية .وال أدل على
مساو ِئ قواعد املِْلكية ِ
الف ْكرية  -على كثْرةِ صوِرها  -من قانون
( )DMCAالذي وقع عليه الرئيس األمريكي بيل كلينتون عام
1998م ،والذي جيعل إنتاج أدوات اهلندسة العكسية( )2أو استخدامها
عمال إجراميًا يعاقِب عليه القانون(.)3
( )1انظر مسارة :إحسان (2115م) ،مفهوم حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية وضوابطها
يف اإلسالم ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة.
ِ
( )2اهلندس ة العكس ية ه ي أ ْن َتت رب أي جه از أو ب رانمج لتع رف طريق ة عمل ه
الداخلي ة ،فتق وم بتع ديلها أو إنش ِاء من تج مماث ل ي ِ
ؤدي الوظ ائف نفس ها.
ويف ذل ك يق ول الكات ب اإلم ارايت عب د هللا امله ريي« :ثالث ة أش ياء كان ت
ألي ش خص أ ْن ميارس ها ب دون ِ
يف املاض ي أم ورا بديهي ة ميك ن ِ
أي
خ وف م ن الق انون ،أص ِ
بحت اآلن أعم اال إجرامي ة :معرف ة طريق ة عم ل
األش ياء وتع ديل املن تج لك ي ي ِ
ؤدي وظ ائف خمتلف ة ل يص مم م ن أجله ا
ر:
رين».انظ
ديالت لآلخ
ر التع
رة ،ونش
أول م
()3

https://bmcemblog.files.wordpress.com/2017/04/d8a7d984d9
88d8add8afd8a9-d8a7d984d8abd8a7d986d98ad8a9. pdf
انظرhttps: //www. copyright. gov/legislation/dmca. pdf :
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وعليه؛ فال أقل من إعادة النظر يف قواعد املِْلكية ِ
الف ْكرية
ضع قواعد وقيود ُّ
حتد من االحتكار املطلق
وتعديلها؛ مبا يضمن و ْ
لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية ،فالقاعدة الشرعية هي «ال ضرر وال ضرار» ،والقواعد
فكل ما ِ
يؤدي إىل
جيب أ ْن ترتبط جب ْلب املنافع ودفْع املفاسدُّ ،
للسلع ،سواء كانت مادية أم فكرية ،سوف ِ
االحتكار املطلق ِ
يؤدي إىل
اإلضرار ابملصلحة العامة للجمهور.
 -3د ْور مقاصد الشريعة يف حتقيق التكافل عن طريق مقصد
دوران األموال ورواجها:
يتحقق التكافل ،يف فلك حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،بتضييق
الفجوة الرقْمية .والفجوة أ ِو اهلوة الرقْمية معناها :فارق اإلمكاانت بني
األغنياء والفقراء الذي يظهر يف امتالك األغنياء للتقنيات التكنولوجية
يف الوقت الذي حيرم فيه منها الفقراء؛ ال لسبب إال لف ْقرهم وض ْعف
اقتصادايهتم(.)1
يتم يف أحد شقي املال  -وهو املال
ولئِ ْن كان التكافل املعروف ُّ
( )1انظر :عودة :االقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة  .782 - 765وانظر:
عودة ،جاسر .توظيف مقاصد الشريعة يف ترشيد سياسات االقتصاد
املعريف ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة الثامنة ع ْشرة ،العدد  ،71خريف
1433ه 2112 ،م ،ص .48
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مبع ى املمتلكات املادية  -بال أدَن غضاضة؛ ال بد أ ْن يشمل التكافل
أيضا املال يف ِش ِقه اآلخر  -وهو املال مبع ى املعلومات واملعا ِرف
واملِْلكية ِ
ِ
املعلومات قد
الف ْكرية  -على حد سواء ،وخباصة أن هذه
أصبح هلا د ْور يف هيمنة الشركات العمالقة والعالمية من جهة ،ولرتجيح
حقوق املِْلكية ِ
ِ
الف ْكرية من جهة أخرى .وعلى ذلك؛ فتحقيق
مالية
التكافل فيها  -عن طريق تضييق الفجوة الرقْمية ِ -
حيقق مقصد دوران
ِ
ِ
تضييق
األغنياء ،وتتلخص وسائل
املال ورواجه لئال يكون دولة بني
ِ
ِ
ِ
ضع قيود ُّ
حتد
تلك الفجوة يف تعديل قواعد وقوانني امل ْلكية الف ْكرية بو ْ
من االحتكار املطلق لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية كما مر سلفا.
املبحث الثّالث :حقوقُ املِلْكيَّة الفِكْريَّة بني االجتهادات ال ِفقْهيَّة
واملقاصد الشّرعيّة يف ضوء املعطيات املعاصرة
إن ِ
ِ
املقاصدي،
الفقهي و
املتأمل يف هذه املسألة ،من جانب ْيها
ِ
يرى اآليت:
 -1أن هذه القضية حتتاج إىل توازن بني مقصديْن:
 األولِ :ح ْفظ املال .وقد صارت حقوق املِْلكية ِالف ْكرية؛
ْ
ِ
األفكا ِر أ ِو املخرتعات الربجمية وَنوها  -أمواال ومنافع يف حد ذاهتا،
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كما رجح ذلك كثري من العلماء واستقر العرف.
 الثّاين :حتقيق الع ْدل مبْنع االستغالل واالحتكار .وقد أصبحبعض هذه األفكا ِر والتقنيات واألجهزة املبنية على أساسها مبنزلة
الضرورات أ ِو احلاجات اليت عمت حَّت ن ِزلت منزلة الضرورات.
واملوازنة بني هذين املقصديْن تقتضي ِاَتاذ تدابري لئال تؤدي
(حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية) إىل الضرِر أو ِ
الضرار أبحد األطراف؛ أفرادا
وْجاعات وشعواب(.)1
صلحتا ِن خمتلفتا ِن؛
( -2 )2أن مناط هذه املسألة تتنازعه /تتجاذبه م ْ
مها :
 املصلحة العامة :وتتمثل مبصلحة املْنتفعني من األفرادوالشعوب من ِ
كل حمتوى فكري انفع.
ِ
صاحب الفكر واإلبداع،
 املصلحة اخلاصة :وتتمثل مبصلحةالذي من ِ
حقه أن يعيش حياة كرمية؛ فإذا ل تكن له حرفة أو صنعة إال
ما جادت به قرحيته ،فكيف تتأتى له احلياة الكرمية إ ْن ل ي ْرز ْق من
مو ِ
اهب فك ِره وإبداعه؟!
وعليه ينبغي أال ي ْقطع حبكم عام ومطلق يف هذه املسألة؛ فمناط
ول األمر وتقدير أهل العلم .فمع التسليم حبق ِ
األمر على ِ
املفكر
( )1عودة :االقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة .782 - 765
( )2عبد الكرمي :املِْلكية ِ
الف ْكرية مفهومها تكييفها الفقهي .31 - 29
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واملبدع فيما أنتج ،فإن ألول األم ِر محاية اجملتمع م ِن استغالله إذا ما
أراد ذلكُ .ث إن األمر منوط مبدى ضرورة احملتوى الفكري املقدم ،فإ ْن
كان يتعلق مبصلحة ضرورية؛ أي :يتوقف عليه إصالح ِ
الدين أ ِو النفس
فحق
أو املال أو العِْرض أو النسل ،وهو ما ي ْعرف ابلضرورات اخلمس؛ ُّ
اجملتمع إِ ْذ ذاك مقدم على ِ
حق صاحب الفكر ،ألن املصلحة العامة
مقدمة على املصلحة اخلاصة عند التعارض .أما إ ْن كان األمر مداره
على املصال احلاجية أو التحسينية ،أو مداره على املباح أو املتعة؛
فحقوق املبدعني املالية إذ ذاك مصونة وحمفوظة وحممية ،وال جيوز
االعتداء عليها ِ
أبي شكل من االعتداء كما هو العرف أو القانون.
ويتمثل د ْور ِ
ول األمر بعدد من األمور ،أمهُّها(:)1
ضع التشريعات الالزمة لتنظيم هذه املِْلكية مبا حيفظ للمبدعني
 .1و ْ
حقوقهم املادية واألدبية ،وما حيفظ للمجتمع حقه م ِن استغالل
البعض منهم ،ومحاية هذه القوانني وكفالة تطبيقها.
 .2عمل رقابة دائمة ومستمرة ملراعاة وضمان حتقيق شروط العالمات
التجارية املمنوحة لبعض اجلهات محاية للمستهلك من الغِ ِ
ش
والتدليس.
( )1عبد الكرمي :املِْلكية ِ
الف ْكرية مفهومها تكييفها الفقهي .39 - 38
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 .3ضمان ِ
تنفيذ العقوابت التعزيرية الالزمة مل ْن يتعدى على املِْلكية
ِ
الف ْكرية لآلخرين.
 .4دراسة وحتقيق املعاهدات الدولية ا ِ
ملنظمة هلذه املِْلكية مبا يتفق
ْ
وأحكام الشرع ومقاصده من جهة ،ويتفق مع الصال العامِ
ْ
للمجتمعات والدول من جهة أخرى.
 .5محاية الرت ِ
اث العلمي والثقايف والفين للبلد من ِ
أي ت عد أو انتهاك أو
تغول على حقوق الرعية فيه.
ُّ
- .6محاية اجملتمع من ِ
كل حمتوى فكري ضار ابحلظر أو املنع أو
العقاب ِ
لكل من يعمل على نشره.
 .7محاية ِ
حق اجملتمع يف ِ
كل ِع ْلم انفع حمجوب ع ِن األمة ،وهو ِمن
قبيل الضرورايت اليت عليها قوام حياة الناس ،كح ِق اجملتمعات يف
املعرفة النووية والذرية والفضائية واألدوية الضرورية ،واليت حتاول
بعض الدول األخرى االستئثار بعلمه وحكره عليها من قبيل
اهليمنة والسيطرة والتحكم يف الدول الضعيفة والفقرية حتت ستا ِر
محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية.
التدخل ابلتسعري املناسب للمنتج  /احملتوى الفكري الذي هو من
ُّ - .8
قبيل الضرورايت اليت ال ي ْست ْغ ى عنها ،وال يستطيعه الفقراء مع
تعويض صاحبه مبا يتناسب وجهده واملواد األولية املستخدمة اليت
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تكلفها ألجله.
- .9تنظيم مسألة توارث حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية مبا فيه النفع والصالح
ألهل صاحب هذه املِْلكية واجملتمع أبسره.
التربع والوقف
- .11تشجيع األثرايء وأصحاب الثروات الطائلة على ُّ
للنهوض ابلبحث العلمي النافع للمجتمع ،ورعاية هذا الوقف
تشريعا وتنظيما وحتقيقا على أرض الواقع.
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ا َملبْ َحثُ الرّابعُ :أثرُ حقوقِ املِلْكيَّة الفِكْريَّة يف التَّجديد ()1واالجتهاد
الفقهيِّ()2على ضَ ْو ِء املُ ْعطياتِ املعاصرة

( )1يطلق التجديد الفقهي على معان عدة منها:
السنة واألمر مبقتضامها ،وإماتة ما ظهر
•إحياء ما اندرس من العمل ابلكتاب و ُّ
من البدع واحملداثت.
السنة من البدعة ،وإكثار العلم ونصرة أهله وكسر أهل البدعة.
•تبيني ُّ
ِ
•إحياء معال الدين بعد طموسها ،وجتديد حبله بعد انتقاضه.
•اجتهاد يف فروع الدين املتغرية ،مقيد (حمدود) أبصوله الثابتة.
•اسم جامع لكل ما حيقق الشريعة يف واقعها وينفي ما خيل هبا.
انظر :اآلابدي :عون املعبود شرح سنن أي داود ،دار الفكر1979 ،م،
 ،391/11أبو األعلى املودودي :موجز اتريخ جتديد ِ
الدين ،ترْجه إىل
العربية حممد كاظم سباق ،دار الفكر ،ط1387 ،3/ه 1968م ،و
خليل :د .صربي حممد ،مفهوم التجديد يف الفكر االسالمى ،على الرابط:
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39،36/252-2009-09-06-09-34-16/47292-2012-11-30-07-28-24

واخلليفي :رايض منصور (2116م) ،التجديد يف فقه املعامالت املالية
املعاصرة (مفهومه ،مشروعيته ،جماالته) ص  ،11جملة الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،الكويت ،عدد67
( )2يطلق االجتهاد الفقهي يف الشرع على:
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تثري حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية عددا من القضااي اليت حتتاج إىل
االجتهاد الفقهي واملقاصدي من جهة ،وقضااي أخرى إلعادة االجتهاد
فيها على ضوء املعطيات املستجدة من جهة أخرى؛ ومن ِ
أهم تلك
القضااي ما أييت:
 -1التّحكيم يف حقوق املِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة:
ُ
ِ
ِ
ِ
ت عد مسألة حتديد القانون الواجب التطبيق على احلقوق الف ْكرية
ِ
اخلاص؛ نظرا لطبيعة املح ِل
من املسائل الشائكة يف جمال القانون الد ْول
احلق .فاألشياء املادية على سبيل املثال َتضع لقانون
الذي ي ِرد عليه ُّ
موقعها( ،)1سواء كانت عقارات أو منقوالت ،وهي القاعدة املعروفة
بقانون موقع املال ،وال يثري تطبيق هذه القاعدة أي مشكلة ابلنظر إىل
 استفراغ الوسع يف درك األحكام الشرعية .انظر :السبكي :اإلهباج يف شرح
املنهاج 246/3
 بذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم ابألحكام الشرعية .الغزال املستصفى
342/1
 بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين .ابن أمري احلاج :حممد بن
حممد ،التقرير والتحبري  ،388/3بريوت :دار الكتب العلمية
( )1عبد الرمحن جابر جاد (1966م) ،تنازع القوانني  ،64القاهرة :دار النهضة
العربية.
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أنا تنطبق على أشياء مادية .أما حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية واليت ت ِرد على
ِ
أشياء غ ِْري مادية ،فتثري صعوبة حتديد القانون الو ِ
التطبيق عليها،
اجب
وخباصة أنا حتتوي على ِشق ْني :أحدمها مال ،واآلخر أدي؛ ما يزيد
األمر صعوبة إذ يصعب إدراجها يف طائفة واحدة من طو ِ
ائف اإلسناد
املتعارف عليها(.)1
ونظرا الختالف األنظمة القانونية يف شأن تكييفها حلقوق
املِْلكية ِ
احلق املعنوي
الف ْكرية  -ما بني النظام الال ِ
تيين الذي حيتل فيه ُّ
مكاان ابرزا ،والنظام األجنلوسكسوين الذي ال يعرتف أصال بفكرة ِ
احلق
املعنوي كما هي احلال يف الوالايت املتحدة األمريكية  -تبدو مسألة
التطبيق على احلقوق ِ
ِ
حتديد القانون الو ِ
الف ْكرية شائكة للغاية ،وال
اجب
سيما إذا ما قام التنازع حول مسألة كتحديد من ت ثْ بت له صفة املؤلِف
 على سبيل املثال  -ابعتبارها مسألة ذات أمهية خاصة؛ إذ إنا تسبقكل مطالبة ميكن أ ْن يدعيها الشخص ابعتباره مؤلِفا أو مبتكرا ،فال
معنواي ،إال إذا ثبت أنه
ميكن احرتام حق معني له ،سواء كان ماد ًاي أو ً
صاحب ِ
احلق فعليًا(.)2
الشأن ِاجت ِ
ِ
اهان لتحديد القانون الواجب التطبيق:
وبرز يف هذا
( )1بيومي :التحكيم يف منازعات املِْلكية ِ
الف ْكرية .129
( )2إبراهيم :إبراهيم أمحد (1996م) ،حقوق املؤلِف األجنب  ،46/2إصدار
اليونسكو.
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أحدمها ينادي بضرورة تطبيق قانون الدولة األصلية اليت ي ْقصد هبا
الدولة اليت ن ِشر هبا العمل املبتكر ألول مرة ،فإذا ل ي ْنش ْر ب ْعد فإن دولة
العمل األصلي ت ْعين الدولة اليت ْحي ِمل من قام اببتكار العمل جنسي تها
أو يتوطن هبا يف الدول اليت ت ْع ى ابملواطنة وليس ابجلنسية ابعتباره
القانون الشخصي .ويستند هذا الرأي إىل أن ِمن شأن األخذ هبذا
ِ
القانوين عن طريق احرتام احلقوق اليت مت
االجتاه توفري عنص ِر األمان
()1
اكتساهبا وفْ قا لقانون تلك الدولة .
فإ ْن كان م ْن قام اببتكار العمل يتمتع أو ال يتمتع بصفة املؤلِف
وفْ قا لقانون الدولة األصلي ،وجب احرتام ذلك .وإال فإن احلل
العكسي يقود إىل االعتداء على سيادة وقانون الدولة األصلية؛ مما
نشأت أ ِو انقضت
يؤدي إىل عدم االستقرار يف املراك ِز القانونية اليت
ْ
وفْ قا لقانون هذه الدولة .وقد وجد هذا الرأي صدى له يف جانب كبري
من الفقه وتطبيقات القضاء ،خاصة يف مصر وفرنسا.
على اجلانب اآلخر ،ينادي أصحاب ِ
االجتاه اآلخ ِر بضرورة
ِ
ِ
املطلوب تقرير احلماية هبا للمصنف ،على أنا
تطبيق قانون الدولة
( )1حممد :أشرف وفا (1999م) ،تنازع القوانني يف جمال احلقوق الذهنية
للمؤلِف ( ،71ط  ،)1القاهرة :دار النهضة العربية.
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قواعد ذات تطبيق ضروري أو قوانني بوليس ،تطبيقا مباشرا على املسألة
املعروضة .غري أن أغلب الفقه يتجه إىل ع ْقد قانون االختصاص لقانون
الدولة األصلية فيما يتعلق بتحديد صفة املؤلف ،مع إمكانية إعمال
دافع ابلنظام العام يف احلالة اليت يتضح فيها تعارض القواعد املقررة يف
ِ
املطلوب تقرير
قانون الدولة األصلية مع املبادئ الرئيسة يف قانون الدولة
احمللي
احلماية هبا .ويف هذه احلالة األخرية فقط ،ميكن تطبيق القانون ِ
ابسم النِظام العام الد ْول ،واستبعاد القانون املختص أصال حبكم تلك
املسألة(.)1
وعلى خالف اآلراء السابقة؛ فإن البعض ِ
يقرر أن حتديد صفة
املؤلف أمر ينبغي أال خيضع لتنازع القانون ،وإمنا هو مسألة تكييف
جيب أ ْن َتضع دائما لقانون القاضي املعروض عليه النِزاع ،وهو ما يقود
إىل اختصاص القانون احمللي ابعتباره قانون القاضي(.)2
وهذ املسألة اختلفت حوهلا اآلراء ِ
الف ْقهية وتطبيقات القضاء -
لكن ما ِم ْن شك يف أن
ولست هنا بصدد تفصيلها بصورة أوسع ْ -
التحكيم يف حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية مبين على مسائل خالفية ،من
( )1حممد :تنازع القوانني .73
ِ
ِ
( )2بيومي :التحكيم يف منازعات امل ْلكية الف ْكرية .131
- 156 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

ِ
أمهها :التكييف الفقهي ( ِ
ِ
القانوين والشرعي) حلقوق املِْلكية
بشقْيه
ِ
ول األمر  -يف
الف ْكرية ،ودور القوانني احمللية  -اليت يشرف عليها ُّ
محاية حقوق املِْلكية ِ
الفقهي واالجتهادي يتطلب
الف ْكرية .والتجديد
ُّ
الشرعي لتلك املسائل بناء على داللة النصوص
النظر يف احلكم
ِ
الشرعية من جهة ومعطيات الواقع – ِ
يعي احمللي والد ْول
بشقْيه التشر ِ
من جانب ،واحلاجات املستجدة من جانب آخر  -من جهة أخرى.
 -2وقْف حقوق املِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة:
َ
ي ْعت ب ر وقْف احلقوق املعنوية أحد جتليات ُّ
التقدم يف اجملال العلمي
والثقايف واالقتصادي اليت أفرزْهتا طبيعة احلياة احلديثة .ومما ال شك فيه
أنا ت ع ُّد من الوسائل احلديثة يف عمل اخلريات ،إذ إن وقْف هذا النوع
من احلقوق ل يكن معروفا لدى الفقهاء األوائل ،ذلك أن موضوع
الوقف يتعلق بشيء غ ِري ِ
مادي وميكن أ ْن يكون من اإلنتاج الذهين،
ْ ْ
كح ِق املؤلِف يف املصنفات العلمية واألدبية ،أو براءة االخرتاع يف
املخرتعات الصناعية ،أو مثرة لنشاط جتاري يقوم به التاجر جللب
العمالء كما يف االسم التِجاري والعالمة التجارية.
املراد بوقْف احلقوق املعنوية هو :حْبس أو وقْف احلقوق املعنوية
املقومة اململوكة للواقف جبعل أمثانا وأر ِ
ابحها وريعها مصروفة إىل
مقصودها ِ
ِ
تقراب إىل هللا تعاىل.
العام أ ِو
اخلاص؛ ُّ
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فهي أوقاف يكون املوقوف فيها ح ًقا متقوما أو منفعة مملوكة
لغ ِْري مالك الع ْني(.)1
حق التأليف وحق
هم احلقوق املعنوية الَّيت جيوز َوقْ ُفهاُّ :
ومن أ ِّ
االبتكار وحق االسم التجاري ،ويكون الوقف بتصريح املؤلِف أو
ِ
ِ
املعنوي لذلك الغرض .وتتفاوت العبارات
املبتكر ابستغالل ملكه
املفيدة لذلك كما يتفاوت أثر داللتها يف حتديد حم ِل الوقف ،وبيان
ذلك فيما أييت(:)2
 .1قد ِ
يصرح املؤلِف أنه «يرتك حق نشر كتابه أو أي جزء منه
صدقة هلل تعاىل»؛ فإن ذلك النص يعين أن الواقف يبيح ِ
ألي شخص
( )1حممود :سييت ماشيطة ومسسية بنت حممد ،وقْف األسهم والصكوك واحلقوق
املعنوية واملنافع  ،6ورقة مقدمة للدورةِ التاسعة ع ْشرة جملمع الفقه اإلسالمي
الد ْول ،املنعقدة يف الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة.
( )2انظر :عبد الغفار :صهيب حسن ،وقف املنافع واحلقوق وتطبيقاهتا املعاصرة
 .214 - 218و قحف :منذر ،وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية
 ،15ورقة مقدمة للدورة التاسعة ع ْشرة جملمع الفقه اإلسالمي الدول ،املنعقدة
يف الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة و قحف :منذر (1998م) ،الوقف يف
اجملتمع اإلسالمي املعاصر 138 ،وما بعد ،قطر :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
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أ ْن ينتفع من ذلك الكتاب  -ولو بنشره وتوزيعه  -شريطة أال حيصل
من ذلك على ِ
أي ربح ،أو أن أي ربح حيصله ينبغي أ ْن يتصدق به
نيابة عن الواقف؛ ألن هذا هو مع ى الصدقة هلل تعاىل.
لكن ميكن أ ْن ْحتمل عبارة الواقف على أنه إمنا حيبس حقه
ْ
كمؤلِف ،فتنصرف الصدقة هلل تعاىل على إيراد هذا احلق ،وهو ما
يتحدد يف السوق من مثن هلذا احلق لطبعة واحدة أو أكثر أو جلميع
الطبعات ،حسبما هو مألوف يف بلد املؤلِف أ ِو ِ
الناشر أو كلْيهما.
وهبذا التفسري لشرط الواقف ميكن للناشر االسرتابح بن ْش ِر الكتاب؛
شريطة أ ْن يتصدق بغلة حق املؤلف يف وجوه اخلري العامة أو مبا حدده
املؤلِف من وجوه خري ،إ ْن كان قد حدد شيئا منها ابلوصف.
 .2أما إذا نص الواقف على أنه «يسمح ألي انشر أ ْن ينشر
كتابه وأ ْن يتكسب بعمله هذا ،وأن املؤلِف يسامح الناشر أبية حقوق
تستحق له  -وهو نص غْي ر مألوف يف العادة  -فإن ِمثْل هذا الشرط
ِ
التكسب ِ
الكتاب.
ألي شخص من ن ْش ِر هذا
فقط هو الذي يبيح حق ُّ
وعلى ضوء ذلك تظهر هنا إشكالي ِ
تان حتتاجان إىل االجتهاد
ّ
وحتديد احلكم الشرعي َنومها:
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 األوىل :تتعلق بتحبيس ِحق الطبع أو النشر()1؛ إذ من املعلوم
أن أشكال االستغالل للمؤلفات قد تعددت عرب الزمن ،ففي حني كان
املألوف أن االستغالل للكتب يكون بنشرها عن طريق طباعتها،
ت الحقا أشكال أخرى من االستغالل حلقوق املؤلف/الكتاب؛
ظهر ْ
َنو حتويلها إىل فيلم سينمائي أو ديسكات كمبيوتر أو غري ذلك،
وعليه لنا أ ْن نتساءل :هل الوقف يطول كل أشكال االستغالل األخرى
أيضا ،أو يقتصر على نشرها وطباعتها؟ فإذا عام ْلنا العبارة مبقصود
الواقف؛ فإن هذه األشكال داخلة يف مع ى التحبيس ،وإ ْن ل تكن
شوئِها .وإ ْن عام ْلنا العبارة على وفْق داللتها؛ فإن
معلومة اإلمكان عند ن ْ
حتبيس «حقوق الطبع» خيتلف عن حتبيس «حقوق النشر»؛ إذ ال
تدخل األشكال املستجدة من االستغالل للحقوق املعنوية يف األوىل،
بينما تدخل يف األخرى.
فإ ْن رج ْحنا مشول الوقف والتحبيس ِ
لكل أشكال االستغالل
ض النظر عن عبارة املؤلِف  -بتحبيس ِ
بغ ِ
حق الطبع أو النشر  -عمال
مبقصوده؛ فإنه ينبغي على إدارات األوقاف يف البلدان اإلسالمية اليت
ت فيها هذه األوقاف املعنوية أ ْن ت ْع ى برصدها وتسجيلها ومحايتها
نشأ ْ
( )1انظر :قحف :وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية .16
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مم ْن قد يعتدون عليها وحتصيل حقوق األمة (أو حقوق املوقوف عليهم)
من الناشرين الذين ينشرونا وحيملون املستهلك أكثر من كلفتها ،إال
هت إرادة الواقف إىل السماح بذلك ،وهو ما يندر يف العادة
إذا توج ْ
()1
كما ذكر سابقا .
احلقيقي واحلكمي لوقف احلقوق
 الثّانية :تتعلق ابالنتهاءِ
()2
ِ
خصائص احلقوق املعنوية (حقوق
ذكرت سابقا أن ِمن
فقد
؛
املعنوية
ْ
املِْلكية ِ
الف ْكرية) أنا مؤقتة؛ مبع ى أن تلك احلقوق املعنوية هلا زمن حمدد
( )1جتدر اإلشارة إىل أن ما جيري على ِ
حق استغالل احلقوق املعنوية املعاصرة
جيري أيضا على ِ
حق استغالل احلقوق املعنوية الرتاثية؛ ذلك أن كتب
الرتاث الفقهي قد صرح مؤلفوها  -يف ِ
مقدمات كثري منها  -أنم يضعون
ذلك بني أيدي طالب العلم ابتغاء و ْجه هللا ،بل منهم من صرح مبع ى
التحبيس ،وإن كان األغلب أن ذهنه (أو ذهن مالك النسخة املخطوطة
عن نسخة املؤلف اليت ذكر فيها التحبيس) قد انصرف إىل نسخة معينة
بني دفتني ،وليس إىل احلق أو امللك املعنوي نفسه؛ ألن نظرية احلقوق
املعنوية املتقومة ل تكن معروفة يف ذلك الوقت .وعليه فاألمر حيتاج إىل
جتديد واجتهاد حيفظ لألولني مقصودهم ،وحيفظ للموقف عليهم حقوقهم،
وحيفظ للناشرين و ِ
احملققني أجورهم.
( )2حممود :وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية واملنافع .7

- 161 -

الف ْكرية وأثرها يف قضااي التَّجديد واالجتهاد ِ
ِ
ِ
هي ،دراسة فِ ْقهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاين
الف ْق ِّ
حقو ُق امللْكيّة ّ ُ

للحصول على الريع واألرابح اليت ينتفع هبا املؤلِف أو ِ
املبتكر .والغالب
أن هذا التحديد موجود يف القانون الذي تدخل حتت محايته .فما
موقف الشريعة اإلسالمية من شرط التأبيد( )1أو الدوام للحقوق املعنوية
املوقوفة؟
ال شك أن متعلقات تلك املسألة مثل :شرط التأبيد يف الوقف
من جهة وحقيقة التأبيد من جهة أخرى  -أهي أبدية؛ أي :الدوام
( )1التأبيد لغة :التخليد .انظر :ابن منظور :لسان العرب  ،68/3ويف اصطالح
الفقهاء :تقييد التصرف ابألبد ،وهو :الزمان الدائم ابلشرع أو العقد .انظر:
املوسوعة الفقهية الكويتية ج 5/11مصطلح (أتبيد) .وهذا املصطلح متعلِق
ابلزمن يف فِ ْقه الوقف ،وخمتلف يف داللته الشرعية وفيما جيب فيه (التأبيد)
من مشموالت الوقف :فمن حيث (الزمان الدائم ابلشرع أو العقد) ،فإن
التأبيد ال خيضع إىل الزمن األرضي يف كل األحكام املتعلقة ابلوقف يف
(مدة البقاء) ،ومن حيث (تقييد التصرف) فإنه يرتاوح بني بضع سنني
و(حياة الواقف) واألبد (األزل) .وأما فيما جيب فيه (التأبيد) ،فمن
الفقهاء من اعترب (التأبيد) يف (الغلة)« :والتأْبِيد يف ِجه ِة صر ِ
ف الْغل ِة ما
ْ
ِ
ت الدُّنْيا» ،وآخرون يف (املوقوف) ،وغريهم يف االثنني .كما أن أقوال
بقي ْ
الفقهاء متنوعة يف ضرورة أتبيد الوقف لصحته ويف أتقيته (ربط الوقف مبدة
زمنية حمددة) .انظر :بدر ِ
الدين :حممد ،نظرية املقاصد يف فقه الوقف على
الرابطاآليت:

/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39869
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األبدي ،أو نسبية؛ أي :الدوام النسب  -قد تناوهلا الفقهاء يف مدوانهتم
ِ
الف ْقهية مبا يسمح بتخريج املسألة حم ِل البحث عليها ،لكن كل تلك
ضل فيها لق ْول على آخر إال ابجلدوى واملصلحة .فاألمر
األقو ِال ال ف ْ
كما يقول ابن عابدين« :ي ْفَّت ِ
بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف
العلماء فيه»( .)1ومهما يك ْن ،فإن مسألة وقْف احلقوق املعنوية بكل
اإلشكاليات اليت تثريها مبنية على عدد من املسائل اخلالفية  -يف الفقه
 أمهُّها :مالية احلقوق املعنوية (ومنها حقوق املِْلكية ِالف ْكرية) ،وجواز
وقف املنقول (ومنها وقف النقود) ،وجواز وقف املنافع ،وجواز أتقيت
الوقف ،وتفسري ألفاظ الواقف مبين على داللة لفظه أو على قصده.
االجتهادي يتطلب النظر يف احلكم الشرعي لتلك
والتجديد الفقهي و
ُّ
املسائل بناء على داللة النصوص من جهة ،ومعطيات الواقع من جهة
أخرى؛ لتحديد األصلح فيها واألجدى واألجدر ابألخذ به.

( )1ابن عابدين :حاشية ابن عابدين .344/4
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ابآليت:

اخلامة
يف خاِتة هذا البحث أستعرض أهم نتائجه وتوصياته اليت تتمثل

ّأوًال :النتائج
 .1ت ع ُّد املِْلكية ِ
الف ْكرية أحد ِ
أهم الروافد يف بناء االقتصادايت
املعاصرة ،وت ع ُّد سالحا ذا حديْن ،ميكن توظيفها خلدمة صال البشرية
أو خلدمة االستعباد املعريف والتقين والتكنولوجي والصناعي.
 .2ملا كان لألعراف د ْور يف إضفاء صفة املالية على ما يتم
تداوله من جهة ،ويف بناء األحكام علْيها وفْق متغرياهتا من جهة
أخرى؛ فإن التجديد الفقهي ،وفْق متغريات العصر وأعرافه لقضااي
حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية والقضااي املتفرعة عنها مبا تثريه من مستجدات
أو إشكاليات  -ي ع ُّد ضرورة شرعية ،تتطلب اجتهادا فقهيًا دقيقا حتت
مظلة أحكام الش ْرع ومقاصده ،لتحديد موقف الش ْرع من تلك
القضااي.
الفقهي لقضااي حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية
 .3تشمل عملية التجديد
ِ
الف ْقهية يف تكييف حقوق املِْلكية ِ
إعادة النظر يف االختالفات ِ
الف ْكرية
وفْق متغريات العصر من جهة ،كما تشمل االجتهاد الفقهي فيما أفرزتْه
عجلة ُّ
التقدم يف موضوعاهتا وإشكالياهتا من جهة أخرى.
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 .4جيدر النظر يف بنود االتفاقيات والقوانني الدولية اليت ِ
تنظم
ْ
حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،والس ْعي يف تطبيق ما يوافق أحكام الش ْرع
ِ
وحيقق مقاصده ،أو تعديل ما يعارض أحدمها.
وصيات
ُ
اثنيًا :االقرت ُ
احات والتّ
 .1يقرتح البحث ،يف سبيل معاجلة إشكالية احتكار احلقوق
ِ
الف ْكرية ،ربْط مدة االحتكار مبؤشر خاص ملوضوعها  -حبسب الرتبة
اليت تالمس حياة اإلنسان  -فإ ْن كان موضوعها من الضرورايت ،فال
بد من رفْع االحتكار عنها مطلقا مبا حيفظ احلق الشخصي ملالكها.
وإ ْن كان من احلاجيات ،فمن املمكن تقليل مدة احلماية إىل ِ
احلد
التعسف يف استعمال ِ
احلق.
املعقول الذي يرفع التعنُّت و ُّ
 .2يدعو البحث الشرعيِ ْني والقانونيِ ْني إىل البحث يف
حقوق املِْلكية ِ
اإلشكاليات الشرعية والقانونية اليت تثريها قضااي ِ
الف ْكرية
وقوانينها من جهة ،وإىل تقدمي الضو ِ
ابط الشرعية واملناسبة ملعاجلة تلك
ِ
أحكام الشرع ومقاصده.
القضااي وفْق
واحلمد هلل آخرا كما محدته أوال ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء واملرسلني ،ومن اتبعه إبحسان إىل يوم ِ
الدين.
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املصادر واملراجع

املراجع العربيّة:
إبراهيم :إبراهيم أمحد1996( .م) .حقوق املؤلف األجنب ،إصدار
اليونسكو.
ابن القيِم :أبو عبد هللا حممد بن أي بكر1993 ( .م) .مفتاح دار
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين .كتب ورسائل
وفتاوى ابن تيمية املسمى :جمموع الفتاوى .حتقيق :عبد الرمحن
بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي ،ط  .2مصر :مكتبة ابن
تيمية للنشر والتوزيع.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين .الفتاوى
الكربى .بريوت :دار املعرفة.
ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ( 1421ه ) .رد احملتار
على در املختار املعروف حباشية ابن عابدين .بريوت :دار
الفكر للطباعة.
ابن عاشور :حممد الطاهر (2111م) ،مقاصد الشريعة اإلسالمية،
حتقيق :حممد الطاهر امليساوي ،ط  ،2األردن :دار النفائس.
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ابن عبد الرب :أبو يوسف عمر بن يوسف بن عبد هللا ( 1387ه )،
التمهيد ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وحممد عبد الكبري
البكري ،املغرب :وزارة عموم األوقاف.
ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ( 1411ه 1991 -
م) .معجم مقاييس اللغة .حتقيق وضبط :د .عبد السالم حممد
هارون .بريوت :دار اجليل.
ابن قدامة ،موفق الدين أبو حممد عبد هللا بن أمحد املقدسي (1982
م) .املقنع .الرايض :مكتبة الرايض احلديثة.
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين .سنن ابن ماجه .حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي .بريوت :دار الفكر.
ابن مفلح :إبراهيم بن حممد بن عبد هللا ( 1411ه ) ،املبدع ،بريوت:
املكتب اإلسالمية.
ابن مفلح :أبو عبد هللا حممد املقدسي ( 1418ه ) .الفروع .حتقيق:
أبو الزهراء حازم القاضي .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن مْنظور ،حممد بن مكرم .لسان العرب .ب ْريوت :دار صادر.
ابن جنيم :زين ِ
الدين بن إبراهيم ( 1413ه ) ،األشباه والنظائر ،ط ،1
بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن جنيم :زين ِ
الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ،2
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بريوت :دار املعرفة.
أبو صالح :مصعب علي (2116م) ،واقع املِْلكية ِ
الف ْكرية وأثره على
االستثمار يف قطاع تكنلوجيا املعلومات يف فلسطني ،رسالة
ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية :فلسطني.
إدريس :كامل (2113م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية أداة فعالة يف التنمية
االقتصادية ،املنظمة العاملية لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية (ويبو).
ابشا :حممد قدري (1971م) ،مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان
يف املعامالت الشرعية على مذهب اإلمام أي حنيفة النعمان
مالئما لسائر األقطار اإلسالمية ،حتقيق :د .جمدي ابسلوم،
بريوت :دار الكتب العلمية
البخاري ،عالء ِ
الدين عبد العزيز بن أمحد ( 1418ه ) .كشف
األسرار .حتقيق :عبد هللا حممود حممد عمر ،بريوت :دار الكتب
العلمية.
بدر الدين :حممد ،نظرية املقاصد يف فقه الوقف ،على الرابط
اآليتhttp://www.alukah.net/publications_competitions/0/39869/:

بوشناقة :الصادق وموزاوي عائشة ،األمهية االقتصادية والتجارية حلقوق
املِْلكية ِ
الف ْكرية (2111م) ،ورقة مقدمة ملؤِتر :رأس املال
الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصادايت احلديثة،
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يف الفرتة  14 - 13ديسمرب  ،2111تنظيم جامعة الشلف،
اجلزائر.
البوطي :احلقوق املعنوية  -حق اإلبداع العلمي وحق االسم التجاري
طبيعتهما وحكم شرائهما ،جملة جممع الفقه اإلسالمي الد ْول،
العدد اخلامس.
البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ( 1414ه -
السنن الكربى .حتقيق :حممد عبد القادر عطا.
 1994م)ُّ .
مكة املكرمة :مكتبة دار الباز.
بيومي :كوثر عبد هللا (2117م) ،التحكيم يف منازعات املِْلكية
ِ
الف ْكرية ،القاهرة :دار النهضة.
التسخريي :حممد علي ،حول احلقوق املعنوية وإمكان بيعها ،جملة جممع
الفقه اإلسالمي الدول ،العدد اخلامس.
ِ
اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي ( 1415ه ) .الت ْعريفاتْ .حتقيق:
إبراهيم األبياري .ب ْريوت :دار الكتاب ِ
العري.
جهاد :عباس ( 2114/2113م) ،اآلليات القانونية حلماية املِْلكية
ِ
الف ْكرية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس ،جامعة قاصدي
مرابح  -ورقلة.
جونز :جودي واجنر وآخرون (2112م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية  -املبادئ
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والتطبيقات ،ترْجة :مصطفى الشافعي ومراجعة حامد طاهر،
القاهرة :هيئة املعونة األمريكية.
احلاكم ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا (1411ه 1991 -م).
املستدرك على الصحيح ْني .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
بريوت :دار الكتب العلمية.
حجازي :حممد ،املِْلكية ِ
الف ْكرية يف جمتمع املعلومات ،مصر :املركز
املصري لل ِم ْلكية ِ
الف ْكرية وتكنلوجيا املعلومات.
حسن :ايسر حممد ( ،)2119املِْلكية ِ
الف ْكرية واقتصادايت املعلومات
واملعرفة دراسة أتصيلية ،مركز ِاحتاد احملامني العرب للتحكيم،
مصر :كلية احلقوق جامعة املنصورة.
ِ
صكفي ( 1419ه -
احلصين :حممد بن علي املعروف بعالء الدين احل ْ
1998م) ،الدر املنتقى يف شرح امللتقى  -مطبوعا مع جممع
األنر يف شرح ملتقى األحبر ،بريوت :دار الكتب العلمية.
احلصين :حممد بن علي بن حممد املعروف بعالء الدين احلصكفي
(1386ه ) .الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار يف
فروع الفقه احلنفي( ،ط  .)2بريوت :دار الفكر.
خاطر :صربي محد (2117م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية دراسة مقارنة يف
القانون البحريين ،ط  .1البحرين :جامعة البحرين.
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اخلضريي :حمسن (2111م) ،العوملة االجتياحية  ،217مصر :جمموعة
النيل العربية.
اخلفيف :علي ( 1363ه 1944 -م) ،أحكام املعامالت الشرعية،
مصر ،ط .2
خوري :أمري ( ،)2115أساسيات املِْلكية ِ
الف ْكرية :الكتاب األساسي
للجميع ،الوالايت املتحدة :مكتب براءات االخرتاع والعالمات
التِجارية للوالايت املتحدة.
اخلول :أمحد حممود ( 1423ه 2113 -م) ،نظرية احلق بني الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ،ط  ،1القاهرة :دار السالم.
الدريين :فتحي ،احلق وسلطان الدولة يف تقييده ،ط  ،1بريوت :دار
الفكر.
الدريين ،فتحي ،وآخرون .)1984( .حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي
املقارن .ط  .3بريوت :مؤسسة الرسالة.
الدسوقي ،حممد عرفة .حاشية الدسوقي .حتقيق :حممد عليش ،بريوت:
دار الفكر.
رحاحلة :حممد سعد وإيناس اخلالدي (2112م) ،مقدمات يف املِْلكية
ِ
الف ْكرية ،ط ،1عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.
الرصاع ،أبو عبد هللا حممد األنصاري (1993م) .شرح حدود ابن
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عرفة الْمسمى «اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن
عرفة الوافية» ،حتقيق :حممد أبو األجفان والطاهر املعموري،
بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
الزحيلي :وهبة ،بيع االسم التجاري والرتخيص ،جملة جممع الفقه
ُّ
اإلسالمي الدول ،العدد اخلامس.
الزرقا :مصطفى ( 1377ه 1958 -م) ،املدخل إىل نظرية االلتزام
العام ،ط .3
الدين :صالح (2116م) ،املدخل إىل املِْلكية ِ
زين ِ
الف ْكرية نشأهتا
ومفهومها ونطاقها وأمهيتها وتكييفها وتنظيمها ومحايتها ،ط ،1
عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
السرخسي :مشس الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن أي سهل،
الْمبسوط ،ب ْريوت :دار املعرفة.
السلمي :أبو حممد عز الدين ،قواعد األحكام يف مصال األانم،
بريوت :دار الكتب العلمية.
مسارة :إحسان (2115م) ،مفهوم حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية وضوابطها يف
اإلسالم ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة.
سوار :حممد (1993م) ،حق املِْلكية يف ذاته يف القانون املدين األردين.
عمان :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
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السيوطي ،عبد الرمحن بن أي بكر ( 1413ه ) .األشباه والنظائر.
ُّ
بريوت :دار الكتب العلمية.
الش ِ
اطب :أبو إسحق إبراهيم بن موسى ( 2111م) .املوافقات يف
إحياء الرتاث ِ
العري.
أصول الشريعة .ب ْريوت :دار ْ
الشافعي :حممد بن إدريس ( 1393ه ) ،األم ،ط  ،2بريوت :دار
املعرفة.
الشرقاويْ :جيل (1971م) ،احلقوق العينية األصلية ،الكتاب األول
حق املِْلكية ،القاهرة :دار النهضة العربية.
شلب :إهلام ( ،)2111دليل حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية «معيار املصداقية
واألخالقيات» ،و ْحدة ضمان اجل ْودة ،كلية الرتبية الرايضية
للبنات ،مصر :جامعة حلوان.
شيخة :ليلى (2117م) ،اتِفاقية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ذات العالقة
ابلتجارة الد ْولية وإشكالية ن ْقل التكنولوجيا إىل الدول النامية -
دراسة حالة ِ
الصني  ،-رسالة ماجستري ،اجلزائر :جامعة احلاج
خلضر.
صبح :نداء ( ،)2111املِْلكية ِ
الف ْكرية أسئلة وأجوبة ص  ،3دائرة حق
املؤلف ،وزارة الثقافة الفلسطينية.
العبادي :عبد السالم ( 1394ه 1974 -م) ،املِْلكية يف الشريعة
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اإلسالمية ،ط  ،1عمان :مطابع وزارة األوقاف
عبد الرمحن جابر جاد (1966م) ،تنازع القوانني ،القاهرة :دار
النهضة العربية.
عبد الغفار :صهيب حسن (2117م) ،وقْف املنافع واحلقوق
وتطبيقاهتا املعاصرة ،ورقة مقدمة ملنتدى قضااي الوقف ِ
الف ْقهية
الثالث يف الكويت يف الفرتة  31 - 28أبريل.
العبد الكرمي :عبد الرمحن بن خالد ،حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية أمهية تنموية
ومصدر دخل ،مقال منشور يف صحيفة مال االقتصادية على
الرابط

اآليتhttps://www.maaal.com/archives/20180406/105807:

عبد املنعم :فؤاد ،حقوق املِْلكية بني الشريعة اإلسالمية والقانون
الوضعي (1422ه 2111-م) ،ضمن حبوث الندوة العلمية
حلقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف
أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ورابطة اجلامعات اإلسالمية،
ِ
الرايض :مركز الدراسات والبحوث يف اجلامعة.
عبد الوهاب :أمحد (2113م) ،الضرر االقتصادي الناتج من الت ِ
عدي
الف ْكرية دراسة حالة لل ِم ْلكية ِ
على املِْلكية ِ
الف ْكرية واألدبية،
مصر :املركز املصري لدراسة السياسات العامة.
عبد الكرمي :خالد محدي وأمحد عبد الرمحن الشيحة ،املِْلكية ِ
الف ْكرية
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مفهومها وتكييفها الفقهي ود ْور ِ
ول األمر فيها رؤية شرعية
مقاصدية ،جملة جامعة املدينة العاملية (جممع) العدد  ،18أكتوبر
2116م.
العثماين :حممد تقي ،بيع احلقوق اجملردة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي
الدول ،العدد اخلامس.
عمر :أمحد خمتار عبد احلميد 1429( ،ه 2118 -م) ،معجم اللغة
العربية املعاصرة ،القاهرة :عال الكتب ،ط .1
عودة :جاسر ( 1431ه 2119-م) ،االقتصاد املعريف ومقاصد
تطور العلوم ِ
الف ْقهية الثامنة
الشريعة ،ورقة عمل مقدمة لندوة ُّ
بعْنوان :الفقه اإلسالمي واملستقبل ،األصول املقاصدية وفِ ْقه
التوقع ،عمان :وزارة األوقاف والشؤون الدينية.
عودة :جاسر ،توظيف مقاصد الشريعة يف ترشيد سياسات االقتصاد
املعريف (2112م) ،جملة إسالمية املعرفة ،السنة الثامنة عشرة،
العدد .71
العوضي :رفعت السيد (1992م) ،األولوايت االقتصادية يف اإلسالم،
الرايض :دار معاذ.
العيين :أبو حممد حممود بن أمحد ( 1411ه 1991 -م) البناية شرح
اهلداية ،ط ،2بريوت :دار الفكر.
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الغامدي :انصر بن حممد (2116م) ،محاية املِْلكية ِ
الف ْكرية يف الفقه
اإلسالمي واآلاثر االقتصادية املرتتِبة عليها ،دار ابن اجلوزي.
الغزال ،أبو حامد حممد بن حممد ( 1413ه ) .املستصفى .حتقيق:
حممد عبد السالم عبد الشايف .بريوت :دار الكتب العلمية.
فؤاد :ابن ضيف هللا (2111م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية يف ِ
ظل التقنيات
احلديثة :البيئة الرقْمية العربية من خالل التشريع اجلزائري ،ورقة
مقدمة للمؤِتر احلادي والعشرين ِ
الحتاد املكتبات واملعلومات،
بريوت :لبنان.
الفريوزاابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب (1988م) .القاموس
الْمحيط .ب ْريوت :دار املعرفة.
الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي املقري ( 1421ه  2111 -م).
املصباح املنري .القاهرة :دار احلديث.
املازري :أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر (1988م) ،املعلم بفوائد
مسلم حتقيق :حممد الشاذل ،تونس :املطبعة العربية.
قحف :منذر (1998م) الوقف يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر ،قطر:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
قحف :منذر ،وقْف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية ،ورقة مقدمة
للدورة التاسعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي الد ْول ،املنعقدة يف
- 176 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة.
القرايف ،شهاب ِ
الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
( 1421ه  2111 -م) .كتاب الفروق :أنوار الربوق يف أنواء
الفروق .حتقيق :أمحد سراج وعلي ْجعة حممد .القاهرة :دار
السالم للنشر والتوزيع.
الكاساين :عالء ِ
الدين ( 1412ه ) ،بدائع الصنائع ،ط  ،2دار
الكتاب العري.
الكمال :حممد حممود ،آلية محاية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية ،ورقة مقدمة
ملؤِتر اجلوانب القانونية واالقتصادية التِفاقيات منظمة التجارة
العاملية ،عقدته غرفة جتارة وصناعة دي ابلتعاون مع جامعة
اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة  11 - 9مايو  2114م.
كنعان :نواف (1987م) ،حق املؤلِف النماذج املعاصرة حلق املؤلف
ووسائل محايته .ط .1
حلرش :أسعد احملاسن (2112م) ،املِْلكية ِ
الف ْكرية بني تشجيع االبتكار
وحترمي االحتكار ،جملة دراسات وأحباث ،العدد  ،6اجللفة:
جامعة زاين عشور.
احملبوي :عبيد هللا بن مسعود ،شرح الوقاية يف ِ
حل مسائل اهلداية،
املكتبة األمحدية.
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حممد :أشرف وفا (1999م) ،تنازع القوانني يف جمال احلقوق الذهنية
للمؤلِف ،ط  ،1القاهرة :دار النهضة العربية.
حممود :سييت ماشيطة ومسسية بنت حممد ،وقف األسهم والصكوك
واحلقوق املعنوية واملنافع ،ورقة مقدمة للدورة التاسعة عشرة جملمع
الفقه اإلسالمي الد ْول ،املنعقدة يف الشارقة  -اإلمارات العربية
املتحدة.
خملويف :عبد السالم ( ،)2118أثر اتِفاقية حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية
املرتبطة ابلتجارة ( )TRIPSعلى ن ْقل التكنولوجيا إىل الدول
النامية دراسة حالة صناعة الدواء يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه يف
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر.
مراد بركات حممد (2112م) ،حقوق املِْلكية ِ
الف ْكرية من منظور
إسالميِ ،
الرايض :مؤسسة اليمامة الصحفية.
النشمي :عجيل ،احلقوق املعنوية  -بيع االسم التجاري ،جملة جممع
الفقه اإلسالمي الدول ،العدد اخلامس.
النوويْ :حميي الدين حيىي بن شرف ( 1415ه ) .روضة الطالبني (ط
 .)2بريوت :املكتب اإلسالمي.
النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي .صحيح مسلم.
إحياء الرتاث العري
ْحتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .ب ْريوت :دار ْ
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 الثالثوانت يف القضااي،)م2111 -  ه1331(  سعد الدين:اهلالل
ِ
. مكتبة وهبة: القاهرة،1  ط،الف ْقهية املعاصرة دراسة مقارنة
ِ  املِْلكية، رود:هنرت
 مقال منشور يف جريدة،الف ْكرية والتنمية االقتصادية
/22 ه املوافق1435/4/23  بتاريخ،الراية يوم السبت
: على الرابط اآليت،م2114/2
http: //www. raya. com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/464a5b66-7c8d-4ef8-ba69-e236ab3fc26

ِ  املوسوعة،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 الكويت،الف ْقهية الكويتية
:املراجع األجنبية

 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS)",
Organisation for Economic Co-operation
Development, Retrieved 10-7-2017. Edited

The
and

:روابط على اإلنرتنت

1. https://bmcemblog.files.wordpress.
com/2017/04/d8a7d984d988d8add8afd8a9d8a7d984d8abd8a7d986d98ad8a9. pdf
2. https: //www. copyright. gov/legislation/dmca. pdf
3. http: //www. alhiwartoday. net/node/3959
4. WWW. WIPO. INT
5. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/4
50/wipo_pub_450.pdf
6. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/4
89/wipo_pub_489.pdf
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املستخلص
هذا الدحث بعطوان :قاب ة (كتمان العلم للمصلحة الشربية
الراجحة).
قاب ة (كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة) عن القواب
الطص الشربي بلى ابتدا ها ،وجرى بليها بمل
الفقهية اهلاعة اليت دل ّ
الفقهاء يف أبواب عتع دة ،وعع هذا مل تفرد ابل اسة.
وعن هطا جاء هذا الدحث سإبراز هذه القاب ة؛ فاشتمل بلى
تعريف القاب ة والتأصيل ابألدلة الشربية بلى عشروبيتها وجراين
العمل هبا ،وبيان ضوابط استعماهلا ،مث ختم إببراز بعض تيديقاهتا يف
شىت األبواب الفقهية.
الكلمات املفتاحية :القاب ة الفقهية ،كتمان العلم ،املصلحة
الشربية.
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 ربيع لعور. د، دراسة فقهية أتصيلية تطبيقية، كتمان العلم للمصلحة الشرعية الراجحة:قاعدة
Abstract
The rule of ‘knowledge concealment for a
preponderant lawful interest’ is one of the most important
jurisprudential rules that the legal text indicates and that
jurists have been using in many sections. However ،this
rule has not been elucidated in a dedicated research work.
Hence ،this research comes to fill this gap. It
includes the definition of the rule and the demonstration of
its legitimacy through the legal proofs and its recurrent
use ،the statement of its use requirements ،and then
highlights some of its applications in various sections of
jurisprudence.
Keywords:
jurisprudential
rule
،knowledge
concealment ،lawful interest.
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املقدمة:
احلم هلل ،والصماة والسما بلى سول هللا وبلى آله وصحده
وعن وااله ،وبع :
د اسة القواب الفقهية عن األمهية مبكان؛ ذلك أهنا جتمع عا
تفرق عن فروع الفقه يف شىت األبواب ،وق ظهرت بواك ر هذا العلم
عطذ فجر اسإسما األول ،وحصلت العطاية به عن قدل الفقهاء ،وعن هطا
جاء هذا الدحث يف سياق خ عة الفقه اسإسماعي بضدط قاب ة فقهية
هلا آاث ها يف واقع نعيش فيه حت ايت وععوقات يرقق بعضها بعضها؛
فمن املعلو أن هللا تعاىل بعث سوله  إىل الطاس بش را ونذيرا ودابيا
إىل هللا إبذنه وسراجا عط را ،وحصر وظيفته الكربى يف تدليغ ال ين؛
فقال  : ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ 
[املار ة.]99 :
وش د إجياب الدماغ يف حقه؛ فخاطده هللا  بقوله  :ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽﱾﱿﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ [ املار ة.]67 :
وهذا اخلياب املوجه إىل الرسول  حنن تدع له فيه؛ قال
القرطيب " :وهذا أتديب للطيب  ،وأتديب حلملة العلم عن أعته أال
يكتموا شيئا عن أعر شريعته "(.)1

( )1ـ القرطيب " ،تفس ر القرطيب ".242 :6 ،
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وهو عا تشه له السطة ففي ح يث بد ِ هِ
اَّلل بْ ِن َب ْم ٍرو ضي هللا
َْ
ِّ
ال« :بَلّغُوا َع ِّّّن َولَ ْو آيَة،
صلهى هللاُ َبلَْي ِه َو َسله َم ،قَ َ
بطهما أَ هن الطِ ه
هيب َ
ِّ
ِّ ِّ
ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِّّمدا،
جَ ،وَم ْن َك َذ َ
يل َوالَ َح َر َ
َو َح ّدثُوا َع ْن بَِّّن إ ْس َرائ َ
فَ لْيَ تَ بَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِّم َن الن ِّ
َّار»(.)1
بي أن الطاظر يف س رة الرسول  ال ختيئ بيطه ب وله بن
التدليغ إىل الكتمان يف بعض األحكا ملقتضيات خاصة بذلك؛ وهو عا
نلحظه يف تصرفات فقهاء الصحابة فمن جاء بع هم ،إىل د جة محلتين
أن أب ها قاب ة فقهية ،أَُ َاها بط الفقهاء عقر ة وععلوعة نظرا،
وعسلوكة بمما وتيديقا ،غ ر أهنم مل يطصوا بلى تسميتها ،وهو عا ح ا
يب إىل اختيا هذا املوضوع لديانه وكشف غياره ،عن خمال هذا
الدحث املوسو بعطوان:
قاعدة كتمان العلم للمصلحة الشرعية الراجحة
 -د اسة فقهية أتصيلية تيديقية –

( )1ـ واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.3461 :
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أهمية البحث:
يكتسب املوضوع أمهيته عن ب ة نواحي:
 أمهية عوضوع بلم القواب الفقهية يف ح ذاته.
 إثراء عوسوبة القواب الفقهية بقاب ة فقهية ج ي ة.
 إقاعة ال ليل بلى عشروبية قاب ة الكتمان للمصلحة
الشربية الراجحة.
 بيان ضوابط القاب ة ونياق تفعيلها.
 مجع أبرز التيديقات الفقهية عن أبواب الفقه املشهو ة املدطية
بلى هذه القاب ة.
 إبراز اندطاء بعض الطوازل املعاصرة بلى هذه القاب ة.
 تاوي ال باة واملصلحني مبا يش أز هم يف غما دبوهتهم
اسإصماحية.
إشكالية البحث:
تقر بط أكثر الطاس أن كتمان العلم جر بظيم؛ فهل يكون
كتمان العلم عشروبا أحياان ،انهيك أن يكون قاب ة فقهية بط
املصلحة الشربية الراجحة؟
ولإلجابة بلى هذا التساؤل ،سطدحث مخسة سؤاالت عهمات،
وهي:
 هل كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة عشروع؟
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 وهل يرقى أن يكون قاب ة فقهية؟
 عا هي األدلة بلى حجية هذه القاب ة الفقهية؟
 عا هي ضوابط القاب ة؟  ،وعا هو نياق تفعيلها؟
 هل هلذه القاب ة فروع فقهية عتطوبة تشه البتدا ها؟
أهداف البحث:
يه ف الدحث إىل حتقيق األه اف اآلتية:
 التأسيس والتأصيل هلذه القاب ة الفقهية ازجل ي ة.
 إثدات ابتدا هذه القاب ة ابالحتجاج هلا ابألدلة املعتربة.
 بيان ضوابيها ونياق تفعيلها.
 تتدع الفروع الفقهية املختلفة اليت تشه لتفعيلها يف تراثطا
الفقهي.
الدراسات السابقة وما يضيفه البحث:
الدحث هبذا العطوان والتح ي السابق غ ر ع وس ألدتة ،وغاية
عا هطالك تعليقات بلى بعض الطصوص أو استيرادات يف غ ر املظان،
وأوبب عن كتب يف بعض عتعلقات املوضوع هو الشاطيب ،وق أف ت
عطه وزدت عا يسر هللا تعاىل مجعه و صفه يف هذا الدحث ،غ ر أنه
توج بعض ال اسات املتمياة املفردة ،واليت ق يتوهم أهنا تيابق حبثي،
وحقيق يب أن أقف عع ثماث عطها ،حيث سأذكر وجه اتصاهلا
مبوضوبي؛ مث أبني يف األخ ر عا انفردت بدحثه ،وهذه ال اسات؛ هي:
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 /1أحكام الكتمان يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاته املعاصرة
ِ
ين عؤلفها أبحكا الكتمان بموعا،
للكبيسي :هي سالة دكتو اه بُ َ
يهمطا عطها عدحث بق ه يف كتمان العلم ،ص 319 – 296؛ فقر
حرعة الكتمان ،ص  296وضوابط هذه احلرعة ،ص 303 – 297؛
مث د س حكم الكتمان عن حيث األحوال ،وانتهى إىل أنه ت و بليه
األحكا اخلمسة ،غ ر أنه مل يضدط إبحكا هذا التغ ر يف احلكم يف
بعض أعثلته ،وبعض عا ذكره ال يُ َسله ُم له وال خيلو عن عقال؛ وابزجلملة
فمدحثه خرج خمرج األحكا الفقهية املطوطة يف بعضها أبدلتها
التفصيلية.
 /2ما ال يسوغ نشره من العلم الشرعي لعبد اجمليد املنصور:
هو عقال بلمي تتدع فيه كاتده ست صو عن العلم الذي ال يشرع
نشره ،وهي( :املتشابه ،عا ال يؤلف عن أخدا الفنت ،عا يقوي ب بة،
نشر بعض العلم لغ ر أهله ،نشر عا له عآالت فاس ة يف املستقدل ،عا
ق يستغله الظلمة لتربير ظلمهم) ،وهو عتقاطع عع حبثي يف عوضوبه
العا وهو الكتمان ،بي أنه خما عن الضدط للموضوع عن زاوية
د اسيت؛ فق تطاول هذه الصو ابلت ليل وبيان كما الفقهاء؛ مث انتهى
إىل احلكم ابملطع ،وليس هذا عقص ي يف الدحث؛ ألن ه يف هو
التقعي هلذه األحكا املتطاثرة جبمعها يف نظا واح  ،وإلداسها ثوب
القاب ة الفقهية بكل أكاهنا املتعا ف بليها.
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 /3فقه كتمان العلم إذا دعت إىل ذلك مصلحة أليب أويس
الكردي :هو بلى نفس الطسق السابق وإن متيا بطهم ابلتطويه مبطاط
الكتمان وهو املصلحة الراجحة ،وعع ذلك فلم خيرج صاحده بن نياق
األحكا الفقهية املطوطة أبدلتها التفصيلية ،ومل جيرد سالته ملوضوبه
بصفة القاب ة.
هذا ،وميكن حصر إضافات حبثي بلى عا تق ابآليت:
 ال بوة إىل جعلها قاب ة فقهية.
 حدك عصيلح بلمي للقاب ة.
 الت ليل بلى حجية القاب ة.
 بيان ضوابط تيديق القاب ة.
 تتدع بمل الفقهاء هبا مما يشه لتصطيفها قاب ة فقهية.
حدود البحث:
سيعتم الدحث بلى تراثطا يف التفس ر وشروح احل يث
وعصطفات الفقهاء عع اال تكاز بلى عا كتده اسإعا الشاطيب؛ ألنين
وظفته كدوصلة حبثية زجلمع بعض عتعلقات املوضوع.
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منهج البحث:
طديعة الدحث تفرض بلى عطهجني عتمازعني؛ ومها :املطهج
االستقراري واملطهج التحليلي ،حيث سأبم إىل استقراء عادة الدحث
عن خمال التطقيب يف املصاد األصلية وعظان املسارل؛ مث أخضع
نتارج االستقراء للتحليل؛ وأبتم أساسا بلى الرتكيب بني بطاصره
املشتتة بغرض أتليف صرح القاب ة؛ لكي أخلص بذلك إىل تقرير
بلمية القاب ة وحجيتها وضوابط تفعيلها ،ومناذج تيديقها.
ولن خيلو الدحث عن تقومي ونق ملا ترشح لطا عن بملية
االستقراء ،وهو عا يست بيطا إىل اسإفادة عن املطهج الطق ي ،وخباصة يف
عدحث ضوابط القاب ة.
هذا عن جهة املطهج العا للدحث ،أعا املطهج التفصيلي؛ فق
اتدعت فيه القواب العاعة املتقر ة يف ختريج األحاديث واآلاث  ،والرتقيم،
وشرح الغريب ،وهلم جرا.
خطة البحث:
تطاولت الدحث عن خمال اآليت:
عق عة عه ت هبا للموضوع؛ مث د ست القاب ة عن شقني؛
أتصيلي :برفت فيه هذه القاب ة الفقهية اليت مل أقف بلى عن صطفها
هبذا االبتدا ؛ وذلك اببتدا ها عركدا إضافيا مث اببتدا ها لقدا؛ مث دللت
بلى حجيتها ابلطصوص الشربية ،مث انتهيت إىل بيان ضوابيها.
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أعا الشق التيديقي :فتتدعت تيديقات الفقهاء هلذه القاب ة عن
ل ن بصر التابعني وإىل يو الطاس هذا ،ولست حريصا بلى استقراء
ذلك إال بق عا أبني التطوع يف تيديق القاب ة؛ ألبرز ع ى اتساع
القاب ة ومشوهلا لكث ر عن أبواب الفقه ،ولكث ر عن املذاهب الفقهية،
ولو كانت عذاهب عط ثرة.
مث انتهيت إىل خامتة ذكرت فيها أهم الطتارج ،وفيما يلي تفصيل
عا أمجلطاه ،وابهلل تعاىل نستعني.
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املبحث األول :تأصيل القاعدة:
يف هذا املدحث األول سطيرق هذه القاب ة عن خمال ثماثة
عيالب؛ أوهلا تعريفها وبيان ععطاها والثاين أدلتها؛ والثالث بيان
ضوابيها ،وفيما يلي إبذن هللا تفصيل ذلك.
املطلب األول :تعريف القاعدة:
لتعريف هذه القاب ة ال ب عن تعريفها اببتدا ين :اببتدا ها
عركدا إضافيا؛ مث نثين بتعريفها اببتدا ها لقدا.
الفرع األول :تعريف القاعدة ابعتبار الرتكيب اإلضايف:
بلى ابتدا القاب ة عركدا إضافيا؛ فهي عكونة عن مخس كلمات:
أوال :كتمان :يرجع ازجلذ اللغوي للكتمان إىل ععىن السرت
واسإخفاء ،يقول ابن فا س( " :كتم) الكاف والتاء وامليم أصل صحيح
يث َكْتماً وكِتماانً؛ قال هللا
وسرت ،عن ذلك َكتَمت احل َ
ي ُّل بلى إخفاء َ
تعاىل :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ[ الطساء  ،]42ويقال :انقة َكتو  :ال
وصرباً "(.)1
تَرغُو إذا ُكدت ،قـُ هوةً َ
وبرفه الرازي اصيماحا بقوله " :الكتمان ترك إظها الشيء عع
احلاجة إليه ،وحصول ال ابي إىل إظها ه"(.)2
( )1ابن فا س " ،عقاييس اللغة "[ ،عادة :كتم].157 :5 ،
( )2الرازي " ،تفس ر الرازي ".140 :4 ،
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هذا املعىن االصيماحي أخص عن املعىن اللغوي؛ ألنه قُـيِّ َ
مبسيس احلاجة إىل إظها ه؛ فأعا لغة فيطيلق بلى عيلق اسإخفاء.
اثنيا :العلم :العلم يف اللغة ض ازجلهل ،يقول الفراهي ي " :بلم:
َبلِ َم يـَ ْعلَ ُم ِبْلماً ،نقيض َج ِه َل ،و جل بماّعة ،وبماّ  ،وبليم "(.)1
وبرف ازجلرجاين العلم يف االصيماح؛ فقال " :هو االبتقاد
ازجلاز امليابق للواقع"(.)2
وتعريفه هذا فيه حصر العلم يف القيعيات فقط؛ يف حني أنطا ال
حنصر العلم يف هذه القاب ة ابلقيعيات بل تشمل العلم بطوبيه القيعي
والظين؛ ألنطا عتعد ون شربا بغالب الظن؛ حىت إ هن الشا ع نهاله عطالة
العلم كما يف قوله تعاىل :ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ  ....اآلية  [ املمتحطة.]10 :
فالعلم إبميان املهاجرة عدطاه بلى غلدة الظن الحتمال هجرهتا
بقص دنيوي كالاواج عثما ،وعع هذا مساه القرآن بلما.
اثلثا :املصلحة :املصلحة عص عيمي عن فعل صلح ،ويرجع
( )1الفراهي ي " ،العني "[ ،عادة :بلم ] ،152 :2 ،وانظر :ابن د ي  " ،مجهرة
اللغة "[ ،عادة :بلم ].948 :2 ،
( )2ازجلرجاين " ،التعريفات " ،ص ،155 :وانظر :املطاوي " ،التوقيف ":1 ،
.246
- 204 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

جذ ه اللغوي إىل ععىن يقابل الفساد؛ يقول ابن فا س( " :صلح)
الصاد والما واحلاء أصل واح ي ُّل بلى ِخماف ال َفساد ،يقال صلُ َح
الشهيءُ يصلُ ُح صماحاً "(.)1
أعا املصلحة اببتدا ها عص ا؛ فمعطاها كما يف املصداح " :ويف
األعر عصلحة أي خ ر وازجلمع املصاحل "(.)2
فالطاظر يف هذه التعريفات ي ك أن ع ا ها بلى حتصيل الطفع
ودفع الضر  ،وهذا عا نراه عاثما يف التعريفات االصيماحية؛ وعن
أعثلها تعريف أيب حاع الغاايل ،حني قال " :هي بدا ة يف األصل بن
جلب عطفعة أو دفع عضرة "(.)3
رابعا :الشرعية :الشربية نسدة إىل الشريعة وهي عو د املاء أو
هي نسدة إىل الشرع ،والشرع هو عص عن فعل شرع ،وععطاه تطاول
ع الوا ُِد يَ ْشَرعُ َش ْرباً
املاء ابلفم؛ يقول ابن عطظو  ( " :شرع ) َشَر َ
ِ
الش ْربةُ وال هشريعةُ يف كما العرب
وشروباً تطاول املاءَ بفيه . . . .و ِّ
ُ
َع ْشَربةُ املاء وهي َع ْوُِد الشا ِبة اليت يَ ْشَربُها الطاس فيشربون عطها
ويَ ْستَـ ُقو َن  . . . .والعرب ال تسميها َشريعةً حىت يكون املاء ِب ًّا
( )1ابن فا س " ،عقاييس اللغة "[ ،عادة :صلح].303 :3 ،
( )2الفيوعي ،املصداح املط ر[ ،عادة :صلح].345 :1 ،
( )3الغاايل " ،املستصفى " ،ص.174 :
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ابلر ِ
ال انقياع له ويكون ظاهراً َععِيطاً ال يُ ْسقى ِّ
شاء"(.)1
أعا بن تعريف الشريعة يف االصيماح؛ فق برفها املطاوي بقوله:
" االرتما ابلتاا العدودية "(.)2
واال تداط بني املعىن اللغوي واالصيماحي ظاهر؛ فاسإسما هو
عو د شرب العاب ين؛ بشرهبم عطه حتيا قلوهبم وتستقيم حياهتم ،وق نقل
الراغب بن بعض أهل العلم وجها لييفا يف ا تداط املعىن االصيماحي
ابملعىن اللغوي؛ فقال ...." :قال بعضهم :مسيت الشريعة شريعة تشديها
بشريعة املاء عن حيث إن عن شرع فيها بلى احلقيقة املص وقة وي
وتيهر ،قال :وأبين ابلري عا قال بعض احلكماء :كطت أشرب فما
أ وى فلما برفت هللا تعاىل ويت بما شرب.)3(" . . .
خامسا :الراجحة :الراجحة أتنيث اجح ،والراجح يف اللغة
الوازن ،وهلذا يقال :أ جح املياان أي أثقله حىت عال(.)4
وهذا املعىن اللغوي حاضر يف ععىن القاب ة؛ فليس عرادان
( )1ابن عطظو  :لسان العرب[ ،عادة :شرع] ،175 :8 ،وانظر :ابن سي ه" ،
احملكم "[ ،عادة :شرع].369 :1 ،
( )2املطاوي " ،التوقيف بلى عهمات التعا يف " ،ص.203 :
( )3الراغب " ،املفرادت " ،ص.450 :
( )4انظر :األزهري " ،هتذيب اللغة "[ ،عادة :جح] ،86 :4 ،ابن سي ه،
احملكم[ ،عادة :جح] ،75 :3 ،ابن عطظو  " ،لسان العرب "[ ،عادة:
جح].445 :2 ،
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ابملصلحة إال الراجحة وهي اليت ثقلت بلى غ رها ،وععلو أن عدىن
الشريعة بلى تق مي أ جح املصاحل حال تعا ضها ،وبلى تق مي املصلحة
الراجحة بلى املفس ة املرجوحة.
الفرع الثاين :تعريف القاعدة ابعتبارها لقبا:
أملعت سابقا إىل أن الفقهاء مل يطصوا بلى هذه القاب ة وإن
عا سوها تيديقا ،وب يهي أنين لن أقف بلى عن تص ى هلذا الشأن؛
وهذا عا استحثين إىل إجياد تعريف يوضح عفهوعها ،وق اخرتت أن
أبرفها بقويل:
" هي إخفاء بعض العلم عن أكثر الناس أو بعضهم ملدة
زمنية مؤقتة بقصد حتصيل مصلحة شرعية يرتجح وقوع ضدها مع
إظهار العلم ".
فقويل" :هي إخفاء بعض العلم " فيه احرتاز بن شيئني:
 إخفاء عا ال تعلق له ابلعلم عن شؤون الطاس اخلاصة.
 إخفاء كل العلم فهذا حمظو إمجابا.
وقويل " :بن أكثر الطاس أو بعضهم "؛ احرتاز بن كتمه بن
مجيع الطاس ذلك أنه عفض إىل كتمان العلم ،واألصل فيه احلظر.
وقويل" :مل ة زعطية عؤقتة "؛ تقيي لإلابحة بوقت حم ود؛ أعا
كتمانه دارما فغ ر عشروع.
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وقويل " :بقص حتصيل عصلحة شربية " ،احرتازا عن الكتمان
الذي ال حيصل ععه عقصود الشا ع.
وقويل " :يرتجح وقوع ض ها عع إظها العلم "؛ إشا ة إىل
عراباة فقه املوازنة ال قيقة بني املصاحل واملفاس أو بني املصاحل فيما
بيطها حتراي للصواب يف إبمال القاب ة.
وبتقرير هذا التعريف وبيان حمرتزاته نستطتج أن هلذه القاب ة الفقهية
صلة وثيقة بدعض القواب الشربية؛ خنص ابلذكر عطها أ بعة ،وهي:
 – 1قاعدة املقاصد :ال جر أن ابتدا املصلحة هو ععق
تيديق القاب ة ،وهلذا فما غضاضة عن تقرير ا تداطها ابملقاص
الشربية؛ ألن عوجب الكتمان هو عراباة احلفاظ بلى املقاص الكلية.
 – 2قاعدة سد الذريعة :ابط القاب ة وثيق بقاب ة س
الذ ارع؛ ألن إفشاء العلم ذ يعة تس إذا أفضت إىل عفس ة اجحة.
 – 3قاعدة جواز أتخري البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت
احلاجة ،ومنع أتخري البيان عن وقت احلاجة :تقر بط احملققني جواز
أتخ ر الديان بن وقت اخلياب إىل وقت احلاجة؛ وأمجعت كلمة
األصوليني بلى حرعة أتخ ر الديان بن وقت احلاجة ،اللهم إال القارلني
مبشروبية التكليف مبا ال يياق(.)1
( )1انظر :ازجلصاص" ،الفصول" ،47 :2 ،املاز ي" ،إيضاح احملصول"،
ص ،142 :القرايف" ،شرح تطقيح الفصول" ،ص ،282 :السمعاين،
"قواطع األدلة" ،295 :1 ،الرازي " ،احملصول" ،187 :3 ،أبو يعلى،
"الع ة" ،725 :3 ،ابن ق اعة " ،وضة الطاظر" ،534 :1 ،الشوكاين" ،
إ شاد الفحول ".30 :2 ،
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وال بماقة ملطع أتخ ر الديان بن وقت احلاجة بقاب ة الدحث،
بسدب كونه كتماان حمظو ا لتعلقه ابألعة كلها ،أعا يف قاب ة الكتمان
فإنه عتعلق بدعض األعة أو أكثرها ال كلها.
أعا أتخ ر الديان بن وقت اخلياب إىل وقت احلاجة فله نوع
اتصال ابلقاب ة ،والعماقة بيطهما هي العمو واخلصوص امليلق؛ فكل
أتخ ر للديان بن وقت اخلياب هو كتمان بل ٍم للمصلحة وال بكس،
وتوضيحه أن عفاد القاب ة املذكو ة هو جواز أتخ ر الديان بن وقت
خياب املكلف ابلفعل إىل وقت وجوب اعتثال الفعل ،أعا يف قاب ة
الدحث؛ فإن الكتمان أبم؛ فإنه كارن وقت وجوب الفعل ابخلياب
كما يتصو وقت وجوب الفعل.
أضف إليه أن املراد ابلقاب ة األوىل هو شخص سول ؛ ألنه
املخول حصرا ابلديان التشريعي ،وليس لغ ره إال نقل الديان أو االجتهاد
يف ععرفة كطهه ،خبماف قاب تطا؛ فإن تفعيلها ال خيتص ابلرسول  بل
يتع ى إىل العلماء عن بع ه.
 - 4قاعدة درء املفسدة الكربى ابملفسدة الصغرى :وجه
صلتها هبذه القاب ة الفقهية؛ أنطا نكتم بلم عسألة ،وهو عفس ة
صغرى؛ لط فع عفس ة بظمى.
وهبذا يظهر إحكا القاب ة وانسجاعها عع قواب الشرع
وعقاص ه ،وهو عا ياي ها قوة وإحكاعا ،ويف املدحث اآليت سطحرص
بلى ش أز ها إببراز حجيتها ابألدلة املعتربة.
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املطلب الثاني :األدلة الشرعية على ثبوت القاعدة:
دلت األدلة الشربية بلى ابتدا هذه القاب ة ،وميكن حصرها
يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :األدلة من القرآن:
مل أقف يف ح ود حبثي بمن است ل هلذه القاب ة عن القرآن؛
وعن خمال إنعا الطظر يف كتاب هللا تعاىل ألفيت بعض الطصوص
القرآنية ال الة بلى عشروبيتها ،ولو عن طرف خفي ،وميكن حصرها يف
األدلة اآلتية:
أوال :قال هللا تعاىل :ﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭ ﲮﲯﲰﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷ [ املار ة.]101 :
تع دت أقوال املفسرين يف السؤال املطهي بطه يف اآلية طدقا
لماختماف الوا د يف أسداب الطاول()1؛ والذي يهمطا هو وجه داللة
اآلية بلى عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة؛ ذلك أهنا
ص َ الشا ع
دلت بلى ذ السؤال بن نوع عن العلم؛ هذا العلم تق ه
كتمانه لع تضمن تدليغه اسإفضاء إىل املصلحة الشربية املتغياة؛ وبلى
( )1انظر :ابن العريب " ،أحكا القرآن " ،214 :2 ،الشاطيب " ،املوافقات "،
.45 :1
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هذا الوجه يستقيم لطا االست الل ابآلية بلى هذه القاب ة.
اثنيا :قال هللا با وجل :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲷﲸ[ .آل بمران.]7 :
ذ هللا تعاىل التداع املتشابه دليل بلى عشروبية القاب ة عن
وجهني:
أوهلما :أن هللا تعاىل كتم بلم املتشابه بن بداده ،واستأثر به دوهنم
ملصلحة اجحة هو أبلم هبا؛ وهذا جراي بلى القول ابلوقف بط قوله
تعاىل :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ؛ فلا عطه الوقوف حيث أوقفطا
الشا ع ،وعن مث فتكلف الدحث يف املتشابه خييئة تو د صاحدها
املعاطب ،وهلذا و د يف ح يث أ املؤعطني بارشة ضي هللا بطها أ هن
َّ ِّ
ِّ
ين
سول هللا صلى هللا بليه وسلم تما هذه اآلية؛ مثه قال " :إذَا َرأَيْتُ ْم الذ َ
شابهَ ِّمْنهُ؛ فَأُولَئِّ َ َّ ِّ
ين ََسَّى َّ
وه ْم "(.)1
اح َذ ُر ُ
اَّللُ فَ ْ
يَتَّبِّعُو َن َما تَ َ َ
ك الذ َ
واثنيهما :أنه خص نفسه وبداده الراسخني بعلم املتشابه؛ بطاءً
( )1واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،4547 :وعسلم " ،صحيح
عسلم " ،قم.2665 :
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قوله  :ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲨ
ﲧ

بلى القول ابلوقف بط
ﲩﲪﲫﱠ.
وسدب تعقل الراسخني للمتشابه هو أهنم حيملونه بلى احملكم،
بي أن تعقلهم ملعطاه ال يديح هل م شربا إاث ة الدحث فيه بط عن ال
ع ملن حاز
ميياه؛ فيفضي كماعهم إىل فتطة الطاس يف ديطهم؛ وبليه ُش ِر َ
هذه الرتدة العلمية أال خيوض يف هذه املتشاهبات ،وإن كانت ععقولة
بط ه خشية أن تشوش بلى العاعة ديطهم؛ وبليه يتحر لطا حكمة
تشريع الكتمان الذي حتصل ععه املصلحة الشربية الراجحة.
يقول الشاطيب . . ." :وعن ذلك بلم املتشاهبات والكما فيها،
فإن هللا ذ عن اتدعها ،فإذا ذكرت وبرضت للكما فيها ،فرمبا أدى
ذلك إىل عا هو عستغىن بطه .)1(" . ..
اثلثا :قال هللا  ﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇ
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ[ الطازبات.]44 -42 :
كتم هللا تعاىل بن الطاس بلم السابة ملصلحة شربية اجحة؛
وهي محل الطاس بلى املسا بة إىل اخل ر خمافة أن تدغتهم القياعة
الكربى ،عن أجل هذا كره سؤاهلم بن عيقاهتا ،قال الشاطيب " :وقال
تعاىل بع سؤاهلم بن السابة هأاين ُع ْرساها :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ 
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".167 :5 ،
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[الطازبات]43 :؛ أي :إن السؤال بن هذا سؤال بما ال يعين؛ إذ
()1
يكفي عن بلمها أنه ال ب عطها." . . .
ف لت اآلية بلى عشروبية الكتمان إذا أفضى إىل عصلحة اجحة.
رابعا :قال هللا  ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ 
اآلية [اسإسراء.]85 :
ال:
صح يف سدب ناول هذه اآلية َب ْن َبْد ِ هللاِ بن عسعود  قَ َ
ٍ
ث ،وهو عت ِ
ِ
هكئ َبلَى َب ِس ٍ
ِ
يب ،إِ ْذ َعهر
هيب ِ يف َح ْر َ ُ َ ُ
بـَْيـطَ َما أ ََان أ َْعشي َع َع الط ِّ
بِطـ َف ٍر ِعن الْيـه ِ
ض ُه ْم لِدَـ ْع ٍ
وح ،فَـ َقالُواَ :عا
الر ِ
ود ،فَـ َق َ
ضَ :سلُوهُ َب ِن ُّ
ال بـَ ْع ُ
َ َ َُ
اب ُكم إِلَي ِهَ ،ال يستَـ ْقدِلُ ُكم بِ َشي ٍء تَكْرهونَه ،فَـ َقالُوا :سلُوه ،فَـ َقا إِلَيهِ
َ ْ
ََ ْ ْ
َُ ُ
َ ُ
َْ
ْ ْ
ِ
هيب  ،فَـلَ ْم يـَ ُرهد َبلَْيه َشْيـئًا،
الر ِ
وح ،قَ َ
ض ُه ْم فَ َسأَلَهُ َب ِن ُّ
بـَ ْع ُ
ت الطِ ُّ
َس َك َ
ال :فَأ ْ
ِ
ال :قال
ت َع َك ِاين ،فَـلَ هما نـََاَل الْ َو ْح ُي قَ َ
وحى إِلَْي ِه ،قَ َ
ال :فَـ ُق ْم ُ
فَـ َعل ْم ُ
ت أَنههُ يُ َ
هللا ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ[ اسإسراء.)2(" ]85 :
فأنت ترى أن أهل الكتاب عن اليهود سألوا سول هللا  بن
الروح ،وكانت ال وابي تساب بلى اسإجابة ،لرغدته الش ي ة يف
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".45 :1 ،
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،4721 :وعسلم " ،صحيح
عسلم " ،قم.2794 :
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دبوهتم وإفحا ععان هم؛ فطالت اآلية السابقة اليت دلت بظاهرها بلى
أهنم مل جيابوا ،وأن هللا تعاىل كتم بطهم بلم ذلك لع تعلقه ابلتكليف،
ولو كانت فيه عصلحة لديطه هللا تعاىل.
يقول الشاطيب . . . ." :وهذا حبسب الظاهر يفي أهنم
مل ُجيابوا ،وأن هذا مما ال ُحيتاج إليه يف التكليف"(.)1
وهذا عأخذ اآلية يف تق يري ،فإن هللا  مل جيدهم بن
عسألتهم ،وكتمهم بلمها لع تعلق عصلحتهم هبذا العلم؛ ف لت اآلية
بلى عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة ،وأنه ليس كل
بلم يذاع.
وهلذا بوب ابن حدان بلى احل يث السابق بقوله " :ذكر اخلرب
ال ال بلى إابحة كتمان العامل بعض عا يعلم عن العلم ،إذا بلم أن
قلوب املستمعني له ال حتتمله"(.)2
الفرع الثان ي :األدلة من السنة النبوية:
قدل ذكر األدلة عن السطة ال ب أن نوطئ هلذا املوضوع بتوطئة
عهمة ،وهي أن الطصوص القرآنية ال الة بلى عشروبية االقت اء ابلرسول
 ولاو طابته كث رة؛ وهذه األدلة املتوافرة نكتفي عطها آبية؛ وهي قوله
تعاىل :ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".49 :1 ،
()2ـ ابن حدان " ،صحيح ابن حدان ".299 :1 ،
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ﳋﳌﳍﳎﳏ  [ األحااب]21 :؛ فهي دالة ابلتضمن
بلى عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة اقت اء ابلرسول
؛ ذلك أن هللا  ال يقره بلى ترك الديان إذا توهم حصول املصلحة
عن ذلك ،وسطضرب هلذا مبثلني:
أحدمها :قول هللا تعاىل :ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ  [ األحااب.]37 :
خشي سول هللا  استغمال املطافقني حلادثة نكاحه عن عيلقة
عتدطاه زي بن حا ثة  يف تشويه مسعته وبرقلة دبوته؛ فأخفى عا
أوحى هللا  إليه خبصوص هذا التشريع؛ فجاءت اآلية تعتب بليه
هذا العمل حىت قالت أعطا بارشة ضي هللا بطهاَ " :ولَ ْو َكا َن ُحمَ هم
ِ
شْيـئًا ِممها أُنْ ِاَل َبلَْي ِه لَ َكتَ َم َه ِذ ِه اآليَةَ :ﱛ
صلى هللا بليه وسلم َكامتًا َ
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

ﱳﱴ[األحااب آية .)1( ]37

( )1واه عسلم " ،صحيح عسلم " ،قم.177 :
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واثنيهما :عا و د يف سدب ناول قوله تعاىل  :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ

ﲉﲊﲋﲌ ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓ ﲔ  اآلية [
األحااب.]53 :
فق صح َب ْن أَنَ ٍ
هيب صلى هللا بليه
س  قَ َ
ال :لَ هما تَـَاهو َج()1الطِ ُّ
ال
ت لَهُ أُُّ ُسلَْي ٍم َحْي ًسا ِيف تَـ ْوٍ ِع ْن ِح َجا َةٍ؛ فَـ َق َ
ب أ َْه َ ْ
وسلم َزيْـطَ َ
ِ
ب فَا ْدعُ ِّل َم ْن
ال َ ُس ُ
أَنَس :فَـ َق َ
ول ه
اَّلل صلى هللا بليه وسلم « :ا ْذ َه ْ
يت ِّمن الْمس ِّل ِّمني » .فَ َ بوت لَه عن لَِقيت فَجعلُوا ي ْ خلُو َن بلَيهِ
ِّ
لَق َ َ ُ ْ َ
َْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ
ال فِ ِيه
هيب  يَ َ هُ َبلَى اليه َعاِ فَ َ َبا فِ ِيه َوقَ َ
فَـيَأْ ُكلُو َن َوَخيُْر ُجو َن َوَو َ
ض َع الطِ ُّ
َح ً ا لَِقيتُهُ إِاله َد َب ْوتُهُ فَأَ َكلُوا َح هىت َشدِعُوا
اَّللُ أَ ْن يَـ ُق َ
َعا َشاءَ ه
ول َوَملْ أ ََد ْع أ َ
وخرجوا وب ِقى طَارَِفة ِعْطـهم فَأَطَالُوا بلَي ِه ْ ِ
هيب صلى هللا
احلَ َ
يث فَ َج َع َل الطِ ُّ
َْ
ُْ
َ ََ ُ ََ َ
ِ
ول َهلم َشيـئًا فَخرج وتَـرَكهم ِيف الْدـيتِ
ِ
َْ
بليه وسلم يَ ْستَ ْحِي عْطـ ُه ْم أَ ْن يـَ ُق َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
ل ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
فَأَنْـَاَل ه
اَّللُ َبها َو َج ه
ِ
ني
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  .قَ َ
ال قَـتَ َادةَُ :غْيـَر ُعتَ َحيِّط َ
ِ ِ ِ
ح هىت بـَلَ َغ ﲶﲷﲸ
طَ َع ًاعا َولَك ْن إذَا ُدبيتُ ْم فَ ْاد ُخلُوا َ
ﲹ.)2(
( )1احليس طعا يتخذ عن التمر واألقط والسمن ،وق جيعل بوض األقط
ال قيق ،أو الفتيت ،والتو إانء عن صفر أو حجا ة ،انظر :ابن األث ر" ،
الطهاية " 199 :1 ،و.467
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،5163 :وعسلم " ،صحيح
عسلم " ،قم ،1428 :واللفظ ملسلم.
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عن خمال اآلية وسدب ناوهلا ن ك أن بعض الصحابة أقا بع املأدبة
يف بيت سول هللا  عستييدا احل يث؛ وهذا عا ساء سول هللا 
الذي يعيش يف حجرة ضيقة ،انهيك أنه ح يث به بعرس ،حىت إن
زوجه استحيت فاست ا ت جهة احلارط عن ضيق املكان؛ ولكطه -
ف بن اسإنكا بلى أصحابه خشية أن خي ش عشابرهم؛
 -ص َ َ
فكتم يف نفسه أتديدهم ،و أى أن احتمال أذيتهم يف نفسه أصلح ،وهذا
عن جطس كتمان العلم للمصلحة؛ فجاء الطص القرآين عديطا خيأ
ني أن
الصحابة الذين قع وا يف بيته ،وتوىل هللا تعاىل بيان خيئهم ،وبـَ ه َ
سوله  استحيا عن بيان احلق؛ فكتمه أتليفا لقلوب أصحابه ،وهللا
تعاىل ال يستحي عن بيانه.
وع ك الطيب  يف املسألة أن املخالفة تعلقت حبقه فساعح فيه؛
وهلذا ترك اسإنكا بليهم ،يقول ابن باشو  " :ويف هذه اآلية دليل بلى
أن سكوت الطيب صلى هللا بليه وسلم بلى الفعل الواقع حبضرته إذا
كان تع اي بلى حق لذاته ال ي ل سكوته فيه بلى جواز الفعل؛ ألن
له أن يساعح يف حقه ،ولكن يؤخذ احلظر أو اسإابحة يف عثله عن أدلة
أخرى عثل قوله تعاىل هطا :ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ اآلية .)1(" . . . . .
( )1ابن باشو  " ،التحرير والتطوير ".87 :22 ،
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إذا مته هذا ،فإن املتتدع هلذه القاب ة يلحظ وفرة الطصوص
الطدوية وتطوع دالالهتا بلى ابتدا هذه القاب ة؛ وعطها عا أييت:
ك  أَ هن نَِيب هِ
أوال :وى أَنَس بن عالِ ٍ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم
ه
ُ ُْ َ
ول
ك َ ُس َ
ال « ََي ُم َعاذُ » .قَ َ
َوُع َعاذُ بْ ُن َجدَ ٍل َ ِدي ُفهُ َبلَى الهر ْح ِل قَ َ
ال لَدهـْي َ
ال لَدهـيك سو َل هِ
هِ
ال
ك .قَ َ
ك .قَ َ
اَّلل َو َس ْع َ يْ َ
اَّلل َو َس ْع َ يْ َ
ال « ََي ُم َعاذُ » .قَ َ ْ َ َ ُ
ول هِ
ال « َما ِّم ْن َع ْب ٍد
ك .قَ َ
ك َ ُس َ
« ََي ُم َعاذُ » .قَ َ
اَّلل َو َس ْع َ يْ َ
ال لَدهـْي َ
اَّللُ َوأ َّ
َن ُُمَ َّمدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ إِّالَّ َح َّرَمهُ َّ
يَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَ َه إِّالَّ َّ
اَّللُ َعلَى
اَّللِ أَفَماَ أ ِ ِ
الن ِّ
ال « إِّذا
هاس فَـيَ ْستَـْد ِش ُروا قَ َ
َّار » .قَ َ
ال َاي َ ُسو َل ه
ْ
ُخربُ هبَا الط َ
ِّ
َخدَـَر ِهبَا ُع َعاذ ِبْط َ َع ْوتِِه َأتَُُّّثًا(.)1
يَتَّكلُوا » فَأ ْ
هذا احل يث واضح ال اللة بلى عشروبية كتمان العلم بن بعض
الطاس للمصلحة الشربية؛ ففيه الدشا ة ابحلرعان عن الطا ملن حقق
التوحي ؛ وملا مسعها ععاذ  أحب أن يدلغها للطاس حىت يستدشروا؛
فطهاه الطيب  ععلما حكمه أبن اتكال الطاس بلى فضل هللا  يو ثهم
القعود بن العمل الصاحل ،وهذا عا فهمه غ ر واح عن أهل العلم وبلى
أسهم الدخا ي؛ الذي ب هوب بلى احل يث يف كتاب العلم بقوله " :ابب
ص ِابلْعِْل ِم قَـ ْوًعا ُدو َن قَـ ْوٍ َكَر ِاهيَةَ أَ ْن الَ يـَ ْف َه ُموا "(.)2
َع ْن َخ ه
( )1واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،128 :وعسلم " ،صحيح عسلم
" ،قم ،32 :واللفظ ملسلم.
( )2الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،كتاب العلم.37 :1 ،
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ال ابْ ُن ُهدَـْيـَرَة ععلما " :مل يكن يكتمها إال بن جاهل حيمله
وقَ َ
جهله بلى سوء األدب برتك اخل عة يف اليابة ،فأعا األكياس الذين
مسعوا مبثل هذا ازدادوا يف اليابة و أوا أن زايدة الطعم تست بي زايدة
اليابة فما وجه لكتماهنا بطهم . . . .وفيه جواز إخفاء بعض العلم
للمصلحة يف ترك العمل اتكاال بلى الرخصة "(.)1
ودا حو َل س ِ
اَّللِ َ ع َعطَا
اثنيا :قَ َ
ول ه
ال أَبُو ُهَريْـَرَة ُ " :كطها قُـعُ ً َ ْ َ ُ
اَّللِ ِ ع ْن بـَ ْ ِ
ني أَظْ ُه ِرَان فَأَبْيَأَ َبلَْيـطَا
أَبُو بَ ْك ٍر َوبُ َم ُر ِيف نـَ َف ٍر فَـ َقا َ َ ُس ُ
ول ه
ِ
ت
ت أَهو َل َع ْن فَ ِا َ
ع فَ َخَر ْج ُ
َو َخشيطَا أَ ْن يـُ ْقتَيَ َع ُدونـَطَا َوفَ ِا ْبطَا فَـ ُق ْمطَا فَ ُكْط ُ
اَّللِ  ح هىت أَتَـيت حارِيًا لِألَنْ ِ
ت بِِه
أَبْـتَغِى َ ُس َ
ول ه
صا ِ لدَ ِىن الطه هجا ِ فَ ُ ْ ُ
َ
َ ُْ َ
هل أ َِج ُ لَه اباب فَـلَم أ َِج ْ فَِإ َذا بِيع ي ْ خل ِيف جو ِ
ف َحارِ ٍط ِع ْن بِْئ ٍر
َ َ ُ ُ َْ
ُ ًَ ْ
َْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ت
ل
خ
ف
ب
ل
هع
ـ
ث
ال
ا
ف
ت
حي
ا
م
ك
ت
ا
ف
ـ
ت
اح
ف
ل
و
ازجل
يع
ب
ر
ال
و
ة
ج
ْ
ْ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ
َخا َ
َ ه ُ َْ َ
ول هِ
َبلَى س ِ
اَّللِ.
ت نـَ َع ْم َاي َ ُس َ
اَّلل  فَـ َق َ
ول ه
ال « أَبُو ُه َريْ َرةَ » .فَـ ُق ْل ُ
َُ
ِ
ت َبلَْيـطَا
قَ َ
ال « َما َشأْنُ َ
ت فَأَبْيَأْ َ
ت بـَ ْ َ
ني أَظْ ُهرَان فَـ ُق ْم َ
ت ُكْط َ
ك » .قُـ ْل ُ
ِ
احلَارِ َط
ت َه َذا ْ
ت أَهو َل َع ْن فَ ِا َ
ع فَأَتَـْي ُ
فَ َخشيطَا أَ(ْن)2تـُ ْقتَيَ َع ُدونـَطَا فَـ َف ِا ْبطَا فَ ُكْط ُ
ِ
ِ
ال « ََي أ ََاب
هاس َوَارِي فَـ َق َ
احتَـ َف ْا ُ
فَ ْ
ت َك َما َْحيتَف ُا الثـ ْهعلَ ُ
ب َوَه ُؤالَء الط ُ
ِّ
ب بِّنَ ْعلَ َّي َهاتَ ْ ِّ
يت م ْن
ُه َريْ َرةَ »َ .وأ َْبيَ ِاين نـَ ْعلَْي ِه قَ َ
ني فَ َم ْن لَِّق َ
ال « ا ْذ َه ْ
َوَر ِّاء َه َذا ا ْحلَائِّ ِّط يَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِّلَهَ إِّالَّ َّ
اَّللُ ُم ْستَ ْي ِّقنا ِِّبَا قَ لْبُهُ فَبَ ِّّ
ش ْرهُ
ِّاب ْجلَن َِّّة ».
( )1انظر :ابن عفلح " ،اآلداب الشربية ".120 :1 ،
( )2تضا حىت يسعه ال خول .انظر :الطووي " ،شرح عسلم ".236 :1 ،
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ِ
ال :عا ه َ ِ
هعماَ ِن َاي أ ََاب ُهَريْـَرَة.
اَتن الطـ ْ
فَ َكا َن أَهو َل َع ْن لَق ُ
يت بُ َم ُر فَـ َق َ َ َ
ِ
ول هِ
ِِ
اَت ِن نـَعماَ س ِ
يت يَ ْش َه ُ أَ ْن الَ إِلَ َه
اَّلل  بـَ َعثَِين هب َما َع ْن لَق ُ
فَـ ُق ْل ُ
ت َه َ ْ َ ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ني ثَ ْ يَ هي
إِاله ه
اَّللُ ُع ْستَـْيقطًا هبَا قَـ ْلدُهُ بَش ْهرتُهُ ِاب ْزجلَطهة .فَ َ
ب ُب َم ُر بِيَ ه بـَ ْ َ
ضَر َ
ال ا ِجع اي أَاب هريـرةَ فَـرجعت إِ َىل س ِ
اَّللِ 
ول ه
فَ َخَرْ ُ
ت ال ْس ِيت فَـ َق َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َُ
ِ
اَّلل 
ال ِيل َ ُس ُ
ت بُ َكاءً َوَكِدَِين بُ َم ُر فَِإذَا ُه َو َبلَى أَثَِرى فَـ َق َ
ول ه
َج َه ْش ُ
فَأ ْ
ك َي أَاب هري رَة » .قُـ ْلت لَ ِقيت بمر فَأَخدـرتُه ِابله ِذي بـعثْـتَِين بِهِ
ُ ُ ُ ََ َْْ ُ
ََ
« َما لَ َ َ َ ُ َ ْ َ
اَّللِ
ال لَهُ َ ُس ُ
ال ا ْ ِج ْع .فَـ َق َ
ت ِال ْس ِيت قَ َ
ول ه
ني ثَ ْ يَ هي َ
فَ َ
ض ْربَةً َخَرْ ُ
ب بـَ ْ َ
ضَر َ
ول هِ
ت
ال َاي َ ُس َ
ْت » .قَ َ
ََ « ي ُع َم ُر َما ََحَلَ َ
ك َعلَى َما فَ َعل َ
اَّلل ِأبَِيب أَنْ َ
ِ
اَّللُ ُع ْستَـْي ِقطًا
ك َع ْن لَِق َي يَ ْش َه ُ أَ ْن الَ إِلَ َه إِاله ه
ت أ ََاب ُهَريْـَرَة بِطَـ ْعلَْي َ
َوأ ُّعي أَبـَ َعثْ َ
شى أَ ْن
ال « نَ َع ْم » .قَ َ
ِهبَا قَـ ْلدُهُ بَشَهرهُ ِاب ْزجلَط ِهة .قَ َ
ال :فَالَ تَ ْف َع ْل فَِّإِّّين أَ ْخ َ
ِّ
اَّللِ 
ال َ ُس ُ
َّاس َعلَْي َها فَ َخ ِّلّ ِّه ْم يَ ْع َملُو َن .قَ َ
ول ه
يَتَّك َل الن (ُ)1
«فَ َخلِّّ ِّه ْم»" .
هذه القصة يف ععىن ح يث ععاذ السابق؛ وق بلق الطووي
بليها بقوله " :وفيه جواز إعساك بعض العلو اليت ال حاجة إليها
للمصلحة أو خوف املفس ة "(.)2
كما است ل الشاطيب هبا بلى عشروبية ختصيص بعض الطاس
ابلعلم دون غ رهم ،وسيأيت إبذن هللا تعاىل قريدا كماعه عستوىف(.)3
وج ير ابلذكر أن احلافظ ابن حجر ق مجع بني هذا احل يث
( )1واه عسلم " ،صحيح عسلم " ،قم.31 :
( )2الطووي " ،شرح عسلم ".240 :1 ،
( )3انظر :الشاطيب " ،املوافقات ".169 :5 ،
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وعا قدله؛ ووجه ازجلمع أن ح يث أيب هريرة عتق بلى ح يث ععاذ؛
حيث اعتطع الطيب  بن التح يث مث خص ععاذا بذلك دون كث رين؛
ألنه أعن بليه االتكال بلى الدشرى؛ وهذا نص كما احلافظ حيث
َخاف أَ ْن ي ت ِّ
َّكلُوا " كان بع قصة أيب
قال " :فكأن قوله  ملعاذ " :أ َ
َ
هريرة؛ فكان الطهي للمصلحة ال للتحرمي ،فلذلك أخرب به ععاذ لعمو
اآلية ابلتدليغ ،وهللا أبلم "(.)1
ِ
اثلثا :بن ابْ ِن َبده ٍ
ث أَ هن َ ُجماً
اس ضي هللا بطهما أنه َكا َن ُحيَ ّ ُ
ول هِ
اَّلل إِِّين أََى اللهْيـلَةَ ِيف
اَّللِ صلى هللا بليه وسلم فَـ َق َال َاي َ ُس َ
أَتَى َ ُس َ
ول ه
ِ
هاس يـَتَ َك هف ُفو َن ِعْطـ َها ِأبَيْ ِي ِه ْم
الْ َمطَاِ ظُلهةً تَـْطي ُ
ف ال هس ْم َن َوالْ َع َس َل فَأََى الط َ
فَالْمستَكْثِر والْمستَ ِق ُّل وأَ ى سدـدا و ِ
اصماً ِع َن ال هس َم ِاء إِ َىل األَْ ِ
ض؛ فَأََ َاك
ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ًَ َ
ِ
ِ
ِ
أَخ ْذت بِِه فَـعلَوت مثُه أ ِ
ِ
آخ ُر
َخ َذ به َ ُجل َ
َخ َذ بِه َ ُجل ع ْن بَـ ْع َك فَـ َعماَ مثُه أ َ
َ َ َْ َ َ
ِ
فَـعماَ مثُه أ ِ
ِ
ِ
آخ ُر فَانْـ َقيَ َع به مثُه ُوص َل لَهُ فَـ َعماَ.
َخ َذ بِه َ ُجل َ
َ
َ
ِ
ِ
اَّلل لَتَ َ َب ِّين فَأل َْبدُـَرنـ َهها،
ال أَبُو بَ ْك ٍرَ :اي َ ُس َ
قَ َ
ت َو ه
ول ه
اَّلل ِأبَِيب أَنْ َ
اَّللِ صلى هللا بليه وسلم «ا ْعبُ ْرَها».
ال َ ُس ُ
قَ َ
ول ه
ِ
ِ
ف ِع َن
قَ َ
ال أَبُو بَ ْك ٍر :أَهعا الظُّلهةُ فَظُلهةُ ا ِسإ ْسماَِ َوأَهعا الهذي يـَْطي ُ
ِ
ِ
ك
هاس ِع ْن ذَل َ
ال هس ْم ِن َوالْ َع َس ِل فَالْ ُق ْرآ ُن َحماََوتُهُ َوليطُهُ َوأَهعا َعا يـَتَ َكف ُ
هف الط ُ
ِ ِ
آن والْمستَ ِق ُّل وأَهعا ال هسدب الْو ِ
ِ
اص ُل ِع َن ال هس َم ِاء إِ َىل
فَالْ ُم ْستَكْث ُر ع َن الْ ُق ْر َ ُ ْ َ
َُ َ
( )1ابن حجر " ،فتح الدا ي ".228 :1 ،
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ِ
ض فَ ْ ِ
األَْ ِ
اَّللُ بِِه مثُه َأيْ ُخ ُذ بِِه َ ُجل
يك ه
ت َبلَْي ِه َأتْ ُخ ُذ بِِه فَـيُـ ْعل َ
احلَ ُّق الهذي أَنْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
آخ ُر فَـيَـ ْعلُو بِِه مثُه َأيْ ُخ ُذ بِِه َ ُجل
ع ْن بَـ ْع َك فَـيَـ ْعلُو بِه مثُه َأيْ ُخ ُذ بِه َ ُجل َ
ِ ِِ
وص ُل لَهُ فَـيَـ ْعلُو بِِه.
َ
آخ ُر فَـيَـْطـ َقي ُع به مثُه يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول
ال َ ُس ُ
ت قَ َ
َخ ْربين َاي َ ُس َ
ول ه
ت أَ ْ أ ْ
فَأ ْ
َخيَأْ ُ
َصْد ُ
اَّلل أبَِيب أَنْ َ
تأَ
اَّللِ
هِ
ْت بَ ْعضا» .قَ َ
ال :فَـ َو ه
ت بَ ْعضا َوأَ ْخطَأ َ
َص ْب َ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم «أ َ
ِ
ول هِ ِ
ال «الَ تُ ْق ِّس ْم»(.)1
ت قَ َ
َاي َ ُس َ
اَّلل لَتُ َح ّ ثـَ ِّين َعا الهذي أ ْ
َخيَأْ ُ
أى جل عن الصحابة  ؤاي؛ فقصها بلى سول هللا صلى
هللا بليه وسلم ،وق تضمطت ؤايه حال املسلمني عن بع ه يف زعن
اخللفاء الراش ين؛ فتص ى أبو بكر الص يق لتفس رها؛ فلما أمت تفس ره
استخرب سول هللا  بن صحة أتويله؛ فأخربه أنه أصاب شيئا وأخيأ
آخر؛ ومل يدني له وجه الصواب وال وجه اخليأ عع ش ة إحلاح الص يق
بلى سول هللا  وحلفه له.
ووجه احلكمة عن كتمانه للجواب أن الرؤاي تضمطت بعض عا
يسوء ذكره؛ فلم يديطه د ءً ملفس ة عتوقعة ،وهو عا أفصح بطه املهلب؛
فقال " :إبرا القسم إمنا يستحب إذا مل يكن يف ذلك ضر بلى
احمللوف بليه أو بلى مجابة أهل ال ين؛ ألن الذي سكت بطه الطيب
 عن بيان عوضع اخليأ يف تعد ر أىب بكر ،هو بار بلى املسلمني
ٍ ٍ
وغم؛ ألنه برب قصة بثمان أبنه خيلع مث يراجع اخلمافة ،فلو أخربه
هبم ّ
ّ
( )1واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي" ،قم ،7046 :وعسلم" ،صحيح عسلم
" ،قم ،2269 :واللفظ له.
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الطيب  خبيئه ألخرب الطاس أبنه يقتل وال يرجع إىل اخلمافة ،فكان
يُ خل بلى الطاس فتطة بقصة بثمان عن قدل كوهنا "(.)1
وبليه ،فمحل الشاه عن احل يث هو أن الطيب  كتم شيئا
عن العلم حتصيما ملصلحة انشراح الطفوس وب تك ها مبا هو حاصل
ق ا ال حمالة.
ِ
ول
ال َ ُس ُ
ت :قَ َ
رابعا :بن أ املؤعطني َبار َشةَ ضي هللا بطها قَالَ ْ
َن قَ وم ِّ
ك َح ِّديثُو َع ْه ٍد
ه
اَّللِ صلى هللا بليه وسلمََ « :ي َعائِّ َ
شةُ لَ ْوالَ أ َّ ْ َ
ْت ََلَا َاببَ ْ ِّ
ت الْ َك ْعبَ َة فَأَل َْزقْتُ َها ِّابأل َْر ِّ
ني َاباب َش ْرِّقيًّا
ض َو َج َعل ُ
بِّ ِّش ْر ٍك ََلََد ْم ُ
واباب غَربِّيًّا وِّز ْد ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ص َرتْ َها
ت ف َيه(ا)2ستَّةَ أَ ْذ ُر ٍع م َن ا ْحل ْج ِّر فَِّإ َّن قُ َريْشا اقْتَ َ
ََ ْ َ
ث ب نَ ِّ
ت الْ َك ْعبَةَ» " .
َح ْي ُ َ
ععلو أن املشركني يف ازجلاهلية أبادوا بطاء الكعدة؛ واقتصروا بلى
( )1ابن بيال " ،شرح صحيح الدخا ي ".110 :6 ،
ِ
الغم احلاصل باعا؛ فإن كان خاصا مل يشرع
تنبيه :قيه َ املهلب ازجلواز بكون ّ
الكتمان ،فقال . . . ." :وفيه أن للعامل أن يسكت بن تعد ر بعض الرؤاي
غما شاعماً ،فأعا إن كان الغم خيص واح ً ا
إذا خشي عطها فتطة بلى الطاس ً
عن ا لطاس ،واستفسر العابر بطه فما أبس أن خيرب ابلعدا ة ليع الصرب
ويكون بلى أهدته عن ناول احلادثة لئما تفجأه فتفابه ،وق فسر أبو بكر
الص يق  للمرأة اليت أت جارا بيتها انكسر ،فقال ( :ميوت زوجك
وتلدين غالما) ملا خصها عن احلان وسألت بن التفس ر " .ابن بيال" ،
شرح الدخا ي ".561 :9 ،
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي" ،قم ،1586 :وعسلم" ،صحيح عسلم
" ،قم ،1333 :واللفظ له.
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حل عن أعواهلم؛ فطقص عن الديت عق ا احلجر؛ فه هم الرسول صلى
عا ه
هللا بليه وسلم إببادة بطاره بلى عا بطاه اخلليل إبراهيم ؛ بي أنه
تماىف ه عها خوفا عن فتطة الطاس؛ ألن أكثرهم ح اثء به جباهلية.
هتم َمه إىل كل الطاس بل خص به أ املؤعطني بارشة
ومل يُ ِذ ْع ُّ
ضي هللا بطها؛ وهذا دليل بلى جواز كتمان العلم بن مجهو الطاس
للمصلحة الشربية الراجحة ،وي ل هلذا أن بد هللا بن الاب ر ضي هللا
بطهما أباد بطاءها بلى قواب إبراهيم ؛ فلما ظهر بليه بد امللك
بن عروان نقض بطاءه ملا بيطهما عن اخلصوعة يف اخلمافة ،ظطا عطه أنه
بمل بمما عن غ ر عستط شربي؛ فلما مسع احل يث ن  ،وقال:
" لو كطت مسعته قدل أن أه عه ،لرتكته بلى عا بىن ابن الاب ر"(.)1
س ب ِن عالِ ٍ
اَّللِ صلى هللا
ال َ ُس ُ
ال :قَ َ
ك  قَ َ
ول ه
خامساَ :ب ْن أَنَ ِ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ني فِّ ْرقَة َوإِّ َّن
يل افْ تَ َرقَ ْ
ت َعلَى إِّ ْح َدى َو َس ْبع َ
بليه وسلم« :إ َّن بَِّّن إ ْس َرائ َ
َّار إِّالَّ و ِّ
ني وسب ِّع ِّ
اح َدة َو ِّه َى
أ َُّم ِّت َستَ ْف َِّرت ُق َعلَى ثِّْن تَ ْ ِّ َ َ ْ َ
ني ف ْرقَة ُكلُّ َها ِّيف الن ِّ َ
اعةُ»(.)2
ا ْجلَ َم َ
( )1واه عسلم" ،صحيح عسلم " ،قم.1333 :
( )2واه أمح  " ،املسط " ،قم ،12208 :والرتعذي " ،السطن " ،قم،2641 :
وابن عاجه " ،السطن " ،قم  3993واللفظ له ،واليرباين " ،املعجم الكد ر
" ،قم ،62 :واحلاكم " ،املست ك " ،قم ،444 :وحسطه الرتعذي،
وصححه ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى " ،345 :3 ،والشاطيب " ،االبتصا
" ،289 :2 ،واأللداين" ،الصحيحة" ،قم ،204 :وخالف ابن حا فجا
بع ثدوته " ،الفصل " ،138 :3 ،ووافقه ابن الوزير" ،العواصم والقواصم"،
 ،170 :3والدحث يف د جة احل يث وفقهه خيرج بطا بن املقصود ،وق
جريت بلى القول بثدوته ،وهو األظهر بط ي ،وهللا أبلم.
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دل احل يث بلى انقسا األعة إىل فرق ب ي ة كلها يف الطا إال
واح ة ،غ ر أن الطيب  أضرب بن تعيني هذه الفرق ،وكتم أعرها
ملصلحة شربية اجحة ،بيطها الشاطيب بقوله . . ." :وعن ذلك تعيني
هذه الفرق ،فإنه وإن كان حقًّا فق يث ر فتطة ،كما تدني تقريره ،فيكون
ممطوبا بثه.)1(" . . . .
عن تلك ازجلهة ً
اَّللِ صلى هللا بليه وسلم َد َخ َل
سادساَ :ب ْن أَِىب ُهَريْـَرَة أَ هن َ ُس َ
ول ه
الْمس ِج َ فَ َ خل جل فَصلهى مثُه جاء فَسلهم َبلَى س ِ
اَّللِ  فَـَرهد
ول ه
َ َ َُ َ
َُ
َْ
ََ ََ
ِ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ك ََْل
ن
إ
ف
«
:
ال
ق
ما
س
ال
وسلم
بليه
هللا
صلى
اَّلل
ول
َ ُس
ل
ص
ف
ع
ج
ار
َ
ُ
َ
ه
َ
ه ََ َ
ْ ْ َّ َ
صلهى َك َما َكا َن َ ه
ِ ِ
هيب صلى هللا
تُ َ
ص ِّّل» .فَـَر َج َع الهر ُج ُل فَ َ
صلى مثُه َجاءَ إ َىل الط ِّ
ك
ال َ ُس ُ
بليه وسلم فَ َسله َم َبلَْي ِه فَـ َق َ
ول ه
اَّللِ صلى هللا بليه وسلمَ « :و َعلَْي َ
ِ
ِّ
ك
السالَ ُم » .مثُه قَ َ
َّ
ص ِّّل فَِّإنَّ َ
ص ِّّل »َ .ح هىت فَـ َع َل ذَل َ
ك ََلْ تُ َ
الْ « :ارج ْع فَ َ
ِ
ٍ
ِ
ُحس ُن َغْيـَر َه َذا
ث َعهرات فَـ َق َ
ثَماَ َ
ال الهر ُج ُلَ :والهذي بـَ َعثَ َ
ك ِاب ْحلَ ِّق َعا أ ْ
ك ِّم َن
ت إِّ َىل َّ
َبلِّ ْم ِين .قَ َ
الصالَةِّ فَ َكِّّْرب ُُثَّ اق َْرأْ َما تَيَ َّ
س َر َم َع َ
ال« :إِّ َذا قُ ْم َ
الْ ُقر ِّ
آن ُُثَّ ْارَك ْع َح ََّّت تَط َْمئِّ َّن َراكِّعا ُُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَ ْعتَ ِّد َل قَائِّما ُُثَّ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اس ُج ْد َح ََّّت تَط َْمئ َّن َساجدا ُُثَّ ْارفَ ْع َح ََّّت تَط َْمئ َّن َجالسا ُُثَّ افْ َع ْل
ْ
ِّ ()2
ِّ
ك ُكلّ َها» .
صالَت َ
ذَلِّ َ
ك ِّيف َ
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".152 :5 ،
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،757 :وعسلم " ،صحيح عسلم
" ،قم.397 :
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هذا الطص الطدوي دال بلى جواز كتمان العلم ع ة عن الاعن عراباة
ملصلحة شربية اجحة؛ يقول ابن حجر " :وفيه أتخ ر الديان يف اجمللس
للمصلحة "(.)1
وبيان ذلك أن الطيب  سكت بن تصحيح خيأ الرجل ،وتركه
يعي الصماة عرا ا وهو خمل أبكاهنا؛ فكتمه بلما هو حمتاج إليه يف
تصحيح صماته الداطلة؛ ف ل هذا بلى جواز عا هو عن جطسه.
وأعا بن وجه املصلحة يف هذا التأخ ر؛ فالظاهر عا صغى إليه
الطووي يف قوله . . ." :وإمنا مل يعلمه أوال ليكون أبلغ يف تعريفه وتعريف
غ ره بصفة الصماة اجملارة كما أعرهم ابسإحرا ابحلج مث بفسخه إىل
العمرة ليكون أبلغ يف تقرير ذلك بط هم ،وهللا أبلم "(.)2
ِ
سابعاَ :ب ْن إِبْـَر ِاه َيم قَ َ
ب َب ْل َق َمةُ إِ َىل ال هشأِْ  ،فَأَتَى الْ َم ْسج َ
ال :ذَ َه َ
ِ
صلهى ْك َعتَـ ْ ِ
ني فَـ َق َ ه
ال:
يسا .فَـ َق َع َ إِ َىل أَِيب ال ه ْ َد ِاء فَـ َق َ
ال :الل ُه هم ا ْ ُزقِْين َجل ً
فَ َ َ
ال " :أَلَيس فِّي ُكم ِّ
ب
الِ :ع ْن أ َْه ِل الْ ُكوفَِة ،قَ َ
ت؟ " قَ َ
" ِِّمَّ ْن أَنْ َ
ْ َ
صاح ُ
ْ َ
ِّ
س ِّّر الَّ ِّذي َكا َن الَ يَ ْعلَ ُمهُ غَْي ُرهُ  -يَ ْع ِِّن ُح َذيْ َف َة .)3(" . . . .-
ال ّ
دل هذا اخلرب بلى أن حذيفة بن اليمان ضي هللا بطهما
صاحب سر سول هللا  حيث أبلمه أبمساء املطافقني ،وخصه هبذا
( )1ابن حجر " ،فتح الدا ي ".281 :2 ،
( )2انظر :ابن حجر " ،فتح الدا ي ".281 :2 ،
( )3واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم.6278 :
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العلم دون سارر الصحابة  ،وهذا دليل صريح بلى كتمان العلم
للمصلحة الشربية الراجحة.
وهو أعر شه به الصحابة وتطاقله العلماء؛ فق سئل بلي 
ول ِّ
اب ر ُس ِّ
هللا 
َب ْن ُح َذيْـ َف َة ؛ ف َق َ
الَ " :كا َن أَ ْعلَ َم أ ْ
َص َح ِّ َ
()1
ِّ ِّ
نيَ ،سأ ََل َع ْن ُه ْم فَأُ ْخِّ َربُه ْم " .
ِّابل ُْمنَافق َ
فإن قيل :عا هو وجه املصلحة عن ذلك؟!
قلت :الب أن نوضح قدل بياهنا أعرا عهما ،وهو أن املطافقني
املغرقني يف الطفاق ال يكادون خيفون بلى الصحابة  لظهو بماعات
ت ِّيف
ت إِّذَا َخ َر ْج ُ
الطفاق بليهم كما يفي ه ح يث كعب  " :فَطَِّف ْق ُ
ول َِّّ
وج ر ُس ِّ
الن ِّ
َين الَ أ ََرى
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ََْي ُزنُِّّن أِّّ
َّاس بَ ْع َد ُخ ُر ِّ َ
ُسوة إِّالَّ رجال م ْغموصا َعلَْي ِّه ِّيف النِّّ َف ِّ
اق أ َْو َر ُجال ِِّمَّ ْن َع َذ َر َّ
اَّللُ ِّم َن
َُ َ ُ
ِّل أ ْ َ
ُّع َف ِّاء"(.)2
الض َ
فإذا وليطا اليرف جتاه املصاحل املتوخاة عن هذا الكتمان فهي
ب ي ة؛ فمطها :فتح ابب التوبة لدعض املطافقني بسرتهم وتطكب
فضحهم؛ وهو عا يستفاد عن قوله با عن قارل :ﱖ ﱗ
( )1واه اليرباين " ،املعجم الكد ر " ،قم ،6041 :والديهقي " ،امل خل " ،قم.103 :
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم ،4418 :وعسلم " ،صحيح
عسلم " ،قم.2769 :
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ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥﱦﱧ [األحااب.] 24 :
يقول ابن باشو  " :وتعليق التعذيب بلى املشيئة تطديه هلم بسعة
محة هللا وأنه ال يقيع جاءهم يف السعي إىل عغفرة عا أتوه أبن يتوبوا
فيتوب هللا بليهم ،فلما قابل تعذيده إايهم بتوبته بليهم تعني أن
التعذيب ابق بط ب توبتهم؛ لقوله يف اآلية األخرى :ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ[ الطِّ َساء ،]48 :والتوبة هطا هي التوبة عن الطفاق،
أي :هي إخماص اسإميان ،وق َتب كث ر عن املطافقني بع ذلك ،عطهم
ععتب بن قش ر "(.)1
الُ :كطها ِيف
َس َوِد قَ َ
ويشه لتوبة بعض املطافقني عا صح َب ِن األ ْ
ح ْل َق ِة بد ِ هِ
اَّلل – أي ابن عسعود  -فَ َجاءَ ُح َذيْـ َفةُ َح هىت قَا َ َبلَْيـطَا،
َ َْ
ٍ
ِّ
ِّ
ال :لََق ْد أُنْ ِّز َل النّ َفا ُق َعلَى قَ ْوم َخ ٍْري م ْن ُك ْم.
فَ َسله َم مثُه قَ َ
ول :ﲡ ﲢ ﲣ
اَّللَ يـَ ُق ُ
قَ َ
اَّللِ ،إِ هن ه
َس َو ُدُ :سْد َحا َن ه
ال األ ْ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ [ الطِّساء ،]145 :فَـتـد هسم بد ُ هِ
س
َ َ َ َْ
ِِ َ
اَّللَ ،و َجلَ َ
ِ
ِِ
َص َحابُهُ ،فَـَرَعاين
أ
ق
ر
ف
ـ
ت
ـ
ف
اَّلل
د
ب
ا
ق
ُح َذيْـ َفةُ ِيف َانحيَة الْ َم ْسج  ،فَـ َ َ َْ ُ ه ََ َ ه َ ْ
ال ح َذيـ َفةُ :ب ِجد ِ
ف َعا
ض ِح ِك ِهَ ،وقَ ْ َبَر َ
ت ع ْن َ
صا ،فَأَتَـْيـتُهُ؛ فَـ َق َ ُ ْ َ ْ ُ
ِاب ْحلَ َ
ٍ
ِّ
ِّ
اب
ت ،لََق ْد أُ(نِّْ2ز)َل النّ َفا ُق َعلَى قَ ْوم َكانُوا َخ ْي را م ْن ُك ْمُُ ،ثَّ ََتبُوا فَتَ َ
قُـ ْل ُ
َّ
اَّللُ َعلَْي ِّه ْم " .
( )1ابن باشو  " ،التحرير والتطوير ".309 :21 ،
( )2واه الدخا ي " ،صحيح الدخا ي " ،قم.4602 :
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وعطها :االحتياط عن حكايتهم للتشريع و وايتهم للح يث
خشية الكذب ،عع أن هذا االحتمال عستدع يف طدقة الصحابة،
لتوافر أب ادهم وش ة اهتماعهم؛ فما يتجاسر أح بلى الكذب يف
زعطهم.
وعطها :تمايف واليتهم املطاصب ،وق أثر بن محي بن همال
قال :أيت بمر بن اخلياب برجل يصلى بليه ف با بوضوء ليصلى بليه
وبط ه حذيفة فمرزه عرزة ش ي ة ،قال بمر :اذهدوا فصلوا بلى
صاحدكم عن غ ر أن خيربه ،فقال بمر :اي حذيفة أعطهم أان ،قال :ال،
قال :ففي بمايل أح عطهم ،قال :جل واح  ،وكأمنا دل بليه حىت
نابه عن غ ر أن خيربه(.)1
وعطها :أن ازجلا بسوء خامتتهم ،وعوهتم بليها عن شواه الطدوة؛
ألنه عن األعو املغيدة اليت ال ييلع بليها إال بوحي ،وهو عا تشه له
ٍ ِِ
اَّللِ صلى هللا بليه
ي أَ هن َ ُس َ
ول ه
قصة قاعان ،ف َع ْن َس ْه ِل بْ ِن َس ْع ال هساب ِّ
ول هِ
اَّلل صلى هللا
ال َ ُس ُ
وسلم الْتَـ َقى ُه َو َوالْ ُم ْش ِرُكو َن فَاقْـتَـتَـلُوا؛ فَـلَ هما َع َ
ِ
َصح ِ
ِ
اب
بليه وسلم إِ َىل َب ْس َك ِرِه َوَع َ
ال اآل َخ ُرو َن إ َىل َب ْس َك ِره ْم َوِيف أ ْ َ
ول هِ
سِ
ع َهلُْم َشاذه ًة إِاله اتـهدَـ َع َها
اَّلل صلى هللا بليه وسلم َ ُجل الَ يَ َ ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال
َجَاأَ فُماَن .فَـ َق َ
يَ ْ
َح َك َما أ ْ
ضربـُ َها ب َسْيفه؛ فَـ َقالُواَ :عا أ ْ
َجَاأَ عطها الْيَـ ْوَ أ َ
( )1واه ستة يف اسإميان ،انظر :كطا العمال للهط ي ،قم.36961 :
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اَّللِ صلى هللا بليه وسلم « أ ََما إِّنَّهُ ِّم ْن أ َْه ِّل الن ِّ
ال َ ُجل
َّار » .فَـ َق َ
َ ُس ُ
ول ه
ِعن الْ َقوِ أ ََان ص ِ
ف َع َعهُ َوإِ َذا
احدُهُ أَبَ ً ا .قَ َ
ف َوقَ َ
ال فَ َخَر َج َع َعهُ ُكله َما َوقَ َ
َ
َ ْ
ِ
ت
َسَر َ
َسَر َ
استَـ ْع َج َل الْ َم ْو َ
ِح الهر ُج ُل ُج ْر ًحا َش ي ً ا فَ ْ
ع أْ
أْ
ع َع َعهُ ،قَا َل :فَ ُجر َ
صل َسْي ِف ِه ِابألَْ ِ
ني ثَ ْ يـَْي ِه مثُه َحتَ َاع َل َبلَى َسْي ِف ِه فَـ َقتَ َل
فَـ َو َ
ض َوذُ َاببَهُ بـَ ْ َ
ض َع نَ ْ َ
ول هِ
نـَ ْفسه فَخرج الهرجل إِ َىل س ِ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم؛ فَـ َق َ
ال :أَ ْش َه ُ
َ ُ ََ َ ُ ُ َ ُ
اَّللِ!.
هك َ ُس ُ
ول ه
أَن َ
ِ
ت آنًِفا أَنههُ ِع ْن أ َْه ِل
الَ « :وَما َذ َ
اك » .قَ َ
قَ َ
ال الهر ُج ُل الهذي ذَ َك ْر َ
الطها ِ فَأَبظَم الط ِ
ِ
ت ِيف طَلَدِ ِه َح هىت ُجر َِح
هاس ذَل َ
ت أ ََان لَ ُك ْم بِه فَ َخَر ْج ُ
ك فَـ ُق ْل ُ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
صل َسْيفه ِابألَْ ِ
ني
ت فَـ َو َ
ض َوذُ َاببَهُ بـَ ْ َ
استَـ ْع َج َل الْ َم ْو َ
ُج ْر ًحا َش ي ً ا فَ ْ
ض َع نَ ْ َ
ول هِ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم
ال َ ُس ُ
ثَ ْ يـَْي ِه مثُه َحتَا َع َل َبلَْي ِه فَـ َقتَ َل نـَ ْف َسهُ؛ فَـ َق َ
ِ
ِّ ِّ
يما يَ ْب ُدو لِّلن ِّ
َّاس
ك « :إِّ َّن َّ
ِبْط َ َذل َ
الر ُج َل لَيَ ْع َم ُل َع َم َل أ َْه ِّل ا ْجلَنَّة ف َ
الرجل لَي عمل َعمل أ َْه ِّل الن ِّ ِّ
َو ُهو ِّم ْن أ َْه ِّل الن ِّ ِّ
يما يَ ْب ُدو
َّار ف َ
َ
َّار َوإ َّن َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِّ ()1
ِّ
لِّلن ِّ
َّاس َو ُه َو م ْن أ َْه ِّل ا ْجلَنَّة» .
قال الطووي " :وهذا الرجل الذي كان ال ي ع شاذة وال فاذة،
امسه قاعان؛ قاله اخلييب الدغ ادي ،قال :وكان عن املطافقني "(.)2
وعن املصاحل املتوخاة أال ييمئن الصحابة إىل أنفسهم ويتكلوا
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" قم ،2898 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم.112 :
( )2الطووي " ،شرح صحيح عسلم ".123 :2 ،
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بلى سابقتهم؛ ألن األبمال ابخلواتيم ،وهلذا اشت خوفهم عطها ،حىت
ني ِّم ْن أ ْ ِّ
َّب صلى هللا
قَ َ
ال ابْ ُن أَِيب ُعلَْي َكةَ " :أَ ْد َرْك ُ
ت ثَالَثِّ َ
َص َحاب النِّ ِّّ
ِّ ِّ ِّ
عليه وسلم ُكلُّ ُهم ََيَ ُ ِّ
َح ٌد يَ ُق ُ
ول إِّنَّهُ
اف النّ َفا َق َعلَى نَ ْفسهَ ،ما م ْن ُه ْم أ َ
ْ
()1
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل " .
يل َومي َكائ َ
َعلَى إميَان ج ِّْرب َ
وق صح بن أع ر املؤعطني بمر  أنه كان يتخوف الطفاق
ِِ
ِ
بلى نفسه؛ فعن َب ْن َزيْ ِ بْ ِن وْه ٍ
ني فَـلَ ْم
ب ،قَ َ
ات َ ُجل ع َن الْ ُمطَافق َ
الَ :ع َ
َ
ِ
ِ
ال
ال« :نَ َع ْم» ،فَـ َق َ
ال لَهُ ُب َم ُر :أَع َن الْ َق ْو ُه َو؟ قَ َ
ص ِّل َبلَْي ِه ُح َذيْـ َفةُ ،فَـ َق َ
يُ َ
الَ « :ال ،ولَن أُ ْخِّ ِّ
ال:
َحدا بَ ْع َد َك» ،قَ َ
لَهُ بُ َم ُرِ :اب هَّللِِ ،عْطـ ُه ْم أ ََان؟ قَ َ
رب بِّه أ َ
َ ْ َ
فَـدَ َكى .)2( 
وبع عا أسلفطاه عن عصاحل شربية تدني لطا بعض احلكم عن
ختصيص الطيب  حلذيفة أبمساء املطافقني وكتمان هذا العلم بن أكثر
الصحابة .
اثمنا :بن عسر ٍ
الَ :د َخ َل َبْد ُ الهر ْمحَ ِن َبلَى أُِّ َسلَ َمةَ؛
وق قَ َ
َ ْ َ ُْ
فَـ َقالَ ِ
َص َح ِّايب
هيب صلى هللا بليه وسلم يـَ ُق ُ
ول « :إِّ َّن َم ْن أ ْ
ْ
ت الطِ ه
ت َمس ْع ُ
( )1واه الدخا ي تعليقا بصيغة ازجلا  " ،صحيح الدخا ي" ،كتاب اسإميان ،ابب
خوف املؤعن عن أن حيدط بمله وهو ال يشعر.
( )2واه ابن أيب شيدة" ،املصطف" ،قم ،37390 :و واه عس د بسط صححه
ابن حجر " ،امليالب العالية " ،قم.3623 :
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ال :فَ َخَر َج َبْد ُ الهر ْمحَ ِن ِع ْن
وت أَبَدا » .قَ َ
لَ َم ْن الَ يَ َر ِّاين بَ ْع َد أَ ْن أ َُم َ
ك! ؛
امسَ ْع َعا تَـ ُق ُ
ِبْط ِ َها َع ْذبُو اً َح هىت َد َخ َل َبلَى بُ َمَر فَـ َق َ
ال لَهُْ :
ول أ ُُّع َ
ال :أَنْش ُ ِك ِاب هِ
َّلل أ َِعْطـ ُه ْم
فَـ َقا َ بُ َم ُر َح هىت أ َََت َها فَ َ َخ َل َبلَْيـ َها فَ َسأَ َهلَا مثُه قَ َ ُ
َحدا "(.)1
ت :الَ َولَ ْن أُبَ ِّّر َ
أ ََان؟! فَـ َقالَ ْ
ئ بَ ْع َد َك أ َ
تضمن هذا احل يث وبي ا ألهل الطفاق األكرب؛ ذلكم أن بعض
عن صحب الطيب  ظاهرا أسر الكفر ابططا ،ويظهر عن احل يث أن
الطيب  أخرب أ سلمة بدعض هؤالء املطافقني؛ فلما بلغ احل يث مسع
بمر  ا َتع وخشي بلى نفسه؛ فسأهلا فربأته عن هذا الوبي ،
وتعه ت أبن ال تربئ أح ا بع ه.
والذي يستفاد عن احل يث عشروبية كتمان العلم للمصلحة
الشربية الراجحة؛ وبيانه أن الطيب  خص أ املؤعطني أ سلمة ضي
هللا بطها بعلم أمساء بعض املطافقني دون غ رها عا ب ا حذيفة كما
تق  ،وب و ها أ سلمة ثقفت هذا املأخذ؛ فلم تربئ إال بمر فقط،
ووجه املصلحة يف تطكب تربرة غ ره هو ندذ االغرتا ابلطفس والعجب
ابلعمل؛ حىت يظل املؤعن يف زايدة عن اخل ر وانكفاف بن الشر ،وملا
بلمت أ سلمة أن بمر بن اخلياب ليس عن هذا الصطف بهرأته؛ فمع
أنه عن املدشرين ابزجلطة ،ألفته دارما عتوجسا خيف ًة عن االنتكاس يف
( )1واه أمح  " ،املسط " ،قم ،26549 :وقال شعيب األ انؤوط :ح يث
صحيح.
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ال ين ،وهذا حال األيقاظ.
يقول ابن القيمَ " :تهلل لق قيع خوف الطفاق قلوب السابقني
األولني لعلمهم ب قة وجله وتفاصيله ومجله ،ساءت ظطوهنم بطفوسهم
حىت خشوا أن يكونوا عن مجلة املطافقني.)1( " . . . .
ِ
ي يـع ِر ِ
َتسعاَ :ب ْن أَِيب ُهَريْـَرَة  قَ َ
ال :بـَْيـطَ َما يـَ ُهود ٌّ َ ْ ُ
ض س ْل َعةً لَهُ
ِ
ِ ِ
وسى 
ضهُ ،قَ َ
أ ُْبي َي هبَا َشْيـئًا َك ِرَههُ أ َْو َملْ يـَ ْر َ
الَ :ال َوالهذي ْ
اصيََفى ُع َ
ِ
ِ
ول
ال :تَـ ُق ُ
صا ِ  ،فَـلَيَ َم َو ْج َههُ ،قَ َ
َبلَى الْدَ َش ِر ،قَ َ
ال :فَ َسم َعهُ َ ُجل ع ْن ْاألَنْ َ
ِ
اَّللِ صلى هللا بليه
وسى َ بلَى الْدَ َش ِرَ ،وَ ُس ُ
ول ه
َوالهذي ْ
اصيََفى ُع َ
ني أَظْ ُه ِرَان.
وسلم بـَ ْ َ
ال :فَ َذهب الْيـه ِ
ي إِ َىل س ِ
اَّللِ صلى هللا بليه وسلم؛
قَ َ
ول ه
ود ُّ
َ َ َُ
َُ
ال :اي أَاب الْ َق ِ
ال
ال :فَُمان لَيَ َم َو ْج ِهي ،فَـ َق َ
اس ِم إِ هن ِيل ِذ هعةً َو َب ْه ً اَ ،وقَ َ
فَـ َق َ َ َ
ِّ
ال َاي
ال :قَ َ
ت َو ْج َههُ؟! " ،قَ َ
َ ُس ُ
ول ه
اَّللِ صلى هللا بليه وسلمَ " :لَ لَطَ ْم َ
ول هِ ِ
ني أَظْ ُه ِرَان.
َ ُس َ
ت بـَ ْ َ
وسى َ بلَى الْدَ َش ِر َوأَنْ َ
اَّلل َوالهذي ْ
اصيََفى ُع َ
ِ
ف
ب َ ُس ُ
قَ َ
ول ه
اَّللِ صلى هللا بليه وسلم َح هىت بُ ِر َ
ال :فَـغَض َ
ضلُوا ب ني أَنْبِّي ِّاء َِّّ
ِّ
اَّلل ،فَِّإنَّهُ يُ ْن َف ُخ ِّيف
ب ِيف َو ْج ِه ِه؛ مثُه قَ َ
الْغَ َ
الَ " :ال تُ َف ّ َ ْ َ َ
ضُ
السماو ِّ
ات َوَم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ ِّ
الص ِّ
اء َّ
اَّللُ،
ُّ
ور فَ يَ ْ
ص َع ُق َم ْن ِّيف َّ َ َ
ض إ َّال َم ْن َش َ
ث،
قَ َ
ث أ َْو ِّيف أ ََّو ِّل َم ْن بُِّع َ
الُُ :ثَّ يُ ْن َف ُخ فِّ ِّيه أُ ْخ َرى فَأَ ُكو ُن أ ََّو َل َم ْن بُِّع َ
( )1ابن القيم " ،ع ا ج السالكني ".364 :1 ،
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فَِّإذَا موسى ِّ 
ش فَ َال أَ ْد ِّري أ ِّ
آخ ٌذ ِّابل َْع ْر ِّ
ص ْع َقتِّ ِّه
ب بِّ َ
ُ
ُ َ
َحوس َ
ِّ
ِّ
ِّ
الطُّ ِّ
س بْ ِّن
ث قَ ْبليَ ،وَال أَقُ ُ
ور أ َْو بُع َ
َحدا أَفْ َ
ول إِّ َّن أ َ
ض ُل م ْن يُونُ َ
.)1("
دل احل يث بلى الطهي بن التفضيل بني األندياء ،بيطما ق و د
يف غ ر عا ح يث بيان فضل الرسول  بلى سارر الرسل واألندياء؛
ووجه ازجلمع بني هذه الطصوص أن سول هللا  جتطب التفضيل يف
تلك احلادثة ملصلحة شربية؛ وهي أن املقا يوحي بتطقص املفضول
وناع ثوب الفضل بطه( ،)2فكتم هذا العلم عؤقتا مث أظهره يف حيطه ملا
أعن عن هذا احملذو .
يَ ْو َم
َم ََّّت

الفرع الثان ي :األدلة من اإلمجاع:
اسإمجاع الذي أقص ه هو اسإمجاع السكويت ال اسإمجاع
التصرحيي؛ وق حرصت أن أمجع وقارع يف طدقة الصحابة ت ل بلى
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،3408 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم  ،2373واللفظ ملسلم.
( )2يقول املاز ي " :وكان بعض شيوخي يقول :حيتمل أن يري ال تفضلوا بني
أندياء هللا تفضيما يؤدي إىل نقص بعضهم ،وق خرج احل يث بلى سدب
وهو ليم األنصا ي وجه اليهودي ،فق يكون صلى هللا بليه وسلم خاف
أن يفهم عن هذه الفعلة انتقاص حق عوسى  فطهى بن التفضيل
املؤدي إىل نقص بعض احلقوق" " .املعلم ".233 :3 ،
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تقر هذه القاب ة يف فقههم ،ب ليل سلوكهم ملهيعها بمما ،وفيما أييت
شواه عن ذلك:
ِ
الُ :كْطت أُقْ ِر ُ ِ ِ
أوالَ :ب ِن ابْ ِن َبده ٍ
ين
اس قَ َ
ُ
ئ َجاالً ع َن الْ ُم َهاج ِر َ
ِعْطـهم بد ُ الهر ْمح ِن بن بو ٍ
ف ،فَـدَـْيـطَ َما أ ََان ِيف َعْط ِالِِه مبِِ ًىنَ ،وْه َو ِبْط َ بُ َمَر بْ ِن
ُ ْ َْ
َ ْ ُ َْ
ٍ
ِ
اخلَيه ِ
ال :لَ ْو
ْ
ىل َبْد ُ الهر ْمحَ ِن؛ فَـ َق َ
اب ِيف آخ ِر َح هجة َح هج َها ،إِ ْذ َ َج َع إِ َه
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ك ِيف
ني الْيَـ ْوَ؛ فَـ َق َ
ني َه ْل لَ َ
الَ :اي أَع َ ر الْ ُم ْؤعط َ
ت َ ُجماً أَتَى أَع َ ر الْ ُم ْؤعط َ
َأَيْ َ
ول :لَو قَ ْ عات بمر لََق ْ ابيـعت فُماَ ًان ،فَـو هِ
ٍ
ت بـَْيـ َعةُ
اَّلل َعا َكانَ ْ
َ َْ ُ
َ
فُماَن يـَ ُق ُ ْ َ َ ُ َ ُ
ِ
ضب ُبمر مثُه قَ َ ِّ ِّ
اء َّ
اَّللُ لََقائِّ ٌم
أَِىب بَ ْك ٍر إِاله فَـ ْلتَةً ،فَـتَ هم ْ
ال :إِّّين إ ْن َش َ
ت؛ فَـغَ َ َ ُ
ِّ
َّاس ،فَمح ِّّذرُهم َه ُؤالَ ِّء الَّ ِّذين ي ِّري ُدو َن أَ ْن ي غْ ِّ
وه ْم
صبُ ُ
َ
َ ُ
ال َْعشيَّةَ ِّيف الن ِّ ُ َ ُ ْ
ورُه ْم.
أ ُُم َ
ِّ
ِّ
ني الَ تَ ْف َع ْل فَِّإ َّن ال َْم ْو ِّس َم
قَ َ
ري ال ُْم ْؤمنِّ َ
ال َبْد ُ الهر ْمحَ ِن فَـ ُق ْل ُ
تََ :ي أَم َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
اع الن ِّ
ك
ين يَغْلبُو َن َعلَى قُ ْربِّ َ
ََْي َم ُع َر َع َ
اء ُه ْم ،فَإنَّ ُه ْم ُه ُم الذ َ
َّاس َوغَ ْوغَ َ
ِّ
وم ِّيف الن ِّ
ك
وم فَ تَ ُق َ
َّاسَ ،وأ َََن أَ ْخ َ
ول َم َقالَة يُطَِّّريَُها َع ْن َ
حَ
شى أَ ْن تَ ُق َ
ني تَ ُق ُ
وها َعلَى مو ِّ
اض ِّع َها ،فَأ َْم ِّه ْل
وهاَ ،وأَ ْن الَ يَ َ
ضعُ َ
ُك ُّل ُمطٍَِّّريَ ،وأَ ْن الَ يَعُ َ
ََ
ح ََّّت تَ ْق َدم الْم ِّدينَةَ فَِّإنَّها َدار ا َْلِّجرةِّ و ُّ ِّ
ص ِِّب َْه ِّل ال ِّْف ْق ِّه
َ
السنَّة ،فَ تَ ْخلُ َ
َ ُ َْ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َوأَ ْش َراف النَّ ِّ
ك،
اس ،فَ تَ ُق َ
ْت ُمتَ َم ّكنا ،فَ يَعي أ َْه ُل الْعل ِّْم َم َقالَتَ َ
ول َما قُل َ
ِّ ِّ
ال بُمر :أ ََما َو َِّّ ِّ
اء َّ
وم َّن
َويَ َ
اَّللُ ألَقُ َ
اَّلل إ ْن َش َ
ضعُونَ َها َعلَى َم َواضع َها؛ فَـ َق َ (ُ َ )1
ومهُ ِّابل َْم ِّدينَ ِّة" .
بِّ َذلِّ َ
ك أ ََّو َل َم َق ٍام أَقُ ُ
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.6830 :
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هذه احلادثة املتعلقة ابلسياسة الشربية شاه بلى عشروبية
القاب ة؛ ذلك أن بمر  خشي فرقة األعة بسدب احلرص بلى
اخلمافة؛ فه هم مبخاطدة الطاس يف عوسم احلج ،وهو عظطة توافر الطاس عن
كل أقيا اخلمافة.
لكن بد الرمحن بن بوف  هناه بن ذلك؛ ععلما أن كث را
عن احلجيج تقصر فهوعهم بن د ك كما بمر؛ فيفضي كماعه إىل فتطة
الطاس يف ديطهم ،وهذا عا ثىن بمر بن باعه؛ فأخره إىل غاية جوبه
إىل امل يطة حيث ععقل اخلمافة وعوطن املهاجرين واألنصا .
ولست ب با يف االست الل هبذه القصة ،بل أان عقتف أثر
الشاطيب ،وكذا الياهر ابن باشو حيث يقول عديطا وجه املصلحة يف
الكتمان يف هذه القصة" :وعطها :أن يكون ازجلواب بن املسألة يث ر فتطة
لقصو الطاس بن إد اك أعثاهلا ،ومل يال األرمة جيتطدون اخلوض يف
دقارق العلم بني العاعة.)1( " . . .
ِ
هعِ ِيبَ ،ب ْن قَـرظَةَ بْ ِن َك ْع ٍ
الَ :خَر ْجطَا
ب  ،قَ َ
اثنياَ :ب ْن َباع ٍر الش ْ
َ
ّ
اخلَيه ِ
اب  إِ َىل ِصَرا ٍ ()2؛ فَـتَـ َو ه
ضأَ مثُه
اق فَ َم َشى َع َعطَا بُ َم ُر بْ ُن ْ
نُِري ُ الْعَِر َ
( )1ابن باشو  " ،حتقيقات وأنظا " ،ص ،106 :وانظر :الشاطيب" ،
املوافقات ".169 :5 ،
( )2هي بئر ق مية يف طريق العراق تدع بن امل يطة بثماثة أعيال ،وقيل :عوضع.
انظر :ابن األث ر " ،الطهاية يف غريب احل يث " (.)23/3
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ت م َع ُكم؟ » قَالُوا :نـَعمَْ ،حنن أَصحاب س ِ
ول
قَ َ
ال« :أَتَ ْد ُرو َن َِّلَ َم َ
ش ْي ُ َ ْ
َْ ُ ْ َ ُ َ ُ
هِ
ٍ
ي ِّابلْ ُقر ِّ
آن
ت َع َعطَا ،قَ َ
اَّلل َ ع َشْي َ
ال« :إِّنَّ ُك ْم َأتْتُو َن أ َْه َل قَ ْريَة ََلُ ْم َد ِّو ٌّ ْ
َك َد ِّو ِّي النَّح ِّل فَ َال تَب ُدونَهم ِّاب ْألَح ِّ
اديِّ ِّ
ث فَ يَ ْشغَلُونَ ُك ْمَ ،ج ِّّر ُدوا الْ ُق ْرآ َن،
ّ ْ
ْ ُْ َ
ضوا وأََن َش ِّري ُك ُكم» فَـلَ هما قَ ِ
ِّ
ِّ
َوأَقِّلُّوا ِّّ
الرَوايَةَ َع ْن َر ُسول َّ
اَّلل َ ،و ْام ُ َ َ
ْ
َ
اخلَطَّ ِّ
ال :نَ َه َاَن ابْ ُن ْ
اب "(.)1
قَـَرظَةُ قَالُواَ :ح ِّثطَا ،قَ َ
ي ل هذا األثر بلى عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية
الراجحة؛ ووجه ذلك أن الفا وق بمر  هنى بعض الصحابة بن
اسإكثا عن واية احل يث بن سول هللا ؛ ألنه عظطة فوات بعض
املصاحل العظيمة ،فمطها :أنه يشغل أقواعا بن كتاب هللا تعاىل وهم يف
غىن بن كثرة الرواية؛ ألهنم ليسوا أهما للفتوى؛ فيسعهم عن احل يث
القليل ،أو خشي بلى عن وى احل يث أن يستكثر عن الرواية؛ في ِه َم
فيه لقلة ضديه؛ وهذا توجيه أيب بدي وعال إليه ابن بد الرب ،حيث
ب هوب بلى األثر السابق بقوله " :ابب ذكر عن ذ اسإكثا عن احل يث
دون التفهم له والتفقه فيه "؛ مث قال عا نصه " :قول بمر  إمنا كان
لقو مل يكونوا أحصوا القرآن؛ فخشي بليهم االشتغال بغ ره بطه إذ هو
األصل لكل بلم هذا ععىن قول أيب بدي ة يف ذلك ،مث قال أيضاً :إن
هنيه بن اسإكثا وأعره ابسإقمال عن الرواية بن سول هللا  إمنا كان
( )1واه احلاكم " ،املست ك" ،قم ،347 :وصححه ووافقه الذهيب.
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خوف الكذب بلى سول هللا  وخوفاً عن أن يكونوا عع اسإكثا
حي ثون مبا مل يتيقطوا حفظه ومل يعوه؛ ألن ضدط عن قلت وايته أكثر
عن ضدط املستكثر ،وهو أبع عن السهو والغلط الذي ال يؤعن عع
اسإكثا ؛ فلهذا أعرهم بمر عن اسإقمال عن الرواية "(.)1
وصفوة القول أن هذا األثر ي ل بلى عشروبية كتمان شيء عن
العلم حتصيما ملصلحة أبظم ،وهو فعل خليفة عشتهر ،ومل يعرف له
خمالف؛ فثدت إمجابا سكوتيا.
ِ
اثلثاَ :ب ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍ " أَ هن َ ُج ًما يـُ َق ُ
صدِيغ قَ َ
ال لَهُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الْ َم يطَةَ ،فَ َج َع َل يَ ْسأ َُل َب ْن ُعتَ َشابِه الْ ُق ْرآن ،فَأَْ َس َل إِلَْيه ُب َم ُر َوقَ ْ أ َ
َب ه لَهُ
ِ
ال :أ َََن عب ُد َِّّ
صبِّي ٌغ!.
ت؟!  ،قَ َ
هخ ِل ،فَـ َق َ
الَ :م ْن أَنْ َ
َْ
ني الط ْ
اَّلل َ
َبَراج َ
ال :أ َََن عب ُد َِّّ
فَأَخ َذ بمر برج ً ِ ِ
ك الْ َعر ِاج ِ
اَّلل
ضَربَهَُ ،وقَ َ
َْ
ني فَ َ
َ ُ َ ُ ُْ ُ
وان ع ْن ت ْل َ َ
ِّ
ِّ
ِ
ني
ض ْرًاب َح هىت َدع َي َأْ ُسهُ؛ فَـ َق َ
عُ َم ُر!  ،فَ َج َع َل لَهُ َ
ري ال ُْم ْؤمنِّ َ
الََ :ي أَم َ
()2
ت أ ِّ
َج ُد ِّيف َرأْ ِّسي " .
َح ْسبُ َ
ب الَّ ِّذي ُك ْن ُ
ك قَ ْد ذَ َه َ
ظهر يف زعن الصحابة جل يسأل بن عتشابه القرآن؛ فأنكر
بليه الصحابة  فعله عع أنه سؤال بن العلم؛ وع ك إنكا هم أن يف
( )1ابن بد الرب " ،جاعع بيان العلم " ،1003 :2 ،وانظر :اليحاوي " ،شرح
عشكل اآلاث " ،319 :15 ،الديهقي " ،ععرفة السطن واآلاث ".146 :1 ،
( )2واه ال ا عي" ،السطن " ،قم ،146 :وصححه ابن حجر " ،اسإصابة ":2 ،
 ،914قم.4126 :
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حبثه عا يث ر الفتطة ويشق الصف ،وق اشتهرت قصته ومل يطكر فعل
اس ِم ب ِن ُحم هم ٍ
ِ
فع ْن الْ َق ْ َ
بمر ضي هللا بطه أح عن الصحابة بل وافقوهَ ،
الَِ " :مسعت ج ًما يسأ َُل بد َ هِ
اَّلل بْ َن َبده ٍ
ال ابْ ُن
اس َب ْن ْاألَنْـ َف ِال فَـ َق َ
أَنههُ قَ َ
ْ ُ َ ُ َ ْ َْ
َبده ٍ
ال :مثُه َب َاد الهر ُج ُل
ب ِّم ْن النَّ َف ِّل ،قَ َ
س ِّم ْن النَّ َف ِّل َوال َّ
سلَ ُ
اس :الْ َف َر ُ
ال ابن بده ٍ ِ
ِ ِِ
ال
ال الهِيت قَ َ
ال الهر ُج ُلْ :األَنْـ َف ُ
ضا ،مثُه قَ َ
اس َذل َ
ك أَيْ ً
ل َم ْسأَلَته؛ فَـ َق َ ْ ُ َ
اَّللُ ِيف كِتَابِِه َعا ِه َي؟!.
ه
ال الْ َق ِ
ال ابْ ُن
اس ُم :فَـلَ ْم يـََاْل يَ ْسأَلُهُ َح هىت َك َاد أَ ْن ُْحي ِر َجهُ مثُه قَ َ
قَ َ
َبده ٍ
ض َربَهُ عُ َم ُر بْ ُن
صبِّي ٍغ الَّ ِّذي َ
اس :أَتَ ْد ُرو َن َما َمثَ ُل َه َذا؛ َمثَ ُل َ
اخلَطَّ ِّ
ْ
اب "(.)1
والذي يهمطا يف هذا املقا هو أن الصحابة اتفقوا بلى أن الدحث
يف املتشابه يطدغي أن يقرب ،وأن السارل بطه ياجر ،وهو لون عن كتمان
العلم الذي ال يطفع إذابته؛ ألنه ال يطدين بليه حكم تكليفي ،يقول ابن
باشو عديطا أح شروط بث العلم وإجابة السارل " :أن يكون قص
السارل االستفادة دون إاث ة الشغب؛ ولذلك أعر بمر بضرب صديغ
الذي كان يسأل أهل العلم بن عتشاهبات القرآن.)2(" . . . .
( )1واه عالك" ،املوطأ" ،كتاب ازجلهاد ،ابب عا جاء يف السلب يف الطفل ،قم:
 19بسط صحيح.
( )2ابن باشو  " ،حتقيقات وأنظا " ،ص ،105 :وانظر :الشاطيب" ،
املوافقات ".51 :1 ،
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ال بلِ ٌّي  " :ح ِّّدثُوا النَّاس ِِّبَا ي ْع ِّرفُو َن ،أ ُِّ
َحتبُّو َن أَ ْن
رابعا :قَ َ َ
َ َ
َ
ب َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ "(.)1
يُ َك َّذ َ
هذا نص يف عشروبية كتمان العلم بن الطاس إذا أفضى إىل
عفس ة تكذيب هللا و سوله  بسدب تعذ تعقل املعىن كاملتشابه
وحنوه ،يقول ابن حجر . . ." :وفيه دليل بلى أن املتشابه ال يطدغي أن
يذكر بط العاعة "(.)2
وقال القرطيب " :وهذا حممول بلى بعض العلو  ،كعلم الكما أو
عا ال يستوي يف فهمه مجيع العوا  ،فحكم العامل أن حي ث مبا يفهم
بطهِّ ،
كل إنسان عطالته ،وهللا تعاىل أبلم "(.)3
ويطاَل ه
وهذا كما اشتهر بني الصحابة ومل يعرف له خمالف؛ فثدت
إمجابا سكوتيا.
ٍ
ال بد ُ هِ
ت ِِّبُح ِّّد ٍ
ث قَ ْوما
اَّلل بْ ُن َع ْس ُعود َ " :ما أَنْ َ َ
خامسا :قَ َ َْ
ح ِّديثا الَ تَ ْب لُغُهُ ُع ُقوَُلُم إِّالَّ َكا َن لِّب ْع ِّ
ض ِّه ْم ِّف ْت نَة"(.)4
َ
َ
ْ
است ل هبذا األثر ابن حجر والقرطيب والشاطيب بلى عشروبية
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.127 :
( )2ابن حجر" ،فتح الدا ي" ،225 :2 ،وانظر :الشاطيب" ،املوافقات":1 ،
 36 :5 ،125و.168
( )3القرطيب " ،تفس ر القرطيب".185 :2 ،
( )4واه عسلم يف عق عة صحيحه" ،صحيح عسلم".11 :1 ،
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كتمان بعض العلم للمصلحة الراجحة( ،)1ففيه جواز عطع بعض الطاس
العلم؛ ألن بقوهلم تقصر بن فهمه ،وهو كما ترى قول صحايب
مل يعرف له خمالف.
ول َِّّ
ْت ِّم ْن ر ُس ِّ
اَّلل
سادساَ :ب ْن أَِىب ُهَريْـَرةَ  قَ َ
الَ " :ح ِّفظ ُ
َ
اآلخ ُر فَ لَ ْو
َح ُد ُمهَا فَ بَ ثَثْ تُهَُ ،وأَ َّما َ
اءيْ ِّن ،فَأ ََّما أ َ
صلى هللا بليه وسلم ِّو َع َ
ِّ
وم "(.)2
بَثَثْ تُهُ قُط َع َه َذا الْبُ لْعُ ُ
هذا األثر تفعيل لقاب ة الدحث؛ ذلك أن أاب هريرة  كان عن
املكثرين يف احل يث؛ حىت العه بعض الطاس يف ذلك وعع بتاهبم فق
أصر بلى التح يث خشية اسإمث()3؛ وق دل األثر السابق بلى أنه مل
( )1انظر :ابن حجر" ،فتح الدا ي" ،225 :2 ،القرطيب" ،تفس ر القرطيب":2 ،
 ،185الشاطيب" ،االبتصا ".489 :1 ،
( )2واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.120 :
( )3ي ل بليه قَوله  " :إِ هن الطهاس يـ ُقولُو َن أَ ْكثَـر أَبو هريـرةَ ،ولَوالَ آيـتَ ِ
ان يف
َ ُ ُ َْ َ َ ْ َ
َ َ
ِّ
ِ
اب هِ
ِّ
َّ
كِتَ ِ
ِّ
َّ
ين يَ ْكتُ ُمو َن َما أَنْ َزلْنَا م َن
اَّلل َعا َح ه ثْ ُ
ت َح يثًا ،مثُه يـَْتـلُو  إن الذ َ
ات  إِ َىل قَـولِِه ِّ َّ 
الْب يِّنَ ِّ
يم [ الدقرة ]160 - 159 :إِ هن إِ ْخ َوانـَطَا ِع َن
َّ
الرح ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
صا ِ َكا َن
ين َكا َن يَ ْشغَلُ ُه ُم ال ه
ص ْف ُق ِابأل ْ
َس َواقِ ،وإِ هن إِ ْخ َوانـَطَا ع َن األَنْ َ
الْ ُم َهاج ِر َ
اَّللِ صلى هللا بليه
يَ ْشغَلُ ُه ُم الْ َع َم ُل ِىف أَْع َواهلِِ ْمَ ،وإِ هن أ ََاب ُهَريْـَرةَ َكا َن يـَْلَاُ َ ُس َ
ول ه
ِِ
ِ
ظ َعا الَ َْحي َفظُو َن " .واه
ضُرو َنَ ،وَْحي َف ُ
ضُر َعا الَ َْحي ُ
وسلم بِشدَ ِع بَيْطه َوَْحي ُ
الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.118 :
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يدث بعض األحاديث اتقاءً للقتل ،وأعا بن عوضوع هذه األحاديث،
فهي عتعلقة ابلفنت اليت ستقع يف آخر به الصحابة ،يقول ابن حجر:
" ومحل العلماء الوباء الذي مل يدثه بلى األحاديث اليت فيها تديني
أساعي أعراء السوء وأحواهلم وزعطهم وق كان أبو هريرة يكين بن بعضه
وال يصرح به خوفا بلى نفسه عطهم كقوله « :أَعوذ ِّابَ َِّّ
َّلل ِّم ْن َرأْس
ُ
ِّ
الص ْب يَان »()1؛ يش ر إىل خمافة ياي بن ععاوية؛ ألهنا
ني َوإِّ َم َارة ِّّ
الستِّّ َ
ّ
كانت سطة ستني عن اهلجرة واستجاب هللا دباء أيب هريرة  فمات
قدلها بسطة "(.)2
وبليه ففعله عع إقرا الصحابة  بلى سكوته دليل بلى
املشروبية؛ يقول الذهيب " :هذا دال بلى جواز كتمان بعض األحاديث
اليت حترك فتطة يف األصول أو الفروع أو امل ح والذ  ،أعا ح يث يتعلق
حبل أو حرا  ،فما حيل كتمانه بوجه فإنه عن الديطات واهل ى . . .وكذا
لو بث أبو هريرة  ذلك الوباء ،ألوذي ،بل لقتل "(.)3
قلت :ألن نشره لتلك األحاديث يتعلق أبعو ق ية ال قدل
( )1واه أمح " ،املسط " ،قم ،8319 :والدخا ي " ،األدب املفرد " ،قم،66 :
وصححه األلداين" ،الصحيحة" ،قم.3191 :
( )2ابن حجر " ،فتح الدا ي " ،215 :1 ،وانظر :ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى
" ،256 :13 ،القرطيب" ،تفس ر القرطيب ".186 :2 ،
( )3الذهيب :الس ر ،597 :2 ،وانظر أيضا.603 :10 :
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ألح ب فعها ولو بلمها ،غاية عا فيها أهنا شاه بلى ص ق الطدوة،
ت
مليابقة اخلُِْرب اخلَ َرب ،يشه لذلك ح يث َب ْم ِرو بْ ِن َسعِي ٍ  ،قَ َ
الُ :كْط ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ال
هيب ِ ابلْ َم ِيطَ ِةَ ،وَع َعطَا َع ْرَوا ُن ،قَ َ
َجال ًسا َع َع أَيب ُهَريْـَرَة يف َع ْسج الط ِّ
أَبو هريـرةََِ :مسعت ال ه ِ
ولَ « :هلَ َكةُ أ َُّم ِّت َعلَى يَ َد ْي
وق يـَ ُق ُ
صُ َ
صاد َق املَ ْ
ُ ُ ََْ ْ ُ
ِ
ِ
ِّغل َْم ٍة ِّم ْن قُ َريْ ٍ
ال أَبُو ُهَريْـَرَة:
اَّلل َبلَْي ِه ْم غ ْل َمةً؛ فَـ َق َ
ش» فَـ َق َ
ال َع ْرَوا ُن :لَ ْعطَةُ ه
ِ
ٍ
ٍ
َخ ُر ُج َع َع
ت أَ ْن أَقُ َ
ت أْ
ت ،فَ ُكْط ُ
ول :بَِين فُماَنَ ،وبَِين فُماَن ،لََف َع ْل ُ
لَ ْو شْئ ُ
ج ِّي إِ َىل ب ِين عروا َن ِح ِ
ال
َح َ ا ًاث قَ َ
آه ْم ِغ ْل َم ً
َ
ني ُعلّ ُكوا ِابل هشأِْ  ،فَِإ َذا َ ُ
اان أ ْ
َ
َ ََْ
()1
ِ
ِ
ت أ َْبلَ ُم .
لَطَاَ :ب َسى َه ُؤالَء أَ ْن يَ ُكونُوا عْطـ ُه ْم؟ قـُ ْلطَا :أَنْ َ
الَ :كا َن ُح َذيْـ َفةُ ِابلْ َم َ ارِ ِن فَ َكا َن
سابعاَ :ب ْن َب ْم ِرو بْ ِن أَِيب قـُهرةَ قَ َ
ول هِ
ِ
َص َحابِِه ِيف
يَ ْذ ُك ُر أَ ْشيَاءَ قَا َهلَا َ ُس ُ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم أل َُان ٍس ع ْن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ضِ
ك ِع ْن ُح َذيْـ َف َة فَـيَأْتُو َن َس ْل َما َن
ب فَـيَـْطيَل ُق َانس مم ْهن َِمس َع َذل َ
الْغَ َ
ول
ول َس ْل َما ُنُ :ح َذيْـ َفةُ أ َْبلَ ُم ِمبَا يـَ ُق ُ
فَـيَ ْذ ُك ُرو َن لَهُ قَـ ْو َل ُح َذيْـ َفةَ؛ فَـيَـ ُق ُ
ك لِ َس ْل َما َن فَ َما
فَـيَـ ْرِجعُو َن إِ َىل ُح َذيْـ َفةَ؛ فَـيَـ ُقولُو َن لَهُ :قَ ْ ذَ َك ْرَان قَـ ْولَ
َ
()2
الَ :اي
ك؛ فَأَتَى ُح َذيْـ َفةُ َس ْل َما َن َوُه َو ِيف َعْدـ َقلَ ٍة ؛ فَـ َق َ
ك َوالَ َك هذبَ َ
ص ه قَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اَّلل صلى هللا بليه
ول
س
ن
ع
ت
ع
مس
ا
مب
ين
ق
ص
ت
ن
أ
ك
ع
ـ
ط
مي
ا
ع
ن
ا
م
ل
َس ْ َ ُ َ ََْ ُ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ه
ول هِ
ب
ال َس ْل َما ُن :إِ هن َ ُس َ
وسلم؛ فَـ َق َ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم َكا َن يـَ ْغ َ
ضُ
ِ
ب لِطَ ٍ ِ
ضِ
ول ِيف ِّ
ضا لِطَ ٍ
اس
ضى فَـيَـ ُق ُ
فَـيَـ ُق ُ
الر َ
َص َحابِهَ ،ويـَ ْر َ
ول ِيف الْغَ َ
اس ع ْن أ ْ
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.7058 :
( )2هي األ ض اليت تطدت الدقل .انظر :ابن فا س " ،عقاييس اللغة ".274 :1 ،
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ِعن أ ِِ
ث ِجاالً ح ه ٍ
ض
ْ ْ
ب ِ َجال َوِ َجاالً بـُ ْغ َ
َص َحابه ،أ ََعا تَـْطـتَ ِهي َح هىت تـُ َوِّ َ َ ُ
ِ
ِ
ول هِ
ِ
ه
َ
اَّلل صلى هللا
س
ن
أ
ت
م
ل
ب
ق
ل
و
،
ة
ق
ر
ـ
ف
و
ا
ف
ما
ت
اخ
ع
وق
ت
ىت
ح
و
ِ َج ٍال َ َ ه ُ َ ْ ًَ َ ُ ْ َ ً َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ِّ
ب؛ فَـ َق َ
ال « :أَُّميَا َر ُج ٍل م ْن أ َُّم ِّت َسبَ ْب تُهُ َسبَّة أ َْو لَ َع ْن تُهُ
بليه وسلم َخيَ َ
ِّ
ضبُو َن َوإِّ ََّّنَا
ب َك َما يَ ْغ َ
آد َم أَ ْغ َ
لَ ْعنَة ِّيف غَ َ
ضِِّب  -فَِّإ ََّّنَا أ َََن م ْن َولَ ِّد َ
ض ُ
ِّ
صالَة يَ ْو َم ال ِّْقيَ َام ِّة ».
ني  -فَ ْ
بَ َعثَِّّن َر َْحَة لل َْعالَ ِّم َ
اج َعل َْها َعلَْي ِّه ْم(َ )1
َب إِ َىل ُب َمَر .
اَّللِ لَتَـْطـتَ ِه َ ه
ني أ َْو ألَ ْكتُـ َ ه
َو ه
الطاظر يف هذه احلادثة ي ك أن سلمان  أنكر بلى حذيفة
 وايته ألحاديث اثبتة عفادها سب سول هللا  لدعض الصحابة
أو دباؤه بليهم ،وهذا وإن حصل قليما إال أن ال وابي عتوافرة لطقله،
بي أن سلمان  أى عشروبية كتمان هذه األخدا لو ود عا ي ل
بلى أهنا وقارع خاصة ال بماقة هلا يف ازجلملة ابلتشريع ،وأن أصحاهبا
إن كانوا ممن ال يستحقوهنا؛ فهي محة عن هللا تعاىل بليهم ،وذكرها
للطاس يو ث تطقص بعض الصحابة.
يقول السط ي " :واحلاصل أن سلمان ضي هللا بطه عا ضي
إبظها عا ص يف شأن الصحابة؛ ألنه مبا خيل ابلتعظيم الواجب يف
شأهنم مبا هلم عن الصحدة "(.)2
( )1واه أمح " ،املسط " ،قم ،23721 :والدخا ي" ،األدب املفرد" ،قم:
 ،234وأبو داود" ،السطن" ،قم ،4658 :واليرباين " ،املعجم الكد ر "،
قم ،6156 :وصححه األلداين " ،الصحيحة " ،قم.1756 :
( )2انظر :العظيم آابدي" ،بون املعدود" ،271 :12 ،الشاطيب" ،املوافقات"،
.157 :5
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ويفهم عن األثر السابق أن الصحابة  جممعون بلى عشروبية
الكتمان يف هذا الشأن؛ ويستشف هذا عن هت ي سلمان حلذيفة
ابلكتابة إىل بمر  إن مل يتوقف بن التح يث مبثل هذه األخدا ؛
ف ل بلى تقر هذا امل ك بط هم.
ُح ِّثُ ُك ْم
اثمناَ :ب ْن محَُْرا َن أنههُ قال :فَـلَ هما تَـ َو ه
ضأَ بُثْ َما ُن قَ َ
ال :أَالَ أ َ
ِ
ِ
ول:
صلهى هللاُ َبلَْي ِه َو َسله َم يـَ ُق ُ
ت الطِ ه
َح يثًا لَ ْوالَ آيَة َعا َح ه ثْـتُ ُك ُموهُ َمس ْع ُ
هيب َ
«الَ يَتَ َو َّ
صلِّّي َّ
ضأُ َر ُج ٌل َُْي ِّس ُن ُو ُ
الصالَ َة ،إَِّّال غُ ِّف َر لَهُ َما بَ ْي نَهُ
وءهَُ ،ويُ َ
ض َ
وب ْني َّ ِّ
ال بُ ْرَوةُ " :اآليَةَ ﲐ ﲑ ﲒ
صلِّّيَ َها» قَ َ
ََ َ
الصالَة َح ََّّت يُ َ
()1
ﲓﲔﲕﲖ[ الدقرة. " ]159 :
جلس أع ر املؤعطني بثمان  يف عوضع قريب عن املسج ؛
فتوضأ مث ح ث الطاس ابحل يث املذكو آنفا ،وبلل حت يثه أبن ععىن
عا و د فيه عذكو يف آية عن كتاب هللا  ،وهذه اآلية هي آية الدقرة
يف أي بروة كما تق يف احل يث ،بيطما عال عالك إىل أن عراده هبا
قول  ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ [ هود.]114 :
وعهما كانت اآلية املقصودة؛ فإن حمل الشاه عن األثر واح ،
()1ـ واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،160 :وعسلم" ،صحيح عسلم "،
قم.159 :
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وهو عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة؛ يقول الداجي
اب َِّّ
عوضحا " :فيكون ععىن قوله ( :لَ ْوَال أَنَّهُ ِّيف كِّتَ ِّ
اَّلل ) لوال أن ععىن
عا أو ده بليكم يف كتاب هللا عا أخربتكم به لئما تتكلوا "(.)1
فأنت ترى أنه لو مل ترد اآلية يف ععىن احل يث عدشرة أبن بمل
اخل ر يذهب السيئة بلى قول عالك أو حمرعة للكتمان بلى قول بروة
ث بثمان ابحل يث خمافة أن يضل الطاس فيه بسوء فهمهم؛
ملا ح ه َ
فيحملهم بلى التواكل وترك العمل.
ال :باد بدـي ُ ِ
هللا بْن ِزَاي ٍد َع ْع ِقل بْن يَسا ٍ
َتسعاَ :ب ِن ْ
احلَ َس ِن قَ َ َ َ َُ ْ
ُ
َ َ َ
ال عع ِقل :إِِين ُحم ِّثُ َ ِ ِ
الْماِينه ِيف عر ِض ِه اله ِذي ع ِ ِ
ّ َ
َ َ
ات فيه ،فَـ َق َ َ ْ
ك َح يثًا َمس ْعتُهُ
َُ
ََ
ِ
ِ
ِ
ول هللا  لَو بلمت أَ هن ِيل حيا ًة عا ح ه ثْـتُ َ ِ
ِعن س ِ
ت
ك بِه؛ إِِّين َمس ْع ُ
ْ َْ ُ
ََ َ َ
ْ َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِ
ِّ
ٍ
ولَ « :ما م ْن َع ْبد يَ ْستَ ْرعيه َّ
وت
ول هللا  يـَ ُق ُ
َ ُس َ
وت يَ ْو َم ميَُ ُ
اَّللُ َرعيَّة ميَُ ُ
اش لَِّر ِّعيَّتِّ ِّه إَِّّال َح َّرَم َّ
اَّللُ َعلَْي ِّه ا ْجلَنَّةَ»(.)2
َو ُه َو غَ ٌّ
برف بدي هللا بن زايد بظلمه وبيشه مبن خالفه؛ وكان ععقل
 يُ ا ِ ِيه ،وال جيهر له ابحنرافه خمافة عفس ة أبظم؛ فكتم هذا
احل يث بطه؛ فلما باده ابن زايد ح ثه به ،وبلل إقداله بلى وايته أبنه
عظطة املوت؛ فما يقوى ابن زايد بلى أذيته إن أ اد ،وهذا حمل الشاه
عن احل يث ،وهو كتمان احل يث ع ة عن الاعن عراباة ملصلحة شربية
اجحة.
( )1الداجي " ،املطتقى ".345 :1 ،
( )2واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.142 :
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يقول ابن ابديس " :كان ععقل بن يسا يرى عن ظلم بدي هللا
بن زايد وغشه للربية ،ومل يستيع أن يواجهه مبا يف هذا احل يث عن
املوبظة خوف أن يديش به؛ فتثو عن أجل قتله أو إذايته اثررة
ابلدصرة ،تؤدي إىل سفك دعاء املسلمني دون أن تكف ابن زايد بن
ظلمه؛ فاتقاء هلذا مل يواجهه ابملوبظة حىت جاء بدي هللا لعيادته ،وق
بلم ععقل أنه يف عرض عوته؛ فاغتطم الفرصة وجاهبه ابملوبظة ملا
خلصت للمصلحة وأعن املفس ة "(.)1
عاشرا :بن هايل بن ُشرحدِيل قَ َ ِ
وسى َب ِن ابْـطَ ٍة
الُ :سئ َل أَبُو ُع َ
ُ َْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ت؛ فَـ َق َ ِ ِ ِ ِ
ِ
وابـطَ ِة اب ٍن وأُخ ٍ
فَ ،وأْت ابْ َن
ص ُ
ف َولأل ْ
ص ُ
َْ ْ َ ْ
ُخت الطّ ْ
ال :لمابْـطَة الطّ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
وسى؛ فَـ َق َ
َع ْسعُود فَ َسيُـتَابعُ ِين؛ فَ ُسئ َل ابْ ُن َع ْسعُود َوأ ْ
ُخ َرب ب َق ْول أَِىب ُع َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ضلَْل ُ ِ
هيب صلى
ين ،أَقْضى ف َيها مبَا قَ َ
لََق ْ َ
ضى الطِ ُّ
ت إذًا َوَعا أ ََان ع َن الْ ُم ْهتَ َ
ِّ ِّ
س تَ ْك ِّملَةَ
فَ ،و ِّالبْ نَ ِّة ابْ ٍن ُّ
ص ُ
هللا بليه وسلم « :ل ِّالبْنَة النِّّ ْ
الس ُد ُ
ِّ ِّ ِّ
الثُّلُثَ ْ ِّ
َخدَـ ْرَانهُ بَِق ْوِل ابْ ِن
وسى فَأ ْ
نيَ ،وَما بَق َي فَلألُ ْخت» .فَأَتَـْيـطَا أ ََاب ُع َ
عسع ٍ
احلَْدـ ُر فِي ُك ْم "(.)2
ال :الَ تَ ْسأَلُ ِوين َعا َدا َ َه َذا ْ
ود ،فَـ َق َ
َ ُْ
وجه االست الل عن هذه القصة أن أاب عوسى  هناهم بن
( )1ابن ابديس" ،جمالس التذك ر عن كما الدش ر" ،ص  ،122وانظر :الطووي،
"شرح صحيح عسلم".167 :2 ،
( )2واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.6738 :
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سؤاله حبضرة ابن عسعود  ،وهو كتمان للعلم ملصاحل شربية؛ عطها:
الوع يف الفتوى وع افعتها إىل عن هو أوىل ،كما أن فيه التطويه بشأن
العلماء وتطديه العوا إىل تعظيمهم ،وفيه أيضا تعليم طلدة العلم سطة
التحاب بني أهل العلم.
يقول ابن باشو عستطديا " :وعطها أن ال يكون يف العلماء عن
هو أضلع عطه بتلك املسألة وأق بلى ازجلواب وأتقن ،وق قال
أبو عوسى األشعري :الَ تَ ْسأَلُ ِّوين َما َد َام َه َذا ا ْحلَْب ُر ِّفي ُك ْم.)1( " . . .
ونكتة املسألة أن حرعة الكتمان تتعني يف حق املطفرد ابلعلم ،فإن
وج عن يكفيه سقط الوجوب ،ويف هذا الشأن يقول الرازي" :هذا
اسإظها فرض بلى الكفاية ال بلى التعيني؛ وهذا ألنه إذا أظهر الدعض
صا حبيث يتمكن كل أح عن الوصول إليه فلم يدق عكتوعاً ،وإذا
خرج بن ح الكتمان مل جيب بلى الداقني إظها ه عرة أخرى"(.)2
ُيب بْن َك ْع ٍ
احلادي عشرَ :ب ْن ِزِّ بْ ِن ُحدَـْي ٍ
ب
ش قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
ت أ َه َ
اك ابن عسع ٍ
ِ
ولَ :ع ْن يـَ ُق ِم ْ
ود يـَ ُق ُ
ب لَْيـلَةَ
؛ فَـ ُق ْل ُ
ت :إِ هن أ َ
َخ َ ْ َ َ ْ ُ
احلَْو َل يُص ْ
ِ
ِ
هاس ،أ ََعا إِنههُ قَ ْ َبلِ َم
الْ َق ْ ِ ؟ فَـ َق َ
الَ - :محَهُ هللاُ  -أََ َاد أَ ْن َال يـَتهك َل الط ُ
ِ
ِ
ِ
ين ،مثُه
أَنـ َهها ِيف ََع َ
ضا َنَ ،وأَنـ َهها يف الْ َع ْش ِر ْاأل ََواخ ِرَ ،وأَنـ َهها لَْيـلَةُ َسْد ٍع َوب ْش ِر َ
ف َال يَستَـثِْين ،أَنـ َهها لَْيـلَةُ سْد ٍع و ِب ْش ِرين ،فَـ ُق ْل ُ ِ
ول
َي َش ْي ٍء تَـ ُق ُ
َحلَ َ
ت :أب ِّ
ْ
َ َ َ
( )1ابن باشو  " ،حتقيقات وأنظا " ،ص .105
( )2الرازي " ،تفس ر الرازي ".140 :4 ،
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ِ
ول
الِّ « :ابل َْع َال َم ِّة ،أ َْو ِّاب ْآليَِّة الَِّّت أَ ْخبَ َرََن َر ُس ُ
ك؟ َاي أ ََاب الْ ُمْط ِذ ِ  ،قَ َ
ذَل َ
ِّ
اع ََلَا»(.)1
هللا  أَنَّ َها تَطْلُ ُع يَ ْوَمئِّ ٍذَ ،ال ُش َع َ
سأل ز بن ُحدَ ٍ
يش أيب بن كعب  بن حت ي ليلة الق ،
أيب أن ابن عسعود
وأبلمه أن ابن عسعود  مل ير حت ي ها؛ ه
فدني ٌّ
ب همى خربها بم ا ،وأنه يعلم أهنا يف عضان ،ولكن كتم وقتها حىت ال
يتقابس الطاس بن قيا بقية الليايل ،وهذا هو عربط الفرس؛ فق كتم
ابن عسعود بعض العلم ملصلحة شربية اجحة.
الثاين عشر :بن أَِيب أَيُّوب  أَنهه قَ َ ِ
ضَرتْهُ الْ َوفَاةُ:
ني َح َ
ال ح َ
ُ
َ
َْ
ول هللاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َ ُس َ
ت َبْط ُك ْم َشْيـئًا َمس ْعتُهُ ع ْن َ ُسول هللا َ ،مس ْع ُ
ت َكتَ ْم ُ
ُكْط ُ
()2
ول« :لَ ْوَال أَنَّ ُك ْم تُ ْذنِّبُو َن َخلَلَ َق هللاُ َخلْقا يُ ْذنِّبُو َن يَ ْغ ِّف ُر ََلُ ْم» .
 يـَ ُق ُ
ض فَـلَ هما
ويف واية َب ْن أَِيب ِظْدـيَا َن ،قَ َ
وب ُّ
الروَ فَ َم ِر َ
الَ :غَاا أَبُو أَيُّ َ
ِ
ت فَ ِْ
حِ
ت
ال :إِذَا أ ََان ِع ُّ
ضَر قَ َ
صافَـ ْفتُ ُم الْ َع ُ هو فَ ْادفطُ ِوين َْحت َ
امحلُ ِوين ،فَِإذَا َ
ُ
أَقْ َ ِاع ُكم ،وسأُح ِّثُ ُكم ح ِيثًا َِمسعتُه ِعن س ِ
ول هللاِ  لَ ْوَال َح ِايل َه َذا َعا
ْ ََ َ ْ َ
ْ ُ ْ َُ
ات الَ ي ْش ِّر ُك ِّاب ََّّللِّ
ِ
م
ن
م
«
:
ول
ق
ـ
ي

هللا
ول
َح ه ثْـتُ ُك ُموهُ َِمس ْع
َُ ُ
ت َ ُس َ
ُ
َْ َ َ ُ
َش ْيئا َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ»(.)3
()1ـ واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.762 :
( )2واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.2748 :
( )3واه أمح " ،املسط " ،قم ،23560 :واليرباين " ،املعجم الكد ر " ،قم:
 ،4041وقال الذهيب " :إسطاده قوي " ،الذهيب " ،الس ر "،412 :2 ،
وصححه األ انؤوط مبجموع طرقه.
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شه أبو أيوب األنصا ي  غاو القسيطييطية؛ فلما أدكه املوت
واشت به عرضه ح ث الطاس هبذين احل يثني؛ فاألول :يتضمن توسيع
ابب الرجاء يف محة هللا تعاىل؛ والثاين :يتضمن الدشا ة للموح ين
ب خول ازجلطة ،وق كتمهما دهرا بن الطاس؛ خشية أن يتكلوا بلى هذا
الفضل؛ فلما تصاف ازجلمعان ،وهو عوطن يثوب فيه العاصي ،ويثدت
فيه اليارع ،وأعن بلى الطاس التواكل ،وخشي بلى نفسه املوت وب
التدليغ أخرب الطاس هبذين احل يثني.
الُ :كْطت ش ِ
اه ً ا ِالبْ ِن بُ َمَر
الثالث عشرَ :ب ِن ابْ ِن أَِيب نـُ ْع ٍم قَ َ
ُ َ
وض؛ فَـق َ ِ
الِ :ع ْن أ َْه ِل
ت؟! فَـ َق َ
َو َسأَلَهُ َ ُجل َب ْن َدِ الْدَـعُ ِ َ
ال :مم ْهن أَنْ َ
ال :انْظُُروا إِ َىل َه َذا ،يَ ْسأَلُِين َب ْن َدِ الْدَـعُ ِ
وض َوقَ ْ قَـتَـلُوا ابْ َن
الْعَِر ِاق ،قَ َ
ِ
ي ِّم َن
الطِ ِ
هيب  يـَ ُق ُ
ت الطِ ه
هيب صلى هللا بليه وسلم َو َمس ْع ُ
ولُ « :مهَا َرَْيَانَتَا َ
ّ
ُّ
الدنْيَا »(.)1
جاء جل إىل ابن بمر ضي هللا بطهما يسأله بن احملر يصيده
د الدعوض كما بيطته الرواية األخرى يف الصحيح؛ فلم جيده بن سؤاله
وكتمه العلم حىت حيمله بلى السؤال بلى عا هو أهم ،وهو تواطؤهم
بلى قتل احلسني سدط سول هللا  ،يقول ابن بيال" :وىف ح يث
ابن بمر عن الفقه أنه جيب بلى املرء أن يق تعليم عا هو أوك بليه
عن أعر ديطه ،وأن يد أ ابالستغفا والتوبة عن أبظم ذنوبه وإن كانت
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.5994 :
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فرضا بليه فهي عن األبظم أوك  ،أال ترى ابن بمر
التوبة عن مجيعها ً
أنكر بلى السارل سؤاله بن حكم د الدعوض وتركه االستغفا والتوبة
عن د احلسني ،وقربه به دون سارر ذنوبه ملكانته عن الطيب .)1("
وذهب ابن حجر إىل أن عصلحة الكتمان عتعلقة ابلسارل؛ ألنه
سأل عتعطتا ،واستضعف توجيه ابن بيال إال إن ثدت اشرتاك السارل يف
د احلسني  ،وهذا نص كماعه حيث يقول . . ." :وال عانع أن
يكون بع ذلك أفىت السارل بن خصوص عا سأل بطه؛ ألنه ال حيل له
كتمان العلم ،إال إن محل بلى أن السارل كان عتعطتا ،ويؤك عا قلته
أنه ليس يف القصة عا ي ل بلى أن السارل املذكو كان ممن أبان بلى
قتل احلسني؛ فإن ثدت ذلك فالقول عا قال ابن بيال ،وهللا أبلم "(.)2
وبلى كما االحتمالني يتحصل عا نتغياه ،وهو كتمان العلم
ملصلحة شربية اجحة.
ِ
تَ :عا َاب ُل
الرابع عشرَ :ب ْن ُع َعا َذةَ قَالَ ْ
ت َبار َشةَ فَـ ُق ْل ُ
تَ :سأَلْ ُ
ِ
صو والَ تَـ ْق ِ
احلارِ ِ ِ
َح ُروِيهة أَنْت؟!
ضى ال ه
صماََة؛ فَـ َقالَ ْ
ت :أ َ
َْ
ض تَـ ْقضى ال ه ْ َ َ
ِّ
ِ
ٍ
ِ
ِّ
ك فَ نُ ْؤَم ُر
تَ " :كا َن يُصيبُ نَا َذل َ
َسأ َُل ،قَالَ ْ
ت :لَ ْس ُ
قُـ ْل ُ
ت حبَُروِيهة َولَك ِّين أ ْ
ِّ ()3
بَِّقض ِّاء َّ ِّ
الصالَة " .
ض ِّاء َّ
الص ْوم َوالَ نُ ْؤَم ُر بَِّق َ
َ
( )1ابن بيال " ،شرح صحيح الدخا ي ".212 :9 ،
( )2ابن حجر" ،فتح الدا ي".427 :10 ،
( )3واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.335 :
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أشكل بلى ععاذة بطت بد هللا أعر احلارض بقضاء الصماة
دون الصو ؛ فسألت أ املؤعطني بارشة ضي هللا بطها بن ذلك؛
فاجرهتا بن هذا السؤال ،وخوفتها ابنتحال أي احلرو ية وهم اخلوا ج،
وأعرهتا ابلتسليم للشرع دون حبث يف حكمة التشريع.
وق وجه الشاطيب سلوك أ املؤعطني بارشة أبهنا مل تذكر ملعاذة
حكم هذا التشريع وعصاحله سإعكان أن ال حيتمل بقلها ازجلواب،
فقال ":عن ذلك سؤال العوا بن بلل عسارل الفقه وحكم
التشريعات ،وإن كان هلا بلل صحيحة وحكم عستقيمة ،ولذلك
أنكرت بارشة بلى عن قالت :مل تقضي احلارض الصو وال تقضي
الصماة؟!.)1(" . . . .
إذن؛ فما انتجعته أ املؤعطني عع هذه السارلة هو كتمان للعلم
ملصلحة شربية اجحة ،وق اشتهر جواهبا بني الصحابة ومل ختالف.
ِ
ِ
اخلامس عشر :قَ َ
اه َ
وس ُ
ف بْ ُن َع َ
ك :إِِّين بْط َ َبار َشةَ أُِّ
ال يُ ُ
ِِ
ي الْ َك َف ِن َخْيـر؟!
ني ضي هللا بطها إِ ْذ َجاءَ َها ِبَراقِ ٌّي فَـ َق َ
ال أَ ُّ
الْ ُم ْؤعط َ
ض ُّر َك؟!.)2(" . . . .
ك َوَما يَ ُ
تَ :و َْيَ َ
قَالَ ْ
ععلو أنه و دت نصوص يف صفة الكفن ،وعن واهتا أ املؤعطني
بارشة؛ لكطها أبرضت بن سؤال العراقي وكتمت العلم ملصلحة شربية
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".171 :5 ،
( )2واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.4993 :
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اجحة ،وهو أهنا زجرته بع ازجلواب؛ ألنه سأل عتعطتا؛ قال ابن
حجر " :وكان أهل العراق اشتهروا ابلتعطت يف السؤال؛ فلهذا قالت له
بارشة :وما يضرك؛ تعين أي كفن كفطت فيه أجاأ "(.)1
الص ْب يَا َن
السادس عشرَ :ب ْن َبلِ ٍّي  أَنههُ قَ َ
ال« :ا ْكتُ ُموا ِّّ
ِّ
اح فَِّإ َّن ُك َّل طََال ٍق َجائٌِّز إَِّّال طََال َق الْ َم ْعتُوهِّ»(.)2
النّ َك َ
يف هذا األثر أيعر بلي  بكتمان أعو الطكاح بن الصيب
املتاوج؛ ألنه لو بُلِّ َم اليماق؛ فيلق صح طماقه ،وهذا تفعيل للقاب ة،
يقول الدهويت " :فيفهم أن فار ته أن ال ييلقوا "(.)3
السابع عشر :بن أَِيب ِ
ِ
ت بُثْ َما َن
صال ٍحَ ،ع ْوَىل بُثْ َما َن قَالَ :مس ْع ُ
َ
َْ
ِ
ِ
ول :إِِّين َكتَمتُ ُكم ح يثًا َِمسعتُه ِعن س ِ
َوُه َو َبلَى املِْطـ َِرب يَـ ُق ُ
صلهى ه
ول ه
اَّلل َ
ْ ْ َ
ْ ُ ْ َُ
اَّللُ
ِ
ِ
ِ
ُح ِّثَ ُك ُموهُ لِيَ ْختَا َ ْاع ُرؤ
َبلَْيه َو َسله َم َكَراهيَةَ تَـ َفُّرق ُك ْم َب ِّين ،مثُه بَ َ ا ِيل أَ ْن أ َ
ول هِ
ِ
ِ ِِ
ط
ولِّ « :رَاب ُ
اَّللُ َبلَْي ِه َو َسله َم يَـ ُق ُ
ت َ ُس َ
صلهى ه
لطَـ ْفسه َعا بَ َ ا لَهَُ ،مس ْع ُ
اَّلل َ
ِّ
يل َِّّ
ِّ ٍ ِّ
يما ِّس َواهُ ِّم َن املَنَ ِّ
يَ ْوٍم ِّيف َسبِّ ِّ
ازِّل»(.)4
اَّلل َخ ْي ٌر م ْن أَلْف يَ ْوم ف َ
( )1ابن حجر" ،فتح الدا ي".427 :10 ،
( )2واه ابن أيب شيدة" ،املصطف" ،قم17940 :؛ والديهقي " ،ععرفة السطن
واآلاث " ،قم.14822 :
( )3الدهويت " ،كشاف القطاع ".233 :5 ،
( )4واه أمح " ،املسط " ،قم470 :؛ والرتعذي " ،السطن " ،قم،1667 :
وحسطه الرتعذي واأللداين واأل انؤوط.
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كتم بثمان  هذا احل يث دهرا طويما بن أهل امل يطة خشية
انصرافهم بطه للمرابية يف الثغو  ،وهم عع ن اسإسما وبيانة اخل ر اليت
تعيطه بلى احلق؛ فلما خشي ضياع العلم مبوته أظهره للطاس؛ فوال أنه
أى عشروبية الكتمان عؤقتا للمصلحة عا أق بلى عثل هذا العمل.
هذا ،وعن خمال عا تق عن تصرفات آحاد الصحابة يف
أبصا هم وأعصا هم عع انتفاء وجود خمالف هلم؛ نطتهي إىل أن
الصحابة جممعون بلى عشروبية كتمان العلم إذا ظهرت املصلحة يف
ذلك ،ويف امليلب املوايل سطوضح ضوابط ذلك إبذن هللا تعاىل.
املطلب الثالث :ضوابط قاعدة كتمان العلم للمصلحة الشرعية
الراجحة:
األصل يف العلم هو الدماغ ،والكتمان طا ئ ملوجب ،وعع طروء
املوجب ،فليس الكتمان اباب واح  ،بل ق تعرتيه األحكا التكليفية
اخلمس ،وهذا التغ ر عطاطه عا يفضي إليه الكتمان أو يقرتن به ،وق أحسن
الكديسي يف تفصيلها ،عع حتفظي بلى بعض أعثلته؛ فل رجع إليه(.)1
عه ت هبذا لكي أدلف عن خماله إىل أن ت ليلطا بلى عشروبية
القاب ة؛ ال يلا عطه شربية الكتمان بلى إطماقه ،بل له ضوابط
شربية ،عن أحسن عن قر ها الشاطيب حيث وطأ هلذه الضوابط بقوله:
"وعن هذا يعلم أنه ليس كل عا يعلم مما هو حق ييلب نشره وإن كان
( )1الكديسي " ،أحكا الكتمان يف الشريعة اسإسماعية " ،ص.315 - 304 :
- 254 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

بلما ابألحكا  ،بل ذلك يطقسم ،فمطه عا
عن بلم الشريعة ومما يفي ً
هو عيلوب الطشر ،وهو غالب بلم الشريعة ،وعطه عا ال ييلب نشره
إبطماق ،أو ال ييلب نشره ابلطسدة إىل حال أو وقت أو شخص"(.)1
مث بع التأصيل والت ليل ،أمجل الضوابط يف قوله . . ." :وضابيه
أنك تعرض عسألتك بلى الشريعة ،فإن صحت يف عيااهنا ،فانظر يف عآهلا
ابلطسدة إىل حال الاعان وأهله ،فإن مل يؤد ذكرها إىل عفس ة ،فابرضها يف
ذهطك بلى العقول ،فإن قدلتها ،فلك أن تتكلم فيها إعا بلى العمو إن
كانت مما تقدلها العقول بلى العمو  ،وإعا بلى اخلصوص إن كانت غ ر
الرقة ابلعمو  ،وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ ،فالسكوت بطها هو
ازجلا ي بلى وفق املصلحة الشربية والعقلية "(.)2
وعن خمال هذا الكما الذي سطشفعه بغ ره ميكن استطداط
الضوابط اآلتية:
الضابط األول :شرعية املسألة املكتومة:
ع ا تيديق هذه القاب ة بلى املسارل الشربية؛ أعا غ رها فما
تط ج ضمطها إال عن قديل اسإحلاق ،وذلك اببتدا إفضارها إىل الشرع؛
فتط ج ضمن قاب ة الوسارل اليت تعيى حكم عقاص ها ،وتقيي ان
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".167 :5 ،
( )2الشاطيب " ،املوافقات ".172 :5 ،
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للمسألة بصفة الشربية نقص به صحتها يف عياان الشرع؛ فما ب أن
يكون هلا عستط شربي؛ أي أن يف الطصوص الشربية عا ي ل بلى
ابتدا ها ،وق أشا الشاطيب إىل هذا الضابط يف ب ة عواطن عن
املوافقات ،عطها قوله . . . ." :وضابيه أنك تعرض عسألتك بلى
الشريعة ،فإن صحت يف عيااهنا.)1(" . . .
وقال أيضا . . ." :وق ال يلا ازجلواب يف عواضع كما إذا
مل يتعني بليه أو املسألة اجتهادية ال نص فيها للشا ع"(.)2
ومجلة القول أنه يشرتط يف املسألة أن تكون شربية؛ ألن
الطصوص الوا دة يف وجوب التدليغ أ ي هبا أحكا الشريعة خاصة.
وق است ل القرطيب هلذا بقول هللا تعاىل :ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ [ الدقرة]159 :؛ فقال" :ملا قال :ﲕ

ﲖ ﲗ  دل بلى أن عا كان عن غ ر ذلك جارا كتمه ،ال
سيما إن كان عع ذلك خوف؛ فإن ذلك آك يف الكتمان.)3(". . . .
الضابط الثاين :عدم واقعية املسألة املكتومة:
يستفاد هذا عن قول الشاطيب . . ." :يف انزلة واقعة "(.)4
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".172 :5 ،
( )2الشاطيب " ،املوافقات "373 :5 ،؛ وانظر أيضا.372 :4 :
( )3القرطيب " ،تفس ر القرطيب ".186 :2 ،
( )4الشاطيب " ،املوافقات ".372 :4 ،
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فاملسارل غ ر الواقعة ال جيب اسإجابة بطها بل يكره بط مجهو
الفقهاء ،وبليه شرع كتمان بلمها ،وخالف فريق عن الفقهاء هذا الرأي
وخباصة فقهاء أهل الكوفة؛ فاستحدوا الدحث يف املسارل اليت مل تقع،
و أوا فيها تربية للملكة الفقهية ،ود بة بلى حل الطوازل الفقهية.
والذي يستفاد عن فقه الصحابة جطوحهم إىل املذهب األول
َّاس َال
وكراهتهم للثاين ،وق أثر بن ععاذ  قولهََ « :ي أَيُّ َها الن ُ
تَ ْع َجلُوا ِّابلْبَ َال ِّء قَ ْب َل نُ ُزولِّ ِّه.)1(» . . . .
وق توسط ابن القيم يف األعر؛ ففهرق بني املسارل املطصوصة
وغ ر املطصوصة؛ فكل عسألة مل يرد فيها نص وال إمجاع ومل تقع بع ؛
فللمفيت عط وحة يف ترك ازجلواب بطها؛ ألن الفتوى ابلرأي ضرو ة ،وال
ضرو ة ت بوه للدت فيها؛ أعا املسألة اليت و د فيها نص أو إمجاع ،فإنه
جييب فيها حبسب اسإعكان( ،)2واألظهر عا بليه ازجلمهو ؛ ألنه يدع
ب وقوع املسألة اليت و د فيها نص أو إمجاع.
الضابط الثالث :انتفاء احلاجة إىل املسألة املكتومة يف الوقت:
ق تكون املسألة شربية وواقعة ،ولكن ال حيتاج إليها يف الوقت؛
( )1واه ال ا عي" ،سطن ال ا عي" ،قم155 :؛ والديهقي " ،امل خل إىل السطن
الكربى " ،قم.296 :
( )2انظر :ابن القيم " ،إبما املوقعني " .120 :4
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فيكره السؤال بطها ،ويشرع كتمان حكمها إىل وقت االحتياج؛ ولذلك
تقر بط احملققني جواز أتخ ر الديان بن وقت اخلياب إىل وقت
احلاجة.
وقولطا بكراهية السؤال يف هذه املسارل يقتضي قيعا كراهة
اسإجابة بطها وعشروبية كتمان بلمها ،وهو املقصود ،يقول الشاطيب
عقر ا " :والثالث :السؤال عن غ ر احتياج إليه يف الوقت ،وكأن هذا
وهللا أبلم خاص مبا مل يطال فيه حكم.)1( " . . . .
وحيسن التطده إىل أن ظاهر كما الشاطيب يوعئ إىل أنه خمصوص
باعن الوحي؛ وهذا احلصر حمل نظر؛ فوباء الكراهة يتسع إىل الدحث
بن العلم بشيء عع تضييع عا حضر وقته؛ ألن االشتغال بغ ر املقصود
اشتغال بن املقصود.
نعم ،الدحث بن عثل هذه املسارل زعن التشريع أش كراهة؛
سإفضاره إىل حترمي أو إجياب ق يشق بلى األعة ،وق توكأ الشاطيب يف
ذلك بلى ح يثني:
اَّللِ صلى هللا بليه
الَ :خيَدَـطَا َ ُس ُ
األولَ :ب ْن أَِيب ُهَريْـَرَة قَ َ
ول ه
ض َّ
ال
اَّللُ َعلَْي ُك ُم ا ْحلَ َّج فَ ُح ُّجوا» .فَـ َق َ
وسلم فَـ َق َ
َّاس قَ ْد فَ َر َ
ال« :أَيُّ َها الن ُ
اَّللِ
ول هِ
ال َ ُس ُ
ت َح هىت قَا َهلَا ثَماَ ًاث فَـ َق َ
َ ُجل :أَ ُك هل َباٍ َاي َ ُس َ
ول ه
اَّلل؛ فَ َس َك َ
ال
استَطَ ْعتُ ْم  -مثُه قَ َ
ْت نَ َع ْم لََو َجبَ ْ
صلى هللا بليه وسلم« :لَ ْو قُل ُ
ت َولَ َما ْ
( )1الشاطيب" ،املوافقات".380 :5 ،
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ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم بِّ َكثْ َرةِّ ُس َؤ ِّاَلِّ ْم
 ذَ ُر ِّوين َما تَ َرْكتُ ُك ْم فَِّإ ََّّنَا َهلَ َوا ْختِّالَفِّ ِّهم علَى أَنْبِّيائِّ ِّهم فَِّإ َذا أَمرتُ ُكم بِّ َ ٍ
ِّ
استَطَ ْعتُ ْم
ْ َ
شيء فَأْتُوا م ْنهُ َما ْ
َْ ْ
َ ْ
َ
()1
ٍ
ِّ
َوإذَا نَ َه ْي تُ ُك ْم َع ْن َشيء فَ َدعُوهُ» .
فاملماحظ أنه كره سؤال الرجل واعتطع بن إجابته؛ مث بلل هنيه
أبن كثرة السؤال بما مل حين وقته فيه ضيق بلى األعة ،وسدب هلماكها.
يقول الشاطيب" :وإمنا سؤاهلم هطا زايدة ال فار ة بمل فيها؛
()2
ألهنم لو سكتوا مل يقفوا بن بمل ،فصا السؤال ال فار ة فيه ".
الثاين :بن أيب ثعلدة اخلشيب  بن سول هللا  قال« :إِّ َّن
وها ،وح َّرم حرم ٍ
َّ
ات فَ َال
ض فَ َال تُ َ
ض فَ َرائِّ َ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل فَ َر َ
ضيِّّعُ َ َ َ َ ُ ُ َ
اء ِّم ْن غَ ِّْري
وهاَ ،و َس َك َ
وهاَ ،و َّح َد ُح ُدودا فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
تَ ْن تَ ِّه ُك َ
ت َع ْن أَ ْشيَ َ
نِّسي ٍ
ان فَ َال تَ ْب َحثُوا َع ْن َها»(.)3
َْ
فهذا احل يث  -بلى عا يف إسطاده عن عقال  -دل بلى أن
ٍ
عسألة عقصود شربا؛ فيكون حبثها عكروها،
سكوت الشا ع بن
( )1واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.1337 :
( )2الشاطيب" ،املوافقات".47 :1 ،
( )3واه ال ا قيين" ،السطن " ،قم ،4396 :واليرباين " ،املعجم الكد ر " ،قم:
 ،589واحلاكم" ،املست ك" ،قم ،7114 :وصححه احلاكم وسكت بطه
الذهيب ،وحسطه الطووي" ،األ بعني الطووية" ،قم ،30 :وضعفه ابن جب،
"جاعع العلو واحلكم".150 :2 ،
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واسإجابة بطها عطافية لقص الشا ع؛ ووجه املصلحة يف كتمان ازجلواب
أن السؤال ق يفضي إىل تشريع حكم بلى وجه العقوبة لكثرة السؤال
والتعطت فيه ،وشاه هذا قصة بقرة بين إسراريل ،وهي ععلوعة.
الضابط الرابع :ثبوت الضرر يف املسألة املكتومة:
يف بعض األحيان يسأل املكلف بما ال يعود بليه بطفع يف دنياه
أو أخراه؛ وعن مث شرع كتمان هذا العلم بطه؛ النتفاء الطفع فيه،
ويستشف عا أشران إليه عن خمال قول هللا  ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ [ الكهف.]83 :
أتعل املطهج الرابين يف ازجلواب؛ فدع سؤاهلم بن خرب ذي
ني هللا تعاىل أنه سيتلو بليهم عن بعض أخدا ه ال كلها عا
القرنني؛ بـَ ه َ
حتصل به التذكرة.
يقول ابن باشو  " :والذكر :التذكر والتفكر ،أي سأتلو بليكم
عا به التذكر ،فجعل املتل هو نفسه ذكراً عدالغة ابلوصف ابملص "(.)1
ويفهم عطه أن عا زاد بلى هذا؛ فما عصلحة للسارل يف العلم به
لع انتفابه به ،وهلذا حصل كتمانه.
وعثله قول هللا  ﲞ ﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤﲥ

ﲦ  اآلية [الدقرة]189 :؛ فق و د يف سدب ناوهلا أهنم سألوا
( )1ابن باشو " ،التحرير والتطوير".18 :16 ،
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سول هللا  بن اهلمال يد و قيقا كاخليط ،مث ال ياال يطمو حىت
يص ر ب ا ،مث يطقص إىل أن يص ر كما كان؛ فلم يُِقهر القرآ ُن أبيطهم
ابزجلواب بن هذا السؤال وأحاهلم بلى عا فيه بمل ونفع؛ يقول
الشاطيب " :فوقع ازجلواب مبا يتعلق به العمل "(.)1
وقال أيضا . . ." :فإمنا أجيب مبا فيه عن عطافع ال ين "(.)2
وعن هطا شرع للعامل أن ال جييب السارل وأن حييله إىل عا يطفعه،
وهو عا ي ل بليه ح يث أَنَس بن عالِ ٍ
ول
ال :بـَْيـطَ َما أ ََان َوَ ُس ُ
ك  قَ َ
ْ َ
هِ
ني ِعن الْمس ِج ِ ؛ فَـلَ ِقيطَا جماً ِبْط َ س هةِ
ِ ِ
َُ
ُ
اَّلل صلى هللا بليه وسلم َخا َج ْ َ َ ْ
ول هِ
ول هِ
اَّلل صلى هللا
ال َ ُس ُ
ابةُ؟!  ،قَ َ
الَ :اي َ ُس َ
الْ َم ْس ِج ِ  ،فَـ َق َ
اَّلل َع َىت ال هس َ
استَ َكا َن؛ مثُه
ت ََلَا؟! » .قَ َ
بليه وسلمَ « :ما أَ ْع َد ْد َ
ال :فَ َكأَ هن الهر ُج َل ْ
ول هِ
ت َهلَا َكدِ ر ٍ ِ ٍ
ص َ قٍَة َولَ ِك ِّين
الَ :اي َ ُس َ
قَ َ
اَّلل َعا أ َْب َ ْد ُ
صماَة َوالَ صيَا َوالَ َ
َ َ
()3
ت» .
اَّللَ َوَ ُسولَهُ .قَ َ
ب ه
أ ُِح ُّ
َحبَ ْب َ
ال « :فَأَنْ َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
فها هو سول هللا  ق اعتطع بن جواب السارل وأحاله إىل عا
يطفعه؛ وهو وجوب اسإب اد هلذا اليو  ،وفيه اسإشا ة إىل هذه الطكتة ،وهو
عا بلق به الشاطيب بلى احل يث؛ فذكر أن فيه . . ." :إبراضا بن
( )1الشاطيب" ،املوافقات"44 :1 ،؛ وانظر :ابن القيم" ،إبما املوقعني".121 :4 ،
( )2الشاطيب" ،املوافقات".383 :5 ،
( )3واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،3688 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم ،2639 :واللفظ ملسلم.
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صريح سؤاله إىل عا يتعلق هبا مما فيه فار ة ،ومل ُجيده بما سأل "(.)1
وقال ابن بيال " :وفيه دليل بلى جواز تطكيب العامل ابلفتيا بن
نفس عا سئل بطه إذا كانت املسألة ال تعرف أو كان مما ال حاجة
ابلطاس إىل ععرفتها ،وكانت مما خيشى عطها الفتطة وسوء التأويل"(.)2
ويقول اآلجري " :وإذا سئل بن عسألة فعلم أهنا عن عسارل
الشغب ،ومما يو ث الفنت بني املسلمني ،استعفى عطها ،و د السارل إىل
عا هو أوىل به ،بلى أ فق عا يكون"(.)3
فليس كل عن يسأل؛ يسأل بما يطفعه؛ فمن الطاس عن يسأل
بغية إاث ة الشغب؛ ال يري إحقاق حق وال إبيال ابطل ،ففي عثل هذه
احلال ال يشرع للعامل إجابته؛ ألن له يف ازجلواب تكأة يستعني هبا بلى
فتطة الطاس يف ديطهم.
وج ير ابلذكر أن الصلة وثيقة بني ازجلواب والسؤال؛ فكما يشرع
كتمان العلم ملصلحة انتفاء الفار ة عن السؤال؛ فيكره كذلك ابت اءً
السؤال بما ال يطفع ،وهلذا ُب ه عن مجلة السؤال املكروه ،وعن هطا كره
العلماء الدحث يف كل عسألة ال يطدين بليها بمل ،سؤاال أو جوااب،
( )1الشاطيب" ،املوافقات".45 :1 ،
( )2ابن بيال " ،شرح صحيح الدخا ي".37 :15 ،
( )3اآلجري " ،أخماق العلماء" ،ص ،56 :وانظر :ابن باشو " ،حتقيقات
وأنظا " ،ص.106 :
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قال عالك . . . ." :وال أحب الكما إال فيما حتته بمل.)1( " . . .
ويقول الشاطيب " :كل عسألة ال يطدين بليها بمل؛ فاخلوض
فيها خوض فيما مل ي ل بلى استحسانه دليل شربي ،وأبين ابلعمل:
بمل القلب وبمل ازجلوا ح ،عن حيث هو عيلوب شربا.
وال ليل بلى ذلك استقراء الشريعة؛ فإان أيطا الشا ع يُعرض بما
ال يفي بمما عكلفا به.)2( " . . .
مث طفق ي لل ويؤصل هلذه القاب ة الشربية ،وق تق ذكر
بعض هذه األدلة.
وقال يف عقا عا يشرع جوابه عن األسئلة . . ." :وهو مما يطدين
بليه بمل شربي وأشداه ذلك "(.)3
وإليك تيديقا فقهيا ملا بيطاه؛ قال ابن العريب " :وأعا امليسر :فهو
شيء حمر ال سديل إىل بمله ،فما فار ة يف ذكره؛ بل يطدغي أن ميوت
ذكره وميحى مسه "(.)4
فتأعل كيف أبرض ابن العريب بن بيان ععىن امليسر خللو الفار ة
عن ذكره؛ وحىت ال تتعلق به القلوب املريضة؛ فتميل إىل فعله.
( )1انظر :ابن بد الرب" ،جاعع بيان العلم " ،189 :2 ،الشاطيب" ،املوافقات"،
.383 :5
( )2الشاطيب" ،املوافقات".43 :1 ،
( )3الشاطيب" ،املوافقات".372 :4 ،
( )4ابن العريب " ،أحكا القرآن".164/2 ،
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الضابط اخلامس :وجود ما هو أوىل ابلنشر من املسألة املكتومة:
ِ ِ ِِ
وجلِّ ِه ،فرضه ونفله ،يشه
األصل عيلوبية نشر العلم كله دقّه ُ
هلذا العمو املستفاد عن االسم املوصول يف قول هللا  ﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ اآلية [ املار ة ،]67 :وكذا عا
اَّللِ صلى هللا بليه وسلمَ « :م ْن
ال َ ُس ُ
ال :قَ َ
صح َب ْن أَِيب ُهَريْـَرَة  قَ َ
ول ه
ِّ ِّ ()1
ُسئِّ َل َع ْن ِّعل ٍْم فَ َكتَ َمهُ أَ ْجلَ َمهُ َّ
اَّللُ بِِّّل َج ٍام ِّم ْن ََن ٍر يَ ْو َم الْقيَ َامة» .
فق و د لفظ العلم يف احل يث نكرة يف سياق الشرط ،فع هم كل
فرض ونفل ،إال أن بعض أهل العلم يرى أن هذا العمو غ ر عراد،
وحكى اتفاق أهل العلم بلى خمافه؛ وبه حيصل ازجلمع بيطه وبني سارر
الطصوص ،يقول ابن باشو  " :وق اتفق العلماء بلى أن هذا الظاهر
غ ر عراد؛ ووجه اتفاقهم بلى ذلك أن العقوبة ت ل بلى كون عا ترتدت
بليه كد رة ،وق دلت األدلة الشربية عن املطقول واملعقول أن جواب
العامل بما يسأل بطه ليس بواجب يف مجيع األحوال ،وأن كون الشيء
ذندا يقتضي ترتب عفس ة ديطية بلى فعله ،وال جن يف ب إجابة العامل
عن يسأله عفس ة يف كث ر عن األحوال ،فذلك ال ابي هلم إىل أتويل
هذا احل يث ،أي محله بلى غ ر ظاهره مجعا بني األدلة مما و د بن
الشا ع وعا استقرئ عن قواب الشريعة "(.)2
( )1واه أبو داود" ،السطن" ،قم ،3658 :وابن حدان" ،صحيح ابن حدان"،
قم ،96 :واحلاكم" ،املست ك" ،قم ،346 :وصححه ابن حدان،
واحلاكم ووافقه الذهيب ،وقال األلداين :حسن صحيح.
( )2ابن باشو  " ،حتقيقات وأنظا " ،ص ،101 :وانظر :القرطيب " :تفس ر
القرطيب".185 :2 ،
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إذن ،ليس كل بلم ييلب تدليغه ويتأك نشره؛ فمطه عا يش د
يف تدليغه وعطه عا ليس كذلك ،وعن هطا فرق بعض أهل العلم بني
الفرض والطفل؛ فأجازوا كتمان الطفل دون الفرض ،وأولوا احل يث
السابق ،ومحلوه بلى نوع خمصوص عن العلم ،وهو الفرض دون الطفل،
وهذا اختيا اخليايب يف شرحه هلذا احل يث ،حيث قال " :وهذا يف
العلم الذي يلاعه تعليمه إايه ،ويتعني بليه فرضه؛ كمن أى كافراً يري
اسإسما يقول :بلموين عا اسإسما وعا ال ين؟!  ،وكمن يرى جماً
ح يث العه ابسإسما ال حيسن الصماة ،وق حضر وقتها يقول:
بلموين كيف أصلي؟!  ،وكمن جاء عستفتياً يف حمال أو حرا يقول:
أفتوين وأ ش وين؛ فإنه يلا يف عثل هذه األعو أن ال ميطعوا ازجلواب بما
سألوا بطه عن العلم ،فمن فعل ذلك [كان] آُّثاً عستحقاً للوبي
والعقوبة ،وليس كذلك األعر يف نوافل العلم اليت ال ضرو ة ابلطاس إىل
ععرفتها "(.)1
وق أي ه ابن باشو يف أيه وبلق ابلقول" :وععطاه أن كتمان
العلم املسؤول بطه حرا إذا كان يرتتب بلى السؤال بمل فيما جيب
ابتقاده أو عا جيب التعد به أو يف اسإق ا بلى بمل عن األبمال
املكلف هبا السارل.
( )1اخليايب" ،ععامل السطن".185 :4 ،
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وحاصل كماعه ختصيص العمو الواقع يف لفظ :بلم ،ابحلالة اليت
يرتتب بلى ب اسإجابة فيها إق ا بلى حرا  ،بطاءً بلى أن التعليم إمنا
هو وسيلة للعمل؛ فما يكون حكمه إال عوافقا حلكم املتوسل إليه؛ ألن
الوسيلة تعيى حكم املقص  ،هذا دليل ختصيص عن جهة الطظر ،وي ل
هلذا التخصيص أيضا عن األثر واية ابن عاجه عن ح يث أَِيب سعِي ٍ
َ
اَّللُ بِِّّه ِّيف أ َْم ِّر الن ِّ
َّاس ِّيف ال ِّّد ِّ
يَ « :م ْن َكتَ َم ِّعلْما ِِّمَّا يَْن َف ُع َّ
ْ
ين أَ ْجلَ َمهُ
اخلُ ْ ِ ِّ
اَّللُ يَ ْوَم ال ِّْقيَ َام ِّة بِِّّل َج ٍام ِّم َن الن ِّ
َّ
َّار »(.)2(")1
هذا عا حنا إليه اخليايب ووافقه ابن باشو  ،غ ر أن هذا الضابط
غ ر عرضي بط غ رمها؛ ألن فيه توسعا غ ر حممود يف بعض نواحيه؛
فتقيي الكتمان ابلفرض دون الطفل فيه نوع تساعح عع الط ب عع أنه
حكم تكليفي.
صحيح أن الط ب غ ر واجب ،لكن هذا عقي اببتدا آحاد
الط ب ال جمموبه؛ ألن الط ب عق عة للواجب وسياج حفظه ،وهو
مبجموبه واجب ،وهذا عا ال نااع فيه بط احملققني ،يقول الشاطيب:
"إذا كان الفعل عط واب ابزجلاء كان واجدا ابلكل "(.)3
( )1واه ابن عاجه" ،السطن" ،قم ،265 :وضعفه الدوص ري " ،عصداح
الاجاجة" ،قم ،108 :وقال األلداين :ضعيف ج ا.
( )2ابن باشو " ،حتقيقات وأنظا " ،ص.103 :
( )3الشاطيب" ،املوافقات" ،211 :1 ،وانظر أيضا.239 :1 :
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وحىت اببتدا أفراد الط ب ،فهو وإن مل جيب بمما؛ فإنه واجب
عتعني ابتقادا ،فيجوز للمكلف – اتفاقا  -ترك املستحب ،وال يشرع
له ترك ابتقاد استحدابه عن غ ر أتويل سارغ؛ ألنه حكم شربي.
ولو نظران إىل املط وب عن زاوية تدليغه؛ فتدليغه فرض كفاية؛ فما
جيوز االستهانة به؛ ألن ذلك يفضي إىل ضياع شيء عن التشريع ،يقول
ابن تيمية . . ." :لكن جيوز ترك املستحب عن غ ر أن جيوز ابتقاد
ترك استحدابه؛ وععرفة استحدابه فرض بلى الكفاية؛ لئما يضيع شيء
عن ال ين "(.)1
كما أن استثطاء الفرض بلى إطماقه حمل نظر؛ فق يكتم
الفرض إذا أفضى إىل فوات عصلحة أبظم أو أوقع يف عفس ة اجحة،
وهو عا دلت الطصوص بلى عشروبية كتمانه أيضا كما عر يف عدحث
األدلة ،وسأكتفي إبيراد دليل واح يف هذا املقا  ،وهو عا صح َب ِن ابْ ِن
ول هِ ِ ِ
ِ
َبده ٍ
ني
ال َ ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َبْطـ ُه َما ،قَ َ
اس َ ِض َي ه
اَّلل  ل ُم َعاذ بْ ِن َجدَ ٍل ح َ
ك َستَأِِّْت قَ ْوما أ َْهل كِّتَ ٍ
اب ،فَِّإذَا ِّج ْئ تَ ُه ْم ،فَا ْدعُ ُه ْم
بـَ َعثَهُ إِ َىل اليَ َم ِن« :إِّنَّ َ
َ
ول َِّّ
اَّللَُ ،وأ َّ
إِّ َىل أَ ْن يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ إِّلَهَ إَِّّال َّ
اَّلل ،فَِّإ ْن ُه ْم
َن ُُمَ َّمدا َر ُس ُ
اَّلل قَ ْد فَ رض َعلَْي ِّهم ََخْس صلَو ٍ
ك ،فَأَ ْخِّ ْربُه ْم أ َّ
ات
ك بِّ َذلِّ َ
أَطَاعُوا لَ َ
َ َ
َن ََّ
ْ َ ََ
ٍ
ك ،فَأَ ْخِّ ْربُه ْم أ َّ
َن َّ
اَّللَ قَ ْد
ك بِّ َذلِّ َ
ِّيف ُك ِّّل يَ ْوم َولَْي لَ ٍة ،فَِّإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
( )1ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى ".436 :4 ،
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ص َدقَة تُ ْؤ َخ ُذ ِّم ْن أَ ْغنِّيَائِّ ِّه ْم فَ تُ َر ُّد َعلَى فُ َق َرائِّ ِّه ْم ،فَِّإ ْن ُه ْم
فَ َر َ
ض َعلَْي ِّه ْم َ
ِّ
ِّ
ك بِّ َذلِّ َ
أَطَاعُوا لَ َ
ك ،فَِّإ ََّي َك َوَك َرائِّ َم أ َْم َواَلِّ ْم َواتَّ ِّق َد ْع َو َة املَظْلُوم ،فَِّإنَّهُ
لَيس ب ي نه وب ني َِّّ ِّ
اب»(.)1
اَّلل ح َج ٌ
ْ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ
هذا الت ج يف التدليغ عتعلق أساسا أبكان اسإسما  ،وعع هذا
نرى الطيب  يوجه سف ره إىل الت ج يف دبوته ،وهذا الت ج بلغة
أخرى هو كتمان بلم الفرض عؤقتا ملصلحة شربية اجحة؛ ذلك أنه
لو محل أهل اليمن بلى ال ين مجلة خلرجوا عطه مجلة.
وطوبا ملا تق ال ب أن خنتا ضابيا أدق؛ وهو وجود عا هو
أوىل ابلطشر عن املسألة املكتوعة ،وبه خنلص إىل عشروبية كتمان الطفل
ملن طولب ابلفرض ،وإىل عشروبية كتمان الفرض ملن خوطب بفرض
أهم عطه ،ومما ي ل بلى األول ح يث املسيء صماته ،ومما يشه للثاين
ح يث ععاذ ،وهبذا يتحر الضابط ،ويسلم عن أي إيراد أو ابرتاض.
الضابط السادس :أال يرتتب على املسألة املكتومة انعدام العلم:
عن أدق ضوابط كتمان العلم ،أن ال يع العلم إذا مل يظهره؛
فإن أعطا ذلك مل يتعني التدليغ ،كما أفاده ابن العريب يف تعليقه بلى
ح يثَ « :م ْن ُسئِّ َل َع ْن ِّعل ٍْم فَ َكتَ َمهُ أَ ْجلَ َمهُ َّ
اَّللُ بِِّّل َج ٍام ِّم ْن ََن ٍر يَ ْو َم
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،1496 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم.19 :
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ال ِّْقيَ َام ِّة»()1؛ فقال " :هو حممول بلى مخسة أوجه :أن يع ذلك العلم
إن مل يظهره.)2( " . . . .
ويقول القرطيب " :وحتقيق اآلية هو :أن العامل إذا قص كتمان
العلم بصى ،وإذا َل يقصده َل يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غريه،
وأعا عن سئل فق وجب بليه التدليغ هلذه اآلية وللح يث "(.)3
ويقول الشاطيب . . ." :وأعا الرابع فليس ازجلواب مبستحق
إبطماق ،بل فيه تفصيل؛ فيلا ازجلواب إذا كان باملا مبا سئل بطه عتعيطا
بليه . . . .وق ال يلا ازجلواب يف عواضع كما إذا مل يتعني بليه "(.)4
وبلى ضوء عا سلف نتفهم إحجا بعض السلف بن تفس ر
القرآن أو واية احل يث أو اسإدالء ابلفتوى؛ وحممله بط ي هو وجود
الكفاية عن غ رهم ،وهلذا كتموا بعض عا بط هم عن بلم ملصاحل شربية
يتوخوهنا.
الضابط السابع :عدم تدارك العمل املستفاد من املسألة املكتومة:
ق يرتتب بلى العلم املكتو بمل ال ميكن حتصيله؛ فيطال ب
ت اكه عطالة ب عه ،وعن ذلك عا حكم هللا تعاىل به ق ا ،وو د يف
( )1تق خترجيه يف صحيفة ،قم.37 :
( )2ابن العريب" ،با ضة األحوذي".118 :10 ،
( )3القرطيب" ،تفس ر القرطيب".185 :2 ،
( )4الشاطيب" ،املوافقات".373 – 372 :5 ،
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الشريعة خربه؛ فمثل هذا ال ع فع له ،وال اد ملا ق ه هللا تعاىل فيه،
ول َِّّ
ْت ِّم ْن ر ُس ِّ
اءيْ ِّن:
وعن هطا يفهم قول أَِيب ُهَريْـَرَةَ " :ح ِّفظ ُ
َ
اَّلل ِّ و َع َ
ِّ
وم"(.)1
َح ُد ُمهَا فَ بَ ثَثْ تُهَُ ،وأ ََّما َ
اآلخ ُر فَ لَ ْو بَثَثْ تُهُ قُط َع َه َذا البُ ل ُْع ُ
فَأ ََّما أ َ
والوباء الذي مل يدثه أبو هريرة ألكثر الطاس عتعلق أبعو الفنت
وأحوال بعض والة السوء ،وتدليغه عن شأنه أن ي خل الوهن بلى
القلوب ،كما أنه ال ع فع له؛ ألنه عن مجلة املق و الذي ال قدل ألح
ب فعه ،وعن ِح َك ِم ذكره أن يكون شاه ا بلى ص ق الطدوة.
ويع ابن باشو عن أبرز عن أشا إىل هذا الضابط؛ فقال" :
وعطها :أن يكون العمل ابملسؤول بطه عتوقفا بلى جواب املسؤول؛ فأعا
إذا فات العمل أو تعذ الت ا ك فما جيب ازجلواب؛ إذ مل يدق ازجلواب
وسيلة إىل حكم شربي عن وجوب أو حترمي ،وعثال ذلك عا وقع عن
املعتم بن بداد . . . . .فهذا االستفتاء يف غ ر حمله؛ إذ كان بليه أن
يستفتيهم قدل أن يقتله "(.)2
وخرب عا وقع للمعتم خماصته أن ألفونسو السادس علك
قشتالة أ اد أن يذل املسلمني؛ فأ سل يهوداي إىل املعتم بن بداد أع ر
إشديلية ييالده اسإذن لاوجه أن تل داخل جاعع قرطدة ،فاعتطع ابن بداد
عن هذا اليلب؛ فأغلظ له اليهودي يف القول ،فضربه ابن بداد مبحربة
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.120 :
( )2ابن باشو " ،حتقيقات وأنظا " ،ص.104 :
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كانت بني ي يه؛ فقتله ،مث أعر به فصلب عطكوساً بقرطدة.
وملا سكت بطه الغضب استفىت الفقهاء فيما صطع ،فداد ه الفقيه
حمم بن اليماع ابلرخصة يف ذلك؛ ألن اليهودي تع ى ح ود
الرسالة؛ فاستوجب القتل؛ فلما سأله الفقهاء يف فتواه؛ قال " :إمنا
ابد ت ابلفتوى خوفاً أن يكسل الرجل بما با بليه عن عطابذة
الع و ،وبسى هللا أن جيعل يف باميته للمسلمني فرجاً! "(.)1
ففي هذه القصة تيديق لكتمان العلم الذي ال ميكن ت ا ك
العمل املرتتب بليه؛ خاصة وأن عا ترتب بلى هذا الكتمان إبمان
ازجلهاد يف وجه الصليديني ،وهو عا تكلل مبعركة الاالقة الشه رة ،اليت
ُخر.
أع ت أنفاس اسإسما يف األن لس أ بعة قرون أ َ
الضابط الثامن :إفضاء العلم ابملسألة املكتومة إىل مفسدة راجحة:
إذا أفضى إفشاء العلم إىل عفس ة اجحة؛ فإن الكتمان يتعني
طريقا ل رها؛ وميكن العلم ابملفس ة ابلطظر إىل عآل إفشاء العلم؛
وذلك بعرضها إىل واقع الاعن وأهله؛ فق يقتضي نشر العلم فسادا يف
وقت دون وقت أو يف فئة عن الطاس دون غ رهم(.)2
فالفقيه احلاذق يوازن بني املصاحل واملفاس ؛ فإن جحت كفة
الكتمان ق عها بلى اسإفشاء ،ومما يشه هلذا قول هللا تعاىل :ﲜ
( )1انظر :احلم ري " ،الروض املعيا يف خرب األقيا " ،ص.288 :
( )2انظر :الشاطيب" ،املوافقات".172 :5 ،
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ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ  اآلية
[األنعا .]108 :
فإظها زيف آهلة املشركني وتطقصها عن العلم الذي ييلب
نشره؛ ألن الكفر ابلياغوت ال يتحصل إال بتعريته وكشف خديئته،
وهو عا حكاه هللا تعاىل يف قصة إبراهيم ؛ فقال :ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ  [ عرمي]42 :؛
لك هن هذا العلم ييلب كتمانه إذا أفضى إىل عفس ة اجحة وهي سب
هللا .
وبطاء بلى عا تق ؛ فإنه حيظر نشر شيء عن العلم ويشرع
كتمانه إذا أدى إىل عفس ة اجحة ،وق ب د الشاطيب مجلة عن
املفاس اليت يشرع ععها كتمان ازجلواب ،وهذه بعضها:
 1ـ أن يؤدي اجلواب إىل التكلف والتعمق(:)1
وق است ل له بقول هللا تعاىل  :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ [ سو ة ص ،]86 :وعثهل له أبث ِر َْحي َِي بْ ِن َبْد ِ الهر ْمحَ ِن
ب ِن ح ِ
اخلَيه ِ
اب َخرج ِيف ْك ٍ
اط ٍ
ب فِي ِه ْم َب ْمُرو بْ ُن الْ َع ِ
اص
ب أَ هن بُ َمَر بْ َن ْ
ْ َ
ََ َِ
ض :اي ص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح
اح
ص
ل
اص
ع
ل
ا
ن
ب
و
ر
م
ب
ال
ق
ـ
ف
ب
و
احل
ب
؛
ا
ض
و
ح
ا
و
د
و
َ
َح هىت َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
َْْ
َ َ َ
ابَ« :ي ِّ
ك ِ
احلَْو ِ
ب
السد
اع؟ ؛ فَـ َق َال ُب َمُر بْ ُن ْ
ْ
ضَ
ض َه ْل تَِرُد َح ْو َ
ُ
اخلَ)يه ِ َ َ
صاح َ
َ
ّ
(2
ِّ
ِّ
ا ْحلَْو ِّ
السبَ ِّاع َوتَ ِّر ُد َعلَْي نَا» .
ض الَ ُُتِّْ ْربََن فَإ ََّن نَ ِّر ُد َعلَى ّ
( )1انظر :الشاطيب" ،املوافقات" 373 :5 ،و.)389
( )2واه عالك" ،املوطأ" ،كتاب اليها ة ،قم ،14 :وال ا قيين " ،سطن
ال ا قيين" ،قم ،62 :والديهقي" ،السطن الكربى " ،قم ،1181 :وقال
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ففيه أن بمر  هناه بن جواب هذا السؤال؛ ألنه لو أخربه
بولوغها لضاق بليهم( ،)1وألفضى إىل احلرج الذي جاءت الشريعة
برفعه ،وهذا دليل بلى أن ازجلواب الذي يفضي إىل التطيع عذعو ؛ ف ل
بلى عشروبية الكتمان عن أجل هذه املصلحة.
 2ـ السؤال عما ال يعقل معناه ( :)2وعن جطس التعمق الذي
يشرع ععه الكتمان اسإجابة بن املسارل املذعوعة؛ كالسؤال بما ال
يعقل ععطاه؛ فمثل هذا يشرع كتمانه يف ازجلملة إعا لتضمطه إقرا السارل
بلى االبرتاض بلى الشرع ابلرأي أو ألن ازجلواب أكرب عن بقل
السارل؛ فيتماىف سإعكان فتطة السارل بذلك ،أو ألنه عن املتشابه.
وق عثل لذلك أبعثلة نكتفي بواح عطها ،وهو عا جاء َب ِن ابْ ِن
اب أ هن أَنَس بن عالِ ٍ
اخلَيه ِ
ِشه ٍ
اب 
َخدَـَرهُ أَنههُ َِمس َع بُ َمَر بْ َن ْ
ك  أْ
َ
َ َْ َ
ول :ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
يـَ ُق ُ
الطووي " :وهذا األثر إسطاده صحيح إىل حيِي بن بد الرمحن لكطه عرسل
عطقيع فإن حيِي وإن كان ثقة فلم ي ك بمر بل ول يف خمافة بثمان ...
إال أن هذا املرسل له شواه تقويه." . . .
الطووي " ،اجملموع ".174 :1 ،
( )1انظر :ابن بد الرب" ،االستذكا ".169 :1 ،
( )2انظر :الشاطيب" ،املوافقات" 171 :5 ،و 371و ،)391 - 390ابن
القيم" ،إبما املوقعني".120 :4 ،
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َب؟
ال :فَ ُك ُّل َه َذا قَ ْد َع َرفْ نَاهُ فَ َما ْاأل ُّ
ﲾ ﲿ ﳀ [ بدس ]28 :قَ َ
الَ « :ه َذا لَ َع ْم ُر َّ
ف اتَّبِّعُوا
ت ِيف يَ ِهِ فَـ َق َ
اَّللَ التَّ َكلُّ ُ
صا َكانَ ْ
 ،مثُه نـَ َق َ
ض َب ً
ما تَب َّني لَ ُكم ِّمن ه َذا ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب»(.)1
َ ََ ْ ْ َ
وحمل الشاه عطه؛ أن امليلوب هو املعىن الرتكييب يف اآلية وهو
واضح؛ فدقي التفصيل يف أفراد عا ذكر فضما ياي بن عقصود اآلية،
وهلذا ب بمر الدحث فيه تكلفا ،وهذا ي ل بلى أنه ليس كل بلم
يدث ويطشر(.)2
ولست أذيع سرا إذا أقر ت اببتمادي الكد ر يف هذا املدحث
بلى الشاطيب؛ ذلكم أنه أوىل هذه ازجلارية بطاية فارقة ،وب د أنوابا عن
السؤال املذعو ق ذكرت بعضا عطها؛ مث ختم حبثه بقوله " :هذه مجلة
عن املواضع اليت يُكره السؤال فيها ،يقاس بليها عا سواها ،وليس الطهي
فيها واح ا ،بل فيها عا تشت كراهيته ،وعطها عا خيف ،وعطها عا حير ،
وعطها عا يكون حمل اجتهاد . . . .،فالسؤال يف مثل ذلك منهي
عنه ،واجلواب سحسبه"(.)3
هذا ،وحاصل القول هو وجوب السكوت بن ازجلواب وكتمان
العلم يف حال متحض املفس ة كما قر ه الشاطيب فيما تق ؛ وممن صرح
هبذا اخليايب؛ فق قسم املسارل يف القرآن إىل قسمني؛ األول :عا
( )1واه احلاكم" ،املست ك" ،قم ،3897 :وصححه ووافقه الذهيب.
( )2انظر :الشاطيب" ،املوافقات" 71 :1 ،و.171 :5
( )3الشاطيب" ،املوافقات".392 :5 ،
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احتيج إليه يف ال ين؛ وهذا ق بيطه هللا تعاىل وبلمه؛ والثاين :عا كان
بلى طريق التكلف والتعطت؛ فاعتطع بن جوابه وكرهه ،مث بع أن عثل
اخليايب لكما الطوبني؛ قال . . . ." :وكل عا كان عن املسارل بلى
هذا الوجه فهو عكروه ،فإذا وقع السكوت بن جوابه ،فإهمنا هو زجر
و دع للسارل؛ وإذا وقع ازجلواب فهو بقوبة وتغليظ "(.)1
وهو أي ابن القيم أيضا حيث قال . . ." :فمن سئل بن بلم
فكتمه أزجلمه هللا يو القياعة بلجا عن ان  ،هذا إذا أعن املفيت غارلة
الفتوى ،فإن مل أيعن غارلتها وخاف عن ترتب شر أكثر عن اسإعساك بطها
أعسك بطها ،ترجيحا ل فع أبلى املفس تني ابحتمال أدانمها "(.)2
الضابط التاسع :كتمان بعض العلم ال كله:
إذا تدني أن كتمان العلم يشرع بسدب إفضاره إىل عفس ة؛
فيطدغي أن يقصر هذا يف بعض العلم ال كله ،وإال باد بلى أصل ال ين
ابسإبيال؛ ألن عدطاه بلى التدليغ ،فَـعن عسر ٍ
وق َب ْن َبارِ َش َة ضي هللا
َ ْ َ ُْ
هيب صلى هللا بليه وسلم َكتَ َم َشْيـئًا ِع َن
تَ :ع ْن َح ه ثَ َ
بطها قَالَ ْ
ك أَ هن الطِ ه
ول :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
اَّللَ تَـ َع َاىل يَـ ُق ُ
ص ِّقْهُ ،إِ هن ه
الْ َو ْح ِي ،فَماَ تُ َ
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ [ املار ة:
.)3(]67
( )1اخليايب" ،ععامل السطن" ،264 :3 ،وانظر :ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى".59 :20 ،
( )2انظر :ابن القيم" ،إبما املوقعني".120 :4 ،
( )3واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.7531 :
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وال خيفى أن الكتمان شرع بلى خماف األصل ،وهو يف
حقيقته عفس ة صغرى دفعت هبا عفس ة كربى ،ويف ح يث ععاذ 
عا يشه هلذا؛ فإنه ملا ختوف املوت بث عا يف جعدته خمافة عفس ة
أبظم وهي عوته دون تدليغ هلذا احل يث ،وهو دليل بلى وجوب أصل
الدماغ.
بي أن كتمان بعضه للمصلحة الشربية الراجحة عن قديل
الضرو ة اليت تديح احملظو  ،والضرو ة تق بق ها كما هو عقر بط
األصوليني والفقهاء بما خماف بيطهم.
وممن نص بلى تقيي الكتمان بدعض العلم فقط الوز ُير ابْ ُن ُهدَـْيـَرَة
ِِ
إخ َف ِاء
يف شرحه حل يث ععاذ  ،وذلك قولهَ . . . ." :وفيه َج َو ُاز ْ
بـع ِ ِ ِ
ص ِة "(.)1
صلَ َح ِة ِيف تَـ ْر ِك الْ َع َم ِل اتِّ َك ًاال َبلَى ُّ
ض الْع ْل ِم ل ْل َم ْ
َْ
الر ْخ َ

الضابط العاشر :كتمان العلم مؤقتا عن بعض الناس ال كلهم:
بلى وزان الضابط السابق يتقر أن كتمان العلم إمنا يشرع يف
حق بعض الطاس ال كلهم ،وال يشرتط يف هذا الدعض أن يكونوا مجًّا
غف را؛ فق يرتفع املطع إبخدا فرد واح كما يف ح يث ععاذ 
السابق ،وعن مث فق يكتم العلم بن الدعض فقط؛ وهو عا استطديه
ص ِابلْعِْل ِم
الدخا ي عن ح يث ععاذ؛ فدوب بليه بقوله " :ابب َع ْن َخ ه
قَـ ْوًعا ُدو َن قَـ ْوٍ َكَر ِاهيَةَ أَ ْن الَ يـَ ْف َه ُموا ".
( )1انظر :ابن عفلح" ،اآلداب الشربية".120 :1 ،
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ص ابلعلم قوعا ملا
ووافقه املهلب؛ فقال " :فيه أنه جيب أن ُخيَ ه
فيهم عن الضدط وصحة الفهم ،وال يدذل املعىن اللييف ملن ال يستأهله
عن اليلدة وعن خياف بليه الرتخص واالتكال لقص ر فهمه ،كما فعل
صلى هللا بليه وسلم.)1( " . . . .
وق ذكر الغاايل أن بعض العلماء سئل بن شيء فلم جيب؛
فابرتض بليه السارل حب يثَ « :م ْن َكتَ َم ِّعلْما . . . .احل يث »()2؛
فقال له " :اترك اللجا واذهب؛ فإن جاء عن يفقه وكتمته؛ فليلجمين،
فق قال هللا تعاىل :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ [ الطساء]5 :؛ تطديها
بلى أن حفظ العلم ممن يفس ه ويضره أوىل ،وليس الظلم يف إبياء
غ ر املستحق أبقل عن الظلم يف عطع املستحق "(.)3
وبلى هذا املهيع بعض املعاصرين كتقي ال ين اهلمايل الذي
قال " :فإن قيل ق صح بن حذيفة وأيب هريرة ضي هللا بطهما أن
الطيب  أخربمها أبعو كان يكتماهنا؟!
فازجلواب :أن الذي أخرب به حذيفة أمساء املطافقني ومل يكن
يكتمها بن مجيع الطاس ،إمنا كان يكتمها بن باعة الطاس؛ ب ليل قوله
( )1ابن بيال" ،شرح صحيح الدخا ي" ،207 :1 ،وانظر :الشاطيب،
"املوافقات" 136 :5 ،و .172
( )2سدق خترجيه.
( )3الغايل" ،إحياء بلو ال ين".57 :1 ،
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لعمر بن اخلياب ضي هللا بطه حني سأله؛ فقال :أنشدك هللا هل
ذكر لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اَسي يف أَساء املنافقني
فقال :ال وال أزكي بعدك أحد()1؛ وإمنا كتم حذيفة أمساء املطافقني؛
ألن املفس ة اليت يف ذكرها تفوق املصلحة اليت يف كتماهنا ،ود ء
املفاس عق بلى جلب املصاحل.
وأعا أبو هريرة فق أخربه الطيب صلى هللا بليه وسلم ابلفنت اليت
تقع بع وفاته صلى هللا بليه وسلم فكان أبو هريرة يقول كما يف
ول َِّّ
ْت ِّم ْن ر ُس ِّ
اَّلل صلى هللا عليه وسلم
صحيح الدخا يَ ( :ح ِّفظ ُ
َ
اآلخ ُر فَلَ ْو بَثَثْ تُهُ قُ ِّط َع َه َذا
َح ُد ُمهَا فَ بَ ثَثْ تُهَُ ،وأ ََّما َ
اءيْ ِّن ،فَأ ََّما أ َ
ِّو َع َ
الْب لْعوم )( .)2وعع ذلك ابح به للخاصة؛ فقال( :أَعوذ ِّابَ َِّّ
َّلل ِّم ْن َرأْس
ُ
ُُ ُ
()3
ِّ
الص ْب يَان) .
ني َوإِّ َم َارة ِّّ
الستِّّ َ
ّ
وق وى األرمة الشيء الكث ر عن أخدا الفنت اليت وقعت يف
زعن بين أعية بموعا وخصوصا؛ فثدت بذلك أن أاب هريرة مل يكن
يكتمها بن اخلاصة "(.)4
وعثله ابن بثيمني؛ فق قال يف شرحه بلى كتاب التوحي " :
( )1سدق خترجيه.
( )2سدق خترجيه.
( )3سدق خترجيه.
( )4ـ اهلمايل" ،اهل ية اهلادية" ،ص.61 :
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السادسة بشرة :جواز كتمان العلم للمصلحة؛ هذه ليست بلى
إطماقها؛ إذ إن كتمان العلم بلى سديل اسإطماق ال جيوز؛ ألنه ليس
مبصلحة ،وهلذا أخرب الطيب  ععاذاً ومل يكتم ذلك عيلقاً ،وأعا كتمان
العلم يف بعض األحوال ،أو بن بعض األشخاص ال بلى سديل
اسإطماق؛ فجارا للمصلحة؛ كما كتم الطيب  ذلك بن بقية الصحابة
خشية أن يتهكلوا بليه.)1(" . . . . .
فمن جمموع كما هؤالء العلماء املشفوع أبدلته الشربية خنلص
إىل أن عن أهم ضوابط الكتمان أن خيص به بعض الطاس ال كلهم ،ويف
وقت دون آخر ،وامل ا يف ذلك كله بلى حتقق املصلحة الشربية
الراجحة.

( )1ـ العثيمني" ،القول املفي ".55 :1 ،
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الـمبحث الثانـي :تطبيقات القاعدة:
املتتدع ملصطفات العلماء ي ك ع ى تفعيلهم هلذه القاب ة يف
كث ر عن الفروع يف شىت أبواب الفقه ،وسأذكر مناذج عن ذلك فيما
أييت:
املطلب األول :كتمان احلديث النبوي عمن يسيء فهمه:
كتمان احل يث بمن يسيء فهمه سطة توا د كث ر عن العلماء
بلى تيديقها عىت الحت هلم املصلحة الشربية يف ذلك ،وعن أعثلته عا
أييت:
اَّللِ
أوالَ :ب ْن أَنَ ٍ
س  أَ هن َان ًسا َكا َن هبِِ ْم َس َقم قَالُواَ :اي َ ُس َ
ول ه
ِ
احلَهرةَ ِيف ذَ ْوٍد
ص ُّحوا قَالُوا :إِ هن الْ َم ِيطَةَ َوِمخَة؛ فَأَنْـَاَهلُُم ْ
آ ِو َان َوأَطْع ْمطَا؛ فَـلَ هما َ
ِ ِ
هيب صلى هللا
لَهُ؛ فَـ َق َ
ال « :ا ْش َربُوا أَلْبَانَ َها » ،فَـلَ هما َ
ص ُّحوا قَـتَـلُوا َاب َي الط ِّ
ث ِيف آ َاث ِِه ْم ،فَـ َقيَ َع أَيْ ِيـَ ُه ْم َوأَْ ُجلَ ُه ْم،
استَاقُوا ذَ ْوَدهُ ،فَـدَـ َع َ
بليه وسلم َو ْ
و َمسر أَ ْبيـطَـهم ،فَـرأَيت الهرجل ِعْطـهم ي ْك ُ األَ ِ ِِ
وت.
ض بِل َسانه َح هىت َميُ َ
َ ََ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
ِ
َش ِّ ب ُقوبةٍ
ال ألَنَ ٍ
ال َسماه  :فَـدَـلَغَِين أَ هن ْ
اج قَ َ
قَ َ
سَ :ح ّ ثِْين ِأب َ ُ َ
احلَ هج َ
ال:
هيب صلى هللا بليه وسلم؛ فَ َح ه ثَهُ ِهبَ َذا ،فَـدَـلَ َغ ْ
احلَ َس َن؛ فَـ َق َ
َباقَـدَهُ الطِ ُّ
ِّ ()1
ت أَنَّهُ ََلْ َُيَ ّدثْهُ .
َو ِّد ْد ُ
احلجاج بن يوسف الثقفي هو عن هو يف جربوته وظلمه؛ وق
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.5685 :
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أد ك بعض الصحابة زعطه؛ عطهم أنس بن عالك  ،وق سأله
احلجاج بن أش بقوبة ندوية؛ فح ثه هبذه احلادثة املشهو ة؛ فتهلل
وجه احلجاج فرحا و أى أن فيها عا يرب بسفه ابلطاس؛ ودون عطاه
خرط القتاد.
قال ابن حجر . . . ." :وِيف ِواية بـها :فَ و اَ َِّّ
َّلل َما اِّنْ تَ َهى
َ َ َ َْ َ
ال:
ام ِِّبَا َعلَى ال ِّْم ْن َرب فَ َق َ
الَ :ح َّدثَنَا أَنَس " فَ َذ َكَرهَُ ،وقَ َ
ا ْحلَ َّجاج َح ََّّت قَ َ
قَطَع النَِّّب ْ األَيْ ِّدي و ْاألَرجل و ََسَل ا ْألَ ْع ُني ِّيف م ْع ِّ
صيَة َّ
اَّلل ،أَفَ َال
َ
َ ُْ َ َ
َ ّ
ِّ
اق ِْ ِ ِ ِ
ك ِّيف م ْع ِّ
صيَة َّ
آخر
اَّلل؟! ؛ َو َس َ
نَ ْف َعل ََْن ُن ذَل َ َ
اسإ ْمسَابيل ّي ع ْن َو ْجه َ
الَ :ما نَ ِّد ْمت َعلَى َش ْيء َما نَ ِّد ْمت َعلَى
َب ْن َاثبِت َح ه ثَِين أَنَس قَ َ
َح ِّديث َح َّدثْت بِّ ِّه ا ْحلَ َّجاج " فَ َذ َكَرهُ ،وإمنا ن أنس بلى ذلك؛ ألن
احلجاج كان عسرفا يف العقوبة وكان يتعلق أبدىن شدهة وال حجة له يف
قصة العرنيني؛ ألنه وقع التصريح يف بعض طرقه أهنم ا ت وا ،وكان ذلك
أيضا قدل أن تطال احل ود كما يف الذي بع ه ،وقدل الطهي بن املثلة
كما تق يف املغازي ،وق حضر أبو هريرة األعر ابلتعذيب ابلطا مث
حضر نسخه والطهي بن التعذيب ابلطا كما عر يف كتاب ازجلهاد،
وكان إسما أيب هريرة عتأخرا بن قصة العرنيني.)1( " . . . .
والذي يعطيطا أصما هو ن أنس بلى التح يث؛ وهي وجهة
( )1ابن حجر" ،فتح الدا ي" ،142 :10 ،وانظر أيضا.225 :1 :
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نظر التابعي الفقيه احلسن الدصري؛ ووجهه هو كتمان احل يث بمن
يسيء فهمه ملصلحة شربية اجحة.
صوِ بْ ِن َبْد ِ الهر ْمحَ ِنَ ،ب ِن الش ِْ
يبَ ،ب ْن َج ِري ٍر أَنههُ
اثنياَ :ب ْن َعْط ُ
هع ِّ
ول« :أَُّميَا َع ْب ٍد أَبَ َق ِّم ْن َم َوالِّ ِّيه فَ َق ْد َك َف َر َح ََّّت يَ ْرِّج َع إِّلَْي ِّه ْم»
َِمس َعهُ يـَ ُق ُ
ال عْطصو « :قَ ْ و ِ
هللا ُ ِو َ ِ ِ
يب َ ولَ ِك ِّين أَ ْكَرهُ أَ ْن يـُْرَوى َب ِّين
قَ َ َ ُ
َ
ي َبن الطه ِّ
()1
صَرِة» .
اهطَا ِابلْدَ ْ
َه ُ
كتم عطصو فع احل يث بن أهل الدصرة؛ والسدب هو خوفه
عن املعتالة واخلوا ج أن حيملوا بطه احل يث؛ ويطتصرون به ملذهدهم
السقيم يف فابل الكد رة(.)2
اثلثا :كره مجع عن العلماء التح يث بدعض الطصوص اليت
حيملها بعض أهل األهواء بلى نصرة ب بهم؛ وق ب د ابن حجر
بعضا عطهم:
 عالك يف أحاديث الصفات.
 أبو يوسف يف الغرارب.
 أمح يف األحاديث اليت ظاهرها اخلروج بلى السليان.
مث خلص إىل ضابط عهم يف اعتطابهم عن التح يث مبثل هذه
الرواايت؛ فقال . . ." :وضابط ذلك أن يكون ظاهر احل يث يقوي
( )1واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.68 :
( )2انظر :الطووي" ،شرح صحيح عسلم".59 :2 ،
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الد بة وظاهره يف األصل غ ر عراد ،فاسإعساك بطه بط عن خيشى بليه
األخذ بظاهره عيلوب ،وهللا أبلم"(.)1
رابعا :قال املعلمي . . ." :نعم ،ق ت بو املصلحة إىل ب
وايته حيث خيشى أن يغرت بعض الساععني بظاهره فيقع يف الد بة،
قرأت يف جاء ق مي عن ثقات العجلي عا لفظه " :عوسى ازجلهين قال:
جاءين بمرو بن قيس املماري وسفيان الثو ي فقال :ال حت ث هبذا
احل يث ابلكوفة أن الطيب  قال لعلي« :أَنْ َ ِّ ِّ ِّ
ارو َن ِّم ْن
ت م ِّّّن ِبَْن ِّزلَة َه ُ
ب بَ ْع ِّدي »(.)2
وسى ،إَِّّال أَنَّهُ َال نَِّ َّ
ُم َ
كان يف الكوفة مجابة يغلون ابلتشيع وي بون إىل الغلو؛ فكره
بمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا احل يث فيحملوه بلى عا يوافق
غلوهم فيشت شرهم.
وق ميطع العامل طلدة احل يث بن أخذ عثل هذا احل يث لعلمه
أهنم إذا أخذوه مبا ووه حيث ال يطدغي أن يروي ،لكن هذا ال خيتص
ابملدت ع.)3(" . . .
هذا املقيع عن كما املعلمي يثدت عا ذكرانه عن ضرو ة
( )1ابن حجر" ،فتح الدا ي".225 :1 ،
( )2واه عسلم" ،صحيح عسلم" ،قم.2404 :
( )3املعلمي " ،التطكيل ".231 :1 ،
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الكتمان للمصلحة الراجحة ،وهي هطا أن ال يتأوله املدت ع بلى عا
يوافق عذهده وخيالف السطة امليهرة.
خامسا :قال الشاطيب " :وقَ َ ِ
ت أَقْـَرأُ
ال َسعي ُ بْ ُن َح هسا َنُ :كْط ُ
َ
()1
ِ
ِ
بلَى اب ِن َانفِ ٍع ،فَـلَ هما عر ت ِحب ِي ِ
ال ِيل:
اشوَاءَ ؛ قَ َ
ث التـ ْهوس َعة لَْيـلَ َة َب ُ
َ ْ
ََْ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ك َاي أ ََاب ُحمَ هم ؟!.
تَ :وملَ ذَل َ
َحِّر ْق َبلَْيه ،قـُ ْل ُ
ِ
هخ َذ ُسطهةً! " (.)2
قَ َ
الَ :خ ْوفًا ع ْن أَ ْن يـُت َ
أعر ابن انفع إبحراق احل يث حىت ال يدلغ مسع عن ال مييا بني
الصحيح والضعيف؛ فيفتنت به ،وحتريق احل يث ولو كان عكذواب بله
ضعيفا ليس عن الشأن الغالب بط العلماء؛ فق حرصوا بلى حفظه
وكتابته ملقاص كث رة عن أمهها صيانة احل يث الصحيح عن دخول
املوضوع والضعيف بليه ،وعن ُّثة فتحريقه وسيلة إىل كتمانه بلى فئة
عن الطاس ممن ال متييا بط هم؛ فيقعوا يف الد بة بلى أي عن ييعن يف
ثدوت احل يث.
سادسا :نقل اخلييب الدغ ادي بسط ه أن الولي بن عسلم قال:
" شه ت جملسا فيه أبو إسحق الفاا ي وبد هللا بن املدا ك وبيسى بن
( )1واه الديهقي" ،شعب اسإميان" ،قم ،3513 :واليرباين " ،املعجم الكد ر"،
قم ،10007 :بن ابن عسعود  ،وللح يث واايت كث رة ،ضعفها
األلداين" ،الضعيفة" ،قم.6824 :
( )2الشاطيب" ،االبتصا ".)450/1( ،
- 284 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

يونس وخمل بن احلسني ،وهؤالء أفاضل عن بقي عن بلماء املشرق؛
فأمجع أيهم بلى كتمان احل يث يف الرخصة يف الطديذ ،وإظها احل يث
يف التش ي فيه والكراهية "(.)1
ععلو أن الكوفيني ترخصوا يف الطديذ وهلم يف ذلك شده وأخدا
عومهة ،وق نقل اخلييب بن هؤالء العلماء املذكو ين إمجابهم بلى
كتمان الطصوص املومهة سإابحته وإظها الطصوص املفي ة للتش ي يف
حرعته وعا ذلك الكتمان إال لتحصيل املصلحة الشربية.
سابعا :يشرع كتمان األحاديث اليت تتعلق ابلرجاء بط عن
خيشى عطه ازجلرأة بلى املعاصي واسإصرا بليها؛ يقول سليمان بن بد
هللا آل الشيخ . . . . . . . ." :وجواز كتمان العلم للمصلحة،
والسيما أحاديث الرجاء اليت إذا مسعها ازجلهال ازدادوا عن اآلاث كما
قال بعضهم:
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــأكثر عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إذا كـ ــان الق ـ ـ و بلـ ــى كـ ــرمي"(.)2
عأخذـ ـ ـ ــااي
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
القولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوـ ـزـبـ ـ ـ ـ ـ ـةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
هؤالء الفقهاء مجيعا هو كتمان احل يث
للمصلحة الشربية الراجحة.
( )1واه اخلييب " ،ازجلاعع ألخماق الراوي وآداب الساعع" ،110 :2 ،قم:
.1327
( )2آل الشيخ" ،تيس ر العايا احلمي " ،ص.47 :
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املطلب الثاني :كتمان تفسري احلديث عند من خيشى منه سوء فهمه:
ِ ِ
الَ « :م ْن
هيب صلى هللا بليه وسلم قَ َ
َب ْن أَِيب ُع َ
وسى َ بن ال(طّ)ِ1
ِّ
س ِّمنَّا » .
السالَ َ
ََحَ َل َعلَْي نَا ّ
ح فَ لَْي َ
هذا احل يث وغ ره عن الطصوص الوا دة بصيغة :ليس عطا ،ق
أتوهلا مجهو العلماء بلى نفي اليريقة ال نفي اسإسما ؛ تفاداي عطهم
ملعتق اخلوا ج الذين يكفرون ابلكد رة.
ولكن مجابة عن السلف اختا وا اسإعساك بن تفس رها؛ ألهنم
ال
أوا يف تفس رها عا حيمل قيق ال ين بلى االجرتاء بلى املعصية ،قَ َ
ِ
س ِّمنَّا َم ْن لَطَ َم
يَ :اي أ ََاب بَ ْك ٍر :قَـ ْو ُل الطِ ِ
َ ُجل ل ُّلاْه ِر ِّ
هيب  « :لَْي َ
ّ
()3
اخلُ ُدود( ،)2ولَي ِّ
ِّ ِّ
ي:
ريََن » َعا َع ْعطَاهُ؟ فَـ َق َ
ال ُّ
الاْه ِر ُّ
ْ َ َْ
س منَّا َم ْن ََلْ يُ َوقّ ْر َكب َ
َ
ول الْد َماغُ ،وبلَيـطا الت ِ
" ِعن هِ ِ
ِ
يم "(.)4
اَّلل الْع ْل ُمَ ،و َبلَى الهر ُس َ
َ َ َْ ْ
َ
هسل ُ
()1
()2
()3

()4

واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،7071 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم.100 :
واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم 1294 :بن ابن عسعود  عرفوبا.
واه أمح " ،املسط " ،قم ،6937 :وأبو داود" ،السطن" ،قم،4943 :
والرتعذي" ،السطن" ،قم ،1921 :واليرباين " ،املعجم األوسط" ،قم:
 ،4812وقال الرتعذي :حسن صحيح.
واه اخلييب" ،ازجلاعع ألخماق الراوي وآداب الساعع" ،110 :2 ،قم:
 ،1333وانظر :ابن حجر" ،فتح الدا ي".24 :13 ،
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اَّللُ -
وقال الطووي . . . ." :وكان سفيان بن بييطة ِ َ -محَهُ ه
يكره قول عن يفسره بليس بلى ه يطا ،ويقول :بئس هذا القول ،يعين
بل ميسك بن أتويله ،ليكون أوقع يف الطفوس وأبلغ يف الاجر ،وهللا
أبلم "(.)1
وبليه فيستفاد عن هذا تطكب تفس ر احل يث بط عن خيشى
عطه سوء الفهم ،وهو عن جطس كتمان العلم للمصلحة الشربية
الراجحة.
املطلب الثالث :كتمان الفتوى الراجحة:
الفتوى هي تطايل للحكم الشربي بلى واقعة خمصوصة ،وال
يب أن ملمابسات الواقعة عا يقتضي عن الفقيه حكما عطاسدا هلا،
يتحقق عن خماله حتصيل املقص الشربي العا عن جلب املصاحل ود ء
املفاس  ،لكن الفقيه الفين ق يكتم الفتوى الراجحة بط ه تمافيا
ملفس ة أكرب أو حتصيما ملصلحة أبظم ،وفيما أييت مناذج عن ذلك:
أوال :فتوى ابن عباس رضي هللا عنهما يف قاتل النفس:
اختلف السلف فيمن قتل عؤعطا عتعم ا عن غ ر أتويل؛ فذهب
ابن بداس يف املشهو بطه إىل أنه ال توبة له ،فق صح َب ْن َسعِي ِ بْ ِن
ت ِالبْ ِن َبده ٍ
ال:
اس :أَلِ َم ْن قَـتَ َل ُع ْؤِعطًا ُعتَـ َع ِّم ً ا ِع ْن تَـ ْوبٍَة؟ قَ َ
ُجدَـ ٍْ ر قَ َ
ال :قُـ ْل ُ
( )1الطووي" ،شرح صحيح عسلم".108 :2 ،
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ال :فَـتَـلَوت بلَي ِه ه ِذ ِه اآليةَ الهِيت ِيف الْ ُفرقَ ِ
ان  ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
الَ ،قَ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
ْ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ   . . .إِ َىل

ِ
الَ " :ه ِذ ِه آيَة َع ِّكيهة نَ َس َخْتـ َها آيَة َع َ نِيهة
آخ ِر اآليَِة [الفرقان ،]69 :قَ َ
 ﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉﲊ 
[الطساء.)1( "]93 :
و ويت بطه واية أخرى يوافق فيها عذهب مجاه ر الصحابة وعن
الَ :جاءَ َ ُجل إِ َىل ابْ ِن َبده ٍ
ال :لِ َم ْن
اس فَـ َق َ
بع هم ،ف َع ْن َس ْع ِ بْ ِن بُدَـْي َ َة قَ َ
ال لَهُ ُجلَ َس ُاؤهُ:
ب قَ َ
قَـتَ َل ُع ْؤِعطًا تَـ ْوبَة؟  ،قَ َ
الَ « :ال إَِّّال الن ُ
َّار» ،فَـلَ هما َذ َه َ
ِ
ت تُـ ْفتِيطَا أَ هن لِ َم ْن قَـتَ َل ُع ْؤِعطًا تَـ ْوبَة َع ْقدُولَة ،فَ َما
ت تـُ ْفتيطَاُ ،كْط َ
َعا َه َك َذا ُكْط َ
ب يُ ِّري ُد أَ ْن يَ ْقتُ َل ُم ْؤِّمنا».
َاب ُل الْيَـ ْوِ ؟ قَ َ
َح ِّسبُهُ َر ُج ٌل ُم ْغ َ
ال« :إِِّّّين أ ْ
ضٌ
ِ
ك "(.)2
قَ َ
ال :فَـدَـ َعثُوا ِيف أَثَِرِه فَـ َو َج ُ وهُ َك َذل َ
هذه احلادثة تفعيل لقاب ة الدحث؛ فق كتم ابن بداس الفتوى
الراجحة يف ثدوت التوبة للقاتل بم ا – بلى الرواية الثانية بطه -؛ ألنه
س يف السارل غدةَ ِ
القتل ،فكتمه بلما حىت ال يتذ ع به إىل إزهاق
تفهر َ
نفس حرعها هللا تعاىل.
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،4762 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم ،3023 :واللفظ ملسلم
( )2واه ابن أيب شيدة" ،املصطف" ،قم.27753 :
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اثنيا :فتوى مالك يف اإلهداء للمعتدة من وفاة:
قال الداجي( " :عسألة) :وال أبس أن يه ي إليها اهل ية فيما واه
ابن حديب بن عالك ،قال :وال أحب أن يفيت به إال عن حتجاه التقوى
بما و اءه ،ووجه ذلك أنه ليس يف اهل ية تصريح ابلطكاح وال عواب ة،
وإمنا فيه إظها املودة كقوله :إين فيك لراغب ،وإين بليك حلريص"(.)1
يرى عالك جواز اسإه اء بطية التعريض ابخليدة للمعت ة عن وفاة
زوجها ،ولكطه ال يفيت به إال ملن بلمت استقاعته؛ ذلك أن فتح الداب
بلى عصرابيه ملن ق ديطه ق يفضي به ال حمالة إىل جماوزة التعريض إىل
التصريح وهو حرا إبمجاع ،وبليه فكتمان الفتوى الراجحة بطه فيه د ء
هلذه املفاس وحتصيل لض ها عن املصاحل املعتربة.
اثلثا :فتوى مالك يف إتيان املرأة يف املوضع احملرم:
وطء الاوجة يف ال بر عن املسارل اخلي رة اليت اختلف فيها
الفقهاء ق ميا ،فق نقل بن عالك القول هبا ،وإذا كان بعض املالكية
جيا بديمان الطسدة إليه؛ فعدا ة ابن ش ازجل توهم صحة نسدة هذا
املذهب إىل عالك ،وهذا عقيع عن كماعه؛ حيث يقول " :قال ابن
القاسم :إال أين ال أحب أن يل علء هذا ،يعين املسج األبظم ،وأين
أفعله ،قال :وعا آعر به ،وق جاءين غ ر واح يستش رين يف ذلك
( )1الداجي" ،املطتقى".265 :3 ،
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فأعرته أال يفعل ،إال أن العلماء يتكلمون يف ذلك فما أخربك وأخربين
عيرف بن عالك يف الوطء يف اه بر ونل هوغسن حهيل وهوون
يطاه( ،)1وقال :تكلمطا لئما حنر عا ليس حبرا .
قال :وقال يل عالك :وليس هذا بكما يتكلم به بط كل عن
جاء!.
قال حمم بن ش  :سأل ابن القاسم عالكا يف هذه الرواية بن
الوطء يف ال بر خمليا ،فقال :حمال ال أبس به بط ه أحل عن املاء
الدا د ،مث عشى يف الكما إىل أن قال :وقَـ ْوله تَـ َع َاىل :ﲴ ﲵ 
[الدقرة ]223 :أىن وأين واح .
مث قال يف آخر املسألة :وأخربين عيرف بن عالك يف الوطء يف
ال بر أنه ال غسل بليه إال أن يطال ،فكتب ذلك كله يف الكتاب على
ما كتبه مصحفا معمى بقلب األحرف ،جعل األلف عكان الواو،
والواو عكان األلف حيث وقع عن الكما  ،وفعل ذلك يف اهلاء والما ،
ويف العني واحلاء ،ويف الكاف وامليم ،وأبقى سارر احلروف بلى حاهلا،
فإذا تدبرت التعمية الت وقعت يف الرواية على هذا الذي ذكرته أتى
لك الكالم على ما حكيت ،وفعل ذلك لئال يقرأه كل أحد
( )1قال احملقق يف بيان التعمية " :يف ال بر أنه ال غسل بليه إال أن يطال " .ابن
ش  " ،الديان والتحصيل" ،461 :18 ،وسيأيت عن خمال الطص بياهنا،
ويف التعمية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة.
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فيستبيحه الناس وليس ِبمر متفق عليه . . . .وق اختلف يف ذلك
قول عالك ،فروي أنه قيل له :محل بطك أنك تديح ذلك ،فقال:
كذب بلي عن قاله ،أعا تسمع هللا تدا ك وتعاىل يقول  :ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ [ الدقرة ]223 :هل يكون احلرث
إال يف عوضع الاع ،ال يكون الوطء إال يف عوضع الول  ،وهذا القول
أصح يف الطظر . . . .وللخماف احلاصل يف هذه املسألة قال عالك
يف هذه الرواية :وليس هذا بكما يتكلم به بط كل عن جاء.
والذي خشي عالك عن هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك فيشيع
يف الطاس فيستديحه العوا دون اعتثال عا يلا كل واح عطهم يف ذلك
عن تقلي عن يستفتيه ،وإذا استفىت فق يستفيت عن يرى خماف
عذهده يف ذلك فيكون أخذه مبذهده أخلص له ،ألن عا اختلف العلماء
يف حتليله وحترميه فاألخذ بتحرميه أحوط؛ ألنه عن املتشابه الذي قال
ات
شاِبَ ٌ
ور ُمت َ
ام بَ ِّّ ٌ
الطيب  فيه « :ا ْحلَالَ ُل بَ ِّّ ٌ
ني َوا ْحلََر ُ
ني َوبَ ْي نَ ُه َما أ ُُم ٌ
ِّ
استَ ْب رأَ لِّ ِّديِّنِّ ِّه و ِّعر ِّ
ض ِّه احل يث »(.)2(" )1
َ ْ
فَ َم ِّن اتَّ َقى ال ُْمشت َبهات فَقد ْ َ
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم ،52 :وعسلم" ،صحيح عسلم"،
قم.1599 :
( )2ابن ش  " ،الديان والتحصيل" ،)461/18( ،وانظر :القرطيب" :تفس ر
القرطيب" ()95/3؛ فق خالف بقوة نسدة القول إىل عالك.
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وخماصة القول أنطا وج ان تفعيل القول بكتمان العلم للمصلحة
الشربية الراجحة؛ بلى أن القول ابزجلواز هو الفتوى الراجحة ،دون أن
يفوتطا بيان أتك حرعة إتيان املرأة يف دبرها ،وهو عا يؤي ه الدحث
العلمي احل يث يف جمال اليب(.)1
رابعا :فتوى الشافعي يف عدم تضمني الصناع:
قال الربيع بن سليمان " :الذي يذهب إليه الشافعي فيما أيت
أنه ال ضمان بلى الصطاع إال عا جطت أي يهم ،ومل يكن يدوح بذلك
خوفا عن الصطاع "(.)2
عسألة تضمني الصطاع عن مجلة املسارل اليت ب ل فيها سي ان
بلي بن أيب طالب  بن أي عن سدقه؛ فاألصل يف ي الصانع أهنا
ي أعانة فما يضمن ،لكن الصطاع ملا توا دوا بلى التهاون يف أعتعة
الطاس أى بلي  ووافقه الصحابة  يف إلااعهم ابلضمان حىت ال
يتهاونوا يف حفظ الودارع.
ويد و أن الشافعي بقي بلى املذهب األول ،ولكطه اعتطع عن
اسإفتاء به حىت ال يتذ ع به الصطاع يف تربير هتاوهنم؛ فتضيع األعوال،
وحمل الشاه مما تق هو كتمان الفتوى الراجحة للمصلحة الشربية.
()1ـ انظر :اليوا ي" ،وطء املرأة يف املوضع املمطوع عطه شربا ،د اسة ح يثية
فقهية طدية " ،ص.129 :
( )2الشافعي " ،األ ".102 :7 ،
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خامسا :فتوى الشافعي يف حكم قضاء القاضي بعلمه:
قال الربيع بن سليمان " :كان الشافعي يرى القضاء ابلعلم،
وكان ال يدوح به لقضاة السوء "(.)1
للشافعي قوالن يف حكم القاضي بعلمه ،ويروي بطه تلميذه أنه
كان يرجح القول مبشروبية قضاره بعلمه؛ ألنه يستط إىل يقني نفسه؛
لكطه ص ف بن الدوح به لقضاة السوء؛ ألهنم سيتذ بون بفتواه إىل
إضفاء الشربية بلى جو هم ،وهذا عن كتمان العلم للمصلحة الشربية
الراجحة.
سادسا :فتوى بعض فقهاء املالكية يف انتفاء وجوب الزكاة يف التني:
يقول ابن العريب بن التني . . . ." :فإنه عقتات ع خر ،فلذلك
قلطا بوجوب الاكاة فيه ،وإمنا فر كث ر عن العلماء عن التصريح بوجوب
الاكاة فيه تقية جو الوالة؛ فإهنم يتحاعلون يف األعوال الاكارية،
فيأخذوهنا عغرعا ،حسدما أنذ به الصادق صلى هللا بليه وسلم؛ فكره
العلماء أن جيعلوا هلم سديما إىل عال آخر يتشييون فيه "(.)2
يف هذا الطص تفعيل للقاب ة؛ فق ذهب مجع عن املالكية إىل
وجوب الاكاة يف التني خمافا ملذهب عالك؛ وخهرجوه بلى أصله يف
( )1ازجلويين " ،هناية امليلب ".85 :18 ،
( )2ابن العريب " :أحكا القرآن".414 :4 ،
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وجوب زكاة عا يقتات وي خر؛ ولكطهم كتموا هذه الفتوى الراجحة بن
بعض احلكا الظلمة ،حىت ال جي وا هلم فيها عوطئ ق زجليب زكاة التني
مث عطعها بن عصا فها وإنفاقها بلى الشهوات وامللذات.
سابعا :فتوى ابن بطة يف ضمان الرهن:
قال ابن جب " :وق يرتك القول الراجح اجملته فيه إىل غ ره
عن األقوال املرجوحة إذا كان يف اسإفتاء ابلقول الراجح عفس ة ،وقرأت
خبط القاضي مما كتده عن خط أيب حفص أن ابن بية كان يفيت أن
الرهن أعانة ،فقيل له :إ هن انساً يعتم ون بلى ذلك ،وجيح ون الرهون؛
فأفىت بع ذلك أبنه عضمون ،انتهى كماعه محه هللا "(.)1
يظهر جليا عن هذا الطقل بن الفقيه احلطدلي ابن بية أنه ب ل
بن الرأي الراجح إىل الرأي املرجوح تمافيا ملفس ة شربية؛ وهذا الع ول
هو يف حقيقته كتمان للقول الراجح د ءًا ملفس ة أبظم.

اثمنا :فتوى بعض احلنفية يف هداَي األمراء:
عذهب احلطفية أن ه ااي األعراء ترد بلى بيت املال؛ ولكن
حمم بن الفضل خالف وأفىت بردها بلى أ ابهبا؛ فلما قيل له يف ذلك؛
أجاب " :كطت أبلم أن املذهب هذا؛ إال أين مل أجب به خمافة أن
يوضع يف بيت املال ،مث األعراء يصرفوهنا إىل شهواهتم وهلوهم ،فق
( )1ابن جب " ،االستخراج ألحكا اخلراج" ،ص.89 :
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بلمطا أهنم إمنا ميسكون بيت املال لشهواهتم؛ ال زجلمابة املسلمني "(.)1
فهذا الع ول عطه إىل الرأي الثاين كتمان للفتوى الراجحة
ملصلحة شربية.
املطلب الرابع :كتمان العلم الذي يتوسل به إىل الباطل:
وق عثل القرطيب هلذا ابألنواع اآلتية(:)2
أوال :تعليم الكافر املعاند القرآن :األصل حظر تعليم القرآن
للكافر املعان ؛ ألنه عظطة االستعانة به بلى حمادة هللا و سوله؛ وعا
أحسن عوقف املازين عع اليهودي الذي بذل له املال الوف ر لتعليمه
كتاب سيدويه؛ فاعتطع للطكتة اليت ذكرانها؛ قال ايقوت احلموي. . ." :
وق وي بن املربد أن يهودايً بذل للمازين عارة ديطا  ،ليقرره كتاب
سيدويه ،فاعتطع عن ذلك ،فقيل له :مل اعتطعت عع حاجتك وبيلتك؟!
فقال :إن يف كتاب سيدويه كذا كذا آية عن كتاب هللا ،فكرهت أن
أقرئ كتاب هللا للذعة!  ،فلم ميض بلى ذلك ع ي ة ،حىت أ سل
الواثق يف طلده ،وأخلف هللا بليه أضعاف عا تركه هلل "(.)3
اثنيا :تعليم املبتدع اجلدال واحلجاج :حير تعليم املدت ع أصول
( )1ابن عازة" ،احمليط الربهاين" ،367 :5 ،وانظر :ابن جنيم" ،الدحر الرارق":8 ،
.234
( )2انظر :القرطيب" :تفس ر القرطيب".185 :2 ،
( )3احلموي" ،ععجم األدابء".759 :2 ،
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ازجل ل واملطاظرة؛ ألنه بلم بقواب وأصول يتوسل هبا إىل نصرة احلق أو
الداطل؛ فاملدت ع بما يب سيتوسل عن تعلمها نصرة ب بته؛ ألنه يت ين
هلل تعاىل هبا.
اثلثا :تلقني اخلصم الظاَل احلجة على خصمه املظلوم :حير
تلقني اخلصم حجة ليقتيع هبا حق أخيه وهو يف دبواه ظامل؛ ألنه
تعاون بلى اسإمث والع وان ،وق قال هللا  ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ[ املار ة.]2 :
رابعا :تعليم السلطان أتويال يتطرق به إىل مكاره الرعية :مما
حير تعليمه وجيب كتمانه تعليم السليان أتويما يتوسل به إىل أذية
الربية؛ وهذا امللحظ هو الذي استط إليه الفقيه املالكي أبو حمم بد
العايا التونسي الااه  ،يف ابتااله ت يس الفقه ملن توسل به إىل إحراز
املطاصب؛ ألهنم جعلوا بلمهم عيية إىل أذية اخللق ،وملا قيل له يف
ذلك؛ قال " :صران بتعليمطا هلم كدارع السماح عن اللصوص "(.)1
خامسا :نشر رخص الفقهاء يف السفهاء :حير نشر الرخص
يف السفهاء؛ ألنه يغريهم ابجرتاحها؛ فيقعوا يف ا تكاب احملظو ات
وتضييع الواجدات ابسم اتداع فمان أو بمان عن الفقهاء ،وهذا عن
ابب كتمان الفتوى املرجوحة ،وعن أعثلة ذلك املسألة السرجيية يف ال و
( )1انظر :ابن بشكوال " ،الصلة " ،ص.358 :
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يف اليماق ،وصو هتا أن يقول لاوجته :إن طلقتك فأنت طالق قدله
ثما ًاث؛ وق نسب البن سريج أنه ال يقع ،وهو خماف عا بليه
الشافعية ،وق استغلها بعض الطاشئني يف العلم يف أكل أعوال املستفتني
ابلداطل ،كما أفضى ذيوبها بني العاعة إىل عفاس كث رة ،عطها :جترؤهم
بلى اليماق وكثرة احللف به والتوسل به إىل كل ذيلة ،وممن أنكر
تعليمها للعاعة اهليتمي حيث قال . . ." :وق تلقطها بعض العوا عن
بعض املتفقهة كما تلقطها هذا املفيت املذكو وصا وا يعلموهنا ألجماف
الدوادي ،ويتحيلون بلى أكل أعواهلم بتعليمهم هلا وأابحوا هلم العمل
هبا ،وجرأهم بلى ذلك وبلى احللف ابليماق وتكرا ه يف ألسطتهم حىت
صا هلم بادة وصا جراءة هلم بلى الكذب والداطل ،فإن عن مسعهم
حيلفون ابليماق يظن ص قهم لظطه أنه ال يتجرأ أح بلى احللف به
كاذاب ،وكل ذلك وابله بلى هؤالء املتفقهة الذين أضلهم الشييان
وأغواهم وص رهم عن أبوانه يضل بسددهم الطاس ويلجئهم إىل أقدح
املسالك "(.)1
ومل يقف األعر بط عطع أعثال هذه الرخص ،بل إن العلماء
وسعوا داررة املطع إىل نشر األحاديث اليت تتضمن ذلك؛ يقول اخلييب
( )1اهليتمي" ،الفتاوى الفقهية الكربى" ،180 :4 ،وانظر :الشاطيب" ،
املوافقات ".171 :5 ،
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الدغ ادي " :ومما أى العلماء أن الص وف بن وايته للعوا أوىل؛
أحاديث الرخص وإن تعلقت ابلفروع املختلف فيها دون األصول "(.)1
واحلاصل أن عا تق عن فروع فقهية ق وله َ هُ القرطيب عن فهمه
لقاب ة عشروبية كتمان العلم للمصلحة الشربية الراجحة.
املطلب اخلامس :إحراق كتب العلم:
يستجلب الكتاب قيمته عن حمتواه؛ فإذا حوى بلما انفعا فهو
انفع؛ جيب حفظه وتعاه ه؛ وإذا تضمن بلما ضا ا وجب إتمافه وال
كراعة ،أعا إن حوى خ را وشرا؛ فهذا حمل االجتهاد ،وهطا تتداين أنظا
الفقهاء الختماف ابتدا اهتم؛ فمطهم عن حيكم اببتدا عا غلب بلى
الكتاب أو اببتدا نوع اخليأ وش ة خيره وهلم جرا.
والقول إبحراق الكتاب يف هذه احلال فيه إه ا للعلم الطافع
الذي انغمر يف تلك املفس ة ،وال جر أن هذا كتمان للعلم ملصلحة
شربية اجحة عن وجهني:
أوهلما :إحراق الكتاب عع عا تضمطه عن حق.
واثنيهما :كتمان عا تضمطه عن حق؛ تغليدا ملفس ته بلى
عصلحته ،حىت ال حتصل به الفتطة.
بي أن تيديق هذا األصل ق يعرتيه اخلماف ابلطظر ملا أسلفطاه؛
وإن كان أصله عشروبا؛ النعقاد إمجاع الصحابة بليه ،وهو عا حصل
( )1اخلييب " ،ازجلاعع ألخماق الراوي وآداب الساعع ".109 :2 ،
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يف إحراق املصاحف سوى املصاحف العثمانية ،ففي ح يث أنس بن
ِ
ِ ِ
ني الثهماَثَِة :إِ َذا
عالك  قالَ . . ." :وقَ َ
ال بُثْ َما ُن للهرْهط الْ ُقَرشيِّ َ
اختَـلَ ْفتُم أَنْـتُم وزي ُ بن َاثبِ ٍ
آن فَا ْكتُـدوه بِلِس ِ
ت ِيف َشي ٍء ِعن الْ ُقر ِ
ان قـَُريْ ٍ
ش
َ ْ
ْ ْ ْ َ َْ ْ ُ
ُُ َ
ِّ
ِِ ِِ
ِّ
ِّ
ِ
صاحف َر َّد
س ُخوا ُّ
الص ُح َ
ف ِّيف ال َْم َ
فَإهمنَا نـََاَل بل َساهن ْم فَـ َف َعلُوا َح ََّّت إذَا نَ َ
ف إِّ َىل ح ْفصةَ وأَرسل إِّ َىل ُك ِّل أُفُ ٍق ِِّبُ ٍ ِّ
س ُخوا
عُثْ َما ُن ُّ
الص ُح َ
ْ
ص َحف ِمَّا نَ َ
ّ
َ َ َ َْ َ
()1
آن ِّيف ُك ِّل ِّ ٍ
وأَمر ِِّبَا ِّسواهُ ِّمن الْ ُقر ِّ
صح ٍ
ف أَ ْن َُْي َر َق " .
ّ َ
صحي َفة أ َْو ُم ْ َ
َ َ ْ
َ ََ
فمع عا تضمطته املصاحف عن كما هللا تعاىل إال أهنم أحرقوها
صيانة لألعة عن االختماف فيه؛ وبليه د ج بعض الفقهاء ممن يرى
عشروبية إحراق كتب العلم إذا تضمطت عفاس شربية؛ وسأو د بعض
األعثلة ،غاضا اليرف بن ع ى جحان العمل؛ ألن التحقيق فيه
خيرجطا بن عقص ان عن هذا الدحث ،وهذه األعثلة هي:
أوال :أفىت كد ر قضاة اخلمافة العداسية إمسابيل بن إسحاق
بتحريق كتاب ُمج َعت فيه خص الفقهاء ،فق قال " :دخلت يوعا بلى
املعتض ؛ ف فع إىل كتااب فقرأته ،فإذا فيه الرخص عن زلل العلماء ق
مجعها بعض الطاس؛ فقلت :اي أع ر املؤعطني إمنا مجع هذا زن يق!
فقال :كيف؟! ؛ فقلت :إن عن أابح املتعة مل يدح الغطاء ،وعن
أابح الغطاء مل يدح إضافته إىل آالت اللهو ،وعن مجع زلل العلماء مث
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.4987 :
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أخذ هبا ذهب ديطه؛ فأمر بتحريق ذلك الكتاب "(.)1
اثنيا :أفىت اليرطوشي إبحراق كتاب إحياء بلو ال ين للغاايل؛
فقال . . ." :وأعا عا ذكرت عن إحراق الكتاب ،فلعمري إذا انتشر
بني عن ال ععرفة له بسموعه القاتلة ،خيف بليهم أن يعتق وا إ ًذا صحة
عا فيه ،فكان حتريقه يف معِن ما حرقته الصحابة من صحف
املصاحف الت ُتالف املصحف العثماين.)2(" . . .
اثلثا :أفيت بعض عالكية األن لس إبحراق كتب ابن حا
ومتايقها؛ يقول ابن بسا  " :حىت كمل عن عصطفاته يف فطون العلم وقر
ٍ
أكثرها بتدةَ اببِه لتاهي الفقهاء طماب العلم فيها ،حَّت
بع ر ،مل يع ُ َ
أحرق بعضها إبشبيلية ومزقت عالنية.)3(" . . .
وق ح ث بكس ذلك حني ُحِّرقَت أعهات املذهب كامل ونة
والطواد والاايدات وغ رها أبعر عن السليان املوح ي أيب يوسف
يعقوب بن يوسف ،وق كان عت يطا مبذهب أهل الظاهر(.)4
رابعا :توا د مجع عن احمل ثني بلى إحراق كتب احل يث اليت
( )1ابن كث ر " ،الد اية والطهاية ".87 :11 ،
( )2انظر :الذهيب " ،س ر أبما الطدماء ".496 :19 ،
( )3ابن بسا  " ،الذخ رة يف حماسن أهل ازجلايرة " ،169 :1 ،وانظر :الذهيب،
"س ر أبما الطدماء".201 :18 ،
( )4انظر :املراكشي " ،املعجب يف تلخيص أخدا املغرب " ،ص.202 :
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كتدوها بن بعض املتهمني بط هم ابلد بة أو الضعف أو الوضع ،وهذه
أعثلة عن ذلك:
 - 1قال أبو جعفر الطفيلي " :كتدت بن أبني بن سفيان ُث
حرقت ما كتبت عنه كان عرجئاً.)1(" . . . .
 - 2قال اخلييب الدغ ادي يف العداس بن بمر الكلوذاين الرافضي
الوضاع . . ." :وكطت كتدت بطه ُث حرقت ما كتبت منه.)2(" . . . .
 - 3قال أمح بن حطدل يف غسان بن بدي املوصلي " :كتدطا
بطه ،ق بليطا هاهطا ُث حرقت حديثه.)3(" . . . .
 - 4وقال عوسى بن ها ون احلمال . . ." :بد الرمحن بن
صاحل شيعي حمرتق حرقت عامة ما َسعت منه؛ يروي أحاديث سوء يف
عثالب أصحاب سول هللا صلى هللا بليه وسلم "(.)4
وال يب أن إحراقهم هلذه الكتب كان ملصلحة شربية اجحة،
وإال فمعلو بن أهل احل يث أهنم بطوا أبحاديث الضعفاء والوضابني
حلفظ خمرج احل يث؛ قال ابن جب " :ولألرمة يف ذلك غرض ظاهر
وهو أن يعرفوا احل يث عن أين خمرجه واملطفرد به ب ل أو جمروح "(.)5
( )1ابن حجر " ،لسان املياان ".129 :1 ،
( )2ابن حجر " ،لسان املياان ".243 :3 ،
( )3ابن حجر " ،لسان املياان ".418 :4 ،
( )4ابن ب ي " ،الكاعل ".515 :5 ،
( )5ابن جب" ،شرح بلل الرتعذي".383 :1 ،
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هذا ،وعن جطس اسإحراق دفن كتب احل يث؛ قال ابن ازجلوزي:
" . . .ق ويطا بن سفيان الثو ي أنه ق أوصى ب فن كتده وكان ن
بلى أشياء كتدها بن قو  ،وقال :محلين شهوة احل يث ،وهذا ألنه كان
يكتب بن الضعفاء واملرتوكني فكأنه ملا عسر عليه التمييز أوصى
بدفن الكل ،وكذلك عن كان له أي عن كماعه مث جع بطه جاز أن
ي فن الكتب اليت فيها ذلك فهذا وجه التأويل للعلماء.)1(" . . .
واحلاصل أن إتماف كتب احل يث عع عا تضمطته عن احلق
عأخذه كتمان العلم ملصلحة شربية اجحة.
املطلب السادس :السكوت عن إنكار املنكر خوفا من مفسدة أعظم:
األعر ابملعروف والطهي بن املطكر واجب ععلو عن ال ين
ابلضرو ة ،بي أن هذا الواجب حتكمه أصول الشريعة وعقاص ها،
فيسوغ أحياان تركه لتحصيل عصلحة أبظم أو د ء عفس ة أش  ،فهو
هبذا امل ك يط ج ضمن قاب تطا اليت هي حمل ال اسة؛ ألنه سكوت
بن بلم ملصلحة شربية اجحة.
فيجب ترك االحتساب إذا أفضى األعر أو اسإنكا إىل عا هو
أش  ،ويشرع الكتمان يف هذا املقا  ،وعثاله قول ابن حجر " :وأول عن
زخرف املساج الولي بن بد امللك بن عروان وذلك يف أواخر بصر
الصحابة وسكت كث ر عن أهل العلم بن إنكا ذلك خوفا عن الفتطة.
.)2(" . .
( )1ابن ازجلوزي " ،صي اخلاطر " ،ص.46 :
( )2ابن حجر " ،فتح الدا ي ".540 :1 ،
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وعن أعثلته أيضا قول ابن تيمية . . ." :وهلذا قيل لإلعا أمح
بن بعض األعراء :إنه أنفق بلى عصحف ألف ديطا  ،أو حنو ذلك
فقال :دبهم ،فهذا أفضل عا أنفقوا فيه الذهب!  ،أو كما قال.
عع أن عذهده أن زخرفة املصاحف عكروهة ،وق أتول بعض
األصحاب أنه أنفقها يف جتوي الو ق واخلط ،وليس عقصود أمح هذا،
أيضا عفس ة كره ألجلها؛
إمنا قص ه أن هذا العمل فيه عصلحة ،وفيه ً
فهؤالء إن مل يفعلوا هذا ،وإال ابتاضوا بفساد ال صماح فيه ،عثل أن
يطفقها يف كتاب عن كتب الفجو  :عن كتب األمسا أو األشعا أو
حكمة فا س والرو .)1(" . . . .
وقال أيضا . . ." :فأعا إذا كان املأعو واملطهي ال يتقي
ابملمكن :إعا زجلهله وإعا لظلمه ،وال ميكن إزالة جهله وظلمه؛ فرمبا كان
األصلح الكف واسإعساك بن أعره وهنيه كما قيل :إن عن املسارل
عسارل جواهبا السكوت كما سكت الشا ع يف أول األعر بن األعر
أبشياء والطهي بن أشياء حىت بما اسإسما وظهر "(.)2
فاحلاصل عن هذه األعثلة عشروبية السكوت بن األعر أو
اسإنكا خوفا عن عفس ة أبظم ،وهو عن قديل كتمان العلم للمصلحة
الشربية الراجحة.
( )1ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم ".126 :2 ،
( )2ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".59 :20 ،
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املطلب السابع :منع إعارة الكتب:
األصل أن تدذل كتب العلم ألهلها ،وق است ل هلذا السخاوي
بدعض الطصوص الوا دة يف ذ كتمان العلم؛ مث قال . . ." :ويشمل
الوبي حدس الكتب بمن ييلدها لمانتفاع هبا ،ال سيما عع ب
التع د لطسخها ،الذي هو أبظم أسداب املطع ،وكون املالك ال يهت ي
للمراجعة عطها ،واالبتماء هبذا كث ر "(.)1
ويرى القرضاوي تقيي وجوب اسإبا ة ابلشروط اآلتية ،وهي:
 .1أن يكون طالب الكتاب يف حاجة حقيقية إليه ال يغين بطه غ ره.
 .2أال توج عكتدات باعة ميكطه استعا ة الكتاب عطها خا جيا أو داخليا.
 .3أال يستييع شراء الكتاب لع وجوده يف السوق أو لعجاه بن شراره.
 .4أال يكون ععروفا ابسإمهال وإضابة الكتب أو تعريضها للتلف.
 .5أال يكون صاحب الكتاب يف حاجة إليه؛ ألن حاجته عق عة
بلى حاجة غ ره(.)2
فالطاظر يف بعض هذه الشروط يراه خمرجة بلى قاب ة كتمان
العلم للمصلحة الشربية الراجحة ،وهذا عا يظهر جليا يف الشرط الرابع
وهو أال يكون القا ئ ععروفا ابسإمهال وإضابة الكتب وإتمافها ،فحدس
الكتاب بطه فيه كتمان عشروع سإفضاره إىل عصلحة اجحة.
( )1السخاوي" ،املقاص احلسطة " ،ص.666 :
( )2نظر :القرضاوي" ،الرسول والعلم" ،ص.82 :
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وأ ى أن عن القيود املهمة يف وجوب اسإبا ة؛ أال يتضمن الكتاب
عا يفس بلى القا ئ ديطه؛ إعا ملضمون الكتاب أو لقلة فهم عستع ره.
املطلب الثامن :حق التأليف:
تع هذه املسألة عن نوازل العصر اليت تدايطت فيها آ اء العلماء
بني عانع وعديح؛ وع ك املانعني أن يف إثدات هذا احلق كتماان للعلم
الذي أوجب هللا نشره؛ وعأخذ املديحني أنه ليس كتماان حمظو ا بل هو
عقي بس اد حقوق املؤلف؛ ويف هذا التصرف عصاحل ععتربة؛ عن
أبظمها تشجيع العلماء بلى الدحث العلمي ،وحفظ عاء وجوههم عن
استج اء الطاس أو التشوف إىل إحساهنم.
وهذا يف تق يري عا يتخرج بلى قاب تطا يف كتمان العلم؛ ألن
كتمان املؤلهف عقي ال عيلق؛ فهو كتمان بن بعض الطاس دون
بعض ،ويف وقت دون وقت؛ لتحصيل عصاحل شربية ععتربة.
وإبثدات حق التأليف أفىت كث ر عن املعاصرين()1؛ وهلم حجج
وأدلة خيرج الدحث بن نياقه بذكرها فلتيلب يف عظاهنا.
وق جاء يف قرا جممع الفقه اسإسماعي ال ويل قم)5/5( 43 :
يف دو ته اخلاعسة يف الكويت با  1409هـ ـ ـ  1988عا أييت" :
( )1وخالف قلة عطهم :أمح احلجي الكردي .انظر :الكردي " ،حكم اسإسما
يف حقوق التأليف والطشر والرتمجة " ،ص ،62 :ال يين " ،حبوث عقا نة
يف الفقه اسإسماعي وأصوله" ،5 :2 ،الاحيلي " ،املعاعمات املالية
املعاصرة" ،ص 584 :و.592
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اثلثا :حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكا عصونة شربا ،وألصحاهبا
حق التصرف فيها ،وال جيوز االبت اء بليها "(.)1
املطلب التاسع :التدرج يف التعليم والدعوة:
عن ُّثرات هذه القاب ة الت ج يف التعليم وال بوة وهو عا يستلا
كتمان بعض العلم لوقت حم د؛ واألصل فيه س رة سول هللا  با هعة؛
وعن ذلك أن الطيب  ملا وجه ععاذ بن جدل يف آخر حياته إىل اليمن،
أعره ابلت ج يف ال بوة؛ في بو إىل التوحي قدل األحكا ؛ مث يف
األحكا ق ه َ الصماة فالاكاة.
ك " :إِِّين ِبْط َ َبارِ َشةَ
اه َ
وسف بن َع َ
ويشه للت ج أيضا قول يُ ُ
ِِ
َي ال َك َف ِن َخْيـر؟
ني ضي هللا بطها ،إِ ْذ َجاءَ َها ِبَراقِ ٌّي ،فَـ َق َ
ال :أ ُّ
أُِّ املُْؤعط َ
ال :اي أُه امل ْؤِعطِني ،أَ ِ ِيين عصح َف ِ
ك؟
تَ :وْحيَ َ
كَ ،وَعا يَ ُ
قَالَ ْ
ُ َ
ُ َْ
ضُّرَك؟ " قَ َ َ
قَالَتِ :مل؟ قَ َ ِ ِ
ف ال ُقرآ َن َبلَْي ِه ،فَِإنهه يـ ْقرأُ َغْيـر ع َؤله ٍ
ت:
ف ،قَالَ ْ
َُُ َ ُ
ْ َ
ال :لَ َعلّي أ َُولّ ُ ْ
ِّ
ورةٌ ِّم َن
َوَعا يَ ُ
ضُّرَك أَيههُ قَـَرأْ َ
ت قَـْد ُل؟ " إِّ ََّّنَا نَ َز َل أ ََّو َل َما نَ َز َل م ْنهُ ُس َ
َّاس إِّ َىل ِّ
ص ِّل ،فِّ َيها ِّذ ْك ُر اجلَن َِّّة َوالن ِّ
اإل ْسالَِّم
املَُف َّ
َّارَ ،ح ََّّت إِّ َذا َاث َ
ب الن ُ
امَ ،ولَ ْو نَ َز َل أ ََّو َل َش ْي ٍء :الَ تَ ْش َربُوا اخلَ ْم َر ،لََقالُوا:
نَ َز َل احلَالَ ُل َواحلََر ُ
ع ِّّ
الزََن أَبَدا ،لََق ْد
ع اخلَ ْم َر أَبَداَ ،ولَ ْو نَ َز َل :الَ تَ ْزنُوا ،لََقالُوا :الَ نَ َد ُ
الَ نَ َد ُ
نَ َز َل ِِّبَ َّكةَ َعلَى ُُمَ َّم ٍد َ وإِِّّّين َجلَ ِّ
ب  :ﳄ ﳅ ﳆ
اريَةٌ أَل َْع ُ
ِّ ِّ
س ِّاء
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ [ القمرَ ]46 :وَما نَ َزلَ ْ
ت ُس َ
ورةُ البَ َق َرة َوالنّ َ
( )1انظر :الاحيلي " ،املعاعمات املالية املعاصرة" ،ص.595 :
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ِ
آي
إَِّّال َوأ َََن ِّع ْن َدهُ ،قَ َ
ف ،فَأ َْعلَ ْ
َخَر َج ْ
ص َح َ
ال :فَأ ْ
ت لَهُ املُ ْ
ت َبلَْيه َ
الس َوِ "(.)1
ُّ
قال ابن حجر " :أشا ت إىل احلكمة اسإهلية يف ترتيب التطايل وأن
أول عا نال عن القرآن ال باء إىل التوحي والتدش ر للمؤعن واملييع ابزجلطة
وللكافر والعاصي ابلطا فلما اطمأنت الطفوس بلى ذلك أنالت األحكا
وهلذا قالتَ « :ولَْو نَ َز َل أََّول َش ْيءَ :ال تَ ْش َربُوا ْ
عها »
اخلَ ْمر لََقالُواَ :ال نَ َد ُ
وذلك ملا طدعت بليه الطفوس عن الطفرة بن ترك املألوف"(.)2
وعن مث فال ابي إىل هللا  أحوج عا يكون إىل هذا املطهج يف
التعليم والتدليغ ،وكث را عا جيين فئا عن الطاس بلى امل بوين واملتعلمني
ابخرتا هذا األصل ،وعتم هسكهم أن يف الت ج كتماان ملا أوجب هللا
 نشره.
والصحيح عشروبية الكتمان عؤقتا حىت يتسىن للم بو التفهم
والعمل ،ولو كلفطاه ابل ين مجلة الخنلع عطه مجلة ،وعن شواه تفعيل
هذه القاب ة عا نقله الداجي بن عالك؛ فقال " :وق قال عالك يف
العجمي يسلم وال يفقه اسإسما  ،فيأكل يف عضان ال يضيق بليه يف
ذلك "(.)3
( )1واه الدخا ي" ،صحيح الدخا ي" ،قم.4993 :
( )2ابن حجر " ،فتح الدا ي ".40 :9 ،
( )3الداجي " ،املطتقى ".314 :1 ،
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فتأعل كيف أى عالك الت ج عع العجمي؛ ألنه ال يفقه ال ين؛
فجعل لل ابي عط وحة يف ترك الدماغ حل يث العه ابسإسما  ،وهذا
كتمان لوحظت فيه املصلحة الشربية الراجحة.
وعن شواه ه أيضا قول الشاطيب " :وعطه أن ال يذكر للمدت ئ
عن العلم عا هو حظ املطتهي ،بل يريب بصغا العلم قدل كدا ه.)1(" ..
وهذا صحيح جمهرب فالتوسع يف العلم عع املدت ئ عن شأنه أن
جيها بلى عستقدله العلمي؛ ألنه يصعب بليه حتصيله؛ فيتحتم كتمان
كدا العلم بطه حىت يرَتض بصغا ها ،وهذا هو عفهو الرابين بط
ال :الهرهابِينُّ اله ِذي يـرِيب الطهاس بِ ِ
صغَا ِ
بعض السلف ،قال الدخا يَ " :ويـُ َق ُ
َُ ّ
َ
الْعِْل ِم قَـْد َل كِدَا ِِه "(.)2
قال ابن حجر " :واملراد بصغا العلم عا وضح عن عسارله،
وبكدا ه عا دق عطها ،وقيل :يعلمهم جارياته قدل كلياته ،أو فروبه قدل
أصوله ،أو عق عاته قدل عقاص ه"(.)3
فإن تطكب املعلم هذا السديل فالعواقب وخيمة بلى األجيال،
وممن استقرى ُجرَ هؤالء ابن خل ون؛ فقال " :وق شاه ان كث راً عن
املعلمني هلذا العه الذي أدكطا جيهلون طرق التعليم وإفاداته ،وحيضرون
( )1الشاطيب " ،املوافقات ".170 :5 ،
( )2واه الدخا ي ععلقا يف كتاب العلم" ،صحيح الدخا ي".24 :1 ،
( )3ابن حجر " ،فتح الدا ي ".162 :1 ،
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للمتعلم يف أول تعليمه املسارل املقفلة عن العلم ،وييالدونه إبحضا
ذهطه يف حلها ،وحيسدون ذلك عراانً بلى التعليم وصواابً فيه. . . .،
وإذا ألقيت عليه الغاَيت يف البداَيت وهو حينئذ عاجز عن الفهم
كل ذهنه عنها ،وحسب ذلك عن
والوعي وبعيد عن االستعداد له َّ
صعوبة العلم يف نفسه ،فتكاسل بطه واحنرف بن قدوله ومتادى يف
هجرانه؛ وإَّنا أتى ذلك من سوء التعليم "(.)1
وحقيق يب أن أشي ب و ابن تيمية يف ضدط عا أملعطا إليه
بضابط دقيق ،أشا إليه ضمن فصله املاتع يف تعا ض احلسطة والسيئة،
ونظرا ليول نصه فسأحرص بلى اقتضاب أهم عا فيه ،عع ضرو ة
الرجوع إىل أصل كماعه ،وزب ة أيه أن التعليم وال بوة ال جيدان إال
بوجود شرطني :الق ة بلى الفهم والق ة بلى العمل ،فإذا انتفيا مجيعا
أو اختل وجود أح مها سقط وجوب التدليغ ،وساغ السكوت وكتمان
العلم لتعلق املصلحة الراجحة به.
وعأخذه يف هذا أن التكليف عطوط ابالستيابة؛ فكما أن
الشريعة مل أتت مجلة؛ فألفيطا الرسول  يؤخر تدليغ شرارع إىل وقت
التمكن ،جاز لل ابي كذلك أن يؤخر الديان هلذا امللحظ أيضا،
فالعاجا بن الفهم وإن بُلِّ َم غ ر عستييع؛ فما يع عكلفا شربا ،وعثله
( )1ابن خل ون " ،عق عة ابن خل ون" ،ص.533 :
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العاجا بن العمل ،وعن هطا ساغ السكوت بن أعره وهنيه إىل الوقت
املطاسب ،وال يع هذا عن إقرا احملرعات وترك الواجدات؛ مث ختم ابن
تيمية أتصيله ابلقول . . . ." :فكذلك اجمل د ل يطه واحمليي لسطته ال
يدلغ إال عا أعكن بلمه والعمل به كما أن ال اخل يف اسإسما ال ميكن
حني دخوله أن يلقن مجيع شرارعه ويؤعر هبا كلها ،وكذلك التارب عن
الذنوب؛ واملتعلم واملسرتش ال ميكن يف أول األعر أن يؤعر جبميع ال ين
ويذكر له مجيع العلم فإنه ال يييق ذلك وإذا مل ييقه مل يكن واجدا بليه
يف هذه احلال ،وإذا مل يكن واجدا مل يكن للعامل واألع ر أن يوجده مجيعه
ابت اء بل يعفو بن األعر والطهي مبا ال ميكن بلمه وبمله إىل وقت
اسإعكان كما بفا الرسول بما بفا بطه إىل وقت بيانه وال يكون ذلك
عن ابب إقرا احملرعات وترك األعر ابلواجدات؛ ألن الوجوب والتحرمي
عشروط إبعكان العلم والعمل وق فرضطا انتفاء هذا الشرط ،فت بر هذا
األصل فإنه انفع.
وعن هطا يتدني سقوط كث ر عن هذه األشياء وإن كانت واجدة أو
حمرعة يف األصل لع إعكان الدماغ الذي تقو به حجة هللا يف
الوجوب أو التحرمي؛ فإن العجا عسقط لألعر والطهي وإن كان واجدا
يف األصل ،وهللا أبلم " (.)1
عن خمال هذا التأصيل ال قيق يتدني لطا أن التعليم وال بوة ال
( )1ـ ابن تيمية " ،جمموع الفتاوى ".59 :20 ،
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قيا هلما إال بشرطني :أح مها الق ة بلى الفهم واثنيهما الق ة بلى
العمل ،ولن يتأتى لطا وجودمها إال إذا طدقطا إبحكا قاب ة كتمان العلم
للمصلحة الشربية الراجحة.
ومجلة القول أن هذه التيديقات املتطوبة بلى اختماف عذاهب
أصحاهبا وتداين ع ا سهم تثدت مبا ال ي ع جماال للشك أن هذه
القاب ة الفقهية عسلوكة يف ت ب رهم الفقهي ،وهذا عا يشي أبمهيتها
الدالغة ،خاصة عع اشت اد احلاجة إليها يف بصران ،وهو عا تدني لطا عن
خمال بعض الفروع السابقة.
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اخلامتة:
عن خمال الدحث يف هذه القاب ة خنلص إىل أبرز الطتارج
والتوصيات ،فأعا الطتارج؛ فيمكن حصرها يف اآليت:
الطص
 -1كتمان العلم للمصلحة الراجحة قاب ة فقهية ق دل
ّ
الشربي بلى ابتدا ها.
 -2هذه القاب ة ليست بلى إطماقها بل هلا ضوابط حتكم إبماهلا.
 -3أ ْكثَـَر الفقهاء عن استعمال هذه القاب ة يف كث ر عن األبواب
ُخَر ،وهذا ي ّل بلى أمهّيتها
الفقهية ،وخرجوا بليها فروبا أ َ
بط هم.
 -4عع أمهية هذه القاب ة؛ فق فات بلماؤان التطصيص بليها بصفتها
قاب ة يف كتب القواب الفقهية فضما بن غ رها.
 -5هذه القاب ة ألقت بظماهلا بلى بعض الطوازل الفقهية املعاصرة
كحق التأليف عثما.
أعا التوصيات؛ فهي عطحصرة يف توصية واح ة ،وهي:
ضرو ة استغمال هذه القاب ة وتفعيلها يف شىت األبواب الفقهية والطوازل
املعاصرة ،وخاصة عطها الفروع املتعلقة جبانب ال بوة إىل هللا
تعاىل والسياسة الشربية.
ويف األخ ر :هذا عا ب هن ابلفكر حبثه ،ومت بفضل هللا تعاىل قمه؛ فإن
أصدت فمن هللا  وح ه ال شريك له ،وإن أخيأت فمن
نفسي وعن الشييان ،وهللا أبلم.
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املصادر واملراجع:

أ .الكتب:
اآلجري ،حمم بن احلسني " .أخماق العلماء " .حتقيق :إمسابيل بن
حمم األنصا ي( .د ط ،السعودية ،ائسة إدا ات الدحوث
العلمية واسإفتاء وال بوة واسإ شاد ،د ن).
األزهري ،حمم بن أمح  " .هتذيب اللغة " .حتقيق :حمم بوض( .
ط ،1ب روت ،دا إحياء الرتاث العريب 1422 ،هـ ).
األلباين ،انصر ال ين حمم بن نوح " .سلسلة األحاديث الصحيحة ".
(ط  ،1الرايض ،عكتدة املعا ف 1415 ،هـ).
األلباين ،انصر ال ين حمم بن نوح " .سلسلة األحاديث الضعيفة ".
(ط  ،1الرايض ،عكتدة املعا ف 1415 ،هـ).
الب اج ي ،سليمان بن خلف " .املطتقى شرح املوطأ "( .ط ،1القاهرة،
عيدعة السعادة 1332 ،هـ)
البخاري ،حمم بن إمسابيل " .صحيح الدخا ي " .حتقيق :حمم زه ر
بن انصر ( .ط ،1دا طوق الطجاة1422 ،هـ).
ابن بسام ،بلي بن بسا  " .الذخ رة يف حماسن أهل ازجلايرة " .حتقيق:
د .إحسان بداس( .ط  ،1ليديا ،تونس ،ال ا العربية للكتاب،
1398هـ).
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ابن بشكوال ،خلف بن بد امللك " .الصلة يف َت يخ أرمة األن لس
" ،صححه :بات بيا احلسيين( .ط  ،1ب روت ،املكتدة
العصرية 1375 ،هـ ).
ابن بطال ،بلي بن خلف " .شرح صحيح الدخا ي " .ضديه :ايسر
بن إبراهيم( .ط ،3الرايض ،عكتدة الرش انشرون 1425 ،هـ).
البهوِت ،عطصو بن يونس " .كشاف القطاع بن عنت اسإقطاع "( .ط
 ،1ب روت ،دا الكتب العلمية 1418 ،هـ ).
البوصريي ،أمح بن أيب بكر " .عصداح الاجاجة يف زوار ابن عاجه
" .حتقيق :حمم الكشطاوي( .ط  ،2ب روت ،دا العربية،
 1403هـ ).
البي هق ي ،أمح بن احلسني " .السطن الكربى " .حتقيق :حمم بد
القاد بيا( .ط  ،3ب روت ،دا الكتب العلمية 1424 ،هـ ).
البي هق ي ،أمح بن احلسني " .شعب اسإميان" .حتقيق :خمتا الط وي
وآخرون( .ط ،1الرايض ،عكتدة الرش  1423 ،ه).
البي هق ي ،أمح بن احلسني " .امل خل إىل السطن الكربى " .حتقيق:
حمم ضياء الرمحن األبظمي( .د ط ،الكويت ،دا اخللفاء ،د،
ت).
البي هق ي ،أمح بن احلسني " .ععرفة السطن واآلاث " .حتقيق :بد
املعيي أعني قلعجي( .ط ،1دعشق :دا قتيدة1412 ،هـ).
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الرتمذي ،حمم بن بيسى" .سطن الرتعذي " .ابتىن به :عشهو آل
سلمان ( .ط ،1الرايض ،عكتدة املعا ف ،د ت).
ابن تيمية ،أمح بن بد احلليم " .جمموع الفتاوى " .حتقيق :بد
الرمحن بن قاسم( ،امل يطة املطو ة ،جممع امللك فه 1416 ،هـ).
ابن تيمية ،أمح بن بد احلليم " .اقتضاء الصراط املستقيم " .حتقيق:
د .انصر بد الكرمي العقل( .ط ،7ب روت ،دا بامل الكتب،
 1419هـ ).
ابن عدي ،أبو أمح بن ب ي " .الكاعل يف ضعفاء الرجال " .حتقيق:
بادل بد املوجود وآخرون( .ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية،
 1418هـ).
اجلرجاين ،بلي بن حمم  " .التعريفات "( .ط ،1ب روت ،دا إحياء
الرتاث العريب1403 ،هـ ).
اجلصاص ،أمح بن بلي " .الفصول يف األصول " ( .ط ،1الكويت،
وزا ة األوقاف الكويتية1414 ،هـ).
ابن ال ج وزي ،بد الرمحن بن بلي " .صي اخلاطر " .حتقيق :حسن
السماحي سوي ان ( .ط  ،1دعشق ،دا القلم1425 ،هـ).
ال جويّن ،بد امللك بن بد هللا " .هناية امليلب يف د اية املذهب ".
حتقيق :بد العظيم ال يب( .ط ،1القاهرة ،دا املطهاج،
1428هـ ).
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احلاكم ،حمم بن بد هللا " .املست ك بلى الصحيحني " .حتقيق:
عصيفى بد القاد بيا( .ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية،
 1411هـ ).
ابن حبان ،حمم بن حدان " .صحيح ابن حدان " برتتيب :ابن بلدان
بلي الفا سي .حتقيق :شعيب األانؤوط( .ط  ،1ب روت،
عؤسسة الرسالة1408 ،هـ).
ابن حجر ،أمح بن بلي " .اسإصابة يف متييا الصحابة " .حتقيق:
بادل بد املوجود وبلى ععوض( .ط  ،1ب روت ،دا الكتب
العلمية 1415 ،هـ ).
ابن حجر ،أمح بن بلي " .فتح الدا ي " ،حتقيق :بد العايا بن ابز
وآخرون( .د ط ،دعشق ،عكتدة دا الفيحاء ،د ت).
ابن حجر ،أمح بن بلي " .لسان املياان " .حتقيق :داررة املعا ف
الطظاعية( .ط ،2ب روت ،عؤسسات األبلمي1390 ،هـ).
ابن حزم ،بلي بن أمح  " .الفصل يف امللل واألهواء والطحل "( .د ط،
القاهرة ،عكتدة اخلاجني ،دت ).
احلموي ،ايقوت بن بد هللا " .ععجم األدابء " ،حتقيق :إحسان
بداس( .ط ،1ب روت ،دا الغرب اسإسماعي1414 ،هـ).
احلمريي ،حمم بن بد هللا " .الروض املعيا يف خرب األقيا ".
حتقيق :إحسان بداس( .ط ،2ب روت ،عؤسسة انصر للثقافة،
- 316 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

.) 1980
ابن حنبل ،أحـمـ بن حمم  " .الـمسط " .حتقيق :شعيب األانؤوط
وآخرون( .ط  ،1ب روت ،عؤسسة الرسالة 1417 ،هـ).
اخلطايب ،مح بن حمم  " .ععامل السطن "( .ط ،1حلب ،امليدعة
العلمية1351 ،هـ ).
اخلطيب البغدادي ،أمح بن بلي " .ازجلاعع ألخماق الراوي وآداب
الساعع " .حتقيق :حممود اليحان( .د ط ،الرايض ،عكتدة
املعا ف ،دت ).
ابن خلدون ،بد الرمحن بن حمم  " .عق عة ابن خل ون "( .د ط،
ب روت :دا إحياء الرتاث العريب ،دت).
الدارقطّن ،بلي بن بمر" .سطن ال ا قيين " .وبذيله :التعليق املغين
حملم مشس احلق العظيم آابدي .حتقيق :شعيب األ انؤوط
وآخرون( .ط  ،1ب روت ،عؤسسة الرسالة 1424 ،هـ ).
ال دارم ي ،بد هللا بن بد الرمحن " .سطن ال ا عي " .حتقيق :حسني
سليم أس ( .ط  ،1الرايض ،دا املغين 1421 ،هـ ).
أبو داود ،سليمان بن األشعث " .سطن أيب داود " ،ابتىن به :عشهو
آل سلمان( .ط ،1الرايض ،عكتدة املعا ف ،د ت ).
ابن دريد ،حمم بن احلسن " .مجهرة اللغة " .حتقيق :عاي بعلدكي.
(ط ،1ب روت ،دا العلم للممايني.) 1987 ،
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الدريّن ،حمم فتحي " .حبوث عقا نة يف الفقه اسإسماعي وأصوله ".
(ط ،1ب روت :عؤسسة الرسالة 1414 .هـ).
الذهب ي ،حمم بن أمح  " .س ر أبما الطدماء " .حتقيق :شعيب
األ انؤوط وآخرون ( .ط ،11ب روت ،عؤسسة الرسالة2001 ،
).
الرازي ،حمم بن بمر " .احملصول يف بلم األصول " .حتقيق :طه جابر
العلواين( .ط ،3ب روت ،عؤسسة الرسالة 1418 ،هـ ).
الراغب األصفهاين ،احلسني بن حمم  " .املفردات يف غريب القرآن ".
تـحقيق :صفوان ال اودي( .ط ،1ب روت ،دا القلم،
1412هـ).
ابن رج ب ،بد الرمحن بن شهاب " .االستخراج ألحكا اخلراج "( .
ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية 1405 ،هـ).
ابن رج ب ،بد الرمحن بن شهاب " .جاعع العلو واحلكم " .حتقيق:
شعيب األ انؤوط وإبراهيم ابجس( .ط ،1ب روت ،عؤسسة
الرسالة 1422 ،هـ ).
ابن رج ب ،بد الرمحن بن شهاب " .شرح بلل الرتعذي " .حتقيق:
د .مها سعي ( .ط ،1األ دن ،عكتدة املطا  1407 ،هـ ).
ابن رشد ،حمم بن أمح  " .الديان والتحصيل " ،حتقيق :حمم حجي
وآخرون ( .ط ،2ب روت ،دا الغرب اسإسماعي1408 ،هـ ).
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الزحيلي ،وهدة بن عصيفى " .املعاعمات املالية املعاصرة "( .ط ،4
دعشق ،دا الفكر 1428 ،هـ).
السخاوي ،حمم بن بد الرمحن " .املقاص احلسطة " .حتقيق :حمم
اخلشت( .ط  ،1ب روت ،دا الكتاب العريب 1405 ،هـ ).
السمعاين ،عطصو بن حمم  " .قواطع األدلة " .حتقيق :حمم حسن
الشافعي ( .ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية 1418 ،هـ ).
ابن سيده ،بلي بن إمسابيل " .احملكم واحمليط األبظم " .حتقيق :بد
احلمي هط اوي( .ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية1421 ،
هـ).
الشاطب ي ،إبراهيم بن عوسى " .االبتصا " .حتقيق :عشهو آل
سلمان ( .ط  ،1القاهرة ،دا ابن بفان1412 ،هـ ).
الشاطب ي ،إبراهيم بن عوسى " .املوافقات " .حتقيق :عشهو آل
سلمان ( .ط  ،2القاهرة ،دا ابن بفان1427 ،هـ ).
الشافع ي ،حمم بن إد يس " .األ " ( .د ط ،ب روت ،دا املعرفة،
 1410هـ).
الشوكان ي حمم بن بلي " .إ شاد الفحول " .حتقيق :أمح بطاية.
(ط ،1دعشق ،دا الكتاب العريب1419 ،هـ).
ابن أيب شيبة ،بد هللا بن حمم  " .الـمصطهـف " .حتقيق :كمال
احلوت( .ط  ،1الرايض ،عكتدة الرش  1409 ،هـ).
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آل الشيخ ،سليمان بن بد هللا " .تيس ر العايا احلمي يف شرح كتاب
التوحي " .حتقيق :زه ر الشاويش( .ط ،1ب روت ،املكتب
اسإسماعي 1423 ،هـ).
الطربان ي ،سليمان بن أمح  " .املعجم األوسط " .حتقيق :طا ق بن
بوض هللا ،بد احملسن احلسيين( .ط  ،4القاهرة :دا احلرعني،
 1415هـ).
الطربان ي ،سليمان بن أمح  " .املعجم الكد ر " .حتقيق :مح ي
السلفي ( ،د ط ،القاهرة :عكتدة ابن تيمية ،د ت ).
الطحاوي ،أمح بن حمم  " .شرح عشكل اآلاث " .حتقيق :شعيب
األ نؤوط( .ط ،1ب روت ،عؤسسة الرسالة 1415 ،هـ).
ابن ع اش ور ،حمم الياهر " .التحرير والتطوير " ( .د ط ،تونس ،ال ا
التونسية للطشر.) 1984 ،
ابن ع اش ور ،حمم الياهر " .حتقيقات وأنظا " ( .د ط ،تونس،
ال ا التونسية للطشر.) 1984 ،
اب ن ع بد الب ر ،يوسف بن بد هللا " .االستذكا " .حتقيق :سامل بيا
وحمم ععوض( .ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية 1421 ،هـ).
اب ن ع بد الب ر ،يوسف بن بد هللا " .جاعع بيان العلم " .حتقيق :فواز
زعريل( .ط ،1ب روت ،دا ابن حا  1424 ،هـ).
ال عثيمني ،حمم بن صاحل " .القول املفي بلى كتاب التوحي ".
(ط ،2الرايض ،دا ابن ازجلوزي 1424 ،هـ).
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ابن العرب ي ،حمم بن بد هللا " .أحكا القرآن " .حتقيق :حمم بد
القاد بيا( .ط ،3ب روت ،دا الكتب العلمية 1424 ،هـ).
ابن العرب ي ،حمم بن بد هللا " .با ضة األحوذي " ( .د ط ،ب روت،
دا الكتب العلمية ،د ت).
الغزال ي حمم بن حمم  " .إحياء بلو ال ين " ( .د ط ،ب روت ،دا
املعرفة ،د ت ).
الغزال ي حمم بن حمم  " .املستصفى " .صححه :حمم بد الشايف.
(ط  ،1ب روت ،دا الكتب العلمية 1413 ،هـ).
ابن ف ارس ،أمح بن فا س " .عقاييس اللغة " .حتقيق :بد السما
ها ون( .ط ،1ب روت ،دا الفكر1399 ،هـ.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمح  " .العني " ،حتقيق :عه ي املخاوعي
وإبراهيم الساعراري( .د ط ،دا اهلمال ،د ت).
ابن قدام ة ،بد هللا بن أمح  " .وضة الطاظر وجطة املطاظر "( .ط،2
عؤسسة الراين 1423 ،هـ).
القراف ي ،أمح بن إد يس " .شرح تطقيح الفصول " .حتقيق :طه بد
الرؤوف سع  ( .د ط ،القاهرة ،شركة اليدابة الفطية املتح ة،
 1424هـ).
القرضاوي ،يوسف بد هللا " .الرسول والعلم "( ،ط ،3ب روت،
عؤسسة الرسالة 1406 ،هـ ).
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القرطب ي ،حمم بن أمح  " .ازجلاعع ألحكا القرآن " .صححه :أمح
بد العليم الربدوين وآخرون( ،د ن).
ابن قي م اجلوزية ،حمم بن أيب بكر " .إبما املوقعني بن ب العاملني
" .حتقيق :حمم بد السما إبراهيم( .ط ،1ب روت ،دا
الكتب العلمية 1411 ،هـ).
الكردي ،أبو أويس " .فقه كتمان العلم " ،اسرتجعت بتا يخ:
https: //books. google.
 ،2019/4/2الرابط:
dz/books?id=_cVqDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1
&dq

الكبيسي ،بمر شاكر " .أحكا الكتمان يف الشريعة اسإسماعية وتيديقاته
املعاصرة "( .ط ،1ب روت ،عؤسسة الراين 1433 ،هـ ).
ابن كثي ر ،إمسابيل بن كث ر" .الد اية والطهاية"( .ط ،1دعشق ،دا
الفكر 1407 ،هـ ).
ابن ماج ه ،حمم بن ياي  " .سطن ابن عاجه " .ابتىن به :عشهو آل
سلمان( .ط ،1الرايض ،عكتدة املعا ف ،د ت).
ابن َم َازة ،حممود بن أمح  " .احمليط الربهاين يف الفقه الطعماين ".
حتقيق :بد الكرمي ازجلط ي( ،ط ،1ب روت ،دا الكتب العلمية،
1424هـ).
ال مازري ،حمم بن بلي" .إيضاح احملصول " .حتقيق :د .بما طاليب.
(ط ،1ب روت ،دا الغرب اسإسماعي.) 2001 ،
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م الك ،بن أنس " .املوطأ " .حتقيق :حمم فؤاد بد الداقي( .ط،1
ب روت ،دا الرتاث العريب1406 ،هـ).
املراكشي ،بد الواح بن بلي " .املعجب يف تلخيص أخدا املغرب
" .حتقيق :صماح ال ين اهلوا ي( .ط ،1ب روت ،املكتدة
العصرية1426 ،هـ).
مسلم ،عسلم بن احلجاج " .صحيح عسلم " .حتقيق :حمم فؤاد بد
الداقي( ،د ط ،ب روت :دا إحياء الرتاث العريب ،دت).
املعلمي ،بد الرمحن بن حيِي " .التطكيل مبا يف أتنيب الكوثري عن
األابطيل " .حتقيق :حمم انصر ال ين األلداين وآخرون( .ط،2
ب روت ،املكتب اسإسماعي 1406 ،هـ).
ابن مفلح ،حمم بن عفلح " .اآلداب الشربية واملطح املربية " ( .د
ط ،القاهرة :بامل الكتب ،دت).
ال مناوي ،حمم بن بلي " .التوقيف بلى عهمات التعا يف " .حتقيق:
بد اخلالق ثروت( .ط ،1القاهرة ،بامل الكتب 1410 ،هـ).
ابن م نظور ،حمم بن عكر  " .لسان العرب "( .ط ،3ب روت ،دا
صاد .) 1414 ،
ابن جنيم ،زين ال ين بن إبراهيم " .الدحر الرارق شرح كطا ال قارق "( ،د
ط ،دا الكتاب اسإسماعي ،دت).
الن ووي ،حيِي بن شرف " .شرح صحيح عسلم "( .ط ،2ب روت ،دا
إحياء الرتاث العريب1392 ،ه).
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الن ووي ،حيِي بن شرف " .اجملموع شرح امله هذب " .حتقيق وتكميل:
حمم جنيب املييعي ( .دط ،ب روت ،دا الفكر ،د ت ).
ال هالل ،حمم بن بد القاد  " .اهل ية اهلادية إىل اليارفة التجانية "،
( ط  ،2د ن ) .
اَليتمي ،أمح بن حمم  " .الفتاوى الفقهية الكربى( .د ط ،املكتدة
اسإسماعية ،د ت).
أبو يع لى ،حمم بن احلسني " .الع ة يف أصول الفقه " .حتقيق :أمح
بن بلي س ر املداكي( .ط ،3الرايض ،د ن 1414 ،هـ).
اليمان ي ،حمم بن إبراهيم " .العواصم والقواصم " .حتقيق :شعيب
األ انؤوط( .ط ،3ب روت ،عؤسسة الرسالة1415 ،هـ).
ب .الدورَيت:
الطواري ،طا ق حمم  " .وطء املرأة يف املوضع املمطوع عطه شربا د اسة
ح يثية فقهية طدية " ،جملة الشريعة وال اسات اسإسماعية،47 ،
(.190- 129 :) 2001
الكردي ،أمح احلجي الكردي " .حكم اسإسما يف حقوق التأليف والطشر
والرتمجة " ،جملة ه ي اسإسما األ دنية.62 :) 1981( ،25 ،
املنصور ،بد اجملي بن صاحل " .عا ال يسوغ نشره عن العلم الشربي
" ،جملة العلو الشربية السعودية 1439( ،47 ،هـ)- 219 :
.300
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االستدالل باالستحسان
دراسة تطبيقية مقارنة بني مدرسيت احلنفية والشافعية
Al-Istihsaan as an Evidence ،An Applicable
and Comparative Study Between the Hanafi
and Shafi’ee Schools of Thought

إعداد:
د .مسلم بن خبيت حممد الفزي
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة ابجلامعة اإلسالمية
الربيد اإللكرتوينDrmuslim4@gmail.com :

االستدالل ابالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بني مدرسيت احلنفية والشافعية ،د .مسلم بن خبي الفز

املستخلص
يُعىن هذا البحث إببراز ومناقشة وحترير وحتليل مفهوم
االستحسان واالستدالل به بني مدرسيت احلنفية والشافعية ،وتسليط
الضوء على مفهوم االستحسان لدى كال املدرستني ابتداء م املسس
للمدرستني احلنفية والشافعية ،ومرورا أبتباع املذهب وما استقروا عليه
يف حتديد املفهوم اصطالحا؛ ملعرفة جوانب االتفاق واالختالف وم مث
حتليلها إلبراز النظر األصويل االستداليل لكال املدرستني فيما يتعلق
ابالستحسان .وتوصل البحث إىل نتائج م أمهها:
 )1إن االستحسان عند املتأخري م أتباع املدرستني ،ال خالف
فيه ،وإن اختلفوا يف تسميته استحساان
 )2تعريف االستحسان أبنه :دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر
على التعبري عنه ،مبعىن أنه ال يقصد به اهلوى والتشهي إبطالق،
ولك معىن انقدح يف قلب الفقيه م غري أن يرده إىل أصله
بعينه ،فهو قدر يكون به اجملتهد متمرسا يف الفقه وحميطا
بنصوص الشارع ومقاصده فيستحس بناء على هذا ،فهذا
املعىن هو ما قرره املتقدمون م احلنفية وفهموه م استعماال
اإلمام مسس املذهب ،وهو منطلق الشافعي رمحه هللا يف
هجومه ورده لالستحسان؛ حيث إن م أهم األصول اليت بينها
الشافعي رمحه هللا هي :وجوب بناء احلكم على أصل ،وأن م
قال ابلفقه بال أصل يذكره ويرد إليه هذا الفرع أو ذاك فقد
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أخطأ أو شرع ،وهو يف هذا يسد الباب للقول بدون ذكر
الدليل ،وهذا وإن كان مقبوال عنده م بعض اجملتهدي الكبار ـ ـ ـ
كأيب حنيفة رمحه هللا ـ ـ املتمرسني يف فهم موارد الشريعة؛ إال أنه
ال يسوغ أن يكون جادة ينتهجها الفقهاء خشية فتح الباب
للقول يف الفقه بدون دليل حبجة الفهم العام للشريعة.

وأما توصيا البحث فم أمهها:
 )1مجع ودراسة أصول اإلمام الشافعي اليت ذكرها يف الرسالة،
ومقارنتها مبا نقل عنه م استدالال ابالستحسان يف الفروع
الفقهية ،وم مث إبراز ما قرره علماء الشافعية فيها.
 )2مجع املسائل الفقهية عند ايب حنيفة وصاحبيه اليت جاء التسبيب
فيها ابالستحسان للوقوف على حترير املراد ،وم مث ربطه مبا
قرره املتأخرون ابملذهب.
الكلمات املفتاحية ( :االستحسان ،احلنفية ،مدرسة احلنفية،
دليل االستحسان ،الشافعية )
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Abstract
This research aims to highlight ،discuss ،edit and
analyze the concept of Al-Istihsaan (preference) and using
it as an evident between the Hanafis and Shaafa'is schools
of thoughts ،and to shed light on the concept of AlIstihsaan in both schools starting from the founder of the
Hanafis and Shaafa'is schools ،passing through the
followers of the doctrine and to what they have settled on
the definition of the concept regarding its conventional
meaning ،in order to know the aspects of agreement and
disagreement ،and then analysi g it to show the
fundamental view of both schools regarding the concept of
Al-Istihsaan.
The research concluded with the following findings:
1- The followers of the two schools did not differ in
the concept of Al-Istihsaan although they might
differed in term.
2- Defining Al-Istihsaan as: an evident which is
criticized by the mujtahid (deligent scholar) which
he cannot express ،which means that he did not inted
to follow the general desires and taste ،rather its a
meaning which dwells in the heart of the Jurist
without him refering it to its specific origin ،
It is an estimation which makes the Mujtahid to be
practicing the Jurisprudence and covering the texts
of the Islamic Lawmaker (Allah) and understand its
purposes ،and based on that he becomes better.
The study recommends the following:
1- To collect and study the Principle theories of Imam
As-Shafi’ee which he mentioned in his book
titled (Ar-Rislaalah) and compare it to what was
quoted from what is prooved as evidents in AlIstihsaan in the branches of jurisprudence ،and then
to highlight what the Shaafa'ee scholars decided.
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2- To collect the Jurisprudence issues mentioned by
Abi Haneefah and his two companions which was
caused by Al-Istihsaan ،in order to stand in
liberating what is needed ،and later link to the
decisions of the late scholars in the doctrine.
Key Words:
Al-Istihsaan (preference) ،Al-Hanafiyah ،AlHanafiyah school of thought ،the evidence of Al-Istihsaan ،
As-Shafi’iyah. .
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل
م شرور أنفسنا وسيئا أعمالنا ،م يهده هللا فال مضل له ،وم
يضلل فال هادي له ،وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله ،صلى هللا عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا . . . .أما بعد:
فطلب العلم الشرعي طريق إىل اجلنة ،واالشتغال به قربة إىل هللا
إن ُرزق صاحبه اإلخالص يف طلبه ،وتظهر فائدة هذا العلم واضحة
جلية ،وجيين طالبه مثاره اينعة ،حينما يكون مصدره ومورده ومرجعه
كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وسرية سلف هذه األمة
رمحهم هللا مجيعا.
وال شك أن علم أصول الفقه أتصيال وتقعيدا واستنباطا
واستدالال ،م العلوم الشرعية املهمة اليت عليها مدار التأصيل
واالجتهاد والنظر؛ الرتباطه الوثيق ابلقران والسنة استنباطا واستدالال؛
فهو يستند أوال على فهم ومعرفة األدلة املعتربة يف االستدالل
واالستنباط؛ وهلذا جند أن العلماء ـ رمحهم هللا ـ قدميا وحديثا ،اهتموا
ببيان مصادر وأصول االستنباط م الكتاب والسنة واالمجاع والقياس
وبقية األصول اليت تتفاو أنظار األئمة يف اعتبارها واألخذ هبا.
وم خالل القراءة يف ما سطره علماء أصول الفقه يف مباحث
األدلة ،وكالمهم على مباحث األدلة املختلف فيها حتديدا ،واعتمادهم
يف االستدالل على الكتاب والسنة واالمجاع والقياس أبصله بال خالف
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بينهم ،مث تفاو األنظار يف بعض األدلة املختلف فيها م حيث
االعتبار وعدمه ،استوقفين النقاش والطرح بني الرد واألخذ واالستعمال
والرتك لالستحسان بني أهم مدرستني يف أصول الفقه مدرسة احلنفية
ومدرسة الشافعية ،ورغم كثرة الدراسا املعاصرة ذا العمق
التخصصي الدقيق إلبراز التحليل األصويل املنهجي لكال املدرستني
حول هذا املصطلح إال أن مثة فجوة جيدها املتعمق يف التحليل يف
اجلمع بني املفاهيم االصطالحية هلذا اللفظ ابتداء واألخذ والعمل به
انتهاء؛ رأيت م الواجب العلمي علي وبصفيت أحد طالب هذا العلم
املفيد أن أديل بدلوي إلبراز نقاط االلتقاء واخلالف بني املدرستني
نستطيع م خالله حتديد معامل املنهجية عندمها فيما يتعلق هبذا الدليل،
م خالل هذا البحث املتواضع ،واملوسوم بـ ـ( :االستدالل ابالستحسان
دراسة تطبيقية مقارنة بني مدرسيت احلنفية والشافعية ).
أهمية املوضوع:
 -1يعد موضوع االستحسان م أهم املوضوعا لتعلقه ابألصول
اليت تستنبط منها األحكام.
 -2تظهر أمهية هذا البحث ابهتمام العلماء به قدمياً وحديثاً أتصيالً
وتطبيقاً.
 -3يعد خالف احلنفية والشافعية يف االستحسان م املباحث اليت
حتتاج إىل مزيد م الدراسة والتحرير إلزالة اللب وإبراز موط
اخلالف.
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هدف البحث:
يهدف البحث إىل تتبع مفهوم االستحسان لدى مدرسة احلنفية
ومدرسة الشافعية اعتبارا م زم املسس لكل منهما ومرورا ابملراحل
واألدوار اليت مر هبا املذهب للوقوف على آخر ما استقر عليه كل
مذهب يف حتديد مفهوم هذا املصطلح ومنزلته كأصل م أصول
االستنباط؛ إلبراز نقاط االلتقاء واالختالف بني املدرستني وم مث
حتليلها ودراستها م خالل املقارنة بينهما نظراي وعمليا ،واستخالص
النتائج والتوصيا .
مشكلة البحث:
تكم مشكلة البحث يف حتديد :ما هو االستحسان الذي
رده؟ وملاذا
أنكره اإلمام الشافعي رمحه هللا على احلنفية وش ّدد يف ّ
اختلف احلنفية يف حتديد مفهوم االستحسان رغم استخدام اإلمام أيب
حنيفة وصاحبيه له يف كثري م الفروع الفقهية؟ وهل هناك نقاط التقاء
بني املدرستني مفهوما واستدالال؟
الدراسات السابقة:
موضوع االستحسان بكل فروعه م املوضوعا اليت اهتم
العلماء والباحثون هبا قدميا وحديثاً ،وال أزعم أين أول م طرق ابب
هذا املوضوع ابلبحث والدراسة والتحليل ،فقد سبقين ابحثون فضالء
وعلماء إجالء استفد مما سطروه م حتليال ووجها نظر عميقة،
ولكنها مشاركة طالب علم
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هلسالء الفضالء يف حترير قضية أصولية ،وم تلك الدراسا :
 -1قاعدة يف االستحسان لشيخ االسالم اب تيمية رمحه هللا.
 -2تطبيقا االستحسان يف البيوع عند احلنفية ،للباحث /حسان
عوض إبراهيم ،م اجلامعة األردنية.
سمى االستحسان عند
 -3حبث حمكم بعنوان :حترير القول يف ُم ّ
املالكية لـ د .نعمان جغيم.
 -4حبث حمكم ،دراسة حتليلية ملفهوم االستحسان يف املذهب
احلنفي بني مرحليت التأسي والتدوي  ،للدكتور/نعمان جغيم.
 -5االستحسان أنواعه وأحكامه ،للدكتور /طاهر حممود.
 -6االستحسان ،حقيقته -أنواعه -حجيته -تطبيقاته املعاصرة،
للدكتور /يعقوب الباحسني.
 -7املصلحة املرسلة واالستحسان وتطبيقاهتا الفقهية ،للدكتور/
عبداللطيف العلمي.
 -8االستحسان بني النظرية والتطبيق ،للدكتور /شعبان حممد
إمساعيل.
 -9االستحسان عند علماء أصول الفقه وأثره يف الفقه ،للدكتور/
السيد صاحل عوض.
 -11نظرية االستحسان ،ألسامة احلموي.
 -11نظرية االستحسان يف التشريع االسالمي ،وصلتها ابملصلحة
املرسلة ،للدكتور /حممد عبداللطيف الفرفور.
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خطة البحث
يتكون البحث م مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،وذلك على
النحو التايل:
املقدمة :وتشتمل على :االفتتاحية ،أمهية املوضوع ،الدراسا
السابقة ،خطة البحث ،منهج البحث.
التمهيد :يف تعريف االستدالل لغة واصطالحا.
املبحث األول :مفهوم االستحسان عند احلنفية والشافعية وفيه
مخسة مطالب:
املطلب األول :االستحسان مبعناه اللغوي.
املطلب الثاين :مفهوم االستحسان عند احلنفية وفيه فرعان:
الفرع األول :مفهومه عند اإلمام وصاحبيه.
الفرع الثاين :مفهومه عند اتباع املذهب.
املطلب الثالث :مفهوم االستحسان عند الشافعية ،وفيه
فرعان:
الفرع األول :مفهومه عند الشافعي.
الفرع الثاين :مفهومه عند الشافعية.
املطلب الرابع :املقارنة بني املدرستني يف مفهوم االستحسان.
املطلب اخلامس :يف أنواع االستحسان.
املبحث الثاين :حجية االستحسان بني مدرسيت احلنفية
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والشافعية وفيه مطلبان:
املطلب األول :حترير اخلالف وسببه عند املدرستني.
املطلب الثاين :املقارنة بني املدرستني يف حجية االستحسان
املبحث الثالث :منزلة االستحسان ومكانته عند احلنفية
والشافعية ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :منزلته عند احلنفية.
املطلب الثاين :منزلته عند الشافعية.
املطلب الثالث :املقارنة بني املدرستني.
املبحث الرابع :التطبيقات العملية لالستحسان عند احلنفية
والشافعية ،وفيه ستة مسائل.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيا
ثبت املصادر واملراجع.

منهجي يف البحث:
-1

-2

سيكون عملي يف البحث بعون هللا تعاىل ،على النحو التايل:
حترير أقوال األصوليني م احلنفية والشافعية يف القضااي األصولية
مناط البحث وفق مباحث اخلطة وم مث مناقشتها وحتليلها
للوقوف على نقاط االلتقاء واخلالف وم مث صياغة املوازنة بني
املدرستني
التوثيق العلمي للمسائل والنقول واملناقشا م مصادرها األصلية.
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-3
-4
-5

-6
-7
-8

فيما خيص اجلانب التطبيقي قصد به جمرد التمثيل م كتب
الفقهاء لدى املدرستني مكتفيا بنقل ما قرروه م النقول يف ذلك.
عزو اآلاي م القرآن الكرمي إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم
األية مع كتابتها حسب الرسم العثماين.
ختريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث ،فإن كان يف
الصحيحني أو يف أحدمها اكتفيت بتخرجيه منه ،وإن مل يك فيهما
فإين أقوم بتخرجيه م مظانه.
االلتزام ابلقواعد اإلمالئية.
التعريف ابملصطلحا العلمية يف البحث.
ترمجة خمتصرة لألعالم.

التمهيد :يف تعريف االستدالل
الدليل يف اللغة :فعيل مبعىن فاعل؛ وهو املرشد والكاشف سواء
إىل شيء حسي أو معنوي ،ويطلق ويراد به :ما يُستدل به()1؛
ولألصوليني استطرادا ومناقشا يف املعاين اللغوية ملصطلح الدليل،
وهل كلها حقيقة أو بعضها حقيقة واألخر جمازا؟ لي هذا جمال حبثها،
قال العالمة الدكتور يعقوب الباحسني حفظه هللا" :والذي يبدو أن م
املستبعد أن تكون مجيع هذه املعاين لغوية وضعية ،بل فيها أمر م
( )1الصحاح  1698 /4مادة "دلل" ،خمتار الصحاح ص  ،116املصباح املنري
.199 /1
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ظالل األعراف والتجوزا وغريها؛ ألن األساس يف املعاين اللغوية
الوضع ،واحلجة يف ثبوته النقل ،وكالمهم يف هذا قائم على املناقشا
واالستدالل ،وال يبدو لنا أن الدليل خيرج ع معىن املرشد؛ ألن مجيع
ما ذكروه داخل يف معناه بضرب م التأويل والتجوز"(.)1
ويف االصطالح :الذي عليه عامة أهل األصول :هو ما ميك
التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي( ،)2وقيل :ما ميك
التوصل به إىل العلم مبطلوب خربي(.)3
فصل شيخي األستاذ الدكتور محد
) (1أصول الفقه للباحسني ص ،193وقد ّ
الصاعدي املسألة تفصيال وافيا
(انظر :موازنة بني داللة النص والقياس األصويل  17/1ـ ـ .) 21
( )2وقد نبّه شيخنا الصاعدي حفظه هللا ،على أن هذا التعريف يذكره العلماء
منسواب إىل الفقهاء ،والصحيح إنه لي خاصا هبم بل أكثر األصوليني ذهبوا
إليه وارتضوه تعريفا للدليل يف االصطالح( .انظر :احلدود للباجي ص،18
املعتمد أليب احلسني البصري  ،11/1ميزان األصول للسمرقندي ص،71
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ،9 /1بيان املختصر ،33 /1
التحبري شرح التحرير  ،197 /1شرح الكوكب املنري  ،9 52/1موازنة بني
داللة النص والقياس األصويل .)23/1
) (3وهذا تعريف اآلمدي وذكره الشريازي وعليه أكثر املتكلمني ،والذي عيه
أكثر األصوليني أن الدليل :املوصل بصحيح النظر إىل املطلوب ،سواء كان
بطريق العلم أم الظ  ،ولو ُمحل على معناه اللغوي وهو املرشد لشمل مجيع
ما يتوصل به إىل املطلوب بدون قيد وال تفريق وخلرج م إشكال تداخل
املصطلحا .
(انظر :املصادر السابقة ،شرح اللمع ،96/1موازنة بني داللة النص والقياس
األصويل ) 27/1
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والبعض عرفه أبنه :ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على
سبيل القطع ،وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظ  ،فهو
أمارة ال دليل(.)1
االستدالل لغة :استفعال م الدليل ،يقال :استدل فالن على
الشيء طلب داللته عليه ،واستدل ابلشيء على الشيء :اختذه
دليالً عليه ،واستدل على األمر :أي وجد ما يرشده إليه ( ،)2فهو
طلب داللة الدليل.
وإذا عرفنا أن الدليل :املرشد واملوصل إىل املطلوب ،فاالستدالل:
طلب االرشاد واالهتداء إىل املطلوب(.)3
واصطالحا :ختتلف تعريفاته تبعا الختالف املصطلحني:
فاملناطقة قالوا :هو الوصول إىل حكم تصديقي جمهول بواسطة
حكم تصديقي معلوم ،وهو قسمان:
استدالل مباشر :وهو االستدالل بصدق قضية على صدق
قضية أخرى أو كذهبا ،فلو قلنا مثال كل تفاح فاكهة فإن صدق هذه
القضية يستلزم صدق قولنا :بعض التفاح فاكهة؛ ألن صدق الكلية
( )1انظر :العدة يف أصول الفقه  ،131 /1اإلحكام يف أصول األحكام
لآلمدي .9 /1
) (2انظر :الصحاح  ،1699/4خمتار الصحاح ص ،219لسان العرب
.1414/2
) (3انظر :االستدالل عند األصوليني ص.21
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املوجبة يلزمه صدق اجلزئية املوجبة ،كما أهنا تستلزم كذب القضية:
بعض التفاح لي فاكهة
استدالل غري مباشر :هو الذي حيتاج إىل أكثر م قضية حىت
يوصل إىل النتيجة املطلوبة(.)1
واملتكلمون عرفوه بقوهلم :هو نظر القلب املطلوب به علم ما
غاب ع الضرورة واحل (.)2
وأما االستدالل يف اصطالح األصوليني ،فقد تعدد عباراهتم
وتنوعت اصطالحاهتم ،ومنها:
قيل :هو معىن مشعر ابحلكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر
العقلي م غري وجدان أصل متفق عليه والتعليل املنصوب جار فيه(.)3
وقيل :هو عبارة ع دليل ال يكون نصا وال إمجاعا وال قياسا(.)4
وقيل :حماولة الدليل املفضي إىل احلكم الشرعي م جهة القواعد
ال م جهة األدلة املنصوبة(.)5
) (1انظر :املرشد السليم يف املنطق احلديث والقدمي ص ،127ضوابط املعرفة
وأصول االستدالل واملناظرة ص ،147علم املنطق احلديث 99/1ـ ـ ـ.117
) (2انضر :االنصاف للباقالين ص.13
) (3انظر :الربهان إلمام احلرمني اجلويين .156/1
) (4انظر :اإلحكام لآلمدي ،145/4منتهى السول  ،49/3الفائق ،215/5
اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل واملناظرة ص ،124تقريب الوصول
إىل علم األصول الب جزي ص.387
) (5انظر :شرح تنقيح الفصول ص.415
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وقيل :هو طلب احلكم ابلدليل م نص أو إمجاع أو قياس ،وقد
يطلق االستدالل على ما أمك التوصل به إىل معرفة احلكم ولي
بواحد م األدلة الثالثة(.)1
وهناك تعريفا أخرى كثرية ال ختلو م نقاش واعرتاض لي
هذا جمال بسطها ( ،)2فاالستدالل يف مفهومه األصويل البسيط:
استخدام الدليل للوصول إىل النتيجة أو احلكم املطلوب ،م خالل
بناء حكم شرعي على معىن كلي م غري نظر إىل الدليل التفصيلي.

) (1انظر :شرح خمتصر الروضة .34/1
) (2انظر بسط الكالم يف التعريفا ومناقشتها يف :االستدالل عند األصوليني.
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املبحث األول :مفهوم االستحسان عند احلنفية والشافعية وفيه
ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف االستحسان لغةً
االستحسان استفعال م احلُ ْس  ،واحلاء والسني والنون أصل
واحد ضد القبح ونقيضه ،واحلَ َس ضد القبيح ،واستحس الشيء :إذا
عده حسناً ،تقول :استحسنت كذا؛ أي :اعتقدته حسناً ،على ضد
االستقباح(.)1
وقيل :طلب األحس لالتباع الذي هو مأمور به ،ومنه قوله
تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ(.)3()2
املطلب الثاني :مفهوم االستحسان يف االصطالح األصولي عند احلنفية:
الفرع األول :مفهومه عند اإلمام وصاحبيه رمحهم هللا:
إن الناظر يف أصول الفقه عند احلنفية ويف كتب الفروع يف الفقه
احلنفي يظهر له جليا أن اإلمام أاب حنيفة -رمحه هللا -اشتهر عنه
استعمال لفظ االستحسان يف جمالسه العلمية أثناء تقليب وجوه النظر
( )1مقايي اللعة الب فارس  "52/2مادة حس " ،القاموس احمليط ص1189
"ابب النون فصل احلاء " لسان العرب  " 114/13ابب النون فصل احلاء
مادة حس  ،مجهرة اللغة  ،535 /1خمتار الصحاح ص .73
) (2سورة الزمر أية رقم ""18
( )3أصول السرخسي .211 /2
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يف املسائل والفروع الفقهية ،وأخذ عنه تالميذه هذا االستعمال ،إال أنه
رمحه هللا مل يُنقل عنه تعريف حمدد هلذا املصطلح ،مما جعل أتباع املذهب
خيتلفون يف تفسري استعماله ملصطلح االستحسان ،فجاء تالميذه م
بعده فحاولوا إجياد ضابط حمدد يوضح مقصد اإلمام هبذا املصطلح
خيرجه م الغموض إىل الوضوح وفق قواعد املذهب وأصوله.
وم هنا تبدأ إشكالية حتقيق مفهوم االستحسان األصويل عند
أيب حنيفة رمحه هللا ،هل كان يستعمل هذا املصطلح ابملعىن الذي
استقر عليه تعريف أتباع مذهبه؟ أو أنه كان يستعمله مبعىن آخر؟
ومما ال شك فيه أن أاب يوسف( )1وحممد ب احلس ( )2صاحبا
أيب حنيفة رمحهم هللا ،ميثالن حقبة زمنية مستقلة يف اتريخ املدرسة
احلنفية ،إال أنه ال يوجد نص يبني مرادمها ابالستحسان وال ابلقياس
املقابل له رغم استعماله عندمها يف كثري م املسائل.
وبناء على هذا جند أن اتباع املذهب احلنفي رمحهم هللا ـ ـ حىت

) (1اإلمام الفقيه يعقوب ب إبراهيم ب حبيب األنصاري ،صاحب أيب حنيفة،
ولد ابلكوفة سنة 113ه ،له كتاب :اخلراج ،و أصول الفتاوى اليت اتفق
عليها اإلمام وأصحابه ،تويف سنة 182ه (انظر :شذرا الذهب ،298/1
الفوائد البهية ص.)225
) (2اإلمام الفقيه احملدث أبو عبد هللا حممد ب احلس ب فرقد الشيباين،
صاحب أيب حنيفة ،م مسلفاته :اجلامع الكبري ،واجلامع الصغري ،واألاثر،
والسري الكبري ،تويف سنة 189ه( .انظر :اتج الرتاجم ص.)237
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املتقدمني منهم ـ ـ ـ اختلفوا يف تفسري االستحسان الذي قال به أبو حنيفة
رمحه هللا ،واضطربت فيه عباراهتم؛ والسبب يف هذا االضطراب(:)1
أوال :أنه مل يرد ع االمام أيب حنيفة رمحه هللا تصريح واضح
يفسر مفهوم عبارته " االستحسان" ومل يبني ضوابطه وآلية األخذ به،
وال حىت مفهوم القياس الذي يُستخدم يف مقابلته ،وكل ما يف األمر
عبارا مطلقة عامة رواها عنه تالميذه واتباعه ،هذه العبارا ميك أن
تفهم وتفسر على أوجه كثرية لتعدد احتماالهتا.
اثنيا :أن الصاحبني ـ ـ ـ ـ أبو يوسف وحممد ب احلس ـ ـ ـ ـ ـ أيضا مل
يضبطا هذا املصطلح ومل يبينا املراد منه وال املراد م القياس املقابل له،
فاستمر احلال كما هو عليه يف عهد اإلمام مما جعل االتباع فيما بعد
جيتهدوا يف تفسري املراد.
فإن قيل :كيف يكون هذا ،وحممد ب احلس ألف كتابه
الشهري "األصل" وجزء منه قد عنون له ابالستحسان؟
فاجلواب :أنه لي فيه أي حديث ع مفهوم االستحسان مبعناه
األصويل وال القياس املقابل له أيضا ،وما ورد فيه لفظ االستحسان إال
يف موضع واحد مبعناه اللغوي ،حىت ذكر بعض األصوليني م احلنفية
أن املقصود بكتاب االستحسان هنا استخراج املسائل احلسان (.)2
) (1انظر :تعليل األحكام حملمد شليب ص 331ـ ـ .331
) (2انظر :قواعد الفقه للربكيت ص.122
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وقد خلص عبد العزيز البخاري ( )1رمحه هللا هذا االضطراب
بقوله" :واختلفت عبارا أصحابنا يف تفسري االستحسان الذي قال به
أبو حنيفة  -رمحه هللا  -قال بعضهم :هو العدول ع موجب قياس
إىل قياس أقوى منه ،كما أشار إليه الشيخ ،ولك مل يدخل يف هذا
التعريف االستحسان الثابت بدليل آخر غري القياس مثل ما ثبت ابألثر
أو اإلمجاع والضرورة إال أن مقصود الشيخ ما سنذكره ،وقال بعضهم:
هو ختصيص قياس بدليل أقوى منه ،وهذا اللفظ ،وإن عم مجيع أنواع
القياس ،ولكنه يشري إىل أن االستحسان ختصيص العلة ،وإنه لي
بتخصيص ،وع الشيخ أيب احلس الكرخي  -رمحه هللا  -أن
االستحسان :هو أن يعدل اإلنسان ع أن حيكم يف املسألة مبثل ما
حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي العدول ع األول
ويلزم عليه أن يكون العدول ع العموم إىل التخصيص وع املنسوخ
إىل الناسخ استحساان ،ولي كذلك ويلزم على مجيع هذه العبارا
قول أيب حنيفة  -رمحه هللا  -يف بعض املواضع تركت االستحسان
ابلقياس؛ ألنه يصري حينئذ كأنه ،قال تركت القياس األقوى أو الدليل
األقوى ابألضعف ،وإنه غري جائز . . . . . .اخل"(.)2

) (1هو :عبد العزيز ب أمحد ب حممد البخاري ،عالء الدي  ،فقيه أصويل
حنفي ،م مسلفاته :كشف األسرار على أصول البزدوي ،شرح اهلداية ،تويف
سنة 731ه.
( انظر :اتج الرتاجم ص ،225اجلواهر املضيئة للقرشي .) 428/1
( )2كشف األسرار .3 /4
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وعلى التحقيق فإن الغموض يف حتديد مصطلح االستحسان
واستعماال هذا اللفظ عند اإلمام أيب حنفية وصاحبيه رمحهم هللا ظهر
بشكل مبكر وال يوجد أي تفسري يوضح أو حيدد معامل هذا اللفظ
املستعمل عندهم ،مما أدى إىل عدم وضوحه فيما بعد عند علماء
املذهب ـ ـ ـ كما نبينه يف الفرع الثاين ـ ـ ـ ـ األمر الذي تسبب يف اضطراب
عباراهتم ،وهذه احلقيقة العلمية تفسر لنا جبالء ووضوح ما كتبه اإلمام
الشافعي ( )1رمحه هللا يف نقد االستحسان والذي كان مثار اخلالف بني
اتباع املذهب احلنفي والشافعي؛ فإن تفسريه مبا فسره به بعض املتأخري
م اتباع املذهب الشافعي وغريهم أبن االمام أاب حنيفة كان يقول
ابلرأي اجملرد والتشهي ،تفسري خطأ ومردود ،فاإلمام أبو حنيفة رمحه هللا
أجل قدرا وأعظم منزلة وأبعد م أن يقول هبذا ،وتفسريه أيضا مبا فسره
به بعض املتأخري م احلنفية أبن الشافعي رمحه هللا مل يفهم املقصود
ابالستحسان أو أنه كان متحامال على احلنفية ،فهذا تفسري خطأ
ومردود فالشافعي أجل وأرفع قدرا وعلما وورعا م هذا ،فلي مثة
) (1هو اإلمام أبو عبد هللا حممد ب إدري ب العباس القرشي املطليب الشافعي
املكي ،أحد األئمة األربعة ،مسس علم أصول الفقه ،انصر السنة ،م
مسلفاته كتاب الرسالة يف أصول الفقه ،وكتاب األم يف الفقه ،ولد سنة
151ه وتويف سنة 214ه.
(انظر :هتذيب األمساء واللغا  44/2ـ ـ ـ ـ ،45طبقا الفقهاء ص،71
البداية والنهاية .) 251/11
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إشكال سوى الغموض وعدم الضبط الستعماال اإلمام أيب حنيفة
رمحه هللا هلذا اللفظ مع غياب التصريح مبراده وتعدد احتماال لفظه.

الفرع الثاين :مفهوم االستحسان عند أتباع املذهب احلنفي.
تقدم يف الفرع األول أن الغموض يف حترير مصطلح االستحسان
عند اإلمام وصاحبيه هو السمة البارزة وأنه ال يوجد أي تفسري أو
إيضاح هلذا اللفظ يف تلك الفرتة ويف هذا الفرع نبني انعكاسا فرتة
الغموض هذه على اتباع املذهب احلنفي م خالل التدرج التارخيي
لتعريف االستحسان عند احلنفية ليتبني الفرق بني أرابب املذهب يف
ضبط تعريفه وحتديد مفهومه ،فأقول وابهلل التوفيق:
أوالا :تعريف الكرخي ( )1رمحه هللا ،قال :هو أن يعدل اإلنسان
ع أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه لوجه
أقوى يقتضي العدول ع األول(.)2
وقد تفاوتت مواقف أصويل احلنفية بني قبول هذا التعريف
وانتقاده بناء على تفسري مراد اإلمام له ،فقد اعتربه الشيخ أبو زهرة م
) (1أبو احلس عبيد هللا ب احلسني ب دالل ،البغدادي ،الكرخي ،انتهت إليه
رائسة املذهب احلنفي ،اشتهر امسه وصيته وكثر تالميذه ،كان رأسا يف
االعتزال ،م مسلفاته :شرح اجلامع الكبري ،وشرح اجلامع الصغري ،خمتصر يف
الفروع ،تويف سنة 341ه رمحه هللا.
(انظر :سري أعالم النبالء  ،426/15الفوائد البهية ص.)118
( )2كشف األسرار شرح أصول البزدوي .3 /4
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أفضل التعريفا عند احلنفية ألنه يشمل كل أنواعه( ،)1إال أن بعض
علماء املذهب احلنفي وغريهم م املذاهب اعرتضوا عليه م وجهني:
أحدمها :أنه يلزم منه أن يكون العدول ع العموم إىل
التخصيص وع املنسوخ إىل الناسخ استحساان ولي كذلك عند
احلنفية.
الثاين :قالوا يلزم عليه قول أيب حنفية رمحه هللا :تركت
االستحسان ابلقياس؛ ألنه يصري حينئذ كأنه قال :تركت القياس األقوى
أو الدليل األقوى ابألضعف وهو غري جائز(.)2
وقد أجاب بعض احلنفية ع هذه االعرتاضا م وجهني:
أحدمها :أنه إبمعان النظر يف تعريف الكرخي يظهر أنه مل يك
يرى االستحسان أصالً م أصول االستنباط ،وال مصدراً م مصادر
األحكام ،بل كان يع ّده طريقاً م طرق التعامل مع األدلة ابلتخصيص
أو الرتجيح؛ ولذلك فهو مل يك يف حاجة إىل االحرتاز يف تعريفه ع
اعرتض به على تعريفه ال
دخول التخصيص أو غريه ،وم َمثّ فإن ما ُ
ميك ع ّده قصوراً فيه ،بل رمبا كان قصوراً يف إدراك املتأخري حلقيقة
تعبري االستحسان عند إمام املذهب(.)3
( )1أصول الفقه أليب زهرة ص.251
) (2انظر :كشف األسرار ،8/4شرح التلويح .172/2
( )3انظر :دراسة حتليلية ملفهوم االستحسان يف املذهب احلنفي بني مرحليت
التأسي والتدوي للباحث /نعمان جغيم (حبث منشور على الشبكة
العنكبوتية)
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الثاين :أن املرتوك مسي استحساان؛ ألنه أقوى م القياس وحده
ولك اتصل ابلقياس معىن أخر صار ذلك اجملموع أقوى م
االستحسان فلذلك ترك العمل به وأخذ ابالستحسان(.)1
اثنيا :تعريف اجلصاص( )2رمحه هللا :فقد ّبني أن لفظ
االستحسان استعمل عند أئمة املذهب احلنفي مبعنيني:
أحدمها :مبعىن استعمال االجتهاد وغلبة الرأي يف إثبا املقادير
املوكولة إىل اجتهادان وآرائنا ،حنو تقدير متعة املطلقا ( ،)3ونفقة
الزوجا ( ،)4وجزاء الصيد وغريها.
ويتضح م خالل هذا املعىن أن االستحسان هبذا املفهوم لي
له عالقة أبصول االستنباط ولي قسيما للقياس وال مقابال له ،وابلتايل
فاستعماله لي خاصا ابحلنفية بل يشرتك فيه عامة الفقهاء ،وقد نبه
على هذا اجلصاص بقوله " :فيسمي أصحابنا هذا الضرب م

) (1انظر :كشف األسرار.8/4
) (2أمحد ب علي أبو بكر الرازي املعروف ابجلصاص ،ولد سنة 315ه ،تفقه
على الكرخي وسك بغداد ،انتهت إليه رائسة احلنفية ،م مسلفاته :أحكام
القرآن ،شرح اجلامع حملمد ب احلس  ،الفصول يف األصول ،تويف سنة
371ه رمحه هللا( .انظر :اتريخ بغداد ،314/4اتج الرتاجم ص.) 17
) (3يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ.
) (4يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﭐﱠ.
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االجتهاد استحساان ،ولي يف هذا املعىن خالف بني الفقهاء وال ميك
أحد منهم القول خبالفه"(.)1
الثاين :ترك القياس إىل ما هو أوىل منه وذلك على وجهني:
الوجه األول :أن يكون فرع يتجاذبه أصالن أيخذ الشبه م
كل واحد منهما ،فيجب إحلاقه أبحدمها دون اآلخر ،لداللة توجبه،
ض للوجه الثاين لكان له شبه م
فسموا ذلك استحساان؛ إذ لو مل يَع ِر ْ
اآلخر جيب إحلاقه به.
الوجه الثاين :هو ختصيص احلكم مع وجود العلة(.)2
والبد م التنبيه هنا على أمري مهمني:
 1ـ ـ أن القياس والعلة اليت يتحدث عنها اجلصاص هنا ال يقصد هبما
القياس مبعناه األصول االصطالحي الذي هو إحلاق الفرع
ابألصل ،والعلة اليت هي الوصف اجلامع بني الفرع واألصل ،بل
مراده ابلقياس إمنا هو مقتضى العموما النصية أو القواعد
العامة املستقرأة م النصوص واألحكام ،والعلة املعىن الذي
بنيت عليه تلك القواعد وتشرتك فيه جزئياهتا.
 2ـ ـ مما سبق يتضح أن اجلصاص رمحه هللا يوافق شيخه الكرخي يف
كون االستحسان عنده لي أصال م أصول االستنباط يقابل
) (1أصول اجلصاص.343/2
( )2انظر :املصدر السابق  343/2ـ ـ ـ.344
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القياس وإمنا هو تعبري يطلقه أئمة املذهب على بعض مسالكهم
يف االجتهاد(.)1
اثلث ا :تعريف الدبوسي ( )2رمحه هللا ،قال" :فأما عند الفقهاء
الذي قالوا ابالستحسان :فاسم لضرب دليل يعارض القياس اجللي،
حىت كان القياس غري االستحسان على سبيل التعارض"(.)3
وابلتأمل جند أن الدبوسي قصر االستحسان على ما يقابل
القياس فقط وأمهل االستعماال األخرى اليت ذكرها الكرخي
واجلصاص مع أهنا هي األصل؛ ألهنا أقوى األوجه اليت استعمل هبا
االستحسان عند اإلمام مسس املذهب.
رابعا :تعريف البزدوي ( )4رمحه هللا ،قال " :وإمنا االستحسان
عندان أحد القياسني لكنه يُسمى به إشارة إىل أنه الوجه األوىل يف

) (1انظر أصول اجلصاص  341/2ـ ـ .341
) (2أبو زيد عبد هللا ب عمر ب عيسى الدبوسي احلنفي ،كان فقيها أصوليا ،م
مسلفاته :أتسي النظر ،تقومي األدلة ،تويف يف خبارى سنة 431ه.
(انظر :شذرا الذهب  ،245/3وفيا األعيان .) 411/1
( )3تقومي األدلة يف أصول الفقه (.)414
) (4أبو احلس علي ب حممد ب احلس امللقب بفخر اإلسالم ،وأبيب العسر
لصعوبة فهم مسلفاته ،فقيه أصويل حنفي ،ولد سنة 411ه وتويف سنة
482ه ،م مسلفاته :املبسوط يف فروع املذهب احلنفي ،شرح اجلامع الكبري
للشيباين وغريها.
(انظر :اتج الرتاجم ص ،31الفوائد البهية ص.) 124
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العمل به وأن العمل ابألخر جائز كما جاز العمل ابلطرد وإن كان
األثر أوىل منه " ( ،)1وابلتأمل يتضح أن البزدوي رمحه هللا يسري ابالجتاه
الذي يقول ابلتقابل بني القياس واالستحسان وهو أحد األوجه عند
املتقدمني يف تفسري عبارا اإلمام للفظ االستحسان ،بل إن البزدوي
َر ّسخ هذا املفهوم حني حصر مفهوم االستحسان يف أحد نوعي
القياس.
()2
خامسا :تعريف السرخسي رمحه هللا ،فقد وافق اجلصاص يف
القسم األول ،حيث قال" :وهو يف لسان الفقهاء نوعان :العمل
ابالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكوال إىل آرائنا حنو
املتعة املذكورة يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﱠ( ،)3أوجب ذلك حبسب اليسار والعسرة وشرط أن يكون
ابملعروف ،فعرفنا أن املراد ما يعرف استحساان بغالب الرأي . . . .وال
يظ أبحد م الفقهاء أنه خيالف هذا النوع م االستحسان ".
إال أن اإلمام السرخسي خالف اجلصاص يف النوع الثاين فجعل
االستحسان يف معارضة القياس فقال " :والنوع األخر هو الدليل الذي
) (1أصول البزدوي مع كشف األسرار للبخاري  7/4ـ ـ .11
) (2أبو بكر حممد ب أمحد ب مهل السرخسي ،فقيه أصويل حنفي ،م
مسلفاته :املبسوط ،أشراط الساعة ،الفوائد الفقهية ،أصول الفقه ،تويف سنة
491ه (انظر :اجلواهر املضيئة  ،28/2الفتح املبني.)264/1
) (3سورة البقرة أية رقم 236
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يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهام قبل إنعام التأمل
فيه ،وبعد إنعام التأمل يف حكم احلادثة وأشباهها م األصول يظهر أن
الدليل الذي عارضه فوقه يف القوة فإن العمل به هو الواجب فسموا
ذلك استحساان للتمييز بني هذا النوع م الدليل وبني الظاهر الذي
تسبق إليه األوهام قبل التأمل على معىن أنه ميال ابحلكم ع ذلك
الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله " (.)1
فبني السرخسي رمحه هللا أن ترك القياس أصال يف املوضع الذي
أنخذ فيه ابالستحسان هو الصحيح ،وبه يتبني أن العمل ابالستحسان
ال يكون مع قيام املعارضة وإمنا ابعتبار سقوط األضعف ابألقوى(.)2
سادسا :مفهوم االستحسان عند متأخري احلنفية :فقد استقر
األمر عندهم أن االستحسان :هو ما يقابل القياس اجللي الذي تسبق
إليه األفهام(.)3

) (1أصول السرخسي .191/2
) (2انظر املصدر السابق .191/2
( )3قال صدر الشريعة " :وبعض الناس حتريوا يف تعريفه ،وتعريفه الصحيح هذا
وهو أنه دليل يقع يف مقابلة القياس اجللي".
وقال التفتازاين " :وبعدما استقر اآلراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا
كان أو امجاعا أو قياسا خفيا إذا وقع يف مقابلة قياس تسبق إليه األفهام
حىت ال يطلق على نف الدليل م غري مقابلة فهو حجة عند اجلميع م =
غري تصور خالف ،مث إنه غلب يف االصطالح األصويل على القياس اخلفي
خاصة كما غلب اسم القياس على القياس اجللي متييزا بني القياسني".
وم املسلما عند متأخري احلنفية هنا أنه إذا ذكر القياس يراد به القياس
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ومما يالحظ هنا أن متأخري احلنفية وخصوصا م بعد
السرخسي مل يلتفتوا إىل املعىن األول الذي ذكره اجلصاص وهو:
االجتهاد لتحديد املقادير اليت تركها الشارع لالجتهاد ،وأمهلوه مع أنه
على التحقيق والتدقيق هو األصل يف استعماال اإلمام للفظ
االستحسان ،وعمدوا إىل ما ذهب إليه الدبوسي ومتسكوا به وهو جعله
ـ ـ ـ االستحسان ـ ـ قسيما للقياس ،ودليال م األدلة اليت تقابل القياس
اجللي وم غري اشرتاط أن يكون أقوى م ذلك القياس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجللي ،وإذا ذكر االستحسان يراد به القياس اخلفي.
انظر :التنقيح مع شرحه التوضيح  ،171/2شرح التلويح للتفتازاين
( ،)162/2التلقيح شرح التنقيح ص ،371فتح الغفار ص ،385حاشية
اب عابدي (.)219/1
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املطلب الثالث :مفهوم االستحسان عند الشافعية
الفرع األول :مفهومه عند الشافعي:
تبني فيما سبق غموض مصطلح االستحسان عند احلنفية يف
زم مسس املذهب وصاحبيه حىت ال يكاد يوجد مصطلح يبني
مرادهم هبذا اللفظ املستعمل مما ترك الباب مفتوحا لالجتهاد يف
تفسريا حمتملة له ،األمر الذي قاد لالضطراب يف حتديد مفهومه عند
اتباع املذهب.
وم املعلوم أيضا أن اإلمام الشافعي -رمحه هللا -نقل عنه أشد
درجا االنكار لالستحسان ،بل وعقد ابابً يف كتابه الرسالة خصصه
()1
إلبطال االستحسان ،ونقل عنه أنه قال " :م استحس فقد شرع"
وقال " :إمنا االستحسان تلذذ ،وإن حالل هللا وحرامه أوىل أن ال يقال
فيهما ابلتعسف واالستحسان"(.)2
وقولهَّ " :
وإن حراما على أحد أن يقول ابالستحسان إذا خالف
يتأخى معناها اجملتهد
االستحسان اخلرب ،واخلرب م الكتاب والسنة عني َّ
يتأخاه م غاب عنه ليصيبه "(.)3
ليصيبه كما البيت ّ
وقال يف األم " :أفرأيت إذا قال احلاكم واملفيت يف النازلة لي
( )1اشتهر نقل هذه العبارة عنه رمحه هللا ،انظر :املستصفى (،)171
) (2الرسالة ص517
) (3املصدر السابق ص514
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فيها خرب وال قياس ،وقال استحس فال ب ّد أن يزعم أن جائزا لغريه أن
يستحس خالفه فيقول كل حاكم يف بلد ومفت مبا يستحس فيقال
يف الشيء الواحد بضروب م احلكم والفتيا فإن كان هذا جائزا عندهم
()1
فقد أمهلوا أنفسهم فحكموا حيث شاءوا "
()2
ويف مقابل هذا جند أنه أخذ ابالستحسان يف مسائل كثرية ،
فهل نستطيع القول أبنه رمحه هللا وضع مصطلحا حمدد لالستحسان
ميك اجلمع م خالله بني األخذ به وإنكاره؟
اجلواب " ال"؛ ألن االمام الشافعي رمحه هللا كعادته ال يهتم
ابملصطلحا واحلدود ابملفهوم والشكل الذي استقر عليه املتأخرون
م العلماء ،ولك م خالل كالمه يتضح لنا مفهوم االستحسان
املردود عنده؛ وهو األخذ ابلرأي م غري دليل.
قال رمحه هللا " :ال أعلم أحداً م أهل العلم رخص ألحد م
) (1األم 311/7
) (2وم ذلك قوله يف املتعة " :ال أعرف يف املتعة قدرا موقوات إال أين استحس
أن يكون ثالثني درمها " وقوله " لو أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمىن
فقطعت القياس أن تقطع ميناه واالستحسان أن ال تقطع" ،وقوله يف وضع
األصبع يف األذنني حال األذان " :وحس أن يضع أصبعيه يف أذنيه" ،وقوله
" رأيت بعض احلكام حيلف ابملصحف وذلك حس عندي " (انظر :األم
 ،28/16 ،425/2اإلحكام لالمدي ،163/4البحر احمليط ،95/6
االستحسان عند اإلمام الشافعي حملمد العمور ص.)21
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أهل العقول واآلداب يف أن يفيت وال حيكم برأي نفسه إذا مل يك عاملاً
ابلذي تدور عليه أمور القياس م الكتاب والسنة واإلمجاع"(.)1
فاتضح أن مفهوم االستحسان عنده مبين على املعىن اللغوي "
التفضيل" ،ال على املعىن الذي اصطلح عليه العلماء القائلون
ابالستحسان.
وم خالل تتبع استعماالته لالستحسان ـ ـ رمحه هللا ـ ـ ـ يتضح لنا
جليا أنه وإن مل يصرح بتعريف لالستحسان ابملفهوم االصطالحي إال
أنه قائل به إذا قلنا أنه :العدول حبكم املسألة ع نظائرها لدليل شرعي
خاص ،أو هو :ترجيح دليل على دليل ،أو العمل ابلدليل األقوى أو
األحس  ،بغض النظر ع تسميته استحساان أوال ،وهو ما قرره أتباع
املذهب بعد الشافعي رمحه هللا.
الفرع الثاين :مفهومه عند الشافعية:
سبق أن تبني معنا أن أتباع املذهب احلنفي عرب احلقب الزمنية
للمذهب حاولوا تفسري استعماال اإلمام لالستحسان وصياغة
مصطلح علمي ُحيد به حىت وصل إىل مرحلة االستقرار األصويل هلذا
اللفظ عند املتأخري منهم.
ولو تتبعنا كتب الشافعية لوجدانهم يتفقون على املعين الذي
استقر عليه متأخرو احلنفية ،إال أن مثة أمور جيدر التنبيه عليه:

( )1األم للشافعي (.)315 /7
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األول :أنه ال يوجد يف كتب الشافعية حد ملصطلح االستحسان
أصوليا ،وكل ما يف األمر هو النقد واملناقشة ملا ذكره علماء احلنفية يف
مقابلة ما نُقل ع اإلمام أيب حنيفة م استعماال وما نُقل ع اإلمام
الشافعي م إنكار ،فاب السمعاين رمحه هللا يقول " :واعلم أن الكالم
يف االستحسان يرجع إىل معرفة االستحسان الذي يعتمده أصحاب أيب
حنيفة " ( )1مث قال " :وحن أوردان ما قالوه يف االستحسان ليعرف
حقيقة مذهبهم فيه" ( ،)2ومل يذكر رمحه هللا تعريفا لالستحسان سوى
ما ذكره األحناف ،والغزايل رمحه هللا أيضأ اكتفى بذكر ما ذكره احلنفية
ومناقشته ونقده ،ومل يذكر تعريفا لالستحسان عند الشافعية ،قال رمحه
هللا " :فال بد أوال م فهم االستحسان :وله ثالثة معان ،)3( " . .مث
ذكر هذه املعاين عند احلنفية واكتفى بنقدها.
وصفي الدي اهلندي ( )4رمحه هللا قال" :واعلم أنه ال بد وأن
يعلم أوال ما هو املراد م االستحسان حىت ميك االحتجاج عليه ترتيبا
أو تقريرا" ( )5ومل يذكر له حدا.
) (1قواطع األدلة.514/4
) (2املصدر السابق.519/4
) (3املستصفى467/2ـ ـ.468
) (4حممد ب عبد الرحيم اهلندي ،كان فقيها أصوليا شافعيا ،م مسلفاته:
الفائق ،هناية الوصول يف دراية األصول ،ولد سنة 644ه ،وتويف سنة
715ه (انظر :طبقا الشافعية لإلسنوي.)534/2
) (5هناية الوصول يف دراية األصول  ،4114/9وذكر أنه هو املتبادر إىل الفهم
عند مساع لفظ االستحسان.
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ولكي تتضح معامل مفهوم هذا املصطلح عند الشافعية أذكر
أشهر املعاين اليت ركزوا عليها يف مناقشتهم للحنفية ،ومنها:
املعىن األول :ترك القياس ملا يستحسنه اإلنسان م غري
دليل( ،)1أو :ما يستحسنه اجملتهد بعقله (.)2
وهذا املعىن قد حكاه بعض األصوليني م الشافعية وكأنه م
املسلما عند احلنفية وردوا عليه ونقدوه ،وبدافع التعصب للمذهب ـ ـ
فيما يظهرـ ـ ـ قادوا هجما مريرة بسبب تصورهم االستحسان قوال بال
دليل ورأاي يستحسنه اجملتهد بعقله وتشهيه ،وزعموا أن اإلمام أاب حنيفة
عرفه هبذا(.)3
قال الغزايل رمحه هللا " :إن أاب حنيفة مل يف مبوجبه حىت أتى
ابلعجائب واآلاي ومساه استحساان" (.)4

) (1ذكره الشريازي رمحه هللا بعد أن حكم على االستحسان هبذا املعىن بقوله "
القول ابالستحسان ابطل " (انظر :التبصرة للشريازي ص)492
) (2انظر :املستصفى  ،468/2هناية الوصول يف دراية األصول ،4114/9
البحر احمليط .93/6
) (3انظر :املستصفى ،468/2البحر احمليط 93/6ـ ـ ـ 94وقال الزركشي " :قلت
وهو الصواب يف النقل ع أيب حنيفة" ،وقال اب مفلح رمحه هللا " :فحكى
بعضهم ع أيب حنيفة ما استحسنه اجملتهد بال دليل ،وهو نقل ابطل"
(انظر :أصول الفقه .)1463/4
) (4املنخول ص.377
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ولو دققنا النظر لوجدان أن أتباع املذهب احلنفي وخصوصا
مر معنا وضحوا هذا الدليل وهذبوه ابألمثلة وبينوا
املتأخري منهم كما ّ
املقصود منه م خالل توجيها ملا عرب عنه اإلمام أبو حنيفة
ابالستحسان وصاغوا له مصطلحا حيدد معامله ،قد نتفق معهم يف هذا
املعىن وقد خنتلف سواء يف لوازمه أو يف تسميته ونعته ابالستحسان،
لك نعلم أهنم مل يقولوا هبذا املعىن اجملرد ع الدليل فكيف ننسب هلم
()1
ما أثبتوا نقيضه وبينوا فساده.
()2
ويف احلقيقة أن هذا املعىن ال أحد يقول به م العلماء وهو ما
شدد الشافعي النكري عليه ،فالعلماء أجل قدرا وأعلى مكانة وأعظم
ورعا م أن يقولوا يف دي هللا ابهلوى والتشهي.

) (1ورغم ذلك جند بعض الشافعية رمحهم هللا يرون أن احلنفية فسروا هذا
املصطلح أبمور ال خالف فيها أصال ،فاجتهدوا يف تفسري مراد غريهم ،قال
املعين به ما يشتهيه
ب السبكي رمحه هللا " :والذي اعتقده يف نفسريه إن ّ
نف العامل ومتيل إليه م غري تعلق أبصل موجود جيده " (انظر :األشباه
والنظائر  ،194/2االستحسان للدكتور يعقوب الباحسني ص.) 54
) (2قال الدكتورحممد حس هيتو معلقا على كالم الشريازي رمحه هللا " :هذا
ويعرفه وحيكم عليه ابلبطالن هو
االستحسان الذي يتصوره الشريازي ّ
استحسان مل يقل به أحد م العلماء مم نعرف ،ولئ قال به أحد م
الناس فقد أبطل " انظر :التبصرة ص 492هامش .1
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قال أبو احلسني البصري ()1رمحه هللا" :اعلم أن احملكي ع
أصحاب أيب حنيفة القول ابالستحسان ،وقد ظ كثري مم رد عليهم
أهنم عنوا بذلك احلكم بغري داللة ،والذي حصله متأخرو أصحاب أيب
حنيفة رمحه هللا هو أن االستحسان عدول يف احلكم ع طريقة إىل
طريقة هي أقوى منها ،وهذا أوىل مم ظنّه خمالفوهم؛ ألنه األليق أبهل
العلم؛ وألن أصحاب املقالة أعرف مبقاصد أسالفهم؛ وألهنم قد نصوا
يف كثري م املسائل فقالوا :استحسنا هذا األثر ولوجه كذا ،فعلمنا أهنم
مل يستحسنوا بغري طريق "(.)2
املعىن الثاين :هو دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر على التعبري
()3
وعرب عنه
عنه لعدم مساعدة العبارة وال يقدر على إظهاره وإبرازه ُ ،
بقوهلم :ما ينقدح يف قلب الفقيه م غري أن يرده إىل أصل بعينه(.)4
) (1حممد ب علي ب الطيب ،أبو احلسني البصري املعتزيل ،سك بغداد ،وكان
شيخا للمعتزلة ،م مسلفاته :املعتمد ،شرح العمد ،يف أصول الفقه ،تويف
سنة 436ه.
(انظر :شذرا الذهب .)259/3
) (2املعتمد.295/2
) (3انظر :التلقيح ص ،371شرح العضد األجيي على حمتصر ب احلاجب
ص ،372اإلحكام لآلمدي ،192/4هناي الوصول يف دراية األصول
.4115/9
) (4انظر :االستحسان للباحسني ص.15
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ويف احلقيقة أن نقاش الشافعية يف هذا املعين لي خاصا
ابحلنفية؛ ألن هذا التعريف وإن ورد يف بعض كتب احلنفية على سبيل
النقل إال أنه ينسب إىل بعض املالكية(.)1
وهذا املعىن أنكره كثري م العلماء خصوصا الشافعية ووصفه
الغزايل أبنه هوس؛ ألن ما ال يقدر على التعبري عنه ال يدرى وهم
وخيال أو حتقيق ،وال بد م ظهوره ليعترب أبدلة الشريعة لتصححه
األدلة أو تزيفه ،أما احلكم مبا ال يدري ما هو فم أي يعلم جوازه
أبضروة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو أحاد وال وجه لدعوى شيء
م ذلك(.)2
واحلنفية أيضا ذكروا هذا املعىن وبينوا أنه ال يسخذ به على
إطالقه ،فإن أريد ابالنقداح الثبو فال نزاع يف أنه جيب عليه العمل به
وال أثر لعجزه ع التعبري عنه ،وإن أريد أنه وقع له شك فال نزاع يف
بطالن العمل به(.)3
والذي يظهر يل ـ ـ ـ ـ والعلم عند هللا ـ ـ ـ أن مثة نقطة خالف دقيقة
جدا بني احلنفية والشافعية على وجه اخلصوص يف هذا املعىن؛ ألنه ال
) (1انظر :املصدر السابق.
) (2قال اآلمدي " :وإن حتقق أنه دليل م األدلة الشرعية فال نزاع يف جواز
التمسك به أيضا وإن كان ذلك يف غاية البعد" (انظر :املستصفى،474/2
اإلحكام لآلمدي ،192/4هناية األصول يف دراية األصول ) 4115/9
) (3انظر :التلقيح ص ،371شرح التلويح.171/2
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أحد هنا يقصد القول ابلتشهي واهلوى وهذا ينبه إىل حمور اخلالف
املثار بني الشافعي واحلنفية والذي قويت شوكته بني احلنفية والشافعية،
وذلك أن املمارسة والدربة اليت تولد امللكة العلمية لدى اجملتهد وتسهله
ملعرفة املوافق للشرع م املخالف له تدفعه الستحسان أمر م غري رده
ألصله بعينه ،فاحلنفية وغريهم م الفقهاء ال يرون يف ذلك إشكاال
وبناء عليه عربوا هبذا املعىن بضوابطه ،بينما ال يقبله الشافعية وابلتايل
وجهوا أشد درجا النقد هلذا املعىن.
وهذ امللحظ أشار إليه الطويف( )1رمحه هللا معقبا على كالم
اآلمدي ،بقوله " :قلت :رجع األمر يف هذا إىل أنه عمل بدليل شرعي وال
نزاع يف العمل به كما قال ،لك م املعلوم ابلوجدان أن النفوس يصري هلا
فيما تعانيه م العلوم واحلرف ملكا قارة فيها تدرك هبا األحكام العارضة
يف تلك العلوم واحلرف ،ولو كلفت اإلفصاح ع حقيقة تلك املعارف
ابلقول لتعذر عليها . .ويسمي ذلك أهل الصناعا وغريهم دربة وأهل
التصوف ذوقا وأهل الفلسفة وحنوهم ملكة"(.)2
قال العالمة يعقوب الباحسني حفظه هللا معلقا على هذا املعىن:
" والذي يبدو ـ ـ ـ والعلم عند هللا ـ ـ ـ أن هذا التعريف قد أُسي فهمه وكيل
) (1سليمان ب عبد القوي ب عبد الكرمي الطويف ،أصويل ،حنبلي ،م مسلفاته
شرح خمتصر الروضة ،تويف سنة 716ه ( انظر :ذيل طبقا احلنابلة الب
رجب .)366/2
) (2شرح خمتصر الروضة .192/3
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له م النقد ما ال ينبغي فالذي يتمرس يف الفقه وحييط علما بنصوص
الشارع ومقاصده تصبح عنده ملكة يستطيع هبا معرفة ما هو موافق
للشرع وما هو خمالف له ،ويطلق علماء القانون اليوم مصطلح(روح
القانون) فريدون أمورا بدعوى خمالفة روح القانون وأيخذون أبمور
بدعوى اتفاقها مع روح القانون ومل يُقل هلم إن هذا هوس"(.)1
املعىن الثالث :أنه عبارة ع العدول ع موجب قياس إىل قياس
أقوى منه ،أو هو :أن يعدل ع أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكم به
يف نظائرها إىل خالفه بوجه أقوى يقتضي العدول ع األول( )2فهذه
معىن إال أن
املعاين وغريها مما هو يف معناها ال
أحد خيتلف عليها ً
()3
الشافعية ال يسلمون بتسميته استحساان .
الثاين :مل أجد خالفاً بني علماء الشافعية وغريهم يف أن مفهوم
االستحسان ابملعىن األول مردود وابطل عند اجلميع ،وذكر بعض
) (1االستحسان ص.18
) (2انظر :كشف األسرار للبخاري ،7/4املستصفى476/2ـ ـ ـ ـ  ،477هناية
الوصول يف دراية األصول  4116/9ـ ـ ـ ـ.4117
) (3قال صفي الدي اهلندي" :وهذا ال خالف فيه فال جيوز تفسري االستحسان
املختلف فيه به" " وهذا أيضا ال خالف فيه وال جيوز أن يفسر به" ،وقال
الغزايل " :وهذا مما ال ينكر وإمنا يرجع االستنكار إىل اللفظ وختصيص هذا
ال نوع م الدليل بتسميته استحساان م بني سائر األدلة " (انظر :املصادر
السابقة).
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علماء الشافعية أن هذا القول مل يقل به أحد ،قال السمعاين" :وال نظ
أن أحداً يقول بذلك"( ،)1وأن مفهومه االصطالحي ابملعىن الثالث
الذي ذكرانه مقبول عند اجلميع على خالف يف تسميته استحساان.
قال السمعاين رمحه هللا " :وإن كان هو احلكم أبقوى الدليلني
م كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس أقوى م قياس فال معىن
لتسميتهم ذلك استحساانً وإن كان هذا النوع استحساانً فكل الشرع
استحسان فال معىن لتخصيص ذلك ببعض املواضع دون البعض"(.)2
قال الشريازي رمحه هللا" :وإن كان ختصيص بعض اجلملة م
اجلملة بدليل خيصها أو احلكم أبقوى الدليلني فهذا مما ال ينكره أحد
فيسقط اخلالف يف املسألة"(.)3

( )1قواطع األدلة يف األصول .514/4
( )2املصدر السابق.521/4
( )3اللمع يف أصول الفقه للشريازي ص.121
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املطلب الرابع :املقارنة بني املدرستني يف مفهوم االستحسان.
مما سبق دراسته لكال املدرستني فيما يتعلق بتحديد مفهوم
مصطلح االستحسان يتضح لنا ما يلي:
أوال :يتفق اإلمامان مسس املذهب احلنفي ومسس املذهب
الشافعي ـ ـ ـ رحم هللا اجلميع ـ ـ ـ ـ على األخذ ابالستحسان واستعمال هذا
للفظ يف كثري م املسائل.
اثنيا :يتفق اإلمامان أيضا على عدم حتديد مصطلح دقيق
وواضح هلذا اللفظ ،إال أن اإلمام الشافعي رمحه هللا يٌفهم م لوازم
أقواله يف رده لالستحسان وأخذه به ،وما يقابل األوصاف اليت ذكرها
ما يفهم منه معامل هذا املصطلح ،بعك عصر اإلمام أيب حنيفة
وصاحبيه؛ حيث ساد الغموض هذا اللفظ وبقيت االحتماال مفتوحة
لالجتهاد يف تفسريها م قبل اتباع املذهب.
اثلثا :أن مدار فهم االستحسان عند احلنفية ـ ـ ـ فيما ظهر يل ـ ـ ـ
يعود إىل فهم املعىن اللغوي ،وما استقر عليه متأخروا احلنفية يف معىن
االستحسان ال خالف فيه عند الشافعية م حيث العمل وإن كانوا ال
يسلمون بتخصيصه ابلتسمية استحساان ،وما أخذ به الشافعي رمحه هللا
ال خيرج ع هذا املعين ،وما رده م املفاهيم؛ فهو مبين على اخلالف يف
مفهوم املصطلح ال يف املصطلح نفسه ـ ـ ـ كما سنبينه يف املبحث الثاين
ـ ـ ـ ،وعليه ،فإن اإلمام أاب حنيفة استخدم املصطلح دون بيان مراده منه،
فعرفه على ظاهره ،أي :مبعناه اللغوي ،مث رده
مث جاء اإلمام الشافعي ً
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وأبطله ،وجاء تالميذ اإلمامني فحرروا املصطلح وردوا ما رده اإلمام
الشافعي ،وقبلوا ما استخدمه اإلمام أبو حنيفة م حيث اإلمجال ،إذ
وجدوا أن اخلالف بني املدرستني م حيث مفهوم املصطلح.
قال السمعاين( )1رمحه هللا" :وعلى اجلملة ال معىن هلذه التسمية،
وهي تسمية ال ميك حدها حبد صحيح ختتص به ،وأما تفسريهم الذى
يفسرونه فنح قائلون بذلك ولي مما يتحصل فيه خالف وقد ذكر
الشافعي لفظ االستحسان يف مراسيل اب املسيب وقال أيضا يف املتعة:
واستحس بقدر ثالثني درمها ولي هذا اللفظ مبمتنع يف بعض املواضع وإمنا
املستنكر أن جيعل ذلك أصال م األصول تبىن عليه األحكام وخيالف بينه
وبني سائر األدلة وال ميك حتقيق املفارقة والتمييز على ما سبق"(.)2
قال الغزايل( )3رمحه هللا ،بعد ما نقل تعريف الكرخي وم بعده:
" وهذا مما ال ينكر ،وإمنا يرجع االستنكار إىل اللفظ وختصيص هذا
استحساان م بني سائر األدلة"(.)4
النوع م الدليل بتسميته
ً
) (1اإلمام منصور ب حممد ب عبد اجلبار ب أمحد ب حممد السمعاين ،ولد
سنة426ه ،شافعي املذهب ،م مسلفاته :قواطع األدلة ،االصطالم،
وغريها ،تويف سنة 489ه (انظر :سري أعالم النبالء.)114/19
( )2قواطع األدلة .522/4
) (3أبو حامد حممد ب حممد ب حممد الغزايل ،ولد سنة451ه ،تتلمذ على
إمام احللرمني اجلويين ،م مصنفاته :املستصفى ،واملنخول ،الوسيط،
البسيط ،تويف سنة 515ه (انظر :البداية والنهاية.)173/12
( )4املستصفى .477/2
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املطلب اخلام  :يف أنواع االستحسان
األول :استحسان النص( :)1وهو أن يرتك العمل مبقتضى
القياس لدليل م الكتاب أو السنة ،وم أمثلة ذلك:
إابحة أكل امليتة للمضطر بقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﱠ( ،)2استثناء م قوله تعاىل:
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱋ ﱠ(.)3

وأيضا جواز السلم :فالقياس أيىب جواز السلم ابعتبار أن املعقود
عليه معدوم عند العقد ،لكنه تُرك ابلنص وهو الرخصة الثابتة يف السنة.
فع اب عباس رضي هللا عنهما ،قال :قدم النيب صلى هللا عليه
وسلم املدينة وهم يسلفون ابلتمر السنتني والثالث ،فقال« :م أسلف
يف شيء ،ففي كيل معلوم ،ووزن معلوم ،إىل أجل معلوم» (.)4
الثاين :استحسان االمجاع( :)5وهو أن يرتك العمل مبقتضى
القياس لدليل اإلمجاع وم أمثلة ذلك:
( )1أصول السرخسي  ،212 /2كشف األسرار شرح أصول البزدوي .5 /4
) (2سورة البقرة أية رقم (.)173
) (3سورة املائدة أية رقم (.)3
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه رقم(.)2241
( )5أصول السرخسي  ،213 /2كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،5 /4
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .219 /5
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االستصناع( :)1فيما فيه للناس تعامل؛ فإن القياس أيىب جوازه،
لكنا تركنا القياس؛ ألن الناس تعاملوه يف سائر العصور م غري نكري
فكان إمجاعاً منهم على اجلواز فيرتك القياس لإلمجاع.
الثالث :استحسان الضرورة( :)2وهو أن يرتك العمل مبقتضى
القياس لدليل الضرورة ،وم أمثلة ذلك:
تطهري احلياض واآلابر واألواين ،فإن القياس نفي طهارة هذه
األشياء بعد تنجسها؛ ألن ما يرد عليه النجاسة يتنج مبالقاته؛ إال
أهنم استحسنوا ترك العمل مبوجبه للضرورة احملوجة إىل ذلك لعامة الناس
فإن احلرج مدفوع ابلنص ويف موضع الضرورة يتحقق معىن احلرج لو
أخذ فيه ابلقياس فكان مرتوكاً ابلنص.
الرابع :استحسان العرف( :)3وهو أن يرتك العمل مبقتضى
القياس لدليل العرف وم أمثلة ذلك:
أجرة احلمام أبجرة معينة دون حتديد كمية املاء ومدة املكث
فالقياس مينع م جواز ذلك جلهالة الكمية واملدة لكنهم استحسنوا ترك

) (1اختلفت عبارا الفقهاء يف تعريفه ،والسبب أن اجلمهور يعدونه ضم عقد
السلم واألحناف يعدونه عقدا مستقال ،فقيل :هو عقد على مبيع يف الذمة
ُشرط فيه العمل( .انظر :بدائع الصنائع ،5/2حتفة الفقهاء .)362/2
( )2أصول السرخسي  ،213 /2كشف األسرار للبخاري .11 /4
( )3احملصول الب العريب  ،131فتح القدير الب اهلمام  ،96 /9املهذب يف
علم أصول الفقه .993 /3
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هذا القياس؛ ألن اجلهالة املذكورة ال تفضي إىل املنازعة واخلصومة
لتعارف الناس على ذلك.
اخلامس :استحسان القياس اخلفي(:)1
وهو أن يرتك العمل مبقتضى القياس الضعيف سواء كان ظاهراً
أو خفياً لدليل القياس اخلفي القوي األثر ،وم أمثلة ذلك:
حكم سسر سباع الطري يتجاذبه قياسان ،األول حيكم بنجاسته
قياسا على سسر سباع البهائم ،وسسر سبع البهائم جن ملخالطة لعاهبا
املاء ،ولعاهبا متولد م اللحم ،فيأخذ حكمه يف النجاسة ،فيكون
سسرها جنسا ،وبناء على هذه العلة يكون احلكم على السسر موافقا
حلكم اللحم ،فيكون كل منهما جنسا الختالطه ابللعاب املتولد ع
اللحم النج  ،ومقتضى القياس اخلفي الطهارة؛ ألهنا تشرب مبنقارها
على سبيل األخذ مث االبتالع ،واملنقار طاهر؛ ألنه جاف ال رطوبة فيه
فال يتنج املاء مبالقاته ،فيكون سسرها طاهرا قياسا على األدمي؛
النعدام العلة.
()2
السادس :استحسان املصلحة  :وهو ترك الدليل ملصلحة،
وم أمثلته:
( )1أصول السرخسي  ،213 /2كشف األسرار للبخاري  12 /4ـ ـ ـ  ،14شرح
خمتصر الروضة .211 /3
( )2احملصول الب العريب  ،131االعتصام للشاطيب  ،641 /2فتح القدير
للكمال اب اهلمام .129 /9
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تضمني األجري املشرتك وإن مل يك صانعاً ،وذلك أهنم لو مل
يضمنوا الستهانوا ابحملافظة على أمتعة الناس وأمواهلم ،ويف الناس حاجة
شديدة إليهم.
()1
السابع :استحسان مبراعاة اخلالف  :وهو ما روعي فيها قول
املخالف ،وإن كان على خالف الدليل الراجح ،وم أمثلة ذلك:
أن املاء اليسري إذا حلت فيه النجاسة اليسرية ومل تغري أحد
أوصافه أنه ال يتوضأ به بل يتيمم ويرتكه ،فإن توضأ به وصلى أعاد ما
دام يف الوقت ،ومل يعد بعد الوقت ،مراعاة لقول م يقول :إنه طاهر
مطهر ،فالقياس اإلعادة مطلقا؛ ألنه توضأ مباء يصح تركه واالنتقال
عنه إىل التيمم ،ولكنهم استثنوا ما إذا كان بعد الوقت فقالوا بعدم
اإلعادة مراعاة للخالف(.)2

( )1االعتصام للشاطيب .645 /2
) (2انظر :االستحسان للباحسني ص.123
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املبحث الثاني :حجية االستحسان بني مدرسيت احلنفية والشافعية
املطلب األول :حترير اخلالف وسببه بني احلنفية والشافعية:
ال شك أن الكالم على حجية االستحسان واعتباره دليال م
االدلة قد انقشه األصوليون قدميا وحديثا وساقوا عدداً م األدلة
واملناقشا والردود واالعرتاضا إال أهنم اتفقوا على عدم حترير نقطة
اخلالف( ،)1فأصبح سرد األدلة واملناقشا إطالة بال جدوى؛ ألمري :
األول :البد م توارد النفي واالثبا على حمل واحد وهذا ما
مل يتحقق يف هذا اخلالف(.)2
الثاين :إن اخلالف يف االستحسان أييت يف مواضع متعددة
ختتلف فيها وجها النظر م أصويل ألخر ،وابلتايل يبين الكالم يف
احلجية واملناقشا واألدلة على ما ظنه موط اخلالف.
ومتشيا مع هدف هذا البحث فإنين ل اسهب يف ذكر األدلة
واملناقشا يف احلجية تقليدا؛ ألن هذا اجلانب مما كثر االستطراد فيه
مع بقاء حمل االشكال قائما؛ هلذا سأحاول مجع ما سطره علماء
األصول م املدرستني يف حترير اخلالف وم مث حتليله مبا غلب على
) (1قال صفي الدي اهلندي " :فلم يتحقق استحسان خمتلف فيه يف املعىن"
(هناية الوصول يف دراية األصول .)4111/9
) (2قال األمدي " :وال بد قبل النظر يف احلجاج م تلخيص حمل النزاع ليكون
التوارد ابلنفي واالثبا على حمز واحد "( .اإلحكام.) 191/4
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ظين يف فهمه واخلروج بنتيجة تسهم يف تقليل هذا الغموض بعبارة
خمتصرة ،فأقول مستعينا ابهلل:
تقدم معنا يف املبحث السابق أن مدار الكالم يف االستحسان
مبين على حتديد مفهومه ومعناه اصطالحا وقد اتفقت مجيع املسلفا
على هذه احلقيقة العلمية ( ،)1وأيضا تقدم أن احلنفية والشافعية وإن
اختلفوا يف بعض املفاهيم م حيث اللفظ إال أهنم اتفقوا على العمل
بكثري منها مع عدم التسليم بتسميتها استحساان عند الشافعية ،وبناء
على هذا ميك أن نقسم هذه املعاين إىل ثالثة حماور رئيسة:
احملور األول :ال خالف يف أن لفظ االستحسان وارد ومستعمل
يف الكتاب والسنة وأقوال اجملتهدي ( ،)2وال نزاع يف اللفظ والتسمية فال

) (1انظر :التمهيد م هذا البحث.

) (2كما يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﱠ

"الزمر "18وقوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املوقوف على اب مسعود
رضي هللا عنه " :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حس ( " . .أخرجه
أبو داود الطيالسي يف مسنده  33/1برقم  ،246وأمحد يف املسند 379/1
برقم  ،3611واحلاكم يف املستدرك 83/3برقم .)4465
ويف كالم العلماء اجملتهدي  ،ما روي ع اإلمام مالك رمحه هللا" :
االستحسان تسعة أعشار العلم" وما روي ع اإلمام الشافعي رمحه هللا" :
واستحس ترك شيء للمكاتب م جنوم الكتابة".
(انظر :اإلحكام لآلمدي ،191/2هناية الوصول يف دراية األصول،4111/9
املصلحة املرسلة واالستحسان ص.)142
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مشاحة يف االصطالح ،وقد ذكر العالمة اجلصاص رمحه هللا كالما
نفيسا يف هذا فقال " :مث لي خيلو لعائب االستحسان م أن ينازعنا
يف اللفظ أو يف املعىن ،فإن انزعنا يف اللفظ فاللفظ مسلم له ،فليعرب هو
مبا شاء على أنه لي للمنازعة يف اللفظ وجه؛ ألن لكل واحد أن يعرب
عما عقله م املعىن مبا شاء م االلفاظ ال سيما بلفظ يطلق معناه يف
الشرع واللغة . . . . . .واستعمل مجيع الفقهاء لفظ االستحسان
فسقط مبا قلنا املنازعة يف اطالق االسم أو منعه ،وإن انزعنا يف املعىن
تضم جلميع
فإمنا مل يُسلم خصمنا تسليم املعىن لنا بغري داللة ،بل َّ
يتضمنه لفظ االستحسان عند أصحابنا :إقامة
املعاين اليت يذكرها مما َّ
ٍ ()1
ٍ
جهة" .
الداللة على صحته وإثباته حبجة وبيان ُو َ
احملور الثاين :ما يستحسنه االنسان بعقله اجملرد املبين على اهلوى
والتشهي ،وهذا ما يذكره بعض العلماء ويدعي نسبته للحنفية ،وعلى
التحقيق والتدقيق ال وجود له يف كتب احلنفية وال أحد م العلماء مم
يعتد بقوهلم قدميا وحديثا قال هبذا القول وابلتايل فاجلميع متفقون على
رده وعدم قبوله واالحتجاج به ،فالعلماء رمحهم هللا أجل قدرا وورعا
وعلما م أن يقولوا يف دي هللا ابهلوى ،واألليق هبم أن ال ينسب إليهم
شيء م هذا (.)2
) (1أصول اجلصاص  341/2ـ ـ ـ ) 342
) (2قال اجلصاص رمحه هللا " :ومجيع ما يقول فيه أصحابنا ابالستحسان فإهنم
إمنا قالوه مقروان بدالئله وحججه ال على جهة الشهوة واتباع اهلوى " ،وقال
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فهل نقول أن هذا املعىن هو مناط اخلالف وعليه حيمل وول
املنكرين؟
اجلواب :أن رد هذا املعىن م املسلما يف الدي سواء عند
م ينكر االستحسان أو يثبته ،وعليه فإن حصر مناط اخلالف بني
احلنفية والشافعية فيه ،فيه نظر م وجهني:
الوجه األول :أنه ال أحد م احلنفية وال م الشافعية يقول به
ومعىن ،فالتفتازاين رمحه هللا يقول " :م أثبت
أصال ،بل يردونه لفظا
ً
حكما أبنه مستحس عنده م غري دليل م الشارع فهو الشارع
لذلك احلكم حيث مل أيخذه م الشارع"(.)1
قال اجلصاص" :تكلم قوم م خمالفينا يف إبطال االستحسان
حني ظنوا أن االستحسان حكم مما يشتهيه اإلنسان ويهواه ،أو يلذه،
ومل يعرفوا معىن قولنا يف إطالق لفظ االستحسان"(.)2
وقال اآلمدي " :وال شك أن االستحسان قد يطلق على ما
مييل إليه اإلنسان ويهواه م الصور واملعاين وإن كان مستقبحاً عند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب عبد الشكور " :واحلق أنه ال يتحقق استحسان خمتلف فيه فإنه إن أريد
به ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوته أحد وإن أريد ما أردان حن فهو
حجة عند الكل فلي هو أمرا يصلح للنزاع " (أصول اجلصاص،339/2
فواتح الرمحو  384/2ـ ـ ) 385
) (1انظر :أصول السرخسي ،189/2التلقيح ص ،371شرح التلويح .171/2
( )2أصول اجلصاص .339/2
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غريه ،وهو يف اللغة استفعال م احلس  ،ولي ذلك هو حمز اخلالف؛
التفاق األمة قبل ظهور املخالفني على امتناع حكم اجملتهد يف شرع هللا
تعاىل بشهواته وهواه ،م غري دليل شرعي ،وأنه ال فرق يف ذلك بني
اجملتهد والعامي"(.)1
الوجه الثاين :م غري املتصور أن العامل اجلليل والقامة العلمية
املتميزة وصاحب امللكة اإلمام الشافعي رمحه هللا يعقد األبواب
واملناظرا واملناقشا ليقرر رد هذا املعىن املسلّم لدى اجلميع ،مما جيعل
النف ال تطمئ إىل قول م يقول حبصر االنكار فيه.
وعليه فال خالف بني العلماء يف أن االستحسان إذا كان يراد
به :ما مييل إليه االنسان هبواه فقط والقول يف الدي ابلتشهي فقط م
()2
غري دليل ،فهو ابطل ومردود عند اجلميع.
احملور الثالث :إذا قلنا :هو العدول يف مسألة ع مثل ما حكم
به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول ،أو قلنا:
العمل أبقوى الدليلني.
فهذه املعاين لالستحسان وغريها مما هو يف معناها ـ ـ سبق
اإلشارة لبعض منها يف املبحث األول ـ ـ ـ مجيعها حمل اتفاق وال خالف
فيها بني احلنفية والشافعية م حيث املعين إال أن الشافعية ال يسلمون
( )1اإلحكام لآلمدي 191/4ـ ـ ـ.192
) (2انظر :قواطع األدلة ،514/4هناية الوصول يف دراية األصول.4114/9
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بتسميته استحساان ،واخلالف يف التسمية ال يصلح أن يكون مناطا
للخالف؛ ألنه ال مشاحة يف االصطالح إذا سلمنا ابملعىن ،قال
الشوكاين( )1رمحه هللا " :إن كان االستحسان هو القول مبا يستحسنه
اإلنسان ويشتهيه م غري دليل فهو ابطل وال أحد يقول به ،وإن كان
تفسري االستحسان ابلعدول ع دليل إىل أقوى منه فهذا مما ال ينكره
أحد"(.)2
وقال صفي الدي اهلندي " :وهذا أيضا ال خالف فيه وال جيوز
أن يفسر به"(.)3
ووجه االتفاق يف هذه املعاين إن لفظ "العدول" هذا ال خالف
فيه ،وابلتايل ال يصلح أن يكون حمال للنزاع ،وقد ذكر اآلمدي أن
العدول إىل العادة هنا هو مناط اخلالف فقال رمحه هللا " :وإمنا النزاع
يف اطالقاهتم االستحسان على العدول ع حكم الدليل إىل العادة"()4؛
ألنه إن كان ذلك يف زم النيب صلى هللا عليه وسلم فهو اثبت ابلسنة،
وإن كان يف زم الصحابة كان اثبتا ابإلمجاع ،وال خالف يف العمل به،
) (1حممد ب علي ب حممد الشوكاين ،ولد ابليم سنة 1173ه ،م مسلفاته:
البدر الطالع ،ارشاد الفحول ،تويف سنة 1251ه (انظر :البدر الطالع
.)214/2
) (2ارشاد الفحول ص.412
) (3هناية الوصول يف دراية األصول.4117/9
) (4اإلحكام .194/4
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وإن كان بعد ذلك أبن كانت العادة م املستحداث فالعدول إليها
مردود ابالتفاق ،فاتضح قسمان :معمول به ابتفاق ،ومردود ابتفاق،
ويف كال احلالني ال يصلح أن يكون مناطا للنزاع؛ ألنه ال خالف أصال
(.)1
فإذا ظهر لنا االتفاق على ما سبق إما ردا وإما قبوال ،اتضح لنا
أن سبب اخلالف يف األخذ ابالستحسان يعود إىل اختالفهم يف
تصورهم حلقيقة معناه؛ خصوصا بني احلنفية والشافعية ،وإنكار اإلمام
الشافعي رمحه هللا وإن كان يدخل فيه دخوال أوليا االستحسان مبعناه
املذموم وهو املبين على اهلوى والتشهي مطلقاً إال أنه ال ميك جعله
مناط اخلالف؛ ألنه ال خالف فيه ،والذي يظهر يل والعلم عند هللا أن
اخلالف يعود ألمري :
األول :هل االستحسان دليل يستدل به ومصدر م مصادر
االستنباط؟
فالشافعية ال يعتربونه دليال وال مصدرا ضم مصادر االستنباط
عندهم( ،)2بل يذكره بعض علماء الشافعية ضم قسم معني يطلقون
) (1انظر :اإلحكام لالمدي ،194/4هناية الوصول يف دراي األصول
 ،4117/9االستدالل عند األصوليني ص ،531املصلحة املرسلة
واالستحسان ص.137
) (2فأصول االستنباط عندهم :الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وقول الصحايب
أو فتواه.
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عليه "ما ظ أنه دليل صحيح ولي كذلك"( ،)1إال أهنم قائلون
ابملعاين املتفق عليها عند متأخري احلنفية وينازعون يف تسميتها
استحساان كما سبق.
()2
وأما احلنفية ،فاالستحسان عندهم أصل م أصول االستنباط .
الثاين :استعمال االستحسان ابملعىن الذي نُسب ملتقدمي
احلنفية ،أبنه دليل ينقدح يف نف اجملتهد
ال يقدر على التعبري عنه لعدم مساعدة العبارة وال يقدر على
إظهاره وإبرازه( ،)3وعُرب عنه بقوهلم :ما ينقدح يف قلب الفقيه م غري
أن يرده إىل أصل بعينه(.)4
وقد تقدم معنا أنه ال يقصد به االنقداح املبين على التشهي
واهلوى إبطالق وإمنا هو قدر معني حبيث يكون اجملتهد متمرسا يف الفقه

) (1كما فعله اآلمدي رمحه هللا( .انظر :اإلحكام )169/4
) (2فأصول االستنباط عندهم :الكتاب والسنة واالمجاع وقول الصحايب والقياس
واالستحسان والعرف.
(انظر :مناقب اإلمام األعظم  ،81/1أبو حنيفة أراؤه وفقهه ص،389
املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة ص ،118اتريخ املذاهب اإلسالمية
ص.) 375
) (3انظر :شرح التلويح  ،171/2اإلحكام لآلمدي  ،192/4املستصفى
 ،474/2هناية الوصول يف دراية األصول .4115/9
) (4انظر :االستحسان للباحسني ص.15
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وحييط علما بنصوص الشارع ومقاصده فتصبح عنده ملكة يستطيع هبا
معرفة ما هو موافق للشرع وما هو خمالف له ،فيستحس بناء على هذا
وإن مل يرده إىل أصل بعينه ،وهذا املعىن هو ما انتقده الشافعية على
متقدمي احلنفية ،وأرى أنه هو الذي كان موجودا عند احلنفية يف عصر
الشافعي رمحه هللا فأنكره عليهم ( ،)1وإليه ينصرف اخلالف بني
الشافعية واحلنفية يف االستحسان مع اتفاق الشافعية مع متأخري
احلنفية على املعىن الذي استقر عليه االستحسان عندهم كما سبق.
وخالصة املقال :ال خالف بني األئمة األربعة يف حجية
االستحسان ابلنص ،أو اإلمجاع ،أو الضرورة؛ ألنه ابالتفاق يرتك
القياس هبذه األمور الثالثة حىت ولو مل نسمه استحساان ،وإمنا اخلالف
بني متقدمي احلنفية والشافعية إمنا هو يف االستحسان ابلقياس فقط،
وفقا لسبيب اخلالف السابقني ،خصوصا وأن احلنفية يذكرونه ضم
مباحث القياس والعلل.
وقد تركت ذكر األدلة يف هذا اخلالف؛ ألن احلنفية يستدلون
على حجية االستحسان أبدلة تثبت مشروعية االستدالل بلفظ
االستحسان وهذه أدلة ال خالف فيها عند كال املدرستني.
والشافعية يستدلون على عدم حجية االستحسان أبدلة تثبت
) (1وقد ذكر البوطي أن هذا املعىن يشبه أن يكون مراد اإلمام أيب حنيفة وإن مل
يرد عنه حتديد صريح ملراده م هذه الكلمة( .انظر :ضوابط املصلحة
ص ،218املصلح املرسلة واالستحسان ص.)144
- 389 -

االستدالل ابالستحسان دراسة تطبيقية مقارنة بني مدرسيت احلنفية والشافعية ،د .مسلم بن خبي الفز

حرمة القول يف دي هللا بال دليل ،أو القول فيه ابلتشهي ،وهذا أيضاً ال
خالف فيه عند كال املدرستني ،وابلتايل ال فائدة م سرد األدلة
واملناقشة يف قضية حمسومة.
املطلب الثاني :املقارنة بني املدرستني يف حجية االستحسان:
مما سبق ميك القول إن مدار اخلالف يف االستحسان هو عدم
حترير املصطلح عند القائلني به يف وقت مبكر؛ ولذا جند املتأخري م
املدرستني -كما نقلت سابقاً -ملا حرروا مصطلح االستحسان ووضعوه
يف موضعه ،قد وصلوا إىل نتيجة واضحة وهي :ال يتحقق استحسان
خمتلف فيه ،وكل ما يف األمر عند الشافعية أن هذا املعىن املنسوب أليب
حنيفة واحلنفية على فرض ثبوته وصحة نسبته مردود عندهم ،واحلنفية
بدورهم ال يسلمون هبذه النسبة وال يقبلون هبا ومرادهم ابالستحسان ما
استقر عليه املتأخرون منهم واتفق معهم الشافعية معىن وخالفوهم
تسمية.
قال السمعاين" :وأما تفسريهم الذي يفسرونه فنح قائلون
بذلك ولي مما يتحصل فيه خالف"(.)1
وتوسعة اخلالف يف هذا الباب ال حيمد وغالب ذلك يكون م
املقلدي الذي غالوا يف نصرة أئمتهم ،كما قال الشيخ عبد الوهاب
خالف " :والذي وسع اخلالف يف هذا املوضوع وأمثاله هو أن

( )1قواطع األدلة يف األصول .522/4
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املقلدي لألئمة كأن الواحد منهم إذا ظفر بعبارة إلمام غري إمامه ووجد
ظاهرها فيه بعض املخالفة استمسك هبذا الظاهر وأخذ يف الرد
واإلبطال"(.)1
املبحث الثالث :منزلة االستحسان ومكانته عند احلنفية والشافعية:
املطلب األول :منزلته عند احلنفية:
م املعلوم املشهور أن أكثر املذاهب استعماالً لدليل
االستحسان هم احلنفية ،إذ تقرر عندهم ـ ـ ـ خاصة املتـأخري منهم ـ ـ ـ ـ أن
االستحسان يعد أصالً م أصول االستنباط اليت يستدل به على
األحكام.
وقد كان أبو حنيفة رمحه هللا يكثر م استعمال هذا اللفظ،
وأصحابه م بعده ساروا على وفق ما كان عليه.
وعقد علماء احلنفية يف كتبهم األصولية ابابً يف بيان االستحسان
والرد على م أنكره.
قال اجلصاص" :تكلم قوم م خمالفينا يف إبطال االستحسان
حني ظنوا أن االستحسان حكم مما يشتهيه اإلنسان ويهواه ،أو يلذه،
ومل يعرفوا معىن قولنا يف إطالق لفظ االستحسان"(.)2
وقد وقفت على نتيجة توصل إليها أحد الباحثني املعاصري
( )1مصادر التشريع ص.82
( )2الفصول يف األصول (.)223 /4
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وهي :إن االستحسان لي أصالً م أصول االستنباط عند مسسسي
يعرب عنه
املذهب احلنفي ،وأن هذا م عمل املتأخري  ،وأن ما كان ّ
ِ
مسسسو املذهب احلنفي ابالستحسان هو مزيج م االستثناءا الواردة
ّ
يف نصوص الشرع ،وختصيص العموما  ،سواء كانت عموما نصية،
أو قواعد عامة مستقرأة م آحاد النصوص ،والرتجيح بني األقيسة
احملتملة م خالل النفاذ إىل أسرارها وخفاايها ،وبيان األوجه الدقيقة
واخلفية يف االستنباط ،ومل يكونوا يعدونه أصالً م أصول االستنباط وال
منهجاً م مناهجه(.)1
وعندي يف هذا نظر ،وعلى فرض التسليم فلي على إطالقه؛
فاألمام أبو حنيفة رمحه هللا نسلم أنه مل ينقل عنه تفصيال للمنهج الذي
اعتمده يف بناء مذهبه وال القواعد التفصيلية اليت جرى عليها يف حبثه
واجتهاده ،ولك هناك روااي متعددة ُرويت عنه توضح معامل الطريق
للمنهج الذي اعتمده يف إرساء قواعد مذهبه وأصول االستنباط عنده،
ومنها:
ما رواه الصيمري واخلطيب البغدادي ع حيي ب ضري قال:
شهد سفيان وأاته رجل فقال له :ما تنقم على أيب حنيفة؟ قال :وما
له؟ قال :مسعته يقول :آخذ بكتاب هللا تعاىل ،فإن مل أجد فبسنة رسول

( )1حبث حمكم منشور يف الشبكة العنكبوتية بعنوان (دراسة حتليلة ملفهوم
االستحسان يف املذهب احلنفي بني مرحليت التأسي والتدوي ) للباحث/
نعمان جغيم.
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هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن مل أجد كتاب هللا تعاىل وال يف سنة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بقول اصحابة؛ آخذ بقول م شئت
قول م شئت منهم ،وال أخرج ع قوهلم إىل قول غريهم،
منهم وأدع َ
فأما إذا انتهى األمر  -أو جاء  -إىل إبراهيم والشعيب واب سريي
واحلس وعطاء وسعيد ب املسيب  -وع ّدد رجاالً  -فقوم اجتهدوا،
()1
فأجتهد كما اجتهدوا "
وأيضا :ما روى اب املكي ع سهل ب مزاحم ،قال" :كالم أيب
حنيفة أخ ٌذ ابلثقة وفرار م القبح ،والنظر يف معامال الناس وما
استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهمُ ،ميضي األمور على القياس ،فإذا
قَـبُح القياس أمضاها على االستحسان مادام ميضي له ،فإذا مل ِ
ميض له،
املعروف الذي
احلديث
رجع إىل ما يتعامل املسلمون به ،وكان يسصل
َ
َ
أُمجع عليه ،مث يقي عليه مادام القياس سائغاً ،مث يرجع إىل
االستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه " (.)2
وم خالل هذه الروااي وغريها استطاع أئمة احلنفية بلورة
منهجية واضحة ملنهج اإلمام وطريقته يف االستنباط ،وحددوا معامل هذه
) (1انظر :أخبار أيب حنيفة وأصحابه ص ،24اتريخ بغداد  ،512/15أبو
حنيفة آراؤه وفقهه ص ،265املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ص،158
االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ص ،142املذاهب الفقهية األربعة
أئمتها أطوارها أصوهلا آاثرها ص 25ـ ـ ـ.29
) (2انظر :املصادر السابقة ،مناقب اإلمام األعظم  81/1ـ ـ ـ.81
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املنهجية وقواعدها ،وجعلوا االستحسان حيتل املنزلة السادسة ضم
أصول االستنباط يف املذهب احلنفي.

املطلب الثاني :منزلته عند الشافعية:
تقدم معنا أن اإلمام أاب حنيفة رمحه هللا مل يرتك تدوينا حيتوى
على أصول االستنباط والقواعد املعتربة عنه يف االجتهاد ،وكل ما يف
األمر أن هناك روااي ع اإلمام وفروع اجتهد أئمة املذهب يف
استخراج أصول اإلمام منها وحرروها ودونوها حىت استقر عند
متأخري املذهب.
بينما اإلمام الشافعي رمحه هللا كفى أتباعه العبء الذي حتمله
دون بنفسه
غريهم م اتباع املذهب احلنفي؛ حيث إن اإلمام الشافعي ّ
أصول مذهبه ،ورتّب أصول استنباطه وبينها ابلتفصيل وذكرها جمملة يف
كتابيه "الرسالة" و "األم" ،وهذا مما مييز املذهب الشافعي أن مسس
املذهب ذكر أصوله وانضل عنها وفصلها فكانت أصوال ملذهبة
مقطوعا هبا غري مظنونة مروية ع الشافعي نفسه غري مستنبطة م
النظر يف مذهبه (.)1
قال رمحه هللا " :إمنا احلجة يف كتاب أو سنة أو أثر ع بعض
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أو قول عامة املسلمني مل خيتلفوا فيه
أو قياس داخل يف معىن بعض هذا"(.)2
) (1انظر :أسباب اختالف الفقهاء لعلي اخلفيف ص ،264املذاهب الفقهية
األربعة ص.139
) (2األم .29/2
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وقال " :والعلم م وجهني :اتباع أو استنباط ،واالتباع :اتباع
كتاب فإن مل يك فسنة فإن مل يك فقول عامة م سلفنا ال نعلم له
وعز ،فإن مل يك فقياس
خمالفا ،فإن مل يك فقياس على كتاب هللا جل َّ
على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فإن مل يك فقياس على قول
عامة م سلف ال خمالف له" (.)1
فم الواضح أن أصول االستنباط عند اإلمام الشافعي رمحه هللا
مخسة :كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،واإلمجاع ،وقول الصحايب
إذا مل يعرف له خمالف والقياس وقد ذكر ترتيبها يف كتابه األم(.)2
والذي يظهر إن اإلمام الشافعي ال يـَعُد االستحسان ضم
مر معنا لكنه ال
أصوله ،وإن كان يرى العمل به م حيث املعىن كما ّ
يراه أصال م أصول التشريع واالستنباط( ،)3وكذلك أيضا الشافعية،
حىت عده بعضهم م األصول املوهومة(.)4
قال اجلويين" :اعلم إن ما صار إليه معظم العلماء :تتبع األدلة
وبناء األحكام عليها ،وإبطال االستحسان إذا مل يرتتب على قاعدة م
قواعد األدلة"(.)5
) (1األم  .153/وانظر :الرسالة ص21
) (2األم .265/7
) (3انظر :أسباب اختالف الفقهاء لعلي اخلفيف ص 256ـ ـ ـ.263
) (4انظر :املستصفى ،467/2اإلحكام لآلمدي  ،169/4بيان املختصر .281/3
( )5التلخيص يف أصول الفقه .311/3
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املطلب الثالث :املقارنة بني املدرستني:
ابلنظر إىل كالم علماء كال املدرستني؛ يظهر الفرق يف تعزيز
مكانة االستحسان ،فاحلنفية يعدونه أصالً م أصول االستنباط،
والشافعية ال يرونه كذلك ،بل حكموا عليه ابلبطالن وما قبلوا به يف
بعض املعاين انزعوا يف تسميته استحساان.
ولك ابلنظر إىل االستعمال؛ فإن كال املدرستني يعملونه يف
مسائلهم كما سيظهر ذلك يف مبحث التطبيق ،وهذا أيضاً يعزز ما قيل
م أنه ال يتحقق استحسان خمتلف فيه.
وتتأكد مكانة االستحسان عند كال الفريقني يف مدى استعماهلم
هلذا الدليل يف املسائل اليت يتكلمون عنها ،وهنا يظهر مبا ال يدع جماالً
للشك اعتبار كال الفريقني هلذا الدليل ومكانته عندهم إال أن احلنفية
يعدونه أصال م أصول االستنباط وأخذوا به وأعملوه كثريا ،والشافعية
ال يعدونه أصال وأعملوه ضم نطاق ضيق مبناه االحتياط.
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املبحث الرابع :التطبيقات العملية لالستحسان عند احلنفية
والشافعية ،وفيه ستة مسائل:
املسألة األوىل :م أحدث يف الصالة م غري قصد هل تفسد
صالته أم يتطهر ويبين على ما صلى؟
املسألة الثانية :هل جيوز قبض املوهوب له اهلبة يف اجملل
إذن الواهب؟

بغري

املسألة الثالثة :إذا اشرتك مجاعة يف السرقة هل تقطع أيديهم
كلهم أم تقطع يد احلامل فقط؟
املسألة الرابعة :حكم الزايدة على التثليث يف الوضوء.
املسألة اخلامسة :هل جيوز أن يدف يف القرب الواحد أكثر م
شخص؟
املسألة السادسة :بيع السم ابلسم يكون ابلوزن أو الكيل؟
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املسألة األوىل :من أحدث يف الصالة من غري قصد هل تفسد صالته
أم يتطهر ويبين على ما صلى؟
ذهب احلنفية إىل أن م أحدث يف الصالة م غري عمد فإنه
ال تفسد صالته وإمنا عليه أن يتطهر ويبين على ما صلى استحساان(.)1
وذهب الشافعية إىل فساد الصالة وعدم صحة البناء على ما
صلى(.)2
قال السمرقندي يف التحفة" :واختلفوا يف احلدث السابق وهو الذي
سبقه م غري قصده أبن سال م أنفه دم أو خرج منه ريح وحنو ذلك،
فالقياس أن يفسد الصالة ويقطع البناء وهو قول زفر والشافعي؛ ألن احلدث
مضاد للصالة؛ ألن الصالة ال جتوز م غري طهارة ،ويف االستحسان ال
يفسد وهو مذهب أصحابنا للحديث اخلاص وهو ما روي ع عائشة
رضي هللا عنها ع النيب عليه الصالة والسالم أنه قال" :م قاء يف صالته
أو رعف فلينصرف وليتوضأ ولينب على صالته ما مل يتكلم"( ،)4()3فهذا
استحسان ابلنص إذ أعملوا فيه حديث عائشة -رضي هللا عنها.-
) (1انظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .221 /1
( )2اإلقناع للماوردي ص ،45التنبيه يف الفقه الشافعي ص ،35اجملموع للنووي .76/4
( )3أخرجه اب ماجه يف سننه ،رقم ( ،)1221والدار قطين يف سننه رقم ( ،)563قال
اب اجلوزي يف التحقيق ال يثبت ( ،)189/1وقال الزيلعي يف نصب الراية،
حديث عائشة صحيح ( ،)38/1وقال اب امللق يف البدر مرسل(.)112/4
( )4حتفة الفقهاء .219/1
- 398 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

املسألة الثانية :هل جيوز قبض املوهوب له اهلبة يف اجملل بغري
إذن الواهب؟
يرى احلنفية أن القبض يف اجملل بغري إذن الواهب جيوز
استحساانً( ،)1خبالف الشافعية فإنه ال جيوز وذلك أن اهلبة ال متلك إال
بقول وقبض ،وإذا كان القول ال يكون إال م الواهب فكذلك ال
يكون القبض إال إبذن الواهب؛ ألنه املالك ،وال ميلك عنه إال مبا أمت
ملكه(.)2
قال صاحب العناية" :فإن قبضها املوهوب له يف اجملل بغري
أمر الواهب جاز استحساانً "(.)3
ووجه االستحسان :أن اإلذن ابلقبض وجد م طريق الداللة
ألن اإلقدام على إجياب اهلبة إذن ابلقبض ألنه دليل قصد التمليك وال
ثبو للملك إال ابلقبض فكان اإلقدام على اإلجياب إذان ابلقبض
داللة والثابت داللة كالثابت نصاً(.)4

( )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،124 /6اهلداية يف شرح بداية املبتدي
.222 /3
( )2األم للشافعي  ،237 /6البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .115 /8
( )3العناية شرح اهلداية .21 /9
( )4بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .124 /6
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املسألة الثالثة :إذا اشرتك مجاعة يف السرقة هل تقطع أيديهم
كلهم أم تقطع يد احلامل فقط؟
الذي عليه احلنفية أن االشرتاك يف السرقة يوجب احلد للجميع
وإن مل حيملوا كلهم وذلك استحساانً( ،)1خبالف الشافعية فإهنم ال
يوجبون احلد إال للمباشر فقط(.)2
ووجه االستحسان :أن اإلخراج م الكل معىن للمعاونة كما يف
السرقة الكربى وهذا ألن املعتاد فيما بينهم أن حيمل البعض املتاع
ويتشمر الباقون للدفع فلو امتنع القطع ألدى إىل سد ابب احلد(.)3
املسألة الرابعة :حكم الزيادة على التثليث يف الوضوء.
استحس الشافعي -رمحه هللا-االقتصار يف الوضوء على
التثليث ،ومل مينع ما زاد على ذلك.
قال يف األم" :وال أحب للمتوضئ أن يزيد على ثالث وإن زاد
مل أكرهه إن شاء هللا تعاىل"(.)4
وأما أصحاب الشافعي فقد اختلفوا يف الكراهة وعدمها.
قال صاحب البناية" :وذكر أصحابه ثالثة أوجه :أصحها :أن
الزايدة عليه مكروهة كراهة تنزيه ،واثنيها :أهنا حرام ،واثلثها :أهنا
خالف األوىل"(.)5
ويرى بعض احلنفية الكراهة فيما زاد على الثالث(.)6

( )1اهلداية يف شرح بداية املبتدي  ،368/2الدر املختار وحاشية اب عابدي
(رد احملتار) .89/4
( )2األم للشافعي  ،161/6املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشريازي .354/3
( )3اهلداية يف شرح بداية املبتدي .368 /2
( )4األم للشافعي .47 /1
( )5البناية شرح اهلداية .233 /1
( )6بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،22 /1احمليط الربهاين يف الفقه النعماين .46 /1
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املسألة اخلامسة :هل جيوز أن يدفن يف القرب الواحد أكثر من شخص؟
هذه املسألة نقل ع الشافعي أنه استحس فيها أال يدف يف
القرب الواحد أكثر م شخص.
وقد نُقل ع الشافعي رمحه هللا إنه قال " :وال أحب أن يدف يف قرب
أكثر م واحد؛ ألن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يفعل هكذا"(.)1
وكذا عند احلنفية حيث قالوا :ال يدف الرجالن أو أكثر يف قرب
واحد هكذا جر السنة م لدن آدم إىل يومنا هذا ،فإن احتاجوا إىل
ذلك قدموا أفضلهما وجعلوا بينهما حاجزا م الصعيد(.)2
واستحسان الشافعي هذا جاء بعد ما رخص -رمحه هللا  -أن
يدف يف القرب أكثر م شخص حيث قال :وإمنا رخصت يف أن يدف
الرجالن يف قرب ابلسنة ،مل أمسع أحداً م أهل العلم إال يتحدث «أن
النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتلى أحد اثنان يف قرب واحد ،وقد قيل
ثالثة»( ،)3فهذا استحسان ابلنص وهو مما ال خالف فيه.
املسألة السادسة :بيع السمن بالسمن يكون بالوزن أو الكيل؟
اختلف الشافعية يف هذه املسألة ،هل بيع السم ابلسم يكون
ابلوزن أو ابلكيل.

( )1البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .97 /3
( )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،319 /1احمليط الربهاين يف الفقه النعماين
.193 /2
( )3األم للشافعي .316 /1
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فذهب الشافعي يف املذهب أن السم يباع وزان ال كيالً(.)1
وقال بعض الشافعية :يباع كيالً( ،)2واستحس بعضهم التوسط
فقالوا :وزانً إن كان جامداً وكيالً إن كان مائعاً(.)3
قال يف أسىن املطالب" :ويباع السم ابلسم وزان ،وقيل:
كيالً ،وقال البغوي :وزانً إن كان جامدا وكيالً إن كان مائعاً.
قال يف األصل :وهو توسط بني وجهني أطلقهما العراقيون
املنصوص منهما الوزن ومل يصححا شيئا لكنه يف الشرح الصغري
استحس التوسط ويسيده أن اللنب يكال مع أنه مائع"(.)4
وهذا استحسان ابلقياس إذ قاسوا السم املائع على اللنب.

( )1اجملموع شرح املهذب  181 /11وقال النووي :هو الصحيح.
( )2احلاوي الكبري .122 /5
( )3روضة الطالبني وعمدة املفتني  ،392 /3الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية
.415 /2
( )4أسىن املطالب يف شرح روض الطالب .27 /2
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اخلامتة (النتائج والتوصيات)
م خالل ما سبق بيانه م حتليل ودراسة لدليل االستحسان
عند احلنفية والشافعية ،توصل البحث إىل النتائج التالية:
 )1إن دليل االستحسان ـ ـ ـ قضية البحث ـ ـ ـ اشتد النزاع فيه بني احلنفية
والشافعية ،وابلتحليل واملقارنة بني التنظري والتطبيق تبني أن مناط
اخلالف يف جوهره يعود لتحديد مفهوم هذا املصطلح عند م
مينعه وم أيخذ به.
 )2إنه ال خالف يف رد االستحسان مبفهومه املذموم ،وهو ما كان مبنيا
على اهلوى والتشهي فقط ،وال أحد يقول به هبذا املعىن م العلماء.
 )3إن االستحسان ابملعىن الذي استقر عليه املتأخرون م أتباع
املدرستني ،ال خالف فيه م حيث املعىن والتطبيق ،وإن اختلفوا
يف تسميته استحساان.
 )4تعريف االستحسان أبنه :دليل ينقدح يف نف اجملتهد ال يقدر على
التعبري عنه ،مبعىن أنه ال يقصد به اهلوى والتشهي إبطالق ،ولك
معىن انقدح يف قلب الفقيه م غري أن يرده إىل أصله بعينه ،فهو قدر
يكون به اجملتهد متمرسا يف الفقه وحميطا بنصوص الشارع ومقاصده
فيستحس بناء على هذا ،فهذا املعىن هو ما قرره املتقدمون م
احلنفية وفهموه م استعماال اإلمام مسس املذهب ،وهو منطلق
الشافعي رمحه هللا يف هجومه ورده لالستحسان؛ حيث إن م أهم
األصول اليت بينها الشافعي رمحه هللا هي :وجوب بناء احلكم على
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أصل ،وأن م قال ابلفقه بال أصل يذكره ويرد إليه هذا الفرع أو ذاك
فقد أخطأ أو شرع ،وهو يف هذا يسد الباب للقول بدون ذكر الدليل،
وهذا وإن كان مقبوال عنده م بعض اجملتهدي الكبار ـ ـ كأيب حنيفة
رمحه هللا ـ املتمرسني يف فهم موارد الشريعة؛ إال أنه ال يسوغ أن يكون
جادة ينتهجها الفقهاء خشية فتح الباب للقول يف الفقه بدون دليل
حبجة الفهم العام للشريعة.
وأما توصيا الدراسة فتتلخص يف اآليت:
 ) 1لفت عناية األقسام العلمية إىل توجيه الباحثني إىل دراسة وحتليل
كثري م القضااي اخلالفية وربطها أبصول االستنباط خصوصا ما
يتعلق ابألدلة املختلف فيها.
 ) 2مجع ودراسة أصول اإلمام الشافعي اليت ذكرها يف الرسالة،
ومقارنتها مبا نقل عنه م استدالال ابالستحسان يف الفروع
الفقهية ،وم مث إبراز ما قرره علماء الشافعية فيها.
 )3مجع املسائل الفقهية عند ايب حنيفة وصاحبيه اليت جاء التسبيب
فيها ابالستحسان للوقوف على حترير املراد ،وم مث ربطه مبا قرره
املتأخرون ابملذهب.
وما هذا البحث إال لبنة متواضعة وفكرة خمتصرة لتكون نقطة
انطالق لدراسا معمقة ومستفيضة على مستوى الدراسا العليا.
وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه واحلمد هلل أوال وأخرا على التمام.
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اب
اب
اب
اب
اب
اب

اب
اب
اب

املصادر واملراجع
اجلوزي ،حمي الدي " .اإليضاح لقوانني االصطالح يف اجلدل
واملناظرة" .حتقيق :حممود الدغيم .مكتبة مدبويل ،ط1415 ،1ه.
السبكي" .األشباه والنظائر" .دار الكتب العلمية بريو  ،ط،1
1411ه.
العماد احلنبلي" .شذرا الذهب يف أخبار م ذهب" .دار إحياء
الرتاث العريب ،بريو .
النجار ،حممد ب أمحد الفتوحي" .شرح الكوكب املنرب" .ط
1418ه مكتبة العبيكان.
جزي" .تقريب الوصول إىل علم األصول" .حتقيق الدكتور /حممد
املختار الشنقيطي .مكتبة اب تيمية ابلقاهرة ،ط1414 1ه.
زهرة" .أصول الفقه" .دار الفكر ،بدون طابعة.
عابدي  ،حممد أمني ب عمر ب عبد العزيز عابدي " .رد احملتار
على الدر املختار" .الناشر :دار الفكر-بريو  ،الطبعة :الثانية،
1412هـ 1992 -م.،
عبد الرب" .االنتقاء يف فضائل الثالث األئمة الفقهاء" .دار الكتب
العلمية ،بريو  ،لبنان( .نسخة .)pdf
قطلو بغا" .اتج الرتاجم" .دار القلم ،دمشق ،ط1413 ،1ه.
كثري" ،البداية والنهاية" .دار الراين للرتاث ،القاهرة ،ط1
1418ه.
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اب ماجة" .سن اب ماجه" .احملقق :شعيب األرنسوط  -عادل مرشد
حممد كامل قره بلليَ -عبد اللّطيف حرز هللا ،الناشر :دار
 َّالرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1431 ،هـ 2119 -م.
اب مفلح احلنبلي" .أصول الفقه" : .فهد السدحان .مكتبة
العبيكان ،ط1421 1ه.
اب منظور" .لسان العرب" .دار املعارف.
صري ،حممد ب علي الطيب" .املعتمد يف أصول الفقه".
أبو احلسني البَ ْ
احملقق :خليل املي  ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريو ،
الطبعة :األوىل1413 ،
أبو املعال ،ي برهان الدي حممود ب أمحد ب عبد العزيز ب عمر.
" احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي هللا
عنه" .احملقق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،بريو – لبنان ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ 2114 -
م.
أبو زهرة ،حممد " .اتريخ املذاهب اإلسالمية" .دار الفكر العريب.
أبو زهرة ،حممد" .أبو حنيفة حياته وعصره أراؤه وفقهه" .دار الفكر
العريب.
األزدي ،أبو بكر حممد ب احلس ب دريد" .مجهرة اللغة" .املسلف:
احملقق :رمزي منري بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليني – بريو ،
الطبعة :األوىل1987 ،م.
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االستدالل عند األصوليني ،د .أسعد عبد الغين الكفراوي ،دار السالم
للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،ط1423 ،1ه.
األصفهاين ،حممود ب عبد الرمح (أيب القاسم) اب أمحد ب حممد.
"بيان املختصر شرح خمتصر اب احلاجب" .احملقق :حممد مظهر
بقا ،الناشر :دار املدين ،السعودية ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ /
1986م.
األنصاري ،زكراي ب حممد ب زكراي زي الدي أبو حيىي السنيكي" .أسىن
املطالب يف شرح روض الطالب" .الناشر :دار الكتاب اإلسالمي،
الطبعة :بدون طبعة وبدون اتريخ.
اإلجيي ،عضد الدي عبد الرمح " .شرح العضد اإلجيي على خمتصر اب
احلاجب" .دار الكتب العلمية ،ط1421 1ه.
البابريت حممد ب حممد ب حممود" .العناية شرح اهلداية" .الناشر :دار
الفكر.
الباحث /نعمان جغيم" .دراسة حتليلة ملفهوم االستحسان يف املذهب
احلنفي بني مرحليت التأسي والتدوي " .حبث حمكم منشور يف
الشبكة العنكبوتية.
الباقالين" .اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به" .حتقيق:
حممد الكوثري.
البخاري ،أبو عبدهللا حممد ب إمساعيل" .اجلامع املسند الصحيح
املختصر م أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه =
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صحيح البخاري" .احملقق :حممد زهري ب انصر الناصر ،الناشر:
دار طوق النجاة ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
البخاري ،حممد ب امساعيل" .صحيح البخاري" .املطبعة املصرية،
بريو 1428ه.
الربكيت ،املفيت السيد حممد عميم" .اإلحسان قواعد الفقه" .نشر
الصدف ببلشرز ،ضم سلسلة مطبوعا جلنة النقابة والنشر
َّ
والتأليف ،ط1417 1ه.
البزدوي" .أصول البزدوي" ( .مطبوع مع شرحه كشف األسرار
للبخاري).
البوطي ،حممد سعيد رمضان" .ضوابط املصلحة يف الشريعة
اإلسالمية" .مسسسة الرسالة ،ط1412 4ه.
التفتازاين ،سعد الدي مسعود ب عمر" .شرح التلويح على التوضيح".
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريو  ،ط1416 ،1ه.
الثعليب اآلمدي ،أبو احلس سيد الدي علي ب أيب علي ب حممد ب
سامل" .اإلحكام يف أصول األحكام" .احملقق :عبد الرزاق عفيفي.
الناشر :دار الصميعي للنشر والتوزيع ط1424 1ه.
اجلصاص ،أمحد ب علي أبو بكر الرازي" .الفصول يف األصول (أصول
اجلصاص)" .الناشر :دار الكتب العلمية ،بريو  ،ط،1
1421ه ،حتقيق حممد حممد اتمر.
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اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل ب محاد" .الصحاح اتج اللغة وصحاح
العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم
للماليني – بريو الطبعة :الرابعة  1417هـ  1987 -م.
اجلويين ،أبو املعايل عبد امللك ب عبد هللا ب يوسف ب حممد.
"الربهان يف أصول الفقه" .احملقق :صالح ب حممد ب عويضة،
الناشر :دار الكتب العلمية بريو – لبنان ،الطبعة :الطبعة األوىل
 1418هـ  1997 -م.
اجلويين ،أبو املعايل عبد امللك ب عبد هللا ب يوسف ب حممد.
"التلخيص يف أصول الفقه" .احملقق :عبد هللا جومل ،وبشري أمحد
العمري ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية – بريو .
حجازي ،د .عوض هللا جاد" .املرشد السليم يف املنطق احلديث
والقدمي" .ط ،1دار الطباعة احملمدية ابألزهر الشريف.
احلنبلي ،عبد الرمح ب أمحد ب رجب" .ذيل طبقا احلنابلة".
مطبوع مع طبقا احلنابلة ،دار املعرفة ،بريو .
احلنفي ،اب جنيم" .فتح الغفار بشرح املنار" .دار الكتب العلمية،
بريو  ،ط1422 1ه.
حوى ،د .أمحد سعيد" .املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة
النعمان" .دار األندل اخلضراء ،جدة ،ط1423 1ه.
اخلطيب البغدادي" .اتريخ بغداد" .دار الكتب العلمية.
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خالف ،الشيخ عبد الوهاب" .مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص
فيه" .دار القلم.
د .يعقوب عبد الوهاب الباحسني" .أصول الفقه احلد واملوضوع
والغاية" .مطبعة الرشد /الرايض ،ط1418 ،1ه.
بوسي ،أبو زيد عبد هللا ب عمر ب عيسى" .تقومي األدلة يف أصول
ال ّد ّ
الفقه" .احملقق :خليل حميي الدي املي  ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2111 -م.
الدركاين ،جنم الدي حممد" .التلقيح شرح التنقيح لصدر الشريعة" .دار
الكتب العلمية ،بريو  ،ط1421 1ه.
الدكتور :يعقوب الباحسني" ،االستحسان حقيقته أنواعه حجيته
تطبيقاته املعاصرة" .مكتبة الرشد ،ط1428 1ه.
الذهيب" .سري أعالم النبالء" .مسسسة الرسالة ،ط1415 3ه.
الرازي ،أبو عبد هللا حممد ب عمر ب احلس ب احلسني" .احملصول".
دراسة وحتقيق :الدكتور طه جابر فياض العلواين ،الناشر :مسسسة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،هـ  1997 -م.
الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدي حممد ب عبد هللا" .البحر احمليط يف
أصول الفقه" .الناشر :وزارة الشسون اإلسالمية واألوقاف
ابلكويت.
زي الدي أبو عبد هللا حممد ب أيب بكر ب عبد القادر" .خمتار
الصحاح" .احملقق :يوسف الشيخ حممد ،الناشر :املكتبة العصرية
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 الدار النموذجية ،بريو – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1421 ،هـ1999 /م.
زي الدي أبو حيىي السنيكي ،زكراي ب حممد ب أمحد" .الغرر البهية يف
شرح البهجة الوردية" .الناشر :املطبعة امليمنية ،الطبعة.
السرخسي ،حممد ب أمحد ب أيب سهل" .أصول السرخسي" .الناشر:
دار املعرفة للنشر والتوزيع ،ط1418 1ه.
السمرقندي ،عالء الدي " .ميزان األصول يف نتائج العقول" .ط،1
1414ه ،على نفقة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي.
السمرقندي ،حممد ب أمحد ب أيب أمحد ،أبو بكر عالء الدي " .حتفة
الفقهاء" .الناشر :دار الكتب العلمية ،بريو – لبنان ،الطبعة:
الثانية 1414 ،هـ 1994 /م.
السمعاين أبو املظفر ،منصور ب حممد ب عبد اجلبار" .قواطع األدلة يف
األصول" .احملقق :د .علي عباس احلكمي ،ط1418 ،1ه.
السيواسي ،كمال الدي حممد ب عبد الواحد" .فتح القدير" .الناشر:
دار الفكر.
الشاطيب ،إبراهيم ب موسى ب حممد اللخمي" .االعتصام" .حتقيق:
سليم ب عيد اهلاليل ،الناشر :دار اب عفان ،السعودية ،الطبعة:
األوىل1412 ،هـ 1992 -م.
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الشاطيب ،إبراهيم ب موسى ب حممد" .املوافقا " .احملقق :أبو عبيدة
مشهور ب حس آل سلمان ،الناشر :دار اب عفان ،الطبعة:
الطبعة األوىل 1417هـ1997 /م.
الشافعي ،أبو عبد هللا حممد ب إدري " .األم" .الناشر :دار املعرفة –
بريو  ،الطبعة :بدون طبعة ،سنة النشر1411 :هـ1991/م.
الشافعي ،حممد ب إدري " .الرسالة" .حتقيق أمحد شاكر ،دار الفكر.
شليب ،الشيخ حممد مصطفى" .تعليل األحكام" .دار النهضة العربية.
الشوكاين" .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق م علم األصول": .
حممد البدري .مسسسة الكتب الثقافية ،بريو  ،ط 1414ه.
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي ب يوسف" .التبصرة يف أصول
الفقه" .احملقق :د .حممد حس هيتو .الناشر :دار الفكر –
دمشق ،الطبعة :األوىل.1413 ،
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي ب يوسف" .التنبيه يف الفقه
الشافعي" .الناشر :عامل الكتب.
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي ب يوسف" .اللمع يف أصول
الفقه" .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة الثانية 2113
م  1424 -هـ.
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي ب يوسف" .املعونة يف اجلدل".
احملقق :د .علي عبد العزيز العمرييين ،الناشر :مجعية إحياء الرتاث
اإلسالمي – الكويت ،الطبعة :األوىل.1417 ،
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الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي ب يوسف" .املهذب يف فقه
اإلمام الشافعي" .الناشر :دار الكتب العلمية،
الشريازي ،أبو اسحاق إبراهيم ب علي" .طبقا الفقهاء" .دار القلم،
بريو .
الشريازي ،أبو إسحاق" .شرح اللمع يف أصول الفقه" .دار البخاري
للنشر والتوزيع  /بريدة
الصاعدي ،األستاذ الدكتور /محد ب محدي" .موازنة بني داللة النص
والقياس األصويل وأثره يف الفروع الفقهية" .مكتبة العلوم واحلكم
ابملدينة ،ط1414 ،1ه.
الصيمري ،أبو عبد هللا" .أخبار أيب حنيفة وأصحابه" .دار الكتاب
العريب ،بريو  ،ط1976 2م.
الطويف ،سليمان ب عبد القوي ب الكرمي" .شرح خمتصر الروضة".
احملقق :عبد هللا ب عبد احملس الرتكي ،الناشر :مسسسة الرسالة،
ط 1419 ،2هـ وزارة الشسون اإلسالمية واألوقاف ابململكة
العربية السعودية.
عالء الدي  ،عبد العزيز ب أمحد ب حممد" .كشف األسرار شرح
أصول البزدوي" .علق عليه حممد البغدادي ،الناشر :دار الكتاب
العريب /بريو طبعة 1417 ،3ه.
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العلمي ،د .عبد اللطيف" .املصلحة املرسلة واالستحسان وتطبيقاهتا
الفقهية" .منشورا وزارة الشسون اإلسالمية ابملغرب ،سنة
1425ه.
العمراين ،أبو احلسني حيىي ب أيب اخلري ب سامل" .البيان يف مذهب
اإلمام الشافعي" .احملقق :قاسم حممد النوري ،الناشر :دار املنهاج
– جدة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ 2111 -م.
العيين ،أبو حممد حممود ب أمحد ب موسى "البناية شرح اهلداية".
الناشر :دار الكتب العلمية  -بريو  ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
 1421هـ  2111 -م.
الغزايل ،أبو حامد حممد ب حممد" .املستصفى" .حتقيق :د .محزة زهري
حافظ.
الغزايل ،أبو حامد حممد ب حممد" .املنخول م تعليقا األصول".
دار الفكر ،ط1981 2م.
الفيومي ،أمحد ب حممد ب علي" .املصباح املنري يف غريب الشرح
الكبري" .الناشر :املكتبة العلمية – بريو .
القاضي أبو يعلى ،حممد ب احلسني ب حممد ب خلف" .العدة يف
أصول الفقه" .حققه وعلق عليه وخرج نصه :د أمحد ب علي ب
سري املباركي ،الناشر :بدون انشر ،الطبعة :الثانية  1411هـ -
 1991م.
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القرايف ،أبو العباس شهاب الدي أمحد ب إدري " .شرح تنقيح
الفصول يف علم األصول" .املطبعة التونسية بتون .
القرشي ،عبد القادر" .اجلواهر املضيئة يف طبقا احلنفية" .دار العلوم،
الرايض1398 ،ه.
الكاساين ،عالء الدي أبو بكر ب مسعود ب أمحد" .بدائع الصنائع
يف ترتيب الشرائع" .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الثانية،
1416هـ 1986 -م.
الكنوي ،حممد عبد احلى" .الفوائد البهية يف تراجم احلنفية" .دار
الكتاب اإلسالمي ،ط 1324ه.
املاوردي ،أبو احلس علي ب حممد ب حممد" .اإلقناع يف الفقه
الشافعي".
املاوردي ،أبو احلس علي ب حممد ب حممد" .احلاوي الكبري يف فقه
مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين" .احملقق :الشيخ
علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،بريو لبنان ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ -
 1999م.
حممد املعمور" ،االستحسان عند اإلمام الشافعي" .حبث منشور على
اإلنرتنت.
حممد حسنني عبد الرزاق" .علم املنطق احلديث" .مطبعة دار الكتب
املصرية ط.1
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األصوليني" .ط.

املراغي ،عبد هللا مصطفى" .الفتح املبني يف طبقا
عبد احلميد حنفي.
املرداوي ،عالء الدي أبو احلس علي ب سليمان" .التحبري شرح
التحرير يف أصول الفقه" .احملقق :د .عبد الرمح اجلربي  ،د.
عوض القرين ،د .أمحد السراح ،الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية
 /الرايض ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2111 -م.
املرغيناين ،علي ب أيب بكر ب عبد اجلليل" .اهلداية يف شرح بداية
املبتدي" .احملقق :طالل يوسف ،الناشر :دار احياء الرتاث العريب
 بريو – لبنان.املعافري ،القاضي حممد ب عبد هللا أبو بكر ب العريب" .احملصول يف
أصول الفقه" .احملقق :حسني علي اليدري  -سعيد فودة ،الناشر:
دار البيارق – عمان ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ .1999 -
املوفق ب أمحد املكي" .مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة" .مطبعة
جمل دائرة املعارف ،حيدر أابد ،اهلند1321 ،ه.
امليداين ،عبد الرمح عبد حبنكة" .ضوابط املعرفة وأصول االستدالل
واملناظرة" .دار القلم بدمشق ،ط1395 ،1ه.
النملة ،عبد الكرمي ب علي ب حممدَّ " .
املهذب يف عل ِم أُصول الفقه
املقارن( ،حتر ٌير ملسائله ودراستها دراسةً نظريًَّة تطبيقيَّةً)" .دار
َ
النشر :مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة األوىل 1421 :هـ -
 1999م،
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النووي .حيىي ب شرف" .هتذيب األمساء واللغا " .دار الكتب
العلمية ،بريو .
النووي ،حيىي ب شرف" .اجملموع شرح املهذب".
النووي ،حيىي ب شرف" .روضة الطالبني وعمدة املفتني" .حتقيق :زهري
الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي ،بريو  -دمشق -عمان،
الطبعة :الثالثة1412 ،هـ 1991 /م.
اهلندي ،صفي الدي " .هناية الوصول يف دراية األصول" .مكتبة نزار
مصطفى الباز ،ط1419 2ه.
وحدة البحث العلمي إبدارة االفتاء ابلكويت" .املذاهب الفقهية األربعة
أئمتها أصوهلا أطوارها أاثرها " .ط1436 1ه.
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داللة السياق عند األصوليني من احلنفية
وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية
The Denotation of Context According to
the Hanafi Scholars of Usuul and Its Effect
on Deriving the Rulings of Shari'ah
)(Islamic Law
إعداد:
أ .د .يوسف أمحد حممد البدوي
األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة م الرر مبكة املكرمة
الربيد اإللكرتوينbadawe_yousef@hotmail.com :

داللة السياق عند األصوليني من احلنفية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية ،أ .د .يوسف أمحد حممد البدوي

املستخلص
يهدف هذا البحث إىل بيان مفهو داللة السياق وممهيتها يف
استثمار األحكا الشرعية من مدلتها ،واعتناء األصوليني من احلنفية
ابلسياق يف فهم وتفسري النصوص الشرعية ،ومثرها يف استنباط األحكا
الشرعية ،وإن املنهج الذي سلكته يف كتابة البحث فهو املنهج
االستررائي التحليلي ،وإن من مهم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية
داللة السياق ،ومعملوها فيها استثمارا لألحكا الشرعية هي :ما ترتك
به احلريرة ،والتفريق بني داللة العبارة وداللة اإلشارة ،والرتجيح بينهما
عند التعارض ،وداللة النص ،واقتضاء النص ،والتفريق بني النص
والظاهر ،وتبيني اجململ ،وداللة السياق يف النكرة .وقد توصل الباحث
إىل نتائج من ممهها :من داللة السياق هي :الررائن الدالة على املرصود
يف اخلطاب الشرعي ،ومن مصوليي احلنفية فطنوا إىل عناصر السياق
اللفظية واملرامية ،ووظفوها يف حتديد املعىن املرصود من نصوص الشارع
وملفاظ املكلفني ،ومهنا تُعترب من الضرورات لفهم اخلطاب الشرعي،
وبدوهنا يرع االضطراب يف فهم ملفاظ الشارع احلكيم ،والتذبذب يف
استنباط األحكا  .ومن مهم التوصيات اليت يوصي هبا الباحث:
االهتما بدراسة داللة السياق يف املباحث األصولية ومثرها فيها .وعرد
مؤمتر حول إبراز داللة السياق يف مباحث الدالالت عند األصوليني.
الكلمات املفتاحية :داللة – السياق – األصوليني  -األثر –
االستنباط  -األحكا .
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Abstract
This research aims at demonstrating the context
meaning and its importance in developing the Shari'ah
rulings from their evidences effect in deriving the Shari'ah
(Islamic law) rulings and the concern of the Hanafi
fundamentalists (of Jurisprudence) in understanding and
interpreting the Shari'ah texts and its effect on deriving the
Shari'ah rulings. The approach I took in writing the
research is the inductive analytical approach ،and one of
the most important areas in which the Hanafis employed
the context meaning in developing the Shari'ah rulings:
what is left by the truth ،the differentiation between the
meaning of the phrase and the meaning of the reference ،
the validation between them when they conflict ،the
meaning of the text ،and the necessity of the text ،and the
differentiation between the text and the apparent meaning ،
and to show the totality ،and the significance of the
context in the denial. they had the insight to the situation
and context ،they have employed in determining the
meaning of the texts of the street ،one of the most
important areas where hired work context and connotation
faucet are: left him truth ،and differentiate the terms of
expression and significance of reference ،and their
weighting when conflict ،and the significance of the text ،
requiring the text ،to differentiate between text and
apparent ،indicating overall ،and the significance of
context in the nobody.
Keywords: meaning- the context- the fundamentalist- the
effect- deriving- ruling.
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املقدمة
احلمد هلل األول واآلخر ،والباطن والظاهر ،والصالة والسال
على حممد رسوله املبعوث رمحة للرب والفاجر ،بشريا ونذيرا للمؤمن
والكافر ،وعلى آله وصحبه األكابر.
مما بعد :فإن متا الفره ال يكون إال ابجتماع ثالثة مشياء :العلم
ابملشروعات ،واإلتران يف معرفة ذلك ابلوقوف على النصوص مبعانيها،
وضبط األصول بفروعها مث العمل بذلك ،فتما املرصود ال يكون إال
بعد العمل ابلعلم.
وإن االسرتشاد ابلسياق من الضرورات املهمة لفهم اخلطاب
الشرعي ،وحل املشكالت واملتشابه من اآلايت ،وهو حصانة عن
الغلط ،وصيانة عن الزلل ،وعصمة من الزيغ ،وبدونه يرع االضطراب يف
فهم ملفاظ الشارع احلكيم( .)1حىت تكون املفردات املنطوق هبا غري
مرادة وهي معزولة عن سياقها ،فما علم من السياق صار قرينة للفظ،
حىت صار املنطوق به كاخلارج عن املراد ،وصار املسكوت عنه هو
املرصود .ويتربم املنطوق من معناه إذا انفصم عن سياقه ،ويصري املنطوق
بال سياقه كاجلسد بال روحه.
( )1انظر :الرتكي ،حممد إبراهيم صاحل" ،املنهج الداليل األصويل ومثره يف حفظ
الشريعة"( .رسالة دكتوراه ،جامعة م الرر 1437 ،هـ ،) ،ج .256 :1طه
جابر العلواين" ،السياق :املفهو -املنهج-النظرية" ( ،ط ،1ضمن معمال
الندوة العلمية بعنوان ممهية السياق يف اجملاالت التشريعية ،املغرب،
.16 :،) 2007
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ولرد مدرك األصوليون من املتكلمني ومن احلنفية ومن غريهم
ممهية داللة السياق ومولوها عناية كرب  .وتتابع األصوليون على
اختالف مدارسهم على التنبه والتنبيه لذلك؛ وذلك وصوال إىل وضع
الرواعد اليت تعني على فهم النص الشرعي فهما صحيحا ،وتضبط سبل
استنباط األحكا منه.
وميكن رصد البحث املساقي عندهم يف توجيه دالالت األلفاظ:
يف املنطوق واملفهو  ،ويف مبواب احلريرة واجملاز ،وعند محل الظاهر على
مؤوله ،والعا على خاصه ،واملطلق على مريده ،ويف األمر والنهي ،ويف
وضوح اللفظ وخفائه :النص والظاهر واجململ واملشرتك(.)1
وقد سلكوا يف حديثهم عن اللفظ يف سياق ترسيمه الداليل
مسلكني :جتمعهما غاية واحدة ،ومحد هذين املسلكني لعلماء احلنفية؛
الذين راموا التفريع ،ومكثروا من الترسيم والتصنيف ،والثاين للمتكلمني؛
الذين جاء حديثهم عن هذا الترسيم مكثر إمجاال ،وما جيمع هؤالء
ومولئك مهنم انطلروا يف عملهم من خالل السياق للتمييز بني واضح
الداللة وخفيها(.)2
( )1انظر :رحيانة اليندوزي" ،مثر السياق والررائن يف توجيه دالالت األلفاظ األمر
والنهي ممنوذجا" ،املكتبة الشاملة ).5 :،
( )2انظر :رحيانة اليندوزي" ،مثر السياق" .1 :،سعد مربل عيسى العنزي" ،
داللة السياق عند األصوليني ،رسالة ماجستري ،كلية الشريعة ،جامعة م
الرر 1428-1427 ،هـ).82 :،
- 431 -

داللة السياق عند األصوليني من احلنفية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية ،أ .د .يوسف أمحد حممد البدوي

وسيتناول الباحث هنا مدرسة احلنفية األصولية ،ومد تصور
معالمها لداللة السياق ،ومثر ذلك يف استنباط األحكا .
مشكلة البحث:
جاء هذا البحث ليجيب عن تساؤالت من ممهها:
 -1ما املرصود بداللة السياق لغة واصطالحا؟
 -2ما ممهية داللة السياق يف فهم النصوص الشرعية؟
 -3ما مهم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية داللة السياق يف
استثمار األحكا الشرعية؟
أهداف البحث:
يؤمل الباحث من خالل هذا البحث من حيرق األهداف اآلتية:
 -1بيان مفهو داللة السياق لغة واصطالحا.
 -2جتلية ممهية داللة السياق يف فهم النصوص الشرعية.
 -3توضيح مهم اجملاالت اليت وظف فيها احلنفية داللة السياق.
الدراسات السابقة يف جمال البحث:
مل جيد الباحث على حد علمه محدا كتب يف داللة السياق عند
احلنفية ومفرده ابلبحث والدراسة ،إال من هناك دراسات تتعلق هبذا
املوضوع ،منها:
 -1نظرية السياق :دراسة مصولية .للدكتور جنم الدين قادر كرمي
الزنكي.
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 -2داللة السياق عند األصوليني دراسة نظرية تطبيرية .للباحث
سعد بن مربل العنزي .وقد مشار إىل ترسيمات داللة السياق
عند احلنفية يف مربع صفحات (.)87-84
 -3مثر السياق والررائن يف توجيه دالالت األلفاظ األمر والنهي
ممنوذجا .د .رحيانة اليندوزي .وقد ذكرت من بعض مصوليي
احلنفية تكلم على منواع الررينة ،صفحة( .)5وعلى مدلول األمر
من حيث احلكم الذي يرتضيه ،صفحة( .)8وعلى داللة األمر
املطلق على الفور مو الرتاخي؟ صفحة(.)11
 -4دالالت األلفاظ .د :فريدة صادق زوزو .وقد بينت يف مردمة
حبثها مرارنة بني مصوليي املتكلمني ومصوليي احلنفية يف
ترسيمهم لدالالت األلفاظ.
 -5السياق عند األصوليني املصطلح واملفهو  .د :فاطمة بوسالمة.
وقد مشارت يف مقل من صفحة ( )5إىل من بعض مصوليي احلنفية
قد ذكر داللة سياق النظم ضمن األنواع اخلمسة اليت ترتك هبا
احلريرة.
 -6داللة السياق ومثرها يف استنباط األحكا  .إعداد الدكتور خالد
حممد العروسي.
 -7ختصيص العمو ابلسياق عند األصوليني ومثرها يف االستنباط
الفرهي للدكتور حممد خالد منصور.
 -8مراعاة السياق ومثره يف فهم السنة النبوية .د .فاروق محادة.
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وقد جاء هذا البحث ليكون لبنة تسهم يف تكميل تلك
الدراسات؛ حيث إن محدا منها مل يتطرق إىل إبراز توظيف احلنفية
لداللة السياق يف مباحث دالالت األلفاظ ومثرها يف استنباط األحكا
الشرعية ،على النحو الذي صنعه الباحث.
منهج البحث:
مما املنهج الذي سأسري عليه يف كتابة البحث فهو املنهج
االستررائي التحليلي ،وبيانه يف النراط التالية:
 -1فأما املنهج االستررائي فسأوظفه يف استرراء كتب مصول فره
احلنفية ،والفره احلنفي ،جلمع نصوص كال األصوليني والفرهاء
من احلنفية املتعلق بداللة السياق وتتبعه.
 -2ومما املنهج التحليلي فسأوظفه يف دراسة هذه النصوص للتوصل
حلريرة داللة السياق عند احلنفية ،والتوصل لكيفية توظيف
داللة السياق عند احلنفية يف فهم نصوص الوحيني من الكتاب
الكرمي والسنة النبوية ،واستنباط احلكا الفرهية منها.
إجراءات البحث:
 -1وثرت النروالت الواردة يف البحث وعزوهتا إىل مصادرها
األصولية والفرهية.
 -2قمت بعزو اآلايت إىل مواطنها من سور الررآن.
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 -3خرجت األحاديث الواردة يف البحث خترجيا صناعيا ،وبينت
درجتها صحة وضعفا.
 -4خرجت اآلاثر من مصادرها واملعاجم واملصنفات.
 -5بيان معىن الكلمات الغريبة الواردة يف البحث ،والتعريف
ابملصطلحات العلمية.
 -6وضعت فهرس املراجع وفهرس املوضوعات يف آخر البحث.
خامسا :خطة البحث:
يشتمل البحث على مردمة ومتهيد ومبحثني وخامتة :املردمة:
حتدثت فيها عن مهداف البحث ،وعن الدراسات السابرة ،وعن منهج
البحث ،وعن خطة البحث.
التمهيد يف مفهوم داللة السياق لغة واصطالحا ،وفيه مطلبان.
املطلب األول :مفهو الداللة لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :مفهو السياق لغة واصطالحا.
املبحث األول :أمهية داللة السياق عند العلماء.
املبحث الثاين :جماالت استدالل احلنفية بداللة السياق
وأثرها يف استنباط األحكام .وفيه سبعة مطالب.
املطلب األول :داللة السياق فيما ترتك به احلريرة ومثرها يف
استنباط األحكا .
املطلب الثاين :داللة السياق يف التفريق بني داللة العبارة وداللة
اإلشارة ،والرتجيح بينهما عند التعارض ومثرها يف استنباط األحكا .
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املطلب الثالث :داللة السياق يف داللة النص ومثرها يف
استنباط األحكا .
املطلب الرابع :داللة السياق يف اقتضاء النص ومثرها يف
استنباط األحكا .
املطلب اخلامس :داللة السياق يف التفريق بني النص والظاهر
ومثرها يف استنباط األحكا .
املطلب السادس :داللة السياق يف تبيني اجململ ومثرها يف
استنباط األحكا .
املطلب السابع :داللة السياق يف النكرة ومثرها يف استنباط
األحكا .
اخلامتة :وخلصت فيها ما توصلت إليه من نتائج يف البحث،
وذكرت فيها مهم التوصيات.
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التمهيد :يف مفهوم داللة السياق لغة واصطالحا
املطلب األول :مفهوم الداللة لغة واصطالحا.

الفرع األول :مفهوم الداللة لغة:
األصل يف الداللة اإلابنة والظهور :قال ابن فارس" :الدال والال
مصالن :محدمها :إابنة الشيء أبمارة تتعلمها ،واآلخر اضطراب يف
الشيء .فاألول قوهلمَ :دللت فالان على الطريق ،والدليل :األمارة على
الشيء . . .واألصل اآلخر قوهلم :تدلدل الشيء ،إذا اضطرب"(.)1
وذكر يف املعجم الوسيط من الداللة هي :اإلرشاد .وما يرتضيه اللفظ
عند إطالقه( .)2واملشهور يف تداول مهل اللغة ملفهو الداللة هو :اإلابنة
واإلرشاد والتسديد ابألمارة مو أبية عالمة مخر لفظية مو غري لفظية(.)3
الفرع الثاين :مفهوم الداللة اصطالحا:
الداللة يف االصطالح هي :كون الشيء حبالة يلز من العلم به
العلم بشيء آخر ،والشيء األول هو الدال ،والثاين هو املدلول( .)4وإذا
( )1ابن فارس ،ممحد بن فارس بن زكراي" ،مراييس اللغة"( .ط ،2مطبعة احلليب،
.259 :2 ،) 1972
( )2إبراهيم منيس ومجاعة" ،املعجم الوسيط"( ط ،2الراهرة).294 :1 ،
( )3انظر :سعد العنزي ،داللة السياق.18 :،
( )4انظر :اجلرجاين ،علي بن حممد" ،التعريفات"( ، 1983 ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية) .139 :،ممري ابدشاه ،حممد ممني املعروف أبمري ابدشاه،
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كان املناطرة واألصوليون قد اعتربوا دالالت املنطوق وداللة املفهو ،
فإن داللة السياق مظهر ومبرز من تلك الدالالت كلها ،وهي مقواها يف
خدمة النص ،وإبراز معانيه ومراميه ومراصده(.)1
املطلب الثاني :مفهوم السياق لغة واصطالحا.
الفرع األول :مفهوم السياق لغة:
السياق لغة مأخوذ من مسوق الدابة سوقا  .وسوق احلرب:
حومة احلـرب ،وتساوقـت اإلبل :تـتابعت وتراودت .واملساََوقة :املتاَبَعة
ُ
ُ
َّ
بعضها يَ ُسوق بعضا(.)3
كأن َ
مما سبق ميكن الرول :أبن املعىن اللغوي للسياق يدور حول
مصاحبة الشيء للشيء ،دليال له ،دليال عليه ،ويلز منه املتابعة ،سواء
مكان يف اإلبل يسوقها صاحبها فهو يصاحبها ويالزمها ويرودها
ويتابعها ،م كان يف معىن السوق الذي هو مكان التبايع بني الناس،
فإنه املكان الذي جيتمع الناس فيه فيصاحب بعضهم بعضا ،ويتابع
()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تيسري التحرير على كتاب التحرير" (مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب،
1350هـ).79 :1 ،
( )1انظر :طه جابر العلواين" ،السياق :املفهو -املنهج-النظرية".12 :،
( )2انظر :الفيومي ،ممحد بن حممد بن علي" ،املصباح املنري"( .دار الفكر).296 :
( )3انظر :الفريوز آابدي ،حممد بن يعروب الشريازي" ،الراموس احمليط".
(املطبعة احلسينية املصرية1344 ،هـ).1157-1156 :،
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بعضهم بعضا لتحريق التبادل يف البيع والشراء(.)1
وكما من األسواق هي األماكن اليت جتلب إليها األمتعة ،فكأهنا
تبدم رحلة طويلة من موضع اإلنتاج إىل موضع البيع ،وتبادل املنافع
واملصاحل ،فكذلك األلفاظ هلا مبتدم وهلا منتهى ،وهلا طرق تسلكها من
مبتدئها إىل هنايتها ،فهي مسوقة إىل تلك النهاية ،وجارية إليها لتبلغ
مدلوالهتا ومعانيها ومراصدها.
وكأن السياق واحلالة هذه يكشف عن املعاين ويفصح عن
مدلوالت األلفاظ ،ويبلغ من معانيها النهاية والغاية ،فال تستطيع من
ختفي من معانيها مو مدلوالهتا شيئا(.)2
الفرع الثاين :تعريف السياق اصطالحا(:)3
بعد تتبع كثري من كتب األصوليني من احلنفية ،نالحظ مهنم
يستخدمون مصطلح السياق واشتراقاته مثل (السوق) و( املسوق له)
و(سيق له) وهي قريبة من مصطلح الغرض واملراد والرصد(.)4
( )1انظر :حممد منصور" ،ختصيص العمو ابلسياق عند األصوليني ومثرها يف
االستنباط الفرهي"( ،حبث منشور ابجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية،
.5 :،) 2007
( )2انظر :طه جابر العلواين" ،السياق :املفهو -املنهج-النظرية".12 :،
( )3انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليني املصطلح واملفهو "( ،ط،1
املغرب :ضمن معمال الندوة العلمية ،بعنوان ممهية السياق يف اجملاالت
التشريعية .4 :،) 2007 ، ،رحيانة اليندوزي" ،مثر السياق".2 :،
( )4انظر :الرتكي" ،املنهج الداليل األصويل".252 :،
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ومن خالل استرراء استعماالهتم لكلمة (السياق) جند مهنا قصد
هبا عندهم معاين متعددة هي:
املعىن األول :يرصد ابلسياق ما يلحق اآلية مو اجلملة فرط
دون ما يسبرها؛ إذ يظهر هذا من قول صاحب كشف األسرار
"والدليل على ما ذكران صدر اآلية وسياقها"(.)1
وقول صاحب تيسري التحرير" :وهو ظاهر من السباق
والسياق"(.)2
وقوله" :السياق والسباق"(.)3
وقوله" :قرينة السياق والسباق"(.)4
وأتكيده من "السباق خمتص ابلررينة املتردمة"(.)5
فالسياق على هذا املعىن واالستعمال يرصد به قرينة اللحاق
اليت تلحق النص فرط.
املعىن الثاين :هو ما سيق الكال ألجله( .)6مي :ما ساق
( )1عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار عن مصول فخر اإلسال البزدوي"( .ط
 ،3بريوت :دار الكتاب العريب.66 :2 ،) 1997 ، ،
( )2عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".146 :2 ،
( )3ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير".59 :3 ،
( )4ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير".55 :4 ،
( )5ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير".319 :1 ،
( )6انظر :العطار ،حسن بن حممد بن حممود العطار الشافعي" ،حاشية العطار
على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع"( ،دار الكتب العلمية ،بدون
طبعة وبدون اتريخ).320 :1 ،
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الشارع اخلطاب من مجله(.)1
فمفهو السياق هنا مرتبط بفكرة الرصد مي قصد الشارع إىل
هذا املعىن مو ذاك ،وقد استعمل احلنفية هذا املعىن مكثر من غريهم
خصوصا ضمن مباحث مقسا دالالت األلفاظ ،كما سيأيت يف
املبحث الثاين.
املعىن الثالث :ويراد به مجيع الررائن( )2اليت تسهم يف فهم النص
الشرعي ،فيشمل عناصر السياق املرايل واملرامي(.)3
وقد بسط الرول يف منواع الررينة صدر الشريعة يف كتابه
التوضيح شرح التنريح حيث قال:
( )1انظر :طه جابر العلواين" ،السياق" .15 :،فاطمة بوسالمة" ،السياق عند
األصوليني" .7 :،فاروق محادة" ،مراعاة السياق ومثره يف فهم السنة النبوية"،
(ط ،1املغرب :ضمن معمال الندوة العلمية الدولية اليت نظمتها الرابطة احملمدية
للعلماء ،بعنوان ممهية السياق يف اجملاالت التشريعية.43 :،) 2007 ،
( )2الررينة :ممر يشري إىل املطلوب .انظر :اجلرجاين" ،التعريفات".224 -223 :،
( )3انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليني" .13 :،رحيانة اليندوزي،
"مثر السياق" .4 :،محيد الوايف" ،املعىن بني اللفظ والرصد يف الوظائف
املنهجية للسياق"( ،ط ،1املغرب :ضمن معمال الندوة العلمية الدولية اليت
نظمتها الرابطة احملمدية للعلماء ،بعنوان ممهية السياق يف اجملاالت التشريعية
وصلته بسالمة العمل ابألحكا  .530 :،) 2007 ، ،حممد عبد العزيز
املبارك" ،الررائن عند األصوليني"( ،ط ،1املغرب :جامعة اإلما حممد ابن
سعود اإلسالمية.68 ، :1 ،) 2005 ،
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" اعلم من الررينة إما خارجة عن املتكلم َوالكال  ،مي ال تَ ُكو ُن
معىن يف املتكلم مي صفة له وال تكون من جنس الكال م َْو تكون معىن
يف املتكلم مَْو تكون من جنس الكال  ،مث َه ِذ ِه الررينة اليت هي من
جنس الكال إما لفظ خارج َع ْن َه َذا الْ َكالِ الذي يكون اجملاز فيه بَ ْل
يكون ِيف كال آخر مي يكون ذلك اللفظ اخلارج داال على عد إرادة
احلريرة مو غري خارج عن هذا الكال بَ ْل عني هذا الكال م َْو شيء منه
يكون داال على عد إرادة احلريرة ،مث هذا الرسم َعلَى نـَو َع ْ ِ
ني َّإما مَ ْن
ْ
يكون بعض األفراد موىل َك َما ذَ َكَر ِيف التخصيص من املخصص قد
ض األفراد َانقِصا م َْو زائدا فيكون اللفظ موىل ِابلْبَـ ْع ِ
يكون َك ْو َن بَـ ْع ِ
ض
اآلخر . . .فاحنصرت الررينة ِيف هذه األقسا "(.)1
وهناك معنيان آخران للسياق ذكرمها بعض األصوليني:
أحدمها :هو سابق الكال الذي يراد تفسريه والحره ،فاألول
يسمى قرينة السباق والثاين قرينة اللحاق ،والكل هو داللة السياق،
فهو مجلة العناصر املرالية احمليطة ابآلية مو النص السابرة والالحرة .فرد
نبه الشاطيب على ضرورة مراعاة اإلحاطة أبجزاء الكال موله وآخره
وربطها مع بعض للتوصل ملراد الشارع من نصوصه(.)2
( )1صدر الشريعة ،عبيد هللا بن مسعود احملبويب" ،التوضيح مل ن التنريح يف مصول
الفره"( ،بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ .177 :1 ،) 1996 -
( )2انظر :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي مبو إسحاق" ،املوافرات " .شرح
الشيخ عبد هللا دراز( ،ط ،2مصر :املكتبة التجارية.413 :3 ،) 1975 ،
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واآلخر :وهو موسع معىن للسياق ،وهذا املعىن وإن مل يـَ ْر َق من
حيث الشيوع والتداول إىل مرتبة املعاين السابرة ،إال منه معىن حاضر يف
كال األصوليني ،ومنهم اإلما الشاطيب وهو من تؤخذ الشريعة كالصورة
الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها ،وعامها
املرتب على خاصها ،ومطلرها احملمول على مريدها ،وجمملها املفسر
ببينها(.)1
بناء على ما ترد فإن مصطلح السياق يطلق على مكثر من
معىن ،فرد يراد به السباق :مي ما سبق الكال  ،وقد يراد به سابق
الكال والحره ،وقد يراد به ما ساق الشارع اخلطاب ألجله ،ويراد
ابلسياق مراصد الشريعة ،مو عللها وحكمها ،ويراد به الررائن
واملؤشرات اليت قد حيتف اخلطاب هبا تسبره مو تلحره ،مرالية مو
حالية ،ومحياان يراد به سبب نزول اآلية ،مو مناسبتها ،مو سبب ورود
احلديث مو مناسبته ،ومكوانت الواقع الذي نزل اخلطاب فيه ،ومحوال
املخاطبني(.)2
وميكن من تعرف داللة السياق بتعريف يشمل املعاين السابرة
( )1انظر :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي مبو إسحاق" ،االعتصا "،
(بدون طبعة واتريخ) .311 :،الشاطيب" ،املوافرات".406 :3 ،
( )2انظر :طه جابر العلواين" ،السياق" .15 :،الرتكي" ،املنهج الداليل
األصويل".254 :،
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كلها فيرال هي" :الررائن الدالة على املرصود يف اخلطاب الشرعي" .
"فالررائن :لفظ عا دال على مقسا السياق :وهي الررائن
املرالية؛ املتمثلة بسياق املرال ،والررائن احلالية؛ املتمثلة بسياق احلال.
سواء كانت هذه الررائن سابرة م الحرة.
واخلطاب :قيد إلخراج الررائن احلاصلة بغري خطاب كالررائن يف
ابب الرضاء وغريها.
والشرعي :قيد إلخراج غري الشرعي من خماطبات املكلفني
بعضهم مع بعض"(.)2

( )1سعد العنزي" ،داللة السياق".63 :،
( )2سعد العنزي" ،داللة السياق".63 :،
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املبحث األول :أهمية داللة السياق عند العلماء
لرد مدرك علماء املسلمني من مصوليني وغريهم ممهية داللة
السياق ومولوها عناية كرب  ،وفيما يلي بعض مقوال العلماء يف ممهية
هذه الداللة ومكانتها(.)1
 -1قال عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه" :إذا سأل محدكم
صاحبه كيف يررم آية كذا وكذا ،فليسأله عن ما قبلها"(.)2
 -2وقال مسلم بن يسار" :إذا حدثت عن هللا فرف ،حىت
تنظر ما قبله وما بعده"(.)3
 -3يبدو من مول من نص على داللة السياق هو اإلما
الشافعي يف الرسالة ،وذلك بروله" :ابب الصنف الذي يُبني سياقه
معناه" :قال هللا تبارك وتعاىل :ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ
ﲰ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲱ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

( )1انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق".158 :،
( )2الطرباين ،مبو الراسم سليمان بن ممحد الطرباين" ،املعجم الكبري" .حتريق
محدي بن عبد اجمليد السلفي( ،ط ،2الناشر :دار إحياء الرتاث العريب،
.)8693( 140 :9 ،) 1983
( )3مبو عبيد الراسم بن سال  ،مبو ُعبيد الراسم بن سالّ بن عبد هللا اهلروي
البغدادي"فضائل الررآن" حتريق :مروان العطية ،وحمسن خرابة ،ووفاء تري
الدين ( ،ط  ،1دمشق ،بريوت :دار ابن كثري.377 :،) 1995 ،
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ﲶ ﱠ [األعراف ]163 :قال :فابتدم جل ثناؤه ذكر األمر
السب ِ
ت)
مبسألتهم عن الررية احلاضرة البحر ،فلما قال( :إِ ْذ يـَ ْع ُدو َن ِيف َّ ْ
دل على منه إمنا مراد مهل الررية؛ ألن الررية ال تكون عادية ،وال فاسرة
ّ
ابلعدوان يف السبت وال غريه ،وإمنا مراد ابلعدوان مهل الررية الذين
بالهم مبا كانوا يفسرون"(.)1
وقال اإلما ُ الشافعي يف موضع آخر من الرسالة" :فإمنا خاطَب
ف من معانيها ،وكان مما تعرف
العرب بلساهنا ،على ما تع ِر ُ
هللا بكتابه َ
عاما
ِمن معانيها اتساعُ لساهنا ،ومن فِطرتَه من خياطب ابلشيء منه ًّ
ظاهرا يراد به العا الظاهر ،ويستغىن ِ
وعاما
أبول هذا منه عن آخرهًّ ،
ُ َ
ويدخله اخلاص ،فيستدل على هذا ببعض ما
ظاهرا يراد به العا
ُ
ِ
عرف يف سياقِه
خوطب به فيهًّ ،
وعاما ظاهرا يراد به اخلاص ،وظاهرا يُ َ
منه يراد به غري ظاهره ،فكل هذا موجود ِعلمه يف ِ
مول الكال مو وسطه
ُ
ُ
ِ
مول لفظها فيه عن آخره،
مو آخره،
وتبتدئ الشيءَ من كالمها يُ ِبني ُ
ُ
وتبتدئ الشيء ي ِبني آخر ِ
لفظها منه عن موله"(.)2
َُ
ُ
 -4يبني ابن عبد السال ممهية داللة السياق إذ يرول يف كتابه
اإلما  " :السياق يرشد إىل تبيني اجملمالت ،وترجيح احملتمالت ،وتررير
الواضحات .وكل ذلك بعرف االستعمال .فكل صفة وقعت يف سياق
( )1الشافعي ،اإلما حممد بن إدريس" ،الرسالة"( ،بريوت :دار الكتب
العلمية).64 :،
( )2الشافعي" ،الرسالة".52-51 :
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املدح كانت مدحا ،وإن كانت ذما ابلوضع .وكل صفة وقعت يف
سياق الذ كانت ذما وإن كانت مدحا ابلوضع ،كروله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱹ
ﱺ ﱻﱼﱽﱠ [الدخان.)1( "]49 :
 -5نرل الزركشي عن اإلما ابن دقيق العيد يف شرح اإلملا
قوله " :ألن السياق مبني للمجمالت؛ مرجح لبعض احملتمالت؛ مؤكد
للواضحات ،قال :فلينتبه هلذا وال يغلط فيه ،وجيب اعتبار ما دل عليه
السياق والررائن؛ ألنه بذلك يتبني مرصود الكال "( .)2وقال ميضا:
"جيب من تتنبه للفرق بني داللة السياق والررائن الدالة على ختصيص
العا  ،وعلى مراد املتكلم ،وبني جمرد ورود العا على سبب ،وال جتريهما
جمر واحدا .فإن جمرد ورود العا على السبب ال يرتضي التخصيص
به . . .مما السياق والررائن فإهنا الدالة على مراد املتكلم من كالمه.
وهي املرشدة إىل بيان اجملمالت ،وتعيني احملتمالت" )3( .ويررر رمحه هللا
من السياق طريق إىل بيان اجملمالت وتعيني احملتمالت وتنـزيل الكال
على املرصود منه ،وفهم ذلك قاعدة من قواعد مصول الفره ،قال" :ومل
مر من تعرض هلا يف مصول الفره ابلكال عليها وتررير قاعدهتا مطولة
( )1الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر" ،البحر احمليط يف مصول
الفره" ( .ط ،1الكويت ،وزارة األوقاف.55 :6 ،) 1988 ،
( )2الزركشي" ،البحر احمليط".213 :3 ،
( )3ابن دقيق ،حممد بن وهب ،إحكا األحكا عمدة األحكا حباشية العدة
للصنعاين ( ،ط ،2الراهرة :املكتبة السلفية.61 :1 ،21 :2 ،) 1409 ،
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إال بعض املتأخرين ممن مدركنا مصحاهبم ،وهي قاعدة متعينة على
الناظر ،وإن كانت ذات شغب على املناظر"(.)1
ولعل هذا النص يعرب بوضوح عن الرصور احلاصل يف دراسة
السياق عند األصوليني وعد إفراده ابلعناية الالزمة به ابعتباره وسيلة ال
()2
يستغىن عنها يف اإلرشاد إىل مرصود الشارع .
 -6من الرواعد اليت ذكرها الررايف لفهم الكال قاعدة" :من
اللفظ إذا سيق لبيان معىن ال حيتج به يف غريه ،فإن داعية املتكلم
منصرفة ملا توجه له ،دون األمور اليت تغايره"(.)3
ومعىن ذلك من الكال إذا سيق ملعىن مرصود ال يستدل به
لغريه ،بل يرصر على مرصوده وسياقه(.)4
 -7يؤكد ابن تيمية على من من مل ُحيط علما أبسباب نزول
الكتاب والسنة عظم خطؤه كما قد وقع لكثري من املتفرهني واألصوليني
واملفسرين والصوفية ،وهلذا كان من األصل الرجوع إىل سبب اليمني وما
هيجها قبل الرجوع إىل الوضع( - )5مي اللغة  ،-فجهات معرفة مراد
( )1ابن دقيق" ،إحكا األحكا ".216 :2 ،
( )2انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليني".2 :،
( )3الررايف" ،العرد املنظو " .399 :،نرال عن :الرتكي" ،املنهج الداليل
األصويل".260 :1 ،
( )4انظر :الرتكي" ،املنهج الداليل األصويل".260 :1 ،
( )5ويؤكد هذا قول جمد الدين ابن تيمية عن سياق الكال " :هذا الفصل عظيم
الفائدة خصوصا يف األميان وكال اخللق" .آل تيمية ،عبد السال وعبد احلليم
وممحد بن تيمية" ،املسودة يف مصول الفره" ( .الراهرة ،مطبعة املدين).113 :،
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املتكلم ثالثة يف كال الشارع ،وكال العباد من حالف وغريه:
أوالا :العلم برصده من دليل منفصل كتفسري السنة للكتاب،
وختصيص العمو  ،وقول احلالف مردت كذا.
اثنيا :سبب الكال وحال املتكلم.
()1
اثلثا :وضع اللفظ مفردة ومركبة ،ويدخل فيه الررائن اللفظية .
وواضح من قول ابن تيمية" :سبب الكال وحال املتكلم" هو
داللة السياق الذي حنن بصدده يف هذه املسألة ،واليت عرب عنها من
قبل ابلررينة احلالية(.)2
وقال شيخ اإلسال " :ينظر يف كل آية وحديث خبصوصه
وسياقه ،وما يبني معناه من الررائن والدالالت ،فهذا مصل عظيم مهم
انفع ،يف ابب فهم الكتاب والسنة ،واالستدالل هبما مطلرا ،وانفع يف
معرفة االستدالل واالعرتاض واجلواب ،وطرد الدليل ونرضه . .ويف
سائر مدلة اخللق"(.)3
وقال رمحه هللا" :واحلال ،حال املتكلم واملستمع ،البد من اعتباره
يف مجيع الكال "(.)4
( )1انظر :آل تيمية" ،املسودة".131 :،
( )2انظر :حممد منصور" ،ختصيص العمو ابلسياق عند األصوليني ومثرها يف
االستنباط الفرهي"( .كلية الشريعة ،اجلامعة األردنية ،الشبكة العنكبوتية).20 :،
( )3ابن تيمية ،ممحد بن عبد احلليم" ،جمموع فتاو شيخ االسال " .مجع
عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي وابنه حممد( ،ط  ،1الرايض،
1398هـ).18 :6 ،
( )4ابن تيمية" ،جمموع الفتاو ".114 :7 ،
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فانظر كيف كان السياق عند ابن تيمية هو األصل العظيم يف
فهم الكتاب والسنة ،ويف كل العلو ّماي كانت ،بل ويف مجيع حجج
اخللق واستدالالهتم.
وقال ميضا " :فمن تدبر الررآن ،وتدبر ماقبل اآلية وما بعدها،
تبني له املراد ،وعرف اهلد والرسالة ،وعرف
وعرف مرصود الررآنّ ،
السداد من االحنراف واالعوجاج ،ومما تفسريه مبجرد ما حيتمله اللفظ
اجملرد عن سائر ما يبني معناه ،فهذا منشأ الغلط من الغالطني"(.)1
"ألهنم راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عندهم من يريد به العريب ،من
غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكال "(.)2
والسياق هو الدال على املناسبات ،والكاشف ألسرار التعبري يف
اآلايت ،إذ من التعبري يف اآلية وارد على حسب السياق والغرض فيها.
"فإن الداللة ىف كل موضع حبسب سياقه ،وما حيف به من الررائن
اللفظية واحلالية"(.)3
فمعرفة قصد املتحدث وحال املخاطب من وسائل فهم سياق
املرا  ،فرد جيتمع نصان متفران يف ظاهرمها يف املعىن ،ولكنهما خمتلفان
يف الداللة تبعا لرصد املتحدث ،مو حال املخاطب.
 -8ويؤكد ابن الريم على من "األلفاظ مل ترصد لذواهتا ،وال
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاو ".94 :15 ،
( )2انظر :ابن تيمية" ،جمموع الفتاو ".356 :13 ،
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاو ".14 :6 ،
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تعبدان هبا ،وإمنا هي وسائل إىل املعاين ،ومدلة يستدل هبا على مراد
املتكلم ،فإذا ظهر مراده ووضح أبي طريق كان عمل مبرتضاه ،سواء
كان إبشارة ،مو كتابة ،مو إبمياءة مو داللة عرلية ،مو قرينة حالية ،مو
عادة له مطردة ال خيل هبا"(.)1
"بل إرادة املعىن آكد من إرادة اللفظ؛ فإنه املرصود واللفظ
وسيلة ،وهو قول مئمة الفتو من علماء اإلسال "(.)2
ويرول اإلما ابن الريم مرررا هلذه احلريرة اجللية ،ومن إمهال
السياق يؤدي إىل الوقوع يف الغلط واملغالطة" :السياق يرشد إىل تبيني
اجململ وتعيني احملتمل ،والرطع بعد احتمال غري املراد ،وختصيص
العا  ،وترييد املطلق وتنوع الداللة ،وهذا من معظم الررائن الدالة على
مراد املتكلم ،فمن ممهله غلط يف نظره ،وغالط يف مناظراته ،فانظر إىل
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [الدخان ]49 :كيف
جتد سياقه يدل على منه الذليل احلرري"(.)3
 -9وشدد الشاطيب على من مراعاة داللة السياق من مسس
التفسري السليم والفهم السديد للنصوص الشرعية ،وحتديد املراد منها
( )1ابن الريم ،حممد بن ميب بكر" ،إعال املوقعني عن رب العاملني"( .الراهرة:
شركة الطباعة الفنية املتحدة.171-167 :1 ،) 1968 ،
( )2ابن الريم" ،إعال املوقعني".119 :3 ،55 :2 ،
( )3ابن الريم ،حممد بن ميب بكر" ،بدائع الفوائد" ( .بريوت :دار الكتب
العريب).90 :4 .،
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حيث قال" :إن املساقات ختتلف ابختالف األحوال واألوقات
والنوازل ،وهذا معلو يف علم املعاين والبيان؛ فالذي يكون على ابل من
املستمع واملتفهم االلتفات إىل مول الكال وآخره ،حبسب الرضية وما
اقتضاه احلال فيها ،ال ينظر يف موهلا دون آخرها ،وال يف آخرها دون
موهلا ،فإن الرضية وإن اشتملت على مجل؛ فبعضها متعلق ابلبعض
ألهنا قضية واحدة انزلة يف شيء واحد ،فال حميص للمتفهم عن رد
آخر الكال على موله ،وموله على آخره ،وإذ ذاك حيصل مرصود
الشارع يف فهم املكلف ،فإن فرق النظر يف مجزائه؛ فال يتوصل به إىل
مراده ،فال يصح االقتصار يف النظر على بعض مجزاء الكال دون
بعض"(.)1
بل ال يليق بكال هللا وكال رسوله من يفهم مبعزل عن سياقه،
قال اإلما الشاطيب موضحا ذلك " :كال العرب على اإلطالق البد
فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ ،وإال صار ضحكة وهزءة،
مال تر إىل قوهلم :فالن مسد مو محار ،مو عظيم الرماد ،مو جبان
الكلب ،وفالنة بعيدة مهو الررط ،وما ال ينحصر من األمثلة لو اعترب
اللفظ مبجرده ،مل يكن له معىن معرول ،فما ظنك بكال هللا وكال
رسوله"(.)2
( )1الشاطيب" ،املوافرات".413 :4
( )2الشاطيب" ،املوافرات" .271 :3 ،153 :3 ،وانظر :فاطمة بو سالمة،
"السياق عند األصوليني".3 :
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ويعترب اإلما الشاطيب السياق الوارد يف نص الكتاب والسنة
داللة مهمة يف حتديد املراد منه ،ويف ذلك يرول" :واألمر يدخله معىن
اإلابحة والتهديد والتعجيز ومشباهها ،وال يدل على معناها املراد إال
األمور اخلارجة ،وعمدهتا مرتضيات األحوال ،وليس كل حال يُنرل وال
كل قرينة تررتن بنفس الكال املنرول ،وإذا فات نرل بعض الررائن
الدالة فات فهم الكال مجلة؛ مو فهم شيء منه ،ومعرفة األسباب رافعة
لكل مشكل يف هذا النمـط؛ فهي مـن املهمات يف فهم الكتاب بال بد،
ومعىن معرفة السبب هو معىن معرفة مرتضى احلال"(.)1
ويـُبّني اإلما الشاطيب ميضا" :من الفهم يف عمو االستعمال
متوقف على فهم املراصد فيه ،وللشريعة هبذا النظر مرصدان:
 -1املرصد االستعمايل العريب الذي منزل الررآن حبسبه.
 -2املرصد يف االستعمال الشرعي الذي تررر يف سور الررآن
حبسب تررير قواعد الشريعة . . .وهذا الوضع وإن كان قد جيء به
مضمنا يف الكال العريب فله مراصد ختتص به ،يدل عليها املساق
احلكمي ميضا ،وهذا املساق خيتص مبعرفته العارفون مبراصد الشارع،
كما من األول خيتص مبعرفته العارفون مبراصد العرب"(.)2
فيتنوع مرا اخلطاب الشرعي حينئذ مرا مرال ،ومرا حال،
( )1الشاطيب" ،املوافرات" .349 :3 ،225 :3
( )2الشاطيب" ،املوافرات".276-274 :3 ،
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ومرا احلال هو السياق ،وإليه مشار الشاطيب بروله" :يُفهم من األوامر
والنواهي قصد شرعي حبسب االسترراء ،وما يررتن هبا من الررائن
احلالية مو املرالية الدالة على معيان املصاحل يف املأمورات ،واملفاسد يف
املنهيات"(.)1
 -10ويرول الزركشي يف الربهان" :داللة السياق فإهنا ترشد إىل
تبيني اجململ والرطع بعد احتمال غري املراد ،وختصيص العا  ،وترييد
املطلق ،وتنوع الداللة ،وهو من معظم الررائن الدالة على مراد املتكلم،
فمن ممهله غلط يف نظره ،وغلط يف مناظراته ،وانظر يف قوله تعاىل:
ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ [الدخان ]49 :كيف يدل سياقه
يدل على منه الذليل احلرري"(.)2
ويؤكد على من مما يعني على معرفة املعىن عند اإلشكال داللة
السياق" :فإهنا ترشد إىل تبيني اجململ ،والرطع بعد احتمال غري
املراد"(.)3
( )1الشاطيب" ،املوافرات" .148 :3 ،وانظر :ابن جزي ،حممد بن ممحد بن
حممد بن عبد هللا ،الكليب الغرانطي" ،التسهيل لعلو التنزيل" .شركة دار
األرقم بن ميب األرقم( ،ط ،1بريوت1416 ، :هـ .9 :1 ،) .حممد منصور،
"مثر السياق".23 :،
( )2الزركشي ،حممد بن عبد هللا بن هبادر" ،الربهان يف علو الررآن" ( .ط،1
.2001-200 :2 : .) 1957
( )3الزركشي ،الربهان يف علو الررآن  ، .335/2وهو نص كال ابن الريم
السابق ،ولعله نرله منه.
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ويرول يف البحر" :إن داللة السياق منكرها بعضهم ،ومن جهل
شيئا منكره .وقال بعضهم :إهنا متفق عليها يف جماري كال هللا
تعاىل"(.)1
 -11حيذر ابن عاشور من إمهال داللة السياق وما حيف
ويتوحل يف
اخلطاب من قرائن ومحوال قائال" :يرصر بعض العلماء
ّ
َخضخاض من األغالط حني يرتصر يف استنباط محكا الشريعة على
ويوجه رميه إىل اللفظ مرتنعا به ،فال يزال يرلَّبه وحيلّله
اعتصار األلفاظّ ،
حيف
وأيمل من يستخرج لُبَّه ،ويهمل ما قدمناه من االستعانة مبا َ
ابلكال من حافات الررائن واالصطالحات والسياق"(.)2
فاالسرتشاد ابلسياق من الضرورات املهمة لفهم اخلطاب
الشرعي ،وحل املشكالت واملتشابه من اآلايت ،وهو حصانة عن
الغلط ،وصيانة عن الزلل ،وعصمة من الزيغ ،وبدونه يرع االضطراب يف
فهم ملفاظ الشارع احلكيم (.)3

( )1الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر" ،البحر احمليط يف مصول
الفره" ( .ط ،1الكويت ،وزارة األوقاف.375 :4 ،) 1988 ، ،
( )2ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،
احملرق :حممد احلبيب ابن اخلوجة" ،مراصد الشريعة" ( .قطر ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية.81 :3 ،) 2004 ،
( )3انظر :الرتكي" ،املنهج الداليل األصويل".256 :1 ،
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()1

ألن السياق مكمل للنص ،والنص مكمل للسياق .
حىت تكون املفردات املنطوق هبا غري مرادة وهي معزولة عن
سياقها ،فما علم من السياق صار قرينة للفظ ،حىت صار املنطوق به
كاخلارج عن املراد ،وصار املسكوت عنه هو املرصود(.)2
ويتربم املنطوق من معناه إذا انفصم عن سياقه ،ويصري املنطوق
بال سياقه كاجلسد بال روحه.
فكما تكون معرفة مراد الشارع بعبارة قوله ومنطوقه ،وبداللة
خطابه ومفهومه ،وابقتضاء قوله وإشارته ،فإهنا تكون بسياق كالمه
الذي منشئ الكال له(.)3
وكما من التنبيه حيصل من اللفظ فكذلك حيصل من
السياق(.)4
تررر من كل ما سبق ممهية السياق والررائن يف حتديد مراد الشرع
وصوال إىل صحة االستدالل خبطابه يف استنباط األحكا  ،وتنزيلها على
الواقع تنزيال صحيحا حيرق مراصد الشرع ،ومن مث كان اعتبار الررائن
( )1انظر :طه جابر العلواين" ،السياق".16 :،
( )2انظر :الغزايل ،مبو حامد حممد بن حممد بن حممد ،مساس الرياس" .،مساس
الرياس"( .الرايض ،مكتبة العبيكان .71 :،) 1993 ،الرتكي" ،املنهج
الداليل األصويل".262 :1 ،
( )3انظر :الغزايل" ،مساس الرياس"،53-52 :،
( )4انظر :الغزايل" ،مساس الرياس".70 :،
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اليت تعني على فهم النصوص وفرهها موازاي يف االعتبار لفره مراصد
الشريعة ،إذ بدون ذلك سوف يستمر العبث ابلنصوص الشرعية ولو
عن حسن نية(.)1

( )1انظر :رحيانة اليندوزي" ،مثر السياق".12 :،
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املبحث الثاني :جماالت استدالل احلنفية بداللة السياق وأثرها
يف استنباط األحكام
إن الناظر يف كتب مصول الفره يتبني له مد متثل علماء األصول
لعناصر السياق وتردير مثرها يف حتديد املعاين وتوجيه األحكا (.)1
ومن خالل تتبع واسترراء كتب احلنفية األصولية جند من
األصوليني من احلنفية قد استدلوا بداللة السياق ومعملوها يف مباحث
كثرية وجماالت متعددة ،مما كان له األثر الكبري يف توجيه السياق
لدالالت األلفاظ عند مصوليي احلنفية ،وفيما أييت من املطالب سيسلط
الباحث الضوء على مهم املباحث واجملاالت األصولية اليت صرح فيها
األصوليون من احلنفية بتوظيف السياق يف ابب دالالت األلفاظ ،ومثر
ذلك يف استثمار األحكا الشرعية واقتناصها.
املطلب األول :داللة السياق فيما ترتك به احلقيقة وأثرها يف
استنباط األحكام الشرعية.
قسم علماء اللغة  -واألصوليون من احلنفية  -اللفظ ابعتبار
استعماله يف املعىن إىل مربعة منواع :حريرة وجماز وصريح وكناية.
احلقيقة لغة :على وزن فعيلة ،مأخوذة من احلق ،وهو احملكم،
ومن" :ثوب حمرق النسج" مي حمكم ،ويطلق احلق على الثابت(.)2
( )1انظر :رحيانة اليندوزي" ،مثر السياق".5-4 :،
( )2انظر :ابن منظور" ،لسان العرب".49 :10 ،
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واحلقيقة اصطالحا :هي اللفظ املستعمل يف املعىن الذي وضع
له يف اصطالح املتخاطبني(.)1
وتنرسم إىل حريرة لغوية :كاستعمال لفظ الصالة يف الدعاء،
وحريرة شرعية :كاستعمال الصالة يف اهليئة املخصوصة اليت شرعها
الشارع ،وحريرة عرفية عامة :كالدابة يف ذوات األربع ،مو عرفية خاصة
أبهل علم من العلو  ،استعملوها يف معاين خاصة يف عرفهم.
ِ
وجاز به
وجؤوزا وجوازا َ
وجمَازا َ
وأما اجملاز لغةَ :
جاز املَْوض َع َج ْوزا ُ
يق
غريه
مجاز
سار فيه،
وجاوَزهُ ِجوازا:
وجاوَزهُ .وامل ُ
وخلَّ َفهُ ،و َ
َ
جاز :الطر ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ(َ )2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الف احلريرة .
اآلخر ،وخ ُ
إذا قُط َع من محد جانبَـْيه إىل َ
واجملاز اصطالحا :هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف
اصطالح املتخاطبني ،كاستعمال لفظ األسد يف الرجل الشجاع(.)3
َّعر ِ
يني
يحِ ،خ ُ
يض ،وتَـْب ُ
الف التـ ْ
وأما الصريح لغة :من الت ْ
َّصر ُ
( )1انظر :السرخسي ،حممد بن ممحد بن ميب سهل" ،مصول السرخسي"( .
ط ،1بريوت ،دار املعرفة .170 :1 ،) 1997 ، ،التفتازاين ، ،سعد الدين
مسعود بن عمر" ،التلويح على التوضيح مل ن التنريح يف مصول الفره".
(بريوت ،دار الكتب العلمية).130 :1 ،
( )2انظر :الفريوزآابدي" ،الراموس احمليط".506 :1 ،
( )3انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار عن مصول فخر اإلسال
البزدوي" ( ،ط  ،3بريوت ،دار الكتاب العريب.39 :2 ،) 1997 ،
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()1
ِ
ِ

شاف األ َْم ِر .
األ َْم ِرَّ ،
صر ِاح ،وانْك ُ
كالص ْرِح واإل ْ
والصريح اصطالحا :هو اللفظ الذي ظهر املراد منه ظهورا اتما
ابالستعمال ،كألفاظ التعاقد من بعت واشرتيت وزوجت ومجرت
ووهبت(.)2
ٍ
يد َغْيـَرهُ .وَك َىن َع ِن األَمر
وأما الكناية لغة" :مَن تَـتَ َكلَّ َم بِ َش ْيء َوتُِر َ
ِ
الرفَ ِ
ث
بِغَ ِْريِه يَك ِِْن كِنَايَة :يَـ ْع ِِن إِذا تَ َكلَّ َم بِغَ ِْريِه ممَّا يَ ْستَ ِد ُّل َعلَْي ِه َْحن َو َّ
ض ِهم :رمَيت ِع ْلجا يو ِ
ِ
الراد ِ
ِِ
ِ ِ ِ
سية َوقَ ْد
َ
َوالْغَائط َوَْحن ِوه"َ ،وِيف َحديث بـَ ْع ْ
وحتَ َّجى مَي تَ َستـََّرَ ،م ْن َك َىن َعْنهُ إِذا َوَّر  ،مَو ِم َن ال ُكْنية ،كأَنه ذَ َكَر
تَ َك َّىن َ
احلَْر ِب ليُعرف"(.)3
كْنيته ِعْن َد ْ
والكناية اصطالحا :هو اللفظ الذي استرت املراد منه
ابالستعمال وإن ظهر معناه لغة ،كرول الرجل لزوجته اعتدي قاصدا به
الطالق(.)4
( )1انظر :الفريوزآابدي" ،الراموس احمليط".228 :1 ،
( )2انظر :اجلصاص ،ممحد بن علي الرازي" ،الفصول يف األصول" ( .ط،2
الكويت ،وزارة األوقاف .359 :1 ،) 1994 ،ممري ابد شاه ،حممد ممني
املعروف أبمري ابدشاه" ،تيسري التحرير على كتاب التحرير"( .مصر ،مطبعة
مصطفى البايب احلليب1350 ،هـ).318 :1 ،
( )3ابن منظور " ،لسان العرب".233 :15 ،
( )4انظر :ابن ممري احلاج ،مشس الدين حممد بن حممد بن حممد ويرال له ابن
املوقت" ،التررير والتحبري"( .ط ،2دار الكتب العلمية1403 ،هـ -
 .282 :1 ،) 1983الكراماسيت ،يوسف بن حسني" ،زبدة الوصول إىل
عمدة األصول"( .الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية).174 :1 ،
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وقد ذكر األصوليون من احلنفية من احلريرة ترتك إىل اجملاز
ألسباب يرتضيها املرا واحلال ،ويدرك ذلك ابلررائن وسياق الكال
ونظمه(.)1
وقد مثل البزدوي ملا ترتك به احلريرة بداللة سياق النظم برول
هللا تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ [الكهف ]29 :تركت حريرة
األمر والتخيري بروله  -عز وجل :-ﱡﭐ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱠ ومحل
()2

على اإلنكار والتوبيخ جمازا  .فالسياق هنا هو قوله تعاىل :ﱡﭐﱮ

( )1انظر :اجلصاص" ،الفصول يف األصول" .359 :1 ،السرخسي" ،مصول
السرخسي" .170 :1 ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار عن مصول
فخر اإلسال البزدوي" .39 :2 ،ممري ابد شاه" ،تيسري التحرير على كتاب
التحرير" .318 :1 ،ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري".282 :1 ،
التفتازاين" ،التلويح على التوضيح مل ن التنريح يف مصول الفره".130 :1 ،
الكراماسيت" ،زبدة الوصول إىل عمدة األصول" .174 :1 ،حممد شليب،
"مصول الفره اإلسالمي" ( .بريوت ،دار النهضة العربية:،) 1986 ،
 .442وهبة الزحيلي" ،مصول الفره اإلسالمي" ( .ط ،2بريوت ،دار
الفكر.283 :1 ،) 1998 ،
( )2انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .101 :2 ،وانظر :اخلبازي ،عمر
بن حممد بن عمر" ،املغِن يف مصول الفره"( .ط ،1مكة املكرمة ،جامعة م
الرر  ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي1403 ،هـ).143 :،
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ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ الذي حلق بروله تعاىل :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬﱠ فعدل به من احلريرة اليت هي األمر والتخيري إىل
اجملاز الذي هو اإلنكار والتوبيخ(.)1
وموضح عبد العزيز البخاري قول البزدوي (تركت حريرة األمر)

أبن حريرة قوله :ﱡﱩﱠ مرتوكة ههنا بررينة ﱡﭐ ﱧ ﱨﱠ
وحريرة قوله :ﱡﱬﱠ مرتوكة بداللة العرل وبررينة قوله :ﱡﭐﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ [الكهف .]29 :مي للذين عبدوا غري هللا انرا.
وكذا تركت حريرة التخيري هبذه الررينة؛ ألن موجبه رفع املأمث ،وهذه
الررينة ال تناسبه .ومحل األمر يف قوله :ﱡﭐﱬﱠ على اإلنكار ،مي
على من املرصود منه اإلنكار والرد على من صدر منه الكفر ،والتوبيخ
مي التهديد والوعيد كما يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ

ﱵﱠ[فصلت.)2(]40 :
وذكر البزدوي من ممثلته من كال املكلفني ما قاله حممد رمحه
هللا يف السري الكبري يف احلرىب إذا استأمن مسلما فرال له :منت آمن،
كان مماان .فإن قال :منت آمن ستعلم ما تلرى ،مل يكن مماان .ولو
قال :انزل إن كنت رجال ،مل يكن مماان .ولو قال لرجل :طلق امرميت إن
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي".193 :1 ،
( )2انظر :عبد العزيز البخاري ،كشف األسرار ،ج 2ص.102 -101
السرخسي" ،مصول السرخسي" .193 :1التفتازاين" ،التلويح".174 :1 ،
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كنت رجال ،مو إن قدرت ،مو اصنع يف مايل ما شئت إن كنت رجال،
مل يكن توكيال .ولو قال رجل لرجل :يل عليك ملف درهم ،فرال الرجل
لك علي ملف درهم ،ما مبعدك .مل يكن إقرارا ،وصار الكال للتوبيخ
بداللة سياق نظمه(.)1
وذكر السرخسي من ممثلته من كال املكلفني لو مقر وقال:
لفالن علي ملف درهم إن شاء هللا مل يلزمه شيء( .)2ألن السياق ،وهو
صيغة التعليق إن شاء هللا ،مبطل موجب اإلقرار يف قوله :لفالن علي
ملف درهم(.)3
ولو قال لفالن علي ملف درهم ،ليس له علي شيء إن شاء
هللا ،تلزمه األلف؛ ألن قوله :ليس رجوع ،وصيغة قوله :إن شاء هللا
صيغة التعليق ،واإلرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بني مهل
اللسان ،فكان ذلك من ابب البيان ال من ابب الرجوع ،ووجوب املال
عليه من حكم إرسال الكال  ،فمع صيغة التعليق ال يلزمه حكم
اإلرسال ابعتبار سياق النظم(.)4
( )1انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .102 :2 ،حممد بن احلسن
الشيباين" ،شرح السري الكبري" إمالء حممد بن ممحد السرخسي" ( .ط،1
بريوت ،دار الكتب العلمية 1417 ،هـ.66 :2 ،) 1997 ،
( )2انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي".193 :1 ،
( )3انظر :فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليني".5 :،
( )4انظر السرخسي" ،مصول السرخسي" .193 :1 ،عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار".102 :2 ،
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وذكر عن حممد بن احلسن يف السري الكبري :منه لو قال مسلم
حلريب حمصور :انزل فنزل كان آمنا .ولو قال له احلريب املأسور يف يده:
األمان األمان ،وقال املسلم يف جوابه :األمان األمان كان آمنا ،حىت لو
مراد قتله بعد هذا فعلى ممراء اجليش من مينعوه من ذلك ،وال يصدقونه
يف قوله مردت رد كالمه .ولو قال :األمان األمان ستعلم ما تلرى ،مو
قال :األمان األمان تطلب؟ مو قال ال تعجل حىت تر  ،مل يكن ذلك
مماان بداللة سياق النظم .وكذلك لو قال لغريه اصنع يف مايل ما شئت
إن كنت رجال مو قال طلق زوجيت إن كنت رجال مل يكن توكيال .ولو
قال لغريه يل عليك ملف درهم ،فرال اآلخر لك علي ملف درهم ما
مبعدك من ذلك مل يكن إقرارا ،فعرفنا من بدليل سياق النظم ترتك
احلريرة(.)1
ومن الرباهني الدالة على مراعاة احلنفية لداللة السياق وقرائن
احلال يف الصريح والكناية وإثبات األحكا هبا:
ما قرره الكراماسيت من من حكم الصريح" تعلق احلكم به بعني
الكال نفسه ،وقيامه مرا معناه ،حىت استغىن عن العزمية والنية ،حريرة
كان مو جمازا ،لظهور املراد بني احملتمالت ابالستعمال" (.)2
وال شك من كثرة االستعمال من الررائن اليت تظهر املراد يف
اللفظ الصريح ظهورا اتما.
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .193 :1 ،حممد بن احلسن" ،شرح
السري الكبري".66-65 :2 ،
( )2الكراماسيت" ،زبدة الوصول".177 :1 ،
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وكذلك ما ذكره اخلبازي من من "حكم الكناية منه ال جيب هبا
العمل إال ابلنية مو داللة احلال؛ لزوال الرتدد فيما مريد به ،ومسي البائن
واحلرا وحنومها كناايت الطالق جمازا ،ألهنا معلومة املعاين ،لكن اإلهبا
فيما يتصل به  -مي احملل الذي يظهر مثرها فيه  -فلذلك شاهبت
الكناايت ،فسميت بذلك جمازا.
وهلذا اإلهبا احتيج إىل النية مو داللة احلال ،فإذا زال اإلهبا
وجب العمل مبوجباهتا  -مي مبرتضياهتا وهي البينونة  -من غري من
جيعل عبارة عن الصريح"(.)1
فداللة احلال من معاين داللة السياق اليت حتدد املعىن املراد يف
كناايت األلفاظ.
ومن ممثلة توظيف احلنفية لداللة احلال واليت هي من معاين
داللة السياق يف كل من الصريح والكناية:
من قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀ ﱠ [املائدة ]6 :صريح يف حصول
الطهارة ابلتيمم ،وإذا حصلت الطهارة جيوز مداء فرضني به وقبل
الوقت(.)2
( )1اخلبازي" ،املغِن" .146 :" ،وانظر :الكراماسيت" ،زبدة الوصول".178 :1 ،
( )2انظر :اخلبازي" ،املغِن" .145 :،الكاساين ،عالء الدين مبو بكر بن مسعود
بن ممحد" ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" ( .ط ،2بريوت ،دار الكتب
العلمية1406 ،هـ .54 :1 ،) 1986 -
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ومن قال :اي حر ،مو اي طالق ،مو حررتك ،مو طلرتك ،يكون
إيراعا نو مو مل ينو ،كما لو قال :منت حر ،مو منت طالق؛ ألن عينه
قا مرا معناه يف إجياب احلكم ،ألن األصل يف الكال من يكون
صرحيا ولداللة احلال وكثرة االستعمال ،فال حيتاج إىل النية قضاء(.)1
ومن قال المرمته :منت ابئن مو خلية ال يرع الطالق به إال إذا
نواه ،فاللفظ ال يعمل وحده لرصور الكناية يف الداللة عن الصريح،
حيث حيتمل معىن آخر ،فاحتاج األمر إىل قرينة تعني املراد منه ،وهو
()2
نية املتكلم او داللة احلال
املطلب الثاني :داللة السياق يف التفريق بني داللة العبارة وداللة
اإلشارة ،والرتجيح بينهما عند التعارض وأثرها يف استنباط
األحكام الشرعية.
الفرع األول :داللة السياق يف التفريق بني داللة العبارة ،وداللة
اإلشارة.
يظهر مثر داللة السياق مكثر عمرا عند مصوليي احلنفية يف
اعتمادهم عليها يف ترسيم طرق دالالت األلفاظ ،فاملتتبع ملنهجهم جيد
( )1انظر :الكراماسيت" ،زبدة الوصول"(احملرق)  .178 :1الكاساين" ،بدائع
الصنائع" ،101 :3 ،حممد شليب" ،مصول الفره".446 :،
( )2انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع" .105 :3 ،حممد شليب" ،مصول الفره":
.446
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مهنم يرسمون طرق داللة األلفاظ على األحكا إىل مربعة منواع هي:
داللة العبارة ،وداللة اإلشارة ،وداللة النص ،وداللة االقتضاء .ووجه
الضبط يف هذه الطرق األربعة :من داللة النص على احلكم :إما من
تكون اثبتة ابللفظ نفسه ،موال تكون كذلك.
والداللة اليت تثبت ابللفظ نفسه :إما من تكون مرصودة منه
فهو مسوق هلا ،مو غري مرصودة .فإن كانت مرصودة :فهي العبارة
ويطلرون عليها (عبارة النص) وإن كانت غري مرصودة :فهي اإلشارة
ويطلرون عليها (إشارة النص) .والداللة اليت ال تثبت ابللفظ نفسه :إما
من تكون مفهومة من اللفظ لغة ،مو تكون مفهومة منه شرعا .ففي
حال فهمها منه لغة تسمى(داللة النص) ،ويف حال فهمها منه شرعا
تسمى(داللة االقتضاء)(.)1
وبيان وجه احلصر الرائم على داللة السياق حسب ما ذكره
احلنفية هو كما قال التفتازاين" :من احلكم املستفاد من النظم إما من
يكون اثبتا بنفس النظم مو ال .واألول إن كان النظم مسوقا له فهو
العبارة ،وإال فهو اإلشارة .والثاين إن كان احلكم مفهوما منه لغة فهي
الداللة ،مو شرعا فهو االقتضاء ،وإال فهو التمسكات الفاسدة"(.)2
( )1انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق عند األصوليني" .85 :،فاطمة بو
سالمة" ،السياق عند األصوليني".8 -7 :،
( )2التفتازاين" ،التلويح على التوضيح" .242 :1 ،وانظر :البزدوي ،علي بن حممد
احلنفي" ،مصول البزدوي" كنز الوصول اىل معرفة األصول(كراتشي ،مطبعة
جاويد بريس ) .117 :2 ،السرخسي" ،مصول السرخسي".236 :1 ،
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فالثابت ابلعبارة كما قال السرخسي هو" :ما كان السياق ألجله
ويعلم قبل التأمل من ظاهر النص متناول له"( .)1وكما قال البزدوي:
"واالستدالل بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكال له"(.)2
والثابت ابإلشارة ما مل يكن السياق ألجله وغري مرصود من
الكال  ،وليس بظاهر من كل وجه ،لكنه يعلم ابلتأمل يف معىن اللفظ
من غري زايدة فيه وال نرصان ،وبه تتم البالغة ويظهر اإلعجاز .ونظري
ذلك من احملسوس من ينظر اإلنسان إىل شخص هو مربل عليه ويدرك
آخرين بلحظات بصره مينة ويسرة وإن كان قصده رؤية املربل إليه فرط،
ومن رمى سهما إىل صيد فرمبا يصيب الصيدين بزايدة حذقه يف ذلك
للعمل ،فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة ،وإصابة اآلخر فضل
على ما هو العادة حصل بزايدة حذقه ،ومعلو منه يكون مباشرا فعل
االصطياد فيهما ،فكذلك هنا احلكم الثابت ابإلشارة والعبارة كل واحد
منهما يكون اثبتا ابلنص(.)3
وهذا اخلفاء يف داللة إشارة النص إن كان يزول أبدىن أتمل
( )1السرخسي" ،مصول السرخسي".236 :1 ،
( )2البزدوي" ،مصول البزدوي".117 :2 ،
( )3انظر :الدبوسي ،مبو زيد عبد هللا بن عمر بن عيسى" ،ترومي األدلة يف
مصول الفره" ( .ط ،1دار الكتب العلمية1421 ،هـ .130 :،) 2001 -
السرخسي" ،مصول السرخسي" .236 :1 ،عبد العزيز البخاري" ،كشف
األسرار" .314 :2 ،اخلبازي" ،املغِن".149 :،
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كانت اإلشارة ظاهرة ال خيتلف فيها ،وإن كان حيتاج إىل دقة نظر
وزايدة أتمل كانت اإلشارة غامضة ختتلف فيها األفها  ،فتحتاج إىل قوة
ذكاء وصفاء قرحية ،وتعمق يف علو الشريعة واللغة العربية ،فرد يفطن
هلا بعض اجملتهدين دون غريه(.)1
فداللة العبارة عند احلنفية هي داللة اللفظ على احلكم املسوق
له الكال مصالة مو تبعا ،بال أتمل ،فهي داللة صرحية بال نظر وال
حبث ،وهي داللة على ما سيق ألجله الكال  ،سواء سيق له
اصالة مو تبعا(.)2
ويالحظ من كال عامة األصوليني احلنفية  -املتردمني ومن
اتبعهم من املتأخرين  -دل على ترسيم دقيق لداللة السياق ،فهم يرون
من املرصود من السياق إما من يدل مصالة على احلكم ،مو من يدل
تبعا ،وكال الداللتني على درجة واحدة ،تسمى (داللة عبارة) .كما هو
الشأن عند اإلمامني البزدوي( )3والسرخسي(.)4
( )1انظر :حممد شليب" ،مصول الفره اإلسالمي" .480 :،حممد الرحيل غرايبة،
"إشارة النص ومد االستدالل هبا يف النصوص الشرعية والرانونية" .جملة
جامعة دمشق للعلو الرانونية .330 :،) 2004( ،2
( )2انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص يف الفره اإلسالمي" ( .ط،4
بريوت ،املكتب اإلسالمي1413 ،هـ).469 :2 ،
( )3انظر :البزدوي" ،مصول البزدوي".117 :،
( )4انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي".236 :1 ،
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بينما ذهب بعضهم اآلخر إىل من معىن املسوق له هنا ما يكون
مرصودا يف اجلملة ابألصالة فرط ،دون ما قصد تبعا ،كما هو الشأن
عند صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود.
فإنه اعترب ما قصد تبعا من داللة اإلشارة ،وليس من داللة
العبارة ،فرصر داللة العبارة على ما قصد تبعا ال مصالة ،كما قصر
داللة العبارة على السوق األصلي خمالفا يف ذلك مجهور األصوليني من
احلنفية(.)1
من خالل ما ترد من بيان وشرح لعبارة النص وإشارة النص،
يتجلى بوضوح اعتناء األصوليني من احلنفية بداللة السياق يف هذا
اجملال ،األمر الذي اطرد عندهم يف التفريق بني هاتيك الداللتني وذلك
على النحو التايل(:)2
 املعىن يف عبارة النص سيق الكال ألجله مصالة مو تبعا فهومرصود للشارع ،يدخل فيها :الظاهر ،والنص ،واملفسر ،واحملكم،
ويدخل فيها ميضا املعىن االلتزامي إذا كان مرصودا للشارع .يف حني من
إشارة النص املعىن فيها مل يسق الكال ألجله فهو غري مرصود للشارع،
( )1انظر :سعد العنزي" ،داللة السياق عند األصوليني" .86 :،فاطمة
بوسالمة" ،السياق عند األصوليني" .8 :،حممد شليب" ،مصول الفره
اإلسالمي".479 :،
( )2انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .254 :1 ،عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار" .252 :2 ،حممد الرحيل" ،إشارة النص".338 :،
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لذا كانت إشارة النص ال تشمل إال املعىن االلتزامي غري املرصود(.)1
 املعىن يف عبارة النص يرف عليه كل عارف ابللغة ،فال حيتاجإىل التأمل ،يعرفه الفريه وغري الفريه ،بينما املعىن اإلشاري معرفته حتتاج
إىل أتمل ،فال يفهم املعىن مبجرد مساع الكال  ،حىت قيل :اإلشارة من
العبارة كالكناية من الصريح واملشكل من الواضح ،لذا اختص بفهم
املعىن اإلشاري وال سيما اخلفي اخلواص ممن حتلوا بروة الذكاء والفطنة،
وهلم معرفة متعمرة بعلو الشريعة وعلو العربية ،وملكة مراصدية
راسخة .فكما من إدراك ما ليس مبرصود ابلنظر مع إدراك املرصود به
من كمال قوة اإلبصار كذا فهم ما ليس مبرصود ابلكال يف ضمن
املرصود به من كمال قوة الذكاء وصفاء الررحية ،وهلذا خيتص بفهم
اإلشارة اخلواص وتعد من حماسن الكال البليغ(.)2
لكن يف املرابل ينبغي الرتيث والتمهل يف استثمار املعاين
اإلشارية ،واحلذر من من تتخذ اإلشارة سبيال للتمحل يف الفهم،
واإليغال يف التكلف ،لتطويع النص ابسم داللة االلتزا واإلشارة ،وربطه
بفروع قد ال يبدو هلا ارتباط ابلنص ،كما ال تبدو هلا مناسبة منضبطة
تشعر أبن احلكم من لواز هذا النص ،ومما يرتتب على مدلوله
ابلعبارة(.)3
( )1انظر :عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار".210 :2 ،
( )2انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي"  .236 :1عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار"  .314 :2ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري"،69 :1 ،
 .87حممد الرحيل" ،إشارة النص".338 :،
( )3انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص".492 :1 ،
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 عبارة النص حتتمل التخصيص ،بينما إشارة النص ال حتتملالتخصيص ،ألن العمو فيما سيق الكال ألجله ،فأما ما كان بطريق
اإلشارة فهو زايدة على املطلوب ابلنص ،فال يكون فيه معىن العمو
حىت حيتمل التخصيص(.)1
 تدل عبارة النص بنفسها على املعىن ،فهي ليست حباجة إىلواسطة ،بينما إشارة النص حتتاج إىل واسطة للداللة على املعىن ،فاملعىن
اإلشاري الز متأخر ملعىن اللفظ ،فال إشارة إال مع عبارة(.)2
 ال يثري املعىن املستفاد بعبارة النص اختالفا بني الفرهاء علىالنحو الذي تثريه إشارة النص ،لتفاوت الفرهاء يف املدارك العرلية
ودرجات التأمل واالستنباط(.)3
ومن بني األمثلة الواردة عند احلنفية يف داللة العبارة وداللة
اإلشارة واليت يظهر فيها استعمال مصطلح السياق:
 -1قوله تعاىل :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ [األحراف:
.]15
فالثابت ابلعبارة ظهور املنة للوالدة على الولد ،ألن السياق
يدل على ذلك .والثابت ابإلشارة من مدىن مدة احلمل ستة مشهر؛ فرد
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي".254 :1 ،
( )2انظر :ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري" .109 :1 ،حممد الرحيل" ،إشارة
النص".338 :،
( )3انظر :حممد الرحيل" ،داللة اإلشارة".338 :،
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ثبت بنص آخر من مدة الفصال حوالن كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﱮﱯ

ﱰ ﱠ [لرمان ]14 :فإمنا يبرى للحمل ستة مشهر ،فثبت بداللة
إشارة اآليتني من احلمل ميكن من يكون لستة مشهر.
وقد ذكر اجلصاص( )1منه روي من عثمان ممر برجم امرمة قد
ولدت لستة مشهر ،فرال له علي :قال هللا تعاىل :ﱡﭐﱌ ﱍ

ﱎﱏﱠوقال :ﱡﭐﱮﱯﱰﱠ (.)2
وروي من عثمان سأل الناس عن ذلك فرال له ابن عباس مثل
ذلك ،ومن عثمان رجع إىل قول علي وابن عباس(.)3
( )1انظر :اجلصاص ،ممحد بن علي مبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي" ،محكا
الررآن" ( .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ ).267 :5 ،
وانظر :الدبوسي" ،ترومي األدلة" .132-130 :،السرخسي" ،مصول
السرخسي".237 :1 ،
( )2انظر :عبدالرزاق الصنعاين ،مبو بكر عبد الرزاق بن مها بن انفع اليماين
الصنعاين" ،مصنف عبدالرزاق" .احملرق :حبيب الرمحن األعظمي( ط،2
اهلند ،الناشر :اجمللس العلمي -يطلب من :بريوت ،املكتب اإلسالمي،
1403هـ).)13443(349 :7 ،
( )3انظر :مالك ،مالك بن منس بن مالك بن عامر األصبحي املدين " ،موطأ
مالك" .صححه ورقمه وخرج محاديثه وعلق عليه :حممد فؤاد عبد الباقي (لبنان،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب 1406 ،هـ .825 :2 ،) 1985 -
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 -2قوله تعاىل :ﱡﭐﲦﲧﲨﲩ ﲪﲫﱠ

ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ [البررة.]233 :
فالثابت ابلعبارة وجوب نفرة الوالدة على الوالد ،فإن السياق لذلك،
والثابت ابإلشارة محكا منها:
 من نسبة الولد إىل األب دون األ  ،ألنه مضاف الولد إليهحبرف الال فرال :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ فيكون دليال على منه هو
املختص ابلنسبة إليه ،والنسب الز للمعىن الذي وضع له حرف الال
فتكون داللة إشارة ،وألن هذا املعىن مل يسق الكال إلفادته.
 من لألب والية التملك مي له حق من يتملك مال االبن عنداحلاجة ،ومنه ال يعاقب بولده مي بسبب ولده ،حىت لو قتل ابنه ال
يرتص منه ،ولو قذفه أبن قال زنيت ال جيب عليه حد الرذف ،وال حيد
بوطء جاريته وإن علم حرمتها عليه ،وال حيبس يف دينه كاملالك
مبملوكه ،مي كما ال يعاقب املالك بسبب مملوكه؛ ألن الولد نسب إليه.
 ومنها منه إذا استولد جارية االبن يثبت النسب ،وال جيبعليه رد قيمة الولد على االبن.
 ومنها منه إذا منفق ماله على نفسه عند ضرورة ال يؤاخذابلضمان .وفيه مي ويف قوله تعاىل :ﱡﭐﲦﲧﲨﱠ إشارة إىل انفراد
األب بتحمل نفرة الولد ألن الشرع موجب النفرة على األب ،بناء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على كون الولد منسواب إليه وال يشاركه محد يف هذه النسبة ،فكذلك
يف حكمها(.)1
 وهو دليل ميضا على من األب ال يشاركه يف النفرة على الولدغريه؛ ألنه هو املختص ابإلضافة إليه ،والنفرة تبتىن على هذه اإلضافة،
كما وقعت اإلشارة إليه يف اآلية مبنزلة نفرة العبد ،فهي إمنا جتب على
سيده ال يشاركه غريه فيها.
 وفيه دليل ميضا على من استئجار األ على اإلرضاع يفحال قيا النكاح بينهما ال جيوز ،ألنه جعل النفرة هلا عليه ابعتبار
عمل اإلرضاع بروله تعاىل :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﱠ
[البررة ]233 :فال يستوجب بدلني ابعتبار عمل واحد(.)2
 -3قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

( )1انظر :اجلصاص" ،محكا الررآن" .176 :1 ،السرخسي" ،مصول
السرخسي" .237 :1 ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .212 :2
ابن اهلما  ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي" ،فتح الردير".
(دار الفكر).396 :8 ،444 :3 ،
( )2انظر :اجلصاص" ،محكا الررآن" .176 :1 ،السرخسي" ،مصول
السرخسي" .237 :1 ،عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار".212 :2 ،
ابن اهلما " ،فتح الردير".396 :8 ،444 :3 ،
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ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ [البررة ]187 :فرد دلت هذه
اآلية بعبارهتا على جواز املباشرة للزوجات ،وإابحة االستمتاع هبن،
وإابحة األكل والشرب ،وجعل ذلك احلل ممتدا يف مجيع مجزاء الليل
حىت طلوع الفجر؛ وهو املعىن الذي سيق النص إلفادته ،وهو املرصود
من اآلية .ودل إبشارته على صحة صو من طلع عليه الفجر وهو
جنب ،ألن إابحة االتصال ابلزوجة يف مجيع مجزاء الليل يستلز من
يطلع عليه الفجر وهو جنب ،ألن االغتسال ال يكون إال بعد طلوع
الفجر .فهذا احلكم اثبت بطريق اإلشارة ،ألنه الز للمعىن األصلي مل
يسق النص إلفادته(.)1
 -4قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﲛﲜﲝﱠ[البررة]236 :
فرد دلت هذه اآلية بعبارهتا على من طالق الزوج لزوجته قبل
الدخول ،وقبل من يفرض هلا صداقا يف الزواج هو طالق مشروع ،ليس
على الزوج إمث فيه ،وهو املعىن املرصود من اآلية ،وهو الذي سيق النص
إلفادته.
( )1انظر :اجلصاص" ،محكا الررآن" .241 :1 ،ابن اهلما " ،فتح الردير"،
.316 :3
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وتدل اآلية بداللة اإلشارة الظاهرة على صحة عرد النكاح إذا
مل يذكر فيه املهر ،ألن الطالق ال يتم إال بعد عرد زواج صحيح ،ومما
ال شك فيه من هذا املعىن مل يرصده الشارع ،فلم يسق الكال
ألجله(.)1
الفرع الثاين :داللة السياق يف ترجيح داللة العبارة على داللة
اإلشارة عند التعارض.
لرد رتب احلنفية تلك األنواع من الدالالت حسب قوة الداللة
وضعفها فرالوا :إن داللة العبارة مقو من داللة اإلشارة ،ألن العبارة
تدل بنفسها على حكم مرصود من سوق النص ،واإلشارة تدل على
حكم غري مرصود من سوقه .وال يظهر هلذا التفاوت مثر يف إثبات
احلكم هبا ،وإمنا يظهر مثره عند وجود التعارض الظاهري بينها ،فإذا
تعارضت اإلشارة مع العبارة قدمت عبارة النص على إشارته ،ألن املعىن
املستفاد من عبارة النص مرصود سيق الكال ألجله ،يف حني من
الثابت ابإلشارة غري مرصود ومل يسق الكال ألجله.
فاحلكم الثابت ابلعبارة يكون هو املرصود مصالة وابلذات،
والكال قد سيق ألجله مصالة مو تبعا ،يف حني من احلكم الثابت
ابإلشارة مل يسق الكال من مجله مصالة وال تبعا ،وال شك من ما يكون
( )1انظر :ابن اهلما " ،فتح الردير" .316 :3 ،وانظر :اجلصاص" ،محكا
الررآن" .239 :2 ،حممد الرحيل" ،داللة اإلشارة".333 :،
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مرصودا من السياق مقو مما ال يكون مرصودا منه.
فكان لزاما من يظهر مثر ذلك عند تعارضهما ،فيرد احلكم
الثابت ابلعبارة على احلكم الثابت ابإلشارة(.)1
وفيما يلي طائفة من األمثلة على تعارض عبارة النص مع
إشارته ،واليت يتضح من خالهلا من املعىن املستفاد بعبارة النص يرد
على املعىن املستفاد إبشارته.
 -1قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ
[البررة ] 233 :يدل هذا النص إبشارته على من األب مرد على األ
إذا كان االبن ال يستطيع النفرة عليهما بل على واحد منهما ،ألن
األب ملا وجبت عليه وحده النفرة على االبن كان األب مردما على
األ عند احلاجة إىل النفرة .وهذا املعىن الثابت ابإلشارة معارض
للحديث الذي رواه مبو هريرة ،وهو " من رجال جاء إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم :فرال :من محق الناس حبسن صحابيت اي رسول هللا؟ فرال
صلى هللا عليه وسلم " :ممك ،مث قال :من؟ قال ممك ،مث قال :من؟
قال :ممك ،مث قال :من؟ قال :مبوك"( .)2يدل هذا احلديث بعبارته
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي"  .236 :1عبد العزيز البخاري،
"كشف األسرار" .314 :2 ،ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري "،69 :1 ،
 .107 ،87حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص" .497 :1 ،حممد
شليب" ،مصول الفره" .488 :،حممد الرحيل" ،إشارة النص".338 :،
( )2البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،صحيح البخاري م ن فتح الباري"( .الرايض،
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على تردمي األ على األب يف النفرة ألنه جعل لألب الربع من املربة،
وجعل لأل ثالثة مرابع املربة للمتاعب واآلال اليت تعانيها يف احلمل،
والوالدة ،والرضاع.
مث إن الطفل حباجة إىل رعاية األ مكثر من حاجته إىل رعاية
األب ،ألنه ليس بني الطفل وبني رعاية ممه واسطة على اإلطالق ،مما
رعاية األب لطفله فإهنا تصل بواسطة ،فإنه يرو ابستئجار امرمة
إلرضاعه وحضانته ابلنفرة والكسوة ،وهذا يدل على من حق األ مكثر
من حق األب .لذا تكون مردمة على األب يف النفرة(.)1
وما دا األقو هو املرد عند التعارض ،وجب تردمي احلكم
الثابت بعبارة النص الذي سيق الكال ألجله  -والذي مفاد تردمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر وتوزيع رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء) ،كتاب األدب ،ابب
من محق الناس حبسن الصحبة(2 :8 ،ح .)5971مسلم ،مسلم بن
احلجاج الرشريي" ،صحيح مسلم" ( .الرايض ،نشر وتوزيع رائسة إدارات
البحوث العلمية واإلفتاء ،) 1980 ، ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب بر
الوالدين ومهنما محق به ،ج(1974 :4ح.)2548
( )1هذا هو الرول املعتمد عند احلنفية ،وقيل إن األب موىل ،وقيل ترسم النفرة
بني األب واأل  .نظر :ابن اهلما " ،فتح الردير" .421 :1 ،الكاساين،
عالء الدين ،مبو بكر بن مسعود بن ممحد" ،بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع" ( .ط ،2بريوت ،دار الكتب العلمية1406 ،هـ :4 ،) 1986 -
 .36ابن عابدين ،حممد ممني" ،حاشية رد احملتار على الدر املختار" ( .ط،
2دار الفكر.616 :3 ،) 1979 ، ،
- 479 -

داللة السياق عند األصوليني من احلنفية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية ،أ .د .يوسف أمحد حممد البدوي

األ  -على احلكم الثابت إبشارة النص ،الذي مل يسق الكال ألجله -
والذي مفاد تردمي األب -وتكون األ موىل من األب يف النفرة(.)1
 -2قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ [البررة ]178 :مع قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ

[النساء ]93 :تدل عبارة النص األول على وجوب الرصاص من
الراتل عمدا ،وتدل إشارة النص الثاين من الراتل العمد ال يرتص منه،
ألنه دل بعبارته على من جزاءه مخروي من اخللود يف انر جهنم يو
الريامة ،وغضب هللا عليه وإعداده له العذاب العظيم ،واقتصر على
ذلك ،واالقتصار يف مرا البيان يفيد احلصر ،فاقتصاره على العروبة
األخروية يفيد إبشارته إىل منه ال جزاء على الراتل العمد يف الدنيا.
فتتعارض اآليتان :عبارة األوىل املفيدة للعروبة الدنيوية ،وإشارة
الثانية النافية هلا ،فترد العبارة على اإلشارة ،ألن الكال سيق ألجلها
مصالة ،ويرتص من الراتل العمد(.)2
( )1انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص" .501 :1 ،حممد شليب،
"مصول الفره" .489 :،حممد الرحيل" ،إشارة النص".339 :،
( )2انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص" .498 :1 ،حممد شليب،
"مصول الفره".488 :،
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 -3قوله عليه الصالة والسال يف النساء مهنن انقصات عرل
ودين ،فريل ما نرصان دينهن قال (( :ترعد إحداهن يف قعر بيتها
شطر دهرها مي نصف عمرها ال تصو وال تصلي ))(.)1
قال عبد العزيز البخاري" :سيق الكال لبيان نرصان دينهن،
وفيه إشارة إىل من مكثر احليض مخسة عشر يوما(.)2
وهو معارض ملا روي عنه صلى هللا عليه وسلم ان قال" :مقل
( )1لفظ احلديث يف صحيح البخاري ومسلم وغريمها من كتب السنن هو" :ما
رميت من انقصات عرل ودين مذهب للب الرجل احلاز من إحداكن»،
قلن :وما نرصان ديننا وعرلنا اي رسول هللا؟ قال« :مليس شهادة املرمة مثل
نصف شهادة الرجل» قلن :بلى ،قال« :فذلك من نرصان عرلها ،مليس إذا
حاضت مل تصل ومل تصم» قلن :بلى ،قال« :فذلك من نرصان دينها»".
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب احليض ،ابب ترك احلائض الصو :1 ،
( 68ح .)304مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،ابب بيان نرصان
اإلميان بنرص الطاعات(ح  .)80 ،79قال البيهري ،مبو بكر ممحد بن
احلسني بن علي بن موسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراساين" ،معرفة السنن واآلاثر".
(ط ،1كراتشي ،ابكستان ،الناشرون :جامعة الدراسات اإلسالمية( ،دمشق،
بريوت) ،دار قتيبة1412 ،هـ (367 :1 ،) 1991 -ح  :)467ومما
الذي يذكره بعض فرهائنا يف هذه الرواية من قعودها شطر عمرها مو شطر
دهرها ال تصلي .فرد طلبته كثريا فلم مجده يف شيء من كتب مصحاب
احلديث ومل مجد له إسنادا حبال.
( )2عبد العزيز البخاري" ،كشف السرار".315 :2 ،
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()1

احليض للجارية البكر والثيب ثالثة ماي ولياليها ومكثره عشرة ماي " .
وملا تعارض احلكم الثابت بعبارة النص مع احلكم الثابت
إبشارته ،فإن احلكم الثابت ابلعبارة يرد على الثابت ابإلشارة ،ألن
الكال يف عبارة النص سيق إلثبات ذلك احلكم وهو مرصود مصالة،
لذا يكون مكثر مدة احليض عشرة ماي (.)2
املطلب الثالث :داللة السياق يف داللة النص وأثرها يف استنباط
األحكام الشرعية.
املرصود ابلداللة يف داللة النص عند احلنفية هي فهم املعىن من
اللفظ إذا مطلق ابلنسبة إىل العامل ابلوضع(.)3
( )1الدارقطِن ،علي بن عمر بن ممحد بن مهدي" ،سنن الدارقطِن" ( .لبنان،
بريوت ،مؤسسة الرسالة) ،كتاب احليض(219 :1 ،ح  )61وقال :فيه ابن
منهال جمهول ،وحممد بن ممحد ابن منس ضعيف .الطرباين" ،املعجم الكبري"،
 .)7586(152 :8وذكر الزيلعي :منه رواه الطرباين يف معجمه والدارقطِن
يف سننه ،ومن يف سنده انرطاع ،وبعض رواته وصفوا ابجلهالة والضعف، .
انظر :الزيلعي ،عبد هللا بن يوسف" ،نصب الراية ألحاديث اهلداية ( .ط،2
املكتبة اإلسالمية.191 :1 ،) 1973 ،
( )2انظر :حممد الرحيل" ،إشارة النص" .340 :،حممد مديب صاحل" ،تفسري
النصوص".505 :1 ،
( )3انظر :منال خسرو" ،مرآة األصول شرح مرقاة الوصول" ( .درسعادت،
شركت صحافية عثمانية).160 :،
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وداللة النص هي :فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق
الكال ومرصوده(.)1
مي :فهم معىن ظاهر ،يعرف بسماع اللفظ ،من غري أتمل،
حىت يستوي فيه الفريه والعريب الذي ليس بفريه ،مبنزلة احلكم ببديهة
العرل(.)2
وقيل هي اجلمع بني املنصوص وغري املنصوص ابملعىن اللغوي،
ويسميها عامة األصوليني فحو اخلطاب( .)3ومن األمثلة على داللة
النص:
 -1قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ
ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ [اإلسراء.]23 :
قال عبدالعزيز البخاري" :اعلم من احلكم إمنا يثبت ابلداللة إذا
عرف املعىن املرصود من احلكم املنصوص ،كما عرف من املرصود من
حترمي التأفيف والنهر كف األذ عن الوالدين؛ ألن سوق الكال لبيان
احرتامهما فيثبت احلكم يف الضرب والشتم بطريق التنبيه"(.)4
( )1انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .73 :1
( )2انظر :السمرقندي ،عالء الدين حممد بن ممحد" ،ميزان األصول يف نتائج
العرول يف مصول الفره" ( .ط ،1مطبعة اخللود.399 :1 ،) 1987 ،
( )3انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".73 :1 ،
( )4عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .74 :1 ،اجلصاص" ،محكا
الررآن".383 :1 ،
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 -2قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱠ[النساء]10 :
فعرف من سياق الكال من الغرض من حترمي مكل مال اليتيم
ترك التعرض له ،فيثبت احلكم يف اإلحراق واإلهالك(.)1
قال اجلصاص" :قد خص هللا تعاىل األكل ابلذكر ،وسائر
األموال غري املأكول منها حمظور إتالفه من مال اليتيم كحظر املأكول
منه ،ولكنه خص األكل ابلذكر ألنه معظم ما يبتغى له األموال"(.)2
ما صح عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -منه رجم ماعزا حني
زىن ،وهو حمصن( ،)3وثبت زانه وإحصانه عنده ،فيكون وجوب الرجم
يف حق ماعز اثبتا بعني النص ،ويف حق غريه إذا زىن وهو حمصن اثبتا
بداللة النص ،ألنه عرف ابلبديهة منه ما رجم ماعزا لكونه ماعزا حمصنا،
لكن لوجود الزان منه عند اإلحصان ،ومثله موجود يف حق غريه ،فثبت
احلكم يف حق غريه ابملعىن الثابت ظاهرا ،فيكون داللة النص ،وقدعلم
ذلك املفهو من مرصود الكال وسياقه(.)4
()1انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .74 :1 ،السمرقندي" ،ميزان
األصول".400 :1 ،
( )2اجلصاص" ،محكا الررآن".372 :2 ،
( )3انظر :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،ابب من اعرتف على نفسه
ابلزىن(1318 :3 ،ح.)1692
( )4انظر :السمرقندي" ،ميزان األصول" .400 :1 ،الكاساين" ،بدائع
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املطلب الرابع :داللة السياق يف اقتضاء النص وأثرها يف استنباط
األحكام الشرعية.
داللة االقتضاء هي :داللة الكال على معىن يتوقف على
ترديره صدق الكال مو صحته شرعا مو عرال(.)1
قال التفتازاين :داللة اللفظ على معىن خارج يتوقف عليه صدقه
مو صحته الشرعية مو العرلية(.)2
وذكر صاحب كشف األسرار من "معىن االقتضاء الطلب ،ومنه
اقتضى الدين وتراضاه مي طلبه ،وقيل يف تفسري املرتضى هو ما مضمر
يف الكال ضرورة صدق املتكلم وحنوه ،وقيل هو الذي ال يدل عليه
اللفظ وال يكون منطوقا لكن يكون من ضرورة اللفظ ،وقال الدبوسي:
هو زايدة على النص مل يتحرق معىن النص بدوهنا فاقتضاها النص
ليتحرق معناه وال يلغو .مث قال :وهذه العبارات تؤدي معىن واحدا"(.)3
وذكر عبد العزيز البخاري :من عامة األصوليني مسوا الكل
مرتضى؛ وهلذا قالوا يف حتديده :هو جعل غري املنطوق منطوقا لتصحيح
املنطوق .ومن عالمة املرتضى من يصح به الكال ويصري مفيدا ملعناه،
وموجبا ملا تناوله ،وال يلغى عند ظهوره ،مي ال يتغري ظاهر الكال عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصنائع".37 :7 ،
( )1انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص".548 :1 ،
( )2التفتازاين" ،التلويح.137 :1 " ،
( )3عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".75 :1 ،
- 485 -

داللة السياق عند األصوليني من احلنفية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية ،أ .د .يوسف أمحد حممد البدوي
()1

حاله وإعرابه عند التصريح به بل يبرى كما كان قبله .
وعامة األصوليني من احلنفية جعلوا ما يضمر يف الكال
لتصحيحه ثالثة مقسا :
 -1ما مضمر ضرورة صدق املتكلم كروله  -عليه الصالة والسال :
(رفع عن مميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(.)2
فإن اخلطأ والنسيان مل يرفعا ،بدليل وقوع األمة فيهما ،فال بد
( )1انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار".77 :1 ،
( )2ابن ماجه ،مبو عبد هللا حممد بن يزيد الرزويِن" ،سنن ابن ماجه" ،حتريق:
حممد فؤاد عبد الباقي( ،دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البايب
احلليب) ،كتاب الطالق ،ابب طالق املكره والناسي)2043(659 :1 ،
ِ
استُ ْك ِرُهوا َعلَْي ِه".
اّللَ قَ ْد َجتَ َاوَز َع ْن م َُّم ِيت ْ
بلفظ" :إِ َّن َّ
اخلَطَأََ ،والنّ ْسيَا َنَ ،وَما ْ
قال حممد فؤاد عبد الباقي :قال البوصريي يف الزوائد :إسناده ضعيف
التفاقهم على ضعف ميب بكر اهلذيل .ورواه ابن ماجه يف سننه ابن ماجه،
كتاب الطالق ،ابب طالق املكره والناسي )2045(659 :1 ،بلفظ" :إِ َّن
ِ
استُ ْك ِرُهوا َعلَْي ِه" .قال حممد فؤاد
َّ
اّللَ َو َ
ض َع َع ْن م َُّم ِيت ا ْخلَطَأََ ،والنّ ْسيَا َنَ ،وَما ْ
عبد الباقي :قال البوصريي يف الزوائد :إسناده صحيح إن سلم من االنرطاع.
والظاهر منه منرطع .وقال األلباين :صحيح . . .واملشهور ىف كتب الفره
واألصول بلفظ " رفع عن ممىت " . . .ولكنه منكر .انظر :األلباين ،حممد
انصر الدين" ،إرواء الغليل يف ختريج محاديث منار السبيل" ( .ط ،2بريوت،
املكتب اإلسالمي 1405 ،هـ :8 ،)82(123 :1 ،) 1985 -
.)2565(194
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لصدق هذا الكال  -وهو صادر من النيب صلى هللا عليه وسلم املعصو
 من تردير حمذوف ،اقتضاه سياق الكال ومرصوده وهو :إمث اخلطأ،مو حكمه(.)1
 -2ﱡﭐﲊﲋﱠ[يوسف.]82 :
واملرتضى الذي يرتضيه سياق اآلية :مهل الررية ،فإن الررية ال
تسأل ،وإمنا مهلها.
 -3وما مضمر لصحته شرعا كرول الرجل المرمته اليت دخل هبا:
اعتدي انواي للطالق ،فإن الطالق يرع مرتضي األمر
ابالعتداد؛ ألن من ضرورة االعتداد عن النكاح ترد الطالق
فيصري كأنه قال :قد وقع عليك الطالق فاعتدي ،اقتضاء من
سياق الكال (.)2

( )1انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .358 :2 ،التفتازاين،
"التلويح" .262 :1 ،السرخسي" ،مصول السرخسي" .251 :1 ،حممد
مديب صاحل" ،تفسري النصوص" .559 -547 :1 ،حممد شليب" ،مصول
الفره".487 :،
( )2انظر :عبدالعزيز البخاري" ،كشف األسرار" .358 :2 ،التفتازاين،
"التلويح" .262 :1 ،السرخسي" ،مصول السرخسي" .251 :1 ،حممد
مديب صاحل" ،تفسري النصوص" .559 -547 :1 ،حممد شليب" ،مصول
الفره".487 :،
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املطلب اخلامس :داللة السياق يف التفريق بني النص والظاهر
وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية.
وقد استعمل احلنفية هذا املعىن مكثر من غريهم خصوصا ضمن
مباحث مقسا واضح الداللة ،وطرق داللة األلفاظ.
فرد قسموا اللفظ ابعتبار وضوح داللته و ظهورها ومراتبها يف
الظهور إىل :ظاهر ونص ومفسر وحمكم.
وهلا مضداد مربعة :اخلفي واملشكل واجململ واملتشابه .فاخلفي
يرابل الظاهر ،واملشكل يرابل النص ،واجململ يرابل املفسر ،واملتشابه
يرابل احملكم.
وذكروا من النص :ما يزداد وضوحا بررينة تررتن ابللفظ من
املتكلم ليس يف اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك الررينة ،وهو ما
سيق له الكال مصالة .ومن الظاهر :ما يعرف املراد منه بنفس السماع
من غري أتمل ،وهو الذي يسبق إىل العرول واألوها لظهوره موضوعا
فيما هو املراد ،مثاله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [النساء ]1 :وقوله
تعاىل :ﱡﭐﱋﱌﱠ [النور ]2 :فهذا وحنوه ظاهر يوقف على املراد
منه بسماع الصيغة ،وهو الذي ال يكون معناه مرصودا من السياق ،مو
هو الذي مل يسق له الكال مصالة بل تبعا ،فرقا بينه وبني النص الذي
سيق له الكال مصالة(.)1
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .163 :1 ،اخلبازي" ،املغِن".125 :،
األنصاري ،عبد العلي حممد بن نظا الدين حممد" ،فواتح الرمحوت بشرح مسلم
الثبوت" حملب هللا بن عبد الشكور البهاري ( .ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلمية .22 :1 ،) 2002 ،حممد شليب" ،مصول الفره".450 :،
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وفرق احلنفية بينهما أبنه :لو قيل رميت فالان حني جاءين
الرو  ،كان قوله جاءين ظاهرا لكون جميء الرو ليس املرصود ابلسوق،
ولو قيل ابتداء :جاءين الرو  ،كان نصا لكونه مرصودا(.)1
وهذا ما موضحه عبد العزيز البخاري عندما ذكر من الظاهر اسم
ملا يظهر املراد منه مبجرد السمع من غري إطالة فكرة وال إجالة رؤية،
نظريه يف الشرعيات قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ [النساء:
 ،]1وقوله تعاىل :ﱡﭐﱋﱌﱠ [النور.]2 :
ونرل عن ميب الراسم السمرقندي  -رمحه هللا – من الظاهر ما
ظهر املراد منه لكنه حيتمل احتماال بعيدا حنو األمر يفهم منه اإلجياب،
وإن كان حيتمل التهديد ،وكالنهي يدل على التحرمي ،وإن كان حيتمل
التنزيه.
مث قال" :فثبت مبا ذكران من عد السوق يف الظاهر ليس بشرط
بل هو ما ظهر املراد منه سواء كان مسوقا مو مل يكن ،مال تر كيف
مجع مشس األئمة وغريه يف إيراد النظائر بني ما كان مسوقا وغري
مسوق ،ومال تر من محدا من األصوليني مل يذكر يف حتديده للظاهر
( )1انظر :ابن جنيم ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد الشهري اببن جنيم" ،فتح
الغفار بشرح منار األنوار يف مصول الفره" حلافظ الدين ميب الربكات عبد هللا
بن ممحد بن حممود النسفي ( .مصر ،شركة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،
.124 :1
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هذا الشرط ،ولو كان منظورا إليه ملا غفل عنه الكل ،ليس ازدايد
وضوح النص على الظاهر مبجرد السوق كما ظنوا؛ إذ ليس بني قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ [النور ]32 :مع كونه مسوقا يف
إطالق النكاح وبني قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [النساء]3 :
مع كونه غري مسوق فيه فرق يف فهم املراد للسامع ،وإن كان جيوز من
يثبت ألحدمها ابلسوق قوة يصلح للرتجيح عند التعارض ،كاخلربين
املتساويني يف الظهور جيوز من يثبت ألحدمها مزية على اآلخر ابلشهرة
مو التواتر مو غريمها من املعاين ،بل ازدايده أبن يفهم منه معىن مل يفهم
من الظاهر بررينة نطرية تنضم إليه سباقا مو سياقا ،تدل على من قصد
املتكلم ذلك املعىن ابلسوق ،كالتفرقة بني البيع والراب ،مل تفهم من ظاهر
الكال بل بسياق الكال  .وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕﱠ [البررة ]275 :عرف من الغرض إثبات التفرقة
بينهما ،ومن تردير الكال ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة:
]275
فأىن يتماثالن ،ومل يعرف هذا املعىن بدون تلك الررينة أبن قيل

ابتداء ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱠ[البررة.)1( ]275 :
يفهم من كال عبدالعزيز البخاري املترد من متردمي احلنفية من

( )1عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .47 :1 ،وانظر :اخلبازي" ،املغِن":
.125
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األصوليني ال يشرتطون عد سوق الكال يف حد الظاهر ،وإمنا املعترب
فيه ظهور املراد منه سواء كان مسوقا له مو ال.
يؤكد هذا قول الكراماسيت يف تعريفه الظاهر " :لفظ ظهر املراد
منه بنفس الصيغة من غري أتمل ،سواء سيق الكال له مو ال"(.)1
فاملراد بعد السوق هنا عد السوق األصلي ،وليس املراد عد
السوق مصال الذي يفهم منه من هذا املعىن غري مرصود مصال ،ألنه
مرصود للشارع ولكنه غري مصلي(.)2
وقد ذكر التفتازاين من ظاهر كال صدر الشريعة عن الظاهر
والنص والفرق بينهما مشعر أبن املعترب يف الظاهر ظهور املراد منه سواء
كان مسوقا له مو ال ،ويف النص زايدة الوضوح بكونه مسوقا للمراد،
فإذا دلت الررينة على من اللفظ مسوق له فهو نص فيه ،من نصصت
الشيء رفعته ،ونصصت الدابة استخرجت منها ابلتكلف سريا فوق
سريها املعتاد ،وهذا هو املوافق لكال املتردمني ،إال من املشهور بني
املتأخرين من احلنفية منه يشرتط يف الظاهر عد كونه مسوقا للمعىن
الذي جيعل ظاهرا فيه(.)3
يؤكد هذا الضابط يف مفهو الظاهر ،والتفريق بينه وبني النص
عند متأخري احلنفية قول ابن اهلما احلنفي" :فمتأخرو احلنفية قالوا :ما
( )1الكراماسيت" ،زبدة الوصول".375 :1 ،
( )2انظر :حممد شليب" ،مصول الفره".450-449 :،
( )3انظر :التفتازاين" ،التلويح على التوضيح".488 -486 :1 ،
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ظهر معناه الوضعي مبجرده حمتمال -مي لغري معناه الظاهر -احتماال
مرجوحا إن مل يسق الكال له ،مي ليس معناه املرصود األصلي من
استعماله فهو هبذا االعتبار الظاهر ،وابعتبار ظهور ما سيق له مع
احتمال التخصيص والتأويل النص"(.)1
وقد بني السرخسي مثر السياق يف التفرقة بني الظاهر والنص
أبمثلة ثالثة هي:

 -1قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة:
 ]275فإنه ظاهر يف حل البيع وحرمة الراب ،نص يف الفرق بني البيع
والراب ،ألن السياق كان ألجله ،ألهنا نزلت ردا على الكفرة يف دعواهم
املساواة والتماثل بني البيع والراب ،كما قال تعاىل :ومن تردير الكال ﱡﭐ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [البررة ]275 :فأىن يتماثالن .فازداد
النص وضوحا على الظاهر ،وهو حل البيع وحرمة الراب ،مبعىن من
املتكلم ال من الصيغة نفسها.
 -2قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﱠ [النساء ]3 :ظاهر يف جتويز نكاح ما يستطيبه املرء من
النساء ،نص يف بيان العدد احلالل من النساء ،وقصر هذا العدد على
( )1ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير" .371 :1 ،وانظر :السرخسي" ،مصول
السرخسي" .163 :1 ،فاطمة بو سالمة" ،السياق عند األصوليني".8 -7 :،
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مربع ،ألن سياق اآلية لذلك بدليل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂﱠ

[النساء ]3 :وهذا احلكم هو مما قصد ابلسياق ،فزاده ذلك الرصد
وضوحا على الظاهر -وهو حل النكاح  -وكانت هذه الزايدة مبعىن من
املتكلم ،ال مبعىن من الصيغة نفسها(.)1
وداللة ظهور إابحة الزواج مبا طاب من النساء غري متوقفة على
ممر خارجي ،واآلية مل تسق للداللة على هذا احلكم ،وإمنا سيرت
ألحكا منها :حتديد احلل أبربع زوجات ،ومنه إذا خيف اجلور
فالواجب االقتصار على واحدة مو ما ملكت اليمني(.)2
وقد زاد التفتازاين هذا املثال إيضاحا بروله " :مي انكحوا
الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتني ثنتني ،وثالاث ثالاث ،ومربعا
مربعا ،فإن لفظ انكحوا ظاهر يف حل النكاح إذ ليس األمر للوجوب،
إال منه مسوق إلثبات العدد فيكون نصا فيه ابعتبار قوله :ﱡﭐﲀﲁ
ﲂﱠ [النساء ]3 :واستدل على كونه مسوقا إلثبات العدد بوجهني:
األول :من حل النكاح قد علم من غري هذه اآلية كروله تعاىل:
ﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ [النساء ]24 :فاحلمل على قصد فائدة

( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .164 :1 ،وانظر :عبد العزيز
البخاري" ،كشف السرار" .47 :1 ،حممد مديب صاحل" ،تفسري
النصوص".150 :1 ،
( )2حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص".144 :1 ،
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جديدة موىل ،إال منه يتوقف على كون هذه اآلية متأخرة عن تلك.
والثاين :من األمر إذا مورد بشيء مريد بريد ومل يكن ذلك الشيء واجبا
فهو إلثبات ذلك الريد(.)1
 -3قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ

[الطالق ]1 :نص يف األمر مبراعاة وقت السنة عند إرادة إيراع الطالق
 ألن السياق كان ألجل ذلك ،وهذا السوق زاد يف وضوح النص علىالظاهر يف اآلية ،وكان ذلك مبعىن من املتكلم ،ومل يكن من الصيغة -
ظاهر يف األمر أبن ال يزيد على تطليرة واحدة ،فإن امتثال هذه الصيغة
يكون بروله :طلرت ،وهبذا اللفظ ال يرع الطالق إال واحدة ،واألمر
موجب االمتثال ظاهرا ،فهذه الداللة من الظاهر(.)2
وهكذا يتبني من املرارنة بني النص والظاهر يف األمثلة السابرة
من موجب النص هو موجب الظاهر ،ولكن النص يزداد وضوحا على
الظاهر فيما يرجع إليه الوضوح والبيان ،مبعىن عرف من مراد املتكلم،
ومن ضابط التفريق بينهما عند احلنفية هو املرصود الذي سيق الكال
ألجله(.)3
( )1التفتازاين" ،التلويح على التوضيح".488 :1 ،
( )2السرخسي" ،مصول السرخسي" .283 :1 ،وانظر :حممد مديب صاحل،
"تفسري النصوص".150 :1 ،
( )3انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص".151 :1 ،
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املطلب السادس :داللة السياق يف تبيني اجململ وأثرها يف
استنباط األحكام الشرعية.
اجململ يف اصطالح احلنفية كما عرفه السرخسي هو :لفظ ال
يفهم املراد منه إال ابستفسار من اجململ ،وبيان من جهته يعرف به
املراد ،وذلك إما لتوحش يف معىن االستعارة ،مو يف صيغة عربية مما
يسميه مهل األدب لغة غريبة(.)1
وبعبارة موسع اجململ هو :اللفظ الذي خفي يف ذاته خفاء جعل
املراد منه ال يدرك إال ببيان من اجململ ،سواء مكان ذلك اخلفاء النترال
اللفظ من معناه الظاهر يف اللغة إىل معىن خمصوص مراده الشارع ،م
كان لتزاحم املعاين املتساوية ،م كان لغرابة اللفظ نفسه(.)2
ومثال تبيني السياق للمجمل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛﱠ

[البررة ]275 :فإنه جممل ألن الراب عبارة عن الزايدة يف مصل الوضع،
وقد علمنا منه ليس املراد ذلك فإن البيع ما شرع إال لالسرتابح وطلب
الزايدة ولكن املراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط
يف العرد ،وذلك فضل مال مو فضل حال ،ومعلو من ابلتأمل يف
الصيغة ال يعرف هذا بل بدليل آخر فكان جممال فيما هو املراد ،ولكن
( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .168 :1 ،عبدالعزيز البخاري
"كشف األسرار" .54 :1 ،الدبوسي" ،ترومي األدلة".118 :،
( )2انظر :حممد مديب صاحل" ،تفسري النصوص".277 :1 ،
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بكثرة االستعمال شرعا يف معمال خمصوصة يوقف على املراد ابلتأمل
فيه .فررينة سياق اآلية يف التفريق بني البيع والراب دلت على من املراد
ابلراب زايدة خالية عن العوض ،وليس املعىن اللغوي وهو الزايدة(.)1
مث ملا بني النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -الراب يف األشياء الستة
احتيج بعد ذلك إىل الطلب والتأمل ليعرف علة الراب واحلكم يف غري
األشياء الستة(.)2
وذكر اجلصاص من من هذا الضرب ممساء الشرع املوضوعة فيه
ملعان مل تكن موضوعة هلا يف اللغة ،كالصالة والزكاة والصو  ،وقد مريد
هبذه األمساء معاين مل يكن االسم موضوعا هلا يف اللغة ،فمىت ورد شيء
من هذه األلفاظ مطلرا ومل يكن املراد هبا إشارة إىل معهود فهو جممل
حمتاج إىل البيان(.)3
ومثاله كذلك ما ذكره عبد العزيز البخاري من انعراد النكاح
بلفظ اهلبة ،ورده على الشافعي احتجاجه على عد انعراد النكاح
بلفظ اهلبة أبنه قد ثبت اختصاص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ابلنكاح بلفظ اهلبة ابلنص ،وهو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﱠ

( )1انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .169 :1 ،الدبوسي" ،ترومي
األدلة".118 :،
( )2انظر :صدر الشريعة" ،التوضيح".243 :1 ،
( )3انظر :اجلصاص" ،الفصول " .70 :1 ،وانظر :ابن امري احلاج" ،التررير
والتحبري" .159 :1 ،ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير".153 :1 ،
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[األحزاب ]50 :بعد قوله عز امسه ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﱠ [األحزاب . . .]50 :قال" :قلنا ال نسلم من املراد من
اخللوص ما قلت ،بل املراد اختصاصه عليه السال بسالمتها بغري
عوض مي مهر ،واملعىن قد خلص لك إحالل املوهوبة بغري بدل

خلوصا؛ وذلك ألنه تعاىل قال يف مول اآلية ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [األحزاب ]50 :مي مهورهن ،وساق الكال
إىل من قال :ﱡﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﱠ [األحزاب]50 :
فكان فيه بيان املنة عليه يف كال النوعني من النكاح ببدل وبغري بدل.

والدليل عليه منه تعاىل قال يف سياق اآلية ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻﱠ[األحزاب ،]50 :يعِن فرضنا املهر عليهم"(.)1
وقال يف موطن آخر" :والدليل على ما ذكران صدر اآلية
وسياقها فإن املذكور يف مول اآلية ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ

ﲑ ﱠ [األحزاب ]50 :ويف سياقها ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﲻ ﱠ [األحزاب ]50 :فعرفنا من اخللوص له اإلابحة بغري
مهر ،ومن ال إابحة لغريه إال بفرض مهر"(.)2
( )1عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار".451 :1 ،
( )2عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .307 :3 ،98 :2 ،وانظر :ممري
ابدشاه" ،تيسري التحرير".281 :3 ،
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املطلب السابع :داللة السياق يف النكرة وأثرها يف استنباط
األحكام الشرعية:
النكرة قد تفيد العمو إذا كانت يف سياق النفي مو النهي مو
الشرط ،وقد تفيد اخلصوص إذا كانت يف سياق اإلثبات ،وبيان ذلك
كما يلي:
الفرع األول :داللة السياق يف النكرة يف سياق النفي أو النهي أو
الشرط:
من صيغ العمو عند األصوليني النكرة يف سياق النفي .قال
صاحب التررير والتحبري" :النكرة يف سياق النفي مطلرا تفيد العمو ،
مطبق مئمة األصول والفره عليه"(.)1
وحكاه ميضا عنهم صاحب التيسري والتحرير(.)2
وكذلك النكرة يف سياق النهي مو الشرط تفيد العمو (.)3
فمثال النفي ،قوله تعاىل :ﱣﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱢ [البررة:

 .]265ومثال النهي ،قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﱢ [التوبة .]84 :ومثال الشرط ،قوله تعاىل :ﱣ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

( )1ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري.187 :1 ،
( )2انظر :ممري ابدشاه" ،تيسري التحرير".203 :1 ،
( )3انظر :ابن ممري احلاج" ،التررير والتحبري ،187 :1 ،و ممري ابدشاه" ،تيسري
التحرير" ،203 :1 ،واخلبازي" ،املغِن".116 :،
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ﱖ ﱢ [احلجرات .]6 :ومثال النكرة يف سياق الشرط يف كال
املكلفني :قول الرجل لزوجته " :إن كلمت رجال فأنت طالق" فإن
رجال يتناول كل رجل .ألن اليمني املثبت يرصد به النهي ،كانه قال
هلا :ال تكلمي رجال" ،والنهي كالنفي(.)1
الفرع الثاين :داللة السياق يف النكرة يف سياق اإلثبات:
النكرة يف سياق اإلثبات تفيد اخلصوص عند احلنفية.
فرد ذكر الدبوسي من النكرة من االسم كرول هللا تعاىل وتعاىل:
ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱢ [اجملادلة .]3 :وقولنا" :اشرت يل عبدا أبلف درهم"،
"ولفالن علي درهم" فللخصوص يف مصل اللغة ،ألنه اسم وضع لفرد من
مفراد اجلملة ،فترول :رقبة من الرقاب ،وعبد من العبيد .وال ترول :النساء
من النساء ،وال املاء من املاء ،قال هللا تعاىل :ﱣﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﱢ [املزمل.]15 :
فاملراد بذلك الواحد ،وإذا كان للخصوص لغة قلنا :إذا جاءت
يف اإلثبات خصت صورة ومعىن ،كرولك :رميت رجال ،ولفالن علي
درهم ،وقد حججت حجة ،وكرول هللا تعاىل :ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱢ
[اجملادلة ]3 :فإهنا لإلجياب ،وال جتب إال واحدة ،وكرول النيب صلى
( )1انظر :مبو زيد الدبوسي" ،ترومي األدلة" .110 :،عبد العزيز البخاري" ،كشف
األسرار " .286 :2التفتازاين" ،التلويح" .217 :1 ،ممري ابدشاه" ،تيسري
التحرير" .158 :3 ،235 :1 ،حممد شليب" ،مصول الفره".413 :،
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()2
()1

هللا عليه وسلم" :يف مخس ذود شاة"  .وال جيب إال واحدة .
وال تفيد النكرة يف سياق اإلثبات العمو إال بررينة ،وهي كثرية منها:
 -1إذا وصفت بصفة عامة ،حنو قوله تعاىل :ﱣﭐﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱢ [البررة ]221 :قال السرخسي :من الدليل على
التعميم يف النكرة إحلاق وصف عا هبا ،حىت إذا قال :وهللا ال
مكلم إال رجال عاملا ،كان له من يكلم كل عامل ،ألن املستثىن
نكرة يف اإلثبات ،ولكنها موصوفة بصفة عامة ،خبالف ما لو
قال :إال رجال ،فكلم رجلني ،فإنه حينث ،ولو قال المرمتني له:
وهللا ال مقربكما إال يوما ،فاملستثىن يو واحد ،ولو قال :إال يو
مقربكما فيه ،فكل يو يررهبما فيه يكون مستثىن ال حينث به؛
ألنه وصف النكرة بصفة عامة(.)3
 -2املرا والسياق ،حنو قوله تعاىل :ﱣﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱢ [االنفطار .]5 :فإن املرا والسياق قرينة على منه
ليس علم النفس مبا قدمت ومخرت ممرا خيص واحدا دون آخر
يو الريامة(.)4
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب الزكاة ،ابب ليس فيما دون مخس ذود
صدقة( .ح.)1449
( )2انظر :الدبوسي ،ترومي األدلة ،ص .113وانظر :اخلبازي ،املغِن ،ص.119
( )3انظر :السرخسي" ،مصول السرخسي" .161 :1 ،وانظر :ابن ممري احلاج،
"التررير والتحبري" .199 :1 ،ابن اهلما " ،فتح الردير".348 :2 ،
( )4انظر :الدبوسي" ،ترومي األدلة" .110 :،التفتازاين" ،التلويح.104 :1 ،
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اخلاةمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسال على نبينا وهادينا
حممد ،سيد األنبياء املرسلني ،وعلى آله وصحبه ممجعني .وبعد :فرد
توصل الباحث إىل مجلة من النتائج ممهها:
 -1من األصوليني من احلنفية قد عنوا بدالالت النصوص الشرعية،
ومن هذه الدالالت داللة السياق.
 -2منه ميكن من تعرف داللة السياق أبهنا :الررائن الدالة على
املرصود يف اخلطاب الشرعي.
 -3تُعترب داللة السياق من الضرورات املهمة لفهم اخلطاب الشرعي،
وبدونه يرع االضطراب يف فهم ملفاظ الشارع احلكيم .والتذبذب
يف استنباط األحكا (.)1
 -4من احلنفية وظفوا داللة السياق يف جماالت متعددة ،وهذا
التوظيف األصويل كان له مثره الفروعي .وذلك من خالل
املسائل الفرهية اليت معملوا فيها داللة السياق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد العزيز البخاري" ،كشف األسرار" .20 :2 ،حممد شليب" ،مصول
الفره" .413 :،وهبه الزحيلي" ،مصول الفره".242 :1 ،
( )1حممد منصور" ،ختصيص العمو ابلسياق عند األصوليني".29 :،
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 -5من من مهم اجملاالت اليت وظف وفعل احلنفية فيها داللة السياق
هي :ما ترتك به احلريرة ،والتفريق بني داللة العبارة وداللة
اإلشارة ،والرتجيح بينهما عند التعارض ،وداللة النص ،واقتضاء
النص ،والتفريق بني النص والظاهر ،وتبيني اجململ ،وداللة
السياق يف النكرة.
ومن مهم التوصيات ما يلي:
 -1االهتما بدراسة داللة السياق يف املباحث األصولية ومثرها فيها.
 -2عرد مؤمتر حول إبراز داللة السياق يف مباحث الدالالت عند
األصوليني.
 -3كتابة محباث تبني مناهج األصوليني الذين عنوا بداللة السياق
يف تفسري النصوص الشرعية.
 -4وجوب مراعاة ما يكتنف النصوص من ظروف وقرائن متنوعة
للتوصل إىل املعىن الصحيح الذي يعرب عن مرصود الشارع.
هذا ومسأل هللا تعاىل من جيعلِن ممن مدرك علم محكا هللا يف
كتابه نصا واستدالال ،ومن يوفرِن للرول والعمل مبا علِمت منه ،ومن
مفوز ابلفضيلة يف ديِن ودنياي ،ومن ينفي عِن ِّ
الريَب ،ومن ينور يف قليب
احلكمة ،وآخر دعواان من احلمد هلل رب العاملني.
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املصادر واملراجع
إبراهيم منيس ومجاعة" ،املعجم الوسيط" ،ط ،2بدون اتريخ ،الراهرة.
األلبـ ــاين ،حممـ ــد انصـ ــر الـ ــدين" ،إرواء الغليـ ــل يف خت ـ ـريج محاديـ ــث منـ ــار
الس ـ ـ ـ ــبيل" ،املكت ـ ـ ـ ــب اإلس ـ ـ ـ ــالمي ،ب ـ ـ ـ ــريوت ،ط 1405 ،2ه ـ ـ ـ ـ ـ -
. 1985
ممــري ابدشــاه ،حممــد ممــني املعــروف أبمــري ابدشــاه" ،تيســري التحريــر علــى
كتاب التحرير" ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر1350 ،هـ.
ابــن ممــري احلــاج ،مشــس الــدين حممــد بــن حممــد بــن حممــد ويرــال لــه ابــن
املوقــت" ،الترريــر والتحبــري" ،دار الكتــب العلميــة ،ط1403 ،2هـ ـ
 . 1983األنصــاري ،عبــد العلــي حممــد بــن نظــا الــدين حممــد" ،ف ـواتح الرمح ــوت
بش ــرح مس ــلم الثب ــوت" حمل ــب هللا ب ــن عب ــد الش ــكور البه ــاري ،دار
الكتب العلمية ،ط ،1بريوت. 2002 ،
البخاري ،حممد بن إمساعيل" ،صـحيح البخـاري مـ ن فـتح البـاري" ،نشـر
وتوزيع رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الرايض.
البــزدوي ،علــي بــن حممــد احلنفــي" ،مصــول البــزدوي" ( كنــز الوصــول اىل
معرفة األصول) مطبعة جاويد بريس  -كراتشي.
البيهرــي ،مبــو بكــر ممحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى اخلُ ْسـ َـرْوِجردي
اخلراس ــاين" ،معرف ــة الس ــنن واآلاثر" ،الناش ــرون :جامع ــة الدراس ــات
اإلســالمية (كراتشــي  -ابكســتان) ،دار قتيبــة (دمشــق  -بــريوت)،
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دار ال ــوعي (حل ــب  -دمش ــق) ،دار الوف ــاء (املنص ــورة  -الر ــاهرة)
ط1412 ،1هـ . 1991 -
الرتكــي ،حممــد إب ـراهيم صــاحل" ،املــنهج الــداليل األصــويل ومثــره يف حفــظ
الشريعة" ،رسالة دكتوراه ،جامعة م الرر 1437 ،هـ.
التفتازاين ،سعد الدين مسعود بن عمر ،شرح التلويح على التوضيح ملـ ن
التنريح يف مصول الفره ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
آل تيمية ،عبد السال وعبد احلليم وممحد بن تيميـة" ،املسـودة يف مصـول
الفره" ( .الراهرة ،مطبعة املدين).
اجلرج ــاين ،عل ــي ب ــن حمم ــد" ،التعريف ــات" ،ط ،1دار الكت ــب العلميـ ــة،
بريوت. 1983 ،
اب ــن ج ــزي ،حمم ــد ب ــن ممح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن عب ــد هللا ،الكل ــيب الغرانط ــي،
"التســهيل لعلــو التنزيــل" .شــركة دار األرقــم بــن ميب األرقــم( ،ط،1
بريوت1416 ، :هـ)ز
اجلصــاص ،ممحــد بــن علــي مبــو بكــر ال ـرازي اجلصــاص احلنفــي" ،الفصــول
يف األصول" ،ط ،2وزارة األوقاف ،الكويت. 1994 ،
اجلصــاص ،ممحــد بــن علــي مبــو بكــر ال ـرازي اجلصــاص احلنفــي" ،محكــا
الررآن" ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1405 ،هـ.
اخلبازي ،عمر بن حممد بن عمر" ،املغِن يف مصول الفره" ،مركز البحـث
العلم ــي وإحي ــاء الـ ـرتاث اإلس ــالمي ،جامع ــة م الر ــر  ،ط ،1مك ــة
املكرمة1403 ،هـ.
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محيد الوايف" ،املعـىن بـني اللفـظ والرصـد يف الوظـائف املنهجيـة للسـياق"،
(ط ،1املغــرب :ضــمن معمــال النــدوة العلميــة الدوليــة الــيت نظمتهــا
الرابطة احملمدية للعلماء ،بعنوان ممهية السياق يف اجملـاالت التشـريعية
وصلته بسالمة العمل ابألحكا .) 2007 ، ،
ال ــدارقطِن ،عل ــي ب ــن عم ــر ب ــن ممح ــد ب ــن مه ــدي" ،س ــنن ال ــدارقطِن"،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان.
بوسي ،مبو زيد عبد هللا بـن عمـر بـن عيسـى" ،ترـومي األدلـة يف مصـول
ال ّد ّ
الفره" ،دار الكتب العلمية ،ط1421 ،1هـ . 2001 -
ابــن دقيــق ،حممــد بــن وهــب" ،إحكــا األحكــا عمــدة األحكــا حباشــية
العدة للصنعاين" ( ،ط ،2الراهرة :املكتبة السلفية.) 1409 ،
رحيانــة الينــدوزي" ،مثــر الســياق ـ الرـرائن ـ يف توجيــه دالالت األلفــاظ"،
املكتبة الشاملة.
الزركش ــي ،ب ــدر ال ــدين حمم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن هب ــادر" ،البح ــر احمل ــيط يف
مصول الفره" ( .ط ،1الكويت ،وزارة األوقاف.) 1988 ،
الزركش ــي ،حمم ــد ب ــن عب ــد هللا ب ــن هب ــادر" ،الربه ــان يف عل ــو الر ــرآن"( .
ط.) 1957 ،1
الزيلعــي ،عبــد هللا بــن يوســف" ،نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة" ،ط،2
املكتبة اإلسالمية. 1973 ،
س ــعد مرب ــل عيس ــى العن ــزي" ،دالل ــة الس ــياق عن ــد األصـ ـوليني" ،رس ــالة
ماجستري ،كلية الشريعة ،جامعة م الرر 1428-1427 ،هـ.
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السرخســي ،حممــد بــن ممحــد بــن ميب ســهل" ،مصــول السرخســي" ،ط،1
دار املعرفة ،بريوت. 1997 ،
الس ــمرقندي ،ع ــالء ال ــدين حمم ــد ب ــن ممح ــد" ،ميـ ـزان األص ــول يف نت ــائج
العرول يف مصول الفره" ،ط ،1مطبعة اخللود. 1987 ،
الشاطيب ،إبراهيم بن موسـى اللخمـي مبـو إسـحاق" ،االعتصـا "( ،بـدون
طبعة واتريخ)
الشــاطيب ،إب ـراهيم بــن موســى اللخمــي مبــو إســحاق" ،املوافرــات" ،شــرح
الشيخ عبد هللا دراز ،ط ،2املكتبة التجارية ،مصر. 1975 ،
الش ــافعي ،اإلم ــا حمم ــد ب ــن إدري ــس" ،الرس ــالة"( ،ب ــريوت :دار الكت ــب
العلمية)
صــدر الشـريعة ،عبيــد هللا بــن مســعود احملبــويب" ،التوضــيح ملــ ن التنرــيح يف
مصـ ـ ـ ــول الفرـ ـ ـ ــه" ،دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ــريوت1416 ،هـ ـ ـ ـ ـ -
. 1996
طــه جــابر العل ـواين" ،الســياق :املفهــو -املــنهج-النظريــة" ،ضــمن معمــال
النــدوة العلميــة بعن ـوان ممهيــة الس ــياق يف اجمل ــاالت التش ـريعية ،ط،1
. 2007
الطرباين ،مبو الراسم سليمان بن ممحد الطـرباين" ،املعجـم الكبـري" .حتريـق
محــدي بــن عبــد اجمليــد الســلفي( ،ط ،2الناشــر :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب) 1983 ،
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عب ــدالرزاق الص ــنعاين ،مب ــو بك ــر عب ــد ال ــرزاق ب ــن مه ــا ب ــن انف ــع اليم ــاين
الصـنعاين" ،مصـنف عبـدالرزاق" .احملرـق :حبيـب الـرمحن األعظمــي(
ط ،2اهلند ،الناشر :اجمللـس العلمـي -يطلـب مـن :بـريوت ،املكتـب
اإلسالمي1403 ،هـ).
اب ــن عاش ــور ،حمم ــد الط ــاهر ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد الط ــاهر ب ــن عاش ــور
التونسي ،احملرـق :حممـد احلبيـب ابـن اخلوجـة" ،مراصـد الشـريعة"( .
قطر ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.) 2004 ،
عب ـ ــد العزي ـ ــز البخ ـ ــاري" ،كش ـ ــف األس ـ ـرار ع ـ ــن مص ـ ــول فخ ـ ــر اإلس ـ ــال
البزدوي" ،دار الكتاب العريب ،ط  ،3بريوت. 1997 ،
العطار ،حسـن بـن حممـد بـن حممـود" ،حاشـية العطـار علـى شـرح اجلـالل
احمللي على مجع اجلوامع" ،دار الكتـب العلميـة ،بـدون طبعـة وبـدون
اتريخ.
ابــن عابــدين ،حممــد ممــني" ،حاشــية رد احملتــار علــى الــدر املختــار" ،ط،2
دار الفكر. 1979 ،
مبــو عبيــد الراســم بــن ســال  ،مبــو عُبيــد الراســم بــن س ـالّ بــن عبــد هللا
اهل ــروي البغدادي"فض ــائل الر ــرآن" حتري ــق :م ــروان العطي ــة ،وحمس ــن
خرابــة ،ووفــاء ترــي الــدين ( ،ط ،1دمشــق ،بــريوت :دار ابــن كثــري،
.) 1995
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فاطمــة بوســالمة" ،الســياق عنــد األص ـوليني املصــطلح واملفهــو " ،ضــمن
معمال النـدوة العلميـة ،بعنـوان ممهيـة السـياق يف اجملـاالت التشـريعية،
ط. 2007 ،1
ف ــاروق مح ــادة" ،مراع ــاة الس ــياق ومث ــره يف فه ــم الس ــنة النبوي ــة" ،ض ــمن
معمال النـدوة العلميـة ،بعنـوان ممهيـة السـياق يف اجملـاالت التشـريعية،
ط. 2007 ،1
ابــن فــارس ،ممحــد بــن فــارس بــن زك ـراي" ،مر ــاييس اللغــة" ،ط ،2مطبعــة
احلليب. 1972 ،
الفــريوز آابدي ،حممــد بــن يعرــوب الشـريازي" ،الرــاموس احملــيط" ،املطبعــة
احلسينية املصرية1344 ،هـ.
الفيومي ،ممحد بن حممد بن علي" ،املصباح املنري" ،دار الفكر.
ابـ ــن الرـ ــيم ،حممـ ــد بـ ــن ميب بكـ ــر" ،إعـ ــال املـ ــوقعني عـ ــن رب العـ ــاملني".
(الراهرة :شركة الطباعة الفنية املتحدة.) 1968 ،
ابــن الرــيم ،حممــد بــن ميب بكــر" ،بــدائع الفوائــد" ( .بــريوت :دار الكتــب
العريب).
الكاساين ،عـالء الـدين ،مبـو بكـر بـن مسـعود بـن ممحـد" ،بـدائع الصـنائع
يف ترتي ـ ـ ــب الشـ ـ ـ ـرائع" ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة ،ط1406 ،2ه ـ ـ ـ ـ -
. 1986
الكراماســيت ،يوســف بــن حســني" ،زبــدة الوصــول إىل عمــدة األصــول"،
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.
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مالــك ،مالــك بــن منــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي املــدين " ،موطــأ
مالك" .صححه ورقمه وخرج محاديثه وعلق عليـه :حممـد فـؤاد عبـد
الباقي(لبن ـ ــان ،ب ـ ــريوت ،دار إحي ـ ــاء الـ ـ ـرتاث الع ـ ــريب 1406 ،ه ـ ـ ـ -
.) 1985
ابــن ماج ــه ،مب ــو عب ــد هللا حمم ــد ب ــن يزي ــد الر ــزويِن" ،س ــنن اب ــن ماج ــه"،
حتريــق :حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،فيصــل
عيسى البايب احلليب.
مــنال خســرو" ،مــرآة األصــول شــرح مرقــاة الوصــول" ،درســعادت ،شــركت
صحافية عثمانية.
حممــد بــن احلســن الش ـيباين" ،شــرح الســري الكبــري إمــالء حممــد بــن ممحــد
السرخس ـ ـ ــي" ،ط ،1ب ـ ـ ــريوت ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة1417 ،ه ـ ـ ـ ـ-
. 1997
حممــد خالــد منصــور" ،ختصــيص العمــو ابلســياق عنــد األصــوليني ومثرهــا
يف االســتنباط الفرهــي" ،كليــة الشـريعة  -اجلامعــة األردنيــة ،الشــبكة
العنكبوتية.
حممــد الرحيــل غرايبــة" ،إشـارة الــنص ومــد االســتدالل هبــا يف النصــوص
الش ــرعية والرانوني ــة" ،جمل ــة جامع ــة دمش ــق للعل ــو الرانوني ــة ،اجملل ــد
 ،20العدد الثاين. 2004 ،
مس ــلم ،مس ــلم ب ــن احلج ــاج الرش ــريي" ،ص ــحيح مس ــلم" ،نش ــر وتوزي ــع
رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ،الرايض. 1980 ،
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حممد عبد العزيز املبارك" ،الرـرائن عنـد األصـوليينط ،جامعـة اإلمـا حممـد
بن سعود اإلسالمية ،ط. 2005 ،1
حممــد مصــطفى شــليب" ،مصــول الفرــه اإلســالمي" ،دار النهضــة العربيــة،
بريوت. 1986 ،
حمم ـ ــد مدي ـ ــب ص ـ ــاحل" ،تفس ـ ــري النص ـ ــوص يف الفر ـ ــه اإلس ـ ــالمي" ،ط،4
املكتب اإلسالمي ،بريوت1413 ،هـ.
اب ــن جن ــيم ،زي ــن ال ــدين ب ــن إب ـراهيم ب ــن حمم ــد الش ــهري ابب ــن جن ــيم" ،ف ــتح
الغفار بشرح منار األنوار يف مصول الفره" ،شـركة ومطبعـة مصـطفى
الباب احلليب ،مصر.
ابـ ــن اهلمـ ــا  ،كمـ ــال الـ ــدين حممـ ــد بـ ــن عبـ ــد الواحـ ــد السيواسـ ــي" ،فـ ــتح
الردير" ،دار الفكر.
وهب ــة الزحيل ــي" ،مص ــول الفر ــه اإلس ــالمي" ،ط ،2دار الفك ــر ،ب ــريوت،
. 1998
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املستخلص
يظدررر عفدرروم المظررام الهررام ز رراا نيمررارة الق روا ز ررور د ر
عؤداه وجوب استبهاد القا ون األجمر الر ي ّيتمترا داّر اإلسرماد الو مير
إذا عا نيهارض ع اعملفاهيم األساسي السائ ز تم دول القاضي.
ويه ر ل ال ر ابلمظررام الهررام مرراهر ّاعملي ر عهرو ر ز ر ظم ر
دوا الهررا و ولق ر سررم اعملررمظم األردين كررر ال ر و ر ا المظررام وج ر
اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين ردم ( )43لسم 1976م.
ودر ر ر هر ر ر ما ع ر ررن هر ر ر ه ال راسر ر ر إى بي ر رران المظ ر ررام اعملوض ر رروّي
واإلجرائي ال ي حيكم ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا .
دس ررمما ه ر ه ال راس ر إى
وز سرربي ققي ررا ه ر ا اق ر او ق ر ت
عبحث ر ن نيماولم ررا ز اعملبح رره األوا عفد رروم المظ ررام اله ررام ز رراا نيم ررارة
القر روا و وذلر ر ع ررن ب ررالا نيهريف ررا وبي رران عض ررمو ا وب ائ ررا وبي رران
ع ى ابتالا دوره ز اا االبت اص القضائي الر ويل و ر ا ز راا
القا ون ال ابلي ّما ز اا نيمارة القوا .
وز اعملبحه الثاين نيماولما حكام ال ابلمظام الهام عرن برالا
بيان نيهريفا وعربرات األبر برا وورروع إّمالرا و بيهترا وسرلا القاضري
إراءه و برياً آاثره.
ود ر برجمررا عررن بررالا ه ر ه ال راس ر بمتررائ وعقرتحررات نيهررا
وجا الق ور المظاعي بشأن ه ا اعملوضوة ل ى اعملمظم األردين.
الكلما اااد الدالا ااة ةا :ا يا ااة  :المظ ررام اله ررامو نيم ررارة الق ر روا و
القا ون األردينو القا ون األجم .
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Abstract
The concept of public order in area of conflicts of
laws could crystallized in the instance of a defence that
culminates in making it mandatory to set aside the foreign
law that was specified by the national attribution rule if it
is in conflict with the prevailing basic concepts in the
country of the presiding judge.
Defence with public order is considered a common
global phenomenon in various legislation globally, the
Jordanian legislature has entrenched the idea of defence
with this order under Article (29) of the Civil Code No.
(43) Of 1976.
The aim of this study is to illuminate the substantial
and the procedural laws which govern defence with public
order in the area of conflict of laws.
In order to achieve this aim, the study was divided
into two sections; the first section addressed the concept of
public order in area of conflicts of laws, through its
definition and the exposition of its content, its
characteristics, and an indication of how different is its
role in the field of international judicial jurisdiction as
well as in the area of municipal law regarding the area of
conflict of laws.
In the second section, the rules of defence with
pubic order were discussed through its definition, the
justification for its usage, the conditions for its application,
it nature, the authority of a judge regarding it and finally,
its effects.
The research led to findings and suggestions that
would serve as solutions to the legislative loopholes
regarding this issue for the Jordanian legislator.
Key Words:
Public order, Conflict of laws, Jordanian law,
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Foreign law.

املقدمة
إ تن احلم هلل حنم هو و ستهيماو و ستغفرهو و هوذ ابهلل عن ورور
فسماو وعن سيئات ّمالماو عن يد ه ال عض لاو وعن يضل ال
هادي لاو و ود ن ال إلا إال هللا وح ه ال وري لاو و ود ن
حمم اً ّب ه ورسولاو ّليا ض ال ال والسالم وّلى آلا و حبا.
عا به :
إن القا ون ال ويل اخلاص يدتم بتمظيم الهالدات اخلا
ال ولي ()1و ويها اعملشكالت اعملتول ّن ارنيباع المزاة أب ثر عن دول و
وعن بررها عشكل نيمارة القوا و يض اعملمظم دواّ دا و ي اق ا
عمدا إرواد القاضي إى القا ون الواج التابيا عن ب القوا
اعملتمارّ حلكم اعملسأل عوضوة المزاةو نيسمى بقواّ اإلسماد(.)2
( )1يق بتل الهالداتو ّالدات القرا ون اخلراص الرت نيرتم بر ورااص هر ا
القررا ونو و ر عررا ز األعررر ن نيلر الهالدررات قررا بهر دويل بسررب ارنيبا دررا
أب ثر ررر عر ررن دول ر ر و وعر ررن م ال ر ر ن يم ر رررا الفدر ررم إى الهالدر ررات ب ر ر
وررااص القررا ون ال ر ويل الهررام ز ه ر ا اررراا .نيف رريالً ا ظررر :ورررا ّب ر
الهليم الر اّيو "القا ون الواجر التابيرا والمظرام الهرام ز الهالدرات اخلا ر
ال ولي "( .ع3و اإلسكم ري  :دار الفكر الهريبو 2008م)و .7
( )2دواّ اإلسمادو هي دواّ يضهدا اعملمظم اقر ا عمدرا نيبيران القرا ون الواجر
التابيررا ز عسررأل دا و ي ر ضررمن رراا الهالد ررات اخلا ر ال ولي ر و ونيرت ر
داّر اإلسررماد عررن ئر إسررماد نيتمثر ز اعملسررأل القا و ير و هر موّر عررن
األ كار القا و ي اعملتشاو الت نيكون حمالً لتمارة القوا و وضابط اإلسماد و
عهيار اإلسمادو ويهين اعملؤور ال ي يقود القاضي عملهر القا ون اعملارت،و ي
عهي ررار اال تق رراا ع ررن اعملس ررأل القا و ير ر إى الق ررا ون الواجر ر التابي ررا .ا ظ ررر:
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وإذا عا وارت داّ اإلسماد الو مي إى نيابيا دا ون جم
عه ومت التهرا ّلى حكام ه ا القا ونو إن ه ا ال يهين ن
القاضي الو ين علزم بتابيا ه ه األحكام ز مجي احلاالتن إذ نيكاد
جتم غالبي األ ظم (ّ )1لى استبهاد القا ون األجم اعملات ،إذا ان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّكاو ر حمم ر ّب ر الهررااو " رروا القررا ون ال ر ويل اخلرراص اللبمرراين اعملقررارن".
(ال ار اجلاعهي و اإلسكم ري و دون به و دون سم شر)و .38
( )1ا ظر ّلى سبي اعملثاا :ر ،اعملراد ( )29عرن القرا ون اعملر ين األردينو واعملراد
( 28ع ين ع ري)و واعملاد ( 30ع ين سوري)و واعملاد ( 32ع ين ّرادري)و
واعمل رراد ( 73ع ررن الق ررا ون رد ررم  5لس ررم 1961م اخل رراص بتمظ رريم الهالد ررات
القا و ي ر ذات الهم ررر األجم ر ز دول ر الكوي ر )و واعملرراد ( )27عهرراعالت
ع ي إعارايتو واعملاد ( 24عن القا ون ال ويل اخلاص التو سي)و واعملاد (24
عر ر ر ين جزائ ر ررري) .و ظر ر رر ز المظ ر ررام الس ر ررهودي :اعمل ر رراد ( 2/50ع ر ررن ظ ر ررام
التحكيم)و واعملاد ( 5/11عن ظام التمفي )و واعملاد (  1/6عن ظام اجلرائم
اعملهلوعانيي ر )و وجت ر ر اإلوررار همررا إى ن اعململك ر الهربي ر السررهودي د ر وده ر
و ررادد ّلررى االنيفادي ر الهربي ر للتهرراون القضررائي ز سررم 2000مو وال ررت
لغ انيفادي نيمفير األحكرام األجمبير اعملربعر سرم 1952مو وجراء ز اعملراد
السادس ر  /الفقررر اخلاعس ر عررن االنيفادي ر الهربي ر للتهرراون القضررائي و أبن عررن
وروع نيمفي األحكامو ن ال يكون خمالفراً ألحكرام الشرريه اإلسرالعي و مرا
ررادجم لررم الررورراء جبلسررتا اعملمهقر بترراري 2016/7/24م ّلررى ا ضررمام
اعململكر ر إى ّض رروي ع ررؤنر اله رراي للق ررا ون الر ر ويل اخل رراص .وع ررن األ ظم ر ر
األجمبي و ظر :اعملراد ( )6عرن القرا ون الر ويل اخلراص البولروينو واعملراد (38
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خمالفاً للمظام الهام ل ول القاضي ال ي يمظر المزاة.
القا ون األجم اعملات ،وج داّ اإلسماد الو مي إذا
عا نيضمن حكاعاً خمالف للقيم ال يمي و و االجتماّي و و القا و ي
ل رج ن ير ض القاضي الو ين نيابيقاو دو يستبه هن أل ا خمالف
للمظام الهامو مثالً :ال يستاي ردين إبرام ّق رواج اثين ز ر سا
رغم ن ظاعا يسمح ب ل .
إن المظام الهام – ب ون و – فاهيما اعملاتلف يستاي ن
يؤثر ّلى احللوا اعملهاا عن اعملمظم ابلمسب للقا ون الواج التابيا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ر ين إسررباين)و واعملرراد ( 43ع ر ين سويسررري)و واعملرراد ( 78ع ر ين برنيغررايل)و
واعمل رراد ( 12عر ر ين عمل رراين)و واعمل رراد ( 31عر ر ين إيا ررايل)و واعمل رراد ( )55ع ررن
الق ررا ون الر ر ويل اخل رراص الفر س رريو واعمل رراد ( )5ع ررن الق ررا ون الر ر ويل اخل رراص
الرت رريو واعملرراد ( )6عررن القررا ون ال ر ويل اخلرراص الممسرراويو واعملرراد ( )4عررن
القا ون ال ويل اخلاص التشيكي .للتف ي حوا التشرريهات األجمبير و ا ظرر:

Turk Miletlearasi Ozel ،Ayasel Celikel ،Cemal Sanli
Hukuku Mevzuati, 8 Basi, Beta Basim Yayim, Itsanbul, 3rd.
 .2017, p. 8-12وا ظ ررر يضر راًTurk Miletlearasi Ozel :
Nomer Erigin, Teb'a Ile Yabncinin Hukuk ،Hukuku
.Musavati, London, Sweet and Maxwell, 4th, 1998, p 24-27

وا ظر يضاً. :د .حفيظ السي احل ادو "اعملوجز ز القا ون ال ويل اخلراص".
الكت ر ر رراب األواو (ع3و ب ر ر ررريوت :عمش ر ر ررورات احلل ر ر ر احلقودير ر ر ر و 2018م):
.290-285
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ّلى عوضوة المزاةو ونيتباين االّتبارات الت نيتا ذريه ز التمس
ابلمظام الهامو إال ا ميكن ردها إى هنا نيقوم حلماي ديم عهيم ز
ارتم و ه ه األبري نيشك ز ملدا كر المظام الهام.
وو ا نيكون كر المظام الهام ثاب " مام عان" – ّلى ح
نيهبري جا عن وراح القا ون( – )1ال ي حيمي األسم اجلوهري ز
ارتم عن القوا األجمبي الت نيتهارض ونيل األسم.
و يربر ال ابلمظام الهام و قاً عملفدوعا احل يه إالت ز القرن
التاس ّشر ّلى ي الفقيا األعملاين "سا يين"  Savignyعن بالا
( ) 1ا ظر ررر. :د .هشر ررام ر ررادجم ّلر رري ر ررادجمو و .د .حفيظ ر ر السر رري احل ر ر ادو
"عبرراديف ز القررا ون الر ويل اخلرراص" .الر ار (ع1و بررريوت :اجلاعهير للاباّر
والمش رررو 2009م)و  .193و د .مج رراا الر ر ين الك رررديو "نيم ررارة القر روا ".
(ع1و القاهر  :دار المدض الهربي و 2005م) .182 :و د .بو الهال الممرو
"عق ع ر ز دررا ون اإلج رراءات اعمل ي ر ال ولي ر "( .ع1و القرراهر  :دار المدض ر
الهربير ر و 1999م)و  .133و د .محر ر ض رراغن الس ررم انو "الق ررا ون الر ر ويل
اخل ر رراص الك ر ررويت"( .ع( 3عمقح ر ر )و الكوير ر ر  :عكتب ر ر الاالر ر ر اجل ر رراعهيو
2018م)و  .100و د .سرهي يوسررف البسررتاينو "اجلراع ز القررا ون الر ويل
اخلر رراص"( .ع1و بر ررريوت :عمشر ررورات احلل ر ر احلقودي ر ر و 2009م)و .315
وجمرران جاسررم عشررت و "اإلحال ر ز االبت رراص القضررائي ال ر ويل – دراس ر
عقار ر ر "( .رسر ررال عاجسر ررتريو لي ر ر احلقر رروجمو اجلاعه ر ر اعملستم ر رري و اله ر رراجمو
)2006و .49
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ّرضا لفكرنيا ز االورتاك القا وين .

مشكلة البحث
إن دراس عوضوة ه ا البحه يثري ّ

عشكالتو نيتمث

ابآليت:
 ع ى إعكا ي التو يا ب حكام آعر وعتمادض ز الودفساو من جد ال ب ت عن احرتام حكام القا ون األجم
اعملات،و وعن جد برى ال ب ت عن احرتام ومحاي اعملباديف
األساسي الت يقوم ّليدا تم دول القاضي ال ي يمظر ز
المزاة.
( )1نير ررتلا ،ه ر ر ه الفكر ررر ز ن الق ر روا السر ررائ ز ال ر ر وا اعملسر رريحي الوارث ر ر
للقررا ون الروعرراين نيشرررتك يمررا بيمدررا ز األ رروا الهاع ر الررت نيرج ر إى وح ر
األ التارخيي ق ه القوا و وعن هما ر سرا يين ن رالً عرن هر ه الر وا
الررت نيشرررتك دوا يمدررا ز وح ر اعمل ر ر نيتالررى ز بهررض الفررروض ّررن نيابيررا
دا وهنا اخلاصو مما يفسح اراا لوض حلوا عشرت ز نيمرارة القروا و ودر
وار اثماء ّرضا حللوا نيمارة القوا ز نيل ال وا إى قفظ خيروا وجبرا
القاض رري ن ميتم ر ّ ررن نيابي ررا الق ررا ون األجم ر إذا نيب ر ل ررا ا قا رراة الوحر ر
القا و ي ب دا و ا والقرا ون اعملارت ،مكرم المرزاة .ا ظرر :د .محر الفضرليو
ّم ر ران – األردن :دار دم ر ر ي
"اعملر رروجز ز القر ررا ون ال ر ر ويل اخلر رراص"( .ع1و ت
للمشر والتوري و اإل ار الهاورو 2017م)و .150
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ب -ما نيثور إوكالي برى نيتمث ز ن ي غموض و نيضارب
ز ق ي عفدوم المظام الهام يؤثر ّلى نيابيا القا ون األجم و
وعن هماو إن القاضي إذا يستا ق ي ه ا اعملفدوم ز اا
نيمارة القوا و إن ه ا د يؤدي إى التوس ز نيابيا دا ون
القاضي ّلى حساب القا ون األجم ال ي ّيمتا داّ
اإلسماد الو مي و واستبهاد ه ا األبري ز ثري عن احلاالت
ب ور ّفوي مما د يضر ابلتهاون القائم ب ال وا .وعن هماو
وإحساساً خباور ه ه اعملشكل و ال ب عن وض ضوابط
إلّماا سلا القاضي ز حال إاثر ه ا ال .
ج -ما يثري ال ابلمظام الهام إوكالي برى ّلى ال هي
الهمليو وخبا ز اا عهر عا إذا ان قري ال ابلمظام
الهام يؤدي إى استبهاد القا ون األجم اعملات ،مكم المزاة
برعتاو و استبهاد احلكم القا وين اعملاالف للمظام الهام ب ف
جزئي ع بقاء ابت اص ه ا القا ون يما ّ اها عن اعملسائ
األبرىو م ا يمت ّما إحالا دا ون القاضي حملا نيلقائياًو
و ل يما إذا ان ني ب المظام الهام يتم بمفم الفهالي
وال راع يما يسمى ابألثر اعملاففو و يضاً ع ى اّت اد
القاضي الو ين ا هو عن المظام الهام ز القا ون األجم و ي
األثر اال هكاسي للمظام الهام.
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يضاا إى عا سباو ن اعملمظم األردين يفرد حكاعاً نيف يلي
لل ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا و مما سح االً للاالا
ل ى وراح القا ون والقضاء حوا ه ه األحكامو وه ا ب وره بلا
عوضوّاً ج يراً ابلبحه يا وحماول إيضاح عودف وراح القا ون ال ويل
اخلاص والقضاء عماو اعملمظم األردين يتماوا وروع إّماا ال
ابلمظام الهامو وخبا الشرع اعملتهلا بتوا ر ال ل ب المزاة ودول
القاضين ظراً ألمهيتا البالغ ز ه ا اراا .و ل يما يتهلا ابألثر
اإل ايب لل ابلمظام الهامو إذ يقمن اعملمظم األردين ه ا األثر –
بال اً لألثر السل – ال ي دمتما وج اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين
ردم ( )43لسم 1976م()1و مما اثر إوكالي خب وص القا ون ال ي
إحاللا عكان القا ون األجم اعملات ،اعملاالف للمظام الهام ز
األردن.
ه ا ضالً ّن ن اعملمظم األردين يب بيه ه ا ال ضمن
ال وة الت ظم حكاعدا وج اعملواد (عن 109إى )111عن دا ون
وا احملا مات اعمل ي ردم ( )24لسم  1988ونيه يالنيا()2و مما يثري
( )1عمشررور ز اجلري ر الرلي ر و اله ر د ردررم ()2645و اتري ر 1976/8/1مو ص2و
و رربح د ررا واً دائمر راً بهر ر إدر رراره ع ررن ل ررم األعر ر وجر ر اإلّ ررالن اعملمش ررور ز
اجلري الرلي و اله د ردم ( )4106اتري 1996/3/16مو .53
( )2عمشور ز اجلري الرلي و اله د ردم ()3545و اتري 1988/4/2مو .735
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إوكالي نيتهلا ببيان بيهتا ز ضوء القواّ الهاع لمظري ال وة
الوارد ز القا ون اعمل ور.
أهداف البحث
 -1بيان ّالد دواّ نيمارة القوا ابلمظام الهام.
 -2نيوضيح حكام ال ابلمظام الهام ّم نيمارة القوا .
 -3بيان وجا الق ور والمق ،المظاعي بشأن نيمظيم حكام ه ا
ال ز القا ون األردين.
 -4اخلروج بمتائ ونيو يات ّلمي عفي عن وأهنا عهاجل وجا
الق ور والمق ،المظاعي ل ى اعملمظم األردين.
أهمية البحث
ميكمما القوا :أبن ه ه ال راس أتيت مهيتدا عن بالا بهه
التج ي الهلمي حوا كر المظام الهامو ميه يتم إّاد نيماوقا ب ور
أت يلي بشقيدا اعملوضوّي واإلجرائين بغي به الروح ز ه ه الفكر
ز ضوء القا ون اعمل ين األردين وبهض األ ظم اعملقار و ما ن يدا
ققيقاً للمقا والغاايت الت رادها اعملمظم عن وراء المّ ،لى األب
ابل ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا .
ما ن للبحه ز عوضوة ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة
القوا مهي ّلمي  -ظري وّملي  -أعا مهيتا المظري و تكمن عن
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جا ز و ا عن األماث الت نيتماوا إح ى اعملسائ القا و ي غري
اعملمضبا لفحواها و سبتدا ز الزعان واعملكان.
وعن جا آبرو إن األمهي المظري عملوضوة البحه نيكمن
يضاً ز ا يه ل ع بالً ظرايً للبحه ز اله ي عن اعملسائ اعملثار
بشأ ا بيان عفدوم المظام الهامو وب ائ او ونيهريف ال با و ساسا
وورو ا و بيهتا وسلا القاضي إراءه وآاثره.
وّلى الرغم عن ن اعملمظم األردين د ب وج اعملاد ()29
عن القا ون اعمل ين ابل ابلمظام الهامو إال ا يف ت القواّ اعملمظم
لاو وعن هما أتيت األمهي الهملي عملوضوة البحهو وذل عن بالا
ادرتاح القواّ القا و ي الت نيقتضيدا بهض اجلوا اخلا و ا
اعملوضوة.
و ضالً ّما ذ ر سابقاًو ق دمما حاوالت ّ ي راجه
اعملكتبات القا و ي و و ل البحه ّرب وبك اإل رت ّن اعملهلوعات
وضوة ه ا البحهو تب لما دل اعمل ادر الهلمي ز ه ا
اخلا
ز ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة
ارااو لم جن عراج عتا
القوا و ع ذل إن هماك مث إوارات عتماثر ّن ه ا اعملوضوة ز
بهض ال راسات و ت وراح القا ون ال ويل اخلاصو وهي إوارات ّاع
ز ملداو األعر ال ي يضفي مهي وّي ّلى ه ا البحهو وعا أنعلا
ن نيكون ه ه ال راس –إن واء هللا نيهاى – واعل جلوا البحه
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اعملاتلف .

.1
.2
.3

.4

.5

.6

أسئلة البحث
سمحاوا وعن بالا ه ا البحه اإلجاب ّلى األسئل اآلنيي :
عا عفدوم المظام الهام ز اا نيمارة القوا ؟
عا األحكام المامم لل ابلمظام الهام؟
عا عضمون المظام الهام ال ي ميكن ن يكون ّائقاً عام نيابيا
القا ون األجم و و ابألحرى ّائقاً عام نيابيا داّ اإلسماد
الو مي ؟
لياً لقواّ القا ون ال ويل
يه ل ال ابلمظام الهام عب
اخلاصو م يه ل استثماءً؟ وعن م إذا عا ّم القاضي الو ين
سلاتا إراء ه ا ال و د يه ل د هاً وكلياًو م عوضوّياًو م
به م القبوا؟ وه ميل إاثرنيا عن نيلقاء فساو م ال؟
عا سلا القاضي إراء ال ابلمظام الهام؟ وعا اللحظ الت
ن حي د القاضي يدا عفدوم المظام الهام؟ يرج يدا إى
ور
ود شوء الهالد و م إى ود ر المزاةو م إى ود
احلكم
عا عفدوم األثر اعملافف واألثر اال هكاسي لل ابلمظام الهام؟
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 .7عا وجا الق ور والمق ،المظاعي ز القا ون األردين بشأن
نيمظيم حكام ال ابلمظام الهام ّم نيمارة القوا ؟ وعا
التو يات الالرع عملهاجل ه ا الق ور والمق،؟

نطاق البحث
يه ل المظام الهام عفدوعاً واسهاً ج اًو دو يشم مجي روة
القا ونو غري ن عا يهميما ز ه ا البحهو هو المظام الهام ز القا ون
ال ويل اخلاصو ي المظام الهام ال ي لا ّالد بتمارة القوا قط.
وّلياو ال تهرض ز مثما ه ا عملا يسمى ابلمظام الهام ال ابلي
– ال ي يتكون ّاد عن موّ القواّ اآلعر الت ال ور لألوااص
االنيفاجم ّلى بال دا( - )1إالت ز ااجم بيان ابتالا دوره ّن دور
المظام الهام ز اا نيمارة القوا  .ما ال تارجم عملا يسمى ابلمظام الهام
ال ويل ال ي يتمث ز موّ اعملباديف اعملشرت السائ ب ا ال وا
اعملتحضر و وعن عثل ذل قر م القر م ال ولي و وقر م التدرب
ال ويل(.)2
( )1ا ظ ررر ّل ررى س رربي اعملث رراا :رر ،اعمل ررادني (1/163و  )2/165ع ررن الق ررا ون
األردين .ونيف يالً راج  :دّ .وض مح الزّ و "اعمل ب إى ّلرم القرا ون".
(ع1و عكتب ر ر اجلاعه ر ر ابلش ررارد و وإث ر رراء للمش ررر والتوري ر ر ابألردنو اإل ر ر ار
الثالهو 2012م)و .92-83
( )2نيف رريالً راجر ر  :د .حممر ر يوس ررف ّلر روانو "الق ررا ون الر ر ويل اله ررام"( .ع3و
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ما خيرج عن ااجم ه ا البحه دور االنيفاديات ال ولي ز
إّماا كر المظام الهامو و ل ثر نيمفي األحكام األجمبي ّلى
إّماا ال ابلمظام الهامن د ان اعملوضوّان حيتاجان إى دراس
ب انيا.
عستقل
ال ي هاجلا ز ه ا البحهو هو عفدوم المظام الهام ز القا ون
ال ويل اخلاص ال ي وارت إليا اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين األردين
عقار ببهض األ ظم و ودوره ز استبهاد القا ون األجم الواج
التابياو ووروع ه ا االستبهاد واآلاثر القا و ي الت نيرتني ّلى ه ا
االستبهاد.
الدراسات السابقة
دام الباحه حاوالت ّ ي راجه اعملكتبات القا و ي الهاع
واعملتا و و ل البحه ّرب وبك اإل رت ّن اعملهلوعات
اخلا وضوة ه ا البحهو تب لما دل ال راسات السابق ز ه ا
ز ال ابلمظام الهام ز اا
اعملوضوةو لم جن دراسات عتا
نيمارة القوا و ع ذل إن هماك مث إوارات يسري عتماثر ّن ه ا
اعملوضوة ز ت وراح القا ون ال ويل اخلاصو وهي إوارات ّاع ز
ملداو وعن ال راسات ذات ال ل ب ف ٍ ّاع ٍ:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّمان – األردنو دار وائ للمشرو 2003م)و .88-86
ت
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 -1دراس دّ .ادا بن ّب هللا بهموان" :االع باراد العملية
للدفع ابلنظام العام" ،مه عمشور ز ل اعملفكر القا وينو
لي احلقوجم والهلوم السياسي و جاعه حمم بيضر بسكر و
اجلزائرو اله د الثالهو 2017م.
والبحه ّاله نيماوا عربرات ال ابلمظام الهام ب ف ّاع و و
يتماوا نيل اعملربرات ز ااجم ال ز حماا نيمارة القوا و ما ن
البحه السابا يتماوا حكام ال ابلمظام الهام ّم نيمارة القوا
عن حيه عفدوعاو ووروع إّمالاو وآاثره المظاعي و يضاا إى عا سبا
ن البحه السابا جاء ز القا ون اجلزائريو ز ح ن البحه احلايل
يتماوا اعملوضوة ز القا ون األردين عقاراً ببهض األ ظم الهربي
واألجمبي .
 -2د .حمم احل برار بهموان" :ا :هوم القانوي العام ل كرة
النظام العام" ،مه عمشور ز ل دراسات دا و ي و دار القب
للمشرو اجلزائرو اله د السادسو 2010م.
وابلرجوة إى البحه ّالهو جن ا ادت ر ّلى بيان عفدوم
المظام الهام بشك ٍ ٍ
ّامو و يتماوا حكام ال ابلمظام الهام ز اا
نيمارة القوا و ما ن البحه السابا جاء ز القا ون اجلزائريو ز
ح ن البحه احلايل يتماوا اعملوضوة ز القا ون األردين عقاراً ببهض
األ ظم الهربي واألجمبي .
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منهج البحث
سمتب ز ه ا البحه اعملمد التحليليو حيه سمقوم ابستهراض
الم وص القا و ي األرد ي ذات الهالد ابعملوضوةو وقلي حمتواها
للتهرا ّلى عضاعيمدا وعزاايها وّيوواو ع االستها آبراء وراح
القا ون ال ويل اخلاصو و يضاً حكام القضاء األردين الت نيتماوا
اجلا التابيقي عملوضوة ه ا البحه.
ما سمتب اعملمد اعملقارن عن بالا اإلوار إى عودف بهض
األ ظم الهربي واألجمبي عن عسائ البحهو وإيراد األحكام القضائي
ذات ال ل ابعملوضوة.
خطة البحث
حىت تمكن عن دراس ه ا اعملوضوة بشك و ٍ
اا وأت يليو
إ ما سمقسم ه ا البحه إى عبحث رئيس :
ا:بحث األول :عفدوم المظام الهام ز اا نيمارة القوا .
و يا ربه عاال :
ا:طلب األول :نيهريف المظام الهام.
ا:طلب الثاي :عضمون المظام الهام.
ا:طلب الثالث :ب ائ ،المظام الهام.
ا:طلب الرابع :ابتالا دور المظام الهام ز اا نيمارة القوا
ّن غريه.
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ا:بحث الثاي :حكام ال
و يا مخس عاال :
ا:طلب األول :نيهريف ال ابلمظام الهام وبيان ساسا.
ا:طلب الثاي :وروع ال ابلمظام الهام.
ا:طلب الثالث :بيه ال ابلمظام الهام.
ا:طلب الرابع :سلا القاضي إراء ال ابلمظام الهام.
ا:طلب اخلامس :اآلاثر اعملرتنيب ّلى ال ابلمظام الهام.
م خنتم مثما ه ا خبان ٍ لا ،يدا هم عا نيو لما إليا عن
تائ ونيو يات.
ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا .

املبحث األول :مفهوم النظام العام يف جمال تنازع القوانني
إن دراس عوضوة ه ا البحه نيتال عما بيان عفدوم المظام
الهام ز اا نيمارة القوا و وذل عن بالا بيان نيهريفا وعضمو ا
وب ائ او وعن م ال ب عن الودوا ّلى عسأل ابتالا دور المظام
الهام ز اا نيمارة القوا ّن دوره ز اا االبت اص القضائي
ال ويلو و ل ز ااجم القا ون ال ابليو مسأل ولي عن وأهنا
إ ماا ال ور ن بغي نيوضيح دور المظام الهام ز استبهاد نيابيا القا ون
األ جم إذا ان نيابيقا يتهارض ع اعملباديف األساسي الت يقوم ّليدا
يان دول تم القاضي.
وز ضوء عا نيق مو سمقسم ه ا اعملبحه إى ربه عاال و هي:
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ا:طلب األول :نيهريف المظام الهام.
ا:طلب الثاي :عضمون المظام الهام.
ا:طلب الثالث :ب ائ ،المظام الهام.
ا:طلب الرابع :ابتالا دور المظام الهام ز اا نيمارة
القوا ّن غريه.
وسمبحه ه ه اعملاال نيباّاً.
املطلب األول :تعريف النظام العام
يتارجم اعملمظم األردين ز دوا يما و ظمتا اعملاتلف إى عفدوم
المظام الهامو إمنا نير ا لتح ده اجلدات القضائي و وا تفى اعملمظم األردين
ز اعملاد ( ) 29عن القا ون اعمل ين م نيابيا القا ون األجم اعملات،
إذا ا حكاعا نيتهارض ع كر المظام الهام ز األردن .وحيم
للممظم ّلى ه ا اعملسل ن ذل ن عرو كر المظام الهام وابتال دا
عن رعان إى آبر وعن عكان آلبرو ه وض نيهرا حم د قا عن
ال هوب كانو ه ا ضالً ّن ن ه ه الفكر غري عستقر وال يسد
ح رها ز إ ار عه واثب و وخبا إذا عا ّلمما ن كر المظام
الهام نيه كر و مي مت نيرنيبط بك دول ّلى ح .
ه ا ود نيهرض اعملاد ( )30عن القا ون اعمل ين األعملاين لتهريف
دواّ المظام الهامو أبهنا نيل الت نيت ابألسم االجتماّي والسياسي
واالدت ادي للبل و فاهيمدا األساسي ز ود عه ويكون عن بيه
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()1

القا ون األجم اعملراد نيابيقا ز عملا يا ا تداك عملبادئدا األساسي .
ود نيموّ نيهاريف وراح القا ون لفكر المظام الهام نيموّاً برياًو
ويكاد يكون االنيفاجم عه وعاً ّلى نيبين نيهريف عستقر لان وه ا راج إى
انيساة عضمون المظام الهام ومشوا اادا عن جد و وإى ابتالا
عفدوعا عن حيه الزعان واعملكان عن جد برىو ه ا ضالً ّن بلو
وص القوا ز ثر ال وا عن نيهريف جاع عا حي د اعملق ود
بفكر المظام الهام(.)2
ّرا جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص المظام الهام
ق ت
أب ا" :سالح لل اة ض دا ون جم واج التابيا إذا عا مدر
نيهارض حواه و عضمو ا ع اعملفاهيم الهاع ل ول القاضي اعملراد
نيابيقا يدا"(.)3
ويهر ا (السمدوري) أب ا" :الوسيل الت نيؤدي إى محاي اعمل احل
ت
الهليا سياسي و و اجتماّي و و بالدي و و ديمي نيتهلا بمظام ارتم
األّلى ونيهلو ع لح الفرد"(.)4
(Patrick Courbe, droit international prive, armand colin )1
.2nd Edition, Dalloz, 2016, p. 43

( )2ا ظر ز ه ا اعمله  :د .حسن اق اويو "القا ون ال ويل اخلاصو نيمارة القوا
– اعملباديف الهاع واحللوا الوضهي ز القا ون األردين – دراس عقار "( .ع1و
دار الثقا للمشر والتوري و اإل ار الهاورو 2017م)و .178
( )3د .مم وح ّب الكر م حا ظو "القا ون ال ويل اخلاص اعملقارنو اجلزء األوا
ّمان – األردن :عكتب دار الثقا و اإل ار
ز نيمارة القوا "( .ع1و ت
الثاعنو 2010م)و .323
(ّ )4ب الرراجم السمدوريو "الوسيط ز ورح القا ون اعمل ين اجل ي و ارل األواو
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ّر ا جا آبر عن وراح القا ون ال ويل اخلاص ا يلي:
ود ت
المظام الهام ز دول عاو عا هو إالت الكيان السياسي واالجتماّي
واالدت ادي ق ه ال ول ا يقوم ّليا ه ا الكيان عن عهتق ات نيتهلا
ابألعن واحلري وال ميقرا ي وعهتق ات اجتماّي نيتهلا ابعملساوا عام
القا ونو و احرتام كار ديمي ساسي عهيم و و ّقائ ع هبي
ادت ادي االورتا ي والر لالي و و حنوها عن اعمل اه واأل كار
االدت ادي الهادات االجتماّي ونيكا ؤ الفرص وغري ذل (.)1
ويهرا (جود وليوري العردا ير) المظام الهام أب ا " :موّ
ت
()2
القيم الت ال غ ّمدا لقيام ّالدات سليم ز ارتم " .
عا يالحظ ّلى ه ا التهريف ا يوس ثرياً عن عفدوم المظام
الهامو دو عفدوم عتغري يلا ،روح احلضار وحقب عن الزعنو
ويماوي ّلى موة القيم الت نيه ت ساسي حلماي ارتم .
ما نيهرض حمكم استئماا ابريم ز حكمدا ال ادر بتاري
 22عارس  1944إى نيهريف المظام الهام بقوقا " :ن نيهريف المظام الهام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلقودي و

ع ادر االلتزام"( .ع6و بريوت – لبمان :عمشورات احلل
2002م)و .398
( )1د .مح عسلمو "القا ون ال ويل اخلاص اعملقارن ز ع ر ولبمان"( .دار
المدض الهربي و القاهر و دون سم شر ودون به )و .203
( )2قالً ّنBernard Audit, Droit international prive, 2nd :
.edition, Economica, Paris, 2018, p. 24
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()1

الو ين يرنيبط ابعملفدوم الواس للري الهام الفر سي ز ّ ر عه " .
ه ا ونيهرض احملكم الفي رالي السويسري ز سياجم اعملاد
( )29عن القا ون اعمل ين ال ادر ز سم  1961إى عفدوم المظام
الهام بقوقا" :حس دضاء احملكم الفي رالي و ن المظام الهام ميكن
نيربيره دائماً به م اعملساس ابلشهور الهام السويسري و اعملباديف األساسي
لمظام اعملساوا السويسري و ابعملفاهيم القا و ي السويسري "(.)2
ه ا و نيتهرض حمكم التمييز األرد ي إى نيهريف المظام الهامو
وإمنا ا تف بتابيا حر ي  ،اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين األردين
الت ال جتيز نيابيا حكام القا ون األجم إذا ا خمالف للمظام الهام
ز اعململك األرد ي اقامشي (.)3
يتب لما عن بالا التهاريف السابق و ن دواّ المظام الهام
نم ميم اعمل لح الهليا للمجتم سواء ا ال يمي و و السياسي و
و االدت ادي و و االجتماّي و و هنا نيهلو ّلى اعمل لح الهليا
( )1وار إليا.Bernard Audit, op.cit., p. 26 :

( )2وار إليا :دّ .لي ّلي سليمانو "ع رات ز القا ون ال ويل اخلاص
اجلزائري"( .ع1و دار هوع و اجلزائرو )2005و .154
( )3ا ظر عثالً :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2011/867
(هيئ مخاسي ) اتري 2011/6/25و ودرارها ردم ( 2009/1835هيئ
مخاسي )و اتري 2010/1/31و ودرارها ردم ( 2002/709هيئ مخاسي )
اتري ( 2002/3/26عمشورات عر ز ّ ال ).
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لألوااص والت ال ور قم ن خيالفوها ز ي انيفاجم يهق و ا يما
بيمدم حىت لو ا ع لحتدم اخلا نيتال ذل .
وعن م إ ما رى – ما ي ه جا عن وراح المظام(– )1
ن التهاريف للمظام الهام عدما ان اجتاهداو إهنا ال ختلو عن ائ و
دي وإن ّجزت ز االنيفاجم ّلى نيهريف عوح و إهنا د ّا
نيوجيدات ّاع يستأ م وا القاضي ز ال اة ّن عباديف دولتا.
وبر يما ن احلسم ز ق ي عفدوم المظام الهام ز اا نيمارة
القوا يرج يا ز المداي إى القاضي الو ين ال ي يه ل ممثالً وحارساً
للمباديف األساسي الت يقوم ّليدا تم دولتاو دو الشا ،اعملؤه
إلدراك اعمل احل الهليا ل ولتاو والت ال ور اعملساس وا و الهبه وا عن
جا القوا األجمبي حىت وإن ا خمت للتابيا ّلى عوضوة
المزاة ال ي يمظر يا اعملا هنا ال قرتم ه ه اعملباديف .ل ل و يقف
المظام الهام ّائقاً عام القاضي الفر سي لالّرتاا ابلزواج اعملته د اعملربم
بفر سا ولو ن داّ اإلسماد الفر سي اعملابق هي الت وارت للقا ون
األجم ال ي نيهرتا حكاعا ب ل الموة عن الزواج(.)2
( ) 1ا ظرّ :ز ال ين ّب هللاو "القا ون ال ويل اخلاصو اجلزء الثاين ز نيمارة
القوا ونيمارة االبت اص القضائي ال ويل"( .ع9و اقيئ اعمل ري الهاع
للكتابو )1986و  .536و مح ضاغن السم انو عرج ساباو .105
(ّ )2ادا بن ّب هللاو "االّتبارات الهملي لل ابلمظام الهام"و مه عمشور
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وز ضوء عا نيق مو رى أبن المظام الهام ابرتم األردينو هو
موة الكليات الت يقوم ّليدا ر ان وعقوعات ارتم و ال ينو
واالستقرار السياسيو واالدت اديو واالجتماّيو وال ح و والسكيم
الهاع للمجتم ونيالمحاو واآلداب الهاع .
املطلب الثاني :مضمون فكرة النظام العام:
يارح نيساؤا عدم حوا بيه اعملفاهيم الت د نيؤدي إى
استبهاد نيابيا القا ون األجم اعملات،و وعن م عا عضمون المظام
الهام ال ي ميكن ن يكون ّائقاً عام نيابيا داّ اإلسماد الو مي الت
ّا االبت اص للقا ون األجم ال ي وارت إليا؟
ابلرغم عن حرص وراح القا ون ال ويل اخلاص ّلى ح ر
احلاالت الت ميكن ب دها إّماا كر المظام الهام ز اا الهالدات
اخلا ال ولي و إن مجي اجلدود نيرترفا ز الو وا إى وض إ ار
واضح عملضمون ه ه الفكر (.)1
لق ب ا وراح القا ون ال ويل اخلاص جدوداً بري لوض
ضوابط ميكن ّن ريقدا ق ي عا إذا ان القا ون األجم اعملات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز ل اعملفكر القا وين 3و لي احلقوجم والهلوم السياسي و جاعه حمم
بيضر بسكر و اجلزائرو (2017م).220 :
( )1د .ؤاد ّب اعملمهم رايضو "نيمارة القوا "( .ع6و القاهر  :دار المدض
الهربي و 2008م)و .143
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يتهارض ع المظام الهام ز دول القاضي م ال؟
ه جا عن الشراح إى القوا :ابستبهاد القا ون األجم
استماداً لفكر المظام الهام إذا ان ز نيابيا ه ا القا ون عساس باديف
اله ال ال ولي و باديف القا ون الابيهي و ابعملباديف الهاع اعملتهارا
ّليدا ز مجاّ األعم اعملتحضر (.)1
يالحظ ّلى ه ا الر ي ا جاء ب ياغ ّاع حوا اعملباديف
الهاعملي و ز ح ن األعر يتهلا قط ابلتقي ابعملفاهيم الو مي للمظام
الهام(.)2
وي ه جا آبر عن الشراح إى القوا :ابستبهاد القا ون
األجم إذا ان يشم ّلى ظم دا و ي دلدا دا ون القاضي()3ن
ذل ن اعملمظم ز نيمارة القوا ال يض دواّ عوضوّي لتمظيم
الهالدات القا و ي اعملشوب بهم ر جم و ب يسم حكم اعملسأل
( )1د .إايد حممود بردانو "التحكيم والمظام الهامو دراس عقار "( .ع1و بريوت –
لبمان :عمشورات احلل احلقودي و 2011م)و  .9و د ّ .ام ال ين الق و
عرج ساباو  .760و د .ؤاد ّب اعملمهم رايضو عرج ساباو .144
( )2ا ظر نيف يالً حوا ق ي اعملفدوم الو ين للمظام الهامFrancois Melin, :
.Droit international prive, Alger, Casbah edition, 2015, p. 143-148
(. )3د .هشام ّلي ادجمو "عر ز القا ون األجم عام القضاء الو ين –
دراس عقار "( .ع1و اإلسكم ري  :عمشأ اعملهاراو 1968م)و  .124و
د .ادي ضي و "نيابيا القا ون األجم عام القضاء الو ين"( .ع1و
اجلزائر :دار هوع و 2011م)و .98
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اعملهروض ّلى القاض ي إى دا ون نيهيما داّ اإلسماد الو مي و وّم عا
يقوم القاضي ب ل و دو ال يهرا عق عاً عا القا ون الواج التابيا؟
و عا حكاعا اعملوضوّي ؟ وعملا ا ال وا ختتلف ز سياساهتا
االدت ادي واالجتماّي واألبالدي والسياسي و ليم عن اعملت ور ن
يقب اعملمظم نيابيا القا ون األجم ايً ان عضمو ا(.)1
وي ه جا آبر عن وراح القا ون ال ويل اخلاص( )2ز
حماول ق ي عضمون كر المظام الهام ز اا نيمارة القوا ع هباً
آبرو إذ يرى ن القا ون األجم يه ل خمالفاً للمظام الهام ز دول
القاضي إذا نيهارض ع السياس المظاعي لتل ال ول حىت ولو ان
ه ا القا ون ال يتهارض ع عباديف اله ال و عباديف القا ون الابيهي
و اعملباديف الهاع اعملتهارا ّليدا ز األعم اعملتحضر و إذا ان نيابيا
القا ون األجم حيوا دون ققيا ح األه اا اقاع الت يرعي نيشري
دول القاضي إى ققيقداو ان للقاضي ن يستبه نيابيا ه ا القا ون.
ز ضوء اآلراء السابق و إ ما رى ا عن ال ه التو إى
ق ي إ ار واضح وجاع وعا لفكر المظام الهامو اعملهايري سالف
ال رو نيقت ر ّلى بيان األوجا اعملاتلف لتل الفكر و وه ا يتفا ع
( )1د .مح ضاغن السم انو عرج ساباو .103
( )2ا ظر ز ه ا االجتاه. :د .غال ّلي ال اوديو "القا ون ال ويل اخلاص –
ّمان – األردن :دار الثرقا للمشر والتوري و
دراس عقار "( .ع1و ت
اإل ار الراب و 2011م)و  .244وبيار عايرو ا سان هورياو "القا ون
ال ويل اخلاصو نيرمج ّلي حممود عقل "( .بريوت :اعملؤسس اجلاعهي
لل راسات والمشر والتوري و 2018م)و .599-598
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بيه ه ه الفكر و ألهنا ز حقيقتدا كر وميفي و مي هت ا إى
ققيا غاي عهيم و هي محاي المظام القا وين ال ابلي رتم دول
القاضيو وعن م ليم عن السد ح ر عضمون ه ه الفكر ز إ ار
ابلتاور الابيهي
عه واثب و مضمون كر المظام الهام نيرنيبط
ت
للمجتم و تتاور ه ه الفكر بتاوره ونيقت ر ّلياو وعن م ال ب و ن
يكون ه ا المظام و مياًو ي يتهلا جتم عه .
ود ب اعملمظم األردين ابلر ي األبري ز اعملاد ( )29عن
القا ون اعمل ين أب ا" :ال ور نيابيا حكام دا ون جم ّيمتا الم وص
السابق إذا ا ه ه األحكام ختالف المظام الهام و اآلداب ز
اعململك األرد ي اقامشي "(.)1
يالحظ ن الم ،استهم ع الح "المظام الهام" و ضاا إليا
" و اآلداب"و وز الواد ن إضا ه ا اعمل الح ال نيزي ز اعملوضوة
ويئاًو اآلداب الهاع هي جزء عن المظام الهام(.)2
ما ن دضاء حمكم التمييز األرد ي أتثر ا ذه إليا الري
األبريو ق دض ز ح حكاعدا أب ا" :يستفاد عن اعملاد ( )29عن
القا ون اعمل ين هنا ال جتيز نيابيا حكام دا ون جم ّيمتا الم وص
( )1وهو  ،لا ظري ز نيشريهات ال وا الهربي واألجمبي و ا ظر اقاعش ردم (.)3
( )2يم ،اعملمظم الفر سي ّلى خمالف اآلداب الهاع ز القا ون ال ويل اخلاصو
إذ نيم ،اعملاد ( )55عما أب ا" :ال نيابا ز ر سا ا األحكام التشريهي
األجمبي الت نيضر ابلمظام الهام ز الهالدات ال ولي ما هو عفدوم با ز
ر سا" .وار إى ه ا الم :،دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو
ص539و اقاعش ردم (.)2
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السابق إذا ا ه ه األحكام ختالف المظام الهام و اآلداب ز اعململك
األرد ي اقامشي و وحيه إن اعملبلغ اعمل ّى با هو تيج و ا روج اعملميز ز
ال منارك وابن اعملميز ض مهاو يهترب ه ا اعملبلغ عن ضمن نير اعملتوىف يورة
ّلى الورث حس ح تا الشرّي وو قاً للقا ون األردين"(.)1
ودض يضاً -1" :ال جتيز اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين األردين
نيابيا حكام القا ون األجم إذا ا خمالف للمظام الهام و اآلداب ز
اعململك األرد ي اقامشي  -2 .إذا ان المزاة حوا عق ار ح  ،إرثي و
إن عث ه ه اعملسائ نيهترب عن المظام الهام ز القوا األرد ي و وحيه إن
حكام القا ون القرب ي ذات ال ل ختالف المظام الهام ز اعململك و إن
ذل ميم نيابيا القا ون القرب ي ز حال ه ه ال ّوى"(.)2
وز حكم آبر دض أب ا" :إذا نيضمن ّق الو ال التجاري
اعملهقود ب و ي ردين وعو غري ردين ن ي زاة و بالا يمشأ
ب الار يمجم ّن االنيفادي حياا إى التحكيمو إن القرار بودف
السري ز إجراءات ال ّوى إبحال المزاة إى التحكيم ال يهين إّالن
ّ م ابت اص القضاء األردين للمظر والف ز المزاّات الت نيمشأ
ّن نيمفي ّقود الو االت التجاري بال اً للماد ( )20عن دا ون
الو الء والوسااء التجاري والوسااء التجاري وإن ا انيفادي
( )1ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم ( 2011/867هيئ
مخاسي )و اتري 2011/6/25و (عمشورات عر ز ّ ال ).
( )2ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم ( 2002/709هيئ
مخاسي )و اتري 2002/3/26و (عمشورات عر ز ّ ال ).
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الو ال نيضمم نيابيا دا ون اجلمدوري اليممي – دا ون اعملو  -و ن
ال الحي بتهي احملكم ز حاا ّ م االنيفاجم ّليا يهود للقاضي
اليمينو إذ ليم ز ه ا االنيفاجم عا يمزة الحي القضاء األردين وليم
ز األ ظم األرد ي عا ميم عن ذل و ب إن عث ه ا األعر يتفا
و حكام اعملواد ( )20و ( )27و ( )28و ( )29عن القا ون اعمل ين الت
نيضمم جوار نيابيا القا ون األجم عن دب احملا م األرد ي إذا
نيوا رت احلاالت والشروع اعملم وص ّليدا ز نيل اعملواد"(.)1
املطلب الثالث :خصائص النظام العام:
ميتار المظام الهام ز اا نيمارة القوا أب ا عفدوم عتاورو و ا ليم
عن م اعملمظم وح هو ه ا ضالً ّن ا يهرب ّن احللوا اآلعر ز المظام
القا وين الو ينو ما ا يمتمي إى التفسري القضائيو و برياً إ ا يت ف
ابلهموعي والتجري  .وسمبحه ه ه اخل ائ ،ضمن مخس روة نيباّاً.
ال رع األول :النظام العام م هوم م طور:
يه ل المظام الهام كر عر وعتاور و وه ه ال ف ابه عن
بيهتا احليوي والت ال نيتفا ع استقرار وثبات الم وصو ل ا ليم
إبعكان اعملمظم ن حي د لا عضمواً ال يتغريو وعن م عمها عن ن يؤدي
( )1ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2012/2486
(هيئ مخاسي )و اتري 2012/3/26و (عمشورات عر ز ّ ال ).
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وميفتا أدا لتحقيا التاور ز ارتم  .و عا يستاي هلا اعملمظم
ن يمّ ،لى المظام الهام ب ور ّاع اتر اً عر ق ي عضمو ا ال ي
يه خمالفاً لا للفقا القا وين والقضاء(.)2
وعن م جن ا عن ال هوب كان ح ر عضمون المظام الهام
بشك حم دن ألن ه ا التح ي و وإن ان حيحاً ابلمسب لفرت
عهيم و إال ا خيض لتاور عستمر .ل ا يقوا (السمدوري)" :ال
ستاي ن حن ر المظام الهام ز دائر دون برىو دو ويء عتغريو
يضيا ويتس حس عا يه ت ه الماس ز حضار عهيم عن اعمل احل الهليا
لل ول و وال نيوج داّ اثبت ق د المظام الهام ق ي اً عالقاً يتماوى
رعان وعكانن ألن المظام الهام ويء س و و عا ستايها
ع
هو ن ض عهياراً عراً يكون عهيار المظام الهامو ونيابيا ه ا اعملهيار
إليدا ز حضار
ز حضار عهيم يؤدي إى تائ غري الت
برى"(.)3
وذه جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص إى و ف المظام
الهامو أب ا ّبار ّن "غالا ارغ واحل يه ّما رد الم عااع"( .)4ز
( ) 1د .ورا ّب الهليم الر اّيو "القا ون الواج التابيا ّلى عوضوة
التحكيم والمظام الهام ز الهالدات اخلا ال ولي "( .ع3و اإلسكم ري :
دار الفكر اجلاعهيو 2008م)و .10
( )2دّ .وض مح الزّ و عرج ساباو .84
( )3ا ظرّ :ب الرراجم السمدوريو عرج ساباو .399
(Dominique Holleaux, Jacques Foyer, Geraud de Geouffre )4
de la pradelle, Droit international prive, masson, 6th edition,
.2009, p. 169-170
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إوار إى ال يماعيكي والتاور اعملستمر ز عفدوم المظام الهام بك ّما ره.
وهك او رى ن المظام الهام كر سبي عتغري ختض لقا ون
التاورو نيضيا دائرهتا ونيتس نيبهاً البتالا البالد والبتالا نياور
بل و وعن م ال ميكن وض دواّ اثبت ميكن بواساتدا ق ي عضمون
المظام الهام ق ي اً دديقاً ميكن نيابيقا ز رعان وعكان .مثالً الرجم
نيكن نيه خمالف للمظام الهام ز القرن
واالجتار ابعملا رات والتدري
()1
التاس ّشرو عا اليوم د ه األعور نيه خمالف لا .
ال رع الثاي :النظام العام ليس من صنع ا:نظم و ده:
يقوم اعملمظم ب ور عدم ز التهبري ّن المظام الهام ونياورهو ورغم
ذل و إ ا ال يستاي رضا ابلقو ن ذل ألن المظام الهام ليم تاج
الم وص القا و ي ب ف عالق و إمنا هو نيهبري ّن كر اجتماّي ز
حلظ عهيم نيكون اعمل ر اعملباور والرئيسي للمظام الهامو ل ل ان
لألّراا والتقالي مهي بري ز نيكوين المظام الهام(.)2
ونيرنييباً ّلى ذل ال يكون المظام الهام دابالً لالستمرار ز تم
عه إال إذا استمر نيقب راده لاو دو إذاً يفرتض رضا احملكوع (.)3
( )1دّ .ب اري احلكيمو "اعملوجز ز ورح القا ون اعمل ين الهراديو الكتاب األوا –
المظري الهاع لاللتزامو اجلزء األوا عن ع ادر االلتزام ع اعملقار ابلفقا
اإلسالعي"( .دون به و بغ اد :ور اعملااب األهلي و 1999م)و .186
( )2د .حمم احل برارو "اعملفدوم القا وين لفكر المظام الهامو دراس دا و ي " .عمشور
ز ل دراسات دا و ي 6و دار القب للمشرو اجلزائرو (2010م).64 :
( )3دّ .وض مح الزّ و عرج ساباو .86
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وإذا ان المظام الهام يهرب ّن روح المظام القا وين لل ول و إ ا
ابعملقاب يهرب ّن القواّ الواضح اعملستقر إى ح بريو وليم نيهبرياً
ّن نيالهات اجلماّ الت نيضها ب ياغ واضح و إذ عن الابيهي ن
يهرب المظام الهام ّن روح و ه اا المظام القا وين جلماّ عهيم ز
سكوهنا ونياورهاو ابّتبار ن المظام الهام ليم كر دا و ي جاع و
وإمنا هو كر اجتماّي عتاور ل (.)1
مما سبا ذ رهو ستمت ا عن غري ال حيح د ر المظام الهام
ّلى الم وص القا و ي اعملكتوب وح هاو أل ا ال يوج ز القا ون
الوضهي وح هو وإمنا د نيهرب ّما اعملباديف الت يهتمقدا ارتم ز حلظ
عهيم حىت ولو نيتضممدا الم وص القا و ي اعملكتوب .
ال رع الثالث :النظام العام يعرب عن احللول اآلمرة يف النظام القانوي
الوطين:
ميث المظام الهام موّ عن القواّ واعملباديف واألسم الت قا
عن األمهي عا ال ميكن جتم نيابيقدان ظراً ألهنا هت ا إى احملا ظ
ّلى القيم ز ارتم (.)2
ود ذه البهض إى ن المظام الهام يه ا هكاساً للمظام القا وين
الو ين لل ول ال ي يقوم ّلى ساس ظم ودواّ عهيم وعت ل ز سلوك
( )1د .حمم احل برارو عرج ساباو .65
( )2د .حمم ولي اعمل ريو "الوجيز ز ورح القا ون ال ويل اخلاصو دراس عقار
ّمان –
للقا ون األردين ع التشريهات الهربي والقا ون الفرسي"( .ع1و ت
األردن :دار احلاع للمشر والتوري و اإل ار الراب و 2019م)و .274
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()1

األ رادو ميه إن ي عساس وا ميكن ن يشك إبالالً ابلمظام الهام .
و رى ن عا يضفي ّلى كر المظام الهام فتدا اآلعر و هنا
نيض حلوالً للممارّات ز اجتاه احلفاظ ّلى يان تم دول القاضيو
وذل ّن ريا التو يا ب إراد األ راد ورغباهتم وب اعمل لح الهاع و
وعن م إن كر المظام الهام نيستا م حلسم اعملمارّات ّلى ساس
وجود ظام ذي ولوي و ح يواجا القاضي بقاّ عن دواّ المظام
الهامو ليم عاعا عن بيار سوى المزوا ّم حكمدان ذل ن المظام
الهام يهرب ّن احللوا اآلعر ز المظام القا وين الو ين لل ول الت ال
ور االنيفاجم ّلى خمالفتدا.
ال رع الرابع :النظام العام ين مي إىل ال سري القضائي:
نيمتمي كر المظام الهام إى ااجم التفسري القضائي ن ذل ن
القاضي ابّتباره ّضواً ز ارتم و يتوا ر ل يا اإلدراك ابخل ائ،
()2

( )1دّ .وض هللا ويب احلم السي و "الوجيز ز القا ون ال ويل اخلاص"( .ع2و
القاهر  :دار المدض الهربي و 1997م)و .392
( )2يه التفسري القضائي ثر واة التفسري ويوّاً و و ت ها مهي عن الماحي
الهملي و وإن ان يه عن الوجد القا و ي دىن عرنيب عن التفسري المظاعيو وه ا
الموة عن التفسري ميارسا القضاء ز ثماء ظره ز ال ّوى الت نير إليا حىت
يتو إى حكم القا ون ز ه ه ال ّوىو و ه آبر يكون التفسري القضائي
عن موّ التفسريات الت يقوم وا القضا ماسب اعملمارّات اعملاروح ّليدمو
وعن عزاايه ا ذو اب ّملي دو ال ي ر ماسب وض حلوا لقضااي
عقرتح و وإمنا نيرت ز عدم القاضي ز نيفسري الم ،القا وين ّلى دضااي وادهي
دائم ابلفه  .عملزي عن التف ي حوا واة التفسريو ا ظر :حمم مح حمم
الكامو "دور القاضي ز التفسريو دراس عقار "( .رسال عاجستريو لي
احلقوجمو جاعه ّ نو اليمنو 2004م)و  18وعا به ها.
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السياسي لفكر القا ونو ب وميكن القوا :إن القاضي يهي الضمري
الكاعن للقا ون ز بل ه وروح ه ا القا ون()1و ي ا يهي المظام الهام
وّياً حيحاً.
و اعملا ن األعر يتهلا ابلقيم السائ ز تم دول القاضيو
يج ّليا ن حيميداو دو يكاد يكون عمظماً ز ه ا اراا اعملرن
واعملتهلا آبداب وديم تمها األساسي وع لحتا الهاع و للقاضي
السلا التق يري ّم ظر اعملمارّات اعملهروض عاعا ز ق ي عضمون
المظام الهامو غري ن القاضي ال يض عهايري جاع نيقي ه يما يهرض
ّليا عستقبالًو وإمنا يق ر الظروا احمليا بك زاة ّلى ح (.)2
ال رع اخلامس :النظام العام ي صف ابلعمومية وال جريد:
إن المظام الهام ال ي حيميا القاضي الو ينو يته ن يت
جتمها وليم بفرد واح بهيمان ذل ن المظام الهام هو ح وكاا
ن يستد ا القاضي الو ين عن إّمالا
اعمل لح الهاع و إذ
()3
.
للمظام الهام ققيا ع لح ّاع ال ع لح با
احل برارو عرج ساباو .68

( )1د .حمم
( )2ا ظر.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 172 :
( )3عملزي عن التف ي ز ه ا اعملوضوة راج  :عمي حمم ربي و "ضماات احلري ز
عواجد سلاات الضبط اإلداري"( .ع1و رسال د توراهو جاعه ّ مشمو
لي احلقوجمو القاهر  :عابوّات دار المدض الهربي و 2007م)و .75-68
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املطلب الرابع :اختالف دور النظام العام يف جمال تنازع القوانني
عن غريه:
خيتلف دور المظام الهام ز اا نيمارة القوا ّن دوره ز اا
االبت اص القضائي ال ويلو و ل خيتلف ه ا ال ور ز اا
القا ون ال ابلي .وّليا سمقسم ه ا اعملال إى رّ :
ال رع األول :اخ الف دور النظام العام يف جمال تنازع القوانني عنه
يف جمال االخ صاص القضائي الدويل:
خيتلف عفدوم كر المظام الهام ز اا نيمارة القوا ّن
عفدوعدا ز اا االبت اص القضائي ال ويلو إذ إن لك عفدوم
ذانييتا وب و يتا اعملستقل (.)1
إن عفدوم المظام الهام يظدر ز اا نيمارة القوا ز ور
ال التقلي ي ابلمظام الهام – ما سمرى ذل ابلتف ي ز اعملبحه
الثاين عن ه ه ال راس – وعؤاده وجوب استبهاد القا ون األجم
اعملات ،ال ي ّيمتا داّ اإلسماد الو مي إذا عا نيهارض ع اعملفاهيم
األساسي السائ ز تم دول القاضي(.)2
ابلت ديا ز ه ا اعملفدوم ال جن لا حمالً ز اا االبت اص
( )1د .إبراهيم مح إبراهيمو "القا ون ال ويل اخلاص"( .ع1و القاهر  :دار
المدض الهربي و القاهر و 1996م)و .153
( )2د .مجاا حممود الكرديو عرج ساباو ص.182
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القضائي ال ويلو المظام الهام ز د ه ا األبري يدتم ابلقاّ
القا و ي الت نيمظم االبت اص القضائي ز اعملمارّات اخلا ال ولي و
ق او إن المظام الهام ز اراا اعمل ور ال يؤدي ال ور فسا ز اا
نيمارة القوا .
ابلمظام الهام الا الابيهي دواّ نيمارة
إذا ان ال
القوا و إن ذل د ال حيوا دون ن يؤدي المظام الهام ز اا
االبت اص القضائي ال ويل دوراً وبيداً ب وره ز اا نيمارة القوا و
ويتجلى ذل ز عسأل نيمفي األحكام األجمبي و إذ د يلجأ القاضي
إى استهماا ال ابلمظام الهام لر ض مشوا احلكم األجم أبعر
التمفي و وه ا يهين ن ال ابلمظام الهام ز ه ا اراا يكون لا ثر
سل قط()1و وه ا ّلى بالا احلاا ز اا نيمارة القوا و حيه
يرتني ّلى التمس با ثران إجرائيان :ح مها سل ال وهو استبهاد
القا ون األجم اعملات ،ال ي ّيمتا داّ اإلسماد الو مي ن ظراً
عملاالفتا المظام الهام ز تم دول القاضيو واألثر الثاين إ ايبو
ويتمث ز إحالا دا ون القاضي حم القا ون األجم اعملستبه (.)2
( )1ا ظر نيف يال :ي ّليان الش يفاتو "نيمفي األحكام األجمبي ز األردن".
(رسال عاجستريو لي ال راسات الفقدي والقا و ي و جاعه آا البي و األردنو
2000م)و  .108-102ويضاً :ورا وار ال الح و "التمظيم القا وين لتمفي
حكام التحكيم األجمبي و قاً للقا ون األردين"( .رسال عاجستريو لي احلقوجمو
ّمان األهلي و األردنو 2012م)و .90-86
جاعه ت
( ) 2دّ .كاو ّب الهااو " وا القا ون ال ويل اخلاص اعملقارن"( .ع3و
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وإذا ان دور المظام الهام ز اا االبت اص القضائي ال ويل
خيتلف ّما ز اا نيمارة القوا ويقرتب عن المظام الهام ّلى هي
االبت اص القضائي ال ابليو إال ن ه ا التقارب يقوم ّلى ساس
عهايات وعربرات با ابعملمارّات اخلا ال ولي و وباو الب اي ز
ه ا التقارب هي إى ي ع ى نيتهلا دواّ االبت اص القضائي ال ويل
ابلمظام الهامو ميه ال ور سل االبت اص الثاب للمحا م الو مي
ل احل دضاء دول جمبي و سواء عن جا األ راد و عن جا
القاضي(.)1
ال رع الثاي :اخ الف دور النظام العام يف جمال تنازع القوانني عنه
يف القانون الداخلي:
نيستا م كر المظام الهام ز القا ون ال ابلي ما نيستا م ز
القا ون ال ويل اخلاصو ه ا وإن ا تيجتدما المدائي واح و وهي
نيابيا ذل القا ون و نيل القواّ اعملتهلق ابلمظام الهامو إال ن
الغرض عمدما خمتلف(.)2
فكر المظام الهام ز القا ون ال ابلي هت ا ساساً إى ضمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاهر  :دار المدض الهربي و 2017م)و .246
( )1ا ظر نيف يالً :د .ور مح الرحومو "التمادض ب األحكام القضائي و ثره
ّلى التمفي ز القا ون ال ويل اخلاص األردين" .مه عمشور ز ل احلقوجم
4و جاعه الكوي و السم التاسه والهشرونو ديسمربو (2005م)227 :
وعا به ها.
( )2د .مح ضاغن السم انو عرج ساباو .96
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ّ م اخلروج اإلرادي ّن حكام القواّ القا و ي اآلعر ز دول
القاضيو عا ز اا القا ون ال ويل اخلاصو ي المظام الهام ال ي لا
ّالد بتمارة القوا يد ا ساساً إى استبهاد نيابيا القا ون األجم
ال ي وارت داّ اإلسماد الو مي اببت ا ا(.)1
ل ل و درج جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص(ّ )2لى التفرد
ب عا لاه ابلمظام الهام ال ابلي وعا لاه ابلمظام الهام ال ويلو وهو
يقيم ه ه التفرد ّلى ساس ابتالا الوميف الت يضال وا المظام الهام
ز اا القا ون ال ويل اخلاص ّما ز القا ون ال ابليو المظام الهام ز
القا ون ال ابلي يتكف إببااا انيفادات األ راد اعملاالف للقواّ اآلعر و
ول ل يب و المظام الهام ز ه ا ال د حليف و محام للقاّ
القا و ي الو مي و أعا ز اا القا ون ال ويل اخلاصو إن المظام الهام
يب و ز ه ا اراا ردي ّلى القاّ القا و ي األجمبي و ول ل يهم
ّلى استبهادها ابلرغم عن هنا واجب التابيا ّلى المزاة وج داّ
(. )1د .هشام ّلي ادجمو "دراسات ز القا ون ال ويل اخلاص"( .ع1و
بريوت :ال ار اجلاعهي للاباّ والمشرو 1981م)و .265
( )2د .هيثم الفقيو "استبهاد نيابيا القا ون األجم " .دراس عمشور ّرب اإل رت
بتاري 2010/10/18مو ّرب اعملود اآليت.www.shaimaaatalla.com :
ساّ ال بوا  9:29باح يوم اإلثم اعملوا ا 2012/12/17مو  .6و .د.
مح ّب الكر م سالع و عرج ساباو  .194و .د .غال ال اوديو عرج
ساباو  .247-246و د .مح ضاغن السم انو عرج ساباو .100-98
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اإلسماد الو مي .
سن الرو عثالً يه ل عن المظام الهام ال ابلي و لكن هي
ل إذا نيهلا األعر بتابيا دا ون جم أيب بسن خمالف و
ليس
وعن م إن المظام الهام ال ابلي وس ااداً عن المظام الهام فدوم
القا ون ال ويل اخلاصو وهو عا جه بهض وراح القا ون ال ويل اخلاص
– ما ر يما -يهرب ّن ه ا األبري بتهبري "المظام الهام ال ويل".
وز ضوء عا سبا ذ رهو يب و لما الااب االستثمائي لفكر المظام
الهام ز اا نيمارة القوا و دو دا الستبهاد القا ون األجم ونيابيا
دا ون القاضي ب ف استثمائي بروجاً ّلى األ الهام ز نيابيا
القا ون ال ي ّا داّ اإلسماد الو مي لا االبت اص ز المزاة
اعملهروض ّلى القاضي.
()1

( )1ا ظر :اعملاد ( )3/163عن القا ون اعمل ين األردين.
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املبحث الثاني :أحكام الدفع بالنظام العام يف جمال تنازع
القوانني
إليضاح حكام ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا و إ ا
ال ب عن بيان اعملق ود با و ساسا وبيان ورو ا و بيهتاو وعن م
سلا القاضي إراءهو و برياً آاثره .ل ل و سمبحه ه ه اعملوضوّات
ضمن ه ا اعملبحه عن بالا مخس عاال و هي:
ا:طلب األول :نيهريف ال ابلمظام الهام وبيان ساسا.
ا:طلب الثاي :وروع ال ابلمظام الهام.
ا:طلب الثالث :بيه ال ابلمظام الهام.
ا:طلب الرابع :سلا القاضي إراء ال ابلمظام الهام.
ا:طلب اخلامس :اآلاثر اعملرتنيب ّلى ال ابلمظام الهام.
وسمتماوا ه ه اعملاال نيباّاً.

ال

املطلب األول :تعريف الدفع بالنظام العام وبيان أساسه
سمتماوا ه ا اعملال عن بالا رّ و خن  ،الفرة األوا لتهريف
ابلمظام الهامو ز ح تماوا ز الفرة الثاين ساس ال با.

ال رع األول :تعريف الدفع ابلنظام العام:
يتماوا اعملمظم األردين نيهريفاً لل ابلمظام الهام ز اا نيمارة
وص األ ظم ز ثر ال وا عن نيهريف ه ا
القوا و ل بل
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ال .

ولق سم اعملمظم األردين لفكر ال ابلمظام الهام وج اعملاد
( )29عن القا ون اعمل ينو والت نيم ،أب ا" :ال ور نيابيا حكام دا ون
جم ّيمتا الم وص السابق إذا ا ه ه األحكام ختالف المظام الهام و
اآلداب ز اعململك األرد ي اقامشي ".
يظدر لما عن ه ا الم،و ن اعملمظم األردين د ت ن إّماا
كر المظام الهام ز اا نيمارة القوا ال يكون ز عرحل وض دواّ
اإلسمادو وإمنا أييت ز عرحل إّماا ه ه القواّ ونيابيا حكام
القا ون األجم ال ي نيسم إليا االبت اصو وأيب ور د
الستبهاد نيابيا ه ه األحكام.
إذا عا ّرض عام القاضي الفر سي زاة يتهلا بزواج ردين
بفر سي للمر الثا ي و بالرغم عن ن ه ا الزواج يه ل حيحاً بقاً
للقا ون األردين اعملات ،مكم المزاةو إن المظام الهام الفر سي يقف
حائالً دون نيابيقاو أل ا باص بته د الزوجاتو واعملباديف األساسي
للقا ون الفر سي والقضاء يباالن ه ا الزواج.
()1
ه ا ويهرا بهض وراح القا ون ال ويل اخلاص ال ابلمظام
( )1ا ظر :دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو  .537و دّ .وض هللا السي و
عرج ساباو  .394و .د .هشام ّلي ادجمو عر ز القا ون األجم و
عرج ساباو  .156و د .مجاا ال ين الكرديو عرج ساباو  .186و د.
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الهام ز اا نيمارة القوا أب ا" :د يتم قتضاه عم نيابيا القاّ
القا و ي ز القا ون األجم الواج التابيا قتضى داّ اإلسماد
الو مي إذا ا حكاعا نيتهارض ع اعملباديف واألسم االجتماّي
واالدت ادي والسياسي وال يمي الت يقوم ّليدا المظام القا وين ز تم
دول القاضي".
()1
ز ح ذه البهض اآلبر عن وراح القا ون ال ويل اخلاص
إى نيهريف ال ابلمظام الهام أب ا " :مام عان حيمي ارتم الو ين عن
القوا األجمبي الت نيقضي داّ اإلسماد نيابيقدا إذا نيب ن نيابيا
ه ه القوا يتهارض ع اعملباديف األساسي الت يقوم ّليدا تم دول
القاضي".
()2
ويرى جا عن الشراح ن ال ابلمظام الهامو هو سالح
لل اة ض دا ون جم واج التابيا ّاد إذا عا مدر نيهارض
حواه ع عفاهيم البل اعملراد نيابيقا يا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيثم الفقيو عرج ساباو .6
( )1ا ظر :د .ؤاد رايض وساعي راو و "الوسيط ز نيمارة القوا ونيمارة
االبت اص القضائي ال ويل"( .ع1و القاهر  :دار المدض الهربي و
1987م)و  .268و د .عاج احللواينو "القا ون ال ويل اخلاص و حكاعا ز
القا ون الكويت"( .ع7و الكوي  :عكتب الفالحو 2005م)و  .347و د.
مح ضاغن السم انو عرج ساباو .100
( )2د .حسن اق اويو عرج ساباو .184
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ما يهر ا جا آبر عن الشراح( )1أب ا" :د استثمائي
يستا عا القاضي الو ين الستبهاد القا ون األجم الواج التابيا
ال ي ي ا م ابأل كار والقيم األساسي رتم دولتا".
ويهرا (بيجو يرب) ال ابلمظام الهام أب ا" :د ّام ز
عواجد ي دا ون جم نيكون حكاعا غري عقبول و وجبا يتم
استبهاده بواسا القا ون الهادي الفر سي إذا ان القا ون األجم عن
وأ ا ن يتهارض ع األه اا األبالدي واالجتماّي واالدت ادي
ونيسب للم لح الفر سي أبباار هت د اّتبارات التجار ال ولي
والتضاعن ال ويل"(.)2
ه ا ود نيهرض احملكم الهليا اإلسبا ي لتهريف ال ابلمظام
الهام ز حكم ر قا بتاري  15إبري 2002و جاء ز حيثيانيا عا
أييت " :ا ن نيابيا القا ون األجم و آاثر األحكام األجمبي د ني ا م
ز غال األحيان ببهض اعملباديف الت يهتربها القا ون الو ين غري دابل
للمساس وا وجم إدليم دولتدان ألن المظم القا و ي عملاتلف ال وا ليس
عؤسس بكاعلدا ّلى فم القواّ واعملباديفو و ا عن الضرور ل
ضمان ال اة ّن ه ه اعملباديف الت يته ّ م اعملساس وا والت نيشك عا
سميا ابل ابلمظام الهام الو ين ال ي يضم اعملباديف القا و ي الهاع
واخلا السياسي واالدت ادي واعملهموي وحىت ال يمي الت نيهترب إجباري
و عرج ساباو .762

( )1د ّ .ام ال ين الق
( )2قالً ّنBatlffol pigeomiere, Droit international prive, 2nd :
.edition, 1999, p. 204
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احملا ظ ّلى المظام االجتماّي داب

تم ز رت

ب ف عالق بق
عهيم "(.)1
ز ضوء التهاريف السابق و ميكمما القوا :أبن ال ابلمظام
الهامو هو ّبار ّن سلوب احتجاج يهرب عن باللا القاضي ّن
اّرتاضا ّلى نيابيا القا ون األجم ال ي ح دنيا داّ اإلسماد
الو مي ّلى المزاة اعملشوب بهم ر جم بسب خمالفتا للمظام الهام
ز تم دول القاضي.
وإّماالً عملا نيق مو إذا عا ّرض ّلى القضاء األردين زاة يتهلا
بال باالن الاالجم ال ي ودها الزوج اعملسلم ال اي األجم اجلمسي
أتسيساً ّلى ن دا و ا الشا ي ال أيب ابلاالجم ابإلراد اعملمفرد
للزوجو و إذا نيهلا المزاة بال إبااا رواج بسب ن الزوج سود
اللون أتسيساً ّلى ن القا ون الشا ي ال يهت ث ه ا الزواجو هما
يته ّلى القاضي األردين ز احلالت استبهاد القا ون الواج التابيا
عملا يرنيبا إّماا القا ون األوا عن إبالا مقوجم اعملسلم األساسي ن وعملا
يرنيبا إّماا القا ون الثاين عن نييز ّم ري يقوم ّلى ابتالا اللونو
وهو عا يتهارض ز احلالت ع اعملباديف األساسي الت يقوم ّليدا
القا ون األردينو ي يتهارض ع المظام الهام ز اعململك األرد ي
اقامشي .
( .Revue CRIT, De DIP No 4, 2003, p. 609 )1عشاراً إليا:
.Bernard Audit, op.cit., p. 56
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ال رع الثاي :أساس الدفع ابلنظام العام:
عملا ان إّماا ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا ميم ب
ن
حياد دواّ اإلسماد الو مي ( )1الت نيفي أبن القا ون األجم
يهلن خمت اً ابالستقالا ّن عضمو او هليما ن تساءا :يما إذا ان
اعملضمون اررد للقا ون األجم يربر لوح ه استبهاد نيابيقاو م ن هماك
اّتبارات ّملي نيت ب ز إاثر ه ا ال ز المزاة اعملاروح عام القاضي؟
يلجأ ثري عن وراح القا ون ال ويل اخلاص لتربير األب ابل
ابلمظا م الهام إى كر االورتاك القا وين الت داا وا األعملاين
ساسا ز ابتالا
(سا يين)()2و إذ يرى ن ال ابلمظام الهام
اعملفاهيم الرئيس ب دا ون القاضي والقا ون الواج التابيا الً
حوا اعملسأل اعملهروض و ي ا ه ام االورتاك القا وين بيمدما ز نيل
اعملسأل و مث ه ا االورتاك هو ال ي ميكن القاضي عن نيابيا دا ون
غري دا و او إن ا ه م ه ا االورتاك أبن ا تفى نيشابا ب سم
ه ا القا ون اعملات،و لدا و بهضداو وب سم دا ون القاضيو و
ان االبتالا بيمدما ابتال اً جوهرايً ز اعملسأل اعملهروض ّلى
القاضيو ان عن الضروري استبهاد القا ون األجم اعملات.)3(،
ب حياد داّ اإلسماد أب ا ليم قط هنا ال نيبحه عباور ز
( ) 1ق
عضمون القا ون الواج التابياو ب ال هتتم با.
( )2ا ظر :خب وص عفدوم ه ه الفكر اقاعش ردم (.)6
( )3دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو  .540-539و د .حسن اق اويو
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ولكن االورتاك القا وين اعملق ود ل ى وراح القا ون ال ويل
اخلاص ز الود احلاضر غري االورتاك ال ي داا با (سا يين) والقائم
ّلى االورتاك ب ال وا األوروبي ز القا ون الروعاين وال اي
اعملسيحي و ب هو التقارب القا وين والسياسي واالدت ادي واالجتماّي
واألبالدي ب ي دولت عن دوا الها و إن ا ه م ه ا التقارب ز
ي احي عن المواحيو اعتم األب ابلقا ون األجم (.)1
ولو ظرا إى ال وا الهربي بشك ّام لوج ا ن الشريه
اإلسالعي عت ل ابلمظام القا وين واالجتماّي يدا و ن اعملشاّر الهاع
ز ارتم الهريب نيتأذى ز حاا خمالفتدا و عثالً ّ م األب وا.
من ال ه عثالً ختي جلوء القاضي األردينو و السهودي إى
استبهاد القا ون الكويت مج خمالفتا للمظام الهام األردينو و
السهودي ز عسائ األحواا الشا ي عثالً.
ما يرى وراح القا ون ال ويل اخلاص ا ليم عن الالرم القوا
ابل ابلمظام الهام ز حاا ا ه ام االورتاك القا وين الشاع ب القوا و
ق خيتلف القا وان ز بهض المواحي و ز داّ عن القواّ و يمم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرج ساباو  .180-179و د .مح الفضليو عرج ساباو  .150و د.
مح ضاغن السم انو عرج ساباو .102-101
( )1ا ظر :دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو  .540و د .حسن اق اويو
عرج ساباو  .180و د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو  .280و د.
مح ضاغن السم انو عرج ساباو .223-221
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المظام الهام عن األب وا وح هاو عا بقي اعملسائ و بقي القواّ ق ال
نيكون خمالف للمظام الهام ز دول القاضيو يمكن األب مكمداو وّلى
الهكم عن ذل و د يكون القا وان عن دوا ال وا اعملتقارب ز
األسمو فر ساو و عملا ياو غري ن ذل ال ميم عن ن يمه م االورتاك
القا وين بيمدما ز بهض اعملسائ الاالجم و اإلرث وغريمها عن
اعملسائ (.)1
ه ا وي ه جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص إى ن
ساس األب ابل ابلمظام الهام يرج عن الماحي الفمي إى ريق
نيكوين داّ اإلسماد الو مي ن ذل ن نيابيا القا ون األجم ال ي
وارت إليا ه ه القاّ يشك – ّلى ح نيهبري األعملاين – Rappe
دفز ز اردواو ل ل إن ه ه القفز نيتضمن بهض اعملاا ر الت
نيظدر عملا يؤدي نيابيا القا ون األجم إى اعملساس ابعملفاهيم األساسي
للمظام القا وين ل ول القاضي(.)2
األب ابل ابلمظام الهام يسمح ابلت ي لتل اعملاا رو
( )1دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو  .541و د .عاج احللواينو عرج
ساباو  .350و د .مح ضاغن السم انو عرج ساباو  .102و د.
ّادا بن ّب هللاو عرج ساباو .223
(Daniel Gutmann, Droit international prive, Paris, Dalloz, )2
.3rd. 2006, p. 43-44
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المظام الهام عثالً يقف ّائقاً عام القاضي األردين لالّرتاا ب ح
ني ر ات و إ شاء عرا ز دا و ي ّلى اإلدليم األردينو يكون عن وأهنا
ب ش الشهور الهام و التهارض ع اعملفاهيم األساسي الت بين ّليدا
القا ون األردينو ولو ان القا ون الواج التابيا يقر ب حتدا .هلى
سبي اعملثاا :يستبه القا ون الشا ي للفر سي اعملسلم ال ي ميم
نيه د الزوجات عملاالفتا المظام الهام ز األردن ّلى الرغم عن ن داّ
اإلسماد األرد ي وارت إى نيابيقاو بيمما ال يه ه ا القا ون خمالفاً
للمظام الهام ز األردن إذا نيهلا األعر بفر سي غري عسلمو ما ويستبه
القا ون الفر سي عملاالفتا المظام الهام ز األردنن أل ا ميم الاالجم
إبراد عمفرد ابلمسب للفر سي اعملسلم.
ز ضوء عا نيق مو ه إى عا ذه إليا جا عن وراح
القا ون ال ويل اخلاص()1و أبن القا ون األجم يتهارض ع المظام الهام
األردين إذا ان خيرجم القواّ اجلوهري السياسي و و االجتماّي و و
االدت ادي و و ال يمي ز األردن ا نيكرسا ه ه القواّ عن عباديف
نيتهلا ابألعن واحلري وال ميقرا ي عن عهتق ات ور ائز اجتماّي عن
مهدا :اعملساوا عام القا ونو وققيا اله ال االجتماّي و ونيكا ؤ
الفرصو واحرتام الهقائ اعمل هبي وال يمي ّلى ابتالا واّدا.

( )1د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو .284
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املطلب الثاني :شروط الدفع بالنظام العام
ال ميكن إاثر ال ابلمظام الهام عن دب القاضي و ا
استبهاد القا ون األجم إال إذا نيوا رت وروع عهيم و هي :ن يكون
القا ون األجم واج التابيا دا واً خمت اً بقاً لقواّ اإلسماد ز
دا ون دول القاضيو و ن يكون ه ا القا ون خمالفاً ز حكما ع المظام
الهام ل ول القاضيو و ن نيكون ه ه اعملاالف للمظام الهام حالي و
و برياً ن نيكون هماك ّالد ب المزاة ودا ون دول القاضي .وسمبحه
ه ه الشروع ز ربه روة نيباّاً.
ال رع األول :أن يكون القانون األجنيب واجب ال طبيق قانوانً خم صاً
سب قاعدة اإلسناد الوطنية:
إن المظام الهام أييت هالج الستبهاد القا ون األجم الواج
التابيا ز حال نيهارضا ع األسم اجلوهري الت يمدض ّليدا يان دول
تم القاضيو إذا يكن القا ون األجم خمت اًو حس داّ
اإلسماد الو مي و ال داّي للتمس ابلمظام الهام الستبهاده عن عي ان
التابيا(.)1
وأتسيساً ّلى ذل و ال يثار ال ابلمظام الهام ض القا ون
األجم إذا ان ه ا األبري ميكن استبهاده لسب آبرو أن يكون
دا ون القاضي ّلى سبي اعملثاا سياسياً و إدليمياًو و يكون دا ون
( )1دّ .ادا بن ّب هللاو عرج ساباو .224
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اعملود ّلى الهقار و اعملمقوا و دا ون احمل ّلى االلتزاعات غري
التهاد ي و و القا ون ال ي ابتارنيا إراد اعملتهاد ينو ودوا اإلجراءات
و القا ون ال ي سم إليا احلكم باريا اإلحال (.)1
ود دمتن اعملمظم األردين وص دا و ي رحي نيوج نيابيا
دا ون اعملود ودا ون احمل والقا ون ال ي ابتارنيا إراد اعملتهاد ينو
و ل دا ون البل ال ي نيقوم يا إجراءات ال ّوى والتقاضي()2و ز
ح ا يمّ ،لى األب ابإلحال (.)3
ال رع الثاي :أن يكون القانون األجنيب ا:راد تطبيقه ي عارض يف
كمه مع مق ضياد النظام العام لدولة القاضي:
يست ّي االعتماة ّن نيابيا القا ون األجم اعملات ،ز دول
القاضي ن يتهارض ز حكما ع عقتضى عن عقتضيات المظام الهام
ل ول القاضي( .)4ويهرب ّن ه ا الشرع "به م التكا ؤ القا وين"و
وعضمو ا ن عقتضيات المظام الهامو هي نيل األسم اجلوهري الت
يمدض ّليدا يان تم عه ز ود عه و وه ه األسم ختتلف
اببتالا اعملكان والزعانو هلى سبي اعملثاا د نيه بهض ال وا الزواج
ّم ها ظاعاً ع ياًو بيمما نيه ه بهض ال وا األبرى ظاعاً ديمياً يته

( )1د ّ .ام ال ين الق و عرج ساباو  .765و د .هيثم الفقيو عرج ساباو .8
( )2ا ظر ، :اعملواد (19و 20و 22و  )23عن القا ون اعمل ين األردين.
( )3ا ظر ، :اعملاد ( )28عن القا ون اعمل ين األردين.
( )4د .هيثم الفقيو عرج ساباو .8
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احرتاعان لكو ا عسأل عتهلق ابلمظام الهام(.)1
ت حمكم المقض اعمل ري ه ا الشرع ّم عا دض ز
ود
حكمدا ال ادر ز  19يماير  " :2008ن اعملقرر ز دضاء ه ه احملكم
ا ال ور استبهاد حكام القا ون األجم الواج التابيا و قاً للماد
( )28عن القا ون اعمل ين إال ن نيكون ه ه األحكام خمالف للمظام الهام
ز ع ر أبن نم يان ال ول و نيتهلا لح ّاع و ساسي
للجماّ "(.)2
ما دض حمكم التمييز األرد ي أبن ..." :اعملاد ( )29عن
القا ون اعمل ين نيضمم داّ آعر عؤداها ّ م جوار نيابيا حكام
القا ون األجم ال ي جتيز الم وص نيابيقا ز اعململك و وإذا ان عن
وروع ّق الهم و ن القا ون الواج التابيا ز نيفسري الهق ونيمفي ه
هو القا ون الربعوديو وجاءت وص و حكام دا ون الهم األردين
بقواّ آعر ال ور االنيفاجم ّلى عا خيالفداو ا يسل عن الهاع
حقودا و يمتق ،عمداو دي ل ل عن عقتضيات المظام الهامو وإذا
ا احلقوجم اعملقرر بهق الهم ختالف حكام القا ون األردينو إ ا
وّمالً أبحكام اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين عن اعملته نيابيا القا ون
( )1دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو .531-530
( )2ا ظر :قض ع ريو الاهن ردم 2008/1086و ع ينو جلس اتري 19
يماير 2008و موّ حكام المقضو اله د 9و السم القضائي 20و الفرت
عن 2009-2006و .859
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األردين" .

ال رع الثالث :أن تكون ا:خال ة للنظام العام الية:
إذا انيضح للقاضي ن القا ون األجم ال ي ّيمتا داّ
اإلسماد الو مي ي ا م ز حكما ع عفدوم المظام الهام السائ ز
دولتاو نيه ّليا استبهاده عن عي ان التابيا وإحالا دا ون آبر
عكا ا(.)2
ن يتقرر عا
غري ن السؤاا ال ي يارح هما :ز ي حلظ
إذا ان ه ا الت ادم عوجوداً ب القا ون الو ين والقا ون األجم
اعملات ،بواسا داّ اإلسماد الو مي ؟
ما ن الت ادم اعملوجود اليوم ر ا ان غري عوجود ز اعملاضي
ور ا ال يوج ز اعملستقب و ما الهم ؟
إن الهرب ابللحظ الت يال يدا عن القاضي الف ز المزاةو
ور احلكم ال ود
ي ا هو عقرر ز دا ون دول القاضي ود
شوء الهالد عوضوة المزاة()3ن أل ا هو الود ال ي يتم يا نيابيا
القا ون األجم و وعن م عىت ان ه ا القا ون ز ود نيابيقا ي ا م
( )1ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2009/1835
(هيئ مخاسي )و اتري 2010/1/31و عمشورات عر ز ّ ال .
( )2د .مح الفضليو عرج ساباو .153
( )3د .حسن اق اويو عرج ساباو .187
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ابلمظام الهام ز بل القاضيو ان ّلى األبري ن ميتم ّن الهم با(.)1
والواد ن ه ه اعملسأل و ي عسأل حالي المظام الهامو نيه ل ز
غاي األمهي و ود لفت ا تباه الفقا القا وين والقضاء إليدا ثرياًن ظراً
لكوهنا نيض ح اً ا الً ب اعملفدوم السابا للمظام الهام واعملفدوم
اجل ي لاو با و ن عفدوم المظام الهام ز نيغري ونياور عستمر.
إذا لقيما ظر ّلى بهض األ ظم اعملقار و إ ا يتب لما
بوضوح ع ى التغري ال ي يار ّلى المظام الهام ابستمرارو في ر سا
ّلى سبي اعملثاا يكفي إلقاء ظر ّلى األ ظم القا و ي اعملتالحق
ّر دا ظام المس غري الشرّي وأتثريه ّلى
واعملتغري ابستمرار والت ت
المظام الهام الفر سيو إذ بح الهرب ابللحظ الت يال يدا عن
القاضي الف ز المزاة ال ود شوء الهالد عوضوة المزاة(.)2
وميكن استقاء عثل عن القضاء الفر سي لتوضيح ع ى التغري ال ي
يار ّلى المظام الهامو ق ان القضاء الفر سي يستبه نيابيا القا ون
األجم ابسم المظام الهام عىت ان يبيح الاالجم ال ي م حمرعاً ز ر سا
حىت سم 1884و و عىت ان يبيح ر دّوى إثبات المس لألوالد غري
الشرّي و ود مل ه ه ال ّوى ممموّ ز ر سا حىت سم .)3(1912
(. )1د .هشام ّلي ادجمو "نيمارة القوا "( .ع1و اإلسكم ري  :عمشأ
اعملهاراو 1969م)و .189
(.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 180 )2
(.Dominique Holleaux, Jacques Foyer, op.cit., p. 181 )3
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ودب سم 1923م ان القا ون الفر سي يشرتع ل ح التبين
ن يكون الزوجان اعملتبميان د بلغا عن السن عا هلدما ايئس عن
اإلجناب .وعملا ر ز سم 1923م دا ون يبيح التبين حىت عملن
يبلغوا ه ا السن و هن عام حمكم ابريم ز نيبين ح ز اخلارج
ور ه ا القا ون ابّتباره خمالفاً للمظام الهامو ألن اعملتبمي اا
دب
واب و دض احملكم بر ض الاهن ابّتبار ن عث ه ا التبين د
بح غري خمالف للمظام الهام(.)1
والقا ون اإلياايل ال ادر ز وا ديسمرب 1970م واعملتهلا
ابلاالجمو ق غري ه ا القا ون الكثري عن اعملفاهيم الت ان يمظر إليدا
ّلى هنا عن المظام الهامو وبا اعملتهلق عمدا أبسباب الاالجم ليم
قط اعملفدوم الق  م للمظام الهام ال ي ان ال يبيح ح رابا الزوجي
حس و وإمنا يضاً يما يتهلا بشرّي األ فاا الابيهي به
اال ف اا اجلسماين ال ي يق ب وال يدما(.)2
مما سبا يتضح لماو ن ورع حالي المظام الهامو بح ور اً
ساسياً الستبهاد القا ون األجم ابسم المظام الهام.
وّلياو الهرب ّم ال ابلمظام الهامو نيكون ابللحظ الت
يال يدا عن القاضي الف ز المزاةو ال ود شوء الهالد
(.Batlffol pigeomiere, op.cit., p. 224 )1
(.Bernard Audit, op.cit., p. 140 )2
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عوضوة المزاة.
وجن القا ون اعمل ين السويسري ي رح ز ه ه اعملسأل ز اعملاد
الثا ي عماو أبن" :دواّ القا ون اعمل ين اعملؤسس ّلى المظام الهام ني ب
حيز التابيا و ني بح وري التابيا ّلى ا الودائ الت يم،
القا ون ّلى إ شائداو وال ور نيابيا دواّ القا ون اعمل ين السابا الت
بح عغاير عملفدوم المظام الهام اجل ي "(.)1
وهك او الحظ ا يتحتم ّلى القاضي ّم إّمالا ال
ابلمظام الهام ز عواجد دا ون جم واج التابيا ن يض ز
اّتباره عسأل حالي عفدوم المظام الهام السائ ود ر المزاة ال ود
شوء الهالد عوضوة المزاة شرع الستبهاد القا ون األجم ابسم
المظام الهامو وه ا ناوياً ع بيه المظام الهام اعملتغري واعملتاور
ابستمرار.
ال رع الرابع :أن توجد صلة بني النزاع وبني دولة القاضي:
وض ه ا الشرع األعملاين ( ر ز اهن) ز هناي القرن التاس ّشرو
إذ رح كر سبي المظام الهام الت نيسج ّم عا يكون الستبهاد القا ون
األجم ّالد بقرب المزاة ع دول القاضي به ن الحظ ن االستبهاد
لفائ دا ون القاضي ال يمت ثره إال إذا وج ت ّالد نيربط ب المزاة
اعملاروح ّلى القاضي ودولتاو و ن ه ه ال ل نيتالءم ع إسماد احتيا ي
يشرتع لتابيا بهض القواّ اعملوضوّي ز دا ون القاضيو وعن م إذا ا
ه ه ال ل عمقاه و ان عن غري اجلائز إّماا القاضي لفكر المظام الهامو
( )1قالً ّن.Bernard Audit, op.cit., p. 143 :
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ألن المزاة ال يهين دولتا ز ويء .
وهك ا ال ميكن جتاه عسأل ال ل ب المزاة ودول القاضي
ّم ال ابلمظام الهام.
ولكنو عا عودف اعملمظم األردين عن ه ه اعملسأل ؟
حيح ن اعملمظم األردين يشرتع راح عث ه ه ال ل و
وا تفى بتقرير ّ م جوار نيابيا القا ون األجم اعملاالف للمظام الهامو
إال ما رى ن الضرور الهملي إلّماا ال ابلمظام الهامو نيتال
اورتا ا راح و وإن ان ابإلعكان ن ستشفا عن بالا الم وص
القا و ي الت جهل ال ف الو مي ألح راا الهالد سبباً ا ياً
لتابيا القا ون واستبهاد القا ون األجم و وخبا ز عسائ األحواا
الشا ي الرنيبا دا ابجلمسي والشريه اإلسالعي (.)2
ود ر ض بهض األ ظم اعملقار ربط إّماا ال ابلمظام الهام
ّليا اعملاد
بوجود ل للمزاة ب ول القاضيو وعن دبي ذل عا
( )3/36عن القا ون ال ويل اخلاص التو سي ردم ( )97لسم 1998م
أب ا" :ال خيض ال ابلمظام الهام عمل ى دو ارنيباع المزاة ابلمظام القا وين
التو سي".
وز ضوء ه ا المّ ،لى القاضي التو سي ن يثري ال ابلمظام
الهام عدما ا جمسي راا المزاة.
Paul Lagarde, prive, ordre public, Rep droit
()1
.international Dalloz, 4th edition, 2004, p. 415

( )2ا ظر عثالً ، :اعملاد ( )15عن القا ون اعمل ين األردين خب وص وروع
الزواج وا قضاؤه وآاثره.
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املطلب الثالث :طبيعة الدفع بالنظام العام
به ن ّرضما عفدوم ال ابلمظام الهام ووروع إّمالاو ر
بما ن وضح بيهتا ز اا نيمارة القوا .
برجوّما إى وص اعملواد عن ( )111-109عن دا ون وا
احملا مات اعمل ي األردين ردم ( )24لسم 1988م ونيه يالنياو يتب لما
ن اعملمظم األردين يتارجم إى بيان بيه ال ابلمظام الهام ما هو
وص اعملواد سالف
احلاا ز بقي ال وة الت ظتماها وج
ال ر(.)1
وز ضوء المظري الهاع لل وة ز القا ون اعمل ورو إ ما تو
إى القوا :أبن ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا و ال يه ل د هاً
وكلياً (إجرائياً) يد ا إى إّالن ّ م الحي احملكم بتابيا
القا ون األجم و ما ا ليم د هاً به م دبوا ال ّوى دون البحه ز
عوضوّداو ل إ ا ليم د هاً عوضوّياً يوجا إى احلا عوضوة
ال ّوى بغرض احلكم بر ض ال ّوى لياً و جزئياًو د ا الموة عن

( )1ق ّا اعملمظم األردين بيه ال وة اآلنيي  :ال به م االبت اص اعملكاين
ووجود ورع قكيم و ون القضي عقضي وعرور الزعن وباالن وراجم نيبليغ
ال ّوى وال به م ابت اص احملكم ال تفاء واليتدا و بسب وة
ال ّوى و ديمتدا .ما ا ظم األحكام القا و ي اعملتهلق و ه ال وة.
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ال وة إمنا يمارة ز شوء احلا اعملوضوّي و عق اره و بقائا و
وّلياو إن ال ابلمظام الهامو هو د به م دبوا القا ون مكم المزاة
ز ال ّوى به البحه ز عوضوّداو ور المظام الهام ز اا نيمارة
القوا و هو عم نيابيا القا ون األجم اعملات ،ال ي يتهارض ع
حكام دا ون دول داضي المزاةن ذل ن المظام الهام يهرب ّن احللوا
اآلعر ز المظام القا وين الو ين ل ول القاضين وأل ا ز حقيقتا يه
كر وميفي و مي يد ا القاضي عن إاثرنيا ققيا غاي عهيم و هي
محاي ه ا المظام.
وعن مو إن االّرتاض عام احملكم اعملر وة عاعدا المزاة ّن
ريا ال ابلمظام الهام حيرك عن دب اعمل ّى ّلياو ما وحيا للقاضي
ن يتمس با عن نيلقاء فساو و ور إاثرنيا ز ي عرحل عن عراح
ال ّوىو وليم ز عق ور راا الهالد عوضوة المزاة االنيفاجم ّلى
التمارا ّن التمس با.
ه ا ود اثر نيساؤا ل ى وراح القا ون ال ويل اخلاص يما إذا
لي لقواّ نيمارة القوا و
ان ال ابلمظام الهام يه ت نيابيقاً عملب
م ا يه ل رد استثماءً؟
( )1للتف ي حوا واة ال وةو راج  :دّ .وض مح الزّ و "الوجيز ز
دا ون وا احملا مات اعمل ي األردين"( .ع7و عكتب اجلاعه ابلشارد و
وإثراء للمشر والتوري ابألردنو 2019م)و .361-358
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إن اإلجاب ّلى ه ا السؤاا نيه ل ابلغ األمهي عن حيه ق ي
ااجم المظام الهام ونيفسريه .القوا :أبن المظام الهام يه ت نيابيقاً عملب
لي ز القا ون ال ويل اخلاصو يكون عهماه التوس ز التمس
ابل ابلمظام الهام وي بح األ و القاّ و هو ّ م نيابيا القا ون
األجم الواج التابيا و اعمله بواسا داّ اإلسماد الو مي و
مج خمالفتا للمظام الهام ز دول القاضي .عا إذا اّتربا المظام الهام
رد استثماءو إن اا التمس با يكون ضمن ااجم حم دو وال
يمدض إال ّم عا نيمتد اعملباديف األساسي و اجلوهري الت يقوم ّليدا
تم القاضي.
لق ابتلف وراح القا ون ال ويل اخلاص حوا ه ه اعملسأل و
وه ا االبتالا نيهود ج وره إى ّد ع رس األحواا اإلياالي و إذ
لي و داّ ّاع و اخت عن
ان يستا م المظام الهام مب
كر المظام الهام ساساً ل ياغ دواّ اإلسماد وعربراً جله ابت اص
القا ون ابت ا اً إدليمياًو تكون دواّ المظام الهام تل الت نيتهلا
ابألعواا و اجلرائمو نيهاي االبت اص للقا ون اإلدليمي()1و وه ا عا
يراه وراح القا ون ال ويل اخلاص اعملها ر حمالً للمق و إذ ه ه المظر
الته بي للمظام الهام عن وأهنا ن ق ث ضراراً ابلغ ابلتهاون القائم
(.Bernard Audit, op.cit., p. 198 )1
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ب ال وا ابإلضا إى إ كارها لوميف داّ اإلسماد .
ويب و ن وراح القا ون ال ويل اخلاص اعملها ر د نيمبا إى
وغري ظرنيا لابيه المظام الهامو أ بح يمظر إليا
باور ه ا الوض ت
ّلى ا يله دوراً استثمائياً ال يلجأ إليا إال ز حال الضرور الت
نيتالبدا احملا ظ ّلى األسم اجلوهري واألبالدي واالجتماّي
واالدت ادي الت يمدض ّليدا يان تم دول القاضي(.)2
قاّ اإلسماد إذا ّا ّلى سبي اعملثاا االبت اص ز
الزواج إى دا ون اجلمسي و و ان دا ون اجلمسي اعملات ،يتضمن حكماً
ميم قتضاه الزواج ب السود والبيضو و راد الزوجان التمس با
لباالن الزواجو إن المظام الهام يمدض هما مام عان ل اخلار
جراء نيابيا ه ا
ال ي يد د يان ال ول االجتماّي واحلضاري عن ت
احلكم و ه ا الم ،ز القا ون األجم ال ي وارت بتابيقا داّ
اإلسمادو يه ت ّ م نيابيا القا ون األجم هما ّلى سبي االستثماءو
و ق ار نيهارضا ع المظام الهام ل ول القاضي ال ي ميم الهم ابحلكم
( )1ا ظر. :د .هشام ّلي ادجمو "عر ز القا ون األجم " .عرج ساباو
 .158و د ّ .ام ال ين الق و عرج ساباو  .756و دّ .ادا بن
ّب هللاو عرج ساباو .225
( . )2د .هشام ّلي ادجمو عر ز القا ون األجم و عرج ساباو .159
و د ّ .ام ال ين الق و عرج ساباو  .775و د .مح ضاغن
السم انو عرج ساباو  .100و دّ .ادا بن ّب هللاو عرج ساباو
 .225و د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو .277
- 576 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

القائم ّلى التفرد الهم ري الت ساسدا هما اللونو و يما ّ ا ذل
نيبقى داّ اإلسماد ذاهتا واالبت اص ز الزواج إى دا ون اجلمسي .
ال حي د ب ور عباور و ب ف
وّلياو المظام الهام
نيلقائي و الهم ب ل يؤدي إى مجود ز الهالدات اخلا ال ولي و مما
يمت ّما بابيه احلاا ا كماش ز التجار ال ولي وابلتايل يضر
ابلتهاون ال ويل ب ف ّاع .
يتضح لما مما سباو ن المظام الهام يربر ّم الضرور قطو ي
ضرور احملا ظ ّلى األسم اجلوهري واحلضاري الت يقوم ّليدا يان
تم دول القاضي.
عا إذا احنرا ّن ه ه الوميف و ابلغ احملا م ز نيق يرهو
يمقل ض ه ا ال ي شئ عن جلا وي بح وسيل ي وا تقام
ض القا ون األجم الواج التابياو وذل بو اً عن ه ا االحنراا
ّن وميفتا األساسي و إن وراح القا ون ال ويل اخلاص اعملها ر يؤ
ّلى انيباة احلكم واعملماا ال ي ميليا الهق وضرور التهاون ال ويل(.)2
()1

( )1د .حسن اق اويو عرج ساباو  .181و د .حمم ولي اعمل ريو عرج
ساباو .278
( )2ا ظر. :د .هشام ّلي ادجمو "دراسات ز القا ون ال ويل اخلاص" .عرج
ساباو  .268و دّ .ز ال ين ّب هللاو عرج ساباو  .542و د .حسن
اق اويو عرج ساباو  .182-181و د .غال اق اويو عرج ساباو
 .244و دّ .وض هللا السي و عرج ساباو  .349و د .حمم ولي
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ن يبقى
وبر يما إن استبهاد القا ون األجم ّن التابيا
ني بالً استثمائياًن أل ا يشك ز حقيق األعر برداً عملب حياد داّ
اإلسماد الو مي الت نيفي ن القا ون األجم
ن يهلن خمت اً
واج التابيا ابالستقالا ّن عضمو ا.
خالصة القول :ن ال ابلمظام الهام ليم ابألعر السد و دو
حيتاج إى ٍ
داض يستهم ذ اءهو و ن يكون واّياً قتضيات القا ون
ال ويل اخلاص و ه ا ا وضرور ديام الهالدات اخلا ال ولي و وذل
عن ج التهاون وققيا اال سجام ب ال وا اعملاتلف ونيبادا احللوا
القا و ي و وّن ريا ذل ميكن عهاجل القضااي اعملاتلف الت نيارح
ّلى احملا م وققيا اله ال اعملمشود لأل رادو وابلتايل نيو ري الامأ يم قم
ّن ريا التهاع والتهاون يما ب ال وا ز خمتلف اراالت.
املطلب الرابع :سلطة القاضي إزاء الدفع بالنظام العام
يارح نيساؤا عدم ز ه ا ال د عفاده :أبي عهيار يق ر
القاضي خمالف القا ون األجم للمظام الهامو وعا سلاتا ز ه ا اراا؟
إن االّرتاا للقاضي بسلا نيق يري واسه ز ق ي عفدوم
كر المظام الهام ال يهين ن ز عق وره ن يفرض ز ه ا اراا ظرنيا
ّليا ن يتقي ز نيق يره للمظام الهام
الشا ي لألعورو ب
ابأل كار السائ ز تمها واعملتمشي ع ع احل عتاو وق ا إن نيق ير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمل ريو عرج ساباو .277-276
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القاضي ز ققيا عقتضيات المظام الهامو نيه ل عسأل دا و ي ()1و وعن
م ختض لرداب حمكم التمييز ز األردنن ذل ن ال ابلمظام الهام
يه استثماءً يها نيابيا داّ اإلسماد الو مي و وهو و ه الابيه يه
عسأل دا و ي ختض ابلضرور لرداب حمكم التمييز.
ويرى جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص ن هماك عهياران
ساسيان لتق ير المظام الهام دضائياًو مها :اعملهيار اعملتهلا ابلمتيج
اعمللموس لتابيا القا ون األجم و وعهيار القرب الفهلي للمسأل القا و ي
حم المزاة عن دول القاضيو وو قاً للمهيار األواو إن عضمون القا ون
إضا ل ل ن يؤدي
األجم ال يربر لوح ه استبهاد نيابيقاو إذ
نيابيقا وب ور وا ي إى تيج عستدجم غري عتقبل وجارح ز
المزاة اعملاروحو وابالستماد إى اعملهيار الثاينو إن القاضي يق ر أبن المظام
الهام مت اعملساس باو م الو نيبهاً لقرب اعملسأل القا و ي الت اثرت نيابيا
داّ اإلسماد الو مي و هي دريب عن المظام الهامو م ال(.)2
وعن ه ا اعملمالا اّتربت حمكم استئماا ابريم أبن دا واً
جمبياً ال يتهارض ع المظام الهام الفر سي عملا ا اعملسأل القا و ي
(. )1د .هشام ّلي ادجم و .د .حفيظ السي احل ادو عرج ساباو .204
و أ.د .حسن اق اويو عرج ساباو  .187و د .ؤاد رايض و د .ساعي
راو و عرج ساباو .386
( )2دّ .ادا بن ّب هللاو عرج ساباو .227-226
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حم المزاة ال ّالد قا أبي وك بفر سا .
ول ل و ال عفر عن ن يرتك عر ق ي عفدوم المظام الهام
للقاضي ال ي يق ره ود ر المزاة إلياو إذا ثب لا نيهارض القا ون
األجم ع ه ا اعملفدوم ان ّليا استبهاد ه ا القا ون األجم حىت ولو
يكن ه ا القا ون عتهارضاً ع المظام الهام ود شوء الهالد عوضوة
المزاة(.)2
ود ن ؤ ز ه ا اراا ا إذا ان ّلى القاضي ن يلجأ
و ت
ز نيق ير ع ى نيهارض حكام القا ون األجم ع عقتضيات المظام
الهام ز دولتا إى عهيار عوضوّيو دو ال ب ن يتحرر عن التفسري
اعملوس لفكر المظام الهامن وذل للمتائ اخلاري الت نيرتني ّلى
إّماا ه ه الفكر و الغلو ز اللجوء لل ابلمظام الهام يضر
ابلتهايش اعملشرتك ب المظم القا و ي و وهو اق ا الرئيم لقواّ نيمارة
القوا و ما خي ابعمل احل اعملشروّ لألوااص ز اا التجار
ال ولي و أل ا حيوا دون إّماا القا ون اعملات ،ال ي حيفظ ه ه
اعمل احلو والت وارت إليا داّ اإلسماد الو مي .
املطلب اخلامس :اآلثار املرتتبة على الدفع بالنظام العام
إذا نيب للقاضي به ح ا للقا ون األجم ال ي وارت
( )1وار إليا.Bernard Audit, op.cit., p. 189 :
( )2د .ؤاد ّب اعملمهم رايضو عرج ساباو .148
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بتابيقا داّ اإلسماد الو مي ا يتهارض ع المظام الهامو ما اآلاثر
اعملرتنيب ّلى إّماا ال ابلمظام الهام؟
ميكمما التفرد ز ه ا اراا ب عا يهرا ابألثر الهام واألثر
اعملافف واألثر اال هكاسيو وسمتماوا ه ه اآلاثر ضمن ثالث روة.
ال رع األول :األثر العام للدفع ابلنظام العام:
إن األثر الهام ال ي يرتني ّلى إّماا ال ابلمظام الهام
يتمث أبثرين إجرائي عدم و مها :األثر السل واألثر اإل ايب.
أوالً :األثر السليب للدفع ابلنظام العام:
إن األثر السل ال ي يرتني ّلى إّماا ال ابلمظام الهامو
هو استبهاد القا ون األجم ال ي نيتهارض حكاعا ع المظام الهام
ل ول القاضي .ود دمتن اعملمظم األردين ه ا األثر ز اعملاد ( )29عن
القا ون اعمل ينو والت نيم ،راح ّلى عا يلي" :ال ور نيابيا حكام
دا ون جم ّيمتا الم وص السابق إذا ا ه ه األحكام ختالف
المظام الهام و اآلداب ز اعململك األرد ي اقامشي " وهو عا دممتا يضاً
اله ي عن األ ظم الهربي واألجمبي (.)1
ويتحقا األثر السل لل ابلمظام الهام ز ور عا إذا ا تفى
القاضي ابستبهاد القا ون األجم دون ن حي حملا دا و ا و دا واً
( )1ا ظر خب وص ه ه التشريهات :اقاعش ردم (.)3
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آبر .
عثاا ذل ن يال ر سي عن القضاء األردين حكماً ابلاالجم
بقاً لقا ون جمسيتا الفر سيو تستبه احملكم األرد ي نيابيا ه ا
القا ون عملاالفتا المظام الهام ز األردنو ونير ض الال ويقت ر األعر
ّلى ن يقف دا ون القاضي األردين عودفاً سلبياً.
و أن ياال ر سي عسيحي بم يبا عن اإلرث عن دريبا الفر سي
اعملسلم عام القضاء األردينو ري ض القاضي األردين لبا استماداً إى
"داّ ّ م جوار التوارث ب اعملسلم وغري اعملسلم"()2و وهي داّ عن
المظام الهام ز القا ون األردين الت نيه ل الشريه اإلسالعي ع راً ساسياً
لا.
ولكن التساؤا ال ي يارح هما :ه يتم استبهاد القا ون
األجم اعملات ،مكم الهالد القا و ي برعتاو م اجلزء اعملاالف عما
لقواّ المظام الهام ز بل القاضي؟
هماك ر اين ل ى وراح القا ون ال ويل اخلاصو الر ي األوا
يقوا :ابالستبهاد الكلي للقا ون األجم ّلى ساس ن جتزئ القا ون
االجم يؤدي عن جد إى نيابيقا بشك خمالف إلراد اعملمظم
(. )1د .هشام ّلي ادجم و .د .حفيظ السي احل ادن عرج ساباو .209
( )2نيف يالً ا ظر :د .ايس مح دراد و "اعملرياث ز الشريه اإلسالعي "( .ع12و
بريوت :عؤسس الرسال و األردن :دار البشريو 2011م)و .148-135
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األجم و وعن جد برى خيالف رغب اعملمظم الو ين بتابيا القا ون
األجم احمل د ز داّ اإلسماد بشك اع (.)1
عا الر ي الثاين يقوا :ابالستبهاد اجلزئي للقا ون األجم وهو
الر ي الراجحو ويهين استبهاد ذل اجلزء عن القا ون األجم ال ي
يتهارض ع المظام الهام ز دول القاضيو ونيابيا اجلزء اآلبر اعملا ال
يتهارض ع المظام الهام ز دولتا(.)2
غري ن ه ا الر ي يرد ّليا استثماء – بر يما – وهو ز حال عا
إذا ا بقي األجزاء للقا ون األجم عرنيبا ابجلزء اعملاالف للمظام
الهامو ميه ي بح عن اعملته ر ّلى القاضي ن يكتفي قط ابستبهاد
اجلزء اعملاالف للمظام الهام دون بقي األجزاءو ال عماص ّم ئ ٍ عن
استبهاد القا ون األجم برعتاو ما هو احلاا لو ا دواّ القا ون
األجم اعملات ،جتيز االّرتاا بول الزا وميم القا ون الو ين ذل و
استبهاد األحكام اعملمظم عملسأل االّرتاا بول الزا لتهارضدا ع
( )1ا ظر :د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو  .209و د .هيثم الفقيو عرج ساباو .9
( )2ا ظر. :د .هشام ّلي ادجمو نيمارة القوا و عرج ساباو ص .326و .د.
هشام ّلي ادجم و .د .حفيظ السي احل ادو عرج ساباو  .210وّز ال ين
ّب هللاو عرج ساباو  .548و د .ؤاد ّب اعملمهم رايضو عرج ساباو .151
و د .حسن اق اويو عرج ساباو  .191و د ّ .ام ال ين الق و عرج
ساباو  .775و د .مح ضاغن السم انو عرج ساباو .107
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المظام الهام يرتني ّليدا استبهاد مجي األحكام اعملمظم لآلاثر اعملرتنيب
ّن ه ه اعملسأل و يستبه القاضي نيابيا ذل القا ون برعتا دون ن
يهق ذل نيابيا دواّ و مي ق حم القواّ اعملستبه لتحكم
عوضوة االّرتاا بول الزا ال ي دلا القاضي الو ينو و يقب
عمظما الو ين نيمظيما.
وابلرجوة إى دضاء حمكم التمييز األرد ي و إ ما جن ه د ساير
الر ي القائ به م استبهاد القا ون األجم اعملات ،برعتاو قض
أب ا" :ليم حيحاً عالقاً وجود حكم ز القا ون األجم خيالف
المظام الهام ز األردن يرتني ّليا إبااا الهم ابلقا ون األجم
اعمل ور برعتا وإحالا القا ون األردين حملاو إن ه ا اعمل ه ليم لا
ز القا ون األردين سم و ب هو عتهارض ع  ،اعملاد ( )29عن
القا ون اعمل ين الت نيمّ ،لى ا" :ال ور نيابيا حكام دا ون جم
ّيمتا الم وص السابق إذا ا ه ه األحكام خمالف للمظام الهامو و
اآلداب ز اعململك األرد ي اقامشي "(.)1
يتضح لما عن ه ا احلكم ّ م جوار نيابيا األحكام الت ختالف
المظام الهام األردين وليم القا ون األجم برعتاو ألن القوا بغري ذل و
( )1ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2011/1849
(هيئ مخاسي )و اتري 2012/1/15و ودرارها ردم ( 2010/681هيئ
مخاسي ) اتري 2010/5/3و ودرارها ردم 2007/806و اتري
( 2007/4/21هيئ مخاسي )و (عمشورات عر ز ّ ال ).
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يه ت نيهايالً لغاايت اعملمظم األردين عن نيهي القا ون األجم الواج
التابيا ررد احتواء ه ا القا ون ّلى  ،خيالف المظام الهام ز
األردن.
وإّماالً عملا سباو إن ان القا ون األجم يز رواج اعملسلم
ّلى القاضي األردين استبهاد ه ا القا ون ز
بغري عسلمو إ ا
مجلتا عملاالفتا المظام الهام ز األردنو عا إذا ان القا ون األجم
الواج التابيا يسوي ب االبن والبم اعملسلم ز اعملرياث وج
عن االبن
استبهاد حكم ه ا القا ون األجم يما يتهلا بم ي
والبم ع اإلبقاء ّلى سائر حكاعا ابلمسب لبقي دواّ اعملرياث.
ّلى القاضي ن يت ر دائماً ن ال ابلمظام
وهك او
الهام هو وسيل استثمائي عملم نيابيا القا ون األجم ال ي وارت إليا
إّمالا إال بق ر وز ح ود
داّ اإلسماد الو مي و وعن م ال
ضيق .
وز ه ا ال د دض حمكم التمييز األرد ي أب ا" :إذا ان
المزاة حوا عق ار ح  ،إرثي و إن عث ه ه اعملسائ نيهترب عن المظام
الهام ز القوا األرد ي و وحيه ن حكام القا ون اليواين ذات
ال ل ختالف المظام الهام ز األردنو إن ذل ميم نيابيا القا ون
اليواين خب وص ه ه اعملسأل ّلى ه ه ال ّوى"(.)1
( )1ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2011/1057
(هيئ مخاسي )و اتري 2011/6/25و ودرارها ردم ( 2002/709هيئ
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ود دض حمكم المقض الفر سي أبن دا ون اإلرث اإلسالعي
ال يه ل خمالفاً للمظام الهام إال ز ح ود عا يقضي با عن ّ م هلي غري
اعملسلم لإلرثو وعن م إن ه ا القا ون يظ خمت اً يما يتهلا بتح ي
ب الورث (.)1
ه ا ويالحظ عن الماحي الهملي ا ال يكتفى ابألثر السل
ّم استبهاد
لل ابلمظام الهام والودوا ّم ه ا احل و ب
القا ون األجم اعملاالف للمظام الهام ز دول القاضي ن حي حملا
دا ون القاضي و دا ون آبرو وذل لس الفراغ ال ي حي ثا األثر
السل لل ابلمظام الهامو أل ا عن غري اعملهقوا نيرك المزاة اعملاروح
عام القاضي دون ح ن ألن ذل يه إ كاراً لله ال ال ميكن دبولاو
وه ا ميث األثر اإل ايب لل ابلمظام الهام.
اثنياً :األثر اإلجيايب للدفع ابلنظام العام:
إذا استبه القاضي القا ون األجم ز مجلتاو و ز اجلزء
اعملاالف عماو و قاً ألي دا ون يف ز المزاة اعملاروح عاعا؟
ي ه جا عن وراح القا ون ال ويل اخلاص إى القوا :أبن
محاي اعمل احل اعملشروّ أل راا المزاةو خبا الارا الضهيف يا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخاسي )و اتري ( 2002/3/26عمشورات عر ز ّ ال ).
( )1ا ظر .Cass. Civ. 17 Nov. 1994, J.C.P. 1995, 13978 :عشاراً
إليا ل ى.Daniel Gutmann, op.cit., p. 44 :
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واحرتام داّ اإلسماد الو مي الت نيهق االبت اص للقا ون األجم و
يفرضان البحه ز القا ون األجم فسا عن داّ برى حلكم
المزاةو ب و اً و ن القاضي ال يستبه القا ون األجم برعتاو دو
يظ واج التابيا ز حكاعا األبرى(.)1
ود ب ت ابلفه و ا الر ي إح ى احملا م األعملا ي و إذ دض
حمكم الراي األعملاين ز حكم قا بتاري  19ديسمرب 1989م" :أبن
استبهاد إح ى دواّ القا ون السويسري الواج التابيا والت نيقرر
ّ م نيقادم وة عه عن ال يون عملاالفتدا المظام الهام األعملاين ال
يستتب إحالا القواّ األعملا ي اخلا ابلتقادم حم القاّ اعملستبه و
ب يمبغي البحه ز القا ون السويسري فسا ّن داّ برى با
ابلتقادمو وهي القاّ الت نيقرر وا نيقادم ز القا ون
السويسري"(.)2
ى ظاعياً ق ا الر ي إال ز المظام الربنيغايلو حيه
وال جن
نيم ،اعملاد ( ) 2/22عن القا ون اعمل ين ّلى ا" :ز حال استبهاد
إح ى دواّ القا ون األجم اعملات ،تيج إّماا ال ابلمظام
ّلى القاضي ن يبادر ابلبحه ز ه ا القا ون ّن ثر
الهام
القواّ عالءع للتابيا ّلى المزاة ب الً عن القاّ اعملستبه و إذا
(.Patrick Courbe, op.cit., p. 124 )1
( )2وار إى ه ا احلكم.Bernard Audit, op.cit., p. 156 :
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عالءع و ان لا ّم ئ

قط ن يابا دواّ القا ون

داّ
الربنيغايل"(.)1
وي ه جا عن الشراح إى ا ز حال استبهاد القا ون
األجم عملاالفتا للمظام الهامو إن القاضي ال يمبغي لا ن يستم حلا
ّليا ن يسهى حلكم يو ا يا ب حكم
عن دا و ا الو ينو وإمنا
القا ون األجم اعملستبه وحكم دا و او ويضرب عثالً ّلى ه ا احلكم
التو يقي ابلقوا :أب ا إذا ان القا ون األجم خيالف المظام الهام أل ا
ال يقضي ابلتهويض ز حال المق اراين و ان دا ون القاضي حي د
ه ا التهويض بلغ حم دو وج ّلى القاضي حسم المزاة بتقرير
جراء المق اراين(.)2
ف ه ا اعملبلغ للشا ،ال ي حلقا الضرر عن ت
ويب و لما  -ع عودف وراح القا ون ال ويل اخلاص الغال -
ن نيابيا دا ون القاضي حم القا ون األجم ال ي مت استبهاده هو
ض احللوا(.)3
( )1وار إى المBernard Audit, op.cit., p. 157. :،

( )2عشاراً إى ه ا الر ي ل ى :دّ .كاو ّب الهااو عرج ساباو .346
( )3ا ظر. :د .هشام ّلي ادجمو عرج ساباو  .330وّز ال ين ّب هللاو
عرج ساباو  .547و د .ؤاد ّب اعملمهم رايضو عرج ساباو  .153و
د .حسن اق اويو عرج ساباو  .192و د ّ .ام ال ين الق و عرج
ساباو  .776و دّ .وض هللا السي و عرج ساباو ص .399و د .حمم
ولي اعمل ريو عرج ساباو  .294-293و د .مح الفضليو عرج
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وه ا هو احل ال ي رستا ثري عن األ ظم اعملقار (.)1
وابلرجوة إى  ،اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين األردينو
الحظ ن اعملمظم األردين يقمن األثر اإل ايب لل ابلمظام الهامن
رغم مهيتا عن الماحي الهملي و ورغم ن اعملمظم األردين يقمن ه ا األثر
لل ابلمظام الهام إبحالا القا ون األردين عكان القا ون األجم
اعملات ،اعملستبه نيابيقا بسب خمالفتا للمظام الهام ز األردنو إال ما
رى ن القا ون األردينو هو ال ي يابا ز ه ه احلال و وذل
لألسباب اآلنيي :
أوالً :ا وابلرجوة إى ع ادر القاّ القا و ي ز القا ون اعمل ين
األردينو جن ن اعملاد الثا ي عما نيم ،أبن -1" :نيسري وص
ه ا القا ون ّلى اعملسائ الت نيتماوقا ه ه الم وص أبلفامدا
وعها يدا وال عساغ لالجتداد ز عورد الم -2 .،إذا جت
احملكم اً ز ه ا القا ون حكم أبحكام الفقا اإلسالعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساباو  .154و د .غال ال اوديو عرج ساباو  .250و د .مح
ضاغن السم انو عرج ساباو .107
( )1القا ون اعمل ين اعمل ريو والقا ون ردم ( )5لسم 1961م اخلاص بتمظيم
الهالدات القا و ي ذات الهم ر األجم ز الكوي و والقا ون اعمل ين
التو سيو ودا ون اعملهاعالت اعمل ي اإلعارايتو والقا ون اعمل ين اجلزائريو
والقا ون ال ويل اخلاص الفر سيو والتشيكي والممساوي وارري واألعملاين
والرت ي .وا ظر خب وص ردام اعملواد اقاعش ردم ( )3عن ه ه ال راس .
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األ ثر عوا ق لم وص ه ا القا ونو إن نيوج بمقتضى عباديف
الشريه اإلسالعي  -3 .إن نيوج حكم قتضى الهراو إن
نيوج حكم قتضى دواّ اله ال  -4 ....ويسرتو ز
ذل لا ا دره القضاء والفقا ّلى ن ال يتهارض ع عا ذ ر".
وعن م إن خمالف القا ون األجم للمظام الهام األردين واستبهاده
تيج ل ل يه ل عساوايً له م وجودهو يهق ه ا األثر السل ثراً
إ ابياًو وهو ن يهم القاضي األردين دا و او وإال وج فسا واجد
راغ ظاعيو وه ا الفراغ ال ميأله إال القا ون األردين و قاً للم ادر
اعمل ور ّالهو والقوا خبالا ذل يهين نيرك المزاة اعملهروض ّلى
القاضي دون ح و وعن م يه ذل إ كاراً لله ال و وهو عر ال ميكن
دبولا.
اثنياً :ا ن استبهاد القا ون األجم ح و ا محاي المظام الهام
األردينو إن احرتام ه ا المظام يستوج نيابيا دا ون القاضي
ال ي ود االّت اء ّليا.
اثلثاً :ن دا ون القاضي األردين يتمت اببت اص ّام ميمحا ولوي ّلى
عر نيتحقا يدا
ي دا ون آبر حلكم الهالد اعملاروح ز
استحال نيابيا القا ون األجم لته ر إثبات عضمو ا و عملاالفتا
المظام الهام(.)1
رابعاً :ن دا ون القاضي األردين يه ت اح االبت اص االحتيا ي
( )1د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو .294
- 590 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء الثالث

والقا ون األ س حل المزاة ز ه ه احلال (.)1
وابلرجوة إى دضاء حمكم التمييز األرد ي و إ ما جن ه د دضى
أبن -1" :اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ين نيضمم داّ آعر عؤداها
ّ م جوار نيابيا حكام القا ون األجم ال ي جتيز الم وص نيابيقا إذا
ا حكاعا خمالف للمظام الهام و اآلداب ز اعململك  -2 .إذا ان عن
وروع ّق الهم ن القا ون الواج التابيا ز نيفسري الهق ونيمفي هو
هو القا ون الربعوديو وجاءت وص و حكام دا ون الهم األردين
بقواّ آعر ال ور االنيفاجم ّلى عا خيالفدا ا يسل عن الهاع حقودا
و يمتق ،عمداو دي ل ل عن عقتضيات المظام الهام -3 .إذا ا
احلقوجم اعملقرر بهق الهم ختالف حكام القا ون األردينو إ ا وّمالً
أبحكام اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ينو عن اعملته نيابيا القا ون
األردين"(.)2
الحظ عن ه ا احلكم ن حمكم التمييز األرد ي د جتاهل
القا ون األجم بكاعلاو وبر يما إن دضاء ه ه احملكم – د جا با
ال واب – ألن ذل يها عا راده اعملمظم األردين احلريّ ،لى إّماا
القا ون األجم ز احلاالت الت يهيمدا ع استثمائدا ابستثماء ال يقب
( )1د .غال ال اوديو عرج ساباو .250
( )2ا ظر :درار حمكم التمييز األرد ي ب فتدا احلقودي ردم 2009/1835
(هيئ مخاسي ) اتري 2010/1/31و (عمشورات عر ز ّ ال ).
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التوس و القياسو مما د يتهارض ع المظام الهام األردين عن حكام
ه ا القا ونو اعملمظم األردين راد عن  ،اعملاد ( )29عن القا ون
اعمل ين استبهاد الم وص الت نيتهارض ع المظام الهامو وليم استبهاد
القا ون األجم ز ح ذانياو اللدم إال إذا ان ه ا القا ون يتهارض ز
موّا ع المظام الهام.
ال رع الثاي :األثر ا:خ ف للدفع ابلنظام العام:
يرنيكز األثر اعملافف لل ابلمظام الهام ّلى كر ن المظام
الهام ميكن ال ي ا م با ز دول القاضي خب وص اعملرا ز القا و ي
الت نيمشأ ز اخلارجو ز ح يتهارض المظام الهام ع إ شاء نيل
اعملرا ز ز دول القاضي(.)1
هلى سبي اعملثاا يسمح إّماا ه ا األثر للقضاء الفر سي
بقبوا نيولي بهض اآلاثر ّلى اإلدليم الفر سي ابلمسب للزواج اعملته د
ال ي برم ب ور دا و ي ز اخلارج يما يتهلا ابعملاالب ز المفق و
دسم نير و يضاً الجم ابإلراد اعملفرد للزوج ال ي مت ب ور دا و ي ز
اخلارج ب روج عن جمسي عشرت (.)2
وعثاا آبر :رواج ردين للمر الثا ي عن عملا ي ز األردنو
ح ث زاة ب الزوج ز عملا ياو ر ه الزوج عام القاضي األعملاين
(.Francois Melin, op.cit., p. 143 )1
( )2دّ .ادا بن ّب هللاو عرج ساباو .230
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دّوى فق و األ ن الزواج الثاين غري عهرتا با ز القا ون األعملاينو
وهو عن المظام الهامو ولكن هما ّلى اّتبار ن المفق عن آاثر الزواجو
وهو حا اني ّن الهالد الت ن بارج عملا ياو دما ال يوج عا ميم
عن ديام القاضي األعملاين ابحلكم للزوج ابلمفق ّلى اّتبار ن ذل ال
خي ش المظام الهام ز عملا يا.
ود ّربت حمكم المقض الفر سي ّن ه ا األثر بقوقا " :ن رد
الفه حياا  ،عتهلا ابلمظام الهام خيتلف ز ح نيا مس عا إذا
ان األعر يتهلا بوض ّقب عام ا تساب حا عه ز ر سا و ن
األعر يتهلا برتنيي آاثر حا ا تس و ودومنا غش ز اخلارج بقاً
للقا ون اعملات ،ال ي وار بتابيقا القا ون ال ويل اخلاص
الفر سي"(.)1
عا ّن نيربير األب ابألثر اعملافف لل ابلمظام الهامو ريى
جا عن قا القا ون ال ويل اخلاصو ن ضرور استمراري التمت
ابحلا دولياً نيفرض االّرتاا ابحلقوجم اعملكتسب ب ور حيح ز
اخلارج(.)2
وي ه جا آبر عن قا القا ون ال ويل اخلاص إى القوا:
( )1ا ظر .Cass. Civ 11 avril, ler mai 1995, J.C.P. 1996, 112892 :وار
إليا.Bernard Audit, op.cit., p. 168 :

( )2د .ادي ضي و عرج ساباو ص.263
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إن االّرتاا ابعملرا ز القا و ي الت شأت ز اخلارج ال ميث سوى لف
اجتماّي وعهموي بسيا ن ألن ه ه اعملرا ز ليم قا سوى ارنيباع
ضهيف ع دول القاضيو الشهور الهام هو د حساسي وأتثراً جتاه
هالي اعملرا ز الت نيتم ز اخلارج عقار ع االّرتاا مري الت را ز
اإلدليم الو ين ز اا الهالدات اخلا ال ولي يما هو ممموة وحمرم ز
الهالدات اخلا ال ابلي الو مي (.)1
إن عفدوم األثر اعملافف لل ابلمظام الهام يه عفدوعاً واسهاً
وخيض للسلا التق يري للقاضي الو ين( .)2واألعثل ز القضاء ّلى
األثر اعملافف للمظام الهام ثري و ق جرى القضاء الفر سي ّلى
اّتبار الشر الت نيؤسم ز اخلارج عن وا ،واح حيح ز
ر سا ابلرغم عن ن اعملمظم الفر سي ال يسمح بتكوين ه ه الشر ز
ر سا عملاالفتدا للمظام الهام( .)3احرتام احلقوجم اعملكتسب هو ال ي
ي ه ا القضاء إى نيقرير ح ور الشا ،الواح الت نيكو
بارج ر سا.
إال ن كر احرتام احلقوجم اعملكتسب ال نيربر دائماً إّماا األثر
اعملافف للمظام الهامو ق ر ض القضاء الفر سي االّرتاا آباثر
(.Daniel Gutmann, op.cit., p. 204 )1
( )2د ّ .ام ال ين الق و عرج ساباو .782
( )3دّ .ادا بن ّب هللاو عرج ساباو .231
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التأعيم ال ي ود بارج ر سا دون نيهويض ّادا ودون ن يلتف إى
كر احلا اعملكتس و ما ا اعتم ّن إّااء ي ثر للزواج الثاين
اعملهقود بارج ر سا ّم عا ر ض عمح عهو اجتماّي للزوج الثا ي
ابّتبار ن الزوج األوى سبا وح ل ّليا(.)1
وجت ر اإلوار هما إى ن كر األثر اعملافف لل ابلمظام
الهام د ال جت قا نيابيقاً ز األ ظم الهربي و وال سيما ز عسائ
األحواا الشا ي و في األردن والسهودي وسوراي وع ر والكوي
والهراجم وغريها عن ال وا الهربي يستم المظام الهام إى الشريه
اإلسالعي  .مثالً ال ميكن ن تاي دبوا القاضي األردينو و
السهودي آلاثر رواج شأ حيحاً بارج األردنو و السهودي ب
وا عن جمم واح ن عملاالف ذل للشريه اإلسالعي .
ال رع الثالث :األثر االنعكاسي للدفع ابلنظام العام:
يق ابألثر اال هكاسي لل ابلمظام الهامو ن احلا الماوئ
ّن ريا إحالا دا ون القاضي حم القا ون األجم اعملستبه إّماالً
لل ابلمظام الهام حيت با ز دول القاضيو ولكما سوا يكون ّ  م
األثر ز البل اعملستبه دا و او عا االحتجاج با ز دول اثلث و دو
يتودف ّلى ع ى عوا ق عقتضيات المظام الهام ز ه ه ال ول ع
عقتضيات المظام الهام ز دول القاضي(.)2
( )1د .حمم ولي اعمل ريو عرج ساباو .297
( )2وبقي ن شري إى ن التمس ابألثر اال هكاسي للمظام الهام ي جم ّلى
- 595 -

الدفع ابلنظام العام عند تنازع القوانني ،دراسة حتليلية يف القانون األردي ،أ .د .منصور بن عبد السالم الصرايرة

ما ع ى ثر المظام الهام األجم ز دول القاضي؟ ه آبرو
ه ور للقاضي األردين االّرتاا ابلمظام الهام األجم ز األردن؟
لو ني ورا عثالً ن دا ون دول عهيم حيرم الزواج ب وا
عن داي ت خمتلفت و ابلرغم عن ذل و ق مت ه ا الزواج ز ر سا
بقاً للقا ون الفر سي حيه مت استبهاد دا ون جمسيتدما عملاالفتا
نيفرد نيقوم ّلى اللونو و
للمظام الهام الفر سي ال ي يمفر عن
ال ينو و األ و إذا عا جاء ه ان الزوجان واخت ا عن األردن عو ماً
قماو ه ميكن قما التمس آباثر ه ا الزواج عام احملا م األرد ي ؟
لق ا قسم وراح القا ون ال ويل اخلاص األردين حوا ه ه
اعملسأل و إذ يتجا جا عن ه ا الفقا إى ا ال ور التمس آباثر
ه ا الزواج ز األردنن ألن ه ه الهالد د شأت حيح بقاً
عملقتضيات المظام الهام ز ال ول الت شأت يدا والمظام الهام و ين
بابيهتاو ال نيته ى آاثره ح ود دول إّمالا(.)1
ويتجا جا آبر عن الشراحو وهو عا رجحاو إى ا ال يوج
عا ميم عن االّت اد و ا الزواج إذا اق ت عقتضيات المظام الهام ز
ٍ عن ر سا واألردنو ويكون التمس آباثر ه ا الزواج ز األردن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ شاء احلقوجم وّلى التمس آباثر احلقوجم اعملكتسب ز

.Gutmann, op.cit., p. 207

اخلارج(Daniel .)2

( )1د .حسن اق اويو عرج ساباو  .194و د .ولي حمم اعمل ريو عرج
ساباو .296
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عرجها عا يسمى ابألثر اال هكاسي للمظام الهام(.)1
مثالً :لو رضما ن رد ي نيزوج ز ر سا عن غري عسلم
وّرض زاة ب د ه ا الزواج عام القاضي األعملاينو ال و ن دا و ا
الو ين يز ه ا الزواج عث القا ون الفر سين ألن عقتضيات المظام
الهام يدما واح وال يهت اببتالا ال ين ما للزواجو ز ح ن
القا ون األردين اعملات ،الً يبا ه ا الزواجو ولو ّرض زاة بشأ ا
عام القضاء الكويت عثالً لن يهرتا با آب اً بفكر المظام الهام.
خنل ،مما سبا إى ضرور ن فرجم ب احلال الت يكون يدا
المظام الهام لل ول األجمبي عتاابقاً ع المظام الهام ز دول القاضيو
واحلال الت ال يكون يدا عتاابقاً عهاو في احلال األوى ي ح
االحتجاج ز ال ول األجمبي آباثر احلا اعملكتس ز دول القاضي
و قاً عملقتضيات المظام الهام ز دولتا وبال اً عملا يقضي با القا ون
اعملات،و عا ز احلال الثا ي إ ا ال ي ح االحتجاج آباثر احلا
اعملكتس ز دول القاضي بقاً عملقتضيات ظاعا الهامن له م نياابا
ه ه اعملقتضيات ع المظام الهام لل ول األجمبي الت يراد االحتجاج
يدا آباثر ه ا احلا.
وبقي ن شري إى ن التمس ابألثر اال هكاسي للمظام الهام
ي جم ّلى إ شاء احلقوجم وّلى التمس آباثر احلقوجم اعملكتسب ز
( )1د .غال ال اوديو عرج ساباو  .251و د .مح الفضليو عرج ساباو
ص.155
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()1

اخلارج .

( )1ا ظر :بيار عاير و ا سان هورياو عرج ساباو .569
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اخلامتة
ز ضوء عا مت نيماولا ز عوضوة ه ا البحهو إ ما نيو لما إى
ّ د عن المتائ واعملقرتحاتو وذل ّلى المحو اآليت:
أوالً :الن ائج:
 .1استه ى ّلى ٍ عن وراح القا ون ال ويل اخلاص والقضاء وحىت
ودتما احلاضر ن يو قا ز وض نيهريف و نيبين ضابط عستقر
عملفدوم المظام الهامن ظراً عملرو تا وابتال ا عن رعان إى آبر وعن
عكان آلبرو و عا استااة الشراح هلا إراء عفدوم ه ا المظامو
هو ن يهرا ضمو ا حس و ويرتك للقاضي سلا نيق يري
واسه ز ق ي احلاالت الت نيه عن المظام الهام.
 .2انيفا وراح القا ون ال ويل اخلاص ّلى ن هماك ب ائ ،مميز
للمظام الهام نيرت ز ز و ا يهرب ّن احللوا اآلعر ز المظام القا وين
ز ال ول والت ال ور االنيفاجم ّلى خمالفتداو ما ا كر سبي
عر وعتاور و ه ا ضالً ّن ا ليم عن م اعملمظم وح هو إضا
إى ا يمتمي إى ااجم التفسري القضائيو ما ا يت ف ابلهموعي
والتجري .
 .3خيتلف عفدوم كر المظام الهام ز اا نيمارة القوا ّن
عفدوعدا ز اا االبت اص القضائي ال ويلو إذ جن ن عفدوم
المظام الهام يظدر ز اراا األوا ز ور ال التقلي ي ابلمظام
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الهامن و ا استبهاد القا ون األجم ال ي ّيتمتا داّ اإلسماد
الو مي عملاالفتا للمظام الهامو وال جن ق ا اعملفدوم حمالً ز اراا
الثاينو المظام الهام ز د االبت اص القضائي ال ويل يدتم
ابلقاّ القا و ي الت نيمظم ه ا االبت اص ز اعملمارّات اخلا
ال ولي و ق ا إن المظام الهام ال يؤدي ال ور فسا ز اا نيمارة
القوا .
 .4ال بالا ب وراح القا ون ال ويل اخلاص ز الود احلاضر حوا
وجوب استبهاد نيابيا القا ون األجم إذا ان نيابيقا يتهارض ع
المظام الهام ز دول القاضين ابّتباره وسيل د اة استثمائي و و
مام عان – ّلى ح نيهبري بهضدم– يلجأ إليا القاضي ليمم
ي ابتالا ز المظام القا وين ل ولتا.
 .5لق سم اعملمظم األردين لفكر ال ابلمظام الهام وج اعملاد
( )29عن القا ون اعمل ين ردم ( )43لسم 1976مو إال ا يفرد
لا حكاعاً نيف يلي عن حيه بيان ورو ا و بيهتاو و ل
يقمن األثر اإل ايب اعملرتني ّليا.
 .6نيب لما ن اعملضمون اررد للقا ون األجم ال يربر لوح ه استبهاد
نيابيقاو ب إن هماك اّتبارات ّملي نيت ب ز إاثر كر المظام
الهام ز المزاّات اعملاروح عام القاضي.
 .7ال ميكن إاثر ال ابلمظام الهام عن دب اعمل ّى ّليا و القاضي
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و ا استبهاد القا ون األجم إال إذا نيوا رت وروع عهيم و هي:
ن يكون القا ون األجم واج التابيا دا واً خمت اً بقاً لقواّ
اإلسماد ز دا ون دول القاضيو و ن يكون ه ا القا ون خمالفاً ز
حكما ع المظام الهام ل ول القاضيو و ن نيكون ه ه اعملاالف
حالي و ه ا ضالً ّن ن نيكون هماك ّالد ب المزاة ودول
القاضي.
 .8ن عودف وراح القا ون ال ويل اخلاص الغال ز الود احلاضر
يرى ن ال ابلمظام الهام يه ل ذو بيه استثمائي و وليم نيابيقاً
لي لقواّ القا ون ال ويل اخلاصو وعن م إن ه ا ال
عمل ب
ال يربر إال ّم الضرور قطو ي ضرور احملا ظ ّلى عقتضيات
المظام الهام ز دول القاضيو ما ا يه د هاً وكلياً ور
للقاضي إاثرنيا ز ي عرحل نيكون ّليدا ال ّوى.
 .9يرج احلسم ز ق ي عا إذا ان القا ون األجم ال ي ّيمتا
داّ اإلسماد الو مي خمالف للمظام الهام ز دول القاضي عن
ّ عا إى القاضي الو ين ال ي يه ممثالً وحارساً للمباديف
األساسي الت نيقوم ّليدا دولتاو دو الشا ،الوحي اعملؤه
إلدراك اعمل احل الهليا ل ولتاو والت ال ور اعملساس وا و الهبه وا
عن را القوا األجمبي الت ال قرتم ه ه اعملباديف.
 .10ن القاضي ال ي يمظر المزاة يتمت بسلا نيق يري واسه ز
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ق ي ع ى خمالف القا ون األجم للمظام الهام عن ّ عاو وذل
و قاً عملهيار عوضوّي ال وا يو ويكون ه ا التق ير باضهاً
لرداب حمكم التمييز ز القا ون األردينن ابّتبار ن ق ي ه ا
األعر يه ل عسأل دا و ي ال عسأل واد يستق وا داضي اعملوضوة.
 .11ن وراح القا ون ال ويل اخلاص والقضاء يتفقان ّلى وجوب
نيقيي القاضي فدوم المظام الهام السائ ز دولتا ز الود ال ي
ور احلكم
ي ر يا حكما ال ود شوء الهالد ن ألن ود
يه ل الود ال ي يتم يا نيابيا القا ون األجم و وعىت ان ه ا
القا ون ود نيابيقا ي ا م ابلمظام الهام ز دول القاضيو ان
ّليا ن ميتم ّن الهم با.
 .12يرتني ّلى ال ابلمظام الهام ثران إجرائيان عدمان :ح مها
سل واآلبر إ ايبو ويتمث األثر السل ز وجوب استبهاد
القا ون األجم ال ي ّيمتا داّ اإلسماد الو مي و ود دمن اعملمظم
األردين ه ا األثر ز اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ينو دون ن يها
ااجم ه ا االستبهاد .عا خب وص األثر اإل ايبو يتمث ز
إحالا دا ون القاضي حم القا ون األجم اعملستبه و ه ا و يقمن
اعملمظم األردين ه ا األثر ز اعملاد اعمل ور ّاله.
 .13ن لل ابلمظام الهام ثراً خمففاً ّم عا يتم التمس ما ا تس
بارج دول القاضين احرتاعاً لفكر احلقوجم اعملكتسب وج
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القا ون األجم اعملات ،حس عا هو عقرر ز دواّ اإلسماد
الو مي حىت لو ان دا ون دول القاضي ال يسمح إب شاء عث ه ا
احلا لتهارضا ع المظام الهام.
 .14يوج ثر ا هكاسي لل ابلمظام الهامو إذ يمهكم ثر المظام
الهام األجم يؤثر ز احللوا اعملأبوذ وا ز دول القاضي.
اثنياً :ا:قرت اد:
 .1ز ضوء وجا المق ،والق ور المظاعي الت اّرتت اعملهاجل
المظاعي لل ابلمظام الهام وج  ،اعملاد ( )29عن القا ون
اعمل ين األردينو إ ما قرتح ّلى اعملمظم األردين اآليت:
 .ن يها سلا القاضي إراء ال ابلمظام الهام.
ب .ن يقمن األثر اإل ايب لل ابلمظام الهام.
ج .ن يم ،راح ً ّلى نيوا ر ورع ال ل ب المزاة ودول القاضي
ّم ال ابلمظام الهامن عمهاً عن إاثر ه ا ال عن دب القاضي
األردين عدما ا جمسي راا المزاةو ذل ن ا قااة ال ل
ب المزاة ودول القاضيو يهين ّملياً ن المزاة ال يهين دولتا ز
ويء.
د .ن حي د ااجم األثر السل لل ابلمظام الهام ز اا نيمارة
القوا و أبن يقت ر ه ا المااجم ّلى استبهاد األحكام اعملاالف
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للمظام الهام ز األردنو اللدم إال إذا ان القا ون األجم
اعملات ،يتهارض ز موّا ع المظام الهام األردين.
وز ضوء عا سباو إ ما نقرتح على ا:نظم األردي إّاد
ياغ  ،اعملاد ( )29عن القا ون اعمل ينو ميه ي بح تدا
اآليت:
" .1ال يثري القاضي ال ابلمظام الهام إال إذا ا حكام
القا ون األجم ال ي ّيمتا الم وص السابق خمالفاً للمظام الهام و
اآلداب الهاع ز األردن .ويثري القاضي ه ا ال عن نيلقاء فسا وز
ي عرحل نيكون ّليدا ال ّوى.
 .2خيض ال ابلمظام الهام عمل ى دو ارنيباع المزاة ابلمظام
القا وين األردين.
 . 3ال يستبه عن القا ون األجم اعملاتّ ،م إّماا ال
ابلمظام الهام سوى حكاعا اعملاالف للمظام الهام ز عفدوم القا ون
ال ويل اخلاص األردين إال إذا ان ه ا القا ون يتهارض ز موّا ع
المظام الهام األردينو هم ئ يستبه لي .
 .4يابا القاضي حكام القا ون األردين حم حكام القا ون
األجم الت استبه نيابيقدا".
ه .ن حيسم اعملمظم األردين ي بالا ميكن ن يثار حوا بيه
ال ابلمظام الهامو وذل ابلم ،راح ً ّلى اّتبار ه ا ال
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د هاً به م دبوا القا ون اعملات،و و قرتح ز ه ا اراا ن نيهاد
ياغ  ،الفقر األوى عن اعملاد ( )111عن دا ون وا
احملا مات اعمل ي األردينو ميه ي بح تدا اآليت-1" :
به م
ال ابلمظام الهام ز اا نيمارة القوا و ال
ابت اص احملكم ال تفاء واليتدا و بسب وة ال ّوى و
يدا ور إاثرنيا ز ي
ديمتدا و به م جوار ظرها لسبا الف
حال نيكون ّليدا ال ّوى وقكم با احملكم عن نيلقاء ذاهتا".
 .2ن ال ابلمظام الهام ّم نيمارة القوا ليم ابألعر السد و دو
حيتاج إى ٍ
داض يستهم ذ اءهو و ن يكون واّياً قتضيات القا ون
ال ويل اخلاصو و ه ا او وضرور عراّا الهالدات اخلا ال ولي و
بغي ققيا التهاون واال سجام ب ال وا اعملاتلف و ونيبادا احللوا
القا و ي .
وققيقاً عملا سباو ّو إى إ اد القاضي اعملتا  ،للمظر ز
اعملمارّات اعملشوب بهم ر جم ز احملا م األرد ي .
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املصادر واملراجع
أوالً :ا:راجع ابللغة العربية:

الك ب القانونية:
إبراهيمو مح إبراهيم" .القا ون ال ويل اخلاص"( .ع1و القاهر  :دار
المدض الهربي و القاهر و 1996م).
الممرو بو الهال " .عق ع ز دا ون اإلجراءات اعمل ي ال ولي "( .ع1و
القاهر  :دار المدض الهربي و 1999م).
عايرو بيار وهورياو ا سان" .القا ون ال ويل اخلاص" .نيرمج ّلي حممود
عقل ( .دون به و بريوت :اعملؤسس اجلاعهي لل راسات والمشر
والتوري و 2018م).
الفضليو مح " .اعملوجز ز القا ون ال ويل اخلاصو دراس قليلي ".
ّمان – األردن :دار دم ي للمشر والتوري و اإل ار
(ع1و ت
الهاورو 2017م).
السم انو مح ضاغن" .القا ون ال ويل اخلاص الكويت – نيمارة
القوا – االبت اص القضائي – نيمفي األحكام األجمبي ".
(ع( 3عمقح )و الكوي  :عكتب الاال اجلاعهيو 2018م).
سالع و مح ّب الكر م " .وا اعملرا هات اعمل ي ال ولي " (ع1و
ع رو اعملم ور  :عكتب الهاعملي و 1984م).
عسلمو مح " .القا ون ال ويل اخلاص اعملقارن ز ع ر ولبمان".
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(القاهر  :دار المدض الهربي و دون سم شر).
الر اّيو ورا ّب الهليم" .القا ون الواج التابيا ّلى عوضوة
التحكيم والمظام الهام ز الهالدات اخلا ال ولي "( .ع3و
اإلسكم ري  :دار الفكر اجلاعهي2014م).
بردانو إايد حممود" .التحكيم والمظام الهام – دراس عقار "( .ع1و
بريوت :عمشورات احلل احلقودي و 2011م).
الكرديو مجاا حممود" .نيمارة القوا "( .ع1و القاهر  :دار المدض
الهربي و 2005م).
اق اويو حسن" .القا ون ال ويل اخلاص – نيمارة القوا و اعملباديف
الهاع واحللوا الوضهي ز القا ون األردين – دراس عقار ".
ّمان – األردن :دار الثرقا للمشر والتوري و اإل ار
(ع1و ت
الهاورو 2017م).
احل ادو حفيظ السي " .اعملوجز ز القا ون ال ويل اخلاصو الكتاب
األواو نيمارة القوا "( .ع3و بريوت :عمشورات احلل احلقودي و
2018م).
ّمان
السي و رواد ّارا" .عباديف ز القا ون ال ويل الهام"( .ع1و ت
– األردن :دار اعملستقب للمشر والتوري و اإل ار الهاورو
2010م).
السمدوريو ّب الرراجم" .الوسيط ز ورح القا ون اعمل ين اجل ي و ارل
األواو ع ادر االلتزام"( .ع6و بريوت – لبمان :عمشورات احلل
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احلقودي و 2002م).
احلكيمو ّب اري " .اعملوجز ز ورح القا ون اعمل ين الوازو الكتاب
األواو المظري الهاع لاللتزامو اجلزء األواو ع ادر االلتزام ع
اعملقار ابلفقا اإلسالعي"( .دون به و بغ اد :ور اعملااب
األهلي و 1999م).
ّب هللاو ّز ال ين" .القا ون ال ويل اخلاص – اجلزء الثاين ز نيمارة
القوا ونيمارة االبت اص القضائي ال ولي "( .ع9و اقيئ
اعمل ري الهاع للكتابو 1986م).
الق و ّ ام ال ين" .القا ون ال ويل اخلاص اعمل ري" (ع1و القاهر :
دار المدض الهربي و 2002م).
ّب الهااو ّكاو  " .وا القا ون ال ويل اخلاص اعملقارن"( .ع3و
القاهر  :دار المدض الهربي و 2017م).
ّب الهااو ّكاو حمم  " .وا القا ون ال ويل اخلاص اللبماين
اعملقارن"( .دون به و بريوت :ال ار اجلاعهي و دون سم شر).
سليمانو ّلي ّلي" .ع رات ز القا ون ال ويل اخلاص اجلزائري".
(ع1و اجلزائر :دار هوع و 2005م).
الزّبريو ّوض مح " .اعمل ب إى ّلم القا ون"( .ع1و األردن :إثراء
للمشر والتوري و والشارد  :عكتب اجلاعه و اإل ار الثالهو
2017م).
الزّ و ّوض مح " .الوجيز ز دا ون وا احملا مات اعمل ي
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األردين"( .ع( 7عمقح )و الشارد  :عكتب اجلاعه و واألردن :إثراء
للمشر والتوري و 2019م).
السي و ّوض هللا ويب احلم " .الوجيز ز القا ون ال ويل اخلاص".
(ع2و القاهر  :دار المدض الهربي و 1997م).
ال اوديو غال ّلي" .القا ون ال ويل اخلاص – دراس عقار ".
ّمان – األردن :دار الثرقا للمشر 2011م).
(ع1و ت
رايضو ؤاد وراو و ساعي " .الوسيط ز نيمارة القوا ونيمارة
االبت اص القضائي ال ويل"( .ع1و القاهر  :دار المدض الهربي و
1987م).
رايضو ؤاد ّب اعملمهم" .نيمارة القوا "( .ع6و القاهر  :دار المدض
الهربي و 2008م).
احللواينو عاج " .القا ون ال ويل اخلاص و حكاعا ز القا ون الكويت".
(ع7و الكوي  :عكتب الفالحو 2015م).
اعمل ريو حمم ولي " .الوجيز ز ورح القا ون ال ويل اخلاص – دراس
عقار للقا ون األردين ع التشريهات الهربي والقا ون الفر سي".
ّمان – األردنو دار احلاع للمشر والتوري و 2019م).
(ع4و ت
ّلوانو حمم يوسف" .القا ون ال ويل الهامو اعملق ع واعمل ادر"( .ع7و
ّمان – األردن :دار وائ للمشرو 2013م).
ت
حا ظو مم وح ّب الكر م" .القا ون ال ويل اخلاص اعملقارنو اجلزء األوا
- 609 -

الدفع ابلنظام العام عند تنازع القوانني ،دراسة حتليلية يف القانون األردي ،أ .د .منصور بن عبد السالم الصرايرة

ّمان – األردنو عكتب دار الثرقا و
ز نيمارة القوا "( .ع8و ت
اإل ار الثاعنو 2010م).
ضي و ادي " .نيابيا القا ون األجم عام القضاء الو ين"( .ع1و
اجلزائر :دار هوع و 2011م).
البستاينو سهي يوسف" .اجلاع ز القا ون ال ويل اخلاص"( .ع1و
بريوت :عمشورات احلل احلقودي و 2017م).
ادجمو هشام ّلي واحل ادو حفيظ السي " .عباديف ز القا ون ال ويل
اخلاص"( .ع1و بريوت :ال ار اجلاعهي للاباّ والمشرو
2009م).
ادجمو هشام ّلي وّب الهااو ّكاو حمم " .نيمارة القوا ".
(دون به و اإلسكم ري  :دار اعملابوّات اجلاعهي و 2007م).
ادجمو هشام ّلي" .دراسات ز القا ون ال ويل اخلاص"( .ع1و
بريوت :ال ار اجلاعهي و 1981م).
ادجمو هشام ّلي" .عر ز القا ون األجم عام القضاء الو ين –
دراس عقار "( .ع1و اإلسكم ري  :عمشأ اعملهاراو 1968م).
ادجمو هشام ّلي" .نيمارة القوا "( .ع1و اإلسكم ري  :عمشأ
اعملهاراو 1969م).
دراد و ايس مح " .اعملرياث ز الشريه اإلسالعي "( .ع12و بريوت:
عؤسس الرسال و واألردن :دار البشري للمشر والتوري و 2011م).
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الرسائل واألحباث والدراساد العلمية:
بن بري و وواجم ّلي سا " .دواّ القا ون ال ويل اخلاص" .دراس
عمشور ز ل القا ون 16و لي احلقوجمو جاعه ّ نو اليمنو
غسامو (2010م).
عشت و جمان جاسم" .اإلحال ز االبت اص القضائي ال ويل –
دراس عقار " .رسال عاجستري عق ع إى لي احلقوجمو اجلاعه
اعملستم ري و الهراجمو (2006م).
ال الح و ورا وار .التمظيم القا وين لتمفي حكام التحكيم
األجمبي و قاً للقا ون األردينو رسال عاجستري عق ع إى لي
احلقوجمو جاعه ّمان األهلي و األردنو (2012م).
بن ّب هللاو ّادا" .االّتبارات الهملي لل ابلمظام الهام" .مه
عمشور ز ل اعملفكر القا وين 3و لي احلقوجم والهلوم السياسي و
جاعه حمم بيضر بسكر و اجلزائرو (2017م).
برارو حمم احل" .اعملفدوم القا وين الهام لفكر المظام الهام" .دراس
عمشور ز ل دراسات دا و ي 6و دار القب للمشرو اجلزائرو
(2010م).
التامو حمم مح حمم " .دور القاضي ز التفسري" .رسال عاجستريو
لي احلقوجمو جاعه ّ نو اليمنو (2004م).
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ربي و عمي حمم " .ضماات احلري ز عواجد الضبط اإلداري".
رسال د توراهو جاعه ّ مشمو لي احلقوجمو القاهر و
عابوّات دار المدض الهربي و الابه األوىو (2007م).
الرحومو ور" .التمادض ب األحكام القضائي و ثره ّلى التمفي ز
القا ون ال ويل اخلاص األردين" .مه عمشور ز ل احلقوجم 4و
جاعه الكوي و السم التاسه والهشرونو ديسمربو (2005م).
الفقيو هيثم" .استبهاد نيابيا القا ون األجم " .دراس عمشور ّرب
بتاري 2010/10/18و ّرب اعملود اآليت:
اإل رت
 www.shaimaaatalla.comساّ ال بوا  9:29باح يوم
اإلثم اعملوا ا 2012/12/17م.
الش يفاتو ي ّليان" .نيمفي األحكام األجمبي ز األردن" رسال
عاجستريو لي ال راسات الفقدي والقا و ي و جاعه آا البي و
األردنو (2000م).
القوانني:
 القا ون اعمل ين اعمل ري ردم ( )131لسم 1948م ونيه يالنيا. القا ون اعمل ين السوري ال ادر بتاري 1949/5/18م ونيه يالنيا. القا ون اعمل ين الهرادي ردم ( )40لسم 1951م ونيه يالنيا. القا ون اعمل ين اللي ال ادر بتاري 1953/11/28م ونيه يالنيا. القا ون ردم ( )5لسم 1961م اخلاص بتمظيم الهالدات القا و ي- 612 -
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ذات الهم ر األجم ز دول الكوي .
 القا ون اعمل ين اجلزائري ال ادر أبعر ردم ( )58-75عؤرخ ز 20رعضان ّام 1395هر اعملوا ا  26سبتمرب 1975م ونيه يالنيا.
 القا ون اعمل ين األردين ردم ( )43لسم 1976م. دا ون وا احملا مات اعمل ي األردين ردم ( )24لسم 1988مونيه يالنيا.
 دا ون اعملهاعالت اعمل ي اإلعارايت ردم ( )5لسم 1985م. القا ون ال ويل اخلاص التو سي ردم ( )97لسم 1998م. ظام التحكيم السهودي لهام 1433ه. ظام التمفي السهودي لهام 1434ه. ظام عكا ح اجلرائم اعملهلوعانيي لهام 1428ه.األ كام:
 حكام حمكم التمييز األرد ي و عشار إليدا ز اقواعشو عمشوراتعر ز ّ ال القا وين .و حكام حمكم المقض اعمل ري و موّ
حكام المقضو اله د التاس و السم القضائي 20و الفرت عن
.2009-2006
اثنياً :ا:راجع ابللغة األجنبية:

A Yasel Celikel, Prof. Dr. Cemal Sanli, Turk Miletlearasi
ozel Hukuku Mevzuabi, 8 Pasi, Beta, Yayim, Itsanbul,
3rd. (2017).
Batlffol pigeomiere, Droit international prive 2nd. Edition,
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